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النظام السوري يعترف بـ »تطهير« منطقة احلصوية.. واملعارضة تتهمه بارتكاب مجزرة في مخيم احلسينية بدمشق

مخاوف من عملية كبرى بعد إغالق حمص والطائرات تقصف مراكز توزيع الغاز
»ش����ام« وفي ري����ف حلب 
الثقيلة  قصفت املدفعي����ة 
مدين����ة الس����فيرة وبل����دة 
الدويرينة. وبث ناشطون 
صورا جلثث مدنيني قتلوا 
ف����ي القصف عل����ى مدينة 

السفيرة.
 أم����ا في درعا فقد جتدد 
القصف العنيف من الطيران 
احلربي عل����ى مدينة بصر 
احلرير التي شهدت أطرافها 
اشتباكات عنيفة. كما شنت 
قوات النظام حمالت اعتقاالت 

في بلدة سحم اجلوالن.
 وفي ريف إدلب قصف 
الطيران احلربي قرية سرجة 
بجبل الزاوية وعلى املنطقة 
النعمان  الواقعة بني معرة 
وقرية حنتوتني وعلى قرية 
جديدة بريف جسر الشغور 
وف����ي دير ال����زور قصفت 
راجمات الصواريخ واملدفعية 
الثقيلة معظم أحياء مدينة 
دير الزور وسط اشتباكات 
عنيفة في شارع بورسعيد 

وعدة أحياء باملدنية.
وقصف الطيران احلربي 
على مدينة البوكمال وقصف 
باملدفعية الثقيلة على بلدة 
اخلريط����ة. من جهة أخرى 
وقعت اشتباكات بني اجليش 
احلر وميليش����يات كردية 
تابعة جلزب العمال ال� »بي 

كي كي« في راس العني.
وقال نشطاء ان اجليش 
احلر متكن من تدمير مبنى 
مدرسة الشمالية اجلديدة 
الذي كان يتجمع فيه اكثر 
من 100 عنصر من احلزب في 
حي اخلزان في راس العني 

ومت قتلهم جميعا.
وقال النشطاء ان تعزيزات 
من ميليشيات كردية وصلت 
ملس����اندة عناص����ر ال� »بي 
كي ك����ي« من القامش����لي. 
واتهموا املخابرات السورية 
باالنضمام إليهم ضد مقاتلي 

اجليش احلر.

 على صعيد آخر، شنت 
قوات النظ����ام حمالت دهم 
واعتقاالت في مناطق القنوات 
وقبر عاتكة وشويكة بدمشق 
انتشار أمني كثيف  وسط 
كما جتدد القصف باملدفعية 
الثقيل����ة على ح����ي مخيم 
اليرم����وك وأحياء دمش����ق 
اجلنوبية، بحس����ب شبكة 

شام االخبارية.
هذا وقال نشطاء ان سيارة 
مفخخة انفجرت في منطقة 
الزاهرة وقد تبني أنه بالقرب 
من مدرسة حسان بن ثابت 

في الزاهرة القدمية.
وقصف الطيران احلربي 
مدن وبلدات عربني ويبرود 
الش����ام وداريا  ومعضمية 
واملليح����ة وع����دة مناطق 
بالغوطة الشرقية كما جتدد 
القصف باملدفعية على بلدات 
بيت س����حم وعقربا ويلدا 
وسط اشتباكات عنيفة في 
محيط إدارة الدفاع اجلوي 
باملليحة وأط����راف مدينة 
داريا وبلدات بيت س����حم 

وعقربا.
النش����ط������اء  واته����م 
الق����وات  والتنس����يقيات 
النظامية بارتكاب مجزرة 
جديدة في مخيم احلسينية 
في ريف دمشق جراء القصف 
بطيران املي����غ على منازل 

املدنيني.
وبث ناشطون تسجيالت 
تظهر »حجم الدمار وانتشال 
جث����ث الش����هداء من حتت 
االنق����اض«. وفي الغضون 
قص����ف الطي����ران احلربي 
العنقودية على  بالقناب����ل 
اللطامن����ة بريف  مدين����ة 

حماة.
 هذا ووقعت اشتباكات 
ب����ني اجليش احلر  عنيفة 
النظ����ام في حي  وق����وات 
الليرم����ون بحلب ومحيط 
مبن����ى فرع األم����ن اجلوي 
بجمعية الزهراء. بحس����ب 

»مت توثيق اس���ماء ثمانية 
منهم«.

