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احتضان دولي قوي للقاء الدوحة املوسع ..ورئيس الوزراء املنشق يبحث األزمة في أنقرة

انتحاري يقتل 50 من قوات النظام في حماة وغارة تقتل 20 معارضًا في حارم 

املجلس الوطني ينفي وجود خالفات حادة بني املعارضة
ويؤكد تعرضه لضغوط هائلة للحوار مع األسد

عواصمـ  وكاالت: نفى املجلس 
الوطني السوري املعارض وجود 
خالفات حادة في مؤمتر املعارضة 
الســــورية في العاصمة القطرية 
)الدوحة( الذي انطلقت فعالياته 
أمس األول الذي خصص لتجديد 

قيادته وتوسيع قاعدته.
وقال أســــامة املنجد املتحدث 
باسم املجلس في تصريح لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
أمس من قطر إن املجلس الوطني 
يسعى إلى الدخول في مفاوضات مع 
فصائل املعارضة األخرى لتشكيل 

حكومة انتقالية.
مــــن جانبه، قال جورج صبرا 
املتحدث باســــم املجلــــس لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.أ( من الدوحة، 
إن املجلس يتعرض لضغوط هائلة 
للدخول في حوار سياسي مع النظام 
السوري، مشيرا إلى رفض كثيرين 
من قادة املعارضــــة لهذا الطلب، 
ورفض صبرا احلديث عن اجلهة 
التي متارس الضغوط على املجلس. 
وأوضح صبرا أن النقاشــــات في 
الدوحة ال تركز فقط على توسيع 
املجلس، األمر الذي يؤكد أعضاء 

املجلس استعدادهم له، وإمنا أيضا 
يجد األعضاء أنفسهم محاصرين 

بأفكار ال ميكنهم قبولها.
في غضون ذلك، اكدت مصادر 
ديبلوماســــية ومعارضــــون ان 
االجتماع املوسع للمعارضة الذي 
يعقب اجتماعات املجلس الوطني 
بعد غد في الدوحة أيضا يحظى 
باحتضان دولي قوي للدفع نحو 
حتقيق وحــــدة املعارضة وافراز 
قيادة جديدة لها تقــــود املرحلة 
املقبلة من املواجهة مع نظام بشار 
االسد. وبحسب هذه املصادر، فان 
االجتماع سيشكل انطالقة عملية 
سياسية قد تســــتمر اسابيع في 
العاصمة القطرية ويشــــارك فيه 

ممثلون عن دول كبرى.
ويبحــــث اجتمــــاع اخلميس 
مبادرة املعارض السوري رياض 
ســــيف التي حتظى بدعم اميركي 
وخليجي من اجل انشــــاء »هيئة 
املبادرة الوطنية السورية« التي اذا 
ما قامت فستشكل »قيادة سياسية 

جديدة« للمعارضة السورية.
وقال مصدر ديبلوماسي طلب 
عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس 

برس ان »قطر بدأت بتوجيه دعوات 
الى عدد من املسؤولني البارزين في 
عدة دول عربية وغربية حلضور 
اجتماع فصائل املعارضة السورية 
الذي يبدا في الدوحة اخلميس«.

وتوقع املصدر حضور عدد من 
الكبار ووزراء خارجية  املوظفني 
الدول الراعية للمعارضة السورية 
في حربها مع نظام الرئيس بشار 
االسد باالضافة الى املبعوث االممي 
االخضــــر االبراهيمــــي واالمينني 
العامــــني لكل من جامعــــة الدول 
العربية ومنظمة التعاون االسالمي. 
من جهتــــه، توقع رئيس املجلس 
الوطني السوري عبد الباسط سيدا 
الذي عبر أمس األول عن االستياء 
من محاوالت جتاوز املجلس الذي 
كان يعد حتى اآلن الهيئة املعارضة 
الرئيســــية، ان حتتضن الدوحة 
»حضورا رســــميا خارجيا لدعم 
هــــذا االجتاه« القاضــــي بتوحيد 
املعارضات السورية املشتتة بني 
عدة كيانات سياســــية في »قيادة 
سياسية واحدة«. واستبعد عبد 
الباسط سيدا ان يسفر يوم واحد 

من املفاوضات عن شيء محدد.

