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احلكيم: تشبث بعض األنظمة 
بالسلطة سيولد حروباً أهلية طاحنة

سباق جمهوري الختيار منافس 
ألوباما في االنتخابات الرئاسية

باكستان تشكل جلنة للتحقيق 
في مقتل أسامة بن الدن

 بغــــدادـ  وكاالت: حذر عمار احلكيم، رئيس املجلس األعلى 
اإلســــامي في العراق، من أن »تشبث« بعض األنظمة العربية 

بالسلطة سيولد حروبا أهلية طاحنة.
وقــــال احلكيم في محاضرة أســــبوعية بحضور املئات من 
اتباعه مســــاء أمس االول إن »ما يجري من حتديات واستمرار 
سفك الدماء وانتهاك األعراض ميثل وصمة عار في جبني بعض 
األنظمة العربية اجلائرة وهو عامل سيرفع من عزمية الشعوب 

املغتصبة إراداتها والتواقة للحرية«.
وأضاف أن »استمرار نهج التعنت والتشبث بالسلطة لبعض 
األنظمة التي تواصل قمع شعوبها سيولد حروبا أهلية طاحنة 
خاصة إذا ما عمل هؤالء احلكام على متكني املتطرفني والقاعدة 
من شــــعوبهم من أجل مد فترة حكمهم أليام أو أسابيع وهو ما 

سيزيدهم عزلة«.
وذكر أن »هذه األحداث كلها دروس مهمة في أن إرادة الشعوب 
ال تقهر وعلــــى احلاكم أن يتنازل ويخرج من احلكم أمام إرادة 
شــــعبه قبل أن يرحل بطريقة ال تســــره«، ودعــــا احلكيم إلى 
»ضرورة االســــتمرار في تطبيق اإلصاحــــات التي ترقى إلى 
حتقيق طموحات الشعوب، والبد للجميع أن يعرف أن املنطقة 
العربية تعيش اليوم معادلة سياسية جديدة ليس كتلك التي 
كانت سائدة ســــابقا«. في غضون ذلك ذكرت مصادر أمنية أن 
شيخ عشيرة بارز قتل امس برصاص مسلحني بالقرب من منزله 
فــــي أحد أحياء مدينة الفلوجة ) 60 كلــــم غربي بغداد(، وقال 
مصدر في قيادة شرطة الفلوجة لوكالة األنباء األملانية)د.ب.أ( 
إن «مسلحني قاموا باغتيال الشــــيخ حميد محمد سمير شيخ 
عشيرة البو ذويب بالقرب من منزله في حي اجلوالن في مدينة 

الفلوجة والذو بالفرار«.

 عواصم ـ العربية نت ـ د.ب.أ: يســــابق جمهوريو الواليات 
املتحدة الزمن، إليجاد مرشح جمهوري للرئاسة، كفيل باستقطاب 
أصوات األميركيني ومنافسة املرشح الدميوقراطي الوحيد الرئيس 
باراك أوباما، في سباق االنتخابات الرئاسية األميركية املقررة 
شــــهر نوفمبر من العام املقبل، بحسب التقرير الذي بثته قناة 

»العربية« أمس األول.
ويعتقــــد اجلمهوريون أن املرشــــحني احلاليني عن احلزب 
اجلمهوري، والذين أعلنوا رســــميا اعتزامهم خوض الســــباق 
الرئاسي، كحاكم والية مينيسوتا السابق، تيم بولنتي، وحاكم 
والية ماساتشوستس السابق ميت رومني، والسفير األميركي 
السابق لدى الصني، جون هانسن، والنائبة اجلمهورية مشيل 
باكمن، غير مؤهلني ليكونوا منافسني أقوياء ألوباما. ويسعى 
اجلمهوريون إلى إقناع أسماء جمهورية أخرى، يعتبرونها أكثر 
قدرة على استقطاب اهتمام األميركيني، خلوض غمار التجربة 
االنتخابية، على غرار املرشحة اجلمهورية السابقة ملنصب نائب 
الرئيس، سارة بالني. وتوجه 6 من كبار ممولي احلزب اجلمهوري 
إلى والية نيوجيرسي، إلقناع حاكمها كريس كريستي بالترشح 
للرئاسة، فهو كفيل برأيهم أن يخلط جميع األوراق في املشهد 
االنتخابي، إال أن كريستي صرح بعدم استعداده ملثل هذا املسؤولية، 
قائا: »ال أشعر من صميم قلبي بأنني جاهز ألكون رئيسا«. في 
املقابل، أبدى ممولون جمهوريون آخرون اهتماما باستقطاب كل 
من النائب اجلمهوري من والية وسكنســــن، بول راين، وحاكم 
والية تكساس ريك بيري، باعتبارهما خير ممثلني عن احلزب 
اجلمهوري في انتخابات الرئاسة، والتي لم تكتمل مامحها بعد.
وفي الغضون بدأ رومني املرشــــح اجلمهوري األوفر حظا على 
ما يبدو حملته االنتخابية رسميا ظهر أمس في نيوهامبشير، 
وكان رومني شكل في أبريل املاضي جلنة استكشافية، اعتبرت 

