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 هاشمي رفسنجاني  آية اهللا محمد رضا مهدوي كنّي 

 كّني رئيسًا لمجلس الخبراء بعد انسحاب رفسنجاني
 طهرانـ  وكاالت: خســـر الرئيس اإليراني األســـبق أكبر هاشمي 
رفســـنجاني منصبه أمس كرئيس ملجلس اخلبـــراء بعد ان انتقده 

محافظون لقربه من املعارضة اإلصالحية.
  وتشير هزمية رفسنجاني، وهو من أبرز من صمدوا في احلياة 
السياسية االيرانية منذ اندالع الثورة االسالمية عام ١٩٧٩، إلى مدى 
عزل وتهميش معارضـــي الرئيس االيراني احملافظ محمود أحمدي 

جناد.
  وذكـــرت وكالة «مهر» اإليرانية لألنبـــاء أن آية اهللا محمد رضا 
مهدوي كني انتخب رئيسا جديدا للمجلس بعد أن سحب رفسنجاني 

ترشيحه.
  ولن يكون للتصويت تأثير عملي فوري كبير لكنه مييل صراع 

القوى في إيران بشكل أكبر جتاه تعزيز قوة املعسكر احملافظ.
  ورأس رفســـنجاني املجلس منذ ٢٠٠٧ ويشرف مجلس اخلبراء 
على الزعيـــم االعلى االيراني آية اهللا علـــي خامنئي وميلك نظريا 

سلطة عزله.
  وهزمية رفسنجاني ضربة حملاولته لعب دور وساطة بني احملافظني 
الذين يتولون السلطة في البالد واملعارضة االصالحية التي تهمش 

بشكل متزايد.
  وتبعد الهزمية أيضا رفســـنجاني عن دور قد يكون محوريا في 

حتديد من سيخلف خامنئي الذي يبلغ من العمر ٧١ عاما.
  وخسر رفسنجاني دوره كخطيب للجمعة في إيران بعدما انتقد 
قمـــع احتجاجات قامت بها املعارضـــة بعد فوز أحمدي جناد بفترة 

رئاسية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل عام ٢٠٠٩.
  ومازال رفســـنجاني رئيسا ملجمع تشـــخيص مصلحة النظام 
وهـــي اجلهة التي تفصل في النزاعات بني البرملان ومجلس صيانة 

الدستور.
  من جهة أخرى، نفت إيران أمس أنباء صحافية حتدثت عن عزم 
الرئيس االيراني محمود احمدي جناد القيام بزيارة الى اململكة العربية 

السعودية قريبا وقالت ان تلك االنباء «غير دقيقة».
  جاء ذلك على لسان املتحدث الرسمي لوزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمان برست في تصريحاته للصحافيني ونقلته وسائل االعالم 

االيرانية الرسمية امس.
  وقال مهمان برست «ان ما نشر حول هذا املوضوع غير صحيح 
وغير دقيق»، وكانت انباء صحيفة سعودية ذكرت ان عددا من قادة 
الدول العربية واالسالمية سيقومون بزيارات مدينة الرياض باململكة 
العربية الســـعودية للقاء خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز لتقدمي التهنئة له مبناسبة عودته الى الرياض بعد رحلة 
العـــالج في الواليات املتحدة واملغرب مـــن بينهم الرئيس االيرانى 

محمود احمدي جناد.
  من جهة أخرى، أكد مهمان برســـت ان ايران «تواصل جهودها» 
بحثا عن اثر للعميل السابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) 

روبرت ليفينسون الذي فقد في ٢٠٠٧ في جزيرة كيش االيرانية.
  وكان الناطق االيراني يرد خالل لقائه االسبوعي مع الصحافيني، 
على ســـؤال عن تصريحات لوزيرة اخلارجيـــة االميركية هيالري 
كلينتـــون التي قالت اجلمعة ان ليفينســـون على قيد احلياة على 

االرجح وطلبت من ايران «بذل جهود انسانية» للعثور عليه.
  واكد مهمان برست «على الرغم من كل جهودنا لم يعثر على اثر 

لهذا الشخص في بلدنا».
  واضاف «من جانب انساني، نواصل جهودنا وساعدنا عائلته (في 

القدوم الى ايران) وكل الوسائل وضعت حتت تصرفها». 

