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بغدادـ  كونا: شهد عدد من مدن جنوب العراق امس مظاهرات 
حاشدة برعاية السلطات احمللية للتنديد بحزب البعث املنحل 

ورفض الدعوات لعودته الى الساحة السياسية في البالد.
وســـجلت مدينة الناصرية كبرى مـــدن محافظة ذي قار 
خروج االالف في مظاهرة انطلقت من قلب املدينة مبشاركة 
احملافظ طالب احلسن ورئيس مجلس احملافظة قصي العبادي 
دعا فيها املتظاهرين الى مالحقة عناصر احلزب ومنعهم من 

املشاركة في العملية السياسية انسجاما مع نصوص الدستور 
العراقي الذي يحظر مشاركة البعثيني في السلطة.

كما خرج االالف في مدينـــة العمارة كبرى مدن محافظة 
ميســـان وهم يحملون الفتات منددة باحلزب، وشـــارك في 
املظاهرة رئيس مجلس محافظة ميســـان عبد احلسني عبد 
الرضا الذي دعا امام املتظاهرين الى منع البعثيني من املشاركة 

في االنتخابات التشريعية املقبلة.

 مظاهرات في جنوب العراق تندد بالدعوات لعودة البعثيين

طهران تباشر التخصيب بنسبة 20% وواشنطن تهدد بإقرار عقوبات ضدها خالل أسابيع
إيطاليا: مئات من عناصر الباسيج حاولوا اقتحام سفارتنا بإيران

محادثات.
 وتأتي التصريحات الصادرة 
عن املسؤول الروسي الكبير لتعزز 
إشارات على إمكانية موافقة روسيا 
على فرض عقوبات دولية جديدة 
على إيران.  ونقلت وكالة االعالم 
الروسية عن باتروشيف قوله إن 
إيران تقول انها ال تسعى المتالك 
أسلحة نووية »لكن االفعال التي 
تقــــدم عليها مبا فــــي ذلك بدؤها 
اليورانيــــوم منخفض  تخصيب 
التخصيب إلى 20% تثير شكوكا 
في دول أخرى وهذه الشكوك مبررة 
متامــــا«. ونقلت وكالة إنترفاكس 
لالنباء عــــن باتروشــــيف قوله 
»االساليب السياسية الديبلوماسية 
مهمة التخاذ القرار لكن هناك حدا 
لكل شيء«، في غضون ذلك، اجرى 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفــــروف محادثــــات هاتفية مع 
نظيرته االميركية هيالري كلينتون 

حول امللف النووي االيراني.
 من جهته، طالب رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو بفرض 
عقوبــــات معوقة على ايران فورا 
بعد ان بــــدأت انتاج وقود نووي 

مخصب الى درجة اعلى.
 وقال نتنياهو لديبلوماسيني 
اوروبيني »ايران تســــرع اخلطى 
صوب انتاج اسلحة نووية..اعتقد 
ان املطلوب االن هو حترك صارم 
من جانب املجتمع الدولي«، واضاف 
»وهذا يعني عقوبات معوقة ويجب 

ان تطبق هذه العقوبات حاال«.
العقوبات اجلديدة   وستكون 
لــــو اقرت املجموعــــة الرابعة من 
العقوبــــات التــــي تفــــرض على 

اجلمهورية االسالمية.
واجلديــــر بالذكر، في حني ان 
التخصيب  اليورانيوم الضعيف 
بنســــبة تتراوح بني 3 و5% الذي 
ايــــران حاليا يســــتخدم  تنتجه 
كوقود في احملطات النووية، فان 
اليورانيوم املخصب بنسبة %90 

يستخدم لصنع قنبلة ذرية.
 غير ان خبراء وديبلوماسيني 
افادوا ردا على اسئلة وكالة فرانس 
برس بانــــه ان كانت ايران قادرة 
على تخصيب اليورانيوم بالنسبة 
الضرورية ملفاعل البحث الطبي في 
طهران، اال انها مازالت تفتقر الى 
التكنولوجيــــا املطلوبة لتحويله 

الى قضبان وقود.

