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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

ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار بعد أن رصدته االستخبارات األميركية منذ أيام

غارة أميركية ـ بريطانية مشتركة استهدفت »القاتل امللثم« في الرقة
البريطانية »نعمل  احلكومة 
مع االميركيني يدا بيد لهزمية 
الدولة االس���امية  تنظي���م 
وماحق���ة قتل���ى الرهائن«. 
واضاف ان »رئيس احلكومة 
الس���ابق ان ماحقة  قال في 
هؤالء املجرمني املتوحش���ني 

تعتبر اولوية« لنا.
وأف���اد املرصد الس���وري 
أربعة  حلقوق االنس���ان بان 
اشخاص قتلوا في غارة جوية 

استهدفت مدينة الرقة.
وقال مدي���ر املرصد رامي 
عبدالرحمن ان »غارة جوية 
استهدفت س���يارة في وسط 
مدينة الرقة بالقرب من مبنى 
البلدية«، ما اسفر عن »مقتل 
اربعة اشخاص احدهم قيادي 

بريطاني في املجموعة«.
وتأتي هذه الضربة بينما 
يقدم اجليش االميركي دعما 
جويا لهجوم واسع للمقاتلني 
العراقيني االكراد )البشمركة( 
ضد تنظيم الدولة االسامية 
في جبل سنجار شمال العراق. 
كما تأتي قب���ل اجتماع دولي 
سيعقد اليوم السبت في ڤيينا 
للبحث في آفاق انتقال سياسي 

في سورية.
الدولة  ويس���يطر تنظيم 
االسامية على مساحات واسعة 
في العراق وسورية التي تشهد 
منذ 2011 نزاعا يزداد تعقيدا 
واسفر عن س���قوط اكثر من 

250 ألف قتيل.
لك���ن التنظي���م اجلهادي 
يتراجع مؤخرا على ما يبدو 
حتت وطأة هجمات جيش���ي 
الطيران  البلدين وضرب���ات 
الروسي )في سورية( والتحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة 

)في سورية والعراق(.

ناجحة - ومازلنا في انتظار 
تأكيد هذا - فإنها س���تكون 
ضربة في قلب داعش )الدولة 

اإلسامية(«.
وقال »ستوضح ملن يريدون 
إحل���اق الض���رر ببريطانيا 
وش���عبنا وحلفائنا أن لدينا 
عزم���ا ال يل���ني وال ننس���ى 

مواطنينا أبدا«.
واك���د متح���دث باس���م 

الدولة  ضربة لقلب تنظي���م 
اإلسامية.

وتابع كاميرون أمام مقره 
في داونينغ ستريت أن الضربة 
اموازي كانت  األميركية ضد 
جهدا مش���تركا بني بريطانيا 
والواليات املتحدة و»عما من 
أعمال الدفاع عن النفس. كان 
هذا هو التصرف الصحيح«.

وأضاف »إذا كانت الضربة 

هينس والن هينينغ والصحافي 
الياباني كينجي غوتو ورهائن 

آخرين«.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
ال���وزراء البريطان���ي ديڤيد 
كاميرون إن بريطانيا شاركت 
في ضربة استهدفت متشددا 
بريطانيا يعرف باسم اجلهادي 
جون ف���ي س���ورية وإنه إذا 
جنحت الضربة فإنها ستوجه 

عواصم - وكاالت: ش���ن 
اجليش االميركي مبش���اركة 
ام���س االول غارة  بريطانية 
جوية اس���تهدفت »اجلهادي 
جون« البريطاني او كما اطلق 
علي���ه اعاميا »القاتل امللثم« 
الذي ينتمي الى تنظيم الدولة 
االسامية »داعش« وظهر في 
تسجيات ڤيديو العدام رهائن، 

لكن لم يؤكد مقتله.
وقال متحدث باسم وزارة 
الدفاع االميركية )الپنتاغون( 
بيتر كوك في بيان انه ال يعلم 
م���ا اذا كان »اجلهادي جون« 
واسمه احلقيقي محمد اموازي 
قتل. واض���اف »نحن بصدد 
تقييم نتائج العملية وسنعلن 
عن معلومات اضافية بطريقة 

