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اجليش السوري يطوق الرسنت وتلبيسة وسقوط قتلى وجرحى

طبيب شرعي: جثة حمزة تشوهت بسبب التفسخ
قال د.أكرم الش���عار رئيس 
الش���رعيني في  رابطة األطباء 
سورية انه كشف شخصيا على 
جثمان الطفل حمزة علي اخلطيب 
الذي عرضته الفضائيات العربية 
على أنه تعرض للتعذيب على 
يد ق���وات األمن، مؤكدا أن جثة 
الطفل التي وصلت إلى دمشق 
من درعا يوم 4/29 لم تتعرض 
ألي تعذيب حلظة الكشف عن 
الوفاة، وهناك صور موثقة بذلك 
لدى القاضي املختص وبإمكان 
أهل الطفل أو محام عنهم االطالع 
عليها للتأكد من أن جثة الطفل 
لم تتع���رض ألي تعذيب، وأن 
ال���ورم الذي ظه���ر على اجلثة 

جنم عن تق���دم عوامل التخثر 
نتيجة انقضاء أكثر من ش���هر 
الوفاة، مستنكرا متاجرة  على 
هذه الفضائيات بجثمان الطفل 
وعرض صوره لتأكيد تضليلها 
وكذبها بأن جثة الطفل حمزة قد 

تعرضت للتعذيب.
مشيرا إلى أن حصل تأخير 
إداري في تسليم اجلثة ما أدى 
إلى تورمها، علما بأن تس���ليم 
اجلثة ق���د مت قبل يومني فقط، 
مكررا دعوة أهل الطفل لالطالع 
على الصور حلظة الوفاة، وأنه 
ال يوجد أي حدث تعذيبي على 

اجلثة.
قال ان قيام الطبيب الشرعي 

ب����أي عملية تضلي����ل يعرضه 
للمساءلة القانونية. وكان الطفل 
قد وصل متوفيا إلى املش����فى، 
وفقا للطبيب بعد مشاركته في 
أهالي  احتجاجات قرب س����كن 
الضباط في صي����دا قرب درعا 
والذي جرى بحدود الثانية ليال 

وحصل خالله إطالق نار.
من جهة أخرى في ثاني حالة 
من نوعها، ومع مواصلة بعض 
الفضائيات تلفيق أنباء عن موت 
مواطنني س����وريني نفى قصي 
يحيى الشرع من درعا استهداف 
األمن السوري له في محافظته 
يوم اجلمعة، مؤكدا أن الشعب 
السوري لن يسمح ألحد بتفتيت 

وحدته الوطنية مهما بلغ الكذب 
وتزوير احلقائق.

وق����ال الش����رع ف����ي حديث 
الس����وري مس����اء  للتلفزيون 
أمس األول: أن����ا املواطن قصي 
يحيى الشرع أسكن في محافظة 
اليادودة وأنفي ما  درعا بقرية 
بثته احملطة الفضائية الناطقة 
بالعربية عن إطالق نار علي من 
قبل عناصر األمن السوري يوم 
أنا أحتدث ولست  اجلمعة وها 
مصابا كما روجت تلك احملطة 
من خالل اتصالها بشاهد عيان 
يدعى عبداهلل أبا زيد ادعى بأن 
قوات األمن السوري أطلقت النار 
علي في درعا بس����بب ما زعمه 

تقدميي استقالتي من عملي أمينا 
لشعبة احلزب.

وأوضح الش����رع أن الشاهد 
الزور وق����ع في اخلط����أ أيضا 
ألنني لس����ت أمينا للشعبة بل 
أمني للفرقة احلزبية وما أزال في 
موقعي، وردا على محاوالت هذه 
احملطات املغرضة أؤكد أن الوضع 
في مدينة درع����ا جيد والناس 
ميارسون حياتهم االعتيادية وهذا 
ما يقلق بعض اجلهات اخلارجية 

التي تستهدف أمن بالدنا.
في غضون ذلك، قال مصدر 
في وزارة الداخلية السورية إن 
»مجموعة اجرامية مسلحة في 
منطقة تلدو بحمص مساء السبت 

