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دمشق ترسل تعزيزات عسكرية إلى جسر الشغور بعد مقتل 120 من أفراد األمن

فرنسا تتحدى »الڤيتو« الروسي وتدعو إلدانة سورية وجناد يندد بالتدخالت األميركية
تشييع جثامني عدد من األشخاص 
الذين س����قطوا برصاص القوات 
اإلسرائيلية على خط وقف إطالق 
النار في اجلوالن السوري احملتل، 
عندما حاولت مجموعة من الشبان 
اجتياز الشريط الشائك في ذكرى 
النكس����ة مطالبني بااللتزام بحق 
العودة املنصوص عليه في قرارات 
األمم املتحدة والسيما القرار رقم 
194. وميلك جبريل آالف املقاتلني 
املس����لحني بأس����لحة ثقيل����ة في 
لبنان، كما أن تنظيمه املسلح له 
مقرات مهمة في سورية وهو من 
بني املنظمات الفلس����طينية التي 
تتلقى دعما ماليا وسياس����يا من 

إيران بحسب رويترز.
من جهة أخرى، اتهمت الواليات 
الس����ورية  املتح����دة احلكوم����ة 
بالوق����وف وراء محاوالت اقتحام 
محتج����ني خلط����وط الفصل بني 
القوات اإلسرائيلية والسورية في 
اجلوالن احملتل. وأكد املتحدث باسم 
اخلارجية األميركية مارك تونر أن 
هذه احملاوالت لن تصرف انتباه 
العالم عما يرتكبه النظام السوري 

ضد شعبه في الداخل.
وقال تونر: »بالطبع ش����عرنا 
بانزعاج شديد إزاء محاوالت اختراق 
خطوط الفصل بني القوات، ما أسفر 
عن سقوط قتلى وجرحى، ونحن 
ندين ما يبدو أنه محاولة من قبل 
احلكومة السورية للتحريض على 
هذه احملاوالت وتشتيت االنتباه 

عن أمورها الداخلية«. 
في غضون ذلك، أعلن مصدر 
ديبلوماسي تركي لفرانس برس 
ان نحو اربعني سوريا جلأوا الى 
تركيا نهاية االسبوع املاضي هربا 
من القمع مشيرا الى وفاة احدهم 

متأثرا بجروحه خالل نقله.
وأوضح املصدر طالبا عدم كشف 
هويته ان »رجال مصابا بالرصاص 
فارق احلياة في سيارة االسعاف 
التي كانت تنقله نحو مستشفى 
في تركيا بعد عبوره احلدود في 
حالة خطيرة« في محافظة هطاي 

)جنوب(.
وأض����اف ان بني األش����خاص 
الذين عبروا  الواحد واألربع����ني 
احلدود متت معاجلة نحو عشرين 
منهم بإصابات مختلفة ملشاركتهم 
على ما يبدو في حركة االحتجاج 
ضد النظام السوري شمال غرب 
سورية. وقد وصلت دفعة اولى من 
اكثر من 200 الجئ سوري الى تركيا 
في ابريل.  ونقلوا الى مخيم اقامه 
الهالل االحمر التركي في يايالداجي 

في محافظة هطاي.
واكد املصدر »اليوم هناك في 
املجموع 259 الجئا سوريا في تركيا 

35 منهم في املستشفى«.

شرق جسر الشغور التي »حلقت 
فوقها مروحيات طوال الليل«.

م����ن جهتها، ذك����رت صحيفة 
الوط����ن القريبة من الس����لطة ان 
امنية وعسكرية واسعة  »عملية 
النطاق ستش����ن في قرى منطقة 
جسر الشغور، بعد معلومات عن 

وجود مئات الرجال املسلحني«.
لكن اثنني من الناش����طني في 
املنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس 
برس من نيقوسيا، نفيا املعلومات 
عن »عصابات مسلحة«، مؤكدين ان 
عناصر الشرطة قتلوا خالل عصيان 
ف����ي مقر قيادة األم����ن في املدينة 

