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عواصم ـ وكاالت: تفاقمت األزمة العرقية في 
قرغيزستان مع ارتفاع عدد القتلى الى نحو 700 
قتيل واضعاف اضعافهم من اجلرحى.  فقد أعلن 
نائب رئيس احلكومة االنتقالية في قرغيزستان 
وزير املال متير سارييف أمس ان »مواجهات« جديدة 
مسلحة اندلعت في جنوب البالد لليوم الرابع على 

التوالي بني قوميتي القرغيز واالوزبك.
 وقال ســــارييف لصحافيني »هناك حســــب 

املناطق مواجهات« دون حتديد مكانها، موضحا 
ان »مجموعات مســــلحة تتنقل من مكان الى آخر 
لكننا ال منلك قواتا كافية«.  اال ان سارييف رأى ان 
»الوضع اقل صعوبة من االيام« املاضية بينما متت 
تعبئة القوات املسلحة وقوات االمن القرغيزية التي 
تلقت أمرا باطالق النار من دون انذار لوضع حد 
العمال العنف. من جهتها، اتهمت األقلية االوزبكية 
اجليش مبســــاندة ومشاركة السكان القرغيز في 

اطالق النار عليهم واضرام النار مبمتلكاتهم في 
مدينة »أوش« اجلنوبية معقل االضطرابات.  وفيما 
ذكر تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سى« 
ان املواجهات العرقية الدامية في »أوش« خلفت 
حوالي 117 قتيال و1500 جريح، وفقا لإلحصائيات 
الرسمية القرغيزية، نقلت وكالة األنباء الروسية 
)إنترفاكس( عن بيانات األقلية األوزبكية اعالنها 

مقتل 700 شخص في االضطرابات الدموية.

ارتفاع فاتورة العنف العرقي في قرغيزستان  ومعلومات عن مقتل أكثر من 700 شخص في الجنوب 

إسرائيل تفصّل لجنة تحقيق على قياسها حول »أسطول الحرية« وأنقرة ال تثق بحيادها
عواصم ـ وكاالت: على عكس الترحيب األميركي باللجنة التي اعلنت إسرائيل 
عن تشــــكيلها تهربا من اجراء حتقيق دولي حول اعتدائها على اسطول احلرية، 
رفضت أنقرة االعالن اإلسرائيلي، واعلنت على لسان وزير خارجيتها احمد داود 
اوغلو انها »ال تثق« في ان اللجنة التي شــــكلتها تل أبيب، ســــتؤدي إلى حتقيق 
محايد. وقال الوزير التركي للصحافيني »ليست لدينا بتاتا الثقة في ان اسرائيل 
التي ارتكبت مثل هذا الهجوم على قافلة مدنية في املياه الدولية، ستجري حتقيقا 

محايدا«.
واضاف اوغلو ان تركيا تصر على تشكيل جلنة حتقيق »حتت االشراف املباشر 
لالمم املتحدة« وعلى »حتقيق محايد مبشاركة تركيا واسرائيل« في الهجوم الدامي 

الذي قتل فيه تسعة أتراك.
تركيا ال تثق

الرفــــض التركي جاء فور اعــــالن ديوان رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامني 
نتنياهو أمس تشــــكيلة اللجنة التي ستكلف بتقصي أحداث االعتداء على القافلة 
التي كانت حتمل مســــاعدات إنســــانية لقطاع غزة احملاصر منذ نحو 4 سنوات. 
وذكر راديو »إسرائيل« أن اللجنة سيرأسها قاضي احملكمة العليا املتقاعد يعقوب 
تيركل. وســــتضم اللجنة البروفيسور شبتاي روزين اخلبير في القانون الدولي 
وامليجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد 

التخنيون.
كما ســــتضم اللجنة مراقبني اجنبيني في مجال القانون العســــكري وحقوق 
االنسان، وهما اللورد وليام ديڤيد ترميبل من ايرلندا احلائز جائزة نوبل للسالم، 
ورجل القانون الدولي كني واتكني وهو النائب العســــكري العام ســــابقا في كندا. 
اال انهــــا اضافت ان املراقبني الدوليني ال ميلكان حــــق االعتراض او التعليق على 

