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لن����دن � رويت����رز: أصب����ح الزعيم 
البريطاني وقت احلرب العاملية الثانية 
ونستون تشرش����ل أول رئيس وزراء 
بريطاني يدخل قوائم جنوم البوب بعدما 
احتل ألبوم غنائي يحوي بعضا من أشهر 
خطبه مصحوبة باملوسيقي امس االول 
املركز الرابع ب����ن األلبومات الغنائية 

الصادرة حديثا. وسجلت األلبوم الذي 
يحمل عنوان ريتش فور ذا س����كايز او 
املركزية للقوة  الفرقة  السماء«  »بلوغ 
اجلوية امللكية مبناسبة االحتفال بالذكرى 
السبعن ملعركة بريطانيا وهي املواجهة 
اجلوية احملورية بن القوات البريطانية 
والقوات األملانية في ع����ام 1940.وقال 

مارتن تالبوت مدير ش����ركة أوفيشال 
تشارتس كومباني املعنية بتصنيفات 
األلبوم����ات الغنائية »إن����ه أمر عظيم 
انه بإمكاننا اآلن أن نضيف ونس����تون 
تشرشل لقائمة طويلة من جنوم اوفيشال 
تشارتس ومن بينهم إلفيس بريسلي، 

ومادونا، ريتشاردز والبيتلز«.

ونستون تشرشل ينضم لقائمة أفضل األلبومات الغنائية ببريطانيا

السلطان قابوس مفتتحًا الدورة السنوية لمجلس عمان: 
لن نسمح ألحد بالتدخل في شؤوننا

صاللة � د.ب.أ: افتتح السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان 
أمس دور االنعقاد السنوي ملجلس 
عم����ان املكون م����ن غرفتن هما 
مجلس الشورى املنتخب ومجلس 

الدولة املعن.
وحتدث السلطان قابوس في 
خطابه عن رمزية افتتاح انعقاد 
مجلس عم����ان في مدينة صاللة 
التي فيها تولى السلطان قابوس 
احلكم بعد والده سعيد بن تيمور 

قبل أربعن سنة.
وقال في خطابه »من هنا ألقينا 
أول كلمة لنا عبرنا من خاللها عن 
عزمن����ا على العمل من أجل بناء 
الدولة احلديثة والنهوض بالبالد 

في شتى املجاالت قدر املستطاع 
ومنذ ذلك احلن أخذنا باألسباب 

لتحقيق ما وعدنا«.
وحتدث قابوس، في خطابه، 
عن الصعوبات التي واجهتها عمان 

في سبعينات القرن املاضي.
وشدد على أن عمان لن تسمح 
بأي تدخل في شؤونها الداخلية 
كما هي سياستها القائمة على عدم 

التدخل في شؤون الغير.
الس����لطان قابوس في  وقال 
خطابه ان بالده استطاعت أن توفق 
بن مفردتي األصالة واملعاصرة، 
لذلك لم تفق����د هويتها الثقافية 

والعربية.
وق����د أش����اد مبا حتق����ق من 

إجن����ازات في ب����الده منذ عصر 
النهض����ة الذي قاده ع����ام 1970 
التط����ور والتحديث  وش����ملت 
في مختلف املج����االت للنهوض 
باملواطن العمانى وحتقيق آماله 

في التقدم واالزدهار.
وأض����اف الس����لطان قابوس 
أن بالده متكنت »خالل املرحلة 
املنصرم����ة من إجناز الكثير مما 
تطلعنا إليه ضمن توازن دقيق بن 
احملافظة على اجليد من موروثنا 
الذي نعتز به ومقتضيات احلاضر 
الت����الؤم مع روح  التي تتطلب 
العصر والتجاوب مع حضارته 
وعلومه وتقنياته واالستفادة من 
مستجداته ومستحدثاته في شتى 

ميادين احلياة العامة.
وأشار إلى أن بالده لها تاريخ 
عريق ومبادئ راسخة منذ عصور 
مضت وما قمنا به هو تأكيد لتلك 
املبادئ والتعبير عنها بلغة العصر 
مؤكدا أنه من املبادئ الراس����خة 
لعمان التعاون مع س����ائر الدول 
والشعوب على أساس من االحترام 
املتبادل واملصالح املشتركة وعدم 
التدخل في شؤون الغير، وكذلك 
عدم القبول بتدخ����ل ذلك الغير 

