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دبي ـ أ.ف.پ: في رسالة صوتية موجهة الى الشعب الفرنسي بثت 
قناة اجلزيرة مقتطفات منها امس، وجه زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن 

الدن حتذيرا الى فرنسا وطالب بانسحاب قواتها من افغانستان.
وقال بن الدن في التسجيل »السبيل حلفظ أمنكم هو رفع مظاملكم 
واهمها انســـحابكم من حرب )الرئيس االميركي السابق جورج( بوش 

املشؤومة في افغانستان« حيث ينتشر 3750 جنديا فرنسيا.
وأضاف بن الدن »املعادلة بسيطة واضحة فكما تقتلون تقتلون وكما 

تأسرون تؤسرون وكما تهدرون امننا نهدر أمنكم والبادي اظلم«.
وقال »ال يستقيم ان تشاركوا في احتالل بالدنا وقتل نسائنا وأطفالنا 

ثم تريدون العيش بأمن وسالم«.
وتابع »ان تعســـفتم ورأيتم ان من حقكم منـــع احلرائر من وضع 

احلجاب أليس من حقنا ان نخرج رجالكم الغزاة بضرب الرقاب؟«.
وبـــرر خطف الرهائن األجانب قائال »اختطاف خبرائكم في النيجر 

رد فعل على ظلمكم جتاه املسلمني«.

بن الدن يحذر فرنسا ويطالبها باالنسحاب من أفغانستان

خيرت فيلدرز يشيد بالمستشارة األلمانية 
في »قيادة االنتقاد لإلسالم«

بلير يواجه إمكانية االستدعاء للتحقيق مجددًا 
لتضارب شهاداته حول حرب العراق

سلطنة عمان: ال ضرورة لتغيير مسمى »الجامعة«

الهاي ـ د.ب.أ: أشاد النائب الهولندي اليميني 
املتطرف املعادي لإلسالم، خيرت فيلدرز، بالدور 
الذي لعبته املستشارة األملانية أجنيال ميركل في 

»انتقاد اإلسالم«.
وذكر فيلدرز، الـــذي يتزعم »حزب احلرية« 
اليمينـــي املتطرف، خالل خطابه أمـــام البرملان 
الهولنـــدي في الهاي أمس األول أن املســـيحيني 
الدميوقراطيني في أملانيا ، الذين تتزعمهم ميركل، 

تولوا »القيادة في مجال انتقاد اإلسالم«.
وأشاد فيلدرز بتصريحات املستشارة األملانية 
وحليفها زعيم احلزب املسيحي االجتماعي البافاري، 

هورست زيهوفر، حول املشكالت اخلاصة باندماج 
املهاجرين في املجتمع، وقال في خطابه الذي نشره 

حزبه أمس: »السيدة ميركل، معك حق«.
وأضاف فيلدرز خالل نقاش برملاني حول برنامج 
احلكومة األقلية اجلديدة التي يدعمها، واملكونة من 
اليمينيني الليبراليني واملسيحيني الدميوقراطيني : 
»عندما تقول املستشارة األملانية بنفسها إن املجتمع 
متعدد الثقافات فشل متاما فإن هذا يعني شيئا.. 
أهم سياسية للمسيحيني الدميوقراطيني في أهم 
دولة أوروبية كسرت احملظور وقالت كيف يبدو 

األمر، وقالت ما يفكر فيه ماليني الناس«.

لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: يواجه رئيـــس الوزراء 
البريطاني األسبق توني بلير احتمال االستدعاء 
لإلدالء بشـــهاداته أمام جلنة التحقيق في حرب 
العراق مرة أخرى بعدما تبني أن رئيســـها جون 

تشيلكوت وجد تضاربا في شهادته األولى.
وقالت صحيفة ديلـــي ميل الصادرة أمس إن 
بلير الذي يشـــغل حاليا منصب مبعوث اللجنة 
الرباعية لعملية الســـالم في الشرق األوسط هو 
واحد من قائمة أســـماء ميكن أن يطلب التحقيق 
منها تقدمي شـــهادات أخرى في جولة جديدة من 

