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جتدد القصف اجلوي واملدفعي على عدة مدن.. وإسقاط »ميغ« في دير الزور

اجليش احلر يسيطر على سراقب ويقطع طريقني إلمداد حلب 
ومظاهرات تعم سورية في جمعة »داريا أخوة الدم والعنب«

عواص����م � وكاالت: أعلن����ت 
املعارضة السورية حتقيق تقدم 
ميداني جديد بسيطرة ثوارها على 
مدينة سراقب االستراتيجية بريف 
ادلب، في وقت خرجت عش����رات 
املظاهرات في جمعة »داريا اخوة 
الدم والعنب.. نحو حتقيق عدالة 
دولية«، وذل����ك للمطالبة بإجراء 
حتقي����ق دولي حول املجازر التي 
ترتكبها القوات الس����ورية والتي 
كانت أشنعها مجزرة داريا. وقد 
امتدت هذة املظاهرات من عمودا 
في محافظة احلس����كة حتى إبطع 
وداعل في درعا مروراً بإدلب وحماة 
وحمص وحلب واريافها. وما بني 
تقدم ميداني ومظاهرات مناهضة، 
اس����تمرت الطائ����رات الس����ورية 
واملدفعي����ة الس����ورية في قصف 
العديد م����ن املدن الثائرة حاصدة 
أكثر من 70 مدنيا، بحسب املعارضة 

السورية.
إلى ذلك، قال املرصد السوري 
حلقوق اإلنس����ان أمس إن قوات 
الرئيس الس����وري بش����ار األسد 
انسحبت من آخر قواعدها قرب بلدة 
سراقب بشمال البالد مما يضعف 
من قدرتها على قتال قوات املعارضة 

في حلب اكبر مدن البالد.
وتقع س����راقب عل����ى تقاطع 
الرئيسيني  الس����ريعني  الطريقني 
املؤدي����ني الى حلب وس����يصعب 
االنسحاب على القوات احلكومية 
تعزيز الصفوف أو إرسال اإلمدادات 
الى حلب، حيث تقاتل قوات األسد 
قوات املعارضة للسيطرة عليها 

منذ أواخر يوليو.
وقال املرصد إن القوات السورية 
انسحبت من الويس شمال غربي 
سراقب مما جعل البلدة واملناطق 
احمليطة »خارج نطاق سيطرة قوات 

النظام متاما«.
وتقع س����راقب عل����ى بعد 50 
كيلومت����را جن����وب غربي حلب 
عند نقطة التقاء الطريق السريع 
الرئيسي بني شمال سورية وجنوبها 
الذي يربط حلب بدمشق وطريق 
آخر يربط حلب بالالذقية املطلة 

على البحر املتوسط.
وستكون اي قوافل تستخدم 
الطرق السريعة من دمشق او البحر 
املتوسط معرضة لهجمات مقاتلي 

املعارضة.
وقال رام����ي عبدالرحمن مدير 
املرصد إن هذا سيضطر اجليش 
الستخدام الطرق الريفية او ارسال 
اإلمدادات على طريق خطر من الرقة 

في الشرق.
من جهة أخ����رى، أفاد املرصد 
الس����وري حلقوق االنس����ان بأن 
اشتباكات عنيفة دارت بني القوات 
النظامية ومقاتلني من عدة كتائب 
في محيط معسكر وادي الضيف 
قرب مدينة معرة النعمان مبحافظة 

اقتحام املنطقة، بحس����ب شبكة 
شام االخبارية. وفي حمص، جتدد 
القصف باملدفعية الثقيلة على حي 
دير بعلبة واملزارع الشرقية للحي، 
كما جتدد القصف باملدفعية الثقيلة 

على مدينة الرسنت.
وقام الطيران املروحي بقصف 
بلدات حوش حجو وبلدة البويضة 

الشرقية بريف القصير.
ودوت أصوات انفجارات هزت 
القصور وطريق حلب في  أحياء 
مدينة حماة وس����ط انتشار أمني 

كثيف في املنطقة.
وطال قصف الطيران احلربي 
بلدة الشعيطات ومدينة امليادين 
التابعة حملافظ����ة دير الزور، كما 
جتددت االش����تباكات العنيفة في 
محيط مدفعية بادية امليادين بني 
اجليش احلر وجيش النظام. وقد 
أعلن الثوار اسقاط طائرة من طراز 
ميغ في قرية املوحس����ن في دير 

