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 واشنطنـ  أ.ف.پ: صوت مجلس النواب األميركي 
أمس األول على قرار مينع ابرام عقود عسكرية مع 
الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع 
في ايران.  وقــــال النائب الدميوقراطي رون كلني 
الذي يقف وراء النص »حان الوقت للقيام بخيار 
بسيط: ميكن للشركات دعم نظام ايران املارق او 
ابرام صفقات جتارية مع الدولة االميركية ووزارة 

الدفاع لكن ال ميكنها ان تفعل األمرين معا«.
 واقــــر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق 
بالنفقات العســــكرية، بـ 416 صوتا مقابل صوت 

واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله.
 ويقضي التعديل بان تقدم الشــــركات شهادة 
الى وزارة الدفاع تؤكد انها ال تســــتثمر أكثر من 
عشرين مليون دوالر في قطاع الطاقة اإليراني وال 

تبيع اي تكنولوجيا ميكنها مساعدة طهران على 
امتالك أســــلحة للدمار الشامل وال تسلم »كميات 
او نوعيات من األسلحة« التقليدية التي ميكن ان 
»تزعزع االســــتقرار«.  وليوقع الرئيس االميركي 
باراك اوباما هذه الفقرة يفترض ان يقرها مجلس 
الشيوخ كما هي او يتبنى صيغة خاصة به ويتفق 

على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.

 مجلس النواب األميركي يمنع الپنتاغون  من إبرام عقود مع شركات تستثمر في إيران

أوباما يرحب وإيران تشيد.. وإسرائيل تندد بـ »نفاق« مؤتمر حظر النووي 
عواصم ـ خديجة حمودة والوكاالت 

بني ترحيب أميركي وإشادة 
إيرانية وانتقاد عنيف من قبل 
اســــرائيل، أقر مؤمتــــر متابعة 
معاهدة منع االنتشــــار النووي 
الــــذي نظمتــــه األمم املتحــــدة 
واختتم فــــي نيويورك أول من 
امس، بيانه اخلتامي بالتوافق 
نص علــــى تنظيم مؤمتر دولي 
في 2012 جلعل الشرق األوسط 
منطقــــة خالية من األســــلحة 
النووية »مبشاركة جميع دول 

املنطقة«.
الذي جاء  ويشــــير االتفاق 
في 28 صفحة وتضمن 4 خطط 
عمل بشــــأن احملاور الرئيسية 
في املعاهدة وهي نزع األسلحة 
ومراقبــــة البرامــــج النوويــــة 
الســــلمي للطاقة،  واالستخدام 
يشير الى اســــرائيل بالتحديد 
بتأكيده انه »من املهم ان تنضم 
اسرائيل الى املعاهدة وان تضع 
النووية كافة حتت  منشــــآتها 
الشــــاملة للوكالة  الضمانــــات 
الدولية للطاقة الذرية«. ودون أن 
يأتي على ذكر ايران التي حتتدم 
املواجهة بينها وبني الغرب على 

خلفية ملفها النووي. 
الترحيب االميركي باالتفاق 
جاء علــــى أعلى مســــتوى من 
أوباما  الرئيس االميركي باراك 
الذي وصف في الوقت ذاته ايران 
بأنها »أكبر تهديد« لالنتشــــار 

النووي في الشرق األوسط.
وقال أوباما في بيان أصدره 
البيت األبيض »ترحب الواليات 
املتحــــدة باالتفاقيــــات التي مت 
التوصل اليها في مؤمتر مراجعة 
معاهدة حظر االنتشار النووي 
لعــــام 2010 مــــن اجــــل تعزيز 
النووي  نظام حظر االنتشــــار 

العاملي«.
أوباما الذي أكد أن الواليات 

املتحدة »تدعم منذ فترة طويلة« 
فكرة »الشرق االوسط ـ منطقة 
خالية من األسلحة النووية« اعتبر 
ان »السالم الشامل والدائم في 
املنطقة واالمتثال الكامل من قبل 
جميع الدول االقليمية بالتزامات 
احلد من التسلح وعدم االنتشار 
ضروريان« إلنشاء هذه املنطقة، 
معارضا بشدة »اجلهود الرامية 
الستفراد إسرائيل وسنعارض 
األعمال التي تعرض امن إسرائيل 

