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كييڤ � وكاالت: طلبت رئيس����ة الوزراء 
االوكرانية يوليا تيموش����ينكو امس سحب 
دعواها القضائية التي تطعن في فوز الرئيس 
املنتخب فيكتور يانوكوفيتش املقرر تنصيبه 
في 25 اجلاري. وقالت تيموشينكو للقضاة 
الذي����ن ينظرون في هذا الطعن »ال نرى اي 
معنى في مواصلة النظر في هذه القضية، في 

هذا السياق، انني اسحب الطعن الذي تقدمت 
به«. والحقا، غادر القض����اة القاعة التخاذ 
قرارهم، وامام الصحافيني، اتهمت تيموشنكو 
القضاة باالنحياز. وقالت »من املؤكد ان ما 
نراه ليس عدالة، لقد واجهت املشكلة نفسها 
التي يواجهها مواطنون اخرون في بالدنا، اي 
استحالة دفاع املرء عن حقوقه امام احملكمة«. 

واضافت »ادعو احملكمة الى وقف هذه املهزلة«. 
وقالت مصادر قضائية إنه يبدو ان اخلطوة 
التي اقدمت عليها تيموشينكو تستند الى 
رف����ض احملكمة التحقيق بصورة وافية في 
جميع مزاعم التدليس فيما لم يتضح على 
الفور ما اذا كانت هذه هي نهاية لطلب الطعن 

الذي تقدمت به.

تيموشينكو تسحب طعنها بفوز يانوكوفيتش

)أ.ف.پ( عطري مستقبال فيون في دمشق أمس  

جندي عراقي أمام اعالن انتخابي إلياد عالوي زعيم الكتلة العراقية  )أ.ف.پ(

تهافت القوى السياسية المصرية على استقطاب البرادعي ومصادر تعتبر زيارته لـ »جس النبض«

مصادر رفيعة لـ »األنباء«: مبارك مرشح »الوطني« للرئاسة في 2011
باحلزب الدستوري احلر.

الش����ديد في  رغم الوضوح 
التي حتددت مس����بقا  اللقاءات 
مع د.محمد البرادعي، مع القوى 
السياس����ية خالل فترة وجوده 
األولية مبصر التي ال تزيد على 
8 أي����ام، إال أن الغموض يحيط 

باللقاءات الرسمية.
حي����ث لم يصدر اآلن عن أي 
جهة حكومية سواء من رئاسة 
التعليم  أو وزارة  اجلمهوري����ة 
العال����ي أو اجلهات املعنية بهذا 
األمر أي إشارات حول استقبال 
أو تك����رمي للدكت����ور البرادعي، 
بصفته شخصية مصرية دولية 
أو إجراء مقابالت رس����مية بينه 

وبني املسؤولني بالدولة.

التيارات السياسية لبحث طرق 
القوى  التغيير السلمي باحتاد 

السياسية جميعا.
ولعل من أهم لقاءات البرادعي 
اجتماعه بشباب احلملة املستقلة 
لدعمه في 24 اجلاري للحديث عن 
آخر التطورات السياسية وكذلك 
رؤية د.محمد البرادعي للتغيير 
في مصر ورؤية احلملة، قبل أن 
يغادر مصر يوم 27 فبراير منطلقا 
إلى القارة األوروبية، حيث يتم 
تكرميه في إحدى الدول األوروبية. 
إلى جانب اللقاءات السياس����ية 
يتم تنظيم حفل استقبال حافل 
للبرادع����ي لتكرمي����ه باعتباره 
شخصية مصرية دولية، خاصة 
بعدما قبل بالعضوية الشرفية 

ألهم 8 أيام في احلياة السياسية، 
يتوقع ان يسعى كل حزب جلذب 
البرادع����ي له، لالس����تفادة من 

شعبيته.
ولعل تن����وع برنامج زيارة 
البرادعي، بني لقاءات لرسم مالمح 
سياس����ية حتدد مصير العامني 
املقبلني ب����دءا م����ن االنتخابات 
البرملانية 2010 والرئاسية 2011، 
تبرز الهدف األساس����ي من هذه 
السياسة التي يعتبرها محللون 
زيارة أولية جلس النبض، خاصة 
ان أول����ى ه����ذه اللق����اءات التي 
سيعقدها د.محمد البرادعي مع 
القوى السياسية حتدد بعد غد 
مبنزله في مزرعة جرانة ليضم 
السياسية بكل  القوى  عددا من 

