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تشييع اثنني من األمن الداخلي
 قتال برصاص مسلحني في الزبداني

»املؤمتر اإلسالمي« تنأى بنفسها 
عن مسودة القرار األوروبي إلدانة سورية

جومانة مراد: حالتي النفسية غير مستقرة

اتهام املعارض عدي بالنيل من هيبة الدولة
شيع من مشفى الشرطة بحرستا بريف دمشق السبت إلى مثواهما 

األخير مبحافظة الالذقية جثمانا الشرطيني سامر خالد عريق 
ومحمد على الشواف اللذين »استشهدا اجلمعة جراء إطالق النار 

عليهما من مجموعة إجرامية مسلحة في منطقة الزبداني« بحسب 
وكالة االنباء السورية )سانا(. وعبر عدد من أقارب وذوي الشهيدين 

في تصريحات لـ »سانا« عن فخرهم واعتزازهم بالشهيدين 
البطلني معبرين عن رفضهم لهذه املؤامرة التي تستهدف األمن 

واالستقرار في سورية وترويع مواطنيها من خالل ما تقوم به هذه 
املجموعات من أعمال إجرامية. وأكدوا أن الشهداء الذين تصدوا 

لهذه املؤامرة يرسمون طريق العزة والكرامة ليبقى الوطن كما كان 
دائما شامخا عصيا على املؤامرات وهم يجسدون معاني الشرف 

والتضحية ليسود األمن واالستقرار في كل ساحة من الوطن.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

أعربت منظمة املؤمتر اإلسالمي عن شكوكها حيال مسودة القرار 
األوروبي الداعي إلى إدانة سورية من قبل مجلس االمن الدولي، 

وطالبت بحذف جزء من النص. وبعث افق جوكجني مبعوث منظمة 
املؤمتر االسالمي في االمم املتحدة يوم 26 مايو رسالة الى جيرار 

ارود سفير فرنسا لدى االمم املتحدة بشأن تلك املسودة التي تشير 
الى بيان صحافي اصدرته املنظمة. وقال جوكجني في رسالته ان 
االشارة الى بيان منظمة املؤمتر االسالمي الذي اعرب عن »القلق 

العميق بشأن العنف املتصاعد في سورية« وحث »قوات االمن على 
ضبط النفس« هي اشارة مضللة. واوضح »ان االشارة، التي جاءت 

خارج السياق، في مسودة القرار الى البيان الصحافي ملنظمة املؤمتر 
االسالمي غير مثمرة وتشكل تدخال في الشؤون الداخلية لسورية 
باإلضافة الى احلوار بني املنظمة واحد اعضائها البارزين«. وطلب 

جوكجني من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس االمن الدولي هذا 
الشهر حذف ذلك اجلزء من مسودة القرار لتفادي ذكر أي اشارة الى 

بيان منظمة املؤمتر االسالمي في القرار املتعلق بسورية.

كتبت جومانة مراد على صفحتها على 
املوقع االجتماعي »فيس بوك« عن االوضاع 

السياسية التي حتدث في بلدها سورية قائلة 
»لست قادرة على حتمل ما يحدث في سورية 
والذي اشاهده كل يوم على القنوات االخبارية 

فلقد اصبحت حالتي النفسية غير مستقرة 
متاما لدرجة أنني أبكي يوميا على مشاهد 

القتل التي نراها.. فيجب وبسرعة البحث عن 
حلول بني السلطة والثوار لوقف هذه الدماء 
والبد أن يتم ذلك من خالل القوى الوطنية 

املختلفة«، واستطردت جومانا احلكاية في سورية ليست ثورة ولكن 
هناك مواطنني لهم مطالب والبد أن نستمع لها كي يتحقق االستقرار، 

ألننا جميعا ضد القتل وضد الفوضى وأثناء الثورات قد تختلط 
األوراق وحتدث أفعال قد تؤثر سلبا على دور الثورة«.

