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 ستوكهولم ـ أ.ف.پ: كشفت أرملة انتحاري 
ستوكهولم عن أنها هي التي وضعت تسجيال 
صوتيا لزوجها على موقع يوتيوب، بعد يومني 
من تنفيذه االعتداء في ١١ ديســـمبر، ما أوحى 
بوجود شركاء له. وقالت منى ثويني املنتقبة، 
في مقابلة مع تلفزيون «تي ڤي ٤» السويدي 
وجدت انـــه من املؤلم أن أروي مرارا وتكرارا 

القصة. واعتقدت ببساطة أن الناس يريدون 
معرفة ملاذا قام بذلك فوضعت «التسجيل» على 

حسابه في موقع يوتيوب».
  ونددت أرملة تيمور عبدالوهاب (٢٩ عاما) 
الســـويدي من أصل عراقـــي البالغ من العمر 
٢٩ عاما، والـــذي قضى في انفجار عبوة كان 
يحملهـــا في محاولة لتنفيذ عملية انتحارية، 

مجددا مبا اقترفه زوجها ونفت أي تورط لها 
في العملية.

  وقالت الزوجة الشابة التي كانت تعيش مع 
زوجها وأطفالهما الثالثة في لوتن ببريطانيا، 
متحدثة باإلجنليزية «إني أدين أفعاله وأندد 
بكل أشكال اإلرهاب. ولو علمت مبا كان سيفعله 

لكنت منعته، أنا ضحية أيضا». 

 أرملة انتحاري ستوكهولم تكشف أنها وضعت رسالته على «يوتيوب» 

 تهديدات باستهداف ٤ كنائس باإلسكندرية.. وعبوة ناسفة وراء تفجير «القديسين» 
املجيد وسط جو من التوتر، بعد 
خمسة أيام من تفجير كنيسة 
االسكندرية، وتهديدات نشرت 
على مواقـــع الكترونية بتنفيذ 

املزيد من العمليات ضدهم.
  وقال ثروت باسيلي، وكيل 
العام، «االحتفال  امللي  املجلس 
الديني سيقام في موعده ألنه في 
أشد الظروف قسوة ال ينبغي أن 

نلغي صالة العيد».
  وأضاف أن ما سيتم إلغاؤه 
هو مظاهر الفرح التي ال تتناسب 
مع احلــــزن على ضحايا اعتداء 

كنيسة القديسني.
  يأتــــي هذا فــــي الوقت الذي 
أعلــــن فيــــه كميــــل صديــــق 
ســــاويرس، ســــكرتير املجلس 
لـ «د.ب.أ»،  امللي باالسكندرية، 
ان ما نقل عنه بالصحف حول 
تلقي الكنيسة لتهديدات بتنفيذ 
عمليات ارهابية في أربع كنائس 

«غير دقيق».
  وأضاف أنه قال انه سمع أن 
هناك تهديدات على بعض مواقع 
االنترنت «ولم تتلق الكنيسة أي 

تهديدات مباشرة».
  وأشــــار ســــاويرس إلى أن 
هناك تكثيفا الحتياطات األمن 
علــــى الكنائس باالســــكندرية، 
حتسبا لوقوع أي أعمال ارهابية 

جديدة.

االزهر امس بحضور شيخ االزهر 
ود.عبداهللا احلســــيني رئيس 
اجلامعة ومبشاركة نواب رئيس 
اجلامعــــة وبعض أعضاء هيئة 

التدريس واحتاد الطالب.
  كما أكد شيخ االزهر ضرورة 
وحدة أبناء شعب مصر مبسلميه 
ومسيحييه ملواجهة هذه احلادثة 
العابرة وتفويت الفرصة على أي 

