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القاهرةـ  يو.بي.آي: تعكف القاهرة ودمشق على وضع اللمسات 
األخيرة على زيارة الرئيس الســـوري بشـــار األســـد املرتقبة إلى 
مصر للقاء نظيره املصري حســـني مبارك، وفقا ملا ذكر في تقرير 

صحافي.
وجاء في التقرير الذي نشـــرته امس صحيفة »املصري اليوم« 
املستقلة ان سيتم حتديد موعد الزيارة بعد انتهاء فترة النقاهة التي 
يقضيها مبارك حاليا في منتجع شرم الشيخ عقب العملية اجلراحية 

التي أجراها الشهر املاضي. ونقلت الصحيفة عن السفير السوري 
في القاهرة ومندوبها الدائم باجلامعة العربية يوســـف أحمد قوله 
»هناك زيارة بالفعل سيقوم بها األسد إلى مصر قريبا مع بدء مزاولة 
مبارك مهامه« معتبرا أن »الزيارة ســـتكون كفيلة بطي صفحة أي 
خالفات أو اختالفات في وجهات النظر بني اإلخوة«. وتابع السفير 
قائال ان »اللقاء كفيل بإنهاء أي سوء تفاهم بني اجلانبني وأن حتل 

كل املسائل العالقة دون االحتياج آلليات أو مبادرات عربية«.

تقرير: األسد سيزور مبارك بعد انتهاء فترة نقاهته

قمة األمن النووي: أوكرانيا تعلن التخلي عن السالح النووي وفرنسا ترفض
واشنطن: بكين ستساعد في صياغة قرار العقوبات على إيران

أردوغان: أرفض معاقبة إيران.. ولماذا التغاضي عن نووي إسرائيل؟
واشنطنـ  سي.ان.ان: رفض رئيس الوزراء 
ــعى  ــي، رجب طيب أردوغان، دعم مس الترك
الرئيس األميركي، باراك أوباما، لفرض عقوبات 
جديدة صارمة ضد إيران، وتساءل عن مغزى 

غض النظر عن نووي إسرائيل.
ولفت أردوغان، في حديث مع »سي.ان.ان«، 
على هامش قمة »األمن النووي« في واشنطن، 
إلى التحالف اإلستراتيجي الذي يربط بني أنقره 
ـــ 17، مؤكدا أن خيار  ــران منذ القرن ال وطه

الديبلوماسية هو املخرج من هذا املأزق.
ويأتي موقف أردوغان في إثر تصريحات 
ــد فرض عقوبات  ــابقة أكد فيها أنه ال يؤي س
اقتصادية للضغط على إيران: »نحن مع الرأي 
الذي يقول إن العقوبات ليست مسارا سليما، 

وإن املسار األفضل هو الديبلوماسية«.
وفي سياق دعوته لشرق أوسط خال من 
النووي، لفت رئيس احلكومة التركية إلى أن 
العالم مازال يغض الطرف عن إسرائيل، وهي 

ليست طرفا موقعا على معاهدة احلد من انتشار 
ــلحة النووية ويعتقد بامتالكها ألسلحة  األس
نووية، فيما ال تزال عضوا في الوكالة الذرية. 
ــائال: »ملاذا ال ميكننا أن نقول  وأضاف متس
ــيء ذاته للدولة التي ال تعترف مبعاهدة  الش
حظر االنتشار النووي؟ هذا أيضا مدعاة قلق 
بالنسبة لي.. من املهم أن نحاول اتخاذ خطوات 
للتغلب على تلك الصعوبات، حتى يتسنى لنا 

أن نعزز السالم في الشرق األوسط.

روبرت غيبس »نرحب بهذا االعالن 
املهــــم من رئيس الــــوزراء هاربر 
الذي يظهر قيادة كندا القوية في 
الوثيقة  النووي وشراكتها  االمن 
مع الواليات املتحدة حول قضايا 
عاملية رئيســــية«. وبعد سلسلة 
من اللقــــاءات الثنائية، اكد اوباما 
انه يتوقع ان تؤدي هذه القمة الى 
تدابير »محددة جدا وملموسة جتعل 
العالم اكثر امانا«، واذ وصف القمة 
بأنها »مثيرة لالعجاب« اعرب عن 
اعتقاده بانها تعد مؤشرا على مدى 
قلق اجلميع من احتماالت االجتار 
النووي. وقال »سنرى اعماال محددة 
جدا وملموسة يتخذها كل بلد جلعل 

