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 القاهرةـ  وكاالت: للمرة األولى حتدث د.محمد 
البرادعي املدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن االنتخابات الرئاسية، حيث 
اشار في تعليق ساخر له على صفحة التدوينات 
االجتماعيـــة «قرار جمهـــوري بتعيني رئيس 
اجلمهورية أصدق مـــن انتخابات «تعبيرية» 
مقصور حق الترشح فيها على خمسة أفراد، 

لنقاطع هذا العبث، كفانا خداعا للشعب».
  وواصل كذلك البرادعي اســـتنكاره حلادث 
تعذيب بالل في االســـكندرية قائال «االتفاقية 
الدولية ضد التعذيب والتي مصر طرف فيها 
تنص علـــى ان حالة الطـــوارئ وكذلك أوامر 
السلطة او الرؤساء ال جتوز ان تكون ذريعة 

للتعذيب». 

 البرداعي يطالب بتعيين رئيس الجمهورية بدالً من انتخابه! 

 اشتباكات أبيي تخيّم على يوم االستفتاء الثاني وكارتر يدعو لفتح الحدود 
 مشاكل الفساد واألمية والكهرباء تتربص بجنوب السودان بعد االستقالل 

 منظمة إيتا االنفصالية تعلن
  وقفًا «دائمًا» إلطالق النار

  
  مدريدـ  أ.ف.پ: أعلنت منظمة إيتا االنفصالية في 
اســـبانيا أمس وقفا دائما الطالق النار بعد اكثر من 
٤٠ عاما من قتالها من اجل استقالل اقليم الباسك عن 
اسبانيا. وجاء في بيان وزعته املنظمة على وسائل 
الباسكية واالسبانية واإلجنليزية  باللغات  االعالم 
«لقد قررت ايتا االعالن عن وقف دائم وعام الطالق 

النار سيتحقق منه املجتمع الدولي».
  واضـــاف البيان ان «هذا هو التـــزام ايتا الثابت 
بعملية تهدف الى حتقيق حل دائم وانهاء املواجهة 

املسلحة».
  وهذه املرة األولى التي تعلن فيها منظمة ايتا من 
جهة واحدة عن وقف دائم الطالق النار في حملتها 
التي شهدت تفجيرات وعمليات اطالق نار ادت الى 

مقتل ٨٢٩ شخصا خالل اكثر من ٤٠ عاما.
  وكانـــت ايتا اعلنت في مارس ٢٠٠٦ عما وصفته 
بوقف دائم الطالق النار في اطار مفاوضات مع مدريد. 
إال انه في ديسمبر ٢٠٠٦ فجر مقاتلو ايتا قنبلة في 
موقف للسيارات في مطار مدريد-باراخاس مما ادى 
الى مقتل شـــخصني. وبعد ذلك بستة اشهر اعلنت 
رســـميا الغاء وقف إطالق النار. وجاء في بيان ايتا 
«حان الوقت للتصرف مبسؤولية تاريخية. وتدعو 
ايتا احلكام في اســـبانيا وفرنســـا الى انهاء جميع 
االجراءات القمعية والتخلي بشكل تام عن انكارها 

لبالد الباسك».
  غير أن البيان لم يشـــر إلى تسليم السالح الذي 
يعتبر أحد أهم مطالب احلكومة االســـبانية كما لم 

يشر إلى احتمال حل التنظيم. 

