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 مسقطـ  د.ب.أ: اعلنت مصادر رسمية عمانية امس 
ان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ســــتقوم بزيارة 

لسلطنة عمان اخلميس املقبل ملدة ٤ أيام.
  وقال بيان صادر عن ديوان السلطان قابوس بن 
ســــعيد، إن الزيارة تأتي «توثيقا ألواصر الصداقة 
والتعاون التاريخيني بني السلطنة واململكة املتحدة 
وتلبية لدعوة من جاللة السلطان قابوس بن سعيد». 

وبحسب البيان، سيكون السلطان قابوس في مقدمة 
مستقبلي امللكة لدى وصولها مسقط. تشارك ملكة 
بريطانيا ســــلطنة عمان احتفاالتها مبناسبة عيدها 
الوطني ومــــرور ٤٠ عاما على بدء حكم الســــلطان 

قابوس.
  وأعد للملكة برنامج احتفائي يشمل عرضا خاصا 

للفروسية في مدينة العاديات، بضواحي مسقط. 

 ملكة بريطانيا تزور ُعمان الخميس

 متعب بن عبداهللا يتعهد بجعل الحرس الوطني درعاً ضاربة تذود عن السعودية 
 عواصــــم ـ وكاالت: أكد رئيــــس احلرس الوطني 
السعودي ووزير الدولة صاحب السمو امللكي األمير 
متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز عزمه على حتقيق 
كل ما من شــــأنه رفعة وتقدم قوات احلرس الوطني 

لتكون درعا ضاربة تذود عن الوطن.
  وأكد لوكالة األنباء الســــعودية الرسمية (واس) 
أمس «عزمه على مواصلة الدور التنموي واحلضاري 
والعسكري الشامل لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم 
قوات احلرس الوطني لتكون درعا ضاربة تذود عن 
حياض الوطن». وقال األمير متعب في برقية رفعها 
خلادم احلرمني الشريفني مبناسبة تعينه رئيسا للحرس 
الوطني خلفا لوالده خادم احلرمني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز «يشرفني أن أرفع ملقامكم الكرمي فروض 
الوالء والطاعة»، مؤكدا «أن هذه الثقة هي وسام شرف 
واعتزاز وحافز لبذل املزيد من العطاء والعمل الدؤوب 
مواصال مع جميع زمالئي منسوبي وقوات احلرس 
الوطني املضي قدما على النهج الذي أرسيتموه في 
بناء هذا الصرح الشامخ حتى جعلتم منه مؤسسة 
عسكرية وحضارية ودرعا من دروع الوطن الضاربة 
دفاعا عن الدين ثم الوطن وامللك أســــهمت في جناح 
وتعزيز مسيرة التنمية في هذا الوطن الغالي». رسالة 

صاحب السمو امللكي األمير متعب جاءت بعد األمر 
امللكــــي الذي أصدره خادم احلرمني اخلميس املاضي 
والقاضي بتعيــــني األمير متعب وزير دولة وعضوا 
في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني وإعفاء 
األمير بدر بن عبدالعزيز من منصبه كنائب لرئيس 

احلرس الوطني.

  أوضاع اليمن

  من جهته، حذر األمير تركــــي الفيصل، الرئيس 
السابق جلهاز االستخبارات العامة والسفير األسبق 
للرياض في واشنطن، من أن األوضاع في اليمن متثل 
تهديدا أمنيا مباشرا للمملكة العربية السعودية على 
املستويني احلدودي والداخلي، مضيفا أن حالة التمزق 
الذي يعيشــــه اليمن سهل تسلل تنظيم القاعدة إلى 
أراضيها ومباشرة نشاطاته منها. وقال األمير تركي، 
في محاضرة ألقاها في جامعة كامبريدج األميركية: 
«هناك حالة تفسخ في اليمن سببها التمرد في الشمال 
واحلركة االنفصالية في اجلنوب، ما ســــمح للقاعدة 
بالعمل واكتســــاب القوة». وأضاف: «اإلرهاب ينبع 
من اليمــــن وينتقل إلى اململكة، كما تتدفق أعداد من 
الالجئني إلى السعودية عبر احلدود بسبب التوترات 

