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اليابان جتمد 4 مليارات عائدة للقذافي واملقربني منه 

»الناتو« يزج مبروحياته في قصف قوات القذافي
ومجلس النواب يعنف أوباما بسبب احلرب على ليبيا

عواصــــم ـ وكاالت: مع تزايد 
الزعيم  التضييق اخلارجي على 
القذافي الســــيما  الليبــــي معمر 
اســــتمرار جتميــــد ارصدته في 
اخلارج وآخرها املليارات املجمدة 
في اليابان، يــــزداد وضع العقيد 
الليبي امليداني تدهورا بإعالن حلف 
شمال األطلســــي الـ )ناتو( أمس 
تكثيف الضربات على نظامه من 
خالل نشــــر مروحيات هجومية 

للمرة االولى.
بينما توعد الثــــوار بالتوجه 
الى طرابلس لتحريرها بعد اطباق 
سيطرتهم على محيط مصراتة التي 
تبعد 200 كم فقط عن العاصمة.

هذا وقــــال الناتو في بيان ان 
االهداف التي متت مهاجمتها ليلة 
امس األول تضمنت عربات ومعدات 

عسكرية وقوات برية.
وقال الليفتنانت جنرال تشالز 
بوتشارد قائد عملية احلامي املتحد 
التي يقودها الناتو »هذه املشاركة 
الناجحــــة تثبت القدرات الفريدة 

الستخدام مروحيات هجومية«.
واضاف بوتشــــارد »ســــوف 
نواصل اســــتخدام هذه االسلحة 
حيثما وحينما تقتضي الضرورة، 
مع توخي نفس الدقة مثلما نفعل 

في كل مهامنا«.
من جهته، نفــــى وزير الدفاع 
البريطاني ليام فوكس ان يكون 
نشــــر املروحيات اعترافا بفشل 
اســــتراتيجية يتم تطبيقها حتى 
اآلن. وقال فوكــــس على هامش 
القمة االمنية اآلسيوية املنعقدة في 
سنغافورة »استخدام املروحيات 
الهجومية هــــو امتداد منطقي ملا 

نقوم به بالفعل«.
ويأتي هذا التطور في الوقت 
الذي تبنى مجلس النواب األميركي 
الرئيس األميركي  قرارا بتعنيف 
باراك أوباما على إرســــاله قوات 
أميركية للقتــــال ضد ليبيا دون 

موافقة الكونغرس.
وتبنى املجلس القرار بأغلبية 
268 مقابل 145 صوتا، واعترض 
البيت األبيض قائال إن هذا اإلجراء 
من جانب مجلــــس النواب »غير 

ضروري وغير مفيد«.
الــــذي تقدم  القرار  ويشــــير 
مبشروعه رئيس مجلس النواب 
جون بينر إلى أن الرئيس أخفق 
في تقدمي »مبرر مقنع« للعملية 
التي استمرت ما يقرب من 3 أشهر 

الى منطقة طمينة  من مصراتة( 
والكراكيم في اجلهة الشرقية على 

بعد 25 كيلومترا من مصراتة.
وأوضح أن جبهة مصراتة متتد 
اآلن أكثر من 80 كيلومترا، الفتا 
إلى أن قوات حلف شمال االطلسي 
»الناتــــو« ضربت كتائب القذافي 
في جنوب مصراتة )على بعد 20 
كيلومترا من املدينة(، ما أدى إلى 
العائالت  أفرادها بيــــوت  دخول 
وقتلوا الرجال واغتصبوا البنات 

وجلسوا في البيوت«.
وقال إن عدد شهداء مصراتة 
خالل حصار قوات العقيد معمر 
القذافي لها يتجاوز 1200 شخص 
ونحو ألفي جريح خالل 85 يوما 

من املعارك.
وأكــــد أن الدمار طال 80% من 
مباني مصراتة، وأن املنطقة القريبة 
من امليناء أحرقت بالكامل على أيدي 
جنود القذافــــي. ودعا إلى تقدمي 
مساعدات طبية وغذائية إلى أهل 
مصراتة حتى يستطيعوا مواجهة 

