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الشرع سيجري 
مباحثات جدية 

في موسكو

النجيفي ينتقد موقف حكومة العراق من سورية 

املعارضة السورية جتتمع في تونس 
لتعزيز صفوفها ضد األسد

السعودية تقرر عدم ترحيل أي سوري 
مقيم حتى لو كان مخالفًا

دمشق ترفع عقوبة تهريب األسلحة 
من 5 إلى 15 سنة واإلعدام ملوزعيها

واشنطن حتظر التعامل مع »انفو تك« اإلماراتية 
لتزويد سورية بوسائل للرقابة على اإلنترنت

إيران تعلن استعدادها تسويق النفط السوري

 بغداد � رويت���رز: انتقد رئيس البرملان 
العراقي أسامة النجيفي موقف حكومته من 
األحداث في س���ورية واصفا اياه بأنه غير 
ايجاب���ي ودعا احلكومة ال���ى تأييد مبادرة 
اجلامعة العربية حلل األزمة السورية. وقال 
النجيفي في مقابلة تلفزيونية بثت الليلة 
قبل املاضية ان موق���ف احلكومة العراقية 
جتاه األحداث في سورية »غير ايجابي وال 

يضع األمور في نصابها«.  
وأضاف أن حكومة الع���راق حاولت ان 
تتخذ »موقفا وسطا« في الوقت الذي تشهد 
فيه س���ورية »قتال للناس بشكل واسع من 

قبل احلكومة«. 
وتأتي تصريحات النجيفي لتظهر االنقسام 
احلاد في موقف القوى العراقية السياسية 

جتاه األحداث في سورية.
 وكانت احلكومة العراقية قد اتخذت موقفا 
إزاء قرارات اتخذتها جامعة الدول العربية ضد 

تون���س � أ.ف.پ: يعقد املجلس الوطني 
السوري، الذي ميثل غالبية تيارات املعارضة 
ضد نظام دمشق، اجتماعا يستمر ثالثة ايام 
في تونس ليدير بشكل أفضل ويسرع سقوط 

نظام بشار االسد الذي يعد حتميا.
وقال رئيس املجلس برهان غليون عشية 
افتتاح املؤمتر الذي بدأ مس���اء أمس لوكالة 
»فرانس برس« ان »االس���د انتهى وسورية 
ستصبح دميوقراطية والشعب سيكون حرا 

ايا كان الثمن«.
واض���اف ان ه���ذا االجتم���اع يهدف الى 
حتقيق »تنس���يق وتنظيم املعارضة لوقف 
القتل اليومي الذي ميارسه النظام االجرامي« 

السوري.
واكد انه »يجب توحيد املعارضة العطائها 
مزيدا من القوة. علينا ان ننجز هذا املؤمتر 
بتنظيم اكب���ر وتوجهات اوضح ومزيد من 
الطاقة«، بينما ينتظر وصول حوالي 200 من 

أعضاء املجلس الى العاصمة التونسية.
ويضم املجلس الوطني الس���وري الذي 
ولد في نهاية سبتمبر في اسطنبول معظم 

الرياض � يو بي آي: قالت مصادر سعودية 
رسمية امس ان السلطات السعودية قررت عدم 
ترحيل اي مواطن سوري مقيم على اراضيها 

حتى لو انتهى تصريح االقامة اخلاص به.
وقالت املصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها 
ان خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز امر باس���تثناء السوريني من 
الترحيل او املساءالت القانونية او املخالفات 
التي يتعرض لها عادة الوافدون الى اململكة 

ممن انتهت مدة اقامتهم.

