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أزمة ثقة بين طرفي المعادلة

برنامج ملفات وآراء في تلفزيون «صوت العرب» ناقش تشكيل الحكومة السودانية المرتقبة
تناول برنامج ملفات واراء الذي يبث
على تلفزيون «�صوت العرب» ت�شكيل
احلكومة ال�سودانية املرتقبة بعد
رف�ض قادة احلركات االحتجاجية
حكم املجل�س الع�سكري للبالد
لفرتة انتقالية مدتها عامان.
كما تطرق الربنامج ال��ذي تقدمه
االعالمية داليا الغزاوي الى تر�شيح
د .م�ضوي �إبراهيم ملن�صب رئي�س
ال���وزراء من قبل حتالف التغيري
يف احلكومة االنتقالية ,و�أي�ضا
املر�شح ملن�صب رئا�سة احلكومة
عبد الله حمدوك ،باال�ضافة الى
اللقاءات املتوا�صلة بني املجل�س
الع�سكري االنتقايل وقادة احلركة
االحتجاجية للو�صول ال��ى حل
تت�سلم من خالله حكومة مدنية
ال�سلطة من اجلي�ش وه��و املطلب
الرئي�سي للحركة االحتجاجية.
وقال رئي�س حترير �صحيفة التيار
ال�����س��وداين عثمان امل��رغ��ن��ي :ان
هذه الأيام تعد مرحلة مف�صلية يف
تاريخ ال�سودان ب�سبب الأ�سماء التي
�سرت�شح للحكومة املقبلة ,وهذا مهم
جدا لتحقيق االنتقال ال�سلمي ،الفتا
الى ان م�س�ألة طرح ا�سم د .م�ضوي
مقبولة الن لديه قابلية يف التفاهم
والتعاي�ش مع كل طوائف املجتمع
ول��دي��ه ال��ر�ؤي��ة لتنفيذ خططه,
بالإ�ضافة ال��ى عالقته الدولية،
مبينا انه اي�ضا من الطبيعي م�شاركة
القوات امل�سلحة يف احلكومة من
خالل وزارة الدفاع.
ام��ا ع��ن احل���وار ال���ذي �أع��ل��ن عنه

محمد الشاذلي:
يجب إخضاع
الفترة االنتقالية
للتقييم

عثمان المرغني:
ترشيح د .مضوي
إبراهيم يلقى
ترحيب ًا من كل
الطوائف
• الإعالمية داليا الغزاوي

عمار عوض :األسماء المرشحة نابعة من اتقاق قوى الحرية والتغيير
رئي�س الأركان ف�أو�ضح املرغني ان
اجلي�ش م�صمم على �إمت��ام املهمة
ب�صورة �سل�سلة مع وجود الثقة بني
املواطنني بت�سليم اجلي�ش ال�سلطة
لإدارة مدنية بعد انتهاء املدة,
مو�ضحا ان هناك اتفاقيات دولية
تن�ص على عدم التعاون مع جمل�س
ع�سكري وان��ه يجب وج��ود �إدارة

مدنية ،لذا فهي ق�ضية دولية ويجب
ان يتم ت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية
حتى ي�صبح ال�سودان ع�ضو ًا فعا ًال يف
املجتمع الدويل.
و�أ�شار املرغني الى وجود م�شكلة
ت��ف��اه��م حقيقية ب�ين الطرفني
بالإ�ضافة الى ت�أخر قوى التغيري
يف تقدمي الأ�سماء املر�شحة ،م�ؤكدا

دعوى جديدة ضد غصن إلنزال أشد العقوبات به

رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة ألوروبا
وأميركا الشمالية والصين

• رئي�س وزراء اليابان

• كارلو�س غ�صن

غادر رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي ،بالده ام�س
الإثنني ،يف جولة ت�ستمر ملدة ثمانية �أيام لدول يف
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وال�صني.
وذكرت وكالة �أنباء كيودو اليابانية �أن �شينزو �آبي ي�أمل
يف ح�شد الت�أييد للجهود امل�شرتكة ملعاجلة ق�ضايا
عاملية مثل ق�ضية التجارة احلرة ،ب�صفته رئي�س قمة
جمموعة الع�رشين هذا العام ،كما ي�أمل خالل زيارة
ال�صني �إحداث ت�أثري �أقوى للخطط الهيكلية ملبادرة
«احلزام والطريق» يف �أوروبا.
كما �أن من املتوقع �أن يطلق �آبي مبادرته اخلا�صة ،التي
من �ش�أنها ت�سليط ال�ضوء على م�ساعدة الدول الأخرى
على بناء بنية حتتية ذات جودة عالية من �أجل دعم
النمو االقت�صادي و�ضمان اال�ستدامة املالية.
يذكر �أن �آبي �سوف يزور فرن�سا و�إيطاليا و�سلوفاكيا
وبلجيكا قبل التوجه �إلى الواليات املتحدة وكندا ،ومن
املقرر �أن يعود �إلى اليابان يف  29من �أبريل احلايل.
من جهة �أخرى رفعت �رشكة «ني�سان موتور» اليابانية

