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اجلربا يتوقع إعالن 
حكومة منفى 

خالل أيام

قذائف تصيب 
كبرى مصافي النفط 

في حمص

النظام يحاول استعادة بلدة خان العسل في ريف حلب
ويحشد قواته القتحام حي برزة في دمشق

الهاون على حي  وقذائف 
الوعر الذي يقطنه عشرات 
النازحني من  اآلالف م���ن 
سكان حمص بعد أنباء عن 
استهداف مقاتلي املعارضة 
النزهة ذي األغلبية  حلي 
العلوية املوالية للنظام. 
وقالت املعارضة السورية 
إن السلطات أغلقت جميع 
الوعر ومنعت  منافذ حي 
الدخول واخل���روج منه، 
الغربي  الط���رف  وعل���ى 
أف���اد املرصد  للمدين���ة، 
بتع���رض مصفاة حمص 
لتكري���ر النفط لس���قوط 
»العدي���د م���ن القذائ���ف 
املجهولة املص���در عليها 
مما أدى إلى أضرار مادية 
اثنني  وإصابة ش���خصني 

بجراح«.
من جهتها، اتهمت وكالة 
الرسمية السورية  األنباء 
)سانا( مقاتلي املعارضة، 
مش���يرة إلى أنه أدى إلى 
إصاب���ة عدد م���ن العمال 

وأضرار مادية.
أما في العاصمة دمشق، 
فقد أرسل النظام السوري 
تعزيزات كبيرة في محاولة 
منه القتحام حي برزة الذي 
اليومي  يتعرض للقصف 
وتشهد أطرافه اشتباكات 
عنيفة بني ق���وات النظام 

واجليش احلر.
املدفعية  كما قصف���ت 
الثقيل���ة والدبابات أحياء 
جوب���ر والقابون ومخيم 
اليرموك وسقطت قذيفة 
هاون قرب مركز البحوث 
العلمية في مساكن برزة. 

الدوام ف���ي مقدمة أجندة 
وأولويات القيادة السياسية 

والعسكرية السورية«.
واك���د املصدر أن حلب 
»ليست لقمة س���ائغة«، 
مشيرا إلى قدوم تعزيزات 
عسكرية »ستحسن شروط 
القتال بكل ما لهذه الكلمة من 
معنى«، واعتبر »إجنازات 
اجليش اإلستراتيجية في 
القصير وتلكلخ واخلالدية 
بحمص والغوطة الشرقية 
وغيرها من جبهات القتال 
جعلته أكثر عزمية وإصرارا 
على إجن���از املهام املوكلة 
إليه في حل���ب« على حد 

قوله.
وتأتي تعزيزات النظام 
السوري في خان العسل 
بعد س���يطرته على حي 
اخلالدية احملوري في حمص 
التي يعتبرها املعارضون 
الث���ورة«، بعد  »عاصمة 
حص���ار ألكثر م���ن عام 
وهجوم قصف صاروخي 
استمر شهرا بدعم من حزب 

اهلل اللبناني.
وأم���س، أف���اد املرصد 
بتع���رض أحياء باب هود 
القدمية والوعر  وحمص 
الق���وات  م���ن  لقص���ف 

النظامية.
وف���ي غض���ون ذلك، 
جدد النظ���ام قصفه على 
باقي األحي���اء احملاصرة 
السيما باب هود وجورة 
الشياح والقصور براجمات 
الصواري���خ واملدفعي���ة 
الثقيل���ة والدباب���ات، كما 
شن قصفا عنيفا بالدبابات 

وف���ي محافظ���ة ريف 
دمش���ق، س���قطت ع���دة 
صواري���خ أرض � أرض 
عل���ى منطقة املطاحن في 
منطق���ة امل���رج بالغوطة 
الشرقية وقصفت املدفعية 
الثقيلة مدن وبلدات املليحة 
والزبداني وداريا ومعضمية 
الش���ام ودوما وحرس���تا 
وعلى عدة مناطق بالغوطة 