دمشق � يو.بي.آي: وافق مجلس الشعب 
الس���وري امس االول على رف���ع العقوبات 
املتعلقة بجرمية تهريب السالح الى االراضي 

السورية من 5 الى 15 عاما. 
ويتألف القانون الذي أصبح نافذا »من 5 
مواد على أن يعاقب باإلشغال الشاقة خمسة 
عشر عاما كل من أقدم على تهريب االسلحة 
واألشغال الش���اقة املؤبدة إذا كان تهريبها 
بقصد االجتار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية 
وباإلعدام على من وزع كميات من األسلحة 
او أس���هم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال 
إرهابية كما يعاقب الشريك واملتدخل بعقوبة 

الفاعل األصلي«.
العقوبة وفقا  القانون تشديد  ويتضمن 

واشنطن � أ.ف.پ: أعلنت وزارة التجارة 
األميركية على موقعها االلكتروني ان الواليات 
املتحدة منعت مواطنيها من القيام بأي عملية 
بيع لصالح ش���ركة اماراتية زودت سورية 
مبعدات اميركية تسمح مبمارسة رقابة على 
االنترنت. وأوضح بيان صادر عن الوزارة ان 
مكتب التجارة واألمن أعلن حظر التعامل مع 
شركة »انفو تك« ومديرها وسيم جواد لدور 
الشركة في تزويد احلكومة السورية بخوادم 

دمشق � أ.ش.أ: ذكر موقع »داماس بوست« 
السوري االلكتروني أن إيران أبدت استعدادها 
لتسويق النفط السوري عن طريق الشركات 

اإليرانية العاملة في هذا املجال.
ونقل املوقع عن مصدر خاص أن اجلانب 
اإليراني شدد على املسؤولني في مجال النفط 
في س����ورية ضرورة األخذ بعني االعتبار أن 
التأخير ف����ي بيع النفط الس����وري ليس في 
مصلحة سورية السيما بعد حزمة العقوبات 

سورية في أواخر نوفمبر وتضمنت فرض 
عقوبات اقتصادي���ة بعد ان رفض الرئيس 
السوري بشار األسد مبادرة للجامعة تهدف 
الى وقف حملة عنف لقمع االنتفاضة املناهضة 

حلكمه. 
كما رفض العراق قرار اجلامعة العربية 
جتميد عضوية سورية في اجتماعات اجلامعة. 
وحتاول حكومة العراق لعب دور الوسيط 
بني احلكومة السورية واملعارضة من اجل 

احتواء العنف. 
وقال رئيس الوزراء نوري املالكي في وقت 
س���ابق ان لديه قنوات اتصال بني احلكومة 
الس���ورية واطراف من املعارضة لتحقيق 

هذا الهدف. 
وأيد النجيف���ي مبادرة اجلامعة العربية 
وطال���ب حكومته بتأييدها وق���ال ان على 
احلكومة اال تنأى بنفسها عن مواقف اجلامعة 

العربية. 

التيارات السياسية وخصوصا جلان التنسيق 
احمللية التي تش���رف على التظاهرات على 
االرض والليبراليني واالخوان املسلمني احلركة 
احملظورة منذ فترة طويلة في سورية واحزابا 

كردية وآشورية.
وولدت ح���ركات معارض���ة اخرى منها 
»اللقاء الوطني لق���وى الثورة« الذي اعلن 
محمد العمادي سفير س���ورية السابق في 
السويد، تأسيسه اول من امس في اسطنبول 
حيث يتمركز اجليش الس���وري احلر الذي 
يضم اجلنود الفارين من اجليش السوري 
وعلى اتصال مع املجلس الوطني السوري. 
واكد العمادي ان املجلس الوطني السوري 

اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
من جهته، أوضح هوزان ابراهيم العضو 
في االمانة العامة للمجلس الوطني السوري 
»علينا جمع مجموعات املعارضة الرئيسية 
وان ننظم انفسنا بشكل افضل داخل سورية 
وخارجها والعمل على برنامج سياسي من 
اجل سورية ما بعد بشار«. ومن املقرر عقد 

مؤمتر صحافي االثنني بعد االجتماعات.

وأرجعت السبب الى »االوضاع التي تعيشها 
سورية وعقب ورود معلومات تفيد بتعرض 
عدد من السوريني العائدين من اخلارج الى 

عمليات اعتقال وتعذيب«.
ولفتت الى ان ه���ذا االجراء ينطبق على 
كل م���ن يحمل اجلنس���ية الس���ورية داخل 
السعودية سواء كان يعمل في القطاع العام 

او اخلاص.
يش���ار الى ان عدد اجلالية السورية في 

السعودية يبلغ نحو 600 الف.

