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عبوة ناسفة 
في السيدة زينب 

وانفجار سيارة مفخخة 
في املعضمية بريف 

دمشق

 بيروت ـ أ.ف.پ: يقول سجناء سابقون وناشطون واملرصد السوري 
حلقوق االنسان ان مطار حماة العسكري في وسط سورية حتول الى 

سجن »متارس فيه ابشع انواع التعذيب والقتل« في حق آالف املعتقلني 
الذين تكتظ بهم ابنية املطار الشاسع منذ اشهر.

وقال املرصد في تقرير ان مطار حماة العسكري »حتول الى سجن 
ومعتقل لصالح جهاز املخابرات اجلوية، احد اقسى الفروع االمنية 

واكثرها بطشا وتنكيال باملعتقلني.
ويحتجز فيه اآلالف من أبناء محافظة حماة، كبارا وصغارا، ومتارس 

عليهم أقسى أنواع التعذيب والقتل الوحشي دون رادع اخالقي او تأنيب 
ضمير«. وأوضح املرصد السوري في تقريره ان السلطات السورية 

تقوم منذ منتصف مارس 2011 »بحمالت اعتقال محمومة تطول كل من 
كان محل شك وكل من كتب به تقرير من الوشاة واملخبرين من دون ان 

يتم التأكد حتى من صحة الوشاية«.
ونتيجة لذلك، »امتألت السجون واكتظت بساكنيها، فبدأت السلطات 

في استعمال الكثير من املرافق العامة كسجون، مثل مالعب كرة القدم 
او املدارس او بعض املراكز احلكومية والعسكرية«، ومنها مطار حماة، 

بحسب املرصد. ومنذ ستة اشهر تقريبا، متكنت القوات السورية 
النظامية من السيطرة على مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة بينها وبني 

مجموعات مقاتلة معارضة استمرت اسابيع. ومنذ ذلك احلني، حترص 
هذه القوات على االمساك بيد من حديد باملدينة، بحسب ناشطني.

وقال املتحدث باسم مجلس ثوار حماة ابو القاسم احلموي في اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان »اجليش السوري احلر انسحب من 

املدينة بسبب عدم توازن القوى. وحتولت املدينة الواقعة في وسط البالد 
الى نقطة عسكرية توزع الى باقي احملافظات طائرات ميغ وسوخوي 

تنطلق من املطار العسكري في حماة«.
وتابع »ولكي يكرس النظام سيطرته على املدينة ذات االهمية 

االستراتيجية، يقوم بعمليات اعتقال ال تعد وال حتصى بقصد احلفاظ 
على املنطقة دائما نظيفة، من وجهة نظره«.

وتابع »منذ ستة اشهر، اعتقل اآلالف وتعرضوا للتعذيب. االعتقال 
والتعذيب اكثر صعوبة من املوت قتال. انه شيء فظيع ال ميكن تصوره«، 

مضيفا »انا شخصيا اهرب من مكان الى آخر كل يوم حتى ال اتعرض 
لالعتقال«.

وأشار ابو القاسم الى وجود »اكثر من مائة حاجز يوميا« في حماة تقوم 
بتوقيف الناس، اضافة الى حمالت دهم حتصل طوال ساعات الليل 

والنهار.
واكد ان النظام »جاء بشبيحة الى املطار لقيادة وتنفيذ اعمال التعذيب 

واالعتقال. هذا املقر حتول الى أسوأ مكان للتعذيب«.
وأوضح املرصد السوري حلقوق االنسان انه بنى تقريره على زهاء 

700 حالة مت توثيقها في املعتقل، مشيرا الى ان عددا كبيرا من املعتقلني 
»قضوا حتت التعذيب«.

