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»الداخلية السورية« متدد اجلوازات ووثائق السفر 
املنتهية الصالحية للمقيمني في اخلارج لسنتني

»واشنطن بوست«: أميركا تتحرك باجتاه 
تزويد ثوار سورية مبساعدات مباشرة

سورية العاشرة عامليًا في قائمة
الدول األكثر بؤسًا في العالم

خمسة مرشحني لرئاسة »احلكومة االنتقالية« 
وقاضي األوفر حظاً إذا اعتذر غليون

عواصم ـ وكاالت: كشفت مصادر في وزارة 
الداخلية السورية أن إدارة الهجرة واجلوازات 
في الوزارة عممت على فروعها في احملافظات 
قرارا بتمديد جوازات ووثائق السفر املنتهية 
للمواطنني السوريني ومن في حكمهم من املقيمني 
خارج سورية، ملدة ســـنتني بغض النظر عن 
األســـباب التي كانت حتـــول دون ذلك وعن 
املوافقات املطلوبـــة للحصول عليها وإعادتها 

للبعثة املختصة.
 وأضافت املصادر بحسب صحيفة الوطن 
السورية املقربة من النظام السوري »كما طلبت 
اإلدارة من وزارة اخلارجية تعميم هذا القرار 
على السفارات السورية في اخلارج، مبينة أن 
هذا القرار جاء بعد اتصاالت كثيفة من سوريني 
مقيمني خارج البالد أبدوا رغبتهم في العودة إلى 
سورية واملشاركة في احلوار الوطني املنتظر، 
مشيرة إلى أن مدة التمديد ستكون سنتني ملن 

انتهت صالحية جوازاتهم حديثا، وأربع سنوات 
ملن انتهت صالحية جوازات سفرهم منذ أكثر 

من سنتني«.
 وكانت مواقع الكترونية نقلت عن سفارة 
اجلمهورية العربية السورية في الرياض باململكة 
السعودية، أنها بدأت بتجديد جوازات السفر 
للســـوريني الصادرة ملدة ست سنوات، والتي 
التزال سارية املفعول ملدة أربع سنوات إضافية، 
وعلى اجلواز نفســـه في حال وجود صفحات 

ملن أمت الثالثني من العمر.
وتشير إحصاءات غير رسمية صادرة عن 
مؤسسات أهلية في سورية ودول االغتراب إلى 
أن أعداد السوريني املغتربني في أصقاع العالم 
تتجاوز 10 ماليني مغترب، فيما يذهب آخرون إلى 
توقعات تصل بأعداد املغتربني السوريني إلى 20 
مليونا، في الوقت الذي ال تتوافر فيه إحصاءات 

رسمية حول أعداد املغتربني احلقيقية.

واشنطن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوســــت« األميركية ان ادارة الرئيس األميركي 
بــــاراك أوباما، تتحرك باجتــــاه حتول كبير في 
السياسة بشأن ســــورية قد يوفر للثوار هناك 
العتاد مثل البدل العســــكرية الواقية واملركبات 
املدرعة ورمبا التدريب العســــكري وقد ترسل 
مساعدات انسانية مباشرة الى االئتالف السياسي 

للمعارضة فى سورية.
ونقلت الصحيفة - على موقعها االليكتروني 
ـ عن مســــؤولني أميركيني وأوروبيني قولهم: ان 
االدارة األميركية لم متد اجليش احلر أو اجلانب 
السياســــي لها خالل النزاع املستمر منذ عامني، 
مشــــيرة الى أن مســــؤولني أميركيني اليزالون 

معارضني لتزويد الثوار باألسلحة.
وأضافت أن عناصر السياسة املقترحة، التي 
يقول املسؤولون انه لم يتم االنتهاء منها بعد، 
جترى مناقشــــتها من جانب وزيــــر اخلارجية 
األميركي جون كيري في اجتماعات هذا األسبوع 
واألسبوع املقبل مع احللفاء في أوروبا والشرق 
األوسط كجزء من جهد منسق النهاء املأزق الدموي 

الذي أجهز على حياة حوالي 70 ألف شخص.

