
االثنين
5  ابريل 2010

العربية48
والعالمية

 اسطنبولـ  أ.ف.پ: أفادت الصحف التركية 
أمس بأن سفير تركيا في اسرائيل الذي كان 
موضع جدل ديبلوماسي حاد في يناير، سيعني 

في منصب جديد في انقرة.
وقد وقع الرئيـــس التركي عبداهلل غول 
مرسوم نقل أوغوز شـــليكول ضمن عملية 

تعيني عدد من السفراء لتركيا في اخلارج.

وذكرت شبكة »سي إن إن تورك« اإلخبارية 
التركية أن تعيينات الســـفراء اجلدد، والتي 
أعدت بواســـطة وزير اخلارجية أحمد داود 
اوغلو تعد مبنزلة رسم خارطة تركيا القادمة 
في السياسة اخلارجية، ومما يلفت االنظار أنه 
مت من خالل احلركة اجلديدة سحب السفير 
التركي في تل أبيب صاحب األزمة الشهيرة مع 

نائب وزير اخلارجية االسرائيلي داني أيالون، 
الى مقـــر وزارة اخلارجية ليحل محله كرمي 

أوراس رئيس قسم شؤون قبرص.
وأكدت أن األزمة الديبلوماسية بني تركيا 
وإسرائيل، التي سميت بأزمة »املقعد املنخفض« 
لعبت دورا مهما في نقل السفير شليكول الى 

مقر الوزارة.

تركيا تنقل سفير »األزمة« مع إسرائيل إلى أنقرة

دخان التفجيرات يطغى على غبار السياسة بالعراق: مئات الضحايا في 3 هجمات »ديبلوماسية«
وقعت بالقرب من سفارات مصر وإيران وألمانيا وسورية.. و مجلس األمن الوطني العراقي بحث سبل منع تكرارها

)رويترز( .. ورجال االسعاف خالل نقلهم جلثث الضحايا  )أ.ف.پ( اعمدة الدخان تتصاعد من التفجيرات االنتحارية التي ضربت وسط بغداد أمس 

عواصم -خديجة حمودة والوكاالت
غطــــى دخــــان االنفجــــارات 
االنتحاريــــة الدامية التي ضربت 
بغداد أمس وأسفرت عن اكثر من 40 
قتيال و200 جريح، على غبار سباق 
التنافس السياســــي على تشكيل 
االئتالفات البرملانية بعد نحو شهر 

من االنتخابات النيابية. 
فقد شهدت العاصمة العراقية 
امس اعنف سلسلة هجمات متتالية 
بعد فترة من الهدوء النسبي منذ 
االنتخابات وقالت املصادر االمنية 
العراقيــــة، ان االنفجارات الثالثة 
استهدفت 3 سفارات هي اإليرانية 
واألملانية واملصرية.  ونفذ الهجمات، 
انتحاريون بواســــطة ســــيارات 
مفخخة واستهدفت سفارتي مصر 
وايران في حــــني وقع الثالث بني 

السفارتني األملانية والسورية.
وقالت مصادر أمنية ان الهجوم 
الثالث وقع في مكان مجاور ملقر 
سكني تابع للسفارة األملانية في 
حي املنصور غير بعيد عن سفارة 
ســــورية ايضا، في حني استهدف 
االنفجار االول ســــفارة مصر في 
شارع االميرات في حي املنصور 
الراقي. وشاهد مراسل فرانس برس 
حفرة عرضها سبعة امتار وعمقها 
متر ونصف املتر امام الســــفارة 
املصرية حيــــث دمر مقر احلماية 
وحلقت اضرار جسيمة في السفارة 
واملباني املجاورة. ووسط تضارب 
املعلومات عن عدد الضحايا، أعلن 
املتحدث باسم عمليات بغداد اللواء 
قاســــم عطا ان »ما ال يقل عن 30 
شخصا قتلوا في الهجوم االرهابي، 

كما اصيب اكثر من 224«. وتابع ان 
االنفجار الثاني استهدف السفارتني 
األملانية والســــورية فــــي تقاطع 
الزهور في حــــي املنصور ايضا. 
كما اكد عطا ان قوات األمن ضبطت 
سيارة يقودها انتحاري وأبطلت 
مفعولها في منطقة املسبح في حي 

الكرادة في وسط بغداد.