ألحكام املادة 247 من قانون العقوبات الصادر 
باملرس���وم التش���ريعي رقم 148 لعام 1949 
وتعديالته إذا كان الفاعل من املعنيني بتنفيذ 

أحكام هذا القانون.
وقال وزير العدل السوري تيسير قال عواد 
ان القانون اجلديد يتضمن تشديد العقوبة 
على كل من يقوم بتهريب األسلحة أو االجتار 
به���ا حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 

بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات. 
وأكد أن ذلك يهدف إلى حماية املواطنني 
واحلفاظ على األمن االجتماعي باعتبار ان 
جرائم األسلحة وتهريبها واالجتار بها بقصد 
ارتكاب أعمال إرهابية متثل جرائم خطيرة 

تؤدي إلى اإلخالل باألمن وقتل األبرياء.

بروكسي مستخدمة ملراقبة التبادالت على 
االنترنت وتابعة لشركة بلو كوت سيستمز 

االميركية.
وأكد نائب وزير التجارة بحسب البيان 
انه »من الض���روري ان نبعد عن احلكومة 
السورية التكنولوجيا التي قد تستخدم في 

قمع الشعب السوري«.
وأش���ار الى ان فرض عقوبات اخرى في 

هذه القضية امر »محتمل«.

االقتصادي����ة التي فرضه����ا االحتاد األوروبي 
عليها والتي طالت قطاع النفط بشكل مباشر. 
وقال املصدر إن إس����راع اجلانب السوري في 
تسويق النفط سيساعد اإليرانيني كثيرا في 
تأمني املشتقات النفطية )بنزين مازوت( ونقله 
إلى سورية عن طريق ناقالت النفط اإليرانية 
التي س����تقوم بدورها مبنح اجلانب السوري 
أس����عارا تفضيلية تساعده في توفير الكثير 

من تكاليف النقل.

مظاهرات عديدة في جمعة »اجلامعة العربية تقتلنا« وسقوط املزيد من القتلى 

اللجنة الوزارية العربية جتتمع اليوم لبحث األوضاع في سورية
وحتفظات غربية ورفض املعارضة السورية ملشروع القرار الروسي 

عواصم � وكاالت: مع خروج 
مظاهرات جمعة »اجلامعة العربية 
تقتلن���ا« أم���س دخل���ت األزمة 
السورية ش���هرها العاشر وهي 
تنتظر احل���ل العربي للحيلولة 
دون تدويل األزمة فيما يس���تمر 
سقوط القتلى واجلرحى وحملة 

االعتقاالت للمحتجني.
مبوازاة ذلك خرجت روسيا 
مبشروع الفت أمام مجلس األمن 
يدين العنف »من جميع األطراف« 
وسط حتفظات غربية باعتباره 

غير متوازن.
وفيم���ا اته���م املتظاه���رون 
الس���وريون اجلامع���ة العربية 
باملساهمة في قتلهم محتجني على 
املهل التي أعطتها للنظام السوري، 
ألغت هذه األخيرة اجتماعا كان 
مقررا اليوم ل���وزراء خارجيتها 
واكتفت باجتماع اللجنة الوزارية 
السداسية العربية اخلاصة باألزمة 
الس���ورية واملكون���ة من مصر 
والسودان واجلزائر وعمان وقطر 

في الدوحة اليوم.
وق���ال مصدر ديبلوماس���ي 
اللجن���ة  ان  مطل���ع بالقاه���رة 
س���تبحث األوضاع في سورية 
وما تضمنته الرس���ائل املتبادلة 
ب���ني وزير اخلارجية الس���وري 
وليد املعل���م وأمني عام اجلامعة 
العربية مؤخرا خاصة ما يتعلق 
بالتوقيع على بالبرتوكول اخلاص 
بإرسال »بعثة املراقبة« لالطالع 
على حقيقة األوضاع في سورية 
العربية  تنفيذا ملبادرة اجلامعة 

حلل األزمة السورية.
وأشار املصدر الى ان املوضوع 
متوقف حاليا عل���ى أن اجلانب 
السوري أبدى مالحظات وطرح 
بعض األسئلة اخلاصة ببعض 
املطال���ب حتى يوق���ع على هذا 

