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الثوار يسيطرون على مستودعات ذخيرة بريف حلب ويستهدفون الفوج 81 على طريق مطار دمشق

»عامان من الكفاح« وآالف السوريني يواصلون التظاهر والنظام يُصعّد
املسدود وباب التركمان وسوق 
الناعورة والس���وق املسقوف 
األث���ري، وكذلك ق���رى ومدن 
اخلالدية والضبعة والرس���ن 
واحلولة وتلبيسة والدار الكبيرة 
والبويضة الشرقية في الريف 
الش���مالي اضافة الى القصير 
والسلومية واحلميدية التابعة 

للقصير في الريف اجلنوبي.
وقال املكتب اإلعالمي لهيئة 
املدني���ن بحمص ان  حماي���ة 
الغنطو وحدها تعرضت  بلدة 
لسقوط اكثر من 15 قذيفة هاون 
وراجمة صواريخ وحدها، حيث 
مت استهداف مسجد الصحابي 
حمزة ب���ن عبداملطل���ب الذي 
يحوي مشفى الغنطو امليداني 
مما أدى إلى سقوط عدد كبير 

من االصابات.
وعلى اجلبهة الشرقية، اعلن 
اجليش احلر استعادته السيطرة 
على ناحية تل براك في احلسكة، 
بعد ان متكنت قوات النظام من 

دخولها مساء اول من امس.
أما في اجلنوب فقد تعرضت 
بلدة نام���ر لقصف صاروخي 
استهدف كنيسة نامر التاريخية، 
القصف عن مقتل  كما أس���فر 

شخص.
وف���ي إدلب وق���ع عدد من 
اإلصابات جراء غ���ارة جوية 
من الطيران على قرية الناجية 
بجسر الشغور والقائه 3 براميل 
متفجرة عليها، وقتل 3 أشخاص 

على األقل في قصف سلقن.

ثانوية اليرموك للبنات.
وفي ريف دمش���ق استمر 
القصف العنيف لقوات النظام 
الش���ام تزامنا  على معضمية 
مع استمرار االش���تباكات في 
محيطها، وارتفع عدد الشهداء 
القصف  الذين س���قطوا جراء 
الصاروخي على املدينة الى 13 
ش���هيدا بينهم سيدتن وطفل، 
إضافة الى عش���رات اجلرحى، 

بحسب شبكة شام.
وطال القصف الصاروخي 
لقوات النظ���ام بلدة بزينة في 
الغوطة الش���رقية، وأسفر عن 
سقوط عدد كبير من اجلرحى 

بينهم نساء وأطفال.
الذيابية لقصف  وتعرضت 
عنيف من اللواء 58 وسقط عليها 
أكثر من 30 قذيفة، واتهمت جلان 
التنسيق احمللية قوات النظام 
بقصف صواريخ غ���راد على 
مس���جد الرحمن بسقبا بريف 
دمشق وأدى الى سقوط 5 قتلى 

على األقل.
من جهة أخرى، قصفت قوات 
النظام العديد من أحياء حمص 
مبختلف انواع االسلحة في اليوم 
التاسع والسبعن بعد املائتن 
للحملة العسكرية التي يشنها 
النظام عل���ى احملافظة  جيش 
بحس���ب تنس���يقيات حمص، 
واحصت صفحة اخبار الثورة 
في حمص قصف 28 منطقة في 
الريف واملدينة منها احياء سوق 
اخلضرة وباب س���باع والباب 

من السيطرة على كل من حاجز 
»الشرفة« املؤدي إلى أكادميية 
األسد وحاجز »البرج« املؤدي 

إلى مدرسة املدفعية.
وعقب استيالء الثوار على 
الذخي���رة، قام  مس���تودعات 
الطي���ران احلربي بقصفها مما 
أدى الى تدمير أربعة مستودعات 

من أصل 62 مستودعا.
وفي الس���ياق، قالت شبكة 
شام اإلخبارية، ان حي مساكن 
هنانو في حلب تعرض لقصف 
مدفعي اس���تهدف املستشفى 
امليدان���ي اخل���اص مبرض���ى 
األمراض العقلية أدى الى وقوع 