وأشارت الى أن تلك احملادثات - الى جانب 
اجتماع استمر ساعتني تقريبا في برلني مع وزير 
الروسي ســــيرغي الفروف ومؤمتر  اخلارجية 
أصدقاء سورية اليوم في روما - من املتوقع أن 
تتم دراستها بشــــكل كبير في مشاوارت كيري 
خالل جولته األوروبية، ولفتت الى أن التحول 
الذي لم يحدث بعد الى دور أكثر نشــــاطا يأتي 
في الوقت الذي توصلت فيه االدارة وشركاؤها 
الداعمون للمعارضة ومن بينهم بريطانيا وفرنسا 
ودول اقليمية الى أن هناك فرصة مباشرة ضئيلة 
لتسوية سياسية من خالل التفاوض مع الرئيس 

السوري بشار األسد.
ونوهت الصحيفة الى أن مسؤولني غربيني 
اعترفــــوا أيضا بأن ائتــــالف املعارضة من غير 
املرجح له أن يطور بنية حتتية حاكمة ويجذب 
دعما كبيرا من األقليات السورية احملايدة ومؤيدي 

األسد.
وأشــــارت الى أن املعارضــــة كانت حادة في 
انتقادها للواليات املتحدة وغيرها بسبب رفض 
تزويدها مبوارد لتنظيــــم حكومة ولو ظاهريا 

وتوسيع دعمها داخل سورية.

أعلنت وسائل إعالم متعددة ان سورية حلت 
فــــي املرتبة 10 عامليا ضمن قائمة »الدول األكثر 
بؤســــا في العالم«، والتي شملت 25 دولة، وفق 

ما ورد في موقع »بيزنس انسايدر«.
وبحسب التقرير الذي نقله موقع »االقتصادي« 
السوري اعتمد تصنيف األماكن أو الدول األكثر 
بؤسا في العالم بحسب التصنيف اجلديد على 
مؤشري التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في 
سورية 33.7%، والبطالة 18%، ما جعلها في هذا 

الترتيب.
وجــــاءت زميبابوي في املرتبة األولى كأكثر 
مكان بؤسا في العالم، مبعدل تضخم بلغ %8.3 
وبطالة 95%، ثــــم ليبيريا مبعدل تضخم %5.5 
وبطالة 85%، ثم بوركينا فاســــو مبعدل تضخم 

4.5% وبطالــــة 77%، فبيالروس مبعدل تضخم 
70% وبطالة 1%، ثم تركمانستان مبعدل تضخم 

10.50% وبطالة %60.
وجاءت جيبوتي سادسا مبعدل تضخم %4.3، 
وبطالــــة 59%، ثم ناميبيا مبعدل تضخم %5.8، 
وبطالة 51.2%، تليها نيبال مبعدل تضخم %8.3، 
وبطالة 46%، ثم كوسوڤو مبعدل تضخم %8.3، 

وبطالة %45.3.
وبعدها دولة السودان مبعدل تضخم %31.5 

وبطالة %20.
وحلت في املرتبة األخيرة مالي مبعدل تضخم 
6.5% وبطالة 30%، وقبلهــــا موريتانيا مبعدل 
تضخم 7% وبطالة 30%، ثم ايران مبعدل تضخم 

23.6%، وبطالة %15.5.

كيري: أميركا تسعى إلى تسريع عملية االنتقال في سورية
ـ وكاالت: قال  عواصـــم 
وزير اخلارجيـــة األميركي 
جون كيري امس إن املعارضة 
الســـورية بحاجة الى مزيد 
من املســـاعدة فـــي نضالها 
الرئيس بشـــار األسد  ضد 
لكنـــه لم يقل مـــا إذا كانت 
واشـــنطن تخطط ملزيد من 

املساعدات.
وقال كيري في باريس قبل 
اجتماع يعقد في روما بشأن 
األزمة السورية »ينبغي أن 
أنه ال يستطيع شق  يعرف 
طريقه انطالقا من ذلك ومن 
ثم نحن بحاجة القناعه بذلك 
وأعتقد ان املعارضة بحاجة 
ملزيد مـــن املســـاعدة حتى 
تســـتطيع القيام بهذا األمر. 
ونحن نعمل معا كي يكون لنا 