قامت بالتهج���م واالعتداء على 
الشرطي محمد عيد ياسني واثنني 
من أبنائه ما أدى إلى استشهاد 
ولده ماهر محمد ياسني البالغ 
من العمر 25 عاما وإصابة ولده 
الثاني ثائر محمد ياسني مع أن 
الش���رطي محمد ه���و من أبناء 
املنطقة«، وأض���اف املصدر أن 
»الش���رطي محمد الذي اضطر 
للدفاع عن نفسه وأبنائه متكن 
من قت���ل اثنني م���ن املهاجمني 
وإصابة ثالث بينما الذ الباقون 
بالفرار حيث تتابع القوى األمنية 
عملية البحث إللقاء القبض على 

املجرمني وتقدميهم للعدالة«.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

والقمع الذي متارسه السلطات 
السورية.

القناة صورا خلمسة  وبثت 
الس���وري  جنود م���ن اجليش 
ينزفون في انتظار تلقي العالج، 
وقد قال ناشطون حقوقيون إن 
اجلنود اخلمس���ة رفضوا طاعة 
أوام���ر قادتهم بقتل املتظاهرين 
العزل في مدينة درعا، فما كان 
من زمالئهم اجلنود إال أن أطلقوا 

النار عليهم.
وفي دير الزور قال شاهد عيان 
ان رجال واحدا على األقل أصيب 
عندما فتحت قوات األمن السورية 
النار لتفريق متظاهرين جتمعوا 
مساء أمس األول في مدينة دير 
الزور الش���رقية، وقال الشاهد 
الهاتف  املقيم في املدين���ة عبر 
الوقت  »كنت اس���مع في نفس 
أص���وات الرص���اص وأصوات 
احملتجني وهم يقولون: الشعب 

يريد إسقاط النظام«.
وخرجت املظاهرات ليال في دير 
الزور وغيرها من املدن والبلدات 
لتفادي املواجهة مع قوات األمن 
التي انتشرت بكثافة في األسابيع 
األخيرة بعد ان تزايدت أحجام 
املظاهرات ونشرت الدبابات في 

املناطق السكنية وحولها.
وقال ناشطون حقوقيون ان 
مظاهرة مسائية خرجت في بلدة 
ادلب وفي عدد  بنش مبحافظة 
من احياء دمشق وحمص وحماة، 
وفي سهل حوران اجلنوبي مهد 
االنتفاضة قال ش����هود عيان ان 
القوات السورية حاصرت بلدة 
احلراك الت����ي تفادت في الفترة 
املاضية احلملة األمنية العنيفة 
التي تسببت في مقتل مئات من 
أبناء امل����دن والبلدات على مدار 

األسابيع املاضية. 

ب����وك( م����ن انتش����ار القناصة 
بشكل كثيف على أسطح املباني 
املرتفعة وتهديدهم لألهالي بأن 
كل من يخرج من بيته س����يتم 
قتله مباشرة، وقال النشطاء إن 
أصوات القذائف س����معت داخل 
البلدة، ومت قطع الكهرباء وخدمة 
االتصاالت األرضية عن املدينة 
منذ فجر امس، ما أثار تخوف من 

هجوم اجليش وقوى األمن.
على جانب متص���ل، ذكرت 
قناة اجلزيرة الفضائية أن عددا 
من املظاه���رات الليلية خرجت 
أم���س األول في ع���دد من املدن 
السورية احتجاجا على االعتقاالت 

واحتلت قوات األمن مستشفى 
الرس����ن ومنع����ت األطباء من 

معاجلة املرضى، 
وفي تلبيسة أصيب 26 على 
األقل، بينه����م إصابات خطيرة، 

بعضهم برصاص قناصة.
ونقلت »رويترز« عن سكان 
املدين����ة ان 3 اش����خاص قتلوا 
وأصيب كثيرون عندما دخلت 
دبابات تلبيسة في حملة موسعة 
للجي����ش لقم����ع االحتجاجات 

