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اآللة اإلعالمية األميركية »تشوه« بن الدن متهيدًا لنشر صورة جثته
إيالف: رغم أن الواليات املتحدة االميركية أعلنت أنها 
لن تنشر صورا لعملية اغتيال أسامة بن الدن زعيم 

تنظيم القاعدة، اال أنها لم تتوقف عن نشر تفاصيل عن 
تلك العملية التي يشكك فيها بعض املنتمني الى التيارات 

االسالمية املتشددة، وخبراء شؤون القاعدة، حيث أعلنت 
حركة طالبان مؤخرا أن بن الدن فجر نفسه قبل أن تصبه 

رصاصات املارينز.
وكان الهدف املعلن من وراء احجام الواليات املتحدة 

االميركية عن نشر صور مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن، أن تلك الصور بشعة، ما قد يشكل استفزازا 

ملشاعر أعوانه، االمر الذي يعرض حياة االميركيني للخطر، 
لكنها نشرت أخبارا أكثر استفزازا مثل العثور على مواد 

اباحية في منزل بن الدن، وعرض لقطات ڤيديو تظهره أثناء 
مشاهدة نفسه على شاشات التلفزيون.

وأكد خبراء وآخرون في شؤون القاعدة أن الهدف من نشر 
االخبار االميركية حول العملية، تشويه الصورة املرسومة 
في أذهان أعوان ومؤيدي بن الدن عن شخصيته، مؤكدين 
أن نشر حركة طالبان املرتبطة بالقاعدة أخبارا مضادة يأتي 

في اطار احلرب االعالمية بني اجلانبني، ورفع الروح املعنوية 
العضاء التنظيمني.

ووفقا للدكتور نبيل عبدالفتاح اخلبير في شؤون 
اجلماعات االسالمية في مركز االهرام للدراسات 

السياسية فان امتناع أميركا عن نشر صور ملقتل بن 
الدن، يثير الكثير من عالمات االستفهام حول العملية، 

مشيرا الى أنها طبيعة أميركا وأسلوب عمل جهاز 
استخباراتها الذي يصر على ترك االمور غامضة، 

المكانية استخدام املعلومات في املستقبل، وأضاف أن 

أميركا كان بامكانها نشر صورة بن الدن بعد تغسيله 
متهيدا للدفن، اذا كانت ترى في نشر صوره بعد مقتله 

مباشرة خطرا على حياة االميركيني.
وأوضح عبدالفتاح أن نشر أو تسريب أخبار العملية مثل 
العثور على مواد اباحية أو نشر تسجيالت لنب الدن أثناء 

مشاهدة التلفزيون تأتي من أميركا كمحاولة لتقدمي صورة 
سلبية حول زعيم القاعدة، والتشكيك في تلك الصورة 

املثالية أو صورة املجاهد التي يراه عليها أتباعه، وتقدميه 
كشخصية غير سوية، كانت تعيش من أجل شهواتها، وأنها 

كانت شخصية نرجسية. 
ولفت الى أن تلك االستراتيجية ستأتي بالنتائج التي ترجوها 

أميركا مع املسلمني العاديني غير املنتمني الى تيارات 
اسالمية متشددة، ولكنها لن تؤثر في أعضاء تنظيم القاعدة 

واملنتمني الى التيارات السلفية اجلهادية وأعضاء حركة 
طالبان، بل قد تزيدهم اصرارا على مواصلة رحلة بن الدن 
نحو املزيد من العمليات االنتقامية ضد أهداف أميركية أو 

أهداف حللفائها في آسيا أو الشرق االوسط.
لكن عبدالفتاح قلل من تأثير تلك املعلومات على نشطاء 

القاعدة أو املسلمني بصفة عامة، مقارنة بنشر صورة بن 
الدن وهو مضرج في دمائه، الن الصورة االخيرة ستؤجج 

في نفوس املسلمني املتأثرين بأفكار بن الدن الرغبة في 
االنتقام من أي أميركي.