دعوى جديدة �ضد رئي�سها ال�سابق ،كارلو�س غ�صن،
تتهمه فيها باختال�س �أموال منها ،لتكون بذلك التهمة
الرابعة التي توجه �إلى رئي�س جمل�س �إدارتها ال�سابق.
وقالت ال�رشكة ام�س االثنني� ،إنها �أقامت دعوى جنائية
�ضد غ�صن ،تتعلق بارتكابه خيانة ج�سيمة للأمانة
مبوجب قانون ال�رشكات الياباين ،م�ضيفة �أن «مثل هذا
ال�سلوك املخالف غري مقبول متاما ،وني�سان تطلب
تطبيق عقوبات �صارمة بحقه ب�شكل يتنا�سب مع ذلك».
و�أو�ضحت ال�رشكة �أنها «تقدمت بال�شكوى بعد حتديد
املبالغ التي حولتها ني�سان ل�رشكة يف اخلارج لبيع
ال�سيارات ،من خالل فرع كان يديره غ�صن من �أجل ثرائه
ال�شخ�صي».
ومن املتوقع �أن يوجه ممثلو االدعاء يف طوكيو ،تهمة
«اخليانة اجل�سيمة للأمانة» �إلى غ�صن ،و�سيكون هذا
رابع اتهام يوجه �ضده منذ �إلقاء القب�ض عليه يف نوفمرب
املا�ضي ،لال�شتباه بارتكابه خمالفات مالية ،يف حني
ينفي غ�ضن كل االتهامات املوجهة له.

باكستان وإيران :تشكيل قوات رد
سريع لتأمين الحدود
�أع��ل��ن الرئي�س الإي����راين ح�سن
روح�����اين ،ام�����س االث���ن�ي�ن ،يف
م�ؤمتر �صحايف مع رئي�س الوزراء
الباك�ستاين� ،أن البلدين اتفقا على
ت�شكيل قوات خا�صة للرد ال�رسيع
للتعامل مع العمليات الإرهابية
على احلدود.
وقال روحاين يف امل�ؤمتر امل�شرتك
م��ع ع��م��ران خ���ان ،ال���ذي و�صل
ام�����س االث��ن�ين �إل���ى ط��ه��ران� ،إن
�إيران �سعيدة ب�إدراج باك�ستان كل
اجلماعات الإرهابية النا�شطة على
احلدود على الئحة الإرهاب.
و�أكد روحاين �أنه ال ميكن لأي بلد
ثالث �أن ي�ؤثر على العالقات بني
�إيران وباك�ستان.
الرئي�س ح�سن روحاين ورئي�س وزراء باك�ستان

ان��ه يجب ان تتولى ه��ذه القوى
امل�شاركة يف ت�شكيل احلكومة لأنها
اختريت من ال�شعب ال�سوداين .
وبني املرغني ان هناك م�ساعدات
م����ن ب��ع�����ض ال��������دول ,ب���رزه���ا
ال�سعودية واالم��ارات وه��ذا �ساعد
يف تقوية العملة ال�سودانية يف
ال�سوق،م�ضيفا :ولكن م�رص لها

و�ضع ح�سا�س حيث انها ترت�أ�س
االحتاد االفريقي وال�شعب ال�سوداين
يعتقد ان م�رص الى حد كبري تدعم
التغريات.
من جانبه �أكد �سفري م�رص الأ�سبق يف
ال�سودان حممد ال�شاذيل ان �أ�سماء
املر�شحني تكون مقبولة طاملا
لها ظهري �شعبي وكلما ات�سعت

دائرة االختيار �أرى هذا ا�ستقرار ًا
�أك�بر وحلو ًال �أ��سرع ،مو�ضحا ان
الدكتور م�ضوي ا�سم معروف ولديه
توافق �شعبي وهذا �سي�سهل جناحه
ومتكينه من تنفيذ خططه ,وبني
ال�شاذيل ان الفرتة االنتقالية يجب
ان تخ�ضع للتقييم الدائم على مدار
العامني م�ضيفا :فال�سودان كان