مسؤولية القوات العراقية

من جهة اخرى، أعلن عطا ان 

حسام زكى ان أحد االنفجارات قد 
وقع بالقرب من القنصلية املصرية 
هناك وأنه أسفر عن إصابة أربعة 
من املصريني العاملني بالقنصلية 

وأضرار في املبنى.
وأوضح املتحدث أن إصابات 
املوظفني املصريني األربعة ليست 
خطيرة وأنها نتجت بشكل أساسي 
عن تطاير شـــظايا الزجاج من 
جراء االنفجار وأنه مت نقلهم إلى 
مستشفى اليرموك حيث يتلقون 

برئاســـة رئيس الوزراء نوري 
القوات  املالكـــي بصفته قائـــد 
املسلحة مسألة الهجمات اإلرهابية 
 األخيرة وســـبل التصـــدي لها
واتخـــذ عـــددا مـــن القـــرارات 

املناسبة.
وذكر مكتب املالكي في بيان 
ان االجتمـــاع ناقش التفجيرات 
اإلرهابية التي تعرضت لها مدينة 
بغـــداد والســـبل الكفيلة مبنع 
تكرارها. واســـتعرض املجلس 

القوات العراقية تتحمل مسؤولية 
االنفجارات وســــيتم محاســــبة 
املقصريــــن. وقــــال لتلفزيــــون 
)العراقية( احلكومي إن »املعركة 
مع االرهابيني مستمرة وسنكون 
لهم باملرصاد وان تنظيم القاعدة 

االرهابي مازال مؤثرا«.

إصابة أربعة من المصريين

في مصر أعلن املتحدث الرسمي 
باسم وزارة اخلارجية السفير 

الرعاية الالزمة.
أما برلني فقد اعلنت خارجيتها 
أن حارسا عراقيا يعمل بالسفارة 
األملانية بالعاصمة العراقية بغداد 
لقـــي حتفه فـــي االنفجار الذي 
اســـتهدف الســـفارة. وأضافت 
اخلارجيـــة أن ثالثة آخرين من 
حراس أمن عراقيني أصيبوا في 

االنفجار.
الى ذلك بحث مجلس األمن 
الوطنـــي العراقي مســـاء امس 

حيثيات االعتداء اإلرهابي الذي 
تعرضت لـــه مدينة هور رجب 
وأدى الى إعـــدام عدد من أفراد 
الصحوة فضال عن قضية هروب 
عدد من اإلرهابيني من ســـجن 
معســـكر الغزالني فـــي مدينة 

املوصل.
لقـــي مدنيان  وفي املوصل، 
عراقيـــان مصرعهمـــا واصيب 
اكثر من عشرين بجروح أمس 
فـــي انفجـــار ســـيارة مفخخة 

استهدفت دورية للشرطة العراقية 
العراق.  جنوبي املوصل شمال 
وقال مصدر في الشرطة العراقية 
في املوصل لـ »كونا« ان سيارة 
مفخخة انفجرت لدى مرور دورية 
العراقية وسط سوق  للشرطة 
في منطقة )وادي حجر( جنوبي 
املوصل مما أسفر عن مقتل مدنيني 
اثنني وإصابة 22 آخرين اغلبهم 
من املدنيني وعدد من افراد الدورية 

بينهم ضابط.

سلفاكير ينفي الشائعات عن صفقة »انتخابية« 
مع البشير مقابل تسهيل انفصال الجنوب

اخلرطوم ـ وكاالت: اتهم الرئيس السوداني 
عمر البشـــير جهات غربية بالسعي إلى تركيع 
السودان من خالل حصاره اقتصاديا والضغط 
عليه لقبول شـــروط مجحفة بكرامة السودان 
مشـــيرا الى ان قرار احملكمة اجلنائية الدولية 
كان ضمن هذه الضغوط التي رفضها الشـــعب 

السوداني. 
وأوضح البشـــير خالل كلمة أمام حشد في 
مدينة القضارف شرقي اخلرطوم أن املعارضة 
استنجدت بالدول الغربية واألمم املتحدة لتأجيل 
االنتخابات وهى استحقاق متفق عليه دوليا منذ 
عام 2005. وشـــدد في الوقت نفسه على انه ال 
تأجيل لتلك االنتخابات وان الكلمة االن أصبحت 
لشعب السودان ليحدد من سيحكمه مستقبال. 
وعاب الرئيس السوداني على املرشحني لرئاسة 
السودان عدم زيارتهم للواليات اجلنوبية مؤكدا 
في ذات الوقت على وحدة البالد شماله وجنوبه 
من اجل املصلحة السودانية. وقال ان اجلنوب 

سيظل جزءا من السودان.
من جهته، تراجع احلزب االحتادي الدميقراطي 
السوداني »األصل »عن ســـحب مرشحه حامت 
السر لالنتخابات الرئاسية املقررة في 11 أبريل 

اجلاري.

