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يف احلدث العربي والدولي

بــعــــــــــــــــد انــــــتــقــــــــــــــــادهــــــــــــــــا الــغــــــــــــــــرب

مرص تلجأ إىل البـدائل غري التقليـدية للحصـول عىل الطاقـة الكهربـائية

املدى  /وكاالت
مقاطعة

اعلن احلـزبـان املعـارضـان الـرئيـسيـان يف طــاجيكـستـان
ق ــرارهمــا مقــاطعــة االنـتخــابــات الــرئ ــاسيــة املقــررة يف
الـ ـسـ ــادس مـن تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانــي املقـبـل معـتـبـ ــريـن ان
االنتخـابات غيـر شرعيـة .وقال جومـابوي نيـازوف نائب
رئـيــس احل ــزب ال ــدمي ــوق ــراطـي "ق ــرر م ــؤمت ــرن ــا ع ــدم
املشاركـة يف االنتخابات النهـا عبثية وغيـر شرعية" .من
جهـته ن ـشــر احلــزب االشـتــراكـي الــدميــوقــراطـي قــرارا
اعـتبــر فـيه ان االنـتخــابــات "ال اســاسـس ش ــرعيــا لهــا"،
معـتـبــرا ان تــرشـيح الــرئـيــس احلــالـي واعــادة انـتخــابه
"مخالف للدستور".

إشادة

اشــاد رئيـس الــوزراء االلبــاني صــالـح بيــريـشــا بــالعـمل
الذي قـام به وسيط االمم املتحـدة مارتي اهـتيساري يف
اقلـيـم ك ــوس ــوف ــو ال ــذي ت ــدي ــره االمم املـتح ــدة وعـب ــرت
الغــالـبي ــة االلب ــاني ــة فيـه عن ت ــأييــدهــا السـتقاللـه عن
صـربيـا .وقـال بيــريشـا خالل مـؤمتـر صحـايف يف تيـرانـا
"رأيي ايجابي .ادعم كليـا تقرير اهتيـساري الى مجلس
االمن الدولي واملوقف الذي تبنته سلطات كوسوفو".

ترحيب

صـرح الــرئيـس االفغــاني حـميـد كــرزاي يف مقــابلــة مع
صحيفـة "ال برس" الكـندية انه ميـيز بني اعضـاء حركة
طــالـبــان االصــولـيــة "الـنـظــامـيـني" الــذيـن ال يــريــدون
احلـاق االذى بافغانـستان وبني االرهابـيني ،موضحا انه
ي ــرحـب بع ــودة اع ـض ــاء ط ــالـب ــان ال ــذيـن ال مي ــارس ــون
االره ــاب .واض ــاف كـ ــرزاي "لكـن ال ــذيـن يـنـتـم ــون ال ــى
القــاعــدة والــى شـبكــات اره ــابي ــة هم الــذيـن يقـتل ــوننــا
ويقـتل ــون جن ــودكم (الـكنــديــون) .ال ميكـننــا الـتفــاوض
معهـم" داعيــا الــى "تعــاون افـضل مع بــاكــستــان لــدحــر
االرهاب".

وسيط

طلب مـتمـردو القـوات اجلـديـدة يف سـاحل العـاج بيـانـاً
مـن الــرئـيــس احلــالـي لالحتــاد االف ــريقـي الك ــونغــولـي
دنيـس ســاســو نـغيـســو تـعيـني وسيـط جــدي ــد لتـســويــة
االزمـة يف ساحل العـاج بدل رئيـس جنوب افـريقيا ثـابو
مبـيكي .وقـال الـبيــان ان "رئيـس جنـوب افــريقيـا (ثـابـو
مـبيكي) يحـاول من خالل وسائـل ملتويـة وغير سلـيمة
سـي ــاسـي ــا احـتك ــار ملف االزم ــة يف س ــاحل الع ــاج عل ــى
حـ ـ ـس ـ ـ ــاب سلـ ـطـ ـ ــة االحتـ ـ ــاد االف ـ ـ ــريقــي واجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
االقتصادية لدول غرب افريقيا".

لقاء

اعلـنت وكـالــة الفـضــاء االميــركيـة (نـاسـا) ان مـديـرهـا
م ــايـكل غـ ــريفـني الـتقـ ــى يف بكـني م ـس ــؤولـني كـب ــاراً يف
بــرن ــامج الفـضــاء الـصـيـنـي خالل اول زي ــارة يق ــوم بهــا
مـديـر لـوكـالـة الفضـاء االميـركيـة الـى الصـني .والتقـى
غـريفني الذي وصل السبت املـاضي الى الصني يف زيارة
تـسـتمــر ستـة ايـام ،نـظيـره الـصيـني سـون اليـان ،مـديـر
االدارة الوطنية الفضائيـة الصينية .كما زار االكادميية
الـصيـنيــة لتـكنـولــوجيــا الفـضــاء والتقــى رئيـسهـا يـان
جيايون.

