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أســـتانة ـ أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
خارجية كازاخستان امس ان رئيس 
قرغيزســـتان املخلوع كرمان بيك 
باكييڤ غادر جمهورية كازاخستان 
املجاورة في آســـيا الوسطى حيث 

جلأ، بعد االطاحة به.
واعلـــن الناطق باســـم الوزارة 

إلياس عمروف لوكالة فرانس برس 
»نعم، رحل« مضيفـــا انه ال يعلم 

اين ذهب. 
وقد وصل الرئيس املخلوع مساء 
اخلميس املاضي الى كازاخســـتان 
قادما من قرغيزستان. ومن حينها لم 

يتبني املكان الذي كان يوجد فيه.

الرئيس الكازاخي المخلوع يغادر قرغيزيا

العراق: عملية نوعية تودي بـ »أبو أيوب المصري« و»أبو عمر البغدادي«  زعيمي القاعدة
دولة القانون، مؤكدين انفتاحهم 
على كل الكتل لتشكيل احلكومة 

املقبلة.
ورفض عضو القائمة العراقية 
عمر اجلبوريـ  في سياق تصريح 
خاص لراديو )سوا( األميركي 
أمـــس ـ التدخـــل اخلارجي في 
تشـــكيل احلكومـــة، مرحبا في 
الوقت نفسه بأي جهد يهدف إلى 
إيجاد تقارب بني قائمته وائتالف 

دولة القانون.
وأضاف أننا نعتبر أي مساع 
من أي جهة كانت أممية أو أميركية 
أو عربية أو إقليمية أو محلية أو 
مبادرات من أبناء الكتلتني سواء 
بشكل رسمي أو بلقاءات جانبية 
للتقريب بني العراقية وائتالف دولة 
القانون ضمن الظواهر اإليجابية 
التي يجب تفعيلها وتطويرها. من 
جهة أخرى، قــــال مكتب الرئيس 
العراقي جــــالل طالباني إن هناك 
أطرافــــا وبعض وســــائل اإلعالم 
حاولــــت عن قصد أو ســــوء فهم 
تشويه تصريحات الرئيس حول 
التحالف مــــع االئتالفني )الوطني 
القانون( في  العراقــــي، ودولــــة 
حال احتادهما« لتشكيل احلكومة 

العراقية املقبلة.

غير محددة بفترة زمنية.
وأعلنـــت أن اعـــادة الفـــرز 
ستشمل 11.000 محطة انتخابية 
في العاصمة وأن العملية ستبدأ 
فور االنتهاء مـــن التحضيرات 

اللوجستية للفرز اليدوي.
في غضون ذلك، أعرب أسامة 
القائمة  فـــي  القيادي  النجيفي 
العراقية عن قناعته ان العراق 
يحتاج إلى سرعة احلسم في إجناز 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
ودعا النجيفي ـ في تصريح 
اذاعي أمسـ  إلى عقد لقاء قريب 
يجمع بني رئيس الوزراء املنتهية 
املالكـــى ود.إياد  واليته نورى 
القائمة  الـــذي يتزعـــم  عالوي 

العراقية.
وحول األوضاع األمنية التي 
النجيفي  أبدى  العراق،  مير بها 
أسفه إزاء استمرار التهديدات التي 
متر بها البالد على هذا الصعيد، 
معترفا بأن قوات األمن العراقية 
تفتقد إلى املهنية الكافية للقيام 

مبهامها في ضبط األمن.
وعلى صعيد متصل، رحب 
قياديـــون في الكتـــل العراقية 
باجلهود احمللية واخلارجية التي 
تهدف إليجاد تقارب مع ائتالف 

إلى أن  وأشارت احلســـيني 
»موعـــد املصادقة علـــى نتائج 
االنتخابـــات هو مـــن صالحية 
احملكمة االحتادية«، مشيرة الى 
ان املصادقة ترتبط مبدة انتهاء 
الهيئـــة القضائية املختصة من 
البت في الطعون والشكاوى وهي 

مـــن جهتها، أكدت رئيســـة 
الدائرة االنتخابية في املفوضية 
العليـــا لالنتخابـــات حمديـــة 
احلسيني لوكالة فرانس برس 
ان »الهيئة التمييزية قررت إعادة 
فرز أصوات الناخبني في محافظة 

بغداد«.

