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البرملان األوروبي يدعو األسد للتنحي ويحث آشتون على بحث إنشاء ممرات إنسانية على احلدود السورية ـ التركية

إضراب مدارس وتظاهرات معلمني أمام السراي احلكومي

منشقون عن اجليش السوري يقتلون 27 جنديًا في درعا
والعراق يكشف عن مبادرة للحوار بني املعارضة واحلكومة السورية

االعتذارات املتبادلة أنهت حوار »الصبابيط«..
بري ضغط واملوسوي اعتذر واجلميل قبل االعتذار

عواصمـ  وكاالت: قال املرصد 
الســـوري حلقوق االنسان ان 
منشـــقني عن اجليش السوري 
قتلـــوا 27 جنديا على االقل في 
جنوب سورية امس بعض من 
أكثر الهجمات دموية ضد القوات 
املوالية للرئيس بشار االسد منذ 
بداية انتفاضة ضد حكمه قبل 

تسعة أشهر.
وأضـــاف ان االشـــتباكات 
اندلعت في مدينة درعا بجنوب 
البالد حيث تفجرت االحتجاجات 
ضد االسد في مارس املاضي وعند 
نقطة تفتيش شرقي املدينة قتل 
الذيـــن يتولون  جميع االفراد 

حراستها وعددهم 15 جنديا.
ولم يذكر املرصد الســـوري 
كيف بدأت االشتباكات لكن العدد 
الكبير من اخلسائر البشرية بني 
الى هجمات  قوات األمن يشير 
منسقة من جانب منشقني على 
اجليش صعـــدوا هجماتهم في 
االســـابيع القليلة املاضية مما 
يزيد من شـــبح االنزالق نحو 

حرب اهلية.
وقال رامي عبدالرحمن من 
املرصد السوري حلقوق االنسان 
ان معركة كبيرة بدأت امس عند 
الفجر تقريبا في منطقتني مبدينة 
درعا ونقطة تفتيش مشتركة 
من اجليش وقوات االمن قرب 
املسيفرة الواقعة على بعد نحو 

25 كيلومترا شرقي درعا.
في هذا الوقت، اعلن رئيس 
املالكي  العراقي نوري  الوزراء 
فـــي مقابلة مـــع وكالة فرانس 
برس امس ان العراق سيرسل 
وفدا الى سورية لطرح مبادرة 
عراقية تهدف الى فتح حوار بني 
املعارضة واحلكومة السورية.

وقال املالكي على منت الطائرة 
التـــي كانت تنقله من الواليات 
املتحدة الى العراق قبيل وصولها 
الى بغداد »فور وصولي سوف 
اعقد اجتماعـــا العداد اخلطط 
الرسال الوفد الى سورية لتنفيذ 

مبادرة العراق«.
واوضـــح ان مبادرة العراق 
تهدف الى فتح حوار بني اطراف 
الســـورية من جهة  املعارضة 
واحلكومة الســـورية من جهة 
الـــى نتائج  اخـــرى للوصول 

مرضية للجانبني.
وتابـــع املالكـــي ان »اميركا 
واوروبا متخوفتان من مرحلة 
ما بعد نظام بشـــار االســـد لذا 

تفهموا املبادرة«.
بدوره، جدد البرملان األوروبي 
الرئيس السوري  امس دعوته 
بشار األســـد إلى التنحي فورا 

تبادل النائبان نواف املوسوي 
)حزب اهلل( وســـامي اجلميل 
)الكتائب( االعتذار ملجلس النواب 
وللشـــعب اللبناني عما تباداله 
من لغة »الصبابيط« في جلسة 

مجلس النواب امس االول.
ومت ذلك بعـــد جهود مكثفة 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري، 
الـــذي كان رفض الـــكالم املقال 

وطلب شطبه من احملضر.
الذي  احلـــوار »الصابيطي« 
النائب املوســـوي غطى  بـــدأه 
على ما عداه من قضايا واحداث 
لبنانية وجنوبية، وقد جاء بيان 
االعتذار الذي وزعته اعالم حزب 
اهلل ليـــرش املاء على النار قبل 
ان يتســـع مداها فـــي هذا اجلو 
السياسي والطائفي احملقون، وقد 
لعب رئيس الكتائب امني اجلميل، 
وهو والد النائب سامي اجلميل 
دورا محورا مع الرئيس بري في 