حادث

اعلنـت اجهزة االغـاثة ان  46شخـصا عـلى االقل بـينهم
ع ــدد كـبـي ــر مـن االطف ــال قـتل ــوا يف االك ــوادور عـن ــدم ــا
انحرف بـاص مدرسي كـان ينقل حوالـى خمسـني راكبا
يف واد على طـريق يف شرق كيتـو .وكانت املصـادر نفسها
اعـلنـت اوال مقـتل ثالثـني شخـصــا يف احلــادث ،اال انهــا
أوضحـت ان العـدد قــد يكــون اكبـر الن عـددا كـبيــرا من
اجلثـث عالق يف حـطام احلـافلة .واضـافت هذه املـصادر
ان  44شخـصا قتلوا على الفور بينما تويف اثنان آخران
يف املستشفى.

انضمام

القاهرةCNN /
قــرر اجمللــس األعلــى للـطــاقــة يف
مصر،يف أول اجتماع له منذ نحو
 20ع ــام ـ ـاً ،اللج ــوء إل ــى الـب ــدائل
غيــر الـتقـليــديــة للحـصــول علــى
الطـاقــة ومنهــا الطـاقــة النـوويـة،
بــاعتبـارهـا أمـرا ملحـاً ،نظـرا ألن
ح ــاج ــة االســتهالك مـن الـط ــاق ــة
ال ـتـقل ـي ـ ــدي ـ ــة ال تــكف ــي ،بع ـ ــد أن
أصـبحـت الـطــاقــة الـنــوويــة أكـثــر
أمانا وذات جدوى اقتصادية.
كـمـ ــا ق ـ ــرر اجملل ــس ،ال ـ ــذي عقـ ــد
اجتـماعه بـرئاسـة الدكـتور أحـمد
ن ـظــيف رئـي ــس مـجل ــس الـ ــوزراء،
تـشكيل مـجموعـة وزارية مـصغرة،
ت ـ ـض ــم خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة وزراء ،لـ ـ ـ ــوضـع
محددات سريعة لكيفية التحرك
نحـ ــو الـب ـ ــديل الـن ـ ــووي ،علـ ــى أن
جت ـتــمع ه ـ ــذه اجمل ـم ـ ــوعـ ـ ــة عقــب
أج ـ ـ ــازة ع ـي ـ ـ ــد الـف ـ ـط ـ ـ ــر ،ل ـ ـ ــوضـع
تصوراتها حول هذا املوضوع.
وصـ ــرح الـ ــدكـتـ ــور مجـ ــدي راضـي
املتحـدث الـرسـمي بـاسـم مجلـس
ال ـ ـ ــوزراء عـقــب االج ـت ـم ـ ـ ــاع ب ـ ـ ــأن
االجـتمــاع ق ــرر البــدء الفــوري يف
دراســة البــديل النـووي للـحصـول
علـ ــى ال ـطـ ــاقـ ــة ،ن ـظـ ــراً لـتـ ــزايـ ــد
احلــاجــة إلــى الـطــاقــة يف مـصــر،
وأن البــدائل األخــرى من مـصـادر
ال ـط ــاق ــة غـي ــر الـتـقلـي ــدي ــة مـثل
الرياح والشمس محدودة.
ويـضـم اجمللــس األعل ــى للـطــاقــة
وزراء الــدفــاع واملــالـيــة والـبـتــرول
والكـهربـاء والتـنميـة االقتصـادية
واخلــارجيــة والبـيئــة واالستـثمـار

تشديد

إلتزام

دعــا رئيـس حـزب الـدميقــراطيـة اجلـديــدة اليـسـاري يف
كنـدا جاك الينت يف حـديث لقنـاة "سي بي سي" العـامة
الـى ان يكون التـزام بالده يف افغانـستان اكثـر توازنا وان
يـتـم ايالء امل ــزي ــد مـن االهـتـم ــام ب ــاع ــادة االعـم ــار مـنه
بــاحلــرب .واكــد الينت الــذي كــان دعــا يف نهــايــة آب الــى
سحب القــوات الكنـديـة من افغـانـستـان بحلـول شبـاط
 2007موعـد انتهـاء مهمتهـا احلالـية يف افغـانسـتان ،ان
تصريحاته اسيء فهمها.

إدانة

دان رئيـس اجمللـس الفـرنـسي للـديـانـة االسالميـة دليل
ابــو بكـر يف اول يــوم من شهــر رمضـان "بـشـدة" تــدنيـس
مـسجــديـن رسمـت علــى جــدرانـهمــا كتــابــات عنـصــريــة
وصلبـان معقوفـة يف كركاسـون (جنوب) وكمـبار (غرب).
واعلن ابو بكر وهـو ايضا عميد جـامع باريس ان "االمر
مشني النه غـبي وخبيث ويدل علـى جهل تام باالسالم"
مذكـرا ان اليـوم االول من شهـر رمضـان "ليـس له قيـمة
رمزية خاصة بالنسبة للمسلمني اال يف عقل اجلاهل".

