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أردوغان: على األسد إيجاد طريق مختلف 

عبر التقرب من شعبه دميوقراطيًا

أنقرة جتبر طائرة »حتمل أسلحة«
متجهة إلى سورية على العودة إليران

دمشق ـ وكاالت: قررت السلطات التركية 
إعادة طائرة شحن إيرانية كانت في طريقها الى 
حلب في سورية، إلى طهران بعد تفتيشها ملدة 

3 أيام والعثور على اسلحة على متنها.
 وذكرت شبكات التلفزيون التركية أمس أن 
قوات األمن التركية عثرت على صندوق يحتوي 
على مستلزمات محظورة مبوجب العقوبات 
املفروضـــة على إيران مـــن قبل مجلس االمن 
الدولي. وقالت مصـــادر أمنية إنه مت العثور 
على بنادق رشاشة وبنادق كالشينكوف على 
منت الطائرة التي كانت قد أجبرت على الهبوط 
في مطار ديار بكر بجنوب شرق تركيا األحد 
املاضي، وأن الطائرة أقلعت الليلة قبل املاضية 
عائدة الى طهران بعد مصادرة األسلحة التي 

كانت عليها.
وقد أكدت اخلارجية التركية العثور على 
مواد ومســـتلزمات محظورة دوليا على منت 

الطائرة.
وذكر بيان أصدرته اخلارجية التركية أن 
طائرة الشحن اإليرانية »ياس« دخلت األجواء 
التركية بعد أن حصلت على »رخصة التحليق 

العالي« بهدف التوجه إلى سورية، وقد أجبرت 
علـــى الهبوط في مطار ديـــار بكر بتاريخ 19 
اجلاري أثناء عبورها األجواء التركية من إيران 

إلى سورية.
وأضاف البيان أنه مت تفتيش الطائرة بعد 
إجبارها علـــى الهبوط وعثر فيها »على مواد 
ومعدات تدخل ضمن قائمة املواد احملظورة على 
إيران في إطار العقوبات االقتصادية املفروضة 

عليها من قبل األمم املتحدة«.
وتابع أن السلطات األمنية التركية صادرت 
تلك املواد ثم سمحت للطائرة باإلقالع شريطة 
العودة إلى إيران، إال أنه لم يشـــر إلى ماهية 
املواد أو املســـتلزمات احملظـــورة التي متت 

مصادرتها.
وكان قـــد مت إجبار هـــذه الطائرة وطائرة 
إيرانية اخرى كانت متجهة إلى سورية أيضا، 
األسبوع املاضي، بعد بالغني من حلف شمال 
األطلنطي )ناتو( عن وجود مواد نووية على 
الطائرتني إال أن تفتيش الطائرة األولى أثبت 
خلوها متاما من أي مواد نووية او أسلحة، فيما 

عثر على أسلحة على منت الطائرة الثانية.

طهرانـ  وكاالت: دعا الرئيس اإليراني األسبق 
هاشمي رفســـنجاني حكومة الرئيس احلالي 
محمود أحمدي جناد لوقف ما وصفه بـ »األكاذيب 

وخداع بالده بشعارات فارغة«.
وقال رفسنجاني في رسالة مبناسبة العام 
الفارسي اجلديد »لقد شهدنا لألسف استخدام 
أساليب غير الئقة من قبل املسؤولني، مثل اإلدالء 

بأكاذيب وتقدمي شعارات فارغة للناس«.
ويعد رفسنجاني من أشد معارضي أحمدي 
جناد وانتقد مرارا السياسات الداخلية واخلارجية 

للرئيس.
وردا علـــى ذلك اتهـــم الرئيـــس اإليراني 
رفسنجاني وأفراد أسرته بارتكاب أخطاء مالية 
خالل فترة رئاسته التي امتدت ثمانية أعوام 

من عام 1989 إلى 1997.
وقال رفسنجاني في رسالة بثها على موقعه 
االلكتروني »الشعب اإليراني متعلم ولديه وعي 
جيد وال يســـتحق أكاذيب أو وعودا يستحيل 

