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نشطاء يقولون إن دمشق شهدت أكبر مظاهرة.. و»سانا«: سكان العاصمة التزموا منازلهم بسبب املطر

مجلس حقوق اإلنسان يدين سورية وعشرات القتلى واجلرحى في »جمعة الغضب«
يوم اإلثنني.

وفي حمص وضواحيها، قتل 
9 أش����خاص بنيران قوات األمن، 

بحسب ما افاد ناشط حقوقي.
الناش����ط لوكالة األنباء  وأكد 
الفرنسية، ان 3 اشخاص، بينهم 
طفل يبلغ من العمر 11 عاما، قتلوا 
في منطقة دير بعلبة في حمص.

كما قتل 3 آخرون لدى اطالق 
قوات األمن النيران على متظاهرين 
كانوا متوجهني من منطقتي تلبيسة 
والغنطو باجتاه الرسنت للمشاركة 
في تظاهرة اقيمت فيها. في مقابل 
ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة 
الداخلية السورية إن 3 من عناصر 
الشرطة بينهم ضابط لقوا مصرعهم 
امس اجلمعة جراء استهدافهم من 
قبل مجموعات ارهابية متطرفة أثناء 
أدائهم ملهامهم في محافظة حمص.  
سياسيا، أكد وزير اخلارجية التركي 
أحم����د داود أوغلو أن بالده تقدم 
مختلف أشكال الدعم لسورية من 
أجل حتقيق االس����تجابة ملطالب 
شعبها. وقال أحمد داود أوغلو � 
في مؤمتر جماهيري في إطار حملته 
العدالة والتنمية  كمرشح حلزب 
البرملانية  احلاكم في االنتخابات 
في يونيو املقبل في مدينة كونيا 
بوسط األناضول أمس � إن تركيا 
هي أقرب جار لتركيا واستقرارها 
أمر حيوي بالنس����بة لتركيا، وال 
ميكننا أن نقف صامتني جتاه ما 

يجري من تطورات هناك.
وأضاف أننا نتوقع من اإلدارة 
السورية تنفيذ إصالحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى 
بعض اإلصالحات التي تتعلق بعمل 
أجهزة األمن، وأن تتخذ خطوات 
ملموسة في هذا الصدد، مشيرا الى 
أن تركيا قامت بكل ما هو ضروري 
من أجل مساعدة سورية على تلبية 
مطالب شعبها. وكانت تركيا أوفدت 
أمس األول وفدا حكوميا يتضمن 
خبراء تقنيني لتقدمي الدعم الفني 
ف����ي تنفيذ  الس����ورية  للحكومة 
اإلصالحات التي أعلنت عنها مؤخرا. 
وكان مجلس األمن القومي التركي 
قد ناقش في اجتماعه أمس االول 
في أنقرة برئاسة الرئيس عبداهلل 
غول خطة للتعامل مع التطورات 
في سورية، كما استمع الى تقييم 
من رئيس جهاز املخابرات التركي 
ه����اكان فيدان، الذي ق����ام بزيارة 
خاطفة لس����ورية التق����ى خاللها 

الرئيس السوري بشار األسد.

عقوبات أوروبية

على الصعي����د األوروبي، أكد 
وزي����ر اخلارجي����ة االملاني غيدو 
فسترفيلله ان الدول االعضاء في 
االحتاد االوروبي »ستتوصل الى 
قرار موحد لفرض عقوبات على 
احلكومة السورية« في وقت رأى 
ان احللول العس����كرية لن جتلب 
الهدوء ملنطقة الش����رق االوسط. 
وقال الوزير االملاني في تصريح 
للقناة التلفزيونية االملانية االولى 
)ايه ار دي( ان بالده س����تبذل كل 
ما ف����ي وس����عها لصياغة موقف 
اوروبي موحد يتم من خالله فرض 
العقوب����ات الالزمة على احلكومة 
السورية. وكان مصدر ديبلوماسي 
رفيع املستوى قال أمس ان هناك 
اجماعا كبيرا بني االوروبيني حول 
توجيه »الرسالة الصحيحة« الى 
دمشق عبر فرض عقوبات لتكف 
عن قمع التظاهرات في س����ورية 

وتدفع باحلوار مع املعارضة.

