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قيادات كردية لـ »األنباء« : سورية وطننا.. ولن نشارك في الدعوات اخلارجية لزعزعة النظام

وجهاء درعا لـ »األنباء«: ال لـ »فتح اإلسالم« بيننا ونطالب مبحاسبة مطلقي الرصاص
الوطنية السورية في مختلف 
اجلوانب السياسية والثقافية 
واالقتصادية، وإفساح املجال 
أمام تطور العادات والطقوس 
واللغة الكردية التي تعتبر جزء 
من الثقافة الوطنية السورية، 
وكل ذلك يصب في إطار وحدة 

سورية.
2- لقد حاولت بعض الدوائر 
املعادية لسورية واملعارضات 
اخلارجية ركوب املوجة الكردية 
في س���ورية وحتريض الكرد 
السوريني ضد النظام في 5 -6 
فبراير املاضي 2011 و15- 16-

2011 مارس احلالي لتحريضهم 
ضد النظام وزعزعة االستقرار 
الذي تتنعم به سورية، إال أنهم 
فشلوا في ذلك وكان موقف الكرد 
السوريني موقفا وطنيا مشرفا 
أسوة ببقية ش���رائح الشعب 
الس���وري، فالك���رد وطنيون 
بامتياز، واس���ديون بامتياز، 
وعليهم ان يخيطوا بغير هذه 

املسلة.
3- نح���ن باس���م املبادرة 
نهنئ الكرد السوريني والشعب 
العظيم على رأسهم  السوري 
الس���يد الرئيس بشار األسد، 
مبناسبة عيد النيروز ونعلق 
على سيادته آماال كبيرة وتلبية 
بعض املطالب الكردية، والتي 

نراها مشروعة.
4- أخي���را فليفهم اجلميع 
ان أكراد سورية بكافة األطياف 
واألحزاب مع األسد قلبا وقالبا 
ومع���ه حتى املوت وعاش���ت 
س���ورية ح���رة كرمية وعاش 

الرئيس األسد.
دمشق ـ هدى العبود   ٭

م���ن جه���ة أخ���رى علمت 
»األنباء« أن نحو 22 ش���خصا 
تظاهروا في منطقة املعظمية 
بريف دمشق مطالبني بإسقاط 
»رئيس البلدية« ورفعوا الفتات 
كتب عليها »حرامي« بينما رفعت 
إحدى النساء لوحة كتب عليها 

»أريد إسقاط زوجة ابني«..
وفي س���ياق متصل أكدت 
قي���ادات كردية ل� »األنباء« أن 
األكراد لن يشاركوا في الدعوات 
اخلارجية لالعتصام على امتداد 
مستوى البالد، مشددين على 
أن األكراد أصحاب تاريخ وطني 
مش���رف ويعتبرون سورية 
وطنهم والرئيس بشار األسد 

رئيسهم.
وق���ال عمر أوس���ي رئيس 
املب���ادرة الوطني���ة لألك���راد 
السوريني: يقام هذا االحتفال 
للمرة الثانية واليوم نقيمه في 
صالة من صاالت ريف دمشق، 
ونحن أكراد سوريا مكونا رئيسا 
من مكونات املجتمع السوري، 
وسبق لنا ان دافعنا عن حياض 
سورية، ونحن قومية وطنية 
كردية بامتياز سبق ان شاركنا 
في حرب تش���رين التحريرية 
ومنتلك سجال تاريخيا مشرفا، 
ولن ننصاع للدعوات اخلارجية، 
التي تدعو وحترض على زعزعة 
امن واستقرار سورية، ومطالبنا 
محددة ضم���ن أجندة وطنية 

سورية، على الشكل التالي:
1- محو آث���ار إحصاء عام 
1962 الذي مت مبوجبه جتريد ما 
يقارب 250 ألف كردي سوري 
في هويتهم السورية، وندعو 
ال���ى دمج األكراد ف���ي احلياة 

احلرية الشخصية، مثلما تعمل 
الس���افرات في امل���دارس، وال 
يعترض عليهن أحد في إطار 

