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ات�صاالت �سعودية ـ �إيرانية ( ...تتمة �ص)1

االستحقاقات الداخلية

في ظ ّل هذه األج��واء ،وعلى رغم عطلة عيد الفطر ،فقد توحد
لبنان وراء الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غ��زة في
مواجهة العدوان «اإلسرائيلي» الوحشي المستم ّر منذ  20يوماً،
وف��ي مواجهة إره��اب تنظيم «داع��ش» بحق أهالي الموصل،
خصوصا ً المسيحيين واألقليات هناك.
وحملت الساعات الماضية ث�لاث محطات أساسية دعما ً
لصمود أهالي غزة ومقاومتها من انعقاد جلسة مجلس النواب
رفضا ً للعدوان على غزة وإرهاب «داعش» في الموصل إلى زيارة
نائب وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت
واللقاء الذي جمع األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،بعد ساعات
من كلمة السيد نصرالله بيوم القدس العالمي ،والتي أكد فيها أنّ
غزة ستنتصر بمنطق المقاومة.

يتوحد
مجلس النواب
ّ
دعما ً لغزة والموصل

إذاً ،فقد توحد مجلس النواب في جلسته يوم السبت بجميع
كتله على التضامن مع غ��زة على رغ��م الخالفات التي تعيق
انتخاب رئيس للجمهورية ،وعقد جلسة تشريعية إلقرار بعض
الملفات الحيوية ،وتحدث في الجلسة رؤساء الكتل أو من ينوب
عنهم ،حيث أجمعت الكلمات على رفض العدوان «اإلسرائيلي»
على غزة والدعوة إلى دعم صمود أبناء القطاع ومقاومتهم ،كما
نددت الكلمات بما يقوم به تنظيم «داعش» من تهجير للمسيحيين
وتهديم للمقامات الدينية ،بما يتناقض مع الديانات السماوية
واإلسالم بشكل خاص.
واخ ُتتمت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري
أكد فيها تضامن المجلس مع الشعب الفلسطيني إزاء اإلرهاب
«اإلسرائيلي» ودعما ً لمحاكمة ق��ادة كيان العدو أم��ام محكمة
جرائم الحرب ،وطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
وإط�لاق س��راح كل األس��رى ،كما دان الجرائم اإلرهابية التي
ينفذها «داعش» عبر التهجير القسري ألبناء الموصل ،خصوصا ً
المسيحيين ،ودعا مجلس األمن لوقف هذه الجريمة المنظمة.

عبد اللهيان في بيروت:
المقاومة استخدمت  3في المئة

كذلك شهدت الساحة الداخلية زي���ارة الفتة لنائب وزي��ر
الخارجية اإليراني أمير عبد اللهيان الذي التقى الرئيسين نبيه
بري وتمام سالم واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
ووزير الخارجية جبران باسيل ،حيث أكد الديبلوماسي اإليراني
وقوف إيران بكل اإلمكانات مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في
ّ
وتسخر كل الطاقات واإلمكانات
قطاع غزة وقال« :إن إيران تبذل
للحيلولة دون استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان
الصهيوني بحق المدنيين في غ��زة ول��ن تسمح باستمراره،
وكشف أن المقاومة لم تستخدم سوى ثالثة في المئة من مخزون
الصواريخ الذي لديها».
وفي السياق ذاته ،تلقى السيد نصرالله أمس اتصاال ً من وزير

أوجه
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ت��داوال خالله في ُ
العمل وأشكال الدعم المطلوب لوقف العدوان ولرفع الحصار عن
غزة.

