
مصدر عسكري لـ »األنباء«: 90 عسكرياً أصيبوا خالل حادثة مارون الراس
أفاد مصدر عسكري لـ »األنباء« بأن 400 عسكري متركزوا في مارون الراس ومحيطها واتخذوا اإلجراءات الالزمة 
خالل إحياء ذكرى النكبة األحد املاضي وعملوا على ضبط الوضع. وأوضح املصدر ان 90 عسكريا أصيبوا نتيجة 
التدافع والرشق باحلجارة أثناء قيام اجليش مبنع من حاولوا الوصول الى الشريط الشائك عند احلدود«. وكان 
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الم عدم نشر اجليش والقوى األمنية في مارون الراس، كما انتشرت في 
كفركال واملناطق احلدودية األخرى، وحمل املسؤولية األخالقية ملن أرسل الشبان الى مارون الراس على هذا النحو.
داود رمال  ٭
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الدوحة ـ د.ب.أ: أعلنت قناة اجلزيرة القطرية إطالق سراح 
الصحافية العاملة لديها دوروثي بارفاز ووصولها الى الدوحة 

قادمة من إيران، بعد 19 يوما من اختفائها في سورية.
وكانت دوروثي )39 عاما( غادرت العاصمة القطرية نهاية شهر 
ابريل املاضي لتغطية األحداث في سورية، ثم فقد االتصال بها، 

وتضاربت األنباء حول احتجازها 
في سورية، أو نقلها إليران التي 

حتمل جنسيتها.
وقــــال متحدث باســــم القناة 
الفضائية: »يسعدني أن أخبركم 
باإلفراج عن دوروثي وهي بخير 
وصحة جيدة«، مشــــيرا إلى أنها 
كانــــت على اتصال مــــع عائلتها، 
و»نحن معهــــا اآلن ملعرفة املزيد 
من املعلومات بشأن محنتها خالل 
19 يوما املاضية«، بحسب املوقع 

االلكتروني للقناة.
وكانت اجلزيرة ناشدت إيران 

األسبوع املاضي الكشــــف فورا عن مكان وجود دوروثي التي 
حتمل أيضا اجلنسيتني األميركية والكندية، كما عبرت منظمة 
»مراسلون بال حدود« عن قلقها ملصيرها، وحثت سلطات إيران 

على الكشف عن مكان احتجازها.
وأبدت الواليات املتحدة وكندا اللتان حتمل جنسيتيهما وفرنسا 
قلقها الختفائها، كما انتظمت حملة دولية نظمها زمالؤها على 
فيسبوك للتضامن معها، انضم إليها أكثر من 13 ألف شخص.

ولم تعلق ســــورية على قضيتها إال األربعاء املاضي، حني 
ذكر بيان لســــفارتها في واشــــنطن أن الصحافية -التي قدمت 
باســــمها اإليراني »فيروز بارفيز« - رحلت إلى إيران بعد 48 

ساعة من وصولها.
وقالت السفارة حينها إن السبب في طرد دوروثي هو حملها 
جواز ســــفر إيرانيا »انتهت صالحيته«، وتقدميها »معلومات 

خاطئة« تفيد بأنها تزور سورية بوصفها سائحة.

استضاف تلفزيون »الدنيا« النجم السوري سلوم حداد 
في برنــامــج »صبــاح اخلير« حيــث رفـــع حـــداد سـقــف 
احلديث، وطــالب بعدم املبالغة بامتداح الرئيس ألن على 
»الشـــعب والرئــيس ان يعـمـال فـــداء الــوطــن« وأكــد 
تأييــده لــشعار »الــلـه ســورية حرية وبس« وهو شعــار 

التظــاهــرات الســورية.
كــذلك اعرب عن تأييده لبيان 
درعا الشهير، الذي وقعه جنوم 
الــدراما السورية، وتعرضوا 
بســـببه حلملة تخوين على 

تلــفزيون »الدنيا« نفسه 
وقال حداد ان درعا كــانــت 
مـحـاصرة بالـفـعـل وان الـبـيـان 
الـجـهـات املختصة  نــاشـــــد 
تزويـــد االطفـــال باحلليـــب، 
وهو بيان انطلـــق من غايات 

إنسانية.

