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 علوش يؤكد لـ »األنباء« انشقاق رئيس »اإلمداد والتموين« للنظام 
ويطالب بالتحقيق حول مغادرة بثينة شعبان عبر مطار بيروت

لوس أجنيليس: »سي آي إيه« جتمع معلومات 
حول »إسالميني متطرفني« بسورية 

»االئتالف السوري« يستقر على طرح 10 أسماء 
لرئاسة احلكومة املؤقتة بينها كيلو وقاضي واملسلط

»واشنطن بوست« تنتقد السلبية األميركية 
وحتذر من استخدام األسد األسلحة الكيماوية

الستهدافهم بطائرات من دون طيار الحقًا

لوس أجنيليس - أ ف پ: ذكرت صحيفة 
لوس أجنيليس األميركية أن وكالة االستخبارات 
األميركية )سي آي إيه( جتمع معلومات حول 
»إسالميني متطرفني« في سورية إلمكانية توجيه 
ضربات إليهم بطائرات من دون طيار في مرحلة 
الحقة.  ونقلت الصحيفة عن مسؤولني اميركيني 
حاليني وس���ابقني ان الرئيس االميركي باراك 
اوباما لم يسمح بتوجيه اي ضربات في سورية 

واالمر ليس مطروحا. 
لكن ال� »س���ي آي ايه« الت���ي تدير برامج 
الطائرات من دون طيار التي تستهدف الناشطني 
في باكستان واليمن، قامت بتغييرات في صفوف 
الضباط املس���ؤولني عن توجي���ه الضربات، 
لتحسني جمع املعلومات حول الناشطني في 
سورية. وش���كل هؤالء الضباط وحدات مع 
زمالء لهم كانوا يطاردون ناش���طي القاعدة 

في العراق. 
وقالت الصحيفة ان الناشطني القدامى في 
العراق انتقلوا على االرجح الى سورية والتحقوا 
بامليليشيات التي تقاتل احلكومة في هذا البلد. 
ويتمركز الضباط املكلفون بالتركيز على سورية 
في مقر وكالة االستخبارات املركزية في النغلي 

في والية فرجينيا، كما قالت الصحيفة. وتابعت 
»لوس اجنيليس تاميز« ان الوكالة تعمل بشكل 
وثيق مع االستخبارات السعودية واالردنية 
وغيرهما من اجهزة استخبارات املنطقة الناشطة 

في سورية. 
واوضحت الصحيفة ان هذه االستعدادات 
تأتي مع تزايد انتصارات املقاتلني االسالميني 

املتطرفني في سورية.
وأكدت ان وزارة اخلارجية االميركية تعتقد 
ان واحدة م���ن اقوى ميليش���يات املعارضة 
الس���ورية وهي جبهة النص���رة، هي منظمة 
ارهابية ال ميكن متييزها عن تنظيم القاعدة 

في العراق.
وأشار املسؤولون بحسب الصحيفة إلى أن 
مساعي الوكالة التي تتضمن جمع معلومات 
مفصل���ة حول مقاتلني مهم���ني تعطي البيت 
األبيض خيارات قاتل���ة وغير قاتلة في حال 
اس���تنتج هذا األخير أن احلرب في س���ورية 
تشكل مالذا لإلرهابيني. ولفتوا إلى أن خيارات 
أخرى تتضمن خططا ملصادرة مخزون األسلحة 
الكيميائية في سورية وتدميرها بهدف احليلولة 

دون وصولها إلى أياد غير أمينة.