دمشق ـ أ.ف.پ: أعلن رئيس املركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي 
والضمير احملامي خليل معتوق أمس ان املعارض والقيادي مازن عدي 

املعتقل منذ 11 مايو احيل للقضاء بعد ان وجهت اليه عدة تهم بينها 
»االنتساب جلمعية سرية« و»النيل من هيبة الدولة«. وذكر معتوق لوكالة 

فرانس برس »متت احالة املعارض والقيادي في التجمع الدميوقراطي 
مازن عدي الى القضاء بتهمة االنتساب الى جمعية سرية بقصد تغيير 
كيان الدولة االقتصادي والسياسي واالجتماعي«. واضاف معتوق »كما 

وجهت اليه تهمة النيل من هيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية واملذهبية 
وذلك على خلفية انتسابه الى حزب الشعب واتصال وسائل األعالم«.

منظمات حقوقية تعلن ارتفاع قتلى جمعة »حماة الديار« إلى 12 وجتدد الدعوات للتظاهر 

فرنسا تستبعد متكّن مجلس األمن من مترير قرار يدين سورية
ودعت صفحة الثورة السورية 
التواص����ل االجتماعي  على موقع 
»فيس بوك« الى التظاهر في يوم 
»سبت الشهيد حمزة اخلطيب«. كما 
أنشأ ناشطون صفحة باسم الفتى 
اخلطيب وضعوا عليها صورة الفتى 

وعبارة »لن نسكت«.
وقد أكد رئيس املنظمة الوطنية 
حلقوق اإلنسان عمار قربي لوكالة 
فران����س برس ان »أس����رة الفقيد 
تسلمت جثمانه من السلطات يوم 
األربعاء بوضعها احلالي الذي بدت 

عليه اثار التعذيب«.
وأشار قربي الى انه »مت اعتقال 
الفتى حمزة اخلطيب املتحدر من 
قرية اجليزة بالقرب من درعا مع 
آخرين اثناء مشاركتهم في مظاهرة 
يوم الغضب لفك احلصار عن درعا« 
الفتا الى ان »مصير 25 شخصا من 
الذين اعتقلوا معه اليزال مجهوال«. 
وذكر ناش����ط آخر ان »قوات األمن 
السورية قامت باعتقال والد الطفل 
علي اخلطي����ب« مرجحا ان يكون 
ذلك من اجل »إجباره على اإلدالء 

بتصريحات كاذبة«.
وحمل الناش����ط »املس����ؤولية 
الكاملة للنظام إن حصل أي مكروه 
ألبي حمزة«. وأكد رئيس املرصد 
الس����وري حلقوق اإلنسان رامي 
عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس »ان ما يجري 
من حاالت تعذيب في امللعب البلدي 
في درعا وغيرها ال ميكن السكوت 
عنها«. وأكد رئيس املرصد »اننا لن 
نسكت بعد اليوم ان لم تقم السلطات 
السورية مبحاكمة هؤالء املجرمني 
الذين قاموا بتعذيب حمزة وغيره«. 
وأكد رئيس املرصد »وجود 7 جثامني 
ألشخاص ضحية للتعذيب وبعضها 
تعرض لكسر في الرقبة في املشفى 

الوطني في درعا«. 
كما اشار الى ان »اعضاء الوفد 
الذي شكل من بانياس للتفاوض مع 
احلكومة مت اعتقال اعضائه« مشيرا 
الى انه����م »يتعرضون للتعذيب« 
ومن بني اعضاء الوفد رئيس بلدية 

بانياس وبعض وجهاء املدينة.
من جهتها قالت املنظمة السورية 
حلقوق اإلنس����ان إن القتلى ال� 12 
سقطوا خالل احتجاجات مناهضة 
حلكم حزب البعث اندلعت في 91 
موقعا في أنحاء سورية. وأضافت 
ان عشرات األشخاص من مختلف 
األطياف اعتقلوا ايضا بينهم طبيب 

وملحن ومالكم هاو.

