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عربيات

مرة جديدة يخفق التنظيم في هجومه على محيط مطار ديرالزور

الجي�ش ال�سوري يوقع ع�شرات القتلى وفرار في �صفوف «داع�ش»
ديرالزور -مالك الجاسم
للمرة الثالثة على التوالي يحاول عناصر تنظيم «داعش»
اإلرهابي التقدم إلى النقاط العسكرية في محيط مطار ديرالزور،
والعنوان المشترك للمرات الثالث كان فشل ذريع مع خسائر
كبيرة فاقت التوقعات وبقي ما يحصل في محيط مطار ديرالزور
هو المشهد الرئيسي في وسائل اإلعالم.
«داعش» اعتمد األسلوب ذاته الذي يستخدمه في كل مرة عبر
االعتماد على المفخخات ومن ثم الهجوم .لكن ذلك لم يعد ينفع
ألن وحدات حماية مطار ديرالزور والنقاط العسكرية الموجودة
في محيطه أفشلت كل الخطط ،وأبدى بواسل الجيش السوري
استعدادا ً كبيرا ً ألي ط��ارئ ومهما كان نوعه وتثبت المرات
الثالث التي كان يهاجم بها إرهابيو «داعش» محيط المطار ذلك
من خالل الخسائر الكبيرة التي كان يتلقاها عناصر التنظيم.

عشرة أيام ساخنة

عشرة أيام كانت تحمل الكثير من السخونة في معطياتها
فكانت الكلمة الفصل دائما ً للجيش السوري عبر صده لهذه
الهجمات.
في الخامس من شهر كانون األول بدأ أول هجوم من قبل
«داع��ش» عبر مفخخة حاولوا تفجيرها لكن وح��دات الجيش
تصدت ألكبر هجوم واستطاعت وحدات الجيش تدمير المفخخة
واالشتباك مع عناصر «داعش» في أكثر من موقع في المريعية
وحويجة المريعية والجفرة ،وكانت الحصيلة مئات القتلى
من «داعش» ُر ّحلوا إلى جهنم مع تدمير عدد كبير من اآلليات
وخسائر عناصر التنظيم كانت باعتراف مواقع وصفحات
المعارضة.
وفي المرة الثانية ،حاول عناصر «داعش» تكرار التجربة لكن
ذلك لم يكن ينفع وكانت وحدات الجيش على أهبة االستعداد
وأوقعت في صفوف التنظيم خسائر كبيرة قدرت بالعشرات مع
تدمير عدد من المجنزرات والعربات المصفحة وسيارات البيك
آب المركب عليها رشاشات ثقيلة.

أما في المرة الثالثة ،فكانت ليلة الثاني عشر من الشهر ذاته
وكانت الطريقة نفسها التي باتت معروفة للجميع ،إذ اعتمد
إرهابيو «داع��ش» على أسلوب المفخخات وهذه المرة كانت
عبر دبابة جرى تفخيخها بكمية كبيرة من المتفجرات يقودها
أحد اإلرهابيين ويدعى أبو الفاروق الليبي والدبابة كانت
تحمل ستة أطنان من المتفجرات لكن أيضا ً وح��دات الجيش
كانت يقظة لهذه المحاولة وتم تفجير الدبابة بواسطة صاروخ
مضاد للدروع قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية تلته
اشتباكات عنيفة استمرت لساعات ونتيجة هذه االشتباكات
التي دارت بين وحدات الجيش وعناصر داعش سقط العشرات
من عناصر داعش قتلى إضافة لمئات اإلصابات التي غصت بها
المستشفيات الميدانية لإلرهابيين.
وبقي مطار ديرالزور يعمل كما المعتاد ومنطلق لالستهداف
الجوي على مواقع وأوك��ار وتجمعات «داع��ش» في المدينة
والريف وبقيت حركته الطبيعية المعتادة.

