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 لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: وجهت هيئة محلفني احتادية 
عليا أمس االول الئحة اتهام أولية ضد الشخص الذي 
حاول اغتيال النائبة الدميوقراطية غابرييل جيفوردز 
في وقت سابق من الشهر اجلاري.وأعلنت هيئة احمللفني 
العليا قرارها بينما تتحــــدث تقارير عن أن جيفوردز 
ســــتغادر املستشــــفى اليوم لتدخل مركز إعادة تأهيل 
ملواصلة تعافيها امللحوظ من أثار إصابتها برصاصة في 

رأسها.ويواجه الشخص الذي يشتبه أنه حاول اغتيال 
النائبة ثالثة اتهامات أولية تتمثل في محاولته اغتيال 

جيفوردز والشروع في قتل اثنني من مساعديها.
  وقال النائب العام األميركي دينيس كيه. بيركي إنه 
من املتوقع توجيه مزيــــد من االتهامات إلى جاريد لي 
لوفنر سواء على املستوى الفيدرالي أو على مستوى 

الوالية وقد يواجه عقوبة اإلعدام حال إدانته. 

 توجيه الئحة اتهامات للمشتبه بإطالقه النار على نائبة أريزونا 

 نغروبونتي: االنسحاب األميركي الكامل نهاية العام وال داعي لبقاء قوات لوجيستية 

 األسبوع األكثر دموية منذ إعالن حكومة المالكي ..وهجمات تستهدف زوار كربالء 

 نتنياهو يتحدى الفلسطينيين: 
  ال تنتظروا حكومة أخرى

 نتائج أولية: التصويت النفصال جنوب  وفاة سونيا بيريز قرينة الرئيس اإلسرائيلي
السودان ٩٦٪ بالجنوب و٥٤ بالشمال

 سودانيو الجنوب يتعلمون نشيدهم الوطني الجديد

 عواصــــم ـ أ.ف.پ: أكــــد رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أمــــس ان احلكومة اإلســــرائيلية 
«مستقرة» وطلب من الفلسطينيني اال 
يعولوا على حكومة اخرى الستئناف 

مفاوضات السالم.
  وقال نتنياهــــو لإلذاعة العامة 
ان «العالــــم أصبح يعرف ان لدينا 
حكومة مستقرة.. هذا األمر سيجبر 
جيراننا الفلسطينيني على التفكير 
في طريق دفع عملية السالم قدما من 
دون انتظار حكومة اخرى للحصول 

على شروط أفضل».
  في ســــياق آخر، توفيت امس 

ســــونيا بيريز زوجة الرئيس اإلســــرائيلي شمعون بيريز عن عمر ٨٧ 
عاما. 

 اخلرطوم ـ كونا: أظهرت نتائج أولية للتصويت في االســـتفتاء 
على تقرير مصير جنوب السودان امس ان نسبة التصويت لصالح 
االنفصال بلغت نحو ٩٦٪ من أصوات السودانيني اجلنوبيني املقيمني 

باجلنوب و٥٤٪ في الشمال واكثر من ٩٨٪ في دول املهجر.
  وأكدت املتحدثة الرسمية باسم مفوضية االستفتاء سعاد ابراهيم 
في تصريح صحافي االنتهاء من النتائج األولية بواليات الشـــمال 
الــــ ١٦ وبجميع املراكز في ٨ من دول املهجر والتي اظهرت تصويت 
اجلنوبيني لصالح االنفصال بنسبة ٥٤٪ في الشمال واكثر من ٩٨٪ 
في دول املهجر في حني لم تكتمل جميع تفاصيل املراكز املنتشـــرة 

في جنوب السودان.
  وأعلنت نحو ٧ من الواليات اجلنوبية الـ ١٠ أن اجلنوبيني صوتوا 

بأغلبية تتراوح بني ٩٢ و٩٧٪ لصالح االنفصال.
  وأكد مكتب املفوضية بجنوب الســـودان فـــي تقرير له امس ان 
التقاريـــر الواردة اليهم تفيد بان نحـــو ٢٫٢ مليون جنوبي صوتوا 
لصالح االنفصال وهو ما يتجاوز النسبة املطلوبة العتماد النتيجة 
واحملددة بنســـبة ٦٠٪ من اجمالي الناخبني املسجلني البالغ عددهم 
نحو ٩٫٣ ماليني شخص وجاءت نسبة التصويت في مراكز عاصمة 

اجلنوب (جوبا) ٩٧٫٥٪ لصالح االنفصال. 

