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دريد حلام

مواجهة ساخنة بني 
بري وقوى 14 آذار لعقد 

جلسة تشريعية ثانية 
وثالثة ورابعة إن لم 
يكتمل نصاب األولى

دمشق تشكل جلنة 
للتحقيق في مقتل 

الطفل حمزة وجلنة 
إعداد قانون اإلعالم 

تبدأ أعمالها 

املعارضة تواصل مؤمترها في أنطاليا وتدعو إلى دولة دميوقراطية علمانية.. وتركيا ترحب بقرار العفو وتدعو إلصالح شامل

إخوان سورية: قرارات التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي خطوة في االجتاه الصحيح
القانونية«.

وطالب بإلغ����اء القانون »49« 
ال����ذي يحكم باإلعدام على كل من 
ينتسب الى اجلماعة »ليكون مكمال 
قانونيا لهذه اخلطوة إذا أريد لها 

ان تبلغ مداها«.
من جهة أخرى عقدت اللجنة 
اإلعالمية املشكلة بقرار من رئيس 
احلكومة السورية اجتماعها األول 
برئاسة طالب قاضي أمني كخبير 

إعالمي وأمني عام اللجنة.
وتط����رق املجتمع����ون � خالل 
اجتماعهم األول � على آليات العمل 
التي ستعمل اللجنة عليها وتنفيذ 

املهمة املناطة بها.
وقال رئيس اللجنة طالب قاضي 
أمني � في تصري����ح له أمس � إن 
املجتمعني قرروا البدء بالعمل على 
تنفيذ البند األول بصياغة قانون 
جديد لإلعالم والعمل على وضع 
مسودة قانون جديد لإلعالم يلبي 
مطامح السوريني في إعالم سوري 
عص����ري يكون ص����ورة حقيقية 

لسورية احلضارية.
ميدانيا قال نشطاء سوريون 
إن قوات األمن السورية واصلت 
أمس إطالق النار الكثيف في بلدة 
تلبيس����ة مبحافظة حمص بغرب 
البالد ما أسفر عن مقتل شخص 
واح����د على األقل بحس����ب وكالة 
األنباء األملانية، فيما قال نشطاء 
ان بلدة الرسنت تعرضت لقصف 
كثيف من 4 جهات. وافاد النشطاء 
بأن عدد القتلى في البلدتني بلغ 33 

خالل 3 أيام بينهم طفلة.
وفي قرية الغنطو بحمص أيضا، 
قال النشطاء إن اشتباكات عنيفة 
دارت بني عناصر من اجليش من 
جهة و»الشبيحة« واألمن من جهة 
ثانية، ما أدى إلى سقوط العديد 

من اجلرحى من اجلانبني.
في ه����ذه األثناء، ب����دأ مؤمتر 
املعارض����ة الس����ورية اعماله في 
انطالي����ا صباح أم����س بحضور 
نحو 300 شخص متجاهال العفو 
الرئاس����ي، في حني دع����ا غالبية 
اخلطباء الى العمل على اس����قاط 

النظام.
وح����ده رئيس وف����د االخوان 
املسلمني ملهم الدروبي اشار الى 
العفو الرئاس����ي في كلمته اال انه 
دعا احلاضرين الى »عدم االلتفات 

اليه«.
وفي تصريح لوكالة »فرانس 
برس«، قال الدروبي ان »مرسوم 
العفو الذي ص����در بهذا التوقيت 
هدفه التشويش على مؤمتر انطاليا 
وقد يكون االسد ظن ان هذا القرار 

ميكن ان ميثل رشوة لالخوان او 
غيرهم«. وعن امكانية احلوار مع 
النظام، قال الدروبي »قبل اي حوار 
على الرئيس السوري ان يفرج عن 
جميع املعتقلني وان يعيد الشبيحة 
واالمن واجليش الى ثكناتهم وان 
يسمح بالتظاهرات السلمية وان 
يعتذر من ذوي الشهداء، فاذا قبلوا 
اعتذاره ننظر في مسألة املشاركة 