الى ان »بعض  واش���ار 
الش���هداء احرق���وا داخ���ل 
منازله���م، وبعضه���م قتل 
بالسالح االبيض«. وأوضح 
مدير املرصد رامي عبدالرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة 
العملية  ان  ب���رس  فرانس 
»استمرت من صباح الثالثاء 
حتى صباح االربعاء«، وان 
املعلوم���ات تفيد عن »دفن 
غالبي���ة الش���هداء ام���س« 

االول.
الرواية الرسمية للهجوم 
قدمته���ا صحيفة »الوطن« 
القريبة م���ن نظام الرئيس 
بشار االسد أمس واعتبرت ان 
»وحدات اجليش )النظامي( 
حققت تقدم���ا ملحوظا في 
الري���ف احلمص���ي، حيث 
طهرت قريت���ي احلصوية 
والدوير وبساتينهما املمتدة 
من مطعم ديك اجلن وحتى 
حتويلة حم���ص حماة من 

املسلحني«.
وأوض����ح عبدالرحم����ن 
ان املنطقة تضم نحو ألف 
نازح من املدينة التي تفرض 
النظامية حصارا  الق����وات 
على عدد م����ن احيائها منذ 
اشهر، ناقال عن ناشطني في 
املنطقة قولهم انها »خالية 

من املقاتلني املعارضني«.
وانتقد املرصد »الصمت 
الدولي عل����ى ما يجري في 
حمص من حصار وتدمير 
ألحيائها منذ أشهر وارتكاب 
املجازر فيها بشكل مستمر 
ون����زوح معظم س����كانها 
والقصف املستمر لريفها«.

ودع����ا املفوضية العليا 
حلقوق اإلنسان التابعة لألمم 
الى إرسال »فريق  املتحدة 
حتقيق دولي في شكل عاجل 
الى مدينة حمص للتحقيق 
فيما يجري فيها من مجازر 

وتهجير ألهلها«.

وكان نشطاء آخرون اكدوا 
ان عدد ضحايا املجزرة جتاوز 
160 شخصا مت تعذيبهم وقطع 
رؤوس بعضه���م وتعليقها 
على االشجار إضافة الى حرق 

عوائل بكاملها.
 وحتدث املرصد في بيان 
عن »معلومات تفيد بارتكاب 
النظ���ام الس���وري مجزرة 
جديدة ي���وم الثالثاء ذهب 
ضحيتها نحو 106 سوريني 
بينهم نساء وأطفال«، مشيرا 
الى انهم سقطوا »اثر اقتحام 
القوات النظامية لبس���اتني 
احلصوية الواقعة بني الكلية 
احلربية وحاجز ديك اجلن 
الى  واملنطق���ة الصناعية« 

الشمال من مدينة حمص.
وأوض���ح ان م���ن ب���ني 
الضحاي���ا عائلة مؤلفة من 
14 شخصا بينهم ثالثة اطفال، 
إضافة الى عائلة من 32 فردا 

واحلميدي���ة ومعظم أحياء 
حمص القدمية احملاصرة.

وبعد استهداف طائرات 
النظ���ام للمخابز ومحطات 
توزيع الوقود قصف طيران 
امليغ جتمع���ا لألهالي وهم 
يحاولون جلب الغاز من أحد 
مراكز التوزيع وقام بتدمير 
مبنى كامل مؤلف من أربعة 
طوابق ببل���دة الغنطو في 
ريف حمص الشمالي، بحسب 

جلان التنسيق.
الطيران  وامتد قص���ف 
احلربي إلى مدينة الرسنت. 
وف���ي تفاصي���ل مج���زرة 
اك���د املرصد  احلصوي���ة، 
السوري حلقوق اإلنسان أن 
اكثر من مائة شخص قتلوا 
في عملية اقتح���ام للقرية 
النظامية  القوات  قامت بها 
الثالثاء املاضي  الس���ورية 
واستمرت قرابة 24 ساعة.

