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تقرير

ــتامية

املعلم «اإلصرار القطري ـ التركي على
ً
التآمر على سوريا» ،قائال« :أذكــر في
آخ ــر ل ـقــاء لــي مــع أم ـيــر قـطــر الـســابــق،
كــان يقول لي شهران ويسقط النظام
في سوريا ...اآلن نحن سندخل السنة
ال ـخــام ـســة والـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة تـ ــزداد
تماسكًا» .وأض ــاف« :أال يستحق ذلك
وقفة مــن أمير قطر الجديد ليرى أنه
يلعب لعبة أكبر من قطر بكثير».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ـي ـ ــوم فــي
الـعــاصـمــة البريطانية لـنــدن اجتماع
ل ـع ـش ــري ــن وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة مـ ــن دول
«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
الواليات املتحدة ضد تنظيم «الدولة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف «ب ـح ــث
الجهود التي بذلت من أجل التصدي»
لهذا التنظيم.
وس ــوف تـتــركــز امل ـحــادثــات خصوصًا
على خمسة مواضيع ،هــي :املقاتلون
األجـ ــانـ ــب ،وال ـح ـم ـلــة ال ـع ـس ـكــريــة ضد
أهـ ــداف تـنـظـيــم «ال ــدول ــة االســام ـيــة»،
وم ـ ـ ـصـ ـ ــادر تـ ـم ــوي ــل ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة
واتصاالتها االستراتيجية واملساعدة
اإلن ـســان ـيــة ،ح ـســب م ــا أع ـلــن م ـســؤول
بريطاني كبير.
(األخبار ،أ ف ب)

◄ وفيات ►

«عكرمة» يالقي
اإلرهاب مجددًا:
أكثر من ستين ضحية!
مرح ماشي
أث ـن ــاء تـ ّ
ـوج ـه ـهــا إل ــى ح ــي عـكــرمــة
لـ ـ ـش ـ ــراء بـ ـع ــض ح ــاج ــاتـ ـه ــا ،ص ــمّ
ضـغــط االن ـف ـجــار أذن ـي ـهــا .أوقـفــت
ّ
سناء سيارتها وقد شلت حركتها،
ولــم تعرف إلــى أيــن تتجه ،بسبب
ص ـعــوبــة ت ـحــديــد م ـكــان التفجير
الـقــريــب .دقــائــق قليلة استطاعت
بعدها معرفة املنطقة املستهدفة،
وســط مدينة حـمــص ،باعتبارها
أضـ ـح ــت امل ـن ـط ـقــة املـ ـعـ ـت ــادة ال ـتــي
يواعدها اإلرهــاب .أهم ما في هذه
املــواعـيــد حــدوثـهــا فــي وق ــت ذروة
ازدح ــام املدينة ،مــع خــروج أطفال
املــدارس وموظفي الدولة ،لضمان
حصد أكبر عدد ممكن من األرواح.
س ـيــارة مــن ن ــوع «مـ ــازدا» مركونة
عند زاويــة شــارع العشاق في حي
عكرمة ،حملت املــوت إلــى األهالي
اآلمـنــن .املشهد نفسه تكرر بدقة
ال ـق ــات ــل ال ـ ــذي ي ـع ــرف ك ـيــف يصل
إلى ضحيته دون أن يلحظه أحد،
وعند الزاوية ذاتها املسماة باسم
عشاق مضوا في التفجير السابق.
ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـع ـ ـش ـ ــاق وشـ ــارع ـ ـهـ ــم
ّ
لتسجل حصيلة املوت
مستهدفني،
فـ ــي ح ـم ــص أم ـ ـ ــس ،سـ ـق ــوط سـتــة
أش ـخ ــاص ،عـلــى األقـ ــل ،ون ـحــو 60
جريحًا ،معظمهم طالب جامعيون
وأط ـف ــال .وكـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ،فــإن
ردود األف ـعــال األول ــى فــي الـشــارع
ال ـح ـم ـصــي اتـ ـص ــاالت االط ـم ـئ ـنــان
ّ
بني الناس .كل على قريب مقيم في
الحي املنكوب ،أو مـ ّـار في الشارع
الـحـيــوي و»اآلمـ ـ ــن» بالنسبة إلــى
أهــل املدينة .عيون مذهولة لهول
الصدمة ،ومواطنون يبحثون بني
حطام السيارات وواجهات املحال
ال ـت ـج ــاري ــة امل ـت ـن ــاث ــرة ،ع ــن أش ــاء
أبنائهم ،في مشهد يتكرر عند كل
انفجار.
وجـ ـ ــوه م ـل ـتــاعــة ت ــأب ــى أن تـعـتــاد
مـشـهــد امل ــوت وال ــدم ــار ،تستدعي
ّ
دهشتها أمام الحرائق التي خلفت
تخريبًا كبيرًا فــي معالم الطريق
العام .اللون األسود يغطي الشارع
وال ـس ـيــارات امل ـت ـضــررة ،والــوجــوه
الباكية لبعض املـصــابــن .القوى
األمنية فــرضــت طــوقــا حــول مكان
التفجير لحصر األض ــرار ،وإنقاذ
الـجــرحــى ،فيما لــم يتوقف ّ
تجمع
املواطنني في الحي لالطمئنان إلى
ذويهم ،برغم التحذيرات املتكررة
من خطورة األمر ،في ظل مخاوف
ـان ي ـل ـحــق أض ـ ــرارًا
م ــن ان ـف ـج ــار ث ـ ـ ٍ
جديدة.
مستشفيات «الزعيم»« ،النهضة»،
«ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات» ،و»األمـ ـ ـ ـ ــن» ،غصت
بالجرحى وعائالتهم ،وسط حالة
استنفار قصوى .في إحــدى غرف