في طاولة مستديرة«.
من جهته، قال عبدالرزاق عيد 
الوطني العالن  رئيس املجل����س 
دمش����ق في املهجر ان هذا املؤمتر 
هو »احدى احملطات التاريخية في 
معركة الشعب السوري من اجل 
حتقيق استقالله الثاني احلقيقي«. 
وشّدد عيد من جهة ثانية على ان 
هذا املؤمتر »لن يكون اكثر من صدى 
لصوت الثورة في الداخل املعلنة 

على جميع التراب الوطني«.
وجرى املؤمتر وس����ط اجواء 
حماسية حيث كانت كلمات اخلطباء 
تقاط����ع دائما بهتاف����ات من قبل 
احلضور مثل »واحد واحد واحد 
الشعب السوري واحد« و»الشعب 
يريد اس����قاط النظام« و»اس����الم 
ومسيحيني كلنا بدنا حرية« وهي 
الشعارات التي يرفعها املتظاهرون 
في س����ورية. والقى رجل االعمال 
غسان عبود صاحب قناة اورينت 
كلمة ترحيبية اعلن فيها ان »قرارنا 
ان ننب����ذ كل اخلالفات ألننا نريد 

الوصول الى وطن كرمي«.
من جهته، اكد الشيخ محمد مراد 
اخلزنوي ابن العالمة الكردي محمد 
معشوق اخلزنوي ان »ما نطمح الى 
حتقيقه مطلب شرعي ومساندتكم 
للثورة امر شرعي لكن هذا ال يعني 
اننا نبغي اقامة امارة اسالمية«. 
واضاف وسط تصفيق احلضور 
»ندعو ال����ى دولة القانون ودولة 
دميوقراطية ليبرالية علمانية على 
اساس فصل الدين عن الدولة وليس 

معاداة الدولة للدين«.
اما فراس الغنام الناطق باسم 
ائتالف صفحات الثورة السورية 
على ال� »فيس بوك«، فقال »لسنا 
ابطال املعارك. ابطال املعارك في 
الداخل، وال نتبع ألي جهة وال أي 

جماعة وال أي حزب«.
الدين دغمش  القى ضياء  كما 
الناطق باسم »ش����باب التعبئة« 
كلمة، وهو احد الناشطني في الداخل 
الذين خرجوا قبل ايام من سورية 

للمشاركة في اعمال املؤمتر.
الدين كلمة  والقى صالح بدر 
باس����م »االكراد االحرار« وس����ط 
هتافات الكثير من املشاركني االكراد 

الذين كانوا يهتفون »ازادي« اي 
كلمة احلرية بالتركية.

وقال ان »هذه االنتفاضة هي 
مصدر الشرعية الوطنية في هذه 
املرحلة سنعمل على دعمها ملا يؤمن 
استمراريتها ونلتزم بارادة شعبنا 
في الداخل من دون ادعاء متثيله 
ال سياسيا وال رسميا او الوصاية 
عليه«. وختم كلمته بالقول »نعمل 
جميعا على حتقيق الهدف االساسي 
وهو اس����قاط النظام«. كما القى 
الشيخ عبد االله ثامر طراد امللحم 
من مشايخ عشيرة العنزة كلمة.

وجتم����ع بضع����ة متظاهرين 
الرئيس السوري  يرفعون صور 
بشار االسد امام مدخل الفندق الذي 
عقد فيه املؤمتر، كما قال مصور 
ب����رس«، فقامت  لوكالة »فرانس 

الشرطة بإبعادهم.
بدوره أكد رئيس جلنة إعالن 
دمش����ق املؤقتة في تركيا د.خالد 
خوجة أن النظام السوري احلالي هو 
نظام امني بامتياز ويجب استبدال 

