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السلطات السعودية ال تعترف باحلسابات املصرفية التي ينشرها الدعاة لدعم »ثوار سورية«

الرياض تدعو إلى الوقوف بوجه تزويد »النظام السوري الفاقد للشرعية« باألسلحة
الرياض ـ وكاالت: دعت اململكة العربية 

السعودية األمة اإلسالمية الى الوقوف في 
مواجهة تزويد »النظام السوري الفاقد 

للشرعية باألسلحة والعتاد واألفراد«، محذرة 
من مغبة تدخل بعض الدول في الشؤون 

الداخلية لآلخرين.
وقال وزير الثقافة واإلعالم السعودي 

عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان 
عقب اجللسة األسبوعية التي عقدها مجلس 

الوزراء بعد ظهر أمس برئاسة خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، إن »املجلس أهاب 

باألمة اإلسالمية أن تقف في مواجهة تزويد 
هذا النظام الفاقد للشرعية باألسلحة والعتاد 
واألفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب 

السوري النبيل«.

وأضاف أن »مجلس الوزراء اطلع على تقرير 
عن تداعيات األحداث التي تشهدها املنطقة 

واالتصاالت واملشاورات واملباحثات الدولية 
بشأنها، خاصة االنتهاكات واسعة النطاق 

حلقوق اإلنسان في سورية واستمرار املذابح 
واستخدام اآللة العسكرية ضد أبناء الشعب 

السوري«.
وجدد التأكيد على »املواقف الثابتة للسعودية 

جتاه تلك األحداث«.
وحذر من مغبة »املغامرات التي ترتكبها بعض 
الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لآلخرين 

مما يزيد حدة التوتر وعدم االستقرار«.
وأعرب املجلس عن »تقدير اململكة للجهود 
التي يبذلها مجلس حقوق اإلنسان لتعزيز 
التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان«.

وكان امللك عبداهلل قطع زيارته اخلاصة 
للمغرب حيث كان ميضي اجازة مرضية 

وفترة نقاهة عائدا الى جدة اجلمعة للوقوف 
على »تداعيات األحداث التي تشهدها املنطقة«.

من جهة أخرى، قالت السلطات السعودية 
ان احلسابات املصرفية التي ينشرها الدعاة 

جلمع التبرعات لـ»ثوار سورية« غير رسمية 
وغير معترف بها، محذرة من عمليات 

نصب واحتيال ووصول األموال الى »جهات 
مشبوهة«.

ونقلت صحيفة »الشرق« السعودية أمس 
عن األمني العام للجنة اإلعالم والتوعية 

املصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ 
قوله ان »هناك دعاة ينشرون عبر مواقع 
التواصل االجتماعي أرقام حسابات بنكية 

جلمع التبرعات لدعم الثورة السورية باملال 
والسالح، من دون إذن رسمي من اجلهات 

املعنية«. وأكد أن »تلك احلسابات غير رسمية 
وغير معترف بها ولم تصدر بها موافقة من 

اجلهات الرسمية املعنية«.
وشدد على أهمية عدم االنسياق وراء »الدعوة 

جلمع التبرعات غير املصرح بها رسميا، ملا 
قد يترتب عليها من عمليات نصب واحتيال 

وضياع لألموال أو وصولها جلهات مشبوهة«.
وأوضح أنه ال ميكن للبنوك السعودية أن 

تفتح حسابات ملثل هذا النوع من التبرعات 
سواء كانت خيرية أو إغاثية، إال من خالل 

تعليمات صادرة من والة األمر، أو من اجلهات 
املعنية التي تشرف على مثل هذا النوع من 

التبرعات.

