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الصني تعتقل نساء بسبب صنع قمصان تؤيد الزعيم بو شي الي
بكني ـ د.ب.أ: اعتقلت الشرطة في وسط الصني امرأتني ملدة 10 أيام بعدما طبعتا قمصانا حتمل عبارات تأييد 
للزعيم اإلقليمي الذي جرى عزله بو شي الي وأخرى معارضة لرئيس الوزراء وين جياباو، وذلك حسبما قالت 
إحدى املرأتني امس. وقالت سونغ كينغ إحدى املرأتني لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( عبر الهاتف إن الشرطة 
اعتقلتها هي وجي لينج وكلتاهما )61 عاما( في 5 اجلاري بعدما صنعتا القمصان في شينغشو عاصمة إقليم 
هينان وذكرت سونغ: »نريد ان نتحدث عالنية«. مضيفة انها وجي من املاويني الذين »يعتقدون ان املاوية )فكر 
الزعيم الصني ماو تسي تونغ( هي فقط التي تستطيع مساعدة الصني«.
وتعكس حملة املرأتني جدال متناميا بشأن عزل بو ومستقبل اإلصالحات االقتصادية والسياسية للصني.

عربية وعالمية
رفض إخالء سبيل املولوي وتأجيل استجوابه إلى الثالثاء

مفتي لبنان يدعو إلنهاء ملف املوقوفني اإلسالميني قبل يوليو وإال..

وزير لـ »األنباء«: ملست مياًل لدى ميقاتي لالستقالة..
وحزب اهلل جلنبالط: بوسعك إسقاط احلكومة ولكن..!

اجليش اللبناني يوقف سيارة كانت محملة باملتفجرات ويقتل مسلحًا
بيروت ـ وكاالت: أكد اجليش 
اللبناني انه متكن من توقيف سيارة 
محملة باألســــلحة والذخائر عند 
مدخل مخيم عني احللوة لالجئني 
الفلســــطينيني في جنوب لبنان 
ومقتل مسلح في منطقة )مشاريع 
القاع( قرب احلدود مع سورية من 
جهة البقاع. وقال بيان صادر عن 
مديرية التوجيه في اجليش انه 
»على اثر توافر معلومات عن فرار 
عدد من املطلوبني من مخيم عني 
احللوة الى جهة مجهولة عززت 
وحدات اجليــــش إجراءاتها حول 
املخيم املذكــــور واملداخل املؤدية 
اليه كما اقامت العديد من احلواجز 

في مناطق مختلفة«.
وأضــــاف انــــه »خــــالل هذه 
اإلجراءات مت عنــــد مدخل مخيم 

عني احللوة توقيف سيارة محملة 
باألســــلحة والذخائر من عيارات 
الى احدى  مختلفة كانت متجهة 
املناطق اللبنانية وقد أوقف سائقها 
والشخص الذي كان بانتظارها كما 
حضر اخلبير العسكري وبوشر 

التحقيق«.
الى ان »سيارة مدنية  وأشار 
مرت على احد احلواجز في منطقة 
)مشاريع القاع( من دون ان ميتثل 
سائقها إلشــــارة عناصر احلاجز 
النار باجتاه  بالتوقف فأطلقــــت 
عجالت الســــيارة عندها بادر من 
كان بداخلها الى اطالق النار على 
عناصر احلاجز الذين ردوا باملثل 
ما أدى الى إصابة عسكري بجروح 
وتضرر آلية عسكرية ومقتل احد 

املسلحني وتوقيف آخر«.

