
6NEWS & REPORTS
يف احلدث العربي والدولي

املدى / وكاالت

مشاركة
شـارك الـرئـيس الــروسي فالدمييـر بـوتني وعـدد من
الـشخـصيـات الــروسيــة يف احتفــاالت عيـد الفـصح
لـدى الـطــوائف االرثـوذكــسيـة الـتي جـرت بـرئـاسـة
البطريـرك الكسي الثـاني يف كاتـدرائية اخمللص يف

موسكو.
وشــارك بــوتـني ورئيـس وزرائه مـيخــائـيل فــرادكــوف
ومـسؤولني اخريـن مع حوالى خـمسة االف شخص
يف االحتفـال الديني الـذي نقلته محطـات التلفزة

على الهواء مباشرة.
وظهر الرئيـس الروسي وهو يخـرج من بني صفوف
املصلني ليتحدث بصوت منخفض مع البطريرك.

اصالحات
كلف املـديـر العـام لـصنـدوق النقـد الـدولي رودريغـو
راتــــو الـيــــوم الـــسـبـت وضـع مقـتــــرحــــات ملـمــــوســــة
الصالح املؤسسة قبل ايلـول املقبل من اجل حماية

شرعيتها.
واكـــد بيــان نـشـــر يف ختــام اجـتمــاع الــربـيع جمللـس
ادارة الـصندوق "ضـرورة حمايـة فعالـية ومصـداقية
صنــدوق النقـد الـدولـي بصـفته مـؤسـســة تعــاونيـة
وحتــسـني ادارته عـبــر الـتــركـيـــز علــى اهـمـيـــة صفــة

متثيلية عادلة لكل اعضائه".

رفض
رفـضت الــدول االعضــاء يف منـظمــة اوبك ان تكـون
مسـؤولة عن ارتفـاع اسعار الـنفط وحملت بـاملقابل
هـذه املسـؤوليـة للـدول املسـتهلكـة وذلك غـداة نـداء
وجهـتـه دول مجـمــــوعــــة الـــســبع كـي تــــزيــــد الــــدول

املصدرة للنفط قدراتها االنتاجية.
وجاء يف بيـان لعدنـان شهاب الـدين، ممثل منـظمة
اوبـك يف االجتمـاع الـربـيعي جمللـس حكـام صنـدوق
النقـد الـدولـي يف واشنـطن، ان االرتفــاع الكـبيـر يف
اسعـار النفط "حصل بـالرغم من ان الـسوق ما زال

يتلقى الكميات بشكل جيد".
واضــاف ان الــوضـع لنـــاحيــة العــرض هــو "سلـيم".
وكـان يرد بذلـك على وزير املـال البريطـاني غوردون
بــراون الــذي دعــا يف واشـنـطـن مـنـظـمـــة اوبك الــى
زيـــادة انـتـــاجهـــا خالل  مـــؤمتـــرهـــا الـــوزاري املقـبل

مطلع حزيران يف كركاس.

مهاجرون
طــرد املغــرب 234 مهـاجــرا غيـر شــرعي بـينـهم 160
افـريقيـا صحـراويـا الـى اجلـزائـر، حـسب مـا اعـلنت
الــسلـطــات يف مـــدينــة وجــدة القـــريبـــة من احلــدود

املغربية.
وقــال املـصــدر لــوكــالـــة االنبــاء املغـــربيـــة ان عمـليــة
"الـطرد خـارج االراضي الـوطنيـة" جرت مـن 14 الى
21 نيسـان. وباالضافة الى املهـاجرين الصحراويني
طــــالـت عــملـيــــة الــطــــرد 39 جــــزائــــريــــا 29 هـنــــديــــا
ومـصـــريـني اثـنـني وســـوريـني اثـنــني واوزبكـي واحـــد

وتونسي واحد.

