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الناخبون السودانيون في الكويت: البشير »وبس«
القائم باألعمال السوداني: 722 ناخبًا مسجلون لإلدالء بأصواتهم

)أحمد باكير(الزميلة بشرى الزين تتحدث إلى أحد الناخبني القائم باألعمال السوداني عمر دفع اهلل يدلي بصوته

سودانية تقترع مسؤولو املركز يشرحون للناخبني آلية االقتراع

بشرى الزين
توجه صباح امس افراد اجلالية السودانية 
املقيمون في الكويت الى مقر س���فارة بالدهم 
لالدالء بأصواتهم ف���ي اول يوم اقتراع الول 

انتخابات سودانية منذ 24 عاما.
وبدا االقبال على مركز االقتراع يسير بشكل 
عادي اال ان الناخبني الذين ادلوا بتصريحاتهم 
ل� »األنباء« اجمعوا على ان الرئيس عمر البشير 
هو املرشح االقوى واالوفر حظا للفوز بهذه 
االنتخابات ممثال ومتزعما حزب املؤمتر الوطني، 
مؤكدين ان االجنازات التي شهدتها السودان في 
عصره لم تعرفها اثناء حكم اي ممن سبقوه 

من الرؤساء.
القائم بأعمال السفارة السودانية عمر دفع 
اهلل وصف عملية االقتراع بأنها سارت بشفافية 
كاملة، مشيرا الى ان نحو 722 ناخبا مسجال 
ولهم احلق في التصويت من اصل 2300 سوداني 

مقيم في الكويت.
واوضح دفع اهلل ان عملية االقتراع مستمرة 
على مدى ثالثة ايام الختيار املرشح املفضل 
من بني 12 مرشحا، مبينا ان صناديق االقتراع 
املوجودة في السفارة سيتم اغالقها في الساعة 
احلادية عشرة ليال من اليوم الثالث، اي غدا، 
وبعد عملية الفرز ستعلن النتيجة وترسل الى 
اخلرطوم الضافتها الى باقي النتائج واالعالن 

عنها بصفة نهائية.
واض���اف ان عملية الفرز س���تكون داخل 
الس���فارة بحضور من يرغب من املواطنني، 
الفتا الى ع���دم وج���ود اي مندوبني ألي من 

املرشحني.
اما املستشار االقتصادي في السفارة عمر 
فرج اهلل ف���رأى ان االقبال الكثيف للناخبني 
س���واء داخ���ل الس���ودان او خارجها يعكس 
حرصهم على املشاركة وش���عورهم بأهمية 

هذه االنتخابات.
واضاف فرج اهلل ان السودانيني الذين هم 
خارج السودان يتابعون هذه االنتخابات بعني 
مختلفة نظرا ملا يلمسونه من التغيير الذي 
عرفته البالد في عهد الرئيس عمر البش���ير 
وما قدمه للس���ودان في املجاالت التعليمية 
واالقتصادية والبنية التحتية التي ش���ملت 
الطرق والنقل واملياه والكهرباء، مبينا ان هذه 
االجنازات تبرهن على وجود حكومة رشيدة 

تهتم مبصلحة الوطن واملواطن.
وذكر انه ما دامت حتققت هذه االيجابيات 
فان هذه االنتخابات تثبت هذه االيجابيات وتفرز 
حكومة منتخب���ة وفقا للضوابط املنصوص 

عليها، مش���يرا ال���ى ان دع���وة لتأجيل هذه 
االنتخابات هي رغبة خللط االوراق واحداث 

نوع من البلبلة.
اما سليمان عبداهلل )مواطن سوداني( فقد 
عبر عن سعادته للمشاركة في هذه االنتخابات 
التي وصفها بانها ناجحة وجتس���د التجربة 
الدميوقراطية التي عرفها الس���ودان في عهد 
الرئيس عمر البشير امال في ان تنتهي عملية 
االقتراع في اجواء مريحة متوقعا فوز الرئيس 