يتقدم املطالبني بتشديد العقوبات 
بحق طهران.  وتابع املتحدث ان 
غيتس »شــــدد خالل كل لقاءاته 
على ضرورة )التحرك( بشــــكل 
عاجل«، فيما باشرت ايران انتاج 
اليورانيوم املخصب بنسبة %20 

مثيرة استنكارا دوليا واسعا.
 والتزال الصني التي متلك حق 
»الڤيتو« )النقــــض( في مجلس 
االمن، تعارض فرض عقوبات على 
ايران، وقد جددت امس دعوتها الى 
التحاور مع اجلمهورية االسالمية 
في شأن برنامجها النووي املثير 
للجدل، ومــــن احملتمل ان تتبنى 
دول ذات اقتصادات ناشــــئة من 
االعضاء غير الدائمني في مجلس 
االمن حاليا، موقفا مماثال ملوقف 

الصني حيال ايران.

 طهران: الباب لم يغلق 

لكــــن طهــــران ابــــدت مرونة 
بالتزامن مع تصعيدها عبر قرار 
رفع نسبة التخصيب لديها اذ قال 
املتحدث باســــم وزارة اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرست »ان 
الواليات املتحدة وفرنسا مخطئتان، 
العقوبات لن تساعد في اخلروج من 

ستدرج في تقرير يرفع الى مجلس 
حكام« الوكالة.

 واعرب مدير الوكالة الدولية 
يوكيا امانو عن قلقــــه ازاء قرار 
ايران بدء تخصيب اليورانيوم الى 
مســــتوى 20% بعد تسلم الوكالة 
رسالة من اجلمهورية االسالمية 
تبلغهــــا بذلك، واعلنــــت الوكالة 
الذرية فــــي بيان ان »يوكيا امانو 
تبلغ بقلق بهذا القرار الذي قد يؤثر 
على اجلهود الدولية لضمان توفير 
الوقود النووي ملفاعل االبحاث في 

طهران«.
 وكرر امانو »استعداد الوكالة 
الداء دور الوســــيط حول قضية 
مفاعل االبحاث في طهران«، وفق 
البيان، واكدت الوكالة في بيانها 
انها تلقت »رســــالة مــــن املنظمة 
االيرانيــــة للوكالة الذرية«، تبلغ 
فيها الوكالة الذرية ان ايران تستعد 
النتاج يورانيوم مخصب بنسبة 

20% في موقع نطنز )وسط(.
وبررت طهران هذا القرار بعدم 
التوصل الــــى اتفاق مع مجموعة 
الست )الواليات املتحدة وروسيا 
والصني وفرنسا وبريطانيا واملانيا( 
من اجل تسليمها الوقود النووي 

املأزق«.  واضاف »انهما تخطئان ان 
كانتا تظنان ان شعبنا سيتراجع 
خطوة واحدة بســــبب مثل هذه 
االجراءات«، وفي الوقت نفسه اكدت 
ايران مجددا »استعدادها ملبادلة« 
اليورانيوم املخصب بالوقود مع 
الدول الكبرى.  وقال املتحدث »ما 
زلنا على استعداد لعملية تبادل اذا 
مت االخذ مبطالبنا«، مضيفا «الباب 
لم يغلق وان كانت )الدول الكبرى( 
مستعدة، فيمكن امتام ذلك في اي 
وقت«، ورفضت ايران في نوفمبر 
عرضا من الوكالة الدولية يقضي 
بان تسلم طهران القسم االكبر من 
املتدني  اليورانيوم  مخزونها من 
التخصيب ليستكمل تخصيبه الى 
نسبة 20% في روسيا ثم حتويله 
الى قضبان وقود في فرنسا المداد 

مفاعل طهران لالبحاث.