مجريات التحقيق.
لجنة مستقلة

وبعد ظهر أمس، طلب نتنياهو من حكومته منح موافقتها النهائية على تشكيل 
ما سماه بـ »جلنة عامة مستقلة«. وبالفعل، صادقت احلكومة اإلسرائيلية باإلجماع 
على تشكيل اللجنة. وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي للصحافيني لدى بداية اجللسة 
»أنا مقتنع بأن احلقائق التي ستكشفها اللجنة ستثبت ان أهداف وأعمال اسرائيل 

وقوات الدفاع االسرائيلية تتفق مع ارفع املعايير الدولية«.
وقال نتنياهو ان الضباط واجلنود الذين شاركوا في الغارة او خططوا لها والتي 
اعتبرها االسرائيليون عملية فاشلة لن يدلوا بشهاداتهم امام اللجنة. وميكن للجنة 
ان تستعني بشهاداتهم أمام جلنة عسكرية منفصلة تراجع تفاصيل العمليات اثناء 
الهجوم. وستصدر اللجنة املدنية تقريرا ولكن لم يتضح على الفور متى ستنشر 
نتائج حتقيقها. ولم يتأخر الترحيب االميركي باخلطوة التي وصفها البيت االبيض 
بأنها مهمة، وقال إن إســــرائيل قادرة علــــى اجراء حتقيق نزيه. وأوضح في بيان 
»على الرغم من ضرورة منح اسرائيل الوقت لالنتهاء من عمليتها فإننا نتوقع ان 

يتم اجراء حتقيق اللجنة واجليش االسرائيلي بشكل فوري.
وأضــــاف »نتوقع ايضا ان يتم طرح نتائجهمــــا عالنية فور انتهائها، وان يتم 

عرضها على املجتمع الدولي«.
في غضون، أكد الرئيس الفلســــطيني محمود عباس ان احلكومة الفلسطينية 
برئاســــة سالم فياض يجب ان تكون طرفا في أي إجراء يهدف إلى إنهاء احلصار 

املفروض على قطاع غزة.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة االيام الفلســــطينية نشــــرت في عدد أمس 
»حكومتنا )برئاسة فياض( هي املمثل الشرعي للفلسطينيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ولذا فإن اي اجراءات او خطوات من جانب اسرائيل او املجتمع الدولي 
يجب ان تكــــون من خالل هذه احلكومة ونحن على اســــتعداد للقيام بكل ما هو 

ممكن حسب طاقتنا«.
واضاف »فيما يتعلق مبعبر رفح علينا ان نعود الى االتفاق املوقع عام 2005 
بني االسرائيليني والفلسطينيني واألميركيني واالوروبيني، ولذا فإنه عندما نعود 
فإننا ســــنعيد حرس الرئاســــة الى رفح، ولكن هذا يتطلب احلديث عن املصاحلة 
فال ميكن وضعهم في اجلانب املصري، ويجب ان يعودوا الى قطاع غزة من خالل 

املصاحلة وحتت املصاحلة«.

البيت األبيض يرحب.. وعباس يشترط مشاركة الحكومة الفلسطينية في أي حل إلنهاء حصار غزة 

الصليب األحمر يتهم إسرائيل بممارسة 
العقوبات الجماعية ضد سكان غزة

جنيڤـ  أ.ش.أ: أعربت منظمة الصليب األحمر الدولية عن انتقادها 
الشديد للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، متهمة إياها، 

في خطوة علنية نادرة، بانتهاك قانون االنسانية الدولي.
ــة الصليب االحمر ـ في بيان نقله تليفزيون هيئة  وحذرت منظم
ــي« أمس ـ من أن احلصار الذي يدخل  اإلذاعة البريطانية »بي بي س
عامه الرابع له تأثير »مدمر« على مواطني قطاع غزة البالغ تعداده 1.5 

مليون شخص مطالبة بضرورة رفعه. 
ــة لألوضاع  ــان نقل صورة قامت ــون إلى أن البي ــار التلفزي وأش
ــوء على مغبة انقطاع الكهرباء  ــانية في قطاع غزة، وألقى الض اإلنس
ــات التي تقدمها  ــر بالغ على اخلدم ــا لذلك من اث ــاعات يوميا وم لس
املستشفيات هناك، ذلك فضال عن جلوء املواطنني في القطاع لشرب 