جلسات االستماع سيجريها العام املقبل.
واضافت الصحيفة نقال عن مصادر في احلكومة 
البريطانية أن تشيلكوت وأعضاء جلنة التحقيق 
في حرب العراق يريـــدون احلصول على املزيد 

من األدلة من بلير بعد حتديد ثغرات في شهادته 
السابقة حول مشـــروعية احلرب واملرحلة التي 
ســـبقت الغزو في العام 2003، واشـــارت إلى أن 
املصادر أصرت على أن جلنة التحقيق في حرب 
العراق لم تتخذ أي قرار حتى اآلن بشأن استدعاء 
بلير ونفت أن يكون رئيســـها تشيلكوت يعتزم 
توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
الشهر املقبل بهذا الشأن. ونسبت الصحيفة إلى 
مصادر مقربة من جلنة التحقيق قولها »إن اعضاء 
اللجنة يعكفون حاليا على دراسة مذكرات بلير 
)رحلة( للحصول على املزيد من االيضاحات عن 
دوافعه وقراراته بشأن املشاركة في غزو العراق.. 
وسيتخذون قرارا الشهر املقبل بشأن االفراد الذين 

يريدون استدعاءهم لتقدمي شهادات جديدة«

القاهرةـ  كونا: جددت سلطنة عمان حتفظها على 
قرار قمة سرت، مؤكدة أنها ال ترى ضرورة تستدعي 
تغيير مسمى جامعة الدول العربية كما أنها ال توافق 
على انشاء قوات حفظ سالم عربية اال اذا مت االفصاح 
عن األهداف االستراتيجية إلنشاء مثل هذه القوات 

والدور االستراتيجي الذي سيوكل اليها.
ودعت سلطنة عمان في مذكرة بعثتها مندوبية 
عمان الدائمة لدى جامعة الدول العربية الى االمانة 
العامـــة للجامعة الى ضـــرورة احلفاظ على ميثاق 
جامعة الـــدول العربية وأنه اذا كان البد من تطوير 
املنظومة القانونية للجامعة فانه من األفضل أن يتم 
ذلـــك من خالل اضافة »فصول« الى ميثاق اجلامعة 

دون احلاجة إلى بروتوكول.

واضافت املذكرة أنه اذا أريد تطوير جامعة الدول 
العربية بشكل كامل فان السلطنة ترى انه البد من 
التفاوض على اتفاقية جديدة في هذا الشأن محذرة من 
التداعيات اخلطيرة التي قد تترتب على أية خالفات 
عربية بشأن قرار قمة سرت االستثنائية حول تطوير 
منظومة العمل العربي املشترك. واوضحت املذكرة 
»انه اذا كانت املناقشات حول تطوير منظومة العمل 
العربي املشترك ستفضي الى خالفات عربية تضعف 
التضامن العربي فانه من االفضل تأجيلها واستخدام 
نتائج مناقشات قمة سرت كأساس للدراسات من قبل 
متخصصني من الدول العربية وإعطاؤهم الوقت الكافي 
للنظر فيما ميكن أن يكـــون متوافقا عليه لتحقيق 

أهداف العمل العربي املشترك«.

»اإلندبندنت«: روسيا تعود
إلى أفغانستان ضمن صفقة أميركية

كشفت صحيفة » اإلندبندنت« البريطانية امس ان روسيا 
وافقت على العودة الى افغانســـتان بناء على طلب من دول 
حلف شمال األطلسي »الناتو« بعد خروجها من أفغانستان 

قبل 21 عاما.
وذكرت الصحيفة ان القوات الروسية ستضطلع بتدريب 
اجليـــش األفغاني ووحدات مكافحة املخـــدرات، كما يجري 
معها الناتو محادثات حول إمكانية تزويد القوات األفغانية 

بطائرات مروحية وتدريب طياريها.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« عن الصحيفة 
»يتوقع ان يعلن في مؤمتر الناتو الذي سيعقد في العاصمة 
البرتغالية لشـــبونة عن توقيع اتفاقية مع روسيا تسمح 
بنقل اإلمدادات الى قوات احللف العامة في أفغانستان عبر 