احلرية الشخصية.
٭ الس���ماح بعودة املهجرين 

املطلوبني إلى سورية.
٭ إلغاء القانون رقم 60 لعام 
بالقان���ون  1979 وتعديالت���ه 
رقم 26 لعام 2000 املطبق في 
مدن مراكز احملافظات وينزع 
ملكي���ة املالك به���دف التمليك 
للغي���ر، وهو قان���ون جائر ال 
يقبل به أحد س���وى املنظرين 
الطاوالت، فمن يرد  من خلف 
إنشاء مشاريع إسكان فعليه أن 
يشتري األرض الالزمة بالسعر 

الرائج مثل أي مواطن.
٭ إع���ادة النظر في أس���عار 
األراض���ي التي يطب���ق عليها 
التوزي���ع اإلجب���اري مؤخرا 

واجلائرة بحق املواطنني.
٭ نقل كراج البوملان حملافظة 
درعا من كراج السومرية إلى 
املكان املقرر في املدخل اجلنوبي 

لدمشق.
٭ معاجلة محالت سوق الشهداء 
التابعة ملؤسسة اخلط احلديدي 

احلجازي.
٭ تثبيت العاملني املؤقتني في 

دوائر الشؤون االجتماعية.
إلى ذلك ذكرت تقارير إعالمية 
أن اجليش السوري انتشر عند 
مداخل املدينة في الوقت الذي 
حاول فيه مس���ؤولون تهدئة 
املش���اعر، وأق���ام جنود نقاط 
تفتي���ش عن���د مداخ���ل درعا 
ويفحصون بطاق���ات الهوية. 
العدل السوري  ووصل وزير 

إلى مجلس املدينة.

مهما كان.
٭ تخفيض الضرائب والرسوم 

التي أثقلت كاهل املواطن.
٭ تخفيض أسعار احملروقات 

واألغذية.
٭ اتخاذ اإلجراءات املش���ددة 
اإلداري  الفس���اد  ملكافح���ة 
واملالي وه���در األموال العامة 
في مؤسسات الدولة، من أعلى 
مس���توى حتى أدناه مبا فيها 

سلكا القضاء والشرطة.
٭ إعادة املدرسات املنقبات إلى 
التدريس في مدارسهن واحترام 

٭ اإلفراج الفوري عن أي شخص 
مت اعتقاله إثر التظاهرات.

اإلف���راج ع���ن املعتقل���ني  ٭ 
السياسيني قدميا وحديثا.

٭ اإلفراج عن طالب اجلامعة 
الذين مت اعتقاله���م منذ فترة 

قريبة.
٭ إلغاء قانون الطوارئ املقيد 

للحريات العامة.
٭ إلغاء املوافقات األمنية التي 
تقي���د حركة البيع والش���راء 
لألراضي والش���قق السكنية 
العادي  والنشاط االقتصادي 

ومحاس���بة من كان سببا في 
قت���ل الش���باب أو جرحهم أو 
خنقهم بكثافة الغازات املسيلة 
للدموع، وكان السبب في طمس 
مطالب الشباب مبحاربة الفساد 
والتس���لط وحتس���ني الواقع 

املعيشي.
أو  ٭ عدم مالحق���ة املصابني 

ذويهم.
٭ عدم اعتقال أي شخص، خرج 
في املظاهرات السلمية يومي 
اجلمعة والسبت حتى حتقيق 

املطالب.

