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تتمات  /ت�سلية
رو�سيا تن�شر ( ...تتمة �ص)9

لقامت «ف  »16بإظهار نفسها ...هذا لم يحدث .والصاروخ
ضرب ذنب الطائرة بشكل مفاجئ».
الى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح عملية إنقاذ مالح
الطائرة الحربية الروسية ،في الوقت الذي صادق فيه الرئيس
الروسي على نشر منظومة إس 400 -في قاعدة حميميم.
وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مالح الطائرة
الذي تم إنقاذه خالل عملية مشتركة أجرتها القوات الروسية
والسورية الخاصة إلن��ق��اذ ،حي ي��رزق ،وت��م نقله إل��ى قاعدة
«حميميم».
وكشف الوزير في بداية اجتماع للهيئة القيادية في وزارة
الدفاع الروسية أمس ،أن العملية استمرت لـ 12ساعة ،وأعرب
عن شكره لجميع العسكريين الذين عرضوا حياتهم للخطر
وعملوا طوال الليل إلنقاذ رفيقهم .وقال إن عملية اإلنقاذ أنجزت
أمس في الساعة  03:40بتوقيت موسكو.
من جانب آخر ،أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم
الرئيس الروسي أن بوتين وافق على اقتراح وزارة الدفاع لنشر
منظومة «إس »-400وهي أحدث نظام روسي للدفاع الجوي ،في
قاعدة «حميميم».
وكشف بيسكوف أن بوتين لم يبحث موضوع نشر «إس-
 »400في سورية مع زعماء دول حلف الناتو .وشدد على أن
العملية الروسية لمكافحة اإلرهاب في سورية مستمرة.
وفي وقت سابق ،أعلن وزي��ر الدفاع الروسي نشر منظومة
«إس »-400المضادة للجو في سورية ،وذلك بعد حادثة إسقاط
الطائرة الحربية الروسية بصاروخ تركي.
كما وصف شويغو الهجوم على الطائرة الحربية الروسية بأنه
حادث استثنائي ،مشددا ً على أن موسكو لن تتجاهل في المستقبل
مثل هذه الحوادث.
وأكد أن الطراد الصاروخي موسكو وصل إلى منطقة تمركز
جديدة قبالة سواحل الالذقية ،مضيفا ً أن الطراد مستعد لتدمير
أي ه��دف ج��وي من المحتمل أن يشكل خطرا ً على مجموعة
الطائرات الروسية في سورية ،مضيفا ً أن جميع عمليات الطيران
الضارب الروسي في سورية من اآلن فصاعدا ً ستنفذ بغطاء من
قبل المقاتالت الروسية.
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن
هناك مؤشرات تدل على الطابع المتعمد لحادثة إسقاط قاذفة
القنابل الروسية من قبل سالح الجو التركي ،مضيفا ً أنه عمل

