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 اقتياد الناشط أنور البني إلى مركز لألجهزة األمنية بعد اإلفراج عنه إثر انتهاء محكوميته 

حملة اعتقاالت في مدن سورية وحصيلة ضحايا التظاهرات تصل إلى الـ 1000
عواصم ـ وكاالت: أصبحت 
األســـابيع الســـورية تشـــبه 
بعضها منذ انطالق التظاهرات، 
احتجاجات متنقلة في كل يوم 
جمعة، تشييع قتلى االحتجاجات 
السبت، وتشييع قتلى املشيعني 
األحد ومن ثم العودة إلى الكالم 
عن اإلصـــالح االثنني، فإطالق 
االتهامات املتبادلة بني النظام 
واحملتجني او ما باتوا يعرفون 
بــــ »اإلرهابيني« حتى نصـــل 
إلى يـــوم اجلمعـــــة، وهكــذا 

دواليـك.
ففيما شـــيع أهالي حمص 
أمس خمســـة قتلى على األقل 
ســـقطوا خالل مشاركتهم في 
جنازة قتلـــى اجلمعة، جددت 
السلطات السورية تأكيدها على 
ان مجموعـــات إرهابية عملت 
على نشـــر أعمال الشغب كما 
أعلنـــت وزارة الداخلية مقتل 
أفراد الشرطة في منطقة  أحد 
سقبا بريف دمشق، وقال مصدر 
في الوزارة »إن الشرطي محمد 
علي شـــعبان استشهد مساء 
أمس األول بعد تعرضه إلطالق 
نار من قبـــل عصابة إرهابية 
مسلحة في منطقة سقبا بريــف 

دمشــق«.
في هذا الوقت، أعلن املرصد 
الســـوري حلقوق اإلنسان أن 
حملة اعتقاالت بدأت فجر أمس 
في بلدة خربة غزالة مبحافظة 
درعا ومدن سورية أخرى، وقال 
ان حصيلة ضحايا التظاهرات 
وصلـــت إلـــى 1003 قتلى منذ 
اندالعها فـــي منتصف مارس 
املاضي، وقال رامي عبدالرحمن 
مدير املرصد لـ »يونايتد برس« 
انترناشونال »مت حظر التجول 
في بلدة خربة غزالة واعتقال 

العشرات«.
مشيرا إلى »ان عدد شهداء 
حمص الذين قتلوا خالل تشييع 
شهداء )جمعة احلرية( ارتفع 
إلى 12 شهيدا ليصل إلى 1003 
عدد ضحايـــا التظاهرات منذ 
منتصف مـــارس املاضي من 
بينهـــم 873 مدنيا والباقي من 
قوى اجليـــش واألمن موثقني 

باألسماء لدى املرصد«.

وأضاف عبدالرحمن »هناك 
عشرات املفقودين من املدنيني 
من محافظة درعا ومحافظات 
أخرى يعتقد أنهم فارقوا احلياة 
بدليل تسليم جثامني مفقودين 
في احملافظات السورية بشكل 

يومي«.
وقـــال »إن عـــدد املعتقلني 
يفوق 10 آالف شخص في جميع 
احملافظات السورية وتعرض 
الكثير من املفرج عنهم للتعذيب 
ووثق املرصد حاالت كثيرات 
بالصوت والصورة ملمارسات 
التعذيب اجلســـدي والنفسي 

وبصورة مقززة«.
ودعا عبدالرحمن السلطات 
السورية إلى »السماح للمنظمات 
احلقوقية السورية ومن بينها 
املرصـــد العمل بشـــكل علني 
وإرسال جلان حتقيق إلى املناطق 
التي سقط فيها شهداء للتحقيق 
بدقة من أعدادهم وكيفية مقتلهم 

وتقدمي القتلة إلى محاكم عادلة 
وشـــفافة وعلنية أمـــام أعني 

الشعب السوري«.
في غضون ذلك، أعلن احملامي 
خليل معتوق لوكالة »فرانس 
برس« ان السلطات السورية 
أفرجت أمس عن الناشط أنور 
البني بعد ان أنهى مدة احلكم 
الصادر بحقه بتهمة نشر أنباء 

