سوريا

الخميس  12كانون األول  2013العدد 2174

أخبار

ـسورية؟

تظاهرات في حلب ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية»
خرجت مظاهرات عدة ّ في مدينة حلب أمس ،تطالب «دولة
اإلسالم في العراق والشام» باإلفراج عن املعتقلني في
سجونها .وقال عدد من النشطاء ملواقع تابعة للمعارضة،
إن التظاهرات خرجت عند دوار جسر الحج واتجهت
باتجاه ّ
مقار «الدولة اإلسالمية» في املدينة.
ّ
وتجمع العشرات من املتظاهرين أمام مقر «تجمع ألوية
فاستقم كما أمرت» طالبته في التحرك أيضًا ،لإلفراج عن
الناشطني في سجون «الدولة اإلسالمية» .ويتهم عدد من
النشطاء في املدينة «الدولة اإلسالمية» بالضلوع في اعتقال
العشرات من الناشطني الحقوقيني واإلعالميني املعارضني.
(األخبار)

ن���داء ل��ق��ادة امل��ع��ارض��ة :أوق��ف��وا خطف
الصحافيني

م��ع نظيره اإلي��ران��ي ،محمد ج��واد ظريف
ّ
ف��ي ط� �ه ��ران ،ح �ي��ث اع �ت �ب��ر ،أي �ض��ًا ،أن أي��ة
م�ح��اوالت إلفشال مؤتمر جنيف ستكون
ان �ت �ه��اك��ًا ف �ظ��ًا إلرادة امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي.
وذك��ر أن��ه لم يسمع شيئًا عن تصريحات
ّ
س �ع ��ودي ��ة ب � ��أن ال� ��ري� ��اض ل ��ن ت� �ش ��ارك ف��ي
اإلعداد للمؤتمر ،إذا قرر الرئيس السوري
ب �ش��ار األس � ��د امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية القادمة في البالد.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م
ّ
«االئ� � � �ت� �ل ��اف» ،ل� � ��ؤي ص� ��اف� ��ي ،إن رئ �ي��س
«االئ�ت�لاف» أحمد الجربا سيزور روسيا

خ�لال األي��ام العشرة املقبلة ،تلبية لدعوة
تلقاها في وقت سابق من موسكو .وأشار
ّ
إل ��ى أن ال �ج��رب��ا س �ي �ح��اول خ�ل�ال ال��زي��ارة
مناقشة الترتيبات ملؤتمر «جنيف .»2
«الخليجي» شريك في سفك الدم السوري
أدانت دمشق ،أمس« ،اللهجة التحريضية»
ل�ب�ي��ان م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��ذي
دع��ا إل��ى سحب «ك��ل ال�ق��وات األجنبية من
س��وري��ا» ورف ��ض م�ش��ارك��ة ال��رئ�ي��س بشار
األسد في مستقبل البالد.
وقالت وزارة الخارجية السورية ،في بيان،
ّ
إن دم�ش��ق «ت��رف��ض رف�ض��ًا قاطعًا م��ا جاء

في البيان الختامي لقمة ّمجلس التعاون
ّ
الخليجي ف��ي ال�ك��وي��ت ،ألن��ه يشكل حزمة
م ��ن األك ��اذي ��ب واألض ��ال �ي ��ل ص � ��ادرة عمن
تلطخت أي��دي�ه��م ب��دم��اء ال�ش�ع��ب ال�س��وري
ع�ب��ر أدوات �ه��م ع�ل��ى األرض م��ن تنظيمات
ارهابية وفكر تكفيري وهابي ،وداعميهم
باملال والسالح واإلع�لام ممن كان يجلس
اليوم إلى طاولة القمة في الكويت» .وأشار
ّ
إلى أن «في مقدمة هؤالء النظام السعودي
ُ
ال ��ذي أس �ه��م وي �س �ه��م ب�ش�ك��ل أس��اس��ي في
سفك الدم السوري وتدمير الدولة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

