18
العالم

الخميس  16تموز  2015العدد 2642

◄ وفيات ►

العراق

استكمال محاصرة الفلوجة...
وتقدم في الرمادي
تــواصــل الـقــوات العراقية مدعومة من
قـ ــوات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» والـعـشــائــر
تقدمها في الرمادي ،في وقت تستكمل
فيه حصارها مدينة الفلوجة القريبة
مــن العاصمة بـغــداد .فبعد يــومــن من
انـطــاق العمليات العسكرية لتحرير
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،أع ـل ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات
املـشـتــركــة أن «أف ــواج مـغــاويــر الشرطة
االتـحــاديــة تمكنت مــن تطهير منطقة
امل ـض ـيــق ف ــي ال ـخــالــديــة م ــن عـصــابــات
داع ـ ـ ــش» ،وأضـ ــافـ ــت« :أنـ ـش ــأت قــوات ـنــا
األم ـن ـي ــة خـ ـط ــوط ص ــد م ـت ـق ــدم ــة ،بـعــد
هجوم منظم ّ
تكبد خالله العدو خسائر
ُ
كبيرة وأجبر ما بقي منه على الفرار».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة إلـ ـ ــى أن «ط ـ ـيـ ــران
الجيش العراقي نفذ تسع طلعات على
قــواطــع الـعـمـلـيــات كــافــة إلس ـنــاد تقدم
محاور تحرير األنبار ،فيما نفذ طيران
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ســت طـلـعــات جوية
ع ـلــى م ـنــاطــق الـ ــرمـ ــادي ـ ـ ـ الـ ـبـ ـغ ــدادي ـ
الكرمة ،وكانت النتائج قتل  19إرهابيًا
ً
وتدمير موقع دفاعي ،فضال عن قصف
م ـخــزن وتــدم ـيــر ه ـمــريــن (مــرك ـبــة دفــع
رباعي) اثنني للعصابات اإلرهابية».
في الوقت نفسه ،أوضح رئيس اللجنة
األمـنـيــة فــي مـجـلــس ق ـضــاء الـخــالــديــة،
إبراهيم الفهداوي ،أن «القوات األمنية
تـ ـتـ ـق ــدم ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي مـ ـع ــارك
تطهير الـقــاطــع الـشــرقــي لـلــرمــادي في
م ـن ـط ـقــة ح ـص ـي ـبــة والـ ـ ـط ـ ــوك 12( ،كـلــم
شــرقــي ال ــرم ــادي)» ،مشيرًا إلــى «مقتل
الـعـشــرات مــن تنظيم داع ــش وخسائر
ف ــادح ــة ب ــال ـع ـج ــات وت ــدم ـي ــر خ ـطــوط
دفاعاتهم األمامية» .وكشف الفهداوي
في حديث صحافي ،أن «األيــام القليلة
املقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في معارك
التطهير في القاطع الشرقي للرمادي
ومحيطها ،مع استقرار الوضع األمني
في قضاء الخالدية».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ك ـ ـشـ ــف م ـص ــدر

وصل المزيد من التعزيزات العسكرية والقتالية إلى حدود الفلوجة (أ ف ب)

فــي ق ـيــادة عـمـلـيــات األن ـب ــار ،أم ــس ،أن
«تـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـكــريــة وق ـت ــال ـي ــة تـضــم
دروعًا ودبابات وسالح مدفعية قادمة
من قاعدة الحبانية وصلت إلى حدود
مــدي ـنــة ال ـف ـلــوجــة بــال ـقــرب م ــن مـنــاطــق
الحالبسة واملشاهدة ومحطة القطار،
اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـتـطـهـيــر ال ـق ــاط ــع ال ـغــربــي
للمدينة من عناصر داعــش» ،مبينًا أن
«ه ــذه الـتـعــزيــزات تضم ثــاثــة أف ــواج».
وأضاف املصدر في حديث ألحد املواقع
امل ـح ـل ـي ــة ،أن «ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات األم ـن ـي ــة مــن
الجيش والشرطة تحاول عزل الفلوجة
عن الــرمــادي من املحيط الشرقي ،ملنع
إيصال الدعم واملساندة منها وإليها».
كذلك أوضح املتحدث العسكري باسم
«كتائب حــزب الله» ،جعفر الحسيني،
أن الـتـقــدم بــاتـجــاه الـفـلــوجــة ال يــواجــه
أي مشكلة عسكرية ،وهو «يسير وفق
الخطة األمنية التي وضعتها مركزيًا
قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي وال ـ ـقـ ــوات
األمنية» .وأضاف الحسيني أن «قوات

ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي وال ـ ـق ـ ــوات األم ـن ـي ــة
ح ــددت م ـســارات العمليات العسكرية
فــي الــرمــادي والفلوجة التي ال تشمل
مــركــزي املــديـنـتــن فـقــط ،وهــي ستبقى
فــي ط ـ ّـي الـكـتـمــان حـتــى تـكــون مباغته
للعدو لنحقق انتصارات سريعة بأقل
الخسائر» .كذلك أعلنت قيادة عمليات
بـغــداد تطهير املنطقة املـحـصــورة بني
ج ـســر ال ــذي ـب ــان وج ـســر ع ـبــاس جميل
فـ ــي ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات،
غرب بغداد .إلى ذلــك ،أعلن قائد القوة
الـجــويــة الـعــراقـيــة ،الـفــريــق الــركــن أنــور
ح ـم ــة أمـ ـ ــن ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أن
ط ــائ ــرات «أف  »16ال ـت ــي وص ـل ــت قبل
يــومــن إل ــى ال ـع ــراق بـ ــدأت أم ــس أول ــى
ط ـل ـعــات ـهــا ال ـتــدري ـب ـيــة داخ ـ ــل األج ـ ــواء
املحلية ،مؤكدًا أنها «ستكمل خالل أيام
عمليات املسح واالطــاع على األجــواء
ال ـعــراق ـيــة لـتـبــاشــر تــوج ـيــه ال ـضــربــات
الجوية ملواقع داعش».
(األخبار)
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باسمه تعالى
للضلع املكسور ينده وجع الكون
لجرح ٍّ
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للنور االتي يحمل خبزا وسالما
ذكرى اربعني
يصادف نهار اليوم الخميس
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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.
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ّ
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«الكورنيت» مجددًا في سيناء...
وإحباط هجوم انتحاري على طريق القاهرة
قــال الجيش املـصــري إنــه أحبط هجومًا «إرهــابـيــا» بسيارة
مفخخة ،يوم أمس ،على تمركز لقواته ،وتحديدًا على طريق
يقع شرقي القاهرة ،وهــو هجوم نــادر على القوات املسلحة
خارج نطاق شبه جزيرة سيناء وشمالها.
وقال املتحدث العسكري العميد محمد سمير ،في بيان ،إن
القوات املسلحة نجحت صباحًا في «إحباط محاولة هجوم
إرهــابــي بـسـيــارة مفخخة على أحــد الـتـمــركــزات العسكرية
بطريق القطامية ـ السويس» املؤدي إلى القاهرة .وأضاف في
ـان ،نشر في وقــت الحــق ،إن عربة نقل بيضاء اللون
بيان ثـ ٍ
حاولت «اختراق االرتكاز األمني فأطلقت النيران التحذيرية
في الهواء إليقافها ،ولم يمتثل قائد العربة للتحذير ،فجرى
التعامل معها بنيران القوات» ،مشيرًا إلى أن ذلك أسفر عن
انفجار السيارة ومقتل قائدها من دون حدوث خسائر في
صفوف القوات .وتابع سمير« :بالفحص املبدئي ،تبني وجود
آثار ملادة تي إن تي املتفجرة بكمية أكبر من نصف طن».
وفي وقت الحــق ،أعلن تنظيم «واليــة سيناء» املوالي لتنظيم
«داع ـ ــش» مـســؤولـيـتــه ع ــن م ـحــاولــة ال ـه ـجــوم ف ــي ب ـيــان على
«تــويـتــر» ،وقــال إن ذلــك جــرى فــي منطقة جبل الجاللة على
طــريــق القطامية ـ ـ الـعــن السخنة .وزعـمــت الجماعة حــدوث
«خـســائــر كـبـيــرة» فــي صـفــوف الـجـنــود ،لكن بـيــان املتحدث
الـعـسـكــري نـفــى وق ــوع أي إصــابــات أو خـســائــر بــن الـقــوات
املسلحة .كما نشر «والية سيناء» صورتني للعربة ،إحداهما
قبل تفجيرها واألخــرى لحظة انفجارها وكانت تسير على
الطريق الصحراوي وهو شبه خاو ،ولم يظهر في الصورتني
أي وجود لقوات.
وفي بيان التنظيم ،ادعى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي
جرى استهدافه امس كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها
ستة مسلحني في منطقة جبل الجاللة بالصحراء الشرقية
العام املاضي.
وي ــوم األح ــد املــاضــي ،قــال املتحدث العسكري إن العمليات
العسكرية التي ينفذها الجيش في شمال سيناء أسفرت عن