يعي�ش يف حالة من اخل��وف ومن
الطبيعي بعد انتهاء هذه املرحلة
ان تكون هناك �شكوك ولكن البد من
عدم رد االتهامات باالتهامات حتى
يتم جتاوز هذه الأزمة ب�سالم.
ومن جهته قال ال�صحفي واملحلل
ال�سوداين عمار عو�ض :انه لن تكون
هناك �أي �ضغوطات خارجية وان
اال�سماء التي �ستعلن هي نابعة من
قوى �إعالن احلرية والتغيري ,ولكن
هناك �أع�ضاء يف املجل�س الع�سكري
�ضمن النظام ال�سابق وال�شعب
ال�سوداين يعرف انه البد من ت�شكيل
جمل�س مدين بدون �أي رموز تابعة
لذاك النظام.
و�أ�شار عو�ض الى وجود ازمة ثقة
ب�ين الأط����راف ,ل��ذا يجب تقدمي
ب��راه�ين ال��ى ع��دم ع���ودة النظام
القدمي وان يفهم املجل�س الع�سكري
ان ال�شعب لن يقبل عودة �أطراف من
احلكومة ال�سابقة.
وذكر ان قوى احلرية والتغيري ارادت
ان يكون هناك اجماع على التغيري,
لذا كان البد من مناق�شة الق�ضايا
املطروحة من قبل ق��وى احلرية
والتغيري قبل ت�شكيل احلكومة
املرتقبة ،م�ضيفا :اما بالن�سبة الى
ع�ضوية االحتاد االفريقي فاالحتاد
يرف�ض االنقالبات الع�سكرية ويعلق
ع�ضوية الدولة اذا حدث ذلك ،لذلك
�أمهل االحتاد ال�سودان  15يوم ًا حتى
يت�أكد من انتقال ال�سلطة الى حكومة
مدنية.

الصين 11 :دولة تشارك في االحتفال
بالذكرى الـ 70لتأسيس سالح البحرية اليوم
و�صل ما �إجماليه � 16سفينة من 11
دولة �إلى مدينة ت�شينغداو ال�ساحلية
مبقاطعة �شاندونغ �رشقي ال�صني
للم�شاركة يف الفعاليات البحرية
متعددة اجلن�سيات املقامة احتفا ًال
مبنا�سبة الذكرى الـ 70لت�أ�سي�س
�سالح البحرية جلي�ش التحرير
ال�شعبي ال�صيني امل��واف��ق اليوم
الثالثاء.
وبد�أت ال�سفن من ا�سرتاليا وبنغالدي�ش
وبروناي والهند وجمهورية كوريا
وماليزيا والفلبني ورو�سيا واليابان
وتايلند وفيتنام يف التوافد �إلى
ت�شينغداو ومن املقرر عقد الفعاليات
يف الفرتة ما بني  22و 25من �إبريل
احل��ايل ،حيث �سيتم تنظيم عر�ض
بحري يف مدينة ت�شينغداو واملناطق
البحرية القريبة واملجال اجلوي
للمناطق املذكورة.
وق��ال ت�شيو يان بنغ ،نائب قائد
�سالح البحرية ال�صيني ،يف م�ؤمتر
�صحايف �إن �أكرث من  60دولة �سرت�سل
وف���ودا للم�شاركة يف الفعاليات
البحرية متعددة اجلن�سيات احتفاال
بهذه املنا�سبة ،بينها �أكرث من 30
دول��ة تعتزم �إر�سال ق��ادة بحريني
بارزين للم�شاركة يف الفعاليات.
و�أ�ضاف ت�شيو �أن قرابة � 20سفينة
�أجنبية ذات قدرات متباينة ،بينها
مدمرات وفرقاطات و�سفن �إن��زال،
�ست�شارك �إلى جانب ال�سفن ال�صينية

• قطعة بحرية �إلى ال�صني

يف العر�ض البحري ،لتظهر للعامل
«ال��ع��زم ال��را���س��خ حلماية ال�سالم
وال�سعي نحو التنمية م��ن خالل
اجلهود امل�شرتكة».
ويعد تنظيم عرو�ض ع�سكرية متعددة
اجلن�سيات ن�شاطا احتفاليا فريدا
للقوات البحرية ،وفقا ملا ذكر
ت�شيو.
و�ست�ضم الفعاليات االحتفالية
متعددة اجلن�سيات ،التي �ستقام

يف ت�شينغداو واملناطق البحرية
القريبة واملجال اجلوي للمناطق
املذكورة خالل الفرتة من � 22إلى
� 25أبريل احل��ايل� ،ست�ضم �أن�شطة
خمتلفة ت�شمل ندوات رفيعة امل�ستوى
وتبادالت ثقافية وريا�ضية.
و�أ�شار ت�شيو �إلى �أن تنظيم فعاليات
متعددة اجلن�سيات يعد ممار�سة دولية
قائمة وطريقة فريدة للتبادالت.
وذك��ر �أن��ه م��ن املتوقع �أن تكون

الفعاليات مبثابة من�صة للقوات
البحرية م��ن دول ع��دة لتعزيز
التوا�صل والتفاهم فيما بينها،
و�إتاحة فر�ص لقادة القوات البحرية
من بلدان خمتلفة لبحث التعاون
الأمني البحري.
وي��واف��ق ي��وم � 23أب��ري��ل احل��ايل
ال��ذك��رى الـ 70لت�أ�سي�س �سالح
البحرية جلي�ش التحرير ال�شعبي
ال�صيني.