أضرار مادية.
وس���قط عدد من اجلرحى 
جراء القصف املدفعي على حي 
الفردوس وحي الصاخور وبلدة 

بيانون.
وفي العاصمة دمشق، اعلن 
اجليش احلر استهداف مقاتليه 
أمس لكتيبة اإلش���ارة والفوج 
81 عل���ى طريق مطار دمش���ق 
الدولي قرب بلدة شبعا ضمن 
معركة أطل���ق عليها »الطريق 

إلى اجلنة«.
الى جان���ب ذل���ك، وقعت 
اش���تباكات عنيفة بن اجليش 
احلر وجي���ش النظام بالقرب 
من س���وق الهال ف���ي منطقة 
الزبلطان���ي، وقص���ف الهاون 
يس���تهدف حي جوبر، وقامت 
قوات النظام بتجديد قصفها حلي 
اليرموك، وسقوط قذيفة قرب 

االعالم���ي انه بعد اش���تباكات 
عنيفة مع قوات النظام السوري، 
متكنت كتائب الثوار من حركة 
أحرار الش���ام وجبهة النصرة 
ومجل���س ش���ورى املجاهدين 
ولواء احلق من السيطرة على 
الذخيرة في خان  مستودعات 
طومان بريف حلب، بينما قال 
اجلن���اح االلكتروني للجيش 
احلر انه متكن الى جانب حترير 
املستودعات من السيطرة على 
مقر القيادة العسكرية، وكذلك 

وادلب ودير الزور، وسط تقارير 
استخباراتية غربية عن تراجع 
قدرة جيش النظام السوري على 
استرجاع املناطق »احملررة«، اال 
ان ه���ذا اجليش يواصل امطار 
املدن الثائرة بصوارخ س���كود 
الباليستية، ومنها ثالثة أمس 

اجتهت نحو الشمال.
امليدانية  التفاصي���ل  وفي 
من حلب التي شهدت عشرات 
املظاهرات في الريف واالحياء 
احمل���ررة، أعلن مرك���ز حلب 

شعارات تتعهد مبواصلة الثورة 
حتى اس���قاط النظام، وحتيي 
املدن والبل���دات االكثر عرضة 

لقصف قوات النظام.
وخالف���ا للعامن املاضين، 
تدخل االنتفاضة السورية عامها 
الثالث مبزيد من التقدم امليداني 
على االرض حيث سيطر اجليش 
احلر والكتائب املقاتلة معه على 
مدينة الرقة بالكامل وسد الفرات 
واستعادوا حي بابا عمرو في 
ارياف حلب  حمص ومعظ���م 

عواصم � وكاالت: رغم مضي 
عامن على اندالع أول مظاهرة 
تطالب باالفراج عن املعتقلن 
واالصالح في 15 مارس بقلب 
دمشق، لم تغب مظاهرات امس 
عن املشهد السوري رغم تفاقم 
الوضع االمني والقصف اجلوي 
الذي  والصاروخ���ي واملدفعي 
النظام السوري على  ميارسه 
معظم املدن والبلدات السورية، 
وم���ا يتخللها من اش���تباكات 

ومواجهات.
وكما منذ نحو 100 اسبوع، 
خرج آالف السورين أمس في 
جمع���ة جديدة أطلق���وا عليها 
»عام���ان من الكف���اح.. ونصر 

ثورتنا قد الح«.
وعل���ى صفح���ة »الثورة 
الس���ورية ضد بش���ار االسد 
2011« على موقع »فيس���بوك« 
التي اعت���ادت منذ بدء احلركة 
االحتجاجية اطالق ش���عارات 
التظاهرات كل يوم جمعة، جدد 
الناشطون املعارضون التصميم 
الرئيس بشار  على »اس���قاط 
االسد«، وكتبوا »قسم الثورة.. 
أقس���منا عليه.. وماضون به 
حتى النصر باذن اهلل.. أقسم 
باهلل العظي���م أال نتراجع عن 
ثورتنا حتى اسقاط هذا النظام 
وعلى رأسه بشار اللعن«، وبث 
ناشطون عشرات الڤيديوهات 
والصور للمظاهرات ابتداء من 
احلسكة في الش���مال الشرقي 
وحتى درعا في اجلنوب، ورفعوا 