علمت »األنباء« من شيوخ 
درعا ومصادر مطلعة أن اآلالف 
جتمع���وا في س���احة اجلامع 
العم���ري مبدين���ة درعا عقب 
تشييع جنازة محتج يبلغ من 
العمر 23 عاما وردد املشيعون 
ش���عارات مطالب���ة باحلرية 

السياسية وإنهاء الفساد.
أن  إلى  وأش���ارت املصادر 
الشرطي تعرض لضربة سكني 
من اح���د املتظاهرين فما كان 
من الشرطي إال ان اجبر على 
إطالق النار دفاعا عن نفس���ه 
التظاهرة  )كان هذا في بداية 
للمطالبة باإلفراج عن املعتقلني 
إليهم  الش���باب املنسوب  من 
الكتابة عل���ى جدران  تهم���ة 

املدارس(.
 وق���ال الوجهاء ف���ي درعا

ل� »األنباء« ان مطالب احملتجني 
لم تتغير، وإننا ننفي بش���كل 
قاطع وجود أي أثر ألفراد من 
»فتح اإلس���الم« بينن���ا، وأن 
املسألة بدأت مبطالبات بإطالق 
س���راح تالميذ معتقلني ولكن 
احملافظة شهدت تصعيدا بعد 
سقوط قتلى.. وفي هذا السياق 
أوردت صحيف���ة س���ورية ما 
أسمته »املطالب التي تقدم بها 
وجهاء مدينة درعا باسم أهالي 

محافظتهم« وهي: 
بداية نعلن ان أهالي درعا � 
كي ال نفهم خطأ � أنا شيخ عشائر 
اجلبور وباقي الشيوخ نعلن 
والءن���ا وحبنا للقائد الرئيس 

بشار األسد ومطالبنا: 
٭ محاس���بة م���ن أطل���ق 
الرصاص احلي على املتظاهرين، 
أو م���ن أمر بإطالق الرصاص، 

)أ.پ( مواطن يطفئ النيران في احدى قاعات احملكمة التي احرقت في مواجهات أمس األول في درعا 

الرياض � وكاالت: أكد مجلس الوزراء السعودي 
أهمية احلفاظ على سالمة وأمن املواطنني خالل 
التعامل مع األحداث التي تش����هدها بعض دول 
املنطق����ة ومبا يضمن لل����دول الش����قيقة أمنها 

واستقرارها ووحدة أراضيها.
وذكر بيان صحافي صدر في ختام جلس����ة 
املجلس امس أن خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اطلع املجلس على مضامني 
الرسائل واملشاورات واالتصاالت التي جرت خالل 
األسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة 
حول العالقات الثنائية وتطور األحداث في املنطقة 
والعالم. من جهة اخرى، قال وزير العدل السعودي 
محمد العيسى ان القضاء السعودي ال يجرم الرأي 
املجرد من املقاصد اجلرمية وانه ال وجود لقضايا 

من هذا النوع ينظر فيها قضاء اململكة.
وقال العيسى خالل استقباله رئيس مجلس 
الشيوخ االس����باني خابيير روخو في الرياض 
ام����س االول »احلرية املنضبطة واملس����ؤولة لم 
تكفلها الشريعة االسالمية فحسب، بل هي جزء 
ال يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية«، والشريعة 
تفرق بني احلرية واخل����روج على النظام العام 
للدولة، وهو ما ال يفسر اال بالفوضى واخلروج 
عن قيم املجتم����ع وضمير اجلماعة املتآلف على 

نظامه العام.
واضاف في تصريح نشرته صحيفة »احلياة« 
التي وزعت في الرياض امس ان القضاء السعودي 

»ال يجرم ال����رأي املجرد من املقاصد اجلرمية او 
االس����اءة ملا انعقد عليه ضمير اجلماعة واستقر 
عليه النظ����ام العام مما يفضي للفرقة واخلالف 
السلبي«، نافيا وجود قضايا رأي مجرد وفق هذا 
التوصيف الشرعي والنظامي حتى ميكن القول 

بنظرها من القضاء.
وأكد ان الرأي املجرد يدخل في نطاق احلرية 
املنضبة واملسؤولة وهو محل الترحيب واحلفاوة 
في الشرع والنظام، مشيرا الى ان قضايا االرهاب 
وامن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي وليس 

لدى اململكة قضاء استثنائي.
وتابع: »هذه اجلرائم تكيف في مبادئ القضاء 
اجلنائي على انها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها 
التي تستهدف امن املجتمع واستقراره ومقدراته 
ومكتسباته واننا مع العالم في محاربتها وتقدمي 

