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تتضمن حظر سفر وجتميد أرصدة.. ومنظمة حقوق اإلنسان تدعو مجلس األمن التخاذ موقف

 أوروبا  تضم األسد إلى سلسلة عقوباتها ودمشق تستنكر »التدخل اخلارجي« بشؤونها

أخبره بأن الروس يسعون إلى 
اإلطاحة به من رئاسة صندوق 
النقد. وذكرت في هذا السياق 
صحيفة »ذا صن« البريطانية أن 
ستراوس- كان، قد اتهم فرنسا 
وروسيا بأنهما تقفا وراء مخطط 
ملنعه من الترش����ح النتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
أن  بارتول����ون  وأوض����ح 
ستراوس كان قد أخبره بذلك 

خالل الشهر املاضي.
وأوردت الصحيفة عنه في 
هذا الشأن قوله: »قال إن الروس، 
وبخاصة بوت����ن، حتالفوا مع 
فرنس����ا كي يقوموا مبحاوالت 
ترمي إل����ى فصله من صندوق 
النقد الدولي، ملنعه من الترشح 

النتخابات الرئاسة«.
وق����ال إن����ه إذا ل����م يترك 
الصندوق على نحو نظيف، فلن 

يتمكن من إعالن ترشحه«.
ومتت مواجهة ستراوس- 
كان بتهم متعلقة باالغتصاب 
واالعتداء اجلنسي واالحتجاز 
الغادر في أحد فنادق نيويورك 

قبل بضعة أيام.
ومت إطالق س����راحه بكفالة 
قدرها 600 ألف إسترليني، بعدما 

قضى 6 ليال في محبسه.

»ستراوس ـ كان« يتهم بوتني بالتآمر لإلطاحة 
به من رئاسة الصندوق وإعاقة رئاسته لفرنسا 

وفي الوقت الذي ينفي فيه 
كل هذه املزاعم، أكدت الصحيفة 
أنه يواجه عقوبة احلبس ملدة 

تصل إلى 25 عاما، إذا أدين.
 وق����د رأى متخصصون أن 
محققن محنكن بدأوا التدقيق 
حلساب دومينيك ستروس-كان 
في ماضي عاملة التنظيف التي 
اتهمته بارتكاب جرائم جنسية، 
على أمل إسقاط شهادتها وتبرئة 
مدي����ر صندوق النق����د الدولي 

املستقيل.
وقد تعاقد السياسي الفرنسي 
مع بنيامن برافمن، الذي يعتبر 
الواليات  ابرز احملامن في  من 
املتحدة، وقد تولى الدفاع عن 

مشاهير أميركين عدة.
لكن تعاقده مع مجموعة من 
احملققن اخلاصن - وهم مدعون 
س����ابقون ومحققون سابقون 
ومتقاعدون من جهاز اف.بي.
آي- لم يحظ باهتمام كبير من 

قبل وسائل االعالم.

عواصم � إيالف والوكاالت: 
بدأ السباق خلالفة املدير العام 
السابق لصندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس-كان رسميا 
امس حيث باتت وزيرة املالية 
الفرنسية كريستن الغارد تعتبر 
االوفر حظا لتولي هذا املنصب 

في منافسة ثالثة مرشحن.
وس����يدرس مجلس االدارة 
الذي يضم ممثلن عن 24 بلدا 
ومجموعة دول، الترش����يحات 
لهذا املنصب حتى العاشر من 

يونيو.
ووض����ع املجل����س »هدفا« 
يقض����ي بتعين مدي����ر جديد 
»بحل����ول 30 يوني����و«. ووعد 
بأن هذا اخليار سيتم »بصورة 
منفتح����ة اس����تنادا الى مبدأي 

الكفاءة والشفافية«.
 وتعززت فرص الغارد في 
نهاية االسبوع بعد ان حظيت 
امل����ال االملاني  بدعم وزي����ري 
ولفغانغ ش����وبل والبريطاني 