هذا النظام بنظام دستوري.
وقال خوجة في اتصال هاتفي 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( أمس 
إن أي طيف من أطياف املعارضة 
ال ميك����ن أن يقب����ل بالعفو الذي 
أصدره الرئيس الس����وري بشار 
األسد، مضيفا أن الذي »يعفو هو 
الضحية وليس القاتل هناك مطالب 

شعبية قبل العفو«.
وتابع بالقول »على سبيل املثال 
القانون رقم 49 الذي يقضي بإعدام 
كل من ينتمي إلى جماعة االخوان 
املسلمني هذا القانون باق كما هو، 
واملطلب األهم ه����و إلغاء احلالة 

األمنية املتشددة في سورية«.
واكد أن هن����اك قانونا مرعبا 
في س����ورية، وبعد اعتقال الطفل 
حم����زة اخلطيب وقتله بش����كل 
بشع ال ميكن للش����عب السوري 
أن يقبل بهذا العفو، قائال »يجب 
على النظام الس����وري أن يعترف 
بحركة الشارع السوري ألنه اليزال 
يصفهم ب� »اإلرهابيني«.وأكد خوجة 
أن خطاب األسد هو للعالم وليس 

للشارع السوري.
من جهتها، قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« أمس إن أعمال القتل 
والتعذيب املمنهجة التي ترتكبها 
قوات األمن السورية في مدينة درعا 
منذ بدء االحتجاجات هناك في 18 
إلى مستوى  مارس ماضي ترقى 
اجلرائم ضد اإلنسانية وحذرت من 
أنه إذا لم تتوقف هذه األعمال فمن 
الضروري إحالة الوضع في سورية 

إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

لتحديد مالبسات وفاة هذا الطفل 
الذي تسلمت اسرته جثمانه من 
السلطات االربعاء وبدت عليها آثار 
التعذيب. بحسب تلفزيون ال� »بي.
بي.سي«. من جانبه، طالب وزير 
اخلارجية الفرنس����ي آالن جوبيه 
الس����ورية »بتغييرات  السلطات 
واصالح����ات اكثر وضوحا واكثر 
جرأة« لراديو »فرانس كولتور«: 
»أخشى ان يكون تأخر كثيرا. التغير 
في توجه السلطات السورية يجب 
ان يكون أكثر وضوحا وطموحا 

عن مجرد عفو«.
من جهته، رحب وزير اخلارجية 

التركي أحمد داود اوغلو باعالن 
العفو العام عن السجناء السياسيني، 
لكنه شدد على ان »اصالحا شامال« 

يجب ان يتبع تلك اخلطوة.
وقال داود اوغل����و في مقابلة 
متلف����زة كما نقلت وكال����ة انباء 
»االناض����ول«: »ان عفوا عاما كان 
ضروري����ا من اج����ل االصالحات 
العفو  ان  السياس����ية«. واضاف 
سيكون مفيدا »مبدئيا لكنه لن يتيح 
حل االضطرابات في سورية اذا لم 
تتبعه عملية اصالح يكون لها وقع 

قوي« على الشعب السوري.
بدورها اعتبرت جماعة االخوان 

املسلمني املعارضة احملظورة في 
سورية ان كل قرار باجتاه التفريج 
ع����ن الناس ومعتقل����ي الرأي في 
سورية ميثل خطوة ايجابية في 

االجتاه الصحيح.
الناطق  وأبل����غ زهير س����الم 
الرسمي جلماعة االخوان املسلمني 
»يونايتد برس انترناشيونال« ان 
العامة ليست  الوطنية  »القضية 
قضية أحزاب املعارضة مبا فيها 
قضية االخ����وان وهناك أزمة في 
البلد حتتاج الى حلول جريئة من 
هذا الن����وع وننتظر حتى صدور 
املرسوم لالطالع على تفصيالته 

