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{ بيروت - (أ ف ب): حققت قوات النظـام السوري امس األربعاء تقدماً في
قاتلة أسفرت شمال غرب سوريا إثر معارك عنيفـة مع الفصائل اجلهادية وا
ـرصـد الـسـوري عن مـقـتـل نـحـو  30 عـنـصـراً من الـطـرفــ وفق مـا أفـاد ا
حلقوق اإلنسان. وتـواصل قوات النظام عـملياتـها عسكريـة على محاورة عدة
في ريف حمـاة الـشمـالي جـنوب مـحـافظـة إدلب حـديث تـدور معـارك عـنيـفة

يرافقها قصف جوي كثيف.

وقتل خمسة أشخاص بينهم ثالثة
أطـفـال األربعـاء في تـفـجيـر سـيارة
مـفـخـخـة في بـلـدة في شـمـال شرق
ـــرصـــد ســــوريـــا وفـق مـــا أفــــاد ا

السوري حلقوق اإلنسان.
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ووقع الـتـفـجـيـر بـالـقـرب من مـبـنى
الـبــريـد في بــلـدة الـقــحـطــانـيـة في
مـحـافـظـة احلـســكـة الـتي يـسـيـطـر
ــقــاتـلــون األكـراد. وأورد عـلــيــهـا ا
ـرصــد أن "الــتـفــجـيــر وقع أثــنـاء ا
مرور سيـارة عسكريـة" مشيراً إلى
أنه أســــفــــر عن مــــقــــتل خــــمــــســـة

أشــخــاص بــيـــنــهم ثالثــة أطــفــال
وشــخـصـان لـم يـتـمــكن من حتـديـد
هــويــتــهــمــا كــمــا أصــيب آخــرون
بـــجــروح. وأكـــدت وكـــالــة األنـــبــاء
الـسـوريـة الـرسـمـيـة (سـانـا) وقـوع
الـتفـجيـر مـشيـرة إلى "ارتقـاء عدد
مـن الــــشـــهــــداء" مـن دون حتــــديـــد
احلـــصــيـــلــة. ولـم تــتـــ أي جــهــة
الــتــفــجـيــر إال أن تــنــظــيم الــدولـة
اإلسـالمــيـــة يـــتــبـــنى دوريـــاً عـــبــر
حــســابـاتـه عـلـى تـطــبــيق تــلــغـرام
ـنـطـقـة. هـجــمـات واعـتـداءات في ا
وتطاول غالبية االعتداءات عناصر

ـوقــراطـيـة مـن قـوات سـوريــا الـد
حتالف فصائل كردية وعربية. وفي
هجـوم يعدّ بـ األكثـر دموية خالل
اضية قتل عشرة مدني األشهر ا
وسـبـعـة مـقاتـلـ من قـوات سـوريا
ـوقـراطـيـة فـي تـفـجـيـر سـيارة الـد
مـفـخـخـة فـي مـديـنـة الـرقـة (شـمال)
في حزيران. وبـعد إعالنهـا القضاء
عـلى "خالفـة" الـتـنـظيـم في اذار اثر
مـعــركـة في شــرق ســوريـا أعــلـنت
ـوقــراطـيـة بـدء قـوات سـوريــا الـد
مـرحـلـة جـديـدة في قـتـال الـتـنـظيم
الحـقــة خاليـاه الـنــائـمـة تـتـمــثل 

فـي إدلب ومـحـيـطـهــا بـعـد اتـهـامه
الــفـصــائل الـعــامــلـة فــيـهــا بـرفض
"االلـتـزام بـوقف إطالق الـنـار" الذي
أعــلـنت عــنـد دمـشق لــيل اخلـمـيس
اجلـمعـة وبـقصف قـاعـدة حمـيـميم
في مـــحـــافـــظــــة الالذقـــيـــة (غـــرب)
اجملــاورة إلدلب والــتـي تــتــخــذهــا
روســيــا مــقــراً لــقــواتــهــا اجلــويـة.
وكــانت دمــشـق اشــتــرطت تــنــفــيــذ
الـهدنـة بـالـتـزام الـفـصـائل بـتـنـفـيذ
مضمون اتـفاق توصلت الـيه تركيا
وروســـيــــا في أيـــلــــول ونص عـــلى
إقــامـة مــنــطـقــة مـنــزوعــة الـسالح.
وشـهدت مـحافـظـة إدلب ومحـيطـها
وجب هذا االتفاق قبل أن هدوءاً 
تتعرض مـنذ نهاية نـيسان لقصف
شــبه يـــومي من طــائـــرات ســوريــة
وأخــــرى روســـــيــــة لـم يــــســـــتــــثن
ـدارس واألسواق. سـتـشفـيات وا ا
ـقتل أكـثر من وتـسبّب الـتصـعـيد 
ـــرصــــد. كـــمـــا 800 مـــدنـي وفق ا
ـتــحـدة فــرار أكـثــر أحــصت األ ا

