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تأييدا لتسوية الوضع في هذا 
البلد على أساس مبادرة اجلامعة 

العربية دون تدخل خارجي.
وأشار البيان إلى أن اجلانبني 
ناقشا الوضع في شبه اجلزيرة 
الكورية، واتفقا على مواصلة 
االتص���االت من أج���ل صيانة 
السالم واالستقرار في املنطقة، 
كما جرى تب���ادل اآلراء حول 
قضايا أخرى حتظى باالهتمام 

املشترك.
من جانبها، قللت املتحدثة 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
فيكتوريا نوالن���د من أهمية 
توقيع سورية على بروتوكول 
نش���ر املراقبني الع���رب على 
أراضيها معتبرة ان هذا األمر 
ال يع���دو كون���ه توقيعا على 
»قصاصة ورق« وأميركا ليست 
مستعدة للترحيب بأي شيء 
التي  امللموسة  غير اخلطوات 
حتسن حياة الشعب السوري 

وتنهي العنف.
وردت نوالند خالل مؤمتر 
صحافي على سؤال عن رأيها 
مبوافقة سورية على السماح 
بدخ���ول مراقبني إلى أراضيها 
وإن كان هذا األمر شراء للوقت 
من قبل النظام السوري فقالت 
»من املنظور األميركي لقد رأينا 
وعودا كثيرة لم تنفذ من قبل 
النظ���ام الس���وري ونحن أقل 
اهتماما بقصاصة ورق موقعة 
منه باألفعال لتطبيق االلتزامات 

التي قطعت«.
وباإلضاف���ة ال���ى موق���ف 
واشنطن وفرنسا وبريطانيا، 
فقد صرح الناطق باسم احلكومة 
االملانية شتيفن سايبرت امس 
بأن حكومة بل���ده تنتظر من 
س���ورية ان تطب���ق »ف���ورا« 
وعودها بقب���ول مراقبني على 
ارضها في اط���ار خطة عربية 

للخروج من االزمة.
وقال س���ايبرت ف���ي لقائه 
الدوري مع صحافيني »نتوقع 
ان تصب���ح اقوالها افعاال على 
الف���ور«. وعبر عن قلق برلني 
»العميق« حيال اعمال العنف 

في سورية.

»ميكنني القول بقدر من التأكيد 
ولكن ليس على نحو قاطع أنهم 
)املراقبني( س���يكونون هناك 
بنهاية األسبوع املقبل« مضيفا 
أن هذه هي أول مهمة من نوعها 
منذ تأسيس اجلامعة العربية 

عام 1945.
في هذا الوقت، رحب وزيرا 
خارجية روسيا سيرغي الفروف 
والصني يانغ جيه تشي باالتفاق 
بني السلطات السورية واجلامعة 
العربية بش���أن نشر املراقبني 

في سورية.
جاء هذا في بي���ان لوزارة 
اخلارجية الروس���ية امس إثر 
اتصال هاتفي بني الفروف وياجن 
جي تشي، مببادرة من اجلانب 

الصيني.
وأكدت الوزارة - في بيانها 
- أن الوزيرين رحبا باالتفاق 
بني السلطات السورية واجلامعة 
العربية حول إرسال مراقبني 
إلى سورية، وأكدا وحدة املوقف 

عش���رة اجتماع���ات ل���وزراء 
اخلارجية العرب.

وأضاف البوعينني أن مجلس 
اجلامعة العربية اس���تمع الى 
تقرير من االمني العام للجامعة 
العربية حول نتائج زيارته الى 
العراقية  بغداد والترتيب���ات 
الس���تضافة القمة العربية في 

بغداد مارس القادم.
وأكد املندوب القطري ان هناك 
حرص���ا عربيا على عقد القمة 
العربية العادية في بغداد في 
موعدها نظرا ألهمية التطورات 