دوروثي بارفاز

سلوم حداد

صحافية »اجلزيرة« فقدت
في سورية وأفرج عنها في إيران

حداد يؤيد »اهلل سورية حرية وبس« 
ويدعو لعدم املبالغة بامتداح األسد

»حزب اهلل«: أميركا ربطت استقرار 
سورية بوقف دعمها للمقاومة

اجلامعات واملدارس نفذت 
إضراباً أمس واليوم قطاع النقل

أكد وزير حزب اهلل في حكومة تصريف األعمال حسني 
احلاج حسن الوقوف الى جانب الدعوات لالصالح، الفتا 
الى ضرورة التفريق بني مـــن يدعون الى االصالح ومن 
يتغطون بالدعوة الى االصالح لتنفيذ برامج تخدم مصالح 

خارجية.
احلاج حسن وخالل لقائه وفدا برملانيا فرنسيا أشار 
الـــى مواقف أميركية ظهرت خـــالل األحداث األخيرة في 
سورية، حيث مت الربط بني املساعدة على االستقرار في 
ســـورية مقابل انضمام احلكم في دمشـــق الى ما يسمى 
باالعتدال العربي والقبول بالســـالم مع اســـرائيل وفق 
 النظرة والشـــروط االســـرائيلية، وفك حلفها مع ايران
وقطـــع جميع اشـــكال الدعم عـــن املقاومة فـــي لبنان 

وفلسطني.
ودعا احلاج حســـن الدول الغربية الـــى التوقف عن 
ازدواجية املعاييـــر في النظرة الى مختلف األزمات التي 
تعصـــف بالعالم وااللتفات الى معيار واحد وهو العدالة 
واحلقوق، ولفت الى ان هذه الدول واألمم املتحدة فشلت 
في تطبيق قراراتها واصطدمت بالڤيتو األميركي عندما 
كان األمر يتعلق بعدوان اســـرائيل املستمر على الشعب 
الفلســـطيني وعلى لبنان وسورية، مؤكدا ان اي حل في 
املنطقة سيفشل في حال لم تتم عودة الالجئني الفلسطينيني 

الى ديارهم.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

اقفلـــت اجلامعات واملدارس في لبنان امس، بشـــطريها 
الرسمي واخلاص، وقال نعمة محفوظ نقيب معلمي املدارس 
اخلاصـــة، ان جميع معلمي املدارس شـــاركوا في االضراب 

مبعزل عن اصحاب املؤسسات التربوية.
واليوم ينفذ قطاع النقل اضرابا عاما من السادسة صباحا 
حتى الثانية عشرة ظهرا احتجاجا على ارتفاع اسعار احملروقات 
وسيشـــمل االضراب جميع املناطـــق ويتخلله اقفال معظم 

الطرق الرئيسية.
هذا املوضوع كان محور اجتماع دعا اليه الرئيس ميشال 
ســـليمان في القصر اجلمهوري للبحث في كيفية معاجلة 

هذه املسألة.
وزيرة املال ريا احلســـن رفضت اقتراحا بتثبيت سعر 
صفيحـــة البنزين بـ 25 ألف ليرة الن ذلك يفقد الدولة 400 

مليار ليرة في السنة.

تفاوت االستجابة للدعوة إلى اإلضراب.. وارتفاع عدد قتلى تلكلخ إلى 27 ودرعا إلى 41

بانتظار خطاب السيد نصراهلل األربعاء املقبل

أوروبا توسع عقوباتها على سورية وروسيا لن تؤيد أي إدانة من مجلس األمن 

بري وحزب اهلل متمسكان مبيقاتي.. وفيلتمان في بيروت اليوم

أهالي تلكلخ: عصابات مسلحة من وادي خالد اللبنانية قصفت منازلنا
التقى الرئيس السوري بشار 
األسد وفدا من أهالي حي امليدان 
بدمشــــق ونقلت مواقع إخبارية 
ســــورية عن أعضاء في الوفد أن 
جميع محاور النقاش كانت تصب 
في اجتاه واحد وهو مصلحة سورية 
والبعد عما ولد سحابة الصيف التي 
مرت بها ســــورية، مشيرا إلى أن 
اجللسة كانت جلسة مصارحة وأن 
الرئيس األسد كانت لديه رحابة 

