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قصة  جرمية قتل العميد عبدو خضر التالوي واملزارع نضال جنود

سوريون يطلقون حملة لرفع علم بطول 2000 متر ردًا على املؤامرة

مي سكاف: إنها سورية العظيمة وليست سورية األسد

ورد في عدد أمس خطأ في خبرنا الوارد من مكتبنا 
في دمشق والذي حمل عنوان »السلطات تلقي 

القبض على قتلة املواطن نضال جنود«، واخلطأ 
ورد في االسم، حيث ان نضال جنود ليس ضابطا، 
والصحيح ان الضابط الذي مثل بجثمانه هو عبدو 

تالوي واوالده. وفيما يلي تفاصيل االحداث كما 
وردت من مكتب »األنباء« في دمشق.

لم يكن العميد عبدو خضر التالوي يدري عندما 
اصطحب ولديه وابن شقيقه بسيارته اخلاصة 

ليوصلهم إلى املنزل خوفا عليهم أنه سيرافقهم إلى 
الشهادة وأن أمهات أولئك األطفال لن يرين فلذات 

أكبادهن ثانية بعد أن شيعهم اآلالف من أبناء حمص 
إلى مثواهم األخير في مقبرة الفردوس شهداء عند 

ربهم يرزقون. 
العميد التالوى كان حريصا على أال يسلك طريقا 
جانبيا ليبعد اخلوف عن األطفال الثالثة املعتادين 
على األمان الذي تنعم به سورية إال أن مجموعات 

املجرمني املسلحة فاجأت الرجل وكان املوت وحده 
هو املتربص به وباألطفال ولم تكتف غريزة الغاب 

لديهم بإطالق النار على األبرياء بل جلأوا إلى تقطيع 
األوصال وتشويه األوجه وعلى قارعة الطريق سال 

الدم وسيسجل شارع كرم اللوز تلك اآلهات املظلومة 
وهذه اجلرمية الغريبة عن أبناء وطننا الغالي. 

ال تقل قصة املزارع نضال جنود مأساوية عن قصة 
العميد التالوي، فاملزارع جنود خرج ذلك الصباح 
بقصد بيع انتاجه من البندورة في سوق بانياس 

حيث اعترضته مجموعات إرهابية وبادرت بتوجيه 
خناجر احلقد على كل أنحاء جسده الذي لم يعثر 

عليه إال في اليوم التالي مرميا في األحراش بجانب 
كازية »وحود« مبحاذاة أحد مداخل مدينة بانياس 

السلطات السورية ومبساعدة األهالي ألقت القبض 
على قتلة »نضال جنود« الذين أقدموا على قتله 

بوحشية ومثلوا بجثته في بانياس.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

دمشق ـ يو.بي.آي: أطلقت مجموعة من الشباب 
السوري حملة »ارفع معنا أكبر علم سوري« على 

موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« خلياطة 
أكبر علم للجمهورية العربية السورية.

وقال مطلقو احلملة امس األول ان هذا األمر هو 

»أحد الطرق املرئية واحلقيقية للرد على املؤامرة 
اخلارجية وأدواتها من قنوات الفتنة والتحريض 
التي تريد أن تنال من سورية ومواقفها الوطنية«.

وسيتم خياطة العلم بطول 2000م وعرض 18 
وسيرفع في التاسع من يونيو املقبل.

دبي ـ العربية نت: في موقف الفت لفنانة سورية 
معروفة ومن داخل بلدها، أوضحت مي سكاف 

في مقال لها نشر على بعض مواقع االنترنت أنها 
ترفض مبدأ »استقرار البالد« الذي يحرم اآلخرين 

من املعارضة والتعبير عن آرائهم، كما انتقدت 
عودة انتشار صور الرئيس السوري بشار االسد 

بكثرة في األماكن العامة وعلى زجاج السيارات، 
معتبرة أنها وسيلة لترهيب وتخويف اآلخرين 