مياه غير صاحلة لالستخدام اآلدمي في ظل نقص املياه النظيفة. 
وشددت املنظمة الدولية على ان منظمات االغاثة وحدهــــا غير 
ــرائيـــل بفرض عقاب  ــكالت، متهمة اس ــادرة على حل هذه املش ق
ــانية  ــي انتهاك صارخ لقانون االنس ــعب غزة بأكمله ف علــــى ش

الدولي. 
ــالمية  ــن ناحية اخرى، اتهمت املنظمة ايضا حركة املقاومة االس م
حماس بانتهاك القانون الدولي من خالل عدم السماح ملوظفي الصليب 

االحمر بزيارة اجلندي االسرائيلي املختطف جلعاد شاليط. 
ــاد العلني النادر ملنظمة  ــار التليفزيون البريطاني الى االنتق وأش
ــاد احلكومـــات، وهو ما يعد  ــها عن انتق دولية عادة ما تنأى بنفس
ــانية في  ــق الدولي املتنامي على االوضاع االنس ــرا جديدا للقل مؤش

قطاع غزة.

)أ.پ( رئيس الوزراء نوري املالكي متجها ملصافحة غرميه رئيس احلكومة السابق إياد عالوي  

)أ.پ( مسعفون إسرائيليون ينقلون الضابط اإلسرائيلي املصاب إلى املستشفى حيث لقي حتفه الحقا  

  »شهداء أسطول الحرية« تنتقم بهجوم على دورية شرطة وتقتل ضابطاً إسرائيلياً
أكدت أنها واحدة من سلسلة ردود الحقة رداً على االعتداء على المتضامنين مع غزة 

عواصمـ  يو.بي.آيـ  أ.ف.پ: شنت قوات اجليش اإلسرائيلي 
عمليات دهم وتفتيش واسعة في العديد من البلدات الفلسطينية 
في اخلليل بالضفة الغربية التي شهدت صباح أمس هجوما أدى 
إلى مصرع شرطي إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين بجروح.

وقد تبنت مجموعة مســـلحة جديدة تطلق على نفســـها 
»مجموعة شهداء أسطول احلرية« الهجوم على سيارة للشرطة 
االسرائيلية في اخلليل انتقاما ملقتل 9 من املتضامنني مع غزة 

في قافلة احلرية.
 وجـــاء في بيان وهو موقع باســـم املجموعة »بحمد اهلل 
وتوفيقه متكنت مجموعة من مجاهدينا العاملني على ارض 
اخلليل احملتلة من اطالق نار بشكل مباشر على دورية صهيونية 
تابعة لشرطة االحتالل التي كانت متر قرب مستوطنة )بيت 
حجاي( على مدخل مخيم الفوار الواقعة جنوب مدينة اخلليل 

احملتلة«.

 واضاف البيان »مت اطالق النار عليهم بشكل مباشر جدا 
وعلى مســـافة قريبة جدا وفوجئت قوة الشرطة التي كانت 
داخل الدورية بإطالق النار الكثيف«، واوضح »مت انســـحاب 

مجاهدينا من املكان حتفظهم رعاية املولى«.
 واكد البيان »تأتي هذه العملية كرد من سلســـلة الردود 
)..( ولنؤكد اننا لن نترك السالح طاملا بقى اجليش الصهيوني 

املتغطرس على ارضنا احلبيبة«.
 واضـــاف البيان »نؤكد للجميع اننا ال نعترف بهدنة وال 
بوقف اطالق نار مع قوات االحتالل ما دام جاثما على ارضنا«، 

وقال »الرد سيقابله الرد وانها ملقاومة منتصرة«.
في املقابل اعلن مصدر أمني فلســـطيني ووســـائل إعالم 
محلية ان قواتا كبيرة من اجليش اإلسرائيلي معززة باآلليات 
والعربات العسكرية اقتحمت مناطق في بلدة دورا واملناطق 

املجاورة وأغلقت مداخل مخيم الفوار وبلدة السموع.