في شؤوننا.
وأك����د الس����لطان قابوس أن 
اهتمام ب����الده باخلطط التنمية 
الرخاء واالزدهار  لبناء مجتمع 
والعل����م واملعرف����ة كان كبيرا، 

ومت إجناز نس����بة نعتز بها في 
شتى انحاء السلطنة من برامج 
التنمية. وأوضح أن نتائج التنمية 
العمانية  التي ش����هدتها احلياة 
واملتغي����رات املفيدة التي طرأت 
على املجتمع قد اقتضت تطوير 
القانون����ي والقضائي  النظامن 
وحتديثهما ملواكبة مس����تجدات 
العصر، فصدرت النظم والقوانن 
الالزمة لذلك والتي توجت بالنظام 

األساسي للدولة.
وكان الس����لطان قاب����وس قد 
دخل في بدايات حكمه في حرب 
استمرت ست سنوات مع املتمردين 
املاركسين في جبال ظفار إلى أن 

استطاع أن يوحد عمان كاملة.

)أ.ف.پ(النائب الهولندي املعادي لإلسالم غيرت فيلدرز خالل جلسة احملاكمة

الهولندي فيلدرز المتهم بالكراهية  والتحريض ضد المسلمين: لن أسحب وال كلمة
أمستردام � رويترز: أرجأ القضاة 
محاكمة السياسي الهولندي املعادي 
لإلسالم غيرت فيلدرز من أمس الى 
اليوم التخ���اذ القرار حول اتهامات 
اطلقه���ا دفاعه للمحكم���ة بالتحيز 

ضده.
فيلدرز الذي رفض التراجع عن 
تصريحاته املعادية لالسالم قال ابان 
محاكمته أمس »قل���ت ما قلت ولن 
أس���حب ولو كلمة واحدة« مضيفا 
أمام احملكمة انه سيس���تخدم حقه 
في التزام الصمت أمام احملكمة التي 
يخضع لها التهامه بثالث وقائع من 
الكراهية والتمييز  التحريض على 
ضد املس���لمن في تصريحات أدلى 
بها لوسائل اإلعالم وبإهانة املسلمن 
لتش���بيهه القرآن بكتاب »كفاحي« 

للزعيم النازي أدولف هتلر.
وهو حتت حراسة الشرطة ملدة 
أربع وعشرين ساعة بسبب تهديدات 

بالقتل تلقاها.
بدوره قال القاضي إن »اآلخرين 
يتهمون فيلدرز بتجنب املش���اركة 
في نقاش وإنه يفعل األمر ذاته فيما 

يبدو اليوم«.
وأضاف »مس���ألة أننا سنواصل 
طرح األس���ئلة علي���ك ال تهدف إلى 
مضايقت���ك«. بينما ح���ذر محامي 
فيلدرز م���ن أن تصريحات القاضي 

ميكن اعتبارها حتيزا.
وتأت���ي احملاكمة ف���ي وقت غير 
مناسب لفيلدرز الذي يقترب حزبه 
م���ن القيام ب���دور قوي ف���ي إدارة 
البالد من خالل دعمه حلكومة أقلية 
تتألف من احلزب الليبرالي واحلزب 

الدميوقراطي املسيحي.
حيث أيد احل���زب الدميوقراطي 
املسيحي في مؤمتره احلزبي االنضمام 
إلى حكومة أقلي���ة بدعم من حزب 
احلرية الس���بت املاضي لكنه مازال 
منقسما حول احتمال االعتماد على 
مس���اندة فيلدرز حتى اتخاذ القرار 

النهائي في هذا الصدد اليوم.
وبعد االنتخابات التي أجريت في 
يونيو أصبح نصيب احلزب الليبرالي 
واحلزب الدميوقراطي املسيحي من 
البرملان املؤلف م���ن 150 مقعدا هو 
52 مقعدا فق���ط. وبدعم من فيلدرز 

ميكنهم احلصول على احلد األدنى 
من األغلبية وهو 76 مقعدا.