في اليمن». ولفت األمير تركي الفيصل إلى أن عناصر 
تنظيم القاعدة قاموا بإجراء اتفاقيات وعقد صفقات مع 
عدد من قادة القبائل اليمنية، ما ضمن لهم احلصول 
على مأوى آمن على غرار أماكن انتشار تنظيم القاعدة 
في املناطق القبلية الباكستانية. وتابع محذرا: «إذا 
تطورت األوضاع بشــــكل أكثر سلبية، فهذا سيزيد 
املخاطر األمنية بشــــكل واضح... كل ما ميكنني أن 
أقوله أيها الســــادة والسيدات اننا ننشر قواتنا عند 
احلدود ونقوم بكل ما بوسعنا لصالح وطننا». واعتبر 
األمير السعودي أن النزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 
هو املوضــــوع األكثر أهمية في املنطقة، وأهميته لم 
تتراجع مع الوقت، مؤكدا املوقف الســــعودي الداعي 
لوقف االستيطان اإلسرائيلي والعودة خليار السالم.

وشرح قائال: «رفض إسرائيل وقف بناء املستوطنات 
وتعنتها بعدم منح الفلسطينيني حق إقامة دولتهم 
املستقلة هو السبب األساسي في استمرار النزاع».

  صفقة األسلحة

  وفي شأن سعودي آخر، أفادت املتحدثة باسم جلنة 
الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ االميركي جنيڤر 
برلني في رسالة الكترونية بأنه «ال يوجد أي مؤشر 

يشير إلى احتمال عرقلة الكونغرس» لصفقة األسلحة 
الضخمة بقيمة ٦٠ مليار دوالر الى السعودية، حيث 
لم يصدر أي اعتراض في مجلس النواب أول من أمس 
على الصفقة نفسها. وقال مصدر في الكونغرس طلب 
عدم الكشف عن اسمه انه لالعتراض على الصفة البد 
للكونغرس من ان يســــتخدم مذكرة «عدم موافقة»، 
مضيفا ان «هذا األمر لن يحصل». ويبدو ان الكونغرس 
الذي يضم الكثير من النواب املؤيدين إلسرائيل قرر 
عدم عرقلة الصفقة. وكانت إدارة الرئيس األميركي 
باراك اوباما أعلمت الكونغرس في ٢٠ أكتوبر املاضي 
بنيتها إبرام الصفقة التي ستكون ان متت أهم صفقة 
أسلحة في تاريخ الواليات املتحدة. وكانت مهلة الـ ٣٠ 
يوما أمام الكونغرس لدراسة امللف انتهت أمس األول 
لتسجيل أي اعتراض، األمر الذي بدا احتماال ضئيال 
اجلمعة. وتقضي الصفقة املطروحة على الكونغرس 

ببيع ٨٤ طائرة مقاتلة أف ـ ١٥ وحتديث ٧٠ أخرى.
  كما تشــــمل ١٧٨ مروحية مقاتلة هي ٧٠ اباتشي 
و٧٢ بالك هــــوك و٣٦ ايه اتش ـ ٦ اي، اضافة الى ١٢ 
مروحية ام دي ـ ٥٣٠ اف خفيفة للتدريب، بحســــب 
اخلارجية األميركية. ويتم التســــليم تدريجيا على 

فترة من ١٥ الى ٢٠ عاما. 

 تركي الفيصل يحذّر من خطر األوضاع اليمنية على أمن السعودية 

 صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز 

 إيران تختتم مناوراتها باختبار ناجح لصواريخ «اس ٢٠٠» 
 عواصم ـ وكاالت: أعلن قائـــد مقر «خامت األنبياء» للدفاع اجلوي 
العميد أحمد ميقاني أنه مت في اليوم االخير من مناورات (حماة سماء 
الوالية ٣) إطالق صواريخ اس ٢٠٠ االيرانية الصنع وإصابتها للهدف 

وتدميره على بعد ١٠٠ كيلومتر.
  وميتلك صاروخ اس ٢٠٠ القدرات نفسها التي ميتلكها الصاروخ 
الروسي اس ٣٠٠ والذي رفضت روسيا تسليمه الى ايران بعد فرض 

