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 عواصمـ  وكاالت: كشـــف مصدر 
مطلع في العاصمة السورية دمشق 
أمس األول ان رئيس مجلس الوزراء 
محمد ناجي عطري ســـيترأس وفد 
بالده إلى القمة العربية االقتصادية 
املقرر عقدها في شرم الشيخ مبصر 
فـــي ١٩ يناير اجلاري ما يعني عدم 
مشاركة الرئيس السوري بشار األسد 

في القمة.
  وأكد املصدر الذي فضل عدم ذكر 
اسمه لـ «يونايتد برس» انترناشونال 
أن عطري سيترأس الوفد السوري 

إلى القمة.
  وكانت القمة االقتصادية العربية 
األولى عقدت في العاصمة الكويتية في 
١٩ يناير العام ٢٠٠٩ وشهدت مصاحلة 
تاريخية بني الرئيس السوري بشار 
األسد وخادم احلرمني امللك عبداهللا 

بن عبدالعزيز.

  زيارة إلى العراق

  في سياق متصل يقوم عطري بزيارة إلى العاصمة العراقية 
بغداد في ١٥ و١٦ اجلاري على رأس وفد حكومي كبير يجري 
خاللها مباحثات مع كبار املسؤولني العراقيني وفي مقدمتهم 
نظيره العراقي نوري املالكي لبحث تفعيل االتفاقيات املوقعة 

بني البلدين ورفدها باتفاقيات جديدة. 

  في سياق آخر، رحلت احلكومة 
السورية أمس املواطنني املصريني 
الثالثة الذين ألقـــي القبض عليهم 
في منطقة وادي خالد على احلدود 
السورية ـ اللبنانية بتهمة الدخول 
إلى األراضي السورية بطريقة غير 

مشروعة.

  عملية اختطاف

  وكان القنصل املصري في دمشق 
محمـــد الفيومي قال أمس األول في 
تصريـــح صحافـــي «ان املواطنني 
املصريني وهم علي توكل وهشـــام 
مبروك وحمدي الصفتي ـ في العقد 
الثالث من العمر ـ تعرضوا لعملية 
اختطاف داخل األراضي اللبنانية يوم 
٢٦ ديسمبر املاضي في منطقة جونيه 
ومت نقلهم إلى منطقة وادي خالد على 
احلدود السورية ـ اللبنانية» وزعم 
الثالثة أن اخلاطفني طالــبوا بدفع فدية 
قدرها ٧٥٠٠ دوالر لإلفــراج عنهم. 
وأكد الديبلوماسي املصري لدى لقائه باملصريني الثالثة أنهم 

ابلغوه بأن «السلطات السورية عاملتهم معاملة جيدة».
  يذكر أن السلطات السورية تقوم بني فترة وأخرى بترحيل 
بعض املصريني املخالفني لقانون اإلقامة في سورية والذي ال 

يسمح ببقاء الزائر فيها أكثر من ثالثة أشهر.  

 الرئيس السوري بشار األسد 

 لندن ـ يو.بي.آي: أرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى منطقة 
اخلليج في مهمة مدتها ستة أشهر قالت إنها تهدف حلماية املمرات 

املالحية املزدحمة في مياه املنطقة.
  وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن السفينة 
احلربية «الدوق احلديدي» ستقوم بحماية السفن التجارية ضد 
القرصنة واإلرهـــاب وحماية منصات النفط في العراق والقيام 

مبناورات مشتركة مع القوات البحرية في املنطقة.

  وأضافت أن هذه هي املرة األولى التي تنشـــر فيها بريطانيا 
فرقاطـــة من نوع ٢٣ في مياه اخلليـــج، وكانت الدوق احلديدي 
دخلت اخلدمة في ســـالح البحرية امللكي البريطاني عام ١٩٩١، 
وشاركت عام ٢٠٠٩ في مصادرة أكبر كمية من الكوكايني، تقوم 
بها البحرية امللكية وبلغت قيمتها ٢٤٠ مليون جنيه استرليني 
عثرت عليها في قارب صيد قبالة ســـواحل أميركا اجلنوبية في 

سبتمبر أثناء نشرها في منطقة البحر الكاريبي. 

 بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى منطقة الخليج

 مقتل مسيحي وإصابة خمسة آخرين بالرصاص داخل قطار في المنيا

 مصر تستدعي سفيرتها لدى الڤاتيكان وتتهمه بـ«التدخل غير المقبول» في شؤونها
 عواصم ـ وكاالت: تصاعــــدت توابع اعتداء 
كنيسة القديسني في اإلسكندرية سياسيا، حيث 
استدعت مصر ســــفيرتها لدى الڤاتيكان أمس 
«للتشاور» بعدما أدان البابا بنديكتوس السادس 
عشــــر أمس األول الهجمات على الكنائس التي 
أسفرت عن مقتل عشــــرات املسيحيني السيما 
في العــــراق ومصر. وقالت اخلارجية املصرية 
«القاهرة كلفت السفيرة املصرية لدى الڤاتيكان 

باحلضور إلى مصر للتشاور». 
  وأضافت «هذا االستدعاء يأتي على خلفية 
تصريحات جديدة صادرة من الڤاتيكان متس 
الشأن املصري وتعتبرها مصر تدخال غير مقبول 

في شؤونها الداخلية».
   واضاف البيان أنه «سبق لوزير اخلارجية 
املصري احمــــد ابو الغيط ان فند في رســــالة 
الــــى نظيره لدى الڤاتيكان عدة امور تضمنتها 

التصريحات الصادرة عن الڤاتيكان».
  وتابع البيان ان ابو الغيط «رفض» في رسالته 
«اي مساٍع تتم استنادا ملا يسمى حماية املسيحيني 

في الشرق االوسط».
  وكان البابا بنديكتوس السادس عشر طالب 
غداة تفجير االسكندرية في االول من ديسمبر 
املاضي، قــــادة العالم بحماية املســــيحيني من 
التجاوزات ومظاهر عدم التسامح الديني. واكدت 
وزارة اخلارجية املصرية في بيانها ان الوزير 
املصري تناول كذلك في رسالته الى نظيره لدى 
الڤاتيكان «حرص مصــــر على تفادي تصعيد 
املواجهة والتوتر على اسس دينية ورغبة مصر 
في االستفادة من سبل احلوار املتاحة كما حث 
مســــؤولي الڤاتيكان على االلتزام بذات الروح 
وتفادي اقحام الشأن املصري في تصريحاتهم 
واالتصاالت التي يقومون بها مع بعض الدول 
االوروبية». واكد البيان ان «مصر لن تســــمح 
الي طرف غير مصري بالتدخل في شــــؤونها 

الداخلية حتت اي ذريعة» مشددا على ان «الشأن 
القبطي حتديدا يظل من صميم الشؤون الداخلية 
املصرية في ضوء التركيبة املجتمعية والنسيج 

الوطني في مصر».
  وكان البابا اكد أمس االول خالل اســــتقباله 
السفراء املعتمدين في الڤاتيكان في حفل تقليدي 
ينظم مبناسبة رأس الســــنة على «الضرورة 
امللحة» بالنسبة حلكومات املنطقة لكي تعتمد 
«بالرغم من الصعوبــــات والتهديدات اجراءات 

فعالة حلماية االقليات الدينية».
  من جهة اخــــرى قال مســــؤول أملاني بارز 
زار مصر في أعقاب حادث كنيســــة القديسني 
باإلســــكندرية إن هناك ظلما يقع على األقباط 
في مصر «ولكنهــــم ال يتعرضون لالضطهاد»، 
وقال رئيس الكتلة البرملانية للتحالف املسيحي 
فولكر كاودر أمس األول في برلني عقب عودته 
من مصر: «ال توجــــد عمليات اضطهاد منظمة 
ضد املســــيحيني». وقال كاودر إن الظلم الذي 
يتعرض له األقباط خلق «مناخا مناسبا»، مشيرا 
إلى أن عدم مساواة الشباب األقباط بنظرائهم 
من املســــلمني «كان سببا في مظاهرات غاضبة 
لشباب أقباط في األيام املاضية»، وأشار املسؤول 
األملاني إلى وجود قلق من أن يؤدي الهجوم على 
كنيســــة القديسني إلى فرقة قوية بني املسلمني 
واملســــيحيني، وقال: «ال ينبغي أن نسمح بأن 
يفرق اإلرهاب بني الديانات». وشدد كاودر على 
أهمية وجود حوار بني املســــلمني واملسيحيني، 
وزار كاودر مصر على رأس وفد مطلع األسبوع 

