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استقالة وزيرين أردنيني على خلفية
فرار رجل أعمال محكوم في قضية فساد

عمان ـ أ.ف.پ: قدم وزيرا الصحة والعدل 
األردنيني امس استقالتيهما على خلفية السماح 
لرجل األعمال األردني خالد شـــاهني احملكوم 
بالســـجن 3 أعوام في قضية فســـاد، بالسفر 
الى الواليات املتحدة للعالج والذي شوهد في 

لندن مؤخرا.
وقال رئيس الوزراء معروف البخيت خالل 
مؤمتر صحافي »بالرغم من عدم اكتمال التحقيق 
في هذه القضية بادر وزير العدل )حسني مجلي( 
ووزير الصحة )ياســـني احلســـبان( بتقدمي 

استقالتيهما حرصا على النزاهة واحلياد«.
واضـــاف »قبلت اســـتقالتيهما نزوال عند 
رغبتهما، ليس لهما يد وليس لهما اي مصلحة 

شخصية«.
وقال البخيت ان »األردنيني سيكونون على 
موعد مع اجنازات مهمة في هذه القضية التي 
مست اعتبار الدولة وعلى قدر عال من اخلطورة 
ان »التحقيق مستمر  واحلساســـية«، مؤكدا 

واحلكومة مصممة على حتديد املسؤولية«.
وأوضح انه »جرت محـــاوالت اتصال مع 
شاهني حلثه على العودة من قبل جهات قريبة 

منه، أخرجناه ليجري عملية حسب األصول، 
لم يجر العملية ولم يعد«.

وأكد ان »إصـــراره على عدم العودة يثبت 
ان نواياه لم تكن ســـليمة منذ البداية وبدأنا 
العمل القانوني لتســـليمه لنا وسنعتبره من 

اآلن فصاعدا فارا من وجه العدالة«.
 من جانبه، قال وزير العدل حسني مجلي 
في رسالة استقالته التي قدمها للبخيت والتي 
حصلت فرانس برس على نسخة منها ان »طريق 
اإلصالح مسدود ويستحيل التقدم على الطريق 

املسدود«.
واضاف »لقد اجتهدت وشاركت في احلكومة 
على أساس ان اداء العدل هو القضية األهم في 
الوطن وقضية وطنية وقضية امنية، فوجدت 
ان هناك قلبا لألولويات وانه قد اتسع اخلرق 
على الراتق وان هناك فجوة واســـعة جدا بني 
الطموحات واالمكانيات«. وتابع »كان اجتهادي 
ان هناك اردنا جديدا ميكن ان يبنى على أسس 
جديدة وميكن اني أخطأت في االجتهاد وخوفا 
من ان تبتلعني سياســـات نقيضة لقناعاتي 

فإنني أقدم لكم استقالتي«.

اجلزائر: احلذر يخيم على مشاورات
اإلصالح بعد اتساع جبهة املقاطعني

اجلزائـــرـ  وكاالت: خيم احلذر على مســـار 
مشـــاورات اإلصالح التي أعلـــن عنها الرئيس 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة ويقودها رئيس 
مجلس األمة )الشورى( عبد القادر بن صالح، 
وذلك بعد اعتذار رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان مصطفى بوشاشي عن عدم 
تلبية دعـــوة وجهتها هيئة املشـــاورات حول 
اإلصالح. وذكرت صحيفة »اخلير« اجلزائرية 
الصادرة صباح امس أن مصطفى بوشاشي رئيس 
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنســـان 
أعلـــن أمس االول في رســـالة وجهها إلى هيئة 
املشاورات السياسية رفضه املشاركة في هذه 
املشاورات، الن احلزائرـ  حسب قوله - وصلت 
إلى مرحلة تســـتوجب التغيير احلقيقي بهدف 

إرساء دولة احلق والقانون.
وقال بوشاشي في رسالته: »توافقونني الرأي 
بأن النظام السياسي احلالي قد وصل إلى مرحلة 
تاريخية تستلزم التغيير احلقيقي بهدف إرساء 
دولة القانون واملؤسسات الدميوقراطية«، موضحا 
أن إدراك النظام لضرورات التغيير وإن كان متأخرا 
إال أنه أحسن من التعنت واستمرار السير في 

