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  بور أو برنس ـ أ.ف.پ: وصل أمس األول إلى بور او برنس الرئيس الهاييتي الســـابق جان 
كلود دوفالييه الذي طرد من احلكم حتت ضغط ثورة شعبية عام ١٩٨٦، وقال مسؤول في مطار 
بور او برنس طالبا عدم كشف اسمه ان «الطائرة حطت»، في رحلة تابعة لشركة اير فرانس.

  وكان هذا الديكتاتور السابق البالغ من العمر ٥٩ عاما يعيش في املنفى في فرنسا منذ نحو 
٢٥ عاما، وهذه العودة غير املتوقعة للرئيس الســـابق تأتي بعد ايام قليلة على احياء هاييتي 
ذكرى مرور عام على الزلزال املدمر الذي ضرب هذا البلد األفقر في القارة األميركية الغارق في 

مأزق سياسي بعد ثالثة أسابيع على نهاية والية الرئيس رينيه بريفال.

  هاييتي: وصول الرئيس السابق دوفالييه بعد ٢٥ عامًا قضاها في المنفى

 ليشكل حزب «االستقالل» ووزراء عماليون يستقيلون 

 مصر مستعدة لدعم دولة الجنوب

  باراك يشق صفوف حزب العمل إلنقاذ حكومة نتنياهو  

 السودان: المراقبون يعتبرون االنفصال «شبه أكيد» 
  اليمن: يحكم باإلعدام على متهم بقتل 
فرنسي و١٠ سنوات غيابيًا على العولقي

 اخلرطومـ  أ.ف.پ: اعتبر مركز كارتر 
ملراقبة اســـتفتاء تقريـــر مصير جنوب 
السودان الذي جرى بني ٩ و١٥ يناير، ان 
هذا االســـتفتاء «كان بشكل عام متوافقا 
مع املعايير الدولية»، وأكد ان االنفصال 

بات «شبه أكيد».
  وجاء في بيان صدر عن املركز أمس 
«بشـــكل عام ان عملية االستفتاء حتى 
هذه املرحلة كانت ناجحة، واالســـتفتاء 

جاء مطابقا للمعايير الدولية».
  وأضاف املركز «استنادا الى املعلومات 
األولية املتعلقة بنتائج فرز االصوات، يبدو 
من شـــبه املؤكد ان النتائج هي لصالح 

االنفصال».
  وأعلنت مفوضية االستفتاء ان اكثر من 
٣٫٢٥ ماليني ناخب من أصل أربعة ماليني 

مسجلني شاركوا في االستفتاء.
  ومن احملتمل صدور نتائج أولية غير 
مكتملة خالل االيام القليلة املقبلة، في حني 
انه من غير املتوقع صدور النتائج النهائية 

قبل النصف االول من فبراير املقبل.
  من جهتها أعلنت رئيسة مراقبي االحتاد 
االوروبي فيرونيك دي كايزر ان االستفتاء 

جرى بشكل «سلمي وسليم».
  وأضافت في مؤمتر صحافي عقدته في 
اخلرطوم «في حال كان علي ان أخلص 
انطباعي عن طريقة سير االستفتاء أقول: 
االقتراع كان حرا وســـلميا مع مشاركة 

كاسحة».
  وتابعت «نتوقع ان تتخطى نســـبة 
املشاركة بكثير الـ ٦٠٪ املطلوبة العتماد 
نتائج االستفتاء»، مشيرة الى ان نسبة 

املسجلني قبل أشهر بلغت نحو ٨٠٪.
  بدورها، أعلنت مـــارى ايزاك مراقب 
وممثلة مفوضية االستفتاء على تقرير 
مصير جنوب السودان في مراكز االقتراع 
بجمهوريـــة مصر العربيـــة أن ٩٧٪ من 
الناخبني اجلنوبيني املقيمني واملسجلني 
في مصر قد صوتوا لصالح انفصال جنوب 
الســـودان.وقالت مارى ايزاك في مؤمتر 

