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طهرانـ  أ.ش.أ: امتدح علي خامنئي املرشد األعلى إليران دور عناصر تنظيم 
التعبئة املعروف بـ »الباسيج« في مواجهة احملتجني على نتائج االنتخابات 
الرئاسية في العام املاضي، ووصف هذه االحتجاجات على متديد رئاسة محمود 
أحمدي جناد بأنها »فتنة«. ونقلت وكالة أنباء »مهر« اإليرانية عن خامنئي 
قوله، في لقاء حاشــــد مع اآلالف من أعضاء تنظيم التعبئة مبحافظة قم، إن 
»دعايات األعداء الواسعة لقلب احلقائق حول اإلجنازات املدهشة التي حققتها 
إيران، تبني تخلفهم عن احلركة العظيمة للشعب واملسؤولني، وخالفا ملطلب 

األعداء فإن هذه احلركة لن تتوقف«. واعتبر أن أحد »جناحات عناصر تنظيم 
التعبئة يكمن في تعزيز قدرته وبصيرته في مواجهة مؤامرات األعداء، حيث 
إن قضايا فتنة العام املاضي دليل على ذلك«. وأضاف »في فتنة العام املاضي 
أخطأ الكثيرون والعديد منهــــم صحح خطأه بعد فترة، لكن حركة التعبئة 
العظيمة مع حفظ راية البصيرة لم تخطئ املسير واستطاعت أن تبقى على 
صراط احلق«. واعتبر أن »أحد املخططات الرئيسية لالعداء في إطار احلرب 

الناعمة هو تشويه احلقائق في البالد«.

خامنئي يمتدح دور »الباسيج« في مواجهة المحتجين على نتائج االنتخابات الرئاسية

المهدي: استفتاء الجنوب »بقرة مقدسة«.. وأميركا فقط يمكنها تأجيله
القاهرة ـ رويترز: قال الزعيم السوداني املعارض الصادق املهدي إن 
استفتاء جنوب السودان حتول الى »بقرة مقدسة« ال ميكن ألحد في البالد 

املساس بها وإن الواليات املتحدة فقط ميكنها املطالبة بتأجيله.
ــي كلمة باملجلس  ــوداني املعارض حذر ف ــن زعيم حزب االمة الس لك
ــتفتاء املقرر  ــؤون اخلارجية امس االول من أن اجراء االس املصري للش
في التاسع من يناير املقبل بدون توفير ضمانات لنزاهته ميكن ان يدفع 

بالبالد الى كارثة.
ــودان في الستينيات  ــة الوزراء في الس وقال املهدي الذي تولى رئاس
ــتفتاء مقيدة مبواقيت  والثمانينيات من القرن املاضي ان »اجراءات االس

يستحيل حتقيقها«.
وحتدث عن عراقيل كثيرة امام اجراء االستفتاء بشأن تقرير املصير 
للجنوب مبوجب اتفاقية السالم الشامل لعام 2005 ومنها غياب الثقة والتعاون 
ــريكي احلكم في البالد حزب املؤمتر الوطني احلاكم في اخلرطوم  بني ش

واحلركة الشعبية لتحرير السودان صاحبة السيطرة في اجلنوب.
ــتفتاء لم  ــار ايضا الى ان امليزانية املطلوبة لعمل مفوضية االس واش
ــول كيفية تصويت ما بني مليون  ــار إلى وجود خالفات ح تدفع، كما اش

ومليوني جنوبي في الشمال.

وقال ان طرفي االتفاقية التي انهت اطول حرب اهلية في افريقيا تأخرا 
كثيرا في التفاوض حول قضايا كان ينبغي تسويتها قبل االستفتاء منها 
مسائل احلدود واجلنسية والعملة واألمن الوطني واملخابرات واالصول 

والديون والنفط وقضايا أخرى.
وطبقا التفاقية السالم الشامل في السودان املبرمة في نيفاشا بكينيا 
ــتفتاءين متوازيني احدهما بخصوص ما  عام 2005 فمن املقرر اجراء اس
اذا كان اجلنوب سينفصل عن الشمال او يبقى متحدا معه واالخر يحدد 