ظروفهم احلياتية الصعبة.
مــــن جهــــة ثانيــــة، صــــرح 
مســــؤولون حكوميون يابانيون 
بأن احلكومة جمدت 4.4 مليارات 
دوالر مــــن ارصــــدة يحتفظ بها 
في اليابــــان الزعيم الليبي معمر 
القذافي واملقربــــون منه تطبيقا 
لقرار مجلس االمن، وذلك حسبما 
ذكرت صحيفة »جابان توداي« في 
موقعها االلكتروني امس. ولم تذكر 
الصحيفة اي تفاصيل اخرى في 

هذا الصدد.
الياباني  املاليــــة  وكان وزير 
يوشــــيهيكو نودا قــــد اعلن في 
شهر مارس املاضي قرار احلكومة 
اليابانية بفرض عقوبات على 18 
مؤسسة وشخصية ليبية من بينهم 
القذافي والبنك املركزي تتضمن 
جتميد أرصدة مالية عمال بقرار 
مجلس األمــــن الدولي رقم 1970 

الصادر في 27 فبراير املاضي.
 وفي السياق، يتوجه ميخائيل 
املبعــــوث اخلاص  مارجيلــــوف 
للرئيس الروسي إلى بنغازي غدا 
االثنني للقاء ممثلني عن املعارضة 

الليبية.
وقــــال مارجيلوف في اتصال 
هاتفي مع وكالة ريا نوفوســــتي 
امس انه ينــــوي االلتقاء بقيادة 
املجلــــس الوطنــــي االنتقالي في 

بنغازي شرق ليبيا.

ملساعدة املتمردين الذين يقاتلون 
قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، 
وقال الدميوقراطيون واجلمهوريون 
إن أوباما جتاهل سلطة الكونغرس 

الدستورية إلعالن احلرب.
من جهتها، اعلنت رئاسة اركان 
اجليوش في باريس صباح امس، 
ان مروحيات للجيش الفرنسي من 
نوع تيغر وغازيل شــــنت للمرة 
االولى ليل امس األول غارات على 
االراضي الليبيــــة، بالتعاون مع 

مروحيات بريطانية.
في غضون ذلك، صرح احد قادة 
املجلس الوطني االنتقالي الليبي 
بأن الثوار الليبيني ســــينطلقون 

لتحرير العاصمة الليبية طرابلس 
بعد حترير املناطق احمليطة مبدينة 
مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر 

شرق العاصمة.
وقال ممثل مصراتة في املجلس 
ســــليمان محمــــد الفورنتية، في 
تصريحات لصحيفــــة »احلياة« 
اللندنية الصادرة امس »خطتنا بعد 
حترير املناطق املجاورة ملصراتة 
)زليطن وبنــــي وليد وتاورغاء( 
سننطلق إلى طرابلس لتخليص 

أهلها من احلصار«.
الليبيني  الثــــوار  ان  واضاف 
يسيطرون حاليا على منطقة متتد 
من الدفينة في الغرب )30 كيلومترا 

)أ.ف.پ( مروحية فرنسية تغادر إحدى البوارج في طريقها لتنفيذ عملية في ليبيا  

اخلرطوم ترفض طلب مجلس األمن
سحب قواتها من أبيي

إضراب لعائالت السلفيني
في املغرب حتى إطالق سراحهم

ساحل العاج: مدير فندق نوڤوتيل
عذّب وقتل في قصر غباغبو

تونس حتاكم بن علي وقرينته خالل أسابيع

مقتل زعيم القاعدة في كشمير

نيويوركـ  أ.ف.پ: رفض السودان طلب مجلس 
االمن الدولي امس األول ســــحب قواته من ابيي 
ووضع حد ألعمال النهب والهجمات في هذه املنطقة 
املتنازع عليها بني شمال السودان وجنوبه، بعد 
ان ســــيطرت القوات النظامية السودانية على 
املنطقة على حدود جنوب السودان، في 21 مايو 
ما ادى الى تصعيد التوتر مع جنوب الســــودان 
الذي سيعلن رسميا اســــتقالله عن الشمال في 
التاســــع من يوليو املقبل. وقالت االمم املتحدة 
ان نحو ستني الف شخص فروا من املنطقة الى 
جنوب السودان. ووصفت الدول الـ 15 االعضاء 
في املجلس في بيان العمليات العســــكرية التي 
قامت بها حكومة اخلرطوم في ابيي بأنها »انتهاك 
خطير« التفاق السالم املوقع مع جنوب السودان. 
وقال البيان ان مجلس االمن الدولي »يطلب من 
احلكومة السودانية االنسحاب فورا من منطقة 
ابيي ويطلب االنســــحاب الفوري لكل العناصر 
العسكرية من ابيي«. واضاف ان »املجلس يدعو 
القوات املسلحة السودانية الى وضع حد فوري 
ملجمل اعمال النهب واحلرائق والتهجير القسري 
للسكان«. وكان الرئيس السوداني عمر البشير 
رفض دعوات الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي 
لسحب قواته من ابيي. وقد انضمت روسيا والصني 
وثالث دول افريقية الى القوى الغربية في دعم 
املطالبة باالنســــحاب من ابيي. وقال البيان ان 