صحافي عقدته ظهـــر أمس بالقاهرة ان 
النتائج األولية ـ بعد عد وفرز األصوات 
للسودانيني اجلنوبيني املسجلني في مراكز 
االقتراع الثالثة بالقاهرة (املعادي ومدينة 
نصر وعني شمس)ـ  أظهرت أن ٢٪ فقط من 
الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم قد صوتوا 
لصالح الوحدة في الوقت الذي بلغت فيه 
نسبة البطاقات غير الصاحلة والتي لم 

حتمل إشارات تصويت ١٪ فقط.
  مـــن جانب آخر، أكد الســـفير محمد 
مرسي مســـاعد وزير اخلارجية ومدير 
إدارة السودان أن عالقات مصر مع جنوب 
السودان مستمرة، كما أنها على استعداد 
لتدريـــب اجلنوبيني علـــى بناء دولتهم 

الوليدة إذا ما اختاروا االنفصال.
  وقال السفير مرســـي ـ أمام اجتماع 
جلنة الشؤون العربية واخلارجية واألمن 
القومي مبجلس الشورى أمس الذي ناقش 
اقتراحا برغبة من النائب ناجي الشهابي 
حول تأثير انفصال جنوب السودان على 

مصرـ  إن مصر بذلت جهودا كبيرة جلعل 
خيار الوحدة بني الشمال واجلنوب خيارا 
جاذبا، ألن االستقرار في جنوب السودان 

أولوية لنا وألطراف أخرى.
  وأضاف أن تقسيم السودان سيكون 
له تداعيات ســـلبية على املنطقة ككل، 
مشيرا إلى أن األوضاع إذا لم تستقر في 
دارفور واجلنوب ستوجد منطقة رخوة 
جديدة تلقى بتبعاتها على األمن القومي 
املصري وجهود مكافحة االرهاب والتطرف 

في العالم.
  ولفت السفير مرسي إلى احتمال امتداد 
التداعيات إلى ملف ميـــاه النيل، حيث 
ان هناك دولة جديدة ستنضم إلى دول 
حوض النيل وهي دولـــة غير معروف 
توجهاتها السياسية، متوقعا عدم حدوث 
مشاكل في مياه النيل، ولكن هناك تأخير 
في املشروعات التي جتري لزيادة موارد 
املياه، ألن دولة اجلنوب ستكون منشغلة 

ببناء مؤسساتها اجلديدة. 

 صنعاء ـ رويترز: أصدر قاض 
ميني حكما باإلعدام على هشام محمد 
عاصم اليمني البالغ من العمر ٢٢ 
عاما بعد قتله مهندس فرنسي في 
أكتوبر املاضــــي يعمل في مجمع 
لشركة «أو.ام.في» للنفط والغاز 

اململوكة للنمسا.
  وفي اليوم ذاته أطلق متشددون 
يشتبه انهم من القاعدة صاروخا 
على سيارة ديبلوماسي بريطاني 
رفيع كانت تقل خمســــة من أفراد 
البعثة الديبلوماسية البريطانية 
وجنوا جميعا دون أن تلحق بهم 

إصابات خطيرة.
  كما أصدر حكما غيابيا بالسجن 
١٠ سنوات على أنور العولقي الداعية 
املتشــــدد األميركــــي املولد بتهمة 
االنتماء لعصابة مسلحة والعمل 
في إطار جماعة إرهابية» والتحريض 
لقتل أجانب»، كما حكمت غيابيا على 
عثمان العولقي ابن عم أنور بالسجن 