مقتل « 252إرهابيًا» منذ األول من تموز حتى الحادي عشر
من الشهر الجاري.
وبالحديث عن سيارة مفخخة خــارج حــدود سيناء ،يجدر
التذكير بأنه فــي أواخ ــر حــزيــران املــاضــي ،قتل النائب العام
ه ـشــام بــركــات ج ــراء انـفـجــار س ـيــارة مـلـغــومــة بـمــوكـبــه في
القاهرة .ويــوم السبت املاضي أيضًا ،قتل شخص وأصيب
ع ـشــرة أش ـخــاص عـنــدمــا انـفـجــرت س ـيــارة أم ــام القنصلية
اإليطالية وسط القاهرة .وتبنى «والية سيناء» الهجوم الذي
ألـحــق أضـ ــرارًا بــالـغــة بمبنى القنصلية وأثـ ــار م ـخــاوف من
إمكانية أن تفتح جبهة جديدة ضد األجانب.
ُ
في الوقت نفسه ،قتل عريف في الجيش وأصيب جنديان في
هجوم تبناه «واليــة سيناء» على دبابة جنوب مدينة الشيخ
زويــد في شمال سيناء .وقــال «واليــة سيناء» إنــه استهدف
الدبابة بـصــاروخ موجه مــن نــوع «كــورنـيــت» ،كما استهدف
تفجير آخــر جــرافــة وشاحنة عسكرية كانت تحمل دبابة،
وهــذا هو االستخدام الثاني البارز لهذا النوع من الصواريخ
منذ هجمات «األربعاء الدامي» قبل أسبوعني.
وقالت مصادر إن طائرات حربية شنت فجر أمس غارات على
أهداف مجهولة قرب منطقة القسيمة وسط سيناء ،وأطلقت
ثالثة صواريخ أحدثت انفجارات قوية .وأوضحت املصادر
أن اشتباكات عنيفة تدور بني قوات الجيش ومسلحني قرب
الكمني الجديد الذي نصب جنوب رفح.
إل ــى ذل ــك ،ق ــررت الـحـكــومــة املـصــريــة خـفــض ســاعــات حظر
الـتـجــول امل ـفــروض فــي عــدد مــن مناطق شـمــال سـيـنــاء ،ملدة
ساعة واحدة ،في أول أيام عيد الفطر ،الذي يحل غدًا أو بعد
غ ــد .وكــانــت وزارة األوقـ ــاف فــي شـمــال سـيـنــاء قــد خاطبت
رئاسة مجلس الوزراء بشأن صالة العيد ،تضمنت اقتراحًا
بإلغاء الحظر في ليلة العيد ألداء الصالة ،فجاء قرار رئيس
الوزراء ،إبراهيم محلب ،بإنهاء الحظر في الخامسة صباحًا
بدال من السادسة.
(األخبار ،رويترز ،األناضول)
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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
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ـ
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ـ
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ـ
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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
مار يوسف ،املطيلب يومي الخميس
والجمعة في  ،16و 17تموز 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
الـ ـس ــادس ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي كـنـيـســة
مار يوسف ،املطيلب ومن ثم يوارى
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.