البروتوكول.
في هذه األثناء، نقلت وكالة 
األنباء الروس���ية عن مصدر في 
الكرملني ان نائب الرئيس السوري 
فاروق الشرع سيجري في روسيا 
الروس  مباحثات مع املسؤولني 
بهدف إنهاء األزمة التي تشهدها 

سورية.
وقال املصدر الذي لم يكشف 
عن هويته »س���يتم اس���تقباله 
في موس���كو إلج���راء مباحثات 

جدية«.
واض���اف »هذه مس���اهمتنا 
التي  الى ح���ل لالزمة  للتوصل 

تثير بالطبع قلقنا«.
واض���اف ان »الذين يقولون 
اننا سنكيل له املديح ونربت على 
كتفه مخطئون«، مؤكدا ان روسيا 

»ليست محامية السوريني«.
ولم يوضح هذا املسؤول متى 
الرئيس السوري  سيصل نائب 
الى موسكو بينما نفت السلطات 
الروسية أنباء عن وصوله أمس الى 

وأعربت عن أملها في العمل مع 
اجلانب الروسي »الذي اعتبرته 
للمرة االولى على األقل يقر بأنها 
مسألة تستدعي الذهاب الى مجلس 

األمن«.
بدورها، كررت فرنسا حتفظاتها 
على مش���روع القرار الروس���ي 
معتب���رة انه »من غي���ر املقبول 
املساواة بني قمع النظام السوري 

ومقاومة الشعب السوري«.
وق���ال الناطق باس���م وزارة 
اخلارجية الفرنس���ية »نحن في 
بداي���ة املفاوضات« لك���ن األمر 
»ملح«. وكان ديبلوماسي بريطاني 
في األمم املتحدة قال للصحافيني 
إن بالده تعتقد أن مشروع القرار 
الروسي ال يتماشى مع األزمة التي 

تعانيها سورية حاليا.
ميداني���ا، خصص احملتجون 
السوريون مظاهراتهم أمس في 
»جمعة اجلامعة العربية تقتلنا« 
إلدانة جمود اجلامعة العربية وما 
قالوا انها مه���ل متنحها للنظام 

ليواصل قمع مظاهراتهم.
وأفاد املرصد السوري حلقوق 
اإلنس���ان بأن أكثر من 200 ألف 
شخص تظاهروا في شوارع مدينة 
حمص وأحيائها وريفها مطالبني 

بإسقاط النظام.
وتواصل قم���ع االحتجاجات 
م���ا أدى الى مقتل اكث���ر من 19 
مدنيا وسقوط عدد من اجلرحى 

واملعتقلني.
ومع دخول االحتجاجات في 
البالد ش���هرها العاش���ر سارت 
تظاهرات في مختلف األنحاء حتت 
عنوان »اجلامعة العربية تقتلنا«، 
والسيما قرب دمشق وفي ادلب 

وفي دير الزور.
املهل  ان  ويرى املعارض���ون 
العربية املمنوحة لسورية قبل 
اتخاذ إجراءات ضد القمع »متنح 
النظ���ام الوقت لقت���ل املزيد من 
السوريني«. وأفاد املرصد السوري 
حلقوق االنس���ان والتنسيقيات 
احمللية التي تقود التظاهرات على 
األرض بأن »انتشارا أمنيا كثيفا 
في محيط املساجد« في دوما وكفر 
بطنا قرب دمشق وحمص وحماة 
ودير الزور وبانياس والالذقية . 
كما أفاد املرصد بتعرض منطقة 
اللجاة في محافظ���ة درعا »منذ 
صباح امس اجلمعة لقصف عنيف 
بالرشاشات الثقيلة واملدفعية من 
قبل اجليش النظامي السوري«.

كم���ا أك���د مقتل مدن���ي بيد 
قوى األمن في ح���ي دير بعلبة 
ف���ي حمص التي تش���كل مركزا 
لالحتجاجات ويحاصرها اجليش 

منذ أسابيع.
وأفاد ع���ن وفاة مدني متأثرا 
بجروح أصيب بها فجرا برصاص 
اجلي���ش الس���وري ف���ي مدينة 

احلراك.

