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طوكيو ـ د.ب.أ: انضم رئيس 
الوزراء الياباني ناوتو كان أمس 
األول إلى املسؤولني السابقني الذين 
الذي  الرفيع  شغلوا هذا املنصب 

يبقى فيه ألكثر من عام.
غير أن كان، الذي جنا من اقتراع 
برملاني بحجب الثقة عن حكومته 
في وقت ســــابق الشهر اجلاري، 
أعلن في وقت سابق أنه سيغادر 
املنصب وســــط ضغوط متزايدة 

تهدف لتنحيه عنه.
املتوقع أن يتولى قيادة  ومن 
البــــاد رئيــــس وزراء جديد في 
غضون شــــهر، ليكون الثالث بني 
الدميوقراطي  أعضــــاء احلــــزب 
الياباني الذي تولى مقاليد األمور 

في سبتمبر 2009.
وكان الفوز الساحق الذي حققه 
احلزب في انتخابات عام 2009، بعد 
نحو نصف قرن من حكم احلزب 
الليبرالي الدميوقراطي، دليا على 
تطلعات الناخبني وآمالهم الكبيرة 

املعلقة على احلزب.
ولكن يوكيو هاتوياما، سلف 
كان، لــــم يتمكن مــــن البقاء في 
الســــلطة ألكثر من ثمانية أشهر، 
كما لم يتمكن أي من زعماء احلزب 
أبي  ـ شــــينزو  الثاثة  الليبرالي 
وياســــو فوكودا وتارو أسو ـ من 

االحتفاظ باملنصب لعام كامل.
وتولــــى كان رئاســــة الوزراء 
عقب اســــتقالة هاتوياما املفاجئة 
وســــط تراجع مؤشــــرات تأييده 
بسبب موقفه املتضارب إزاء قاعدة 
عسكرية أميركية تقع في جزيرة 

أوكيناوا جنوبي اليابان.
وأحد األسباب الرئيسية وراء 
تغير الوجوه على منصب رئيس 
الوزراء بهذه السرعة، هو الهياكل 
احملدودة األفق لألحزاب السياسية 
اليابانية والتي لم تشــــهد تغيرا 
ملموسا منذ احلرب العاملية الثانية، 
ومن ثم فإن األحزاب ال تفرز قيادات 

قوية مستقرة.
وقال احملللون إن انتقال السلطة 
الليبرالــــي للحزب  من احلــــزب 
الدميوقراطــــي الياباني لم يحدث 

تغيرا في هذه األمناط.
وفي هذا الصدد، يقول تومواكي 
إيواي، أســــتاذ العلوم السياسية 
بجامعة نيهون: »إن األساس الذي 
تقوم عليه األحزاب ضعيف، كما 
أنها ليست منظمة بشكل جيد وغير 
مؤسسة على معتقدات سياسية 
راســــخة«. وأشــــار إيواي إلى أن 
برامــــج األحزاب حتظــــى بأهمية 
خال احلمات االنتخابية إال أنها 
تصدر دون إجمــــاع حزبي، ومن 
ثم ال يشعر نواب البرملان بوخز 
الضمير عندما ينكثون عن الوعود 
التي أوردتها البرامج احلزبية، ما 

يزيد خيبة أمل الناخبني.
وأضاف »إنهــــم يعتقدون أن 
كل ما عليهــــم فعله هو الفوز في 
االنتخابات، أو متلك زمام السلطة«. 
وأوضــــح أن األحزاب تعتمد على 
شعبية املرشحني لدى اختيار قادة 
جدد، وال تعول كثيرا على مؤهات 
أولئك املرشحني. »يتم اختيار زعيم 
احلزب كواجهة للحزب.. لذا عندما 
يفقد شعبيته.. يبدأ أعضاء احلزب 

في التفكير في بديل«.
وكان آخر خمس رؤساء وزراء 
في اليابان يحظون بنسب تأييد 
مرتفعة تتــــراوح بني 60% و%70 
فــــي بداية فترة حكــــم كل منهم، 
غير أن معدالت تأييد حكوماتهم 
تراجعت بنحو 20% عندما غادروا 

