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بعد مجزرة صوران.. قصف عنيف لبلدة قسطون بحماة وجتدد االشتباكات واملظاهرات في عدة مناطق

راسموسن يؤكد أن الناتو »ال نية لديه بالتدخل« في سورية
وكي مون يحذر من حرب أهلية شاملة: األزمة وصلت مرحلة دقيقة

عواصــــم ـ وكاالت: تزامنا مع 
جتديد حلف شمال األطلسي تأكيده 
على عدم وجود نية لديه للتدخل 
في سورية عسكريا، وبعد القصف 
الذي أوقع نحو 40 قتيال في بلدة 
صوران، شــــهدت قرية قسطون 
املجــــاورة في ريــــف حماة قصفا 
عنيفا من قوات النظام في انتهاك 
مســــتمر لوقف إطالق النار رغم 

وجود املراقبني الدوليني.
فقــــد أعلن املرصد الســــوري 
القوات  ان  حلقوق اإلنسان أمس 
النظامية قامت »بقصف عنيف« 
على قرية قسطون حيث »بلغ عدد 
القذائف التي سقطت خالل 45 دقيقة 
نحو 22« مت بعدها اقتحام القرية 

وسط إطالق رصاص كثيف.
وأشار املرصد الى »مخاوف من 
حدوث مجزرة على غرار مجزرة 
صــــوران« التي ذهــــب ضحيتها 

العشرات أمس األول.
وذكر املرصد ان تظاهرات عديدة 
خرجت أمس في بلدات وقرى عدة 
في ريف حماة طالبت بإســــقاط 
النظام ونددت بخطة املوفد الدولي 
اخلاص الى ســــورية كوفي انان 
التي تنص على وقف النار وإطالق 
املعتقلني وبدء حوار سياسي ولم 
يجد أي من هــــذه البنود طريقه 

الى التنفيذ.
وبينــــت أشــــرطة ڤيديو بثها 
معارضون على االنترنت عشرات 
األشــــخاص يتظاهرون في قرية 

اللطامنة مطالبني »بتسليح اجليش 
احلر« ورفع احد املتظاهرين الفتة 
رسم عليها الهالل والصليب وكتب 
حتتهمــــا »الهنــــا واحــــد وهدفنا 

واحد«.
كما شهدت مناطق عدة إضرابا 
عاما حدادا علــــى ضحايا مجزرة 
صوران، بحســــب املرصد وجلان 

التنسيق احمللية.
وقتل مواطن من قرية سوحا 
في حمــــاة اثر اطالق رصاص من 
القوات النظامية الســــورية. كما 
سقط 4 من عناصر األمن السوري 
اثر استهداف حاجز بعد منتصف 
الليل قبل املاضي في حي األربعني 

مبدينة حماة.

وفي ريف دمشق، قتل 9 عناصر 
من املجموعات املنشــــقة ليال في 
كمني نصبته القوات النظامية في 
ضواحي مدينة دوما، وتزامن ذلك 
مع وقوع اشــــتباكات بني القوات 
النظامية ومنشــــقني في مناطق 
جســــرين وكفر بطنا وسقبا في 

الريف الدمشقي.
وفي مدينة حمص، ســــقطت 
الليل  قذائف هاون بعد منتصف 
قبل املاضي علــــى حي اخلالدية، 
وسمعت أصوات قذائف وانفجارات 
واطالق نار كثيف في جميع أنحاء 

املدينة.
أما في محافظة درعا، فنفذت 
قوات األمن السورية حملة مداهمات 

واعتقاالت في بلدة الشيخ مسكني 
حيث اعتقلت نحــــو 20 مواطنا. 
فــــي منطقة  ودارت اشــــتباكات 
الضاحية في مدينة درعا انشق على 
اثرها عدد من اجلنود النظاميني.

