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واش���نطن � يو.بي.آي: حذر وزي���ر الدفاع 
األميرك���ي من أن الواليات املتحدة تواجه خطر 

توسع الهوة بني القوات العسكرية واملجتمع.
وقال في خطاب ألقاه أمام طالب جامعة »دوك« 
امس االول إنه بالرغم من االحتضان الش���عبي 
األميركي للجنود القادمني من أفغانستان والعراق 
إال أن »احلربني بالنسبة لغالبية األميركيني تبقى 

فكرة جتريدية وسلس���لة من األخبار البعيدة 
والبغيضة التي ال تؤثر عليهم شخصيا«.

وأضاف أن بالده تش���هد منوا خطيرا إلطار 
من القادة العسكريني املنفصلني سياسيا وثقافيا 

وجغرافيا عن املجتمع الذي أقسموا حلمايته.
وقال انه حتى وبعد هجمات 11 سبتمبر »فإن 
اخلدمة في اجليش بغض النظر عن مدى متجيدها 

أصبحت بالنس���بة لعدد متزايد من األميركيني 
شيئا ليقوم به آخرون«.

لكنه طلب االعتراف بأن شريحة ضيقة من 
سكان الواليات املتحدة قامت بعبء القتال في 
اثنني من أطول احلروب وهو العبء الذي أدى 
إلى تزايد معدالت االنتحار في صفوف القوات 

املسلحة وتراكم الضغوط على أسرهم.

غيتس يحّذر من اتساع الهوة بين الجيش والشعب األميركيين

السعودية: 35 عاماً شاهدة على نجاحات وزير الديبلوماسية األمير سعود الفيصل
سفير الكويت لدى روسيا االتحادية ناصر المزين: األمير سعود نذر حياته لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية واإلسالمية والعالم أجمع

تطلعات وتحديات كثيرة بانتظار 
استفتاء جنوب السودان

جوب��ا � أ.ف.پ: قبل مائة يوم من االس��تفتاء ح��ول تقرير املصير في 
جنوب الس��ودان، تعد هذه املنطقة نش��يدا وطنيا لكيانها املرتقب انفصاله، 
غي��ر ان التطلعات هي بحجم التحدي��ات التي يتعني رفعها من خالل تنظيم 
هذا االس��تفتاء التاريخي. وتقول كلمات »النش��يد الوطن��ي« املرتقب »ايها 
احملاربون الس��ود، لننهض في صمت وإجالل لتحية ماليني الشهداء الذين 
عمدت دماهم مداميك امتنا«، وذلك في اشارة الى ضحايا 22 عاما من احلرب 
االهلية مع الس��لطات املركزية في الشمال. ويضيف النشيد »نتعهد بحماية 
امتنا« واعدا ب� »الس��الم واحلرية والعدل«. ولئن أصبحت كلمات النش��يد 
جاهزة، فان القلق ما انفك يزداد بش��أن التأخير املس��جل في االستعدادات 
لالس��تفتاء املقرر في 9 يناير 2011. واليزال يتعني تدريب املس��ؤولني على 
االستفتاء واجناز عملية التسجيل املكثف للناخبني املقرر في نوفمبر وطبع 
كمية كبيرة من الوثائق وتوزيعها على جميع ارجاء املنطقة الشاس��عة التي 
تشمل الكثير من الغابات والسباخ والسهول وتبلغ مساحتها مساحة اسبانيا 

والبرتغال مجتمعتني، غير انها ال تضم اال 60 كلم من الطرقات املعبدة.
وسيكون بامكان اجلنوبيني القاطنني في مناطق شمال السودان املشاركة 
ف��ي االس��تفتاء غير ان املعايير التي س��يتم بها ذلك ليس��ت واضحة بعد. 
ويقول ايان كوير عضو فريق من الش��باب ينظم ش��هريا تظاهرات لتوعية 
الس��كان حول االقتراع املقبل، »ننظم االس��تفتاء لنتمكن من التصويت من 

اجل حريتنا، غير انه اليزال هناك الكثير من االشياء التي لم تنجز«.
ويؤكد األسقف واني ليمي وهو من قادة املبادرة من اجل االستفتاء التي 
يتوالها رجال الدين في جنوب الس��ودان »نحن بحاجة الى دعم عملي حتى 

