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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء

syrianews@alanba.com.kw

أوباما: من اخلطأ اإلطاحة باألسد بعمل عسكري

املعارضة ترد على دميستورا: السوريون ميوتون على مرأى منكم
سنواصل ضرب اهداف تابعة 
لتنظيم داعش في مواقع مثل 
الرقة في سورية، موضحا ان 
الق����وات االميركية تعمل على 
تطويق املناطق التي يتم منها 
ارس����ال مقاتل����ني اجانب الى 

اوروبا.
وأعرب الرئيس األميركي عن 
أمله في أن تشهد الشهور الباقية 
على نهاية واليته تقليص نفوذ 

تنظيم داعش.
أننا نستطيع  وقال: أعتقد 
رويدا رويدا تقليص البيئة التي 
يعملون بها والس����يطرة على 
معاقلهم مث����ل املوصل والرقة 
الرئيس����ي  التي تع����د املعقل 

حلركتهم.
واجلمعة عبر أوباما عن قلقه 
الشديد إزاء احتمال انهيار وقف 
إطالق النار في سورية. وقال 
خالل مؤمتر صحافي مشترك 
البريطاني  الوزراء  مع رئيس 
ديڤيد كامي����رون في لندن: انا 
قلق جدا إزاء اتفاق وقف األعمال 
القتالية، وأتس����اءل ما اذا كان 

سيصمد.
واض����اف ان وقف االعمال 
القتالية صمد في الواقع اكثر 
مما كنت اتوقع، وحتى على مدى 
سبعة اسابيع شهدنا تراجعا 
ملموسا للعنف في هذا البالد 
خفف العبء عن املواطنني بعض 

الشيء.
وتابع اذا انهار اتفاق وقف 
القتالية، فس����نحاول  االعمال 
اعادة العمل به مجددا حتى مع 
مواصلتنا احلملة ضد داعش.

محادثات جنيڤ ستتواصل رغم 
العليا االنسحاب  الهيئة  قرار 
مبكرا، معتبرا إياه استعراضا 
ديبلوماسيا. وأعلن وفد النظام 
السوري انه سيلتقي املبعوث 

الدولي اليوم. 
في غضون ذلك، عاد امللف 
السوري الى خطابات الرئيس 
االميركي باراك أوباما بش����كل 
الفت في االيام االخيرة، حيث 
اعتبر أنه س����يكون من اخلطأ 
إرسال قوات برية سورية فيما 
تواصل قوات النظام السوري 
برئاسة بشار االسد قصف مواقع 
الفصائل املعارضة رغم وقف 

إطالق النار.
واستبعد اوباما في مقابلة 
مع هيئة بي بي سي البريطانية 
إرس����ال قوات برية لإلطاحة 
بالرئي����س الس����وري بش����ار 

األسد.
وقال: س����يكون من اخلطأ 
أن ترسل الواليات املتحدة أو 
بريطانيا العظمى أو مجموعة 
من الدول الغربية قوات برية 

لإلطاحة باألسد.
لكن����ه أكد أن باس����تطاعة 
الواليات املتحدة ودول أخرى أن 
تستخدم نفوذها الدولي إلقناع 
حلفاء األسد مثل روسيا وإيران 
بالعمل على التوسط في عملية 

انتقال سياسي في سورية.
وكرر اوباما كذلك القول بأن 
احلل العسكري وحده لن يسمح 
بحل املشكالت على املدى البعيد 

في سورية.
وق����ال ف����ي ه����ذه االثناء، 

الس����ورية  املدن  احلصار عن 
احملاص����رة من قب����ل النظام، 
وإيصال املساعدات اإلنسانية 
وإطالق سراح املعتقلني، إضافة 
إلى موافقة النظام على تشكيل 
انتقالية، مؤكدا  جهاز لسلطة 
أنه ال توجد أي انشقاقات في 

صفوف الهيئة.
وكان مبعوث األمم املتحدة 
لسوري، ستيفان دميستورا، 
أعلن، اخلميس 21 اجلاري، أن 

جنيڤ لن يعود الس����تئناف 
املفاوضات مع النظام.