لقاء بين نصرالله وجنبالط

وكان الالفت أمس الزيارة التي قام بها رئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط إلى األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله بحضور مسؤول وح��دة االرتباط والتنسيق
في حزب الله الحاج وفيق صفا .وتم التباحث خالل اللقاء في
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة وال سيما ما يجري في غزة
من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني ،حيث أكد الطرفان
أن فلسطين تبقى القضية المركزية وهي تعلو فوق كل الخالفات
السياسية ،مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة
في صمودهم في مواجهة اﻻحتالل.
وذكر بيان صادر عن «حزب الله» أن النقاش تناول ما يجري
في العراق وبالتحديد ما تشهده منطقة الموصل من تهجير
للمسيحيين وقتل لهم وللمسلمين على أيدي التكفيريين اﻷمر الذي
كان موضع استنكار الطرفين وجرى التأكيد على ضرورة البحث
في السبل الكفيلة بحماية وحدة العراق وتنوعه السياسي.
وبحث الطرفان أيضا ً خالل اللقاء في األوضاع الداخلية ،وال
سيما موضوع العمل الحكومي وأهمية تفعيله وتنشيطه ،مشددين
على ضرورة اإلسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية إلنهاء
حالة الشغور القائمة .كما تم التباحث في الوضع األمني في
لبنان ،حيث جرى التوافق على ضرورة الحفاظ على التماسك
الداخلي وتعزيز اإلج����راءات المتخذة م��ن أج��ل تمتين حالة
االستقرار التي تعيشها البالد من خالل رفع مستويات التنسيق
بين اﻷجهزة اﻷمنية.
وتطرق البحث إلى موضوع العالقات الثنائية بين حزب الله
والحزب التقدمي االشتراكي ،حيث عبر الطرفان عن رضاهما
عن حسن سير هذه العالقة وأكدا على ضرورة تطويرها بما فيه
مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العامة.

المستقبل إلى السعودية
والتمديد على نار حامية

إلى ذلك ،غادر عدد من القيادات السياسية في تيار المستقبل
إلى المملكة السعودية للقاء الرئيس سعد الحريري ،لوضعه
في حصيلة االتصاالت الجارية مع كتلة التحرير والتنمية في
إطار المساعي لعقد جلسة تشريعية للبت في سلسلة الرتب
والرواتب ،وللبحث في التمديد للمجلس النيابي مع اقتراب المهلة
الدستورية للدعوة إلى اإلنتخابات النيابية والتي تبدأ في  20آب
المقبل.
وعُ لم أنّ موضوع التمديد لمجلس النواب يحظى بتحركات
واتصاالت جدية في ظل تعثر انتخاب رئيس الجمهورية في
المدى القريب ،نتيجة عدم التوصل إلى قانون جديد لالنتخابات،
باإلضافة إلى الحوادث الجارية في المنطقة.
وفي معلومات خاصة لـ»البناء» أنّ هذه االتصاالت قطعت
شوطا ً مه ّما ً وحاسماً ،وأن النائب جنبالط يتولى هذه المه ّمة في
ظل موافقة ضمنية من أطراف أساسية.

جلدته ،ألح���داث غ��زة .وك��ان األق��ل ان��ت��ق��ادا ً من
اللوبي اليهودي على موقفه ،ربما ألنه يهودي.
واألهم من بين كل هذه المشاهد ،أن السائرين في
تظاهرات الواليات المتحدة األميركية دفاعا ً عن
غزة لم يكونوا كلهم هذه المرة عربا ً فقط .نسبة
عالية منهم كانوا أميركيين من طالب الجامعات
األميركية .بنى اجتماعية ونخبوية في الغرب
انتفضت بمناسبة مقاومة غزة وانتفاضة الضفة
الغربية ومدن الـ ،48والمطلوب أن تستمر هذه
المقاومة واالنتفاضة حتى ال تضيع فرصة ربح
معركة الجبهة الثقافية العالمية التي من الممكن
أن تعوض للفلسطيني خسارته على الجبهة

التنسيق النقابية عند رعد

الوفد اللبناني إلى مالي

وغ��ادر الوفد اللبناني المؤلف من المدير العام للمغتربين
هيثم جمعة ورئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير
وضابط من األمن العام اللبناني والبروفسور فؤاد أيوب ،الخبير
بفحوص الـ ،DNAالمكلّف متابعة قضية الضحايا اللبنانيين
على الطائرة الجزائرية المنكوبة ،صباح أم��س ،متوجها ً إلى
مالي من طريق باريس ،للمشاركة في الكشف عن مالبسات
هذه الكارثة والبحث مع المسؤولين هناك في وضع الترتيبات
إلعادة جثث الضحايا اللبنانيين إلى لبنان في أسرع وقت ممكن.
وسيجري الوفد أيضا ً عدة لقاءات مع المسؤولين في مالي ومع
الفريق الفرنسي المكلّف متابعة التحقيقات بهذه القضية.

