
 الجمعة
  ١٧  ديسمبر  ٢٠١٠ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  35 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  و  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العربية  العربية  العربية  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  العـــالمية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  و  و  و  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 واشنطن ـ يو.بي.آي: زار نائب الرئيس األميركي جو 
بايدن املستشـــفى الذي يعالج فيـــه خادم احلرمني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز والتقى عائلته التي سلمها رسالة 
من الرئيس األميركي باراك أوباما. وأصدر البيت األبيض 
بيانا أشار فيه إلى ان بايدن «قام بزيارة غير معلنة إلى 
املستشـــفى الذي يتعافى فيه امللـــك عبداهللا من جراحة 

خضع لها في نيويورك».

  وأضاف البيان ان «عائلة امللك السعودي استقبلت نائب 
الرئيس األميركي مبن فيهم ابنه متعب بن عبداهللا».

  وتابع انه «خالل زيارته لعائلة امللك عبداهللا سلم نائب 
الرئيس رسالة خاصة من الرئيس أوباما إلى امللك متمنيا 
له الشفاء العاجل». يشـــار إلى ان خادم احلرمني يتلقى 
العالج في أميركا من انزالق غضروفي أصابه وخضع في 

مستشفى أميركي جلراحتني. 

 بايدن يزور عائلة خادم الحرمين في نيويورك ويسلمها رسالة من أوباما

 أوساط مؤيدة للعلمانية: المحاكمة واالتهامات األخرى بالتآمر وسائل ضغط حكومية إلسكات المعارضة 

 أنقرة: انطالق أكبر محاكمة من نوعها لـ ٢٠٠ عسكري بتهم التخطيط لالنقالب 

 رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان متحدثا خالل مراسم عاشوراء في اسطنبول              (رويترز) 

 ديڤيد كاميرون 

  عواصم ـ وكاالت: قالت هيئة 
االذاعة البريطانية (بي بي سي) 
ان االنتحاري الذي قام بتفجيرات 
ســــتوكهولم تيمور عبدالوهاب 
العبدلي لم يكن مدرجا ضمن قائمة 
الـ ٢٠٠ متطرف اسالمي بالسويد 

التي وضعها األمن السويدي.
  وذكرت االذاعة ان مســــؤولي 
االســــتخبارات الســــويدية كانوا 
يســــتبعدون االرهابــــي العبدلي 
والبالــــغ مــــن العمــــر ٢٨ عامــــا 
ويعيش مع اسرته في مدينة لوتن 
البريطانية مــــن قائمة املتطرفني 
االسالميني بالسويد. من جانبها 
ترى الشرطة السويدية بخصوص 
احلادث ان عبدالوهاب على عالقة 
وثيقة بتنظيم القاعدة في العراق 
وذلك بعــــد ثناء حركــــة اجلهاد 
اإلســــالمي بالعراق لعبد الوهاب 
ووصفها له بأنه من «فرسان الدولة 
االسالمية في العراق». من جهته، 
قــــال رئيس الــــوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون إنه لم يتم القيام 
مبا يكفي ملواجهة «خطر التطرف 
االسالمي» داخل البالد، متعهدا ببذل 
املزيد من اجلهود بعد أن تبني أن 
االنتحاري الذي نفذ تفجير السويد 
درس في بريطانيا. ونقلت هيئة 
االذاعة البريطانية «بي بي سي» 