 نفوذ مقتدى الصدر ال يبشر بالخير للوجود األميركي في العراق
 بغداد ـ رويترز: يزيد النفوذ السياســـي لرجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر من الضغوط على 
احلكومة العراقية اجلديدة لترفض اي محاوالت 
لتمديد الوجود العسكري األميركي بعد أن يرحل 

آخر جندي أميركي هذا العام.
  وحـــث الصدر الذي مازالت لديـــه القدرة على 
حشـــد ماليني األنصار من الشيعة جماهيره يوم 
السبت املاضي على أن يعارضوا الواليات املتحدة 
مســـتغال أول كلمة يلقيها منـــذ عودته من منفاه 
االختياري في إيران ليؤكد مجددا أوراق اعتماده 

كمناهض ألميركا.
  وقاد سليل العائلة الشيعية القوية انتفاضتني 
ضد اجلنود األميركيني وتصدرت ميليشيا جيش 
املهدي املوالية له معظم أعمال العنف التي أعقبت 
الغزو الذي قادته الواليـــات املتحدة للعراق عام 

.٢٠٠٣
  ومنـــذ ذلك احلني ألقى جيش املهدي الســـالح 
ووجهت حركة الصدر نظرها الى الساحة السياسية 
وجنحت في الفوز بـ ٧ وزارات في احلكومة اجلديدة 
ولعبت دورا فعاال في حصول رئيس الوزراء نوري 

املالكي على والية ثانية.
  ومن املرجح أن يقلص هذا النفوذ وجود الزعيم 
الشيعي الشاب مساحة املناورة املتاحة أمام املالكي 
في نهاية عام ٢٠١١ حني ينبغي أن تسحب الواليات 
املتحدة جميـــع قواتها مبوجب اتفاق أمني ثنائي 
لكن العراق لن يكون مستعدا للدفاع عن حدوده 

بشكل كامل ضد أي هجوم.
  وقال وين وايت الباحث مبعهد الشرق األوسط 
«سيحاول الصدر استغالل وجوده لتقوية عزمية 
اكبر عدد من الالعبني العراقيني مبا في ذلك املالكي 
للتمســـك بااللتزام املعلن وهو ضرورة أن ترحل 

الواليات املتحدة كما هو مخطط».
  وكان املالكي قد ذكر أنه لن يجري إعادة التفاوض 
على االتفاق األمنـــي وان جميع القوات األميركية 
التي يقل عددها اآلن عن ٥٠ الف فرد مقابل ١٧٠ الفا 
في أوجها يجب أن تنسحب لكنه لم ينف احتمال 
أن يوافق البرملان العراقي على شـــكل من أشكال 

متديد وجودها اذا لزم األمر.
  وأعاد العراق تشكيل قوات برية كبيرة جديدة 
بتوجيهات من الواليات املتحدة لكن قواته اجلوية 

حديثة العهد لن تكـــون جاهزة للدفاع عن البالد 
اال بعد أن تتسلم أول دفعة منتظرة من الطائرات 

املقاتلة في ٢٠١٤.
  واليزال جيـــش العراق يكافح متردا عنيدا في 
حني مازالت التوترات بني األكراد والعرب دون حل 
مما يثيـــر تكهنات بأن املالكي رمبا ال تكون أمامه 
خيارات تذكر سوى أن يطلب من اجليش األميركي 

خاصة القوات اجلوية األميركية البقاء.
  لكن أي ميل من املالكي لتمديد الوجود العسكري 
األميركي سيؤدي الى أن يقلب الصدر والناخبني 

الشيعة ضده.
  وقال ديڤيد ماك السفير األميركي السابق والباحث 
مبعهد الشرق األوسط «ســـتريد حكومة املالكي 
ومعظم العراقيني أن تكون لهم عالقة مع الواليات 
املتحدة تخدم املصالح الوطنية العراقية على أن 
يظهروا في الوقت نفسه أنهم يتمتعون بالسيادة 

واالستقاللية الكاملة».
  ومنـــذ وصوله الى مدينة النجف يوم األربعاء 
املاضي تبنى الصدر أسلوب رجل الدولة وحاد عن 

دور احملرض الذي كان يلعبه فيما مضى.

