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سوريا

مشهد ميداني

ّ
تقدم حذر في «سلمى» وسهل الغاب

الجيش لحماية طريق خناصر و«جيش الفتح» يطلق «غزوة حماة»
يواصل الجيش السوري
عملياته العسكرية في
ريفي حماة والالذقية وسط
تقدم بطيء وحذر ،مع
استمرار الطائرات الروسية
في استهداف تجمعات
التنظيمات المسلحة
وآلياتهم ،في حين أطلق
«جيش الفتح» «المرحلة
الثانية» من «غزوة حماة»
لمنع تقدم الجيش السوري

بعد اطــاق فصائل املعارضة معركة
ّ
«وبشر الصابرين» في ريف القنيطرة
ال ـش ـمــالــي لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ن ـقــاط عــدة
أساسية للجيش السوري وسيطرتهم
على بعضها ،استطاع الجيش السوري
و«اللجان الشعبية» خالل األيام الثالثة
املــاض ـيــة ،ف ــرض سـيـطــرتـهــم عـلــى تل
ال ـق ـب ــع وت ـ ــل األح ـ ـمـ ــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي
وم ــزرع ــة االم ــل ومـعـمــل الـحـلـيــب ،بعد
معارك عنيفة مع املجموعات املسلحة
أدت إلــى مقتل  45مسلحًا وجــرح 75
آخــريــن ،وتــدمـيــر  3دبــابــات و 8آلـيــات
ً
تحمل رشــاشــات ثقيلة فـضــا عــن 6
سيارات.
(األخبار)

سائر اسليم
ي ـت ـقــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ب ـبــطء في
ريفي حماة الشمالي والالذقية ،حيث
يخوض معارك عنيفة مع املسلحني
داخ ــل بـلــدة كـفــرنـبــودة بعد تراجعه
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة خ ـ ـ ــزان امل ـ ـيـ ــاه ،نـتـيـجــة
ه ـج ــوم م ـض ــاد لـلـمـسـلـحــن تـمـكـنــوا
خالله من اقتحام البلدة والسيطرة
عـلــى أجـ ــزاء مـنـهــا .وتـسـتـمــر عملية
تقدم للجيش باتجاه بلدة التمانعة،
جنوبي إدلب ،من محور بلدة سكيك،
حيث ما زالــت االشتباكات مستمرة
قــرب إحــدى الـتــال القريبة مــن بلدة
التمانعة.
وإلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق مـ ـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــاة ،أطـ ـل ــق
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،ص ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـم ـل ـيــة
ع ـس ـكــريــة ب ــات ـج ــاه ب ـل ــدة ال ـت ـي ـنــة من
م ـح ــور ب ـل ــدة ال ـس ـع ــن ،ح ـي ــث ب ــدأه ــا
بـتـمـهـيــد مــدف ـعــي وض ــرب ــات جــويــة.
ّ
وقــال مصدر ميداني لـ«األخبار» إن
العملية تأتي في إطار تأمني طريق
خناصر ،حيث يتم استخدام القرية
مــن قـبــل املسلحني إلط ــاق الـقــذائــف
بــاتـجــاه الـطــريــق ،وم ــا زال ــت املـعــارك
دائ ـ ــرة ف ــي مـحـيــط ال ـب ـل ــدة ،ول ــم يتم
اقتحامها بعد حيث يتحصن فيها
امل ـس ـل ـح ــون ،وي ـع ـم ــل س ــاح ــا ال ـجــو
واملدفعية على تدمير التحصينات
لبدء عملية االقتحام.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن «ج ـي ــش
الـ ـفـ ـت ــح» ،ف ــي بـ ـي ــان ،إطـ ـ ــاق مـعــركــة
«غـ ـ ــزوة ت ـحــريــر حـ ـم ــاة» ،ح ـيــث دعــا
ف ــي بـيــانــه جـمـيــع «امل ـجــاهــديــن» في
طريق حماة واملحاصرين من داخل
حماة أن يشعلوا الجبهات من داخل
مـ ـح ــاوره ــم .وهـ ـ ـ ّـدد «ج ـي ــش ال ـف ـتــح»
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،ف ــي حـ ــال تــدخــل
إلف ـ ـشـ ــال املـ ـع ــرك ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار«أن أي
فـئــة تـعـتــرض طــريـقــه مــن النصيرية
أو ال ــراف ـض ــة أو داعـ ــش ف ــإن ــه سيتم
قتالها».
ّ
ورأى ناشطون معارضون أن معركة
غ ــزوة حـمــاة صعبة جـ ـدًا ،وستكون
مـ ـع ــرك ــة ط ــويـ ـل ــة ،لـ ــوجـ ــود عـ ـش ــرات
القطع العسكرية قبل الــوصــول إلى
مدينة حماة أو مطارها ،والتي تمتد
على مساحة عـشــرات الكيلومترات،
وتحتاج إلى كمية كبيرة من السالح
والذخيرة واملقاتلني لتغطية جميع
ال ـج ـب ـه ــات ف ــي آن واحـ ـ ـ ــد ،وخ ــاص ــة
مــع وج ــود الـطــائــرات الــروسـيــة التي
بإمكانها قلب موازين املعركة ،بينما
رآهــا آخــرون فرصة لعرقلة عمليات
الجيش للتقدم نحو ريف إدلب.
وف ـ ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ــاذقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت
امل ـعــارك ت ــدور بــن الجيش الـســوري
واملـسـلـحــن داخـ ــل ضــاحـيــة سلمى،

