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 بغــــداد ـ أ.ش.أ: وجه رجال دين بــــارزون من مختلف األديان 
الدعوة لشــــيخ األزهر اإلمام األكبر د.أحمد الطيب وبابا الڤاتيكان 
البابا بنديكت السادس عشر لزيارة العراق من أجل تدعيم اجلهود 
الرامية لوضع حد للهجمات التي تطال أبناء الطوائف املسيحية. 
وذكر راديو (سوا) األميركي امس أن هذه الدعوة جاءت خالل مؤمتر 

عقده رجال الدين من كافة األديان في العاصمة العراقية بغداد.
  وقال رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبدالغفور السامرائي 

إن أهمية هذا االجتماع تكمن في خلق أرضية مشتركة بني رجال 
الدين من مختلف األديان والطوائف إلخماد الفنت التي تشــــعلها 

جهات معادية للسالم.
  ومن جانبه، أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح احليدري 
أن هذا االجتماع يهدف إلى توحيد اخلطاب لنبذ الفتنة التي يحاول 
البعض إثارتها بني العراقيني، مشددا على ضرورة تفويت الفرصة 

ملن يرغبون في تشتيت وحدة العراق. 

 رجال دين عراقيون يدعون شيخ األزهر وبابا الڤاتيكان لزيارة بغداد

  فتوى دينية إسرائيلية تدعو إلى إقامة معسكرات إبادة جماعية للفلسطينيين 
 إسرائيل تخطط لبناء ١٤٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية

 «نيويورك تايمز»: إسرائيل طورت «ستاكسنت» 
لتخريب «نطنز» بموافقة بوش وباستخدام نماذج ليبية

 واشنطن ـ احمد عبداهللا
  كشــــفت صحيفــــة «نيويورك 
تاميز» عن سلسلة من املعلومات 
بشــــأن ڤيــــروس إليكتروني قيل 
إنه أصاب أجهزة الكمبيوتر التي 
تستخدمها ايران لتشغيل معجالت 
الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم 
في موقــــع نطنز. فقــــد أوضحت 
الصحيفة في عددها الصادر أمس 
أن الڤيروس قد تعرض الختبارات 
من قبل خبراء اسرائيليني واميركيني 
باستخدام منوذج جلهاز طرد مركزي 
يشبه متاما اجلهاز الذي يستخدمه 

االيرانيون.
  وقالت الصحيفة ان الڤيروس 
«ستاكسنت» قد متكن من إعطاب 
٢٠٪ مــــن أجهزة الطــــرد املركزي 
اإليرانية ومن ثم عرقلة البرنامج 
النووي االيراني لسنوات. واضافت 
«جرب اإلسرائيليون واألميركيون 
الڤيــــروس فــــي موقــــع دميونــــا 
االسرائيلي البالغ السرية. ورغم ان 
االسرائيليني واالميركيني يرفضون 
احلديث عما يدور في دميونة فان 
تلــــك العملية باالضافة الى جهود 
موازية في الواليات املتحدة تقف بني 
احدث واقوى االدلة على ان الڤيروس 

هو من صنع اميركي ـ اســــرائيلي 
مشــــترك ضمن مشروع لتخريب 

البرنامج النووي االيراني».
  وكان صنع الڤيروس الذي تقول 
الصحيفة انه مت بواسطة خبراء في 
قــــارات مختلفة قد بدأ حني طلبت 
شركة ســــيمنز االملانية من شركة 
اميركية دراسة اجهزة الكمبيوتر 
الصناعية التــــي تنتجها من اجل 
حتديد الثغــــرات االمنية احملتملة 
ووضع برامج لســــدها. ومتكنت 
اميركية واســــرائيلية من  اجهزة 
احلصول على نتيجة الدراسة التي 
قامت بها الشركة االميركية والتي 
حددت بدقة ثغرات مهمة في برامج 
االجهزة. وقالت الصحيفة ان بعض 
الڤيروس جاءت  املعونات لصنع 
من املانيــــا وبريطانيا بعلمهما او 
دون علمهما وان الدمار الذي احلقه 
الڤيروس بالبرنامج النووي االيراني 
كان اكبــــر كثيرا من التقارير التي 
اشارت الى املوضوع في السابق. 
واوضحــــت «نيويورك تاميز» ان 
اســــرائيل قد تكون حصلت على 
نســــخة جهاز الطرد املركزي التي 
اســــتخدمت لتصميــــم الڤيروس 
وجتربتــــه مــــن بقايا املشــــروع 

