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مدير املكتب اإلعالمي للمجلس يؤكد أن معنويات الثوار في السماء ومصممون على إسقاط األسد

سرميني لـ »األنباء«: اجتماعات الدوحة ستناقش »املبادرة الوطنية« 
واملجلس الوطني يرحب بأي تشكيل سياسي يدعم الثورة

يخفيه وكل االتهامات للمجلس 
ماليا هي إشاعات يستفيد منها 
النظام. ونحن كأعضاء مجلس 
وطن���ي نعل���م أين ص���رف كل 
قرش، وإننا لم نتسلم وال فلسًا 
لنا، ونحن ف���ي حالة اجتماعية 
سيئة ألننا أخذنا قرارا بأننا لن 
نتسلم وال فلس نتيجة لشعورنا 
باملسؤولية الواجبة علينا لتقدمي 
جهدنا ووقتن���ا فهناك من يقدم 

روحه وكل ما ميلك.
على صعيد العمليات امليدانية 
شدد على ان الروح املعنوية لدى 
الثوار عالية جدا وانهم مصممون 
ولن يتراجعوا عن إسقاط النظام. 
واجليش احلر يحقق تقدما ميدانيا 
رغم كل احلالة اإلجرامية ورد الفعل 
العنيف للنظام، وأي نقطة يتم 
السيطرة عليها من قبل اجليش 
السوري احلر ال يستطيع جيش 
االسد اس���تعادتها وامنا يعتمد 
بشكل اساسي على الطيران في 

قصف املدن والقرى.
وأضاف نح���ن لدينا مناطق 
محررة ولكن ليس لدينا مناطق 
آمن���ة ألن النظام يس���تطيع ان 
يقصف بآلته العس���كرية سواء 
بالطيران او باملدفعية اي ش���بر 

من االراضي السورية.
ووجه سرميني لوما للداعمني 
كأفراد او مؤسسات او حتى دول، 
وهناك الكثير من الشعب السوري 
الذي يبحث اليوم عن لقمة اخلبز، 
وعندما يس���مع هؤالء بأن دوال 
تبرعت مبئات املاليني فهو يشعر 
باأللم العتقاده ان املعارضة تقبض 
املاليني ف���ي حني ان األرقام التي 

تعلن ليست أرقامًا حقيقية.
فعندما يعلن األميركان مثال 
تبرعهم مببلغ 175 مليون دوالر 
للمعارضة، يعتقد الناس ان هذه 
املاليني قد سلمت نقدا للمعارضة 
وهناك من س���رقهم، في حني ان 
ال���دول حتم���ل كل املصاري���ف 
والتنقالت والدعم اللوجيس���تي 
وحتى الدورات التدريبية وتضعها 

حتت بند التبرعات.
أحمد شعبان  ٭

وحماة ودرعا.
وبالتالي هناك ترويج انه ال 
يوجد متثيل للداخل وهذا ليس 
صحيحا فالداخ���ل ممثل ولكن 
الب���د ان نعرف ان تش���كيل اي 
من الهيئات ليس ملجرد التمثيل 
وامنا لغرض سد الفراغ والقيام 
مبهمات. وليس مهما ان تش���كل 
أجسام جديدة في املعارضة بقدر 
ما هو مهم ان يكون لهذا اجلسم 
دور واضح ملصلحة الثورة وان 
يساهم بشكل مباشر في إسقاط 
النظام. وعمليا تشكيل املجالس 
والهيئات شيء جيد ضمن حراك 
سياسي سنشهده الحقا الننا نريد 
ان يكون هناك املزيد من احلراك 
السياسي في املستقبل وأي جسم 
سيتم تشكيله يجب ان يكون له 
خطة عمل واضحة واملطلوب من 
اجلميع هو ان يكون هناك دعم 
حقيقي سواء سياسيا او عسكريا 
او إغاثيا او حتى ديبلوماسيا. هذه 
حتتاج الى قوى حقيقية فاعلة. 
وما لم تكن هناك رغبة جادة من 
قب���ل املجتمع الدولي او من قبل 
الذين لألسف  أصدقاء س���ورية 
يدعمون على اس���تحياء الثورة 
الس���ورية في ح���ني ان أصدقاء 
الس���وري يدعمون بكل  النظام 
قوتهم وفي كل املجاالت، وما لم 
يكن هناك رغبة صادقة فإن اي 
جسم سيخرج سيكون مصيره، 
كما ف���ي العديد من املس���ميات 
والهيئات التي تشكلت منذ بداية 
الثورة وخرجت بشعارات كبيرة 
ثم انتهت هذه املشاريع في فترة 

