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لندن ـ عاصم علي
رش����حت املذكرات التي أصدرها رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق توني بلير الشهر 
املاضي حتت عنوان »رحلة« جلائزة اجلنس 
السيئ. وكان بلير البالغ من العمر 57 عاما 
والذي يشغل حاليا منصب مبعوث اللجنة 
الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط 

وصف في مذكراته كيف امضى ليلة عاطفية 
حارة مع زوجته شيري.

وكتب بلير »في تلك الليلة عانقتني شيري 
وخففت من توتري وابلغتني مبا احتجت 
إلى س����ماعه وهو احلب الذي اعطتني اياه 
وشعرت بعدها باألنانية.. وكنت كاحليوان 

في تتبع غرائزي«.

برلني � د.ب.أ: انتخبت امرأة في أملانيا رئيسة ملجلس 
الواليات )البوندسرات( املجلس األعلى في البرملان األملاني 
لتصبح أول امرأة في هذا املنصب. وجرى اختيار رئيسة 
حكومة والية شمال الراين ويستفاليا األملانية هانيلوره 
كراف����ت باإلجماع خالل عملية االنتخاب التي متت امس. 
وستبدأ كرافت عملها مطلع نوفمبر املقبل خلفا لعمدة برمين 

ينز بورنسن الذي ترأس آخر جلسات املجلس امس.

ترشيح مذكرات بلير لجائزة الجنس السيئ امرأة تترأس »البوندسرات« في ألمانيا للمرة األولى

العراق يؤكد اعتزامه عقد صفقة لشراء 18 طائرة أميركية من نوع »اف 16«

رايس: صدام كان سرطانًا وقرار اإلطاحة بنظامه البائد كان صوابًا
شراء 18 طائرة نوع اف 16 هي في 
بداياتها ولم تتم ولم نتسلم حتى 
اآلن ردا رسميا من الواليات املتحدة 
عدا ردود ش����فوية من البنتاغون 
تشير إلى أن الصفقة ميكن أن تنجز 
مع العراق«. وأضاف: »مت تأخير 
العراقية  الرد األميركي للحكومة 
على الصفقة الن األميركيني كانوا 
يعتق����دون ان احلكومة العراقية 
اجلديدة سيتم تشكيلها وقد تأخر 
الرد الى أول شهر أيلول/سبتمبر 
املاضي ولكن يبدو ان الرد سيتأخر 

ايضا حتى تتشكل احلكومة«.
وأردف بالقول: »هذا الرد يبنى 
عليه أن تدخل احلكومة العراقية 
اجلديدة في مفاوضات طويلة مع 
االدارة األميركي����ة الن الصفقة ال 
تضم الطائرات فقط  وامنا صفقات 
اخرى ألجهزة االسناد والرادارات 
واملنظومة األرضية التي توفر الدعم 

واالسناد لطائرات اف 16«.
وذكر املتحدث باسم احلكومة 
العراقية: »نحن سنحتاج الى هذه 
الصفقة رغم انه����ا صفقة مكلفة 
جدا والبد من مراعاة كل الشروط 
وموافق����ة كل اجله����ات االمني����ة 
والبرملان عليها النها تدخل العراق 

في التزامات مالية كبيرة«. 
وقال: »نحن نري����د أن جنهز 
اجليش العراقي بأسلحة من منافذ 
متعددة وليست فقط من الواليات 
املتحدة.. حترص احلكومة العراقية 
على توفير أفضل جتهيزات لبناء 
جيش عراقي متطور مهني يحمي 

سيادة ووحدة العراق«.