جورج اوزبرن.
 اال ان وزير املال البلجيكي 
ديديي����ه رينديرس اعلن امس 
األول عن موقف مغاير وقال انه 
»بالطبع« مهتم بادارة صندوق 

النقد الدولي.
وفي كش����ف جديد ومثير 
على صعيد املالبسات اخلاصة 
بقضية االغتصاب، املتهم فيها 
ستراوس كان، في أحد فنادق 
نيوي����ورك، قالت امس تقارير 
صحافية بريطانية، نقال عن أحد 
الزمالء املقربن من ستراوس- 
كان، قوله إن املس����ؤول املالي 
الرفيع، الذي كان مرشحا ليكون 
رئيس فرنسا املقبل كان يعتقد 
أنه هدف ملؤامرة يرتبها وينظمها 
رئيس الوزراء الروسي فالدميير 

بوتن.
الزمي����ل، وهو  وقال ه����ذا 
السياس����ي الفرنس����ي كل����ود 
ممثلو ومندوبو وسائل اإلعالم أمام املبنى الذي يقيم به ستراوس � كان     )أ.پ(بارتولون، إن ستروس- كان 

عواصم � وكاالت: طالب كبير 
املفاوضن الفلس����طينين صائب 
عريقات أمس إسرائيل بضرورة 
االعت����راف بخطوط 1967 كحدود 
للدولتن باعتب����ار ذلك »املدخل 
الوحيد لتحقيق السالم في املنطقة«، 
وقال عريقات، في بيان صحافي 
عقب لقائه عددا من املس����ؤولن 
الدولين ف����ي رام اهلل في الضفة 
الغربية، إن قبول دولة فلسطينية 
بحدود الرابع من يونيو عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية عضو 
في األمم املتحدة سيشكل ضمانة 
أكيدة للحفاظ على مبدأ الدولتن. 
واعتب����ر عريق����ات أن احلكومة 
اإلسرائيلية برفضها مبدأ الدولتن 
على حدود 1967 واالستمرار في 
العط����اءات االس����تيطانية  طرح 
»قد اختارت املاضي على حساب 
املستقبل، واختارت املستوطنات 
بدال من السالم، واإلمالءات بدال من 
املفاوضات«. وعلى صعيد اتفاق 
املصاحلة الفلسطينية قال عريقات 
إنه يعتبر »ركيزة حقيقية ألي حل 
على أساس مبدأ الدولتن واملدخل 
إلى صناديق  الوحيد للوص����ول 
االقتراع، وأن على كل من يسعى 
لتحقيق الس����الم والدميوقراطية 
أن يدعم املصاحلة الفلسطينية«.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس سيلتقي 
وزراء اخلارجية العرب من جلنة 
العربية  الس����الم  متابعة مبادرة 
يوم الس����بت املقبل، كما سيعقد 
اجتماعا للقيادة الفلسطينية غدا 

األربعاء.
وسيخصص االجتماعان لبحث 
خطاب الرئي����س األميركي باراك 
أوباما الذي دعا فيه اخلميس املاضي 
إلى استئناف محادثات السالم بن 
الفلسطينين وإسرائيل على قاعدة 
حدود عام 1967، رافضا أي توجه 
فلس����طيني لألمم املتحدة لطلب 

عن اس����تعداد إس����رائيل إلجراء 
املفاوضات السلمية في أي وقت، 
لكن بدون شروط مسبقة«، واضاف 
ليبرمان أن اي شخص يرغب في 
إجراء مفاوضات معنا هو موضع 
ترحيب، ويتعن على جميع هؤالء 
الذين يدافع����ون عن حق العودة 
للفلس����طينين أن يعلموا بادراك 
او بغير إدراك ان حقيقة نواياهم 
في الواقع هي تدمير إس����رائيل«، 
وشدد ليبرمان على انه لن تكون 
هناك اي مفاوضات بشان حق عودة 
الفلس����طينين »وال حتى لالجئ 