صورة بثها ناشطون جلانب من مظاهرات مدينة الباب بريف حلب

)محمود الطويل( احلافلة السورية التي تعرضت حلادث في الكحالة امس 

تسعة قتلى سوريني في حادث اصطدام
حافلة تقل الجئني شرق بيروت

300 مقاتل سوري دربتهم أميركا وعادوا لقتال النظام

النظام السوري يتهم األردن
بفتح حدوده والسماح بتسلل املعارضة املسلحة

بيروت � أ.ف.پ: افاد مصدر 
امني سوري وكالة فرانس برس 
امس بأن السلطات السورية 
تشتبه في ان االردن بدأ منذ 
فترة بالسماح بتسلل جهادين 
وتهريب اس����لحة الى جنوب 

سورية.
وقال املص����در في اتصال 
هاتفي اج����ري من بيروت ان 
السلطات »تش����جب التغيير 
احلاصل في موق����ف االردن 
الذي فتح منذ حوالي عشرة 

ايام حدوده وس����مح مبرور 
جهادين واس����لحة كرواتية 
مدفوع ثمنها من السعودية« 

بحسب املصدر.
واضاف »ه����ذا تغيير في 
املوقف، الن االردن حتى اليوم 
كان يضبط حدوده بشكل جيد 
ملنع مرور ارهابين واسلحة« 
ال����ى الداخل الس����وري وهو 
النظام  الذي يطلقه  الوصف 

على معارضيه.
وهو الوصف الذي يطلقه 

النظام على معارضيه،  واعتبر 
ان س����بب ه����ذا التغيير هو 
»ضغوط متارسها دول معادية 

لسورية«.
وكانت صحيفة كراوتية 
ذكرت قبل اسبوع ان كرواتيا 
شكلت بن ش����هري نوفمبر 
وفبراير »جسر عبور« لنقل 
اسلحة وذخائر الى املعارضة 
السورية في اطار عملية نظمتها 
الواليات املتحدة بالتعاون مع 

دول شريكة.

وقالت صحيفة »يوتارجني« 
ان 75 طائ����رة مدنية تركية 
واردني����ة أقلع����ت خالل هذه 
الفترة من مطار زغرب محملة 

باألسلحة.
واضافت »تق����در كميات 
السالح والذخيرة التي نقلت 
على من هذه الرحالت بثالثة 

آالف طن«.
وبن االس����لحة الكرواتية 
مدافع من عيار 60 ملم وقاذفات 

صواريخ.

 بي���روت � رويترز: قال 
قيادي باملعارضة السورية 
ان معظم الدفعة االولى من 
الذين  املعارضن السورين 
دربهم ضباط أميركيون من 
اجليش واملخابرات في االردن 
على استخدام اسلحة مضادة 
للدبابات واس���لحة مضادة 
أنه���وا تدريبهم  للطائرات 
الى سورية  ويعودون االن 
للقت���ال. كان مس���ؤولون 
غربيون عدة وقادة باملعارضة 
أحجم���وا عن التعقيب على 
تقاري���ر اعالمي���ة تقول ان 
أميركي���ن يدرب���ون قوات 
سورية معارضة للحكومة في 
االردن، لكن احد قادة املعارضة 
على صلة وثيقة بالعملية 
قال امس االول. ان ضباطا 
باجليش األميركي واملخابرات 

يدربون معارضن سورين 
وان معظ���م افراد املجموعة 
االولى التي تضم 300 مقاتل 

أنهوا تدريباتهم.
ف���ي  قائ���ال  واض���اف 
تصريح���ات ل���� »رويترز« 
ش���ريطة عدم الكشف عن 
هويته »هذا امر حساس كما 
تعرفون، لكن نعم اجليش 
األميركي واملخابرات يدربون 
بعض املعارض���ن«، وقال 
القيادي املعارض ان واشنطن 
اتخذت قرار تدريب املعارضن 

