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 طوكيوـ  د.ب.أ: قال وزير اخلارجية الياباني 
ســـيجي مايهارا، الذي يعد مرشحا محتمال 
خلالفة رئيس الـــوزراء ناوتو كان، أول من 
أمس إنه سيستقيل من منصبه بعدما تلقى 
تبرعات بشكل غير مشروع. واعتذر مايهارا، 
الذي تولى منصبه في سبتمبر املاضي، للشعب 
الياباني لتسببه في حالة من عدم الثقة على 

خلفية تلك الفضيحة، بحسب ما قاله خالل 
مؤمتـــر صحافي بعد اجتماعه مع كان. وقال 
مايهـــارا إنه تلقى تبرعات بقيمة ٥٠ ألف ين 
(٦٠٧ دوالرات) عدة مرات من مواطن كوري 
جنوبي يعيش في اليابان، باملخالفة للقانون 
الياباني، وستشكل تلك االستقالة صفعة قوية 

حلكومة كان التي ال تتمتع بشعبية. 

 وزير الخارجية الياباني يعتزم االستقالة لتلقيه تبرعات بـ ٦٠٠ دوالر 

(أ.پ)   سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطاني  

 صالحي: ما يجري في المنطقة يشبه المعجزة والتقارب مع السعودية من أولويات السياسة اإليرانية 

 إيران تطور مدى القنابل الذكية «قاصد» إلى ١٠٠ كم 
وتصنع طائرة شبح وأخرى بدون طيار

 عواصــــم ـ وكاالت: أعلن قائد 
سالج اجلو في جيش اجلمهورية 
اإلسالمية العميد الطيار امير شاه 
صفي، عن تطويــــر مدى القنابل 
الذكية «قاصد» الى ١٠٠ كيلومتر. 
ووصف العميد الطيار شاه صفي 
في تصريح لوكالــــة مهر لألنباء 
التقدم احلاصل في القوات اجلوية 
للجمهورية االســــالمية االيرانية 
باإليجابي، مؤكدا ان القوة اجلوية 
متأهبة عسكريا في كل حلظة للرد 
أعداء اجلمهورية اإلسالمية  على 

اإليرانية.
  وأكد ان القوات اجلوية االيرانية 
حققت االكتفاء الذاتي على الصعيد 
الى ان قسم  العسكري، مشــــيرا 
جهاد االكتفاء الذاتي يقوم حاليا 
بإجراء األبحاث ووضع التصميم 
لصناعة طائرات شبح ال يكشفها 
الرادار وقد مت حتى اآلن تصنيع 
وإجراء اختبــــارات ناجحة على 
منوذج لهــــذه الطائرة بحجم ٦/١ 

من احلجم األصلي.
  وأشار الى ان القوة اجلوية متلك 
حاليا طائرات بــــدون طيار ملهام 
قتالية واستطالع على مستويات 
عاليــــة، موضحا انه ســــيتم في 
املســــتقبل تصنيع طائرات نفاثة 

أكثر تطورا للتدريب.
  وحول االقتــــدار الصاروخي 
للقوات اجلوية اإليرانية أكد قائد 
سالح اجلو في جيش اجلمهورية 
اإلسالمية على جناح املتخصصني 
االيرانيني بزيادة مدى الصواريخ 
االيرانية «جو جو» و«جو ارض»، 
مؤكدا ان األهم من ذلك هو تطوير 
مدى القنابل الذكية «قاصد» من ٥٠ 

الى ١٠٠ كيلومتر.
  وصف وزير اخلارجية اإليرانية 
علي أكبــــر صاحلي ما يجري في 
املنطقة بأنه «يشبه املعجزة» وقال 
ان التقارب مع السعودية من بني 

أولويات سياسة بالده.
  وقال صاحلي فــــي مقابلة مع 

أن هؤالء احلكام الذين سقطوا للتو 
من كان يدعمهم ومن كان يساعدهم 
فــــي احلكم اجلميــــع يعرفون أن 
األميركيني هــــم الوحيدون الذين 