دخيل بني شعب مصر.
  من جانبه، أكد رئيس جامعة 
االزهر د.عبداهللا احلسيني إدانة 
اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس 
والطالب حلادث االســـكندرية 
االرهابي، مؤكدا متاسك شعب 
مصـــر ملواجهة هـــذا احلادث، 
مشيرا الى روح التسامح التي 
جتمع بني أبناء شـــعب مصر 
وترفض اي محاوالت للوقيعة 
التعازي باســـم  بينهم، وقدم 
اجلامعة والطالب لضحايا حادث 
كنيسة االســـكندرية متمنيا 

الشفاء العاجل للمصابني.
  وقد ردد املشاركون في الوقفة 
االحتجاجية العبارات التي تؤكد 
وحدة الشعب املصري وترفض 
أي محاوالت للوقيعة وتستنكر 
حادث كنيسة االسكندرية ومن 

يقف وراءه.
  من جانبهم، يحتفل مسيحيو 
امليالد  اليوم بعيد  مصر مساء 

منذ مئات السنني.
الوقفة    جــــاء ذلــــك خــــالل 
االحتجاجية على حادث كنيسة 
االسكندرية والتي نظمتها جامعة 

الشــــعب  غريب علــــى طبيعة 
املصرى املتســــامح وانه قد مت 
التخطيط له مــــن خارج مصر 
التي لم تعرف الفتنة الطائفية 

  كمــــا جــــدد شــــيخ االزهر 
اســــتنكار املؤسسة الدينية في 
مصر للحادث االرهابي بكنيسة 
انه حادث  االسكندرية.. مؤكدا 

ودعمها لروح التسامح واالخوة 
بني املسلمني واملسيحيني ملواجهة 
اي محــــاوالت الثــــارة الفتنــــة 

الطائفية.

بحث وفحص مكثف ملا خلفته 
العبوة.

  وينهي هــــذا التصريح جدال 
في االوساط املصرية عن االداة 
التي استخدمت في التفجير بعد 
التقارير االولية التي اشارت الى 
انه يعود الى سيارة كانت متوقفة 
امام الكنيسة اتضح فيما بعد أن 
صاحبها قبطي لكنه لم يقتل في 

التفجير.
  وكان حوالي ٢٣ قد قتلوا في 
الذي وقع بعد نصف  احلادث 
ســـاعة من بدء العـــام اجلديد 
واثناء قـــداس كان يجري في 
الكنيسة في حني جرح عشرات 

اخرون.
  ونقل راضي عن وزير الصحة 
حامت اجلبلي قوله امام االجتماع 
ايضا ان هناك اربعة أشالء في 
التعرف  أربعة أكياس ســــيتم 
عليها من خالل حتليل احلامض 
النووي ورمبا سيساعد الكشف 
عن اصحاب االشــــالء بالتعرف 
على هوية مرتكب احلادث وفيما 
اذا كان انتحاريا ام مجرد حامل 
للعبوة التي قد تكون انفجرت 

قبل اوانها.
  الى ذلــــك، أكد فضيلة االمام 
االكبر د.أحمد الطيب شيخ االزهر 
الشريف رفض مصر مبسلميها 
ومسيحييها لكل أشكال االرهاب 

 القاهــــرةـ  وكاالت: فيما نقل 
عــــن ســــكرتير املجلــــس امللي 
باالســــكندرية ان ٤ كنائس في 
املدينة تلقت تهديدات باستهدافها 
خــــالل االحتفال بعيــــد امليالد، 
كشفت احلكومة املصرية امس 
ان االنفجار الذي استهدف كنيسة 
قبطية بدايــــة العام اجلديد في 
االسكندرية جاء نتيجة عبوة او 
حزام ناسف نافية بذلك تخمينات 
اولية بأنها كانت نتيجة انفجار 

سيارة مفخخة.
  وصرح املتحدث باسم مجلس 
الوزراء املصري مجدي راضي ان 
العادلي  الداخلية حبيب  وزير 
ابلغ مجلس الوزراء في اجتماع 
امس بان االنفجار الذي وقع أمام 
القديسني باإلسكندرية  كنيسة 
كان «عبارة عن عبوة بدائية كانت 
داخل شنطة أو حزام ناسف لدى 
أحد األشخاص ولم تكن داخل 