موقف موحد بهذا الشأن«.
الواليـــات  ان  واضـــاف 
املتحدة تأمـــل في التوصل 
الى ســـبل لتسريع االنتقال 
السياسي في سورية وانها 
ستناقش بعض االفكار خالل 
اجتمـــاع اصدقاء ســـورية 
الذي يعقد في روما يوم غد 

اجلمعة.
وقال كيري خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيره 
الفرنســـي لوران فابيوس 
في باريس قبل ســـفره الى 
روما »نحن ندرس ونطور 
سبال لتسريع االنتقال الذي 
يسعى اليه الشعب السوري 

ويستحقه«.
سياســـيا ايضـــا يبـــدأ 
الفرنسي فرانسوا  الرئيس 

هوالند اليوم زيارة رسمية 
إلى موسكو تستغرق يومني 
هي األولى منذ توليه مقاليد 
احلكم في البالد في شهر مايو 

املاضي.
ويعقد الرئيس الفرنسي 
اليوم جلســـة مباحثات مع 
الروســـي فالدميير  نظيره 
بوتـــني حيث مـــن املتوقع 
أن تتناول األزمة الســـورية 
وامللفات والقضايا الساخنة 
في منطقة الشـــرق األوسط 
ومن بينها عملية السالم في 
الشرق األوسط بخالف الوضع 
في مالي حيث جترى العملية 
العســـكرية ضد اجلماعات 

اإلسالمية املسلحة.
وســـيكون مـــن بـــني 
التي ستركز  املوضوعات 

عليها احملادثـــات، امللف 
النووي اإليرانـــي املثير 
العالقات  للجدل وأيضـــا 
الفرنســـية ـ الروسية في 
املجاالت كافة خاصة التجارة 
والطاقة واالســـتثمارات 
والصناعة والتكنولوجيات 

املتطورة.
ومـــن املقـــرر أن يرافق 
الرئيـــس الفرنســـي وفـــد 
وزاري كبيـــر باإلضافة إلى 
عدد من رجال األعمال ورؤساء 

الشركات الفرنسية.
ويرى محللون فرنسيون 
أن زيارة هوالند إلى موسكو 
لهـــا أهمية كبـــرى في إطار 
اجلهود التي تبذلها باريس 
لدعم املعارضة الســـورية 
ممثلة في االئتالف الوطني، 

ودعواتها املتكررة الى ضرورة 
رحيل الرئيس بشار األسد من 
أجل حتقيق تطلعات الشعب 
السوري ووقف سفك دماء 

أبناء الشعب.
ولكن املوقف الروسي يأتي 
مناقضا ملوقف فرنسا، حيث 
ال تزال موســـكو باقية على 
النظام الســـوري وإن كانت 
تعمل على توطيد عالقاتها 
مع بعض جماعـــات الثوار 
دون التضحية بدعمها لألسد 
وهو ما تعكسه التصريحات 
التي أدلى بها وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف اول 
من أمس ببرلني والتي حث 
من خاللها املعارضة السورية 
أن تدخل فـــي محادثات مع 

نظام األسد.

عواصــــم ـ وكاالت: قــــال 
الناطــــق اإلعالمي لشــــؤون 
الالجئــــني الســــوريني فــــي 
األردن أمنــــار احلمود إنه لم 
يعد مبقدور بــــالده التعامل 
مع تدفق الالجئني السوريني 
ما يتطلب تضافر جهود كل 
املؤسسات الدولية والعربية 
لتخفيف انعكاساته السلبية 
التي تطول اململكة في جميع 

اجلوانب.
وأشار احلمود في تصريح 
لوكالــــة األنبــــاء األردنيــــة 
الرسمية )بترا( امس إلى أن 

عدد الالجئني السوريني في 
مخيم »الزعتري« مبحافظة 
املفرق ارتفــــع إلى 105 آالف 
و700 الجئ في أعقاب عبور 5 
آالف 369 الجئا سوريا جديدا 
خــــالل اليومني املاضيني إلى 

