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اجتماع الدوحة املوسع للمعارضة ينطلق اليوم.. واشنطن تؤكد أن ال  إمالءات على املجلس الوطني  
وسيف يروج لـ  »الهيكل اجلديد«: سيمكن الثوار من احلصول على مضادات الطائرات

عواصم ـ وكاالت: أكدت شخصيات سورية معارضة اثر اجتماع 
عقدته في عمان ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار األسد كشرط 

مسبق ألي حوار يهدف الى إيجاد حل غير عسكري في سورية، 
وذلك عشية اجتماع املعارضة السورية املوسعة الذي ينطلق في 

الدوحة اليوم.
وشاركت في االجتماع الذي عقد اخلميس بدعوة من رئيس الوزراء 

السوري املنشق رياض حجاب وحضرته شخصيات بارزة، بينها 
ممثلون عن جماعة اإلخوان املسلمني املنضوية في إطار املجلس 

الوطني السوري، وآخرون غير منتمني الى املجلس مثل رياض سيف 
الذي طرح اسمه أخيرا كرئيس محتمل حلكومة سورية في املنفى.

وأوضح محمد العطري املتحدث باسم رياض حجاب، لوكالة فرانس 
أمس ان »نحو 25 شخصية وطنية سورية شاركت في االجتماع« 

الذي وصفه بأنه »حتضيري لالجتماع املوسع الذي سيعقد في 
الدوحة« اليوم في حضور املجلس الوطني وأطياف اخرى معارضة.
وجاء في البيان الصادر عن االجتماع ان »احلاضرين توافقوا على 
اعتبار رحيل األسد وعصابته عن السلطة الشرط املسبق الذي ال 

تنازل عنه قبل الدخول بأي حوار يهدف الى إيجاد حل غير عسكري، 
هذا اذا كان ذلك ممكنا«.

واتفقوا على »دعم اجليش احلر واحلراك الثوري كأداة شرعية 
إلسقاط النظام املجرم مع التأكيد على وحدة ووطنية السالح«.

وأضاف ان اللقاء »التشاوري« يندرج »في سياق اجلهود الرامية 
لتوحيد جهود املعارضة السورية، لتكون على قدر تضحيات الداخل 
ومالحمه البطولية ولتحصل على التأييد الدولي واإلقليمي والعربي 

الالزم إلسقاط نظام األسد«.
وعبر املجتمعون عن »دعم اجلهود اجلارية حاليا والهادفة إليجاد 

جسد سياسي موحد للمعارضة السورية«.
وأصدر نائب املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني في سورية 

علي صدر الدين البيانوني الذي شارك في االجتماع، من جهته بيانا 
أعلن فيه انه عبر خالل اللقاء عن تأييد اجلماعة »فكرة إيجاد قيادة 

سياسية جامعة للمعارضة السورية، من حيث املبدأ«.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة »احملافظة على كيان املجلس 

الوطني السوري، واال تكون الهيئة اجلديدة بديال عنه«.
كما دعا الى »متثيل القيادة املشتركة للمجالس العسكرية واملجالس 

الثورية« في القيادة اجلديدة، و»إعادة النظر في متثيل احملافظات 
السورية ليكون متوازنا ومتناسبا مع عدد سكان كل محافظة«، وضم 

شخصيات إسالمية الى الهيئة.
ومن املشاركني في االجتماع ايضا املعارض البارز ميشيل كيلو غير 

العضو في املجلس الوطني واألعضاء السابقون في املجلس كمال 
اللبواني وبسمة قضماني وسهير االتاسي واألمني العام السابق 

للمجلس الوطني وائل ميرزا والناشط احلقوقي وليد البني ورضوان 
زيادة وبسام يوسف واحلارس النبهاني عن األحزاب اليسارية واحمد 

العاصي اجلربا ممثال عن العشائر السورية، وغيرهم.
من جهته، قال املعارض رياض سيف لـ »رويترز« إن هناك حاجة 

ماسة إليجاد بديل للنظام.
وأضاف السياسي الليبرالي في املقابلة التي أجرتها معه »رويترز« 

في عمان أن ما يتحدث عنه هو فترة مؤقتة تبدأ بتشكيل قيادة 

سياسية للمعارضة إلى أن جتتمع في دمشق جمعية وطنية متثل كل 
السوريني مبجرد سقوط األسد.

