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واشنطن ـ احمد عبداهلل
القى الرئيس باراك اوباما خطابا في اجللسة اخلتامية للجنة 
القومية للحزب الدميوقراط���ي االميركي التي عقدت في طقس 
بالغ البرودة بواش���نطن اول من امس. وجاء خطاب اوباما في 
حلظة حرجة من مسار احلزب احلاكم في الواليات املتحدة حيث 
بدأت عالمات للتمرد على البيت االبيض في الظهور بني اعضاء 
احلزب في الكونغرس مع التراجع الكبير في شعبية احلزب بني 

الناخبني االميركيني. وقال اوباما ان ادارته س���تواصل مسارها 
لتطبيق برنامجها الذي اعلنته عند توليها الس���لطة وذلك رغم 
»العواصف« التي تواجه احلزب واوضح ذلك بقوله »انني اعلم اننا 
مررنا بعام صعب. ولكننا مررنا باعوام اصعب«. وكان الرئيس 
االميركي قد واجه انتقادات من بعض قيادات احلزب الدميوقراطي 
بعد هزمية مرش���حة احلزب لشغل موقع والية ماستشوستس 

الذي دأب الدميوقراطيون على شغله منذ 46 عاما.

أوباما يتعهد بمواصلة برنامجه رغم »العواصف«

روسيا: أي عقوبات يجب أن تقتصر على قدرة طهران في صنع أسلحة نووية .. وغيتس يدعو المجتمع الدولي لتشديد الضغط على طهران

تظاهرات تجتاح مدن العراق احتجاجًا 

إيران تبدأ إنتاج اليورانيوم بنسبة 20% وتعلن التوصل لتقنية التخصيب بالليزر

 البرلمان العراقي يؤجل عقد جلسته الطارئة 
 لبحث أزمة استبعاد المرشحين إلى اليوم

طه���ران � وكاالت: فيما طلب الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد امس من رئيس الوكالة االيرانية 
للطاقة الذرية علي اكب���ر صاحلي »البدء بانتاج 
اليورانيوم املخصب بنسبة 20%«، معلنا توصل 
بالده الى تقنية تخصيب اليورانيوم بالليزر قائال 
»توصلنا الى تقنية تخصيب اليورانيوم بالليزر 
لكننا ال نريد استخدامها في الوقت احلاضر نظرا 
لوجود اجهزة الطرد املركزي املستخدمة في انشطة 
التخصيب«، دعا وزير الدف���اع االميركي روبرت 
غيتيس املجتمع الدولي الى تشديد الضغط على 

ايران ملنعها من تطوير انشطتها النووية.
وقال احمدي جناد خالل افتتاحه معرضا مخصصا 
لتكنولوجيا الليزر »قلت لنعطي )الدول الكبرى( 
ش���هرا او ش���هرين )للتوصل الى اتف���اق لتبادل 
اليورانيوم( وان لم يوافقوا فسنبدأ بانفسنا« في 

انتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وتابع متوجها الى صاحلي الواقف الى جانبه 
»االن، دكت���ور صاحلي، ابدأ بانت���اج اليورانيوم 
)املخصب( بنس���بة 20% بواسطة اجهزتنا للطرد 
املركزي«. واضاف جناد »قلنا ايضا مؤخرا: لنقم 
بعملية تبادل )بني اليورانيوم االيراني الضعيف 
التخصيب ووقود مخصب بنسبة 20% تنتجه الدول 
الكب���رى(، مع اننا قادرون على انتاج اليورانيوم 

بنسبة %20«.
وتابع »لكن )الدول الكبرى( بدأت تتالعب بنا، 
ولو انها بدأت مؤخرا تبعث رس���ائل مفادها انها 

تريد التوصل الى حل«.
وقال »اليزال باب النقاش مفتوحا، لم نغلقه«، 
مشيرا في الوقت نفسه الى ان اي عملية تبادل بني 
طهران والدول الكبرى للحصول على وقود نووي 

يجب ان تكون »غير مشروطة«.
وق���ال من جهة اخرى ان طه���ران باتت متتلك 

»القدرة على تخصيب اليورانيوم الى اي مستوى 
بفض���ل تكنولوجي���ا الليزر« الت���ي اضيفت الى 
تكنولوجيا التخصيب بواس���طة الطرد املركزي 
املس���تخدمة حاليا في ايران النت���اج اليورانيوم 