عواص����م � وكاالت: في موازاة 
انعقاد املؤمت����ر األول للمعارضة 
الس����ورية الذي انطلق����ت أعماله 
في أنطاليا التركية أمس، شددت 
الوالي����ات املتحدة ضغوطها على 
الرئيس السوري بشار االسد، مؤكدة 
ان وعوده االصالحية »مجرد كالم« 
وموقف حكومته »يصّعب تقبله« 
يوما بعد يوم. وفي اوضح تلميح 
حتى على ام����كان مطالبة اإلدارة 
االميركية قريبا الرئيس السوري 
بالتنحي، ذكرت وزيرة اخلارجية 
أن  االميركية هي����الري كلينتون 
الرئيس باراك اوباما خير مؤخرا 
االسد بني قيادة عملية االنتقال الى 
نظام دميوقراط����ي او »الرحيل«. 
وقالت كلينتون للصحافيني »كل 
يوم مير، يصبح اخليار تلقائيا. 
ه����و لم يدع الى وقف العنف ضد 
ش����عبه ولم ينخرط جديا في اي 

نوع من جهود االصالح«.
الوزي����رة االميركية  واضافت 
خالل مؤمتر صحاف����ي مقتضب 
»كل يوم مير، يصبح تقبل موقف 
احلكومة )السورية( اكثر صعوبة 
ومطالب الشعب السوري بالتغيير 

اكثر قوة«.
من جهته، ش����كك مارك تونر 
املتحدث باسم اخلارجية االميركية 
أمس في ان ينفذ االسد قرار العفو 
العام الذي اصدره. وقال تونر ان 
بشار االسد »قال اشياء كثيرة خالل 
االسابيع واالشهر املاضية لكننا 
لم نر س����وى القليل من االعمال 

امللموسة من جانبه«.
وأوضح املتحدث االميركي ان 
االسد »حتدث عن االصالحات لكننا 
لم نر اال تقدما يسيرا جدا في هذا 
االجتاه«، مضيفا »اعتقد اننا ننتظر 
فحسب لنرى ما إذا كان سيكون 

هناك من تنفيذ«.
من جهة اخرى، قالت كلينتون 
انها »قلقة للغاية« حيال التقارير 
التي حتدثت عن قيام قوات االمن 
الس����ورية في مدين����ة درعا، مهد 
النظام  احلركة االحتجاجية ضد 
السوري، بتعذيب فتى في الثالثة 

عشرة من العمر وقتله.
الواقع اعتقد  واضافت »ف����ي 
ان ما يرمز اليه هذا بالنسبة الى 
الكثير من الس����وريني هو تخلي 
احلكومة الس����ورية بشكل مطلق 
عن اي جهد للتعاون مع ش����عبها 

واالستماع اليه«.
وتابعت »ال يسعني اال ان آمل 
في انه ال تكون دماء هذا الصبي قد 
ذهبت هدرا«. وكان وزير الداخلية 
السوري أعلن تشكيل جلنة حتقيق 

)أ.ف.پ( املشاركون في مؤمتر املعارضة في انطاليا وقوفا لدى عزف النشيد الوطني السوري  

مصدر قضائي لـ »األنباء« ال مخالفة للقانون من قبل اللواء ريفي

جنبالط لألكثرية اجلديدة: ال نستطيع تكملة املشوار في هذا الطريق
ف����ي س����بيل احتواء  االتصاالت 
الثالثة  الشبكة اخلليوية  زوبعة 
التي اطلقها وزير االتصاالت في 
حكومة تصريف االعمال ش����ربل 
نح����اس، مع املدير الع����ام لهيئة 
اوجيرو املشغلة للهاتف في لبنان، 
وقد افضت الى االلتباس احلاصل 
بني وزي����ر الداخلية املعتكف عن 
تصريف االعمال زياد بارود وبني 
الداخلي  العام لقوى االمن  املدير 
اللواء اش����رف ريفي الذي رفض 
متكني وزير االتصاالت من اخراج 
معدات الشبكة الثالثة من مكانها 

