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99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
 والبكتيريا.
> خالـي مـن
    الفوم واملواد

    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

تگييف دايگن

 69030266 ــنــويــة  ــس � ـــود  ـــق وع ــة  ــان ــي ــس ــ� ال  -

 66645882 املــنــفــ�ــســلــة  الــــوحــــدات  مــبــيــعــات   -

 66645882 ـــزي  ـــرك امل الــتــكــيــيــف  مــبــيــعــات   -

-  مبيعات اأجهزة تكييف VRV الذكية 69021500

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد يف حت�صني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـم
امل�صتخدمة  اخلـــام  املــــادة 

واملواد امل�صافة يف �صناعة 

خــزانـــات الــزامــل ت�صــاعـــد 

يف حمايتها مـن التدهـور 

عنـــد التـــعــــر�ص للأ�صــــعــــة 

فوق البنف�صجية

> صناعة سعودية
گفالة  5 سنوات 

خـــــــزانـــــات الــــزامــــــــل

• مــــــطـــــلــــــــــوب لـــــــــــإليـــــــــجــــــــــــار
فلل ل�صكن دبلوما�صي وعائلة راقية 

والدفع مقدم

• مطلــــوب لإليجــــار أدوار وشقـــق
ملعاري�ص وعائلت �صغرة

•  مــــــطـــــلــــــــــوب للبيـــــــــع
اأرا�صي وفلل وهدام وعمارات

سويت هوم العقارية

51 00 09 37

د

ـدـ

د

مؤسسة البيت امللگي العقارية

مطلــوب لقسم اإليجار

فيــــــال - هــــــدام - أرض

فيـــــــــال - دور - شقـــــــــة
لعائالت متنوعة عربية وأجنبية 

وقنصلية وديبلوماسية

99 75 24 97

مطلوب لقسم البيع

موسكو: لوال تدخلنا لفُقدت سورية من الوجود في شهرين
عواصم ـ وكاالت: أكد قائد 
األركان العامة للقوات املسلحة 
الروسية، فاليري غيراسيموف 
أمس، أنه لوال مساعدة روسيا 
لكانت الدولة السورية قد فقدت 

وجودها عام ٢٠١٥.
وقــال غيراســيموف: »في 
سبتمبر ٢٠١٥ ومبا يتوافق مع 
طلب الرئيس الســوري بشار 
األسد لتقدمي مساعدة عسكرية 
في محاربة اإلرهــاب الدولي، 
بــدأت عملية القــوات اجلوية 
الفضائيــة الروســية للقضاء 
علــى املنظمات اإلرهابية على 
األراضي الســورية. وحســب 
تقييمنا، فإن الدولة السورية 
كانت ستفقد وجودها بعد شهر 

ونصف أو شهرين«.
ونفــى غيراســيموف مــا 
يتردد فــي اإلعالم الغربي من 
مزاعم عن استعدادات عسكرية 
روسية، واصفا تلك املزاعم بأنها 
تأكيد ألدوات الدعاية املناهضة 
لروســيا. وقال غيراسيموف 
خالل كلمته في افتتاح مؤمتر 
موســكو لألمن الدولي: »أريد 
أيضــا أن أنفــي ما يتــردد من 
مزاعم حول استعدادات عسكرية 
جتريهــا بلدنا، والتــي تتكرر 
بشكل نشــط من قبل وسائل 
إعالم الروسوفوبيا وتستخدم 
في الدعاية الغربية املناهضة 
لروســيا، فالقــوات املســلحة 
الروسية منفتحة ألقصى درجة 
مــن حيث املهام التــي تنفذها 
ومن حيث نهج توفير االستقرار 

اإلقليمي والعاملي«.
مــن جهــة أخــرى، أعلنت 
روســيا أنها تبذل ما بوسعها 
لكي تبدأ اللجنة الدســتورية 
الســورية عملهــا قبــل فصل 
الصيف. ونقلــت وكالة أنباء 
ســبوتنيك عــن نائــب وزير 
اخلارجية الروســي، سيرغي 
فيرشينني، قوله ردا على سؤال 
عمــا إذا كان يتوقــع بدء عمل 