املتورطني فيها للمحاكمة العادلة«.
واكد ان اجلرائم كافة يجري التعامل معها على 
حد سواء ويراعى في ذلك الظروف املخففة واملشددة 

لكل جرمية على ضوء االستقرار القضائي.
واكد وزير العدل ان الشريعة االسالمية تتشوف 
الى العفو في قضايا القصاص والى الدرء واملنع 

بالشبهة في قضايا احلدود.
وذكر ان قضاء الس����عودية يعتبر االتفاقات 
واملواثيق واملعاهدات والصكوك الدولية املصادق 
عليها جزءا من نظامها يكتسي طابع االهمية في 

التدرج التنظيمي.

تركيا تعثر على أسلحة بطائرة إيرانية في طريقها إلى سورية

اجليش السوري يطوق درعا بعد صدامات 
ومتظاهرون في »جاسم وأنخل« يطالبون بالقضاء على الفساد

عثر الفريق املختص بتفتيش 
طائ���رة ش���حن إيرانية كانت 
متجهة من إيران إلى س���ورية 
وأجبرت على الهبوط في تركيا 
مساء أمس األول على بنادق من 
نوع )بيكسي( روسية الصنع 

على منت الطائرة.
وذك���رت وس���ائل اإلعالم 
التركية امس أن فريق التفتيش 
اليزال يحاول معرفة أس���باب 
وجود هذه األسلحة على منت 
الطائرة، وإلى أي وجهة كانت 

متجهة.
وكانت طائرات عس���كرية 
تركية أجبرت الطائرة اإليرانية 
على الهب���وط في مطار »ديار 
بكر« مساء أمس األول بعد تلقي 
السلطات التركية بالغا عن أنها 

حتمل مواد نووية.
في شأن س���وري آخر، قال 
س���كان إن اجليش الس���وري 
انتشر أمس عند مداخل مدينة 
درعا في الوقت الذي تواصلت 
جهود مسؤولني لتهدئة املشاعر 
في أعقاب احتجاجات مطالبة 
باحلرية سقط فيها خمسة قتلى 

مدنيني.
وجاء ذلك تزامنا مع مشاركة 
اآلالف في تشييع جنازة احملتج 
رائد الكراد الذي يبلغ من العمر 
23 عاما الذي قتلته قوات األمن 

امس األول.
وردد املش���يعون شعارات 
مطالبة باحلرية السياس���ية 

وإنهاء الفساد.

املدينة يوم اجلمعة.
وحتدث املرصد عن اعتقال 
11 ش���خصا في دمش���ق خالل 
تظاهرة اجلام���ع األموي يوم 

اجلمعة املاضي.
كما اعتقلت اجلمعة املاضي 
أن���س الصيصي م���ن مدينة 

داريا.
كما أشار املرصد الى اعتقال 
ثالثة أشخاص في مدينة حلب، 
أحدهم في السادس من فبراير 
املاض���ي واثنان يوم الس���بت 

املاضي.
ولفت املرصد الى ان األجهزة 
األمنية بدمشق اعتقلت خالل 
اعتصام وزارة الداخلية في 16 
مارس اجلاري ستة أشخاص 
م���ا زال مصيره���م مجه���وال 
ولم يحال���وا إلى القضاء الذي 
أحيل إليه 32 ناشطة وناشطا 
اعتقلوا بنف���س التاريخ بتهم 
»النيل من هيبة الدولة وإثارة 
 النعرات العنصرية واملذهبية
وتعكير العالق���ة بني عناصر 

األمة«.
وطالب املرص���د احلكومة 
الس���ورية ب� »اإلفراج الفوري 
عن كافة معتقلي الرأي والضمير 
في السجون السورية والقيام 
بجميع اإلج���راءات التي تكفل 
للمواطن���ني حقهم املش���روع 
السلمي والتعبير  التجمع  في 
ع���ن الرأي وع���دم تقييد هذه 

احلقوق«.
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت  ٭

من اجليش في املدينة التي عاد 
الهدوء مع تقدم ساعات  اليها 

املساء.
وفي الس���ياق جتمع مئات 
من الش���بان في مدينة جاسم 
إحدى مدن حوران التي تقع إلى 
الغرب من مدينة درعا السورية 
التي تشهد مظاهرات احتجاج. 
ورددوا شعارات مناوئة للفساد. 