وقال املتحدث باسم الهيئة 
العليا للمفاوضات السورية، 
رياض نعس����ان آغ����ا، لوكالة 
انترفاك����س الروس����ية أمس، 
إن الهيئ����ة ال تنتظ����ر حدوث 
شيء يجعلها تعود إلى طاولة 

املفاوضات.
وتساءل آغا عن الفائدة من 
الرج����وع إلى جنيڤ، دون فك 

وتابع حس����بما نقلت عنه 
»االناض����ول« قائ����ال: ثمة أمة 
منكوب����ة تعي����ش حتت وطأة 
ظروف ومعاناة شديدة، على 
بعد كيلومترات قليلة من هنا..

وبسبب تلك الظروف القاسية، 
نرى س����وريني ف����ي مخيمات 

اللجوء.
من جهته����ا، أعلنت الهيئة 
العلي����ا للمفاوضات أن اجلزء 
األساسي من وفدها الذي غادر 

وحلفائه، حصار وقصف البلدات 
واملدن السورية، مشيرا الى أن 
السوريني ميوتون جوعا، وحتت 
التعذيب، على مرآى ومسمع من 

املبعوث األممي، وفريقه.
ولف����ت الى أن الس����وريني 
يريدون الع����ودة إلى بالدهم، 
والعي����ش بكرامة وحرية، في 
دولة خالية من الديكتاتورية، 
والفس����اد،  واالس����تبداد، 

واالضطهاد.

عواص����م - وكاالت: ردت 
املعارضة السورية بشدة على 
اتهامات املبعوث االممي ستافان 
دميس����تورا لها باالستعراض 
السياس����ي بعد ق����رار تعليق 
مشاركتها في مفاوضات جنيڤ 
للس����الم، وهو ما يلقي مبزيد 
من الغموض على مصير هذه 
املفاوضات التي تعهد دميستورا 

باستئنافها هذا االسبوع. 
وحمل����ت الهيئ����ة العلي����ا 
للتف����اوض، املجتم����ع الدولي 
مس����ؤولية تنفيذ اتفاق وقف 
العمليات القتالية الذي يبدو أنه 
لم يبق منه إال اسمه، مطالبة 
بتسليح فصائلها لوقف متادي 

نظام األسد.
العام للهيئة  وقال املنسق 
العليا للتفاوض رياض حجاب 
إنه منذ تولي دميستورا مهامه 
قبل عامني، تضاعفت نس����بة 
القتل في س����ورية، وارتفعت 
مساحة املناطق التي يحاصرها 

النظام. 
وأضاف ان الهيئة تستغرب 
املبع����وث األممي  تصريحات 
التي وص����ف فيها  األخي����رة 
تعليق الهيئة العليا للمفاوضات 
مش����اركتها مبحادثات جنيڤ 

باالستعراض السياسي.
ف����ي  حج����اب  وأوض����ح 
تصريحات صحافية له من أمام 
مخيم نزيب لالجئني السوريني 
في والية غازي عنتاب مساء أمس 
األول أن املعارضة الس����ورية، 
علقت مشاركتها في املفاوضات 
األخيرة بسبب مواصلة النظام، 

جانب من الدمار الذي خلفته غارة على حي الصاخور بحلب أمس       )رويترز( 

املسلحون األكراد يحتفظون مبكاسبهم امليدانية 
ويوافقون على تبادل املعتقلني في القامشلي

الالجئون يفتشون عن طرق جديدة 
لدخول دول البلقان بعد إغالق احلدود

ايدوميني � رويترز: يفتش املهاجرون 
والالجئون عن طرق جديدة ووعرة لدخول 
مقدونيا بعدما تقطعت بهم السبل ألسابيع 
عل���ى احلدود املغلقة في ش���مال اليونان، 
حيث تسلقوا الغابات وصعدوا التالل حتت 

جنح الظالم.
وذكر شاهد من »رويترز« أنه رأى عددا من 
املهاجرين يصل إلى 70 شخصا يعبرون إلى 
مقدونيا مع حلول الليل من اليونان عند نقطة 
تخلو من سياج لألسالك الشائكة يفصل بني 
البلدين. وحترك األشخاص من وإلى الغابة 

بسرعة بعيدا عن أعني السلطات.
وتبعد املسافة عش���رين كيلومترا، أي 
أربع ساعات سيرا على األقدام من ايدوميني، 
وهو مخيم كبي���ر مترامي األطراف يؤوي 
آالف الالجئ���ني واملهاجرين الذين تقطعت 
بهم السبل بسبب إغالق احلدود في أنحاء 