عواصم � وكاالت: استقر االئتالف الوطنى 
لقوى املعارضة والثورة في سورية على طرح 
أس���ماء 10 ش���خصيات لتولي أحدها رئاسة 
احلكومة السورية املؤقتة الذي يعتزم االئتالف 
تشكيلها خالل اجتماعه املقبل باسطنبول يومي 

18 و19 مارس احلالي.
وصرح مصدر مسؤول باالئتالف لوكالة 
أنباء الش���رق األوس���ط بأن األسماء العشرة 
هم أس���امة قاضي، أسعد مصطفى، بهيج مال 
حويج، جمال قارصلي، سالم املسلط، عبداملجيد 
احلميدي، غسان هيتو، قيس الشيخ، ميشيل 
كيلو ووليد الزعبي، مشيرا الى أنها تعبر عن 
عديد من القوى والتيارات املنضوية حتت لواء 
االئتالف. وقال انه باالضافة الى هذه األسماء 
فإن هناك مرشحني اثنني من الداخل السوري 
ولكن مت االحتفاظ بس���رية هويتهما حرصا 

على سالمتهما وأمنهما.
واعترف املصدر بوجود خالفات وتباينات 
بني القوى والتيارات السياسية املشكلة لالئتالف 
الوطني حول قرار تش���كيل احلكومة املؤقتة 
قائال: انه في الوقت الذي ينادي فيه البعض 
بسرعة االنتهاء من تشكيل هذه احلكومة يدعو 
البعض اآلخر الى التمهل ودراسة األمر جيدا ملا 
قد يترتب على ذلك من تبعات تتمثل في كيفية 
عمل هذه احلكومة ومهامها وحتركها وكذلك 

مستقبل احلوار مع احلكومة السورية.
وتوقع املص���در أن يكون االجتماع املقبل 
لالئتالف الوطني على درجة كبيرة من األهمية 

بالنظر الى ما قد ينتج عنه من قرارات سيكون 
لها تداعيات على مسار الثورة في سورية.

  من جهته، قال مدير املكتب اإلعالمي في 
االئتالف وعضو املكت���ب التنفيذي باملجلس 
الوطني السوري املعارض خالد الصالح في 
تصريح ل� »كونا« ان االئتالف سيجتمع يومي 
18 و19 اجلاري في اسطنبول الختيار رئيس 
حكومة مؤقتة وسيقوم بدوره باختيار أعضاء 
احلكومة اجلديدة من الداخل واخلارج بهدف 

ادارة أمور البالد في املرحلة املقبلة.
وأكد الصالح أن االئتالف من خالل االتصاالت 
التي أجراها في األسابيع املاضية حصل على 
دعم كبير من عدد كبير من الدول العربية وفي 
مقدمتها الكويت واململكة العربية السعودية 
وقطر بشأن املساهمة في تسريع عملية تشكيل 

حكومة مؤقتة في سورية.
وفي سؤال حول مقر احلكومة املؤقتة رد 
الصالح بأن األمر املهم بالنسبة لهم في الوقت 
احلالي هو اختيار رئيس حكومة مؤقتة تقوم 
بإدارة أمور املواطنني في املناطق احملررة تخفف 
قليال من معاناة الش���عب السوري املستمرة 

منذ عامني.
وكشف الصالح عن أس���ماء الشخصيات 
املرشحة لتولي رئاسة احلكومة وهم الشيخ 
سالم املسلط وأسامة القاضي وأسعد مصطفى 
وعبداملجي���د احلميدي واملعارض الس���وري 
البارز ميشيل كيلو ووليد الزعبي من الداخل 

السوري.

واشنطن � وكاالت: دعت صحيفة »واشنطن 
بوس����ت« األميركية في عددها الصادر أمس 
اإلدارة األميركية إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
والتدابير الالزمة ملنع الرئيس السوري بشار 

األسد من استخدام األسلحة الكيماوية.
ووصفت الصحيفة األميركية � في مقال 
حتليلي أوردته عل����ى موقعها اإللكتروني � 
نية األسد اس����تخدام األسلحة الكيماوية أو 
استخدامه الفعلي لها بأنه مبثابة »خط أحمر« 
يتعني على الواليات املتحدة التصدي له، لعدم 
تكرار س����يناريو العراق مرة أخرى. ولفتت 
الصحيفة إلى أن الرئيس العراقي املقبور صدام 
حسني سبق ان استخدم األسلحة الكيماوية 
ضد أبناء ش����عبه، مما أسفر عن مقتل آالف 
األبرياء من الرجال والنس����اء واألطفال في 

