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بوتني: منح اللجوء لألسد ليس موضع بحث.. وأوباما: سقوطه مسألة وقت

أموس تزور حي بابا عمرو بعد فرار »معظم« سكانه و إدلب تنتظر مصيره
حلقوق االنسان ان القوات النظامية 
شنت حملة مداهمات في بلدة كفر 
نبل في ادلب اصيب خاللها سبعة 

مواطنني بجراح اثر اطالق نار.
مبوازاة ذل����ك، قال نش����طاء 
القوات  إن  معارضون محلي����ون 
احلكومية والشبيحة الذين احتلوا 
بابا عمرو مبدين����ة حمص قتلوا 
سبعة منهم طفل عمره عشر سنوات 
البيريني باملدي  من ذكور عائلة 
والسكاكني. وقال محمد احلمصي 
لرويت����رز »طعنوهم حتى املوت 
امس. ألقيت جثثه����م في منطقة 
زراعية قرب باب����ا عمرو«. وإلى 
جانب ذل����ك قصفت قوات النظام 
أحياء كرم الزيتون وجب اجلندلي 

ودير بعلبة في حمص أيضا. 
وفي دمشق، انتشرت القوات 
النظامية السورية صباح أمس 
في حي القاب���ون ونفذت حملة 
اعتقاالت واسعة بعدما حتدثت 
املعارضة ع���ن خروج اكبر عدد 
من املظاهرات الليلية في دمشق 
ومنها واحدة في ساحة العباسيني 
العاصمة.   احدى اشهر ساحات 
كما اقتحمت قوات عسكرية تضم 
ناق���الت جند مدرع���ة ودبابات 
بلدة قارة فيما س���معت أصوات 
انفجارات في محيط مدينة يبرود 
في ريف دمش���ق، وفقا للمرصد 

السوري.
من ناحيتها ذكرت شبكة شام 
االخبارية على صفحتها على موقع 
فيسبوك ان اهالي مدينة يبرود 
في ريف دمشق »استيقظوا على 
اصوات الرصاص وقصف الدبابات 
ومحاصرة جميع مداخل املدينة«. 
وفي مدينة حلب التي تشهد اخيرا 
تصاعدا في احلركة االحتجاجية 
املعارضة، افاد املتحدث باس���م 
احتاد تنس���يقيات حلب محمد 
احللبي في اتصال عبر سكايب 
مع فرانس برس ان قوات االمن 
»نفذت فجرا حملة اعتقاالت في 
االحياء الساخنة التي تخرج فيها 
تظاهرات معارضة، واعتقلت عددا 

كبيرة من االشخاص«.
واوضح املرصد السوري ان 
هذه االعتقاالت استهدفت »احياء 
املرجة والفردوس وامليسر التي 
تشهد مظاهرات مناهضة للنظام« 
مشيرا الى ان احلملة »اسفرت عن 

اعتقال 37 مواطنا«.

الليل����ة قبل املاضية - »اعتقد ان 
االمر لن يكون منطقيا.. لن ارسل 
الفرنسي بدون تفويض  اجليش 
واضح جدا م����ن االمم املتحدة«..
موضحا ان����ه ال ميكن ان يتدخل 
اجليش الفرنسي في بلد اجنبي وال 
يوجد تفويض دولي«. في الغضون 
التقى وزير اخلارجية الس����وري 
وليد املعلم أمس املوفد الصيني الى 
دمشق لي هواشني وابدى تأييده 
للخطة الصينية الهادفة الى ايجاد 
حل لالزمة في س����ورية، بحسب 
ما ذكرت وكالة االنباء الس����ورية 

الرسمية )سانا(.
وذكرت الوكالة ان لي هواشني 
س����لم املعلم رس����الة م����ن وزير 
خارجي����ة الصني يانغ جيتش����ي 
تتعلق »بعالقات الصداقة القائمة 
بني البلدي����ن وبرؤية الصني ذات 
النقاط الس����ت بش����أن ايجاد حل 