القومي للخطر«. 
واعتبــــر ان »التهديد األكبر 
لعــــدم االنتشــــار في الشــــرق 
األوسط وملعاهدة حظر االنتشار 
النووي هو فشل إيران في الوفاء 

بالتزامات املعاهدة«.
من جهته اصدر مستشــــار 
األمن القومي في البيت األبيض 
جيمس جونز بيانــــا منفصال 
النهائية  الوثيقة  ان  اعتبر فيه 
للمؤمتر »ســــتدعم جهودنا في 
التعامل مع بلدان مثل ايران التي 
تسعى الى قدرة اسلحة نووية 
في انتهاك لاللتزامات الدولية« 
واعتبر أن الوثيقة تخدم »تعزيز 
األمن القومي للواليات املتحدة 
وحلفائها مبن فيهم اسرائيل«.

إال أن جونز أبدى »حتفظات 
جدية حول جانب من قرار الشرق 
االوسط الذي يحتويه على الرغم 
من اتفاقنا على الوثيقة«، حيث 
نقل استياء الواليات املتحدة »من 
استفراد اسرائيل في بند الشرق 
األوســــط بوثيقة معاهدة حظر 
الى  النووي«، مشيرا  االنتشار 
ان »فشل القرار بذكر إيران وهي 
بلد ينتهك منذ أمد بعيد معاهدة 
حظر االنتشار النووي وقرارات 
مجلــــس االمن الدولي ما يطرح 
اكبر تهديد لالنتشــــار النووي 
في املنطقة ولســــالمة معاهدة 
حظر االنتشــــار هو ايضا مثير 

لالستياء«. 
بدورها، حملت إسرائيل التي 
تعد القوة النووية الوحيدة في 
الشــــرق األوســــط، بعنف على 
االتفاق الــــذي مت التوصل اليه 
في مؤمتر متابعة معاهدة عدم 
االنتشار النووي والذي ال يذكر 

سوى الدولة العبرية.
وقــــال مســــؤول حكومــــي 
إسرائيلي رفيع املستوى طلب 
عدم كشف هويته لوكالة فرانس 
برس ان »هذا االتفاق يحمل طابع 

النفاق«.
وأضاف ان »نص االتفاق لم 
يذكر سوى اســــرائيل ويغض 
النظر عن دول أخرى مثل الهند 
وباكستان وكوريا الشمالية التي 

متلك أسلحة نووية«.
وتابع ان »األخطر من كل هذا 
انه ال يذكر ايران التي تســــعى 

المتالك« هذه األسلحة.

إيران تشيد 

فــــي املقابل، أشــــادت إيران 
الســــبت بنتائج مؤمتر متابعة 
معاهدة منع االنتشــــار النووي 
التي توصلت الى اتفاق بشــــأن 
جعل الشرق األوسط خاليا من 
الســــالح النــــووي وطلبت من 
إسرائيل وضع جميع منشآتها 

النووية حتت الرقابة الدولية.
وقال علي اصغر ســــلطانية 
ممثل ايران لدى الوكالة الدولية 
الذريــــة لوكالة األنباء  للطاقة 
االيرانيــــة الرســــمية )ايرنــــا( 
»هــــذه خطوة الى األمام باجتاه 
اقامــــة عالم خال من األســــلحة 

النووية«.
وعن التحفظــــات االميركية 
بشأن مطالبة اسرائيل بذلك قال 

سلطانية »انها رمزية«.
»الواليــــات  ان  واضــــاف 
املتحــــدة مجبرة علــــى مواكبة 