وقال ان جثث البعض من هؤالء بقيت اياما بني املعتقلني، قبل ان يتم 
اخراجها. ونقل عن ناشط امضى فترة اعتقال في مطار حماة انه »يتم 
تكديس السجناء في مالجىء الطائرات أو ما يسمى بـ »الهنغار« ليصل 

عددهم أحيانا في امللجأ الواحد إلى أكثر من خمسمائة«.
وقال املعتقل السابق الذي لم يذكر اسمه »ميكن للمرء ان يتخيل كيف 

يكون الوضع في فصل الصيف عندما تتخطى درجات احلرارة اخلمسني 
درجة مئوية، وهو ما ادى الى وفاة الكثيرين«.

ومتارس في مطار حماة، بحسب ناشطني سبق لهم ان اعتقلوا فيه، كل 
انواع التعذيب املعروفة، من استخدام التيار الكهربائي لصعق املعتقلني، 

الى إذاللهم جنسيا، الى تعريتهم وضربهم بقسوة، وجلدهم، وسوء 
تغذيتهم وإطالق كل اسماء احليوانات عليهم، اضافة الى ابتزاز ذويهم 

باملال. وقال املرصد انه »وثق عشرات احلاالت املختلفة من قتل وتعذيب 
وإصابات مختلفة وعاهات مستدمية«، متحفظا على ذكر اسماء ضحاياها 

حاليا »حفاظا على سالمة عائالتهم ومنعا حملاسبتهم مرة اخرى«.

وروى ناشط يقدم نفسه باسمه مراد احلموي لوكالة فرانس برس بعضا 
مما عاناه في معتقل مطار حماة، مؤكدا انه اوقف من دون سبب على 

احد حواجز املدينة.
وأوضح انه اعتقل في زنزانة مساحتها اربعة امتار بثالثة »كان يوجد 

فيها 57 شخصا«.
وذكر انه تعرض للضرب بينما كان جاثيا على ركبتيه، ولتعذيب يطلق 
عليه عبارة »الشبح« ويقضي بتكبيل يدي املعتقل بأعلى السقف وهو 
واقف على كرسي، يسحب من حتته الحقا ليصبح واقفا على رؤوس 

أصابعه.
ثم تربط احدى قدميه لألعلى باحلبل نفسه الذي ربطت به يداه »ويترك 

السجني ساعات« على هذا النحو. وأشار الى انه تعرض ايضا إلحراق 
قدميه باجلمر.

وأضاف مراد ان الزنزانة تنبعث منها »رائحة الدم املمزوج مع القيح 
العفن والعرق«.

اما عن اكثر الفصول بشاعة خالل فترة اعتقاله، فقال مراد انها تتعلق 
برؤيته االطفال في املعتقل. وقال »هناك طفل من احلولة يدعى براء في 
الثالثة عشرة من عمره دخل املعتقل وثيابه تعتصر دما، فقد قتل عمه 

امام عينيه«، مشيرا الى انه »كان كثيرا ما يبكي ويحن الى أمه«.

مطار حماة العسكري.. معتقل متارس فيه »أبشع أنواع التعذيب والقتل«
تقرير إخباري

ارتفاع عدد الضحايا املوثقني إلى 36 ألفاً

طائرات النظام السوري تغير على معظم املدن.. وتقصف 3 مخابز

اإلبراهيمي يحض الصني على لعب »دور نشط« في األزمة السورية
وأردوغان: ال نستطيع إنشاء منطقة عازلة دون قرار دولي

 عواصمـ  وكاالت: دعا الوسيط 
الدولــــي الــــى ســــورية األخضر 
اإلبراهيمــــي امس فــــي بكني ألن 
تلعب الصني »دورا نشــــطا« من 
اجل املساهمة في وقف العنف في 
سورية، لدى لقائه وزير اخلارجية 

الصيني يانغ جيشي.
وقــــال االبراهيمي متحدثا الى 
الصحافيني في وزارة اخلارجية 
بحضور يانغ جيشــــي، انه يأمل 
ان »تتمكــــن الصني من لعب دور 
نشط في إيجاد حل لالحداث في 
سورية«، بدون إضافة أي تفاصيل 