وليست تعبيرا عن احلب والوالء.
وتساءلت سكاف التي وصفت نفسها بـ »مواطنة 

معارضة« عن أي استقرار يجري احلديث عنه 
و»هناك دماء سورية تنزف، واعتقاالت لشباب 

يحاولون أن ينقلوا وجهة نظرهم وميارسون 
حقا من حقوق االنسان احلر، عزل اال من رأي 

معارض، وهناك أفراد عسكريون من شعبنا احلر 
يستشهدون«.وطالبت السلطات بنشر التعددية 
واحلزبية وعدم نسبة سورية الى شخص واحد 
هو االسد، موضحة: »بكل مدينة اثنية واعتقاد، 

وبكل شارع رأي ورأي، افخروا أنتم بسوريتكم، 
ولكن دعوا السوريني يفخرون بسوريتهم كما 

يحلمون، احلياة اختالف واالستقرار موت، ارفعوا 
الشعارات التي تنادي باملوت لسوريتي، ودعونا 

كلنا نفخر بسوريتنا، انها سورية العظيمة، 
سورية ليست سورية االسد«.

املعارضة السورية تنظم »املؤمتر السوري للتغيير« في تركيا .. و»تشرين« تعتبر األزمة انتهت 

من جهته قال القيادي في جماعة 
االخوان املس����لمني ملحم الدروبي 
ورئيس وفده����ا للمؤمتر واملقيم 
بني كندا والسعودية، ان الهدف من 
عقد هذا املؤمتر هو »دعم الثورة 
السورية« معتبرا ان »ما نستطيع 
القيام به في اخلارج يتكامل مع ما 

يقوم به الثوار في الداخل«.
وعما تسرب من معلومات حول 
عزم مؤمتر انطاليا على تش����كيل 
مجلس انتقالي على غرار املجلس 
املقام في ليبيا وعن االجتاه من االن 
ملناقشة دستور سوري جديد قال 
الدروب����ي لفانس برس »ليس من 
اهداف هذا املؤمتر تأسيس مجلس 
انتقالي كما اننا غير معنيني حاليا 
مبناقشة دستور فالهدف االساسي 
االن دعم الثورة الس����قاط بش����ار 

االسد«.
من جهته، اكد االستاذ اجلامعي 
السوري املعارض برهان غليون 
املقيم في باريس والذي ال يشارك 
في اعمال مؤمت����ر انطاليا ان هذا 
املؤمتر »هو بداية لتلمس الطريق 
من قبل بعض اطراف املعارضة ولن 
يك����ون املؤمتر االخير على طريق 

تنظيمها«.
وقال لفرانس برس ان املعارضة 
السورية رغم متايزات شرائحها 
»متفقة على ان شبان االنتفاضة 
في سورية الذين يتميزون بروح 
التضحية والشجاعة هم الرافعة 

االساسية ضد نظام االسد«.
بدوره رأى عمار القربي الذي 
يشارك في مؤمتر انطاليا بصفته 
رئيسا للمنظمة الوطنية حلقوق 
االنسان ان هذا املؤمتر »هو خطوة 
لتوحيد املعارضة حتت سقف الثورة 

السورية«.
واضاف انه اذا كان للمعارضة 
االيديولوجي���ة  »متايزاته���ا 
والسياس���ية فان الدم���اء التي 
س���قطت في سورية دفعت هذه 
الى االرتقاء عن هذه  املعارضة 
التمايزات«.وشدد في تصريح 
لفرانس برس على ان الهدف من 
املؤمتر هو »دعم الثورة السورية 
وتلبية احتياجاتها ووضع آلية 
لتلبية ه���ذه االحتياجات على 
املستويات اللوجستية واالعالمية 

واحلقوقية«.

العامة العالن دمشق في اخلارج ل� 
»فرانس برس« ان »الهدف االساسي 
من هذا املؤمتر ه����و بحث جميع 
السبل لدعم الثورة السورية وتأمني 
استمرارها وتصعيدها للوصول الى 

التغيير الدميوقراطي املنشود«.
ويضيف العبدة ان هذا املؤمتر 
هو »خطوة مهمة في اجتاه توحيد 
الس���ورية في  جه���د املعارضة 
الداخل واخلارج وتنسيق عملها 
مع ش���رائح لم تكن تشكل جزءا 
من املعارضة قب���ال وهي رجال 
االعمال وزعماء عش���ائر عربية 
وكردية وممثلو تنسيقيات للثورة 
السورية في الداخل من الشبان 