اختبار قوة بني أوباما وبوتني في قمة الثمانية.. وموسكو ترفض فرض حظر جوي فوق سورية

األسد يحذر بأن أوروبا »ستدفع ثمن« تسليحها للثوار
عواصم � وكاالت: اس����تبق 
رئيس النظام الس����وري بشار 
األسد قمة دول الثماني الصناعية 
الكبرى في إيرلندا الش����مالية 
أمس، بتحذير أوروبا بدفع ثمن 

تسليحها للثوار السوريني.
وقال األس����د في مقابلة مع 
صحيفة أملانية تنشر اليوم ان 
اوروبا ستدفع الثمن في حال 
قامت بإمداد مقاتلي املعارضة 

السورية بأسلحة.
وأض����اف ف����ي املقابلة مع 
صحيفة »فرانكفورتر اجليماينه 
تسايتونغ« التي أجريت معه 
في دمشق وبثت مقتطفات منها 
أمس »اذا قام األوروبيون بإرسال 
أس����لحة، فإن العمق األوروبي 
سيصبح الفناء اخللفي ألوروبا 
إرهابيا وس����تدفع أوروبا ثمن 
ذلك«. وحذر ايضا من ان تسليح 
املعارضة سيؤدي الى تصدير 

»اإلرهاب« الى اوروبا.
وتابع في اول تصريحات له 
منذ أعلنت الواليات املتحدة يوم 
اخلميس انها س����تزود مقاتلي 
املعارضة السورية مبساعدات 
عس����كرية قائال »سيكتس����ب 
اإلرهابيون خب����رة في القتال 
وسيعودون بعقائد متطرفة«.

ورف����ض األس����د اتهامات 
الغربيني بقيام جيشه باستخدام 
أس����لحة كيميائية ضد مقاتلي 
املعارضة. وقال »اذا كان لباريس 
ولندن وواش����نطن دليل واحد 

لهذه االتهامات لكانوا عرضوها 
على العالم«.

تصريحات األسد جاءت فيما 
كان زعماء قمة مجموعة الثماني 
يتوافدون على ايرلندا الشمالية 
التي وصله����ا كل من الرئيس 
األميركي باراك اوباما ونظيره 
الروس����ي فالدميير بوتني الى 
القمة التي متحورت مناقشاتها 
حول األزمة السورية، متمسكا 

مبواقفه.
ورغ����م أن قم����ة مجموعة 
الثماني التي يترأس����ها رئيس 
ال����وزراء البريطان����ي، ديڤيد 
كاميرون وتختتم اليوم، هدفها 
»دفع عجلة النم����و واالزدهار 
في العالم، إلى جانب التجارة 

والشفافية ومكافحة اإلرهاب« 
إال أن احلرب التي يشنها النظام 
الس����وري املدعوم بحزب اهلل 
اللبنان����ي وايرن، هيمنت على 
مباحثات القمة واللقاءات الثنائية 
على هامشها. فالرئيس االميركي 
املدع����وم باملوقفني الفرنس����ي 
والبريطاني حم����ل معه »أدلة 
على استخدام النظام السوري 
األس����لحة الكيماوية« ليواجه 
نظيره الروسي املتمسك بدعمه 
للنظام ورئيس����ه بشار األسد 
والرافض قطع����ا اقامة منطقة 
حظر جوي فوق سورية. فقد 
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية الروس����ية الكسندر 
لوكاشيفتش، أمس وقبل ساعات 

من انطالق القمة، أن روسيا لن 
تسمح بفرض منطقة حظر جوي. 
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن 
لوكاشيفتش في مؤمتر صحافي 
»نحن لن نسمح بسيناريو كهذا.. 
هذه مناورات سببها عدم احترام 

القانون الدولي«.
بدوره، انتقد الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هوالند تسليم روسيا 
أسلحة لنظام دمشق معتبرا انه 
يجب »اال نأمل كثيرا« في إحراز 
تقدم في امللف السوري خالل 
قمة مجموعة الثماني التي عقدت 
أمس. وقال هوالند لصحافيني 
لدى وصوله الى ايرلندا الشمالية 
»كيف ميكننا ان نقبل بأن تستمر 
روسيا في تسليم نظام بشار 

األسد اسلحة في حني ال تتلقى 
املعارضة سوى كميات محدودة 
من األسلحة وهي تتعرض اليوم 