أراضيها، عوضا عن األراضي الباكستانية«.
وتســـاءلت الصحيفة عن املقابل الذي ســـتحصل عليه 
روسيا، قائلة: »الرئيس األميركي باراك أوباما قد تخلى عن 
نظام الدرع الصاروخي في پولندا والتشيك مقدما، وحصلت 

موسكو على وعد بالتشاور معها حول اي برنامج بديل«.
وتريد موســـكو ايضا من الناتو ان يقبل وجود القوات 
الروسية في أوســـيتيا اجلنوبية حيث بقيت مرابطة هناك 
بعـــد انتهاء احلرب التي اندلعـــت بينها وبني جورجيا قبل 

سنتني.
ويخشى ان تستغل حركة طالبان موضوع عودة روسيا الى 
افغانستان بسبب احلساسية التي يشكلها ذلك لدى املواطنني 

األفغان الذين ترتبط روسيا في ذاكرتهم بأحداث أليمة.
ومن جانبه، قال األمني العام حللف شمال األطلسي اندرس 
فو راسموســـن امس ان احللف يعتقد انه اقترب من بداية 
جديدة للعالقات مع روســـيا تشمل تعاونا اكبر في احلرب 

األفغانية وتعاونا بشأن أنظمة الدفاع الصاروخية.
وقال راسموسن في حديث لصحيفة »فاينانشال تاميز« 
ان مشاركة الرئيس الروســـي دميتري مدڤيديڤ في القمة 
السنوية للحلف الشهر املقبل ستعزز العالقات بني اجلانبني 
بعد توترها بسبب احلرب التي خاضتها موسكو مع جورجيا 
عام 2008. وأضاف راسموســـن: »ستكون قمة مهمة للغاية 
بني حلف شـــمال األطلسي وروســـيا وبالقطع أهم مناسبة 
للتعاون منذ قمة روما عام 2002 حني شكلنا مجلس حلف 

شمال األطلسي وروسيا«.

مأدبة ملكية وطلقات مدفعية
احتفاء بأمير قطر في بريطانيا

لندنـ  أ.ف.پ: أقامت ملكة بريطانيا اليزابيث 
الثانية مأدبة رسمية احتفاء بأمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني الذي يقوم بزيارة دولة 
الى بريطانيا برفقة زوجته الشيخة موزة بنت 

ناصر المسند.
وحل أمير قطر ضيف شرف على المأدبة التي 
أقيمت امس األول في قصر وندسور بمشاركة 
عدد من أفراد العائلة المالكة باالضافة الى رئيس 

الوزراء ديڤيد كاميرون.
ووصل أمير قطر الى وندسور )غرب لندن( 
حيث اســـتقبلته الملكة، خالل زيارة تستغرق 
ثالثة أيـــام تهدف الـــى تعزيز التجـــارة بين 
البلديـــن وحظوظهما في اســـتضافة نهائيات 

كأس العالم.
وقالت الملكة خالل المأدبـــة: »هذه الزيارة 

مناسبة لنا لنحتفل بالعالقة الوطيدة بيننا«.
وشارك في المأدبة عدد من الوزراء القطريين 
باالضافة الى ولي العهد البريطاني األمير تشالز 

)61 عاما( وزوجته كاميال دوقة كورنوال.
وأجرى الشيخ حمد في وقت سابق محادثات 

مع كاميرون.

وتعهد المسؤوالن في بيان مشترك صدر عن 
الحكومة البريطانية في اعقاب االجتماع بـ »اقامة 

شراكة جديدة ودينامية للمستقبل«.
كما تعهدا بتوطيد العالقات حول مسائل عدة 
وركزا على التجارة »كمكون أساسي للعالقة«.