قـــدم طعنـــا في جميـــع نتائج 
االنتخابات في احملافظات العراقية 
كافة لكن طلبه اصطدم باعتراض 
املفوضية في حينه باعتبار ان 
إعادة عمليـــات العد والفرز في 
الكثير من  العراق كافة يأخـــذ 

الوقت.

االنتخابات«.
وبحسب مصادر قضائية فإن 
القرار ملـــزم للمفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات التي تسلم 
ممثلها القرار مـــن الهيئة ظهر 

امس.
وكان »ائتالف دولة القانون« 

حمزة املهاجر املعروف بأبي أيوب 
املصري القائد العسكري للقاعدة 
حل بدال من أبومصعب الزرقاوي 
ومســـؤول عن تفجيرات دامية 

استهدفت مدنيني عراقيني«.
كما أكد أن حميد داود الزاوي 
البغدادي قتل  امللقب بأبي عمر 

كذلك في نفس االشتباك.
مبـــوازاة ذلك، وافقت الهيئة 
القضائيـــة التمييزية العراقية 
على إعـــادة فرز أوراق االقتراع 
اخلاصة باالنتخابات التشريعية 
يدويا فـــي محافظة بغداد فقط 
وذلك اســـتجابة للطعون التي 
قدمها »ائتـــالف دولة القانون« 
الذي يتزعمـــه رئيس احلكومة 

املنتهية واليته نوري املالكي.
وقال الناطق باسم االئتالف 
حاجم احلسني في تصريحات 
للصحافيـــني أمـــس ان »الهيئة 
القضائية التمييزية في املفوضية 
املستقلة لالنتخابات وافقت على 
اعادة عد وفرز استمارات االقتراع 
يدويا في العاصمة العراقية بغداد 
فقط للتثبت من نتائج االنتخابات 
التي جرت في 7 الشهر املاضي 
بعدما أخذت بالطعن الذي قدمه 
ائتالف دولة القانون حول نتائج 

عواصـــم ـ وكاالت: وســـط 
الذي  انتقادات للتراخي األمني 
العراقية قبل  أعقب االنتخابات 
اكثر من شهر، أعلن رئيس الوزراء 
نوري املالكي أمس حتقيق ضربة 
أمنية لتنظيم القاعدة في العراق 
بقتل زعيمها أبو أيوب املصري 
وكذلك قتل أبوعمر البغدادي زعيم 
ما يسمى بدولة العراق اإلسالمية 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
 وقال املالكي في مؤمتر صحافي 
ان »قوة عراقيةـ  أميركية وجهت 
ضربة لبيـــت كان فيه أبوعمر 
البغدادي وأبو أيوب املصري في 
منطقة الثرثار«، كاشفا أنه عثر 
عليهما مقتولني في حفرة داخل 

البيت بعد الضربة.
وعرض صورا للبغدادي وأبو 
أيوب املصري، وهما مقتوالن، 
كاشفا أنه جرت اختبارات احلمض 
النووي على اجلثتني موضحا أن 
العملية نفذها فريق استخباراتي 
الثرثار في محافظة  في منطقة 

صالح الدين شمال بغداد.
أكد اجليـــش األميركي  وقد 
رواية املالكي وأشار في بيان إلى 
أن العملية املشتركة جرت صباح 
أمس األول. وأوضح البيان أن »ابو 

المخاض االنتخابي مستمر والهيئة التمييزية تقرر إعادة الفرز في بغداد يدوياً

)أ.پ( رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي يعرض صورا لزعيم دولة العراق االسالمية أبو عمر البغدادي قبل وبعد مقتله 

جمعية ال�صباحية التعاونية

�إعـــالن عن

امل�صاحةالقيمة االيجاريةاملوقــــعالن�صاطم

1
االأحذية واحلقائب )ت�صليح 

االأحذية واحلقائب

�صاحية ال�صهيد فهد 

االأحمد ق )1( الرئي�صي
27.84م1502 د.ك

14.40م2002 د.كال�صباحية ق )3/ب(امل�صمكة2

بن�������اء على موافقة وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل ب�ضاأن طرح فرع ت�ضليح الأحذية واحلقائب ب�ضاحية 

ال�ض�������هيد فهد الأحمد الرئي�ض�������ي قطعة )1( وفرع امل�ضمكة مبنطقة ال�ضباحية قطعة )3/ب( للإ�ضتثمار من 

قبل اأ�ضحاب الخت�ضا�ص .

