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دمشق تستنكر العقوبات األميركية على األسد ومسؤولني سوريني: خطوة تخدم مصالح إسرائيل 

السلطات السورية تشّن حملة اعتقاالت عشية جمعة »احلرية«

وقال مصدر رسمي في تصريح 
الرس����مية  نقلته وكالة االنباء 
)سانا( ان س����ورية »تستنكر 
االجراءات التي اتخذتها الواليات 
املتحدة حيال الرئيس بشار االسد 
وعدد من املسؤولني السوريني 
بذريعة االح����داث اجلارية في 

سورية«.
واعتبر املصدر السوري ان ذلك 
يصب في مصلحة اسرائيل، وقال 
»االجراء االميركي بحق سورية 
له تفسير واحد هو التحريض 
الذي يؤدي الستمرار االزمة في 
سورية االمر الذي يخدم مصالح 

اسرائيل قبل كل شيء«.
واشار الى ان سلسلة العقوبات 
االميركية التي تضمنت »قانون 
محاسبة سورية وسبقه وضع 
سورية على قائمة الدول الراعية 
لالرهاب« كانت »بسبب دعمها 

للمقاومة«.
واك����دت س����ورية ان ه����ذه 
العقوبات »لم ولن تؤثر على قرار 
سورية املستقل وعلى صمودها 
امام احملاوالت االميركية املتكررة 
الوطني  للهيمنة عل����ى قرارها 

واجناز االصالح الشامل«.

للتعذيب«.
وقال: »جرت في مدينة نوى 
)محافظة درعا، جنوب( عمليات 
امنية يوم امس االول وصباح 
امس حي����ث ج����رت مداهمات 
العش����رات«،  واعتقاالت طالت 
مشيرا الى »عدم وجود عسكري 

حتى االن« في هذه املدينة.
كما ذكر رئيس املرصد انه »مت 
يوم امس تش����ييع عبدالرحمن 
الشغري الذي اصيب بطلق ناري 
في الس����ابع من مايو واعتقلته 
الس����لطات جريحا«، مضيفا ان 
السلطات »قامت بتسليم جثمانه 
الى اس����رته البارحة وبدا على 
جسده اثار كدمات تشير الى انه 

تعرض للتعذيب«.
وقال ان »املش����يعني هتفوا 
الشهيد رغم  بش����عارات متجد 

تواجد كثيف لعناصر االمن«.
الوقت، اس����تنكرت  في هذا 
سورية امس العقوبات املباشرة 
ق����ررت االدارة االميركية  التي 
فرضها على الرئيس الس����وري 
بشار االسد وعدد من املسؤولني 
الس����وريني بسبب قمع احلركة 

االحتجاجية في البالد.

ازادي قامش���لي )شمال شرق( 
ترد حرية، وحمص )وس���ط( 
تصيح ازادي وكوباني )منطقة 
رأس العني الكردية شمال شرق( 

ترد حرية«.
يأت����ي ذلك فيما »اس����تمرت 
حمالت االعتق����ال في عدة مدن 
س����ورية منها حم����ص والرقة 
الزور والالذقية  )شمال( ودير 
)غرب( وف����ي مكان اعتقال احد 
ق����ادة االحتجاجات في بانياس 
)غرب( انس عيروط حيث جرت 
عدة حمالت واعتقاالت« في هذه 
املدينة الساحلية، حسبما اشار 
رئيس املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وقال رئي����س املرصد رامي 
عبدالرحمن لوكالة فرانس برس 
»مازال مصير بعض املعتقلني 
مجهوال رغم مضي عشرين يوما 

على اختفائهم«.
واضاف ان »االشخاص الذين 
البيضة  ف����ي مدين����ة  اعتقلوا 
)املجاورة لبانياس( وظهروا على 
شريط ڤيديو وهم يتعرضون 
لالهان����ة مت اعتقالهم من جديد 
بعد ان اخلي سبيلهم وتعرضوا 

عواص����م � وكاالت: عش����ية 
الدع����وة للتظاهر ف����ي »جمعة 
احلرية«، وبعد ساعات من فرض 
واشنطن عقوبات مباشرة على 
الرئيس الس����وري بشار االسد 
ومسؤولني اخرين بسبب مضيهم 
في قمع االحتجاج����ات، ذكرت 
املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان 
في سورية أن السلطات ال تزال 
تنفذ مداهمات واعتقاالت جماعية 
وفردية تعسفية في عدد من املدن 

