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◄ وفيات ►

تقرير

الفصائل الفلسطينية تتراجع في اليرموك...

وتفجير نفق في الزبداني
بعد ساعات من السيطرة
على حي السلطاني ونقاط
أخرى في الزبداني ،عمل الجيش
السوري والمقاومة على تثبيت
وقت
تحصيناتهما فيها ،في ٍ
تراجعت فيه الفصائل الفلسطينية
داخل مخيم اليرموك ،بعد
هجوم مزدوج لتنظيمي
«داعش» و«النصرة»
أحمد حسان
عملت ق ــوات الـجـيــش الـســوري
واملقاومة اللبنانية ،أمس ،على
تثبيت تحصيناتهما في عدد
من النقاط العسكرية املتاخمة
ل ــدوار الكهرباء وش ــارع الحقل
األصـ ـ ـف ـ ــر عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة م ــدي ـن ــة
الــزبــدانــي ،مثبتتني بــذلــك قطع
املدخل الرئيسي للمدينة ،الذي
يصلها بـمــواقــع املـسـلـحــن في
بلدة مضايا ،إذ تتجه مجريات
امل ـعــركــة نـحــو تــأمــن الـتـطــويــق
ال ـ ـنـ ــاري ل ـل ـمــدي ـنــة ،ومل ـعــابــرهــا
ّ
ٌ
األبـ ـ ـع ـ ــد .تـ ــأمـ ــن ت ـج ــل ــى أمـ ــس،
ب ـق ـي ــام وح ـ ـ ــدات ال ـه ـن ــدس ــة فــي
الـ ـجـ ـي ــش وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـتـفـجـيــر

قتل عدد من عناصر
وقياديي «أحرار الشام» في
تفجيرين انتحاريين

قتل
أمس أكثر
من 13
مسلحًا من
«شهداء
اليرموك»
(األناضول)

نفق بطول  350مترًا ،في طلعة
ال ـ ــوزي ـ ــر (ج ـ ـنـ ــوب الـ ــزبـ ــدانـ ــي)،
كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــدم ــه ال ـف ـص ــائ ــل
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ــرب ــط
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي مــع
مـقــاتـلــي امل ـعــارضــة ف ــي منطقة
بقني (جـنــوب شــرق الــزبــدانــي)،
ما أسفر عن تدميره بالكامل.
اإلن ـج ــاز ف ــي ال ــزب ــدان ــي أفـضــى،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة
س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،إلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ــن
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي وردت إلـ ــى
القيادة امليدانية للجيش على
األرض مـ ــن ق ـب ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
املسلحة فــي املــديـنــة ،مــن خالل
الـ ــوسـ ــاطـ ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ب ـه ــدف
ال ـب ــدء ب ـم ـفــاوضــات م ــن شأنها
أن تـضــع حـ ـدًا لـحــالــة الـتــدهــور
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي مل ـق ــات ـل ــي املـ ـع ــارض ــة

خـ ــال األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،غير
أن «املـ ــوقـ ــف ال ـث ــاب ــت لـلـجـيــش
أنــه ال تـفــاوض مــع التنظيمات
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات
ال ـت ــي ت ـت ـه ــاوى ف ـي ـهــا قــدرات ـهــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ويـ ـكـ ـب ــده ــا فـيـهــا
الجيش خسائر فــادحــة ،ســواء
ف ــي امل ــادي ــات أو ف ــي األرواح»،
تؤكد املصادر ذاتها.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ومـ ــع ت ــدم ـي ــر نـفـقــن
جـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ف ــي
العمق الشمالي من حي جوبر
الــدمـشـقــي ،كــانــت جبهة مخيم
ال ـيــرمــوك تـشـهــد ت ـطــورًا نوعيًا
منذ الـســاعــات األول ــى مــن فجر
أم ـ ـ ـ ــس ،ت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي اض ـ ـطـ ــرار
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ــى
ـدد مـ ــن ن ـقــاط
الـ ـت ــراج ــع مـ ــن ع ـ ـ ـ ٍ
سيطرتها داخ ــل املـخـيــم ،جــراء
ال ـه ـجــوم امل ـ ــزدوج ال ــذي ق ــام به
ٌّ
كـ ــل م ــن «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى الـقـســم
الـجـنــوبــي مــن ش ــارع الـيــرمــوك،
و«النصرة» في الشق الشمالي
الـ ـش ــرق ــي مـ ــن ش ـ ــارع فـلـسـطــن
وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارات ف ـ ـ ــي ح ــي
التضامن ،ما أدى إلى اشتعال
جبهة املخيم على مدار ساعات
يـ ــوم أم ـ ــس .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــدت
اتصال
مصادر فلسطينية ،في
ٍ
مع «األخبار» أن العملية بدأت
بسلسلة من االستهدافات التي
قــام بها «داع ــش» في اليرموك،
م ــا أدى إل ـ ــى ت ــأم ــن الـتـغـطـيــة
عـ ـل ــى ت ـ ـحـ ــرك «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» فــي
ش ــارع فـلـسـطــن املـ ـ ــوازي ،وهــو
م ــا تـضـعــه امل ـص ــادر ف ــي سـيــاق
«ال ـت ـع ــاون امل ـش ـتــرك ب ــن إخ ــوة
ً
ال ـ ـف ـ ـكـ ــر» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن «م ـع ــرك ــة
ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ـ ــام ،هــي
معركة كــر وف ــر ،وه ــذا ال يعني
أن ه ــؤالء قــد سـيـطــروا سيطرة
مطلقة على اليرموك».
في مــوازاة ذلــك ،واصــل الجيش
الـ ـس ــوري عـمـلـيــاتــه ف ــي محيط
مــديـنــة تــدمــر فــي ري ــف حمص،
إذ ك ــان ــت س ــاع ــات ن ـه ــار أم ــس
قـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرارًا ف ــي
االشتباكات العنيفة في املناطق
ال ـش ــرق ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـي ــارات ال ـغــرب ـيــة
املتاخمة ملدينة تدمر ،بالتزامن
مع تنفيذ سالح الجو عددًا من
ال ـ ـغـ ــارات ال ـت ــي ط ــاول ــت مــواقــع
مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» ف ــي املـنــاطــق
الـشــرقـيــة والـشـمــالـيــة املحيطة
ب ـمــدي ـنــة ت ــدم ــر ،وال س ـي ـمــا في
قــريـتــي أب ــو طــوالــة ومــره ـطــان،