بني العراق والواليات املتحدة وإمنا 
هي جزء من العالقة االستراتيجية 

مع الواليات املتحدة«.
وتابع: »العراق بحاجة الى بناء 
القوات اجلوية وال يوجد حتى اآلن 
أي برنامج لتجهيز اجليش العراقي 
بطائرات عدا طائرات التدريب التي 
وقعها اجليش العراقي مع مناشيء 
)جهات( مختلف����ة ومع الواليات 
املتحدة«. ومض����ى قائال: »صفقة 

مقاتلة متطورة قد طلبها العراق منذ 
فترة من الواليات املتحدة ولدينا 
إشارات ايجابية من الكونغرس ومن 
االدارة األميركية من أنها ستلبي 

طلب العراق«. 
وأض����اف: »احلكومة العراقية 
احلالية لم تعقد صفقة هذه الطائرات 
وس����تترك امر عقده����ا للحكومة 
املنتخبة وهي ليس لها  اجلديدة 
عالقة باالتفاقية األمنية املوقعة 

لتلفزيون العراقية احلكومي الليلة 
قبل املاضية: »ال صحة ملا نشر نقال 
عن قائد الق����وة اجلوية العراقية 
من أن صفقة الطائرات املقاتلة بني 
العراق وواشنطن في طريقها إلى 

التنفيذ«.
وقال ان »هذه الصفقة مصنفة 
ضمن األسرار العسكرية العراقية 
وأن املعلوم����ات املتوافرة ان هذه 
الصفقة وتتضمن 18 طائرة اف 16 

الدعم املقدم ألفغانستان سيسهم 
بطريقة ما في حتسني الوضع في 

العراق«.
الى ذلك، أفاد املتحدث باس����م 
احلكومة العراقية علي الدباغ بأن 
احلكومة العراقية املقبلة ستعقد 
صفقة شراء 18 طائرة أميركية نوع 
»إف 16« متطورة في إطار سعي 

العراق لبناء القوات اجلوية.
ف����ي تصريح  الدباغ،  وذك����ر 

بأي شيء في العراق ام ال«.
وأوضح����ت ان »بن الدن لديه 
قدرة على االختباء والس����بب في 
ذلك هو الطريقة التي يعمل بها الى 
جانب توافر اجلبال في أفغانستان 

وباكستان«.
وبين����ت رايس »كن����ا نعاني 
مشكلتني هما القاعدة في أفغانستان 
وتهديد صدام حسني، اال انني لم 
يس����بق لي أن اعتقدت ان تقليل 

عام 2003 مع اوامر الرئيس بيل 
كلينتون بقصف عدة مواقع هناك 

وقبل ذلك عام 1991«.
وتعليقا على من يرى ان قرار 
بوش غزو العراق بينما اليزال زعيم 
تنظيم القاعدة اسامة بن الدن طليقا 
أثر على انحراف الواليات املتحدة 
عن أولويات سياستها اخلارجية 
في ذلك الوقت قالت رايس ان »بن 
الدن كان سيبقى فارا سواء قمنا 

عواصم � وكاالت: قالت وزيرة 
الس����ابقة  اخلارجي����ة األميركية 
كوندوليزا رايس امس انه بالرغم 
من وجود عدد من القرارات ابان 
ادارة الرئيس جورج بوش »ترغب 
في العدول عنها« فان القرار الذي 
لن ترجع عنه أبدا هو قرار اإلطاحة 

باملقبور صدام حسني.
وأضافت رايس ف����ي لقاء مع 
محطة »ام.اس.ان.بي.سي« األميركية 
ان صدام »كان ميثل سرطانا في 

جسد الشرق األوسط..
ولكم أن تتخيلوا اآلن التنافس 
بني صدام حسني والرئيس االيراني 
محمود أحمدي جناد على التفوق 
النووي في الشرق االوسط.. وهذا 

احتمال واقعي«.
وأش����ارت رايس الى انه رغم 
بطء تشكيل احلكومة في العراق 
فان احلوار القائم حاليا يدور حول 
الش����يعة للسنة  »امكانية دعوة 
للمش����اركة في احلكومة اجلديدة 

واختيار رئيس الوزراء..
ابان  وم����ا كان ذلك ليح����دث 
حكم املقبور الذي كان التس����اؤل 
امكاني����ة جلوئه  س����يدور حول 
الستخدام األسلحة الكيماوية ضد 

