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موسكوـ  أ.ش.أـ  رويترز: أعلن رئيس جهاز 
األمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف 
مقتل ثالثة عقول مدبرة لتفجيرات محطتي 
مترو موســــكو التي وقعت في شهر مارس 

املاضي، وذلك أثناء مقاومتهم لالعتقال.
وأبلــــغ بورتنيكوف الرئيس الروســــي 
دميتري مدڤيديڤـ  حسبما ذكر راديو )صوت 

روســــيا( امس ـ أنه مت التعرف على جميع 
املشــــاركني في تفجيرات موسكو والعقول 
املدبرة لها.الى ذلك، قال مسؤولون إن ثمانية 
أشخاص على االقل قتلوا امس في هجوم في 

داغستان بشمال القوقاز.
وقال مكتب املدعي العام الروسي إن قنبلة 
انفجرت في سيارة حتمل عمال صيانة كانوا 

متوجهني في حراسة الشرطة إلصالح برج 
لالتصاالت حلقت به أضرار في هجوم وقع 

الليلة قبل املاضية.
واعلن متحدث باسم وزارة الداخلية في 
املنطقة إنه يعتقد أن معظم القتلى في الهجوم 
او جميعهــــم من عمال الصيانة، كما أصيب 

اربعة من ضباط الشرطة في الهجوم.

روسيا: مقتل ثالثة عقول مدبرة لتفجيرات مترو موسكو ومقتل 8 شرطيين في داغستان

طهران تعّول على مساعي تركيا والبرازيل لحّل ملفها النووي وروسيا ترفض عقوبات أميركية أحادية

المشهداني والعاني والمفتي مرشحون لخالفة البغدادي

إيران تنتقد تصريحات العطية وتجّدد تمسكها باحتالل الجزر اإلماراتية الثالث

العراق: انتهاء إعادة فرز
 غالبية األصوات وال تغيير في النتائج

بغدادـ  د.ب.أـ  أ.ش.أـ  بي.بي.سي: أعلنت مفوضية االنتخابات العراقية 
أنها قد انتهت من اعادة فرز األصوات في عشرة آالف وتسعمائة مركز 
من اصل احد عشــــر ألفا وثالثمائة مركز في بغداد، مؤكدة حسب موقع 
بي بي سي االخباري، ان مراجعة االصوات باملراكز االنتخابية ال يؤشر 

حتى اآلن على وجود اي تالعب في النتائج املعلنة سابقا.
الى ذلك، كشف القيادي بالقائمة العراقية فتاح الشيخ أن االجتماع 
الــــذي كان مزمعا عقده بني زعيم القائمة ايــــاد عالوي ورئيس ائتالف 
دولــــة القانون رئيس الوزراء املنتهية واليته نــــورى املالكي قد تأجل 
حتى إشــــعار آخر.وقال الشيخ امس إن »اللقاءات اجلانبية بني أعضاء 
القائمتني ســــتكون مستمرة هذه الفترة، بهدف التوصل إلى حل جميع 

اخلالفات ومن ثم عقد االجتماع بني عالوي واملالكي«.
وكان عالوي قد أعلن انه سيلتقي قريبا بزعيم ائتالف دولة القانون، 
مجددا أحقية القائمة العراقية في تشكيل احلكومة، إال ان املالكي أكد في 
بيان صدر عنه عقب تصريحات عالوي أن التحالف املكون من ائتالف 
دولة القانون واالئتالف الوطني سيكون املعني بتسمية املرشح ملنصب 
رئيس الوزراء املقبل، وأن اللقاء الذي سيجريه مع عالوي سيكون ضمن 

سلسلة التحركات لتشكيل احلكومة.
على صعيد آخر، كشف القيادي السابق في تنظيم القاعدة واملشرف 
احلالي على صحوات الضلوعية امس، عن وجود ثالثة أشخاص عراقيني 
هم ابرز املرشــــحني خلالفة أبو عمر البغدادي لقيادة تنظيم القاعدة في 
العراق، مبينا أن »اخلليفة« يجب أن تتوافر فيه شروط الذكورية وأن 
يكون نســــبه إلى قريش.وقال املال ناظم اجلبوري ملوقع »الســــومرية 
نيوز« على شبكة االنترنت، ان »تنظيم القاعدة في العراق يسعى خالل 
الفترة املقبلة إلى اختيار خليفة له بعد مقتل قائده أبوعمر البغدادي«، 
مبينا أن »ابرز املرشــــحني خلالفة البغدادي هــــم ثالثة عراقيني، ومن 
اجليل األول لتنظيم القاعدة«.وأوضح اجلبوري أن الشخص األول هو 
الشيخ يونس املشهداني، وهو من دعاة الفكر التكفيري، وأحد مؤسسي 
التنظيم الســــري في العراق، أما الشــــخص الثاني فهو القيادي م.عبد 
الرحيم العاني، الذي اشــــتهر على مدى سنني بالدعوة للفكر التكفيري 
والتأصيل له، أما الشخصية الثالثة فهو عبداهلل )املفتي(، والذي يعتبر 
أبرز املرشحني خلالفة البغدادي، واملعروف بشدة تطرفه وردوده على 
الطائفة الشيعية، وصاحب مقولة مشهورة لدى التنظيم أال وهي »طلقة 

