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أخبار

ـق
وفد من منظمة
التحرير في دمشق لوضع
اللمسات األخيرة على
تسوية مخيم اليرموك

البحرية اإليطالية تنقذ  176سوريًا
أبرزها :التقدم الذي أحرزه الجيش على
أك �ث��ر م��ن م�ح��ور خ�ل�ال ال�ش�ه��ر امل��اض��ي،
وب��األخ��ص ف��ي ال��ري��ف ال�ج�ن��وب��يّ ،وإل��ى
ت� ّ
�ردي ح��ال مقاتلي امل�ع��ارض��ة املسلحة
ف��ي أك �ث��ر م��ن ج �ب �ه��ة ،وت ��ده ��ور ال��وض��ع
اإلنساني العام في األحياء املتوترة من
ج��راء اس�ت�م��رار امل��واج�ه��ات فيها .إال أن
السبب ال��ذي يقف مباشرة وراء ّ
تحول
ال�ت�س��وي��ات إل��ى ظ��اه��رة ع��ام��ة ،حسبما
ق ��ال ال �ن��اش��ط ف ��ي امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن� ّ�ي��ة
ل� � ��ؤي ه� �ل��ال ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» ه� ��و ب�س�ب��ب

«ن�ج��اح ال�ن�م��اذج األول��ى ف��ي بيت سحم
ّ
واملعضمية ،اللذين صنعا عامل الثقة
ّ
والصدقية».

تسوية قدسيا
وفي قدسيا (شمالي دمشق خلف جبل
ق ��اس �ي��ون) ،ف�ت�ح��ت ال� �ق ��وات ال�ح�ك��وم�ي��ة
بعد مرور أكثر من ستة وعشرين يومًا
على إق�ف��ال��ه ح��اج��زه��ا الرئيسي ال��واق��ع
ق� ��رب م �ت �ن��زه ال �ص �ف �ص��اف امل� � ��ؤدي ال��ى
م��دخ��ل ق��دس�ي��ا ال�ب�ل��د .وس�م��ح ل�س�ي��ارات
النقل العامة والخاصة بالعبور بعدما
أزي �ل��ت ال �س��وات��ر ال �ت��راب �ي��ة ،ف��ي ان�ت�ظ��ار
تطبيق وعود بإمداد املخابز بالطحني
م��ن ج��دي��د .وأع �ل �ن��ت م �ص��ادر عسكرية
أول م��ن أم ��س ،ال��وص��ول إل��ى ات �ف��اق في
م��دي �ن��ة ق��دس� ّ�ي��ا ال �ت��ي ي�ق�ط�ن�ه��ا ح��وال��ى
 400أل��ف ن�س�م��ة ،يقضي ب��وق��ف إط�لاق
ال �ن��ار وبتشكيل ّل�ج��ان أم�ن� ّ�ي��ة مشتركة
من الجيش واملسلحني ،تحت راية العلم
السوري ،الذي سيجري رفعه في ساحة
ال�ب�ل��دة .ويشمل االت�ف��اق فتح الطريقني
املؤديني إلى قدسيا ،طريق الصفصاف
ال�ق��دي��م وال �ط��ري��ق ال��واص��ل ب�ين ق��دس� ّ�ي��ا
وضاحيتها.
ُ
وبدئ بتنفيذ هذا االتفاق لحظة اإلعالن
ّ
ع� �ن ��ه ،ف �س �م��ح ل �ل �م��دن��ي�ي�ن ب � ��امل � ��رور ف��ي
الطريق الواصل بني قدسيا والضاحية.
وق � � ��ال أب� � ��و ج� �ل ��ال ،أح� � ��د امل �ق �ي �م�ي�ن ف��ي
ق��دس�ي��ا ،ل �ـ«األخ �ب��ار»« :أب�ل�غ�ن��ا عناصر
ح��اج��ز ال �ج �ي��ش ف ��ي م��دخ��ل ال�ض��اح�ي��ة
ع ��ن ت�ف��اص�ي��ل االت� �ف ��اقَ .
وع �ل ��ت ا ّل�ف��رح��ة
وج��وه الناس الذين ب��دأوا بالتدفق إلى
األحياء القريبة ،لشراء الحاجيات التي
افتقدوها طيلة أيام الصراع».
وك � ��ان � ��ت ق ��دس� �ي ��ا ق � ��د ش � �ه� ��دت ت �س��وي��ة
مماثلة في وقت سابق ،إال أن «عناصر
م �ت �ط� ّ�رف�ي�ن م ��ن امل� �ع ��ارض ��ة ح ��ال ��وا دون
ّ
تنفيذها .ولكن التسوية الحالية تبدو
أك �ث��ر ن�ض��وج��ًا ون �ج��اح��ًا» ،ي�ض�ي��ف أب��و
�اورة
ج �ل�ال .ودخ �ل��ت ب �ل��دة ال �ه��ام��ة امل �ج� ّ
لقدسيا على خط التسوية ،حيث سلم
 12مسلحًا أسلحتهم للجيش ،بحسب
عسكرية ،األم��ر ال��ذي ق��د ّ
ّ
يمهد
م�ص��ادر
ال�ط��ري��ق لتسوية ش��ام�ل��ة ع�ل��ى غ ��رار ما
ّ
قدسيا.
جرى في بلدة
وك��ان��ت ق��دس�ي��ا ت�ح��ت ال �ح �ص��ار بسبب
ت�ف��اق��م ال�ع�ص�ي��ان امل�س�ل��ح م�ن��ذ أول أي��ام
ع �ي��د األض� �ح ��ى امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ط��وق��ت
ق��وات الجيش ال �س��وري مداخلها كلها
لتبقى متصلة فقط من الداخل بمنطقة
ال �ه��ام��ة ع�ب��ر خ �ط��وط ت �م��اس ت�ط��ل على
م ��رت �ف �ع ��ات م �س ��اك ��ن ال � �ح� ��رس امل ��وال �ي ��ة
للنظام.

