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تركيا تعارض أي تدخل من خارج املنطقة في سورية.. وآموس تشعر »بهول« ما رأته في »بابا عمرو«: الدمار هائل

استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى إدلب.. وتظاهرات حاشدة في »امَلّزة« 
وعنان يدعو املعارضة السورية للتعاون معه من أجل التوصلّ حلل سياسي

والبشرية س����تلحق ضررا هائال 
باملنطقة اذا ما حتول الوضع الى 

حرب اهلية مسلحة«.
واضاف ان الوزير املصري، الذي 
اعلن االربع����اء معارضة القاهرة 
لتسليح املعارضة السورية، حذر 
كذلك م����ن ان »انفجار املوقف في 
س����ورية لن تقتصر آث����اره على 
س����ورية فقط وامنا س����تمتد الى 

املنطقة بأسرها«.
م����ن جانبه، اك����د االمني العام 
العربي  العربي����ة نبيل  للجامعة 
اهمية وقف العنف في س����ورية 
واتاحة الفرصة اليصال املساعدات 
االنس����انية وايجاد حل س����لمي 
لالزمة. وأك����د العربي في مؤمتر 
صحافي مشترك مع عنان ان مهمة 
االخير في سورية ستبدأ بعد غد 
وتستند باالساس الى قرار اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة و»الذي يعتبر 
املبادرة العربية جزءا اساسيا من 
قرار اجلمعية العامة«. وفي بداية 
املؤمتر رحب العربي باختيار عنان 
كمبعوث مش����ترك لالمم املتحدة 
واجلامعة العربية حتى تكون جهود 
املنظمتني مشتركة بحثا عن مخرج 
لالزمة قائال ان »اختيار عنان موفق 
جدا خاصة ان لديه خبرات كبيرة 
في التعامل مع املشكالت الدولية 
وعلى دراية كاملة باملشكالت في 

املنطقة«.
وأضاف العربي انه اعطى عنان 
ملخصا شامال حول الرؤية العربية 
التي بذلت للتعامل مع  واجلهود 
الوضع في سورية معربا عن امله 
في ان تؤدي زيارته املرتقبة الى 
سورية الى »انهاء احلالة املؤسفة 

في سورية والتي تسفر عن مقتل 
العديد من السوريني يوميا«.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت 
لديه ثقة بأن جهود عنان ستؤدي 
الى التوصل الى حل يرضي الشعب 
السوري خاصة بعد وصول جهود 
اجلامعة العربية الى طريق مسدود 
قال العرب����ي ان »جهود اجلامعة 
تس����تند من البداية الى الوصول 

الى حل يرضي السوريني«.
واض����اف ان »وج����ود بعث����ة 
املراقبني العرب في س����ورية كان 
العطاء الفرصة للهدوء بحيث يؤدي 
الى اطالق املسار السياسي ولهذا 
وصلت اجلامعة العربية في مرحلة 
معينة الى ضرورة تعيني مبعوث 

لها في سورية«.
واوضح ان »ق����رار اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة بتعيني مبعوث 
لها الى سورية وبناء على اتصاالت 
مكثفة بيني وبني االمني العام بان 
كي مون مت االتف����اق على تعيني 
مبعوث اممي عربي مش����ترك كما 
مت تعي����ني نائب له وه����و وزير 
اخلارجية )الفلسطيني( االسبق 
د.ناصر القدوة وذلك لتكون هناك 
محاولة مشتركة بني االمم املتحدة 
واجلامع����ة العربية تبذل في هذا 

الشأن«.
واستبعد العربي في رده على 
سؤال تكرار السيناريو الليبي في 
سورية قائال »ال يوجد من يرغب في 
اعادة السيناريو الليبي بالطريقة 
التي مت بها« مؤك����دا ان احملاولة 
احلالية تستهدف الوصول الى حل 
عن طريق االتصاالت مع احلكومة 
السورية واملعارضة ما »ميكن من 

الوصول في النهاية الى تسوية او 
وضع مقبول«.