  لكن تصريحاته املناهضة للواليات املتحدة لم 
تتغير. ووصف الصدر الواليات املتحدة وبريطانيا 
واسرائيل بالعدو املشترك وطالب احلكومة بااللتزام 
بتعهدها بأن تنســـحب جميع القـــوات األميركية 

هذا العام.
  ومن املرجـــح أن يثير موقفه حالة من الترقب 
بني العراقيني واألميركيني الذين يأملون أن تكون 
الواليات املتحدة حليفة للبالد بعد ان كان لها موطئ 
قدم مهم وبذلت فيها ماال ودما كثيرين منذ إسقاط 

الرئيس املقبور صدام حسني.
  ويقول مسؤولون أميركيون إن الوجود العسكري 
سيكون أقل أهمية من وجود ديبلوماسي كبير في 
املستقبل لكن التفاعل الديبلوماسي رمبا يقيده تأثير 
الصدر املناهض للواليات املتحدة على احلكومة.

  وقال بول روجرز استاذ دراسات السالم بجامعة 
برادفورد في بريطانيا «سيظل الوجود الديبلوماسي 
واألمني األميركي كبيرا لعدة ســـنوات مقبلة لكن 
اذا أصبح الصدر شـــخصية سياسية كبيرة وهذا 
مرجح فإن هذا سيقلل احتمال أن تتمكن الواليات 

املتحدة من ممارسة تأثير من موقع قوة».
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 مقتدى الصدر 

 امرأة حالت  دون ازدياد قتلى مجزرة أريزونا 
 انقضت على القاتل وانتزعت منه مخزن الرصاص.. والنائب: غيفوردز مازالت بحالة حرجة 

 واشــــنطنـ  أ.ف.پ: في جديد 
حادث إطالق النــــار على النائبة 
الدميوقراطية غابرييل غيفوردز 
وقتل ســــتة أشخاص آخرين في 
والية أريزونا، أعلنت الشــــرطة 
امرأة انقضت على  ان  األميركية 
املسلح الذي أطلق النار وجنحت 
في انتزاع مخــــزن رصاص منه 
مما حــــال دون ان تكون حصيلة 
اكبر. وأوضح شــــريف  املجزرة 
مقاطعة توكســــون في أريزونا 
كالرنس دوبنيــــك في مقابلة مع 
شبكة «فوكس نيوز» ان «البطلة» 
هي باتريسيا مايش، مشددا على 
ان ما قامت به يبرهن على شجاعة 

خارجة عن املألوف.
  وخالل مؤمتر صحافي سبق 
املقابلة قال الشــــريف ان «كارثة 
هائلة، كارثة اكبر بكثير من التي 
حصلت» كان ميكــــن ان تقع لو 
لم تتدخل هذه املــــرأة، من دون 
ان يكشف عن اسمها في املؤمتر 
الصحافي. وأضاف في تصريح 
لـ «فوكس نيوز» ان القاتل وهو 
شــــاب في الثانية والعشرين من 

العمر يدعى غاريد لي لوغنر جنح 
في افراغ مشــــط من ٣١ رصاصة 
من مسدس غلوك عيار ٩ ملم في 
النائبة غابرييل غيفوردز  جسد 
واألشخاص الذين كانوا يحيطون 
بها. وتابع ان باتريســــيا مايش 
انقضت عليه وانتزعت منه مشطا 

ثانيــــا كان بحوزته ما منعه من 
اطالق وابل جديد من الرصاص. 
وبخصوص وضعهــــا الصحي، 
قال األطباء ان النائبة متكنت من 
القيام بعدة حركات بسيطة مثل 
رفع إصبعني لكن وضعها مازال 
شديد اخلطورة وأبدوا تخوفهم 

من ان يتسبب التورم الناجم عن 
دخول الطلقة في رأس غيفورد في 
ضرر كبير بدماغها. إلى ذلك وجهت 
السلطات الفيدرالية تهمتي قتل و٣ 
تهم مبحاولة القتل ملطلق النار بعد 
العثور على وثائق تشير إلى انه 

خطط لعمليته من قبل. 