العالم اكثر امانا«.
مــــن جهة اخــــرى، ذكر البيت 
االبيض في بيان ان »الرئيس اوباما 
حث كال من ارمينيا وتركيا على بذل 
كل اجلهود لتعزيز عملية التطبيع 
وإجناز التصديق التشريعي على 
بروتوكوالت التطبيع«، مضيفا ان 
الرئيس االميركي عبر عن تأييده 
للدميوقراطية في ارمينيا، وصدر 
البيان اثر لقــــاء اوباما بالرئيس 
االرمني ســــيرج سركسيان على 

هامش القمة النووية.

ردع ايــــران عما تعتبره مســــعى 
لتطوير اسلحة نووية، بينما تصر 
طهران على ان برنامجها مخصص 
لالغراض املدنية السلمية. ووصف 
ســــفير ايران في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية 
القمة النووية في واشنطن بأنها 
»مجرد استعراض سياسي يهدف 
لصرف االنتباه عن التهديد الذي 
تشكله االسلحة النووية االميركية 

للسالم واالمن العامليني«.
وتابع مستشار اوباما قائال ان 
الرئيسني اتفقا على ان يعمل وفدا 
البلدين من أجل قرار في مجلس 
االمــــن لفرض جولــــة جديدة من 
العقوبــــات على ايــــران، وقال ان 
اجتماع اوباما مع الرئيس الصيني 
»عالمة على وحدة دولية« بشأن 

ايران.
ومازالت الواليات املتحدة تتوقع 
قرارا لالمم املتحدة بشأن تشديد 
العقوبــــات على ايران هذا الربيع 
وفقا لنائب مستشار االمن القومي 

االميركي بن رودس.

المتحدث الصيني

من جانبه، صرح املتحدث باسم 

سبق افتتاح القمة.

أوكرانيا وكندا

وقبيل االفتتاح، اعلنت واشنطن 
عن اجنازات حققتها القمة، فبينما 
صرح الرئيس الفرنســــي نيكوال 
ساركوزي بعدم تخلي بالده عن 
الســــالح النووي، صرح متحدث 
باسم  البيت االبيض بأن اوكرانيا 
قررت التخلص بحلول العام 2012 
من كامل مخزونها من اليورانيوم 
العالــــي التخصيب القــــادر على 
انتاج قنابل نووية عدة. والتقى 
اوباما بالرئيس االوكراني فيكتور 
يانوكوفيتش الذي قال عقب اللقاء 
ان بــــالده ســــتتخلى عــــن املواد 
واملعدات واالسلحة النووية لديها 
وستســــلمها الى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية للتخلص منها على 
النحو املناسب. وجاء االعالن في 
سياق سعي املؤمتر الى تأمني املواد 
النووية ومنعها من الوصول الى 

قوى ارهابية.
كذلــــك رحب البيــــت االبيض 
مببادرة كندا باعادة مخزون الطاقة 
النووية الى الواليات املتحدة، وقال 
املتحدث باســــم البيــــت االبيض 

بامللف، اي املانيا والواليات املتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

واللقاء بني الرئيسني هو االول 
منذ تدهور العالقات بني البلدين 
على خلفية بيع اسلحة اميركية 
لتايوان واستقبال اوباما للزعيم 

الروحي للتيبت الداالي الما.
وتابـــع املتحـــدث الصينـــي 
الثنائية  يقـــول ان احملادثـــات 
كانت »صريحة وودية وايجابية 
وبناءة«، واضـــاف »من املهم ان 
يعمل اجلانبان بالتشـــاور على 

التعاون  فـــي  االكثـــر شـــموال 
االقتصـــادي والتجارة الصينية 

ـ االميركية«.
وعقد اوباما وجينتاو اجتماعهما 
قبل بضع ساعات من افتتاح قمة 
االمن النــــووي فــــي العالم التي 
تستضيفها واشنطن ويحضرها 
نحو 50 رئيس دولــــة وحكومة 

ومنظمة دولية.
الـقــــادة  اوبامــــا  واســـــتقبل 
املشــــاركني تباعــــا ورافقهم امام 
عدسات املصورين الى عشاء عمل 