توقع
تـــوقع الــرئـيــس االمـيــركـي جــورج بــوش ملــسـتهـلكـي
الـوقود االميـركيني "صيفـا صعبـا" معتـرفا بهـامش
حتـركه الـضيق ملـواجهـة ارتفـاع اسعـار النفـط التي
اصبحت تشكل الرهـان السياسي البـارز هذه السنة

يف االنتخابات البرملانية.
وقال بوش: "سنشهد صيفا صعبا".

واشـــار الـــى تـنـقالت االمـيـــركـيـني املـتـــزايــــدة خالل
فـصل الـصـيف وكــذلـك خلل يف االمــدادات وقــدرات

التكرير احملدودة يف اميركا.
ورغم الضغـوط املتنـاميـة من الغـالبيـة اجلمهـورية
واملعـارضـة الـدميـوقــراطيـة علـى حـد ســواء اكتفـى
بـــــوش بــــــالقــــــول ان ادارته ســـتقــــــاوم اي محـــــاولـــــة

الستغالل الوضع.

الغاء
افـاد مصـدر امني ان الـرئيـس الفلسـطيني محـمود
عـبـــاس الغـــى جتـمع احـتجـــاج كـــان مـــرتقـبـــا امــس
االحد ضـد رئيـس املكتـب السيـاسي حلـركة حـماس
خـالـد مـشعل بهـدف تهـدئـة التـوتـر بني حـركـة فتح

وحركة املقاومة االسالمية.
وقـال مـسـؤول كـبيــر يف اجهــزة االمن ان "ابـو مـازن
امرنـا بالغـاء التظـاهرة. ال يـريد التـسبب بتـصعيد

او اقحام القوات االمنية يف الساحة السياسية".

حتذير
حــذر الكـرملـني من تهـديـد إيـران بفـرض عقـوبـات
عـليهــا أو استخـدام القـوة ضـدهـا بـاإلشـارة إلـى أن
األمر سيـؤدي إلى تفاقم املـواجهة الدوليـة القائمة

مع طهران حول برنامجها النووي املثير للجدل.
ونقلت وكـالـة "إيتـار-تـاس" الـرسـميـة الـروسيـة عن
نائـب رئيس دائـرة الشـرق األوسط وشمـال أفريقـيا
يف اخلــارجـيــة الــروسـيــة، أولـيغ أوزيــروف، قـــوله إن
التهديد قد يـؤدي لرفض طهران التام التعاون مع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

زيارة
افـادت صـحيفـة "يـديعـوت احـرونـوت" االسـرائـيليـة
امس االحد ان ثالثة مهنـدسني اسرائيليني خبراء
يف علـم الـــزالزل زاروا ملـــدة عــشـــريـن يـــومـــا ايـــران،

العدو اللدود السرائيل.
واخلبــراء الثالثـة املـوظفـون يف شـركــة تتخـذ مقـرا
لهـا يف تـل ابيب دعـوا مـن قبل الـسلطـات االيـرانيـة
بـــواسـطـــة شـــركـــة اسـتــشـــارات هـــولـنـــديـــة يـــديـــرهـــا

اسرائيلي، كما اضافت الصحيفة.
وقــالـت انهـم بحـثــوا يف سـبل تعــزيـــز بعـض الـبـنــى
الـتحتيـة ال سيـما اجلـسور والـطرقـات وانظمـة جر

املياه التي تضررت من جراء الزالزل.
وقــــال املهـنـــدســـون االســـرائـيلـيـــون الـثالثـــة الـــذي
رفضـوا الكشف عن اسمائهـم انهم دخلوا الى ايران
بواسـطة جـواز مرور خـاص وسحبت مـنهم اوراقهم

الثبوتية وهواتفهم النقالة خالل فترة اقامتهم.