سيارة».
أكد  العادلي  ان    وقال راضي 
أمام مجلس الوزراء ان النتيجة 
التحقيقات ووعد  جاءت بعــــد 
باإلعالن بشفافية ووضوح عن 
التفاصيل الكاملة للحادث عقب 

التوصل إلى معلومات مؤكدة.
  ونقل راضي عن العادلي قوله 
ان خبراء االدلة اجلنائية قاموا 
منذ وقوع احلادث بإجراء عمليات 

 األقباط أعلنوا عدم إلغاء االحتفاالت.. وشيخ األزهر يتقدم مسيرة بالجامعة للتنديد باالعتداء 

(أ.پ)   مصرية ترفع الفتة «الهالل مع الصليب» و«القرآن واإلجنيل» في مظاهرة داخل جامعة األزهر تضامنا مع ضحايا االعتداء على كنيسة القديسني باالسكندرية 

 صورة أرشيفية ملقتدى الصدر 

 الصدر يعود إلى العراق بشكل مفاجئ 
العراقي ال يسمح إطالقا بوجود أي 
منظمة مسلحة على أرضنا وتقوم 

بهجمات ضد دول اجلوار».
  وأوضح أن «احلكومة العراقية 
احلاليـــة جادة ومصممة على أن 
الســـيادة على  تكـــون صاحبة 
أرضها وال تســـمح ألي جهة او 
منظمة تنتقص او تقوض من هذه 
السيادة ونحن معنيون مبعاجلة 
موضوع املنظمة». من جانبه، قال 
وزير اخلارجية اإليراني علي أكبر 
صاحلي «أنا ســـعيد جدا بزيارة 
املزيد من  الـــى  العراق ونتطلع 
التعاون وهناك تفاعل وثيق بني 
شـــعبي البلدين وليســـت لدينا 

مشاكل لتطوير العالقات».
  وأضاف «نؤكد على العالقات 
البلدين  بـــني  القائمة  االخويـــة 
وااللتـــزام املشـــترك بتعزيـــز 
وتطوير العالقات في كل املجاالت 
ونعلـــن كما أعلنا ســـابقا بأننا 
سوف نســـتمر بدعمنا للعملية 
السياســـية في العـــراق املبنية 
على السيادة الشعبية واملشاركة 

اجلماعية لكل األطراف والفئات 
في العراق وسنســـاند احلكومة 
والشعب، ونؤكد ثانيا على الوحدة 

الوطنية».
  وأردف «متت مناقشة موضوع 
املياه املاحلة املتدفقة من إيران الى 
عدد من املدن اجلنوبية العراقية مع 

وزير اخلارجية العراقي ومن جملة 
القضايا التي تبنيتها منذ توليت 
هذه املهمة مؤخرا هي التعاطي مع 
هذا املوضوع وحسم هذه املشكلة 
ذات الطابع الفني وأوعزت للفنيني 
بالقيام بدراسة فاحصة للوصول 

الى حل يرضي اجلانبني». 

ومذكرات التفاهم التي وقعت بني 
البلدين، وعقـــد اجتماع للجنة 
العليا للحـــدود بني البلدين بعد 
أن قامت اللجان الفنية بأعمالها في 
املجاالت البرية والنهرية وأجنزوا 

أعمالهم».
  وأوضح «هناك تعاون طيب 
وايجابـــي وممتاز مـــن اجلانب 
اإليراني في هذه املسائل واتفقنا 
الزوار  ايضا على مسألة تنظيم 
اإليرانيني إلى العتبات املقدســـة 
كما متت مناقشة عدد من القضايا 

االقليمية والتشاور حولها».
  وقال «متت مناقشة موضوع 
منظمة «مجاهدي خلق» بالتفصيل 
مـــع رئيـــس احلكومـــة وخالل 
املباحثات التي جرت اليوم.. ألن 
هذا املوضوع مهم بالنسبة ألمن 
إيران وأيضا املنظمات اإلرهابية 
األخرى التي تعمل ضد املصالح 