سياسي لألزمة في سورية«.
وعبر املعلم عن »ترحيب سورية 
بالرؤية الصينية« و«استعدادها 
للتعاون االيجابي معها باعتبارها 
الطريق نحو ايجاد حل يقوم على 
وقف العنف م����ن أي مصدر كان 
وتسهيل جهود األمم املتحدة في 
املج����ال اإلنس����اني والتعاون مع 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
ودعوة كل األطراف للحوار الوطني 
الشامل وتسريع عملية اإلصالح 

التي انطلقت في سورية«.
الوطني  ميدانيا، قال املجلس 
الس����وري في بيان انه »رصد 42 
دبابة و131 ناقلة جند انطلقت من 
الالذقية متجهة الى مدينة سراقب« 
في محافظة ادلب، و»أرتاال عسكرية 
متوجهة نحو مدينة ادلب«. التي 
تضم اكبر جتمع للمنش����قني عن 

اجليش النظامي.
الوطني عند  وتوقف املجلس 
استمرار القصف على معرة النعمان 
في ادلب التي »سقط فيها العديد من 
الشهداء«، بحسب البيان. كما طالب 
»الثوار« في دمشق وحلب وحماة 
»بالقيام بكافة التحركات لتخفيف 

الضغط عن أهلنا في ادلب«.
ودعا »املجتمع الدولي واجلامعة 
العربية واملنظمات الدولية بالتحرك 
السريع والعاجل على األصعدة كافة 
لعدم تكرار مجازر بابا عمرو التي 

سقط فيها املئات من الشهداء«.
من جهته قال املرصد السوري 

السياسي لالسد قال بوتني »نحن 
حتى لم نتط����رق الى هذا االمر«، 

بحسب وكاالت روسية.
الفرنسي وبعد  على الصعيد 
أن قالت متحدثة باس����م ش����ركة 
اخلطوط اجلوية الفرنس����ية(اير 
فرانس)ان الشركة علقت رحالتها 
الى دمشق نظرا لتدهور الوضع 
البالد وحتى اش����عار  االمني في 
آخر، أكد الرئيس الفرنسى نيكوال 
ساركوزى على رغبة بالده في فتح 
ممرات انسانية في سورية.. مؤكدا 
أن فرنسا »لن تتدخل )عسكريا( 
مباشرة في سورية بدون تفويض 

من مجلس االمن الدولي«.
وأضاف ساركوزى في مقابلة مع 
القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي 
»فرانس 2« ف����ي وقت متأخر من 

التنحي. وفي األمم  إلجباره على 
املتحدة عقدت الدول اخلمس دائمة 
العضوية في مجلس األمن واملغرب 
ما أطلقت عليه السفيرة األميركية 
لدى األمم املتحدة سوزان رايس 
»مناقش����ات أولية... بشأن ما إذا 
كانت هناك إمكانية للتوصل إلى 
اتفاق« بشأن مسودة قرار صاغته 

الواليات املتحدة.
من ناحيته، قال الرئيس الروسي 
املنتخب فالدميير بوتني أمس ان 
مس����ألة منح اللجوء السياس����ي 
للرئيس السوري بشار االسد ليست 
موضع بحث في روسيا، في اول 
تعليق له على االزمة السورية منذ 

انتخابه رئيسا لروسيا.
وردا على سؤال صحافيني هل 
ان روسيا ميكن ان متنح اللجوء 

عواص����م � أ.ف.پ � رويت����رز: 
الس����وري  النظام  واصلت قوات 
عمليات الده����م واالقتحامات في 
مناطق عدة من سورية أمس، في 
ظل تخوف من ارتكاب مجازر في 
محافظة ادلب، بحس����ب مراقبني 

وناشطني في املعارضة. 
في هذا الوقت، وصلت مسؤولة 
العمليات االنسانية في االمم املتحدة 
فاليري اموس الى دمش����ق حيث 
التقت وزير اخلارجية الس����وري 
وليد املعلم الذي اك����د لها التزام 
بلده التعاون مع البعثة، كما ذكرت 
وكالة االنباء الس����ورية الرسمية 