عمر البشير في هذه االنتخابات.
وبدوره أوجز سليمان منير كالمه بقوله: 
»ما عندنا غير الرئيس البشير وبس الرجل 

الوحيد الذي يستحق الفوز«.
وم���ن جهته ق���ال ابراهيم زبي���ر ان هذه 
االنتخابات حرة ونزيهة والصندوق هو الفاصل، 
مضيفا ان الرئيس عمر البشير محبوب لدى 
جميع الس���ودانيني حيث قدم لهم الكثير فقد 
بلغ عدد اجلامعات في فترة حكمه 26 جامعة، 
اضاف���ة الى جذب اس���تثمارات كثيرة للبالد 
واالهتمام بتطوير البنية الطرقية وتطوير كل 

ما يرتبط باحلياة اليومية للسودانيني.
اما د.ناجي عيس���ى فرد عل���ى القول بان 
نتيجة االنتخابات محسومة لصالح الرئيس 
البشير النها محس���ومة باعماله واجنازاته 
وان الذين ينافسونه من باقي املرشحني ليس 
لديهم قواعد شعبية، ولم يقدموا شيئا يذكر 

في تاريخ السودان.
ومن جانبه���ا قالت هدى بش���ير ان هذه 
االنتخاب���ات تعبير صادق عن الدميوقراطية 
في الس���ودان بعد ثالثة عقود، مشيرا الى ان 
برنامج الرئيس عمر البشير لقي قبوال واسعا ما 

يجعله االوفر حظا للفوز بهذه االنتخابات.

عملية االقتراع

جتدر االشارة الى ان عملية االقتراع تستمر 
ثالثة ايام الختيار الرئيس السوداني املنتخب 
من بني 12 مرشحا، وفقا لالنتخابات التي جتري 
بنظام مختلط والذي يجمع بني االغلبية املطلقة 
واالغلبية النسبية ويصوت فيها سكان الشمال 
على 8 بطاقات انتخابية واجلنوب على 12 بطاقة 
بني قوائم تصل عدد اخليارات في بعضها الى 

72 حزبا اضافة الى املستقلني.
وتتم عملية االقتراع في السفارة السودانية 
بحضور الناخب وتقدمي جواز سفره او اثبات 
اجلنسية او شهادة القيادة واخذ بصمة تطبع 
على قائمة املرشحني التي سيختار منها وبعد 

ذلك يتم االدالء بها في صندوق االقتراع.

أول انتخابات سودانية متعددة في ربع قرن

إرباكات وبلبلة في اليوم األول من انتخابات  الرئاسة والمجلس الوطني السوداني
سودانيون يدلون بأصواتهم للمرة األولى في حياتهم.. وسالفا كير يطالب بتمديد العملية االنتخابية أربعة أيام

الرئيس السوداني عمر البشير بعد االدالء بصوته في اخلرطوم        )أ.پ( )أ.پ( مقترعون سودانيون يبحثون عن اسمائهم في القوائم االنتخابية في إحدى مدارس بلدة الفاشر أمس     

اخلرطوم � وكاالت: دعي نحو 16.5 مليون 
سوداني لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات املعقدة 
الختيار الرئيس واملجلس الوطني واملجالس 
احمللية والتي بدأت امس وتستمر حتى مساء 
الغد في 13 ألف مركز انتخابي الختيار رئيس 
للبالد من بني 8 مرشحني بعد انسحاب 4 منافسني 
إضافة إلى اختيار رئيس حكومة اجلنوب وحكام 

الواليات ال� 25.
وقد أدلى الرئيس الس����وداني عمر البشير 
بصوته ظهر أمس في مدرسة في وسط اخلرطوم 
في اول انتخابات تعددية منذ ربع قرن والتي 
يعتبر فوزه فيه����ا مضمونا مبنصب الرئيس 

في البلد الذي يحكمه منذ 1989.
وحيا الرئيس السوداني الذي كان يرتدي 
اجلالبية التقليدية وعمامة بيضاء احلشد بقوله 
»اهلل اكبر« رافعا ي����ده ليظهر اصبعه امللطخ 
باحلبر لدى خروجه من مركز اقتراع مدرسة 
سان فرنس����يس القريب من مسكنه ومن مقر 

رئاسة اجليش واألمن.
وباتت نتيجة االنتخابات الرئاسية محسومة 
لصالح البشير من اجلولة االولى بعد انسحاب 
مرشح احلركة الشعبية لتحرير السودان ياسر 
عرمان ومرشح حزب األمة الصادق املهدي من 

السباق.