والقرى السورية.
وأوردت املنظم����ة، في بيان 
لها امس، قائمة بأسماء الذين مت 
اعتقالهم واملقدر عددهم مبا يزيد 
على 140 معتقال في مدينة سلمية 
مبحافظات حماة والرقة وادلب 
وجسر الشغور ودرعا وطرطوس 
وحلب وعفرين وحمص وتل كلخ 

وطفس ودير الزور.
وأدان����ت املنظم����ة حمل����ة 
االعتقاالت الواسعة التي تشهدها 
معظم املدن السورية بالرغم من 
الطوارئ،  العمل بحال����ة  إنهاء 
التعس����في  معتب����رة االعتقال 
بصوره املختلفة إحدى الظواهر 
اخلطيرة التي تش����كل التهديد 
ف����ي احلرية  الرئيس����ي للحق 

واألمان الشخصي.
الى ذلك عرضت عدة قنوات 
تلفزة صورا لتجدد االحتجاجات 
امس االول في العديد من املدن 
الس����ورية وبخاصة في حماة 
وحلب وحمص وحي امليدان في 
دمش����ق، باالضافة الى الهجوم 
الذي تقوم به القوات السورية 
على قرى حدودية مع لبنان مثل 

العريضة وتل كلخ.
وجتددت الدع����وة امس الى 
التظاهر اليوم في يوم »جمعة 
ازادي« وازادي تعن����ي احلرية 

باللغة الكردية.
واكد النص الذي بثته صفحة 
»الثورة الس����ورية« على موقع 
التواص����ل االجتماع����ي »فيس 
اال  بوك« على سلمية املظاهرة 
انه اض����اف »لن نتس����اهل مع 
االمن والشبيحة ولن نسمح لهم 
باالعتقاالت وسنكون شوكة في 

حناجرهم«.
واضافت الصفح���ة »بكرة 
ي���وم مختلف، يوم تتجلى فيه 
عبارة الشعب السوري واحد، 
يوم هتافه ح���وران )جنوب( 
ازادي وعفرين )بلدة  تن���ادي 
كردية في الشمال( ترد حرية، 
الدير )ش���مال ش���رق( تنادي 

)أ.ف.پ( صورة ملتقطة من لبنان لقوات األمن السورية خالل انتشارها في بلدة العريضة  

شقيق وشقيقة أصالة يتبرآن منها ومن تصريحاتها

جومانا مراد: رحم اهلل شهداءنا

اإلمارات تعلن اإلفراج عن أحد مواطنيها اعتقلته القوات السورية في درعا

قصة الفبركة والتزوير والكذب في ڤيديو ما سمي باملقبرة اجلماعية 

دمشق ـ إيالف: في اتصال هاتفي مع قناة »الدنيا« 
السورية أشار اإلعالمي أيهم نصري شقيق الفنانة 

أصالة نصري إلى عدم تأكده من تصريحات شقيقته 
بشأن األحداث التي تشهدها سورية حاليا وفيما 
لو تأكد من صدقيتها فإنه مصر على تبرؤه من 
شقيقته. وقال أيهم ان هذه التصريحات ستؤثر 

سلبا على أصالة ألنها لم تصل إلى ما هي عليه حاليا 
إال من خالل الدعم الذي قدمه لها الرئيس الراحل 
حافظ األسد. وعند مقاطعته من قبل املذيع فيما 

لو كان على علم بصحة البيان أو ال، رد أيهم قائال 
إنه مقيم في القاهرة ومبا أن التصريح موجود في 

جريدة حكومية لها مصداقية كبيرة فهذا يرجح 
صحة الكالم، مؤكدا أنه سيقاضيها إذا كان الكالم 

املنشور غير صحيح، مضيفا انه مصر على تبرؤه 
من أصالة نصري متاما. وأضاف أيهم ان الرئيس 

الراحل حافظ األسد كان له فضل كبير على أصالة 

وعلى عائلة نصري وله مواقف عظيمة مع الكثير 
من الفنانني السوريني، مضيفا انه إعالمي وعمل في 

محطات إعالمية كبرى ويعرف كيف تصاغ اجلمل 
حسب التعليمات التي تأتي من سياسة احملطات، 

