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اعلن الـرئيـس البـرازيلي لـويـس اينـاسيـو لـوال دا سيلفـا
احلداد الوطني ثالثة ايام علـى ضحايا طائرة البوينغ-
737 الـبـــــالغ عــــددهــم 1500 شخــصــــا، لـكـن الــــسلــطــــات
املالحـية لـم تؤكـد حتـى اآلن ما اذا كـان ثمـة ناجـون من
احلـادث. واعلـن املتحـدث بـاسم الـرئـاسـة انـدريه سـينغـر
يف بـيان "بـألم عمـيق تبلغ الـرئيس لـويس اينـاسيـو لوال
دا سـيلفــا نبـأ احلـادث الــذي اودى بحيـاة الـركـاب وافـراد
الـطاقم الذين كانـوا متوجهني من مانـاوس الى برازيليا

مساء اجلمعة".

دستور
تبنـى برملـان صربـيا دسـتورا جـديدا يـؤكد سـيادتـها عـلى
كـوسـوفــو بيـنمـا يـفتـرض ان حتـدد االمم املـتحـدة الـتي
تتـولى ادارة االقليم منـذ 1999 قبل نهايـة العام اجلاري،
وضعه اجلديـد. واعلن رئيس البرملان بردراغ مركوفيتش
ان "جمهـوريـة صــربيـا اقــرت دستـورا جـديـدا لـصــربيـا"،
وذلـك بعــد تـبـنـي الـنـص مبـــوافقــة 242 نــائـبــا مـن اصل
.250 واعلـن الـبــرملــان عـن اسـتفـتــاء يف 28 و29 تــشــريـن
االول حــول الــدسـتــور اجلــديــد الــذي يـتـطلـب مــوافقــة
خمــسني بــاملئـة مـن النـاخـبني علــى االقل ليــدخل حيـز

التنفيذ.

انهيار
اعلنت الـسلطـات الكنـدية أمـس االحد ان جـسرا يـشكل
طـريقـا سـريعـا انهـار يف الفـال ضــاحيـة مــونتـريـال ممـا
اسفــر عن جــرح خمـســة اشخــاص وسقــوط قـتلــى علــى
االرجح يف سـيــارتـني عـــالقـتـني حتـت االنقــاض. وقــالـت
اجهزة االغـاثة ان خمسـة اشخاص جرحـوا بينهم ثالثة
اصابـاتهم خطيـرة عندمـا سقطت سيـاراتهم عنـد انهيار
اجلسر. اال ان سيارتني اخريني على االقل كانتا تسيران
علـــى اجلـــزء الـــسفلـي مـن الـطـــريق الــســـريع مـــا زالـتـــا

عالقتني حتت انقاض اجلسر.

تخصيص
اعلنت مـتحدث بـاسم قصـر بكنغهـام ان ملكـة بريـطانـيا
اليـزابيث الثانيـة وضعت بتصرف مـوظفة مسلمـة غرفة
يف احـد مـســاكنهـا لـتتـمكـن من اداء الـصالة خالل شهـر
رمـضــان. واخلـيت غـرفـة يف قـصـر ونـدسـور غــرب لنـدن،
لنـاجـينـا شـودري )19 عـامــا( التـي تعـمل يف محـل لبـيع
القـطع التـذكـاريـة، خالل رمضـان. وميكنهـا اداء الصالة

يف هذه الغرفة.

اقتراع
فـتحت مـراكــز االقتـراع ابـوابهـا أمـس االحـد يف الـنمـسـا
النتـخابـات تشـريعيـة يرجـح فوز احلـزب احملافـظ الذي
يتــزعمه املـستـشـار فـولفغـانغ شـوسل علـى االشتـراكـيني
الدميـوقراطيني. ويـأمل شوسل الـذي اثار استـياء اوروبا
يف شبـاط 2002 بـتشـكيله حتـالفـا مع الـيمني املـتطـرف،
يف حتقيق فوز مماثل للفوز الذي حققه حزبه حينذاك
متقدما على االشتراكيني الدميوقراطيني للمرة االولى
مـنـــذ .1966 وحــصل حــــزبه حـيـنــــذاك علـــى 42.3% مـن

االصوات.