على األميركيني وتسعة على املرتديني السنة«.

تزايد عدد الشركات األجنبية 
المقاطعة إليران

عواصمـ  رويترز: أعلنت أعداد متزايدة من الشركات النفطية 
والتجارية ومؤسسات عاملية أخرى وقف تعامالتها مع ايران هذا 
ــط حملة أميركية لعزل طهران وجهود دولية لفرض  العام وس

عقوبات أكثر صرامة.
وفيما يلي بعض تلك الشركات:

ـ أبلغت شركة ايني االيطالية العمالقة للنفط والغاز السلطات 
األميركية في 29 أبريل أنها بصدد تسليم عمليات تشغيل حقل 
دارخوفني في ايران لشركاء محليني لتجنب العقوبات األميركية،، 
ــطتها  وقالت »ايني« التي تعمل في ايران منذ عام 1957 إن أنش
املتبقية في إيران تتعلق فقط بعقود إعادة شراء يرجع تاريخها 

الى عامي 2000 و2001.
ــركة الطاقة الفرنسية العمالقة  ـ قال الرئيس التنفيذي لش
توتال في 26 ابريل إن شركته ستوقف مبيعات البنزين إليران 
إذا سنت الواليات املتحدة تشريعا يفرض عقوبات على الشركات 

التي تزود ايران بالوقود.
ـ قالت مصادر بقطاع النفط في السابع من ابريل إن شركة 
لوك أويل الروسية العمالقة للنفط ستوقف مبيعات البنزين إليران 

عقب قرار مماثل أخذته شركة رويال داتش شل في مارس.
ــم شركة بتروناس املاليزية في 15 ابريل  ـ قال متحدث باس

إن الشركة أوقفت تزويد إيران بالبنزين.
ـ أعلنت شركة داميلر األملانية لصناعة السيارات الفاخرة في 
14 ابريل انها تعتزم بيع حصتها البالغة 30% في شركة ايرانية 
ــيارات  ــة للمحركات وجتميد صادراتها املزمعة من الس لصناع

والشاحنات إليران. 
ـ قال مصدران مطلعان في أول ابريل إن ريالينس اندستريز 
ــتيراد  ــركة تكرير خاصة في الهند لن جتدد عقدا الس أكبر ش

النفط اخلام من إيران للسنة املالية 2010.
ــن من مارس إن  ــادر بصناعة النفط في الثام ــت مص ـ قال
شركتي ترافيجورا وڤيتول لتجارة النفط بصدد وقف مبيعات 

البنزين إليران.

ـ وكاالت: مبوازاة  عواصـــم 
املساعي األميركية احلثيثة القناع 
الغربية بفرض عقوبات  الدول 
جديدة على ايران، واصلت طهران 
تصعيدها في اخلليج وجددت 
التأكيـــد علـــى ســـيادتها على 
اجلزر اإلماراتية احملتلة الثالث 
»طنب الكبرى وطنب الصغرى 

وأبوموسى«.
ونقلت وكالة »ارنا« االيرانية 
الرســـمية عن املتحدث باســـم 
اخلارجيـــة االيرانيـــة رامـــني 
مهمانبراســـت أمـــس قوله: إن 
الكبرى  الثالث طنـــب  اجلـــزر 
وطنب الصغرى وأبوموســـى، 
هي جزء ال يتجزأ من االراضي 
ايران على  االيرانية.كما أعلنت 
لسان املتحدث رفضها لتصريحات 
االمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي عبدالرحمن بن 
حمد العطية الـــذي أيد مطالب 
االمارات بالســـيادة على اجلزر 
الثـــالث، والتي جاءت في ختام 
االجتماع التشاوري لقادة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي في 
الرياض وشدد مهما نبراست على 
أن اجلزر »كانت وستبقى جزءا 
ال يتجزأ من األراضي اإليرانية 
إلى األبد وان املزاعم الواهية ال 
تؤثر أبدا على سيادة إيران على 

