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غالبية البريطانيني يعتبر ون أوباما أفضل من سلفه بوش
لندن ـ يو.بي.آي: أظهر استطالع جديد للرأي أن 70% من البريطانيني يعتقدون أن الرئيس األميركي باراك أوباما الذي بدأ اليوم الثالثاء زيارة 
دولة إلى بالدهم أفضل من سلفه جورج بوش. ووجد االستطالع الذي أجرته مؤسسة كومريس للقناة التلفزيونية )آي ت في( أن أوباما يحظى 
بشعبية عالية بني اجلمهور البريطاني لكن ما تزال هناك عالمات استفهام بشأن سجله في الشؤون اخلارجية. وقال إن 7 من كل 10 بريطانيني 
انهم يعتقدون أن أوباما يقوم بعمل أفضل من سلفه بوش كرئيس للواليات املتحدة باملقارنة مع 8% فقط عارضوا هذا الرأي فيما يرى %60 
منهم أن أوباما رئيس جيد للواليات املتحدة باملقارنة مع 14% رأوا عكس ذلك.وأضاف االستطالع أن 29% من البريطانيني يعتقدون أن أوباما لم 
يرق إلى مستوى توقعاتهم عند انتخابه رئيسا للواليات املتحدة وعارض هذا الرأي 46% منهم. وأشار إلى أن 39% من البريطانيني اعتبروا أن 
قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن مطلع الشهر اجلاري في باكستان كان له تأثير ايجابي لديهم على سمعة أوباما.

عربية وعالمية
الثنائي الرئاسي األميركي يصل باكراً إلى بريطانيا بسبب بركان آيسلندا وتستضيفه امللكة في قصر باكنغهام

أوباما وكاميرون يهددان بالعمل العسكري كحل أخير ضد األنظمة الديكتاتورية
وتضم���ن زيارة الى كنيس���ة 
وستمنس���تر ووض���ع باق���ة 
الجن��دي  ازهار على ضريح�� 
المجه�����ول، وحف��ل عش���اء 
رسمي بضيافة الملكة اليزابيث 

الثانية.
أما السياق الرسمي للزيارة 
فيبدأ اليوم حيث يجري اوباما 
محادثات مع كاميرون ويلقي 
خطابا امام البرلمان البريطاني 
بغرفتيه ف���ي عالمة تكريم لم 
يخص بها البرلمان سوى ثالث 
الحرب  شخصيات اخرى منذ 
البابا  الثانية ه���م  العالمي���ة 
بنديكتوس السادس عشر في 
سبتمبر 2010 ونلسون مانديال 
عام 1996 وشارل ديغول عام 

.1960
اإلذاع���ة  وقال���ت هيئ���ة 
البريطانية )بي بي س���ي( إن 
زيارة الدولة ألوباما إلى المملكة 
المتحدة هي المناسبة 101 التي 
تستضيفها الملكة لكنها الثالثة 
فقط من نوعها لرئيس أميركي 

خالل 100 عام.
وكان ج���ورج ب���وش آخر 
رئيس أميرك���ي يقوم بزيارة 

دولة إلى لندن عام 2003.

من الجدول المقرر. حيث وصلت 
البركاني أمس  الرماد  سحابة 
فوق اسكتلندا وشمال ايرلندا 
مع ما يواكبها من الغاء رحالت 

جوية.
وكان م���ن المقرر أساس���ا 
ان يس���تقبلهما األمير تشالز 
وزوجت���ه كاميال صباح امس 
في مطار ستانستد قرب لندن 
قبل ان تقلهما مروحية الى قصر 

باكنغهام.
وف���ي نهاية األم���ر قضى 
الزوج الرئاس���ي ليلة االثنين 
ف���ي مق���ر الس���فير األميركي 
في لندن قبل ان تس���تقبلهما 
الثانية ظهرا  اليزابيث  الملكة 
وسط مراس���م احتفال واكبها 
اطالق مدافع، وانتقال ليقضيا 
الليلتين التاليتين في الجناح 
»البلجيك���ي« الفخ���م المزين 

باللون األزرق في القصر.
وعلى جدول أوباما وزوجته 
ميشال في قصر باكنغهام لقاء 
العروس���ين الجديدين األمير 

وليام وزوجته كاثرين.
الي���وم األول  وكان جدول 
م���ن الزيارة الرئاس���ية أمس 
بروتوكوليا بش���كل أساسي، 

وقيمنا ندرك انه امامنا مسؤولية 
التحرك«.