الزور.
وامتد قصف املدفعية الثقيلة 
الى أحياء مخيم النازحني وطريق 
الس���د بدرعا احملطة. وش���مل 
مدين���ة داعل وغباغ���ب. كذلك 
ش���نت قوات النظام، حملة دهم 
وحرق للمن���ازل واعتقاالت في 
قرى بكاس وشيرقاق بريف احلفة 
الالذقية وقصف  في محافظ���ة 
الطيران املروح���ي قرى ناحية 
كنس���با ومنطقة مصيف سلمى 
وقراها وبلدة الناجية. وانهمرت 
الصواريخ وطلقات الرشاشات من 
الطيران احلربي على بلدات الكرين 
واملشيرفة بريف الطبقة الغربي 

التابعة حملافظة الرقة.

الطيران احلربي حي الشيخ جنار 
وتعرضت أحياء باب النصر وتراب 
الغرباء وقسطل مشط واملعادي 
لقصف باملدفعية، بحسب شبكة 
ش����ام االخبارية، التي نقلت عن 
نشطاء تأكيدهم أن قصف الطيران 
احلربي طال ايضا مدينة دير حافر، 
كما جتدد القصف باملدفعية الثقيلة 
على مدن وبلدات كفرناها واألتارب 
وجبرين. في غضون ذلك شهدت 
العاصمة دمشق أمس انفجارا هز 
حي الزاهرة تاله تصاعد للدخان 
من مكان التفجير. وقد أعلنت وكالة 
األنباء السورية )سانا( عن جرح 16 
شخصا في انفجار عبوتني ناسفتني 
قرب حديقة الزاهرة اجلديدة في 

إحدى ضواحي دمشق.
وقال مصدر رسمي سوري في 
تصريح ل� »س����انا« إن مسلحني 
فجروا عن بعد عبوة ناسفة زرعوها 
في س����يارة خلف مبنى العيادات 
الشاملة وبعد جتمع املارة ووصول 
طواقم اإلسعاف مت تفجير عبوة 
ناسفة ثانية في املكان ما أدى إلى 
إصابة 16 مواطنا. وأضاف املصدر 
ان االنفجار الثاني أدى الى إصابة 
عدد من املواطنني بجروح مختلفة 
بينهم ممرض وس����ائق س����يارة 
اسعاف وصال الى املكان إلسعاف 

املصابني.
كما قصف����ت املدفعية الثقيلة 
الطيران  مزارع رنكوس وقصف 
احلربي مدن دوما وحرستا وزملكا 
وعدة مناطق في الغوطة الشرقية 
وسط اشتباكات عنيفة في دوما 
وحرس����تا وعربني ب����ني اجليش 
الذي حاول  النظام  احلر وجيش 

ادلب شمال سورية. وذكر املرصد، 
في بيان نقلته »د.ب.أ« أمس، أن 
الطائرات احلربي����ة قصفت بلدة 
محمبل وقريتي قرية سلة الزهور 
وتل أعور بريف جس����ر الشغور 
بإدلب. وأضاف املرصد أن »معلومات 
وردت عن خسائر بشرية نتيجة 

االشتباكات والقصف«.
من جهتها، قالت صفحة الثورة 
السورية على االنترنت ان اجليش 
احلر سيطر على القلعة األثرية في 

بلدة حارم بريف ادلب ايضا.
النظام بقصف  ق����وات  وردت 
املناطق املدني����ة اآلهلة مما أوقع 

العشرات بني قتلى وجرحى.
وف����ي حلب القريب����ة، قصف 

صورة بثها الناشطون على االنترنت ملظاهرة حاشدة في داريا أمس

األمم املتحدة: ڤيديو قتل اجلنود السوريني قد ميثل جرمية حرب

املجلس الوطني يحض مقاتلي املعارضة 
على »محاسبة« من ينتهك حقوق اإلنسان

احلكومة السورية تطلب شراء
 الكهرباء من تركيا مجددًا

طبيب متهم بخطف مصور بريطاني 
في سورية ميثل أمام القضاء في لندن

مقتل مسؤولة عسكرية كردية كانت 
محتجزة لدى مقاتلني معارضني في حلب

معلومات غير مؤكدة عن العثور على آثار للسم 
في رفات الرئيس التركي السابق أوزال

عواصم ������ أ.ف.پ - رويترز: حض املجلس 
الوطني الس����وري امس مقاتلي املعارضة على 
محاسبة كل من ينتهك حقوق اإلنسان، غداة إقدام 
مقاتلني على تنفيذ إعدام ميداني في حق جنود 