كانوا يساعدون احلكام».
  وحول ما يجري في مصر قال 
«قراءتي أن مصر بعد حسني مبارك 
ستكون أفضل بكثير.. لكن يجب 
أن نكون براغماتيني واقعيني. يجب 
أال نبحث عن صورة مثالية للبلد. 
احلراك املصري محكوم بضوابط 
وقيود. املطلوب التوازن. ال ننتظر 
أن تصبــــح مصر حليفــــا إليران 
ومعادية ألميركا وما إلى ذلك بني 
ليلة وضحاها». من جهة أخرى، قال 
صاحلي ان التقارب مع السعودية 
من ضمــــن أولويات السياســــة 
اإليرانية. وأضاف «السعودية لها 
مكانتها اخلاصة في املنطقة ولها 
ثقلها االقتصادي واالستراتيجي 
في املنطقــــة والعالم اإلســــالمي 
والعالم ككل». ورأى ان «التقارب 
بني السعودية وإيران سيكون في 
أمنها  مصلحة املنطقة ومصلحة 
العالم  واستقرارها وفي مصلحة 
القول في  اإلسالمي وحتى ميكن 

مصلحة العالم كله».
  وأشــــار الى ان هناك دعوة له 
لزيارة السعودية «وسنلبيها إذا 
القريب». كما  أمكن في املستقبل 
لفت الى انــــه إذا وجهت له دعوة 
لزيارة مصر سيلبيها «بعد تأليف 

احلكومة املصرية».
  الى ذلك قال صاحلي انه ال يخشى 
على نظام الرئيس السوري بشار 
األســــد ألنه «يختلف عن األنظمة 
األخرى ألن هــــذه األخيرة عندما 
تعود إلى التطورات في املنطقة ترى 
أن مــــن كان أقرب إلى أميركا كان 
األسرع في السقوط ومن كان أبعد 
هو األكثر استقرارا وسورية في 
محور املقاومة والشعوب اإلسالمية 
والعربية وشعوب املنطقة تقدر 

املوقف السوري». 

صحيفة «األخبار» اللبنانية نشرتها 
أمس ان احلوادث الراهنة في املنطقة 
«بال شك ستؤثر بإيجابية.. لكن 
هل كنا نتوقع تطورات كهذه في 
احلقيقة لم يكن أحد منا يتصور 
شيئا كهذا وبتقديري أن ما حصل 

يشبه املعجزة».

  وأضاف «هناك محاوالت لإليحاء 
بأن ذلك كان مدبرا من دول كبرى 
لكــــن هذا كله كالم بــــال قيمة. ما 
جرى حدث جذري. الشعوب في 
املنطقة تبحث عن تقرير مصيرها. 
تريد اســــترجاع كرامتها وإزالة 

الديكتاتوريات وما إلى ذلك».

  وقال صاحلي «أرى املستقبل 
الرغم مــــن ضغوط  جيدا علــــى 
الغرب وخصوصا األميركيني الذين 
يريدون أن يدخلوا في هذه املوجة 
من احلركات الشعبية ويصوروا 
أنفسهم على أنهم مع الشعوب مع 
العلم بأن املرء يجب أن يسأل نفسه 

 إيران الدولة األقل شعبية في العالم
  إلى جانب إسرائيل وكوريا الشمالية

ــتطالع عاملي للرأي ان   لندن ـ يو.بي.اي: اظهر اس
ــرائيل من ضمن الدول االقل شعبية في العالم الى  اس
ــمالية وباكستان فيما  جانب كل من ايران وكوريا الش

لفت تراجع شعبية اسرائيل في الواليات املتحدة.
ــة االذاعة  ــرته هيئ ــتطالع الذي نش   واوضح االس
ــي» وشمل ٢٨٦١٩ شخصا في  البريطانية «بي.بي.س
ــعبية في العالم  ٢٧ دولة ان ايران هي الدولة االقل ش

وكان لدى ٥٩٪ من املستطلعني اراء سلبية عنها.
ــكل سلبي الى  ــتطلعني بش   وقد نظر ٥٦٪ من املس
باكستان التي تشهد نشاطا لتنظيم القاعدة وغيرها من 
اجلماعات املتشددة وقال ٥٥٪ من املستطلعني ان لكوريا 

ــيئا على العالم. واعتبرت اسرائيل  الشمالية تأثيرا س
ــي العالم وقال ٤٩٪ من  ــعبية ف من بني الدول االقل ش
ــتطلعني ان تأثير اسرائيل سيئ مقابل ٢١٪ عبروا  املس
عن دعمهم لها وظهر ان املجتمع االميركي بات منقسما 
جتاه اسرائيل بعدما كان مؤيدا لها فارتفعت نسبة من 
ينظرون اليها بشكل سلبي من ٣١٪ الى ٤١٪ فيما ارتفعت 