وخالفا للمحاوالت السابقة التي فشلت في صياغة قيادة موحدة 
للمعارضة قال سيف إن اجتماع الدوحة سيكون أكثر شموال 

وسيمثل فيه عدد ضخم من اجلماعات الدينية وجماعات النشطاء 
وسيضم كذلك عددا أكبر من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها 

األسد وزعماء سياسيني أكراد.
ومن بني الشخصيات التي قابلها سيف في عمان رياض حجاب 
رئيس الوزراء السوري األسبق الذي انشق عن النظام وجلأ إلى 
األردن قبل 3 أشهر ويلعب دورا كبيرا في احملاولة اجلديدة التي 

يقودها سيف.
واجتمع أيضا مع سهير اآلتاسي والتي لعبت دورا في تنظيم 

املظاهرات السلمية في بداية االنتفاضة والطبيب كمال لبواني وهو 
سجني سياسي لفترات طويلة وهو اآلن مدافع بارز عن الكفاح 

املسلح.
وقال سيف لـ »رويترز« إن هناك 10 ماليني سوري يحتاجون كل 

شيء من اإلسكان إلى األمن إلى اخلدمات العامة ونظام البد من اتخاذ 
كل إجراء ممكن لإلطاحة به وجتنب مزيد من اخلسائر.

ويقترح سيف تشكيل جتمع مدني جديد من 50 عضوا سيختار في 
وقت الحق حكومة مؤقتة وينسق مع اجلناح العسكري لالنتفاضة.

وقال إن املجلس املقترح سيمثل القوى األكثر فاعلية في الثورة 
وسيكون مقنعا للشعب السوري، مضيفا أن جهودا تبذل إلخضاع 

املعارضة املسلحة لقيادة عسكرية موحدة.

وقال سيف إن االعتراف الغربي والتركي والعربي بالهيكل اجلديد 
للمعارضة سيساعد إمداد املعارضة املسلحة بصواريخ مضادة 

للدبابات والطائرات حلسم املعركة.
وقال سيف إن املجلس املقترح سيضم شخصيات مستقلة مثل 
املثقف السوري صادق جالل العظم مما يضفي عليه مصداقية.

وسيضم التجمع أيضا ممثلني للمجالس احمللية للمعارضة التي تقدم 
خدمات في 14 من محافظات سورية.

في غضون ذلك، تراجعت الواليات املتحدة عن انتقاداتها احلادة 
للمجلس الوطني قبل أيام وقالت انها ال حتاول ان متلي أي خيارات 

بشأن املجلس الوطني السوري املعارض، مؤكدة ان ذلك يعود الى 
الشعب السوري املعني باختيار قيادته.

وذكرت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية فيكتوريا نوالند 
»لقد أيدنا جهود املجلس الوطني السوري ملدة تزيد على العام ولكننا 

واضحون جدا على الصعيدين العام واخلاص مع املجلس الوطني 
السوري. طوال املدة التي كنا نعمل معه كنا نعتقد بانه يحتاج الى 

توسيع متثيله االثني واجلغرافي ليكون ممثال عن املجالس التنسيقية 
احمللية وليعكس القيادة التي برزت داخل املعارضة في سورية«.
وأضافت نوالند »وجهة نظرنا هي ان املجلس الوطني السوري 

ميكن أن يشارك في اجتماع الدوحة ولكننا نريد ان نرى كما يريد 
السوريني أنفسهم ان يروا متثيال أوسع وهذه ليس مسألة متليها 

الواليات املتحدة بل هي مسألة تذكرها الواليات املتحدة واألصدقاء 
اآلخرون لدعم األصوات من داخل سورية التي تقول ان املجلس 

الوطني السوري يحتاج ألن يعكس ما يحدث في سورية«.