املنصب.
كان جونيشيرو كويزومي آخر 
رئيس وزراء متكن من البقاء في 
منصبــــه لفترة طويلــــة )2001 ـ 
2006( حيث جنح في اإلبقاء على 
نسب تأييده مرتفعة، ليظل رئيسا 
للوزراء طوال خمسة أعوام وخمسة 
أشهر. وقد هوت شعبية كان بعد 
أن اقترح زيــــادة الضرائب، وهو 
مشروع له حساســــية سياسية 
في اليابان، وجاء قبيل انتخابات 
مجلس املستشــــارين في  يوليو 

املاضي.
كما واجه كان انتقادات بسبب 
استجابة حكومته املتأخرة وغير 
املائمة لكارثة الزلزال املدمر الذي 
ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 
مارس املاضي والذي تلته موجات 
مد عاتية )تسونامي(، وكارثة في 
محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة 

النووية.
فبعــــد مــــرور حوالــــي ثاثة 
أشــــهر على الكارثة، اليزال نحو 
مائة ألف شــــخص يعيشون في 
مخيمات إيواء، عاوة على البيانات 
املتواصلة عن التسربات اإلشعاعية 
واإلدارة املتخبطة لألزمة في محطة 
فوكوشيما، وقد تسبب ذلك كله 
في تعــــرض كان التهامات بعدم 

الكفاءة.
قضــــى كان، ذلــــك الناشــــط 
الذي حتول لنائــــب في البرملان، 
معظم حياته السياسية مشغوال 
الداخلية، ولكنه يفتقر  بالقضايا 
إلى احلنكة الديبلوماسية واخللفية 

االقتصادية.
يقــــول النقــــاد إنه رغــــم هذا 
القصور، متكن كان من البقاء ألن 
وسائل اإلعام ساندته بشكل غير 
مباشر مبهاجمة خصومه الرئيسيني 
في أوساط حزبه، مبا في ذلك زعيم 

احلزب السابق إيشيرو أوزاوا.

ملاذا ال يطول مقام 
مسؤولي اليابان 

في مناصبهم؟

عضو كنيست تدعو الستخدام »قنابل 
اإلسهال« ضد مهاجمي احلدود

السلطة تصرف الرواتب
من منحة جزائرية وحماس تتهمها 

باعتقال خمسة من أنصارها

اقترحت عضو الكنيســـت اإلسرائيلي ليئا شمطوف من 
حزب »إســـرائيل بيتنا« الذي يقوده افيغدور ليبرمان، أن 
يقوم جيش االحتال اإلســـرائيلي باســـتخدام غاز يتسبب 
باإلسهال بدل الغاز املسيل للدموع، وذلك لردع املتظاهرين 

الذين يحاولون اختراق احلدود التي وضعتها إسرائيل.
 وبحسب »األهرام« ذكرت شمطوف أنها تلقت بعد أحداث 
يوم »النكسة« توجهات كثيرة من مواطنني قلقني، اقترحوا 
حلوال تصعب من مهمة املتظاهرين دون أن تعرض حياتهم 

للخطر.
فحسب أقوالها، فإن أحد الذين توجهوا لها اقترح استبدال 
الغاز املســـيل للدموع بغاز اإلسهال الذي مت استخدامه ضد 

متظاهرين في بريطانيا قبل بضع سنوات.
وتوجهت شمطوف برسالة رسمية إلى اجليش اإلسرائيلي 

حتثه على الفكرة التي القت استحسانها.
وكتبت في رسالتها »إن املتظاهرين العرب اعتادوا على 
رائحة الغاز ومتكنوا من التعايش معه وعليه، على اجليش 
أن يقوم بتجربة مـــواد إضافية من أجل تفريق املظاهرات. 
ال أعتقد أن مئات املخربني الذين يحاولون اختراق حدودنا 
سيكونون على استعداد للمضي في خطوتهم إذا كانت النتائج 
النهائية ستؤدي بهم إلى سلوكيات غريبة ناجتة عن اإلسهال 