السوريني«.
ويضيف العبدة »كنا نتحدث 
في الس����ابق عن ت����وازن الضعف 
بني النظام واملعارضة اما اآلن فقد 
اصبحت املعارضة اقوى والنظام 

اضعف«.
وأعرب العبدة عن االمل في ان 
يوجه هذا املؤمتر »رسالة ايجابية 
للداخل السوري حول دعم جميع 
االطياف الوطنية لشبان الثورة كما 
نتطلع ألن يوجه رسالة ايجابية الى 
الدول االقليمية واملجتمع الدولي 
بان السوريني قادرون على ادارة 
امورهم في املرحلة املقبلة خاصة 

بعد مرحلة التغيير«.

في مجلس االمن الدولي لن يساعد 
في استقرار االوضاع في البالد.

وقالت جيانغ يو املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجية الصينية ان تبني 
املشروع سيزيد من حدة التوتر داخل 
سورية، مشددة على ان احلكومة 
الصينية تدعم جهود دمشق الرامية 
الى حتقيق االستقرار واستعادة 

النظام والدفاع عن السيادة.
إلى ذلك وبعد نحو ش����هرين 
ونصف الشهر على اندالع احلركة 
االحتجاجية الواسعة في سورية ضد 
نظام الرئيس بشار االسد، عقد أمس 
مؤمتر في مدينة انطاليا التركية 
يضم معارضني س����وريني بهدف 
»بحث سبل دعم الثورة السورية 
في الداخل وتأمني اس����تمرارها«، 
حس����بما اجمع عليه ممثلون عن 

مختلف االطراف املشاركني.
واللقاء الذي يعقد حتت اس����م 
»املؤمتر السوري للتغيير« ويستمر 
اليوم وغدا تشارك فيه شخصيات 
معارضة مس����تقلة ف����ي الداخل 
واخلارج، وتنظيمات وشخصيات 
كردية وممثلون عن عشائر وعن 
شبان يشاركون في تنظيم احلركة 
االحتجاجية في سورية وممثلون عن 
جماعة االخوان املسلمني احملظورة 

في سورية، وعن إعالن دمشق.
وقال انس العبدة رئيس االمانة 

عواصم � وكاالت: أعلن التلفزيون 
الس����وري ان الرئيس بشار األسد 
أص����در عف����وا عاما ع����ن اجلرائم 
املرتكب����ة قبل تاريخ 31 مايو 2011 
وقال التلفزيون ان العفو يش����مل 
نصف العقوبات اجلنائية شريطة 

عدم  وجود إدعاء شخصي.
وشمل العفو جميع املوقوفني 

املنتمني الى تيارات سياسية.
وفي وقت اعتب����رت صحيفة 
تشرين الس����ورية احلكومية ان 
البالد جتاوزت االزمة وما يحكى 
عنه حاليا من توترات ليس اكثر 
من ذيول لها عل����ى ارض الواقع، 
قال نشطاء سوريون إن أكثر من 
30 طفال لق����وا حتفهم على أيدي 
قوات النظام السوري منذ اندالع 
االحتجاجات في سورية في مارس 
املاضي بحسب وكالة األنباء االملانية.

وقال نشطاء على اإلنترنت إنه »منذ 
بداية الثورة وحتى اليوم .. قضى 
أكثر م����ن 30 طفال حتفهم على يد 
العصابات التابعة للنظام وموثقون 

باألسماء واملكان«.
يأتي ذل����ك فيما واصلت قوات 
األمن واجليش القصف وإطالق النار 
الكثيف في بلدتي الرسنت وتلبيسة 
مبحافظة حمص حيث حتدث شاهد 
عيان لقناة اجلزيرة عن سقوط 30 

قتيال وعدد من اجلرحى.
ورصد النش����طاء تغيب أعداد 
كبيرة من قوات األمن عن دوامها 
نظرا إلرهاقهم بعد ثالثة أش����هر 

تقريبا من االحتجاجات.
 من جهتها قالت »تشرين« في 
افتتاحيتها أمس حتت عنوان »بعيدا 
عن وسائل االعالم« بقولها »ان بعض 
الدول التي تسرعت في دعم االحداث 
في سورية وفي تسميتها »ثورة 
شعبية« بدأت شيئا فشيئا ودون 