لواء أحرار السنة يهدد
بجعل لبنان كتلة حديد ونار

من جهة أخرى ،رد أمير «لواء أحرار السنة -بعلبك» سيف
الله الشياح على المعلومات التي أوردتها رئيسة مكتب مكافحة
الجرائم المعلوماتية الرائد س��وزان الحاج من أنه تم تحديد
من يقف خلف حساب لواء «أحرار السنة  -بعلبك» على موقع
«تويتر» والمنطقة التي كان ي��دار منها وأن��ه سيتم توقيفهم
قريباً.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»« :ردا ً على سوزان الحاج ال أنت
وال جرائم المعلوماتية التي تتباهين بها قادرون على تحديد
أماكن تواجدنا وإلحاق الضرر بنا ،ونصيحة لك أن تتوقفي
عن اللعب بالنار واهتمي بعائلتك وقومي بمجالسة النساء
أمثالك».
وأض��اف الشياح« :ألجهزة الدولة الصليبية وللمرت ّد نهاد
المشنوق إن توقفنا عن تنفيذ العمليات الجهادية سببه التخطيط
ألي من عناصرنا
الدقيق والمر ّكز وفي حال تم التعرض بأي أذى ٍ
من قبل األجهزة الصليبية سنح ّول والية لبنان في ظرف ساعات
لكتلة حديد ونار».

الس��ت��ل��ه��ام ال��ص��ي��غ الممكنة م��ن ال���ق���رار 1701
والحوار الوطني حول استراتيجية للدفاع ،بما
يعني أنّ وقف النار سيربط فك الحصار بتسلّم
السلطة الفلسطينية للمعابر بمعونة دولية ،كحال
انتشار الجيش في الجنوب بدعم «اليونيفيل»،
وه��ن��ا تستطيع «إس��رائ��ي��ل» ال��ق��ول إن��ه��ا مكاسب
تحققت لحسابها بفعل ال��ح��رب وب��ال��م��ق��اب��ل ال
تزعج هذه الشروط قوى المقاومة المنضوية في
حكومة المصالحة الوطنية بل تعتبرها مكاسب
وطنية كبيرة ونصرا ً لحربها وثمنا ً لصمودها.
 بلوغ هذه المرحلة يستدعي تمديدا ً متقطعا ًبالمناوشات العسكرية للهدنة ،ووص���والً إلى
ترتيبات التفاهم الكبير ،ال��ذي يحتاج لبلورته
الطرفان الرئيسيان في لعبة المنطقة ولو من خلف
الطاولة إنْ لم يكن عليها وهما إيران والسعودية،
ألنّ التفاهم هو بداية الترتيبات المتصلة بخريطة
المنطقة ،فليس ممكنا ً الحصول على ضمانات
حقيقية بالتعاون بين السلطة وال��م��ق��اوم��ة في
فلسطين بال السعودية وإي��ران ،ألنّ ما تضمنه
تركيا وقطر بالنسبة لحماس ال تستطيعان هما
وال حماس ضمانه بالنسبة إلى الجهاد ،والسلطة
التي ستتسلّم أموال إعادة اإلعمار وإدارة األمن
س��ت��ك��ون ب��ح��ك��وم��ة ت��ح��ظ��ى ب��ال��دع��م اإلقليمي،
خ��ص��وص��ا ً ال��س��ع��ودي واإلي���ران���ي كنقطة بداية
لترتيبات الحكومات الجديدة خصوصا ً في اليمن
ولبنان والعراق.