رجاال ونساء في املنطقة التي سيتواجدون بها«.
 وأضافت شـــمطوف أنها اقترحت علـــى اجليش أيضا، 
استخدام الرغوة التي تسبب التزحلق »في كل العالم تطوروا 
فيما يتعلق باستخدام مواد تفريق املظاهرات، وعندما نقوم 
نحن بإطاق النيران باجتاههم نبدو أننا غير إنسانيني. أنا 
أقترح توســـيع خيارات احلماية علـــى احلدود من مختلف 
اجلهات. في حال لم تردع هذه الطرق املتظاهرين وشـــكلوا 
خطورة على اجلنود فإنه لن يكون هناك مفر من استخدام 

النيران احلية«.

رام اهللـ  يو.بي.آيـ  د.ب.أـ  أ.ش.أ: اعلنت احلكومة الفلسطينية 
بزعامة سام فياض انها ستبدأ امس صرف رواتب موظفيها عن 

الشهر املاضي بعد تلقيها منحة مالية مقدمة من اجلزائر.
وقال احملاسب العام للحكومة يوسف الزمر في تصريحات 
اذاعية ان الرواتب ستكون متاحة للموظفني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة اعتبارا من مساء امس عبر الصراف اآللي في جميع 
البنوك احمللية وغدا عبــــر مقار البنوك. وذكر الزمر ان املنحة 
اجلزائرية البالغة 26.4 مليون دوالر وصلت الى خزينة السلطة 

الفلسطينية مبا ميكنها امتام عملية صرف الرواتب.
ونفى ان تكون احلكومة بصدد افتعال ازمة معينة، مشيرا الى 
ان املشكلة تكمن في ان قيمة الرواتب واشباه الرواتب تبلغ نحو 
725 مليون شيكل شهريا، فيما تبلغ قيمة ايرادات السلطة بني 

330 و350 مليون شيكل اي بعجز يبلغ 350 مليون شيكل.
في ســــياق آخر، أظهر اســــتطاع للرأي أعده مركز القدس 
لإلعام واالتصال رضا اجلمهور الفلسطيني عن الطريقة التي 
يدير بها الرئيس محمود عباس السلطة الوطنية وأن الشعب 
الفلســــطيني يفضل حكومة مستقلني. من جهة اخرى، اتهمت 
حركة حماس امس األجهزة األمنية باعتقال خمسة من أنصارها 

في الضفة الغربية واستدعاء أربعة آخرين.
وقالت حماس في بيان تلقت »يونايتد برس انترناشونال« 
نسخة منه »صعدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من حملة 
االعتقاالت السياســــية التي تشــــنها في أوساط املواطنني غير 
آبهة بالدعوات املكثفة التي تنادي بوقف االعتقاالت السياسية 

وتطبيق املصاحلة الفلسطينية«.
وذكرت ان جهاز األمن الوقائي في طولكرم اعتقل األســــير 
احملرر مراد سمور والشــــاب عمر احلاج علي من املدينة، فيما 
اعتقل اجلهاز نفســــه جمال العدم عضو مجلس إدارة اجلمعية 
اخليرية اإلسامية في بيت أوال وبعد احتجازه لعدة ساعات في 
املقر والتحقيق معه أفرجوا عنه وطلبوا منه العودة للمقابلة 

يوم األربعاء املقبل.