ثماني سنوات بالتهم ذاتها.
  واعتبرت احملكمة ان جرمية قتل 
الفرنسي «ارتكبت حتت حتريض 
انور وعثمان العولقي»، ويعتقد 
أن العولقيـ  املطلوب في الواليات 
املتحــــدة حيا أو ميتاـ  يختبئ في 
جنوب اليمن.  وقال القاضي أثناء 
النطق باحلكم «األدلة املقدمة من 
النيابــــة تؤكد على عالقــــة أنور 
العولقــــي وعثمان العولقي بقاتل 
الفرنســــي وباتفاقهم جميعا على 
اســــتهداف األجانــــب»، بينما قال 
محامــــي الدفاع الذي ميثل الثالثة 
إنه سيستأنف ضد هذه األحكام.  
ولم يرد في االتهامات وفي حيثيات 
احلكم على عاصم والعولقي وقريبه 
أي ذكر لتنظيم القاعدة لكن مت الربط 
بينهم وبني «منظمات إرهابية» دون 
حتديدها باالسم.  لكن القاتل قال 
خالل اجللسات السابقة انه ال يعرف 
العولقي وانه ال عالقة له بتنظيم 

القاعــــدة مؤكدا انه تصرف بداعي 
«االنتقام» من الفرنسي الذي «أهانه 

وصفعه».
  وقد أدرجت واشنطن العولقي 
علــــى قائمــــة األهــــداف املطلوب 
تصفيتها وتعتبــــر إدانته رمزية، 
اذ من املعتقد انه يختبئ في جبال 
شبوة (وسط اليمن) حيث يتمتع 

بحماية قبلية.
  كما يتهم العولقي (٣٩ عاما) بأنه 
كان على اتصــــال وثيق بامليجور 
نضال حســــن الطبيب النفســــي 
العسكري الفلسطيني االصل املتهم 
بإطالق النار على زمالئه في ثكنة 
فورت هود في تكساس، ما أسفر 

عن سقوط ١٣ قتيال.
  كما يعتقد ان العولقي كان على 
عالقة مبنفذ محاولة التفجير الفاشلة 
لطائرة اميركية كانت تقوم برحلة 
بني امستردام ودترويت في ديسمبر 

٢٠٠٩ تبناها تنظيم القاعدة. 

 حنين الزغبي: اقتراب حزب العمل 
اإلسرائيلي من اليمين قاده إلى االنهيار

 تأجيل محاكمة جاسوس
   «الفخ الهندي» المصري إلى فبراير 

 رام اهللا ـ كونا: عزت العضوة العربية في الكنيســــت االســــرائيلي 
حنني الزغبي انهيار حزب العمل في اسرائيل الى ان اخلارطة احلزبية 

في اسرائيل تتجه نحو اليمني واليمني املتطرف.
  وقالت الزغبي في تصريحات للصحافيني امس ان فقدان حزب العمل 
وظيفته هو بســــبب انخراطه في حكومة اليمني املتطرفة التي يقودها 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو.
  وأضافت الزعبي «ان ما حدث ليس انشقاق اليسار االسرائيلي كما 
حدث في املاضي من انشــــقاق افراد من يســــار حزب العمل امنا الكتلة 

اجلديدة ستكون الرأس املفكر أمنيا حلكومة نتنياهو».
  ورأت ان اليسار بدأ في الضعف باسرائيل مع اجتاه املجتمع نحو اليمني 
وعمق ذلك املهاجرون الروس الذين وصلوا الى اسرائيل وانضم القسم 
األكبر منهم الى حزب «إسرائيل بيتنا» املتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان 

واجته البعض اآلخر نحو األحزاب اليمينية املتطرفة األخرى. 

 القاهرةـ  د.ب.أ: قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة املتهمني في قضية 
التخابر حلساب إسرائيل، والتي تضم متهما مصريا وإسرائيليني اثنني 

هاربني، جللسة ١٢ فبراير املقبل لعرض املتهم على الطب الشرعي.
  ومثل أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مبدينة القاهرة 
اجلديدة طارق عبدالرازق املتهم بالتخابر لصالح املوســــاد اإلسرائيلي 
واملعروف إعالميا بجاســــوس «الفخ الهندي»، وســــط إجراءات أمنية 

مشددة.
  وشــــهدت احملكمة تواجدا أمنيا مكثفا لقــــوات أمن محافظة حلوان، 
وانتشرت قوات األمن منذ امس حول احملكمة وجرى فرض كردون أمني 

بواسطة احلواجز احلديدية املمتدة حتى القاعة.
  كانت مصر أعلنت قبل أســــابيع عن اكتشاف شبكة التجسس تضم 

إلى جانب املتهم طارق إسرائيليني اثنني هاربني. 