(أ.ف.پ)   أعالم اميركية منكسة أمام مبنى الكابيتول حدادا على ضحايا مجزرة اريزونا  

  مايكل المسيحي ابن الشيخ جيمس
  مثال لالختالط الديني في الجنوب

  
ــني اديان واعراق مختلفة  ــاـ  أ.ف.پ: رغم النزاعات ب   جوب
ــودان لعقود طويلة، يحتفظ جنوب السودان مبظاهر  في الس
تسامح بني املسلمني واملسيحيني تشمل احيانا العائلة الواحدة 
ــب القناعات من دون  ــي يتوزع افرادها بني الديانتني بحس الت

اي اكراه او احراج.
  مايكل جيمس التور (٢٥ سنة) سائق سيارة اجرة في جوبا 
هو منوذج حي لهذا االختالط بني الديانتني املسيحية واالسالمية 
في جنوب السودان. فهو مسيحي ووالده مسلم ويتوزع اخوانه 
واخواته العشر من زوجات والده االربع على الديانتني، ليكونوا 

ثمانية مسلمني وثالثة مسيحيني.
ــارع الطول الى حدود  ــحنة والف   يروي مايكل الداكن الس
املترين روايته مع عائلته الكبيرة بشغف وحماسة، مكررا مرارا 
ــكل  خالل حديثه، ان التنوع بني الديانتني داخل عائلته «ال يش

مشكلة على االطالق».
ــة تتحدر من ملكال عاصمة والية    يقول مايكل «نحن عائل
ــمال  ــل اجلنوبية القريبة من احلد الفاصل بني الش اعالي الني
واجلنوب السودانيني، الوالد املسلم جيمس درس في اكادميية 
الشرطة باخلرطوم وعاد وتسلم مهمات امنية في ملكال لفترة 

طويلة قبل ان ينقل الى اخلرطوم».
  ويشرح مايكل ان والده من االعيان في ملكال يرتدي العباءة 
ــيخ جيمس» وقد تزوج  ــة ويلقب في محيطه بـ «الش والعمام
اربع نساء، االولى مسلمة رزق منها اربعة ابناء هم اليوم ثالثة 
مسلمني ومسيحي، الثانية رزق منها ابنني هما حاليا مسلمان، 
ــيحية رزق منها صبيني وبنتني  الثالثة وهي والدة مايكل مس
انقسموا مناصفة بني مسلمني ومسيحيني، في حني ان الزوجة 

الرابعة مسلمة وقد رزق منها ولدا ال يزال طفال.
ــقيقتي ناشول من امي املسيحية    ويضيف مايكل «انا وش
اخترنا ان نكون مسيحيني، في حني ان شقيقي االخرين احمد 

وخديجة قررا ان يكونا مسلمني».
  ويؤكد ان هذه العائلة الكبيرة عاشت في منزل واحد بوئام 

ولم يكن الفرد يترك املنزل العائلي اال عند الزواج.
ــيحية  ــذه العائلة املختلطة في االعياد املس ــن تقاليد ه   وع
واالسالمية يقول مايكل «في عيد االضحى مثال نحن االخوة 
ــيحيني وقد تزوجنا، نزور املنزل العائلي ونتناول  الثالثة املس
طعام الغداء مع جميع افراد العائلة. وبعد الظهر نتوجه جميعا مع 

الوالد لزيارة االعيان من املسلمني لتهنئتهم بعيد االضحى».
ــالط الديني بني افراد العائلة ال  ــدد على ان هذا االخت   ويش
ــس. ويوضح «عمتي  ــيخ جيم يعود فقط الى جيل والده الش
نيروب اختارت ان تكون مسيحية مع ان والدها اي جدي مسلم 
ــيحي  ــى التور، في حني ان جدي االكبر والد التور مس ويدع

ويدعى شول». 

