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دعوات لـ »ثورة إسبانية« واآلالف يعتصمون قبيل انتخابات اليوم
التصوي���ت في اس���بانيا الى 
صنادي���ق االقت���راع النتخاب 
رؤساء البلديات واملستشارين 
في اكثر من ثمانية االف بلدية 
اس���بانية واعض���اء برملانات 
13 اقلي��ما اس���بانيا من اصل 
17 اقليما حي���ث تخضع بقية 
تلك االقاليم جلدول انتخابات 

مختلف.
وتشير التحليالت السياسية 
ال���ى ان احل���زب االش���تراكي 
احلاك���م س���يتعرض في هذه 
االنتخابات ألكبر نكس���ة في 
تاريخه تترافق مع خس���ارته 
لبع���ض م��عاقل���ه التقليدية 
الس���يما بعد تراجع شعبيته 
على خلفية القرارات االقتصادية 
التقشفية التي اتخذتها احلكومة 
في الفترة املاضية للتعافي من 
الرك���ود االقتصادي العم���يق 
الب���الد منذ بداية  الذي ارهق 
االزم���ة املالية العاملية في عام 
2008 وجتاوز معدالت البطالة 
في البالد نس���بة 21% من اليد 

العاملة.

»حركة الغضب« أو »حركة 15 
مايو« ووجوب وقف فعالياتها، 
النه���ا تتعارض م���ع القانون 
االنتخاب���ي وتؤثر على حرية 
االقتراع )اليوم( وتعيق سير 
العملية االنتخابية مشيرا الى 
ان القان���ون يف���رض غرامات 
تتراوح من 100 الى ألف يورو 
على األشخاص الذين ينتهكون 

تلك القرارات.
وكان رئيس الوزراء االسباني 
خوس���يه لوي���س رودريغيز 
ثاباتيرو قد دعا أمس األول الى 
االستماع ملطالب املتظاهرين 
املشروعة في بلد دميوقراطي 
يضمن حقوق االنسان مشيرا الى 
ان لالستياء اسبابه ومسبباته 
وان األحزاب السياسية يجب ان 
تطور سياساتها وتثبت جدارتها 
وتنافسيتها لتحقيق مصالح 

املواطنني.
ج���اء ذل���ك قبل ي���وم من 
االنتخاب���ات احمللية اإلقليمية 
حيث س���يتوجه نح���و 5ر35 
مليون مواطن ممن يحق لهم 

الشعب ال مصالح كبار البنوك 
واملؤسسات والغاء سياسات 
التق��شف في قط���اعات التربية 
والصحة ومكاف���حة الفس���اد 
في النظام وتوفي���ر مس���تقبل 
أفضل للشباب واملتق���اعدين 
اع������ادة صي���اغة  فضال عن 
قانون االنتخاب���ات وغ�يرها 
م���ن املطال���ب الهادف���ة ال���ى 
حتقيق االستقرار االجتماعي 

واالقتصادي.
وكانت احملكم���ة العليا في 
اسبانيا قد حظرت املظاهرات 
واالعتص��ام���ات وأعلنت انها 
تفتقد الى الشرعية لكن عشرات 
اآلالف من املتظاهرين حتدوا 
احلظر وواصل���وا اعتصامهم 
املفتوح ال���ذي غمر 57 مدينة 
اسبانية لتزيد اعداد احملتجني 
عن 25 الف شخص في مدريد 

وحدها.
م���ن جهته أعل���ن املجلس 
املرك���زي لالنتخاب���ات حظر 
املظاه���رات وع���دم ش���رعية 
االعتصامات او ما يس���مى ب� 

املنطقة. ولم توضح الوكالة كيف 
عبر هؤالء الالجئون احلدود وال 

كيفية اصابتهم باجلروح.
في غضون ذلك، قال املتحدث 
باس����م اخلارجي����ة اإليطالي����ة 
ماوريتسيو ماساري إنه من املنتظر 
أن يصادق وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي خالل اجتماعهم غدا على 
فرض العقوب����ات األوروبية ضد 
سورية وبشكل مباشر ضد الرئيس 

