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سوريا

مشهد ميداني

تهديد جديد لمعاقل «علوش» في الغوطة:

الجيش في مرج السلطان
سيطر الجيش السوري
على مطار مرج السلطان
العسكري أخيرًا ،محققًا
تقدمًا الفتًا في عمق
الغوطة الشرقية ،فيما
ّ
صدت القوات السورية
هجوم المسلحين على
قرى ريف حماه الشمالي
دمشق ــ مرح ماشي

وس ـت ـكــون األول ــوي ــة ف ــي ف ــرص الـعـمــل
ملن يتقن لغة األصدقاء .أما أم محمد،
الـخـمـسـيـنـيــة ،صــاح ـبــة ك ـشــك الـقـهــوة
وال ـش ــاي الـقــريــب مــن م ـطــار حميميم،
ف ـه ــي لـ ــم ت ـ ـسـ ـ َـع ،ك ـغ ـي ــره ــا ،إل ـ ــى تـعـلــم
اللغة الروسية ،بل كان ال بد لزبائنها
الـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ــن ت ـع ـل ــم بـ ـع ــض املـ ـ ـف ـ ــردات
العربية للتواصل معها .ومن الطرائف
الـتــي يـتــداولـهــا أه ــل جبلة عنها أنها
طــورت عملها في الكشك بعد أن دعت
أح ــد الـجـنــود الـ ــروس إل ــى مشاركتها
ّ ّ
صحن «الـجــز مــز» (البيض املقلي مع
الـبـنــدورة والـبـصــل) ،فاستساغ مذاقه
وصـ ـ ــار ي ــأت ــي إل ـي ـه ــا ب ـص ـح ـبــة رف ــاق ــه
ويطلبون منها إعداده لهم ،فتردد في
كل مرة« :تكرم عينكم ،عيني ربكم انتو
وبوتني».

ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـم ــد ك ـش ـت ــو اإلرهـ ـ ـ ــاب
وإغ ــاق املعابر الـحــدوديــة مسؤولية
م ــا ي ــواجـ ـه ــه ال ـت ـص ــدي ــر م ــن م ـشــاكــل
وص ـع ــوب ــات ،ل ـي ـعــود وي ـح ـمــل ات ـحــاد
امل ـص ــدري ــن أي ـضــا جـ ــزءًا م ــن مـصــائــب
املصدرين عبر رفضه املساندة بطلب
ت ـع ـل ـيــق ال ـع ـم ــل ب ـت ـع ـهــد ال ـق ـط ــع عـلــى

تضرر نحو  70ألف
عائلة منها  8آالف
عائلة شهيد

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـح ـق ـيــق ال ـج ـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات الـ ــردي ـ ـفـ ــة
إنـجــاز السيطرة على مطار مرج
الـسـلـطــان ،فــي الـغــوطــة الشرقية،
كـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــون ي ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــون
االت ـه ــام ــات ،إث ــر خ ـس ــارة «جـيــش
اإلس ــام» والفصائل املقاتلة إلى
جــان ـبــه امل ـط ــار ال ـع ـس ـكــري ،أم ــس.
وفي حني نال زهران علوش ،قائد
«جيش اإلس ــام» ،الحصة األكبر
مــن السخط بــن الـفـصــائــل ،جــراء
الخسارة األخـيــرة ،كانت وحــدات
مــن الـجـيــش تــواصــل تقدمها في
املــزارع الجنوبية لبلدة الباللية،
فـيـمــا واص ـلــت وحـ ــدات الهندسة
تمشيط الجزء الشمالي من قرية
مــرج السلطان وامل ــزارع املحيطة،
إضافة إلى كتيبة الــرادار واملطار
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي وحـ ـ ـ ــوش الـ ـع ــدم ــل.
وجاء تقدم الجيش عبر محوري:
طــريــق م ــرج ال ـس ـل ـطــان ـ ـ ـ حــرسـتــا
ـ ـ ـ ال ـق ـن ـي ـط ــرة غـ ــربـ ــا ،وم ـ ــن فـتـحــة
الكهرباء على خــط السكة شرقًا.
وت ــأت ــي أهـمـيــة امل ـط ــار الـعـسـكــري
مـ ــن ت ـم ــوض ـع ــه ع ـل ــى تـ ــل مــرت ـفــع
يـشــرف على عمق غــوطــة دمشق.
وبـحـســب م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،فــإن
«ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـط ــار أخـ ـيـ ـرًا،
واستكمال السيطرة على القرية،
يـ ـ ــؤديـ ـ ــان إل ـ ـ ــى ان ـ ـق ـ ـسـ ــام م ـن ــاط ــق
س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن ف ــي ال ـغــوطــة
إلـ ـ ــى قـ ـسـ ـم ــن ،وعـ ـ ـ ــزل ال ـف ـص ــائ ــل
املقاتلة بعضها عــن بعض ،أمــام
القوة النارية للجيش السوري».
وتتوقع املصادر «يومني صعبني
على العاصمة السورية ،خوفًا من
انـتـقــام املسلحني ،إثــر خسارتهم
للمطار العسكري ،وإمطار دمشق

الحمضيات خالل اجتماع ضم جميع
الـجـهــات املـعـنـيــة ،ال ـتــي ج ــاء جــوابـهــا
بالرفض.