املطالبة بالدميوقراطية.
وحذر النش����طاء على موقع 
الث����ورة الس����ورية على موقع 
التواص����ل االجتماع����ي )فيس 

ش����خصني على األقل قتال على 
حاجز عس����كري ببلدة الرسن، 
فضال عن إصابة العش����رات في 
بلدتي الرسن وتلبيسة التابعتني 
لتلبيس����ة وسط انتشار كثيف 
في تيرمعلة على طريق حمص 

� حماة.
وأكد النشطاء أن الوضع في 
الرس����ن صعب للغاية »وسط 
استمرار إطالق الرصاص، وأنباء 
عن سقوط شهيدين على األقل 
عند احلواجز العسكرية مبحيط 
املدينة، وإطالق الرصاص على 
من يتحرك«، وفي الرسن أيضا 
أصيب سبعة أشخاص بجروح، 

 عواص����م � وكاالت: لم تعد 
املظاه����رات تقتص����ر على يوم 
اجلمعة في سورية حيث خرجت 
مظاهرات في عدة مدن أمس األول 
الذي سمي ب� »سبت الشهيد الطفل 
الذي حتول  حمزة اخلطي����ب« 
الى رمز للمظاهرات في سورية 

بحسب مواقع املعارضة.
وتركزت احلملة العسكرية 
أمس في بلدات الرسن وتلبيسة 
وتيرمعلة الواقعة شمال حمص 
حيث نقلت »رويترز« عن شاهد 
ان قوات سورية قتلت شخصني 
وأصابت كثيرين امس في الرسن 
التي ش����هدت مظاهرات حاشدة 
جت����اوزت ال� 20 ألف بحس����ب 

وكاالت األنباء.
ونقلت الوكالة عن الش���اهد 
وهو محام رفض نش���ر اس���مه 
خشية االنتقام منه »املركز الطبي 
الرئيسي للرسن مكتظ باجلرحى، 
الدبابات موجودة في أنحاء املدينة 

وهي تطلق النار بكثافة«.
ومضى يق���ول »هذا محض 
انتقام« ف���ي إش���ارة إلى آالف 
احملتجني الذين طالبوا اجلمعة 
املاضية بإسقاط النظام في واحدة 
من أكبر املظاهرات باملنطقة منذ 
اندالع االنتفاضة في 15 مارس، 
وتقع الرسن في منطقة زراعية 
على الطريق الرئيسي السريع في 
الشمال املمتد بني دمشق وحلب 

ثاني اكبر املدن السورية.
إن االنترنت  وقال احملام���ي 
وإمدادات املياه والكهرباء وخطوط 
الهواتف األرضية وأغلب خدمات 
الهاتف احملمول قطعت في خطوة 
يستخدمها اجليش في العادة قبل 

اقتحام املدن.
كما نقلت وكالة األنباء األملانية 
عن نش����طاء سوريني قولهم إن 

جانب من املظاهرات التي شهدتها مدينة تلبيسة اجلمعة املاضية  )أ.پ(

إسرائيل تطلق من قلعة داود حملة لتهويد القدس بـ 100 مليون دوالر
مرمرة« التي جرت املواجهات على 
العام املاضي في »أسطول  متنها 
احلرية« الثاني، وقال مدير املنظمة 
بولنت يلديرمي في وقت سابق هذا 
الشهر »اذا كان لديكم ضمير حي، 
فيجب ان تسمحوا بهذا األسطول 
الثاني وإال كل ما تفعلونه سيرتد 
الهجوم، حدثت  عليكم«، وبع����د 
محاوالت مماثلة عديدة للوصول 
إلى قطاع غ����زة، كان آخرها قبل 

أسبوعني.
وقد أطلقت قوات إس����رائيلية 
عيارات حتذيرية باجتاه سفينة 
مساعدات ماليزية اقتربت من غزة 
مما دفع السفينة الى االنسحاب الى 
مصر، ووجهت تركيا التي ما تزال 
تطالب إس����رائيل باعتذار رسمي 
وتعويض����ات لعائالت الضحايا، 
حتذيرا الى الدولة العبرية بعدم 
استخدام القوة في مواجهة القافلة 