وقال القيادي في احلزب د. علي السيد لصحيفة 
»آخر حلظة«: إن السر سيواصل حمالته مرشحا 
عن احلزب للرئاسة مشيرا إلى أن املقاطعة متت 
تضامنا مع موقف أحزاب اإلجماع الوطني قبيل 

انهياره.
وأضاف: ان حزبه قرر ما يراه مناسبا مؤكدا 
أن املنطق يقول إن املقاطعة يجب ان تكون على 
جميع املستويات وليس هناك سبب للمقاطعة 

اجلزئية.
 الى ذلـــك، نفت احلركة الشـــعبية لتحرير 
السودان صحة ما جاء على لسان مرشح »حزب 
األمة ـ اإلصالح والتجديد« النتخابات الرئاسة 
السودانية مبارك الفاضل من تفاصيل عن »صفقة 
بني شريكي احلكم في السودان« ـ الرئيس عمر 
البشير ونائبه سلفاكيرـ  تقضي بسحب مرشح 
احلركة الشـــعبية ياســـر عرمان من انتخابات 
الرئاسة مقابل تسهيل انفصال اجلنوب، واالتفاق 

على ترسيم احلدود.
وقال املتحدث باسم احلركة الشعبية بن ماثيو 
شـــول ـ في تصريح لقنـــاة العربية اإلخبارية 
أمس إن الرئيس السوداني يطالب زعيم احلركة 
الشعبية يوميا بسحب كوادرها من االنتخابات 

إال أن احلركة ترفض التهديدات.

الرئيس يتهم جهات غربية بالسعي لتركيع السودان بشروط مجحفة

إيران تستضيف مؤتمراً دولياً لـ »نزع السالح النووي«
عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

أعلنت إيران أمس أنها ستستضيف 
في وقت الحق من الشهر اجلاري مؤمترا 

دوليا حول نزع السالح النووي.
أنبـــاء اجلمهورية  ونقلـــت وكالة 
اإلســـالمية اإليرانية )إرنا( عن سعيد 
جليلي كبيـــر مفاوضي امللف النووي 
اإليراني القول: »ستســـتضيف إيران، 
باعتبارها من املطالبني بنزع الســـالح 
النـــووي، هـــذا املؤمتر كدعـــوة إلى 
الدول للتخلص من ترساناتها  جميع 

النووية«.
وحتى اآلن، أكد وزراء خارجية كل 
من سورية وكوبا وڤنزويال وسلطنة 
عمان وتركمنستان املشاركة في املؤمتر 
الذي يستمر يومني وينطلق في 17 أبريل 

اجلاري في طهران.
وأضـــاف جليلي، الـــذي زار بكني 
األسبوع املاضي إلجراء محادثات حول 
التي تعتـــزم األمم املتحدة  العقوبات 
فرضها على بالده إن الصينيني رحبوا 
باملبادرة اإليرانية وسيشـــاركون في 

احلدث.
بدوره أعلن، املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية رامني مهمانبرست 

ان وفودا من عدة دول ومنظمات دولية 
ومؤسسات اهلية ستشارك في املؤمتر 
الذي يحمل اسم »الطاقة النووية للجميع 

والسالح النووي ليس ألحد«.
وأعرب مهمانبرست عن اسفه ملواصلة 
انتاج اسلحة الدمار الشامل من قبل الدول 
التي تدعي انهـــا تعمل على نزع هذه 
االسلحة الفتاكة في العالم، مضيفا بقوله 
ان عاملا خاليا من اسلحة الدمار الشامل 

خطوة هامة نحو حتقيق السالم.
 في غضون ذلك، قلل رئيس جلنة 
االمن القومي والسياسة اخلارجية في 
البرملان االيراني د.عالء الدين بروجردي 
من اهمية اي قرار ســـيصدره مجلس 
االمن الدولي ضد بـــالده على خلفية 

برنامجها النووي.
وقـــال بروجردي فـــي تصريحات 
للصحافيني على هامش انعقاد اجللسة 
العلنية االولى للبرملان في العام االيراني 
اجلديد انه »حتى لو اصدر مجلس االمن 
قرارا جديدا ضد ايران فإن ذلك لن يؤدي 

سوى الى زيادة عدد قراراته«.
وأضـــاف ان »إيران تفضل احلفاظ 
على حقها وأال تفقد حقوقها املشروعة 

نتيجة الضغوط املمارسة ضدها«.