وأشار أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني 
الى انهـما يعتزمان اقامة عالقات تجارية جديدة 
ومنتدى استثمارات من اجل تعزيز التطور في 

المنطقة.
وبريطانيا هدف مميز لالستثمارات الكبيرة 

التي تقوم بها قطر في الخارج.
واشترت قطر في مايو الماضي محالت هارودز 
في لندن بـ 1.5 مليار جنيه استرليني )1.7 مليار 
يورو(، كمـــا ذكرت الصحافة. وتمتلك قطر %7 
مـــن بنك باركليز البريطاني وأكثر من 25% من 

متجر سانسبوريز الكبير.
وأطلقت المدفعية طلقـــات للترحيب بأمير 
قطر قبل ان يستقل عربة تجرها الخيل بصحبة 

الملكة.
واستعرض أمير قطر حرس الشرف بصحبة 

األمير فيليب.

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يجوالن على معرض املقتنيات امللكية في قصر وندسور أمس األول  )ا.پ(

صالة اجلنازة على جثمان حاكم إمارة رأس اخليمة وفي اإلطار صورة خليفته الشيخ سعود بن صقر القاسمي   )ا.ف.پ(

هل يعيد متمردو الجمهوريين المجد الذي أضاعه بوش؟
واشنطنـ  د.ب.أ: تنبأت سارة بالني مؤخرا بنجاح 
حزبها اجلمهوري في االنتخابات األميركية املزمعة في 
الثاني من نوفمبر املقبــــل قائلة مؤخرا في كلمة لها 
بأحد املؤمتــــرات االنتخابية في والية نيفادا: »قريبا 

سيصبح بإمكاننا أن نرقص«.
يبدو أن احلاكمة السابقة لوالية آالسكا على وشك 
حتقيق هذا الفوز، فعلى الرغم من أن اجلمهورية بالني 
لن تستطيع حتقيق الفوز املزدوج الذي تسعى إليه 
أال وهو »دحر« الدميوقراطيني في غرفتي الكونغرس، 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إال أن هناك مؤشرات 
على حتقيق اجلمهوريني نصرا هائال في مجلس النواب 
قد يعود عليهم بـ 55 مقعدا جديدا والذي من شأنه أن 
يطيح برئيسة مجلس النواب الدميوقراطية نانسي 

بيلوسي التي يبغضها اجلمهوريون شخصيا.
إذا حدث وفاز اجلمهوريــــون بتركيبتهم احلالية 
فإن الرئيس األميركي باراك أوباما لن يواجه أغلبية 
في الكونغرس فقط بل ســــتكون هذه األغلبية أكثر 

محافظة من اجلمهوريني التقليديني. ويعود الفضل 
الرتفاع شعبية اجلمهوريني بعد الهزمية املنكرة التي 
تلقوها على جميع اجلبهات عام 2008 إلى حركة »حفل 
الشاي« اجلمهورية، تلك الظاهرة التي تغلب بشكل 

رئيسي على انتخابات الكونغرس هذا العام.
أصبحت هذه املجموعــــة اليمينية املتطرفة التي 
حتظى بدعم بالــــني مبثابة موجة داخل اجلمهوريني 
مبا لها من قوة لم يحســــب لهــــا الدميوقراطيون وال 
مؤسسة اجلمهوريني أنفسهم حسابا حيث أصبحت 
هذه احلركة مبثابة ناطق باســــم ماليني املســــتائني 
واحملبطني واحلانقني في أميركا، وهم الســــاخطون 
على سياسة أوباما التي يعتبرونها ماركسية تكرس 
ســــلطان الدولة على حساب الفرد ويرون أنها »ضد 

واشنطن القدمية«.
يعود اسم احلركة إلى »حفل الشاي« الذي أقيم في 
مدينة بوسطن عام 1773 عندما رفض مهاجرو العالم 
اجلديد سياسة الضرائب التي فرضها عليهم احملتل 

اإلجنليزي آنذاك. وقام الثوار برمي شحنات من الشاي 
في امليناء احتجاجا على السياسة البريطانية.