هذه اجلزر«.
إال أن املتحدث أعلن استعداد 
بالده إلجـــراء محادثات ثنائية 
حول ما اســـماه »ســـوء الفهم 
التنفيذية  احملتمل للترتيبـــات 
في جزيرة أبوموسى وان إثارة 
هذا املوضوع إعالميا في احملافل 

التي قــــد ترى فيهــــا اجلمهورية 
اإلسالمية فرصة أخيرة لتجنب قرار 
جديد من مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة ومن ثم عقوبات جديدة.

أميركا والصين

لكــــن املتحدث باســــم وزارة 
اخلارجية األميركية فيليب كراولي 
قال امس االول ان بالده والصني، أحد 
الداعمني الرئيسيني إليران، تعترفان 
بحصول تقدم في املناقشات بشأن 
فرض عقوبات على إيران.وأضاف 
ان وزيرة اخلارجية كلينتون أجرت 
اتصاال هاتفيا مطوال مبستشــــار 
الدولة الصيني داي بينغو أمس 
األول وناقشــــا وضــــع احملادثات 
حول العقوبات اإليرانية واعترفا 
بإحراز تقدم ملحوظ، كما تطرقا 
إلى املســــائل التقنية فيما يتعلق 
بصياغة مسودة قرار وتعهدا بأن 
يســــتمر الطرفان في العمل بجد 
ضمن إطار مجموعة »5+1« حلل 

املسائل املتبقية.

روسيا: ال لإلجراءات األحادية

الروسي  قال وزير اخلارجية 
سيرغي الفروف ان بالده ترفض 
أن تقوم الواليات املتحدة بفرض 
عقوبات من جانب واحد على إيران.

ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية 
عن الفروف قولــــه في كلمة أمام 
أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إنه 
»ال يجوز فرض عقوبات على دولة 
تنفذ قرارات مجلس األمن الدولي 
من قبــــل أي دولة أخرى«، معربا 
عن أسفه ألن هذه احلقيقة ال تلقى 

تفهما لدى الواليات املتحدة.

املختلفة ال يساعد على حله«.وقال 
مهمانبراست »كان بإمكان مجلس 
التعاون إدراج برامج ومقترحات 
بناءة على جدول أعماله لتطوير 
التعاون اإلقليمي بدال من التطرق 

الى قضايا جانبية«.
في غضون ذلك، تأمل ايران 
ان تتمكن القمة الثالثية املتوقعة 
أن جتمع رئيسها محمود احمدي 
جناد مع رئيس البرازيل إيناسيو 
لوال داســـيلڤا ورئيس وزراء 

تركيـــا رجب طيـــب اردوغان 
في طهران بعـــد غد االحد، من 
إمتام اتفاق لتبادل اليورانيوم.

وقال وزير اخلارجية اإليرانية 
منوچهر متكي لشـــبكة »خبر« 
اإلخباريـــة امس »لقـــد أجرى 
الرئيس البرازيلي لوال دا سيلڤا 
التركي رجب  الوزراء  ورئيس 
طيب أردوغان محادثات كافية 
مع القوى العاملية ومنها الصني 
وروسيا والواليات املتحدة بشأن 

القضية النووية«.
وأضاف »لذا نأمل أن تخلص 
القمة الثالثية إلى وضع اللمسات 
األخيرة التفاق تبادل اليورانيوم« 

بني ايران والغرب.
اردوغـــان لم  لكن زيـــارة 
تتأكد بعـــد. فوزير اخلارجية 
التركيـــة داود اوغلـــو قال ان 
أنقرة التزال تدرس ما إذا كان 
أردوغان سيذهب الى طهران ام 
إيران  ال لبحث تطورات ملف 

النووي، موضحا أن قرار أنقرة 
سيعتمد على محصلة االتصاالت 
اجلارية بني تركيا والغرب مبا 
في ذلك االتصال الهاتفي املقرر 
مع وزيرة اخلارجية األميركية 

هيالري كلينتون.
وأضاف أن املسألة هي احلصول 
علــــى نتيجة من اللقاء وليســــت 
مجرد عقده. ويقول املراقبون إن 
تصريحات متكي توضح أن إيران 
تعقد آماال كبيرة على القمة الثالثية، 