مطالبة املجتمع الدولي اسرائيل 
باالنضمــــام الــــى معاهدة منع 
االنتشار النووي وفتح منشآتها 
النووية لعمليات تفتيش الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
هذا، وقد عبر أحمد أبوالغيط 
وزير اخلارجيــــة املصري عن 
ارتياحــــه لنجــــاح جهود مصر 
في تضمــــني الوثيقة اخلتامية 
للمؤمتــــر خطة عمــــل لتنفيذ 
قرار إخالء الشرق األوسط من 
األسلحة النووية، ومطالبة دولية 
إلسرائيل باالنضمام للمعاهدة. 
وأشــــار إلى أن هذا يعد أول 
جهــــد عملــــي حقيقــــي لتنفيذ 
القرار الدولي الــــذي اتخذ عام 
1995 إلخالء الشرق األوسط من 
النووية، بعد أن بقي  األسلحة 
15 عاما حبيس األدراج، كما أنه 
يتجاوب مع املبادرة التي أطلقها 
الرئيس مبارك عام 1990 بإخالء 
الشرق األوسط من أسلحة الدمار 

الشامل. 
وعزا الوزير هذا النجاح إلى 
املوقف املوحد والقوي للمجموعة 
العربية، ومتاسكها في مواجهة 
الضغوط القوية التي مورست 
خالل املؤمتر، وبشــــكل خاص 
فــــي أيامه األخيــــرة، لتخفيف 
محتوى اإلشارة للشرق األوسط، 
والتنصل من أي التزام ملموس 
لتنفيذ قرار إخالئه من أسلحة 

الدمار الشامل. 
وأضاف أن مصــــر خاضت 
املعركة التفاوضية في نيويورك 
كعضــــو قيادي فــــي املجموعة 
العربية، بجانب رئاســــتها لكل 
من حركة عدم االنحياز، وحتالف 
األجندة اجلديــــدة )تكتل دولي 
يعمل إلحــــراز التقدم في مجال 

نزع السالح النووي(.
وأوضح أن الوثيقة اخلتامية 
للمؤمتر قد عكست هذه األولويات 

مبا ال يــــدع مجاال ألي التباس، 
وبالتالي فــــإن اخلطوة املقبلة 
ســــتكون التحــــرك احلثيــــث، 
بالتنسيق مع املجموعة العربية 
ودول عــــدم االنحيــــاز، لبــــدء 
املفاوضــــات حــــول الترتيبات 
املنتظر حول  العملية للمؤمتر 
إخالء الشرق األوسط من األسلحة 
النوويــــة واملزمــــع عقده خالل 
عــــام 2012، والذي ســــتحضره 
جميع دول الشــــرق األوســــط، 
مبا فيها إسرائيل، باإلضافة إلى 
سكرتير عام األمم املتحدة، وكل 
من الواليات املتحدة وروســــيا 

وبريطانيا. 
جتدر اإلشارة إلى أن الساعات 
األخيرة للمفاوضات شهدت سجاال 
حادا في ظل إصرار مصر وأعضاء 
املجموعة العربية على اإلشارة 
إلسرائيل باالســــم ومطالبتها 
باالنضمام للمعاهدة، في الوقت 
الذي سعت فيه الواليات املتحدة 
حلذف أي إشارة إلسرائيل من 

الوثيقة اخلتامية.
وقادت مصر وإيران اجلهود 
املبذولة حلض إســــرائيل على 
االنضمــــام الــــى معاهــــدة منع 

االنتشار النووي.

ترحيب دولي عربي

وحظيــــت مقــــررات املؤمتر 
بترحيــــب دولي إذ رحب األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
بنتائج املؤمتــــر وقال متحدث 
باســــمه ان خطة العمــــل التي 
وضعت ترسي أساســــا متينا 
لتعزيز معاهدة حظر االنتشار 
النووي والتصــــدي للتحديات 

املقبلة.
واضاف املتحدث ان كي مون 
يتطلــــع الى تعــــاون مع الدول 
األطراف ويتابع املبادرات الواردة 
في الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.