وجيزة.
وعن تقييمه للوضع امليداني، 
قال سرميني ان احلالة اإلنسانية 
كارثية بكل معنى الكلمة. ويوما 
بعد يوم يزيد عدد املآسي وعدد 
اجلرحى واملتضررين والفاقدين 
ألعماله���م ومنازله���م. وح���ول 
االتهامات املوجهة للمجلس الوطني 
في التقصير من الناحية اإلغاثية، 
قال ان كل تفاصيل ما ورد للمجلس 
الوطني وما انفق قد نشرت وباتت 
مكشوفة للجميع وليس هناك من 

والصراع هي س���بب كبير ألي 
تطرف يظه���ر على األرض، ألن 
ما يقوم به النظام لم يحصل في 
تاريخ البشرية فهو يقوم بجرائم 
ال ميكن وصفها. وكنا قبل مدة في 
لقاء مع بع���ض القادة امليدانيني 
وأكدوا لنا ان هناك قرى بكاملها 
قد متت إزالتها بالكامل. والنظام 
ليس له سقف لإلجرام امنا رغبة 
جامحة في القتل. وحول ما يروج 
عن وجود املجموعات اجلهادية 
املتطرفة في صفوف املعارضة، 
قال ان الش���عب السوري عندما 
ثار عل���ى النظام لم يخرج طلبا 
للتطرف اإلس���المي وامنا خرج 
إلعادة احلقوق املسلوبة وكرامة 
اإلنسان السوري. وخرجت كل 
مكونات الش���عب السوري لكن 
النظام كلم���ا زاد في تطرفه في 
اإلجرام وما يقوم به من تطرف 
في حاالت القتل الوحشي فالبد 
ان يكون هناك ردة فعل وال ميكن 
الس���لوك. وإذا  ان حتسب على 
كان هناك ردة فعل من أشخاص 
فهذا ال يعتبر جزءا من سلوكهم. 
ولو انتهت الثورة بعد 6 أش���هر 
أهدافها لم نكن لنسمع  وحققت 
بأي حاالت تطرف وال تواجدت 
القاع���دة. وان كانت هذه حاالت 
نادرة والنظ���ام يجندها. وذكر 
بأن النظام السوري هو من كان 
يرسل القاعدة الى العراق. وهو 
من جند جماعة العبس���ي داخل 
سجن صيدنايا. والنظام يلعب 
عل���ى مخاوف املجتم���ع الدولي 
ويعززها لكن الب���د ان نؤكد ان 
ردات الفع���ل هذه س���تعود الى 
طبيعتها بعد توقف شالل الدم. 
وسيعود الش���عب السوري الى 
الطبيعية لبناء  ممارسة حياته 

سورية املستقبل.
وحول ما أش���يع عن توجه 
لتشكيل ما يسمى مبجلس وطني 
لقوى الداخل، لفت الى ان املجلس 
يضم ممثلني عن احلراك الداخلي 
كمجلس قيادة الثورة في دمشق 
ومجلس قيادة الثورة في حلب 
الثوري���ة في حمص  واملجالس 

فعالة في هذا اإلطار.
وردا على س���ؤال حول سر 
اللهجة االميركية جتاه  تصعيد 
املجل���س الوطني قب���ل أيام من 
االنتخابات االميركية وما اذا كان 
ذلك إشارة على حتول في املوقف 
األميركي أو احتمال إيجاد تسوية 
معينة بعد االنتخابات قد تتضمن 
ح���وارا بني أط���راف معينة من 
املعارضة والنظام، أكد ان موقف 
املجلس واضح وانه ال تنازل وأن 
اي حل سياس���ي يجب ان ينص 
صراحة على تنحي بشار األسد 
وعصاباته الت���ي توغلت أيديها 
بالدماء، وال ميكن ان يكون هناك 
شريك لهذه العصابات في نظام 

احلكم.
وعلق سرميني على املوقف 
الروسي الذي أعلن رفضه لفرض 
ش���خصيات من اخلارج لتسلم 
مناص���ب قيادية في س���ورية، 
منددا بالتخبط وعدم الوضوح 
في املواقف الدولية سواء الروس 
او األميركان وهم ال يعلمون ان 
اجل���زء األكبر م���ن الفاعلني في 
احلراك السوري وحتى العاملني 
في الشأن السياسي هم من الداخل 