بالقول: «ولكن علينا أن نسأل كذلك 
ملاذا يتجه هــــذا العدد الكبير من 
الشباب في بالدنا الى التطرف بهذه 
الطريقة غير املقبولة مطلقا». من 
جهة أخرى نفت اجلدة الرومانية 
لزوجة «انتحاري ستوكهولم» ما 
نقلته عنها صحيفة «ديلي ميل» 
البريطانيــــة، من أن منى ثويني، 
أرملة تيمور عبدالوهاب العبدلي، 
هي التي علمته التشــــدد وحوله 
من ليبرالي الى متطرف انتهى به 
املطاف قتيال وحده بعملية أرادها 
أن تقتل العشرات بستوكهولم، ولم 
آندريا  يفلح. ونقلت الصحافية، 
باكوتيال، في حتقيق لها نشرته 
أمس صحيفــــة «ليبرال رومانيا» 
أن اجلدة، إلينا ندلكوفيسي، قالت 
عكس ما فهمته منها «ديلي ميل» 
متاما، وهو أن حفيدتها هي التي 
وقعت حتــــت تأثيرات وضغوط 
تيمور اإلســــالمية منــــذ تعرفت 
عليه في مدينة لوتن البريطانية، 
فأصبحت تطل على اآلخرين مبظهر 
إسالمي وتوقفت عن التبرج وبدأت 
ترتدي احلجاب بناء على طلبه، ثم 
تزوجا في ٢٠٠٤ واستمرت على 
مظهرهــــا وارتدائها للحجاب الى 
اآلن «لذلك فهو الذي قام بأسلمتها 

وتطرفها»، وفق تعبيرها. 

البرملان  أمام  عن كاميرون قوله، 
في إشــــارة الى جميــــع االحزاب 
السياســــية، «اعتقد أننا لم نفعل 
ما يكفي ملواجهة انتشار التطرف 
االسالمي في بالدنا». وأضاف «أعتقد 
أن علينا اتخاذ مزيد من اخلطوات 
ســــواء كانت التأكد من أن االئمة 
الذين يأتون الى هذا البلد يتحدثون 
االجنليزية بشكل جيد، أو التأكد 
من إزالــــة التطرف في جامعاتنا، 
وســــأعمل بجد لضمــــان حتقيق 
ذلك». وأوضــــح كاميرون «علينا 
ان نعمل لالســــتثمار في أجهزتنا 
االستخباراتية وعلينا التعاون مع 
الدول األخرى». واستدرك كاميرون 

 قرار عربي بوقف المفاوضات حتى تلّقي عرض جاد  انتحاري ستوكهولم لم يكن مدرجًا ضمن قائمة الـ ٢٠٠ متطرف في السويد

 كاميرون يعترف: لم نقم بما فيه الكفاية 
لمواجهة «التطرف اإلسالمي»

 عباس يطالب مجلس األمن باستصدار قرار 
يدين االستيطان وواشنطن تعد بـ «الڤيتو»

 عواصمـ  وكاالت: طلب الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس من 
ممثل فلسطني في األمم املتحدة 
التوجه الى مجلس األمن «فورا» 
الستصدار قرار يدين االستيطان، 
وذلــــك بعد ان حصلــــت القيادة 
الفلســــطينية علــــى دعم جلنة 
املتابعــــة العربيــــة للقيام بهذه 
اخلطوة، حسبما أعلن مسؤول 

فلسطيني اخلميس.
اللجنة املركزية    وقال عضو 
حلركة فتــــح عــــزام األحمد في 
اتصال مــــع فرانــــس برس من 
القاهرة حيث يتواجد مع عباس 
الذي شارك في اجتماعات جلنة 
املتابعــــة العربية أمس األول ان 
الفلســــطيني «اصدر  الرئيــــس 
قرارا يطلب من ممثل فلســــطني 
في األمم املتحدة رياض منصور 
التوجه الى مجلس األمن الدولي 
الستصدار قرار يدين االستيطان 
اإلســــرائيلي في الضفة الغربية 
والقدس احملتلــــة فورا ويطالب 
إسرائيل بوقف االستيطان ألنه 
غير شــــرعي ومخالف للقانون 

الدولي».
  وكانت جلنة املتابعة العربية 
أعلنــــت أمــــس األول رفضها أي 

استئناف للمفاوضات اإلسرائيلية 
الفلســــطينية من دون «عرض 
جاد» من واشنطن يضمن وضع 
حــــد للنزاع.  كمــــا أعلنت نيتها 
اللجوء إلى مجلس األمن الدولي 
لعرض قضية استمرار االستيطان 

اليهودي في األراضي احملتلة.
القيادة  ان    وأوضح األحمــــد 
الفلسطينية تسعى الى استصدار 
قرار يؤكد «على عدة قرارات سابقة 
من مجلس األمــــن الدولي كانت 
ايضا الواليات املتحدة قد وافقت 