اإليرانية».
  وأضاف «نحن عانينا أكثر من 
أي طـــرف اخر من موضوع هذه 
املنظمات ضد مصاحلنا، والدستور 

فـــي مؤمتر    وقـــال زيباري، 
صحافي مع نظيره اإليراني علي 
أكبر صاحلي الذي وصل إلى بغداد 
امـــس: «أرحب بضيـــف العراق 
العزيز..صاحلـــي وهـــو عراقي 
املولد في مدينة كربالء ويتحدث 
العربية وعاش في حي الكاظمية 

ببغداد».
  وأضاف «هذه أول زيارة بعد 
تكليفه (صاحلي) باملسؤولية.. 
جاء ينقـــل حتيـــات وتبريكات 
اجلمهورية اإلسالمية (إيران) إلى 
التي  احلكومة العراقية اجلديدة 
تشكلت..هذه احلكومة حريصة 
على إبداء أفضل العالقات االخوية 
واملتوازنة مع إيران ودول اجلوار 
واالقليم وخاصة مع إيران التي 
تربطنا (بهـــا) عالقات حضارية 

وتاريخية ودينية وجعرافية».
  وتابع «اتفقنا على مجموعة 
من األمور والقضايا، أهمها انعقاد 
اجتماعـــات اللجنـــة العراقية ـ 
اإليرانية العليا في بغداد في أقرب 
فرصة ممكنة ملراجعة كل االتفاقات 

  وقد غادر الصدر اثرها العراق 
متوجها الى مدينة قم اإليرانية 
لتلقي علومه الدينية واحلصول 
على درجة االجتهاد األمر الذي 
يتيح لــــه التمتع بقيادة دينية 
وسياسية لكنه لم يعرف بعد 
فيما اذا كان الصــــدر قد أنهى 
دراســــته احلوزويــــة فــــي قم 
وحصل على هذه املرتبة الدينية 

العليا.
التيار الصدري قوة    ويشكل 
الوطني  التحالف  كبيرة داخـــل 
العراقي «الشيعي» وله ٤٠ نائبا 
من مجموع نوابـــه الفائزين في 
التشريعية األخيرة  االنتخابات 
التـــي جرت في مـــارس املاضي 
والبالـــغ ١٥٩ نائبا مـــن إجمالي 
عدد أعضاء مجلس النواب احلالي 

البالغ ٣٢٥ نائبا.
  الى ذلك، أعلن وزير اخلارجية 
العراقي هوشـــيار زيباري امس 
حـــرص حكومة بالده على إقامة 
«أفضل العالقات الثنائية بني العراق 

وإيران في جميع املجاالت».

نقلت عنه وكالة السومرية نيوز 
العراقية.

  وأشـــارت مصادر عراقية الى 
ان تسوية بني املالكي والصدر قد 
حتققت بضغوط إيرانية تقضي 
بإطالق ســـراح معتقلـــي التيار 
الصدري والعفو عن احملكومني 
منهم مقابل مشـــاركة التيار في 
احلكومة. وتوطدت العالقات بني 
التيار الصدري واحلكومة العراقية 
إثر لقاء املالكي في نوفمبر املاضي 
بالصـــدر خالل زيارته إلى إيران 
والتي متخـــض عنها دعم التيار 

لترشيح املالكي لوالية ثانية.
  وقاد املالكي عام ٢٠٠٧ حملة 
القوات  عسكرية شـــاركت فيها 
العراقية واألميركية ضد املسلحني 
مـــن انصار الصـــدر انطالقا من 
البصرة اكبر مدن اجلنوب العراقي 
اطلق عليها صولة الفرسان سرعان 
ما امتـــدت الى بقيـــة محافظات 
اجلنوب التسع إضافة الى العاصمة 
بغداد وأدت الى مقتل العشـــرات 

منهم واعتقال مئات آخرين.

