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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن رئيس هيئة البيعة الســــعودية األمير 
مشــــعل بن عبدالعزيز ان خادم احلرمني امللك عبداهللا الذي يقضي 

حاليا فترة نقاهة في الواليات املتحدة سيعود قريبا الى اململكة.
  وقال األمير مشــــعل مســــاء أمس األول خــــالل لقائه مع عدد من 
الشخصيات في منطقة الزلفي شمال غرب الرياض «ان خادم احلرمني 

الشريفني يتمتع بصحة جيدة وهللا احلمد».
  وأضاف األمير مشــــعل األخ غير الشقيق للملك ان امللك عبداهللا 

سوف يكون بيننا قريبا.
  وكان امللك عبداهللا غادر في الثاني والعشرين من ديسمبر اجلاري 
مستشفى بريسبيتيريان في نيويورك بعد خضوعه جلراحتني إلزالة 

تخثر دموي جراء انزالق غضروفي.
  وقال بيان رســــمي ملكــــي ان العاهل الســــعودي توجه الى مقر 
اقامته في مدينة نيويورك لقضاء فترة من النقاهة واستكمال عالجه 

الطبيعي. 

 األمير مشعل يعلن عودة خادم الحرمين قريبًا إلى المملكة

 أوباما يتجاوز الكونغرس ويفاجئ الجمهوريين بقرار تعيين فورد سفيرًا في سورية
 استغل عطلة المجلس في فترة األعياد

 ديبلوماسية أميركية لـ «األنباء»: 
  «ويكيليكس» زعزع الثقة بنا

 لندن ـ عاصم علي
  في حديـــث اتســـم بالصراحة الى حـــد كبير، 
كشفت ديبلوماسية أميركية أن تسريب البرقيات 
الديبلوماســـية عبـــر موقـــع «ويكيليكس» زعزع 
الثقة بالديبلوماسيني األميركيني، الفتة الى أن من 
املتوقع بقاء قضية التسريبات وآثارها «معنا لوقت 

طويل».
  وقالت الديبلوماسية التي حتدثت إلى «األنباء» في 
مقر السفارة األميركية في لندن إن «األثر الرئيسي 
للتسريبات هو هز ثقة الناس بنا، فلو كنت تتحدث 
الى حكومات أو أطراف سياســـية، فإنهم يتوقعون 
منك حماية خصوصية احلديث»، وأضافت ان «علينا 
اعادة بناء الثقة والتأكيـــد على أن األحاديث معنا 
ستبقى ســـرية»، الفتة الى أن اجلانب املثير للقلق 
بالنسبة الى الواليات املتحدة هو اخلطر احلقيقي 
احملدق بحياة بعض الناس. وأشارت الى ٣ تقارير 
تعدها وزارة اخلارجية األميركية وتعلنها سنويا، 
أبرزها تقرير حقوق االنسان، وهي كلها تعتمد على 
أحاديث مع مجموعة متنوعـــة من الناس يتحدث 
بعضهم فـــي ظل مخاطر على حياتهم في دول غير 
دميوقراطية، وأقرت أن «الناس باتوا مترددين أكثر 
فـــي التحدث الينا، وأصبحـــوا يفكرون مرتني قبل 
ذلك»، وتوقعت بقاء هذه الفضائح «معنا إلى وقت 
طويل». إال أنها «متأكدة» من تعافي الديبلوماسية 
األميركية على املدى الطويل وعدم تأثر السياسات 

األميركية بالتسريبات.
  وذكرت أن البرقيات الديبلوماســـية «مواد خام 
متنحنا عادة معلومات سياقية عن بلد معني» لكن 
وزارة اخلارجيـــة واحدة بني مصادر عديدة تعتمد 