في ه����ذا الوقت وفي س����ياق 
املواق����ف الدولي����ة م����ن االحداث 
التركي  الرئيس  الس����ورية، قال 
عبداهلل غول ام����س والذي يزور 
تونس حالي����ا ان بالده تعارض 
تدخ����ل اي قوة من خارج املنطقة 
في س����ورية ونبه الى ان النظام 
ال يس����تطيع ان يستمر من خالل 

استخدام العنف ضد شعبه.
وقال الرئيس التونسي منصف 
املرزوقي في مؤمتر صحافي مشترك 
مع غول في القصر الرئاس����ي ان 
تونس تع����ارض ايضا اي تدخل 
غير عربي في سورية وترغب في 
املش����اركة في اي قوة حفظ سالم 

عربية ترسل الى هناك.
وقال غول في املؤمتر الصحافي 
بتونس »تعارض تركيا تدخل اي 
قوة من خارج املنطقة. هذا التدخل 

سيكون عرضة لالستغالل«.
الى ذلك، اجرى وزيرا اخلارجية 
االيراني علي اكبر صاحلي والتركي 
احمد داوود اوغلو مباحثات تناولت 
جولة املفاوضات املقبلة بني ايران 
ومجموع����ة »5 + 1« والتطورات 
في س����ورية. وأفادت وكالة مهر 
االيرانية لالنباء امس ان وزيري 
اخلارجية التقيا امس االول على 
هامش االجتم����اع الثالثي لوزراء 
خارجية ايران وتركيا وجمهورية 
اذربيجان في مدينة نخجوان ومت 
خالل هذا اللقاء تبادل وجهات النظر 
حول العالقات الثنائية والتطورات 
االقليمي����ة الدولية، وخاصة فيما 

يتعلق بالتطورات في سورية.

واجلرحى في معظم املدن السورية 
برصاص االمن السوري.

سياسيا، دعا موفد االمم املتحدة 
واجلامعة العربية الى سورية كوفي 
انان امس املعارضة السورية الى 
التعاون معه من اجل حل سياسي 
لالزمة في سورية، فيما تبنت مصر 
موقفا متمايزا عن السعودية محذرة 
من »اض����رار هائلة« على املنطقة 
بأسرها في حال نشوب حرب اهلية 

في سورية.
وقبل اول زيارة له الى دمشق 

من����ذ تعيينه موفدا لالمم املتحدة 
الى س����ورية  العربية  واجلامعة 
الشهر املاضي، دعا عنان »املعارضة 
السورية ان تأتي )بجميع اطيافها( 
لتعمل معن����ا من اجل البحث عن 
الش����عب  حل يحق����ق طموحات 

السوري«.
مقتض����ب  تصري����ح  وف����ي 
للصحافيني بعد اجتماع مع وزير 
اخلارجية املصري محمد كامل عمرو 
اضاف عنان، »س����نبذل قصارى 
جهدنا من اج����ل التعجيل بوقف 

االعم����ال العدائي����ة ووقف القتل 
والعنف«.

وتابع »ولك����ن بالطبع احلل 
النهائي )لالزمة( يكمن في التسوية 
السياسية«. بدوره، قال املتحدث 
باس����م وزارة اخلارجية املصرية 
عمرو رشدي بان الوزير املصري 
ع����رض خالل اجتماع����ه مع انان 
»رؤية مصر القائمة على ضرورة 
احلفاظ بكل الس����بل املمكنة على 
وحدة سورية االقليمية )..( وحذر 
من ان طبيعة سورية اجلغرافية 