ــيف العدل أحد أكبر ــرها »اف.بي.آي« لس ــهر املاضي وفي اإلطار صورة نش ــة القنصلية اإليرانية في جالل آباد احتجاجا على إعدام طهران لـ 5 أفغان الش ــن بواب ــات يضرب افغاني
)أ.پ(  اإلرهابيني املطلوبني ويعتقد أنه وعدد من قيادات القاعدة داخل ايران  

صورة تذكارية ضمت اعضاء احلكومة البريطانية اجلدد في حديقة »10 داونينغ ستريت« بعد اول اجتماع لهم امس  )رويترز(

عقد أول اجتماع لحكومة االئتالف والصحف تسخر من الحميمية المصطنعة بين زعيميه

كاميرون يعين أول وزيرة مسلمة.. ويخفض رواتب الحكومة

إسرائيل تستدعي لجنة التخطيط الجيش التايلندي يطوق »القمصان الحمر« في بانكوك
إلطالق عمليات البناء في القدس المحتلة

بانكوك ـ أ.ف.پ: تفاقمت االزمة السياســــية واالمنية 
في تايلند امس بعــــد ان تراجع رئيس الوزراء عن وعده 
ملتظاهري املعارضة،  املعروفني بالقمصان احلمر،  باجراء 
انتخابات مبكرة وقرر ان يصعد عسكريا عبر ارسال آليات 
مدرعة لعــــزل احلي الذي يحتله املتظاهرون في وســــط 

العاصمة بانكوك.
وبعد اكثر من عشرة ايام على نشرها، بدت خطة اخلروج 
من االزمة التي عرضها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا 
هشــــة اكثر من اي وقت مضى بعدمــــا كانت اثارت اآلمال 
بحل االزمة ونالت موافقــــة كما يبدو من غالبية االطراف 
السياسية في اململكة.لكن »القمصان احلمر«، وهم انصار 
رئيس احلكومة االسبق املنفي، عرقلوا العملية في مطلع 
االسبوع مع مطالبتهم بتوجيه االتهامات الى املسؤول الثاني 
في احلكومة سوثب تاوغسوبان الذي يحملونه مسؤولية 
اعمال العنف التي وقعت في 10 ابريل واسفرت عن مقتل 

25 قتيال واصابة اكثر من 800 بجراح.
وقال ابهيسيت »لقد الغيت موعد االنتخابات، انه قراري 
الن املتظاهرين يرفضون التفرق«. من جهته، قال كوربساك 
سابهافاسو امني عام رئيس الوزراء ان »القمصان احلمر لم 

يوافقوا إال شفويا على االنضمام الى خارطة الطريق نحو 
املصاحلة«، واضاف »لكنهم لم يقرروا وضع حد للتظاهرات 

وبالتالي من املتعذر تنظيم انتخابات كما كان مرتقبا«.
وتواجــــه احلكومة صعوبة في وقــــف حركة احتجاج 
مستمرة منذ شهرين، فأي تدخل للقوات االمنية سيكون 
حساسا جدا في حي واسع محمي بحواجز واسالك شائكة 
ويقيم فيه نســــاء واطفال. وقد استبعد قائد اجليش هذه 
الفرضية عدة مرات.فــــي املقابل، اعلنت احلكومة اول من 
امس انها ستحرم املعارضني من املياه والكهرباء واالتصاالت 

الهاتفية اعتبارا من منتصف ليل اول من ا مس.
وعدلت اخيرا عن ذلــــك قبل حلول املوعد ألن العملية 
ســــتكون معقدة تقنيا وتؤثر على املستشفيات والفنادق 
واملدارس والسفارات.وقال الناطق باسم احلكومة بانيتان 
واتاناياغورن انه »مهما كانت االجراءات املتخذة فإنها يجب 

ان تطبق بشكل ال يخلق مشاكل جديدة«.
لكن اجليش اعلن انه ارسل امس آليات مدرعة للتمركز 
في محيط احلي الذي يحتله املتظاهرون في بانكوك بهدف 

عزلهم ومنعهم من التزود بامدادات.
وقال الكولونيل سانســــرن كواكومنرد ان »السلطات 

ستعزل املنطقة التي جتري فيها التظاهرات عبر تطويق 
كل مداخلها اعتبارا من من مســــاء اليوم)امس( بواسطة 
آليات مدرعــــة لنقل اجلنود«.واضاف »لن يســــمح الحد 