 المغني محمد الوردي ينفطر قلبه لالنفصال بعد غنائه للوحدة
ــى  ــوم ـ أ.ف.پ: أمض  اخلرط
ــوردي، احد رموز الغناء  محمد ال
السوداني، نصف قرن من حياته 
ــمال البالد  يتغنى بالوحدة بني ش
ــو اآلن ينفطر  ــا، وها ه وجنوبه
ــودان الى  ــطار الس قلبه من انش
ــطرين، كأمنا يرى بلده ينهار  ش

امام ناظريه.
  ويقول الوردي البالغ من العمر 
٨١ عاما «بالنسبة لي كفنان أمضى 
ــا يغني للوحدة، ما يحدث  ٥٤ عام
ــدا. أنا حزين  ــر صعب ج اآلن أم
جدا وأمتنى اذا اختار اجلنوبيون 
ــا ما  ــودوا يوم ــال ان يع االنفص

ويتحدوا مع الشمال».
  ويحظى الوردي بشعبية كبيرة 
في السودان ومبسيرة طويلة بدأها 

ــتقالل البالد في العام ١٩٥٦، ومازالت أمسياته، على قلتها، تغص  فور اس
باجلمهور. حيث تقول ماي، وهي ربة اسرة معجبة جدا بهذا املغني النوبي 
«كل الناس يحبون محمد الوردي، انه املوسيقي االكثر شهرة في البالد. انه 
يغني للسودان، وهو شيوعي، طاملا تغنى بالوحدة». لكن االلتزام السياسي 
حملمد الوردي كان السبب في مشاكل عدة واجهته في حياته، منها دخوله 
السجن في بداية السبعينيات التهامه مبساندة املخططني النقالب عسكري 

آنذاك. بعد ذلك، ساند الوردي علنا 
احلركة الشعبية لتحرير السودان، 
الفصيل املتمرد السابق الذي يرأس 

حكومة اجلنوب اليوم.
  فخالل احلرب األهلية التي دارت 
بني شمال السودان وجنوبه لم يخف 
السودانيون دعمهم  الشيوعيون 
ملشروع «السودان اجلديد» الذي 
نادى به القائد اجلنوبي جون قرنق، 

قبل ان ميوت في العام ٢٠٠٥.
  ومع اطاللة شبح االنفصال أمس، 
يتخوف الشيوعيون السودانيون 
ــديد العمل  ــري تش ــن ان يج م
ــريعة االسالمية في الشمال  بالش
ــلم بعد انفصال اجلنوب ذي  املس
الغالبية املسيحية واالحيائية. ويؤكد 
الوردي انه ان متكن راهنا من كتابة 
اغان، فمغزاها ان «السودان بلد شاسع، فيه تنوع حضاري، فال ميكن ان 
يخضع حلكم ثقافة واحدة او حزب واحد او دين واحد او انسان واحد» وان 
«االسالم السياسي لن يحل مشكلة السودان»، ويضيف «سأغني للفقراء 
ــوداني في الرابعة والعشرين من عمره،  واملرضى». ويرى احمد، وهو س
ان محمد الوردي يجسد التعددية في السودان، السيما ان هذا املغني من 

النوبة، الشعب القدمي في شمال السودان، وليس عربيا. 

من الوصول إلى مراكز االقتراع، 
بحيث يكونون قادرين على اإلدالء 
بأصواتهم بحرية دون ترهيب أو 
إكراه في االستفتاء. وقال أوباما 
في بيان رئاسي صادر عن البيت 
األبيض انه على كل األطراف أن 
تتجنب العبارات اخلطابية امللهبة 
للمشاعر أو األعمال االستفزازية 
التي قد تثيــــر التوترات وحتول 
دون متكني الناخبني من التعبير 
عن إرادتهم، مشددا على أن العنف 

في أبيي يجب أن يتوقف.
  وأضــــاف «نحــــن نعلــــم أن 
هناك الذين قد يحاولون تعطيل 
التصويت، وفي حني أن التصويت 
الناجح سيكون مدعاة لالحتفال، 
فاليــــزال هناك عمــــل ضخم في 
االنتظار لضمان عيش الشــــعب 

السوداني في أمن وكرامة».