عواصم � وكاالت: عشية زيارة 
موفد االمم املتحدة واجلامعة العربية 
كوف����ي عنان الى دمش����ق، وقبل 
48 س����اعة من االجتماع الوزاري 
العربي في القاهرة، واصلت القوات 
الس����ورية امس ارسال تعزيزات 
التي  ادلب  الى محافظة  عسكرية 
يتخوف ناشطون ومراقبون من 
ان تكون مسرحا لعملية عسكرية 
واسعة النطاق كتلك التي شهدتها 

مدينة حمص.
كما برز ام����س تصريح الفت 
ل�»فاليري اموس« مسؤولة الشؤون 
االنسانية في االمم املتحدة حيث 
اكدت بعد اجتماعها مع وزراء في 
دمشق انها شعرت »بهول« ما رأته 
في حي بابا عمرو مبدينة حمص 
السورية وانها ترغب في معرفة ما 

الذي حدث للسكان هناك.
آم����وس لرويترز  وأضاف����ت 
»الدمار هن����اك هائل.. ذلك اجلزء 
من حمص دم����ر متاما وأنا ارغب 
بش����دة في معرفة ما الذي حدث 
للناس الذين يعيش����ون في ذلك 

اجلزء من املدينة«.
ميدانيا، قال نشطاء معارضون 
ان قوات االمن الس����ورية اصابت 
ثالثة بجروح امس عندما اطلقت 
الذخيرة احلية اثناء تشييع جنازة 

محتج في دمشق.
وقالوا ان اجلنازة حتولت الى 
مظاهرة حاشدة ضد حكم الرئيس 
بشار االسد وأضافوا انها كانت في 
حي املزة الذي يضم سفارات وعددا 

من منشآت الشرطة السرية.
الثورة  واك����دت تنس����يقيات 
القتلى  السورية سقوط عشرات 

)أ.ف.پ( شاب يركض في أحد أحياء بابا عمرو وسط الدمار الكبير 

وفد كويتي اطلع على احتياجات
العائالت السورية في عكار

روسيا متمسكة مبوقفها حيال سورية
بعد انتخاب بوتني

.. وتتهم ليبيا بتدريب متمردين سوريني

الليرة السورية تهبط إلى مستوى قياسي جديد
عمان � رويترز: هبطت الليرة السورية نحو %13 
في الساعات األربع والعشرين املاضية في السوق 
السوداء في دمشق مع تهافت املواطنني والشركات 
على اكتناز الدوالرات مفسرين التصريحات األميركية 
في اآلونة األخيرة بأنها إشارات إلى تدخل عسكري 

محتمل. وقال جتار عملة عبر الهاتف من العاصمة 
الس���ورية إن الدوالر ارتفع الى نحو 100 ليرة ملن 
يريد ش���راءه من الش���ارع مقارنة مع حوالي 47 
ليرة قب���ل عام حني بدأت االنتفاضة ضد الرئيس 

بشار األسد.
زار وفد كويتي ضم ائمة مس����اجد ورجال اعمال 
منطقة عكار لالطالع على احتياجات العائالت السورية 
النازحة وتقدمي املس����اعدات االنسانية لها يرافقهم 
رئيس هيئة االغاثة في صندوق الزكاة في دار الفتوى 
رياض عيتاني. احملطة االولى كانت في دائرة االوقاف 
االسالمية في حلبا حيث كان في استقبالهم الشيخ 
محمد احلس����ن ممثال لرئيس الدائرة الش����يخ مالك 
جديدة وعلي الكردي مسؤول التنسيقيات السورية 
في عكار وامني سر ائتالف اجلمعيات اخليرية الغاثة 
النازحني السوريني الش����يخ محمد زكريا الذي قدم 
الئحة اعدها ائتالف اجلمعيات عن االسر السورية 

النازحة في منطقة عكار واماكن تواجدها.
وحتدث امام وخطيب مسجد الكويت الشيخ خالد 
القصار باس����م الوفد، وقال: هذه الزيارة يجس����دها 
دافعنا االمياني بالدرجة االولى، فما حملنا الى هذا 

