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الشيشان على أسوار «الجوية» ...فقــط
سقطت «الجوية»
على الشاشات
عشرات املرات،
آخرها أول من أمس.
على مسافة قريبة،
في جمعية الزهراء،
الحياة كئيبة
وبطيئة ملواطنني
يجافيهم النوم إن
لم يسمعوا أزيز
الرصاص ودوي
االنفجارات!

ّ
مسلحون في حلب
أول من أمس
(أ ف ب)

جنون الهاون يضرب دمشق
دمشق ــ ليث الخطيب
ّ
مر يوم أمس عصيبًا على الدمشقيني.
أكثر م��ن  60قذيفة ه��اون سقطت على
ع� ّ�دة أحياء من العاصمة وضواحيها،
ّ
ليسجل هذا اليوم أكبر عدد من قذائف
ال �ه��اون تستهدف دم�ش��ق خ�ل�ال ال�ع��ام
ال� �ج ��اري .ب �ل��دة امل�ل�ي�ح��ة ك��ان��ت م�ص��درًا
ل �ك��ل ت �ل��ك ال � �ق� ��ذائ� ��ف ،وك� � ��ان ل �ج��رم��ان��ا
ودوي �ل �ع��ة ،امل�ت��اخ�م�ت�ين ل �ه��ا ،النصيب
األكبر منها .فقد سقطت  26قذيفة في
جرمانا وحدها ،و 23في دويلعة ،فيما
ّ
توزعت بقية القذائف على ّأحياء امل��زة
والقصاع والعباسيني .وتبنى «فيلق
ال��رح�م��ن» ف��ي املليحة إط�ل�اق القذائف،
بدا أنه ّرد على العملية العسكرية
في ما ّ
الجيش في البلدة .وكان
ذها
ينف
التي
ّ
التنظيم ذاته تبنى أول من أمس إطالق
الهاون على بلدة جرمانا .وراح ضحية
قذائف أمس قتيالن وعشرات املصابني
ّ
كلهم من املدنيني.
ف��ي م� � ��وازاة ذل� ��ك ،س ��اد ال� �ه ��دوء ال �ح��ذر
م� �خ � ّ�ي ��م ال � �ي � ��رم � ��وك ،ج� �ن ��وب ��ي دم� �ش ��ق،
ب � �ع� ��د ل � �ي � �ل ��ة م � � ��ن االش � � �ت � � �ب � ��اك � ��ات ب�ي�ن
ّ
م�س��ل�ح��ي «ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة لتحرير
فلسطني ــــ ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة» ومقاتلي
ّ
ال �ف �ص ��ائ ��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وم �س��ل �ح��ي
القوة الفلسطينية املشتركة من جهة،
ّ
ومسلحي «جبهة النصرة» و«العهدة
ال� �ع� �م ��ري ��ة» و«أك� � �ن � ��اف ب �ي ��ت امل� �ق ��دس»
ّ
ّ
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى .ف �ق��د ش ��ن امل�س��ل�ح��ون
م �س��اء أول م ��ن أم� ��س ه �ج��وم��ًا اس�ت�م��ر
حتى صباح اليوم التالي على خمسة
م �ح��اور ف��ي مخيم ال �ي��رم��وك واألح �ي��اء

امل �ج��اورة ل��ه :ف��ي جنوبي املخيم وحي
ال�ج��ورة وم��ن ج�ه��ات التضامن وال�ق��دم
وال�ع�س��ال��ي ،اس�ت�خ��دم��وا ف�ي��ه األسلحة
الخفيفة وق��ذائ��ف آر ب��ي ج��ي وال�ه��اون.
كذلك حاولوا التقدم إلى مدخل ّ
مخيم
ال � �ي ��رم ��وك ال� �ش� �م ��ال ��ي ،وب � ��داي � ��ة ش� ��ارع
الثالثني ،حيث ّ
يتمركز الجيش ومقاتلو
الفصائل الفلسطينية .مصادر ميدانية
قالت لـ«األخبار» إن الهجوم كان يهدف
ّ
املمتدة من
إل��ى السيطرة على املنطقة
ّ
س��اح��ة ال��ري �ج��ة ح��ت��ى دوار البطيخة،

ع�ل��ى ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة ل�ح��ي امل�ي��دان
الدمشقي ،وه��ي املنطقة التي يسميها
ّ
املسلحون «ب��واب��ة دم�ش��ق الجنوبية».
ج � � ��اء ال � � � ��رد م� � ��ن م� �ق ��ات� �ل ��ي ال� �ف� �ص ��ائ ��ل
ّ
املخيم ،عنيفًا
الفلسطينية عند مدخل
ّ
بدوره ،وتمكن املقاتلون الفلسطينيون
من الحفاظ على مواقعهم حتى ساحة
ال��ري�ج��ة .وبفضل الغطاء ال �ن��اري ال��ذي
ّ
ف ��رض ��وه ،ت �م��ك �ن��وا م ��ن إب �ق ��اء ال�ه��ام��ش
املحيط بساحة ال��ري�ج��ة خاليًا م��ن أي
ّ
ّ
تمركز للمسلحني .وأوق ��ف املسلحون

الهجوم صباح أم��س بعد عجزهم عن
إح � ��داث أي خ � ��رق .وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق��ال
م�ص��در ع�س�ك��ري ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :ي�ه��دف
ّ
امل�س��ل�ح��ون إل ��ى ف�ت��ح ث �غ��رة ف��ي محيط
دم �ش��ق ال �ج �ن��وب��ي ،ف��ي م �ق��اب��ل ال�ث�غ��رة
التي أحدثها هجوم الجيش في الغوطة
الشرقية ،عبر املليحة ،لتعديل الكفة من
الناحية العسكرية» .ولفت املصدر إلى
أن بوادر هذا الهجوم ظهرت قبل بضعة
ّ
ّ
أيام« ،يوم شن املسلحون جنوبي مخيم
اليرموك هجومًا بقذائف ال�ه��اون على