العقوبات الدولية عليها.
  ونسبت وكالة مهر لالنباء شبه الرسمية الى العميد ميقاني قوله 
امس في ختام مناورات الدفاع اجلوي ان منظومة صواريخ أرض جو 
ذات املدى البعيد (اس) ٢٠٠ التي مت تطويرها على ايدي فنيي مقر خامت 

األنبياء للدفاع اجلوي «أصابت بنجاح أهدافها احملددة من قبل».
  وأضـــاف انه في املرحلـــة األخيرة من املنـــاورات مت تنفيذ خطة 
مفترضة تتمثل في تغلغل طائرات معادية على ارتفاع عال ملهاجمة 
مناطق ذات كثافة ســـكانية عالية حساسة وأخرى صناعية ومواقع 

نووية في ايران.
  وقال اثر ذلك أصدرت قيادة الدفاع اجلوي أوامرها في هذه املرحلة 
ملنظومـــات الصواريخ أرض جو (اس) ٢٠٠ البعيدة املدى «للتصدي 
لطائرات العدو املفترضة حيث أطلقت صواريخها على تلك الطائرات 
وهي على ارتفاع عال عن سطح األرض وأصابتها ودمرتها على بعد 

١٠٠ كيلومتر».
  الى ذلك، استدعت الهند امس االول القائم بأعمال السفارة اإليرانية 
في نيودلهي احتجاجا على تصريحات أدلى بها املرشد األعلى للثورة 
اإلسالمية علي خامنئي بشأن إقليم كشمير املتنازع عليه بني السلطات 

الهندية الباكستانية.
  وذكرت وكالة األنباء الهندية «برس ترست» أن وزارة اخلارجية 
اســـتدعت القائم باألعمال رضـــا عالي وأبلغته «بخيبـــة أمل الهند 
العميقـــة» من التصريحات التي اعتبرت أنها «متس بوحدة أراضيها 

وسيادتها».
  وتوضح اخلالف الهندي اإليراني أمس من خالل امتناع نيودلهي 
عـــن التصويت ضد قرار في األمم املتحـــدة يتعلق بانتهاكات حقوق 

اإلنسان في إيران.
  وكان خامنئي قد دعا املســـلمني في خطابه ملناسبة عيد األضحى 
إلى نصرة ســـكان كشمير وتعتبر قضية إقليم كشمير الذي تسكنه 
غالبية من املســـلمني مصدر النزاع األكبر بني الهند وباكستان حيث 

تدعي كل منهما سيادتها عليه.

 الهند تستدعي القائم بأعمال السفارة اإليرانية احتجاجاً على تصريحات خامنئي 

 «الناتو» يتفق على جدولة االنسحاب من أفغانستان 
بدءاً من ٢٠١١ ووقف األعمال القتالية في ٢٠١٤ 

 لشــــبونة ـ وكاالت: في اليوم 
الثانــــي لقمتهــــم فــــي العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة امس، وافق 
زعماء الــــدول االعضاء في حلف 
شمال األطلسي (ناتو) على جدولة 
خطة بدء سحب قواتها من اخلطوط 
األمامية في أفغانستان، اعتبارا من 

أوائل العام املقبل.
  وقد أكد أمني عام حلف األطلسي 
(الناتو) أندرس فوغ راسموسني 
أمس ان احللف ســــيقوم بتسليم 
مســــؤولية األمن في أفغانستان 
لألفغان بشكل تدريجي منذ مطلع 

العام ٢٠١١ املقبل.
  وقال راسموســــن إنه من غير 
املتوقع أن تقوم القوات األجنبية 
بدور قتالي في أفغانســــتان بعد 

عام ٢٠١٤.
  وتابع أن الهدف هو تســــليم 
املسؤولية األمنية للقوات األفغانية 
تدريجيا بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ وأن 
تتوقف القوات األجنبية ضمن قوة 
املعاونة األمنية الدولية (إيساف) 
في أفغانســــتان عن القيام بدور 

قتالي.
  واستطرد للصحافيني «ال أتوقع 

أن تقوم قوات إيساف بدور قتالي 
بعد عام ٢٠١٤ بشرط أن تسمح لنا 
األوضاع األمنية بالتحرك بشكل 
يجعلنــــا أكثر قــــدرة على تقدمي 