جيرانه«.
وقالت رايس في معرض ردها 
على سؤال حول ما اذا كانت التزال 
ت����رى اآلن في 2010 ان صدام كان 
سيش����كل تهديدا مباش����را على 
الواليات املتح����دة »بالتأكيد كان 
صدام حسني يش����كل تهديدا، لقد 
س����حبنا الى احل����رب مرتني قبل 

نفى إصابته بوعكة أو نقله للمستشفى

السيستاني يدعو الكتل السياسية لبحث تشكيل الحكومة داخل العراق
الجامعة العربية تعلن انطالق 

التحضيرات لقمة بغداد العام القادم
القاهرة ـ يو.بي.آي: أعلنت جامعة الدول العربية انطالق 
ــة القادمة في العاصمة العراقية  الترتيبات لعقد القمة العربي
بغداد في شهر مارس القادم. وقال نائب األمني العام للجامعة 
أحمد بن حلي في تصريح نشر امس ان وفدا حكوميا عراقيا 
ــي بدأ العراق يتخذها  ــع األمانة العامة على اخلطوات الت أطل
ــب الترتيب الهجائي ألسماء  لعقد القمة العربية املقررة حس
الدول األعضاء باجلامعة. وقال بن حلي ان قمة بغداد ستعقد 
حتت شعار »التضامن مع العراق الشقيق« وأن األمانة العامة 
قدمت للوفد العراقي عرضا للجوانب التنظيمية واملراسمية 
واألمنية واإلعالمية املتبعة في تنظيم مؤمترات القمة العربية 
ــة لها. واكد حرص اجلامعة على اتخاذ  واملجاالت التحضيري
جميع اخلطوات واجلهود التي من شأنها اإلسهام في إجناح 

القمة وتيسير عمل وفود الدول األعضاء.
وعلى الرغم من التصريحات املتكررة بأن القمة ستعقد في 
زمانها ومكانها املقررين اال ان شكوكا كبيرة التزال حتوم حول 
امكانية عقدها في بغداد بسبب االوضاع االمنية في العاصمة 

العراقية وتباين آراء الدول العربية بشأن االوضاع هناك.

كربالء � وكاالت: دعت املرجعية الش����يعية العليا 
بزعامة علي السيستاني امس الكتل السياسية املعنية 
لبحث تشكيل احلكومة العراقية املقبلة داخل البالد 

وليس لدى دول اجلوار.
وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل السيستاني، 
أمام آالف من املصلني خالل خطبة صالة اجلمعة في 
صحن االمام احلسني في مدينة كربالء  جنوبي بغداد: 
»مرت على انتهاء االنتخابات العراقية أكثر من 7 أشهر 
والتزال احلوارات مستمرة بني الكتل السياسية للوصول 
إلى تفاهم مشترك من أجل تشكيل احلكومة العراقية«. 
وأضاف: »الذي نأمله ونرجوه من الكتل السياسية ان 

تكون اجتماعاتهم ولقاءاتهم داخل خيمة العراق وفي داخل البلد 
من اجل االطالع والتفاهم واحلوار وليس من الصحيح الذهاب الى 

دول اجلوار للبحث عن حل لتشكيل احلكومة العراقية«.
وتابع: »مطلوب من الكتل املعنية بتشكيل احلكومة العراقية ان 
تكون اجتماعاتها داخل العراق لكي يجري احلوار والتفاهم بشأن 
اإلسراع بتشكيل احلكومة وهناك انطباع سلبي لدى الشعب العراقي 

من بطء عملية تشكيل احلكومة ويرى ان هناك كثيرا 
من املماطلة والتسويف في عملية تشكيل احلكومة وان 

لهذا التأخير والتسويف تداعيات خطيرة«.
وأضاف أن »حوار تشكيل احلكومة البد ان يكون 
مبنيا على أسس ومبادئ دستورية وليس وفق األهواء 
والرغبات لهذه الكتلة او تل����ك.. البد ان يكون هناك 