للدميوقراطية قبل ستة اسابيع.
وأضافوا ان املظاهرة التي بدأت 
من امليدان واملناطق احمليطة به ثم 
تزاي����دت فرقتها قوات االمن التي 
اطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع 
على املتظاهرين حول مستشفى 

املجتهد. 
الس����ورية  لكن وكالة األنباء 
أفادت أن مدينة دمشق لفتها الغيوم 
عقب صالة اجلمعة وشهدت عاصفة 
من االمطار الغزيرة ترافقها عاصفة 
من حبات البرد الكبير، حيث بدت 
كافة شوارع العاصمة وميادينها 
شبه خالية متاما من املارة، كما بدت 
حركة سير السيارات ضعيفة نظرا 

لالجواء اجلوية في العاصمة.
ونفت الفضائية السورية في 
بثها املباشر وجود أي تظاهرات 
جرت عقب صالة اجلمعة في منطقة 
امليدان بقلب العاصمة دمشق، فيما 
تنتشر العديد من احلواجز األمنية 
على الطرقات الرئيسية بني العديد 

من املناطق والعاصمة دمشق.
وذك����رت من جه����ة أخرى، أن 
مصور أخبار التلفزيون السوري 
في الالذقي����ة أصيب جراء اعتداء 
مجموعة مسلحة في شارع انطاكيا 
مبدينة الالذقي����ة، لكنها لم تذكر 
اية بيانات تفصيلية حول ظروف 

ومالبسات عملية االعتداء.

إلى ذلك، أشارت تقارير إعالمية 
ومواق����ع املعارض����ة الس����ورية 
إلى ان����دالع املظاه����رات في مدن 
حمص وحماة وأحياء في دمشق 
والضواحي املج����اورة لها، ودير 
النعمان،  الزور وبانياس ومعرة 
للمطالب����ة باالصالح����ات ووقف 
احلصار العس����كري ع����ن مدينة 

درعا.

قتلى وجرحى في درعا

وقد نقلت رويترز عن مصادر 
طبية أن أحد املستشفيات استقبل 15 
جثة مملوءة بآثار طلقات الرصاص 
لقرويني قتلته����م قوات االمن في 
مدخل مدينة درعا السورية. وذلك 
بع����د أنباء عن تواف����د اآلالف من 
القروي����ني الذي تظاهروا في عدة 
مدن واجتهوا الحقا الى درعا لفك 
احلصار عنها.  فيما أكدت مصادر 
لوكالة فرانس برس مقتل س����تة 
عشر شخصا على االقل واصابة 
العش����رات بجروح بنيران قوات 
االمن السورية على مداخل مدينة 
درعا، واكدت املصادر لوكالة فرانس 
برس ان قوات االمن اطلقت النار 
الذين  لتفريق »آالف االشخاص« 
قدموا من قرى واقعة غرب درعا 
»لتقدمي املساعدات والطعام« لسكان 
املدينة احملاصرة منذ يوم االثنني. 

وقال ناش����ط حقوقي متواجد في 
املنطقة »لقد قتل اثنا عشر شخصا 
على االقل على املدخل الغربي لدرعا 
واربعة آخرون على املدخل الشرقي 
املقابل  العش����رات«. في  واصيب 
أعلنت وكالة »سانا« ان اربعة جنود 
سوريني قتلوا وخطف اثنان آخران 
ارهابية  عندما »داهمت مجموعة 

مسلحة« موقعهم في درعا.
وقال هذا الناطق الذي لم تكشف 
هويته ان »مجموعة ارهابية مسلحة 
داهمت نقطة عسكرية في درعا ما 
ادى الى استشهاد اربعة من افرادها 

واختطاف جنديني« اثنني.
من جهته، قال ناشط سوري في 
مجال حقوق اإلنسان ل� »رويترز« 
إن املشارح املؤقتة في مدينة درعا 
حتوي 83 جثة عل����ى األقل منها 
جثث لنساء وأطفال قتلوا خالل 
هج����وم اجليش املس����تمر منذ 4 
أيام على املدينة اجلنوبية. وقال 
ثامر اجلهمان����ي وهو محام بارز 
في درعا ل� »رويترز« أحصينا 83 
جثة حت����ى اآلن كثيرون من هذه 
اجلثث في شاحنات تبريد. معظم 
األعيرة كانت في الرأس والصدر مما 
يرجح أن اإلطالق قام به قناصة«. 
وقال اجلهماني إن هناك العشرات 
اختف����وا منذ اقتحمت وحدات من 
اجلي����ش مدعومة بالدبابات درعا 

