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ضبط شحنة أسلحة قادمة من تركيا 

أردوغان يهاتف األسد مؤكدًا احلرص 
على العالقة اإلستراتيجية بني تركيا  وسورية 

مع دعوة املتظاهرين أمس 
باسم جمعة حماة الديار، تلقى 
الرئيس السوري بشار االسد 
أمس اتصاال هاتفيا من رجب 
طيب اردوغان رئيس الوزراء 
التركي عبر فيه عن حرص بالده 
على العالقة االستراتيجية مع 

سورية. 
في س���ياق متص���ل صرح 
مصطف���ى القاع���ي مدير عام 
اجلمارك السورية بأنه مت ضبط 
36 بارودة بومب كشن قادمة 
من االراض���ي التركية وكانت 
داخل شاحنة محملة باالسمنت 
في مدينة تل ابيض السورية 

أمس. 
في غضون ذلك جتمع أمام 
جامع احلس���ن بح���ي امليدان 
بدمشق ما يقارب عشرون شابا 
في العشرين من العمر، نادوا 
بحياة الشهيد ومن ثم استخدم 
بعضهم أدوات حادة ضد قوات 
حفظ النظام. وتفرقوا بعد ان 
مت تصويره���م للقنوات التي 
تنتظرهم وجندتهم. كما جتمع 
حوالي خمسة وسبعني شابا أمام 
جامع السالم في منطقة برزة 
البلد تفرقوا من تلقاء أنفسهم. 
وجتمع مجموعة شبان في برزة 
البلد كعادتهم هتفوا للشهيد 
والتقطت الصور للقنوات التي 
تنتظرهم وتفرقوا، وفي جديدة 
عرطوز قام مسلحون باطالق 
النار على قوات حفظ النظام. 
 وفي مدينة الزبداني التابعة 
لريف دمش���ق قام متظاهرون 
باطالق الن���ار باجتاه عناصر 
االمن مما أدى الى اصابة أربعة 
عناصر من عناصر االمن، وكانت 
رويتزر قالت ان االصابات كانت 

بني املتظاهرين. 
أما في دير الزور فقد أطلق 
بعض املتظاهرين عيارات نارية 
باجتاه عناصر من رجال االمن 
وكان عددهم خمسة شباب مما 
أدى ذلك الى جرح احد عناصر 

االمن. 
وفي احلسكة في قرى عامودا 
والدرباسية والبوكمال تظاهر 
ع���دد م���ن االش���خاص ولكن 
مطالبهم كانت مختلفة اذ انهم 

كذلك جتمع حوالي مائة شخص 
ف���ي الرمل الفلس���طيني دون 
هتافات او أي اشتباك ومن ثم 
تفرقوا. وقام أهالي حي الصليبة 
بالقبض على شاب واحد فقط 
حاول ان يشحن االجواء وقاموا 
بضرب���ه. وقال له احد الرجال 
ويدعى احل���اج أبو عمر حلوا 
عنا ما شبعتوا تغرير بالشباب 
أم ان دوالرات خدام اخلائن لم 

تنته بعد. 
من جهت���ه، ق���ال د.احمد 
احلس���ني عميد كلية احلقوق: 
ان ما يجري من قبل املتظاهرين 
عبارة عن حالة فوضى ليس 
له���ا رأس، نحن ف���ي حالة مت 
تشخيص هذه احلالة والقيادة 
السياس���ية اعترفت بأن هناك 
مطالب محقة وهناك بطء في 
تنفيذها.  وبالتالي االصالحات 
حتتاج الى ترجمة تتم عن طريق 

التشريعات والقرارات.
وتابع »مع االسف ال نعرف 
مع من نتعامل هناك أقطاب في 
اخلارج هناك رؤساء منظمات 
حقوقي���ة اس���تغرب ان هناك 
عمار القربي يتحدث من مصر 
الغربي ملاذا  العال���م  ويطالب 
تأخر في التعامل مع س���ورية 

كما يتعامل مع ليبيا«.
وقال »هناك ظاهرة غريبة 
بني املتظاهرين هناك أطفال اقل 
من 13 عاما وس���ورية وقعت 
بروتوكوال حلماي���ة االطفال 
ترى كيف يس���محوا الطفالهم 
ان يتعرض���وا للخطر وآملني 
منظر طفل على قناة اجلزيرة 
جتيش وتع���رض صورة هذا 
الطفل ولسنا متأكدين من عدم 
صحة خبرها ع���ن وضع هذا 
الطفل، لكن أطالب منظمة حقوق 
الطفل بأن تعالج هذا املوضوع، 
كما ان هن���اك أطفاال يحملون 
يافطات كتبت عليها شعارات 
سياسية ال يفهمون معناها ترى 
أين منظمات حقوق االنسان في 
اخلارج منهم، أم ان مناداة الغرب 
بالتدخل في سورية هو املهم؟ 
وبالتالي تدمير س���ورية ترى 