تنفيذها«.
إلى ذلك، قال ديبلوماسيون باألمم املتحدة 
إنه يجري التحقيق مع ايران بسبب محاولتني 
جديدتني الســـتيراد مواد من كوريا الشمالية 
والصـــني محظورة مبوجـــب العقوبات التي 
تفرضها املنظمة الدولية على برنامجي ايران 

النووي والصاروخي.
وظهرت هذه املعلومات على هامش اجتماع 

ملجلس األمن التابع لالمم املتحدة لبحث تقرير 
ربع سنوي عن التزام ايران باجلوالت األربع 
من العقوبات التـــي فرضتها املنظمة الدولية 
على طهران لرفضهـــا وقف برنامج تخصيب 
اليورانيوم الذي تخشـــى القوى الغربية من 

أنه يستهدف تصنيع قنابل. 
ولم يقدم ســـفير كولومبيا باألمم املتحدة 
نستور اوسوريو الذي يرأس جلنة العقوبات 
على ايران مبجلس األمن الدولي تفاصيل عن 
الواقعتـــني، غير أنه أبلـــغ املجلس بأن جلنة 
العقوبات على ايران وجلنة من اخلبراء تابعة 

لألمم املتحدة حتققان في املسألتني.
وقال اوسوريو »زيادة عدد انتهاكات العقوبات 

التي مت اإلبالغ عنها مثار قلق بالغ«.
وأمد ديبلوماســـي مبجلس األمن رويترز 
بتفاصيل عن التحقيقات في االنتهاكات املشتبه 
بها. وانطوت على محاوالت من ايران الستيراد 
مسحوق األملنيوم والبرونز الفوسفوري وهما 

مادتان محظورتان.
وقال الديبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه 
»مسحوق األلومنيوم كان من كوريا الشمالية 
ومنعته ســــنغافورة. البرونز الفوســــفوري 
كان من شــــركة صينية وصــــودر في كوريا 

اجلنوبية«.
وأكـــد ديبلوماســـي آخر بـــاألمم املتحدة 

تصريحات اوسوريو.

وخالل زيارتـــي االخــيرة الى 
سورية حتــــدثت مع االسد 
وذكــرت ان عمــلية مماثلة قد 
تتطـــور في بلـــده وان هناك 
تهديدا لنهــــج طائفي، واآلن 

نرى ان الوضع يحصل.
واضاف انه دعا الرئيس 
الدروس  الســوري التخــاذ 
املنــطقة،  فــــي  مما يحصل 
وقــــال ان علـى االســــــد ان 
يجــــد طريقــــــا مختلفا عن 
قادة املنطقــــة اآلخرين عبر 
التقرب من شــــعبه بسلوك 

دميوقراطي.

ـ يو.بــــي.آي: قال  أنقرة 
رئيس احلكومة التركية رجب 
طيب اردوغان انه كان قد حذر 
الرئيس السوري بشار االسد 
من امكانيــــة قيام مظاهرات 
معارضة في سورية بالهام 
الشــــعبية  من االنتفاضات 
احلاصلــــة فــــي دول اخرى 
بالشــــرق االوســــط، ودعاه 
الجراء اصالحات دميوقراطية 

في البالد.
وقال اردوغان لصحيفة 
»حرييت« التركــية ان ريح 
رجب طيب اردوغانالتغييــــر تهب في كل مكان، 

إيران حتاول شراء مواد نووية محظورة من كوريا الشمالية

رفسنجاني يدعو حكومة أحمدي جناد 
إلى »التوقف عن األكاذيب«

وأشار الغنيم الى ان دول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي 
كان لها موقـــف ثابت أعربنا 
عن ذلك بشكل جماعي خالل 

االجتماع.
وفيما يتعلق باليمن، قال 
الغنيم شهدت اجللسة مناقشات 
مكثفة وكان هناك تأكيد على 
القلق من تدهور االوضاع وعلى 
ما يدور في اليمن حيث عبر 
املجلس عن قلقه ملا يحدث في 

