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 كارتر وصف االقتراع بالمنظم.. ووفد من مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين يزور جوبا

 استفتاء السودان لملم أوراقه: النسبة وصلت لـ ٥٠٪ شماًال.. و٩٠٪جنوبًا 
 السودان.. متى تداعى كل شيء؟

 تلفزيون جنوب السودان شعاره «أفريقي أصيل» 
  ولغته «عربي جوبا» و«اإلنجليزية»

 أوباما يخص نظيره الصيني بعشاء حميم 
 فتوى عراقية تحرم العنف ضد المسيحيين  في البيت األبيض الثالثاء المقبل 

  وهروب ١٢ متشددًا من السجن في البصرة

 عطري في بغداد على رأس وفد وزاري رفيع

 وفود أكثر من ١٢٠ دولة ومنظمة
 «حماس» تعلن عن خطة طوارئ    تتفقد منشآت إيران النووية

  لمواجهةحرب إسرائيلية جديدة على غزة

 اخلرطوم ـ رويترز: أتذكر صرخة 
«من سينقذنا اآلن»؟ املدوية التي أطلقها 
ــودان حدادا على  اهل اجلنوب في الس
زعيمهم الراحل جون قرنق، وترن في 
أذني اليوم مثلما حدث في ٢٠٠٥ عندما 

دفن السودان وحدته مع قرنق.
  ومثلت وفاة قرنق في حتطم طائرة 
ــابيع من  ــد مجرد أس ــر بع هيليكوبت
تسلمه منصب نائب الرئيس نقطة حتول في تاريخ 

السودان.
ــتفتاء النفصال    واآلن صوت اجلنوبيون في اس
عن الشمال مع دخول اتفاق السالم الذي أنهى أطول 

حرب أهلية في افريقيا، أيامه االخيرة.
  أتذكر جيدا اجلو املشحون الذي عم بعد عودة قرنق 

الظافرة إلى اخلرطوم ومن بوسعه أن ينسى؟
  وشهد السودان نهضة حيث رفعت حالة الطوارئ 
ــكرية من كل مكان  وأزيلت كل نقاط التفتيش العس
ــتثمارات االجنبية وافتتح أول مطعم  وتدفقت االس
ــر دليال على  ــريعة مما اعتب ــي للوجبات الس أجنب

التقدم.
  وحتدى أفراد في احلركة الشعبية لتحرير السودان 
التي كان يرأسها قرنق الشريعة االسالمية وجلسوا 
على الطريق الرئيسي يحتسون زجاجة من الويسكي 
في وضح النهار، وبدأت قوات االمن السودانية فجأة 
تخاف اجلنوبيني بعدما ظلت لسنوات تثير اخلوف، 

كان سودان جديدا بحق.
  وعند سماعه خبر وفاة قرنق، سألني صديق من 
شمال السودان في رسالة نصية بائسة عبر الهاتف 

قائال «هل نحن أمة ملعونة»؟
  وفتح النبأ طوفانا من الكراهية حتول إلى أسوأ 
أشكال العنف، وبدأ اجلنوبيون الذين يعتقدون أن 
ــماليني وحرق  اخلرطوم قتلت بطلهم في قتل الش

املتاجر والسيارات وكل ما هو أمامهم.
ــودانية اليام فيما  ــم تتدخل قوات االمن الس   ول
حدث وشكل شبان مسلحون بكل ما تقع أيديهم عليه 

عصابات وقاموا بدوريات ليال حلماية أحيائهم.
  كان اجلميع يحملون السالح، وانتقلت احلرب إلى 

اخلرطوم للمرة االولى وال ميكن الحد أن ينسى.
  ومع تراجع القتل أدى سلفا كير نائب قرنق اليمني 
الدستورية لتولي منصب رئيس جنوب السودان في 