من تظاهرة أمام السفارة الروسية في دمشق ،أمس ،لـ«شكر روسيا على دعمها الجوي» (أ ف ب)

حـ ـي ــث ت ـم ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن تـثـبـيــت
مواقعه في الكتل التي سيطر عليها
بالتزامن مع استهداف ســاح الجو
الروسي لتحصينات املسلحني داخل
ال ـب ـل ــدة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـمـهـيــد ســاح
املدفعية للمجموعات البرية للتقدم
داخــل الضاحية ،فيما ّ
ثبت الجيش
موقعه في إحــدى التالل القريبة من
جب األحمر بعد انسحابه من البلدة
ن ـت ـي ـجــة ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـيــف م ــن قـبــل
املسلحني.
وأعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة أن
مقاتالتها قصفت  86موقعًا لتنظيم
«داعش» في محافظات الرقة وحماة
وإدل ـ ـ ـ ــب والـ ــاذق ـ ـيـ ــة وح ـ ـلـ ــب .ول ـف ــت
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة،
الجنرال إيـغــور كوناشينكوف ،إلى
أن طــائــرات «ســو  34وســو  24وسو
 25نفذت خــال ال ــ 24ساعة املاضية
 88طلعة قتالية وضربت  86موقعًا

للبنية التحتية التابعة لإلرهابيني،
مـشـيـرًا إل ــى انـضـمــام مـقــاتــات «ســو
(سـ ـ ــوخـ ـ ــوي)  »30إلـ ـ ــى م ـج ـمــوعــات
القوات الجوية الروسية في سوريا.
وأع ـل ـن ــت «ت ـن ـس ـي ـق ـي ــات» امل ـع ــارض ــة
مقتل عــدد مــن القياديني فــي معارك
ري ــف ح ـم ــاة ،م ــن بـيـنـهــم أب ــو الـلـيــث

يعمل الجيش
التركي على بناء جدار
عازل في بلدة أطمة
«منعًا للتهريب»

الـحـمـصــي ،أب ــرز ال ـق ــادة العسكريني
لـ ـ ــ«جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ،والـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد
الـعـسـكــري فــي «ل ــواء أن ـصــار الــديــن»
التابع لـ«حركة أحرار الشام» ،حمدو
السليم.

تركيا تستولي على أراض سورية
من جهة أخرى ،قالت مصادر محلية
ّ
ف ــي ري ــف إدلـ ــب إن ال ـج ـيــش الـتــركــي
اق ـت ـحــم الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة الـتــركـيــة
عند بلدة أطمة شمالي إدلب ،معززًا
بـ ــالـ ــدبـ ــابـ ــات واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات ،ووقـ ـع ــت
مــواجـهــات بينه وب ــن محتجني من
األهالي.
وأش ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن ـ ــه طــالــب
أهــالــي املنطقة بإخالئها على عمق
 100م ـتــر ب ـح ـجــة ب ـن ــاء ج ـ ــدار ع ــازل
يمنع التهريب ،معلنة أن املواجهات
تـجــددت أمــس عندما ع ــاود الجيش
التركي اقتحام املنطقة ،حيث حاول