ضجيج بالتراجع«.
وانتق����دت الصحيفة بش����دة 
ما اس����مته برؤية فضائية الفتنة 
سيئة الذكر بتخبطها في أخبارها 
وتقاريرها وصورها وشهود عيانها 
الذي����ن يتحدثون من أي مكان في 

العالم ما عدا سورية. 
في غضون ذلك، اكدت احلكومة 
الصينية امس ايضا ان مشروع قرار 
ادانة سورية املطروح للنقاش حاليا 

)أ.پ( رئيس الوزراء العراقي  نوري املالكي مستقبال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم في بغداد امس  

األسد يصدر عفواً عاما يشمل املوقوفني من التيارات السياسية

مارسيل خليفة غاضب من »حمامات 
الدم«: كل رصاصة تطلق على متظاهر 

إمنا تطلق على صدري

مصادر لـ »األنباء«: لبنان وسورية 
ينتظران حدث يخرق الستاتيكو

بيروت � أ.ف.پ: قبل أن يقف مارس���يل خليفة في 11 
يونيو في وسط بيروت ليعزف مع جنليه رامي وبشار 
أغنيات »اخلبز والورد« كما وصفها، شدد الفنان اللبناني 
على أنه يشعر ب� »الغضب جتاه حمامات الدم التي تغرق 
بها أجهزة القمع العربية املدن والقرى والشوارع كاشفا أنه 

سيصدر قريبا اسطوانة تتضمن 
أغنيات تستند نصوصها الى 
الفلسطيني  قصائد للش���اعر 

الراحل محمود درويش.
وقال »أش���عر باملسؤولية 
أبوح بش���عور  تطوقني لكي 
الدم  الغضب جت���اه حمامات 
التي تغرق به���ا أجهزة القمع 
العربية مدننا وقرانا وشوارعنا 
ردا وحش���يا عل���ى مطال���ب 
جماهي���ر ش���بابنا وكهولن���ا 
ونس���ائنا العادلة واملشروعة 
باحلرية والدميوقراطية والغد 

األفضل«.
وتاب���ع: »كل رصاصة تطلق على ش���اب متظاهر امنا 
تطلق على صدري وكل هراوة تهش���م عظام طفل تنهال 

على جسمي«.
وأبدى خليفة تضامنه »مع أولئك املاليني الذين يهتفون 

ويصرخون احتجاجا على القمع واملوت«.
وق���ال »أنا منهم وفيهم ال أبارحهم. دمي دمهم صوتي 
صوتهم مصيري مصيرهم. أن���ا منهم وفي مواجهة من 

يسفك دمهم ال ميكنني ان أخون قضيتهم«.

انتظار وترقب: في رأي مصادر مراقبة ان لبنان وس����ورية 
ينتظ����ران الحدث الذي يمكن ان يخترق حال الس����تاتيكو في 
البلدي����ن لينقلهما م����ن مرحلة الى اخرى. ورغم ان س����ورية 
وحلفاءها في لبنان يتحدثون دوما عن قرارهما الذاتي وعدم 
الس����ماح بالتدخل في ش����ؤونهما، إال ان كليهما خاضع اليوم 

إلرادة المجتمع الدولي.
وتراقب مصادر سياسية لبنانية في هذا اإلطار الحدث من 
زاويتين، االولى نشر القرار االتهامي، وهو أمر يتقاطع لبنان 

وسورية حوله، ألن تداعياته ستكون مباشرة على كليهما.
والثانية االنتخابات التركية الت����ي تنتهي في 12 الجاري. 
فتركي����ا التي قادت الدول الغربية نح����و تصعيد مواقفها من 
دمشق، ستكون لها بعد االنتخابات الكلمة الفصل فيما ستؤول 
إليه األوضاع في س����ورية عبر مجلس األمن أوال، وكذلك عبر 
الحرك����ة االحتجاجية الداخلية. وأنقرة ف����ي هذا اإلطار كانت 
واضحة حين كررت مرات عدة ان الوقت يضيق أمام األس����د. 
وتبعا لذلك ستكون تركيا وسورية بدءا من الجمعة التي تلي 

12 الجاري على موعد مع متغيرات جديدة.
والحدث السياس����ي يقابله ايضا حدث امني، اعتاده لبنان. 
وفض����ال عن احتمال فتح الجبهة جنوبا، )وهنا موعد آخر مع 
ذكرى حرب 1967(، لنقل المواجهة الى ساحة اخرى، فإن ثمة 
خشية من اللجوء الى خضة أمنية داخلية تكون بمثابة تنفيس 

لالحتقان المضبوط حتى اآلن.

