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  طهرانـ  وكاالت: أعلن مسؤول عسكري إيراني أن 
بالده ستنصب رادارات مبدى ٣ آالف كلم في املناطق 
العملياتية في العام اإليراني املقبل الذي يبدأ في ٢١ 

مارس اجلاري.
   ونقلت وكالة أنباء «فارس» االيرانية شبه الرسمية 
عن مساعد مقر «خامت األنبياء» للمضادات اجلوية في 
إيران أبوالفضــــل فرمهيني تأكيده أن هذه الرادارات 
بعيدة املدى التي سيتم نشرها في املناطق العملياتية 

يجري تصنيعها في إيران.
   وتوقع فرمهيني أن يتم اختبار هذا الرادار وتقييمه 
بعد اجتياز مراحل مختلفــــة، وقال: «إن اختبار هذا 
النوع من أجهزة الرادار له ظروفه اخلاصة التي يجب 
أن تؤخذ بعني االعتبار حيث من املقرر أن يتم نشرها 

بعد هذه املراحل بصورة كاملة».
   وحول خصائص هذا الــــرادار، قال فرمهيني إن 

مداه يتجــــاوز الثالثة آالف كلم، مشــــيرا الى أنه ال يغطي 
جــــزءا من داخل إيران إذ يقوم جهاز آخر بهذه املهمة، على 

حد تعبيره.
  في شــــأن إيراني آخر، أعلن املوقعان االلكترونيان ملير 
حسني موسوي ومهدي كروبي ان اسرتي زعيمي املعارضة 
االصالحية في ايران اكدتا أمس انهما اودعا السجن، وذلك 

بعد نفي مصدر قضائي لنبأ اعتقالهما.
   وردت بنات موسوي على موقع «كلمة.كوم» التابع لرئيس 
الوزراء الســــابق: «باالستناد الى االدلة في االيام السابقة، 
نعتقد ان والدينا ليســــا في منزلهما»، وقالتا «انه ال ميكن 
نفي املعلومات حول اعتقالهما اال عبر لقاء فوري معهما».
   وأضافتا «نحن نرفض تكذيب خبر توقيف (موسوي 
وكروبي) ونقلهما الى سجن حشمتيه حسبما أوردت بعض 

املواقع احلكومية االلكترونية».
   كمــــا نفت عائلة كروبي هي االخــــرى ما اوردته وكالة 
فارس، وجاء على موقع «سحام نيوز.اورغ» التابع لرئيس 

البرملان السابق ان «زوجات ابناء كروبي توجهن الى املبنى 
الذي يقيم فيه ولم يكن هناك احد».

   وتأتي هــــذه املعلومات املتضاربة حول مصير كروبي 
وموسوي قبيل دعوة انصارهما الى تظاهرة جديدة أمس هي 

الثالثة في غضون اسبوعني للمطالبة باطالق سراحهما.
  حيث أفادت مواقع املعارضة عن اندالع مواجهات وسط 
طهران بني متظاهرين وقوات االمن التي اطلقت قنابل الغاز 
املســــيل للدموع لتفريقهم، كما افــــادت عن وقوع جرحى 

واعتقال أكثر من ٥ من املتظاهرين.
   وكانت احلكومة التي تعتبر انصار كروبي وموسوي 
من «اعداء الثورة» حذرت من اي مشاركة في التظاهرة التي 

حظرت على غرار كل التجمعات السابقة منذ ١٨ شهرا.
   وقال املدعي العام االيراني غالم محسني اجائي «ستتم 
مساءلة كل من يخرق القانون على افعاله» كما اعلن تلفزيون 

الدولة على موقعه االلكتروني.
  لكن طهران أقرت ضمنا أمس باعتقال الزعيمني املعارضني 
واعتبرت األمر مسالة داخلية رافضة السماح الي بلد بالتدخل 

في شؤونها الداخلية.
  وذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية «إيسنا» ان 
املتحدث باســــم وزارة اخلارجية رامني مهمانبرست 
انتقد في مؤمتره الصحافي األســــبوعي تصريحات 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بشأن 
وضع حقوق اإلنســــان في إيران ومواجهة احلكومة 