 عواصم ـ وكاالت: جنح وزير 
الدفاع االسرائيلي ايهود باراك أمس  
في شق حزب العمل التاريخي الذي 
كان يرأســــه عبر إعالن انسحابه 
منه وتشكيل تنظيم جديد بهدف 
احلفاظ على منصبه في حكومة 

بنيامني نتنياهو.
  وبــــرر باراك مبادرتــــه منددا 
في تصريح صحافي «باالنزالق 
الى اقصى اليســــار» في احلزب 

العمالي.
  وأطلق باراك على حزبه اجلديد 
اسم «هاعتسمؤوت» (استقالل) 
ويضم الى جانبــــه أربعة نواب 
آخريــــن مــــن اصل نــــواب كتلة 
العماليني البرملانية التي تعد ١٣ 

نائبا.
  وصرح باراك خــــالل مؤمتر 
صحافي فــــي الكنيســــت «نحن 
نؤســــس اليوم كتلــــة (نيابية) 
وحركــــة والحقا حزبا ســــيكون 
وسطيا صهيونيا ودميوقراطيا 
على خطى بن غوريون» مؤسس 

دولة اسرائيل.
  وقد وافقت جلنة في الكنيست 
ظهر أمس خالل تصويت على انشاء 

هذه الكتلة البرملانية اجلديدة.
  وفــــي تداعيــــات االنشــــقاق 
السياسية، قالت حنان كريستال 
املعلقة السياســــية فــــي االذاعة 
االسرائيلية العامة ان انشقاق باراك 
«سيقوي بنيامني نتنياهو» الذي 

ميكنه من اآلن وصاعدا االعتماد 
علــــى غالبية اضيــــق لكن «اكثر 
اســــتقرارا» تضــــم ٦٦ نائبا من 

اصل ١٢٠.
  ومن جانب آخر اوضحت جميع 
وسائل االعالم ان نتنياهو كان على 
علم باملبادرة التي حضرها باراك 
سريا بعدما نال من رئيس احلكومة 
ضمانة بأنه سيبقى وزيرا للدفاع 
وبان ماتان فيلناي سيبقى نائبه 
وان شالوم ســــمحون سيحتفظ 

بحقيبة الزراعة.
  وبالنســــبة للمســــتقبل ابقى 

باراك على الغموض. وقال «دولة 
اسرائيل ستواجه رهانات ليست 
بســــيطة الســــيما سياسية وفي 
صلبهــــا العملية السياســــية مع 
الفلسطينيني» بدون اعطاء تفاصيل 
اخرى ورفض الرد على اســــئلة 

الصحافيني.
بــــاراك توالت  قــــرار    واثــــر 
العمالية من حكومة  االستقاالت 
نتنياهــــو حيث أعلــــن الوزيران 
العماليان اسحق هرتزوغ وافيشائي 
برافرمان امس اســــتقالتهما من 
احلكومة االسرائيلية اثر االنشقاق 

الذي حصل في حزب العمل.
  وهرتزوغ، منافس ايهود باراك، 
وزميله برافرمان هما اول عضوين 
في حكومة نتنياهو يســــتقيالن 
منذ تشــــكيل احلكومة في مارس 

.٢٠٠٩
فــــي تصريح    وقال هرتزوغ 
صحافي «قبل دقائق قدمت لرئيس 
الوزراء استقالتي من احلكومة».