دول البلقان منذ شهر فبراير.
ويبحث آخرون ف���ي املخيم اخليارات 
املتاحة أمامهم ملغادرة ايدوميني والعثور 
على نقاط ضعف على طول احلدود للعبور 
إلى دول البلقان التي تعتبر الطريق املفضل 
للوصول إلى دول غرب أوروبا. ويقول معتز 
وهو سوري من مدينة حلب »ليس هناك 
حل آخر«. وأضاف »دع اآلخرين يضعون 

أنفس���هم في مكاني. ماذا سيفعلون بهذه 
احلياة التي نعيشها؟ هل سيكونون راضني 

عنها وعما يحدث وما يرونه؟«.
وقالت منظمات معنية بحقوق اإلنسان إن 

الظروف املعيشية في ايدوميني سيئة.
وقال إياس وهو سوري من دمشق إنه 
س���يحاول عبور احلدود األلبانية الواقعة 
باجتاه الغرب. وقال ل� »رويترز«: »ميكن أن 
تصل إلى هناك عبر مقدونيا غير أن اجليش 

املقدوني سيعيدك مرة أخرى«.
ويجازف البعض بخوض هذه الرحلة 
الطويلة الشاقة من تلقاء أنفسهم في حني 
يلج���أ آخرون إلى مهرب���ني يتلقون مبالغ 
تتراوح بني 350 و600 دوالر للفرد لتهريب 

األشخاص عبر احلدود.
ويتدفق ماليني املهاجرين أغلبهم يفرون 
من الصراع في سورية والعراق وأفغانستان 
ودول أخرى في الش���رق األوس���ط وآسيا 
وأفريقيا على أوروبا عبر اليونان منذ العام 

املاضي.
ويعي���ش أكثر من 10200 ش���خص في 
خيام ايدوميني، وحثت السلطات اليونانية 
الالجئني واملهاجرين م���رارا على االنتقال 
إلى مراكز استقبال منظمة في أماكن أخرى 

في البالد.

عواصم � وكاالت: أظهرت وثيقة الهدنة التي 
مت التوص����ل اليها بني قوات النظام الس����وري 
وامليليشيات الكردية املسماة ب�»االسايش« أمس، 
أن ما يعرف بقوات األمن الكردية اإلقليمية »سوف 
حتتف����ظ بأراض انتزعتها م����ن القوات املوالية 
للحكومة السورية خالل قتال استمر ثالثة أيام في 
القامشلي«، على أن يطلق اجلانبان سراح أسرى 
احتجزوا خالل االشتباكات، بحسب »رويترز«.
 وقال مس����ؤول في وحدات حماية الش����عب 
الكردية التابعة حلزب العمال الكردستاني، إن 
االشتباكات تعتبر ثاني أكبر مواجهة بني القوات 
السورية والقوات الكردية في املنطقة منذ نشوب 

احلرب في البالد عام 2011.
وخالل القتال انتزعت قوات أسايش السيطرة 
على عدد من املواقع اخلاضعة لسيطرة احلكومة 
في القامشلي الواقعة مبحافظة احلسكة، باإلضافة 
إلى السجن املركزي في املدينة، واعتقلت عددا 

من ضباطه. 
وقال مصدر امني كردي انه مت التوصل بعد 
منتص����ف الليل قبل املاضي »ال����ى اتفاق يعيد 
الهدوء الى مدينة القامشلي وينص على تبادل 

املعتقلني بني الطرفني«.
وهو ما اكده مصدر امني حكومي، مشيرا الى 
اجتماع عقد في مطار القامشلي بني ممثلني عن 

احلكومة ووحدات حماية الشعب الكردية. 
وأوضح املصدر احلكوم����ي انه »مت االتفاق 
على إبقاء مفعول الهدنة« املعمول بها منذ يوم 
اجلمعة، فضال عن »تبادل املخطوفني واجلرحى 

املصابني بدءا« من يوم امس.
 ويذكر ان القتال نشب بني قوات األمن الداخلية 
الكردية )أسايش( وقوات النظام وامليليشيات 
املوالي����ة لها االربعاء املاضي واس����فر عن مقتل 
واصابة العش����رات، اثر اش����كال وقع عند احد 
احلواجز االمنية في القامشلي، وتوصل الطرفان 

اجلمعة الى اتفاق هدنة.
واوضح املصدر االمن����ي الكردي بدوره، ان 
االتفاق »يتضمن االفراج عن االكراد املوقوفني في 
القامشلي منذ ما قبل العام 2011، وعدم اعتقال اي 
كردي بسبب التجنيد او اي سبب آخر، كما عدم 
اعتقال اي عربي او مسيحي منضم للوحدات او 

يعمل لدى االدارة الذاتية«.
وستس����لم قوات النظام بدورها، وفق قوله، 
لوائح باملفقودين لديها للنظر فيها لدى القوات 

الكردية.
واكد املص����در الكردي ان املقاتلني االكراد لن 
ينسحبوا من املناطق التي سيطروا عليها خالل 
االشتباكات مثل سجن عاليا وشوارع ونقاط اخرى 

تابعة لقوات النظام و»الدفاع الوطني«.