معارضو األسد في اجلوالن احملتل 
يشكلون جلنة لدعم الثورة السورية

تركيا تدعو املعارضة السورية 
إلى االحتاد حتت سقف واحد

ضابط سوري منشق يكشف عن وجود 
مجموعة تابعة للنظام تعمل ضمن اجليش احلر

 اعتقال الكاتب السوري املقعد ضاهر عيطة 

رام اهلل – أ.ش.أ: اتفق عدد من سكان القرى 
العربية في اجلوالن السوري احملتل، خالل اجتماع 
عقد مس����اء امس االول في قرية »مجدل شمس« 
شمالي اجلوالن، على تشكيل جلنة متثل املعارضني 

في اجلوالن للنظام السوري احلاكم.
وبدأ املشاركون اجتماعهم بالوقوف دقيقة حدادا 
على أرواح قتلى الثورة السورية منذ اندالعها في 
منتصف مارس 2011 والتي وصفوها بأنها »ثورة 
احلرية والكرامة«،  موضحني أن هدفهم هو توحيد 
الرؤى وتنظيم العمل بش����كل أفضل فيما بينهم 
لتقدمي الدعم الكافي للمعارضة السورية من أجل 

إسقاط نظام الرئيس بشار األسد.
واقترح بعض املشاركني صياغة شبه دستور 
يت����م التوافق عليه بني الش����خصيات املعارضة 
في اجلوالن للنظام السوري، ليحدد صالحيات 
اللجنة التي س����وف متثلهم للتنسيق مع باقي 
قوى املعارضة سواء داخل سورية أو خارجها، 
كما حتدثوا عن أشكال الدعم التي ميكن أن يقدمها 
املعارضون من سكان قرى اجلوالن العربية اخلمس 
احملتلة. من جانبه، اقترح س����لمان فخر الدين، 
الباح����ث في »املرصد« � املرك����ز العربي حلقوق 
اإلنسان في اجلوالن، إنشاء معهد دراسات للثورة 
السورية لبحث حقوق اإلنسان والدميوقراطية 
وغيرها من القضايا السياسية األخرى ذات الصلة 
التي ميكنها مواكبة األحداث التي تشهدها الساحة 

السورية حاليا.
وأشار فخر الدين إلى ضرورة االستمرار في 
األنشطة امليدانية املؤيدة للمعارضة السورية، 

ومن بينها تنظيم املظاهرات ومتثيل الشخصيات 
املعارضة من القرى العربية في اجلوالن احملتل 
والتواصل مع الهيئات املعارضة داخل س����ورية 
وفي اخلارج مثل املجلس الوطني السوري وهيئة 
الدميوقراطي  التغيير  الوطنية لقوى  التنسيق 

السورية.
وأكد أحد املشاركني ضرورة اإلعالن عن موقف 
سكان اجلوالن مما يحدث في سورية والتعبير 
عن تضامنهم ودعمهم للمعارضة السورية، مطالبا 
بنش����ر بيان أس����بوعي صادر عن املعارضة في 
اجلوالن يعبر عن رأيها وموقفها بشأن الوقائع 
اليومية التي تشهدها سورية من عمليات القتل 

والقصف واالعتقال والدمار.
وعقد املعارضون من س����كان القرى العربية 
في اجلوالن الس����وري احملتل اجتماعهم مس����اء 
اجلمعة في مس����رح »عيون« بجمعية اجلوالن 
لتطوير القرى العربية في قرية مجدل ش����مس 

شمالي اجلوالن السوري احملتل.
وتبلغ مساحة اجلوالن 1860 كيلومترا مربعا 
)1% من مساحة سورية(، احتلت إسرائيل 1250 
كيلومترا مربعا منها في حرب يونيو عام 1967 
إال أن سورية استعادت 100 كيلومتر مربع عام 
1974 ويبقى 1150 كيلومترا مربعا حتى اآلن حتت 
االحتالل اإلسرائيلي الذي دمر 132 قرية من إجمالي 
137 قرية عربية في اجلوالن حيث لم يتبق سوى 
قرى: مجدل شمس، ومسعدة، وبقعاثا، وعني قينيا، 
والغجر والتي يعيش فيها حاليا 22 ألف نسمة 

تقريبا، نصفهم في قرية مجدل شمس.