املكان اليوم اال امياننا والقيام بالواجب نحو اخواننا 
املتضررين وهذه ليست مشاعرنا نحن فقط بل هي 
مش����اعر ابناء الكويت، ونحن نرى هذا البالء الذي 
وقع على اهلنا في س����ورية، تعاهدنا ان نقدم شيئا 
وه����ذا هو املطلوب من جميع ابناء االمة، ان تتداعى 
للنصرة والتعاون. واكد القصار ان الوفد ال ميثل اي 
جهة رسمية وما نقوم به اليوم هو جهد فردي، لكن 
من دون شك في الكويت هناك من املؤسسات سواء 
احلكومية او من قبل املؤسسات واللجان اخليرية تدفع 
باجتاه العمل املؤسسي سواء من خالل املستشفيات 
او من خالل االغاثة العامة.بعد ذلك انتقل اجلميع الى 
منطقة وادي خالد حيث مت تقدمي مس����اعدة كويتية 
عبارة ع����ن 100 الف ليرة لبنانية لكل عائلة وزعت 

على 300 عائلة سورية.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

موسكو � أ.ف.پ: التزال روسيا متمسكة مبوقفها من 
األزمة السورية بالرغم من الضغوط الغربية والعربية 
التي تطالبها مبزيد من احلزم إزاء حليفها السوري 
وهي غير مزمعة على ما يبدو على تبديل هذا املوقف 

بعد عودة فالدميير بوتني إلى الكرملني.
فبعدما جرى انتخابه رئيس����ا لوالية ثالثة بعد 
واليتني متتاليتني استمرتا من العام 2000 إلى 2008، 
اكد بوتني أمس األول انه ينبغي عدم توقع »تغيرات 
معينة« من موسكو، مشيرا إلى ان املسائل املتعلقة 
بس����ورية وأيضا بإيران تعالج بقرار إجماعي على 

أعلى مستوى في الدولة.
واعترف الغربيون بفوز رئيس الوزراء الروسي 
في الدورة األولى لالنتخابات الرئاس����ية التي جرت 
األح����د املاضي طالبني منه في الوقت نفس����ه تغيير 
املوقف الروسي بشأن سورية بعد ان منعت موسكو 
باستخدامها مرتني حقها في النقض )الڤيتو( صدور 
قرارين في مجلس األمن الدولي يدينان قمع النظام 
السوري للمحتجني. وكانت وزارة اخلارجية الروسية 
نبهت الثالثاء املاضي الغربيني ب�»أال يأخذوا رغباتهم 
على انها حقائق، فاملوقف الروسي من تسوية النزاع 
في سورية لم يكن يوما مرتبطا بأحداث ظرفية، وهو 
ال يتق����رر بناء على دورات انتخابية، خالفا ملا يفعل 

بعض شركائنا الغربيني«.
وجاء ذلك التنبيه قبل اجتماع حول سورية غدا في 
القاهرة حيث سيلتقي وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ نظراءه في دول اجلامعة العربية الذين انتقد 

بعضهم موقف موسكو من األزمة السورية.
كما ان اس����تخدام الڤيتو في مجلس األمن الدولي 
من قبل روسيا والصني بصفتهما من الدول الدائمة 

العضوية اثار غضب القادة العرب بينما رأت املعارضة 
السورية ان هذا املوقف »يشجع« أعمال العنف.

وصرحت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين 
آش����تون الثالث����اء بانه »من امله����م« اآلن وقد انتهت 
االنتخابات الرئاسية الروسية »مواصلة السعي إلقناع 
روسيا باالضطالع بدورها في مجلس األمن الدولي«. 
وعبرت الواليات املتحدة من جهتها عن أملها في ان 
تتبنى موسكو »موقفا جديدا إزاء املأساة في سورية« 
حيث أسفرت عمليات قمع النظام عن سقوط حوالي 
8500 قتي����ل منذ بدء احلركة االحتجاجية في مارس 
2011 بحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان، لكن 