بلدة حلبجة الكردية. 
 وتابعت الصحيف����ة »ومع إحياء الذكرى

ال� 25 على هذا الهجوم الكيماوي، في العراق 
يجب أن يدرك البيت األبيض أن العالم على 

شفا مشاهدة فظائع مماثلة في سورية«.
وأش����ارت الصحيفة إلى أنه ومنذ فترة 
طويلة امتلك النظام الس����وري � مبساعدة 
حزب اهلل اللبناني ودعم إيران � من احلرية 
ما ممكنه من جتاوز اخلطوط احلمراء الواحدة 
تلو األخرى من قتل وإصابة عشرات اآلالف من 
السوريني، وذلك بسبب تقاعس واشنطن عن 
اتخاذ أي رد فعل ملموس على مدى العامني 
املاضيني، وانتظار العالم للقيادة الالزمة لوقف 

أعمال القتل التي يرتكبها األس����د. ونتيجة 
للفراغ الناجم عن غياب القيادة األميركية، 
بزغ جنم مجموعة من اجلماعات التي وصفتها 
الصحيفة باملتطرفة »كجماعة جبهة النصرة« 

على حد قول الصحيفة.
ورأت الصحيف����ة أن هذه األحداث تلعب 
دورا في احتمال أن يفكر النظام السوري في 
استخدام األس����لحة الكيماوية، وذلك وسط 
تصاعد االضطرابات الداخلية، وحرص النظام 

الشديد على استعادة السيطرة.
وعندما يتعلق األمر باألسلحة الكيماوية، 
شددت الصحيفة على ضرورة أن ترد الواليات 
املتحدة بكل قوة عسكرية سريعة ومدمرة في 
حال تلقت معلومات استخبارية موثوقة بأن 
نظام األسد يستخدم � أو يستعد الستخدام 
� األسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. 
ومع ذلك، رأت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركية أنه وقبل حدوث ذلك، يجب أن تشرع 
اإلدارة األميركية في جتديد جهودها لتمهيد 
الطريق أمام مستقبل سوري أكثر استقرارا، 
الفتة إلى أن النه����ج األميركي احلالي الذي 
يركز على الضغط الديبلوماسي والعقوبات 
االقتصادية، لم ي����ؤت ثماره حتى اآلن. كما 
أكدت أن م����ا وصفته بالس����لبية األميركية 
والتقاعس عن تقدمي مس����اعدات ملموس����ة 
كان السبب الرئيسي في تزايد الشكوك لدى 
حلفاء واشنطن واملعارضة السورية إزاء دعم 

واشنطن ومصداقيتها.

تقدم األخيرة للمجتمع الدولي 
كل ما متلكه م����ن معلومات 
واسرار تتعلق بالنظام وكل 
ما يس����اهم في تسريع إنقاذ 
الشعب السوري اجلريح من 
طائرات األس����د وصواريخه 
ومدفعيته وم����ن مخططات 
الولي الفقيه وفصيله املسلح 

»حزب اهلل« في لبنان.
وتابع علوش معتبرا ان 
سهولة خروج شعبان من مطار 
رفيق احلريري الدولي دون 
اي حسيب او رقيب، توحي 
بوجود عدة احتماالت وهي: 
إما ان تكون شعبان قد خرجت 
القيام مبهمة رسمية  بحجة 
وإما باس����م مستعار وجواز 
س����فر مزور وهذا ما برعت 
النظام السوري،  به قيادات 
وإم����ا أن تكون حصلت على 
غطاء كبير من جهات سياسية 
وعس����كرية لبنانية وهو ما 
يتوجب فتح حتقيق به لكشف 