انضمام أبيي للشمال أو للجنوب.
لكن العالقات بني الطرفني التزال متوترة وأثار بطء التحضيرات املخاوف 
من احتمال تأجيل االستفتاءين وهو االفتراض الذي قال اجلنوب انه غير 

مقبول وقد يؤدي الى عودة احلرب.
ــرة الدولية بقيادة الواليات املتحدة »غير مهتمة  وقال املهدي ان االس

بنوع االستفتاء بل بشكله وهذا سيناريو كارثي«.
واضاف ان موجة الدعم األميركي للموقف الشكلي ترجع الى أن الرأي 

العام األميركي يريد ان يرى أميركا مؤيدة للجنوب.
ــاء الرأي العام  ــة األميركية في حاجة الجناز الرض ــعبية احلكوم »ش

األميركي«.

ــتفتاء اصبح بقرة مقدسة« ال يستطيع احد ان ميسها  وقال ان »االس
في السودان.

ــتطيع الكالم عن التأجيل اال الواليات املتحدة  واضاف انه ال أحد يس
ــون مبثابة »ولي االمر« وأي جهة اخرى محلية او  التي يعتبرها اجلنوبي
ــكيك من اجلنوبيني. وحذر  ــتكون مبرراتها محل تش عربية او اجنبية س
املهدي من ان اجراء االستفتاء بدون ضمان نزاهته يعني ان نتائجه ستفتقد 
املصداقية وستكون مختلفا عليها وهو ما ميكن ان »يسمم العالقات بني 
ــودان جبل مغناطيس يجذب اليه جميع  ــمال واجلنوب ويجعل الس الش
ــات املنطقة: نزاعات القرن االفريقي وحوض النيل وغرب افريقيا  تناقض
والشرق االوسط«. واضاف »القضية ليست متى يجري االستفتاء ولكن 
ــرورة ان يكون حرا نزيها وأن يتفق على آلية حلل النقاط اخلالفية«.  ض
ــوداني عمر البشير ونائبه األول سلفا كير  وقال املهدي ان الرئيس الس
ــا يؤكدان عزمهما على عدم  ــذي يرأس ايضا حكومة اجلنوب »ما برح ال

استئناف احلرب وانا اصدقهما ألسباب موضوعية«.
واضاف »هما ليسا شخصيات مارشالية... ومعلوم ان اجليوش التي 
حتكم تشغلها مصالح احلكم عن احلرب... والسودان حتت املجهر الدولي 

كل حركات قواته محسوبة وال أحد يريد ان يتهم بشن احلرب«.

ــاكل الشمالية  ــباب احلرب ال تتوقف على املش لكن املهدي قال ان اس
ــة وان »ضحايا االقتتال اجلنوبي اجلنوبي اكبر عددا من ضحايا  اجلنوبي

االقتتال الشمالي اجلنوبي«.
ــبب  ــتفتاء بس ــر نقاط »قابلة لاللتهاب« بعد االس وحدد املهدي عش
ــك والنيل االبيض«  ــأنها ومنها »تبعية اجلبلني ما بني الرن اخلالفات بش
ــل مقينص« و»كاكا التجارية« و»بحر العرب« و»كفياكنجي وحفرة  و»جب

النحاس« و»أبيي« و»هجليج«.
واقترح املهدي »اسناد ادارة االستفتاء جلهة محايدة.. دول معينة حتت 
ــوف يطعن في نزاهتها«.  ــودانية س مظلة االمم املتحدة.. ألن أي جهة س
وطالب ايضا »مبراجعة اتفاقية السالم الشامل كأساس للوحدة او للتوأمة 
بني الدولتني اذا قرر اجلنوبيون االنفصال«. واشار الى انه سيبحث هذه 
ــي اخلرطوم. وقال املهدي ان  ــبوع القادم ف الرؤية في لقاء مع كير االس
انفصال جنوب السودان ميكن ان يولد خيارات جديدة بالنسبة للشمال 
ــارة الى  ــودان وليبيا« في اش على غرار »امليثاق الثالثي بني مصر والس
ميثاق طرابلس الذي وقعته الدول الثالث في ديسمبر عام 1969 وشمل الى 
جانب التعاون االقتصادي مجاالت الدفاع والسياسة اخلارجية وانضمت 

اليه سورية في نوفمبر 1970.