أما اآلن فــــإن القاعدة اجلمهورية تدخل انتخابات 
الكونغرس بحماس واســــتنفار زائدين بشــــكل غير 
مسبوق منذ عام 1994 عندما اجتمع اجلمهوريون على 

كراهية الرئيس األميركي آنذاك بل كلينتون.
ولكن سلطة حركة »حفل الشاي« لها ثمنها حيث 
قضى مرشحو هذه احلركة على املستقبل السياسي 
ملنافسيهم من اجلمهوريني أنفسهم أثناء االنتخابات 

التمهيدية الداخلية للحزب.
وسينجح عشرات من هؤالء في احلصول على مقعد 
في مجلس النواب، وبعضهم ســــيحصل على مقعد 
في مجلس الشــــيوخ أيضا »بالطبع ليسوا جميعهم 
ولكــــن عددا كبيرا من حركة حفل الشــــاي يعتبرون 
متطرفني أصحاب رؤى غريبة« حسبما أوضح أعضاء 
احلركة املعروفون بكراهيتهم للمثليني جنسيا والذين 
يعارضون املركزية ويعتزمون إلغاء جميع الوزارات 

األميركية باستثناء وزارتي الدفاع واخلارجية.
لقد ترددت قيادة احلزب اجلمهوري وقتا طويال قبل 
أن تستجيب لضغوط هؤالء املتطرفني اجلمهوريني على 
مضض. بل إن املرشحني اجلمهوريني الذين يسعون 
لتولي قيادة احلزب بدال من قيادته احلالية حصلوا 
على دعم مالــــي من الصندوق املركزي للحزب خالل 

اجلولة االنتخابية األخيرة.
وحرص اجلمهوريون الذين كانوا معتدلني سابقا 
مثل جون ماكني علــــى امليل ناحية اليمني للمحافظة 
على فرصهم في الفوز مســــتخدمني في ذلك شعارات 

تؤكد هذا امليل صراحة.
ويعتقد بعض املراقبني أن عددا كبيرا من مرشحي 
هذه احلركة سينجحون في الفوز في انتخابات مجلس 
النواب إلى درجة أنهم سيصبح باستطاعتهم تشكيل 

كتلة برملانية خاصة داخل اجلمهوريني أنفسهم.
ورغم عدم وجود برنامج رســــمي مشترك حلركة 
»حفل الشاي« إال أن جميع املرشحني مجمعون على 

أن هدفهم األول هــــو إلغاء اإلصالحات التي اعتمدها 
أوباما على النظام الصحي.

ولكن هل يتحد هؤالء أيضا على إلغاء وزارة التعليم 
علــــى األقل باإلضافة إلى ضريبة الدخل بشــــرائحها 
احلالية ورمبا إلغاء السلطات األميركية املعنية بشؤون 
الضرائب وكذلك نظام التأمني االجتماعي لصالح صناديق 
خاصة؟ رغم صعوبة تطبيق هذه األهداف املتشددة 
إال أن الضغوط التــــي متثلها هذه احلركة األصولية 
رمبا أدت إلى انشقاق داخل صفوف اجلمهوريني، لذا 
فإن بعض استراتيجيي احلزب اجلمهوري أقروا بأن 

»حفل الشاي« سالح ذو حدين.
أما فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشــــيوخ فإن 
مسالب احلركة غلبت محامدها حيث إن بعض فائزي 
هذه احلركة في االنتخابات التمهيدية متشددون لدرجة 
أنه من املرجح أنهم سيفشلون بالتأكيد في انتخابات 
الثاني من نوفمبر املقبل في دوائر كان يعتقد من قبل 

أن النصر فيها حليف للجمهوريني.

وفاة حاكم إمارة رأس الخيمة..
 وولي العهد سعود بن صقر يتسلم مقاليد اإلمارة

وعلى صعيـــد متصل وفيما يتعلق 
برسالة الشيخ خالد والتي يقول فيها 
ان اخلالفة من نصيبه، يقول متابع من 
دبي لـ »إيالف« ان الشيخ خالد يعلم انه 
ال ميلك اإلمكانات التي متكنه ان يكون 
خليفة، ويرون انـــه فقد آخر حظوظه 
بوفاة والده الذي أمضى آخر أيام مرضه 