املرضى تقف أم إلــى جانب سرير
اب ـن ـهــا املـ ـص ــاب ،تـقـبــل ي ــدي ــه غير
ّ
مصدقة أنه ما زال على قيد الحياة.
األطباء يحاولون بصعوبة ضبط
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـ ــرض ـ ـ ــى ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ــد
آلالمهم ،فيما تمتلىء املستشفيات
بصراخ األطفال وبنحيب األمهات
الـلــواتــي ينتظرن خ ــروج أبنائهن
م ــن غ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات .ف ــي املـشـهــد
أيضًا ،جهود كبيرة تبذل إلعطاء
العالج املناسب إلى بعض الحاالت
وإخراجها من املستشفيات بهدف
التفرغ إلى ما هو أصعب.
تــذكــر وال ــدة أح ــد املـصــابــن ،كيف
هرعت إلى مكان االنفجار للبحث
ع ــن اب ـن ـهــا ف ــي ص ـيــف ع ــام ،2013
بـ ـسـ ـب ــب ص ـ ـعـ ــوبـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت،
لـ ـتـ ـكـ ـتـ ـش ــف أن ـ ـ ـ ــه بـ ـخـ ـي ــر وي ـ ـقـ ــوم
بــإسـعــاف املـصــابــن ،لكنها اليوم
تضيف« :هــذه املــرة كــان ابني بني
امل ـص ــاب ــن ،وف ــي امل ـك ــان ذات ـ ــه .من
ل ــم ي ـحــال ـفــه املـ ـ ــوت ف ــي االن ـف ـج ــار
األول ،سـيــاقــي فــرصــة امل ــوت في
االنفجارات الالحقة».
حالة من السخط ّ
تخيم على أهالي
املصابني ،بعد تـكــرار السيناريو.
يعترض زي ــاد ،وهــو شقيق ألحد
املصابني ،ويقول« :كيف يمكن أن
يتسللوا إلى أحيائنا؟ كيف يمكن
أن يـكــونــوا بيننا ،دون أن يلحظ
ش ـفــاف ال
أح ــد األم ـ ــر؟ ه ــل ال ـقــاتــل ّ
يمكن رص ــده ،أم أنـنــا مـغــفـلــون؟».
م ـص ــاب ــون م ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف،
ب ـع ـكــس م ــا ّ
روجـ ـ ـ ــت ل ــه صـفـحــات
ووس ــائ ــل إع ـ ــام داعـ ـم ــة لـلـتـشــدد
املـ ـسـ ـل ــح ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـحـ ــي يـضــم
ع ــائ ــات ن ــازح ــة ع ــدة م ــن مـنــاطــق
منكوبة وسط املدينة.
يــأتــي توقيت التفجير قبيل أيــام
من إعالن نتائج فترة التهدئة في
حي الوعر الحمصي ،بني مسلحي
ال ـحــي وق ـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
بــانـتـظــار الـتـســويــة الـنـهــائـيــة في
الـحــي ،واملــزمــع اإلعـ ــداد لها خالل
األيـ ــام املـقـبـلــة .م ـصــادر مــن داخــل
املدينة توقعت أن ينسف التفجير
األخ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــل امل ـ ـسـ ــاعـ ــي ال ــرامـ ـي ــة
إلـ ــى «ال ـ ـسـ ــام» داخ ـ ــل آخـ ــر معقل
للمسلحني في مدينة حمص ،الذي
ي ـ ــرزح ت ـحــت وط ـ ــأة االش ـت ـبــاكــات،
والسيما في ظل ارتفاع صيحات
رفض «املصالحات» مع املسلحني،
في «األحياء املوالية» ،عقب حدوث
التفجير مباشرة.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ـ ــه بـ ــن تـفـجـيــر
األمــس وتفجير صيف عام ،2013
ّ
تعرض الحي نفسه في بداية شهر
تشرين األول املاضي ،لتفجيرين،
اح ــدهـ ـم ــا ان ـ ـت ـ ـحـ ــاري ،اس ـت ـه ــدف ــا
تجمعا طالبيا ،واديا إلى مقتل 54
شخصا ،بينهم  47طفال.