التي تشهدها املنطقة.
ب���دوره، قال األم���ني العام 
جلامعة ال���دول العربية نبيل 
العربي امس إن بعثة مراقبني 
قد تصل إلى سورية قبل نهاية 
الشهر اجلاري في مهمة لتقييم 
م���ا إذا كانت دمش���ق ملتزمة 
بتنفيذ املبادرة العربية النهاء 

قمع االحتجاجات.
العرب���ي لرويترز  وق���ال 

حتظ���ى بدعم دول���ي خاصة 
من االمم املتح���دة والعواصم 
الدولية الكب���رى التي رحبت 
باجلهد العربي معبرا عن امله 
في ان يكون احلل العربي لألزمة 
السورية هو الطريق للخروج 
من الوضع الراهن في سورية 

بعيدا عن اي تدويل.
من ناحية اخ���رى، صرح 
الس���فير صال���ح عب���داهلل 
البوعينني سفير قطر بالقاهرة 
مندوبه���ا الدائم لدى اجلامعة 
العربة الذي رأس االجتماع بأن 
هناك حرصا عربيا على اجناح 
املبادرة العربية واحلفاظ على 
وحدة واستقرار سورية ارضا 
 وش���عبا، باعتبار سورية من

ال���دول املؤسس���ة للجامع���ة 
العربية.

وقال ان البعثة ستباش���ر 
مهامها في اط���ار البروتوكول 
املوقع مع احلكومة الس���ورية 
اليه بعد  التوص���ل  والذي مت 

عواص���م � وكاالت: واف���ق 
مجلس اجلامعة العربية خالل 
اجتماعه غير العادي امس على 
مستوى املندوبني الدائمني على 
تسمية الفريق أول ركن محمد 
أحمد مصطفى الدابي »سودانى 
اجلنسية« رئيسا لبعثة مراقبي 
اجلامعة العربية التي ستتوجه 

الى دمشق.
وص���رح الس���فير أحم���د 
بن حل���ي نائب االم���ني العام 
للجامعة في خت���ام االجتماع 
بأن مجل���س اجلامعة العربية 
تدارس التطورات في سورية 
عقب التوقيع امس االول من قبل 
احلكومة السورية على وثيقة 
بعثة مراقبي اجلامعة العربية 

الى سورية.
وق���ال ان املجل���س وافق 
على تعي���ني الفريق اول ركن 
الدابي  محمد احم���د مصطفى 
وه���و ش���خصية عس���كرية 
وديبلوماسية سودانية وعمل 
منسقا بني احلكومة السودانية 
وقوات االمم املتحدة واالحتاد 
االفريقي العامل���ة في دارفور 
الدول  لرئاس���ة بعثة جامعة 

العربية الى سورية.
وأضاف ان الدابي س���يأتي 
الى القاهرة قريبا للقاء االمني 
العام للجامعة للحصول على 
الالزمة والتعرف  التوجيهات 
على مهام البعثة على ان يتوجه 
الى دمشق خالل ايام موضحا 
ان هناك مقدمة للبعثة برئاسة 
السفير سمير سيف اليزل االمني 
العام املساعد للجامعة العربية 
العاصمة  الى  س���تتوجه غدا 
الس���ورية للتحضير واالعداد 
لبعثة املراقبني التي س���تكون 
لديها صالحيات لزيارة مختلف 
املناطق السورية ومنها السجون 
واملعتقالت واملستشفيات ولقاء 
ممثلني عن تنسيقيات الثورة 
السورية ورفع تقارير دورية 
الى األمني العام للجامعة العربية 

حول مالحظتها.
وعبر بن حلي عن أمله في 
ان يك���ون عم���ل البعثة بداية 
لتنفيذ املب���ادرة العربية التي 

)أ.پ( جنود سوريون خالل تظاهرة مؤيدة للرئيس السوري بشار األسد في دمشق 

روسيا والصني ترحبان باالتفاق.. وأوروبا وواشنطن يشككان في نوايا دمشق

وفد من اجلامعة العربية يصل إلى دمشق غدًا لـ »التحضير واإلعداد«.. 
وعسكري سوداني رئيس لبعثة املراقبني إليها آخر الشهر

إلى آالت تصوير وأجهزة اتصال 
متطورة ومناظير ليلية«.

