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سوريا

مشهد ميداني هجومان على جبهتين وتقدم فيهما ،حصيلة عمليات الجيش في حي جوبر دمشق ومدينة
الحسكة التي اقترب الجيش من إعادة السيطرة الكاملة عليها ،فيما سيطرت «الوحدات» الكردية على بلدة
صرين في ريف حلب بعد أكثر من شهرين من المعارك مع «داعش»

ّ
عملية مباغتة في جوبر ...وترقب تحرير الحــ
مرح ماشي ــ أيهم مرعي
ّ
ش ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ع ـم ـل ـي ــة
محدودة في حي جوبر ومــزارع باال
فــي الـغــوطــة الشرقية ،فــي العاصمة
دمشق .وأدت العملية إلى السيطرة
ع ـل ــى نـ ـق ــاط جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـحـ ــي ،إذ
تقدمت وحدات املشاة ضمن املناطق
امل ــذك ــورة ت ـحــت غ ـط ــاء نـ ــاري كثيف
من ســاح الجو واملدفعية ،أدت إلى
سـيـطــرة عـلــى كـتــل ب ـنــاء ف ــي منطقة
العمليات.
التقدم في دمشق تواصل أيضًا في
الحسكة ،إذ اقترب الجيش و«وحدات
حماية الشعب» الكردية من السيطرة
عـلــى مــديـنــة الـحـسـكــة بـشـكــل كــامــل،
وإفشال «غــزوة أبي سهيل األردنــي»
ال ـت ــي أع ـل ـن ـهــا تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» في
 25ح ــزي ــران الـفــائــت لـلـسـيـطــرة على
ّ
املدينة .وتمكن الجيش من السيطرة
عـلــى كــامــل أح ـيــاء الـنـشــوة الشرقية
والليلية وغويران الشرقي والغربي،
ّ
وحبو،
وأج ــزاء مــن الــزهــور واملقبرة

ق ــال رئـيــسّ ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ديفيد
كاميرون إن بــاده مستعدة لقصف
أهــداف تابعة لمتشددين في سوريا
ل ــدرء خـطــر شــن هـجـمــات فــي ش ــوارع
بريطانيا.
وأوض ــح ،فــي تصريحات لــدى وصــول
إل ــى إنــدون ـي ـس ـيــا أمـ ــس« :ل ــو أن هـنــاك
تهديدًا لبريطانيا أو لشعبنا في شوارعنا...
فنحن قادرون على أن نمنع هذا باتخاذ
إجراء فوري لدرء ذلك التهديد».
وتشارك بريطانيا في الضربات الجوية
التي تقودها الــواليــات المتحدة على
مــواقــع «داعـ ــش» فــي ال ـعــراق ،إال أن
عددًا من المسؤولين البريطانيين أبدوا
رغبة بــادهــم فــي توسيع العمليات
ضد التنظيم في سوريا.