احترام للدستور«.
وذكر: »ليس من منهج املرجعية الشيعية العليا 
ان تقيم أداء هذه الكتلة السياس����ية او تلك إيجابا او 
سلبا كما ليس من منهجها ان تقيم مسار او متبنيات 
هذه الكتل����ة بل منهجها منذ الس����نوات املاضية انها 
تقدم املش����ورة والنصيحة وتبدي الرأي لقادة الكتل السياسية 
مبا يحقق املصالح العليا للش����عب العراقي للحفاظ على وحدة 

العراق وصفوفه«.
الى ذلك نفى مقرب من املرجع الشيعي االعلى في العراق آية 
اهلل الس����يد علي السيس����تاني اصابته بوعكة صحية ونقله الى 

املستشفى مؤكدا انه يتمتع بصحة جيدة.

استقبال حاشد لألمير بندر بن سلطان في الرياض

مرّوج مشروع بناء مسجد قرب موقع
الفلسطينيون يتهمونها بـ »قتل« فرص استئناف مفاوضات السالماعتداءات 11سبتمبر يرفض تمويله بأموال أجنبية

إسرائيل تستأنف االستيطان في القدس المحتلة
والقاهرة تلّوح بعزمها المطالبة بدولة فلسطينية

عزف السالم الوطني خطأ يحرج رئيسة سويسرا في النرويج

الئحة في الواليات المتحدة
بأكثر عشر مجموعات معادية إلسرائيل

نيويورك � أ.ف.پ: اكد مروج املشروع املثير للجدل 
لبناء مسجد قرب املوقع السابق ملركز التجارة العاملي 
الذي استهدفته اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك 
ام����س األول ان املركز س����يتم متويله حصرا بأموال 
أميركية، قاطعا الطريق بذلك امام أي مشاركة مالية 
من جانب »جمعيات حتمل قيم����ا معادية للواليات 
املتحدة«. وأكد شريف اجلمال في تصريحات لقناة »ان 
واي وان« احمللية »لن نقبل ماال من إيران،  لن نقبل 
ماال من منظمات حتمل قيما معادية للواليات املتحدة«. 
وقال اجلمال »انه مشروع اميركي، انا اميركي، ولدت 
في مستش����فى في بروكلني )احد احياء نيويورك(، 

جميع املشاركني في هذا املشروع اميركيون«.
واثار مشروع املس����جد واملركز الثقافي املعروف 
باسم »بارك 51« او مش����روع قرطبة، جدال حادا في 

الواليات املتحدة.

ويعتبر معارضو املشروع الذي يفصله شارعان 
عن املوقع السابق لبرجي مركز التجارة العاملي اللذين 
دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ان وجود مسجد 
في هذه املنطقة سيعتبر إساءة الى ذكرى الضحايا ال� 
2752. وقال اجلمال »بصفتي الفردية، وبصفتي مسلما، 
لم ار يوما موجة ماثلة من الالمنطق،  والعنصرية، 

وعدم التسامح والكراهية«.
وأضاف »بعضهم يربطنا باملتطرفني الذين اخذوا 
ديني رهينة«، مستبعدا نقل موقع املسجد الى مكان 
آخر. وتابع »نريد تش����ييد مبن����ى يعكس افضل ما 
ميكن لنيويورك تقدميه«، الفتا الى ان احلملة جلمع 
التبرعات لصالح املشروع لم تبدأ بعد، إال ان أشخاصا 

عدة ابدوا اهتماما باملوضوع.
وقال »شركات كبيرة عدة، فاعلو خير ومؤسسات 

ترغب في متويل هذا املشروع اتصلوا بنا«.