أخرى.
من جهته شكر يانغ اإلبراهيمي 
علــــى العمل الذي يقوم به، مبديا 
أمله بأن تدفــــع محادثاتهما وهي 
الثالثة خالل شــــهرين في اجتاه 
»تفاهم متبادل« و»معاجلة مالئمة 

للملف السوري«.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
هونغ لي ان »الصني تلعب دورا 
مهما وايجابيا في الدفع في اجتاه 
حل سياســــي للقضية السورية 
وســــتواصل العمل مع املجموعة 
الدولية«. ونقلت وســــائل إعالم 

حكوميــــة في الصني عــــن وزير 
اخلارجيــــة قولــــه إن على العالم 
التحرك بسرعة أكبر لدعم جهود 
الوساطة التي يقوم بها األخضر 
اإلبراهيمــــي ألن الوضع آخذ في 
التدهــــور. وقالــــت وكالــــة انباء 
الصــــني اجلديدة )شــــينخوا( إن 
وزيــــر اخلارجية يانغ كرر دعوة 
لكل االطراف في الصراع السوري 
لوقف إطــــالق النار علــــى الفور 
واتخــــاذ خطوات نحو تشــــكيل 

حكومة انتقالية.
ونقل تقرير الوكالة عن يانغ 
قوله لإلبراهيمي خالل اجتماع في 
بكني »يجــــب أن يتعاون املجتمع 
الدولي بشكل كامل ويدعم جهود 
الوساطة التي يقوم بها الوسيط 
اإلبراهيمي بشعور أكبر باحلاجة 

امللحة واملسؤولية«.
وأضاف يانــــغ »على األطراف 
املعنية أن تعني في أســــرع وقت 
ممكن ممثلني لهم ســــلطة لوضع 
التحول  خارطة طريق لعمليــــة 
السياسي مبساعدة من املبعوث 

اإلبراهيمي واملجتمع الدولي«.
من جهة أخرى، أكد نائب وزير 

خارجية روسيا جينادي جاتيلوف 
أن موقف بالده بشأن تسوية األزمة 

السورية لم يتغير.
وقال غاتيلوف في تصريحات إن 
موسكو سوف تربط كافة اخلطوات 
املقبلة لتسوية األزمة السورية، 
البيان  التــــي تضمنها  بالقرارات 
اخلتامي الجتماع )مجموعة العمل 
الدولية( املعنية بالشأن السوري 
الذي عقد فــــي 30 يونيو املاضي 

بالعاصمة السويسرية جنيڤ.
وأضاف: »نعتقــــد أن قرارات 
لقاء جنيڤ مازالت حيوية وتشكل 
قاعدة للتسوية السياسية لألزمة 
السورية«، لذلك نحن مستعدون 
ضمن إطــــار مجموعة العمل ألي 

شكل من أشكال التشاور.
ورأى أن اإلبراهيمي لم يناقش 
مع املسؤولني في وزارة اخلارجية 
الروسية إمكانية وضع خطة جديدة 

لتسوية األزمة السورية.
في غضون ذلــــك، أكد رئيس 
الــــوزراء التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان أن بالده ال تســــتطيع 
إنشــــاء منطقة عازلة في سورية 

دون قرار دولي.

فــــي مؤمتر  ودعــــا أردوغان 
صحافي مع املستشــــارة األملانية 
أجنيال ميــــركل في برلني املجتمع 
القيــــام بدوره حيال  إلى  الدولي 
األزمة، وأكد أنــــه ال ميكن لبالده 
الوقــــوف مكتوفة األيدي جتاه ما 
يجري هناك. وحتدث عن حتمل 
بالده الكثير من الضرر بســــبب 
األزمة السورية حيث تستضيف 
حاليا نحو 105 آالف الجئ سوري. 
وشدد على أهمية الدور األملاني حلل 
األزمة السورية. وأكد أردوغان في 
كلمته على أن بالده التزال مصرة 
على اعتذار إسرائيل عن االعتداء 
على السفينة التركية »مافي مرمرة« 
التي قتل على متنها تسعة ناشطني 
أتــــراك كانوا في طريقهم لكســــر 