فيما سـيـطــرت «ال ــوح ــدات» الـكــرديــة
ع ـ ـلـ ــى أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ال ـ ـن ـ ـش ـ ــوة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
والعزيزية والفيالت.
وال ت ــزال امل ـعــارك ت ــدور بــن الجيش
و«ال ـ ــوح ـ ــدات» م ــن ج ـهــة و«داعـ ـ ــش»
م ــن ج ـه ــة ف ــي أط ـ ـ ــراف ح ــي ال ــزه ــور
ومـنـطـقـتــي ال ــرص ــاف ــة وال ـب ــان ــورام ــا،
حيث تدور مواجهات عنيفة بالقرب
مـ ــن ك ـل ـي ـتــي االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـه ـن ــدس ــة
املــدنـيــة واملـعـهــد الـصـنــاعــي بــاتـجــاه
دوار ال ـ ـبـ ــانـ ــورامـ ــا ،بـ ـه ــدف إخـ ـ ــراج
املسلحني من كامل الحسكة.
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ش ـ ـهـ ــد ف ـي ــه
وسـ ــط م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة ت ــوتـ ـرًا بــن
الـ ـجـ ـي ــش و«ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة،
دون اشتباكات بينهما ،وذل ــك بعد
أن ت ـقــدمــت «ال ـ ــوح ـ ــدات» إلـ ــى وســط
املدينة وتمركزت في عدد من األبنية
الخاصة والعامة مع نشر مسلحني
وق ـنــاصــن داخ ـل ـهــا ،عـلــى ال ــرغ ــم من
وجـ ـ ـ ــود ن ـ ـقـ ــاط ل ـل ـج ـي ــش والـ ـش ــرط ــة
بالقرب من األماكن ذاتها.
م ـصــدر رس ـمــي أك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة ات ـب ـعــت سـيــاســة
ض ـب ــط ال ـن ـف ــس م ــع ت ـق ــدم ال ــوح ــدات
غـيــر امل ـبــرر فــي املــدي ـنــة» .ول ـفــت إلــى
أن «اجـتـمــاعــات عـقــدت بــن الطرفني
أم ــس وسـتـعـقــد ال ـي ــوم ب ـه ــدف إزال ــة
أسباب التوتر في املدينة ،والحفاظ
على األمن واالستقرار فيها» .بدوره
أكــد مـصــدر فــي «ال ــوح ــدات» الكردية
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ال ـت ـقــدم إل ــى وســط
امل ــدي ـن ــة ي ـه ــدف إل ــى ال ـس ـي ـطــرة على
األب ـن ـي ــة امل ــرت ـف ـع ــة ،ل ـت ــأم ــن املــدي ـنــة
مــن أي عملية انـغـمــاسـيــة لــداعــش»،
مستبعدًا «نـيــة الــوحــدات االشتباك
مــع الـجـيــش وإخ ــراج ــه مــن مدينتي
ال ـقــام ـش ـلــي وال ـح ـس ـك ــة» ك ـمــا تـ ـ ّ
ـروج
الكثير من وسائل اإلعالم.
وف ــي ري ــف ع ــن ال ـع ــرب «ك ــوب ــان ــي»،
س ـ ـي ـ ـطـ ــرت «الـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــدات» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة
مدعومة بطائرات «التحالف» الدولي
على كامل بلدة صرين في ريف عني
العرب الجنوبي ،بعد اشتباكات مع
«داعـ ــش» .يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت أكــدت
فـيــه م ـصــادر فــي «ال ــوح ــدات» قصف
دبــابــات تركية ّمــواقــع ل ــ«الــوحــدات»
في قرية زور مغار بريف عني العرب،
وتل فندر في ريف تل أبيض.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،يـعـمــل الجيش
ال ـســوري غــربــي مدينة تــدمــر ،وسط
ال ـب ــاد ،عـلــى تـحـصــن ال ـن ـقــاط الـتــي
سيطر عليها ،أول من أمس ،كمدرسة
السواقة وقرية املقسم ،في داللة على
أن القوات السورية ترابط في نقاط
تبعد عن مثلث تدمر االستراتيجي
مـســافــة  6كـلــم غــربــا ،حـســب مـصــادر
ميدانية.
ّ
وذكـ ـ ـ ــرت امل ـ ـصـ ــادر لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن

املـســافــة بــن ق ــوات الـجـيــش واملثلث
ه ــي أرض ذات طـبـيـعــة ص ـحــراويــة،
ت ـت ـخ ـل ـل ـه ــا بـ ـع ــض امل ـ ـ ـ ـ ــزارع ال ـغ ـن ـيــة
ب ــاألشـ ـج ــار ،م ــا ي ـس ـمــح بــال ـت ـعــرض
ل ـك ـمــائــن ع ـنــاصــر تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
اإلره ــاب ــي .وأضــافــت أن «املـعـلــومــات
الــواردة عن انسحاب بعض عناصر
التنظيم مع آلياتهم ليس صحيحًا»،
ً
مؤكدة أن «عناصر التنظيم يقاتلون
باستماتة ،بهدف عدم خسارة نقاط
جديدة».
أمـ ــا ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ف ــأص ــدر «ج ـيــش
الفتح» بيانًا دعــا فيه مسلحي لواء
«شـهــداء الـيــرمــوك» املرتبط بتنظيم

«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،إل ـ ـ ــى ت ـس ـل ـي ــم أن ـف ـس ـه ــم
ألقــرب مقر من مقار «جيش الفتح».
واستثنى البيان من دعــوة «األمــان»

شهد وسط مدينة
الحسكة توترًا بين
الجيش و«الوحدات»
دون اشتباكات

ه ـ ـ ـ ــذه ،امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـت ــأم ــن انـ ـشـ ـق ــاق
العناصر وحمايتهم 12 ،شخصية
مـ ــن ق ـ ـيـ ــادات املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ـلـ ــواء امل ـ ــوال ـ ــي ل ـت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش».
فـ ـيـ ـم ــا أع ـ ـل ـ ــن «ج ـ ـي ـ ــش ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» فــي
املنطقة الشمالية توسيع استهدافه
لبلدتي الفوعا وكفريا ،شرقي إدلب،
وإعالنه استهداف مدينة القرداحة،
ج ـنــوب الــاذق ـيــة ،بــاعـتـبــاره ردًا من
ق ـبــل «ال ـف ـت ــح» ع ـلــى ه ـج ــوم الـجـيــش
واملـ ـق ــاوم ــة املـ ـت ــواص ــل ع ـل ــى مــديـنــة
الزبداني.
إلــى ذل ــك ،تــواصـلــت االشـتـبــاكــات في
مدينة الــزبــدانــي ،امل ـجــاورة للحدود