في غيبوبة. 
وأوضح هذا املصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان »الشيخ خالد يعتبر 
نفسه ولي العهد ونائب احلاكم الشرعي 
بدال من اخيه الشـــيخ سعود ويتسلح 
مبرســـوم صادر عن والده في فبراير 
2004 يعيده الى منصبه بعد سنة من 
إزاحته وتعيني الشيخ سعود مكانه«. 
وتابع »ليس هناك اي خطر على األرض 
لهذه اخلالفات واإلشـــكالية السياسية 

وتتم معاجلتها بالسبل الهادئة«.
وقال مصدر مقرب من الشيخ خالد 
لوكالـــة فرانس برس انه لم يتمكن من 
حضور جنازة والده إذ »منع من مغادرة 

قصره« برفقة حراسه.
وذكر املصدر ان 3 من أقرباء الشيخ 
خالد قالوا له انه ميكنه احلضور لكن 
دون حراسه، اال انه فضل اال يشارك في 

اجلنازة في ظل هذا الشرط.
وقال في رسالته أمس »تابعنا بقلق 
شديد ما حدث مؤخرا في رأس اخليمة 
حيث انحرفت عما رسمه والدنا رحمه 
اهلل«. وقام رجال شـــرطة مســـلحون 
برشاشات بتأمني حماية املسجد حيث 
أقيمت صالة اجلنازة، فيما طافت مروحية 

عسكرية فوق املنطقة.
كما انتشرت سيارات مصفحة حتمل 
أســـلحة رشاشة على احد الدوارات في 

املدينة.

قصر اإلمارة وأعلن نفسه حاكما، إال أن 
قوات األمن تدخلت واحتجزته في إحدى 

غرف القصر. 
وقال الشـــيخ خالد في رسالته »أما 
وقد اختاره اهلل مشيرا الى والده الراحل، 
فعلينا حتمل مسؤولياتنا بصفتنا حاكم 
رأس اخليمة وحتمل واجبات والتزامات 
بلدنا امللقاة علـــى عاتقنا مبا يتفق مع 
القانون والدستور«. واضاف »في األيام 
املقبلة ســـنقوم باالجتماع  واألسابيع 
بالعائلة واألصدقـــاء وأعضاء املجلس 
األعلى حلـــكام اإلمارات وحتديد جدول 
أعمال املائـــة يوم األولى مـــن قيادتنا 
القانونية ومتابعة تنفيذ قرار والدنا«.

وقال في رسالته أمس »تابعنا بقلق 
شديد ما حدث مؤخرا في رأس اخليمة 
حيث انحرفت عما رسمه والدنا رحمه 

اهلل«.

من أمس.
هذا، وقد أعلن املجلس األعلى حلكام 
دولة اإلمارات أمس مباركته تولي الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي مقاليد احلكم 

في إمارة رأس اخليمة.
وأكد املجلس األعلى في بيان أصدرته 
وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات 
بهذه املناسبة دعمه الكامل للشيخ سعود 
بن صقر القاسمي عضو املجلس األعلى 
حاكم رأس اخليمة ملواصلة مسيرة والده 
الراحل في دعم املسيرة االحتادية الى 
جانب اخوانه أعضـــاء املجلس األعلى 

حكام اإلمارات.
لكن الشيخ خالد بن صقر القاسمي 
)67 عاما( االبن األكبر للشيخ صقر وكان 
حتى 2003 وليا للعهد، أعلن في رسالة 
ڤيديـــو على االنترنت انـــه هو احلاكم 
اجلديد لإلمارة، حيـــث دخل أيضا إلى 

دبـــي ـ وكاالت: قالت وكالـــة أنباء 
االمارات )وام( إن الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي حاكم رأس اخليمة ـ رابع أكبر 
إمارة في دولة االمارات العربية املتحدةـ  
توفي أمس وسيخلفه ولي عهده الشيخ 

سعود.
وحكم الشيخ صقرـ  الذي يعتقد انه 
في أواخر التسعينيات من العمرـ رأس 
اخليمة ألكثر من 60 عاما أي قبل إنشاء 
اإلمارات العربية املتحدة عام 1971. وكان 

يرقد في املستشفى لعدة أشهر.
وذكرت وكالة انباء االمارات أن الشيخ 
ســـعود )54 عاما( أعلن حاكما جديدا 
لرأس اخليمة وقدم املجلس األعلى حلكام 