وذكر املصدر األمني ان القوات اإلسرائيلية اعتقلت عشرات 
من الفلسطينيني ومنعت طلبة الثانوية العامة من الوصول 

ملدرسة خرسا لتقدمي امتحاناتهم.
وكان الهجـــوم وقـــع صباح امس حيث أعلنت الشـــرطة 
اإلسرائيلية عن مقتل ضابط وإصابة ثالثة آخرين في عملية 

إطالق نار في الضفة الغربية.
ووفقا لبيان صادر عن الشرطة اإلسرائيلية فإن أحد افرادها 
أصيب بجروح في عملية إطالق النار ومات الحقا متأثر بجروحه 

فيما جراح اآلخرين جاءت ما بني متوسطة وطفيفة.
وكانت اإلذاعة اإلســـرائيلية العامة ذكرت ان احلادث وقع 
على طريق رقم 60 املـــؤدي من منطقة غوش عتصيون الى 

جنوب جبل اخلليل.
وهرعت الى مكان احلادث قوات عسكرية وشرطية إسرائيلية 

وباشرت أعمال التمشيط بحثا عن املهاجمني.

»الوزاري األوروبي« يتبّنى 
عقوبات مشددة ضد إيران

طهران ـ لوكسمبورغ ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: اتفق وزراء خارجية 
دول االحتاد األوروبي امس على مبدأ فرض عقوبات على طهران بســـبب 
برنامجها النووي تتجاوز تلك التي اقترحتها األمم املتحدة، وتســـتهدف 

خصوصا الطاقة واملالية والتجارة.
وهـــذا اإلطار من العقوبـــات التي تقرر في ختام مـــداوالت مكثفة في 
لوكسمبورغ، مازال بحاجة إلى املصادقة عليه بعد غد اخلميس أثناء قمة 
رؤســـاء دول وحكومات االحتاد األوروبي في بروكسل، كما أعلنت وزيرة 

اخلارجية األوروبية كاثرين اشتون.
وبحســـب وثيقة تفاوض بشـــأنها الوزراء، يعتزم االحتاد األوروبي 
حظر اســـتثمارات جديدة وعمليات نقل تكنولوجيا وجتهيزات وخدمات 

في قطاع النفط والغاز.
وفي قطاع التجارة، تركز اإلجراءات خصوصا على املنتجات احلساسة 
التـــي ميكن ان تتحول ألغراض عســـكرية، وعلى قيود إضافية في مجال 
التأمني على التعامالت التجارية. وفي مجال النقل، ستستهدف العقوبات 
خصوصا الشركة اإليرانية للنقل البحري )آي آر آي اس ال( والنقل اجلوي، 
وفي املجال املالي جتميد أصول مصارف إيرانية وقيودا في قطاعي البنوك 
والتأمني. وأخيرا، يجري التفكير في اعتماد قيود جديدة على التأشيرات 
وجتميد أصول الســـيما ضد احلرس الثوري كما ينص أصال قرار مجلس 

األمن الدولي الذي اعتمد االربعاء املاضي.
ومع هذه اإلجراءات اإلضافية »ســـيعطي االحتاد األوروبي دفعا قويا« 
إلرغام طهران على احلوار بشأن برنامجها النووي املثير للجدل، كما أعلن 

وزير اخلارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله الى لوكسمبورغ.
داخليا، ذكرت مواقع الكترونيـــة خاصة باملعارضة االيرانية أمس أن 
االستخبارات االيرانية أغلقت مكتب املرجع الديني الراحل آيه اهلل حسني 

علي منتظري في مدينة قم.
ووفقا للتقارير فان املكتب تعرض للهجوم أمس االول من قبل متشددين 

موالني للحكومة ولذلك قررت االستخبارات االيرانية إغالقه أمس.
ولم يصب أحد في الهجوم الذي تعرض له املكتب ولكن قام املتشددون 

بتحطيم معدات املكتب وتدمير الوثائق ومتزيق صور منتظري.
ووقع الهجوم بعدما حاصر متشـــددون من انصـــار الرئيس االيراني 
أحمدي جناد ،كان مهدي كروبـــي رئيس حزب اعتماد ملي املعارض زاره 
في مدينة قم احتجاجا على الزيارة. اال ان الشـــرطة تدخلت للســـماح له 

مبغادرة، بحسب ما افاد موقع رجانيوز القريب من احلكومة.
وذكر املوقع انه »قرابة الرابعة صباحا سمحت شرطة مكافحة الشغب 
لسيارة كروبي مبغادرة منزل« آية اهلل العظمى يوسف صانعي حيث كان 