عليها االدارة األميركية في اعداد سياساتها اخلارجية. 
وأوضحت أن «هذه السفارة مثال (لندن) تضم أكثر 
من ٢٨ وكالة فيدرالية»، الفتة الى أن صناعة السياسة 
عبارة عن «عملية جترى بـــني الوكاالت املختلفة» 
وبينها اخلارجية يديرها عادة مجلس األمن القومي 

األميركي.
  وانتقدت بشـــدة مؤســـس موقع «ويكيليكس» 
جوليان أســـاجن الذي وصفت عمله بأنه «ســـلوك 
اجرامي ومتهور وغير مسؤول»، وأكدت أن نقل املواد 
ونشرها «عمالن غير قانونيني»، مشيرة الى حتقيق 
واسع جتريه حاليا وزارة العدل األميركية في اآلثار 
القانونية املترتبة على نشاط «ويكيليكس». ولفتت 
الـــى اخلطر احلقيقي احملدق بحيـــاة بعض الناس 
وأوضاعهم نتيجة مواصلة نشر هذه البرقيات «نأسف 

بشدة لذلك، وسنعمل ما في وسعنا من أجلهم».
  وتساءلت عما سيحققه أساجن «ألنه فعل عكس 
ما يدعو اليه، إنه ال يخدم املصلحة العامة. مشاكلنا 
مشتركة مع بقية العالم مثل قضية انتشار األسلحة 
النووية التي نحتاج الى السرية من أجل معاجلتها، 

والتسريبات تهدد قدرتنا في التعامل معها».
  وتوقعـــت الديبلوماســـية األميركية أال جتعل 
التسريبات احلكومة األميركية أكثر سرية أو انغالقا 
في سياساتها، وأوضحت أن «السياسات األميركية 
علنية وتخضـــع للنقاش والتحدي في الكونغرس 
الذي ميلك ســـلطة احملفظـــة (التمويل). وحكومة 
الواليات املتحدة أكبر ناشر في العالم حتى قبل العصر 
االلكتروني، وهذا لن يتغير». وكانت الواليات املتحدة 
أجرت مراجعة شاملة للتعامل مع الوثائق احلكومية 

للحؤول دون تسرب املزيد منها مستقبال. 

أوباما، حيث ان هذه خطوة من «شـــأنها 
أن تســـهم في رفع مستوى التعاطي بني 
حكومتي البلدين برغم تأخر هذه اخلطوة 

بعض الوقت».
  وقال السفير السوري عيسى درويش 
معاون وزير اخلارجية السابق والعضو 
البارز حاليا في جلان تطوير فكر حزب 
البعث احلاكم التي أنشأتها قبل مدة القيادة 
الســـورية إن «الرئيس اوباما أعلن أكثر 
من مرة رغبتـــه العمل اجلاد على إحالل 
السالم في املنطقة سواء عبر خطاباته من 
عواصم إقليمية فاعلة سواء في القاهرة 
أو أنقرة بعيد تسلمه مهامه أو من أماكن 

أخرى».
  وأضاف درويش، لوكالة األنباء األملانية 
«أثبتت سورية كما قال الرئيس بشار األسد 
دوما أنها مع الســـالم وراغبة به ولكن ال 

شريك إسرائيلي في عملية السالم».
  وتابع «أثبتت التجارب خالل العقود 
األربعة املاضية أنها العب مهم في املنطقة 
ومن مصلحة واشـــنطن أن يكون لديها 
سفير في دمشـــق لينقل الدارته املوقف 
السياسي الســـوري ويتم التعاطي وفق 
األعراف الديبلوماســـية املعمول بها بني 

كل البلدان».
  وأوضح «سورية بلد حاضر في املنطقة، 
من البحر حتى أفغانستان ومن مصلحة 
واشـــنطن العمـــل مع دمشـــق على أمن 
واستقرار املنطقة، فهذه اخلطوة املتأخرة 
مرحب بها، خاصة أن لدمشق تقاطعاتها 
لدى شعوب املنطقة ومن الطبيعي أن تهتم 

الواليات املتحدة ببلد مثل سورية».
  وكانت واشـــنطن ســـحبت سفيرتها 
مارغريت سكوبي من دمشق في اخلامس 
عشر من شهر فبراير ٢٠٠٥، وهو اليوم 
التالي الغتيـــال رئيس الوزراء اللبناني 
األســـبق رفيق احلريـــر ومجموعة من 

اللبنانيني. 