الواقعة في محافظة إدلب.
كذلك أكد بيان نشر على موقع 
فيس بوك ويحمل توقيع »سكان 
جسر الشغور« ان مقتل الشرطيني 
واجلنود هو نتيجة االنشقاقات في 
اجليش، وانه ال وجود للعصابات 

املسلحة في املنطقة.
ف����ي مكان آخر، ق����ال عدد من 
الفلسطينيني الالجئني في سورية 
إن مسلحني من اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلس����طني القيادة العامة 
التي يتزعمها أحمد جبريل فتحوا 
النار مساء أمس االول في مخيم 
اليرموك لالجئني الفلسطينيني على 
حشود من اجلماهير كانت تشيع 
قتلى الشريط احلدودي للجوالن 
الذين س����قطوا بنيران  السوري 

القوات اإلسرائيلية أمس األول.
وأكد ع����دد م����ن األهالي أن 4 
أشخاص على األقل قتلوا برصاص 
حرس »مجم����ع اخلالصة« التابع 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
العامة، وأصيب أكثر من  القيادة 
25 شخصا وأضرمت النيران في 
س����يارات وإطارات وس����ط حالة 
م����ن الفوضى وذلك بعد مراس����م 

أكد وزير اخلارجية التركي أحمد 
داود أوغل����و أم����س ان احلكومة 
التركية ال تس����عى إلى إقامة أي 

اتصال مع املعارضة السورية.
ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية 
لألنباء ع����ن داود أوغلو قوله ان 
حكومة بالده »تنظر إلى احلكومة 
الس����ورية عل����ى انه����ا نظيرتها 
الشرعية« لذا فإن أنقرة »ال تسعى 
إلى الش����روع ف����ي أي اتصال مع 

جماعات املعارضة« السورية.
وأوضح »نحن نتابع عن كثب 
التطورات في سورية فهي بلد مهم 
في املنطقة وأحد أهم الدول املجاورة 
الت����ي لدينا معها عالقات متعددة 

األبعاد على مر السنني«.
وتابع داود أوغل����و »هذا هو 
السبب الذي يجعلنا نعلق أهمية 
كبيرة على احلفاظ على الس����الم 
االجتماعي واالستقرار في سورية 
فض����ال ع����ن حتقي����ق التطلعات 
الش����رعية للش����عب في اإلصالح 

وإرساء دميوقراطية أكبر«.
في هذه األثناء، اجتهت ناقالت 
جند الى جسر الشغور، األمر الذي 
اثار مخاوف ناش����طني في مجال 
ازدياد اعمال  حقوق اإلنسان من 

القمع قسوة ووحشية.
وفي املقابل، وجه ناش����طون 
ينادون بالدميوقراطية عبر موقع 
فيس ب����وك للتواصل االجتماعي 
دعوة الى تظاهرات حتت مسمى 
»ثالثاء النهضة«، مطالبني اجليش 
املدنيني م����ن »عمالء«  بحماي����ة 

النظام.
وقال ناشط ان »13 ناقلة تتجه 
الى مدينة جس����ر الشغور« التي 
يقوم اجليش بعمليات متش����يط 
فيها منذ الس����بت. واضاف »لقد 
انطلقت من حلب« الواقعة شمال 

� وكاالت: اعلن وزير  عواصم 
اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه ان 
الغربية مستعدة  فرنسا والدول 
الڤيت����و  للمخاط����رة مبواجه����ة 
الروس����ي في مجلس االمن وأنها 
س����تطلب االقتراع على مشروع 
ق����رار يدي����ن س����ورية لقمعه����ا 
الوحش����ي لالحتجاجات املطالبة 
بالدميوقراطي����ة عل����ى الرغم من 
احتمال ان تس����تخدم روسيا حق 

النقض )الڤيتو(.
وقال جوبيه ان الرئيس السوري 
بشار االسد فقد شرعيته لالستمرار 
في احلكم وانه ح����ان الوقت ألن 
يجعل مجلس االمن الدولي آراءه 
معلنة. واضاف قائال في كلمة القاها 
في مركز ابحاث في واشنطن بعد 
يوم من احملادثات مع مس����ؤولني 
أميركيني من بينهم وزيرة اخلارجية 
هيالري كلينتون »املوقف واضح 
جدا. في سورية عملية االصالح 
ميتة ونعتقد ان بشار فقد شرعيته 