للقتل؟«.
واضاف »كي����ف ميكننا ان 
نقبل بأن هناك اليوم أدلة على 
اس����تخدام اس����لحة كيميائية 
م����ن دون ان تكون هناك إدانة 
من األسرة الدولية ومجموعة 
الثماني؟«، بعد ان أعربت روسيا 
عن شكوكها في األدلة التي قدمها 

الغربيون في هذا اخلصوص.
وقال هوالند »اعتقد انه علينا 
أال نتوهم كثيرا فإننا لن جند 
هنا خالل قمة مجموعة الثماني 
احلل. لكن قد تكون القمة مرحلة 
ي����درك خاللها كل طرف ما متر 

به سورية«.
وأضاف »سيكون هناك هذا 
النقاش ليس لوضع روس����يا 
جانبا بل إلفهامها انه يجب تنظيم 
مؤمتر الس����الم في جنيڤ من 
أجل مصلحة املنطقة والسالم في 

العالم إليجاد حل سياسي«.
من ناحيت����ه، قال كاميرون 
قبل انطالق قمة الدول الصناعية 
الثماني الكبرى، الواليات املتحدة 
وبريطانيا وكندا واليابان وأملانيا 
وروس����يا وايطاليا وفرنس����ا، 
إنه »س����يغتنم ه����ذه الفرصة 
ملعاجلة عدد من أكبر القضايا 
التي تواجه مجموعة الثماني 
من خالل مناقشتها بصراحة، 
واملوافقة على اجراءات عملية 
ستحدث فرقا بالنسبة لشعوبنا 
والعالم األوسع، وجتاوز العقبات 
واالعتراض����ات، وتوليد ارادة 
سياس����ية حلل املش����اكل التي 

نواجهها«.
واضاف كاميرون ان القضية 
األهم التي تواجه بلدان مجموعة 
الثمان����ي هي »كيفي����ة تعزيز 
االنتعاش االقتص����ادي، وقام 
بوضع خطة واضحة وملموسة 
حني بدأت بالده التخطيط للقمة 
العتماد اجراءات لتعزيز النمو 
ومساعدة دول املجموعة على 
النج����اح في الس����باق العاملي، 
واتخاذ اجراءات خللق فرص عمل 
واحلد من الفقر ومساعدة الناس 

في جميع أنحاء العالم«.

هجومان على اثنني من أهم مطارات النظام في العاصمة

املعارضة تتهم النظام بتجويع نحو مليون طفل وسيدة في غوطة دمشق
السوري بانتهاج سياسة جتويع 
سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 
مليون ونص���ف منهم حوالي 
900 الف طفل وامرأة. واعتبرت 
الشبكة احلصار جرمية حرب 
تخال���ف كل القوانني واألعراف 

الدولية. 
وقالت الشبكة في بيان وزعته 
قبل أيام، ان نظام الرئيس بشار 
االسد قام بقطع الكهرباء واملاء عن 
هذه املناطق منذ ثمانية اشهر. 
واضاف اليها اخيرا حظر الطحني 
والدواء. وقدرت حاجة املنطقة 
بنحو 180 الف طن من الطحني 

يوميا.
وقد تكرر مش���هد القصف 
العني���ف باملدفعي���ة الثقيلة 
وقذائف الهاون على أحياء حمص 
احملاصرة. وعلى مدينة احلولة 
التي شهدت اعنف قصف لها منذ 
اشهر. ووقعت اشتباكات عنيفة 
شمال مدينة الرسنت بني اجليش 

احلر وقوات النظام. 
الى ذلك، أفادت »شام« ان ما 
يقارب ال� 60 من جنود النظام 
قتلوا في قرية الدويرينة بريف 
حلب الش���رقي ج���راء تفجير 
اس���تهدف جتمعا لهم بالقرب 
من مشفى ابن خلدون لالمراض 
العقلية. وقد رد النظام بقصف 
عني���ف براجم���ات الصواريخ 
واملدفعية الثقيلة على القرية 
وعلى معظم بلدات الريف الشمالي 
وقصف من الطي���ران احلربي 
استهدف مدينة دار عزة وقرية 
خان طومان. كما وقعت اشتباكات 
عنيفة بني كتائب اجليش احلر 
مع ميليشيات »الشبيحة« في 
قريتي نب���ل والزهراء مدعومة 
بعناص���ر ال� )بي كى كى( التي 
حاولت مؤازرة احملاصرين في 
مطار منغ. وبحسب »شام« متكن 
اجليش احلر من التصدي لهم 
ضمن معرك���ة صدى القصير، 
وقام بتدمير طائرتني داخل مطار 
منغ صباح أمس . واس���تمرت 
املواجهات عند جبل شويحنة 
وبلدة معارة األرتيق بني اجليش 
احلر وق���وات النظام املدعومة 
بقوات حزب اهلل اللبناني التي 
حتاول منذ ايام اقتحام الريف 

