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أخبار

لسطين
ّ
ّ
التونسي إلى أن «الحل السياسي هو
ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د ل�ل�أزم��ة ال �س��وري��ة»،
مضيفًا« :كلنا أم��ل ف��ي تحكيم العقل
ب�ي�ن األط � ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي س��وري��ا

مقتل «جهادي» فرنسي في سوريا
للوصول إلى حل سلمي».
دمشق نقلت ثلث أسلحتها الكيميائية
ق � ��ال � ��ت م� �ن� �ظ� �م ��ة «ح � � �ظ � ��ر األس � �ل � �ح� ��ة

ّ
مسلحون
في بلدة
خان
شيخون في
إدلب شمال
سوريا أمس
(محمد زين
ـ أ ف ب)

ّ
ال� �ك� �ي� �م� �ي ��ائ� �ي ��ة» إن س� � ��وري� � ��ا ن �ق �ل��ت
إل � ��ى ال � �خ� ��ارج ن �ح ��و ث �ل ��ث أس �ل �ح �ت �ه��ا
الكيميائية ،ومن بينها غاز الخردل،
لتدميرها.
ّ
ّ
وذك � ��رت امل �ن �ظ �م��ة أن دم �ش��ق س��ل�م��ت،
ح �ت��ى اآلن ،س ��ت ش �ح �ن��ات م ��ن امل ��واد
�ي أخ �ط��رت امل�ن�ظ�م��ة ب�ه��ا.
ال �س��ام��ة ال �ت� ّ
وأض � � ��اف � � ��ت أن � � �ه � ��ا ت � ��أك � ��دت م � ��ن ن �ق��ل
شحنتني أخريني إلى ميناء الالذقية.
وستنقل الشحنتان إل��ى سفينة «ام.
ف ��ي ك �ي��ب راي» األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ث ��م إل��ى
م �ن �ش��آت ت��دم �ي��ر ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة
ّ
وأمل��ان �ي��ا .وأك ��د م��دي��ر امل�ن�ظ�م��ة ،أحمد
اوزوم� � �ج � ��و ،خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ّ
التنفيذية أن س��وري��ا قدمت مراجعة
الق �ت��راح �ه��ا ت �ن� ّ�ص ع �ل��ى إزال � ��ة جميع
األسلحة الكيميائية منها قبل نهاية
نيسان ،بعد أن كانت قد أكدت أنها لن
تنهي املهمة قبل حزيران.
وذك � � ��ر ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ق�ب��ل
أسبوعني أن  %11فحسب من أسلحة
الكيميائية نقل من البالد.
سوريا
ّ
وق��ال اوزوم�ج��و إن��ه «ن�ظ�رًا إل��ى ف��وات
م�ه�ل�ت�ين م �ح��ددت�ين إلزال� ��ة ال�ت��رس��ان��ة،
م � ��ن امل � �ه� ��م ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ال ��وت� �ي ��رة
املعتمدة أخيرًا».
ً
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا« :ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة
ك � ّ�ررت ،م��ن جهتها ،ال�ت��زام�ه��ا تطبيق
آل � �ي� ��ات ال� �ن� �ق ��ل ف� ��ي امل� �ه ��ل امل� � �ح � ��ددة».
وأت �ل �ف��ت س��وري��ا  %93م��ن م�خ��زون�ه��ا
م��ن االي ��زوب ��روب ��ان ��ول امل �س �ت �خ��دم في
ص�ن��ع غ��از ال �س��اري��ن ،األم��ر ال��ذي ك��ان
يفترض أن ينتهي في األول من آذار
الحالي.
وق��ال املتحدث باسم املنظمة ،مايكل
ّ
ل ��وه ��ان ،إن «م ��ا ش �ه��دن��اه ال �ي ��وم هو
ّ
ت��أك �ي��د م��دي��رن��ا ال� �ع ��ام أن ال �س �ل �ط��ات
ال �س��وري��ة ق� ّ�دم��ت خ �ط��ة ج��دي��دة لنقل
امل � ��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �ب ��اق� �ي ��ة ...ت�ن�ق��ل
بموجبها كل تلك امل��واد للخارج قبل
ن �ه��اي��ة ن� �ي� �س ��ان ...ل ��ذل ��ك ف �ه��ي أخ �ب��ار
موضع ترحيب كبير».
(األخبار ،أ ف ب ،سانا)