في أعقاب حادث كنيسة القديسني.
  إلى ذلك، اكدت وزارة الداخلية املصرية ان 
مواطنا قبطيا قتل وأصيب خمسة آخرون عندما 
أطلق شــــرطي النار عليهم من مسدســــه داخل 
قطار أثناء توقفه في محطة مدينة ســــمالوط 
مبحافظة املنيا. وفي اتصال هاتفي اجرته معه 

وكالة فرانس برس، قال وكيل مطرانية سمالوط 
االنبا مرقس الذي كان موجودا مع املصابني في 
مستشــــفى الراعي الصالح بسمالوط ان رجال 
«هاجم مجموعة من املسيحيني في القطار وهو 

يهتف اهللا اكبر».
  وأكد االنبا مرقــــس ان «هذا املجنون صعد 
الــــى القطار وركب العربة رقم ٩ ومشــــي فيها 
ذهابا وايابا لينتقي املســــيحيني وتعرف على 
هذه املجموعة من املســــيحيني ألنه كان بينهم 
بنات وسيدات ال يرتدين احلجاب فأطلق النار 

عليهم وهو يهتف اهللا اكبر».
  وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ان القطار 
كان متجها من مدينة اســــيوط (على بعد ١٠٠ 
كليومتر الى اجلنوب من سمالوط) الى القاهرة 
«ولدى توقفه في محطة مدينة سمالوط صعد 
الشرطي عامر عاشور عبدالظاهر وأطلق النار 
من مسدسه» على الضحايا ثم فر هاربا غير انه 

القي القبض عليه بعد قليل.
  وأضاف البيان ان مواطنا يدعى فتحي سعيد 
عبيد (٧١ عاما) قتل وأصيبت زوجته اميلي حنا 

تكال (٦١ سنة)» إضافة الى أربعة آخرين.
  وأكد االنبا مرقس ان املصابني هم سيدة في 
الرابعة واخلمسني من عمرها وابنتاها وخطيب 
إحدى الشابتني موضحا ان رب هذه األسرة كان 

برفقتها في القطار ولكنه جنا من الهجوم.
  وقال مصدر طبي في مستشفى الراعي الصالح 
في سمالوط: نقل املصابون انهم جميعا مسيحيون 
وانهم من اسرتني كانتا جتلسان بجوار بعضهما 

في القطار.
  وأوضح املصدر الطبي ان اثنني منهم في حالة 

خطرة اما الثالثة اآلخرون فحالتهم مستقرة.
  وقالت وزارة الداخلية انه يجري استجواب 
الشــــرطي الــــذي ارتكــــب اجلرميــــة «ملعرفة 

دوافعه».

 سورية تطلق سراح ثالثة مصريين دخلوا أراضيها بطريقة غير مشروعة 

 األسد يغيب عن قمة شرم الشيخ والعطري يرأس الوفد السوري

 اإلنتربول يصدر أمر اعتقال دولي ألعضاء قائمة الـ ٤٧.. والمعارض السعودي سعد الفقيه ضمن المطلوبين خارجًا

  الرياض: «القاعدة» استغلت «مغاسل الموتى» لتجنيد سعوديين
  عواصم ـ وكاالت: كشـــفت معلومات 
صحافية عن أدوار بارزة للمنشق (املعارض 
الفقيه، مؤسس ما  الســـعودي) ســـعد 
يسمى بـ «حركة اإلصالح» واملقيم حاليا 
خارج السعودية، في األنشطة اإلرهابية 
للعناصر املطلوبة أمنيا واملالحقة دوليا 

من املتواجدين خارج البالد.
  وأكدت صحيفة «الرياض» السعودية 
أمس قيامه بـــأدوار حتريضية مختلفة 
لتنفيذ نشاطات إجرامية داخلها، وكشفت 
وجـــود عالقة وثيقة بـــني املدعو الفقيه 
وتنظيم «القاعـــدة» اإلرهابي على رغم 
مساعيه املتكررة لنفي هذه العالقة عبر 