ونساء قتال وذبحا وحرقا، 
عاد التصعيد العسكري من 
قبل النظ���ام لليوم الثالث 
على التوالي امس خاصة في 
االحياء احملاصرة منذ سنة 
على األقل، وحذر نشطاء من 
ارتكاب النظام ملجازر اخرى 
بعد اغ���الق مداخل حمص 
وس���ط معلومات عن نيته 
شن عملية عسكرية كبرى 

للسيطرة على املدينة.
وقال نشطاء ان القصف 
من كل األسلحة بدأ ظهر أمس 
العنيفة  وهزت االنفجارات 
االحي���اء احملاصرة مبدينة 
حمص م���ع عودة التحليق 
للطي���ران املروح���ي للمرة 
اخلامسة على التوالي فوق 

سمائها.
وطال قص���ف راجمات 
الصواريخ واملدفعية الثقيلة 
أحياء اخلالدية والتركمان 

عواصم � وكاالت: عادت 
الى ع���ني العاصفة  حمص 
الس���ورية احملتدم���ة منذ 
س���نتني فيم���ا تتواص���ل 
العمليات العسكرية اجلوية 
والصاروخية واملدفعية على 
باقي املدن الثائرة وتتخللها 
االش���تباكات ب���ني عناصر 
الس���وري احلر  اجلي���ش 

وجيش النظام السوري.
وفي ه���ذه األثناء أعلن 
نشطاء ان اجليش احلر متكن 
من اسر 20 إيرانيا من جديد 
بعد أسبوع واحد فقط على 
إمتام الصفقة التي فرج فيها 
املتهمني  إيرانيا من  عن 48 
باالنتم���اء للحرس الثوري 
اإليراني مقابل إفراج النظام 
عن أكثر م���ن ألفي معتقل 

سوري لديه. 
وقد أكد املتحدث باس���م 
الثورة السورية في أوروبا 
بس���ام جعارة اسر اجليش 
احل���ر لإليرانيني ودعا إلى 
مبادلتهم باملعتقلني السوريني 

لدى النظام.
وقال جعارة في تصريح 
لقن���اة العربية: »نحن على 
موعد آخر مع صفقة جديدة 
نبادر من خاللها الى تبادل 
اآلالف من األسرى السوريني، 
وتابع: وس���يبقى شبيحة 
النظام ف���ي املعتقالت، ألن 
بشار األسد يرفض مبادلتهم 
بأي أس���ير س���وري«، في 
إش���ارة إلى اتهام املعارضة 
للنظام بالتخلي عن أنصاره 
املأس���ورين لدى املعارضة 
ورفضه إبرام صفقة مماثلة 
لإلفراج عن معتقلني معارضني 

لديه مقابل املوالني له.
إلى ذل���ك وبع���د تأكيد 
الس���وري حلقوق  املرصد 
اإلنس���ان وق���وع مجزرة 
شنيعة في حي احلصوية 
الثالثاء املاضي  في حمص 
راح ضحيتها أكثر من 106 
أش���خاص معظمهم اطفال 

صورة بثها ناشطون جلثة مدني حال قناصة النظام دون سحبها من حي باب السباع في حمص

٭ النظام السوري يحجز أموال 165 معارضا: نشرت وزارة مالية 
النظام السوري قرارات باحلجز االحتياطي على األموال 

املنقولة وغير املنقولة لنحو 165 ناشطا سوريا معارضا، 
معظمهم بالعشرينيات من العمر يتوزعون على مختلف 

احملافظات واألطياف السورية.
وعللت املالية القرارات مبا قالت انه »ثبوت تورطهم في 

األعمال اإلرهابية التي يشهدها القطر«.

٭ اجليش احلر يحرك ملف مخطوفي اعزاز بطلب من احلريري: 
في موازاة زيارة وزير الداخلية مروان شربل واملدير العام لألمن 

العام اللواء عباس إبراهيم الى قطر للمساعدة في االفراج عن 
اللبنانيني املخطوفني في اعزاز أعلن النائب عقاب صقر ان وفدا 

من اجليش احلر سيتوجه قريبا الى منطقة اعزاز لتحريك ملف 
النازحني اللبنانيني بناء على طلب من الرئيس سعد احلريري 

لتأمني االفراج عنهم في أسرع وقت.
صقر قال ان حزب اهلل ال يريد ان يخرج املخطوفون بوساطة 

الرئيس احلريري.
وأضاف ان املخطوف اللبناني حسان املقداد الذي ثارت عائلته 

بسببه موجود لدى مجموعة أمنية تابعة للنظام السوري.

