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املعارضة تتهم قوات النظام باستخدام الغازات السامة في القدم والعسالي بدمشق

خبراء عسكريون: النظام يحاول سحب اجليش احلر 
ملعركة حلب وإفراغ جبهات دمشق وحمص ودرعا

إيران سترسل 4 آالف جندي لدعم النظام السوري: 
قرار أوباما بتسليح »اإلرهابيني« أكبر خطأ تاريخي لرئيس أميركي

النظام السوري يتهم مرسي باالنضمام إلى جوقة 
التآمر األميركية بإغالق سفارته في القاهرة

حتى لو تطلب فتح جبهة اجلوالن إللهاء الداخل

كش���فت صحيفة »ذي 
اندبندن���ت أون صنداي« 
البريطانية أن ايران اتخذت 
قرارا عسكريا بارسال أربعة 
آالف جندي من »احلرس 
الث���وري« لدع���م ح���رب 
قوات النظام السوري ضد 
الثوار السوريني. ونقلت 
الصحيفة عن مصادر قريبة 
من النظام االيراني وعلى 
ارتباط بدوائر أمنية فيه أن 
القرار اتخذ قبل أسبوع من 
االنتخابات االيرانية، بالتزام 
إيراني كامل باحلفاظ على 
نظام األسد، حتى لو تطلب 
ذلك فت���ح جبهة اجلوالن 
السوري ضد اسرائيل إللهاء 
الداخل عن املطالبة بحقوقه 

األساسية.
وأفادت املصادر ذاتها أن 
القوات االيرانية اجلديدة في 
سورية ستقاتل الى جانب 

آالف العراقيني واللبنانيني 
املوال���ني لها، الفتة إلى أن 
الواليات املتح���دة، وفي 
املقابل، بدأت تدرس عبر »3 
آالف خبير« لها في األردن 
إقامة منطقة حظر جوي 

فوق جنوب سورية.
وكانت الواليات املتحدة 
اتخذت قرارها بالتحرك ضد 
النظام في س���ورية بعد 
اعالنه���ا نتائج حتقيقات 
تؤكد استخدامه األسلحة 
الثوار  الكيماوي���ة ض���د 

واملدنيني.
من جانبه، اعتبر رئيس 
هيئة األركان العامة اإليراني، 
حسن فيروز آبادي، أن قرار 
الرئي���س األميركي باراك 
اوباما تس���ليح املعارضة 
السورية، سيكون اخلطأ 
األكثر خطورة الذي يرتكبه 
أميركي في تاريخ  رئيس 

الواليات املتحدة.
ونقل���ت وكال���ة أنباء 
مهر اإليرانية، عن فيروز 
آب���ادي، قول���ه إن ق���رار 
الرئيس األميركي تسليح 
املجموع���ات التي وصفها 
ب�»اإلرهابية املتعطش���ة 
للدماء وبإيعاز من الكيان 
الصهيوني سيكون اخلطأ 
األكثر خطورة الذي يرتكبه 
اميركي في تاريخ  رئيس 

الواليات املتحدة«.
وأضاف ان هذا التسليح 
لم يعد مجديا بعدما أرغمهم 
اجلي���ش الس���وري على 
االنكفاء والتراجع، مؤكدا 
على ان اجليش السوري 
»سيهزم عمالء الصهاينة 
اإلرهابي���ني وس���يرغمهم 
على االنسحاب حتى آخر 
نقطة للحدود السورية«. 
ورأى فيروز آبادي أنه من 

املس���تهجن حقا بان نرى 
الفرنس���يني  املس���ؤولني 
يح���ددون مه���ام اجليش 
الوطني الس���وري وان ال 
يهب اجليش السوري الى 
حترير اراضيه احملتلة من 
قبل املجموعات املسلحة 
االرهابية، مضيفا »نشهد 
الي���وم اغ���رب املواق���ف 

الغربية«.
وقال إنه كما حصل في 
حرب الثمان س���نوات مع 
العراق الت���ي زود الغرب 
العراقي  فيه���ا اجلي���ش 
بأسلحة كيماوية واتهم من 
ايران باستخدامها،  جهته 
فإنه »يستخدم التوجه ذاته 
جتاه احلكومة الس���ورية 
بحيث ي���زود املجموعات 
والوهابي���ة  االرهابي���ة 
الكيماوي���ة  باالس���لحة 
وتس���تخدم ضد االبرياء، 