دون اذن مجلس الوزراء.
وبعد يومني من كتاب املديرية 
الى  العامة لرئاس����ة اجلمهورية 
وزير العدل املتضمن طلب احالة 
الل����واء ريفي ال����ى القضاء لعدم 
التزامه بتعليمات وزير الداخلية 
صدرت توضيحات رسمية، بأن 
طلب الرئيس س����ليمان إلى ذلك 
كان ش����فهيا. وان ه����ذا الطلب لم 
يحمل إشارة بإحالة اللواء ريفي 
الى القضاء علما أن كتاب املديرية 
العامة لرئاسة اجلمهورية الى وزير 
العدل ابراهيم النجار تضمن ابالغه 
»تعليمات فخامة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان بالتأكيد على 
الطلب باتخاذ االجراءات القضائية 
التي تنص عليها القوانني واالنظمة 
بشأن عدم تنفيذ املدير العام لقوى 
األمن الداخلي ملضمون كتاب معالي 

وزير الداخلية والبلديات..إلخ«.
وم����ن الواض����ح ان الطلب لم 
يتضمن االحالة املباش����رة للواء 

ريفي الى القضاء.

لقاء ميقاتي ـ ريفي

وقد التقى الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي اللواء ريفي، الذي عرض 
له التطورات مبينا سالمة موقفه 

القانوني.
كما ج����رى اتصال ب����ني قائد 
اجليش العماد جان قهوجي واللواء 
ريفي أسفر عن تدخل اللواء ريفي 
لوقف حترك شعبي احتجاجي في 
طرابلس دعما له، وكان يفترض ان 
يتخلله حرق صور للعماد ميشال 
الع����ام حلزب اهلل  عون ولالمني 
السيد حسن نصر اهلل، الذي اطل 
مجددا عصر أمس متحدثا مبناسبة 

ذكري اإلمام اخلميني.

في هذا الوقت واصلت الدوائر 
العدلية والقضائي����ة البحث عن 
املس����ؤولية اجلزائية فيما حصل 
بني وزير الداخلية املعتكف واملدير 
العام لألمن الداخلي وسط اجتاه 
العتبار ما حص����ل مجرد زوبعة 

في فنجان.
ويقول مصدر متابع لهذا امللف 
ل� »األنباء« ان الوزير بارود الذي 
سبق للرئيس سليمان ان وافق 
على امكان تسليم الداخلية في 
احلكومة اجلديدة ألحد االسماء 
التي قدمها العماد عون، لم يفسح 
املجال ام���ام اي تفاعل طبيعي 
ومنطقي بينه وبني اللواء ريفي، 
وقد سارع الى االعتكاف قبل ان 
يق���رأ كتاب ريفي املتضمن الرد 
على كتاب وزير االتصاالت نحاس 

اليه، اي الى بارود.
واضاف املصدر ان املعطيات 
التي توافرت حتى اآلن اظهرت 
ان اللواء ريفي وامام تصرفات 
وزير االتصاالت املدفوع بخلفية 
سياسية، ورمبا اكثر، اضطر الى 
تطبيق القوانني، وعدم السماح 
بإخراج معدات الشبكة الهاتفية 
من موقعه���ا، دون اذن مجلس 
ان���ه احرج بذلك  الوزراء، ولو 

الرئيس ميشال سليمان.
املصدر عينه اكد ل� »األنباء« 
ان القضاء املختص سيقول بكل 
وض���وح ان ال مخالفة للقوانني 

فيما اتاه اللواء ريفي.
مصدر قضائي قال من جهته 
ان املعاجلة سيغلب عليها منطق 
القانون وستكون مدروسة، النه 
ال ميكن حتريك القضاء باالستناد 
إلى كتاب رئي���س اجلمهورية، 
فاألمر يحتاج إلى دعوى شخصية 
ومعلوم���ات موثق���ة، وهي قد 
عرضت في اجتماع تداولي بني 
وزير الع���دل ابراهي���م النجار 
التمييزي سعيد  العام  واملدعي 
ميرزا. وقال املصدر ما جرى في 
مركز التخابر الدولي بني الوزير 
نح���اس واالم���ن الداخلي ليس 
من اختص���اص القضاء، بل هو 
ادارية ومؤشر  قضية سياسية 
تعبيري عن اخللل البنيوي في 
الط���رح والتعامل بني الوزارات 