رؤيتها». ومن املتوقع ان يصل فورد الى 
دمشق خالل االســـابيع االولى من العام 
اجلديد. ومن املتوقع ان يثير مرســـوم 
اوباما عاصفة من االعتراضات في صفوف 
اجلمهوريني باملجلس التشريعي االميركي 

فور عودة املجلس لالنعقاد.
  وفي دمشـــق، رحبت أوساط سورية 
رسمية بخطوة الرئيس األميركي باراك 

الى موافقة الكونغرس بنهاية ٢٠١١ لتثبيت 
تعيينهم.

  واتهم ناطق باســـم البيـــت االبيض 
اجلمهوريني بعرقلة قرارات اوباما «بقدر 
غير مسبوق» حسب قوله، وقال الناطق 
الجهـــزة اعالمية اميركية ان كل االدارات 
تواجه عرقلة من الكونغرس اال ان العراقيل 
التي يضعهـــا اجلمهوريون لم يســـبق 

 عواصم ـ أحمد عبداهللا والوكاالت
  جتاوز الرئيس بـــاراك اوباما موافقة 
مجلس الشـــيوخ األميركي اول من امس 
واصدر مرســـوما رئاسيا مفاجئا بإقرار 
تعيني روبرت فورد سفيرا للواليات املتحدة 
في ســـورية بعد قرابة ستة أعوام على 

شغور املنصب.
  واستبق الرئيس االميركي بذلك سيطرة 
اجلمهوريني على «الشـــيوخ» مع بداية 

العام اجلديد.
  وفيما يتيح الدستور االميركي للرئيس 
اصدار مراســـيم بقوانني في حالة وجود 
املجلس التشريعي خارج دورات االنعقاد 
الدورية، استثمر البيت االبيض هذه القاعدة 
الدستورية لوجود املجلس خارج دورات 
االنعقاد بســـبب العطالت الصدار قراره 

املفاجئ.
  ومن املتوقع ان يحد ذلك بصورة نسبية 
من فترة صالحيـــة فورد الداء وظيفته، 
اذ ينص القانون علـــى ضرورة موافقة 
الكونغرس على التعيني قبل نهاية العطلة 
املقبلة للمجلس التشريعي اي قبل ديسمبر 
٢٠١١ ما لم يعد الرئيس اصدار مرســـوم 
رئاســـي آخر آنذاك، ومن النادر ان يلجأ 
البيت االبيض الى هذا االجراء االستثنائي 
مما يعكس االهميـــة التي توليها االدارة 
االميركية لتنشيط اتصاالتها الديبلوماسية 

مع دمشق.
  وكان الكونغرس قد جمد قرار تعيني 
فورد بسبب موقف كتلة من اجلمهوريني 
املتشـــددين وبدعوى انه فشل في شرح 
السياسة التي سيتبعها ملنع سورية من 

دعم اجلماعات املناهضة السرائيل.
  وشمل املرسوم الرئاسي الذي صدر اول 
من امس من مقر الرئيس في منزله بجزيرة 
هاواي، حيث يقضي عطلته اقرار تعيني 
ثالثة ســـفراء آخرين لتركيا واذربيجان 
وجمهورية التشيك، لكن هؤالء يحتاجون 

 قالت إن الناس «يفكرون مرتين قبل التحدث إلينا» وفضيحة البرقيات «ستبقى معنا لوقت طويل»

 روبرت فورد 

 صورة أرشيفية للسفير الري باملر                 (ا.پ) 