السوري بشار األسد.
وأوضح املتح����دث أن االحتاد 
األوروبي لديه النية لتوسيع قائمة 
األفراد اخلاضعني للعقوبات، بحيث 
تشمل عشرة ممثلني للنظام، مبن 

في ذلك الرئيس بشار األسد.
إلى أن هذه  وأش����ار املتحدث 
العقوبات ستتضمن حظر السفر، 
وفرض حظر على مبيعات األسلحة 
وجتميد األصول، مضيفا أن هذه 
التدابي����ر قد ج����رى بحثها على 

املستوى الديبلوماسي.
وفي السياق نفسه، أعلن مصدر 
عسكري »عن جرح ستة من قوى 
األمن خالل تصديهم للمجموعات 
املسلحة في ريف إدلب والتي قامت 
بتخريب وحرق عدد من املؤسسات 

العامة«، بحسب »سانا«.
واضافت الوكال����ة »عقب أداء 
ص����الة اجلمعة اس����تغلت بعض 
املجموعات التخريبية املس����لحة 
خروج بعض التجمعات املتفرقة 
ملتظاهرين والتزام عناصر الشرطة 
بالتعليمات املشددة من قبل وزارة 
الداخلية بعدم إطالق النار وأقدمت 
عل����ى اطالق النار عل����ى عناصر 
الش����رطة وتخريب وحرق بعض 
املمتلكات العامة واخلاصة« وعلى 
بعض وحدات الش����رطة في عدد 

من املناطق.

الى انها ستس���تمر حتى يتم 
االس���تماع ملطالب الش������عب 
وان���ها ل���ن تهدأ مهما اتخذت 
احل��كومة من قرارات لفضها 

وإخفاء صوتها.
وقالوا انهم ميارسون حقهم 
بالتظاهر السلمي مبا يضمنه 
القان���ون وان مطالبهم  له���م 
هي مطالب الش���عب مبختلف 
أطياف���ه مس���تدلني على ذلك 
بانضمام الشباب والعاطلني عن 
العمل واملتقاعدين والرافضني 
لسياسات احلكومة والطالب 
اجلامعيني الى صفوفهم فضال 
عن املساندة الشعبية الواسعة 
الت���ي يتلقونها في مخيماتهم 
الت���ي نصبوها في س���احات 
املدن الكب���رى والتي تخدمهم 
في تعزيز تنظيمهم واالستمرار 
في نشاطاتهم رغم سوء االحوال 

اجلوية.
وتتركز مطالبهم على تعزيز 
اخلدمات االجتماعية ومحاربة 
البطال���ة واتخاذ سياس���يات 
اقتصادي���ة تخ���دم مصال���ح 

وتس����تنكر ما قامت ب����ه األجهزة 
األمنية الس����ورية من اس����تعمال 
العنف املفرط بالقوة وإطالق النار 
على املواطنني احملتجني سلميا ومن 

اعتقاالت تنفذها يوميا«.
وطالب »بتلبية مطالب املواطنني 
السوريني احملتجني سلميا بشكل 
عاجل وفعال وتشكيل جلنة حتقيق 
قضائية محايدة مبشاركة ممثلني عن 
املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان 
في سورية للكشف عن املسببني 
للعنف واملمارس����ني له واحالتهم 

الى القضاء ومحاسبتهم«.
من جهة أخرى اتهمت منظمات 
حقوقية سورية السلطات باقتحام 
مقر املنظمة اآلشورية الدميوقراطية 
في سورية في القامشلي مبحافظة 
احلس����كة أمس األول واعتقال 12 
شخصا منهم مهندسون ومحامون 

ومثقفون.
وفيما شيع السوريون عددا من 
قتلى اجلمعة في ادلب ودير الزور 
أفادت مصادر بأن املش����يعني في 
حمص تعرضوا إلطالق نار أوقع 3 
قتلى على االقل وعشرات اجلرحى 

بحسب وكالة االنباء الفرنسية.
في هذه االثناء، ذكرت السلطات 
احمللية في محافظة هطاي احلدودية 
جنوب شرق تركيا أمس أن مجموعة 
من الس����وريني قوامها 40 مواطنا 
بينهم ثالث����ة جرحى وصلوا إلى 
احلدود التركية هربا من الضغوط 
وأعمال القتل التي ميارسها النظام 

