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أنقرة ـ أ.ش.أ: نفت رئاسة مجلس الوزراء 
التركـــي املزاعم التي تناولتها بعض التقارير 
الصحافية عن محاولة الغتيال رئيس الوزراء 
رجب طيـــب أردوغان ووصفتها بأنها أكاذيب 

»سخيفة«.
وكشف تقرير صحافي عن محاولة الغتيال 
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن طريق 

دس الســـم في كوب من املاء قـــدم إليه أثناء 
اجتماع برئاسة اجلمهورية في أنقرة.

وذكـــرت صحيفة »خبر تـــورك« امس أن 
املسؤول عن موقع »خبركس« اإلخباري التركي 
اجلديـــد رؤوف أتيال بوالط زعـــم أن مؤامرة 
الغتيال أردوغان كانت على وشك التنفيذ خالل 
اجتماع مجلس األمن القومي برئاســـة رئيس 

اجلمهورية السابق أحمد جندت سيزار بالقصر 
اجلمهوري في عام 2006.

وأشار بوالط في اخلبر الوارد على املوقع 
اإللكتروني إلى أن أردوغان تلقى  كوبا من املاء 
يحوى مادة »الســـيانيد« السامة، وكان على 
وشـــك تناوله لوال تلقيه حتذيرا في اللحظة 

األخيرة قبل تناوله.

تركيا: نفي مزاعم حول محاولة لتسميم أردوغان

البرلمان اإليراني ُيلّوح بعزل نجاد »إذا استمر بتخطي القانون«

تقرير: الشرطة الفيدرالية األميركية كذبت
على الكونغرس بعد اعتداءات 11 سبتمبر

ما مراكز السلطة األساسية في كوريا الشمالية؟ 

دبيـ  العربية.نت: أعلن النائب 
احملافظ اإليراني البارز محمد رضا 
باهونر ان البرملان قد يلجأ الى طرح 
»عدم كفاءة« الرئيس محمود أحمدي 
جناد السياسية على املناقشة في 

البرملان لعزله، اذا استمر في تخطي 
القانون. وقال باهونر في تصريحات 
ملوقع »تابنــــاك« التابع ألمني عام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
محسن رضائي، ان القانون يسمح 

مبناقشة »سلب كفاءة« أحمدي جناد 
السياسية بعد تصريحاته األخيرة 
حول البرملــــان، وانه لم يعد على 
رأس األمور كما كان اإلمام اخلميني 

يقول سابقا.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: جــــاء في 
تقرير نشر امس األول ان الشرطة 
الفيدراليــــة األميركية كذبت على 
الكونغــــرس وواصلت حتقيقات 
حول »اإلرهاب« غير مبررة ضد 
جمعيات يسارية بني 2001 و2006 
ولكنه أوضح ان هذه املمارسة لم 
تكــــن معممة. وركز التقرير الذي 
وضعه املفتش العام لوزارة العدل 
األميركية بطلب من الكونغرس على 
حتقيقات أجرتها الشرطة الفيدرالية 

تتعلق بنشاطات عدد من اجلمعيات 
ومن بينها منظمة توماس ميرتون 
سنتر املعارضة للحرب وغرينبيس 
وايضا جمعية بيتا التي تدافع عن 

احليوانات.
وأوضح املفتش العام ان »األدلة 
الفيدرالية  الشــــرطة  ان  تظهــــر 
األميركية لم تســــتهدف منظمات 
فقــــط على أســــاس نشــــاطاتها 

النضالية«.
وأضــــاف »لكن فــــي كثير من 

احلاالت، فإن األسباب الفعلية لفتح 
حتقيق كانت ضعيفة«. ووصف 
التقرير مثال كيف »في يوم هادئ« 
من العام 2002 مت إرسال عنصر 
في الشرطة الفيدرالية الى مظاهرة 
مناهضة للحرب في بيتســــبورغ 
دون ان يكون هناك »اي مؤشــــر 
يربط هــــذه املهمة بتحقيق او أي 
معلومة تفيد ان إرهابيا قد يكون 
في هذه املظاهرة«، حســــبما أكد 

املفتش العام.