إشتباه

افـادت صـحيفـة "لــوس اجنليـس تـاميــز" االميــركيـة انه
يشتبه يف تورط اثنني من العسكريني االميركيني كانوا
يف مهمــة يف افغـانــستـان يف مـقتل اثـنني مـن املعتـقلني
عام  2003.واتـهمت الصحيفـة يف حتقيقها نحـو عشرة
جـنــود مـتحــدريـن مـن واليــة أالبــامــا ي ـشـتـبه ايـضــا يف
قيــامهم بـاسـاءة معـاملــة معتـقلني اخــرين وتعـذيـبهم.
وقالـت الصحيفـة ان الضحـية االولـى كان فالحـا اعزل
قـتل ب ــال ــرص ــاص خالل نـقله السـتج ــوابه بع ــد تـب ــادل
عنيف الطالق النار.

واإلس ـكـ ـ ـ ــان والـ ـتـجـ ـ ـ ــارة والـ ـنـقـل،
باإلضافة إلى عمر سليمان مدير
اخملابرات.
وعـ ــرض وزيـ ــر الـكهـ ــربـ ــاء حـ ـسـن
يـونـس ،خالل االجـتمــاع ،تقـريـراً

أوضح ف ــيه أن مـ ـصـ ـ ـ ــر تع ـ ـ ــد مــن
أفـضل الــدول من حـيث اسـتغالل
الكهــرب ــاء ،حيـث تغـطـي نحــو 99
يف املائة من مناطق اجلمهورية.
وأضاف أن هنـاك حاجة إلمكانية

الـلـج ـ ـ ــوء إل ـ ـ ــى ال ـب ـ ـ ــدائـل غ ـي ـ ـ ــر
الـتقليديـة ،مثل الطـاقة النـووية
يف تـوليـدها ،نـظراً لـتوفـر عنـصر
األمـ ـ ـ ــان بـهـ ـ ـ ــا ،وزيـ ـ ـ ــادة الـعـ ـمـ ـ ـ ــر
االفتـراضي للـمحطـات النـوويـة،

انقالبيو تايالند يعيدون نرش قواهتم وجلنة ستصادر األمالك
غري الرشعية من الوزراء
بانكوك /اف ب
نشرت يف ساحـة رويال بالزا بوسط
بانـكوك أمـس االثنني مجـددا نحو
عشـر دبـابـات قتـاليـة كـانت سـحبت
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول يف حـ ـ ـ ـ ــني اعـ ـلـ ـ ـ ـ ــن
االنـقالبـي ــون الـتـ ــايالن ــديـ ــون انهـم
يع ـي ـ ــدون ن ـ ـش ـ ــر قـ ـ ــواتهــم يف اط ـ ــار
االنـقـالب ال ـ ـ ـ ـ ــذي وقـع االس ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع
املاضي.
ويقع قصـر عـاهل تـايالنـد ومقـرات
عدة وزارات قـرب ساحـة رويال بالزا
حيـث اصبـح التــايالنــديــون يــاتــون
اللـتق ــاط الـص ــور ام ــام ال ــدب ــاب ــات
وكانها مواقع سياحية.
واعلــن الك ــول ــونــيل اك ــار تـيـب ــروش
النـاطق باسـم اجملموعـة العسكـرية
احلاكمـة أمس االثنني ان "مـستوى
انتـش ــار اجليــش ليــس كمــا كــان يف اول ي ــوم من
االنقالب" الـذي اطــاح الثالثـاء بــرئيـس الـوزراء
ثاكسني شيناواترا.
واكــد ان اجلـيــش الــذي يـن ـشــر ق ــواته يف م ــواقع
استـراتـيجيـة يف العـاصمـة التـايالنـديـة "يتـوقع
العــودة الــى الـثكـنــات عـنــدمــا يـتـم االعالن عـن
دستور انتقالي ورئيس جديد للحكومة".
واعلن مسؤولون عسكريون خالل نهاية االسبوع
ان رئـي ــس وزراء جـ ــديـ ــدا قـ ــد يـتــم تعـيـيــنه غـ ــداً

اعلن وزيـر الـدفــاع البـلجيـكي انــدريه فالهــو يف جنـوب
لـبن ــان حيـث سيـنتـشــر ق ــريبــا نحــو اربعـمئــة عــسكــري
بلجيـكي ان بالده تعتزم مـساعدة قـوة الطوارئ الـدولية
يف جنـوب لـبنـان (يـونيـفيل) املعـززة والـسكـان املـدنـيني.
وقــال الــوزي ــر خالل زيــارة الــى قــاعــدة تـبـنـني ان القــوة
البلجيكيـة التي ستنـضم الى اليـونيفيل ستـبدأ العمل
"بحلول االسبوع الثالث من تشرين االول".
وافق الـســويـســري ــون بنــسبــة  67.8ب ــاملئــة علــى ق ــوانني
جــديــدة تفــرض املــزيــد مـن القـيــود علــى حـق اللجــوء
وبنــسبــة  68ب ــاملئــة علــى تـشــدي ــد الهج ــرة ،كمــا افــادت
الـنتــائج الـنهــائيــة الستـفتــاء اجــري يف ســويـســرا .ولم
ترفـض اي مقاطعة (كـانتون) من املقـاطعات الـ 62التي
تكون االحتاد السويسري القوانني اجلديدة.

محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ..صورة من االرشيف

والـذي بلغ  60عـامـاً ،بعـد أن كـان
يتراوح بني  30و 40عاماً فقط.
وأش ــار ي ــونــس إل ــى أن ه ــذا يع ــود
إلـ ــى اســتخـ ــدام الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا
العــامليــة النـظـيفــة ،وأنه ال خـوف

م ــن عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـتـح ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ــى
استخدام تلك الطاقة.
إلى ذلك ،أفادت مصادر صحفية
يف القــاهــرة بــأن وزارة الـكهــربــاء
وال ـطـ ــاقـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة ،اعـتـمـ ــدت
رس ـم ـيـ ـ ـاً بـ ـ ــالفـعل إق ـ ــامـ ـ ــة ثالث
محطـات نوويـة لتـوليـد الطـاقة،
يف منطقـة الضبـعة شمـال غربي
م ـ ـص ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــاحـل ال ـبـح ـ ـ ــر
املتوسط.
وأوضـح ــت امل ـ ـص ـ ـ ــادر أن ال ـ ـ ــوزارة
أضـ ـ ـ ــاف ــت هـ ـ ـ ــذه اخل ـ ـطـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
برنـامجهـا املعتمـد خالل الفـترة
مــن  2002ح ـت ـ ـ ــى  2022واملعـ ـ ــدل
حـتـ ــى عـ ــام  2027مـنـ ــذ أسـ ــابــيع
قـليلــة ،حيـث لم يـكن مـدرجـاً يف
اخلطـة إقـامــة أي محطـة نـوويـة
يف منطقة الضبعة.
ونقلت رويترز عن مصدر مصري
م ـس ــؤول ق ــوله إن ه ــذه اخلـط ــة،
تعني أن الـوزارة ستـبدأ يف إنـشاء
امل ـش ــروع ق ــريـبـ ـاً ج ــداً ،حـيـث أن
إن ـش ــاء احمل ـط ــة حـت ــى دخـ ــوله ــا
اخلـ ـ ــدمـ ـ ــة ي ـ ـس ــتغ ـ ـ ــرق نحـ ـ ــو 10
سنوات.
تــأتي هــذه التـطــورات بعــد قلـيل
من تـوجـيه مـصـر انـتقـاداً الذعـاً
لـلغـ ـ ــرب ،بع ـ ــد ف ـ ــشل ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
الـ ــدولـي ـ ــة لل ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة يف
إص ـ ــدار ق ـ ــرار ي ـ ــدع ـ ــو إس ـ ــرائــيل
للـتخلص من بـرنامجهـا النووي
العـ ـسـك ـ ــري ،وق ـص ـ ــر اســتخ ـ ــدام
الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا الـنـ ــوويـ ــة علـ ــى
اجملاالت السلمية.

ميناء كيساميو الصومايل يسقط بيد
قوات املحاكم اإلسالمية

ال ـ ــسلـ ـط ـ ــة يف ب ـ ــانـك ـ ــوك ،ان
جلـن ــة ج ــدي ــدة بــصالحـي ــات
واسعـة ستتولـى التحقيق يف
قضـايا فساد مفترضة تورط
فــيهـ ــا اع ـضـ ــاء يف حـكـ ــومـ ــة
رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــوزراء املـ ـط ـ ـ ــاح به
تاكـسني شينـاواترا وميكن ان
ت ـ ـص ـ ـ ــادر كـل االمـالك الـ ـت ــي
متـت حـي ــازته ــا بـط ــرق غـي ــر
شرعية.
واعـلن العـسكـر الــذين بـرروا
االنـقالب االس ـب ـ ــوع امل ـ ــاضــي
مـتهمني شينـاواترا بـالفساد،
ان اللجنـة اجلـديــدة ميكنهـا
مـ ـصـ ـ ــادرة امالك االعـ ـض ـ ــاء
الف ـ ــاس ـ ــديــن يف احلـك ـ ــوم ـ ــة
واقاربهم.
ساحة رويال بالزا ..نشر دبابات قتالية
وق ـ ــال اجمللـ ــس العـ ـسـكـ ــري يف بـي ـ ــان اذيع عـبـ ــر
التلفـزيـون "ان اجمللـس يعتقـد ان بعـض اعضـاء
االربعاء.
ونـشرت قـوات املشـاة نحو  7200رجل يف بـانكوك احلكـومـة اســاؤوا استخـدام سـلطــاتهم وتـسـببـوا
يف حـني كثف سالح اجلـو انـتشـاره يف مطـار دون باضرار للبالد".
م ـ ــوانغ الـ ــدولـي كـم ـ ــا اوضح الـكـ ــولـ ــونــيل اكـ ــار واضـاف ان اللجنة ستحقق "يف مـشاريع اطلقها
مـضيفـا ان البحـريـة نشـرت قـواتهـا يف ثـونبـوري اعضـاء احلكـومـة وحتـوم حـولهــا شبهـات فـسـاد.
وستحـقق مع اعضـاء احلكـومـة السـابقـة الـذين
على الضفة الغربية من نهر شاو فرايا.
إلى ذلك اعـلن العسكريـون الذين استـولوا على لهم امالك كبيـرة مشبوهـة اضافة الـى زوجاتهم
وابنائهم".