نظاميني اسروهم في شمال البالد.
وقال رئيس جلنة حقوق اإلنسان في املجلس 
رديف مصطفى، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
برس ردا على سؤال عن مقتل اجلنود العشرة على 
أيدي مقاتلني معارضني بحسب ما اظهر شريط 
ڤيديو نشر على شبكة اإلنترنت، نحض اجليش 
السوري احلر واحلراك الثوري على األرض على 

محاسبة كل من ينتهك حقوق اإلنسان. 
م����ن جهته قال مكت����ب األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان أمس إنه يجب التحقق من صحة التسجيل 
لكن����ه ميثل فيما يبدو جرمية حرب يجب إجراء 

محاكمة بشأنها.
وقال روبرت كولفيل املتحدث باس����م مكتب 
األمم املتحدة حلقوق االنسان في إفادة صحافية 
»على غرار تس����جيالت الڤيديو األخرى من هذا 

النوع فإن م����ن الصعب التحقق من صحة األمر 
على الفور على صعيد املوقع ومن هم املتورطون. 
يجب أن نفحص هذا بعناية، سيتم فحص األمر 

بعناية«.
واستطرد قائال: »لكن املزاعم تفيد بأن هؤالء 
كانوا جنودا لم يعودوا مقاتلني. وبالتالي فإن في 
هذه املرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه 

جرمية حرب أخرى«.
وأظهرت لقطات الڤيديو ان البعض أطلق عليه 

الرصاص بعد ان استسلم.
وعاملهم مقاتلو املعارضة بقسوة ووصفوهم 
بأنهم »كالب األسد« في إشارة الى الرئيس بشار 
األس����د قبل ان يطلقوا عليهم الرصاص مرة تلو 

األخرى وهم راقدون على األرض.
وأضاف كولفيل: »لألسف هذه قد تكون األحدث 
في سلسلة عمليات إعدام موثقة خارج ساحات 
القضاء من جانب فصائل املعارضة وأيضا القوات 
احلكومية وجماعات تابعة لها مثل الشبيحة« في 

اشارة الى ميليشيا موالية للحكومة.

أنقرة � يو.بي.أي: قال وزير الطاقة واملوارد 
الطبيعية التركي تانر يلديز أمس إن احلكومة 
السورية طلبت من شركات تركية تزويدها 

بالكهرباء.
ونقلت وكالة أنباء »األناضول« عن يلديز 
قوله ف���ي املؤمتر الصحاف���ي الذي نظمته 
شركة البترول التركية بعنوان »الطاقة في 
تركيا في عامها العاشر« إن شركات خاصة 
تركية تلقت طلبا مجددا من جهات رسمية 
س���ورية للحصول على الطاقة الكهربائية 

من تركيا.
وسبق ليلديز أن أعلن في تصريح صحافي 
على هامش مؤمت���ر الطاقة التركية الثالث 
مطلع الشهر املاضي أن سورية توقفت عن 
شراء الكهرباء، مبديا استعداد حكومة بالده 

بيعها لها إذا رغبت في ذلك مجددا.
في سياق متصل، أعلنت السلطات التركية 

أمس أن عدد الالجئني السوريني على األراضي 
التركية جتاوز 110 آالف الجئ.

ونقلت وكالة أنباء »األناضول« التركية عن 
بيان ملديرية إدارة الطوارئ والكوارث التابعة 
ملكتب رئاسة الوزراء التركي أن عدد الالجئني 
السوريني في تركيا يبلغ حاليا 110 آالف و649 

الجئا فروا من القتال في بالدهم.
وذك���ر البيان أن 155662 س���وريا فروا 
إلى تركيا ولك���ن 45013 عادوا الى ديارهم. 
والثالثاء كان عدد الالجئني الس���وريني في 

تركيا 107800 الجئ.
وأش���ار البيان إلى أن هناك 5 مخيمات 
لالجئني السوريني في أقاليم هطاي واثنني في 
شانلورفا و3 في غازي عنتاب وواحدا في كل 

من العثمانية وكهرمان ماراس وكيليس.
ويجري تقدمي املعونات واملؤن واخلدمات 

الصحية واالجتماعية لالجئني.