»مجلس االمن يدين بقوة فرض احلكومة السودانية 
وممارستها اشرافا عســــكريا على منطقة ابيي 
االمر الذي كان من نتيجته نزوح عشــــرات آالف 
السكان«. وكان الرئيس السوداني عزل اجلنوبي 
دنق اروب كول من منصب رئيس ادارة منطقة 
ابيي، بعد سيطرة القوات احلكومية على املنطقة. 
وعينت اخلرطوم بدال منه مسؤوال اداريا مؤقتا هو 
العميد عز الدين عثمان. ووصفت حكومة منطقة 
جنوب السودان سيطرة الشمال على ابيي بأنها 
»اجتياح«. وحذر املجلس في البيان من ان جميع 

الذين انتهكوا القانون الدولي »سيحاكمون«.
من جهة اخرى مثل 5 صحافيني سودانيني امام 
احملكمة في اخلرطوم بسبب نشر مقاالت تتعلق 
باتهامات لعدد من عناصر قوات األمن باغتصاب 
احدى الناشطات، بحسب ما افاد احد الصحافيني 
وجماعة حلقوق اإلنسان اجلمعة املاضي. وصرح 
فيصل محمد صالــــح لوكالة فرانس برس »لقد 
مثلنا امام جلسة استماع قصيرة االحد املاضي لم 
تستمر سوى نحو 5 دقائق، وبعد ذلك مت تأجيل 
احملاكمة حتى 28 يونيو.. وحتى اآلن نعرف ان 5 
منا يحاكمون«. وفي األول من مارس كتب صالح 
مقاال في صحيفة األخبار اليومية السودانية عن 
قضية صفية اســــحق الناشــــطة التي قالت انها 
تعرضت لالغتصاب املتكرر من قبل 3 من ضباط 

قوات األمن بعد اعتقالها في اخلرطوم.

أعلنت عائالت معتقلي ما يعرف بالسلفية 
اجلهاديـــة في املغرب في بيان لها الدخول في 
اضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم االثنني 
املقبل بحسب موقع »اجلزيرة. نت«. وذكرت 
عائالت املعتقلني السلفيني انها ستدخل في هذا 
اإلضراب الى حني تنفيذ اتفاق 25 مارس املاضي 
الذي حصل خالله معتقلو السلفية اجلهادية 

على وعد بإطالق سراحهم على دفعات.
ونددت العائالت في بيانها مبا سمته القمع 
الذي تعرضت له في وقفات سابقة وباستهداف 

املعتقلني وجتريدهم من حقوقهم.

ويذكـــر ان معتقلي ما يعرف بالســـلفية 
اجلهادية يقضون عقوبات في عدد من السجون 
املغربية على خلفية التفجيرات التي ضربت 

مدينة الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003.
وكان منتمون الى التيار السلفي قد طالبوا 
الشهر املاضي في اول خروج احتجاجي منّظم 
لهم، بإطالق سراح املعتقلني في ملفات »السلفية 
اجلهادية« ومحاكمة قيادات جهاز املخابرات، 
املتهمني من طرف ســـجناء سابقني مبمارسة 
التعذيب عليهم بعد اختطافهم وســـجنهم في 

قضايا تتعلق باإلرهاب.

باريسـ  أ.ش.أ: أكد »بيير أوليفيه ســـور« 
محامي أسرة مدير فندق »نوڤوتيل« في ساحل 
العاج »ستيفان فرانتز دي ريبيل« الذي اختطف 
منذ 4 أبريل املاضي والذي عثر عليه مقتوال أن 
األخير مت اقتياده إلى قصر الرئاسة الذي كان 
يحتله الرئيس السابق »لوران غباغبو« حيث 
مت تعذيبه وإعدامه هناك. وقال سورـ  حسبما 
ذكر راديو »أفريقيـــا 1« امس ـ إنه في الوقت 
الذي داهم فيه الكوماندوز مقر الفندق، قام دي 
ريبيل بالتصدي للموقف بصفته مدير الفندق. 

