الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

العالم

13

ـيات شرق الفرات

لـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي» ،ب ـمــا
فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ن ـ ـقـ ــل آل ـ ـ ـيـ ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
وغ ـ ــرف مـسـبـقــة ال ـص ـنــع وم ـع ــدات
ل ــوج ـس ـت ـي ــة ،مـ ــن م ـن ـط ـقــة رم ـي ــان
باتجاه ال ـشــدادي .وهــو مــا يوحي

ب ـقــرب ان ـط ــاق عـمـلـيــات عـلــى تلك
الجبهة باتجاه الحدود الشمالية
ملحافظة دير الزور.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ت ــأكـ ـي ــدات نـقـلـتـهــا

م ـ ـصـ ــادر م ـي ــدان ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ،عــن
وص ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ــدف ـ ـ ـعـ ـ ــات األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
«املـ ـغ ــاوي ــر» إلـ ــى ال ـ ـشـ ــدادي ،الـتــي
ت ـع ـت ـبــر بـ ــاكـ ــورة دفـ ـع ــات ج ــدي ــدة،
ينتظر أن تخلي مــواقـعـهــا بنحو
تام في التنف ،وال سيما مع تقدم
الـ ـجـ ـي ــش نـ ـح ــوه ــا عـ ـل ــى ال ـش ــري ــط
الـ ـ ـح ـ ــدودي م ــع األردن .وت ـت ــوات ــر
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن بـ ــدء «ال ـت ـح ــال ــف»
مـنــذ يــومــن نـقــل الــدف ـعــات األول ــى
عـ ـب ــر امل ـ ــروح ـ ـي ـ ــات ،م ـ ــع ت ــوق ـع ــات
أول ـي ــة بـتـحـضـيــر م ـئــات الـعـنــاصــر
من «املـغــاويــر» ،وعــدد ممن يجري
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـج ـن ـيــدهــم ضـمـنـهــا،
وخـ ــاصـ ــة الـ ـف ــاري ــن مـ ــن ال ـت ـج ـن ـيــد
اإلج ـ ـبـ ــاري ،م ــع إغ ـ ـ ــراء ات ب ــروات ــب
تصل إلى  200دوالر أميركي.
وي ـ ـبـ ــدو أن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ي ـس ـعــى
إل ـ ــى إطـ ـ ــاق املـ ـع ــرك ــة ع ـل ــى ع ـجــل،
ب ـمــا يـسـتـطـيــع ت ــوف ـيــره م ــن ق ــوات
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة مـ ـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء املـ ـح ــافـ ـظـ ــة،
ليعززها الحقًا بعدد مــن مقاتلي
عـ ـشـ ـي ــرة ال ـش ـع ـي ـط ــات و«م ـج ـل ــس
ديــر الــزور العسكري» ،املنخرطني
مـ ــع «ق ـ ـسـ ــد» فـ ــي قـ ـت ــال «داعـ ـ ـ ــش»،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة
ال ـس ــوري ــة» املـنـسـحـبــة م ــن مـعــركــة
الرقة باتجاه بلدة املالحة بالقرب
م ــن ال ـ ـحـ ــدود اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـش ـمــال ـيــة
ل ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،والـ ـت ــابـ ـع ــة لــرئ ـيــس
«ت ـيــار ال ـغــد» أحـمــد الـجــربــا ،الــذي
يـلـعــب دورًا وسـيـطــا ف ــي اتـفــاقــات
«تخفيف الـتـصـعـيــد» ،بالتنسيق
م ــع م ــوس ـك ــو .وي ــرج ــح أن يـسـعــى
«ال ـت ـح ــال ــف» إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
بلدة مــركــدة ،وعلى كامل الحدود
اإلداري ـ ــة للحسكة مــع دي ــر ال ــزور،