ظل مراسم كئيبة.
  ويصف اجلنوبيون الشماليني بأنهم «غالبة» وهو 

الوصف الذي يعود اليام جتارة العبيد.
ــرطة لصديق لي سرقت سيارته في    وقالت الش
ــر عليها في جوبا إنه يجب أن يدفع  اخلرطوم وعث
٥٠٠٠ جنيه (ألفي دوالر) السترجاعها ألنه «عربي» 

غني.
  هل كانت هذه االفكار ستتغير لو كان قرنق قد 
عاش؟ أود أن أجيب عن هذا السؤال بنعم. يعطيني 

اجليل اجلديد االمل.
ــمال    ففي اجلامعات باخلرطوم يختلط أبناء الش
ــاكل في الفصول وأثناء  واجلنوب بحرية دون مش

الغداء.
  لكن مع اقتراب انفصال اجلنوب ومع الزخم الذي 
يكسبه التهديد بعزل اجلنوبيني عن الشمال أخشى 

أال يتمكن اجلانبان من االختالط مجددا. 

 جوبا ـ أ.ف.پ: باستوديو واحد 
ــج هواة،  ــني ومقدمي برام ومذيع
ــتعد تلفزيون جنوب السودان  يس
ألن يتحول الى التلفزيون الرسمي 
للدولة اجلديدة حتت شعار «افريقي 
اصيل»، موزعا برامجه بني اإلجنليزية 
و«لغة عربي جوبا».وتعتبر هذه اللغة 
األقرب الى اللهجة، القاسم املشترك 
ــكان اجلنوب اكثر من  لغويا بني س
اللغة اإلجنليزية الرسمية التي هي 

وقف على املتعلمني.
  ويستخدم األميون الذين يشكلون 
٨٥٪ من السكان لغة «عربي جوبا» 
كما يسميها اجلنوبيون،  إضافة الى 
لغاتهم احمللية. وهي لغة عربية ركيكة 
دخلتها كلمات افريقية كثيرة بلكنة 

محلية ظاهرة بقوة.
  مقر التلفزيون في وسط جوبا 
ــتوديو يتيم وغرفة  عبارة عن اس
صغيرة ملحقة به للتقنيني ومدخل 
الزوار تستخدمه  بسيط الستقبال 

املذيعات أيضا للتبرج.
  ولوال عمود إرسال طويل وطبقان 
كبيران اللتقاط األقمار االصطناعية 
ــا كان باإلمكان  ــة املقر،  مل في باح
ــاء املتهالك  ــذا البن ــق بني ه التفري

واملنازل املتواضعة احمليطة به.
  مدير عام اإلذاعة والتلفزيون في 
جنوب السودان اروب بقات تينقدوت 
ـــ «مبوازنة متواضعة جدا»  يعمل ب
لم يكشف عنها، ويؤكد ان «غالبية 
املوظفني من املتعاونني وليسوا مثبتني 

بعد ورواتبهم بسيطة جدا».
ــع وكالة  ــي حديث م   ويقول ف
فرانس برس من مقر مؤقت له خارج 
مقر التلفزيون «لوال احلماس الذي 
لدينا ملواكبة والدة الدولة اجلديدة 
ملا كنا أصال أنشأنا تلفزيون جنوب 
السودان عام ٢٠٠٨ املتصل بالقمر 

االصطناعي عربسات».
  ويضيف «ليس لدينا محترفون 
وال كوادو، واملذيعون ومقدمو البرامج 

ــواة وقفوا امام الكاميرا من دون  ه
ــب» معتبرا ان  ــتعداد وال تدري اس
ــيء «هو اعداد  املطلوب قبل كل ش
دورات تدريبية للموجودين والسعي 
الستقطاب كوادر من اخلارج لديهم 
خبرات في املجال التلفزيوني الحداث 

النقلة النوعية املطلوبة».
ــحيح وهو    ويتابع ان «املال ش
يأتي حصرا من حكومة اجلنوب وال 