ومن ثم يوجه اجلنراالت 
والصهاينة  االميركي���ني 

االتهام لدمشق«.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، 
الصحيف���ة  اس���تبعدت 
البريطاني���ة، أن تق���ف 
روسيا مكتوفة األيدي ألن 
الشيشانيني والداغستانيني 
قد يشعرون بالقدرة على 
االنفصال في حال س���قط 
النظام السوري على أيدي 
مقاتل���ي »اجليش احلر«. 
وأشارت الى أن غروزني، 
العاصمة الشيشانية، تبعد 
500 ميل فقط عن األراضي 
الس���ورية حي���ث يقاتل 
إسالميون شيشانيون إلى 
جانب الثوار في حرب غير 
متكافئ���ة مع نظام مدجج 

بالسالح.

 ٭عاصم علي - وكاالت

عواصم - وكاالت: رحبت 
جامعة الدول العربية بدعوة 
الرئيس محمد مرسي بعقد 
قمة عربية مصغرة بشأن 
س����ورية، في وق����ت انتقد 
الس����وري املواقف  النظام 
املستجدة للقيادة املصرية 
الس����فارة  الس����يما اغالق 
النظام  القاهرة، واتهم  في 
الرئيس املصري  السوري 
محمد مرس����ي، باإلنضمام 
الى ما وصفته بجوقة التآمر 

األميركية ضده.
ونقلت وكال����ة األنباء 
الرسمية )سانا(  السورية 
عن مصدر مسؤول، قوله إن 

محمد مرسي انضم جلوقة 
التي  التآم����ر والتحريض 
تقوده����ا الواليات املتحدة 
األميركية ضد سورية بإعالنه 

قطع جميع العالقات.
وق����ال املص����در : » ان 
نظامه يدين ه����ذا املوقف 
الذي يعكس  الالمس����ؤول 
محاولة مرسي تنفيذ أجندة 
اإلخوان املس����لمني هروبا 
الداخلية  من االستحقاقات 
الرئيس  القادم����ة«، متهما 
املصري بان����ه »انضم الى 
جوق����ة التآمر والتحريض 
التي تقودها الواليات املتحدة 

واسرائيل«.

في املقابل قال نائب األمني 
العام جلامعة العربية السفير 
أحمد بن حلي في تصريحات 
له مبقر اجلامعة العربية: إن 
اجلامعة العربية ترحب بأي 
جتمع عربي أو لقاء اسالمي 
على هذا املستوى، خاصة 
وأن التحدي����ات بالنس����بة 
للعالم العربي كثيرة، مؤكدا 
أنه كلما كان هناك لقاء على 
مس����توى القمة، كلما كان 

مفيدا.
وأضاف أحمد بن حلي 
أن اجلامع���ة العربي���ة لم 
تتلق حتى اآلن طلب مصر 
بشكل رس���مي لعقد هذه 

الطل���ب،  القمة»وننتظ���ر 
وعندم���ا تبلغن���ا مص���ر 
بشكل رسمي، ستتم بعض 

املشاورات بشأن ذلك«.
وردا على س���ؤال حول 
رؤي���ة اجلامع���ة العربية 
ملوق���ف مص���ر م���ن قطع 
العالقات مع النظام السوري 
وإغالق السفارة السورية 
القائم  بالقاهرة وس���حب 
باألعمال املصري من دمشق، 
ق���ال نائب األم���ني العام » 
هذا ق���رار عربي صدر عن 
مجل���س اجلامعة العربية 
العام املاضي، ولكن تنفيذه 
قرار سيادي يرجع إلى كل 

دولة عضو باجلامعة على 
حدة، من منطلق سيادتها 
احلرة ومواقفها من األزمة 

السورية.
وردا على س���ؤال حول 
مطالب بعض الدول بفرض 
منطقة حظر طيران جوي 
على سورية، قال بن حلي 
»نحن اآلن نتكلم عن احلوار 
وعن حل األزم���ة بالطرق 
السلمية، وهو ما تدفع به 
اجلامعة العربية نحو حل 
هذه األزمة، ووقف شالل الدم 
بشكل عاجل وإنقاذ سورية، 
كما نتكلم عن احلوار واحلل 

السلمي«.