واالشتباكات الداخلية.
من جهته����ا، قالت وكالة انباء 
االناضول أن 11 مواطنا س����وريا 
بينهم س����بعة جرحى، جلأوا إلى 
املدينة وأوضح جالل الدين لكسيز 
محافظ هطاي ان اجلرحى، وأحدهم 
حالته حرجة، نقلوا الى مستشفيات 

ومعتقلي الرأي والضمير وجميع 
من مت اعتقالهم بسبب مشاركاتهم 
في التجمعات السلمية التي قامت 

في مختلف املدن السورية«.
ب����دوره قال رئي����س املنظمة 
الوطنية حلقوق االنس����ان عمار 
القرب����ي ف����ي اتص����ال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس في نيقوسيا 
ان »السلطات السورية اطلقت النار 
ملواجهة االحتجاج الش����عبي مما 
ادى الى مقتل 44 شخصا«. وزود 
القربي فرانس برس بالئحة اسمية 

بأسماء القتلى ال� 44.
وذكر القربي ان منظمته »تدين 

املدنيني العزل من السالح«.
ودع����ت ال����ى تلبي����ة مطالب 
»احملتجني السوريني سلميا« والى 
تشكيل جلنة قضائية »محايدة« 
مبشاركة منظمات حقوق اإلنسان 
في سورية و»الكشف عن املسببني 
للعن����ف واملمارس����ني ل����ه وعن 
املس����ؤولني عن وقوع ضحايا.. 
س����واء أكانوا حكومي����ني أم غير 
حكومي����ني وأحالتهم إلى القضاء 

ومحاسبتهم«.
وطالب����ت املنظم����ة بإغ����الق 
»ملف االعتقال السياسي وإطالق 
سراح جميع املعتقلني السياسيني 

 مدريد � د.ب.أ � كونا: شهدت 
اسبانيا أمس ولليوم السادس 
على التوالي اعتصامات حاشدة 
واحتجاجات ش���عبية واسعة 
بلغت اعدادها عشرات اآلالف من 
املواطنني في عدد كبير من املدن 
يطالبون بإص��الحات اجتماعية 
واقتصادية وس���ياسية وذلك 
قبل يوم من االنتخابات احمللية 
واإلقلي��مية اليوم وحتول ميدان 
»بوي�رتا ديل س���ول« وس���ط 
العاصم���ة الى معس���كر يعج 
باخليام والفراش واالكش���اك 
ب� »ثورة  وامللصقات املطالبة 
اس���بانية« واك���د ناطق����ون 
باس���م احلركة الشعبية التي 
كانت قد انط���لقت يوم االحد 
املاضي ف���ي 50 بلدة ومدي�نة 
بدع��وة نش���رت على صف��حات 
ال���� »فيس ب���وك« و»تويتر« 
ولقيت ص���دى واس�����عا في 
مختل���ف املناطق االس���بانية 
ان االعتصام���ات تأتي تعبيرا 
عن سخط الشعب من الوضع 
احلالي في اس���بانيا مشيرين 

أعلن����ت  عواص����م � وكاالت: 
منظمة حقوق���ية س����وري��ة ان 
44 متظاهرا قتلوا برصاص قوات 
األمن السورية خالل مشاركتهم 
أمس األول ف����ي مظاهرات جمعة 
احلري����ة أو »أزادي« كم����ا اطلق 
عليها باللغة الكردية في عدد من 
املدن، في وقت قالت وكالة االنباء 
السورية الرسمية )سانا( نقال عن 
وزارة الداخلية ان »17 شهيدا من 
املدنيني وقوات الش����رطة واألمن 
س����قطوا أمس )األول( برصاص 
مجموعات مس����لحة اس����تغلت 
جتمعات للمواطنني في ريف إدلب 
وأطراف حمص وأطلقت الرصاص 
عليها كما هاجمت مقار للشرطة 
في أريحا ودير الزور بهدف تهريب 