اجلديدة.
التركي  وقال وزير اخلارجية 
احمد داود اوغلو لقناة »ان تي في« 
التركية ان »تركيا سترد بالشكل 
املناسب على اي عمل استفزازي 
مكرر من إس����رائيل في البحار«، 
وت����رى إس����رائيل ان مح����اوالت 
كس����ر احلصار البحري على غزة 
حتركات سياسية وليست محض 

إنسانية.
وق����د عرضت م����رارا نقل أي 
مساعدات حس����نة النية مباشرة 
ال����ى غزة ش����رط ان تكون قادرة 
على فحص البضائع ملنع تهريب 
األس����لحة الى حم����اس او اي من 

اجلماعات املسلحة الفلسطينية.
وقال م����ارك ريغيف املتحدث 
الوزراء اإلسرائيلي  باسم رئيس 
بنيامني نتنياهو لوكالة »فرانس 
برس« ان »فكرة أسطول آخر ليست 
ضرورية وتشكل عمال استفزازيا«، 
وأضاف »قمنا بدعوة احلكومات 
العادلة الى ان تفعل ما بوس����عها 
ملنع حدوث ذلك مرة أخرى«، مؤكدا 
ان إسرائيل »ستواصل التأكد قدر 
اإلمكان من ان البضاعة الوحيدة 
التي تص����ل غزة ه����ي التي يتم 
فحصها للتاكد من انها ال حتتوي 

على أسلحة«.

وقال املتحدث باس����م احلركة 
أس����امة القواسمي في بيان تلقت 
انترناش����ونال«  »يونايتد برس 
نس����خة منه »إس����رائيل تعلم أن 
الوقائع اجلديدة  سياس����ة خلق 
التي حتاول متريرها  واالمالءات 
من خ����الل القوة العس����كرية لن 
حتقق السالم واألمن كما أنها لن 
جتد فلسطينيا يخضع ملثل هذه 

السياسة«.
الش����عب  أن  وش����دد عل����ى 
الفلس����طيني وقيادت����ه »قادرون 
على مواجهة التحديات احلاضرة 
واملستقبلية«، وقال: قوة االحتالل 
وجبروته لن تنتصر على احلقوق 
مهما بل����غ جبروتها وان الطريق 
لألمن واالستقرار والسالم يكمن 
باالعتراف الكامل بحقوق الشعب 
الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة 
على حدود الرابع من يونيو 1967. 
يأتي هذا فيما تعاني إسرائيل من 
ش����به عزلة دولية بعد عام على 
الهجوم البحري اإلسرائيلي على 
أسطول للمساعدات اإلنسانية كان 

متوجها الى غزة.
وأسهم االعتداء الذي أدى الى 
مقتل تسعة أتراك في 31 مايو، في 
تأزم العالقات التركية � اإلسرائيلية 
املتوترة أصال، ولعب دورا كبيرا 
في تعميق عزلة إسرائيل الدولية 
بعد إدانة دولية واسعة للعملية 
التي اس����تهدفت ست سفن تنقل 
مساعدات إلى القطاع الذي تسيطر 

عليه حركة حماس.
وبع����د م����رور ع����ام، تواجه 
إسرائيل التي مازالت عالقاتها مع 
أنقرة ب����اردة، أزمة أخرى تتمثل 
في أس����طول ثان سيتألف من 15 
سفينة تستعد لالبحار باجتاه غزة 
في نهاي����ة يونيو، وقالت منظمة 
اإلغاثة اإلنس����انية وهي جمعية 
خيرية إسالمية مقرها اسطنبول 
نظمت »أسطول احلرية« األول العام 
املاضي، ان نحو 1500 متطوع من 
أكثر من مائة دولة سيشاركون في 
القافلة اجلديدة في محاولة لكسر 
احلصار البحري على قطاع غزة 