ــيئول ـ أ.ف.پ: يجتمع احلزب  س
ــيوعي في كوريا الشمالية في 28  الش
ــبتمبر اجلاري النتخاب قادته، وقد  س
ميهد خلالفة كيم جونغ ايل من جانب 
ــغ اون وفيما  ــر كيم جون ابنه األصغ
يأتي مراكز اتخاذ القرار األساسية في 

هذا البلد:
ــال: يتولى كيم جونغ  ـ حزب العم
ايل األمانة العامة للحزب احلاكم الذي تراجع نفوذه 
ملصلحة اجليش. لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي 
تدهورت صحته منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 
ــادة تلميع صورة  ــعى الى إع صيف 2008 قد يس
ــة في مناصب  ــخاص أهل للثق احلزب وتعيني أش
ــية دعما لنجله األصغر الذي يريده خلفا له.  أساس
ــون اوال انتخاب  ــيتولى املندوب ووفق احملللني، س
ــي اللجنة املركزية، على ان تعقد  االعضاء اجلدد ف
ــي  اللجنة اجتماعا الختيار اعضاء املكتب السياس

وأمانة السر واللجنة العسكرية املركزية.
ــة املكتب السياسي راهنا سوى  وال تضم رئاس
شخص واحد هو كيم جونغ ايل، فجميع االعضاء 
ــونغ توفوا في  ــن وبينهم والده كيم ايل س اآلخري
ــن دون ان يخلفهم  ــعينيات م الثمانينيات والتس
ــك صهر كيم  ــونغ ثاي ــن تعيني جانغ س احد.وميك

ــى رأس املكتب  ــع عل جونغ ايل ذي النفوذ الواس
ــي بحيث يتولى رعاية النجل األصغر بعد  السياس
وفاة الزعيم. وقد يصبح كيم جونغ اون عضوا في 

اللجنة املركزية.
ــاع الوطني: يترأس كيم جونغ ايل  ـ جلنة الدف
هذه اللجنة واعتبر البرملان موقعه هذا »األرفع في 
الدولة«. واللجنة مسؤولة رسميا عن األمن الداخلي 
واخلارجي، لكن دورها ازداد في ظل الزعيم احلالي 
الذي يتبنى عقيدة »اجليش أوال«. ومت تعيني جانغ 

سونغ ثايك في يونيو نائبا أول لرئيس اللجنة.
ــوزراء املكلف  ــها رئيس ال ـ احلكومة: يترأس
الشؤون االقتصادية. وفي يونيو، عني البرملان احد 
ــو يونغ رمي خلفا لكيم يونغ ايل  وجوه احلزب ش

الذي كان يتولى هذا املنصب.
ــاء الـ 687  ــار احلزب األعض ــان: يخت ـ البرمل
ــع هؤالء مرة كل  ــعبية العليا ويجتم للجمعية الش
عام للموافقة على قرارات احلزب. وملا كان مؤسس 
كوريا الشمالية كيم ايل سونغ اعلن »رئيسا أبديا« 
بعد وفاته، فان رئيس البرملان كيم يونغ نام يتولى 

املهمات الشكلية لرئيس الدولة.
ــم 19.1 مليون عنصر ما يجعله  ـ اجليش: يض
ــع جيش في العالم ويتولى كيم ايل جونغ  اكبر راب

قيادته العليا.

أوباما: الحل العسكري ضد إيران مازال على الطاولة
طهران تبدي استعدادها الستئناف المفاوضات بسرعة مع الدول الـ 6.. ونجاد يندد بصمت اإلعالم األميركي عن قضية إعدام أميركية مماثلة لقضية أشتياني

)أ.پ( الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد متحدثا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

)ا.پ( رئيس الوزراء السنغافوري »ميني« ونظيره املاليزي في مؤمتر صحافي عقب توقيع االتفاق امس االول 

إجراء مفاوضات في املســـتقبل 
القريب« مع مجموعة 5+1 التي 
تتألف مـــن الدول اخلمس دائمة 
العضوية في مجلس االمن الدولي 
)الواليات املتحدة وروسيا والصني 
وفرنسا وبريطانيا( باإلضافة الى 