ـحر» «االئتالف» يهرب ...إلى الوراء
داوود أوغلو:
تركيا لن تعطي أي
شبر من أراضيها لدعم
اإلرهابيين
ّ
ه��ش ج �دًا» ،معتبرًا أن «م�ب��ررات رفض
(مؤتمر) جنيف موجودة».
كذلك ،ص� ّ ّ�رح عضو «االئ �ت�لاف» ،سمير
نشار ،بأنه «نتوجه إل��ى ع��دم املشاركة
في املؤتمر» .وأضاف« :هل سيتغير هذا
املوقف؟ ال أعرف ،لكنني أستطيع القول

إن نشاطًا سياسيًا مكثفًا يجري».
دب�ل��وم��اس��ي غ��رب��ي ق��ال ب ��دوره ،لوكالة
«ف � ��ران � ��س ب � � � ��رس»« :ي � �ج ��ب أن ن �ت��وق��ع
مناقشات صعبة ومتوترة ،ولكن ليس
ق��رارات نهائية» ،بينما ي��رى مراقبون،
حسب الوكالة الفرنسية ،أن املعارضة
يمكن أن ترجئ قرارها إلى وقت الحق.
ب� ��دوره ،ق��ال رئ�ي��س «االئ �ت�ل�اف» ،أحمد
ال� �ج ��رب ��ا ،إن� ��ه م �س �ت �ع��د ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
«ج �ن �ي��ف  »2إذا ج� ��رى إن� �ش ��اء م�ع��اب��ر
إلي � �ص ��ال امل � �س ��اع ��دات اإلن �س ��ان �ي ��ة إل��ى
امل � �ن� ��اط� ��ق ال � �ت� ��ي ت� �ق ��ع ت� �ح ��ت س �ي �ط��رة
امل �ع ��ارض ��ة .وف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع صحيفة
«ص��ان��دي ت �ل �غ��راف» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،لفت
ّ
ال �ج��رب��ا إل ��ى أن م�ش��ارك�ت��ه ف��ي امل��ؤت�م��ر
م� �ش ��روط ��ة ب � ��أن ي �ف ��ي ال � �غ� ��رب وال � � ��دول
العربية املنضوية تحت لواء «أصدقاء
سوريا» بتعهداتهم في هذا الشأن.

من جهته ،أكد وزير الخارجية الروسي
ّ
سيرغي الفروف أن موسكو ونيودلهي
وب �ك�ين ت��دع��م ع�ق��د م��ؤت�م��ر «ج�ن�ي��ف »2
ف ��ي أق� � ��رب وق� � ��ت ،وذل� � ��ك خ �ل��ال م��ؤت�م��ر
صحافي في نيودلهي عقب محادثات
م��ع نظيريه الهندي سلمان خورشيد
والصيني فانغ يي.

