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جلان التنسيق احمللية توثق مقتل 1401 منذ بدء سريان مهلة أنان

املعارضة تشكك في صحة الشريط املنسوب للمجلس العسكري بدمشق

فريق املراقبني الدوليني ينفي انفجار عبوة مبوكب رئيسه 
ومعارك ليلية في دمشق وقصف يوقع قتلى وجرحى في صوران

مسؤولون سوريون كبار ينفون معلومات حول اغتيالهم

عواصمـ  وكاالت: نفت الناطقة 
باسم فريق املراقبني الدوليني في 
سورية سوسن غوشة ما تردد 
عن تفجير قنبلة في دوما أمس 
بالقرب من محافظة دمشق على 
مقربة من قافلة تابعة للمراقبني 

الدوليني في سورية.
وقالت غوشـــة في تصريح 
خـــاص لراديو هيئـــة االذاعة 
البريطانية )بي بي ســـي( إن 
انفجار العبوة لم يكن بالقرب 
مـــن قافلة املراقبـــني ولم تكن 
العبوة تســـتهدفهم وقد  هذه 
انفجرت بعيدا عنهم، مضيفة 
أنه لم يصب أحد في القافلة أو 

في فريق املراقبني.
وكانت مصادر سورية اعلنت 
انفجار عبوة ناسفة أمس لدى 
مرور موكب قائد فريق املراقبني 
الدوليني اجلنرال روبرت مود 
قـــرب أحد حواجز قوات حفظ 
النظام السورية في مدينة دوما 

قرب دمشق.
وقال شهود لـ »يونايتد برس 
انترناشونال« ان عبوة ناسفة 
انفجرت قرب أحد احلواجز وعلى 
بعد حوالي 100 متر من موكب 
اجلنرال مود الذي كان يرافقه 
العقيـــد املغربي احمد حميش 
ولم يصب أي من أعضاء الفريق 

الدولي بأذى.
وأضافوا ان إطالق رصاص 
كثيف أعقب االنفجار استهدف 
حافلة تقـــل عناصر من قوات 
حفظ النظام ما أسفر عن إصابة 
30 منهم بجروح كما استهدفت 

سيارة إسعاف أيضا.
وقال مراسل »رويترز« انه 
التي تقل  الســـيارة  إيقاف  مت 
اجلنرال روبرت مود عند نقطة 
تفتيـــش تابعة للجيش عندما 
جرى تفجير القنبلة في شارع 
املكان،  القافلة  قريب وغادرت 
مضيفا أنه لم تـــرد أنباء عن 

سقوط ضحايا.
كما كانت القافلة تضم ايرفيه 
الدسو مساعد األمني العام لألمم 
املتحدة لشؤون عمليات حفظ 
الذي يقـــوم بزيارة  الســـالم 

لسورية.
وقال مصدر أمني في دوما 
لـ »رويتـــرز« ان اشـــتباكات 
وقعت في وقت سابق امس وان 
مســـلحني أصابوا 29 من أفراد 

قوات األمن.
ميدانيا، دارت معارك عنيفة 
ليل اول من امس بني اجليش 
الســـوري ومنشـــقني في عدة 
مناطق من دمشق رغم جتديد 
األسرة الدولية دعوتها الى وقف 
»فوري« للعنف املســـتمر في 
سورية منذ اكثر من 14 شهرا.

ووقعت اشـــتباكات عنيفة 
بـــني مقاتلني مـــن املجموعات 
املسلحة املنشقة وحاجز للقوات 
النظامية قرب جسر اللوان في 

ـ أ.ش.أ:  ـ أ.ف.پ  عواصــــم 
نفى عدد من كبار املســــؤولني 
الســــوريني أمــــس فــــي حديث 
للتلفزيون الرســــمي معلومات 
أفادت باغتيالهم، متهمني قناتي 
اجلزيرة والعربية بشن حملة 

