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برلنيـ  د.ب.أ: اعترف وزير اخلارجية األملاني جيدو فيسترفيله 
بوضوح مبشاركة اخلارجية األملانية في اجلرائم التي قام بها النظام 

النازي في القرن املاضي والتي تعرف بـ »الهولوكوست«.
وقال فيسترفيله، أثناء تسلمه للتقرير النهائي الذي أعدته 
جلنة من املؤرخني عن هذا املوضوع في برلني اول من امس، إن 
اخلارجية األملانية كانت »عنصرا فاعال في السياسة اإلجرامية 
التــــي اتبعها ما يســــمى بالرايخ الثالــــث«، مضيفا »هذا األمر 

يشــــعرنا بالعار، ملا قامت به وزارة اخلارجية والكثيرون من 
العاملــــني فيها أثناء احلكم النازي، فتحملت بذلك تبعة كبيرة 

على عاتقها«.
وكانت اللجنة التي تضم أعضاء دوليني تشكلت عام 2005 
بدعوة من وزير اخلارجية األسبق يوشكا فيشر )حزب اخلضر( 
لفحص عالقة الوزارة بالنازية في املاضي بعد أن ثار جدل حول 

نعي ديبلوماسيني أملان كان لهم ماض مع نظام هتلر.

وزير الخارجية األلماني يعترف بمشاركة »الخارجية« في »الهولوكوست«

املنامةـ  أ.ف.پ: فيما بدأت امس االول محاكمة 27 معارضا شيعيا 
متهمني بتدبير مؤامرة تهدف الى »تغيير نظام احلكم بوسائل غير 
مشـــروعة«، امام احملكمة اجلزائية العليا في املنامة وسط اجراءات 
امنية مشددة وبحضور مراقبني دوليني من منظمة هيومن رايتس 
ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراقبني محليني، جتري اليوم الدورة 
الثانية من االنتخابات التشـــريعية التي سمحت دورتها االولى في 
23 اكتوبر للمعارضة الشيعية بتعزيز موقعها عبر فوزها بـ 18 من 

اصل 40 مقعدا في مجلس النواب.
ويالحق اعضـــاء املجموعة، ويحاكم اثنان منهـــم غيابيا، بتهم 
»تشـــكيل منظمة على خالف القانون االرهاب وسيلة من وسائلها« 
و»متويل نشاطات ارهابية« و»بث اخبار ودعايات كاذبة عن االوضاع 

في البحرين«.
ولدى بدء اجللسة العلنية، انكر املتهمون التهم واجابوا »بانهم 

غير مذنبني«.
واســـتمعت احملكمة جلميع املتهمني اخلمســـة والعشرين الذين 
قالوا انهم »تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة ووضعوا في احلبس 

االنفرادي«.
وطلبت هيئة الدفاع عن املتهمني »باالفراج عنهم باي ضمان تراه 
احملكمة او نقلهم من ســـجنهم مبقر جهاز االمن الوطني الى سجن 
آخر في حال رفض اخالء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء ومتكني 

احملامني واالهالي من زيارتهم«.
كما طالبت هيئة الدفاع »بقيـــام احملكمة بالتحقيق في ادعاءات 
التعذيـــب« التي افاد بها املتهمون، مشـــيرة الى ان »النيابة لم تكن 
محايدة في التحقيقات مع املتهمني وتأجيل الفصل في الدعوى حلني 

الفصل في التحقيق الذي طلبوا من احملكمة اجراءه«.
من جهتها، دفعت النيابة العامة في اجللسة بان »جميع الضمانات 

القانونيـــة قد مت توفيرها للمتهمني اثنـــاء التحقيقات«، مضيفة ان 
»ادعـــاءات املتهمني بالتعرض للتعذيب قـــد مت تثبيتها في محاضر 