السوري وليسوا من خارجه.
وحتى من هم في اخلارج لم 
يخرجوا رغبة وإمنا خرجوا قصرا 
نتيجة مالحقة وتهديد النظام الذي 
كان مينعهم م���ن دخول البالد، 
وبالتال���ي ال ميكن ان نلغي هذه 
الشريحة فالثورة قامت السترداد 
احلقوق التي س���لبها النظام من 
الشعب الس���وري بكل مكوناته 

دون استثناء.
واتهم مدير املكتب اإلعالمي في 
املجلس املجتمع الدولي مبحاولة 
إعادة تصنيع النظام بش���كل او 
بآخر، معتبرا ان هذا يشكل سرقة 
للثورة ألن املجتمع الدولي يبحث 

عن بقاء مصاحله.
وعطفا على تصريحات وزيرة 
اخلارجي���ة االميركي���ة هيالري 
كلينتون الت���ي أعربت فيها عن 
مخاوف من انتشار التطرف في 
سورية، قال ان إطالة عمر النظام 

ش���دد مدير املكتب اإلعالمي 
ف���ي املجلس الوطني الس���وري 
املعارض محمد سرميني على أن 
الشعب السوري عندما خرج في 
ثورته خرج من اجل استعادة حقه 
املسلوب الذي اغتصبه النظام في 
تقرير مصيره بنفسه وفي حق 

تقرير ما يريد.
وقال سرميني في اتصال مع 
»األنباء«، ردا عل���ى االنتقادات 
االميركي���ة االخي���رة للمجلس 
»اليوم ايضا الش���عب السوري 
هو صاحب احلق ف���ي ان يقرر 
مصيره وال ميك���ن القبول بأي 
ح���ال من األحوال بأن تفرض او 
تقوم مبمارسة الوصاية بشكل او 
بآخر على الشعب السوري وفرض 
ان يكون هناك جسم او جهة أو 

حكومة انتقالية عليه«.
وكش���ف ان اجتماع املجلس 
املنعقد في الدوحة خالل الفترة 
من 4 الى 7 اجلاري، هو اجتماع 
التي لم تنضم  تشاوري للقوى 
الى املجلس الوطني وتعمل فيه 
ملناقشة املستجدات احلالية وبحث 
السبل لتقدمي شيء حقيقي للقضية 
الس���ورية والش���ارع السوري، 
القيادة  انتخ���اب  وس���يتم فيه 
اجلديدة للمجلس وتوس���يعه. 
وأكد انه ستتم مناقشة مشروع 
»هيئة املب���ادرة الوطنية« الذي 
طرحه املعارض السوري رياض 
سيف، معتبرا انها تعتبر متهيدا 

لتشكيل حكومة انتقالية.
وشدد سرميني على ان املطلوب 
عمليا اآلن ان يكون هناك خطوات 
حقيقية ودعم حقيقي فاملجتمع 
الدولي ليس مبنأى عن التأخر في 
حل القضية السورية. وهو يحاول 
بشكل او بآخر إخفاء عجزه وراء 
قضية عدم توحد املعارضة في 
حني انه لم يقدم شيئا. والشعب 
السوري ال يطالب اليوم بالتمثيل 
فقط وإمنا يطالب بإيقاف حمام 
الدم وإيجاد ق���وة ردع حقيقية 
للنظام هذا كله يطالب به الشعب 
السوري وحتى هذه اللحظة لم 
يقدم املجتم���ع الدولي اي خطة 

محمد سرميني

دول اخلليج ترحب باجتماع املعارضة السورية في الدوحة
وسيف ينفي نيته ترؤس احلكومة االنتقالية ويتوقع اعتراف 100 دولة

� وكاالت: رحبت  عواص����م 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
باالجتم����اع الذي س����يعقد في 
القطرية »الدوحة«  العاصم����ة 
في 8 اجل����اري جلميع أطراف 
املعارضة السورية في الداخل 

واخلارج.
العام للمجلس  وقال األمني 
الزيان����ي، في  د.عبداللطي����ف 
تصري����ح صحاف����ي ام����س إن 
انعقاد  »دول املجل����س تعتبر 
هذا االجتماع التشاوري فرصة 
مهمة للمعارضة السورية للعمل 
على الوصول إلى رؤية شمولية 
حتقق تطلعات الشعب السوري 
الشقيق وتلبي مطالبه املشروعة، 