»كذب وافتراء«.
القناتـــان بثتا أمس  وكانت 
شـــريط ڤيديو يظهر فيه رجل 
مرتديا زيا عســـكريا وقال انه 
متحدث باسم املجلس العسكري 
لدمشـــق وريفها ليعلن باسمه 
اغتيال ستة مسؤولني سياسيني 
وأمنيني كبار من الدائرة املقربة 
من الرئيس بشـــار األسد وقال 
انهم اعضاء خلية ادارة األزمة، 
من دون ان يورد تفاصيل حول 

عملية االغتيال.
ويعلن الرجل الذي يظهر في 
الڤيديو مرتديا الزي العسكري انه 
من »كتائب الصحابة في دمشق 
اثر  انـــه على  وريفها«، ويؤكد 
»عملية مراقبة ألشخاص خلية ما 
يسمى )ادارة األزمة في سورية( 
على مدى شهرين« مت قتل هؤالء 

املسؤولني.
ويعدد املسؤولني وهم آصف 
شـــوكت مدير املخابرات العامة 
الداخلية  وصهر األسد، ووزير 
محمد الشـــعار والدفـــاع داود 
راجحـــة، وحســـن توركماني 
الرئيس فاروق  مســـاعد نائب 
الشرع، ومحمد سعيد بختيان 
األمني القطري املساعد في حزب 

البعث احلاكم.
فـــي اتصال  الشـــعار  وقال 
التلفزيون  هاتفي أجراه معـــه 
الرسمي ونقلت مضمونه وكالة 
سانا الرسمية »ان ما بثته قناتا 
اجلزيرة والعربية عار عن الصحة 
متاما وقد اعتدنا على مثل هذه 

بيانهم اخلتامي اثر قمة عقدوها 
في كامـــب ديڤيـــد بالواليات 
املتحـــدة »نحـــن مســـتاؤون 
للخسائر في االرواح واالزمة 
االنسانية واالنتهاكات اخلطيرة 
واملتزايدة حلقوق االنسان في 

سورية«.
واضافوا »علـــى احلكومة 
الســـورية وجميـــع االطراف 
ان ينفذوا فورا وبشـــكل كامل 
التزامهم تنفيـــذ خطة النقاط 
الست التي وضعها موفد االمم 
املتحدة واجلامعة العربية كوفي 
انان، وخصوصا انهاء كل اعمال 

العنف«.
وأكد القادة الدوليون »دعمهم 
جلهود« انان رغم ان االمني العام 
السابق لالمم املتحدة لم ينجح 
حتى اآلن في ضمان احترام وقف 
الذي اعلن نظريا  النار  اطالق 

في 12 ابريل.
واكدت مجموعة الثماني في 
بيانها »تصميمها على التفكير 
في اجراءات اخـــرى في االمم 
املتحدة وفق احلاجات«، منددة 
بـ »الهجمات االرهابية االخيرة 

في سورية«.
وكان الرئيس االميركي باراك 
اوباما قال اثناء استضافته قادة 
دول مجموعة الثماني في كامب 
ديڤيد »اجرينا محادثات حول 
سورية، ونحن جميعا نعتقد ان 
احلل السلمي واالنتقال السياسي 

هو االفضل«.
واضـــاف »نحـــن جميعنا 
العنف  قلقون للغاية بشـــأن 
الذي يجري في سورية وخسارة 

االرواح«.

يدعمون االنتفاضة.
وأكد الشوفي رفضه ملا أسماها 
بـ »حرب الشائعات«، الفتا إلى 
أن هذه الشائعات ميكن أن تترك 
أثرا سلبيا على نفوس املواطنني 

وتشعرهم باإلحباط.
ـ في تصريح  وقال الشوفي 
لقنـــاة »العربية« اإلخبارية من 
القاهرة ـ »نحـــن ال نفضل هذا 
النوع من اإلعالم الكاذب«، مشددا 
على ضرورة عدم خلق تشويش 
في الساحة ألنه قد يضر مبسار 

الثورة السورية.