العالج!
ع ـل ـمــا بـ ــأن إح ـ ـصـ ــاءات ش ـب ــه رسـمـيــة
ت ـس ـجــل ش ـهــريــا اك ـت ـش ــاف  130حــالــة
إصابة بالسرطان في القطاع.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـن ـف ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول عــن
مـلـفــات الـتـحــويــات الـطـبـيــة ملرضى
غزة في «دائــرة العالج في الخارج»،
الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر دراغـ ـ ـم ـ ــة،
حدوث تغيير في النسب عن األعوام
ً
امل ــاض ـي ــة ،ق ــائ ــا« :ك ــل م ــا ي ـصــل إلــى
دائ ــرة ش ــراء الخدمة مــن غــزة يجري
التعامل معه دون استثناء ،وجــرت
تغطيته ماديًا دون أي تأخير ،وفي
الـيــوم نفسه ال ــذي قــدم فيه الطلب».
وبـيـنـمــا يـنـفــي م ـســؤولــو «الـصـحــة»
ف ــي غ ــزة ه ــذا ال ـحــديــث أي ـض ــا ،يـقــول
دراغ ـ ـمـ ــة« :ال ـ ـحـ ــاالت ال ـط ــارئ ــة تـمــرد
عـلـيـهــا م ـب ــاش ــرة ال ـج ـهــة املـسـتـقـبـلــة
(املستشفى) ...حاالت التأخير يكون
السبب فيها االحتالل».
وفـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ت ـف ـل ــح مـ ـح ــاوالتـ ـن ــا فــي
االتـ ـ ـص ـ ــال ب ــامل ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـل ــدائ ــرة
نفسها ،أم ـيــرة الـهـنــديّ ،
رد دراغـمــة
ب ــالـ ـق ــول إن قـ ـ ــرار ت ـح ــوي ــل امل ــري ــض
ً
متعلق أوال بموافقة لـجــان داخلية
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،ال ـت ــي
تـقــرر بــدورهــا هــل يستحق املــريــض
ال ـت ـح ــوي ــل أم ال ،ثـ ــم ي ــأت ــي دورن ـ ـ ــا،
مضيفًا« :نستقبل ما يقارب سبعني
إلى مئة طلب تحويل َطبي من قطاع
غزة (شهريًا) كلها ُيوافق عليها».
ل ـ ـكـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ب ــاس ــم
«ال ـص ـحــة» ف ــي غ ــزة ،أش ــرف ال ـق ــدرة،

ً
وص ــوال إلــى بـلــدة الـصــور وسرير
نهر الفرات الشرقي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا ن ـفــي
ال ـنــاطــق بــاســم «ق ـســد» ط ــال سـلــو،
في حديث إلى «األخبار» األنباء عن
وص ــول «امل ـغ ــاوي ــر» إل ــى ال ـش ــدادي،
مـشــددًا عـلــى أنــه «لــم يـجـ ِـر التوصل
إلى اتفاق مع (التحالف) بخصوص
ذلـ ـ ــك» .وأك ـ ــد أن أي م ـع ــرك ــة تـطـلــق
بــاتـجــاه دي ــر ال ــزور سـتـكــون حصرًا
بقيادة قواتهم ،وبمشاركة «مجلس
ديــر ال ــزور الـعـسـكــري» الــذي «يمثل

يراهن الجيش على
تحقيق تقدم سريع على
طريق السخنة ــ دير الزور
أبناء املحافظة» .وعلى املقلب اآلخر،
ّ
حقق الجيش الـســوري أمــس تقدمًا
مـيــدانـيــا مـهـمــا ،مــن خــال السيطرة
على مــوقــع الـكــوم الـتــاريـخــي وعلى
عــدة مــواقــع مـجــاورة لــه ،فــي أقصى
ري ـ ــف ح ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي.
ويأتي ذلك تعزيزًا ملساعيه بفرض
ح ـص ــار ع ـلــى تـنـظـيــم «داع ـ ــش» فــي
ريـ ـف ــي ح ـم ــص وحـ ـم ــاه ال ـشــرق ـيــن،
وت ـ ـقـ ــدر مـ ـس ــاح ــة س ـي ـط ــرت ــه ه ـن ــاك
بــأكـثــر مــن  8آالف كيلو مـتــر مــربــع.
ّويكتسب هذه التقدم أهميته لكونه
قلص املسافة بني القوات املوجودة
شـمــال السخنة وبــن تـلــك املتقدمة
في الكوم ،إلى أقل من  25كيلومترًا،
وهــو مــا قــد يدفع التنظيم فــي حال
ت ـقـ ُّـدم الـجـيــش نـحــو جـبــل الضاحك