مساجني جنائيني«.
واتهم����ت »املنظم����ة الوطنية 
حلقوق اإلنس����ان في س����ورية« 
في بي����ان تلقت����ه يونايتد برس 
الس����لطات  انترناش����ونال أمس 
السورية مبواصلة »أسلوب العنف 
املفرط واستعمال الذخيرة احلية 
ملواجهة االحتجاجات الشعبية في 
مختل����ف احملافظات التي اندلعت 
في يوم »جمعة احلرية« أو أزادي 

باللغة الكردية.
وأورد البيان الئحة بأس����ماء 
44 ش����خصا قال انهم قتلوا خالل 
التظاهرات. وأضاف ان 13 شخصا 
قتلوا في حمص فيما قتل شخص 
واحد في ريف دمشق و26 شخصا 
في معرة النعمان مبحافظة إدلب 
واثن����ان في دير الزور وواحد في 

حماة وواحد في الالذقية.
واستنكرت املنظمة ما وصفته 
ب� »املجازر التي ارتكبتها السلطات 
الس����ورية في عدة مدن ومناطق 
ومحافظات سورية بحق املتظاهرين 

أالف اإلسبانيني املعتصمني في ساحات مدريد تلبية لنداء الثورة

)رويترز( سوريون تظاهروا أمام سفارة بالدهم في األردن دعما لالحتجاجات 

الداخلية السورية تعلن عن مقتل 17 مدنياً وعسكرياً

قتلى وجرحى في تشييع جنازة في حمص.. و أوروبا توقّع غداً عقوبات ضد 10 مسؤولني

تشاڤيز: سورية ضحية »هجوم فاشي«

جيهان عبدالعظيم ألصالة:
يا ريت ما نشوف وشك بحياتنا!

كاراكاس ـ د.ب.أ: اعرب الرئيس الفنزويلي هوغو تشاڤيز ذو التوجهات 
اليسارية عن دعمه الكامل للرئيس السوري بشار االسد في االزمة التي 
تتعرض لها سورية حاليا. وقال تشاڤيز امس االول على موقع »تويتر« 

للتواصل االجتماعي في شبكة االنترنت تعقيبا على االحتجاجات 
املتواصلة التي تقمعها السلطات السورية بصورة وحشية: »سورية 

ضحية هجوم فاشي، وليساعد اهلل سورية«. اضاف تشاڤيز قائال: »لقد 
حتدثت منذ عدة دقائق مع الرئيس السوري االخ بشار االسد«.

وكان تشاڤيز صرح منذ فترة وجيزة بوجود مؤامرة حيكت ضد 
الرئيس السوري الذي وصفه بأنه »صاحب نزعة انسانية«.

واتهم تشاڤيز الواليات املتحدة بأنها تقوم بإدخال االرهابيني الى 
سورية.

في اول رد فعل على تصريحات أصالة نصري ازاء األحداث التي 
تشهدها سورية، أعلنت جيهان عبدالعظيم عبــــر صفحتها على 

الـ »فيس بوك« انها متفاجئة من تصريحات املطربة السورية أصالة، 
وقالت: »واهلل ما عم صدق، يا عيب الشوم، ويا حيف، كنا نحبك، 

بس هأل يا ريت ما نشوف وشك بحياتنا«. وكانت أصالة قد اعتبرت 
في رسالة وجهتها الى »ثوار سورية« ان بالدها تعيش ثورة شبابية، 
معربة عن دعمها لها، وهذا ما دفع سوريني كثيرين الى التساؤل عما 
اذا كانت تعرف حقا ما يجري في سورية مبا انها مقيمة في القاهرة، 
فيما وصفها آخرون بالـ »خائنة وعميلة اسرائيل«، وطالبوا بسحب 

اجلنسية منها ومنعها من دخول األراضي السورية الى األبد. من 
جهة ثانية، شددت املمثلة السورية على احلب والعشق للوطن وقائد 

الوطن، شاكرة اهلل على هذه احلياة املليئة باحلب في وطن العطاء 
ومع سيد العطاء بشار األسد، الذي اكد انه يحب ويعشق شعبه 

ووطنه، وختمت جيهان بأنها تبادله هذا احلب بالتضحية وتقف معه 
في كل مجاالت احلياة.