العواصم /وكاالت

قـالـت مصــادر اسالميـة صـومــاليـة
ان القوات الـتابعـة الحتاد احملـاكم
ـط ــرت علــى مـيـنــاء
االسالمـيــة سـي ـ
ـيل ــو مـتـ ــر عـن
ـاي ــو ( 400كـ ـ
ك ــي ـس ــم ـ ـ
العــاصمــة مقــديـشــو) الـصــومــالي
االستـراتيجـي يف السـاعـات االولـى
مـن صبـاح أمـس االثـنني بعـد فـرار
ـس ــؤول عــن تلـك
امل ـ ـ
احل ــرب ـ
ام ــي ــر ـ
املنطقة.
ـص ـ ـ ـ ــدر يف ال ــع ـ ـ ـ ــاصـ ــم ـ ـ ـ ــة
وق ـ ـ ـ ــال ـامل ـ ـ ـ
ـ
الصـوماليـة مقديشـو ان"كيسمـايو
ول ــم ـت ـ ـطـلـق رصـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة
ـط ــت ـ
س ــق ـ ـ
واحدة".
ـم ــد زعـيـم
ش ـ ــريف أح ـ
وق ــال شــيخ ـ
ـ
جماعـة احملاكم االسالميـة للقسم
الصـومـالي يف بـي بي سي ان عـددا
من رجـاله دخلـوا كيـسمـايـو بـينمـا
كان اخرون يحاصرونها.
شه ــود ع ــي ــان ان املـيلـي ـشـي ــا
وق ــال ـ
ـ
احملليـة قد انسحبت يف  40شاحنة
دون اطالق أي طلقـ ــة حني وصــول
مقاتلي احملاكم االسالمية.
وكانت قوات احملاكم االسالمية قد
انه ــا ســتحــتل ك ــي ـسـمـ ــايـ ــو
ـق ــالــت ـ
لـتـمــنع ـق ـ ــوات حفــظ الـ ــسالم مـن
استخدامها كرأس جسر.
ويعتـبر سقـوط كيسـمايـو يف ايدي
احملـاكـم االسالميـة ضـربـة جـديـدة

للحكـومة الصومالـية االنتقالية،
حيث كـانت املـدينـة حتت سـيطـرة
ـدف ــاع الـعقـيـ ــد بـ ــري أدن
وزي ــر ـال ـ ـ
ـ
أك ــد ـن ــائـبـ ــة (يـ ــوسف
ش ــي ــر ـال ــذي ـ
خ ــروجـه علـ ــى
م ــي ـ ــري مح ــم ــود) ـ
عجل يـوم أمس األول االحـد بعـد
حت ـ ـ ـ ــالـفـه بـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــأن
خـالف داخـل ـ
أسلــوب الــرد علــى احتــاد احمل ــاكم
االسالم ــي ــة ـال ــذي اس ــت ــولـ ــى عل ــى
مقديشـو وأجزاء أخـرى يف جنوب
ـوم ـ ــال يف وقــت سـ ـ ــابق ه ـ ــذا
ـص ـ ـ ـ
الـ ـ
العام.
يـذكــر أن العقيــد عبـد القـادر أدن
ش ــي ــر املعــروف ايـضــا بــاسـم بــاري
هـيرالـي وزير الـدفاع يف احلكـومة
املؤقـتة الـصومـاليـة الضعيفـة هو
ج ــوبـ ــا وهـ ــو
حت ــالف وادي ـ
ـائ ــد ـ
ـق ـ ـ
ـقل ــة سـيــطـ ــرت عل ــى
هـي ــئ ــة م ـسـت ـ
املنطقـة الواقعـة حول ثـالث اكـبر
مدن الصومال.
ـال ــة روي ــت ــرز لألنـبـ ــاء
وك ـ ـ
ـون ـسـبـت ـ
ـتح ـ ــدث ـب ـ ــاســم احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
للـ ــم ـ ـ
الصـومـاليـة املـؤقتـة عبـدالـرحمن
دينـاري قــوله ان يف الهجـوم علـى
خ ــرق لـ ــوقـف اطالق
ـاي ــو ـ
ك ــي ـس ــم ـ ـ
النار املتفـق عليه أثناء احملادثات
ج ـ ـ ـ ـ ــرت يف ال ــع ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة
ـال ـ ــت ــي ـ
الـســودانيـة اخلـرطــوم بني ممـثلي
احلكومة واحملاكم االسالمية.