وقــــال لوكالــــة فرانس برس 
»اخلميس وحــــده لن ميكننا من 
اخلروج بشــــيء علــــى االرجح«. 
واضاف »قد نستمر هنا الى آخر 
الشــــهر«. وأيده في ذلك الرئيس 
السابق للمجلس الوطني السوري 
برهان غليون الذي قال »من احملتمل 
ان يظل اجتماع اخلميس مفتوحا 
حتــــى التوصل الى صيغة تفاهم 

حول املبادئ الرئيسية«.
وقال مصدر من املجلس لفرانس 
بــــرس ان مكونني مــــن املعارضة 
هما هيئة التنسيق وحزب العمل 
الشــــيوعي لن يحضــــرا اجتماع 
الدوحة. وأبــــدى عدد من قيادات 
املجلس الوطني السوري حتفظهم 
على »الصيغــــة« احملددة »لهيئة 
التي  الوطنية السورية«  املبادرة 

يقودها رياض سيف.
وقد شــــدد عبد الباسط سيدا 
على ان »املجلس الوطني السوري 
هو الركن االساس والضامن الذي 
ال ميكن االستغناء عنه في مرحلة 

ما قبل سقوط النظام«.
وأكد ان »املجلس الوطني يطالب 
بنســــبة 40% من مكونات القيادة 

اجلديدة«. وقــــال برهان غليون 
من جهتــــه ان »املبادرة جيدة في 
روحيتها لكن طريقة طرحها سيئة 
وهي توحي وكأنها قرار مسقط على 
نضاالت الشعب السوري ولذلك فهي 
حتتاج الى حوار عميق«. وسارع 
صاحب املبادرة رياض سيف الى 

طمأنة املتوجسني منها.
وقال لوكالة فرانس برس ان 
»املبادرة ليست بديال عن املجلس 
الوطني لكن املجلس الوطني يجب 
ان يكون جزءا مهما منها،  فاسقاط 
النظام يلزمه الف مجلس وطني«.  
وفي هــــذا االطار ايضــــا، أجرى 
رئيس الوزراء الســــوري املنشق 
رياض حجاب مباحثات مع وزير 
اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو 
حول االزمة الســــورية واملساعي 
التي تبذلها املعارضة الســــورية 

لتوحيد صفوفها.
وذكرت وزارة اخلارجية التركية 
في بيان امس أن حجاب وصل إلى 
تركيا تلبية لدعــــوة من اجلانب 
التركي لبحث موضوعات تتعلق 
بالتطــــورات في ســــورية وأزمة 

الالجئني السوريني في تركيا.

عبوة ناسفة ألول مرة في »املزة 86« بدمشق تقتل وتصيب العشرات 
عواصــــم ـ وكاالت: لم تنقطع 
العســــكرية والقصف  العمليات 
اجلوي واملدفعي عن دمشق وحلب 
كما لم تنقطع فيهما االشتباكات 
بني جيش النظام السوري وثوار 
املعارضة وكتائبها، أمس بل جتددت 
في باقي املناطق واملدن واسفرت 
القتلى واجلرحى.  عن عشــــرات 
وقد اعلنت جلان التنسيق احمللية 
ارتفاع »عدد شهداء سورية« حتى 
مساء امس إلى 130 شهيدا بينهم 
ســــبعة أطفال وثمانية سيدات، 
منهم اثنان وســــبعون شهيدا في 
إدلب، ثالثة وعشرون في مجزرة 
كفرنبل، ثمانية عشــــر شهيدا في 
دمشق وريفها بينهم خمسة شهداء 
في مخيم اليرموك، خمسة عشر 
شهيدا في حلب، تسعة شهداء من 
عائلة واحدة في الرقة، تسعة شهداء 
في دير الزور، أربعة شــــهداء في 
الالذقية، شهيدان في درعا، وشهيد 
في حمص.  وألول مرة منذ اندالع 
االحتجاجات ضد النظام السوري 
قبل نحو 20 شــــهرا وقع انفجار 
عنيف في منطقة »املزة جبل« في 
دمشق التي تسكنها غالبية موالية 
التي ينتمي  العلوية  الطائفة  من 
اليها الرئيس بشــــار االسد وأدى 
إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة 
أكثر مــــن ثالثني آخرين بإصابات 