املتورطني.
وم����ن جانب����ه، ص����رح 
املع����ارض الس����وري البارز 
هيثم املالح في تغريدة على 

حسابه على »تويتر«: »وردت 
للتو أنباء حول انشقاق بثينة 

شعبان«.
وتابع املالح في تغريدته: 
»إن صحت األنباء فهو هروب 
مجرمة أباحت سفك دم الشعب 
حت����ت ش����عارات زائفة من 

السفينة األسدية الغارقة«.
والدكتورة بثينة شعبان 
من مواليد عام 1953 وتتحدر 
من محافظة حمص وتنتمي 
للطائف����ة العلوي����ة، وظلت 
تش����غل منصب مستش����ارة 
إعالمي����ة للقصر اجلمهوري 
وكان����ت قد تب����وأت منصب 
الس����ورية  وزيرة املغتربني 
حسب املرس����وم اجلمهوري 

الذي أصدره بشار األسد.
وبثينة شعبان كانت أيضا 
مديرة إدارة اإلعالم اخلارجي 
في وزارة اخلارجية السورية 
منذ عام 2002، وهي أستاذة 
الش����عر واألدب املق����ارن في 
قسم اللغة اإلجنليزية جامعة 
دمشق وأستاذة األدب العاملي 
في الدراسات العليا في القسم 

نفسه.

احلريري الدولي في بيروت 
ملدة ساعة، حيث توقفت فيه، 
قبل أن تتابع سفرها متوجهة 
إلى دبي«. وأضافت الصحيفة 
أن »عناصر األمن العام أوقفوا 
إلى  ش����عبان لدى وصولها 
املط����ار للتأكد قضائيا ما إذا 
كان على اس����مها أية إشارة 
الس����ابق  الوزير  في قضية 
ميشال سماحة واللواء علي 
اململوك«، حيث كانت تعتبر 

من املطلوبني للشهادة.
من ناحيته، علق علوش 
على خبر مغادرة ش����عبان 
معتبرا انه ليس من الغريب 
ان تقوم جهات سورية رسمية 
رفيعة املس����توى باالنشقاق 
عن النظام الس����وري إلنقاذ 
نفس����ها م����ن غرق س����فينة 
األسد وما سمي يوما مبحور 
املمانع����ة، خصوصا بعد ان 
تأكد للمنشقني وآخرهم بثينة 
شعبان حتمية استسالم األسد 
وش����بيحته لقوى املعارضة 

السورية.
وأضاف علوش ان األهم من 
انشقاق بثينة شعبان هو ان 

عواصم � وكاالت:  كشف 
القيادي في تيار املس����تقبل 
الس����ابق د.مصطفى  النائب 
علوش معلومات تؤكد انشقاق 
اللواء الس����وري محمد نور 
خلوف رئي����س هيئة اإلمداد 
والتموين باجليش السوري 
ع����ن النظ����ام ومغادرته الى 
اخل����ارج عبر مط����ار رفيق 
الدول����ي. وطالب  احلريري 
بالتحقيق في كيفية مغادرته 
مطار بيروت، علما ان خلوف 
شغل اثناء الوجود العسكري 
السوري في لبنان مهمة رئيس 
فرع املخابرات في طرابلس.

وكانت تقاري����ر إعالمية 
اللواء محمد نور  أفادت بأن 
عز الدين خلوف، رئيس هيئة 
اإلم����داد والتموين باجليش 
السوري، اعلن انشقاقه عن 

النظام السوري.
الل����واء خلوف في  وقال 
حديث خاص لقناة »العربية« 
إنه رتب انشقاقه مع فصائل 
الثورة السورية، وان التخطيط 