صور »تذكارية« إلسرائيليين ينّكلون بفلسطينيين

غزةـ  كونا: كشف موقع إسرائيلي امس األول عن 
مجموعة صور التقطها جنود اجليش اإلسرائيلي وهم 
ينكلون مبعتقلني فلسطينيني خالل احلرب األخيرة 
على قطاع غزة قبل 20 شهرا ومت نشرها في موقع 

»فيس بوك« االجتماعي كصور »تذكارية«.
وذكر موقع )ولال( االلكتروني ان »الصور تظهر 
املعتقلني الفلســــطينيني في وضعيــــات مهينة من 
قبل اجلنــــود«، مبينا ان الصور التقطت في منازل 

فلسطينيني مت احتاللها خالل احلرب على غزة.
ويظهر في إحدى الصور جنديان إســــرائيليان 
يوجهان ســــالحهما صوب رأس معتقل فلسطيني 
مقيد ومعصوب العينيني دون أي سبب. فيما يظهر 
في صورة ثانية احد اجلنود يكتب على حائط منزل 
فلسطيني »سنعود قريبا« وحتتها جنمة داود وفي 
صورة ثالثة يظهر جندي يحمل سالحه الى جانب 

سيدة فلسطينية داخل مطبخ منزلها.

نشرها موقع إسرائيلي لجنود شاركوا في العدوان على غزة

.. وجنديان ينكالن بفلسطيني خالل حرب غزة

الصورة التي نشرها املوقع االسرائيلي جلندي اسرائيلي شاهرا سالحه الى جانب سيدة فلسطينية داخل مطبخ منزلها

صورة ارشيفية جلنود عراقيني امام احدى نقاط التفتيش في بغداد

»نيويورك تايمز«: 50% من عسكريي العراق مدمنو مخدرات وكحول

فرنسا: كلفة يوم اإلضراب 200 إلى 400 مليون يورو
باريس ـ أ.ف.پ: فيما دعت حكومة نيكوال ساركوزي 
الى وقف االضرابات والتظاهرات التي تعرقل سير عجلة 
االقتصاد الفرنسي معتبرة ان التحرك املعارض الصالح 
نظام التقاعد كلف بالفعل الدولة التي انهكتها االزمة، ما ال 
يقل عن 1.6 مليار يورو، قدرت وزيرة االقتصاد كريستني 
الغـــارد في تصريح الذاعة »اوروبا 1« امس كلفة حركات 
اإلضراب االحتجاجية على هذا االصالح املرفوض شعبيا 

مبا »بني مائتني و400 مليون يورو يوميا«.

وفي الوقت الذي يتوقع ان يصادق البرملان نهائيا االربعاء 
على نص القانون الذي يرفع السن االدنى للتقاعد من 60 
الى 62 وعدت النقابات بتحركات جديدة في الشارع هذا 
االسبوع وابقاء الضغط في قطاع الطاقة االستراتيجي.

نقلت صحيفة »لو فيغارو« عن اجهزة وزارة االقتصاد 
ان الكلفة االجمالية لأليام الثمانية التي شهدت اضرابات 
وتظاهرات على املستوى الوطني ضد االصالح تقدر مبا 

بني »1.6 مليار الى 3.2 مليارات يورو«.

ودعت وزيرة االقتصاد من جديد الى التحلي بـ »حس 
املسؤولية« متمنية عودة حركة النشاط »في اسرع وقت 

ممكن الى سابق عهدها«.
وتشكل حركة االحتجاج على اصالح نظام التقاعد اكبر 
ازمة يواجهها نيكوال ساركوزي منذ انتخابه عام 2007. 
واليزال التوتر الشـــديد يخيم على الوضع مع توقف 12 
مصفـــاة نفط عن العمل امس ومـــا ميثله ذلك من تهديد 

بتفاقم ازمة نقص الوقود.