ال تصريحات 

ورفض البشير اإلدالء بأى تصريحات عقب 
تصويته في اللجنة االنتخابية مبدرسة القديس 

فرانسيس بحي املطار في اخلرطوم.
وبرر حس����ن بكرى صالح وزير ش����ؤون 
رئاسة اجلمهورية في تصريح له بأن  الرئيس 
عمر البش����ير قرر أال يتحدث في هذا اليوم.. 
وأضاف بكرى »دع الصناديق االنتخابية هي 

التي تتحدث«.
من جانب آخر أشار وكيل الرئيس البشير 
في اللجنة االنتخابية إلى الرئيس يحمل البطاقة 
االنتخابية رق����م 3000 وأن عدد األصوات في 
هذه اللجنة يصل إل����ى 3500 صوت وأغلبهم 
من العسكريني، حيث يسكن هذا احلي الضباط 
والعسكريني وأن نسبة املدنيني في هذا احلي 

تصل إلى نسبة %2.
في الس���ياق ذاته أدلى سالفا كير النائب 
األول لرئيس السودان ورئيس حكومة جنوب 
السودان واملرش���ح ملنصب رئيس حكومة 
اجلنوب في االنتخابات احلالية بصوته في 
مدينة جوبا عاصمة اجلنوب املتمتع بحكم 
شبه ذاتي منذ التوقيع على اتفاق السالم مع 

الشمال في 2005.
وبعد وضع اول بطاقة اقتراع في الصندوق، 
رفع س���الفا كير يده ليظهر اصبعه امللطخ 
باحلبر أمام املراقبني الدوليني وبعض عناصر 

األمن والصحافيني.
وينافس س����الفا كير على رئاسة حكومة 
اجلن����وب الم اكول زعيم احلركة الش����عبية � 

التغيير الدميوقراطي.
وقال سالفا كير اثر خروجه من مركز االقتراع 
وهو يرتدي قبعته الش����هيرة ويحمل عصاه، 
»لقد ادليت بصوتي، من دون اي مش����كلة. لم 
يسبق لي ان انتخبت في حياتي. آمل ان تكون 
هذه بداية تكوي����ن العملية الدميوقراطية في 

جنوب السودان«.
كما نددت احلركة الشعبية لتحرير السودان 
بتجاوزات شهدها اليوم األول من االنتخابات 
في السودان، مطالبة ب� »متديد عملية االقتراع 

4 أيام إضافية«.
وقال سامس����ون كواجي مدير حملة سالفا 
كير زعيم احلركة الشعبية لتحرير السودان 
واملرشح لرئاسة حكومة اجلنوب: »لقد رصدنا 
جتاوزات عدة، واليوم هو يوم غير محتسب، 
ووجهنا شكوى إلى مفوضية االنتخابات نطلب 

فيها متديد عملية االقتراع من 3 إلى 7 أيام«.
وأضاف كواجي خالل مؤمتر صحافي: »نحن 
نحمل مفوضية االنتخابات املسؤولية، والبد 
من إجراء حتقيق في ش����أن األشخاص الذين 
يقفون وراء هذه التجاوزات، خصوصا تأخر 
فتح عدد من مراكز االقتراع وأخطاء تضمنتها 
قوائم الناخبني ونقل بطاقات اقتراع إلى مراكز 

خاطئة أو فقدانها من دون سبب«.