تقدم وهمي وانتصار خلبي لـ«داعش»

لم تتوقف قنوات ومواقع وصفحات المعارضة عن الكذب
وبقيت تنقل تقدم وهمي وانتصار خلبي ليس له على أرض
الواقع أية صلة بل كانت تعمل على تغطية خسائر «داعش»
الكبيرة ببث أخبار كاذبة عارية عن الصحة وب��ات الجميع
يدرك أن هناك حربا ً إعالمية غير مسبوقة على مطار ديرالزور
وف��ي كل م��رة كانت عواجل قنوات المعارضة تبث سمومها
المعهودة وكذبها .كانت الصورة الحقيقية ومقاطع الفيديو
ال��واردة من أرض المعركة تثبت إن الكفة مع أبطال الجيش
السوري والخسائر الكبيرة لـ «داعش» كانت تقدر بمئات القتلى
وعشرات اإلصابات وما فعله إرهابيو «داعش» في الرقة يثبت
أنهم يعيشون في عالم الخيال وما نقل لنا من هناك أن أفراح
إرهابيي «داعش» بقيت للصباح وإطالق األعيرة النارية كان
مستمرا ً احتفاال ً بانتصار وهمي ُنقل إلى هناك إلعطاء دافع
لبقية اإلرهابيين لاللتحاق في صفوف «داعش» بعد أن باتت
هناك حاالت فرار بالجملة خوفا ً من أن يكون مصيرهم كمصير

من سبقوهم من الدواعش الذين ُر ّحلوا إلى جهنم ،وبالفعل
نتيجة الفرار الكبير في صفوف «داع��ش» ت��واردت األنباء عن
قيام عناصر التنظيم اإلرهابي بإعدام أكثر من  200مقاتل من
«داعش» نتيجة فرارهم من أرض المعركة.

خسائر «داعش» األخيرة

وكانت خسائر «داعش» في محيط مطار ديرالزور ،المريعية
وحويجة المريعية وأط��راف قرية الجفرة ،عشرات القتلى
غالبيتهم من جنسيات غير سورية إضافة لتدمير سبع عربات
بيك أب مركب عليها رشاشات ثقيلة وتدمير عربتين (ب.م.ب)
إض��اف��ة إل��ى اس��ت��ه��داف س�لاح ال��ج��و تجمعات ع��دة وأوك���ار
لـ»داعش» وتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم.

سلسلة عمليات

بقيت منطقة حويجة صكر منطقة ساخنة م��ع استمرار
االشتباكات بين وح��دات الجيش السوري وعناصر تنظيم
داعش ونتيجة هذه االشتباكات كان هناك دائما ً مزيد من القتلى
في صفوف اإلرهابيين وغالبيتهم من الجنسيات الغير السورية
من بينهم التونسي سعيد أبو فاروق والعراقي عقبة أبو همام
وتدمير سيارتين بيك أب ومدفع هاون.
وبقي سالح الجو ينطلق من مطار ديرالزور ليستهدف مواقع
تمركز «داع��ش» في قرية حطلة وفي حويجة صكر وبالقرب
من جسر السياسية ومحيط هذا الجسر وفي عدد من أحياء
مدينة ديرالزور وبعض قرى ريف ديرالزور الشرقي والغربي
واستهدف الجيش رتالً من السيارات التي كانت تنقل النفط ما
أدى إلى تدمير أكثر من  50سيارة في منطقة الشوال.
وبقيت مدفعية الجيش ت��دك أوك��ار اإلرهابيين في أحياء
مدينة ديرالزور وشهدت بعض األحياء في المدينة اشتباكات
كانت عنيفة في حي الصناعة والرشدية وكانت حصيلتها مقتل
وإصابة عدد من عناصر «داعش».

التنظيم يعدم  17عراقي ًا �شرق تكريت و 4من قيادييه بالمو�صل

الجي�ش العراقي ي�صد هجوم ًا لـ«داع�ش» داخل ق�ضاء بيجي

أكدت وزارة الدفاع العراقية أن قوة تابعة لها
صدت الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» داخل
قضاء بيجي ،وأشارت إلى قتل أكثر من أربعين
عنصرا ً من التنظيم.
وأك���دت ق��ي��ادة عمليات س��ام��راء أن القوات
األمنية فرضت سيطرتها على القضاء والمناطق
المحيطة به مبينة أنها وضعت نقاطا ً أمنية
مشتركة مع الحشد الشعبي لتطوير أداء القوات
في ما بينها.
م��ن جهة ثانية ،كشف النائب ع��ن «كتلة
األح����رار» النيابية ف��ي ال��ع��راق عبد العزيز
الظالمي «أن «إسرائيل» تعتزم ش��راء عقارات
وممتلكات المواطنين في بعض مناطق الموصل
بنحو س��ري» .الظالمي أك��د أن��ه إذا ثبت قيام
الكيان «اإلسرائيلي» بشراء عقارات وممتلكات
المواطنين فإن «كتلة األحرار» سيكون لها موقف
مشرف مشابه لموقفها برفض وجود االحتالل
األميركي على حد تعبيره.
وفي المواقف ،شكر رئيس ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي لدولة اإلم���ارات دعمها شعب