واحد«، على حد قوله.
في غضون ذلك كشف موشيه 
يعل����ون نائ����ب رئيس ال����وزراء 
اإلس����رائيلي بنيام����ن نتنياهو 
ع����ن أن املجلس الوزاري املصغر 
للش����ؤون األمنية والسياسية ال 
يعتقد أنه من املمكن التوصل حلل 
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في 
وجود الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )أبومازن(. ونقلت صحيفة 
»هآرتس« اإلسرائيلية أمس االثنن 
عن يعلون القول: »ال يوجد وزير 
واحد في املجلس الوزاري للشؤون 
األمنية يعتقد أن من املمكن التوصل 
إلى حل للصراع مع أبو مازن في 
املستقبل القريب«. وأضاف: »لذا 
علينا التع����ود على فكرة أننا في 
وضع إدارة األزمات وأننا لن نحلها، 
وهذا الوضع قائم منذ 20 عاما ورمبا 

يستمر ل� 100 عام أخرى«.
وأرجع يعلون رفض نتيناهو 
الرئيس األميركي  القاطع ملقترح 
ب����أن تكون احلدود  باراك أوباما 
الفلس����طينية  النهائي����ة للدولة 
املستقلة هي حدود يونيو 1967، 
إلى أن هذا املقترح »يصب في املقام 
األول في الصالح الفلسطيني دون 
النظر إلى أمور جوهرية لنا مثل 
االعتراف بدولة إس����رائيل كدولة 

للشعب اليهودي«.

ال ميك����ن وصفها إال بأنها »عملية 
تس����ويق مضللة لسياسات غير 

عادلة وال منطقية«.
في املقابل أعرب وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان عن 
أبداه رئيس  الذي  دعمه للموقف 
الوزراء اإلسرائيلي بينامن نتنياهو 
أثناء رحلته إلى الواليات املتحدة، 
مؤك����دا أن وجهة نظ����ر نتنياهو 
»تعك����س آراء معظ����م املجتم����ع 

االسرائيلي«.
وذكرت صحيف����ة »هآرتس« 
اإلسرائيلية أن تصريحات ليبرمان 
جاءت خالل اجتماع حلزب إسرائيل 
بيتنا أمس حي����ث تطرق خاللها 
الى ما ذك����ر عن حدوث توتر بن 
نتنياهو والرئيس األميركي باراك 
اوباما، والذي قال ليبرمان بشأنه 
إنه »ليس هناك داع لتحويل كل 

عدم اتفاق الى دراما«.
وبش����أن احملادث����ات املتوقفة 
مع الفلسطينين، أعرب ليبرمان 

اعتراف بدولتهم املستقلة.
م����ن جهتها انتق����دت حكومة 
حركة حماس في قطاع غزة امس 
االثنن الرئي����س األميركي باراك 
أوباما، متهمة إياه باالنحياز الكامل 
لصالح إسرائيل وجتاهل احلقوق 

الفلسطينية.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان 
صحافي، إن أوباما تبنى في خطابه 
أمام مؤمتر )ايباك( في واشنطن 
املواقف والسياسات اإلسرائيلية 
بشكل تام وبطريقة »خارجة عن 
املألوف في دعم االحتالل وترسيخه 

على األراضي الفلسطينية«.
أوباما  أن  ال����وزارة  واعتبرت 
جتاهل في خطابه »أي حس����اب 
الفلسطينين في  أو اعتبار حلق 
إقامة دولتهم املس����تقلة ودومنا 
اعتراف بحق الالجئن في العودة 
إلى ديارهم الت����ي هجروا منها«، 
ورأت الوزارة أن خطابات الرئيس 
األميركي بخصوص الشرق األوسط 

)أ.ف.پ( متظاهرون منددون مبؤمتر منظمة »إيباك« اليهودية في واشنطن 

نتنياهو ال يتوقع التوصل للسالم بوجود عباس
وعريقات يطالب باالعتراف بخطوط 1967 كحدود للدولتني

التلفزيون يبث اعترافات عضوي »خليتني 
إرهابيتني مسلحتني« في درعا وبانياس

بث التلفزيون السوري اعترافات عضوي خليتني إرهابيتني 
مسلحتني ألقي القبض عليهما في مدينتي درعا وبانياس تكشف 

قيام اخلليتني بأعمال إرهابية وتخريبية ضد املنشآت العامة 
واحلكومية واجليش. 

