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معلومات عن انضمام قطر إلى المحادثات اليوم.. والرئيس السوري بشّر من أنقرة بقرب »تشكل المنطقة اإلستراتيجية الكبرى«

األسد: إخالء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل يبدأ من إسرائيل

الجمهوريون يعرقلون إقرار تعيين فورد سفيرًا ألميركا في دمشق 
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

عرق����ل أعضاء في مجلس الش����يوخ ينتم����ون للحزب 
اجلمه����وري محاولة األغلبي����ة الدميوقراطية في املجلس 
أمس األول تعيني روبرت فورد س����فيرا للواليات املتحدة 
في سورية، اثر محاولة الدميوقراطيني تثبيت تعيني فورد، 
تلك احملاول����ة التي تتطلب »موافقة باإلجماع« وهو إجراء 
يس����تخدم في التعيينات الت����ي ال تثير جدال لكن ميكن ان 
يتوقف التعيني إذا عارضه سيناتور واحد على األقل، وكان 
هذا السيناتور هو اجلمهوري توم كوبرن الذي قال باسم 
حزبه انه غير مقتنع مبالءمة توقيت إرسال السفير اجلديد 

الى دمشق في اللحظة الراهنة.
 ويعد كوبرن احد أهم أعضاء مجلس الشيوخ املدرجني 
على قائمة الدعم املالي الذي تقدمه املنظمات املوالية إلسرائيل 
في الواليات املتحدة. وقال انه يعي ان إدارة الرئيس باراك 

اوباما حتاول إلصاق تهمة عرقلة تعيينات البيت األبيض 
باملعارضة اجلمهورية في الكونغ����رس وانه »غير مهتم« 

بهذه االدعاءات.
 وأوض����ح كوبرن وعدد آخر من أعضاء الكونغرس من 
احلزبني انهم عارضوا تعيني فورد او أي سفير أميركي جديد 
آخر في دمش����ق حاليا بسبب مزاعم عن تورط سورية في 
أعمال معادية لسياسة الواليات املتحدة في الشرق األوسط.  
وذكر كوبرن واملعارضورن اآلخرون في رسالة بعثوا بها الى 
البيت األبيض ان خطوة تعيني السفير »تعد مكافأة للسوريني 
على اعمال معادية قاموا بها ضد الواليات املتحدة وهو أمر 

غير مقنع بالنسبة لنا« أي بالنسبة ملوقعي الرسالة.
ويأتي تأجي����ل تعيني فورد مبنزل����ة موقف رمزي من 
املعارضني في مجلس الشيوخ لسياسة أوباما جتاه سورية 
إذ ان من املستبعد ان يؤدي ذلك الى إلغاء قرار إرسال السفير 

اجلديد او قيامه مبهامه االعتيادية حتى وقت صدور قرار 
من مجلس الشيوخ باملوافقة على تعيينه. 

 وكان الرئيس األميركي ب����اراك أوباما اختار فورد في 
16 فبراير املاضي بعد ان أعطى السوريون موافقتهم على 

ترشيح السفير اجلديد.
هذا وعلق املسؤول األميركي السابق في وزارتي اخلارجية 
والدفاع والباحث في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 
بواش����نطن آنتوني كوردسمان على قرار العرقلة بقوله ل� 
»األنباء« »انه قرار غير مفهوم على مجلس الشيوخ اإلسراع 
بإرسال السفير اجلديد حتى ال نعزل أنفسنا عما يحدث«، 
وأشار الباحث األميركي الى ان مدڤيديڤ يعتزم زيارة أنقرة 
بعد زيارته لسورية وان التوقعات تشير الى قرب توقيع 
اتفاق تركي روسي يقضي ببناء انبوب كبير للغاز يبدأ من 

روسيا ومير عبر تركيا الى أوروبا الغربية.