املفروض منذ 2006.
الس����فينة »مافي  وستشارك 

املب����ادئ ف����ي اخلطاب����ني اللذين 
الكنيست اإلسرائيلي  ألقاهما في 
وأم����ام الكونغرس األميركي فيما 
من املقرر ان يصادق املجلس خالل 
اجللسة على خطة خاصة لتعزيز 
مكانة القدس تش����مل استثمارات 
كبيرة في مجالي السياحة واألبحاث 

الصناعية.
في املقابل اعتبرت حركة »فتح« 
أمس االجتماع االحتفالي الذي نظمته 
احلكومة اإلس����رائيلية في القدس 
الش����رقية احملتلة إلق����رار موازنة 
تهويدها مبثابة إعالن إس����رائيلي 

مباشر لرفض عملية السالم. 

القدس احملتلة � وكاالت: احتفل 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
 نتنياهو أمس مبا تسميه إسرائيل
 ب� »توحي����د« القدس في الذكرى 
الرابعة واألربعني الحتالل اجلزء 
الش����رقي في العاصمة املقدس����ة 
م����ن خالل ح����رب األيام الس����تة 
في يوني����و 1967، وقال نتنياهو 
قبل اجتماع احلكومة األسبوعي 
البلدة  الذي عقد اس����تثنائيا في 
القدمية في القدس »مرت 44 سنة 
ومت توحي����د املدين����ة«، وأعلنت 
احلكوم����ة اإلس����رائيلية في هذه 
املناس����بة عن منحة بقيمة مائة 
مليون دوالر م����ن اجل التطوير 
السياحي والتكنولوجي للمؤسسات 
اإلس����رائيلية في شطري املدينة، 
وهو ما اعتبره الفلسطينيون خطة 

ممنهجة لتهويد القدس.
وأضاف نتنياهو »ان احلكومة 
مرتبطة ببناء القدس التي هي قلب 
األمة« في إش����ارة إلى اس����تمرار 
االس����تيطان اليهودي في القدس 
الش����رقية، األمر ال����ذي يعارضه 
الدولي، وأشار نتنياهو  املجتمع 
إل����ى ان »وحدة املدينة هي وحدة 
شعب إسرائيل« بعد ان القى ترحيبا 
كبيرا من الكونغرس األميركي في 
24 من ماي����و الذي رفض فيه أي 
تسوية تتعلق بالقدس الشرقية 
التي يريدها الفلسطينيون عاصمة 

لدولتهم املستقبلية.
ووافقت احلكومة اإلسرائيلية 
األس����بوع املاضي على بناء 1250 
وحدة استيطانية جديدة في حيني 
استيطانيني في القدس الشرقية، 
وقال نتنياهو انه من املهم ان يعرف 
العالم ان اإلسرائيليني مخلصون 

للقدس وملتزمون ببنائها.
وحتدث نتنياهو خالل جلسة 
خاص����ة عقدها مجل����س الوزراء 
اإلسرائيلي في قلعة داود بالبلدة 
القدمية ف����ي القدس احملتلة لهذه 
املناس����بة ش����طري القدس زاعما 
ان »إس����رائيل متد يدها للس����الم 
احلقيق����ي مع جيرانها وان وحدة 
القدس هي من أسس الوحدة في 

صفوف الشعب«.
أكد عل����ى هذه  ان����ه  وأضاف 

احلكومة اإلسرائيلية خالل اجتماعها في قلعة داود إلطالق احلملة     )رويترز(

مسؤول أميركي 
سابق: الكونغرس 

احتفى بنتنياهو
 »من أجل املال«

عواصم ـ وكاالت: تواصلت 
التعليقات وردود األفعال على 

سلوك اعضاء الكونغرس 
االميركي االسبوع املاضي 
خالل كلمة رئيس الوزراء 

االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
عندما وقفوا للتصفيق له 
29 مرة حيث رأى الري 

ويلكنسون كبير املوظفني 
مبكتب وزير اخلارجية 

األميركي السابق كولن باول 
ان املال هو الدافع وراء تلك 

احلفاوة بحسب موقع »سبق 
االلكتروني«.