كيم يقاوم الضغوط األميركية بقبول دعوة بوتين
ر�أت �صحيفة «نيكاي» اليابانية �أن
قبول زعيم كوريا ال�شمالية دعوة
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
لعقد قمة معه تظهر طريقة كيم
اجل��دي��دة يف مقاومته لل�ضغوط
الأمريكية.
ومت الإع�لان عن القمة يف  18من
ال�شهر احلايل خالل زيارة املبعوث
الأمريكي اخلا�ص �ستيفن بيجون �إلى
مو�سكو كجزء من جولة �أوروبية
لطلب امل�ساعدة يف التعامل مع
ك��وري��ا ال�شمالية ع��ق��ب توقف
حمادثات نزع ال�سالح النووي مع
الواليات املتحدة.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى �أن��ه بعد
رف�ض الطلب الأمريكي املت�شدد لنزع
ال�سالح النووي الكامل ،حتولت
كوريا ال�شمالية �إلى رو�سيا .وقال
م�صدر مقرب من احلكومة الرو�سية
�إن��ه من املرجح �أن ُيظهر بوتني
دعمه لنزع ال�سالح النووي على
مراحل وتخفيف العقوبات الدولية
عندما يجتمع االثنان.
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن «امل�شاركة
يف �ش�ؤون كوريا ال�شمالية كانت
الأولوية الق�صوى للكرملني ،لكي
يظهر رو�سيا كقوة عظمى تقف جنبا

• الزعيم الكوري ال�شمايل

�إل��ى جنب مع ال��والي��ات املتحدة
وال�صني».
ويتابع بوتني حمادثاته مع كيم
منذ عام  ،2017عندما كانت كوريا
ال�شمالية جت��ري جت��ارب نووية
و�صاروخية .وكان يهدف �إلى لعب
دور الو�سيط ،م�ستخدما من�صبه
للتقرب من ال��والي��ات املتحدة،
التي توترت العالقات معها حول
�أوكرانيا وغريها من الق�ضايا.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ال�صني

يبدو �أنها ت�ؤيد االجتماع الأول
ع��ل��ى الإط��ل��اق ب�ين الزعيمني.
وبغ�ض النظر عن احلرب التجارية
احلالية ،التي ع�صفت ب�رشكات
التكنولوجيا ال�صينية ب�شدة،
تخ�شى بكني من �أن ال�صدع املتزايد
م��ع وا�شنطن ق��د يدفع الواليات
امل��ت��ح��دة �إل���ى تعزيز وجودها
الع�سكري يف �آ���س��ي��ا ،وق��د يرى
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ �أن
امل�شاركة الرو�سية يف املحادثات

�ستفيد بالده.
ونوهت نيكاي الى �أن رو�سيا لي�ست
قريبة م��ن ك��وري��ا ال�شمالية من
الناحية االقت�صادية مثل ال�صني،
مما يحد من ت�أثري مو�سكو على
بيونغ يانغ ،ع�لاوة على ذلك،
بعد التجربة النووية التي �أجرتها
كوريا ال�شمالية يف �سبتمرب ،2017
انحازت رو�سيا على م�ض�ض �إلى
ال�صني و���ص��وت��ت ل�صالح ق��رار
جمل�س الأمن الدويل الذي يفر�ض
عقوبات �إ�ضافية .وق��ال م�س�ؤول
كبري يف مو�سكو يف ذل��ك الوقت:
«لقد �أدى الت�صويت �إلى عدم ثقة
كوريا ال�شمالية يف رو�سيا».
دائما
ور�أت ال�صحيفة �أن بوتني
ً
م��ا ك���ان يلعب دور الأق����وى يف
املفاو�ضات الدبلوما�سية وي�شتهر
بالظهور مت�أخرا يف اجتماعاته
مع القادة الآخرين .لكن كيم تفوق
عليه فقد جعله ينتظر ل�سنوات.
وم��ع انعقاد القمة املقبلة ومن
�سيت�أخر على من فهناك حقيقة
واحدة وهي �أن مع وقوف وا�شنطن
�ضد رو�سيا وال�صني ف�إن املحادثات
حول نزع ال�سالح النووي �ست�صبح
�أكرث تعقيد ًا.