النووي الليبي التي جرى شحنها 
املتحــــدة في اعقاب  الواليات  الى 
تخلي ليبيا عن ذلك البرنامج ونقل 
مكوناته الــــى معمل «اوك ريدج» 
النووي في والية تنيسي. كما احملت 
الصحيفة الى ان مشروع التعاون 
بني الواليات املتحدة واسرائيل بشأن 
انتاج الڤيــــروس مت التوصل اليه 
بني الرئيــــس جورج بوش ومدير 
املخابرات االسرائيلية السابق مائير 

داغان.
  في سياق اخر، زار ديبلوماسيون 
اجانــــب امس مصنعــــا تقوم فيه 
ايــــران بتخصيــــب اليورانيــــوم 
متحدية العقوبــــات الدولية غداة 
اعالنهــــا بأنها تواصل «انشــــطة 
تخصيب» اليورانيوم املثيرة للجدل 

«بثبات».
  وقــــد فتحت ايران منشــــأتني 
امــــام  االول  امــــس  نوويتــــني 
الديبلوماسيني االجانب في خطوة 
نادرة لكســــب تأييــــد لبرنامجها 
النووي املثير للجدل قبل احملادثات 
املرتقبة االسبوع املقبل مع القوى 

الست في اسطنبول.
الديبلوماسيون وبينهم    وقام 
ممثلون عن بعض الدول االعضاء 

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بزيارة منشأة تعمل باملياه الثقيلة 
في اراك وكان رئيس الوكالة الذرية 
االيرانية ووزير اخلارجية بالوكالة 
علي اكبر صاحلي قال امس االول 
فــــي كلمة متلفــــزة ان «العقوبات 
(الدولية) االخيــــرة لم تخلق اي 

مشكلة لنشاطاتنا النووية».
  وتابــــع «نواصل نشــــاطاتنا 
النووية بثبات ونواصل خصوصا 
اعمال التخصيب بنشاط»، موضحا 
ان «انتاجنا لليورانيوم املخصب 
ارتفع». وقال امس ان اجلوالت على 
املنشــــآت النووية ليست االخيرة 
«وستكون هناك زيارات اخرى في 

املستقبل».
  ونفى صاحلــــي ايضا التقارير 
التــــي اشــــارت الــــى ان البرنامج 
النووي االيراني تأثر ايضا بڤيروس 
املعلوماتية وقال «مسالة ستاكسنت 
تعود الى ســــنة ونصف الســــنة. 
وحني خلقوا ذلك اعتقدوا اننا كنا 
غافلني عن هذا االمر (...) لو كان 
فعاال لكانت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التي تقوم بعمليات تفتيش 
منتظمة (ملواقــــع ايرانية) ابلغت 

عن تباطؤ». 

(رويترز)   رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير مشاركا في قداس امس األحد بكاتدرائية للكاثوليك في وسط جوبا 

 رام اهللاـ  كونا: وفقا لموقع الكتروني تابع لصحيفة «يديعوت 
احرنوت»، دعا تيار ديني اسرائيلي متطرف من خالل مجلة تمثله 
الى اقامة معسكرات إبادة للفلسطينيين، مضيفا: «ان اقامة هذه 
المعسكرات هي مهمة اليهود االطهار»، وهاجمت الفتوى الحاخامات 

الذين يتحفظون على اقامة هذه المعسكرات للفلسطينيين.
  ووصفت الفتوى التي وقعها حاخامان الفلسطينيين بـ «العمالقة 
في إشارة الى مصادر اليهود الدينية بأن الرب أمر بني إسرائيل 
بذبحهم وذبح أطفالهم ونســـائهم وشيوخهم وبهائمهم قبل ألف 