من جانبه ق���ال محمد ربيع من 
املجلس الوطني للمغاربة »إنه يسبب 
انقس���اما.. إنه يسبب كراهية.. إنه 
يحدث صراع���ا بن الناس، البعض 
ال ميكنهم قبول هذا، آخرون ميكنهم 

قبول هذا«.
وقبل أن يستخدم فيلدرز حق التزام 
الصمت قال إن هذه »أيام غريبة« ألنه 
اضطر للمزج بن محادثات االئتالف 

»املضنية« واستعداده للمحاكمة.
قبل ذلك ق���ال فيلدرز في موقع 
للتواصل االجتماعي في إشارة إلى 
عدد األصوات التي حصل عليها حزب 
احلرية الذي ينتمي له في انتخابات 
التاسع من يونيو »حرية تعبير 1.5 
مليون شخص على األقل متثل أمام 
احملكمة معي«. وأضاف أنه سيكون 

»يوما مروعا«.
وفي حالة إدانته فإن أقصى عقوبة 
هي السجن ملدة عام واحد أو الغرامة 
لكنه سيتمكن من االحتفاظ مبقعده 

في البرملان.

وم���ن الناحي���ة النظرية ميكن 
للمحكم���ة أن تص���در حكما مينعه 
من الس���عي إلع���ادة انتخابه لكن 
اخلبراء القانوني���ن يعتبرون هذا 
احلكم اجلذري غير مرجح بصورة 

كبيرة.
خارج احملكمة، جتمع عدد صغير 
من احملتجن املناهضن لفيلدرز أمام 
التي تلقى حراسة مشددة  احملكمة 

في أمستردام.
يذكر أن زعيم حزب احلرية الذي 
تلقى تهديدات بالقتل بس���بب آرائه 
السياسية فيلم »فتنة« عام 2008 الذي 
اتهم القرآن بالتحريض على العنف 
ومزج بن صور الهجمات اإلرهابية 

ونصوص آيات قرآنية.
كما أدلى فيلدرز بآراء إلى وسائل 
اإلعالم مثل مقال للرأي نش���ره في 
صحيفة هولندية يومية شبه فيها 
بالفاش���ية والقرآن بكتاب  اإلسالم 

»كفاحي«.
وق���ال احملامي الب���ارز جيرارد 
ش���بوجن إلذاعة بي.ان.ار الهولندية 

»لم يحدث قط«.

محاكمته تستأنف اليوم ويواجه السجن لسنة كاملة

إمام مسجد نيويورك وزوجته 
يتلقيان تهديدات بالقتل

صربيا: 10 سنوات على رحيل ميلوسيفيتش 
وحاشيته تعود إلى السلطة

نيويورك � يو.بي.آي: بعد اجلدل الكبير الذي 
أحدثه إنشاء مركز إسالمي قرب موقع اعتداءات 11 
سبتمبر في منهاتن، أكدت شرطة مدينة نيويورك 
ان إمام املسجد فيصل عبدالرؤوف وزوجته تلقيا 
تهديدات بالقتل، حيث يتم حاليا التحقيق فيها.

ونقلت ش����بكة »س����ي.ان.ان« األميركية عن 
املتحدث باسم الشرطة بورل براون ان التهديدات 
بدأت »قبل بضعة أسابيع« و»نحن نحقق فيها« 
رافضا الكش����ف عن تفاصي����ل التهديدات وما اذا 
كانت الشرطة قد خصصت حماية لعبدالرؤوف 

وزوجته ديزي خان.
وكانت خان قد كشفت خالل مقابلة مع برنامج 
»ذيس ويك« على شبكة »سي.ان.ان« أمس األول 
انه����ا تتعرض لتهديدات وقال����ت »للمالحظة ان 

حياتي مهددة«.
وتقول مصادر مقربة من عبدالرؤوف انه يتفادى 
نيويورك ألسباب أمنية ويحصل على حماية من 

الشرطة.

