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طهران ـ أ.ف.پ: قال وزير اخلارجية االيراني منوچهر 
متكي امس، ان ايران على استعداد لبحث مقترحات القوى 
الكبرى من اجل التوصل الى اتفاق بشأن تبادل اليورانيوم 
الضعيف التخصيب وتسوية االزمة بني طهران والغربيني 
بشأن امللف النووي. ونقلت وكالة االنباء االيرانية )ايرنا( 
عن متكي »نحن على اســــتعداد لبحث مقترحات الطرف 
الثاني بشأن تبادل الوقود النووي«. وتأتي تصريحات وزير 

اخلارجية االيراني بعد رفض الواليات املتحدة واالوروبيني 
مقترحا ملبادلة 400 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب 
)3.5%( في جزيرة كيش مقابل كمية مماثلة من اليورانيوم 
العالي التخصيب بنسبة 20% الذي حتتاجه ايران لتشغيل 
مفاعل ابحاث. واكد متكي ان ايران »ال تصر« على مقترح 
التبادل اجلزئي في جزيرة كيش. وقال »ان الهدف من هذا 

املقترح كان االنفتاح على الطرف اآلخر«.

إيران مستعدة لبحث مقترحات غربية بشأن مقترح تبادل اليورانيوم

الخارجية العراقية: القوة اإليرانية تواصل السيطرة على بئر نفطية في الجنوب

خطر مقاتلي طالبان يزداد بعد انتقالهم من الجبال إلى وسط البالد

عواصــــم ـ وكاالت: اكد رئيس 
الــــوزراء العراقي نــــوري املالكي 
امــــس ان بالده ال تريــــد عالقات 
متوترة مع سورية وتسعى إلنهاء 
الدول  الســــابقة مع  اخلصومات 
العربية معربــــا عن ترحيبه بأي 
دور مصري أو من جامعة الدول 
العربية للتحــــرك في هذا االطار. 
بيد أن املالكي الذي سيقوم اليوم 
بزيارة الى مصر تســــتمر يومني 
قال في حديث لصحيفة )األهرام( 
»لكن على النظام السوري أن يتخذ 
موقفا واضحا ممن يقتلون أبناء 
الشعب العراقي«. وعن املشهد داخل 
العراق قبل االنتخابات املقررة في 
الســــابع من مارس املقبل أوضح 
انه أفضل كثيرا من الســــابق بعد 
ان اختفى الوجه القبيح للطائفية 
وحّل محله الشعور الوطني مشيرا 
التفجير األخيرة  الى ان عمليات 
قامت بها عناصر ال تؤمن بالعملية 

السياسية.
وأقر في الوقت نفسه بوجود 
خلــــل وخروقات أمنية »مثل تلك 
التي حتدث في جميع أنحاء العالم« 
مبينا أنه تتم معاجلتها على أسس 
القانــــون واملواطنة مؤكدا رفضه 
ألي تدخــــل ايراني في الشــــؤون 
الداخلية للعــــراق. ولفت املالكي 
الى »أن العراق يسعى لضبط تام 
للحدود مع ايران ومع جميع الدول 
املجاورة لوقف تسرب األسلحة« 
موضحا أن العراق يطمح إلى أن 

تكون العالقات مع السعودية »في 
أفضل حال«.

االنسحاب األميركي في موعده

وأكــــد كذلــــك ان االنســــحاب 
العراق ســــيتم في  األميركي من 
موعــــده وفقا لالتفاقيــــة األمنية 
املوقعة قائــــال »ان العراق جاهز 

مللء أي فراغ أمني«.
ووصــــف املناقصــــة االخيرة 
النفط  اخلاصة بتطوير حقــــول 
العراقية لزيادة االنتاج بأكثر من 
12 مليون برميل يوميا بأنها متت 
»بشــــفافية« ما يدلل على حرص 

احلكومة على مصلحة العراق.
وحــــول احتماالت ترشــــحه 
لالنتخابات املقبلة ذكر املالكي انه 
ال يرغب في تولي رئاسة الوزراء 
مرة أخرى »اال اذا طلب الشــــعب 
العراقي ذلك«. وحول زيارته الى 
مصر التي تبدأ اليوم أكد املالكي 
أنه يتطلع ألن تكون الزيارة بداية 
ملرحلة جديدة للعالقات املصريةـ  
العراقية »تتجاوز مرحلة التوتر 
السابق وتتطور على  النظام  مع 