تغيير مكان إقامة ستروس ـ كان واحتدام معركة خالفتهآالف من جنود اجليش الشعبي يتمركزون بوالية جنوب كردفان
السودان: نزوح مئات األسر وإجالء موظفي
األمم املتحدة ونذر احلرب تلوح في أبيي

اكبر منصب مالي عاملي.
لكن الدول النامية التي تنامى 
نفوذها في االقتصاد العاملي في 
السنوات االخيرة تواصل الضغط 
على أوروب����ا والواليات املتحدة 
لتجنب إبرام اتفاق خلف الكواليس 

على التعيني.
وسيخضع ملراقبة الكترونية 
الس����اعة وس����يتعني  على مدار 
عليه وض����ع جهاز للتتبع حول 

كاحله.
ومن املتوقع ان يرد ستروس 
كان رسميا على االتهامات املوجهة 
اليه في اجللسة التي ستعقد بهذا 
اخلصوص في السادس من يونيو. 
وسيواجه في حال إدانته حكما 

بالسجن 25 عاما.
ويرأس أوروبي صندوق النقد 
الدول����ي منذ إنش����ائه في نهاية 

احلرب العاملية الثانية.
وقال ديبلوماسيون ان بعض 
دول االحتاد االوروبي تشكك في 
إمكان تعيني الغارد قبل ان تقرر 
جلسة خاصة الش����هر املقبل ما 
إذا كان يجب التحقيق معها في 

دعوى قضائية بفرنسا.
وتريد االقتصادات الناش����ئة 
منذ فت����رة طويلة دورا أكبر في 

إدارة النظام املالي العاملي.
وقال ديبلوماسيون آسيويون 
وشرق أوسطيون وأفارقة في مقر 
صندوق النقد ان الدول الناشئة 
تس����عى الى مرشح عليه توافق 

في اآلراء.
وزادت ه����ذه املهمة صعوبة 
عندما قال وزير االقتصاد التركي 
السابق كمال درويش الذي يعتبر 
املرشح االوفر حظا بني املتنافسني 
احملتملني خ����ارج أوروبا انه لن 

يترشح.

عواصم � وكاالت: بدأت مئات 
االسر في منطقة )ابيي( السودانية 
النزوح جنوبا كم����ا بدأت االمم 
املتحدة ف����ي اجالء موظفيها من 
املنطقة وس����ط توقعات باندالع 
حرب شاملة بني جيشي الشمال 
واجلنوب ف����ي املنطقة املتنازع 
عليها. واكد شهود عيان باملنطقة 
ف����ي اتصال هاتفي م����ع )كونا( 
مغادرة ع����دد كبير من االس����ر 
للمنطقة واحتماء القوات الدولية 
مبعس����كراتها مع بدء العمليات 

العسكرية باملنطقة.
من جهته، قال حاكم منطقة 
)ابيي( دينق اروب الذي ينتمي 
الش����عبية احلاكمة في  للحركة 
ف����ي تصريح صحافي  اجلنوب 
ان طائرات )امليغ( و)االنتنوف( 
قصفت امس نحو سبع مناطق 
كم����ا دارت مع����ارك ومواجهات 
مباشرة بني مشاة القوات املسلحة 
السودانية وشرطة )ابيي( ببلدة 

)توداج(.
ورج����ح ان تنطلق في وقت 
الحق »حرب شاملة« مشيرا الى ان 
ضحايا العمليات لم يتم حصرها 
وان العمليات احلربية ادت لنزوح 
املئات من )ابيي( وما حولها من 

القرى والبلدات جنوبا.
ق����ال نائب حاكم  من جانبه 
النور ان احلركة  املنطقة رحمة 
الش����عبية خرقت اتفاق السالم 
حتت سمع وبصر االمم املتحدة 
وليس امام اجليش السوداني اال 