احلصار عن قطاع غزة.
اخــــرى، قال رئيس  من جهة 
الوزراء التركي ان االحتاد األوروبي 
سيخســــر تركيا اذا لــــم مينحها 

العضوية بحلول عام 2023.
وهذه هي املرة األولى التي يقدم 
فيها أردوغان مؤشرا على الفترة 
الزمنية التي ميكن فيها ألنقرة ان 
تستمر في الطريق نحو االنضمام 

الى االحتــــاد األوروبــــي وجاءت 
تعليقاتــــه في وقت تباعد متزايد 
بني تركيا وكيان سياسي تشعر 

انه تعامل معها بفتور.
وعندما سئل أثناء حلقة نقاش 
في برلني مساء أمس األول بشأن 
ما اذا كانت تركيا ستصبح عضوا 
في االحتاد االوروبي بحلول عام 
2023 رد أردوغــــان بقوله »رمبا 
لن مياطلــــوا معنا كل تلك الفترة 
الطويلة. لكن اذا فعلوا ذلك معنا 
فــــإن االحتاد  الوقت  حتى ذلــــك 
األوروبي سيخســــر وعلى األقل 

هم سيخسرون تركيا«.
وقال أردوغان ان تركيا التي بها 
غالبية مسلمة لكنها علمانية والتي 
يبلغ عدد سكانها 74 مليون نسمة 

ستعزز االحتاد االوروبي.
من جهتها، وصفت املستشارة 
األملانيــــة أجنيال ميــــركل العنف 
احلالي في ســــورية بأنه مبنزلة 
مشكلة لتركيا. مشيرة لذلك قالت 
ميركل عقب لقائها برئيس الوزراء 
التركي في ديوان املستشارية في 
برلني: »الوضع في سورية ميثل 

عبئا حقيقيا لتركيا«.

وأثنت ميركل على انفتاح تركيا 
أمام الالجئني السوريني وشكرت 
رئيس الوزراء التركي على التعامل 
بحكمة وأناة مع النزاع السوري 
ووعدته مبشاركة تركيا في حتمل 
املسؤولية الناجمة عن الصراع في 
ســــورية بصفة تركيا عضوا في 
حلف شمال األطلسي )ناتو( الذي 

تنتمي إليه أملانيا أيضا.
وقال أردوغان: »نحن في حاجة 
ملحة للدعم واملساندة من أملانيا«. 
ووعدت ميركل بزيارة تركيا عام 
2013. في هذه األثناء تظاهر نحو 
ألفي شخص من العلويني وآخرون 
مــــن األكراد فــــي أملانيا أمس ضد 
سياســــة أردوغان خالل زيارته 

للعاصمة األملانية برلني.
وقــــال األمني العــــام للجالية، 
علي دوجــــان، إن 70 حافلة تقل 
علويني من مناطــــق مختلفة في 
أملانيــــا أتت إلى برلــــني للتظاهر 
ضد أردوغان. ويدعم املظاهرة 44 
منظمة في أملانيا. وأضاف دوجان 
أن أردوغان يزدري حقوق اإلنسان 
ويعادي األكراد وأصحاب املعتقدات 

األخرى.

القوات النظامية بقصف مخبز 
مخيم احلســــينية بدمشق ما 
ادى الــــى وقوع اصابات، قالت 
شبكة شام االخبارية ونشطاء 
املعارضة ان هذا النظام قصف 
مخبزين في حلب احدهما في 
بلدة األتارب. وأسفر عن مقتل 
10 قتلى على االقل ووقوع عدد 
كبير من اجلرحى في استهداف 
للطيران احلربي ببرميل متفجر 