موسكو ال ترى األمور من هذا املنظار.
وردت وزارة اخلارجي����ة الثالثاء املاضي بانه »ال 
ينبغي قياس كل ش����يء مبعيار ش����خصي«، مكررة 
رفض موس����كو ألي تدخل في النزاع السوري، وفق 
اخلط الذي انتهجته منذ البداية روسيا التي التزال 

تبيع أسلحة للنظام السوري.
وشددت الوزارة الروسية على »ان هذا النزاع ال 
ميكن حله اال من خالل حوار بني كل األطراف، يتخذ 
الس����وريون � وحدهم � في إطاره القرارات املتعلقة 
مبس����تقبل دولتهم«، فيما يطالب العديد من القادة 

الغربيني برحيل الرئيس بشار األسد.
لكن الڤروڤ أكد مطلع األسبوع انه »من الضروري 
املطالبة بحزم بان تضع احلكومة السورية حدا ألعمال 
العنف في املناطق املأهولة«، فيما يبدو تشديدا من 
موسكو للهجتها إزاء النظام السوري. وأضاف الڤروڤ 
ان لقاء القاهرة السبت قد يكون »فرصة مهمة إلجراء 
دراس����ة معمقة للوضع« وعرض »أفكار مهمة ميكن 

طرحها فيما بعد في اطار دولي اوسع«.

نيويورك � ا.ف.ب: اتهم س����فير روسيا في االمم 
املتحدة احلكومة الليبية بتدريب متمردين سوريني 
لشن هجمات على اهداف تابعة للحكومة السورية ما 
اثار غضبا في مجلس االمن خالل جلسة حضرها رئيس 

احلكومة االنتقالية الليبية عب الرحيم الكيب.
وقال فيتالي تش����وركني »تلقينا معلومات تفيد 
بان هناك في ليبيا وبدعم كامل من السلطات، مركزا 
خاصا لتدريب متمردين سوريني وهؤالء يتم ارسالهم 

الى سورية ملهاجمة احلكومة الشرعية«.
واضاف املندوب الروسي الذي كان يتحدث خالل 
جلسة مخصصة لليبيا ان »هذا االمر غير مقبول على 
االطالق مبوجب كل املعايير القانونية وهذه النشاطات 

تقوض االستقرار في الشرق االوسط«.
وتابع تشوركني »نعتقد ان تنظيم القاعدة موجود 
في سوريا والسؤال املطروح اآلن هو: هل ان تصدير 

الثورة حتول الى تصدير االرهاب؟«.
وطلب تشوركني من جديد ان يقدم حلف شمال 
االطلس����ي اعتذارات عن املدنيني الذين قتلوا خالل 
النزاع في ليبيا العام املاضي وان يدفع تعويضات. 
وعززت الصني الطلب بدع����وة الى اجراء مزيد من 

التحقيقات في سقوط هؤالء القتلى.
واثارت هذه التعليقات في اجللس����ة التي كانت 

مخصصة ملناقشة متديد مهمة االمم املتحدة في ليبيا، 
غضب السفيرة االميركية س����وزان رايس ورئيس 

الوزراء الليبي.
وقالت رايس للصحافيني بعد االجتماع انه »من 
املستغرب ان روسيا وهي احد مصدرين ملد سورية 
بالسالح، تتهم ليبيا او اي دولة اخرى بارتكاب خطأ 
تقدمي اسلحة � اذا كان ذلك صحيحا على ارض الواقع 
� الى املعارضة«. واضافت ان روسيا حتتاج الى ان 
»تبدأ بنفس����ها وتدرس كل مسؤوليتها« في النزاع 

الدولي بشأن سورية.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الليبي ان احلكومة 
حققت ف����ي كل القتلى املدنيني بالتعاون مع احللف 
االطلسي. وقال الكيب في مجلس االمن ان »هذه املسألة 
التي تتعلق بدماء ليبيني يجب اال تصبح موضوع 

دعاية سياسية يستخدمها بلد ضد اخر«.
واضاف املسؤول الليبي »آمل اال يكون سبب اثارة 
هذه املسألة هو منع االسرة الدولية من التدخل في 
شؤون دول اخرى عندما يتعرض الشعب للقتل«، 

في اشارة ضمنية الى سورية.
اال ان رئي����س احلكوم����ة الليب����ي لم ي����رد على 
االتهامات الروسية بشأن معسكرات تدريب معارضني 

سوريني.