مجهول املصدر إلى اآلن« إال أنه 
اشار إلى ان املعلومات االولية 
تفترض انه سيارة مفخخة. لكن 
مصادر أخرى قالت انه قصف 
بصواريخ بعيدة املدى استهدفت 
جتمعا سكنيا في املدينة. ونقل 
موقع »عنب بلدي« عن مسؤول 
»الدفــاع املدني الســوري« في 
إدلب، مصطفى حاج يوســف، 
إنه يرجــح ارتفاع عدد القتلى 
نتيجــة وجود اصابــات بالغة 
وعالقني حتت االنقاض بينهم 

عوائل بأكملها. 
وأفــاد املوقع بــأن طيران 
االستطالع الروسي لم يفارق 
أجواء محافظة إدلب، مشيرا إلى 
ان قصفا صاروخيا اســتهدف 
منطقة نهــر األبيض في ريف 
جسر الشغور. وشهدت محافظة 
إدلــب واملناطــق احمليطة بها، 

األجــزاء الغربيــة مــن مدينة 
إدلب، وقال سكان إن صواريخ 
طويلة املدى أصابت عدة قرى 
حتيط بجسر الشغور من مواقع 
للجيش السوري في محافظة 
الالذقية. وفي دمشق، قتل مدني 
وأصيب آخرون بانفجار عبوة 
ناسفة داخل سيارة على طريق 
ســريع، وفق ما أوردت وكالة 

األنباء الرسمية )سانا(.
وذكرت الوكالة أن مدنيا قتل 
وأصيب خمسة آخرون نتيجة 
انفجار عبوة ناســفة بسيارة 
على املتحلق اجلنوبي جنوب 
مدينة دمشــق قبل ظهر أمس. 
وأضافت: »أظهرت التحقيقات أن 
التفجير ناجت عن عبوة ناسفة 
مزروعة بســيارة، ما تســبب 
مبقتل سائقها وإصابة خمسة 

آخرين كانوا قرب املكان«.

تصعيدا في الهجمات من جانب 
الطائرات الروســية واجليش 
الســوري على الرغم من أنها 
تخضع للحماية مبوجب اتفاقية 
»منطقــة عدم التصعيد« التي 
توصلت إليها روســيا وإيران 

وتركيا العام املاضي.
وأدى القصــف إلــى فــرار 
الناس من البلدات التي تسيطر 
عليهــا املعارضة فــي املنطقة 
العازلــة التي متتد عبر أجزاء 
من إدلب إلى شمال حماة وأجزاء 

من محافظة الالذقية.
ونقلت رويترز عن سكان 
إن طائــرات روســية حلقــت 
بينما وردت أنباء عن هجمات 
صاروخية في عدة قرى حول 

جسر الشغور.
وخــالل الليل قبل املاضي، 
الروســية  الطائرات  قصفــت 

عشرات القتلى واجلرحى في انفجار وسط جسر الشغور

عمال انقاذ يبحثون عن عالقني حتت انقاض املباني التي دمرها انفجار جسر الشغور                                           )أ.ف.پ(

اللجنــة قبــل فصــل الصيف: 
»نحــن نعمل كل ما بوســعنا 

في هذا االجتاه«.
ميدانيا، قتل وجرح العشرات 
من املدنيني فــي انفجار ضخم 
بوسط مدينة جســر الشغور 
الواقعة حتت سيطرة املعارضة 
في محافظة إدلب قرب الطريق 
بــني مدينــة الالذقيــة وحلب، 
بعــد يــوم من ضربــات جوية 
روســية عنيفــة. وقــال رجال 
اإلنقاذ وســكان إن ١7 شخصا 
على األقل قتلوا وأصيب ٢7 في 
االنفجار الذي ادى إلى انهيار عدد 
من املباني بالقرب من مســجد 
»احلمزة« في مركز املدينة حيث 
تزدحــم املنطقة باملارة.    وقال 
أحمــد يازجــي رئيــس الدفاع 
املدنــي فــي املدينــة »متوقــع 
ارتفاع الضحايــا.. )االنفجار( 

سورية جتري مباحثات »نفطية« مع ڤنزويال 
وبرملاني يدعو إلى »شد البطون«: القادم أسوأ