نواب عراقيون ( ...تتمة �ص)9

استفزاز مخطط له ،وقال« :لدينا شكوك كبيرة في كون الحادث
كان يحمل طابعا ً غير متعمد ،بل هو يشبه استفزازا ً مخططا ً له
على درجة كبيرة».
وكشف الفروف أن نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو اتصل
به أمس هاتفيا ً وقدم التعزية في مقتل العسكريين الروسيين
وأعرب عن أسفه لما حدث ،لكنه حاول تبرير ما ارتكبه سالح
الجو التركي ،وقال« :إننا كنا ننتظر إيضاحات من الجانب التركي
أمس وعلى مستوى أعلى ،ولكن أن تأتي متأخرا ً خير من أن ال
تأتي أبداً».
وأوضح الفروف أن نظيره التركي حاول تبرير الهجوم على
القاذفة الروسية بأن سالح الجو التركي لم يكن يعرف تبعيتها،
وادعى بأنها اخترقت األجواء التركية لمدة  17ثانية ،مؤكدا ً أن
وسائل المراقبة اإللكترونية الروسية تظهر بوضوح أن الطائرة
الحربية الروسية لم تخترق األجواء التركية .وشدد على أنه حتى
في حال دخلت طائرة حربية أجنبية فعالً في أجواء دولة لمثل
هذه الفترة القصيرة ،فإن إطالق النار عليها وهي فوق أراضي
دولة مجاورة ،أمر غير مقبول.
وأضاف الوزير الروسي إن موسكو ال تريد حربا ً مع تركيا ،لكن
على األخيرة أن تدرك أن الهجمات على غرار استهداف القاذفة
الروسية مرفوضة تماماً ،وذك��ر أن سالح الجو التركي نفسه
يخرق أجواء جيران تركيا باستمرار ،لكن ذلك ال يؤدي إلى أي
حوادث من هذا القبيل.
وأوض���ح الف���روف أن��ه ليس س��را ً على أح��د أن اإلرهابيين
يستخدمون األراضي التركية إلعداد هجماتهم في سورية وأعمال
إرهابية في مختلف الدول ،وقال« :على خلفية حادثة أمس يبدو
لنا الوضع حول اتجار «داعش» للنفط وقطاع اإلنتاج النفطي
غير الشرعي الذي أقامه عناصر التنظيم في المناطق الخاضعة
لسيطرتهم ،يبدو تحت ضوء مختلف ،وذل��ك ألن حادثة أمس
جاءت بعد أن بدأت طائرتنا في سورية توجيه ضربات دقيقة
إلى صهاريج تنقل النفط وإلى حقول نفطية».
ولفت الوزير الروسي أن المنطقة التي عملت فيها القاذفة
الروسية والتي تقول أنقرة إن سكانها من التركمان ،تع ّد معقالً
آلالف المتطرفين من حاملي الجنسية الروسية ،باإلضافة إلى ما
أقيم في أراضيها من مخازن األسلحة والذخيرة ومراكز القيادة
ومرافق اإلمداد لإلرهابيين.
وقال إنه سأل نظيره التركي« :هل يدل اهتمام أنقرة بهذه

الخط�أ التركي ( ...تتمة �ص)9
اليونانية أثينا بطلب تركي ،غير أن تركيا هي الوحيدة التي ُتصر على اختراق القاذفة
الروسية أجواءها.
لكن القيادة الروسية التي أعلنت عن مقتل أح��د الطيارين ال��روس على يد
الجماعات اإلرهابية في ريف الالذقية بواسطة نيران من األرض أثناء هبوطه
بالمظلة استطاعت عبر مجموعة «كوماندوس سورية» من إنقاذ الطيار الروسي
اآلخر بعملية دقيقة استمرت ست ساعات ،ليصدر تحذير األركان الروسية من أن
جميع األهداف التي ستمثل خطرا ً محتمالً على روسيا في األجواء السورية سيت ّم
تدميرها ،مع تموضع الطراد «موسكو» الحامل منظومة صواريخ «فورت» المضادة
للطائرات في ساحل الالذقية ،واإلعالن عن منظومة دفاع جوي من طراز إس 400
ستتمركز في قاعدة «حميميم» العسكرية ،وهي مرحلة جديدة تطرق أبواب الشرق
األوسط وتغيّر قواعد اللعبة في سورية ،كما غيّرت الحادثة الفرنسية في  14من
الشهر الجاري مسار الحرب على اإلرهاب بتغيير ضفة بعض االصطفافات الغربية
عما سبق.
الحادث يفتح صفحة أخرى في حرب حلف المقاومة ضد اإلره��اب ،والذي غيّر
المشهد السياسي والعسكري في المنطقة بشكل متسارع على ما برز من فشل تحالف
اميركي مزعوم أعلن الحرب على صنيعته «داعش» منذ تأسيسها في أيلول ،2014
ألن النبرة الروسية الحازمة للرئيس بوتين ُتشير للردّ ،بعد تصريح وزارة الخارجية
الروسية أول أمس بأنها «ال تع ّول على موضوعية الناتو بالحادثة» ،وإفادة نائب
سابق في هيئة األركان الجوية األميركية بأن «القاذفة الروسية لم تهاجم األراضي
التركية واستهدافها خطأ في غاية الخطورة» ،فإسقاط الطائرة الروسية يأتي في
أعقاب العمل العسكري الروسي الذي أحدث تطورا ً على صعيد الحرب على اإلرهاب
وعلى صعيد المعادلة الميدانية العسكرية السورية ،واالتحاد الروسي ـ اإليراني
االستراتيجي الذي تعزز بزيارة الرئيس بوتين إلى طهران االثنين الماضي والرسائل
التي أرسلها بطابع إقليمي ودولي في ظل الظروف الراهنة ،ألن تركيا هي ضمن الدول
التي ألمح لها الرئيس بوتين في مؤتمره الصحافي يوم  16من الشهر الجاري بقمة
العشرين في «أنطاليا التركية» بأن تمويل «داعش» يأتي من قبل أشخاص من 40
دولة بما فيها دول من «مجموعة العشرين» ،وأنه قدّم لنظرائه معلومات عن قنوات
تمويل اإلرهاب وعرض عليهم صورا ً فضائية تظهر أبعاد اتجار «داعش» بالنفط،
وهو ما ش ّكل صفعة لتركيا بعد إعالن رئيس إدارة العمليات في هيئة األركان العامة
للقوات الروسية «أندري كارتا بولوف» في  18من الشهر الجاري عن تدمير نحو
 500صهريج محمل بالنفط تابعة لداعش.
شكلت خسارة تجارة النفط مع داعش ضربة جسيمة لتركيا لكون الشاحنات
تركية والشركات التي تدير العملية تركية ولم يعد بإمكانها القول إن التمويل
يأتي من تجارة النفط ،فالضربة التركية في الظهر الروسي تأتي بتنسيق أميركي ـ
صهيوني لمحاولة وضع خطوط حمراء في الغارات الروسية ،بخاصة بعد ظهور أن
الغارات الروسية ليست لالستعراض ،وإنما هي مصدر ضوء في نهاية نفق اإلدعاءات
األميركية بمكافحة اإلرهاب ،وهي رسائل قوية تحمل حبر خطوط حرب مدروسة ضد
اإلرهاب وهو بدوره ما ال يُرضي أميركا وحلفاءها ،لكن الحرب على اإلرهاب دخلت
مسارا ً جديدا ً يأخذ بيده المنطقة برمتها إلى خط سير جديد ال ينظر إلى والءات
وانتماءات فصائل اإلرهاب اإلقليمية والدولية ،فالرسالة الروسية الصارمة قد بدأت
في مقابل كلمة السر «الترك ـ أميركية».