مقتل وإصابة العشرات في قصف متبادل

»عمليات حلب« تدعو  لتجنب املواقع األمنية بعد انتهاء »املهلة«
عواصم - وكاالت: أصدرت 
»غرفة عمليات حلب« التابعة 
للجيش احلر حتذيرا للمدنيني 
املواقع  من االقت����راب م����ن 
واملنشات العسكرية واألمنية 
في املدنية، وذلك تزامنا مع 
انتهاء مهلة ال�24 ساعة التي 
أعلنت عنها افساحا للمجتمع 
الدولي للتدخل ووقف غارات 
املدنيني في  النظ����ام عل����ى 

املدينة. 
وأكد البي����ان الذي صدر 
عن اجليش احلر أنه سيعتبر 
»الهدن����ة ملغاي����ة في حال 
اس����تمرار الغارات وسيعمل 
على استهداف مواقع النظام 

ما لم يوق����ف األخير غاراته 
اجلوي����ة الت����ي أدت خ����الل 
األيام املاضية ملقتل وجرح 

العشرات«.
وكانت غرفة عمليات حلب 
في اجليش السوري احلر قد 
أصدرت بيانا السبت أمهلت 
فيه املجتمع الدولي 24 ساعة 
للضغط على نظام األس����د 
لوقف غارات����ه على املدنيني 

في املدينة.
وعمليا اس����تمر الوضع 
امليداني عل����ى تدهوره منذ 
أيام حيث قتل 14 مدنيا على 
االقل أمس في حلب، وفق ما 
افاد املرصد السوري حلقوق 

الدفاع  االنسان ومصدر في 
املدني. وفي االحياء الشرقية 
الواقعة حتت سيطرة الفصائل 
املعارضة، قتل ثمانية مدنيني 
في غارات مكثفة للطائرات 
احلربية الس����ورية، بحسب 

املصدر في الدفاع املدني.
واوضح املصدر »س����قط 
خمسة قتلى جراء غارة جوية 
استهدفت سوقا للخضار في 
ح����ي الصاخ����ور«، كما قتل 
مدنيان آخران في قصف جوي 
على حي الشعار وثالث في 

حي االتارب.
واشار املصدر الى ان عدد 
القتلى مرشح لالرتفاع بسبب 

سقوط اصابات كثيرة بينها 
حاالت خطيرة. 

واف����ادت فران����س برس 
امليدانية  ان »املستش����فيات 
في االحياء الش����رقية تطلب 
التبرع بال����دم جراء النقص 
وعدد االصابات املرتفع في حي 
الصاخور«. وحتدث املرصد 
بدوره عن مقتل تسعة مدنيني 
واصابة 25 آخرين في القصف 
الذي طال االحياء الشرقية.

وجراء التطورات االمنية 
االخي����رة، ق����ررت »مديرية 
التربية« في مناطق سيطرة 

املعارضة اغالق املدارس.
ف����ي املقابل، اس����تهدفت 

الفصائل املعارضة بالقذائف 
الصاروخية االحياء الغربية 
الواقعة حتت سيطرة قوات 

النظام. 
الس����وري  وافاد املرصد 
عن »مقت����ل س����تة مدنيني 
بينهم طفلتان، جراء قذائف 
استهدفت احياء منيان وحلب 
اجلديدة واملوكامبو« في اجلزء 

الغربي.
يذك����ر أن »غرفة عمليات 
فت����ح حل����ب«، تنضوي في 
اطاره����ا عش����رات الفصائل 
املعارض����ة واهمها »جيش 
الشام«  االس����الم« و»احرار 

و»فيلق الشام«.