عام».
  ونقلت المجلة عن الحاخمين قولهما «ان التوراة تلزم اليهود بمحو 

أي اثر للعمالقة في هذا العصر في إشارة للفلسطينيين».
  من جهته قال المفكر االسرائيلي اودي الوني ان الدعوة للقضاء 
على الفلسطينيين يتم التعبير عنها بشكل صريح وعلني في الكنس 

اليهودية ألن التخلص من الفلسطينيين بات خيارا عمليا.
  وأشار الى انه يســـتغرب عدم اعتراض احد على الحاخامين 
اللذين وقعا على الفتوى وان أحدا لم يحاول االعتراض ولم يفكر 

في إخراجهما من صفوف الشعب االسرائيلي.
  الى ذلك، ذكرت تقارير إســـرائيلية امس ان لجنة التخطيط 
والبناء في القدس ستبحث األسبوع المقبل مخطط بناء استيطاني 
كبير وراء الخط األخضر في القدس الشرقية ويشمل بناء ١٤٠٠ 

وحدة سكنية.
  ويقضي المخطط بإقامة مستوطنة يطلق عليها اسم «غيلو 
المنحدرات الجنوبية» في جنوب القدس الشرقية وقرب مدينة 

بيت لحم.
  وتوقعت وســــائل اإلعالم اإلســــرائــيلية أن يثير المخطط 
االســـتيطاني الجديد احتجاجـــا دوليا، خصـوصـــا من جانب 
الواليات المتحدة كون مثل هذا المخطط يهدد بنسف احتماالت 
اســـتئناف العمليـــة السياســــية والمفاوضات بين إســـرائـيل 

والفلسطـينيين.
  وســـتنظر لجنة التخطيط والبـناء التابعـــة لبلدية القدس 
األسبوع المقبل في مخطط «غيلو المنحدرات الجنوبية» ويتوقع 

أن تصادق عليه.
  ويشمل المخطط بناء ٧٨٠ وحدة سكنية في المرحلة األولى 
و٦٠٠ وحدة في المرحلة الثانية ويشـــمل المخطط أيضا مباني 
عامة ومركزا تجاريا ومناطق مفتوحة إلقامة حدائق فيه وشـــق 

طرق.
  وتقدر مصادر مطلعة على المخطط أن يثير غضبا شديدا في 
الحلبة الدولية، خصوصا أنه يوسع مساحة مستوطنة «غيلو» 
باتجاه الضفة الغربية في منطقة بيت لحم وليس باتجاه القدس 

الشرقية فقط.
  وقال عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس اليســـاري مائير 
مرغليت إن «هذا المخطط خطير أكثر من المخططات الســـابقة 
بسبب عدد الوحدات الســـكنية في ضواحي غيلو وليس داخل 
حدود المســـتوطنة، وهذا ينطوي على توسع حقيقي وسيكون 

هذا مسمار آخر في نعش عملية السالم».
  وأكد مرغليت أنه «في الشهر األخير توجد موجة في القدس 
تتمثل في هدم بيوت الفلســـطينيين وبناء للمســـتوطنين وقد 
بـــدأت الحكومة العام الجديد برجل يمنى هدامة جدا في القدس، 

وقد يقودنا هذا إلى انفجار».
  وقالت بلـدية القدس في بـيان حول المخـطط االســـتيـطاني 
الجديد إن «الحديث يدور عن مخطط لمقاولين مستقلين ويتم 
دفعها من قبل ســـلطة تطوير القدس وبلدية القـدس مستـمرة 
في دفع البناء للعرب واليهود على حد سواء وبموجب الخارطة 
الهيكليـــة، والبناء الجديد في القدس ضـروري لتـطور المديـنة 
ومنح إمكانية للشـــبان وطالب الجامعات للســـكن وشراء شقة 

فيها».
  ويشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية وبضمنها بلدية القدس 
ترفض في غالب األحيان وتماطـــل أحيانا في إصدار تراخيص 
بناء للفلســـطينيين في القدس الشرقية، األمر الذي يدفع بقسم 

من الفلسطينيين المقدسيين إلى البناء دون تصاريح.  