عواصم - وكاالت: بينما تشــتد أزمة 
احملروقات بوجوهها املتعددة، غاز ومازوت، 
وأخيرا أســوأ أزمة بنزين في تاريخها 
احلديث، تواصل احلكومة السورية البحث 
عن حلول، ومصادر جديدة للحصول على 
النفط، بعد توقف خــط االمداد النفطي 
اإليراني منذ أكثر من 6 أشهر، واستمرار 
سيطرة املسلحني األكراد الذين يهيمنون 
على قوات سوريا الدميوقراطية »قسد«، 
علــى أهم حقول النفط الســورية بدعم 

أميركي. 
وكشــف موقع »روســيا اليوم« عن 
أن مباحثات نفطية جتري بني ســورية 

وڤنزويال. 
ونقل عن موقع وزارة النفط الڤنزويلية 
أن مباحثات جرت بني دمشق وكاراكاس 
تطرقت للعالقات التجارية بني البلدين في 

مجال النفط.
وقالت الوزارة في تغريدة نشــرتها 
على صفحتها في »تويتر« إن وزير النفط 
الڤنزويلي مانويل كيفيدو أجرى مباحثات 
مع سفير سورية لدى ڤنزويال، مت خاللها 
مراجعة اخلطط والفــرص التجارية في 

مجال النفط بني البلدين.
ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل، 
كذلك لم تكشف عن تاريخ االجتماع، لكنها 

أرفقت تغريدتها بصور من اللقاء.
ويأتي االجتماع فــي وقت متر فيه 
سورية بأزمة بنزين حادة، سببتها العقوبات 
الغربية املفروضة على دمشق، حيث بات 
مشهد الطوابير أمام محطات الوقود أمرا 
معتادا. في هذه، األثناء، حذر عضو في 
مجلس الشعب، األهالي في املناطق التي 
تسيطر عليها احلكومة، من أن األيام القادمة 
ستكون أكثر سوءا مما تشهده تلك املناطق 

من أزمة خانقة في احملروقات.
ودعا عضــو البرملان نبيل صالح في 

حديث ملوقع »االقتصادي«، املواطنني إلى 
التأهب والتحضر ملا أسماه »فن االقتصاد 
املنزلي وشد البطون وبراغي العقول«، مبينا 
أن قانون »ســيزر« سيضاعف احلصار 

خالل أيام قليلة.
وقال صالح إن »البالد تواجه حصارا 
مــن كل جانب بريا وبحريا«، مضيفا أنه 
»رغم ذلك ال توجد خطط حكومية واضحة 
وال إعالم شفاف«، مردفا »أن األيام القادمة 

ستكون أسوأ من احلالية«.
هذا، ويتناول ناشطون ومواقع على 
االنترنت صورا لشوارع العاصمة دمشق، 
وقد أصبحت شبه خاوية من السيارات 
نتيجة نقص احملروقات، ووقوف السائقني 
في طوابير كبيــرة أمام محطات الوقود 
تصل ليوم كامل من أجل احلصول على 
التي حددتها احلكومة وتقدر بـ  احلصة 

20 ليترا لكل خمسة أيام.
ومن تداعيات األزمة ايضا، إقالة خطيب 
اجلامع األموي مأمون رحمة، وذلك بعد 
خطبة اجلمعة األخيرة، والتي وصف فيها 
انتظار السوريني لســاعات طويلة على 
الوقود مبنزلة »رحلة ترفيهية«  محطات 
يتبادل فيها السوريون الطعام واحللوى، 
األمر الذي أدى لسخرية واستنكار واسعني 
من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي 

بينهم ناشطون وفنانون موالون.
من جهته، قال وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، إن تهريب النفط مستمر 
في األراضي السورية اخلارجة عن سيطرة 

احلكومة.
وأضاف في مؤمتر األمن مبوســكو: 
»تهريب النفط مستمر في األراضي اخلارجة 
عن سيطرة احلكومة السورية. والصور 
تظهر قوافــل نفطية ممتدة لكيلومترات 
لتبيعه بشكل غير قانوني. وهنا السؤال: 
إلى أين تذهب األموال العائدة من النفط؟«.

ملشاهدة الڤيديو