للمجموعات املعارضة.
  ونقلت الوكالة عن مهمانبرست قوله تعليقا على 
اعتقال موسوي وكروبي ليل االثنني إن «املسألة داخلية 
وال يحق ألي بلد أن يتدخل في الشــــؤون الوطنية»، 
وأضاف انه البد من متابعــــة قضيتهما وفق اإلطار 
القانوني في القضاء اإليراني. دون أن ينفي صراحة 

نبأ اعتقالهما.
  وقال مهمانبرست «لسوء احلظ علي أن أقول ان 
املقاربة السياسية في التصرف املزدوج للمسؤولني 
األوروبيني بشأن حقوق اإلنسان حتولت إلى عنصر لتقويض 
مبادئ حقوق اإلنســــان». وكانت كلينتون شــــنت هجوما 
الذعا على ســــجل طهران في حقوق اإلنسان والتعامل مع 
االحتجاجات التي تشهدها البالد وقالت ان النظام اإليراني 
«يقمع احملتجني املساملني» منذ عشرة أيام كما قام عناصره 
بقتل متظاهرين في ثالثة حوادث على األقل. وفيما يتعلق 
بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية األخير عن تخصيب 
إيران لليورانيوم قال املسؤول اإليراني ان «القصة بشأن 
الدراسات املزعومة قدمية وتعتبر تكرارا يبني وضعا غير 
قانوني ويتعارض مع املقاربة التي يفترض بالوكالة الدولية 

أن تتخذها جتاه إحدى الدول األعضاء فيها».
  من جهته رفض وزير خارجية ايران علي أكبر صاحلي 
االتهامات املوجهة لبالده بانتهاك حقوق اإلنســــان، وأشار 
صاحلي في كلمة له أمام مجلس حقوق اإلنســــان أمس في 
جنيڤ إلى أن بالده «ملتزمة بحقوق اإلنسان وحرية الكلمة 

وغيرها من القيم» على حد قوله.  

 واشــــنطنـ  أ.ف.پ: بعد ايام من الدعوة التي اطلقها الرجل الثاني 
فــــي تنظيم القاعدة لالعداد لهجمات جديــــدة ضد الغرب، اقترح احد 
املتطرفني املوالــــني للتنظيم تكتيكا جديدا يقضي بإدخال عقارب الى 
طائرة لزرع الرعب بني ركابها، بحسب ما افاد املركز األميركي ملراقبة 
املواقع املتشددة (سايت).  وفي رسالة وضعت على أحد هذه املنتديات 
على االنترنت، قال رجل يطلق على نفسه اسم أبو يقني العسكري ان 
«ما نحتاج اليه هو عدد كبير من العقارب»، كما نقل «سايت».  واوضح 

ابو يقني العســــكري ان العقارب ميكن ان تدخل الى «طائرة محددة» 
في «عبوة من البالســــتيك او قارورة او حقيبة يد» ومتر عبر اجهزة 
كشف املعادن واملتفجرات دون ان تظهر.  وتابع انه بعد اقالع الطائرة 
تفتح العبوة التي حتوي عقارب مما يحول الرحلة الى «جحيم»، منهيا 
رســــالته بكلمة «ههههه».  وفي رســــائل اخرى اقترح ادخال عناكب 
ودبابيــــر وثعابني، على غرار فيلم الرعــــب «ثعابني في الطائرة»، في 

مروحة املراحيض التي تؤدي الى قمرة القيادة على ما يبدو.

 «القاعدة» يبحث عن تكتيكات جديدة: مهاجمة الطائرات بالعقارب والثعابين 

 وزير اخلارجية الفرنسي اجلديد آالن جوبيه مودعا سلفه ميشال اليو ماري  (أ.پ) 

 أحد انظمة الرادار اإليرانية  

 مهدي كروبي  مير حسني موسوي  

 تضارب حول مصير موسوي وكروبي وتجدد المواجهات في طهران  
 إيران تنصب رادارات تغطي مدى ٣ آالف كلم في المناطق العملياتية

 هاكابي: أوباما يتخلى عن حلفاء 
  الواليات المتحدة واحدًا بعد اآلخر

 تجمهر مجموعة من النساء السوريات بدمشق 
  ومصادر رسمية تعزوه لشائعة توزيع «منحة»

 آالن جوبيه يتسلم مهامه رسميًا 
  من اليو ماري في الخارجية الفرنسية 

حملة انتقادات من قبل املعارضة 
خصوصـــا القتراحهـــا تقدمي 
«مساعدة امنية» للنظام التونسي 
ازاء االحتجاجات الشعبية، ثم 
لعالقاتها مع رجل اعمال قريب من 
نظام الرئيس التونسي املخلوع 

زين العابدين بن علي.
  وشغل جوبيه منصب وزير 
اخلارجية بني ١٩٩٣ و١٩٩٥ قبل 
ان يتولى رئاسة احلكومة خالل 

عهد جاك شيراك. 