السورية املعارضة للنظام السوري 
ممن يعيش����ون خارج البالد، في 
املؤمتر الذي سيستمر 3 أيام ملناقشة 
دعم املعارضة السورية في الداخل 
واملطالبة بفرض املزيد من العقوبات 

على نظام األسد.
في غضون ذلك، أعلن ناش����ط 
حقوقي أمس ان 12 شخصا قتلوا 
بنيران قوات األمن اثناء مشاركتهم 
في مظاهرات »جمعة حماة الديار« 
في حني دعا نشطاء الى تظاهرات 
جديدة احتجاجا على مقتل الفتى 
حمزة اخلطيب الذي عرضت صور 
جثته املشوهة على وسائل إعالم 
عدة. وذكر رئيس املنظمة الوطنية 
حلقوق اإلنسان عمار قربي لوكالة 
فرانس برس ان »مواجهة السلطات 
السورية للمتظاهرين بإطالق النار 
اسفر عن سقوط 12 شهيدا« في عدة 

مدن سورية.
وأورد رئي����س املنظمة الئحة 
بأسماء القتلى تبني وفاة 4 أشخاص 
ف����ي داعل و3 اش����خاص في قطنا 
إدلب وشخص في  وشخصني في 

الزبداني وشخص في حمص.
يأتي ذل����ك فيما دعا نش����طاء 
التظاهر أمس  ال����ى  االحتجاجات 
للتضامن مع الفتى حمزة اخلطيب، 
مؤكدين انه قضى حتت التعذيب. 

الهجوم على املدنيني«. ومن املقرر 
ان يدعو مجلس األمن الدول املعنية 
كافة الى منع اإلمدادات املباش����رة 
وغير املباشرة وعمليات بيع ونقل 
الى  املرتبطة بها  األسلحة واملواد 

السلطات السورية.
إلى ذلك، نفت مصادر باخلارجية 

التركية امس وجود أي عالقة لتركيا 
مبؤمتر املعارضة الس����ورية الذي 
س����يعقد في مدينة أنطاليا جنوب 

البالد الثالثاء املقبل.
ولفتت املصادر إلى عدم ارتياح 
دمشق بس����بب موافقة تركيا على 
اس����تضافة 300 من الشخصيات 

عواص����م � وكاالت: أك����د وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
لنظيره السوري وليد املعلم على 
رفض بالده إحالة امللف السوري 

إلى مجلس األمن الدولي.
وذكرت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوس����تي« ان الفروف اتصل 
بنظيره السوري وليد املعلم وأكد له 
على موقف روسيا املبدئي الرافض 
لفكرة طرح موضوع س����ورية في 
مجلس األمن الدولي إال أنه أضاف 
أن من املهم حتقيق حتركات إيجابية 

في سورية في القريب العاجل.
وأعلنت دائرة اإلعالم والصحافة 
بوزارة اخلارجية الروسية في بيان 
أن الوزيرين تبادال اآلراء حول تطور 
األوضاع في سورية وحولها على 
ضوء االتصال الهاتفي بني الرئيسني 
الروس����ي دمييت����ري مدڤيدي����ڤ 
والسوري بشار األسد في 24 مايو 
اجل����اري وكذل����ك التقييمات التي 
الثماني  صدرت في قمة مجموعة 
في مدينة دوفيل الفرنس����ية يوم 
أمس حول األحداث في س����ورية. 
وأضاف����ت أن املعلم أطلع الفروف 
على اخلطوات العملية التي تعتزم 
القيادة السورية القيام بها لتنفيذ 
اإلصالحات املعلن عنها بهدف تطبيع 

الوضع في سورية.
من جهتها اس����تبعدت فرنسا 
بصفته����ا رئيس ال����دورة احلالية 
ملجل����س األمن الدول����ي ان يتمكن 
املجلس من التصويت على مسودة 
قرار طرحته الدول األوروبية يدين 
سورية بس����بب قمعها التظاهرات 
الس����لمية. وقال س����فير فرنس����ا 
ل����دى األمم املتحدة جيرار أرو في 
تصريح للصحافيني ادلى به الليلة 
قبل املاضية »تريد فرنس����ا اجراء 
التصويت في أقرب وقت ممكن لكني 
شخصيا ال أعتقد أننا مستعدون وال 
أعتقد ان التصويت سيتم خالل فترة 

