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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء

syrianews@alanba.com.kw

جيش النظام يعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد »جيش الفتح« في إدلب وحماة

غارة روسية تقتل وتصيب العشرات في سوق شعبي بأريحا

قتي���ل وجريح ف���ي عمليات 
نوعية لوحدات من اجليش على 
جتمعاتهم في قريتي الصياد وتل 
بزام. ولفت املصدر العسكري إلى 
ان التنظيمات املسلحة تكبدت 
خسائر باألفراد والعتاد احلربي 
واآلليات ف���ي تل ترعي الواقع 
ش���مال قرية عطشان في ريف 

حماة الشمالي الشرقي.

سالح اجلو السوري نفذ غارات 
جوية عل���ى أوكار وجتمعات 
مسلحي جبهة النصرة في بلدة 
اللطامنة وقرية سكيك بريف 
حم���اة الش���مالي»وهي مواقع 
استعادتها قوات املعارضة من 
قوات النظام«. وأوضح املصدر 
ان الغارات أسفرت عن سقوط 
ما ال يقل عن 35 مس���لحا بني 

في غضون ذلك، أفاد مصدر 
عسكري س���وري بأن طيران 
النظام دمر أمس آليات ومقرات 
جليش الفتح خالل طلعات جوية 
على أماكن وجودهم في القرى 
املمتدة على احلدود اإلدارية بني 

ريفي حماة وإدلب.
ونقلت وكالة األنباء السورية 
)س���انا( عن املصدر قوله »إن 

إرهابية« أخرى، في الوقت الذي 
تتهمها دول الغرب ومجموعات 
مقاتل���ة باس���تهداف فصائل 
املعارضة التي تقاتل النظام أكثر 
من تركيزها على املتطرفني. وهي 
ليست املرة األولى التي تستهدف 
الضربات الروسية مواقع عدة 
تابعة ل� »جيش الفتح« وحتديدا 

في محافظتي إدلب وحماة.

� وكاالت: ش���نت  عواصم 
الروس���ية أعنف  الطائ���رات 
غاراتها من حيث اخلس���ائر 
املدنية على مواقع تس���يطر 
عليها املعارضة السورية في 

ريف إدلب أمس.
وقالت وسائل إعالم ومصادر 
في املعارضة ان 40 مدنيا على 
األقل قتلوا وأصيب عش���رات 
آخرون بجروح مختلفة صباح 
أمس، جراء غارة نفذتها مقاتلة 
روسية، استهدفت سوقا شعبيا 
وس���ط مدينة »أريحا«، غرب 

»إدلب« شمالي سورية.
وقالت وكالة األناضول نقال 
عن مصادر محلية ان »السوق 
كان مكتظ���ا باملواطنني حلظة 
استهدافه بصاروخ فراغي من 
قبل مقاتلة روسية، وقتل 40 
مدني���ا، وأصي���ب أكثر من 70 
آخرين، بينهم حاالت خطيرة، 
ما يجعل عدد القتلى مرش���حا 
لالزدياد«.  وأضافت ان القصف 
أحدث دم���ارا كبيرا في املباني 
واحملال التجارية، باإلضافة إلى 
احتراق ع���دد من اآلليات. وقد 
أكد املرصد الس���وري حلقوق 
الغارات استهدفت  ان  اإلنسان 
مدينة أريحا التي يسيطر عليها 
جيش الفتح، وهو أحد فصائل 
املعارضة التي يصنفها الغرب 
باملعتدلة، مشيرا إلى أن عمليات 
اإلنقاذ استمرت لعدة ساعات 
بسبب الدمار الكبير الذي خلفته 

الغارة«.
وتنفذ موسكو ضربات جوية 
في س���ورية منذ 30 سبتمبر 
املاضي، تقول إنها تس���تهدف 
تنظيم داع���ش و»مجموعات 

)أ.پ( صورة وزعتها تنسيقية أريحا اليوم لضحايا الغارة الروسية على املدينة أمس 

»داعش« يعدم نحو 3600 شخص 
في سورية أكثر من نصفهم مدنيون

حملة تضامن عربية إلكترونية لدعم تركيا 
في وجه العقوبات الروسية

بيروت ـ أ.ف.پ: أعدم تنظيم داعش ما يزيد على 3591 
شخصا في سورية اكثر من نصفهم من املدنيني، منذ 

اعالنه دولته نهاية شهر يونيو 2014، وفق حصيلة 
جديدة اعلنها املرصد السوري حلقوق االنسان أمس.