قناته املشبوهة.
  كما أشـــارت الصحيفة إلى أن املذكور 
كان على اتصال ســـابق بأسامة بن الدن 
وممثله الفعلي في بريطانيا، املدعو خالد 

الفواز.
  وأفادت املعلومات ذاتهـــا بأن الفقيه 
على صلة بأحد املخططني اإلستراتيجيني 
للقاعدة، املدعو «أبو مصعب الســـوري» 

أحد أعوان بن الدن.
  من جهة أخرى، كشف املتحدث األمني 
بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور 
التركي، أن مغاسل املوتى في الداخل لم 
تسلم من اســـتغالل تنظيم القاعدة لها 
في عمليات االستقطاب والتجنيد لصالح 
التنظيم مســـتهدفني بذلك صغار السن 
الذين يزج بهم للعمل في تلك املغاســـل 
وأكد املتحدث األمني السعودي، لصحيفة 
«الشرق األوسط» اللندنية في عددها أمس، 

رصد حاالت بهذا اخلصوص.
  وقال التركي «ال يخفى علينا جميعا أن 
الفئة الضالة تسعى الستغالل كل فرصة، 
لو استطاعت أن جتند طفل ٣ سنوات لن 

تتردد عن ذلك إطالقا».
  وأضاف أن «من بني املواقع التي تستغل 
الفئة الضالة للتجنيد فيها مغاسل املوتى 
على سبيل املثال، هناك من يزج بصغار 
السن في مغاسل املوتى حتى يرى املوت 
وحال امليت وهناك من يحاول التسلل إلى 
مغاســـل األموات حتى يجد هذا الصغير 

وما بلغه من تأثر في محاولة للتغرير به 
وجتنيده خلدمة أهداف الفئة الضالة».

  وأكد اللواء التركي رصد وزارة الداخلية 
حاالت قامت فيها «القاعدة» بالتجنيد داخل 
مغاسل األموات، وطالب املتحدث األمني 
بوزارة الداخلية السعودية اجلميع بأخذ 
احلذر من الوســـائل التي يتبعها تنظيم 
القاعدة في جتنيد واستقطاب املتعاطفني 

معه والتغرير بهم.
  وقـــال «املطلوب مـــن اجلميع احلذر 
واحلرص كل احلرص على أبنائهم صغارا 
كانوا أو كبارا»، وتابع «ما دام أننا ما زلنا 
نرصد هذه املخالفات ونرصد أن هناك أعدادا 
من السعوديني التزال تخضع لتغرير الفئة 
الضالة وتأثير الفكر الضال فهذا كاف للقول 
إننا لم نعمل كمجتمع أو كجهات حكومية 
متكاملة ما يكفي لضمان أن أبناءنا باتوا 

في منأى عن هذا الفكر».
  وشدد املتحدث األمني بوزارة الداخلية 
على تفهم بالده لالستراتيجية الطويلة 
املدى التي تتطلبها مسألة القضاء على «فكر 

القاعدة»، وأكد أن جهات األمن ستظل متنع 
عناصر «القاعدة» من تنفيذ أي مخططات 
وستالحقهم داخل السعودية وخارجها، 
وســـتعمل كل ما بوسعها للقبض عليهم 

وتخليص العالم من شروروهم.
  في غضون ذلك، أصدرت منظمة الشرطة 
الدولية «االنتربول» أمر اعتقال دولي ضد 
االرهابيني الـ ٤٧ اعضاء القائمة اجلديدة 
الســـعودية  العربية  املطلوبني للمملكة 

لصلتهم بتنظيم القاعدة.
  وأوضح االنتربول ومقره مدينة ليون 
الفرنســـية في بيان له، أن أمر االعتقال 
الدولي صدر بناء على إصدار وزارة الداخلية 
السعودية قائمة بـ ٤٧ شخصا يحملون 
اجلنسية السعودية يشتبه في تورطهم 

في أعمال إرهابية خارج اململكة.
  ونقل االنتربول عن املتحدث باســـم 
وزارة الداخلية السعودية قوله إن هؤالء 
املشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بني ١٨ و٤٠ 
عاما وميثلون تهديدا على املواطنني داخل 

السعودية وخارجها. 