اسطنبول ـ هدى العبود 
بشر الرئيس السوري بشار االسد بقرب تشكل 
»املنطقة االستراتيجية« املمتدة من القوقاز الى 
الشرق االوسط، وقال: خالل عشر سنوات سنرى 

خريطة أفضل من اخلريطة احلالية. 
وخالل مؤمتر صحافي عقده مع نظيره التركي 
عبداهلل غول في اس���طنبول أمس، دلل الرئيس 
الس���وري على قرب تشكل هذه املنطقة بتحسن 
العالقات بني دولها وقال متسائال »من كان يتخيل 
قبل بضع س���نوات أن نرى ه���ذه املنطقة ما بني 
الشرق األوس���ط والقوقاز تسير بهذا االجتاه«. 
وأضاف »إذا نظرنا اليوم إلى العالقة السورية � 
التركية والسورية � اإليرانية والعالقة التركية � 
اإليرانية والعالقة التركية � األرمينية واآلن العالقة 
بني س���ورية وأذربيجان وأرميني���ا لوجدنا أنها 
تتطور من القوقاز إلى الشرق األوسط« واعتبر 
أن »تركيا هي اجل���زء الطبيعي جغرافيا ما بني 
هاتني املنطقتني فعليها مسؤولية كبيرة في هذه 
العالقة وأنا متأكد انه خالل عشر سنوات أخرى 
سنرى خريطة أفضل بكثير من اخلريطة احلالية 

التي نعيش فيها«.
وقال األسد إن »الزيارات بني سورية وتركيا 
اليوم تكتسب أهمية اكبر من ذي قبل وخاصة بعد 
توقيع االتفاقيات األخيرة التي تأتى في إطار مجلس 
التعاون االس���تراتيجي الن العالقة بني البلدين 
تطورت ولكن في األشهر األخيرة تطورت بشكل 
متس���ارع جدا ومع هذا التطور وهذا التوسع في 
العالقات تظهر املشاكل بشكل اكبر وهذا ال يعني 
أننا ننتظر أن نلتقي على مستوى هذه القمة لكي 
نناقش هذه املشاكل »مشيرا إلى أنه ناقش وغول 
»العناوين الرئيس���ية في هذا املوضوع واتفقنا 
على بعض اخلطوات وطلبنا من املسؤولني حل 

العقبات ومناقشة تفاصيلها«. 
وفي ملف السالم جدد الرئيس السوري بشار 
األسد تأكيده على غياب الشريك اإلسرائيلي في 
عملية الس���الم ومتسك بالده بالوساطة التركية 

بني دمشق وتل أبيب.
وقال األسد أمس في بداية زيارته التي تستمر 
يومني »قد يكون الس���ؤال البديهي، عن أي سالم 
تتحدثون؟ ال يوجد سالم وال توجد عملية سالم 
وال يوجد شريك. أكدت للرئيس غول على متسك 
سورية بالوس���اطة التركية التي نرى فيها حال 

وهى ناجحة الن الوساطة الناجحة تعنى حتقيق 
الس���الم«، الفتا إلى أن الوس���اطة التركية متثل 
مش���كلة أيضا كون إسرائيل ال ترغب في وجود 

وسيط نزيه.
واعتبر أن إس���رائيل ليست شريكا على األقل 
في املرحلة احلالية و»ال أعتقد أنها كانت شريكا 
في املرحلة التي سبقتها« مذكرا مبا فعله رئيس 
الوزراء االسرائيلي السابق ايهود أوملرت »عندما 
أراد أن يرد اجلواب لرئيس احلكومة التركي رجب 
طيب أردوغان خالل أيام حول السالم فكان الرد 
بالهجوم على غزة وقتل اآلالف، وال ننسى ما يحصل 

اآلن من حصار غزة وما يحصل في القدس«.
وأضاف »ال أحد يتمنى احلرب، واملش���كلة أن 
حالة الالحرب والالسلم البد أن تنتهي بسلم أو أن 
تنتهي بحرب لذلك عندما نعمل نحن وتركيا من 
اجل التوصل الى السالم فلكيال نرى ما ال نتمناه، 
املشكلة ال نستطيع فقط أن نتمنى يجب أن نعمل، 

لذلك علينا أن نتحرك بهذا االجتاه«.
وفي الشأن العراقي قال الرئيس السوري إن 
وجهات النظر متفقة حول احلكومة العراقية املقبلة 
التي حتمل مهمت���ني األولى جمع العراقيني كلهم 
من اجل إعادة العراق الى دوره الطبيعي وطبعا 
هذا يعنى إنهاء االحتالل، والنقطة الثانية هي أن 
تكون هذه احلكومة قادرة على بناء عالقات جيدة 

مع دول جوار العراق«.
وحول امللف النووي اإليراني أكد األسد على 
»اتف���اق البلدين على ح���ق كل الدول في امتالك 
الطاقة النووية السلمية وعلى إخالء منطقة الشرق 
األوسط من كل أسلحة الدمار الشامل ووجهة نظر 
سورية أن يبدأوا في التفتيش بإسرائيل وبعدها 