مشيرا إلى ان ما تشهده سورية هو مؤامرة، معبرا 
عن أمنيته في أن يتصدى اإلعالم السوري لها. من 
جهتها، عبرت شقيقة أصالة رمي نصري والوحيدة 

من عائالتها املقيمة في سورية أنها ضد تصريحات 
شقيقتها، مضيفة انه ليس في سورية ثورة وال ثوار 

بل مجموعة من املخربني، وتابعت بحسب جريدة 
»األخبار« اللبنانية: »نحن كسوريني نستطيع ان 

نحكم على األمر برمته من داخل سورية، ما نحتاج 
اليه هو مزيد من االصالحات، واالصالح يحتاج 

الى حوار ال الى ثورة«، واضافت ان اصالة حكمت 
على األمور على نحو مفرط في العاطفية وعليها ان 

تراجع حساباتها من جديد.

تعيش الفنانة جومانا مراد حالة من املتابعة املستمرة 
ملا يحدث في بلدها سورية من خالل القنوات 
االخبارية وبالعديد من االتصاالت مع عدد من 

معارفها واصدقائها، وقالت »قلبي يبكي على الشهداء 

وامتنى ان تنتهي هذه احملنة سريعا، واال يسيل 
املزيد من دماء ابناء وطني الذي اعتز به وأفخر به، 

كما انني ادعو يوميا في صلواتي بان يرحم اهلل 
شهداء بلدي وشهداء الوطن العربي اجمع«.

أبوظبي ـ يو.بي.آي: أعلنت وزارة اخلارجية 
اإلماراتية امس أن السلطات األمنية السورية 

أفرجت عن مواطن إماراتي كان احتجز في مدينة 
درعا. ونقلت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية »وام« 
عن بيان للوزارة ان اإلماراتي محمد سعيد جمعة 
الرمسي الذي مت احتجازه قبل عدة أيام في مدينة 

درعا »هو في طريقه اآلن إلى الدولة«. وقال السفير 

عيسى الكلباني مدير إدارة شؤون املواطنني بوزارة 
اخلارجية ان الوزارة وبالتنسيق مع سفارة اإلمارات 

في دمشق قامت بالتواصل مع احلكومة السورية 
لإلفراج عن الرمسي »والتي استجابت لطلب 

الوزارة في بادرة تعبر عن عمق العالقات املتميزة 
بني البلدين«. ولم تشر الوزارة الى أسباب اعتقال 

الرمسي في سورية.

أكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن املؤسسة العامة 
للخط احلديدي احلجازي بدمشق متتلك معمل 

لوحات السيارات الوحيد في القطر وتقوم بتصنيع 
كل أنواع لوحات السيارات واآلليات والدراجات، 

وعند متابعتنا لڤيديو ـ ما يسمى ـ باملقبرة 
اجلماعية بدرعا ولوحة اآللية الهندسية التي تقوم 

باحلفر والتركيز على اللوحة اخلاصة التي حتملها 
ذات الرقم »977149 – درعا«، تبني بعد تدقيق 

سجالتنا للوحات املسلمة إلى مديريات النقل سورية 
أن هذه اللوحة حكومية مزورة كون الرقم الذي 

ظهر على الشاشة »باللون األسود« وهذا الرقم هو 

رقم »حكومي« مت تسليمه إلى مديرية النقل بدرعا ـ 
أي يجب أن يكون »باللون األخضر« وليس باللون 
األسود مما يشير إلى عملية دهان اللوحة باللون 

األسود بدل األخضر، كما أن اآلليات الهندسية 
اخلاصة ال حتمل لوحة طويلة )أبعادها 45×10( 

رقما سداسيا كالذي ظهر في الصورة إمنا حتمل 
لوحة مربعة )أبعادها 22×16( بأربعة أرقام مع كلمة 
»أشغال«. أما اللوحة ذات الرقم »977149 – درعا« 
التي ظهرت في الصورة فهي مسلمة ملديرية نقل 