أسس أكثر متانة ورسوخا«.
وقال إنه سيطرح على الرئيس 
حســــني مبــــارك جميــــع األمور 
بوضوح ويستعرض سبل تدعيم 
العالقات بــــني مصر والعراق من 
خالل االستثمارات وزيادة نشاط 
الشركات املصرية فى العراق معربا 
عن تطلعه الى قيام مصر بتدعيم 

سيشارك في اجتماع احتاد برملانات 
الدول االســــالمية الذي يعقد في 
القاهرة ويستمر ليومني. وقالت 
انباء )مهــــر( االيرانية ان  وكالة 
»الريجاني سيتوجه غدا )اليوم( 
الى القاهرة للمشاركة في اجتماع 
جلنــــة مراجعة وتعديــــل النظام 
الدول  الداخلي الحتــــاد برملانات 

االسالمية«.
ومــــن املقــــرر ان يعقــــد هذا 
االجتماع برئاسة رئيس مجلس 
الشعب املصري فتحي سرور وعلى 
مستوى رؤســــاء برملانات الدول 
االعضاء في اللجنة اخلاصة بتعديل 
النظام الداخلي الحتاد البرملانات 

االسالمية.

النزاع النفطي مع إيران

من جهة اخرى، اكد وكيل وزارة 
اخلارجية العراقية محمود احلاج 
حمود امس مواصلة وحدة ايرانية 
تضم قوة عسكرية وفنيني لليوم 
الثاني على التوالي السيطرة على 
بئر نفطية تقع في حقل الفكة شرق 

مدينة العمارة، جنوب العراق.
وقال حمود لوكالة فرانس برس 
ان »احتــــالل البئر رقم 4 من قبل 
نحو 10 ايرانيني، بني عســــكريني 
اليوم )امس(  الى  وفنيني استمر 

على الرغم من احتجاجاتنا«.
واضاف »لقد اجتمعنا اجلمعة 
)امس االول( مع السفير االيراني 
في بغداد إلبالغه بان هذا الهجوم 

ابلغت سفارتنا  غير مقبول، كما 
في طهران وزارة خارجيتهم طلبا 
لسحب قواتهم، لكنهم لم يفعلوا 

حتى اآلن«.
وكان مسؤول في شركة نفط 
العمارة )305  اجلنوب يعمل في 
كلم جنوب بغداد( اكد وصول قوة 
ايرانية فجر امس االول الى املوقع 
النفطي الذي يقع ضمن محافظة 

ميسان.
واشار وكيل وزارة اخلارجية 
الى »انها املرة االولى التي يحدث 
ذلك، سابقا كان االيرانيون مينعون 
فنيينا من العمل في هذه البئر، التي 
اكتشفت في العراق عام 1974، من 
خالل اطالق الرصاص باجتاههم، 
لكنهم لم يحتلوها ابدا من قبل«.

ويأتي احلادث قبل شهر واحد 
من بدء عمل جلنة مشــــتركة بني 
البلدين يرأسها حمود عن اجلانب 
العراقي، للبدء في ترسيم احلدود 
البرية والبحرية في شط العرب 

مع ايران.
بدوره، قال املتحدث باسم وزارة 
النفط العراقيــــة عاصم جهاد ان 
البئر تقع في حقل الفكة النفطي 
العراقي وقد مت طرحها ضمن جولة 
التراخيص االولى التي جرت في 

يونيو املاضي.
الرقم  التي حتمل  البئر  وتقع 
4 في حقل »الفكة« النفطي الذي 
ميثل جزءا من ثالثة حقول يقدر 

مخزونها 1.55 مليون برميل.

وسط ترحيب غربي

كرزاي قّدم قائمة حكومته 
للبرلمان بدون تعديالت أساسية

كابول ـ رويترز: قدم الرئيس االفغاني حامد كرزاي قائمة باسماء 
الوزراء فــــي حكومته الى البرملان في حني يطالبه حلفاؤه الغربيون 
باتخاذ اجراءات ملكافحة الفساد املستشري في البالد، وقال وزير افغاني 
ان الرئيس كرزاي يعتزم االحتفاظ بكبار وزرائه السيما التكنوقراط 

الذين يدعمهم الغرب.
ورحب الغرب بشــــكل عام بالقائمة التي تضم 23 مرشحا والتي 
تبقي على وزيري الداخليــــة واملالية الى جانب الوزراء التكنوقراط 
االخرين لكن آخرين يساورهم القلق من ان تشكيلة كرزاي ما هي اال 