تعلن جمعية ال�ضباحية التعاونية لل�ضادة اأ�ضحاب الخت�ضا�ص عن طرح فرع ت�ضليح الأحذية واحلقائب 

ب�ض�������احية ال�ض�������هيد فهد الأحمد الرئي�ض�������ي قطعة )1( وفرع امل�ض�������مكة مبنطقة ال�ض�������باحية قطعة )3/ب( 

للإ�ضتثمار ح�ضب ال�ضروط التالية :

ح�صب ال�صروط التالية :

1 - تقدمي الرخ�ضة التجارية �ضارية املفعول.

2 - تقدمي مبلغ وقدره )250د.ك( مائتان وخم�ضون دينار كويتي فقط قابله للرد يف حالة عدم الفوز بال�ضتثمار.

3 - دفع مبلغ وقدره )30 د.ك( ثلثون دينار غري قابلة للرد.

4 - جميع اأعمال الديكورات تكون على من يقع عليه الختيار.

5 - يرفق بالطلب �ض�������يك م�ض�������دق مببلغ الدعم املقدم للجمعية ولن يلتفت لأي طلب غري م�ض�������توف لهذا 

ال�ضرط ولن يقبل ب�ضورة ال�ضيك امل�ضدق.

پ فعلى ال�ضادة الراغبني  بال�ضتثمار مراجعة الإدارة العامة بال�ضباحية قطعة )5( خلل اأوقات الدوام الر�ضمي 

باجلمعية ل�ضتلم كرا�ضة ال�ضروط واملوا�ضفات وكذلك اإعادة ت�ضليمها للجمعية بالظرف املختوم اعتبارا من 

تاريه 2010/4/20 وحتى تاريخ 2010/4/26 ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.

امل�صتندات املطلوبة:

�ضورة الرخ�ضة التجاري���ة - �ض��ورة ال�ضجل التج��اري - �ض���ورة البطاق���ة املدني���ة - �ضورة اعتم����اد الت�وقي���ع 

 �ضورة من ح�ضر العمالة للرتخي�ص التجاري من اإدارة العمل.

واهلل ويل التوفيق

طرح فرع ت�صليح االأحذية واحلقائب ب�صاحية ال�صهيد فهد االأحمد 

وفرع امل�صمكة مبنطقة ال�صباحية ق 3/ب للإ�صتثمار

جمل�س االإدارة

نجاد يوافق على مواقع جديدة
لبناء مصانع تخصيب اليورانيوم 

عواصمـ  وكاالت: رغم موافقة الرئيس االيراني 
محمـــود احمدي جناد على حتديـــد مواقع إلقامة 
مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم، قلل ايهود 
باراك وزير الدفاع االسرائيلي من التهديد »اإليراني 
لوجود دولة اســـرائيل في هـــذه املرحلة« وحذر 
من أنها »في حال امتالكها الســـالح النووي فإنها 
ستفتح املجال لسباق التسلح النووي في منطقة 

الشرق األوسط«.
ودعا باراك في ســـياق مقابلة مـــع االذاعة 
االسرائيلية الرســـمية أمس إلى منع ايران من 
امتالك الســـالح النووي، وقال »هذا هو الوقت 
املناسب لفرض عقوبات شاملة على ايران واعطاء 
الفرصة للموقف األميركي لوقف املشروع النووي 

االيراني«.
من جهته، أقر وزيـــر الدفاع االميركي روبرت 
غيتس بأنه أرســـل مذكرة الى البيت االبيض في 
يناير حول البرنامج النووي االيراني، اال انه نفى 
ما نقلته صحيفة واشنطن بوست من ان الغرض 