ينجح االستفتاء« مضيفا ان »الناس يشعرون بقلق بالغ«.
وم��ن املقرر ان ينظم اس��تفتاء آخ��ر في التاريخ ذاته ف��ي منطقة ابيي 
احلدودية املتنازع عليها، حيث س��يقرر سكان ابيي انتماء منطقتهم لشمال 
الس��ودان او جنوبه. بيد انه لم يتم حتى االن تعيني اعضاء جلنة االستفتاء 
في ابيي. ويشك��ل االس��تفت��اءان اهم بنود اتفاق السالم الشامل ال��ذي 

انه��ى ف��ي 2005 احلرب االهلية التي قتل فيها مليونا سوداني.
ويخش��ى الكثيرون ان يؤدي التأخير الى االلغاء، في حني يصف سالفا 

كير »رئيس« منطقة جنوب السودان تاريخ 9 يناير بانه »مقدس«.
وق��ال كير »هناك بالتأكيد مخاطر حقيقي��ة من عودة العنف على نطاق 

واسع اذا لم يتم اجناز االستفتاءين كما هو مقرر«.
وأكد الرئيس الس��وداني عمر البش��ير مرارا ان االس��تفتاء سيتم في 

موعده، بيد ان منسوب التوتر يبقى مرتفعا.
واليزال قادة الش��مال واجلنوب يبحثون مس��ائل تقاسم عائدات النفط 
والدين اخلارجي للس��ودان )35 ملي��ار دوالر( وترس��يم احلدود وقضية 
املواطن��ة. وحتى اذا نظم االس��تفتاء في موعده، فإن محللني يخش��ون من 
ح��دوث تزوي��ر ومن ان يرف��ض الش��مال نتيجته بداعي ع��دم مصداقية 
االس��تفتاء. ويتطلب تبني اي قرار نسبة 50% زائد صوت واحد في حني ان 

قبول نتائج االستفتاء تستدعي نسبة مشاركة ال تقل عن %60.
ويرى جون اشفورث املتخصص في السودان في تقرير حديث ملجموعة 
»باكس كريس��تي« ان »تزوير األغلبية البسيطة سيكون امرا بالغ الصعوبة، 
الن كل املؤش��رات تظه��ر ان غالبية املصوتني س��يختارون االنفصال« عن 
الش��مال. ويضيف »بيد انه سيكون من االسهل تزوير نسبة املشاركة )60 
%(. وإح��دى التكتيكات ميكن ان تكون جعل عملي��ة التصويت صعبة على 

الناخبني بسبب انعدام األمن او النقل او مشاكل اخرى«.

موسكو � كونا: أشاد مسؤولون 
وديبلوماسيون روس وعرب بدور 
وزير اخلارجية السعودي االمير 
سعود الفيصل في الدفاع عن قضايا 

الشعوب العربية واالسالمية.
وقال مبعوث الرئيس الروسي 
اخلاص للشرق االوسط نائب وزير 
اخلارجية الكسندر سلطانوف في 
كلمة ألقاها في ن����دوة عقدت في 
األكادميية الديبلوماسية الروسية 
ام����س االول لالحتفال مبرور 35 
عاما عل����ى تولي األمير س����عود 
الفيصل منصب وزير اخلارجية 
في اململكة العربية السعودية ان 
»اسم األمير سعود الفيصل يرتبط 
برفعة مكانة بالده واجنازاتها في 

الساحة الدولية«.
وأشار سلطانوف خالل الندوة 
التي ش����ارك في اعمالها عدد من 
الروس  املسؤولني واملستشرقني 
وسفراء الدول العربية واالسالمية 
الى مساهمة األمير سعود الفيصل 
في حتقيق اهداف بالده على الساحة 
الدولية، واصفا مواقفه »بالواقعية 
والبناءة« مضيفا انه يتمتع باحترام 
واسع على النطاق الدولي مبا في 