فاديا مطر

المنطقة ب��ال��ذات ،بما في ذل��ك اقتراحاتها ح��ول إقامة منطقة
عازلة ،على أنها تسعى لحماية هذه البنية التحتية لإلرهابيين
والحيلولة دون تدميرها؟» .لكن الوزير تشاوش أوغلو امتنع عن
اإلجابة على هذا السؤال أيضاً.
وفي السياق ،نفت وزارة الخارجية الروسية ما نقلته نظيرتها
التركية عن موافقة الوزير الفروف على لقاء نظيره تشاوش أوغلو
قريباً.
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الوزارة« :تدل مثل هذه
التصريحات ل��وزارة الخارجية التركية على أنه ليس لديها
أدنى تصور حول األدب واالحترام ،كما أنها تظهر مدى نزاهة
التصريحات التي نسمعها من أنقرة».
وقال الفروف نفسه إنه ال خطط للجانب الروسي لزيارة تركيا
أو استقبال مسؤولين أتراك في األراضي الروسية.
وأك��د الف��روف أن موسكو مستعدة لدراسة اقتراح الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند حول إغالق الحدود التركية-السورية
بصورة جادة ،وقال« :إنني آمل في أن الرئيس هوالند سيكشف
لنا عن تفاصيل اقتراحه هذا (خالل لقائه المخطط له مع بوتين
يوم الخميس) .إننا مستعدون للنظر في اإلج��راءات الضرورية
لذلك (إغالق الحدود) بصورة جادة».
أما بخصوص المسار السياسي لألزمة السورية ،فاعتبر
الف��روف أن استمرار لقاءات فيينا في الظروف الحالية سابق
ألوانه ،حتى يتم التوصل الى اتفاق حول تشكيلة وفد المعارضة
السورية ،وتحديد قائمة المجموعات اإلرهابية وقنوات تمويلها
ودعمها.
وبين أنه «مع كل أهمية عملية فيينا فإنه من المشكوك جدا ً
استمرار اللقاءات بهذه الصيغة حتى يتم تنفيذ قرار اللقاء األخير
حول التوصل الى اتفاق على تشكيلة وفد المعارضة للمفاوضات
مع الحكومة ،وكذلك وضع قائمة موحدة للمنظمات اإلرهابية».
ميدانياً ،تمكنت قوات المشاة في الجيش السوري مع قواته
الرديفة ،من التقدم في أحياء غوطة دمشق الشرقية ،بعد معارك
عنيفة مع مسلحي «النصرة» و»جيش اإلسالم» ،وسيطرت على
طريق مرج السلطان -حوش النولة.
وأك��د مصدر عسكري سيطرة الجيش على ش���وارع وكتل
سكنية مهمة في مدخل بلدة «مرج السلطان» ،وأن اشتباكات
شرسة ،حصلت في تلك األحياء ،مشيرا ً إلى وقوع عشرات القتلى
والجرحى في صفوف اإلرهابيين في تلك المناطق.