حلكم البالد«.
وقال الوزير الفرنسي »نعتقد � 
كلنا معا � اننا يتعني علينا االن أن 
منضي قدما ونوزع مشروع القرار 
هذا في مجلس االمن« مضيفا انه 
يعتقد ان القرار قد يحصل على 11 
صوتا مؤيدا على االقل في املجلس 

املؤلف من 15 عضوا.
وقال جوبيه ان عروض االسد 
األولية لتنفيذ إصالحات شجعت 
الدول الغربية على وقف انتقاداتها 
له لكن من الواضح االن أن احلكومة 
السورية لن تسلك طريق التغيير. 
وصاغت فرنسا وبريطانيا وأملانيا 
والبرتغال مشروع القرار الذي يدين 
اعمال العنف التي يقوم بها نظام 
الرئيس بشار االسد ويطلب منه 
الفرق  امام  فتح املدن الس����ورية 
االنسانية. واعتبر الوزير الفرنسي 
الذي كان يتكلم باإلجنليزية امام 
محللني وديبلوماسيني في معهد 
بروكينغز لالبحاث، ان هذا النص قد 
يحصل على تأييد 11 صوتا من اصل 
15 في مجلس االمن الدولي الذي 
تتمتع خمس دول فيه بحق النقض 
الص����ني والواليات املتحدة  وهي 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وأض����اف »نعلم ان روس����يا 
ستستعمل على االرجح حق النقض 
ضد اي قرار حول سورية.. في حال 
الڤيتو سوف يتحملون  اختاروا 
مسؤوليتهم. في حال رأوا ان هناك 
11 صوتا مع الق����رار قد يغيرون 
رأيهم. هناك اذن مخاطرة ونحن 
مستعدون لها«. هذا وفي وقت ندد 
الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد في مؤمت����ر صحافي عقده 
في طهران ب� »تدخالت« الواليات 
املتحدة وحلفائها بشؤون سورية، 

)أ.ف.پ( صورة مأخوذة عن التلفزيون السوري ألحد اجلنود الذين قتلوا على يد»العصابات االرهابية«   

أزمة سياسية بني تركيا والنمسا

أنقرة تستضيف قيادة الناتو في إزمير

األكراد ينشطون للحصول على متثيل 
أفضل في البرملان التركي

عواص����م � وكاالت: أعلن وزير الدفاع التركي 
وجدي غون����ول ان قاعدة ازمير اجلوية التابعة 
حللف شمال األطلسي )ناتو( ستتحول إلى مركز 

قيادة للقوات البرية للحلف.
وقال غونول، في تصريحات في مدينة انطاليا 
التي يخوض فيها االنتخابات البرملانية مرشحا عن 
حزب العدالة والتنمية احلاكم، ان بالده متسكت 
بإعادة هيكلة القاعدة من اجل إعطاء مدينة ازمير 
صبغة دولية، مشيرا الى أنه مت إجناز بعض العمل، 
بعد كفاح من أجل حتقيق هذا الهدف، وسيتم نقل 
القوات البري����ة للناتو الى القاعدة بعد ان كانت 

مركز قيادة للقوات اجلوية للحلف.
وكان احللف يرغب ف����ي إغالق قاعدة إزمير 
اجلوي����ة العام املاضي والتي كانت أحد مركزين 
للقي����ادة ثانيهما في الريس����ا في اليونان ضمن 
خطة لتقليص مراكز قيادة احللف،  إال ان تركيا 
متسكت ببقاء القاعدة ضمن عدد آخر من الشروط 
حتى توافق على اختيار أندرس فوغ راسموسن 

سكرتيرا عاما للناتو.
في موضوع آخر، تصاعدت حدة التصريحات 
املتبادلة بني النمسا وتركيا على خلفية اعتراض 
أنقرة على ترشيح ڤيينا لوزيرة خارجيتها السابقة 
أورزوال بالس����نك عضو حزب الشعب احملافظ 
املشارك في احلكومة االئتالفية احلالية ملنصب 
أمني عام منظمة األمن والتعاون في أوروبا التي 

يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة ڤيينا.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
النمساوي ميخائيل شبندل إجر عن أنه أجرى عدة 
اتصاالت هاتفية مع نظيره التركي أحمد داوود 
أوغلو فور إعالمه من قبل الرئاس����ة الليتوانية 
احلالي����ة للمنظمة بوصول خطاب رس����مي من 
اخلارجية التركية يتضمن االعتراض على املرشحة 
النمس����اوية، كما كش����فت مصادر وثيقة الصلة 
بالرئاسة النمساوية النقاب عن اتصال الرئيس 
هاينس فيشر بنظيره التركي عبداهلل غول الذي 

وقف خلف قرار اخلارجية التركية.

ديار بكر � أ.ف.پ: يتوقع ان يعزز القوميون 
األكراد متثيلهم في البرمل����ان التركي بعد حملة 
ناشطة لالنتخابات التشريعية، االحد املقبل، لكن 
في اجلبال يبقي املتمردون الضغط شديدا على 
انقرة. وفي ديار بكر كبرى مدن جنوب ش����رق 
البالد حيث يشكل األكراد غالبية السكان، يتردد 
صدى األناشيد الكردية في الشوارع حيث ميكن 
رؤية االعالنات االنتخابية باللغة الكردية في كل 
مكان. وفي الواقع لم يعد الشبان يخفون تعاطفهم 
مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة 

منظمة »ارهابية«.
وقد شهدت املنطقة تغيرات بايعاز من االحتاد 

األوروبي الذي ترغب تركيا في االنضمام اليه.
وبات الوضع بعيدا عن مناخ تسعينات القرن 
املاضي حيث كان����ت الدماء تزهق كل يوم وكان 

التعبير عن الهوية الكردية يعد جرمية.
لكن الناشطني األكراد رفعوا سقف مطالبهم، 
فهم يريدون اجراء مفاوضات لوضع حد لنزاع 
مستمر منذ 26 عاما، ويطالبون بحكم ذاتي اقليمي 
والتعليم باللغة الكردية وكذلك بعفو عن ناشطي 

حزب العمال الكردستاني.
وقالت النائبة أمينة اينا املرشحة الى االنتخابات 
في ديار بكر، والتي يحيط بها مناصرون يرددون 

شعارات مؤيدة حلزب العمال الكردستاني، »وصلنا 
الى نقط����ة الالعودة، ان ش����عبنا تخطى حاجز 
اخلوف«. وأضافت »نريد تسوية سياسية. وأكثر 
من ذلك نريد ادخال حزب العمال الكردستاني في 
احللبة السياس����ية«، مؤكدة على وجوب اخراج 

زعيم احلركة عبداهلل اوجالن من السجن.
وأمين����ة اينا هي من بني 30 مرش����حا ترجح 
اس����تطالعات الرأي دخولهم الى البرملان في 12 
يونيو، بدعم من حزب الس����الم والدميوقراطية 
الكردي الوحيد الشرعي. بينما عددهم حاليا 20 
نائبا. ويتقدم هؤالء املرشحون األكراد كمستقلني 
لاللتفاف على عتبة ال� 10% من األصوات املفروضة 
على األحزاب على املستوى الوطني لدخول البرملان. 
وبينهم ايضا ليلى زانا التي يتوقع ان تعود الى 
صفوف البرملان بعد اول ظهور ملفت لها في العام 
1991 عندما تلفظت ببضع كلمات بالكردية � رسالة 
سالم � لدى تأديتها القسم الدستوري. ثم حرمت 
من حقوقها وأمضت عشر سنوات في السجن. ومنذ 
مارس يقوم حزب السالم والدميوقراطية الذي 
يرفض سيطرة احلكومة على الدين اإلسالمي، ب� 
»العصيان املدني« ويوصي بإقامة الصلوات خارج 
املساجد التي تسيطر عليها احلكومة. وغالبا ما 

يتخلل التظاهرات في الشارع اعمال عنف.