التحقيق« و»انهم متكنوا من االلتقاء مبحاميهم اثناء التحقيق«.
وقد قررت احملكمة بعد املداولة حتويل اثنني من املتهمني الى الطبيب 
الشرعي ملعاينتهم ومتهم ثالث الى طبيب انف واذن وحنجرة ونقلهم 
من سجن جهاز االمن الوطني الى سجن آخر ومتكني االهالي واحملامني 

من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب.
ومساء امس االول، اصدرت احلكومة بيانا اعلنت فيه ان طبيبا 

عاين االشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
واضاف البيان انه من اصل الـ 13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة 
تبني للطبيب الشرعي ان ســـتة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة 

ناجمة عن االصفاد التي كبلوا بها حلظة اعتقالهم.
ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشـــؤون االسالمية الشيخ 

خالد بن علي آل خليفة قوله ان املتهمني لهم احلق مبحاكمة عادلة، 
مشددا على ان احملاكمة ســـتكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن 

املتهمني محامون مستقلون.
وقررت احملكمة تسليم احملامني صورا من اوراق الدعوى وأجلت 

جلسة احملاكمة الى 11 نوفمبر املقبل للمرافعة.
وحضر احملاكمة ممثلون عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة 
العفو الدولية اضافة الى ناشطني حقوقيني محليني وصحافيني واهالي 
املتهمني. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت في بيان مطلع هذا االسبوع 
ان نحو 250 معتقال شيعيا اوقفوا عشية االنتخابات التشريعية في 

23 اكتوبر في البحرين مهددين بالتعرض للتعذيب.
وقالت املنظمة املدافعة عن حقوق االنسان ان »نحو 250 شخصا 
مت اعتقالهم في اطار حملة ضد املعارضة الشيعية والناشطني قبل 

االنتخابات التشريعية في 23 اكتوبر«.

ــنطن ـ رويترز: أعلن البيت األبيض األميركي ان  واش
ــيا  ــيزور أكبر جامع في اندونيس ــس باراك أوباما س الرئي
ــلمي العالم خالل  ــه فيها خطابه الى مس ــي كلمة يوج ويلق
ــافر أوباما يوم  ــهر املقبل. ويس ــيا الش ــه الندونيس زيارت
ــتمر 10 أيام للهند واندونيسيا  اجلمعة املقبل في رحلة تس
ــن نوفمبر  ــر م ــة واليابان. وفي العاش ــا اجلنوبي وكوري
ــي ثم  ــتقالل االندونيس يزور الرئيس األميركي جامع االس
ــع جلمهور كبير.  ــي خطابه في موقع مفتوح آخر يتس يلق
ــار األمن القومي  وقال امس االول بن رودس نائب مستش
األميركي في مؤمتر صحافي »ستكون لديه فرصة للتحدث 
عن الشراكة التي نبنيها مع اندونيسيا لكنه سيتحدث أيضا 

ــعينا للتقارب  عن بعض قضايا الدميوقراطية والتنمية وس
مع املجتمعات املسلمة في شتى أنحاء العالم«. ومن املقرر ان 
تسافر مع الرئيس األميركي في هذه اجلولة السيدة االولى 
ــيل. وصرح جيفري بيدر رئيس مستشاري الرئيس  ميش
ــيعلن ايضا »شراكة  ــؤون آسيا بأن أوباما س األميركي لش
ــاملة« جديدة مع اندونيسيا في قضايا االمن واالقتصاد  ش
ــعبني. وقال رودس نائب مستشار  والقضايا التي تهم الش
ــن القومي »في زيارته للجامع وأيضا في خطابه اعتقد  االم
ــى املواضيع التي تطرق  ــتتاح له الفرصة للتأكيد عل انه س
ــالمية في  ــل بالتقارب مع املجتمعات االس اليها فيما يتص

شتى انحاء العالم«.