وأوضح ويلكنسون في 
تصريح تناقلته مواقع أميركية 
امس حفاوة اعضاء الكونغرس 
بنتيناهو كانت اكثر بكثير من 
حفاوتهم بالرؤساء االميركيني 

خالل القائهم لكلمات »حالة 
االحتاد« وذلك شيء جدير 

باملالحظة.
وأجاب عن سؤال حول الدافع 

الذي يعتقد انه وراء تلك 
احلفاوة غير العادية، بقوله: 

انه شيء غامض بالنسبة 
الي، باستثناء املال، فذلك هو 
الدافع الذي اعتقد انه السبب 
في كل تلك احلفاوة فاعضاء 

الكونغرس يعلمون قوة جلنة 
الشؤون العامة االميركية 

االسرائيلية )ايباك( وان تلك 
اللجنة تستطيع ان توفر لهم 
الكثير من االموال في اشارة 

الى حمالتهم االنتخابية.

قطع اإلنترنت والكهرباء والهواتف األرضية في البلدتني

استطالع: احلزب احلاكم في تركيا 
سيحصل على 48% من األصوات

عريقات ينفي أي اتصاالت بني 
عباس وبيريز.. و»حماس« تطالب 

العرب بسحب مبادرة السالم

 أنقرة � أ.ش.أ: أظهر أحدث اس���تطالعات الرأي في تركيا 
أن ح���زب العدالة والتنمية احلاكم س���يفوز في االنتخابات 
البرملانية في 12 يونيو املقبل بأغلبية مريحة متكنه من تشكيل 
احلكومة اجلديدة منفردا. وأوضحت نتائج االستطالع، الذي 
أجرته شركة »جنار« املتخصصة في استطالعات الرأي في 
الفترة بني 17 و23 مايو اجلاري على عينة من 2175 مواطنا 
في 17 محافظة ونش���رت نتائجه أمس ان احلزب سيحصل 
على نسبة 48% من أصوات الناخبني مبا يفوق النسبة التي 

حصل عليها في االنتخابات األخيرة في عام 2007.

غزة � كونا: نفى كبير املفاوضني الفلسطينيني د.صائب 
عريقات ما تردد من أنباء في وسائل إعالم إسرائيلية عن 
اتصاالت جرت أخيرا بني الرئيس الفلس���طيني محمود 
عباس والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في محاولة 
الستئناف املفاوضات. وأكد عريقات في تصريح ل� »كونا« 
عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة أمس »ان بيريس 
ووفق النظام السياس���ي في إسرائيل غير مخول بإجراء 
مفاوضات سياسية«، وكانت أنباء ترددت بشأن اتصاالت 
جرت بني بيريز وعباس تبادال خاللها األفكار واالقتراحات 
في رسائل نقلها مبعوثون بهدف بلورة صيغة متفق عليها 
الستئناف املفاوضات ومنع التصويت في األمم املتحدة 
على إقامة دولة فلسطينية مستقلة. على صعيد متصل 
أكد عريقات »انه إذا وافقت احلكومة اإلس���رائيلية على 
مبدأ الدولتني على حدود الع���ام 1967 ونفذت ما يترتب 
عليها من التزامات س���تكون هناك مفاوضات وإذا لم تقم 
بذلك س���نتوجه الى األمم املتحدة«. وذكر »ان هذا هو ما 
اتفق عليه أعض���اء جلنة املبادرة العربية التي اجتمعت 
يوم أمس األول في العاصم���ة القطرية الدوحة وأعلنت 
دعمها للتوجه الى األمم املتحدة لطلب االعتراف بالدولة 
الفلسطينية على أساس حدود العام 1967«. وشدد عريقات 
على ان اخلطوة بالتوجه الى األمم املتحدة للحصول على 
االعتراف بدولة فلسطني تستند إلى القانون الدولي وان 
محاربتها من قبل إس���رائيل تؤكد »انها حتارب القانون 
الدولي لتدمير خيار الدولتني«، وفي الس���ياق ذاته نفى 
عريقات ما تردد من أنباء في وس���ائل إعالم إس���رائيلية 
حول حتضيرات جتريها الواليات املتحدة لعقد قمة ثالثية 
مع الفلسطينيني واإلسرائيليني، مؤكدا »ان هذا األمر غير 

صحيح على اإلطالق«.
من جهتها طالبت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الدول العربية 
باإلع���الن عن س���حب مبادرة الس���الم العربي���ة ودعم 
صمود املقاومة كرد حاس���م على سياس���ات إس���رائيل 

االستيطانية.