مستوطنون يعتدون على مسجد بالضفة الغربية ويحرقون محتوياته

مسؤول إسرائيلي: كلينتون أطلقت رصاصة الرحمة 
على عرض باريس لعقد مؤمتر سالم

القدس � وكاالت: أعلن مسؤول 
اس����رائيلي كبير امس انه يتوقع 
ان يفشل املقترح الفرنسي بعقد 
مؤمتر سالم اسرائيلي � فلسطيني 
بسبب التحفظات القوية التي ابدتها 

الواليات املتحدة االميركية.
وقال املسؤول الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة »فرانس 
برس«: »ان مصي����ر هذه املبادرة 
اغلقته تصريحات وزيرة اخلارجية 

االميركية هيالري كلينتون«.
واضاف »في كل االحوال فان 
فكرة مؤمتر كهذا ال ميكن ان تتحقق 
املوافق����ة االميركية والدعم  دون 
الكبير من اسرائيل اللذين تفتقر 

اليهما«.
واوضح املسؤول »ان اسرائيل 
التي كانت مترددة جدا في البداية 
حيال املبادرة الفرنسية لكنها لم 
تشأ اغالق الباب، كانت ستبحث 
في مشاركتها في املؤمتر ان اعطتها 

واشنطن ضمانات«.
من جانبه، رحب داني ايالون 
نائب وزير اخلارجية االسرائيلية 

باملوقف االميركي.
واش����ار ايالون في مقابلة مع 
اذاع����ة اجليش االس����رائيلي الى 
»تقارب املوقف االس����رائيلي مع 

تصريح كلينتون«.
وكان����ت وزي����رة اخلارجي����ة 
االميركية هيالري كلينتون رحبت 
بتحفظ االثن����ني املاضي بالفكرة 
الفرنسية لعقد مؤمتر حول السالم 
في الش����رق االوسط، مشيرة الى 
ضرورة القيام ب� »عمل حتضيري« 
مهم، ومؤكدة ان الواليات املتحدة 

»ستنتظر لترى«.
وقالت كلينتون خالل مؤمتر 
صحافي مع نظيرها الفرنسي آالن 
جوبيه ان »فكرة عقد اجتماع او 
مؤمتر يجب ان تقترن بارادة لدى 

االطراف الستئناف املفاوضات«.
من جهته، اعلن كبير املفاوضني 
الفلسطينيني صائب عريقات امس 
الفلسطيني مع  الوفد  ان اجتماع 

شرق محافظة رام اهلل وسط الضفة 
الغربية احملتلة النيران فجر امس 
في مسجد قرية املغير ما أدى إلى 
اش����تعال النار في جزء كبير من 
محتوياته وتشقق جدرانه واحلاق 
أضرار مادية كبيرة به وحرق عدد 

من املصاحف.
وقال شهود عيان إن املصلني 
فوجئوا عندما توجهوا لصالة الفجر 
امس باشتعال النيران داخل املسجد 
ووجدوا إطارات سيارات مشتعلة 
داخله وش����عارات كتبت باللغة 
العبرية عل����ى جدرانه اخلارجية 

مفادها أن »هذا بداية االنتقام«.
القرية  وأوضحوا أن مواطني 
شاهدوا مجموعة من جنود االحتالل 
املترجلني بالقرب من املسجد قبل 
منتصف الليلة املاضية، األمر الذي 
يدل عل����ى أن عملية احلرق متت 
بحماية قوات االحتالل، مشيرين الى 
أن قوات االحتالل أخلت قبل نحو 
أسبوع مجموعة من املستوطنني 
حاولت إقامة بؤرة استيطانية على 
أراضي القرية اجلنوبية الشرقية. 
وقال الش����هود إنه فور اكتشاف 
احلريق اقتحمت القرية قوات كبيرة 
من جنود االحتالل وشرطته وجرت 
اشتباكات بينهم وبني املواطنني، ما 
أدى الى إصابة العشرات من أهالي 
القرية بالرصاص املطاطي والغاز 
املسيل للدموع ومتت معاجلتهم 

ميدانيا.
وقال رئيس مجلس قروي قرية 
املغير فرج نعس����ان ان املصلني 
فوجئوا لدى وصولهم فجر امس 
للصالة في املسجد بحرق املسجد 
وان����دالع الني����ران في الس����جاد 
والستائر واملصاحف، موضحا أن 
مجموعة من املستوطنني اقتحموا 
القرية وقاموا بالتسلل إلى املسجد 
الشرقي الكبير من خالل النوافذ 
وسكبوا كميات كبيرة من البنزين 
والكاز على الس����جاد واملصاحف 
واشعلوا النيران إضافة إلى إحراق 

إطار مطاطي في قلب املسجد.