«حتت الطاولة«.
واض���اف ان مس���ؤولن 
أميركي���ن اتصلوا بالقيادة 
العامة للمعارضة وعرضوا 
تقدمي املساعدة قبل بضعة 
اش���هر، وبعد ذل���ك طلبت 
القيادة العام���ة من االلوية 

العاملة حتت قيادتها اختيار 
»مقاتلن على مستوى جيد« 
ليتدربوا على استخدام اسلحة 
متقدمة مثل صواريخ مضادة 
للدبابات وصواريخ مضادة 
للطائرات باالضافة الى تعلم 
تقني���ات جم���ع املعلومات 

املخابراتية.
وجاء معظم الدفعة االولى 
الت���ي تتألف من 300 مقاتل 
من دمشق وريفها ومن درعا 
القريبة من احلدود النه كان 
من السهل عليهم الوصول 

الى االردن.
وقال ان التدريبات متنوعة 
الى  وتستغرق من 15 يوما 
املقاتلن  شهر ويتم تقسيم 
الى مجموع���ات تتكون كل 
منها من 50 مقاتال، واضاف 
الى  ان كل مجموعة تسافر 

االردن بشكل مستقل، وتابع 
ان التدريبات دفاعية.

واضاف ان معظم الدفعة 
االولى البالغ ع���دد افرادها 
300 ع���ادوا االن الى القتال 
في سورية لكن هناك املزيد 
من املقاتلن يصلون للتدريب، 
وق���ال القائد املع���ارض ان 
مقاتلن من ش���مال سورية 
لم يتمكنوا من االنضمام الى 
التدريب في االردن السباب 

امنية ولوجستية.
لك���ن قي���ادة املعارضة 
حتاول اقناع احلكومة التركية 
بالسماح لها بفتح معسكر 
تدريب ف���ي تركيا، واضاف 
قائال: »يحدون���ا االمل بأن 
يسمح االتراك لنا بأن يكون 
لدينا هذا املعس���كر ليدربنا 

فيه ضباط أميركيون«.

بي���روت � أ.ف.پ: قتل 
تسعة اش���خاص وأصيب 
اكثر من عش���رين آخرين 
بجروح فجر أمس في حادث 
اصطدام حافلة ضخمة تقل 
الجئن سورين قادمة من 
س���ورية في بلدة الكحالة 
ش���رق بيروت، كم���ا افاد 
مصدر امني وكالة فرانس 

برس.
وقال املصدر »قتل تسعة 
اشخاص وأصيب اكثر من 
20 بج���روح ف���ي انقالب 
حافلة بعد اصطدامها بسور 
صغير يفصل بن مسلكي 
طريق دمش���ق الدولي في 
الكحالة، ولم يعرف  بلدة 
سبب احلادث«، موضحا ان 
ركاب احلافلة من الالجئن 
الس���ورين القادم���ن من 

سورية.
وذكر مدير العمليات في 
اللبناني  الصليب االحمر 
ج���ورج كتانة م���ن جهته 
للوكال���ة الوطنية لإلعالم 
ان »ع���دد القتل���ى ثمانية 
واجلرحى 29، وجميعهم من 
التابعية السورية«. وذكر 

مصور وكالة فرانس برس 
ان احلافل���ة حتمل لوحة 

تسجيل سورية.
وق���ال الش���اب جورج 
الكحالة  مكرزل من سكان 
الذي هرع م���ع عدد كبير 
من سكان البلدة الى املكان 
املعروف ب� »كوع الكحالة« 
فور وق���وع احلادث بعيد 
الرابعة والنصف صباحا ان 
احلافلة اصطدمت بالسور 
وحطمت���ه، وانقلبت على 

ظهرها«.
وأشار الى بقع دماء في 

مكان احلادث قبالة كنيسة 
القديس انطونيوس، والى 
العديد من االطفال  اصابة 

بجروح.
وقال ان فرق الصليب 
االحمر والدفاع املدني التي 
وصلت الى املكان عمدت اوال 
الى اجالء اجلرحى، قبل ان 