الضعيف التخصيب.
إلى ذلك، ش���دد نائب رئيس الوزراء الروسي 
سيرغي ايفانوف امس االول على ان اي عقوبات 
جديدة قد تفرضها االمم املتحدة على ايران ينبغي 
ان تس���تهدف قدراتها على تطوير اسلحة نووية، 

وليس اقتصادها او اي من نشاطاتها االخرى.
وقال ايفانوف متحدثا للصحافيني على هامش 
مؤمتر دولي لالمن في ميونيخ جنوب املانيا »في 
حال فرضت عقوب���ات جديدة، فنحن واثقون من 
انها ينبغي ان تقتصر على منع انتشار االسلحة 
النووية دون ان تشمل النشاطات االيرانية الثقافية 

واالنسانية واالقتصادية«.
واضاف »بالطبع، ال ميكننا ان ننكر حق ايران 

املشروع في تطوير الطاقة النووية«.
لكنه اكد على وجوب ان تستنفد الدول الكبرى 
اوال كل احملاوالت القناع اجلمهورية االس���المية 
بقبول عرض قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لتخصيب اليورانيوم االيراني في اخلارج.
وق���ال »نعتق���د ان علينا ان نواص���ل في هذا 
اخل���ط، لكن ال ميكننا املضي في هذا املس���ار الى 

ما ال نهاية«.
وقال »ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت 
رزمة من املبادرات التي مت التوافق عليها بني جميع 
االطراف املشاركة في املفاوضات، ومازلنا ننتظر ردا 
واضحا ال لبس فيه من اجلانب االيراني«، واضاف 
»مازالت لدينا اس���ئلة لم تلق اجوبة.. واعتقد انه 
كلما اسرع االيرانيون في اعطاء اجوبة، كان االمر 

افضل بالنسبة لالسرة الدولية مبا فيها ايران«.

عبادي تدعو إلى التظاهر 
في ذكرى الثورة

ــدن ـ أ.ف.پ: دعت احملامية  لن
ــيرين عبادي الفائزة  االيرانية ش
ــام للعام 2003  بجائزة نوبل للس
ــع صحيفة »صنداي  في مقابلة م
»التظاهر  الى  االيرانيني  تلغراف« 
ــبة احتفاالت الـ31  سلميا« مبناس
ــامية في 1979  لقيام الثورة االس
والتي ستبلغ اوجها في 11 اجلاري. 
وقالت عبادي »اعتقد ان على الناس 
ان يشاركوا في التظاهرة. عليهم 
ان يطالبوا بحقوقهم ولكن عليهم 
ان يفعلوا ذلك بطريقة سلمية. من 
البديهي ان يسعى النظام الن يكون 
الناس عنيفني الن هذا يعطيه مبررا 
ــم أال يعطوه هذا  للتدخل، وعليه
املبرر«. وفازت عبادي بجائزة نوبل 
ــام في 2003 بفضل حملتها  للس
ــان، وهي  للدفاع عن حقوق االنس
ــوم تعيش في املنفى في لندن،  الي
ــت التاريخ بصفتها اول  وقد دخل
مسلمة تفوز بهذه اجلائزة. وولدت 
ــمال غرب(  عبادي في همدان )ش
ــي 1974 اول قاضية  واصبحت ف
في ايران. اال انها اضطرت للتخلي 
ــذا املنصب بعد قيام الثورة  عن ه
للعمل  ــا  ــامية، ما اضطره االس
كمحامية. وغادرت شيرين عبادي 

ايران قبيل اعادة انتخاب جناد.

بغداد � أ.ف.پ: قرر مجلس النواب العراقي تأجيل عقد 
جلسته الطارئة التي دعا اليها رئيس الوزراء نوري املالكي، 
لبحث ازمة استبعاد مرشحني من االنتخابات التشريعية، 

الى اليوم، بحسب ما اعلن مصدر برملاني.
وقال املصدر ان »رئيس مجل���س النواب العراقي )اياد 
الس���امرائي( اعلن تأجيل عقد اجللس���ة الطارئة التي دعا 
لعقدها رئيس ال���وزراء نوري املالكي الى اليوم«، واوضح 
ان الس���امرائي اكد »عدم ورود تقرير م���ن هيئة التمييز، 
لذلك ارتأينا االنتظار وتأجيل عقد اجللسة الى االولى بعد 

ظهر اليوم.
وكان الس���امرائي دعا اخلميس الى جلس���ة استثنائية 
للبرملان امس االحد ملناقش���ة قرار هيئة التمييز الس���ماح 

مبشاركة مرشحني مستبعدين في االنتخابات.
واك���د مصدر برملاني ان »توجيه الدعوة يأتي بناء على 
طلب رئيس احلكومة )نوري املالكي( لعقد جلس���ة طارئة 
ملناقشة قرار هيئة التمييز السماح ملئات املرشحني باملشاركة 

في االنتخابات بعدما منعتهم هيئة املس���اءلة والعدالة من 
خوضها«.

