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أخبار

(داالتي ونهرا)

مفتي «جيش اإلسالم» يهاجم «النصرة»:
أميرهم مجهول بال لحية وال شاربني!
أوق �ع��ت م��ا ال ي�ق��ل ع��ن س�ت��ة أش �خ��اص،
وج��رح��ت أك�ث��ر م��ن عشرين آخ��ري��ن ،في
االس�م��اع�ي�ل�ي��ة وامل �ش��ارق��ة وال�ح�م��دان�ي��ة
وامليريدان.
وف ��ي م �ن �ب��ج ،ت �ت��اب��ع «داع � ��ش» م�لاح�ق��ة
م �س �ل �ح��ي ج� �م ��اع ��ة «ج� �ن ��د ال� �ح ��رم�ي�ن».
ون�ق��ل م�ص��در م �ع��ارض ل �ـ «األخ �ب��ار» أن
م�ج�م��وع��ة م��ن «داع � ��ش» داه �م��ت م�ن��زل
علي تير من عناصر الكتيبة املذكورة،
على ط��ري��ق ال�ج��زي��رة ،وت�ب��ادل��ت إط�لاق
ال� �ن ��ار م ��ع م �س �ل �ح �ي��ه ،ث ��م أع��دم �ت��ه ب�ع��د
استسالمه .وف��ي مدينة حلب ،اندلعت
اش� �ت� �ب ��اك ��ات ع �ل ��ى م� �ح ��ور ال� �ع ��رق ��وب ـ�ـ�ـ
الصاخور وسليمان الحلبي ــــ الشيخ
خضر.
وف � ��ي م � � � ��وازاة ذل� � ��ك ،أع �ل �ن ��ت «داع� � ��ش»
م �ص��ادرة ح�ل��ي ذه�ب�ي��ة وأس�ل�ح��ة ثقيلة
ورش� � � ��اش أم� �ي ��رك ��ي ال� �ص� �ن ��ع ،وم �ب��ال��غ
ن �ق��دي��ة ك �ب �ي��رة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ك �م �ي��ة م��ن
األح � �ج ��ار ال �ك��ري �م��ة ،وح� �ب ��وب م �خ � ّ�درة
وح�ش�ي��ش وع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن أس�ط��وان��ات
ّ
مقار لواء «شهداء بدر» الذي
الغاز من
ي �ت ��رأس ��ه خ ��ال ��د ح �ي ��ان ��ي .م ��ن ج�ه�ت�ه��ا،
أعلنت «الفرقة  »16في «السوري الحر»
وقوفها إلى جانب ل��واء «شهداء بدر»،
محذرة «داعش» من تفاقم األوضاع في
حلب.
ال ��ى ذل� ��ك ،ذك ��ر م �ع��ارض��ون ف��ي منطقة
الباب (شمال شرقي حلب) ،أن مسلحي
«داع� � � � ��ش» أت � �ل � �ف ��وا وث� ��ائ � ��ق وس� �ج�ل�ات
النفوس املدنية في املدينة ورموها في