بالدخول«.
من جانبهم، كرر القمصان احلمر التعبير عن رغبتهم 
فــــي املضي حتى النهاية في معركتهم واكدوا ان الشــــرط 
االخير الذي فرضوه وهو توجيه التهم الى الرجل الثاني 

في احلكومة غير قابل للتفاوض.
وقال ناتاوت سايكوار »اولويتنا هي املطالبة بالعدالة 

للضحايا« الذين سقطوا في 10 ابريل املاضي.
واعتبر زعيم آخر للمعارضني ونغ توجيراكارن ان توجيه 
التهم الى ســــوثب »بارتكاب جرائم متعمدة« ال يستغرق 
سوى دقائق وســــيكون كافيا من اجل رحيل املتظاهرين، 

وقال »سيكون ذلك اسهل من محاولة تفريقنا بالقوة«.
واضاف »ان احلكومة ترتكب انتحارا سياســــيا اذا لم 

حتصل انتخابات«.
واالزمة السياســــية التي تعتبر االسوأ في اململكة منذ 
العــــام 1992، اوقعت 29 قتيال وحوالــــي الف جريح منذ 

منتصف مارس.

عواصـــم ـ وكاالت: تعتـــزم 
احلكومة االسرائيلية دعوة جلنة 
التخطيط بشأن بناء املستوطنات 
في القـــدس احملتلة في مواصلة 
لتحدي االنتقادات الدولية اال انها 
حاولت ارضاء واشنطن باعالن 
عزمها تأجيل عملية تنفيذ اوامر 
الهدم التـــي صدرت بحق بعض 
املنازل في شـــرق القدس جتنبا 
لعرقلة املفاوضات غير املباشرة 
الفلسطينيني والتي ترعاها  مع 

الواليات املتحدة االميركية.
ونقلت االذاعة اإلســـرائيلية 
عن املصدر قولـــه إن هذا القرار 
اتخـــذ في اعقـــاب االحتجاجات 
التي  االميركيـــة والتوضيحات 
طلبتها واشنطن من اسرائيل حول 
الداخلي  تصريحات وزير االمن 

يتسحاق اهارونوفيتش الذي أعلن 
امس االول عن استئناف اعمال هدم 
املنازل في شرقي القدس قريبا.

من جهتها حذرت مؤسســـة 
»املقدسي« الفلسطينية من شروع 
السلطات اإلسرائيلية في عملية 
هدم واســـعة النطـــاق للمنازل 

العربية في شرق القدس.
وذكرت املؤسســـة، في بيان 
صحافي، إن هذا يؤكد نية بلدية 
القدس، وباالتفاق مع الشـــرطة 
اإلســـرائيلية تنفيذ أوامر الهدم 
اإلدارية والقضائية في منتصف 

العام احلالي.
ودعت املؤسسة املجتمع الدولي 
إلـــى التدخل الفـــوري للضغط 
على إسرائيل إللغاء كل قرارات 
الهدم، مؤكدة أن القدس »تخضع 

ألحكام القانون الدولي اإلنساني 
باعتبارها مدينة محتلة وال يجوز 
بسط السيطرة وتطبيق القوانني 

اجلائرة عليها«.
في غضون ذلك، كشف وزير 
الداخلية ايلي يشائي عن اجتماع 
املكلفة خصوصا  مقبل للجنـــة 
السماح ببناء مساكن في القدس 
احملتلة.وقال يشـــائي لصحيفة 
»يوم ليوم« الناطقة باسم حزب 
شاس املتطرف الذي يرأسه »انوي 
دعوة جلنـــة التخطيط والبناء 
في القدس الى اجتماع في اسرع 
وقت ممكن الطالق اعمال البناء 
في رامات شـــلومو« في القدس 
احملتلة، لكنه استبعد ان جتري 
خالل زيارات مسؤولني اميركيني 

الى اسرائيل.

لنــــدن ـ وكاالت: ترأس ديڤيد 
كاميرون رئيس الوزراء البريطاني 
اجلديد في »10 داونينغ ستريت« 
أول اجتمــــاع للتشــــكيل اجلديد 
للحكومة البريطانية أمس والذي 
يضــــم أعضاء مــــن كل من حزب 
احملافظني الذي يتزعمه كاميرون 
الدميوقراطيني األحرار  وحــــزب 
حليفه في االئتالف. وضم كذلك أول 
وزيرة مسلمة في تاريخ البالد هي 
البارونة سعيدة وارسي الوزيرة 
بال حقيبة وكانت وارسي املسلمة 
من أصل باكستاني تبلغ 39 عاما قد 
اختيرت لعضوية مجلس اللوردات 
عن حزب احملافظني قبل سنوات، 
كما شغلت عدة مناصب في حكومة 