الشمالي.

أحياء برزة والقدم والعس���الي 
والتضامن.

وقد اعلن اجليش احلر في 
حي برزة قصف مبنى الشرطة 
العس���كرية الذي يحتوي على 
عدد م���ن الدبابات واألس���لحة 
الثقيلة الت���ي تقصف املنطقة 

بشكل يومي.
وامت���د القص���ف العنيف 
الى ريف دمش���ق السيما مدن 
وبلدات بيت سحم وببيال وداريا 
ومعضمية الشام ويلدا وزملكا 
وعربني ومخيم احلسينية وحجرة 
البلدة والسيدة زينب والنشابية 
ومرج السلطان ومعظم مناطق 
الغوطة الشرقية، فيما وقعت 
اشتباكات عنيفة في محيط مدن 
داريا ومعضمية الشام ومحيط 
بلدات بيت سحم وعقربا ومخيم 

احلسينية والذيابية. 
من ناحيتها، وجهت الشبكة 
السورية حلقوق االنسان نداء 
استغاثة. اتهمت فيه احلكومة 
السورية مبنع دخول الطحني 
والدواء الى الغوطة الش���رقية 
وداريا واملعضمية. وقالت الشبكة 
انه وبعد عجز القوات السورية 
عن اقتحام هذه املناطق قام النظام 

وتتولى حماية املطار الفرقة 
الرابعة في اجليش الس���وري 
الت���ي تعتبر من اق���وى الفرق 
العسكرية وهي مكلفة بحماية 
دمشق ومحيطها ويقودها ماهر 

االسد شقيق الرئيس.
واش���ار عبدالرحمن الى ان 
»زجاج مساكن الفرقة الرابعة 
القريبة من املطار حتطمت بسبب 

قوة التفجير«.
في املقابل قالت قناة تلفزيون 
االخباري���ة التي تديرها الدولة 
ان االنفجار جن���م عن محاولة 
الستهداف مطار املزة العسكري. 
وقال نش���طاء ان قوات األسد 
قطعت الطرق املؤدية الى املطار 

بعد االنفجار.
وأمس، تعرضت أحياء في 
جنوب دمش���ق ملوجة جديدة 
من القص���ف بالطيران احلربي 
واملدفعي���ة التابع���ة للق���وات 
النظامية. وقالت ش���بكة شام 
االخبارية، أن الطيران احلربي 
والدبابات قصفت أحياء القدم 
والعسالي وبرزة وجوبر ومخيم 
اليرموك ومعظم أحياء دمشق 
اجلنوبية التي ش���هدت ايضا 
اش���تباكات عنيفة في محيط 

في الغوطة الش���رقية. وكشف 
املرصد السوري حلقوق االنسان 
ان سيارة ملغومة انفجرت عند 
حاجز طريق قرب املطار مما ادى 
الى سقوط 20 من قوات االسد 

بني قتيل وجريح.
وقال مدير املرصد رامي عبد 
الرحمن ف���ي اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس »قتل عشرة 
عناصر من الق���وات النظامية 
واصيب عش���رة آخرون على 
االقل بجروح في تفجير السيارة 
املفخخة«. واوضح عبد الرحمن 
ان التفجير كان »ضخما وسمع 
في ارج���اء عدة من العاصمة«، 
وتبعت���ه اص���وات انفجارات 
صغيرة »يعتقد انها ناجمة عن 
صواريخ محلية الصنع اطلقها 
مقاتلون معارضون في اجتاه 

مكان الهجوم«.
واش���ار عبدالرحمن الى ان 
مطار املزة، وهو اكبر املطارات 
العسكرية في سورية، »يوازي 
من حيث االهمية مطار دمشق 
الدولي. انه املطار الذي يستخدمه 
)الرئيس( بشار االسد في تنقالته 
وكذلك ايضا كبار مسؤولي النظام 

والقادة العسكريني«.