»سانا«.
وقد قالت مص����ادر في الهالل 
األحمر الس����وري أن اموس زارت 
مدين����ة حمص بعد ظه����ر أمس. 
وأضافت املصادر، لوكالة األنباء 
األملانية »د.ب.أ« إن »اموس قامت 
بزي����ارة ميدانية إل����ى بابا عمرو 
استغرقت ساعة من الزمن وغادرتها 
بعد ذلك للتجول في بعض أحياء 
مدينة حمص« قبل أن تعود بعد 

ذلك إلى دمشق.
ولم تتواف����ر مصادر حكومية 
سورية للتعليق على زيارة اموس 
إلى حي بابا عمرو ومدينة حمص 
كما لم تصدر عن مسؤولة الشؤون 
اإلنس����انية ف����ي األمم املتحدة أي 

تفاصيل حول نتائج زيارتها.
م����ن ناحيتها، قال����ت اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ان فريقا 
من الهالل األحمر العربي السوري 
دخل حي بابا عمرو املهدم ووجد ان 
معظم سكان احلي غادروه بالفعل 

الى مناطق أخرى في حمص.
وقال هشام حس����ن املتحدث 
باس����م اللجنة ل����� »رويترز« في 
جني����ڤ »مك����ث اله����الل األحمر 
العربي السوري داخل بابا عمرو 
ملدة 45 دقيقة. وج����د الفريق ان 
بابا عمرو  السكان غادروا  معظم 
الى مناطق أخ����رى زارها بالفعل 
الصليب األحم����ر والهالل األحمر 

السوري األسبوع املاضي«.
في غضون ذلك، قال الرئيس 
األميرك����ي باراك أوبام����ا إن ترك 
الرئيس بشار األسد ملنصبه مسألة 
وقت وإن ما يحدث في س����ورية 
القل����ب ويثير الغضب«  »يوجع 
لكنه عارض دعوة من س����ناتور 
أميركي إلى عمل عسكري أميركي 

)رويترز( صورة بثتها »سانا« ملا قالت انها اسلحة تعود ل� »املسلحني« في حمص 

فيسك يقارن بني حمص وسريبرينيتسا

الڤروڤ يشارك في اجتماع مجلس األمن املقبل حول سورية

»اخلارجية السعودية« تعلن رفضها التهامات 
روسية بدعم اململكة لإلرهاب في سورية

الرياض ـ كونا: أعلنت وزارة اخلارجية السعودية رفضها للبيان الصادر 
باسم املتحدث الرسمي لوزارة خارجية روسيا االحتادية في الرابع من شهر 

مارس اجلاري الذي يتضمن اتهامات خطيرة للمملكة بدعمها اإلرهاب في 
سورية. وأعرب مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح أوردته وكالة األنباء 

السعودية عن رفض الوزارة واستهجانها الشديد هذه التصريحات غير 
املسؤولة واملجانبة حلقيقة حرص اململكة على التعامل مع األزمة السورية وفق 
قواعد الشرعية الدولية وعبر مجلس األمن الدولي املعني بحفظ األمن والسلم 

الدوليني. وأضاف »وهي اجلهود التي لألسف مت إجهاضها وتعطيلها بالڤيتو 
معطيا بذلك نظام سورية رخصة للتمادي في جرائمه ضد شعبه األعزل ومبا 

يتنافى مع األخالق اإلنسانية وجميع القوانني واألعراف الدولية«. وأشار 
املسؤول في هذا الصدد الى أن االتهامات الروسية مبنية على افتراضات 

خاطئة يرددها إعالم النظام السوري ورفضها املجتمع الدولي والتي تزعم أن 
القاعدة ومجموعات مسلحة ارهابية تشكل العمود الفقري للمعارضة السورية
واعتبر ان هذا التوجه الذي يعبر عن مساندة صريحة لنظام يرتكب ما يصل 

الى مستوى جرائم ضد اإلنسانية قد يترتب عليه أن يصبح املساند لهذه 
األفعال عرضة للمسؤولية األخالقية والقانونية اجلنائية الحقا جراء هذا 

املوقف و»التاريخ وحده هو الذي يرد على اتهام تسليح اإلرهابيني ويشهد مبا 
ال يقبل الشك على من هم اإلرهابيون ومن وراءهم«.

