12

الجمعة  8أيار  2015العدد 2584

سوريا

مشهد ميداني انطلقت وحدات من الجيش السوري من قرية فريكة ،شمال الغابً ،باتجاه معمل السكر ،مبتدئة
معركة استعادة جسر الشغور .سباق صعب يخوضه الجيش لتحرير  250مقاتال سوريًا يقاومون هجمات
المسلحين في مشفى جسر الشغور

تقدم «مفاجئ» في الغاب
سباق الستعادة جسر الشغور
مرح ماشي
«بتنا نرى املشفى الوطني في جسر
ال ـش ـغ ــور ،ب ــوض ــوح» ،ع ـب ــارة ذكــرهــا
أح ــد ال ـض ـبــاط امل ـيــدان ـيــن املـشــاركــن
فــي الحملة العسكرية لفك الحصار
عـ ــن عـ ـن ــاص ــر الـ ـجـ ـي ــش امل ـت ـم ــرك ــزي ــن
داخل املستشفى 250 .عنصرًا بكامل
ع ـتــادهــم وب ـع ــض اآللـ ـي ــات ،م ــا زال ــوا
صــامــديــن ف ــي وج ــه آالف املـسـلـحــن،
رغ ـ ــم أن ب ـي ـن ـهــم عـ ـ ــددًا م ــن ال ـض ـبــاط
وال ـع ـن ــاص ــر املـ ـص ــاب ــن ،ح ـس ــب ق ــول
الضابط .ويتابع 48« :ساعة يتوعد
خ ــالـ ـه ــا امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــون ،عـ ـب ــر أجـ ـه ــزة
االتـ ـص ــال ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم ،بـعـمـلـيــات
انتحارية للوصول إلى املقاتلني ،قبل
وصول الجيش إليهم».
ح ـشــود ُعـسـكــريــة ضـخـمــة ف ــي مـطــار
ح ـم ــاه وأخ ـ ـ ــرى أق ـص ــى ش ـم ــال سهل
ال ـغــاب ،وق ــوات مــن الـجـيــش وغيرها
م ــن م ـج ـم ــوع ــات رديـ ـف ــة تـ ـش ــارك فــي
العملية العسكرية املهمة .الخريطة
الـســوريــة املفتوحة أم ــام قـيــادة غرفة
العمليات تحمل إش ــارات حــول قرية
فــري ـكــة ،أق ـص ــى ش ـم ــال س ـهــل ال ـغ ــاب.
تنطلق اإلش ــارات الـحـمــراء مــن موقع
القرية على الخريطة ،وتــل القرقور،
باتجاه معمل السكر ،وتتابع األسهم
طــري ـق ـهــا ب ــات ـج ــاه ق ــري ــة كـفـيــر غــربــي
امل ـع ـمــل ،لتنتهي ف ــي قــريــة اشـتـبــرق.
يتوقف ضابط ميداني عند األسهم
ً
الــواص ـلــة إل ــى قــريــة اش ـت ـبــرق ،قــائــا:
«إن ـهــا أق ــرب الـنـقــاط إل ــى املستشفى.
وم ــن ش ــأن ال ـقــريــة أن ت ـكــون منطلق
عمليات محتملة ،ملنع املسلحني من
اقتحام املشفى املحاصر ،إن نجحنا
فـ ــي ف ـ ــرض ط ـ ــوق ج ـن ــوب ــي يـ ـب ــدأ مــن
ً
أري ـح ــا ومـعـمــل ال ـس ـكــر ،وصـ ــوال إلــى
ال ـش ـي ــخ ال ـ ـيـ ــاس وك ـف ـي ــر واشـ ـتـ ـب ــرق،
ً
ومنها شـمــاال إلــى املشفى الوطني».
يتوقف الضابط عند املــزارع الواقعة
جـنــوبــي معمل الـسـكــر ،فــي منتصف
الـ ـط ــري ــق م ــع ق ــري ــة ف ــريـ ـك ــة ،ويـ ـق ــول:
ُ
«قواتنا تتقدم ...هنا على هذا املحور.
إننا نسابق الزمن من أجــل الوصول
إل ــى قــواتـنــا امل ـحــاصــرة ،قـبــل وصــول
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن .ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــور إل ــى
املستشفى وتـحــريــر عـنــاصــرنــا دون
تجاوز طوق القرى الجنوبية».
«تـقــدم الجيش مــن الـجـنــوب الشرقي