عالوي يدعو لتجميد مهام المالكي وإجراء تحقيق دولي

ـ وكاالت: بشـــكل  عواصـــم 
يعزز املخاوف على قدرة القوات 
العراقيـــة على االمســـاك بزمام 
االمـــن بعـــد انســـحاب القوات 
االميركية، تزايد بشـــكل خطير 
عـــدد اجلنود العراقيـــني الذين 
أدمنوا على املخدرات والكحول، 
بحسب صحيفة نيويورك تاميز 

االميركية. 
وكشـــف مســـؤولو اجليش 
والشرطة أن نسبة الذين يتعاطون 
أثناء فترات  املخدرات والكحول 
الدوام فـــي بعض مناطق القتال 
بلغت 50% من اجلنود بينهم قادة 

وضباط كبار. 
وفي تبريرهم للموضوع يقول 
مدمنو املخـــدرات والكحول: أنه 
الطويلة  العمل  وبسبب ساعات 
على نقاط التفتيش وفي الدوريات 
وفي ظل املخاوف املســـتمرة من 
الزمالء ميوتون  املوت ورؤيـــة 
خالل تأديتهـــم لعملهم، يصبح 
تناول هذه املـــواد ضرورة أكثر 

منه خيارا. 
ويقول أحد هؤالء إن احلبوب 
أرخص من السجائر وهي تعطيك 

شـــعورا بالراحـــة واالطمئنان 
والشجاعة. فهي تنسينا اجلوع 
وجتعـــل التعامل مـــع االخرين 

اسهل. 
وقالت الصحيفة في تقريرها 

ونقلـــت عـــن احـــد اجلنود 
املتعاطني قوله انه يتناول احلبوب 
العام  املاريغونا منذ  أو  املخدرة 
2005 ، وقال ان ذلك بدأ معه عندما 
اضطر الى الدوام ملدة شهر كامل. 

ان املخـــدرات واحلبوب املخدرة 
متوافرة في املقاهي واالســـواق 
وحتى عند البائعني في الشوارع 
ومـــن ضمنهم النســـاء اللواتي 

يخبئنها حتت عباياتهن. 

وقالت الصحيفة ان بعض املدن 
كالفلوجة اضطرت الى تشكيل فرق 
خاصة ملكافحة املخدرات. واشارت 
الى ان احدى هذه الفرق اعتقلت 
رجال بحوزته 22 الف حبة مخدرة. 
وأنه جاء مـــن اجلنوب وخطط 
إلعطاء احلبوب مجانا لعناصر 
االمن لتحويلهم الى مدمنني أوال، 
ثم يبـــدأ عمليات البيع لهم. الى 
ذلك فيما وصـــف بأخطر تطور 
لتداعيات نشر وثائق ويكيليكس 
عن حرب العـــراق، دعت الكتلة 
العراقية بزعامة رئيس الوزراء 
األسبق إياد عالوي، الفائزة في 
االنتخابات الى جتميد مهام رئيس 
الوزراء نـــوري املالكي، وإجراء 
حتقيق عادل ومحايد في االتهامات 
الوثائق، وحتميل  التي أوردتها 
إيران مســـؤولية ما اســـماها بـ 
»اجلرائـــم«، التـــي ارتكبها ضد 
ســـيادة العراق، بينما دعا نائب 
الرئيس طارق الهاشمي املجتمع 
الى حتمل مســـؤولياته  الدولي 
الوثائق، مؤكدا  االخالقية جتاه 
اســـتمرار التجـــاوزات التي مت 

الكشف عنها.

أمير قطر: القاعدة العسكرية األميركية بالدوحة 
لن تستخدم في أي مواجهة عسكرية مع إيران

لندنـ  يو.بي.آي: أبدى أمير 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني قلقه بشأن استقرار املنطقة 
وأكد أن بالده غير مهتمة مبحاكاة 
أقرانها في اخلليج في اعتماد 
التسلح  برامج ضخمة إلعادة 
داعيا إلـــى اتباع نهج مختلف 

حيال برنامج ايران النووي.
ووصل أميـــر قطر وحرمه 
الشيخة موزة بن ناصر املسند 
إلى لندن امس في زيارة دولة 
بدعوة من امللكة إليزابيث الثانية 
تبدأ من الســـادس والعشرين 
وحتى الثامن والعشـــرين من 