تأهب
افـاد مصـدر كيني رسـمي ان قوات االمـن الكينيـة وضعت
يف حالة تـأهب على طول الساحل بسبب الوضع االمني
يف الصومـال اجملاورة التي تشهـد حربا اهـلية منذ 1991
ويـوسع االسالميـون نفـوذهم يف ارجـائهـا. وقـال املسـؤول
عـن اقليم مـدينـة مـومبـاسـا الكـينيـة السـاحليـة )جنـوب
شــرق( مـحمــد معلـم "تلقـت كل القـطــاعــات احلكـــوميــة
املـكلفــة شــؤون االمـن علــى الـســاحـل تعلـيمــات واضحــة

لضمان امن مياهنا االقليمية".

مساعدات
خصصـت احلكومـة الهنـدية مـساعـدة بقيـمة 209 ملـيار
يـــورو علـــى مـــدى ثالث سـنـــوات يف محـــاولــــة للحـــد مـن
مـــوجـــة االنــتحـــار لـــدى مـــزارعــي القــطــن الغـــارقـني يف
الـديون يف غـرب وجنـوب البالد. وسـتقدم املـساعـدة على
شــكل دعــم وقـــــروض واعـــــادة جـــــدولـــــة ديـــــون املـــــزارعــني
واستثمـار يف مشاريع ري وتـنويع املزروعـات. وسجل عدد
مزارعي الـقطن الذين انتـحروا رقما قيـاسيا يف شهر آب
علـى الـرغم مـن مسـاعـدة قـدرهـا 670 مليـون يـورو كـانت

وعدت بها احلكومة يف اواخر حزيران.

جدار
صـوت مجلس الشيوخ االمـيركي على مشـروع قرار لبناء
جـدار علـى طــول اكثــر من ثلـثي احلــدود االميــركيـة مع
املكـسيك للتـصدي للـمهاجـرين غيـر الشـرعيني. وانـتهز
مـجلــــس الــــشــيـــــوخ الــيـــــوم االخــيـــــر مــن اعــمــــــاله قـــبل
االنتخـابـات البـرملـانيـة النـصفيـة املقـررة يف الـســابع من
تـشــريـن الثــانـي املقـبل كـي يتـبنــى نهـــائيــا مـشــروع قــرار
لـبنــاء جــدار بـطــول 1200 كـلم مـن اصل 3200 كلـم علــى
احلدود بني الواليات املتحدة واملكسيك. وحصل مشروع

القرار على اغلبية كبيرة مبوافقة 80 صوتا مقابل .19

أسباب
افادت االمم املتحـدة ان صاروخا فائق الـدقة موجهاً عن
بعـــد كـــان الــسـبـب يف تـــدمـيـــر مــــوقع تـــابـع لقـــوة االمم
املتحــدة يف اخليــام )جنـوب لـبنـان( يف متـوز املـاضـي من
قــبل الــطـيــــران االســــرائــيلـي وتـــسـبــب يف مقـتـل اربعــــة
مراقـبني دوليني. وجـاء يف بيـان لالمم املتحـدة ان املوقع
"تعـرض للقـصف والتـدميــر بصـاروخ زنـة 500 كلغ فـائق

الدقة موجه عن بعد يوم 25 متوز".

دعم
اعلـنـت احلكــومــة الـبلغــاريـــة انهـــا وافقـت علــى اقـتــراح
ارسال فرقاطة على متنها 160 رجال لدعم مهمة حفظ
الــسالم يف لـبـنــان الـتـــابعـــة لالمم املـتحــدة )يــونـيفـيل(.
وقـــالــت احلكـــومـــة يف بـيـــان "ان مهـمـــة الـبعـثـــة سـتـــدوم
شهـــرين اعـتبـــارا من 15 تـشـــرين االول 2006". وسـيكــون

على البرملان ان يوافق على القرار بالتصويت.

لقاءات
قـــال مـصـــدر دبلـــومـــاسـي مـصـــري ان وزيـــرة اخلـــارجـيـــة
االمـيــركـيــة كــونــدولـيــزا رايــس سـتلـتقـي يف الـثــالـث مـن
تشـرين االول يف القـاهـرة بثمـانيــة من نظـرائهـا العـرب.
وسـتلـتقـي رايــس وزراء خـــارجـيــــة دول مجلــس الـتعـــاون
اخلليجي الـست )السعـودية واالمـارات وقطر والـبحرين
والكــويـت وسلـطـنــة عـمــان( ومـصــر واالردن، حــسـب مــا

اوضح مصدر يف وزارة اخلارجية املصرية.