كل من ريف دمشـــق وحمص 
وادلب وحلب ودمشق.

من جهة أخرى، وثقت جلان 
التنسيق احمللية بالتعاون مع 
مركز توثيـــق االنتهاكات في 
ســـورية اسماء 1401 قتيل منذ 
بدء سريان مهلة املبعوث الدولي 
أنان  العربي املشـــترك كوفي 
بينهم 101 من األطفال )83 طفال 
و18 طفلة( و70 امرأة اضافة الى 
41 شخصا قضوا حتت التعذيب 

في فروع االمن املختلفة.
اللجان فـــي تقرير  وقالت 
نشرته أمس ان حمص دفعت 
الفاتورة الكبرى، فقد سقط فيها 
499 قتيـــال تلتها ادلب بـ 243 
قتيال ثم حماة بـ 176 قتيال فريف 
دمشق 135 قتيال، كما قدمت كل 
من حلب ودرعا 86 قتيال فيما 
ســـقط في دير الزور 77 قتيال 

و73 قتيال في دمشق.
واكـــدت ان قـــوات النظام 
اســـتمرت في انتهاكها ملبادرة 
أنـــان عبـــر قصـــف مختلف 
املدن والبلـــدات التي عرضت 
الدوليني  املراقبني  حتى حياة 
للخطر وصعدت من ممارساتها 
بانتهاك احلرم اجلامعي واطالق 
الرصاص احلـــي على الطالب 
املتظاهريـــن، فضال عن أعمال 
التنكيل املســـتمرة من حرق 
للمنازل وتخريب للممتلكات.

في ســـياق متصل دعا قادة 
الثماني السبت  دول مجموعة 
املاضـــي الى الوقـــف الفوري 
للعنف في سورية وتنفيذ خطة 

كوفي انان.
وقال قادة الدول الثماني في 

باملال والسالح واالعالم«.
وبث التلفزيون الرسمي طوال 
قبل الظهر نفي املسؤولني بشكل 

متواصل.
املقابل شككت املعارضة  في 

بصحة احلادثة والشريط.
 واعتبر جبر الشوفي عضو 
األمانة العامة في املجلس الوطني 
السوري الذي يضم معظم فصائل 
املعارضة ان الهدف من الڤيديو 

هو »بث الفوضى«.
وقـــال »انها حـــرب من اجل 
احباط معنويات الناس« الذين 

حي كفرسوســـة جنوب غرب 
دمشق، وذكرت جلان التنسيق 
احملليـــة ان تعزيـــزات كبيرة 

للجيش ارسلت الى املنطقة.
وأفـــاد املرصد الســـوري 
حلقوق االنسان بأن اشتباكات 
عنيفة دارت في منطقة املتحلق 
اجلنوبـــي ترافقت مع ســـماع 
انفجارات في املنطقة  اصوات 
وسمعت اصوات اطالق رصاص 
العباسني وشارعي  في ساحة 

بغداد والثورة.
كما قصفت القوات النظامية 
الريحاون  فجر االحد مـــزارع 

املجاورة ملدينة دوما.
وفي حمـــاة، قـــال املرصد 
السوري حلقوق االنسان ومقره 
بريطانيا ان اجليش السوري 
قصف بلدة صوران باحملافظة 
أمس مما أســـفر عن مقتل 16 

شخصا بينهم أطفال.
وقال رامي عبدالرحمن رئيس 
املرصد لــــ »رويترز« نقال عن 
سكان ان اجليش قصف البلدة 

ثم اجتاحها.
وفي وقت الحق، أعلنت جلان 
التنسيق احمللية ان عدد القتلى 
في سورية أمس بلغ 28 شخصا 
سقط 19 منهم في حماة جراء 
قصف عنيف نفذته قوات النظام 

على صوران.
اللجان في حصيلة  وقالت 
ثانية ان القصف العنيف الذي 
تعرضت له مدينة صوران في 
حماة تسبب كذلك في سقوط 