من املذكرة كان »التحذير«.
وقال غيتس فـــي بيان أمس األول إن »مصادر 
نيويـــورك تاميز التي كشـــفت مذكرتي في يناير 
املاضي الى مستشار االمن القومي أساءت وصف 

الهدف منها ومضمونها«.
في سياق متصل صرح مسؤولون بوزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( بأن مستشاري االمن القومي 
للرئيس األميركي باراك اوباما يدرسون مجموعة 
كبيرة من اخليارات للحـــد من البرنامج النووي 
االيرانـــي من بينها توجيه ضربات عســـكرية اذا 

اخفقت الديبلوماسية والعقوبات.

وقال االميرال مايك مولني رئيس هيئة االركان 
األميركية املشتركة امس االول ان اخليارات العسكرية 
املتاحة الوباما ستذهب الى »مدى بعيد« في تأخير 
تقدم ايران النووي، ولكنهـــا قد ال تصيب البالد 
بنكسة على املدى البعيد. ووصف توجيه ضربة 

عسكرية بأنه »آخر خيار« له اآلن.
واضاف مولني للصحافيني بعد القاء كلمة امام 
منتدى في جامعة كولومبيا بنيويورك »من الصعب 
جدا التكهن بنتائج هنا«. واضاف مولني ال يوجد 
مجال كبير للقرار ألن النتيجتني وهما امتالك سالح 
او شن هجوم تؤديان لعواقب غير مقصودة يصعب 
التكهن بها. »اعتقد ان امتالك ايران سالحا نوويا 
سيكون امرا مزعزعا لالستقرار بشكل ال يوصف. 
اعتقد ان مهاجمتها ستؤدي ايضا الى نفس النوع 

من النتيجة«.
في غضون ذلك، أوردت وكالة االنباء العمالية 
نقال عن مجتبى سماره هاشمي املستشار اخلاص 
للرئيس االيراني أن الرئيس االيراني وافق »على 
االماكن التـــي اختيرت للمواقع النووية اجلديدة، 
في اشارة الى مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم 

اعلنت ايران عن رغبتها في بنائها.
واضاف ان »اعمال البناء في هذه املواقع ستبدأ 
عندما يصـــدر امر بذلك« بدون اعطاء توضيحات 

حول عدد وأماكن املواقع اجلديدة«.
على صعيد متصـــل، أكد املؤمتر الدولي األول 
لنزع وحظر انتشار األسلحة النووية في طهران 
قلقه حيال انتهاج سياسات انتقائية ذات معايير 
مزدوجـــة من قبل بعض القوى النووية ما يؤدي 

إلى إضعاف نظام حظر االنتشار النووي.

واشنطن تدرس كل الخيارات بينها العسكرية للحد من البرنامج النووي اإليراني

عباس يلوّح باللجوء إلى مجلس األمن حال فشل مساعي السالم
األمم المتحدة تنتقد خطط تهجير الفلسطينيين.. وكلينتون تؤكد دعمها إلسرائيل

فلسطينيني يقيمون في الضفة 
الغربية.

وقال ريتشارد فالك ان هذين 
األمرين العســـكريني »ميكن ان 
ينتهـــكا اتفاقية جنيڤ الرابعة 
واملعاهدة الدولية حول احلقوق 

املدنية والسياسية«.

بينما نواجه املستقبل معا«.  من 
جهة اخرى استنكر ريتشارد فالك 
املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول 
وضع حقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسطينية احملتلة بحدة امس 
أمرين عسكريني اســـرائيليني 
ميكن ان يؤديا الى طرد او سجن 

ان دعم الواليات املتحدة للدولة 
العبرية »لن يضعف«.