عليها والبد ان تلتزم بها اآلن».
الســــفير  ان    وأضاف األحمد 
الفلســــطيني فــــي األمم املتحدة 
بــــدأ باالتصال «مــــع املجموعة 
الدولية  العربية واملجموعــــات 
األخرى وجميع الدول الصديقة 
لدعم مشروع القرار الفلسطيني 

ملجلس األمن».
  على صعيــــد آخر اكد األحمد 
انه على ضوء قرار جلنة املتابعة 
العربية فانه «لــــن يكون هناك 
اي شــــكل من اشكال املفاوضات 
املباشــــرة او غير املباشــــرة او 
املوازية مع إسرائيل دون الوقف 

التام لالستيطان».
انتقدت    في غضــــون ذلــــك، 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ومستشار للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أمس 
بشدة القرار الذي اتخذه مجلس 
النواب األميركي القاضي باستخدام 
حق النقض «الڤيتو» إزاء أي قرار 
يصدر عن مجلس األمن يدعم قيام 

الدولة الفلسطينية.
  ووصفت اللجنــــة التنفيذية 
ملنظمــــة التحرير فــــي بيان لها 
القرار بـ «الفظ واملنحاز باملطلق 

إلسرائيل واالحتالل».
  وكان مجلس الشيوخ األميركي 
عقد اجتماعا في ساعة مبكرة من 
صباح أمس وبحث مبادرة الرئيس 
محمود عباس القاضية بالتوجه 
إلى مجلس األمــــن ودول العالم 
لالعتراف بالدولة الفلســــطينية 
على حدود العام ١٩٦٧ واتخذ قرارا 
بعدم اعتــــراف الواليات املتحدة 
بالدولة الفلسطينية إذا ما أعلن 
عنهــــا من جانب واحــــد وبدون 

موافقة إسرائيل.
  ورأت املنظمة الفلســــطينية 
أن القرار «يشجع إسرائيل على 
مواصلة سياساتها املعادية للسالم 
حتت حماية مباشرة من الواليات 

املتحدة األميركية».

 مجموعات سلفية تتحدى حماس في غزة 
ــرائيل من غزة،   عواصم ـ وكاالت: مبواصلتها إطالق الصواريخ على اس
تتحدى جماعات جهادية سلفية صغيرة حركة حماس التي تسيطر على القطاع 

وتسعى الى احلفاظ على هدنة غير معلنة مع اسرائيل.
ــا، تزعج هذه اجلماعات القريبة فكريا من  ــم من قلة عدد اعضائه   وبالرغ
ــرائيل  القاعدة، حركة حماس بإطالقها الصواريخ التي عادة ما ترد عليها اس

بشن غارات في قطاع غزة.
  وتؤكد حماس وجود توافق مع باقي الفصائل على عدم اطالق الصواريخ 
ــنته  ــعى للحفاظ عليها منذ انتهاء الهجوم املدمر الذي ش في اطار تهدئة تس
اسرائيل على غزة بني نهاية ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ اال ان املجموعات السلفية ال 
تعير هذه التهدئة اي اهتمام وتواصل اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل 

بشكل متقطع.
ــد ان قتلت قوات االمن  ــلفيني تتأزم بع   وبدأت العالقة بني حماس والس
ــلفية عبداللطيف موسى مع  التابعة حلماس قائد جماعة جند انصار اهللا الس
ــجد في مدينة رفح جنوب القطاع  ــتباكات في مس ٢٤ من عناصره خالل اش

في اغسطس ٢٠٠٩ بعد اعالنه قيام امارة اسالمية في غزة.
  ويقول ابوالبراء املصري احد ابرز قادة اجلماعات السلفية لفرانس برس 
ــة مع حماس في توتر واضح.  ــجد ابن تيمية والعالق «منذ الهجوم على مس
ــلم  منذ تلك اللحظة نعاني ويالت املالحقة واالعتقال وتهديد اهالينا لكي نس

انفسنا».
  لكن طاهر النونو املتحدث باسم حكومة حماس ينفي هذه االتهامات مؤكدا 
ان احلكومة «حتترم كل من يعمل في اطار فكري معني طاملا يعمل في اطار 