الرئي���س اوبام���ا  وأك���د 
وكاميرون في مقالهما دعمهما 
المتظاهرين  الكامل لمطالبات 
في منطقتي الش���رق األوسط 
وش���مال افريقيا الساعية الى 
احداث اصالحات بعد عقود من 
الحكم »االس���تبدادي« وفق ما 

جاء في المقال.
ويتطل���ع الرئي���س اوباما 
وكاميرون الى تش���كيل عالقة 
كالتي كانت بين الرئيس األميركي 
األسبق رونالد ريغان ورئيسة 
الوزراء البريطانية الس���ابقة 
مارغريت تاتشر مضيفين انهما 
»كانا عاملين حيويين للتغيير« 
ابان اضطراب���ات الثمانينيات 
التي بدأت خالل الحرب الباردة 
وانتهت بسقوط جدار برلين.

يذك���ر أن الرئي���س   
االميرك���ي وقرينت���ه، اضطرا 
الى مغ���ادرة ايرلندا، المحطة 
األولى في جولته، بشكل مبكر 
بسبب سحابة الرماد البركاني 
المنبعث من بركان غريمسفوتن 
االيسلندي حيث وصال الى لندن 
مساء أمس األول قبل 12 ساعة 

لندن � وكاالت: بدأ الرئيس 
األميركي باراك أوباما أمس زيارة 
دولة إلى بريطانيا تس���تغرق 
ثالثة أيام يلتقي خاللها الملكة 
إليزابي���ث الثاني���ة في قصر 
باكنغه���ام حيث س���يقيم مع 

زوجته ميشيل.
وقد تعهد الرئيس األميركي 
البريطاني  ال���وزراء  ورئيس 
ديڤيد كامي���رون أمس بالدفع 
بالديموقراطية في العالم العربي 
والتهديد باتخاذ اجراء عسكري 
كخيار أخير ضد األنظمة التي 

تقتل شعوبها.
الزعيم���ان في مقال  وبنى 
مشترك نشر في صحيفة »ذي 
تايمز« البريطانية عالقة جديدة 
بين بريطانيا والواليات المتحدة 
تح���ذر بمقتضاه���ا األنظمة 
»االس���تبدادية« من استخدام 
العنف ف���ي مواجهة تطلعات 

وآمال الشعوب.
وقاال في المقال المش���ترك 
»لن نقف مكتوفي األيدي ازاء 
رؤية تطلعاتهم تسحق بالقنابل 
والرصاص وأسلحة القذائف.. 
ازاء استخدام  نحن مترددون 
)أ.ف.پ(القوة ولكن عند اتحاد مصالحنا  امللكة إليزابيث والرئيس باراك أوباما يستعرضان حرس الشرف بحضور ميشيل أوباما ودوق أدنبرة األمير فيليب  

حزب العدالة ينفي اتهامه بالوقوف وراء فضائح خصومه

القوات السعودية تشارك في مناورات 
»نسر األناضول« بتركيا

عواصم � كونا � إيالف: تشارك القوات اجلوية 
السعودية ألول مرة في مناورات »نسر األناضول« 
التي ستنظم في الفترة بني 23 و24 من يونيو 

املقبل في مدينة »قونيا« وسط تركيا.
وأوضحت وكالة »أنباء األناضول« التركية 
أن هذه املناورات تقام وفقا لظروف العمليات 
العس���كرية احلقيقية وتستهدف رفع مستوى 
القدرات العسكرية للدول املشاركة مشيرة إلى 
أنها جتمع القوات اجلوية السعودية ألول مرة 