أنقرة تضغط على أوروبا لتنفيذ وعودها بشأن رفع التأشيرة عن األتراك

ميركل تدعو ملنطقة آمنة إليواء الالجئني السوريني

يفرض فيها وقف إطالق النار 
على نحو خاص، حيث ميكن 
ضمان مس����توى معقول من 
األمن لالجئني«، حسب وكالة 

أنباء »رويترز«.
 ومن جهته، اشاد توسك 
خالل املؤمتر الصحافي بتركيا، 
معتب����را انها »افض����ل مثال 
للعالم بشأن كيفية تعاملنا 
م����ع الالجئني« وذل����ك رغم 
انتقادات العديد من املنظمات 

غير احلكومية لها.
وزار الق����ادة االوروبيون 
ورئي����س ال����وزراء التركي 
حتت حراسة مشددة وبشكل 
مقتضب مخيم نيزيب2 الذي 
ي����ؤوي خمس����ة آالف الجئ 

سوري منهم 1900 طفل، بحسب 
ارقام احلكومة التركية.

واستقبلوا هناك بالورود 
والفتة كتب عليها »مرحبا بكم 
في تركيا البلد الذي يستقبل 
اكب����ر عدد م����ن الالجئني في 
العالم«. ويبلغ عدد الالجئني 
في تركيا ثالثة ماليني بينهم 

2.7 مليون سوري.
وقال محمد طوموق )49 
عام����ا( الذي فر من دمش����ق 
مع زوجت����ه وأوالده االربعة 
»لدينا مدارس ومستشفيات، 
احلياة جيدة هنا. لكننا نريد 
معرفة مصيرن����ا.  اذا انتهت 
احلرب الي����وم، اعود غدا الى 

سورية«.

االتفاق املثير للجدل املبرم مع 
االحتاد االوروبي بشأن اعادة 

الالجئني.
واعلن ان إعفاء االتراك من 
تأشيرة الدخول ألوروبا، وهو 
التزام ن����ص عليه اتفاق بني 
انقرة واالحتاد حول املهاجرين، 
يرتدي اهمية »حيوية« بالنسبة 

الى تركيا.
من جهتها، اعادت املستشارة 
األملانية ميركل احلياة للدعوات 
التركية باقامة »مناطق آمنة« 
إلي����واء الالجئني الفارين من 
س����ورية، وهي الفكرة التي 

تبنتها أنقرة طويال.
ودعت م����ن غازي عنتاب 
»ألن يك����ون لدين����ا مناطق 

انق����رة - أ.ف.پ: أصيب 
عشرة أشخاص بجروح اثر 
سقوط صاروخني اطلقا من 
أراض في س����ورية يسيطر 
عليها تنظيم داعش، على مدينة 
كيليس التركية جنوب شرق 
البالد، حسب ما ذكرت وكالة 

انباء االناضول احلكومية.
وقالت الوكالة ان اجلرحى 
ليسوا في خطر، ولكنهم نقلوا 
الى املستشفى، واشارت الى ان 
عددا م����ن املواطنني تظاهروا 

مطالبني مبزيد من احلماية.
ونقلت عن مصادر القول ان 
احدى القذيفتني سقطت داخل 

أحد األحياء باملدينة. 
وأضافت املصادر ان القوات 
االمنية اتخذت اجراءات مشددة 
باملنطق����ة فيم����ا رد اجليش 
الترك����ي بقصف مدفعي على 
مواقع خاضعة لسيطرة داعش 

في سورية. 
من جهت����ه، تعهد رئيس 
احلكوم����ة التركي����ة احم����د 
داود اوغل����و بأن تقوم بالده 
بال����رد »بقوة عل����ى كل عمل 

يستهدفها«.
وفي س����ياق آخر، ش����دد 
داوود أوغلو خ����الل مؤمتر 
صحاف����ي م����ع املستش����ارة 
االملانية اجنيال ميركل ورئيس 
املجل����س االوروب����ي دونالد 
توس����ك واملفوض االوروبي 
فرانز تيمرمانز خالل زيارتهم 
ملخيمات غ����ازي عنتاب في 
جنوب ش����رق تركي����ا، على 
موضوع اعفاء مواطنيه من 
التأشيرة الى أوروبا وجعل 
منها شرطا أساسيا لتطبيق 

اطفال الجئون سوريون يرحبون باملسؤولني االوروبيني خالل زيارتهم لغازي عنتاب أمس االول            )ا.ف.پ( 

جرحى بقصف 
داعشي على 

كيليس

قضايا