العواصم/ وكاالت
أعـلــــن اجلــــيــــــــش االســـــــــــرائــــيـلــــي
انـسحـاب آخـر وحـداته العـسكـريـة
مـن جـنـــوب لـبـنـــان يف الـــســـاعـــات
االولــــى مـن صـبــــاح أمـــس االحــــد
وذلـك مبــــوجـب قــــرار وقـف اطالق
الـنار الـذي أنهـى القـتال مـع حزب

اهلل. 
وقــال اجليـش االسـرائـيلي إن 200
جـنــدي عـبــروا احلـــدود مع لـبـنــان
إلـى داخل اسـرائـيل بعـد مـنتـصف

الليل. 
وبـدأت القوات اإلسرائيلـية مؤخرا
ترك مواقعها يف اجلنوب تدريجيا
بيـنمــا بــدأت قــوات األمم املـتحــدة
وقـوات اجليش اللبـناني بـالتمـركز

يف تلك املواقع. 
وقـــال املــســـؤولـــون اللـبـنـــانـيـــون إن
قــــائــــد القــــوات الــــدولـيــــة حلفــظ
الـــسالم يف لـبـنــــان، اجلـنــــرال أالن
بلـيجـــريـنـي، أعلـم رئـيــس الـــوزراء
اللـبنــاني فــؤاد الـسـنيــورة بــالقــرار
اإلســـرائـيلـي يف وقـت مـتـــأخـــر مـن

يوم اجلمعة. 
ويف وقـــت ســـــــــابـق مـــن األســـبـــــــــوع
املــــــــاضـــي، صــــــــرح قــــــــائــــــــد قــــــــوات
الــيـــــــونــيـفــيـل بـــــــأن االنـــــسـحـــــــاب

اإلسرائيلي سيكتمل السبت. 
وبــــــررت إســــــرائـــيل تــــــأخــــــرهــــــا يف
االنــسحــاب بـــالقــول إن عــددا مـن

املسائل األمنية ال يزال عالقا. 

بعــــــد انـــــسحــــــاب آخــــــر وحـــــــداته مــن لــبــنــــــان

اليونيفيل تريد التأكد من االنسحاب وإرسائيل حتذر حزب اهلل 

املنـاطق ومـن ثم سـنبــدأ بتـسـييـر
دوريـــات للـتـــاكـــد مـن عـــدم وجـــود
قــوات اســرائيـليــة فـيهــا". واضــاف
"سنقوم بتـسليم هذه املناطق الى
اجلـيش اللبـنانـي بعد 24 سـاعة".

أمـس االحد ان قـوة االمم املتـحدة
ســتــبــــــدأ يف تــــســيــيــــــر دوريــــــات يف
املــنــــــاطق الــتــي اخالهـــــا اجلــيــــش
االســـرائـيلـي للـتـــاكـــد مـن حتقـيق
االنــــــسـحــــــــاب. وقــــــــال ايـفــــــــانــكــــــــو
"يـفــتـــــــرض ان نــتـــــسـلــم رســمــيـــــــا

بـــشـكل احـــادي اجلـــانــب )القـــرار
1701( اذا لـــم يحــتــــــرم الـــطــــــرف

االخر"، يف اشارة الى حزب اهلل.
إلـــى ذلـك اعلـن املـتحـــدث بـــاسـم
القـوة الــدوليـة املــوقتـة يف لـبنـان
)يـــونـيفـيـل( الكــسـنــــدر ايفــــانكـــو

الـــوســــائل الـتـي لـــديـنـــا ملـنـعه مـن
ذلك".

من جانـبه اكد النـاطق باسم وزارة
اخلـــارجيــة مــارك ريغـيف لــوكــالــة
فرانـس برس ان "ال احـد ميكنه ان
يــتــصـــــور ان اســـــرائــيل ســتحــتـــــرم

مــن جــــــانــب آخــــــر صــــــرح رئــيـــــس
االركــان االســرائـيلـي اجلنــرال دان
حالـوتس ان جنودا اسـرائيليني ما
زالــوا متــواجــديـن يف بلــدة الغجــر
احلــــدوديــــة جـنــــوب لـبـنــــان أمـــس

األحد.
وقـــال اجلـنـــرال حـــالـــوتــس "انـنـي
سـعيــد بــرحـيل كــافـــة جنــودنـــا من
لبنان بـاستثناء قـرية الغجر وآمل
ان نتــوصل الــى تـســويــة يف االيــام

القليلة املقبلة الخالئها ايضا".
واكـد متحـدث عسـكري يف بـيان ان
اجلـــيــــــش "ســـيــــــــواصـل الـعـــمـل يف
قـــطــــــاع بلـــــدة الـغجـــــر طـــــاملـــــا لــم
تــتـــــوصـل القـــــوات االســـــرائــيلــيـــــة
والـــدولـيـــة )يـــونــيفــيل( واجلـيـــش
اللـبنــاني لـم يتـوصلـوا الـى اتفـاق

