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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش العراقي( ...تتمة �ص)9
كما قتل ع��دد من مسلحي «داع��ش» ج��راء ضربات
مدفعية للجيش العراقي استهدفت موقعهم في منطقة
ال��ق��ري��ة العصرية غ��رب ال��رم��ادي ،وتمكنت ال��ق��وات
العراقية من قتل انتحاري من «داع��ش» يرتدي حزاما ً
ناسفا ً في حصيبة الشرقية شرق الرمادي ،فيما أفاد
مصدر عسكري أن «القوات العراقية فجرت  9عبوات
ناسفة على طول طريق الطاحونة في منطقة البو فراج
شمالي الرمادي».
وبعد تحرير القوات العراقية معظم مناطق الرمادي،
تمكنت من السيطرة على الشارع المؤدي إلى الضواحي
في منطقتي السجارية والصوفية ،حيث تقف القوات
على مشارف منطقة الصوفية ،التي ال تزال تحت سيطرة
«داع��ش» وسط ضربات مدفعية وجوية عراقية على
معاقله.
وفي السياق ذاته ،فتحت القوات األمنية منافذ محددة
ل��خ��روج العائالت م��ن مناطق الصوفية والسجارية
ودعتهم إلى الخروج منها ،فيما تشير مصادر إلى قرب

العبوات والمتفجرات مزروعة في طرق ومباني األحياء
والمباني الحكومية التي فجر بعضها تنظيم « داعش» قبل
هروبه منها .
وفي السياق ،أكدت مصادر عسكرية عراقية تحرير
أبنية دائ��رة كهرباء األن��ب��ار وأم��ن األن��ب��ار ومعمل غاز
ال��رم��ادي وس��ط المدينة من سيطرة تنظيم «داع��ش»،
وأعلن قائد العمليات الخاصة لجهاز مكافحة اإلرهاب
اللواء الركن سامي العارضي تحرير الحي الصناعي
شرق الرمادي ،وبيّن أن ما يعيق تقدم القوات األمنية
لتطهير منطقة الصوفية ه��و وج��ود أع��داد كبيرة من
المدنيين ،مؤكدا ً أن «داعش يحاول احتجازهم ونقلهم
إلى مناطق نفوذه».
وأعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن
نومان عبد الزوبعي «تحرير منطقة الشاعي شمال قضاء
حديثة بغرب األنبار من سيطرة تنظيم «داع��ش» ،فيما
كشف عن انطالق عملية لتحرير منطقة السكران المجاورة
لمنطقة الشاعي المحررة».

انهيارات داخل( ...تتمة �ص)9

اقتحام منطقة الصوفية والتي تعتبر آخر معاقل التنظيم
في الرمادي.
واستقبلت القوات األمنية أكثر من  80عائلة فرت من
سيطرة «داعش» في الصوفية وقامت الفرقة الثامنة في
الجيش العراقي بنقلهم إلى مراكز اإليواء للنازحين في
مدينة الحبانية السياحية القريبة.
على صعيد آخ��ر ،أك��د العقيد محمد البيضاني في
خلية اإلعالم الحربي أن القوات العراقية وجهاز مكافحة
اإلرهاب تمكنا من تحرير منطقتي بروانة والشاعي قرب
مدينة حديثة غرب األنبار من عناصر «داع��ش» .وكان
التنظيم هاجمها من محاور مختلفة في اآلونة األخيرة
بعدد من السيارات المفخخة واالنتحاريين.
وأوض��ح��ت ق��ي��ادات عسكرية أن الهجمات األخيرة
تكشف م��ح��اوالت التنظيم لتعويض خ��س��ائ��ره في
الرمادي ،لكن تخطيطه لم ينجح وتكبد خسائر كبيرة،
وفق تلك القيادات.
أم��ا ف��ي ص�لاح ال��دي��ن ،فقد دم���رت ق���وات الشرطة