واالجهزة.
بيروت ــ عمر حبنجر  ٭

الدولية وخصوصا القرار 1701.
أوساط مراقبة رأت في كالم 
جنب���الط تكويعة جديدة ولكن 
ان لم تكن باجتاه العودة الى 14 
آذار فهي باالبتعاد عن 8 آذار الفتا 
الى ان خطوة جنبالط باتت اكثر 

وضوحا بعد عودته من قطر.
وبالعودة الى الس���جال بني 
ب���ري و14 آذار وص���ف املعاون 
السياسي لرئيس املجلس علي 
حسن خليل الهجمة التي يتعرض 
لها الرئيس بري من قبل الرئيس 
س���عد احلريري وقوى 14 آذار 
والدكتور س���مير جعجع، بأنها 

رد على تصريحات بري.
وتق���ول اوس���اط االكثرية 
اجلدي���دة ان اتصاالت جرت مع 
الرئيس احلريري كي يحضر الى 
بيروت وحضور اجللسة النيابية 
لكن االخير ارجأ حضوره كي ال 
يستجيب لرغبة رئيس املجلس 
فيما يبدو انه قد يحضر الحقا 
ملعاجلة االمور امللحة عبر جلسة 
استثنائية للحكومة املستقيلة.

ب���ري  اس���تقبل  وظه���را 
س���فيرة الواليات املتحدة مورا 

كونيللي.
ف����ي غض����ون ذل����ك، تتقدم 

رئيس مجلس النواب نبيه بري 
متمسك بعقد جلس����ة نيابية في 
الثامن من يونيو بغياب احلكومة، 
وقال امس انه مصر على عقد هذه 
اجللسة ثانية وثالثة ورابعة اذا 

لم يتأمن نصاب األولى.
ويب����دو ان ردود املعارض����ة 
اجلديدة على تصريحات بري ضد 
ثورة االرز لعبت دورها في اصرار 
بري على تنفيذ قراره الذي ضمن 
اهدافه تعديل قانون النقد والتسليم 
لزيادة والية حاكم مصرف لبنان 
املركزي رياض سالمة من 5 الى 7 
سنوات في ظل انعدام سبيل آخر 

للتجديد له.
وترأس ب����ري اجتماعا لهيئة 
مكتب املجلس امس لوضع جدول 

اعمال اجللسة.
وفي معلومات ل��»األنباء« نقال 
عن زوار رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ان الرئيس ليس متحمسا 
جللس����ة نيابية تتخذ قرارات او 
تعديالت لقوانني بغياب حكومة 
ما يجع����ل امكانية االعتراض من 
جانب الرئيس معدومة، فيما يبقى 
ميزان النصاب النيابي بيد النائب 

وليد جنبالط.
ولم يزر بري القصر اجلمهوري 
كدأبه كل اربعاء، علما ان الرئيس 
سليمان كان تواصل معه حول ايجاد 
مخرج إلبقاء حاكم مصرف لبنان 
في موقعه ويأت����ي هذا التصعيد 
على مستوى مجلس النواب، بعد 
ظهور بوادر مرونة سياسية في 
موضوع مساعي الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة.
إل����ى ذلك أدل����ى رئيس جبهة 
النائ����ب وليد  الوطني  النض����ال 
جنبالط بتصريح ملفت حمل فيه 
االكثرية اجلديدة مسؤولية تأخير 
احلكومة وقال: ال نستطيع ان نكمل 
املشوار في هذا الطريق، الفراغ ميأل 
بالفوضى أو بالهريان االقتصادي، 
من هنا تكون ضرورة تش����كيل 
احلكومة من النواحي االقتصادية 