واشنطن ـ احمد عبداهلل
بدأت بعـــض التفصيالت تتســـرب عن 
محتويات كتاب الرئيس االميركي الســـابق 
جورج بوش الذي سيصدر خالل شهر نوفمبر 
بعد ان تأجل نشـــره الى حـــني االنتهاء من 
انتخابات الكونغرس النصفية، وقالت تقارير 
نشـــرت في عدد من الصحف االميركية ان 
الكتاب قص بالتفصيل صراع بوش مع االدمان 
واملوقف احلازم الذي اتخذته زوجته لورا حني 
هددته بترك منزل الزوجية وطلب الطالق اذا 
ما واصل تعاطي اخلمر. وقال بوش »وضعني 
ذلك امام أهم اخليارات في حياتي الشخصية 

اي االختيار بني لورا او اخلمر«. وحول احداث 
11 سبتمبر اقر بوش بانه اعطى سالح اجلو 
االميركي امرا باسقاط الطائرة في العاشرة 
والنصف من صباح 11 ســـبتمبر حني كانت 
الطائرة يونايتد آيرالين 93 تستدير متوجهة 
نحو واشنطن وذلك فوق حقول خالية في 
مقاطعة شانكسفيل بوالية بنسلفانيا. وتابع: 
»كنت اعتقد دائما ان الطائرة اسقطت بواسطة 
صاروخ من احدى طائراتنا«، اال ان الرواية 
الرســـمية االميركية هي ان الطائرة سقطت 
بسبب معركة بااليدي بني ركابها ومجموعة 
املختطفني التي كانت تقود الطائرة متوجهة 

نحو بناية الكونغرس او رمبا البيت االبيض. 
وقال بوش في كتابه الذي سيصدر بعنوان 
»نقاط القرار« ان الهدف من الكتاب هو مساعدة 
املؤرخني على تقييم فترة رئاسته واضاف 
»ال اعتقد ان باالمكان تقييم اي فترة رئاسة 
اال بعد مضي الوقت. وانا ارغب هنا في القاء 
الضوء على جوانب من فترة رئاستي ملساعدة 

املؤرخني على تقييم ما فعلت.
 ان االمر احملزن انك ال حتصل على فرصة 
ثانيـــة، لقد كان على ان اتخـــذ القرار، وقد 
اتخذت قرارات صائبـــة كما اتخذت قرارات 

خاطئة«.

أنقرةـ  وكاالت: احتفلت تركيا امس بالذكرى الـ 87 لتأسيس اجلمهورية 
في البالد وسط جدل محتدم بني االسالميني والعلمانيني. وبدأت االحتفاالت 
بالزيــــارة التي قام بها الرئيس التركي عبــــداهلل غول ورئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان واملسؤولون األتراك الى ضـريح أتاتورك في أنقرة 
حيث وضع غول اكليال من الزهور البيضاء واحلمراء على قبر مؤسس 

الدولة العلمانية في تركيا.
واســــتغل الرئيس التركي مناسبة العيد الوطني ليوجه رسالة الى 
األمة أعرب فيها عن الفخر بوصول تركيا الى دولة دميوقراطية علمانية 
قوية تلعب دورا فعاال في العالم املتطور مشــــيرا الى ان القيادة تعمل 
بكامل قوتها حلمل الدولة الى املســــتقبل الذي رســــمته لها، ومؤكدا ان 
الشعب مصر على مواصلة التطور الدميوقراطي وحماية القيم األساسية 

للجمهورية.
وقام الشعب التركي بتزيني الشوارع واألزقة وأمام البنايات باألعالم 
التركية وصور أتاتورك وتنظيم احتفاالت شعبية وعسكرية وطالبية 
في عموم البالد تعبيرا عن فرحتهم بهذا العيد الذي يعتبر نقطة التحول 

لهم من الدولة العثمانية الى اجلمهورية العلمانية.