االجتاه املعاكس ملطالب وتطلعات الشعب.
وأشار إلى أن الرابطة ترى أن اآللية املعتمدة 
للحوار ال ميكنها أن حتقق اإلصالح الذي ننشده 
كوطن ومواطنني، مؤكدا أنه كان يستوجب إشراك 

اجلزائريني من أحزاب سياسية ومجتمع مدني 
وشخصيات وطنية لوضع آلية املشاورات التي 

دخلت يومها السادس على التوالي.
وأكد أن هيئة املشاورات لم تكن موضع بحث 
مســـبق وأنها ال متلك أي صالحيات جتعل ما 

ينبثق عنها يتحول إلى قرارات نافذة.
وبإعـــالن بوشاشـــي رفضه املشـــاركة في 
املشاورات السياسية التي بدأت السبت املاضي 
يتزايد عدد الشـــخصيات املقاطعة بعد رفض 
كل من:حســـني آيت أحمد رئيـــس حزب جبهة 
القوى االشتراكية )املعارض(، وسعيد سعدي 
رئيس التجمع من أجل الثقافة والدميوقراطية 
املعارض )علماني(، إضافة إلى أحمد بن بيتور 
رئيس احلكومة األسبق الذي أصدر أمس االول 
بيانا برر فيه أســـباب مقاطعته مؤكدا أن األمر 
ال يعدو أن يكون مجـــرد محاولة لربح الوقت 
وأن هيئة بن صالح ما هي إال علبة بريد ليس 

لها أي صالحية.
في هذا الوقت، كشف أحد مؤسسي اجلبهة 
اإلســـالمية اجلزائرية لإلنقاذ املنحلة الهاشمي 
سحنوني النقاب عن تلقيه مؤخرا إلى جانب األمير 
السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان 
حطاب عشرات الرسائل من مساجني إسالميني 
تعهدوا فيها بعدم العودة مرة أخرى إلى العمل 

املسلح طالبني العفو من رئيس اجلمهورية.

يبدو ان األمور في ليبيا تتجه 
نحو احلسم بعد شهور من اندالع 
الثورة بوجه العقيد معمر القذافي 
فاجلديد في هذا املوضوع ما أكدته 
مصادر موثوقة في واشنطن لـ 
»األنباء« ان العقيد معمر القذافي 
بعث برسالة شفوية الى مسؤولني 
أميركيني عن طريق طرف ثالث 
ـ يعتقـــد انه موســـكو ـ تهدف 
الى جس نبض واشنطن بشأن 
اقتراح يدعـــو الى حتديد فترة 
انتقالية متفق عليها لالنتقال الى 
الدميوقراطية في ليبيا شرط ان 
يبقى العقيد زعيما رمزيا للبالد 
خالل تلك الفترة التي ال تتجاوز 
عدة شـــهور. ويقضي االقتراح 
بإعالن وقـــف إلطالق النار بعد 
التوصل الى اتفاق ثم الدعوة الى 
مؤمتر وطني تأسيسي يضم كل 
القوى املؤثرة وممثلني عن القبائل 
والعشائر واملناطق املختلفة في 
ليبيا يقوم بوضع دستور جديد 
للبالد واختيار حكومة وقيادة ثم 
القذافي بعد ذلك بتسليم  يقوم 
السلطة للهيكل املنتخب اجلديد 

ويرحل عن البالد.
وكان الناطق بلسان احلكومة 
الليبية موســـى إبراهيم قد املح 
الى االقتراح دون ان يخوض في 
تفصيالته اذ قال ان رحيل القذافي 
على اي نحو مفاجئ ســـيخلف 
وضعا مشـــابها لوضع العراق 
في عام 2003 من حيث انتشار 
الصراعـــات القبليـــة، وأضاف 
»القذافي راغب فـــي ان يصبح 

صحيفة »اندبندنت« البريطانية 
قد ذكرت أن احملمودي كتب رسائل 
إلى عدد من احلكومات االجنبية 
يقترح فيها وقفا فوريا إلطالق 
النار تراقبه األمم املتحدة واالحتاد 

االفريقي.
وأضافـــت أنه طلـــب أيضا 
إجراء محادثات غير مشـــروطة 
مع املعارضة والعفو عن طرفي 
الصراع وصياغة دستور جديد 
لكنه لم يشر إلى دور القذافي في 

مستقبل البالد. 
ميدانيـــا تعرضت مواقع في 
الليبية طرابلس ليل  العاصمة 
أمـــس االول لقصـــف من قوات 