وسلمية سلمية.
وعلمت ال� »األنباء« أن أحد 
ضباط اجليش وهو من عائلة 
اجلهماني دخ���ل في حوار مع 
الشبان الذي ركزوا كالمهم على 

مكافحة الفساد.
كما ش���هدت ناحي���ة انخل 
بالقرب من جاسم جتمع نحو 
500 شاب مرددين هتافات من 
بينه���ا »مابدنا عاطف جنيب« 
السياس���ي  رئيس فرع األمن 
بدرعا.. و»يارامي يا حرامي« 
إلى رجل األعمال  في إش���ارة 
السوري املعروف رامي مخلوف 
في غضون ذلك، حتدث »املرصد 
الس���وري حلقوق اإلنس���ان« 
أمس عن اعتقاالت جديدة في 

سورية.
وقال املرصد في بيان تلقت 
انترناش���ونال  يونايتد برس 
نسخة منه ان األجهزة األمنية 
في مدينة بانياس الس���احلية 
اعتقلت السبت املاضي كال من 
الصحافي والكاتب محمود ديبو 
ومصطفى األعسر وحسان خدام 
وذلك بع���د تظاهرة جرت في 

وهتفوا قائلني »اهلل سورية 
احلرية. الشعب يريد إسقاط 
الفساد«. من جهتها قالت وكالة 
»يو بي آي« إن نحو 30 شخصا 
أصيبوا بح���االت إغماء خالل 
صدامات األمس بني قوات األمن 
واملتظاهرين الذي شاركوا في 

التشييع.
وكان املشيعون جتمعوا في 
أحد مساجد املدينة وفي محيطه 
حيث دعاهم إمام املسجد الشيخ 
أحمد قيانصة عب���ر مكبرات 
الص���وت إلى عدم »القيام بأي 

اعمال تخريبية«.
وحث قيانصة املش���يعني 
الذين بلغ���وا قرابة ال� 4 آالف 
املمتلكات  على احملافظة على 
العام���ة واخلاصة واالعتصام 

داخل ساحات املسجد فقط.
وقال »مطالبنا سلمية. نحن 
نطالب مبحاربة الفساد ونحن 

مع الرئيس بشار األسد«.
لكن بعض املشيعني توجهوا 
من داخل املس���جد إلى خارجه 
في تظاه���رة اصطدمت بقوى 
األمن التي قام عناصرها بإطالق 
القنابل املس���يلة للدموع في 
اجتاهه���م م���ا أدى إلى إصابة 
نحو 30 شخصا بحاالت إغماء 
 ومت نقلهم إلى مستشفى ميداني
أقي���م ف���ي إح���دى س���احات 

املسجد.
وبعد الصدامات انسحبت 
قوى األمن من املناطق احمليطة 
باملسجد بينما أحاطت وحدات 

)أ.پ( جنود سوريون في احدى نقاط التفتيش عند مدخل مدينة درعا 

قرية املعضمية: 
نطالب بتغيير رئيس 
البلدية الـ »حرامي«.. 

وسيدة ترفع يافطة 
»أريد إسقاط
زوجة ابني«!