الـتظـاهـرات مـستمـرة يف بـودابـست للـمطـالبـة بـاستقـالـة رئـيس الـوزراء فـريينيـتش
بودابست /اف ب
تـواصلت الـتظـاهـرات ضـد احلكـومـة
اجملـريـة مـسـاء أمـس األول االحـد يف
بـ ـ ــوداب ـ ــس ــت بعـ ـ ــد ان بـلغ ــت ذروتهـ ـ ــا
السبت ويتـوقع ان تستمر مع اقتراب
االنتـخابـات البلـدية املـقررة يف االول
من تشرين االول.
وجت ـ ـمـع ثـالثـ ـ ـ ـ ـ ــة االف شـخ ـ ـ ــص يف
سـاحـة كـوسـوث يف العـاصمـة اجملـريـة
لليـوم الـسـابع علــى التـوالـي يف حني
جتـ ـ ــاوز عـ ـ ــدده ــم  15الفـ ـ ــا الـ ـ ـس ـبــت
املاضي.
واعلــن ك ـ ــري ـ ـس ـتــي ـ ــان ه ـ ــاي ـ ــدو اح ـ ــد
الــن ـ ــاطقــني ب ـ ــاســم جلــن ـ ــة تــنـ ـظ ـيــم
الــتجــمع ـ ــات والقـ ــريـب مـن الـيـمـني
"اكـيــد ان الـتـظــاه ــرات بلغـت ذروتهــا
ال ـسـبـت لـكــنهـ ــا سـتـت ـ ــواصل طـ ــوال
االسبوع".
وتــوقـع منـظمــو التـظــاهــرة مـشــاركــة

يف دعــم او ابع ــاد وســط الـي ــس ــار مـن
الـسلـطــة بعــد ان فــاز مجــددا بهــا يف
نيسان املاضي.
ورد فـي ــريـنـتــش جـي ــورتــش ــانـي ال ــذي
رفـض مـن ــذ ب ــدء ح ــرك ــة االحـتج ــاج
االستقالـة ،متهما اوربان "بـالتواطؤ"
مع اليمني املـتطرف احلاضـر بكثافة
يف التظاهرات.
وكـ ـ ــرر جــيـ ـ ــورت ـ ــشـ ـ ــانــي يف ت ــص ـ ـ ــريح
السبوعيـة "فازارناب ريغل" انه يعتزم
مـ ـ ــواصلـ ـ ــة االصالح ـ ــات راف ــض ـ ــا اي
عالقة بني نتائج االنتخابات البلدية
القادمة والقضايا السياسية.
وق ـ ـ ــال "س ـ ـ ــان ـ ـ ــاضـل م ــن اجـل ه ـ ـ ــذه
الـ ـ ـســيـ ـ ــاسـ ـ ــة وان حتـ ـ ــديــث احلـ ـ ــزب
االشتراكي يندرج ضمن معركتي".
وكـانـت التـظـاهـرات الـتي حتــولت يف
مــطلع االسـبــوع الــى م ــواجهــات بـني
بعض املـئات من املشاغـبني والشرطة

هادئة ملـا بني  10الى  15الف شخص
اللـيلة لكـنهم لم يبـدوا متاكـدين من
بلوغ هذا الهدف.
وكـان عـدد املـتظـاهـريـن بلغ عـشــرين
الف ـ ــا ال ـسـبـت يف س ـ ــاح ـ ــة الـب ـ ــرمل ـ ــان
للـمطــالبـة بــاستقـالــة رئيـس الـوزراء
االشتــراكـي فيــريـنتــش جيــورتـشــاني
ال ـ ـ ــذي اعــت ـ ـ ــرف بـ ـ ـ ــانه ك ـ ـ ــذب ح ـ ـ ــول
االصالحات االقتصادية.
وقــال هــايــدو انـه يتــوقـع "انخفــاضــا
تـدريجيا يف عـدد املتظـاهرين" خالل
االيام املقبلة مع اقتراب االنتخابات
الـبلدية واعلن جتميـد حركة التاسع
والعشـرين من ايلـول قبل يـومني من
اجراء عملية االقتراع.
ويـنــظ ــر حـ ــزب فـيـ ــدش اكـبـ ــر حـ ــزب
مييني يتزعمه رئيس الوزراء السابق
ف ـيـكــت ـ ـ ــور اورب ـ ـ ــان ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه
االنتخـابـات مبثـابـة اسـتفتـاء سيـبت

اسف ـ ــرت عــن سق ـ ــوط  250جـ ـ ــريح ـ ــا
وت ـ ـ ــوق ـيـف م ـئ ـتــي شـخـ ــص لـكــن لــم
ي ـ ـ ـسـجـل اي حـ ـ ـ ــادث يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر م ــنـ ـ ـ ــذ
اخلميس.
وان ــدلعـت االحـتج ــاج ــات يف الـث ــامـن
عشـر من ايلـول يف بودابـست بعـد بث
مـنـ ــاق ــشـ ــة جـ ــرت يف جل ــسـ ــة مغـلقـ ــة
شــارك فـيهــا رئـيــس الــوزراء واعـتــرف
انه خدع الـبالد عندما اخفـى برنامج
تقــشف بــدا يـطـبقه يف حــزي ــران ،من
اجل الفـوز بــاالنتخـابـات التـشــريعيـة
يف نيسان.
وطـ ــالـب اوربـ ــان بـ ــاســتقـ ــالـ ــة رئـي ــس
احلـك ـ ــوم ـ ــة اذا خ ــس ـ ــر االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
الــبلـ ــديـ ــة املقــبلـ ــة والـتــي يخـ ــوضهـ ــا
االشتـراكيـون من مـوقـع الضعف بعـد
اعـتــرافــات فـيــريـنـتــش جـيــورت ـشــانـي
بالكذب.