يستطيعون احلديث عن بقية الدول«.
في غضون ذلك كشف مصدر موثوق لألنباء 
أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
سينضم اليوم إلى مباحثات الرئيسني السوري 
والتركي الذي قال من جانبه إنه »البد من تأسيس 
السالم في منطقة الشرق األوسط بدءا من إقامة 

الدولة الفلسطينية على أراضيها«.
وأضاف غول ان القدس ليست فقط للفلسطينيني 
وليست مسألة عربية إمنا هي قضية تخص كل 
العالم اإلس���المي، مؤكدا أن ما يجرى من تنقيب 
حتت القدس واإلجراءات التي اتخذت ضد املدينة 

هي إجراءات خطيرة«.

عواصم ـ هدى العبود وكاالت
وافقت منظمة التحرير الفلسطينية امس على بدء محادثات 
سالم غير مباش���رة مع إسرائيل مما ميهد الطريق أمام مبعوث 
الس���الم األميركي جورج ميتش���ل للبدء في أول مفاوضات منذ 

نحو 18 شهرا.
وأبلغ أعضاء باللجنة التنفيذية للمنظمة »رويترز« بعد اجتماع 

للجنة بأنها أقرت البدء في احملادثات غير املباشرة.

وأوضح املتحدث باس���م منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عبدربه ان تلك احملادثات ستجري بني رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو عبر 

املبعوث األميركي ميتشل.
من جانبها انتقدت حركة حماس قرار منظمة التحرير قائلة 
في بي���ان لها امس: ان القرار يعد خطيئة سياس���ية ورضوخا 

للضغوط االميركية الصهيونية.

منظمة التحرير توافق على بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل .. وحماس تعتبرها خطيئة سياسية

رئيس الوزراء البريطاني براون وغرميه احملافظ كاميرون وزعيم الدميوقراطيني كليغ لدى مغادرتهم احتفاالت يوم »نصر أوروبا« أمس )رويترز(

)أ.ف.پ( جنود مصريون من قوات السالم يحملون نعش زميل لهم قتل في دارفور لدى إعادته إلى مصر أمس   

)رويترز( الرئيس التركي عبداهلل غول وعقيلته خير النساء في استقبال الرئيس السوري بشار األسد وعقيلته أسماء األسد في اسطنبول أمس   

حزب الديموقراطيين يتهم براون بإهانة زعيمه

ألول مرة منذ إطالقها قبل 52 عامًا

بريطانيا: كليغ يبدأ سباق إقناع »األحرار« بعرض »المحافظين«

بضغط عربي..  »النووي اإلسرائيلي« أمام الوكالة الذرية الشهر المقبل

عواص���م � وكاالت: كش���فت صحيف���ة »هآرتس« 
االسرائيلية، نقال عن وكالة األسوشييتد برس األميركية، 
أن مجلس حكام وكال���ة الطاقة الذرية الذي يضم 35 
دولة، وضع مسألة بحث ملف اسرائيل النووي على 
جدول اعماله الشهر املقبل، حتت البند الثامن، وذلك 

الول مرة خالل 52 عاما من عمر الوكالة الذرية.
وقالت مصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى لوكالة 
األسوشيتد برس ان املقترح، الذي اتى بضغط من الدول 
العربية، قد يجد معارضة من واشنطن وحلفاء آخرين 
السرائيل، خاصة مع عدم اجناز اي تسوية حتى اآلن 
في شأن ملف ايران النووي، الذي يتصدر جدول اعمال 

الوكالة الذرية مع ملفي كوريا الشمالية وسورية. 
وس���بق ان طلب املدير العام لوكالة الطاقة الذرية 
يوكي���ا امانو من الدول ال� 151 االعض���اء في الوكالة، 
تزويده بأفكار القناع اسرائيل بالتوقيع على معاهدة 
احلد من االنتشار النووي، كما جاء في وثيقة حتمل 
تاريخ الس���ابع من ابريل، موجهة الى وزراء خارجية 

الدول االعضاء في الوكالة.
وكان مت خالل آخر مؤمتر عام سنوي عقدته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، في س���بتمبر 2009، بصعوبة 

تبني قرار بعنوان »القدرات النووية االس���رائيلية«. 
وطلب القرار من اسرائيل »االنضمام الى معاهدة احلد 
من االنتشار النووي ووضع كل منشآتها النووية حتت 