طرح السماء قدمية.
ويتعرض كرزاي لضغط شديد من الزعماء الغربيني الذين لديهم 
قوات تقاتل متردا يزداد ضراوة في افغانستان الظهار جديته في اتخاذ 
اجراءات صارمة ضد الفســــاد. ويرون ان احلكومة اجلديدة هي اول 

اختبار حيوي اللتزامه مبكافحة الكسب غير املشروع.
وقدم وزير الشؤون البرملانية انور جيجداالك القائمة لنحو 200 
نائب وذلك بعد شــــهر من تنصيب كرزاي فــــي اعقاب تأكيد انتخابه 

لفترة ثانية في اقتراع جرى في اغسطس شابه تزوير.
وقال جيجداالك للبرملان في جلســــة لم يحضرها كرزاي »انتم يا 
نواب الشعب احملترمني مطالبون باتخاذ خطوة ايجابية اخرى مبنح 
الثقة للمرشــــحني املذكورين اعاله«. وفيما ميثل مفاجأة لم تتضمن 

القائمة ترشيحا لوزيري الشؤون اخلارجية والتنمية احلضرية.
 وقال مسؤولون في وقت سابق لـ »رويترز« ان وزير اخلارجية 
راجنني دادفار ســــبانتا وهو من التكنوقراط يشــــهد الغرب بكفاءته 
ســــيبقى في منصبه الى ان يعقد مؤمتر في لندن بشــــأن افغانستان 

في يناير.
ولم يعطوا سببا لرحيله.

وقال داود موراديان من كبار مستشاري الوزير سبانتا لـ »رويترز«: 
»قرر الرئيس اال يقدم وزير الشــــؤون اخلارجية للبرملان في الوقت 
احلالي.. )سبانتا( سيظل وزيرا للخارجية.. وبالنسبة للرئيس فهو 
وزير اخلارجية«. وعينــــت امرأة واحدة في احلكومة اجلديدة تولت 
حقيبة شــــؤون املرأة. ويتعني ان يناقش البرملان التشكيلة اجلديدة 

وان يصادق عليها النواب قبل ان يصبح تعيينها رسميا.
وفي الوقت الذي تعكف فيه واشــــنطن على ارسال 30 الف جندي 
اضافي الفغانســــتان لقتال طالبان ويقل فيــــه التأييد العام للحرب 
يحرص الرئيس األميركي باراك اوباما على ان يظهر كرزاي كشريك 
جدير بالثقة واملصداقية. وقالت الســــفارة االميركية في كابول انها 
تريد ان ترى ان الترشيحات املطروحة تعكس التزام كرزاي »باحلكم 

الرشيد والنزاهة والتخصص داخل حكومته«.
وسيســــتبدل نصف الوزراء تقريبا او ســــتغير حقائبهم لكن لن 
يشمل التعديل اغلب الشــــخصيات الكبيرة في احلكومة. ولن تضم 

احلكومة شخصيات معارضة.
وسيبقى رؤســــاء الوكاالت االمنية الثالث مبن فيهم رئيس جهاز 
املخابرات في مناصبهم. كما سيحتفظ مبنصبه وزير الدفاع عبدالرحيم 

وردك الذي اشاد به نظيره االميركي روبرت غيتس.
وهذه احلقائب الثالث حاســــمة في وقت يجري فيه تدريب ونشر 
اآلالف مــــن املجندين اجلدد من الشــــرطة واجليش ويأمل فيه القادة 
االفغــــان ان تتمكن فيه القوات احمللية من تولي املســــؤولية الكاملة 

لالمن خالل 5 سنوات.
كما سيبقى وزيرا الداخلية واملالية في منصبيهما كما كان متوقعا، 

وكالهما من التكنوقراط الذين تبدي واشنطن اعجابها بادائهما.
وقال بعض الديبلوماسيني الغربيني ان االبقاء على الوزراء الكبار 
يعكس الصعوبة التي يواجهها كرزاي في تعيني اشــــخاص مؤهلني 

لتولي احلقائب الكبرى.
وقال ديبلوماسي غربي رفض نشر اسمه »انها عملية اعادة طرح 
لوزراء من السنوات اخلمس املاضية. ال تكاد توجد عالمة على التزام 
متجدد للتصدي لبعض التحديــــات الكبرى التي يواجهها هذا البلد، 
لكن احلقيقة هــــي ان املجموعة التي يختار منهــــا الرئيس محدودة 