القليل من الكتائب
المسلحة استجابت
للنداء بالتوجه الى
السفيرة

مكب النفايات ،رغم مناشدات «املجلس
املحلي املنتخب» بعدم القيام بذلك.
ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ � � � ��ر ،اس � �ت � �م� ��رت أم ��س
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي ب �ي��ت س �ح��م وس�ب�ي�ن��ة
وح �ج �ي��رة ف��ي ري ��ف دم �ش��ق ،ب��ال�ت��زام��ن
م��ع قصف ط��اول ه��ذه ال�ب�ل��دات .ونقلت
ص�ف�ح��ات ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات ،أن اش�ت�ب��اك��ات
ع� �ن� �ي� �ف ��ة ب �ي ��ن ال � �ج � �ي� ��ش وم � �ع� ��ارض�ي��ن
م �س �ل �ح�ين دارت ف ��ي ب �ل ��دة ب �ي��ت س�ح��م
بريف دمشق القريبة م��ن طريق مطار
دمشق الدولي.
ك � ��ذل � ��ك ش� � �ه � ��دت ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة
وال � �ش� ��رق � �ي� ��ة م� � ��ن م� ��دي � �ن� ��ة امل �ع �ض �م �ي��ة
اش �ت �ب��اك��ات ال ��ى ج��ان��ب ق �ص��ف م��دف�ع��ي
ع�ن�ي��ف ،ط��اول ب�ل��دة ي �ل��دا .وق��ال مصدر
ع� �س� �ك ��ري ل � �ـ «س � ��ان � ��ا» إن وح � � � ��دات م��ن
الجيش الحقت املجموعات املسلحة في
ريف دمشق وقضت في عملية ناجحة
ف ��ي ب� �ل ��دات غ ��زال ��ة وس �ب �ي �ن��ة ال �ص �غ��رى
وس �ب �ي �ن��ة ال �ك �ب��رى ع �ل��ى اع� � ��داد ك�ب�ي��رة
منهم.
وق ��ال م�ص��در ع�س�ك��ري ل �ـ «األخ �ب��ار» ،إن
الجيش استهدف تجمعات للمسلحني
ف� ��ي ج ��وب ��ر ودي � � ��ر ال �ع �ص ��اف �ي ��ر وم� ��رج
السلطان واملليحة وزبدين ويبرود في
ّ
ريف دمشق ،أدت الى مقتل  30مسلحًا.
وف� ��ي ري� ��ف إدل � � ��ب ،ن �ف��ذ ال �ج �ي��ش ب �ن��اءً
ع �ل ��ى م �ع �ل ��وم ��ات م� ��ن األه� ��ال� ��ي ك�م�ي�ن��ا
ملجموعة من «ألوية صقور الشام» في
امل�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة ب�ين ق��ري�ت��ي قميناس
وامل �س �ط��وم��ة .وأش � ��ار م �ص��در ع�س�ك��ري
ل �ـ «س��ان��ا» إل��ى أن��ه ج��رى خ�ل�ال الكمني
إي � �ق� ��اع ك ��ام ��ل أف � � ��راد امل �ج �م ��وع ��ة ق�ت�ل��ى
ومصابني ،ومصادرة أسلحتهم.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ت�م�ك��ن م�ق��ات�ل��ون من
«وحدات حماية الشعب» الكردية أمس
م��ن اس �ت �ه��داف س �ي��ارة ت��اب�ع��ة ملسلحي
«داع��ش» بالقرب من قرية خريبكة في
عفرين (شمال حلب).
وق ��ال ��ت ص �ف �ح��ات «وح� � ��دات ال �ح �م��اي��ة»
إن ال �ه �ج��وم أدى ال ��ى ت��دم �ي��ر ال �س �ي��ارة
ّ
ب��ال�ك��ام��ل ،وإل ��ى م�ق�ت��ل ارب �ع��ة مسلحني
من «داعش».
(االخبار)

اإلبراهيمي :غياب السعودية
ال يعطل «جنيف »2
كسر امل��وف��د ال��دول��ي وال�ع��رب��ي األخضر
اإلب��راه�ي�م��ي «ال �ج� ّ�رة» م��ع دم�ش��ق قبيل
دق��ائ��ق م��ن مغادرتها .ل��م يطل ّ«ال�غ��زل»
االع�لام� ّ�ي ب��ال��دب�ل��وم��اس��ي امل�ح��ن��ك حتى
ّ
اتهم بأنه يتكلم «أكثر من لغة».
ّ
وأع�ل��ن اإلب��راه�ي�م��ي أن مؤتمر «جنيف
 »2ل� ��ن ي �ع �ق��د إذا رف � �ض ��ت امل� �ع ��ارض ��ة
امل �ش��ارك��ة ف �ي��ه ،وذل ��ك ف��ي خ �ت��ام زي��ارت��ه
لدمشق ،الفتًا إلى أن الوضع اإلنساني
ف��ي س��وري��ا «غ�ي��ر م�ق�ب��ول ،إذ إن بعض
االط �ف��ال ف��ي املعضمية ل��م ي ��روا الخبز
م �ن��ذ ت �س �ع��ة أش� �ه ��ر» .ووج � ��ه ان �ت �ق��ادات
إل � ��ى ال � �ق � ��وات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �س �ل �ح�ي�ن
املعارضني على السواء.
وبعد مغادرته العاصمة السورية إلى
ب�ي��روت أم��س ،وجهت دمشق انتقادات
إل �ي��ه ،م�ش�ي��رة ع�ل��ى ل� ّس��ان وزي ��ر االع�ل�ام
عمران الزعبي إل��ى أن��ه «يملك أكثر من
لغة».
وقال اإلبراهيمي ،في مؤتمر صحافي،
«ل �ن �ب ��ق م �ت �ف��ائ �ل�ي�ن ون� �ق ��ل إن ال �ج �م �ي��ع
س �ي �ح �ض ��ر .ت� �ق ��دي ��ري ال �ش �خ �ص ��ي أن ��ه
إذا ل��م ي �ك��ن ث �م��ة م �ع��ارض��ة اط�ل�اق��ًا فلن
ي �ك��ون ه�ن��ال��ك م��ؤت �م��ر .امل��ؤت �م��ر معقود
ل� �ل� �س ��وري�ي�ن ،ل� �ي ��س ل � �ل� ��دول وال ل�ل�أم��م
املتحدة».
وف��ي ات �ص��ال م��ع ق�ن��اة «امل �ي��ادي��ن» ،ق��ال
ّ
وزي ��ر االع�ل�ام ال �س��وري إن اإلب��راه�ي�م��ي