رئاستنا دورة املجلس«.
وكانت فرنسا وبريطانيا وأملانيا 
طرحت مسودة قرار في اخلامس 
والعشرين من مايو اجلاري على 
اعضاء املجلس يدين دمشق بسبب 
ما وصفته »العنف املنظم حلقوق 
الى إطالق سراح  اإلنسان ويدعو 
السجناء ويطالب باإلنهاء الفوري 
للعنف والسماح بدخول مؤسسات 
اإلغاثة اإلنسانية وتبني إصالحات 
شاملة وإلغاء احلصار على مدينة 
)درع����ا( واجراء حتقيق ش����فاف 
وحيادي اضافة الى محاكمة مرتكبي 

)أ.پ( ناشطون جتمعوا تأييدا للمظاهرات في سورية واحتجاجا على مقتل الطفل حمزة اخلطيب 

احلكومة اجلورجية تتهم 
املعارضة بتدريب حوالي 

3500 مقاتل لزعزعة النظام

رئيس بيالروسيا يهدد 
بطرد بعض العاملني بوسائل 

إعالم أجنبية من بالده

تبيليسي � أ.ف.پ: اتهمت وزارة الداخلية اجلورجية 
امس األول املعارضة بتدريب اكثر من 3500 مقاتل 
لزعزعة نظام الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي وبثت 

اعترافات معارض لتأكيد ذلك.
كما بثت الوزارة على محطة التلفزيون »روستافي 
2« شريط ڤيديو يتضمن حوارا بني قادة في حزب 
املعارضة ال���ذي تتزعمه نينو بورديانادزه وبينهم 
زوجها بدري بيتسادزه واجلنرال املتقاعد غيا اوتشافا 

ومسؤول آخر يدعى ايراكلي باتياشفيلي.
ويناقش الرجال الثالثة في احلوار تدريب وحدات 
تضم جنودا مؤهلني ملهاجمة الشرطة خالل تظاهرات 

املعارضة. ويبدو انه مت جتنيد 3782 رجال.
ويقول باتياش���فيلي في احلوار الذي شارك فيه 
اش���خاص آخرون وصور في مطعم بكاميرا خفية 
ان »3 آالف مقات���ل مدربني ومنظمني تدعمهم جموع 

كبيرة سيكون من املستحيل دحرهم«.
ويؤكد اجلنرال اوتشافا الذي كان يتحدث الى ضباط 

ان لديه 3582 مقاتال مسلحني بعصي ودروع.
من جهتها، دانت زعيمة املعارضة نينو بورديانادزه 
الرئيسة السابقة للبرملان ما أعلنته احلكومة معتبرة 
انه حملة تهدف الى »تش���ويه صورتها«، لكنها لم 
تنف هذه التصريحات. وقالت لوكالة فرانس برس 
»ميكننا احلديث عن امور مفترضة لكن ليس لدينا 

شيء غير قانوني«.
وكانت الشرطة اجلورجية بثت اخلميس تسجيال 
قالت انه حديث بني زعيمة املعارضة وابنها عن امكانية 

اشعال »حرب أهلية« لزعزعة استقرار النظام.
وكان ساكاشفيلي املؤيد للغرب وصل الى السلطة 

في 2003 على اثر حركة شعبية سلمية.