 تركيا تواصل تقاربها مع العرب 
ــالميون  االس ــل  يواص أ.ف.پ:  ـ  ــطنبول   اس
ــط  ــكل نش ــون احلاكمون في تركيا بش احملافظ
ــة باجتاه العالم  ــية واالقتصادي خطواتهم السياس
العربي بينما يتعثر ترشيح انقرة لعضوية االحتاد 
االوروبي بشكل متزايد رغم كونها شريكا تقليديا 

الوروبا في احللف االطلسي.
ــية التركية جتاه العرب  ــطت الديبلوماس   ونش
التي ينعتها البعض بـ «النزعة العثمانية اجلديدة» 

على عدة جبهات هذا االسبوع.
  ففيما كان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يزور الكويت 

وقطر، توجه الرئيس عبداهللا غول الى اليمن.
  واخلميس وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري الى 
انقرة طالبا دعم اردوغان في البحث عن حل لالزمة السياسية 
ــرة في بالده، ما يعزز موقع انقرة ويؤكد على ادعاءاتها  اخلطي
ــرق  ــا ال ميكن االلتفاف عليه في الش ــة بانها باتت العب املعلن
ــاطاته على التاريخ  ــي حتركاته ونش ــط. ويركز غول ف االوس

والثقافة وصوال حتى الى الدين.
  فقد كرم في اليمن ذكرى عشرات االف اجلنود العثمانيني 

الذين سقطوا في احلرب العاملية االولى.
ــز زمان» املوالية  ــب ابراهيم كالني في صحيفة «توداي   وكت
ــوارع  ــيته في ش للحكومة «لم نفاجأ برؤيته يبكي هو وحاش
ــة جلماعة الداعية  ــن». وزار غول في صنعاء ايضا مدرس اليم
التركي فتح اهللا كولن وشكر السلطات احمللية النها اذنت بهذا 
ــيرات  ــد. كما اتفق غول مع القادة اليمنيني على الغاء تأش املعه
ــع ليبيا  ــة تطبقها تركيا م ــن وفق سياس ــول بني البلدي الدخ

وسورية واالردن ولبنان.
ــاء  ــت انقرة وعمان وبيروت قررت العام املاضي انش   وكان
«منطقة تنقل حر للبضائع واالشخاص»،  وشددت انقرة على 

ان ذلك ليس بديال عن انضمامها الى االحتاد االوروبي.
ــيح التركي لعضوية االحتاد االوروبي الذي    ومازال الترش
يحتل نصف حجم مبادالت تركيا التجارية يراوح مكانه بسبب 
ــا النضمام تركي  ــة القبرصية ومعارضة املانيا وفرنس القضي
ــل. وفيما كان غول في اليمن، زار اردوغان اخلليج يرافقه  كام
ــه خارج البالد حتى  ــم وفد من رجال االعمال» مت جمع «اضخ
االن، بحسب ما كتب ابراهيم كالني مشيرا الى ان رجال االعمال 

هؤالء عقدوا في الكويت وحدها «الفي اجتماع عمل».
ــت ان مصلحة  ــن صحيفة مليي ــميح ايديز م ــح س   واوض
ــتثمار  ــا مزدوجة في العالم العربي فهي «بحاجة الى االس تركي
ــتيراد الطاقة»  وتصدير منتجاتها املصنعة كما انها بحاجة الس

