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أخبار

ـا البلد!
املكتب اإلعالمي ،وجالل الدين خانجي
ممثل محافظة ح�ل��ب ف��ي «االئ �ت�ل�اف»،
و أح � �م ��د ال� �ج ��رب ��ا رئ � �ي ��س االئ � �ت�ل��اف،
وال��دك�ت��ور ج�م��ال ال ��ورد م�س��ؤول امللف
العسكري في «االئتالف» بأنهم لم يفوا

الجيش يحكم
سيطرته على الذيابية
ويتقدم في ريف
حلب الجنوبي

«هيومن رايتس ووتش»:
معارضون أعدموا عشرات املدنيني في الالذقية
ب��وع��وده��م ب�ت�ق��دي��م ال �س�ل�اح امل �ط �ل��وب،
وبأنهم ب��رروا عدم تقديم السالح لكي
ال تقع معامل الدفاع بيد املتطرفني.
في هذا الوقت ،استمر تنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» (داعش)
ف��ي ال�ت�م��دد داخ ��ل م��دي�ن��ة ح �ل��ب .وبعد
أسابيع م��ن خوضه م�ع��ارك عنيفة في
ري��ف ح�ل��ب ال�ش�م��ال��ي ،ان�ت�ق��ل «داع ��ش»
إلى داخل املدينة .ولم يكتف باجتثاث
مجموعات صغيرة كمجموعة «حسن
ال � �ب � �غ� ��ل» ،ب � ��ل ان� �ت� �ق ��ل مل �ه ��اج �م ��ة م �ق��ار
«ك�ت��ائ��ب غ��رب��اء ال �ش��ام» ال�ت��ي أصبحت
تعرف باسم س��راي��ا امل�غ�ي��رات ،ف��ي حي
ال �ح �ي��دري��ة – اإلن � � � ��ذارات ،م ��ا ادى إل��ى
س �ق��وط ع��دد م��ن ال�ق�ت�ل��ى م��ن ال�ط��رف�ين،
ك�م��ا ان�ت�ش��ر م�ق��ات�ل��و «داع� ��ش» ف��ي حي
م��دي�ن��ة ه�ن��ان��و وب�ع�ي��دي��ن وال�ح�ي��دري��ة،
ل�ت�م�ت��د امل �ع��ارك الح �ق��ًا إل ��ى ال�ح�ل��وان�ي��ة

ف��ي ح��ي ال�ش�ع��ار ،ح�ي��ث ق�ت��ل أح��د ق��ادة
مجموعات «غرباء الشام».
ورأى م� �ص ��در م� �ع ��ارض أن «داع� � ��ش»
س �ت �ن �ج��ح ق ��ري �ب ��ًا ف� ��ي ال �س �ي �ط ��رة ع�ل��ى
األح � � � �ي� � � ��اء ال � �ح � �ل � �ب � �ي ��ة «ألن� � � �ه � � ��ا ت �ت �ب��ع
أس �ل��وب��ًا ذك �ي��ًا ف��ي اخ �ت �ي��ار خ�ص��وم�ه��ا
ل �ت �ص �ف �ي �ت �ه��م» .ف �ب �ع��دم��ا ق� �ض ��ت ع�ل��ى
مجموعة «حسن البغل» واستولت على
م �ق��اره��ا وس�لاح �ه��ا أذع ��ن ل�ه��ا مقاتلو
«إسماعيل قصاص» وه��م بالعشرات.
ث� ��م اخ� � �ت � ��ارت ه ��دف ��ًا ل� �ه ��ا م �ج �م��وع��ات
«غ��رب��اء ال�ش��ام» ال��ذي��ن يقودهم «حسن
جزرة» وهو من الشخصيات املشهورة
بارتكاب الجرائم.
ف ��ي س �ي ��اق آخ � ��ر ،أق � ��دم م �س �ل �ح��ون م��ن
ج�م��اع��ة «ل� ��واء ش �ه��داء ب ��در» بتصفية
ع �ش��رة م �خ �ط��وف�ين م ��ن آل دع� �ب ��ول في
ق ��ري ��ة رت� �ي ��ان (ري � ��ف ح �ل��ب ال �ش �م��ال��ي)
ب �ع��د ث�م��ان�ي��ة أش �ه��ر ع �ل��ى اخ�ت�ط��اف�ه��م،
ب�ت�ه�م��ة ت��أي�ي��د ال��دول��ة ال �س��وري��ة .وق��ال
مصدر معارض لـ«األخبار» إن الهيئة
الشرعية ف��ي منطقة حريتان أص��درت
«حكم اإلعدام» بحق املخطوفني.
وف� ��ي م �ن �ب��ج ش� �م ��ال ش� ��رق ح� �ل ��ب ،ع��اد
ال�ت��وت��ر إل��ى امل��دي�ن��ة ب�ع��د ات �ه��ام «هيئة
ش��ورى املجاهدين» ل�ـ«داع��ش» بنقض
االت � �ف� ��اق ح � ��ول ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى أف � ��ران
الخبز واملطاحن .وقال مصدر معارض
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن «داع � ��ش» ات �ف �ق��ت ملنع
االق�ت�ت��ال م��ع هيئة ش ��ورى املجاهدين
ع�ل��ى أن ت�ب�ي��ع رب �ط��ة ال�خ�ب��ز ب�س�ع��ر 35
ل �ي��رة س ��وري ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا خ�ف �ض��ت ال ��وزن
م ��ن  1200غ � ��رام إل� ��ى  1000غ � � ��رام ،م��ا
سيجعلها تجمع امل��ال وتحرمه لبقية
املجموعات.