هذه النسبة من ٥٠٪ الى ٦٦٪ لدى البريطانيني.
  وبقيت املانيا الدولة االكثر شعبية في العالم للسنة 
ــتطلعني ان  ــة على التوالي واعتبر ٦٢٪ من املس الثالث
ــا جيد على العالم واعتبر ٥٧٪ منهم ان لالحتاد  تأثيره

االوروبي تأثيرا ايجابيا. 

 عن جميع الجرائم حتى تاريخ أمس 

 الرئيس السوري يصدر عفوًا عامًا
  ال يشمل السياسيين 

  تركيا: توجيه االتهام لصحافيين 
  آخرين في مؤامرة ضد الحكومة

 العلويون األتراك يتظاهرون للمطالبة بمساواتهم بالسنة

 زيادة النساء العامالت في برلمانات العالم 
ومازال التوازن بين الجنسين بعيدًا

 اسطنبولـ  أ.ف.پ: وجهت محكمة في اسطنبول 
االتهام خلمسة صحافيني أتراك الليلة قبل املاضية، 
بالتورط في مؤامرة ضد احلكومة وذلك غداة اتهام 
صحافيني اثنني في هذه القضية املثيرة للجدل، 
بحسب ما أفادت وســـائل اعالم. وكان املتهمون 
اخلمسة وضعوا قيد احلبس االحتياطي خالل عملية 
توقيف جديدة اخلميس املاضي استهدفت ستة 
اشخاص معظمهم من الصحافيني. وبني املتهمني 
احملتجزين في اسطنبول، الصحافي واجلامعي 

يالتشني كوتشوك، بحسب قنوات تلفزيون.
  وفي ساعة مبكرة من صباح السبت املاضي مت 
توجيه االتهام الى الصحافيني ندمي سينير واحمد 
سيك املعروفني بانتقادهما حكومة رئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان، بالضلوع في مؤامرة لزعزعة 

احلكومة عبر محاولة انقالبية مفترضة.
  من جهتها، أكدت النيابة العامة في اسطنبول 
ان هـــؤالء الصحافيني لم توجـــه اليهم اتهامات 
بســـبب كتاباتهم او مواقفهم لكن بسبب «أدلة ال 
ميكن نشرها». وأعرب االحتاد األوروبي والواليات 
املتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان عن 

القلق إزاء حرية التعبير في تركيا.
  ومت االفراج عن مشتبه بهما أوقفا اخلميس بعد 
استجوابهما. ونفى اردوغان في نهاية االسبوع 
رغبة حكومته، التدخل في سير القضاء. وأعرب 
الرئيس التركـــي عبداهللا غول االحد املاضي من 
جهته عـــن «القلق» إزاء هذه التطورات التي قال 

انها تسيء لصورة بالده.
  من جانبه، عبر االحتاد األوروبي الذي تسعى 
تركيا لالنضمام إليه والواليات املتحدة وجماعات 
معنية بحقوق اإلنســـان عن مخاوفهم بشأن ما 
تشير إليه االعتقاالت بخصوص مدى التزام أنقرة 

بحرية االعالم واملبادئ الدميوقراطية.
  ووجهت اتهامات إلـــى الكاتب التركي ياجلني 
كوجوك وهو منتقد للحكومة واحتجز في وقت 
مبكر امس مع أربعة صحافيني يعملون في موقع 
«اودا تي فـــي» االلكتروني الذي ينتقد احلكومة 
بشراســـة. واتهم الصحافيون االربعة والكاتب 

باالنتماء جلماعة إرهابية وإثارة الكراهية.
  واحتجز سونير ياجلني الذي يدير املوقع الشهر 
املاضي مع اثنني من زمالئه باتهامات مماثلة مما 
عزز مزاعم منتقدي احلكومة بأن ما يجري محاولة 
لترويع اإلعالم. ورفض وزير الداخلية التركي بشير 
أتاالي هذه املزاعـــم. وقال في برنامج تلفزيوني 
أمس األول «من الظلم أن تتعرض احلكومة ملزاعم 
أنها تســـكت صوت الصحافة أو حتد من حرية 

الصحافة».
  ويتولـــى زكريا اوز النائب العـــام في تركيا 
التحقيق في أمر جماعة قومية متشـــددة تعرف 
باسم ارغينيكون من املزعوم أنها دبرت مؤامرة 
لإلطاحـــة بحكومة رئيس الـــوزراء رجب طيب 
اردوغـــان. وأصدر اوز بيانا نفـــى فيه أن تكون 

لالعتقاالت صلة بالعمل في الصحافة. 