للغاية«.
ويحــــرص الزعماء الغربيون الذين لديهم قوات في افغانســــتان 
ويضخون مساعدات مباليني الدوالرات في البلد التي متزقها احلرب 
على ان يجري كرزاي اصالحات واسعة النطاق لتحسني سبل انفاق 

االموال وترسية العقود.
ولــــم يتغير وزاراء التعليم والصحة والزراعة الذين تســــتوعب 

وزاراتهم معظم االموال االجنبية.
ورمبا حتبط واشــــنطن وحلفاؤها عندما يرون ان اسماعيل خان 
الذي كان يوما ما زعيما قويا جلماعة مسلحة محلية والذي ينظر اليه 

منتقدون على انه زعيم ميليشيا يحتفظ بحقيبة الطاقة.

العالقات أكثر مع العراق في جميع 
املجاالت.

وأشــــار في هذا االطار الى أنه 
ســــيوقع عددا من االتفاقيات مع 
رئيــــس الــــوزراء د.أحمد نظيف 
فضال عن تفعيل اتفاقيات أخرى 
مت توقيعها في السابق مؤكدا أن 
العراق بحاجة إلى الكفاءات املصرية 
للمساهمة بقوة وبفاعلية في إعادة 
إعماره. وذكر املالكي انه مستعد 
لتقدمي جميع التسهيالت لتحقيق 
الهــــدف من خالل تنشــــيط  هذا 
أعمال اللجنة العليا املشتركة بني 

البلدين.

الريجاني إلى القاهرة اليوم

كذلك يصل مصر اليوم رئيس 
مجلس الشورى االسالمي االيراني 
علــــي الريجاني الــــذي اعلن انه 

المالكي: العراق ال يريد عالقات متوترة مع سورية ويسعى إلنهاء الخصومات السابقة

زرداري يترأس اجتماعًا حزبيًا طارئًا لبحث انعكاسات قضايا الفساد
إســـالم آباد ـ وكاالت: اشرف 
الرئيس الباكستاني آصف علي 
زرداري امس على اجتماع طارئ 
حلزبه لتفادي ازمة حكومية قد 
تنجم عن قضايا الفســـاد التي 
عـــاودت الظهور هذا االســـبوع 
مع انتهاء ســـريان مرسوم عفو 
سياســـي، على مـــا اعلن ديوان 

الرئاسة.
وفي مسعى الخماد ما ميكن 
ان يتحول الى اكبر ازمة سياسية 
منذ توليه احلكم قبل 15 شهرا، 
دعـــا زرداري لعقـــد اجتمـــاع 
للجنة التنفيذية حلزب الشعب 

الباكستاني في اسالم اباد.
واكتفى املتحدث باسم الرئيس 
الباكستاني فرحة اهلل بابار بالقول 
ان زعمـــاء احلزب ســـيبحثون 

»الوضع السياسي الراهن«.
وقالت فوزية وهاب املتحدثة 

باسم حزب الشعب »ان احلزب 
يرغب في االستماع الى وجهات 
نظر اعضائه ومقترحاتهم وبحث 
التي يتعني على  االستراتيجية 
احلكومة تبنيهـــا« ازاء الوضع 

احلالي.
ويأتي عقد هذا االجتماع بعد 3 
ايام من قرار احملكمة العليا انهاء 
العمل مبرسوم عفو مت اعتماده 
في 2007 كان يحمي العديد من 
املسؤولني املشتبه في تورطهم 
بقضايا فســـاد بينهـــم الرئيس 

ووزراء في حكومته.
واثـــار هذا القـــرار بلبلة في 
هذه البالد غير املستقرة سياسيا 
اصال وحكومة زرداري الضعيفة 
الشـــعبية التي يالحق عدد من 

اعضائها في قضايا فساد.
واول من امس دعت محكمة 
في اقليم السند )جنوب( وزير 

مشرف شمل اكثر من ثمانية آالف 
شخص بينهم زرداري والعديد 
من الوزراء. وبالنسبة للرئيس 
زرداري فهو حتى اآلن في منأى من 
املالحقات بسبب متتعه باحلصانة 
بصفته رئيســـا للبالد. لكن من 
املمكن ان يطعن املعارضون في 