 موسكو: مخاوف الغرب مبررة

 ازاء ذلك، ذكرت وكاالت أنباء 
روســــية أن نيكوالي باتروشيف 
أمني مجلس االمن الروسي قال إن 
مخاوف الغرب بشأن نوايا إيران 
النووية »مبررة« وإن وقف حتدي 
إيران يتطلب ما هو أكثر من إجراء 

الذي حتتاج اليه لتشغيل مفاعل 
البحث الطبي في طهران.

 واثار اعالن ايران موجة استنكار 
في االســــرة الدولية والسيما بني 
الدول الكبرى الغربية التي تشتبه 
بسعي طهران حليازة السالح الذري 
حتت ستار برنامج نووي مدني، 

رغم نفي طهران ذلك.

 غيتس: العقوبات خالل أسابيع

الدفاع االميركي  وتوقع وزير 
روبرت غيتس صدور قرار دولي 
ميهد الطريق امام فرض عقوبات 
جديدة على ايــــران »في غضون 
اسابيع وليس اشهر«، على ما افاد 

املتحدث باسمه امس.
 وقــــال املتحدث جيف موريل 
للصحافيني في ختام زيارة لغيتس 
الى باريس ان الوزير »يعتقد ان 
االمر هو مســــألة اسابيع وليس 
اشــــهر«، وتابع موريل ان غيتس 
»يعتقد اننا بحاجة )الى قرار ميهد 
لعقوبــــات( وانه ميكننا التوصل 

اليه في هذه املهلة«.
 والتقى غيتس خالل زيارته 
التي بدأهــــا امس االول  لباريس 
الرئيس نيكوال ســــاركوزي الذي 

عواصــــم ـ وكاالت: فيما اعلن 
وزير اخلارجية االيطالي فرانكو 
فراتيني في روما امس ان مئات من 
عناصر الباسيج اإليرانية شاركوا 
في تظاهرة مناهضة اليطاليا في 
السفارة  اقتحام  طهران محاولني 
االيطالية، باشرت ايران امس انتاج 
اليورانيوم العالي التخصيب حتت 
اشراف مفتشــــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذريــــة، رغم احتجاجات 
الدول الكبرى الغربية التي لوحت 
بفرض عقوبات جديدة عليها في 

غضون االسابيع املقبلة.
 واكدت طهران في الوقت نفسه 
الباب يبقــــى مفتوحا ملقترح  ان 
تبادل الوقــــود النووي مع الدول 
الكبرى، واعلــــن رئيس املنظمة 
االيرانية للطاقة الذرية علي اكبر 
صاحلي لوكالــــة االنباء الطالبية 
»بدأنا اعتبارا من الثالثاء )امس( 
تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 
في سلسلة )اجهزة طرد مركزي( 

منفصلة في نطنز )وسط(«.
 واوضــــح صاحلــــي ان هذه 
السلسلة املؤلفة من 164 جهاز طرد 
مركزي والتي تصنف »مبستوى 
مختبر« اكثر منها مبستوى مصنع، 
»ستنتج 3 الى 5 كلغ من اليورانيوم 
املخصب بنســــبة 20% في الشهر 
ملفاعل االبحاث في طهران، ما ميثل 

ضعف حاجاتنا«.
الســــلطات االيرانية   وكانت 
اعلنت االحد اطالق عملية تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20% ومت ابالغ 
القرار امس االول الى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التي كان مفتشوها 
حاضرين امس في مصنع نطنز 

بحسب وسائل االعالم احمللية.

مفتشون دوليون يراقبون التخصيب 

مــــن جانبها، اعلنــــت الوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية ان فريقا 
من مفتشــــيها موجود في موقع 
نطنز ملراقبــــة عمليات تخصيب 

اليورانيوم بنسبة %20.
 وقال متحدث باســــم الوكالة 
التابعة لالمم املتحدة لوكالة فرانس 
برس »ميكنني تأكيد وجود مفتشينا 

اليوم)امس( في نطنز«.
 وتابع ان الوقت مازال مبكرا 
العطاء تفاصيل حول العناصر التي 
يالحظها املفتشون على االرض، 
وقال ان »مالحظاتهم واستنتاجاتهم 