الوفــــد الصيني ما زاتشــــو قائال 
ان »الصني تأمــــل ان يواصل كل 
االطراف املعنيني تكثيف جهودهم 
الديبلوماسية وان يبحثوا عن سبل 
فاعلة ملعاجلة قضية امللف النووي 
االيراني عبر احلوار واملفاوضات«، 
واضــــاف املتحــــدث ان »الصــــني 
والواليات املتحدة تتشاطران الهدف 
العام جلهة قضية امللف النووي 
االيراني«، موضحا ان بكني التزال 
مستعدة للمشاركة في املفاوضات 
مع الدول اخلمس االخرى املعنية 

الثقة  توسيع حوارهما وتعزيز 
التعاون بهدف  املتبادلة وزيادة 
املضي قدما في حتســـني العالقة 

الصينية ـ االميركية«.
 وبالنسبة للعالقات االقتصادية 
والتجارية حيث تطالب واشنطن 
بأن تقوم الصـــني باعادة النظر 
اليوان،  في سعر صرف عملتها 
قال »على اجلانبـــني ان يعاجلا 
اخلالفات االقتصادية والتجارية 
عبر التشاور على قدم املساواة، 
في مـــوازاة الدفاع عن املصلحة 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت
ابلــــغ الرئيس االميركي باراك 
اوباما نظيره الصيني هو جينتاو 
خالل لقائهما علــــى هامش القمة 
النوويــــة في واشــــنطن اول من 
امس ان هنــــاك حاجة إلى حترك 
عاجل بخصوص البرنامج النووي 
االيراني، بحســــب ما ذكره كبير 
مستشــــاري اوباما بشأن الصني 

جيفري بادر.
وقال بــــادر ان جينتاو اوضح 
اثناء احملادثات انه يشارك الواليات 
املتحدة قلقها بشأن طموحات ايران 
النووية، واضاف ان اوباما تبلغ 
من الرئيس الصينــــي بأن بالده 
ستســــاعد في صياغة قرار لالمم 
املتحدة بشأن فرض عقوبات جديدة 
ايران. واوضح للصحافيني  على 
قائال »سيوضح القرار اليران تكلفة 
نــــووي ينتهك  مواصلة برنامج 
التزاماتها ومسؤولياتها. الصينيون 
املناقشات  يعملون بنشــــاط في 

اجلارية في نيويورك«.
وتعول ايران على دور الصني 
في منع او تخفيف العقوبات املتوقع 
ان تفرض عليها في مجلس االمن 
الدولــــي. وتريد القــــوى الغربية 

   قرغيزستان: الرئيس المخلوع
مستعّد لالستقالة مقابل ضمان سالمته

جالل أباد ـ رويترز: وجه رئيس قرغيزستان 
املخلوع كرمان بك باقييف الدعوة امس لرئيسة 
احلكومة املؤقتـــة روزا أوتونباييفا للتوجه إلى 
منطقة جالل أباد في جنوب البالد إلجراء محادثات. 
إال أنه حذر متحدثا للصحافيني في بلدة تييت بجالل 
أباد من أن أوتونباييفا ستفشل إذا حاولت اللجوء 
للقوة للقبض عليه، وأكد اســـتعداده لالستقالة 

مقابل سالمته.
بدورها، أبدت احلكومة املؤقتة استعدادها الجراء 
محادثات مع الرئيس املخلوع من أجل التوصل 

حلل لألزمة.
وقال عظيم بك بكنازاروف نائب رئيسة الوزراء 
واملسؤول عن األمن لرويترز »ممثلونا هناك مع 
باقييـــف. يجب أن يحدد هو أيـــن وفي أي إطار 

ستبدأ احملادثات«.

ومن جانبها قالت وكالة اإلعالم الروســـية إن 
باقييف أشار إلى استعداده لالستقالة إذا ضمنت 
احلكومة املؤقتة في البالد سالمته هو وعائلته.