بعضها خطيرة.
وقالــــت وكالة أنباء الشــــرق 
االوسط أن احلادث »وقع في بنايات 
الـ 86 باملزة جبل وأدى إلى احتراق 
عدد من السيارات، فيما حتطمت 
واجهات العديد من املباني واحملال 
التجارية وانتشرت حالة من الذعر 

بني السكان واملارين«.
من جهتها، افادت وكالة االنباء 
الرسمية »سانا« ان التفجير الذي 
وصفته باالرهابي ادى الى وقوع 
»اربعة شهداء واصابة 20 مواطنا 

بينهم اطفال ونساء«.
وقال التلفزيون الرسمي السوري 
ان التفجير »ناجت عن عبوة ناسفة 
زرعها ارهابيون في ساحة عروس 
اجلبل املكتظة بالناس«. وقبل ذلك 
تعرض حي احلجر االســــود في 
جنوب العاصمة السورية لقصف 
من القوات النظاميــــة تزامن مع 
اشتباكات فيه وفي حي التضامن 
الذي شهد حركة نزوح الى مخيم 
اليرموك لالجئني الفلســــطينيني، 
بحسب املرصد السوري حلقوق 
االنسان. من جهتها نقلت رويترز 
عن نشــــطاء من املعارضة قولهم 
إن اجليش السوري قصف معاقل 

بدورها لغارات جوية امس، بحسب 
املرصد، الذي اعلن ايضا استشهاد 
ما ال يقل عن عشــــرين مقاتال من 
الكتائب الثائرة املقاتلة  اثر القصف 
من طائرة حربية على بلدة حارم 

في ريف ادلب.
الى ذلك، قتل خمسون عنصرا 
من القوات النظامية واملســــلحني 
املوالني لها صباح أمس في تفجير 
سيارة مفخخة نفذه انتحاري في 
ريف حماة، بحسب ما ذكر املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
 وقــــال مديــــر املرصــــد رامي 
عبدالرحمن لوكالة فرانس برس في 
اتصال هاتفي ان »خمسني عنصرا 
من قوات النظام واملسلحني املوالني 
له قتلوا صباحا في تفجير عربة 
مفخخة قرب مركز التنمية الريفية 
التابع للقوات النظامية في قرية 
الزيارة في سهل الغاب« في محافظة 

حماة وسط البالد.
واوضح عبدالرحمن ان »الرجل 
الذي فجر نفسه بالسيارة ينتمي 
النصرة« االســــالمية،  الى جبهة 
مشــــيرا الــــى ان »العملية نفذت 
بالتعاون مع كتائب اخرى زرعت 
عبوات ناسفة في املناطق احمليطة 

باملركز«.

»اإلرهابيني« اطلقوا قذيفة هاون 
على »حافلة ركاب في شارع الثالثني 
فــــي مخيم اليرموك مــــا ادى الى 
استشهاد سبعة مواطنني«، بينما 
ذكر املرصد ان القذيفة ادت الى مقتل 
شخص واصابة عدد من اجلرحى. 
في ريف دمشق، افاد املصدر عن 
تعرض مناطق عــــدة بينها دوما 
وعربني وحرستا وبساتني الغوطة 
الشرقية لغارات جوية بالطائرات 
املقاتلــــة.  أما فــــي حلب فقد نقل 
مراســــل فرانس برس عن مصدر 
في الهالل االحمر الســــوري قوله 
ان مستودعا رئيســــيا للمنظمة 
»احترق بالكامل« جراء اشتباكات 
في محيط فرع املخابرات اجلوية 

في حي جمعية الزهراء.
املراســــل عن الصيدلي  ونقل 
سمير )37 عاما( في منطقة الشهباء 
الزهراء، قوله ان  جنوب جمعية 
االشتباكات هي »االقوى« منذ بدء 

املعارك في املنطقة.
ادلب املجاورة،  وفي محافظة 
استمرت االشتباكات العنيفة في 
محيط معسكري احلامدية ووادي 
الضيــــف القريب من مدينة معرة 
النعمان االستراتيجية التي استولى 
عليها املعارضون، والتي تعرضت 

للمعارضة في جنوب دمشق بنيران 
املدفعية ردا على هجوم شنه مقاتلو 
املعارضة على ميليشــــيا موالية 

