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أخبار

ت النار

«داعش» تعتقل قائد «صقور الشام»
ف��ي محادثاتهما الجارية إلن�ت��اج شكل
املؤتمر ومضمونه.
وي �ل��اح � ��ظ ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق أن أول
إرهاصات دخول مقاتلني بأعداد كبيرة
م��ن األردن ك��ان��ت ق��د ظ �ه��رت ق�ب��ل أي ��ام،
ح �ي��ث ان �ض �م��ت م �ج �م��وع��ات م �ن �ه��م إل��ى
ع��داد نحو خمسة آالف مقاتل هاجموا
بلدة العتيبة االستراتيجية القريبة من
مطار دمشق.

قضية قدري جميل
وت� � ��ورد امل �ع �ل��وم��ات ،ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق،
ّ
ج� �م� �ل ��ة وق � ��ائ � ��ع ت � ��دل � ��ل ع � �ل ��ى أن � � ��ه رغ ��م
ال �ش��راك ��ة ال ��روس �ي��ة ـ� �ـ األم �ي��رك �ي��ة ت�ج��اه
امللف السوري ،ال تزال واشنطن تسعى
لتحسني ش��روط�ه��ا إزاء موسكو ضمن
هذه املعادلة .وما تريده هو حصر ثقل
تمثيل امل�ع��ارض��ة ف��ي «جنيف  »2بوفد
«االئتالف» و«الجيش الحر».
ّ
وت �ف �ي��د امل �ع �ل ��وم ��ات أن ال� �ن� �ق ��اش ال ��ذي
خ ��اض ��ه الف� � ��روف م ��ع ك� �ي ��ري ح� ��ول ه��ذا
امل��وض��وع ط��رح خ�لال��ه ال��وزي��ر ال��روس��ي
ض��رورة أال تقتصر ات�ص��االت واشنطن
على معارضة الخارج.
وحينها ،وافق كيري على تحديد موعد
ل�ل�ق��اء ب�ج�ن��اح م��ن امل �ع��ارض��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ً
م�م�ث�لا ب��وزي��ر امل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة علي
حيدر ونائب رئيس الحكومة السورية
ْ
األخيرين في
قدري جميل .وأثناء وجود
موسكو في مناسبة لقائهما مع مساعد
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس �ي ��ة م�ي�خ��ائ�ي��ل
ب ��وغ ��دان ��وف أب �ل �غ �ه �م��ا األخ� �ي ��ر م��واف �ق��ة
واش �ن �ط��ن ع �ل��ى ت �ع �ي�ين ل� �ق ��اء ل �ه �م��ا ف��ي
جنيف مع كيري .وفيما استنكف حيدر
ع��ن ال ��ذه ��اب إل ��ى امل ��وع ��د ،ق �ص��د جميل
ّ
جنيف ليفاجأ بأن كيري لم يحضر ،بل
ان�ت��دب عنه السفير روب ��رت ف��ورد ال��ذي
رف��ض االع �ت��راف ب��وج��ود حجم تمثيلي
لجميل وجبهته.
وأن �ت��ج ه ��ذا ال �ل �ق��اء ،ح�ي�ن�ه��ا ،ت��داع �ي��ات
ع ��رف ��ت ب �ق �ض �ي��ة إق ��ال ��ة ال ��رئ �ي ��س ب �ش��ار
األس� � � � ��د ل� �ج� �م� �ي ��ل م� � ��ن م� �ن� �ص� �ب ��ه ،ك� � � ّ
�رد
ع �ل��ى ل �ق��ائ��ه ف� � ��ورد ل �ب �ح��ث أم � ��ر خ��اص
ب� ��ال � �س� ��وري �ي�ن .وف� �ي� �م ��ا ت � �ج� ��ري ح��ال �ي��ًا
اتصاالت لترتيب أمر عودة جميل إلى
ّ
دم�ش��ق ،ف��إن «الجبهة الشعبية» ،التي
ت�ج�م��ع ج�م�ي��ل م��ع ال��وزي��ر ع�ل��ي ح�ي��در،
عمدت إل��ى أخ��ذ موقع وسطي في هذه
القضية ،تراعي من جهة حرصها على
التمايز ع��ن م�ع��ارض��ة ال�خ��ارج الالهثة
خ�ل��ف االرت �م��اء ف��ي ال�ح�ض��ن األم�ي��رك��ي،
وم� ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ال �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ق ��رار
األسد معاقبة جميل.