حول االمن يف هذا القطاع".
ولم يــوضـح اجليـش عـــدد اجلنــود
الـــــذيـن مـــــا زالـــــوا مـــــوجـــــوديـن يف
الغجـــر لكـنه قـــال انه "عــدد كـبـيــر

من العسكريني".
وتقع قــريـــة الغجـــر علــى احلــدود

الدولية بني لبنان واسرائيل.
كـمــــا حــــذرت اســــرائــيل مـن عــــودة
حــزب اهلل اللـبنــاني الــى االقتـراب
مـن حـــدودهـــا. وصـــرح حـــالـــوتــس
لالذاعــــة العـــسـكــــريــــة "اذا اقـتــــرب
حـــزب اهلل من احلــدود بـــاالسلحــة
وحـاول تـرمـيم بنـاه الـتحتيـة التي
دمـــرنـــاهـــا فـــانـنـــا سـنــسـتخـــدم كل

لبنان ما بعد احلرب

CNN   /موسكو - روسيا
شككـت روسيــا يف إمكــانيــة إغالق قـواعـدهـا
العــسكــريــة يف دولــة جــورجـيــا الـتـي زعـمـت
بدورها أن حتـركات عسـكرية روسيـة بالقرب
مـن حـــدودهــــا مع روسـيـــا، يف أســـوأ تـــدهـــور
للـعالقــــــات بــني اجلــــــارتــني مــنـــــــذ سقــــــوط

االحتاد السوفيتي.
وبـــدأت العالقــات بـني الــدولـتـني يف الـتــوتــر
منـذ تولي الرئـيس اجلورجي املـوالي للغرب
مــايـكل ســاكــاشفـيلـي، الــسلـطــة عــام 2003،

لـضلــوعهـم يف حلقــة الـتجـسـس الـــروسيــة،
وفق تـــصـــــــريح املــــــدعـــي العــــــام اجلــــــورجــي

لألسوشيتد برس.
ويتواجـد ما بني 3 آالف إلـى 4 آالف جندي
روسـي يف قـــاعـــدتـني روسـيـتــني بجـــورجـيـــا،
بجــــــانــب 2500 مــن قـــــــوات حفـــظ الــــــسالم
الـــــروســيــــــة يف اإلقلــيــمـــني االنفـــصـــــالــيــني

"أبخازيا" و"أوستيا اجلنوبية."
وطـوقت الـشـرطـة اجلـورجيــة اجلمعـة مقـر
اجليش الـروسي يف تبليسي، بـهدف اعتقال
ضــــــابـــط روســي آخــــــر تـــتهـــمه الـــــسلـــطــــــات

بالتجسس، إال أن روسيا رفضت تسليمه.
واتهــم إيفــــانـــــوف بعــض األعــضــــاء اجلــــدد
بـــالـنـــاتـــو - لـم يــسـمهـم - بـــدعـم جـــورجـيـــا
بصـورة غير مـشروعـة عسكـرياً، بقـوله: "من
الـواضح للغـاية  أن جـورجيـا فضلت اخلـيار
العـــسكـــري، خـيــــار القــــوة، حلل الـنـــزاعـــات
القـــائـمـــة يف جـنـــوب أوسـيـتـيــــا وأبخـــازيـــا..
تـصـــرفهـم هــذا لـــدفع قـــوات حفـظ الــسالم
خـارجـاً بـأي الطـرق.. ومـن ثم تقـدمي طلب

لاللتحاق بالناتو."
وكان الرئيس اجلورجي، قد تعهد إثر توليه
السلطـة بعد "ثورة الورود"، باالبتعاد ببالده
عـن محـــور روسيــا، وبـسـط الــسيـطــرة علــى
اإلقلـيمـني املنفـصلـني، والتقـدم لالنـضمـام

إلى حلف الناتو عام .2008

وبـلـغــت أوجـهـــــــا األربـعـــــــاء عـقــب اعــتـقـــــــال
الـسلـطـات اجلــورجيــة ألربعــة ضبـاط روس
بـتهـمـــة الـتجــســـس، نقالً عـن األســـوشـيـتـــد

برس.
وعلــى األثــر اسـتــدعـت روسـيــا سفـيــرهــا يف
جـــــــــورجـــيـــــــــا، كـــمـــــــــا سـحـــبـــت عـــــــــدداً مـــن
دبلـومــاسيـيهــا، وتقــدمت بـاحـتجـاج رسـمي