سوريون يعاينون مكان التفجير في حي عكرمة أمس (أ ف ب)

السوري عدة غارات جوية على تحركات
الـفـصــائــل املسلحة فــي ك ـ ٍـل مــن شمالي
داريا وبلدة حمورية (غربي العاصمة)،
ً
فضال عن دوما شرق دمشق ،ما أدى إلى
قتيل
سقوط أكثر من  40مسلحًا ما بني
ٍ
وجــريــح فــي حصيلة اشـتـبــاكــات ريــف
سياق متصل ،أحبطت
العاصمة .وفي
ٍ
وحدات الجيش إحدى محاوالت «جيش
اإلسالم» للتسلل نحو جبهة جوبر في
ساعات الصباح األولــى من يــوم أمس،
ً
موقعة عددًا آخر من القتلى.
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انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم

الحاج حسني خليل فواز
(حسونة)

حرمه :ندى الخليل
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم م ـح ـمــد ،امل ــرح ــوم
علي ،املرحوم عبودي والحاج حسن
شقيقاته :املرحومة يمنى (أم سامي)
املــرحــومــة ه ــدى ،الـحــاجــة عـطــاف (أم
فوزي) الحاجة فاطمة (أم رفيق)
أوالده :سمير ،محمد ،أحمد وعباس
بناته :املرحومة حنان زوجــة خليل
أبــو العال ،دالل زوجــة حسني الطبل،
مريام زوجة نصار يتيم ،مايا زوجة
إب ــراهـ ـي ــم ف ـض ــل ال ـل ــه ودال ـ ـيـ ــا زوج ــة
محمد طاهر طاهر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 23
كانون الثاني في جمعية التخصص
والـتــوجـيــه العلمي قــرب أمــن الــدولــة
من الساعة  3حتى .6
اآلسـ ـف ــون :آل فـ ــواز ،الـخـلـيــل ،الــزيــن،
ي ـت ـي ــم ،ف ـض ــل الـ ـل ــه ،ط ــاه ــر ،م ـت ـيــرك،
سعيدي ،شــومــان ،أبــو العال وعموم
أه ــال ــي جــويــا وش ـح ــور وال ـخ ــراي ــب ـ
كانو أبيدجان.

رئ ـي ــس حـ ــزب االتـ ـح ــاد ومــؤس ـســات
ال ـغــد األف ـض ــل وال ـجــام ـعــة اللبنانية
الدولية
األستاذ عبد الرحيم مراد
ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره فقيدنا الغالي املرحوم

الحاج محمد عبد الرحيم مراد
(أبو وفيق)

زوجته :أسماء يوسف هزيمة
أبناؤه :املرحوم وفيق ،األستاذ غازي
واألستاذ جميل.
بنتاه وصهراه:
ال ـح ــاج ــة أم ح ـســن (م ـن ـي ــرة) زوج ــة
معالي األستاذ عبد الرحيم مراد.
الحاجة أم خالد (ليلى) زوجة الحاج
محمود أبو ناصيف.
ووري في الثرى أمس األربعاء في 21
كانون الثاني 2015
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـعــة ف ــي م ـنــزلــه ف ــي ب ـل ــدة غــزة
– الـبـقــاع الـغــربــي ،وي ــوم الـسـبــت من
ال ـســاعــة  10:00ص ـبــاحــا ح ـتــى 8:00
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ب ـي ــروت – تـلــة ال ـخ ـيــاط –
ب ـن ــاي ــة ك ـن ــدة – ط ــاب ــق أول – م ـنــزل
الوزير عبد الرحيم مراد.
للفقيد الرحمة ولكم األجــر والثواب
وألهله الصبر والسلوان
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل مـ ـ ـ ــراد ،ه ــزيـ ـم ــة ،أب ــو
ناصيف وعموم أهالي غزة
الــرجــاء اعـتـبــار هــذه الـنـشــرة إشـعــارًا
خاصًا

إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:

الحاج وفيق مصطفى موسى
(أبو ربيع)

ووري ف ــي ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة بلدته
عني قانا.
زوجته :الحاجة فاطمة ياسني.
ول ـ ـ ـ ـ ــداه :رب ـ ـيـ ــع زوجـ ـ ـت ـ ــه أدالـ ـب ــول ــس
ومحمد.
بناته :هالة ،رنا ومنال.
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم ن ـج ـيــب ،امل ــرح ــوم
ال ـحــاج مـحـمــود (أب ــو عــزيــز) ،حبيب
والحاج محمد موسى.
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة نـجـيـبــة زوج ــة
املرحوم علي السبليني ،بهية زوجة
امل ــرح ــوم عـلــي ق ــاس ــم ،نـظـمـيــة زوج ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ال ـن ــوي ـص ــر،
وف ـي ـقــة زوج ـ ــة الـ ـح ــاج ج ـم ـيــل جـبــق،
س ـعــاد زوجـ ــة ال ـح ــاج أح ـمــد تــرمــس،
زي ـنــب زوجـ ــة ف ــرج ال ـلــه ديـ ــاب ،نـهــاد
زوجة املرحوم أحمد رضا ،املرحومة
نعمات وفريال زوجة رياض ترمس.
أصـهــاره :حماد عبد الساتر ،محمد
رضا هاشم وعبد الكريم عالمة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـخـمـيــس في
 22كــانــون الـثــانــي  2015فــي جمعية
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـع ـل ـم ــي،
قــرب مديرية أمــن الــدولــة من الساعة
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة
ً
مساء ،وغـدًا الجمعة في  23منه ،في
ب ـيــروت فــي مـنــزلــه الـكــائــن فــي حــارة
حريك ،شارع عالمة ،خلف مستشفى
ال ـس ــاح ــل م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة بـعــد
ً
مساء،
الظهر وحتى السادسة
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلسـ ـف ــون :آل م ــوس ــى ،رزق ،بــولــس،
يــاســن ،عبد الـســاتــر ،هــاشــم ،عالمة،
السبليني ،قــاســم ،الـنــويـصــر ،جبق،
تــرمــس ،ديـ ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
عني قانا.

ذكرى اسبوع
تصادف نهار األحــد الــواقــع فيه 25
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2015ذكـ ــرى م ــرور
أس ـب ــوع ع ـلــى وفـ ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم

الحاج صالح موسى عقيل
(أبو صالح)

ذكرى
في الذكرى الثالثة عشرة الستشهاد
الوزير والنائب السابق

إيلي حبيقة ورفاقه

فـ ـ ــارس س ـ ــوي ـ ــدان ،ديـ ـمـ ـت ــري ع ـجــرم
ووليد زين
ي ـ ـتـ ــوجـ ــه حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ــوعـ ـ ــد وع ـ ــائ ـ ــات
الشهداء بدعوتكم
للمشاركة بالقداس والجناز لراحة
نفوسهم السبت  24كــانــون الثاني
 2015الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ـن ـص ــف
بـعــد الـظـهــر فــي كـنـيـســة م ــار تـقــا ـ ـ
الحازمية.

أبناؤه :صالح ،الحاج موسى ،الحاج
جعفر (مدير العالقات والتكافل في
جمعية املبرات الخيرية) وعلي
بـنــاتــه :صليحة ،املــرحــومــة الحاجة
م ــري ــم زوجـ ـ ــة ط ـ ــال ع ـق ـيــل وإيـ ـم ــان
زوجة عماد سعيد
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ال ـ ـغـ ــالـ ــي ع ـلــي
واملرحوم الحاج حسني
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ت ـت ـلــى ع ــن روح ــه
ال ـط ــاه ــرة آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
في مجمع أهل البيت (ع) في بلدته
ال ـج ـبــن ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ص ــور وذلـ ــك عند
الـعــاشــرة صـبــاحــا .وتـقـبــل الـتـعــازي
يــوم الجمعة الــواقــع فيه  23كانون
الـثــانــي  2015فــي قــاعــة الــزهــراء (ع)
مسجد الحسنني (ع) حــارة حريك،
من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
لغاية الثالثة والنصف عصرًا.
ال ــراض ــون بـقـضــائــه :أهــالــي الجبني
وعموم قرى الشعب.