من جهة أخري، توفي ضابط 
من قوات حفظ النظام السوري 
برتبة نقيب متأثرا بإصابته بنيران 

مجموعة مسلحة في حماة.
وأضاف���ت الوكالة أن النقيب 
طالل حس���ن العمر � الذي توفي 
امس � من قوات حفظ النظام كان 
قد دخل إلى مستش���فى تشرين 
العسكري في 13 من الشهر اجلاري 
مصابا بطلقات نارية في صدره 
ورقبته ادخل على إثرها لقس���م 

العناية املركزة باملستشفى.
في هذا الوق���ت، نفى مصدر 
عسكري س���وري مسؤول اقدام 
السلطات السورية على اعدام 21 
ضابطا مؤكدا ان هذا اخلبر عار 

عن الصحة.
ونقلت وكالة االنباء السورية 
»سانا« عن املصدر العسكري قوله 
الفضائية  القن���وات  إن »بعض 
احملرضة تناقل���ت خبرا االثنني 
مفاده أن الس���لطات الس���ورية 
س���تقوم بإعدام 21 ضابطا كانت 

قد اعتقلتهم في وقت سابق«.
وأكد املصدر أن »هذا اخلبر عار 
عن الصحة جملة وتفصيال« مبينا 
أن »فبركة مثل هذه األخبار هو 
دليل إفالس يأتي في إطار حملة 
االفتراء والتضليل اإلعالمي التي 
تشنها هذه القنوات استمرارا لنهج 
التحري���ض والتجييش والفتنة 
الذي دأبت عليه منذ بدء األحداث 
في سورية بهدف النيل من وحدة 
أبناء شعبنا وقواتنا املسلحة«.

امس نقال عن مصدر مسؤول في 
محافظة درعا قوله »إن املصادرات 
ش���ملت بنادق آلية وبومبكشن 
وعددا كبيرا من العبوات الناسفة 
وأخرى مصنعة يدويا ومستلزمات 
تصنيعه���ا من صواعق وأجهزة 
حتك���م وكمي���ات م���ن الذخائر 
وأجهزة حاسوب محمولة حتتوي 
معلومات مهمة حول األنش���طة 
املسلحة لهذه املجموعات، إضافة 

التي ميكن ان حتدث.
ميدانيا ايضا، لقي خمس���ة 
مسلحني مصرعهم وأصيب ثالثة 
إثر وقوع  آخرون بجروح امس 
اشتباكات مع السلطات السورية 
في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
فيما مت اعتقال عشرات اإلرهابيني 
ومصادرة كميات من األس���لحة 

والذخائر.
وذكرت وكالة األنباء السورية 

منشق وسقطوا بني قتيل وجريح 
بني قرية كفر عويد والفطيرة« في 

منطقة جبل الزاوية.
وق���ال املرصد ان »عش���رات 
املدنيني محاص���رون من بينهم 
العديد م���ن النش���طاء في كفر 

عويد«.
ودع���ا املرصد االم���ني العام 
للجامعة العربية نبيل العربي الى 
»التدخل الفوري لوقف املجزرة« 

عواصم � وكاالت: اعلن مصدر 
رسمي امس ان الرئيس السوري 
بشار االسد اصدر قانونا يقضي 
باع���دام الذين يدان���ون بتوزيع 
االس���لحة »بقصد ارتكاب اعمال 

ارهابية«.
وقالت وكالة االنباء السورية 
القانون يقضي »بان  ان  )سانا( 
يعاقب باالعدام من وزع كميات 
من االسلحة او ساهم في توزيعها 
بقصد ارتكاب اعمال ارهابية«، على 
ان »يعاقب الش���ريك واملتدخل« 