قتل عدد من مسلحي «داعش» خالل محاولتهم التسلل إلى مطار كويرس (األناضول)

تقرير

«أدوية سورية» إلى لبنان بال فيزا
فراس الهكار

خرجت السيارة مــن كــاراج السومرية
في دمشق ،تقل ثالثة مسافرين فقط.
يـنـتـظــر ســائـقــو ال ـس ـي ــارات الـعـمــومـيــة
ســاعــات طويلة حتى «يحصلوا على
م ـســافــر» .تــراجــع ع ــدد املـســافــريــن إلــى
بـ ـي ــروت ع ـلــى ن ـحــو م ـل ـح ــوظ ،بـتــأثـيــر
قــرارات الحكومة اللبنانية بالحد من
عدد السوريني املغادرين إلى لبنان إال
ملن اضطر ُمكرهًا.

ي ـ ـ ـ ـ ــروي ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــو أحـ ــد
املـ ـس ــاف ــري ــن ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ت ـفــاص ـيــل
رحلته من دمشق إلى بيروت«ُ :يجيد
سائقو سيارة األجرة إخفاء حمولتهم
خبروا الطريق والحواجز
املخالفة ،فقد ِ
جيدًا .بعضهم لهم صالت وعالقات مع
عساكر تكونت مــع مــرور الــزمــن ،أربــع
سـنــوات كــانــت كفيلة بـنـشــوء مصالح
متبادلة أحيانًا»« .عند نقطة املصنع
على الحدود ال يختلف األمر كثيرًا عن
الحدود السورية ،ابتسامة ومصافحة

سريعة دافئة كفيلة بمرور آمن يحمي
البضائع الداخلة إلى لبنان بال فيزا»،
يتابع .استطاع سائق السيارة إدخال
ص ـن ــدوق م ـتــوســط ال ـح ـجــم ل ــم يـعــرف
امل ـس ــاف ــرون م ــا ف ـي ــه .ك ــان تــوق ـفــه عند
بضع صيدليات بــدءًا مــن شـتــورة إلى
ً
ص ــوف ــر وبـ ـحـ ـم ــدون ك ـف ـي ــا بــإس ـك ــات
فضولهم .ويضيف« :نزل السائق غير
مرة في محطات مختلفة يتحدث إلى
ال ـص ـيــدالنــي ،يـفـتــح ص ـنــدوق سـيــارتــه
يعطيه حصته مــن علب األدوي ــة التي

يكون قد طلب منه إحضارها .يقبض
ثمنها ثــم يـعــود إلــى الـسـيــارة لنتابع
رحلتنا إلى بيروت».

التهريب ليس خطرًا

ال ُي ـع ــد ت ـه ــري ــب ال ـب ـض ــائ ــع واألدوي ـ ـ ــة
أمـرًا جديدًا ،وقد تنامت حركة تهريب
األدوي ـ ـ ــة إلـ ــى ل ـب ـنــان ُألسـ ـب ــاب ك ـث ـيــرة،
أبرزها رخص الدواء املصنع محليًا.
ي ــؤك ــد ف ـ ــواز ال ـع ـس ــاف ،أحـ ــد م ـنــدوبــي
ش ــرك ــة ع ــامل ـي ــة لـتـصـنـيــع األدويـ ـ ـ ــة فــي

ّ
س ـ ــوري ـ ــا ،ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أن «ت ـه ــري ــب
ال ـ ـ ـ ـ ــدواء ي ــؤث ــر ب ـن ـح ــو أسـ ــاسـ ــي عـلــى
االقتصاد املحلي ،إضافة إلى أنه غير
م ــراق ــب ص ـح ـيــا ،وطـ ــرق نـقـلــه وحـفـظــه
غـيــر نـظــامـيــة ومـخــالـفــة لـلـمــواصـفــات
والتعليمات ،وقد يكون مزورًا في بلد
املنشأ ،وبذلك قد ال يكون الــدواء فقط
مهربًا ،بل مزورًا ومهربًا».
ت ــزوي ــر امل ـن ـت ـجــات ال ــدوائ ـي ــة ال ـســوريــة
ظــاهــرة جــديــدة نسبيًا ،وق ــد انتشرت
ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب الـ ــرقـ ــابـ ــة وص ـع ــوب ــة