ما أفضى إلى سقوط العشرات
مــن مقاتلي التنظيم بــن قتلى
وجرحى.
إلــى ذلــك ،قتل عــدد مــن عناصر
مقر «الشرطة» التابعة لتنظيم
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» وأص ـي ـب ــوا
ع ـنــدمــا ف ـجــر ان ـت ـح ــاري نـفـســه
ب ــالـ ـق ــرب م ــن املـ ـق ــر الـ ــواقـ ــع فــي
مدينة سلقني في ريف محافظة
إدلـ ــب .كــذلــك قـتــل ع ــدد آخ ــر من
عناصر حركة «أح ــرار الـشــام»،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ق ــائ ــد «ك ـت ـي ـبــة أب ــو
طلحة األن ـص ــاري» املــدعــو أبــو
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،ف ــي تـفـجـيــريــن
ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن اسـ ـتـ ـه ــدف ــا م ـق ـرًا
ع ـس ـكــريــا ف ــي ق ــري ــة أبـ ــو طلحة
قـ ــرب س ـل ـق ــن ،ف ـي ـمــا اس ـت ـهــدف
س ــاح الـجــو مــواقــع «الـنـصــرة»
فــي بلدتي التمانعة والهبيط،
ً
فضال عن قرى الفطيرة وحاس
والحامدية في ريــف املحافظة،
وقت قتل فيه القائد امليداني
في ٍ
فـ ــي «لـ ـ ـ ــواء ع ــاص ـف ــة ال ـش ـم ــال»
التابع لـ«الجيش الحر» ،محمد
املولى ،إثر اشتباكات خاضها
ال ـ ـلـ ــواء مـ ــع م ـس ـل ـحــي «امل ـك ـت ــب
األم ـ ـن ـ ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة
الـ ـش ــامـ ـي ــة» فـ ــي م ــديـ ـن ــة أعـ ـ ــزاز
شمال محافظة حلب.
كـ ــذلـ ــك ،أفـ ـض ــى تـ ـق ــدم ال ـج ـيــش
الـســوري في حي غــويــران ،أحد
أك ـب ــر أحـ ـي ــاء مــدي ـنــة الـحـسـكــة،
إلى تأمني الطريق الواصل بني
الحسكة والقامشلي ،وتمهيد
الـ ـط ــري ــق الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة س ـي ـطــرة
ـدد مــن الـنـقــاط
الـجـيــش عـلــى ع ـ ٍ
التي تخلخلت فيها تحصينات
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ان ـع ـكــس
بدوره ،يوم أمس ،بعودة الكثير
من أهالي الحسكة الذين نزحوا
من املدينة جراء تصاعد وتيرة
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املاضي.
إل ــى ذل ــك ،وف ــي سـيــاق الـصــراع
املـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ــات
امل ـع ــارض ــة ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ــاد،
ق ـت ــل يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس أكـ ـث ــر مـ ــن 13
مـ ـسـ ـلـ ـح ــا مـ ـ ــن «لـ ـ ـ ـ ـ ــواء ش ـ ـهـ ــداء
اليرموك» عند حاجز عني ذكر،
فـ ــي وادي الـ ـي ــرم ــوك ب ــال ــري ــف
الـ ـغ ــرب ــي مل ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا ،إث ــر
عملية نـفــذهــا مقاتلو «جيش
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح» ،وقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــوا خ ــالـ ـه ــا
بـ ــالـ ــولـ ــوج إلـ ـ ــى الـ ـح ــاج ــز عـبــر
سيارة مدنية ،موجهني نيران
أسلحتهم الفردية إلى عناصر
الحاجز.