من  400ألف شخص.
وأعــــلـن وزيــــر الــــدفــــاع الـــــتــــركي
خــلـــوصي أكــار امـس األربــعــاء أن
ــتــحـدة احملـادثــات مع الــواليــات ا
بهـدف تفـادي تدخل عـسكـري تركي
في شــمــال ســـوريــا جتــري بــشــكل
"إيــجـــابي" وفق مــا ذكـــرت وكــالــة
األناضول الـرسمية لألنـباء. ونقلت
الـــوكـــالــــة عن أكـــار قــــوله "رأيـــنـــا
بارتـياح أن شـركاءنـا اقتـربوا أكـثر
من مــوقــفــنـا. االجــتــمــاعــات كـانت
إيــجــابــيــة وبــنــاءة" فــيـمــا دخــلت
احملــادثـات الـتي تـنــعـقـد في أنـقـرة

يومها الثالث.

بــتــنـــســيق مع الــتـــحــالف الــدولي
بـقـيـادة واشـنـطن. وبـرغم جتـريـده
من مـــنـــاطق ســـيــطـــرته فـي شــرق
سوريا ال يزال التنـظيم ينتشر في
ـمتدة ترامـية ا البـادية الـسوريـة ا
من ريـف حـــمص الــــشـــرقـي حـــتى
احلدود الـعراقـية. ويـؤكد مـحلـلون
وخبراء عسكريون أن القضاء على
"اخلالفة" ال يعني أن خطر التنظيم
قــــد زال مـع قــــدرته عــــلـى حتــــريك
نـاطق التي طُرد خاليا نائـمة في ا
مـــنــــهـــا وانـــطـالقـــاً من الــــبـــاديـــة

السورية.
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ُـطبَق ال وجـود له وإذا كان مـوجوداً فـوجـوده كعـدمهِ بسـبب صـمتهِ ا
وعـجـزه عن إحداث الـتـغـييـر احلـضاري أو بـسـبب مـسايـرته لـلسـلـطة
ـرَّين! هـــذا أفــضل من ال شيء! األســوأ يُــبــررُ أخــطـــاءهــا: أهــونُ الــشـَّ
ا وبِـنا! يـنـتـظـرنـا! الـعـدو الصـهـيـونـي يتـربـَّص! رغم ذلك فـالـسـلـطـة مِـنـَّ
سـيـكون الـغـد أفضل! وأمـام هـذا الضـجـيج يخـرج اإلنـسان الـنـقدي
وحـيـداً يـنَـزَعُ ثـيـابه يـركضُ في الـشـوارع ال يـعرف إلـى أين يـصرخ:
كيف تـدهورت احلضـارة? هل بقيَ من حـضارة العـراق غير الـذكريات

وكتب التاريخ?
الـتـغـيـر الـفكـري واحلـضـاري بـطيء وقـد يـستـغـرق قـرونـاً عـديدة (وال
يـكـاد الـذين يـعـيـشـونه ويـعـاصـرونه يـدركـون آثـاره فلـيس مـن السـهل
فـصل الـنـاس عـمـا ألـفـوا من عـادات وتقـالـيـد ومـا تـوارثـوا من عـقـائد
والـقرآن يـصور ذلك في مـواضع متـفرقـة مـثل قوله تـعالى: " قَـالُوا بَلْ
نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"