استقالة الوزير الفرنسي جورج 
ترون التهامه بالتحرش اجلنسي

جوبيه ال يرى في تظاهرات 
إسبانيا مؤشر »صيف أوروبي«

 بعد »الربيع العربي«

باريس � وكاالت: أعلنت رئاسة احلكومة الفرنسية امس 
اس���تقالة وزير الدولة لشؤون اخلدمة املدنية جورج ترون 

بعد ان كانت امرأتان قد اتهمتاه بالتحرش اجلنسي.
وأوضح بيان صادر عن رئاس���ة الوزراء الفرنس���ية أن 
ترون »أبلغ رئيس الوزراء فرنسوا فيون عن استقالته من 

احلكومة«.
وأش���ار البيان إلى ان فيون 
والرئيس نيكوال ساركوزي تبلغا 
بقرار ترون وسيعمالن مبوجبه 
وأكد أن القرار ال يش���كل حكما 
مس���بقا على االتهامات املوجهة 
ضد ترون والتي س���يبت فيها 

القضاء.
وأثنى فيون على »ش���جاعة 
وحس املس���ؤولية التي يتمتع 
بها ت���رون« الذي قدم املصلحة 
العامة ما سيمكنه من الدفاع عن 

نفسه بحرية.
وكانت امرأتان عملتا في بلدية دارفي التي يترأسها ترون 
قد رفعتا دعوى قضائية ضده األربعاء املاضي تتهمانه فيها 

بالتحرش اجلنسي.
غير أن ترون نفى التهم املوجهة ضده وقال محاميه إنه 

يعتزم رفع دعوى بتهمة التشهير.
وتأتي الفضيحة اجلنسية التي أطاحت بترون بعد اعتقال 
مدير صن���دوق النقد الدولي دومينيك س���تراوس كان في 

نيويورك بتهمة محاولة اغتصاب خادمة في فندق.

باريس � أ.ف.پ: قال وزير اخلارجية الفرنسي االن جوبيه 
امس تعليقا على تظاهرات الشبان »الغاضبني« في اسبانيا، 
انه ال يعتقد بقي���ام »صيف اوروبي« بعد »الربيع العربي« 

الذي شهد إسقاط اثنني من القادة العرب.
وقال جوبيه في تصريحات لقناة »كنال+« الفرنس���ية 

»ال أؤم���ن بصي���ف اوروب���ي« 
مضيفا »هناك نقطة مش���تركة 
هي البطالة لكن مع فارق كبير 
ه���و الدميوقراطية. نحن لدينا 
الدميوقراطي���ة اما هم )البلدان 
العربي���ة( ف���ال ميلكونها، انهم 

يناضلون من أجلها«.
والحظ جوبيه »هناك دروس 
يجب استخالصها من هذا التحرك. 
اوال الشعور بالظلم إزاء اجلشع 
بال حدود لدى االثرياء، ثم تفاقم 
العوز لدى الناس األش���د فقرا. 
انها عالمة استفهام حول سير 

الدميوقراطية ذاتها، اليوم الدميوقراطية التمثيلية القائمة 
على انتخاب شخص ومنحه صكا على بياض ل� 5 سنوات، 

لم تعد فاعلة«.
واعتبر انه مع األخذ في االعتبار اهمية الشبكات االجتماعية 
»يتعني الدعوة لدميوقراطية دائمة اي إمكان إشراك الرجال 

والنساء جميعا في القرارات التي تهمهم«.

جورج ترون

االن جوبيه