ّ
«ق� ��ال إن م��ؤت �م��ر ج�ن�ي��ف ل �ل �س��وري�ين ال
ل �ل��دول ( ،)...إذا ل��م ي�ك��ن م��ؤت�م�رًا ل�ل��دول
ف �م��ا ف ��ائ ��دة ال �ج��ول��ة ع �ل��ى ت �ل��ك ال � ��دول،
ومل ��اذا ت��وج��ه ال��دع��وات إل��ى ت�ل��ك ال��دول،
وال س�ي�م��ا ال �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا ،ال�ل�ت�ين
تسهمان على نحو مباشر في العدوان
على سوريا».
وف � � � ��ي ب � � � �ي � � ��روت ،زار ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
ال �ج��زائ��ري ،رئ�ي��س الجمهورية ميشال
سليمان ،ورئيس مجلس ال�ن��واب نبيه
بري ،ورئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتيّ ،ووزير الخارجية عدنان
منصور .وقال إنه لم يجد ّ
أي معارضة
ّ
لفكرة مؤتمر جنيف في ّ
أي دول��ة ،وإن
ال�ج�م�ي��ع م �س �ت �ع��دون ل �ل �م �س��اع��دة .وردًا
ع �ل��ى س� ��ؤال ع ��ن إم �ك ��ان ق �ي��ام��ه ب� ّ�زي��ارة
ال �س �ع ��ودي ��ة ،أك� ��د اإلب ��راه �ي �م ��ي أن � ��ه ل��ن
ي ��زوره ��ا .وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة على
م�ب��اح�ث��ات االب��راه�ي�م��ي ف��ي ب �ي��روت إن��ه
ً
ّ
أك� ��د أن «ج �ن �ي��ف  »2ل �ي��س ح�ل�ا ل�لأزم��ة
ّ
السورية ،بل سيكون بداية حل .وشدد
على أن غياب دول عن مؤتمر «جنيف
 ،»2كالسعودية او إيران لن يعرقل عقد
املؤتمر.
رحيل األسد شرط غير مقبول
�وزراء
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ق� ��ال رئ �ي ��س ال� � � ّ
ال� ��روس� ��ي ،دي �م �ت ��ري م �ي��دف �ي��دي��ف ،إن ��ه
م��ن غ�ي��ر امل�م�ك��ن وض ��ع رح �ي��ل ال��رئ�ي��س

ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د ش��رط��ًا م�س�ب�ق��ًا
للمحادثات.
وناشد في مقابلة مع وكالة «رويترز»
ط� ��رف� ��ي ال� � �ص � ��راع ف � ��ي س � ��وري � ��ا ت �ق��دي��م
تنازالت ،معربًا عن أمله في عقد مؤتمر
جنيف قبل نهاية هذا العام.
وأض��اف« :أعتقد أن األهم هو أال يختل
ت ��وازن امل��وق��ف اآلن .وم��ن امل�ه��م ج �دًا أن
ن �ض��ع ج �م �ي��ع ال �ج �م��اع��ات إل� ��ى ط��اول��ة
واحدة .الجميع .ليتحدثوا.»...
إل��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
ال � � ��روس � � ��ي ،س � �ي� ��رغ� ��ي ري � ��اب� � �ك � ��وف ،أن
م�ج�م��وع��ة م ��ن  13خ �ب �ي �رًا روس �ي ��ًا على
استعداد لالنضمام إلى البعثة املكلفة
إت�ل�اف األس�ل�ح��ة الكيميائية ال�س��وري��ة.
وق� � ��ال ،ف ��ي أع� �ق ��اب ل �ق��ائ��ه م ��ع امل�ن�س�ق��ة
ّ
ال �خ ��اص ��ة ل �ل �ب �ع �ث��ة ،س �ي �غ��ري��د ك � ��اغ ،إن
معظم امل��واد السامة ستنقل إلى خارج
سوريا إلتالفها.
ف � � � ��ي ال � � � �س � � � �ي� � � ��اق ،أع � � �ل � � �ن� � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة
ً
«ك ��وم� �ي ��رس ��ان ��ت» ال ��روس� �ي ��ة ،ن� � ّق�ل�ا ع��ن
م �ص��در دب �ل��وم��اس��ي روس � ��ي ،أن � ��ه «م��ن
املتوقع أن توافق ألبانيا على استقبال
قسم من الترسانة الكيميائية السورية
لتصفيته في أراضيها ،على أن تسهم
روسيا في تمويل ه��ذه العملية بمبلغ
يقارب مليوني دوالر».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
شن مفتي «جيش اإلسالم» ،أبو عبد الرحمن كعكي،
ّ
هجومًا على «جبهة النصرة» ،مشيرًا إلى أنها تضم
«مخترقني» من قبل النظام السوري.
كالم الكعكي ،جاء في تسجيل منشور على «يوتيوب»
خالل جلسة مع أعضاء في «جيش االسالم».
ّ
حذر من القتال تحت «راية مجهولة» ،مضيفًا إنّ
كعكي
«أبو محمد الجوالني (قائد «جبهة النصرة») رآه الشيخ
زهران علوش (قائد جيش االسالم) ،الذي قال إنه رجل
حليق اللحية والشوارب» .ورأى أن «من يقاتل تحت راية
الجوالني يقاتل تحت راية عميلة ،ألنه مجهول وال يجوز
القتال تحت راية رجل مجهول».
ورأى كعكي ّأن أتباع «النصرة» ال يقبلون «اآلخر» ،وال
يقبلون حتى «مناظرة» ،أو الجلوس مع فصائل أخرى.
(رابط الفيديو منشور على نسخة «األخبار» اإللكترونية)
(األخبار)