 جوبا ـ رويترز: مع توالي النتائج األولية 
الســــتفتاء جنوب السودان التي تظهر تأييد 
الغالبية العظمى من اجلنوبيني لالنفصال عن 
الشمال يستعد أهل اجلنوب بالفعل لدولتهم 
اجلديدة.وأقر اجلنوبيون نشيدا وطنيا جديدا 
بدأ بعضهم يستخدمه نغمة للهواتف احملمولة.

ويقول الفونس كورنيليو (٣٢ عاما) املوظف 
الذي يعيش في بلدة واو الصغيرة بجنوب 
السودان إنه ال يجيب على الفور على مكاملاته 
الهاتفية ألنه يستمتع بسماع النشيد الوطني 

على هاتفه احملمول.
  وقال كورنيليو «أوال وقبل أي شيء يذكرني 
بكل معاناة املاضي التي كابدها أجداد أجدادنا. 
يحفزني في وضعي الراهن أنني مواطن حر 
أنعــــم باحلرية الكاملة وبالعدل واملســــاواة 
وأشــــترك في حقوق كاملة مع الشماليني في 
اجلنوب ومنحني كذلك أمال في مستقبل أبنائي 

واألجيال املقبلة».
  وكان كورنيليو في اخلامســــة من عمره 
عندما اندلعت اجلولة األخيرة للحرب األهلية 

بني الشمال واجلنوب عام ١٩٨٣.
  وبدأت احلرب عام ١٩٥٥ وحصدت أرواح 
زهاء مليوني شخص قبل أن تنتهي بتوقيع 

اتفاقية للسالم عام ٢٠٠٥.
  ويشبه النشيد الوطني جنوب السودان 
مبملكة كوش األفريقية القدمية ومملكة عدن 

اللتني ورد ذكرهما في العهد القدمي.
  وذكر مارتن بابتيست بابي صديق كورنيليو 
الذي يعيش أيضا في واو أن االستماع للنشيد 

الوطني اجلديد ميثل له جتربة خاصة.
  وقال «أشعر كما لو كنت في الفردوس.. 
إنها أغنية خاصة.. تعطيني إحساسا خاصا. 

ال استطيع أن أصف ما أشعر به».
  ويحرص فيليب بيتر نومبوبو املهندس 
الذي يعمل في منطقة راجا على ترديد النشيد 
الوطني اجلديد كما سنحت له الفرصة واضعا 
يده على صدره.وقال نومبوبو «أنا ســــعيد 
جدا جدا، فرحان جدا جدا ألننا استطعنا ان 
نوجد النشيد اجلديد للوطن اجلديد وللدولة 
اجلديدة.، وأنا ما اعرف أوصف شعوري شو 

الن نحن راح نكون دولــــة واحدة»، وميكن 
االســــتماع إلى النشــــيد الوطني املقترح من 
خالل بعض محطات اإلذاعة والتلفزيون في 
جنوب الســــودان لكنه لم يعلن بعد نشيدا 

وطنيا رسميا جلنوب السودان.
  وقال نومبوبو «أريد أن أغنيه طول الوقت 

من الصباح إلى املساء».
  وأجريت مســــابقة قبل ٣ أشهر في مركز 
نايكرون الثقافي فــــي جوبا عاصمة جنوب 
السودان الختيار نشيد وطني جديد. ووقع 
االختيار على النشــــيد اجلديد بعد عدة أيام 

من املناقشات.
  وفي قاعة املوسيقى باملركز أدت مجموعة 
طالب من جامعة جوبا النشيد املقترح للمرة 

األولى أمام آالف اجلنوبيني.
  وذكر جوزيف أبوك رئيس اللجنة الفنية 
لوضع النشــــيد الوطني جلنوب الســــودان 
إن كلمات النشــــيد حتكي عن تاريخ جنوب 
السودان وشــــعبه وأرضه وموارده وكفاحه 

في املاضي. 