كاذبة.
وقال احملامي معتوق وهو 
رئيس املركز السوري للدفاع 
عن املعتقلني وعن حرية التعبير 
«أفرجت السلطات السورية عن 
الناشط أنور البني بعد ان أنهى 
محكوميته في 17 مايو، إال انه 
اقتيد إلـــى احد فروع األجهزة 
األمنية«، وأشـــار معتوق الى 
ان »البني أمضـــى كامل فترة 
محكوميتـــه ومدتهـــا خمس 

سنوات«.
وأضـــاف: »كنـــا نامـــل ان 

يتم اإلفراج عنـــه فور انتهاء 
مدة حكمـــه وليس إحالته الى 
األجهزة األمنية وخاصة بعد 
انتهـــاء العمل بحالة الطوارئ 
وبخاصة انه لم يستفد من منح 

ربع املدة«.
من جهة أخرى، من املنتظر 
ان يتخذ االحتاد األوروبي قرارا 
بفرض عقوبـــات جديدة ضد 
الرئيس السوري بشار األسد 
بسبب قمع السلطات السورية 

للمتظاهرين.
ويعتـــزم وزراء خارجيـــة 
االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم 
اليوم في بروكسل بحث هذه 
العقوبات التي تتضمن حرمان 
األسد من السفر الى اي من دول 
التكتل األوروبي وجتميد أصول 
األسد في أوروبا. وإلى جانب 
الرئيس السوري، ينتظر تطبيق 
هذه العقوبات بحق 9 شخصيات 

قيادية أخرى.

صورة من االنترنت توضح حشودا غفيرة خالل تشييع قتلى االحتجاجات في مدينة حمص

شقيق أصالة: إذا سقط نظام األسد فسأحرق نفسي وابني!

سوري يفسخ خطبته بعروسه الختالف مواقفهما من االحتجاجات!

شاب من »البيضا« يستنكر ما بثته قنوات إعالمية:  خبر وفاتي 
على أيدي »األمن« كذب وأمارس حياتي بشكل طبيعي

بعد الهجمة التي تعرضت لها الفنانة السورية 
أصالة نصري بسبب بيانها األخير الذي يؤيد 
الثورة في سورية وذلك بعدما غنت للرئيس 

السوري سابقا وأيدت النظام علنا، تناول اإلعالمي 
طوني خليفة هذا املوضوع في إحدى فقرات 

برنامجه »للنشر« عبر شاشة »اجلديد«. واستقبل 
طوني داخل االستديو املمثل السوري مصطفى 
اخلاني املعروف بشخصية »النمس«، وقال »ال 
أنتظر مكاسب من السلطة، نتقبل الرأي اآلخر، 
لكن هل نحن مع الثوار الذين يقتلون األهالي؟ 

ومبا ان أصالة اتهمت في بيانها لقاء الفنانني مع 
الرئيس السوري بالتمثيليات، رد اخلاني: هل 

كانت أصالة متثل خالل 30 سنة مضت؟.
كما كان لشقيق أصالة أيهم مداخلة مباشرة من 
مصر، فأعرب عن حزنه من موقف أصالة جتاه 
بلدها، وأضاف: أصالة شقيقة سابقة، معروفة 
بأنها دائما تقف الى جانب األقوى، إذا سقط 

النظام السوري فسأحرق نفسي وابني.
واتصل طليق أصالة أمين الذهبي ليسأل: هل 
أصالة تخلت عن سورية؟ حصلت أصالة على 

اجلنسية البحرينية، ملاذا لم تعلق على ما يحصل 
في البحرين؟ واعرب الذهبي عن استغرابه من 

موقف أصالة التي غنت منذ حوالي السنة للرئيس 
السوري بشار األسد.

دمشق ـ د.ب.أ: حتّول »حب« سامر وحنان الى 
ضحية نتيجة األوضاع السياسية واالنقسامات 

في الرأي التي تشهدها سورية منذ اندالع موجة 
تظاهرات واحتجاجات لم تعرفها البالد منذ أكثر 

من نصف قرن.
وقالت روال الفنانة التشكيلية وصديقة اخلطيبني 

امس: »سامر وحنان كانا يحضران للزواج 
بعد نحو شهر من اآلن، لكن التباين في الرأي 
السياسي بينهما، وتباعد املواقف فيما يخص 

األحداث اجلارية في سورية أديا الى انفصالهما، 
رغم محاوالت التدخل من قبل عدد من األصدقاء 

الذين حاولوا إعادة كل منهما الى اآلخر، واالعتماد 
على مبدأ »اخلالف في الرأي ال يفسد للحب 

قضية«، لكن كل اجلهود باءت بالفشل«.
كان املخرج السوري هشام شربتجي وابنته 

املخرجة رشا قد اختلفا هما أيضا حول األوضاع 
اجلارية في سورية خالل ندوات تلفزيونية بثتها 

محطات محلية.