مناسبة«.
واوضح���ت وزارة الدفاع 
االميركي���ة ان الغارة اجلوية 
استهدفت مدينة الرقة، معقل 
التنظيم املتطرف في ش���مال 

سورية.
التلفزيون  وذكرت شبكة 
سي ان ان وصحيفة واشنطن 
بوست االميركيتان نقا عن 
مسؤولني اميركيني ان الضربة 
اجلوي���ة نفذته���ا طائرة من 
دون طيار، وأش���ارتا الى ان 
االستخبارات االميركية رصدت 

اموازي منذ عدة أيام.
وقال���ت »الپنتاغون« في 
البي���ان ان »ام���وازي وه���و 
مواط���ن بريطان���ي، ظهر في 
تسجيات ڤيديو في عمليات 
قتل الصحافي���ني االميركيني 
ستيفن س���وتلوف وجيمس 
فول���ي والعامل ف���ي القطاع 
االنساني االميركي عبدالرحمن 
كاسيغ والعاملني البريطانيني 
ف���ي املجال االنس���اني ديڤيد 

مقتل أمير »جبهة النصرة« 
في اليرموك بعبوة ناسفة

العربية. نت: قالت جلان التنسيق إن قائد »جبهة 
النصرة« في مخيم اليرموك قتل إثر استهدافه بعبوة 
ناسفة في ش���ارع حمدان جنوب العاصمة السورية 

دمشق.
ونشر ناشطون في املخيم صورا لسيارة مت تفجيرها 

بعبوة ناس���فة قيل 
إنه���ا كانت تقل أمير 
»النصرة« في اليرموك 
امللقب بأبي يوس���ف 
احلوراني ونائبه الذي 
يقال إنه قتل أيضا في 

التفجير.
 من جهة أخرى، 
العامة  الهيئة  أفادت 
للثورة السورية بأن 
قوات األسد استهدفت 
بأكث���ر من عش���رة 
أرض- صواري���خ 
أرض، أطراف مدينة 

داريا، في ظل اس���تمرار القصف العشوائي بالبراميل 
املتفجرة ألحياء املدينة.

وأعلنت الفصائل املقاتلة أنها أفشلت هجوما لقوات 
النظام على حي جوبر إثر قيامها بتفجير ثاثة أبنية، 
واستهداف احلي بالطيران وبأنواع جديدة من الصواريخ 
املتط���ورة. وفي ريف حلب، دم���ر اجليش احلر ثاث 
دبابات وقتل عددا من قوات النظام في جبهة احلاضر 
وأطراف تل العيس التي سيطر عليها النظام في ظل 

مساندة من الطائرات الروسية.

طفلة سورية تتفوق على أقرانها 
في املدارس التركية

ماردين � األناضول: تفوقت الطفلة الس����ورية سارة 
موس����ى البالغة من العمر 13 عام����ا، على معظم زمائها 
في املدرسة التركية، التي تتابع فيها حتصيلها العلمي، 
بعد نزوحها مع أهلها إلى مدينة ماردين الواقعة جنوبي 

تركيا، جراء احلرب الدائرة في بادها.
واستطاعت سارة تعلم اللغة التركية خال مدة زمنية 
لم تتجاوز الشهرين، ودخلت املدرسة، ملتابعة مسيرتها 
الدراسية، بعد انقطاع، بسبب سوء األوضاع في سورية، 
حيث متكنت من التأقلم على أجواء املدارس التركية بسرعة، 

وحققت املراتب األولى بني زمائها األتراك.
وأكدت موسى أنها واجهت بعض الصعوبات خال الفترة 
األولى من دخولها املدرسة، لعدم اتقانها اللغة التركية، إال 
أنها استطاعت تعلم اللغة خال فترة قصيرة، ومتكنت 

من حتقيق درجة عالية بني زمائها في الصف.
وأعربت الطفلة السورية عن بالغ سعادتها لوجودها في 
تركيا، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها للحصول على 