)أرشيف( الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد خالل إحدى جوالته في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران  

طهران � رويترز: الن مس��اراتهم عبر االنترنت تعترضها 
رقاب��ة احلكومة بصورة متزايدة تقول نوش��ن وزمالؤها من 
أنص��ار املعارضة االيراني��ة إن معلوماتهم ع��ن االحتجاجات 
املزمعة تأتي حاليا عبر الرس��ائل االلكترونية. ويقولون إنهم ال 

يعرفون من يرسلها.
وتنتش��ر رس��ائل عبر االنترن��ت عن مس��يرات يحتمل 
تنظيمه��ا يوم 11 فبراير اجلاري في الذكرى  الواحدة والثالثن 

للثورة االسالمية.
لك��ن األجواء في اجلمهورية االس��المية أصعب بكثير من 
تلك التي س��ادت قب��ل االحتجاجات التي أعقب��ت االنتخابات 

الرئاسية العام املاضي.
وفي يونيو املاضي أشاد الغرب مبواقع التعارف االجتماعية 
ألنه��ا توفر ألنصار املعارضة منبرا للتجمع دون التعرف على 
هوياتهم الس��يما عند الدخول عليها عبر خوادم البروكس��ي 

التي ميكنها التغطية على حتركات املشاركن وأماكنهم.
وبالنس��بة لاليرانين عاقدي العزم اآلن تعتبر هذه املواقع 
تكتيكا عالي املخاطر في لعبة إس��تراتيجية مع السلطات وسط 

تقارير عن تزايد تعطيل شبكة االنترنت.
ويستخدم نحو 32% من االيرانين شبكة املعلومات الدولية 
ويش��ترك 59 % تقريبا منهم في خدمات الهاتف احملمول وفقا 
لتقديرات االحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية لعام 

.2008
ومنذ االنتخابات الرئاسية املتنازع على نتيجتها التي دفعت 
ايران إلى أس��وأ أزمة داخلية منذ الثورة االس��المية عام 1979 

أبطأت السلطات سرعة االنترنت وأغلقت مواقع املعارضة.
كما تباهي الس��لطات بقدرتها على تعق��ب التحركات عبر 

االنترنت حتى مع وجود خوادم البروكسي.
تتحسر نوش��ن الطالبة التي تبلغ من العمر 22 عاما وهي 
تتصف��ح االنترن��ت في مقهى بوس��ط طهران قائل��ة »مت منع 
هذا املوقع أيضا« وتضيف » أنها ش��بكة للمرشحات وليست 

للمعلومات«.
ورفضت نوش��ن الت��ي كانت تتحدث بص��وت منخفض 
وترتدي غطاء رأس أزرق ان تس��تخدم اسمها احلقيقي بسبب 

حساسية أنشطة املعارضة في ايران.
وعندما أغلقت صحفهما بعد االنتخابات أطلق املرش��حان 
اخلاس��ران مير حس��ن موس��وي ومهدي كروبي موقعيهما 

االلكترونين.
وبعد ذلك عرقلت السلطات الوصول الى املوقعن مما أجبر 

املعارضة على اطالق مواقع جديدة.
ومت االعالن عن معظم هذه اخلطوات واالحتجاجات وتعقبها 

عبر االنترنت ال سيما عبر موقع التدوين تويتر.
ومع ذلك تتزايد املخاوف ف��ي الوقت احلالي في ايران من 
أن تتمكن الس��لطات من تعقب األش��خاص الذين يستخدمون 

البروكسي.