مينسك � أ.ش.أ: هدد رئيس بيالروسيا الكسندر 
لوكاشينكو اول من امس بطرد بعض العاملني بوسائل 

اعالم اجنبية من بالده.
وذكر راديو »صوت اميركا« الذي اورد النبأ في 
نشرته باللغة االجنليزية امس ان رئيس بيالروسيا 
اتهم اولئك العاملني بالتسبب في اثارة حالة من الذعر 
بني املواطنني بسبب الطريقة التي اتبعوها في تغطية 

االزمة املالية وازمة العملة في بيالروسيا.
ووجه الرئيس لوكاشينكو انتقادات شديدة الى 
وس���ائل اعالم روس���ية، قائال انها اثارت حالة من 
الهستيريا بشأن الوضع االقتصادي في بيالروسيا. 
واشار الراديو الى ان حالة من الذعر كانت قد انتشرت 
بني املتسوقني في بيالروسيا في وقت سابق من االسبوع 
اجلاري، حيث تدافعوا لشراء السلع االستهالكية واملواد 

الغذائية التي تناقصت في االسواق.

احلزب احلاكم في إسبانيا يرشح
وزير الداخلية لالنتخابات املقبلة

.. وأول حراك للمطالبة مبلكية دستورية في األردن

مدريد � وكاالت: أعلن احلزب االشتراكي احلاكم 
في اسبانيا اليوم ان وزير الداخلية الفريدو بيريز 
روبالكابا س���يكون مرشحه لالنتخابات الرئاسية 

في مارس املقبل.
وقد حصل وزير الداخلية االسبانية على دعم 
رئيس الوزراء خوس���يه لويس ثاباتيرو، مرشحا 
خلالفته في رئاسة احلزب االشتراكي لالنتخابات 

النيابية في 2012.
وفي تصريح صحافي، قال االمني العام املساعد 
للحزب جوزيه بالنكو، ان ثاباتيرو »اعرب عن امله 
في ان يكون الفريدو بيريز روبالكابا مرشح احلزب 
االشتراكي« االسباني لالنتخابات النيابية املقبلة.

واوضح بالنك���و ان روبالكابا )59 عاما( وزير 
الداخلية واملسؤول الثاني في احلكومة، حصل ايضا 
على دعم املسؤولني االقليميني للحزب االشتراكي 

االسباني الذين التقوا ثاباتيرو اجلمعة.
واضاف بالنك���و ان روبالكابا يعد خير خليفة 
لثاباتيرو وقائدا حكيما يخش���اه احلزب الشعبي 
اليميني املعارض مشيرا الى ان االقتراح سيطرح 
اجتماع اللجنة الفيدرالية للحزب وبان روبالكابا 
سيعلن املرشح الرسمي الوحيد لالنتخابات منتصف 
ش���هر يونيو املقبل ما لم يترش���ح اخرون لقيادة 

احلزب.
وأوضح ان الغاية تعد كسب االنتخابات املقبلة 
حتت قيادة موحدة وحكيمة مشيرا في هذا الصدد 
ال���ى ان ثاباتيرو الذي اعلن في ابريل املاضي عدم 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة سيستمر في 

سدة احلكم حتى انقضاء واليته.
وميثل هذا االقتراح محاولة احلزب حلل االزمة 
الداخلية املتفاقمة التي جنمت عن الهزمية التاريخية 
التي حلقت به في االنتخابات احمللية واالقليمية التي 
جرت االحد املاضي وكش���فت نتائجها عن خسارة 
االشتراكيني جلميع معاقلهم التاريخية وانحسار 
شعبيتهم في املدن الكبرى التي حكموها منذ عام 

1979 ال���ى جانب فقدانهم االفضلية الس���احقة في 
االقاليم التابعة لهم تاريخيا.

وكان االنشقاق في صفوف احلزب ادى الى تنازل 
وزيرة الدفاع االسبانية كارمي تشاكون عن الترشح 
لالنتخابات االولية على منصب االمني العام للحزب 
مشيرة الى ان قرارها الفردي واملستقل يأتي استجابة 
ملصالح احلزب وحفاظا على وحدته وانس���جامه 

وتعزيزا الستقرار احلكومة وسلطة ثاباتيرو.
يذكر ان احلزب االشتراكي حصل على 27.81% من 
االصوات في االنتخابات احمللية واالقليمية املاضية 
في الوقت الذي حصل احلزب الش���عبي اليميني 
املعارض على 37.58% من االصوات متغلبا بفارق 
مليوني صوت وعشر نقاط مئوية فيما يعد اسوا 