وقال علي زيدان الناصر أحد أعضاء املجموعات اإلرهابية املسلحة 
في درعا إنني من محافظة درعا بلدة انخل مواليد 1973 متزوج، 

بعد القيام مبظاهرات درعا اتصل بي محمد مهدي الفروان وذهبت 
اليه في معمل ابن عمي وكان كل من محمد مهدي الفروان وجندت 
الزعبي وعبد الرؤوف الناصر والشيخ علي الفروان والشيخ طارق 

الناصر والشيخ عبد الباسط عباس ومروان العيد ومحمد حمدي 
الزاغل وفايز سليمان الفروان ومحمد العلون وهيثم الشمري 

وبعض الشباب مجتمعني في املعمل. 
وأضاف الناصر إنه خالل اجتماعنا قال املجتمعون ما رأيكم في 
املظاهرات بدرعا؟ فقد قامت احلراك والصورة والنعيمة وعتمان 

ونحن لم نقم بعد ويجب أن نناصر درعا، قلنا كيف نناصرها 
ونقوي املظاهرات في مدينة انخل مثل باقي املدن حول احملافظة 

وفي نهاية االجتماع رتبنا أن تكون هناك أربع جلان طبية 
وعسكرية ومالية وإعالمية تتألف من هيثم الشمري ومحمد العلون 

وهشام العيد ورزق الداغر وشحادة الداغر وبعض اإلعالميني. 
وتابع الناصر إن عمل اللجنة اإلعالمية هو اإلعالم والهتافات 
والشعارات وشراء هاتفني من نوع الثريا لالتصال باحملطات 

اخلارجية. أما عمل اللجنة املالية فهو جمع األموال لشراء السالح، 
فيما كان عمل اللجان العسكرية إدارة احلراس وهذه اللجان 

العسكرية تتألف من قبلي وجمال حمادة ومروان العيد وبعض 
الصبية والشباب من الناصر الذين وضعناهم للحراسة. 

وقال الناصر إن اللجنة الطبية كانت تتألف من د.عبداهلل العيد 
ووائل الزامل، حيث كان عملهم إسعاف اجلرحى وشراء املواد 
الطبية، موضحا أنه بعد هذا االجتماع قام جندت الزعبي وعبد 

الرؤوف الناصر بأخذي على انفراد وأعطوني مبلغ 30 ألف ليرة 
سورية مقدما من أجل أن تكون املظاهرات أكبر وأحسن. 

وأضاف الناصر إنه بعد هذه العمليات قمنا باجتماع ثان وقالوا لي 
سنقدمك قائدا للثورة، وفي اليوم التالي قمنا أنا وجمال حمادة 

ومروان العيد وضياء الناصر بتوزيع بنادق بومبكشن على حراس 
البلدة. 

من جهته قال عبد القادر الزير أحد أعضاء املجموعات املسلحة 
في بانياس اسمي عبد القادر محمد الزير اسم والدتي خديجة 

مواليد 1978 بانياس أحمل الشهادة اإلعدادية وأعمل في تصليح 
البرادات والغساالت اجتمعنا في منزل الشيخ أنس عيروط وكان 

معنا أنس الشغري وأبو علي البياسي وصافي ياسني وعبد 
القادر عدرا ومحمد مراد وثائر عرابي وماهر املصري من أجل 

توزيع األسلحة. 
وأضاف الزير إن األسلحة كانت عبارة عن بنادق ومسدسات على 

أن نقوم بتوزيعها على األشخاص الذين يتولون مهمة احلراسة 
على الطرقات وكان أبو علي بياسي هو من كان يقوم بجلب 
األسلحة لنا وكان يضعها في مستودع أسفل جامع الرحمن. 