العراق في مواجهة «داع���ش» .ك�لام العبادي
جاء في بيان صادر عن مكتبه فور وصوله دولة
اإلم��ارات العربية في زيارة رسمية .من جانبه
أمل ولي عهد إمارة أبو ظبي أن تساهم الزيارة
في تعميق العالقات بين البلدين.
وفي السياق ،أعلن قائد عمليات األنبار قاسم
المحمدي أن العشرات من «داعش» قتلوا خالل
المعارك الدائرة في محيط الرمادي .وسبقت
هذه التطورات سيطرة التنظيم على بلدة الوفاء
ال��م��ج��اورة .وك��ان التنظيم قد سيطر في وقت
سابق على بلدتي هيت وكبيسة.
وقالت وزارة البيشمركة في «إقليم كردستان»
إنها بدأت تحشد قواتها الستعادة سنجار من
قبضة «داع��ش» .واعتبر الشارع الكردستاني
هجوم ما يصفونه بغزاة العصر مجرد دعاية
لـ»داعش» تريد منها االشاع َة بأنها ال تزال قادرة
على خطف النصر.
قد تتعزز مثل هذه التحليالت إذا ما اقترنت
بتصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون
لصحيفة «ديلي تلغراف» ،بأن بالده سترسل

ال�سلطة الفل�سطينية :قرار «�إنهاء االحتالل»
�سيطرح على مجل�س الأمن

مئات الجنود إلى العراق منها من سيعمل على
تدريب قوات البيشمركة.
وعلى رغم تمكن البيشمركة والجيش العراقي
من تغيير مقاييس الربح والخسارة في الحرب
مع «داع��ش» ،إال أن ما عاشه جبل سنجار قد
يعني أن التنبؤ بدنو نهاية التنظيم ال يزال فأال ً
بعيداً.
من جهة أخ��رى ،ذك��ر شهود عيان أم��س أن
تنظيم «داعش» نفذ حكم اإلعدام رميا ً بالرصاص
بحق  4من قيادييه بتهمة «الخيانة» في مدينة
ال��م��وص��ل .وق��ال ال��ش��ه��ود ،إن «داع���ش» أع��دم
رميا ً بالرصاص  4من قياديي التنظيم عراقيي
الجنسية بتهمة الخيانة وتسريب معلومات
للقوات العراقية.
من جهة أخ��رى ،كشف مدير ناحية الوفاء
بمحافظة األنبار حسين كسار أمس أن تنظيم
«داع��ش» منع خ��روج  500أس��رة من الناحية
الستخدامهم ك���دروع بشرية ،مطالبا ً القائد
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال
تعزيزات عسكرية عاجلة لتحريرها من سيطرة

التنظيم.
وق��ال كسار في حديث لـ«السومرية نيوز»
إن «عناصر داعش منعوا  500أسرة من أهالي
ناحية الوفاء ( 35كم غرب الرمادي) من الخروج
من الناحية وذلك الستخدامهم كدروع بشرية».
وطالب كسار القائد العام للقوات المسلحة
حيدر العبادي والحكومة بـ«إرسال تعزيزات
عسكرية عاجلة للناحية لتحريرها من «داعش»
الذي يسيطر على أجزاء كبيرة منها».
وكان التنظيم أقدم على إعدام  17عراقيا ً من
بينهم  15عسكريا ً وس��ط ناحية العلم شرق
تكريت شمال بغداد.
وأفاد مصدر أمني في محافظة صالح الدين لـ
«السومرية نيوز» ،أمس بأن التنظيم نفذ اإلعدام
في الساحة الرئيسية للناحية ،موضحا ً أن
القتلى هم  4من تكريت و 13من أبناء عشيريتي
الجبور والجيسات .وأض��اف المصدر ،الذي
طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن التنظيم اختطف
الضحايا من مناطق قضاء بيجي وناحية العلم
شرق تكريت.