باالعدام ايضا.
وين���ص القانون الذي يحمل 
الرقم 26 بأن »يعاقب باألشغال 
الش���اقة )خمسة عشر عاما( كل 
من اق���دم على تهريب الس���الح 
وباألشغال الشاقة املؤبدة إذا كان 
تهريب السالح بغرض االجتار بها 

او ارتكاب أعمال ارهابية«.
في هذا الوق���ت، قال املرصد 
السوري حلقوق االنسان ان مائة 
جندي منشق على االقل سقطوا 
ب���ني قتيل وجريح في مواجهات 

مع اجليش السوري امس.
وق���ال املرص���د ال���ذي مقره 
بريطانيا نقال عن عدد من املسلحني 
في امليدان، ان االشتباكات وقعت 
في محافظة ادلب احملاذية لتركيا 
والتي ش���هدت قتاال داميا امس 

االول.
ف���ي بيان  واض���اف املصدر 
تسلمت »فرانس برس« نسخة منه 
في نيقوسيا انه »عقب اشتباكات 
اندلعت صباح امس مع اجليش 
النظامي، ج���رت محاصرة مائة 

)أ..ف.پ( عناصر من اجليش السوري يشيعون زميال لهم قضى في املواجهات 

مصادر عسكرية تتهم بعض القنوات الفضائية بالتحريض

األسد يفرض عقوبة اإلعدام على من »يزود اإلرهابيني باألسلحة« 
ومقتل وجرح أكثر من مائة مجند منشق في مواجهات بإدلب 

»لوفيغارو«: داعمو بشار األسد.. مجبرون أم مخيرون؟
باريس � أ.ش.أ: تساءلت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنس���ية أمس عن 
مؤيدي الرئيس السوري بشار األسد 
قائلة »من هم من يدعمون بش���ار 
األس���د.. مجبرون أم مخيرون؟«، 
وقالت »إن اآلالف من الس���وريني 
احتش���دوا أم���س األول من جديد 
في أح���د امليادي���ن الكبرى بقلب 
العاصمة السورية دمشق للتنديد 
بالعقوبات التي تفرضها اجلامعة 

العربي���ة، ولكن إذا كان عدد منهم 
مجبرا، فإن معظمهم يخشى انهيار 
نظام الرئيس السوري«. وأشارت 
»لوفيغارو« إلى أن املش���هد ليس 
بجديد فمنذ ش���هر مارس املاضي 
واألم���ر يتكرر ويحتش���د هؤالء 
إلعالن دعمهم مل���ا يطلقون عليه 
اإلصالحات التي يطبقها النظام.. 
وتساءلت الصحيفة »من هم إذن 
هؤالء الذين يرفضون ركوب موجة 

الربيع العربي؟« ورأت الصحيفة 
أنه إذا كان بعض هؤالء الداعمني 
لألسد قد حصل على حفنة من املال 
مقابل التظاهر ومساندة الرئيس 
السوري، وآخرون مهددون بعدم 
احلصول على رواتبهم، كما أن هناك 
طلبة باجلامعات واملدارس مهددون 
في حالة عدم مشاركتهم في مثل 
هذه املظاهرات.. فإن البعض اآلخر 
ميثلون طبقة من رجال األعمال التي 

جتد مصلحتها مع استمرار نظام 
بشار األسد. وأضافت الصحيفة أن 
األقلية العلوية من السوريني ومنذ 
وصول الرئيس السابق حافظ األسد 
إلى سدة احلكم في عام 1970 كانت 
هي املفضلة على مدى أربعني عاما 
وبالتالي فإن هذه األقلية تخشى 
في حالة سقوط النظام من انتقام 
األغلبية السنية منها.. باإلضافة إلى 
أن املسيحيني السوريني يخشون 