وأكد البيان ان »السيارة كانت 
محملة بكمية كبيرة من األسلحة 

والذخائر واملتفجرات«.
من جهته، دعــــا مفتي لبنان 
الشــــيخ د.محمد رشــــيد قباني 
قيــــادة اجليــــش اللبناني الى ان 
تعمد الى القيام بالواجب الوطني 
في حفظ أمن البالد وســــالمتها، 
وأمن اللبنانيني وأمانهم وسالمهم 
وســــالمتهم، بعيدا عن التجاذب 
إلغاء  السياســــي، وأن تفــــرض 
العمل بقاعــــدة األمن بالتراضي، 
الذي يحفظ أمن السياسيني على 
حساب أمن املواطن، فإن ملؤسسة 
اجليش اللبناني ان تفرض على 
األفرقاء جميعا إرادتها املنبثقة من 
الوطني، ومن املسلمات  الواجب 
التي ال حــــق ألحد فــــي التنازع 

معها حولها. وحمل املفتي قباني 
فــــي خطبة اجلمعــــة كل الطبقة 
السياسية في لبنان مسؤولية ما 
آلت إليه الدولة في مؤسســــاتها 
كافة ومنذ ســــنوات، من التحلل 
والتفكك، خاصة في مؤسساتها 
الدستورية التي وإن بدت انها تعمل 
غير انها ال تنتج، وقال: فالرئاسة 
أقــــول الرئيس، تكاد  األولى وال 
تكون عاجزة عــــن جمع األفرقاء 
الذين يتمادون في ابتزازهم لها، 
من خالل مطالبهــــم، منها لتأمني 
مصاحلهم السياسية والفئوية. 
وقال إننا بعد كل التلكؤ واملماطلة 
والوعود والتسويف من املسؤولني 
لسنوات طوال مضت تزيد على 
هل كل  4 ســــنوات، فإننا اليوم نمُ
اجلهات املعنية في البالد، إلجناز 

ملف املوقوفني اإلســــالميني مهلة 
أقصاهــــا بداية العطلة القضائية 
الصيفية فــــي يوليو القادم، قبل 
اللجوء الى الوسائل املناسبة لرفع 
الظلم عن أبنائنا املنسيني عمدا في 
الدولة وأقبيتها، وأولها  سجون 
االعتصام الواســــع الذي سيكون 
في ساحة رياض الصلح في وسط 
مدينة بيروت، ويشــــارك في هذا 
االعتصام كل نصير للحق واحلرية 
من كل أنحاء لبنان، ودعوتنا هذه 
ليست دعوة طائفية وال فئوية، 
بل هي دعوة إنسانية وحقوقية 
لنصرة اإلنسان وحلقوق اإلنسان 

في لبنان، وللبنانيني جميعا.
الى تغيير  اللبنانيــــني  ودعا 
الطبقة السياسية احلالية من خالل 

صناديق االقتراع السنة املقبلة.

وشــــاح من القلق يلف لبنان 
انطالقا من مدينة طرابلس عاصمة 
الشــــمال مرورا بالبقاع ووصوال 

الى اجلنوب.
االمن امام محطات اختبار في 
اكثر من موقع ومجال، فيما السياسة 
املفترضة ان تكون اآلمرة وصاحبة 
القرار بدت في حالة اصطفاف كلي 
خلف متطلبات املشاريع االمنية 

املتعددة االهداف واملصالح.
في طرابلس والشمال ثمة سباق 
بني اخلطة االمنية للجيش وقوى 
االمن وبني احلركة السياسية التي 
يقودها رئيــــس احلكومة جنيب 
ميقاتي لسحب الغطاء السياسي عن 

املسلحني الى اي جهة انتموا.
بيد ان هذا الســــحب لن يحل 
املشكلة ألنه لن يكون متوازنا في 
الفريق  اقراره، تبعا لرفض  حال 
املســــلح في جبل محسن اي كالم 
من هــــذا، وهو الذي يتحفظ على 

دخول اجليش الى منطقته.