إلى الشــــمال من ســــورية في 
مدينة حلب انفجرت عبوة ناسفة 
أسفرت عن اصابة عنصر من القوات 
النظامية. فــــي غضون ذلك، عبر 
األمني العام حللف شمال األطلسي 
»الناتو« أندرس فوغ راسموسن عن 
قلقه من العنف في سورية لكنه أكد 
ان احللف »ال ينوي« القيام بأي عمل 

عسكري ضد النظام السوري.
وقال راسموســــن في مؤمتر 
صحافي خالل قمة احللف األطلسي 
في شيكاغو »ندين بشدة سلوك 
قوات األمــــن الســــورية وقمعها 
القيادة السورية  السكان وندعو 
التطلعات املشــــروعة  الى تلبية 

للشعب السوري«.
واضاف راسموسن »لكن احللف 
األطلسي ليس لديه نية للتدخل 

في سورية«.
وبعد يوم مــــن قمة مجموعة 
الدول الثماني الكبرى في العالم، 
حتدث راسموسن عن عملية »انتقال 
سياسي« ضرورية إلنهاء األزمة 

في سورية.
العــــام للحلف  األمــــني  ودعا 
األطلســــي النظام الســــوري الى 
تطبيق خطة األمم املتحدة لوقف 
ان »الســــبيل  النار. وقال  اطالق 

األمثل للتوصل الى حل في سورية 
هو من خالل خطة انان«.

في املواقف السياســــية أيضا، 
اعتبر األمــــني العام لألمم املتحدة 
بــــان كي مون محاولة التســــوية 
السلمية لألزمة في سورية وصلت 
الى »مرحلة دقيقة«، حسب ما نقل 
عنه املتحدث باسمه على هامش 

قمة الناتو في شيكاغو.
وقال املتحــــدث في بيان »قال 
األمني العام اننا وصلنا الى مرحلة 
دقيقة في عملية السعي الى تسوية 
سلمية لألزمة، وهو يبقى شديد 
القلق إزاء مخاطر قيام حرب أهلية 
شاملة في سورية، وقلق ازاء موجة 
العنف التي ضربت لبنان« خالل 

األيام القليلة املاضية.
وجاء هــــذا البيان الصادر عن 
املتحدث مارتن نيسيركي في ختام 
لقاء ضم األمني العام لألمم املتحدة 
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
على هامش قمة احللف األطلسي 

في شيكاغو.
اللقاء بني االثنني على  وتركز 
ســــورية واإلعداد لقمــــة التنمية 
املستدامة »ريو+20« املقررة بني 
العشــــرين والثاني والعشــــرين 
من يونيــــو املقبل فــــي ريو دي 

جانيرو.
من جهتها، حذرت فرنسا من أن 
مواصلة القمع الدموي في سورية 
يشكل تهديدا ألمن منطقة الشرق 

األوسط بأسرها.

وقال املتحدث الرســــمي باسم 
اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو، 
في مؤمتر صحافي أمس إن بالده 
تدين بأشــــد العبــــارات مواصلة 
النظام السوري بقيادة بشار األسد 
للقمع الدموي ضد املدنيني وبصفة 
خاصة القصف الذي استهدف مدينة 
صوران بالقرب من حماه، وأيضا 
االنفجار الذي وقع على مقربة من 
موكب رئيس بعثة املراقبني الدوليني 
روبرت مود واألمني العام املساعد 
لألمم املتحدة لشؤون عمليات حفظ 

السالم إيرفيه الدسوس.
وأضاف فاليرو أن بالده تثني 
الشــــجاعة ورباطة اجلأش  على 
التي أبدتها بعثة املراقبني، مؤكدا 
دعــــم باريس أكثر مــــن أي وقت 
مضى ملمارسة البعثة لهذه املهمة 

احلساسة.
وشدد الديبلوماسي الفرنسي 
على أن االنتهاكات اليومية لعملية 
وقف إطالق النــــار، والتي نصت 
عليها خطة أنان، تعد أمرا ال ميكن 
قبوله، مشيرا إلى التقارير اليومية 
التي تفيد بأن نظام دمشق اليزال 

يواصل االعتقاالت والتعذيب.
وأوضح فاليـــرو أن التقرير 
القـــادم الذي ســـتتقدم به بعثة 
الدوليـــني حول نتائج  املراقبني 
إلـــى مجلس  مهمتها بســـورية 
األمن يعد ذا أهمية كبرى في هذه 
الظروف املأساوية التي متر بها 

سورية.