اهليته للرئاسة امام القضاء.
ميدانيـــا، قـــال مســـؤولون 
أميركيـــون وباكســـتانيون أن 
الذيـــن يتخذون من  املتمردين 
املناطق القبلية في اجلبال مالذا 
لهم بدأوا في االنتقال لتأسيس 
خاليا صغيرة وشن هجمات في 
البالد كردة فعل عكسية  وسط 
على النجاح النسبي الذي حققته 
الغـــارات اجلوية التي تشـــنها 
الطائرات األميركية من دون طيار 

على تلك املناطق.
وذكرت صحيفة »واشـــنطن 

بوست« امس أن انتشار املقاتلني 
في مختلف مدن البالد جاء كنتيجة 
غير مقصودة للنجاح النســـبي 
الذي حققتـــه اجلهود األميركية 
والباكستانية الهادفة إلى وضع 
حد لعمليات املسلحني في املناطق 
القبلية عبر غارات جوية تشنها 
طائرات من دون طيار تابعة لوكالة 
االستخبارات املركزية باإلضافة 
إلى الهجوم املسلح الذي يشنه 
اجليش الباكستاني على األرض 

في جنوب وزيرستان.
وزاد انتشـــار املقاتلـــني في 
مختلف أرجاء البالد من التحديات 
التي تواجهها أجهزة االستخبارات 
التي  األميركية والباكســـتانية 
يتعني عليهـــا مالحقة مجموعة 
كبيرة من املقاتلني الذين يختبئون 
في املدن الكبرى ويصعب متييزهم 

عن السكان احملليني.

الداخلية رحمن مالك املشـــتبه 
بتورطه في قضية فساد، للمثول 

امامها يوم 8 يناير.
واخلميس املاضي مت منع وزير 
الدفاع احمد مختار، املشتبه به 

ايضا في قضية فســـاد قدمية، 
من مغادرة البالد للقيام بزيارة 

رسمية للصني.
والعفو الذي كان اصدره في 
الســـابق برويز  الرئيس   2007

الصراعات المزمنة كالنووي اإليراني والنزاع العربي - اإلسرائيلي التزال المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار المنطقة إلى جانب األوضاع في العراق واليمن

الشرق األوسط يستعد الستقبال العام الجديد لكنه ال يوّدع الكثير من النزاعات
بيروتـ  رويترز: تستعد منطقة الشرق االوسط الستقبال 
عـــام جديد وهي كعادتها مثقلة باالزمات التي ترحل من عام 
الى آخر. وال يبدو احلل قريبا بشان نزاعات مزمنة كالصراع 
العربي ـ االسرائيلي والنزاع االيراني ـ الغربي املثقل بالقلق 

االقليمي. 
كما تشـــهد االوضاع في العراق قلقا بشأن قدرة حكومته 
على احلكم فـــي ظل التخفيضات في عديد القوات االميركية 
متهيدا لالنسحاب في 2011. كذلك يثير النزاع في اليمن، خاصة 
بعد التدخل العســـكري الســـعودي فيه، خطرا من احتمال 
نشوء دولة فاشلة تتحكم فيها اهواء االنفصاليني وعناصر 

تنظيم القاعدة.
وفيما يلي عرض ملخاطر تلك النزاعات املرحلة الى العام 

املقبل:
< الطموحات النووية إليران: يبدو ان ايران التي تشهد اضطرابات 
سياسية منذ االنتخابات املتنازع عليها في يونيو لن تلتزم 
باملهلة التي حددها لها الغرب وتنتهي في نهاية العام احلالي 
لكي تقبل اتفاقا ترسل طهران مبوجبه اليورانيوم منخفض 
التخصيب إلى روســـيا وفرنسا إلعادة معاجلته قبل إعادته 
إلى إيران والذي يهدف الى تهدئة مخاوف دولية بشأن الهدف 

من برنامجها النووي.
وهذا سيمهد الساحة لكي تضغط الواليات املتحدة وحلفاؤها 
االوروبيون لكي تفرض االمم املتحدة عقوبات أكثر صرامة على 
طهران، وان كانت روسيا والصني اللتان تتمتعان بحق النقض 

)الڤيتو( في مجلس االمن الدولي قد تواصالن االعتراض.
وتقول ايران انها ستتحدى العقوبات االكثر صرامة لكن 
الرئيس االميركي باراك اوباما الذي يحرص على جتنب حرب 
جديدة بينما جيشه مازال يقاتل في افغانستان والعراق قد 
يراها افضل وســـيلة ملنع أي هجوم اســـرائيلي على املواقع 