مساعدات خارجية بعد».
ــدوت ان  ــات تينق ــاف بق   وأض
ــاعات البث التلفزيوني مقسمة  «س
بالتساوي بني اإلجنليزية والعربية،  
فهناك نشرة أخبار يومية باإلجنليزية 
وأخرى بالعربية الفصحى، في حني 
تعتمد البرامج احلوارية لغة (عربي 
جوبا»).ويوضح ايضا انه «يتم يوميا 
ولوقت قصير بث رسائل بـ ١٦ لغة 
ولهجة محلية هي عبارة عن اخبار 
مهمة لها عالقة بسكان األرياف بشكل 

خاص». 

  واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  علمت «األنباء» ان السيناتور جورج ميتشيل 
قدم الى صائب عريقات رئيس وفد املفاوضات 
الفلســـطيني املفاوض اقتراحا بتأجيل عرض 
طلب فلسطيني على األمم املتحدة ملناقشة قضية 
مخالفة االستيطان االســـرائيلي في األراضي 
الدولي حتى سبتمبر  الفلســـطينية للقانون 
املقبل اي موعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
  وقالـــت مصادر ديبلوماســـية فـــي وزارة 
اخلارجية األميركية ان اقتراح ميتشـــيل قدم 
بصفة رسمية الى عريقات اول من امس خالل 
اجتماع مبعوث الســـالم األميركي اخلاص به 

في واشنطن.
  وكان ميتشيل قد التقى عريقات اوال ثم التقى 
مستشـــار رئيس الوزراء االسرائيلي اسحاق 
موخلو بعد ذلك في سياق مسلسل من اللقاءات 
يعقدها مندوبا اجلانبني مع وسطاء ومسؤولني 

أميركيني.

  ولم ترشـــح تفصيالت بعد عن ردة الفعل 
الفلسطينية جتاه اقتراح السيناتور ميتشيل 
غير ان وزارة اخلارجية تدخلت لدعم املبعوث 
اخلاص عبر تصريح أدلى به الناطق باســـمها 
فيليب كراولي قال فيه ان الواليات املتحدة ال 
تعتبر األمم املتحدة املنبر املناســـب ملناقشـــة 
قضايا معقدة من هذا النوع وانها ال تدعم بالتالي 
التوجه الفلســـطيني نحو اللجوء الى املنظمة 

الدولية.
  من جهة أخرى، أعلنت اخلارجية األميركية 
ان الواليات املتحدة ستشارك في اجتماع اللجنة 
الرباعية الدولية الذي يعقد في ميونيخ بأملانيا 

في اخلامس من الشهر املقبل.
  ومن املقـــرر ان يناقـــش االجتماع التوجه 
الفلسطيني الى عرض قضية االستيطان على 
األمم املتحدة ايضا باالضافة الى مساعي واشنطن 
للتوصل الى تصور واضح عن كيفية حل قضيتي 
احلدود واألمن كبداية إلعادة اطالق املفاوضات 

املباشرة. 

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: يســــتهل 
الرئيــــس الصيني هــــو جينتاو 
املقبل  املقررة االســــبوع  زيارته 
الــــى الواليــــات املتحدة بعشــــاء 
حميم يخصه بــــه الرئيس باراك 
اوباما فــــي البيت االبيض، وذلك 
الى  الثالثاء، ويشــــارك فيه  يوم 
جانب الرئيس االميركي وزوجته 
وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
ومستشار الرئيس لشؤون االمن 

القومي توم دونيلون.
  وهناك مسؤوالن صينيان آخران 
سيجلســــان الى مائدة الرئيسني 
االميركي والصيني في قاعة الطعام 
في الشقة الســــكنية اخلاصة في 

البيت االبيض.
  وتعليقا على هذا العشاء قال 
دونيلون «من النادر جدا ان نقيم 
عشاء جلمع صغير كالعشاء الذي 