من «القر�ضاوي» ( ...تتمة �ص)1
أ ّم��ا الثانية فهي أنّ ناتج ال��ث��ورات ال يمكن أن يكون
سلبي ،إذ أنّ «الثورة»
خروجا ً على ثقافة قائمة باتجاه
ّ
في رأس فلسفتها أن تأتي باألفضل ،ال أن تأخذ الناس
والجمهور نحو األسوأ ،كون أنّ «الربيع» الذي ت ّم التنظير
واإلفتاء له كان يقوم على فرضيات متقدمة ج��داً ،لجهة
عناوين أساسية ورئيسية ،مثل :الحرية والديمقراطية
ومفهوم سيادة الدولة واحترام اآلخر والوقوف في وجه
الطائفية والديكتاتورية ...غير أنّ واقع الحال الصاعد كان
في االنزياح المطلق إلى عناوين أعادت المجتمعات التي م ّر
عليها «الربيع العربي» إلى مجتمعات القرون الوسطى.
دعونا نعترف إذن ،وبكثير من المصداقية والشفافية،
أنّ النفط هزمنا في أكثر من معركة ،وفي أكثر من عنوان،

هزمنا النفط العربي بالعنوان االجتماعي لألمة ،وال نقول
للدولة ،فـ «دولة األمة» لم تنجز بعد ،غير أنّ األمة منجزة،
والنفط بهذا المعنى هزمها ،عندما لم يقم معنى اجتماعيا ً
متقدما ً لمكوناتها وأضالعها ،والنفط هزمها أخالقياً ،عندما
لم ّ
يوطد القيمة الحقيقية لرسالتها ،من خالل العبث بهذه
القيمة وتلك الرسالة ،عندما صدّر لنا هذا النسق الفكري
الذي ال يتقن غير القتل والذبح والتشفي!
ودع��ون��ا نعترف أنّ «ال��ق��رض��اوي» و»ب��ش��ارة» كانا
مثالين ها ّمين ،ودليلين أكيدين راسخين ،على أنّ النفط
أيضاً ،أعاد إنتاج نسق المرتزقة والمحتالين والسحرة
والمشعوذين والنصابين من األمة!

خالد الع ّبود

�أعاد الأمن �إلى مدخل الح�سكة الجنوبي وق�ضى على ع�شرات الإرهابيين
العربية الرسمية.
ما يحدث في غزة أكثر من جولة في معركة بل
أكثر من حرب ،إنها بداية تصحيحية للتاريخ الذي
زوره الصهاينة في فلسطين .فهل نحن فاعلون.
والسؤال الملح في هذه اللحظة هو كيف نصنع
الوعي اإلعالمي العربي لقضية غزة وفلسطين
على الجبهة الثقافية العالمية .حذا ِر من االعتماد
على تمويل البترو دوالر إلنشاء حيثية عربية على
هذه الجبهة ...األمل معقود على مبادرات عاجلة
يقوم به المجتمع المدني العربي واإلسالمي
المتنور وق��وى األح���زاب وال��ت��ي��ارات والطالب
والنقابات.

كشفت حركة الضباط األحرار في العراق أن  900عنصر من جماعة «داعش»
اإلرهابية عرب الجنسية دخلوا إلى مدينة الموصل ،مشيرة الى ان الجماعة تسعى
لتأسيس ما يسمى بـ شورى «الدولة االسالمية».
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أمس ان عضو مجلس الحركة عبدالمجيد البعاج
قال في تصريح أورده المركز الخبري الرسمي« :إن  900عربي داعشي دخلوا إلى
مدينة الموصل ليلة امس السبت بعد ان عسكروا لمدة يومين قرب الحدود مع
سورية».
وأوضح البعاج أن «عصابات داعش االرهابية تعمل على ادخال قيادات داعش
العربية الى الموصل» .وأضاف أن «عصابات داعش االرهابية تحاول اسكان هؤالء
في المدارس وجامعة الموصل وبعض منازل شيوخ العشائر وتعمل على تأسيس
مجلس شورى ما تسمى بالدولة االسالمية غالبيتهم من العرب الدواعش».
ويضم تنظيم «داعش» إرهابيين من مختلف الجنسيات العربية واألجنبية،
وما زال يسيطر على مدينة الموصل امتدادا ً لسيطرته على مناطق مقابلة في شمال
سورية.