 صعوبات

وقد شهدت الساعات االولى من فتح صناديق 

يصعب العملية، خاصة للنساء«.
وعبر عدد من الشباب والطلبة عن سعادتهم 
خلوض جتربة االقتراع للمرة االولى في حياتهم 
معربني عن خيبة املهم لغياب احزاب معارضة 

رئيسية عن حلبة السباق االنتخابي.
ويتنافس على مراكز نواب البرملانات في 
مستوياتها االربعة القومية واالقليمية للجنوب 
والوالئية واحمللية نحو 13850 مرش����حا على 

1831 مقعدا برملانيا ومنصبا تنفيذيا.

إرباك واضح

وقد ش���هدت العملية ارباكا واضحا نظرا 
لتعقيدها ولتأخر التصويت حتى بعد ربع ساعة 
حي���ث كان املوظفون منهمكني في فتح دفاتر 
التصويت ورزم بطاقات االقتراع وصناديق 
االقتراع املصنوعة من البالستيك في حني كان 

الناخبون ينتظرون في اخلارج.
عملي���ة معقدة  ف���ي تفاصي���ل العملية 
االنتخابي���ة، يجري التصويت م���ن الثامنة 
صباحا الى الساعة السادسة طيلة ايام االحد 
واالثنني والثالثاء، ويتوقع ان تعلن النتائج 

يوم االحد املقبل.
ويتعني على الناخبني في هذه االنتخابات 
املعقدة، اختيار الرئي���س واملجلس الوطني 
)البرملان( ومجالس الواليات في عموم البالد، في 
حني ينتخب اجلنوبيون كذلك رئيس حكومتهم 

ومجلسهم التشريعي.
لذلك كانت تستغرق عملية االقتراع نحو 
20 دقيقة وهي مدة طويلة حيث يتعني على 

ناخبي اجلنوب ان ميألوا 12 بطاقة اقتراع.

االقتراع في اول انتخابات سودانية منذ ربع قرن 
اقباال كثيفا مع تعقيد في االجراءات وشكاوى من 
سقوط اسماء ناخبني من القوائم االنتخابية.

واش����تكى ناخبون ل� »كونا« من استغراق 
عمليات اثبات الهوية والتأكد من رقم الناخب 
في قوائم تسجيل الناخبني وقتا طويال واحداث 
العدد الكبير لبطاقات الترش����يح ربكة كبيرة 
فضال عن س����قوط اسماء بعض املقترعني من 

الكشوفات.
بدوره ق����ال طالل الطي����ب ان فترة اكمال 
الشخص لعملية الترشيح حاليا جتاوزت الدقائق 
العشر في اول ساعات االقتراع على الرغم من 
توقع املفوضية الخذ الفترة ثالث دقائق فقط 
ما يؤدي الى صعوبة اجراء العملية االنتخابية 

وان ثالثة ايام لن تكفي المتام العملية.
واشار الى قيام اعداد قليلة بالتصويت في 
منطقته ضاحية )الدروش����اب( الواقعة شمال 
اخلرطوم وان اعدادا كبيرة من املقترعني يقفون 
في صفوف متزايدة مضيفا ان هناك حالة جهل 

تام بكيفية التصويت في عدد البطاقات.
واوضح الطي����ب ان »االحزاب تقوم حاليا 
بعمليات تدريب خارج مراكز االقتراع لكيفية 
التصويت وان العملية صعبة الستيعاب كبار 

السن وغيرهم من الناخبني«.
وقال ناخبون ان املش����كلة الواضحة التي 
واجهت »سير العملية االنتخابية بطء االجراءات 
وعدم التدريب اجليد للعاملني فيها الجناز العمل 
بالسرعة املطلوبة« الفتا الى »مشكلة عدم اعداد 
مراكز االقتراع بشكل جيد لعدم وجود مظالت 
او خيام للوقاية من درجة احلرارة العالية ما 

وطبعت بطاقات االقتراع بالعربية في جنوب 
السودان حيث ان اإلجنليزية هي اللغة السائدة 
الى جانب لغات محلية اخرى، ولكنها حتمل 