الرئيس السابق ملجلس الشورى موجودا للتعزية.
وقال حسني كروبي جنل زعيم املعارضة ان املتظاهرين دمروا سيارة 
والده قبل ان يحاصروا املنزل الذي كان فيه. وقال موقع رجانيوز انه على 
اثر تدخل قائد احلرس الثوري في قم ليال ثم تدخل ممثل عن املرشد االعلى 
للجمهورية االسالمية آية اهلل علي خامنئي، تدخلت قوات االمن املوجودة 
في املكان للســـماح لكروبي مبغادرة املنزل. وكان املهاجمون رددوا خالل 
محاصرتهم املنزل شـــعارات تصف كروبي بانه من »املنافقني« وطالبوا بـ 

»محاكمته ونزع الصفة الدينية عنه«، بحسب رجانيوز.
وكان منتظـــري الذي توفي العام املاضي عـــن عمر يناهز 87 عاما من 
أشـــد املنتقدين للرئيـــس االيراني محمود أحمدي جنـــاد واتهم حكومته 
مبمارســـة بالديكتاتورية في أعقاب عملية إعـــادة انتخابه املثيرة للجدل 

في يونيو 2009.

أنصار نجاد يحاصرون كروبي في قم واالستخبارات تغلق مكتب منتظري

مصادر لـ »األنباء«: المالكي يخطب ود واشنطن بعقود نفطية 
وضغوط أميركية جمعته مع عالوي سعياً لعزل »الصدري«

بغدادـ  وكاالت: في ظل الفراغ السياسي 
الذي كرسته جلسة البرملان العراقي اجلديد 
املقتضبة أمس بفشــــلها في انتخاب أي 
من الرئاسات الثالث، علمت »األنباء« من 
مصادر مطلعة ان اجتماع رئيس الوزراء 
العراقي املنتهية واليتــــه نوري املالكي 
ورئيس قائمة العراقية إياد عالوي الذي 
جرى السبت املاضي مت برعاية وضغوط 
الزعيمني للتوصل التفاق  أميركية على 
وعزل االئتــــالف الوطني عن الســــاحة 
السياسية السيما التيار الصدري، وفي 
هذا الصــــدد قالت مصادر لـ »األنباء« ان 
هناك صفقات نفط كبيرة مع شــــركات 
نفطية أميركية كبيرة يتم التحضير لها من 
قبل حسني الشهرستاني بطلب من املالكي 
لترطيب األجواء مع أميركا وكسب ودها 
لتدعمه ليصبح رئيسا للوزراء وان هذا 
الدعم األميركي بدأ يتبلور بدعم اجلنرال 
القوات العسكرية  ديڤيد بترايوس قائد 
األميركية في الشــــرق األوسط، مما اثار 
شــــكوكا لدى العراقيني حول أسباب هذا 
الدعم األميركي، وقد أفادت مصادر قريبة 
من ائتالف دولة القانون ان االئتالف بدأ 
بطرح بعض املرشحني للتسوية في حال 
لم يفز املالكي بتزكية التحالف الوطني 
ومن هذه األســــماء النائب عن االئتالف 
العراقي حسن السنيد املعروف بوسطيته 
واعتداله لدى األوساط االئتالفية السيما 
انه ميتلك عالقات طيبة مع التيار الصدري، 
واملجلس األعلى وتيار اإلصالح الوطني، 
ومن املمكن ان يكون املرشح الذي يرضي 

اجلميع.
في غضون ذلك وبعد أكثر من 100 يوم 
من الفراغ السياسي والتدهور األمني منذ 
االنتخابات النيابية في 7 مارس املاضي، 
عقد البرملان العراقي اجلديد أمس جلسة 
شكلية انتهت بإبقائها مفتوحة واقتصرت 

على أداء النواب القسم.
ترأس النائب عن التحالف الكردستاتي 
فؤاد معصوم الذي تولى رئاسة اجللسة 
كونه األكبر سنا بعد اعتذار النائب حسن 
العلوي عضــــو القائمة العراقية الفائزة 