إصابة 30 شخصًا 
بحاالت إغماء

بسبب الغاز املسيل 
للدموع خالل تفريق 

مشيعني

واستعرض أردوغان العديد 
من جوانب التطور االستثماري 
واجلذب االقتصادي، موضحا ان 
دولته ألغت تأشيرات الدخول 
مع س����ورية ولبنان واألردن، 
فيم����ا يج����ري مباحث����ات مع 
السعودية، معربا عن أمله في 
البلدين،  التأشيرات بني  إلغاء 
وإزالة جميع احلواجز املوجودة 

بينهما.
وأكد رئيس الوزراء التركي 
االهتمامات والقضايا املشتركة 
بني اململكة وتركيا، وقال: »ان 
قلوبنا وأفئدتنا تدق بش����كل 
جماع����ي ودائما نفرح ونحزن 
معا، ونفه����م ان تاريخنا كان 
مشتركا، ومستقبلنا سيكون 

كذلك إن شاء اهلل«.
وحذر رئيس الوزراء التركي 
االحتالل اإلسرائيلي من استمرار 
سياسة الدمار الذي ميارسه في 
املنطقة. وحتدث عن التغييرات 
التي حدثت في املنطقة، مشيرا 
الى انه نصح احلكومة الليبية، 
وقال له����ا انه ال ميكن الهجوم 
باستخدام األسلحة الثقيلة ضد 

املدنيني.
وفي وقت سابق، أكد أردوغان 
ان جميع مواطني تركيا اخوة 
تربطهم ج����ذور واحدة، داعيا 
اجلميع الى عدم نس����يان هذه 

احلقيقة.
وق����ال اردوغان ف����ي بيان 
أص����دره مبناس����بة احتفاالت 

أردوغان يأمل في إلغاء التأشيرات
وإزالة جميع احلواجز مع السعودية

أك����راد تركيا بعي����د النيروز، 
الذي يواف����ق 21 مارس من كل 
عام، »اننا سنحتفل جميعا بهذا 
اليوم يدا يد، وسيحتضن كل منا 
اآلخر ونحن ندرك اننا العناصر 
األساسية لهذا الوطن على الرغم 

من اختالفاتنا«.
وأشار الى ان هذا اليوم يتم 
االحتفال به ليس فقط في تركيا، 
ولكن في جغرافيا واسعة ممتدة 
من آسيا الى منطقة البلقان، وهو 
يحمل معنى التجديد وإنعاش 
البش����ر، ولذل����ك يجب  حياة 
االحتفال به بطريقة تعمق من 

مشاعر االخوة وجذورها.

وكاالت � عواصم: أكد رئيس 
اجلمهورية التركية، رجب طيب 
أردوغان، ان لدى تركيا واململكة 
العربي����ة الس����عودية مواقف 
مشتركة لدولتني كبيرتني في 
املنطقة، مضيفا ان تعامل البلدين 
منوذج لسائر البلدان في اإلسهام 
في السالم العاملي، وحل املشاكل 
االقتصادية في املنطقة، معربا 
عن أمله في إلغاء التأشيرات بني 
البلدين، وإزالة جميع احلواجز 

املوجودة بينهما.
ج����اء ذلك ف����ي كلمته التي 
ش����ارك به����ا ضمن أنش����طة 
منتدى جدة االقتصادي، ودعا 
الس����عوديني  أصحاب األعمال 
واخلليجيني الى االستثمار في 
تركيا، مش����يرا الى ان أكثر من 
200 شركة سعودية تعمل حاليا 
في اجلمهورية التركية وتساهم 
في توثيق أواصر التعاون بني 

البلدين.
ومتنى تعزيز التعاون بني 
الى  البلدين الشقيقني، ليرقى 
مستوى الطموحات وزيادة حجم 
التجاري املوجود بني  التبادل 
البلدين، مب����رزا مكانة اململكة 
ضمن أكبر الدول املستثمرة في 
تركيا، حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري بني البلدين أكثر من 
5 مليارات دوالر، ثم تراجع في 
2008 مع األزمة العاملية الى 3 
مليارات، وعاد الى 4.5 مليارات 

رجب طيب أردوغانالعام املاضي.

الرياض: ال قضايا رأي لدينا ونرحب باحلرية املنضبطة

السعودية تؤكد أهمية احلفاظ على سالمة 
املواطنني خالل التعامل مع أحداث املنطقة