للرئيس السوري بشار األسد.
وقــــال ناشــــطون ان طائرات 
حربية أطلقت صواريخ وان دبابات 
وقطع مدفعية قصفت أحياء سبينة 
ويلدا وببيال والتضامن واحلجر 

االسود أمس.
وهاجم مقاتلو اجليش السوري 
احلر املعارض ميليشــــيا موالية 
لألسد في شارع نسرين اجلنوبي 
في الليلة قبل املاضية وهي منطقة 
تسكنها غالبية من الطائفة العلوية. 
وضــــرب مقاتلو املعارضة مواقع 
تابعة للجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلسطني ـ القيادة العامة املوالية 
لالسد في مخيم اليرموك القريب 

لالجئني الفلسطينيني.
وقال ناشــــطون فــــي املنطقة 
ان ســــبعة أعضاء على االقل من 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنيـ  
القيادة العامة قتلوا في االشتباكات 
وشوهدت سيارات االسعاف تنقل 
عشرات املصابني من شارع نسرين 

الى مستشفى قريب.
بدوره افاد التلفزيون الرسمي 
الســــوري أمس ان من وصفهم بـ 

)أ.ف.پ( سوريون ينقلون جثة أحد قتلى االنفجار في حي املزة جبل في دمشق 

العربي: ال جديد في اللقاء مع وزير اخلارجية الروسي

الڤروڤ يتهم األطراف »املؤثرة« على املعارضة 
السورية بتشجيعها على مواصلة القتال

طوكيو ستستضيف مؤمترًا دوليًا 
لتعزيز العقوبات على سورية

حمام خيري يغني لوجع سورية 
رغم »املؤامرة الكبرى وأخطاء النظام«

القاهرة ـ وكاالت: اعلن االمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي ان اللقاء الثالثي 
الذي جمعه مع وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ واملمثل العربيـ  االممي املشترك االخضر 
االبراهيمي لم يســــفر عن اي جديد فيما يتعلق 
باالزمة السورية. وذكر العربي في مؤمتر صحافي 
مشــــترك مع الڤروڤ واالبراهيمي انه مت بحث 
جميع جوانــــب املوقف وما مت التوصل اليه في 
اجتماع جنيڤ فــــي يونيو املاضي، موضحا ان 
كل االطــــراف حتدثت عن ضرورة التقدم لالمام 

من دون اتخاذ اي خطوة جديدة.
وقال ان موضــــوع وقف اطالق النار يحظى 
باهتمام بالغ ونشــــعر بأهمية الوقت وضرورة 

وقف نزيف الدم في سورية.
من جهته، قال وزير اخلارجية الروسي: اننا 
دعمنا التطلعات النبيلة للشعوب العربية لكن 
يجب اال نسمح باســــتغالل هذه التطلعات وان 
تتحول املنطقة الى بؤرة لالرهاب وتهريب السالح 
واملخدرات. من جانبه، قال املمثل العربيـ  االممي 
املشترك االخضر االبراهيمي ان وزير اخلارجية 
الروسي ال يختلف معنا ان الوضع في سورية 
سيء للغاية. واضاف: ليس هناك حل عسكري 
لالزمة الســــورية، اما حل سياسي يتفق عليه 
اجلميع او مستقبل سيء للغاية لسورية، مشيرا 
الى ان االزمة لن تبقى داخل احلدود السورية بل 
ستتدفق الى دول مجاورة وميكن ان متس دوال 

بعيدة عن حدودها.
وردا على ســــؤال حول موافقة روسيا على 
اصدار قرار من مجلس االمن لوقف العنف، قال 
الڤروڤ: رمبا ال نحتــــاج الى اي قرار ألن لدينا 
اعالن جنيڤ، فهذه الوثيقة تقول جلميع السوريني 
اوقفوا الدماء. من جهة اخرى، اتهم الڤروڤ االطراف 
»املؤثرة« على املعارضة السورية بتشجيعها على 
مواصلة القتال بدال من دفعها الى اجللوس على 