مقاومة إيران تبقي على لعبة القط 
والفأر اإللكترونية مع المعارضة

 الحفريات اإلسرائيلية تتسبب
في تشققات واسعة وخطيرة بجدار األقصى

الفلسطيني رياض املالكي الذي 
يزور طوكيو أيضا إن احملادثات 
غير املباشرة يجب أن تركز على 
قضايا احلدود وأن يكون لها إطار 
زمني محدد بحد أقصى يتراوح 

بني ثالثة وأربعة أشهر.
وتوقفت احملادثات منذ أكثر 
من عام بسبب احلرب على غزة 
ولم تســــتأنف منذ ذلك احلني 
ويرجع السبب في ذلك إلى حد 
كبير إلى املطلب الفلســــطيني 
بضرورة أن جتمد اسرائيل أوال 
النشاط االستيطاني بشكل كامل 
الغربيــــة والقدس  في الضفة 
الشرقية والرفض االسرائيلي 

لذلك األمر.
ورفض عباس جتميدا مؤقتا 
لالستيطان مدته عشرة أشهر 
قررته إســــرائيل فــــي نوفمبر 
ووصفه بأنه غير كاف خاصة 

أنه يستثني القدس.

الفلسطينيني  القادة  إن  عباس 
لم يضعــــوا شــــروطا محددة 
يقبلون مبوجبها عرض الواليات 
املتحدة للوساطة في محادثات 
غير مباشرة مع إسرائيل مضيفا 
أنهم يتوقعون إيضاحا بشأن 
مثل هذه احملادثات في غضون 

أسبوع.
واقترحت واشنطن االلتفاف 
على خالف يحول دون استئناف 
احملادثات املتوقفة منذ أكثر من 
عام منذ حــــرب غزة من خالل 
إعادة جمــــع الطرفني في إطار 
»محادثات عن قرب« بوساطة 

أميركية.
ووافقت إسرائيل على هذه 
إنه  الصيغة لكن عبــــاس قال 
سيعلن قرارا بعد االستماع إلى 
اجابات عن بعض األسئلة التي 

طرحها على واشنطن.
وقال عبــــاس للصحافيني 

فــــي اليابــــان ردا على ســــؤال 
حول الشــــروط التي ســــيقبل 
مبوجبها العرض األميركي لعقد 
محادثات غير مباشرة إن اجلانب 
الفلسطيني لم يضع أي شروط 

على وجه اخلصوص.
وأضــــاف في ندوة حضرها 
بطوكيو أن حكومته تبقي الباب 
مفتوحا أمام املقترح األميركي 
لكنه شدد على أنه اليزال ينتظر 

السماع من واشنطن.
وأردف قائــــال انه يتوقع أن 
يعود جورج ميتشل املبعوث 
األميركي اخلاص للســــالم في 
الشــــرق األوســــط إليه مبزيد 
من اإليضاح بشــــأن احملادثات 
بعد أسبوع من اآلن. وتابع أن 
حكومته قد تتشاور مع زعماء 

عرب آخرين وتتخذ قرارا.
وجاءت تصريحات عباس 
بعد يوم من قول وزير اخلارجية 

عواصــــم ـ وكاالت: ذكــــرت 
مؤسســــة االقصى ان تشققات 
واســــعة وخطيرة حدثت في 
اجلــــدار الشــــمالي للمســــجد 

املبارك.
وقالت املؤسسة التي تعنى 
باملقدسات االسالمية في القدس 
وداخل اخلط االخضر ان التشقق 
ميتد على مساحة سبعة امتار 
وان مســــاحته تزداد يوما تلو 
اآلخــــر. واضافــــت ان بعــــض 
املختصني وبعد اجراء حتليل 
اكدوا  التشققات  وفحص على 
ان ســــببها تصعيد احلفريات 
االسرائيلية في املنطقة املجاورة 
ملنطقة باب حطة وهي حفريات 
متواصلة اسفل املسجد االقصى 
ومحيطه وبشكل خاص اسفل 

املدرسة العمرية.
واشــــارت الــــى ان بعــــض 
احلفريــــات تعــــرف تفاصيلها 
والبعــــض االخر ال تعرف عنه 
شيئا مؤكدة حدوث هبوط في 
االرض عند احد ابواب املسجد 

االقصى.
 وبينت املؤسسة انها قامت 
التشــــققات احلاصلة  بتوثيق 
بالصور الفوتوغرافية مشددة 
على خطورة التشققات في اجلدار 

الشمالي للمسجد االقصى.
ودعــــت مؤسســــة االقصى 
العاملني العربي واالسالمي الى 
التحرك الفوري والعاجل النقاذ 
املسجد االقصى املبارك في الوقت 
الذي تصعد املؤسسة االسرائيلية 
من استهدافها للمسجد االقصى 
وان احلفريات االسرائيلية هي 
جزء من االعتداءات الصارخة 

على املسجد املبارك. 