متظاهرون يف بودابست للمطالبة باستقالة رئيس احلكومة

البشري :املسؤولون األمريكيون يف السودان لن يسمح هلم بالسفر خارج اخلرطوم
BBC
ج ــدد ال ــرئـيــس ال ـس ــودانـي عـم ــر
البشـير معـارضتـه لنشـر اي قوات
دولـيـ ــة حلفــظ الـ ـسـالم يف اقلـيـم
دارفور.
ووصف القـوات الدوليـة املقتـرحة
بانها مبثابة قوات استعمارية.
وق ـ ــال الــب ـ ـشــي ـ ــر يف اول م ـ ــؤمت ـ ــر
ص ـحــفـ ـ ــي عــقـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودتــه مـ ـ ــن

نـيـ ــويـ ــورك حـيـث حــضـ ــر أعـمـ ــال
اجلمـعيــة العــامــة لالمم املـتحــدة
ان املـســؤولني االمــريكـيني الــذين
يــزورون الـس ــودان لن يـسـمح لـهم
ب ـ ـ ــالـ ـ ـسـف ـ ـ ــر خ ـ ـ ــارج الـع ـ ـ ــاصــم ـ ـ ــة
اخلرطوم.
واض ــاف البــشيــر ان هــذا احلـظــر
ي ـ ــأتــي ردا عل ـ ــى قــي ـ ــود ممـ ـ ــاثل ـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــرضـ ــت عـل ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني

السودانيني يف الواليات املتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال لـلـ ـ ـصـحـفـ ــيـ ــني "الـقـ ـ ـ ـ ــرار
االمريـكي يقضـي بان اي مـسؤول
سـوداني عنـده  25كيلـو متـر فقط
من البيت االبيض يف واشنطن".
واوضح الـب ـشـي ــر ان "اي م ـس ــؤول
امـ ــريـكـي سـيـ ــأتـي الـ ــى ال ــسـ ــودان
ســنخـتـم جـ ــواز سفـ ــره بخـم ــسـ ــة
وعـش ــرين كـيل ــو متــر مـن القـصــر

اجلمهوري فقط".
واضاف انه "حتـى لو هـم يعتذروا
ويــرفعــوا احلـظــر نحـن لـن نــرفع
احلظر".
ويف ال ـ ــوقــت ذاتـه اتهــم الــب ـ ـشــي ـ ــر
ال ــوالي ــات املـتح ــدة وب ــري ـط ــانـي ــا
بـ ـ ــاس ـتـغالل األوضـ ـ ــاع يف دارفـ ـ ــور
لـصــرف االنـظ ــار عن مـشــاكلـهمــا
الداخلية.

اجليش السريالنكي يشتبك مع املتمردين يف مواجهة بحرية
العواصم /وكاالت

قــال اجليـش الـسـريالنـكي ان قــوات البحـريـة
اغـرقت  11زورقـا للـمتمـردين التـاميـل وقتلت
ـرك ــة شـ ــرس ــة
مع ـ ـ
ـع ـ ــش ــرات مـن املـت ــم ــرديــن يف ـ
استمرت خمس ساعات وذلك خالل الساعات
االولى من فجر أمس االثنني.
وقـال بيـرسـي بيـريـرا كـبيــر مفتـشي الـشـرطـة
ـي"ك ــان هـنـ ــاك  25زورق ــا
الق ــوم ـ
ـرك ــز االمـن ـ
مب ـ ـ
ـ
أغ ــرقـت ق ــوات
وق ــد ـ
ـوب ــا ،ـ
ـبح ــرة ج ــن ـ ـ
للـن ــم ــور م ـ

زورق ـ ــا يف حــني ق ـتـل نح ـ ــو 70
ـري ـ ــة  11ـ
ـبح ـ ـ ـ
ـال ـ ـ
شخصا".
واضاف بيـريرا ان خمـسة من جـنود البحـرية
اصيبوا يف االشتباك.
واوضح ان البحـرية تعـتقد ان احـد كبـار قادة
البحـريــة من املـتمـرديـن قتل او اصـيب خالل
عل ـ ــى بعـ ـ ــد نح ـ ــو 80
ـبح ـ ــر ـ
االش ـتـ ــب ـ ــاك يف ـال ـ ـ
كـ ــيل ــوم ــت ــرا ش ــم ــالـي مـي ــن ــاء ـت ــريـن ــك ــومـ ــالـي
ش ــمـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــرق
ـج ــي ـال ـ ـ ــواقـع يف ـ
ـرات ـي ـ
االس ـ ــت ـ ـ ـ ـ
ـ