األمر الذي سيساعد على حشد 
املزيد من الدعم والتأييد الدولي 

لقضيته العادلة«.
واوضح أن عقد هذا االجتماع 
ف����ي مدين����ة الدوح����ة يعكس 
االهتمام الكبير والدعم املستمر 
الذي تولي����ه دولة قطر ودول 
مجلس التعاون ملساعدة الشعب 
الس����وري الشقيق على جتاوز 
املأس����اوي واملعاناة  الوض����ع 
اليومية التي يقاسيها على جميع 
األصعدة في الداخل واخلارج.

وعبر األم����ني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عن متني����ات دول املجلس بأن 
يحقق هذا االجتماع للش����عب 

السوري آماله وتطلعاته ويحفظ 
لسورية وحدتها وسيادتها.

ويشارك في اجتماع الدوحة 
املعارضة الس����ورية الداخلية، 
إلى جنب م����ع املجالس  جنبا 
الثوري����ة، فضال ع����ن مراقبني 
غربيني، مب����ا فيه����م مبعوث 
احلكوم����ة البريطانية اخلاص 
الس����ورية جون  للمعارض����ة 

ويلكس.
م����ن جانبه، أك����د املعارض 
الس����وري البارز رياض سيف 
بعد تداول اسمه لتولي رئاسة 
انتقالية في  حكومة س����ورية 
املنفى انه لن يكون مرشحا لهذا 
املنصب، موضحا ان املعارضة 

السورية تستعد إلنتاج »قيادة 
سياسية« جديدة خالل اجتماعها 

املوسع اخلميس في الدوحة.
وقال سيف للصحافيني على 
هام����ش اجتماع����ات للمجلس 
الوطن����ي الس����وري املعارض 
في الدوحة »لن أكون مرش����حا 
لرئاسة حكومة منفى بأي شكل 
من األشكال، انا عمري 66 سنة 

ولدي مشاكل صحية«.
واضاف »أنا أحب سورية وقد 
عدت للعمل السياسي بعد الثورة 
لكنني اعتقد ان هناك املئات من 
الشباب السوريني القادرين على 

تبوؤ هذا املنصب«.
وتابع سيف »سأكتفي اآلن 

باملس����اعدة على تشكيل قيادة 
سياسية يرضى عنها الشعب 

السوري والعالم«.
وتعقد املعارضة السورية 
اجتماعا موس����عا اخلميس في 
الدوحة في إطار مبادرة تدعمها 
واشنطن من اجل اطالق كيان 
معارض موس����ع حتت مسمى 
»هيئة املبادرة الوطنية السورية« 
تتجاوز املجلس الوطني السوري 
الذي كان يعد حتى اآلن الهيئة 

املعارضة األبرز.
وقال سيف في هذا السياق 
»املبادرة ليست بديال عن املجلس 
الوطن����ي لكن املجلس الوطني 
يجب ان يكون جزءا مهما منها، 

فإس����قاط النظ����ام يلزمه ألف 
مجلس وطني«.

واضاف »في يوم 8 نوفمبر 
سنخرج قيادة سياسية وهي التي 
ستشكل حكومة تكنوقراط في 
اقرب وقت ممكن وحينها ستقرر 
القيادة اجلديدة مقر احلكومة 

في القاهرة او غيرها«.
وأعرب املعارض عن تفاؤله 
قائال »بهذه احلركية اجلديدة في 
مسيرة كفاح الشعب السوري، 

األشياء يجب ان تتغير اآلن«.
كما توقع ان تقوم 100 دولة او 
أكثر باالعتراف بالكيان املعارض 
اجلديد ال����ذي يتوقع ان تعلن 

والدته في الدوحة.