ذلك في روسيا االحتادية.
وأبرز ال����دور املهم الذي لعبه 
األمير س����عود الفيصل في تنامي 
الروس����ية  الثنائي����ة  العالق����ات 
السعودية وتطويرها باطراد منذ 

استئنافها في عام 1990.
والحظ ان هذه العالقات مهدت 
لتطوير التعاون الثنائي في مختلف 
املجاالت، مشيرا الى احلوار احلافل 
القائم بني موسكو والرياض على 

أعلى املستويات.
ولفت س����لطانوف الى تقارب 
مواقف البلدين او تطابقها حيال 
العدي����د م����ن القضاي����ا الدولية 
واالقليمي����ة واهتمامهما بتعميق 
حوار احلضارات واألديان وحتقيق 
تس����ويات سياسية للنزاعات في 

العالم.
وقيم سلطانوف بصورة عالية 
املبادرات السلمية للمملكة العربية 
السعودية ودورها في تطوير حوار 
األديان والتصدي لالرهاب والتطرف 

مشيرا على وجه اخلصوص الى 
مبادرة السالم العربية التي طرحتها 
الري����اض وتبنتها الدول العربية 
وحظيت بالدعم والتأييد الدولي.

وأش����ار الى ان اتس����اع رقعة 
الثنائي بني موس����كو  التع����اون 
والري����اض في احملاف����ل الدولية 
وظهور ساحة جديدة لهذا التعاون 
ممثلة في مجموعة العشرين التي 
تعمل على معاجلة االزمات املالية 

واالقتصادية العاملية.
وأكد اهمي����ة تطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية بني البلدين 
مش����يرا في ه����ذا اخلصوص الى 
انعقاد جلس����ة اللجنة احلكومية 
املش����تركة للتعاون في املجاالت 
االقتصادية والتجارية في مدينة 
سانت بطرسبورغ مؤخرا ووجود 
آفاق لتنفيذ مشاريع مشتركة في 
مختلف املجاالت وخاصة الطاقة 
النووية  والنفط والغاز والطاقة 

والكهروذرية.

املفعمة باالحترام جلميع احلضارات 
والثقافات القائمة في العالم تشكل 
ل����كل من يعمل  منوذجا يحتذى 
ملصلحة بالده والبشرية جمعاء.

السفراء  من جهته، قال عميد 
العرب س����فير دولة الكويت لدى 
روسيا االحتادية ناصر املزين في 
كلمة القاها امام الندوة ان األمير 
سعود الفيصل نذر حياته خلدمة 
وطنه وش����عبه وأمت����ه العربية 

واالسالمية والعالم اجمع.
وأضاف املزين ان السياس����ة 
العربي����ة  اخلارجي����ة للمملك����ة 
الس����عودية متيزت منذ نشأتها 
على يد املؤسس امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود مببادئ 
وثوابت أصيلة نابعة من العقيدة 
االسالمية السمحة وقواعد متينة 
وراسخة في مجال التعاون البناء 
والتعايش السلمي وحسن اجلوار 
وتعزيز العالقات عربيا واقليميا 
ودوليا مبا يخدم املصالح املشتركة 

وش����دد على اهتم����ام البلدين 
بالتكنولوجي����ا املعاصرة، معربا 
عن اميانه بالدور الذي س����يلعبه 
مجلس االعمال الروسي � السعودي 
في توسيع رقعة التعاون الثنائي 

بني البلدين.
من جانبه قال رئيس احلكومة 
ووزير اخلارجية الروسي السابق 
يفغيني برمياكوف في برقية تليت 
اثناء الن����دوة »انني اكن احتراما 
عميقا لالمير سعود الفيصل الذي 

اعرفه خير املعرفة«.
ووص����ف برمياك����وف األمير 
س����عود الفيصل بان����ه »صاحب 
نظرة سياسية شاملة تغطي كل 
املسائل املاثلة امام الدول العربية 

واالسالمية والعالم اجمع«.
وأضاف ان وزي����ر اخلارجية 
السعودي يدرك متاما قيمة االحترام 
املتب����ادل للحضارات  والتأثي����ر 
الى  والثقافات املختلفة«، مشيرا 
ان نظرة األمير س����عود الفيصل 