عدد كبير من اجلرحى.
وأشارت الى ان بقية القتلى 
سقطوا بنيران قوات النظام في 

األخبـــار املضحكة من احملطات 
املفلسة التي تقود حمالت الكذب 
واالفتراء منـــذ بداية األزمة في 

سورية«.
من جهته أكد توركماني الذي 
ظهر على شاشة التلفزيون »ان ما 
تناقلته قناتا اجلزيرة والعربية 
عار عن الصحة متاما وهو منتهى 

االفالس والتضليل اإلعالمي«.
كما قال داود راجحة »إن هذه 
األخبـــار كاذبـــة وتعكس حالة 
االفالس والفشـــل التي أصابت 
املجموعات اإلرهابية ومن يدعمها 

)رويترز( جنود سوريون يركضون بعد انفجار قنبلة في احد شوارع دوما أمس  

سورية تغلق حدودها أمام السيارات التركية

الرئيس السوري يصدر مرسومني
 في مجالي الزراعة والبناء

تفكيك أربع عبوات ناسفة في ريف إدلب

سويسرا حتقق مع سوريني
 في قضية غسل أموال

»واشنطن بوست«: أميركا تسعى لتأمني 
ترسانة السالح الكيماوي في سورية

»فاينانشيال تاميز«: سورية 
تهرب نفطها بناقالت إيرانية

هطـــاي ـ أ.ش.أ: قال مســـؤول من احتاد 
الناقلني التركي الدولي ان الســـيارات التي 
غادرت نقطة »جلفا جوزو« احلدودية في بلدة 
»ريحانلي« مبحافظة »هطاي« جنوب تركيا 
عادت أدراجها الى تركيا حيث لم يتم السماح 
لها بدخول سورية، بعدما أغلقت السلطات 
السورية نقطة »باب الهوى« احلدودية أمس 
األول أمام الســـيارات التي حتمل اللوحات 
التركية. وأضاف حميد شانوردي عضو مجلس 
إدارة احتاد الناقلني التركي لوكالة األناضول 

لألنباء »لم يسمح للسيارات مبغادرة نقطة 
حدود جلفا جوزو ألسباب قيل إنها تتعلق 

بسالمة االرواح«.
وقال شـــانوردي ان قرابة 150 شـــاحنة 
كانت تنتظر عند نقطة حدود »جلفا جوزو« 
التركية لم يسمح لها بعبور احلدود، بيد أنه 
اليزال يسمح للركاب والسيارات بالعبور بني 
البلدين من خـــالل نقطة حدودية عند بلدة 
»يايالداغي« في محافظة »هطاي« احلدودية 

مع سورية.

دمشقـ  أ.ش.أ: اصدر الرئيس السوري بشار 
االســـد امس مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء 
الفالحني املكلفني برســـوم الري واستصالح 
االراضي الزراعية من الغرامات املترتبة عليهم 
من عام 2011 وما قبله في حال قيامهم بتسديد 
الرســـوم املترتبة عليهم خالل عام من تاريخ 

صدور املرسوم.

وذكرت وكالة االنباء السورية ان الرئيس 
االسد اصدر مرسوما آخر يتضمن ازالة االبنية 
املخالفة بعد تاريخ صدور املرسوم مهما كان 
نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية واحلبس 
بحـــق كل من تثبت مســـؤوليته عن املخالفة 
وكذلك معاقبة العاملني في اجلهة االدارية الذين 

يقصرون في اداء واجبهم في قمع املخالفة.