الإرهاب في �أوروبا ...
(تتمة �ص)9

م�س�ؤولون يقولون ...
(تتمة �ص)9

السلفيين السعوديين في بلجيكا يعود إلى ستينيات
القرن الماضي ،بعد أن عرض الملك ب��وداون على
العاهل السعودي الملك فيصل لتأمين الصفقات
النفطية مشروع بناء مركز إسالمي توظيف دعاة
سعوديين للعمل فيه ،وسرعان ما اتخذ أف��راد هذا
المركز السلفية الجهادية منهجا ً على يد الدعاة
السعوديين.
يؤكد المراقبون أن ما تعانيه الدول األوروبية اآلن
من إرهاب ليس جديدا ً إنما مخطط سعودي صهيوني
م��دروس لتمكين الحركة الصهيونية من السيطرة
على العالم .فالسعودية باتت مستبعدة ،حيث تزداد
األصوات في أوروبا لعدم التحاور معها .وقد أكد ذلك
عضو البرلمان البلجيكي المعارض جورج داليماني،
عندما ص ّرح قائالً عن السعودية ال يمكن أن نتحاور
مع دولة تسعى لزعزعة استقرار بالدنا.

وكان التلفزيون التونسي قد ّ
بث نبأ عاجالً عن
انفجار حافلة تقل على متنها عناصر من الحرس
ال��رئ��اس��ي ف��ي ش���ارع «محمد ال��خ��ام��س» .ونقل
التلفزيون عن مصدر أمني قوله إن االنفجار أسفر
عن «إصابة  14آخرين».
وجاء االنفجار بعد  10أيام من إعالن السلطات
رفع حالة التأهب األمني في العاصمة.
وتعرضت تونس في اآلونة األخيرة لهجمات
يشنها مسلحون متشددون وكان أعنفها الهجوم
على منتجع سوسة ال��ذي أسفر ع��ن مقتل 39
ش��خ��ص �ا ً معظمهم ب��ري��ط��ان��ي��ون ف��ي ح��زي��ران
الماضي.
وفي آذار الماضي ،تعرض متحف ب��اردو في
تونس العاصمة لهجوم راح ضحيته ع��دد من
السائحين األجانب.
وتبنى «داعش» مسؤولية الهجومين.

ناديا شحادة

المنامة :بدعة ( ...تتمة �ص)9
ما عاد ،مَن يقف خلف القضاء وكرسي القاضي
علي الظهراني ،يقنع بأحكام اإلع���دام والسجن
المؤبد والسنوات المط ّولة ،بل زاد من وتيرة إسقاط
جنسيات المواطنين األصليين ضمن مخطط إلعادة
هندسة السكان في البحرين.
أما «الشهادة الدنيئة» كما وصفها المحامي محمد
التاجر ،فلم تكن مدرجة على أعمال جلسة المحاكمة.
وحديث عن صفقة تمت بين الظهراني وزوجة أحد
المتهمين؛ لتبرئته وإدان��ة اآلخرين .ليس لكونها
قدمت معلومات خاصة ،بل لمجرد أنها شهادة من
الداخل يعتقد الظهراني أنها أضفت مصداقية على
أحكامه المعلبة.
يضيف التاجر عبر حسابه ف��ي تويتر« :تهم
فضفاضة ،وال دل��ي��ل س��وى اع��ت��راف��ات وش��ه��ادة
مشبوهة لزوجة أحد المتهمين ( )...قضية المصور
السيد أحمد (الموسوي) تنتهي نهاية غير متوقعة
بإدانته مع أخيه وسجنهما  10سنوات ،والسبب
شهادة دنيئة من قبل زوجة متهم آخر».
السلطات كانت ق��د اتهمت المصور المعروف