 طهران تنفي زيارة نجاد للسعودية.. وتواصل جهودها للبحث عن عميل فيدرالي أميركي

 أصدر قرارًا رئاسيًا باإلبقاء على المعتقلين هناك إلى أجل غير محدود

 أوباما يتراجع رسميًا عن تعهده بإغالق معتقل غوانتانامو

 الجمهوريون في ورطة البحث عن منافس حقيقي ألوباما في انتخابات ٢٠١٢ 
ــير على ما يرام  ــنطن ـ د.ب.أ: كانت األمور تس  واش
بالنسبة للجمهوريني في الواليات املتحدة قبل وقت غير 
بعيد وذلك عندما انتصروا على الدميوقراطيني في انتخابات 
الكونغرس املاضية عندما وصلت شعبية الرئيس األميركي 
ــدا الدميوقراطيون  ــتوى لها وب ــاراك أوباما ألدنى مس ب
ــني أو أدنى من الفوز في السباق نحو  وكأنهم قاب قوس

البيت األبيض في انتخابات عام ٢٠١٢.
  لكن يبدو أن عجلة اجلمهوريني تعثرت بعض الشيء 
ــيني اجلمهوريني  اآلن في ظل عدم إقدام أي من السياس
ــن ميكن أخذهم على محمل اجلد على منازلة أوباما،  الذي

مبن فيهم سارة بالني نفسها في هذه املنافسة املقبلة.
ــح لم  ــكل دؤوب عن مرش   ويبحث اجلمهوريون بش

حترق أوراقه يصلح للفوز على أوباما.
ــي أن أوباما يعتبر في أميركا  ــكلة تكمن ف   ولكن املش
مناضال يحظى بتعاطف الناخبني ويعتبر في الوقت ذاته 

عبقريا في جمع التبرعات حلملته االنتخابية.
  في مثل هذا الوقت قبل أربع سنوات أعلن ثمانية من 
اجلمهوريني رغبتهم في الترشح عن احلزب في انتخابات 

الرئاسة ملنافسة مرشح الدميوقراطيني، أوباما.
  لكن هذه املرة لم يتقدم من اجلمهوريني سوى نيوت 
جيجريتش (٦٧ عاما) وهو الشخصية التجميلية الوحيدة 
«للثورة اجلمهورية» في تسعينيات القرن املاضي، والذي 
ــى األقل أنه يعتزم  ــوة مترددة وأعلن عل اتخذ أول خط

«دراسة فرصه بشكل عملي».
  وحذر مارك ماكينون، املستشار السابق للرئيس األميركي 

السابق جورج دبليو بوش، مؤخرا اجلمهوريني من التسرع 
في اإلعالن عن مرشحهم قائال: على اجلمهوريني أن يتريثوا 

للعثور على وجه جديد من أجل هزمية أوباما.
ــح القادم  ــرورة أن يتمتع املرش ــون ض   ورأى ماكين
ــني بالصفات التالية: اإلثارة وأال يكون تقليديا  للجمهوري

وأال تكون عليه مآخذ كبيرة.
  وهنا تكمن املشكلة، أال وهي أنه لم تلح في األفق بعد 
أمام اجلمهوريني شخصية تتمتع باجلاذبية وحسن السمعة 
والقوة بحيث تستطيع منافسة «صائد الناخبني»، أوباما. 
ولم تسلم الشخصيات التي يتم تداولها خلف الكواليس 
ــة أوباما من املآخذ التي من بينها أنها خسرت في  ملنافس