 بغدادـ  وكاالت: عاد الى مدينة 
النجف العراقية أمس بشكل مفاجئ 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
بعـــد غياب اســـتمر ثالثة اعوام 
قضاها في إيران اثر خالفات مع 
رئيس الوزراء نوري املالكي الذي 
شـــن حملة مسلحة ضد عناصر 
جيش املهـــدي التابع للتيار عام 
٢٠٠٧ ثم قال مقربون منه فيما بعد 
انه غادر لكي يتلقى في مدينة قم 

اإليرانية علومه الدينية.
  وتأتي عودة الصدر الى العراق 
بعد تســـوية مشاكله مع املالكي 
ومشاركته بعدد من وزراء التيار 
في حكومته اجلديدة التي تشكلت 
مؤخرا إضافة الى انتخاب القيادي 
في التيار قصي السهيل نائبا اول 

لرئيس مجلس النواب.
  وقال مصدر في مكتب الصدر 
مبحافظة النجف ان الصدر وصل 
النجف بعد مغادرته العراق منذ 
أكثر من ثالث ســـنوات ونصف 
السنة من دون اإلدالء بأي تفاصيل 
أخرى عن هذه العودة بحسب ما 

 زيباري: العراق حريص على إقامة أفضل العالقات مع إيران 

انتحارية ضد اجلنود  عملية 
اإلســــرائيليني»، رافضــــة أي 
تشكيك حول ما إذا كان اإلسالم 

يسمح للمرأة بالقتال.

متنوعة، مثل الكالشــــينكوف 
وقذائف اآلر بي جي وألغام.

  وقالــــت واحــــدة منهــــن 
«إنني مدربة وجاهزة لتنفيذ 

 غزة ـ ســــي.ان.ان: بوجوه 
مغطاة وأسلحة رشاشة جاهزة 
لالستخدام، مازال املسلحون 
الفلسطينيون يتدربون على 
اللدود..  القتال ضد عدوهــــم 
إسرائيل، وسط الكثبان الرملية 
وفي قطاع غزة.. وفي األثناء 
تنطلق هتافــــات «اهللا أكبر». 
علــــى أن االختالف اجلوهري 
هو أن املقاتلني الذين يتدربون 

هنا «نساء».
  إنهــــن يتدربــــن جنبا إلى 
جنب مع الرجال.. ويقلن إنهن 
مســــتعدات خلوض املعركة.. 
ويطالنب النساء الفلسطينيات 
يصفنــــه مبــــا  بااللتحــــاق 

بـ «املقاومة ضد إسرائيل».
ان ان» حصلت على    «سي 
فرصة للقاء بعض هؤالء النسوة 
داخل غزة، وأصر التنظيم الذي 
يتبعن له على أن يظل املكان 
سريا، فتم وضع عصابة على 
أعني أفراد الطاقم، ومت التوجه 

بالسيارة إلى أحد املنازل.
  وباالنتظــــار كانت خمس 
نســــاء يجلســــن في احلديقة 
اخللفية، وكلهن يتبعن تنظيم 
«ألوية الناصر صالح الدين»، 
وهو أحد التنظيمات املسلحة 
العديدة فــــي قطاع غزة، وكن 
كلهن منتقبات، وال يظهر منهن 

سوى أعينهن.
  النساء كن يجلسن بجانب 
طاولة تنتشــــر عليها أسلحة 

  وأضافت ان املرأة كانت تقاتل 
إلى جانب الرسول محمد ژ، 
وبالتالي ليست هناك أي مشكلة 
لها في ذلك، مشيرة إلى أن املرأة 
في اإلسالم كانت تنقل اجلرحى، 
ولكن في الوقت احلالي هناك 

سيارات إسعاف.
  وكانت هنــــاك امرأة أخرى 
تضع خامتا ذهبيا في إصبع 
يدها بينما حتمل قنبلة يدوية 

