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املغرب يخفف موقفه ضد االحتجاجات املطالبة بالدميوقراطية
الرباط ـ رويترز: انتهت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينتني رئيسيتني باملغرب دون اي 
عنف امس االول بعد ان خففت السلطات على ما يبدو موقفها ضد حركة مطالبة بالدميوقراطية، 
وجتمع االف االشخاص في ميدان رئيسي في مدينة الدار البيضاء ولكن لم يكن هناك اثر 
لشرطة مكافحة الشغب التي ضربت واصابت محتجني في مظاهرات سابقة.
وقال منعم اويحيى احد منظمي االحتجاج ان السلطات تعاملت مع املظاهرة بشكل تكتيكي 
ومبهارة من اجل تخفيف الغضب املكبوت من عنف الشرطة في املظاهرات السابقة، 

عربية وعالمية
»التعاون« يعتبر مبادرته األنسب للخروج من األزمة

اليمن: صالح يعود في غضون أيام.. والرياض تأمل توقيعه على املبادرة
بوقف إطالق النار الذي مت التوصل 
إليه بني كل من الشيخ صادق األحمر 
ونائب الرئي����س اليمني عبد ربه 
منصور هادي، وذلك رغم استمرار 
التجاوزات التي تقوم بها القوات 
املوالية للرئيس علي عبداهلل صالح 
والتي أدت إلى جرح اثنني من أنصار 
الشيخ مس����اء أمس االول ومقتل 

اثنني آخرين صباح امس«.
ونفي القيسي، في اتصال هاتفي 
مع وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( ما 
تردد في بعض وسائل اإلعالم عن 
أن القتيلني من آل األحمر، موضحا 
أنهما »من أفراد احلراسات املوالني 
للشيخ صادق بحي احلصبة ومت 
قتلهما بوساطة رصاص قناصة 
علي صالح التي التزال تخرق بني 
حني وآخر الهدوء الذي بات يخيم 

على احلي اآلن«.
م����ن جهته����م، طالب ش����باب 
اليمن  ف����ي  الش����عبية«  »الثورة 
بتش����كيل مجلس رئاسي انتقالي 
يضم كافة القوى الوطنية الدارة 
شؤون البالد وتشكيل حكومة بعد 
مغادرة الرئيس علي عبداهلل صالح 
البالد لتلقي العالج، وذلك في بيان 
تلقت وكالة فرانس برس نسخة 

منه االثنني املاضي.
التنظيمية  اللجن����ة  ودع����ت 
الوطنية  القوى  للش����باب »كافة 
واألطياف السياسية للبدء بتشكيل 
مجلس رئاسي مؤقت ميثل كافة 
الق����وى الوطني����ة يتولى تكليف 
حكوم����ة كف����اءات الدارة املرحلة 
االنتقالية«. كما دعوا الى »تشكيل 
مجلس وطني انتقالي ميثل الشباب 
وكافة القوى الوطنية والعمل على 
صياغة دستور جديد يلبي تطلعات 
اليمني للحرية والكرامة  الشعب 
والعيش الكرمي«. واكد الش����باب 
انهم يحتفلون »باجناز أول اهداف 
ثورتهم وهو اقص����اء صالح عن 
احلكم«. اال انه����م اكدوا على بدء 
»مرحلة جديدة من النضال السلمي« 
لذا تعهدوا مبواصلة اعتصاماتهم 
»حتى تتحقق كافة أهداف الثورة 

ومطالبها«.
هذا ويتوقع محللون ان يسهل 
رحيل صالح الى السعودية جهود 
تركه للحكم بعد رئاسته ألفقر دولة 
في العالم العربي لنحو 33 عاما.