فنانون سوريون يتحولون 
إلى دروع بشرية حلماية 

املواطنني في حمص

قرر عدد من الفنانني السوريني االنضمام الى 
املبادرة التي اطلقها نضال سيجري قبل اسابيع 
والذهاب الى حمص من اجل اجراء مصاحلة شعبية 
والوقوف في وجه املتخاصمني كدرع بشرية حلماية 

الناس حسب تعبير سيجري.
وسيش����ارك في هذه احلملة الذي اطلق عليها 
نضال اسم »ايها السوريون الطيبون اقتلونا جميعا 
او اوقفوا اقتتالكم« يارا صبري، واملخرج الليث 
حجو، واملمثل عبدالكرمي قطيفان، والتش����كيلي 
يوسف عبدلكي وآخرون، ومن املتوقع ان يزداد 

عدد الفنانني خالل االيام املقبلة.
وحدد نضال الثالثاء املقبل موعدا لالنطالق من 
دمش����ق وحلب الى حمص، وقد اتفق مع مبادرة 
»حمص في قلوبنا« عل����ى اطالق احلملة لتكون 
واسعة املشاركة، علما ان هذه احلملة تدعو الى 
تقدمي املعونات االنس����انية والغذائية في جميع 

احياء حمص.
يشار الى ان هناك العديد من السوريني الذين 
ايدوا هذه املبادرة بينما رأى آخرون انها لن جتدي 

نفعا.

علوش: انتقالي ملصر شائعة 
بسبب مواقفي السياسية

نفت املمثلة كندة علوش استقرارها في القاهرة 
وانتقالها للعمل في الدراما املصرية وتخليها عن 
الدراما السورية بس���بب االحداث التي تشهدها 
بالدها، كاش���فة عن متنيها االجتاه إلى اإلخراج، 
وقالت: »الدراما الس���ورية كانت أول من تبناني 
ممثلة، ولبلدي الفضل 
األول علي في كل شيء. 
وم���ن املس���تحيل ان 
اتخلى ع���ن العمل في 
الدراما السورية لصالح 

الدراما املصرية.
وأي نص جيد في 
سورية س���يكون له 
االولوية بالتأكيد، حتى 
لو بأجر أقل«، واضافت: 
انتقل لالقامة في  »لم 
مصر بدليل اني قدمت 
عملني في سورية موسم 
رمضان الفائت، هما: »العشق احلرام« و»الوالدة 
من اخلاصرة«، كما احضر عملني دراميني سوريني 
للموسم الرمضاني املقبل« ورجحت علوش انتشار 
شائعات انتقالها إلى مصر بسبب مواقفها السياسية 

من االحداث التي تشهدها سورية.
مشيرة الى اش���خاص ادعوا امورا كاذبة عن 

حياتها وعملها بعيدة كل البعد عن احلقيقة.