أملانيا.
من جهة أخرى، ندد الرئيس 
اإليراني بـ »صمت وسائل اإلعالم« 
عن قضية تيريزا لويس، االميركية 
التي تعانـــي إعاقة عقلية والتي 
صدر حكم بإعدامها ملشاركتها في 
قتل زوجها، مقارنا وضعها بوضع 
اإليرانية سكينة محمد اشتياني. 
واثارت قضية اشتياني )43 عاما( 
التي حكمت العام 2006 باإلعدام 
رجما الرتكابها الزنا ومشاركتها 
في قتل زوجها مع عشـــيق لها، 
تعاطفا كبيرا معهـــا في أوروبا 

والواليات املتحدة.
وقال احمدي جناد خالل لقائه 
امس األول شخصيات ورجال دين 
مسلمني في الواليات املتحدة كما 
نقلت عنه وكالة األنباء اإليرانية 
الرســـمية »هناك ســـيدة سيتم 
إعدامها في الواليات املتحدة ولكن 
ال احد يعترض« منددا مبا اعتبره 
»حملة إعالمية على إيران« على 

خلفية قضية اشتياني.
وأعلنـــت طهران فـــي يوليو 
تعليق عقوبة الرجم بحق سكينة 

في انتظار إعادة درس ملفها.
وسيتم غدا في والية فرجينيا 
)جنوب شرق الواليات املتحدة( 
إعدام تيريزا لويس ملســـاعدتها 
عشيقها في قتل زوجها وجنله. 
ويؤكد محاموها ان لويس التي 
تعاني إعاقة عقلية مت استغاللها 
من جانب عشيقها الذي لم يصدر 
حكـــم بإعدامه وانتحـــر داخل 

سجنه.

للمعارضة.
وأكد املتحدث اإليراني ان »مهمة 
انتهت«  الديبلوماسيني(  )هؤالء 
مع إعالن قرارهم، مضيفا »اذا كان 
لدى احد دوافع سياسية فانه لن 
يستمر في قبض راتبه طوال 15 
شهرا« قبل ان يعلن قراره بإنهاء 

مهمته.
وكان يشـــير الى الفترة التي 
انقضت منذ إعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد في يونيو 
2009 والتي أدت الى اندالع أزمة 

سياسية خطيرة في إيران.
وتابـــع املتحدث ان املســـألة 
ال تعـــدو كونهـــا »انتهـــاء عقد 
انه منذ  الى  ديبلوماسي«، الفتا 
الثورة اإلســـالمية العـــام 1979 
ســـجلت »20 حالة مماثلة« من 
اصل نحو »20 ألف ديبلوماسي 

يتولون مهمات« في اخلارج.

العدد،  وقال ايضا ان »هـــذا 
مقارنة مبا قد يحصل في اي بلد 
آخر، يظهر ان العاملني في وزارة 
اخلارجية يدعمون قيم اجلمهورية 

اإلسالمية بقوة«.
وكان مسؤول برملاني إيراني اكد 
االسبوع الفائت ان الديبلوماسيني 
الثالثة املنشقني يعانون »مشاكل 
نفســـية« وقد »طلبـــوا اللجوء 
إليجاد عذر للبقاء في البلد الذي 

يختارونه مع انتهاء مهمتهم«.
نوويا، اعلن مهمنبراست ان 
إيران مستعدة الستئناف سريع 
للحوار مـــع القوى الكبرى التي 
تتابع ملف طهران النووي املثير 

للجدل.
وصرح املتحدث للصحافيني 
قائال »نأمل ان نتمكن من خالل 
مقاربـــة عادلة تقـــر بحق إيران 
بنشـــاطات نووية ســـلمية، من 

خلق رافعة نحن بحاجة إليها من 
أجل توسيع إمكانات حتركنا على 

الصعيد الديبلوماسي«.
في سياق آخر اعتبرت احلكومة 
اإليرانيـــة امس ان االنشـــقاق 
األخير للعديد من الديبلوماسيني 
اإليرانيني عن سفاراتهم في أوروبا 
ال ينبع من »اسباب سياسية« بل 