ملصلحة من يا ترى؟«.
دمشق ـ هدى العبود ـ بروين إبراهيم  ٭

الفتات واالعالم السورية وهتفوا 
التجمعات كان  للحرية وهذه 
في حي البياضة باجتاه شارع 
الشراكس وعددهم حوالي املائة 
متظاهر. وبعض املتظاهرين من 
باب السباع واخلالدية واملريجة 
وعشيرة والوعر حملوا الفتات 
وأعالما سورية والفتات نادوا 
للشهيد وفي حي الفاخورة قام 
شبان باطالق النار على عناصر 

االمن من أسطح املنازل. 
 وفي احلولة جتمع شبان 
وذهبوا باجتاه تلدو وكفرالها 
وكان عددهم يقارب املائتي شاب 
وفي الرسنت تظاهر ما يقارب 
املائة شاب جتمعوا حول مركز 
االتصاالت على طريق الزبداني 
وباب تدمر وسرعان ما تفرقوا 
بعد ان حض���ر االمن الذي لم 
يحاول االشتباك معهم ولكنهم 

نادوا باجلهاد.
كما خرج شبان من بابا عمر 
والرسنت هتفوا بحياة الشهيد 
دون أي احتكاك، وفي تلبيسي 
خرجت مسيرة دراجات قارب 
عددها االل���ف مع حوالي مائة 
شاب دون أي احتكاك مع أحد.  

يطالبون بطلبات تخص االكراد 
بعد منحهم اجلنسية السورية 
ولكنه���م نادوا بحياة االس���د 

وسورية اهلل حاميها.
كذلك تظاهر ما يقارب مائة 
شاب من جامع السرجاوي كانوا 
يضعون الكمامات على أنوفهم 
ولكنهم تفرقوا بعد التصوير. 
وفي أريحا التابعة حملافظة ادلب 
تظاهر حوالي مائة شاب قاموا 
بالتصوير وتفرقوا من جراء 

أنفسهم. 
وف���ي مدينة حمص   
كانت هناك مسيرات تأييد ليلية 
أمس االول للرئيس االسد امتدت 
من حي الزهراء وعكرمة النزهة 
وكرم اللوز وشارع احلضارة 
وأكملت طريقها بالقرب من جامع 
خالد بن الوليد ووصلت حتى 
الساعتني القدمية واجلديدة في 
سنتر املدينة، واجهتها مظاهرات 
مناوئ���ة ف���ي ح���ي البياضة 

واخلالدية وعشيرة.
أما صباح أمس وبعد صالة 
اجلمعة فخ���رج املصلون من 
املساجد آمنني ولكن لم تظهر من 
بعض املجموعات الذين حملوا 

رجب طيب اردوغان

منظمات حقوقية: اعتقال محامي
وناشط سوري دون أي مذكرة قضائية

دمشق ـ أ.ش.أ: قالت املنظمة الوطنية حلقوق 
االنسان في سورية إن السلطات السورية في 

مدنية درعا جنوب سورية اعتقلت احملامي 
والناشط السوري تامر اجلهماني في 29 ابريل من 
شهر ابريل املاضي واقتادته إلى جهة غير معلومة 

دون اي مذكرة قضائية.
ونقلت املنظمة الوطنية حلقوق االنسان، في بيان 
وزع أمس عن عائلة احملامي والناشط اجلهماني 
قولها »عدم معرفة مكان احتجازه أو التهمة التي 

قد يكون اعتقل على خلفيتها حتى اآلن«.
مشيرة إلى أن اجلهماني من مواليد عام 1967 
متزوج وأب لثالثة أوالد وهو ناشط حقوقي 

ومؤسس جمعية احلفاظ على البيئة في مدينة 
درعا.