  حدود مفتوحة

  من جهته، أعلن الرئيس األميركي 
األسبق جيمي كارتر تلفزيون «سي.

ان.ان» أمس أن الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير عرض أن يتحمل 
الشمال كل ديون البالد في حالة 
انفصال اجلنوب بعد اســــتفتاء. 
وسيكون العرض في حال تأكيده 
حملة تصاحلية مهمة من البشير 
وســــيرفع عبئا ماليا ضخما عن 
كاهل اجلنوب في املرحلة األولى 
من استقالله املتوقع. وقال كارتر 
في مقابلة مع القناة التلفزيونية 
«حتدثت مع الرئيس البشير. قال 
ان الدين بأسره ينبغي أن يؤول إلى 
شمال السودان ال اجلزء اجلنوبي، 

لذا ميكن القول ان جنوب السودان 
سيبدأ بصفحة بيضاء على صعيد 

الديون».
  من جهة أخرى، دعا كارتر إلبقاء 
احلدود مفتوحة بني شمال السودان 
وجنوبه إذا مــــا تقرر االنفصال، 
وأضــــاف: «لقد أكد لــــي الرئيس 
البشير أن احلدود ستبقى مفتوحة 
بطريقــــة ما ألن هنــــاك عددا من 
القبائل الرحل، وكثيرا من املواطنني 
يعتمدون في جتارتهم على التنقل 

بني الشمال واجلنوب».
   في غضون ذلك، وإلى جانب 
املخاوف من مستقبل العالقات بني 
شطري السودان يتخوف مراقبون 
مــــن املصاعب التي ســــيواجهها 
اجلنــــوب بعد االنفصــــال. ففيما 
يقود مسؤولو اجلنوب سياراتهم 

اجلديدة الالمعــــة يضطرون إلى 
السير في طرقه املليئة باحلفر.

  مصاعب الجنوب

الذين يستقبلون  السكان    أما 
هؤالء املسؤولني وهم يهللون في 
فرحة غامرة باالستفتاء التاريخي 
على االنفصال الذي حاربوا من أجله 
لسنوات، فإنهم رمبا يلعنون يوما 

ذلك االستفتاء وما جنم عنه.
  خاصة بعد أن تنحسر نشوة 
االحتفــــاالت باالســــتقالل وتطل 
ظروف احلياة الصعبة في جوبا 
او في اي مكان من هذا االقليم من 
جديد اذ ستتحول اآلمال العريضة 
لــــدى اجلنوبيني في بنــــاء دولة 
جديدة من الصفر إلى عبء يثقل 

كاهل احلكومة اجلديدة.

 عواصــــم ـ وكاالت: على وقع 
املعارك املستمرة منذ يوم اجلمعة 
املتنازع  أبيي  املاضي في منطقة 
عليها والتي بلغت حصيلتها أكثر 
مــــن ٣٦ قتيال، أغلقــــت صناديق 
االقتراع فــــي اليــــوم الثاني من 
االستفتاء على تقرير مصير جنوب 
السودان بعد أن شهدت إقباال شديدا 
كما في اليــــوم األول.  وقد أعلن 
مســــؤول في جلنة االستفتاء أن 
نسبة املشاركة وصلت الى ٢٠٪ 
مــــن اجلنوبيني فــــي اليوم االول 
من االستفتاء حول استقالل هذه 
املنطقة. ورغم نفي املســــؤولني 
ارتباطهــــا بعملية  الســــودانيني 
االستفتاء، ترسم االشتباكات بني 
قبيلتي املسيرية العربية والدينكا 
نقــــوك االفريقية في منطقة أبيي 
مســــتقبال قامتا لعالقات الشمال 
السوداني مع جنوبه الذي سيصبح 
الدولة االفريقية رقم ٥٤ في حال 
لم يتم حل اخلالفات القائمة في 
أسرع وقت بحسب محللني. حيث 
تبادل زعمــــاء الطرفني االتهامات 