 إزميـــر ـ أ.ش.أ: تظاهرت مجموعة كبيرة من 
العلويني في مدينة إزمير، شمال غرب تركيا، اول 
من امس للمطالبة بدستور دميوقراطي واملساواة 

في حقوق املواطنة.
  وانتقد رئيس احتاد العلويني البكتاشيني علي 
بالكيز حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب 
أردوغان، في كلمة ألقاها أمام احلشد املشارك في 
املظاهرة، مؤكدا ان هناك العديد من أشكال التمييز 

منذ عهد االنقالب العسكري عام ١٩٨٠.
  وقال إن العلويني ال يطالبون بعلم جديد وال 
بدولة وإمنا يريدون العيش بحقوق متساوية مع 
إخوانهم من السنة وإعفاء أبنائهم من درس التربية 
الدينية اإلجباري على املذهب السني في املدارس 
ومنحهم ميزانية من مؤسســـة الشؤون الدينية 
لتسيير دور عبادتهم، مشيرا الى أن العلويني هم 

حماة مبادئ العلمانية واجلمهورية. 

 جنيڤـ  كونا: قال االحتاد البرملاني الدولي انه 
على الرغم من زيادة أعداد النساء في برملانات العالم 
لعام ٢٠١٠ ليشكلن نسبة ١٩٫١٪ من البرملانيني في 
العالم اال أن تلك النسبة لم تصل بعد الى التوازن 

بني اجلنسني في العمل السياسي.
  وقال االحتاد في نتائج احصاء عمل املرأة في 
البرملانات الصادر عشـــية االحتفال بيوم املرأة 
العاملي ان تلك النسبة وان كانت متواضعة اال أنها 
تشكل نقلة نوعية جيدة منذ عام ٢٠٠٠ حني كانت 
نسبة البرملانيات ال تزيد على ١٣٫١٪ وارتفعت الى 

١٦٫٣٪ في عام ٢٠٠٥.
  ووضع االحصاء الدول العربية ضمن أقل الدول 
التي حصلت املرأة فيها على مقاعد في البرملانات 
حيث بلغت نسبتهن ١١٫٧٪ خالل عام ٢٠١٠ بعدما 

كانت تلك النسبة ٣٫٤٪ فقط في عام ١٩٩٥.
  وأوضح االحصاء وجود تباين واسع في املنطقة 
نتيجة تطبيق نظام احلصص في بعض املجاالت 
ففي البحرين مت انتخاب امرأة واحدة فقط بالتزكية 
وفي األردن يوجد ١٣ برملانية كما شهد السودان 

أول امرأة تنافس على الرئاســـة على الرغم من 
وجود فتوى متنع النساء من الترشح.

  وفي العراق ارتفع عـــدد البرملانيات في حني 
كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي لم تعني 

نساء برملانيات في عام ٢٠١٠.
  في املقابل أبقت البلدان األوروبية الشمالية على 
نسبة عالية نسبيا من النساء في مجالس النواب 
منها بلجيكا بنسبة ٣٩٪ وهولندا ٤٠٪ والسويد 
٤٥٪، في الوقت ذاته شـــهدت آسيا انخفاضا في 

عدد البرملانيات وصوال الى ١٨٪.
  ويعترف االحتاد الدولي بأن نظام احلصص يبقى 
الطريقة األكثر فاعلية لزيادة عدد النساء العامالت 

في السياسة ودخول احلياة البرملانية.
  يشار الى أن االحتاد البرملاني الدولي هو أقدم 
منظمة سياسية متعددة األطراف وأنشئ في عام 
١٨٨٩ ويتخذ من مدينة جنيڤ السويسرية مقرا 
له ويضم حاليا ١٥٥ برملانا وطنيا وتسع جمعيات 
اقليمية كأعضاء منتسبني كما يقوم االحتاد بدور 

املراقب الدائم لدى األمم املتحدة. 