وكان حكام قرغيزستان اجلدد قد أعطوا مهلة 
لباقييف لالستســـالم انتهـــت بنهاية يوم امس 
وإال شـــنوا عملية خاصة ضد معقله في جنوب 

البالد.
وفر باقييف من العاصمة بشكيك الى جالل أباد 
في جنوب البالد بعد ان فتحت القوات النار على 
محتجني في الســـابع من ابريل اجلاري مما فجر 

انتفاضة جاءت مبعارضيه الى السلطة.
وفي وقت سابق حذر باقييف احلكومة املؤقتة 
التي نصبت نفسها لقيادة البالد من أن اتخاذ أي 
خطوة ضده رمبا يـــؤدي ملزيد من االضطرابات 

في البالد.

السودان: جدل بعد تمديد االنتخابات.. والمعارضة تتمسك بإلغائها

اجتماع حاسم بين االئتالفين الشيعيين تمهيدًا لتحالفهما 

عالوي يحّذر من تدخالت الجوار ويأمل بزيارة إيران

اخلرطومـ  أ.ف.پ: بينما مددت 
العليــــا لالنتخابات  املفوضية 
الســــودان االقتراع ليومني  في 
إضافيني، متســــكت املعارضة 
بوجوب إلغائها، في حني واصل 
الناخبون في الســــودان االدالء 
بأصواتهم امــــس لليوم الثالث 

على التوالي.
وســــاد الهدوء اليوم الثالث 
لالنتخابات التي تقاطعها االحزاب 
الرئيسية في املعارضة، مما يعزز 
املنتهية واليته  الرئيس  فرص 
عمر البشــــير وحزبه في الفوز 
مجددا بوالية رئاسية وباألغلبية 

النيابية.
وطمأن مدير عام الشــــرطة 
الســــودانية الفريق أول هاشم 
عثمان احلســــني بشأن الوضع 
االمني في شــــمال البالد بقوله 
خالل مؤمتر صحافي امس االول 
أنه ليس هنــــاك ما يعكر صفو 

األمن أو أي تهديد أو أي إخالل 
بالنظام العام. وقال للصحافيني 
العامة للشــــرطة  مبقر اإلدارة 
الســــودانية ان »مهمة األمن في 
اجلنوب تتوالها شرطة اجلنوب 
ونحن جاهزون لقرار متديد فترة 
االنتخابات وحتى لفترة ثانية 
أخرى«. وشدد على أن الشرطة 
السودانية لم تبلغ بأي تهديدات 
أثناء العملية االنتخابية، مشيرا 
إلى أن الشــــرطة جاهزة لتأمني 
تلك العمليــــة حتى في املناطق 
النائية وذلك عبر 100 ألف شرطي 
وضابط منتشــــرين في جميع 

أنحاء البالد.
وتسبب قرار التمديد بخفض 
الناخبني على صناديق  ضغط 
االقتراع من اجل التصويت، اذ 
قالت موظفة فــــي مركز اقتراع 
بوسط اخلرطوم ان »الضغط خف 
اآلن مع التمديد. ليس على الناس 

ان يسرعوا، الوضع أهدأ«.
العاصمة  وبــــدت شــــوارع 
الســــودانية هادئــــة على غير 
عادتها صباحا رغم عدم االعالن 
عن اجازة رســــمية خالل فترة 
االقتراع التي بدأت االحد وتستمر 

حتى الغد.
ولكن الناخبة سلوى األمير 
)56 عاما( وهي متقاعدة اعتبرت 
ان التمديد »ال يحدث الكثير من 

الفرق.
ما الفائدة منه في االصل. ان 
كانت هناك مشاكل في البداية، 
فســــتكون هنــــاك مشــــاكل في 

النهاية«.
وأعربت األميــــر التي كانت 
تعمل مضيفة طيران عن خشيتها 
من اندالع مواجهات مع االعالن 
عن نتائــــج االنتخابات. وقالت 
»كل ما نريده هو السالم. عليهم 
ان يقوموا بعملهم بشكل جيد. ال 

نطلب اكثر من ان نأكل ونشرب 
ونصلي وننام«.