اليمن.
ان املجلس  الـــى  وأشـــار 
ناقش ايضا موضوع املصاحلة 
الفلسطينية ومبادرة الرئيس 
محمود عباس للتوجه الى غزة 
لتحقيـــق املصاحلة مؤكدا ان 
املجلس عبر عن دعمه ملبادرة 
الرئيس عباس كما ادان اجلرمية 
العدوانية االسرائيلية االخيرة 

ضد قطاع غزة.
وقد أصـــدر املجلس بيانا 
على مستوى املندوبني الدائمني 
بشدة ادان اجلرائم املرتكبة ضد 
املدنيني في اليمن مؤكدا ضرورة 
تضافر اجلهود من أجل احلفاظ 
على الوحدة الوطنية واحترام 

احلق في حرية التعبير.

بعد اجتماع ضم املندوبني الدائمني

الغنيم: اجلامعة العربية تؤيد إجراءات 
البحرين لتحقيق األمن والدعوة للحوار

وشـــدد املجلس في بيان 
أصدره في ختام اجتماعه غير 
العادي أمس برئاسة سلطنة 
عمان على ضرورة االحتكام 
الى احلوار وأســـاليب العمل 
التعامل مع  الدميوقراطي في 
مطالب الشعب اليمني بالطرق 

السلمية.
القاهرة ـ هناء السيد   ٭

أكـــد مندوبنـــا الدائم لدى 
اجلامعة العربية السفير جمال 
الغنيم في ختام االجتماع غير 
العادي ملجلس اجلامعة على 
مستوى املندوبني الدائمني أن 
املجلس ناقش عددا من املواضيع 
وتطورات األوضاع في عدد من 
الدول العربية، خاصة تطورات 
االوضاع في ليبيا والبحرين 
واليمن والعدوان االسرائيلي 

االخير على قطاع غزة.
وقـــال الغنيم فيما يتعلق 
باألوضاع فـــي ليبيا فقد أكد 
املجلس مجددا ضرورة تنفيذ 
قرار مجلس األمن 1973 وإزالة 
اللبس حول ما أثير بشان موقف 
األمني العام للجامعة العربية 
حول هذا القرار، حيث مت تأكيد 

أهمية تنفيذ هذا القرار.
أيـــد  وأكـــد ان املجلـــس 
التي تقـــوم بها  اإلجـــراءات 
البحريـــن، خاصة ما  مملكة 
يتعلق بتحقيق األمن، وكذلك 
تأييد الدعوة للحوار الوطني 
وشـــرعية تواجد قوات درع 
البحرين إضافة  اجلزيرة في 
الى رفض التدخل االجنبي في 

جمال الغنيمالشؤون الداخلية للبحرين.

برملانيون يطالبون بقاعدة دائمة لدرع اجلزيرة في اململكة

البحرين: تقليص حظر التجول لـ 6 ساعات لتحسن األوضاع 
وخمسة نواب يسحبون طلبات انسحابهم من مجلس الشورى

عواصم ـ وكاالت: صّرح وزير 
خارجية البحرين الشــــيخ خالد 
بــــن احمد آل خليفة لقناة »ان تي 
ڤي« التلفزيونية التركية أمس ان 
الوضع في البحرين بلغ »مرحلة 

خطيرة جدا«.
واضاف الوزير البحريني في 
تصريــــح باإلجنليزية ترجم الى 
التركية ان »ما يحصل في البحرين 
يشكل مرحلة في غاية اخلطورة. 
هناك استقرار، لكننا نخشى قبل 
كل شــــيء حصول انقســــام بني 

املجموعات الدينية«.
واضــــاف ان البحرين وتركيا 
يجب ان تتبعا سياســــة مشتركة 
حيال انقسام املجموعات الدينية 

في العالم االسالمي.
وتابع »علينا ان نتباحث مع 
حلفائنا االتراك بشأن موقف مشترك 
من هذه االنقسامات والنزاعات بني 