 وبالتزامن مع اجللسة االستثنائية التي عقدها البرملان 
تظاهر االالف العراقيني امس في بغداد كما في النجف والبصرة 
جنوبا احتجاجا على محاوالت اشراك البعثيني في االنتخابات 

التشريعية القادمة املقررة في السابع من مارس.
وفي بغداد جتمع مئات بينهم نساء وشيوخ عشائر ورجال 
دين عند مبنى احملافظة بوس���ط العاصمة العالن رفضهم 
ترشح اعضاء سابقني في حزب البعث املنحل ومشاركتهم 
في االنتخابات القادمة، وقال محافظ بغداد صالح عبد الرزاق 
في كلمة القاها خالل التظاهرة »سنبدأ حملة لعزل البعثيني 
من جمي���ع الدوائر في جميع احملافظات، يجب أال يبقى اي 

بعثي« في دوائر الدولة.
واضاف »لن نقبل بعودته���م ونرفض كل املؤامرة ضد 
تطبيق القانون« في اشارة لقرار هيئة التمييز البرملانية، 
وكانت »هيئة املس���اءلة والعدالة« الت���ي حلت مكان هيئة 

اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرش���حا بتهمة االنتماء 
او الترويج حلزب البعث املنحل واحملظور دستوريا، لكنها 

عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحني املستبعدين 
باملش���اركة في االنتخابات على ان تنظ���ر في ملفاتهم بعد 
انتهاء عملية االقتراع، وحملت معظم الالفتات التي رفعها 
املتظاهرون توقيع حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء نوري املالكي، وكتب على احداها »عش���ائر 
الع���راق لن تقبل بعودة البعثيني الى الس���لطة« و»كال كال 
للبعثيني والصداميني«. ودعا املالكي اخلميس الى اجتماع 
عاجل للبرملان امس لبحث قرار هيئة التمييز الذي اعتبره 

غير دستوري وغير قانوني.
وفي البصرة، تظاهر نحو الفي شخص امام مبنى احملافظة 
وسط املدينة، للتعبير عن رفضهم قرار مشاركة البعثيني 
في االنتخابات، وهناك نحو 6500 مرش���ح لالنتخابات بني 

منتسبني الى 86 حزبا و12 ائتالفا ومستقلني.

... ورئيسة الوزراء يوليا تيموشنكو تدلي بصوتها    )أ.پ(زعيم املعارضة  األوكراني فيكتور يانكوفيتش      )رويترز(

)رويترز( الرئيس االيراني محمود احمدي جناد ينظر في املجهر خال افتتاحه معرضا مخصصا لتكنولوجيا الليزر   

)أ.پ( مظاهرة عراقية مناهضة لعودة  املرشحني املستبعدين للمشاركة في االنتخابات التشريعية         

»هيومن رايتس ووتش«: إسرائيل
لم تحقق جدياً بجرائم حرب غزة

لمكافحة عملهم بشكل غير شرعي

بريطانيا تخفض عدد تأشيرات الطالب األجانب

أفغانستان: قوة اغتياالت عسكرية
اخترقت طالبان لتصفية قياداتها

القدس � أ.ف.ب: اعتبرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش امس ان اسرائيل لم تقم بتحقيق »محايد 
ومعمق« في االتهامات املتعلقة بجرائم حرب قد 
يكون جيش���ها ارتكبها خالل هجومه على قطاع 

غزة العام املاضي.
وقالت املنظمة املدافعة عن حقوق االنسان في 
بيان صدر في مقرها في نيويورك ان »اسرائيل 
لم تبد نية في اجراء حتقيق معمق ومحايد حول 
مزاعم تفيد ب���ان قواتها انتهكت قوانني احلرب« 
خالل عملية »الرصاص املصبوب« التي ش���نتها 