ترتيب االعتذار املتبادل.
وفـــي البيان الـــذي وزعته 
الوحدة االعالمية في حزب اهلل، 
جاء فيه قول املوسوي: انه التزاما 
بقيم احلزب وادبياته، اتقدم من 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
وزمالئه النـــواب باالعتذار عن 
الكلمة »النابية« التي وردت في 
سياق ردي، مؤكدا على املضمون 
السياسي الكامل ملا ورد في ذلك 
الرد. ولوحظ ان البيان لم يشر 
النائب اجلميل  الـــى  باالعتذار 
شخصيا، مكتفيا بتسمية رئيس 
مجلس النواب وزمالئه النواب، 

وبينهم اجلميل ضمنا.

 الجميل معتذرا: ردينا الصباط
إلى محله!

بعدئذ عقـــد النائب اجلميل 
مؤمترا صحافيا في مجلس النواب 
الى  اهدى فيه اعتذار املوسوي 
الشـــعب اللبناني والى مجلس 

املجتمــــع الدولي قــــررا معينا 
بخصوص سورية، فإن إيطاليا 
كبلد جاد فــــي املجتمع الدولي 
ســــيقوم بــــدوره، لكــــن أقول 
بوضوح في الوقت الراهن ليس 
هناك أي احتمال لتطور األوضاع 
السورية على غرار ما حدث في 

ليبيا«.
الى ذلك، أفاد تلفزيون هيئة 
االذاعة البريطانية )بي بي سي( 
امس بأن اخلارجية الكندية حثت 
رعاياها على مغادرة االراضي 

السورية على الفور.
اقتصاديا، قال رئيس جمعية 
رجال األعمال األتراك السوريني 
اوكتاي تارهان إن حجم األضرار 
الناجمة عن تخفيض التجارة مع 
سورية بلغت نحو 8 مليارات 

دوالر.
التركي   وأضاف املســـؤول 
في تصريح لصحيفة »حريت« 
التركية نشرته امس أن تركيا 
تضررت جراء تخفيض التبادل 
التجاري بني البلدين الذي أدى 
إلى إحلاق خسائر بتركيا مببلغ 
يتراوح بني 7 و8 مليارات دوالر، 
باإلضافة إلى الضرر الناجت عن 
جتارة املرور للدول العربية عبر 

سورية.
وأشار تارهان إلى أن العالقات 
التركية  ـ الســـورية كانت قد 
قطعت على مدى األعوام اخلمسة 
املاضية شوطا إيجابيا طويال بني 
البلدين بكافة املجاالت خاصة 
في املجـــال التجاري.. موضحا 
أن حجـــم التبادل التجاري بني 
البلدين خالل الربع األخير من 
العام املاضي 2010 إلى ملياري 
ونصف املليون دوالر بعد أن كان 
995 مليـــون دوالر خالل الربع 

األخير من عام 2007.
وتابع قائال »لقد خططنا ألن 
نرفع حجم التبادل التجاري خالل 
العام احلالي 2011 إلى 3 مليارات 
التطورات  دوالر ولكن نتيجة 
التي شهدتها سورية  السلبية 
الســـلبية على  وانعكاســـاتها 
الثنائية لم نســـتطع  عالقاتنا 

حتقيق هدفنا املرسوم«.
إلـــى أن  وأشـــار تارهـــان 
املعطيـــات الـــواردة من معهد 
إحصاء الدولـــة أكدت أن حجم 
التبادل التجاري بني البلدين على 
مدى األشهر السبعة األولى من 
العام احلالي تدنت إلى 1.42 مليار 
دوالر.. الفتـــا إلى أن العقوبات 
التركية املفروضة  االقتصادية 
على سورية بدون أي شك أثرت 
ســـلبا على العالقات التجارية 

بني البلدين.

النقابية  التنسيق  مطلب هيئة 
بإعادة النظر في قرار تصحيح 
األجور، والذي ترافق مع توقف 
املفاوضات بني رئيس احلكومة 
التنســـيق، نفذت أمس  وهيئة 
الرســـمية واخلاصة،  املدارس 
ومعاهد التعليم املهني والتقني 
واإلدارات العامـــة إضرابا عاما 
رافقتـــه تظاهـــرة انطلقت من 
ساعة بشارة اخلوري الى السراي 
الكبير، احتجاجا على قرار مجلس 
الوزراء بالتصحيح املهني لألجور، 
بدعوة من هيئة التنسيق ومن 
أطراف سياسية عدة في املواالة 

واملعارضة.
املواالة  وشاركت أطراف من 
في التظاهرة ضد حكومة متلك 
فيهـــا األكثرية وتبادل اخلطباء 
الكلمات على مسمع من رئاسة 

احلكومة.