  «البعث» العراقي يتبرأ من «تيار االنبعاث والتوحيد»
 عواصــــم ـ وكاالت: تبرأ املمثل 
الرســــمي حلزب البعــــث العربي 
االشتراكي العراقي خضير املرشدي 
من الشخصيات التي أطلقت على 
نفسها «تيار االنبعاث والتجديد» 
في دمشق أمس االول فيما قال أحد 
الشخصيات الذين وردت أسماؤهم 
في التشكيل اجلديد انه ال علم له 
بهذا التنظيم. وقال املرشــــدي «ال 
عالقة حلــــزب البعث بهؤالء ومن 
كان منهم ينتمي حلزب البعث قبل 
االحتالل كان يشغل مناصب مبتدئة 
في احلزب ولم يكن أحد منهم في 

مركز قيادي على اإلطالق».
  واعتبر ان إطالق تياراالنبعاث 
والتوحيــــد عمل دعائي واصحابه 
يبحثــــون عــــن ادوار ومناصــــب 
حكومية». وكانت خمسة تيارات 
بعثية عراقيــــة أعلنت أمس االول 

مــــن دمشــــق توحيــــد صفوفهــــا 
واندماجها حتت اسم «تيار االنبعاث 
والتجديد»وذلك ملواجهة التشظي 
واالنقسامات احلادة التي تعرض 
لها حزب البعث العراقي في العقود 
األخيرة. والتيارات اخلمسة هي: 
«تيار االنبعاث القومي» بقيادة خالد 
السامرائي السكرتير العام للتيار 
اجلديد و«تيار املراجعة والتوحد» 
بقيادة اللواء عبد اخلالق الشاهر 
و«تيار التجديد» بقيادة شهاب أحمد 
الوطني»  التحــــرر  الفي و«حركة 
بقيــــادة آالم الســــامرائي وتيــــار 
«مناضلون» بقيادة نبيل الدليمي. 
وأوضح املرشدي ان «هؤالء الذين ال 
يزيد عددهم وأسماء التنظيمات عن 
أصابع اليد الواحدة ارتكبوا أخطاء 
فادحة بزج أسماء ال عالقة لها بهذا 
التنظيم». وشــــدد على ان «حزب 

البعث ليس ميدانه املفاوضات مع 
سلطة عميلة لألميركيني واإليرانيني 
بل مقاومة املشروع األميركي في 
الرفيق  العراق واملنطقة بقيــــادة 

املجاهد عزت إبراهيم الدوري».
  وقال املرشــــدي «االنســــحاب 
األميركي اجلزئي من العراق الذي نفذ 
وسوف ينتهي العام القادم جاء بفعل 
املقاومة وبقي املشروع السياسي 
وهو عمليــــة أميركية ـ صهيونية 
مدعومة من إيران وســــنعمل على 

حترير العراق حتريرا كامال».
  واتهم املرشــــدي قائد الفصيل 
الثاني فــــي حزب البعــــث محمد 
يونس األحمد»باخليانة العظمى 
ألنه يتواصل مع احلكومة العميلة 

ورئيسها جالل طالباني».
  من جانبه نفــــى نبيل الدليمي 
علمه بهذا التيار وقال «لقد أخبرت 

من بعض األصدقاء عن هذا التحالف 
الذي وضع اسمي بينهم» وأضاف 
انه «أقام دعوة قضائية ضد خالد 

السامرائي».
  الى ذلك، قالت منظمة بريطانية 
غير حكومية ان اعــــداد الضحايا 
املدنيني العراقيــــني انخفضت في 
العراق خالل عــــام ٢٠١٠ الى ادنى 
مستوياتها منذ بداية احلرب عام 

.٢٠٠٣
  وذكــــرت منظمة «عــــراق بدي 
كاونت» املعنيــــة باحصاء القتلى 
املدنيني في العــــراق عبر موقعها 
االلكتروني انه خالل عام ٢٠١٠ مت 
تسجيل ٣٩٧٦ ضحية مقابل ٤٦٨٠ 
ضحية عام ٢٠٠٩ مؤكدة ان التوثيق 
جاء عبر وثائق وتقارير مت جمعها 
من ١٫٤٣٨٫٢٥٠ مليون مصدر وغطت 

١٦٠١ حادث امني.