التعامل باملثل. واكد رئيس املجلس 
التشريعي في ابيي شارلس ابيي 
س����قوط ضحايا ج����راء قصف 
القوات املسلحة ولم يستبعد ان 
القوات املسلحة املنطقة  جتتاح 
من واقع حش����ودها ومناوراتها 
شمال املنطقة. ومن ناحيته اكد 
املتحدث الرس����مي باسم شباب 
)الدينكا نقوك( � القبيلة اجلنوبية 
� بول دينق ان االشتباكات خلفت 
نحو 32 قتيال و35 جريحا واكد 
ان االمم املتحدة بدأت في اجالء 
موظفيها. وكان املتحدث باس����م 
جيش جنوب الس����ودان فيليب 
أقوير اته����م الليلة قبل املاضية 
اجليش السوداني بالهجوم على 
منطقة )أبيي( بطائرات األنتنوف 
واملدافع طويلة املدى وقال انه مت 

حرق أربع مناطق.
ودان الس����كرتير العام لالمم 
املتح����دة بان كي م����ون الهجوم 
»االجرامي« الذي اس����تهدف قوة 
املنظم����ة الدولية في الس����ودان 

واجليش الشمالي في )ابيي(.
وقال ان »الهجوم ال يعد فقط 
انته����اكا خطي����را لالتفاقات بني 
االطراف لكنه ايضا عمل اجرامي 
ضد االمم املتحدة« مطالبا باجراء 
حتقيق فوري في الهجوم ومالحقة 

منفذيه امام القضاء.
كما طلب����ت الواليات املتحدة 
امس األول من جنوب السودان 
تقدمي »شروحات« حول الهجوم، 
حيث تعرضت قوة تابعة للبعثة 

األممية حلفظ السالم بالسودان 
)يومني����س( اخلمي����س املاضي 
الطالق نار بينم����ا كانت ترافق 
200 جندي سوداني خارج )ابيي( 

لتنفيذ اتفاق العادة االنتشار.
ولقي 22 جنديا مصرعهم في 
الهجوم كما اليزال 176 آخرون في 
عداد املفقودين حسبما ذكرت قيادة 
اجليش السوداني التي اعلنت ان 

)ابيي( منطقة حرب.
ونقل راديو )سوا( األميركي 
امس عن املتحدث باسم اخلارجية 
مارك تونر قوله إن هذا احلادث 
انتهاكا مباشرا  مؤسف ويشكل 
التفاق السالم الشامل املوقع بني 
الشمال واجلنوب في عام 2005. 
وأع����رب تونر عن قل����ق أميركا 
العميق من التقارير التي أشارت 
إلى أن القوات الش����مالية أقدمت 
على قصف قريتني كرد فعل على 

الهجوم.
من جهة أخرى، كشف موقع 
»سوداني نت« االلكتروني أمس 
ع����ن مترك����ز 8 آالف جندي من 
قوات )اجليش الشعبي( شمال 
خط األول من يناير 1956 بوالية 
جن����وب كردفان، وذلك في خرق 
واضح التفاقية سالم نيفاشا التي 

شارفت على االنتهاء.
ونقل املوقع عن مصدر سوداني 
مطلع:إن »اجلن����ود يقيمون في 
مناط����ق كاودا وأم دورين وجلد 
وأشرون، إلى جانب مناطق أخرى 
بالوالية«..وأكد أن اجلنود يتلقون 

املؤن بص����ورة يومية من جوبا 
عاصمة جنوب السودان، بجانب 
وجود طائرات تقوم بنقل املؤن 

من كينيا وأوغندا.
كما كش����ف املص����در عن أن 
أبناء النوب����ة طلبوا من اجليش 
الشعبي التحرك ومساعدتهم حال 
حدوث حرب مع اخلرطوم، لكن 
قيادات بأركان احلركة الشعبية 
رفضت طلبهم، باعتبار أن الفترة 
االنتقالية اقترب����ت من نهايتها، 
وأنهم ال يسعون لقيام حرب مع 
الش����مال، على األق����ل في الوقت 
احلالي. وكان مصدر سوداني قال 
أمس األول »إن احلركة الشعبية 
بدأت بالتنس����يق مع ش����ركائها 
ف����ي التخطيط لتج����اوز نتائج 
الت����ي جرت مؤخرا  االنتخابات 
بوالية جن����وب كردفان بجانب 
العمل على استباق إجراء املشورة 
الشعبية بالوالية املقرر قيامها بعد 
االنتخابات واكتمال هياكل املجلس 
التش����ريعي بالوالية والنتائج 
املرتقبة للمشورة الشعبية بوالية 