حول قرب باريـــس من انظمة 
قمعية.

  وسلم جوبيه حقيبة الدفاع 
الى جيرار لونغيه رئيس كتلة 
الغالبية حلزب االحتاد من اجل 

احلركة الشعبية.
  وبعد ذلك بساعة تولى مقاليد 
وزارة اخلارجية بعد انتقالها من 
ميشال اليو ماري التي اضطرت 
الى االستقالة بعد ثالثة اشهر 
فقط علـــى توليها املنصب اثر 

 باريسـ  ا.ف.پ: تسلم وزير 
اخلارجية الفرنسي اجلديد آالن 
جوبيه مهامه رسميا أمس من 
ميشيل اليو ماري. وهو بدون 
منازع يعتبر الرجل االقدر على 
تولي مهمة اعادة اطالق عجلة 
العمـــل احلكومي ســـواء على 
الساحة الدولية او في الداخل.

  وصرح جوبيه «بات علينا 
اعادة تشـــكيل االحتاد من اجل 
املتوسط» مضيفا ان «ما يحصل 
اليوم جنوب املتوســـط يغير 
املعطيـــات بالكامـــل. علينا ان 

نفكر باالمر».
  وأصبـــح جوبيه (٦٥ عاما) 
محور حكومة ساركوزي الذي 
انتهاء واليته  امامه عام قبـــل 
ويحاول االمساك بزمام الرئاسة 
بعد تشتت في سياسته اخلارجية 
التي عجـــزت عن مواكبة رياح 
التغيير التـــي عصفت بالعالم 

العربي.
  وفـــي الوقت الـــذي تتولى 
فيه فرنســـا رئاسة مجموعتي 
العشـــرين والثمانيـــة، باتت 
الديبلوماسية حتديا للسياسة 
الذي  الداخليـــة لســـاركوزي 
يعاني من صعوبات تعكســـها 

استطالعات الرأي.
   ورحبت الصحف الفرنسية 
بتعيني جوبيه «املنقذ» واعربت 
عن املها فـــي ان يعود صوت 
فرنسا مسموعا خصوصا بعد 
العنيفة  اسابيع من االنتقادات 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  قال املرشح الرئاسي األميركي 
السابق مايك هاكابي ان الرئيس 
باراك أوباما يعرض امن إسرائيل 
خلطر داهم «باتباعه سياسة 
متقلبـــة وغير واضحة املعالم 
جتـــاه االضطرابات واســـعة 
النطاق التي حتدث في الشرق 
األوســـط». وقـــال هاكابي في 
تصريحات أدلى بها في واشنطن 
أول من أمس وعقب عودته من 
إسرائيل بأيام ان اإلسرائيليني 
يشعرون مبرارة بالغة بسبب 
تخبط واشنطن في األسابيع 
األخيرة في حتديد موقفها مما 

يحدث في املنطقة.
  وتابع «ال اعتقد ان إدارة أوباما 
فعلت ما هو مناسب خالل تلك 
االضطرابات، بل أنني اعتقد أنهم 
لم يعرفوا حقيقة ما يحدث، فضال 
عن انهم عجزوا عن توقع حدوثه 
من األصل، لم يكن لدى احد هنا 
أي معلومات عن مصر واعتقد ان 
األحداث هناك فاجأتهم متاما».