لندن ـ أ.ش.أ: انتقد الكاتب البريطاني املعروف روبرت فيسك منع السلطات 
السورية دخول اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى مدينة حمص. وقال فيسك 
ـ في مقال له بصحيفة )اإلندبندنت( البريطانية أمس على موقعها اإللكتروني 

في معرض مقارنة بني ما جرى في حمص في األيام املاضية واملذبحة التي 
ارتكبت في سريبرينيتسا )شرق البوسنة( عام 1995 ـ إن هناك بعض أوجه 

الشبه واالختالف بني حمص وسريبرينيتسا. واضاف ان بعض أحداث حمص 
رمبا ال يكون لها وجود اآلن، لكنها قد حتدث في غضون بضعة أيام عندما 

تصبح املنطقة مؤمنة من منع الصليب األحمر من الدخول وعزل الرجال 
والشبان عن النساء واألطفال وتدفق تيارات الالجئني وروايات عن رجال يتم 

حتميلهم في شاحنات ويذهبون بال رجعه إلى مناطق ووجهات مجهولة ودمار، 
وحياة بال صحافة وتقييد حرية احلركة لبعثات األمم املتحدة، قائال »هذه كانت 

بالفعل سريبرينيتسا«. وتابع »في سريبرينيتسا كانت كتيبة هولندية تابعة 
لقوات األمم املتحدة شاهدة على عمليات القتل ولم تفعل شيئا أما في حمص 

فلم يكن هناك شهود. واردف الكاتب البريطاني قائال »تضحيات حمص 
كان يجب أن تكون أقل ولكن إحصاءات األمم املتحدة ال يبدو أنها تشتمل 

على اآلالف من اخلسائر التي وقعت في صفوف اجليش السوري.. فجنود 
وموظفو احلكومة أيضا قتلوا في حمص وهو ما حدث في حماة أيضا ولكنها 
بالطبع ليست أكثر من خسائر الصرب في سريبرينيتسا«.  وأشار فيسك - 

في ختام مقاله - إلى أن هناك فرقا بني وضع املدينتني فسريبرينيتسا أعلنت 
مدينة آمنة فيما بعد أما حمص فال تزال غير آمنة، ألن الذين منحوا األولى 

األمان يقولون إن وضع سورية يتطلب احلذر، بينما هم مشغولون باإلعداد 
للحرب على إيران.

موسكو - كونا: أعلنت موسكو ان وزير اخلارجية 
سيرغي الڤروڤ سيشارك في جلسة مجلس األمن 

الدولي املخصصة ملناقشة الوضع في سورية. 
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان ان الڤروڤ 
سيشارك في جلسة مجلس األمن الدولي املقررة 12 

اجلاري في نيويورك واملخصصة ملناقشة الوضع في 
سورية.

وأكد ثبات املوقف الروسي الرافض »للتدخل األجنبي 
في الشؤون السورية وضرورة وقف العنف مهما كان 

مصدره وإطالق حوار وطني شامل ملعاجلة األزمة«. 
وأضاف أن السوريني فقط ميلكون احلق في تقرير 

مصير دولتهم قائال إنه من غير املقبول محاولة بعض 
الالعبني اخلارجيني فرض أمناط للتسوية عن طريق 

تقدمي الدعم لطرف دون آخر.