عس����كريني ح����ول ه����ذه 
املعركة قولهم »ان معركة 
حلب مج����رد كذبة كبيرة 
لن حتدث ألسباب كثيرة، 
العارفني داخل  وبشهادة 
النظام الس����وري«، وذلك 
باعتبار أنها »مجرد خدعة 
اس����تراتيجية وتهوي����ل 
هدفه دف����ع اجليش احلر 
الى حتريك قواته باجتاه 
حل����ب وجتميعه����ا هناك 
إلف����راغ اجلبهات األخرى 
النظام«،  التي يستهدفها 
ان السيطرة على  خاصة 
حم����ص ودمش����ق اه����م 
بالنس����بة ملشروع الدولة 
العلوي����ة الت����ي يقال ان 
النظام يخط����ط لها كون 
املناطق على اتصال  هذه 
مباشر باحلدود اللبنانية 

وحليفه حزب اهلل.
 واعتبر اخلب����راء ان 
التركيز  النظام سيحاول 
اعالميا على حلب، بينما 
التخطيط للهجوم سيكون 
في م����كان آخ����ر، واأليام 
املقبلة ستثبت أن الهجوم 
سيكون أكثر على حمص 
وري����ف دمش����ق ودرعا، 
ألن حلب ومدن الش����مال 

األخ����رى انفصلت عمليا 
عن النظام«،

لذلك فقد صعد عمليات 
قصفه براجمات الصواريخ 
واملدفعية الثقيلة على أحياء 
البلد ومدن وبلدات  درعا 
تل شهاب وانخل والشيخ 
مسكني وقرى منطقة وادي 
اليرموك في ريفها، بينما 
وقعت اش����تباكات عنيفة 
على حاجز مساكن جلني. 
 ال����ى ذلك اس����تهدفت 
قوات النظام حي الرشدية 
بالتزامن مع قصف عنيف 
الصواري����خ  براجم����ات 
واملدفعية على أحياء مدينة 
دير الزور احملررة، بينما 
اعلن اجليش احلر حترير 
احملكمة العسكرية ومبنى 
بنك بيمو وسط اشتباكات 
مستمرة في شارع سينما 
فؤاد وف����ي ع����دة أحياء 

باملدينة. 
الرق����ة قصف   وف����ي 
الطيران املروحي بالبراميل 
املتفجرة استهدف محيط 
الفرقة 17 ش����مال املدينة 
بالتزام����ن مع اس����تمرار 
االشتباكات العنيفة داخل 

ما تبقى من الفرقة.

الهاون على حي الوعر الذي 
يقطنه معظم من هاجر من 
احيائها احملاصرة ويقدر 
عددهم بنح����و 400 ألف 
شخص. وذلك مع استمرار 
التي  القن����ص  عملي����ات 
يقوم به����ا قناصة النظام 
احمليطني باحلي، وأسفر 
عن مقتل 3 اشخاص على 
االقل. مبوازاة ذلك جتدد 
القصف العنيف براجمات 
الصواري����خ واملدفعي����ة 
الثقيلة على مدن الرسنت 
الغنطو  تلبيس����ة وبلدة 
في الريف الشمالي حيث 
جرت اشتباكات عنيفة على 

أطراف مدينة الرسنت. 
على اجلبهة الشمالية 
ومع انتظار معركة احلسم 
التي أعلن عنها النظام في 
حلب بعد س����يطرته على 
القصير، قصفت املدفعية 
الثقيلة على مدن السفيرة 
وعندان وقصف من الطيران 
بالرشاش����ات  احلرب����ي 
الثقيلة اس����تهدف مدينة 

تل رفعت. 
ونقل موق����ع اجليش 
السوري احلر وصفحات 
املعارض����ة ع����ن خبراء 

عواصم - وكاالت: فيما 
كان اجليش احلر والكتائب 
يحش���دون  املعارض���ة 
مقاتليهم في حلب حتسبا 
ل�»الهج���وم الكبير« الذي 
ش���كك خبراء عسكريون 
بوقوعه اص���ال، صعدت 
الق���وات املوالية للرئيس 
بشار االسد عملياتها في 