اخلطوة األولى نحو حملة ذات طابع رسمي أكبر.
من جهتها، تطلق كل من سارة بالني وميشال باكمان حمات 
في االوساط احملافظة، وهما امرأتان متساويتان في اجلمال ولهما 
معا 10 أوالد لكن النقطة الســــلبية هي ان ذلك سيطرح مشكلة 

في االنتخابات الرئاسية االميركية في 2012.
حيث يبدو ترشــــح امرأتني من احلزب نفســــه واالجتاهات 
نفســــها صعب التصور في بلد لم تفز فيه اي امرأة بالترشح 
عن حزبها للســــباق الى البيت األبيض. لكن احمللل السياسي 
الري ســــاباتو يرى ان املجال السياسي اجلمهوري مفتوح مبا 

فيه الكفاية لبالني وباكمان.
وقال ساباتو االســــتاذ في جامعة فيرجينيا ان »كل واحدة 
منهما ميكن ان تكون مرشــــحة«. وقد أكدت باكمان النائبة عن 
مينيسوتا في مجلس النواب انها ستعلن نواياها الشهر احلالي في 
ايوا )وسط(. وصرحت لشبكة »سي ان ان«، »لو قررت الترشح 
فللفوز«. وللمرأتني االجتاه السياســــي الشعبوي نفسه. حيث 
تعــــارض باكمان االجهاض مثل بالني وتدافع عن القيم الدينية 
واألســــرة والعمل احلر. وقالت باكمان التــــي تتزعم مجموعة 
النواب احملافظني من حزب الشاي في مجلس النواب »ال شك في 
ان اجلمهوريني سيقدمون في 2012 عددا من املرشحني ملنافسة 
الرئيس )باراك( اوباما«. وتؤكد باكمان )55 عاما( ان املنافسة 
السياســــية مع بالني ال تؤثر على عاقاتها باملرشحة السابقة 
ملنصب نائب الرئيس جون ماكني. وصرحت لقناة »اي بي سي«، 

»احب سارة بالني كثيرا وال اعتبرها خصما بل صديقة«.

إسام آباد ـ أ.ش.أ: شكل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف 
رضا جياني جلنة للتحقيق في وجود أسامة بن الدن في باكستان 
والغــــارة التي نفذتها قوة أميركية خاصة في مدينة أبوت آباد 
وأسفرت عن مقتله، إال أن تشكيل اللجنة قوبل بانتقاد من زعيم 

حزب املعارضة الرئيسي في باكستان نواز شريف.
وصرح مسؤولون مبكتب رئيس الوزراء بأن اللجنة ستضم 
خمسة أعضاء برئاسة القاضي جواد إقبال من احملكمة االحتادية 

العليا.

فرنسا مستعدة لتنظيم مؤمتر سالم
حول الشرق األوسط قبل نهاية يوليو

من موسكو الشهر املاضي.
وأشارت الصحيفة الى انه في 
الوقت الذي تعتقد فيه اخلارجية 
ان ليدرمان يتحمل املسؤولية كاملة 
عن واقعة طرده من موسكو فقد 
مت حتذيره أكثر من ثاث مرات من 
قبل احلكومة الروسية فيما يتعلق 
بسلوكه، غير ان كبار املسؤولني 
في اجليش رأوا فـــي هذا القرار 
رسالة واضحة الى تل ابيب من 

قبل احلكومة الروسية.
وأضافت الصحيفة على موقعها 
االلكتروني ان احملادثات التي متت 
بني مسؤولني فى اجليش ونظرائهم 
من اخلارجية اإلسرائيلية شهدت 
احتداما في الرأي بني الطرفني و 
اعتراض املســـوؤلني في اجليش 
حيال تصريحات اخلارجية التي 
جاءت لتحمل ليدرمان املسؤولية 
كاملـــة عـــن واقعة طـــرده من 

موسكو.