اكتوبر اجلاري.
وقال الشيخ حمد في مقابلة 
مع صحيفة فايننشـــال تاميز 
الدولية  العقوبـــات  امس »إن 
املفروضة على ايران لن تكون 
فعالـــة ويتعني عـــدم حصر 
األخيرة في الزاوية كما يتعني 
على ادارة الرئيس باراك أوباما 
جتديد احملاولة مرة أخرى مع 
طهران بعد أن حاولت االنخراط 

معها دون جناح«.
وتســـاءل أمير قطر »كيف 
الذي  ميكن أن يتحقق السالم 
نريـــد أن نراه فـــي منطقتنا« 
مضيفـــا »الســـالم لـــن يأتي 
حســـب تفكير القوة العظمى 
ألنها تتخذ قرارات خاطئة في 
بعض األحيـــان واعتقد أن كل 
العقوبات املفروضة على ايران 

لن تساعد«.

وأصر الشيخ حمد على »ان 
العســـكرية األميركية  القاعدة 
في قطر ال ميكن استخدامها في 
ايران  أي مواجهة عسكرية مع 
ويتعني على الواليات املتحدة أن 
تطلب منا السماح باستخدامها 
مبوجب اتفـــاق بيننا لكننا لن 
نقبل أن تقوم باستخدامها ضد 

ايران«.
وعما إذا كانت حكومته تعوق 
حاليا املصارف من التعامل مع 
ايران واالســـتثمار فيها بعد أن 
أوردت تقارير أن رجال األعمال 
االيرانيـــني يجـــدون صعوبة 
متزايدة في متويـــل جتارتهم 
عبر دبـــي ويبحثون عن بدائل 
في قطر قال الشيخ حمد »نحن 
أحرار في بالدنا في اتخاذ القرارت 
التي نراها مناسبة وتتماشى مع 
مصاحلنا.. ونعتقد أن احلوار 

هو أفضل طريقة حلل اخلالف 
مع ايران والكثير من النزاعات 

األخرى«.
الذي  الشـــيخ حمد  وكشف 
متلك بالده استثمارات واسعة 
في بريطانيا واشـــترت مؤخرا 
متاجر هارودز العريقة في قلب 
لندن من رجل األعمال املصري 
محمد الفايد بقيمة 1.5 مليار جنيه 
استرليني )حوالى 2.36 مليار 
دوالر( أن قطر مهتمة بشراء مزاد 
كريستي في العاصمة البريطانية 
»في اطار خطط لترسيخ نفسها 
كوجهة ثقافية رائدة في منطقة 
اخلليج«. وقال »نقوم اآلن ببناء 
متحف في قطر ومزاد كريستي 
التي  النادرة  له صالت بالقطع 
جنمعها من أجـــل املتحف وإذا 
أتيحت لنا فرصـــة جيدة فلن 

نتردد في شرائه«.

أبدى قلقه بشأن استقرار المنطقة وأكد أن العقوبات على طهران »لن تساعد«

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

خادم الحرمين: السعودية بالد للعالم كله
دبـــي ـ العربيـــة: في خطاب 
قصير، حمـــل جملة من املعاني 
التسامح  إلى  الداعية  اإلنسانية 
الديني والسالم العاملي، وجه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيز امس األول كلمة 
إلى عدد من سفراء الدول املعينني 
لدى اململكة. وقال خادم احلرمني 
في معرض خطابه حني استقبلهم 
في مكتبه بقصر اليمامة: »إن شاء 
اهلل اململكة العربية الســـعودية 
هي بالد للعالم كله، ونحن وهلل 
احلمد ديننا العقيدة اإلسالمية، 
والديانات الثانية كلها منزلة من 

الرب عز وجل«.
وعرج امللك عبداهلل برسالته 
املتجددة الداعية إلى حوار األديان 
إلى مصلحة اإلنســـانية  الرامي 
قاطبـــة، ونبذ العنـــف الطائفي 
والديني قائال: »التوراة واإلجنيل 
والقرآن، نأخذ منها الكالم املنزل 
من الرب عز وجل، نبث على جميع 
العالم ما فيه مصلحة اإلنســـان 
واإلنسانية، وجلمع كلمة العالم 
على كلمة واحـــدة، وهي العدل 

والتوفيق والسالم«.