٭ رامي مخلوف يهرب 6 مليارات دوالر إلى ڤنزويلال:  قالت 
مصادر سورية معارضة ان رجل األعمال السوري وابن 

خال الرئيس بشار األسد قام بتهريب 6 مليارات دوالر الى 
ڤنزويال، ونقل موقع »كلنا شركاء« عن مصادر متعاطفة مع 

الثورة في مكتب مخلوف قولهم ان التهريب مت عبر »شخص 
يدعى مصعب نعيسة يعمل مع مخلوف وأكدوا ان األموال 

أصبحت فعال في ڤنزويال«.
وقالت املصادر ان األوامر وجهت لنعيسة بسرعة استثمار 

هذه األموال في السوق الڤنزويلي من خالل شراء 
كازينوهات وماله ومنتجعات، وحتويل جزء منها لالستثمار 

في البرازيل، وضرورة عدم جتميدها في املصارف. 

٭ 100 شاب فقط يلتحقون بخدمة العلم في شهر:  قال 
أحد الضباط املستائني من ترهل الوضع العسكري في نقاش 

علني مع زمالء له عن أحوال القوات املسلحة إن عدد املجندين 
امللتحقني بخدمة العلم خالل الشهر املاضي لم يتجاوزوا الـ 100 

عسكري في داللة على الوضع السيئ جليش النظام وأن من بقي 
يقاتل معه هم فقط املرتزقة والشبيحة والذين لم يتمكنوا من 

االنشقاق«.

٭ رصاص سوري طائش يصيب تركيا: اصيب مواطن تركي 
برصاصة طائشة صادرة من اجلانب السوري من احلدود 

الدولية مع تركيا خالل معارك دارت بني ميليشيات موالية 
للنظام السوري وعناصر اجليش احلر قرب رأس العني.

وذكرت وسائل اعالم تركية ان احد سكان قرية 
»جيالنبينار« بجنوبي تركيا اصيب في عنقه برصاصة 

طائشة اطلقت من اجلانب السوري من احلدود املشتركة ومت 
نقله الى املستشفى لتلقي العالج.

أخبار وأسرار سورية

إيران تقدم دعمًا ماليًا للنظام السوري مبليار دوالر
و موسكو تنتقد االتهام األميركي »املعيب« له بارتكاب مجزرة اجلامعة

األردن يتوقع ارتفاع عدد النازحني السوريني إلى 600 ألف 
ومقتل 7 الجئني من أسرة واحدة في حريق مبنزلهم املؤقت

عواص���م � وكاالت: أعلن 
الرسمي السوري  التلفزيون 
امس االول ان سورية وايران 
اتفقتا على خط تسهيل ائتماني 
ب���ني املصرف  مبليار دوالر 
التجاري السوري وبنك تنمية 
الصادرات االيراني، وأضاف 
أن البلدين توصال أيضا الى 
الطاقة  اتفاقات بش���أن نقل 

ومعدات كهربائية.
وعرض التلفزيون السوري 
لقطات الجتماع رئيس الوزراء 
السوري وائل احللقي بالرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد 
الطرفني  في طهران وتوقيع 

السوري وااليراني وثائق.
وفي السياق نفسه حذرت 
اخلارجية األميركية امس من 
مغبة دعم ايران لنظام الرئيس 
السوري بشار األسد ما يهدد 

سورية واملنطقة بأسرها.
وقال���ت املتحدثة باس���م 
اخلارجي���ة فيكتوريا نوالند 
»موق���ف  ان  للصحافي���ني 
احلكوم���ة االيرانية قد أظهر 
عدم اهتمامها بحياة الشعب 
السوري بأكمله« مشيرة الى أن 
االيرانيني مستمرون في متابعة 
هذه السياسة »املفلسة« التي 
ال يقتصر تهديدها للش���عب 

السوري فحسب بل للمنطقة 
بأسرها«.

م���ن جهة أخ���رى، أدانت 
الواليات املتح���دة »الهجوم 
الش���نيع« ال���ذي اس���تهدف 
جامعة حل���ب، متهمة نظام 
دمشق بش���ن غارات جوية 
أدت ال���ى مقتل 87 ش���خصا 
على األق���ل. وقالت املتحدثة 
باس���م اخلارجية األميركية 
ڤيكتوريا نوالند وهي تتلو 
اعالنا ل���دى البدء مبؤمترها 
الصحافي ان »الواليات املتحدة 
تشعر بالصدمة وهي حزينة 
بس���بب الهجوم الدامي الذي 

نفذه امس النظام السوري ضد 
جامعة حلب«.