املجموعات الدينية«.
وقال وزير اخلارجية »في كل 
املنطقة يجب ان نتوصل الى تفاهم 
استراتيجي حول كيفية التصرف 
التحول السياســــي  في عمليــــة 
اجلارية«، في اشارة الى الثورات 

واعتبرت أن قيام طهران بكتابة 
خطابات لــــألمم املتحدة وجامعة 
الدول العربيــــة ومنظمة املؤمتر 
اإلســــالمي بشــــأن أمور داخلية 
بحرينية بحتة حتديا سافرا لكل 
الديبلوماسية  األعراف والقوانني 
وانتهاكا ملبادئ حســــن اجلوار، 
إضافة لتصريحات أمني عام حزب 
اهلل حســــن نصر اهلل، وتدخله 
في الشــــؤون البحرينية وإعالن 

استعداده مساعدة احملتجني.
وأكدت على أن إقامة هذه القاعدة 
في البحرين من شــــأنه أن ميكن 
مجلس التعاون من التحرك السريع 
لوأد أي مؤامرات حتاك ضد أمنه، 
ألن البحرين متثل البوابة الشرقية 
لدول مجلس التعاون، وتعتبر خط 
الدفاع األول ضد األخطار واملؤامرات 
اخلارجية، وكما تبني من أحداث 
الرابع عشر من فبراير املاضي فإن 
الذي كانوا  املنفذ  البحرين كانت 
يريدونه أن ميثل املدخل لنشــــر 
اخلراب باملنطقــــة برمتها، ولكن 
ســــعيهم خاب وفشل بفضل اهلل 
أوال، ثم بيقظــــة القيادة، وجهود 

اجليش ورجال أمننا البواسل.

البنوك احمللية  وعدد من مديري 
الى وجود العديد من املؤشــــرات 
االيجابية واملطمئنة في هذا الصدد 
مثــــل االعتمادات املاليــــة العالية 
املخصصة للمشاريع خالل دورة 
العامة للدولة للسنتني  امليزانية 
املاليتــــني 2011 و2012 واجلــــاري 
الوقت احلالي  التوافق عليها في 

مع السلطة التشريعية.
نــــواب بحرينيون  هذا وكان 
طالبوا بإقامة قاعدة دائمة لقوات 
درع اجلزيرة في البحرين. وأكدت 
جمعية األصالة اإلسالمية، صاحبة 
البرملان  فــــي  الدعــــوة، واملمثلة 
البحريني، أن أسباب هذه الدعوة 
تأتي نظرا للتدخــــالت اإليرانية 
في الشؤون الداخلية البحرينية، 
وقيام السلطات اإليرانية باستدعاء 
ســــفيرها بالبحريــــن لالعتراض 
على ما أسمته »الغزو واالحتالل 
الســــعودي للبحريــــن«، وتهديد 
رئيس مجلس الشورى اإليراني 
دول مجلس التعاون بأنها ستدفع 
الثمن، وأن طهران لن تقف مكتوفة 
األيــــدي أمام دخول قــــوات درع 

اجلزيرة.

دفاع البحرين، أوردته وكالة األنباء 
البحرينية »بنا«، إنه قد مت تقليص 
الفترة الزمنية ملنع التجول اعتبارا 
من أمس من الساعة العاشرة مساء 
وحتى الســــاعة الرابعة صباحا، 
وحتى إشعار آخر، وذلك من جسر 
السيف ممتدا إلى اإلشارة الضوئية 
قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة«.
وأضاف اإلعالن رقم تســــعة 
الصادر عــــن القيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين أن »تقليص الفترة 
الزمنية جاء نظرا لتحسن األوضاع 

األمنية في املنطقة املذكورة«.
في الشأن االقتصادي، أكد وزير 
املالية البحريني الشيخ أحمد بن 
محمد آل خليفة أمس ان اقتصاد 
اململكة حافظ على أدائه القوي خالل 
األحداث املاضية مؤكدا ان حكومته 
التزال تتطلع لتحقيق معدالت النمو 
التي سبق أن أعلن عنها والتي تبلغ 
4.5% وتعويض أي تأثرات سلبية 