حتت لوائها.
وتعد مناورات »نسر األناضول« احدى أكبر 
املناورات العسكرية املش���تركة على مستوى 
العالم والتي جترى في مدينة »قونيا« وس���ط 
تركيا حيث يش���ارك في مراحلها الالحقة الى 
جانب اململكة العربية السعودية كل من الواليات 
املتحدة واس���بانيا واألردن واإلمارات العربية 

املتحدة وباكستان فضال عن تركيا.
وحتمل هذه املناورات العسكرية التي جترى 
على أرض تركية رسائل واضحة هي استمرار 
تركيا كنقطة ارتكاز استراتيجية مهمة جدا في 

منطقة الشرق األوسط.
 في سياق آخر، اضطر رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان لنفي شائعات قالت إن حزبه 
»العدالة والتنمية« يقف خلف فضائح جنسية، 

تورط فيها عشرة من خصومه السياسيني.
وقد أجبرت الفضائح هؤالء الساسة � وهم من 
حزب »احلركة الوطنية« املعارض � على االستقالة 
من البرملان الس���بت املاضي، وأتى هذا التطور 
بعدما بث موقع على اإلنترنت شرائط ڤيديو، 
تثبت أن أربعة منهم متورطون في عالقات خارج 
إطار الزوجية، وهدد ببث شرائط تورط الستة 
اآلخرين، على أن رشاش الفضيحة اجلماعية 
أصاب حزب العدالة والتنمية نفسه، وهو املتوقع 
له أن يكتسح انتخابات 12 يونيو املقبل، بفضل 
االنتعاش االقتصادي وضعف املعارضة، واتهامه 

بوقوفه خلف الفضائح اجلنسية يعني جلوءه 
إلى اللعب الق���ذر، يأتي هذا مضافا إلى العنف 
الذي يجتاح اجلنوب الشرقي الكردي، ويهدد 

بإفساد األمور على احلزب.
ويش���ير احملللون الى أن السباق احملموم 
نح���و أصوات القوميني، وف���وق ذلك جناح أو 
فشل حزب »احلركة الوطنية« في احلصول على 
ما يكفي من أصوات لعودة قوية الى البرملان، 
هما العامالن اللذان س���يقرران مسألة حصول 
حزب »العدال���ة والتنمية« على غالبية متكنه 
من صياغة دستور جديد، ومتنحه القوة إلعادة 

تشكيل بنية البالد السياسية بكاملها.
وقد نفى أردوغان في جتمع سياسي صاخب 
ألنصاره في بورصا، رابع أكبر مدن البالد على 
مسافة 240 كيلومترا من إسطنبول، أن يكون 
حلزبه أي عالقة بشرائط الڤيديو تلك، وكان يرد 
بهذا على اتهامات زعيم حزب احلركة الوطنية، 
دولت بهتش���يلي، بأن جماع���ة دينية تواطأت 
مع »العدالة والتنمية« لتأجيج نار الفضيحة. 
جاء هذا االتهام عقب اس���تقالة النواب األربعة 

األوائل.
من جهة أخرى اتهم اردوغان »متآمرين في 
أحزاب املعارضة الرئيسة« بتأجيج لهيب العنف 
وس���ط أكراد البالد، مبا في ذلك هجوم كردي 
مس���لح على قافلة حاف���الت انتخابية حلزبه، 
وقال إن الغرض من ه���ذا هو »خلق حالة من 
عدم االس���تقرار وزعزعة الثقة وس���ط أنصار 

العدالة والتنمية«. 
يذكر أن »ح���زب الس���الم والدميوقراطية 
الكردي« هو املنافس األكبر على اإلطالق حلزب 
العدالة في جنوب شرق البالد، الذي تهيمن عليه 

الغالبية الكردية.
وقال أردوغان: »أس���ألكم إخوتي في جبال 
الهكارية )املنطقة الكردية(: من املس���تفيد من 

سياسة العنف هذه؟«.