واضاف سور أن الكومندوز وجهوا له اسئلة عن 
مكان وجود الصحافيني فأجابهم بأنه ال يوجد 
صحافيون، كما أنه مرر املعلومة لهم بسرعة 
مطالبا منهم أن يختبئوا في غرفهم. ووصف 
ســـور ما حدث مع دي ريبيل بـ »بالوحشية« 
وذلك بعد إعالنه العثور على دي ريبيل مقتوال. 
وفي سياق متصل، اوضح سور أن مصير »إيف 
المبلني« رئيس شركة )سيفكا( التي تعد أول 
شركة فرنســـية خاصة في كوت ديفوار، لم 

يحدد بعد وذلك وفقا ملصدر رسمي.

عواصمـ  وكاالت: أعلن متحدث باسم وزارة 
العدل التونسية أن الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي سيحاكمان 
غيابيا خالل االسابيع القليلة املقبلة، ذكر ذلك 
راديو »سوا« األميركي مساء امس االول دون أن 

يذكر املزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وكانت وحدات األمن العام التونسية قد متكنت 
- في وقت سابق امس االول - من إيقاف جناة 
بن علي شقيقة الرئيس املخلوع زين العابدين 
بن علي التي كانت هاربة ومتحصنة بالفرار في 

أحد املنازل مبنطقة سوسة وسط تونس.

في هذه االثناء قال مصدر رسمي إن ثالثة 
أشـــخاص قتلوا وأصيب أكثر من 90 آخرين 
بجروح متفاوتة في أعمال عنف وشغب شهدتها 
ليل امس االول وصباح امس  مدينة املتلوي من 

محافظة قفصة الواقعة جنوب غرب تونس.
وذكرت وكالة األنباء التونسية احلكومية 
أن أعمال العنف بدأت مبعركة بني شـــخصني 
وسرعان ما تطورت بانضمام أعداد كبيرة من 
أهاليهما الذين تراشقوا باحلجارة مستعملني 
كذلك العصي والزجاجـــات احلارقة وبنادق 

الصيد.

عواصـــم ـ وكاالت: ذكرت تقارير أمس من 
املنطقة القبلية في باكستان بالقرب من احلدود 
األفغانية أن قائدا مسلحا بارزا له صالت بتنظيم 
القاعدة قتل في هجوم نفذته طائرة أميركية 

بدون طيار.
ويعتقد أن إلياس كشـــميري، وهو زعيم 
مسلح في منطقة كشمير الهندية عني أخيرا في 
مجلس شورى القاعدة، قتل وثمانية مسلحني 
آخرين عندما أطلقت طائرة أميركية بدون طيار 
ثالثة صواريخ على مجمع منتصف ليلة أمس 

األول في شمال غرب باكستان.
وتسبب الهجوم على بلدة »شاواجناي« على 
مسافة سبعة كيلومترات شمال بلدة »وانا« وهي 
البلدة الرئيسية في إقليم جنوب وزيرستان، 
وهي إحدى سبع مناطق قبلية باكستانية على 

احلدود األفغانية، في هدم أجزاء من املجمع.
وقال أحد السكان أمس، وأكد التصريحات 
قائد مـــن الرتب الدنيا فـــي طالبان، وكالهما 
اشترط عدم ذكره اسمه، إن »إلياس كشميري 
حضر إلـــى املجمع قبل يومني. وكان موجودا 
وقت وقوع الهجوم وشيعت جنازته أمس في 

مقبرة غونداي«.
وكان كشميري رئيس حركة جهاد اإلسالم، 
وهي جماعة تابعة للقاعدة، وجناحها العسكري 
»اللواء 313« والذي يعتقد أنه مسؤول عن غارة 
على قاعدة جوية تابعة للبحرية الباكستانية 
في مدينة كراتشي جنوبي البالد في 22 مايو 
املاضي. وأســـفر الهجوم عـــن مقتل 10 جنود 

وتدمير طائرتني.