منافسات ماضية.
ــا) ذلك الواعظ  ــك هاكابي (٥٥ عام ــن بني هؤالء ماي   م
املسيحي واحلاكم السابق لوالية أركنسون والذي يتمتع 
ــتطالعات بأفضل الفرص والذي خسر  حسب آخر االس
في االنتخابات التمهيدية بني اجلمهوريني عام ٢٠٠٨ في 

السباق نحو البيت األبيض.
ــاط الناخبني املستقلني    كما أن هاكابي يعتبر في أوس
ــك أنه ال يبدو وكأنه مييل  ــديد التدين، يضاف إلى ذل ش
ــه على اجلمهوريني حيث قال مؤخرا: لست  لفرض نفس
من الذين يرون أن العالم سيزول إذا لم يترشحوا لشغل 
منصب الرئيس، وهذا ليس من خصال أصحاب اإلصرار 

الذين يريدون الفوز بأي ثمن.
  ومن بني املرشحني احملتملني ملنافسة أوباما ميت رومني 
(٦٣ عاما) وهو احلاكم السابق لوالية ماسيتيوتس والذي 

خسر هو اآلخر في االنتخابات التمهيدية عام ٢٠٠٨ والتي 
كلفته هزمية حزبه في انتخابات الكونغرس املاضية.

  ويعتبر جنم سارة بالني (٤٧ عاما) آخذا في األفول بعد 
أن أصبحت أيقونة «حركة حفل الشاي» األصولية. فرغم 
أن هذه احلركة التزال متثل الورقة الرابحة للجمهوريني إال 

أن بالني تعتبر أصولية مما ينفر منها ناخبي الوسط.
  وترشحت بالني في انتخابات عام ٢٠٠٨ ملنصب نائب 
ــا كانت آنذاك من  ــنة احلادة بأنه ــس، وتزعم األلس الرئي

املسؤولني عن هزمية جون ماكني أمام أوباما.
  ورغم ذلك فإن هاكابي ورومني وبالني وجينجريتش 
ــر فرصا»  ــتطالعات الرأي «األكث ــب اس ــرون حس يعتب
ــتطالعات ال تسمن من جوع  للترشح رغم أن هذه االس

هذه األيام.
  أما املرشحون اجلدد احملتملون فيعدون من ذوي اآلراء 
املستقلة داخل احلزب اجلمهوري ومن بينهم تيم بولينتي، 
ــابق لوالية مينيسوتا وميتش دانيلس، حاكم  احلاكم الس
والية إنديانا، أو هالي باربور، حاكم والية ميسيسبي. لكن 
هذه الشخصيات التي تعد ذات نهج خاص داخل احلزب 
تتردد في مواجهة أوباما. ويواجه جميع املرشحني مشكلة 
أال وهي تدني شعبية اجلمهوريني في أعقاب فوزهم في 
ــعبية أوباما تزايدا منذ  انتخابات الكونغرس. وتشهد ش

هزميته في نوفمبر املاضي.
ــتراتيجية أوباما في الظهور على أنه مرن    وتتمثل اس
ومستعد للتعاون مع اجلمهوريني وفي عدم اإلقدام على 

إصالحات جذرية. 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا والوكاالت
بــــاراك أوباما  الرئيس    وّقــــع 
أول من أمس قرارا رئاســــيا ميد 
من مفعــــول قرار ســــابق اتخذه 
الرئيس جورج بــــوش بالتعامل 
مــــع معتقلــــي غوانتانامو خارج 
إطار القوانــــني املدنية ومواصلة 
حبسهم ألمد غير محدود. وتعتمد 
قانونية استمرار حبس املعتقلني 
دون محاكمة وخارج إطار القانون 
على القرارات الرئاسية السنوية 
التي جتيــــز لوزارة الدفاع اإلبقاء 