اعتقلت «دولة اإلسالم في العراق والشام» قائد لواء «صقور
اإلسالم» مصطفى عبدالله ،في بلدة أطمة في ريف إدلب،
وذلك بعد اشتباكات بينهما .وعبدالله موجود في مقر
محكمة «الدولة االسالمية» في الدانا ،حيث زاره وفد من
بلدة أطمة واطمأن عليه ،بحسب ما نقلت مواقع تابعة
للمعارضة .وفي اإلطار ذاتهّ ،
عممت الفصائل من غير
«الدولة االسالمية في العراق والشام» على مقاتليها االجانب
عدم التجوال في املدينة من دون صحبة مقاتلني محليني.
وصدر التعميم بعد كثرة عمليات الخطف بحق مقاتلني
أجانب تابعني لـ«جبهة النصرة» وبعدد أقل لـ«حركة أحرار
الشام»ّ .
وقدر عدد املقاتلني األجانب املختطفني الذين
ينتمون إلى «جبهة النصرة» بنحو  7عناصر.
(األخبار)

ّ
سويديني في سوريا
اختطاف صحافيني
ّ
تلقت ً
أنباء تفيد
ذكرت وزارة الخارجية السويدية ،أمس ،أنها
ّ
وصرحت املتحدثة
بخطف صحافيني سويديني في سوريا.
باسم الخارجية السويدية ،لينا ترانبرغ ،بأن «رجلني
سويديني يبلغان من العمر  45عامًا خطفا بينما كانا في
طريقهما للخروج من سوريا السبت» ،مضيفة «ال نعلم ما
الذي حدث ،أو من الذي قام بعملية الخطف .وسفارتنا في
بيروت تحقق في االمر».
وذكرت صحف سويدية عدة أن املخطوفني هما املصور
املستقل نيكالس هامارستروم والصحافي املستقل
ّ
وصرح سفير السويد
ماغنوس فالكيهيد املقيم في باريس.
في سوريا ،املقيم حاليًا في بيروت ،إلذاعة «اس في تي»
العامة بأن عائلتي الصحافيني أبلغتا عن خطفهما ليل
االحد ،وقالتا إنهما اقتيدا عنوة.
(أ ف ب)

مقتل أمير «الكتيبة الخضراء» في القلمون
أكدت مواقع معارضة أن األمير العسكري لـ«الكتيبة
الخضراء» ،أبو محجن ُالعماني ،قتل في اقتحام مشفى دير
عطية في منطقة القلمون في ريف دمشق أول من أمس.
وسبق أن بايعت «الكتيبة الخضراء» زعيم تنظيم «القاعدة»
أيمن الظواهري ،لتكون بذلك ثاني أكبر تنظيم معارض
سوري تابع مباشرة للقاعدة بعد «جبهة النصرة» .وتلعب
الكتيبة دورًا بارزًا في السعي إلى تقريب وجهات النظر بني
«النصرة» و«الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ،كذلك فإن
وساطاتها أدت إلى تهدئة األمور بني الطرفني ،وخاصة في
غوطة دمشق والقلمون.
(األخبار)

مقتنيات جيمس بوند
ملساعدة الجئني سوريني

الجيش السوري
يحكم سيطرته على حي
جوبر في حمص
مقتل  11مدنيًا في
قذائف هاون على حي
الجميلية في حلب

الحالة املعنوية التي كانوا عليها قبل
هجوم الغوطة».
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ق� � ��ال م � �ص ��در م� �ع ��ارض
ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار» إن امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن أرادوا
بمعركتهم «كسر الحصار عن الريف
ال �ج �ن��وب��ي وال� �غ ��وط ��ة ال �ش��رق �ي��ة ع�ل��ى