األردن.
وأضــــاف ان احلكومــــة 
األردنية ستعمد إلى استخدام 
الســــرحان«  مخيــــم »رباع 
مبحافظة املفرق ليكون مركز 
استقبال لالجئني السوريني 
حال دخولهــــم األردن بعدما 
يتم جتهيزه من قبل املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني. وتشير األردن إلى 
أنها تستضيف حاليا ما يزيد 
على 413 ألف الجئ ســــوري 
منذ اندالع األزمة في سورية 
 2011 منتصف شــــهر مارس 
وتتوقع ارتفاع عدد الالجئني 
السوريني الفارين إلى داخل 
أراضيها إلى حوالي 700 ألف 
إذا استمرت األزمة السورية 

بنفس الوتيرة احلالية.
ويقيم الالجئون السوريون 
في ثالثة جتمعات رئيســــية 
في مخيم »الزعتري« باملفرق 

وفي مدينة »الرمثا« احلدودية 
فيمــــا يتــــوزع اآلالف منهم 
في احملافظــــات األردنية من 
بينها إربد وعمــــان واملفرق 
لدى أقاربهم وفي االسكانات 
التابعة للجمعيات  اإليوائية 

اخليرية احمللية.
 من جهتــــه حذر مجلس 
األمن القومي التركي من تدهور 
األوضاع اإلنسانية في سورية 
مــــن الالجئني  وتدفق مزيد 
السوريني على أراضيها مطالبا 
املجتمع الدولي مبد يد العون 

للنازحني.

وأكد املجلس الذي يترأسه 
الرئيس التركي عبداهلل غول 
وشــــارك فيه رئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان ورئيس 
األركان اجلنرال جندت أوزال 
في بيان بختام اجتماعه »أن 
تركيا ستواصل بذل اجلهود 
مع املجتمــــع الدولي اليجاد 
تسوية سلمية لالزمة السورية 
وإيواء الالجئني الســــوريني 
الذين وصل عددهم إلى أكثر 
من 185 ألف شخص وتلبية 
احتياجاتهم من املأوى والغذاء 

وامللبس«.

األردن لم يعد مبقدوره التعامل مع تدفق الالجئني السوريني
ومجلس األمن التركي يدعو املجتمع الدولي للمساعدة

التوافق يحصل انتخاب رئيس 
الوزراء«.  ورفــــض املتحدث 
باسم االئتالف وليد البني، ردا 
على سؤال لـ »فرانس برس«، 
التعليق على األسماء املطروحة، 
وقال »سيتم ترشيح أسماء عدة 
ويتم التصويت عليها باالقتراع 

السري«.
 مــــن جانبــــه، رجح موقع 
»زمان الوصل« املعارض وفقا 
ملا قال انه مصادره »الذهبية« 
املوثوقــــة ان يكون د.اســــامة 
العام ملجموعة  قاضي املنسق 
عمل اقتصاد سورية الشخصية 
املرشحة األكثر توافقية لرئاسة 
املرتقبة  احلكومــــة االنتقالية 
الفتة الى ان االعالن عن رئاسة 
احلكومة ســــيتم تأجيله عن 
املوعد املفترض في الثاني من 
مارس. وتابعت مصادر »زمان 
الوصل« هناك توقع أن يعتذر 
غليــــون، فيما يبقى املســــلط 
العضو في االئتالف املرشــــح 
الثاني، إال أن شروط الترشح 
للحكومة تستوجب االنسحاب 
من االئتالف األمر الذي يتطلب 
إجراءات روتينية، فيما الطريق 
األكثر »عمالنية« في ظل احلاجة 

املاســــة للحكومة، هو تنازل 
غليون ليبقــــى قاضي األوفر 
حظا بنسبة كبيرة جدا. وتبقى 
الترشيحات املنتظرة من طرف 
املكونات الباقية التي تشــــكل 
االئتالف الوطني، خصوصا مع 
تأكيد رئيس الوزراء املنشــــق 
فــــي حوار  د.ريــــاض حجاب 
سابق لـ »زمان الوصل« أنه لن 
يكون مرشحا كرئيس للحكومة 

االنتقالية بناء على رغبته.
وقاضــــي هــــو مستشــــار 
اقتصادي ورئيــــس مجموعة 
عمل ســــورية، ورئيس املركز 
السوري للدراسات السياسية 
واالستراتيجية في واشنطن، 
ورئيس املجلس السوري الكندي 
ورئيس كلية كونكورديا الكندية 
للعلوم الصحية والتكنولوجية 

واألعمال في كندا.