عليهم في غوانتانامو.
الرئاســــي مع  القرار    وتزامن 
صدور بيان عن وزارة الدفاع يفيد 
بأن محاكمة املعتقلني أمام محاكم 
عسكرية داخل املعتقل ستبدأ مرة 
اخرى بعد فترة من التوقف أحيل 
فيها عدد من املعتقلني الى احملاكم 
املدنية وأتيحت فيها الفرصة حلوار 
واســــع بني القوى السياسية في 
واشنطن حول قابلية تنفيذ تعهد 
الرئيس بإغالق املعتقل. وأسفر ذلك 
احلوار عن رفض تنفيذ تعهد أوباما 
الذي قطعه فور فوزه في انتخابات 
الرئاسة ومنع صرف اي اعتمادات 
مالية لنقلهم الى الواليات املتحدة 

وعرضهم أمام محاكم مدنية.
  وأكد اوباما - مع ذلك - تأييده 
حملاكمة املشــــتبه فــــي انتمائهم 
للعناصــــر االرهابية امام احملاكم 
الفيدراليــــة األميركية رغم رفعه 
احلظر على احملاكمات امام اللجان 
العسكرية. وفي هذا الصدد، قامت 
احملاكم العسكرية االستثنائية في 
غوانتانامو التي ستستأنف نشاطها 
بطلــــب من البيــــت االبيض، منذ 
انشائها عام ٢٠٠٦ مبحاكمة ستة 
معتقلني اقــــر اربعة منهم بذنبهم 

واستعاد اثنان منهم حريتهما.
  وفــــي نفس الوقــــت اصدرت 

 غيتس يعتذر 
  عن قتل أطفال أفغان

  كابولـ  رويترز: وصف وزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس 
قتل طائرات حلف شمال األطلسي 
تسعة أطفال أفغان بأنه «نكسة» 
وطغت هذه القضية على زيارته 
التي تهدف الى تقييم التقدم على 

صعيد األوضاع األمنية.
األبرياء قتلوا    وكان األطفال 
بينما كانوا يجمعون حطبا إلشعال 
النار للتدفئة في إقليم مضطرب 
ــرق البالد يوم الثالثاء قبل  بش

املاضي.
ــع غيتس مع الرئيس     واجتم
األفغاني حامد كرزاي أمس األول 
ــه التوترات  في وقت تتزايد في
بني كابول وحلفائها الغربيني مع 
ــلم  اقتراب مرحلة انتقالية تتس
فيها القوات األفغانية املسؤولية 

األمنية.
  وشكا كرزاي قبل زيارة غيتس 
ــن عنها من قبل من  التي لم يعل
قيام طائرات هليكوبتر من القوة 
التي يقودها حلف شمال األطلسي 
بقتل تسعة أطفال أفغان بطريق 

اخلطأ األسبوع املاضي. 
  وقال غيتس في مؤمتر صحافي 
مع كرزاي «فقدانهم فاجعة ألسرهم 
وأيضا نكسة لعالقاتنا بالشعب 
االفغاني»، وسيكشف كرزاي في 
٢١ من مارس عن جدول زمني لبدء 
تسلم األفغان تدريجيا املسؤولية 

األمنية من القوات األجنبية. 
  ومن املقرر أن تبدأ هذه العملية 
في يوليو وتنتهي بحلول ٢٠١٤، 
ــؤولون أميركيون إن  وقال مس
هذه املسألة ستكون محور تركيز 

زيارة غيتس.  

املتحــــدة. وفي اكتوبــــر ٢٠١٠ اقر 
الكندي الشاب عمر خضر بالتهمة 
املوجهة اليه بقتل جندي اميركي 
في افغانستان عام ٢٠٠٢ وحكمت 
عليه جلنة عسكرية بالسجن اربعني 
عاما لن يقضي منها مبوجب اتفاق 
وقعه لالقرار بالذنب، سوى ثماني 
سنوات في السجن بينها سنة في 
غوانتانامو والباقي في كندا اذا ما 