للفترة املاضية.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد 
في بيــــان صحافي عقب اجتماعه 
البنــــك املركزي  أمس مبحافــــظ 

في العالم العربي.
من جهة أخرى أعلنت االمانة 
العامة ملجلس الشورى انها وافقت 
على الغاء طلبات تقدم بها بعض 
االعضــــاء لالعفاء مــــن عضوية 
املجلــــس. وقالت االمانــــة العامة 
انها تود أن توضح أن »عددا من 
أعضــــاء مجلس الشــــورى الذين 
تقدموا بطلبات إعفائهم من عضوية 
املجلس، وهم السيد حبيب مكي 
هاشم ومحمد حسن الشيخ منصور 
الستري ومحمد حسن باقر رضي 
ومحمــــد هادي أحمــــد احللواجي 
ود.ناصر حميد املبارك قد تقدموا 
بطلبات تتضمن سحب طلباتهم 

السابقة باإلعفاء.
واضافت االمانة العامة في بيان 
انه مت اســــتعراض هذه الطلبات 
في اجتماع مكتب املجلس املنعقد 
اليوم األربعاء وقرر اعتبار طلبات 

اإلعفاء كأنها لم تكن.
وفي سياق متصل أعلنت مملكة 
البحريــــن أمس تقليــــص الفترة 
الزمنية ملنــــع التجول في اعقاب 

حتسن األوضاع األمنية.
وقال إعالن للقيادة العامة لقوة 

»سانا« تتهم عصابة مسلحة.. والتلفزيون الرسمي يعرض أسلحة قال إنها كانت مخزنة في اجلامع 

قوات األمن السوري ُتخلي املسجد الُعمري في درعا
وقتلى وجرحى خالل تشييع متظاهرين 

دمشـــقـ  وكاالت: لقي أربعة 
أشخاص على األقل حتفهم عندما 
فتحت قوات األمن السورية النار 
على جنـــازة مبدينة درعا خالل 
تشييعهم عددا من قتلى هجوم 
جرى فجرا على املعتصمني في 

املسجد العمري.
وقال شاهد عيان لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( إن عدة أشخاص 

أصيبوا بجروح. 
وقـــد أقيمت هـــذه اجلنازة، 
بالقـــرب من اجلامـــع العمري، 
لتشييع قتلى سقطوا عندما فتحت 
قوات األمن النار على معتصمني 
داخل اجلامع العمري في ساعة 
مبكرة فجر أمس وأدت الى مقتل 

ستة اشخاص وجرح آخرين.
وكان املســـجد قد حتول إلى 
مستشفى ميداني قبل أن تقوم 
قوات األمن بإخالئه من العشرات 

من املعتصمني.
وأظهر مقطع ڤيديو نشـــره 
الناشـــطني علـــى موقع  بعض 
»فيس بوك« اإللكتروني للتواصل 
االجتماعي صوت نيران أسلحة 
آلية ثقيلة في منطقة قريبة من 

املسجد قبل الفجر.
من جهتها نقلت وكالة رويترز 
عن شهود عيان أن قوات األمن 
السورية أطلقت النار على مئات 
الشبان من قرى قرب درعا بعدما 
نظموا مسيرة وحاولوا الوصول 

إلى املدينة. 
كما أفاد شـــهود عن سقوط 
قتيل آخر، في بلدة احلارة التابعة 
للمحافظة، هو الشاب منذر رنس 
قنبز خالل جتمع سلمي في سوق 
املدينة وقامـــت القوات بإطالق 

الرصاص احلي عليه. 
وقبل ذلك، قال سكان ان قوات 
امن سورية قتلت ستة اشخاص 
على األقل فجرا في هجوم على 