البقرة:  . 170
ر ظـهـوره? ألنَّ (ظـهور ـاذا تـأخـَّ أينَ اإلنـسـان (احلـضـاري/ الـنـقدي)? 
اإلنـسـان النـقـدي الذي تـكون بـنـيته مـخـتلـفـة للـغايـة بـالنـسـبة لإلنـسان
الـذي سـبقه) . بـنـيـته احلضـاريـة مخـتـلـفة ال تـتـقبل إال اإلنـسـان الذي
يُـفكـر بغـيره كـما يُـفكـر بنـفسهِ! تـرفضُ إنسـان بالـروح بالـدم نفـديك يا
ُعـمَّمَـة اإلنسـان يَتبَعُ احلقُّ احلق ال وليَّ الدَّمْ! تـرفضُ عَبـدَة األوثان ا
سير ا سَمِع اإلمام عـلي  ـَّ يتبعُ اإلنـسان مهـما كان! وذكرَ الـبخاري (
طلـحة والـزبير وعـائشـة إلى البـصرة بعث عـمار بن يـاسر إلى الـكوفة
ـنـبر يـقـول: إن عائـشـة قـد سارت إلى الـبـصرة ووالـله إنـها فـصـعد ا
لَزوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتالكم ليعلم
عركـة فجلس اإلمام علي يـبكي ثمانية إياه تطيعـون أم هي). وانتهت ا
عشـرَ ألف قـتيل من الـطرفـ وجـاءه احلارث بن حـوط: هل تريـدنا أنْ
ار? فـردَّ اإلمام (يـا حـارث! إنّه مـلـبوس نـظنَّ أنَّ طـلـحـة والزبـيـر في الـنـَّ

عليك إنّ احلقَّ ال يُعرف بالرجال اعرف احلقّ تعرفْ أهله).
طَــرحَ كـانط ثـالثـة أســئــلــة في ثالثــة كـتـب: نـقــد الــعـقـل احملض: مـاذا
عرفـة. نقـد العـقل العـملي: مـاذا أستـطيع أسـتطيـع أنْ أعرف? سـؤال ا
أنْ أفعل? سؤال البراغماتي. نقـد مَلَكَة احلُكم: ماذا أستطيع أنْ أأمَلْ?
سـؤال األنثـروبـولوجـيـا ويأمل اإلنـسـان دوماً أنْ يـعيـشَ حيـاةً أفضل.
وقـبل مـوت كـانط بـأربع سـنـوات كتـب: هذه األسـئـلـة الـثالثـة تـعود إلى

عرفي الثقافي. السؤال الرابع: ما هو اإلنسان? هو احلضاري ا
ـكن أنْ يـعـرفه ويـعـمـله ويـأمـله اإلنـسـان مـرتـبط بـطـبـيعـته ألنَّ كـل ما 
الـبـشـريـة الــتي يـصـنـعـهـا هــو لـنـفـسه. وكـيف يــعـيش اإلنـسـان حـيـاةً
أفضل وهـو يسعى جـاهداً أنْ يـجعلَ غيـرهُ يعـيشُ حياةً أسـوأ بسبب
ـعـرفي: مخـيـلة وفـهم وعقل. لـونه أو قومـيـته أو طائـفـته? هذا الـسؤال ا

عرفة تظهر إلى الوجود بواسطة الفهم. ا
نكر) عروف والنـهي عن ا اإلنسان الـنقدي انطالقـاً من مبدأ (األمر بـا
ـبــدأ الــذي أسَّسَ عــلـيه ـة الــنــاس وخـواصــهم هــذا ا ه إلى عـامـَّ ـوجـَّ ا
عتـزلة أصولهم في الـعصر األموي لـتقصيـرها وانحرافـها ونشروا ا
األسئلة احلاسمـة: هل يجوز استخدام الـسالح ضد السلطة? من هذا
الــســؤال انــطــلقَ اخلـــوارج في حــروبــهم. واشــتــرطَ عــمــرو بن عــبــيــد
الستـخدام القـوة ضد السـلطـة مبدأ الـقدرة لئال تـطول احلرب األهـلية
ويـفـتـ النـاس عن ديـنـهم ومـصـاحلهم وجـاء رأيه بـعـدمـا عـاينَ بطش
السـلـطـة بـالثـوار. وكل ثـورة سـيـاسـية ال بـدَّ أنْ تـسـبـقهـا ثـورة فـكـرية
مارستـها عنفـاً رمزياً ضد الـسلطة: تبدأهـا النخبـة 
زهـدهم مـقـابل ترف الـسـلـطـة عدالـتـهم مـقـابل ظلم
الـسـلطـة آمـال احلريـة مـقابـل استـبـداد السـلـطة
حتـريض النـاس بـبث روح النـزعـة الثـوريـة سواء

سَلباً بعدم التعاون أو إيجاباً بحمل السالح. 