في إيطاليا في وقت يتدفق فيه 
آالف املهاجرين على إيطاليا فارين 
من النزاعات في شمال افريقيا، 
حيث لعب برلسكوني على هذا 
الوتر وقال »ال ميكن أن تتحول 
ميالنو الى مدينة إسالمية، مدينة 
مليئة مبخيمات الغجر، يحاصرها 
األجانب من كل جانب«، وذلك 
على موقع حزب »شعب احلرية«.

وأضاف برلسكوني »ميالنو من 
أهم املدن في أوروبا فيما يتعلق 
بالذكاء واإلبداع واملبادرة، ومدينة 
كهذه ال تريد أن تس����لم نفسها 
لليسار املتطرف لتصبح مدينة 
غير آمنة تعمها الفوضى«. وقال 
برلسكوني ان الهزمية في ميالنو 
»شيء غير معقول«.وكان مرشح 
يسار الوسط في املدينة قد تفوق 
على مرشحة برلسكوني بنسبة 
6.4%، حي����ث حصل على %48 
من األصوات. يذك����ر أن حزب 
برلسكوني حصل على نتائج 
انتخابية سيئة في أماكن أخرى 

العنصرية والهجرة آخر أوراقه قبل االنتخابات

برلسكوني: ميالنو ستتحول
إلى »مدينة غجر« إذا ُهزمت مرشحتي

من إيطاليا، وستجري اجلولة 
الثانية من االنتخابات يومي األحد 

واالثنني املقبلني.

روم����ا � بي بي س����ي: حذر 
رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني من أن ميالنو ستتحول 
الى »مدينة غجر«، حسب تعبيره، 
إذا لم تفز مرشحته في االنتخابات 

الختيار عمدة املدينة.
وكانت حليفة برلسكوني، 
العمدة احلالي للمدينة، ليتيزيا 
موراتي، قد خسرت اجلولة األولى 
األسبوع املاضي. وقال برلسكوني 
إنه في حال فوز »اليسار املتطرف« 
»س����يحاصر األجانب املدينة«.
وبحس����ب ال� »بي بي سي« في 
روما »ان برلسكوني يلعب ورقة 
العنصرية بال خجل«. وكانت 
هزمية موراتي قد أثارت غضب 
شريك ائتالف برلسكوني، »رابطة 
الشمال«، املناهضة للهجرة، مما 
جعله يلجأ الى وضع الفزاعة 
العنصرية ف����ي مركز احلملة 
االنتخابية، كما يقول مراسلنا 
دن����كان كينيدي.وق����د أصبح 
سيلفيو برلسكونيموضوع الهجرة قضية كبيرة 

واشنطن تدعو الثوار لفتح مكتب متثيلي لديها

عشرات القتلى واجلرحى في أعنف هجوم للناتو على مجمع القذافي
عواص����م � وكاالت: بع����د 
تزايد مساعي املجلس الوطني 
االنتقال����ي في ليبي����ا باجتاه 
الواليات املتحدة لالعتراف به 
كممثل شرعي ووحيد لليبيني، 
أعلن مساعد وزيرة اخلارجية 
الش����رق  األميركية لش����ؤون 
األوسط جيفري فيلتمان امس 
في بنغ����ازي، معقل الثوار في 
ش����رق ليبيا، انه سلم املجلس 
الوطني االنتقالي الذي ش����كله 
الثوار »دعوة« رس����مية لفتح 

مكتب متثيلي في واشنطن.
وقال فيلتمان خالل مؤمتر 
صحافي »لقد س����لمت باس����م 
الرئيس ب����اراك اوباما املجلس 
الوطني االنتقالي دعوة رسمية 
لفتح ممثلية في واش����نطن«. 
وأضاف »نحن مسرورون بانهم 