كاميرون ونظيره االيطالي سلفيو 
بيرلس����كوني، كافة املس����ؤولني 
اليمنيني  املدنيني والعس����كريني 
إل����ى احترام الهدن����ة التي أعلنت 
مببادرة سعودية، بعد اشهر من 
االضطرابات وأعمال العنف التي 
تسببت في معاناة هائلة للشعب 

اليمني وخلفت دمارا كبيرا.
ودعا القادة األوروبيون األربعة 
في بيان مشترك اليمنيني إلى سرعة 
إيجاد طريق للمصاحلة في إطار 
من روح الوحدة الوطنية واحلوار، 
اس����تنادا للمقترحات التي قدمت 

ضمن املبادرة اخلليجية.
وأعربوا عن دعمهم الكامل لهذه 
املبادرة من اجل أن يتمكن الشعب 
اليمنى من اختيار قادته بصورة 
دميوقراطية، كما أعربوا أيضا عن 
الدعم  اس����تعدادهم لتقدمي كامل 

واملساندة لهذه املسيرة.
في سياق آخر أكد عبد القوي 
القيسي، مدير مكتب الشيخ صادق 
األحمر زعيم قبائل حاشد باليمن، 
استمرار االلتزام باالتفاق اخلاص 

األوروبي ميكيلي تشرفونه دورسو 
وفرنسا جوزيف سيلفا املستجدات 
الراهنة على الس����احة السياسية 
اليمنية واجلهود املبذولة لتحقيق 

األمن واالستقرار بالبالد.
وفي السياق نفس����ه وللمرة 
الثانية خالل أقل من 48 ساعة ترأس 
عبد ربه هادي نائب رئيس املؤمتر 
العام )احلزب احلاكم(  الش����عب 
اجتماعا موسعا بصنعاء ألعضاء 
اللجنة العام����ة للحزب والوزراء 
والقي����ادات السياس����ية. تناول 
االجتماع استعراض الوضع العام 
واملستجدات على الساحة الوطنية 
خاصة بعد االعتداء الذي تعرض 
له مس����جد النهدين بدار الرئاسة 
يوم اجلمعة املاضي، وأصيب فيه 
الرئي����س صالح وع����دد من كبار 
املسؤولني، باإلضافة إلى استشهاد 

7 من طاقم أمن الرئاسة. 
من جهة اخ����رى دعا الرئيس 
الفرنس����ي نيك����وال س����اركوزي 
واملستشارة األملانية اجنيال ميركيل 
ورئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 

عواصم � وكاالت: فيما يستمر 
الغموض مس����يطرا على مصير 
الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
رغم اعالن نائبه عبد ربه منصور 
ه����ادي ان الرئيس »في حتس����ن 
وتعاف كبير وسيعود الى ارض 
أكد  القادمة«،  االيام  الوطن خالل 
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي 
عب����د اللطيف الزيان����ي أمس، أن 
»املبادرة اخلليجية ال تزال متثل 
احلل األنسب، وميكن لدول املجلس 
تفعيلها ومتابعة تنفيذها، إذا أعلنت 
األطراف اليمنية جميعها املوافقة 

عليها«.
وقال في بيان ان »دول املجلس 
سعت من خالل املبادرة اخلليجية 
للعمل مع األطراف املعنية للخروج 
من األزمة تأكي����دا ملوقفها الثابت 
والداعم لليمن وشعبه الشقيق، 

ومبا يحقق آماله املشروعة«.
من جانب آخ����ر، نقلت وكالة 
االنباء الس����عودية ع����ن مجلس 
ان  الوزراء السعودي قوله أمس 
دول اخلليج العربية س����تواصل 
العمل على التوصل الى اتفاق لنقل 

السلطة في اليمن.
وذكرت الوكالة ان املجلس قال 
ان السعودية ستبذل كل جهد ممكن 
ملس����اعدة اليمنيني على الوصول 

الى حل سلمي.
واضاف����ت ان مجلس الوزراء 
يأم����ل في ان توق����ع كل االطراف 
املب����ادرة اخلليجي����ة حلل االزمة 
اليمنية واحلفاظ على امن اليمن 