من مصالح خاصة لديهم.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
اإليرانية رامني مهمنبراست ردا 
على سؤال خالل مؤمتره الصحافي 
االســـبوعي »ال احد داخل إيران 
او خارجهـــا يؤمـــن بدوافعهم 
انها باألحرى قضية  السياسية. 
مصالح شـــخصية تقدمت على 

املصلحة الوطنية«.
واســـتقال 3 ديبلوماســـيني 
إيرانيني في بروكسل وهلسنكي 
واوسلو مؤخرا وأعلنوا انضمامهم 

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس 
األميركـــي باراك أوباما ان وقوع 
حـــرب بني إســـرائيل وإيران أو 
توجيه ضربة عسكرية أميركية 
ضد إيران ليس السبيل األمثل حلل 
األزمة النووية مع طهران، ولكنه 
أشار الى ان احلل العسكري اليزال 

مطروحا على الطاولة.
وأضاف فـــي مقابلة مع قناة 
»سي إن بي سي« األميركية »ال 
إيران لســـالح  امتالك  أن  أعتقد 
نووي يشكل مشـــكلة حقيقية، 
ونحن فرضنا أشد العقوبات ضد 
إيران أكثر مـــن أي وقت مضى، 
وهذه العقوبات أثبتت تأثيرها، 
لكننا النزال منفتحني على احللول 
الديبلوماسية، وال نعتقد أن احلرب 
بني إسرائيل وإيران واخليارات 
العسكرية هما السبيالن األمثالن 
حلل املشكلة، لكننا نبقي على كل 

اخليارات مفتوحة«.
إلى ذلك، أكد نائب مستشـــار 
األمن القومي للبيت األبيض أن 
الرئيس األميركـــي باراك أوباما 
سيستغل زيارته للجمعية العامة 
لألمم املتحدة في وقت الحق هذا 
األسبوع كي يؤكد إليران أن الباب 
مـــازال مفتوحـــا أمامها من أجل 
الدولي، ولكي يتسنى  التواصل 
إليران أن تعبر ذلك الباب يجب 
السلمية  النوايا  عليها أن تظهر 

لبرنامجها النووي.
واعتبر أن العقوبات املفروضة 
على إيران إلرغامها على التفاوض 
بشـــأن برنامجها النووي أعطت 

ثمارها وقد »أضعفتها«.
وقال ستيورت ليفاي، مساعد 
وزير اخلزانة املكلف باالستخبارات 
املالية »ألن إيـــران ضعيفة فإن 
االستراتيجية التي نتبعها حاليا 
هي علـــى طريق النجاح لناحية 

اتفاق تاريخي ينهي نزاعًا دام عقودًا بين سنغافورة وماليزيا 
سنغافورةـ  د.ب.أ: متكنت سنغافورة وماليزيا من وضع حد لنزاع 
تسبب في تعكير صفو العالقات بني الدولتني اجلارتني طيلة عقود حول 
أرض مير عبرها خط ســــكة حديد ماليزي في االراضي السنغافورية 
وذلك بإبرام اتفاق تاريخي ميهد السبيل ملزيد من الدفء في العالقات 
بني البلدين. فمنذ طرد سنغافورة من االحتاد املاليزي وإعالن استقاللها 
في أغسطس 1965 بات خط السكة احلديد اخلاضع لسيطرة ماليزيا 
والذي مير وسط سنغافورة شوكة في جنب حكومة الدولة املدينة. 
ويقضي االتفاق الذي وقعه أمس االول رئيس الوزراء املاليزي الزائر 
جنيب رزاق ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسني لونغ بأن تؤول 
االرض املار عبرها خط السكة احلديد لسنغافورة في نهاية املطاف. 
وجاء في بيان مشــــترك انه في املقابل منحت ســــنغافورة ست قطع 

أراض ملاليزيا »في قلب منطقة املال واالعمال« بالبالد.
في هذا الصدد قال لي »لقد كان ذلك مصدر رضا كبير بالنسبة لي 
ولرئيــــس الوزراء جنيب حيث واتتنا القدرة على بلوغ هذه املرحلة 
التــــي جتعلنا قادرين على التحرك قدما والعمل من أجل التعاون بني 