التي تنقصها الى حد بعيد.
  وشهدت املبادالت التجارية بني تركيا ودول مجلس التعاون 
اخلليجي زيادة هائلة اذ ارتفعت من ١٫٥ مليار دوالر (١٫٢ مليار 
ــار دوالر (١٣٫٥ مليار يورو)  ــى ١٧٫٥ ملي ــام ١٩٩٩ ال ــورو) ع ي
ــهد زيارة احلريري  ــي، تش عام ٢٠٠٨. وعلى الصعيد السياس
النقرة على الدور املتزايد الذي تلعبه تركيا اذ باتت اليوم تقيم 
عالقات وثيقة مع سورية وايران، وكالهما طرف اساسي على 
الساحة اللبنانية. وبعد تفجر غضبه على اسرائيل اثر الهجوم 
ــكري على غزة في ديسمبر ٢٠٠٨،  بات اردوغان مبثابة  العس
ــطينية التي يرى ان العرب ال يقدمون لها  بطل للقضية الفلس
ــكل ضعيف. وما عزز هذه الصورة اجلديدة  ــوى بش الدعم س
ــات تركيا  ــرأ على عالق ــور اجلديد الذي ط ــان التده الردوغ
ــرائيل في نهاية مايو بعد الهجوم االسرائيلي الدامي على  واس
ــانية كانت  ــاركتها في قافلة انس ــفينة افي مرمرة اثناء مش س
ــر احلصار املفروض على قطاع غزة، وقد ادى الى  حتاول كس

مقتل تسعة ناشطني اتراك. 

ري 
خبا

ل إ
حلي

 ت

 مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل 
  قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية

 انتقاد المحامين البريطانيين المدافعين عن أسانج
  لنشرهم اسمي المرأتين اللتين ادعتا أنه اغتصبهما

 القاهرة ـ كونا: وافق مجلس الوزراء املصري امس 
على مشـــروع قرار رئيس اجلمهورية مبشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية 
واكتفى التعديـــل بحصول احلزب احلاكم على ٣٪ من 
عدد األعضاء املنتخبني مبجلس الشـــعب والشـــورى 

بدال من ٥٪.
  وأوضح املتحدث باســـم مجلـــس الوزراء د.مجدي 
راضي في تصريح له امـــس عقب اجتماع املجلس ان 
التعديالت تضمنت السماح باستكمال احلزب للنسبة 
املطلوبة اذا لم تتحقق له هذه النسبة في أحد املجلسني 

باألعضاء املنتخبني في املجلس اآلخر.
  وقال ان تعديل الدســـتور املصري خالل عام ٢٠٠٧ 
تضمن تعديل نص املادة ٧٦ املنظمة النتخابات رئاسة 
اجلمهورية بهدف التيســـير على األحزاب املختلفة في 

املنافسة على منصب رئاسة الدولة.
  وأشار الى ان التعديل شـــمل إتاحة فترة انتقالية 

تنتهي آخـــر أبريل ٢٠١٧ أعطى الدســـتور خاللها حق 
الترشيح ألعضاء الهيئات العليا باألحزاب ممن انتخب 
أحد أعضائهم في أي من املجلسني التشريعيني في آخر 
انتخابات سابقة على االنتخابات الرئاسية التي سيتم 

الترشيح لها.
  وذكـــر راضي أنه لذلك أصبح واجبا تعديل املادتني 
الثالثة والرابعة من املشـــروع املعروض لتتواءما مع 
أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل املادة ٣ األحكام 
العامة والشروط املتطلب توافرها جلواز ترشيح أعضاء 

األحزاب في االنتخابات الرئاسية.
  كمـــا يتضمن تعديل املادة ٤ األحكام االســـتثنائية 
املنطبقة خالل الفتـــرة االنتقالية املنصوص عليها في 

املادة ٧٦ من الدستور.
  وأشار راضي الى أن التعديل املقترح يسهم في مزيد 
من احلراك الدميوقراطي بني األحزاب الشرعية املختلفة 

تدعيما ألركان دولة القانون والشرعية الدستورية. 

 لندنـ  يو.بي.آي: تعرض فريق احملامني البريطانيني 
املدافعني عن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أساجن 
الذي يخوض معركة قضائية ملنع تسليمه إلى السويد 
بتهم جنسية لالنتقاد بسبب نشره اسمي املرأتني اللتني 
ادعتا أنه اغتصبهما. وقالت صحيفة «صندي إكسبريس» 
امس إن احملامني الذين ميثلون أساجن (٣٩ عاما) وضعوا 
هذه التفاصيـــل في وثائق قانونية عن قضية موكلهم 
ونشروها في موقعهم على شبكة االنترنت. وأوضحت 
أن الوثائق املكونة من ٣٥ صفحة حتدد احلجج القانونية 
التي يعتقدون أنها ال جتيز تســـليم أساجن للسلطات 
السويدية وكانت موجهة أصال للصحافيني لكن انتهى 
األمر بتعميمها على نطاق واسع على شبكة االنترنت. 
وأضافت الصحيفة أن كاترين أكسيلون املتحدثة باسم 
منظمة نســـاء ضد االغتصاب انتقدت قرار نشر اسمي 
املرأتـــني اللتني اتهمتاه باغتصابهما وشـــددت على أن 
حق ضحايا االغتصاب بعدم الكشـــف عن هوياتهم ال 
يقل عن حق املتهم في افتراض البراءة. ومينح القانون 