أردوغان يستفيد من األزمة مع إسرائيل في االنتخابات التشريعية 

احلكومة التركية جتري إعادة هيكلة وتشكيل 6 وزارات جديدة 
ـ وكاالت: كشـــف  عواصم 
رئيس احلكومة التركية رجب 
طيب أردوغان عن خطط إلعادة 
هيكلة بعض الوزارات وتشكيل 
6 وزارات جديدة بينها وزارة 

»االحتاد األوروبي«.
ونقلت وسائل إعام تركية 
عـــن أردوغان قوله في مؤمتر 
إنه سيجري تشكيل  صحافي 
6 وزارات جديدة بينما ستدمج 
الـــوزارات املوجودة  بعـــض 

األخرى.
وأشـــار إلى أن الـــوزارات 
اجلديدة ستشمل »التخطيط 
العائلي واالجتماعي واالحتاد 
األوروبي واالقتصاد والشباب 
والرياضة واجلمارك والتجارة 

والتنمية«.
وستصبح وزارة الصناعة 
والتجـــارة وزارة الصناعـــة 
والتكنولوجيا وستدمج وزارة 
البيئة واحلراجة بوزارة اإلسكان 
لتصبح وزارة البيئة واحلراجة 

والتحضر وســـتصبح وزارة 
الزراعة وزارة الغذاء والزراعة 
وتربية املاشية. وتضم احلكومة 
اجلديدة 25 وزيرا بينهم رئيس 

احلكومة.
وقال اردوغان إن احلكومة 
التي ستشكل بعد االنتخابات 
البرملانية املزمعة في 12 يونيو 
ســـتتألف على أساس النظام 

الوزاري املعاد هيكلته.
في هذا الصدد، تثير خيارات 
النظام التركي قلق حلفائه جلهة 
األزمة احلادة مع حليفته السابقة 
إسرائيل ودعمه حلركة حماس 
وتقاربه من ايران، اال انها في 
الوقت نفسه تخدم ولو جزئيا 
الوزراء رجب  شعبية رئيس 
طيب اردوغان الذي سيترشح 
االحـــد لوالية ثالثة على رأس 

احلكومة.
وقبـــل عام متامـــا تظاهر 
أمام  عشرات آالف األشخاص 
املساجد في اسطنبول هاتفني 

»فلتســـقط إسرائيل« و»نحن 
جنود حماس« احلركة االسامية 
التي تسيطر على قطاع غزة.

وكانت التظاهرات تتم بشكل 
شبه يومي احتجاجا على اعتداء 
فرقة كوماندوس اسرائيلية على 
سفينة مافي مرمرة التركية في 
31 مايو في عرض البحر عندما 
حاولت كسر احلصار املفروض 
على قطاع غزة لنقل مساعدات 
انسانية، مما ادى الى مقتل 9 

اتراك.
وكان األكادميي احمد انسل 
علـــق آنذاك علـــى التظاهرات 
بالقول »انها لصالح اردوغان 
سياســـيا وســـتدعمه للعام 

.»2011
 واعتبر حسن جمال احملرر 
في صحيفة »ملييت« عشـــية 
االنتخابات التشريعية املقررة 
فـــي 12 يونيو »هذا ما يحصل 

فعا«.
واذا لم تستخدم احلكومة 

االســـامية احملافظة التعابير 
نفســـها كاملتظاهريـــن، اال ان 
رد فعلها لم يكن اقل قوة فقد 
استدعت سفيرها واعلن الرئيس 
عبداهلل غول ان العاقات بني 
السابقني »لن تعود  احلليفني 
ابدا الى ما كانت عليه«، واألزمة 

التزال على حالها اليوم.
واوضح حســـن جمال ان 
»التصريحات املعادية السرائيل 
تزيد شعبية اردوغان لدى الراي 
العام، الن هناك مشاعر معادية 
إلســـرائيل التـــزال موجودة 
لـــدى الطبقة السياســـية في 
تركيـــا ونحـــن ال نتكلم فقط 
عن األوســـاط االسامية، فهذا 
الشعور ناحظه بني القوميني 

وانصار اتاتورك«.
وهذه هي األوساط التي يأمل 
اردوغان في احلصول على أعلى 
نســـبة من األصوات فيها، ما 
سيمكنه بالتالي من حتقيق فوز 

ساحق في االنتخابات.