لفرن اخلبز في املدينة. 
وفي حلــــب ايضــــا قصف 
الطيران احلربي واملدفعية احياء: 
الليرمون والشعار وقاضي عسكر 
وقصف من الطيران احلربي على 
حي الشيخ سعد. وقرى دابق 
وكفرة حمرة وكفرناها في ريف 

حلب. 
 وفــــي حماة اتهم نشــــطاء 
املعارضة »الشبيحة« من قرية 
أرزة باالعتداء على أهالي حي 
كازو حيث قاموا باعتقال أكثر من 
عشرة أشخاص وإحراق أكثر من 

ثالث سيارات ألهالي احلي. 
 كذلــــك وقعت اشــــتباكات 
عنيفة في بلدة رويحينة بريف 
القنطيــــرة بــــني اجليش احلر 

وجيش النظام. 
في غضــــون ذلك، قتل اكثر 
من 36 الف شخص في النزاع 
السوري املستمر منذ اكثر من 
19 شهرا، بحسب ما افاد املرصد 
السوري حلقوق االنسان امس 

وكالة فرانس برس.
وقــــال مدير املرصــــد رامي 
عبدالرحمن في اتصال هاتفي 
ان »25 الفا و667 مدنيا، وتسعة 
آالف و44 جنديــــا نظاميــــا، 
و1296 منشــــقا« قتلوا منذ بدء 
االحتجاجات املطالبة بسقوط 
الرئيس بشار االسد في  نظام 

منتصف مارس 2011.
واشار عبدالرحمن الى توثيق 
مقتل 439 شــــخصا منذ مايو 
املاضي الى اكتوبر، لكنهم غير 
النهائية  مشمولني باحلصيلة 
ألننا »لم نتمكن بعد من حتديد 
هوياتهم، او ما اذا كانوا مدنيني 
او مقاتلني معارضني او جنودا 

نظاميني«.
وأكد عبدالرحمن ان احلصيلة 
ال تشــــمل آالف املفقوديــــن او 
الذين لم يتم توثيق  الضحايا 
اسمائهم، اضافة الى العديد من 
افراد امليليشيات املؤيدة للنظام 
واملعروفني باسم »الشبيحة«.

حي اجلبيلة بدير الزور بالتزامن 
مع القصــــف باملدفعية الثقيلة 
وراجمــــات الصواريــــخ بقية 
القصف  املدينة. وجتدد  أحياء 
من الطيران احلربي على مدينة 

موحسن بريفها. 
الــــى ذلك، »قتل مــــا ال يقل 
عن ثالثة من القوات النظامية 
واصيب نحــــو 25 بجروح مت 
الالذقية  الــــى مشــــافي  نقلهم 
اثر اشــــتباكات مع مقاتلني من 
الكتائب الثائرة املقاتلة في قرية 
شــــيرقاق بجبل صهيون«، في 
محافظــــة الالذقية الســــاحلية 
وقــــد ردت القــــوات النظامية 
على االشتباكات بقصف القرية 

ومحيطها بالطيران املروحي.
الثقيلة  املدفعيــــة  وقصفت 
وراجمــــات الصواريخ منطقة 
مصيف سلمى وبلدات كنسيا 
وعكو وكبانــــة بريف الالذقية 
وســــط اســــتمرار االشتباكات 
العنيفة بني اجليش احلر وجيش 
النظام في مدينة احلفة وريفها 
وسط قصف من الطيران املروحي 

على املنطقة.
وبعد ان اتهم نشطاء املعارضة 

العشرات بجروح جراء انفجار 
عبوة ناسفة »كانت مزروعة في 
دراجة نارية، بحسب املعلومات 
االولية، وانفجرت امام فندق ال 
ياسر قرب مقام السيدة زينب 
املقدس لدى الطائفة الشيعية«، 

بحسب املرصد.
من جهته، كــــرر التلفزيون 
الرســــمي الســــوري اتهام من 
يصفها بـ »اجلماعات املسلحة« 
وقال انه اسفر عن »ستة شهداء 

