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إدريس قائد بال عسكر
الجماعات املتمردة في سوريا شاركت
ف��ي امل �ح��ادث��ات ،وك ��ان ال �ه��دف أن نفهم
أي��ن تقف الفصائل اإلسالمية حيال ما
يجري هناك».
ب ��دوره ��اّ ،
ردت ن��ائ �ب��ة امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،م� ��اري
ه ��ارف ،ع�ل��ى ت�ق��اري��ر ع��ن إج ��راء أم�ي��رك��ا
وح� �ل� �ف ��ائ� �ه ��ا م � �ح� ��ادث� ��ات م � �ب ��اش ��رة م��ع
مقاتلني متشددين ف��ي س��وري��ا ،بالقول
«ن �ح ��ن ن �ت��واص��ل م ��ع ع �ي �ن��ة ك �ب �ي��رة م��ن
ال�ش�ع��ب ال �س��وري وال� �ق ��ادة السياسيني
والعسكريني في املعارضة ،بما في ذلك
مجموعات إسالمية متنوعة» ،موضحة
«نحن ال نتواصل م��ع إره��اب�ي�ين ،أو مع
مجموعات صنفت على أنها منظمات
إره��اب �ي��ة» .ورف �ض��ت ه� ��ارف ،ف��ي ال��وق��ت
نفسه« ،تسمية املجموعات التي تجري
واشنطن محادثات معها».

طرد كامل لالرهابيني
من جهة أخ��رى ،أعرب الرئيس اإليراني
حسن روح��ان��ي عن رغبته في أن يؤول
م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف  »2إل � ��ى «ان �ت �خ��اب��ات
ح ��رة وب�ل�ا ش ��روط م�س�ب�ق��ة» ف��ي ال �ب�لاد.
وأض��اف روحاني ،على هامش لقاء مع
رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ن��وري املالكي،
ّ
أن «من مسؤوليتنا املتبادلة الدفاع عن
املثل العليا ومطالب الشعب ال�س��وري،
وال س� �ي� �م ��ا أث� � �ن � ��اء م ��ؤت � �م ��ر ج� �ن� �ي ��ف».
ّ
ورأى روح��ان��ي ،ك��ذل��ك ،أن على املؤتمر
«التشديد على طرد كامل لالرهابيني».
إل��ى ذل��ك ،اتفقت جامعة ال��دول العربية
وال� � �ص �ي��ن ،أم � � ��س ،ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة وق ��ف
إط�لاق النار في سوريا لتهيئة األج��واء
إلن� �ج ��اح م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف  ،»2ب�ح�س��ب
امل �ب �ع��وث ال�ص�ي�ن��ي ل�ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام في
الشرق األوسط ،ووه سيكه.
وف��ي تصريحات عقب لقائه م��ع األم�ين
العام للجامعة نبيل العربي في القاهرة،
ّ
ق��ال ووه سيكه إن ب�لاده «ت�ب��ذل جهودًا
م��ع ج�م�ي��ع االط� � ��راف ال �س��وري��ة ح�ك��وم��ة
ومعارضة واالطراف االقليمية والدولية
ل �ت��ذل �ي��ل ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال� �ت ��ى ت� ��واج� ��ه ع�ق��د
املؤتمر».
(األخبار)

أخبار
روسيا :تدريبات على قتال اسالميني...
بعد عودتهم من سوريا
قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف ّإن وحدة من
قوات األمن الروسية ّ
تتدرب على قتال اسالميني متشددين
يحاربون اآلن في سوريا ،وتخشى عودتهم من هناك
لالنضمام إلى حركة التمرد في شمال القوقاز.
وأكد ،في تصريح نشره موقعه الرئاسيّ ،إن «هؤالء قطاع
الطرق يبثون يوميًا تسجيالت ،يؤكدون من خاللها انهم
سينتقلون بعد سوريا إلى شمال القوقاز للقيام بأعمال
إرهابية .وال نستطيع أن نستمع بهدوء إلى هذه التهديدات
وننتظر حتى يتحرك هذا الطاعون باتجاه روسيا».
(رويترز)

إعدام صحافي عراقي في إدلب
أفادت منظمة «مراسلون بال حدود» ّ
بأن تنظيم «الدولة
االسالمية في العراق والشام» ،أعدم مصورًا عراقيًا في حلب
بعد خطفه .وقالت املسؤولة في املنظمة ،سوازيغ دوليهّ ،إن
«اعدام ياسر فيصل الجميلي هو األول لصحافي أجنبي في
املناطق التي يطلق عليها اسم املناطق املحررة».
(أ ف ب)