املسجد العمري.
وقال السكان انه كان بني القتلى 
علي غصاب احملاميد الطبيب من 
عائلة بارزة في درعا كان ذهب الى 
املسجد في احلي القدمي باملدينة 
ملســـاعدة مصابي الهجوم. ولم 
يتضح على الفور هل كان لدى 

احملتجني اي اسلحة.
وقبـــل الهجوم قطـــع التيار 
فـــي املنطقة وكذلك  الكهربائي 
خدمـــات االتصـــاالت الهاتفية. 
وانطلقت صيحات اهلل أكبر في 
االحياء في درعا حينما بدأ اطالق 

النار.
اتهمت السلطات  من جانبها 
الســـورية »عصابة مســـلحة« 

بالوقوف وراء احداث درعا.
وافادت وكالة االنباء السورية 
الرسمية )سانا( نقال عن مصدر 
رسمي بأن اعمال العنف في درعا 
فجر االربعاء اسفرت عن مقتل 
اربعة اشخاص وجرح آخرين. 

وقالت »ســـانا« ان »عصابة 
مسلحة قامت باالعتداء املسلح 
بعد منتصف ليلة أمس )األول( 
على طاقم طبي في سيارة اسعاف 
متر بالقرب من اجلامع العمري في 
درعا ما أدى الى استشهاد طبيب 

ومسعف وسائق السيارة«.
واضافت انه على االثر »قامت 
قـــوى االمن القريبـــة من املكان 
بالتصدي للمعتدين واستطاعت 
ان تصيب عـــددا منهم وتعتقل 
بعضهم وسقط شهيد من قوى 

االمن«.

واضاف املصدر ان السلطات 
»كانت قد امهلت املعتصمني حتى 
الثالثة فجرا لفك اعتصامهم اال ان 

املعتصمني لم ميتثلوا«.
ولفت ناشـــط اخـــر للوكالة 
ان الســـلطات »قد قطعت التيار 
الكهربائي عن املدينة قبل ان تبدأ 
هجومها«. واضاف الناشط »ان 
نداءات استغاثة علت عبر منابر 
املساجد من اجل اسعاف اجلرحى 
وطلـــب النجدة من اجل احضار 

سيارات اسعاف«.
واشار الناشـــط الى »اطالق 
قنابل مســـيلة للدموع وطلقات 
نارية«، الفتا الى ان »عدد القنابل 
املسيلة للدموع التي اطلقت كان 
كثيفا ووصلت رائحتها الى مسافة 

بعيدة«.
وتعرض مصور لدى وكالة 
فرانس برس للضرب على ايدي 
القـــوات االمنية التـــي صادرت 
معداته، ثم قدمت له الســـلطات 
اعتذارها بعد اســـتجوابه لكنه 
لم يتمكن من اســـتعادة معدات 

التصوير.
وقال املصور ان جنودا نصبوا 
حواجز على كل مداخل املدينة. 
والى جانب درعا، امتدت حركة 
االحتجاج ايضا الى مدن مجاورة 

مثل جاسم ونوى.
وقال ناشط في مجال حقوق 
االنسان لوكالة فرانس برس عبر 
الهاتـــف ان 2500 متظاهر كانوا 
الســـلطة  يرددون هتافات ضد 
في نـــوى اجتهوا أمـــس االول 
نحو مركز للشرطة، مضيفا ان 
مواجهات حصلت بني قوات االمن 
ومتظاهرين، بدون اعطاء املزيد من 
التفاصيل. وقال ايضا ان تظاهرات 

جرت ايضا في جاسم.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر 
من املعارضة في بيروت ان موجة 
جديدة من االحتجاجات اندلعت 
في مدينة حلب السورية، شمالي 
البالد. واستخدمت قوات األمن 
مدافع املياه والغاز املسيل للدموع 

لتفريق حشود املتظاهرين.
من ناحيتها، دانت احلكومة 
الفرنسية أمس استخدام العنف 
ضد املتظاهرين في مدينة درعا 
السورية مطالبة بتوفير احلماية 
للمتظاهرين واحترام حقهم في 