 عواصــــم ـ وكاالت: تواجــــه 
احلكومة العراقية الوليدة مزيدا 
من التحديــــات األمنية، بتجدد 
الهجمــــات الدموية ليصبح هذا 
االسبوع األكثر دموية منذ اإلعالن 
عن احلكومة، حيث ذكرت مصادر 
أمنية عراقيــــة أن ٤ انفجارات 
بعبوات ناسفة ضربت حشود 
الزوار الشيعة املتدفقني إلى مدينة 
كربالء إلحياء ذكرى «أربعينية 

اإلمام احلسني».
  وقال مصدر أمني محلي ان 
أحد االنفجارات وقع على الطريق 
بــــني مدينتي كربــــالء والنجف 
وآخر على الطريــــق بني بغداد 

وكربالء.
  وأضــــاف املصدر الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه ان «أحد 
هذه االنفجارات وقع قرب إحدى 
املسيطرات األمنية جنوب مدينة 
كربالء واآلخر عند السيطرة ٥٦ 
على طريق بغداد وأنهما استهدفا 
حشــــود الزائرين املتجهني الى 
كربالء مشيا على األقدام إلحياء 
أربعينيــــة اإلمام احلســــني بن 

علي».
  وذكرت املصادر لوكالة األنباء 
األملانية ان العشرات من سيارات 
اإلســــعاف «هرعت إلــــى أماكن 
االنفجارات من دون معرفة حجم 

الضحايا أو االصابات».
  فيما قالت مصادر أخرى، أن 
عدد القتلى جتاوز ٥٠ واجلرحى 

بلغوا ١٥٠. 
  ميدانيا أيضا، أعلنت مصادر 
أمنيــــة وطبية عراقيــــة مقتل 
٥ اشــــخاص بينهم شــــرطيان 
وصحافية وجــــرح ٤٢ اخرين 
بجــــروح في هجمــــات متفرقة 
انتحاري  أمس احدها هجــــوم 
بســــيارة مفخخة استهدف مقر 
قيادة شرطة ديالى وسط بعقوبة 

شمال شرق بغداد.
  وقال مصدر في قيادة عمليات 
ديالــــى ان «هجومــــا انتحاريا 
بســــيارة مفخخة استهدف مقر 
قيادة الشــــرطة اسفر عن مقتل 
اثنني من الشــــرطة وصحافية، 
واصابة ٣٠ بينهم ٧ من الشرطة 

احدهم ضابط برتبة نقيب».
  بدوره، اشــــار الطبيب احمد 
علوان من مستشــــفى بعقوبة 
العام الــــى تلقي ٣ جثث احدها 
جثة الصحافية وجدان اســــعد 
اجلبوري، و٣٠جريحا بينهم ٧ 

من الشرطة.
  الــــى ذلــــك، قتل اثنــــان من 
الشــــيعة واصيــــب ١٢ آخرون 
بجروح بانفجار عبوتني ناسفتني 
استهدفتا مواكب حسينية، وفقا 

ملصادر امنية.
  وقال مصدر في وزارة الداخلية 
«قتل احد الزوار الشيعة واصيب 
٩ آخرون بجروح بانفجار عبوة 
ناسفة عند علوة الرشيد (جنوب 

بغداد)».
  وفي حادث آخر، قال مصدر 
طبي في مستشفى بعقوبة العام 
ان انفجار عبوة ناسفة مبوكب 
حســــيني عند ناحيــــة كنعان 
(جنوب شــــرق) ادى الى مقتل 

شخص واصابة ٣ بجروح.
  في ســـياق آخر، أكد السفير 
جـــون نغروبونتـــي املنـــدوب 
األميركي السابق لدى األمم املتحدة 
واملدير السابق للمخابرات الوطنية 
«دى ان آى» أن الواليات املتحدة 
ستسحب قواتها من العراق بحلول 

نهاية العام اجلاري.
  وقــــال إن البعــــض يتحدث 
إبقاء قوة صغيرة  إمكانية  عن 
بالعــــراق للحفاظ علــــى الدعم 
االســــتخباري واللوجيســــتي 
للقوات العراقية التي ســــاعدت 
واشنطن في تأسيسها على مدى 
٧ سنوات لكنه يعتقد أن الواليات 
املتحدة لن تبقى على مثل هذه 
القوة الصغيرة ألنها لن تكون 
ضرورية ولعــــدم وجود رغبة 

سياسية في ذلك.