قبلوا الدعوة«.
وف����ي خطوة تثب����ت اقدام 
الث����وار، أعلن وزير اخلارجية 
األملاني جيدو فيسترفيله امس 
أن مكتب االتصال الذي افتتحته 
برلني في ليبيا أمس سيباشر 
مهام عمله من خالل مقر مؤقت، 
وأن فريق العمل الذي يترأسه 
ديبلوماسيون يتمتعون باخلبرة 

قد بدأ عمله بالفعل.
وكانت اخلارجية األملانية قد 
أعلنت في وقت سابق من هذا 
الشهر أن الهدف من هذا املكتب 
هو إقامة اتصال دائم مع املجلس 
الوطني االنتقالي ودعم املواطنني 

شرق ليبيا.
في هذا الوقت قالت صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية ان 
طائرات حلف شمال األطلسي 
)الناتو(، ش����نت اعنف هجوم 
على مجمع العقيد الليبي معمر 
القذافي منذ بدء حملتها اجلوية 

على نظامه.
وأش����ارت الصحيف����ة، في 
تقرير بثته امس على موقعها 
االلكتروني بشبكة االنترنت، 
إلى أن مقاتالت الناتو استهدفت 
أمس األول 15 هدفا على األقل، 
ترك����زت جميعها حول محيط 

حلف األطلسي في ليبيا اجلنرال 
شارل بوشار في البيان ان »قوات 
القذافي التزال تش����كل تهديدا 
للمدنيني وس����نواصل ضرب 
اهداف تقف وراء هذا العنف«.

وكان الناطق باسم احلكومة 
الليبية موسى إبراهيم اعلن ان 
ثالثة أشخاص على األقل قتلوا 
وأصيب 150 آخرون في غارات 
األطلسي على طرابلس ليل امس 

األول.
وأضاف ان احللف األطلسي 
شن »بني 12 و18 غارة على ثكنة 
للح����رس الش����عبي«، وحدات 

متطوعني يساندون اجليش.
وأوض����ح ان »الثكنة كانت 
ش����اغرة، ومعظ����م الضحايا 
مدنيون يقطنون بالقرب« من 

املكان.

ليال مس����تودع آليات عسكرية 
الزعيم  في طرابلس قرب مقر 
الليبي معمر القذافي فيما أعلنت 
الس����لطات الليبية ان الغارات 
استهدفت ثكنة وأوقعت ثالثة 
قتلى على األقل و150 جريحا.

وقال احللف في بيان »خالل 
اللي����ل قصفت طائ����رات حلف 
األطلسي مستودعا آلليات النظام 
مالصقا ملقر باب العزيزية« حيث 
الليبي »بواسطة  الزعيم  يقيم 

قنابل موجهة«.
وأض����اف ان »ه����ذا املوقع 
معروف بانه استخدم في بداية 
القمع ضد الشعب في فبراير 2011 
وبقي كذلك منذ ذلك احلني عبر 
امداده قوات النظام التي تشن 
هجمات ضد املدنيني األبرياء«.
وقال املس����ؤول عن عملية 

مجمع قيادة القذافي.
هجم����ات  ان  وأوضح����ت 
الناتو أدت إلى انفجارات هائلة 
وتصاعدت ألس����نة اللهب الى 
الس����ماء، مم����ا أدى الى هروب 
املدنيني الى مناطق بعيدة عن 
القصف، حيث وصفها احد شهود 

العيان بأنه »يوم القيامة«.
واعتبرت الصحيفة ان تكثيف 
الهجمات بهذه الطريقة وتركزها 
على منطقة باب العزيزية، قرارا 
من الناتو بتصعيد وتيرة احلرب 
اجلوية على العاصمة الليبية 
طرابلس، وذلك في خطوة من 
شأنها اخلروج من مأزق امتداد 
احلرب بعد اكثر من ثالثة اشهر 
على بدء العمليات العسكرية.