إال ان املعلق السياسي سامي 
كوهني الـــذي يعمل ايضا في 
»ملييت« اشـــار الى ان األزمة 
مع اسرائيل والدعم الذي يكرره 
التركي حلركة حماس  النظام 
غابا بشكل شبه تام عن احلملة 

االنتخابية.
وقال كوهني ان »اسم مافي 
مرمرة لم يلفظ مرة واحدة خال 
احلملـــة االنتخابية اال ان هذه 
األزمة عززت صورة اردوغان«، 
املدافعني عن  الذي بات احـــد 
الفلســـطينية سواء  القضية 

داخل تركيا او خارجها.
وتزايد الشعور بان تركيا في 
ظل حكومة اردوغان تبتعد عن 
الغرب مع تقربه في السنوات 
ايـــران والدول  االخيرة مـــن 

العربية املجاورة.
كما ان انقرة صوتت مؤخرا 
ضد فرض عقوبات دولية على 
ايران التي يشتبه في انها تسعى 

القتناء الساح النووي.

هيئة احلوار الوطني في سورية: احلوار 
مفتوح للجميع حتت سقف الوطن

عقدت هيئة احلوار الوطني التي أطلقت مؤخرا في سورية 
اجتماعا برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس اجلمهورية تابعت 
خالله مناقشة أسس ومحاور وآليات احلوار الوطني الشامل.

وتركزت املناقشات حول ضرورة أن يكون احلوار مفتوحا للجميع 
حتت سقف الوطن وملختلف الشخصيات الوطنية والفكرية 
والقوى واألحزاب واملنظمات السياسية والشعبية الشابة من 

أجل توفير أجواء التواصل في املجتمع وتوسيع قاعدة املشاركة 
ومناقشة جميع القضايا واألفكار التي من شأنها حتقيق مصلحة 

البالد العليا وحماية أمنها ضد أي تدخل خارجي.
ورأت الهيئة أن أسس ومحاور احلوار الوطني تشكل محطة انطالق 

نحو حراك سياسي مهم وخطوات قادمة في هذا السياق تعبر عن 
جميع التطلعات الوطنية للشعب السوري مبختلف شرائحه وقواه 

احلية املؤمتنة على صياغة مستقبله في مختلف املجاالت.
وكان املستشفى العسكري بالالذقية ومستشفى تشرين العسكري 

بدمشق واملستشفى العسكري بحمص جثامني ثمانية شهداء من 
عناصر اجليش والقوى األمنية اغتالتهم التنظيمات اإلجرامية 

املسلحة في منطقة جسر الشغور بإدلب وحمص أثناء تأديتهم 
واجبهم في حفظ األمن وحماية املمتلكات العامة واخلاصة من أيدي 

اإلجرام والتخريب.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

أوروبا تعد جلولة جديدة من العقوبات االقتصادية.. وسكان جسر الشغور يفرون للقرى املجاورة

امللف السوري أمام مجلس األمن بضغط فرنسي وبريطاني
وكاميرون يدعو موسكو وبكني إلى االحتكام إلى الضمير

عواصــــم ـ وكاالت: دخلــــت 
الضغوط الدولية على احلكومة 
السورية مرحلة جديدة أمس مع 
طرح فرنسا وبريطانيا مشروع 
قرار يدين عمليات »القمع« التي 
متارسها بوجه املتظاهرين أمام 
مجلــــس األمن الدولــــي. وفيما 
كان خطر الڤيتو الروســــي أو 
إقرار املشروع  الصيني يواجه 
طالب رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميــــرون أمس كا من 
بكني وموسكو بدعمه، وقال أمام 
البرملان إن بريطانيا »لن تقف 
صامتة« مشــــيرا إلى انه إذا ما 
حاولت الدولتان استخدام حق 
النقض )الڤيتو( ضد القرار فإن 

»األمر متروك لضميرهم«.
وقال كاميرون إن هناك »تقارير 
موثوقة عن آالف القتلى ونحو 10 
آالف اعتقلوا والعنف الذي يقابل 
به احملتجون واملتظاهرون غير 