قتل «جهادي» فرنسي يدعى بالل الطالب ( 23عامًا) في
سوريا في شباط املاضي ،بحسب ما علمت أسرته أمس.
وغادر الطالب الذي يدرس في كلية االقتصاد واملتطوع
لدى اإلطفاء ،غرينوبل على منت سيارة في الخامس
من تموز املاضي مع مجموعة من الشبان الفرنسيني
توجهوا للقتال في سوريا ،بحسب ما قالت شقيقته
لوكالة «فرانس برس».
وأوضحت شقيقته« :شقيقي كان مدركًا ملا يفعل .كان
يقول إنه يريد مساعدة الشعب السوري من خالل تقديم
أدوية وأغذية ومن خالل محاربة نظام األسد».
وأضافت« :في النهاية بدأنا نقلق عليه بعد أن الحظنا أنه
يتغير .لكننا لم نتخيل أنه سيتوجه إلى سوريا».
وفي سوريا ،التحق بالل بـ «جبهة النصرة» واتخذ لنفسه
لقب «أبو صديق التونسي» ،وظل على اتصال منتظم
بأهله .وأبلغ أحد أصدقائه املوجودين في سوريا ذويه
بمقتله عند إصابته برصاصة في القلب ليل  18شباط
بالقرب من حمص .ودفن بالقرب من مكان مقتله،
بحسب شقيقته.
وتوجه قرابة  700فرنسي للقتال في سوريا في
السنوات األخيرة بحسب االستخبارات الفرنسية.
(أ ف ب)

 ...ومحاكمة بريطاني بتمويل اإلرهاب
مثل الطالب مولود طاهري أمام محكمة في بريطانيا،
أمس ،بتهمة الضلوع في تمويل اإلرهاب في سوريا .وهو
ثالث شخص توجه إليه هذه التهمة في هذه القضية،
إضافة إلى والدته .واعتقل طاهري األسبوع املاضي في
مدينة برمنغهام ،واحتجز على ذمة التحقيق استعدادًا
ملثوله أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في  14آذار
املاضي.
ويواجه عدد متزايد من الشباب في الدول األوروبية تهمًا
قانونية تتعلق بالقتال في سوريا .وشهدت بريطانيا
ازديادًا كبيرًا في عدد االعتقاالت التي تستهدف
أشخاصًا متورطني بشكل أو بآخر بالقتال في صفوف
تنظيم «القاعدة» في سوريا.
(أ ف ب)

