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بشكيكـ  وكاالت: أعلن مصدر في احلكومة القرغيزية 
املؤقتة امس أن الرئيس القرغيزي املخلوع »كرمان بيك 
باكييڤ« طلب تنحيه عن منصب الرئاســــة رســــميا في 
خطــــاب كتبه امس وأعلن اســــتقالته من منصب رئيس 

اجلمهورية السوفييتية السابقة.
وذكرت وكالة انباء »نوفوستي« الروسية ان باكييڤ 
كان قد أملح إلى احتمال تنحيه عن منصبه الرئاسي قبيل 

مغادرته البالد متوجها إلى كازاخستان.
ونقلت الوكالة عن وزارة اخلارجية القرغيزية قولها »إن 
باكييڤ توجه صباح امس إلى كازاخستان لعقد محادثات 

مع الرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييڤ«.
كما أعلنت احلكومة القرغيزية املؤقتة امس عن اعتقال 
وزير الدفاع في احلكومة الســــابقة باكتيبك كالييڤ في 

جالل آباد جنوب البالد.

قرغيزستان: باكييڤ تنحى في خطاب رسمي وتوجه إلى كازاخستان 

القاهرةـ  وكاالت: للمرة األولى منذ تعافيه 
من العملية اجلراحيـــة التي أجريت له في 
أملانيا وعودته إلى القاهرة، ترأس الرئيس 
املصري، حسني مبارك، امس مبدينة شرم 

الشيخ أول اجتماع وزاري.
ومت خـــالل االجتماع، الذي عقد بحضور 
رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، وعدد 
من اعضاء احلكومة مناقشة مسائل داخلية 
والســـيما ارتفاع االســـعار، كمـــا مت بحث 
مجموعة من قضايا العمـــل الداخلي خالل 

الفترة املقبلة. 
فـــي تصريحات  الوزراء  وقال رئيـــس 
للصحافيني بعد االجتماع »اننا جميعا كنا 
نتطلع الى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا 
االجتماع الذي ميثل عودة الرئيس الى العمل 
بالكامل«، مضيفا انه »كانت هناك اتصاالت 
مستمرة بني الرئيس واحلكومة خالل الفترة 
املاضية« يتابع من خاللهـــا مبارك »تنفيذ 

برامج احلكومة«.
وكان الرئيس املصري قد وصل إلى مدينة 
شرم الشيخ عائدا إلى بالده بعد نحو ثالثة 
أسابيع أمضاها في أملانيا التي خضع في احد 
مستشفياتها جلراحة استئصال احلويصلة 

املرارية قبل أن ميضي فترة نقاهة.
ووجـــه مبارك ايضا برقيـــة الى نظيره 
السوداني عمر البشـــير تتعلق باحملادثات 
اجلارية حول مياه النيل مع عشـــرة بلدان 

افريقية.

)أ.پ( نواب دميوقراطيون وجمهوريون في مؤمتر صحافي عقب مناقشة العقوبة على إيران أول من أمس 

ملصق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أوملرت مكتوب عليه »مطلوب«   )أ.ف.پ(

)أ.ف.پ( سودانيتان خارج أحد مراكز االقتراع في اخلرطوم  

)أ.ف.پ( الرئيس املصري محمد حسني مبارك مترئسا أول اجتماع وزاري مصغر في مدينة شرم الشيخ منذ تعافيه من العملية اجلراحية التي اجريت له في أملانيا  

عواصمـ  وكاالت: أعلن مسؤول أميركي في مجال مكافحة اإلرهاب 
امس ان الســـلطات العراقية اكتشفت ان تنظيم القاعدة كان ينوي 

خطف طائرات بهدف تفجيرها مبساجد شيعية في العراق.
وقال هذا املسؤول رافضا كشـــف هويته انه يجهل الى اي مدى 

متت بلورة هذا املشروع.
واضاف »لدينا معلومات مفادها ان مؤامرة كهذه كان يتم االعداد 
لها. رمبا لم يكن املشـــروع في مراحله االخيرة، ولكن املؤكد ان ثمة 