أول من امس؟ قبل ان يعود بعدها 
الى إحدى الدول األوروبية حيث 

يتم تكرميه.
وبينما تستعد القوى املصرية 

هذا وينشغل الشارع املصري 
بالس����ؤال األهم »ماذا س����يفعل 
البرادعي خالل زيارته  د.محمد 
التي تستمر ل� 8 أيام فقط بدأت 

أعضاء أمان����ات احلزب الوطني 
الدميوقراطي ضرورة االلتحام 
باملواطنني والتعرف على مشاكلهم 
والتعاي����ش معها مب����ا يضمن 
ترحيب الشعب بالترشيح اجلديد 

للرئيس.
ومن ضمن املوضوعات املهمة 
الرئيس املصري  التي ش���دد 
على تنفيذها موضوع العالج 
على نفقة الدولة ومتكني املرأة 
اقتصادي���ا من خالل القروض 
متناهية الصغر باإلضافة الى 
موضوع التأمينات واملعاشات 
االجتماعية الذي يوليه احلزب 
احلاكم اهتماما بالغا ملا له من 
أهمية كبرى لدى قاعدة كبيرة 

من املواطنني.

الش���ورى وانتخابات  ملجلس 
مجلس الشعب.

وأضافت املصادر ان الرئيس 
مبارك أصدر عدة تكليفات لقادة 
الوطني احلاكم، مشددا  احلزب 
على ضرورة االنتهاء من تنفيذها 
في القريب العاجل، وتدور هذه 
القاعدة  التكليفات حول تفعيل 
ف����ي األمانات  احلزبي����ة ممثلة 

بالوحدات احمللية.
وتابعت  املصادر ان احلزب 
احلاك����م يعقد حالي����ا منتديات 
بحضور أمناء الوحدات احلزبية 
على مستوى احملافظات التي تقوم 
بتنظيمه����ا أمانة تنظيم احلزب 

تباعا.
الرئيس املصري من  وطلب 

عواصم ـ أحمد صبري ـ خديجة حمودة 
والوكاالت

فيما يستمر الصمت الرسمي 
عل���ى االس���تقبال ال���ذي لقيه 
الرئيس السابق للوكالة الدولية 
البرادعي  الذرية محمد  للطاقة 
لدى وصوله القاهرة امس األول، 
وتصريحاته التي أكد فيها انه 
ال يريد صداما مع احلكومة امنا 
يريد أن يكون »وسيلة للتغيير«، 
أكدت مص���ادر مصرية رفيعة 
املس���توى أنه اصبح في حكم 
املؤكد ان يقوم الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك بترشيح 
نفسه لفترة رئاسية جديدة، وأنه 
من املقرر اإلعالن عن ذلك بعد 
انتهاء انتخابات التجديد النصفي 

انهيار االئتالف الحاكم في هولندا لخالف على تمديد مهمة القوات بأفغانستان

طالبان تبدي مقاومة شرسة في معركة مرجة 
محيط مرجة � وكاالت: يبدي 
مقاتلو طالبان مقاومة ش���ديدة 
للق���وات الدولية واالفغانية في 
مرج���ة احد معاق���ل احلركة في 
جنوب افغانستان بينما تستعد 
الش���رطة االفغانية لالنتش���ار 

فيها.
وقال الكابنت ابراهام س���يبي 
الناطق باس���م مش���اة البحرية 
املنتشرين  االميركية )املارينز( 
في والية هلمن���د »نتحدث عن 
مرجة منذ اشهر وقلنا انه ستجري 

معارك طاحنة«.
واض���اف ان »هن���اك جيوب 
مقاومة ف���ي املدينة التي يقاوم 
فيها مقاتلو طالبان بشراسة وال 
شك في اننا سنواجه تهديدا كبيرا 
بسبب االلغام اليدوية الصنع«.