دمشق وريفها وحمص. 
وقالت ش���بكة »شام« 
االخبارية ان قوات النظام 
شنت قصفا عنيفا براجمات 
الصواري���خ واملدفعي���ة 
الثقيل���ة على أحياء القدم 
والعسالي ومعظم أحياء 
دمش���ق اجلنوبية، وقال 
ناش���طون انهم س���جلوا 
س���قوط نحو 700 قذيفة 
املناط���ق اجلنوبية  على 
من دمشق وحدها، واتهمت 
الشبكة النظام باستخدام 
الغازات السامة في قصف 
حي���ي القدم والعس���الي، 
كما سقط عدة قذائف على 
حي امليدان وجتدد القصف 
بالرشاشات الثقيلة على حي 
برزة بالتزامن مع اشتباكات 
عنيفة في هذه االحياء، وقال 
نشطاء ان القوات النظامية 
تراجعت في مخيم اليرموك 

والتضامن. 
وأغار الطيران احلربي 
بل����دة بيت س����وى  على 
ومدن عرب����ني وحمورية 
بريف دمش����ق، وقصفت 
الصواري����خ  راجم����ات 
الثقيلة مدن  واملدفعي����ة 
وبل����دات األحمدية وحزة 
وكفر بطنا واملليحة وبيت 
س����حم وداريا ومعضمية 
الش����ام ويلدا والزبداني 
والسبينة والسيدة زينب 
وزملكا وعني ترما ومعظم 
مناطق الغوطة الشرقية.

 وبحسب »شام«، وقعت 
اشتباكات في بلدة األحمدية 
وعدة مناط����ق بالغوطة 
الشرقية واشتباكات في 
محيط مدينة داريا وبلدات 
بيت سحم واملليحة، وقالت 
»قامت قوات النظام بتفجير 
وتدمير العديد من املنازل 
في منطقة غرب االتستراد 

مبدينة حرستا«.
أما في محافظة حمص، 
فقد جتدد القصف بقذائف 

صورة نشرتها صفحة الثورة السورية الستهداف قيادة الفرقة 17 في الرقة مبدفع 57 ملم 

مسلحون يقتلون أربعة لبنانيني  في البقاع
قرب حدود القصير السورية

بيروت � وكاالت: قتل اربعة لبنانيني شيعة 
أمس بأيدي مس���لحني في منطقة البقاع وفق 
مسؤول امني، على خلفية التوتر الطائفي بني 
السنة والش���يعة والذي تصاعد جراء النزاع 

في سورية.
وق���ال املس���ؤول رافضا كش���ف هويته ان 
»مس���لحني قتلوا بالرصاص ثالث���ة افراد من 
عشيرة آل جعفر وش���خصا رابعا ينتمي الى 
عائلة امهز فيما كانوا يعبرون منطقة القاع في 

البقاع« شرق لبنان. 
وكشفت مصادر ل�»األنباء« ان احلادث وقع 

في وادي رافق بني جرد القاع وراس بعلبك في 
سلسلة لبنان الش���رقية احملاذية للحدود مع 

سورية وتقع ضمن منطقة عرسال. 
وقالت املصادر ان عناصر من اجليش اللبناني 
توجهوا الى املنطقة إلخراج اجلثث لكنهم فوجئوا 
بنحو 200 مسلح يعتقد انهم من اجليش السوري 
احلر أو انصاره ف���ي املنطقة، ما اضطر قوات 
اجليش لطلب تعزيزات حتى متكنوا من سحب 
اجلثث، وعلى االثر انتشر مسلحون من آل جعفر 
على طريق اللبوة وأقاموا حواجز كان العبور 

فيها على الهوية بحسب املصادر.