ويعتقـــد أنه العقل املدبر وراء هجوم على 
القنصلية األميركية أســـفر عـــن مقتل أربعة 

أشخاص عام 2006.
وذكر تقرير أذاعته قناة »إيه بي سي نيوز« 
األميركية التلفزيونية أن اسم الكشميري كان 
مدرجا على قائمة تضم خمسة »إرهابيني« ترغب 
الواليات املتحدة في أن تعتقلهم باكستان أو 
تقتلهم في غضون شـــهرين. وذكر هذا املوعد 
النهائي خـــالل محادثات وزيـــرة اخلارجية 
األميركية هيالري رودهام كلينتون مع زعماء 

باكستانيني في إسالم آباد اول من  أمس.
وقد بث تنظيم القاعدة شريط ڤيديو جديدا 
بعد مقتل أســـامة بن الدن دعا فيه املســـلمني 
الذين يعيشون في الغرب الى اجلهاد في »أرض 
العدو«، حسب ما ذكر أمس األول املركز األميركي 

ملراقبة املواقع اإلسالمية »سايت«.
وتصل مدة شريط الڤيديو املؤلف من جزأين 

ساعة وأربعني دقيقة.
ومن بني اخلطباء في هذا الشـــريط هناك 
امين الظواهري، وكذلك االميركي ادام غادهان، 

املتحدث باسم التنظيم.
وقال غادهان باللغة اإلجنليزية وحســـب 
موقع سايت: ان املسلمني الذين يعيشون في 
الغرب هم »في مركز مهم جدا للعب دور حاسم 

في اجلهاد ضد الصهاينة والصليبيني«.
وأشار غادهان الى ان املسلمني في الواليات 
املتحـــدة بإمكانهم ومثل أي شـــخص آخر ان 
يحصلوا بسهولة كبيرة على أسلحة رشاشة 

من دون تقدمي أي وثيقة شخصية.

التنظيم يدعو في شريط جديد مسلمي الغرب إلى اجلهاد

غيتس يدعو إلى حوار دولي حول الهجمات اإللكترونية

واشنطن تنشر أسلحة جديدة في آسيا لتأمني دورها القوي 
عواصم ـ وكاالت: صرح وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس بأن 
الواليات املتحدة ستبقي على وجود 
عسكري »متني« في اسيا مدعوم 
بأسلحة متطورة حلماية حلفائها 
وضمــــان امن الطــــرق التجارية 

البحرية.
وقال غيتس في مؤمتر للدفاع 
في آسيا بحضور نظرائه اإلقليميني 
فــــي اجتماعهم بســــنغافورة، ان 
اجليش االميركي سينشر بطريقة 
اإلبقاء على وجودنا في  »تضمن 
شمال شرق اسيا وتعزيز وجودنا 
في جنوب شرق آسيا وفي احمليط 

الهندي«.
وأكد الوزير األميركي ان التزام 
واشنطن في املنطقة لن يتراجع بل 
سيتم توسيع الوجود العسكري 
عبر تقاسم تسهيالت في احمليط 

الهندي مع استراليا ونشر سفن 
قتالية جديدة من نوع »ال ســــي 
اس« في سنغافورة حيث حتصل 

عادة على تسهيالت.
و»ال سي اس« سفن سريعة 
وخفيفة مصممة للعمل في مياه 
الساحل غير العميقة واملياه حول 
سنغافورة وهي واحدة من اخلطوط 
البحرية التجارية األكثر ازدحاما 

في العالم.
وقال غيتس ان الواليات املتحدة 
تفكر في »تخزين« مؤن لتحسني 
الرد على الكوارث في املنطقة التي 
ضربتهــــا كوارث عــــدة من بينها 
الزلزال والتسونامي الذي ضرب 

اليابان في مارس.
وأكد وزير الدفاع الذي سيترك 
منصبه في نهاية الشهر اجلاري 
بعد 4 سنوات من العمل ان برامج 

األسلحة املخطط لها تشكل »قدرات 
اكثر مالءمة حلماية امن وسيادة 
وحريــــة حلفائنا وشــــركائنا في 
املنطقة«. كما تشمل ابقاء »الردع« 
النووي االميركي وسط استمرار 
املخــــاوف من األســــلحة النووية 

لكوريا الشمالية.
مــــن جهــــة أخرى قــــال وزير 
الدفاع األميركي في املؤمتر األمني 
اآلسيوي: »نأخذ التهديد اإللكتروني 

على محمل اجلد«.
وأضاف أنه مع ذلك فإن عملية 
إدراك الهجمــــات اإللكترونية في 
سياق سياســــة الدفاع اليزال في 
بدايته، وتساءل غيتس قائال: »ما 
الذي ميثل عمال هجوميا بالنسبة 
حلكومة ما؟ وما الذي ميثل عمال 
حربيا بشن هجوم إلكتروني والذي 

يتطلب نوعا من الرد؟«.