الظل حلزب احملافظني.
وفي وقت الحق توجه الوزراء 
للبدء في مباشرة أعمالهم كل حسب 
وزارته، سبق ذلك ترؤس كاميرون 
أول اجتمــــاع للمجلــــس القومي 
اجلديد برئاسته مساء أمس األول، 
حيث دعا كاميرون مجلس األمن 
القومي اجلديد الذي شكله لعقد 
أول اجتماع له مبشاركة رؤساء 

األجهزة األمنية.
وجلس نيك كليغ في اجتماع 
فــــي مواجهــــة كاميرون  األمس 
الذي جلس بدوره بجانب وزير 

اخلارجية وليم هيغ.
يذكر أن التشــــكيل احلكومي 
اجلديــــد يضم إضافة الى كليغ 4 
شخصيات بارزة هم فينس كيبل 
وزير االعمال اجلديد وديڤيد الوز 

كبيــــر مســــؤولي وزارة اخلزانة 
وكريس هون وزير الطاقة والتغير 
املناخــــي وداني الكســــندر وزير 

شؤون اسكوتلندا.
ويســــتهل ويليام هيغ وزير 
اخلارجية البريطاني اجلديد عمله 
الديبلوماسي بزيارة الى الواليات 
املتحــــدة األميركية لالجتماع مع 
نظيرته األميركية هيالري كلينتون 
اليوم. ومن املتوقع أن يبحث قضايا 

أفغانستان وإيران، إضافة الى عدد 
من القضايا األخرى.

كمــــا يقوم وزيــــر اخلارجية 
البريطانــــي بجولــــة أوروبيــــة 

الحقا.
وفيما يتصدر إنقاذ االقتصاد 
الهش أولويات احلكومة االئتالفية، 
تواجه شراكة كاميرونـ  كليغ أول 
اختبــــار لها وهــــو تقليل العجز 
القياســــي في ميزانية بريطانيا 

والذي يزيد علــــى 11% من الناجت 
القومي. حيث قــــال كاميرون ان 
حكومته تتسلم أسوأ إرث اقتصادي 

في العصر احلديث.

تخفيض رواتب الوزراء %5

وأول خطوة على هذا الطريق 
وافقت احلكومة االئتالفية أمس 
على خفـــض رواتـــب الوزراء 
بنسبة 5%، إذ أعلن مكتب رئاسة 

احلكومة البريطانية أن كاميرون 
ونائبه كليغ شددا خالل االجتماع 
على »العمل معا في إطار أجندة 
قوية«، فيما تعهد وزراء احلكومة 
اجلديدة مـــن حزبي احملافظني 
والدميوقراطيني األحرار بالعمل 
بشكل وثيق مبا يخدم مصالح 
بريطانيا ويعيد البالد إلى مركز 

الصدارة.
وأعلن وزير اخلارجية ويليام 

هيغ ووزير الدفاع ليام فوكس أنهما 
سيطلعان البرملان على تطورات 
الوضع في أفغانستان بصورة أكثر 
انتظاما من نظيريهما السابقني في 

حكومة حزب العمال.

الصحف تسخر

من جهتها، ســــخرت الصحف 
التي  مــــن احلميمية  البريطانية 
الظهور  حاول زعيما االئتــــالف 

بها.
وســـيطرت أجواء الشراكة 
اجلديدة بـــني كاميرون ونائبه 
كليغ زعيم حزب الدميوقراطيني 
األحرار على أخبار الصحف، حيث 
ركزت معظمها علـــى الصداقة 
الوليدة بينهما بعد أسابيع من 
الالذعة خالل  تبادل االنتقادات 

احلمالت االنتخابية.
ولقد ذكرت صحيفة الغارديان 
انه »بعد عالقة رومانسية سريعة، 
جاء اليوم الكبير« في اشارة الى 
املؤمتر الصحافي الذي أطلق خالله 
أول ائتالف حكومي في بريطانيا 

منذ 1945.
وأضافت »لقد بدا األمر وكأنه 
حفل زفــــاف مدنــــي. ان مؤمترا 
صحافيــــا مثــــل هذا ميكــــن ان 
يعتبر غير قانوني في 45 والية 

أميركية«.
أما صحيفة الصن فذكرت ان 
»هذا كان أسرع زواج في التاريخ 
السياســــي، وباألمــــس طلب من 

الشعب ان يباركه«.