مقبول متاما«.
وأضاف »اليوم في نيويورك 
سوف تعرض بريطانيا وفرنسا 
قرارا في مجلس األمن الدولي يدين 
القمع ويطالب باملساءلة ووصول 

املساعدات اإلنسانية«.
وكانت بريطانيا وفرنســــا 
واملانيا والبرتغال وزعت مسودة 
قرار يدين سورية ملجلس االمن 
الشهر املاضي، لكن ديبلوماسيني 
قالوا ان بريطانيا أعدت نسخة 

تنطوي على لهجة أشد.
فــــي ســــياق مــــواز، قــــال 
ديبلوماســــي اوروبــــي رفيــــع 
للصحافيني أمس ان دول االحتاد 
االوروبي تعد جولة جديدة من 
العقوبات تســــتهدف الشركات 

السورية.
وقال الديبلوماسي الذي طلب 
عدم نشر اســــمه ان العقوبات 
االضافية جزء من جهود »منسقة 
لزيادة الضغــــط على حكومة 
الرئيس بشــــار االســــد النهاء 
حملة ضد متظاهرين مطالبني 

بالدميوقراطية«.
وقال للصحافيني »نعكف على 
اعداد مجموعة ثالثة من العقوبات 
التي ستستهدف الشركات، القطاع 

االقتصادي«.
على صعيد آخر، اعرب رئيس 
الــــوزراء التركــــي رجب طيب 
اردوغان مجددا أمس عن قلقه 
حيال استمرار تدهور االوضاع 

املدينة  متظاهرين مساملني في 
التي تقع علــــى بعد حوالي 20 

كيلومترا من احلدود التركية.
املتعلقة  األقــــوال  وتفاوتت 
الذي بدأ في جســــر  بالعنــــف 
الشــــغور يوم اجلمعة املاضي 
بني الرواية الرسمية التي تقول 
ان مسلحني نصبوا كمينا لقوات 
األمن والسكان الذين يتحدثون 

عن مترد داخل اجليش.
وقال سكان في جسر الشغور 
التي يسكنها عشرات اآلالف إنهم 
يحتمون من الهجمات ويتأهبون 

لها. 
من جهته، قال رامي عبدالرحمن 
الســــوري حلقوق  من املرصد 
اإلنسان ان القوات انتشرت في 
قرى حول جسر الشغور منها 
قرية أريحا إلى الشــــرق وعلى 
الاذقية  الســــريع بني  الطريق 

وجنوب غرب الباد.
ومضى يقول إن أغلب السكان 
غادروا البلدة ألنهم خائفون من 
العمليات العسكرية. وأضاف ان 
الناس فــــروا إلى قرى مجاورة 
قريبة من احلدود التركية وان 
األطبــــاء واملمرضــــات رحلوا 

ايضا.

تعزيزات عسكرية لتنفيذ عملية 
امنية تهدف الستعادة األمن في 

تلك املنطقة.
في السياق ذاته، ذكرت تقارير 
اعامية أن 200 شخص على األقل 
من سكان مدينة جسر الشغور 
السورية فروا إلى تركيا خوفا من 
التنكيل بهم في أعقاب االعتداءات 
الدامية التي شهدتها املدينة على 

عناصر أمنية.
وذكــــرت صحيفــــة »زمان« 
التركية اليومية الصادرة أمس 
أن السوريني الفارين إلى تركيا 
يخشون هجوما انتقاميا من قبل 

قوات حكومية.
ونفــــت مصادر مــــن وزارة 
اخلارجية التركية صحة التقارير 
التي حتدثت عن تعليق ســــفر 
الســــوريني إلــــى تركيــــا بدون 
تأشيرات على خلفية االضطرابات 