فككت وحدات الهندسة في اجليش السوري 
أمس أربع عبوات ناسفة زرعتها من وصفتها 
وكالة األنباء السورية )سانا( بـ »مجموعات 
إرهابية مسلحة« على طريق اريحاـ  ادلب عند 
مفرق بلدة نحليا في جبل الزاوية.  وقال مصدر 
باحملافظة ان وزن العبوات كان بني 30 و60 كغ 
وكانت معدة للتفجير عن بعد بهدف استهداف 

املواطنني وقوات حفظ النظام.
وأضاف املصدر ان عبوتني ناسفتني زرعتهما 
»مجموعتان إرهابيتان مســـلحتان« انفجرتا 
بالقرب من املكان املذكور لدى مرور ميكروباص 
يقل ركابا اال انه لم يصب احد بأذى وقد اقتصرت 

األضرار على املاديات.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

زوريخـ  رويترز: قال املدعي العام في سويسرا 
أمس انه فتح حتقيقا جنائيا ضد مواطنني سوريني 

لالشتباه في تورطهم في غسل أموال.
وذكرت جانيت باملر املتحدثة باســــم املدعي 
العام أن الســــلطات السويســــرية تلقت تقارير 
من وكالة مكافحة غسل األموال تتعلق بسورية 

وليبيا لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.
وسنت سويســــرا التي حترص على تعزيز 
اجلهود لتغييــــر صورتها كمــــالذ لألموال غير 
املشــــروعة قوانني صارمة في السنوات القليلة 
املاضية تخص غســــل األموال. وذكرت صحيفة 
»ان.زد.زد ام زونتاج« امس انه بالنسبة لسورية 
تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص 
شــــخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار 

األسد مودعة في بنوك بغرب سويسرا.
وأضافت أنه لم تتضح هوية الشخص او قيمة 
املبلغ قيد التحقيــــق أو ما اذا كان مت جتميد أي 

حســــابات. وشهدت تدفقات األموال املريبة التي 
ارتفاعا قياسيا  رصدتها السلطات السويسرية 
اذ جتاوزت ثالثة مليارات فرنك سويسري )3.21 
مليارات دوالر( في 2011 ويرجع ذلك جزئيا الى 
أثرياء من منطقة شمال أفريقيا سعوا لتحويل 
أموال الى سويســــرا بعد انــــدالع ثورات الربيع 
العربي، وجمدت سويسرا 50 مليون فرنك )53 
مليون دوالر( من أموال تخص األسد ومسؤولني 
كبارا آخرين.والعام املاضي جمد االدعاء السويسري 
نحو ثالثة ماليني يورو أودعها في بنك بجنيڤ 
حافظ مخلوف ابن خال األسد لالشتباه في غسل 

أموال.
وأفرج عن املبلغ بعد طلب اســــتئناف قدمه 
مخلوف قال فيه ان االيداع سبق عقوبات فرضتها 
سويســــرا في مايو املاضي بسبب احلملة التي 
تشنها احلكومة الســــورية ضد االنتفاضة على 

حكم األسد.

واشنطن ـ أ.ش.أ: قالت صحيفة »واشنطن 
بوست« األميركية ان إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما مع حلفائها في الشـــرق األوسط 
تســـرع من خططها واستعداداتها ملواجهة ما 
وصفتها بسلسلة األزمات املتسارعة احملتملة 

في سورية األشهر املقبلة.
وأشارت إلى أن من بني تلك األزمات املتوقعة 
في سورية ما يتمثل في احتمال فقدان احلكومة 
السورية الســـيطرة على املخزونات املبعثرة 
من األســـلحة الكيمياوية، وذلك وفقا ملا قاله 

مسؤولون شرق أوسطيون وأميركيون.
ونقلت الصحيفة األميركية عن املسؤولني 
األمنيني قولهم ـ في سياق تقرير أوردته على 
موقعها اإللكترونـــي ـ ان التخطيط األميركي 
يقتضي قيام مسؤولني عسكريني ومن أجهزة 
املخابرات من ســـبعة بلدان على األقل بوضع 
الترتيبات التفصيلية لتأمني األسلحة الكيمياوية 
في سورية، إضافة إلى قوات ذات مهام وعمليات 
خاصة كي تقوم بدورها في حال متكن مسلحون 

من السيطرة على أجزاء من سورية.