وقال الزير إن األسلحة كانت تأتي لنا عن طريق لبنان وكان عبد 
القادر عدرا يذهب إلى احلدود كي يجلبها ألبي علي بياسي وكنا 

نقوم بنقلها من احلدود في سيارة هونداي ونضعها في مستودع 
أسفل جامع الرحمن. 

وأضاف الزير إن توزيع السالح كان يتم بإشراف أنس الشغري 
وأبي علي بياسي وكنا نقوم بتوزيع األسلحة في منزل الشيخ أنس 

عيروط وكنا نضع البنادق واملسدسات في السيارة وكان يذهب 
معي أنس الشغري لنوزع السالح على األشخاص املوجودين على 

الطرقات للحراسة كالطريق العام وطريق القلعة. 
دمشق ـ هدى العبود  ٭

حلمله على وضع حد للعنف بحق 
املدنين.

وقال فيليب بولوبيون ممثل 
هيوم����ن رايتس ووتش في االمم 
املتح����دة ان »الوقت حان ملعاقبة 
بشار االسد واملقربن منه املسؤولن 
عن انتهاكات حقوق االنسان بحق 
مدنين«، واضاف ان على مجلس 
االمن »اقله« املطالبة بوقف العنف 
والسماح بدخول املنظمات االنسانية 
وتعاون السلطات مع احملققن في 

مفوضية حقوق االنسان.
في غضون ذلك أعلنت مجموعة 
من الش����باب أمس إلغ����اء »وقفة 
احلداد« على أرواح شهداء سورية 
التي كان من املق����رر إقامتها بعد 
ظهر أمس في العاصمة السورية 
رغم حصولها على الترخيص من 

السلطات املختصة.
وكانت صفح����ة »وقفة حداد 
التي  على ارواح شهداء سورية« 
الشباب  أنش����أتها »مجموعة من 
التواصل  اجلامعي« عل����ى موقع 
االجتماعي »فيس بوك« دعت الى 
وقفة صامتة بالش����موع واألعالم 
الس����ورية في حديقة عامة وسط 

العاصمة السورية.
املنظم����ون أعلنوا عبر  وكان 
صفحته����م عن حصوله����م على 
الترخيص الالزم بحس����ب قانون 
حق التظاهر الذي صدر الش����هر 
املاضي ونشرت الصفحة صورة 
ع����ن الطلب الرس����مي الذي قدمه 
املنظم����ون كما أرفقت صورة عن 
املوافقة الرسمية على الطلب. اال انه 
مت االعالن الحقا على الصفحة عن 
تغيير في مكان االعتصام »ألسباب 
أمنية« قبل ان يجري االعالن عن 

الغاء االعتصام.
من جانبه، دعا الناشط احلقوقي 
البارز انور البني الى اطالق سراح 
جميع معتقلي الراي في السجون 
الس����ورية، معتبرا ان ما تشهده 
سورية »مرحلة مفصلية وهناك 

مخاطر كبيرة تهدد البلد«.
واكد البني في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان »اطالق سراح 
ال����راي والضمير  جميع معتقلي 
واغالق ملف االعتقال السياس����ي 
هو مطلب ملح وضروري«، واعتبر 
احلقوقي البارز غداة االفراج عنه 
ان »حريتي منقوصة ما دام بقي 
معتقل واحد في السجن«، مضيفا 
»سيعبر قرار اطالق سراح املعتقلن 
عن مصداقية وجدية احلكومة في 

اجراء اصالحات«.
التي تشهدها  وحول االحداث 
سورية منذ منتصف مارس، اشار 
البني الى انه من املبكر بالنسبة 
اليه تكوين فكرة شاملة عما حدث 
وخصوصا ان وجوده في السجن 
لم يسمح له مبتابعة االحداث بشكل 
ش����امل، اال انه اعتبر ان »سورية 
تعيش مرحل����ة مفصلية وهناك 

مخاطر كبيرة تهدد البلد«.