الدعم».
  وأوضح راسموســــني في قمة 
لشــــبونة إن التوجــــه الذي يبدأ 
اليوم واضــــح وهو باجتاه قيادة 
أفغانيــــة ألمن البــــالد األمر الذي 
طرحــــه الرئيــــس األفغاني حامد 
كرزاي، وأضاف «نحن نتشــــارك 
في هذه الرؤية وسنجعلها واقعا 
بدءا من مطلع ٢٠١١»، إال أنه شدد 
علــــى مواصلة احللــــف اللتزامه 
في أفغانستان وقال إن «مكافحة 
أفغانســــتان لإلرهاب لها أهمية 

استراتيجية وعاملية».
  والنجاح يهمنا كما يهم الشعب 
األفغاني لذلك فإننا سنتفق على 
شراكة طويلة األمد بني (الناتو) 
وأفغانســــتان تدوم ملدة تتخطى 

نهاية املهمة القتالية هناك».
  وقال إن قوات األمن األفغانية 
والقوات الدولية قدمت تضحيات 
هائلة في املكافحة املشتركة ضد 

اإلرهاب ونحن نحييهم.

  وأضــــاف مهمــــة «الناتو» في 
أفغانستان اكتســــبت بعدا عامليا 
النطاقني العسكري واملدني   على 
وشدد على أن احللف سيبقى في 
أفغانستان حتى استكمال مهمته. 
واعتبر أن قرارات القمة «ستشكل 
خطوة حاسمة باجتاه الهدف الذي 
نشــــترك فيه جميعنا وهو رؤية 
أفغانســــتان تقف علــــى رجليها 

وتنهض بأعباء أمنها اخلاص».
  وتابع راسموسن فيما يخص 
الدرع الصاروخية ومشاركة روسيا 
فيه: ان روسيا وافقت امس على 
التعاون مع مشروع األطلسي للدرع 
املضادة للصواريخ، مشددا على ان 
احللف وروسيا ال يشكل كل منهما 

تهديدا لآلخر.
  وفي وقت سابق، أعرب سيرغي 
بريخودكو مساعد الرئيس الروسي 
عن اعتقاده بأن فكرة إنشاء منظومة 
مشتركة بني روسيا وحلف شمال 
األطلسي (الناتو) للدفاع املضاد 
للصواريــــخ قابلة للتحقيق على 

املدى املتوسط.
  وقال املسؤول الروسي - في 
تصريحات صحافية من موسكو 

أوردتهــــا وكالــــة (نوفوســــتى) 
الروســــية لألنباء ـ إن تنفيذ هذا 
املشروع ليس بأمر صعب شريطة 
توافر اإلرادة السياسية، موضحا أن 
الناتو يعتزم إقامة منظومة متكاملة 
للدفاع املضاد للصواريخ تشمل 
الوسائط الوطنية للدفاع اجلوي 
املوجودة لدى الدول األعضاء في 
احللف، وتبدي روسيا استعدادها 
لالنضمام إلى مثل هذه املنظومة، 
خاصة وهــــذا اإلجراء ال ميثل أي 

صعوبة من الناحية العملية.
    جاء هذا ردا على دعوة ايفو 
دالدير املبعوث العسكري األميركي 
الدائم لدى الناتو التي قال إن بالده 
واحللف وجهاها رسميا لروسيا 
لالنضمام واملشاركة في إنشاء الدرع 
الصاروخية الدفاعية في أوروبا.من 
جانبها وصفت املستشارة األملانية 
التقارب بني حلف  أجنيال ميركل 
شمال األطلسي (الناتو) وروسيا 

بالتاريخي.
  غير انها حذرت على هامش قمة 
احللف في لشبونة، من املبالغة في 
التعاون اجلديد  التوقعات بشأن 

بني احللف وروسيا. 