البريطاني للجرائم اجلنســـية ضحايا االغتصاب حق 
اخفاء هوياتهم مدى احلياة وبصورة تلقائية لكن املرأتني 
في قضية االغتصاب املزعومة ضد أســـاجن موجودتان 
في السويد وال تخضعان حلماية القانون البريطاني. 
ونسبت الصحيفة إلى احملامي البريطاني مارك ستيفنز 
الذي ميثل أســـاجن قوله «متت ازالة اسمي املرأتني من 
موقع احملامني املدافعني عن مؤسس موقع «ويكيليكس» 
بعـــد أن ادرك أن الوثائق جـــرى تعميمها خارج نطاق 
وسائل االعالم». وأضاف ستيفنز أن قرار الكشف عن 
اســـمي املرأتني «اتخذه املدعي العام السويدي ماريان 
ني ووضعتهما في مذكـــرة التوقيف األوروبية والتي 
تعد وثيقة عامة وكان بإمكانها حجب اسميهما». وكان 
أســـاجن مثل الثالثاء املاضي أمـــام محكمة بلمارش في 
جنوب شرق لندن في قضية تسليمه إلى السويد بتهم 
االعتداء جنسيا على امرأتني لتأكيد اسمه وسنه وعنوان 
اقامته وطلبت احملكمة منه املثول أمامها من جديد يومي 

السابع والثامن من فبراير املقبل. 

 النتائج األولية الستفتاء السودان: أنصار االنفصال ٩٨٪
سكرة الدولة اجلديدة ستعود 
الفكرة، عســـى ان يفهم قادة 
الدولة اجلديـــدة في اجلنوب 
ان استقرارهم وسالمة أراضيهم 
فـــي حســـن اجلوار  يكمـــن 
والعالقـــات الطيبة وااللتزام 
التي تؤهل لبناء  باملسؤولية 
دولة بعيدة عن بواعث العداء 

ومرارة نتائجه».
  من جهتها قالت صحيفة «ذي 
سيتيزين» اجلنوبية الصادرة 
باإلجنليزية في جوبا عاصمة 
اجلنوب فـــي افتتاحيتها «ان 
ابيي بالنسبة الينا هي بأهمية 
فلســـطني بالنسبة الى العالم 
العربي، ان اهل ابيي هم اهلنا 
وارض ابيي هي هبة من اهللا 

لهم».
  واضافت «ال ميكن ان نقيم 
عالقة صداقة مـــع اخلرطوم 
وابيي رهينة، ونحن نريد من 
العرب (في ابيي) ما يريدونه 
من اســـرائيل عندما وضعوا 
كشرط العترافهم بها انسحابها 
الفلســـطينية  مـــن االراضي 

احملتلة».
  واعتبـــرت الصحيفـــة ان 
«العرب مستوطنون في افريقيا 
مثلما اليهود هم مستوطنون 

في اسرائيل».
  ودعت حزب املؤمتر الوطني 
احلاكم في الشـــمال واحلركة 
الشـــعبية لتحرير السودان 
الـــى مواصلة التفاوض حول 

ابيي.
  وقالت «لنتوصل الى اتفاق 
نهائـــي وعـــادل ملنطقة ابيي 
الى  وعندها سنكون اصدقاء 

االبد». 