هؤالء الالجئني. وتابع »في كل 
تعاملنا مع األزمة الس����ورية، 
كانت حماي����ة مصالح األردن 
وشعبنا العزيز هو هدفنا األول 
واألخير، أما إذا لم يتحرك العالم 
ويساعدنا في هذا املوضوع كما 
يجب أو إذا أصبح هذا املوضوع 
يشكل خطرا على بلدنا، فنحن 
قادرون في أي حلظة على اتخاذ 
الت����ي حتمي بلدنا  اإلجراءات 

ومصالح شعبنا«.
م����ن ناحي����ة أخ����رى، قال 
الفلسطينية هي  القضية  »ان 
القضية احملورية في املنطقة 
ومازالت على رأس أولوياتنا، 
وسنس����تمر في دعم أشقائنا 
الفلس����طينيني حت����ى يقيموا 
التراب  دولتهم املستقلة على 
الفلسطيني وعاصمتها القدس 
الشرقية، وسنبقى على الدوام 
التاريخ����ي  نق����وم بواجبن����ا 

عاهل األردن: قادرون على حماية بلدنا 
ضد أي خطر قد تشكله األزمة السورية 

والديني بالتنسيق مع أشقائنا 
واملنظم����ات  الفلس����طينيني 
الدولي����ة حلماية  والهيئ����ات 
املقدس����ات اإلسالمية  ورعاية 
واملسيحية فيها ودعم صمود 
أشقائنا على أرضهم من خالل 
املتاحة  الوسائل  استغالل كل 

لألردن«.
وفي الشأن الداخلي، قال امللك 
عبداهلل الثاني إن التحديات التي 
تواجه األردن كبيرة وحتتاج إلى 
تعاون اجلميع، مشيرا إلى أن 
الشعب األردني مستعد لتحمل 
األعباء ما دامت موزعة بعدالة 

على اجلميع.

عواصم � وكاالت: أكد امللك 
عبداهلل الثان����ي عاهل األردن 
أمس أن اململكة مستعدة حلماية 
نفسها من أي تهديد ألمنها جراء 
الصراع في سورية املجاورة.

وقال »إذا لم يتحرك العالم 
ويساعدنا في هذا املوضوع كما 
يجب أو إذا أصبح هذا املوضوع 
يشكل خطرا على بلدنا فنحن 
قادرون في أي حلظة على اتخاذ 
الت����ي حتمي بلدنا  اإلجراءات 

ومصالح شعبنا.«
وأضاف »ان األزمة السورية 
فرضت علينا معطيات صعبة 
جدا ولكنها أصعب بكثير على 
األش����قاء الس����وريني وخاصة 
الذين أجبرتهم الظروف على 
ترك بيوتهم وأرضهم ونزحوا 

إلى دول اجلوار«.
وقال في خطاب شامل ألقاه 
في حفل تخريج الفوج السادس 
والعشرين لضباط جامعة مؤتة 
»اجلن����اح العس����كري« أمس 
بحضور ول����ي العهد األردني 
األمير احلسني بن عبداهلل الثاني 
»نحن نعمل ب����كل إمكانياتنا 
بالتعاون والتنسيق مع األشقاء 
العرب واملجتمع الدولي مبا في 
ذلك الواليات املتحدة وروسيا 
والدول األوروبية من أجل إيجاد 
حل سياسي يحافظ على وحدة 
سورية واستقرارها ويضمن 
عمل مؤسسات الدولة السورية 
في رعاية مواطنيها لتشجيع 
الس����وريني،  الالجئني  اإلخوة 
ليس ف����ي األردن فقط بل في 
جميع دول اجلوار، على العودة 
إلى بلده����م «، مؤكدا ضرورة 
العمل من أج����ل توفير الدعم 
امللك عبد اهلل الثاني املالي الدولي لتكاليف استضافة 

الذي ادت في����ه دور ابنه »أبو 
عصام« الكبرى، كما أدت صوتيا 
التركية،  عددا م����ن األعم����ال 
وأبرزه����ا دور الفنان����ة مليس 
في املسلس����ل التركي الشهير 

»سنوات الضياع «.
وأضافت فياض »كتير كان 
مؤلم اني أكون خارج الش����ام 
العام، حجم  الوض����ع  ومؤلم 
األعم����ال التي تنف����ذ مو مثل 
املعتاد، واملمثلني اغلبهم طلعوا 
للخارج وصاروا متشرذمني. أثر 
اللي بصير واضح على الدراما 