على قطاع غزة.
واوضحت املنظمة انه���ا التقت في الرابع من 
فبراير خبراء قانونيني في اجليش االسرائيلي لكنهم 
لم يول���دوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية 
التي اجراها اجليش االسرائيلي »محايدة ومعمقة« 

و»تشمل القيادات السياس���ية والعسكرية التي 
تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيني مبا يخالف 

قوانني احلرب«.
وقال جو ستورك املسؤول في هيومن رايتس 
ووتش »من االساسي اجراء حتقيق مستقل لفهم 
سبب مقتل هذا العدد من املدنيني وللتمكن من مالحقة 

املسؤولني عن هجمات مخالفة للقانون«.
ولفت الى ان التحقيقات الداخلية التي اجراها 
اجليش »تناول���ت بصورة خاصة جنودا عصوا 
االوام���ر املتعلقة بقواعد حترك اجليش بدون ان 
تكت���رث ملعرفة ما اذا كانت ه���ذه االوامر تنتهك 

قوانني احلرب«.
واش���ارت املنظمة الى »مقتل 53 مدنيا في 19 
حادثا تظهر مالبس���اتها ان اجليش االسرائيلي 

انتهك قوانني احلرب«.

لندن � أ.ف.پ: اعلنت احلكومة البريطانية اول 
من امس انها ستخفض عدد التأشيرات املمنوحة 
للطالب االجانب وذلك من اجل مكافحة عمل هؤالء 

الطالب بشكل غير شرعي على اراضيها.
واوضح متحدث باسم وزارة الداخلية ان احلكومة 
ستخفض بنسبة »كبيرة« عدد التأشيرات املمنوحة  
للطالب االجانب، والتي وصل عددها في 2009 الى 
280 الف تأشيرة، لكن من دون ان يؤكد معلومات 
حتدثت عن ان اخلفض سيش���مل عشرات اآلالف 

من التأشيرات.
ولتحقيق هذه الغاية، ستعمد السلطات البريطانية 
الى تشديد املعايير املفروضة ملنح التأشيرات عبر 
رفع املس���توى املطلوب التقان اللغة اإلجنليزية 
وخفض ساعات العمل املسموحة لهؤالء الطالب الى 

10 ساعات اسبوعيا مقابل 20 ساعة حاليا.
كذلك تش���مل االجراءات اجلديدة منع الطالب 
االجان���ب من ان يصطحبوا معهم اش���خاصا على 
عاتقهم في حال كانت مدة دراستهم تقل عن ستة 
اش���هر، اما في حال كانت مدة الدراسة اطول، فلن 

يسمح لهؤالء االشخاص املقيمني على عاتق الطالب 
بالعمل في بريطانيا في حال كان االخير طالبا في 
احللقة االولى. واعلن وزير الداخلية آلن جونسون 
في بيان ان »اولئك الذين يريدون املجيء الى اململكة 
املتحدة للدراس���ة بشكل ش���رعي يبقون موضع 
ترحيب«، مضيفا »لكننا سنكون متشددين جدا« 
مع من »ينتهكون القوانني« ويأتون »بقصد العمل 
خصوصا«. وتندرج هذه االجراءات في اطار اعادة 
النظر في نظام منح التأشيرات للطالب والتي امر 
باجرائه���ا رئيس الوزراء غوردون براون الس���نة 
املاضية. ومن املقرر وضع هذه االجراءات موضع 

التطبيق في غضون االسابيع املقبلة.
وجمدت بريطانيا االسبوع املاضي مؤقتا منح 
التأشيرات للطالب اآلتني من شمال الهند والنيبال 
وبنغالديش، بعدما الحظت ارتفاعا كبيرا في اعداد 
هؤالء، االمر الذي اثار غضبا عارما في هذه املناطق 
والدول. وحرص وزير الداخلية على التأكيد على 
ان »هذا تش���ديد عام للنظام ال يس���تهدف منطقة 

بعينها«.