واستقراره ووحدته.
داخليا وفيما يس����تمر صالح 
النقاهة بالس����عودية  في فت����رة 
بعد خضوع����ه لعملية جراحية، 
بدأ نائبه عبد ربه هادي ممارسة 
مهام الرئي����س بالكامل حيث أكد 
مصدر ميني مسؤول أنه ومبرافقه 
د. أبوبكر القربي وزير اخلارجية 
ود.يحيي الشعيبي وزير اخلدمة 
املدنية والتأمينات التقى أمس مع 
اللقاء  الدوري ألح����زاب  الرئيس 
املش����ترك )حتالف املعارضة( د. 

ياسني سعيد نعمان.
 في إطار هذه التحركات أيضا 
بح����ث نائب رئي����س اجلمهورية 
اليمنية امس في صنعاء مع سفراء 
بريطانيا جون ويلكس واالحتاد 

" "

صالح.. مبارك.. بن علي.. تشابه واختالف
اجلزيرة.نت: غادر الرئيس اليمني علي عبداهلل 

صالح بالده متوجها إلى السعودية بدعوى تلقي 
العالج من جراح أصيب بها جراء حوادث عنف 

صاحبت ثورة مواطنيه السلمية.
وتؤشر مغادرة صالح الحتمال أن تكون ثورات 

الربيع العربي قد جنحت بإطاحة ثالث رئيس 
عربي بعد التونسي زين العابدين بن علي 

واملصري حسني مبارك.
ورغم غموض املوقف في صنعاء، فإن سلطات 

صالح انتقلت حسبما أفادت األنباء إلى نائبه 
عبد ربه منصور هادي، وسط تقديرات حملللني 
عرب وغربيني، بأن ذهاب صالح للعالج بصحبة 

35 من أقاربه ومسؤولني كبار محسوبني 
عليه هو مخرج لألزمة اليمنية تدبرته اململكة 

السعودية.
إذا ما ثبت أن يوم سفر صالح إلى السعودية 

في 4 يونيو هو يوم سقوطه من سدة احلكم، 
فسيكون أكثر الرؤساء املخلوعني بقاء في 
احلكم حيث أمضى 33 عاما فيه )مقارنة بـ 

23 لنب علي و30 ملبارك( وأكثر الثالثة مقاومة 
لضغوط الشارع الساعي إلسقاطه.

وجوه الشبه بني الرؤساء الثالثة كثيرة، وكذلك 
طرق متسكهم بالسلطة وسعيهم لتوريثها 

ألقربائهم، لكن الالفت هو تشابه ردات فعلهم 
حيال الثورات ومتيز صالح بينهم في السعي 

لترويضها.
في هذا الصدد أشهر بن علي ومبارك وصالح 

امتناعهم عن توريث احلكم أو السعي إلى البقاء 
فيه لوالية جديدة منذ األيام األولى للثورات 

الشعبية في بلدانهم، وعني مبارك نائبا له ألول 
مرة منذ اعتالئه السلطة.

وسارع الرئيسان التونسي واملصري إلى 
استبدال احلكومات أمال في امتصاص غضبة 

الشعب إلى جانب استعانتهما باجليش 
بعد إخفاق الشرطة وأجهزة األمن في قمع 

االحتجاجات، في حني أبقى الرئيس اليمني على 
حكومته واستصدر من مجلس النواب ـ الذي 

يسيطر عليه حزبه احلاكم ـ قانونا لفرض حالة 
الطوارئ ال ينص عليه الدستور.

وفي حني لم تسجل وقائع الثورة على بن علي 
جلوءه إلى البلطجية لقمع االحتجاجات سعى 

كل من مبارك وصالح إلى هذه الوسيلة للضغط 
على احملتجني.