 روسيا توافق على التعاون مع مشروع «األطلسي» للدرع المضادة للصواريخ 

 أبوجاـ  أ.ش.أ: قضت محكمة 
أفريقيا (محكمة  عموم غــــرب 
عــــدل إيكواس) بعــــدم أحقية 
الســــنغال منفــــردة مبحاكمة 
الرئيــــس التشــــادي الســــابق 
ارتكاب  حســــن حبري بتهمة 
جرائم ضد اإلنســــانية وأمرت 
محكمة إيكواس مبحاكمة حبري 
أمام محكمة خاصة تعمل وفق 
األعراف الدولية حتى ولو كان 

مقرها السنغال ذاتها.
  يأتــــي ذلك علــــى اعتبار أن 

قضية انتهاكات حقوق اإلنسان 
املنسوبة إلى نظام حبري هي 
قضية أفريقية ذات طابع إنساني 
عام يستوجب النظر فيها وفقا 
آلليــــات خاصة وليــــس وفقا 
السنغالية حتى ولو  للقوانني 
كانت الســــنغال هي بلد املنفى 
االختياري حلبري منذ عام ١٩٩٠ 
بعد ثمانية أعوام أمضاها حبري 
في حكم تشاد اتهم فيها بارتكاب 
ألــــف حالة قتل ألســــباب   ٤٠
سياسية خلصومه بحسب ما 

قررتــــه بحقه جلنــــة احلقيقة 
واملصارحــــة وتقصي احلقائق 
التي تشكلت بعد اإلطاحة بنظامه 

وفراره إلى السنغال.
  ورحــــب محامــــو حبــــري 
إيكواس،  بقرار محكمة عــــدل 
وذلك حســــب بيان صادر عن 
سكرتارية اإليكواس التنفيذية 
ومقرها أبوجا، وقالوا إن محاكمة 
أمام محكمة سنغالية  موكلهم 
كان سيشــــكل خرقــــا حلقوقه 

القانونية. 

 تشكيل محكمة خاصة لديكتاتور تشاد السابق حسين حبري 

 حسني حبري 

ــهدت ظاهرة زواج  ــراييڤو ـ كونا: ش  س
الفتيات البوسنيات املسلمات من رجال عرب 
ــة بعد انتهاء احلرب  ارتفاعا ملحوظا بخاص
ــر الذي  ــك وهو األم ــنة والهرس في البوس
ــدة تختلف عن  ــى جلب حتديات جدي أدى إل
ــا الزوجان في  ــات التي يواجهه تلك التحدي
ــور العلوم  الدول العربية. وأوضح بروفيس
االجتماعية في جامعة سراييڤو فؤاد سلطغا 
ــنيات  ــم من زواج الفتيات البوس انه «بالرغ
ــباب العرب القادمني للبالد ليس أمرا  من الش
ــلمي البوسنة إال ان ذلك ال  منبوذا لدى مس
يعني عدم وجود حتديات قد تواجه الزوجني 
وأهمها الفروق الثقافية بينهما التي تنعكس 

ــها كل  على الطباع والتصرفات التي ميارس
منهما».

ــلطغا ان البيئة التي ينشأ فيها    ورأى س
ــأت  الرجل العربي «تختلف عن تلك التي نش
ــاك اختالف بني  ــنية فهن ــا املرأة البوس فيه
ــدول العربية والبيئة  ــة في ال البيئة احملافظ
البوسنية الليبرالية نسبيا بخاصة اذا ما اخذ 
بعني االعتبار ان الشعب البوسني هو شعب 

أوروبي متأثر بالثقافة األوروبية احلرة».
ــلوب  ــح «ان طريقة التفكير وأس   وأوض
ــاكل الزوجية التي ال يخلو منها  معاجلة املش
أي بيت قد تختلف بني الزوجني األمر الذي قد 
يؤدي في بعض األحيان الى تعقيد حل بعض 

ــيطة منها بصرف النظر  ــاكل البس تلك املش
عن القدرة التي يتمتع بها الشباب العرب في 

التكيف مع تقاليد املجتمع البوسني».
ــد أهم مخاوف  ــلطغا الى ان اح   ولفت س
ــنية من الزواج من رجال العرب  الفتاة البوس
ــل العربي الى  ــية من جلوء الرج هي «اخلش
تعدد الزوجات وهو أمر منبوذ لدى املجتمع 
ــني يحظر  ــل ان القانون البوس ــني ب البوس
ــي باقي الدول  ــو احلال ف ــك أيضا كما ه ذل
األوروبية». وأضاف «ان ظهور بعض حاالت 
تعدد الزوجات عند بعض املسلمني من اصول 
عربية زاد من حتفظ البوسنيني على الزواج 

من األجانب». 