من ألقي القبض عليهم ملشاركتهم 
في احتجاجات سلمية وكذلك كل 
السجناء السياسين واملدافعن عن 

حقوق اإلنسان«.
من جهتها، دعت منظمة هيومن 
رايتس ووتش الدول االعضاء في 
الدولي وخصوصا  مجلس االمن 
جن����وب افريقيا ال����ى تبني قرار 
ضد الرئيس السوري بشار االسد 

مستمر ومن املهم ان نشهد احلق في 
عملية سلمية واالفراج عن السجناء 
السياسين ومس����ار االصالح ال 
القمع«: وجاء في البيان: »االحتاد 
األوروبي قلق جدا إزاء اس����تمرار 
االعتقاالت اجلماعي����ة والترويع 
وحاالت التعذيب ويدعو إلى وقف 
كام����ل لها«. وتابع »يدعو االحتاد 
األوروبي لإلفراج الفوري عن كل 

خالل جتميد األرصدة.
لكن حكومات االحتاد األوروبي 
اتفقت فيما يبدو على أن تصعيد 
الضغط على األس����د الزم بشكل 
عاجل، وم����ن جانبه ق����ال وزير 
البريطاني وليام هيغ  اخلارجية 
ان توسيع العقوبات لتشمل االسد 

هو القرار الصائب.
وقال هيغ »القمع في سورية 

عواصم � رويترز � أ.ف.پ: وسع 
االحتاد األوروبي أمس مجموعة 
الرئيس  عقوباته أمس لتش����مل 
السوري بشار األسد ومسؤولن 
كبار آخرين من بينهم نائبه فاروق 
الشرع وأصف شوكت نائب رئيس 
األركان، لزي����ادة الضغ����ط على 
حكومته إلنهاء أسابيع من العنف 

ضد احملتجن.
ف����ي املقاب����ل، نددت دمش����ق 
بالعقوبات، متهمة االحتاد االوروبي 
بالتدخل في شؤونها والسعي »الى 

زعزعة استقرارها«.
وقال مصدر رسمي سوري ان 
»سورية تستنكر وتدين القرارات 
التي صدرت عن االحتاد األوروبي 
ضدها وضد شعبها في وقت تسعى 
فيه حلفظ أمن البالد واالنخراط 
في ح����وار وطني ش����امل يؤدي 
الستكمال خطط اإلصالحات في 
املجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية وفق البرنامج الزمني 

الوطني احملدد لها«.
وأضاف املص����در في تصريح 
لوكالة االنباء الرسمية »سانا«: »ان 
قرارات االحتاد األوروبي شأنها شأن 
الواليات  التي أصدرتها  القرارات 
املتحدة تستهدف بوضوح التدخل 
السافر بشؤون سورية الداخلية 
أمنها والهيمنة  ومحاولة زعزعة 
على قرارات ومقدرات شعبها في 

حاضره ومستقبله«
واتف����ق وزراء خارجية الدول 
األعضاء باالحتاد أثناء اجتماع في 
العقوبات  بروكسل على توسيع 
املفروضة على س����ورية بإضافة 
مسؤولن س����ورين بينهم األسد 
لقائمة من تش����ملهم القيود التي 
يفرضها االحتاد على السفر وجتميد 

األصول.
وق����ال وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي في بي����ان إنهم »قرروا 
تشديد هذه اإلجراءات التقييدية من 
خالل حتديد املزيد من األشخاص 
حتى من هم ضمن أعلى مستوى 
في القي����ادة«، وأضافوا »االحتاد 
اتخاذ  العزم على  األوروبي عاقد 
املزيد من اإلجراءات دون تأجيل 
في حالة اختيار القيادة السورية 

عدم تغيير مسارها احلالي«.
من جهته، صرح وزير اخلارجية 
االملاني غيدو فس����ترفيله بأن من 
التحرك ض����د كبار  الض����روري 
الزعماء السورين، وقال »اذا قمع 
شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد 
على املظاهرات الس����لمية بالقوة 
يجب اال يت����رك االحتاد األوروبي 