ورفض ما تناقلته بعض وســـائل 
اإلعالم األميركية حول وجود منشآت 
نووية سرية في إيران قائال »ليس لدى 
طهران اي انشطة سرية خارج قوانني 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة 

احلد من االنتشار النووي«.
إزاء ذلك قال، مسؤولون اميركيون ان 
موقف الصني من قضية فرض عقوبات 
مشددة ضد ايران لم يتبدل من الوجهة 

اجلوهرية.
ونقل الصحافي االميركي املعروف 
بـــاإلدارة األميركية  القوية  بصالتـــه 
مايكل ايزيكـــوف ان اجلولة االخيرة 
من املفاوضات بـــني الواليات املتحدة 
والصني حول تلك القضية وهي جولة 
شارك فيها الرئيس باراك اوباما باتصال 
هاتفي مع نظيره الصيني االســـبوع 
املاضي اسفر عن القبول مببدأ اصدار 
قرار من مجلـــس االمن ولكن دون ان 
يتضمن ذلك القرار بعض البنود التي 

ارادت واشنطن ان تذكر فيه.
وقال ايزيكوف خالل حديث تلفزيوني 
اجري معه اول من امس ان البند الذي 
ينص على فرض عقوبات على البنك 
املركزي االيراني قد يشـــطب من نص 

مشروع العقوبات الذي سيعرض على 
مجلس االمن.

وأوضح ان ذلك البند بصفة خاصة 
كان يقلق كثيرين في الدول ذات العالقات 
االقتصادية القويـــة بإيران من زاوية 
انه سيجعل التعامالت التجارية معها 

بالغة الصعوبة.
ونقـــل ايزيكوف عن ديبلوماســـي 
رفيع املستوى قوله ان املوقف الصيني 
»حتسن قليال« اال ان الديبلوماسي اضاف 
انه ال يتعني انتظار الكثير من بكني في 

اللحظة احلالية.
وتابع الصحافي االميركي املعروف 
»تهدف االدارة الى اصدار قرار قوي ولكن 
ذلك متعذر كما يبدو من نتائج االتصاالت 
مع الصني. وسوف يقنع البيت االبيض 

بقرار له تأثير سياسي«.
ونسب ايزيكوف الى مسؤول كبير في 
االدارة االميركية قوله ان الصني وافقت 
على املشاركة في املفاوضات حول القرار 

املستهدف إصداره من مجلس االمن.
وقال املســـؤول ان ذلـــك ال يعني 
بالضـــرورة ان بكـــني ســـتوافق على 
النص املعدل الـــذي تقترحه الواليات 

املتحدة.

واشنطن تعدل مشروع العقوبات على طهران إرضاء لبكين

نتنياهو يرفض االنسحاب من الجوالن
ٍ بين سورية ولبنان واألردن  ويقترح تبادل أراض

ـ يو.بـــي.آي: ذكرت  عواصـــم 
صحيفة »هآرتس« أمس أن تقريرا 
أعده ديبلوماسيان فرنسيان وقدماه 
للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
أكد عدم وجود أي احتمال الستئناف 
املفاوضات بني سورية وإسرائيل.

وحمل التقرير الفرنسي اجلانبني 
اإلســـرائيلي والسوري مسؤولية 
ذلك بعدما تبني للديبلوماســـيني 
الفرنســـيني أن إســـرائيل ليست 
مستعدة لالنســـحاب من هضبة 
اجلوالن وأن سورية ترفض قطع 

عالقاتها مع إيران وحزب اهلل.
وأعـــد التقرير ديبلوماســـيان 
فرنســـيان رفيعا املســـتوى هما 
مستشار ساركوزي لشؤون الشرق 
األوسط نيكوال غاال ورئيس دائرة 
الشرق األوسط في وزارة اخلارجية 
الفرنسية باتريس باولي اللذان زارا 
إسرائيل في االســـبوع الثاني من 
شـــهر مارس املاضي وفي موازاة 
زيارة نائب الرئيس األميركي جو 