عواص���م � وكاالت: ج���دد وزير اخلارجية 
الترك���ي احمد داود اوغلو ن���داءه للمعارضة 
السورية بضرورة جتمعها حتت سقف واحد 
يضم جميع الشرائح، مؤكدا ان بالده ستواصل 

تقدمي املساعدات االنسانية للمعارضة.
وجاء ذلك اثر اجتماع اوغلو بشكل مفاجئ 
في العاصمة التركية انقرة مع عبد الباسط سيدا 
رئيس املجلس الوطني السوري املعارض وعدد 
من ممثلي املعارضة السورية قبل استعداداتهم 
لالشتراك في قمة قطر العداد هيكلة املعارضة 

السورية حتت سقف واحد.
وذكرت صحيفة »صباح« التركية امس، ان 
داود اوغلو جدد خالل لقائه مع ممثلي املعارضة 
السورية تأكيده على ضرورة توحيد صفوفهم 
حتت سقف واحد، الفتا الى ان الشعب السوري 

هو املسؤول الوحيد عن حتديد مصيره.
وأك���د اوغلو اس���تمرار تركي���ا في تقدمي 

املساعدات االنسانية للشعب السوري.
من جانبه، طلب عبد الباس���ط من اوغلو 

العربية ومناهج  تخصيص معلمني باللغ���ة 
دراسية للطلبة الالجئني السوريني في املخيمات 
الس���ورية ملواصلة تعليمهم. وبدورها ذكرت 
صحيفة »زمان« ان املعارضة السورية اشتكت 
من عدم تقدمي املجتمع الدولي الدعم الكافي لهم 
وأثنوا على دعم تركيا. ويأتي االجتماع في وقت 
اعلن فيه املجلس الوطني السوري املعارض 
من اس���طنبول رفضه تشكيل اي اطار جديد 
للمعارضة السورية يكون بديال عنه وذلك ردا 
على موقف اميركي اعتبر ان املجلس لم يعد 

ميثل كل املعارضني لنظام بشار االسد.
واعتبر املجلس قبل يوم واحد من اجتماع 
موس���ع يعقده في العاصم���ة القطرية ان اي 
حديث عن جتاوز املجلس الوطني او تكوين 
اطر اخرى بديلة ه���و محاولة اليذاء »الثورة 
السورية« وزرع بذور الفرقة واالختالف وان 
هذا االمر »يعد مؤش���را على عدم جدية قوى 
يفترض ان تكون داعمة للشعب السوري في 

مواجهة نظام القتل واالجرام«.

دمشق � أ.ش.أ: كش����ف الضابط املنشق عن 
اجليش السوري عبداحلميد عمر زكريا عن وجود 
مجموعة من عناصر تابعة للنظام تعمل حتت راية 
اجليش السوري احلر. وطالب زكريا في تصريح 
خاص لقناة »اجلزيرة« الفضائية بثته مساء امس  
القادة امليدانيني في اجليش احلر بأن يكش����فوا 

هؤالء والعمل على تطهير اجليش منهم«.
واشار إلى أن هذه املجموعة تقوم بعمليات 

س����لب ونهب وقتل حيث ان ه����ذه االعمال كلها 
تنسب إلى اجليش احلر، الفتا إلى أنه من املمكن 
أن تكون هذه املجموعة قامت بقتل 10 من اجلنود 
النظاميني أمس. وقال متحدثا للمجتمع الدولي 
»اهتزت ضمائرك����م العدام 10 جنود نظاميني؟! 
ملاذ لم تهتز ضمائركم لقتل 50 ألفا من املدنيني 
وأكثر من 100 ألف ش����خص مختف في سجون 

االسد؟!