وحول نفي حركة طالبان قتل أفراد املارينز بن الدن، وأنه 
فجر نفسه، ولم يقتل، قال عبدالفتاح، ان هذا البيان يأتي 

في اطار احلرب االعالمية بني القاعدة وأميركا، حيث ان 
طالبان والقاعدة وجهان لعملة واحدة، مشيرا الى أن كال 

الطرفني يحاول تقدمي قراءات للواقعة حسب رؤيته لها، ومبا 

يخدم مصاحله، ويعزز موقفه جتاه املنتمني اليه، وأشار 
الى أن أصداء عملية قتل بن الدن ستتوالى طوال االسابيع 
أو االشهر املقبلة من خالل أجهزة االعالم أو من مسؤولني 

أميركيني.
ويرى د.جهاد عودة أستاذ السياسات الدولية في جامعة 

حلوان أن نشر معلومات حول مخبأ بن الدن محاولة 
للتمهيد لنشر صورة جثة بن الدن، ولكن بعد تشويه 

صورته في أذهان الكثيرين الفقاده أي تعاطف معه، وقال 
ان الهيمنة االعالمية االميركية ستعمل خالل املرحلة املقبلة 

على تدمير صورة بن الدن متاما ومحوها من أذهان 
املؤمنني مببادئه وأفكاره. 

لكن عودة يرى أن عملية قتل بن الدن ستظل غامضة، 
ما دام طرفا العملية لم يفصحا عما جرى بوضوح، ولفت 
الى أن هذا الغموض لن يختفي اال اذا خرج أحد قيادات أو 
أفراد العملية من املارينز االميركي ليقول للعالم ماذا جرى 

بالضبط، أو تخرج أرملة بن الدن لتروي للعالم ما حدث.
من جانبه، يقول أمين فايد املستشار االعالمي السابق 

لزعيم تنظيم القاعدة ان: االخبار التي تنشرها آلة االعالم 
االميركية حول الشيخ أبوعبداهلل أسامة بن الدن، تؤكد أن 
أميركا تخشى من ظهور بن الدن جديد، ولذلك تعمل على 

حرق صورة البطل، وتقدميه كرجل كان يعيش في مخبأ من 
أجل شهواته اجلسدية، رغم أن الرجل كان مريضا بالكلى 
والسل، ولم يكن أبدا رجال يعيش من أجل شهواته، ولو 

كان يريد العيش بتلك الطريقة، ما كان نذر نفسه للجهاد، 
حيث انه كان ميتلك ثروة ضخمة، كانت تضمن له العيش 
في القصور، لكنه فضل العيش في الكهوف واجلهاد ضد 

االستعمار والظلم واالستبداد. 

جتدد املسيرات املطالبة باإلصالحات 
ومحاربة الفساد في األردن

خادم احلرمي يعينّ القبيل رئيسًا لألركان
والنصار رئيساً لديوان املظالم 

حزب التحرير األردني يتهم »بلطجية« باالعتداء 
على مسيرة تضامنية مع الشعب السوري

عمانـ  يو.بي.آي: شهد األردن بعد صالة ظهر 
أمس انطالق العديد من املســــيرات الشعبية في 
أنحاء عدة من البالد للتأكيد على املطالب باإلصالح 

ومحاربة الفساد شارك بها آالف املواطنني.
وانطلقت بعد صالة الظهر في العاصمة عمان 
مسيرة من أمام مسجد امللك املؤسس عبداهلل االول 
باجتاه ميدان جمال عبدالناصر نظمتها احلركة 
اإلسالمية وقوى سياسية وشعبية اخرى قدر عدد 
املشاركني بها بنحو 2000 شخص. وحمل املشاركون 
الفتات تدعو احلكومة للجدية في محاربة الفساد 