»الناتو«.
ونقلت وكالـــة اجلماهيرية 
الليبية )جانا( أمس عن مصدر 
عسكري قوله ان »مواقع مدنية 
في مدينـــة طرابلس« تعرضت 
»لقصف العدوان االســـتعماري 
الصليبي«، وأضاف املصدر أن 
العدوان االستعماري الصليبي 
قصف مدرســـة فنيـــة للتعليم 
املتوســـط املهنـــي وذلك ضمن 
استهدافه للبنية التحتية بليبيا. 
في غضون ذلك، قال مهاجرون 
أفارقة ألقى املعارضون الليبيون 
القبض عليهم وسجنوهم بعد 
قتالهم في منطقة اجلبل الغربي 
إنهم خدعوا وأجبروا على القتال 
في صفوف قوات الزعيم الليبي 
معمر القذافي ظنا أنهم يواجهون 

غزوا لتنظيم القاعدة.
عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت   ٭

في هذا الوقت قالت اسبانيا 
وهي إحدى أعضاء حلف شمال 
األطلسي املشاركني في عمليات في 
ليبيا امس إنها تلقت اقتراحا من 
رئيس الوزراء الليبي البغدادي 
النار  احملمودي بوقف إطـــالق 
فورا، وقال متحدث باسم مكتب 
رئيس الوزراء االسباني »تلقينا 
الرسالة وسنتخذ نفس موقف 

باقي أوروبا«.
وأضـــاف »اجلميـــع يتطلع 
للتوصـــل إلى اتفاق... لكن البد 
من اتخـــاذ خطوات بعينها أوال 
وهي لم تتخذ حتى اآلن«، وكانت 

جزءا من دستور ال مينحه سلطة 
تنفيذية باي شكل ولكنه سيصبح 
زعيما رمزيا، ان بقاء القذافي هو 
شرط بناء الدميوقراطية وجتنب 
احلرب األهلية والفوضى وانتشار 

القاعدة«.
وقالت املصادر األميركية ان 
االقتراح الليبي ال يلقى قبوال في 
واشنطن إال انها أوضحت ان هناك 
ضغوطا من روسيا للبحث عن 
حل ديبلوماسي ينهي عمليات 
الناتو العسكرية ويفتح  حلف 
البـــاب نحو تغيير ســـلمي في 

ليبيا. 

الثوار الليبيون يتدربون على القتال في معسكراتهم  )رويترز(

مصادر أميركية لـ»األنباء«: القذافي يعرض التخلي 
عن السلطة بعد فترة انتقالية نحو الدميوقراطية

سلفا كير: جنوب السودان لن يخوض حربًا بسبب أبيي
عواصمـ  وكاالت: دعا سلفا كير 
رئيس حكومة جنوب السودان امس 
إلى سحب  جيش شمال السودان 
قواتــــه من منطقة أبيــــي املتنازع 
عليها، لكنه قــــال إن اجلنوب لن 
التوغل  يخوض حربا بسبب هذا 
وإن ذلك لن يعيق االستقالل. وقال 
كير للصحافيني في جوبا عاصمة 
الذي سيصبح  الســــودان  جنوب 
دولة مستقلة في التاسع من يوليو 
»لن نعود إلى احلرب.. لن يحدث 
هذا«، وناشد كير الرئيس السوداني 

عمر حسن البشــــير سحب قواته 
من املنطقة التي بها أراض خصبة 
للرعي وقــــال إن هذه اخلطوة لن 
تعيق اســــتقالل اجلنوب. ومضى 
يقول »قاتلنا مبــــا يكفي، صنعنا 
السالم، ســــيصبح اجلنوب دولة 
مستقلة في التاسع من يوليو سواء 
اعترف الشمال باجلنوب أو ال، هذه 
ليست مشكلة«، ويخشى محللون 
من أن يؤدي القتال بني الشــــمال 
واجلنوب حــــول أبيي إلى العودة 
لصراع شامل وهو تطور قد يكون 