غول يزور نازحني سوريني
أوضح الرئيس التركي ،عبد الله
غولّ ،أن ما يجري في سوريا يمثل
مأساة جاثمة على صدر كل إنسان،
ّ
وأن على السوريني بعد عودتهم
إلى وطنهم ،أن يتذكروا يد إخوانهم
األتراك التي مدت لهم .جاء ذلك خالل
زيارة أجراها إلى مركز «إيلبيلي»
الستضافة النازحني السوريني في والية كيليس جنوب
تركيا .وكان الرئيس التركي قد أشاد ،أمس ،بمواطني والية
كيليس ،الذين استقبلوا الجئني بلغ عددهم عدد سكان
الوالية نفسها.
(األناضول)

سهير األتاسي تستقيل من «االئتالف»

اليازجي يع ّلق زيارته إلى الخليج:
أجراسنا ستبقى ُتقرع
ال تزال بلدة معلوال (شمال شرق دمشق)
أس �ي��رة ال �ق �ت��ال ال�ع�ن�ي��ف ال ��ذي ي ��دور على
تخومها ،منذ أن ق��رر مسلحو املعارضة
ال�س��وري��ة ،بقيادة جبهة النصرة وبعض
كتائب «الجيش ال�س��وري ال�ح��ر» ،احتالل
البلدة ي��وم اإلث�ن�ين امل��اض��ي .وحتى مساء
ام��س ،ك��ان ال�غ�م��وض ال ي��زال يلف مصير
راه � �ب � ��ات دي � ��ر ال �ق ��دي �س ��ة ت� �ق�ل�ا ،ال �ل ��وات ��ي
اخ�ت�ط�ف�ه��ن م�ق��ات�ل��و ال �ن �ص��رة ب �ع��د دخ��ول
ال �ب �ل��دة ،ون �ق �ل��وه��ن ب��ات �ج��اه ب �ل��دة ي �ب��رود
امل � � �ج� � ��اورة .وب ��ان� �ت� �ظ ��ار أن ت� �ف ��رج ج�ب�ه��ة
النصرة عن أي دليل ُيظهر حال الراهبات
املختطفات ،وبينهن من يحملن الجنسية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال ي ��زال ال�ص�م��ت ي��رخ��ي بثقله
ع �ل��ى ه ��ذه ال �ق�ض �ي��ة .ف�ب�ع��د ص� ��دور بعض
ال�ت�ص��ري�ح��ات امل�س�ت�ن�ك��رة ،اخ�ت�ف��ت قضية
ال ��راه� �ب ��ات امل �خ �ط �ت �ف��ات ،وم �ع �ل ��وال ال �ت��ي
ي �ح �ت �ل �ه��ا ت �ن �ظ �ي��م ال � �ق ��اع ��دة ،ع ��ن وس��ائ��ل
اإلعالم وتصريحات القوى الفاعلة ،وفيما
ن �ش��ر أم� ��س «م ��رك ��ز ال �ق �ل �م��ون االع�ل�ام ��ي»
التابع لأللوية املشاركة في القتال ،شريط
فيديو يظهر معارك الجيش واملسلحني،
إضافة الى الدمار الذي لحق بالبلدة التي
اصبحت خالية من السكان ،ناشد بطريرك
إنطاكيا وسائر املشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر اليازجي« ،املجتمع الدولي
وك ��ل ال �ح �ك��وم��ات ال �ت��دخ��ل وب ��ذل ال�ج�ه��ود
الط �ل��اق ال ��راه� �ب ��ات امل �خ �ت �ط �ف��ات م ��ن دي��ر
القديسة تقال في معلوال بخير» ،موضحًا

«أننا تبلغنا انهن نقلن الى يبرود» .وأعلن
ّ
اليازجي أنه علق زيارته التي كانت مقررة
اليوم إلى دول الخليج« ،نظرا الى الظروف
امل�س�ت�ج��دة املتمثلة ف��ي خ�ط��ف ال��راه�ب��ات،
ل �ن �ت��اب��ع االت � �ص� ��االت امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ح��ادث
االخير».
وقال البطريرك« :مع شكرنا لكل التضامن،
لم نعد نحتاج الى شجب او تضامن ،ألن
كل ذلك محفور في ضمير كل منا ،نحتاج
ال �ي��وم ال ��ى أف �ع��ال ح�س�ي��ة وم �ل �م��وس��ة ،وال

نداءنا لوقف
منطق الصراع
في سوريا واستبداله
بمنطق الحوار

نريد من اصحاب القرار اقليميا او دوليا
اص ��وات اس�ت�ن�ك��ار ،ب��ل ج �ه��ودا وضغوطا
تفضي الى اطالق من كان ذنبهن الوحيد
التشبث بأرضهن وديرهن».
وك � ��رر ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق ��ده أم��س
«نداءنا لوقف منطق الصراع في سوريا،