وانتش���ر امس 400 شرطي 
ف���ي وس���ط مرجة في  افغاني 
املرحلة االولى من فرض وجود 
حكومي ف���ي هذا املوق���ع الذي 
تسيطر عليه طالبان منذ سنتني. 
وهؤالء مدربون خصوصا على 
هذه املهمة وس���يتمركزون في 

وسط املدينة.
ووصل���ت جراف���ات وآليات 
مضادة لاللغام الى مرجة وحتى 
شاحنات تنقل معدات بناء للبدء 
ببناء قاعدة عسكرية جديدة في 
البلدة، بحسب ما ذكر مسؤولون 

عسكريون في املكان.
وقتل جندي تابع حللف شمال 
االطلسي في عملية »مشترك« التي 
دخلت امس اسبوعها الثاني. وهو 
اجلندي الثاني عشر الذي يقتل 

في العملية.
اك���د اجليش  لن���دن  وف���ي 
البريطاني امس االول ان املقاومة 
التي تبديها طالبان »تصاعدت 
كم���ا كان متوقعا« لكنها ال تهدد 

جناح الهجوم.
وقال اجلنرال غوردن ميسنجر 
الناطق باسم اجليش البريطاني 
»كنا نتوقع ان يزيد العدو درجة 
مقاومته عندما يلتقط انفاس���ه 

وهذا ما حدث«.
واضاف »هناك اآلن حوادث 
تطاول ايساف والقوات االفغانية 
اكثر من تلك التي سجلت في بداية 
العملية«. اال انه اشار الى ان جهود 

طالبان »تفتقر الى التنسيق«.
واكد الناطق باسم حاكم والية 
هلمند داود احم���دي ان جنديا 
افغانيا واحدا فقط قتل منذ بداية 
العملية. وقال احمدي ان 15 مدنيا 

ايضا قتلوا.
وكان اجلن���رال البريطان���ي 
نيك كارتير املكلف قيادة قوات 
احلل���ف في جن���وب البالد رأى 
اخلميس ان »بني 25 وثالثني يوما 
ستكون ضرورية للسيطرة على 

مرجة«.
ونفى ناطق باس���م طالبان 
يوسف احمدي استخدام مدنيني 
دروعا بشرية لكنه اعترف بان 
املتمردين زرعوا عددا كبيرا من 

القنابل اليدوية الصنع.
وتؤخ���ر ه���ذه القنابل تقدم 
القوات وتش���كل السبب االول 
لسقوط قتلى في صفوف جنود 

احللف في افغانستان.

كرزاي

م���ن جهت���ه، ق���ال الرئيس 
الذي بدا  االفغاني حميد كرزاي 
متحفظا جدا منذ بداية الهجوم، 
ان »املعركة ضد االرهابيني وضد 
الذين مينعون السالم في البالد 

يجب ان تستمر«.
لكنه أكد أن جهود حلف شمال 
التي تبذل  األطلس���ي )الناتو( 
من أجل احليلولة دون سقوط 
املدنيني خالل احلملة  قتلى من 
العسكرية في إقليم هلمند غير 
كافية. وقال في جلسة للبرملان 
إن األبرياء مازالوا يس���قطون 
قتل���ى بينما يواص���ل احللف 
العس���كرية )مشترك(  عمليته 
الرئيسية لطالبان  ضد املعاقل 

في إقليم هملند.
وجدد كرزاي � حس���بما أفاد 

البريطانية  اإلذاعة  راديو هيئة 
)بي بي س���ي( امس � مناشدته 
إلى  ملقاتلي طالب���ان لالنضمام 

احلكومة ونبذ تنظيم القاعدة.

هولندا

من جهة اخرى، اعلن رئيس 
ي���ان بيتر  الهولندي  ال���وزراء 
بالكينن���دي س���قوط احلكومة 
االئتالفية التي يرأس���ها بسبب 
خالف حول متديد مهمة القوات 
الى  افغانس���تان  الهولندية في 
ما بعد يولي���و نزوال عند رغبة 

واشنطن وحلف الناتو.
وصرح بالكينندي في مؤمتر 
صحافي في الهاي »سأقدم للملكة 
ف���ي وقت الحق الي���وم )امس( 
الدولة  الوزراء ووزراء  استقالة 

االعضاء في احلزب العمالي«.
ويفترض ان تنظم انتخابات 
تشريعية قبل عام من املوعد الذي 
كان محددا اصال في مارس 2011. 
وس���تجرى انتخابات بلدية في 