صدر كبيرة جدا.
ونقل موقع الوطن »أونالين« 
عن عصام معتــــوق عضو الوفد 
الفساد  الرئيسي كان  »املوضوع 
والرشــــوة املستشــــرية وخاصة 

في القضــــاء واجلمارك واإلدارات 
والوزارات، باإلضافة إلى موضوع 
تدخل األمــــن الزائد فــــي احلياة 
الوزارات واإلدارات  العادية وفي 

والقضاء«.
 وقــــال معتــــوق ان الرئيس 
األســــد أكد أنه »أعطى توجيهاته 
بأن دور األمن هو جمع املعلومات 
وحتليلها وتقدميها للجهات الرقابية 
املسؤولة«، وأشار عصام معتوق 
إلى أن الوفد لفت إلى ضرورة أن 
تكون هنــــاك »بداية إلعالم قوي 
واضح وصريح وتصحيح اإلعالم 
السوري احلالي، وكذلك ضرورة 
تطويــــر التعليم فــــي اجلامعات 

الســــورية«. الى ذلك روى أهالي 
منطقة تلكلخ واملناطق احمليطة 
بها العديد من نواحي املعاناة التي 
عاشوها مع أطفالهم نتيجة سطوة 
العصابات املسلحة وأنصارها من 
منطقة وادي خالد اللبنانية على 
بلدتهم وترويعهم واعتدائهم على 
املمتلكات العامة واخلاصة وقيامهم 
بعمليات القتــــل والنهب ومتثيل 

دور الضحية. 
وقال مواطن مــــن أهالي بلدة 
تلكلخ إن عصابات مســــلحة من 
عائلة »عسكر« من تيار املستقبل 
في بلدة وادي خالد اللبنانية قامت 
بقصف منازل بلدة تلكلخ بالقذائف 

حلرقها وإجبارنا على الرحيل إلى 
منطقتهم على أساس اننا مهجرون 
وأنهم يأتون ملساعدتنا موضحا أن 
غايتهم ليست كذلك وإمنا احتالل 

البلدة. 
وقالــــت مواطنــــة مــــن عائلة 
الســــاحلي إحدى عائــــالت بلدة 
العريضة إن خمسة مسلحني من 
بلدة وادي خالد يرتدون لباســــا 
أمنيا وبحوزتهم كاميرا هاجمونا 
صباح االثنني واعتدوا على زوجي 
بالضرب وقاموا بتصويرنا وقالوا 
لنا عليكم أن حتضروا لنا سالحا مع 

أنه ال يوجد لدينا أي سالح. 
وقالــــت مواطنــــة ثانيــــة إن 

العصابات املسلحة هاجمت منزلنا 
وعبثت مبحتوياته وهددتنا بالقول: 
إذا لم تعطونا الســــالح ســــنقتل 
الطفلــــة الصغيــــرة أمامكم الفتة 
إلى أن أحد األشخاص قام بدعوة 
اجليش حلمايــــة األهالي من هذه 
العصابات.  وقالت املواطنة رشا 
تقال: إن عصابات مسلحة من وادي 
خالــــد اقتحمت منزلي حيث كنت 
مع أطفالي األربعة وقامت بإطالق 
النار وطلبت مني إعطاءها السالح 
فقلت لهم ال يوجد لدينا أي سالح 
فقاموا بضربي بالسالح املوجود 

معهم وتفتيش املنزل. 
وأوضح أبو رجب الساحلي عم 

الطفلة العاجزة مرح قائال: عندما 
هاجمت العصابات املسلحة املنزل 
لم تستطع اجلدة أخذ الطفلة منهم 
وقامت العصابات املسلحة القادمة 
من وادي خالد بالهجوم على املنزل 
وقصفه بقذيفة ولم يكن فيه أحد 
ثم قــــام أفرادها بســــلب األموال 
الطفلة كرهينة ليدعوا  وخطفوا 