ملشروع عباس ان يطلب اعترافا 
دوليا بالدولة الفلســـطينية في 
سبتمبر أمام األمم املتحدة، وهو 
انقساما في صفوف  خيار يثير 
املجموعة الدولية، وأضاف الرئيس 
اإلســـرائيلي »هناك خافات بني 
الدول األوروبية، اوروبا ليست 
متحدة في هذا امللـــف، لذلك آن 
االوان حملاولـــة التأثيـــر علـــى 
ذلك«، وقال »من املستحيل دعم 
إقامة دولة فلســـطينية من دون 
األخذ باالعتبار مشاكل إسرائيل 

األمنية«.
وفي شأن إسرائيلي ذكرت 
صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية 
امــــس ان خافا فــــى وجهات 
النظر وقع بني مســــؤولني في 
اجليش واخلارجية بإسرائيل 
بشــــأن مابسات وتوابع طرد 
الكولونيل فادمــــني ليدرمان 
امللحق العسكري االسرائيلي 

عواصم ـ أ.ف.پ: اعلن وزير 
اخلارجية الفرنسي أالن جوبيه في 
رام اهلل أمس ان باده مســـتعدة 
لتنظيم مؤمتر ســـام قبل نهاية 
يوليو املقبل بهدف إعادة إطاق 
الســـام املجمدة بني  مفاوضات 
الفلسطينيني واســـرائيل، وقال 
جوبيه في ختام لقاء مع رئيس 
الوزراء الفلسطيني سام فياض 
انه ســـلمه هذا االقتراح وكذلك 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس 

أمس األول.
وقال جوبيـــه »إذا تلقينا اثر 
هذه املبادرة ردود فعل ايجابية، 
فسنكون مستعدين على أساس 
الرباعية حول  دعوة من اللجنة 
الشرق األوسط، لتنظيم مؤمتر في 
باريس قبل نهاية يوليو ال يكتفي 
مبجرد جمع املانحني وامنا ميكن ان 
يكون مؤمترا سياسيا أوسع يشمل 
عمليـــة التفاوض هذه«، وجاءت 
لقـــاءات جوبيه مع املســـؤولني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني في 
زيارة تســـتمر لثاثـــة ايام في 
محاولة إلعـــادة إطاق محادثات 
السام املتعثرة بسبب االستمرار 

في بناء املستوطنات.
الى استئناف   ودعت فرنسا 
عاجل للمفاوضات التي تعثرت بعد 
أسابيع من انطاقها في سبتمبر 
2010 بعد انتهاء جتميد إسرائيلي 
جزئي للبناء في املســـتوطنات، 
واعلن جوبيه ان احملادثات يجب 
ان تكـــون على مرحلتني يتم في 
االولى مناقشـــة حدود 1967 مع 
افتـــراض ان اتفاق احلل النهائي 
سيكون فيه تبادل لألراضي متفق 
عليه من اجلهتني، ويجب ان تنتهي 
املرحلة األولـــى في غضون عام 
من بدئها ملناقشة قضية القدس 

والاجئني الفلسطينيني.
مـــن جهتـــه ابـــدى الرئيس 
االسرائيلي شمعون بيريز امس 
اســـتعداده للقاء رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمود عباس في 
روما فـــي مناســـبة االحتفاالت 
بالذكرى املائة واخلمسني لتوحيد 

ايطاليا.
وقال بيريـــز إلذاعة اجليش 
اإلســـرائيلي »نقيـــم عاقات مع 
السلطة الفلسطينية وإذا التقيته 
في روما فسأحتدث معه وسأصافحه 
كما يحصل بني ممثلي اطراف تقيم 
»عاقات ودية«، وتطرقت االذاعة 
ايضا الى احتمال عقد »قمة« بني 
بيريز وعبـــاس ونائب الرئيس 

األميركي جو بايدن.
من جهة أخرى اكد بيريز ان 
زيارته تندرج في اطار اجلهود التي 
يبذلها املسؤولون اإلسرائيليون 
إلقناع الدول األوروبية بالتصدي 

رئيس احلكومة الفلسطينية سام فياض ووزير خارجية فرنسا آالن جوبيه في مؤمتر صحافي في رام اهلل      )رويترز(