ق��ررت السلطة الفلسطينية طرح
مشروع ال��ق��رار الفلسطيني العربي
للتصويت ف��ي مجلس األم���ن بعد
االجتماع المقرر بين وزراء الخارجية
العرب ووزير الخارية األميركي جون
ك��ي��ري وال����وزراء األوروب��ي��ي��ن اليوم
الثالثاء.
وقالت القيادة في بيان أصدرته
أم��س عقب اجتماعها مساء أول من
أمس إنها ستطرح على مجلس االمن
مشروع القرار ال��ذي يقضي بتحديد
سقف زمني إلنهاء االحتالل واعتبار
القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين
وجزءا ً ال يتجزأ من األراضي التي يجب
أن ينسحب منها االح��ت�لال وضمان
حقوق الالجئين.

وذكر البيان أن «اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ومؤسسات السلطة
قامت باتخاذ كل الخطوات الكفيلة
بترسيخ مكانة فلسطين على أرض
الواقع والعمل على إع��ادة النظر في
كل ما يتعارض مع حق دولة فلسطين
ف��ي ال��س��ي��ادة» .ودع��ا إل��ى «ض��رورة
اإلس����راع ف��ي تشكيل لجنة تحقيق
دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين
عن اغتيال الوزير زياد أبو عين عبر
محكمة دولية مختصة».
وشدد البيان على «ضرورة تطوير
كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية
ض��د االح��ت�لال ف��ي ع��م��وم االراض���ي
الفلسطينية وف��ي مواجهة النشاط
االس��ت��ي��ط��ان��ي ودف���اع���ا ع��ن االرض

والحقوق الوطنية واالنسانية».
وف���ي ال��س��ي��اق ،اوض���ح م��س��ؤول
بجامعة ال���دول العربية أن األمين
العام للجامعة نبيل العربي سيبحث
مع وزيري الخارجية الفرنسي لوران
ف��اب��ي��وس واألم��ي��رك��ي ج���ون كيري
ف��ي ب��اري��س خطة ال��ت��ح��رك العربي
إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» لدولة
فلسطين.
وب��ي��ن أن ال��ع��رب��ي سيستكمل
مشاوراته مع كيري الذي التقى أخيرا ً
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن الجانب
االم��ي��رك��ي يسعى م��ن خ�لال تحركه
الحالي إلى استئناف المفاوضات بين
الجانبين الفلسطيني و»اإلسرائيلي».

ال�سي�سي ي�ؤكد عودة م�صر بقوة �إلى �أفريقيا

قمة م�صرية ت�شادية تبحث ق�ضايا المنطقة

السيسي وديبي في القاهرة

القوات العراقية تالحق فلول «داعش»

ليبيا :الجي�ش يحكم �سيطرته على معبر ر�أ�س جدير
نجح الجيش الوطني الليبي في
ف��رض سيطرته على مناطق عدة
في غرب البالد ،وال سيما على معبر
رأس جدير الحدودي مع تونس ،في
وقت تجددت المواجهات في محيط
ميناء السدرة النفطي بالشرق…
فيما أعلن مجلس النواب الليبي أن
مهاجمة منطقة الهالل النفطي شرق
البالد هدفها تمويل عمليات إرهابية.
وقال وزير الداخلية في الحكومة
المعترف بها عمر السنكي إن قواته
سيطرت على المعبر ،لكن مسؤوال ً
حدوديا ً ليبيا ً ورئيس بلدية زوارة
الواقعة إلى الشرق من رأس جدير
نفيا األمر.
وبعد أن أحكمت السيطرة على
المعبر ال��ح��دودي ،عمدت القوات
الحكومية إلى شن حمالت تمشيط
ف��ي المناطق ال��م��ج��اورة لتطويق

المسلحين المتشددين الذين فروا
من مواقعهم في «رأس جدير».
وقالت مصادر محلية لـ «سكاي
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة» إن ال��ج��ي��ش سيطر
على منطقة أبي كماش ،القريبة من
المعبر وبوابة األمن العام بالطريق
ال��س��اح��ل��ي��ة ،ب��ع��د اش��ت��ب��اك��ات مع
مسلحي المليشيات ،ما أدى إلى مقتل
أربعة مسلحين على األقل وأصيب
أكثر من عشرة آخرين بجروح في
قصف جوي.
وق��ال مصدر عسكري إن مقاتلة
تابعة لقوات اللواء خليفة حفتر،
قائد عملية الكرامة العسكرية ،نفذت
الغارة الجوية لتمهد لتقدم القوات
البرية الموالية للحكومة المعترف
بها من األسرة الدولية للسيطرة على
المعبر.
كذلك ،تقدمت ق��وات الجيش في