السيطرة على الذيابية
وف � � ��ي ري � � ��ف دم� � �ش � ��ق ،أح � �ك� ��م ال �ج �ي��ش
السوري سيطرته الكاملة على بلدتي
ال�ح�س�ي�ن�ي��ة وال��دي��اب �ي��ة ال��واق �ع �ت�ين في
ريف دمشق الجنوبي ،اللتني دخلهما
ّ
وتحدثت «التنسيقيات»
أول من أمس.
وال �ص �ف �ح��ات امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى م��واق��ع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ع��ن وق��وع أكثر
م��ن  100قتيل ف��ي صفوف املجموعات
امل �س �ل �ح ��ة ف � ��ي م �ع ��رك �ت ��ي ال �ح �س �ي �ن �ي��ة
وال ��ذي ��اب � �ي ��ة .ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،اس �ت �ع ��ادت
وحدات الجيش بعضا من النقاط التي
خسرتها ف��ي مدينة داري ��ا ،إث��ر هجوم
ك�ب�ي��ر ل�ل�م�ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة ش�ن�ت��ه ليل
الجمعة ،أدى إل��ى سيطرتها على عدد
م��ن األب �ن �ي��ة .ي��ذك��ر ان «ال�ج�ي��ش ال�ح��ر»
كان قد اعلن عن سيطرته على  25كتلة
س�ك�ن�ي��ة ف��ي داري � ��ا .ك��ذل��ك أف ��اد م��راس��ل
«األخ� � �ب � ��ار» ع ��ن س� �ق ��وط  3ج� �ن ��ود م��ن
الجيش السوري قنصًا في برزة.

أعرف تاجر ذهب بات
يشتغل سائقًا على خط
حلب ــ الالذقية

سندويش» .يقول جملته هذه كأنه اعتاد
ت �ك��راره��ا ك� َ�م �ث� ٍ�ل أو ح �ك �م��ة« :أن� ��ا ب�ع��رف
تاجر ده��ب عم يشتغل على خط حلب ـــ
الالدقية» .يتابع كالمه بتسليم ورضى:
«بالنسبة إل��ى بيتي بحلب حصيرة ما
بقي ،بس الحمدلله على كل األحوال».

مراهق يعيل عائلة
يسابق ولد ذو شعر أشقر
قبل املغيب
ّ
السيارات .يبدو أنه يريد الوصول إلى

بيته قبل حلول الظالم .أكسبه «عمله»
ال �ل��ون ال ��ذي تكسبه م�ي��اه ال�ب�ح��ر لرمل
ال� �ش ��اط ��ئ .ي ��دف ��ع ع ��رب ��ة أط � �ف ��ال أم��ام��ه
وأخ��وه خلفه .داخ��ل العربة كيس كبير
مملوء بالعبوات البالستيكية.
ترك محمد ( 15عامًا) حلب منذ عشرة
أش�ه��ر ،ل��م يكمل ال��دراس��ة بعد وصوله
إل ��ى ال �ص��ف ال �ت��اس��ع .ت�س�ي�ط��ر «ج�ب�ه��ة
ال � �ن � �ص ��رة» ع� �ل ��ى ح � � ّ�ي ال� �س� �ك ��ري ح�ي��ث
ي �س �ك��ن .ي �ع ��اون ��ه أخ� � ��وه ،امل �ت �س ��رب م��ن
املدرسة ،ب��دوره ،الذي يصغره بعامني.
ّ
األخ� �ي ��ر ي �س �ي��ر ك��ال �ت��ائ��ه ف ��ي ظ ��ل أخ�ي��ه
ال ��ذي ي �ق��ود ال �ع��رب��ة ،ك��أن�ه��ا س �ي��ارة في
حلبة س�ب��اق .يتوقفان عند ك��ل حاوية
ق�م��ام��ة ل�ي�ج�م�ع��ا م��ا ل��م ي�س�ب�ق�ه�م��ا إل�ي��ه
أح��د م��ن أق��ران�ه�م��ا« .ب�ط��ال��ع يومية بني