رفض إخالء سبيل المولوي

كما ال حتل في ظل قرار قاضي 
التحقيق العســــكري نبيل وهبي 
رفض طلب اخالء سبيل السلفي 
شــــادي املولوي بنــــاء على رأي 
مفــــوض احلكومة لــــدى احملكمة 
القاضي صقر صقر  العســــكرية 
بداعي احلاجة الستكمال اجراءات 
التحقيق، وعني يوم الثالثاء املقبل 

موعدا الستجواب جديد.
وكان احد اشقاء املولوي هدد 
بتصعيد الوضع حال عدم اطالق 
سراحه وهذا ما حصل بعد صالة 

اجلمعة امس.
وكانــــت مجموعــــة ســــلفية 
اعترضت دوريــــة للجيش كانت 
بصدد توقيف احد املطلوبني في 
منطقة دار الزهراء في ابي سمراء، 
واذ جتمع عشــــرات الشــــبان من 
اللبنانيني واملعارضني  السلفيني 
السوريني، ما حمل الدورية على 
التراجع تكتيكيا تفاديا للمواجهات 
وذكر ان املسلح املطلوب سوري 

يدعى يامن النجار.

منزل ميقاتي غرفة عمليات

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
حول منزله في طرابلس الى غرفة 
عمليات امنية وسياســــية، حيث 
التقى فعاليات املدينة وقادة امنيني، 
مؤكــــدا ضــــرورة التعامل بحزم 
والتصدي ألي ظهور مسلح، داعيا 
الى البحث بصراحة في مستقبل 

لبنان وحمايته.
وبـــدا الرئيـــس ميقاتي اقل 
ارتياحا للوضـــع في طرابلس، 
وابلغ وزير في احلكومة »األنباء« 
بأنه ملس من الرئيس ميقاتي ميال 
لالستقالة عندما بادره ميقاتي 
بالقول: ال مـــال عندي وال امن، 

بجهود اجليش اللبناني الحتواء 
الوضع في طرابلس، مشددا على 

اهمية احلوار.

بري في انتظار الرد السعودي

وكان الرئيس بري ابلغ بعض 
الصحف ان السفير السعودي وعده 
برد على فكرة مؤمتر وطني حتت 
رعاية رئيس اجلمهورية ملعاجلة 
االمــــور الراهنــــة فــــي طرابلس، 
مستبعدا ان يكون موضوع السالح 
على جدول اعمال هذا املؤمتر ألنهـ  
اي السالحـ  بات منتشرا على نطاق 

واسع وفي اماكن عدة.
ومن دواعي استعجال احللول 
اجلذرية الزمة طرابلس، وجوب 
عدم ترك اجليش يستنزف قواه 
الطريقة، محذرا  املدينة بهذه  في 
من استمرار التوتر الذي سيرهق 
اجليش ويؤثر ســــلبا في هيبته، 
الفتا الى ان اجليش سيكون املالذ 
االخير بل هو آخر الدواء الذي هو 

الكي.
بري اوفد الوزير علي حســــن 
خليل الى رئيــــس جبهة النضال 
الوطني وليد جنبالط ليشــــرح 
لــــه اقتراحه، وقــــال جنبالط انه 
سيزور الرئيس بري قريبا وانه 
حريص على عالقته به، والتي كانت 

وستبقى جيدة واستراتيجية.
واضــــاف جنبــــالط ان بــــري 
ضمانة لالستقرار واحلوار، واذا 
كنا نستطيع من خالل دعوته الى 
عقد طاولة احلوار حول طرابلس 
ان ندخل الى حوار اشــــمل واعم 

فنحن نرحب بدعوته.
وقال انه اوضح للوزير خليل ان 
كالمه عن التعيينات لم يقصد به 
االسماء املقترحة من بري، وتوجه 
جنبالط الى كبار احلكومة بالقول: 
لدينا الكثير من االشــــياء، فكفانا 
تذاكيا، وما نتمناه اال تذوبوا في 
الرقة، فتقطعوا الوعود وحتدثوا 

شروخا.
من ناحيته، حتدث وزير الدفاع 
فايز غصن عن املطلوبني االصوليني 
الذين هربوا من مخيم عني احللوة 
بأنهم خطرون جدا وان التحقيق 
جار ملعرفــــة كيفية خروجهم من 

املخيم.
وردا على كالم وزير الداخلية 
مروان شربل القائل انه ال وجود 
لتنظيم القاعدة في لبنان، قال غصن 
احملسوب على »تيار املردة« احلليف 
الســــوري: وهل للقاعدة  للنظام 

مكاتب في اليمن وقندهار؟
واكد غصن وجود حتذيرات من 
اخلارج حول اغتياالت سياسية، 
واعتبر ان الوضع دقيق في البلد، 
وهو غير ســــليم، وغير مقبول، 

واللبنانيون كفروا بكل شيء.

بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

جنبالط ومن يعنيهم االمر في قوى 
14 آذار بأن باســــتطاعته »تطيير 
احلكومة ونقل االكثرية من ضفة 
الى اخرى، لكــــن ليكون معلوما 
ان تطيير احلكومة لن يؤدي الى 
استشارات جديدة وال بالتالي الى 

حكومة جديدة«.
حوار وطني حول طرابلس

وعلى وقع التطورات االمنية في 
طرابلس، بدأت مالمح لعودة احلوار 
الوطني املعلق عبر مبادرة رئيس 
مجلس النــــواب نبيه بري والتي 
عرضها على الســــفير السعودي 
علي عواض عسيري اول من امس، 
كمــــا على الفعاليات السياســــية 
املختلفة، على ان يكون حوارا من 
اجل طرابلس وانعكاسه على لبنان 

واملنطقة.
السفير الســــعودي زار ايضا 
النائــــب وليــــد جنبــــالط لهــــذه 

الغاية.
الســــفيرة  زارت  بدورهــــا، 
االميركية مــــورا كونيللي العماد 
ميشال عون واجتمعت الى وزير 
االشــــغال غازي العريضي، حيث 
كــــررت تأكيدات واشــــنطن على 

االستقرار في لبنان.
اما السفير البريطاني فقد اشاد 

فماذا تبقى ألعمل؟
ورد الوزير عليه بالقول: هذا 
كالم خطيــــر، ال تســــتطيع ترك 
البلــــد على هذه احلــــال، وعليك 
حتمل املســــؤولية التي قبلت بها 

منذ البداية.
ويواجه ميقاتي ضغوط احللفاء 
في مجلس الوزراء قبل اخلصوم، 
واكثر ما يضايقه سياسة االبتزاز 
التي يراها مصوبة ضده، أكان في 
االنفاق احلكومــــي املتعثر او في 
التعيينات او في اي حراك حكومي 

ممكن.
ويبدو ان عالقته برئيس مجلس 
النواب نبيه بري لم تعد باحلرارة 
عينها منذ بدأ بــــري يعزف على 
ايقاع عدم انتاجية احلكومة، في 
اشارة حتمل معنى االعتراض على 
سياسة حكومية اخرى، ثم كان رده 
املستعجل على ما ورد على لسان 
الرئيس ميشال سليمان من انه ـ 
اي ميقاتيـ  لن يترشح لالنتخابات 
املقبلة، وقوله في دردشة عاجلة 
مع اعالميي الســــراي الكبير انه 

سيترشح لالنتخابات.
في الســــياق احلكومي ايضا، 
كشف قيادي في 8 آذار لـ »األنباء« 
ان حزب اهلل ابلــــغ النائب وليد 

مؤيدو شادي املولوي خالل اعتصامهم في ساحة النور بطرابلس احتجاجا على استمرار احتجازه        )محمود الطويل(

احلص يشجب بشدة الدعوة الغتيال الشاعر أدونيس
بيروت ـ أ.ش.أ: شجب رئيس الوزراء اللبناني 

األسبق د.سليم احلص بشدة الدعوة الغتيال الشاعر 
العربي الكبير السوري األصل علي احمد سعيد 

إسبر املعروف باسم »أدونيس«.
وأكد د.احلص في بيان أصدره أمس األول ان الرأي 

العام اللبناني والعربي والدولي أصيب بصدمة 

بسبب حملة التحريض التي شنت على الشاعر 
أدونيس من قبل بعض اجلهات املتطرفة في 

املعارضة السورية التي دعت الغتياله لكونه »علويا«، 
معربا عن استهجانه اتهام أدونيس بأنه معاد للدين 
اإلسالمي، وبأنه ينتقد املعارضة السورية ويرفض 

التدخل العسكري اخلارجي في سورية.