الوزير رزق تعليقًا على كتاب رئيس اجلمهورية: القضاء ليس معنيًا مبالحقة اللواء ريفي

ريفي عن عدم رده على عون: »اجلنازة حامية وامليت كلب«!
تفاعلت تداعيات االشكال الذي 
حصل ب���ني وزير االتصاالت في 
حكومة تصريف االعمال شربل 
نحاس وب���ني العناصر االمنية 
املوجلة حماية مبنى االتصاالت 
في العدلي���ة وذلك بعد ان وجه 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
كتابا الى وزارة العدل طلب فيه 
اتخاذ االجراءات القانونية بشأن 
عدم تنفيذ املدير العام لقوى االمن 
الداخلي اشرف ريفي كتاب وزير 
الداخلية والبلديات زياد بارود رقم 
9143 بتاريخ 2011/5/26 بالعمل 
فورا على اخ���الء الطابق الثاني 
من مبنى وزارة االتصاالت. وعلق 
على هذه اخلطوة اخلبير القانوني 

والدستوري وزير العدل االسبق 
احملامي ادمون رزق الذي اكد ان 
وزير العدل )احلالي ابراهيم جنار( 
ال يستطيع ان يحرك القضاء اال 
بناء على دعوى او جرم جزائي، 
الفتا الى ان االمر يحتاج الى تقدمي 
دعوى شخصية ومعلومات موثقة 
ليحقق فيها القضاء. وقال رزق 
ل� »األنباء«: من املؤكد ان وزارة 
العدل والقضاء ليسا معنيني مبا 
حصل في مبنى وزارة االتصاالت، 
وهذا االمر ليس من اختصاص 
القضاء، ألنه موضوع سياسي 
اداري، وحتويله الى القضاء ما هو 
اال هروب من املشكلة االساسية 
املنطلقة من مواقف ش���خصية 

وفئوية يتخذها بعض الوزراء منذ 
ما قبل استقالة حكومة الرئيس 
سعد احلريري، وما يحصل اليوم 
هو من مضاعفات تلك املواقف. 
واضاف: هناك اسقاطات للمواضيع 
السياسية على الواقع القضائي 
والعدل���ي، وهذا خير تعبير عن 
اخللل البنيوي في الطرح وفي 
التصرف والتعامل بني الوزارات 
واالجهزة، وم���رد ذلك الى حالة 
التفري���غ لتراتبي���ة الس���لطة، 
وباعتقادي كل موقف يتخذ بشكل 
منفرد هو توريط للسلطات ويزيد 
من اخللل القائم في املؤسسات.

وأب���دى اخلبي���ر القانوني 
والدستوري أس���فه ل� »توجيه 

كت���اب من هذا الن���وع )من قبل 
رئيس اجلمهورية( قبل تكوين 
ملف موضوعي«، مؤكدا »املشكلة 
ال حتل بكتاب من هذا النوع وال 
بإحالة ال���ى القضاء، باعتبار ان 
هذه االحالة هي هروب من مواجهة 
املوضوع االساسي الى إلهاءات 

جانبية«.
الى ذلك، اكد مص��در قضائي 
ل� »األنباء« ان الوزير نحاس تقدم 
لدى النيابة العامة العس���كرية 
بدعوى ض���د اللواء ريفي بجرم 
التمرد والعصيان املسلح، واشار 
املصدر الى ان هذه الدعوى هي قيد 
الدرس امام املراجع القضائية ألن 
قانون القضاء العسكري ال يجيز 