أيضا من تكرار الس���يناريو الذي 
حدث في العراق بعد سقوط صدام 
حسني بالنسبة ملسيحيي العراق 
حيث اضطهدوا واضطر غالبيتهم 
إلى الفرار، مشيرة إلى أن وسائل 
اإلعالم الرسمية في سورية التزال 
تلعب على هذه األوتار »وتستنهض 
العلويني واملسيحيني بإقناعهم بأن 
بشار األس���د هو أهون الشرور«. 
واختتمت الصحيفة مقالها بقولها 

ان اخلطوط املذهبية ال تفسر كل 
ش���يء »إذ انه عل���ى الرغم من أن 
الطبقات احملرومة اقتصاديا تبقى 
على العم���وم معادية للنظام فإن 
الطبقة البرجوازية التي تش���مل 
أيضا الس���نة سواء في دمشق أو 
في حلب والتي ازدهرت اقتصاديا 
بش���كل كبير على مدى السنوات 
العشر األخيرة بفضل عالقاتها مع 
بشار األس���د.. لديها مصلحة في 

السعودية تسمح للسوريات 
املتزوجات من سعوديني

بدخول أراضيها من دون تصريح

اللجنة الوطنية تناقش البند 
املتعلق بشروط الترشح 

لرئاسة اجلمهورية

احلكومة السورية تريد خفض 
النفقات مبقدار الربع

الفنان السوري جالل الطويل 
يصاب بجروح خطرة

صحافي تشيكي يعتبر األزمة 
السورية جزءًا من املواجهة
بني الغرب وروسيا والصني

الرياض � يو.بي.آي: كش���ف مصدر موثوق في السفارة 
الس���عودية في دمش���ق أن وزارة اخلارجية سمحت مبنح 
السوريات املتزوجات من سعوديني من دون موافقة اجلهات 
املختصة والثابت زواجها شرعا تأشيرة دخول إلى اململكة 

لإلقامة بجانب الزوج.
ونقلت صحيفة »عكاظ« عن مصدر في الس���فارة قوله 
»إن السماح يقتصر فقط على من لها أبناء قصر من الزوج 
الس���عودي على أن يتعهد الزوج بترحيلهم عقب حتس���ن 

األوضاع في سورية«.
وقال املص���در ان قرار وزارة اخلارجي���ة جاء بعد الذي 
ورد من سفارة اململكة في دمشق عن الوضع األمني الراهن 
الذي تشهده سورية وتتلقى السفارة الكثير من االتصاالت 
والفاكس���ات من س���عوديني يطلبون فيها منح السوريات 
املتزوجات من سعوديني من دون موافقة اجلهات املختصة 
تأشيرة دخول إلى اململكة وأن السفارة ترى مالءمة منح مثل 

هذه التأشيرات خاصة في حاالت وجود أبناء قصر.
يذكر أن وزارة اخلارجية وافقت على ما ورد من سفارة 
الرياض في دمش���ق واش���ترطت أن يقتصر منح تأشيرات 
الدخ���ول فقط على من لديها أبن���اء قصر من الزوج وثابت 

زواجها شرعا.

ناقشت اللجنة الوطنية إلعداد مسودة مشروع دستور 
للبالد أمس  البند املتعلق بشروط الترشح لرئاسة اجلمهورية 

ومدة الوالية الرئاسية.
وفي بداية اجللسة التي سمح لإلعالم حضور جزء منها 
قب���ل ان تصبح مغلقة، صوت أعض���اء اللجنة على اعتماد 
تسمية ملجلس الشعب حيث طرحت 4 تسميات هي »مجلس 
الشعب« كما هو حاليا او »مجلس النواب« او »مجلس نواب 
الشعب« او »مجلس األمة« واتفق على سحب التسمية األخيرة 
من النقاش على اعتبار أن س���ورية جزء من األمة وعرضت 
التس���ميات الثالث الباقية على التصويت واتفق على بقاء 