ومنشار وجيونة ،إلى انسحاب تام
من أرياف حماه وحمص ،نحو دير
الزور.
وف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك سـيـطــر الجيش
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـ ــزي ـ ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى 10
كيلومترات في محيط طريق إثريا
فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاه الـ ـش ــرق ــي .كــذلــك
وصــل إلــى أط ــراف منطقة حميمة
فــي عـمــق بــاديــة حـمــص الـشــرقـيــة،
بعد سيطرته على تلة أبــو فارس
ش ـ ـمـ ــال غـ ـ ــرب امل ـن ـط ـق ــة امل ــاص ـق ــة
لحدود دير الزور.
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــور الـ ـسـ ـخـ ـن ــة ،واصـ ــل
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة،
للسيطرة على مساحات إضافية
ت ــؤم ـن ـه ــا م ــن ه ـج ـم ــات ال ـت ـن ـظ ـيــم.
وأكـ ــد قــائــد الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة
في السخنة ،وقائد قــوات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
اللواء محمد خضور ،في تصريح
إل ـ ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن «ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
سيتابع خالل أيام قليلة عملياته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــاتـ ـج ــاه ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
لـفــك ال ـطــوق عـنـهــا» .ولـفــت إل ــى أن
«ال ـج ـيــش ي ـح ــاول االس ـت ـف ــادة من
ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة ل ـطــريــق
ال ـس ـخ ـن ــة ـ ـ ـ دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،لـتـحـقـيــق
ت ـ ـقـ ــدم سـ ــريـ ــع بـ ــات ـ ـجـ ــاه امل ــديـ ـن ــة،
وإعـ ــادة رب ــط ال ـشــرق بالجغرافية
الـ ـس ــوري ــة» .وأضـ ـ ــاف أن «تـنـظـيــم
(داع ـ ـ ـ ــش) ي ـع ــان ــي مـ ــن انـ ـهـ ـي ــارات
ك ـب ـي ــرة ،وه ــو ل ــم ي ـعــد ق ـ ــادرًا عـلــى
مـ ـق ــاوم ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ـت ـس ــارع ــة
للجيش ،الذي سيفك الحصار عن
دير الزور ،وينهي وجود (داعش)
في كامل جغرافية املحافظة».

تقرير

يــؤكــد أن «ال ــوض ــع املـنـطـقــي يتطلب
املــوافـقــة على تحويل املــريــض خالل
 24ساعة للحاالت الطارئة و 3أيــام
إلـ ـ ــى أس ـ ـبـ ــوع لـ ـلـ ـح ــاالت ال ـ ـعـ ــاديـ ــة...
وه ــو مــا ال تفعله رام ال ـل ــه» ،مشيرًا
إلــى حــالــة الطفل يــوســف األغ ــا الــذي
قدمت عائلته طلبًا في الثالثني من
أيار املاضي ،ثم جددت الطلب حتى
ّ
توفي الطفل.

ُ
تسجل نحو  130حالة
جديدة بالسرطان
شهريًا في مستشفيات
القطاع
ووفـ ــق «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة»،
فـ ــإن  477غ ــزي ــا ف ـقــط ح ـص ـلــوا على
مــوافـقــة مالية للسفر لتلقي العالج
خــال الشهر املاضي مقارنة بــ1883
شخصًا حصلوا عليها في حزيران
من العام املاضي .وجراء ذلك ،بلغت
حصيلة الــوف ـيــات مـنــذ مطلع الـعــام
الجاري  24مريضًا وفقًا إلحصاءات
رسمية من وزارة الصحة في غزة.
وأب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي «ال ـص ـح ــة»