تركيا واإلرهاب
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية التركي،
أح�م��د داوود أوغ �ل��و ،ض ��رورة محاربة
ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ال �ت ��ي ت�س�ت�غ��ل
الفوضى في سوريا .وقال داود أوغلو،
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
ال �ع��راق��ي ه��وش �ي��ار زي �ب��اري ف��ي ب�غ��داد
أمس ،إن «تركيا لن تعطي أي شبر من
أراضيها لدعم اإلرهابيني».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
أعلنت البحرية اإليطالية أنها أنقذت  176مهاجرًا سوريًا كانوا
على منت زورق صغير على بعد  500كلم جنوب شرق ميناء
كابو باسيرو (شرق صقلية) ،في وقت ًكانت تسوء فيه
واملنقذون هم  146رجال و 11امرأة ،بينهن
األحوال الجوية.
ً
ثالث حوامل و 19طفال كانوا في زورق تركه املهربون وسط
ماورو ،البحرية
البحر .وهنأ وزير الدفاع اإليطالي ،ماريو
ً
اإليطالية على «العمل املمتاز» الذي حققته ،قائال ّإن «سرعة
التدخل كانت مهمة ألن األحوال الجوية في البحر كانت
ستسوء وكان زورق املهاجرين قد غرق بالتأكيد».
(أ ف ب)

ناشط معارض في قبضة «الثورة»
ّندد املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير (،)SCM
باختطاف اإلعالمي والناشط املعارض عبد ّ
الوهاب مال ،الذي
اعتقلته مجموعة مسلحة يوم الجمعة املاضي مع مجموعة من
الناشطني اإلعالميني في حلب ،من دون معرفة أي معلومات
عن مصيرهم .ويعرف مال بـ«أبو اصطيف» في برنامجه
الكوميدي «ثورة  3نجوم» ،الذي تنتجه شبكة «حلب نيوز»،
ويعرض على  6قنوات فضائية مؤيدة للمعارضة السورية.
وقد ّ
تطرق في الحلقة األخيرة من البرنامج قبل اختطافه إلى
«الخالفة اإلسالمية والدولة املدنية».
ودعا املركز الجهات املسيطرة في مدينة حلب إلى تحمل
مسؤولياتها والعمل من أجل إطالق مال والناشطني اآلخرين،
كما دعا املنظمات املحلية والدولية املعنية بحرية الرأي
والتعبير الى الضغط من أجل الكشف عن مصيره.
(األخبار)

«الدولة» تقتل نائبًا في دير الزور
أعدم مسلحون في تنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام»
عضو مجلس الشعب السوري،
مجحم ابراهيم السهو ،على طريق
دير الزور ـ ـ تدمر ،بعد أيام من
اختطافه قرب منطقة السخنة،
حسبما ذكرت وكالة «سانا» أمس.
يذكر أن السهو من مواليد عام  1963في بلدة هجني في ريف
دير الزور ،وهو ممثل عنها في البرملان السوري.
(سانا)

«هيومن رايتس ووتش»:
سوريا استخدمت القنابل الحارقة
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،أمسّ ،إن سالح الجو
السوري استخدم قنابل حارقة في عشرات الهجمات خالل
ّ
قنابل حارقة
العام املاضي .وذكرت املنظمة أن الطائرات ألقت ّ
 56مرة منذ تشرين الثاني من العام املاضي ،حني وثقت
املنظمة واحدة من الحاالت األولى الستخدام القنابل الحارقة
في داريا في ريف دمشق.
(رويترز)

أثينا تضبط سفينة سالح:
 20ألف رشاش فقدت طريقها نحو سوريا وليبيا
أعلن خفر السواحل اليونانية ،أول من أمس ،ضبط سفينة
محملة بكمية كبيرة من األسلحة ّ
ّ
تردد أنها في طريقها إلى
ّ
تركيا ،لكن املرجح أن تكون وجهتها األخيرة سوريا.
وأفادت وسائل إعالم يونانية ّ
بأن خفر السواحل أوقفوا
سفينة ترفع علم سيراليون وتحمل اسم «نور  -م» ،قرب
جزر «إيميا» شرقي بحر إيجه .وأظهر تفتيش أولي ّأن على
متنها شحنة كبيرة من األسلحة واملتفجرات ،ولفتت وسائل
اإلعالم إلى ّأن ما عثر عليه هو ما ال يقل عن  20ألف رشاش
كالشينكوف .ونقلت وكالة األنباء اليونانية عن مصادر
مطلعة ّأن السفينة انطلقت من أوكرانيا ووجهتها املعلنة
هي ميناء إسكندرون في تركيا ،لكن معلومات تشير إلى
ّأن السفينة متجهة إلى ميناء طرطوس في سوريا ،وميناء
طرابلس في ليبيا،
(األخبار)
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