 بيروت � أ.ف.پ: أوقفت أجهزة األمن السورية 
الكاتب السوري ضاهر عيطة في دمشق اخلميس 
املاضي، بحسب ما أفاد اصدقاء له وكالة فرانس 
برس. ولم تعرف األس���باب وراء توقيف هذا 
الكاتب البالغ م���ن العمر 46 عاما واملقعد، اال 

انه معروف مبواقفه املنتقدة للنظام.
وعيطة روائي وكاتب ومخرج مس���رحي 

وكاتب سيناريو، وقد فاز أخيرا بجائزة أفضل 
نص مسرحي موجه لألطفال مبسابقة التأليف 
املسرحي التي تقيمها »الهيئة العربية للمسرح« 
في الشارقة عن نصه »براءة بحار«. من أعماله 
رواية »حلظة العش���ق األخيرة«، ومسرحية 
»رقص من النجوم«، و»حراس البيئة«، وسواها، 

وهو متزوج وله ولدان.

أعلنوا االنسحاب من قاعدة الدويلة بعد السيطرة عليها مؤقتاً

مقاتلو املعارضة يطلقون معركة حترير مطار تفتناز 
ويستولون على مواقع للجيش السوري في ريف دمشق وإدلب  

ڤيديو يظهر عناصر موالني للنظام السوري يقطعون آذان معارضني

عواص����م � وكاالت: اس����تولى 
مقاتلون معارضون للنظام السوري 
على ثالثة مواقع للجيش النظامي 
في مدينة دوما في ريف دمش����ق، 
وعلى قاعدة للدف����اع اجلوي في 
ادلب ش����مال غرب البالد ما لبثوا 
ان انس����حبوا منها بعد ان غنموا 
الذخائر خوفا من الغارات اجلوية 
التي تلت العملية، بحسب ما ذكر 
املرصد السوري حلقوق االنسان 

أمس.
وتزامن ذلك مع هجوم نفذته 
مجموع����ة من الث����وار والكتائب 
املقاتلة املعارضة على مطار تفتناز 
العسكري في محافظة ادلب ايضا 
منذ صباح أمس، حيث اعلنوا بدء 
عملية السيطرة على املطار الذي 
تنطلق منه معظم الطائرات التي 
تغير على ادل����ب وريفها وكذلك 
حلب وريفها، بحس����ب نش����طاء 

املعارضة.
وقال املرصد في بيان صباحي 
ان »اشتباكات عنيفة بني القوات 
النظامية والكتائب الثائرة املقاتلة 
وقعت في محيط مط����ار تفتناز 
العسكري اثر محاولة مقاتلني من 
الكتائب اقتحام املطار«، واشار في 
وقت الحق الى ان املعارك استمرت 

طوال امس بتقطع.
وحتدثت الهيئة العامة للثورة 
السورية في بيان عن »بدء عملية 
العسكري«،  حترير مطار تفتناز 
وارفقته بأشرطة ڤيديو عدة تظهر 
فيها راجمة صواريخ وهي تقصف 
واصوات انفجارات وتصاعد اعمدة 

دخان ابيض ومقاتلني.
ويق����ول صوت مس����جل على 
احد االشرطة »الثالث من نوفمبر 
2012، ب����دء عملي����ة حترير مطار 
العسكري مبشاركة: لواء  تفتناز 
حطني - ل����واء احل����ق - جتمع 
كتائب السالم – ووحدات من ذي 
قار - درع الثورة - كتائب شهداء 
س����ورية - كتيبتي الباز ومحمد 