دعم المازوت ورفض الضرائب

وبعد رفع الضريبة املضافة 
عن مادة البنزين حتول مجلس 
الوزراء الى البحث في املوازنة 
ومواردها، وقد اقترح وزير املال 
محمد الصفدي زيادة 2% على 
البالغة %10  الضريبة املضافة 
كما اقترح رفع ســـعر صفيحة 
البنزيـــن التـــي تتجـــاوز 22 
دوالرا اآلن، دوالرا واحدا، لكن 
الوزراء رفضـــوا معتبرين ان 
املواطنـــني الذين يكتوون بنار 
الوضع االقتصادي الصعب ال 
يســـتطيعون حتمل املزيد من 

األعباء.
واقترح بعض الوزراء فرض 
ضرائب علـــى األرباح العقارية 
الفخمة  والكماليات والسيارات 
والطائرات اخلاصة، معتبرين 
ان املساس بذوي الدخل احملدود 

ال يجوز.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

لها تأثير سلبي على السكان«.
الدول  البرملـــان من  وطلب 
األعضـــاء النظـــر فـــي طـــرد 
الديبلوماســـيني السوريني في 
اإلحتـــاد األوروبـــي املتورطني 
فـــي تهديد نشـــطاء املعارضة 

املنفيني.
ودعا إلى املزيد من التعاون 
مـــع تركيا بشـــأن الوضع في 
ســـورية وحث املمثلـــة العليا 
كاثريـــن آشـــتون علـــى بدء 
مناقشـــات مع أنقرة واجلامعة 
العربية واملعارضة الســـورية 
حول ترتيبات إنشـــاء ممرات 
إنسانية على احلدود السورية 

ـ التركية.
من جانبه، رفض وزير الدفاع 
اإليطالي القائد العسكري السابق 
حللف شمال األطلسي »الناتو« 
جامباولـــو دي بـــاوال املقارنة 
الراهن  بني الوضعني السوري 

والليبي السابق.
وقال دي باوال  ردا على أسئلة 
الصحافيـــني بقاعـــدة تراباني 
العسكرية بجزيرة صقلية امس 
الوقت احلاضر ســـورية  »في 
ليست ليبيا جديدة، فما مت القيام 
به في ليبيا ال يجب بالضرورة أن 
يتكرر أيضا في سورية«، وذلك 
في إشارة إلى القرار األممي 1973 
الســـابق اخلاص بفرض حظر 

الطيران فوق ليبيا.
وحـــول احتماليـــة التدخل 
العسكري في سورية كما حدث 
في ليبيا، قال »إنه ليس هناك 
أي قرار من مجلس األمن، أو أية 
إشارة من املجتمع الدولي متهد 

لتدخل عسكري في سورية«.
وأضاف »أنــــه عندما يتخذ 

دورنـــا الدميوقراطي ونقول ما 
نشاء.

سليمان: ال سلة تعيينات

على صعيد مجلس الوزراء، 
فقد واصل املجلس عقد جلساته 
املكثفـــة، وفي جلســـة االربعاء 
تناغم وزراء حزب اهلل مع وزراء 
التيار الوطني احلر، وقد جتلى 
بإلغـــاء الضريبة املضافة  ذلك 
املـــازوت األحمر بشـــكل  على 
الوزراء  دائم. وسيعقد مجلس 
جلستني اســـبوعيا، تخصص 
احداها للموازنة العامة. الرئيس 
ميشال سليمان أبلغ زواره فانه 
ال يقبل باعتماد أساليب تتنافى 
مع الدستور كالسلة في موضوع 
التعيينـــات اإلداريـــة وطريقة 

الترويكا في اتخاذ القرار.