عواصم � أ.ف.پ: عاودت إسرائيل اطالق 
البناء االس���تيطاني في القدس الشرقية 
بإعالنها امس مناقصة لبناء وحدات سكنية 
جديدة، في خطوة اثارت غضب القيادة 
الفلسطينية التي اتهمتها ب� »قتل« فرص 

استئناف مفاوضات السالم.
وقررت وزارة االس���كان اإلسرائيلية 
طرح مناقصة لبناء 238 وحدة س���كنية 
جديدة في حيي راموت وبيسغات زئيف 
االستيطانيني بالقدس الشرقية على ما 

أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ودانت السلطة الفلسطينية هذا املشروع 
بشدة متهمة احلكومة اإلسرائيلية ب� »قتل« 
فرص استئناف مفاوضات السالم املتعثرة 

اصال بسبب استمرار االستيطان.
وتعتبر املناقصة اإلسرائيلية األولى 
من نوعها منذ انتهاء فترة جتميد البناء 
لعش���رة اشهر في مس���توطنات الضفة 

الغربية في 26 سبتمبر.
ومع ان قرار التجميد لم يشمل القدس 
الشرقية التي احتلتها اسرائيل في العام 
1967، اال ان احلكومة اإلسرائيلية تفادت 
ط���رح مناقصات بناء فيها في األش���هر 

املاضية.
وقال كبير املفاوضني الفلس���طينيني 
صائب عريقات لفرانس برس »ندين هذا 
القرار بشدة ونحمل احلكومة اإلسرائيلية 
مس���ؤولية انهيار املفاوض���ات وعملية 

السالم«.

ودعا عريق���ات اإلدارة األميركية الى 
»حتميل احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية 

انهيار املفاوضات وعملية السالم«.
الرئاس���ة  الناطق باس���م  كم���ا دان 
القرار  ابو ردين���ة  الفلس���طينية نبيل 
اإلسرائيلي مؤكدا في بيان ان »اجراءات 
إسرائيل تقوض جهود استمرار العملية 
السلمية« وحذر ابو ردينة من ان »فشل 
العملية السلمية يهدد بجر منطقة الشرق 

األوسط الى دوامة العنف«.
ويعتبر الفلس���طينيون ان مواصلة 
البناء في الضفة الغربية مبا فيها القدس 
الشرقية يستبق نتائج مفاوضات السالم 
ويجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 

ومتصلة امرا مستحيال.
وصرحت حغيت عفران املسؤولة في 
حركة »السالم اآلن« اإلسرائيلية املناهضة 
لالستيطان لفرانس برس بأنه »واضح 
ان هذا اإلعالن خطوة سياسية تستهدف 
عرقلة اس���تئناف مفاوضات السالم مع 

الفلسطينيني«.
وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت 
على موقعه���ا االلكتروني بأن احلكومة 
اإلسرائيلية اعطت الضوء االخضر بعد 
ابالغ واشنطن التي ضغطت على إسرائيل 

كي حتد من حجم اعمال البناء املقررة.
وكان اعالن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية 
في مارس عن مشروع بناء في حي آخر 
من القدس الشرقية، خالل زيارة كان يقوم 

بها نائ���ب الرئيس االميركي جو بايدن، 
اثار استياء شديدا في واشنطن. واضطر 
نتنياهو الى التعبير عن »أسفه« للتوقيت 

الذي اختير لذلك اإلعالن.
الفلس���طيني محمود  الرئيس  وكان 
عباس اع���رب امس االول ع���ن تفاؤله 
بنجاح اجلهود األميركية الرامية الى اقناع 
اسرائيل بتجميد االستيطان من اجل إعادة 

إطالق مفاوضات السالم.
وقال عباس »مل���اذا ال نتأمل ان تقنع 
الواليات املتحدة إسرائيل بوقف االستيطان 
الن املطلوب ليس شيئا كثيرا بل قضية 
االستيطان فقط الذي هو بالنسبة لنا عمل 

غير شرعي على االرض الفلسطينية«.
وقد دعمت اجلامعة العربية في التاسع 
من اجلاري موقف عباس الرافض الستمرار 
املفاوضات في ظل االستيطان لكنها أمهلت 
واشنطن شهرا لتس���وية اخلالف حول 

االستيطان.
وتعتبر إس���رائيل القدس عاصمتها 
»األبدي���ة واملوح���دة« بينم���ا يعتب���ر 
الفلسطينيون الش���طر الشرقي احملتل 