ألحد ان يقدم دعوى ش���خصية 
امامه، والقضاء العسكري يتحرك 
تلقائي���ا في قضاي���ا محصورة 
باجلرائم التي يرتكبها العسكريون 
او تلك التي تطال عسكريني، فضال 
عن جرائم االرهاب والتفجير، وما 
اسند الى اللواء ريفي ال يتكيف 
مع اي من هذه احلاالت املذكورة.
بدوره، قال اللواء اش���رف ريفي 
ردا على التساؤل حول عدم رده 
عل���ى اجلنرال ع���ون: »اجلنازة 
حامية واملي���ت كلب«، واضاف: 
االمر ال يس���تحق اشغال الناس 
به���ذه الدرج���ة، وينطبق عليه 
القول: البعض ال يتعب من كونه 
دائما على حق، واحلقيقة ان ما 

تشهده الساحة حاليا شبيه متاما 
مبا حصل ف���ي قضية االتفاقية 
االميركية مع قوى االمن الداخلي، 
وقضية شهود الزور، والكل يذكر 
كم انشغلت الس���احة اللبنانية 
آنذاك وكيف انتهى املوضوعان 
واستمرت االمور كما كانت كوننا 
نحن م���ن كان على حق.ومتنى 
الل���واء ريفي ان يتحرك القضاء 
ليضع حدا لهذه االفتراءات القائمة 
على الكذب والتلفيق بكل اسف، 
وهذا االسلوب يسيء الى الدولة 
واملقامات واالشخاص، واكثر ما 
يؤذي القائمني به الذين خرجوا 

من ضمير اغلب اللبنانيني.
بيروت ـ يوسف دياب  ٭

محطتان ساخنتان: ذكرى النكسة واجللسة التشريعية بغياب احلكومة

لبنان: جنبالط محبط واجلميل حزين وبري يحذر من »اغتيال يفجر فتنة«
فيم���ا البلد يذوب وينهار، ال بل 

أكثر من ذلك.
وأصر جنبالط على أن مكمن 
تعطيل احلكومة داخلي ويستطيع 
حزب اهلل أن يفعل ش����يئا مع 
العماد عون. وعلى ما يبدو ان 
الرئيس ميقاتي قد استسلم مثلي 
وهو أيضا محبط، ورأى أن أقصر 
الدروب تشكيل احلكومة وإنهاء 
هذه املس����رحية. متمنيا لو أن 
الرئيس سعد احلريري ميارس 
مسؤوليته في تصريف االعمال، 
واعتبر أن ربط حدود التشكيلة 
احلكومية بالقرار االتهامي في 
جرمية اغتي����ال الرئيس رفيق 
احلريري ورفاقه غير منطقي، 
ألن صدوره لن يغير شيئا بعد 
كل التسريبات التي طالته، وفي 
أحسن االحوال سيستغرق الكالم 
عنه يوما أو يومني وبعدها تذهب 

الناس الى أشغالها وتنسى.
وتوجه جنبالط الى الدوحة 
االثنني وعاد ليال عندما ملس رفضا 
قطريا حاسما الستئناف احلوار 
والتواصل مع القيادة السورية، 
وقدم الشيخ حمد جردة حساب 
مع السوريني ضمنها إشارة الى 
ان الرئيس السوري بشار األسد 
يتحمل مس���ؤولية نقض اتفاق 
الدوحة في لبنان وعدم التجاوب 
مع املس���اعدة التي قدمتها قطر 
إليه لفتح األبواب له فرنس���يا 

وأميركيا.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

الصحافيني بأنه حزين للوضع في 
لبنان، وقال املشهد غير مقبول، 
وجو الف���راغ احلكومي مخيف 
ومدمر ودعا الى تشكيل حكومة 

جامعة ومسؤولة بامتياز.
في هذا الوقت ش���ن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري حملة 
عنيف���ة على قوى 14 آذار متهما 
ثورة األرز بإعادة لبنان ستني عاما 
الى الوراء، وقال انها استملكت 

االموال العامة، وراكمت
الديون على املستقبل وفتحت 
املناخ���ات للمزيد م���ن التدخل 
األجنبي محذرا من اغتيال لتفجير 

فتنة بني السنة والشيعة.
ونب���ه بري ال���ى التدخالت 
االجنبية بحركة شعوب املنطقة، 
حتت عناوين حقوق االنس���ان 
والدميوقراطية، بينما تسعى في 
الواقع الى حتقيق أهداف حرب 
الس���يطرة التي بدأتها بواسطة 
االس���اطيل واالحت���الل للعراق 

وأفغانستان.
النائب وليد جنبالط  بدوره 
رئيس جبه���ة النضال الوطني 
قال أمس إنه محبط ومقهور، وال 
يخفي أنه يريد أن يرفع العشرة 
واالستسالم ملن هو أقوى منه.