السورية«.
وبعض األعمال التي قدمتها 
الدراما السورية لم ترق ألناهيد، 
كونها تبتعد عن الواقع الذي 
تعيشه سورية، وعلقت قائلة 
»أكيد نحن نحب ان نرفه عن 
الن����اس، ولكن هن����اك أعمال 
منس����لخة ع����ن الواق����ع اللي 
يقتل فيه السوريني ويجوعوا 

متنت أال تصل الشام إلى ما وصلت إليه غزة

بطلة »باب احلارة« الفلسطينية أناهيد فياض: 
السوريون يستشهدون و الدراما منسلخة عن واقعهم

ويستشهدوا ويجرحوا بالقوت 
الدراما منس����لخة متاما  اللي 
عن ه����ذا الواقع وال تتكلم عن 

ذلك«.

العربي����ة: أصبحت   � غزة 
الهجرة واللجوء من أبرز مالمح 
األزم����ة الس����ورية التي ألقت 
بظاللها على آالف الفلسطينيني 
املقيمني هناك، وساحات الفن 
لم تكن هي األخرى في منأى 

عن ذلك.
ومن أب����رز األمثلة الفنانة 
أناهيد فياض،  الفلس����طينية 
التي كان لها حضور بارز في 
الدراما السورية، ووجدت نفسها 
مضطرة إلى مغادرة س����ورية 
لتقيم في األردن قبل أن تأتي 

لزيارة مسقط رأسها غزة.
وقالت في����اض »صار لي 
س����نة تاركة الشام، ملا دخلت 
فلس����طني قلت يا ربي دخيلك 
الشام للي وصللو  ما توصل 

الفلسطينيني«.
من أبرز األعمال الفنية التي 
ش����اركت فيها أناهيد فياض، 
اناهيد فياض مسلسل »باب احلارة« الشهير 

مسؤول أممي: الالجئون الفلسطينيون 
في سورية »على حافة الهاوية«

عمان � وكاالت: أعلن املفوض العام لوكالة 
األمم املتح����دة إلغاث����ة وتش����غيل الالجئني 
الفلسطينيني، األونروا، فيليبوغراندي، أمس 
أن الالجئني الفلسطينيني في سورية مجتمع 
مهدد باخلطر وعلى شفا الهاوية، وأشار إلى أن 
هناك مخاوف من زيادة أعدادهم في األردن.

وقال غراندي، ف����ي مؤمتر صحافي عقده 
بحضور مدير عمليات األونروا في سورية، 
مايكل كنزلي، في العاصمة األردنية عمان، ان 
الالجئني الفلسطينيني في سورية مجتمع مهدد 
باخلطر، وإنهم على شفا الهاوية في هذا البلد 

ويعيشون بارتياب وخوف وقلق.
وأض����اف ان الالجئني الفلس����طينيني لم 
يعد له����م أي مكان يعيش����ون في����ه وليس 
لديهم مستقبل واضح، مشيرا إلى أن فقدان 
املخيمات الفلسطينية في سورية هي معاناة 

للجميع.
ولفت غراندي إلى وجود تراجع كبير في 

أعداد الالجئني الفلسطينيني في سورية، إضافة 
إلى تراجع أحوالهم ومعيشتهم.

وأوضح أن هناك جوا يسوده اخلوف والقلق 
جلميع من يعيش في سورية.

وأضاف غراندي أن التصعيد العس����كري 
خطي����ر وصعب، خاصة إذا اس����تمر متقدما 
على العمل السياسي. وأشار إلى أن الوضع 
الفلسطيني في الصراع في سورية يحمل أبعادا 
أخرى، الفتا إلى أن عددا من الفلس����طينيني 
تورطوا في القتال احلاصل في هذا البلد، غير 
أنه ش����دد على ضرورة احترام الطابع املدني 

للمخيمات الفلسطينية في سورية.
وأضاف أن هناك 7 مخيمات فلسطينية في 
سورية من أصل 12 أصبحت مسرحا للقتال، 
وأكثر من نصف عدد الالجئني الفلسطينيني 
في سورية )350 ألفا( هجروا وتركوا ديارهم، 
والسواد األعظم منهم غادروا إلى لبنان.. و7 

آالف إلى األردن.