تبدأ بانتشال القتلى.
وقد مت استقدام رافعة 
لرف���ع احلافلة عن االرض 
من اجل سحب بعض القتلى 
واجلرح���ى الذي���ن علقوا 

حتتها.
وقال شاهد آخر يدعى 
شربل فغالي لوكالة فرانس 
برس »استفقنا على صوت 
اصطدام، ثم س���معنا على 
الف���ور اص���وات صفارات 
سيارات االسعاف، فهرعت 

الى املكان«.
واضاف »كان املش���هد 
كارثيا. معظم ركاب احلافلة 
من النساء واالطفال، ودماء 
في كل مكان، وقس���م من 
احلافلة انقسم عنها«. وأدى 
الطريق  الى قطع  احلادث 

العام لساعات.

واشنطن تؤيد تقدمي باريس ولندن دعماً أكبر للمعارضة السورية

»ضمانات«  هوالند بوصول األسلحة إلى األيدي الصحيحة
لم تقنع االحتاد األوروبي برفع احلظر عن تسليح املعارضة

األمم املتحدة توقف دوريات مراقبيها في اجلوالن
وحتذر من »انفجار إقليمي« بسبب النزاع السوري

بي����روت � أ.ف.پ: ح����ذر 
رئيس املفوضية العليا لالجئن 
التابعة لألمم املتحدة انتونيو 
غوتيري����س امس في بيروت 
من »خط����ر حقيقي النفجار« 
في املنطقة نتيجة اس����تمرار 

النزاع السوري.
وقال غوتيريس في مؤمتر 
صحافي عقده في بيروت »اعتقد 
انه اذا استمر النزاع السوري، 
هناك خطر حقيقي بحصول 
انفجار في الش����رق االوسط، 
وعندها لن تكون هناك وسيلة 
للتعامل مع التحديات اإلنسانية 

والسياسية واالمنية«.
ويزور غوتيريس لبنان 
في إطار جولة إقليمية شملت 

األردن وتركيا ليتفقد الالجئن 
السورين الذين يبلغ عددهم في 
لبنان أكثر من 350 الفا، بحسب 
االمم املتحدة، بينما تشير ارقام 
املسؤولن اللبنانين الى عدد 

يتجاوز ذلك بكثير.
وقال غوتيريس في مؤمتره 
»األزمة السورية ليست مجرد 
أزمة اخ����رى. والوضع الذي 
نتعامل مع����ه اليوم بلغ حدا 
ال ميكن بع����ده لألمور إال ان 
تصبح أسوأ. ولن تكون أسوأ 
في سورية فحسب، بل ميكن 
ان يكون لها تأثير كبير جدا 

جدا في الدول املجاورة«.
وح����ث املجتم����ع الدولي 
على تكثيف جهوده من اجل 

املس����اعدة على ح����ل النزاع 
ال����ى  ولتق����دمي مس����اعدات 

املتضررين منه.
وق����ال »هذا لي����س واجبا 
أخالقيا فحسب«، بل »هو أمر 
ضروري للحفاظ على السالم 

واألمن العاملين«.
م����ن جه����ة اخ����رى، قال 
ديبلوماسيون غربيون أمس 
األول إن قوات حفظ الس����الم 
الت����ي تراقب خط  الدولي����ة 
وقف إطالق النار بن سورية 
ومرتفعات اجلوالن التي حتتلها 
إسرائيل أوقفت دورياتها بعدما 
احتجز معارضون مسلحون 
21 مراقبا فلبينيا ملدة 3 أيام 

األسبوع املاضي.

وعبر ديبلوماس����يون في 
نيويورك ع����ن قلقهم من أن 
يك����ون مس����تقبل القوة بات 
محل ش����ك اآلن. ويبلغ قوام 
القوة ألف فرد وبدأت مهمتها 

في عام 1974.
القلق في  وزاد ذلك أيضا 
أن املعارضن  إس����رائيل من 
اإلسالمين الذين يقاومون نظام 
بشار األسد والذين ال تفصلهم 
عن القوات اإلسرائيلية سوى 
قوة صغيرة من األمم املتحدة 
قد يتجرأون على إنهاء الهدوء 
الذي حافظ عليه الرئيس بشار 
األسد ومن قبله والده حافظ 
األسد على جبهة اجلوالن طوال 

40 عاما.