قرارات في مجل���س األمن تدين 
سورية، يبرز النص مدى اخلالفات 

بني الروس والغربيني.
كما انه لم يكن كافيا لقبوله 
عل���ى ما يب���دو م���ن املعارضة 
الس���ورية، حيث أكدت الناطقة 
الوطني السوري  باسم املجلس 
»بسمة قضماني« رفض املجلس 
ملش���روع القرار الروسي، داعية 

املجتمع الدولي إلى رفضه.
وقالت قضماني، في تصريح 
خاص لراديو »س���وا« األميركي 
أمس: »إن موسكو تسعى من خالل 
هذا املش���روع إلى قطع الطريق 
أمام أي مبادرات فعالة من جانب 
جامعة الدول العربية لوقف إراقة 

الدماء في سورية«.
وانتقدت الناطقة باسم املجلس 
الوطني السوري مشروع القرار 
الروسي الذي وصفته بأنه يضع 
»اجل���الد والضحية« على نفس 

املستوى.
م���ن جهته���ا، قال���ت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركي���ة هيالري 
كلينتون انها لم تطلع على مشروع 
القرار الذي تقدمت به روسيا لألمم 
املتحدة حول سورية، مشيرة الى 
ان »هناك بعض املسائل التي ال 

نستطيع تأييدها«.
وأوضح���ت كلينت���ون ف���ي 
تصريح للصحافيني عقب لقائها 
وزير اخلارجية الدمناركي فيلي 
س���وفيندال »س���نقوم بدراسة 
مسودة القرار بدقة«، مشيرة الى 
ان ذلك »البد ان يكون مبشاركة 
جامع���ة ال���دول العربي���ة التي 
بادرت باالستجابة ملا يحدث في 

سورية«.

موسكو. في غضون ذلك، أعلنت 
موسكو عن طرح مشروع قرار 
روسي � صيني جديد حول سورية 
الدولي يحث  على مجلس األمن 
السلطات الس���ورية واملعارضة 
على وقف العنف واالنخراط في 
احلوار على قاعدة مبادرة جامعة 

الدول العربية.
وق���ال الناطق باس���م وزارة 
اخلارجية الروس���ية الكس���ندر 
لوكاشيفيتش في إيجاز صحافي 
القرار يطور األفكار  ان مشروع 
التي  املشتركة ملوس���كو وبكني 
طرحت في سبتمبر املاضي، واصفا 
إياه بأنه »متوازن وموضوعي«.
واض���اف ان الق���رار يدي���ن 
ممارسات املتطرفني الذين يجوبون 
سورية قائال »ال يجوز ان يفلت 
أحد من مس���ؤولية املمارس���ات 
اإلجرامية واالستفزازية هناك«.

وشدد على عدم السماح بتفسير 
أي من بنود مشروع القرار على انه 
دعوة للتدخل اخلارجي في شؤون 
الداخلية، محذرا ان من  سورية 
شأن التدخل اخلارجي ان يعمق 
حالة عدم االس���تقرار في عموم 
منطقة الشرق األوسط التي تؤدي 

فيها سورية دورا ملحوظا.
لكن محللني قالوا ان روسيا 
الغربيون  التي كان ش���ركاؤها 
يتهمونه���ا بعرقلة اتخاذ موقف 
من دمشق، قامت بتغيير تكتيكي، 
عندما اقترحت مشروعها لم تبدل 

موقفها.
ورغم تأكيد األس���رة الدولية 
وفي مقدمته���ا الواليات املتحدة 
وفرنسا، أنها فوجئت بهذه املبادرة 
ألن موسكو عطلت حتى اآلن تبني 

صورة عن االنترنت الحدى املظاهرات في جسر الشغور بإدلب

البوطي يحّمل األمة اإلسالمية مسؤولية قضية فلسطني 
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شيوخ عشائر في دير الزور واحلسكة يؤيدون »مسيرة اإلصالح« 

أردوغان يحذر ساركوزي من تداعيات لتمرير قانون إنكار إبادة األرمن

حمل خطيب املس����جد األموي 
بدمش����ق محمد س����عيد رمضان 
البوطي األمة اإلسالمية مسؤولية 