القانون العام والتفاهمات الفلسطينية».
  ومن ابرز اجلماعات السلفية في القطاع جند انصار اهللا وجيش االسالم 
والتوحيد واجلهاد الى جانب جيش االمة وانصار السنة، حسب ابوالبراء الذي 

يؤكد انه «ليس هناك ادنى تناقض بني تلك التشكيالت» ايديولوجيا.
  ويتهم ابوحمزة املقدسي القيادي في جماعة انصار السنة حماس «بإفشال 

جهود مكثفة لتوحيد اجلماعات السلفية».
ــذي تتبعه حماس  ــذه املجموعات وذلك ال ــن االختالفات بني نهج ه   وع
ــي ان «اوجه االختالف كثيرة لكن ال نسعى لتكفيرها (حماس)،  يؤكد املقدس
ــالمية من االمور  ــريعة االس فهذا ليس من ديننا، نحن نعتبر ان تطبيق الش

الضرورية».
  ويوضح لوكالة فرانس برس «نحن مع احلجاب الكامل ومع منع التدخني 
ــالمية، لكن حماس تعتبر ذلك ليس من  ــة احلد كبداية إلقامة امارة اس واقام
ــي ايضا الى حد اتهام حماس بالتالعب في مبادئها  منهجها». ويذهب املقدس
ــاس يعتمد على قاعدة  ــلمني الذي تتبع له حم ــه ان «نهج االخوان املس بقول

تخصهم وهي ان الفتوى تتغير بتغير احلاكم». 

 طهران تتهم باكستان وأميركا وإسرائيل 
بالتورط في االنفجارات االنتحارية وتعد بالرد

 طهران ـ د.ب.أ: اتهمت إيران مســــؤولني باكستانيني بالتورط في 
الهجــــوم االنتحاري الذي وقع جنوب شــــرق البالد في وقت ســــابق 

األسبوع اجلاري.
  ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية «إرنا» عن علي عبداهللا، 
نائب وزير الداخلية ورئيس شــــعبة األمن، قوله «بعض املسؤولني 
الباكســــتانني احملليني متورطون في العمل اإلرهابي في تشــــاباهار» 

الذي تبنته جماعة جند اهللا.
  وأضاف أن املسؤولني املعنيني «منحوا تصاريح لإلرهابيني لعبور 

احلدود الى داخل إيران».
  وأكد عبداهللا ان «قاعدة اإلرهابيني على اجلانب اآلخر من احلدود 
الباكستانية. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من جانب إيران، لم 

يفعل اجلانب الباكستاني شيئا العتقال اإلرهابيني».
  وذكرت آخر املعلومات الرسمية الواردة من مكتب حاكم احملافظة 
أن ما ال يقل عن ٣٤ شخصا قتلوا، وأصيب عشرات آخرون في التفجير 
االنتحاري الذي اســــتهدف مســــجدا مبحافظة سيستان بلوشستان، 

املتاخمة لباكستان وأفغانستان.
  كما قال كاظم جاللي، املتحدث باســــم اللجنة األمنية في البرملان 
ان اإلرهابيني املتورطــــني في هجوم أمس األربعاء تلقوا تدريبهم في 
باكستان. وقال جاللي للوكالة: «يتعني على باكستان توضيح موقفها 
جتاه هــــؤالء اإلرهابيني، ويتعني على حكومتنا اتخاذ خطوات جدية 
وعملية في هذا الصدد» وأدان الرئيس األميركي باراك أوباما الهجوم 
اإلرهابي باعتباره «عمال مشينا وجبانا»، بينما أدانه أيضا األمني العام 

لألمم املتحدة بان كي مون «بأشد العبارات املمكنة».
  وكان رئيس مجلس الشــــورى اإليرانــــي علي الريجاني اعتبر أن 
التفجير «من عمل أجهزة املخابرات األميركية واإلســــرائيلية»، قائال 
إن هــــذه «األعمال اإلرهابية لن متــــر دون رد». وذكرت وكالة «مهر» 
اإليرانية لألنباء أن الريجاني ندد بشــــدة أمــــس األول  بالتفجيرات 
«اإلرهابية»، مشيرا إلى أن «هذه العمليات اإلرهابية تنفذ بأموال أجهزة 
املخابرات األميركية واإلسرائيلية». وقال إن «ألجهزة املخابرات األميركية 
واإلسرائيلية دورا في هذه العمليات اإلرهابية وكذلك االغتياالت التي 
استهدفت العلماء النوويني اإليرانيني»، مؤكدا أن مثل تلك املمارسات 

«لن متر دون رد من قبل الشعب اإليراني». 