◄ ذكرى ►
باسمه تعالى
للضلع املكسور ينده وجع الكون
لجرح ٍّ
علي عند الفجر
ّ
للنور االتي يحمل خبزا وسالما
ذكرى اربعني
يصادف نهار الخميس 2015/7/16
ذكرى مرور اربعني يوما على
استشهاد
شهيد الدفاع املقدس
الشهيد املجاهد
رواد محمد املقداد

وال ــده املــؤهــل األول املـتـقــاعــد محمد
ضاهر املقداد.
شقيقاه :مايز ويامن.
يقام عن روحه الطاهرة مجلس عزاء
حسيني
املكان :مجمع املجتبى (ع) – الحدت.
الزمان:من الساعة  4حتى  5بعد
الظهر.
لكم من بعده طول البقاء.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي
منطقة في
لبنان ،يوميًا
من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

والده رستم يوسف عازار
والدته منيرة سعيد الحلبي
ّ
زوجته ميتا دونالد Bahr
أبناؤه :رستم ،جاد ،داريوس
ابنته إليسار
شـقـيـقـتــه :غـ ــادة رس ـتــم ع ـ ــازار زوج ــة
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس تـ ـ ـ ّـمـ ـ ــوز إل ـ ـ ـيـ ـ ــاس ق ـن ـي ــزح
وعائلتها
زوجـتــه
ـازار
ـ
ـ
ع
ـم
ـ
ت
ـ
س
ر
ـازي
ـ
غ
شـقـيـقــه:
ّ
املـ ـهـ ـن ــدس ــة إل ـ ـ ـهـ ـ ــام مـ ـ ـك ـ ــرم ح ــن ــوش
وعائلته
أعمامه :عائلة املرحوم فريد يوسف
عازار
عائلة املرحوم إلياس يوسف عازار
عائلة املرحوم ريمون يوسف عازار
ّ
عمتاه :عائلة املرحومة فريدة يوسف
ع ـ ــازار أرمـ ـل ــة ال ـق ـن ـصــل ب ـط ــرس أبــو
شديد
ريـنـيــه يــوســف عـ ــازار أرم ـلــة الـشــاعــر
إيليا أبو شديد وعائلتها
أخواله :عائلة املرحوم الدكتور خليل
سعيد الحلبي
عائلة املرحوم حليم سعيد الحلبي
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس مـ ـنـ ـي ــر سـ ـعـ ـي ــد ال ـح ـل ـب ــي
وعائلته
خــالـتــه :أتـيـنــا سعيد الـحـلـبــي أرمـلــة
أنيس سماحة وعائلتها
وعـ ـم ــوم ّعـ ــائـ ــات :عـ ـ ـ ــازار ،ال ـ ّح ـل ـبــي،
 ،Bahrزخـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ق ـ ـن ـ ـيـ ــزح ،حـ ــنـ ــوش،
مسعود ،النفيلي ،أبو شديد ،صليبا،
فزع ،سماحة وأنسباؤهم في الوطن
واملـ ـهـ ـج ــر وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي امل ـط ـي ـلــب
والجالية اللبنانية في غانا ينعون
إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـل ــوع ــة واألسـ ــى
املأسوف على شبابه
رستم رستم عازار
مهندس كيميائي
املنتقل إلــى رحمته تعالى فــي نيس
ـ ـ ـ فــرن ـســا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع فيه
 2015/7/10عن عمر  49سنة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ص ــال ــون كنيسة
م ــار يــوســف ،املطيلب ّأي ــام األرب ـعــاء
والخميس والجمعة في  ،16 ،15و17
تموز الجاري من الساعة الثالثة بعد
الظهر لغاية الساعة السابعة مساء.
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نـفـســه بعد
وصــول الجثمان وذلــك يــوم الجمعة
فــي  17تـمــوز ال ـجــاري ،تـمــام الساعة
الــرابـعــة بـعــد الـظـهــر فــي كنيسة مــار
ي ــوس ــف ،امل ـط ـي ـل ــب وم ـ ــن ث ــم ي ـ ــوارى
الثرى في مدافن العائلة.
ل ـكــم م ــن ب ـعــده ط ــول ال ـب ـقــاء وال ـب ـقــاء
ّ
لألمة
ال ـ ــرج ـ ــاء إب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
اإلداريـ ـ ــون واملــوظ ـفــون وال ـعـ ّـمــال في
شركات
Azar Chemical Industries Ltd
City Paint Supply Ltd
.Synrez Industries (Gh.) Ltd
في غانا ـ غرب أفريقيا
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـل ــوع ــة
واألسى
املأسوف على شبابه
املدير التنفيذي
رستم رستم عازار
مهندس كيميائي
املنتقل إلــى رحمته تعالى فــي نيس
ـ ـ فرنسا يــوم الجمعة الــواقــع فيه 10
تموز  2015عن عمر  49سنة
لكم من بعده طول البقاء.

