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واش���نطن � يو.بي.آي: أظهر اس���تطالع 
أميركي أن 30% فقط من األميركيني مستعدون 
للتصويت للرئيس األميرك���ي باراك أوباما 
لوالي���ة ثانية، وبني االس���تطالع الذي أعده 
مركز »انغوس ريد« أن 39% فقط ممن شملهم 
االستطالع يظنون أن أوباما يستحق أن يعاد 
انتخابه في الع���ام 2012 فيما قال 32% إنهم 

غير متأكدين.
كما أظهر االستطالع الذي شمل 1003 بالغني 
أميركيني وأج���ري يومي اخلميس واجلمعة 
الفائتني أن 57% من الدميوقراطيني سيعطون 
الرئيس الدميوقراطي فرصة البقاء أربع سنوات 
أخرى في احلكم كم���ا قال 21% ممن وصفوا 

أنفسهم باملستقلني إنهم سيفعلون كذلك.

استطالع: 30% فقط من األميركيين سيصوتون ألوباما لوالية ثانية

مفوضية االنتخابات تستبعد 30 مرشحاً أدينوا في جرائم »مخلة بالشرف«.. والقاعدة تتبنى تفجيرات اإلثنين األسود

خامنئي: إسرائيل محكوم عليها بـ »الزوال«

القوات اإليرانية تنسحب بالكامل
من حقل الفكة العراقي

»الكيماوي« تبع صدام.. حتى المقبرة
بغداد � رويترز: قال زعيم قبلي ان علي حسن املجيد املعروف 
باس���م »علي الكيماوي« الس���تخدامه الغاز السام ضد االقلية 
الكردية، دفن في س���اعة متأخرة م���ن الليلة قبل املاضية قرب 
ابن عمه الرئيس العراقي املقبور صدام حسني، وذلك بعد يوم 
واحد من اعدامه ش���نق���ا في بغ������داد الرتكاب���ه جرائم ض���د 

االنساني��ة.
وقال مناف علي الندا ان الشرطة في تكريت تسلمت جثمانه 

في ساعة متأخرة من الليلة قبل املاضية.
وتاب���ع ان الكيماوي دفن قرب جنلي صدام عدي وقصي في 

نفس املكان املوجود فيه قبر املقبور.
واض���اف الندا ان بعض اقارب املجيد كانوا موجودين خالل 

مراسم الدفن التي اتسمت بالهدوء في قرية العوجة.

نواب من الكونغرس يطالبون أوباما بالضغط 
لتخفيف الحصار اإلسرائيلي على غزة

بغ���داد � رويترز: قالت وزارة اخلارجي���ة العراقية إن الوحدة 
اإليراني���ة التي متركزت قرب بئر النفط ف���ي منطقة الفكة داخل 

االراضي العراقية قد انسحبت بالكامل امس.
وقالت الوزارة في بيان إن وزيري خارجية البلدين اتفقا على 
احلفاظ على العالقات الودية وس���حب كل القوات العسكرية في 

املنطقة إلى مواقعها االصلية.
وقالت »انس���حاب القوات اإليرانية يؤكد أن احلكومة اتخذت 
نهجا معقوال للتعامل م���ع األزمة بهدف تعزيز العالقات الثنائية 

بني اجلارتني الصديقتني«.
وكانت سيطرة ايران على البئر التي يزعم العراق انها جزء من 
حقل فكة النفطي في محافظة ميسان جنوب شرق البالد قد أثارت 
احتجاج بغداد وهزت أسواق النفط العاملية في ديسمبر املاضي. 

وتصف طهران الواقعة بأنها »سوء تفاهم«.
وقال مس���ؤولون عراقيون في ديس���مبر إن 12 جنديا ايرانيا 
دخلوا ملسافة 100 متر في االراضي العراقية ورفعوا العلم االيراني 

على البئر.
وقال العراق الحقا ان االيرانيني انسحبوا بعيدا عن البئر لكن 

اليزالون داخل أراضيه.