ماليزيا وسنغافورة بشأن مجموعة واسعة من املجاالت.
يذكر أن العالقات بني ســــنغافورة وماليزيــــا ظلت متوترة عقب 
انفصالهما حيث دب بينهما خالف بشأن االسعار التي تبيع بها ماليزيا 

املياه لسنغافورة.
وأدى السجال الكالمي بني رئيس الوزراء السابق لي كوان ييو ورئيس 

الوزراء املاليزي آنذاك مهاتير محمد إلى زيادة املوقف سوءا.
غير أن هذا الوضع أخذ يتبدل إثر تولي جنيب السلطة في أبريل 
مــــن العام املاضي ودعوته إلى توثيق العالقات وإبداء تصميمه على 

إيجاد حل »للقضايا الثنائية الشائكة«.

البحرين تنفي سحب الجنسية عن »نجاتي«: 
لم يحصل عليها أصاًل

المنامةـ  أ.ش.أ: نفت اإلدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة بوزارة الداخلية بمملكة البحرين صحة ما تردد عن 
ســـحب الجنسية البحرينية من اإليراني األصل ممثل آية اهلل 

العظمى السيستاني. 
وذكرت وكالة األنباء البحرينية الليلة قبل الماضية انه ردا 
على ما تناولته بعض الصحف ووكاالت األنباء أوضحت اإلدارة 
العامة لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية 
بأن المدعو »حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرزاق وشهرته 
نجاتي« وأفراد أســـرته لم يكتسبوا الجنسية البحرينية ولم 
يحصلوا عليها أصال بسبب خطأ إداري وعدم اكتمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة الكتساب الجنسية البحرينية.
وأشـــارت الوكالة الى أن الشـــيخ نجاتي ينتمي إلى أصول 
إيرانية، مؤكدة أنه في حال رغبته وأفراد أســـرته في اكتساب 
الجنســـية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فإن عليهم 
التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا لإلجراءات القانونية المعمول 

بها في هذا الشأن.
وكانت هيئـــة اإلذاعة البريطانية »بي بي ســـي« قد نقلت 
في وقت ســـابق امس األول عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة 
قوله انه »في إطار المراجعة الدورية ألوضاع المتجنسين فقد 
ثبت لإلدارة أن الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق 
)شهرته نجاتي( حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته 
وأوالده بما يخالف أحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر«، 

من دون أن يوضح المخالفات.
وأضاف الـشيخ راشـد أنـه تـم سـحـب الـجوازات البـحريـنية 
من نجاتي وعائـلته وفي »حال رغبتهم اكتســـاب الجنســـية 
البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فإن عليهم التقدم بطلبات 
للنظر فيهـــا وفقا لإلجراءات القانونيـــة المعمول بها في هذا 

الشأن«.

القاهــــرة ـ يو.بي.آي: أعلنت 
مصــــر امس االول انها ســــتمنع 
الســــابق  البريطاني  البرملانــــي 
جورج غاالوي قائد قافلة »شريان 
احلياة-5« التي حتمل مساعدات 
لقطــــاع غزة احملاصر من دخول 

أراضيها.
وانطلقــــت القافلــــة من أمام 
مجلس العمــــوم البريطاني في 
لندن أمس االول بقيادة غاالوي 
ومن املقــــرر ان تصل الى ميناء 
العريش املصري مطلع الشــــهر 
املقبل إلدخالها الى غزة عبر معبر 

رفح.
وســــتمر القافلة عبر أوروبا 
الى تركيا على ان تصل الى ميناء 
الالذقية الســــوري نهاية الشهر 
اجلاري ثم تنطلق بحرا باجتاه 
ميناء العريــــش ويصل إجمالي 
عدد احلافالت التي تضمها القافلة 
الى 150 يرافقها 350 متضامنا من 

20 دولة.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
املصرية حسام زكي في تصريح 
للصحافيني إن »البريطاني جورج 
غــــاالوي منســــق القافلة مدرج 
على قوائم املمنوعني من دخول 
البالد، وبالتالي فلن يســــمح له 
حتت أي ظرف بــــأن تطأ قدماه 