ولفتت إلى أن مسؤولني غربيني وإقليميني 
أعربوا عن قلقهم املتزايد من محاولة اإلسالميني 
املتطرفنيـ  كما تقول الصحيفةـ  السيطرة على 
كل البلدات واملناطق في حال انزالق ســـورية 

في حرب أهلية شاملة.
ونسبت »واشـــنطن بوست« عن مسؤول 
استخباراتي أميركي سابق، رفض الكشف عن 
هويته، قوله ان هناك قلقا كبيرا من ان األوضاع 
قد تنفجر في املنطقة بشكل سريع ومفاجئ، 
فبعض من املشاكل الكبرى قد تنفجر بني ليلة 

وضحاها.
وأوضحـــت الصحيفة أن الوكاالت األمنية 
الغربيـــة ســـبق أن وضعت خططـــا وقامت 
باســـتعدادات شبيهة للسيطرة على األسلحة 
والذخائر الكيمياوية في ليبيا في العام املاضي 
وقت اندالع الثورة الشعبية الليبية، خاصة 
خالل األســـابيع األخيرة التي شهدت فوضى 
عارمة في الوقت الذي قامت فيه القوات الليبية 
بهجر قواعدها مسبقا قبل دخول املقاتلني في 

طرابلس.

العربية.نت: ســــفينة نفــــط مملوكة للدولة 
اإليرانية ترفع أعالمــــا مختلفة للداللة على أن 
ملكيتها ليست لطرف واحد وتنقل الوقود النظيف 
من ايران إلى سورية، انها أحد املشاهد التي تدلل 
على كيفية مساعدة طهران للنظام السوري لتجنب 
اجلهود الدولية حملاصرة نظام الرئيس السوري 
بشار األسد ماليا. وتظهر وثائق حصلت عليها 
صحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية كيف أن 
سفينة الشحن التي متلكها خطوط اجلمهورية 
اإلســــالمية الدولية للشحن أبحرت من سورية 
إلى خليج عمان ثم الى ايران مستخدمة أعالما 
مختلفة وتغير مالكيها. وبينما تعاني سورية من 
العقوبات املفروضة عليها من قبل الواليات املتحدة 
واملجموعة األوروبية وبعض الدول العربية خالل 
السنوات املاضية، فإن محللني يرون أن االقتصاد 
خسر بني 2 و10%، كما ان العملة السورية فقدت 

نحو ثلث قيمتها.
كمــــا ان العقوبات النفطيــــة األوروبية على 
وجه اخلصوص والتي كانت تستورد 95% من 
صادرات النفط الســــوري قد أضرت بهذا البلد 

بشكل حاد، حيث أفيد بأن هذا القطاع تقلصت 
أرباحه املوســــمية والتي كانــــت تصل الى %20 

أرباحا صافية قبل اندالع االنتفاضة.
وتأتي البراهني على التعاون بني هذين البلدين 
بعدما الحظ خبــــراء صناعيون زيادة الفتة في 
استخدام ما يطلق عليه »أعالم املالئمة« والتي 
ترفع على سفن شحن النفط اإليرانية اململوكة 

للدولة.
وأظهرت الرحلة االخيرة لســــفينة الشحن 
اإليرانيــــة اململوكة للدولــــة )ام تي( والتي هي 
نفسها موضوعة ضمن العقوبات الدولية عالمات 

على كيفية سريان هذه املنظومة.
وقد رصدت »فاينانشــــيال تاميز« مســــيرة 
هذه الســــفينة بالعديد من الســــجالت البحرية 
والشركات املســــجلة اضافة الى مصادر تراقب 
السفن وخالل االسبوع املاضي وصلت السفينة 
الــــى ميناء طرطوس الســــوري وبنفس الوقت 
كانت ترفع علم مالطا ولكن ادارة النقل املالطية 
قررت إلغاء تسجيل السفينة للقلق من وضعها 

القانوني في 24 مارس.