من املدينة عاصمة دولتهم املستقبلية.
ويقيم نحو 270 ألف فلس���طيني في 
القدس الشرقية حيث يقطن ايضا نحو 
200 ألف إسرائيلي في 12 حيا استيطانيا 

اقيمت منذ احتاللها عام 1967.
الى ذلك حذر وزير اخلارجية املصري 
احمد ابو الغيط من انه اذا استمر مأزق 

االس���تيطان اإلس���رائيلي فان اجلامعة 
العربية قد تضطر الى دعوة االمم املتحدة 

الى االعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي تصري���ح لقن���اة اجلزيرة من 
بروكس���ل عل���ى هامش اجتم���اع دولي 
مخصص لباكس���تان قال ابو الغيط ان 
اجلامعة العربي���ة، اذا طالت العرقلة قد 
»تطلب من األمم املتحدة االعتراف بالدولة 

الفلسطينية ضمن حدود 1967«.
وأضاف انه ميكن للجامعة ان تطلب 
أيض���ا م���ن األمم املتحدة من���ح الدولة 
الفلس���طينية مقعدا كامل العضوية كما 

تستحقه.
واثار ابو الغيط القضية مع نظرائه 
األملاني غيدو فسترفيلي والفرنسي برنار 
كوشنير والبريطاني وليام هيغ واالسباني 
ميغل انخيل موراتينوس وااليطالي فرانكو 
فراتيني، خالل عش���اء مساء امس االول 
في بروكس���ل نظمته وزيرة اخلارجية 

األوروبية كاثرين آشتون.
ولم يستبعد برنار كوشنير نفسه ان 
ينظر مجلس األمن الدولي في قيام الدولة 

الفلسطينية اذا »استمر املأزق«.
اال ان وزير اخلارجية االيطالي فرانكو 
فراتيني اعتبر ان »االحتاد األوروبي ليس 
له موقف موحد من هذه املسألة ويتعني 
علينا مناقشتها« مضيفا »من املهم جدا 
دعم اجلهود املصرية لدفع اإلسرائيليني 

والفلسطينيني على التفاوض«.

� يو.بي.آي: نشرت  واشنطن 
رابطة مكافحة التشهير في الواليات 
املتحدة الئحة بأكثر عشر مجموعات 
معادية إلسرائيل. وقالت الرابطة 
في بيان ان هذه املجموعات تنظم 
مظاهرات تنش����ر رسائل معادية 
إلسرائيل والصهيونية وتسعى 
لتقويض الدولة العبرية من خالل 
نشر بروباغندا معادية وتعمل على 
مقاطعة إسرائيل وتطلق حمالت 

لفرض عقوبات عليها.

وأش����ارت إلى ان هناك مئات 
إال  املعادية إلسرائيل  املجموعات 
انها حددت األكبر واألكثر تأثيرا 

ونشاطا. 
وأضافت ان »هذه املجموعات ال 
تروج للسالم بل تنشر بروباغندا 
ملهاجمة ش����رعية إسرائيل. نريد 
أن يعلم األميركيون من هي هذه 
املجموعات ومباذا تعنى أي إزالة 

الشرعية عن الدولة اليهودية«.
العشر هي:  وهذه املجموعات 

»حتركوا اآلن لوقف احلرب وإنهاء 
العنصرية« و»العودة« و»مجلس 
العالقات االميركية االس����المية« 
و»أصدقاء سبيل أميركا الشمالية« 
و»إذا عرف األميركيون« و»حركة 
الدولي����ة« و»صوت  التضام����ن 
يهودي من أجل السالم« و»جمعية 
األميركي����ني املس����لمني« و»طالب 
من أج����ل العدالة في فلس����طني« 
و»احلملة األميركية إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي«.