التظاهر السلمي في بالدهم.
وقال بيان صادر عن اخلارجية 
الفرنســـية ان احلكومة »تدين 
استخدام العنف الذي ادى الى مقتل 
العديد من املتظاهرين  واصابة 
الليلة املاضية في مدينة درعا« 
مطالبة احلكومة السورية بإجراء 
»حتقيق مفصل حول االحداث التي 
جرت خالل االيام املاضية والتخلي 

عن استخدام القوة املفرطة«.
البيان ان احلكومة  واوضح 
الفرنســـية تدعم حريـــة اقامة 
املظاهرات الســـلمية في »جميع 

دول العالم«.
البيـــان احلكومة  وطالـــب 
السورية بإطالق سراح املتظاهرين 
احملتجزين الذين سجنوا »البداء 
ارائهـــم او اعمالهـــم للدفاع عن 

حقوقهم االنسانية«.
ودعا البيان سورية الى االلتزام 
باالتفاقـــات الدوليـــة في مجال 
حقوق االنســـان وحرية تعبير 
الرأي واالســـراع »باالصالحات 
التي تهدف لالرتقاء  السياسية 

بطموحات الشعب السوري«. 

قامت بالتصدي لهم ومالحقتهم 
وتقدميهـــم للعدالـــة«. وعرض 
التلفزيون الرسمي السوري صورا 
لثالث بنادق وصندوقا للقنابل 
وذخائر قـــال ان العصابة قامت 

بتخزينها في املسجد. 
لكن امام املسجد العمري في 
درعا نفى في اتصال مع العربية 
تخزين أي أسلحة أو وجود اي 

مسلحني بني املعتصمني. 
ونقلت وكالة االنباء الفرنسية 
عن ناشـــط حقوقي »ان القوات 
باشـــرت عند الســـاعة الواحدة 
فجر االربعاء شـــن هجوم على 
املعتصمني امام املسجد العمري«. 
ولفـــت الناشـــط الـــى ان »عدد 
املعتصمـــني بلغ اكثـــر من الف 

شخص«.

وأكدت »سانا« نقال عن املصدر 
الرسمي ان »قوى االمن ستواصل 
مالحقة العصابات املسلحة التي 
تروع املدنيني وتقوم بعمليات قتل 
وســـرقة وحرق املنشآت العامة 

واخلاصة في درعا«.
وتابعـــت ان »العصابـــات 
املســـلحة بدرعا قامت بتخزين 
اسلحة وذخيرة في اجلامع العمري 
واستخدمت اطفاال اختطفتهم من 

عوائلهم كدروع بشرية«.
ان »العصابة  الى  واشـــارت 
املســـلحة بدرعا قامت بترويع 
ســـكان املنازل املجاورة للجامع 
باحتاللها هذه املنازل واستخدامها 
الطالق النار على املارة والقادمني 

للصالة«.
ان »قـــوى االمن  واضافـــت 

)أ.ف.پ( مسعفون يحاولون انقاذ أحد اجلرحى  

األسلحة والذخيرة التي قال التلفزيون السوري انها لـ »العصابة املسلحة«

مصدر رسمي: أكثر من مليون رسالة 
»أس.إم.أس« وصلت مصدرها إسرائيل

قال مصدر رسمي سوري مسؤول ان اكثر من مليون رسالة »اس.
ام.اس« اغلبها من اسرائيل تدعو السوريني الى استخدام املساجد 

منطلقا للشغب.
وأضاف املصدر في تصريح نقلته وكالة االنباء السورية »سانا« ان 
قوى االمن تواصل العثور على مخابئ لألسلحة املهربة عبر احلدود 

وأجهزة اتصال متطورة في مدينة درعا اضافة الى مواصلتها 
اعتقال املجرمني وتقدميهم للعدالة.

دمشق ـ هدى العبود  ٭

منع متظاهرين
من قرى احملافظة 

من الوصول لالنضمام
إلى احملتجني