مجموعة الثماني 
تدعو احلكومة وجميع 

االطراف إلى وقف 
العنف في سورية

املجلس الوطني السوري يؤكد حرصه على التنسيق مع جميع أطياف املعارضة
القاهرة ـ أ.ش.أ: عقد وفد من املجلس الوطني 

السوري املعارض اجتماعا مع املسؤولني في 
اجلامعة العربية لتحديد موعد جديد مللتقى 
املعارضة السورية، والذي كان مقررا عقده 

يوم 16 اجلاري ومت تأجيله ملوعد لم يحدد بعد.
وأكد الوفد حرص املجلس الوطني السوري 

على التنسيق مع جميع أطياف املعارضة 
السورية بشأن اخلطوات الرامية إلى 

حتقيق تطلعات الشعب السوري في احلرية 
والدميوقراطية والعدالة دون االستئثار أو 

الهيمنة على باقي جبهات املعارضة.
وقال د.عبدالباسط سيدا عضو املكتب 

التنفيذي للمجلس الوطني السوري املعارض 
إن املجلس لم يقاطع ملتقى املعارضة السورية 

الذي كان مقررا له األربعاء املاضي بالقاهرة، 
وإمنا كان لديه بعض االستفسارات وحدث 

سوء تفاهم عبر عنه املجلس في بيان له 
بسبب عدم االلتزام مبا مت التوافق عليه فيما 
يخص امللتقى. وأضاف أن وجهة نظرنا في 

هذا املجال تركز على ضرورة إعطاء املجلس 

الوطني الدور األساسي في امللتقى باعتباره 
وباعتراف قرارات مؤمتر أصدقاء سورية 

في تونس، وأصدقاء سورية في اسطنبول 
أنه ممثل للشعب السوري وللثورة السورية 
وبالتالي البد أن نحافظ على هذا احلق، وقد 
كانت اجلامعة العربية مشاركة في املؤمترين 

وبالتالي املوافقة على هذا التوجه.
وأرجع سيدا أسباب فشل انعقاد ملتقى 

املعارضة السورية إلى أن الدعوات وجهت 
بصورة شخصية ولم توجه إلى املجلس ومن 
هذا املنطلق مت االعتراض على املشاركة طاملا 

لم توجه لنا الدعوة بصورة رسمية.
وأضاف سيدا »إننا اتفقنا مع املسؤولني في 
اجلامعة العربية على خطوات محددة متهد 

النعقاد امللتقى بوضعية أفضل بكثير وستتم 
مناقشة هذه اخلطوات من قبل اجلامعة 

واملكتب التنفيذي للمجلس«.
ووصف لقاء اليوم بأنه كان إيجابيا ومت 

التوصل إلى جملة من املقترحات ستدرسها 
اجلامعة متهيدا النعقاد امللتقى وحتديد موعد 

له الحقا وفقا للمناقشات اجلارية.
وحذر د.عبدالباسط سيدا عضو املكتب 

التنفيذي للمجلس الوطني السوري املعارض 
من مخاطر الوضع الراهن في سورية، مضيفا 

أن القتل والعنف في سورية مستمر، لكن 
إصرار الشعب متواصل أيضا، حيث وصلنا 
مع النظام إلى نقطة الال عودة منذ زمن بعيد 
ولن يتراجع الشعب السوري مهما تكلف من 

تضحيات خاصة أن السلطة ليس أمامها سوى 
احلل القمعي.

وقال سيدا إن وجود املراقبني الدوليني حاليا 
يسلط األضواء على األوضاع املتردية في 
سورية.. مشيرا إلى أنه يدور حديث حول 

ما إذا كانت خطة أنان قد فشلت أم ال، وهل 
املطلوب حتديد توقيت إعالن هذا الفشل؟
وأضاف أن هناك إرادة دولية باالستمرار 

في هذه اخلطة ونحن قد تواصلنا مع جهات 
عديدة في هذا املجال، لكن نؤكد أن االستمرار 

في خطة أنان ال ميكن أن يكون على حساب 
دماء الشعب السوري.