تحقيق

«الهوب هوب» :سفرة رابحة وعودة خانقة!
دمشق ــ عمر الشيخ
انتشرت اخيرًا صورة لثالثة باصات
على رأسها
قديمة تنتصب طوليا ّ
في أحد شوارع حلب ،لتمثل سواتر
م ــن ق ـن ــاص أح ــد الـ ـش ــوارع امل ــدم ــرة،
لـكــن فــي دم ـشــق ،تــراهــا عـلــى األرض
تسير وتستعيد حـضــورهــا .تغطي
ه ــذه ال ـب ــاص ــات إل ــى ج ــان ــب حــوالــى
 365ب ــاص ــا ح ــدي ـث ــا ،خ ـط ــوط الـنـقــل
فــي مـحــافـظــات ال ـبــاد ،بينما يخدم
 65م ـن ـهــا خ ـط ــوط س ـيــر ف ــي دمـشــق

وض ــواح ـي ـه ــا ،وتـ ـع ــادل ف ــي ربـحـهــا
الـيــوم ( 50لـيــرة) عـشــرة أضـعــاف ما
كانت تربحه سابقًا ( 5ليرة) كأجرة
للركاب ،ووقــودهــا من مــادة املــازوت
م ــؤم ــن ض ـم ــن م ـخ ـص ـص ــات ال ــدول ــة
الرسمية.
معظم الـبــاصــات الـقــديـمــة «خــدمــت»
في املؤسسات الرسمية ،واقتصرت
مـ ـهـ ـمـ ـتـ ـه ــا عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـق ـ ــل امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن،
والـجــديــدة (الصينية) الـخـضــراء أو
الزرقاء اللون تخدم في خطوط النقل
في دمشق .هكذا ملع نجم أشهر أنواع

الباصات القديمة في دمشق وريفها،
باص «هــوب هــوب» نوع «سكانيا»،
بنوعيه  32مقعدًا و 18مقعدًا ،لتدخل
كـ ـم ــا املـ ـيـ ـك ــرو ب ـ ـ ــاص ،خـ ـط ــوط نـقــل
العاصمة وريفها الباقي.
أبـ ـ ــرز خـ ـط ــوط ت ـل ــك الـ ـب ــاص ــات هــي
جـ ــرمـ ــانـ ــا – ك ـ ــراج ـ ــات ،وكـ ـ ـس ـ ــوة –
كـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــات ،وق ـ ــدس ـ ـي ـ ــا ،والـ ـ ـه ـ ــام ـ ــة،
وصـحـنــايــا ،ومـعـظـمـهــا يـعـمــل على
ن ـق ــل الـ ـن ــاس م ــن وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــاراجـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فــي
ال ـع ـب ــاس ـي ــن ونـ ـه ــر ع ـي ـش ــة وت ـحــت

جسر الرئيس وسط دمشق.
ك ــان ــت ت ـع ـم ــل تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــاصـ ــات قـبــل
األحـ ـ ـ ــداث ع ـل ــى خ ـط ــوط ال ـس ـف ــر بــن
امل ـحــاف ـظــات والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة بـهــا.
أبـ ـ ــو سـ ـهـ ـي ــل ،سـ ــائـ ــق بـ ـ ــاص «هـ ــوب
هـ ــوب» ك ــان ي ـقــل ال ــرك ــاب م ــن ك ــاراج
ال ـس ــوم ــري ــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف املـ ـ ــزة إل ــى
بلدة النبك في الريف الدمشقيّ ،أما
اآلن ،فهو يعمل على خــط جرمانا-
كـ ــراجـ ــات« :ي ـك ـف ــي أن ن ـح ـ ّـم ــل رك ــاب ــا
مــن جــرمــانــا إل ــى ال ـكــراجــات دون أن
تصطادنا دوريــة مــرور!» ،يــروي أبو

سهيل لـ«األخبار» ،ويشير إلى حجم
الـضـغــوط الـتــي تتعرض لــه مركبته
بـمـنـعـهــا م ــن الـ ــدخـ ــول إلـ ــى مـنــاطــق
كثيرة وســط املدينة ألنها «ال تمثل
وجـ ـه ــا حـ ـض ــاري ــا ل ـل ـن ـقــل ال ــداخـ ـل ــي،
فالباصات الخضراء األنيقة (أوجب)
وهي للحكومة».
بينما ال يثبت عمل نــاجــي يوسف
عـ ـل ــى خـ ــط سـ ـي ــر واح ـ ـ ـ ــد .لـ ـق ــد طـبــع
هــذا السائق أكثر مــن الفتة ألسماء
املـ ـن ــاط ــق والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ،واتـ ـ ـف ـ ــق مــع
دوريـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ــرور عـ ـ ــدة ل ـي ـع ـب ــر عـلــى