  انخفاض أعداد الضحايا المدنيين إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب

 ُتَهم الفساد تطول مستشار نجاد المقرب.. 
وتنبئ عن عمق األزمة الداخلية 

 عدد الفلسطينيين سيتساوى مع عدد 
اليهود في فلسطين التاريخية في ٢٠١٤

 عواصم ـ وكاالت: قالت مصادر 
مطلعة إن نزاعا بشأن املدفوعات بني 
الهند وايران تصاعد بعد ان رفضت 
طهران أن تبيع النفط للهند مبوجب 
القواعـــد اجلديـــدة التي وضعتها 
الهندية  نيودلهي. وقالت املصادر 
ان مسؤولني من البنكني املركزيني 
في البلدين سيجتمعون اليوم مع 
سعي إيران إلنقاذ جتارة تبلغ قيمتها 
نحو ١٢ مليار دوالر سنويا واصبحت 
في خطر جراء الضغوط األميركية 
املتزايدة على البلدان التي تتعامل 
مع ايران للتخلي عن كل املعامالت.  
وقال مصدر بصناعة النفط سيشارك 
في االجتماع ان احملادثات ستعقد في 
مدينة مومباي الهندية. وقال أمبيكا 
شـــارما نائب االمني العام الحتاد 
الهندية  التجارة والصناعة  غرف 
ان «البنكني املركزيني قد يدرسان 
تسوية املعامالت التجارية بعملة 
غير اليـــورو والدوالر األميركي». 
وكان البنك املركـــزي الهندي قال 
االسبوع املاضي إنه يجب تسوية 
الصفقات مع إيران خارج نظام احتاد 
املقاصة اآلسيوي الذي تسوي البنوك 
املركزية للدول االعضاء من خالله 
تعامالتها التجارية الثنائية. وهي 
اخلطوة التي لقيت ترحيبا اميركيا 
حيث قالت واشنطن ان اجلمهورية 
االسالمية تسيء استخدام عالقاتها 
املالية لدعم برنامجها النووي. وقال 
املتحدث باسم البيت االبيض تومي 
فيكتور في رسالة بالبريد االلكتروني 

«نحـــن نعتقد ان بنـــك االحتياط 
الهندي اتخذ القرار الصائب بفحصه 
الدقيق ملعامالته املالية مع بنك ايران 
املركزي وتقليصه هذه املعامالت». 
في سياق آخر، اتهم املرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية في إيران على 
خامنئي قوى «االستكبار» مبواصلة 

نسج املؤامرات ضد بالده.
   ونقل تلفزيـــون «العالم» عن 
خامنئي قوله لدى استقباله أمس 
األول حشـــدا من أهالـــي محافظة 
جيالن «ان االستكبار وفي مقدمته 
الواليات املتحدة اليزال يجهل هذا 
الشعب األمر الذي يجعله يواصل 
حياكة املؤامرات مبختلف أشكالها 

ضد النظام اإلسالمي».
   على الصعيد الداخلي، اعتبرت 
التهم املوجهة حملمد رضا رحيمي أحد 
أقرب مستشاري الرئيس اإليراني 
أحمدي جناد بالفساد، كدليل إضافي 
علـــى االنشـــقاقات العميقة داخل 

معسكر احملافظني في إيران. 
  ومع التحدي الذي أثاره منافسو 
أحمـــدي جناد له مبن فيهم رئيس 
املجلس التشريعي علي الريجاني، 
أصبح يلوح في األفق بروز صراع 
داخلـــي مرير قد يـــؤدي إلى أزمة 
سياسية، في الوقت الذي لم يبق على 
حلول موعد االنتخابات البرملانية 

أكثر من سنة واحدة.