وافقت اوتاوا.
  واخيرا فــــي منتصف فبراير، 
اقر الســــوداني نور عثمان محمد 
بضلوعه فــــي «مؤامرة ارهابية» 
وبتقدميه «دعما ماديا لالرهاب» 
وحكم عليه بالسجن ١٤ عاما لن 
يقضي منها سوى سنتني وعشرة 
اشــــهر مبوجب اتفــــاق وقعه مع 
االدارة االميركية.  من جهة أخرى 
اعلن مسؤول اميركي أمس االول 
ان الرئيس باراك اوباما ســــيعني 
وزير التجارة غاري لوك ســــفيرا 

للواليات املتحدة في الصني.
الذي طلب    واكد هذا املسؤول 
عدم كشــــف اســــمه لـــــ «فرانس 
برس» معلومة سبق ان كشفتها 
اوال قناة اي بي ســــي االميركية، 
ومن املتوقع صدور اعالن رسمي 
في املوضوع امس. وتعيني لوك 
وهو ابن مهاجرين صينيني وحاكم 
سابق لوالية واشنطن شمال غرب 
الواليــــات املتحدة، يســــتوجب 
مصادقة مجلس الشــــيوخ عليه، 
الوزير اجلديد بذلك  وســــيخلف 
جون هانتسمان احلاكم اجلمهوري 
السابق في والية يوتا غرب البالد 
املعروف باعتداله. ونهاية يناير، 
كشف البيت االبيض ان هانتسمان 
ينوي االستقالة في وقت كان اسمه 
متداوال ليكون املرشح اجلمهوري 
لالنتخابات الرئاسية نهاية العام 

املقبل. 

احملاكم الفيدرالية االميركية اكثر من 
مائتي حكم على مدانني باالرهاب، 
بينها حكم بالسجن املؤبد ملعتقل 
سابق في غوانتانامو هو التنزاني 
احمد جيالني املدان في االعتداءين 
على سفارتي الواليات املتحدة في 

نيروبي ودار السالم عام ١٩٩٨.
  وفي مايو ٢٠٠٧ اقر ديڤيد هيكز 
امللقب بـ «طالبان االسترالي» بذنبه 
وبتقدميه «دعما ماديا لالرهاب» 
مقابــــل تخفيض احلكم بحقه الى 
تسعة اشهر والوعد باعادته الى 
بــــالده لقضاء حكمــــه وقد قضى 
في املجموع خمس ســــنوات في 
غوانتانامو. وكان اليمني ســــليم 
حمــــدان (٤٠ ســــنة) الــــذي كان 
ســــائق اســــامة بن الدن، متهما 
«بالتآمر» و«دعم االرهاب ماديا»، 
وبعد اسبوعني من احملاكمة ادين 
الثانية فقط، وهي االقل  بالتهمة 
خطورة واصدرت جلنة احمللفني 
بحقه حكما مخففا بالسجن خمس 

ســــنوات ونصف الســــنة كان قد 
قضى منها خمسا في غوانتانامو 
فعاد الى اليمن نهاية ٢٠٠٨ حيث 
يعيش حرا طليقا. وافتتحت في 
اليمني  اكتوبر ٢٠٠٨ محاكمة   ٢٥
علي حمزة احمد البهلول (٣٩ سنة) 
املتهم بالدعاية الســــامة بن الدن، 
لكــــن املتهم رفــــض التكلم ومنع 
التكلم باسمه، وبعد  محاميه من 
ادين بتهمة «التآمر»  ايام  ثمانية 
االرهابي مع اسامة بن الدن وحكمت 
العســــكرية  عليه جلنة احمللفني 
بالعقوبة القصوى، اي الســــجن 

مدى احلياة.
  وفي مطلع يوليــــو ٢٠١٠، اقر 
السوداني اخلمسيني احمد محمد 
القوصي بتقدمي دعم مادي الرهاب 
وبـ «التآمر» مع القاعدة وحكمت 
جلنة احمللفني عليه بالســــجن ١٤ 
عاما لن يقضي منها ســــوى سنة 
فــــي غوانتانامــــو مبوجب اتفاق 
لالقرار بالذنب وقعه مع الواليات 