األراضــــي املصريــــة«. وأعلنت 
اخلارجيــــة املصرية فــــي يناير 
املاضي ترحيل غاالوي الى بالده 
بعد ان وسمته بأنه »شخص غير 
مرغوب فيــــه« ليمنع من دخول 

مصر الى األبد.
وجــــاء منع مصــــر لغاالوي 
من دخول البــــالد عقب وصول 
قافلة »شــــريان احلياة-3« الى 
معبر رفح في يناير والذي شهد 
مصادمات بني قوات األمن املصرية 
وناشطي القافلة في ميناء العريش 
أسفرت عن إصابات في صفوف 
اجلانبني بعد خالف بشــــأن عدد 
التي يسمح باملرور  الســــيارات 
لها عبر املعبر. وتطور األمر من 
اجلانب الفلسطيني إثر احتجاجات 
ملتظاهرين فلسطينيني حتولت إلى 
مواجهات مع القوات املصرية أدت 
في النهاية إلى مقتل جندي مصري. 
وقال زكي إن »سفارات مصر في 
الدول املزمع مرور القافلة بها قامت 
بإبالغ السلطات املسؤولة في هذه 
الدول بأن القواعد املصرية املنظمة 
ملسألة دخول املساعدات تقضي 
بتفريغ هذه املساعدات في ميناء 
الهالل األحمر  العريش مع قيام 
املصري بتولي مسؤولية إدخال 

املساعدات إلى قطاع غزة«.

 مصر تعلن نيتها منع غاالوي
من دخول أراضيها
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العسيري عن اإلستراتيجية السعودية لمكافحة اإلرهاب: 
وقاية.. وعالج.. ورعاية

بيروت ـ رويترز: يختصر الديبلوماســــي 
وخبير اإلرهاب الســــفير الســــعودي علي بن 
ســــعيد بن عواض عسيري في كتاب صدر له 
بالعربية أخيرا جهود اململكة العربية السعودية 
في مكافحة االرهاب بسياسة ذات استراتيجيات 
ثالث، واصفا اياها بأنها: استراتيجية الوقاية 

واستراتيجية العالج واستراتيجية الرعاية.
وحتت عنوان »اخلطوط اإلرشادية للسياسة« 
قال علي بن سعيد بن عواض عسيري »من اجل 
جعل محاربة االرهاب فاعلة ومؤثرة وعملية 
تبنت اململكة العربية السعودية عددا من اخلطوط 
االرشادية السياسية. هذه اخلطوط االرشادية هي 
نتيجة ادراك القيادة السعودية ان جهل مبادئ 
االسالم واركانه ومقاصد الشريعة الى جانب 
تزمت الفكر وتعصبه تكون جميعا االســــباب 

الرئيسية التي حتفز األنشطة االرهابية«.
كتاب عسيري كتب اصال باللغة االجنليزية 
وصدر عن مطبعة جامعة اوكسفورد البريطانية 
وحمــــل عنوانا باللغة العربيــــة هو »مكافحة 
االرهاب.. دور اململكة العربية الســــعودية في 

احلرب على االرهاب«.
وأضاف عسيري في كتابه »تشمل اخلطوط 
االرشادية احمللية للسياسة تبني موقف ثابت 
وراسخ اعتمادا على الشريعة االسالمية وسنة 
النبي الكــــرمي ژ، والتزاما مبكافحة االرهاب 
بأنواعه ومظاهره جميعهــــا واتخاذ خطوات 

مناســــبة إليجاد بيئة مالئمة إلدانة االنشطة 
االرهابية في مختلف مشارب احلياة ومجاالتها 
وادخال مناهج تعليمية على جميع املستويات 
الدراسية تؤكد مبادئ االعتدال والتسامح وتقدمي 
العون املعنوي واملادي لرجال االمن الذين أوكلت 
اليهم مهمة محاربة االرهاب ومنها املســــاعدة 
املالية لألسر التي تعرضت خلسائر في األرواح 
او املمتلكات في اثناء مواجهة االرهابيني وتقدمي 
الدعم الطبي واملالي جلميع املواطنني واملقيمني 