وأعربت املنظمات السورية املوقعة على هذا البيان، 

ست منظمات حقوقية سورية، عن قلقها العميق 
إزاء تصاعد وتيرة االعتقال التعسفي وظاهرة 

االختفاء القسري في اآلونة األخيرة بحق العديد 
من املواطنني السوريني والتي جتري خارج إطار 

القانون دون إذن أو مذكرات توقيف قضائية 
بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ واألحكام 

العرفية. واعتبرت املنظمات احلقوقية، في بيانها، 
أن تلك االجراءات تشكل انتهاكا لالعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان وللعهد الدولي اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية واإلعالن الدولي اخلاص بحماية 

جميع األشخاص من االختفاء القسري.
مؤكدة ادانتها بشدة ظاهرة االختفاء القسري 

للمعتقلني ملا تشكله من جرمية ضد الكرامة 
اإلنسانية وهدر للحقوق واحلريات األساسية غير 

القابلة للتصرف.

»القومي السوري« و»التجمع الكردي« و»التجمع الدستوري« بينها

 خطيب ومدرس اجلامع العمري في درعا ينفي إفتاءه باجلهاد 

6 أحزاب وجماعات تدعو املتظاهرين 
لعدم املطالبة بإسقاط النظام 

الصياصنة عبر التلفزيون السوري: أدركت 
متأخرًا أن هناك مؤامرة في سورية 

بي���روت � يو.بي.آي: دعت س���تة أحزاب 
وجتمع���ات س���ورية الى عدم طرح ش���عار 
اسقاط النظام خالل التظاهرات التي جتري 
في البالد ورفضت أي تدخل خارجي في شؤون 

بالدها.
ودع���ت القوى واألحزاب ف���ي بيان نقله 
املرصد الس���وري حلقوق االنسان أمس إلى 
»أعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف 
احلساسة والتمسك بالوحدة الوطنية للوصول 
إلى احلد األدنى من االستقرار الداخلي املطلوب 
املناس���بة للتوافق على  لتكوين األرضي���ة 
االصالح���ات املطلوبة وإطالق عملية احلوار 

الوطني حولها«.
وطالبت القوى في بيانها بإطالق س���راح 
جميع املعتقلني على خلفية األحداث احلالية. 
و»وقف كل أشكال استخدام العنف« وشددت 
»على س���لمية املظاهرات وحترمي استخدام 
السالح«، ودعت الى »عودة اجليش إلى مواقع 

انتشاره الطبيعية«.

كما طالبت املتظاهرين ب� »عدم طرح شعار 
إسقاط النظام في املظاهرات السلمية ألنه يؤدي 

إلى تعقيد الوضع ومينع احلوار املنشود«.
واعلنت هذه القوى ادانتها »لكل الدعوات 
املطالبة بأي تدخالت خارجية عربية كانت أم 

أجنبية وحتت أي مسمى صدرت«.
وقالت »إن حتقيق هذه الشروط في هذه 
اللحظة سيمنت اجلبهة الداخلية ويخلق أرضية 
مالئمة للبدء باحلوار الوطني ويش���كل سدا 
منيعا في مواجهة أي تدخل أجنبي في شؤون 

البالد«.
والقوى املوقعة على البيان: »حزب اإلصالح 
الدميوقراطي الوحدوي في سورية« و»اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني« واحلزب 
الس���وري القومي االجتماعي برئاس���ة علي 
حيدر و»التجم���ع الدميوقراطي الكردي في 
الدميوقراطي  سورية )البارتي(« و»التجمع 
الدميوقراطي  األشوري السوري« و»احلزب 

السوري«.

قال الشيخ أحمد الصياصنة خطيب ومدرس 
اجلامع العمري في درعا بعد أن س���لم نفسه 
للسلطات املختصة مس���تفيدا من املهلة التي 
حددتها وزارة الداخلية إنه أدرك متأخرا أن هناك 
مؤامرة ودعوات لسفك الدماء في سورية وما 
أدلى به من تصريحات لقنوات خارجية جاء 
قبل علمه بوجود السالح واملسلحني وعندما 
حترى األم���ر تغير املوقف وهو أخطأ كما أنه 
يشجب دعوات التحريض على الفتنة وترويع 
اآلمنني.. والذين استمروا في التظاهر مخربون 
وهدفهم إيصال البالد إلى املجهول وهم مرتبطون 
بأجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البالد 