واشنطن � أ.ف.پ: أعلنت 
الوالي���ات املتحدة امس األول 
انها تنظر بعن الرضا الى قرار 
فرنسا وبريطانيا زيادة دعم 
املعارضة السورية، ولكن من 
دون ان تعلن بوضوح تأييدها 
دعوتها االحتاد االوروبي الى 
رف���ع احلظر املف���روض على 
تس���ليح معارض���ي الرئيس 

بشار االسد.
وقال���ت املتحدثة باس���م 
اخلارجية االميركية فيكتوريا 
نوالند »س���ندعم بالتأكيد كل 
اشكال املس���اعدة للمعارضة 
السورية والتي تتحدث عنها 
علنا فرنسا وبريطانيا«، وذلك 
ردا على سؤال عن قرار باريس 
ولندن تسليح املعارضة سواء 
وافق االحت���اد االوروبي على 

ذلك او لم يفعل.
وأضافت: »بالتأكيد يعود 
ال���ى االحت���اد االوروب���ي ان 
يتخ���ذ القرار ولكننا نعلم ان 
بعض احلكومات تريد القيام 
باملزيد ونحن نش���جعها على 
مواصلة احلوار داخل االحتاد 
االوروبي لكي تتمكن من القيام 

باملزيد«.
غير ان نوالند، التي ترفض 
بالده���ا تس���ليح املعارضة 
الس���ورية وتكتفي بتزويدها 
ابقت  بعت���اد »غير فت���اك«، 

الغموض على موقف واشنطن 
من موضوع امكان تقدمي اسلحة 
للمعارضة السورية من قبل 

دول اوروبية.
لك���ن اجلهود الفرنس���ية 
والبريطانية تعرضت النتكاسة 
جديدة حيث رفضت حكومات 
دول االحتاد األوروبي مساعي 
الذي  الدولتن لرف���ع احلظر 
يفرض���ه االحتاد عل���ى إمداد 
املعارضة السورية بالسالح 
أن  وعبرت عن اخل���وف من 
إلى إشعال سباق  يؤدي ذلك 
تسلح وتقويض االستقرار في 
املنطقة. وقال ديبلوماسيون 
من االحتاد األوروبي إن فرنسا 
وبريطاني���ا لم حتظيا بتأييد 
يذك���ر القتراحهم���ا بتخفيف 
احلظ���ر خالل قم���ة لالحتاد 
األوروبي في بروكسل ولكنهما 
طلبتا م���ن وزراء اخلارجية 
النظر في هذه القضية مجددا 

األسبوع املقبل.
وأكد ديبلوماسي من االحتاد 
ف���ي احلقيقة«  »ال يهتم أحد 
برفع احلظر »ليس هناك أي 
احتمال للتغيير في املستقبل 
القريب«. وقال رئيس املجلس 
األوروبي هيرمان فان رومبوي 
إن زعم���اء االحتاد طلبوا من 
وزراء خارجيتهم النظر في هذه 
القضية »باعتبارها مسألة ذات 

أولوية« خالل اجتماع يعقد في 
دبلن يومي 22 و23 اجلاري.

قب���ل ذلك، ق���ال الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هوالند قبيل 
افتتاح قمة االحتاد االوروبي في 
بروكسل امس األول »نأمل ان 
يرفع االوروبيون احلظر نحن 
على استعداد لدعم املعارضة 
وبالتالي نحن على استعداد 
للذهاب الى هذا احلد. يجب ان 

نتحمل مسؤولياتنا«.
الفرنس���ي  الرئيس  وعقد 
ورئيس ال���وزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون اللذان يلتقيان 
على املوجة نفسها حول هذا 
املوضوع، لقاء على انفراد قبل 