دعو (حـجي حمـزة الشمـري).. يرسم لـنفسه لسـنوات طويـلة .. كـان ا
خططا عجيبـة .. يهندم نفسه  ويجـمل احاديثه .. ويلتقي بهذا وذاك 
ـتلك احلـنان تارة اخـرى.. الى ان اكتمل تـلك السلـطة تارة  و ن 
سؤول من اخلط االول.. فظهر  مع جدار الصور في بيته مع اغلب ا
احلـاج االول قـويـا.. ومـع صـاحب الـيــد الـطـولى مــهـيـمـنــا.. ومع قـائـد
اجلـنـدرمـة صـلـبـا. وعـنـدمـا اكـتـمـلت الـعـدة .. وادى الـعـمرة  واصـبح
شـخـصـيـة اجـتـمـاعـيـة .. تـشـعـبت عالقـاته وكـثـرت أوصـافه واصـبح
ـا مـنـعمـا) مـثل بـيـرق الـعراق.. حـتى نـزل الى الـسـاحة مـطـمـئـنا (سـا
فـانفـتـحـت أمـامه أبـواب الـسـلطـة والـعـزة.. عـنـدهـا حـصل عـلى الـلـقب
ـقـدس (حــاج .. وبـاج  .. وصـاحب مــزاج).. ويـاگـاع تـرابچ الــثالثي ا

كافوري.
اي واحلمزة..  فهـذا احلمزة مخلـوق عجيب غريب.. يتـغدى مع النظام
والـقـائـد الـعـام ويـتـعشـى مع احلشـد بـانـتـظـام   ويـزور  اهل الـطـاعة
والـصــيــام.. وال يــنـسى ســهــراته ومــجـونـه مع اهل الــكـيـف والـود في
اطــراف الــلــيـل حــيث الــهــدوء والــوئــام.. الـى ان صــار اســمه عالمــة
وجتـاهـله  مالمـة..  وانـفـتحت أبـواب الـنـعـمـة له من حـفالت وسـهرات

وسياحة وسفرات ومقابالت وطفرات.
كـان يكـرم.. فـصار هـو الذي يـكـرم كان يـخشى الـنـاس  فأصـبح هو

الوسواس اخلناس الذي يوسوس في صدور الناس.
نتفع في اجلوامع وتمضي  االيام والسنـ .. فاذا  بحمزة  يقـابل ا

واحلسينيات  نهارا ويسهر في صاالت الروليت و اخلمرة  ليال.
وال تـنـسـوا.. ان حلـمـزة مـوكـبـا وحـمـايـة وأسـلـحـة وشـبـكة عـالقات

وسطوة وجوالت.
وفـجـأة.. يـصـدر  القـائـد الـعـام  امرا بـإلـقـاء الـقـبض علـيه.. فـتـتـحرك
جحـافل احلشـد  الشـعبي.. وتداهم أوكـاره.. وتدمـر زجاجـات خمره..
وتــدوس عـــلى رأسه.. وتـــنــهــال الـــبــرقـــيــات مــهـــنــئـــة بــهــذا الـــنــصــر
ومسات. وبقات وا اط اللثام عن اكبر شبكة للمخدرات وا العظيم..و
قـدام)  سيتم تهريبه في يوم من ولكن ال تفرحوا كثـيرا.. فان (حمزة ا
االيـام في وسط الظـالم الى جزيـرة نـائيـة كي يـنعم بـاالمـان واالمان 