بأكبر عدد مــــن املقاعد، وقال »نيابة عن 
الشعب نفتتح اجللسة االولى من الدورة 

الثانية ملجلس النواب«.
وكشف معصوم بعد أداء النواب للقسم 
الذي أصر النواب االكراد على أدائه بلغتهم 
الكردية، أنه »كان من املفروض ان ننتخب 

وتابــــع ان »الناخبــــني الذين جازفوا 
بأرواحهم يتطلعون الى ان نســــرع في 
تشكيل الرئاسات الثالث«. ولم تستغرق 
اجللسة سوى ربع ساعة. وقال في مؤمتر 
صحافي عقده مببنى مجلس النواب ببغداد 
إن »جلســــة مجلس النواب كانت مجرد 

هيئة الرئاسة للمجلس وحسب املشاورات 
التي أجريناها، وجدنا ان هناك حاجة الى 

مزيد من التشاور«.
واضاف »لذلك، تبقى اجللسة مفتوحة«. 
ألجل غير معني حتى االتفاق على الرئاسات 
الثالث، اجلمهورية واحلكومة والنواب.

جلسة ألداء اليمني الدستورية وكان من 
املفترض أن يتم خاللهــــا انتخاب هيئة 
رئاســــة البرملان لكن هناك احلاجة ملزيد 
من التشــــاور بني الكتــــل الفائزة ما أجل 

اختيار الهيئة الرئاسية«.
وشــــدد معصــــوم علــــى أن مجلس 
النواب »ليس مــــن مهمته تكليف اجلهة 
األكبر لتشــــكيل احلكومة وإمنا ذلك من 
اختصاص رئيــــس اجلمهورية املنتخب 

بحسب الدستور«.
وقال ان »اســــتئناف انعقاد اجللسة 
متوقف على نتائج احلوارات بني الكتل 
السياســــية«، معربا عــــن أمله بأن تعقد 
اجللســــة املفتوحة مجددا خــــالل األيام 
القليلة املقبلة وصوال الى تشكيل هيئة 

الرئاسة.
وعزا هذا الفشــــل الى إن »جهات عدة 
ال ترغــــب في جناح احلياة السياســــية 
في العراق«، داعيا إلى تشكيل احلكومة 
اجلديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير اخلدمات 
الالزمة للمواطنــــني وضمان عدم ضياع 

أصوات الناخبني.
وحضر اجللسة سفراء أجانب وعرب 
وممثــــل االمــــني العام لــــالمم املتحدة آد 
ميلكــــرت وممثل اجلامعة العربية ناجي 
شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية 

وزعماء عشائر.
وقالت مصادر برملانية ان نواب التيار 
الصدري البالغ عددهم 40 »هددوا برشق 
السفير االميركي كريستوفر هيل باالحذية 
اذا حضر اجللسة«. لكن لم يتم التأكد من 

حضور السفير.
كما حضرها رؤساء الكتل واالئتالفات 
البرملانيــــة والنواب وغاب عنها الرئيس 
جالل طالباني دون معرفة السبب. وأدى 
جميع أعضاء البرملان البالغ عددهم 325 
نائبا اليمني الدستورية باستثناء نائبي 
رئيس اجلمهورية طارق الهاشمي وعادل 
عبد املهدي ورئيس الوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكــــي وجميع أعضاء احلكومة 
الفائزين باالنتخابات كونهم أعضاء في 

السلطة التنفيذية.

البرلمان الجديد: جلسة مفتوحة والرئاسات الثالث بال رؤساء.. ونواب الصدر هددوا برشق السفير األميركي باألحذية

مصادر لـ »األنباء«: َقسم رئيس الجلسة األولى مخالف للدستور
ــة أداء اليمني الدستورية  قالت مصادر مطلعة ان جلس
ــهدت  ــان العراقي اجلديد امس ش ــهدها البرمل التي ش

انتهاكا للدستور.
ــاء« االنتهاك بأن املادة 50  ــرت املصادر لـ »األنب وفس

ــم باهلل العلي  ــص على أن يبدأ بـ: »أقس ــتور تن من الدس
العظيم ان أؤدي مهامي...« لكن رئيس اجللسة النائب فؤاد 
ــم باهلل العظيم« وأسقط  ــمه »أقس معصوم قال خالل قس

كلمة العلي وهذا يعد خرقا للدستور بحسب املصادر.