بث التلفزيون السوري لقاء مع أحمد بياسه 
الذي نشرت بعض وسائل اإلعالم أنباء تفيد بأنه 

توفي بعد اعتقاله من قبل قوات األمن.
وقال بياسه: »فوجئت مبا رأيته على التلفزيون 

حيث بثت قناة »العربية« على شريطها االخباري 
خبرا مفاده، وفاة الشاب احمد بياسه، الذي 
هو أنا، حتت التعذيب في احد املعتقالت او 

السجون«.
وأضاف بياسه: »استغربت كثيرا من هذا اخلبر 
وممن بعثه«، متسائال: »كيف يبثون خبرا كاذبا 

ومهينا حول وفاتي على الرغم من ان أحدا 
لم يعتقلني او يستدعني وأنا أمارس حياتي 

الطبيعية«.
وكانت بعض وسائل اإلعالم تناقلت خبر مقتل 

أحمد بياسه من قرية البيضا التابعة ملدينة 
بانياس، الذي أدلى بشهادة مصورة نشرت 

على موقع الـ »يوتيوب« حول اهانات قام بها 
أشخاص، قال انهم »األمن« بحق أهالي القرية، 

ونشرت في مقطع ڤيديو أثار الرأي العام.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

الراعي طرح القمة الروحية اإلقليمية وشيباني وافق

لبنان: غادر املوفدون السياسيون وبقي الفراغ احلكومي

فتفت لـ»األنباء«: التحركات العسكرية السورية على احلدود مع لبنان تهويلية

السياسة مواقف ثابتة، فما يرفض 
اليوم ميكن ان يقبل غدا، وبعكس 
الظاهر من عالقات الواليات املتحدة 
وايران فإن لشيباني رأيا ايجابيا 
في العالقات االيرانيةـ  االميركية، 
حيث نشر له مؤخرا كالم على موقع 
»ويكيليكس« موجه لوزير العدل 
اللبناني الســــابق شارل رزق في 
2006/11/11 مضمونه ان العراق قرب 
بني الدولتني االيرانية واالميركية، 
وان احلوار قائم اآلن بني البلدين، 
وان واشــــنطن تعترف اآلن بدور 
ايران االقليمي وانهم ســــيبنون 
عالقة مع ايــــران من باب احلاجة 

وليس املودة.

ال اتصاالت بين ميقاتي وعون

والالفت في موضوع احلكومة 
ان االتصاالت بني ميقاتي وحزب 
اهلل لم تنقطع، فيما ال جديد بني 
الرئيس املكلف والعماد ميشال 
عون، وواضـــح ان العالقة بني 
الرجلـــني مجمـــدة والتواصل 
مقتصر على حلفاء التيار الوطني 
احلر، ال سيما حزب اهلل، الذي 
ســـتكون هناك اطاللـــة جديدة 
منتظرة ألمينه العام السيد حسن 
نصراهلل عصر االربعاء املقبل، 

في ظل توجه احلزب الى تعجيل 
تشكيل احلكومة.

امـــا في بكركي التـــي زارها 
شـــيباني يرافقه ســـفير ايران 
غضنفر ركن ابادي فقد اعلن املوفد 
االيراني انه جاء مهنئا البطريرك 
الراعي مبناســـبة جلوسه على 
كرســـي انطاكيا وسائر املشرق 
للموارنـــة ولتقدير ايران لدور 
بكركي املميز في لبنان واملنطقة 

والعالم.
إلى  الراعي  البطريرك  ونقل 
شـــيباني اجواء القمة الروحية 
التي انعقدت في بكركي، وحتفظ 
حـــزب اهلل على بعض بنودها، 
ودعا الى مؤمتر روحي شـــامل 
يجمع جميع رؤساء الطوائف في 
الشرق االوسط، ووضع ميثاق 
موحد يبرز القيم التي جتمع بني 
املسيحية واإلسالم وتشكل قاعدة 
للحوار احلياتي بني الشعوب، 
مشيرا الى التحديات التي يواجهها 

املسيحيون في الشرق.
مـــن جهته، رحب شـــيباني 
باملؤمتـــر املقتـــرح، مؤكـــدا ان 
املسيحيني هم اســـاس الشرق 

وليسوا دخالء.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

العقبــــات احملليــــة وغير احمللية 
املانعة لتشكيل احلكومة.