كندة علوش

معاون  وزير النفط السوري
يعلن انشقاقه وانضمامه إلى الثورة

»اإلندبندنت«: الثوار في سورية منقسمون 
رغم مواجهتهم عدواً مشتركاً

لن���دن � أ.ش.أ: ذكرت صحيف���ة »اإلندبندنت« 
البريطانية أنه في الوقت الذي مضت فيه االنتفاضة 
ضد الرئيس السوري بشار األسد قدما الى االمام، 
كان الصوت السياسي الذي يقود املعارضة قادما 
من املجلس الوطني الس���وري، لكن بعد ذلك أتت 
جلنة التنس���يق الوطنية بأجندتها اخلاصة فيما 
ظهر األسبوع املاضي فصيل آخر أال وهو اجلماعة 

الوطنية السورية.
وأشارت الصحيفة - في س���ياق تقرير بثته 

امس على موقعها اإللكتروني � إلى أن العالقات بني 
الفصائل العسكرية تدعو للقلق، فأوال كان اجليش 
السوري احلر في تنافس مع حركة الضباط األحرار 
واآلن جيش حترير سورية يعلن أن أعضاءه هم 

من يخوضون القتال احلقيقي.
وقالت الصحيفة إنه ف���ي الوقت الذي جتتاح 
فيه قوات الرئيس بشار األسد مراكز املقاومة تبدو 
املعارضة الس���ورية منقس���مة أكثر من أي وقت 

مضى.

مكان تصوير الڤيديو »الس����باب 
امنية«، وعن مكان وجود حسام 

الدين حاليا.
وتوجه حسام الدين في شريط 
الڤيديو ال����ى »النظام الذي ادعى 
انه ميل����ك االرض«، قائال له »ال 
متلك اال وحشيتك لقتل االبرياء، 
وقد قطعت اوصال البالد بحواجز 
الرع����ب بدال م����ن ان تكون االمن 

واالمان للمواطنني«.
وتوجه الى روس����يا والصني 
الداعمني للنظام السوري بالقول 
»موقفكم����ا اثبت انكم����ا ابعد ما 
تكونان عن صداقة هذا الشعب، 
بل انتما ش����ريكان ف����ي قتل هذا 

الشعب«.
ونصح زمالءه ب� »ان يتخلوا 
عن املركب الهالك الذي اوشك على 
الغرق«، مضيفا »قضيت 33 عاما 
في الس����لك احلكومي وال اريد ان 
انهي حياتي الوظيفية في خدمة 

جرائم هذا النظام.
لذلك آثرت ان انضم الى صوت 
احلق مع علمي ب����أن هذا النظام 
سوف يحرق بيتي ويالحق اسرتي 

ويلفق الكثير من االكاذيب«.

وقال املس����ؤول السوري في 
الشريط »انا املهندس عبدو حسام 
الدين معاون وزير النفط والثروة 
املعدنية في سورية وعضو املؤمتر 
القطري احلادي عشر حلزب البعث 
العربي االشتراكي، اعلن انشقاقي 
عن النظام واستقالتي من منصبي 
)...( وعدم مشاركتي في املؤمتر 
القطري احلادي عشر الذي سيعقد 
بعد ايام وانسحابي من حزب البعث 

العربي االشتراكي كليا«.
الى  واضاف »اعلن انضمامي 
ثورة هذا الش����عب االبي الذي لن 
يقبل الضيم مع كل هذه الوحشية 
التي ميارسها النظام ومن يواليه 
لقمع مطالب الشعب في نيل حريته 
وكرامته«. وحسام الدين هو اعلى 
مسؤول ينشق عن النظام منذ بدء 
احلركة االحتجاجية في منتصف 

مارس 2011.
وأكد رامي الناشط الذي صور 
الشريط امس االول ورفض الكشف 
عن كامل هويته، لوكالة فرانس 
ب����رس ان معارض����ني س����وريني 
»س����اعدوا على تنظي����م عملية 
االنش����قاق«، رافضا الكشف عن 

بيروت � أ.ف.پ: أعلن معاون 
وزي����ر النفط والث����روة املعدنية 
الدين ليل  السوري عبده حسام 
امس االول في شريط ڤيديو نشره 
ناش����ط على موق����ع »يوتيوب« 
النظام  االلكتروني، انشقاقه عن 
واستقالته من منصبه وانضمامه 

الى »ثورة الشعب« السوري.

عبده حسام الدين