محور جنوب غربي مدينة صبراتة،
ودح���رت مليشيات «ف��ج��ر ليبيا»
من مناطق جنوب العجيالت حيث
اندلعت اشتباكات عنيفة صباح
أمس بالمدافع الثقيلة.
وق����ررت ال��س��ل��ط��ات التونسية،
بحسب مسؤول عسكري ليبي طلب
ع��دم ذك��ر اسمه ،إغ�لاق معبر رأس
ج��دي��ر م��وق��ت�ا ً تحسبا ً ألي ط��ارئ،
كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى
الحدود.
وأكدت مصادر حكومية تونسية
أن خلية األزم���ة التابعة لرئاسة
الحكومة ستجتمع برئاسة رئيس
الحكومة م��ه��دي جمعة وحضور
وزراء الدفاع والخارجية والداخلية
وال���وزي���ر ال��م��ك��ل��ف ب��األم��ن إلق���رار
اإلجراءات العاجلة التي يستوجبها
الموقف.

اليمن :مقتل قيادي بالحراك الجنوبي
قتل القيادي في الحراك الجنوبي بمحافظة عدن
خالد الجنيدي برصاص جنود بعد مساعي الحراك
لفرض عصيان مدني في المحافظة وبعض مناطق
الجنوب اليمني.
واعترض عناصر األمن طريق الجنيدي قرب مركز
البريد في عدن قبل أن يطلقوا عليه النار داخل سيارته.
وق��ال��ت م��ص��ادر طبية إنّ مجموعة تابعة لألمن
المركزي نقلت الجنيدي إلى المستشفى مصابا ً بعيار
ناري لكنه فارق الحياة الحقاً.
والجنيدي هو أحد أب��رز قيادات الحراك الجنوبي
بمنطقة كريتر في عدن وأخلي سبيله قبل أسابيع بعد
اعتقال دام أشهرا ً عدة.

من جهة أخ��رى ،أكدت مصادر أن اللجان الشعبية
لحركة أنصار الله والقوات المسلحة سيطرت بالكامل
على منطقة أرح���ب بشمال العاصمة صنعاء بعد
يومين من االشتباكات مع مسلحين تابعين لحزب
اإلصالح.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد السالم
إنه تم تطهير أجزاء واسعة من المنطقة التي كان يسيطر
عليها عناصر إرهابية مارست االعتداءات المتكررة في
صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية .وأش��ار إلى أن
هذا التحرك يأتي في إطار مواجهة التحدي األمني الذي
تمثل بقيام خاليا تتبع القاعدة تتحرك من أرحب لتنفيذ
اغتياالت وتفجيرات.

مقتل رجل �أمن �سعودي و�إ�صابة �آخر
في عملية تحرير  3عمال احتجزهم م�سلح
قتل رجل أمن وأصيب آخر أثناء عملية تحرير ثالثة عمال احتجزهم مجهول
يحمل سالح الرشاش في محافظة المجمعة في المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية «واس» عن الناطق اإلعالمي لشرطة منطقة
الرياض تصريحه« :أن الجهات األمنية في مركز روضة سدير التابع لمحافظة
المجمعة أبلغت مساء أول من أمس عن قيام شخص مجهول يحمل سالح رشاشا ً
ويحتجز ثالثة عمال قرب جامع الحمود في الحي الشعبي ويهدد المارة بإطالق
النار وعند مباشرة رجال األمن في محاصرته ومطالبته رمي السالح بادر بإطالق
النار بكثافة فتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه بعد إصابته
وتحرير المحتجزين».
وأوضح الناطق اإلعالمي أنه نتج من تبادل إطالق النار استشهاد وكيل الرقيب
محمد نايف محمد الزنيدي وإصابة مواطن ورجل أمن آخر نقال إلى المستشفى
لتلقي العالج .وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إج��راءات الضبط الجنائي
للجريمة والتحقيق فيها .