مرسوم رئاسي بانعقاد مجلس 
الشعب السوري اخلميس املقبل

تركيا تعتقل 3 أشخاص خططوا 
الختطاف العقيد رياض األسعد

جماعة تطلق على نفسها
»جبهة النصرة« تتبنى تفجير دير الزور

بوتني يعلن احلكومة اجلديدة ويسند 
حقائبها السيادية ملقربني منه

اجليش األردني يقلص نفقاته 
ويوقف مشاريعه »غير املستعجلة«

دمشقـ  أ.ف.پ: أصدر الرئيس السوري بشار األسد أمس 
مرســـوما يقضي بانعقاد مجلس الشـــعب الذي مت انتخاب 
اعضائه في الســـابع من مايو، بعد غد اخلميس ، حســـبما 
افادت وكالة االنباء الرسمية )سانا(. وذكرت الوكالة ان االسد 
»اصدر اليوم املرســـوم القاضي بأن يدعى مجلس الشعب 
للدور التشـــريعي األول لالنعقـــاد ألول مرة يوم اخلميس 
املصادف في 24 مايو«، وينتخب املجلس في اجتماعه األول 
رئيسه وأعضاء مكتبه الذين يعاد انتخابهم سنويا. وجرت 
االنتخابات في السابع من مايو اجلاري، وتأخر االعالن عن 
نتائجها حتى اخلامس عشـــر منه نظرا العادتها في بعض 

املراكز »ملخالفتها قانون االنتخابات«.

أنقرةـ  وكاالت: أعلنت الشرطة التركية أمـس عن اعتقــال 
3 أشـــخاص بينهم تركيان لالشـــتباه بتورطهم في مؤامرة 
الختطاف قائد اجليش السوري احلر العقيد املنشق رياض 
األسعد. ونقل املوقع االلكتروني لصحيفة »زمان« التركية عن 
مدعي عام هاطاي آدم يازار قوله في بيان إن حتقيقات بدأت 
بعد معلومات بأن عقيدا سوريا يسكن في قرية أبايدين في 
إقليم هاطاي سيختطف ويسلم للسلطات السورية. وأشار 
البيان إلى أن وحدات مكافحة اإلرهاب في شرطة هاطاي اعتقلت 
مواطنني تركيني وآخر سورية كجزء من التحقيقات وسلموا 

جميعا إلى مكتب مدعي عام أضنة للتحقيق معهم.

بيروت ـ أ.ف.پ: تبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم 
»جبهة النصرة« انفجارا وقع في دير الزور شـــرق سورية 
السبت املاضي، وأسفر عن مقتل تسعة قتلى، بحسب ما جاء 
في بيان. وقال بيان حمل الرقم تسعة ان »جنود جبهة النصرة 
في املنطقة الشرقية ـ دير الزور شنوا هجوما على املنطقة 
األمنية التي تضم فرعي األمن العســـكري وفرع املخابرات 
اجلوية«. وأضاف البيان الذي يســـتخدم أسلوب احلركات 
اإلسالمية املتشددة ان »استشهاديا« انطلق »بسيارته املفخخة 
)..( ليقتل من قتل وليخلع قلوب من بقي من ناج او جريح، 
وليضع هذا النظام الفوضوي في متاهة ال يعرف رأسه من 
ذنبه فيها«. وأكد البيان ان العملية لم تسفر عن اصابة احد 
من املدنيني، مضيفا »هو امر حترص عليه جبهة النصرة ما 
أمكنها«. وأشار الى ان »جبهة النصرة« ستواصل عملياتها 
»حتى تطهير ارض الشام من رجس النصيريني )العلويني( 

وتريح أهل السنة من ظلمهم«.

موسكو ـ أ.ف.پ: أعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
االثنني تشـــكيلة احلكومة الروســـية اجلديدة التي يقودها 
دميتري مدڤيديڤ واحتفظ املقربون منه باحلقائب السيادية 

فيها، من االقتصاد الى اخلارجية والدفاع.
وفور إعالن احلكومة، حذر رجل االســـتخبارات السابق 
الذي عاد الى الكرملني بعد واليتني ســـابقتني من 2000 الى 
2008 ثم تولى رئاســـة احلكومة لـ 4 ســـنوات، الوزراء من 
الصعوبات التي تنتظرهم. وقال بوتني ان »وضع االقتصاد 
العاملي غير مستقر، وفي هذه الظروف عليكم حتقيق برنامج 
تنمية روسيا« حيث يواجه الرئيس الروسي موجة احتجاج 
ال سابق لها منذ ديسمبر. ومع ان مدڤيديڤ الذي تبادل مع 
بوتني منصبيهما، أكد ان التغيير يشمل ثالثة ارباع احلقائب، 