عواصم � وكاالت: فيما حذرت وزارة الصحة في 
احلكومة الفلسطينية املقالة في قطاع غزة امس 
من حدوث كارثة صحية قد تهدد حياة املئات من 
املرضى، وتوقف العديد من اخلدمات الصحية في 
حال انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، ذكرت 
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية امس أن 45 عضوا 
في الكونغ���رس األميركي وقعوا خطابا مطالبني 
فيه الرئيس األميركي باراك أوباما بالضغط على 

إسرائيل لتخفيف احلصار على قطاع غزة.
ويأتي هذا اخلطاب كمبادرة من النائبني جيم 
ماكديرموت من واش���نطن وكيث إليس���ون من 
منيسوتا وكالهما دميقراطي، ويعد اليسون أول 

أميركي مسلم يفوز في انتخابات الكونغرس.
وأفاد مكدرموت واليسون في اخلطاب بأنهم 
يفهمون التهديدات التي تواجه إسرائيل والنشاطات 
املس���تمرة التي تقوم بها حماس ضد املواطنني 
اإلس���رائيليني ولكن »هذا القلق يجب أن يعالج 
من دون أن تسفر في الواقع عن العقاب اجلماعي 

للفلسطينيني من سكان قطاع غزة«.
وأضاف النائبان نحن نطالبك بالضغط من أجل 
اإلغاثة الفورية للمواطنني في قطاع غزة باعتباره 

عنصرا عاجال وداعما جلهود السالم واسعة النطاق 
في الشرق األوسط، وأضاف اخلطاب أن احلصار 
قد أع���اق قدرة وكاالت املعونة عن القيام بعملها 

في قطاع غزة.
وقد حث عضوا الكونغ���رس الرئيس أوباما 
على الضغط على إسرائيل لتسهيل حركة انتقال 
األش���خاص من وإلى قطاع غزة وخاصة الطالب 
واملرضى وعمال اإلغاثة والصحافيني والس���ماح 

باستيراد مواد البناء إلعادة إعمار املنازل.
إلى ذلك وبعد نشر القناة الثانية بالتلفزيون 
اإلسرائيلي مؤخرا شريطا مسجال العترافات مدير 
معهد أبوكبير البروفيسور يهودا هيس الذي أقر 
فيه بس���رقة قرنيات وجلود قتلى فلس���طينيني 
أحضرت، أعلن وزير العدل في احلكومة الفلسطينية 
املقالة محمد الغول امس البدء بجمع أدلة قانونية 
ملقاضاة إسرائيل دوليا بتهم سرقة أعضاء بشرية 
من الشهداء الفلسطينيني. وقال الغول ان الوزارة 
ستعد ملفا مكتمل اجلوانب القانونية الستخدامه 
في القضايا املنوي رفعها ضد احلكومة اإلسرائيلية 
داعيا إلى تعاون شعبي في هذا السياق بتقدمي كل 

املعلومات املتوافرة ذات العالقة بهذه القضية.

الصدر يحمل على حكومة المالكي: عميلة تعمل على حماية كراسيها

طهران تعتقل ديبلوماسيين ألمانيين »متورطين« باالحتجاجات 
وكروبي يدعو مجددًا النتخابات رئاسية حرة

راسموسن: مؤتمر لندن سيجمع الماليين لدفعها لطالبان

مجلس األمن يرفع خمسة طالبانيين من قائمة العقوبات الدولية
 نيويورك � كونا � رويترز: اعلن مجلس االمن الدولي سحب 
اسماء خمسة عناصر من حركة طالبان من قائمة االشخاص 
الذين فرضت عليهم عقوبات في عام 1999 بس����بب ماضيهم 