تـ ـق ــريـ ـرًا ص ـ ـ ـ ــادرًا مـ ــن رام الـ ـل ــه ع ــام
 2016ي ــؤك ــد ف ـيــه أن ح ـصــة الـضـفــة
في التحويالت كانت ( %73الحصة
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـه ــا فـ ــي األص ـ ـ ــل يـجــب
أن ت ـكــون  ،)%60فـيـمــا بـلـغــت حصة
ً
القطاع ( %27بدال من  ،)%40وتقول
الـ ـ ـ ــوزارة أي ـض ــا إن م ـخــازن ـهــا بــاتــت
تفتقد  184صنفًا من األدوية.
وب ـج ــان ــب ره ــن مـصـيــر م ــرض ــى غــزة
بالخالف السياسي الدائر بني حركة
«حـ ـم ــاس» وال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وكذلك تواصل إغالق معبر رفح على
الـ ـح ــدود م ــع م ـص ــر ،تـسـتـمــر الـقـيــود
ال ـتــي وضـعـتـهــا إســرائ ـيــل عـلــى سفر
امل ــرض ــى ع ـبــر مـعـبــر «ب ـيــت ح ــان ــون ـ
إيــريــز» ،شـمــال الـقـطــاع .فمن يحصل
َع ـلــى ق ـ ــرار بــال ـت ـحــويــل ال ي ـع ـنــي أنــه
ض ِمن عبور «إيــريــز» ،حيث يتعرض
فلسطينيون كـثــر ل ــاب ـت ــزاز ،ومنهم
خــالــديــة ق ــدي ــح ال ـت ــي ت ــرق ــد ف ــي قسم
األورام فــي املستشفى األوروبـ ــي في
خــان ـيــونــس م ـنــذ مـنـتـصــف رم ـضــان
املاضي.
تقول قديح إن املخابرات اإلسرائيلية
طلبت مقابلتها عند املعبر ،وهناك
ـدواع
أبلغت بمنعها مــن الــدخــول «ل ـ ٍ
أم ـن ـيــة» رغ ــم أن ـهــا كــانــت ق ــد ج ــددت
طلب السفر نحو ثــاث م ــرات ،فيما
روى آخ ـ ـ ـ ـ ــرون اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ـ ـهـ ــم ق ـبــل
حـصــولـهــم عـلــى مــوافـقــة ال ــدخ ــول أو
ح ـت ــى ابـ ـت ــزازه ــم وال ـض ـغ ــط عـلـيـهــم
برهن دخولهم بالتعاون األمني.

حفتر يلتقي الفروف
 ...وينعى «اتفاق باريس»
نعى قائد قوات «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر ،أثناء وجوده في موسكو أمس،
«اتفاق باريس» الذي جرى التوصل إليه بينه وبني رئيس «حكومة الوفاق» فايز السراج،
نهاية الشهر املاضي ،برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون،
في العاصمة الفرنسية في ّ
ُّ
وذلك عبر إعالنه ّأن السراج «أخل بالكثير» مما اتفق عليه.
حفتر الذي سبق له أن زار موسكو مرتني ،أعرب أثناء لقائه وزير الخارجية سيرغي
الفروف ،عن «الثقة» حيال أن روسيا «ستبقى صديقًا جيدًا لنا ولن ترفض املساعدة»،
داعيًا إياها إلى لعب دور في املحادثات الليبية «وسنكون سعداء جدًا إذا شاركت في
إيجاد الحلول لألزمة الليبية».
وأعلن حفتر الذي كان من املتوقع أن يلتقي أيضًا وزير الدفاع سيرغي شويغو ،أنه لم
ُي َ
بحث «الدور امللموس لروسيا ،لكننا نؤيد ان تلعب دورًا في هذه العملية ،أيًا كان هذا
ً
الــدور» .وتوجه إلى الفــروف قائال« :ال بد أنكم تتابعون التطورات ســواء على الصعيد
السياسي أو العسكري ،وال يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي
في سبيل القضاء على اإلرهــاب ،في معارك طاحنة استمرت أكثر من  3سنوات دون
توقف الحظر الظالم على التسليح» .وشدد على «التصميم على مواصلة الكفاح حتى
يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي».
وفي سياق حديثه عن املسارات السياسية لألزمة الليبية ،قال حفتر ّإن انخراطه «في
تسويات سياسية ،جــاء ً
بناء على طلب دول شقيقة ،وقــد بــدأت ّبلقاء رئيس املجلس
ّ
الرئاسي فايز السراج في أبوظبي ثم في باريس ،لكن (األخير) أخل بالكثير من املبادئ
والشروط املتفق عليها».
وسبق إعالن حفتر ،أن استهل الفروف اللقاء ،بالقول إنه «لألسف ،الوضع في ليبيا ال
يزال معقدًا ،ولم ُي َ
تجاوز خطر التطرف» ،مشيرًا إلى ّأن «العملية السياسية ال ينبغي أن
تهدف إلى إعطاء حلول جاهزة ،بل يجب أن تساعد على خلق ظروف مالئمة إلجراء
حــوار بني القوى الرئيسة» .وأضــاف الفــروف ّأن موقف موسكو «الثابت هو أن تتفق
األطــراف الليبية بشأن مستقبل بالدها» ،الفتًا إلى ّأن بالده «على علم بشأن الجهود
املشتركة (بني حفتر) وفايز السراج ،التي تهدف إلى إيجاد توافقات تناسب الجميع
وتنفيذ اتفاق الصخيرات» ،مشددًا في الوقت نفسه على «تركيز كافة مبادرات الوساطة
في إطار عمل األمم املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب)