اشراف الوكالة الذرية في اطار اجراءات احلماية«.
وقد مت تبني قرار الوكالة الرمزي وغير امللزم الذي 
اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة )بتاييد 

49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضوا(.
ووجهت الوثيقة نداء عاجال للمدير العام للوكالة 
الذرية »للعمل مع الدول االعضاء من اجل حتقيق الهدف 
املنشود«. وبذلك فان رسالة امانو ليست سوى متابعة 
عادية للقرار ويجب اال تؤخذ على انها وسيلة للضغط 

على اسرائيل، كما اشير في مقر الوكالة بڤيينا.
الى ذلك، ج���دد املتحدث باس���م وزارة اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرس���ت ام���س تأكيد بالده على 
مبادل���ة اليورانيوم النووي لتش���غيل مفاعل طهران 

لالبحاث الطبية داخل اراضيها.
وشدد مهمانبرست في تصريح لوكالة انباء )فارس( 
االيرانية على ضرورة توفر عناصر االتفاق والتفاهم 
بشأن حجم وموعد تبادل الوقود النووي ملفاعل طهران 
مصرحا بان «ايران ه���ي مكان تبادل الوقود النووي 

لهذا املفاعل السلمي«.
واض���اف ان »الطرف اآلخر يح���اول اضفاء طابع 
اعالمي على موضوع البرنامج النووي السلمي الذي 
تعتمده ايران مما يظهر عدم رغبة هؤالء في تس���وية 

املسألة«.
من جهة اخرى نفى مهمانبرس���ت وجود اي صلة 
بني االفراج عن املواطن االيراني املعتقل في فرنس���ا 
مجيد كاكاوند واطالق سراح الفرنسية كلوتيد ريس 
موضحا ان »السلطة القضائية جهاز مستقل في ايران 

ولن يتأثر مبثل هذه االمور«.
في نفس السياق، يصل رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان إلى طهران خالل األيام القليلة القادمة 
في زيارة تتزامن مع زيارة الرئيس البرازيلي لويس 
ايناسيو لوال دا سيلفا لطهران، لبحث عملية مبادلة 

اليورانيوم اإليراني بوقود نووي من اخلارج.
وذكرت وكال���ة )مهر( لألنب���اء اإليرانية امس أن 
الرئيس لوال دا س���يلفا سيقوم في السادس عشر من 
الشهر اجلاري بزيارة إلى إيران إلجراء محادثات مع 
الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد واملشاركة في 

قمة مجموعة ال� )15( في طهران.

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
على رغم حلول���ه في املركز 
الثالث وحصوله على مقاعد أقل 
من تلك التي نالها في انتخابات عام 
2005، إال أن حزب »الدميوقراطيني 
الذي حص���ل على 57  األحرار« 
مقع���دا بات صاح���ب الكلمة في 
من سيش���كل حكوم���ة صاحبة 
اجلالل���ة، »احملافظني« املعارض 
الذي حصل على 306 مقاعد من 
أصل 649 مقع���دا، أو »العمال« 
احلاكم وحظ���ه كان 258 مقعدا، 
وذلك نتيجة خلروج االنتخابات 

ببرملان معلق.
وبعد اجتماع ليلي بني زعيمي 
»األحرار« نيك كليغ و»احملافظني« 
ديڤيد كامي���رون أول من أمس، 
اجتمع كليغ أمس مع قادة حزبه 
ثالث مرات آخره���ا مع املجلس 
اتخاذ قرار  التنفيذي من أج���ل 
في شأن العرض احملافظ، حيث 
يتوقع أن يواجه أي اتفاق بني كليغ 
وكامرون معارضة داخل احلزبني 
نظرا إلى تباعد سياساتهم، وقرب 

»األحرار« الى »العمال« تاريخيا 
)كالهما على يسار احملافظني(، 
عالوة على معارضة »احملافظني« 

أي اصالح للنظام االنتخابي.
وأفادت مصادر قريبة من كليغ 
بأن رئيس الوزراء غوردون براون 
حتدث هاتفيا إلى زعيم »األحرار« 
ووجه له انتقادات شديدة مصحوبة 
بتهدي���دات على عك���س نوعية 
احلديث الذي جرى مع كامرون 
واتسم باالحترام املتبادل. وشدد 
كليغ في تصريحات للصحافيني 
أمس على أولوياته وبينها »اصالح 
سياسي أساس���ي«، لكنه أكد أن 
حزبه سيعمل وفقا لروح بناءة 