 عودة االمير بن���در ملعاودة 
نشاطه السياس���ي تأتي وسط 
ارتياح واسع بني أنصاره ومؤيديه 
ممن يرون فيه شخصية فريدة، 
من نوعها على مستوى العالم، 
إذ عمل ط���وال عقود أربعة، مع 
ثالثة ملوك سعوديني في مواقع 
مختلفة، طيارا ومقاتال وملحقا 
عس���كريا، وس���فيرا لبالده في 
واشنطن، توكل اليه أدق املهام 

وأصعبها.
وقد جن���ح في حتقيقها كلها 
نتيجة خبرته وكفاءته الذهنية 
وحيويته وعالقاته الوطيدة، مع 
ساسة العالم، وصناع القرار في 

أميركا.
 وقال خبير سياسي إن مجيء 
بندر، مع التحرك املتزايد لوزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيصل، يشكالن حضورا مهما في 
ظل الظروف السياسية احلساسة 

التي متر بها املنطقة.

بن عبدالعزيز رئيس االستخبارات 
العامة، واألمير محمد بن نايف 
مس���اعد وزير الداخلية واألمير 
عبدالعزيز بن فهد رئيس ديوان 
الوزراء واألمير  رئاسة مجلس 
سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز 
مساعد األمني العام ملجلس األمن 

الوطني.

الري���اض � إيالف: وصل إلى 
العاصمة السعودية الرياض مساء 
امس االول األمير بندر بن سلطان 
بن عبدالعزيز األمني العام ملجلس 
األمن الوطني السعودي قادما من 
لندن بع���د فترة نقاهة فرضتها 

عمليات جراحية أربع.
األمير بندر ومبجرد أن حطت 
به طائرة ملكي���ة خاصة، خف 
م���ن املطار للس���الم على خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزي���ز والنائب الثاني 
لرئيس مجل���س الوزراء األمير 
نايف بن عبدالعزيز وفقا لتقاليد 
األسرة السعودية املالكة وعاداتها 

البروتوكولية.
 وبعث األمير بندر االرتياح 
في محيا مستقبليه وهو يقابلهم 
بابتس���امته وصحته اجليدة ما 
يؤشر الى جتاوزه محنة املرض 

الطويل.
وتقدم مستقبليه األمير مقرن 

االمير بندر بن سلطان

ــار« بصحبة زوجها روالند هوسني »الثالث إلى اليسار« اثناء التقاط صورة رسمية مع العائلة امللكية النرويجية وذلك قبيل حفل العشاء في القصر امللكي بأوسلو  )رويترز( ــرا دوريس لوتارد »الثانية إلى اليس ــة سويس رئيس

الفرقة ستتأكد من أن لديها النوتة املوسيقية الصحيحة عندما 
تعزف السالم الوطني خالل املراسم التي ستعقد الحقا.

وكان في اس���تقبال لوتارد وزوجها، ملك النرويج هارالد 
وامللكة س���ونيا، وولى العهد االمير هاكون وزوجته االميرة 
ميت ماريت. وأقامت األس���رة امللكية النرويجية مأدبة غداء 

رسمية للرئيسة السويسرية وزوجها.

السويسري الذي كان في استقبال الرئيسة بالقصر امللكي إنه 
بدال من عزف السالم الوطني السويسري، عزفت الفرقة التابعة 
للقوات املسلحة النرويجية »حلنا غير معلوم«. وقال التقرير 

إن الفرقة استعانت بأوراق نوتة موسيقية قدمية.
وقال امليجور روني ويكي، املتحدث باسم الفرقة للوكالة، 
»ليس لدينا تعليق فوري حتى نعلم ما الذي حدث«. وأضاف ان 

اوسلو � وكاالت: فوجئت رئيسة سويسرا دوريس لوتارد 
والوفد املرافق لها الذي وصل الى النرويج امس االول في زيارة 
رسمية أثناء استقبال األسرة امللكية النرويجية لها في القصر 
امللكي في أوسلو بأن فرقة املوسيقات العسكرية عزفت مقطوعة 

خاطئة بدال من ان تعزف السالم الوطني السويسري.
وذك���رت وكال���ة »ان تي بي« النرويجي���ة نقال عن الوفد 

آية اهلل السيد علي السيستاني