 باراك اوباما  

(أ.پ)   رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو خالل جولة مع مجندات في غور األردن أمس  

 نتنياهو يدعم «خطة مارشال»
  للدول العربية لمنع صعود إسالميين 

 هل ينتقل ڤيروس «الثورات العربية» إلى دول البلقان؟ 

 إقالة وزيرة شؤون الهجرة الدنماركية إثر فضيحة التجنيس 

 موسكوـ  أ.ش.أ: قالت صحيفة «برافدا» الروسية 
االثنني املاضي ان ڤيروس «الثورات العربية» يبدو 
أنه بدأ ينتشر في أوروبا وخاصة في منطقة البلقان، 
مشــــيرة في هذا السياق إلى االحتجاجات احلاشدة 
املناهضة للحكومة في كرواتيا واالشــــتباكات التي 
وقعت بني الشرطة واملتظاهرين بعد املطالبة برحيل 

رئيس الوزراء يادرانكا كوسور.
  وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها االلكتروني 
إن احتجاجات حاشــــدة مشابهة وقعت في عدد من 
مدن كرواتيا الساحلية املطلة على البحر االدرياتيكي، 
موضحة أن املتظاهرين انتهجوا نفس الطريقة التي 

انتهجها العرب ونظموا أنفسهم عبر بعض الصفحات 
على موقع التواصل االجتماعي الشهير الـ «فيس بوك» 
وأن مطلبهم الرئيسي الوحيد هو اجتثاث الفساد الذي 
استشرى في جميع مستويات السلطة. وتساءلت 
الصحيفة الروســــية هل ميكن مقارنة األحداث في 
كرواتيا بالوضع في شمال أفريقيا وقالت إن الفرق 
هنا متباين، مشــــيرة إلى أن كرواتيا ليســــت دولة 
إسالمية مكث فيها رئيس في السلطة ملدة ٣٠ عاما 
كما هو الوضع في مصر، ولفتت إلى انه يصعب أن 
جتد كرواتي يعيش على دوالرين في اليوم، ومع ذلك 

فإن هناك بعض أوجه التشابه بني الدولتني. 

 كوبنهاغنـ  د.ب.أ: أعلن رئيس وزراء الدمنارك 
الرس لوك راسموسني أمس عن إقالة وزيرة شؤون 
الالجئني والهجرة والتكامل بسبب أخطاء اقترفتها 
في التعامل مع طلبات اجلنسية من أشخاص بدون 
جنسية. وتتعرض بيرث رون هورنبيش النتقادت 
منذ عدة أشهر بســـبب تعاملها مع قضايا تتعلق 
بشبان ال يتم اعتبارهم مواطنني من أي دولة، من 
بينهم فلسطينيون يحرمون بشكل غير شرعي من 

حقهم في احلصول على اجلنسية الدمناركية.
  وكانت صحيفة «إنفورميشـــن» قد ذكرت في 
يناير املاضي أن طلبات احلصول على اجلنســـية 
الدمناركية من قبل أفراد بدون جنسية رفضت من 

قبل وزارة هورنبيش في انتهاك مليثاق األمم املتحدة 
لعام ١٩٦١. وضعف موقف هورنبيش أكثر عندما 
أقرت قبل أسبوعني بأنها علمت بشأن االنتهاكات 
في عام ٢٠٠٨ لكنهـــا لم تبلغ البرملان حتى أوائل 
عـــام ٢٠١٠، وتلقى مكتب رئيس الوزراء بعد ذلك 
تقريرا أمس االول يفيد بأن ٣٦ مواطنا بدون جنسية 
ولدوا في الدمنارك حرموا بشكل غير شرعي من 

اجلنسية.
  وقال راسموسني في بيان إنه ستجرى مراجعة 
مستقلة بشـــأن ذلك، ولم يعلن راسموسني عمن 
سيحل محل هورنبيش (٦٧ عاما) التي ستتخلى 

أيضا عن منصب وزيرة الشؤون الكنسية. 