من مشاركة الرئيس بشار األسد في االحتفال بعيد الشهداء مع «هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء» أول من أمس (أ ف ب)

لـ ـجـ ـس ــر ال ـ ـش ـ ـغـ ــور ي ـع ـت ـب ــر مـ ـح ــاول ــة
حاسمة لالستعاضة عن إحداث خرق
ل ـج ـب ـهــة امل ـس ـل ـحــن ف ــي ال ـســرمــان ـيــة،
أقـ ـص ــى الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي مـ ــن سـهــل
الـغــاب ،إال إن كــل الـخـيــارات مفتوحة،
أمـ ـ ـ ـ ــام ض ـ ـخـ ــامـ ــة املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة
الستعادة جسر الشغور» ،حسب قول
املصدر.
مصادر ميدانية في أريحا واملسطومة
أكـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أن «ال ـج ـب ـه ــات
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة تـ ـشـ ـه ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــدوءًا ن ـس ـب ـي ــا،
بانتظار تحقيق أي تقدم على محور

مصيبني ،بعد سيطرة املسلحني على
التل االستراتيجي» .املصادر أكدت أن
ق ــوات الجيش تمكنت مــن «استعادة
قـ ــريـ ــة م ـص ـي ـب ــن سـ ــري ـ ـعـ ــا ،ف ـي ـم ــا لــم
تـتـمـكــن ب ـعــد م ــن اق ـت ـحــام ال ـت ــل ،وهــو
مــا تحرص الـقـيــادات العسكرية على
حسمه بــأســرع مــا يمكن ،خــوفــا على
الــوضــع األمـنــي ملدينة أريـحــا» .ورغــم
انـتـظــار ال ـقــوات املـتـقــدمــة عـلــى جبهة
ال ـغــاب  -ري ــف ادل ــب الـجـنــوبــي تقدمًا
م ــوازي ــا ع ـلــى جـبـهــة ج ـبــال الــاذق ـيــة،
فــي م ـحــور قـمــة الـنـبــي يــونــس ،إال أن

م ـص ــادر مـيــدانـيــة أكـ ــدت أن «ال تـقــدم
يذكر في محيط القمة ،حتى اللحظة».
ونفت ما أشيع عن تقدم للجيش في
تــال عــدة في املنطقة ،مشيرة إلــى أن
«الـتـحـضـيــرات قــائـمــة لعمل عسكري
واسع ،إنما ال ّ
تحرك حاصل بعد».
وفـ ــي املـ ـح ــور ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي من
ريف إدلب ،تحولت مزارع الصواغية،
شــرقــي قــريــة الـفــوعــة امل ـحــاصــرة ،إلــى
م ـ ـسـ ــرح الش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ع ـن ـي ـف ــة ي ـســن
امل ـس ـل ـحــن و«الـ ـلـ ـج ــان» امل ــداف ـع ــة عن
البلدة.
اشتباكات يوم أمس أسفرت عن ّ
صد
«الـلـجــان» الهجوم املسلح مــن محور
تفتناز وشلخ ،واستشهاد عنصرين
وقتل  8مسلحني من املهاجمني.