 رام اهللا ـ أ.ف.پ: أعلــــن جهاز 
الفلسطيني أمس األول  اإلحصاء 
ان عــــدد الفلســــطينيني واليهود 
التاريخية» أي في  في «فلسطني 
األراضي الفلسطينية وأراضــــــي 
الـــــ ٤٨، سيتســــاوى مــــع نهاية 
العــــام ٢٠١٤. وأعلنت عال عوض 
القائمــــة بأعمــــال رئيــــس جهاز 
اإلحصاء املركزي في بيان ان عدد 
املقدر في األراضي  الفلسطينيني 
الفلسطينية، مع نهاية العام ٢٠١٠، 
بلغ ٤٫١ ماليني نسمة (٢٫٥ مليون 
في الضفة الغربية و١٫٦ مليون في 

قطاع غــــزة) وحوالي ١٫٤ مليون 
فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل، 
ما يعني ان عدد الفلسطينيني في 
التاريخية» بلغ ٥٫٥  «فلســــطني 
إليهم  ماليني نســــمة. ويضــــاف 
٥ ماليني فلســــطيني فــــي الدول 
العربية ونحو ٦٠٠ ألف في الدول 
األخرى، ليبلغ بذلك إجمالي عدد 
الفلسطينيني في العالم حوالي ١١ 
مليونا، حسب البيان. في املقابل 
كان املكتب املركزي لإلحصاءات 
في إسرائيل أعلن في سبتمبر ان 
عدد سكان إسرائيل بلغ ٧٫٦٤٥٫٥٠٠ 

 بوادر أزمة بين إيران والهند بشأن مدفوعات النفط

 زوجة أصغري تطالب تركيا بتحمل 
  مسؤولية اختفائه على أراضيها

 كوبا تلغي الدعم على منتجات
   الصابون ومعجون األسنان 

  واشنطن ترد على عدم استقبال سفيرها  في كراكاس وتلغي تأشيرة السفير الڤنزويلي

 بوتين: سنتخذ مع مدڤيديڤ قرارًا بالتوافق
 فياض: الفلسطينيون يريدون   حول الترشح النتخابات الرئاسة في عام ٢٠١٢

  أكثر من مجرد «دولة على فيس بوك»

ــابق  ــة نائب وزير الدفاع اإليراني الس ــران ـ يو.بي.آي: طالبت زوج  طه
اجلنرال علي رضا أصغري الذي اختفى في تركيا عام ٢٠٠٧ أن تتحمل أنقرة 
ــجن إسرائيلي. ونقلت  ــؤولية اختفائه بعد ورود أنباء عن مقتله داخل س مس
وكالة األنباء اإليرانية «إسنا» عن زوجة أصغري زيبا أحمدي قولها إن زوجها 
ــألة عبر هذه الدولة ويجب أن  «اختطف في تركيا وميكن أن تالحق إيران املس
جتيب اسطنبول عليها». وحثت إيران على مطالبة تركيا بالضغط على إسرائيل 
ــت الدولي حول التقارير  ــذه القضية بجدية. ونددت أحمدي بالصم ملتابعة ه
ــارت إلى مقتل زوجها وقالت «أظهر نشر اإلعالم الصهيوني للتقرير  التي أش
أن النظام الصهيوني اختطفه إذا ملاذا يواجه اخلطف بصمت الهيئات الدولية». 
ــان الى حتمل مسؤوليتها في القضية. من جهته  ودعت منظمات حقوق اإلنس
ــدي إن األنباء عن مقتل أصغري داخل  ــال وزير الدفاع اإليراني أحمد وحي ق

إسرائيل متثل امتحانا جديدا لألشخاص الذين يطالبون بحقوق اإلنسان. 