الشرقية. 
في غضون ذلك، تعرضت 
قرية اجلابرية وعلى معظم 
قرى ريف حماة الشرقي 
لقصف باملدفعية الثقيلة. 
كذلك قصفت املدفعية 
الثقيلة وراجمات الصواريخ 
أحياء درعا البلد كما سقطت 
قذيفتان على حي ش���مال 

اخلط بدرعا احملطة. 
وط���ال القص���ف مدن 
وبل���دات عقربا وتس���يل 
واحلارة ون���وى ووقعت 
اش���تباكات ف���ي مدين���ة 
احل���ارة بني اجليش احلر 
وقوات النظام كما اقتحمت 
قوات النظام قرية الشرائع 
مبنطقة اللجاة وشنت حملة 

دهم للمنازل فيها. 
وأغار الطيران احلربي 
على مدينة سراقب وجبل 
األربعني بأريحا في ريف 
ادلب وألقى براميل متفجرة 
عل���ى ق���رى دير س���نبل 

وسرجة والبارة. 
واقتحمت قوات النظام 
قرية جباتا وسط إطالق نار 
كثيف وقصف من الدبابات 
وشنت حملة دهم واسعة 

في القرية.

عواصم � وكاالت: دارت 
اش���تباكات عنيف���ة على 
أطراف بلدة خان العس���ل 
في ريف حلب بني مقاتلي 
اجليش احلر وقوات النظام 
السوري الذي أرسل املزيد 
من التعزيزات في محاولة 
القتح���ام حي ب���رزة في 

دمشق. 
وبعد أن سيطر اجليش 
احلر على خان العسل أبرز 
املعاق���ل املتبقي���ة لنظام 
الرئيس بش���ار األسد في 
ريف حل���ب الغربي، قال 
املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إن اشتباكات دارت 
بني مقاتل���ني من الكتائب 
املعارضة والقوات النظامية 
عند أطراف بلدة خان العسل 
ف���ي محاولة م���ن القوات 
إعادة السيطرة  النظامية 
على البلدة بعد أن حررها 
مقاتلو اجليش احلر، في 22 
اجلاري بعد معارك عنيفة 
اس���تغرقت أياما، وفقدت 
القوات النظامية فيها 150 

عنصرا على األقل.
وفي مدينة حلب أيضا، 
أف���اد املرص���د بتعرض 
عدة أحي���اء »للقصف من 
النظامية  الق���وات  قب���ل 
عند منتص���ف ليل أمس 
األول«، منها قاضي عسكر 
ومس���اكن  والصاخ���ور 

هنانو.
م���ن جانبه���ا نقل���ت 
صحيفة »الوطن« السورية 
املقرب���ة م���ن النظام عن 
مصدر س���وري كبير أن 
»حلب كانت والتزال على 

)رويترز(  الجئون سوريون يتدافعون لركوب سيارة العادتهم الى سورية من مخيم الزعتري  

دعا إلى أن يكون التفاوض »محدداً في الزمن«

اجلربا يؤكد أن رحيل األسد »ال مفر منه«
و االئتالف ينفي موافقته على حضور »جنيڤ 2« دون شروط

الشيء بالنسبة للسعودية 
ولكل دول اخلليج«. وحول 
التردد الغربي في موضوع 
تسليح املعارضة، قال رئيس 
االئتالف السوري املعارض 
انه »ليس هناك قرار اميركي 
بشأن مدنا بأسلحة نوعية. 
لكنن���ا مازلنا مصرين على 
طلب مدنا بأس���لحة نوعية 
بالتوازي مع احلل السياسي 
املنشود في جنيڤ 2«. وشدد 
اجلربا على ان »ذهاب بشار 
االسد امر مفروغ منه بالنسبة 
لنا«، وان »وزير اخلارجية 
االميرك���ي يق���ول إن هذه 
املفاوضات هي التي ستؤدي 

الى ذلك«.
في هذا االطار، نقل موقع 
»زمان الوصل« عن عضو في 
الهيئة السياسية لالئتالف 
الوطني السوري، ما أوردته 
»نيوي���ورك تاميز«، عن أن 
اجلربا مستعد حلضور مؤمتر 
»جنيڤ 2« مع ممثلي رأس 
النظام السوري بشار األسد 