 عمرو موسى 

 عواصمـ  وكاالت: قالت مصادر 
عربيــــة مطلعــــة ان األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موســــى 
فاحت عددا من القادة العرب برغبته 
القوية في االستقالة من منصبه 
كأمني عام للجامعة، وعلل موسى 
رغبته بأن الوضع العربي العام 
ضاع في الزحمة اإلقليمية والدولية، 
واعتبر موسى بحسب املصدر، أن 
اجلامعة أصبحت كالشاهد «اللي 
ما شفش حاجة»، وأكد موسى أنه 
ال يريد أن يختم تاريخه السياسي 

على هذا النحو. 
  في سياق آخر، اعتبر موسى 
عقب لقائه رئيس اقليم كردستان 
العراق مسعود بارزاني في اربيل 
أمس األول ان التطورات العمرانية 
واالقتصاديــــة في اإلقليم «قصة 
جناح». واضاف موسى للصحافيني 
«هناك نشــــاط كبير في اإلعمار 
واالقتصاد والكثير من املستثمرين 
العرب يأتون الى كردستان وهذا 

واطلعت على رؤيته للتحركات 
السياسية النشطة»، مشيرا الى 
ان هناك «زيــــارة ثانية لالقليم 
القمة للتشاور مرة أخرى»  قبل 
مــــع بارزاني. وحول اســــتهداف 
املسيحيني في العراق، قال موسى 
«ندين كل األعمال اإلرهابية التي 
ترتكب بحق املســــيحيني ونحن 
قلقون بشــــأن أوضاعهم ونعبر 
عن تعاطفنا معهم ونثمن جهود 
جميــــع اجلهات التي تعاون هذه 

الشريحة في العراق».
   واضاف «نعتقد ان التعددية 
القومية في اي مكان تشكل مصدرا 
للقوة وليست مصدرا للصراعات 
والنزاعــــات»، من جهته، أشــــاد 
بارزانــــي بالزيــــارة واعتبر انها 
«دليل على اهتمام اجلامعة العربية 
بالتواصل مع اقليم كردستان كما 
ملســــت اهتمام اجلامعة بالعراق 
وموقف موسى كان دائما مساندا 

للعراقيني».

التحرك يأتي فــــي إطار املصالح 
املشتركة، كردستان قصة جناح 
وقدمت التهنئة للرئيس على ذلك».  
كما التقى موسى في النجف أمس 
االول املرجع الشيعي االعلى آية اهللا 
علي السيستاني، وأكد انه بحث مع 
بارزاني االستعدادات اجلارية في 
بغداد لعقد القمة «فاستمعت اليه 

 موسى يجدد رغبته في االستقالة: الجامعة 
العربية أصبحت «شاهد ما شفش حاجة»

 طهران تنفي اعتقال جاسوسة أميركية
   وتعلن انطالق مفاوضاتها مع الـ «٥+١» ٢١ الجاري

 كلينتون: المسلحون في اليمن مصدر قلق عاجل ألميركا
 الحكم بالسجن ٣ سنوات على ديلي الرجل القوي بالكونغرس في عهد بوش

 عواصمـ  وكاالت: أعلن الناطق باسم اخلارجية 
االيرانية رامـــني مهمانبراســـت أن محادثات 
اسطنبول حول امللف النووي بينها وبني دول 
مجموعة «٥+١» ســـتبدأ في ٢١ يناير اجلاري 

وتستمر يومني. 
  في ســـياق آخر، وبعد تأكيدات من أكثر من 
مسؤول عســـكري وأمني ايراني، عادت وزارة 
اخلارجية اإليرانية أمس لتنفي توقيف «جاسوسة 
أميركية كانت تخبئ أجهزة دقيقة في أسنانها 

وتصور احلدود».
  وقال املتحدث «منذ البداية، هذه االميركية 

لم تكن في ايران».