ال����ى جانب الدفاع ع����ن القضايا 
العادلة اينما وجدت ودعم حوار 
احلضارات والثقافات ملا فيه خير 

االنسانية جمعاء.
ان  ال����ى  املزي����ن  وأش����ار 
الديبلوماسية السعودية أثبتت مدى 
املتوازن  رسوخ مبادئها ونهجها 
منذ عقود طويلة مالحظا ان تلك 
السياسات أكسبت اململكة سمعة 
دولية مرموقة على الصعد العربية 
واالقليمي����ة والدولية االمر الذي 

اكسبها احترام العالم بأسره.
وأعرب املزين مجددا عن امتنان 
الكويت واعتزازها بالدور احملوري 
للمملكة العربية الس����عودية في 
التصدي احلازم للعدوان الصدامي 
على دولة الكويت عام 1990 وما 
ب����ه من جهود وتس����خير  قامت 
المكانات هائلة لتحقيق هدف دحر 

املعتدي واحقاق احلق.
وأض����اف »كان لس����مو األمير 
سعود الفيصل الدور الفاعل واملؤثر 

في ترجمة توجهات قيادة اململكة 
وعلى رأسها املغفور له امللك فهد بن 
عبدالعزيز«، مؤكدا ان هذا املوقف 
سيظل محفورا في ذاكرة الكويت 

الى األبد«.
وقال ان الديبلوماسية السعودية 
جنحت في حش����د التأييد والدعم 
لنصرة قضية الكويت بكل حنكة 
وحكمة واقتدار فكانت رأس احلربة 
التي قادت الى حترير الكويت وردع 
املعتدي. وأش����ار الى تقدير دول 
مجلس التعاون اخلليجي للجهود 
املباركة التي تبذلها اململكة العربية 
السعودية في سبيل تدعيم وتعزيز 
التعاون املثمر سعيا وراء حتقيق 
رغبات وطموحات ش����عوب دول 
املجلس على كل االصعدة السياسية 
واالمنية واالقتصادية واالجتماعية 
وغيرها قائال ان منظومة مجلس 
التعاون اخلليج����ي أصبحت من 
التي حتظى  الكيانات السياسية 

باحترام وتقدير العالم اجمع.

»نيوزويك«: ساركوزي يجسد 
»التطرف الجديد في أوروبا«

باريس � أ.ف.پ: نش���رت مجلة »نيوزويك« األميركية صورة 
للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي على غالف عدد يتمحور حول 
»التطرف اجلديد في أوروبا« في حني قررت املفوضية األوروبية 
مباشرة اجراءات بحق فرنسا ملخالفة القوانني بعد طردها مجموعات 

من الغجر.
وكتبت املجلة في نسختها األوروبية التي حتمل تاريخ الرابع 
من أكتوبر »في فرنسا اطلق الرئيس نيكوال ساركوزي الذي يبحث 
عن دفع شعبوي جديد لتلميع صورته، حملة طرد واتهامات عنيفة 

ضد اقلية الغجر«.
وأضافت املجلة ان »عددا من أنصار ساركوزي صدموا بعبثية 

فكرة شن حملة على اقلية اثنية بهدف طردها«.
وقال���ت ان املفوضة األوروبية املكلفة بش���ؤون العدل فيفيان 

ريدينغ »كانت قاب قوسني من ان تصف ساركوزي بالنازي«.
والفقرة التي خصصتها املجلة لساركوزي ال تتجاوز العشرين 
س���طرا في مقال من ثالث صفحات يتحدث أساسا عن االنتخابات 

في السويد التي شهدت دخول اليمني املتطرف الى البرملان.
لكن الفقرة تندرج ضمن هجمات معممة ضد فرنس���ا وقادتها 
وصفها عدد من املس���ؤولني الفرنس���يني بأنها تهجم متعمد على 

فرنسا.

وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل

جانب من الندوة التي عقدتها األكادميية الديبلوماسية الروسية لالحتفال مبرور 35 عاما على تولي األمير سعود الفيصل منصب 
وزير اخلارجية وفي اإلطار سفير الكويت لدى روسيا االحتادية ناصر املزين لدى إلقائه كلمته في الندوة

شنغهاي � رويترز: اتهم سيف اإلسالم القذافي، 
جنل الزعيم الليبي معمر القذافي، احلكومة الليبية 
امس االول ب� »عدم الكفاءة«، وهو ما يسلط الضوء 

على انقسامات داخل النخبة احلاكمة.
ويتزعم سيف اإلسالم معسكرا اصالحيا في 
ليبيا يخوض صراعا على النفوذ ضد حرس قدمي 

يضم شخصيات بارزة من معاوني والده.
وهاجم سيف اإلسالم احلكومة بعد أن زار 
اجلناح الليبي في معرض وورلد إكسبو الدولي 

في مدينة شنغهاي الصينية.
وقال سيف اإلسالم، الذي ال يشغل أي منصب 
رسمي، انه أشرف بنفسه على تنظيم اجلناح 
الليبي في املعرض ألن احلكومة تقاعست عن 

إظهار اهتمام كاف.
وأضاف قائال للصحافيني إن احلكومة الليبية 
لم تهتم بإرسال »موظف صغير حلضور يوم 
ليبيا في املعرض، وذلك يظهر أنه ال توجد دولة 

في ليبيا«. ومضى قائال إنه تولى بنفسه ترتيب 
الدعم ملشاركة ليبيا في معرض شنغهاي، ألن 
احلكومة الليبية تقاعس����ت عن إعطاء مساندة 

كافية ملش����اركة البلد. وأضاف: »مشاركة ليبيا 
في معرض شنغهاي الدولي هي أضعف وأسوأ 

مشاركة«.
الى ذلك، جدد وزير اخلارجية الليبي موسى 
كوسا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمس 
األول الدعوة الى إجراء حتقيق أممي في الغزو 
األميرك����ي للعراق وما وصفه ب� »اغتيال صدام 
حسني« في إش����ارة إلى إعدام الطاغية املقبور 
في أعق����اب العثور عليه مختبئا في حفرة عام 
2004. ويحك����م القذافي ليبيا، التي يوجد فيها 
أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، منذ 
عام 1969، وهو بذلك األكثر بقاء في احلكم من 
أي زعيم آخر في القارة. ولعب س����يف اإلسالم 
دورا حيويا في التفاوض على إنهاء العقوبات 
الدولية على ليبيا بعد أن تخلت البالد عن برامج 
أسلحة محظورة، ويسعى منذ ذلك احلني حلشد 

التأييد لتحديث البالد.

سيف اإلسالم القذافي

عاهل األردن يمنح شيخ األزهر جائزة 
الملك عبداهلل الثاني للعلماء والدعاة

عّمان � أ.ش.أ: منح عاهل األردن امللك عبداهلل الثاني، فضيلة 
اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ األزهر، جائزة امللك عبداهلل 
الثاني بن احلسني للعلماء والدعاة، وشهادة الدكتوراه الفخرية 

التي منحتها له اجلامعة األردنية.
وكرم العاهل األردني عددا من املشاركني في املؤمتر اخلامس 
عشر ملؤسسة »آل البيت« امللكية للفكر اإلسالمي الذي اختتم 

أعماله في عمان امس«.
كما منح امللك عبداهلل الثاني، رئيس االحتاد العاملي لعلماء 
املس���لمني د.يوسف القرضاوي وسام االس���تقالل من الدرجة 
األولى، فيما س���لم شهادات العضوية في مؤسسة »آل البيت« 
للفكر اإلسالمي للداعية اإلسالمي عمرو خالد، والداعية اإلسالمي 

معز مسعود.
كان املشاركون في املؤمتر اخلامس عشر ملؤسسة آل البيت 
للفكر اإلس���المي، الذي عقد حتت عنوان »البيئة في اإلسالم«، 
قد ناقشوا على مدى ثالثة أيام بعمان قضايا البيئة في القرآن 
الكرمي واحلديث النبوي الش���ريف، والقيم اإلسالمية ودورها 
في تقدمي حلول للمش���كالت البيئية العاملية والكائنات احلية 
في القرآن الكرمي واحلديث الشريف، واهتمام املسلمني بالبيئة 

عبر التاريخ وفي بلدانهم وفي العصر احلديث.