مع تنظيم القاعدة.
 والرجال اخلمسة هم وزير اخلارجية السابق في نظام طالبان 
عبد الوكيل متوكل واملساعد السابق لوزير التجارة فضل محمد 
واملساعد السابق لوزير احلدود عبد احلكيم واملساعد السابق 
لوزير التخطيط محمد موسى وعضو سابق في املكتب االعالمي 
التابع لوزارة اخلارجية هو شمس الصفا.  واوضح البيان ان 
العقوبات التي تتضمن حظرا على االسلحة وجتميدا للودائع 
املالية ومنعا من السفر، لم تعد سارية على هؤالء االشخاص 
اخلمسة. من جانبه قال سفير افغانستان لدى االمم املتحدة 
ظاهر تانني للصحافيني ان االعالن يعد رس����الة ألي شخص 
من طالبان يرغب في االنضمام الى مخطط السالم مضيفا ان 
االعالن يدل ايضا على ان احلكومة االفغانية واملجتمع الدولي 
جادون في استعداداتهم التخاذ خطوات ايجابية بهذا الشأن.  
ويأتي اعالن مجلس االمن عقب مطالبة ظاهر تانني املجلس 
في وقت سابق من الشهر اجلاري مبراجعة اسماء قادة طالبان 
في قائمة احلظر وذل����ك خللق »نوع من الثقة« في صفوفهم 

وحثهم بالتالي على التخلي عن التمرد والعنف.
في سياق متصل، اعلن أندرس فوغ راسموسن األمني العام 
ملنظمة حلف شمال األطلسي )ناتو( أن املؤمتر الذي تستضيفه 
لندن غدا حول أفغانسان سيستخدم جلمع ماليني اجلنيهات 

االسترلينية لدفعها إلى قادة طالبان.
وقال راسموسن في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف امس 
»من الضروري بناء الثقة لتمويل برنامج اعادة اإلدماج والذي 

س����يقنع مقاتلي طالبان بإلقاء أس����لحتهم وهذا تترتب عليه 
مس����ؤوليات مالية ألنه من دون مساعدة املجتمع الدولي لن 
يصبح من املمكن اجناز هذا البرنامج«. وفيما شدد أمني عام 
حلف األطلسي على وجود »حاجة ماسة للمخصصات املالية 
من أجل تزويد الناس في أفغانستان ببدائل أفضل من القتال 
في صفوف طالبان وتعزيز الفرص االقتصادية وخلق فرص 
عمل جديدة للشعب في افغانستان« نفى أن يكون اجتاه الناتو 
إلى تعزيز قواته سيفجر الوضع في افغانستان. واعترف بأن 
حلف األطلسي »لم يضع خطة بديلة لعملية زيادة قواته في 
افغانستان وأن مهمته عانت من نقص املوارد منذ البداية في 
حني أساء املجتمع الدولي تقدير حجم التحدي الذي يواجهه 
هناك« كما اعترف بأن األوضاع في افغانس����تان حاليا »غير 
مرضية«. واش����ار أمني عام حلف األطلسي إلى أننا »سنبقى 
في أفغانستان حتى اكمال املهمة لكن ذلك لن يستمر إلى األبد 
وس����تنتهي هذه املهمة حني يتمكن االفغان من ادارة شؤون 
بالدهم بأنفس����هم ويتعني علينا أن نشرح للناس أن جنودنا 

يحدثون فرقا على أرض الواقع وال يقاتلون عبثا«.
في سياق آخر، قالت املستش����ارة األملانية أجنيال ميركل 
أمس ان حتديد موعد ملموس النس����حاب القوات االملانية من 

افغانستان سيكون خطأ الن ذلك سيشجع طالبان.
 واضافت ميركل الت����ي كانت تتحدث في مؤمتر صحافي 
مع الرئيس االفغاني حامد ك����رزاي على هامش مؤمتر لندن 
لدعم افغانس����تان الذي يعقد اليوم، ان هناك خططا طموحة 
ألن تلعب أفغانس����تان دورا اكبر بشأن أمنها، ولكنها اضافت 

انه يجب اال يكون هناك موعد محدد لالنسحاب.