التي تشهدها سورية حاليا.
وتقول احلكومة السورية إن 
»عصابات مسلحة« قتلت العناصر 
األمنية في جسر الشغور فيما 
قال عدد من املعارضني السوريني 
في املنفى إن عناصر من اجليش 
هــــم الذين قتلوا رجــــال األمن 
النار على  ألنهم رفضوا إطاق 

في ســــورية التي تشهد حاالت 
نزوح جماعي الى داخل االراضي 

التركية.
اردوغــــان في مؤمتر  وقال 
صحافــــي لاعان عــــن الهيكل 
اجلديــــد ملجلس الــــوزراء »ان 
تركيا تراقب بقلق بالغ التطورات 
االمنية في اجلــــارة اجلنوبية 
سورية وتدعو في الوقت نفسه 
دمشق الى التعامل مع مواطنيها 
بروح التسامح«. وقال أردوغان 
الذي كانت تربطه عاقة وثيقة 
بالرئيس السوري بشار األسد 
»على سورية أن تغير موقفها 
جتاه املدنيني ويجب أن تنتقل 
مبوقفها إلى مستوى اكثر تسامحا 

في أسرع وقت ممكن«.
اتهامــــات للمعارضة  ونفى 
الســــورية بأن تركيــــا اغلقت 
حدودهــــا امام موجــــات نزوح 
الجئني من سورية وقال ان انقرة 
لن تغلق أبدا أبوابها مع األشقاء 

السوريني.
جاء ذلك بعدما تأكد دخول 122 
الجئا سوريا الى االراضي التركية 
الليلة املاضية نازحني من بلدة 
جسر الشغور بشمال سورية، 
حيث أرســــل اجليش السوري 

)أ.ف.پ( سوريون فارون من جسر الشغور ينتظرون السماح لهم بالدخول الى االراضي التركية 

نائب دميوقراطي يبكي
ويعترف بفضيحة صور 

إيـــاف: خاطب أنتوني وينر النائـــب الدميوقراطي عن 
منطقة نيويورك التاســـعة األميركيني والعالم عبر مؤمتر 
صحافي، اعترف فيه، وهو يغالب دموعه، بأنه كان يلتقط 
لنفسه صورا فوتوغرافية فاضحة، ويرسلها إلى ست نساء 

خال األعوام الثاثة املاضية.
وقال النائب إنه كان يتصل 
بهؤالء النســـوة عبر اإلنترنت، 
أو يتبادل األحاديث الفاحشـــة 
معهن بالهاتف في بعض األحيان. 
هذا على الرغـــم من زواجه في 
العام املاضي من هوما عابدين، 
وهي أميركيـــة من أصل هندي 
ـ باكستاني، تعمل اآلن رئيسة 
لطاقـــم العاملـــني مـــع وزيرة 
اخلارجية هياري كلينتون. لكنه 
قال إنه لم يلتق بأي من أولئك 
النسوة، وبالتالي فا حديث عن 
جنس معهن. وجاء في اعتراف 

وينر )46 عاما( قوله: »الصور كانت لشخصي، وأنا من أرسلها. 
كان هذا تصرفا أحمق وغبيا، إضافة إلى كونه مدمرا. خال 
السنوات القليلة املاضية تبادلت صورا ذات طبيعة إباحية 
مع 6 نساء على األقل. وقد كذبت سابقا، وأنكرت هذه التهمة، 

ألنني كنت محرجا، وأخشى أن يكتشف أمري«.
وقـــال وينر إنه اليزال يحب زوجتـــه، وإنها تبادله هذا 
احلب، وسيستطيع معها »جتاوز هذه احملنة«. وأشار أيضا 
إلى »جميع النســـاء الائي كنت أرســـل اليهن تلك الصور 
راشـــدات، على حد علمي«. وكان يـــرد بهذا على ما قيل من 
أن بعضهـــن قصر. لكنه، مع كل هذا أعلن أنه لن يســـتقيل 
من الكونغرس، وقال: »أحتمل املسؤولية عن هذا، وللناس 
أن يتوصلوا الى النتائج التي يريدونها. ما فعلته ال ينتهك 
القانون أو لوائح الكونغرس أو اليمني التي أقســـمتها قبيل 