أنقرة ترهن عودة العالقات مع إسرائيل
باالعتذار وتعويض ضحايا »أسطول احلرية«

أنقرة ـ أ.ش.أ: رهن وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو عودة العالقات بني بالده وإسرائيل إلى طبيعتها 
السابقة بتقدمي إسرائيل اعتذارا رسميا والتعويضات الالزمة ألسر ضحايا الهجوم على سفينة »مرمره 

الزرقاء« التركية ضمن أسطول احلرية لغزة العام املاضي ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنني أتراك. وقال أوغلو، 
في مقابلة مع قناة »تي جي أر تي« التركية امس االول، إنه يجب أال يتوقع أحد عودة العالقات مع إسرائيل 
قبل تقدمي االعتذار والتعويضات، الفتا إلى أن إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون الدولي، وهو ما يهدد األمن 
اإلقليمي وأمن إسرائيل نفسها. وحول تهديد إسرائيل بالهجوم على أسطول احلرية الثاني، الذي من املقرر 
أن يتوجه الى غزة نهاية يونيو اجلاري أعرب أوغلو عن أمله في أال تكرر إسرائيل مثل هذا اخلطأ في املياه 

الدولية، وأال تواصل احلكومة اإلسرائيلية إصدار التصريحات التحريضية. وتابع وزير اخلارجية التركي أنه 
يبدو أن إسرائيل أعطت نفسها احلق في انتهاك القانون الدولي، معربا عن اعتقاده بأنها لن جترؤ على تكرار 

ما قامت به العام املاضي، في املياه الدولية للبحر املتوسط.

العملية العسكرية املستمرة في الرسنت وتلبيسة واحلراك توقع 70 قتيالً ودعوات للتظاهر اليوم حتت شعار »جمعة أطفال احلرية«

كلينتون: شرعية األسد »نفدت تقريبًا«.. وتركيا: لن نترك سورية وحدها
لفترة قصيرة«.

كما خرجت مظاهرات أخرى في 
عدة مناطق من الباد مساء أمس 
األول في دير الزور والقامشــــلي 
وادلب وجسر الشغور والاذقية 
وفــــي بلدتي دوما وحرســــتا في 

ضواحي دمشق.
أعلــــن املصدر ان  املقابل،  في 
السلطات السورية أفرجت عن مئات 
السجناء السياسيني بعد العفو الذي 

اصدره الرئيس بشار االسد.
 وقــــال عبدالرحمن ان معظم 
افرج عنهم كانوا محتجني  الذين 
من ضواحي دمشق ومدن بانياس 
الى  وحمص والاذقية باإلضافة 
درعا في اجلنوب ومنطقة احلسكة 

في الشرق.
وذكر ان احلقوقيني ينتظرون 
االفراج عن جميع الذين سجنوا في 
سورية. وتقدر املنظمات احلقوقية 
ان أكثر من عشــــرة االف شخص 
اندالع االحتجاجات  اعتقلوا منذ 

في منتصف مارس.
من جهته، دعا وزير اخلارجية 
الروســــي ســــيرغي الفروف إلى 
ضرورة وضع حد ألي محاوالت 
النظام بسورية، معتبرا  لتغيير 
أنه من شأن هذه احملاوالت توليد 

عواقب كارثية على املنطقة.
ونقلت وسائل إعام روسية عن 
الفروف قوله في مؤمتر صحافي 
البلغاري  مشــــترك مع نظيــــره 
نيكوالي مادينوف في موســــكو 
»هناك مثل هذه احملاوالت ونحن 
نرى انه من الضروري وضع حد لها 
وهذا باملوازاة مع العمل بإصرار مع 
القيادة السورية من أجل اإلسراع 

بإجراء اإلصاحات«.
وأضــــاف أن محاوالت زعزعة 
اســــتقرار ســــورية »وهي دولة 
محورية في منطقتها ستؤدي إلى 

عواقب كارثية«.
وقال ان القيادة الروسية تنظر 
بارتياح إلى العفو العام الذي أعلنته 
الســــلطات في ســــورية واقتراح 
تعديل الدستور. ودعا إلى ضرورة 
أن تستجيب املعارضة السورية ملا 

تقترحه وتفعله السلطة.

