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سوريا
مشهد ميداني

«داعش» يتقدم في اليرموك...
وحشود فلسطينية على أطرافه!
يواصل «داعش» مدعومًا بـ«جبهة النصرة» التقدم
في اليرموك وسط تراجع «أكناف بيت المقدس» ،فيما
تتجمع حشود من الفصائل الفلسطينية على أطراف
المخيم استعدادًا للتصدي للتنظيمين
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
لـلـيــوم الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،ال يــزال
وس ـ ـ ــط مـ ـخـ ـي ــم الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ل ــاج ـئ ــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ي ـش ـه ــد اش ـت ـب ــاك ــات
عنيفة بني تنظيم «داعش» و«تنظيم
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة فـ ــي بـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام ـ ـ ـ جـبـهــة
ّ
ال ـن ـص ــرة» م ــن ج ـهــة ،وب ــن مسلحي
ّ
«أكـ ـن ــاف ب ـيــت املـ ـق ــدس» واملـســلـحــن
املحليني من جهة أخرى .وبالرغم من
أن املشهد ال يزال غير محسوم حتى
اآلن ،إال أن األنـبــاء ال ــواردة من داخل
مخيم اليرموك حتى اآلن تشير إلى
سـيـطــرة «داعـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة» على
أكثر من  %60من مساحة املخيم ،بدءًا
من جنوبه وحتى شارع لوبيا ،الذي
أفلح التنظيمان فــي السيطرة عليه
مساء أمس ،والتمركز في نقطة مقهى
أبو حشيش ،في وسط شارع لوبيا،
كخط تماس جديد .في املقابل ،تبدو
«أكناف بيت املقدس» وحلفاؤها في
موضع حرج ،نتيجة لضيق هوامش
م ـنــاورت ـهــا ف ــي مـجــابـهــة التنظيمني
امل ـق ــاب ـل ــن .ف ـه ــي ب ـخ ـســارت ـه ــا نـقـطــة
أبــو حشيش ومشفى الـبــاســل تكون
قـ ــد انـ ـحـ ـص ــرت فـ ــي ح ـي ــز ض ـي ــق فــي
القسم الشمالي من املخيم ،في وقت
تشهد فيه أطراف اليرموك الشمالية
اح ـ ـت ـ ـشـ ــاد مـ ـق ــاتـ ـل ــن مـ ـ ــن «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية» ،التابعة لفصيلي «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ـ ـ القيادة
العامة» و«فتح االنتفاضة» ،بانتظار
ق ـ ــرار ال ــدخ ــول إلـ ــى امل ـخ ـيــم ملـجــابـهــة
ّ
تقدم «داعش» و«النصرة».
يقول مصدر ّ
مقرب من «أكناف بيت
املـ ـق ــدس» لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «مـقــاتـلــي
األكناف عمدوا بعد خسارة مواقعهم
ف ــي ش ـ ــارع لــوب ـيــا إلـ ــى تـشـكـيــل خط
دف ــاع جــديــد بــوجــه الـقــوى املهاجمة،
فــي املـنــاطــق الـتــي تـلــي ش ــارع لوبيا
ً
ش ـ ـمـ ــاال» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «إم ـكــان ـيــة
صمود الدفاعات الجديدة ال تزال غير
مضمونة ،في ظل الضغط املتواصل
الــذي يفرضه املهاجمون» .فيما قال
مـصــدر آخ ــر مــن «الـلـجــان الشعبية»

(األناضول)

ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ع ـ ــددًا م ــن مـســلـحــي
«أك ـنــاف بـيــت امل ـقــدس» ومجموعات
أه ـل ـيــة أخـ ـ ــرى ،عـ ـم ــدوا «إل ـ ــى تسليم
أنفسهم إلــى نقاط للجيش السوري
ع ـ ـلـ ــى أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك ،ط ــال ـب ــن
الـتـعــاون لوقف تقدم داعــش وجبهة
ال ـن ـصــرة ف ــي امل ـخ ـيــم» .وف ــي املـقــابــل،
طـ ــالـ ــب م ـس ـل ـح ــو «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ص ـب ــاح
ّ
أمس ،عبر مكبرات الصوت ،مسلحي
«األكناف» بتسليم أنفسهم ،واصفني
إي ــاه ــم بـ ــ«امل ــرت ــدي ــن ،ألنـ ـه ــم قــات ـلــوا
جند الـخــافــة» .وق ــال مـصــدر محلي
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «م ـس ـل ـح ــي داعـ ــش
شنوا حمالت دهم واعتقال للمدنيني
امللتزمني بيوتهم في شارع املدارس
وامـ ـ ـت ـ ــداد شـ ـ ــارع ح ـي ـف ــا ،مـخـتـطـفــن
عددًا كبيرًا من الشبان الفلسطينيني،
إضافة إلى فتاتني تعمالن في مجال
التمريض واإلغ ــاث ــة» .يــأتــي ذلــك في
وقــت نجح فيه العديد مــن العائالت
في الفرار من مخيم اليرموك باتجاه
م ـن ــاط ــق يـ ـل ــدا وب ـب ـي ــا املــاص ـق ـتــن.
وفي مــوازاة ذلك ،أدخلت أمس الفرق
اإلغــاث ـيــة الـتــابـعــة ل ــ«ال ـه ــال األحـمــر
السوري»  15شاحنة محملة باملواد
اإلغ ــاث ـي ــة ،تـحـتــوي عـلــى نـحــو 7500
سلة إغاثية ،إلى مناطق ببيال ويلدا
وب ـي ــت س ـح ــم ،ح ـيــث جـ ــرت عـمـلـيــات
إغ ــاث ــة وإس ـ ـعـ ــاف األسـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــارة مــن
داخل مخيم اليرموك.
ّ
وفي درعــا ،جنوبًا ،اختطف مسلحو
«ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي ب ـ ــاد ال ـش ــام
ـ ـ ـ ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة» أم ـ ــس عـ ـ ــددًا مــن
ســائ ـقــي ش ــاح ـن ــات ال ـت ــران ــزي ــت على
معبر نصيب ال ـح ــدودي ،بينهم 10
لبنانيني ،وذلك إثر سيطرة التنظيم
على املعبر قبل أيام ،وقيام عناصره
بـنـهــب م ـح ـتــويــات ت ـلــك ال ـشــاح ـنــات.
وق ــال مـصــدر مطلع ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
«الـغــايــة مــن اخـتـطــاف السائقني هي
املطالبة بفديات مالية ،تبلغ قيمتها
 50أل ــف دوالر لـكــل ســائــق لـبـنــانــي».
ولفت إلى أن «نحو  30شاحنة لبنانية
ّ
ال تزال محتجزة أيضًا لدى مسلحي
الـتـنـظـيــم» .وف ــور ذل ــك ،ب ــادر «اتـحــاد
الـعـشــائــر ال ـعــرب ـيــة» ،بــال ـتــواصــل مع
ناشطني من املعارضة ،إلى التفاوض
ُعلى إط ــاق س ــراح املختطفني ،فيما
أرسـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـتـ ــاب إل ـ ـ ــى «رئـ ـ ـي ـ ــس دائ ـ ـ ــرة
العدل في حــوران» للمطالبة بإطالق
سراحهم .إلى ذلك ،استهدف الجيش
ّ
نقاطًا ملسلحي «جبهة النصرة» في
إن ـخ ــل وزم ــري ــن وس ـم ـل ــن ،ف ــي ريــف
درعــا ،وفــي مسحرة ورســم الخوالد،
في ريف القنيطرة ،ما أسفر عن مقتل
وجرح عدد منهم.
وفـ ـ ــي ح ـ ـمـ ــص ،قـ ـت ــل قـ ــائـ ــد «ك ـت ــائ ــب
خــالــد بــن الــول ـيــد» ،الـتــابـعــة لـ«فيلق
ح ـم ــص» ،عـبــد ال ـ ــرزاق خــالــد جمعة،
أث ـ ـنـ ــاء اش ـت ـب ــاك ــات مـ ــع ال ـج ـي ــش فــي
بـ ـل ــدة ال ـغ ـن ـطــو ف ــي ال ــري ــف ال ـشــرقــي
لـلـمـحــافـظــة .ك ــذل ــك ،ق ـتــل ال ـعــديــد من
ّ
مـســلـحــي «ح ــرك ــة أحـ ــرار ال ـش ــام» في
بـ ـل ــدات رجـ ــم ال ـق ـصــر ورج ـ ــم ال ـعــالــي
ومشيرفة الشمالية واملرملة ،شرقي
ح ـ ـمـ ــص ،إثـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ال ـج ـي ــش
مواقعهم.
ً
وف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ـ ــب (ش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاال)،
تــواص ـلــت االش ـت ـبــاكــات الـعـنـيـفــة في
محيط بـلــدة املسطومة بــن الجيش
ّ
و«ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» وب ــن مسلحي
«القاعدة» وحلفائهم ،الذين سيطروا
عـلــى مــديـنــة إدل ــب األس ـبــوع املــاضــي
وي ــرك ــزون هـجـمــاتـهــم ع ـلــى معسكر
الجيش في املسطومة.