إضراب وتظاهر

وإزاء جتاهل مجلس الوزراء 

وحث املمثلة العليا للسياســـة 
اخلارجية واألمـــن في االحتاد 
األوروبي كاثرين آشتون على 
بدء مناقشات مع أنقرة واجلامعة 
العربية واملعارضة الســـورية 
بشأن الترتيبات إلنشاء ممرات 
إنسانية على احلدود السورية 

ـ التركية.
وقال البرملان في قرار اتخذه 
امس ان على »الرئيس بشـــار 
األسد ونظامه التخلي فورا عن 
السلطة« و»دان القمع الوحشي 
الذي ميارسه النظام ضد شعبه 
وطالب بوقف القمع العنيف كما 
دعـــا إلى التحقيـــق في جرائم 
محتملة ضد اإلنسانية ارتكبت 

في سورية«.
وأيـــد البرملـــان »العقوبات 
التي فرضها االحتاد  املشـــددة 
األوروبي مبوازاة اســـتعداده 
لتطوير شراكة جديدة مع سورية 
مبجرد رحيل األسد وبدء عملية 

انتقال دميوقراطي للسلطة«.
وطالب البرملان بأن يحاسب 
املجتمع الدولي جميع املسؤولني 
عن أية جرائم ضد اإلنســـانية 
ارتكبت في سورية وحث مجلس 
األمن وروســـيا والصني بشكل 
خاص على ضمان احترام املعايير 

الدولية حلقوق اإلنسان.
و»شجع مجلس األمن على 
إحالـــة اجلرائم التـــي يرتكبها 
النظام السوري ضد شعبه إلى 

احملكمة اجلنائية الدولية«.
ورحب النـــواب بالعقوبات 
التي فرضها االحتاد األوروبي 
على النظام السوري وأعرب عن 
تأييده فرض املزيد من العقوبات 
مبا »يستهدف النظام وال يكون 

النواب الن ما حصل لم يكن بحق 
نائب، واالعتذار للشعب اللبناني، 
وهذه خطوة اولى لنزول حزب 
اهلل الى مستوى اللبنانيني، ونأمل 
ان تكون اخلطوة االولى وليست 
االخيرة، على صعيد االعتراف 

بالرأي اآلخر.
وأضاف طاملا رددنا »الصباط« 
الى محله وما عاد في »صبابيط« 
نعود الى املوضوع األساسي، كنا 
نتحدث باحلق والقانون، وكنا 
نسأل بأي حق ميكن لهيئة خاصة 
مد خطـــوط ومراقبة اللبنانيني 

والتجسس عليهم.
وقال بأي حق ميكن ملجموعة 
ان توقـــف اللبنانيـــني وحتقق 
معهم، ونحن نقلق من ان تكون 
في شـــوارعنا مجموعات أمنية 

تراقب وحتقق.
وختم: أحب ان أشكر رئيس 
املجلس علـــى كل اجلهود التي 
قام بها وأمتنى ان نعود لنمارس 

)ا.ف.پ( جنود من اجليش السوري يشيعون زميال لهم سقط في مواجهات مع منشقني 

)محمود الطويل( معلمو لبنان خالل تظاهرة مطلبية حاشدة في وسط بيروت التجاري امس 

سفارة دمشق بالقاهرة تنفي
وصول مبعوث رسمي سوري ملصر

منح 68 مادة من البضائع السورية املصدرة 
إلى إيران تخفيضًا جمركيًا بنسبة %60

مجلس النواب األميركي يقر عقوبات
على إيران وسورية وكوريا الشمالية

منشقون سوريون يسمون 74 قائدا 
عسكريًا أعطوهم أوامر بقتل املتظاهرين

القاهرةـ  أ.ش.أ: نفت السفارة السورية بالقاهرة 
وصول أي مبعوث رسمي سوري إلى القاهرة أمس 
األول أو نقل أي رسائل فيما يتعلق بالوضع في 
سورية. وقالت السفارة السورية في بيان اصدرته 
امس ان وسائل اإلعالم العربية تناقلت اليوم خبرا 
غير صحيح عن وصول مبعوث رسمي سوري 

الى القاهرة يوم امس االول.

وذكرت الســــفارة انها ومن منطلق حرصها 
على بيــــان احلقيقة ومراعاة املصداقية تؤكد أن 
الطائرة السورية التي وصلت إلى مطار القاهرة 
أمــــس األول كانت مخصصة لنقل رجل القانون 
املصري د.علي الغتيت الــــذي كان متواجدا في 
رحلة عمل إلى سورية لتقدمي استشارات قانونية 

للحكومة السورية.