الذي    وقــــال نغروبونتــــي 
الديبلوماســــيني  أبرز  يعد من 
األميركيني وسبق له العمل سفيرا 
بالعراق عام ٢٠٠٤ في محاضرة 
أمام املجلس املصري للشؤون 
اخلارجيــــة الليلة قبل املاضية 
حــــول «السياســــة اخلارجية 
األميركية في عالــــم جديد» ان 
ايران وبرنامجها النووى التزال 
مشكلة رئيسية للواليات املتحدة 
في املنطقة، محذرا من أن ايران 
تشكل كذلك مصدر تهديد رئيسي 

لألمن في الشرق األوسط.
  وأضاف أن ايران تأوي وتدعم 
املتطرفني وتدعم العنف في العراق 
مبا في ذلك املتطرفني الشيعة، 
وقال إننا نرى جميعا الدور الهدام 
للمخابرات االيرانية في لبنان 

وفى املنطقة الفلسطينية.
  وأشار في الوقت نفسه إلى 
املخاطر التي يشــــكلها برنامج 
النــــووي، موضحا أن  ايــــران 
تقديرات اجلانب األميركي السابقة 
كانت ترى أن إيران تريد امتالك 
ســــالح نووي خالل الفترة بني 
٢٠١٠ و٢٠١٥ لكن هذه التقديرات 
اختلفــــت اآلن واألمر املؤكد هو 
أن ايران ال تلبي مطالب مجلس 
أو معاهدة منع االنتشار  األمن 

(أ.پ) النووي.   الدخان يتصاعد من سيارة محترقة في أحد مواقع انفجارات كربالء امس  

 صورتان ارشيفيتان لخالد شيخ محمد «يمين» والصحافي األميركي دانيال بيرل  

 زوجة الرئيس اإلسرائيلي شيمون 
بيريز املتوفاة سونيا 

 بعد فشل وساطة االتحاد األفريقي

 وتارا: الخيار العسكري الحل الوحيد لحل أزمة ساحل العاج
 عواصـــم ـ وكاالت: غادر مبعـــوث االحتاد االفريقي 
رئيس الوزراء الكيني رايال أودينغا ساحل العاج مساء 
امس االول بعد فشـــل آخر محاوالته للوساطة من أجل 

حل االزمة السياسية هناك.
  ونقلت هيئة االذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي) عن 
اودينغا اســـفه لفشل التوصل الى تسوية لألزمة التي 

تشل البالد منذ نهاية االنتخابات في نوفمبر املاضي.
  وكان اودينغا قد عقد اجتماعا مطوال انتهى في ساعة 
متأخـــرة من الليلة املاضية مـــع طرفي األزمة الرئيس 

املنتهية واليته والذي يرفض التخلي عن السلطة لوران 
باغبو والرئيس املنتخب احلسن وتارا.

  وفيما تعثر املسعى اكد غيوم سورو رئيس الوزراء 
في حكومة الرئيس املعتـــرف به دوليا بكوت ديڤوار، 
احلســـن وتارا، ان اخليار العسكري هو احلل الوحيد 

النهاء األزمة في البالد.
  وأكد سورو لدى وصوله الليلة املاضية إلى واجادوجو 
عاصمة بوركينا فاسو أنه «البديل عن اخليار العسكري» 

حلل األزمة السياسية في بالده.

  وأضاف رئيس الوزراء، الذي يشـــغل أيضا منصب 
رئيس القوات اجلديدة املوالية للحســـن وتارا: «أعتقد 
أننا بحاجة للتحرك نحو عمل عسكري إلنهاء الفوضى 

التي تشهدها كوت ديڤوار».
  ومن املقرر أن يعقد سورو لقاء مع رئيس بوركينا 
فاسو بليز كومباوري، الذي يقوم بدور الوسيط في األزمة 
اإليڤوارية قبيل انعقاد قمة منظمة االحتاد االقتصادي 
واملالي ألفريقيا الوســـطى في باماكـــو، عاصمة مالي، 

السبت املقبل. 