حدد 2012 موعدًا لمؤتمر إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية 

فلسطينيون يحملون مصورا فلسطينيا جرح خالل االشتباكات مع قوات االحتالل احتجاجا على توسيع مستوطنة في الضفة            )أ.ف.پ(

محققون يفحصون اشالء انتحاري فجر نفسه في كابول أمس  )رويترز(

املستشار انتصار نسيم
نوري املالكي

طالبان تسيطر على منطقة برغمتال في شرق أفغانستان
املســـلحون النار على القافلة بعد 
االنفجار فرد عليهم أفراد الشرطة 
في تبادل إلطالق النار استمر لعدة 
ساعات قبل أن يتم استدعاء طائرات 
حلف شمال األطلسي )ناتو( التي 
قصفت موقع املســـلحني، غير أن 

أغلبهم الذ بالفرار.
في غضون ذلك، اعترفت القوات 
األمنية املســـاعدة للقوات الدولية 
املنتشرة في أفغانستان )إيساف( 
باملسؤولية عن مقتل ما اليقل عن 23 
مدنيا أفغانيا، قالت إنهم قتلوا عن 
طريق اخلطأ في والية )أورزوجان( 
الواقعة جنوب أفغانستان، في فبراير 
املاضي عندما قصفت طائرة أميركية 
من دون طيار قافلة من السيارات 
املدنيـــة اعتقادا منهـــا أنها تابعة 
ملسلحي حركة طالبان األفغانية، وقد 
أثار مصرعهم موجة غضب عارمة 
في أفغانســـتان.  وكشفت نتائج 
التحقيقات التي أجرتها »إيساف« 
حســـبما أوردته قناة »اجلزيرة« 
الفضائية أمس عما وصفته بالقصور 
في التدريـــب واالتصاالت واتخاذ 

القرارات في قواتها.

باكتيا شـــرق أفغانستان.  ونقلت 
شبكة »إن بي سي« األميركية أمس 
عن غـــالم داســـتاجير نائب قائد 
الشرطة اإلقليمي قوله إن مسلحني 
اثنني قتال وأصيب ستة آخرون في 
املعركة التي نشـــبت بني اجلانبني 
فـــي وقت متأخر من مســـاء أمس 

األول.  وأوضح أن قافلة الشرطة 
كانت في طريقها إلى مقاطعة داندي 
باثان عندما انفجرت عبوة ناسفة 
مزروعة على جانـــب الطريق في 
إحدى العربات لتســـفر عن مقتل 
الشـــرطة اخلمسة وإصابة  رجال 
قائد الشـــرطة باملقاطعة.  وأطلق 

واعتقال عدد أخر منهم، مضيفا أن 
بعض عناصر الشرطة انضمت إلى 

عناصر احلركة.
 من جهة أخرى، لقي خمسة من 
رجال الشرطة األفغانية مصرعهم 
وأصيب آخر في كمني أعده مسلحون 
إقليم  استهدف قافلة للشرطة في 

 عواصم ـ وكاالت: قال قاســـم 
باميان قائد شرطة إقليم نورستان 
األفغاني أمس إن متشددي حركة 
طالبان سيطروا على منطقة نائية 
في شـــرق البالد بعد قتال عنيف 
استمر أليام.  وقال باميان إن القتال 
اندلـــع االســـبوع املاضي مبنطقة 
برغمتال في االقليـــم النائي الذي 
يقع على احلدود مع باكستان عندما 
اقتحم املئات مـــن مقاتلي طالبان 
وسط املنطقة.  وأضاف لرويترز 
»تراجعت قوة الشرطة في املنطقة 
أيام من  ألســـباب تكتيكية بعـــد 
القتال«، وذكر أنه ال بوادر إلرسال 
تعزيزات على الرغم من املطالبة بها 
مرارا، وصرح بأن مئات القرويني 
املسلحني انضموا إلى الشرطة في 

محاولة لصد املتشددين.
 بدوره أعلن ذبيح اهلل مجاهد 
املتحدث باســـم طالبان ان مقاتلي 
احلركة أوقعوا إصابات بالغة في 
صفوف الشرطة األفغانية والقرويني 
الذين يقاتلون معها. بعد سيطرتهم 
على مديريـــة »برغمتال« ومتكنوا 
من قتل أكثر من 20 شرطيا أفغانيا 