فحاول األول بالترهيب إخراج الشباب من 

ميدان التحرير، في حني سعى بلطجية الثاني 
وحرسه بالرصاص احلي إلخراج احملتجني من 
ساحات االعتصام في صنعاء )24 مايو( وتعز 

)31 مايو( موقعني أكثر من 50 قتيال من الشباب 
اليمنيني العزل.

وبينما لم تفسح تطورات األحداث في مصر 
وتونس املجال ألي تدخالت خارجية هادفة 

لوقف سفك الدماء، حاولت دول مجلس التعاون 
اخلليجي إيجاد مخرج مشرف لصالح واملقربني 
منه مينع مالحقته قضائيا على غرار ما حصل 

مع سابقيه.
لكنه امتنع عن استثمار هذه احملاولة، فأعلن 
موافقته على املبادرة اخلليجية ثم عدل عن 

توقيعها ثالث مرات رغم تعديلها.
لكن صالح بز نظيريه املصري والتونسي في 

قدرته على حشد قوة شعبية موالية له مبواجهة 
املعتصمني وأنصارهم من أحزاب اللقاء املشترك 

املعارض.
فكان ينظم حشدا أسبوعيا مبوازاة حشد 

املعارضة.
لكن ذلك خلق ظروفا النشقاق اجليش وإعالن 

مسؤولني ووزراء التحاقهم بثورة الشباب 
السلمية.

لكن الرئيس جلأ في املقابل لفزاعة تنظيم 
القاعدة، خصوصا بعد استيالء مسلحني غير 

معروفني على معسكرات للجيش في مدينة 
زجنبار في محافظة أبني نهاية مايو املاضي.

ورأى احمللل السياسي اليمني عبد الباري طاهر 
أن صالح يحاول تخويف الناس في خطاباته 

وخططه.
وقال »بعد تيقنه من الرحيل، يتصرف اآلن 

بروح ثأرية وانتقامية وأراد أن ينشر اخلوف 
وميزق اليمن ويتركه في حالة من الفوضى 

والصراع كأن يدفع بالقاعدة أو أي قوى 
متمردة خارجة على القانون من أجل إدخال 

البلد في حالة شاملة من الفوضى«.
في املقـــابل لم يتضــح حتى اآلن ما إذا كان 

الرئيس صالح قد تربـــح من وجوده على 
رأس احلكم أو استولى على أمــوال الدولة، 
رغم الشبهات التي أثارها معارضوه بهـــذا 

الصدد.
في حني باتــت األمــوال املستولى عليها من 
قبل الرئيسني املصري والتونسي وأقاربهما 

قضايا ثابتة يسعى قضاء البلدين للفصل فيها.

»أحرونوت«: إيران ستنتج أول قنبلة نووية خالل شهرين
وطهران تهدد برد صاروخي ساحق على أي عدوان 

العراق يشترط على تركيا رفع منسوب املياه
عواصم � وكاالت: قال املستشار 
الوزراء عبداحلسني  في مجلس 
الطاقة  اجلابري ان زيارة وزير 
التركي تانر يلدز تهدف الى إعادة 
تفعيل االتفاقية االقتصادية التي 
علقها العراق الشهر املاضي على 
خلفية استمرار أنقرة بحصر املياه 
في اراضيها، واضاف ان العراق 
اشترط على تركيا ضرورة رفع 
مستوى منسوب املياه وعدم بناء 
املزي����د من الس����دود على نهري 

الفرات ودجلة.
األمر الذي يربك سياسة العراق 
الزراعية واالروائية، واشار الى 
ان العراق يرى ضرورة ان تكون 
العالقات االقتصادية مبنية على 

مصال����ح مش����تركة وليس على 
حساب بلد من دون آخر السيما 
ما يتعلق بالعالقات االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية.
الناش����طة  الى ذلك، قاطعت 
ادور  العراقي����ة هناء  احلقوقية 
مؤمت����را عقدت����ه وزارة حقوق 
اإلنسان في بغداد أول من امس 
الوزراء نوري  وهاجمت رئيس 
املالكي الذي اتهم منظمات مدنية 
بأنها »متارس القتل« حتت اسم 
أنهى  حقوق اإلنس����ان، وبعدما 
املالكي واملبعوث اخلاص لألمم 
املتح����دة في الع����راق اد ملكرت 
كلمتيهم����ا في مؤمتر عن حقوق 
التابع لألمم املتحدة،  اإلنس����ان 