حظر
اعــادت الــسلـطــات يف نـيبــال فــرض حـظــر الـتجــول
الـنهـــاري يف العـــاصـمـــة كـــامتـنـــدو امــس االحـــد يف
محــاولــة الحتــواء االحـتجــاجــات املنــاوئــة لـلنـظــام
امللكي. ويستمر حظر التجول من الساعة التاسعة
صباحا بالتوقيت احمللي الى الساعة الثامنة ليال.
وجـاءت هــذه اخلطـوة بعـدمـا حتــدى اكثـر مـن مئـة
الف شخـص حـظــرا مـشــابهــا الـسـبت وخــرجــوا يف

تظاهرات هي االولى من نوعها يف وسط املدينة. 
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بيروت/ وكاالت  
دعــــا رئـيــــس الهـيـئــــة الـتــنفـيــــذيـــــة يف القــــوات
اللـبنــانيـة الــدكتـور سـميــر جعجع إلــى تطـبيق
جـميـع بنــود اتفـــاقيــة الـطــائف مــؤكــدا أهـميــة
بـسـط الــدولــة وكــامـل سيـطــرتهــا علـــى جمـيع

االراضي اللبنانية. 
وأشار إلى أن هـناك جهودا حـثيثة تبـذل ليكون
للـبـنـــان رئـيــس جـــديـــد سـيـــاسـي بـــامـتـيـــاز الن

املرحلة سياسية بامتياز. 
وشـــدد جعـجع علـــى ضـــرورة قـيـــام الـــدولـــة وان
تبـسط كـامل سـيطـرتهـا علـى اراضيهـا مـسلطـا
الضـوء علـى الـسالح غيـر الـشــرعي املـوجـود يف

مناطق عدة يف لبنان حتت حجج كثيرة. 
ورأى ان مـنطقة الشـرق االوسط برمـتها تعيش

العواصم/متابعة
املدى-وكاالت

بعــد ذلـك كلف الـــرئيــس العـــراقي
اجلـــديـــد املـنـتخـب جـــواد املــــالكـي
بـتـــشـكــيل احلـكــــومـــــة العــــراقـيــــة

اجلديدة. 
وقـال طالـبانـي بعد أن ألـقى كلـمة
مقـتـضـبــة مبـنــاسـبــة فـــوزه )بهــذه
املنــاسبـة نـكلف االخ العـزيـز جـواد
املـــــــالـكــي بــتـــــشـكــيـل احلـكـــــــومـــــــة

اجلديدة(. 
وتـعهــــد طــــالـبـنــــى بـبـنــــاء جـيـــش

مستقل ال يعتدي على أحد. 
هــــذا واحــــدث جنــــاح الـبــــرملــــان يف
انتخــاب حكـومـة عــراقيـة جـديـدة

ردود افعال واسعة.
اشادة امريكية

فقــــد اشــــاد الــــرئـيـــس االمـيــــركـي
جـــورج بـــوش بـتعـيـني رئـيــس وزراء
جــــــديـــــــد يف العـــــــراق معــتــبــــــرا ان
الـــتـقـــــــدم احلـــــــاصـل يف تــــــشـكـــيـل
حـكـــــومـــــة جـــــديـــــدة مـن شـــــأنه ان

"يجعل اميركا اكثر امانا".
وقــــال بـــــوش ان "االتفـــــاق يعـكـــس
ارادة الشعب العراقي الذي حتدى
االرهـــابـيـني بـتــصـــويــته الخـتـيـــار
الـرجال والنسـاء الذين سـيدفعون

االمة الى االمام".
واضاف ان "هذا الهـدف التاريخي
ـــــــــــــذي حتــقــق بــفــــــــضــل عـــــــــــــزم ال
العــراقـيني سـيجعـل اميــركـــا اكثــر

امانا".
وكــان الـبــرملـــان العــراقـي اجلــديــد
وافق الـــسـبــت علــــى تعـيـني جــــواد
املــــالكـي رئـيــســـا جـــديــــدا للـــوزراء
لـتـــشـكــيل حـكــــومـــــة خالل مـهلــــة