مزاولتي أعمال منصبي أو الدستور األميركي«.
وتظهر هذه الصورة، التي بعث بها إلى شابة كندية في 
احلادية والعشـــرين من عمرها، فقط وسطه، وهو يرتدي 
سرواال داخليا رماديا شفافا. وتداولت وسائل اإلعام الصورة 
األســـبوع املاضي، بعدما طمست عورته الواضحة. ووقتها 
دافع عن نفســـه بالقول إنه ال يعلم مصدرها، وإن قرصانا 

إلكترونيا »هاكر« هو الذي بثها على صفحته.
واضطر وينر إلى عقد املؤمتر الصحافي بعدما بدأ أندرو 
برايتبارت، وهو جمهوري محافظ، صاحب مدونة شخصية 
على اإلنترنت »بلوغر«، بث سلسلة من الصور التي التقطها 
وينر لنفسه، ويظهر فيها عاريا جزئيا. وقال برايتبارت أيضا 
إنه ميلك صورا أخرى لوينر »عبارة عن قنابل جنسية ألنها 

فاضحة بشكل ال يترك شيئا للخيال«.

أنتوني وينر

أردوغان يؤكد أن 
بالده لن تغلق 
حدودها أمام 

الالجئني الفارين

»اخلارجية الفرنسية« تؤكد استمرار السفيرة السورية
في منصبها و»فرانس 24« تؤكد تعرضها للتالعب 

باريس ـ وكاالت: نفت السفيرة السورية في 
فرنسا ملياء شكور بشدة امس ان تكون قدمت 
استقالتها واتهمت في مقابلة مع قناة »بي اف 

ام تي في« الفرنسية شبكة »فرانس 24« بالقيام 
بحملة تضليل مشيرة الى ان امراة انتحلت 

صفتها خالل مقابلة قالت الشبكة انها أجرتها 
معها عبر الهاتف.

وصرحت شكور خالل لقاء معها داخل السفارة 
السورية في باريس ووراءها صورة للرئيس 

السوري بشار االسد وعلم سورية »اتهم 
فرانس 24 بانتحال شخصيتي وبنقل اكاذيب 

على لساني«.
واضافت شكور »سأتقدم بشكوى للتنديد 

باخلبر الكاذب الذي يندرج ضمن حملة تضليل 
وتشويه انطلقت منذ مارس ضد سورية«.

من جهته، صرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الفرنسية بيرنار فاليرو بأن سفيرة سورية 

لدى باريس أكدت خالل اتصال هاتفي أمس مع 
أحد كبار املسؤولني باخلارجية الفرنسية أنها لم 

تستقل.

وكانت امراة عرفت عن نفسها على أنها شكور 
قالت في اتصال هاتفي اجرته معها فرانس 

24 مساء أمس األول انها تقدم استقالتها من 
منصبها رفضا لـ »دورة العنف« في بالدها 

واقرارا بـ »مشروعية مطالب الشعب مبزيد من 
الدميوقراطية واحلرية«. 

من جهته، قال نائب رئيس حترير قناة فرانس 
24 ان قناة االنباء الفرنسية رمبا تكون خدعت 

حني بثت تسجيال صوتيا على انه بلسان 
سفيرة سورية لدى فرنسا وأعلنت فيه املتحدثة 

استقالتها.
وقال رينيه كابالن لراديو فرانس اينفو »يبدو 

اننا بشكل مرجح كنا ضحية تالعب«.
وأوضحت فرانس 24 في بيان ليل أمس األول 
أنها اتصلت بشكور من خالل امللحق االعالمي 

في السفارة السورية بباريس.
واضافت الشبكة »نحن ال نستبعد اي تالعب او 
حتريض. واذا كان هذا ما حصل فسنالحق كل 
االشخاص او املسؤولني او الهيئات التي تقف 

وراءه«.