له أثر مدمر على املنطقة احمليطة. 
في هذا الوقت، كشف علي محمود 
وزير املالية السوداني عن خطاب 
تلقاه من حكومة اجلنوب، يحوي 
حتذيرات بعدم بيع أي )غالون( من 
نصيب اجلنوب في البترول باإلنابة 
عنه عقب التاسع من يوليو املقبل، 
مهددة باللجوء للمحاكم في حال عدم 
االلتزام بذلك. وقال الوزير في جلسة 
البرملان خالل التداول حول تقرير 
الوزارة عن موازنة الربع األول من 
العام احلالي الذي أجيز باألغلبية 

»هذه هي اللغة التي يعاملوننا بها«. 
وأشار محمود إلى أن اجلنوب لن 
يستطيع التصدير إال عبر األنابيب 
التي متلكها حكومة الشمال، وسيأخذ 
الشمال حقه في استخدام اجلنوب 
النابيــــب التصدير. من جهته، أكد 
النفط  لوال أشــــويك دينق وزير 
حفظ حقوق كل العاملني في شركات 
البترول وضمان عــــدم تعرضهم 
ألضرار جــــراء انفصال اجلنوب، 
مشيرا الى أهمية التعاون بني الشمال 
واجلنوب. وقال الوزير خالل لقائه 

وفد ممثلي العاملني بشركة النيل 
األبيــــض لعمليات البترول إنه مت 
بحث استحقاقات العاملني بالشركة 
لنهاية اخلدمــــة وكيفية التصرف 
فيها لضمان حقوقهم بعد انفصال 
الســــودان لدولتني والتعويضات 
جراء فقدان الوظائف مع األخذ في 
االعتبار سنوات اخلدمة املتبقية لكل 
العاملني والظروف األخرى املتعلقة 
العاملني في هذا املجال  مبستقبل 
في ظل الظروف الراهنة التي متر 

بها البالد.

بحثت في خالفة ستراوس ـ كان وتدعو النظامني السوري والليبي لوقف القمع

مجموعة الثماني تطلق »شراكة طويلة« مع الدول العربية الداعمة للدميوقراطية
في ربيع الدميوقراطية.

وأعلـــن رئيـــس املفوضية 
األوروبيـــة جوزيـــه مانويـــل 
باروســـو، قبيل القمة أن دول 
االحتـــاد تعتـــزم تقـــدمي 1.24 
مليار يورو )1.75 مليار دوالر( 
جليرانها في الشرق وعبر البحر 

املتوسط.
وجرت العادة على تخصيص 
ثلثـــي امليزانية التـــي يقدمها 
االحتاد األوروبي لسياسة اجلوار 
إلى دول شمال أفريقيا والشرق 
األوسط. وحتى األسبوع اجلاري، 
أعلن أن ميزانية الفترة من 2011 
الى 2013 ستقدر بـ 5.7 مليارات 

يورو.
وشدد باروسو على أن هذه 
املساعدات ســـتكون مشروطة 
بتحقيق إصالحات دميوقراطية 

واقتصادية في العالم العربي.
ورأى أن هـــذه املســـاعدات 
ستكون »ليست فقط ملستقبل 
املنطقة وإمنا أيضا ملســـتقبل 
أوروبا«.  واستقبل ساركوزي 
كال من الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا واملستشـــارة األملانية 
أجنيال ميركل ورئيس الوزراء 
البريطانـــي ديڤيـــد كاميرون 
ورئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني، لدى وصولهم إلى 

منتجع دوفيل.
ورغم الرياح القوية واألمطار 
القادة ملصافحة  اخلفيفة وقف 
بعض املواطنني املتجمعني حيث 

مقر القمة.
وكان الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ ورئيس الوزراء الكندي 
ستيفن هابر وصال الى فرنسا 

مساء اول من امس.
الســــالمة  وصعدت قضية 
النووية الى صدارة االهتمامات 
فــــي أعقــــاب كارثــــة محطــــة 
فوكوشــــيما نووية إلى جانب 
وضع االقتصاد العاملي، وخاصة 
البرتغال  التي تواجه  األزمات 
واليونان وايرلنــــدا، األعضاء 
مبنطقة اليورو فضال عن جولة 
املتعثرة من محادثات  الدوحة 

التجارة احلرة.
ومن املنتظر أيضا بحث فكرة 
الرئيس الفرنسي املثيرة للجدل 
حـــول احلاجة إلى وجود مزيد 
من القواعد اخلاصة باستخدام 

اإلنترنت.