باليد األخرى.
  وتعتقد النساء اخلمس أنه 
ســــتكون هناك معركة أخرى 
قريبا مع إسرائيل، خصوصا 
العنف في  مع تزايد مستوى 
األسابيع األخيرة على احلدود 

بني القطاع وإسرائيل.
  وفــــي غــــزة، تعتبــــر مثل 
النســــوة مقاتالت من  هؤالء 
أجل احلرية، بينما تعتبرهن 
إسرائيل وبعض الدول الغربية 

«إرهابيات».
  وقالــــت امرأة ثانيــــة إنها 
مســــتعدة للتضحية بنفسها 
لقتال إسرائيل، مشيرة إلى أن 
أبناءها «يبللون فراشهم» في 
الليل ألنهم يخافون من القصف 

اجلوي اإلسرائيلي.
  وقالت ثالثــــة كانت حتمل 
الكالشينكوف وتضع مسدسا 
في حضنها: «أريد كل شــــيء 
ألبنائي، وأول ما أريده لهم هو 
أن يعيشوا حياة سعيدة.. وهو 

حق لكل طفل في العالم». 

 فلسطينيات يتأهبن للقتال من أجل غزة 

 مقاتالت يتبعن تنظيم كتائب صالح الدين 

 عرمان: االستفتاء وحده لن يحسم
  القضايا العالقة بين شمال وجنوب السودان

 اخلرطومـ  العربية: اعتبر نائب األمني العام 
للحركة الشعبية، قطاع الشمال، ياسر سعيد 
عرمان، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير 
األخيرة إلى جوبا كانت جيدة، وكذلك اخلطاب 

الذي ألقاه.
  وأشار إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية 
ملدة ستة أشهر يكون فيها الشمال واجلنوب 
دولة واحدة، وذلك حــــال صوت اجلنوبيون 
لالنفصال، لكن الشيء األهم من ذلك هو أن هناك 
قضايا موضوعية عالقة بني احلركة الشعبية 
واملؤمتر الوطني من دون حلها ال ميكن الوصول 
إلى عالقة استراتيجية بني اجلنوب والشمال، 
لذا فإن زيارة البشير تتطلب أن يعقبها التوصل 
إلى اتفاق حول القضايا العالقة، ومن دونها 

سيكون هذا العمل منقوصا.
  ونفى عرمان خالل حديث لـ «العربية» صحة 
التقارير عن تلويح احلكومة بعدم اســــتمرار 
قطاع الشــــمال باحلركة الشعبية كحزب بعد 
االستفتاء، وكذلك املعلومات حول عزم احلركة 

إلغاء هذا القطاع بعد االستفتاء.
  وقال ان احلركة الشعبية ستكون موحدة 
وهي موجودة في ١٥ والية شمالية، وسنقوم 
بتكوين حركة شعبية من هذه الواليات وهي 
حركة قانونية ومســــجلة وال أحد يستطيع 

أن مينعها.
  وتابــــع: «نســــعى إلــــى العمل الســــلمي 
الدميوقراطي، وأي تهديد لنا ستكون نتائجه 
سلبية على استقرار الشمال واحلكم متروك 

للشعب السوداني، وهي اجلهة الوحيدة التي 
لها احلق في رفضنا».

  وردا على األقوال التي تشــــكك لدى كثير 
من املراقبني حول إمكانية قيام اســــتفتاء حر 
ونزيه باجلنوب باعتبار أن احلركة الشعبية 
تسيطر على مقاليد األمور هناك، أكد عرمان أن 
احلكم يجب أن يكون للرقابة احمللية واإلقليمية 
والدولية، واملفوضية التي تقوم على تنظيم 

هذا االستفتاء.
  وذكر أن الشماليني باحلركة الشعبية كانت 
حساباتهم دقيقة عندما دعوا للسودان اجلديد 