النووية االيرانية.
وتوجيه ضربة اســـرائيلية إليران ستؤخر على االرجح 
وهي في حال حصولها لن تدمر االمكانات النووية االيرانية 
بل ستزج بالواليات املتحدة في حرب اقليمية قد تهدد امدادات 

النفط العاملية.
< االنتخابات العراقية وخفض عدد القوات االميركية: تلمس الطريق نحو 

مستقبل بدون القوات االميركية وتوجه العراق نحو انتخابات 
برملانية في الســـابع من مارس سينذر على االرجح بشهور 
من املشاحنات السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة وسط 
نزاعات لم حتل بشـــأن االراضي واملوارد والطاقة. واتفاقات 
النفط التي وقعت هذا الشهر فتحت رؤى بأن العراق سيتفوق 

في نهاية االمر على كل املنتجني باستثناء السعودية.
وشـــهد العنف تراجعا في الثمانية عشر شهرا االخيرة، 
لكنه قد يزداد في الفترة الســـابقة على اول انتخابات عامة 
منذ 2005. والتفجيـــرات الكبيرة في اآلونة االخيرة ألهداف 
حكومية التي ألقي باللوم فيها على تنظيم القاعدة وأطراف 
اخرى تشـــير الى حجم التحديات التـــي تنتظر قوات االمن 

العراقية الناشئة.
تهدف واشـــنطن الى خفض مستويات قواتها في العراق 
الى 50 ألف فرد بحلول 31 اغســـطس 2010 إلنهاء العمليات 

القتالية وســـحب كل قواتها التي تبلـــغ اآلن 115 الف جندي 
بحلول نهاية عام 2011. وتركت اخليار مفتوحا بشأن القيام 

بدور عسكري متفق عليه يتجاوز هذا االمر.
ويشـــار الى ان التوترات العربية ـ الكردية التي تركزت 
على مدينة كركوك املتنازع عليها ـ والتي تسيطر عليها االن 
قوات اميركية ـ قد تعيد العـــراق الى احلرب ورمبا جتتذب 

دوال مجاورة مثل تركيا أو ايران.
< أزمة اليمن تش�د الس�عودية: يواجه اليمن متردا للزيديني في 
الشمال ودعوات انفصال في اجلنوب اضافة الى املتشددين 
من تنظيم القاعدة وأزمـــة مياه حادة وفقر وتراجع عائدات 

النفط.
القتال الشـــرس واملتواصل مع املتمردين احلوثيني منذ 
اغسطس زاد املخاوف من انزالق اليمن الى الفشل وان يصبح 
مالذا للمتشـــددين املعادين للسعودية واحللفاء االميركيني 

اآلخرين في منطقة اخلليج املنتجة للنفط.
وهاجمت قوات سعودية احلوثيني بعد غارة للمتمردين 
عبر احلدود في نوفمبر لكن الصراع الذي ادى الى نزوح نحو 
170 الف مدني مستمر. ويتهم اليمن ايران بدعم التمرد. ويقول 

مسؤولون اميركيون انهم ليست لديهم أدلة على ذلك.
وأعلن اليمن الذي يحرص على اظهار قوة جهود مكافحة 
االرهاب للحلفاء الســـعوديني والغربيـــني ان قواته قتلت ما 
يصل الى 30 متشددا من القاعدة في غارات وهجمات جوية 

يوم 17 ديسمبر املاضي.
وبشأن النزاع في اليمن جتدر متابعة:

ـ املشاركة السعودية املكثفة وتقدمي مزيد من املساعدات 
الـــى اليمن مـــن دول خليجية اخرى ملنع انهيـــار الدولة أو 

انفصال اجلنوب.
ـ التراجع االقتصادي رغم بدء صادرات الغاز في نوفمبر 

2009 في بلد عربي يستشري فيه الفساد.
< تضاؤل آمال السالم االسرائيلي - الفلسطيني: امكانات حتقيق تقدم 
نحو الســـالم تبدو قامتة، حيث تســـود االنقسامات القيادة 
الفلســـطينية الضعيفة باالضافة إلى وجود حكومة ميينية 
متشددة في اسرائيل ومؤشرات قليلة على مشاركة حاسمة 

للواليات املتحدة.

آصف علي زرداري

نوري املالكي