اناسا يناقشون هذه القضية حاليا«.
وتابع ان »العراقيني يقومون بعمل شـــاق للتأكد من اعتقال كل 

االشخاص املرتبطني بهذه القضية«.
في ســـياق متصـــل، أعلن مصدر امني عراقـــي اعتقال اثنني من 
املسؤولني احملليني في التيار الصدري في محافظة واسط )جنوب 

بغداد( بتهمة »ارتكاب اعمال ارهابية«.
وقـــال الرائد عزيز لطيف االمارة قائد قوة التدخل الســـريع في 
محافظة واسط وكبرى مدنها الكوت »اعتقلنا رئيس مجلس بلدي 
في قضاء الصويرة )حيدر حســـني( ونائبه )علي مســـير( بتهمة 

ارتكاب اعمال ارهابية«.
واضاف ان »معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد تورط املعتقلني، 
وهما من عناصر التيار الصـــدري، بارتكاب جرائم قتل واختطاف 

وسرقات«.
وأوضح ان »عملية االعتقال نفـــذت من قبل قوات عراقية امس 
بعد فرض طوق امني حول محلة الســـراي حيث يسكن املسؤوالن 

وسط الصويرة«.
الـــى ذلك، بحث رئيـــس وفد القائمة العراقيـــة الى طهران رافع 
العيساوي مع كبار املســـؤولني االيرانيني العالقات الثنائية وآخر 

املستجدات على الساحة العراقية.
وقال العيساوي لقناة »العالم« الفضائية امس ان »زيارته والوفد 
املرافق له تأتي لطمأنة اجلانب االيراني بأن العراق لن يكون بؤرة 

قلق لدول اجلوار.

اتهم بالحصول على 700 ألف يورو رشاوى لتسهيل بناء »األرض المقدسة«

أولمرت المشتبه به الرئيسي
في »أكبر فضيحة« تشهدها إسرائيل

وعلق مجهولون في القدس 
ملصقات تظهر صورة رئيس 
الوزراء السابق وحتتها عبارة 
»مطلوب«، فيما تصدرت القضية 
الصفحـــات االولـــى لصحـــف 

االمس.

»هوليالند« )االرض املقدسة(.
ومجمع »هوليالند« الذي بني 
في احد اجمل مواقع القدس كان 
يفترض في بادئ االمر ان يضم 
ثالثة فنادق لكن بدال من ذلك مت 

بناء مجمع عقاري ضخم.

عواصمـ  وكاالت: بسبب كونه 
املشتبه به الرئيسي في »اكبر 
فضيحة« في تاريخ اســـرائيل 
كما اعتبرتها وســـائل االعالم، 
اضطر رئيس الوزراء االسرائيلي 
السابق ايهود اوملرت الختصار 
زيارة كان يقوم بها الى اخلارج 
لشرح موقفه في قضية الفساد 

العقاري في القدس.
ورفعـــت محكمـــة قرب تل 
ابيب الرقابة عن اســـم اوملرت 
ما اتاح لها بالتالي الكشف عن 
اسم املشـــتبه به الرئيسي في 
هذه القضية والذي كانت تعلن 
عنه سابقا بأنه »شخصية عامة 
بارزة« وتشـــير اليه باألحرف 
االولى السمه والتي كانت تتطابق 

مع اسم اوملرت.
واوملرت متهم بتلقي رشاوى 
بقيمة 3.5 ماليني شيكل )700 
الـــف يورو( حني كان رئيســـا 
لبلدية القدس بني 1993 و2003 
كما اوضحت وسائل االعالم التي 
اشارت الى انه سيتم استجوابه 

قريبا.
وعلى خلفية نفس القضية، 
الشـــرطة امس االول  أوقفت 
السابق  القدس  رئيس بلدية 
الذي  اوري لوبوليــانســـكي 
خلـــف اوملرت في العام 2003 
البلدية، لالشتباه  في رئاسة 
بضلوعه في قضية رشـــاوى 
دفعــــت مقابل بنـــاء مجمع 
عقـاري ضــخم اطلق عليه اسم 