أحمد الموسوي إلى جانب  12آخرين حكمت عليهم
بالسجن ب��ي��ن  15 - 10س��ن��ة بتشكيل تنظيم
إرهابي ،وهي تهمة أصبحت موضة لدى السلطات
في مواجهتها للمعارضين الستحواذ عائلة آل خليفة
على السلطة.
وكانت عقوبة السجن هي التهمة التي تبلّغ بها
فريق الدفاع ،إال أن القضاء البحريني ابتدع جديدة،
فقام بعد ساعات من انتهاء جلسة المحاكمة بإبالغ
الدفاع عن طريق الهاتف بأنه تم إسقاط جنسية
موكليهم.
ويعلق التاجر« :الحكم بإسقاط جنسية  13متهما ً
في قضية تأسيس خلية إرهابية هو حكم باطل لعدم
النطق به في الجلسة اليوم ،وإنما أبلغ المحامون به
هاتفياً».
ويبدو أن القضاء البحريني ال��ذي امتهن تلقي
األحكام بالهاتف ،لم يعد يكترث بأن يبلغها داخل
قاعة المحكمة أو هاتفيا ً كما تلقاها ،فالسلطة حولت
العدالة إلى أداة لقمع المحتجين ،وأن «تأتي األحكام
المخيفة هاتفيا ً أفضل من أن ال تأتي».

وطالبت الهاللي لجنة العالقات الخارجية في البرلمان
العراقي وزارة الخارجية العراقية بقطع العالقات مع
النظام السعودي ،كما طالبت منظمة التعاون اإلسالمي
ب��ط��رد النظام ال��س��ع��ودي م��ن المنظمة لتورطه بدعم
الجماعات اإلرهابية في سورية والعراق.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية مثال األلوسي:
«إننا نطالب وزارة الخارجية العراقية بإحالة ملف
السعودية على مجلس األم��ن ال��دول��ي لتورطها بدعم
الجماعات اإلرهابية فضالً عن مطالبة الجامعة العربية
ومنظمة العمل اإلس�لام��ي بطرد السعودية وقطر من
المؤسستين ألنهما نظامان يجيدان فن القتل وإشعال
ال��ح��رب الطائفية ف��ي دول المنطقة و دع��م الجماعات
اإلرهابية».
كذلك طالب األلوسي «وزارة الخارجية العراقية بقطع
العالقات الدبلوماسية مع السعودية لدعمها اإلرهاب من
أجل إرباك دول المنطقة من جهة وتأمين مصالح أعداء
شعوب المنطقة من جهة أخرى».
وك��ان ن��وري المالكي زعيم ائ��ت�لاف دول��ة القانون
العراقي قد طالب في وقت سابق بوضع السعودية تحت
الوصاية الدولية بعد إدانتها بتمويل ودعم الجماعات
اإلرهابية التي تنتشر في بعض األراض���ي السورية
والعراقية.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د النائب ع��ن التحالف الوطني
العراقي سليم شوقي أن روسيا أثبتت تورط الواليات
المتحدة بدعم التنظيمات اإلرهابية في المنطقة مشيرا ً
إل��ى أن واشنطن تعمل على استنزاف ق��دارت المنطقة

من خالل دعمها لإلرهاب وهي واهمة في تخطيطها ألن
العناصر اإلجرامية ال تستقر بدولة معينة ومن المتوقع أن
يتم استهداف أميركا في المرحلة المقبلة مطالبا ً الحكومة
العراقية باستثمار جهود دول روسيا وإي��ران والصين
المتالكها الجدية بمحاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
كما أكدت النائب عن ائتالف دولة القانون أمل عطية أن
ما يسمى بالتحالف الدولي يوفر غطا ًء جويا ً ألرتال تنظيم
داعش اإلرهابي المتنقلة من وإلى مدينتي الرقة السورية
والموصل العراقية ما يثبت عدم جدية أميركا بمحاربة
العصابات اإلرهابية.
وفي السياق ذاته ،كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية
اليوم عن مخطط أميركي يهدف إلعادة شخصيات متورطة
باإلرهاب وسفك الدم العراقي إلى العملية السياسية مقابل
تنفيذ أجنداتها ،مشيرة إلى أن أميركا تسعى إلشعال
«حرب طائفية» داخل البالد.
وق��ال عضو لجنة النزاهة طه الرفاعي إن «الواليات
المتحدة تسعى إلع��ادة الشخصيات المتهمة باإلرهاب
إلى العملية السياسية في البالد بعد تعاونهم مع عناصر
تنظيم داعش اإلرهابي بإدخالهم إلى األراضي العراقية
ومساعدتهم في السيطرة على مدن عراقية عدة وسفك
الدم العراقي».
وأضاف أن «المخطط يهدف إلى إعادة تلك الشخصيات
إلى العمل السياسي مقابل تقسيم البالد إلى ثالثة أقاليم
وتأسيس ق��وات خاصة تشرف الواليات المتحدة على
تسليحها فضالً عن االستفادة منهم في تنفيذ أجنداتها
الداخلية».