واالمنائية واألمنية.
وأضاف بع���د زيارته النائب 
متام سالم: اتفقنا على الثوابت، 
والثوابت هي ان قضية س���الح 
املقاومة تعال���ج باحلوار وعدم 
استخدام هذا السالح في الداخل، 
نحن بحاجة الى تطبيق القرارات 

رئيس احلكومة األسبق سليم احلص مستقبال النائب وليد جنبالط بحضور الوزير غازي العريضي أمس )محمود الطويل(

االجتماع املاروني الثاني في بكركي اليوم

دريد حلام: لم أجد من يقاوم االحتالل سوى القيادة السورية

ترأس البطريرك املاروني بشارة الراعي االجتماع 
الشهري للمطارنة املوارنة في بكركي صباح امس 

االربعاء. وتناول املجتمعون االجتماع املاروني 
املوسع الذي سيعقد في بكركي اليوم اخلميس، الى 

جانب قضايا سياسية وكنسية. وسيقتصر لقاء 
الزعماء املوارنة الثاني اليوم على جلسة واحدة 

وبيان ختامي مبشاركة 36 شخصية سياسية، اضافة 
الى املطارنة الذين شاركوا في التحضير لالجتماع، 

هم املطارنة: سمير مظلوم، روالن ابو جودة، يوسف 
بشارة وبولس مطر. وعلى جدول اعمال االجتماع 

موضوعان اساسيان: بيع االراضي لغير اللبنانيني 
والتواجد املسيحي في الوظائف العامة. واستبعد 

املطران مظلوم ان يتناول البحث ما سبق ان اثارة 
البطريرك الراعي حول صالحيات رئاسة اجلمهورية، 

كونه ليس مدرجا على جدول االعمال وهو يتطلب 
حتضيرات معمقة. وقال مظلوم ان الهدف االساسي 

لالجتماع هو افساح املجال امام كل املسؤولني 
املسيحيني للمشاركة باعطاء الرأي على امل توحيد 
الصف، بدل الشرذمة احلاصلة. ملطران روالن ابو 

جودة اعتبر ان التنازل املتبادل هو الطريق للتعاون.

حول اللغط املثار بعد البيان الذي أصدره عدد من الفنانني السوريني 
قال الفنان دريد حلام: لسنا مسؤولني عن اللغط الذي حصل، فاللغط 
ال يصدر من صاحب البيان او قائل الكلمة، بل يأتي من عدم فهم من 
تلقى البيان او قرأ الكلمة، بياننا كان واضحا وال لبس فيه، فنحن في 

هذا البلد مع البلد، مع الشعب، مع القيادة، مع حصول املواطن على 
حقوقه، مع مكافحة الفساد ومعاجلة االخطاء ومحاسبة كل مقصر وكل 

متسبب فيما وصلنا اليه. وحول اتهامه مبسايرة السلطة في كل ما 
تقوم به قال حلام: اعتقد انه كالم فارغ من اي مضمون، ألنني شخصيا 
ومنذ سنوات طويلة كان موقفي انني مع كل من يقاوم االحتالل ويدعم 
املقاومة، والقيادة في سورية تعرضت كثيرا للخطر بسبب موقفها من 
املقاومة، فكيف ال اكون معها شأني في ذلك شأن كل مواطن سوري؟ 
نحن امام مشكلة كبيرة وتاريخية اسمها االحتالل ولم جند »عربيا« 

يقاوم هذه اآلفة سوى القيادة السورية، لذا اعلن وقوفي الى صف هذه 

القيادة ماضيا وحاضرا وحتى مستقبال. وعن 
التظاهر الذي تعيشه سورية فرق حلام بني 

متظاهر خرج لينادي بحقوقه املشروعة التي 
اؤكد انها مشروعة حتى قبل ان تقر احلكومة 

بذلك، وبني من خرج ليحمل السالح ويقتل 
املواطنني ورجال االمن واجليش. وعما اذا 

كان يرى انه على املتظاهرين العودة الى منازلهم اجاب: اوال ـ الدولة 
وعلى رأسها الرئيس بشار االسد خرجت بإصالحات رهيبة خالل فترة 
قصيرة وهي املطالب التي كان يطالب بها الناس في البداية، ومبجرد ان 
االصالح اقر فهذا يعني ان وجود املتظاهر في الشارع لم يعد مشروعا. 