مائدة املفاوضات.
وقال الڤروڤ في مؤمتر صحافي مشترك مع 
وزير اخلارجية املصري محمد كامل عمرو »لسنا 
نحن الذين نتمتع بالتأثير احلاسم على املعارضة 
السورية واعتقد ان الذين يتمتعون بهذا التأثير 
البد ان يبذلــــوا اجلهد لتنفيذ اتفاقيات ومبادئ 
جنيڤ وتشجيع املعارضة على »اجللوس على 
طاولة املفاوضات مع احلكومة ملناقشــــة برامج 

ومواعيد املرحلة االنتقالية«.
وتابع ان »بعض« الذين شــــاركوا في اتفاق 
جنيڤ »يفضلون ان يوحــــدوا املعارضة ليس 
على قاعدة املفاوضات وامنا على قاعدة مواصلة 

االعمال القتالية«.
من جهة اخرى، قال وزير اخلارجية الروسي 
لصحيفة »االهرام« املصرية نشرت امس ان موسكو 
تقدم السالح لسورية مبوجب التزامات تهدف 
الى حتقيق اغراض دفاعية في مواجهة املخاطر 
اخلارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار 
االســــد. وقال الڤروف ان االسلحة التي مازالت 
حتصل عليها دمشــــق جزء من عقود من العهد 

السوفييتي وانها ال تنتهك القانون الدولي.
ونقل عن الڤروڤ قوله اننا ال نقف الى جانب 
اي من اطراف النزاع الداخلي في ســــورية، اما 
فيما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي 
ـ السوري فإنه طاملا كان يستهدف دعم القدرات 
الدفاعية لسورية في مواجهة اخلطر اخلارجي 
احملتمل وليس لدعم بشار االسد او اي كائن كان. 
واتهم قوى خارجية بتسليح املعارضة لالطاحة 
باحلكومة في انتهاك للقانون الدولي، مضيفا ان 
مثل تلك االسلحة من املمكن ان تسقط في ايدي 

مقاتلي تنظيم القاعدة.
واردف قائال: مثل هذه الصادرات العسكرية 
تتسم بطابع دفاعي وال تتناقض مع املعاهدات 

الدولية.

طوكيو - وكاالت: اعلن مسؤولون يابانيون 
امس ان طوكيو ستستضيف مؤمترا دوليا في 
وقت الحق هذا الشهر يهدف الى زيادة الضغط 

على نظام الرئيس السوري بشار االسد.
وقال اوسامو فوجيمورا سكرتير احلكومة 
اليابانية ان »اللقاء يهدف الى توسيع عدد الدول 
املشـــاركة في فرض العقوبات وزيادة فاعلية 

الضغط على احلكومة السورية«.
من جهته قال مسؤول في وزارة اخلارجية 
ان املؤمتر سيضم مســـؤولني حكوميني كبار 
من دول مجموعة اصدقاء سورية التي تدعم 

املعارضة السورية وتسعى الى زيادة الضغط 
على نظام االسد.

وكانت مجموعة اصدقاء ســـورية نظمت 
لقاءات مماثلة اربع مرات سابقا، في باريس في 
ابريل وواشنطن في يونيو والدوحة في يوليو 
والهاي في سبتمبر كما اضاف املسؤول، ومؤمتر 

الهاي شاركت فيه اكثر من 60 دولة. 
وكانت احلكومـــة اليابانية جمدت اصوال 
للرئيس السوري وقادة عسكريني في اليابان 
منذ سبتمبر السنة املاضية باالتفاق مع دول 

اوروبية والواليات املتحدة.

بيروت ـ رويترز: غنى اللبنانيون مع حمام 
خيري ألجل أن تبرأ جراح سورية ووجع مدينة 
حلب خالل احلفلة التي أقامها املطرب السوري 
على مسرح قصر االنيسكو في بيروت ليل السبت 
املاضي. وعلى مدى ساعتني ونصف الساعة غنى 
الفنان حمام خيري القدود واملوشحات باالضافة 
الى مجموعة من األحلان التي حلنها بنفسه ومنها 
موشــــح يحمل عنوان »بني اللمى واللمية ذبت 

عشقا حلبيا«.
قدم خيري القدود احللبية وهي من الفنون 
السورية االصيلة بأسلوب عصري فيه الكثير من 
االيقاعات قرب اجلمهور من هذا النوع من الغناء 
التراثي ولم ينس القصائد واملواويل فغنى »لي 
قصة حيرت جيرانها مع مي وبحور ما بتنوصف 
اعماقها مع ماي« و»قل للمليحة باخلمار االسود 