اليــــوم االميركي  واآلن بعــــد 
الطويل وااليرانــــي االطول، ماذا 
عن مصير احلكومة امليقاتية؟ هل 
سيبقى لبنان اسير املهل؟ مهلة بعد 
اخرى؟ ام سيكون بوسع الرئيس 

ميقاتي خرق الفراغ بحكومة امر 
واقع ال ترضي احدا وال تصدم احدا 

في الوقت ذاته؟
جديد الزيارات اخلارجية االيحاء 
بامكانية العودة الى حكومة وحدة 
وطنية رغم انه سبق لقوى 14 آذار 
ان دفنت هذه الفكرة، لكن ليس في 

غادر معاون وزير اخلارجية 
االيرانية محمد رضا شيباني وقبله 
مساعد وزيرة اخلارجية االميركية 
جيفري فيلتمان وسيغادر مثلهما 
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
جان بيار رافاران بعد ان جالوا في 
ارجاء السياسة اللبنانية املعقدة، 
فطرح كل منهم ما لديه وما يريده 
على املستويني اللبناني واالقليمي 
مع حكومة ليســــت كاحلكومات، 
ومسؤولني يتحملون مسؤولياتهم 
نســــبيا او جزئيا، في ظل تداخل 

القوى وتعدد مراكز النفوذ.
النتيجــــة التي ملســــها الزوار 
الديبلوماسيون دون ان يحدثهم 
احد عنها وعن مضارها وخطورتها 
هي الفراغ السياسي والدستوري 
واالمني الــــذي يتخبط به لبنان، 
هذا الفراغ مــــازال عنوان املرحلة 
اللبنانية بال منازع، وزراء حكومة 
تصريف االعمال ال يصرفون، وان 
فعلوا فلحسابهم، وقد فشلت مساع 
العادة تفعيــــل حكومة تصريف 
االعمــــال باحلد الذي يســــمح به 
الشــــلل  القانــــون، تخطيا حلال 
الزاحف متاما كما فشلت محاوالت 
الرئيس جنيب ميقاتي ومبتابعة 
من الرئيس ميشال سليمان بتجاوز 

)محمود الطويل( اعتصام لسوريني مؤيدين لألسد في منطقة البقاع اللبنانية أمس 

رأى عضــــو كتلة املســــتقبل 
النيابية النائب احمد فتفت، ان عودة 
البعض في قوى 8 آذار الى املطالبة 
بحكومة وحدة وطنية هو اعتراف 
صريح باخلطأ اجلسيم الذي ارتكبه 
املذكور بإسقاطه حكومة  الفريق 
الرئيس احلريري وإحلاق الضرر 
االقتصادي واالجتماعي باللبنانيني 
كافة، معتبرا مــــن جهة ثانية ان 
الــــكالم عن حكومة وحدة وطنية 
يجب اال يكون مجرد كالم انشائي 
يطلقه هؤالء الستدراك فشلهم في 
تشكيل حكومة اللون الواحد، إمنا 
عليهم ان يكونوا مقتنعني مبفهوم 
الوطنية  الوحدة  واسس حكومة 
وباإلجراءات األساســــية الواجب 
اتباعها من قبل الوزراء فيها الى 
اي جهة او فريق انتموا خصوصا 
تلك املتعلقة منها بضرورة التزام 
لبنان باحملكمة الدولية، وبانضواء 
السالح غير الشرعي حتت وصاية 
اجليش والقوى االمنية، وبتطبيق 