دخلت ادور قاعة املؤمتر حاملة 
الفتة عليها صور 4 أشخاص قالت 

انهم معتقلو رأي.
وصرخت في وجه املالكي فيما 
كانت أعمال املؤمتر تبث بشكل 
الهواء »أين كلمة  مباش����ر على 

منظمات املجتمع املدني؟«.
وأضافت الناشطة وهي رئيسة 
أقدم  »جمعية األمل« احلقوقية: 
لرئيس مجلس الوزراء »بوستر« 
يضم صور معتقل����ي رأي، أين 
ه����ؤالء؟ وأين حري����ة التظاهر 
السلمي والتجمع املدني؟ قبل ان 
يقوم حراس بطردها من القاعة.
العراقية  الس����لطات  وكانت 
أوقفت األسبوع املاضي 4 أشخاص 

بتهمة حيازة »بطاقات مزورة« 
خالل مش����اركتهم في تظاهرات 
مطالب����ة باإلص����الح وأحيل����وا 

للمحاكمة.
ورفض����ت ادور اتهام املالكي 
لبعض منظمات حقوق اإلنسان 
باإلرهاب، وقالت »أيعقل ان نتهم 

باإلرهاب؟«.
وكان املالك����ي قال في كلمته 
انه »يج����ب االلت����زام بضوابط 
حقوق اإلنسان، ولكن ولألسف 
الشديد وكما شاهدمت في شاشات 
التلفزيون فهناك منظمات حلقوق 
اإلنس����ان تعمل حتت هذا االسم 
ف����ي احلقيق����ة متارس  ولكنها 

القتل«.

عواصم � وكاالت: أكدت صحيفة 
»يديعوت احرنوت« االسرائيلية 
امس ان ايران باتت قريبة جدا من 

انتاج قنبلة نووية.
ونقلت الصحيفة عن الباحث 
جورجي جون����ز الذي يعمل في 
مؤسسة »راند للتعاون البحثي في 
الواليات املتحدة« قوله »انه تبقى 
شهران فقط من اآلن حتى تتمكن 

ايران من حتقيق هذا االجناز«.
واضاف جونز »ان معدل قدرة 
ايران على تخصيب اليورانيوم 
كبير وهو يكفي من اجل انتاج اول 
قنبلة نووية خالل 8 اسابيع من 
اآلن«. وذكر »انه على الرغم من 
التقارير التي حتدثت عن نكسات 
في البرنامج النووي اإليراني اال 
ان نظام احلكم هناك يسير بثبات 
نحو امتالك أول قنبلة نووية«.

وعبر عن األسف »ألنه لم يعد 
لدى الوالي����ات املتحدة أي خيار 

لوقف هذا البرنامج اإليراني حتى 
بالقوة العسكرية«.

واستند جونز في رؤيته هذه 
الى ما خلصت اليه اخيرا الوكالة 
الدولي����ة للطاق����ة الذرية والتي 
نشرت قبل نحو اسبوعني وأكدت 
ان صناعة اول قنبلة نووية في 
ايران ستستغرق نحو شهرين.