تقاذف تهم
ت ـ ـعـ ــدد الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ـســويــق
الصادرات الزراعية كشف صعوباتها
ج ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـهـ ــرب ك ـ ــل جـ ـه ــة ع ـ ــن ت ــأدي ــة
واجباتها ،حيث يؤكد مهند األصفر
أن «وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ت ـع ـن ــى ب ـت ــواف ــر
امل ـن ـت ـجــات اآلم ـن ــة ح ـتــى ب ــاب املــزرعــة
ثــم تـتــواصــل مــع الـجـهــات التسويقية
ل ـت ـس ـه ـيــل ان ـس ـي ــاب ـه ــا إل ـ ــى األس ـ ـ ــواق
املحلية والخارجية» ،ليلقي الكرة في
النهاية بملعب هيئة تنمية الصادرات
ومديرية الجمارك واتحاد املصدرين،
الــذي يؤكد إيــاد محمد أنه عبارة عن
«نقابة هدفها تذليل عقبات التصدير،

ب ــال ـق ــذائ ــف الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،أس ــوة
ً
ب ـم ــا جـ ــرى ف ـع ــا أثـ ـن ــاء اش ـت ـعــال
م ـع ــارك ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه» .ســاح
ال ـجــو واك ــب الـعـمـلـيــة العسكرية
ب ـ ـهـ ــدف تـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
قــريــة م ــرج الـسـلـطــان ،ذات املــوقــع
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـشــف
امل ـل ـي ـحــة وب ــاق ــي م ـح ـيــط مـنـطـقــة
مطار دمشق الــدولــي أمــام مدافع
ال ـه ــاون الـتــابـعــة للمسلحني ،من
جـ ـه ــة ،وإشـ ــراف ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى م ـعــاقــل
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة كـسـقـبــا
ُوح ـمــوريــة وكـفــربـطـنــا ،م ــن جهة
أخ ـ ـ ــرى .وبــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى قــريــة
م ـ ــرج ال ـس ـل ـط ــان ي ــدخ ــل ال ـج ـيــش
السوري  11كلم في عمق الغوطة
ً
الشرقية ،مواصال تحصني قواته
املتقدمة.
وفـ ــي ريـ ــف حـ ـم ــاه ،صـ ـ ّـد الـجـيــش
هـجــومــا عـنـيـفــا بـ ــدأه املـسـلـحــون،
ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،ع ـلــى قــرى
الـبــويـضــة و«أبـ ــو ع ـب ـيــدة» وزلــن
وامل ـصــاص ـنــة ،ع ـبــر ن ـقــاط تـمــركــز
املسلحني فــي اللطامنة .مصادر
م ـي ــدان ـي ــة أكـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«ال ـج ـيــش اس ـت ـعــاد ال ـن ـقــاط الـتــي
خـ ـ ـس ـ ــره ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــل أول م ـ ـ ــن أم ـ ــس
بــالـكــامــل ،بـعــد خ ـســارة  6شـهــداء
خـ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـع ـن ـي ـف ــة».
وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن «ال ـه ـج ـمــات
الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز عـ ــدة
للجيش لم تشكل أي خطر مباشر
ع ـل ــى ب ـل ــدت ــي مـ ـح ــردة وس ـل ـحــب،
باستثناء سقوط بعض القذائف
ال ـصــاروخ ـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،وذل ــك
بفعل سرعة السيطرة على املوقف
العسكري من قبل الجيش» .وفي
إدل ــب قتل شخص وأصـيــب آخــر،
جراء انفجار عبوة ناسفة ،زرعها
م ـج ـهــولــون ،ع ـلــى ط ــري ــق الـشـيــخ
بحر ،في الريف الشمالي.
وفــي ريــف حمص ،أكــدت مصادر
ميدانية ل ــ«األخ ـبــار» أن «الـقــوات
الـ ـس ــوري ــة ت ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـصــن
تـمــركــزهــا ف ــي سـلـسـلــة مــرتـفـعــات
الـ ـح ــزم األوس ـ ـ ــط ،ب ـعــد تــراجـعـهــا
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـح ـيــط ج ـبــل م ـهــن».
يأتي ذلك في ظل هدوء الجبهات
على محاور مهني وحوارين ،رغم
محاوالت عدة للتقدم خالل األيام
الفائتة على جبال املحسا املشرفة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـقـ ــري ـ ـتـ ــن .وفـ ـ ـ ــي م ـح ـيــط
منطقة الــدوة ،غربي مدينة تدمر
التاريخية ،ســادت محاور القتال