 الرئيس السوري بشار األسد 

 دمشق ـ هدى العبود
  أصدر الرئيس السوري بشار 
األســـد عفوا عاما عـــن اجلرائم 
الشهر  السابع من  املرتكبة قبل 
اجلـــاري. ويشـــمل العفو كامل 
العقوبة فـــي اجلنح واملخالفات 
وتدابيـــر اإلصـــالح والرعايـــة 

لألحداث في اجلنح. 
  كما يشـــمل مرتكبي جرائم 
الفـــرار الداخلـــي مـــن اخلدمة 
العسكرية املنصوص عليها في 
قانون العقوبات العســـكري أما 
املتوارون فال تشملهم هذه الفقرة 
إال اذا ســـلموا أنفسهم خالل ٦٠ 

يوما من تاريخ صدوره. 
  وكذلـــك عن كامـــل العقوبة 
ملرتكبي جرائم الفرار اخلارجي 
املنصوص عليها في املادة ١٠١ من 
قانون العقوبات العســـكري أما 
املتوارون فال تشملهم هذه الفقرة 
إال اذا سلموا أنفسهم خالل ٦ أشهر 

من تاريخ صدور العفو. 
  كما يتضمن العفو عن كامل 
العقوبة املؤقتة للمحكوم الذي أمت 
الـ ٧٠ من العمر بتاريخ صدور 
العفو، وعن كامل العقوبة املؤقتة 
أو عن العقوبة املؤبدة للمحكوم 
املصاب بتاريخ صدور هذا املرسوم 
التشريعي مبرض عضال غيـــر 

قابـــل للشفــاء. 
العفو اجلنح    ويستثنى من 
املنصوص عليها في القانون رقم 
١٠ لعام ١٩٦١، واجلنح املنصوص 

عليهـــا في القانون رقم ٣٧ لعام 
١٩٦٦ وتعديالته. كما تســـتثنى 
اجلنـــح املنصـــوص عليها في 
املرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام 

.٢٠٠٨
  واجلنح املنصوص عليها في 
القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٠ املعدل. 
واجلنح املنصـــوص عليها في 
املواد التالية من قانون العقوبات 
الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديالته.
  كما يستثنى غرامات مخالفات 
قوانني وانظمة اجلمارك والقطع 
والتبـــغ والتنبـــاك والطوابـــع 
البنـــاء والقوانـــني  وضابطـــة 
األخرى التي حتمل غراماتها طابع 
التعويض املدني للدولة او اجلهات 

العامة وكذلك الرسوم والغرامات 
احملكوم بها في اجلرائم املشمولة 
بأحكام هذا املرسوم التشريعي. 
  وال يؤثر هذا العفو على دعوى 
احلـــق الشـــخصي وتبقى هذه 
الدعوى من اختصاص احملكمة 
الواضعة يدها على دعوى احلق 
العام وللمدعي الشخصي ان يقيم 
دعواه امام هذه احملكمة خالل مدة 
سنة واحدة من تاريخ صدور هذا 
املرسوم التشريعي ويسقط حقه 
في اقامتها بعد هـــذه املدة أمام 
احملكمة اجلزائية ويبقى له احلق 
املدنية  أمام احملكمة  إقامتها  في 
املختصة. لكن العفو لم يشـــمل 
الســـجناء السياسيني وسجناء 

الرأي.  

 عضو في الكونغرس يدعو لجلسات استماع حول خطر المسلمين 
والبيت األبيض يعتبرهم جزءًا من حل مشكلة اإلرهاب

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  القى نائب مستشـــار االمـــن القومي 
االميركي دينيس ماكدونو خطابا في احد 
مساجد العاصمة االميركية واشنطن قال 
فيه ان املسلمني في الواليات املتحدة ليسوا 
جزءا من مشكلة االرهاب بل هم جزء من 
حلها. وجاء اخلطاب قبل ان يبدأ اسبوع 
مهم للجالية املسلمة في الواليات املتحدة 
حيث ينوي عضو مجلس النواب اجلمهوري 
بيتر كينغ الذي يرأس جلنة االمن الوطني 
في املجلس التشريعي عقد جلسات استماع 
ملناقشة خطر حتول املسلمني االميركيني 
الى تبنى ايديولوجيات راديكالية وافكار 