لهذه العملية مت منذ فترة.
ان  وأضاف����ت »العربية« 
اللواء خلوف انش����ق وإلى 
جانبه ابنه النقيب عز الدين 
خلوف، قائد سرية االستطالع 
في اللواء 91 وهو من الطائفة 
اليها  الت����ي ينتمي  العلوية 
األسد. من جهة أخرى، أفادت 
تقارير إعالمية ومواقع انترنت 
عربية وسورية بأن مستشارة 
رئيس النظام السوري بشار 
األسد اإلعالمية، بثينة شعبان، 
قد غادرت سورية عبر مطار 
بيروت الدولي وانها تتواجد 

بدبي.
وأوردت صحيفة »اللواء« 
اللبنانية أن »بثينة شعبان 
احتج����زت في مط����ار رفيق 

اللواء محمد نور خلوف

)رويترز( متظاهرون يهتفون ضد بشار األسد في ساوباولو أمس األول   

بثينة شعبان

محاوالت استعادة بابا عمرو مستمرة 

النظام يصّعد قصف جنوب دمشق ويرسل تعزيزات إلى ريفها 
واجليش احلر يسيطر على مبنى التأمينات في دير الزور

احلويقة الذي ش����هد صباحا 
تفجير سيارة مفخخة بالقرب 
من مبنى تتحصن فيه القوات 
النظامية،  واعلن اجليش احلر 
س����يطرته عل����ى املبنى وبث 
ناشطون تسجيالت للحظات 
االولى لتفجير مبنى التأمينات 

الواقع في حي احلويقة.
وحتدثت شبكة شام عن 
دوي انفجار ه����ز بير الزور 
وسط قصف عنيف براجمات 
الصواريخ واملدفعية الثقيلة 
الزور  على معظم احياء دير 
واش����تباكات عنيفة في حي 

اجلبيلة.
هذا وتستمر معركة النظام 
الستعادة حي بابا عمرو في 
حمص الذي سيطر عليه ثوار 
اجليش احلر منذ عشرة ايام، 
ووقعت اشتباكات متقطعة في 
احلي وتخللها قصف مدفعي 
من ثكن����ة دوار تدمر باجتاه 
احلي وحسب شهود عيان فإن 
تعزيزات من الشبيحة حتركت 
من حي عكرمة املوالي باجتاه 
احلي وقال ناشطون ان احلي 
تعرض لقص����ف عنيف جدا 
واحصوا اكثر من 100 قذيفة 

على احلي حتى ظهر امس.
ما يزال الثوار يسيطرون 
الت����ي متركزوا  على االماكن 
فيه����ا منذ دخوله����م الى حي 
بابا عمرو ويتصدون حملاوالت 
جيش النظام املتكررة الجتياح 
احلي من اربعة محاور، بحسب 
اجليش احلر، وجتدد القصف 
ايض����ا عل����ى احي����اء املدينة 

احملاصرة واالحياء القدمية.
وقد وقعت اشتباكات عنيفة 
على جبه����ة الريف اجلنوبي 
حملافظ����ة حم����ص وس����جل 
قصف صاروخي من املالعب 
التدريبية قرب ضاحية الوليد 
باجتاه الريف. كما وقعت عدة 
انفجارات هزت االحياء القريبة 
من الريف اجلنوبي وحتليق 
طيران حربي اليزال يس����مع 
عند اقترابه من قرية كفر عايا، 
الريف  واحلال كذلك كان في 
الشمالي حيث تعرضت مدن 
الرسنت وتلبيس����ة واحلولة 
ومحيطها لقصف عنيف، اضافة 
الى بساتني مدينة تدمر وبلدة 

الغنطو.
وقد اش����تدت املعارك في 
محافظة درعا، الس����يما على 
الطريق الدولي دمشق � درعا، 
وحاولت قوات النظام كس����ر 
احلصار املفروض على اللواء 
38، بينما اعلن اجليش احلر انه 
تصدى حملاولة كسر احلصار 
في املنطقة الشمالية من مدينة 
خربة غزالة. كما أعلن اجليش 
احلر مهاجمة حاجز مفرزة االمن 
العس����كري في بلدة الشجرة 
وسط استمرار القصف بشكل 
عنيف على قرى وادي اليرموك 
احلدودي والشجرة وصيدا، 
كما شنت قوات النظام حملة 