من جهة اخرى سمع اطاق نار 
في تلبيســــة الى جنوب الرسنت، 
بحسب الشاهد. وقال الشاهد »يقوم 
عناصر امن بزي اجليش بعمليات 
تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع 
عليه ايديهم، من برادات واجهزة 
تلفزيــــون وســــيارات«. وبلغت 
حصيلة العملية العســــكرية في 
بلدتي الرسنت وتلبيسة املستمرة 
منذ االحد نحو 70 شــــخصا على 

االقل بحسب النشطاء.
في غضــــون ذلك، افاد املرصد 
السوري حلقوق االنسان بان قوات 
االمن اوقفت اخلميس لفترة قصيرة 
اربعة تاميذ كانوا يشاركون في 
تظاهرة فــــي مدينة حمص. وقال 
رئيس املرصد رامي عبدالرحمن 
ومقره في لندن، ان تاميذ املعاهد 
والثانويات الذين تتراوح اعمارهم 
بني 13 و17 سنة، ساروا مبناسبة 
الدراســــية في احد  السنة  نهاية 
شوارع حمص، ورددوا شعارات 
تدعــــو الى احلرية ورفعوا اعاما 
سورية. وقال ان »قوات االمن فرقت 
اربعة منهم  املتظاهرين واوقفت 

العســــكرية فــــي بلــــدات احلراك 
مبحافظة درعا والرسنت وتلبيسة 
التابعتني حملافظة حمص. فيما أعلن 
رئيس املنظمة السورية حلقوق 
االنسان لـ»رويترز« عمار القربي 
أمس ان القوات الســــورية قتلت 
تســــعة مدنيني في بلدة احلراك 

التابعة لدرعا.
وقال القربي ان التسعة قتلوا 
برصــــاص قناصة وخال اقتحام 
منازل في احلراك حيث نشــــرت 

دبابات هذا االسبوع.
ومن بني القتلــــى ثاثة اطباء 
وطبيب اســــنان وطفلة عمرها 11 

عاما.
وفي الرسنت، نقلت وكالة االنباء 
الفرنسية عن ناشط حقوقي اعانه 
مقتل 15 مدنيا برصاص قوات االمن 

السورية.
وقال الناشــــط الــــذي اكد انه 
ميلك الئحة اســــمية للقتلى »قتل 
15 مدنيا برصاص رشاشات ثقيلة 
استهدف املدينة«. واضاف ان قوات 
االمن منعت دخول اي مســــاعدة 

للمدينة.

في اجلدل حول العلمانية او فصل 
الدين عن الدولة.

واكد البيان ايضا انه يتعهد بان 
»سورية املستقبل ستحترم حقوق 
االنسان وســــتكون دولة مدنية 
تقوم على مبدا فصل الســــلطات 
وتعتمد الدميوقراطية واالحتكام 

الى صناديق االقتراع«.
وناشــــد البيــــان »الشــــعوب 
العربيــــة وجامعة الدول العربية 
ومنظمة املؤمتر االسامي حتمل 
مسؤولياتهم القانونية واالخاقية 
لوقف انتهاكات حقوق االنسان«.

واشار اخيرا الى انتخاب »هيئة 
استشــــارية مهمتها اختيار هيئة 
تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية 

حلشد الدعم للداخل«.
البيان  ومباشــــرة قبل تاوة 
اخلتامي انتخــــب املؤمترون هذه 
الهيئة االستشارية حيث تنافست 
قائمتان فازت بنهاية االنتخابات 
قائمة تضم ممثلني عن كافة شرائح 
املشاركني بأكثرية 80% مقابل %20 

لقائمة مستقلني.
مبوازاة ذلك استمرت العملية 

الى االستقالة الفورية من جميع 
مناصبه وتسليم السلطة حسب 

االجراءات املرعية الى نائبه«.
ودعا البيان ايضا »الى انتخاب 
مجلس انتقالي يضع دستورا ثم 
تتم الدعوة الى انتخابات برملانية 
ورئاســــية خال فترة ال تتجاوز 
العام ابتداء من استقالة الرئيس« 

السوري.
البيــــان اخلتامي  اكــــد  كمــــا 
»االستمرار في دعم ثورة شعبنا 
حتى حتقيق اهدافها مصرين على 
اركانها الوطنية: احلفاظ على وحدة 
التراب الوطنــــي ورفض التدخل 
االجنبي، مشددين على ان الثورة 