أنهم أنقذوها. 
وطلــــب األهالــــي مــــن قوات 
اجليش القضــــاء على العصابات 
املسلحة التي تروع السكان وتقوم 
بعمليات القتل وصوال إلعادة األمن 

واالستقرار إلى البلدة. 
دمشق ـ هدى العبود   ٭

دمشق، قالت الناشطة احلقوقية 
رزان زيتونة إن اجليش السوري 
وقوات األمن قتلوا 27 مدنيا على 
األقل حتى أمس األول، خالل هجوم 
الدبابات على بلدة تلكلخ  تدعمه 
احلدوديــــة بغية قمــــع محتجني 

مطالبني بالدميوقراطية.
وقالت زيتونــــة لـ »رويترز« 
إن هناك 27 اسما مؤكدا فيما نقل 
عدد غير معروف من اجلثث الى 
املستشفى الرئيسي في تلكلخ ولم 

تسلم هذه اجلثث الى ذويها.
مــــن جهتهــــا، قالــــت املنظمة 
الوطنيــــة حلقوق االنســــان في 
سورية إنه مت التعرف على سبع 
من ضحايا املواجهات األخيرة مع 
األجهزة األمنية مبدينة درعا من 
ذات املنطقة في مدينتي جاســــم 
وانخل ليرتفع عدد الضحايا إلى 

41 شخصا.
وأضافــــت املنظمــــة الوطنية 
حلقوق اإلنســــان في سورية في 
بيان لهــــا وزعته أمس »ان أربعة 
ضحايا من مدينــــة انخل وثالثة 
آخرين من مدينة جاسم«، وأوردت 
املنظمة في بيانها قائمة بأسمائهم، 
وأشار البيان الى ان املنظمة كانت 
قد أشارت في بيان سابق لها عن 
اكتشاف املقبرة اجلماعية، موضحة 
ان بيان وزارة الداخلية الذي بثته 
وكالة األنباء السورية )سانا( أنكر 
فيه وجود مقابر في درعا في الوقت 
الذي عاود مصدر مسؤول في درعا 
لالعتراف بأن هناك خمسة جثث 

في منطقة البحار في درعا.

الفرنسية االن جوبيه بحضور 
وزير األشغال العامة والنقل غازي 
العريضي، وتناول البحث الوضع 

في لبنان واملنطقة.
العريضـــي كـــرر املطالبـــة 
بتشكيل احلكومة في أسرع وقت 
ممكن ملواجهة الوضع الضاغط 
واالستحقاقات املالية واملعيشية، 
التي  التبريرات  مجددا رفـــض 
تعطى حـــول أســـباب تأخير 

احلكومة.
ترو: بعـــض األكثرية يتلهى 

بألوان احلقائب
وفي بيروت، أســـف النائب 
عالء الدين ترو عضو كتلة جبهة 
النضال الوطني، ألن »األكثرية 
اجلديدة« التي نحن منها، ال تأخذ 
األمور باخلطورة املطروحة وال 
تتطلع الـــى املشـــاكل الكبيرة 
التي يعاني منها لبنان سياسيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، ألن 
البعض في هذه األكثرية يتلهى 
بألوان احلقائب التي يريدها أو 

بعددها.
وأسف ترو مكررا ألن صرخة 
رئيس كتلته النائب وليد جنبالط، 
لم جتد آذانا صاغية، لكننا سنرفع 

الصوت أكثر قريبا.
النائب الســـابق ايلي فرزلي 
حّمل الرئيس ميقاتي مسؤولية 
عدم تشكيل احلكومة حتى اآلن 

وليس فريق 8 آذار.
النائب احمد فتفت عضو كتلة 
املستقبل قال ملوقع إلكتروني ان 
الرئيس ميقاتـــي اختار اخليار 
الصعب ومشـــى بانقالب حزب 
اهلل حتى بات رهينة لهذا احلزب 
والناطـــق باســـمه، معربا عن 
عدم اقتناعه بـــأن للعماد عون 
مطالب، بل ثمة سياسة يتبعها 
حزب اهلل بإبقاء البلد في الفراغ 