عباس

من جهة اخرى، قال رئيس 
السلطة الفلســــطينية محمود 

عباس يدرس مقترحاً أميركياً لمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل

صورة أرشيفية للمسجد األقصى

محسود ُقتل..
لم يقتل؟

بيونغ يانغ تتعهد بنزع 
أسلحتها النووية

اسالم آبادـ  يو.بي.آي: تضاربت 
األنباء حول مصير زعيم حركة 
طالبان الباكستانية حكيم اهلل 
محسود ففيما أكد مصدر عسكري 
باكستاني مقتله نفى املتحدث 
باسم احلركة عزام طارق األمر 
وقال ان محسود بخير. ونقلت 
محطة »جيو« الباكستانية عن 
الباكستاني  مصدر في اجليش 
امس ان محسود أصيب بجروح 
بالغة في جنوب وزيرستان نقل 
على اثرها الى كراتشي اال انه ما 
لبث أن فارق احلياة في الطريق 

قرب مدينة ملتان.
غير ان الناطق باسم طالبان 
عزام طارق نفى التقرير قائال ان 
محسود »بخير«. وكانت ثالثة 
مصادر في طالبان الباكستانية 
أكــــدت لشــــبكة »ســــي ان ان« 
األميركية في وقت سابق امس 
وفاة محسود أثناء نقله لعيادة 
طبية في كراتشي. وكانت طالبان 
نفت األسبوع املاضي ما أعلنه 
التلفزيون الرسمي الباكستاني 
عن مقتل محسود قبل شهر في 
غارة نفذتها طائرة من دون طيار 

يعتقد أنها أميركية.

طوكيــــو ـ كونا: تعهد زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ ايل 
بازالة االسلحة النووية من شبه 
اجلزيرة الكوريــــة في اجتماع 
مع رئيس الشؤون الدولية في 
احلزب الشيوعي الصيني وانغ 
جياروي. وقالت وكالة االنباء 
الصينية )شــــينخوا( امس ان 
الزعيم كيم شدد خالل اجتماعه 
مع املبعوث الصيني امس االول 
على ان »موقف بيونغ يانغ ثابت 
لتحقيق نزع الســــالح النووي 
من شــــبه اجلزيــــرة الكورية« 
الطرفان على استئناف  واتفق 
احملادثات السداسية لنزع السالح 

النووي.

تيموشينكو ترفض االعتراف بهزيمتها

نتائج االنتخابات أمام القضاء.
ولم يتسن االتصال على الفور 
مبكتب تيموشينكو للتعليق على 

التقرير.
 واعلنت الكتلة البرملانية التي 
تقودها تيموشينكو امس انه حدث 
تالعب واسع النطاق في انتخابات 
األحد التي فاز بها يانوكوفيتش 
وأنه سيتخذ اجراء قضائيا للدفاع 

عــــن احلق في اجــــراء انتخابات 
نزيهة. وقال سيرهي سوبوليف 
نائب رئيس كتلة تيموشينكو أمام 
البرملان »كشف يوم االنتخابات عن 
انتهاك مستخف بالقانون األوكراني 
من قبل فريق يانوكوفيتش وعن 
ضغوط على الناخبني وعن ترسانة 
كبيرة من التزوير من قبل حزب 
األقاليم«. اضاف »بناء على ذلك، 
تعلن كتلــــة تيموشــــينكو أنها 
ستدافع في احملكمة عن حقها وعن 
حق مواطنينا في انتخابات نزيهة 

وشفافة«.
لكن الطعن القضائي في هامش 
الفوز الضئيل الذي بلغ 2.9% بعد 
فرز 98.8% من األصوات قد يحول 
دون عودة االستقرار الى أوكرانيا 
سريعا وقد يؤثر سلبا على أسواق 

املال.
وأعلن مراقبون أن االنتخابات 
كانت دميوقراطية ولم تشهد أي 
مخالفات جســــيمة وحثوا على 

انتقال سلمي للسلطة.