مجموعة الثماني اليوم اجتماعا 
تشـــاوريا مع عدة قادة افارقة، 
حيث قامت فرنسا بدعوة ثالثة 
رؤساء انتخبوا في اآلونة االخيرة 
في عمليات اعتبرتها دميوقراطية 
وهم: رئيس ساحل العاج احلسن 
واتارا وغينيا الفا كوني والنيجر 

محمدو يوسوفو.

ستراوس ـ كان

وســـتبحث القمة موضوعا 
حساسا آخر هو مسألة اخلالفة 
في منصب مدير عام صندوق 
النقد الدولي بعد توجيه التهم 
الى دومينيك ســـتراوس ـ كان 
باالعتداء اجلنسي في نيويورك 

واستقالته من منصبه.
وتأمل باريس وشـــركاؤها 
االوروبيون في احلصول على 
اشارة ايجابية لدعم مرشحتهم 
لتولي هـــذا املنصـــب وزيرة 
االقتصاد الفرنســـية كريستني 

الغارد.

االتحاد األوروبي

وكان االحتاد األوروبي أعلن 
على هامش القمة أمس عزمه تقدمي 
مساعدات إضافية للدول العربية 

اتخـــاذ »اجراءات  الى  الثماني 
الربيـــع  لصالـــح  جريئـــة« 

العربي.
كمـــا يدعو قـــادة مجموعة 
الثماني اسرائيل والفلسطينيني 
الى »الدخول فورا في محادثات 
النـــزاع بينهما،  جادة« النهاء 
حســـبما جـــاء فـــي مســـودة 

البيان.
الغنية  الـــدول  وكتب قادة 
»نحن مقتنعون ان التغييرات 
التاريخية اجلارية في املنطقة 
ال جتعـــل من تســـوية النزاع 
االســـرائيليـ  الفلسطيني عبر 
التفاوض اقـــل اهمية بل اكثر 

اهمية«.
واضافوا »ندعو اجلانبني الى 
بدء مناقشـــات جوهرية بدون 
تأخير من اجل التوصل الى اتفاق 
اطار حول كل القضايا املرتبطة 

بالوضع النهائي« للطرفني.
وكان غـــداء العمل خصص 
لالقتصاد العاملي واألمن النووي، 
ثم استمعوا الى رئيس الوزراء 
الياباني ناوتـــو كان الذي قدم 
عرضا لوضع محطة فوكوشيما 

النووية املتضررة.
ويعقد رؤساء دول وحكومات 

وفي هـــذا املنتجع البحري 
الواقع على ساحل النورماندي 
واملعروف بقصوره وكازينوهاته، 
بحثت القمة قضايا كبرى اخرى 
مثل االقتصاد العاملي او االنترنت 
التي ادرجت للمرة االولى على 

جدول اعمال قمة كهذه.
وأعلـــن قصـــر االليزيه ان 
الرئيـــس الفرنســـي نيكـــوال 
ســـاركوزي اختـــار ان يجعل 
مـــن دوفيل »حلظة مؤسســـة 
لشراكة طويلة االمد« بني الدول 
العربية التي تدعم الدميوقراطية 

ومجموعة الثماني.
ولم يتـــم حتديـــد اي رقم 
حتى اآلن حلجم املساعدة التي 
ستقدمها مجموعة الثماني والتي 
يفترض ان متر عبر املؤسسات 

املالية الدولية الكبرى.
وحددت كل من مصر وتونس 
اللتني تشهدان موسما سياحيا 
كارثيا، احتياجاتها وتبلغ عشرة 
مليـــارات دوالر للقاهرة حتى 
منتصف 2012 و25 مليارا لتونس 

على خمس سنوات.
وحضـــر رئيســـا حكومتي 
البلدين الى دوفيل، فيما دعت 
منظمة العفو الدولية مجموعة 

الدول  قـــادة  كما ســـيدعو 
الفوري  الـــى »الوقف  الثماني 
القوة من قبل نظام  الستخدام 
فـــي ليبيا ويؤكدون  القذافي« 
دعمهم »حلل سياســـي يعكس 

ارادة الشعب«.

الذين يعارضون تبني اي نص في 
االمم املتحدة يدين قمع التظاهرات 
في ســـورية. وميكن ان يجري 
بحث تشديد العقوبات خالل قمة 
دوفيل على النظام السوري كما 

قال مصدر اوروبي.