وأورد املرصد في بريد الكتروني ارتفاع الى 3591 
عدد املدنيني واملقاتلني املعارضني وعناصر من التنظيم 
نفسه اضافة الى عدد من عناصر النظام وامليليشيات 

املوالية له. 
وأضاف ان داعش أعدم 1945 مواطنا مدنيا، بينهم 77 
طفال و103 نساء »رميا بالرصاص أو بالنحر أو فصل 

الرؤوس عن األجساد أو الرجم أو الرمي من شاهق 
أو احلرق«، وذلك في محافظات دمشق وريف دمشق 
ودير الزور والرقة واحلسكة وحلب وحمص وحماة. 
 وبني القتلى املدنيني، بحسب املرصد، أكثر من 930 

من أبناء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور 
الشرقي، و223 مدنيا كرديا قتلهم التنظيم في مدينة 

عني العرب في محافظة حلب.
وفيما يتعلق باجلنود واملقاتلني، احصى املرصد 

اعدام التنظيم »975 ضابطا وعنصرا من قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها« بعد أسرهم في املعارك او 
توقيفهم على احلواجز في مناطق حتت سيطرته.

كما أعدم »247 من مقاتلي الكتائب املعارضة 
واالسالمية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب 

الكردية«.
ولم يسلم عناصر التنظيم من االعدامات ايضا. وأفاد 

املرصد بإعدام 415 من عناصره، »بعضهم بتهمة الغلو 
والتجسس« وأغلبيتهم بعد اعتقالهم إثر محاولتهم 

العودة إلى بلدانهم، في اشارة الى مقاتلني اجانب.
ويتحكم التنظيم املتطرف مبفاصل احلياة في مناطق 
سيطرته، ويغذي الشعور بالرعب بني الناس من خالل 

االعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل 
من يخالف احكامه او يعارضه. 

عواصم ـ وكاالت: دّشن كتاب ودعاة 
وإعالميون ونشطاء عرب، حملة 

إلكترونية واسعة لدعم البضائع التركية، 
في مواجهة اإلجراءات االقتصادية 

الروسية ضد تركيا، بعد إسقاطها طائرة 
روسية اتهمتها بانتهاك مجالها اجلوي 

الثالثاء املاضي.
وأطلق النشطاء عدة وسوم »هاشتاغات« 
عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
حتمل عناوين التضامن مع احلملة، من 

بينها: »#أنا_مسلم_وأتضامن_مع_تركيا«، 
و»#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا«، 

و#ادعم_البضائع_التركية«.
وأشار الكتاب، عبر تغريداتهم، الى أن 
دعم البضائع التركية »واجب« على كل 

عربي ومسلم، مشددين على أن »املنتجات 
التركية جيدة جدا، وأسعارها مناسبة، 

والشركات التركية منتشرة في أنحاء 
العالم العربي«.

ومن بني املشاركني في احلملة اإلعالمي 
املصري أحمد منصور، والكاتب السعودي 

محمد احلضيف، واإلعالمي السعودي 
علي الظفيري، واملغرد السعودي محمد 
اليحيا، والكاتب القطري جابر احلرمي، 

رئيس حترير جريدة »الشرق«، والكاتب 
السعودي أحمد بن راشد بن سعيد.

 وكان بيان صادر عن الكرملني، أمس 
األول، قد أفاد بأن الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني، وقع مرسوما يتضمن 
سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا 

تتضمن »منع املؤسسات واملنشآت 
التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، 
ووقف استيراد بعض السلع ذات املنشأ 

التركي مؤقتا، أو منع استيرادها بالكامل«.

»خض����ع حتى الي����وم ملا ال 
يقل عن عمليتني جراحيتني 
كبيرتني.. وحالته حرجة جدا 

والزيارات ممنوعة عنه«.
واملجلس الوطني للمقاومة 
ائتالف  اإليرانية عبارة عن 
مجموعات معارضة إيرانية 
أبرزها منظمة مجاهدي خلق 
الت����ي كان يعتبرها االحتاد 
األوروب����ي »إرهابية« حتى 
العام 2008 والواليات املتحدة 

حتى العام 2012.
وكانت مصادر س���ورية 
أف���ادت وكال���ة فرانس برس 
األربعاء املاضي بأن سليماني 
أصيب بجروح طفيفة خالل 
اش���تباكات بني قوات النظام 
وفصائل املعارضة السورية.