حد س��واء» .واستمرت أم��س املعارك
ال �ع �ن �ي �ف��ة ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،وت �ح� ّ�دث��ت
م� �ص ��ادر إع�ل�ام �ي��ة ع ��ن س �ق��وط أك�ث��ر
من  300قتيل منذ ب��دء االشتباكات،
ب�ي�ن�ه��م ق� ��ادة م �ج �م��وع��ات م �ع��ارض��ة.
وع� ��رض� ��ت م� ��واق� ��ع م� ��ؤي� ��دة ل�ل�ج�ي��ش
وأخ ��رى للمعارضة ص ��ورًا لعشرات
ال �ج �ث��ث ال �ت��ي ي �ق��ول ك ��ل ط� ��رف إن�ه��ا
تعود إلى قتلى من الطرف اآلخر.
أما في القلمون ،فقد سيطر الجيش
ال �س��وري ع�ل��ى مستشفى دي��ر عطية
وبساتني البلدة .وفي حلب ،ارتفعت
ح �ص �ي �ل��ة ال� �ض� �ح ��اي ��ا امل ��دن� �ي�ي�ن إل ��ى
 11ش� �ه� �ي� �دًا و 30ج ��ري� �ح ��ًا ،ن�ت�ي�ج��ة
سقوط قذائف ه��اون استهدفت حي
الجميلية في املدينة أمس .واستمرت
املعارك بني الجيش واملسلحني على
مختلف امل �ح��اور ف��ي ح�ل��ب وري�ف�ه��ا،
فيما نشرت مواقع تابعة للمعارضة
ص��ور مقتل أح��د األم ��راء ف��ي «ال��دول��ة
االسالمية في العراق وال�ش��ام» يدعى
أبو جهاد النجدي.
ّ
ال ��ى ذل� ��ك ،أك� ��د ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري أن��ه

أح �ك��م س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى ح��ي ج��وب��ر في
غرب مدينة حمص بعد معارك عنيفة
م ��ع امل �س �ل �ح�ين .وأح� � ��رز ال �ج �ي��ش أول
ت �ق��دم م �ن��ذ أش �ه��ر ع �ل��ى م �ح��ور ج��ورة
ال � �ش � �ي� ��اح وس � � ��ط ح � �م ��ص م � ��ن خ �ل�ال
عملية ن�ف��ذه��ا ف��ي م��واج�ه��ة مسلحي
ّ
«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص ��رة» ،م ��ا م��ك��ن ال�ج�ي��ش
م ��ن اس� �ت� �ع ��ادة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ث�ل�اث
كتل سكنية .وتمت العملية من خالل
تفخيخ ن�ف��ق ح �ف��ره ع�ن��اص��ر الجيش
بعمق  6أمتار ويمتد على مسافة 60
ً
مترًا ،وص��وال إل��ى الجهة الخلفية من
م��وق��ع تمركز أه��م ال�ق�ي��ادات امليدانية
للمسلحني في الحي.
على صعيد آخر ،أعلنت «جبهة تحرير
ّ
س��وري��ة ّاإلس�لام �ي��ة» ح��ل نفسها ،في
بيان م��وق��ع م��ن قائدها (ق��ائ��د «ألوية
صقور ال�ش��ام») أحمد عيسى الشيخ.
وي � ��أت � ��ي ح � ��ل «ال � �ج � �ب � �ه� ��ة» ف � ��ي إط � ��ار
االن � ��دم � ��اج ف ��ي «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ال �س��وري��ة» ال �ت��ي أع �ل��ن إن �ش��اؤه��ا ي��وم
الجمعة امل��اض��ي كتنظيم ي�ض� ّ�م ع��ددًا
من الفصائل واأللوية املعارضة.

مهرجان
ينظم القائمون على
ً
دبي السينمائي الدولي حفال
خيريًا يحمل عنوان «ليلة
واحدة ّ
تغير العالم» ،لبيع
مقتنيات استخدمها بطل
االفالم البوليسية األشهر
جيمس بوند في مغامراته،
على أن يخصص ريع الحفل
ملساعدة الالجئني السوريني في
االردن ولبنان .وقد شاركت في املبادرة كل من مؤسسة
«دبي للعطاء» ومؤسسة «أوكسفام» البريطانية ،حسبما
نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية .ومن املقرر أن تستخدم
هذه األموال لتزويد العائالت املحتاجة بالغذاء واملياه
واملنشآت الصحية واملالبس الشتوية ،إضافة الى مأوى.
وسيحتوي الحفل على مالبس ارتداها ممثلون ّأدوا دور
جيمس بوند وسيارات ظهرت على الشاشة في املطاردات
التي قام بها أشهر رجل استخبارات في السينما ،منها
سيارة فضية اللون تحمل لوحة  ،007بعجالت سوداء
المعة .وسيجري تنظيم هذا الحفل الخيري في  11كانون
االول املقبل تحت رعاية نائب حاكم دبي محمد بن راشد
آل مكتوم.
(األخبار)
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