الثالث من مارس.
ولم ينج���ح وزراء االحزاب 
الرئيس���ية الثالثة في االئتالف 
املجتمع���ون منذ صب���اح امس 
االول ف���ي االتف���اق عل���ى الرد 
الذي يج���ب تقدميه الى احللف 
االطلسي واش���اروا الى خالفات 

عميقة بينهم.
وتنشر هولندا في افغانستان 
1950 جنديا في اروزغان )جنوب( 
من���ذ 2006 يفت���رض ان يب���دأ 
انس���حابهم في اغس���طس على 
ان يتم نهاية السنة حسب قرار 
اتخذت���ه احلكومة س���نة 2007 

وصادق عليه النواب.
الذي  العمل  ويعارض حزب 
يرأس���ه وزير املال فوتر بوس 
ابقاء أي  قوات في افغانس���تان 
وإن ملهام تدريبية بينما يرغب 
رئي���س ال���وزراء ال���ذي يقود 
احلزب املس���يحي الدميوقراطي 
في مواصلة املش���اورات داخل 

االئتالف احلكومي.

بغداد � وكاالت: قررت »اجلبهة 
العراقية للحوار الوطني« امس 
مقاطعة االنتخاب���ات املقررة 
الشهر املقبل احتجاجا على ما 
أسمته تدخال إيرانيا في العملية 
السياسية أسفر عن استبعاد 
ترشح عدد من أعضائها بينهم 

زعيم اجلبهة صالح املطلك.
وق���ال حيدر امل���ال الناطق 
باس���م اجلبهة في بيان »بعد 
تصريح���ات )قائ���د الق���وات 
االميركية في العراق( اجلنرال 
راي اوديرنو والسفير األميركي 
في بغداد كريستوفر هيل بان 
هيئة املس���اءلة والعدالة تدار 
من قبل فيلق القدس اإليراني، 
ال تس���تطيع اجلبهة العراقية 
للح���وار الوطن���ي ان متضي 
بعميلة سياسية تدار بأجندة 

خارجية«.
العراقية للحوار  واجلبهة 
الوطني هي احد مكونات الكتلة 
اياد عالوي،  العراقية بزعامة 
والتي تضم شخصيات سنية 
مثل طارق الهاشمي نائب رئيس 

الراهن  دراسة معمقة للوضع 
ودراس���ة مختل���ف اخليارات 
السياسية املفتوحة أمامها، ان 
تطلق حملتها االنتخابية التي 
األيام  كانت علقتها على مدى 

الثالثة املاضية«.
وأضاف���ت »س���تبقى كتلة 
العراقية حريصة على متابعة 
قضيتها املشروعة ورد احلقوق 
الذين  لقادته���ا ومرش���حيها 
اس���تبعدوا من املش���اركة في 
أو  االنتخابات دون وجه حق 

سبب قانوني أو دستوري«.
وم���ن املق���رر ان جت���ري 
التش���ريعية في  االنتخ��ابات 
عموم العراق، وهي الثانية منذ 
2003، في الس���ابع من مارس 

املقبل.
أمنيا، أعلن اجليش األميركي 
اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة 
مسؤول عن جتنيد انتحاريات، 
بينهن امرأة فجرت نفسها بزوار 
شيعة ش���مال بغداد في األول 
من الشهر اجلاري خالل زيارة 

االربعني.

العيساوي  اجلمهورية ورافع 
نائب رئيس الوزراء.

واضاف املال ان »قيادة اجلبهة 
العراقية للحوار الوطني تعلن 
موقفه���ا مبقاطعة االنتخابات 
القادمة، والدعوة مفتوحة لبقية 
الكيانات السياسية في ان تتخذ 

ذات املوقف«.
ف���ي غضون ذل���ك، أطلقت 
الكتلة العراقي���ة بزعامة اياد 
عالوي حملتها االنتخابية على 
الرغم م���ن قرار احد مكوناتها 
وه���ي »اجلب��ه���ة العراقي���ة 
للح���وار الوطن���ي« م��قاطعة 