وشـــددت كلينتون في بيان 
امـــس االول علـــى ان  مســـاء 
»الواليات املتحدة ســـتظل الى 
جانبكم تشـــاطركم مخاطركم 
وتساعدكم على حمل أعبائكم، 

التوتـــرات الراهنة بني الرئيس 
االميركي بـــاراك اوباما ورئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو، اكدت وزيرة اخلارجية 
االميركيـــة هيـــالري كلينتون 
عشـــية االحتفاالت بالذكرى الـ 
62 إلعالن قيام دولة اســـرائيل 

عواصم ـ وكاالت: في خطوة 
تؤكد على اســـتمرار الفشل في 
املســـاعي األميركية الهادفة الى 
اســـتئناف عملية السالم، لوح 
الفلســـطيني محمود  الرئيس 
عباس أمس باللجوء الى مجلس 
األمن الدولي إذا فشلت مساعي 
إعادة إطالق مفاوضات السالم بني 

الفلسطينيني وإسرائيل.
وقال عباس في مؤمتر صحافي 
عقب لقاء الرئيس املصري حسني 
مبارك في منتجع شرم الشيخ 
البحر األحمـــر إن رئيس  على 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو لم يقدم حتى اآلن أي 
رد ايجابي من أجل العودة الى 

املفاوضات.
الـــى ان املوقـــف  وأشـــار 
الفلســـطيني يطالب إسرائيل 
بوقف االستيطان من أجل العودة 

إلى مائدة املفاوضات.
الســـلطة  وحـــول موقـــف 
الفلسطينية إذا فشلت العملية 
السياسية واستئناف املفاوضات 
قال عباس »البد ان تكون أمامنا 
خيـــارات متعـــددة ونحن من 
الوسائل  جانبنا سنستنفذ كل 
الديبلوماســـية والسياسية مع 
املجتمع الدولـــي ومع الرباعية 
الدوليـــة خاصة مـــع الواليات 

املتحدة«.
الـــى ذلك وعلـــى الرغم من 

شيناواترا يدعو إلى حّل البرلمان وإجراء انتخابات 

تايلند: الحي المالي يتحول لساحة 
مواجهة بين الجيش »والقمصان الحمر« 
بانكـــوك ـ وكاالت: اتهم »القمصان احلمـــر« الذين يطالبون 
باستقالة رئيس الوزراء التايلندي امس اجليش بأنه حول وسط 
بانكوك املالي الى »ســـاحة معركة« لكنهم لم يستبعدوا تنظيم 

مسيرة احتجاج.
وانتشـــر مئات اجلنود التايلنديـــني ليل امس االول حلماية 
حي »سيلوم« لألعمال قلب بانكوك املالي من تظاهرات محتملة 

مناهضة للحكومة.
وقـــال أحد قـــادة »احلمر« ناتـــاووت ســـايكوار في مؤمتر 
 صحافـــي ان »اجلنـــود متركزوا فـــي أماكن يســـتعدون منها
إلطـــالق النار فـــي اي وقت. انهـــم يتحركون وكأنها ســـاحة 

معركة«.
وانتشر عســـكريون وعناصر من شـــرطة مكافحة الشغب 
املسلحني ووضعوا أسالكا شائكة حلماية ذلك احلي الذي توعد 

»القمصان احلمر« بالتظاهر فيه.
 وصـــرح بانيتـــان واتاناياغـــورن الناطق باســـم احلكومة

لـ »فرانس برس«: »هناك عدة وحدات مسلحة حاليا للحماية من 
هجمات االرهابيني الذين يختبئون بني املتظاهرين«.

وفي سياق هذا التصعيد، جدد رئيس وزراء تايلند األسبق 
تاكســـني شـــيناواترا دعوته إلى حل البرملان وإجراء انتخابات 
جديدة في تايلند، وهو ما يطالب به أنصاره من ذوي القمصان 

احلمر.
وذكر راديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســـي( امس أن 
دعوة شيناواترا تأتي في أعقاب نشر اجليش التايلندي للمئات 
من جنوده في احلي التجاري الرئيسي بالعاصمة بانكوك ملنع 

املتظاهرين املناهضني للحكومة من التوجه إلى هذه املنطقة.
وقد أشـــارت بعض التقارير إلى توجه شيناواترا إلى فيجي 
عقب إعالن مستشاره القانوني نوبادون باتاما في وقت سابق 
أن رئيس وزراء تايلند األســـبق كان يتواجـــد في باباوا غينيا 

اجلديدة منذ يوم »اجلمعة« املاضي.