واستبداله بمنطق الحوار وعدم استخدام
التسويف ف��ي ال�ح��وار لكسب مغانم على
االرض ،ألن سوريا تنزف .وليعلم الجميع
ان قطرة دم انسان ب��ريء ت��راق ،أق��دس من
ك��ل ش �ع��ارات ال �ع��ال��م .ول�ي�ف�ه��م ال�ج�م�ي��ع أن
أج��راس كنائسنا نحن مسيحيي املشرق
التي قرعت م��ن غابر االي��ام ستظل تقرع،
وت� �س� �م ��ع ص� � ��وت م �ح �ب �ت �ن��ا ل �ل�آخ� ��ر ع �ل��ى
اخ �ت�ل�اف دي �ن ��ه» .وأش � ��ار ال ��ى أن «ق �س��اوة
االي� ��ام ال �ح��اض��رة ل��ن تجتثنا م��ن ارض�ن��ا
النها كياننا» .وأضاف« :نرجو من االعالم
ان ي�ت�ع��اط��ى م��ع ه��ذه امل�س��أل��ة ب �ع��دم كثرة
امل�ق��االت ،التي تكون كلها غير صحيحة،
ق��رأن��ا العديد م��ن امل�ق��االت ح��ول الراهبات
املختطفات وهي غير صحيحة كلها».
ورأى أن «م ��ا ي �ج��ري اس �ت �ه��داف ل�س��وري��ا
بكاملها ،وه��و اس�ت�ه��داف للمسلمني قبل
املسيحيني ،ونحن نتضرر كما اآلخ��رون،
والكثيرون يرفضون هذه التصرفات التي
ال ت �م��ت ب�ص �ل��ة ال ��ى ال �ض �م �ي��ر االن �س��ان��ي،
ونحن ف��ي خانة واح ��دة ،فإما يقوم البلد
كله او يقع كله».
وأوض � � � ��ح «ال ج ��دي ��د ف� ��ي ق �ض �ي��ة خ�ط��ف
امل � �ط� ��ران�ي��ن (ي ��وح � �ن ��ا اب� ��راه � �ي� ��م وب ��ول ��س
ال �ي��ازج��ي امل �خ �ط��وف�ين م ��ن ش �م��ال��ي حلب
منذ نيسان املاضي) ،ونرجو ان ال نصبح
ف ��ي م �ل �ف�ين ،ه �م��ا م �ل��ف امل �ط ��ران�ي�ن ،وم�ل��ف
الراهبات».
(األخبار)

ّقدمت نائبة رئيس «االئتالف» املعارض ،سهير األتاسي،
استقالتها أول من أمس .وأوضح مصدر في «االئتالف»
لقناة «روسيا اليوم»ّ ،أن األتاسي ارسلت رسالة إلكترونية
إلى رئاسة «االئتالف» قالت فيها إنها مستقيلة من جميع
مناصبها .وكانت األتاسي قد تعرضت في اآلونة األخيرة
لضغوط كبيرة بشأن ما قيل عن فساد إداري في «وحدة
الدعم والتنسيق» التي ترأسها أيضًا.
(األخبار)

ّ
«القاعدة» جندت ألفي شاب أوروبي
للقتال في سوريا
ّ
حذر وزيرا الداخلية الفرنسي مانويل فالس والبلجيكية
جويل ميلكيه من ّأن عددًا متزايدًا من الشبان األوروبيني
يتوجهون إلى سوريا للقتال في صفوف «القاعدة».
وأفادت توقعات ذكرها الوزيران ّأن ما بني  1500إلى
 2000شاب توجهوا إلى سورياّ .
وقدر عددهم في حزيران
املاضي بنحو  .600وقالت ميلكيه ّإن «عدد البلجيكيني ما
بني  100إلى  ،»150بينما أعلن فالس ّأن «أكثر من 400
فرنسي معنيون ،منهم  184حاليًا في سوريا».
(أ ف ب)

األمم املتحدة :لم نتهم األسد
نفت األمم املتحدة ،أمس ،أن تكون مفوضتها لحقوق اإلنسان،
نافي بيالي ،قد اتهمت علنيًا الرئيس السوري بشار األسد
بـ«ارتكاب جرائم حرب» .وأعلن نائب الناطق الرسمي باسم
األمني العام لألمم املتحدة ،فرحان حقّ ،أن تصريحات بيالي
ُ
«ح ّرفت».
(األخبار)
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