دمشـــق ـ يو.بي.آي: اتفقت جلنة املتابعة 
السوريةـ  اإليرانية للتعاون االقتصادي أمس 
األول على منح ميزات تفضيلية لـ 68 مادة من 
البضائع سورية املنشأ املصدرة الى إيران بحيث 
يتم تخفيض الرسوم اجلمركية عليها بنسبة 
60%. وقالت وكالة األنباء الرسمية السورية 

)ســـانا( إن اللجنة وقعت باختتام اجتماعات 
دورتها العادية التاسعة للجنة في دمشق مساء 
أمس األول على محضر اجتماعات الدورة الذي 
تضمن االتفاق على التعاون في مجاالت النقل 
والسياحة والسكن وترويج املنتجات وإقامة 

املعارض.

واشــــنطن ـ رويترز: وافــــق مجلس النواب 
األميركي أمس األول على مشروع قانون يقضي 
بتوسيع العقوبات على إيران بفرض مجموعة 
واسعة من القيود في قضايا الطاقة وسد بعض 
الثغرات في العقوبات احلالية في مجاالت الطاقة 
واخلدمات املالية. وقال ديبلوماسيون ان بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ من احلزبني يعملون ايضا 
على صوغ مشروع لتشديد العقوبات على إيران 
خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب 

مخاوف من أنها تسعى المتالك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 
أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون 
يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل 
في قطاع النفط مبا في ذلك االســــتثمارات ببيع 
إيران سلعا أو خدمات تستخدم في املصافي او 
تزويد إيران مبنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة 

ماليني دوالر أو أكثر سنويا.
وسيفرض املشروع الذي رعته النائبة إيلينا 
روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية 
التحتية أو املوانئ او شراء ديون سيادية إيرانية. 
وفي حترك منفصل أقر مجلس النواب مشروع 
قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات 
على املؤسسات املالية األجنبية التي تتعامل مع 

البنك املركزي اإليراني.
ومن املتوقــــع ان يقر مجلس الشــــيوخ هذا 

املشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون آخر رعته 
روس ليتينن بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 
عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات 
التي تساعد إيران او كوريا الشمالية او سورية في 
متابعة السعي الكتساب أسلحة نووية او كيماوية 

او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.

نيويورك ـ يو.بي.آي: قالت منظمة هيومن 
رايتس ووتش امس إن جنودا سوريني منشقني 
كشفوا أسماء 74 قائدا ومسؤوال عسكريا أصدروا 
أوامر بإطالق النـــار وقتل متظاهرين وحثت 
مجلس األمن الدولي علـــى إحالة الوضع في 

سورية إلى احملكمة اجلنائية الدولية.
وأصـــدرت املنظمة تقريـــرا بعنوان »بأي 
طريقة! مسؤولية األفراد والقيادة عن اجلرائم 

ضد اإلنسانية في سورية« مؤلفا من 88 صفحة 
يستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقني من 

اجليش واملخابرات السورية.
وقالت إن منشقني قدموا معلومات تفصيلية 
عن »مشاركة وحداتهم في الهجمات واالنتهاكات 
بحق املواطنني السوريني واألوامر التي تلقوها 
من القادة واملسؤولني في مختلف املستويات 
واملناصب وقد مت ذكر أسمائهم في التقرير«.

التركيز على ما يجمع  اإلعالم 
املسلمني الذين هم إخوان في دين 
اهلل مهما اختلفت آراء علمائهم 
واجتهاداتهم، ويجب االبتعاد عن 
كل ما يثير الفنت ويزرع الفرقة 
والبغضاء بني املسلمني، وال شك 
بن احترام الرموز الدينية مضافا 
الى كونه من الواجبات الدينية 
واألخالق اإلســــالمية فهو من 
العوامل التي جتمع املسلمني على 
اختالف مذاهبهم وتعزز روابط 
املودة واأللفة بينهم ومن تلك 
الرموز الطاهرة السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها والتي تتجاوز 
فــــي رمزيتها الدينيــــة حدود 
املذاهب والطوائف كلها فبنص 
القرآن الكرمي هي أم للمؤمنني 

جميعا.