سيقام للرئيس هو».
  واضاف ان هذا العشاء يهدف 
الى جتسيد «العالقات التي نبنيها 
وســــيمنحنا امكانية اجراء حوار 
صريح بعيدا عن االجواء الرسمية 
التــــي حتكم عــــادة العالقات بني 
البلدين».ومــــن املقــــرر ان تهبط 
طائرة الرئيس الصيني في قاعدة 
اندروز اجلوية قرب واشنطن حيث 
سيكون في استقباله نائب الرئيس 
االميركي جــــو بايدن، كما اوضح 

دونيلون.
الكلمــــة    واالربعــــاء تعــــود 
الذي يحكم زيارات  للبروتوكول 
الدولة، وذلك من خالل اســــتقبال 
رسمي للرئيس الضيف يترأسه 
اوباما تليه مباحثات رسمية في 
املكتب البيضاوي ومن ثم مأدبة 

رسمية. 

  عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
  فيما وصل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي 
عطــــري العــــراق امس حيث يجــــري محادثات مع 
املسؤولني العراقيني تتناول «تعزيز عالقات التعاون 
بني البلدين»، اتفق رجال دين شيعة وسنة عراقيون 
امس في ختــــام مؤمتر مغلق عقدوه في كوبنهاغن 
على اصدار فتوى مشتركة حترم اعمال العنف ضد 

املسيحيني وأقليات دينية أخرى في العراق.
  وصـــرح القس انـــدرو وايت من الكنيســـة 
االنغليكانية في بغداد بعد ان شارك في اجتماع 
األزمة هذا بأن «هذه الفتوى تندد بجميع الفظائع 
التي ارتكبت بحق املسيحيني وتشدد على ان اعمال 

القتل هذه تتنافى متاما والقرآن».
  واصدر املشـــاركون ١٣ توصية تدعو بشكل 
أساســـي إلى «جترمي أي حتريض طائفي وديني 
واي نشر لثقافة الكراهية» بحسب نص اإلعالن 
املشترك الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة 

منه.
  وحض رجال الديـــن احلكومة العراقية على 
«وضـــع هذه القضية على جـــدول اعمال» القمة 
املقبلة للجامعة العربية التي ستستضيفها بغداد 

في مارس.
  كما دعا املؤمترون الى «تالوة اخلطب الدينية 
املعتدلة ونشـــر قيم الرسائل السماوية في دور 

العبادة وجميع وسائل االعالم».
  وأوصى رجال الدين ايضا احلكومة العراقية 
بوضع برنامج يهدف الى «إعادة تثقيف السجناء 
عقائديا لصقل شخصية معتدلة لديهم» وتالوة 

خطب تتضمن النصح السليم في املساجد.
  ونظم االجتماع مببادرة من الدمنارك واملؤسسة 
البريطانية للغوث واملصاحلة في الشرق األوسط 
وجمع على مدى ثالثة ايام ثمانية رجال دين مسلمني 
ومسيحيني حملاولة احلد من اعمال العنف الطائفية 

التي استهدفت األقلية املسيحية في العراق.
   وعودة الى زيارة رئيس الوزراء الســـوري 

للعراق، اوضح مصدر مسؤول في مكتب رئيس 
الوزراء العراقي ان رئيس الوزراء السوري سوف 
يلتقي الرئيـــس العراقي جالل طالباني ورئيس 
الـــوزراء نوري املالكي ورئيـــس مجلس النواب 
اسامة النجيفي وسيقدم التهنئة للقادة العراقيني 

مبناسبة تشكيل احلكومة العراقية.
  وقال ان الزيارة ستتناول عالقات التعاون بني 
بغداد ودمشق وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في 

املجاالت االقتصادية والتنموية.
  ويرافق عطري في زيارته وفد سوري حكومي 
رســـمي يضم وزراء املالية واخلارجية والنفط 
والثروة املعدنية ورئيس هيئة تخطيط الدولة 