«مفو�ض �أممي»:
«مروعة»
�أو�ضاع جنوب ال�سودان...
ّ
أفاد مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد بن الحسين بأن هناك
«وضعا ً مروعا ً وظروفا ً معيشية بائسة ،يعاني منها المدنيون في دولة جنوب
السودان».
وحذر ابن الحسين في بيان من تزايد مؤشرات القتال وارتفاع نسبة ضحايا
عمليات القتل المستهدف والنهب والعنف المتصاعدة منذ اندالع النزاع في مثل هذا
اليوم من العام الماضي.
وحث جميع األطراف على «ممارسة ضبط النفس واالنخراط في حوار هادف
والعمل على استعادة الهدوء الستئناف المحادثات هذا األسبوع وتجنب البالد
كارثة إنسانية أخ��رى» .وقال إن «تقارير االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي إشاعة للغاية في الصراع الحالي مع
وجود نمط مقلق يتم فيه استهداف المدنيين وقتلهم أثناء األعمال العدائية».
وأشار ابن الحسين إلى «تردي الوضع اإلنساني لوجود عدد كبير من النازحين
داخليا ً بلغ وفقا ً ألحدث إحصاءات األمم المتحدة  1.4مليون إضافة إلى نصف مليون
آخرين فروا الى الدول المجاورة وأكثر من  97ألف شخص تحت رعاية بعثة األمم
المتحدة في جنوب السودان (يونميس) ولكن في ظروف صعبة للغاية» .وذكر ان
«اليأس في مخيمات النازحين داخليا ً واضح إذ يعيشون أيامهم في خوف وعدم
القدرة على التنقل وحرمان األطفال من التعليم والشعور دوما ً أنهم قاب قوسين أو
أدنى من عنف دائم».

شهدت العاصمة المصرية القاهرة
قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ونظيره التشادي
إدري���س ديبي بحثا خاللها قضايا
المنطقة وس��ب��ل ال��ن��ه��وض بالقارة
السمراء ،فيما كان الفتا ً هتاف الرئيس
التشادي بمصر قائالً« :تحيا مصر»،
بينما أكد السيسي أن بالده تعود بقوة
إلى أشقائها في أفريقيا.
وقال السيسي« :شهدت محادثاتنا
تعزيزا ً للعالقات ،وع��زم مصر على
مواصلة برنامج بناء ال��ق��درات في
مختلف المجاﻻت في ضوء احتياجات
الجانب التشادي من جانب األزه��ر
الشريف والوكالة المصرية للشراكة
والتنمية ،وتناولنا التطورات على
الساحة اإلقليمية بخاصة الوضع
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا وال����س����ودان وأف��ري��ق��ي��ا
الوسطى ال��ذي ح��از الجانب األكبر
من المحادثات ،وتوافقت اآلراء حول
ضرورة وجود حلول سياسية من أجل

إحالل السالم واﻻستقرار بهم ،واتفقنا
على ضرورة تعزيز العالقات الثنائية
وآلية التشاور والقضايا ذات اﻻهتمام
المشترك».
وأكد السيسي خالل كلمة مشتركة
ألقاها الرئيسان عقب جلسة محادثات
ممتدة في قصر االتحادية ،أن مصر
تعود بقوة إل��ى أشقائها في القارة
األفريقية ،وت��ؤك��د أنها تمشي على
ثوابت تجاه أشقائنا في القارة.
وق��ال الرئيس ال��ت��ش��ادي إدري��س
ديبي« :أشكر السيسي على حسن
اﻻستقبال ،وق��د أث��ر في وج��ودي في
قاهرة المعز وعاصمة أم الدنيا ،ومن
دواعي سروري الوجود بينكم وكأنني
في بلدي» .وأض��اف« :اليوم توطدت
العالقة بين البلدين ،خصوصا ً أن مصر
ذات حضارة عريقة تعد األكثر خلودا ً
في العالم ،وسمحت لكوادرنا ذوي
اللغة الفرنسية بالدراسة والتخرج
من األزهر الشريف» .وتابع إن «جهود

التنمية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا السيسي
تستحق اﻻهتمام في إطار تعزيز وحدة
العالم العربي واألف��ري��ق��ي ،وبفضل
شجاعتكم ومهارتكم الدبلوماسية
استعادت مصر استقرارها».
وق��ال الرئيس التشادي مخاطبا ً
ال��س��ي��س��ي« :ب��ف��ض��ل ش��ج��اع��ت��ك��م
السياسية استطاعت مصر استعادة
سالمها األمني» .وأضاف إن «أفريقيا
ف��خ��ورة ألن��ه��ا ق��دم��ت للبشرية إرث��ا ً
حضارياً ،ومصر أثبتت أنها ق��ادرة
على مواجهة التحديات ألنها هي أم
الدنيا» ،موضحا ً أن جهود التنمية
التي تقوم بها مصر تستحق اإلشادة،
حيث تستهدف تعزيز وح��دة العالم
العربي واألف��ري��ق��ي ..مشيرا ً إل��ى أن
مصر ذات حضارة عريقة وأفريقيا
كلها فخورة بها.
واختتم الرئيس التشادي كلمته
ق��ائ�لاً« :تحيا مصر وتحيا ت��ش��اد...
ويحيا التعاون بين الشعبين».