وش����دد على »ان وقف ايران 
س����يتطلب من الواليات املتحدة 
نش����ر قواتها عل����ى األرض ألن 
الضربات اجلوية لن تكون كافية 
لتحقي����ق هذا الهدف«. وقال »ان 
ايران جنحت في انتاج نحو 38.3 
كيلوغراما من اليورانيوم املخصب 

بنسبة %19.7«.
واضاف »ان����ه اذا ما واصلت 
اجه����زة الطرد املرك����زي عملها 
ف����إن األمر  بقدرته����ا احلالي����ة 
سيستغرق ش����هرين من النظام 
اإليراني النتاج 20 كيلوغراما من 

اليورانيوم املخصب بنسبة تصل 
الى 90% من الكمية الالزمة إلنتاج 

رأس حربي نووي.
في املقابل، هدد رئيس مجلس 
الش����ورى اإلس����المي في إيران 
)البرملان( عل����ي الريجاني برد 
صاروخي »مدمر« ضد من يحاول 

مهاجمة بالده.
ونسبت وكالة »مهر« اإليرانية 
شبه الرسمية امس الى الريجاني 
قوله في كلمة خالل مراسم إحياء 
ذكرى وفاة ممثل الولي الفقيه في 
مدينة بابل بشمال البالد »كل من 
تسول له نفس����ه مهاجمة إيران 
سيواجه برد صاروخي مدمر من 

قبل اجلمهورية اإلسالمية«.
الداخلي،  وعل����ى الصعي����د 
تواصل����ت انتق����ادات معس����كر 
الرئيس  احملافظ����ني ألوس����اط 
محمود احمدي جناد رغم الدعوة 
التي وجهها املرشد  التهدئة  الى 

األعلى للجمهورية آية اهلل علي 
خامنئي.

وانتقد مجتبى ذو النور معاون 
ممثل املرشد لدى حراس الثورة 
امس بش����دة »التيار املنحرف« 
الذي يتزعمه بحسب احملافظني 
اصفنديار رحيم مش����ائي مدير 

مكتب الرئيس االيراني.
ونقلت وكالة انباء مهر عنه 
قول����ه ان »التيار املنحرف يريد 
إضعاف أسس النظام اإلسالمي، 
وهذا االنحراف يشكل اكبر خطر 
م����ن كل االنحراف����ات في تاريخ 
الشيعة« الذين يشكلون أغلبية في 
ايران. وطلب مجددا من الرئيس 
االيراني إقالة مستشاره »للتخلص 
م����ن قائد الث����ورة اجلديدة« في 
اشارة الى املعارضة اإلصالحية 
التي أزاحها احملافظون بعد إعادة 
انتخاب الرئيس احمدي جناد في 

يونيو 2009.

البرتغال: فوز كبير لليمني في االنتخابات 
وباسوس كويلو رئيسًا للوزراء

ستراوس ـ كان يدفع ببراءته من جميع التهم
املنسوبة إليه واجللسة املقبلة 18 يوليو 

واصالحات صارم لثالث سنوات. 
وقال باس����وس كويلو »سافعل 
كل ما هو ممك����ن الؤكد جلميع 
الذي����ن يراقبوننا من اخلارج ان 
البرتغال لن تكون عبئا على دول 
اخرى اقرضتنا م����ا كنا بحاجة 
اليه لنتحمل مسؤولياتنا ونفي 
بالتزاماتنا«. وخالفا ملا حصل في 
اليونان وايرلندا، فقد تعهدت جميع 
البرتغال باستثناء  االحزاب في 
اليسار املعارض لليبرالية بااللتزام 
بشكل صارم بشروط القرض على 
ثالث سنوات الذي فاوضت عليه 

احلكومة املستقيلة.

ضامنا لنفسه غالبية واسعة مع 
احلزب الش����عبي اليميني الذي 
ف����از ب� 24 مقعدا، وفاز اليس����ار 
ب� 24 مقعدا  املعارض لليبرالية 
بينها 16 للتحالف بني االشتراكيني 
واخلضر، وثمانية للكتلة اليسارية 
)يسار متطرف(، مسجال تراجعا 
كبيرا. وحرص باسوس كويلو 
في اول تصريح بعد اعالن فوزه 
على طمانة دائني البرتغال التي 
اجرت للتو مفاوضات مع االحتاد 
االوروبي وصندوق النقد الدولي 
حول خطة مس����اعدة بقيمة 78 
مليار يورو مقابل برنامج تقشف 