درجة تؤهلها دخول كلية الطب البشري في املستقبل.
وأشادت موسى باملس����اعدات اإلنسانية التي تلقوها 
خال فترة وجودهم في تركيا، حيث قالت في هذا السياق 
إن »األتراك أناس رائعون، لقد قدموا لنا كل احتياجاتنا 

واحتضنونا وفتحوا لنا أبوابهم«.
من جانبه، أفاد مدير مدرسة محمد دوغان، طه تكني أن 
الطفلة سارة طالبة متفوقة وملتزمة بواجباتها املدرسية 

وأنها حصلت على تقدير املعلمني.

سلطنة عمان تعرب عن 
استعدادها للتوسط بني الرياض 

وطهران بخصوص سورية
برلني � كونا: أعرب وزير الش���ؤون اخلارجية في 
س���لطنة عمان يوس���ف بن علوي امس عن استعداد 
حكومة باده للتوسط بني الرياض وطهران بخصوص 

األزمة في سورية »اذا طلب الطرفان ذلك«. 
 وأك���د بن علوي في مؤمتر صحافي مش���ترك مع 
وزير اخلارجية األملاني فرانك فالتر ش���تاينماير في 
برلني ان وجود عاقات مستقرة بني الرياض وطهران 
أمر مهم للغاية بالنسبة لباده، موضحا انها ستساهم 
في وضع اسس لتفاهمات بخصوص ملفات عديدة في 

املنطقة مثل سورية واليمن. 
 وأش���ار إلى انه يلم���س اختافات في املواقف بني 
الس���عودية وايران، مؤكدا في الوقت ذاته انه متفاءل 

بخصوص ايجاد حلول لهذه اخلافات. 
 وعن الوضع في سورية، قال بن علوي ان »احللول 
الديبلوماس���ية هي االداة الوحيدة حل���ل النزاع وان 

استمرار احلرب ليس احلل األمثل لهذه االزمة«. 
 وعن اللقاء االخير الذي جمعه مع الرئيس السوري 
بش���ار األس���د، قال »هذه املباحثات تطرقت الى افاق 

جديدة حلل النزاع السوري«. 
 وعلى صعيد الوضع في اليمن، اعرب بن علوي عن 
تفاؤله احلذر بخصوص حل النزاع املستمر منذ مارس 
املاضي، قائا ان »هناك اش���ارات ايجابية بخصوص 
هدنة وان اساس احلل هو اخلطة التي وضعتها االمم 

املتحدة«. 
 ومن جانبه، رحب شتاينماير في املؤمتر الصحافي 
مبشاركة الرياض وطهران في محادثات ڤيينا املقررة 
هذا األسبوع بشأن األزمة السورية، قائا انها »خطوة 

صغيرة« على طريق احلل في سورية. 
 وطالب املس���ؤول األملاني بخطوات تخلق اجواء 
من تفاهم بني الطرفني، مؤك���دا ان اجلولة االولى من 

مباحثات ڤيينا كانت مشجعة.

رئيس مجلس األمن: دمشق تواصل استخدام 
الكيميائي والقنابل البرميلية ضد معارضيها

واشنطن: جناح لقاء ڤيينا يعتمد 
على امليزان العسكري بسورية

نيوي����ورك � وكاالت: أك����د 
رئي����س مجلس األمن الدولي، 
الس����فير البريطان����ي »ماثيو 
رايكروف«، اس����تمرار تورط 
الس����وري في ارتكاب  النظام 
»انته����اكات مروع����ة حلقوق 
اإلنسان في سورية، واستخدام 
الكيميائية والقنابل  األسلحة 
البرميلية ضد معارضيه من 

املدنيني«.
التصريحات  جاء ذلك في 
التي أدلى بها مندوب بريطانيا 
الدائم لدى األمم املتحدة، والذي 
تتولى باده الرئاسة الدورية 
ألعمال املجلس للشهر اجلاري، 
في مؤمتر صحافي مش����ترك، 
مساء أمس االول، مع »باولو 
بينيرو« رئيس جلنة التحقيق 
الدولية التابعة لألمم املتحدة، 
انتهاء جلسة مشاورات  عقب 
مغلق����ة ملجلس األم����ن حول 
انتهاكات حقوق اإلنس����ان في 