 كارال بروني أكدت أنه «يفكر مليًا وكثيرًا» في االنتخابات الرئاسية المقبلة

  ساركوزي بحث مع  ولي عهد اإلمارات بيعها  طائرات رافال 

 دبيـ  د.ب.أ: أفاد تقرير إخباري أمس بأن إيران 
حتتجز ٩ بحارة اماراتيني.

ــوم» في عددها  ــة «االمارات الي   ونقلت صحيف
الصادر اخلميس عن مالك قوارب إماراتيني قولهم 
إن السلطات اإليرانية احتجزت على مدار األسابيع 
الـ ٦ املاضية ٩ قوارب صيد إماراتية على متنها ٥٠ 
ــباب «غير معروفة».  ــارا بينهم ٩ إماراتيني ألس بح
وذكر مالك القوارب ان محتجزين اتصلوا بهم هاتفيا 
وأخبروهم أن دوريات تابعة خلفر السواحل اإليرانية 
احتجزتهم واقتادتهم إلى السجن. وقالت الصحيفة 
ــت عددا من البالغات حول  إن وزارة اخلارجية تلق

ــا إماراتيون في إيران  ــاز قوارب صيد ميلكه احتج
وعلى متنها البحارة اإلماراتيون الـ ٩ ونحو ٤١ آخرين 
ــيات دول آسيوية. وأضافت الصحيفة أن  من جنس
«الوزارة تولي هذا املوضوع االهتمام الالزم وتسعى 
عبر القنوات الديبلوماسية إلى الوصول إلى حل سريع 
للمشكلة وإعادة احملتجزين والقوارب إلى االمارات 
في أسرع وقت». من جانبه، قال عبداهللا سعيد الذي 
ميلك عددا من قوارب الصيد، للصحيفة، إن عملية 
االحتجاز األخيرة كانت لقارب على متنه اماراتي و٤ 
بحارة آسيويني لديهم بطاقات عمل وإقامات سارية 

املفعول في اإلمارات. 

 إيران تحتجز ٩ بحارة إماراتيين

ــب طيب أردوغان  ــس ـ أ.ش.أ: أكد رج  طرابل
رئيس وزراء تركيا، موقف حكومته في ادانة عدوان 
إسرائيل، وجدد مطالبته لها باالعتذار والتعويض 
ــطول  عن قتلها مدنيني أتراك في عدوانها على أس
احلرية املتوجه مبساعدات إنسانية الى غزة في وقت 
سابق من العام احلالي. وشرح أردوغان في حديث 
ــمس» الليبية نشرته أمس، موقف  لصحيفة «الش
ــرائيلي، فقال «إننا  بالده من النزاع العربي ـ االس
نبذل جهدا صميما وكثيفا من أجل تأسيس السالم 
ــتقرار في الشرق األوسط وحتقيق رفاهية  واالس
شعوب املنطقة، ونظهر رد فعلنا الالزم إزاء جميع 
اخلطوات التي حتاول منع مجهوداتنا هذه. وفي هذا 

اإلطار، أدان بشدة اعتداء إسرائيل على غزة الذي 
سبب انقطاع املفاوضات بني سورية وإسرائيل».  
وأضاف أن «احلكومة اإلسرائيلية، مع األسف، لم 
تتمكن من إدراك معنى وأهمية جهودنا هذه، فجنت 
على حياة أكثر من ألف مدني بريء من بينهم األطفال 
والنساء واملسنون، إلى جانب فرضها احلصار على 
ــش أكثر من مليون ونصف  قطاع غزة حيث يعي
املليون إنسان وكأنهم في معتقل مفتوح. كما أنها 
ــطول  ال ترى أي حرج من قتل متطوعني على أس
يهدفون إليصال مساعدات للمحاصرين. لقد حان 
الوقت للقول «لتقف عمليات إسرائيل غير القانونية 

هذه والتي جترى أمام أعني اجلميع». 