وترتكب مجزرة بالمدنيين
وأش��ار إلى أن «ح��دة االشتباكات أدت
إل��ى إع ��ادة إغ�ل�اق أوت��وس �ت��راد دمشق
ّ
ـ �ـ ح�م��ص ال ��دول ��ي» .وأك� ��د ال�ن��اش�ط��ون
وم ��واق ��ع ت��اب�ع��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة ،سيطرة
امل�س�ل�ح�ين ع �ل��ى م�خ�ف��ر امل��دي �ن��ة وق�ت��ل
عناصر األمن املوجودين فيه.
ف� ��ي م� � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،اس� �ت� �م ��ر ال� �ط� �ي ��ران
ال � �ح ��رب ��ي ف � ��ي ق� �ص ��ف م � ��راك � ��ز ت��اب �ع��ة
للمسلحني املنتشرين ف��ي ي�ب��رود في
القلمون ف��ي ري��ف دم�ش��ق ،إض��اف��ة إلى
ق ��رى وب� �ل ��دات ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ،وال
ّ
سيما دير سلمان واملليحة.
اشتباكات بني «الدولة» و«األحرار»
على صعيد آخر ،تفاعلت قضية مقتل
 6م��ن تنظيم «ال ��دول ��ة االس�لام �ي��ة في
ال� �ع ��راق وال� �ش ��ام» ع �ل��ى أي� ��دي «ح��رك��ة
أحرار الشام» في بلدة مسكنة في شرق
ح�ل��ب (ش �م��ال س��وري��ا) أول م��ن أم��س،
ح�ي��ث ن��اش��د ع�ن��اص��ر «أح � ��رار ال �ش��ام»
على مواقع التواصل االجتماعي زعيم
«الدولة اإلسالمية» أبو بكر البغدادي
ّ
ال� � �ت � ��دخ � ��ل «ل � �ض � �ب ��ط ج � �ن � ��ود ال � ��دول � ��ة
وم��راج �ع��ة أف �ع��ال �ه��م» .وارت �ف �ع��ت ح��دة
االش�ت�ب��اك��ات ب�ين التنظيمني ،م��ا أدى
إل��ى وق��وع ع��دد من القتلى واملصابني
ف��ي ص�ف��وف امل�س�ل�ح�ين ،وت �ح��دي �دًا في
ب �ل��دة م �س �ك �ن��ة .وف �ي �م��ا ق��ال��ت م �ص��ادر
ميدانية إن عناصر «ال��دول��ة» أعدموا
أك �ث��ر م��ن  10م��ن م�ق��ات�ل��ي «األح� � ��رار»،

ّ
علق زه��ران ع�ل��وش ،القائد العسكري
ل �ـ«ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ال� �ت ��ي ت�ض��م
«أح� � ��رار ال� �ش ��ام» ،ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه على
ً
موقع «تويتر» ،قائال« :حرر مجاهدو
أح� ��رار ال �ش��ام ب �ل��دة م�س�ك�ن��ة ف��ي حلب
وفقدوا بعض الشهداء».
وفي اإلط��ار ذات��ه ،قتل أربعة مسلحني

ارتفعت حدة
االشتباكات بين «الدولة»
و«أحرار الشام» في
مسكنة في حلب

من «الجيش الحر» على أحد الحواجز
في حي الصالحني في حلب ،برصاص
م�س�ل�ح��ي «ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة» ،خ�لال
م�ح��اول��ة خ�ط��ف ش�خ��ص ي��دع��ى عمار
ص�ب�ح��ي ال �ج� ّ�م��ال ب��أم��ر م��ن «ال�ه�ي�ئ��ة»،
ّ
الجمال
بذريعة أنه مطلوب .وما لبث
أن فارق الحياة أيضًا.

ه� � � � ��ذا واح� � � �ت � � ��ل م � �س � �ل � �ح ��و «ال � � ��دول � � ��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ق ��ري ��ة م��ري �م�ي�ن ال��واق �ع��ة
ش � ��رق م �ن �ط �ق��ة ع �ف��ري��ن (ش � �م ��ال غ��رب
حلب) وطردت كتائب «الجيش الحر»
التي كانت تسيطر عليها .وأت��ت هذه
العملية ف��ي س�ي��اق «تطهير» املنطقة
من «الجيش الحر» ،وتشديد الحصار
ع �ل��ى امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ت �س �ي �ط��ر ع�ل�ي�ه��ا
«وحدات حماية الشعب» الكردية.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أوق� �ع ��ت وح � ��دة م��ن
الجيش السوري مجموعة مسلحة في
بستان الزهرة في كمني وقتلت كامل
أفراد املجموعة التي حاولت استغالل
االرت � �ب� ��اك ال � ��ذي س� ��اد أث� �ن ��اء إس �ع��اف
ّ
لحي بستان الزهرة
ضحايا قصفها
وأحياء أخرى وفق مصدر عسكري.
وارت� �ف� �ع ��ت أم� ��س وت� �ي ��رة امل � �ع� ��ارك ف��ي
م�ح�ي��ط س�ج��ن ح �ل��ب امل ��رك ��زي وم��وق��ع
مشفى الكندي ،حيث اشتبكت وحدات
ال�ج�ي��ش م��ع م�ج�م��وع��ات مسلحة وق��ع
م�ع�ظ��م أف ��راده ��ا ب�ي�ن ق�ت�ل��ى وم�ص��اب�ين
بحسب مصدر عسكري.
إل ��ى ذل ��ك ،أوق ��ف ف ��رع األم ��ن ال�ج�ن��ائ��ي
في املدينة طبيبًا ي��رأس دائ��رة طبابة
العاملني في مجلس مدينة حلب على
خلفية ص��رف وص�ف��ات طبية وهمية
وص �ل��ت قيمتها إل��ى  15م�ل�ي��ون ليرة
سورية.
(األخبار)