وقال إنه يتعني على كل الدول 
اعتبار الهجمات اإللكترونية مشكلة 
محتملة بالنســــبة لها، داعيا إلى 
»حوار أكثر انفتاحا بني الدول بشأن 

)الهجمات( اإللكترونية«.
وأردف: »أعتقد أنه ميكننا جتنب 
بعض التوترات الدولية اخلطيرة 
إذا استطعنا وضع  في املستقبل 
بعض قواعد الطريق مبكرا بقدر 
اإلمكان كي نــــدع الناس يعرفون 
ما أنواع املمارسات املقبولة، وما 
هو مرفوض منها، وما هي أنواع 
األفعال التي رمبا تعد في الواقع 

عمال حربيا؟«.
وأوضح وزير الدفاع األميركي 
أن بالده تتعرض لهجوم إلكتروني 

»طوال الوقت«.
وقال: »نشاهده من خالل مصادر 
متنوعة، وليس من دولة واحدة أو 

أخرى«. وأحجم غيتس عن تسمية 
أي مصدر للهجمات اإللكترونية 

على بالده. 
وبعد سنغافورة وصل غيتس 
الــــى كابــــول في زيــــارة مفاجئة 
ألفغانســــتان هي االخيرة قبل ان 
يتخلى قريبا عن مهامه، على ما افاد 

صحافي في »فرانس برس«.
ولم تكشف مدة زيارة غيتس 
امنية  وتفاصيلها سابقا ألسباب 
غير انه أفيد عــــن لقائه الرئيس 
األفغاني حميد كرزاي ومسؤولني 

افغان واميركيني.
كمــــا تفقــــد غيتــــس القوات 
البلد  األميركية املنتشرة في هذا 
قبل اسابيع قليلة من التاريخ الذي 
اعلنــــه الرئيس باراك اوباما لبدء 
االنسحاب العسكري دون الكشف 

عن حجم عملية االنسحاب.

إدواردز يدفع ببرائته من تهم صرف أموال حملته على عشيقته
واشنطنـ  أ.ف.پ: دفع املرشح 
ادواردز  السابق جون  الرئاسي 
ببراءته اول من امس من اتهامات 
باستغالل 900 الف دوالر من اموال 
احلملة االنتخابية للتغطية على 

عالقة اقامها خارج الزواج.
وتشمل عريضة االتهام املوجهة 
الى ادواردز )57 عاما( واملكونة من 
6 تهم منفصلة »االحتيال النتهاك 
القوانني اخلاصة بتمويل احلمالت 

االنتخابية الفيدرالية«.
وقد أصر العضو الدميوقراطي 
السابق مبجلس الشيوخ والذي 
أجنب طفال من عالقته مبخرجة 
سينمائية، على براءته من »انتهاك 

اي قوانني«.
وفي حديث للصحافيني خارج 
مبنى احملكمة في وينستون زيالم، 
بوالية كارولينا الشمالية، صرح 
ادواردز الى جانب ابنته الكبرى 
كيت قائال: »لم أخالف القانون وال 

اعتقدت يوما انني أخالفه«.
وتتعلق االتهامـــات مبئات 
اآلالف مـــن الـــدوالرات قدمهـــا 
متبرعان ثريان يقال ان ادواردز 
انفقها على التغطية على عالقته 

بعشيقته، رييل هانتر.

»يواجه اتهامات، لم توجه ألحد 
قط من قبل«.