بدورهــــا، قالت فوزية احمد 
امليرغني في مركــــز اقتراع في 
وسط اخلرطوم »الناس قلة هذا 
الصباح )امس(. لقد استرخوا 
ألن لديهــــم يومــــني اضافيــــني 

للتصويت«.
ولــــم يكن حشــــد كبير من 
الناخبني في هذا املركز، في حني 
بدا ان صناديــــق االقتراع تكاد 
متتلئ بعد يومني من التصويت. 
هذا وقال ياســــر عبداهلل الذي 
يشرف على الكشوفات في املركز 
»لدينا 1020 ناخبا مسجلون في 
هذا املركز صوت منهم نحو 450 
خالل يومني«. وأضاف ان الناس 
ليسوا مستعجلني، فهم يعرفون 

ان لديهم يومني اضافيني«.
وقــــررت املفوضية القومية 
لالنتخابــــات امس االول متديد 

التصويــــت حتى الغد بســــبب 
مشكالت لوجستية سجلت في 
مختلف انحــــاء البالد املترامية 
االطراف وتســــببت في تعطيل 
التصويت في العديد من املراكز. 
وتشكل االنتخابات السودانية 
وهــــي اول انتخابــــات تعددية 
رئاسية ونيابية وإقليمية منذ 
1986 محطة مهمة في اطار اتفاق 
السالم الذي ينص على تنظيم 
استفتاء بشأن استقالل جنوب 
البالد مطلــــع 2011. ويبلغ عدد 
الناخبني املســــجلني 16 مليونا 
في عموم السودان، ولم تصدر 
مفوضية االنتخابات معلومات 
بشأن نسبة املشــــاركة. وتقدم 
لهذه االنتخابــــات في اإلجمالي 
14 ألف مرشــــح ويشرف عليها 
نحو 840 مراقبا دوليا وعربيا 
باالضافة الى اآلالف من املراقبني 

احملليني.

بغداد ـ يو.بي.آي: اجتمع ممثلون عن كل من ائتالف 
دولة القانون بزعامة رئيـــس الوزراء العراقي املنتهية 
واليته نوري املالكي واالئتالف الوطني العراقي مســـاء 
أمس في لقاء حاسم سيمهد لإلعالن عن حتالفهما لتشكيل 
احلكومة املقبلة، على ما أفاد املتحدث باسم ائتالف دولة 

القانون حاجم احلسني.
وقال احلسني ان »االجتماع سيضع اآلليات واللمسات 
النهائية على دخول االئتالفني في حتالف موحد لتشكيل 
احلكومة العراقية املقبلة«، وكانت معلومات قد أشارت الى 
قرب اإلعالن عن اتفاق االئتالفني الشيعيني على التحالف 
لتكوين كتلة برملانية قادرة على تشكيل احلكومة ما يعني 
إبعاد »القائمـــة العراقية« التي يتزعمها رئيس الوزراء 

األسبق إياد عالوي واحلاصلة على اكبر عدد من املقاعد 
البرملانية عن تشكيل احلكومة، وجدد احلسني متسك 
ائتالف دولة القانون بترشـــيح رئيس الوزراء احلالي 

املنتهية واليته نوري املالكي لوالية ثانية.
بدوره حذر رئيس الوزراء العراقي األسبق إياد عالوي 
الذي فاز تكتله )القائمة العراقية( باالنتخابات البرملانية 
من تدخل القوى اإلقليمية في بالده وأمل في الوقت نفسه 

أن يتلقى دعوة من احلكومة اإليرانية لزيارة طهران.
وقال عالوي في مقابلة مع صحيفة »فايننشال تاميز« 
امس »نأمل أن توجه إيران دعوة إلى فريقنا لكن بالنسبة 
لنا فتدخل القوى اإلقليمية في العراق امر مقلق.. ونتمنى 

أال يتدخل أحد في شؤوننا«.

وجتنب عالوي اتهام إيران بتوحيد األحزاب الشيعية 
ضده وأصر على »أن العراق له خياره اخلاص« محذرا 
من »أن إحياء التحالف اإلســـالمي الشيعي الذي هيمن 
على احلكومة العراقية بعد االنتخابات األخيرة في عام 
2005 ســـيكون خطوة إلى املربـــع األول تثير الطائفية 
وتهدد بوقوع املزيد مـــن أعمال العنف«. وتابع عالوي 
»لم نحصل على دعم أي جهة والهدف من جولة فريقنا 
هو التأكيد على أن استقرار العراق هو استقرار املنطقة 
ونحن حريصون جدا على أن الدول املجاورة تتفهم ما 
يجري في العراق وأن لديها مســـؤولية وخصوصا في 
هـــذه الفترة االنتقالية للحفاظ على حدود آمنه وهادئة 

ومساعدة العراق على جتاوز هذه املرحلة الصعبة«.
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