عواصم � وكاالت: رغم حتذير 
وزارة الداخلية السورية مواطنيها 
من اخل����روج في اي مظاهرات أو 
مس����يرات حتت اي مسمى كان، 
خرج آالف السوريني في مظاهرات 
شملت عدة مدن حتت شعار »جمعة 
الغضب«.  وفي خطوة ديبلوماسية 
هي األعنف منذ اندالع االحتجاجات 
قبل أكثر من 6 اسابيع، وافق مجلس 
حقوق اإلنس����ان في جنيڤ أمس 
على مشروع قرار بإدانة »استخدام 
الدامي ض����د املتظاهرين  العنف 
الس����لطات  املس����املني من جانب 

السورية«.
ومت����ت املوافقة عل����ى القرار 
بأغلبية 26 صوت����ا واعتراض 9 
وامتناع 7 عن التصويت مع تغيب 
األردن وقطر والبحرين وانغوال.

والقرار الذي اقترحته الواليات 
املتحدة مت تبنيه بعد يوم طويل من 
املفاوضات بني الدول األعضاء في 
املجلس. ويطلب من املفوضة العليا 
حلقوق االنسان في األمم املتحدة 
ان ترسل »في صورة عاجلة بعثة 
الى سورية للتحقيق في االنتهاكات 
املفترضة حلقوق اإلنسان وحتديد 
وقائع وظروف ه����ذه االنتهاكات 

واجلرائم املرتكبة«.

مندوب سورية متفاجئ

وكان ممثل سورية في املجلس 
فيصل حمود إن����ه فوجئ »بعقد 
جلسة خاصة ببالده واللجوء إلى 
خطوات مصطنع����ة بينها حجة 
التدخل اإلنس����اني إلعادة العالم 

إلى حقبة االستعمار«.
وقال ان »على الدول التي تداعت 
لهذه اجللس����ة أن حتترم احلوار 
لضمان حقوق اإلنس����ان وليس 
التدخ����ل في الش����ؤون الداخلية 

لإلطاحة باحلكومة«.
أنه خالل األسابيع  إلى  ولفت 
الستة املاضية حصلت تظاهرات 
تطالب باإلصالح السياس����ي وأن 
الرئيس بشار األسد أصدر تعليماته 
للقوى األمنية بعدم استخدام القوة 
أو العنف ضد املتظاهرين، مؤكدا 
ان اجليش والقوى األمنية مارسوا 

أقصى درجات ضبط النفس.
لكن ع����دد من ممثل����ي الدول 
األعض����اء ن����ددوا بالعن����ف ضد 
املتظاهرين باعتباره انتهاكا حلقوق 
اإلنسان ودعوا إلى إطالق سراح 
السجناء السياسيني واملدافعني عن 
حقوق اإلنسان الذين اعتقلوا في 

التظاهرات األخيرة.
الس����لطات  وطال����ب ه����ؤالء 
السورية بتحقيق شفاف ومحايد 
وعادل ومس����تقل ف����ي انتهاكات 
حقوق اإلنسان املشتبه بوقوعها 
في سورية حتى ان بعض ممثلي 
الدول األعضاء قالوا ان س����لوك 
السلطات السورية ال يلبي املعيار 
األساس����ي للعضوية في املجلس 
وطالبوا بسحب ترشيح سورية 
من املجلس وحثوا الدول على عدم 
دعمه. وكانت املظاهرات بدأت في 
الشمال الشرقي حيث خرج نحو 10 
آالف متظاهر في مدينة القامشلي 
بحسب وكالة األنباء كما خرجت 

مظاهرة مماثلة في دير الزور. 
ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء 
حقوقيون قولهم ان حوالي عشرة 
آالف س����وري شاركوا في مسيرة 
لدعم مدينة درعا في منطقة امليدان 
القدمية في دمشق امس في اكبر 
مظاهرة في العاصمة السورية منذ 
بدء االحتجاجات الشعبية املؤيدة 

)رويترز( جانب من املظاهرات التي خرجت في مدينة بانياس أمس  

»إحياء التراث«: ال مشاريع لنا في سورية
واتهامنا بدعم املعارضة أكاذيب مفضوحة

نورمان أسعد: سورية أواًل وأخيرًا

بعد التدخل الدولي في ليبيا.. 
روسيا تعارض الغرب بشأن سورية

نفى مصدر مقرب من جمعية إحياء التراث اإلس���المي االتهامات 
الزاعمة بدعم اجلمعية للمعارضة السورية دعما ماديا، مؤكدا في الوقت 