املؤسساتي.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

وقال احد رجال األعمال الذي 
فّضل عدم الكشف عن اسمه »من 
القيــــام بإضراب  ســــيجرؤ على 
واملخاطــــرة بفقــــدان عمله او ان 

يستهدف من قبل السلطات؟«.
وأضاف »إذا أغلق أي شخص 
متجره فسيتم توقيفه على الفور 

وسيفقد لقمة عيشه«.
في سياق آخر، وفيما جتددت 
املظاهرات أمــــس األول في حلب 
وحمص وحــــي ركــــن الدين في 

فيلتمان في بيروت اليوم

الديبلوماسي  على الصعيد 
الدولي، يصل الى بيروت اليوم 
اخلميس، مساعد وزيرة اخلارجية 
األميركية جيفري فيلتمان لـ 3 

أيام، بحسب مصادر متابعة.
وسيجول فيلتمان الذي كان 
ســـفيرا لبالده في بيروت منذ 
بضع ســـنوات على املسؤولني 
اللبنانيني عارضا للتطورات في 
لبنان واملنطقة، مبا فيها عقدة 

تأليف احلكومة.

..وجنبالط في باريس

النائب  التقى  وفي باريـــس 
وليد جنبـــالط وزير اخلارجية 

اغلقت احملال التجارية واألسواق 
في حمص وإدلب، فتحت املدارس 
واحملال بشكل طبيعي في دمشق 

وعدة مدن سورية أخرى أمس.
وبــــدت احليــــاة طبيعية في 
العاصمة وحلب والقامشلي وحماة 
والالذقية حسبما أكد سكان هذه 
املدن في اتصال هاتفي مع وكالة 
»فرانس برس«. اال ان ناشــــطني 
اشاروا الى قيام مظاهرات في عدة 

مناطق الحقا خالل اليوم.

عن االجـــواء قال: حصل تعانق 
افكار مع الرئيـــس بري، وهذه 
األفكار تشمل بعاطفتها كل من 

يريد.

بري: ال بديل عن ميقاتي

الرئيس بري أعلن من جهته 
ان املشاورات املرتبطة بالتأليف 
مســـتمرة وليـــس صحيحا ان 
املساعي قد انهارت لكنه استدرك 
قائال: هناك طحن مستمر ألفكار 

مطروحة.
كما نقل عن بري التأكيد أنه ال 
بديل للرئيس ميقاتي وان الرجل 
يواصل مساعيه لتأليف احلكومة، 
وقد استغرق سواه )يقصد سعد 

احلريري( وقتا اطول.

من شــــأنه ان يســــاهم في جعل 
هذه االصالحــــات فعلية، وليس 
ممارسة ضغوط مع قرارات، ألن 
ذلك، بصورة عامة، ال يســــفر عن 
نتيجة«. لكن مدڤيديڤ لم يقل ما اذا 
كانت بالده ستستخدم حق النقض 
»الڤيتو« ضد أي قرار قد يتخذه 

املجلس بهذا اخلصوص.
فــــي غضــــون ذلــــك، تفاوتت 
التي  االستجابة لدعوة االضراب 
وجهتهــــا املعارضة امــــس ففيما 

مصدر في األكثرية اجلديدة 
قال ان العقد املتبقية على صلة 
بتمثيل املعارضة السنية ومطلب 
النائب طالل ارســـالن بحقائب 
التوزيع  وزارية وازنة وعـــدم 

املذهبي للحقائب.
مصادر الرئيس ميقاتي كشفت 
عـــن ان الرئيـــس املكلف طالب 
بأكثر من اسم لكل حقيبة لكنه 
لم يحصل على جواب بعد وقالت 
املصادر ان الرئيس ميقاتي يقرأ 

في الدستور والدستور فقط.
الذي  الوزير جبران باسيل، 
غاب عن لقـــاء الرئيس ميقاتي 
باخلليلني حضر في عني التينة 
واجتمع برئيس مجلس النواب 
عارضا عقد التأليف، ولدى سؤاله 