و13 جريحا«.
وذكرت وكالة االنباء الرسمية 
السورية )سانا( ان »مجموعة 
ارهابية مســــلحة تفجر عبوة 
فــــي كيس  ناســــفة وضعتها 
للقمامة بشارع مزدحم في منطقة 
السيدة زينب«، مشيرة الى ان 
احلادث اسفر عن وقوع »عدد 
من الضحايا واالصابات«، من 

دون ذكر تفاصيل اضافية.
من ناحية اخرى، تعرضت 
أحياء اخلالدية والقصور وباقي 
احياء حمص القدمية احملاصرة 
للقصــــف براجمات الصواريخ 

واملدافع.
كما قصف الطيران احلربي 

اخرى، بحسب املرصد.
كذلــــك هاجــــم مقاتلــــون 
معارضــــون »حواجــــز تابعة 
للقــــوات النظامية على طريق 
الالذقية ـ ادلب في ريف جسر 
الشغور«، بحسب املرصد الذي 
اشــــار الى اشــــتباكات »رافقها 
حتليق للطيران احلربي وسقوط 
قذائف على املناطق احمليطة«. 
وقد اعلن ثــــوار اجليش احلر 
ومقاتلو املعارضة سيطرتهم على 
اكبر حواجز القوات النظامية في 
جسر الشــــغور. لكنهم اعلنوا 
االنســــحاب منــــه الحقا حتت 
ضغط القصف اجلوي العنيف 
الذي شنته طائرات النظام على 

املنطقة.
الــــى ذلــــك، عاد مسلســــل 
الســــيارات املفخخة والعبوات 
الناسفة ليضرب دمشق وريفها 
أمــــس، حيث اعلن ناشــــطون 
مقتل واصابة عدد من املدنيني 
انفجار سيارة مفخخة في  في 
املعضمية بريف دمشق. وفي 
الســــيدة زينب جنوب  مدينة 
العاصمة، قتل ثمانية  شــــرق 
اشــــخاص على االقل واصيب 

عواصــــم ـ وكاالت: تطــــور 
الوضــــع امليداني في ســــورية 
بشكل غير مسبوق أمس، حيث 
وسعت القوات النظامية قصفها 
اجلوي ملعظم املناطق السورية 
السيما في ريف دمشق وادلب 
واستهدفت 3 مخابز في دمشق 
وحلب، في وقت شهدت العاصمة 
وضواحيها انفجار عبوات ناسفة 
وسيارات مفخخة في املعضمية 
والسيدة زينب. وقد تخلل هذه 
الغارات عمليات قصف ودهم 
اسفرت مبجملها عن سقوط ما 

ال يقل عن 50 قتيال.
فقد تعرضت مناطق الغوطة 
الشرقية الى الشرق من العاصمة 
منــــذ صباح أمس الكثر من 20 
غارة جوية استهدفت بساتني 
الغوطة، منها  ومدن وبلــــدات 
»اربع غارات جوية على مدينة 
عربني ومحيطها« بحسب املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وكانت الطائرات املقاتلة نفذت 
خمس غارات على بساتني بلدة 
ســــقبا ودوما، بحسب املرصد 
الذي اشار الى ان اعمدة الدخان 
املناطق  شوهدت تتصاعد من 

املستهدفة.
وافاد املرصد بوقوع اشتباكات 
بني املقاتلني املعارضني والقوات 
النظاميــــة التي حتاول اقتحام 
مدينة حرستا في ريف دمشق، 
بلــــدة زملكا  بينمــــا تعرضت 
للقصف ودارت اشتباكات في 
محيط البلدة وبساتني الغوطة 

الشرقية.
كذلــــك اســــتهدفت الغارات 
اجلوية مناطق عدة في محافظة 
إدلب، السيما مدينة معرة النعمان 
االستراتيجية اخلاضعة لسيطرة 
املقاتلني املعارضني منذ 9 اكتوبر 
املاضي، مما ســــمح لهم باعاقة 