مقررات طاولة احلوار الوطني.
الرئيس  وعلى مستوى تعثر 
ميقاتي في تشكيل حكومته لفت 
فتفت في تصريح لـ »األنباء« الى 
التطورات االقليمية الســــيما  ان 
التطورات على االراضي السورية 
وعدم وضوح رؤية ما قد تؤول إليه 
االمور على املستويني السياسي 
واالمني ساهمت الى حد بعيد في 
تعثر مسار الرئيس تعقيدا وخطرا 
سواء على إمكانية تشكيل احلكومة 
او على مستقبل النظام اللبناني 
ككل، مشيرا وفقا لرؤيته الى ان 
البعض يحاول إيهام الوســــطني 
الشــــعبي والسياســــي بأن تعثر 
الرئيس ميقاتي يكمن في تناتش 
احلصص واحلقائب الوزارية بينما 
احلقيقة تكمن في تعمد حزب اهلل 
إبقاء البالد دون حكومة عبر دفع 
الناطق باسمه واملنفذ لسياسته 
العماد عون الى فــــرض املطالب 
التعجيزية وغير القابلة للتنفيذ، 

وذلك ألسباب استراتيجية تخص 
مشاريعه غير املتصلة مبشروع 
الدولة. وردا على سؤال حول تبدل 
االدوار وحتول تيار املستقبل من 
متهم الى متهم بتعطيل دور املجلس 
النيابي لفت النائب فتفت الى ان 
الرئيس بــــري كان ومازال يعطل 
املجلس النيابي خصوصا ان السنني 
املاضية منذ العــــام 2006 وحتى 
العام 2008 خير شاهد على إمعانه 
في إقفال باب املجلس امام النواب 
ملنعهم من ممارسة دورهم الوطني، 
معتبــــرا ان الرئيــــس بري كونه 
مشاركا في االنقالب على حكومة 
الوحدة الوطنية، وكونه عجز مع 
املنقلبني عن تأليف حكومة جديدة، 
يحاول اليوم اســــتكمال االنقالب 
حتت عنــــوان الدعوة جللســــات 
تشريعية عامة تولد ديكتاتورية 
برملانية عبــــر تكبيل صالحيات 
رئاســــتي اجلمهورية واحلكومة، 
متسائال من جهة اخرى عن سبب 

عــــدم اعطــــاء حكومــــة تصريف 
االعمال صالحيــــات اضافية على 
الطريقة البلجيكية تخولها تسيير 
شؤون البالد واملواطنني فيما لو 
كانوا فعال )االنقالبيون( ضنينني 
بخوفهم على البالد. هذا، وأضاف 
النائب فتفت ان فريق 8 آذار ادرك 
ان طروحاته قد فشلت ووصلت 
الــــى طريــــق مســــدود وخواتيم 
محزنة لــــه، خصوصا بعد عودة 
حركة حماس الى احلضن العربي 
نتيجة املصاحلة الفلســــطينية ـ 
الفلسطينية وهو ما اكدته احدى 
الصحف احملليــــة املتصادقة مع 
الفريق املذكــــور، معتبرا بالتالي 
ان على هذا الفريق التحول سياسيا 
كغيره من الفرقاء االقليميني وإال 
ليتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه 
سياسته على املستويني الداخلي 
التطورات على  واخلارجي. وعن 
الساحة السورية لفت النائب فتفت 
الى ان توصيف د.بشــــار االســــد 

لألحداث في سورية كان واضحا 
وصريحا جلهة ضــــرورة إجناز 
االصالحــــات املطلوبة وهو ما لم 
يتحقق حتى الساعة مما ادى عمليا 
الى مزيد من االضطرابات االمنية في 
الداخل السوري، معربا عن خشيته 
من عدم اقرار االصالحات بأسرع 
وقت منعا النحدار التطورات الى 
حالة من عدم االستقرار الشرس 
وتأثيرها سلبا على الداخل اللبناني 
السيما على االستقرار االقتصادي 
والسياســــي واالمني فيه، مشيرا 
من جهة اخرى وردا على ســــؤال 
الى ان التحركات العسكرية على 
احلدود الشمالية مع لبنان تهويلية 
اكثر منهــــا جدية، وذلك العتقاده 
ان ســــورية ال تتحمل ارتكاب اي 
خطأ ضد لبنان بســــبب وضعها 
حتــــت املجهر الدولــــي خصوصا 
في ظل التطورات احلاصلة على 