عواصمـ  وكاالت: بعد اجتماع 
الكبرى )فرنسا  مرتقب للدول 
والواليــــات املتحدة وروســــيا 
الى  والصني وبريطانيا اضافة 
أملانيا( املكلفة مبلف ايران النووي 
في االمم املتحدة، أكد سفير فرنسا 
لدى األمم املتحدة جيرارد أرود 
امس االتفاق على حزمة جديدة 
من العقوبات على طهران قائال 
»الدول الست متفقة على فرض 
العقوبات، لكننا نناقش تفاصيلها 
ونحقق تقدما، وسنعقد بالطبع 

اجتماعات أخرى«.
وصرح السفير الفرنسي: »لقد 
بدأنا التفاوض على قاعدة النص 
االميركي«، مشددا على ان »كل 
الدول الست معنية. اننا نعمل 

في العمق ونحقق تقدما«.
ويتضمن املشروع االميركي 
فرض رزمة رابعة من العقوبات 
على ايران، تستهدف خصوصا 
الثوري االيراني، من  احلرس 
خالل فرض حظر شامل على 
األســـلحة، كما يعطي للدول 
األجنبية احلـــق في مصادرة 
الســـفن اإليرانية التي يشتبه 
في أنها حتمل أسلحة متصلة 
النووي واحلد من  ببرنامجها 
قدرة طهران على جذب املزيد 
من االســـتثمارات فـــي مجال 

الطاقة.
وذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست« أن السفيرة األميركية في 
األمم املتحدة سوزان رايس قدمت 
االقتراح األميركي في االجتماع 
الدول الست  الذي عقده ممثلو 

العالي التخصيب إلنتاج قنبلة 
نووية.

وكالــــة  رئيــــس  وقــــال 
االستخبارات الدفاعية األميركية 
اجلنرال رونالد برغيس في جلسة 
اســــتماع عن إيران في مجلس 
الشيوخ انه من دون معرفة العدد 
الدقيق ألجهزة الطرد املركزي التي 
متلكها إيران »إال أننا نتحدث عن 
سنة واحدة« وذلك في إشارة إلى 
متكن إيران من إنتاج اليورانيوم 
العالي التخصيب مبا يكفي إلنتاج 

قنبلة نووية.
غير ان نائــــب رئيس هيئة 
األركان املشــــتركة في اجليش 
األميركــــي اجلنــــرال جيمــــس 
كارترايت قال أمام جلنة اخلدمات 
املسلحة في مجلس الشيوخ ان 
إيــــران قد تســــتغرق بني 3 و5 
ســــنوات لتجميع سالح نووي 

بالكامل.
داخليا، أفاد موقع املعارضة 
فــــي البرملان )برملــــان ـ نيوز( 
بأن الرئيس االيراني الســــابق 
اإلصالحي محمــــد خامتي منع 
امس من مغادرة البالد للتوجه 
الــــى اليابان حيث كان يفترض 
ان يشارك في مؤمتر دولي حول 

نزع األسلحة النووية.
من جهتــــه أكد مصدر مطلع 
رفض الكشف عن اسمه لوكالة 
فرانس برس ان »الشرطة حذرت 
خامتــــي من انه ليس بوســــعه 
مغادرة البــــالد« ولم تعط هذه 
املصادر اي تفاصيل اخرى حول 

هذا اإلجراء.

الصني قد عارضت بشدة فرض 
عقوبات على االستثمار في مجال 
الطاقة في إيران خالل االجتماع 
الذي عقد في نيويورك االسبوع 
املاضي وأكدت أنها لن تقبل أي 
أحكام تهدد مصاحلها التجارية 
في إيران غير أنهم لفتوا إلى أن 
الصني بدأت تقدم هذا األسبوع 
اقتراحات بشأن تعديالت جتريها 

الواليات املتحدة على النص.
كانت وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( توقعت أمس االول 
أن تتمكن إيران في غضون عام 
من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم 

فرض عقوبات على طهران قبل 
نهاية شــــهر أبريل اجلاري غير 
أن بعض املســــؤولني يرون أن 
األمر لن يتم قبل يونيو املقبل.
الواليــــات املتحدة  وصاغت 
النص الذي يتم التفاوض عليه 
وساهم فيه شــــركاء واشنطن 
األوروبيون وقد صيغ بطريقة 
الكبار في  تستهدف املسؤولني 
احلرس الثوري اإليراني وشبكة 
من الشركات واملؤسسات املالية 
التي يســــيطر عليهــــا احلرس 

الثوري.
وأشــــار مســــؤولون إلى أن 

في مقر البعثة األميركية في األمم 
املتحدة في نيويورك. 