  واضاف «انها استقالة شخصية، 
لكنني اجريت مباحثات مع زميلي 
ايضا (العماليني) وزير الصناعة 
والتجــــارة بنيامني بــــن اليعازر 

وافيشــــائي برافرمــــان (املكلف 
شــــؤون االقليات) وانــــا مقتنع 
بانهما سيقومان باملثل النهما ادركا 
احلقيقة جيدا ويريدان مع رفاق 

آخرين انقاذ حزب العمل».
  وبعيد ذلك، اعلن برافرمان نيته 

االستقالة ايضا.
  وقال برافرمان في حديث مباشر 
لالذاعة االسرائيلية ان «حكومة 
قررت عدم املضي قدما في عملية 
الســــالم هي حكومة ال مكان لي 
فيهــــا وعليه وبعد هــــذا املؤمتر 
الصحافي ســــأتقدم باســــتقالتي 

لرئيس الوزراء».
  وكان حزب العمل الذي ترأسه 
باراك منــــذ العام ٢٠٠٧، ســــجل 
اســــوأ نتيجة له في االنتخابات 
املاضية في مطلع ٢٠٠٩. ويشهد 
انقساما منذ اشــــهر حول عملية 
السالم مع الفلسطينيني، ويعتبره 
االســــرائيليون مؤسس اسرائيل 

التي يحكمها منذ ٣٠ عاما.
  وقالت حنان كريستال انه من 
املتوقع ان تعقد الهيئات القيادية 
في حزب العمل اجتماعا في فبراير 
او مارس العالن انســــحابها من 
احلكومة بســــبب عدم استئناف 
عملية السالم مؤكدة ان باراك فضل 

استباق االمور.
  وكان نتنياهــــو بــــدأ املناورة 
االحد املاضي خالل مجلس الوزراء 
حني حمل بعض القادة العماليني 
املفاوضات مع  مسؤولية فشــــل 

الفلسطينيني.
  واتهمهم نتنياهو، عبر تهديدهم 
باالنشقاق، بتشجيع الفلسطينيني 
على تشــــديد مواقفهــــم ورفض 

استئناف احلوار.
قــــال باراك  قــــراره    ولتبرير 
انه وصــــل الى نتيجة بانه يجب 
انهــــاء وضع «لم يعــــد بامكاننا 
فيه التوجه الى العمل كل صباح 
بدون االضطرار لتقدمي تنازالت 
او اعتذارات او ان نبرر انفســــنا 

باستمرار».

 عواصــــم ـ وكاالت: كشــــفت 
صحيفة ديلي تليغراف أمس نقال 
عن تقارير للمخابرات الغربية أن 
علماء نوويني من روسيا حذروا 
من وقوع كارثة نووية جديدة على 
غرار تشيرنوبل في مفاعل بوشهر 
االيراني بسبب األضرار التي سببها 

ڤيروس «ستاكسنت».
  وقالت الصحيفــــة إن العلماء 
الروس يقدمون املساعدة التقنية 
للمحاوالت التي تبذلها ايران من 
أجل تنشــــيط أول محطة للطاقة 
النووية لديها على مياه اخلليج 
لكنهم اثاروا مخاوف جدية حول 
األضرار الواسعة النطاق التي حلقت 
بأنظمة الكمبيوتر في احملطة بفعل 
ڤيروس «ستاكسنت» الغامض الذي 
مت اكتشافه العام املاضي ويعتقد 
على نطاق واسع أنه كان نتيجة 
هجوم متطور مشترك عبر االنترنت 

بني الواليات املتحدة واسرائيل.
  واضافــــت أن العلماء الروس 
وحسب تقارير املخابرات الغربية 
«حــــذروا الكرملــــني مــــن أنه قد 
يواجه تشــــيرنوبل آخر إذا ما مت 
اجبارهم على االمتثال للمهلة التي 
حددتها طهران فــــي صيف العام 
احلالي لتفعيل محطة بوشهر ألن 
املسؤولني االيرانيني يطالبونهم 
اآلن بااللتــــزام باملوعــــد الذي مت 
االتفاق عليه العــــام املاضي بعد 
عقود من التأخير ويشددون على 
أن أي تأخير جديد سيكون مبثابة 
ضربة لهيبة ايران على الســــاحة 

اإليراني واحلكومة اإليرانية اآلن 
في مرمى املجتمع الدولي».