ف����ي س����ياق آخ����ر، أض����رم 
مس����توطنون اس����رائيليون من 
مستوطنة عادي عاد املقامة على 
أراضي قريتي املغير وقريوت شمال 

وزيرة اخلارجية االميركية االثنني 
املاضي في واش����نطن بحث طلب 
تقدمي عضوية دولة فلسطني في 

االمم املتحدة.

)أ.پ( فلسطينيون يعاينون الضرر الذي حلق مبسجد قرية املغير بالضفة الغربية  

متطرفون يهود يقتحمون باحات املسجد األقصى في يوم القدس العاملي
رام اهلل ـ أ.ش.أ: اقتحمت مجموعات من اليهود 

املتطرفني والسياح األجانب باحات املسجد 
األقصى من بوابة املغاربة حتت حماية جيش 

وشرطة االحتالل اإلسرائيلي، وذلك في ذكرى 
احتالل الشق الشرقي من القدس والذي وافق 

امس ويعرف بيوم القدس العاملي.
وقامت هذه اجلماعات بالتجوال في باحات املسجد 

وخاصة في منطقة احلرس القريبة من بوابة 
األسباط وقرب سطح املصلى املرواني، وفي 
الساحات بني مسجدي قبة الصخرة واجلامع 
القبلي وذلك وسط حراسات شرطية مشددة.

وأحاطت قوة معززة من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي بتجمعات املصلني املسلمني الذين 

انتظموا بدروس قرب مسطبة أبوبكر املجاورة 

لباب املغاربة، وهددت كل من يهتف بالتكبيرات 
بوجه املتطرفني اليهود باالعتقال.

وصادرت شرطة االحتالل ـ التي تتمركز على 
بوابات األقصى ـ فجر امس وجبات طعام كانت 

في طريقها لطالب العلم في مساطب املسجد.
وكانت قيادات وطنية ودينية فلسطينية في 

القدس والداخل قد دعت املواطنني إلى التواجد 
املبكر واملكثف في املسجد األقصى ردا على 

دعوات اجلماعات اليهودية املتطرفة ألنصارها 
بالتواجد في باحة حائط البراق واالنتظام في 

عمليات اقتحام مبرمجة للمسجد األقصى إلقامة 
شعائر وطقوس »تلمودية« في باحاته تزامنا مع 

عيد الشفوعوت البواكير أو ما يعرف بتسمية 
عيد نزول التوراة اليهودي.

جمهور أصالة يرد على فراس إبراهيم

سالف: لن أتراجع عن تأييد بشار األسد ولو بعد 100 سنة

شكران مرجتى: مجهولون يحاولون توريطي بتأييد »ثورة سورية«

عبير شمس الدين: احلوار هو احلل للخروج من األزمة

عواصم ـ وكاالت: اليزال 
موقف أصالة إزاء األحداث التي 

تشهدها سورية يثير الكثير 
من اجلدل، في وقت تتواصل 
فيه حمالت اجلمهور املدافع 

عن مطربته وجنمته، رافضا كل 
حمالت التخوين التي تتعرض 

لها.
وبعد تصريحات مصطفى 
اخلاني وجيهان عبدالعظيم 

املنددة بأصالة، انضم فراس 
ابراهيم الى قطار الفنانني 
الرافضني ملوقف املطربة 

السورية، إذ صرح بأن أصالة 

ال تعرف شيئا عن سورية 
لتؤيد »الثوار«، متسائال كيف 

لها ان تطلق على املخربني اسم 
»ثوار« وهي مقيمة في القاهرة؟ 
ليس هذا فقط، بل أكد ابراهيم 
انه يعيب على أصالة قول هذا 

الكالم بحسب موقع »زهرة 
اخلليج«.