تقرير �إخباري
هل يعزف التوان�سة عن الم�شاركة في جولة الإعادة؟
تستعد ت��ون��س ل�ي��وم األح��د المقبل ،م��وع��د حسم
السباق الرئاسي ال��ذي يتنافس فيه كل من الرئيس
المنتهية واليته المنصف المرزوقي ومسؤول حركة
نداء تونس الباجي قايد السبسي ،لكن مع مخاوف من
عزوف التونسيين عن المشاركة في جولة اإلعادة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يوم
األح ��د المقبل م��وع��دا ً لجولة اإلع� ��ادة ،ب ��دالً م��ن 28
الجاري ،لضمان مشاركة أكبر في االقتراع.
وفي حين يتجاوز عدد من يحق لهم االنتخاب في
تونس الثمانية ماليين نسمة ،لم يسجل سوى خمسة
م�لاي�ي��ن و 300أل��ف ن��اخ��ب ،ف��ي ح�ي��ن ك��ان��ت نسبة
الناخبين الذي شاركوا في الدورة األولى النتخابات
الرئاسة  64في المئة.
وال يخفي المراقبون خشيتهم من أن يكون العزوف
عن التصويت المنافس الثالث للسبسي والمرزوقي،
خصوصا ً ف��ي ظ��ل وج��ود نسبة مهمة ممن صوتوا
في الجولة األولى تجد نفسها غير مقتنعة ببرنامجي
المرشحين الذين سيخوضان جولة الحسم.
غ �ي��ر أن ال �ب �ع��ض ي ��رى أن ن�س�ب��ة ال �م �ش��ارك��ة في
التصويت قد ترتفع ألسباب ع��دة ،منها أن التنافس
لم يعد على كرسي الرئاسة بقدر ما بات يدور حول
النموذج المجتمعي ومستقبل البالد ،وحول عاملين
مهمين هما األم��ن والخبز ،بحسب ما ي��رى المحلل
السياسي جمعي القاسمي.

ولعل من أب��رز الظواهر التي أفرزتها االنتخابات
التونسية ،ع��زوف ال�ش�ب��اب ع��ن ال�م�ش��ارك��ة ،ويرى
رئيس القطب المدني فتحي بن مع ّمر ،أن «الشباب
كان محرك ووقود الثورات ،ولكن هذه الشريحة ظلت
لألسف مغيّبة ولم تذكر».
وبحسب األستاذ المختص في العلوم السياسية
إبراهيم العمري ،ف��إن أغلب ال��ذي��ن ل��م يشاركوا في
االنتخابات الرئاسية ه��م م��ن الشباب ،ق��ائ�لاً« :كأنّ
الشباب ال يعيش في عالمنا وكأ ّنه ال يهتم بما يحصل».
وأضاف أن هناك أسبابا ً عدة وراء عزوف الشباب عن
المشاركة في الحياة السياسية ،من بينها أن أهدافهم
لم تتحقق ،وأن هناك غيابا ً تاما ً للبرامج التي كانوا
ينتظرونها .وتابع إن «عزوف الشباب وإحجامه عن
المشاركة في االنتخابات ناجم عن إحباطه لما كانت
لديه من طموحات في الثورة التونسية ،والتي كان
أساسها القضاء على البطالة والرغبة في التشغيل».
وأك��د ن��ائ��ب الجبهة الشعبية ف��ي مجلس الشعب
القيادي في ح��زب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
منجي ال��رح��وي ،أن «الجبهة ال ت��ؤم��ن بالتصويت
السلبي أو الورقة البيضاء في هذه الدورة التي فيها
ح�س��م ت��اري�خ��ي يتعلق ب�ص�ع��ود ط��رف إل��ى منصب
رئاسة الجمهورية ،وال يمكن أن ندعوا التونسيين
للتصويت بكثافة ف��ي االنتخابات ون�ص��وت بورقة
بيضاء».