درعا وممنوحة ملجلس املدينة.
دمشق ـ هدى العبود   ٭

أخبار وأسرار
٭ خط����اب ش����امل: إطالل����ة 
سياس����ية � إعالمي����ة لألمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نص����راهلل ي����وم األربعاء 25 
اجلاري مبناسبة عيد املقاومة 
والتحرير. وسيلقي نصراهلل 
خطابا شامال باملناسبة يركز 
فيه على التظاهرات احلدودية 
األخي����رة في جن����وب لبنان 
واجل����والن وما ش����كلته من 
نقطة حتول في حركة الصراع 
مع إسرائيل، كما يتطرق الى 
الشأن الداخلي والى موضوع 
احلكومة بعدما كان في آخر 
خط����اب له أك����د »ان حكومة 
الرئيس  ستتشكل برئاس����ة 

جنيب ميقاتي«. 
٭ متايز بري: الحظت أوساط 
ديبلوماسية وسياسية مراقبة 

متايزا سياسيا لدى الرئيس 
نبيه بري في احلركة واألداء. 

وهذا ما ظهر على سبيل 
املثال، وبعيدا عن عملية تأليف 

احلكومة، في لقاء بري مع 
مرشد عام اإلخوان املسلمني 
في مصر محمد بديع، وفي 

عدم انخراطه في احلملة على 
قطر، وفي اللقاء الذي جمعه 
مع مساعد وزيرة اخلارجية 
األميركية جيفري فيلتمان.

الظني:  الق����رار  ٭ تس����ريع 
نس����ب ال����ى مرج����ع لبناني 
توقعه استنادا الى معلومات 
تواف����رت لديه بأن يصار الى 
تسريع القرار الظني في قضية 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، وان هذا القرار الذي 
س����يعلن في غضون أسابيع 
يس����تند بش����كل أساسي الى 

»االتصاالت الهاتفية«.
٭ خرق القطيعة: شكل اللقاء 

بني الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي والرئيس أمني اجلميل 

خرقا للقطيعة القائمة بني 
ميقاتي وأقطاب املعارضة 

اجلديدة على الرغم من تأكيد 
اجلميل الطابع الشخصي للقاء 

والنأي به عن عملية تأليف 
احلكومة. كما فتح هذا اللقاء 
الباب مجددا أمام تساؤالت 

وتقديرات حول دورة 
اتصاالت جديدة بني ميقاتي 
واجلميل في محاولة جديدة 

إلشراك حزب الكتائب في 
حكومة وسطية أو في حكومة 

إنقاذ وطني.

»الوطن«: غرفة عمليات سوداء لبنانية عربية تتولى مهمات »قذرة« ضد دمشق

وهاب: سنقاتل بأيدينا وسالحنا وصدورنا حلماية سورية ولن نتركها تسقط
سورية بغية تصفية حقد أو ثأر 

سياسي.
وكش����ف املص����در أن غرفة 
عمليات س����وداء لبنانية عربية 
تتول����ى، بدعم لوجس����تي غير 
املهمات االعالمية  محدود، مهام 
والسياس����ية الق����ذرة، في اطار 
احلرب السياس����ية والنفس����ية 

واالعالمية املعلنة ضد سورية، 
وتتخذ مدينة هامبورغ االملانية 
مركزا لنشاطاتها، وهي متصلة 
مباشرة مع عدد من وسائل االعالم 
العربية والدولية وتزودها بكل 
ما تيسر لها من شرائط مفبركة، 
وكان آخرها الشريط املزعوم عن 

مقبرة جماعية في درعا البلد.

سياسي واسع االطالع في اتصال 
بصحيفة »الوطن« السورية أن 
االجراءات االمنية والعس����كرية 
املتخ����ذة في املناط����ق املتاخمة 
الس����ورية، وخصوصا  للحدود 
شماال، تشكل رسالة واضحة الى 
بعض اجلهات السياس����ية التي 
سعت الى استغالل االحداث في 

وأك����د وه����اب أن »أكثري����ة 
اللبناني����ني، ه����م مع س����ورية 
الى  وخائفون عليها وسيقفون 
جانبها«، وختم متعهدا: »واهلل 
س����نقاتل بأيدين����ا وس����الحنا 
وصدورنا حلماية سورية، ولن 

نتركها تسقط«.
الوقت كشف مصدر  في هذا 

سنوات، وفي العام 2006 قلنا لهم 
علنا بأنه لو دمرت كل املنطقة، لن 
تسقط املقاومة في لبنان، واآلن 
نقول لهم: واهلل لو استمروا في 
اس����تهداف س����ورية، ستشتعل 
املنطقة من العراق الى فلسطني، 
ولن يبقى من يخبر عنهم كبيرهم 

وصغيرهم«.