دوفيلـ  وكاالت: افتتح الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس 
قمة مجموعة الثماني املخصصة 
للربيع العربي في دوفيل شمال 
غرب فرنسا كما ذكر صحافيون 
من وكالة »فرانس برس« والتي 

تستمر حتى اليوم.
وبحســـب مســـودة البيان 
اخلتامي للقمة، فإن قادة مجموعة 
الثمانية املجتمعون في فرنسا 
دعو النظامني السوري والليبي 
العنف  الكف عن استخدام  الى 
وتلبية تطلعات شعبيهما في حد 
ادنى من صيغة توافقية نظرا 
للخالفات بني البلدان الثمانية.

وخالل هذا االجتماع السنوي 
املغلق الذي يعقد وسط اجراءات 
امنية مشـــددة، ســـيؤكد قادة 
الواليات املتحدة وروسيا واملانيا 
وبريطانيا وفرنســـا وايطاليا 
وكندا واليابـــان دعمهم للدول 
العربية التي تتخلص من قادة 
مستبدين حاكمني منذ عقود على 

رأسها مصر وتونس.
وسيطلق قادة دول مجموعة 
الثمانـــي »شـــراكة دائمة« مع 
تونس ومصـــر اللتني »اطلقتا 
الدميوقراطي«  عملية لالنتقال 
طبقا لتطلعات شعبيهما بحسب 
مسودة بيان حصلت »فرانس 

برس« على نسخة عنها.
القـــادة »قررنا اطالق  وأكد 
شراكة دائمة مع هاتني الدولتني 
اللتني بدأتا  )مصر وتونـــس( 

عمليتي انتقال دميوقراطي«.
وبشكل اوســـع، قال القادة 
انهم »يجـــددون التزامهم دعم 
االصالحـــات الدميوقراطية في 
الى  التطلعات  العالم وتلبيـــة 
احلريـــة والوظيفة وخصوصا 

للنساء والشباب«.
ان »الدميوقراطية  واضافوا 
تبقى افضل طريق الى السالم 
واالستقرار واالزدهار وتقاسم 

النمو والتنمية«.
القادة  النص، يدعو  وحسب 
الذين بـــدأوا اجتماعهـــم بغداء 
أمس، نظام الرئيس بشار االسد 
الى »الكف عن استخدام العنف 
والترهيب ضد الشعب السوري 
وبدء حوار واصالحات اساسية«. 
وذلك في ظل تناقض في املواقف 
بني الغربيني الذين فرضوا عقوبات 
على النظام الســـوري والروس 

)أ.ف.پ( القادة الثمانية خالل لقائهم مبسؤولي شبكات اإلنترنت في اجللسة الثانية من اجتماعات قمة الثمانية  

نقل ستراوس ـ كان إلى منزل فاخر في نيويورك
مؤلف من 4 غرف وجاكوزي وقاعة سينما ومعدات فخمة

نيويورك ـ رويترز: نقل املدير التنفيذي السابق 
لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ـ كان من 
شقة سكنية مؤقتة الى منزل فاخر في حي تريبيكا 

في نيويورك، حيث سيبقى هناك حتت احلراسة 
انتظارا حملاكمته بتهمة محاولة اغتصاب عاملة 

بفندق. وبحسب موقع للمعامالت العقارية فإن الشقة 
مؤلفة من اربع غرف وجاكوزي وحمام وقاعة سينما 

ومعدات فخمة أخرى.
وقال مصدر على دراية بالقضية إن ستراوس ـ 

كان الذي كان من املتوقع ان يكون منافسا قويا في 
انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة قبل القبض عليه 
نقل في سيارة في وقت متأخر من اول من امس الى 

منزل انيق مكون من طابقني في تريبيكا.
وغادر الشقة املؤقتة مرتديا حلة رمادية وقميصا 

ازرق. ولم تكن يداه مكبلتني بالقيود لكنه كان محاطا 
بضباط شرطة ورجال امن.

وكانت وسائل االعالم متجمعة بالفعل خارج املنزل 
الذي سيقضي فيه ستراوس ـ كان االشهر املقبلة 

على االرجح استعدادا حملاكمته.
وتنص شروط االفراج عن ستراوس ـ كان على 
السماح له مبغادرة املنزل للسفر داخل مانهاتن 
فقط للمثول امام احملكمة واالجتماع مبحامييه 

والفحوصات الطبية وزيارة واحدة اسبوعيا الى 
الكنيسة.