أخبار وأسرار لبنانية
٭ بري عاتب على سليمان: حمل الرئيس 
نبيه بري احد الوزراء املقربني من الرئيس 
ميشال ســــليمان »عتبا« على موقفه من 
مشــــروع قانون املليارات الـ 8900 ليرة 
مبرسوم استنادا الى املادة 58 من الدستور. 
وقال بري امــــام الوزير املقرب من بعبدا 
ان الرئيس سليمان يتحدث عن دراسات 
قانونية واستشــــارات استند اليها لعدم 
نشر القانون مبرسوم، اال انه لم يطلع احدا 

على مضمون هذه الدراسات وال اجلهات 
التــــي قدمتها، في وقت يــــرى قانونيون 
وحقوقيون ان رئيس اجلمهورية »محكوم« 
مبنطق الدستور ونصوصه بنشر القانون 

مبرسوم.
٭ جولة البطريرك حتط في روما: احملطة 
االبرز للبطريرك املاروني بشارة بطرس 

الراعي في جولته اخلارجية ستكون 
»روما« حيث يقابل قداسة البابا بنديكتوس 

السادس عشر، ويجري محادثات شاملة 
مع املسؤولني في الڤاتيكان تتناول زيارة 

البابا الى لبنان نهاية الصيف وآخر 
تطورات الوضع اللبناني واملسيحي 

واالنعكاسات واملخاطر الناجمة عن االزمة 
السورية والوجود املسيحي في املنطقة في 

ضوء متغيرات الربيع العربي.
٭ غداء الفرزلي واللواء السيد: بعد طول 
جفاء اجتمع نائب رئيس مجلس النواب 

السابق ايلي الفرزلي مع اللواء جميل السيد 
على مائدة الغداء في البردوني وكان الطبق 
الرئيسي االنتخابات النيابية في زحلة، 
وتكز اللقاء على الئحة االكثرية، وحتديدا 
اسم املرشح عن املقعد االرثوذكسي، وجرى 
البحث في امكانية انتقــــل الفرزالي من 
البقاع الغربي الى مدينة زحلة خصوصا 
ان هذا الترشيح يشكل قيمة مضافة في 

املدينة لالئحة 8 آذار.

الثير عبداهلل، و»السر« لروندا 
بيرن، و»محال« ليوسف زيدان، 
ومذكرات ستيف جوبز، ومذكرات 
توني بلير في نسختها العربية 
و»ال حتــــزن« للداعية عائض 

القرني.

»رجل من جهنم«.. يلحق باألكثر مبيعًا
عواصمـ  وكاالت: انضم كتاب 
جديد حول العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي بعنوان »رجل من 
جهنم« لرمزي املناوي الى قائمة 
االكثر مبيعا، ليلحق بكتب اخرى 
تتناول سيرة القذافي ونهايته، 
ومنها »اشخاص حول القذافي« 
لعبدالرحمن شــــلقم و»نهاية 
جماهيرية الرعب« حلسن صبرا، 
اذ شــــهدت هذه املؤلفات خالل 
الفترة املاضية اقباال من القراء 

في مكتبات عدة.
فــــرع »بــــوردرز«،  ففــــي 
ضمت قائمــــة االكثــــر مبيعا 
كتب »اشخاص حول القذافي« 
لعبدالرحمن شلقم و»رجل من 
جهنم« لرمزي املناوي و»بيكاسو 
وســــتاربكس« لياســــر حارب 
و»احببتك اكثــــر مما ينبغي« 
ألثير عبداهلل و»العادات السبع 
للناس االكثر فاعلية« لستيف آر 
كوفي و»العالم االخير« للداعية 
العريفــــي و»ال حتزن«  محمد 
للداعية عائض القرني ورواية 
»دروز بلغــــراد« للبناني ربيع 
جابر و»اميــــركا« للكاتب ذاته 
و»الثورة« للشــــباب املصري 