ثالثني يوما.
ووصف بـوش االتفاق حول املالكي
بـــانه "خـطــوة كـبـيـــرة علــى طـــريق
الـنـصــر" واشــار الـــى ان احلكــومــة
اجلــــــديــــــدة ســتــتــمـــتع بـــــسلـــطــــــة
دستورية كامـلة لم تكن تتمتع بها
احلكـــومـــة االنـتقـــالـيـــة الــســـابقـــة
بـــاالضـــافـــة الـــى تفـــويــض شعـبـي
للـتـصـــدي "للـتحـــديـــات االقــســـى
علـــــى املـــــدى الــطــــــويل" يف الــبالد
وخصوصـا استمرار اعـمال العنف

يف العراق.
واوضـح بـــــــــوش "ســـتــكـــــــــون امـــــــــام
احلكـومة اجلـديدة مـسؤوليـة نشر
القـــوة املـتـصـــاعــــدة لقـــوات االمـن

ـ ـ

تـــــرحــيــب دولــي كــبــيـــــر بـــــاحلـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة اجلـــــديـــــدة

تفويض شعبي حلكومة دستورية قوية قادرة عىل التصدي للتحديات القاسية

االنــتـخـــــــابـــــــات، مـــــــا يـحـــــــول دون
انــــــسـحـــــــاب تـــــــدريـجـــي لـلـقـــــــوات

االميركية من هذا البلد.
واضـــافت رايــس التـي زارت بغــداد
يف مــطـلع نــيــــســــــان يف محـــــاولـــــة
حلـلحــــة املــــأزق الـــسـيــــاسـي "مـن
الــــــواضح ان هــنــــــاك االن جهـــــودا
كثيـرة ينـبغي القيـام بهـا لتـشكيل

باقي احلكومة".
اولوية االمن

وذكرت بـان االمن يـبقى االولـوية،
مـــؤكــــدة ان املهـم هـــو "قـيـــام وزارة
داخلـية قـادرة علـى االشراف عـلى
تشكيل شـرطة يثق بها العراقيون

ومتثل جميع العراقيني".
وردا علـى امكـان دمج املـيليـشيـات
املــسلحــة يف قـــوات االمن وهــو مــا
دعـا اليه جواد املالكي قالت رايس
انه يــتعــني بحـث هــــذا املــــوضــــوع

"بشكل مفصل اكثر".
ورأت ان االولــــويــــات الــــرئـيـــسـيــــة
االخـرى هي بنـاء البنـى الـتحتيـة
لــتقــــدمي اخلــــدمــــات االســــاسـيــــة
ومـواصلة انتـاج النفط ومكـافحة

البطالة.
وابـــــــــــدت رايــــــــس ثـقــــتـهـــــــــــا يف ان
واشـنـطـن سـتـتـمكـن مـن الـتعــاون
مع املــــالكــي ووصفــته بـــانـه "رجل
قـوي قادر علـى دفع االمور قـدما"

ومدافع كبير عن سيادة العراق.
حكومة وحدة وطنية

واعـتـبـــــرت انه "ســيلـتــــزم جــــديــــا
بـتــشكـيـل حكــومــة وحــدة وطـنـيــة
ولـــيــــــس حــكــــــــومــــــــة تــــــســــــــودهــــــــا

االنقسامات الطائفية".
واضـــاف "املهـم هـــو ان العـــراقـيـني

ايدوا بكثافة تعيينه".

ومن جـانبه وصف وزير اخلارجية
االســـتـــــــــرالـــي تــكـلـــيـف املـــــــــالــكـــي
بتـشكـيل احلكـومـة بــانهـا خـطـوة
جـديـدة لالمـام اال انه نبه بـوجـود
عمـل كثيـر امـام احلكـومــة املقبلـة
لـتـنجــزه يف سـبـيل الــوصــول الــى

الوفاق الوطني.