او الرحيل وسط تواجد امني كبير.
ومن الالفتات التي رفعت »من أجل أردن خال 
من الفساد«.. »يدا بيد حملاربة الفساد«. وأعلنت 
القوى املشاركة ان تنظيم املسيرة يأتي في سياق 
مواصلة املطالبة باإلصالح وتزامنا مع فتح ملفات 
فســــاد من دون معاجلتها من بينها قضية رجل 
األعمال األردني احملكوم بقضايا فساد خالد شاهني 
املوجود في لندن على الرغم من عدم انتهاء مدة 

محكوميته. واعتصم املئات من النشــــطاء امام 
مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة اإلسرائيلية 
في عمان  للتنديد بقمع السلطات االمنية ملسيرة 
العودة يوم االحد املاضي التي نظمت في منطقة 
الكرامة احلدودية مع اســــرائيل الحياء الذكرى 
الـ 63 الغتصاب فلسطني حيث اصيب نحو 25 
شخصا جراء املواجهات التي وقعت في املنطقة. 
وهتف املشاركون في االعتصام هتافات تدعو لطرد 
السفير اإلسرائيلي من عمان واغالق السفارة كما 
جددوا مطالبهم بالغاء معاهدة السالم مع اسرائيل. 
وانطلقــــت في مدينة الطفيلــــة )جنوب األردن( 
مسيرة حاشدة دعا اليها ابناء احملافظة للمطالبة 
بجملة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية من 
أمام املسجد الكبير في وسط املدينة باجتاه مبنى 
احملافظة. وطالب املتجمهرون برحيل احلكومة 
واتهمهوهــــا بالقصور عن تلبية وعود امللك في 
دفع عجلة اإلصالح كما أنهم نادوا بحل مجلس 

النواب.

الرياضـ  واس: أصدر خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبــــداهلل بن عبدالعزيز امس مجموعة من 
األوامــــر امللكية مت مبوجبها إعفاء رئيس ديوان 
املظالم الشيخ إبراهيم بن شايع احلقيل من منصبه 
وتعيني الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار خلفا له 
مبرتبة وزير. كما أعفى امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
د.علي بن ســــليمان العطية نائب وزير التعليم 
العالي من منصبه، ود. أحمد بن محمد بن حمد 
السيف مدير جامعة حائل من منصبه، ومت تعيينه 
نائبا لوزير التعليم العالي باملرتبة املمتازة. وأمر 
خادم احلرمني بتعيني م.عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
عبداهلل الضراب محافظا لهيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات باملرتبة املمتازة، وأحال الفريق األول 
الركن صالح بن علي بن محمد احمليا رئيس هيئة 

األركان العامة إلى التقاعد.
وأصدر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أمرا بترقية 

الفريق الركن حسني بن عبداهلل بن حسني القبيل 
)نائب رئيس هيئة األركان العامة( إلى رتبة فريق 
أول ركن، وتعيينه رئيسا لهيئة األركان العامة، 
وتعيني الفريق الركن عبدالرحمن بن عبداهلل بن 
حمد املرشد )قائد القوات البرية( نائبا لرئيس 
هيئة األركان العامة، وترقية اللواء الركن خالد 
بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق 

ركن، ويعني قائدا للقوات البرية.
كما أمر خادم احلرمني بتمديد خدمة د.محمد 
بن إبراهيم السويل رئيس مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية مبرتبة وزير ملدة أربع سنوات  
ومتديد خدمة م.عبدالعزيز بن محمد احلقيل رئيس 
عام املؤسسة العامة للخطوط احلديدية باملرتبة 
املمتازة ملدة أربع سنوات، ومتديد خدمة د.زيد 
بن عبداحملسن احلسني نائب رئيس هيئة حقوق 

اإلنسان باملرتبة املمتازة ملدة أربع سنوات.