القضية الفلسطينية.
وقال البوطي في خطبة اجلمعة 
أمس »إن قضية فلسطني ليست 
قضية إقليمية بل هي قضية األمة 
اإلس����المية جمعاء قادة وشعوبا 
واملسؤولية فيها ملقاة على أعناقنا 

نحن املسلمني«.
وأض����اف »إن املؤام����رة على 
فلسطني عندما نفذت لم يكن املراد 
أن يجد اليهود مستقرا لهم في هذه 
األرض وإمنا كان املقصود واليزال 
أن تتخذ هذه املسألة سرطانا يستقر 
في أدق جزء من أجزاء جسم األمة 
اإلسالمية«. وأوضح أن »إسرائيل 
الدولي لصاحلها  القانون  تنتعل 

وتستعبد األسرة اإلنسانية متمثلة 
في مؤسساتها العاملية والدولية وال 
عجب في ذلك ألن أميركا أعلنت أكثر 
من مرة أنها على استعداد لتدمير 
املجتمع البشري بأجمعه في سبيل 

احملافظة على أمن إسرائيل«.
من جانب آخر بث التلفزيون 
السوري اعترافا حملمد ديب جمال 
شعبان روى فيه قصص اختطاف 
وقتل قامت بها مجموعات مسلحة 
في إدلب من بينها جرمية اغتيال 
جنل املفتي العام للجمهورية العربية 

السورية سارية حسون.
وقال شعبان للتلفزيون السوري 
إن عناص����ر املجموعة املس����لحة 
ذهب����وا إلى اجلامع����ة وانتظروا 
وصول سيارة سارية حسون وما 
إن وصلت حتى نزل محمد مؤيد 

الطحان من السيارة وقتله كما نزل 
ابن عمه وقتل املرافق الذي كان مع 
سارية ثم فروا هاربني. وفي سياق 
آخر أصدر شيوخ ووجهاء عشائر 
في محافظات دير الزور واحلسكة 
والرقة بيانا أعربوا فيه عن متسكهم 
»بالوحدة الوطنية والوقوف صفا 
واحدا ملواجهة املؤامرة التي تتعرض 
لها سورية ورفض التدخل اخلارجي 
في شؤونها الداخلية ودعم برنامج 
الرئيس  الشامل بقيادة  اإلصالح 

بشار االسد«. 
واعتب����روا في خت����ام أعمال 
ملتقاهم الذي عقد بدير الزور ان 
ما أقدم عليه »مدعو العروبة من 
خالل اجلامعة العربية وصمة عار 
في تاريخ العمل العربي املشترك 
ألنهم تناس����وا دور سورية قلب 

العروبة النابض وتنكروا لتاريخ 
وتضحيات الشعب السوري جتاه 
القضايا العربية العادلة في فلسطني 
والعراق ولبنان مؤكدين التزامهم 
الوطن����ي لبلدهم وترابه  بالوالء 
وعلم����ه ورفضه����م كل محاوالت 
االس����تقواء باخلارج«. وأشاروا 
إلى أن األزم����ة احلالية التي متر 
بها س����ورية »لم ولن يكون حلها 
اال سوريا ومن الشعب السوري 
وحتت س����قف الوط����ن، مؤكدين 
التي  ان مسيرة االصالح الشامل 
يقودها الرئيس األسد تشكل املخرج 
السليم لهذه األزمة«. بدوره قال 
الشيخ حسن محمد املسلط شيخ 
عشيرة اجلبور: اننا نرفض التدخل 
االجنبي بكل اشكاله ونقف ضد كل 
من تس����ول له نفسه العبث بأمن 

واستقرار سورية مضيفا ان احلل 
االمثل لالزمة يتمثل في اإلصالح 
الذي نشهد تنفيذ خطواته العملية 
من خالل تطبيق املراسيم والقوانني 
الص����ادرة وكان آخرها انتخابات 
مجالس االدارة احمللية التي جرت 
منذ يومني وش����ارك فيها الشعب 
السوري بكل فاعلية وروح وطنية. 
من جانبه، قال الشيخ فواز البشير 
شيخ عش����يرة البكارة إن عشائر 
محافظات دير الزور واحلس����كة 
والرقة تنادت لعق����د لقائهم هذا 
تفاعال مع الظرف الدقيق واحلساس 
من تاريخ سورية ونحن نؤكد ان 
الثاب����ت الوحيد والباقي هو حب 