  وقال هاكابي الذي ينتمي إلى 
تيار متشدد في احلزب اجلمهوري 

«لقد بعثت اإلدارة برسالة بالغة 
السوء إلى حلفائنا في كل بالد 
العالـــم، إذا تعرضتم للمتاعب 
وبصرف النظر عن مدى متانة 
حتالفكم معنا في السابق فاننا 
سنترككم ملصيركم وسنبحث عن 
الطرف الرابح لنقفز فوق دبابته، 
انه موقف انتهازي ومنافق الى 

درجة يصعب تصورها».
  وأضاف «كان الرئيس مبارك 
حليفا ملدة ٣٠ عاما وقد حافظ 
على السالم مع إسرائيل، وإذا 
لم يكن الرئيـــس أوباما راغبا 
في بقاء مبارك في السلطة فقد 
كان بوسع الرئيس ان يقول ان 
بقاء مبارك آمر متروك للشعب 
املصري لكي يحدده بنفسه، كان 
بوســـعنا ان نفعل ذلك ونحن 
نقر بصداقة مبارك وباعترافنا 
باجلميل النه حافظ على السالم، 
بعد ذلك كان بوسعنا ان نقول 
ان املصريني هم الذين يحددون 
مستقبلهم بدال من ان نقول ان 
على الوضع في مصر ان يتغير 
فورا كما فعل أوباما، أليس ذلك 
طعنة للرئيس املصري؟ أليس 

رسالة للجميع بأننا سنتخلى 
عنكم عند ظهـــور أول مبادرة 

لتعرضكم للمتاعب؟».
الرئاسي    وأشـــار املرشـــح 
الســـابق إلى ان اوباما لم يتبع 
املوقف ذاتـــه حتى مع خصوم 
الواليـــات املتحـــدة، قائال: «لم 
الرئيس يطالب محمود  نسمع 
احمدي جناد بترك الرئاسة في 
بالده فورا؟ لقد زرت إسرائيل 
١٥ مرة إال ان هذه الزيارة كانت 
مختلفة، لقد رأيت اجماعا بني 
املسؤولني اإلسرائيليني على انهم 
يشعرون بأنهم يقفون وحدهم 
متاما وان عليهم إال يعولوا على 

الواليات املتحدة».
  وقال هاكابي ان اوباما يروج 
لقول يشير إلى ان املستوطنات 
هي العائق ضد السالم وان ذلك 
يعد ايضا من قبيل طعن اإلدارة 
الواليـــات املتحدة من  حللفاء 
ظهورهم حســـب قوله. وشرح 
هذا بقوله «التعنت الفلسطيني 
هو السبب األول لعرقلة السالم، 
الفلسطينيون ال يعترفون أصال 

باسرائيل وهذا هو السبب». 

 دمشقـ  د.ب.أ: ذكرت صحيفة 
الوطن السورية شبه الرسمية أن 
شائعات غير صحيحة بتوزيع 
منحة مالية أمس االول دفعت 
إلى جتمع عدد كبير من النسوة 
أمام البريد املركزي بدمشق ما 
دفع إلى حصول اختناق مروري 
أثر في حركة السيارات في قلب 

العاصمة.
  جاء ذلك بعد انتشار معلومات 
بني الســـوريني أمس األول في 
دمشـــق بأن ســـبب االزدحام 
املروري الكبير الذي أربك احلركة 
كان نتيجة جتمهر مئات النساء 
بغية املطالبة ببعض حقوقهن 
املرتبات، وان  املالية وزيـــادة 
مئات من الشرطة السرية طوقوا 
املكان إال أن أي إشكاالت أمنية 

لم حتدث.
  واعتبرت صحيفة «الوطن» 
انه «في أسلوب جديد لترويج 

الشـــائعات وحمل الناس على 
التجمع والتجمهر بغية إظهار 
صـــورة احتجاجات للعالم في 
املدن السورية أشيع في مناطق 
مختلفة من دمشق عن توزيع 
منحة (عيدية مبناسبة عيد األم) 
ما أدى إلى جتمع النسوة لتسلم 
الهدايا املوعودة من مركز بريد 

احلجاز».
  وأضافت «كانت النساء يصلن 
إلى املركز الذي توزع فيه عادة 
املعونات االجتماعية، ويغادر 
بعضهن عند اكتشاف أنهن كن 
ضحايا كذبة سمجة، لكن جتمع 
السيدات وبعض العائالت استمر 
من ســـاعات الصباح إلى قرابة 

الثانية ظهرا».
  وتابعـــت الصحيفة «كانت 
النسوة ينتظرن، صباحا، عند 
مبنى البريد املركزي.. النسوة 
اجتمعن بعد سماعهن شائعات 

وبعضهـــن تلقـــى هواتف عن 
منحة حكومية علما أن احلكومة 
السورية ال تتردد في بث أي خبر 
يتعلق مبنحة في وسائل إعالمها 
الرسمية وغير الرسمية»، وفقا 