إلى األمم املتحدة.
وشكك قـائـد القـوات الـروسيـة يف جـورجيـا،
اجلـنـــرال أنــــدريه بـــوبـــوف، يف الـتــــزام بالده
بتـعهداتهـا بإغالق القـاعدتـني العسكـريتني
املـتبقـيتني يف جـورجيـا بنهـايـة العـام 2008،
قــائالً: "سـيقف اعـتقـال رجــالنـا والـتحفـظ
عليهم كعقبة أمام انسحابنا، طاملا لن جند

من يعد األسلحة لالنسحاب."
وبــدورهـــا اتهـمـت جــورجـيــا روسـيـــا بحــشــد
تعـزيـزات عـسكـريـة إضــافيـة قـرب احلـدود،
مــشيـرة إلـى تــوقعــات ببــدء أسطــول البحـر
األســــود الــــروسـي مـنـــــاورات بحــــريـــــة خالل
األيـام القليلـة املقبلة، ويف هـذا السيـاق قال
وزيــــــــر الــــــــداخـلـــيــــــــة اجلــــــــورجـــي، فــــــــانــــــــو
ميــرابيـشـفيـلي: "أنـصح رفقــائنــا بــسيــاســة

التلويح بالسيف."
وكـــــانــت محـكـمـــــة يف تــبلـيـــسـي قـــــد أمـــــرت
اجلــمـعـــــــة، بـــــــاســتــمـــــــرار الــتـحـفــــظ عـلـــــــى
العسكريني الروس ملـدة شهرين آخرين، كما
مــددت احتجـاز 10 مــواطنـني من جــورجيـا،

أزمة دبلوماسية بني روسيا وجورجيا تعرقل االنسحاب الرويس 
واشنطن/ وكاالت

وقع الــرئيــس االميــركي جـورج بــوش سلـسلـة
من العقوبات تـستهدف الدول االجـنبية التي
تـواصل تعـاونهـا مع ايــران يف القطـاع النـووي

وتبيعها اسلحة متطورة.
ويــــأتـي هـــــذا القــــانــــون الــــذي اقــــره مـجلـــس
الـشيـوخ بعـد يـوم واحــد من مـوافقــة مجلـس
الـنـــواب علـيه، بـيـنـمـــا اتفق االحتــاد االوروبـي
مـع طهران علـى فتح مفـاوضات صعـبة تـرمي
الـــى اقـنـــاع اجلـمهـــوريـــة االسالمـيـــة بــتعلـيق
تخــصـيـب الـيـــورانـيــــوم وتفـــادي ازمـــة دولـيـــة

كبيرة.
وقــال بــوش يف بـيــان "احـيـي الكـــونغـــرس النه
بــرهـن علــى التــزام احلــزبني مبــواجهــة نـظــام
ايـران القمعي ونـشاطـاته لزعـزعة االسـتقرار،

بتبنيه )قانون دعم حرية ايران(".
واضـاف ان "هـذا القـانــون سيحــدد العقـوبـات
االميـركيـة علـى ايـران ويـؤمـن الدارتي املـرونـة
لوضع العقـوبات يف الظـروف املناسبـة وفرض
عقوبـات على املـؤسسـات التي تـساعـد النـظام

االيراني يف تطوير اسلحة نووية".
وتـشـــارك روسيــا يف مـشــروع يقــدر بـنحــو 800
مليـون دوالر ملسـاعدة ايـران على بـناء محـطة
نـوويـة يف بـوشهــر وهي مـتهمــة ايضــا بتـزويـد
طهــران بـــاسلحـــة متـطــورة تـكنــولـــوجيــا. امــا
الـصني، فتـعد شـريكـا اقتـصاديـا كبيـرا اليران

الكونغرس يقر عقوبات عىل ايران 
والدول املتعاونة معها

ويــشتـبه يف انهـا تــزود اجلمهـوريــة االسالميـة
بالتكنولوجيا الضرورية لصنع صواريخ.