من جانبه، قال السفير الصيني 
لي باودونغ »عقدنا اجتماعا بناء 
جدا«، مضيفا »لدينا اآلن معرفة 
افضل مبواقف كل من األطراف 

وسنواصل مشاوراتنا«.
بدوره، اعتبر السفير الروسي 
فيتالي تشوركني ان احملادثات 
كانت »بناءة جدا«، الفتا الى ان 
اجتماعات أخرى ستعقد »قريبا 

جدا«.
املســــؤولون  ويســــعى 
األميركيون إلى تبني قرار بشأن 

منع الرئيس السابق محمد خاتمي من مغادرة إيران 

الدول الكبرى تتفق على فرض عقوبات جديدة على إيران

ناقش خالله مجموعة من قضايا العمل الداخلي

مبارك ترأس أول اجتماع وزاري منذ تعافيه
اعتقال 2 من مسؤولي »الصدري« في واسط بتهمة اإلرهاب

واشنطن: »القاعدة« كان ينوي تفجير 
طائرات بمساجد شيعية في العراق

جيش الجنوب ينفي مسؤوليته.. ويعتبر األمر »جريمة عاطفية«

االنتخابات السودانية توّدع يومها األخير بمقتل 9 من قيادات الحزب الحاكم
اخلرطومـ  وكاالت: على وقع 
أصـــوات النيران ورائحة الدم 
اختتمت االنتخابات السودانية 
أعمالها امس، حيث أعلن حزب 
املؤمتر الوطني احلاكم مصرع 
تســـعة من قيادييه في راجا 
بوحدة إدارية »متساح« التابعة 
حمللية راجا بغرب بحر الغزال 
بينهم رئيس احلزب باحمللية 
حمدون جمعون، متهما جيش 

اجلنوب بقتلهم.
وأكد رئيس حزب »املؤمتر 
الوطني« بوالية غرب بحر الغزال 
فليب توال لشبكة »الشروق« 
السودانية أن عملية االغتيال 
متت بسبب مشـــادات كالمية 
على خلفيـــة عمليات االقتراع 

باملنطقة.
بدوره، قـــال رئيس مكتب 
اجلنوب فـــي احلزب اجنيس 
لوكودو ان »بعض جنود جيش 
جنوب السودان جاءوا قبل 3 أيام 
الى منزل رئيس حزب املؤمتر 

الوطني في منطقة راجا الواقعة 
في والية بحر الغزال الغربية 
جنوبي السودان وقتلوه هو و8 

اعضاء آخرين في احلزب«.
واضاف لوكودو ان »سبب 
القتل هذه سياســـي  عمليات 
الـــى اســـتياء ناجت  ويعـــود 
عـــن تصويـــت الكثيرين في 
املنطقة لصالح حزب املؤمتر 

الوطني«.
فـــي املقابل، نفـــت احلركة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان 
)املتمردة سابقا( والتي تسيطر 
على حكومة اجلنوب ان تكون 
الســـودان أي  جليش جنوب 

عالقة في عمليات القتل.
ووصفت احلركـــة عملية 
العاطفية«  القتل بـ »اجلرمية 
اذ قالت سوزان جامبو رئيسة 
العالقـــات اخلارجية  مكتـــب 
فـــي احلركة ان »هذه اجلرمية 
لها عالقة بزوجة، وهي قصة 
خصومـــة أدت الى إطالق نار 

بني زوج وعشيق ال عالقة لها 
بالسياسة«.