كينشاس���ا � أ.ش.أ: اس���تأنف 
متم���ردو حرك���ة »جي���ش الرب 
للمقاومة« في أوغندا هجماتهم في 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية. 
وذكر راديو »فرنسا الدولي« أمس 
أن منظمة األمم املتحدة رصدت 20 
حادثة في املناطق املتضررة بالفعل 
في املاضي ومنذ بداية العام احلالي 
السكان.  مما تسبب في تش���ريد 
وأضاف الراديو أنه في نهاية عام 
2011، انضم 30 مستشارا عسكريا 
أميركي���ا إلى الق���وات األوغندية 
لتنظيم الكفاح ضد حركة »جيش 
ال���رب للمقاومة« ف���ي جمهورية 
الراديو  أفريقيا الوسطى. وأشار 
إلى أن ه���ذا التدخل أعطى فرصة 
لتحسني العالقات بني القرويني في 
أفريقيا الوسطى والقوات األوغندية 
املتواجدة منذ عام 2007 في البالد 
اتهم اجلن���ود األوغنديون  حيث 
بارتكاب عمليات اغتصاب ونهب.

وأوضح الراديو أنه حتى هذه 
اللحظة، ترفض جمهورية الكونغو 
الدميوقراطي���ة دخ���ول اجليش 
األوغندي أراضيه���ا ولكن أثبتت 
قواته أنها غير قادرة على محاربة 

متمردي »جوزيف كوني«.

جيش الرب للمقاومة 
يستأنف هجماته في 
الكونغو الدميوقراطية

االدعاء ينشر 
االتهامات املوجهة 

لسفاح النرويج
أوس����لو � د.ب.أ: نشر االدعاء 
النرويجي أمس االتهامات املوجهة 
لس����فاح النرويج اندرس بهرينج 
بريفيك الذي ارتكب مذبحة العام 
املاضي. وذكرت ش����بكة ان ار كيه 
العامة ان عريضة االتهامات نصت 
على الهجمات وأسماء الضحايا ال� 
77 الذين قتلوا في 22 يوليو املاضي 
باإلضافة إل����ى 40 مصابا. وتقول 
الشرطة ان بريفيك اعترف بتفجير 
قنبلة في منطقة حكومية في أوسلو 
ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص 
ثم قام بعد ذلك بإطالق النار على 
69 ش����خصا في معس����كر صيفي 
حل����زب العمال في جزيرة بالقرب 
من العاصمة. ونف����ى بريفيك في 
آخر جلسات االستماع التي أجريت 
في فبراي����ر املاضي التهم املوجهة 
إليه وقال إن أعماله كانت دفاعا عن 
النفس وتهدف ملعاقبة احلكومة على 

سياستها املؤيدة للهجرة.

اعتقال إماراتي بتهمة »إثارة الفتنة«

الصني تعيد عمالها من سورية
بك���ني � د.ب.أ: قال وزي���ر التجارة 
الصيني ش���ني دمينغ أم���س إن أغلب 
العاملني في مش���روعات  الصيني���ني 
صينية في س���ورية قد عادوا بالفعل 
إلى بالدهم بس���بب أعمال العنف التي 

تشهدها حاليا.
واليزال هناك حوالي 100 صيني في 
س���ورية لرعاية املشروعات واملعدات 

وأموال الشركات الصينية هناك.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة 

)ش���ينخوا( عن الوزير قوله »سوف 
نعود إلى هذه املشروعات عندما يتحسن 

املوقف )األمني( ويعود السالم«.
وكانت سفارة بكني في دمشق وأيضا 
الشركات الصينية العاملة في سورية 
خفضت أعداد العاملني فيها من الصينيني 
إلى أقل مستوى ممكن منذ تفجر أعمال 
الرئيس  االحتجاجات املطالبة برحيل 
السوري بشار األسد في مارس من العام 

املاضي.

جناة وزير اإلعمار واإلسكان العراقي من محاولة اغتيال

الصدر يدعو أتباعه للتظاهر في 19 اجلاري 
للمطالبة باحلقوق العامة بعيدًا عن الطائفية

دبي � د.ب.أ: أعلنت السلطات اإلماراتية 
مساء أمس األول القبض على إماراتي بتهمة 
»إثارة الفتنة واالضرار بالوحدة الوطنية«.