ومساعد نائب رئيس اجلمهورية السورية.
  وسيقوم البلدان باحياء انبوب نقل النفط من 
مدينة كركوك العراقية الى بانياس على الساحل 
الســـوري بطاقة انتاجية تبلغ ٣٠٠ ألف برميل 
يوميا إضافة الـــى ربط خط انبوب حقل عكاس 

للغاز بني العراق وسورية.
  الى ذلك، قال رئيس اللجنة األمنية في املجلس 
احمللي للبصرة امس ان ١٢ متشـــددا ينتمون الى 
جماعة دولة العراق اإلســـالمية التابعة لتنظيم 
القاعدة هربوا من سجن في البصرة الغنية بالنفط 

بجنوب العراق.
  وقـــال علي غامن املالكـــي ان ١٢ رجال اعتقلوا 
على مدار العام املاضي هربوا مبساعدة من داخل 
السجن احلصني. وقال ان جميع احلراس الذين 
يحرسون السجن اعتقلوا في إطار التحقيق في 

الواقعة.
  وقال املالكي لـ «رويتـــرز» ان جميع الرجال 
ينتمون الى تنظيم دولة العراق اإلسالمية الذي 
يتبع القاعدة وبعضهم اعتقل قبل ثمانية اشهر 

واعتقل ثالثة منهم قبل شهر أو اقل.
  وأضاف ان جميع حراس الســـجن احتجزوا 
للتحقيق معهم وبالطبع كان هناك تواطؤ من داخل 

السجن ولكن لم يعرف حاليا من املتورط. 

 عواصــــم ـ وكاالت: حذر أمني 
املجلس األعلى لألمن القومي في 
إيران وكبير مفاوضي امللف النووي 
اإليراني، ســــعيد جليلي،  القوى 
الدولية مــــن تعليق آمال خاطئة 
على احملادثات التي ستجريها بالده 
مع الدول اخلمس دائمة العضوية 
في مجلس األمن وأملانيا في مدينة 
إسطنبول التركية يومي ٢١ و٢٢ 
من الشهر اجلاري.الى ذلك، اعلن 
الوكالة  لــــدى  الدائم  ايران  ممثل 
الدولية للطاقة الذرية علي اصغر 
سلطانية امس وصول وفود متثل 

اكثر من ١٢٠ دولة ومنظمة دولية 
الى العاصمة طهران لتفقد املنشآت 
النووية االيرانية.وأوضح سلطانية 
في تصريح لوسائل االعالم االيرانية 
ان «ســــفراء وممثلي اكثر من ١٢٠ 
دولة وصلوا الى طهران مبن فيهم 
سفراء ترويكا حركة عدم االنحياز 
ورئيس مجموعة (٧٧) ومندوب 
اجلامعــــة العربية فــــي املنظمات 
الدولية فضال عن السفير الڤنزويلي 
والسوري والعماني نيابة عن الدول 
االعضاء في الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية». 

 غزة ـ رام اهللا ـ د.ب.أ: أعلن وزير الداخلية 
في احلكومة الفلســـطينية املقالة التي تديرها 
حركة حماس فتحي حماد امس عن وضع خطة 
طوارئ للتعامل مع احتمال شن إسرائيل عملية 

عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.
  ونقلت وكالة أنباء «صفا» احمللية عن حماد 
خالل افتتاحه مركزا للشرطة أعيد بناؤه بعد 
تدميره في احلرب اإلسرائيلية على القطاع قبل 
عامني «إن خطة الطوارئ جاهزة في حال نشوب 
عدوان جديد على غزة ومعد لها مسبقا».وأكد 

حماد أن وزارته مستعدة لـ «مواجهة وصد أي 
اعتداء على الشـــعب الفلسطيني، وأن خطط 
الطوارئ جاهزة سواء أمام اعتداء من االحتالل 
اإلسرائيلي أو غيره وذلك بعد أن أرسى الشهيد 

صيام قواعد التخطيط».
  وقـــال «التهديدات اإلســـرائيلية موجودة 
دائما، ولم تنقطع منـــذ أن جاءت أقدامهم إلى 
أرض فلسطني، الفتا إلى أن احلكومة في غزة 
تخطت التهديدات املستمرة وتقدمت ولم تتوقف 

عندها».