كييڤـ  رويترز: ذكرت صحيفة 
أوكرانية امس أن املرشحة الرئاسية 
اخلاسرة يوليا تيموشينكو »لن 
تعترف أبدا« بفوز منافسها املوالي 
لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في 
جولة االعادة التي جرت يوم األحد 
املاضي. وأظهرت النتائج الرسمية 
فوز يانوكوفيتش فني السيارات 
الســــابق بفارق ثالث نقاط على 
تيموشينكو رئيسة الوزراء وهي 
من قادة الثورة البرتقالية املوالية 
للغرب. وقــــال مراقبون دوليون 
ان االنتخابــــات كانت نزيهة لكن 
تيموشــــينكو ترفض حتى اآلن 
االعتراف بهزميتها. ونقلت صحيفة 
»يوكراينسكا برافدا« اليومية عن 
تيموشــــينكو قولها في اجتماع 
حلزبها أمــــس االول »لن أعترف 
أبدا بشرعية فوز يانوكوفيتش 

في مثل هذه االنتخابات«.
وذكر موقــــع الصحيفة على 
االنترنت أن تيموشينكو طلبت 
من محاميهــــا جتهيز الطعن في 

تعتزم الطعن بالنتيجة لزعمها حصول تزوير في االنتخابات

يوليا تيموشينكو

صنعاء: تهديدات القاعدة ال تخيفنا
صنعــــاءـ  أ.ف.پ: اعلنــــت وزارة الداخلية اليمنية امس ان 
تهديدات تنظيم القاعدة »لن تخيفها«، وذلك غداة دعوة الرجل 
الثاني في التنظيم الى ضرب »مصالح االميركيني والصليبيني 

املنتشرة في كل مكان«.
وقالت الوزارة في بيــــان ان »تهديدات القاعدة لن تخيفها، 
وان اجهزة االمن ماضية في مواجهة جميع مظاهر اخلروج عن 

القانون وضرب اوكار االرهاب اينما وجدت«.
وكان سعيد الشــــهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب دعا مناصريه الى ضــــرب »مصالح االميركيني 
والصليبيني املنتشرة في كل مكان«، مؤكدا ان تنظيمه يتطلع 
الى الســــيطرة على مضيق باب املندب االستراتيجي بالتعاون 
مع املجاهدين في الصومال، وذلك في تسجيل صوتي نشر على 

االنترنت امس االول.
واضاف بيان الداخليــــة »ان التهديدات التي يطلقها تنظيم 
القاعدة بني احلني واآلخر لن تخيف االجهزة االمنية، فهي ال تلقي 
باال لهذه التهديدات التي تعكس حالة العزلة واليأس للعناصر 
االرهابية في اليمن، والتي يضيق اخلناق حولها يوما بعد يوم 

في ظل طوق الرقابة االمنية احملكم واملفروض عليها«.

كش��فت  أ.ش.أ:   � أنق��رة 
تقاري��ر صحافي��ة عن مخطط 
يس��تهدف  القاع��دة  لتنظي��م 
ع��ددا كبي��را من املس��ؤولن 
بينهم  السياسية  والشخصيات 
وزير اخلارجي��ة التركي أحمد 
داود أوغل��و. وذكرت صحيفة 
الصادرة  التركية  »خبر تورك« 
امس أن أجه��زة األمن ضبطت 
أثناء حملة على أحد املقار اآلمنة 
لتنظيم القاعدة خرائط تتضمن 
حتدي��دا ملواقع من��ازل 42 من 
كبار املس��ؤولن والشخصيات 

السياسية.

تقارير: القاعدة 
خططت الستهداف 

42 مسؤوالً تركياً