ملصدر مسؤول.
  ونقلـــت الصحيفة عن هذه 
املصدر قوله إن «ما حصل دليل 
على أن هناك من يرغب في بث 
صورة جتمهر داخل العاصمة وما 
أكد ذلك وجود عدد من املصورين 
في املـــكان احملدد علما أن أحدا 
لم يبلغ عن مكان توزيع املنحة 

الشائعة املزعومة».
  وأوضح املصدر املســـؤول، 
طبقا ملا ذكرتـــه الصحيفة، ان 
«التجمـــع انتهـــى مبجرد علم 
النسوة أنه كان شائعة ملفقة»، 
الوقت ذاته ضرورة  مؤكدا في 
متابعة وســـائل اإلعـــالم قبل 

تصديق أي شائعة. 

 حماس ترفض خطط األونروا لفرض 
تدريس الهولوكوست في المناهج بغزة

 غــــزةـ  أ.ش.أ: قال وزير التربية والتعليم العالي بحكومة «حماس» 
في غزة محمد عسقول إن الوزارة تنظر بخطورة بالغة إلى إعالن سامي 
مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) 

تدريس الهولوكوست في املدارس ضمن منهج حقوق اإلنسان.
  وأضاف عســــقول أن «الوزارة لن تســــمح لألونروا بتدريس مادة 
الهولوكست ألبنائنا التالميذ والطالب»، مشددا على أن العبث في تربية 

أبناء قطاع غزة خط أحمر ال ميكن التهاون فيه.
  وتابع: «ان الدماء التي تسيل من أجل ثباتنا وصمودنا غالية علينا 

ولن نسمح لها أن تذهب هدرا».
  جاء ذلك خالل كلمة ألقاها عسقول خالل احتفال أقامته جمعية أصدقاء 
الطالب باجلامعة اإلسالمية مبدينة غزة لتوزيع املنح املالية على طلبة 

اجلامعات والكليات بتمويل من مؤسسة الشيخ عيد اخليرية.
  وأشار إلى أن اهتمام وكالة األونروا باألنشطة الالمنهجية وإغفالها 
للمواد األخرى ينعكس بالســــلب عاما بعد عام على حتصيل طالبها.. 
ودعاها إلى إعادة التقييــــم الدقيق ملناهجها املتبعة والتي لم تفض إال 

إلى جتهيل الطالب.
  من جهتها.. حــــذرت وزارة الثقافة بحكومة حماس في غزة من هذا 
القرار، وقالت إنه يشكل حتديا ملشاعر الفلسطينيني من خالل سياسة 
هادفة إلى تنفيذ أجندة سياسية بعيدة عن مصلحة الشعب الفلسطيني 

وتخالف ثقافته وقيمه غير القابلة للتغيير أو التبديل.
  وقالت الــــوزارة في بيان صحافي «إن إصــــرار وكالة األونروا على 
تدريس (الهولوكوست) لطلبة املدارس هو تعد سافر وتدخل في الشؤون 
الداخلية للشعب الفلسطيني وتعد على ثقافته ومحاولة لفرض ثقافة 
التطبيع مع االحتالل االســــرائيلي وقبول خرافاته وأكاذيبه والتسليم 

بها في محاولة للعب على الوتر اإلنساني والعاطفي.
  ودعت أولياء األمور إلى التعبير عن موقفهم الرافض لهذه احملاولة 
من قبل األونروا وفق اإلجراءات القانونية والوسائل السلمية.. مناشدة 
املدرسني في مدارس االونروا رفض تدريس املادة للطلبة وعدم املشاركة 
في هذه اجلرميــــة الثقافية وتخصيص جزء من احلصص املدرســــية 

للحديث عن إرهاب االحتالل االسرائيلي وعنصريته. 