احلال على ما هو عليه اي »مجلس الشعب«.
وقالت مصادر في اللجنة ل� »األنباء« ان مس����ودة مشروع 
الدستور التي يجري نقاشها حاليا تشترط على رئيس اجلمهورية 
ان يكون مقيما في سورية ملدة 10 سنوات قبل تقدمي الطلب وان 
يكون امت ال� 40 س����نة ومولودا ألبوين سوريني ومدة الوالية 
7 س����نوات )التي هي موضع خالف بني اعض����اء اللجنة(. كما 
اشترطت مسودة املشروع أال يقبل الترشيح إال بعد احلصول 
على 20% من تأييد أعضاء مجلس الشعب على أال يحق لعضو 

املجلس ان يعطي تأييده اال السم واحد.
دمشق ـ هدى العبود  ٭

دمشق � أ.ف.پ: ذكرت صحيفة »البعث« أمس ان احلكومة 
السورية تنوي خفض النفقات العامة مبقدار الربع »للحد من 

الهدر« في بلد تهزه حركة احتجاجية شعبية منذ 9 اشهر.
وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر »اصدر 
تعميما طلب فيه الى اجلهات العامة العمل على تخفيض الصرف 
بنس����بة 25% من االعتمادات املخصصة لها في موازناتها لعام 
2012 بشقيها اجلاري واالس����تثماري«. واضافت الصحيفة ان 
»هذه التخفيضات تشمل حسابات وبنود احملروقات، والصيانة 
والقرطاسية واألدوات الكتابية مبا فيها االشتراكات بالصحف 
واملج����الت وتعويضات األعمال اإلضافي����ة واللجان واملكافآت 
التشجيعية«. كما تشمل »التعويضات األخرى مبا فيها اإلجازات 
ونفقات النقل واالنتق����ال والدعاية واإلعالن والعالقات العامة 
واالستقبال مبا فيها نفقات الضيافة«. وقالت »البعث« ان »هذا 
اإلجراء يأتي في اطار برنامج احلكومة للحد من الهدر وترشيد 

اإلنفاق العام ورفع كفاءته واالستخدام األمثل له«.

اصي���ب الفن���ان الس���وري 
الطويل بجراح  املعارض جالل 
خطرة في رأسه وفي وجهه بعد 
اعتداء شبيحة النظام عليه، في 
امليدان في دمشق، بحسب  حي 

موقع »دنيا الوطن«.
وج���الل الطويل م���ن أوائل 
الفنانني السوريني الذين اعلنوا 
الس���وري،  معارضتهم للنظام 
ويشارك باستمرار في التظاهرات 
التي تشهدها دمشق ومحيطها.

أكد الكاتب األميركي تشارلز غالس أن هناك جهات خارجية 
تسعى لتوتير األوضاع وزيادة العنف في سورية عبر تهريب 
السالح إليها، مستشهدا في هذا اخلصوص بتقارير نقلتها العديد 
من وسائل اإلعالم الغربية والتي حتدثت عن وجود حركة كثيفة 
في تهريب السالح عبر احلدود اللبنانية والتركية إلى سورية. 
كما انتقد الصحافي والكاتب التش����يكي رادمي غوندا بحس����ب 
»الوطن« السورية احلملة اإلعالمية الشرسة التي تشنها قوى 
دولية ضد س����ورية والهادفة لتشويه احلقائق واملساهمة في 
تعكير االستقرار متهيدا للتدخالت األجنبية فيها، واعتبر األزمة 

السورية جزءا من املواجهة بني الغرب وروسيا والصني.
وقال الكاتب االميركي في مقال نشره موقع »أنتي وور«: إن 
التدخل اخلارجي في الشؤون السورية ال يقتصر على تهريب 
الس����الح وإمنا يتعداه إلى نشاط اس����تخباراتي سري تقوم به 
ش����ركات أمنية أميركية منها »بالك ووترز«، الش����ركة األمنية 
الشهيرة واملسؤولة عن جرائم بشعة بحق العراقيني، حيث أقر 
إيريك برنس في حديث ملجلة »فانيتي فير« بأن شركته أقامت 

في سورية إشارات استخباراتية لتحديد مواقع مهمة.

جالل الطويل