نتيجة مينى بها االشتراكيون منذ عام 1995.
وكان اكثر من 100 شخص اصيبوا جراء اشتباكات 
وقعت بني محتجني وعناصر الشرطة في برشلونة 

باسبانيا.
ونشبت االش���تباكات بني املشاركني في حملة 
االحتجاج بس���بب ارتفاع نسبة البطالة في البالد 
وقوات الش���رطة يوم ام���س االول عندما حاولت 
االخيرة تفكيك مخي���م اعتصام نصبه احملتجون 

في احدى ساحات املدينة.
واوضحت السلطات احمللية انه كان من الضروري 
اخالء الس���احة لصالح مشجعي كرة القدم، الذين 
سيتجمعون قبل بدء املباراة النهائية في دوري ابطال 
اوروبا امس، كما احتش���د في ساحة »بويرتا ديل 
سول« في مدريد املئات من املتظاهرين بعضهم حمل 
باقات الزهور وهتفوا بشعارات مساندة للمتظاهرين 

في برشلونة.
وطالب املتظاهرون بإجراء اصالح جذري للنظام 
الدميوقراطي في اسبانيا الذي يخدم من وجهة نظرهم 
مصالح االسواق املالية، وانتقد املتظاهرون ايضا 
تفشي الفساد وارتفاع البطالة في البالد الى نسبة 

20% وهو املعدل االعلى في منطقة اليورو.

عمان � سي.ان.ان: اعتصم عشرات األردنيني 
أم����ام مبنى مجلس األمة ف����ي العاصمة عمان، 
امس األول، في سياق حراك اعتبره املنظمون 
»رمزيا«، للمطالبة بتحويل النظام من »ملكية 

تنفيذية« إلى »ملكية دستورية«.
ورف����ع املعتصمون، من أعض����اء ما يعرف 
ب� »هيئ����ة متابعة املب����ادرة الوطنية للملكية 
الدس����تورية«، الفتات تقول »الش����عب مصدر 
السلطات«، و»نعم للملكية الدستورية«، وسط 

تواجد أمني قليل.
وأعل����ن عدد من قيادات احلركة اإلس����المية 
وش����خصيات نقابية وسياس����ية ومتقاعدين 
عسكريني، إطالق هيئة ملتابعة امللكية الدستورية 
منذ أشهر، فيما كانت املبادرة قد طرحت في جماعة 

»اإلخوان املسلمون«، لكن دون تبنيها.
وقال عض���و املبادرة، جم���ال الطاهات، في 
تصريحات ل� »سي.ان.ان« بالعربية ان االعتصام، 
وهو احلراك األول في الشارع، يعتبر رمزيا إليصال 
رس���الة إلى النظام، بضرورة إجراء إصالحات 

دستورية، والتحول إلى ملكية دستورية.
وتنص املبادرة، بحسب بيانها، على أن يكون 
امللك رأس الدولة وليس رأسا للسلطات، وإعادة 
النظر باملنظومة التشريعية، مبا يضمن مجلس 
أمة منتخب، بشقيه األعيان والنواب، وحكومة 

منتخبة، إضافة إلى استقالل القضاء.
يتزامن تنفيذ االعتصام مع عمل جلنة ملكية، 
يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي، على 

مراجعة نصوص الدستور، لم تنه عملها بعد.
وأشار الطاهات إلى أن احلراك هو األول، وأن 
جملة من النشاطات والفعاليات ستعمل الهيئة 

على تنفيذها، للدفع باجتاه حتقيق مطالبها.
أما عن رؤية الهيئة لإلصالحات، التي تعمل 
عليها جلان وطنية ش����كلت بتوجيهات ملكية، 
قال الطاهات إن »عجلة اإلصالح في البالد أقل 
من املتوقع، والوعود أكثر بكثير من التنفيذ.. 
والهيئة تسعى لتحقيق حتول تدريجي في احلكم 