عمانـ  يو.بي.آي: قال حزب التحرير احملظور 
في األردن أمس ان عددا من منتســــبيه أصيبوا 
جراء االعتداء عليهــــم من قبل »بلطجية« خالل 
مســــيرة نظمها احلزب باجتاه احلدود السورية 
للتضامن مع الشعب السوري ومطالبه باحلرية 

واإلصالحات السياسية.
وقال املتحدث باسم احلزب ممدوح أبو سوا 
في اتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال 
من موقع املسيرة التي انطلقت من مدينة الرمثا 
احلدودية »هاجمنا العشرات من البلطجية وكانوا 
يحملون الهراوات واحلجارة خالل انطالق املسيرة 
بعد صالة ظهر اجلمعة من مدينة الرمثا.. أصيب 
العشرات من الشباب بجروح مختلفة ولم تتدخل 

قوات األمن التي كان تواجدها في املنطقة محدودا 
على غير العادة«.

واستغرب األمر قائال ان عدم وجود عدد كاف 
من رجال األمن في مثل هذه النقطة احلدودية كان 
متعمدا من اجل إفساح املجال للبلطجية لالعتداء 
على املســــيرة وهو ما حصل. وقال ابو سوا ان 
نحو الفي شــــخص من منتسبي حزب التحرير 
شاركوا في املسيرة التي تأتي دعما ملطالب الشعب 
الســــوري الذي« يتعرض ملجازر على يد حكام 

سورية املجرمني« على حد تعبيره.
وكان حزب التحرير نظــــم في أواخر ابريل 
املاضي اعتصاما امام السفارة السورية في عمان 

للتضامن مع الشعب السوري.

عواصم ـ وكاالت: قال مسؤول 
أميركــــي ان املكافــــأة املالية التي 
رصدتها الواليات املتحدة العتقال 
زعيم تنظيم القاعدة أســــامة بن 
الدن أو قتله والتي تبلغ 25 مليون 
دوالر لن متنح ألحد ألن أي مخبر 

لم يساهم في العثور عليه.
ونقلت شبكة »أي بي سي نيوز« 
التلفزيونية عن مسؤول أميركي 
مطلع على سير عملية العثور على 
بن الدن أنه مت حتديد مكان وجود 
زعيم »القاعدة« من خالل معلومات 
استخباراتية إلكترونية وخطأ من 
أحد مساعديه وليس من أي مخبر. 
وقال املســــؤول انه بناء عليه »ال 

نتوقع أن متنح املكافأة ألحد«.
يشار إلى أن مخبرين حصدوا 
الدوالرات من مكافآت  ماليني من 
حصلــــوا عليهــــا بعــــد إعطــــاء 
االستخبارات األميركية معلومات 
قادت إلى اعتقال خالد شيخ محمد 
الذي يقول انه العقل املدبر لهجمات 
11 سبتمبر والرئيس العراقي صدام 

حسني.
وأعلن الرئيس باراك أوباما قتل 
زعيم القاعدة في 2 مايو في بيته 
مبدينة أبوت آباد الباكستانية وأن 

جثته رميت في البحر.
وكان األميركي امللقب بـ »صياد 
بن الدن« الذي اعتقل في باكستان 

القضية.
وأشــــار البيان الــــى أن وزير 
الباكستاني قام بزيارة  الداخلية 
اململكة في 7 مايو اجلاري واجتمع 
خالل زيارته مع القيادات السعودية 
وفي مقدمتهم العاهل الســــعودي 
خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير 
نشرتها وسائل اإلعالم الباكستانية 
أن السلطات الباكستانية فرضت 
الديبلوماسيني  حظرا على تنقل 
األجانب بني املدن الباكستانية إال 
بعد احلصول على إذن مسبق من 
اجلهات املعنية. وأوضحت قناة 
»آج نيــــوز« االخبارية احمللية أن 
هــــذا القرار جاء في اجتماع رفيع 
الداخلية  املستوى برئاسة وزير 
رحمن مالك نظرا للظروف الراهنة 

التي متر بها البالد.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية 
أطلعت وزارة اخلارجية بأنه سيتم 
إجالء أي ديبلوماسي يخالف األنظمة 
والقوانني احمللية وطلبت منها أن 
تعيد توزيع إخطار بهذا الشأن على 
جميع الديبلوماسيني املعتمدين في 
باكستان، مع التأكيد على ضرورة 
حصولهم على تصريح أمني قبل 
اخلروج من املدينة التي يعملون 

فيها للتنقل إلى املدن األخرى.