النيل األزرق«.
وذكر املصدر أن اجتماعا سريا 
عقد في جوبا خالل الفترة السابقة 
ضم مسؤوال أميركيا كبيرا وكال 
من باقان أموم وياس����ر عرمان 
وعبدالعزيز احلل����و من جانب 
احلركة الشعبية لبحث مخطط 
ضم واليتي النيل األزرق وجنوب 
كردفان تنفيذا للمخططات الغربية 

لتقسيم البالد.

من منصبه كمدير عام لصندوق 
النقد الدولي بعد اتهامه بجرائم 
جنسية منها االغتصاب، »لبضعة 
أيام« في هذه الشقة قرب غراوند 
زيرو بحس����ب القاض����ي مايكل 
اوبوس من محكم����ة نيويورك 
العليا. ولن يتمكن من اخلروج 
من هذا املق����ر املؤقت إلقامته إال 

بحال القوة القاهرة.
وسيغادر بعدها ستروس � كان 
الى  العائدة ملكيتها  هذه الشقة 
الشركة األمنية املوجلة مراقبته 
لينتقل الى شقة أخرى سيسكن 
فيها قيد اإلقامة اجلبرية طوال مدة 

اإلجراءات القانونية بحقه.
 � وسيتمكن عندها ستروس 
كان من اخلروج من مقر إقامته 
ألس����باب محددة كاملث����ول أمام 
احملكمة او املشاركة في املراسم 
الديني����ة لكن بعد طلب إذن قبل 
س����ت س����اعات. وفيم����ا يحتدم 
الصراع على خالفة كان في رئاسة 
صندوق النقد، تتقدم وزيرة املالية 
الفرنسية كريستني الغارد السباق 
بوصفها االوفر حظا خلالفته في 

عواص����م � وكاالت: أفرج عن 
دومينيك س����تروس � كان املدير 
العام املس����تقيل لصندوق النقد 
الدولي بكفالة أمس األول، ونقل 
الى املنزل اآلمن قبالة وول ستريت، 
حيث سيحتجز على مدار الساعة 

حتت حراسة مسلحة.
ووصل ستروس � كان مساء 
أمس األول الى املبنى الفاخر في 
نيويورك، حيث سيسكن مؤقتا 
حتت رقابة دائمة جنوب برودواي 
قرب موقع غراوند زيرو، على ما 
أعلنت الش����رطة لوكالة فرانس 

برس.
وقال ضابط في الشرطة طلب 
عدم كشف اسمه »انه هنا«، في 
وقت نص����ب عناصر آخرون في 
الشرطة حواجز معدنية إلبعاد 

الصحافيني.
ويق����ع املبنى في ش����ارع 71 
برودواي قرب غراوند زيرو املوقع 
التجارة  الس����ابق لبرجي مركز 
العاملي اللذين دمرا في اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
وقالت غيم����ا هاردينغ وهي 
امرأة جذب����ت اهتمام املصورين 
أمام املقر املؤقت إلقامة ستروس 
� كان »ال أح����ب ه����ذا )ان ينزل 
ستروس � كان في املبنى(. أرى 

ان هذا مخيف قليال«.
من جهته، أوضح وليام تايلور 
احد محامي ستروس � كان انه مت 
تعديل مخطط كان وضع سابقا 
لسكن س����تروس � كان في شقة 
في ش����ارع 65 ف����ي منهاتن ألن 
وسائل االعالم »اجتاحت في وقت 
سابق« املكان ما تسبب بإزعاج 

اجليران.
وسيبقى وزير املال الفرنسي 
السابق الذي قدم اخلميس استقالته 

)أ.ف.پ( صحافيون ووسائل إعالم أمام مقر إقامة ستروس � كان 

منظمات حقوقية 
سورية تعلن  سقوط 

44 متظاهراً يوم 
اجلمعة