 عواصــــم ـ يو.بي.آي: ذكــــرت صحيفة معاريف 
االسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
يدعم إقامة صندوق دولي بادعاء تشجيع الدميوقراطية 
في العالم العربي ومنع صعود إسالميني إلى احلكم 
واالقتداء بنموذج «خطة مارشال» األميركية ملساعدة 

دول أوروبا الغربية بعد احلرب العاملية الثانية.
  وقالت الصحيفة ان خطــــة نتنياهو تهدف إلى 
«تشــــجيع خطوات دميوقراطية وتــــؤدي إلى منو 
اقتصادي كبير في الدول العربية في الشرق األوسط 
بهدف منع منظمات وأحزاب إسالمية من احلكم في 
تلك الــــدول». وأضافت الصحيفة أن النموذج الذي 
يحتذي به نتنياهو من أجل حتقيق ذلك هو «خطة 

مارشال».
  ويذكر أن «مشروع مارشال» كان يهدف إلى إعادة 
بناء رأس املال في أوروبا عموما إليقاف املد الثوري 
التحرري، خاصة في فرنسا وإيطاليا وأيضا بهدف 
السيطرة على رأس املال في هاتني الدولتني. وأشارت 
«معاريف» إلى أن أحد مستشاري نتنياهو وهو نائب 
رئيس مجلس األمن القومي عيران ليرمان طرح اخلطة 

بصورة مكثفة خالل لقاءات عقدها أخيرا في واشنطن 
مع أعضاء في الكونغرس. كذلك طرح نتنياهو خطته 
خالل لقاءاته مع أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي 
األسبوع املاضي وبينهم السيناتوران اجلمهوريان 
جون ماكني وليمار ألكســــندر وحتدث عن «احلاجة 
إلى خطة مارشال خاصة بالشرق األوسط». ووفقا 
لنتنياهــــو فإن أموال الصندوق الذي يقترح إقامته 

يجب أن تكون تبرعات من جهات خاصة.
  وتابعت الصحيفة أن في خلفية خطة نتنياهو 
«تخوفه الشديد من تأثير إيراني على الدول العربية 
التي مت استبدال احلكم فيها أو التي قد يتبدل احلكم 
فيها مثل تونس ومصر وليبيا، وهو يعتقد أن على 
املجتمع الدولي أن يتجند ملساعدة تلك الدول على 
اســــتقرار حكم دميوقراطي فيهــــا». ودعا نتنياهو 
إلى استثمار موارد مالية كبيرة خللق ظروف منو 
اقتصادي وإنشاء طبقة وســــطى وفي موازاة ذلك 
استثمار أموال وجهود في بناء «مؤسسات ومضامني 
دميوقراطية» في الدول العربية التي شهدت ثورات 

شعبية في الشهور املاضية. 

 أنقرة ـ وكاالت: ألقت قوات األمن التركية القبض 
على ١١ من أعضاء احتاد شباب حزب العمال الشيوعي 
اثناء محاولة اقتحام بالقوة ملقر حزب العدالة والتنمية 

احلاكم في مدينة اسكيشهير وسط تركيا.
  وذكرت مصادر امنية امس ان مجموعة كبيرة من 
اعضاء االحتاد جتمهرت امام مقر احلزب في ســـاعة 
متأخرة الليلة قبل املاضيـــة احتجاجا على اعتقال 

عدد من الصحافيني في اطار التحقيقات اجلارية في 
قضية منظمة ارجناكون االرهابية املتهمة بالتخطيط 
لالنقالب على احلكومة واغتيال رئيس الوزراء رجب 
طيب اردوغان. واشارت املصادر الى ان قوات االمن 
تصدت ملجموعة من الشباب حاولت اقتحام مقر احلزب 
بقوة وألقت القبض على ١١ منهم والتزال التحقيقات 

معهم مستمرة في مديرية امن اسكيشهير. 

 القبض على ١١ شخصاً أثناء محاولة اقتحام أحد مقار الحزب الحاكم في تركيا 