عواصم وكاالت: شنت قوات 
اجليش السوري احلر والكتائب 
املعارضة هجومني نوعيني على 
اثنني من مطارات النظام االهم في 
دمشق وريفها، سعيا لتخفيف 
حدة الغارات اجلوية التي امطرت 
احياء العاصمة اجلنوبية وريفها 
بالقذائف امس األول وأمس اضافة 
الى باقي املدن واملناطق اخلارجة 
عن السيطرة، في وقت وجهت 
وجهت الشبكة السورية حلقوق 
االنسان نداء استغاثة إلنقاذ أكثر 
من مليون ونصف مدني مينع 
النظام الطحني والدواء عنهم في 

الغوطة الشرقية.
الهجوم األول استهدف للمرة 
االولى مطار الناصرية في القلمون 
بقذائف الهاون، حيث اكد نشطاء 
املعارضة حتقيق اصابات مباشرة 
دفعت الطائرات الى مغادرته. 
أما الهجوم األهم فقد استهدف 
مطار املزة العس���كري القريب 
من قصر الرئاس���ة ومقر اقامة 
الرئيس السوري بشار االسد. 
وتكمن اهمية الهجوم في متكن 
الثوار من ادخال سيارة مفخخة 
الى املطار شديد التحصني ما ادى 
الى مقتل وجرح عدد من الضباط 

واالفراد فيه. 
وقد أكد نشطاء ان انفجارا 
شديدا هز مطار املزة العسكري 
على املشارف الغربية للعاصمة 
دمشق فجر أمس األول وشوهدت 
سيارات االسعاف تهرع الى املجمع 
الذي ميثل قاعدة رئيسية لقوات 
النخبة التابعة للرئيس بشار 
األسد ومنه تقوم قوات النظام 
بقصف معظم احياء العاصمة 

اجلنوبية.
وأك���دت »س���انا الث���ورة« 
املعارضة أن انفج���ارا ضخما 
ضرب املطار، وارتفعت سحب 
الدخان في حي املزة، بينما قال 
املرك���ز اإلعالمي الس���وري أن 
سيارات اإلسعاف هرعت إليه 

عقب االنفجار.
وقال ناش���طون إن حريقا 
ضخما اندلع في محطة الوقود 
العسكرية املقابلة للمطار الذي 
يعد مركز قي���ادة مهم للجيش 
الس���وري في دمش���ق وريفها 
ومنه تنسق العمليات األمنية 

قضية التجسس على املشاركني في قمة الـ 20 حترج كاميرون مستضيف قمة مجموعة الثماني
لندن ـ وكاالت: رفض رئيس الوزراء 

البريطاني ديڤيد كاميرون التعليق على 
التقارير التي أفادت بأن »هيئة االتصاالت 

احلكومية«، وهي هيئة بريطانية تابعة 
ألجهزة االستخبارات مكلفة مبتابعة 

االتصاالت اخترقت مرارا وتكرارا هواتف 
ورسائل البريد اإللكتروني لديبلوماسيني 

أجانب أثناء قمة مجموعة العشرين عام 
2009 في لندن.