االنتخابات.
وكانت الكتلة العراقية علقت 
حملتها االنتخابية لثالثة أيام، 
بعد إدراج عدد من مرش���حيها 
بقان���ون املس���اءلة والعدالة 
وأبرزهم صالح املطلك، وظافر 

العاني.
الدملوجي  وقالت ميسون 
املتحدثة باسم الكتلة العراقية 
في بيان تلته في مؤمتر صحافي 
ان »الكتلة العراقية قررت وبعد 

دمشق ـ هدى العبود
حذر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري من أن 
السياسة االسرائيلية تنذر بعواقب خطيرة وكوارث جمة 
لن تقتصر آثارها على املنطقة فحسب بل ستطول الساحة 
اإلقليمية والدولية، »فيما لو أقدمت اسرائيل على ارتكاب 
حماقة جديدة من هذا النوع بإطالقها التهديدات بالعدوان 

والتلويح باحلرب على بعض دول املنطقة«.
وأشار عطري خالل مباحثاته ونظيره الفرنسي فرانسوا 
فيون الذي بدأ زيارة لدمش����ق مس����اء ام����س االول إلى ما 
تعانيه منطقة الش����رق األوس����ط من توتر وعدم استقرار 
بسبب احتالل اسرائيل لألراضي العربية ومواصلتها نهج 
العدوان واستمرارها باتخاذ اجراءات متييزية ضد الشعب 
الفلسطيني وفرضها حصارا على غزة وإصرارها على املضي 

في بناء املستوطنات.
وج����دد عطري التأكيد على رغبة س����ورية في حتقيق 
الس����الم العادل والشامل، مش����ددا على أن »عملية السالم 
حتتاج إلى طرفني وال ميكن لها أن تتحقق من طرف واحد 
مؤكدا أن الش����ريك االس����رائيلي مازال غير موجود ما أدى 
إلى توقف اجلهود وجتميد املبادرات التي بذلت على مسار 
الس����الم وآخرها جهود الوس����يط التركي«، مشيدا في هذا 
السياق بنزاهة الدور التركي أثناء املباحثات غير املباشرة 

بني سورية وإسرائيل.

وأع����رب عطري عن أمله بأن تلعب أوروبا بش����كل عام 
وفرنسا بشكل خاص دورا أساسيا وفاعال في حتقيق عملية 
السالم املتوقفة والضغط على إسرائيل لالنصياع ملتطلبات 
عملية الس����الم والضغط عليها لرفع حصارها اجلائر عن 
قطاع غزة وفتح جميع املعابر والسماح بدخول املساعدات 
اإلنسانية. من جانبه، دعا فيون سورية الى بذل »جهود« 
من اجل السالم في الشرق االوسط، وخصوصا على صعيد 
امللف النووي االيراني، رابطا هذه املسائل بتطوير العالقات 

االقتصادية الثنائية.
وقال فيون في افتتاح منتدى اقتصادي في دمشق التي 
يزورها ان »احد الشروط الستمرار التنمية االقتصادية في 

سورية هو السالم واالمن في املنطقة«.
واضاف »اذا كانت فرنس����ا اختارت استئناف وتعزيز 
احلوار مع سورية، فالننا نعتقد ان لسورية دورا اساسيا 
في ارساء السالم في الشرق االوسط«، مؤكدا ان »ما يجب 

ان يسود هو احلقيقة والشفافية«.
وتابع »من اجل حتسن الوضع، على كل طرف ان يبذل 

جهودا«.
واذ تناول امللف����ات االقليمية التي ميكن لس����ورية ان 
تضطلع فيها بدور، توقف خصوصا عند ايران التي ترفض 
تعليق انشطتها النووية احلساسة رغم ثالثة قرارات دولية 

تتضمن عقوبات بحقها منذ 2006.

وتتهم الدول الغربية واسرائيل ايران بالسعي الى امتالك 
سالح نووي حتت ستار برنامج مدني.