تركيا :تظاهرة ضد الجدار الحدودي
الشرطة التركية الغاز املسيل للدموع لتفريق
أطلقت ّ
تظاهرة نظمها محتجون على بناء جدار على الحدود
مع سوريا في مدينة نصيبني جنوب شرق البالد .وبدأت
رئيسة بلدية مدينة نصيبني إضرابا عن الطعام منذ
أول من أمس ،في مسعى منها لوقف إنشاء الجدار،
وسط دعم من مئات األهالي ،الذين تجمعوا عند املوقع
لالحتجاج على الجدار بني نصيبني والقامشلي شمالي
سوريا .وتدخلت قوات مكافحة الشغب بقنابل الغاز
لتفريق املحتجني .وكان وزير الداخلية التركي ،قد أعلن
أن إقامة الجدار ترمي إلى حماية املواطنني لوجود ألغام
فى املنطقة ،ويمثل األكراد غالبية سكان املنطقة على
جانبي الحدود.
(األخبار)

ّ
تحذر من ّ
تعرض النازحات
العفو الدولية:
للتحرش الجنسي
ّ
حذرت منظمة العفو الدولية ،من أن الالجئات السوريات
في مخيم الزعتري في األردن ،يعشن في ظل الخوف
ّ
التحرش الجنسي ،ويخشني الذهاب إلى املراحيض
من
وحدهن في الليل خوفًا من ذلك.
ً
كذلك نقلت املنظمة عن الجئات سوريات «أن رجاال
أردنيني يأتون إليهن باحثني عن عرائس ،وعندما
تكون العرائس املحتمالت صغيرات السن يكون هناك
تصور بأنهن يتمتعن بمنزلة اجتماعية أدنى لكونهن
الجئات ،كما أن الزيجات املترتبة على ذلك ،التي ربما
يكون بعضها مؤقتًا ،يمكن أن ِّ
تعرض النساء لخطر
االستغالل».
وفي تقرير أصدرته تحت عنوان «قيود متزايدة وظروف
قاسية :محنة الفارين من سوريا إلى األردن» ،دعت
«منظمة العفو الدولية» إلى تقديم دعم دولي إلى األردن
ملساعدته على وضع حد للقيود الحدودية املفروضة على
الالجئني الفارين من النزاع املسلح في سوريا.
(األخبار)

إيصال حصص غذائية إلى  3.3ماليني شخص
استطاع برنامج األغذية العاملي التابع لالمم املتحدة
إيصال حصص غذائية إلى عدد قياسي من االشخاص
في سوريا ،بلغ  3.3ماليني شخص في تشرين األول،
مقابل  2.7مليون في الشهر السابق ،في ظل استمرار
القلق الشديد على مدنيني يعيشون في مناطق محاصرة
ال يمكن الوصول إليها .وقالت املتحدثة باسم البرنامج
اليزابيث بيرس ،أمس« ،إنه مستوى قياسي في عمليات
البرنامج منذ بداية عام  ،2011لكنه ال يزال أقل من
املستوى املستهدف البالغ اربعة ماليني» .وتابعت بيرس:
«في مناطق أخرى ،وبخاصة في دمشق وريفها ،لم
يعد يمكن الوصول إلى مزيد من املناطق بسبب احتدام
الصراع».
(رويترز)
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