الجيش يخسر ميدعا
وف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،أك ــد مـصــدر
ّ
ميداني أن قوات الجيش تراجعت من
بلدة ميدعا ،شرقي مدينة دوما ،بعد
ثالثة أيام من دخولها .يأتي ذلك إثر
حشد «جيش اإلســام» أعــدادًا كبيرة
م ــن املـسـلـحــن لـلـهـجــوم ع ـلــى الـبـلــدة
فــي م ـحــاولــة ملـنــع اسـتـكـمــال الجيش
تمركزه في منطقة تعتبر خط إمداد
رئيسيًا ملسلحي الغوطة من الضمير
والـحــدود األردنـيــة .ويضيف املصدر
ّ
أن «ال ـت ـمــركــز ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـيــدعــا
اح ـتــاج إل ــى وق ــت أطـ ــول ،بــاعـتـبــارهــا
مفتوحة مــن الـشــرق عـلــى النشابية،
ومـ ــن الـ ـغ ــرب ع ـلــى دومـ ـ ــا ،م ــا صـ ّـعــب
الصمود داخلها بعد املعارك العنيفة
التي بدأها املسلحون إلشغال القوات
السورية أثناء محاولتها التمركز».

كمين ريف السويداء
وفـ ـ ــي ريـ ـ ــف ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ال ـش ـم ــال ــي،
ق ـتــل م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  30ع ـن ـص ـرًا من

تنظيم «داعش» ،وأصيب العشرات،
ف ــي ك ـم ــن نـ ـف ــذه ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
فـ ــي م ـح ـي ــط تـ ــل ال ـ ـخـ ــالـ ــديـ ــة ،أثـ ـن ــاء
مـحــاولـت ـهــم ن ـقــل أس ـل ـحــة وذخ ـي ــرة،
بـ ـه ــدف ال ـت ـس ـل ــل إل ـ ــى ري ـ ــف املــدي ـنــة
الجنوبية .الجيش ،وبـعــد عمليات
رص ــد وم ـتــاب ـعــة لـلـمـسـلـحــن الــذيــن
اسـ ـتـ ـه ــدف ــوا س ــابـ ـق ــا قـ ـ ــرى وبـ ـل ــدات
ريف السويداء املفتوح على منطقة
ال ـ ـبـ ــاديـ ــة ،عـ ـم ــد إلـ ـ ــى ت ـف ـخ ـي ــخ أح ــد
ال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ـه ــا فــي
عـمـلـيــات الـتـسـلــل بــن تــل الـخــالــديــة
ومطار خلخلة.

ّ
تتجدد جنوبًا
معارك «اإلخوة»

وفــي الـجـنــوب ال ـســوري ،بعد إعــان
«ت ـن ـظ ـيــم ق ــاع ــدة ال ـج ـه ــاد ف ــي ب ــاد
الـشــام ـ ـ جبهة الـنـصــرة» والفصائل
املـ ـس ــان ــدة ل ـ ــه« ،ت ـط ـه ـي ــر ال ـق ـن ـي ـطــرة
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل» مـ ـ ــن «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،وذلـ ـ ــك
ب ــال ـق ـض ــاء ع ـل ــى «جـ ـي ــش ال ـج ـه ــاد»
املتهم بمبايعة «الدولة اإلسالمية»
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى آخـ ــر م ـعــاق ـلــه فــي
بـلــدة الـقـحـطــانـيــة ،ت ـج ـ ّـددت املـعــارك
أم ـ ـ ــس ب ـ ــن «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» م ـ ــن ج ـه ــة،
و«ل ـ ــواء ش ـه ــداء ال ـي ــرم ــوك» بــزعــامــة
«محمد البريدي» امللقب «بالخال»
امل ـت ـه ــم ب ـم ـبــاي ـعــة «داعـ ـ ـ ــش» أي ـض ــا،
وحـلـيــف «جـيــش الـجـهــاد» مــن جهة
أخرى .وذلك إثر محاولة فاشلة من
«ل ـ ــواء ش ـه ــداء ال ـي ــرم ــوك» بــاقـتـحــام
بـ ـل ــدة حـ ـي ــط فـ ــي ريـ ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة،
بـعــد اشـتـبــاكــات وصـفــت بالعنيفة.
م ــوال ــون ل ـ ـ «ال ـن ـص ــرة» أع ـل ـن ــوا عـبــر
م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
مـقـتــل ال ـع ـشــرات ًم ــن عـنــاصــر «ل ــواء
اليرموك» ،إضافة إلى سقوط قتلى
وج ــرح ــى مــدن ـيــن ف ــي ال ـب ـلــدة ج ــراء
االشتباكات بني الطرفني.