عائلة أسامة بن الدن في اجتماعات 
وزير الداخلية الباكستاني رحمن 
مالك مع القيادات السعودية خالل 

زيارته إلى اململكة مؤخرا.
وأفــــاد بيان صحافــــي صادر 
الباكستانية  الداخلية  عن وزارة 
بــــأن مالك لم يقدم طلبا للقيادات 
السعودية لقبول عائلة بن الدن 
ولم يتطرق أصال ملناقشــــة هذه 

وبحوزته ســــيف ساموراي أثناء 
محاولتــــه العثور علــــى بن الدن 
طالب بجزء من املكافأة املخصصة 
العثور  إلى  الذي يقود  للشخص 
علــــى األخير ألنه يعتبــــر ان له 
الفضل في »إخافته« وإخراجه من 
أفغانستان. في سياق آخر، نفت 
إلى  باكستان أمس تقدميها طلبا 
اململكة العربية السعودية لقبول 

ضابط باكستاني يتفحص سيارة استهدفها هجوم بقنبلة في بيشاور قرب سيارتني تابعتني للقنصلية األميركية وقتل باكستاني   )أ.پ(

باكستان تفرض قيوداً على حركة الديبلوماسيني

واشنطن: مكافأة العثور على بن الدن لن متنح ألحد

وضع ضمانة قيمتها 5 ماليني دوالر وإقامته اجلبرية تكلفه 200 ألف دوالر شهريًا

اإلفراج عن ستروس - كان بكفالة مليونية واتهـامه رسميًا باالعتداء اجلنسي
كوناكري العاصمة الســـاحلية 
املتداعية كانت تضج بوجهات 
نظر بشـــأن ما اذا كانت متهمة 
ســـتروس ضحية ام جزءا من 
خطة لتدمير طموحاته لرئاسة 
الدولة  فرنســـا لصالح رئيس 

احلالي نيكوال ساركوزي.
وقال ســـيني جابوال سائق 
سيارة اجرة »انها استراتيجية 
لتشـــويه ســـمعة الرجـــل ألن 
ساركوزي رأى انه يحرز تقدما 
الغينيني  ملحوظا. »يجب على 
بـــأي طريقة  اال يفســـروا هذا 

اخرى«.
ويختلـــف البعـــض واخلط 
الفاصل بني النظريات املتنافسة 
غالبا ما يبدو انه يتبع التقسيمات 
العرقية في البالد. فهؤالء الذين 
ينتمون الى جماعة املرأة العرقية 
)البيول( وهـــي جماعة كبيرة 
في املنطقة مييلـــون الى قبول 

ادعاءاتها كحقيقة.
ويقـــول مانديـــان كيتا من 
كوناكري »هناك انقسام. البعض 
يقولون انها مؤامرة لكنني اعتقد 

انها ليست مؤامرة«.
في ســـياق متصـــل، رفض 
املخرج الســـينمائي الفرنســـي 
املعاصر »زافييه دورجنر« الذي 
يعرض له حاليا في مهرجان كان 
الســـينمائي الدولـــي فيلما عن 
الفرنسية  الرئاســـة  انتخابات 
وصعـــود الرئيـــس »نيكـــوال 
ساركوزي« إلى الرئاسة الفرنسية 
يعرض خارج املنافسة، أن يخرج 
فيلما عن مديـــر صندوق النقد 
»دومانيك ستروس« والفضيحة 

التي وقع فيها.
ووصف املخرج الطريقة التي 
مت القبض بها على مدير الصندوق 
بأنها غير الئقة وفيها قسوة ورعب 
وهو يجعله يرفض هذه الصورة 
البشعة التي ال تتماشى مع اخالقه 
واحلدود االنسانية التي تتبعها 

املخابرات األميركية.