سريالنكا.
وأبلغ كـل من املـتمــرديـن واحلكــومـ ــة النــرويج
ال ــطـ ـ ــرفــني
ـوس ــط يف ـال ـ ــسالم بــني ـ
ال ـتــي تـ ــت ـ ـ ـ
اسـتعدادهم لـالجتماع الجـراء محادثـات بعد
أشه ــر النهـ ــاء فــصل
ـس ــة ـ
ـم ــأزق اسـت ــم ــر خ ــم ـ ـ
جديد من احلرب االهلـية ادى الى قتل مئات
ـامل ــدنـيـني واجل ــن ــود واملـت ــم ــرديـن مـنـ ــذ اواخ ــر
متـوز .ولـكن محـللني ودبلـومـاسـيني يـشككـون
ـادث ـ ـ ـ ـ ــات ـس ـ ـتـع ــق ـ ـ ـ ـ ــد ـب ـ ـ ـ ـ ــالـفـعـل.
احمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يف ان ـ

إرسائيل :عىل عباس أن ينسى هنائياً أمر اإلفراج
عن الربغوثي وسعدات

القدس  /ا ف ب

رفـ ـضــت اسـ ـ ــرائ ــيل أم ـ ــس
االثــن ــني طلــب ال ـ ــرئــيـ ــس
الـفلـ ــسـ ـط ـيــن ــي محــمـ ـ ــود
ع ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس االف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن
القيـاديـني الفلــسطـينـيني
مــروان البـرغـوثـي واحمـد
سعـ ــدات يف اطـ ــار صـفقـ ــة
تبـادل اسـرى فـلسـطيـنيني
مقــابـل جنــدي اس ــرائيـلي
محتجـز لـدى مجمـوعـات
مسلحة فلسطينية.
وقـال نـائـب رئيـس الـوزراء
االسرائيـلي شيمون بـيريز
لالذاعـ ـ ــة االسـ ـ ــرائ ــيلــيـ ـ ــة
الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ان "اب ـ ـ ــو م ـ ـ ــازن
(مـحم ــود عبــاس) يــرتـكب
خطـأ اذا مـا وضع شـروطـا
عـلى االفـراج عن (جلـعاد)
شاليت".

وك ـ ـ ــان اجلــن ـ ـ ــدي جـلـع ـ ـ ــاد
شـ ـ ـ ـ ــالـ ــيـ ــت خـ ـ ـطـف يف 25
حزيـران املاضـي من موقع
مح ــاذ لقـطــاع غ ــزة وذلك
مـن قبـل ثالث مجمـوعـات
فلـسطينيـة مسلحـة بينها
اجلنـاح العـسكـري حلـركـة
املـق ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ــة االسـالم ــي ـ ـ ـ ــة
(حـمـ ــاس) الـتـي تـتـ ــولـ ــى
رئاسة احلكومة.
م ــن جـه ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ــال
مــس ــؤول اس ــرائـيلـي رفـيع
املــستــوى ان عبـاس ميـكنه
ان "يـن ــس ـ ــى نهـ ــائـيـ ــا امـ ــر
االف ـ ــراج عــن الــب ـ ــرغ ـ ــوثــي
وسعدات".
وكــان عبــاس صــرح االحــد
ل ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــون "احملـ ـ ـ ـ ــور"
امل ــصـ ـ ــري انه ســي ــطـ ـ ــالــب
ب ـ ـ ـ ــاالف ـ ـ ـ ــراج ع ــن م ـ ـ ـ ــروان

البـرغوثـي امني سر حـركة
فـتح يف الــضف ــة الغ ــربـي ــة
واحــم ـ ـ ــد سعـ ـ ــدات االمــني
الع ــام للجـبه ــة الــشعـبـي ــة
لـتحــريــر فلـســطني .وقــال
"عنـدمـا يتـم التحـدث عن
م ـ ـ ـ ـ ــواصـف ـ ـ ـ ـ ــات األس ـ ـ ـ ـ ــرى
والـ ــذيـن سـن ــطلــب إطالق
س ـ ـ ــراحـهــم س ـيـك ـ ـ ــون مــن
بـ ــي ـ ـنـهـ ــم الـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ـ ــوثـ ــي
وسعدات".
وك ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ــيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
االســرائـيلـي ايهــود اوملــرت
اعلـن اجلـمع ــة اسـتع ــداده
لل ــتفـ ـ ــاوض مـع محــمـ ـ ــود
عــبـ ـ ــاس حـ ـ ــول م ـ ــسـ ـ ــألـ ـ ــة
االف ـ ـ ـ ــراج ع ــن مـعـ ـتـقـل ــني
فـل ـ ــس ـ ـط ـي ـن ـيــني مـق ـ ـ ــابـل
االفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ـ ــن
شاليت.