مشابهة ملا تتبناه منظمة القاعدة.
  وكانت نيويورك قد شـــهدت مظاهرة 
صغيرة قام بها مئات من املسلمني ومن 
غير املســـلمني قالوا فيها انهم يرفضون 
جلسات كينغ. ورفع املتظاهرون في ميدان 
«تامي سكوير» الفتات تقول «كلنا مسلمون 
اليوم». والقى االمام فيصل عبد الرؤوف 
الذي يقود حملة اقامة مركز اسالمي قريب 
من موقع برجي التجارة العاملية اللذين 
انهارا في هجوم ١١ ســـبتمبر ٢٠١١ خطابا 

في املتظاهرين حذر فيه ايضا من جلسات 
كينغ وما ســـيرافقها من محاوالت لنشر 

الكراهية ضد املسلمني.
  وقال عبد الرؤوف «انني اخشـــى من 
ان يرى الشباب املسلمون في اجللسات 
محاولة للهجوم على اجلالية االسالمية 
من قبل حكومتنا. ان من شأن هذا ان يزيد 
من قابلية الشباب لتبني افكارا راديكالية. 
وحذر عبد الرؤوف من جلسات االستماع 
التي ستبدأ جلســـاتها في ١٠ من الشهر 

اجلاري.
  غير ان كينغ قال في تصريحات ادلى 
بها في برنامج تلفزيوني اول من امس انه 
متمسك بعقد جلسات االستماع. وقال «لن 
تشمل هذه اجللسات العمليات االرهابية 
االخرى التي تقوم بها مجموعات محلية 
ال تنتســـب او تتبنى آراء القاعدة او اي 
اراء مشابهة لها. انني فقط احاول حماية 
بالدي». وطالب كينغ اجلالية املسلمة بعمل 
املزيد ملواجهة التهديدات التي تتعرض لها 

بالدهم من مسلمني آخرين.
  بينما قال ماكدونو في خطابه ان االدارة 
تعتقد ان على االجهزة احلكومية ان تبذل 

جهدا اكبر حلماية املسلمني االميركيني من 
التهديد بـــدال من ان حترض الرأي العام 
ضدهم. والقى امام املســـجد محمد مجيد 
خطابا قال فيه ان اجلالية املســـلمة في 
الواليات املتحدة مخلصة لدينها ولطنها 
وانه ال ينبغي ان تؤخذ افعال القلة لبث 
الكراهيـــة ضد هذه اجلاليـــة على وجه 

العموم.
  وأضـــاف مكدونو ان منع الراديكالية 
في الواليات املتحدة جزء من استراتيجية 

اوسع لهزمية تنظيم القاعدة.
  وقال مكدونو ان تركيز االدارة األميركية 
في اخلارج مخصص حملاربة قيادة تنظيم 
القاعدة في املناطق احلدودية في افغانستان 
وباكستان وانه «من الصعب عليهم حاليا 
اكثر من اي وقت مضى التخطيط وشن 
الهجمات ضد بلدنا» موضحا «الننا نساعد 
بلدانا اخرى على بناء قدرتهم في الدفاع 
عن انفســـهم ما يجعل من الصعب على 

مناصري القاعدة العمل حول العالم».
  وركز على ضرورة العمل معا كأميركيني 
لتعزيز التسامح وقال «حلماية بلدنا لن 
نوســـم بالعار ونحول مجتمعات أخرى 

إلى شيطان بسبب تصرفات قلة.. فلتذكر 
انه فيما ال يعتبر العنف والتطرف حصرا 
بدين واحد تقع مسؤولية مواجهة اجلهل 

والعنف على كل واحد منا».
البيت األبيض    وأوضح مصدر باسم 
ان كالم ماكدونو ال يهدف إلى االحتجاج 
على جلســـات الكونغرس التي دعا إليها 

كينغ.
  وقال املتحدث باســـم البيت األبيض 
نيك شابيرو ان اإلدارة تضع إستراتيجية 
للمســـاعدة على وقف التطرف العنيف 
وهي خطة تشمل حتالفات مع مسؤولني 
مســـلمني محليني وتوسيع التواصل مع 

املجتمعات املسلمة.
  وكان كينغ شـــارك في برنامج «حال 
االحتاد» على «ســـي.ان.ان» مدافعا عن 
اجللسات التي دفعت مسلمني إلى التظاهر 
فـــي نيويورك فقال «نحـــن نتحدث عن 
القاعدة نحـــن نتحدث عن أتباع القاعدة 
الذين دفعـــوا للتطرف وثمة اجتاه ذاتي 
للتطرف بني صفوف املسلمني بني أقلية 
صغيرة جدا لكن هـــذا يحصل ومن هنا 

يأتي التهديد في الوقت الراهن». 