امدادات القوات النظامية.
ان  الــــى  واشــــار املرصــــد 
اشــــتباكات عنيفــــة دارت عند 
املدخل اجلنوبــــي للمدينة بني 
املقاتلني والقوات النظامية التي 

حتاول اقتحام معرة النعمان.
كما تعرضت قريتا دير شرقي 
ومعرشمشة للقصف بالطيران 
احلربــــي، بحســــب املرصــــد. 
واستمرت االشتباكات في محيط 
معسكر وادي الضيف احملاصر 
»بني القوات النظامية ومقاتلني 
من جبهة النصرة ومقاتلني من 
الكتائب الثائرة املقاتلة« من جهة 

صورة عن ڤيديو بثها ناشطون للدخان املتصاعد نتيجة قصف طائرات امليغ لبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق

نيويورك تاميز: هل كان اللواء الطيار 
املقتول يخطط لالنشقاق عن األسد؟

لواء من الفلسطينيني املتعاطفني 
مع الثورة السورية ملواجهة جماعة 

جبريل الداعمة للنظام

تشديد إجراءات األمن حول مخيمات 
الالجئني السوريني في تركيا

نيويوركـ  أ.ش.أ: سلطت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
الصادرة امس الضوء على عملية اغتيال القائد في القوات اجلوية 
السورية اللواء طيار عبداهلل محمود اخلالدي الذي لقي حتفه 
االثنني املاضي في حي ركن الدين بدمشق وهو أحد املسؤولني 

املباشرين عن قصف املدن بالصواريخ من اجلو.
وتساءلت الصحيفة ـ في تقرير نشرته امس وأوردته على 
موقعها االلكتروني ـ عما اذا كان الرئيس السوري بشار االسد 
تورط في عملية االغتيال هذه أم ال، حيث ذكر التلفزيون السوري 
الرسمي أن اللواء لقي حتفه على يد »مجموعة ارهابية مسلحة« 

لكنها لم تذكر مالبسات االغتيال.
اال ان الصحيفة أوضحت ان هناك تقارير واردة من سورية 
تؤكد أن اخلالدي لقي حتفه على ايدي عمالء للحكومة السورية 
ملنعه من االنشقاق حتى ال تشكل عملية انشقاقه ضغطا متزايدا 
على الرئيس السوري. وأضافت الصحيفة ان قوات املعارضة 
السورية لم تكتم نيتها ابدا او استعدادها لقتل رجال االسد ففي 
شــــهر يوليو املاضي، قام مسلحون بعمليات تفجيرية اسفرت 
عن مقتل وزير الدفاع السوري ونائبه ومساعد نائب الرئيس 
خالل اجتماعهم في مقر آمن في دمشق وهذه العملية كانت اكبر 
ضربة يتلقاها االسد منذ بدء الثورة الشعبية ضده في منتصف 
مارس من العام املاضي. وأشارت الصحيفة الى ان عملية اغتيال 
اخلالدي تزامنت مع تقارير واردة من نشطاء عن قيام اجليش 
السوري بحملة جوية مكثفة ضد مواقع الثوار والهجوم بطائرات 
حربية تستخدم ألول مرة في العاصمة السورية منذ بدء الثورة. 
وأوضحت أن هذه التطورات في األحداث تأتي عقب يوم واحد 
مــــن انتهاء هدنة عيد االضحى التــــي مت انتهاكها من اجلانبني 
املتنازعني حيث حمل كل جانب االخر مســــؤولية فشــــل خطة 
وقف اطالق النار التي اقترحها املبعوث اخلاص لالمم املتحدة 

وجامعة الدول العربية الى سورية االخضر االبراهيمي.