واعتبر فيون ان »الس����الم مير بتغيير موقف احلكومة 
االيراني����ة«، مضيفا ان »ايران ال حتت����رم القواعد الدولية 

وتنتهك على الدوام قرارات مجلس االمن« الدولي.
وتابع »مددنا اليد للحكومة االيرانية من دون جدوى«، 
في اش����ارة الى طرح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبادل 

الوقود النووي والذي رفضته طهران.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي »نأمل ان تساعدنا سورية 
في هذا اجلهد لتتخلى ايران عن قراراتها اخلطيرة بالنسبة 

الى السالم في العالم«.
من جهة اخرى، أكد وزير اخلارجية الس���وري وليد 
املعلم امس متس���ك بالده بحقها في اس���تخدام الطاقة 
النووية ألغراض سلمية، مشددا على ان البرنامج النووي 
السوري يجري بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وان دمشق لن تسمح للوكالة بتجاوز اتفاق الضمانات 

الذي أبرمته معها.
وأكد املعلم خالل مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
النمساوي مايكل شبيندليغر في دمشق ان سورية »ال 
تقوم ببرنامج نووي عسكري وان ما تقوم به هو استخدام 
الطاقة النووية إلغراض س���لمية«، مش���يرا الى ان هذا 

البرنامج يستخدم »خاصة في مجال الطب النووي«.

المعلم يؤكد تمسك سورية ببرنامجها النووي السلمي

عطري يحّذر إسرائيل من ارتكاب الحماقات في المنطقة

اعتقال قيادي في »القاعدة« مسؤول عن تجنيد انتحارية استهدفت زوارًا شيعة

جبهة المطلك تقاطع االنتخابات وكتلة عالوي تشارك فيها

د.محمد البرادعيالرئيس محمد حسني مبارك

دبي: أدلة إضافية تثبت تورط الموساد باغتيال المبحوح
دبي � وكاالت: أكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
أمس لصحيفة إماراتية انه مت رصد اتصاالت هاتفية تدين 
جهاز املخابرات االس����رائيلي )املوساد( في قضية اغتيال 

قيادي في حركة حماس الشهر املاضي بدبي.
وأوضح خلفان في تصريحات لصحيفة »البيان« احلكومية 
في دبي انه »من االدلة اجلديدة التي متتلكها ش����رطة دبي 
إلدانة املوساد وتأكيد تورطه في عملية اغتيال القيادي في 
حماس محمود املبحوح هي االتصاالت الهاتفية التي جرت 

بني املتهمني ومت رصدها بالفعل«.
وكان قد عث����ر على املبحوح الذي يعد أحد مؤسس����ي 
اجلناح العسكري حلماس ميتا في غرفته بفندق بدبي يوم 

20 يناير املاضي.

وأضاف الفريق خلفان: »باالضافة الى ذلك متتلك شرطة 
دبي معلومات مؤكدة عن شراء بعض اجلناة تذاكر طيران 
من إحدى الشركات في دول اخرى ببطاقات ائتمانية حتمل 

أسماءهم نفسها التي مت الكشف عنها«.
وتابع ان ذلك »يدل على ان اجلناة استخدموا جوازات 
السفر نفسها في التنقل بني أكثر من دولة«، مجددا التأكيد 

ان »املوساد متورط بنسبة 99%« في اغتيال املبحوح.
وفي أملانيا، ترجح سلطات األمن أن يكون املوساد خلف 
عملية اغتيال املبحوح، اذ ذكرت مجلة »دير ش����بيغل« في 
عددها املقرر صدوره غدا أن وحدة »كيدون« في املوس����اد، 
التي نسب إليها في املاضي عدد من عمليات التصفية املثيرة، 

قامت بتنفيذ العملية.

وجاء في تقرير املجلة أن املخابرات اإلسرائيلية استخدمت 
على ما يبدو لتلك العملية، جواز س����فر أملانيا حقيقيا مت 

إصداره عام 2009 في مدينة كولونيا، غرب البالد.
وأضافت أن االدعاء العام في كولونيا بدأ نهاية األسبوع 
املاضي إج����راءات التحقيق بتهمة »إص����دار وثائق مزورة 

بشكل غير مباشر«.
وي����درس االدعاء االحتادي حاليا ما إذا كان س����يتولى 

التحقيق بتهمة االشتباه في أنشطة استخباراتية.
وجاء في تقرير املجلة أن مواطنا اسرائيليا يدعى ميشائيل 
بودنهامير تق����دم مطلع صيف الع����ام املاضي بطلب لدى 
مكتب س����جالت السكان في كولونيا للحصول على وثائق 

سفر أملانية.