سورية.
وأوضح »رايك����روف« أن 
»رئيس جلنة التحقيق الدولية 
املستقلة بش����أن اجلمهورية 
العربية السورية قدمت صورة 
مروعة لانتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان من قبل النظام 
السوري، وقد دعا املجلس مرارا 
إلى ضرورة وقف اس����تخدام 
الكيميائية والقنابل  األسلحة 

املدنيني، وهي  البرميلية ضد 
الدعوات التي لم يستجب لها 

أحد«.
وأردف قائا: »لكن بريطانيا 
ملتزم����ة متاما بتنفي����ذ مبدأ 
احملاسبة على جميع املتورطني 
في تلك االنتهاكات، وإن جلنة 
التحقيق الدولية لها دور كبير في 
الكشف عن تلك االنتهاكات وقد 
استمعنا في جلسة املشاورات 
انتهاكات مروعة حلقوق  إلى 
اإلنسان في سورية واستخدام 
الكيميائية والقنابل  األسلحة 
البرميلية ضد معارضي النظام 

من املدنيني«.
وردا على سؤال بشأن مصير 
مشروع القرار الذي أعلن فيه 
وزير اخلارجية الفرنسي »لوران 
فابيوس« في 23 أكتوبر املاضي، 
عزم باده طرحه على طاولة 
مجلس األمن خال أيام )وهو 
ما لم يحدث حتى اآلن( ويتعلق 
مبنع استخدام القنابل البرميلية 
في سورية، قال رئيس مجلس 
األمن، إن »بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا أعدت مشروع قرار 
بذل����ك، واملناقش����ات الت����زال 

مستمرة بشأنه«.
وتابع قائا »لكن ال توجد 
لدينا خطط بتوزيع هذا املشروع 
على جميع أعضاء املجلس في 

الوقت احلالي«.

أكد »بينيرو«  ومن جهته، 
أن مهم����ة جلن����ة التحقي����ق 
الدولية، تش����مل التحقيق في 
جميع انتهاكات حقوق اإلنسان 
املرتكب����ة من جمي����ع أطراف 

الصراع في سورية.
وفيما يتعل����ق بالضحايا 
املدنيني الذي يسقطون من جراء 
الغارات اجلوية التي تش����نها 
الطائرات الروسية واألميركية 
حتديدا عل����ى معاقل »داعش« 
داخل سورية، قال »بينيرو« 
»إنني لست في وضع ميكنني 
من حتديد املسؤولني عن سقوط 
هؤالء الضحاي����ا من املدنيني، 
لكننا نؤكد دوما على ضرورة 
احملافظة على احلياة اإلنسانية، 
وفقا للقانون الدولي والقانون 

اإلنساني الدولي«.
وحول القائمة، التي أعدتها 
املتهمني بارتكاب  اللجنة، عن 
جرائم احلرب وما إذا كان سيتم 
اإلعان عنها، قال »إن الكشف 
عن قوائم أسماء اجلناة حدث 
قب����ل ذلك عندما وجدت آليات 
قضائية مائمة للتعامل ولكن 
بالنسبة للجنتنا فإننا ال نرى 
أن تلك اآلليات املائمة متوافرة 
اآلن للتعامل مع تلك القائمة، 
وقد وصفنا في أحد تقاريرنا 
ما تتضمنته القائمة، فليست 
كلها أسماء ألشخاص أو تنتمي 

جميعها إل����ى احلكومة، هناك 
اجلماعات املسلحة واملجموعتان 
اإلرهابيت����ان )داعش وجبهة 

النصرة(«.
وأنش����أ مجل����س حقوق 
التحقيق  اإلنس����ان جلن����ة 
الدولية املس����تقلة بش����أن 
اجلمهورية العربية السورية 
في 22 أغسطس 2011، وعهد 
التحقيق في  إليها بوالي����ة 
جميع االنتهاكات املزعومة 
للقان����ون الدول����ي حلقوق 
اإلنسان منذ مارس 2011 في 