كذلك رموز مختلف االحزاب واملرشحني.
ويش���كل تنظيم االنتخابات الس���ودانية 
الرئاس���ية والنيابية واالقليمي���ة جزءا من 
اتفاقية السالم التي تنص على ان ينظم بعدها 
استفتاء مقرر في مطلع 2011 سيقرر فيه سكان 
اجلنوب بشأن بقائهم ضمن السودان الواحد 

او االنفصال عنه.
من جهتها قررت احلركة الشعبية لتحرير 
السودان املسيطرة في اجلنوب مقاطعة انتخابات 
الشمال واملشاركة فقط في الواليات اجلنوبية 
العشر وواليتي النيل االزرق وجنوب كردفان 
احملاذيتني للجنوب، ما رأى فيه بعض احملللني 

اجتاها نحو االنفصال.
أما احزاب املعارضة الرئيسية فقد قاطعت 
االنتخاب���ات التي باتت نتيجتها محس���ومة 
لصالح الرئيس عمر البش���ير على املستوى 

الرئاسي.
واتهم املرشحان املنسحبان من السباق الى 
الرئاسة ياسر عرمان ممثل احلركة الشعبية 
لتحرير السودان، والصادق املهدي زعيم حزب 
االمة التاريخي ورئيس اخر حكومة انبثقت 
ع���ن انتخابات تعددي���ة، اتهما حزب املؤمتر 
الوطني بالعمل على تزوير االنتخابات واعتبرا 
ان الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات حرة 
ونزيهة وخصوصا في واليات دارفور الثالث 
غرب البالد حيث يسود قانون الطوارئ بسبب 

النزاع بني احلكومة واملتمردين.

تجميد جزئي وتأخير 
االقتراع نتيجة أخطاء فنية

 اخلرطوم � كونا: أدت أخطاء 
فنية في بطاقات التصويت وعدم 
وص���ول املعين���ات لالنتخابات 
الى جتميد جزئي أو تأخير في 
عملية االقتراع بعدد من املراكز 
املخصصة لالنتخابات السودانية 

التي انطلقت صباح أمس.
واعلن في والي���ة نهر النيل 
الشمالية ان عمليات االقتراع في 
الدائرة القومي���ة رقم »2 بربر« 
مت جتميدها بسبب وجود خلط 
في الرموز االنتخابية وأصبحت 
رموز الناخبني س���بعة بدال من 

ثمانية.
وأعلن كبي���ر ضباط اللجنة 
العليا لالنتخابات بالوالية عن 
رفع القضية الى املفوضية القومية 
لالنتخابات في البالد، مشيرا الى 
ان قانون االنتخابات ينص في مثل 
هذه احلاالت على تأجيل عملية 
االقتراع في الدائرة املعنية تأجيال 
جزئيا وإعادة عملية االقتراع في 

مدة أقصاها ستون يوما.
وفي والية اخلرطوم تقدم والي 
الوالية عبدالرحمن اخلضر مرشح 
املؤمتر الوطني لذات املنصب ببالغ 
وشكوى للجنة العليا لالنتخابات 
حول القصور اإلداري الذي حدث 
في 58 مركز اقتراع بالوالية ومتثل 
في سقوط أسماء بعض املسجلني 
وذهاب بعض بطاقات املرشحني 

لغير املراكز احملددة لها.
وفي الوالية نفسها احتج مئات 
الناخبني في عدد من املراكز على 
تأخر بداية االقتراع من الساعة 
الثامنة الى العاشرة صباحا وفقا 
للزمن املعلن بجانب احتجاجهم 
على عدم وج���ود توجيهات من 

املسؤولني ملساعدة الناخبني.
وفي ضاحية »بري« بوسط 
العاصمة اخلرطوم شهد املركز رقم 
3 بالدائرة 36 نقصا في بطاقات 
التصويت لرئاس���ة اجلمهورية 
حيث كان بحوزة املركز بطاقات 
قليلة نفدت خالل أول ساعة من 

بدء التصويت.