ليارات الصحاب النفوذ والعرفان. مكافأة جلمعه ا
هم  يا سادتي..سوف لن يقدم  الى محكمة علنية.. وا
تهم هنـا (احلمزويون) واحتداهم ان فعلـوا.. الن ا
ـشـهد جـميـعـهم  بـاصلـهم  وفـصلـهم.. كـما ان ا
ـفــجـوع.. اليـتـحـمـل اكـثـر من فـصل الــسـيـاسي ا

واحد.. لهكذا  مسرحية  هزيلة..
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الكهـرباء جلنـوب شرق تركـيا.وكان
الــــرئـــــيس الـــــتـــــركي رجب طـــــيب
أردوغان قد ذكر في وقت سابق من
الـعـام اجلـاري أن بالده سـتـبـدأ في
ملء خــزان الــســد في حــزيـران أي
اء بعـد عام من قـيامـها بـاحتـجاز ا
ــدة وجــيـزة خــلـف الـســد. وكــانت
ياه في تركـيا قـد أوقفت احـتجـاز ا
ذلك الـوقت بعـد شـكوى الـعراق من
ــائــيـة في انــخـفــاض الــتــدفـقــات ا
منتصف الصـيف.ويقول العراق إن
ـيـاه لديه الـسـد سـيـؤدي إلى شح ا
ألنه ســــيــــقــــلل الــــتــــدفق فـي أحـــد
الـنـهــرين الـلـذين تــعـتـمـد عــلـيـهـمـا
الـبالد في مـعـظـم احـتيـاجـاتـهـا من
ــاء. ويـحـصل الـعــراق عـلى نـحـو ا
ـياه 70 ـئة من إمـداداته من ا في ا
من الــــدول اجملـــاورة خــــاصـــة من
خالل نــهـري دجــلــة والـفــرات عــبـر

تركيا.

الـــــشـــــهــــر مـــــقـــــارنـــــة بـــــاالعــــوام
الــســابــقـة).وبــحــسب الــبــيــان فـإن
ـــائــــيـــة هـي الـــتي ــــوارد ا وزارة ا
(طــلــبت من اجلــانب الــتــركـي مــنـذ
شـــهـــر كـــانــون الـــثـــاني من الـــعــام
لء سـد الــيـسـو). احلــالي  الـبــدء 
وفي الــشــأن نـــفــسه كــشــفت صــور
لألقــمــار الــصــنـاعــيــة عن مــفــاجـأة
تـركـيـة في سـد إلـيـسـو. وقـال نـائب
اني ونشطـاء إن تركيا بدأت في بر
ملء خـــزان ســـد ضـــخـم لـــتـــولـــيـــد
الـــكــهـــربــاء عــلـى نــهــر دجـــلــة رغم
احـــتــجـــاجـــات من أن مـلء اخلــزان
سـيــشــرد اآلالف في تــركـيــا ويــهـدد
ـياه عـند مـجرى الـنهر بنـقص في ا
فـي الـعــراق.وقـالــوا نــقال عن صـور
يـاه بدأت لألقـمار الـصـناعـيـة إن (ا
تـتــجـمع خــلف ســد إلـيــسـو) وهـو
مـشـروع اسـتـمـر الـعـمل فـيـه عـقودا
ويهدف لـتوليد  1200ميغاوات من
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ــــائــــيـــة ــــوارد ا طـــمــــأنت وزارة ا
واطنـ بشأن بدء تـركيا ملء سد ا
إلــيــسـو الــواقع عــلى مــجــرى نــهـر
دجلة أحـد روافد العـراق مؤكدة ان
ـــائي لــهــذا الــعــام جــيــد اخلــزين ا
ـائـية ويـؤمن جـميع االحـتـيـاجات ا
.وقـالت في بـيـان ـوسـمـ مـقـبــلـ
امس (تداول عدد من وكاالت االنباء
ومواقع التـواصل االجتمـاعي انباء
عـن بــدء اجلــانب الــتــركي ملء ســد
ـائـية وارد ا الـيسـو وتـود وزارة ا
ـواطـنـ بـأن اخلـزين ان تـطــمـئن ا
ائي لهذا العام جيد ويفي بتأم ا
ائـيـة الغراض كـافـة االحتـيـاجـات ا
الـــزراعـــة والـــشـــرب والـــصـــنـــاعـــة
والــبـــلـــديـــات والغــراض الـــبـــيـــئــة
) مـشـيرة الى لـلـموسـمـ الـقادمـ
ــائـيــة لـنــهـر دجــلـة ان (الـواردات ا
ـعــدالت الـسـنــويـة في هـذا تـفـوق ا
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ونــصـب نـشــرات زيــنــة في عــدد من
التقاطعات الرئيسة). وأشار الى ان
ـسـتـوى يتم (هـنـاك تـنسـيق عـالي ا
بـــ مـــديـــريـــة احلـــراســـات واألمن
الــتـــابــعــة ألمــانـــة بــغــداد و قــيــادة
عمليات بغداد لـتأم احلماية لهذه
األمــــــاكن طــــــوال أيــــــام االعــــــيــــــاد

