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مشهد ميداني

«داعش» ّينحسر في اليرموك...
وعين مسلحيه على ببيال وبيت سحم
تراجعت ّ
حدة
المواجهات في مخيم
اليرموك أمس ،لتتضح
الحدود الجديدة بين
الطرفين التي بات «داعش»
بموجبها مسيطرًا على %60
من مساحة المخيم ،بعدما
كان قد جال في معظم
أرجائه
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
بعد انكفاء «داعــش» و«جبهة النصرة»
أول مـ ــن أم ـ ــس فـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ـي ــرم ــوك،
نتيجة مـشــاركــة مـقــاتـلــن فلسطينيني
ف ــي مــواج ـهــة الـتـنـظـيـمــن ،إض ــاف ــة إلــى
التغطية ال ـنــاريــة ال ـتــي ّأمـنـهــا الجيش
لـ ـه ــم ،ح ــاف ـظ ــت خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ي ــوم
أمــس على وضعها ،وتبينت مالمحها
بنحو أكثر وضوحًا بعد انقضاء يومني
مـتــواصـلــن م ــن االش ـت ـبــاكــات العنيفة.
ال ـ ـح ـ ــدود بـ ــن املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ال يـ ــزال
«داعــش» و«النصرة» يسيطران عليها،
وب ــن املـنــاطــق الـتــي تـقــع تـحــت سيطرة
«أكناف بيت املقدس» وحلفائها ،إضافة
إل ــى الـفـصــائــل الفلسطينية املتحالفة
مــع الـجـيــش («ال ـق ـيــادة الـعــامــة» و«فـتــح
االنتفاضة») ،أصبحت في وسط مخيم
ال ـيــرمــوك ،ب ــدءًا مــن ش ــارع الـثــاثــن إلــى
ً
تقاطع شــارعــي لوبيا وصـفــد ،وص ــوال
إل ــى دوار فـلـسـطــن ،حـيــث نـشــر «اخ ــوة
ال ـج ـهــاد» قناصتهم بـنـحــو كـثـيــف ،في
إش ـ ــارة تـعـنــي بـحـســب م ـصــدر مـيــدانــي
أن «ح ــدود طــاقــة داع ــش والـنـصــرة على
مواصلة العمليات الهجومية واالقتحام
نفدت .إنهم اكتفوا باملناطق التي تمكنوا
من قضمها من مخيم اليرموك».
ّ
ويقدر رئيس الدائرة السياسية ملنظمة
التحرير الفلسطينية في ســوريــا ،أنور
ع ـبــد ال ـ ـهـ ــادي ،امل ـس ــاح ــة ال ـت ــي يسيطر
عـلـيـهــا «داع ـ ـ ــش» و«الـ ـنـ ـص ــرة» «بـنـحــو
 ،%60بعدما كانا يسيطران على %90
تقريبًا من مخيم اليرموك» ،األمــر الذي
يعني« ،انحسار سيطرتهما على املخيم
واق ـت ـص ــاره ــا ع ـلــى األحـ ـي ــاء الـجـنــوبـيــة
والشرقية منه ،فيما تسيطر الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـل ــى ش ـم ــال ــي ال ـي ــرم ــوك
وغربيه» .إلى ذلك أصدر تنظيم «أكناف
بيت املـقــدس» بيانًا أمــس حــول اقتحام
«داعــش» و«النصرة» للمخيم ،عدد فيه
أبرز االغتياالت التي جرت في صفوفه،
ّ
عـلــى أي ــدي مسلحي «داع ـ ــش» ،واضـعــا
الـهـجــوم فــي إط ــار «الـسـيـنــاريــو األخـيــر