  واضاف «ان املعلومات املنشـــورة لم تكن 
مهمـــة وال معنى لها لذلك لم يكن هناك تعليق 
رسمي بشأنها. املشكلة حلت في مستوى حرس 

احلدود، القضية انتهت».
  وهو ما يناقض ما أعلنه أحمد غروند املسؤول 
في حرس احلدود بأن األميركية التي اعتقلت 
في شمال غرب إيران قرب احلدود مع اذربيجان 

اعترفت بالقيام بنشاطات جتسسية.
  وأكد اجلنرال غروند ان «هذه األجنبية اعتقلت 
من قبل دورية حلرس احلدود بعد تصويرها 
منشآت للجمهورية االسالمية، ومراكز حدودية 

وأسواقا وأشخاصا». 

 عواصمـ  وكاالت: قالت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركيــــة هيالري 
كلينتون أمس اثناء زيارة مفاجئة 
إلى صنعاء ان املســــلحني الذين 
يعملون من اليمن ميثلون مصدر 
قلــــق عاجال بالنســــبة للواليات 
املتحدة وان وقف تهديدهم يشكل 

أولوية.
  وأضافت في لقاء مع شخصيات 
من املجتمع املدنــــي في صنعاء 
«أريد ان أكــــون صريحة، يوجد 
إرهابيــــون يعملون من األراضي 
اليمنية اليوم وكثير منهم ليسوا 
مينيني ويؤسفني القول ان بعضهم 
مواطنون أميركيون ولذلك فهذا 

مبعث قلق عاجل لكل منا».
  وأضافت «لقد سعوا ملهاجمة 
بلدنا، ولذلك فوقف هذه التهديدات 
سيكون أولوية ألي دولة وهو كذلك 

بالنسبة للواليات املتحدة».
  الى ذلك، حكم على توم ديلي 
الرجل القوي السابق في احلزب 
اجلمهوري بالسجن ثالث سنوات 
أموال في قضية  بتهمة تبييض 
متويل انتخابي، في حكم سارع 

إلى استئنافه.
  وكانــــت هيئــــة محلفني في 
تكساس (جنوب) دانت توم ديلي 
بتبييض أموال لنقله أمواال جاءت 
من شركات الى مرشحني جمهوريني 

من تكســــاس كان يدعمهم خالل 
حملة انتخابات منتصف الوالية 
في ٢٠٠٢ ومينع قانون تكساس 
تقــــدمي هبات من الشــــركات إلى 
القاضي ان توم  مرشحني. وقال 
ديلي سيخضع بعد عقوبة السجن 
لثالث سنوات، لالختبار ملدة عشر 
سنوات، موضحا ان هذه القاعدة 
تطبق علــــى البرملانيني كغيرهم 

من املواطنني.
القضية بهبة بقيمة    وتتعلق 
١٩٠ ألف دوالر سلمت إلى اللجنة 
الوطنية اجلمهورية تلتها حتويالت 
بالقيمة نفسها قامت بها اللجنة 

ملصلحة سبعة مرشحني. 

 منظمون يتوقعون تحقيق االستفتاء على انفصال جنوب السودان نسبة اإلقبال المطلوبة

 الخرطوم تنفي عزمها تحمّل ديون شطري السودان 
 عواصمـ  وكاالت: قبل أن تنتهي عمليات االستفتاء 
علــــى تقرير مصير جنوب الســــودان التي انطلقت 
األحد املاضي وتســــتمر أسبوعا، بدأت مالمح التأزم 
بني الشمال واجلنوب وخاصة في منطقة أبيي تزداد 
عمقا حيث نفت قبيلة املســــيرية العربية االتهامات 
التي ساقتها قبيلة الدينكا اجلنوبية الهوى بقتل ١٠ 
من مهاجري اجلنوب العائدين الى بالدهم قادمني من 

شمال السودان. 
  ناهيك عن نفي وزارة اخلارجية الســــودانية في 
تصريح نشرته أمس األول وكالة األنباء السودانية، 
عزم اخلرطوم أخذ كامل الديون السودانية على عاتقها 
مبا فيها ديون اجلنوب، وذلك خالفا ملا قاله الرئيس 
األميركي األسبق جيمي كارتر. وكان كارتر نقل عن 
الرئيس السوداني عمر البشير قوله ان هذه الديون 
املقدرة بـ ٣٦ مليار دوالر ينبغي ان تؤول الى الشمال 