ببدء االشتباكات.
  أمــــا بخصوص ســــير عملية 
التصويت، فقد تقاطر املقترعون 
امس ايضا، حيث وقف عشــــرات 
اجلنوبيــــني من نســــاء ورجال 
ينتظرون دورهــــم لالقتراع أمام 
كل مركز انتخابي.  وقال مراقبون 
ان االقبال كبير وقد وصل الكثيرون 
الى املراكــــز قبل الثامنة لالنتهاء 
باكرا من االقتراع. وتشــــكلت من 
جديد الطوابيــــر الطويلة، حتى 
ان بعض اجلنوبيني وصلوا ليال 
للتأكد من انهم سيكونون بني أوائل 
املقترعني عند فتح مراكز االقتراع 
الساعة الثامنة. وقال جيمس خور 
شول لـ «فرانس برس» «وصلت 
الى هنا في الساعة الثانية فجرا. 
هذا وستتواصل أعمال االستفتاء 
طيلة أسبوع بسبب وعورة مناطق 
اجلنوب السوداني وافتقارها الى 

احلد األدنى من املواصالت».
  إلى ذلك، دعا الرئيس األميركي 
الناخبني  إلى متكني  أوباما  باراك 

  وميثــــل التعليم االبتدائي في 
جنوب الســــودان واحدا من اقل 
النسب في العالم وكان التوصل 
إلــــى اتفاق الســــالم عــــام ٢٠٠٥ 
دافعا اللتحاق الكثير من األطفال 
باملدارس املكتظة في جوبا حتى ان 
أحد املعلمني طلب مكبرا للصوت 
كي يصل صوته إلى كل التالميذ 
الذين اكتظت بهم فصول الدراسة. 
كما يعاني اجلنوب من واحد من 
أعلى مســــتويات وفيات األمهات 
في العالم ويعاني سكانه من فرط 
اإلصابة بأمراض نادرة أو ميكن 
الوقايــــة منها. وكثيرا ما تتوقف 
اجتماعات احلكومة بسبب انقطاع 
الكهرباء التــــي تتوافر فقط لدى 
القلة احملظوظــــة. وتعتمد املدن 
التي وصلتها الكهرباء على مولدات 
كهربــــاء تعمــــل بالديزل ال ميكن 
االعتماد عليها في غياب شــــبكة 

وطنية لإلمداد.
  والبنايات التي تتجاوز طابقني 
الســــودان قليلة كما  في جنوب 
تســــتخدم فنادق كثيرة اخليام 
واملساكن سابقة التجهيز بدال من 

االستثمار في مبان ثابتة.
  وظهرت في الشارع الرئيسي 
مبدينة جوبا بنايات ضخمة ميكن 
علــــى الفور تصــــور انها تخص 
وزارات اجلنــــوب. لكن احلقيقة 
انها مساكن تخص الوزراء الذين 
يتجول كثير منهم في الشــــوارع 
بســــيارات دفع رباعي جديدة أو 

حتى سيارات من نوع هامر.
  كما أن لدى املسؤولني اجلنوبيني 
خطي هاتف محمول أو ثالثة بسبب 

ضعف شبكات الهواتف.
مــــن االهتمام  الرغم    وعلــــى 
الكبيــــر الذي يلقــــاه اإلقليم من 
شركات الهواتف احملمولة مت منح 
التراخيص لشركات صغيرة ذات 

قدرات محدودة.
  وحتاول جوبا جهدها ملكافحة 
الفســــاد الذي أطل برأسه بعد ان 
تولى متمردون ســــابقون احلكم 
في حكومــــة متلك حتت تصرفها 

ملياري دوالر سنويا.  

(أ.ف.ب)   صورة ارشيفية للمغني السوداني محمد الوردي 