في سورية توجد 
مناطق محررة لكن 

ليست آمنة ألن 
النظام يقصف كل 

شبر باملدفعية 
والطيران

أصدقاء سورية 
يدعمون الثورة على 

استحياء وأصدقاء 
النظام يدعمونه بكل 

هيئة التنسيق: اجتماع الدوحة قوتهم وإمكاناتهم
ال يعبر عن إرادة السوريني 

املستقلة ولن نشارك به
دمش����ق � أ.ش.أ: أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى 
التغيير الدميقراطي في س����ورية أنها لن تشارك في مؤمتر 
املعارضة الس����ورية بالدوحة في الثامن من شهر نوفمبر 

اجلاري.
وقالت الهيئة � في بيان لها امس � »إن الدعوة إلى املؤمتر 
ينقصها التحضير اجليد واملشاركة املسبقة في اإلعداد، إضافة 
إلشارات توحي بأن هذه الدعوة ال تعبر عن إرادة السوريني 
املستقلة، لذلك وعلى ضوء ما تقدم فإن هذا املؤمتر املزمع 
عقده لن يكون خطوة بناءة في عملية توحيد املعارضة بقدر 
ما سيكون طريقا لزيادة الفرقة والتشرذم، ولذا قرر املكتب 
التنفيذي عدم مشاركة األحزاب والشخصيات املنضوية في 

الهيئة بهذا املؤمتر«.
وأضاف البيان »أن هيئة التنس����يق والقوى املعارضة 
األخرى في الداخل التي أثبتت في مناس����بات عدة أنها من 
أكثر قوى املعارضة السورية رغبة في إنشاء بناء مشترك أو 
موحد للمعارضة في سبيل النضال لتحقيق أهداف شعبنا 

في التغيير الدميقراطي املنشود«.
وخل����ص املكتب التنفيذي للهيئة، بحس����ب البيان، إلى 
ضرورة تشكيل جلنة حتضيرية على قدم املساواة من جميع 
أطياف املعارضة الرئيس����ية من أجل التحضير التنظيمي 
والسياسي، تنطلق مما مت التوافق عليه من الوثائق الصادرة 
عن مؤمتر القاهرة للمعارضة الس����ورية لكي يبني عليها، 
وجند أنه من املناس����ب عقد هذا املؤمتر في القاهرة، تدعى 
له كل أطياف املعارضة السياسية وقوى احلراك وممثلون 
عن املعارضة املسلحة الدميوقراطية، حتت إشراف اجلامعة 
العربية ومبش����اركة املبعوث املشترك األخضر اإلبراهيمي 
وأن تكون مهمة هذا املؤمتر صياغة تصور تنفيذي يحقق 
الغايات الوطنية للثورة السورية في قيام النظام الوطني 
الدميقراطي الذي يشمل جميع السوريني ويحقق تطلعاتهم 

نحو احلرية والكرامة.

مسلحون معارضون يقتلون 
املمثل السوري محمد رافع

لـ »ارتباطه باملخابرات اجلوية«

بيروت � أ.ف.پ: قتل مسلحون معارضون للنظام املمثل 
الس���وري محمد رافع متهمني اياه باعطاء النظام معلومات 
عن املتظاهرين والناش���طني ضده، بحس���ب ما ذكر املرصد 

السوري حلقوق االنسان وناشطون.
وقال املرصد في بيان ان عناصر من احدى الكتائب املقاتلة 
قتلت املمثل محمد رافع بعد خطفه عند منتصف ليل اجلمعة 

السبت من حي مساكن برزة في دمشق«.
ونقل املرصد عن ناش���طني ان رافع كان »يحمل سالحا 

فرديا مبهمة من املخابرات اجلوية«.
وتبنت »كتيبة احفاد الصدي���ق« التي تقاتل النظام في 

منطقة دمشق، العملية.
وذكرت صفحات تنسيقيات املناطق في محافظة دمشق 
على موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي على شبكة االنترنت 
ان رافع قتل النه كان يشارك في »اعمال التشبيح« الى جانب 
النظ���ام،  وكان يعطي »معلومات عن املتظاهرين واملقاتلني 

للسلطات االمنية«.
ونشرت هذه الصفحات صورة لورقة ذكرت انها كانت في 

حوزة رافع وعليها اسماء ناشطني تالحقهم السلطات.
وعرف محمد رافع )30 عاما( خصوصا بدور »ابراهيم« 
في مسلس���ل »باب احلارة« التلفزيون���ي الذي عرف رواجا 
كبي���را في العالم العربي. وهو من اصل فلس���طيني وجنل 

املمثل احمد رافع.
وظهر رافع خالل االشهر االخيرة في مناسبات عدة جاهر 

خاللها مبواقفه املؤيدة للنظام.