من دون شروط مسبقة.
ونفت املص����ادر )زمان 
الوصل(، أن يكون رئيس 
االئتالف أبدى استعداداه 
للذه����اب إلى جنيڤ 2 من 
دون شروط، الفتة إلى أن 
اللقاء الذي أجرته »نيويورك 
تاميز« مع اجلربا كان طويال 
اقتطاعه من س����ياقه  ومت 
بالكامل، نافية  ولم ينشر 
جملة وتفصيال استعداده 
الذهاب إل����ى جنيڤ 2 من 

دون شروط.

وكشف املصادر أن اجلربا 
حس���م مع وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري خالل 
زيارته األخيرة إلى نيويورك، 
مسألة وجود بشار األسد في 
املرحلة االنتقالية، مؤكدا أنه 
ال ميكن أن تقبل املعارضة 
بوج���ود أي ركن من أركان 
النظام، خصوصا األشخاص 

املتورطني بالدم السوري.
وذك���رت أن م���ن ب���ني 
التفاهمات )كيري � اجلربا( 
أن���ه ال بد من ضمان وجود 
الضغط الدولي على األسد 
لقبول���ه املرحلة االنتقالية 
وآلية التنفيذ، متابعا القول: 
ان املرحلة االنتقالية يجب 
أن تك���ون بي���د املعارضة 
وكاملة الصالحيات مبا في 
ذلك سلطة اجليش واألمن 

وأجهزة االستخبارات.
وكانت صحيفة »نيويورك 
تاميز« األميركية الشهيرة، 
نقلت عن رئيس االئتالف، 
استعداده للمش���اركة في 
مؤمت���ر »جني���ڤ 2« الذي 
س���بق أن أعلنت احلكومة 
السورية استعدادها إلرسال 

وفد إليه.
وأضاف���ت الصحيفة أن 
اجلربا، طل���ب من حكومة 
األس���د اتخ���اذ »خط���وات 
إيجابية« بينها إطالق سراح 
سجناء، كي يقدمها االئتالف 
للجمهور السوري إلظهار 
أن املش���اركة في احملادثات 

أمر مفيد.

حيث انه اجتمع مساء الثالثاء 
املاضي مع أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني. وقال 
اجلربا ل� »فرانس برس« انه 
أطلع القيادة القطرية »على 
مس���تجدات امللف السوري 
اللعبة  خصوصا ان قواعد 
قد تغيرت بدخول حزب اهلل 
وايران على امليدان«، واضاف 
»س���نطلب من حلفائنا في 
قطر دعما ميدانيا وعسكريا 
واغاثيا وسياسيا خصوصا 
ان قطر من الدول الرائدة في 
دعم الثورة السورية« بحسب 
تعبيره. ورفض اجلربا بعض 
التقاري���ر التي حتدثت عن 
انتقال امللف السوري من قطر 
الى ايدي السعودية، وقال ان 
»السعودية لم تكن خارجة 
عن امللف السوري لتتسلمه، 
كما ان قطر لم تكن تتسلم 
كل شيء فيه لتخرج منه«، 
واستطرد ان »اململكة العربية 
السعودية وقطر كانتا وال 
ت���زاالن راعيتني حقيقيتني 
للملف السوري«، كما نفى 
احمد اجلربا ان يكون »رجل 
السعودية« كما يروج، وقال 
ل� »فرانس برس«: »لس���ت 
رجل الس���عودية وال رجل 
قطر، انا رجل سورية« واتهم 
من يروجون مثل هذا الكالم 
بأنه���م »موتورون يقومون 
ببروباغندا«. واكد ان »عالقات 
قوي���ة عائلية وش���خصية 
تربطني مع االسرة احلاكمة 
في قطر وم���ع االمير الوالد 
واالمي���ر اجلدي���د، ونفس 