وقال ناطق رسمي باسم شرطة دبي في 
بيان صحافي إن صالح الظفيري ألقي القبض 
عليه بتهمة »الترويج بالقول أو الكتابة أو 
بأية وس����يلة أخرى ألفكار من شأنها إثارة 
الفتنة أو االضرار بالوحدة الوطنية أو السلم 

االجتماعي«.
ولفت إلى انه ستتم إحالة »الظفيري إلى 
النيابة العامة«،  مضيفا أن »القانون يعاقب 
مثيري الفتنة وان ما قام به املتهم يقع حتت 

طائلة القانون االحتادي«.

بغداد � يو.بي.آي: دعا زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر أتباعه للتظاهر في 19 مارس 
اجلاري للمطالبة باحلقوق العامة بعيدا عن 
احلزبية والطائفية. وقال الصدر في رده على 
سؤال ألحد أتباعه حول موعد التظاهر في 9 
ابريل املقبل واالحتفال بخروج القوات األميركية 
من العراق »نعم ذلك حق أعني التظاهر، ادعمه 
وأؤيده وأنصح به بل هو مطلوب في هذه الفترة 
إذا كان سليما عقالنيا موحدا بني جميع صفوف 
الشعب املظلوم الذي كان ومازال يعاني ويالت 
االحتالل والفساد والتحزب«. وأضاف أن »غاية 
األمر وكما ذكرت سابقا فليكن موعد تظاهركم 
ليس في 9 ابريل بل مبوعد آخر غيره وليكن 
في 19 مارس من كل س����نة وليسمى ب� »يوم 
املظلوم«، ليطالب املظلوم فيه بحقوقه العامة 
ال اخلاصة ولتتوحد الصفوف وليعلو الصوت 
ولترتفع األيادي للدعاء واملطالبة باحلق واألمن 
واألمان والعمل والعزة بالطرق الس����لمية«. 
وحث الصدر أتباعه بأن »ال يعثوا في األرض 
مفسدين )..( فكونوا على قدر املسؤولية وال 

وكانت اإلمارات أعلنت في شهر ديسمبر 
املاضي سحب اجلنسية اإلماراتية عن ستة 
أشخاص »لقيامهم بأعمال تهدد األمن الوطني 
لدولة اإلمارات من خالل ارتباطهم مبنظمات 

وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة«.
وفي شهر نوفمبر املاضي صدرت أحكام 
بحبس خمسة نشطاء باإلمارات، ما بني عامني 
وثالثة أعوام بتهمة »اخلروج عن نظام احلكم 

وإهانة رئيس اإلمارات«.
وفي اليوم التالي لصدور احلكم أعلنت 
وزارة شؤون الرئاسة اإلماراتية أن رئيس 
اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد اصدر عفوا 

عن املسجونني اخلمسة.

أحب ان تكون التظاهرة )صدرية او )شيعية( 
وال )حزبية( بل شعبية محضة للجميع«. وكان 
الصدر أعرب في 20 من شهر فبراير املاضي 
عن خشيته من ان تكون مظاهرات كان يزمع 
التيار الص����دري تنظيمها في 9 ابريل املقبل 
ذكرى دخول القوات األميركية الى بغداد عام 
2003 غير مثمرة عما كانت عليه في السابق. 
وقال »متنيت ذلك ولكن أخش����ى من انها لن 

تكون مثمرة كما كانت سابقا«.
من جهة أخرى جنا وزير االعمار واالسكان 
العراقي محمد صاحب الدراجي امس من محاولة 
اغتيال استخدمت فيها سيارة مفخخة انفجرت 
اثناء مرور موكبه بجنوب بغداد، ما اسفر عن 

اصابة اثنني من عناصر حمايته بجراح.
وقال مصدر في وزارة االعمار واالسكان: 
انفجرت س����يارة مفخخة اثناء مرور موكب 
الوزير محمد صاحب الدراجي في احدى مناطق 
جنوب بغداد ما اس����فر عن اصابة اثنني من 
عناصر حمايته بجراح واحتراق احدى سيارات 

املوكب بينما لم يصب الوزير بأذى.

املظاهرات تصل 
ساحة العباسيني 

في دمشق