لندن � كونا: ذكرت مصادر قضائية امس أن 
طبيبا متهما بخطف مصور صحافي بريطاني في 
سورية سيمثل أمام احملكمة في لندن في يونيو 
من العام املقبل. وكان ش����اج اإلسالم )26 عاما( 
الذي درس الطب في مستشفيني بلندن مثل أمام 
احملكمة اجلنائية املركزي����ة في أولد بيلي امس 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجن بيلمارش 
جنوب لندن على خلفية اتهامات بخطف البريطاني 
جون كانتلي باإلضافة إلى الصحافي الهولندي 

يورون اورليمانز.
واتهمت احملكمة الطبيب البريطاني باالنتماء 
إلى جماعة متطرفة احتجزت كانتلي الذي عمل 
في العديد من الصحف بينها صحيفة »صنداي 
تاميز« بجانب الصحافي اورليمانز حوالي أسبوع 

في سورية. واعتقل شاج اإلسالم الذي ينحدر من 
ستراتفورد بشرق لندن في مطار هيثرو الشهر 
املاضي لدى عودته إل����ى اململكة املتحدة برفقة 
زوجته وطفلته التي تبلغ من العمر عاما واحدا 

على منت رحلة قادمة من مصر.
وقال االدعاء إن ش����اج اإلسالم متهم بالعمل 
كطبيب ف����ي جماعة جهادية خطفت الصحافيني 
واحتجزتهما في معسكر في سورية في الفترة 

من 17 وحتى 26 يوليو املاضي.
وجرى جتديد حبس الطبيب البريطاني على 
ذمة التحقيق حتى جلس����ة إجرائية تعقد في 12 
ابري����ل فيما قررت احملكمة ب����دء محاكمته التي 
يتوقع أن تس����تمر ستة أسابيع في اخلامس من 

يونيو املقبل.

بيروت � أ.ف.پ: قتل����ت قائدة وحدة كردية 
مس����لحة في مدينة حلب في شمال سورية بعد 
اسبوع على احتجازها على ايدي مقاتلني معارضني، 
بحسب ما ذكر املرصد السوري حلقوق االنسان 

ومصدر كردي امس.
وقال املرصد في بيان »استشهدت فجر اليوم 
اجلمعة )امس( شاهة علي عبدو املعروفة باسم 
نوجني ديريك، قائدة احدى وحدات حماية الشعب 
الكردي التابعة حلزب االحتاد الدميوقراطي )اجلناح 
السوري حلزب العمال الكردستاني في تركيا(، 
وذلك بعد اسبوع على اسرها من قبل مجموعة 
مقاتلة معارضة«. وحزب االحتاد الدميوقراطي 
الكردي معارض للنظام الس����وري، اال انه يتخذ 
موقف احلياد في املعارك اجلارية في حلب منذ 
اكثر من ثالثة اشهر بني القوات النظامية واملقاتلني 
املعارضني. وتتولى وحدات حماية الشعب، وهي 
اجلناح املس����لح للحزب، الدفاع عن االحياء ذات 

الغالبية الكردية في حلب.
وأوضح املرصد ان نوجني ديريك )42 عاما( 
خطفت عندما كانت »تقوم بتسليم جثث مقاتلني 

معارضني سقطوا خالل االشتباكات التي وقعت 
اجلمعة املاضي عند اطراف حي االش����رفية في 
حلب بني مقاتلني معارضني وآخرين من وحدات 
حماية الش����عب الكردي« واسفرت عن مقتل 32 
شخصا، بحسب املرصد السوري، واشار الى ان 

حزبها »تبلغ اليوم مقتلها«.
وأوضح اعالمي متابع للملف الكردي � السوري 
روجهاد خليل ان ديريك هي قائدة وحدات حماية 
الش����عب في حيي األش����رفية والشيخ مقصود 
)شمال حلب( ومسؤولة عن التواصل مع مسلحي 

املعارضة.
واوضح خليل ان املقاتلة الكردية كانت »في 
مهمة تسليم جثتني وأسيرين من مسلحي املعارضة 
بعد االشتباكات التي وقعت بني اللجان الكردية 

واملسلحني« املعارضني للنظام.
ونقل مراس����ل وكالة فرانس برس عن سكان 
اكراد ان نوجني ديري����ك كانت توجهت الى حي 
بني زيد الذي تسيطر عليه عناصر كتيبة صالح 
الدين وجبهة النصرة االس����المية املتطرفة، من 

اجل القيام بعملية التسليم. 