عواصمـ  وكاالت: في وقت أعلن 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
أنه لــــن يؤيد أي قرار في مجلس 
األمن الدولي يدين قمع احلكومة 
السورية لالحتجاجات، على غرار 
القرار اخلاص بليبيا، نقلت وكالة 
األنبــــاء األملانية عن مصدر داخل 
االحتاد األوروبي انه من املرجح أن 
تتسع دائرة العقوبات التي فرضها 
التكتل األوروبي ضد أعضاء النظام 
السوري لتشــــمل الرئيس بشار 

األسد وتسعة من مساعديه.
وقال عدد من ديبلوماســــيي 
االحتاد، ان سفراء الدول األعضاء 
اتفقوا أمس  باالحتاد األوروبــــي 
األول على معاقبة عشرة أشخاص 
إضافيني من النظام السوري، بينهم 

الرئيس بشار.
إلى  القرار يحتــــاج  أن  غيــــر 
تصديق رسمي من وزراء اخلارجية 
والذين من املقــــرر أن يلتقوا في 

بروكسل االثنني املقبل.
وكانت وكالة األنباء الروسية 
)نوفوستي( نقلت عن مدڤيديڤ انه 
قال في مؤمتر صحافي تعليقا على 
ضغط فرنسا وبريطانيا وأملانيا 
الستصدار قرار من مجلس األمن 
إلدانة قمع املظاهرات في سورية 
»لن أدعم مثل هذا القرار حتى لو 

توسل أصدقائي إلي«.
وأضاف »مــــن احملزن أن هذه 

القرارات قد يتم التالعب بها«.
واعتبر مدڤيديڤ ان »الرئيس 
)السوري بشــــار( األسد قد أعلن 
القيام مبا  عن إصالحات. ويجب 

خطوط التواصل احلكومي لم 
تنقطع، كما تؤكد قناة »املنار«، 
بدليل ان اتصاالت التشكيل قد 
اســـتؤنفت، فكان لقـــاء رئيس 
النواب نبيـــه بري مع  مجلس 
الوزير جبران باســـيل املعاون 
السياسي للعماد ميشال عون، 
والتقـــى الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي باخلليلني علي حســـن 
خليل وحسني خليل بوصفهما 
املعاونني السياســـيني للرئيس 
نبيه بري والسيد حسن نصراهلل 
حيث جـــرت متابعة التفاصيل 
املتعلقة بتوزيع احلصص على 

الطوائف واحلقائب.
هـــذه االتصاالت لـــم تتأثر 
من حيث استمراريتها، للحملة 
املتجددة التي شنها رئيس تكتل 
التغيير واالصالح العماد ميشال 
عون للرئيس ميشـــال سليمان 
والرئيس جنيب ميقاتي، بشل 
احلكم في لبنان، وال باإلضراب 
العام ألساتذة املدارس الرسمية 
الـــذي نفـــذ امس  واخلاصـــة 
وسيســـتكمل اليـــوم بإضراب 

وسائل النقل على اختالفها.
وسأل عون الرئيسني سليمان 
وميقاتي ملاذا ال يشكالن احلكومة 
ويذهبان الى مجلس النواب لنيل 
الثقة بحســـب األصـــول؟ عون 
وصف من ميارسون احلكم بأنهم 

ليسوا احرارا.

بانتظار خطاب نصراهلل

على اي حـــال، اجلدل حول 
تشكيل احلكومة مفتوح، وهناك 
من بدأ يراهن منذ اآلن على اطاللة 
جديدة لألمني العام حلزب اهلل 
الســـيد حســـن نصراهلل يوم 
االربعاء املقبل 25 مايو من بلدة 
النبي شيث في البقاع مبناسبة 

ذكرى انطالقة املقاومة.
ميقاتي: أنا أقرأ في الدستور

الرئيس السوري بشار األسد مستقبال وفدا من أهالي حي امليدان

)محمود الطويل( احدى املدارس اللبنانية التي خلت من الطالب واملدرسني استجابة لإلضراب 