مبعوث ساركوزي وبيرنز
في دمشق خالل أسابيع

دمشق ـ هدى العبود ـ وكاالت 
يصل إلى دمشق خالل أيام فيليب ماريني عضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي ومبعوث الرئيس الفرنسي 

نيكوال ساركوزي إلى سورية.
ونقلت وكالة األنباء األملانية »د.ب.أ« عن مصادر 
أوروبية واسعة االطالع أن ماريني سيلتقي الرئيس 
السوري بشار األس���د ورئيس الوزراء محمد ناجي 

عطري ووزير اخلارجية وليد املعلم.
وتأتي زيارة ماريني حتضي���را للزيارة املزمعة 
لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون إلى دمشق 

أواخر شهر فبراير املقبل.
وسيبحث فييون ال��ذي سيرأس وف���دا رفيع���ا 
يش���مل ع���ددا من الوزراء واملسؤولني في دمش���ق 
الع��الق���ات الثنائي������ة وخصوص���ا ف���ي املج���ال 

االقتص��ادي.
وذك���رت تقارير أن دمش���ق وباريس قد توقعان 
عددا من اتفاقي���ات التعاون خالل زيارة فييون إلى 
العاصمة الس���ورية في املجال االقتصادي والتعليم 

اجلامع��ي.
وفي سياق متصل يصل الى دمشق في غضون ثالثة 
اسابيع مساعد وزير اخلارجية االميركية للشؤون 
اخلارجية االميركية ولي���ام بيرنز لبحث العالقات 

الثنائية احلذرة.
وعلم ان دمش���ق ترهن التقدم في هذه العالقات 
بحصول ثالثة تطورات ومبادرات من جانب واشنطن 
وهي:عودة السفير االميركي الى دمشق، ورفع العقوبات 
االميركية املفروضة على سورية، وموافقة الواليات 
املتحدة على تولي دور الوساطة والرعاية في املفاوضات 

بني اسرائيل وسورية.

طهران � أ.ف.پ � رويترز: كشفت وسائل اعالم إيرانية 
أن مسؤوال باملخابرات اإليرانية لم تكشف عن اسمه قال 
أمس إن ديبلوماسيني أملانا متورطون في »اضطرابات« 
مناهضة للحكومة وقعت الش����هر املاضي خالل احياء 
ذكرى عاشوراء.. وقالت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء 
»أعلن نائب لوزير املخابرات تورط ديبلوماسيني أملان 
في االضطرابات التي وقعت يوم عاشوراء«، وبثت ايضا 

وكالة »مهر« شبه الرسمية لألنباء اخلبر نفسه.
والحقا اعلن التلفزيون االيراني الرسمي على موقعه 
االلكتروني ان الس����لطات اوقفت ديبلوماسيني أملانيني 
اثنني ف����ي التظاهرات املعارضة للحكومة. ونقل املوقع 
االلكتروني للتلفزيون عن »نائب لوزير االستخبارات«، 
لم يس����مه، قوله »ان ديبلوماس����يني أملانيني اثنني كانا 
ينتحالن هويات مزيفة باسم »يوغي« و»اينغو« جرى 
توقيفهما« خالل تظاهرات عاش����وراء، من دون االدالء 

مبزيد من التفاصيل حول مصيرهما.

من جهته، قال زعيم املعارضة مهدي كروبي اول من 
امس انه سيواصل الكفاح من اجل اجراء انتخابات جديدة 
في ايران بعدما قال هذا االسبوع انه يعترف بالرئيس 

احمدي جناد كرئيس للحكومة.
ونقل موقع »سهم نيوز« التابع حلزب كروبي السياسي 
اعتماد ملي عنه قوله »س����أبقى حتى نهاية الطريق في 
صف األمة وسأبذل قصارى جهدي ألرى انتخابات حرة 

جترى وألزيل العوائق احلالية«. 
وقال كروبي »سأبلغ الناس عاجال مبوقفي املفصل 
بشأن املثل الثورية والدفاع عن احلقوق العامة وضرورة 

اجراء انتخابات حرة«.
واضاف »احد اكبر حقوق هذه االمة يتمثل في االصوات 
الت����ي وضعت في صناديق االقتراع«. في غضون ذلك، 
أكد املرشد االعلى للثورة االس����المية علي خامنئي ان 
اس����رائيل محكوم عليها ب� »الزوال«، منددا ب� »اخلطر 
الكبير« الذي تشكله على العالم االسالمي، وذلك خالل 

استقباله مساء اول من امس الرئيس املوريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز.