ولم يقعوا ضحية خدعة.
  وقال ان القضية املركزية واملهمة هي إيجاد 
ترتيبات دستورية جديدة جتعل من الشمال 
يستفيد من جتربته مع اجلنوب ويخاطب قضايا 
الشمال، ألن الشمال سيكون به جنوب سياسي 
وجغرافي جديد: جنوب جغرافي مكون من النيل 
األزرق واألبيض ومن شمال وجنوب كردفان 
وجنوب دارفور، وجنوب سياسي مكون من 

النساء املقهورات واملهمشني والفقراء.
  وأوضــــح عرمان أنه لن تكون هناك حرب 
بني الشمال واجلنوب، وأن أسوأ سيناريو أن 

يكون هناك انفصال وحرب.
  واملطلوب اآلن هو عالقات استراتيجية بني 
اجلنوب والشمال وفق سياسة االعتماد املتبادل، 
وأن يكون اجلنوب هو صلة الشمال بجنوب 
وشــــرق أفريقيا وأن يكون الشمال هو صلة 

اجلنوب بالعالم العربي وبالشرق األوسط.

  وشــــدد على أن قضية أبيي يجب أن حتل 
في إطار بروتوكول أبيي بهدف الوصول إلى 
تسوية لقضية الرعاة، وهناك تسعة ماليني 
من الرعاة الشــــماليني علــــى حدود اجلنوب، 
وأربعة ماليني من الرعاة اجلنوبيني على حدود 
الشــــمال، وهذا يحتاج إلى حل يعتمد حدودا 

مرنة وعالقات استراتيجية.
  وأوضح أن القضايا العالقة ميكن أن حتل 
في ساعة واحدة إذا توافرت اإلرادة السياسية 
واإلرادة السياسية حتتاج إلى عمل مشترك.

  تحديات قائمة

  وتابع أن هناك حتديات موجودة بالشمال 
واجلنوب، واألخير يحتاج إلى إقامة مركز جديد 
قائم علــــى االعتراف بالتنوع والدميوقراطية 
والعدالة االجتماعية وفق رؤية السودان اجلديد 
ومن دونها لن يستقر اجلنوب، مشيرا إلى أن 
كال من اجلنوب والشمال في حاجة إلى حكومة 

ذات قاعدة عريضة.
   وحــــول املخــــاوف من التمــــرد اجلنوبي 
اجلنوبــــي، أفاد عرمان بأن عالجه في االتفاق 
على ترتيبات دســــتورية جيــــدة، عالجه في 
الدميوقراطية واالعتــــراف بالتنوع وتطبيق 

رؤية السودان اجلديد.
  وفيما يتعلــــق باألقاويل حــــول مصيره 
الشخصي بعد االنفصال واحتمال توجهه إلى 
أوروبا أو أميركا، قال ان املصير الشخصي ليس 

مهما، والناس دائما عابرون في هذه احلياة. 

 أشاد بزيارة الرئيس السوداني إلى جوبا 

 غزةـ  أ.ش.أ: كشفت وثيقة سرية ديبلوماسية أميركية حصل 
عليها موقع «ويكيليكس» االلكتروني املتخصص في نشر الوثائق 
ــبقت عملية الرصاص  ــرية النقاب عن أنه في الفترة التي س الس
ــرائيليون ان الهدف من احلصار  ــؤولون إس املصبوب، قال مس
ــاد غزة على حافة  ــرائيلي على قطاع غزة كان إبقاء اقتص اإلس
االنهيار دون دفعه عن هذه احلافة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم 
ــرائيلية امس عن الوثيقة ـ التي مت إصدارها في ٣  بوست» اإلس
ــتخبارات والساسة في إسرائيل  نوفمبر ٢٠٠٨ـ  أن وكاالت االس
ــير االقتصاد في غزة إلى  ــوا ان اخلطة كانت للحفاظ على س قال

أدنى مستوى ممكن دون التسبب في وقوع أزمة إنسانية. 

 «ويكيليكس»: إسرائيل تهدف إلى إبقاء 
اقتصاد غزة على حافة االنهيار