وأضاف جنبالط في تصريح 
جلريدة »السفير«: أطلقت تلك 
الصرخة بوجه احللفاء ولم تؤد 
الى نتيجة لذلك لن أكررها وال 
أريد وال أستطيع أن أختلف معهم، 
وكأنهم يعيشون في عالم آخر، 

قاعة البرملان.
وردا على س���ؤال حول من 
ب���أن يق���ول لرئيس  املخ���ول 
البرملان ه���ذا خطأ وال يحق لك 
جمع املجلس بغي���اب حكومة 
فاعل���ة، قال الرفاع���ي، املخول 
هو رئيس اجلمهورية ميش���ال 
سليمان بوصفه حامي الدستور، 
إلي���ه كتابا خطيا  حيث يوجه 
بناء الستشارة خطية، يطالبه 
فيه بعدم عقد اجللسة النيابية 
لعدم دستوريتها.الرئيس امني 
اجلميل التقى بري امس ثم أبلغ 

تعديالت لقوانني من اجل التمديد 
حلاكم مصرف لبنان املركزي او 
لرئيس اجلامعة اللبنانية او غير 

ذلك من امور ملحة.
وس���ألت »األنب���اء« العالمة 
الدس���توري د.حس���ن الرفاعي 
عن رأيه بدس���تورية جلس���ة 
النواب  تشريعية كهذه ملجلس 
فأجاب بالقول: حكومة تصريف 
األعمال حكومة اموات، وبالتالي 
ال يحق لرئيس مجلس النواب 
الدعوة جللسة عامة ما لم يكن 
وزراء احلكومة على مقاعدهم في 

أزمة وزارة االتصاالت مازالت 
حتت���ل الس���احة السياس���ية، 
القائ���م مرش���ح  واالش���تباك 
لالستمرار على نحو اوسع ما لم 
تطرأ ازمات اخرى، تبدو بانتظار 
اللبنانية  املداخ���ل  دورها على 
املفتوحة، فبعد تخطي مطب إحالة 
اللواء اشرف ريفي الى القضاء 
التزامه بحماية ممتلكات  نظير 
هاتفية عامة، بخالف رأي وزير 
االتصاالت شربل نحاس املختلف 
مع املدير العام إلحدى املؤسسات 
األساسية في وزارته عبداملنعم 
يوسفي تطل مناسبة اخلامس 
من يونيو، ذكرى النكسة التي 
تتحضر بعض القوى لالحتفال 
بها على الشريط احلدودي وحتت 
عيون اإلسرائيليني، مبعزل عن 
خطر تكرار ما حصل إبان التظاهر 
بذكرى النكبة منذ أسبوعني، ومن 
اخلامس م���ن يونيو نصل الى 
الثامن منه، حيث موعد اجللسة 
النيابية التشريعية التي حددها 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ملعاجلة قضاي���ا تنفيذية ملحة 

مبعزل عن وجود احلكومة.
هذه احملطة تواجه جتاذبات 
شديدة احلدة بني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي يريد عقد 
اجللس���ة التش���ريعية لتمرير 
قضايا ملحة والتعجيل بتشكيل 
احلكومة، وق���وى 14 آذار التي 
ترفض عقد اجتماع ملجلس النواب 
بغياب حكومة فاعلة، أو إصداره 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة في بعبدا أمس  

الصني لن توافق على  
إدانة سورية في مجلس 
األمن ألنه لن يساعد في 

االستقرار

ناشطون سوريون: 
30 طفاًل قضوا 

حتفهم على أيدي 
رجال النظام

مارسيل خليفة