»إيساف« تعترف بمسؤوليتها عن مقتل 23 مدنيًا

 المالكي متمسك برئاسة الحكومة المقبلة
في عواصم الدول األخرى، وعلى 
الدول أن حتترم خيارات الشعب في 
تشكيل حكومته، وعلى السياسيني 

أن يحترموا هذه النقطة«.
املالكي أن تفســــير  واعتبــــر 
الدستور ليس من حق أي أحد وهو 
من اختصاص احملكمة االحتادية، 
وإذا لم حتترم التفسيرات يجب أن 
نشكك في العملية السياسية التي 

مرت على مدى أربع سنوات.
وأكد أن املرجع السيستاني أبدى 
اهتماما كبيرا بضرورة اإلســــراع 
باحلوارات لتحقيق مطالب الشعب 
العراقي، وشــــدد علــــى ضرورة 
استمرار العملية السياسية وعدم 

انتكاستها وهذا ما نريده نحن.
قــــوات األمن  ألقت  ميدانيــــا، 
العراقية مبحافظة نينوى شمال 
العراق أمــــس القبض على امرأة 
انتحارية ترتدي حزاما ناسفا مع 
تسعة مســــلحني حاولوا تفجير 
مجلس عزاء غرب املوصل مركز 

احملافظة.

غيرهــــا ألنه ال يتدخــــل في مثل 
هذه القضايا، ويقول دائما »يجب 
أن ترجعوا فيها إلى املؤسســــات 

الدستورية«.
 ولفت املالكي إلى أنه »مستعد 
لعقــــد لقاء مع القائمــــة العراقية 
في حال اتفقت علــــى من ميثلها 
في اللقــــاء«، مبينا أن »احلكومة 
يجب أن تشــــكل في بغداد وليس 

حتكمها سواء كانت مسموعة أو 
مرئية، وقد أعلنت وزارة اإلعالم 
هذه القواعد بالفعل ويجب على 
اجلميع االلتـــزام بها، ثانيا: من 
القواعد االساسية املهمة املساواة 
بني جميع االحزاب واملرشـــحني 
فـــي احلصـــول علـــى تغطية 
إعالمية عادلة ومحايدة، وبذلك 

ملنظمات املجتمع املدني املصرية.
العليا  اللجنة  وأكد رئيـــس 
لالنتخابـــات تلقيه 15 شـــكوى 
بشأن عدم قبول أوراق الترشيح، 
مشددا على انه مت التحقيق فيها، 
التي تصدر  وبالنسبة للحاالت 
فيها أحكام قضائية فان احلكم 

يتم تنفيذه فورا.
وعن أهم القواعد التنظيمية 
للحمالت االنتخابية، شدد نسيم 
على ان احترام مبادئ الدستور 
وحظر التعرض للحياة اخلاصة 
الوحدة  او تعريض  للمرشحني 
الوطنية للخطر وحظر استخدام 
الشـــعارات الدينيـــة او الدعوة 
للتمييز، كما يحظر قبول أموال 
العنف  او استخدام  من اخلارج 
او التهديد او تقدمي الرشـــاوى، 
ويحظر اســـتخدام املمتلكات او 
األموال العامة او أماكن العبادة او 
املؤسسات التعليمية في احلمالت 

االنتخابية. 