املعارضة اإليرانية: سليماني تعرض
إلصابة خطرة في الرأس وخضع لعمليتني

املرشح اجلمهوري بن كاريسون يزور الالجئني 
السوريني ويرفض استقبال أي منهم في أميركا

واشنطن � رويترز: التقى بن كاريسون الذي 
يسعى للفوز بترش����يح احلزب اجلمهوري في 
انتخابات الرئاسة األميركية والذي شبه الالجئني 
السوريني سابقا »بالكالب املسعورة« مع الجئني في 
األردن أمس األول وحث احلكومة األميركية على 
بذل املزيد من أجل املساعدة ولكنه متسك مبوقفه 

الرافض الستقبالهم في الواليات املتحدة.
وزار كاريسون وهو طبيب أعصاب متقاعد 
مخيم الزعتري لالجئني املعارضني الفارين من 
احلرب في سورية وقال إنه حتدث أيضا مع أطباء 

وموظفي إغاثة ومسؤولني حكوميني.
ولم توجه دعوة للصحافيني لالنضمام إلى 

كاريسون الذي وصل إلى األردن يوم اجلمعة.
ونش����رت حملته بيانا ووضعت صورا على 
موقعها على اإلنترنت ظهر فيها كاريسون وهو 

يلتقي مع الجئني م����ن بينها صورة يظهر فيها 
وهو يضع يده عل����ى رأس رضيع نائم على ما 

يبدو في فراشه.
وعرج على قرار الرئيس باراك اوباما استقبال 
الجئني سوريني وقال »إدخال 25 ألف الجئ إلى 
الواليات املتحدة ال يفعل شيئا حلل هذه األزمة. 
األردن يستضيف بالفعل 1.4 مليون الجئ واألردن 

يحتاج ويستحق مساعدتنا«.
وأصدرت حملة كاريس����ون دون تفسير في 
وقت الحق من يوم الس����بت نسخة محدثة من 
البيان غيرت فيها هذه العبارات لتصبح »بإمكاننا 
أن نقوم بدورنا ملساعدة هذه األزمة دون إدخال 
ما بني عشرة آالف و25 ألف الجئ إلى الواليات 
املتحدة. األردن يستضيف بالفعل 1.4 مليون الجئ. 

واألردن يحتاج ويستحق مساعدتنا«.

أك����د املرص����د  ب����دوره، 
الس����وري حلقوق اإلنسان 
»إصابة س����ليماني بجروح 
طفيف����ة« خ����الل معارك في 
جبهة بلدة العيس في ريف 
حلب اجلنوبي. غير ان وكالة 
الرس����مية  األنباء اإليرانية 
»ارنا« نقل����ت األربعاء عن 
املتحدث باسم احلرس الثوري 
العميد رمضان شرف نفيه 
 هذه األخب����ار، واصفا إياها

ب� »األكاذيب«.

باري����س � أ.ف.پ: أكدت 
املعارض����ة اإليراني����ة ف����ي 
املنف����ى أمس ان قائد »فيلق 
التاب����ع للحرس  الق����دس« 
الثوري اإليران����ي اجلنرال 
قاسم سليماني أصيب خالل 
اشتباكات وقعت أخيرا في 
س����ورية بج����روح خطرة 
وليس بج����روح طفيفة كما 
كانت مصادر سورية أفادت 

سابقا.
الوطني  وقال: »املجلس 
للمقاومة اإليرانية« في بيان 
انه حصل عل����ى معلومات 
»من داخل احلرس الثوري« 
تفيد بأن اجلنراAل سليماني 
»أصي����ب بج����روح خطرة 
في رأس����ه من جراء شظايا 
قذيفة قبل أسبوعني جنوبي 

حلب«.
وأض����اف ان »اجلي����ش 
السوري احلر استهدف سيارة 
قاسم سليماني الذي كان في 
املكان لإلشراف على عمليات 
الث����وري والقوات  احلرس 
شبه العسكرية املوضوعة 
في تصرفه، مما أس����فر عن 

إصابته«.
البي����ان فإن  وبحس����ب 
س����ليماني نقل عل����ى األثر 
الى دمش����ق ومنها  بطوافة 
الى طه����ران، حي����ث أدخل 
»مستشفى بقية اهلل التابع 

للحرس الثوري اإليراني«.
وأوضح املجلس الوطني 
قاسم سليماني للمقاومة اإليرانية ان سليماني 

فعل����ى الطرف ال����ذي انتهك 
املجال اجلوي التركي مرارا، 

أن يراجع نفسه أوال«.
وتاب����ع داود أوغلو قوله 
إن »قواتنا املس����لحة نفذت 
التعليمات التي وصلتها، في 

إطار موقف مشروع وقانوني، 
إال أن تلك التعليمات ليست 
موجهة ضد دولة ما. وعلى 
أية حال ال أح����د يرغب بأن 
يكون مجالنا اجلوي أش����به 
بالغرب����ال أو املصفاة، داخل 