«داعش» يسيطر على البوكمال قرب الحدود العراقية
فراس الهكار
اس�ت�ع��اد مسلحو تنظيم «ال��دول��ة
االس�ل�ام �ي��ة ف��ي ال� �ع ��راق وال �ش��ام»
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�ب��وك�م��ال
ال��واق�ع��ة ع�ل��ى ال �ح��دود ال�س��وري��ة ــــ
العراقية ،ش��رق مدينة دي��ر ال��زور.
املدينة التي خسرها التنظيم في
ش �ب��اط امل ��اض ��ي ب �ع��د م �ع ��ارك مع
«جبهة النصرة» ،حشد قوة كبيرة
الستعادتها .ودارت معارك عنيفة
ال ت� ��زال م�س�ت�م��رة ب�ي�ن مسلحيه
وعناصر «ال�ن�ص��رة» ،فيما سقط
ً
أك� �ث ��ر م ��ن  51ق �ت �ي�ل�ا وع� �ش ��رات

ال� � �ج � ��رح � ��ى ب � �ح � �س ��ب «امل � ��رص � ��د
ال� � � �س � � ��وري ل � �ح � �ق� ��وق االن � � �س� � ��ان»
امل � �ع ��ارض .وخ� �س ��رت «ال �ن �ص��رة»
معظم م��راك��زه��ا ف��ي مبنى شعبة
ح��زب «ال�ب�ع��ث» واألم��ن العسكري
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة وم � � �ق� � ��ر «ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
الشرعية».
ودخ � ��ل م �س �ل �ح��ون م �ل �ث �م��ون إل��ى
مشفى الهناء ف��ي املدينة ،ودارت
اش �ت �ب��اك��ات داخ� �ل ��ه ،م ��ا أدى إل��ى
مقتل ع��دد من املدنيني .وفرضت
امل �ع��ارك ال��دائ��رة ف��ي امل��دي�ن��ة حظر
تجوال على املدنيني.
في السياق ذات��ه ،يحاول «داع��ش»

فرض سيطرته على كامل الريف
ال �ش��رق��ي ف ��ي دي� ��ر ال � � ��زور ،وف�ت��ح
ط��ري��ق آم ��ن إل ��ى امل � ��دن ال �ع��راق �ي��ة.
وأع � �ل � ��ن س� �ي� �ط ��رت ��ه ع� �ل ��ى م��دي �ن��ة
القورية في ري��ف دي��ر ال��زور ،بعد
معارك قادها «األمير أبو الغرباء
التونسي» ،إض��اف��ة إل��ى السيطرة
على مناطق الشوال والحقل.
وينقسم أه��ال��ي م��دي�ن��ة البوكمال
وري� � ��ف دي � ��ر ال � � ��زور ع �م ��وم ��ًا ب�ين
«ال � �ن � �ص� ��رة» و«داع � � � � ��ش» .وت��دع��م
ع�ش�ي��رة «ال�ب��وج��ام��ل» «ال�ن�ص��رة»،
فيما يؤازر أبناء عشيرة «البكير»
«داعش».

ّ
التضامن ،بالتوازي مع قيام مسلحي
امل �ن��اط��ق األخ � ��رى ب�ق�ص��ف ال �ع��دي��د من
أح � �ي ��اء دم� �ش ��ق ب ��ال � �ه ��اون ،ب �ع��د ت �ق� ّ�دم
اّ
الجيش في املليحة» .إل أن «التنظيمات
ّ
املسلحة ف��ي ال�ي��رم��وك ال تعلن هدفها
ه ��ذا ف��ي امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة ،ألن ال�ض��وء
ّ
بات مسلطًا على املبادرة السياسية في
املخيم ،والقوى الدولية تراقب الوضع
اإلن �س��ان��ي ف�ي��ه ع��ن ك �ث��ب» .وق ��د توقف
أم��س دخ��ول املساعدات اإلنسانية إلى
مخيم اليرموك ،نتيجة املعارك الحامية
التي جرت في الليلة السابقة.
إلى ذلك ،استمرت املواجهات في الغوطة
ال�ش��رق�ي��ة ،وواص ��ل س�ل�اح ال�ج��و ض��رب
ّ
مجموعات املسلحني أثناء انتقالهم في
ب�ل��دات زملكا وزب��دي��ن وج��وب��ر ،وأوق��ع
العديد من القتلى في صفوفهم ،فيما
تواصلت امل��واج�ه��ات العنيفة ف��ي بلدة
امل �ل �ي �ح��ة ،وس �ق��ط خ�لال �ه��ا ال �ع��دي��د من
ّ
القتلى م��ن مسلحي «فيلق ال��رح�م��ن».
ّ
وعثر الجيش على أنفاق للمسلحني في
املناطق التي سيطر عليها من الجهة
الغربية للبلدة .وفي القلمونّ ،
تجددت
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي امل��رت �ف �ع��ات املحيطة
بقرية بخعة بعد سيطرة الجيش على
رنكوس أول من أمس.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت الكويت أمس
أن ث�ل�اث��ة م ��ن م��واط �ن �ي �ه��ا خ �ط �ف��وا في
سوريا ،وأنها طلبت من تركيا املساعدة
في تأمني إط�لاق سراحهم .ولم يتضح
س �ب��ب خ �ط��ف ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ث�ل�اث��ة وال
الجهة التي خطفتهم ،فيما ذكرت وزارة
الخارجية الكويتية أنها تتابع األمر مع
الجانب التركي.