� وكاالت: قال  عواص���م 
أحمد اجلربا رئيس االئتالف 
الوطني السوري املعارض اول 
من امس انه يؤيد املشاركة في 
مؤمتر »جنيڤ 2 « شريطة 
ان يكون التفاوض مع النظام 
السوري »محددا في الزمن«، 
مشيرا الى ان »رحيل االسد« 

امر  مفروغ منه.
وفي تصريحات لوكالة 
»فرانس برس« على هامش 
زيارته للدوحة، قال اجلربا ان 
»القبول باحلضور في مؤمتر 
جنيڤ 2 يستوجب توضيح 
بعض االمور ومنها املوقف 
الروس���ي، كما ان التفاوض 
مع النظ���ام يجب ان يكون 
الزمن«، واضاف  محددا في 
قائال »ال يعقل ان يس���تمر 
االمر لثالث سنوات مثال فيما 
النظام قتل شعبنا  يواصل 

في الداخل«.
وتوق���ع اجلرب���ا اعالن 
حكومة املنفى بعد ايام من 
ال���ذي يصادف  الفطر  عيد 

مطلع اغسطس.
وق���ال »أتوق���ع ان يتم 
تش���كيل حكوم���ة املنف���ى 
بعد العيد بحوالي عش���رة 
ايام«. وحول اختيار رئيس 
احلكومة، قال اجلربا »هناك 
ع���دة مرش���حني للمنصب، 
وس���يتم اختيار احدهم اما 
او ع���ن طريق  بالتواف���ق 

االنتخابات«.
وجاء حديث اجلربا خالل 
زيارته الدوحة ألول مرة منذ 
انتخابه في يوليو املاضي، 

أحمد اجلربا 

مسؤول إيراني عسكري: إسرائيل ستزول قريبا من الوجود

إيران تبيع النظام نفطًا بقيمة 3 مليارات 
دوالر مقابل تسهيالت استثمارية في سورية

واشنطن بوست:  األسد يشن حربًا أنهكت بالده 
لكنه يجد وقتاً لالنضمام ملوقع »إنستغرام« 

موسكو تنقل عن أكراد سورية رغبتهم 
املشاركة في )جنيف - 2( بشكل منفصل

احللقي: مؤمنون بأن احلل الوحيد هو سياسي

وقفة تضامنية في بيروت للمطالبة
بإطالق سراح الفنان السوري يوسف عبدلكي

طهران - وكاالت: أعلنت مصادر في طهران 
أم����س أن إيران وافقت على تقدمي خط ائتماني 
إلى النظام الس����وري بقيمة 3.6 مليارات دوالر 
لتغطية االحتياجات السورية من النفط مقابل 

منحها استثمارات مختلفة.
وأفادت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية في نبأ 
لها بثته على موقعها اإللكتروني: إن مسؤولني 
من البنك املركزي اإليراني والسوري وقعا في 
طه����ران على اتفاق لتنفيذ خ����ط نفط ائتماني 
لدمش����ق.  وذكرت أن االتفاق يتضمن تس����ديد 
اجلانب الس����وري قيمة النفط املورد من إيران 
إلى األراضي السورية واملقدره ب��3.6 مليارات 
دوالر، وذلك عن طريق استثمارات إيرانية في 

سورية في مجاالت مختلفة. 
وبدوره، أعلن محافظ البنك املركزي السوري 
أديب ميالة أن الهدف من وراء قيام إيران بتقدمي 
خط ائتماني إلى سورية يتمثل في الرغبة في 
مساعدة دمشق على مواجهة احلصار الدولي. 

وكان وزير النفط السوري سليمان عباس قد 
بحث مع نظيره اإليراني رستم قاسمي متابعة 
تنفيذ االتفاقات املبرمة في مجال توريدات النفط 
والغاز من إيران إلى سورية وتنفيذ خط االئتمان 

اخلاص بذلك.