سيف اإلسالم القذافي: »ال توجد دولة في ليبيا«!
طرابلس تطالب بتحقيق أممي في اغتيال صدام

اإلكوادور: تمرد عسكري ينشر الفوضى ويجبر الرئيس على االختباء في مستشفى
استولوا على المطار والكونغرس.. رغم والء قائد الجيش للسلطة

الرئيس اإلكوادوري رافائيل كوريا محموال على األكف بعد إصابته بالغاز املسيل للدموع أثناء تواجده في مكان  التظاهرات
أحد اجلنود املتمردين خالل تظاهرة احجاجا على قانون يقضي بوقف عالوات على رواتبهم وفي اإلطار صورة للرئيس 
اإلكوادوري في املستشفى                 )ا.پ(

كيتو � وكاالت: في مشهد صادم مازال يلفه 
انتش����ر عشرات اجلنود  الغموض والفوضى 
اإلكوادوريني بشكل مفاجئ مستولني على املطار 
الدولي في العاصمة كيتو وعلى مقر الكونغرس، 
فيما انتشرت في الشوارع أعمال السلب والنهب، 
في حني جلأ الرئيس االكوادوري رافايل كوريا 
بعد إصابته بجروح الى إحدى غرف مستشفى 
»كيتو« ألنه يخش����ى على حياته من محاولة 
االنقالب القائمة والتي أعلن قائد اجليش رفضه 

لها ووالءه للسلطة.
وأضاف قائد اجليش اإلكوادوري ارنس����تو 
جونزاليز ان قواته مازالت على والئها للرئيس 
كوري����ا، اال ان الش����رطة االكوادورية رفضت 
االنصياع لألوامر في جزء كبير من البالد وذلك 
احتجاجا على قانون مت إقراره الثالثاء املاضي 
من قبل اجلمعية الوطنية يقضي بوقف عالوات 
رجال الشرطة. وفيما أعلن الرئيس كوريا انه 
لن يرضخ للعس����كريني، اال انه أكد في اتصال 
هاتفي مع محطة تلفزيونية انه جلأ الى إحدى 
غرف مستشفى في كيتو ألنه يخشى على حياته 

بعدما ندد مبحاولة االنقالب في البالد.
بدوره أعلن وزير اخلارجية ريكاردو باتينو 
انه لم حتدث اي انتفاضة شعبية في البالد لكن 

مظاهرة قام بها أفراد الشرطة أمر ال ميكن قبوله 
أو التساهل معه. 

وقال شهود عيان ان أعمال نهب جتري في 
كيتو وفي جواياكيل ثاني اكبر مدينة في البالد 
وان العمال في كثير من الش����ركات ارسلوا الى 
منازلهم كما أغلقت املدارس في العديد من املدن. 
وفي أماكن أخرى في كيتو أضرم رجال الشرطة 
النار في اإلطارات احتجاجا على اقتراح بخفض 
مكافآتهم. من جانبه، أعلن أحد الوزراء ان أعضاء 
في حزب كوريا اليساري مينعون إقرار تشريعات 
تستهدف خفض اإلنفاق في البالد مما دفعه الى 
النظر في حل الكونغرس في خطوة تتيح له أن 
يحكم مبراسيم رئاسية حلني إجراء انتخابات 
جديدة. مبوازاة ذلك، دعا محافظ البنك املركزي 
دييغو بورخا الى الهدوء وحث الناس على عدم 
س����حب األموال من البنوك. وفي وقت سابق، 
قالت دوريس سوليس وزيرة السياسات بعد 
اجتماعها مع كوريا وكبار املسؤولني في وقت 
متأخر أمس األول »هذا سيناريو ال يريده أحد 
لكن����ه احتمال وارد عندم����ا ال تتوافر الظروف 
للتغيير«. وأضافت للصحافيني »لم يتخذ القرار 
بعد )بحل الكونغرس(.. املشرعون في ائتالفنا 

ملتزمون باالتساق مع مشروعنا للتغيير«.