 زواج الرجال العرب من فتيات البوسنة المسلمات يواجه تحديات اجتماعية 

 البوسنة تشهد سالماً لكنها مشلولة بعد ١٥ عاماً على اتفاقية دايتون 
 سراييڤوـ  أ.ف.پ: بعد ١٥ عاما 
على توقيع اتفاق دايتون للسالم 
في ٢١ نوفمبــــر ١٩٩٥ الذي أنهى 
حربا اســــتمرت ثالث ســــنوات، 
يسود السالم في البوسنة لكن هذا 
البلد يبقى مشلوال في مؤسساته 

املكبلة.
البوسني سانيل    وقال احمللل 
هويكسيتش «لقد كبلونا بشكل 
محكم لكن املشكلة هي اننا لسنا 

مجانني».
  واضــــاف «يجــــب ان يفكــــوا 
قيودنــــا»، في اشــــارة الى تعقيد 
املؤسسات الكبير في هذا البلد الذي 
يبلغ عدد سكانه ٣٫٨ ماليني نسمة 
وفيه ١٣ حكومة، بينها واحدة لكل 
من الكانتونات العشر في االحتاد 
الكرواتي املسلم، وال اقل من ١٥٠ 

وزارة علــــى مختلف مســــتويات 
السلطة.

  وأنهى اتفاق دايتون الذي وقع 
باألحرف األولى في قاعدة دايتون 
اجلوية في نوفمبر ١٩٩٥، ووقع في 
باريس في الشهر التالي، احلرب في 
البوسنة التي استمرت من ١٩٩٢ الى 
١٩٩٥ وأسفرت عن سقوط مائة ألف 

قتيل وحوالي مليوني الجئ.
  لكن االتفاق كرس انقسام هذه 
اجلمهورية اليوغوسالفية السابقة 
الى كيانني هما اجلمهورية الصربية 
واالحتاد الكرواتي املســــلم. وهذا 
الكيانــــان مرتبطان مبؤسســــات 
مركزية ضعيفة يفترض ان تتطور 

وتكتسب قوة.
  لكن بعد سلســــلة إصالحات 
أقرت حتت ضغط األسرة الدولية 

وســــمحت للبالد بتوحيد قواتها 
العســــكرية واجلمــــارك والنظام 
الضريبــــي، توقفــــت العملية في 
٢٠٠٦. ويصطدم طموح املسؤولني 
املسلمني لتعزيز احلكومة املركزية 
لتســــهيل اإلصالحات، مبعارضة 
الصرب الذين يريدون احملافظة على 
استقاللية كيانهم ويرفضون نقل 
مزيد من الصالحيات الى املؤسسات 

املركزية.
البوسنة في اجلمود    وغرقت 
وتأخرت في استعداداتها لالنضمام 
الى االحتاد األوروبــــي مما يثير 

حتفظات املستثمرين األجانب.
  ويفترض ان يحصل اي قرار 
يتخذ على املستوى املركزي على 
موافقة عدد محــــدد من األعضاء 
في املجموعــــات الثالث (الصرب 

والكــــروات واملســــلمون) ممــــا 
يشكل مهمة مستحيلة في معظم 

االحيان.
  ونتائج هذا اجلمود واضحة في 
عدد كبير من املجاالت. وال يتوصل 
املسؤولون البوسنيون الى اتفاق 
على تنظيم تعديد للسكان بينما 

يعود آخر إحصاء الى ١٩٩١.
العمليــــة ضروريــــة    وهــــذه 
لتوزيع اموال املساعدة االوروبية 
البلد لالنضمام  عند ترشيح هذا 
الى االحتاد. وفي اإلطار نفســــه، 
تطالب جمعيات مزارعني بوزارة 
للزراعة على املســــتوى املركزي 
إلدارة األمــــوال األوروبية املقبلة 
لكن صرب البوسنة يعتبرون ان 
وزارة الزراعة اخلاصة بهم ستؤدي 

املهام الضرورية بالنسبة لهم. 

 صورة وزعتها وزارة الدفاع اإليرانية ملا أكدت أنه اختبار ناجح لصاروخ أس ٢٠٠ (أ.ف.پ) 