وق����ال خامنئي ان »كيان االحتالل وفي ظل مواصلة 
الضغط واحلصار واالبادة يعتزم نزع الهوية االسالمية 
عن فلسطني، لكنه لن يتمكن من حتقيق ذلك بكل تأكيد«. 
وفق ما جاء في النص الذي نش����ره املوقع االلكتروني 
ملكتبه االعالمي. واضاف املرش����د األعلى: »سيأتي ذلك 
اليوم الذي نشاهد فيه زوال الكيان الصهيوني«، معتبرا 
ان »القرب والبعد الزمني لهذه املس����ألة يعود الى اداء 

البلدان االسالمية والشعوب املسلمة«. 
وحيا خامنئي القرار الذي اتخذته موريتانيا في 2009 
بقطع عالقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل، معتبرا ان هذه 
اخلطوة »متثل أسوة جيدة لبعض احلكومات العربية 
ذلك ألن الكيان الصهيوني الذي يفكر يوميا بتوس����يع 
نفوذه وس����يطرته على املنطقة يشكل اكبر خطر على 

العالم االسالمي«.

عواص���م � أ.ف.پ � رويترز: 
بعد يومني من التفجيرات الدامية 
في بغداد ش���ن الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر هجوما عنيفا على 
ال���وزراء نوري  حكومة رئيس 
اياه���ا بالعمل  املالك���ي متهمها 
على »حماية حزبها وكراس���يها 
وأسيادها« فقط. واعتبر الصدر 
في بيان صدر امس االول »ليس 
الوزراء  املهم أن يحصل رئيس 
او غيره على كراسي جديدة في 
احلكوم���ة املقبلة فالش���عب لن 
يصوت حلكومة تهاونت في أمنه 
غير ساعية الى خدمته وحفظه 
بل همه���ا الوحيد حماية حزبها 

وكراسيها وأسيادها«.
العار  وأض���اف »الع���ار كل 
حلكومة تتفرج على دماء شعبها 
وهي تسيل لتكون ضحية من اجل 
وصولها الى حكومة بائسة ال متلك 
الس���يادة واالستقالل وخاضعة 
لالحتالل، حكومة تتقاذف التهم 
وترميها على جيرانها وتتملص 
من املس���ؤولية«. في اشارة الى 
موجة من التفجيرات ضربت بغداد 
االثنني والثالثاء املاضيني أكثر من 

مئتي قتيل وجريح.
وتابع البيان »ادعو البرملان، 
ان وجد، للقيام بواجبه إزاء هذه 
احلكومة فال الشعب يرضى بهذا 
التس���يب وال املراجع، فالشعب 
يعيش في ليل دامس لن ينجلي 
اال بزوال احملتل واتباعه وزوال 
املقصرين الذين اس���تولوا على 

املناصب«.
وتابع الصدر »ليس املهم أن 
يحصل رئيس الوزراء أو غيره 
على كراسي جديدة في احلكومة 
املقبل���ة أو أن يحظى بتصويت 
الش���عب بل املهم هو رضا اهلل 

والشعب«.