من ملكية تنفيذية إلى ملكية دستورية«.
ورغم حضورها القليل في الشارع األردني، 
إال أن عضو املبادرة أوضح أن الهيئة في بداية 
عملها، مش����يرا إلى أنها ليست حزبا سياسيا 

ليحظى بقاعدة جماهيرية عريضة.
وانضمت املبادرة إلى الهيئة الوطنية لإلصالح، 
التي أطلقها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، 

قبل أسبوعني.
وغاب عن االعتصام عدد من مؤسسي املبادرة، 
من بينهم املراقب العام السابق إلخوان األردن، 
السياس����ي  الفالحات، ورئيس املكتب  س����الم 

لإلخوان، رحيل غرايبة.
وقال الناشط النقابي، م.ميسرة ملص، املشارك 
في االعتصام، إن فكرة امللكية الدستورية ما تزال 
في بدايتها، الفتا إلى أنها اآلن تطرح للش����ارع 
األردن����ي للتعرف عليها، فيم����ا من املتوقع أن 
تصبح »مطلبا ش����عبيا ف����ي وقت الحق، حاملا 

يتعرف األردنيون على مميزاتها«. )أ.پ( متظاهرون قضوا ليلتهم في ساحة سول مبدريد احتجاجا على االحزاب السياسية  

عم���ان � أ.ف.پ: ق���ال رئيس 
الوزراء االردني معروف البخيت 
امس ان حكومته سترفع مشروع 
قانون العفو العام الى امللك عبداهلل 
الثان���ي »خ���الل االي���ام القليلة 

القادمة«.
وقال البخيت في رسالة وجهها 
الى امللك عب���داهلل ان »احلكومة 
سترفع الى مقامكم السامي مشروع 
قانون العف���و العام خالل االيام 

القليلة القادمة«.
البخيت في رسالته  واضاف 
التي نشرتها وكالة االنباء االردنية 
الرسمية )بترا( انه »بهذه املكرمة 
امللكية اجلليلة نفتح صفحة جديدة 
وتبدأ حياة اخرى امام ابناء الوطن 
ممن اخطأوا، فكان االصالح بالعفو 
اجدر بهم من االصالح باستكمال 
االحكام«، مشيرا الى ان »الفرصة 
س���تكون متاحة بكل تأكيد امام 
املخطئني ليعودوا اعضاء فاعلني 
محترمني ال���ى املجتمع ما دامت 

الش���خصية  حقوق املتضررين 
مكفولة«.

امللك عبداهلل االربعاء  ووجه 
ال�  الذكرى  رس���الة للبخيت في 
65 الس���تقالل اململكة، دعا فيها 
احلكومة الصدار قانون عفو عام 
من منطلق »احلرص على التخفيف 
عن مواطنينا ممن ارتكبوا اخطاء 
ويعانون من الظروف االقتصادية 
الصعب���ة التي يعيش���ها العالم 

اليوم«.
وكان آخر عفو عام صدر في 
اململك���ة العام 1999 بعد 40 يوما 
الثاني  امللك عب���داهلل  من تولي 
سلطاته الدستورية خلفا لوالده 

امللك الراحل احلسني بن طالل.
وكان مسؤول امني فضل عدم 
كشف اس���مه قال لوكالة فرانس 
برس االربعاء ان »العفو سيشمل 
نحو 6 آالف سجني ومحكوم في 
قضايا مثل الش���يكات بال رصيد 
انه  اال  البس���يطة،  والس���رقات 

البخيت يعرض مشروع العفو العام
على العاهل األردني خالل أيام

سيس���تثني على األخص قضايا 
التجس���س والفس���اد واالرهاب 
والقتل العم���د وجتارة وتهريب 

املخدرات«.

العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني

الفروف يؤكد للمعلم 
رفض موسكو إحالة 
امللف السوري إلى 

مجلس األمن 

تركيا تنفى عالقتها 
مبؤمتر املعارضة 

السورية وسط عدم 
ارتياح من دمشق

جومانة مراد