الذين تأثروا باالرهاب لتخفيف معاناتهم«.
وحتت عنوان »استراتيجية ثالثية الشعب« 
قال السفير عســــيري »تبنت اململكة العربية 
السعودية استراتيجية شاملة ملواجهة االرهاب 
تضم الوســــائل العســــكرية وغير العسكرية 
باالضافة الــــى محاربة االرهــــاب بالقوة عبر 
االجراءات االمنية الصارمة وتطبيق القانون«. 
وعن أولى االستراتيجيات الثالث اي »استراتيجية 
الوقاية« قال املؤلف ان استراتيجية الوقاية تهدف 
الى مد يد العون واملساعدة للجهود الساعية الى 
»جعل املجتمع يدرك اخطار التفكير املنحرف 
والضال وتشجيع الوسطية والتفكير املعتدل 

وتصحيح املفاهيم املغلوطة«.
وقد مت تبني عــــدد من االجراءات الوقائية 
بوصفها جزءا من هذه االســــتراتيجية تشمل 
تشجيع رجال الدين على نشر الكتب وانتاج 
شرائط التسجيل الصوتية لترويج االعتدال في 

التفكير وتنظيم ندوات ومحاضرات ومحاورات 
لهذا الغرض ورعايــــة البرامج االعالمية التي 
تستهدف شرح اخطار التفكير املنحرف ونشر 
املفاهيم الدينية الصحيحة ومراجعة املناهج 
التدريســــية واعادة هيكلة املرافق التعليمية 
والتشديد على عدم وجود تعارض بني الهوية 
االســــالمية والهوية الوطنية، وحث املواطنني 
على نقض وتفنيــــد مزاعم اجلماعات الضالة 
عبر االنترنــــت وغيرها من وســــائل االعالم 

والنشر«.
اما في الثانية اي »استراتيجية العالج« فقال 
عسيري ان هناك مجموعة في وزارة الداخلية 
السعودية تدعى اللجنة االستشارية تدير برامج 

اعادة التثقيف واملشورة والنصح.
وأضاف ان املجموعة تضم اربع جلان فرعية 
هي اللجنة الدينية الفرعية التي تضم اكثر من 
100 رجل من رجال الدين والعلماء وأســــاتذة 
اجلامعات وتتمثل مهمتها في املبادرة الى اجراء 
حوار مع احملتجزين الزالة اي شكوك من اذهانهم 
وتنظيم دورات وندوات حول املوضوعات العامة 

املتعلقة بالفكر املنحرف.
الفرعية  اللجنة االجتماعية والنفسية  اما 
فتضم نحو ثالثني من علماء االجتماع وعلماء 
النفس والباحثني »وتتمثل مهمة اعضائها في 
تقومي املستوى االجتماعي للسجناء وتشخيص 

مشكالتهم النفسية«.

فندق نجاد في نيويورك يتحول إلى قلعة حصينة
واشنطنـ  وكاالت: حتول الفندق 
النيويوركي الذي ينزل فيه الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد إلى 
قلعة حصينة حيث مت اتخاذ إجراءات 
أمنية استثنائية للضيف اإليراني. 
وذكرت صحيفة »نيويورك بوست« 
األميركية امس األول ان إجراءات 
أمنية مشددة بينها تركيب نوافذ 

مضادة للرصاص وأجهزة كاشفة 
للمعادن وأسلحة ملكافحة اإلرهاب 
كانت في استقبال جناد لدى وصوله 
إلى فندق هيلتون شرق منهاتن. 
وأشارت مصادر أمنية للصحيفة 
إلى ان الزعيم اإليراني حصل على 
أكبر مســــتوى من احلماية  ثاني 
األمنية فــــي املدينة إذ ان الرئيس 

بــــاراك أوباما هــــو الوحيد الذي 
يحصل على أكثر من ذلك. وأضافت 
الذي يفصل  الفندق  ان  الصحيفة 
القنصلية اإلسرائيلية  بينه وبني 
بناء واحد فقط سيحصل على حماية 
من حوالي 30 عنصرا من شرطة 
نيويورك الذين سيناوب كل منهم 

ملدة 12 ساعة.