خطوة كبيرة
كـمــا رحـبـت الـيــابــان امـس االحــد
بقــرار تكـليـف رئيـس وزراء جــديــد
يف العــــــراق تـــــشـكـــيل احلـكــــــومــــــة
ووصفت ذلك بـانه "خطـوة كبـيرة"
علـــــى طــــــريق تــــشـكــيل حـكـــــومـــــة
عــــــــراقـــيــــــــة جــــــــديــــــــدة يف الـــبـلــــــــد

املضطرب. 
وجاء يف تصـريح للمتحـدث باسم
وزارة اخلارجية يوشينوري كاتوري
"نامل يف ان تشكل حكومة جديدة

مستقرة يف اقرب وقت ممكن".
استقرار البالد

مـــن جـــــــــانـــبـهـــــــــا وصـفـــت وزيـــــــــرة
اخلــارجيــة االميــركيـة كـونــدوليـزا
رايس قرار الرئيس العراقي جالل
طـــالـبـــانـي تـكلـيف جـــواد املــــالكـي
تــــشـكـــيل احلـكــــــومــــــة العــــــراقــيــــــة
القــــادمــــة ب"اخلــطـــــوة الهــــامــــة"،
مشيـرة الى وجـوب بذل املـزيد من
اجلهـــــــود الرســـــــاء االســـتقـــــــرار يف

البالد.
وقــالـت رايــس مـعلقـــة علــى اعــادة
انـتخــاب الـــرئيــس العــراقـي جالل
طــــالـبــــانـي وقــــراره تـكلــيف جــــواد
املــــالـكـي تـــشـكــيل حـكــــومـــــة "انهــــا
مـــرحلـــة مهـمـــة )...( العـــراقـيـــون
اليـوم انخرطوا يف الطـريق املؤدية
الــــــى تـــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة وحــــــدة

وطنية".
وكـلف املـــــالـكــي الـــــذي عــني مـحل
ابــــــــراهـــيـــم اجلـفـعــــــــري تــــــشــكـــيـل
احلكــومــة يف مهلــة ثـالثني يــومــا،
مـا قد يـؤدي الى احلـد من اعـمال

العنف التي يشهدها العراق.
وكـان املـسـؤولــون االميــركيـون ويف
طليعتهـم الرئيس جـورج بوش قد
ابــدوا اسـتيـــاء متــزايــدا ازاء تـعثــر
عـملية تـشكيل احلكـومة العـراقية
بعـــد اكـثـــر مـن اربعـــة اشهـــر علـــى

تشكيل حكومة". 
واضـــــــاف "ان الـــــــوضـع االمــنــي يف
العــــــــراق يجـعل مــن احلــتــمــي ان
تكـــون احلكــومــة الـتـي سـيــشـكلهــا
املـــــــالـكـــي االن حـكـــــــومـــــــة وحـــــــدة

وطنية". 

تـــــوصلـت الـيـه مخـتـلف االحــــزاب
الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة لـتـــشكـيل

حكومة جديدة.
وقـال وزيـر اخلــارجيــة البــريطــاني
جـاك ستـرو "اشيـد بـالـطلب الـذي
تقــدم به مجلـس الــرئــاســة جلــواد
املــــالكـي، رئـيــس الــــوزراء املقـبل يف

العراق، لتشكيل حكومة".
واضاف ستـرو يف بيان نشرته وزارة
اخلــــــــارجـــيــــــــة يف لـــنــــــــدن "امـل ان
يسـاعـد هـذا االجـراء علـى تـشكيل
ادارة جــــديــــدة تـكــــون قـــــادرة علــــى
مـواجهة املـشاكل العـديدة الـصعبة

التي يواجهها العراق".
واوضح "ال يشك احـد ان السنوات
االربع املقبلة ستكـون قاسية ولكن
ميكـن لالدارة اجلــديـــدة ان تتــأكــد
ان بـــريــطـــانـيـــا ســتكـــون صــــديقـــة

وحليفة قوية".
كـمـــا هـنـــأ سـتـــرو جالل طـــالـبـــانـي
على اعادة انتخابه رئيسا للعراق.