صورة عن رخصة السالح التي عثر عليها مع محمد رافع

اشتباكات قرب األمن السياسي وانتشار أمني كثيف في العاصمة.. وإسقاط طائرة »ميغ 23«

استهداف قيادة األركان في دمشق.. والثوار يسيطرون على حقل نفطي
باملدفعية الثقيلة والدبابات على حي 
دير بعلبة بحمص، وقال ناشطون 
ان اش����تباكات عنيفة وقعت بني 
التي  النظامية  مسلحني والقوات 

حتاول السيطرة على احلي.
واستهدف الطيران املروحي بلدة 
املباركية وجتدد القصف باملدفعية 
الثقيلة على مدينة تلبيسة وبلدة 

السعن بريف تلبيسة.
 أما في ادلب فقد قصف الطيران 
احلربي بلدات س����رجة وش����نان 
وفريكا بجبل الزاوية وكفرتخارمي 
كما جتدد القصف باملدفعية الثقيلة 
النعمان وبلدة  على مدينة معرة 
كفروما وريف جس����ر الش����غور 
الشمالي وفي محافظة درعا، قصفت 
املدفعية الثقيلة والدبابات أحياء 
طريق السد ومخيم النازحني وسط 
اشتباكات عنيفة بني اجليش احلر 
وقوات اجليش النظامي الذي حاول 

اقتحام املنطقة.
 و اقتحمت القوات الس����ورية 
بلدة الطيحة وسط إطالق نار كما 
جتدد القص����ف باملدفعية الثقيلة 
على بلدة امللزومة مبنطقة اللجاة 
وبلدة معربة وحملة دهم واعتقاالت 
تشنها عصابات االسد في مدن نوى 
وإنخل. كما جتدد قصف الطيران 
املروحي على قرية اخلضرة وبلدة 
بكاس بريف احلفة ومنطقة مصيف 

سلمى في محافظة الالذقية.

اجلي����ش احل����ر وق����وات النظام 
السوري في أحياء سليمان احللبي 
والصاخور، فيما قصف الطيران 
احلربي مدن وبلدات بيانون وريتان 
ودير حاف����ر والباب وأورم الكبر 
وكفرناها، بحس����ب ش����بكة شام 

االخبارية املعارضة.
في املقابل ذكر مصدر سوري 
أن وحدات اجليش قامت بعمليات 
متهيدية يبدو أنها استعداد لدخول 
حي أغيور )أقيول( في قلب مدينة 
حلب والذي يقع على أطراف املدينة 
القدمية على خطوط التماس مع 
التي تش����هد  الس����اخنة  املناطق 

تصعيدا مستمرا.
ونقل موقع »داماس بوست« 
الس����وري اإللكترون����ي املوال����ي 
للنظام عن توقعه بأن يشهد احلي 
اشتباكات عنيفة حلساسية املنطقة 
جغرافيا ومتاخمتها لثكنة هنانو 
وقرلق وقسطل مشط وباب احلديد 
جنوبا حيث يتمترس املسلحون 

بحسب وصف املوقع.
 كما قتل في مدينة الباب ثالثة 
رجال وسيدة بينهم رئيس البلدية 
السابق وذلك اثر القصف بالطيران 
الذي استهدفهم صباح أمس وسط 
مخاوف من ارتفاع االعداد بسبب 
وجود جرحى بحالة خطرة بريف 

حلب.
وكذلك جتدد القصف العنيف 

واشار املرصد الى ان املهاجمني 
استولوا ايضا على دبابة وناقلة 
جند مدرعة وذخيرة وش����احنة 

عسكرية.
واوضح مدي����ر املرصد رامي 
عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان الهجوم على 
احلقل بدأ فجرا واس����تمر ساعات 
عدة، قبل ان يتمكن املقاتلون من 
السيطرة. ويعتبر حقل الورد من 
اهم احلقول النفطية في دير الزور 
احلدودية مع العراق والتي تضم 
اهم حقول انتاج النفط اخلام والغاز 
الطبيعي في سورية، وتستثمر هذه 
احلقول شركات وطنية واجنبية 

ومشتركة.
وفي دير ال����زور ايضا، أعلن 
الثوار اس����قاط طائرة حربية من 

طراز »ميغ 23« تابعة للنظام.
وقال املرصد في بيان »علمنا من 
شهود عيان من األهالي ونشطاء 
في مدينة امليادين أن مقاتلني من 
الكتائب املسلحة اسقطوا طائرة 
حربية كانت تش����ارك في قصف 
محيط كتيبة املدفعية عند أطراف 
مدينة امليادين«. وحسب املرصد، 
حتطمت الطائرة قرب بلدة بقرص 
وبحسب معلومات اولية مت اسر 

الطيار.
م����ن جهة أخ����رى جتددت في 
محافظ����ة حلب االش����تباكات بني 

اجلزيرة الفضائية أمس، دون ذكر 
املزيد من التفاصيل.