وقالت للصحافيني »بحسب 
ش���هود، فإن طائرات نفذت 
البنى  غ���ارات جوية عل���ى 

التحتية للجامعة«.
وأس���رعت موس���كو الى 
توجيه انتقادات شديدة لهذا 
االته���ام حيث اعتب���ر وزير 
اخلارجية الروس���ي سيرغي 
الڤروف انه من »املعيب« ان 
تتهم الواليات املتحدة النظام 
الس���وري بتحمل مسؤولية 

املجزرة.
وق���ال الڤ���روف واصفا 

االتهام بالهرطقة، خالل مؤمتر 
صحافي عق���ده خالل زيارة 
الى طاجيكستان »رأيت على 
»سي ان ان« بيانات ال تستبعد 
ان تك���ون القوات املس���لحة 
)السورية( نفذت االعتداء، ال 
ميكنني تصور امر معيب اكثر 

من ذلك«.
وتعتبر موسكو من جهتها 
ان هجوم حلب »استفزاز دام 
عدمي الرحمة، انتقام اإلرهابيني 
للخسائر الفادحة التي أحلقتها 
بهم القوات النظامية«، وفق ما 
جاء في بيان نشر على موقع 

وزارة اخلارجية.

عواص����م � وكاالت: توقع 
التخطي����ط والتعاون  وزير 
األردني جعفر حسان ارتفاع 
عدد الالجئني الس����وريني في 
بالده م����ن نحو 300 ألف إلى 
600 الف في حال اس����تمرار 
معدالت تدف����ق النازحني كما 
هو االن. وأكد أن اس����تضافة 
الالجئني كلفت األردن  هؤالء 
200 مليون دوالر حتى االن.

يأتي ذلك في وقت توفي 
سبعة الجئني س����وريني من 
أسرة واحدة في حريق اندلع 
في منزل خشبي مؤقت )كرڤان( 
يقيمون به في مخيم لالجئني 
السوريني بشمال االردن أمس 
ان  األول. وقال املس����ؤولون 
احلريق بدأ باشتعال سخان 

يعمل بالغاز. ويقع املخيم في 
حديقة عامة ببلدة الرمثا قرب 

احلدود مع سورية.
وقال مصدر بالدفاع املدني 
إنه باإلضافة إلى القتلى فإن 
ثالثة أش����خاص آخرين على 
األقل أصيبوا. وألقى أبو محمد 
وهو قريب للضحايا باللوم 
في مقتلهم على سوء ظروف 
املعيشة في املخيم. وذكر مدير 
إدارة االعالم والتثقيف الوقائي 
املتحدث االعالمي باسم املديرية 
العامة في الدفاع املدني العقيد 
فريد الشرع ان فرق دفاع مدني 
»الرمثا« استطاعت السيطرة 
على احلريق الناجم عن مدفأة 
تعمل مبادة الكيروسني ومنع 
انتشاره الى العربات املتنقلة 

املج����اورة. وأض����اف العقيد 
الشرع ان فرق الدفاع املدني 
قدم����ت االس����عافات األولية 
الالزمة للمصاب����ني ومن ثم 
نقلتهم الى املستشفى وحالتهم 
العامة تتراوح ما بني حروق من 

الدرجة االولى واملتوسطة.
من جهة أخرى أعلن مسؤول 
أردني أمس عن ان 1429 سوريا 
اجتازوا السياج احلدودي الى 
االردن ي����وم أمس األول، ومت 
الى مخيم »الزعتري«  نقلهم 
ليرتفع عدد قاطني املخيم الى 

65 ألفا و650 الجئا.
في هذه األثناء يرى األردن 
واألمم املتحدة ان تواضع حجم 
الدعم املالي يعرقل جهود إغاثة 
الالجئني السوريني في اململكة 

الت����ي تس����تضيف نحو 300 
ألف س����وري، آملني ان يكون 
اجتماع اجلهات املانحة املقبل 

في الكويت أكثر سخاء.
وفاقمت عاصف����ة قوية، 
اعتبرت االشد خالل عقدين، 
االس����بوع املاضي من معاناة 
نحو 65 ألف الجئ س����وري 
إذ  الزعتري باألردن،  مبخيم 
حولت املخيم الصحراوي الى 
أشبه مبستنقع وتضررت قرابة 
500 خيمة فيما راوحت درجة 