 أردوغان يجدد مطالبة إسرائيل باالعتذار 
والتعويض عن قتل أتراك في أسطول الحرية

 باريسـ  وكاالت: أجرى الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس 
األول خالل غذاء مـــع ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ووزير اخلارجية الشيخ 
عبداهللا بن زايد محادثات تناولت 
مواضيع متعددة من بينها احتمال 
بيع طائرات قتالية من نوع رافال 
للجيش اإلماراتي، حسب ما أعلنت 

الرئاسة الفرنسية.
  وأوضح مصدر ان «املوضوع 
قد بحث وان احملادثات لم تتوقف 
طاملا انهم قد تناولوا هذه املسألة» 
ولكنه لم يعط ايضاحات إضافية، 
لكن ولي عهـــد أبوظبي ووزير 
الشـــيخ عبداهللا بن  اخلارجية 
زايد لم يدليا بأي تصريح حول 

املوضوع.
  من جهة أخـــرى قالت كارال 
بروني-ســـاركوزي في حديث 
الفرنســـي  الرئيس  ان  صحافي 
نيكوال ســـاركوزي «يفكر مليا 
وكثيـــرا» في احتمال ترشـــيح 
نفسه لالنتخابات الرئاسية املقبلة 
في العـــام ٢٠١٢، وأكدت املغنية 
وعارضة األزياء السابقة «أعتقد 
أنه يفكـــر مليا وكثيرا في األمر، 
لكنني لن أتدخـــل في هذا. هذه 

مهمة بالغة األهمية. هي صعبة 
وشـــخصية جدا، لذا ال ميكنني 
التدخل. لكنني سوف أدعمه مهما 

كان قراره».
  وكانت السيدة الفرنسية األولى 
تتوجه إلى الصحافة مبناســـبة 
احتفال عيد امليـــالد الذي ينظم 
ســـنويا في قصر اإلليزيه. وقد 
حضـــر االحتفال أكثـــر من ٩٠٠ 
طفل. وأضافت «هو يطلب رأيي 
في أمور كثيـــرة، كما يفعل كل 

زوجني. لكن هذا املوضوع يرتبط 
به حصرا». وردا على سؤال حول 
إذا مـــا كانت ترغب في أن تكون 
من جديد «الســـيدة األولى» بعد 
العام ٢٠١٢، قالت «أنا أالزم زوجي. 
هو الذي ينتخبه الفرنســـيون. 
وهذا أمر ال يتوقف علي». لكنها 
شددت على أنها «لن أتردد» في 
حتمل مسؤولياتها كسيدة أولى 
موضحة «وأنا مســـتعدة لدعم 
زوجي طوال فترة توليه رئاسة 

اجلمهورية».
  وقد أكـــدت املغنية وعارضة 
األزياء الســـابقة أن دور السيدة 
األولى ال يثقل كاهلها. لكنها شددت 
على «ضرورة التنبه كثيرا وعدم 
إطالق النكات ألنها قد تؤخذ على 

محمل اجلد».
  من جهة أخرى أشارت إلى أنها 
حتضر حاليا إلطالق «أسطوانة 
جديدة»، هي الرابعة منذ انطالقها 

في مجال الغناء. 

  أنقرة- وكاالت: بدأت احملاكمة 
التاريخية حلوالي ٢٠٠ عسكري 
تركي متهمني بالتحضير النقالب 
عام ٢٠٠٣ بهدف اإلطاحة باحلكومة 
االسالمية احملافظة قرب اسطنبول. 
وبدأت احملاكمــــة في قاعة كبيرة 
داخل سجن في سيليفري البلدة 
الواقعة قرب اسطنبول مع قيام 
قاض بالتحقق من هويات املشتبه 
بهم الـ ١٩٦. وتشير االتهامات إلى 
أن ١٩٦ ضابطــــا بعضهم متقاعد 
والبعض اآلخر اليزالون في اخلدمة 
البحرية والقوات  قــــادة  وبينهم 
اجلويــــة التركيــــة، قــــد خططوا 
للقيام بانقالب في عام ٢٠٠٣ في 
مخطط أطلق عليه «املطرقة». ومت 
الكشف عن تفاصيل املخطط للمرة 
األولى في يناير ٢٠١٠ عندما نشرت 
صحيفة «طرف» الليبرالية التركية 