االنتخابية او منع الناخبني من 
اإلدالء بأصواتهم، وتقوم احملاكم 
اإلدارية بالنظر في تلك االتهامات 
ألنها اجلهة املختصة بالنظر فيها، 
وإذا استخدم احد املرشحني أمواال 
من اخلارج او شعارات دينية او 
تضمنت حملته نوعا من التمييز 
على اساس النوع او العرق فان 
العليا  اللجنة  من حق رئيـــس 
لالنتخابات ان يطلب من احملاكم 

اإلدارية إلغاء ترشيحه.
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس 
لالنتخابات نفـــى ما تتردد عن 
عرقلـــة اإلعالميني عـــن القيام 
بدورهم في نقل ما يحدث داخل 
اللجان االنتخابية، مشددا على 
ان التغطيـــة اإلعالميـــة عادلة 
ومتســـاوية ومحايدة بالنسبة 
املتنافســـني، ومن اجل  جلميع 
ذلك فقـــد أقرت اللجنـــة العليا 
لالنتخابات سلسلة من اخلطوط 
اإلرشادية واملعايير التي يجب ان 

نتأكد أنه ليس هناك أي عرقلة 
التغطية  فـــي  لعمل اإلعالميني 

االنتخابية.
املنـــوط بها  وعن اجلهـــات 
مبراقبة االنتخابات، أكد نســـيم 
ان لقانـــون االنتخابات امناطا 
معينة من األشخاص واجلماعات 
ملراقبة العملية االنتخابية، وتقدمي 
تقرير عنها، ومن هؤالء املراقبون 

القضائيون.
موضحا أن اللجان االنتخابية 
على مســـتوى الدوائـــر تقتصر 
عضويتها على القضاة العاملني، 
وهذه اللجان مسؤولة عن اإلشراف 
على العمليـــة االنتخابية في كل 
دائرة ومراقبتها، كما تقوم اللجان 
أيضا بارســـال مجموعـــات من 
القضاة للمراقبة امليدانية للعملية 
االنتخابية ملراقبة مراكز االقتراع 
والتحقيق في الشكاوى التي تقدم 
وإزالة اسبابها، هذا باإلضافة إلى 
ممثلي املرشحني، واملراقبني التابعني 

القاهرة ـ خديجة حمودة
قبيل موعد انتخابات مجلس 
الشورى النصفية والتي من املقرر 
إجراؤها بعد غـــد الثالثاء، نفى 
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
املستشار انتصار نسيم ما يتردد 
عن تعرض القيادة السياســـية 
في مصر لضغوط خارجية من 
اجـــل االنتخابات حتى تتســـم 
بالشـــفافية والنزاهة، مؤكدا أن 
الدستور وحظر  احترام مبادئ 
اســـتخدام الشعارات الدينية أو 
الدعوة للتمييز أو قبول أموال من 
اخلارج من أهم القواعد التنظيمية 

لالنتخابات املقبلة.
التي  التجـــاوزات  وعن أهم 
تتعرض لها العملية االنتخابية 
وكيفية التصدي لها، اكد نسيم ان 
القانون يحدد عددا من التجاوزات 
في االنتخابات مثل تقدمي الرشاوى 
أو استخدام العنف أو التهديدات 
او إساءة استخدام مواد الدعاية 

بغــــداد ـ وكاالت: جدد رئيس 
تكتــــل دولــــة القانــــون ورئيس 
احلكومة العراقي املنتهية واليته 
نوري املالكي متســــكه بالترشح 
لرئاســــة احلكومة املقبلة، مؤكدا 
أن »دولة القانون مازالت متمسكة 
الوحيد لشغل منصب  مبرشحها 

رئاسة احلكومة املقبلة«.
تصريحات املالكي جاءت عقب 
اجتماعه باملرجع الشيعي االعلى آية 
اهلل علي السيستاني الذي نقل عنه 
نفيه دعم أى قائمة، وأنه يقف على 

مسافة واحدة من اجلميع. 
وقال املالكي في مؤمتر صحافي 
عقده عقب لقائه السيستاني في 
النجف أمس إن »حوارات ائتالف 
دولة القانون الذي يتزعمه مازالت 
مستمرة مع اإلئتالف الوطني من 
أجــــل االتفاق على مرشــــح واحد 
لرئاســــة احلكومة املقبلة، واسم 