وائل غنيم.
بينما في املجرودي ضمت 
القائمة كتب »نهاية جماهيرية 
الرعب« حلســــن صبــــرا، ولـ 
»الكذب رجال« لسارة العليوي، 
غالف الكتابو»احببتك اكثــــر مما ينبغي« 

بوتني يخطط إلقرار قوانني تفرض 
غرامات كبيرة على املتظاهرين

مظاهرات »ارحلوا عن جيشنا« في صنعاء 
وجتدد اشتباكات القبائل مع القاعدة في جعار

مشرعون أميركيون يقرون خطة لقطع 
املعونة عن دول تستضيف البشير

صنعاء ـ أ.ش.أ: توافد املئات من اجلماهير 
وشـــباب الثورة باليمن أمـــس على العاصمة 
صنعاء، في مظاهـــرة احتجاجية عقب صالة 
اجلمعة بشارع الستني أكبر شوارع العاصمة 
وساحة احلرية والتغيير حتت شعار »ارحلو عن 
جيشنا » بهدف إجناح الثورة السلمية، واملشاركة 
في مسيرات حاشدة للتأكيد على استمرار الثورة، 
وتعبيـــرا عن تطلعهم للســـير قدما في تنفيذ 
املبادرة اخلليجية وآليتها، تلبية لدعوة اللجنة 
التنظيمية ملا بات يعرف بثورة الشباب الشعبية 
السلمية. ميدانيا جتددت االشتباكات أمس مبدينة 
جعار حيث خاض رجال القبائل مبنطقة باتيس 
قتاال مع عناصر اجلماعات املسلحة من أنصار 
الشـــريعة املرتبطة بالقاعدة مبواقع متركزهم 
باألطراف الشـــرقية ملدينة جعار واستخدمت 

خالله األسلحة الرشاشة األمر الذي خلف قتلى 
في صفوف اجلماعات بينهم قيادات بارزة. وقال 
مصدر عســـكري ميني بوزارة الدفاع في بيان 
له ظهر أمس ان العشـــرات مـــن رجال القبائل 
شـــنوا هجوما باألسلحة الرشاشة على مواقع 
للجماعات املسلحة واشتبكوا معها ومتكنوا من 
قتل اثنني من ابرز قيادات القاعدة في أبني هما 
»نادر الشدادي« واحمد عبد النبي وهو شقيق 
القيادي االبرز في اجلماعات املسلحة خالد عبد 
النبي. وكانت معارك وصفت بالعنيفة والتي 
اندلعت بني وحدات من اجليش اليمني وعناصر 
جماعات مسلحة مساء أمس األول قد خلفت ما ال 
يقل عن 22 قتيال في صفوف اجلماعات املسلحة 
التي تطلق على نفسها »انصار الشريعة« بالقرب 

من مدينة جعار.

واشــــنطن ـ رويتــــرز ـ أ.ش.أ: وافقت جلنة 
ملجلس النواب األميركــــي امس األول على قطع 
املعونة االقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس 
الســــوداني عمر البشــــير املطلوب لدى احملكمة 
اجلنائية الدولية في تهم اإلبادة وجرائم أخرى. 
وقد وافقت جلنة املخصصات على هذا البند في 
إطار مشــــروع قانون املعونات اخلارجية الذي 
سيخفض اإلنفاق على وزارة اخلارجية األميركية 

واملساعدات اخلارجية نحو %9.
ويرفض املشروع بعض املساعدات التي طلبتها 
حكومة الرئيس باراك أوباما لباكســــتان ويضع 
شروطا على بعض النفقات في أفغانستان ويرفض 
صندوقا خاصا يريد الرئيس باراك أوباما إنشاءه 
لدعم بلدان »الربيع العربــــي«. ومن املرجح ان 
يوافق مجلس النواب الذي يغلب اجلمهوريون 
على أعضائه على املشروع لكن مجلس الشيوخ 