 هاڤانا ـ د.ب.أ: ســــيضطر الكوبيون قريبــــا إلى دفع املزيد مقابل 
احلصول على منتجات الصابون ومعجون األسنان وبعض املنتجات 
األخرى للعناية بالصحة بعد أن أعلنت احلكومة أمس األول انها ستلغي 
الدعم عليها في العام اجلديد. كانت تلك املواد توزع في السابق كجزء 
من احلصص التموينية احلكومية املقدمة شهريا، لكن نظام راؤول 
كاسترو يعكف على إلغاء الكثير من الدعم احلكومي على املنتجات. 
كانت احلكومة ألغت من قبل إدراج امللح والفاصوليا والسيجار من 
على بطاقات حصص التموين التي يستخدمه املواطنون للحصول على 
املنتجات منذ عام ١٩٦٢. وسوف يباع الصابون الذي كان يبلغ سعره 
سابقا حوالي سنتا من خالل بطاقة التموين، اآلن بحوالي ٣٠ سنتا. 
ويبلغ متوسط الدخل في كوبا حوالي ١٥ دوالرا في الشهر. واليزال 
في مقدور الكوبيني اســــتخدام بطاقة التموين للحصول على السكر 
واألرز والنب والزيت والبيض وبعض السلع األساسية. وتكفي فقط 

احلصة التموينية في الغالب احتياجات األسرة ملدة نصف شهر.

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: تصاعدت حدة 
اخلالف الديبلوماســــي بني واشــــنطن 
وكراكاس مع رفض الرئيس الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز اعتماد السفير االميركي 
اجلديد فيما قامت واشنطن بإلغاء تأشيرة 
السفير الڤنزويلي. وبعد ساعات على 
إعالن وزارة اخلارجية األميركية امس 
األول انها ترغب في احلفاظ على العالقات 
الديبلوماســــية مع كراكاس، قال نائب 
وزير اخلارجية الڤنزويلي تيمير بوراس 
على موقع تويتــــر «ميكنني تأكيد ان 
الواليات املتحدة الغت تأشيرة دخول 
السفير برناردو الفاريث». وأكدت وزارة 
االعالم الڤنزويلية الحقا بيان بوراس 
في رســــالة بالبريد االلكتروني وجهت 
الى الصحافيني. وقال املتحدث باســــم 
اخلارجية األميركية في واشنطن مارك 
تونر ان إلغاء تأشيرة الدخول جاء ردا 
على رفض تشاڤيز السفير املعني الري 
باملر من قبــــل الرئيس األميركي باراك 

اوباما في كراكاس. 

 موســــكو ـ د.ب.أ: أكد رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني من 
جديد امس االول أنه والرئيس دميتري مدڤيديڤ ســــيتخذان قرارا 
توافقيا بشأن املشاركة في االنتخابات الرئاسية املقررة في عام ٢٠١٢.  
ونقلت وكالة ريا نوفوســــتي عن بوتني قوله للصحافيني ان الوقت 
مازال مبكرا لإلعالن عن ذلك. وكان بوتني قد صرح في الشهر املاضي 
بأنه والرئيس مدڤيديڤ ســــيتخذان قــــرارا توافقيا يصب مبصلحة 
البالد حول من سيترشــــح منهما لالنتخابات الرئاسية القادمة عام 
٢٠١٢. ذكرت نوفوســــتي أن بوتني أضاف أنهما اعتادا على تلقي مثل 
هذا الســــؤال، مؤكدا أنه لن يقول شيئا جديدا. وتابع قائال: «سننظر 
الى الوضع االجتماعي واالقتصادي وكذلك الوضع السياسي وسنتخذ 
قرارا توافقيا ملصلحة البالد». وكان أركادي دفوركوفيتش، مســــاعد 
الرئيس الروسي، قد اشار في وقت سابق الشهر اجلاري الى احتمال 
أن يقوم الرئيس مدڤيديڤ بترشيح نفسه لوالية رئاسية ثانية. وقال 
دفوركوفيتش في العاشــــر من هذا الشهر، إن «الرئيس الذي يستعد 
لالنسحاب بعد عام يتبع سلوكا مختلفا. أعتقد أنه من الواضح للمتابعني 
ألعمال دميتري مدڤيديڤ أنه يريد البقاء في السلطة للوالية الثانية 

ومواصلة العمل على املسارات التي حددها في عام ٢٠٠٨». 