الجي�ش ال�سوري ي�ستعيد حقل ال�شاعر الغازي
استعاد الجيش السوري السيطرة على حقل
الشاعر الغازي بعد أسبوع ونيف من سقوطه
بيد مسلحي «داعش» الذين ارتكبوا مجزرة رهيبة
فيه.
وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري ،أن
«وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون
مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت سيطرتها
الكاملة على جبل الشاعر وحقول الغاز في ريف
حمص الشرقي بعد القضاء على أع��داد كبيرة
من إرهابيي ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية»،
وأش��ارت الى أن «وح��دات الهندسة تقوم بإزالة
األلغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها العصابات
اإلرهابية في منطقة جبل الشاعر وحقول الغاز».
وأعترف ما يسمى بـ «المعارضة» السورية في
بيان لها بأنّ «قوات الجيش سيطرت على حقل
شاعر للغاز بريف حمص الشرقي في شكل كامل،
عقب اشتباكات عنيفة مع الدولة اإلسالمية ،كما
عززت قوات الجيش السوري سيطرتها على تالل
في محيط الحقل».

مقتل مسلحين في جوبر

أع���ادت وح���دات م��ن الجيش ال��س��وري األم��ن
واألمان إلى مركز سجن األحداث ومحطة كهرباء
الحسكة ومقبرة الشهداء ومنطقة األحراش بمدخل
الحسكة الجنوبي ،بعد تسلل مجموعات مسلحة
إليها ومحاولتهم االع��ت��داء على إح��دى النقاط
العسكرية في مدخل الحسكة الجنوبي.
وأش��ارت وكالة األنباء السورية إل��ى أن��ه تم
القضاء على عشرات المسلحين غالبيتهم من
جنسيات غير سورية وتدمير  3سيارات مزودة
بأسلحة ثقيلة تابعة لهم.

العدو يتحدّ ث ( ...تتمة �ص)1
لم تنجح إسرائيل في فرض معادلتها ،فسرعان
ما عاودت استهدافها قطاع غزة بالغارات الجوية
والقذائف الصاروخية ،حيث سجل قصف عنيف
استمر لساعات وخ��رق موعد الهدنة الجديدة
التي بدأت عند الثانية ظهر أمس بتوقيت القدس
المحتلة ،عندما استهدفت طائراته الحربية مقرا ً
لألونروا ومنزال ً وسط مدينة غزة ،ما أدى الستشهاد
سيدة وجرح عدد من أبنائها.

وتصير الحاجة إلى ربط مم ّوه باألهداف المعلنة
لك ّل م��ن الطرفين ض���رورة ،ش��رط ع��دم ترتيب
اإلحراج للفريق اآلخر ،لذلك كانت ضمانات جون
كيري مزدوجة في رسالته عن هدنة األسبوع،
فهو يقول لنتنياهو إنّ المفاوضات تهدف إلى
بلوغ مرحلة ال وج��ود لألنفاق والصواريخ في
غزة ،ويقول للفلسطينيين إن المفاوضات لبلوغ
مرحلة تنعم فيها غ��زة بحياة طبيعية يبدأ فيها
اإلعمار ويفك فيها الحصار.
 ردم الفجوة بين الرسالتين المتعاكستينيحتاج وق��ت��ا ً وج��ه��داً ،وت��م��دي��دا ً تدريجيا ً للهدنة
ك�� ّل أرب��ع وعشرين س��اع��ة ،ليقول ك�� ّل ط��رف إنّ
ما هو أكثر من هدنة إنسانية وقف على تحقيق
األه����داف ،ونقطة ال��ب��داي��ة أنّ غ��زة ب�لا صواريخ
وب�لا أنفاق أم��ر ال يمكن تخيّله بال حلول تضع
القضية الفلسطينية بر ّمتها على سكة الح ّل ،مما
يعني أنّ االتفاق سيتض ّمن عنوانا ً سياسيا ً كبيرا ً
يتصل بالح ّل الشامل ،ومن ضمنه وعود بعيدة
المدى لإلسرائيلي بتحقيق طلباته ،كما أنّ القبول
اإلسرائيلي بالمقابل بفك الحصار بعد التصعيد
الكالمي والعسكري ال يبدو سهالً ،خصوصا ً
أنّ المطلب الفلسطيني يجعله مرتبطا ً فورا ً بوقف
ال��ن��ار ،ما يستدعي رس��م إط��ار وسيط بين ح ّل
شامل يعد اإلسرائيلي باألمن النهائي والكامل،
وفي الطريق إليه جملة إجراءات يرد من بينها فك
الحصار ،وسيكون النموذج اللبناني هنا حاضرا ً