اهلل والوطن.
دمشق: هدى العبود   ٭
بروين إبراهيم

عواصم � وكاالت: حذر رئيس 
الترك����ي رجب طيب  احلكوم����ة 
أردوغان امس الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي من »تداعيات 
خطي����رة« من ان����ه إذا مت مترير 
مش����روع قان����ون ف����ي اجلمعية 
الوطني����ة )البرملان( يجرم إنكار 
»اإلبادة اجلماعية« التي يقال انه قد 

تعرض لها األرمن عام 1915.
وذكرت وكالة أنباء األناضول 
إلى  أردوغ����ان وجه رس����الة  ان 
ساركوزي دعاه فيها إلى منع مترير 
املشروع، وقال ان املصادقة عليه 
في اجلمعية العامة سيؤدي إلى 
تداعيات خطيرة على عالقات تركيا 
املتعددة اجلوانب مع فرنسا في 

الشؤون السياسية واالقتصادية 
والثقافية.

وأضاف ان فرنس����ا ستكون 
مس����ؤولة عن هذه التداعيات إذا 

مت مترير املشروع.
الوطنية  وتس����تعد اجلمعية 
الفرنس����ية للتصويت األسبوع 
املقبل على مشروع قانون من شأنه 
أن يجعل إنكار ما اعتبره إبادة ضد 
األرمن جرمية يعاقب عليها القانون 
بالس����جن ملدة أقصاها عام ودفع 

غرامة بقيمة 45 ألف يورو.
أردوغ����ان أن اجلمعية  وذكر 
الوطنية الفرنسية سبق أن تبنت 
ع����ام 2006 قانونا مماثال، إال أنه 
أس����قط من التداول قبل وصوله 

إلى مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن طرح املشروع من 
جديد على التصويت فاجأ فرنسا، 
وقال انه »يستهدف بشكل مباشر 
اجلمهورية التركية واألمة التركية 
واملجتمع التركي ويعتبر عدائيا 
القوانني حول اإلنكار  مش����اريع 
)إنكار اإلب����ادة( توضع كل فترة 
أمامنا وت����ؤذي عالقاتنا الثنائية 
كل م����رة ليس ألنها تنتهك حرية 
التعبير بل ألنه����ا تتعارض مع 
املبادئ التي تدافع عنها فرنسا«.

وقال ان مثل هذه اخلطوات لن 
تس����اهم في حل األزمة بني تركيا 
وفرنسا »بل تضع عقبة أمام ظهور 

احلقيقة«.

الترك����ي في  القنص����ل  وكان 
باريس أجنن سوالك أوغلو قال 
اول من امس لوكالة أنباء األناضول 
أن بالده ستستدعي سفيرها في 
باريس حتسني بورجو أوغلو إذا مت 
مترير مشروع قانون في اجلمعية 
الوطني����ة )البرملان( يجرم إنكار 

»اإلبادة اجلماعية«.
تصريحات اردوغان تأتي بعد 
عودته الى أنق����رة ملواصلة مهام 
عمله من جديد، وذلك بعد تعافيه 
من اجلراحة التي اجريت له أواخر 

الشهر املاضي.
وبدأ أردوغان بحضور امللتقى 
الشتوي للمجلس األعلى للقوات 
املسلحة التركية مبقر هيئة األركان 

العامة والذي يهتم مبناقشة مكافحة 
اإلرهاب وتقييم التهديدات الداخلية 
واخلارجية والقضايا ذات االهتمام 
العاملي واحتياجات القوات املسلحة 

التركية.
وقد اعلن املجلس العسكري انه 
أجرى مراجعة الستعداد اجليش 
للحرب. ونقلت وسائل إعالم تركية 
عن بيان نش����رته هيئة األركان 
التركية على موقعها الرسمي ان 
العسكري األعلى ناقش  املجلس 
أنشطة اجليش التركي فيما يخص 

األمن الداخلي واحلدودي.
ان املجلس أجرى  وأضاف����ت 
مراجعة الستعداد القوات املسلحة 

التركية للحرب.