 27ألف الجئ إلى األردن خالل شهرين

ُ
وع� �ق ��د أم � ��س اج� �ت� �م ��اع ض ��م ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية بالقرب من ساحة الريجي
مل �ع��ال �ج��ة اق� �ت� �ح ��ام «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
ّ
للمخيم.
وأدان � � ��ت ال �ف �ص��ائ��ل ف ��ي ب� �ي ��ان م �ش �ت��رك
«ال� � � � � �ع � � � � ��دوان ال � � �ج� � ��دي� � ��د ع� � �ل � ��ى م �خ �ي ��م
ال�ي��رم��وك ب�م��ا يمثل م��ن رم��زي��ة وطنية
وس� �ي ��اس� �ي ��ة» وت �ح �م �ي��ل «امل �ج �م��وع��ات
املسلحة وع�ل��ى رأس�ه��ا جبهة النصرة
امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن أم ��ن وس�لام��ة
أهلنا في املخيم» ،ومواصلـــــة الجهود
ال �ح �ث �ي �ث��ة «م � ��ن أج � ��ل ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ب� ��ادرة
الفلسطينـــــية التي حظيت باإلجمـــــاع
الوطني الفلسطينـــــي ،والدعـــــم املطلق
م ��ن ح �ك��وم��ة ال �ج �م �ه��وري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال �ع��رب �ي��ة
السورية».
وم � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،أع� �ل� �ن ��ت وك� ��ال� ��ة غ ��وث
وت� �ش� �غ� �ي ��ل ال �ل�اج � �ئ �ي�ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
ّ
تجدد القتال في مخيم
«األون ��روا» ،أن
ّ
ال�ي��رم��وك ع��ط��ل ت��وزي��ع امل�س��اع��دات على
اآلالف داخل املخيم.
وأوضح املتحدث باسم الوكالة كريس
غ � ��ان � ��س ،ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ر ص � �ح� ��اف� ��ي «أن
ال��وك��ال��ة ل��م تتمكن م��ن ت��وزي��ع حصص
الطعام ف��ي مخيم ال�ي��رم��وك منذ األح��د
املاضي» .ودعا كل أط��راف الصراع إلى
وقف «األعمال الحربية ،والسماح فورًا
باستئناف عمليات توزيع املساعدات»،
م ��ؤك� �دًا أن «األون � � � ��روا»« :ال ت� ��زال ق�ل�ق��ة
ل �ل �غ��اي��ة ب �ش ��أن امل ��وق ��ف اإلن� �س ��ان ��ي ف��ي
ّ
مخيم اليرموك».

كثف الجيش السوري
ّ
ضربات سالح المدفعية
والجو في منطقة مزارع
ريما وأطراف يبرود

استمرار املعارك في يبرود

ّ
استمرت املعارك العنيفة بني
ميدانيًا،
ّ
الجيش السوري والجماعات املسلحة
املعارضة في يبرود في القلمون (ريف
دمشق الشمالي) .فبعد السيطرة على
بلدتي السحل والعقبة القريبتني ّمن
ي �ب��رود ووص ��ول ��ه إل ��ى ت �خ��وم �ه��ا ،ك��ث��ف
الجيش ضربات سالح املدفعية والجو
وأطراف يبرود.
في منطقة مزارع ريما
ّ
ك��ذل��ك ّ
دم ��ر ع��رب��ات م� ��زودة ب��رش��اش��ات
ّ
م �ت��وس �ط��ة ب �م ��ن ف �ي �ه��ا م� ��ن م �س��ل �ح�ي�ن،
ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ذك � � � ��رت وك � ��ال � ��ة «س � ��ان � ��ا»
اإلخ �ب��اري��ة .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ذك��رت م�ص��ادر
معارضة على صفحات «التنسيقيات»،
أن «اش �ت �ب��اك��ات ت��واص�ل��ت ع�ل��ى أط��راف
يبرود» .وأضافت أن «الطيران الحربي
ق �ص��ف م �ن��اط��ق ج � ��رد ف �ل �ي �ط��ة وامل� �ع ��رة
بمنطقة القلمون».
وفي الغوطة الشرقيةّ ،
تحدثت مصادر
ّ
�دد م��ن
ع� �س ّ� �ك ��ري ��ة أم� � ��س ع� ��ن م �ق �ت ��ل ع � � � ٍ
املسلحني ،من «جيش اإلس�لام» و«لواء
الصادقني» في كمني جديد ،في بلدات
بئر القصب وتل دكوة.