السيد علي األمني: السيدة عائشة أم املؤمنني
بيروت: رأى العالمة السيد 
علي األمني خالل استقباله في 
مكتبه في بيروت النائب امني 
وهبي وعددا من الزوار: انه في 
هذه املرحلة الصعبة واحملفوفة 
باملخاطر التي متر بها املنطقة 
العربية تزداد املسؤولية علينا 
جميعا في الدعوة الى التبصر 
بعواقب األمــــور وإلى االبتعاد 
عن مواقف التشنج والتصعيد 
في اخلطاب الطائفي والسياسي 
مما يزيد من شدة االحتقانات 
فــــي الداخل اللبنانــــي، ولذلك 
القول بضرورة  فإننا نشــــدد 
احلفاظ على الوحدة اإلسالمية 
في سياق الوحدة الوطنية بني 
اللبنانيني جميعا، فيجب على 
السيد علي األمنيخطباء املنابر الدينية ووسائل 

أخبار وأسرار لبنانية
٭ فتوى »جلنة الشام« بتصفية رجال اللينو 
في عني احللوة!: بعد 48 ساعة من اطالق 
أحد عناصر »جند الشام« النار على مرافق 
قائد الكفاح املسلح في مخيم عني احللوة 
)أبوعرب( وإصابته اغتيل في املخيم ليل 
االربعاء أشـــرف القادري أحد مساعدي 
محمود عيسى املعروف باللينو مسؤول 
أمن فتح في املخيم بكمني مسلح، نصبه 
كما يبدو عنصران من جند الشـــام هما: 

أحمد خليل وبالل بدر.
وتقول مصادر في املخيم لـ »األنباء«: ان 
الشام« يعملون مبوجب  عناصر »جند 
فتوى بتصفية عناصر األمن الفلسطيني 
من جماعة اللينو بزعم انهم يطاردونهم 

ملصلحة األجهزة اللبنانية.
٭ جمعية املصارف سددت حصة لبنان 

بتمويل احملكمة: أعلنت جمعية مصارف 
لبنان عن تسليمها الهيئة العليا لإلغاثة 

احلكومية مبلغ 32 مليون دوالر، تسديدا 
اللتزامات لبنان جتاه احملكمة الدولية.

وقال بيان ان مجلس إدارة اجلمعية اتخذ 
هذا القرار تعبيرا عن قناعته بضرورة 

حماية أموال املودعني ومتتني االستقرار 
الداخلي لكونه مهما الستمرار املناخ املالي 
ومناخ األعمال املشجعني على االستثمار 

والتوظيف في لبنان.

وأثارت مبادرة جمعية املصارف االهتمام 
العام، من حيث اهدافها التشاركية في 

األعباء الطارئة على الدولة.
وكان الرئيس جنيب ميقاتي سدد حصة 

لبنان في احملكمة مبوجب قرض من 
مصرف لبنان الى هيئة اإلغاثة العليا، 
واملفترض ان مبادرة املصارف تشكل 
هبة وكل هبة إلدارة رسمية يجب ان 
متر مبجلس الوزراء، فهل من مشكلة 

جديدة؟!
٭ ميقاتي يرفض توقيع ترقية عقداء األمن 
الداخلي: ذكرت صحيفة »الديار« ان اتفاقا 
مت على ترقية 25 ضابطا من رتبة عقيد الى 
رتبة عميد في األمن الداخلي جرى جتميده 
في أعقاب إضافة اسم العقيد فادي جنم، من 
دون رئيس جهاز املعلومات العقيد وسام 
احلســـن، األمر الذي حتفظ عليه اللواء 
أشرف ريفي املدير العام لألمن الداخلي، 
ملتزما باتفاق سابق بني رئيس احلكومة 

ووزير الداخلية وريفي نفسه.
وكان اللواء ريفي وافق على تأجيل ترقية 
العقيد احلسن الى مطلع 2018 مبوافقة 
الرئيس ميقاتي، إال ان إضافة اسم جديد 
جعل اللواء ريفي يرد املرسوم الى وزير 
الداخلية ودفع رئيس احلكومة الى عدم 

التوقيع عندما عرض عليه أمس.

8 مليارات دوالر.. 
حجم خسائر تخفيض 

التجارة التركية
مع سورية

اخلارجية الكندية 
حتث رعاياها على 

مغادرة سورية

إيطاليا: ما مت القيام 
به في ليبيا ال يجب 

بالضرورة أن يتكرر
في سورية