التحالف اجلديد«.
 وأضاف أن املرجع السيستاني 
لم يقدم دعما للقائمة العراقية أو 

اعتقال انتحارية و9 مسلحين حاولوا تفجير عزاء 

نسيم: مصر ال تتعرض لضغوط من أجل شفافية االنتخابات
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات يؤكد لـ »األنباء« أن احترام الدستور أهم القواعد التنظيمية 

الخرطوم تؤكد وقوف شركات استثمارية 
وراء »تهديد« الديبلوماسيين السعوديين 

مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تنطلق غدًا 

اخلرطـــوم ـ وكاالت: قالت وزارة اخلارجية الســـودانية إن 
شركات منافسة للمستثمرين السعوديني في السودان تقف وراء 
رسائل التهديد التي أرسلت لديبلوماسيني في السفارة السعودية 
باخلرطوم حسبما أوضحت حتقيقات أولية أجريت عقب تكرار 

تلقي عدد من الديبلوماسيني السعوديني تهديدات بالقتل.
وأشار معاوية عثمان املتحدث باسم اخلارجية السودانية في 
تصريحات نقلتها امس إذاعة األمم املتحدة املسموعة باخلرطوم 
إلى أن العالقات بني البلدين لن تتأثر بهذه احلادثة، مشيرا إلى 
استمرار التحقيق في األمر للقبض على اجلناة وتقدميهم للمحاكمة. 
في اشارة الى تلقي نائب القنصل السعودي وآخرين من السفارة 

السعودية عبر هواتفهم اجلوالة رسائل تهديد بالقتل. 
في سياق آخر، قال البروفيسور إبراهيم أحمد عمر نائب رئيس 
حزب املؤمتر الوطني احلاكم بالسودان ان الشروع في تشكيل 
احلكومة الســـودانية اجلديدة سيبدأ غدا، معربا عن توقعه ان 
يكون االجتماع املقرر عقده اليوم للحكومة احلالية هو االجتماع 

االخير للوزراء القدامى الذين سيتم إعفاؤهم من مناصبهم.
وأوضح عمر في حديث الليلة قبل املاضية لإلذاعة السودانية 
أن مشاورات عديدة جرت ملشاركة القوى السياسية األخرى في 
تشكيل احلكومة اجلديدة وقال »إن حزب املؤمتر الوطني اشترط 
ملشاركة األحزاب األخرى في احلكومة املقبلة االعتراف بنتائج 

االنتخابات واملوافقة على برنامج احلزب احلاكم«.
وأشار إلى أن تصريحات بعض زعماء املعارضة عن تزوير 
االنتخابات وعدم االعتراف بنتائجها أخرجتهم من دائرة املشاركة، 
مؤكدا أن اختيار احلكومة اجلديدة سيتم من قبل الرئيس السوداني 

عمر البشير وحده دون التزام ألي جهة.

تايلند ترفع حظر 
التجول وتبقي 

على حالة الطوارئ
ـ يو.بـــي.آي: أعلن  بانكوك 
رئيس الوزراء التايلندي أبهيست 
فيجاجيفا امس أن حكومته لن 
متدد حظر التجول في العاصمة 
بانكـــوك و23 مقاطعـــة أخرى 
بعد ان جنـــح اجليش في انهاء 
احتجاجـــات دموية للمعارضة 

على مدى اسابيع.
ونقلـــت صحيفـــة »بانكوك 
بوســـت« عن أبهيست قوله: إن 
قوات األمن قـــادرة على ضبط 
الوضع غير أنه شـــدد على أن 
احلكومة »ستســـتمر في فرض 
قانون الطوارئ لضمان السالم 
والنظام«. وقال إن القرار يتوافق 
مع توصيات مركز تسوية احلاالت 
الطارئة الذي قال إن الوضع حتت 
الســـيطرة ودعا إلى رفع حظر 
التجول مع إبقاء حال الطوارئ. 
وكان حظـــر التجول فرض في 
19 اجلاري. الى ذلك، قال رئيس 
الوزراء إن من غير املرجح إجراء 
العـــام. وأضاف  انتخابات هذا 
»يبدو أن من الصعب جدا إجراء 

انتخابات بنهاية هذا العام«.