بلغراد � د.ب.أ: عشر سنوات مرت منذ إجبار 
التخلي عن  سلوبودان ميلوس����يفيتش على 
السلطة بسبب مظاهرات عنيفة، إال أن حاشيته 

بأكملها عادت إلى السلطة.
وكانت حتدو صربيا، التي عانت لسنوات من 
احلرب واحلرمان، آماال عريضة عندما تنحى 
ميلوسيفيتش عن الس����لطة في اخلامس من 
أكتوب����ر 2000، بيد أنه في الذكرى الس����نوية 
العاشرة لهذا اليوم، يتجرع هؤالء الذين سعوا 

إلسقاطه مرارة خيبة األمل.
وقد كان الصرب يرون أنفسهم على طريق 
اقتصاد السوق والدميوقراطية، وفوق كل هذا 

عضوية االحتاد األوروبي.
ورغم أن ميلوس����يفيتش توفي في 2006 
أثناء محاكمته في الهاي بتهم اإلبادة اجلماعية 
وهروب زوجته وابنه إلى روسيا، اليزال معظم 
األشخاص الذي كانوا يحكمون مع الرجل القوي 

الراحل يعيش����ون في صربيا ويشغلون اآلن 
مناصب رفيعة.

وفي الشهر املاضي فقط، اعتقل فنان كان يعد 
عضوا بارزا في حركة املعارضة بسبب اتهام 
ضده عمره عشر س����نوات بتنظيم مظاهرات 

مناهضة للرئيس الراحل.
وفي الوقت نفسه، ألغت السلطات مقاضاة 
جنل ميلوس����يفيتش، ماركو، الذي اتهم بقمع 

نشطاء املعارضة.
لكن محاكمة الفنان، بوجوليوب أرسينيفيتش، 
تتناقض بشدة مع الوضع املريح الذي يتمتع به 
اآلن عدد كبير من أفراد حاشية ميلوسيفيتش، 
حي����ث لم تت����م مس����اءلة أي م����ن القضاة أو 
املصرفين أو مس����ؤولي اجلم����ارك أو ضباط 
الشرطة الذي حققوا ثروات طائلة خالل فترة 
حكم ميلوسيفيتش بصورة جدية عن مصدر 

ثرواتهم.

سورية تواجه الحظر الجوي األميركي 
بطائرات توبوليف الروسية

دمشق � رويترز: قال وزير 
النقل الس���وري يعرب بدر ان 
احلكومة السورية قد تتحول 
الى روسيا لشراء طائرات ألن 
العقوبات األميركية تعطل شراء 
طائرات ايرباص وبوينغ بهدف 
تعزيز اسطول طائرات الركاب 

املدنية السوري الصغير.
وكشف بدر ل� »رويترز« ان 
احلكومة تفكر في شراء ما يصل 
الى ست طائرات توبوليف تي 
يو � 204 متوسطة املدى خلطوط 
الطيران اجلوية السورية التي 
متلك اسطوال مؤلفا من خمس 

طائرات عاملة فقط.
وعندما سئل بدر عما اذا كان 
هناك اي تغيي���ر منذ ان اعلن 
في يناير أن واشنطن رفضت 

طلبا من ايرباص للحصول على 
استثناء لبيع طائرات خلطوط 
الطيران العربية السورية قال 
انه لم يحدث شيء فيما يتعلق 

بصفقة ايرباص.
ومض���ى ب���در موضحا ان 
الواليات املتحدة فرضت حظرا 
ايرباص  على تصدير طائرات 
وبوينغ لسورية وأن خطوط 
الس���ورية  العربية  الطي���ران 
بحاجة الى طائ���رات واخليار 
الروسي حقيقي وجدي جدا«. 
وأضاف »طلبن���ا من اجلانب 
الروسي مؤخرا اعالمنا باجلهة 
الرسمية املخولة من احلكومة 
الروس���ية بان تتف���اوض مع 
الطيران  مؤسس���ة خط���وط 

العربية السورية«.

وتابع »يجب ان يتم التفاوض 
مباشرة دون أي وسطاء.. أي 

عموالت او أي سمسرة«.
ورغم أن موس���كو ودمشق 
وقعتا مذكرتي تفاهم على األقل 
لطلبيات طائرات خالل السنوات 
اخلمس املاضية دون أن حتدث 
مشتريات، أملح بدر الى ان إبرام 
املرتبطة  صفقة مع توبوليف 
باحلكومة الروسية قد ال يكون 

وشيكا.
وقال »موض���وع الطائرات 
لي���س موضوع ش���راء ربطة 
خبز فهو يحتاج الى وقت. نحن 
سائرون مع الروس ولم تنقطع 
املفاوضات. انه موضوع خيارات 
في ضوء وجود حظر أميركي 

على توريد الطائرات«.