ناسبات الوطنية).  وا
وفتحت أمانـة بغداد شارعـا حيويا
في مـنــطـقــة الـيــرمـوك مـغــلـقــاً مـنـذ
وذكـــر بـــيـــان ثـــان امس ( .2005
رفع الكتل الكونكـريتية وفتح شارع
ضـــمن حي 616ضــــمن احملـــلـــة  6
ــذكـورة الـيــرمــوك ويـربـط احملـلــة ا
بـاألربـع شـوارع بــعــد اســتــحــصـال
وافقات االمنـية الالزمة وبإشراف ا
مكتـب ام بغـداد واجلهد اآللي في
ــــنـــصــــور). وأشـــار الى بــــلـــديــــة ا
الكـات الـبـلـديـة بـحـمـلة (مـبـاشـرة ا
غلق منذ لتنظيف وتأهـيل الشارع ا

سنة 2005  . 

أماكن سياحية وترفيهية جديدة في
الـــعــاصـــمــة. وذكـــر بـــيــان امس ان
ـرافق الــسـيـاحــيـة والــتـرفـيــهـيـة (ا
التابعة المانة بـغداد ال سيما متنزه
الـــزوراء وسط الــعـــاصـــمــة بـــغــداد
وحدائق كورنيش االعـظمية وشارع
ـــتـــحف الـــبـــغــدادي ابي نـــؤاس وا
اصــبـحت جـاهـزة إلســتـقـبـال األسـر
الــبــغـداديــة والــوافــدين مـن جـمــيع
مــحـافــظـات الــبالد طـوال ايــام عـيـد

بارك).  االضحى ا
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واضـاف ان (االمـانة هـيـأت عـشرات
ـتــنــزهــات في مـخــتــلف الــقـواطع ا
الــبـــلـــديــة وجـــهــزتـــهـــا بــاأللـــعــاب
واخلـدمــات الـضــروريـة إلســتـقــبـال
الـعـوائـل في ايـام الـعـيـد الى جـانب
اضافـة اماكن ترفـيهيـة جديدة مـنها
نـطقـة الكـاظمـية متـنزه  14تمـوز 
نـطقـة الشعب الى ومتـنزه سـومر 
جـــانب تـــزيـــ عـــدد مـن الـــشــوارع