دبي � سي.ان.ان: اخترقت قوات أميركية وبريطانية 
خاصة بلدة »املرجة« املعقل القوي حلركة طالبان 
في هلمند، لتصفية قيادات احلركة قبيل تدشني أكبر 
عملية عسكرية منذ الغزو األميركي في 2001، الجتثاث 
مقاتلي احلركة من املنطقة الوحيدة املتبقية حتت 
س����يطرة طالبان في اإلقليم اجلنوبي، وتعد مركزا 

لصناعة املخدرات والقنابل واالنتحاريني.
وأوردت صحيفة »التاميز« البريطانية عن مصادر 
عسكرية أن قوة خاصة مشتركة تسللت إلى البلدة 
لتنفيذ مهام الغتيال زعماء طالبان بهدف تش����تيت 

وإرباك احلركة.
وفي تقليد عسكري غير مألوف، أعلنت قيادات 
اجليش األميركي والبريطاني واألفغاني عن استعدادات 
عس����كرية ضخمة لش����ن احلملة التي أطلق عليها 
»العملية املشتركة« القتحام البلدة، في حملة عسكرية 
هي الكبرى منذ وضع قائد القوات األميركية، اجلنرال 
ستانلي ماكريستال، إستراتيجية للتصدي للمسلحني، 

مدعومة بقرار الرئيس األميركي، باراك أوباما، إرسال 
30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان.

ويعتق����د بتمركز قرابة ألف من مقاتلي احلركة، 
معظمهم من األفغان إلى جانب بعض املقاتلني األجانب، 
ف����ي »مرجة« املنطقة الوحي����دة املتبقية في قبضة 
طالبان واملقر الرئيسي إلنتاج املتفجرات والهيروين 

ونقطة انطالق منفذي الهجمات اإلنتحارية.
وأوضحت مصادر عسكرية أن اإلعالن عن احلملة 
العسكرية يدخل في إطار إستراتيجية احلرب النفسية 
إلرهاب طالبان ودفعها إلى إلقاء الس����الح أو الهرب 

من املنطقة.
إال أن للخطوة مخاطرها الهائلة، إذ يتيح إلغاء 
عامل املفاجأة للمسلحني الوقت االستعداد وتعزيز 
دفاعاتهم استباقا للهجوم، وهي منطقة قال مصدر 
عسكري إن طبيعتها اجلغرافية جتعل الدفاع عنها 
أمرا سهال. وأبدت طالبان، وعلى لسان أحد قادتها، 

موالي عبد الغفار، استعدادها للتصدي للهجوم.

كييڤ � أ.ف.پ: اختار االوكرانيون 
رئيسهم امس في جولة االعادة احلاسمة 
النتخابات الرئاسة التي شهدت تنافسا 
متقارب����ا بني رئيس����ة ال����وزراء يوليا 
تيموش����نكو وزعيم املعارضة فيكتور 
يانكوفيتش في اجواء ش����ديدة التوتر 
اتهم فيها كل من الطرفني االخر بالتزوير 
مهددا بالطعن بنتيجة االقتراع وحتى 
باخلروج الى الشارع. ويعتبر املعارض 
املوالي لروس����يا فيكتور. وقد أعلنت 
ثالثة اس����تطالعات لل����رأي فوز زعيم 
املعارضة يانكوفيتش املوالي لروسيا 
على منافسته تيموشنكو بفارق ثالث 
إلى خمس نقاط. وحصل يانكوفيتش 
على 49.8% من األصوات مقابل %45.2 
لرئيس����ة الوزراء وفقا ملؤسسة جيه.
اف.كي اوكرانيا التي اشارت الى ان %5 
من الناخبني صوتوا »ضد الكل« وهو 
اخليار الذي ينص عليه قانون االنتخابات 

االوكراني.  وأش����ار استطالعان آخران 
حلساب مجموعة معاهد مستقلة من بينها 
مؤسسة املبادرات الدميوقراطية وشركة 
سافيك شوستر ستوديوز الى حصول 
يانكوفيتش على 48.7% من األصوات 

مقابل 45.2% ليوليا تيموشنكو.
وفور إع����الن نتائج اس����تطالعات 
الرأي، أكد الكسندر تورتشينوف، الذراع 
اليمنى لرئيسة الوزراء االوكرانية انه 
»من املبكر جدا حتديد اسم الفائز« في 
االنتخابات الرئاسية، مشيرا الى حصول 
»عمليات تزوير كثيفة« حلساب املعسكر 

املنافس.
 وقال تورتش����ينوف ف����ي مؤمتر 
صحافي ف����ي كييڤ »م����ن املبكر جدا 
حتديد اسم الفائز«. وأضاف »لألسف، 
لم نتمكن من تف����ادي عمليات تزوير 
كثيفة«، مؤكدا انها االنتخابات »األكثر 

قذارة« في اوكرانيا.

النتائج األولية تظهر تقدم المعارضة

 يانكوفيتش يقصي تيموشنكو في االنتخابات الرئاسية األوكرانية