من جهة اخرى، رأى مس����ؤول ايراني امس 
ان اسرائيل س����تزول من الوجود قريبا بسبب 

املشاكل الكبيرة التي تعاني منها.
ونس����بت وكالة )فارس( الى مساعد رئيس 
هيئة األركان العامة للقوات املسلحة االيرانية 
لشؤون االعالم والتعبئة العميد مسعود جزائري 
قوله ان الكيان االس����رائيلي يعاني من مشاكل 
كبيرة وانه لن مير وقت طويل حتى يزول من 

الوجود.
وأش����ار جزائري قبل يومني من حلول يوم 
القدس العاملي )اليوم( الى املشاكل الكبرى التي 
يعاني منها الصهاينة في مختلف املجاالت خاصة 

العسكرية واالجتماعية.
وقال في ظ����ل وجود أزمات صعبة ومعقدة 
س����وف لن مير وقت طويل حتى ينهار الكيان 

الصهيوني الغاصب واملزيف.
وأض����اف ان اجلميع يعلم أن بق����اء الكيان 
الصهيوني الغاصب رهن بالدعم الواسع له من 
قب����ل أميركا وبعض الدول الغربية حتت مظلة 
الصهيونية العاملية، ورغم ذلك لو كانت هناك 
وحدة في الرأي بني دول املنطقة فسوف لن يكون 
بإمكان أميركا ان تفعل ش����يئا وستعود أرض 

فلسطني الى أصحابها الفلسطينيني.

� أ.ش.أ: ذكرت  واش����نطن 
صحيفة »واش����نطن بوست« 
األميركية أن الرئيس السوري 
بشار األس����د الذي يشن حربا 
مطولة ودموي����ة أنهكت بالده 
وتس����ببت في مقتل عشرات 
آالف األشخاص، ال يزال يجد 
وقتا لعمل حساب على موقع 

»إنستغرام« لتبادل الصور.
وقالت الصحيفة في سياق 
نبأ أوردته أمس على موقعها 
اإللكتروني إن الكثير من الصور 
ال� 66 التي نشرها األسد ظهرت 
على موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
وأوضح����ت الصحيفة أن 
احلس����اب يقدم صورا مجملة 
ومشرقة عن نظام األسد، وهو 
األمر الذي جتيده عائلة األسد 
إلى  متاما. وأشارت الصحيفة 
أن هناك عشرات الصور ألسماء 
األسد وهي تضحك وتتحدث 

مع أطفال وتزور املستشفيات، 
فيما يظهر بشار األسد نفسه 
محاطا بجماهير حتييه كالعادة 

أو مسؤولني يبدون مهمني.
وأوضحت الصحيفة أنه ال 
ميكن التخمني من هذه الصور 
أن سورية تعيش حربا أهلية 
قتلت 100 ألف شخص بحسب 
تقديرات األمم املتحدة وتسببت 

في نزوح ماليني آخرين.

عواصم - أ.ش.أ: أعلنت وزارة اخلارجية 
الروس���ية أمس أن أكراد س���ورية يس���عون 
إلى املش���اركة في مؤمت���ر »جنيف-2« كوفد 

منفصل. 
وذكرت وكالة أنباء )إيتار تاس( الروسية 
أنه بحس���ب الوزارة فإن روسيا تدرك نوايا 
أكراد س���ورية ونعتقد أن هذا ال يثبت موقفا 
انفصاليا، بل على العكس فذلك يظهر أن أكراد 
س���ورية يس���عون إلى العيش في دولة ذات 
س���يادة حيث ال مكان لالنقس���ام على أساس 
عرقي وحيث هناك ضمان للحقوق القانونية 
جلميع التجمعات الس���كانية.  وكان املجلس 
األعلى الكردي في سورية طلب في شهر مايو 
املاضي املشاركة في مؤمتر )جنيف-2(، وتأكد 
الطلب خالل زيارة وفد س���وري إلى موسكو 
واحملادثات التي أجراها في وزارة اخلارجية 