هذا دون رد«.
وجاءت قرارات االمس بعد جدل 
محتدم بن دول االحتاد األوروبي 
بشأن مدى فاعلية فرض عقوبات 
على األس����د وتساءل البعض عما 
إذا كان ميك����ن لالحتاد األوروبي 
أن يكون فعاال في حرمان الرئيس 
السوري من احلصول على املال من 

)ا.پ( بائع على الرصيف يبيع صورا للرئيس السوري بشار االسد في دمشق 

ميادة احلناوي مع التغيير بطرق سلمية
وسكاف تهاجم أنزور ملنعها من العمل بسبب بيان احلليب

عواصم ـ وكاالت: استطاعت مي سكاف اخلروج عن سرب الفنانني 
السوريني الذين ظهروا في االعالم ليعربوا عن موقف واحد مؤيد 

للرئيس بشار االسد، اذ كانت املمثلة السورية ضمن الفنانني الذين 
وقعوا على بيان فك احلصار عن درعا والذي اشتهر بـ »بيان 

احلليب«، وهو االمر الذي جعل املخرج جندت انزور يستبعدها من 
املسلسل الذي كانت تشارك فيه ويحمل توقيعه، وكان مقطع انتشر 

عبر »يوتيوب« تظهر فيه مي سكاف وهي تصب جام غضبها على 
انزور وتتهمه بأنه منعها من العمل بسبب توقيعها على بيان احلليب 
وهو يقف بجوارها، وجاء تصريح سكاف بعد خروجها مع الفنانني 
من اللقاء الذي جمعهم بالرئيس بشار االسد، واكدت مي انها ليست 

خائنة بل انسانة وطنية طالبت بنداء انساني عندما وقعت البيان، 
وقالت له غاضبة: انا تركت املهنة الكم استاذ هاد الرجل )جندت 

انزور(، طالب بايقافي عن عملي ألنني انسانية، وانا وطنية.
ودعما ملي سكاف التي وضعت في خانة اصالة ومنى واصف لناحية 
»عدم الوطنية«، انطلقت حملة تدافع عن موقفها املشرف واالنساني، 

كما هاجمت احلملة انزور وطالبت مبقاطعة اعماله بسبب موقفه 
الذي شكل صدمة، خصوصا ان اعمال املخرج املثير للجدل تبنت 

شعارات انسانية نبيلة وقضايا محقة، لكن يبدو انها مجرد شعارات 
»رنانة« يستخدمها الثارة اجلدل في اعماله فقط ال غير.

من جهتها، شددت الفنانة السورية ميادة احلناوي على انها مع 
التغيير في سورية لكن بطريقة سلمية تعبر عن الشعب السوري، 

مشيرة الى ان بعض القنوات الفضائية تعمل على اشعال الفتنة في 
سورية.

واكدت في الوقت ذاته انها سعيدة جدا بالثورة املصرية البيضاء التي 
ابهرت العالم اجمع في كل شيء، ألنها لم تعتمد على قوة السالح بل 
كان سالحها التكنولوجيا ووسائل االتصال بجانب اكتسابها مقومات 
الثورة الشعبية لتضامن فئات مختلفة من الشعب وبث روح جديدة 

في شعب مصر الذي اصيب باالحباط واليأس خالل حكم مستبد دام 
30 عاما.

وقالت في تصريح لـ »وكالة انباء الشرق االوسط«، ان مهرجان 
موازين ايقاعات العالم في دورته العاشرة املنعقد حاليا في الرباط 

حتت رعاية العاهل املغربي امللك محمد السادس: لقد عانيت من 
النظام السابق في مصر ومنعت من دخول مصر ملدة 13 عاما وان 

مصر قدمت اروع مناذج التغيير في العالم مبا يتناسب مع مكانتها 
احلضارية والتاريخية بعزمية واصرار شبابها.

جدير بالذكر ان الفنانة السورية ميادة احلناوي تقوم حاليا بتقدمي 
اوبريت عن االطفال العرب مع مجموعة من املطربني العرب يخصص 

دخله لرعاية االطفال في جميع الدول العربية.