ماذا فعلت بناسك متعبد«.
كمــــا غنى »يا طيرا طيري يا حمامة« و»تفتا 
هندي« و»مالك يا حلوة مالك« و»الليل علي طال 
والدمع سال« و»يا مال الشام« و»العزوبية« وغيرها 
من املوشحات والقدود احللبية التي تستند الى 

أحلان تتأرجح بني الشعبي والكالسيكي.
ونشأ فن القدود الغنائي في األندلس ثم انتقل 

الى الشام واشتهرت به حلب.
وفي بداية احلفل ألقــــى خيري التحية على 
احلضــــور قائال: »رغم األلم رغــــم احلزن ورغم 

القتل ورغــــم اخلراب والدمار ورغم التآمر أتينا 
لنغني للسالم للحب وللشمس ولأللوان ولألرض 
وللطير ولألغصان أتينا نغني لإلنسان سيد هذا 

الكون دائما وأبدا«.
وقال خيري لـ »رويترز« بعد احلفل انه غنى 
بحالة عاطفية وحالة حميمة اكثر بسبب االزمة 

التي تشهدها بالده منذ 19 شهرا.
وقال خيري »أريد ان أوصل رسالة الى الناس 
أنه رغم الدمار واخلراب ورغم التآمر أتينا لنقدم 
تراثنا لنقدم شيئا لسورية. أنا كمغن ال أحسن 
أن أقدم شــــيئا لسورية إال ان اخرج واغني وأن 
أسمع تراثها للناس وأوصل صوتها وأوصل بكاها 

وأوصل أنينها«.
أضاف »طبعا سورية ستتجاوز هذه االزمة 
وسنغني في حلب. حلب سورية جتاوزت التتار 
وجتاوزت الفرنسيني وجتاوزت العثمانيني قبلهم 

وجتاوزت املماليك«.
ومضى يقول »طبعا هناك مؤامرة كبيرة على 
بلدي وهذا ال يعني انــــي ال احمل النظام بعض 
االخطاء التي كانت ترتكب سابقا من خونة النظام«. 
وتابع »أنا حمام خيري رجل وطني أحب سورية 
وأحب كل شــــريف في سورية وكل شيء يؤذي 
سورية حتى لو كان ابني ليس لدي استعداد ان 
احترمه وســــأتخلى عنه.. أي احد يخدم سورية 

هو الذي سأحترمه«.

البارحة وبشكل واضح على 
صفحتي  اخلاصة عبر موقع 
التواصل االجتماعي الفيسبوك 
مقتل الفنان الشاب محمد رافع 
واعتبرته عمال خطيرا ينحدر 
بنا كسوريني الى درك لن يسهل 
اخلروج منه، وفوجئت اليوم 
بهجوم شديد موجه لشخصي 
على صفحات الفيسبوك ونشر 
خبر ملفق على لساني مفاده 
انني أدليـــت بتصريح ملوقع 
»فرانس 24« أشمت فيه مبقتل 
محمد رافع وأهلل لذلك، وأؤكد 
ان هـــذا التصريح عار متاما 
عن الصحة وأنا ضده جملة 
وتفصيال، وعند العودة للموقع 
املذكور لـــم أجد أي ذكر لهذا 
التصريح، فتبني ان نشر اخلبر 
محض اختالق وافتراء هدفه 
الوحيد اإلســـاءة لي وجتديد 

حملة الهجوم ضدي«.

كندة علوش تدين مقتل الفنان محمد رافع 
وتنفي  ما ُنقل عن شماتتها به

عواصـــم ـ وكاالت: أدانت 
الفنانة السورية كندة علوش 
في بيان لها أرسلته للصحافة 
واملواقع العربية مقتل مواطنها 
الفنان محمد رافع، وجاء في 
البيان الذي نشره موقع دنيا 
الوطن: »أتقدم بأحر التعازي 
الفنان الشاب  لوالدة وعائلة 
محمد احمد رافع، وإنا هلل وإنا 
إليه راجعـــون. إن كل قطرة 
دم سورية تسيل على أرض 
سورية هي خسارة ووجع وألم 
لكل السوريني موالني كانوا أو 
معارضني. أنا ضد القتل بكل 