واطن وحرصا منها على سالمة ا
تــنــظـيـم الــعـمـل). ودعت احملــافــظـة
ـاليـة واخلزيـنـة الى (حتمل وزارة ا
مـســؤولـيــاتــهـا وان تــقـوم بــتـوزيع
ـتـقـدم جـغـرافـياً عـلى مـنـاطـقهم ا
دارس كأن يـكون في الـتربـيات او ا
او موسسة السجناء او الشهداء او
حتى اعتمـاد االستمارة اإللـكترونية
لــلـــتــخــفـــيف من الــضـــغط والــزخم
ــوظـــفـــ ودائــرة احلــاصـل عــلـى ا
الـــتــــعـــويــــضـــات ,وتـــمــــديـــد مـــدة
ــراجـعـات لـلـمـواطـنـ الى نـهـايـة ا
ـــوظــفــ الــشـــهــر وزيـــادة اعــداد ا
الستقبالهم وتوفير احلماية األمنية
واالهــتـــمـــام بـــذلك واحلـــرص عــلى
اعـــتــــمـــاد الــــضـــوابـط وتـــســــهـــيل
اإلجـراءات من الـدوائـر ذات الـعالقة
لــــغـــــرض انــــســــيــــابــــيــــة الــــعــــمل
ـراجعـات). واكمـلت امـانة بـغداد وا
استعداداتها لتقد اخلدمات طوال
ايــام عـيــد االضـحى وأكــدت إضـافـة
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أصـدرت مـحافـظـة بـغداد تـوضـيـحا
بـــشــــان الـــزخم احلــــاصل بـــأعـــداد
ـفــصـولــ ســيـاســيـا ـراجــعــ ا ا
الية خلزينة بغداد التابعة لوزارة ا
في دائــرة الـتــعــويـضــات الــتـابــعـة
لـلـمـحـافـظـة.  وقالـت في بـيان امس
ان (مـحـافظ بـغـداد فالح اجلـزائـري
يتـابع بقـلق الزخم الـكبـير احلاصل
ـفصول سـياسيا للمـراجع من ا
الية خلزينة بغداد التابعة لوزارة ا
وغـيــاب الــتــنـظــيم واالكــتــظـاظ في
دائرة التعويـضات) مبينة ان (دور
مـحـافـظـة بـغـداد هـو مـسـانـد لـعـمل
خزيـنـة بغـداد حيث تـشغل االخـيرة
مـقـرا لــهـا في دائــرة الـتـعــويـضـات
ـنطـقـة السـنك وتـستـضيـفـها مـنذ
عـام 2012). واكــدت انه (في حــالـة
اسـتمـرار الـوضع عـلى ما هـو عـليه
فــان احملـافـظــة سـتـضــطـر الى غـلق
دائــرة الـتـعـويـضــات لـلـحـفـاظ عـلى
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مراجعون على شباك خزينة بغداد

ـــــــرصــــــد الـــــــســــــوري أن وأورد ا
"سـيـطـرت قـوات النـظـام عـلى قـرية
األربــعــ وبــلـــدة الــزكــاة في ريف
حـمــاة الـشــمـالـي" مـشــيـراً إلى أن
عارك العـنيفة منـذ مساء الثالثاء ا
أســفــر عن مــقــتل  18عــنــصــراً من
الفصائل بينهم  13جهادياً فضالً
عن عشرة عناصـر من قوات النظام
ــوالـ لــهـا. وبـاتت ـسـلــحـ ا وا
قوات النـظام على بـعد كيـلومترات
قــلـيــلـة من بــلـدة الــلـطــامـنــة أبـرز
الــبـلــدات الــواقـعــة حتت ســيــطـرة
الـفــصـائل في شـمـال حـمـاة. وأفـاد
اإلعالم الرسمي األربعاء بدوره عن
صـد قـوات الـنـظـام لــهـجـوم شـنـته
الــفـصـائل لـيل الــثالثـاء في شـمـال

حماة. 
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ونــقــلت وكــالــة األنــبــاء الــســوريـة
الـــرســمـــيـــة (ســـانـــا) عـن مـــصــدر
عـسـكـري قـوله "قـامت الـتـنـظـيـمات
اإلرهابـيـة في ريف حمـاة الشـمالي
ــسـلــحـ بـزج أعــداد كـبــيـرة من ا
ـفــخـخـة وشن هـجـوم والــعـربـات ا
عـلـى اجتـاه الـزكـاة- حـصـرايـا مـا
اضـطـر قـواتـنـا الـعـامـلـة هنـاك إلى
االنــســحــاب من بــعض مــواقــعــهـا
ــصــدر أن ـــتــقـــدمــة". وأضـــاف ا ا
القوات احلكومية تمكنت الحقاً من
"صـــد الـــهـــجـــوم واالنــــتـــقـــال إلى
ـعاكس". وتـسيـطر هـيئة الهـجوم ا
حتــريــر الــشــام (جــبــهــة الــنــصـرة
ــنـطـقــة. وتـتـواجـد سـابـقــاً) عـلى ا
فـيـهـا فصـائل اسالمـيـة ومـعـارضة
. واســـتــــأنف اجلـــيش أقل نــــفـــوذاً
الـسوري اإلثـن عـملـياته الـقتـالية