خالل الساعات واأليام املقبلة.
وكان ب���راون ع���رض عل���ى 
»األحرار« اصالح النظام االنتخابي 
وحتالف���ا أساس���ه احلفاظ على 

التعافي االقتصادي.
وفيما تلوح امام االحرار اغراءات 
القيام بدور ف���ي احلكومة ألول 
مرة منذ عقود، تصطدم مساعي 
كليغ مبخاوف كثيرين من أعضاء 

كجماعات قومية مثل حزب بليد 
سيمرو في ويلز واحلزب القومي 

االسكوتلندي.
إلى ذلك، صرح مراقبون من دول 
نامية بأن االنتخابات البريطانية 
غير احلاسمة أظهرت ضرورة اصالح 
ف���ي بريطانيا  النظام االنتخابي 
وكذلك انتهاك االجراءات بش���كل 
كبير. وبعد االنتقادات البريطانية 
الكثيرة للمخالفات الدميوقراطية 
في الدول النامية، انقلبت االوضاع 
يوم اخلميس املاضي عندما راقب 
وللمرة االولى أشخاص من دول 
في منظمة الكومنولث االنتخابات 
البريطانية وشاهدوا إبعاد مئات 
الناخب���ني ع���ن مراك���ز االقتراع 

املزدحمة.
ويقوم النظ���ام االنتخابي في 
بريطانيا على أن يفوز املرش���ح 
الذي يحصل على العدد االكبر من 
االصوات ف���ي الدائرة االنتخابية 
مبقعد في البرملان لكن االنتخابات 
لم تسفر عن نتيجة واضحة للمرة 

االولى منذ عام 1974.

حزبه يخشون أن يضطر ثالث 
األحزاب البريطانية الى التضحية 
بالكثير من السياسات التي يعتز 
بها حتى يبرم اتفاقا. وإذا فشلت 
الدميوقراطيني  املش���اورات بني 

االحرار واحملافظني، فس���يكون 
هناك احتمال بإب���رام اتفاق بني 
الدميوقراطي���ني االحرار وحزب 
العمال، لكنه سيكون أكثر تعقيدا 
ألن احلزبني معا ال ميلكان عددا 

يكفي من النواب لتشكيل أغلبية 
في مجلس العم���وم البريطاني 
الذي يض���م 650 مقعدا. ويجب 
على االتف���اق بينهم���ا في هذه 
احلالة أن يش���مل أحزابا أخرى 

  طهران تجـدد التأكيد علـى قبولهـا مقايضة الوقـود النووي داخـل أراضيها فقط

مجلس األمن يدين مقتل جنديين مصريين في دارفور

سي.ان.ان: أدان مجلس األمن الدولي الهجوم الذي 
تعرضت له دورية عسكرية للقوات املصرية العاملة 
ضمن بعثة حفظ السالم املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي في إقليم دارفور غربي السودان، 
والذي أسفر عن مقتل جنديني وإصابة ثالثة آخرين 
بإصابات بالغة. كما أعرب األمني العام لألمم املتحدة، 
بان كي مون، عن قلقه الشديد لنبأ الهجوم الذي شنه 
مسلحون مجهولون ضد قافلة عسكرية تابعة لبعثة 
»يوناميد«، والتي كانت تضم قوات مصرية، بالقرب 
من قرية »كاتيال«، في جن����وب اإلقليم املضطرب. 
وفيما دعا كي مون احلكومة الس����ودانية إلى »بدء 

حتقيق فوري، وحتديد هوي����ة اجلناة، وتقدميهم 
للعدالة«، فقد أعرب عن تعازيه للحكومة املصرية، 
ولعائالت اجلنديني اللذين قال إنهما »لقيا حتفهما 
في سبيل حتقيق السالم في دارفور«، وفق ما نقل 
مركز أنباء األمم املتح����دة. من جانب آخر، جاء في 
بيان صدر عن مجلس األمن الدولي، تاله الس����فير 
اللبناني نواف سالم، الذي يترأس املجلس للشهر 
احلالي، أن أعضاء املجلس »يدينون بشدة« الهجوم 
الذي تعرضت له بعثة حفظ السالم في دارفور، كما 
حث األعضاء حكومة السودان على »ضمان تقدمي 

جميع مرتكبي هذا العمل للعدالة«.