وكان ادواردز احملامي الشاب، 
انتخب عضوا في مجلس الشيوخ 
عن والية كارولينا الشـــمالية، 
وسعى عامي 2004 و2008 للفوز 
بترشـــيح احلزب الدميوقراطي 

خلوض الرئاسة االميركية.
ادواردز االنتخابات  وخاض 
الرئاسية كنائب رئيس الى جانب 
املرشح الدميوقراطي جون كيري 
عام 2004، غير انهما خسرا امام 
اجلمهوري جورج دبليو بوش، 

الذي اعيد انتخابه.
ومتثل عريضة االتهام ضربة 
قوية لصورة ادواردز الرجل الثري 
والزوج واالب املثالي الذي تزوج 
حبيبته منذ ســـنوات الدراسة 
ورزق منها بـ 4 اطفال، وبدا ان له 
مستقبال زاهرا كأحد اهم األصوات 

باحلزب الدميوقراطي.
اليزابيث  وكانـــت زوجتـــه 
احملامية والناشطة، قد حشدت 
تعاطفا على مستوى البالد بعد 
ان كشفت عن صراعها مع سرطان 
الثـــدي. وقد وافتهـــا املنية في 
ديسمبر بعد سنني من معاناتها 

سرا من جراء اخليانات الزوجية 
التي اقترفها ادواردز.

وخالل ترشـــحه عام 2008، 
يفيد االتهـــام بأن ادواردز تلقى 
»اكثـــر من 900 الـــف دوالر في 
مسعى إلخفاء حقائق اعتقد ان 
الكشف عنها من شأنه اإلضرار 
بترشيحه«، بحسب مساعد املدعي 

االميركي العام الني بروار.
وتستند القضية في الكثير من 
اركانها الى اندرو يونغ، املساعد 
املقرب الســـابق الدواردز، الذي 
كان قد قال في بادئ االمر انه أب 
الطفل حتى يتمكن ادواردز من 
الرئاسة  مواصلة السباق نحو 
عام 2008. غير ان يونغ نشـــر 
الحقا كتابا كشف فيه عن تفاصيل 
العالقة بني ادواردز وعشـــيقته 
مفصال ما زعم انه عملية تغطية 
محكمة ومتشعبة، كما شهد امام 
فريق من احمللفني مبحكمة بوالية 

كارولينا الشمالية.
ادواردز بالعالقة  واعتـــرف 
السرية في اغسطس 2008 بعد 
انتهاء حملتـــه لكنه لم يعترف 
بانه ابو الطفل، حتى عاد فاعترف 

بذلك في يناير 2010.

وقد اعترف ادواردز بارتكاب 
أخطاء ال جرائم. وقال »اشك انني 
ارتكبت أخطاء أحتمل املسؤولية 
الكاملة عنها، وسأشعر بالندم ما 
حييت على ما تسببت به من أذى 
وألم لآلخرين«. ولم يتعني على 
ادواردز دفع كفالة، غير انه سلم 
جواز سفره للمحكمة التي امرت 
بعد مغادرته الواليات املتحدة.

من جانبـــه قال غريغ كريغ، 
الدفاع  الرئيسي بطاقم  احملامي 
عن ادواردز للصحافيني ان موكله 

)رويترز( جون ادواردز مع ابنته لدى خروجهما من احملكمة  

العبيدي كانت تريد الذهاب ألميركا وواشنطن تدين طردها
تفاعلت قضية طرد قطر لليبية إميان العبيدي 
التي كانت قد اتهمت جنود القذافي باغتصابها.

واستنكرت مفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة 
طرد العبيدي من الدوحة على منت طائرة عسكرية 

ونقلها الى بنغازي، رغم انها لم تكن تنوي 
العودة الى ليبيا )تردد انها كانت تريد الذهاب الى 
الواليات املتحدة(. ونقلت »واشنطن بوست« عن 
نانسي هولوهان )صديقة العبيدي، وهي أميركية 

من مدينة سان فرانسيسكو( انها كانت خائفة 
من العودة الى ليبيا. وأشارت الصحيفة الى ان 
العبيدي تعرضت لضغوط من الثوار كي تعود 

الى بالدها، وانها تعرضت لالنتقاد بسبب قولها 
انها لم تلق الدعم املطلوب منهم وخصوصا من 
املسؤول االعالمي في الدوحة محمود الشمام، 

ونقلت عن محمد علي، املسؤول في مجلس ثوار 
مدينة مصراتة واملقيم حاليا في الدوحة، انها لقيت 
»وقعتا صعبا« بسبب الشمام. وقد قالت الواليات 
املتحدة أمس األول انها تشعر باإلحباط ازاء قيام 

قطر بترحيل العبيدي.
وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية مارك 

تونر: »نشعر باإلحباط من عودتها بشكل قسري 
ونعتقد ان هذا انتهاك لألعراف االنسانية«.

محاكمة صحافيني لنشر أنباء عن اغتصاب سودانية