ّ
المخيم (أ ف ب)
«داعش» و«النصرة» يسيطران على  %60من مساحة

الــذي رســم إلنهاء مخيم اليرموك ،وهو
سـيـطــرة داعـ ــش عـلـيــه ،م ــا ي ـبــرر عملية
عسكرية كبيرة تؤدي إلى تدمير املخيم
ومسحه عن الخريطة الفلسطينية».
بدوره ،قال مصدر فلسطيني لـ«األخبار»
ّ
ّ
يتهيآن ملهاجمة
إن «داع ــش والـنـصــرة
أحياء يلدا وببيال وبيت سحم ،املالصقة
للمخيم من جهة الشرق ،وذلك الستعادة
امل ـقـ ّـار الـتــي فقدتها جبهة الـنـصــرة في
ّ
اقتتالها مــع املـســلـحــن املـنـخــرطــن في
ت ـســويــات ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،ف ــي األســاب ـيــع
األخيرة» .ويؤكد املصدر أن شهود عيان
«الحـظــوا توجه حشود مــن التنظيمني
إلــى األطـ ــراف الشرقية مــن املخيم لشن
الـهـجــوم عـلــى ال ـب ـلــدات ال ـثــاثــة» .ولفت
ّ
املـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ــى أن م ـس ــل ـح ــي «داعـ ـ ـ ــش»
«وض ـع ــوا اسـتـعــداداتـهــم للهجوم على
الـبـلــدات املــذكــورة فــي إط ــار االنـتـقــام من
ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام ال ـ ــذي يـ ـح ــاول إي ـج ــاد
م ــوط ــئ ق ــدم ل ــه ف ــي ج ـنــوبــي الـعــاصـمــة
ملقاتلته».
وفي العاصمة ،أودى انفجار في منطقة
الكشكول شرقًا ،بحياة مدني وأسفر عن
جــرح  13آخرين ،فيما ال يــزال  3آخــرون
في عداد املفقودين ،ويعتقد أنهم تحت
األن ـ ـقـ ــاض .االن ـف ـج ــار ن ـجــم ع ــن سـقــوط
قذيفة صاروخية على محطة وقــود ،ما
أدى إلى اشتعالها وانفجار  5سيارات.
كــذلــك ،سقط العديد مــن قــذائــف الهاون
ف ــي ال ـق ـصــاع وص ــال ــة الـفـيـحــاء دون أن
يسفر ذلــك عــن سـقــوط أي ضـحــايــا .أما
ّ
ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ـشــن مـســلـحــو
«فيلق الرحمن» في بلدة عربني هجومًا
ّ
كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط ومـ ـ ـق ـ ــار م ـســل ـحــي
«حــركــة أحـ ــرار ال ـش ــام» نتيجة خــافــات

حلبّ :
ّ
«الشامية»
تصدع جديد يصيب
ّ
انفصال جديد وإعادة تموضع ألحد ّ
الشامية» ،إحدى أكبر املجموعات
مكونات «الجبهة
ّ
ّ
املسلحة في الشمال السوري ،حصل من دون إعالنه .املكون الذي انفصل أخيرًا هو
ٍّ«لواء أمجاد اإلسالم» الذي كان يعمل تحت لواء «جيش املجاهدين» .وتشارك أخيرًا مع
ّ
اإلسالمية» ،و«لواء أمجاد اإلسالم» ،و«تجمع كتائب الهدى» في
كل من «حركة النور
تشكيل ّ
تجمع جديد حمل اسم «كتائب ثوار الشام» .وقال بيان التشكيل إن «الهدف من
ّ
االندماج هو الوقوف صفًا واحدًا بوجه نظام (الرئيس بشار) األسد ،والعمل على تحرير
األراضي السورية من امليليشيات اإليرانية» .تعمل املجموعات املتشاركة في مدينة حلب
وريفهاُ ،ويعتبر «أمجاد اإلسالم» أبرز ّ
ّ
«تجمع كتائب
مكونات التشكيل الجديدّ ،أما
ّ
ٌ
ّ
الهدى» فهو عبارة عن جماعات محلية صغيرة لم يسبق لها أن خاضت معارك فعلية.
ّ
اإلسالمية» منضوية تحت لواء «جيش املجاهدين» ،واختارت
فيما كانت «حركة النور
ّ
ُ
ّ
االنفصال ثالث انفصال
هذا
عتبر
وي
ة».
الشامي
«الجبهة
إلى
انضم
االنفصال عنه منذ
َ
ّ
فعلي ألحد ّ
«الشامية» ،إذ سبق لـ«كتائب الصفوة» أن انفصلت من دون إعالن
مكونات
ّ
ذلك ،واختارت العمل مستقلة بذاتها .كذلك انسلخت مجموعات عدة عن «لواء التوحيد»،
ّ
ّ
وأعلنت تشكيل «الفوج ّ
«الشامية»
األول» ،مدشنة مرحلة من الخالفات على النفوذ مع
ّ
مستمرة في الخفاء.
ما زالت
(األخبار)

ّ
نشأت بني التنظيمني .ورفــض مسلحو
«أحــرار الشام» طلب املهاجمني بتسليم
أسلحتهم ،لتتواصل االشتباكات التي
أدت إلـ ــى م ـق ـتــل وجـ ـ ــرح الـ ـعـ ـش ــرات من
الطرفني.
وفـ ــي درعـ ـ ــا ،ج ـن ــوب ــا ،ع ـ ــادت الـسـخــونــة
على العديد من جبهات املحافظة ،ففي
ريف املحافظة الشمالي الغربي ،أحبط
ّ
الجيش هجومًا للمسلحني على قرية
جــديــة ،بــالـقــرب مــن بـلــدة كـفــر الشمس،