وفقا لوكالة سانا.
وأض���اف الصياصن���ة خ���الل مقابلة مع 
التلفزيون السوري: إن اتصاال ورده من رجل 
اسمه محمد سرور زين العابدين وكان االتصال 
األول من لندن أما الثان���ي فكان من الرياض 
وق���ال له في االتصال األول نحن متأملون لكم 
وحزين���ون ونتمن���ى أن نكون إل���ى جانبكم 
وكثيرون سيتركون أعمالهم وسيذهبون إلى 

سورية ليشاركوا. 
وقال الصياصنة: أما االتصال الثاني فقال 
لي ملاذا أنتم ساكتون ومتراخون فأجبته بأننا 

لسنا ساكتني أو متراخني ولكننا خسرنا الكثير 
من الش���هداء وهذا األمر آملنا كثيرا فقال لي ال 
يا أخي اعتصموا وابقوا على االعتصام فقلت 
له إننا ال نس���تطيع أن نتحمل خسائر فادحة 
فأجابني بأنه فليذهب منا 40 أو 50 ألفا وأن هذا 
ليس بأمر مهم وأن دماءهم لن تذهب سدى وهي 
ليست رخيصة وقال لي أيضا بأنهم سيتصلون 
باحملافظات األخرى وهي ستؤازركم فقلت له 

بأن أحدا لم يؤازرنا. 
وتابع الصياصنة: عندها قال لي.. ال ألننا 
على اتصال مع احملافظات األخرى وس���وف 
تكون إلى جانبكم وعليكم أن تس���تمروا في 
االعتصام وأخبرني أيضا بأنه إذا فشلت الثورة 
في درعا فستفشل في بقية احملافظات فأجبته 
إننا ال نريد أن تقع مذابح وأن تس���فك الدماء 
ألن هذا األمر لي���س مقبوال وأن هدفنا هو أن 
تكون املظاهرات. وحول حتريضه على اجلهاد 
قال الصياصن���ة إن ذلك ليس صحيحا وأهل 
درعا يعرفون ذلك جيدا فأنا في كل مرة كنت 
أدعو إلى التهدئة وإلى أن نكون حضاريني في 
تظاهرنا وف���ي تصرفاتنا وما كنت أحث على 

التظاهر أو أدعو إلى اجلهاد.
دمشق ـ هدى العبود ـ بروين إبراهيم   ٭

املظاهرات تتجدد في جمعة »حماة الديار« وسقوط قتلى وجرحى.. ومدڤيديڤ يدعو األسد إلى االنتقال من مرحلة األقوال إلى األفعال

روسيا ترفض النظر في أي مشروع إدانة في مجلس األمن: سورية تختلف عن ليبيا

واض���اف »هن���اك كثير من 
املعلوم���ات املتناقضة« حول ما 

يحصل في البالد.
وتابع املتحدث انه لهذا السبب 
»نحض احلكومة على اعطاء اإلذن 
بالدخول في اسرع وقت للسماح 

لنا بتوضيح هذه القضايا«.
 واوضح كولفيل ان املفوضية 
العليا قررت ان ترسل هذه البعثة 
في السادس من يونيو، مع اقراره 

بعدم »تسوية« مسألة املوعد.
وقال »ال نزال نبحث االمر مع 

البعثة السورية« في جنيڤ.
من جهة اخرى، اكد املتحدث 
ان املفوضية التزال »قلقة للغاية 

حيال الوضع على االرض«.
واضاف ال نزال نتلقى معلومات 
حول استخدام مفرط للقوة ضد 

املتظاهرين.
لقد شاهدنا اش���رطة ڤيديو 
تظهر سقوط ضحايا واطالق نار 
في الشوارع، الفتا ايضا الى اعتقال 

ناشطني وتعذيب معتقلني.
وتابع »هناك ايضا مزاعم عن 
جرائم ارتكبتها مجموعات مسلحة 
ترعاها قوى خارجية او اشخاص 

يعملون حلساب النظام«.

في مدينة البوكمال على احلدود 
العراقية احرق املتظاهرون صور 
حسن نصر اهلل زعيم حزب اهلل 
ال���ذي اغضب خطاب���ه املناصر 
لالس���د هذا االسبوع في بيروت 
املتظاهري���ن، وأضافوا ان قوات 

االمن انسحبت من الشوارع.
وكشفت وس���ائل اإلعالم عن 
خروج عدة مظاه���رات في حي 
امليدان والقابون وبرزة في دمشق، 
وكذلك في بلدات املعرة وجرجنان 
وادلب في حماة والقامشلي وبلدات 
التابعة   عام���ودا والدرباس���ية 

حملافظة احلسكة الشرقية.
من جهتها، حضت املفوضية 
العليا حلقوق االنسان في االمم 
املتحدة اجلمعة السلطات السورية 
الس���ماح لبعثة تابعة لها  على 
بكشف حقيقة املزاعم حول جرائم 
ارتكبتها القوات السورية التابعة 

للنظام.
وقال املتحدث باسم املفوضية 
روب���رت كولفيل خ���الل مؤمتر 
صحاف���ي »لم نتل���ق حتى اآلن 
ردا من دمشق على طلب رسمي 
بالدخول ارس���لناه في السادس 

من مايو«.

ناري بينما كان على س����طح احد 
االبنية وهو يعلي التكبير« بحسب 

رئيس املرصد.
وقد اكد احد س����كان في بلدة 
الزبداني السورية ان قوات األمن 
أصابت خمس����ة أشخاص بعدما 
أطلق����ت النار عل����ى احتجاج في 
البلدة الواقع����ة قرب احلدود مع 

لبنان.
وذكر ساكن أن صوت إطالق نار 
سمع في مدينة حمص في وسط 
سورية أثناء احتشاد آالف احملتجني 
في األحياء الرئيسية بالبلدة رغم 
االنتشار األمني املكثف مما اسفر 
عن سقوط قتيل في حي اخلالدية 

وعدد من اجلرحى.
وقال شاهد آخر عبر الهاتف إن 
نحو 30 ألف سوري خرجوا في 
بلدة الرسنت الواقعة على بعد 20 
كيومترا إلى الشمال ورددوا شعار 

»الشعب يريد إسقاط النظام«.
وقال الشاهد »هذه اكبر مظاهرة 
في الرسنت حتى اآلن الن قرويني 
من مناطق قريبة ساروا إلى البلدة 

لالحتشاد في وسطها«.
وقال ناش����طون وزعيم قبلي 
لرويترز في اتص����ال هاتفي انه 

وذك����ر رئيس املرص����د رامي 
عبدالرحمن ان »ثالثة اش����خاص 
قتلوا عندما قام رجال االمن بتفريق 
تظاهرة في مدينة قطنا شارك فيها 
املئات«، واورد عبدالرحمن اسماء 

القتلى.
كما قال رئي����س املرصد »ان 
ثالثة متظاهرين على االقل قتلوا 
قبيل فجر اجلمعة في داعل )ريف 
درعا(، برصاص رجال االمن الذين 
اطلقوا النار عليهم عندما صعدوا 
الى اس����طح االبنية العالء صوت 

التكبير«.
وافاد شاهد عيان لوكالة فرانس 
برس ان »آالف االشخاص تظاهروا 
بعد منتصف الليل في داعل وهم 
يهتفون بشعارات حتيي اجليش« 
الى ان »عناصراجليش  مش����يرا 

املتواجدة لم تتدخل«.
واضاف »وبع����د قليل جاءت 
قوات االمن وفتحت النار عشوائيا 
مما اسفر عن مقتل ثالثة اشخاص 

وجرح 15 آخرين«.
كما توفي شخص في منطقة 
الزبداني اثناء تفريق تظاهرة جرت 
في املدينة،  وتوفي شخص آخر 
في مدينة جبلة عندما اصابه طلق 

خرجوا في حشد ضخم من مسجد 
العرفي.

وألقي القبض على نحو أربعني 
متظاهرا وقال نشطاء إن ما ال يقل 
عن أربعة أصيب����وا جراء اعتداء 
قوات االمن عليهم بالضرب، كما 
القوة  القوات الس����تخدام  جلأت 
ضد االحتجاج����ات التي اندلعت 
في الالذقية، بعدما ردد املواطنون 
ش����عارات مناهضة للنظام، فيما 
وردت تقارير مشابهة من مدينة 
حلب شمالي سورية حيث تظاهر 

قرابة 3500 شخص.
 وقال ناش����ط سوري لوكالة 
إنه مت  األنباء األملاني����ة )د.ب.أ( 
تش����ديد اإلج����راءات األمنية في 
العدي����د من املدن الس����ورية بعد 
أن خرجت العديد من املظاهرات 
املناهضة للنظام ليل أمس االول 
في حي القابون بدمشق ومنطقة 

باب السباع في حمص.
من جهته ذكر رئيس املرصد 
السوري حلقوق االنسان لوكالة 
فرانس ب����رس ان حصيلة قتلى 
»جمعة حماة الديار« ارتفعت الى 
ثمانية اشخاص في مدن سورية 

عدة.

لكن يب����دو في ه����ذه املرحلة أن 
احدى الدولتني ستس����تخدم حق 
النق����ض »الڤيتو«، وقال »نبحث 
م����ا اذا كان بامكانن����ا التفاوض 
بشأن النص حتى ميكننا حتقيق 
ش����يء، واذا استمرتا في الرفض 
فسنحاول ان ندفعه باالستعانة 
باالصوات التسعة ونأمل ان تتحمال 

مسؤوليتهما«.
الى ذلك جتددت املظاهرات في 
عدة مدن سورية أمس حتت عنوان 
»جمعة حماة الديار« وهو مطلع 
النشيد الوطني السوري ويشير 

الى اجليش.
وق����ال نش����طاء س����وريون 
الس����وريني  إن مس����ؤولي األمن 
استخدموا القوة والذخيرة احلية 
ضد آالف املتظاهرين الذين خرجوا 
للش����وارع في كل أنحاء سورية 
في االحتجاجات التي أطلق عليها 

»جمعة حماة الديار«.
وأطلق����ت قوات األم����ن النار 
ف����ي مدينة  املتظاهري����ن  عل����ى 
الساحلية وكذلك مدينة  بانياس 
احلسكة شرقي سورية، وفي دير 
الزور، أطلقت قوات األمن ذخيرة 
حية ص����وب املتظاهرين بعد أن 

عواص����م � وكاالت: تزامنا مع 
جتدد املظاهرات لالسبوع العاشر 
على التوال����ي تلبية للنداء الذي 
اطلقه منظم����و االحتجاجات في 
سورية حتت عنوان »جمعة حماة 
الدي����ار«، دعا الرئيس الروس����ي 
دميتري مدڤيديڤ نظيره السوري 
بشار االسد الى االنتقال من مرحلة 
االقوال الى مرحلة االفعال، في وقت 
أكد نائب وزير اخلارجية الروسى 
س����يرغي ريابكوف أنه لن يكون 
هناك قرار ضد سورية في مجلس 

األمن مشابها للقرار الليبي.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن 
ريابكوف قوله »إن روسيا لن تنظر 
حتى في نص مشروع قرار يصدر 
من مجلس األمن ضد س����ورية«، 
مش����يرا إلى أن »البي����ان النهائي 
ملجموعة ال� 8 لم يتضمن إصدار 
قرار ضد سورية وذلك بضغط من 
روسيا، مؤكدا أنها خطوة تدل على 

جناح الديبلوماسية الروسية«.
وشدد ريابكوف على أن الوضع 
في سورية يختلف بشكل مطلق 
عن الوضع في ليبيا، قائال »القيادة 
السورية تسعى إلى عمل إصالحات 
لذلك فإن الوضع ال يقيم بش����كل 

أحادي«.
وأضاف أنه ال يوجد أس����اس 
وال ميكن أن يوجد أس����اس لنقل 
هذه املسألة إلى مجلس األمن ألن 
سورية ال متثل تهديدا للمنطقة 
العاملى، واحلكومة قادرة  واألمن 
عل����ى معاجلة الوض����ع الداخلى 
بالسير على خط االصالحات التي 
أعلنتها، لكن ميخائيل مارغيلوف 
املبعوث اخلاص للرئيس الروسى 
إلى الدول األفريقية رئيس جلنة 
العالق����ات اخلارجية في مجلس 
االحتاد الروسي قال »إن الوضع 
في س����ورية ميكن أن يخرج عن 
السيطرة خالل األشهر القادمة في 
حال انعدام االصالحات، وانه في 
حال لم نر إصالحات خالل األشهر 
القادمة فإن الرئيس بشار األسد 

سيفقد السيطرة على البالد«.
من جهتها نقل����ت »رويترز« 
ع����ن مصدر مواك����ب الجتماعات 
قمة الثماني في فرنس����ا أن دول 
املجموعة لم تفاجأ بالغاء االشارة 
الى استصدار قرار من مجلس االمن 
الدولي حول س����ورية، واضاف 
املصدر مشيرا الى روسيا والصني 
»ما ميكن ان نقوله أن لدينا تسعة 
أصوات على االقل الستصدار قرار 
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املفوضية العليا 
حلقوق اإلنسان تعتزم 

إرسال بعثة تقصي 
في 6 يونيو وتطالب 
دمشق بالسماح لها 

بالدخول