◄ وفيات ►
الحزب السوري القومي االجتماعي
منفذية املنت الشمالي
زوجة الفقيد مارينا جريس األشقر
أوالده :ميشال وعائلته
فـ ـ ــداء وزوجـ ـ ـت ـ ــه ج ــوي ــل أبـ ـ ــو شـبـكــة
وعائلتهما
بناته :هاديا عازار منقاره وأوالدها
وعائالتهم
ف ــادي ــا زوجـ ــة إي ـل ــي ن ــوب ــر وأوالده ـ ــا
وعائالتهم
شقيقه :ميرنا عرموني أرملة شقيقه
عادل وعائلتها
شقيقاته :نسب أرمـلــة جـبــور جبور
وأوالدها وعائالتهم
عائلة املرحومة أدال نجيب عقل
عائلة املرحومة حنة إلياس ّ
عبود
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـعــاد جـمـيــل أبــو
شديد
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :عـ ـ ـ ـ ــازار ،األشـ ـق ــر،
الخوري ،صفير ،أبو شبكة ،منقاره،
نوبر ،عرموني ،جـ ّـبــور ،عقلّ ،
عبود،
أبــو شــديــد ،إيــريــدجــي ،صفي الــديــن،
بــوجــا ط ـ ّـب ــاره وع ـم ــوم ع ــائ ــات بيت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــار وع ـ ـي ـ ـن ـ ـطـ ــورة امل ـ ـ ــن ودي ـ ــك
امل ـ ـحـ ــدي وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم فـ ــي ال ــوط ــن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
اإليمان والرجاء فقيدهم املرحوم
األمني
منصور مخايل عازار
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـعــاء الــواقــع فيه  1نيسان 2015
متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت 4
الجاري في كنيسة مار ميخائيل ،في
بيت الشعار.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت 4
الجاري قبل الدفن وبعده ابتداء من
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم
األح ــد  5ال ـجــاري اب ـتــداء مــن الساعة
الثانية بعد الظهر ولـغــايــة الساعة
الـســابـعــة مـســاء فــي صــالــون كنيسة
مار ميخائيل في بيت الشعار.
ال ـ ــرج ـ ــاء اب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة.

ذكرى اسبوع
ت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 5
نيسان  2015املوافق  16جماد الثاني
 1436هـ.
ذك ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ــرور أس ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى وف ـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة أم السعود سلمان ناصر
(أم أحمد)
(حـ ــرم امل ــرح ــوم ال ـح ــاج أم ــن حسني
ناصر)
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،الـ ـح ــاج
مـ ـحـ ـم ــود ،وفـ ـ ـي ـ ــق ،شـ ـفـ ـي ــق ،تــوف ـيــق
واملرحوم الحاج جهاد.
أشقاؤها :الحاج عبد الجليل ناصر،
املرحوم جميل سلمان ناصر.
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن ف ــاض ــل،
نــاصــر امل ـصــري وامل ــرح ــوم ــان جميل
القرى وأحمد شحاته.
بـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى ع ــن روح ـه ــا
الـ ـط ــاه ــرة آي ـ ـ ــات ب ـي ـن ــات مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني
وذلـ ـ ــك ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــا (ت ـ ــوق ـ ـي ـ ــت صـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي) ف ــي
حسينية بلدتها حداثا
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء الـ ـل ــه :آل ن ــاص ــر،
ال ـ ـقـ ــرى ،ش ـح ــات ــه ،ف ــاض ــل ،امل ـص ــري،
حشوش وعموم أهالي حداثا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض لتنفيذ اعمال
الصيانة على خطوط النقل الهوائية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /
/100 000ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/4/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في 2015/3/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 676
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجــراء اسـتــدراج عــروض ألعمال تركيب
كاميرات مراقبة داخل حرم معمل صور.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/4/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في  30آذار 2015
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 646

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

إعالن
(تــدع ــو الـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة لـصـيــادي
االسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك فـ ـ ــي االوزاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية العادية لالنعقاد في مركزها
في االوزاعي يوم االحد في 2015/04/12
الساعة التاسعة صباحًا ،وفي حال عدم
اكتمال النصاب تعقد الجلسة في اليوم
واملكان نفسه الساعة العاشرة صباحًا
بمن حضر ،وعلى جدول اعمالها ،إبراء
الذمة املالية للمجلس الحالي ،وانتخاب
هيئات مسؤولة جديدة).

مفقود
فقدت إقامة بنغالدشيه باسم AYSHA
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
03/642215

في المكتبات

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