بايدن.
الديبلوماســـيان في  والتقـــى 

إسرائيل مع الوزير لشؤون أجهزة 
االستخبارات دان مريدور ورئيس 
مجلس األمن القومي عوزي أراد كما 
التقيا مسؤولني كانوا ضالعني في 
املفاوضات غير املباشرة بني إسرائيل 
وسورية بوساطة تركيا خالل العام 
2008. ووفقا لـ »هآرتس« فقد كتب 
الديبلوماســـيان في التقرير الذي 
قدماه إلى ساركوزي أن سبب عدم 
وجود أي احتمال إلجراء مفاوضات 
بني إســـرائيل وســـورية نابع من 
الشـــكوك املتبادلة بـــني اجلانبني 
وانعدام النضوج لتقدمي تنازالت من 
أي نوع حيث تبني للديبلوماسيني 
أن إسرائيل ترفض االنسحاب من 
اجلـــوالن وســـورية ترفض قطع 

عالقاتها مع إيران وحزب اهلل.
وتأكد الديبلوماسيان الفرنسيان 
من عدم وجود احتمال الستئناف 
املفاوضات أو من إجراء مفاوضات 
بناءة بعد لقائهما عوزي أراد وهو 
املسؤول عن امللف السوري في مكتب 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
ونقلت »هآرتـــس« عن مصدر 

سياسي إسرائيلي رفيع املستوى 
قوله إن أراد شدد على أن إسرائيل 
لن تنســـحب من اجلوالن بشكل 
كامل واقترح بـــدال من ذلك إجراء 
تبادل أراض بني ســـورية واألردن 
ولبنـــان وإســـرائيل بحيث تبقى 
هضبة اجلـــوالن في نهاية املطاف 

حتت سيطرة إسرائيل.
وأضاف املصدر اإلسرائيلي انه 
»بعد أن استمع الديبلوماسيان إلى 
عوزي أراد أدركا..أنه ال توجد رغبة 
حقيقية في إســـرائيل بالتقدم مع 

سورية في هذه املرحلة«.
إن  »هآرتـــس«  وقالـــت 
الديبلوماســـيني الفرنســـيني زارا 
دمشـــق والتقيا الرئيس السوري 
بشـــار األسد ومســـؤولني آخرين 
أكدوا لهما أن ســـورية لن تتنازل 
عن عالقاتها الوثيقة مع إيران كما 
نفى املســـؤولون الســـوريون أن 
بالدهم مترر أسلحة إلى حزب اهلل 
وأحملوا إلى أنهم يفضلون الوساطة 
التركية في مفاوضات مع إسرائيل 

على الوساطة الفرنسية.
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في السجون االسرائيلية بنحو 11 
الف اسير واسيرة فلسطينية امضى 
العشـــرات منهم اكثـــر من عقدين 
من الزمـــن وراء القضبان بانتظار 

حتريرهم.

»ان اسرائيل التزال تنتظر سماع رد 
حركة حماس على العرض األخير 
الذي قـــدم لها للتوصل الى صفقة 
تبادل لالفراج عن اجلندي«. ويقدر 
عدد االسرى واملوقوفني الفلسطينيني 

في غزة منذ أكثر من ثالث سنوات. 
ونقلت االذاعة العبرية عن بيريز 
القول »يجب علينا مواصلة العمل 
وبذل كل ما نستطيع ودفع أي ثمن 
من أجل االفراج عن شاليط«. وأضاف 

غزة ـ كونا: اكدت حركة اجلهاد 
االسالمي في فلسطني أمس ان اسر 
واختطاف جنود اســـرائيليني من 
الفلسطينية  املقاومة  قبل فصائل 
هو اخليـــار الوحيـــد النهاء ملف 
االسرى الذين حتتجزهم اسرائيل 
في سجونها. جاء هذا التأكيد خالل 
اعتصام نظمته احلركة مبشاركة عدد 
من قادتها في مقر اللجنة الدولية 
للصليب االحمر في غزة وشارك فيه 
العشرات من ذوي واقارب االسرى 
من سكان قطاع غزة. واكد القيادي 
في حركة اجلهاد خالد البطش، في 
كلمة ألقاها خالل االعتصام، ان خطف 
جنود ومســـتوطنني اسرائيليني 
هو اخليار والسبيل الوحيد النهاء 
ملف االسرى القابعني خلف سجون 

االحتالل الصهيوني.
ودعا البطش الى انهاء االنقسام 
الداخلي الفلسطيني والتأكيد على 
ان االسرة الفلسطينية الواحدة لن 
تفرط بأسراها ولن تسمح للعدو 
الصهيوني بالتالعب في مصيرهم. 
في املقابل، قال الرئيس االسرائيلي 
شـــيمون بيريز انـــه يتعني على 
اسرائيل دفع أي ثمن من أجل اطالق 
سراح اجلندي االسرائيلي جلعاد 
شاليط الذي حتتجزه حركة حماس 