 عواصـــمـ  وكاالت: فـــي اليوم األخير من االســـتفتاء في جنوب 
السودان شهدت مراكز االقتراع أمس في جوبا عاصمة اجلنوب إقباال 
ضعيفا، خصوصا من قادمني من واليات سودانية أخرى أصروا على 
االقتراع لالنفصال الذي بات مؤكدا، في حني اقتربت نسبة االقتراع 

في بعض املكاتب من ٩٠٪.
  وقال الرئيس االميركي االســـبق جيمي كارتر في تصريح له في 
اخلرطوم «الحظنا أن عملية االســـتفتاء جرت بطريقة منتظمة في 

الشمال واجلنوب».
  وأضـــاف كارتر الذي يترأس «مركز جيمـــي كارتر» الذي يعنى 
خصوصـــا مبراقبة االنتخابات في العالم «اســـتنادا الى املعلومات 
التي بحوزتنا فإن نسبة املشاركة في اجلنوب قد تكون وصلت الى 
٩٠٪ والى نحو ٥٠٪ في الشـــمال، انها نسبة تؤمن الطابع التمثيلي 

لالستفتاء».
  وتابع الرئيس االميركي األسبق ردا على سؤال حول موقف الشمال 
من نتيجة االســـتفتاء في حال كانت لصالح االنفصال «اعتقد انهم 

سيعترفون على الفور بنتيجة االستفتاء».
  وأفاد مراســـل «فرانس برس» بأن حوالي عشرة أشخاص فقط 
اقترعوا في مركز مقام في الساحة املجاورة لضريح الزعيم التاريخي 
جلنوب السودان جون قرنق بني الساعتني الثامنة والتاسعة (اخلامسة 

والسادسة بتوقيت غرينتش).
  وكان هذا املركز الذي يعتبر االكبر في جوبا شهد طوابير طويلة 

في اليومني االول والثاني من االقتراع االحد واالثنني املاضيني.
  وتبني ان غالبية املقترعني هم من الذين ســـبق ان تســـجلوا في 
جوبـــا ثم غادروها الى مناطق اخرى، فكان البد لهم من العودة ألنه 

ال يحق لهم االقتراع اال في املكان الذي تسجلوا فيه.
  املســـؤول في املركز من قبل مفوضية االستفتاء مانيانغ مالوك 
الكوت قال ان الساعة االولى لالقتراع امس لم تشهد سوى مشاركة 

نحو عشرة اشخاص.
  وأضاف في تصريـــح لوكالة «فرانس بـــرس» ان «اقل من ١٠٠ 
شخص اقترعوا امس االول بينما وصلت نسبة املشاركة االجمالية 

في املركز الى ٨٨٪ منذ االحد املاضي حتى امس».
  وأوضح ان «أكثر من ١١ ألف شخص اقترعوا حتى اآلن من أصل 

١٢٢٥٨ مسجان» في هذا املركز.
  وأوضح ان اقفال مراكز االقتراع أبوابها مت في الساعة ١٨٫٠٠ امس 
مستبعدا متديد االســـتفتاء بعد ان وصلت نسبة املشاركة فيه الى 

هذه النسبة املرتفعة.
  ويفترض ان تصل نسبة املشـــاركة الى ٦٠٪ من املسجلني كحد 
ادنى العتماد النتيجة، حسب اتفاقية السالم بني الشمال واجلنوب 

املوقعة عام ٢٠٠٥.
  واملشـــاركة في االســـتفتاء تكون عبر االختيار بـــني «الوحدة» 
و«االنفصال» وبات من املؤكد ان اجلنوبيني صوتوا بغالبية ساحقة 

الى جانب االنفصال.
  وشهدت منطقة ابيي الواقعة على احلدود بني شمال وجنوب السودان 
اشتباكات بني قبائل الدنكا نقوك اجلنوبية وقبائل املسيرية العربية 

اوقعت عشرات القتلى، اال انها لم تؤثر على عمل االستفتاء.
  وكان من املفترض ان تشهد ابيي استفتاء يتزامن مع االستفتاء 
حول اســـتقالل اجلنوب ليعبر فيه سكان هذه املنطقة عما اذا كانوا 

يريدون ان ينضموا الى الشمال او اجلنوب.
  لكن اخلالفات حول من يحق له املشاركة في هذا االستفتاء اجبرت 
السلطات على إرجائه الى اجل غير مسمى، ومن غير املتوقع ان تعلن 

نتائج االستفتاء قبل مطلع فبراير املقبل.
  الى ذلك وصل إلى جوبا في جنوب الســـودان خمسة من أعضاء 
مجلســـي العموم واللوردات البريطانيني، في زيارة رسمية لتأكيد 

الدعم البريطاني للسالم واالستقرار في البالد.
  وقال اللورد نظير أحمد عضو الوفد، قوله إنهم ســـيلتقون في 
جوبا و«الفريق أول ســـلفا كير ميارديـــت رئيس حكومة اجلنوب 
ود.رياك مشار نائب رئيس حكومة اجلنوب وجيمس واني رئيس 

برملان اجلنوب».
  ونقلت صحيفة «الرأي العام» السودانية عن نظير تأكيده «انهم 
يحملون رسالتني لبرملان اجلنوب، والبرملان السوداني لتثبيت دعائم 

 سوداني جنوبي يقترع في آخر أيام االستفتاء في مركز شبه خال أمس  (أ.ف.پ)السالم في السودان». 
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  اجلزائــــرـ  أ.ش.أ: ذكرت مصادر صحيفــــة أن اجلزائر أنفقت أكثر من 
ملياري دوالر على شــــراء أسلحة العام املاضي، وهي قيمة تعادل تقريبا 
تكاليف التسلح في تركيا فيما جاءت الواليات املتحدة في مقدمة البلدان 
املصدرة للسالح، تليها روسيا.ونقلت صحيفة «اخلبر» امس عن إيجور 
كوروتشنكو مدير مركز التحاليل املتخصص في التجارة العاملية للسالح 
قوله إن الصادرات العاملية للسالح عام ٢٠١٠ بلغت «درجة تاريخية» متوقعا 

هبوط منحنى املشتريات من السالح خالل العام احلالي. 

  سراييڤوـ  كونا: حذرت وزارة الداخلية الفيدرالية في البوسنة والهرسك 
من «قيام فتنة داخلية» جراء الهجمات التي تتعرض لها اجلوامع في البالد 
في االونة االخيرة.واوضحت الوزارة في بيان لها ان التحقيقات التي تقوم 
بها السلطات االمنية لم تسفر حتى االن عن ادلة قد تقود الى من هم وراء 
حملة تفجير اجلوامع.وتعرض عدد من اجلوامع الى سلسلة من التفجيرات 
في نواح مختلفة من البالد دون ان تســــفر عن وقوع ضحايا وكان آخرها 
الليلة قبل املاضية حني وقع حادث تفجير في احد جوامع البلدة القدمية. 

 البوسنة تحذر من فتنة داخلية نتيجة حوادث تخريبية للجوامع  الجزائر أنفقت ملياري دوالر على شراء السالح في ٢٠١٠

 ديبلوماسيون لـ «األنباء»: ميتشيل ضغط على عريقات 
لتأجيل طرح االستيطان على األمم المتحدة


