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»سواسية« تعلن مقتل 1100 مدني سوري خالل شهرين.. الصني ترفض التدخل في شؤون سورية.. و»البعث« تتهم الغرب بارتكاب فعل عدواني

 تقرير »الذرية« حول سورية قد ميهد لنقل ملفها النووي إلى مجلس األمن
برامج التعاون الثنائي وتقييد 
السفر وجتميد األصول املالية 
تشمل أرفع مستوى في القيادة 

السورية.
واعتب���رت الصحيفة، في 
افتتاحي���ة عدده���ا الصادر 
أمس حتت عنوان «اإلصالح 
قرار داخلي« ان تلك القرارات 
األوروبية هي فعل ال عالقة له 
شكال ومضمونا بالتبريرات 
واحلملة اإلعالمية املرافقة لتلك 
القرارات التي أرادوها »عقابية« 
بذريعة العمل على تغيير مسار 
السياسة السورية بالتعاطي 

مع األحداث الداخلية.
وأكدت أن ثمة مؤشرات في 
القرارات األوروبية واألميركية 
تؤكد العمل م���ن أجل تأزمي 
األوضاع في سورية وتضييق 
الهامش السياسي اإلصالحي 
اجلاري العمل عليه وفق آليات 
ال تخفى على أحد في العواصم 
األوروبية التي تصلها بالتأكيد 
تقارير سفاراتها في دمشق عن 
طبيعة األحداث في س���ورية 
وعن مش���روع الدولة املعلن 

لإلصالح السياسي.
واتهم���ت الصحيفة إغفال 
االحت���اد األوروب���ي للحزمة 
اإلصالحية في سورية تذهب 
الى أهداف سياسية إلضعاف 
س���ورية أوال وأخيرا بعد أن 
شملت تلك اإلصالحات حتى 
العم���ل بحالة  إنهاء  الي���وم 
أمن  الطوارئ وإلغاء محكمة 
الدولة العليا وإعطاء األكراد 
الس���ورية وحتى  اجلنسية 
اإلجراءات اجلاري العمل عليها 
من إص���دار لقوانني األحزاب 
واالنتخابات وآليات مكافحة 

الفساد وإصالح القضاء.
وشددت »البعث« على أن 
التي مت  حزمة اإلصالح���ات 
إقرارها في سورية لم تصدر 
إرض���اء لالحتاد األوروبي أو 
مرجعه األميركي كما لم يكن 
ذلك هدفا للسوريني في القيادة 
وال حتى بني املطالبني باإلصالح 
وان ما قامت به الدولة ينطلق 
من اعتراف جريء مبشكالت 
داخلية حتتاج الى إصالح وإن 
بعض مشاريع تلك القرارات 

كانت معدة منذ عام 2005.

موقع دير ال���زور واعتبرته 
انتهاكا لسيادة سورية حيث 
استخدمت فيه إسرائيل ذرائع 
مصطنعة ومزورة لالعتداء 
الوكالة  على دولة عضو في 
الدولية للطاقة الذرية وطرفا 
ف���ي معاه���دة عدم انتش���ار 

األسلحة النووية.
في غضون ذلك، دخل قرار 
العقوبات اجلديدة التي فرضها 
االحتاد األوروبي على سورية 
حيز التنفيذ رسميا أمس على 
خلفية ما تشهده من أعمال قمع 
وعنف، ونشر القرار املتعلق 
بس���ورية أمس في اجلريدة 
الرس���مية التابع���ة لالحتاد 
العقوبات  األوروبي وشملت 
10 شخصيات سورية متورطة 

بقمع املدنيني املتظاهرين.
 ومن ابرز األس���ماء التي 
ضمتها الالئحة اجلديدة، إضافة 
الى الرئيس بشار األسد، رئيس 
هيئة األركان العامة للجيش 
العماد داود راجحة، املسؤول 
عن اشتراك اجليش في قمع 
املتظاهرين السلميني، ونائبه 
للشؤون األمنية اللواء آصف 
الرئيس  شوكت، وهو صهر 

السوري.
العقوبات  كم���ا ش���ملت 
اجلديدة لالحت���اد األوروبي 
كال من نائب الرئيس السوري 
فاروق الشرع ومعاون نائب 
رئي���س اجلمهوري���ة اللواء 
محمد ناصيف خير بك، وأحد 
مستشاري الرئيس األسد بسام 

احلسن.
كما ضم���ت الالئحة رجل 
األعمال املتهم بتمويل النظام 
وال���ذي ميث���ل العدي���د من 
الشركات األجنبية في سورية 
محمد حمشو، ورئيس مكتب 
األمن القوم���ي والضابط في 
إياد  العام���ة  االس���تخبارات 
مخلوف ونائب رئيس شركة 
هواتف سيرياتل إيهاب مخلوف 

املتهم أيضا بتمويل النظام.
من جهته���ا، رأت صحيفة 
أن  الس���ورية  »البع���ث« 
ارتكب���وا فعال  األوروبي���ني 
عدوانيا جديدا ضد س���ورية 
بفرض وزراء خارجية االحتاد 
حزمة قرارات تتعلق بوقف 

السادس والعاشر من يونيو 
امللف السوري  املقبل إلحالة 
إلى مجلس األمن وهو إجراء 
استخدم آخر مرة ضد إيران 

في أغسطس العام 2006.
العربية قد  الدول  وكانت 
أدانت العدوان اإلسرائيلي على 

ه���ذا وتوقع�ت مص�ادر ل� 
الواليات  »كونا« ان تنته���ز 
املتحدة األميركية وحلفاؤها 
النتائج  األوروبي���ون ه���ذه 
للضغط من اجل صدور قرار 
في اجتماع مجلس محافظي 
الوكال���ة الذي س���يعقد بني 