نفسه عدم وجود أي مشاريع للجمعية في سورية في األصل.
وأوضح املص���در انها أكاذيب مفضوحة اعتادت »إحياء التراث« 
ان تتعرض لها من بعض املغرضني واملتربصني، ال ميكن تصديقها، 
متسائال: كيف ميكن جلمعية خيرية أهلية ان حترك شعوبا جرارة 
ضد انظمتها؟! متمنيا أال يأخذ اخلبر أكبر من حجمه لكونها أكذوبة 
متكررة يخرجها البعض لتكون ذريعة ملزيد من االعتقاالت والتضييق 

على الشعوب االسالمية واألعمال االغاثية.

تتواصل ردود فعل الفنانني السوريني على األحداث التي يشهدها 
بلدهم، إذ أعربت الفنانة نورمان أسعد في اتصال مع تلفزيون »الدنيا« 
عن حزنها الشديد على استباحة الدماء السورية، وسقوط الشهداء. 

واعتبرت أن سورية هي البوصلة احلقيقية للسوريني.
واضافت املمثلة املتواجدة حالي���ا في االردن أن بعض احملطات 
الفضائية »املغرضة« تعمل على تضليل الس���وريني. واتهمت هذه 
القن���وات بضخ األم���وال في هذه الظروف ك���ي ينحرف الناس عن 
مسارهم الوطني. واشارت الى ان هذه اخلطة أصبحت معروفة، حتى 
االطفال باتوا يعرفونها جيدا، موضحة ان الشعب السوري واع ملا 
يحاك ضده من مؤامرات. ولم تنس أسعد اتهام »اجلزيرة« بفبركة 

بعض االمور لزعزعة االمن واالستقرار في البلد.
يشار إلى أن نورمان أسعد كانت قد اعتزلت التمثيل بعدما تزوجت 

من رجل اعمال اماراتي مقيم في اميركا يصغرها بخمس سنوات.

موسكو � أ.ف.پ: يرى محللون ان روسيا التي أغضبها التدخل 
العس����كري الدولي في ليبيا، ترفض التعاون م����ع الدول الغربية 
الراغبة في ممارسة الضغط على سورية، حرصا منها على صون 

عالقاتها الوثيقة مع هذا البلد.
وعارضت روس����يا الدول الغربية مبنعها � ي����وم األربعاء � في 
مجلس األمن الدولي من اصدار بيان اقترحته بريطانيا وفرنس����ا 
وأملانيا والبرتغال يدين قمع الس����لطات السورية حركة االحتجاج 
الشعبية في س����ورية. ويتناقض موقف روسيا مع موقفها األكثر 
تعاونا بش����أن ليبيا عندما امتنعت ع����ن التصويت في مارس في 
مجلس األمن الدولي على قرار أتاح استخدام القوة ضد نظام معمر 
القذافي الذي يقمع هو ايضا حركة مترد ش����عبية. واتهم الكرملني 
بعد ذلك الدول الغربية بانها جتاوزت تفويض األمم املتحدة، معربا 
عن خشيته من تدخل التحالف العس����كري الدولي بريا في ليبيا. 
وصرح الكسندر فيلونيك اخلبير في معهد الدراسات الشرقية في 
روسيا ل� »فرانس برس« ان »روسيا رأت ما جرى في ليبيا وميكن 
االفتراض منطقيا ان موقف روسيا من سورية سيكون أكثر صرامة 
من موقفها بشأن ليبيا«. وأضاف ان »احتمال ان تأخذ األحداث منحى 
مشابها ملا يجري في ليبيا يثير القلق« في روسيا. وشاطره وجهة 
النظر رئيس املعهد الروسي للشرق األوسط يفغيني ساتانوفسكي، 
موضحا ان »موقف روسيا بشأن ليبيا كان بسيطا � اذهبوا بأنفسكم 
الى ذلك امليدان امللغم � اما بالنسبة لسورية، فسيكون موقفها اكثر 
بساطة. فاملنطق يدعو روسيا ألن تقول ال«. ونظرا التهامها بانتهاك 
حقوق اإلنسان، تبدي روسيا عموما معارضتها لتدخل األمم املتحدة 
فيما تعتبره الش����ؤون الداخلية لدول ذات سيادة، وهو ما أشارت 
اليه تصريحات رئيس الوزراء الروس����ي ڤالدميير بوتني الثالثاء 