إسطنبول � د.ب.أ: رفض معهد تركي متخصص 
في الطب الش����رعي تأكيد صحة تقارير حتدثت 
عن العثور على آثار للتسمم في رفات الرئيس 

التركي األسبق تورغوت أوزال.
وقال هالوك إنس رئيس معهد الطب الشرعي 
الذي يش����ارك ضمن مجموعة م����ن اخلبراء في 
تشريح رفات الرئيس األسبق أوزال، في تصريحات 
حملطات تلفزيونية تركية امس إن التقرير حول 

مالبسات الوفاة لم يختتم بعد.
وذكر إنس أن نتائج التشريح سيتم عرضها 
على االدعاء العام في أنق����رة الذي كلف بإجراء 
التش����ريح. وكانت صحيفة »بوجون« التركية 

ذك����رت امس أن احملققني عث����روا على آثار ملادة 
االستركنني السامة خالل تشريح رفات الرئيس 
األسبق بعد 20 عاما من وفاته. وال يوجد تأكيد 

رسمي حتى اآلن لتقرير الصحيفة.
ويجري االدعاء العام التركي حتقيقات حول 
االش����تباه في اغتيال أوزال، بعدما حتدث شهود 

عن مالبسات مشبوهة لوفاته.
وقد توفي أوزال في أبريل عام 1993، وأعلن 
حينها أن س����بب الوفاة أزمة قلبية. ومت إخراج 
رفات أوزال من قبره في أكتوبر املاضي، والتزال 
أجزاء من جثمانه متبقية، حسبما ذكرت تقارير 

إعالمية.

حتقيق

دمشق ـ أ.ش.أ: في خضم األزمة الكبرى التي تشهدها 
سورية.. يعاني السوريون من خمس أزمات خانقة 

تعتصرهم منذ شهور، ثالث أزمات منها تتعلق بالطاقة 
تضاف إليها أزمة أسعار املواد االستهالكية التي آثارها 

تغطي على أي أزمة أخرى، هذا باالضافة الى األزمة الكبرى 
التي تواجه السوريني منذ شهر مارس من العام املاضي أال 

وهي عدم اإلحساس باألمان.
ثالث من هذه األزمات املتالحقة في مجال تأمني الطاقة، 
أوالها مشكلة الكهرباء فهناك عجز كبير ليس في تأمني 

حاجات املواطنني اليومية من الطاقة الكهربائية املنزلية، بل 
تعدى األمر ذلك ليصل إلى الفشل في وضع برنامج تقنني 
يضمن العدالة واملساواة بني احملافظات من جهة، واملناطق 

والقرى في احملافظة ذاتها من جهة ثانية، فضال عن 
االختالف بني شارع وآخر في املنطقة ذاتها بعدد ساعات 

التقنني، والذي يبدأ من 3 ساعات وينتهي بـ 12 ساعة تقنني 
على مراحل، وكثيرا ما اعتذر وزير الكهرباء عن ذلك.

واليزال وزير الكهرباء السوري يؤكد أن خروج نحو 2600 
ميغاواط من اخلدمة، ينعكس سلبا ـ بكل تأكيد ـ على مدى 

قدرة الوزارة على تأمني الطاقة للمواطنني، فضال عن تنامي 
الطلب، وارتفاع نسبة الفاقد الفني إلى مستويات غير 

مسبوقة، قبل هذه األزمة أيضا، وعدم قدرة وزارة الكهرباء 
على حلها، وبالتالي فإن قضاء نصف يوم بال كهرباء 

يصبح أمرا اعتياديا مع الزمن إال أن املواطن السوري لم 
يستطع التكيف مع حياته اجلديدة.