بدء القمة رسميا.
الفرنسي  الرئيس  وأعلن 
ان فرنسا مس���تعدة »لتحمل 
مس���ؤولياتها« وال تستبعد 
تقدمي اس���لحة الى املعارضة 
السورية في حال لم تتوصل 
الى اقناع شركائها االوروبين 
بذلك. وقال هوالند خالل مؤمتر 
صحافي في ختام اعمال اليوم 
االول من القمة االوروبية في 
بروكسل أمس األول »هدفنا هو 
اقناع شركائنا نهاية شهر مايو 
وقبل ذلك اذا امكن. سنوظف 
ديبلوماسيتنا في هذا املجال. 
وفي حال حصلت عرقلة من قبل 
بلد او بلدين فان فرنسا حينها 

ستتحمل مسؤولياتها«.
وقال هوالند ايضا »يجب 
ان نذه���ب الى ابعد الن هناك 
تهدي���دات ومخ���اوف حول 

استعمال اسلحة كيميائية«.
وأشار ايضا الى ان »النظام 
يتلق���ى اس���لحة بالرغم من 
العقوبات في حن ان املعارضة 
»تخضع لقواعد احلظر«. وأشار 
الى ان روس���يا التزال تزود 

النظام باألسلحة بانتظام.
وكما كان متوقعا س���يطر 
امللف السوري على اليوم الثاني 
من القمة االوروبية أمس، حيث 
أكد الرئيس الفرنسي أنه تلقى 
تأكيدات من املعارضة السورية 
بأن أي أسلحة ترسل ملقاتليها 
ملساعدتها في سعيها إلسقاط 
الرئيس بشار األسد ستصل 

الى األيدي الصحيحة.
وقال في ختام قمة لزعماء 
االحتاد األوروبي »فيما يتعلق 
بتقدمي اس���لحة... فإن إعطاء 
أفضل إجابة يتطلب أن تقدم 
الضمان���ات  املعارض���ة كل 
الالزم���ة«. وأض���اف »وألننا 
تلقينا ه���ذه الضمانات فإننا 
نستطيع تصور رفع احلظر. 
لدينا تأكيد بشأن استخدام هذه 
األسلحة«، وتابع أن املعارضة 
ستتلقى أيضا دعما فنيا اذا مت 

إرسال أسلحة لها.

االئتالف الوطني يختار »رئيس حكومة« مطلع األسبوع
بي���روت � أ.ف.پ: يعق���د 
لق���وى  الوطن���ي  االئت���الف 
املعارضة والثورة الس���ورية 
مطلع األسبوع املقبل اجتماعا 
في اسطنبول أرجئ حتى اآلن 
مرتن به���دف اختيار رئيس 
حكومة تتولى إدارة ش���ؤون 
املناطق الواقعة حتت سيطرة 
مقاتلي املعارضة الس���ورية، 

بحس���ب ما ذك���ر عضو في 
االئت���الف لوكال���ة فران���س 
برس. وق���ال عضو االئتالف 
سمير نش���ار من اسطنبول 
ردا على سؤال لوكالة فرانس 
برس في اتصال هاتفي »حتى 
اآلن، اليزال اجتماع االئتالف 
قائما. وسيتناول اختيار رئيس 
حكومة«. ويعق���د االجتماع 

االثنن 18 والثالثاء 19 مارس 
في اسطنبول حيث يقيم عدد 
كبير من املعارضن السورين. 
وأوضح ان املشاورات مستمرة 
و»هناك اسم يتقدم حينا على 
أسماء أخرى، ثم يتراجع ليتقدم 
غيره«، موضحا ان احد أسباب 
اخلالفات حول هوية رئيس 
احلكومة »التدخالت اخلارجية 

الكثي���رة«، من دون مزيد من 
التفاصيل. ومن األسماء املتداولة 
لتولي هذا املنصب االقتصادي 
أسامة قاضي ورئيس املجلس 
الس���ابق  الس���وري  الوطني 
برهان غليون ورئيس الوزراء 
السوري املنشق رياض حجاب 
والقيادي املعارض هيثم املالح 

وغيرهم.