وان هؤالء سيتم استبعادهم من 
الترشح لالنتخابات التشريعية 
املقبلة، حسب قانون االنتخابات 
والدس���تور العراق���ي مع إبالغ 
السياسية الستبدالهم  كياناتهم 

مبرشحني آخرين«.
وأضاف: »مت االنتهاء من تسلم 
بيانات املرش���حني املرسلة من 
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 
والعدالة، حيث ظهر وجود 456 
اسما مشمولني باجراءات الهيئة 
والعم���ل مازال جاري���ا من قبل 
وزارتي التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي للتأكد من صحة 
بيانات املرش���حني لالنتخابات 
الذين يبلغ عددهم نحو س���بعة 

االف مرشح«.
وأوض���ح ان »عم���ل هاتني 
الوزارت���ني كبير ج���دا، نظرا ملا 
متتلكه االولى من مدارس صباحية 
ومس���ائية، اضافة الى املدارس 
الوزارات  التي افتتحها عدد من 
في السابق، فضال عن اجلامعات 
واملعاه���د والكليات التابعة الى 
هيئة التعليم التقني املنتشرة في 
عموم البالد وكذلك عملية معادلة 
الشهادات بالنس���بة للجامعات 

والكليات في خارج البالد«.
ميدانيا أعلنت »دولة العراق 
اإلسالمية« التابعة لتنظيم القاعدة 
مس���ؤوليتها عن االعتداءات ال� 
3 عن فنادق ف���ي بغداد االثنني 
املاضي، كما نقل عنها مركز سايت 
األميركي لرصد املواقع اإلسالمية 

على االنترنت امس.
وقال املوقع بناء على بيان نشر 
على منتديات متشددة في أمس 
العراق اإلسالمية  »أعلنت دولة 
مسؤوليتها عن سلسلة العمليات 
االنتحارية املنسقة التي ضربت 

3 فنادق في بغداد«.

وقال الصدر: »أدعو البرملان إلى 
القيام بواجبه إزاء هذه احلكومة 
بكل مفاصلها فال الشعب يرضى 
مبثل هذا التسيب وال املراجع وال 
كل غيور شريف ثم ان الشعب 
يعي���ش في ليل دام���س البد أن 
ينجلي وهو ال ينجلي إال بزوال 
احملتل واتباعه وبزوال املقصرين 
ممن اس���تولوا عل���ى املناصب 
وخدمة النفس األمارة بالس���وء 
فمن ذا يا ت���رى يوقف النزيف 
ومين���ع املفخخات ويقطع رأس 

اإلرهاب بدل أن يحارب الشعب«. 
وتأتي اتهامات الصدر االعنف مع 
اقتراب االنتخابات البرملانية في 

مارس املقبل. 
من جهته، سجل رئيس مجلس 
السامرائي  اياد  العراقي  النواب 
أمس حتفظاته على هيئة املساءلة 
والعدال���ة والت���ي كانت أقصت 
نحو 500 مرش���ح لالنتخابات 
التشريعية العراقية غير انه قلل 
من تأثير عمل اللجنة على العملية 

الدميوقراطية في البالد.

وقال السامرائي خالل مؤمتر 
صحافي عقد أمس ان هيئة املساءلة 
والعدال���ة »م���ع كل التحفظات 
عليها »لن تكون قراراتها قطعية 
ونهائية وان مجلس النواب شكل 
جلانا برملانية وقضائية ملراجعة 

قراراتها.
املل���ف االنتخابي ايضا،  في 
صرح مسؤول باملفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات العراقية بأن 
املفوضية ستستبعد 30 مرشحا 
عن االنتخابات التشريعية محكوم 

عليه���م بجرائ���م وجنح »مخلة 
بالشرف«.

وقال اس���امة العاني، عضو 
مجلس املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، في تصريح لصحيفة 
»الصباح« احلكومية في عددها 
الداخلية  أمس: »شارفت وزارة 
على االنتهاء من أعمال التدقيق في 
بيانات املرشحني، وأظهرت بيانات 
القيد اجلنائي وجود ما يقرب من 
30 مرش���حا انتخابيا محكومني 
بجرائم وجنح مخلة بالش���رف 

)أ.پ( جندي كندي من إيساف خالل دورية راجلة في قندهار   

)أ.پ( عدد من العراقيني خالل دفنهم جثة »الكيماوي« في ساعة متأخرة من ليل أمس األول  