وجاء البنزين ليشكل أزمة جديدة تثقل كاهل املواطن 
السوري، حيث رفعت احلكومة أسعاره في نهاية شهر 

ديسمبر من العام املاضي، بزيادة خمس ليرات على كل 
ليتر، فأصبح سعر الليتر العادي 50 ليرة، واملمتاز 55 ليرة 

)حوالي دوالر تقريبا(، إال أن البنزين اختفى من محطات 
الوقود، والتركيز كليا على نقله بريا، إال أن االحداث 

اجلارية واالشتباكات منعت وصول البنزين من خالل 
الصهاريج، وأيا كانت املبررات، فهناك أزمة، يضاف إليها ما 
يقال حاليا عن وجود تهريب أيضا لهذه املادة نتيجة فارق 

السعر.
ولم يخرج الغاز عن نظرائه مصادر الطاقة األخرى غير 
املتجددة، فأزمة الغاز يتعرض لها املواطن السوري منذ 

شهور مضنية، وقاتلة أحيانا، ومثيرة للتساؤل، عن 
األسباب التي جعلت مادة رئيسية، مفقودة من األسواق، 
ويرتفع سعرها عاليا، نتيجة خلق سوق سوداء واجتار 
غير مشروع باملادة، وتركت احلكومة املسألة تتفاقم.. 

ورغم أن احلكومة رفعت سعر اسطوانة الغاز )االستخدام 
املنزلي( في شهر ديسمبر من العام املاضي إلى 400 ليرة 

)حوالي 8 دوالرات( بدال من 250 من أرض املوزع، إال 
أن األزمة انفرجت ملدة أيام فقط لتعود بعدها من جديد 

ويصل سعر االسطوانة في السوق السوداء الى ألفي ليرة 
)حوالي 40 دوالرا( والذي يريد االسطوانة بالسعر الرسمي 

عليه ان يسجل اسمه لدى املستودع القريب من بيته ثم 
يعود ليسأل بعد شهرين.

فيما تأتي أهم األزمات التي حتيط باملواطن السوري 
وتعتصره أال وهي »أزمة أسعار املواد االستهالكية«، 

وحتليقها عاليا، بل وصلت إلى حدود جنونية، وميكن 
القول إن األسعار انفلتت من عقالها، وجتاوز ارتفاعها 

نسبة 200% خالل الشهور القليلة املاضية، واملواطن هو 
الوحيد الذي يخسر، ويدفع من جيوبه.

5 أزمات تعتصر السوريني.. فقدان األمان وارتفاع األسعار والكهرباء  والبنزين والغاز

شائعات حول صحة بوتني في روسيا.. وإصابته تلغي زياراته للخارج
أ.ف.پ: تتح����دث   � موس����كو 
ش����ائعات عديدة في روسيا عن 
الوضع الصحي للرئيس فالدميير 
بوتني الذي أرجأ زيارات عدة الى 
اخلارج في األسابيع األخيرة ولم 
يعد يغادر مقر اقامته قرب موسكو، 
وذلك على ما يبدو بسبب تداعيات 

جرح قدمي في عموده الفقري.
ونقلت صحيفة فيدوموستي 
الروس����ية عن مصادر قريبة من 
الكرملني أم����س األول ان الرئيس 
الروس����ي الذي يبدو منذ سنوات 
مبظهر الرجل القوي والرياضي، 
يعاني من »جرح قدمي« في العمود 
الفقري »تفاقم خالل ممارس����ته 
الطي����ران الش����راعي املعلق« في 

سيبيريا مطلع سبتمبر.
وقال����ت الصحيف����ة نقال عن 
اح����د هذه املص����ادر ان »الرئيس 
يخض����ع حالي����ا لع����الج وقائي 

واألطباء يوصونه باالمتناع عن 
كل الرح����الت التي تعتبر مضرة 

لعموده الفقري«.
وكت����ب مدون عل����ى »تويتر« 
ساخرا ان »بوتني ميكنه حتريك 
عينيه والبلع اي انه يواصل عمله 
بطريقة فاعلة«. وكان بوتني الذي 
يقوم مبا بني رحلتني وأربع رحالت 
شهريا في روسيا وبزيارات عديدة 
الى اخلارج، يقوم في أكتوبر برحلة 
الى س����يبيريا حيث كان يفترض 
ان يدش����ن حقال مهم����ا للغاز هو 
بوفاننكوفسكوي في شبه جزيرة 
يامال، كما نقلت في حينه وكالة 
فيدوموستي عن مسؤول في شركة 
احملروقات. وأضافت الصحيفة ان 
بوتني ومنذ مطلع أكتوبر املاضي 