انفجرت محطة
وقود في العاصمة
نتيجة سقوط قذيفة
بينما انـسـحــب مــن الـحــاجــز الجنوبي
لألخيرة .وأدت املواجهات إلى مقتل 20
ّ
مسلحًا وج ــرح ع ــدد آخ ــر .فــي الـسـيــاق،
ّ
نشبت خالفات بني مسلحي «النصرة»
و«ال ـج ـي ــش ال ـح ــر» ع ـلــى خـلـفـيــة إع ــان
بعض الــوجـهــاء فــي كفر شمس نيتهم
لـ ـلـ ـش ــروع فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع ال ـج ـيــش
لتحييدها عن الـصــراع ،اتهمت خاللها
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف املـ ـق ــاب ــل
بــالـتـخــاذل وع ــدم املـشــاركــة فــي محاولة
السيطرة على الحاجز الجنوبي للبلدة.
وفــي سملني قتل العديد مــن املسلحني
إثر سلسلة استهدافات نوعية للجيش
ملـقــارهــم ومــواقـعـهــم فــي الـبـلــدة ،إضــافــة
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـه ــداف ــات أخـ ـ ــرى فـ ــي ال ـش ـيــخ
مسكني والحراك وبلدات إنخل وزمرين
والـ ـي ــادودة والـفـقـيــع وأم امل ـي ــاذن وغــرز
ونصيب.
ً
وف ــي إدل ــب (ش ـم ــاال) وس ــع الـجـيــش من
ّ
ض ــرب ــات ــه ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع امل ـس ــل ـح ــن فــي
م ـنــاطــق م ـت ـع ــددة م ــن ريـ ــف امل ـحــاف ـظــة،
في كل من نحليا وكــوريــن وكفرجالس
والزعيبية وبداما وعني الحور وسراقب
وال ـه ـب ـيــط وب ـن ــش وح ـل ــوز والـغـســانـيــة
وتل سلمو والحميدية ،األمر الذي أدى
ّ
إل ــى مـقـتــل وجـ ــرح ع ــدد م ــن املـســلـحــن.
فيما أطلق مسلحون العديد من قذائف
الـهــاون على الفوعة ،في ريــف إدلــب ،ما
أدى إلى استشهاد  5مدنيني وجرح 15
آخرين

◄ وفيات ►
انتقلت بــالــوفــاة ال ــى رحـمـتــه تعالى
فقيدتنا الغالية املرحومة

الحاجة منيرة علي أحمد الحاج

أرم ـلــة املــرحــوم ال ـحــاج حـســن سعيد
جابر
أوالدهـ ـ ــا :األس ـت ــاذ أم ــن (م ــدي ــر بنك
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ف ــرع
الشياح)
والحاج أحمد (مختار بلدة الغبيري)
ومحمد وإبراهيم جابر
ابنتها :فاطمة جابر
أش ـقــاؤهــا :املــرحــومــون مـحـمــد علي،
عباس ،أمني ،القاضي محمود ،أحمد،
سليمان ،حسن ،وعبد الله الحاج
صلي على جثمانها الطاهر ووريت
الثرى في جبانة الشياح.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة أي ــام األس ـبــوع
لـلـنـســاء وال ــرج ــال فــي م ـنــزل زوجـهــا
املــرحــوم ال ـحــاج حـســن جــابــر الكائن
في الغبيري ـ ـ شارع عبد الله الحاج.
إنا لله وإنا إليه راجعون
االسـفــون :آل الحاج وجابر والخليل
وسليم واملقداد وعموم أهالي ساحل
املنت الجنوبي

تعاز وذكرى اسبوع
انتقل الى رحمته تعالى

أحمد علي إسماعيل

والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة رم ــزي ــة
قاروط
اشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ح ـ ـسـ ــن ،مـ ـحـ ـم ــد ،خ ـل ـيــل،
ابــراه ـيــم ،اسـمــاعـيــل (ع ـضــو مجلس
إدارة غ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـن ــان) ،حـســن،
محمود ،ومصطفى
صهراه :حسن عبد النبي ،واملرحوم
سالم حمزة
وورى الثرى في بلدته ميس الجبل
وتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
املــوافــق فـيــه  8نـيـســان فــي الجمعية
االس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي قــرب امــن الــدولــة من الساعة
الثالثة حتى السادسة مساء.
االس ـ ـ ـفـ ـ ــون ال اسـ ـم ــاعـ ـي ــل وقـ ـ ـ ــاروط
وعـبــدالـنـبــي وح ـمــزة وع ـمــوم اهــالــي
ميس الجبل

انتحاري في مقر لـ«الشامية»

ّ
على صعيد آخر ،نفذ مقاتل من «داعش»
عملية انـتـحــاريــة ف ــي مــديـنــة م ــارع في
ريف حلب الشمالي ،مستهدفًا أحد مقار
«الجبهة الشامية» .وحسب املعلومات
امل ـ ـتـ ــداولـ ــة ع ـل ــى املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
املـعــارضــة ،فــإن العملية أدت إلــى مقتل
العشرات ،بينهم قياديان من «الشامية».