ويـنــص "قـــانـــون دعـم حـــريـــة ايــــران" علـــى ان
الـواليات املـتحدة يـجب ان تتبع سـياسـة "عدم
ابـرام اتفـاقـات تعــاون مع حكـومـات دول تقـدم
دعـمــــا لـبــــرنـــــامج ايــــران الـنــــووي او تــــزودهــــا

باسلحة تقليدية متطورة او بصواريخ".
ومبــــوجـب هــــذا القــــانــــون، ميـكـن لـلحـكــــومــــة
االمـيـــركـيـــة تقـــدمي مــســـاعـــدة الـــى محـطـــات
االذاعة والتلفـزيون التي تـدعم الدميقـراطية
والـتـي تـبـث بــــرامجهـــا يف ايـــران كـمـــا يقـضـي
بـــــدعــم ومتــــــويل املــنـــظــمـــــات وااليـــــرانــيــني او
االجـــــــــانـــب الـــــــــذيـــن يـــنــــــشـــــطـــــــــون مـــن اجـل

الدميوقراطية يف ايران.
كمــا وافق الكـوجنــرس األميــركي علـى متـديـد
العقـوبـات املفـروضـة علـى إيـران التي كـان من
املقـــرر ان تـنـتهـي هـــذا األسـبـــوع وتهـــدف إلـــى
وقف الـــدعـم املـــالـي الــــذي ميكـن ان يــســـاعـــد

إيران يف صنع أسلحة نووية. 
وسيجدد مشروع القرار العقوبات االقتصادية
-املعـروفة بـاسم قـانون عقـوبات ايـران وليبـيا-
ملـدة خمـسة أعـوام أُخرى إلثـناء الـشركـات عن

االستثمار يف قطاع الطاقة االيراني. 
واسـتبعـدت لـيبيـا التـي حسـنت العالقـات االن

مع الواليات املتحدة من هذه العقوبات . 

بانكوك/ وكاالت
اعلــن قــــــائـــــــد االنقـالب العــــسـكــــــري يف
تــــايالنـــد ســـونـثـي بـــونـيـــاراتـغلـني أمــس
االحــد ان اجلـنــرال املـتقــاعــد ســورايــود
شــوالنــونت )63 عــامــا( القــائــد الـســابق
للـجيـش ومــستـشـــار ملك تــايالنــد قـبل

منصب رئيس الوزراء.
وقــال اجلنـرال سـونـثي للـصحـافـيني ان
"اجلــنــــــرال ســــــورايــــــود قـــبل املــنـــصــب".
واضاف "حتـادثت مع اجلـنرال سـورايود
مـــرتـني وطلـبـت مـنه مــســـاعـــدة الـبالد.
وقـــــابلــتـه يف 28 ايلـــــول يف مــنـــــزله ملـــــدة

نصف ساعة".
وال يــــزال تعـيـني اجلـنـــرال ســـورايـــود يف
مــنـــصــب رئــيــــس الــــــوزراء يحــتـــــاج الـــــى

تصديق امللك  بوميبول.
من جهـة أخرى جـاء يف اعالن رسمي ان
ملك تــايالنــد اقــر أمـس االحــد دستــورا
مــوقتـا يعـطي قــادة االنقالب العـسكـري
صالحــيـــــات كــبــيـــــرة علـــــى االقل حــتـــــى
االنتخابات املقرر اجراؤها نهاية .2007
كمــا اعلن مـســؤول يف شبكــة التلفـزيـون
التــايالنــديـــة "أي تي يف"  ان الــسلـطــات
طـلبت مـن محطـات التلفـزة االستعـداد
لـتغــطيـــة حفل قــسم ميـني رئيـس وزراء

جديد.
من جهته قال قائـد اجليش التايالندي
اجلنـرال سونتي أمس االحد ان اجليش
اطلق سـراح أربعــة وزراء احتجــزوا عقب
انـقالب الــــشهـــــر املـــــاضــي علـــــى رئــيــــس

الوزراء تاكسني شيناواترا.
وكــــــــان تــــــــاكــــــســـني خــــــــارج الـــبـالد يف 19

شوالنونت يقبل منصب رئيس الوزراء 
وامللك التايلندي يقر الدستور املؤقت

من االعالن عن دستور مؤقت. 
إلـى ذلـك حظــرت اجملمـوعـة العـسكـريـة
التـايالنديـة موقعـا جامعـيا علـى شبـكة
االنتـــرنت كــان املـثقفــون يـتبــادلــون فـيه
النقـاش حـول تقـييـد احلـريـات املــدنيـة
الـتي فـرضهـا االنـقالبيــون منــذ التـاسع
عـــشــــر مــن ايلـــــول علــــى مــــا افــــاد احــــد

االساتذة أمس االحد.
وجــــاء يف مـــــا بقـي مـن مـــــوقع جـــــامعــــة
"مـدنايت" يف بـانكوك ان "هـذه الصفحة
معلقـة مـوقتـا الن املـنتـدى كـان يحتـوي