سورية.
اللجن����ة أيضا  وكلف����ت 
بالوق����وف عل����ى احلقائق 
والظروف التي قد ترقى إلى 
هذه االنتهاكات والتحقيق في 
اجلرائم التي ارتكبت وكذلك، 
حيثما أمكن، حتديد املسؤولني 
عنها بغية ضمان مس����اءلة 
مرتكبي هذه االنتهاكات، مبا 
فيها االنتهاكات التي قد تشكل 

جرائم ضد اإلنسانية.
اللجنة، منذ  وأص����درت 
بداي����ة عمله����ا العدي����د من 
التقارير والتحديثات الدورية، 
عرضت فيها انتهاكات حقوق 
املرتكبة في جميع  اإلنسان 
البلد واستندت فيها  أنحاء 
إلى مقابات أجرتها مع أكثر 

من 1400 شاهد وضحية.

عواصم � العربية. نت: رغ���م اآلمال املعلقة على 
محادثات ڤيينا بش���أن األزمة السورية، إال أن ميزان 
القوى العس���كري على األرض، سيقرر مصير هذه 

األزمة الدامية.
موقف أعرب عنه وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري، قبيل هذه احملادثات، مش���يرا إلى أن هناك ما 
يكفي من األرضية املشتركة بني األطراف الرئيسية: 
واشنطن وموسكو والرياض وطهران إلكمال املساعي 
لوضع جدول زمني للتحرك بناء على خطوات أولية، 
مشددا على ضرورة العمل من أجل وقف نزيف الدم 

في سورية على حد قوله.
وأضاف كيري: »رسالة أميركا لكل املشاركني هي 
أن علينا جميعا مسؤولية في عدم التشبث مبواقفنا.. 
بل علين���ا القيام باخلطوة التالية لألمام حتى ميكن 
وقف نزيف الدماء.. إن بروز أي اتفاق محتمل سيعتمد 
على تط���ورات القتال عل���ى األرض وأيضا تضييق 
شقة اخلافات اجلوهرية بني الواليات املتحدة وبني 
روسيا وإيران حول مستقبل الرئيس السوري بشار 

األسد«.

من هو جون؟
اصبح »اجلهادي جون« رمزا لوحشية تنظيم الدولة 
االسالمية. وقد ظهر في عدة تسجيالت ڤيديو لقطع 
رؤوس رهائن غربيني، مرتديا مالبس سوداء وملثما 

ومسلحا بسكني.
وظهر الرجل في لقطات لرهائن اميركيني وبريطانيني 
ويابانيني مبالبس برتقالية اللون قبل اعدامهم، مطلقا 
تهديدات باالجنليزية وبلكنة بريطانية ضد حكومات 

بلدانهم. ولم يكن ظاهرا منه سوى عينيه.
وظهر اموازي في تسجيل ڤيديو للمرة االولى في 

اغسطس العام 2014 يظهر قتل فولي )40 عاما( 
الصحافي املستقل البالغ من العمر 40 عاما وفقد 
في سورية في نوفمبر 2012، بقطع الرأس. واثار 
التسجيل الذي حمل عنوان »رسالة الى اميركا« 

استياء العالم.
وأوضح التنظيم في هذا التسجيل انه قتل فولي الن 
الرئيس االميركي باراك اوباما امر بشن ضربات على 

اجلهاديني في شمال العراق.
وبعد اسبوعني قتل الرهينة االميركي ستيفن 

سوتلوف بالطريقة نفسها. وظهر في التسجيل 
»اجلهادي جون«.

وقالت والدة سوتلوف شيرلي سوتلوف لشبكة ان 
بي سي انه حتى ولو قتل اموازي »فهذا ال يعيد لي 

ابني«، مضيفة »من يعلم ان كان قتل« فعال.
وظهر »اجلهادي جون« ايضا في تسجيالت العدام 

البريطاني ديڤيد هاينس الذي كان يعمل في 
القطاع االنساني، وآلن هينينغ سائق سيارة االجرة 

البريطاني في مانشستر، واالميركي بيتر كاسيغ 
واليابانيني هارونا يوكاوا ثم كينجي غوتو.