أشكاله وحتت أي ذريعة«.
وأضافت: »ال شـــماتة في 
املوت، إن فقدان شاب سوري 
له رأي خاص ال مينح احلق ألي 
إنسان ان يحول هذه احلادثة 
الى مكاسب ومساحة للهجوم 
كندة علوشعلى الطرف الثاني، لقد أدنت 

حتقيق إخباري

حلب ـ أ.ف.پ: حلق الطيران احلربي السوري في اجواء 
وسط مدينة الباب التي اضطر سكانها املذعورون للبحث 
بسرعة عن ملجأ، قبل ان يلقي قنابله لتبيد عائالت عدة 

بأكملها الى االبد في يوم حزين آخر من احلرب املستمرة 
في سورية. فسيارات االسعاف كانت تسير بسرعة كبيرة 

أمس األول في شوارع مدينة الباب اخلاضعة منذ اشهر 
لسيطرة املعارضني املسلحني على بعد 35 كلم الى شمال 

شرق حلب لتشق طريقها بني السيارات مطلقة العنان 
لصفاراتها بحثا عن ضحايا ذلك اليوم.

وفي السماء كان الطيران العسكري يحلق بحركة دائرية 
منذرا باملزيد. في االثناء كان رجال االنقاذ يفتشون بشكل 
يائس بايديهم بني انقاض اول منزل اصيب عندما سقطت 

القنبلة الثانية على مسكن آخر. ثم القى الطيار قنبلته الثالثة 
على مدرسة قرآنية قرب املنازل االولى التي اصيبت.

وانبعث من االنفجار طيف من الغبار واحلجارة واحلطام 

غطى الشارع واملباني املجاورة.
واستمر الهجوم عشرين دقيقة واسفر بحسب مصادر 

طبية عن سقوط اربعة قتلى وثمانية جرحى.
ويوم االحد كان بالنسبة لعائالت الضحايا بداية حياة حداد 
وتعطش لالنتقام. وهو بالنسبة لالصدقاء واجليران الذين 
جنوا تذكير جديد بأن املوت ميكن ان يهبط من السماء في 

اي حلظة وال ميكن ألحد ان يكون في مأمن.
وعدنان حمزة )42 عاما( املهندس واألب لثالثة اوالد خرج 

من منزله صباح االحد لترؤس اجتماع ملجلس محلي.
وقد اصيب باول قنبلة لكنه فارق احلياة على ما يبدو اثر 

اصابته بشظايا احدى القنبلتني االخريني.
وحمل الى منزله ميتا واثر الدماء على رأسه املغطى 

بضمادات فيما لف جسده بغطاء، ثم وضع ارضا في الغرفة 
الرئيسية واحاط به اشقاؤه الذين انهاروا لهول املصيبة ولم 

يقاوموا البكاء. لكن سرعان ما طغى على احلضور شعور 

االنتقام. وقال صفوان شقيق عدنان وهو يبكي »سأنتقم 
بيدي. كنت معه عندما سقطت القنبلة االولى. لم ميت على 

الفور. ثم اصيب بعد ذلك بشظايا«.
وتابع »سأشرب دم بشار )الرئيس بشار االسد( وسأشرب 

دم الطيار«. وقد انتشر خبر موت عدنان في املدينة 
وبدأ املنزل يغص شيئا فشيئا باألقرباء. اوال اشقاؤه ثم 

اصدقاؤه وابناء عمومه. ثم جاءت النساء ومعظمهن يصحنب 
اطفالهن، وعمات عدنان وارملته الشابة مع اوالدها الثالثة 

الذين ال يتجاوز عمر اصغرهم الثالث سنوات.
وانهارت العمات اللواتي ارتدين العباءات السوداء على اجلثة 

ثم بدأن يضربن صدورهن وهن يتضرعن الى السماء.
ووقف الطبيب محمود السايح في املمر خارج الغرفة 

وقال »كنا صديقني منذ 30 عاما. اعطى كل شيء للثورة. 
وسنحمل املشعل جميعا وسنثأر له من االسد وزمرته من 

املجرمني«.

الطيران يزرع املوت والتعطش لالنتقام كل يوم في سورية