مطلبياً ،تابعت هيئة التنسيق النقابية جولتها على الكتل
النيابية من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب ،وزار وفد الهيئة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مجلس النواب،
ناقالً إليه مطالب الهيئة بالعمل على إقرار السلسلة.
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ال��خ��رق «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ق��اب��ل��ه رد م��ن قبل
المقاومة التي استهدفت حشودا ً ومواقع للجيش
«اإلسرائيلي» شرق غزة ،وبدت الهدنة الجديدة
تترنح ،ولم يتوقف القصف لكن وتيرته خفت في
شكل كبير خالل ساعات الهدنة.
وكانت حركة حماس وافقت على هدنة جديدة،
وقالت إنها وبالتوافق مع الفصائل الفلسطينية
وافقت على «تهدئة انسانية» في قطاع غزة لمدة

�إيران وال�سعودية ( ...تتمة �ص)1

وتضيف المعلومات أن هناك غطا ًء وقبوال ً إقليميا ً ودوليا ً
التوجه ،إذ يتوقع أن ينعقد مجلس النواب في جلسة خالل
لهذا
ّ
شهر آب المقبل ،وربما قبل العشرين منه الموعد المبدئي لدعوة
الهيئات الناخبة ،وتقول المعلومات أيضا ً إن هذه الجلسة ستبدأ
باستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في ظل معلومات
تشير للتوصل إلى تسوية لهذا الملف.
ولم يتضح بعد مصير الملف المالي الشامل المتعلق بتداعيات
الصرف غير القانوني السابق وبالتح ّوط للوقت بالنسبة لرواتب
الموظفين ،مع العلم أن هناك مالمح تسوية لهذا الموضوع
ستترجم بمشروع قانون سيُرسل من الحكومة إل��ى مجلس
النواب.

حرب عالمية ( ...تتمة �ص)1
 ...انتصار غ��زة ه��ذه المرة عالمي  -ثقافي
باإلضافة لكونه فلسطينيا ً ومهديا ً لجيل جديد
من حركة المقاومة الفلسطينية قضية وأسلوباً.
وأب��ل��غ خالصة تقدمها تجربة إرادة غ��زة عام
 2014هي أنها أخذت «إسرائيل» إلى مرآة عالمية
تبين بشاعة وجهها ليس فقط منذ نشأتها
كدولة إجالئية عنصرية ،بل أيضا ً منذ أن توسل
مبتدعوها قضية تضخيم المحرقة من أجل تغطية
قتل «إسرائيل» للفلسطينيين .المفكر الفرنسي
غارودي أعرب عن هذا المعنى؛ حتى الكوميدي
األميركي من أصل يهودي جون ستيوارت انتقد
تزييف اإلعالم األميركي الذي يسيطر عليه أبناء

متوز  / 2014العــدد 1546

اربع وعشرين ساعة «استجابة» لطلب من االمم
المتحدة.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في
بيان صحافي «استجابة لتدخل من االمم المتحدة
ومراعاة ألوضاع شعبنا واجواء العيد ،تم التوافق
مع فصائل المقاومة على تهدئة انسانية لمدة
 24ساعة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً» (راجع
التفاصيل في الصفحتين  12و.)13