 200أو 250ليرة» (حوالى دوالر واحد)،
ً
ما يعني دخ�لا صافيًا شهريًا يقل عن
أل �ف��ي ل� �ي ��رة ،ب �ع��د ح� ��ذف أج � ��رة ال �غ��رف��ة
ال �ت��ي ي�س�ت��أج��ران�ه��ا ف��ي ح � ّ�ي ق�ن�ي�ن��ص.
وه��ذا مصروف عائلة متوسطة الحال
في يوم واحد .يشرق وجهه بابتسامة
ح��امل��ة ع�ن��دم��ا ي��أت��ي ال�ح��دي��ث ع�ل��ى ذك��ر
ج��ام �ع��ة ت �ش��ري��ن ،ال �ت��ي ل ��ن ي�ت�م�ك��ن م��ن
ب �ل��وغ �ه��ا أو ب �ل��وغ س ��واه ��ا .ي �ع �م��ل ألن
«أب��وي ع��اج��ز ،متصاوب بضهرو .بس
تصاوب بلبنان بغارة إسرائيلية عام
.»1982
يمضي محمد ،املعيل لستة أشخاص
نحو «غرفة» العائلة .لعله يجد ما ّ
يسد
رم �ق ��ه ،ق �ب��ل أن ي �ع��ود وي �س �ي��ر ب�ع��رب�ت��ه
نحو «صيده» اليومي.

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها
أن مقاتلني اسالميني وجهاديني أعدموا ميدانيًا 67
شخصًا في شهر آب املاضي ،وخطفوا  200آخرين في
قرى في محافظة الالذقية.
وقالت املنظمة ،في تقريرها الذي جاء في  105صفحات،
إنها أجرت تحقيقات على األرض ،وسألت  35شخصًا،
بمن فيهم ناجون من الهجوم.
القتلى الذين سقطوا في الهجوم أو اعدموا  57امرأة
وبني ً
و 18طفال ،بحسب املنظمة ،التي نشرت الئحة باسماء
هؤالء الضحايا.
وفي أول زيارة مصرح بها من الحكومة لسوريا ،منذ
بدء األزمة قبل عامني ونصف عام ،أفاد تقرير املنظمة،
الذي يحمل عنوان «ما زال يمكنك رؤية دمائهم»ّ ،
بأن
أسرًا بأكملها أعدمت في بعض الحاالت ،أو اطلقت النار
على أفرادها وهم يحاولون الهرب.
وأمضت ،ملا فقيه ،وهي باحثة وحدة «هيومان رايتس
ووتش» في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أياما عديدة
في الالذقية ،في شهر أيلول ،وتحدثت مع سكان وجنود
ورجال ميليشيات وأطباء ومسؤولني.

«استشهاديو» أوروبا في سوريا:
الفرنسي أبو القعقاع على القائمة
الكترونية «جهادية» صورة الفرنسي
نشرت مواقع
ّ
محمد الشامي ،امللقب بـ«أبو القعقاع» ،بعد تنفيذه عملية
انتحارية جنوبي حلب .بدا الرجل الذي ّقدم على أنه
عضو ًفي «جبهة النصرة» ،صاحب لحية كثيفة سوداء
وحامال رشاشًا ،وواضعًا قبعة عسكرية كتب عليها «ال
اله اال الله».
ُّ
عملية أبو القعقاع نفذت في
قرية الحمام جنوب شرق
مدينة حلب ،حيث جرت في
محيطها معارك ضارية
منذ أسابيع من أجل
السيطرة على خناصر.
وفي  24أيلول ،قتل
فرنسي ،ويطلق عليه اسم
أبو محمد الفرنسي ،في
معارك في ريف حلب.
وكان يقاتل في صفوف
«لواء أحرار الشام».
وكان وزير الداخلية الفرنسي ،ايمانويل فالس (الصورة)،
قد أعلن في  19أيلولّ ،أن «أكثر من  130فرنسيًا أو مقيمًا
في فرنسا» معظمهم من االسالميني املتشددين يقاتلون
حاليًا في سوريا.

االتحاد األوروبي ّ
يقدم سيارات مدرعة
إلى مفتشي «الكيميائي»
ّ
سيقدم االتحاد األوروبي عشر سيارات جديدة مدرعة
إلى املفتشني الذين يشرفون على تدمير األسلحة
الكيميائية السورية .وقال املتحدث ،باسم الجهاز
الدبلوماسي لالتحاد ،مايكل مانّ ،إن «هذه السيارات
الجديدة التي ستصل إلى بيروت األسبوع املقبل،
تضاف إلى  25سيارة مقدمة حتى اآلن .ويبلغ سعرها
مليوني يورو».

غرق سوريني قبالة السواحل املصرية
انتشلت السلطات املصرية ،أمس 12 ،جثة على األقل اثر
غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل مدينة االسكندرية
على البحر املتوسط ،أثناء توجههم إلى السواحل
األوروبية ،حسبما قالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس
برس» .وذكرت مصادر لـ«األخبار» أن بني الغرقى
الئجني سوريني كانوا يسعون للوصول إلى اوروبا.
ّ
وأضاف املصدر األمني إنه جرى «جرى انقاذ 116
شخصًا ،بينهم  72فلسطينيًا و 40سوريًا و4
مصريني».
(«األخبار» ،أ ف ب ،رويترز)
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