ال تستهدف اي فئة معينة«.
واشار البيان الى ان »الشعب 
السوري يتكون من قوميات عديدة 
عربية وكردية وكلدو اشــــورية 
وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت 
احلقوق املشــــروعة واملتساوية 
لكل املكونات في دستور سورية 
اجلديدة«، داعيا »الى الدولة املدنية 
القائمة على ركائز النظام البرملاني 
التعــــددي« متجنبا بذلك الدخول 

»األناضول« التركية عن أردوغان 
قوله في مقابلة تلفزيونية امس 
االول ان املعارضة السورية عقدت 
اجتماعا في انطاليا ولم يســــأله 
األسد عن سبب هذا االجتماع في 
تركيا، مضيفا »وان ســــألني فإن 
جوابي واضح، ان أبوابنا ستكون 
أراد داعموه )األسد(  مفتوحة ان 
االجتماع ايضا في تركيا«. وقال 
أردوغان انه اتصل باألســــد قبل 
يومني واقترح عليه وجوب اتخاذ 
خطــــوة جريئة واطاق ســــراح 

السجناء السياسيني.
وفي السياق نفسه، دعا مؤمتر 
فــــي بيانه  الســــورية  املعارضة 
الرئيس السوري بشار  اخلتامي 
الفورية«  الى »االســــتقالة  االسد 
والى »تسليم السلطة الى نائبه«، 
العمل على »اسقاط  مكررا عزمه 

النظام«.
وجاء في البيان الذي تلي في 
ختــــام اعمال »املؤمتر الســــوري 
للتغيير« ان املجتمعني »يلتزمون 
برحيل بشــــار االســــد واســــقاط 
النظام ودعــــم احلرية ويدعونه 

عواصــــم ـ وكاالت: تزامنا مع 
اختتام املعارضة السورية مؤمترها 
في انطاليا أمس، جتددت الدعوات 
للتظاهر اليوم حتت شعار »جمعة 
أطفال احلريــــة« تكرميا لألطفال 
الذين قتلوا منذ اندالع املظاهرات 

في مارس املاضي.
مــــن جهتهــــا، أكــــدت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركيــــة هياري 
كلينون أن العالم ال يتخذ موقفا 
موحدا بشأن سورية وأضافت ان 
شــــرعية الرئيس السوري بشار 

األسد »شارفت على االنتهاء«.
من جهته، أكد وزير اخلارجية 
التركية داود أوغلو أمس ان تركيا 
لن تترك سورية وحدها نافيا أن 
تكــــون باده غيــــرت موقفها من 
سورية وبدأت تتركها في أزمتها 

وحدها.
وقال داود أوغلو ملوقع صحيفة 
»زمان« التركية ردا على ما يقال 
عن أن اجتماع مجموعات سورية 
معارضة في أنطاليا يعني ان تركيا 
تتخلى عن اإلدارة السورية قال ان 
اجتماعا آخر عقد في أنطاليا في 
الوقت نفسه لشخصيات مؤيدة 

للنظام السوري.
وأضــــاف انه مــــادام ال يوجد 
عنصر إهانــــة فيمكن للجميع أن 
يلتقوا فــــي أي مكان فــــي تركيا 
وهذا ال ميكن منعــــه في بلد حر 
ودميوقراطي، وأشار إلى أن تركيا 
تتعاون مع سورية بشكل وثيق 
لتجاوز االضطربــــات فيها، وقال 
ان باده أقامت »عاقات حب« مع 
اجلمهور الســــوري وعاقات ثقة 

مع اإلدارة السورية.
لكنه أضاف »نريد أن نحافظ 
علــــى األمريــــن: أن نحافظ على 
موقعنا في قلوب الشعب السوري 
واملساعدة في حل املشاكل في الباد 
من خال احلفاظ على عاقة الثقة 

مع اإلدارة السورية«.
وكان رئيس احلكومة التركية 
رجب طيب أردوغان اكد ان أبواب 
باده مفتوحة أمام داعمي الرئيس 
الســــوري بشار األســــد كما أمام 
أنباء  معارضيه. ونقلــــت وكالة 

)أ.ف.پ ورويترز( .. ومؤيدون له جتمعوا امام مقر انعقاد مؤمتر املعارضة امس  معارضون لألسد يهتفون بعد انتهاء مؤمترهم في أنطاليا

املعارضة السورية 
تنتخب هيئة 

استشارية وتدعو 
الرئيس لالستقالة 

فوراً

ميشال باكمان سارة بالني