مطلع شهر يونيو املاضي.  إلى ذلك، اتهم حزب 
الس���الم والدميقراطية الكردي تركيا بتزويد 
جبهة النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة في 
سورية باألس���لحة، مؤكدا في بيان أمس، أن 
سيارة محملة باألسلحة والذخيرة حتركت من 
تركيا إلى بلدة تل عبيد السورية لتسليمها إلى 
مقاتلي جبهة النصرة خالل الفترة التي اشتد 
بها القتال بني اجلبهة الراديكالية ومقاتلي حزب 

االحتاد الدميقراطي الكردي السوري. 
ونقلت صحيفة )ميلليت( أمس عن البيان 
أن 70 قائ���دا م���ن ألوية ووحدات عس���كرية 
مختلفة تابعة للجيش السوري احلر اجتمعوا 
في محافظة غازي عنتاب األس���بوع املاضي، 
مضيفا أن األكراد من أكثر الشعوب املستعدة 
للبح���ث عن احلرية والدميقراطية في منطقة 

الشرق األوسط. 

دمش���ق � كونا: قال رئيس مجلس وزراء 
النظام السوري وائل احللقي ان بالده مؤمنة 
بأن احلل السياسي هو السبيل الوحيد النهاء 
االزم���ة التي متر بها الب���الد، مؤكدا ان هذا ال 
ينفي مهام اجليش السوري في حماية الوطن 

واملواطن. 
 واضاف احللقي في حديث نشرت وكالة 
االنباء الس���ورية »سانا« أمس مقتطفات منه 
»انه مت استقبال الدفعة االولى من املهجرين 

السوريني املقيمني في لبنان ودفعة من املقيمني 
في مخيم الزعتري في االردن مع عائالتهم حيث 
تلقى جميعهم كل الدعم واالهتمام من احلكومة 
السورية«، وأشار الى وجود 830 مركز اقامة 

في مختلف انحاء سورية. 
 وجدد احللق���ي التأكيد على ان احلكومة 
السورية تبذل جهودا كبيرة للحد من تراجع 
االداء االقتصادي والعمل على حتسني مستوى 

معيشة املواطنني.

بي����روت - أ ف ب: نظمت عصر أمس األول 
في بيروت وقفة تضامنية إلطالق سراح الفنان 
التشكيلي السوري يوسف عبدلكي املوقوف في 
سورية، حتت عنوان »احلرية ليوسف عبدلكي« 
أقيمت الوقفة التضامنية في غاليري »أجيال« في 
بيروت بعدما دعا اليها صاحب الغاليري صالح 
بركات والفنان التشكيلي اللبناني أمين بعلبكي.  
وشارك فيها عدد من املثقفني اللبنانني والسوريني، 
إل����ى جانب زوجته املخرجة الس����ينمائية هالة 
العبداهلل، وابنته ليلى عبدلكي، وحضر الشاعر 
والروائي اللبناني عباس بيضون والتش����كيلي 
السوري حمود ش����نتوت والكاتب حازم األمني 
والنحاتة السورية عروبة ديب، وسواهم. وشهدت 
الغاليري التي احتضنت املتضامنني عرضا هو 
األول ملجموعة من لوحات عبدلكي كانت اختفت 

إثر االجتياح االس����رائيلي للبنان في عام 1982 
قبل أن تعود إلى الظه����ور قبل عامني من دون 
أن يتمك����ن الفنان عبدلكي م����ن رؤيتها مجددا، 
على ما قال مقتني تلك األعمال، اللبناني غسان 
اخلطيب لوكالة فرانس برس. األعمال هي جزء 
من مش����روع تخرج الفن����ان عبدلكي من »كلية 
الفنون اجلميلة« بدمشق، والذي متحور حول 
موضوع سياس����ي هو احداث سبتمر 1970 ضد 

الفلسطينيني في األردن.
 األعمال هي »ثالثية أيلول« املؤرخة بالعام 
1976، ومشغولة فقط بقلم الرصاص بتدرجات 
مختلفة إلى جانب عمل آخر من قطعتني بعنوان 
»املرحلة التالية«، قطعة تصور حصانا مريضا 
ومنهكا، واألخرى تصور رأس حصان في أسفل 

اللوحة املظلمة، كأمنا يشارف على الغرق. 