في المكتبات

إعالن بيع عقاري للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية 2005/1131
الرئيسة ميرنا كالب
طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم
املنفذ عليه :السيد محمد نايف السقا
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد في
الحساب الجاري وكشف حساب وكفالة
وشهادة قيد تأمني بدفع /363.646.8/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2005/6/2 :
ت ــاري ــخ ت ـب ـلــغ االنـ ـ ـ ــذار م ــن امل ـن ـف ــذ عـل ـيــه:
2005/6/9
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2009/5/12 :
2010/1/8
تــاريــخ تسجيله فــي الصحيفة العينية:
2010/2/1 2009/6/16
تاريخ محضر وصف العقار2010/10/4 :
تــاريــخ تسجيله فــي الصحيفة العينية:
2010/11/3
ب ـ ـيـ ــان بـ ــال ـ ـع ـ ـقـ ــارات املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـل ـب ـيــع
ومشتمالتها:
ـ ـ  2400سهم في القسم  /10/من العقار
رقــم  /4590/املصيطبة العقارية مؤلف
م ــن مــدخــل وارب ـ ــع غ ــرف ودار وصــالــون
وطعام وخــدم وغسيل ومطبخ واوفيس
وزاروب وثالثة حمامات وبلكونني
ـ ـ الطابق التاسع .وبالكشف الحسي تبني
بــانــه مطابق لــافــادة الـعـقــاريــة ـ ـ يشغله
مستثمر
مساحته/366/ :م2
يـسـتـفـيــد ه ــذا ال ـق ـســم م ــن غ ــرف ــة مـلـجــأ ـ ـ
مساحتها /20/م2
ـ ـ  2400سهم في القسم  /12/من العقار
 /4590/املصيطبة الـعـقــاريــة مــؤلــف من
مــدخــل وثــاثــة صــالــونــات وط ـعــام قطعة
واحدة وممر وثالث غرف ومطبخ وغرفة
ك ـ ــوي وخـ ـ ــدم وارب ـ ـعـ ــة ح ـم ــام ــات وخ ــاء
وغـ ــرفـ ــة ثـ ـي ــاب وغـ ــرفـ ــة خـ ــزائـ ــن وش ــرف ــة
وسـ ـط ــح مـ ـكـ ـش ــوف ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــاب ــق ال ـع ــاش ــر
وبــال ـك ـشــف ال ـح ـســي ت ـبــن ب ــان ــه مـطــابــق
لالفادة العقارية.
مساحته /366/م2
حدود العقار  /4590/املصيطبة
الغرب :امالك عامة
الشرق :العقارين  4227و4228
الشمال :العقار 1575
الجنوب :العقار 4232
وقـ ـ ــد خ ـ ّـم ــن  /2400/سـ ـه ــم فـ ــي ال ـق ـســم
 /10/م ــن ال ـع ـق ــار  /4590/املـصـيـطـبــة
بمبلغ  /1.464.000/د.أ .وغــرفــة امللجأ
الـتــي يستفيد منها القسم  /10/بمبلغ
 /6000/د.أ.
وان ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئـيــس
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت بـ ـع ــد تـخـفـيــض
 %5ال ـق ـس ــم  /10/م ــن ال ـع ـق ــار /4590/
املصيطبة يصبح بقيمة  /834480/د.أ.
وبالنسبة الــى غرفة امللجأ فيصبح بدل
الطرح  /3420/د.أ.
وقد ّ
خمن  /2400/سهم في القسم /12/
م ــن ال ـع ـق ــار  /4590/املـصـيـطـبــة بمبلغ
 /1.464.000/د.أ.
وان ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئـيــس
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بـعــد تخفيض %5
بقيمة /834480/د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم االث ـنــن
ال ــواق ــع ف ـيــه  2015/5/18ت ـم ــام الـســاعــة
الحادية عشرة مــن قبل الظهر فــي دائــرة
تنفيذ بيروت ـ ـ قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املــواد  973و 978و 983اصــول محاكمات
م ــدن ـي ــة ان ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة او
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املـقـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او
يـقــدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الــدائــرة ان لم يكن له مقام مختار فيه او
لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه
أي ـضــا وف ــي خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ

