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العطار تتهم الغرب 
بتقدمي موقف األقلية 

وكأنه موقف
الشعب

سيناتور أميركي: الناس في سورية يريدون أن يقوم الرئيس باإلصالحات 

فرنسا وأميركا ترحبان باجتماع املعارضة السورية في دمشق: خطوة في االجتاه الصحيح
»خطوة في االجت����اه الصحيح« 
من جانب النظام السوري ولو أن 

»املطلوب القيام باملزيد«.
وأكدت املتحدثة باسم اخلارجية 
األميركي����ة فيكتوريا نوالند فيما 
يبدو انه انعطاف مهم في املوقف 
النظام السوري،  االميركي حيال 
»اننا مرتاحون للسماح للمعارضة 

بالتنفس بعض الشيء«.
وقالت نوالند ان السماح بعقد 
االجتماع في دمش����ق »خطوة في 
االجتاه الصحي����ح، لكن املطلوب 
القيام بالكثي����ر ايضا«. واضافت 
»يج����ب ان يتوقف العنف في كل 
الب����اد وتبدأ عملي����ة عامة اكثر 

اتساعا«.
وردا على س����ؤال حول تأثير 
واشنطن في تطور موقف النظام 
السوري، قالت املتحدثة ان روبرت 
فورد السفير االميركي في دمشق 
متكن من اجراء مباحثات في االيام 
االخيرة مع بعض »املستشارين 

املقربني« من االسد.
مبوازاة ذلك، طلب معارضون 
سوريون من روسيا الضغط على 
دمش����ق لوقف اعمال القمع وذلك 
خ����ال أول لق����اء للمعارضة في 
موسكو مع مسؤول روسي كبير 
كما اعلن رئيس الوفد رياض زيادة 

خال مؤمتر صحافي.
دمشق ـ هدى العبود والوكاالت  ٭

بالنسبة لسورية هو االفعال« من 
جهتها، قالت اخلارجية الفرنسية 
أمس ان باري����س تعتبر اجتماع 
املعارضني واملثقفني الذي عقد في 
دمشق »ايجابيا«، وتأمل ان يشكل 
نقطة انطاق حلوار وطني يفتح 
املجال امام حل االزمة الس����ورية. 
وقال برنار فاليرو املتحدث باسم 
الوزارة خ����ال لقاء صحافي »ان 
عقد مثل هذا االجتماع امر ايجابي، 
ونأم����ل ان يش����كل نقطة انطاق 
حلوار سياس����ي وطن����ي حقيقي 
يتيح التوصل الى مخرج لازمة 

في سورية«.
واك����د فالي����رو »ان العملي����ة 
الدميوقراطية تعني  االنتقالي����ة 

اوال ان يتوقف العنف«.
وأض����اف »ان الدميوقراطي����ة 
تعني ايضا االفراج عن املعتقلني 
السياسيني وحق وسائل االعام 
الوطنية والدولية في التمكن من 
القيام بعمله����ا وباحترام حقوق 
االنسان، وبقضاء مستقل ويعمل. 
ومتر الدميوقراطية باحلوار وليس 
باطاق النار عل����ى الناس الذين 
يشاركون في مسيرات في الشارع«. 
وتابع ان »فرنسا تواصل الدعوة 

باحلاح الى وقف القمع«. 
وبدوها اعتبرت وزارة اخلارجية 
األميركية ان اجتماع املعارضني الذي 
عقد أمس األول في دمشق يترجم 

العقوبات واحلوار  ممكنة بإلغاء 
مع سورية ودعم اقتصادها«. داعيا 
املجتمع الدولي إلى دعم اخلطوات 
اإليجابية في سورية وقال »هناك 
امور يجب عدم جتاهلها« مشيرا 
إلى أن الرئيس بشار األسد »جدي 

بادراك مطالب الناس الشرعية.
وقال كوسينيتش التقيت مع 
اشخاص معارضني وممثلني عن 
احلكومة »كل شخص تكلمت معه 
حتدث عن اهمية وقف العنف هذا 
اساس����ي، واالنتقال املقبلة عليه 
سورية يتطلب انهاء العنف الذي 
كان صادما«. واضاف »ما حلظته 
من خال لقائي مع الرئيس االسد 
ومع املعارضة أن هناك نقاط تقاطع 
بني ما تريده املعارضة وما يريده 
الرئيس«. وتابع »جئت الفهم ما 
مطالب الش����عب السوري وأنقل 
ذلك الى الناس الذين اعمل معهم 
في الواليات املتحدة وايصالها الى 
املجتمع الدول����ي.. يجب ان نأتي 
الى س����ورية ونتحدث الى الناس 
لنفهم ما يريدون.. الرغبة في حوار 
وطني ام����ر ايجابي.. رأيت رغبة 
قوي����ة لتغيير جوهري، يجب ان 
ندرك ان الش����عب السوري يريد 
احلرية.. الناس يريدون ان يقوم 
االسد باالصاح«. وقال كوسينيتش 
اث����ر رم����زي ان يلتقي  »هن����اك 
املعارضون في دمش����ق لكن املهم 

ال ميكن جتاهل الناس في املعارضة، 
هناك والدة للحرية وال ميكن قبول 
العنف، ويج����ب ان يتقرر مصدر 

العنف عبر التحقيقات«
وأضاف السيناتور األميركي 
الذي بدأ االثنني زيارة إلى دمشق 
»اذا استطاعت س����ورية االنتقال 
الى احلرية بالتعاون بني احلكومة 
والشعب سيكون هذا مهما للعالم.. 
املجتمع الدولي يجب ان يس����اعد 
س����ورية في االنتق����ال الى دولة 
دميوقراطي����ة وحرة واملس����اعدة 

عواص����م - وكاالت: أش����ادت 
نائب الرئيس الس����وري د.جناح 
العطار مبوقف روسيا في الدفاع 
عن سورية ضد »حمات التضليل 

والتشويه التي تتعرض لها«.
وأكدت العطار � خال لقائها وفد 
جمعية الصداقة الروسية � السورية 
برئاسة الكس����ندر دزاسوخوف � 
عمق العاقات السورية � الروسية 

التي متتد لعقود مضت.
واتهمت العطار، بحسب موقع 
الغرب  اليوم،  تلفزيون روس����يا 
الدولي  إيه����ام املجتمع  مبحاولة 
عندما يقدم موقف األقلية املطالبة 
بتغيير النظام وكأنه موقف الشعب 
السوري كله. وقالت العطار »أمتكن 
م����ن أن أقول بكل ثقة ان 99% من 
الس����وريني يدعمون ويساندون 
اإلصاحات التي يجريها الرئيس 
بشار األسد«. واعتبرت تصريحات 
بعض الساسة الغربيني بأن األسد 
فقد ش����رعيته بأنه����ا »مضحكة« 
وتس����اءلت »من ميل����ك احلق في 
حتديد هذا األمر؟ الغرب أم شعب 
البل����د؟«. إلى ذل����ك، أعرب عضو 
الكونغرس األميركي السيناتور 
دينس كوسينيتش عن أمله بأن 
تستقر األوضاع في سورية وقال 
في مؤمتر صحافي عقده بدمشق 
»نأمل ان يستقر الوضع وأن حتقق 
مطالب الناس وهذا أمر مهم جدا ألنه 

املبعوث الروسي مستقبا وفد املعارضة السورية في موسكو          )رويترز(

فنانون شاركوا مبؤمتر املعارضة
وعباس النوري حضر فجأة وغادر مسرعًا

دبي ـ وكاالت: إلى جانب الشخصيات السياسية املعروفة التي شاركت 
في أول مؤمتر للمعارضة السورية في دمشق، أمس األول، لفتت 

مشاركة مجموعة من الفنانني واملمثلني السوريني الذين حضروا اللقاء 
األول من نوعه، كاملخرج مأمون البني واملمثل عباس النوري الذي 

حضر على نحو مفاجئ، ثم غادر مسرعا. ونقلت صحيفة »األخبار« 
اللبنانية لقاءات مع عدد من أهل الدراما 

السورية، حيث انطلق املؤمتر بدموع 
ذرفها املشاركون أثناء االفتتاح على وقع 

النشيد الوطني السوري، ثم الوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء. من 

جهته، أكد املمثل سعد لوستان بحسب 
الصحيفة، أن حضوره جاء تلبية لدعوة 
أصدقاء له من املعارضة. وقد أتى ليعزز 
املوقف الذي اتخذه منذ بدء االحتجاجات 

الشعبية في سورية.  أما املمثلة لويز 
عبدالكرمي، فقالت لـ »األخبار« إن 

مشاركتها في املؤمتر تنبع من واجبها 
كمواطنة »ترفض العنف وتساند احلراك 

السلمي«.وعلى الطاولة نفسها، جلست الكاتبة رميا فليحان، التي طالها 
التخوين والتهديد بعدما صاغت نداء أطفال درعا الشهير. وقالت: 

»بوجودي هنا، أعبر عن انتمائي إلى هذا الشعب بكل أطيافه وانتماءاته. 
وهذا اللقاء ميثل نقطة حتول جديدة في تاريخه«.

البرملان التركي يعقد أولى جلساته:  نواب 
املعارضة يرفضون القسم واألكراد يقاطعون 

أنقرة � كونا: عقد البرملان التركي املنتخب أمس 
اولى جلس���اته الداء القسم الدس���توري وانتخاب 
رئيس للمجلس وسط مقاطعة من نواب املعارضة 
واالك���راد احتجاجا على عدم االفراج عن زماء لهم 

محتجزين على ذمة قضايا.
ورفض نواب حزب الش���عب اجلمهوري )اكبر 
احزاب املعارضة( وعددهم 135 نائبا اداء القس���م 
الدستوري في اجللسة االفتتاحية التي ترأسها احد 
اعضاء هذا احلزب بصفته اكبر االعضاء سنا في حني 

قاطع اجللسة 35 نائبا ميثلون االكراد.
جاء هذا بسبب رفض طلبات االفراج عن نائبني 
متهمني في قضية التآمر لاطاحة باحلكومة فازا في 
االنتخابات التشريعية عن حزب الشعب وكذلك عن 
ستة اكراد مستقلني فازوا في هذه االنتخابات ايضا 

برغم اعتقالهم على ذمة قضايا امنية.
وأدى القس���م الدس���توري نواب حزب العدالة 
والتنمية احلاكم الذي يحوز غالبية مقاعد البرملان 
ف���ي االنتخابات التي اجريت في ال� 12 من الش���هر 
اجلاري كما اداه نواب حزب احلركة القومية )مييني 
� متش���دد(. وقال رئيس السن نائب حزب الشعب 
اجلمهوري اوكتاي ايكسي في كلمة جلسة االفتتاح 
انه »الول مرة في تاريخ تركيا ينعقد البرملان وسط 

مقاطعة نيابية واستمرار احتجاز ثمانية نواب على 
ذمة قضايا منظورة امام احملاكم«.

واعرب ايكس���ي عن االسف من أال ميكن هؤالء 
النواب من حضور جلس���ة اداء القسم معتبرا هذا 

الوضع مسيئا للدميوقراطية والبرملان التركي.
ودعا الى تصحيح هذا الوضع »لكي تكون تركيا 
منوذجا يحتذى به في الدول املجاورة بوصفها الدولة 
املس���لمة الوحيدة التي تطبق الدميوقراطية على 
الشكل الصحيح« ورأى ان الفضل في احلفاظ على 
الدميوقراطية في الباد يعود الى النظام العلماني 
املطب���ق في الدولة. وميتلك احلزب احلاكم بزعامة 
رجب طيب اردوغان 326 مقعدا من اصل 550 مقعدا 
بينما ميتلك حزب احلرك���ة القومي بزعامة دولت 

بهشلي 53 مقعدا.
وم���ن املقرر ان يواصل البرملان عقد جلس���اته 
النتخاب رئيس له واختيار اللجان الدائمة واملؤقتة 
وبانتظار تكليف رئيس اجلمهورية عبداهلل غول 
رئيس حزب الغالبية بتشكيل حكومة جديدة كما 
تقتضي االعراف الدستورية. حيث من املؤكد ان غول 
سيكلف اردوغان بتشكيل احلكومة على ان تعرض 
هذه احلكومة برنامجها على البرملان للتصويت عليه 

ومنحها الثقة بحسب االصول الدستورية.

عّمان � يو.ب����ي.آي: تواجه احلكومة األردنية 
برئاس����ة معروف البخيت احتماالت طرح الثقة 
بها من قب����ل عدد من النواب الذين صوتوا على 
اتهامه بالتورط فيما بات يعرف بقضية »كازينو 
البحر امليت«. ورغم جناة البخيت في التصويت 
على االتهام الذي جرى أمس األول، أعلن 40 نائبا 
أنه����م قرروا تكثيف اجلهود من أجل طرح الثقة 
باحلكومة بعد أن تبني لهم »أنها لم تعد قادرة على 

إدارة الباد في هذه الظروف االستثنائية«.
وأكد النواب في بيان مقاطعتهم جللسة مجلس 
النواب التي ستعقد غدا والتي ينتظر ان يتم خالها 
مواصلة تصويت مجلس النواب على االتهامات 
املوجهة لوزراء في حكومة البخيت السابقة في 
قضية الكازينو. وميكن للنواب خال أعمال الدورة 
العادية للمجلس التقدم في أي وقت بطلب طرح 
الثقة باحلكومة. وتبدأ الدورة العادية للبرملان 
األردني في ديسمبر املقبل.  من جهة أخرى شنت 
احلركة اإلس����امية هجوم����ا عنيفا على مجلس 

النواب لتبرئته البخيت من القضية.
وقال رئيس املكتب السياس����ي حلزب جبهة 
العمل اإلسامي زكي بني ارشيد ليونايتد برس 
انترناشونال »ال ميكن فهم كيفية تبرئة رئيس 
الوزراء واتهام احد وزراء حكومته مع ان الدستور 
يؤكد على مسؤولية الرئيس وفريقه الوزاري أمام 
مجلس النواب«. وقال بني ارشيد ان ما »حدث في 
مجل����س النواب يؤكد على عدم وجود جدية في 
محاربة الفساد وإيقاع العقوبات بأي مسؤولني 

يثبت تورطهم بقضايا فساد«.
 الى ذلك قرر »احلراك الشعبي« اخلروج في 
مسيرات عامة يوم اجلمعة املقبل تشمل محافظات 
الكرك والطفيلة ومعان واربد إضافة للواء ذيبان 
حتت شعار »جمعة العار« احتجاجا على تبرئة 
البخيت م����ن القضية. كما دعت قوى وفعاليات 
شبابية إلى اعتصام عصر غد أمام مجلس النواب 
احتجاج����ا على ما أس����موه مهزلة تبرئة رئيس 

الوزراء في قضية الكازينو.

 عواصم � رويترز � يو.بي.آي: بعد ش���هرين 
من إعان اتفاق املصاحلة املفاجئ إلنهاء سنوات 
من اخلصومة مازالت اخلافات قائمة بني حركة 
املقاومة اإلس���امية )حماس( وحركة فتح وهما 
عاجزتان عن تنفيذ حتى أسهل األجزاء في االتفاق. 
وقد حمل قيادي في حماس الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس املس���ؤولية أم���س األول في تأزم 
املوقف متهما إياه بالتعنت بشأن الشخصية التي 
سترأس حكومة الوحدة الوطنية املزمعة. وقالت 
حركة فتح إن املباحثات مستمرة لكنها أقرت بأنه 
ليست هناك اجتماعات مقررة على مستوى رفيع 
حلل قضية كان مسؤولون على كا اجلانبني قد 
توقعوا تسويتها خال أيام من االتفاق املوقع في 27 
أبريل. ويرى محللون أن التأزم السياسي سيزيد 
من التوترات في األراضي الفلسطينية وال ينذر 
باخلير في العاقات املستقبلية بني حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها 
عباس وتسيطر على الضفة الغربية. وقال احمللل 
السياسي هاني حبيب »أنا لم أعتقد على اإلطاق 
أن املصاحلة ستمضي إلى أي اجتاه من اليوم األول 
لتوقيعها«. ومضى يقول »املشاكل أكبر من أن تكون 

حول شخص أو غيره.. املشكلة هي غياب اإلرادة 
لدى فتح وحم���اس بتطبيق املصاحلة«. ويصر 
عباس على بقاء سام فياض وهو خبير اقتصادي 
سابق في البنك الدولي في منصب رئيس الوزراء 
في أي إدارة مقبلة. بينما تريد حماس شخصية 
جديدة. وال يبدي أي من اجلانبني مؤش���را على 
التراجع عن موقفه. وم���ع اجتياح االضطرابات 
أغلب أنحاء العالم العربي في العام احلالي كانت 
األراضي الفلسطينية هادئة نسبيا، لكن صبري 
صيام القيادي في فتح بالضفة الغربية قال إنه إذا 
لم يعني رئيس للوزراء قريبا فسيتوقف الناس عن 
تصديق ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات. 
في سياق آخر، اتهم جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
)الشاباك( القيادية في اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني عضو املجلس الوطني الفلسطيني ليلى 
خالد بأنها شكلت حلقة وصل بني قيادة اجلبهة 
في دمشق وخلية فلسطينية مسلحة في القدس 
ورام اهلل. وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمس إن محققي »الش���اباك« ذهلوا عندما عرفوا 
أن خال���د كانت حلقة الوص���ل بني قيادة اجلبهة 

الشعبية واخللية املسلحة.

األردن: حكومة البخيت تواجه »طرح الثقة«
احتجاجًا على تبرئته من قضية الكازينو

بعد شهرين من اتفاق املصاحلة 
مازال اخلالف قائمًا بني فتح وحماس

عباس النوري