»أوقف رحالته الى اخلارج«.
وق����د أرجئ����ت ال����ى اخلامس 
الدول  من ديس����مبر قمة لرابطة 

املستقلة )التي تضم دول االحتاد 
السوفييتي السابق باستثناء بلدي 
البلطيق وجورجيا(، كانت مقررة 
في االول من نوفمبر اجلاري في 

تركمانستان.
وقالت وس����ائل اعالم محلية 
ان زي����ارات لبوتني ال����ى بلغاريا 
والهن����د وتركيا أرجئت ايضا الى 

ديسمبر.
وأكد دميتري بيسكوف الناطق 
باس����م بوتني ان الرئيس يعاني 
من جرح رياضي بس����يط بعدما 
شوهد رجل روسيا القوي يعرج 
خالل قمة آسيا احمليط الهادئ في 
فالديفوس����يتوك بأقصى الشرق 

الروسي في سبتمبر.
اال ان بيسكوف نفى ان تؤثر 

هذه االصابة على عمل الرئيس.
انترفاكس أمس  وقال لوكالة 
األول ان »تأكيدات كهذه ال اساس 

لها كل رياضي يعاني من إصابات 
كثيرة لكنها ليست سببا لتوقفه 
عن العم����ل«. وبوتني الذي يحمل 
حزاما أس����ود في رياضة اجلودو 
لطاملا حرص على اظهار نفس����ه 
مبظهر الرجل القوي، اذ سبق وان 
نش����رت له صور ظهر فيها عاري 
الصدر على ظه����ر جواد او يقود 
طائرة الخم����اد احلرائق او حتى 
سيارة فورموال واحد، ولكن منذ 
مطلع اكتوبر لم يعد يغادر اال فيما 
ندر مقر اقامته في نوفو � اوغاروف 

قرب موسكو.
وتعود آخر زي����ارة علنية له 
في روسيا الى الرابع من أكتوبر 
اوليانوفسك،  الى منطقة  وكانت 
في حني ان زيارت����ه األخيرة الى 
اخلارج كانت الى طاجيكستان في 
اخلامس من الشهر نفسه، بحسب 

املوقع االلكتروني للكرملني.

ومنذ 12 أكتوبر لم يتوجه بوتني 
حتى الى الكرملني، على الرغم من 
انه مقره الرسمي كرئيس للبالد، 
بحسب املوقع نفسه الذي يغطي 
في إحدى صفحاته كل النشاطات 
اليومية للرئيس. ولكن بيسكوف 
عزا س����بب عدم توجه بوتني الى 
الكرملني ال����ى ان الرئيس يفضل 
البقاء خارج العاصمة كي ال يزيد 
زحمة السير فيها، وهو امر يعاني 
منه ابناء موس����كو كثيرا بسبب 
اإلجراءات األمنية املش����ددة التي 
تتخذ في كل مرة يتوجه فيها املوكب 

الرئاسي من مكان الى آخر.
ولكن ه����ذا التبري����ر ال يقنع 

الروس على ما يبدو.
وفي هذا كتب املدون سترانيك 
� اس: »ال اعتقد ان اصابته مميتة، 
ولكن اذا لم يشف سريعا فيتوجب 

عليه االستقالة«.

روسيا تنتقد الدعوات األميركية 
لتشكيل حكومة في املنفى

موسكو ـ كونا: انتقدت روسيا االحتادية أمس الدعوات األميركية 
لتشكيل حكومة سورية في املنفى واعتبرتها منافية التفاقية جنيڤ 

حول سورية.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش 

في بيان ان هذه الدعوات تشجع املعارضة السورية على مواصله 
النهج الرامي الى إسقاط النظام السوري.

ودعا لوكاشيفيتش األطراف الدولية املعنية الى االلتزام باتفاقية 
جنيڤ التي صاغتها مجموعة العمل في جنيڤ يونيو املاضي 

وإقناع املعارضة السورية باالنخراط في حوار مع السلطات هناك.
وجدد تأكيد عزم بالده على مواصلة العمل لتحقيق التسوية 

السلمية في سورية من قبل السوريني انفسهم مبا في ذلك عن 
طريق إعطاء ضمانات جلميع األقليات الدينية واالثنية هناك.