أ.ف.پ: حق����ق   �  لش����بونة 
البرتغالي فوزا كاس����حا  اليمني 
التي  التشريعية  في االنتخابات 
ج����رت امس االول عل����ى خلفية 
ازمة مالية خطيرة، ملحقا هزمية 
كبرى برئيس الوزراء االشتراكي 
جوزيه سوكراتس الذي سيحل 
محله الليبرالي الوسطي بيدرو 
باسوس كويلو. ومن اصل 226 
التناف����س عليها  مقعدا ج����رى 
داخل البرتغ����ال، حصل احلزب 
االجتماعي الدميوقراطي بزعامة 
بيدرو باسوس كويلو على 105 
مقاعد مقابل 73 للحزب االشتراكي، 

وعندما وجه اليه السؤال ملعرفة ما 
اذا كان يقر بذنبه او يدفع ببراءته 
من س���بع تهم موجهة اليه، اجاب 
»لست مذنبا«، وكان ستراوس كان 
وصل الى احملكمة قبل بضع دقائق 

بصحبة زوجته آن سانكلير. 
الفرنسي  الوزير   ومت توقيف 
السابق في 14 مايو عندما كان يهم 
باملغادرة متوجها الى فرنسا. وتتهمه 
عاملة فندق في الثانية والثالثني من 
العمر بالعنف اجلنسي ومحاولة 
اغتصابها في فندق س���وفيتل في 

مانهاتن.
 ووضع املدير العام الس���ابق 
لصندوق النقد الدولي قيد االقامة 
اجلبرية في منزل فخم في مانهاتن 
بعد ان دفع كفال���ة قدرها مليون 

دوالر.
 واتهم س���تراوس كان رسميا 
في احملكم���ة العليا ف���ي مانهاتن 
مبحاول���ة اغتصاب خادمة بفندق 
سوفيتل نيويورك تبلغ من العمر 

32 عاما. 

التي تتهمه بها عاملة فندق، مما ميهد 
الجراء محاكمته امام هيئة محلفني، 
وحدد القاضي موعد اجللسة املقبلة 

في 18 يوليو.
 وقد وقف ستراوس كان وهو 
اللون مكتوف  يرتدي بزة كحلية 
اليدين امام القاضي مايكل اوبوس، 

 نيويورك � وكاالت: دفع دومينيك 
ستراوس كان مدير صندوق النقد 
الدولي الس���ابق ببراءته أمس من 
تهم باالعتداء اجلنسي على خادمة 
ف���ي فندق بنيوي���ورك في قضية 
أفقدته وظيفته وفرصة ترش���حه 

في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
 وذكرت صحيف���ة »نيويورك 
تامي���ز« األميركي���ة � ف���ي تقرير 
أوردته عل���ى موقعها اإللكتروني 
� أنه خالل اجللسة التي استمرت 
ألربع دقائق قال ستراوس »أنفي 
أنني مذنب في التهم العديدة املوجهة 
إلي«، ونقلت الصحيفة عن شهود 
قولهم إنه في الوقت الذي دخل فيه 
املدير السابق لصندوق النقد الدولي 
قابله احملتجون م���ن احتاد نقابة 
الفنادق بالصياح بعبارة  خادمي 

»يا للعار«.
 ومن ناحية أخرى، أكد محامي 
أنه سيقول في دفاعه أن حدوث أي 
لقاء جنسي قد مت باالتفاق، كما ان 
تأكيده براءته من اجلرائم اجلنسية 

دومينيك ستراوس كان لدى خروجه من قاعة احملكمة امس

بيدرو باسوس كويلو

االنتقادات لنجاد مستمرة رغم دعوة خامنئي للتهدئة

ناشطة عراقية تصرخ في وجه املالكي منتقدة غياب حرية الرأي والتعبير