ترحيب استرالي
ويف استــراليـا اشــاد رئيـس الـوزراء
جـون هـاورد امـس االحـد بـتكلـيف
جـــواد املــــالكـي بـتـــشكـيـل حكـــومـــة
جـــــديــــــدة يف العـــــراق واكــــــد علـــــى
ضـــرورة ان يـــشكـل حكـــومـــة وحـــدة

وطنية.
وقـــــال هـــــاورد يف بــيــــــان له "ارحــب
بـــاالنـبـــاء بـــان الـــرئـيـــس العـــراقـي
الـــــــــذي اعـــيـــــــــد انـــتـخـــــــــابـه جـالل
طــــــالــبــــــانــي كـلف جــــــواد املــــــالـكــي

العراقـية من اجل دحر االرهابيني
واملــتــمـــــرديــن والــــســيـــطــــــرة علـــــى

امليليشيات".
وقـال الـرئيـس االميـركـي ايضـا ان
"احلكـــومـــة اجلـــديـــدة سـتـتحـمل
املــســؤولـيــة املـتـصــاعـــدة لالمـن يف
بلــدهـــا. وبقــدر مــا سـيـتـم تعــزيــز
الـقـــــــوات الـعـــــــراقــيـــــــة بـقـــــــدر مـــــــا
ستـتخلــى القــوات االميــركيــة عن

هذا الدور".
واكد ان "العراقيني اظهروا للعالم
ان الــــدميــــوقــــراطـيــــة تـــسـتـحق ان
نـنـتـظـــرهـــا وان احلـــريـــة تــســتحق

التضحية من اجلها".
تهنئة بريطانية

مـن جـــانـبهـــا اشـــادت بـــريــطـــانـيـــا
بــــــــاالعـالن عـــن االتـفــــــــاق الــــــــذي

CNN /قطاع غزة 
عـقــــــــــد ممــــثـلــــــــــون عــــن حــــــــــركــــتــــي فــــتـح وحــــمــــــــــاس
الفلسـطينـيتني اجتـماعـا يف غزة الحـتواء الـتوتـر بني

أنصارهما.
وقـالـت مصــادر أمنيـة فلـسطـينيــة إنّ االجتمـاع يعقـد
بحـــضـــــور مــــســـــؤولــني يف مـكــتــب رئــيــــس الـــــسلـــطـــــة
الـفلـــســطـيـنـيـــــة محـمــــود عـبــــاس وكــــذلـك وســطــــاء

مصريني.
ويــأتي االجـتمـاع بعـد صـدامــات وقعت بـني طلبــة من
أنصـار "حـركـة التحـريـر الـفلسـطيـني" "فتح" وآخـرين
من أنصار "حـركة املقـاومة الفلـسطينيـة" "حماس" يف

غزة، على خلفية خالفات بني احلركتني.
وقـــالت املـصــادر إنّ االشـتبــاكــات أسفـــرت عن جــرح 20

على األقلّ.
وجـاءت الصـدامات بعـد تظـاهر املئـات من أنصـار فتح
يف غــزة احـتجــاجـــا علــى تـصـــريحــات رئـيــس "املكـتـب
السـياسي" حلـركة "حمـاس" خالـد مشعل التـي هاجم
فيهـا حـركــة فتح مـتهمـا إيـاهـا بــالفـسـاد وقــائال إنّهـا
تعــرقل عـمل احلكــومــة الـتي تــسيـطــر علـيهــا حــركـته

حماس.
وانتقـد مشـعل بعض الـفلسـطيـنيني الـذين "يقـومـون
بخــطـــــة مـــــدروســـــة إلسقـــــاط احلـكـــــومـــــة"، قـــــائال إن
"االنقـالب العسكـري واألمني مـدعومـا من الـصهايـنة
واألمــــريـكـيـني لـن يـكــــون، وأن الـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي

سيفشل املؤامرة."
وكــان مــشعل يـتحـــدث خالل احـتفــال أقــامـته حــركــة

حماس يف مخيم اليرموك بدمشق. 
وفـيمــا لم يـذكـره بــاالسم، إال أنّ مـشعل هــاجم أيـضـا
رئـيس الـسلطـة الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس إللغـائه
قـرار حكـومة حـماس تـشكيل قـوة أمنيـة من الفـصائل

الفلسطينية املسلحة.
وبـــــرّر عــبـــــاس ذلـك يف مـــــذكـــــرة إلـــــى رئــيــــس الـــــوزراء

إسماعيل هنية بكون القرارين غير قانونيني.

BBC/طهران
أعلـنت اإلذاعـة اإليــرانيـة الـرسـميـة أن إيـران تــوصلت
إلــــــى اتفـــــاق جـــــوهــــــري مع روســيـــــا حــــــول تخـــصــيــب

اليورانيوم. 
ولم يكـشف عن مـزيـد مـن التفــاصيل حـول مـضمـون

الصفقة. 
وكـــانـت إيـــران قــــد أعلـنـت يف شهـــر فـبـــرايـــر/ شـبـــاط
املـاضـي عن تــوصلهـا التفـاق ممـاثـل مع روسيـا خالل
الزيـارة التي قـام بها إلـى طهران أحـد كبـار املسـؤولني

عن القطاع النووي بروسيا. 
ونقلت االذاعـة االيرانيـة عن أصغر سلـطانيـة املندوب
اإليـراني لـدى الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة الـذريـة قـوله

إنه جنح يف إبرام صفقة هامة مع روسيا. 
وال زالت إيــران تخـضع لـضغـــوط من جــانـب مجلـس

األمن لوقف تخصيب اليورانيوم. 
وقــال سلـطــانيــة إن الـشــركــة االستـثمــاريــة املــشتــركــة
سـتقــوم بـتخــصيـب اليــورانيــوم يف األراضي الــروسيــة
وأضــاف أنه ال زالـت هنــاك بعـض الـتفــاصـيل الفـنيــة
والقـــانـــونـيـــة واملـــالـيـــة الـتـي ال زالـت مــــوضع نقـــاش.

التسوية الروسية 
وكـانت إيران قـد أدلت بتصـريحات تكـاد تكون ممـاثلة
لهـذه التصـريحات يف شهـر فبـراير. وهـي محاولـة من
جـانبها إلحيـاء تسويـة روسية سـابقة تقـضي بتحويل
كــافـــة أشغــال الـتخـصـيـب اإليــرانـيــة احلــســاســة إلــى

روسيا. 
وكـان املـسـؤولـون اإليــرانيـون يـسـتبعـدون بـاملـطلق أي
وقف مـن جانبـهم لعمليـات التخصـيب التي تـتم فوق

األراضي اإليرانية. 
إال أن الذي تغير اآلن هو أن إيران أعلنت أنها جنحت
يف تخــصـيـب الـيــــورانـيــــوم، وهــــو األمــــر الــــذي ال زال

يحتاج إلى التدقيق من جانب جهة مستقلة. 