ويرتبط يوم 29 أكتوبر من كل عام في ذاكرة الشعب التركي بالنهج 
العلماني الغربي الــــذي تبنته تركيا وأدى الى إحداث تغييرات جذرية 
بدلــــت كثيرا من األوضاع السياســــية واالقتصاديــــة واالجتماعية في 
البالد حيث يحتفل الشعب التركي باالجناز الذي حققه مصطفى كمال 
أتاتــــورك أول رئيــــس للجمهورية التركية عــــام 1923.  الى ذلك، أعلن 
رئيس حزب السعادة اإلســــالمي التركي املستقيل نعمان كورتوملوش 
أنه ســــيتم تقدمي أوراق طلب تأسيس حزب سياسي جديد يوم االثنني 
املقبل. وقال كورتوملوشـ  الذي استقال مؤخرا من حزب السعادة بسبب 
خالفات مع رئيس الوزراء األسبق جنم الدين أربكان، والذى تسلم قيادة 
احلزب في مؤمتر عام طارئ منذ أقل من أســــبوعني ـ إن أسماء أعضاء 
الهيئة التأسيسية للحزب ستحمل مفاجآت كبيرة، حيث تضم عددا من 
الشخصيات الكبيرة واملســــؤولة ممن كانوا أعضاء بارزين في أحزاب 
ميينية ويســــارية. كان كورتوملوش قد أجرى خالل الشهرين املاضيني 
لقــــاءات كثيرة مع عدد كبير من القيادات احلزبية والوطنية في تركيا، 
ألخذ مشــــورتهم ودعوتهم لالنضمام إلى احلزب اجلديد، املنشــــق عن 

حزب السعادة اإلسالمي.

البحرين: بدء محاكمة 27 متهمًا باإلرهاب.. والدورة الثانية لالنتخابات اليوم

موظفو االنقاذ وفرق تفكيك املتفجرات يحيطون بطائرة الشحن »يو بي أس« بعد االشتباه بوجود قنبلة على متنها         )ا.ف.پ(

يحكي لحظة خّيرته لورا بين الطالق أو التوقف عن تعاطي الخمر رئيس »السعادة« اإلسالمي المستقيل يعلن تأسيس حزب جديد

بوش يعترف بإصدار أمر إسقاط 
الطائرة الرابعة في هجوم 11 سبتمبر

تركيا احتفلت بالذكرى 87 لتأسيس الجمهورية

أوباما يتودد للمسلمين  في رحلته إلندونيسيا

ثـــارت  عواصـــم ـ وكاالت: 
معلومـــات متضاربـــة بشـــأن 
العثور علـــى متفجرة على منت 
طائرة شـــحن في أحد مطارات 
لندن مساء امس ما أدى الى إعالن 
حالة تأهب أمني قصوى في كل 
من بريطانيا والواليات املتحدة 
األميركيـــة. ففي حـــني أعلنت 
السلطات األمنية البريطانية أنها 
عثرت علـــى محبرة حولت إلى 
متفجرة على منت طائرة شحن 
تابعة لشركة UPS أثناء توقفها 
فـــي لندن قادمة مـــن اليمن في 
طريقها إلى شيكاغو في الواليات 

جمعة الطرود المشبوهة من أميركا إلى بريطانيا وصوالً إلى دبي
واشنطن كشفت: أوباما أُبلغ بتهديد إرهابي محتمل.. ومصادر أميركية تشير بأصبع االتهام إلى »القاعدة« في اليمن وجزيرة العرب

املتحدة، نفى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي األميركي »أف بي آي« 

العثور على متفجرة.
بدورهـــا، كشـــفت مصادر 
أمنية أميركية لـ »ســـي.ان.ان« 
أن الترجيحات احلالية تشير إلى 
القاعدة في جزيرة  دور تنظيم 
العرب في إرسال الطرود البريدية 
املشبوهة، التي أدت إلى حالة من 
التأهب في عدة مطارات بأميركا 
والعالم امس، بينما قال مصدر 
ديبلوماسي ميني في واشنطن إن 
صنعاء أطلقت حتقيقات واسعة 
القضية، بينما  ملعرفة خلفيات 

رفعت مراكز يهودية في شيكاغو 
مستوى التأهب األمني لديها.