وتشير شهادات عن محمد اموازي الى انه كان 
شابا لندنيا مولود في الكويت ال يعاني من اي 

مشاكل وكان من هواة كرة القدم والعاب الڤيديو، 
الى ان تبنى التطرف ليصبح قاتال يوصف »بالبارد 

والسادي وال يرحم«.

أمير جبهة النصرة في اليرموك 
أبو يوسف احلوراني

الرئيس الروسي يجتمع مع خادم احلرمني في تركيا قبل زيارته لروسيا

بوتني: ال منلك احلق في مطالبة األسد بالتنحي
عواص����م � وكاالت: أعل����ن 
الرئيس الروسي فادميير بوتني 
امس انه ال ميتلك »احلق« بأن 
يطلب من الرئيس السوري بشار 
األسد التنحي من السلطة، وذلك 
عشية محادثات جتري في ڤيينا 

لبحث األزمة السورية.
ف����ي مقابلة  وق����ال بوتني 
الكرملني  نش����رت على موقع 
اإللكتروني ان »سورية دولة 
ذات س����يادة وبشار األسد هو 
الرئيس املنتخب من الشعب. 
فهل يح����ق لنا ان نناقش معه 
مسائل كهذه؟ بالطبع ال«. وقال 
الرئيس الروسي إن ساح اجلو 
الروسي قصف أهدافا حددها 
له اجليش الس����وري احلر في 

سورية وإن هذا يثبت أن موسكو 
ال تقصف جماع����ة املعارضة 
املعتدل����ة. واتهم����ت الواليات 
املتح����دة واجليش الس����وري 
الكرملني بقصف أهداف  احلر 
تابعة للجيش السوري احلر 
وليس تنظيم الدولة اإلسامية. 
وتقول روسيا إنها حترص على 
قصف األهداف التي تتيقن أنها 
جلماعات »إرهابية« في سورية. 
وقال بوتني ف����ي مقابلة بثتها 
ايضا وكالة األناضول التركية 
لألنباء: »نحن مستعدون لوضع 
أي معلومات موثوق بها بشأن 
موقع اجلماعات اإلرهابية في 
االعتبار. بل إننا عملنا بالفعل 
مع اجليش الس����وري احلر«. 

وتاب����ع: »وجه س����اح اجلو 
الروسي عدة ضربات ألهداف 
حددها اجليش السوري احلر. 
اس����تبعدنا مناطق أشار قادة 
اجليش السوري احلر إلى أنها 
خاضعة لسيطرتهم. وتثبت هذه 
احلقيقة مجددا أننا ال نقصف ما 
يعرف باسم املعارضة املعتدلة 
وال السكان املدنيني«. وأضاف 
بوتني قب����ل اجتماع ملجموعة 
العشرين في تركيا أن روسيا 
لديه����ا كل الوس����ائل املالي����ة 
والفني����ة الضرورية ملواصلة 
حملتها اجلوية في س����ورية 
مادام اجليش السوري بحاجة 
لدعمها. إلى ذل����ك، قال يوري 
يوشاكوف مس����ؤول شؤون 

السياسة اخلارجية في الكرملني 
الروس����ي  الرئيس  إن  ام����س 
فادميير بوتني سيجتمع مع 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ملناقشة 
الوضع في سورية، وذلك قبل 
زيارة خادم احلرمني الشريفني  
لروس����يا. وأض����اف ان بوتني 
سيعقد اجتماعات ثنائية أيضا 
بالرئيس الصيني شي جني بينغ 
التركي رجب طيب  والرئيس 
اردوغ����ان ورئيس����ة صندوق 
الدولي كريستني الغارد  النقد 
البريطاني  ال����وزراء  ورئيس 
أثناء  ديڤيد كامي����رون وذلك 
قمة ملجموعة العشرين تعقد 

في تركيا.