املاضي بشأن ليبيا.
وقال بوتني »ملاذا التدخل في ذلك النزاع؟ أليست لدينا أنظمة أخرى 
عوجاء في العالم؟ هل سنتدخل في كل مكان في النزاعات الداخلية؟ 
)...( هل سنقصف كل تلك البلدان؟«، من جانبه اعتبر مساعد سفير 
روسيا في األمم املتحدة الكسندر بانكني االربعاء املاضي ان االزمة 

في سورية ال تشكل »خطرا على السالم واألمن الدوليني«.
وقال ان »اخلطر احلقيقي على األمن االقليمي قد يأتي من تدخل 
خارجي، ان مثل هذه األس����اليب تؤدي الى دوامة عنف بال نهاية« 

و»قد تتسبب في حرب أهلية«.
غير ان روس����يا دعت السلطات السورية الى معاقبة املسؤولني 

عن مقتل املتظاهرين خالل مواجهات مع قوات األمن.

توزيع 200 دوالر على كل من املتظاهرين في دمشق.. 
والتلفزيون يبث اعترافات خلية إرهابية جديدة

شهدت مدينة دمشق خروج 
الش���بان مرددين  مجموع���ة 
هتافات للشهيد في درعا قابلهم 
مجموعة من الش���بان هتفوا 
للرئيس بش���ار األسد وأثناء 
الت���ي كانت تهتف  التظاهرة 
للشهيد القي القبض على شاب 
يبلغ من العمر 22 س���نة كان 
يوزع ال���دوالرات على كل من 
هتف للشهيد ويبلغ عددهم ما 
يقارب الثالثني، ونتيجة ضيق 
الوقت فقد أعطى الشاب »محمد 
ن« عناصر األمن دوالرات ظنا 
منه أنهم من مجموعة الشبان 

الذين يهتفون للشهيد.
ان  بالذك���ر  واجلدي���ر 
املتظاهري���ن كانوا يس���ألون 
الدوالرات مزورة يا ترى  هل 
أم م���اذا وكان نصيب كل من 
هت���ف للش���هيد 200 دوالر 
واخل���وف كان فيما بينهم ان 
تكون مزورة، ولعناصر األمن 
ما يقارب األربعة آالف دوالر 
وزعت باخلطأ ظنا منهم أنهم 
مم���ن يؤازرونه���م بينما يتم 

التصوير.
وقال عمر عائدي ان الفترة 
التي اتفقنا عليها للخروج مدة 
عشر دقائق نهتف ضد الدولة 
ويتم التصوير كي يرسل الى 
اجلزيرة والعربية وال� »بي بي 

سي« فقط وبعدها نذهب، هذا 
هو االتفاق، وقال أنا ال أصلي 
أنا انتظرت في اخلارج ريثما 
انته���ت الصالة، كم���ا مت زج 
طالب الشريعة اإلسالمية في 
جامعة دمشق من اندونيسيا 

وافغانستان.
ويقع جامع املنصور الذي 
خرج منه الش���بان في امليدان 
وبالق���رب من س���كن الطلبة 
االندونيسيني واألفغان وعندما 
حضرت دوريات األمن سارع 
الشبان السوريون الى الهرب 
في الش���وارع اخللفية وبقي 
الشبان األفغان واالندونيسيون 
ينظرون حوله���م بعربيتهم 
املكسرة وقال العائدي حقيقة 
املهم ان يتم التصوير فقط هذا 
املطلوب وما تطلبه اجلزيرة 
ومن ميول���ون االحتجاجات 

والتظاهرات.
القامش���لي  وف���ي مدينة 
خ���رج مجموعة من املواطنني 
املس���يحيني، نظمهم من وقع 
على إعالن دمشق، يحتجون 
على حرق كنائسهم في بانياس 
ودرعا، وناشدوا مسيحيي حلب 
ان يخرجوا ويطالبوا بحماية 
كنائس���هم في الوقت الذي لم 
يخرج احد من األكراد وخاصة 
من حزب البيبي كيكي، وقالت 

مراسلتنا في املنطقة الشرقية 
ان عددهم ال يتجاوز اخلمسني 
كما تضاربت اآلراء بالنفي ان 
أحدا لم يخرج من املدينة وبني 
ان من ح���رض للخروج ممن 