ــطيني امس  ــالم فياض رئيس الوزراء الفلس  عواصم ـ رويترز: قال س
ــع نطاقا بدولتهم خالل العام  ــطينيني يتوقعون اعترافا أوس األول ان الفلس
ــس بوك» كما تكهن  ــر من مجرد «دولة على في ــيعني أكث القادم وهو ما س
ــرائيلي. وأضاف فياض ان اعتراف الكثير من الدول سيحفظ حق  وزير إس
الفلسطينيني في إقامة دولة على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي 

احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية في حرب عام ١٩٦٧.
ــل املجتمع الدولي أوال أن  ــاك «إدراكا متناميا من قب ــال فياض إن هن   وق
الوقت حان إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي». وأضاف «الوقت حان لتحقيق ذلك 

وهو ما لم يتحقق منذ أكثر من ١٧ عاما». 
ــراف بحقنا في أن نعيش  ــاض «نطالب املجتمع الدولي باعت   واضاف في
ــعب حر على األرض التي احتلت في عام ١٩٦٧ ـ االعتراف بحدود ١٩٦٧  كش
ــأن القضايا  ــة». وقال نتنياهو انه إذا وصلت احملادثات بش أمر بالغ األهمي
اجلوهرية للصراع مثل احلدود والالجئني ووضع القدس الى طريق مسدود 
ــدى هو اخليار الوحيد  ــون التوصل التفاق مرحلي طويل امل ــذ قد يك فعندئ

املمكن. 

نسمة، منهم ٥٫٧٧٠٫٩٠٠ إسرائيلي 
يهودي، اي حوالي ٧٥٪، و١٫٥٥٩٫١٠٠ 
عربي، اي حوالي ٢٠٫٤٪، كما قال 
املصدر نفسه. وقال جهاز اإلحصاء 
املركزي الفلسطيني في بيانه ان 
«عدد الفلســــطينيني في فلسطني 
التاريخية بلغ حوالي ٥٫٥ ماليني 
نهاية عام ٢٠١٠، في حني بلغ عدد 
اليهود ٥٫٧ ماليني بناء على تقديرات 

دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية».
  واضاف البيان «سيتساوى عدد 
السكان الفلسطينيني واليهود مع 
نهاية عام ٢٠١٤ حيث سيبلغ عددهم 
ما يقارب ٦٫١ ماليني نسمة وذلك 
فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة 
حاليا». واضاف اجلهاز املركزي 
الفلسطيني «ستصبح  لإلحصاء 
نسبة السكان اليهود حوالي ٤٨٫٢٪ 
من الســــكان وذلك بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٠ حيث ســــيصل عددهم 
إلى نحو ٦٫٢ ماليني يهودي مقابل 

٧٫٢ ماليني فلسطيني».
  وتســــتند هــــذه اإلحصاءات، 
حسب ما أوضح خبراء في اجلهاز 
لوكالة فرانس برس، الى «معدل 
املواليد اخلام» لدى الفلسطينيني 
الفارق ما بني  واإلسرائيليني، اي 
عدد املواليد وعدد الوفيات، وكذلك 
نسبة اخلصوبة. وقال اجلهاز في 
بيانه ان «معدل املواليد اخلام في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ ٣٢٫٨ 
مولودا لكل ألف نســــمة، في حني 
بلغ املعدل لدى اإلسرائيليني ٢٦٫٢ 

مولودا لكل ألف إسرائيلي».