ولفت املصدر إلى أن املعلومات 
األولية تشـــير إلى أن الشخص 
الذي أرسل الطرود »لديه تاريخ 
إرهابـــي طويـــل«، بينما ذكرت 
شـــركة »فيدكس« أن السلطات 
اإلماراتية »صادرت طردا مشبوها 
من منشـــأة تابعة لها في دبي، 
الناطق  اليمن«، وقالت  مصدره 
باسم الشركة، موري لني: »لقد 
أوقفنا جميع عملياتنا من اليمن، 
ونحن نتعاون بشكل كامل مع 

األجهزة املعنية«.

وذكر املصدر أن بعض الطرود 
البريدية املشـــبوهة كانت في 
طريقها إلى كنـــس يهودية في 
أميركا، مضيفا أن هناك طائرات 
تخضع للتفتيش خارج الواليات 
املتحدة، مشـــيرا إلـــى عمليات 
بحث تطول شحنات في طائرات 
موجودة ببريطانيا، وأخرى في 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لكنه أكد عدم معرفته ما 
إذا كانت هـــذه العملية تنطوي 
على محاولـــة حقيقية لتهريب 
متفجـــرات ألميـــركا، أو مجرد 

اختبار لرد الفعل األمني.
من جانبه، اعلن البيت األبيض 
امس انه ابلغ الرئيس األميركي 
باراك أوباما مســـاء امس االول 
بتهديـــد إرهابـــي محتمل على 
الواليات املتحدة. وقال روبرت 
غيبـــس املتحدث باســـم البيت 
األبيـــض في بيـــان »بناء على 
التعـــاون الوثيق بـــني وكاالت 
احلكومة األميركيـــة وحلفائنا 
وشـــركائنا باخلارج استطاعت 
السلطات التعرف على عبوتني 
مشتبه فيهما وفحصهما.. واحدة 
في لنـــدن والثانية فـــي دبي«. 
وأضاف ان الرئيس األميركي أبلغ 
بالتهديد احملتمل وأن فريق األمن 

القومي يبلغه بالتطورات.

»دولة القانون«: لن نذهب للطاولة المستديرة لمناقشة موضوع الرئاسات الثالث

الجامعة العربية تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في العراق بالتعاون مع بغداد
عواصمـ  وكاالت: طالبت اجلامعة العربية 
مبتابعة ومحاســـبة مرتكبي اجلرائم بحق 
العراقيني والتي أظهرها موقع ويكيليكس، 
مشـــددة على أهمية التعاون مع احلكومة 
العراقية في هذا املوضوع الذي اعتبرت انه 
يرقى الى مستوى اجلرائم ضد االنسانية.

وقال نائب األمـــني العام جلامعة الدول 
العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات 
امس حول رد اجلامعة على هذه الوثائق »انها 
ُتدرس اآلن من قبل العديد من الدول العربية 
ودول العالم وكذلك اجلامعة العربية«، معتبرا 
ان هذه الوثائق وما كشفته تشكل خطورة 
وجرمية ترتقي الى جرائم ضد االنســـانية 

وانتهاكات ضد الشعب العراقي.
وأكد ضرورة متابعة الذين اقترفوا هذه 
اجلرائم وضرورة جمع مزيد من املستندات 
والوثائق، مشيرا الى أن موقع ويكيليكس 
أحد املصادر كما ان األمانة العامة لها مصادر 

أخرى.
وشـــدد بن حلي على أهميـــة التعاون 
مـــع احلكومة العراقية فـــي هذا املوضوع 

قائال »دائما عندما تتعلق األمور بالشعب 
العراقي فان هناك حكومة وسلطة عراقية 

نلجأ اليها«.
وأضاف »لقد بلغني ان احلكومة العراقية 
أيضا شكلت جلنة وهي اآلن بصدد جتميع 
الوثائق واحلاالت وستتابع الذين تسببوا في 
هذه اجلرائم«. وذكر ان هناك دراسة جتري 
لهذه املعلومات من قبل أجهزة األمانة العامة 
للجامعة العربية املعنية ومن قبل العديد من 
الدوائر، مضيفا »ان هذا املوضوع ال ينبغي 
أن مير مرور الكرام، فإذا كانت هناك جرائم 
اقترفت بحق أبناء العراق فالبد من محاسبة 