االهمية بالنســـبة لرسم معالم 
العالقـــة املســـتقبلية بني دولة 

اجلنوب ودولة الشمال».
  وكتبت صحيفـــة االنتباهة 
افتتاحيـــة حملـــت حتذيرا الى 
اجلنوبيني من مغبة التدخل في 

شؤون الشمال بعد االنفصال.
  وقالت في افتتاحية «اذا ارادوا 
الطيب فأهال  احلسنى واجلوار 
وســـهال، وإذا بدأوا فـــي التآمر 
والتخابث واللعب بالنار فاالولى 
أن يعرفوا أن دولتهم الهشـــة ال 
حتتمل أي نزاعات وتصارعات 

جوارية».
  واضافـــت االفتتاحية «بعد 

  وتؤكـــد معلومات مفوضية 
االستفتاء ان نسبة مشاركة نحو 
اربعة ماليني ناخب وصلت مساء 
اجلمعة الى اكثر من ٨٠٪، في حني 
لم تصدر بعـــد املفوضية الرقم 

النهائي لنسبة املشاركة.
  ومـــن غير املتوقـــع صدور 
النتائج النهائية لالستفتاء قبل 

فبراير املقبل.
  وغداة انتهاء اعمال االستفتاء 
صدرت الصحف السودانية في 
الشمال واجلنوب على حد سواء 
وهي تتعاطى مع االنفصال على 
انه واقع ال محالة، وتطرقت الى 
سبل مواجهة الواقع التقسيمي 

اجلديد.
  صحيفة «االنتباهة» الصادرة 
في اخلرطوم عنونت صفحتها 
االولـــى «االســـتفتاء.. حتمية 

االنفصال».
  كما عنونت صحيفة «االهرام 
اليوم» القريبة من حزب املؤمتر 
الوطني احلاكم «خطى االنفصال 

تتسارع».
  صحيفـــة االيام املســـتقلة 
دعـــت الى «التعـــاون العقالني 
مع الواقع اجلديد الن االسابيع 
القليلة القادمة واملمتدة من اليوم 
وحتى نهاية الفترة االنتقالية في 
يوليو القادم ستكون مرحلة بالغة 

 جوباـ  وكاالت: بدأ فرز اصوات 
املشاركني في استفتاء حق تقرير 
املصير جلنوب السودان حيث 
تدل النتائج االولية الواردة امس 
من عدد من مكاتب جوبا عاصمة 
اجلنوب الســـوداني ان اصوات 
«االنفصال» تتقدم بشكل ساحق 
على اصوات «الوحدة» بنسبة 

تصل تقريبا الى نحو ٩٨٪.
  وافاد مراسل وكالة «فرانس 
بـــرس» في جوبا بـــأن النتائج 
التي تضم  االوليـــة اجلزئيـــة 
ثالثة مكاتب اقتراع اعطت ٧٥٣٨ 
صوتا لصالـــح االنفصال و١٦٩ 
صوتا لصالح الوحدة، حســـب 
املعلومات التي قدمها مسؤولون 
في مفوضية االستفتاء في هذه 

املراكز الثالثة.
  وهـــذا يعنـــي ان ٩٧٫٧٥٪ 
صوتوا لصالح االنفصال مقابل 
٢٫٢٥٪ لصالح االبقاء على وحدة 

السودان.
  ووصل رئيس حكومة جنوب 
الســـودان ســـلفا كير امس الى 
كاتدرائية للكاثوليك في وسط 
جوبا للمشاركة في قداس االحد، 
حيث كان آالف االشـــخاص في 
انتظـــاره وســـط اجـــواء من 
الفرح وفرق موســـيقية تعزف 

االناشيد.
  وقال الشرطي جون قادت وهو 
يقرأ نتائج احد مكاتب االقتراع 
الباحـــة املجـــاورة لنصب  في 
التاريخي  الزعيـــم  جون قرنق 
جلنوبيي الســـودان «انتصرنا 

نحن احرار».
  وكانت عمليات فرز االصوات 
بدأت مباشرة بعد اقفال مكاتب 

االقتراع مساء امس االول.

 صحيفة جنوبية: أهمية أبيي لنا كأهمية فلسطين للعرب

(أ.ف.پ)   صورة ارشيفية ملفاعل دميونة اإلسرائيلي 