»ايفل« و»نوتردام« على الئحة أهداف »القاعدة« 
واليابان تحذر رعاياها في أوروبا

عواصم � وكاالت: نقلت شبكة 
»فوكس نيوز« عن مسؤولن لم 
تسمهم، أن برج ايفل في باريس 
ومحطة برل���ن املركزية وردا 
على الئح���ة أهداف العتداءات 
محتملة حصلت عليها أجهزة 
الغربية، ضمن  االستخبارات 
الئحة ملواقع تس���جل نس���بة 
ارتياد كبرى في أوروبا. ونقلت 
الشبكة األميركية عن مسؤول 
غربي كبير في االس���تخبارات 
أمس أن هذه الالئحة قد يكون 
نقلها مواط���ن أملاني من أصل 
باكس���تاني، مت استجوابه في 
قاع���دة »باغرام« العس���كرية 
األميركية في افغانستان. وهي 
معلومات أكدها مسؤول كبير 

آخر في االستخبارات.
وعلى ه���ذه الالئحة أيضا 
بحسب »فوكس نيوز«، فندق 
ادلون الفخم قرب بوابة براندبرغ 
في برلن، وبرج التلفزيون في 
العاصمة  الكس���ندربالتز في 
األملانية أيضا، وكذلك كاتدرائية 
السيدة العذراء )نوتردام( في 

باريس.
ونقلت »فوكس نيوز« عن 
املس���ؤول »أنه مت تعزيز أمن 
العائلة املالكة البريطانية«. أما 
في روما فقد أكد وزير الداخلية 
االيطال���ي روبرتو ماروني ان 
ايطاليا ال ترى اي مؤشر او هدف 
محدد العتداءات قد تستهدفها إال 
ان التهديد يبقى »مرتفعا«، بعد 
حتذير أصدرته الواليات املتحدة 
الى مواطنيها الذين يسافرون 

إلى أوروبا.
وقال ماروني في حديث الى 
التلفزيونية  قناة »كانالي 5« 
»لم يتم االس���تخفاف بحجم 
التهدي���د اإلرهابي يوما. يبقى 

أدى ال���ى اضرار مادية طفيفة 
العام املاضي.

وكان منفذ الهجوم الذي وقع 
في 12 اكتوبر وهو ليبي في سن 
ال� 35 موجود في ايطاليا منذ 
العام 2003 وب���دأ يتردد على 
مسجد منذ ان فقد عمله، اصيب 
بجروح بالغة في االعتداء، ما 
أدى الى شلل أصاب إحدى يديه 

وعينيه.
واستجوبت الشرطة شريكا 
مفترض���ا لليبي وهو مصري 

مرتفعا وأجهزتنا األمنية تراقب 
بانتباه الوضع بالتواصل مع 
اجهزة االس���تخبارات التابعة 
للدول األوروبي���ة والواليات 

املتحدة«.
وأضاف »ال توجد مؤشرات 
دقيقة الى مخاطر )اعتداءات( 
محددة األهداف« اال ان التهديد 
يعتبر »مرتفعا« منذ التفجير 
الذي اس���تهدف ثكنة  األخير 
عسكرية ايطالية في ميالنو قرب 
مدرج سان سيرو الرياضي، ما 

اجلنس���ية، كما عث���رت على 
100 كلغ م���ن املتفجرات داخل 

شقة.
 وعل���ى غ���رار الوالي���ات 
املتحدة حذرت اليابان مواطنيها 
املتوجهن إلى أوروبا أو املقيمن 
فيها من مخاطر وقوع اعتداءات 
إلى  إرهابية محتملة ودعتهم 
التيقظ في األماكن العامة بعدما 
أشارت معلومات صحافية إلى 

إحباط اعتداءات.
اليابانية  ودعت السلطات 
الى توخي احلذر في  رعاياها 
أوروبا الس���يما قرب األهداف 
احملتمل ان تتعرض العتداءات 
كاملباني العامة ووسائل النقل 

املشتركة واملعالم السياحية.
جملة التحذيرات هذه جاءت 
بعدما أفادت معلومات أوردتها 
وسائل إعالم أميركية وبريطانية 
األس���بوع املاض���ي ان اجهزة 
االستخبارات الغربية أحبطت 
مخطط���ات أعدها أش���خاص 
مرتبطون بتنظيم القاعدة لتنفيذ 
هجمات إرهابية في مدن كبرى 
في بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
على غرار اعتداءات بومباي التي 
اسفرت عن مقتل 166 شخصا 