وقالت شـــبكة »اي بي سي« 
الســـوائل »يجري  ان عينـــات 
حتليلها« فـــي محاولة للعثور 
على اثار احلمض النووي الريبي 

لستروس-كان.
إلى ذلك، اذهل ســـكان دولة 
غينيا الواقعة في غرب افريقيا 
عندمـــا وجـــدوا اســـم دولتهم 
الصغيرة يقحم في دائرة الضوء 
بســـبب فضيحة جنسية ملدير 
صندوق النقد الدولي وانقسموا 

في كيفية رد الفعل.
وقال سليمان باه من كوناكري 
عن املرأة التي لم ينشـــر اسمها 
ألسباب امنية »مما شاهدناه في 
وسائل االعالم فانها غينية من 
اقليم ليب. »نحن ال نفهم ملاذا لم 
الغينية موقفا  تتخذ السلطات 
حتى اآلن بشأن هذه القضية«.

ومقاهـــي  حانـــات  أن  إال 

في الثانية والثالثني من عمرها. 
ويواجه ستروس-كان في حال 
ادانته بكل هذه التهم عقوبة سجن 

تصل الى 74 عاما.
وعلى ذلك علق املدعي سايرس 
فانس عند خروجه من احملكمة 
»انها تهم خطيرة جدا في القانون 

االميركي«.
وقال زميله املدعي ماكونيل 
ان االدلة ضد املتهم »جوهرية، 

وتتراكم يوما بعد يوم«.
واضاف ان مغادرة ستروس-

كان فندق سوفيتل ليلة االعتداء 
كانـــت »ســـريعة بشـــكل غير 

اعتيادي«.
وقالـــت وســـائل االعـــالم 
االميركية ان احملققني عثروا في 
غرفته بالفندق على سوائل من 
افرازات جسدية ميكن ان تساعد 

في التحقيق.

امس األول الى ســـتروس-كان 
من قبل هيئـــة احمللفني. وذلك 
يعني انه سيحاكم خالل جلسة 
اال اذا اقـــر بذنبه وفاوض على 
عقوبة مخفضة مع هيئة االدعاء. 
وســـيحدد خياره رسميا خالل 
اجللسة املقبلة التي حددت في 

6 يونيو.
وكانـــت النيابـــة العامة في 
نيويورك اعلنت ان هيئة احمللفني 
وجهت رسميا خالل جلسة مغلقة 
الى املدير السابق لصندوق النقد 
الدولي سبع تهم السيما االعتداء 
اجلنســـي واالحتجاز ومحاولة 
اغتصاب عاملة تنظيف في فندق 

من اصل غيني.
وقال املدعي امام احملكمة ان 
هيئة احمللفني قررت في تصويت 
سري توجيه التهم بعد االستماع 
الى الضحية وهي مهاجرة غينية 

عواصمـ  وكاالت: وافق القضاء 
األميركي على االفراج عن املدير 
الدولي  النقد  السابق لصندوق 
دومينيك ستروس-كان بكفالة 
قدرها مليون دوالر، لكن وجهت 
اليه رسميا تهمة االعتداء اجلنسي 
وقد وضع قيد االقامة اجلبرية 
في نيويورك. وامضى ستروس-
كان ليلته الرابعة في الســـجن 
بعد مغادرته مساء امس األول 

محكمة مانهاتن.
الذي  ومثل ســـتروس-كان 
اعلن استقالته من منصبه، في 
قاعة احملكمة بعد خمســـة ايام 
على توقيفه فـــي طائرة كانت 
على وشـــك االقالع الى باريس، 
وكان فـــي انتظاره حوالي مائة 
صحافـــي وكذلـــك زوجتـــه آن 