كما أحبطت وح���دات م��ن الجيش وال��ق��وات
المسلحة محاوالت تسلل مسلحين من «داعش»
إل��ى ق��ري��ة خ��رب��ة ج���دوع ف��ي ال��ري��ف الجنوبي
للقامشلي وأوقعتهم بين قتيل وجريح .وذكر
م��ص��در ف��ي المحافظة أن «وح���دة م��ن الجيش
استهدفت تجمعات اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي ق��رى أبو
القصايب والحارة وشرموخ بالريف الجنوبي
الشرقي للقامشلي وحققت إصابات مباشرة في
صفوفهم».
كما استهدف الجيش السوري سيارات كان
يستقلها مسلحون في ريف الحسكة الجنوبي
وحققت إصابات مباشرة فيها.
ونفذ الجيش السوري سلسلة عمليات في ريف
دمشق ،وأوقعت وح��دات من الجيش العديد من
القتلى بين أفراد المجموعات المسلحة.

تفجير في حمص

على صعيد آخر ،ذكرت وكالة األنباء السورية
«أن إرهابيين فجروا سيارة بيك آب نوع داسيا
في ال��ش��ارع الرئيسي بحي األرم��ن ال��ذي يشهد
عادة حركة نشطة للمارة والسيارات» ،وأضافت
أن «التفجير اإلره��اب��ي أسفر ع��ن استشهاد 7
مواطنين وإصابة  21آخرين بعضهم في حالة
حرجة وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين
وال��م��ن��ازل والمحال التجارية وال��س��ي��ارات في
الحي».
ووصف محافظ حمص طالل البرازي التفجير
بالعمل اإلرهابي الجبان «ال��ذي أدى الستشهاد
وإصابة مدنيين أبرياء ،مؤكدا ً أن هذه األعمال
اإلره��اب��ي��ة ل��ن ت��ن��ال م��ن ص��م��ود السوريين بل
ستزيدهم إص��رارا ً وتضامنا ً مع الجيش العربي

السوري في عملياته لمالحقة اإلرهابيين والقضاء
عليهم أينما وجدوا».
وأصيب مواطنان في اعتداء ارهابي بقذيفتين
صاروخيتين ف��ي ح��ي ال��زه��راء بحمص ،وأف��اد
م��ص��در ف��ي المحافظة ب��أن «إره��اب��ي��ي��ن أطلقوا
قذيفتين صاروخيتين سقطت إحداهما على منزل
أحد المواطنين قرب جامع علي بن أبي طالب في
حي الزهراء بحمص» ،وأدت إلى إصابة مواطنين
اثنين بينما أصابت األخرى مدرسة محسن عباس
من دون وقوع أضرار بشرية.
وذك���رت وك��ال��ة «س��ان��ا» أن��ه ت��م القضاء على
العديد من المسلحين شرق الكورنيش الوسطاني
وشرق دوار المناشر في حي جوبر ،ودمرت لهم
أسلحة رشاشة وذخيرة متنوعة ،في حين دمرت
وح��دات من الجيش مقار لالرهابيين في مزارع
عالية والشيفونية بمنطقة دوما ،وأدت العمليات
إلى مقتل عدد من المسلحين.
وذكرت مراسلة «سانا» الميدانية أنه تم القضاء
على العديد م��ن اإلرهابيين ش��رق الكورنيش
الوسطاني وش��رق دوار المناشر في حي جوبر
ودمرت لهم أسلحة رشاشة وذخيرة متنوعة ،ومن
بين القتلى عبدالرحمن خيتي وعلي عبدالغفار،
في حين تم تدمير أوك��ار لالرهابيين في مزارع
عالية والشيفونية بمنطقة دوما وقضت على عدد
من االرهابيين ودمرت أسلحتهم وذخيرتهم ومن
بينهم مروان شيخ القصير.
واشتبك الجيش مع مجموعات مسلحة جنوب
شرقي المليحة ومن جهة تاميكو لصناعة األدوية
نجم عنها مقتل وإص��اب��ة ع��دد من المسلحين،
وترافق ذلك مع سلسلة عمليات في مزارع بلدة
النشابية ومحيطها في عمق الغوطة الشرقية.