بيروتـ  رويترز: بعد االشتباكات التي شهدتها بعض املخيمات 
في دمشق بني الثوار السوريني ومقاتلني تابعني للجبهة الشعبية 
ـ القيادة العامة بقيادة احمد جبريل واملؤيدة للنظام السوري، قال 
مقاتلو معارضة سوريون امس إنهم شكلوا لواء من الفلسطينيني 
املتعاطفني معهم في منطقة بدمشق حملاربة فلسطينيني مسلحني 
موالني للرئيس الســــوري بشار األسد. ويعيش نحو 150 ألف 
الجئ فلســــطيني في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية وهي 
منطقة شاســــعة املساحة من مبان ســــكنية حيث يؤيد بعض 
ســــكانه االنتفاضة املستمرة منذ 19 شــــهرا في حني أن آخرين 

يحاربون في صفوف قوات األسد. 
وقــــال قائد ملقاتلي املعارضة مــــن كتيبة صقور اجلوالن لـ 
»رويترز«: »نسلح فلسطينيني مستعدين للقتال. شكلنا لواء 

العاصفة املؤلف من مقاتلني فلسطينيني فقط«. 
وأضاف »وظيفته هي تولي املسؤولية عن مخيم اليرموك. 
كلنا نؤيده وندعمه«. وقال مقاتلو معارضة إنهم واللواء اجلديد 
ســــيهاجمون املقاتلني في مخيم اليرموك املوالني جبريل قائد 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ـ القيادة العامة التي تدعمها 
سورية واتهموا رجال جبريل مبضايقة سكان املخيم ومهاجمة 
مقاتلي اجليش السوري احلر. وقال قائد آخر ملقاتلي املعارضة 
السوريني طلب عدم نشر اسمه »هم اآلن مستهدفون بالنسبة 
لنا.. مستهدفون لكل اجليش السوري احلر. كلهم بال استثناء«. 
وقال القائد إن بعض مقاتلي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنيـ  
القيادة العامة سلموا السالح إلى مقاتلي املعارضة ودعا آخرين 
إلــــى اتخاذ اخلطوة ذاتها وهدد باغتيال الشــــخصيات املوالية 
لألسد. وتستضيف سورية نحو نصف مليون الجئ فلسطيني 
أغلبهــــم من ابناء من دخلوا البــــالد بعد نكبة عام 1948 وظلت 
تصور نفسها على أنها مدافعة عن الكفاح الفلسطيني ودعمت 

عددا من الفصائل الفلسطينية.

أنقرةـ  أ.ش.أ: شــــددت قوات األمــــن التركية إجراءات األمن 
حول مخيمات الالجئني السوريني في محافظة »هطاي« جنوب 
تركيا. وذكرت صحيفة »زمان« التركية في عددها الصادر امس 
ان الســــلطات قامت بنصب كاميــــرات املراقبة االمنية وانظمة 
الكترونيــــة متنقلة وذلك ملراقبة هذه املخيمات من اخلارج في 
بلدة »يايالداغي« مبحافظــــة هطاي، وذلك مثل املعمول به في 
بعض احملافظات التركية في اطار نظام االمن واملعلومات باملدن 
التركية. وقالت الصحيفة انه مت وضع كاميرات املراقبة ايضا 
في الشوارع واحلارات احمليطة باملخيمات، وتقوم قوات االمن 
بدوريات بالقرب من املخيمات، بينما متت زيادة نقاط املراقبة 

اخلاصة بالشرطة في املنطقة.
كما طبقت الســــلطات االمنية التركية نظام الفحص بأشعة 
»اكس« والتفتيش اجلسماني الذاتي في مدخل احد هذه املخيمات. 
وذكرت مصادر امنية ان تطبيق هذه االجراءات اجلديدة يأتي 
نتيجة لوقوع عــــدد من احلوادث في »هطاي« حيث يوجد بها 
نحو 40% من السكان اتراك من اصل علوي عربي، ولذا تخشى 
احلكومة التركية من وقوع توترات بني الالجئني والسكان احملليني 
رمبا يتحول الى اعمال عنف واضطرابات ولهذا السبب تخطط 
احلكومة ايضا لنقل الالجئني السوريني الى مناطق اخرى تضم 

عددا اقل من العلويني.