سبتمبر ايلول حني انقلب اجليش عليه
وخـشـي اجليـش أن يـثيـر الـوزراء االربعـة
وهـم تشـيدتـشاي فـاناسـاتيـديا وبـرومني
لــــرتـــســـــوراديج ونـيــــويـن تـــشـيــــدتـــشــــوب
ويــوجنـيــوت تـيــابــايــرات حتــركــا مـضــادا
لـلجـيـــش واعـتـبــــرهـم أكـثــــر املـــــرشحـني

للقيام بعمل من هذا النوع.
ويف مــؤشــر اخـــر علــى اسـتقــرار الـــوضع
بـدأت الـدبـابـات التي متـركـزت قـرب مقـر
احلـكـــــومـــــة مــنـــــذ بــــــدء االنقـالب تعـــــود
لـثكنـاتهـا صبـاح أمـس األحـد بعــد قليل

اخلرطوم - واشنطن/ وكاالت 
الـتقــى مــســؤولــون كـبــار يف االحتــاد االوروبـي مع
الرئيـس السوداني عمـر حسن البشـير يف محاولة
اليجـاد ارضيـة مـشتـركـة بشـأن سبل إنهـاء االزمـة
العـسكـريــة يف اقلـيم دارفــور وتخـفيف واحــدة من

أسوأ االزمات االنسانية يف العالم.
وقــال رئيـس املفــوضيــة االوروبيـة جـوزيه مـانـويل
بـاروزو اثنـاء مغـادرته قصـر الرئـاسة يف الـعاصـمة
الـســـودانيــة اخلــرطــوم"نـحتــاج للعـمل معـــا حتــى

نستطيع حتقيق سالم حقيقي يف دارفور.
وكـــــــان اسلــــــوب بـــــــاروزو مع الـــــســـــــودان أقل مـــيال
للمـواجهـة بـشـكل ملحــوظ من اسلـوب الـواليـات

املتحدة يف االيام االخيرة.
ولـم يشـر بـاروزو الـى قـوات حفظ الـسالم التـابعـة
لالمم املــتحـــــدة خالل تــصـــــريحــــاتـه املقـتــضـبــــة
ومتلـص مــســـؤول ســـودانـي مـن الـــرد علـــى ســـؤال
بـشأن قوات االمم املتحدة وقـال انه يجب ممارسة
ضغــــوط علـــى مـتـمـــردي دارفــــور للـتـــوقـيـع علـــى

اتفاقية سالم.
وقــال مـبعــوث االحتـــاد االوروبي بـيكــا هـــافيــستــو
لرويـترز "كال اجلانبني يحـاوالن يف الوقت الراهن

حل الصراع عسكريا."
وأضـــاف ان "هـــذا بـــالــطـبـع بعـيــــد كل الـبعـــد عـن
اتفاق السالم. نقـدم لكال اجلانبني رسالة مفادها
بـانه يـتعني عـليكـم أن تعمـال بطـريقـة مـنضـبطـة

واعطاء السالم فرصة."
إلـى ذلك قال مـسؤول بجـامعة الـدول العربـية ان
االمني العام للجـامعة عمرو مـوسى سيسـافر الى
الــســـودان الـيـــوم االثـنـني الجــــراء محـــادثــــات مع
الــرئـيـس الـســودانـي عـمــر حـسـن الـبـشـيــر بـشــأن

دارفور.
وقــال هــشــام يـــوسف مــسـتــشــار مــوســى لــرويـتــرز

حتركات دبلوماسية عربية وأوروبية
للحد من ازمة  دارفور

"سـيتـوجه )مـوسـى( الـى الـســودان. سيغـادر اليـوم
االثـنـني ويعـــود غـــداً لـيل الـثالثـــاء. الغـــرض مـن

الزيارة هو بحث القضايا املتعلقة بدارفور."
وقـــال دبلـــومـــاسـيـــون عـــرب ان مـصـــر واجلـــامعـــة
العـربيـة حتـاوالن اقنـاع اخلـرطـوم بـاملـوافقـة علـى
قــــرار مجلــس االمـن الــــذي يقـتـــرح ارســـال قـــوات
تـابعـة لالمم املتحـدة الـى دارفـور الستعـادة االمن

والنظام.
ورفض مسـتشار موسـى حتديد نوع الـرسالة التي
سـيـــوجههــا االمـني العـــام للـبــشـيــر او مــا اذا كــان
ســيحـــاول ممـــارســــة اي ضغــــوط علـــى الـــســـودان

لقبول قوات االمم املتحدة.
وألـقت مصـر يـوم اخلمـيس بـاللـوم علـى متمـردي
دارفـور يف انعـدام االمن بغــرب السـودان وقـالت ان
نـــشــــر اي قــــوة لالمم املــتحــــدة يجــب ان يحــظــــى

مبوافقة اخلرطوم.