حلقة النار هذه«.
الق��م����ة  وبخ��ص����وص 
األوروبية � التركية التي بحثت 
في ازمة الالجئني السوريني، 
قال داود أوغلو، إنها ستضيف 
زخما إلى العالقات بني تركيا 
واالحتاد األوروبي، مشيرا إلى 
أنها امل����رة األولى التي تنظم 
فيها قمة على هذا املس����توى 

منذ عام 2004.
من جهتها قالت، املستشارة 
االملانية اجنيال ميركل أمس 
إن اتفاق الهجرة بني االحتاد 
األوروبي وتركيا سيس����اعد 
الالجئني في  في اس����تيعاب 
إطار قانوني بدال من التدفق 
احلالي الذي ال ميكن السيطرة 

عليه.
وكان����ت مس����ودة البيان 
أشارت إلى أن تركيا ستقدم 
العون لالحت����اد في التعامل 
املهاجرين مقابل  مع تدف����ق 
احلصول على أموال واستئناف 
احملادثات بشأن عضويتها في 

االحتاد.

وغير مشروعة حسب القانون 
الدول����ي، وتض����ر برواب����ط 
الوثيقة  الصداقة واجل����وار 

بني البلدين«.
وأضاف أنه »إذا كان البد 
من مس����ؤول ع����ن احلادثة، 

لنقله إلى روسيا. 
أوغل����و،  داود  وانتق����د 
الروس����ية  التصريح����ات 
األخيرة، الت����ي حتمل بالده 
الطائرة  مسؤولية إس����قاط 
الروسية، واعتبرها »باطلة 

� وكاالت: أعلن  عواصم 
رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو، أن تركيا تسلمت 
جثم���ان الطيار الروس���ي 
الذي أسقطت طائرته خالل 
انتهاكه���ا املج���ال اجلوي 
التركي في وقت متأخر من 

ليل أمس األول.
وقال في مؤمتر صحافي 
ف����ي أنق����رة، قبي����ل توجهه 
البلجيكية  العاصم����ة  إل����ى 
»بروكسل«، للمشاركة بالقمة 
األوروبي����ة � التركية أنه مت 
تس����ليم اجلثمان إلى رجال 
الدين األرثوذكس في والية 
هطاي، من أجل إقامة املراسم 
الدينية له، قبل تسليمه إلى 

روسيا بناء على طلبها.
بدورها، ذكرت محطة »سي.
إن.إن تورك«، في نبأ عاجل 
لها أمس أن امللحق العسكري 
إلى  الروس����ي بأنقرة وصل 
مدينة أنطاكية، حيث شارك 
في طقس ديني على اجلثمان 
الذي ترأسه رئيس الكنيسة 
األرثوذكس����ية باملدينة، قبل 
أن تنتق����ل الطائرة من مطار 
أنطاكي����ة إلى مط����ار أنقرة 
العسكري »إيه.تي.مسعود«، 
حيث كانت طائرة عسكرية 
انتظار اجلثمان  روسية في 

قمة بروكسل.. احلد من تدفق الالجئني مقابل مفاوضات االنضمام إلى االحتاد

تركيا تسلّم جثة الطيار وتعتبر االتهامات الروسية »باطلة وغير شرعية«

الدول التي تطالها الصواريخ 
»S400« الروسية

دبي ـ سي ان ان: في خضم التصعيد بني 
روسيا وتركيا على خلفية إسقاط األخيرة 
ملقاتلة روسية من طراز SU-24 اخترقت 

املجال اجلوي التركي، شرعت روسيا باتخاذ 
تدابير جديدة مثل نشر منظومات لصواريخ 
S-400 في الالذقية وزيادة تواجدها البحري 

أمام السواحل السورية أيضا.  وبحسب 
وكالة سبوتنيك الروسية التابعة للحكومة فإن 

»رادار هذه الصواريخ يقوم بتغطية أراضي 
سورية ويكشف كل شيء يطير فوقها، كما 
يغطي املناطق الغربية من العراق، وإسرائيل 

واألردن كلها، وشمال سيناء في مصر، وجزء 
كبير من املجال اجلوي التركي مبا في ذلك 

أنقرة، واجلزء الشرقي للبحر املتوسط«. أما 
املدى العملياتي لهذه الصواريخ فيصل إلى 

نحو 402 كيلومتر اي ما يعادل »250 ميال«. 
ونصبت هذه املنظومة في مطار حميميم في 

مدينة الالذقية السورية، وهي قادرة على 
اعتراض األهداف اجلوية سواء كانت طائرات 

أو طائرات بدون طيار أو حتى الصواريخ 
البالستية على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف 

قدم.