مشّرف ينفي مسؤوليته عن اغتيال بوتو: 
أفضل الموت على االستسالم للمحاكمة 

عواصم – وكاالت:  نفى الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مشرف ما جاء في تقرير األمم املتحدة حول مالبسات 
اغتيال رئيســــة الوزراء السابقة بينظير بوتو وقال 

انه ال يتحمل أي مسؤولية عن االغتيال. 
وشــــدد على أن التقرير لم يأت بأي شيء جديد، 
موضحا فــــي تصريحات نشــــرها تلفزيون )وقت( 
الباكســــتاني أن لديه رصاصة أخيرة في مسدســــه 
سيستخدمها للدفاع عن نفسه بدون إعطاء أي إيضاحات 

إضافية.
وأضاف أنه يستشــــير كبار اخلبراء القانونيني 
لرفــــع قضية رد اعتبار ضد جلنة األمم املتحدة التي 
اتهمته باملسؤولية عن اغتيال بينظير بوتو ألنه لم 

يقدم احلماية األمنية الالزمة لها.
وحول مطالبة نواز شريف مبحاكمته بتهمة اخليانة 
العظمى، قال مشرف »لن أسلم نفسي مطلقا للمحاكمة«، 

وأضاف أنه »يفضل املوت على االستسالم«.
وكان وزير الداخلية الباكستاني أعلن أنه ستتم 
مالحقة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في 
حال ثبت تورطه باغتيال بوتو، كما منعت احلكومة 
الباكســــتانية السفر عن كل من وردت أسماؤهم في 
تقرير األمم املتحدة، وشــــمل حظر السفر املسؤولني 
عــــن أمن بوتو حني وقوع االغتيــــال، ومنهم رئيس 

شرطة إسالم أباد.
من جهة أخرى، أوقفت احلكومة الباكستانية عن 
العمل ثمانية مســــؤولني وردت أسماؤهم في تقرير 
جلنة التحقيق األممية حول اغتيال رئيسة الوزراء 
الباكستانية سابقا بينظير بوتو، حيث كانوا مكلفني 

بتأمني بوتو في املوقع الذي شهد مؤمترها الشعبى 
األخير ومن بينهم الرئيس السابق لشرطة راولبندى 
ســــعود عزيز، كما مت إدراج أسماء هؤالء املسؤولني 

على قائمة املمنوعني من مغادرة البالد.
 وأكد فرحت اهلل بابار املتحدث الرئاسى في باكستان 
وقف املسؤولني الثمانية عن العمل، الفتا إلى أن هذه 

األوامر صدرت من رئيس الوزراء.
على صعيد آخر، اصدر الرئيس الباكستاني آصف 
علي زرداري أمس مرسوما ينص على تعديل دستوري 
كبير يقضي بنقل سلطاته التنفيذية الى رئيس الوزراء 
يوسف رضا جيالني ويعيد النظام البرملاني الذي كان 

قائما قبل االنقالبني العسكريني االخيرين.
وفي حفل رسمي وقع الرئيس الباكستاني التعديل 
الدستوري الثامن عشر الذي صوتت عليه اجلمعية 

الوطنية ومجلس الشيوخ مؤخرا.
ويعيد النص الى رئيس احلكومة صالحيات حل 
مجلس النواب وتعيني املسؤولني في املناصب االساسية 
في االدارة واجليش ويحرم الرئيس من سلطة اقالة 
احلكومة التي انتقلت الى النواب. وبذلك ســــيكون 

منصب الرئيس فخريا.
ويعيد هذا التعديل النظام البرملاني التقليدي الذي 
نص عليه دســــتور 1973 قبل االنقالبني العسكريني 
اللذين قام بهما اجلنرال ضياء احلق في 1977 واجلنرال 

برويز مشرف في 1999.
أمنيا قتل اكثر من 20 شخصا في انفجار وقع قرب 

محطة للشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية.

زرداري يوقّع قرار نقل سلطاته التنفيذية إلى رئيس الوزراء 

)أ.پ( الرئيس محمد حسني مبارك مستقبال الرئيس محمود عباس في شرم الشيخ أمس 