في 2008.
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة 
األميركية في بيان إن املعلومات 
احلالي���ة تدف���ع لالعتقاد بأن 
القاعدة ومنظم���ات تابعة لها 
تواصل التحضير االعتداءات 
إرهابي���ة. وأضاف���ت »عل���ى 
املواطن���ن األميركين التيقظ 
الالزمة  واتخاذ كل اإلجراءات 
لضمان أمنهم خالل رحالتهم« 
مشيرة بوجه خاص إلى وسائل 
النقل والبنى التحتية السياحية 

واألماكن العامة.

روما: ال أهداف محددة العتداءات في إيطاليا لكن التهديد »مرتفع«

مقتل سعد الشهري المطلوب 
رقم 34 على قائمة اإلرهاب السعودية

دب���ي � أ.ف.پ: أفادت صحيف���ة »احلياة« نقال عن 
»مصادر مطلعة« أمس أن السعودي سعد محمد الشهري 
املطلوب في السعودية قتل في قصف أميركي استهدف 
موقعا لعناصر تنظيم القاعدة في أفغانس���تان خالل 

»األيام املاضية«.
وذكرت الصحيفة ان الشهري يحمل الرقم 34 على 
قائمة من 36 مطلوبا لدى السلطات السعودية بتهمة 

االرهاب واالنتماء لتنظيم القاعدة.
وقالت الصحيفة ان الشهري »قتل خالل األيام املاضية 
في افغانستان جراء قصف أميركي على احد املواقع 
الت���ي يتجمع فيها عناصر تنظيم القاعدة«. وتبلغت 

عائلة الشهري نبأ وفاته عبر اتصال من مجهول.
وقالت والدته للصحيفة ان املجهول »اخبرها مبقتل 
سعد في قصف جوي« مشيرة الى ان ابنها كان »منذ 
فترة طويلة في افغانستان وله خمسة أبناء ثالثة منهم 

في افغانستان من زوجة أجنبية اقترن بها هناك«.
ونقلت صحيفة »احلي���اة« عن مصادر مقربة من 
العائلة ان سعد الشهري انقطع عن تعليمه املدرسي 
في املرحلة املتوس���طة وغادر الى افغانس���تان اثناء 
احلرب ضد االحتالل السوفييتي وعاد الى السعودية 
بعد سنوات حيث تزوج وأجنب طفلن، ثم غادر مجددا 

إلى افغانستان برفقة شقيقه يوسف.

احتفاء كبير بعراب 
الوحدة األلمانية 
هيلموت كول في 

الذكرى العشرين لها

برل��ن � د.ب.أ: اس��تقبل 
اآلالف م��ن األملان مستش��ار 
أملانيا األسبق هيلموت كول أمس 
األول بحفاوة تامة وتصفيق حار 
لدى حضوره مقر االحتفاالت 
بالذكرى العشرين إلعادة توحيد 
شطري أملانيا والتي أقيمت في 

العاصمة برلن.
وح��ن ظه��ر »مستش��ار 
الوحدة« على كرس��ي متحرك 
مدفوعا إلى مس��رح االحتفال 
املواج��ه ملقر البرمل��ان األملاني 
لوح له اآلالف من احلاضرين 
الذين وقفوا في حديقة برملان 

الرايخ.
وكان رئيس البرملان األملاني 
نوربرت المرت دعا إلى إقامة 
احتفال أمام مقر برملان الرايخ 
للتذكير بتحقيق إعادة توحيد 
ش��طري أملانيا في ذات املكان 

قبل عشرين عاما.
وأكد المرت على أن الوحدة 
األملاني��ة ال ترتبط بش��خص 
من األش��خاص بقدر ارتباطها 

بهيلموت كول.
أن هذا  وأض��اف الم��رت 
اليوم هو فرصة لتقدمي الشكر 
لهيلموت كول على إجنازه لهذه 
الوحدة. وتلقى كول هذه التهاني 

وقد بدا عليه التأثر الشديد.

)أ.ف.پ(السلطان قابوس بن سعيد ملقيا خطابه

املستشار االملاني السابق هيلموت كول