املؤامرة مستمرة، لكنها ستنتهي 
لعدة أسباب، أهمها وجود اجليش 
العربي السوري والذي نوجه كل 
التحية، جلنوده ورتبائه وضباطه 
وقادته«، معتبرا أن »هذا اجليش 
الذي منع تقس����يم لبنان حتما 

سيمنع اللعب بأمن سورية«.
وقال: »سورية مستهدفة منذ 

أكد رئيس ح����زب »التوحيد 
الوزير االس����بق وئام  العربي« 
وه����اب، خالل زي����ارة الى بلدة 
الصبورة في سورية، أن »املؤامرة 
على س����ورية كبيرة ومستمرة، 
ولكنني مطمئ����ن وأعرف بأنكم 
تثقون بكالمي كما أثق بقدراتكم 
الى أن »هذه  ووطنيتكم«، الفتا 

سليمان ليس مرتاحًا والرئيس املكلف يتسلح بسكوت العاقل

لبنان: عون يلتحق باملتمسكني مبيقاتي.. وفيلتمان على األبواب!
لكنه الحظ أن االمور تسير في 

لبنان باجتاه األصعب.

سليمان ليس مرتاحًا

في غضون ذلك، نقل زوار 
الرئي���س ميش���ال س���ليمان 
عدم ارتياحه ملس���ار األوضاع 
في لبنان، بعد تعثر تش���كيل 
احلكومة وتراج���ع االقتصاد، 

وانعدام التقدم في اي حقل.
وتطرق الرئيس سليمان الى 
العوائ���ق واملعيقني وردا على 
اللجوء  امكانية  س���ؤال حول 
ال���ى حكومة تكنوق���راط نقل 
عن رئيس اجلمهورية قوله ان 
مثل هذه احلكومة قد تصطدم 
مبعارضة االكثري���ة اجلديدة 
او معظم اطرافها، ما يعني ان 
عدم حصولها على الثقة وارد 

بالتأكيد.
كم���ا ان طرحا كه���ذا القى 
معارض���ة كبيرة من قبل قوى 
الرئيس  آذار عندما فاحتها   14

ميقاتي بأمر كهذا.
وحتاول االكثرية اجلديدة 
االمس���اك بالقرار اللبناني من 
خالل مجلس النواب في مرحلة 
غياب احلكومة، وحتت عنوان 
تلبية االحتياجات امللحة للناس، 
لكن املعارض���ة اجلديدة تبدو 
واعية ألبعاد ما تصفه باحلماسة 
املتجددة لإلنت���اج في مجلس 

النواب.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

ميشال سليمان، فقد اعلن امس 
انه متمس���ك بتكليفه تشكيل 
احلكومة، وق���د اكد ذلك ايضا 
عضو كتلت���ه النيابية النائب  
س���يمون ابي رميا امس وجاء 
التمس���ك مبيقاتي لتش���كيل 
احلكومة بعد اعالن حزب اهلل 
والرئيس نبيه بري أن ميقاتي 
هو الرئيس املكلف بتش���كيل 
اب���ي رميا ان  احلكومة، وقال 
كتلته ليس���ت في وارد سحب 
التكليف م���ن الرئيس املكلف، 
مشددا على متسك العماد عون 
بإعطائه الثقة حتى إشعار آخر، 
ودع���ا ميقاتي الى عدم تخطي 

األكثرية.
النائب نهاد املشنوق عضو 
كتلة املس���تقبل، وتعليقا على 
حملة عون على الرئيس ميقاتي 
قال لتلفزيون املستقبل امس 
ان دمشق هي من كلفت ميقاتي 
بتشكيل احلكومة اللبنانية وهو 
بالتال���ي لن يعتذر اال اذا طلب 

منه ذلك من كلفه.
وردا على سؤال حول احتمال 
عودة سعد احلريري الى رئاسة 
احلكومة حال فشل ميقاتي قال 
املش���نوق ه���ذا االحتمال غير 
وارد اطالقا، قب���ل االنتخابات 
التشريعية املقبلة، كما انه لن 
يشكل حكومة وحدة وطنية بعد 
اليوم، ولن يكرر التجربة ودعا 
الى حكومة تكنوقراط واستبعد 
حكومة مواجهة برئاسة ميقاتي 

فانه ليس من جديد يبشر بقرب 
الفرج، فقد زار الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي رئيس مجلس 
النواب نبيه بري مساء االربعاء، 
وعرض معه مجريات التأليف 

وما يعترضها من عقد.