قبل يوم من انعقاد مؤمتر 
أصدقاء الشــــعب السوري في 
روما غدا واجتمــــاع االئتالف 
الســــبت  الوطنــــي املعارض 
لتحديــــد رئيــــس احلكومــــة 
االنتقاليــــة ارتفعــــت بورصة 
الترشــــيحات لهذا املنصب في 
أوساط املعارضة وعلى األخص 
تداولت خمسة أسماء على األقل 
كمرشــــحني محتملني لرئاسة 
حكومة تتولــــى إدارة املناطق 
اخلاضعة ملســــلحي املعارضة 

في سورية.
العامة  وقال عضو األمانة 
للمجلــــس الوطني الســــوري 
واالئتالف الوطني سمير نشار 
في اتصال هاتفــــي مع وكالة 
»فرانس برس« من تركيا، إن 
املجلس الوطني السوري، أحد 
أبرز مكونــــات االئتالف، »قرر 
اقتراح ثالثة أسماء مبدئيا لكي 

يكون أحدها رئيس وزراء«.
 والثالثة هم برهان غليون، 
الســــابق للمجلس  الرئيــــس 
الوطنــــي، وســــالم املســــلط، 
واخلبير االقتصادي أســــامة 
قاضي، وأوضح أن »هذه أسماء 
أولية سنقدمها لالئتالف وسنرى 
ما إذا كان في اإلمكان التوصل 

إلى مرشح توافقي«.
 كما أشار إلى وجود أسماء 
أخرى من خارج املجلس الوطني، 
وبينهم رئيس الوزراء السوري 
املنشق رياض حجاب والكاتب 

املعارض خالد مصطفى.
 وأضاف نشار »ميكن من اآلن 
وحتى موعد اجتماع االئتالف، 
أن حتصل مشــــاورات جانبية 
نتوصل من خاللها إلى صيغة 
معينة للتوافق على اســــم«، 
أسامة قاضيمشــــيرا إلى أنه »في حال عدم  برهان غليون

إسقاط مروحية في الرقة وميغ في الغوطة الشرقية

اجليش احلر يقصف أقوى املربعات األمنية في دمشق
ويرفع األذان في »أموي« حلب بعد 6 أشهر من سيطرة النظام

الى ذلك أعلن ثوار اجليش 
احلر ان كتيبة »احلق« وكتيبة 
اجلهاد في سبيل اهلل التابعتني 
للواء ثوار الرقة متكنوا من 
اســــقاط طائرة مروحية في 
عني عيســــى عند محاولتها 
تزويد الفــــوج 93 بالذخيرة 
والسالح، وقد أكدت »د.ب.أ« 
نقال عن شهود عيان أن اجليش 
السوري احلر أسقط املروحية 
العســــكرية على احلدود مع 

تركيا.
وقال الشهود لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( »إن الطائرة 
كانت تزود الفوج 93 العسكري 
بالذخيرة قبل سقوطها«، وفي 
املنطقة الشرقية ايضا نقلت 
الوكالة األملانية لالنباء عن 
مصدر عسكري في اجليش 
الســــوري احلر انــــه قام بـ 
»اعتقــــال عدد مــــن املقاتلني 
اإليرانيني واألكراد األجانب 
في منطقة رأس العني السورية 

احلدودية مع تركيا«.
وقال املصدر للوكالة إن 
«كتائــــب مــــن اجليش احلر 
املقاتلة في رأس العني قتلت 
عددا من األكراد األجانب غير 
الســــوريني من حزب العمال 
الكردستاني، ومقاتلني إيرانيني 
ضمن صفوف قوات نظام بشار 
كما أسرت عددا من الطرفني 

بينهم ثالثة إيرانيني«.
وأضاف املصدر أن »األسرى 
يجري التفاوض على مبادلتهم 
لكن هذه املرة بغير الطريقة 
واألسلوب الذي حكم التفاوض 
في املرة املاضية بني اإليرانيني 
والنظام مــــن جهة واجليش 
الســــوري احلر وداعميه من 

جهة أخرى.
في غضون ذلك تســــتمر 
االشــــتباكات على عنفها في 
حلب السيما في منطقة اجلامع 
االمــــوي حيث حاولت قوات 
األســــد اســــتعادة السيطرة 
على اجلامع بعــــد ان متكن 
اجليش احلر من الســــيطرة 

عليه وقال نشطاء ان املعارضة 
متكنت من رفع اآلذان  في هذا 
املســــجد االثري بعد 6 اشهر 
من ســــيطرة النظــــام عليه. 
وامتدت االشتباكات الى أحياء 
حلب القدمية واشتباكات بني 
اجليش احلر وقوات النظام في 
أحياء حلب القدمية ومحيط 
مبنى األمن اجلوي بجمعية 

الزهراء.
وفي ريــــف حلب قصف 
الطيران احلربي مدينة االتارب 
وبلــــدات خان العســــل وتل 
عابور ومسكنة وهناك قصف 
باملدفعيــــة الثقيلة على مدن 
دار عزة والسفيرة ترامنا مع 
اشتباكات عنيفة في بلدة تل 
عابور فيما تستمر االشتباكات 
للسيطرة على مدرسة الشرطة 

بخان العسل.
على صعيد متصل تعرضت 
مدينة ســــراقب بريف ادلب 
للقصف باملدفعية الثقيلة بعد 
قصف للطيران احلربي امليغ 
وقام السكان بانتشال الضحايا 

من حتت االنقاض.
كما قصف الطيران احلربي 
مدن معرة مصرين وقصف 
براجمات الصواريخ واملدفعية 
على قرى الشاتورية وبكسريا 
بجسر الشغور وقرى سهل 
الروج وبلدة كفروما وقرى 

جبل الزاوية، بريف ادلب.
امــــا في درعــــا فقد جتدد 
الثقيلة  القصف باملدفعيــــة 
والطيران من قبل قوات النظام 
على بلدة تسيل وأم املياذن 
وداعل وانخل وتولت املدفعية 
قصف معظم أحياء مدينة دير 
الزور وتركز القصف على حي 
احلويقة واشتباكات عنيفة في 

أحياء احلويقة والصناعة.
الالذقية  وفي محافظــــة 
قصفت راجمات الصواريخ 
ناحية كنسبا وقصف الطيران 
املتفجرة  بالبراميل  املروحي 
على قريــــة اخلضرا بناحية 

ربيعة.

والنبك وزملكا وداريا وعدرا 
والزبداني وبلدات حزة وببيال 
واشتباكات عنيفة في مدينة 

داريا. 
وعلى اجلبهة الوســــطى 
وقعــــت اشــــتباكات عنيفة 
بني كتائب من اجليش احلر 
وأرتال من الدبابات وحشود 
كبيرة من قوات األسد خالل 
اقتحام قرى ريف  محاولتها 
الشــــمالي والشرقي  حمص 
وكذلك وقعت اشتباكات عنيفة 
في قرى الزهرة وجنان وعز 

الدين وتلول احلمر.
وتعرضت قرية الزعفرانة 
لغارة جوية مــــن الطائرات 
احلربيــــة على هــــذه القرية 
الصغيــــرة وقامت الطائرات 
برمي ثالثة براميل متفجرة 
مما أدى الى سقوط عشرات 
اجلرحــــى وتهــــدمي عدد من 

املنازل.
ووقع قصف من الطيران 
احلربي على منطقة تل التبابير 
في باديــــة حمص كما جتدد 
العنيــــف باملدفعية  القصف 
الثقيلة والدبابات على مدن 

الرسنت واحلولة وتدمر.
بدورها، تعرضت مدينة 
حمــــص لقصف عنيف تركز 
على حــــي اخلالدية واحياء 
القدمية باســــتخدام  حمص 
املدفعية والدبابات وراجمات 
الصواريخ وسقوط أكثر من 
الســــوق  قذيفة بالقرب من 

املسقوف، بحسب »شام«.
الى الشمال من حمص قام 
اجليش احلر بقصف حاجز 
املباركات على طريق بريف 
حمــــاة وقامت قوات األســــد 
مبحاولة الريف اجلنوبي من 
عدة محاور منها زهرة املدائن 
بالتزامن مع قصف قرى الريف 

اجلنوبي الثائرة.
الطيران احلربي  وقصف 
واملدفعيــــة الثقيلــــة قريــــة 
اجلرنية وقرى وبلدات اجلنان 

وسريحني وزور والسوس.

ـ وكاالت: استهدف  عواصمـ 
اجليش السوري احلر من جديد 
املقرات  مــــن  أمس مجموعة 
األمنية شديدة التحصني في 
العاصمة دمشق، فيما جتددت 
االشتباكات العنيفة جدا في 
حلب وقلبها االثري. واستأنف 
النظام ارســــال صواريخ من 
نوع »سكود« على الشمال، 
وليس آخرها، واحد ســــقط 
مساء على اطراف مدينة تل 

رفعت.
هذا، وأعلنت شبكة شام 
االخباريــــة قصــــف اجليش 
احلر منطقة جتمع أفرع األمن 
الكارلتون  احملاذية لفنــــدق 
في كفرسوســــة قلب دمشق 
بحوالي 6 قذائف أدت لنشوب 
حريق في املنطقة وهروع عدد 
إلى  من ســــيارات اإلسعاف 
املنطقة، وقال ناشــــطون ان 
الهجوم حقق إصابة مباشرة 
حتديدا في فرع املداهمة رقم 

215 بدمشق.
وقامت السلطات السورية 
على االثر بإخالء مبنى كلية 
اآلداب الكجــــاور من الطالب 
واملوظفني والقريب من مبنى 
القضاء العســــكري الذي مت 
اســــتهدافه ايضا ما تســــبب 

بحالة ذعر وارتباك.
ونفى النشطاء سقوط أي 
قذائف على كلية اآلداب، وقد 
أكــــدت وكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( نقال عن شهود عيان 
ان عدة قذائف هاون سقطت 
على املجمع، وشوهدت أعمدة 

الدخان تتصاعد من املوقع.
وذكرت أن خمس قذائف 
ســــقطت على املجمع الواقع 
الذي  في منطقة »اجلمارك« 
تتمركــــز فيه أقــــوى األفرع 
التابعة لنظام بشار  األمنية 
األسد، وبينها ما يعرف بأفرع 
املنطقة، سرية املداهمة وشعبة 
األمن العسكري واملقر القدمي 
لفرع فلســــطني، إضافة إلى 
ثكنات للجيش واألمن متعددة 

التسميات.
على الطرف املقابل قصف 
النظــــام باملدفعيــــة الثقيلة 
وراجمات الصواريخ أحياء 
احلجــــر األســــود وجوبــــر 
والقابون ومخيم اليرموك الذي 
شهد اشتباكات عنيفة امتدت 

الى حي القدم املجاور.
وشنت قوات النظام حملة 
دهــــم واعتقاالت فــــي أحياء 
مســــاكن بــــرزة والصاحلية 
الريف  فــــي  أما  والزهــــور، 
الدمشقي فقد قصف الطيران 
احلربــــي على مــــدن عربني 
وسقبا وعدة مناطق بالغوطة 
الشرقية حيث اعلنت جلان 
التنسيق اسقاط طائرة ميغ 
مقاتلة. وقصفــــت املدفعية 
الثقيلة وراجمات الصواريخ 
الشــــام  على مدن معضمية 

3 اشقاء قتلوا بعد قصف النظام ملنطقة جوبر بدمش

سكود جديد
على حلب 

ومعارك طاحنة 
في ريف حمص 

الشمالي

املعارضة تعلن 
القبض على 

مقاتلني إيرانيني 
وأكراد في رأس 

العني