ا�ستهداف �سفينة ( ...تتمة �ص)9
وق��ال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد
القرشي لقناة العالم اإلخبارية« :هناك أكثر من  3ماليين
طفل معرضون للتسرب من المدارس وهذا يمثل مؤشر
خطير ج��دا ً لمستقبل اليمن ،هناك أيضا ً لدينا ما يقرب
من نصف مليون طفل لديهم نقص أو سوء تغذية ،هناك
قرابة المليون طفل معرضون للمجاعة بسبب المشاكل
االقتصادية والغالء».
التبعات النفسية واالجتماعية كانت لها آثار سلبية على
الطفل اليمني ،حيث يؤكد اآلباء أن الكبت والخوف والقلق
الذي عاشه األطفال طوال ثمانية أشهر جعلهم يشتاقون
للمدرسة واللعب والخروج من الرعب وأجواء العدوان.
استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بدقة
عالية سفينة حربية تابعة لقوات العدوان السعودي
قبالة السواحل اليمنية في المخا بصاروخ موجه.
وفي تعز طهرت القوات اليمنية مناطق رأس النجد
والكسارة بالمسراخ ،وتصدت لمحاولة تقدم للمرتزقة
باتجاه الشريجة ،ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرين منهم،
وقتلت أكثر من عشرين آخرين وأصابت سبعين ودمرت
آلياتهم خ�لال تصديها لمحاولة تقدم باتجاه معسكر
العمري.
وتمكنت القوات اليمنية من تطهير عدد من المواقع بذي
ناعم في البيضاء ،ودكت قيادة صلة ومعسكر بن يالين
واستهدفت تجمعا ً لقوات العدوان بموقع جبل همدان في
نجران.
وأكد مصدر محلي في محافظة تعز مقتل عشرات مرتزقة
العدوان السعودية في المعارك الجارية في باب المندب
من بينهم القيادي عزالدين محمد أحمد الصبيحي وأمجد
الشدادي أحد قيادات جبهة الضباب ،ونجل القائد الميداني
العام للمرتزقة في جبهة الضباب فؤاد الشدادي.

كما قتل خمسة من المرتزقة وأصيب ستة آخرون خالل
اشتباكات عنيفة اندلعت بمعسكر الحمة في مدينة مأرب
بين المليشيات المتناحرة ألسباب مالية.
وذك��رت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت
بعد قيام مجاميع مسلحة بقطع الطريق العام للمطالبة
بصرف مستحقاتها المالية ما تسببت بسقوط عدد من
القتلى والجرحى.
وق��ال مصدر عسكري يمني لوكالة األن��ب��اء اليمنية
«سبأ»« :إن عددا ً كبيرا ً من مرتزقة العدوان في تعز بينهم
المدعو عز الدين الصبيحي ونجل القائد الميداني للمرتزقة
في جبهة الضباب فؤاد الشدادي قتلوا».
وفي سياق متصل ضبطت األجهزة األمنية واللجان
الشعبية مخزن أسلحة متنوعة بالحديدة تابعا ً لمرتزقة
النظام السعودي.
وأوضح مصدر أمني أن ذلك جاء بعد التحقيقات مع
إحدى الخاليا اإلرهابية في الحديدة والتي قادت األجهزة
األمنية واللجان الشعبية إلى المخزن الذي يحتوي كميات
من األسلحة الرشاشة وقذائف اآلربي جي وصفائح ذخيرة
ومدافع ه��اون وقنابل يدوية وألغام أرضية وصواعق
وغيرها.
وأش��ار المصدر إل��ى أن نتائج التحقيق بينت أن
الخلية كانت تقوم باالعتداء على الدوريات والمقرات
األمنية والحكومية في الحديدة بهدف تعكير األمن
واالستقرار .
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
استهدفت أمس تجمعات لآلليات والجنود السعوديين
بنجران ودك��ت ع��ددا ً من المواقع العسكرية ،فيما قتل
خمسة يمنيين ج��راء الغارات المكثفة لطيران نظام آل
سعود على مختلف المناطق اليمنية.
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