اراضيها.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

احمد فتفت

زوار جنبالط: ميقاتي محرج

رئيس جالية لبنان في أبيدجان:
واتارا وعد بتعويض 80 ألف لبناني

حرب: إسقاط األسد سيوّلد مذبحة

نقل زوار رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبالط لـ 
»األنباء« عنه قوله، ان الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة 
جنيب ميقاتي يبذل كل جهد لتشــــكيل احلكومة، اال انه 

بات في وضع محرج للغاية. 
ونسب الى جنبالط القول انه كان على الرئيس ميقاتي 
تشكيل احلكومة بأسرع وقت، اال ان ارتباكه أمام مسألة 
اشــــتراك قوى 14 آذار في احلكومة وإعطاءها املهلة تلو 
املهلة أضاع زخم التكليف وساعد هذه القوى على التقاط 
األنفاس وأوقع اخلالف بني مكونات األكثرية اجلديدة. 

جنبالط لم يعد يكتم عدم ارتياحه للمشهد احلكومي، 
وقــــد بات ال يرى إمكانية لتأليــــف حكومة قبل وضوح 
التطورات في سورية، ورمبا صدور القرار االتهامي في 

جرمية اغتيال احلريري. 
وردا على املطالبني بحكومة تكنوقراط »كحل للمشكلة« 
قــــال: مثل هــــذه احلكومــــة ال تنفع، املطلــــوب حكومة 

سياسية. 
ونقل زوار جنبالط قلقه ملا يجري في ســــورية، وملا 
سمعه من املسؤولني في باريس حول املدى الذي ستذهب 
إليه األمور في دمشــــق، إذا ما استمر التعامل بني الدولة 

واملتظاهرين بالنمطية العنفية القائمة.

دعا رئيس اجلالية اللبنانية في أبيدجان جنيب زهر، 
في تصريح صحافي لـ »الرياض« الســــعودي اللبنانيني 
الى عدم التدخل في السياســــة العاجيــــة واالنكباب على 
متابعة مصاحلهم، الفتا الى أن خســــائر اللبنانيني تقـدر 

بـ 30 مليون دوالر.
وقد وعد رئيس ساحل العاج احلسن واتارا بتعويض 
80 ألف لبناني ونحن نشكره وهي املرة األولى التي يخاطب 
فيها رئيــــس الدولة الناس ويحض اللبنانيني على البقاء 
والعودة الــــى البلد، ويعتبر الرئيــــس الوحيد في غربي 

إفريقيا الذي يعمل عن طريق املؤسسات.

اعتبر وزيـــر العمل في حكومة تصريف األعمال بطرس 
حـــرب أن هناك »رغبة في هذه الظروف االســـتثنائية عند 
بعض الفرقاء بأن يكونوا لبنـــان كما يرونه«، موضحا أن 
»املجتمع االيراني قبل الثورة االسالمية كان مجتمعا منفتحا 
و»مودرن« وملا أتت الثورة االســـالمية لم يعد هناك شـــيء 
مـــن هذا. حرب، وفي حديث إلذاعـــة »لبنان احلر«، رأى أن 
»السوريني في ظل األوضاع الداخلية ال يعرفون ماذا يجب 
ان يفعلوا في لبنان في هذه املرحلة لذلك الطاســـة ضايعة 

بني اطراف حلفائهم هنا«.
وقال: »برأيي ما يجري اليوم هي محاولة لضرب النظام 
السياسي القائم وضرب املناصفة وأنا مؤمن انه اذا استمرت 
هـــذه احلالة من عملية انفراط للدولة وعملية تقوية بعض 
املليشيات املســـلحة، فإن هذا النظام سيسقط ومن املؤكد 
لن يبقى من املناصفة أي شيء وهناك نظرية لدى البعض 
تقوم على أنه ميكن بقوة السالح أن يأخذوا البلد إلى حيث 

يريدون«.
واعتبر حرب أن »إســـقاط النظام في ســـورية سيؤدي 
الى مذبحة في ســـورية والقصـــة أكثر صعوبة من مصر«، 
وقال: »برأيي أنه على االســـد أن يطل على الشعب السوري 

بإصالحات«.

أكد أن بري كان ومازال يعطل املجلس النيابي و8 آذار يحاول استكمال االنقالب باجللسات التشريعية

الداخلية السورية: 
مقتل شرطي 

في سقبا برصاص 
عصابات إرهابية 