ثانيا: على املتظاهرين وأقصد هنا الناس االبرياء الذين يطالبون 
باصالحات ان يعوا خطورة ما يجري من حيث ان هناك من يستغل 

وجودهم في الشارع ليقوم بتنفيذ اجندات خارجية.

االدعاء على السيد احلسيني 
بجرم التعامل مع إسرائيل

فلسطينيو لبنان يستعدون إلحياء 
»النكسة« واجليش يضبط احلدود

جتمع سني -  شيعي لدعم املقاومة

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر 
صقر على رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي العربي السيد محمد 

علي اسماعيل احلسيني بجرم 
»اجراء اتصاالت مبخابرات العدو 
االس���رائيلي ومع دول أجنبية 
يتعامل معها«. وذلك استنادا الى 
العقوبات  املادة 278 من قانون 
التي تنص على عقوبة األشغال 
الشاقة ما بني ثالث سنوات و15 
سنة وإحاله موقوف على قاضي 
التحقيق العسكري األول رياض 
طليع، طالبا استجوابه وإصدار 

مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
بيروت ـ يوسف دياب  ٭

تستعد املنظمات الفلسطينية في لبنان لتنظيم حترك مماثل 
ملا جرى بذكرى النكبة في بلدة »مارون الراس« احلدودية في 
15 مايو، ويجري منذ اسبوع حجز احلافالت لنقل احملتفلني 
باملناس���بة الى »بوابة فاطمة« في بلدة كفر كال احلدودية، 
بعدما بدا متعذرا االس���تعانة بعشرات احلافالت السورية، 
كما جرى في ذكرى النكبة. لكن مصادر أمنية لبنانية أكدت 
ما سبق ان نقلته »األنباء« عن مرجع لبناني معني ومفاده 
ان اجليش اللبناني س���يعمل على ضبط الوضع احلدودي 
ولن يس���مح بتكرار ما جرى في »مارون الراس«، كما نقل 
عن مصادر اجليش اللبناني عدم الس���ماح بإعطاء اسرائيل 

اي فرصة ملمارسة القتل العشوائي مجددا.
الى ذلك ذكر مصدر عسكري لبناني ان اجليش جنح قبل 
ايام في إحباط محاولة الطالق صاروخ باجتاه اسرائيل، ومت 

توقيف الشخص الذي كان يحاول تنفيذ العملية.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

ش����ارك أكثر من 150 عاملا دينيا من علماء السنة والشيعة 
في لقاء عام مبناس����بة ذكرى عيد املقاومة والتحرير وذلك في 
»معلم مليتا اجلهادي الس����ياحي« في منطق����ة إقليم التفاح � 
اجلنوب. وردد العلماء املجتمعون في مستهل اللقاء دعاء الوحدة 
االسالمية ردا على محاوالت الشحن املذهبي وزرع الفتنة بني 
املسلمني. ودعوا إلى األلفة والوحدة حول خيار املقاومة. وتال 
ذلك اقامة صالة اجلماعة بإمامة الشيخ احمد الزين ثم عقدت 
جلس����ة ختامية صدر بعدها بيان اعتبر ان اجناز املقاومة لم 
يكتمل. بل هناك اراض محتلة وانتهاكات اسرائيلية مستمرة ما 

يفرض استمرار املقاومة على جهوزيتها لتحرير األرض.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

السيد محمد علي احلسيني