الفاحت - جبهة النصرة«.
م����ن جهة ثاني����ة، اكد املرصد 
»سيطرة مقاتلني من كتائب مقاتلة 
عدة على كتيبة الدفاع اجلوي في 
منطقة الدويلة في بلدة س����لقني 
في ري����ف ادلب بعد اش����تباكات 

عنيفة«.
وأوضح مدي����ر املرصد رامي 
عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان املعارضني 
ما لبثوا ان انسحبوا من القاعدة 

بيروت � أ.ف.پ: أظهر ش���ريط 
الس���وري  ڤيديو نش���ره املرصد 
حلقوق االنسان على موقع يوتيوب 
االلكتروني عناصر موالني للنظام 
وهم يقطعون آذان مقاتلني معارضني 
متباهني بعملهم، بينما أظهر شريط 
النار على  آخر عناصر يطلق���ون 
خمس���ة مس���لحني مطلقني عليهم 
ابش���ع النع���وت. وال ميكن التأكد 
من صحة هذين الشريطني اللذين 
يأتيان بعد يومني على نشر شريط 
ڤيديو على يوتيوب يظهر مقاتلني 
معارضني وهم يطلقون النار على 
جنود اسروهم، وهي صور اثارت 

ادانة دولية.
الش���ريطني  ف���ي احد  ويظهر 
اجلديدين رجل بلباس عس���كري 
وه���و يحمل ام���ام الكامي���را اذنا 
بشرية وسكينا، ويضحك، ويقول 
»نريد ان نلقنهم درس���ا، هذه اذن 

العسكرية  عليها خالل عملياتهم 
في مكانها بس����بب صعوبة نقلها 
وعدم امتالكهم الس����الح املناسب 

الستخدامها.
كذل����ك وقعت اش����تباكات في 
محيط مطار النيرب العس����كري 
في محافظة حلب رافقها حتليق 
للطيران احلربي وقصف من القوات 
النظامية على املنطقة، بحس����ب 
املرصد، كما شهدت بعض احياء 

مدينة حلب قصفا واشتباكات.
 وافاد املرصد عن اش����تباكات 
في محيط كتيبة املدفعية في ريف 
مدينة امليادي����ن في محافظة دير 
الزوررافقه����ا قصف م����ن القوات 

النظامية على املنطقة.
وفي ريف دمشق، ذكر املرصد 
ان مقاتلني »من عدة كتائب ثائرة 
سيطروا امس )األول( على قسم 
الش����رطة ومبن����ى البلدية وبرج 
مشفى حليمة التي كانت بني ايدي 
القوات النظامية في مدينة دوما بعد 
اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل 
ما ال يقل عن 21 عنصرا من القوات 
النظامية واس����ر آخرين«، ونقل 
املرصد عن ناش����طني في املنطقة 
انهم »شاهدوا اجلثث على االرض 

في قسم الشرطة والبلدية«.

عبدالرحمن، فان الش���ريط الثاني 
يعود الى فبراير 2012، ومت التقاطه 
في وادي اليرموك في محافظة درعا 
)جن���وب(، واوض���ح عبدالرحمن 
اليه  الذين ارسلوا  الناش���طني  ان 
الشريطني قالوا ان الصور التقطها 
العمليتني على  جنود شاركوا في 
هواتفهم احملمولة، ثم لقوا حتفهم، 
فصودرت هواتفه���م منهم. وقال 
عبدالرحم���ن لوكالة فرانس برس 
»منذ اليوم االول للثورة، قام النظام 
بجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية 
ال حتصى، اال ان هذه اجلرائم ال تبرر 
جرائم مقابلة«.  وكان املرصد نشر 
اخلميس شريط ڤيديو يظهر فيه 
مقاتلون معارضون وهم يضربون 
نحو عشرة جنود مصابني بجروح، 
ثم يطلقون النار عليهم بعد متديدهم 
ارض���ا، قائلني »ه���ؤالء هم كالب 

وشبيحة االسد«.