يبدو التعديل محدودا في اهم احلقائب.
فقد عني ايغور شوفالوف احد اقرب حلفاء بوتني، نائبا 
لرئيس احلكومة وسيكلف االشراف على كل القطاع االقتصادي 
املالي وهي مهمة اساسية بينما تواجه روسيا حتدي حتديث 

اقتصادها وخفض اعتمادها على صادرات احملروقات.
وبقي انتون سيلوانوف الذي عني في احلكومة السابقة في 
سبتمبر بعد استقالة الكسي كودرين، في منصب وزير املالية 
فيما بقيت وزارة التنمية االقتصادية مع اندريه بيلوسوف. 
وبقي وزير اخلارجية ســـيرغي الفـــروف وزيرا للخارجية 
كما بقي اناتولي ســـرديوكوف وزيرا للدفاع. وكان الفروف 
وســـرديوكوف تواجها عدة مرات مـــع الغرب حول قضايا 
الدفاع اإلقليمي. وســـيخضع سرديوكوف لسلطة دميتري 
روغوزين نائب رئيس احلكومة املكلف املجمع العســـكري 
الصناعي وســـفير روسيا السابق في حلف شمال األطلسي 
املعروف بصراحته مع الغربيني. ومن أصل 7 نواب لرئيس 

الوزراء هناك 5 كانوا أعضاء في احلكومة السابقة.
واجلديدان الوحيدان هما اركادي دفوركوفيتش املستشار 
االقتصادي للكرملني خالل رئاسة مدڤيديڤ واولغا غولوديه التي 

كانت تعمل في بلدية موسكو وستكلف قضايا اجتماعية.
وعني املنظر السابق للكرملني فالديسالف سوركوف نائبا 

لرئيس احلكومة ورئيس ادارة احلكومة.
في املقابل عني اجلنرال فالدميير كولوكولتســـيف قائد 
شرطة موسكو، وزيرا للداخلية بدال من رشيد نورغالييف 
في وقت تشهد فيه الشرطة فضيحة تتعلق بأعمال تعذيب 

وسوء معاملة في مراكز الشرطة.

عمان ـ يو.بي.آي: قررت القوات املســـلحة األردنية امس 
ضبط نفقاتها مبختلف أنواعها وأوقفت بعض مشـــاريعها 

غير املستعجلة خالل املرحلة احلالية.
وقال بيان صادر عن القوات املســـلحة ان »رئيس هيئة 
األركان املشـــتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن أصدر 
خالل اجتماع حضره كبار ضباط القوات املسلحة تعليمات 
بضرورة ضبط النفقات مبختلف أنواعها وخصوصا الوقود 
والكهرباء وإيقاف شراء السيارات واألثاث واإليفادات والزيارات 
الرســـمية اال للضرورة القصوى«. وأشـــار إلى أن »الفريق 
الزبن طلب وقف بعض املشاريع غير املستعجلة خالل هذه 
املرحلة في ظل العجز الذي تشهده املوازنة العامة وانسجاما 

مع اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة قبل أيام«.
وكان األردن قرر قبل يومني خفض رواتب رئيس الوزراء 
وأعضاء احلكومة بنسبة 20% كما أقرت احلكومة حزمة إجراءات 
وقرارات مالية لتقليص عجز املوازنة بحيث يتم توفير 600 

مليون دينار أي ما يقارب )843 مليون دوالر(.

صحيفة روسية: دمشق املتلقي األول للسالح اإليراني
موسكو ـ أ.ش.أ: استعرضت صحيفة »إيزفيستيا« الروسية أمس 

مضمون تقرير خلبراء من مجلس األمن الدولي لم ينشر بعد، أكدوا 
فيه أن دمشق هي املتلقي األول للسالح اإليراني. ونقلت الصحيفة 
ـ في عددها أمس ـ عن البروفيسور فالدميير ساجني قوله »إن كل 

األطراف املعنية بقضايا الشرق األوسط على علم بحصول نظام 
الرئيس السوري بشار األسد على أسلحة من طهران، مشيرا إلى أن 
تلك األطراف ال تريد تعقيد عالقاتها مع إيران، خاصة أن املفاوضات 

جارية اآلن بني هذا البلد والوكالة الدولية للطاقة الذرية«. ويؤكد 
اخلبراء أن األسلحة تتدفق على سورية من الصني وباكستان وروسيا.