 ألمانيا: بدء التحقيقات مع غونتبرغ 
حول نسخه أجزاء من الدكتوراه

 برلنيـ  د.ب.أ: بدأ االدعاء العام 
األملاني إجراء حتقيقات بشكل 
رسمي مع وزير الدفاع السابق 
كارل تيودور تســـو غونتبرغ 
على خلفية فضيحة نسخ فقرات 
في رسالته للدكتوراه دون ذكر 

مصدرها.
  وقال املدعي العام راينر اليب 
امس في مدينة هوف جنوبي 
أملانيـــا: «هناك اكثـــر من ١٠٠ 
بالغ (ضد غوتنبرغ) متعلقة 
باتهامات حول نسخ فقرات في 

رسالته للدكتوراه.
  وأوضـــح اليب انه ســـيتم 
التحقيق ضد غوتنبرغ بتهمة 
الفكرية  امللكية  انتهاك حقوق 

في املقام األول.
  يذكـــر ان غوتنبرغ اعترف 
رســـالتـــه  فـــي  بقصـــور 
انـــه نفــى  إال  للدكتــــــوراه، 

التعمــد في التحايـل.
  وقد سحبت جامعة بايرويت 
درجة الدكتـــوراه منه قبل ان 
يســـتقيل من مهـــام منصبه 
املاضـــي على خلفية  الثالثاء 

تلك األزمة. 

 تيودور غونتبرغ 

 ينطلق من إحراق البوعزيزي نفسه

  «مسلسل تركي طويل» دراما سورية
  اجتماعية حول الثورات العربية

ــي.نت: قالت الكاتبة الدرامية   دمشق ـ إم.بي.س
ــهدي انها بصدد كتابة  ــهيرة مي مش السورية الش
ــوري معاصر  ــيناريو جديد لعمل اجتماعي س س
سيتناول في احد جوانبه تأثيرات الثورات التونسية 
واملصرية والليبية على االوضاع والعالقات االجتماعية 
في سورية. واوضحت الكاتبة السورية في تصريحات 
خاصة لـ «ام.بي.سي.نت» انه ال ميكن تصنيف العمل 
ــية، ألنه ال يتناول الثورات  ضمن االعمال السياس
التي حدثت في عدد من البلدان العربية في حد ذاتها، 
وامنا يتناول تأثيرات تلك الثورات على ابطال العمل 

ضمن اطار اجتماعي بحت.
  ولفتت مشهدي الى ان املسلسل اجلديد سيحمل 
عنوان «مسلسل تركي طويل»، واوضحت انه يتألف 
ــاف سبب  ــتترك اكتش من ٣٠ حلقة فقط وانها س

ــم مفاجأة للجمهور عند  ــمية العمل بذلك االس تس
عرضه ألنها ال حتب ان حترق االحداث. اما عن كيفية 
تناول الثورات في املسلسل، فقالت مشهدي: سيتم 
تناول الثورات عن طريق متابعة شخصيات العمل 
لالخبار عبر التلفاز، وتأثيرات الثورة عليهم، وكيف 
ــم تداولها وردود االفعال املختلفة عليها في ظل  يت
الوضع احلالي بسورية الذي لم يتأثر بشكل فعلي 

بالثورات كغيرها من البالد العربية.
  ولفتت مشهدي الى ان احداث املسلسل ستبدأ من 
جذور الثورة التونسية وبالتحديد احراق البوعزيزي 
ــاع لتنتقل بعدها الى  ــه احتجاجا على االوض لنفس
الثورة املصرية التي اطاحت بالرئيس املصري السابق 
محمد حسني مبارك مرورا بالثورة الليبية التي لم 

حتسم احداثها حتى اآلن. 