اإلمارات السبع دعمهم الكامل له.
وأعلنت احلكومة فترة حداد رسمي 
تنكس خاللها األعالم وقالت إنها ستغلق 

الوزارات واملؤسسات احلكومية.
وأقيمت صالة اجلنازة على روح فقيد 
دولة االمارات العربية الشيخ صقر بن 
محمد القاسمي عقب صالة العصر أمس 
حيث يشـــيع بعدها إلى مثواه األخير 
في مقابر األســـرة احلاكمة في منطقة 

»العريبي« في رأس اخليمة.
وقد نعى الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
العربية  اإلمـــارات  نهيان رئيس دولة 
املتحدة الفقيد الكبير وقرر إعالن احلداد 
الرسمي في الدولة وتنكيس األعالم على 
الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية 

مدة أسبوع اعتبارا من أمس.
كما نعى حاكم رأس اخليمة الشيخ 
ســـعود بن صقر بن محمد القاســـمي 
الشـــيخ صقر بن محمد القاسمي وقرر 
اعالن احلداد العام في االمارة وتنكيس 
األعالم مدة »40 يوما« وتعطيل الدوائر 
واملؤسسات احمللية مدة أسبوع اعتبارا 

حداد رسمي يلف اإلمارات.. ومعلومات عن مطالبة نجله األكبر خالد بن صقر بالحكم

الڤاتيكان يناشد العراق العفو عن طارق عزيز
عواصم ـ وكاالت: ناشــــد الڤاتيكان الســــلطات 
العراقية العفو عن عراب االفك طارق عزيز النائب 
األسبق لرئيس الوزراء العراقي ووزير اخلارجية 
والذي حكم بإعدامه شــــنقا حتى املوت إلدانته في 
قضية تصفية أحزاب دينية إبان عهد النظام السابق، 
ملوحا إلى احتمالية تدخله ديبلوماسيا لوقف تنفيذ 
احلكم. ونقل راديو »سوا« األميركى الليلة قبل املاضية 
عن املتحدثة باسم الڤاتيكان قولها إنه يأمل أال ينفذ 
احلكــــم بحق طارق عزيز ألن تخفيف احلكم يعزز 
فرص املصاحلة وإعادة الثقة في السالم والعدالة في 
العراق. في شأن عراقي آخر، كشف مصدر مسؤول 
في مطار بغداد الدولي عن ضبط أمن املطار جلوازات 
سفر عدد من املسؤولني العراقيني حتمل تأشيرات 
دخول إلى إسرائيل خالل العام احلالي، حيث مكث 

بعضهم في تل أبيب ألكثر من أسبوع.
ونقلت صحيفة »العرب« القطرية عن املسؤول 

العراقي قوله: إن األســــابيع املاضيــــة وما رافقتها 
مــــن حتركات مكوكية من قبل القادة العراقيني إلى 
دول العالم املختلفة لشــــرح مواقفهم من تشــــكيل 
احلكومة أظهرت تورط عدد منهم بعالقات مع إسرائيل 
وحتقيقهم لزيارات خاطفة لها رغم أن بعضها استمر 
ألكثر من أسبوع حسب تواريخ الدخول واخلروج. 
وأوضح املصدرـ  الذي طلب عدم الكشف عن اسمهـ  
أن تسعة من القيادات املعروفة على الساحة السياسية 
في البالد مت مالحظة وجود تأشــــيرات دخول إلى 
إســــرائيل على جوازات ســــفرهم وأختام مطار تل 
أبيب واضحة عليها. وأشــــار املصــــدر إلى أن ذلك 
حدث بعد إجراء االنتخابات العراقية في السابع من 
مارس املاضي وحتى مطلع الشهر اجلاري، موضحا 
أن أيا من ضباط األمن واملخابرات العراقية لم يقم 
بالتحرك أو االستفسار منهم عن سبب الزيارة بسبب 

مكانتهم ونفوذهم في العراق.

جوازات سفر تسعة مسؤولين عراقيين تحمل تأشيرات إسرائيلية 