أوساط ميقاتي وسكوت العاقل

اوس���اط ميقاتي عبرت عن 
دهش���تها حلدة اخلطاب الذي 
عاد ع���ون اليه ف���ي موضوع 
العالقة برئيس احلكومة، وقالت 
االوس���اط ردا على سؤال: في 
التاريخي���ة من عمر  املفاصل 
العاقل، ولكن  االوطان يسكت 
اذا كان العماد عون يلجأ الى هذا 
االسلوب للتغطية على االسباب 
احلقيقية لعدم تشكيل احلكومة، 
وهو لن يغير في الواقع شيئا، 
فالرئيس ميقاتي طلب الى كل 
الكتل النيابية لوائح باسماء من 
تقترحهم في الوزارة ليتخذ في 

ضوء ذلك القرار املناسب.
والحظت االوس���اط ان كل 
السابقة مت االنقالب  االتفاقات 
عليها، فكيف ميكن للعماد عون 
حتميل الرئيس املكلف مسؤولية 
عدم تشكيل احلكومة وهو املعني 

االول بتشكيلها.

عون متمسك بميقاتي حتى 
اشعار آخر

ومبعزل عن موقف عون من 
الرئيس  الرئيس ميقاتي ومن 

ميقاتي، وأحد مستشاري رئيس 
حكومة تصريف االعمال سعد 
احلريري تبعا لوجود االخير 

خارج لبنان.
وتأتي زيارة فيلتمان غداة 
اوباما  ب���اراك  الرئيس  توقيع 
الرئيس  عقوبات شديدة على 
السوري بش���ار االسد وستة 
مسؤولني سوريني ومسؤولني 
في احل���رس الثوري االيراني، 

لتعطي دالالت معينة.
ورغم االتص���االت البعيدة 
عن االض���واء او القريبة منها 

ابعد مناال  اللبنانية،  احلكومة 
من مدارك وحلول القوى احمللية، 
مهما بدت ق���ادرة على الرفض 

او الفرض.

زيارة فيلتمان

وليس ما يوحي بأن وصول 
مس���اعد وزي���رة اخلارجي���ة 
االميركي���ة جيف���ري فيلتمان 
الى بيروت سيغير من املشهد 
احلكوم���ي في بيروت رغم انه 
سيلتقي الرئيس ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة املكلف جنيب 

في زحمة التطورات االقليمية 
املعقدة يبقى مصير احلكومة 
اللبنانية معلقا، ال تأليف ممكنا، 
وال اعت���ذار من جانب الرئيس 

املكلف وارد!
ورغ���م كثاف���ة االتصاالت 
واملشاورات، فان تراكم املطالب 
والشروط السابقة للتأليف او 
الالحقة به، جتعل والدة احلكومة 
في الوقت الراهن متعذرة بل رمبا 

مستحيلة.
هذه االستحالة لم تسر على 
القضايا املعيشية واالضرابات 
الت���ي اعلنت بس���ببها بفضل 
تفاهم فريق���ي 8 و14 آذار على 
معاجلة املستجدات االجتماعية 
واالقتصادية خصوصا ما يتناول 
اضراب معلمي املدارس اخلاصة 
والرس���مية، وقطاع النقل بكل 

فروعه. 
وقد توصلت وزيرة املال ريا 
احلس���ن الى استدراك اضراب 
قطاع النقل الذي كان مقررا امس 
اخلميس بتخصيص 13 صفيحة 
بنزين مجانية شهريا للسيارات 
العمومية وعلى مدى ثالثة اشهر 
قابلة للتجديد مرة واحدة، ما 
حمل نقابات النقل على تعليق 

االضراب.
هذا التفاهم احمللي لم يكن 
ممكنا عل���ى صعيد تش���كيل 
احلكومة رغم خطورة الوضع 
السياسي في لبنان واملنطقة، 
لسبب بسيط وهو ان موضوع 

)محمود الطويل( اعتصام في وسط بيروت إلسقاط النظام الطائفي  

جتدد االحتجاجات 
في عدة مدن.. 

والقوات السورية 
تقصف بلدة العريضة 

احلدودية