احلرارة قرب درجة التجمد.
واث����ر ذلك اته����م البعض 
اململكة، محدودة املوارد والتي 
تعاني أزمة اقتصادية خانقة 
وعجز متوقعا بنحو 8.1 مليار 
دوالر في موازنتها لعام 2013، 

بالتقصير جتاه الالجئني.
ورفعت حملة »وتعاونوا« 
الشبابية االردنية عبر صفحتها 
مبوقع فيس����بوك للتواصل 
االجتماعي شعارا »معا إلغالق 
الى  الزعت����ري ونقله  مخيم 
موقع يصلح للعيش«، وتبادل 
املشتركون في الصفحة صورا 
ومقاطع ڤيديو ألوضاع املخيم 

منتقدين احلكومة.
اال ان آندرو هاربر، ممثل 
العليا لش����ؤون  املفوضي����ة 
الالجئني في االردن، قال لوكالة 
فرانس برس: انه »يجب بدال 
من انتقاد احلكومة االردنية ان 
نسأل املجتمع الدولي ملاذا ال 
يقدم املزيد من املساعدة لتأمني 

الالجئني وحمايتهم«.

التأييد للنظام. وأكد املوقع 
العمي���د متام  ان ش���قيق 
هو زوج ابنة املستش���ارة 
السياسية للرئيس بثينة 
شعبان واملدير العام السابق 
لفندق »دام���اروز« املثنى 

الصالح. 
وقال املوقع ان هذا يفسر 
الكثير من اجلرأة والطريقة 
التي كانت تتم بها معاجلة 
قضايا هام���ة والتي كانت 
تطرح في املسلسالت التي 
اخرجتها شربتجي خصوصا 

آخر اربع سنوات.
يذكر أن املخرجة رش���ا 
ش���ربتجي حتض���ر حاليا 
إلخراج »منبر املوتى« وهو 
الثالث من مسلسل  اجلزء 
»الوالدة م���ن اخلاصرة«، 
إل���ى »حبة حلب«  إضافة 
وسط تضارب األنباء عن 
اعتذارها عن العمل وإحالته 

إلى مخرج آخر.

وشباب وصبايا يتغازلون 
صراحة أو تورية« بحسب 

موقع النشرة.
وأضاف س���ليمان »أما 
نح���ن الس���وريني فه���ذه 
املواق���ع أصبحت دار عزاء 
لنا، ومخزن دموعنا وآهاتنا، 
وامل���كان ال���ذي نعلن فيه 
حبنا ملن رحل عنا، وحبنا 
الذي لم نكن نعرف حجمه 
وقوته اال في اللحظة ما بعد 

األخيرة«.

املخرجة رشا شربتجي تعلن خطبتها 
على ضابط مخابرات شقيق سوزان جنم الدين

جمال سليمان: مواقع التواصل االجتماعي 
أصبحت دار عزاء للسوريني

دمشق � وكاالت: أعلنت 
املخرجة الس���ورية رش���ا 
شربتجي عن خطبتها من 
متام جنم الدين حيث أقامت 
حفال اقتص���ر على العائلة 
فقط علما ان طالقها قد اجنز 

قبل عدة اشهر فقط.
ونقلت وسائل إعالمية 
عن رشا قولها إن »اخلطوبة 
كانت مقتصرة على العائلة 
فقط ومتت في دمشق بتاريخ 
21/ 2102/21 م���ن دون أي 

مظاهر احتفالية«.
وقال موقع »كلنا شركاء« 
ان مت���ام جن���م الدين هو 
نفسه العميد في املخابرات 
العسكرية متام جنم الدين 
الصالح وهو شقيق الفنانة 
التي  الدين  س���وزان جنم 
تعتبر من اش���د املؤيدين 
للرئيس بشار االسد، ويتهمها 
ب� »التشبيح«  املعارضون 
حيث تقوم بزيارات حلشد 

قال املمثل السوري جمال 
س���ليمان انه يشاهد خالل 
تصفح���ه مواقع التواصل 
»كثيري���ن  االجتماع���ي 
ال���ورود،  يتحدث���ون عن 
وآخري���ن يتحدث���ون عن 
اجلميل���ة،  الصباح���ات 
أن���اس يضعون  وكذل���ك 
صور أطفالهم احللوين وهم 
يخطون خطواتهم األولى، 
أو يذهب���ون إلى املدارس، 
النكات،  وأناس يتبادلون 

رشا شربتجي

جمال سليمان