السوداني في حال انفصال اجلنوب.
   وذكرت وكالة األنباء السودانية ان «وزارة اخلارجية 
نفت نفيا قاطعا تصريحات الرئيس األميركي األسبق 
جيمي كارتر»، وأوضح املتحدث باسم الوزارة خالد 
موسى، كما ذكرت الوكالة السودانية، ان البشير رأى 
«خالل لقائه مع كارتر ان تسوية الديون مسؤولية 
مشتركة بني الشــــمال واجلنوب واملجتمع الدولي»، 
موضحا ان مسألة الديون هي احد املواضيع العالقة 

في املفاوضات بني الشمال واجلنوب.
  ميدانيا، اتهم مسؤولون جنوبيون أمس عناصر من 
قبيلة املسيرية العربية مبهاجمة قافلة تقل جنوبيني 
عائدين من الشمال الى اجلنوب، ما ادى الى مقتل عشرة 
اشــــخاص من القافلة. لكن مسؤوال باألمن االحتادي 
السوداني في منطقة أبيي نفى في تصريح للجزيرة 
االتهام ورده الى مســــلحني من قبيلة الدينكا بهدف 

زرع الفتنة في إقليم ابيي املتنازع عليه. 
   إال أن الوزير اجلنوبي غير غوانغ قال خالل مؤمتر 
صحافي عقده في جوبا عاصمة اجلنوب السوداني 

ان «موكبا يضم جنوبيني عائدين من الشــــمال الى 
اجلنــــوب تعرض لكمني أمــــس األول من قبل قبائل 
املســــيرية ما أدى الى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 

١٨ آخرين بجروح».
   وأوضح املسؤول اجلنوبي ان الهجوم وقع على 
احلدود بني والية جنوب كردوفان ووالية بحر الغزال 
(اجلنوبية)، مضيفا ان «املوكب كان يضم ٣٠ حافلة 
وسبع شاحنات. الشاحنات مت نهبها واحلافالت عادت 
الى الشمال»، وتابع ان «الهاجمني كانوا على منت ست 

او سبع آليات وكانوا مسلحني».
   واضــــاف الوزير اجلنوبي «ان قبائل املســــيرية 
تنتمي إلى دولة وهذه الدولة يجب ان تكون مسؤولة 

عنهم» في إشارة الى حكومة اخلرطوم.
  فــــي املقابل وبعد إعــــالن األمم املتحدة انها قامت 
بتعزيز وجودها في منطقة ابيي اثر االشتباكات التي 
بدأت يوم اجلمعة املاضي وأودت بأكثر من ٣٦ قتيال، 
قال أحد زعماء قبيلة املسيرية لوكالة «فرانس برس»: 
«كيف ميكن ان نكون مسؤولني عن هذه األعمال في 
حني ان قوة األمم املتحدة تنتشــــر بيننا وبني قبائل 
الدينكا نقوك»، مضيفا «كما ان الكثيرين من اجلنوبيني 
العائدين عدلوا طريقهم خالل االيام االخيرة لتجنب 
املرور في مناطقنا». وبالعودة الى عملية االستفتاء، 
قال منظمون في اليوم الثالث أمس إن نسبة اإلقبال 
الكبيرة على االستفتاء بشأن انفصال جنوب السودان 
تأتي على خالف تكهنات مظلمة ومن املؤكد تقريبا أن 
تصل إلى نسبة الـ ٦٠٪ املطلوبة لكي يكون االستفتاء 
ملزما. لكن مراقبني قالوا ان االقبال تراجع بشــــكل 

ملحوظ في اليوم الثالث أمس. 
   وقد قال محمد إبراهيــــم خليل رئيس مفوضية 
االستفتاء إن التصويت يسير بسالسة شديدة وإنه 
ال يبدو أن هناك خوفا من الفشــــل في الوصول إلى 
نســــبة الـ ٦٠٪، وذكر أنه يعتقد أن النسبة ستكون 

 سوداني جنوبي يدلي بصوته حامال طفله أمس          (أ.پ) أكثر بكثير من ذلك.