الذين ارتكبوها«.
وأفاد بأنه »كانت هناك بعض اخلروقات 
في السابق ضد أشخاص وقد وصلتنا رسائل 
وشكاوى وتدخلنا بشكل بعيد عن االعالم 
ومتت معاجلة بعض األمور سواء فيما يتعلق 
بخروقات ضد االنسان أو بالنسبة إليقاف 
شخصيات وهذا املوضوع محل متابعة حتى 

قبل أن تعلن هذه الوثائق«.
وحول تأثير هذه األمور على استضافة 

العراق للقمة العربية قال نائب االمني العام 
للجامعة العربيـــة »ان هذا جانب آخر وال 

نربط هذا بذاك«.
إلى ذلك، كشـــف نائب مقرب من رئيس 

احلكومة العراقيـــة املنتهية واليته نوري 
املالكي أن ائتالف »دولة القانون« لن يذهب 
إلـــى الطاولة املســـتديرة التي دعـــا اليها 
رئيس اقليم كردســـتان مســـعود برزاني 

ملناقشة موضوع الرئاسات الثالث البرملان 
واجلمهورية والوزراء.

وقال النائب كمال الساعدي عضو ائتالف 
»دولة القانون«، في ندوة عرضت ليل أمس 
االول في محطة تلفزيون »العراقية« الرسمية: 
»نحن لن نذهب الى الطاولة املستديرة التي 
دعا اليها رئيس اقليم كردســـتان مسعود 

برزاني«.
وأضاف: »الطاولة املستديرة طرحت سابقا 
ورفضناها وقلنا لن نذهب الى هذه املبادرة 
لنناقش موضوع الرئاسات الثالث هذا قرار 
متخذ.. بل نناقش موضوع املشـــاركة في 
احلكومة وكيف تكون واملشاكل واملخاوف 
وشكل احلكومة الن كل هذا قابل للحوار«.

وأضاف: »موضوع رئاسة احلكومة حسم 
للمالكـــي لذلك نحن لـــن نناقش موضوع 
الرئاسات الثالث اذا ذهبنا الى اربيل ألننا 
اذا ناقشنا هذا املوضوع فان هذا يعني العودة 
الى ما قبل سبعة اشهر من املفاوضات وهذا 

يعني اننا نرجع الى نقطة الصفر«.
وتابع: »اننا نقترب بشـــكل حقيقي من 

تشـــكيل احلكومة وان عقد جلسة مجلس 
النواب لن تتجاوز عشرة ايام أو قد يكون 
اقـــل بكثير من هذا الوقت وإذا عقد مجلس 
النـــواب فهذا معنا انه يجب اختيار رئيس 
للمجلـــس وحتى ذلك اليوم هناك حوارات 
جدية وهناك تقارب بني الكتل السياسية وهو 

أفضل بكثير مما كان في السابق«.
وقال الســـاعدي: »نحن مـــع التحالف 
املفاوضات  الكردســـتاني تقريبا، حسمت 
وبقيت نقطة واحـــدة مختلف عليها وهي 
قضية اذا استقال الوزراء الكرد من احلكومة 
فإنها تعد حكومة مستقيلة ومتت مناقشتها 
ووضعـــت بدائل لها وســـنصل الى اتفاق 
حلسمها، هناك قبول عام واقتناع عام بأنه 
لم يعد هناك وقت للتأخير وعلينا ان جنلس 

ونتحدث عن حكومة شراكة وطنية«.
وكان رئيس املجلس األعلى اإلسالمي في 
العراق عمار احلكيم أكد أن الطاولة املستديرة 
التي دعا اليها برزانـــي قادرة على إخراج 
العراق من األزمة الراهنة لتشكيل احلكومة 

ألنها فرصة لتوحيد الرؤى.

)أ.پ( عراقيون يتفقدون موقع انفجار في البصرة أمس األول 