 وف����ي ريف دمش����ق قصفت 
املدفعية بلدات بيت سحم ومديرا 
كم����ا جتدد القص����ف العنيف من 
الطي����ران احلربي واملدفعية على 
مدن دوما وحرستا وعربني ومعظم 
م����دن وبلدات الغوطة الش����رقية 
وحملة ده����م للمنازل واعتقاالت 
تش����نها عصابات األسد في بلدة 

الغزالنية ومدينة قطنا.
 في باقي املدن السورية تستمر 
العس����كرية للقوات  العملي����ات 
النظامي����ة وتتخللها اش����تباكات 
بينها وبني عناصر اجليش السوري 
احلر حيث استولى مقاتلوه على 
حقل نفطي في محافظة دير الزور 
في شرق سورية بعد اشتباكات 
التي  النظامية  القوات  عنيفة مع 
قتل وجرح واسر منها نحو اربعني 
عنصرا، بحسب املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
وقال املرصد في بيان »متكن 
مقاتلون من ل����واء جعفر الطيار 
التاب����ع للمجل����س الث����وري من 
السيطرة على حقل الورد النفطي 
شرق مدينة امليادين بعد حصار 
استمر اياما عدة، ووردت معلومات 
عن مقتل وجرح واس����ر عناصر 
املكلفة بحراسة احلقل  الس����رية 

والبالغ عددهم نحو اربعني«.

اشتباكات عنيفة دارت فجر )امس( 
بني مقاتلني مسلحني وعناصر من 
األمن قرب فرع األمن السياسي في 

ساحة امليسات«.
ضواحي دمشق لم تكن مبنأى 
عن التطورات امليدانية حيث، أفادت 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بالعثور على جثث 9 فلسطينيني 
أعدموا بالرصاص في الس����بينة 
بريف دمشق، حسبما ذكرت قناة 

عسكري.
اضافة الى ذلك شهدت دمشق 
انتشارا أمنيا واسعا وإغالقا لبعض 
الطرق بعد اشتباكات عنيفة قرب 

فرع األمن السياسي.
وقال املرصد السوري في بيان 
نقلته )د.ب.أ( ش����هدت »منطقة 
ساحة امليسات وشارع مستشفى 
أمية انتش����ارا امنيا واس����عا كما 
أغلقت بعض الط����رق وذلك بعد 

عواصم � وكاالت: أعلنت مصادر 
متطابقة من املعارضة والنظام عن 
وقوع انفجار جديد قرب قيادة اركان 
اجليش السوري وآمرية الطيران 

في قلب العاصمة دمشق.
وتزامنت مع جت����دد عمليات 
القصف اجلوي والصاروخي من 
قبل الق����وات التابعة للنظام على 
مختلف املناطق. وقد أكد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أن انفجارا 
شديدا »هز مدينة دمشق وشوهدت 
أعمدة الدخ����ان تتصاعد من قرب 

آمرية الطيران«.
وقد تبنى لواء »احفاد الرسول« 
من املعارضة املس����لحة العملية، 
مؤكدا انه اس����تهدف نقطة جتمع 
مليليشيات »الش����بيحة« املوالية 

للنظام.
التلفزيون السوري الرسمي اكد 
وقوع االنفجار واتهم على عادته 
»إرهابيني« بتفجير عبوة ناسفة 
قرب مرآب االحتاد العام لنقابات 
العمال بدمش����ق خلف فندق داما 

روز بدمشق.
وذك����ر التلفزيون أن االنفجار 
أسفر عن وقوع إصابات بني املدنيني 

وأضرار مادية كبيرة في املكان.
وذكر مص����در في احملافظة أن 
وزن العبوة الناس����فة يبلغ نحو 
50 كيلوغرام����ا. ويبع����د الفندق 
كيلومترات قليلة عن مبنى حكومي 

)رويترز( سوريون يحاولون اسعاف احد املصابني نتيجة قصف القوات السورية لبلدة الباب في ريف حلب 