ومن شأن هذه املعلومات إحراج كاميرون 

الذي يستضيف قمة مجموعة الثماني في 
إيرلندا الشمالية حيث من احملتمل أن تسبب 

قضية تنصت الواليات املتحدة األميركية 
توترات. وقالت صحيفة »غارديان« 

البريطانية اليومية على موقعها اإللكتروني 
مساء امس االول استنادا على تسريبات 
الدوارد سنودين املسؤول االستخباراتي 
األميركي السابق وعلى وثائق أطلع عليها 
مراسلوها إنه مت مراقبة احلواسب اآللية 

وهواتف املسؤولني خالل اجتماعات 

مجموعة العشرين. وقالت »غارديان« إنه 
مت الترتيب لكي يستخدم بعض املشاركني 
في قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في 

لندن مقاهي إنترنت مت إقامتها لتتمكن هيئة 
االتصاالت البريطانية من تعقب رسائلهم.
وأضافت الصحيفة إن هذا اإلجراء الذي 
استهدف دوال من بينها تركيا وجنوب 

أفريقيا كان يهدف لتحسني موقف بريطانيا 
التفاوضي خالل القمة بدال من االهتمام 

باملخاوف األمنية.

فرح يوسف ملن يتهمها بتأييد 
األسد: سورية فوق كل احلب

»حماس« تطالب »حزب اهلل« 
اللبناني بسحب قواته من سورية

سيئول تتهم كوريا الشمالية بتزويد 
النظام السوري بأسلحة كيميائية

اللواء إدريس: لم نسمع شيئًا 
رسمياً عن املساعدات األميركية

عواصم � وكاالت: رفضت املتسابقة السورية في مسابقة 
»أرب أيدول« فرح يوسف مجددا إقحامها في الصراع الدائر 
بسورية حاليا، وحسابها على معسكر دون اآلخر، بحسب 

موقع ام بي سي نت.
وكان مواطن سوري قد وجه رسالة لفرح عبر تويتر 

قائال: » فرررررررررح 
نحن بنحبك، بس احكي 
انك مع سورية وبس مو 
مع بشار واهلل بجن اذا 

ما بتحكي هيك«.
وغردت فرح ردا على 
رسالته قائلة: »الكالم 
صحي����ح وأنا بعمري 
ما حكيت غير هيك.. 
س����ورية أوال واحلب 
لسورية بلدنا فوق كل 
احل����ب وحبنا لبعض 
نحنا الشعب السوري 

أكبر من كل شي«.
وكانت مواقع موالية للنظام السوري قد ادعت تأييد 
فرح لنظام بشار األسد، رغم أن املتسابقة السورية طالبت 

أكثر من مرة بعدم إقحامها في اجلدل السياسي.

غزة � أ.ف.پ: طالبت حركة املقاومة االسالمية )حماس( 
أمس حزب اهلل الشيعي اللبناني بسحب قواته من سورية 
وابقاء سالحه موجها فقط ضد اسرائيل، محذرة من ان دعم 
قواته للنظام السوري آسهم في زيادة االستقطاب الطائفي 
في املنطقة. وقالت حماس في بيان صحافي »نطالب حزب 
اهلل بسحب قواته من سورية وندعوه إلبقاء سالحه موجها 
فقط ضد العدو الصهيوني، خاصة أن دخول قواته في سورية 

أسهم في زيادة االستقطاب الطائفي في املنطقة«.
وأضافت حماس »ندعو إلى احلرص على وحدة األمة 
وجتنب كل أشكال االستقطاب الطائفي واملذهبي والعرقي«. 
وأكدت حماس على »حق الش����عب الس����وري الثابت في 
نيل حقوقه وأمانيه وتطلعاته في احلرية والكرامة وهو 
الشعب األصيل الذي كان دوما مخلصا لنهج املقاومة وفي 
طليعة املقاومني واملمانعني، ونعبر عن تعاطفنا مع آالمه 
وجراحاته«. وأوضحت حماس »ان القضية الفلسطينية 
هي القضية املركزية لألمة العربية واإلسالمية، ومقاومة 
االحتالل الصهيون����ي هي مهمتها األساس����ية وال بد من 
احلفاظ على بوصلة املقاومة واجتاهها مهما كانت الظروف 

واألحوال«.