وقعوا على إعالن دمشق.
كما خرج ما يقارب مائتي 
ش���اب م���ن حرس���تا بريف 
دمش���ق باجتاه دوما إال أنهم 
عادوا من تلقاء أنفسهم عندما 
وجدوا ان دوما غير مستعدة 

الستقبالهم.
وقالت مراسلتنا في القامشلي 
ان بعض األحزاب الكردية الذين 
انهم ميثلون احلركة  يدعون 
الكردية يقولون في العلن إننا 
مع نظامن���ا ويهتفون بحياة 
احل���زب والدول���ة ويتبرأون 
من الش���بان الذين يخرجون 
الى الش���ارع حتى ولو كانت 
املظاهرة سلمية، وذلك كي ال 
يكون هناك شبان مندسون بني 
املتظاهرين وكشف مصدر ان 
الشبان األكراد الذين يخرجون 
هم يتقولون ما تريده بعض 
الكردية نفسها  قادة األحزاب 
التي تضع نفسها في الوسط 
وتنتظر رجحان الكفة. هذا ما 
أدلى به ملراسلتنا في املنطقة 

الشرقية.
كذلك قال م.علي أيوبي ان 

مدينة حلب لم تشهد أي شيء 
وعلى العكس خرج احللبيون 
الى املقاهي واملطاعم لالستمتاع 

بيومهم.
ولم تش���هد مدين���ة الرقة 
ودير الزور وحماة أي ش���يء 

من التحركات الشعبية.
وفي مدينة حمص ش���هد 
حي الس���تني والبياضة حيث 
تتواجد عشيرة، والذي يقطنه 
النزال تاج���ر املخدرات،  بدو 
اش���تباكات مع األمن وعندما 
ب���دأ األهالي  األم���ن  تدخ���ل 
بإطالق الزغاريد تعبيرا منهم 
عما عانوه من جتار املخدرات 
وترويع املواطنني اآلمنني في 
املدينة، كما لم تشهد الالذقية 

أي نوع من األحداث.
وف���ي مدين���ة جبلة خرج 
عشرة مسلحني محاولني إثارة 
الشغب واالعتداء على املمتلكات 
العامة مما أدى الى اشتباكهم 

مع رجال األمن.
التلفزيون  ب���ث  إلى ذلك، 
السوري اعترافات خلية إرهابية 
متطرفة أكدت ارتكابها أعمال 
القت���ل والتخري���ب وترويع 
املواطنني في درعا وتلقيها أوامر 
للقيام باحتجاجات حتريضية 
ممن يصفون أنفسهم مبعارضة 

خارجية.

حزب األمة نّظم وقفة تضامنية مع الشعب السوري

الشام عندما احلقنا الهزائم بالروم 
البعثيني  والصليبيني وس����نهزم 
ان شاء اهلل. من جانبه، قال امني 
عام املنبر الدميوقراطي يوس����ف 
الشايجي ان ما يحدث في سورية 
مجازر ال ميكن قبولها بأي حال من 
االحوال، ونحن اليوم نقف هنا الى 
جانب الشعب السوري الشقيق. 
بدوره، قال رشيد الهاجري: ان هناك 
طريقني احدهما طريق العدل واآلخر 
طريق الظلم، ونحن نخشى طريق 
الظلم، ونس����أل اهلل عز وجل ان 
ينجينا منه ونقف اليوم مع اخواننا 
في سورية كما فعلت االمم املتحدة 
واملنظمات االنسانية واالوروبية 
وايضا امي����ركا واوروبا وان كنا 
نتشدق باحلرية والدميوقراطية 
فعلينا مناصرة الشعب السوري 

ض����د الظلم واجل����ور، كما علينا 
احلذر من التخاذل عن نصرة ثورة 
الشعوب ضد اجلبابرة، مشيرا الى 
ان زمن اخلوف قد انتهى ومادمنا 
احرارا نتضام����ن مع اخواننا في 
س����ورية وال لتكميم االفواه بعد 
اليوم. من جهته، قال ممثل شباب 
احلرية محمد الدوسري: ان الواجب 
على الشعب السوري الصبر ألن 
ساعة الظلم باتت قريبة من النهاية، 
وها هي كراسي الطواغيت تتهاوى 
ودماؤنا وارواحنا فداء للش����عب 
السوري، مشجعا السوريني بقوله: 
اصبروا وثابروا فالنصر قريب، فقد 
سقط طاغوت مصر بعد طاغوت 
تون����س وها هما طاغوت����ا ليبيا 

واليمن سيسقطان.
عادل الشنان  ٭

نظم حزب االمة وقفة تضامنية 
عقب صالة اجلمعة يوم امس في 
الكبير لنصرة الشعب  املس����جد 
التي  السوري والتنديد باملجازر 
ترتكب بحق����ه من قب����ل النظام 
الس����وري. في البداية، اكد عضو 
ح����زب االم����ة محم����د اخلنني ان 
الشعب الس����وري ال يستحق ان 
يحكمه نظامه احلالي الذي يرتكب 
ضده ابشع اجلرائم ويقتل االبرياء 
الذين ال ذنب لهم سوى انهم ارادوا 
احلرية، مؤك����دا ان املجزرة بدأت 
ضد الشعب السوري بهدف ابادته 
في درعا ومن ثم انتقلت الى املدن 
السورية االخرى نتيجة جلبروت 
النظام. وتابع اخلنني: اننا اليوم 
نقف تضامنا مع الشعب السوري 
الش����قيق لنصرته ف����ي مقاومته 
للبطش والظلم والقهر، ولنقول 
الخواننا في درعا الصامدة اصبروا 
واحتسبوا فهذا العمل والصمود الى 
فتح ونصر قريب، واضاف: ان والد 
هذا الطاغية نفذ مجزرة في حماة 
خالل حقبة الثمانينيات، واليوم 
ابنه يسير على خطاه ليقتل ويشرد 
الشعب السوري، لذا نطالب جميع 
املدن السورية باالنتفاض ضد هذا 

النظام الفاجر.
واض����اف اخلنني: انن����ا اليوم 
نستذكر ايضا بوعزيزي، رحمه 
اهلل، الذي احرقته نار الطغاة التي 
كانت بردا وسالما على الشعوب 
لكسرها حاجز اخلوف، كما زعزعت 
ع����روش الطغاة، وخت����م حديثه 
قائال: ان تاريخ االمة جتس����د في 

)سعود سالم( املتضامنون يستمعون لتوجيهات رجال األمن       

حتمل شعارات
»حزب االمة«:

»ال لقتل الشعب 
السوري« و»ال لقتل 
األبرياء« و»ال لقمع 

املظاهرات السلمية« 
و»ال لقتل املتظاهرين« 

و»نعم للحرية 
وللكرامة«

أنقرة: نقدم كل 
الدعم لسورية من 

أجل االستجابة 
ملطالب شعبها

ناشط حقوقي: 83 
جثة في مشارح درعا 

منذ االثنني

توزيع املصوتني على قرار مجلس حقوق اإلنسان

أوباما يفرض عقوبات على شقيق األسد ومسؤولني سوريني آخرين

٭ وافقت على القرار كل من غانا وغواتيماال واملجر واليابان 
وقيرغيزتان ومالديف وموريشيوس واملكسيك والنرويج وپولندا 

وكوريا ومولدوفيا والسنغال وسلوڤاكيا وإسبانيا وسويسرا 
وبريطانيا والواليات املتحدة وأوروغواي وزامبيا واألرجنتني 

وبلجيكا والبرازيل وبوركينا فاسو وشيلي وفرنسا.

٭ اعترضت عليه كل من الصني وكوبا وباكستان وبنغالديش 
والغابون وماليزيا وموريتانيا واكوادور.

٭ امتنعت عن التصويت كل من السعودية والكاميرون وجيبوتي 
ونيجيريا وتايلند وأوغندا وأوكرانيا.

٭ تغيبت كل من قطر واألردن والبحرين وانغوال عن التصويت.

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلن البيت األبيض امس ان الرئيس باراك 
اوباما فرض عقوبات اقتصادية على العديد من املسؤولني والكيانات 

االدارية في النظام السوري، بينهم ماهر الشقيق األصغر للرئيس 
السوري بشار األسد.

وتستهدف هذه العقوبات التي فرضها اوباما بسبب »انتهاكات حقوق 

االنسان في سورية«، ماهر األسد املسؤول في اجليش السوري 
وقائد الوحدات النخبوية للحرس اجلمهوري، اضافة الى رئيس 

جهاز االستخبارات علي مملوك وعاطف جنيب رئيس االستخبارات 
السابق في محافظة درعا )جنوب(، مهد احلركة االعتراضية على 

النظام.