التسامح الديني

وقد ارتبط اسم خادم احلرمني 
بحـــوار األديان، فقـــد افتتح في 
يونيو 2008 »املؤمتر اإلسالمي 
العاملـــي للحوار« الذي عقد على 
مدى 3 أيـــام في مكـــة املكرمة، 
وهدف إلى التشاور بني املسلمني 

حول مؤمتر احلوار بني األديان 
الســـماوية الثالثة وفقا القتراح 

خادم احلرمني.
وقال امللك عبداهلل في كلمته 
الذي  االفتتاحية لذلـــك املؤمتر 
حضرته 500 شخصية من 50 دولة 
ان هذا اللقاء يبعث برسالة للعالم 

مفادها أننا أمة قيم وعدل.
وأوضح أن املؤمتر يعد دعوة 
للبحث في التحديات التي تواجه 
األمة اإلســـالمية، وبينها تطرف 

عدد من أبنائها.

احلوار وضوابطه، وأطراف احلوار 
من أتباع الديانات السماوية وأتباع 
الفلسفات كالهندوسية والبوذية، 
كما تطرق املشاركون أيضا إلى 
مســـتقبل احلوار مع املسيحية 
في ظل اإلســـاءات املتكررة إلى 

اإلسالم.

مؤتمر مدريد

وبعد مؤمتر مكة بشهر ونصف 
الشـــهر، وحتديدا في 16 الى 18 
يوليو 2008، ترأس خادم احلرمني 

وأشار خادم احلرمني الشريفني 
آنذاك إلى أن التســـامح هو لغة 
اإلسالم، مؤكدا ضرورة تعزيز لغة 

االحترام بني األديان السماوية.
وقال امللـــك عبداهلل: »جاءت 
دعوة أخيكـــم ملواجهة حتديات 
االنغـــالق واجلهل وضيق األفق 
ليستوعب العالم مفاهيم وآفاق 
رسالة اإلسالم اخليرة دون عداوة 

واستعداء«.
وناقش مؤمتر مكة الذي استمر 
لثالثة أيام عـــدة محاور، أهمها 

املؤمتر العاملي للحوار بني األديان 
الذي تقرر عقـــده في العاصمة 
اإلسبانية مدريد، وحضرته 200 
أربعة  شخصية عاملية، ناقشت 
محاور: احملور األول جاء حتت 
عنوان »احلوار وأصوله الدينية 
واحلضارية«، وناقش موضوع 
احلوار لدى أتباع الرساالت اإللهية 
والفلســـفات الشرقية، واحملور 
الثاني أتى حتـــت بند »احلوار 
وأهميته في املجتمع اإلنساني«، 
وتضمن مناقشة احلوار وتواصل 
احلضـــارات والثقافـــات، وأثر 
الســـلمي،  التعايش  احلوار في 
وفـــي العالقـــات الدولية، وفي 
مواجهة دعوات الصراع ونهاية 

التاريخ.
أما احملور الثالث فوقع حتت 
عنوان »املشـــترك اإلنساني في 
مجاالت احلوار«، ويبحث الواقع 
األخالقي في املجتمع اإلنســـاني 
املعاصـــر، وأهمية الدين والقيم 
في مكافحة اجلرائم واملخدرات 
والفساد، وعالقة الدين واألسرة 
باستقرار املجتمع، ومسؤولية 

اإلنسانية في حماية البيئة.
أما احملور الرابع »تقومي احلوار 
وتطويـــره«، فناقش مســـتقبل 
احلوار، وجهود الدول واملنظمات 
العاملية في تعزيز احلوار ومواجهة 
معوقاته، ومهمة اإلعالم وأثره في 
إشاعة ثقافة احلوار والتعايش 
بني الشـــعوب، احلوار وأصوله 

الدينية واحلضارية.

موجهًا رسالته للعديد من الدول عبر سفرائها المعّينين