في غضون ذلك أعلن حلف 
شمال األطلسي امس انه قصف 

صورة جلرحى مستشفى طرابلس أخذت خالل جولة إعالمية نظمتها احلكومة الليبية  )أ.ف.پ(

تزايد ضحايا »االغتصاب«  على يد كتائب القذافي يهّز كرامة الليبيات
طرابلس � سي.ان.ان: تعرض 
بعض الصور احلصرية لشبكة 
ال� »سي.ان.ان« أساليب تعذيب 
واغتصاب متعددة لنس���اء في 

ليبيا.
إلى  فمن احلرق بالسجائر.. 
تشويه بعض أجزاء اجلسم، بات 
أولئك النسوة بحق ضحايا التوتر 
في البالد، بحس���ب االخصائية 
النفسية في مستشفى بنغازي، 

سهام سرقيوة.
ومتتلك س���هام مجموعة من 
الص���ور التي ميكن لها أن تثير 
القل���ق في النف���س، بينها آثار 
حريق على ثدي امرأة، وعالمات 
لعضة على صدر أخرى، أو بقايا 

رضوض وج���راح، حيث تقول: 
»قابل���ت نحو 140 ام���رأة، قلن 
إن أعضاء من ميليشيا القذافي 

اغتصبوهن«.
وأك���دت أنها س���معت أولى 
ح���وادث االغتصاب ه���ذه من 
والدة فت���اة مقيمة في أجدابيا، 
التي ش���هدت صراعا بني الثوار 

ومليشيا القذافي.
وأضاف���ت: »كان���ت الفت���اة 
تبكي، وتق���ول إن 3 أو 4 رجال 
قاموا باختطافها واغتصابها في 

الصحراء«.
والحقا، تلقت سرقيوة املزيد 
من املكاملات املش���ابهة، وعندها 
الالجئني  قررت زيارة مخيمات 

على احلدود الليبية مع تونس 
ومصر، ووزعت - مبس���اعدة 
مجموعة من املتطوعني - استمارة 
على النساء هناك للوصول إلى 

من هن بحاجة للمساعدة.
أحد األسئلة في تلك االستمارة 
كان: هل تعرض���ت لالغتصاب 
سابقا؟ وممن؟ واملفاجأة كانت 
أنه من بني ال� 50 ألف استمارة 
التي مت توزيعها أجابت 295 امرأة 
بنعم على هذا السؤال، والفاعل: 

مليشيات القذافي.
وقال���ت س���رقيوة: »إحدى 
الس���يدات قالت إن املغتصبني 
قيدوا زوجها واغتصبوها أمامه 

ومن ثم قتلوه«.

وأضافت أن أخريات أعربن عن 
نيتهن االنتحار بسبب حزنهن 
الش���ديد، في حني ذكرت بعض 
الفتي���ات أنهن احتج���زن أليام 
ف���ي من���ازل مهجورة،  طويلة 
وتناوب عل���ى اغتصابهن أكثر 

من 15 رجال.
ولهذا، أطلعت سرقيوة محكمة 
اجلرائم الدولية على نتائج بحثها، 
حيث يت���م التحقيق حاليا فيما 
إذا كان نظام القذافي يس���تخدم 

االغتصاب كأداة في حربه.
أحد املسؤولني الليبيني أكد ل� 
»سي.ان.ان« أنه لم يزر ليبيا أي 
فريق حتقيق مؤخرا، مشددا على 
أن احلكومة الليبية على استعداد 

للتعاون بشكل كامل معهم.
وحت���ى اآلن، كان���ت إميان 
التي  الوحيدة  الليبية  العبيدي 
فضحت جرائم االغتصاب هذه 
حينما دخلت أحد الفنادق املكتظة 
باملراسلني األجانب وحاول مؤيدو 

القذافي إسكاتها.
وقالت سرقيوة: »هذه روايات 
مؤس���فة، فمثل هؤالء النس���اء 
يتعرض���ن لإلس���اءة م���ن قبل 
عائالتهن ومغتصبيهن. أحيانا 
أجلأ للبكاء رغم معايشتي للكثير 
من ه���ذه القصص، ولكن وبعد 
أن أنتهي من عملي وأفكر فيهن 
أحزن كثيرا ألنهن عشن مآسي 

حقيقية«.