  وسئل بشأن تصريح رئيس 
املوساد املنتهية واليته مئير داغان 
مؤخرا بأن إيران لن متتلك قدرات 
نووية قبل منتصف العقد احلالي 
فأجاب «نحن ال نتعامل مع أمان 
أو خيال وإمنا مع وقائع لكن فيما 
قد يقنع الوضع الراهن أي طرف 
في املجتمع الدولي بالتراخي يجب 
التنبــــه إلى ان هذا ال ينفع الهدف 
املرجو وسيكون خاطئا وله نتائج 

عكس املطلوبة».
  مــــن جهــــة أخــــرى، جــــددت 
احلكومــــة االيرانية أمس اعالنها 
أنها اســــقطت طائرات جتســــس 
اسرائيلية وأميركية وبريطانية 
خالل السبع سنوات املاضية في 

منطقة اخلليج.
  ونقلت وكالــــة انباء «فارس» 
االيرانية عن مســــؤول عسكري 
رفيع املســــتوى قوله ان القوات 
املسلحة االيرانية «أسقطت طائرات 
اسرائيلية وبريطانية في منطقة 
اخلليج في مراحل مختلفة» مؤكدا 
اســــقاط طائرتني جتسســــيتني 
أميركيتني في اخلليج أخيرا على حد 
قوله.ولم يعلق املسؤول العسكري 
في رده على ســــؤال عما اذا كان 
اسقاط هذه الطائرات قد مت خارج 
أجواء ايران غير انه قال «ان مثل 
هذه االجراءات تظهر بأننا نحرص 
على أال تتعرض أجواؤنا لعدوان 

الطائرات األجنبية دون طيار». 

الدولية».ومن املقرر أن تنتج محطة 
بوشهر الشــــهر املقبل أول شبكة 
وطنية من الكهرباء اليران في صيف 
العام احلالــــي بعدما بدأ الفنيون 
الروس حتميل أول قضبان نووية 
مــــن نوعها في املفاعل في اكتوبر 
املاضي.لكــــن الصحيفة قالت إن 
العلماء الروس العاملني في محطة 

بوشهر «اصبحوا في غاية القلق 
بسبب جتاهل ايران لقضايا السالمة 
النووية وطلبوا من الكرملني تأجيل 
تنشيط املفاعل حتى نهاية العام 
احلالي على األقــــل لتمكينهم من 
اجراء تقييم مناسب للضرر الذي 

سببه ڤيروس ستاكسنت».
  واضافت الصحيفة أن العلماء 

الروس خلصوا في تقرير اعدوه 
للكرملني واطلعت على نسخة منه 
إلى أنهم «ال يســــتطيعون ضمان 
تنشــــيط مفاعل بوشهر بصورة 
سليمة رغم االختبارت البسيطة 
التــــي جربوها في  واألساســــية 
املفاعــــل واتهموا االدارة االيرانية 
بعــــدم اظهار املســــؤولية املهنية 

واألخالقية املطلوبة عادة في مثل 
هذه القضايا وعدم احترام حياة 
االنســــان وحذروا من أن روسيا 
قــــد جتد نفســــها مســــؤولة عن 
وقوع تشيرنوبل آخر إذا سمحت 
باملضي قدما في تنشــــيط مفاعل 
بوشهر في املوعد احملدد من قبل 

االيرانيني».

املقابل، اعتبر نائب وزير    في 
اخلارجية اإلسرائيلي داني أيالون 
ان تاريــــخ امتالك إيران أســــلحة 
نووية هو «هدف متحرك» مضيفا 
ان كل ما هو معروف حتى اآلن هو 
ان طهران لن متتلك سالحا نوويا 
هذه السنة.وقال أيالون في مقابلة 
مع صحيفة «جيروزاليم بوست» 

اإلسرائيلية انه ال يريد القول ان 
النظام اإليراني ســــيمتلك سالحا 
نوويا في العام ٢٠١٤ أو ٢٠١٥ لكن 
«كل ما نعرفه هو انهم لن ميتلكوا 
سالحا نوويا هذه السنة إال انه بغية 
ضمان عدم امتالكه في ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
ال يجب أن نتراخى والبد أن نستمر 
وأال نوقف زخمنا.. فحرس الثورة 
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