موقفه هذا دفع اجلمهور الى 
شّن حملة عليه، وذّكره بعضهم 
باحلملة التي شنها عليه بعض 
محبي محمود درويش بسبب 

جتسيده شخصية شاعر 
األرض.

القاهرة ـ إم.بي.سي.نت: أعربت 
الفنانة السورية سالف فواخرجي 

عن دعمها وتأييدها للرئيس 
بشار األسد، مشيرة الى أنها لن 

تغير موقفها هذا ولو بعد 100 
سنة. وفي الوقت الذي اقرت 

فيه سالف بوجود فساد داخل 
النظام السوري، كشفت عن نيتها 

التصويت لصالح »األسد« إذا 
ترشح لفترة رئاسية مقبلة.

وقالت سالف ملجلة »الكواكب« 
القاهرية الصادرة هذا األسبوع: 
»أعترف بوجود فساد في النظام 
السوري يحتاج إلى إصالح، لكن 

شخص الرئيس بشار األسد ال 
يوجد خالف عليه، وكالمي هذا عن 

الرئيس سأظل اقوله حاليا وبعد 
100 سنة ايضا، النه كالم حق، لذا 

فأنا أشفق عليه مما يتعرض له من 
حمالت لتشويه صورته. وأضافت: 
الرئيس بشار يُعد مواطنا بسيطا، 

حيث من املمكن أن جتده سائرا 
في الشارع في الصباح، ويكفي 

الـ 11 مليون سوري تقريبا الذين 
خرجوا في تظاهرات حبا وتأييدا 
له. وأما أقول: إذا ترشح الرئيس 
بشار لفترة رئاسية مقبلة، فإنني 

سأنتخبه«.

إم.بي.سي.نت: أعلنت الفنانة السورية شكران 
مرجتى أنها تعتزم الغاء صفحتها اخلاصة على 

موقع »فيس بوك« في أعقاب تكرار اختراقها 
من قبل مجهولني يحاولون توريطها بتأييد ما 

وصفوه بـ »ثورة الشعب السوري« بحسب 
موقع إم.بي.سي.نت. وقالت مرجتي: هذه هي 

املرة الثانية التي تُسرق فيها صفحتي اخلاصة، 
ويبدو أنني مستهدفة من قبل أشخاص معينني، 

فخالل وجودي على الصفحة حدث االختراق، ومت 

تغيير صورة البروفايل بصورة لها عالقة بجمعة 
»أطفال احلرية«، وكتبوا »أنا مع الثورة.. والثورة 

السورية أوال وأخيرا.. شكران مرجتى«.
وأشارت مرجتى إلى أنه متت استعادة الصفحة 

من قبل أحد الشباب الوطنيني، الذي كتب أنه 
»متت استعادة الصفحة، والثورة ال تكون بهذه 

الطريقة«، الفتة الى انها لم تعد تتجرأ على 
الدخول على صفحتها، خوفا من اعادة السرقة 

وبالتالي هي تفضل إلغاءها بشكل نهائي.

أعربت الفنانة عبير شمس الدين عن استيائها من 
األخبار التي تبثها بعض القنوات الفضائية إزاء 

األحداث في سورية، ووصفت هذه الفضائيات بـ 
»املغرضة« التي تنقل صورة غير حقيقية ومشوهة 

عما يجري في بلدها. بحسب »زهرة اخلليج«. 

وأشارت املمثلة السورية الى أن الذين حاولوا 
التدخل في شؤون سورية كثر. وقد استخدموا 

العديد من الوسائل، لكنهم فشلوا. وأشارت الى أن 
احلوار الذي نادى به الرئيس بشار األسد هو احلل 

والسبيل للخروج من األزمة الراهنة.

أصالة

سالف فواخرجي

أوغلو يؤكد أن 
احلكومة التركية 

ال تسعى إلى إقامة 
أي اتصال مع 

املعارضة السورية