انتخابيا، اختتمت االنتخابات 
امس عمليـــة التصويت التي 
اســـتمرت 5 ايام، وبعد موجة 
من قرارات املقاطعة في كثير من 
أنحاء الشمال لم يعد للرئيس 
احلالي عمر حســـن البشـــير 

منافس يذكر.
ومن املرجح أيضا ان ينتخب 
رئيس جنوب السودان وزعيم 
الشـــعبية لتحرير  احلركـــة 
الســـودان ســـلفا كير رئيسا 
للجنوب شبه املستقل لفترة 

جديدة.
على صعيـــد متصل، أعلن 
الســـوداني  الـــوزراء  مجلس 
البالد  أمس عطلة رسمية في 
املواطنـــني من اإلدالء  لتمكني 

بأصواتهم.
وينتظـــر أن تـــؤذن هـــذه 
االنتخابات، ببداية عهد جديد 
مـــن الدميوقراطيـــة في بالد 

تسعى للتعافي من آثار احلرب 
األهلية التي اســـتمرت عقودا 
بني الشمال، الذي تهيمن عليه 
أغلبية مسلمة، واجلنوب ذي 
األغلبية املسيحية، فضال عن 
الصراع في إقليم دارفور غربي 

البالد.
ورغم االتهامـــات بحدوث 
انتهاكات واسعة إال أن بعض 
املنظمات نفت ذلك، وقالت إن 
األمور تســـير »دون مشكالت 

كبيرة«.
وصرح جـــان بينج رئيس 
مفوضيـــة االحتـــاد األفريقي 
للصحافيني بأنه »في العموم،  
انتخابات  املراقبون بان  شعر 
السودان جترى دون الكثير من 
الصعوبات«، كما أكد احلبيب 
كعباشي مدير الشؤون السياسية 
مبنظمة املؤمتر اإلسالمي عدم 
انحياز مفوضية االنتخابات، 
وأن كل ما طبق في الســـودان 

»يعد قانونيا«.

إال هذه االنتخابات الرئاسية 
والبرملانــيـــة والبلدية التزال 
محل شـــكوك بسبب انسحاب 
مرشـــحي أحـــزاب املعارضة 

الرئيسية.
ورفض البشـــير الذي جاء 
إلـــى الســـلطة عقـــب انقالب 
أبيض عام 1989، بشكل متكرر 
االنصياع ملطالـــب املعارضة 
بتأجيل االنتخابات وأكد مرارا 
أن االنتخابـــات ســـتكون لها 

مصداقيتها.
ويشار إلى ان أغلب النازحني 
داخليا )2.6 مليون سوداني( 
والذين يعيشون في مخيمات 
بإقليم دارفور، ليسوا مقيدين 

في القوائم االنتخابية.
ويقول العديد من املراقبني 
التالعب بالفعل في  إنه جرى 
التصويـــت باإلقليم  عمليـــة 
لصالح البشير وحزبه، »حزب 
الوطني« احلاكم، عن  املؤمتر 
طريق تقسيم الدوائر االنتخابية 

والرشوة والتالعب في التعداد 
السكاني.

وأفاد محللون بأن اخلرطوم 
تبذل محاوالت مضنية إلضفاء 
الشرعية على رئاسة البشير، 
املطلوب لدى احملكمة اجلنائية 
ارتكاب جرائم  الدولية بتهمة 

ضد اإلنسانية في دارفور.
وأثارت الضجة السياسية 
بشـــأن االنتخابات القلق إزاء 
اســـتفتاء بشـــأن اســـتقالل 
اجلنوب، كان قد متت املوافقة 
عليه في اتفاق سالم عام 2005 
والذي أنهى احلرب بني الشمال 
واجلنوب ومن املقرر ان يجري 

في مطلع العام املقبل.
ولكن البشـــير هدد بإلغاء 
اذا قاطعت احلركة  االستفتاء 
الشـــعبية لتحرير الســـودان 

االنتخابات.
ويبلـــغ عـــدد املقيدين في 
اجلداول االنتخابية في السودان 

حوالي 16.5 مليون شخص.