وثائق مسربة عنه.
  وبني أبرز املتهمني املتواجدين 
في قاعة احملكمة والذين يشــــتبه 
في أنهم دبروا خطة لالنقالب على 
احلكومة اجلنرال املتقاعد جيتني 
السابقان  القائدان  دوغان وكذلك 
للبحرية اوزدن اورنيك ولسالح 

اجلو إبراهيم فيرتينا.
  ولكن اجليــــش نفى االتهامات 
وأكــــد أن الوثائــــق التي صادرها 
القضاء مصدرها ندوة عقدت في 

والرتب العسكرية للضباط، الذين 
كانوا يعتبرون فيما سبق، أشخاصا 
«ال ميكن املساس بهم». وقد أطلق 
سراح كل املشــــتبه بهم بعد ذلك 

حلني حلول موعد احملاكمة.
  غير أن وزارتي الداخلية والدفاع 
التركيتني جلأتا لقانون لم يستخدم 
منذ عقــــود، لتســــريح ضابطني 
برتبة جنرال وادميرال بحري من 
مناصبهم، لالشتباه في ضلوعهما 
في املخطط فــــي خطوة اعتبرت 
تأكيدا قويا لسلطة احلكومة على 

اجليش.
  فــــي املقابــــل ترى األوســــاط 
املؤيدة للعلمانية في هذه احملاكمة 
واالتهامات األخرى بالتآمر وسائل 
ضغط من قبل احلكومة السكات 
مــــن تنفيذ  املعارضــــة والتمكن 
برنامــــج عمل يخفي فــــي طياته 

أسلمة للبالد.
  ويتساءل هؤالء خصوصا حول 
صدقية بعض األدلة التي قدمتها 
النيابة العامة ويشيرون الى وجود 
مفارقات، مثل افتراض وجود ضابط 
في االجتماع فيما كان يقوم مبهمة 
في اخلارج وإشارات الى مؤسسات 
لم تكــــن قائمة في البالد او كانت 
حتمل تســــميات أخرى في العام 
٢٠٠٣ مــــا يدفع الى االعتقاد بأنها 

خاطئة. 

مارس ٢٠٠٣ ولــــم تكن تتضمن 
سوى مخطط تكتيك عسكري من 
بني خيارات اخرى كجزء من لعبة 
حرب افتراضية وضعت ألغراض 

تدريبية.
  في املقابل، يقول االدعاء ان خطة 
االنقالب اعدت ونوقشت في قاعدة 
للجيش في اسطنبول بعيد تسلم 
حزب العدالة والتنمية الســــلطة 
في نوفمبر ٢٠٠٢ وسط مخاوف 

من انه ميكــــن ان يقوض النظام 
العلماني في البالد.

  وتردد أن مخطط «املطرقة كان 
يتضمن نسف مسجدين كبيرين 
فــــي اســــطنبول، وهجــــوم على 
متحف عســــكري ينفذه أشخاص 
يتنكرون في أزياء تشير إلى أنهم 
من األصوليني اإلسالميني وإثارة 

توترات عسكرية مع اليونان.
  وكان الهــــدف مــــن وراء هذه 

األحداث إلقاء البالد في آتون من 
الفوضى يســــمح للجيش بإعالن 
حالة الطوارئ في البالد واإلطاحة 
بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية 

(ايه كيه) الذي يرأسه.
  ويعد اعتقال األشخاص الذين 
يشــــتبه في تورطهم بعد كشف 
مخطط االنقالب هو االول من نوعه 
في تاريخ تركيا، من حيث املناصب 

 ساركوزي مصافحا ولي عهد االمارات محمد بن زايد آل نهيان في اإلليزيه     (رويترز) 