لكنها جهة ال تصدر مع أنها تعهدت
ه ــذا ال ـعــام تـصــديــر  100أل ــف طــن من
الحمضيات عـبــر شركتها الـخــاصــة،
علمًا أن امل ـتــاح ي ـقــارب  200أل ــف طــن،
وهــذا مرهون بــوزارة الــزراعــة» ،ليبني
أن ت ـف ـع ـي ــل االتـ ـف ــاقـ ـي ــة امل ــوقـ ـع ــة مــع
اتحاد الجمعيات الفالحية العراقية
مــرتـبــط بــاالتـفــاق عـلــى سـعــر منطقي
لـ ـلـ ـمـ ـص ــدري ــن ،وبـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا س ـي ـق ــام
مــركــز جمركي بمعبر النجيب ،الــذي
ف ـت ـحــه االتـ ـح ــاد ب ـعــاقــاتــه ال ـخــاصــة،
كـمــا ي ـحــاول فـتــح أس ــواق جــديــدة في
االت ـحــاد األوراسـ ــي وإي ــران والـجــزائــر
ب ـيــد أن ـه ــا تـبـقــى مـ ـح ــاوالت خـجــولــة.
لكن كشتو ال يرى «أنه توجد مشكلة
باستهداف أس ــواق خــارجـيــة ،فبرأيه
أزم ـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة تـتـعـلــق
باإلجراءات املعقدة املفروضة».

مقاتلة ضمن «قوات حماية نساء بيث نهرين» التابعة لـ«المجلس العسكري السرياني» (أ ف ب)

اشتباكات متقطعة بــن الجيش
ومسلحي «داعش» .وكانت أعداد
قـتـلــى املـسـلـحــن قــد ارتـفـعــت إلــى
 8خ ــال اش ـت ـبــاكــات م ــع الـجـيــش
عـلــى جبهتي املـحـطــة وسنيسل،
فــي الــريــف الـشـمــالــي .تنسيقيات
املسلحني أعلنت مقتل مسلحني
منهم ،وهما :مازن حمزو وأحمد
مـ ـنـ ـص ــور .وك ـ ـ ــان امل ـس ـل ـح ــون قــد
اع ـتــرفــوا فــي وق ــت ســابــق بمقتل
املدعوين :باهر املسلماني ،وأمني
الـ ـس ــاي ــر ،وح ـس ــن سـ ـن ــور ،وع ـلــي
شنور.
وفـ ـ ــي ريـ ـ ــف الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،واصـ ـل ــت
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــاوالت
اق ـت ـحــام ن ـقــاط تـمــركــز املسلحني
ف ـ ــي جـ ـب ــل ال ـ ـنـ ــوبـ ــة ،ف ـ ــي ال ــري ــف
الـشــرقــي .مـصــادر ميدانية أكــدت
أن «املـ ـب ــادرة مـتــواصـلــة مــن قبل
الـ ـجـ ـي ــش ل ـت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى

ال ـج ـب ــل االس ـت ــرات ـي ـج ــي امل ـش ــرف
عـلــى بـلــدة سـلـمــى» ،أب ــرز معاقل
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .ومـ ــن
م ـعــوقــات الـعـمـلـيــة ال ـتــي تـعـثــرت
مــرات سابقة «الطبيعة الجبلية
الـ ــوعـ ــرة وال ـ ـبـ ــرد الـ ـش ــدي ــد الـ ــذي
ي ـصـ ّـع ــب ع ـمــل الـ ـق ــوات ال ـب ــري ــة»،
حسب املصادر ،وذلك على الرغم
مــن التغطية الجوية املكثفة من
س ــاح ال ـجــو ال ــروس ــي .وتضيف
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـس ــاب ـق ــة هـ ــي ع ـن ــوان
الـعـمـلـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي بــدأتـهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـح ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــل
االستراتيجي» .وتلفت املصادر
إل ـ ـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ـ ـ ــوع قـ ـتـ ـل ــى وجـ ــرحـ ــى
عــديــديــن بــن ص ـفــوف املسلحني
ج ــراء االشـتـبــاكــات الـقــائـمــة على
املرتفعات الشرقية».
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