سنكلير وابنته.
ووافق القاضي مايكل اوبوس 
على االفراج موقتا عنه بعدما اكد 
احملامون ان موكلهم سيدفع كفالة 
بقيمة مليون دوالر مرفقة بإيداع 
ضمانة بقيمة خمسة ماليني دوالر 
وسيوضع قيد االقامة اجلبرية 
في مانهاتن حتت مراقبة كاميرا 

ڤيديو على مدار الساعة.
وســـيتولى حارس مســـلح 
حراسة مدخل الشقة التي سيقيم 
فيها. كما ســـيتعني عليه وضع 
سوار الكتروني. وهذه االجراءات 
االمنية ستكلف ستروس-كان 
اكثر من 200 الف دوالر في الشهر 
بشكل اضافي كما قال املدعي جون 

ماكونيل.
ورحـــب وليـــام تايلور احد 
محامي ستروسـ  كان االميركيني 
بقرار احملكمة. وقال للصحافيني 
بعد اجللسة »نحن سعيدون ألن 
القاضي اتخذ هذا القرار، العائلة 
تشـــعر بارتياح ألنه سيتمكن 
من االقامة معهم« مضيفا »نحن 
فـــي وضـــع افضـــل بكثير من 

البداية«.
وقـــد وجهت التهم رســـميا 

)أ.پ( دومينيك ستروس ـ كان متحدثًا حملاميه خالل جلسة إطالق سراحه بكفالة 

االحتاد األوروبي يجدد دعوته إلبقاء 
منصب مدير صندوق النقد الدولي »أوروبيًا«

ميركل تشيد بالفرنسية ليغارد 
املرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي

بروكسل ـ كونا: جدد االحتاد األوروبي دعوته امس ان يكون 
املدير املقبل لصندوق النقد الدولي مواطنا اوروبيا. يأتي هذا 

املوقف بعد ان اعلن الفرنسي دومنيك ستروس استقالته 
االربعاء املاضي من منــصبه كمــدير لصندوق النقد الدولي 

بعد اتهامه بقضية حترش جنسي في الواليات املتحدة 
األميركية.

وقالت املتحدثة باسم املفوضية االوروبية اهرنكيلدي هانسن 
للصحافيني »ان صندوق النقد الدولي يحتاج الى قيادة قوية 
وموقف رئيس املفوضية االوروبية خوسيه مانويل باروسو 

واضح بهذا الشأن، حيث دعا الى ان يكون خليفة ستروس من 
دول االعضاء في االحتاد االوروبي باعتباره من اكبر املمولني 

للصندوق اال ان كفاءة املرشح ستكون امرا مهما«.
اال انها رفضت االفصاح ما اذا كانت دول االحتاد قد اتفقت على 

مرشح لتولي رئاسة صندوق النقد الدولي.
وكانت وسائل االعالم االوروبية قد كشفت عن ان وزيرة املالية 

الفرنسية كريستني الغاردي هي املرشحة االوروبية االوفر حظا 
لهذا املنصب.

برلني ـ كونا: أشادت املستشارة االملانية اجنيال ميركل في برلني 
امس باملرشحة الفرنسية احملتملة لرئاسة صندوق النقد الدولي 

كريستني ليغارد خلفا ملواطنها دومينيك ستروس ـ كان الذي 
سجن في مدينة نيويورك بتهمة التحرش اجلنسي وارتكاب جرمية 

اغتصاب في احد فنادقها.
وقالت املستشارة في مؤمتر صحافي امس في برلني انها »حتترم 
منذ فترة طويلة ليغارد«، مؤكدة ان هذه االشادة »ال تعني اعالنا 

املانيا رسميا ملوافقة حكومة برلني على ترشيح الفرنسية للمنصب 
املهم« الذي جرت العادة على اسناده لشخصية اوروبية.

وجددت ميركل مطالبة حكومتها بتسلم شخصية اقتصادية 
اوروبية للمنصب قائلة »ان هناك اسبابا كثيرة مقنعة إلسناد هذا 

املنصب ألوروبي«.