سيئول � يو.بي.آي: اتهم مصدر ديبلوماسي في سيئول 
أمس كوريا الش����مالية بتزويد النظام السوري بأسلحة 
كيميائية. ونقلت صحيفة »تشوس����ون ايلبو« الكورية 
اجلنوبية، عن املصدر الذي لم تذكر اس����مه أن الش����مال 
كان ينقل تكنولوجيات إلنتاج املواد الكيميائية وصنع 
الرؤوس احلربية الكيميائية إلى س����ورية منذ منتصف 
تسعينيات القرن املاضي، وذلك من خالل إرسال خبراء 
في األس����لحة الكيميائية إلى سورية، متابعا ان الشمال 
ش����وهد مؤخرا وهو يحاول توريد آالت جتفيف فراغية 

إلى سورية.
وزع����م أن »عدة أدلة« تظهر أن الش����مال »كان يزود 
باستمرار« منشآت األسلحة الكيميائية في سورية بخدمات 
ما بعد البيع. وأضاف ان آالت التجفيف الفراغية ضرورية 
إلنتاج األسلحة الكيميائية التي تستخدم لتجفيف املواد 

الكيميائية السائلة وحتويلها إلى مسحوق.
ورجح مصدر ديبلوماس����ي آخر أن تكون األس����لحة 
الكيميائية التي اس����تخدمتها قوات النظام السوري ضد 
بعض البلدات واالحياء التي يسيطر عليها مقاتلو املعارضة 
هي من إنتاج كوريا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أن 
سفينة متجهة إلى سورية ضبطت في مرفأ يوناني بينما 
كانت حتاول نقل مواد كورية شمالية مرتبطة باألسلحة 
الكيميائية، بينها 20 ألف قطعة متعلقة باألسلحة النووية، 

والبيولوجية، والكيميائية.

عواصم � وكاالت:  قال اللواء سليم إدريس، رئيس أركان 
اجليش السوري احلر، إنه رغم إعالن اإلدارة األميركية أنها 
ستقدم »مساعدة عسكرية« للثوار، فإن واشنطن لم تتواصل 
مع هؤالء حول تلك املس����اعدة حتى اليوم، بحسب موقع 
زمان الوصل. ونقل »ديلي بيست« عن إدريس قوله: ما زلنا 

ننتظر الدعم العسكري 
من الواليات املتحدة، 
التي ل����م تعلمنا بأي 
شيء عن هذا الدعم.. 
لم نس����مع مباش����رة 
ورسميا أي معلومات 
من الوالي����ات املتحدة 

حول هذا األمر.
س���معت  وتابع: 
فقط م���ن أصدقائي 
املقربني م���ن اإلدارة 
ونحن  األميركي���ة، 
بانتظار أن نسمع من 
هذه اإلدارة مباشرة. 

وكش���ف إدريس أنه التقى يوم 11 يونيو مع الرئيس 
الفرنس���ي فرانس���وا هوالند في أنقرة، بعد أن قررت 
احلكومة الفرنس���ية تقدمي مساعدات عسكرية يوم 5 
يونيو، وفقا الثنني من املسؤولني احلكوميني ومصادر 
مقربة من إدري���س. لقاء هوالند إدريس مهد الجتماع 
أكبر وأشمل في غازي عينتاب بتركيا، جرى عقده في 
13 يونيو وش���مل إدريس، وسفير فرنسا في دمشق 
إريك شوفالييه، وسفير اململكة املتحدة جون ويلكس، 
وقادة من »احلر« قدموا من اجلبهات الشمالية والشرقية 

والغربية، فضال عن جبهة حمص.
ومت تنظيم اللقاء بني احلر والفرنسيني والبريطانيني، 
بدون مشاركة الفتة من الواليات املتحدة، التي اكتفت بإرسال 
موظف في اخلارجية هو »مارك وارد«، أما السفير األميركي 

لدى سورية روبرت فورد فلم يكن حاضرا.
ولفت إدريس إلى أن موسكو تزود نظام بشار كل 10 أيام 
بالسالح والذخيرة، وأنها قدمت له منذ حوالي شهر، دبابات 
وطائرات جديدة. وأوضح إدريس: نحن بحاجة إلى أسلحة 

األمس واآلن، وليس غدا، ألن الوضع حرج في حلب.

فرح يوسف 

 اللواء سليم ادريس

الدمار الذي خلفته غارة لطائرات النظام على قرية دارة عزة في حلب امس  )أ.پ(