عواص���م � وكاالت: ف���ي 
وقت دخل���ت فيه العقوبات 
األوروبي���ة اجلدي���دة على 
املس���ؤولني السوريني  حيز 
التنفيذ اعتب���ارا من أمس، 
أعلنت الصني مجددا أمس عن 
رفضها للتدخالت اخلارجية 
الداخلي���ة  الش���ؤون  ف���ي 

لسورية.
ونقلت وسائل إعالم صينية 
عن املتحدثة باس���م وزارة 
اخلارجية الصينية جيانغ 
يو قولها ان الصني تعارض 
التدخل اخلارجي في الشؤون 
الداخلية لسورية وتتوقع من 
املجتمع الدولي لعب دور بناء 

في هذا اخلصوص.
وأضافت ان »مس���تقبل 
س���ورية يج���ب أن يحدده 
الشعب الس���وري بنفسه«، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى 
أن الصني تتوقع من سورية 
أن حتل االختالفات وحتافظ 
الوطني من  على االستقرار 
خالل احلوار السياسي الذي 
هو السبيل الصائب للتعامل 
بشكل مناس���ب مع الوضع 
احلالي في الشرق األوسط.

في غض���ون ذلك، أعلنت 
الس���ورية حلقوق  املنظمة 
اإلنسان )سواسية( أمس ان 
اجلنود وقوات األمن السوريني 
قتلوا على األقل 1100 مدني 
على األقل خالل شهرين في 
اطار حملتهم لقمع املظاهرات 

املطالبة بالدميوقراطية.
االثن���اء، اعلنت  في هذه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
امس وجود »احتمال كبير« 
ان يكون املوقع املشبوه في 
سورية الذي قصفته طائرات 
اسرائيلية في سبتمبر 2007 

مفاعال نوويا.
وقال���ت الوكالة في تقرير 
داخلي حصلت وكالة »فرانس 
برس« على نسخة منه: استنادا 
الى جميع املعلومات املتوافرة 
لدى الوكالة وتقييمها الفني 
لتلك املعلومات، ترى الوكالة 
احتماال كبي���را في ان يكون 
املبنى املدمر ف���ي موقع دير 
الزور مفاعال نوويا كان ينبغي 

االعالن عنه للوكالة.

)محمود الطويل( سوريون يسجدون ويقبلون صورة األسد خالل مظاهرة تأييد في بيروت أمس األول  

حرق منزل املذيعة السورية روال إبراهيم 
لرفضها االستقالة من قناة اجلزيرة

اعتصام احتجاجي أمام القنصلية 
البريطانية في حلب

أحرق عدد من الشبيحة بيت املذيعة السورية في قناة »اجلزيرة« 
روال إبراهيم ألنها رفضت االستقالة من القناة، ومتت عملية احلرق 

بعد محاصرة بيت العائلة والضغط عليهم للتبرؤ من ابنتهم. انطلقت 
مسيرة روال اإلعالمية بإذاعة دمشق والتلفزيون السوري، ثم انتقلت 

الى »روسيا اليوم« ملدة قصيرة وبعد ذلك التحقت بقناة الرأي الكويتي 
املعارضة لتستقر أخيرا باجلزيرة 

القطرية. هذا وقد علمت »واب تونيزيا« 
ان عملية نقل روال ابراهيم من تونس 
التي كانت تقدم منها برنامج »احلصاد 
املغاربي« جاءت على اثر اندالع شرارة 

الثورة في سورية واألفكار املعارضة 
التي حتملها اإلعالمية السورية ضد 

النظام السوري. تواجه روال حملة 
إعالمية من قبل النظام احلاكم لسحب 

اجلنسية السورية منها وقد أنشأ 
مجموعة من الشباب صفحة خاصة على 
الفيسبوك لدعم اإلعالمية روال إبراهيم.

نظمت مجموعة من النساء اعتصاما أمام القنصلية البريطانية في 
حلب، »تنديدا مبوقف احلكومة البريطانية«، ورفعت املعتصمات 

شعارات من قبيل »ال للتدخل اخلارجي في شؤون سورية الداخلية«، 
و»ال للفنت الطائفية واملذهبية والقومية«، ثم حاولوا تقدمي مذكرة 

للقنصل، لكنه لم يكن متواجدا.
وحملت الالفتات توقيع كل من رابطة النساء السوريات حلماية 

األمومة والطفولة بحلب، واللجنة املنطقية للحزب الشيوعي السوري 
بحلب. وقالت إحدى املشاركات »جئنا نقدم ورقة احتجاج ضد املوقف 
البريطاني املتصهني، وعقوبات االحتاد األوربي على سورية، ولنذكر 
العالم العربي بوعد بلفور اخلائن، الذي أوجد الكيان الصهيوني في 

قلب الوطن العربي، وهو أهم إجنازات االستعمار البريطاني«.
وأضافت »يجب أن تعرف بريطاني أن سورية ليست افغانستان 
وليست العراق وليست ليبيا وال حتى ايرلندا، وكنا وما زلنا ضد 
أي تدخل أجنبي في سورية«. ورأت مشاركة أخرى أن »مثل هذه 

االحتجاجات ضرورية لتبيان موقفنا من الدول املتآمرة، وأي إنسان 
وطني يجب أن يسجل موقفا في هذه الظروف، ألن الوطن ال يشترى 
وال يباع«، وأنهت املجموعة اعتصامها بإنشاد النشيد العربي السوري.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

روال إبراهيم