اخلرطوم/ القناة
أكـــــــدت الـــــســـــــودان الـــتـــــــزامـهـــــــا
بالتعامل الدبـلوماسي مع تشاد
مهما بلغت تعقيدات االزمة بني
الـبلدين بسـبب اتهامات تـشادية
لـلخــــرطــــوم بــــدعـم املـتـمــــرديـن

التشاديني. 
وقــــال وزيـــــر االعالم الـــســــودانـي
الـزهـاوي ابـراهـيم مـالـك طبقـا
للمـركـز الـصحفـي السـوداني ان
الــظـــــروف الـــــداخلــيـــــة لــتـــشـــــاد
جـعلتهــا تتخـذ اجـراءات سلـبيـة

فتح ومحاس حتاوالن هتدئة التوتر
بني أنصارمها

إيران تعلن توصلها إىل اتفاق مع
السودان يؤكد التزامه بالتعامل الدبلومايس مع تشادروسيا لتخصيب اليورانيوم

فـيه اخلــرطــوم بـتقــدمي الــدعـم
لـهـجــــــــــــوم شـــــنـه املـــــتـــــمــــــــــــردون
الـتـــشــــاديـــــون علـــــى العــــاصـمــــة
الـتشـاديـة اجنـمينـا يف ال13 من

الشهر احلالي. 
ووصـل لـهــــــــذا الـغــــــــرض فــــــــريـق
حتقـيق افـــريقـي الـــى اجنـمـيـنـــا
امـــس للـتحـقق مـن االتهـــامـــات
التـشــاديــة للـســودان الــذي نـفي
اي دور لـه بـــــــدعــم املــتــمـــــــرديــن
الــذيـن يعـملــون علــى االطــاحــة

بحكومة ادريس دبي.

ـ ـ
ضـد بالدنــا ونحن نـدعـوهـا الـى
عــــــــدم حتـــمـــيـلـــنــــــــا الـفــــــشـل يف

قضاياها الداخلية. 
وأضـــــــاف مـــــــالـك ان الـــــســـــــودان
يــــسعــــى الســتقــــرار دول اجلــــوار
بــاعـتبــار ان زعــزعــة يف األوضــاع

ستؤثر سلبا على السودان. 
وكــــــــانـــت تــــــشــــــــاد قــــــــد قــــطـعـــت
عالقــــاتهــــا الــــدبلــــومــــاسـيــــة مع
السـودان مطلع االسبـوع املاضي
وتقـــدمت بــشكــوي الـــى مجلـس
االمن والـسلم االفـريقي اتـهمت

جعجع حيذر من ربط مصري لبنان بالوضع االقليمي
حالـة غليـان مقلقـة تنـذر مبواجهـات مميـتة يف

املدى املنظور. 
وحـــذر جعجع يف هــذا االطـــار من ربـط مــصيــر
لـبنــان بــالـــوضع االقلـيمـي داعيــا الــى االســراع
لتطبيق اتفـاقية الـوفاق الوطـني التي اقرت يف
مــــديـنــــة الــطــــائف الـــسعــــوديــــة ووضعـت حــــدا

للحرب االهلية يف العام 1989 . 
وتــطـــــرق الـــــى االوضـــــاع املعـيـــشـيـــــة الـــصعـبـــــة
واملتــدهــورة بــشكل مـسـتمــر يف لـبنــان قــائال يف
هـــذا اجملـــال ان ال اســتقـــرار اقـتــصـــاديـــا بـــدون

استقرار سياسي. 
وأكــــد مــضـي قــــوى ال14 مـن آذار يف مـــــواصلــــة
الطـريق لتحقـيق جميع اهـدافها لـيكون لـبنان

حرا سيدا مستقال. 

أخير حسمت األزمة العراقية بانتخاب مجلس
النواب، جالل طالباني رئيسا للعراق للمرة

الثانية وعادل عبد املهدي وطارق الهاشمي
نائبني له، واملشهداني رئيسا جمللس النواب

وتكليف املالكي بتشكيل احلكومة اجلديدة. 
وقال املشهداني أن الهيئة الرئاسية التي

تضم طالباني وعبد املهدي والهاشمي
حصلت على 198 صوتا من مجموع 255 نائبا

شاركوا يف عملية التصويت مقابل 57 ورقة
بيضاء. 

سترو: ال احد يشك ان السنوات االربع القادمة ستكون
قاسية لكن بريطانيا ستكون صديقة وحليفة قوية
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