وظه����رت في ش����ريط ڤيديو 
نش����ره ناش����طون على ش����بكة 
االنترنت صورة لصاروخ ضخم 
في ارض القاعدة، وصور لسيارتني 
معدتني حلمل الرادارات منخورتني 

بالرصاص ومدمرتني.
واش����ار صوت مس����جل على 
الشريط الى ان »لواء درع هنانو 
وكتائب احرار الشام ولواء التوحيد 

وغيرها شاركت في العملية«.
ويبق����ي املقاتلون املعارضون 
اجماال الصواريخ التي يحصلون 

ويقترب احدهم من اجلثث ويقطع 
اذن احداها. ويناديه احدهم »نظامي 
ال تلع���ب بها«، بينم���ا يقول آخر 
»اعطها للكالب«، ويتخلل الشريط 
كالم ناب وش���تائم.واوضح مدير 
املرصد السوري رامي عبدالرحمن 
ان الشريط صور في ريف الالذقية 
)غرب( في يوليو املاضي، وانه لم 
يحصل عليه اال باالمس، فنش���ره 
على الفور. ويصور الشريط الثاني 
ومدته عش���ر دقائق رجاال بلباس 
مدني وعسكري يطلق احدهم النار 
اكثر من م���رة لتصفية رجل على 
االرض، وتظه���ر الى جانبه جثث 
اربعة رج���ال آخري���ن، ويتباهى 
احده���م بان���ه »أنزل اخلمس���ة«. 
ويقول آخر »هؤالء هم املسلحون 
الكالب واالجناس«، مضيفا »نريد 
ان نصورهم مع سالحهم ولتنفعهم 
)قناتا( اجلزيرة والعربية«. وبحسب 

الواقعة في منطقة جبلية، »بسبب 
صعوبة االحتف����اظ بها خوفا من 
س����الح الطيران احلربي الذي ما 
لبثت قوات النظام ان جلأت اليه 

لقصف القاعدة ومحيطها«.
واك����دت الهيئة العامة للثورة 
الس����ورية من جهته����ا ان »قوات 
اجليش احلر س����يطرت بش����كل 
كامل على قاعدة الدويلة العسكرية 
للدفاع اجلوي وغنمت ما حتتويه 
من أس����لحة وذخائر بعد حصار 

طويل« بينها مضادات طائرات.

كلب«، وبالقرب منه، س���بع جثث 
على االرض مغطاة بالدماء، وسط 
مجموعة رجال باللباس العسكري، 

)ا.پ( جانب من الدمار الذي خلفه قصف منطقة كرم اجلبل في حلب أمس األول    

)ا.ف.پ( صورة عن ڤيديو من جوال أحد اجلنود النظاميني يصور قطع زمالئه ألذن معارض  

سوري يقتل زوجته إلثبات والئه لألسد
دمشق ـ د.ب.أ: اتهمت ناشطة سورية مناهضة لنظام 

الرئيس السوري بشار األسد تدعى لبنى مرعي والدها 
بقتل والدتها إلثبات حسن نيته جتاه النظام. وما مييز 

الناشطة لبنى )21 عاما( أنها من الطائفة العلوية التي 
ينتمي إليها الرئيس السوري بشار األسد وهربت من 

سورية في شهر اغسطس املاضي بعد ان اصبحت 
مالحقة من اجهزة املخابرات السورية، وتقيم حاليا 
في مدينة اسطنبول في تركيا. وفي شهر سبتمبر 

املاضي اختطفت والدة لبنى واتهمت الناشطة الشابة 

والدها مبساعدة رجال األمن السوريني على اختطافها 
للضغط عليها من اجل العودة وتسليم نفسها ألجهزة 

املخابرات. ونعت مرعي امس األول والدتها عبر 
صفحتها الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« واتهمت والدها جودت كامل مرعي بأنه 

قتلها إلثبات حسن نيته جتاه النظام.
وسرعان ما تناقل مئات من الناشطني السوريني 
اخلبر، ومت تأسيس صفحة خاصة لذكرى والدة 

الناشطة الشابة.