 صحيفة «الوطن» وصفته بالكذبة المشبوهة  المرشح الرئاسي السابق يتهم اإلدارة بطعن إسرائيل في الظهر 

(أ.ف.پ)   وزير الدفاع األملاني كارل تيودور تسو غوتنبرغ معلنا استقالته  

 انتقادات حادة لدعم ميركل لوزير «النسخ واللصق» 

 وزير الدفاع األلماني يستقيل بعد فضيحة «الدكتوراه»
 برلنيـ  وكاالت: استقال وزير 
الدفاع األملاني كارل تيودور تسو 
غوتنبرغ (٣٩ عاما) من منصبه 
على خلفية الكشــــف قبل نحو 
أسبوعني عن قيامه بنسخ لبحثني 
آخريــــن في رســــالة الدكتوراه 
اخلاصة به دون أن يشــــير إلى 

ذلك في الرسالة.
  وقال الوزير أثناء البيان الذي 
أعلن فيه االستقالة أمس إنه لم 
يعد بوسعه الوقوف ليرى هذه 
القضية وهــــي تأتي على عاتق 
اجلنود األملان، مشــــيرا إلى أن 
الرأي العام واإلعالم صار يهتم 
بشــــخص واحد وهو غوتنبرغ 
ورسالة الدكتوراه في حني تراجع 
االهتمام بأخبار مقتل أو إصابة 

اجلنود.
  وأضاف الوزير: «أنا مستعد 
للكفاح ولكني وصلت آلخر حدود 
طاقتي» موضحا أن مهمة وزير 
الدفاع حتتاج لتركيز قوي وعدم 

تشتيت.
  وحرص الوزير على التأكيد 
التذكير بأنه  البيان على  خالل 
حث على إجراء أكبر اصالح في 

تاريخ اجليش األملاني.
  واعترف غوتنبرغ بأنه من 
الصعب عليه االستقالة وأكد أنه 

  وانتقــــد معهد كارلســــروه 
للتكنولوجيا (كيه آي تي) تقدمي 
الدعم السياسي لغوتنبرغ وعقب 
على الواقعة في بيان جاء فيه: 
«إذا مت التصديق السياسي على 
السرقة الفكرية فإن هذا من املمكن 
أن يــــؤدي من وجهة نظرنا إلى 
إحلاق الضــــرر باملجال العلمي 
في أملانيا والضرر بسمعتها في 

اخلارج».
  واختصر أولريش فون أليمان 
مسؤول جودة التعليم في جامعة 
هاينريس هاينه تعقيبه في جملة 
واحدة وهي: «يجب معاقبة من 
يزور» ونصح غوتنبرغ باالبتعاد 
عن الساحة ملدة عامني أو ثالثة 
التقدم  وقال: «ميكنــــه حتقيق 

املهني بعد ذلك».
  ووجه مجلس الثقافة األملاني 
أيضا انتقادات ملوقف احلكومة 
وقال املدير التنفيذي للمجلس 
أوالف تســــيمرمان: «احلكومة 
األملانية تكيــــل مبعيارين فمن 
ناحية هناك عقوبات بالسجن 
تصل خلمسة أعوام لتقليد النسخ 
األصلية ولكن في الوقت نفسه 
تتســــامح احلكومة مــــع وزير 
الدفاع عندما يغش في رســــالة 

الدكتوراه». 

ليس من السهل على املرء التخلي 
عن منصب تعلق به وقال: «هذه 
أكثر اخلطوات إيالما في حياتي». 
جاء قرار االستقالة بعد أن تزايدت 
االنتقادات املوجهة إلى غوتنبرغ 
حتى من صفوف حزبه. وكانت 
ميركل قد قطعت بشكل مفاجئ 
جولتها داخل معرض ســــيبت 
لتكنولوجيا املعلومات صباح 
أمس. وتلقت ميركل مكاملة هاتفية 

طويلة قررت بعدها قطع جولتها 
التقليدية في املعرض.

  وسبق االستقالة موجة عارمة 
من الغضب في اجلامعات األملانية 
بعد الكشف عن قيام وزير الدفاع 
بنسخ بعض الفقرات في رسالة 
الدكتوراه اخلاصة به دون اإلشارة 

إلى مصادرها.
  كما وجهت انتقادات وضغوط 
على املستشــــارة االملانية التي 

يقول العلماء إن دعمها لغوتنبرغ 
رغم هذه الواقعة قد يضر بسمعة 
أملانيــــا كدولــــة علميــــة وقبلة 

للعلماء.
  واســــتعرضت مجلــــة «دير 
شــــبيغل» األملانية في موقعها 
االلكترونــــي أمس مجموعة من 
املنتقدة ملوقف احلكومة  اآلراء 
من غوتنبرغ الذي سماه التقرير 

«وزير النسخ واللصق».