املنامة/ ا ف ب
اعـلن وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلـس الــوزراء
رئيـس اجلهــاز املــركــزي للـمعلــومــات الـشـيخ
احـمد بـن عطيـة اهلل ال خليفـة ان البحـرين
لــن تـــطــبـق الــتـــصـــــــويــت االلــكــتـــــــرونــي يف
االنـتخــابــات الـبلــديــة والـتــشـــريعـيــة الـتـي
ستجـري يف 25 تشـرين الثـاني، منهيـا بذلك
جـدال مع املعـارضــة البحـريـنيـة الـتي اعلـنت

رفضها للتصويت االلكتروني.
ونقلت الصـحف البحرينيـة أمس االحد عن
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التصويت االلكرتوين لن يطبق يف االنتخابات البلدية يف البحرين
والـنـيـــابـيـــة يف 25 تــشـــريـن الـثـــانــي املقــبل
وسـتــشــارك فـيهــا اربع جـمعـيــات سـيــاسـيــة
كانت قـد قاطعت االنتخابـات التشريعية يف

. 2002
وهــــذه اجلــمعـيــــات هـي الــــوفــــاق الــــوطـنـي
االسالمية )الـتيار الرئيسي وسط الشيعة(،
العــمل الـــوطـنـي الـــدميـــوقـــراطـي )يــســـار
وقـــومـيـني ومــسـتـقلــني(، العـمـل االسالمـي
)شـيعيـة متـثل تيـار الــشيـرازيـني( والتـجمع
القـومي الـدميـوقـراطي )قـوميـون بعثيـون(.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

الــتــي تعــــزز مــنــــاخ الــثقــــة بــني احلـكــــومــــة
واجملتمع".

من جهته، اكـد االمني العام جلـمعية العمل
الــوطـنـي الــدميــوقــراطـي )يــســار وقــومـيـني
ـــــراهــيــم شـــــريـف ان اعالن ومــــســتـقلــني( اب
احلكـومة تخليهـا عن التصويـت االلكتروني
"جنـــاح لــضغـــوط اجملـتــمع املـــدنـي". وقـــال
"يبـدو ان احلكومة تدرك خـطورة ما جاء يف
تقـريـر الـبنـدر وآثــرت تقــدمي تنـازل بــسيـط

حيال مطالب املعارضة".
ومـن املقــرر ان جتــري االنـتخــابــات الـبلــديــة
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بــاملئــة مـن الكـتلــة االنـتخــابيــة اي نحــو 14
ألفا و784 ناخبا"، حسبما ذكرت الصحف.

ويف تــصــــريح لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس، رأى
االمني العـام جلـمعيـة املـنبـر الـدميـوقـراطي
الــتقـــدمـي )يــســـار( حــسـن مــــدن ان اعالن
احلـكـــومـــة الغـــاء الـتــصـــويـت االلـكـتـــرونـي

"خطوة ايجابية".
وقـال "انه امـر ايجـابي ان تـأخـذ احلكـومـات
يف االعتبار حتفظات القوى السياسية التي
لم جتد ضـرورة يف اعتماد النظام )...( لكن
يبقــى اننــا نتـطلع الـى مـزيـد مـن التــدابيـر
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الـشيخ احمـد ان "التصـويت االلكـترونـي هو
اخلـيــار الــتقـنــي املقـبـل ال محــالــة جلـمــيع
الـــدميـــوقـــراطـيــــات يف العـــالــم )...( اال انه
وللـمــصـلحــــة العـــامـــة رأيـنــــا رفع تـــوصـيـــة
للمدير التنفيذي لالنتخابات بعدم اعتماد
التـصــويت االلـكتــروني يف انـتخــابــات 2006
واعــتــمــــاد االلــيــــة الــتــي كــــانــت مــتــبعــــة يف

انتخابات 2002".
وتــابع ان "حجـم الكـتلــة االنـتخــابـيــة يـبلغ
295 الفـا و686 نـاخبـا"، مـوضحـا ان "الكتلـة
االنتخــابيـة يف اخلــارج تقــدر بنحــو خمـسـة
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اعتبرته املعارضة خطوة إيجابية

احد الضباط الروس املعتقلني يف جورجيا

صورة للملك التايلندي يف قصره

وزير اخلارجية السوداني مع جوزيه مانويل