الذي يهيمن عليه الدميوقراطيون لم يصدر بعد 
مشروع قانون من جانبه بشأن املعونات اخلارجية 
للسنة املالية 2013 التي تبدأ في أول أكتوبر. ويجب 
ان يقوم املجلسان بالتوفيق بني مشروعيهما قبل 
إحالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. 
ووافقت جلنة مجلس النواب على التعديل املتصل 
بالبشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء 
وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن ان العزلة 
الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وقال وولف 
اجلمهوري »ينبغي أال يســــمح أحد لهذا الرجل 

بالدخول. هذه قضية أخالقية«.
ورفضت جلنة املخصصات 770 مليون دوالر 
طلب أوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز 
جديد للشــــرق األوسط وشمال افريقيا ملساندة 
السياسية واالقتصادية والتجارية  اإلصالحات 

لبلدان مثل مصر وتونس واليمن.

موسكو ـ أ.ف.پ: يريد حزب روسيا املوحدة 
احلاكم فرض غرامات كبيرة على منظمي التظاهرات 
غير املسوح بها او »املشاركني الفاعلني« فيها، في 
نص يفترض ان يبت فيه البرملان الثالثاء املقبل، 
بينما تضاعف املعارضــــة اخلطوات ضد نظام 
فالدمييــــر بوتني. وفي آخر إعالن عن التحركات 
الرمزية التي أطلقت قبل اســــبوعني لتجســــيد 
املعارضة للنظام، دعت مجموعة من الشــــعراء 
في موســــكو الى جتمع امس لقراء اشــــعار امام 
نصب الوسيب ماندلستام الذي توفي في معتقالت 

ستالني في 1938.
وقبل اســــبوع قام كتاب روس »بنزهة« في 
موســــكو يرافقهم عشرة آالف من املؤيدين على 
األقل الستعادة الشارع. وسيقوم رسامون اليوم 

بخطوات ماثلة في معارض متنقلة.
وفي مواجهة هذا الشكل اجلديد من االحتجاج 
الذي ترافقه مخيمات للشبان في ساحات موسكو،  
تذرعت السلطات باألضرار التي تلحق باألماكن 
الطبيعية او بتوزيع شطائر بطريقة غير مشروعة 
لتتدخل بعنف في بعض األحيان وتعتقل العشرات. 
لكن حزب روسيا املوحدة احلاكم والذي يشكل 

اغلبية في مجلس النــــواب )الدوما( بدأ تكييف 
القانون ملكافحة التجمعات »غير الشرعية«، عبر 
تقدمي مشروع قانون ينص على غرامات قد تصل 
الى مليون روبــــل )25 ألف يورو( للمنظمني او 
»املشاركني الفاعلني« في تظاهرات غير مصرح 

لها.
وأرجأ مجلس النواب البحث الذي كان مقررا 
أمس لقانون يفرض عقوبات قاسية على هؤالء 
الــــى الثالثاء. لكن أبقى على القانون على الرغم 

من احتجاجات املعارضة البرملانية.
وقال رئيس الدوما سيرغي ناريكشني املقرب 
من الرئيس الروسي فالدميير بوتني »نظرا ألهمية 
مشــــروع القانون هذا اقترح ارجــــاء النظر فيه 
الى الثالثاء ليكون لدينــــا الوقت الكافي لبحثه 
بالتفصيل«، على ما نقلت وكالة ريا نوفوستي 
الرسمية. وأعلنت املعارضة البرملانية والسيما 
حزب روسيا العادلة )يسار الوسط( الشيوعي  
انها ستغادر الدوما في حال بحث مشروع القانون. 
اما رئيس كتلة حزب روسيا املوحدة البرملانية 
اندري فوروبيف فأكد نيتــــه على العمل إلقرار 

القانون.