 خالد شيخ محمد ذبح الصحافي األميركي
   دانيال بيرل بكراتشي في ٢٠٠٢

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: ذكر تقرير أميركي جديد أن مسؤولني 
أمنيني أثبتوا من خالل تقنية «مطابقة الوريد» أن من ذبح الصحافي 
األميركي اليهودي دانيال بيرل عام ٢٠٠٢ في باكســـتان هو القائد 
الكبير في تنظيم القاعدة خالد شـــيخ محمد املشـــتبه بتخطيطه 

لهجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على الواليات املتحدة.
  وأفادت شبكة «سي ان ان» األميركية امس ان التقرير الذي أعده 
أفـــراد في جامعة جورج تاون لفت إلى أن هذه التقنية برهنت أن 
اليد التي ظهرت في شريط الڤيديو الذي عرض مقتل بيرل ذبحا 

هي يد محمد.
  ولم ينف محمد دوره فـــي قتل الصحافي األميركي بل انه أقر 
بذلـــك قائال «لهؤالء الذيـــن يريدون التأكد هنـــاك صور لي على 

االنترنت أحمل رأسه».
  وذكر التقرير أن وكالء مكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) 
ومسؤولي وكالة االستخبارات املركزية (سي أي ايه) استخدموا 
تقنيـــة مطابقة الوريد ملقارنة اليد التي ظهرت في الڤيديو مع يد 

محمد.
  وأشار إلى ان ٣ مجموعات مسلحة تورطت في اجلرمية.

  وكان بيرل مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» خطف في 
كراتشـــي بباكســـتان وقتل ذبحا بداية العام ٢٠٠٢ بسبب ديانته 

اليهودية. 

 إيران: نمتلك ٤٠ كلغ من اليورانيوم بنسبة ٢٠٪ 
ونستطيع مواصلة التخصيب حتى إذا هوجمنا

 املندوب اإليراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي سلطانية في املؤمتر الصحافي مبوسكو امس  

 موســــكوـ  وكاالت: قال املندوب اإليراني لدى 
الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية علي ســــلطانية 
ان بالده متلــــك ٤٠ كيلوغراما مــــن اليورانيوم 
املخصب بنسبة ٢٠٪، مؤكدا انها ستكون قادرة 
على التخصيب حتى في حالة تعرض منشآتها 

النووية لهجوم عسكري.
  واضاف «نواجه تهديدا شديد اخلطورة ولذلك 
كان علينا اتخاذ إجراءات حلماية منشآتنا. قمنا 
بإعــــداد منشــــآت أخرى في فاردو قــــرب مدينة 

قم».
  وقال «إنها إذا جاز التعبير منشأة احتياطية 
حتى ميكننا مواصلة عملية التخصيب إذا تعرض 

موقع للهجوم».
  واوضح ســــلطانية اثناء مؤمتر صحافي في 
موســــكو ان بالده قادرة على تلبية احتياجاتها 
من اليورانيوم مشــــيرا الــــى وجود اكثر من ٥٠ 
الف جهاز طرد قادرة على تزويد محطة بوشهر 

الكهروذرية بالوقود النووي.
  وذكر ان الوقود النــــووي املوجود حاليا في 
محطة بوشــــهر يكفي للعمل لســــنة كاملة لكنه 

اشار الى عدم وجود أي اتفاقيات للحصول على 
مزيد من الوقود النووي من روسيا.

  وشدد سلطانية على القول ان ايران لن توقف 
برنامجها النووي بعد ان حققت تقدما ملموسا 

على طريق االستخدام السلمي للطاقة الذرية.
  واشــــار الى ان ايران ال متلك ضمانات دولية 
باستمرار امدادات الطاقة النووية ولهذا تسعى 
الى تطوير قدراتهــــا الذاتية في مجال تخصيب 

اليورانيوم.
  وأكد على استمرار ايران في تعاونها مع الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية داعيا كذلك الى مواصلة 
املفاوضات مع مجموعة ڤيينا التي تضم روسيا 
وفرنســــا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف 
التوصل الى اتفاقية حول تبادل اليورانيوم قليل 

التخصيب بيورانيوم عالي التخصيب.
  وكان ســــلطانية قد وصل الى موسكو أمس 
االول في زيارة الى روســــيا تستغرق ثالثة ايام 
وتهدف الى اطالع الرأي العام الروسي والنخب 
االكادمييــــة والعلمية علــــى اجلوانب القانونية 

والفنية للبرنامج النووي االيراني.  