اعتقاالت في مدينة نوى.
وفي محافظة حماة قصفت 
قوات النظام بالطيران احلربي 
بلدة كفرنب����ودة بريف حماة 

الشمالي

هذه التعزي����زات »مؤلفة من 
خمس دبابات وثالث عربات 
يرافقه����ا عدد من الس����يارات 
وحافالت نقل اجلنود من مطار 
العسكري عبر املتحلق  املزة 
اجلنوبي« الذي يشهد احيانا 
معارك ب����ني القوات النظامية 
ومقاتلني معارضني يحاولون 
وقف االمدادات عن مناطق في 
ريف دمشق تعتبر معاقل لهم. 
وتصاعدت حدة االشتباكات في 
بلدة حران العواميد بالقرب من 
مطار دمشق الدولي حيث اعلن 
اجليش احلر قيام كتيبة »املهام 
التابعة للواء درع  اخلاصة« 
االسالم باستهداف رتل مشاة 
بالقرب من مدخل البلدة بعبوات 
ناسفة ادت الى مقتل عدد كبير 
من جنود النظام وميليشيات 
الشبيحة املوالية. وفي مدينة 
حلب، سجل تصعيد في عدد 
م����ن االحياء حي����ث تزايدت 
حدة االش����تباكات، وخاصة 
في احياء االعظمية وبستان 
القصر ومحيط مطاري النيرب 
العسكري وحلب الدولي وسط 
قصف باملدفعية الثقيلة على 
املنطق����ة احمليطة بهما وعلى 

حي بستان القصر.
العنيف  القص����ف  وطال 
باملدفعي����ة الثقيلة والدبابات 
على مدينة السفيرة واشتباكات 
بل����دة خناصر،  ف����ي  عنيفة 
بحسب شبكة شام. في مدينة 
دير الزور، تدور اش����تباكات 
عنيفة ب����ني القوات النظامية 
ومقاتل����ني معارضني في حي 

عواصم � وكاالت:  تعرضت 
االحياء اجلنوبية في دمشق 
لقص����ف عنيف م����ن القوات 
النظامية، بحس����ب م����ا افاد 
الس����وري حلقوق  املرص����د 
االنسان وناشطون، فيما افاد 
الناشطون ايضا عن تعزيزات 
ال����ى مدينة داري����ا في ريف 
العاصمة التي حتاول القوات 
النظامي����ة الس����يطرة عليها 
منذ اش����هر. وقال املرصد ان 
احياء دمشق اجلنوبية وبينها 
مخيم اليرموك وجوبر وبرزة 
والقابون تعرضت للقصف من 
القوات النظامية، مشيرا الى 
انتشار امني كثيف في احياء 

عدة من العاصمة.
وقالت الهيئة العامة للثورة 
الكتروني  السورية في بريد 
ان القصف على القابون جتدد 

قبل الظهر.
من ناحيتها حتدثت، شبكة 
ش����ام االخباري����ة عن قصف 
عنيف براجم����ات الصواريخ 
واملدفعي����ة الثقيلة على مدن 
وبل����دات الذيابية ومعضمية 
الشام والهامة وبساتني املليحة 
وحرستا وبيت سحم وزبدين 
وعلى ع����دة مناطق بالغوطة 
الش����رقية وس����ط اشتباكات 
عنيفة في محي����ط الفوج 18 
وف����ي مدينة داري����ا ومحيط 
بل����دات الذيابية وعقربا. وقد 
ذك����رت الهيئة العامة للثورة 
ان تعزيزات عسكرية توجهت 
الى مدينة داريا الواقعة جنوب 
غرب دمش����ق. واوضحت ان 
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