إل ��ى ذل� ��ك ،وق ��ع أم ��س ت�ف�ج�ي��ر ب �س �ي��ارة
م� �ف� �خ� �خ ��ة ق� � � ��رب ح � ��اج � ��ز أب� � � ��و ق� � � ��اووق
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � ��واق� � �ع � ��ة ب �ي��ن س �ع �س��ع
وخ � ��ان ال �ش �ي ��ح ،ج� �ن ��وب غ� ��رب دم �ش��ق،
م ��ا ّأدى إل� ��ى س� �ق ��وط ق �ت �ل��ى وج ��رح ��ى.
وت � � �ل� � ��ت ال � �ت � �ف � �ج � �ي� ��ر اش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ب�ي�ن
ال �ج �ي��ش وم �س �ل �ح�ي�ن ه ��اج �م ��وا م��واق��ع
ل� ��ه .وف� ��ي ري� ��ف درع� � ��ا ،ج �ن ��وب دم �ش��ق،
ان � ��دل � �ع � ��ت اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب� �ي��ن ال� �ج� �ي ��ش
ّ
وامل� �س ��ل� �ح�ي�ن ف� ��ي ب � �ل� ��دة س �م �ل�ي�ن غ ��رب
املحافظة ،بحسب ما نقلت «سانا».
وفي ريف حمص ،تواصلت املعارك بني
الجيش واملسلحني في بلدة ال��زارة في
ريف تلكلخ .فيما استمرت االشتباكات
ً
ع�ل��ى أط ��راف إدل��ب ش �م��اال ،وف��ي ب�ل��دات
س � � ��راق � � ��ب وامل� � �س� � �ط � ��وم � ��ة ال� � �ت � ��ي ق ��ال ��ت
«التنسيقيات» إن املسلحني املعارضني
سيطروا على عدة حواجز فيها.
وف � � ��ي ح � �ل � ��ب ،ج � � ��رت اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب�ين
وحدات الجيش واملسلحني في مناطق
ك��روم بيت ب��ري والبلدات املحيطة بها
ق��رب م�ط��ار ال�ن�ي��رب ال�ع�س�ك��ري ،وك��ذل��ك
ف��ي ال�ش�ي��خ ن�ج��ار وم�ح�ي��ط م�ط��ار حلب
ال ��دول ��ي وط ��ري ��ق ال �ن �ق ��اري ��ن ،ف ��ي وق��ت
ش � �ه� ��دت ف� �ي ��ه م �ن �ط �ق �ت��ا ك� ��وري� ��ن وع�ي�ن
ال �ش �ي��ب ح��رك��ة ن� ��زوح ل�لأه��ال��ي نتيجة
املعارك ،بحسب ما نقل الناشطون.
واس �ت �م��رت امل� �ع ��ارك ف ��ي م �ح �ي��ط سجن
ح� �ل ��ب امل� � ��رك� � ��زي ،وح � �ي�ل��ان وال �ج �ب �ي �ل��ة
وكويرس والجديدة وحريتان وديمان
وبستان القصر.

وصل عدد الالجئني السوريني املسجلني رسميًا لدى
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في األردن إلى
 27ألفًا و 920الجئًا في أول شهرين من العام الجاري.
وقال ممثل املفوضية في األردن أندرو هاربر ،في تغريدة
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» أمسُ :
«س ِّجل
 9477الجئًا سوريًا في كانون الثاني من العام الحالي».
ً
وتابع قائال إن عدد الالجئني تزايد في شباط املاضي،
ليصل إلى  17ألفًا و920
ً
الجئًا ،ليصل إجماال خالل
الشهرين املاضيني إلى 27
ألفًا و 397الجئًا سوريًا.
وأشار هاربر في تغريدته
إلى أن «عدد من وصلوا إلى
مخيم الزعتري في محافظة
املفرق ليلة أمس بلغ 950
الجئًا».
ويبلغ عدد الالجئني
السوريني املوجودين في األردن  592ألف الجئ،
منهم  136ألفًا و 952الجئًا في مخيمات اللجوء التي
ُ
استحدثت في اململكة ،بحسب التقديرات األردنية
الرسمية.
على صعيد آخر ،اقترح الرئيس األميركي باراك أوباما
إنفاق  1.5مليار دوالر العام املقبل ،في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا للتصدي بشكل أساسي لألزمة
اإلنسانية املتنامية في سوريا ،و«لتعزيز اإلصالحات
والتحول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا».
ّ
وتدعي واشنطن أنها ّقدمت  1.3مليار دوالر كمساعدات
إنسانية لالجئني السوريني منذ عام .2011
(األناضول)
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