دعت مؤسسات إخبارية دولية قادة املعارضة السورية
أمس ،إلى منع الجماعات املسلحة من خطف الصحافيني،
معتبرة أن عمليات الخطف تمنع التغطية اإلعالمية الكاملة
للحرب األهلية.
وفي خطاب إلى زعماء املعارضة ،قالت  13مؤسسة
إخبارية كبرى ،منها «رويترز» ،إن «تقديراتها تشير إلى
أن أكثر من  30صحفيًا مختطفون في سوريا».
وأضافت« :نتيجة لعمليات الخطف تلك ،تزايد عدد
املؤسسات اإلخبارية التي لم تعد تشعر بأن دخول
مراسليها ومصوريها إلى سوريا آمن وقرر كثير منها
الحد من تغطيتها للحرب».
وطالبت املؤسسات القادة بضمان اإلفراج عن الصحفيني
وقالت إنهم قبلوا مخاطر اإلصابة واملوت بالعمل في
مناطق الحرب «لكن مخاطر الخطف غير مقبولة».
وأضافت« :القيادة في وضع يمكنها من تقليل هذا الخطر
أو القضاء عليه» .وعمليات االختطاف شائعة في املناطق
التي تسيطر عليها املعارضة في شمال سوريا ،وخاصة
في محافظات حلب وإدلب والرقة.
(رويترز)

اتهام علوش بخطف رزان زيتوني
اتهمت عضو «االئتالف الوطني» املعارض ريما فليحان
قائد «جيش اإلسالم» بخطف الناشطة رزان زيتونة
ورفاقها أول من أمس.
ونشر موقع تابع ُللمعارضة
نص االتهام الذي أرسل إلى
«االئتالف» والذي ورد فيه:
«خيانة للثورة وخيانة للوطن
أن تختطف رزان زيتونة من
قبل علوش ،مسمار إضافي
في نعش الثورة ( .»)..وطالبت
فليحان «الجميع» بأن يتحركوا إلطالقها ومن معها.
وأضافت فليحان« :سبق أن تم تهديد رزان من («جيش
اإلسالم» الذي يقوده زهران علوش)».
(األخبار)

البرتغال تدرس طلب  74سوريًا للجوء

قال مسؤولون برتغاليون أمس ،إن بالدهم تبحث طلبات
لجوء تقدم بها  74سوريًا ألقي القبض عليهم بعد أن أتوا
جوًا من غينيا بيساو باستخدام جوازات سفر تركية
مزيفة.
ونقلت وكالة «لوسا» البرتغالية لألنباء اململوكة للدولة عن
رئيسة املجلس البرتغالي ًلشؤون
تيريسا تيتو موريس
ً
الالجئني قولها «إن  21طفال و 15امرأة و 38رجال جرى
إيواؤهم في مراكز اجتماعية ومنشآت خيرية كاثوليكية».
وقالت تيتو موريس «إن السوريني طلبوا حق اللجوء وإنهم
سيبقون في البرتغال على األقل لحني اكتمال العملية
التي قد تستغرق شهرين» ،وأضافت« :طلبوا حق اللجوء
وستجري السلطات مقابالت معهم» .وقالت إن «قدرة
البرتغال على استقبال الالجئني ضعيفة بسبب األزمة
االقتصادية ،لكن البرتغال ستبذل كل ما بوسعها إلنقاذ
ضحايا الحرب في سوريا».
(رويترز)
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