االتحادية  3مواقع لـ«داعش» تستخدم إلطالق النيران
المضادة للطائرات في غرب سامراء ،في وقت اندلعت
اش��ت��ب��اك��ات ليلة أم��س بين ق���وات الحشد الشعبي
و«داعش» إثر هجوم شنه التنظيم على منطقة السالم
جنوب قضاء بيجي ،ما أسفر عن استشهاد عنصر في
الحشد الشعبي.
وفي ديالى استشهد عنصر من الحشد الشعبي وأصيب
اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في
ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ،كما نقلت وسائل
إع�لام عراقية عن مصدر في كركوك مقتل القيادي في
تنظيم «داع��ش» المدعو «أبو العامر اليمني» بانفجار
عبوة ناسفة كانت مثبتة بأسفل سيارته لدى مرورها في
أحد شوارع قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
قتل ضابط وأصيب مدير استخبارات محافظة ديالى
بتفجير انتحاري شمال غرب بعقوبة .وأف��ادت قيادة
شرطة المحافظة أن االنتحاري الذي كان يقود سيارة
مفخخة فجرها بعد محاصرته من قبل القوات األمنية.

غاتيلوف :تحديد ( ...تتمة �ص)9

تنامي ظاهرة...
(تتمة �ص)9

ت��ص��ري��ح��ات غ��ات��ي��ل��وف ج����اءت قبيل
مشاركته في االجتماع الروسي األميركي
األممي في جنيف اليوم ،مؤكدا ً أن الوفد
الروسي إلى جنيف ينوي عقد لقاء الخميس
المقبل م��ع بعض ج��م��اع��ات المعارضة
السورية ،وأوضح أن هذه الجماعات تضم
من لم يشاركوا في لقاء ال��ري��اض الشهر
الماضي.
وفي السياق ،بحث نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي ميخائيل بوغدانوف مع نظيره
اإلي��ران��ي حسين أم��ي��ر عبداللهيان خالل
مكالمة هاتفية مسائل التسوية السورية
والوضع في اليمن وتأزم العالقات اإليرانية
ـ السعودية.
وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين
«بحثا جملة من مسائل التسوية السورية،
بما فيها ضمن إطار جهود مبعوث أمين األمم

ومنعت السلطات التونسية  15ألف
شاب من االلتحاق بتنظيمات «جهادية» في
الخارج في الفترة الممتدة بين آذار 2013
وتموز  ،2015بحسب وزارة الداخلية.
من جهته ،قال أستاذ التاريخ المعاصر في
الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي
إن «م��ن أس��ب��اب ارت��ف��اع أع���داد الجهاديين
التونسيين في سورية ما شهدته البالد من
دعاية سياسية ودينية مركزة ضد الدولة
السورية في زمن حكومة «الترويكا» ،التي
قادتها حركة النهضة اإلسالمية نهاية 2011
وحتى مطلع .»2014
وكانت تونس أول دولة عربية تعلن قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق وتعترف
رسميا بالمعارضة السورية ،وثاني دولة
ف��ي العالم تستضيف على أرض��ه��ا مؤتمر
«أصدقاء سورية» ،ما شجع «شبكات متعددة
الجنسيات» على اتخاذ هذه االعتبارات مبررا ً
لتجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى
سورية ،بحسب قوله.
وأش����ار ال��م��ع��ه��د ال��ت��ون��س��ي ل��ل��دراس��ات
االستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في
دراس��ة حول السلفية الجهادية نشرت في
 2014إلى «االرتباط الواضح بين خريطة
انتشار التيار السلفي الجهادي وبين خريطة
التهميش االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي» في
تونس.
وأدى تفاقم الوضع االقتصادي واالجتماعي
بعد ال��ث��ورة وفشل الحكومة ف��ي معالجة
المطالب المعيشية إلى «إذكاء تطرف» شباب
مهمش ،بحسب مركز كارنيغي.
وشهدت تونس في  2015ثالث هجمات
دموية تبناها تنظيم داعش استهدفت متحفا
في باردو وفندقا في سوسة وحافلة لألمن
الرئاسي في العاصمة ،وأسفرت عن مقتل
 59سائحا ً أجنبيا ً و 13عنصر أمن.
وقتل منذ نهاية  2012عشرات عناصر
األم��ن والجيش في هجمات نفذتها جماعة
مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بالد
ال��م��غ��رب ،وف��ي  ،2013اغ��ت��ال مسلحون
المحامي شكري بلعيد والنائب في البرلمان
م��ح��م��د ال��ب��راه��م��ي وك�لاه��م��ا م��ع��ارض��ان
لإلسالميين.
ووصل العديد من المقاتلين التونسيين
إلى سوريا والعراق بعد أن مروا بـ«معسكرات
ت��دري��ب» في ليبيا التي ترتبط مع تونس
بحدود برية طولها نحو  500كلم ،ثم «أقلعوا
(في رحالت جوية) من العاصمة الليبية نحو
اسطنبول في تركيا قبل أخذ طريق الجبهة»،
وفق تقرير لمجموعة األزمات الدولية.
وق��ررت تونس إث��ر الهجوم على حافلة
األمن الرئاسي وضع مواطنيها «العائدين من
بؤر التوتر» مثل سوريا والعراق وليبيا ،قيد
اإلقامة الجبرية.
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��اب��ق ناجم
الغرسلي إن «هذا القرار ليس انتقاما ً ولكنه
يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر،
التي يمكن أن تشكل خطرا ً على األمن العام».

المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي
ميستورا حول إطالق المفاوضات السورية
السورية في جنيف».
الى ذلك ،أكد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن اإلصالح الدستوري الذي تتبعه
انتخابات برلمانية ورئاسية أهم شروط
التسوية السياسية لألزمة السورية ،مشيرا ً
إلى أن «الخالف السعودي اإليراني يعيق
التسوية السورية وحل قضيتي مكافحة
اإلرهاب ووقف تدفق الالجئين إلى أوروبا».
بوتين كرر استعداد موسكو القيام بكل
م��ا بوسعها م��ن أج��ل وض��ع نهاية للنزاع
في أق��رب وق��ت ممكن ،محمالً المجموعات
المسلحة ومن يدعمها المسؤولية عن معاناة
المدنيين األبرياء بسبب هذا النزاع ،مؤكدا ً أن
«الرئيس السوري بشار األسد ليس بحاجة
إلى مغادرة سورية سواء كان رئيسا ً أو لم

وعبر الرئيس األسد ،خالل استقباله أمس
وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني
فضلي ،عن تقديره والشعب السوري لمواقف
إيران الداعمة لسورية في مواجهتها لإلرهاب،
مؤكدا ً أن للدول الصديقة وفي مقدمتها إيران
وروسيا دورا ً مهما ً في رفد صمود السوريين
على مدى  5سنوات وفي تحقيق االنتصارات
في حربهم المصيرية ضد اإلرهاب التكفيري،
والتي يمكن أن تحدد لدرجة كبيرة معالم
خريطة عالمية جديدة.
من جهته ،شدد الوزير اإليراني على أن
وقوف بالده شعبا ً وقيادة إلى جانب سورية
راسخ وثابت ،وهو ينطلق من اإليمان المطلق
بأن الشعب السوري يخوض حربا ً عالمية
شرسة أدوات��ه��ا اإلره��اب الظالمي واألفكار
التكفيرية المتطرفة وتتجاوز مخاطرها
حدود سورية والمنطقة.

يكن وال بد من تمكين الشعب السوري من
اإلعراب عن موقفه».
وكرر الرئيس الروسي دعم بالده العمليات
العسكرية التي تنفذها المعارضة المسلحة
ضد «داع��ش» ورد على الحمالت الغربية
ضد روسيا واتهامها باستهداف المدنيين في
سورية متسائالً عما «إذا كانت أنابيب النفط
أهدافا ً مدنية» مذكرا ً بتغييب أخبار قصف
الطيارين األميركيين لمستشفى وأيضا ً لحفل
زف��اف في أفغانستان ومقتل أكثر من مئة
شخص.
في غضون ذل��ك ،أك��د الرئيس السوري
بشار األسد أن للدول الصديقة وفي مقدمتها
إي��ران وروسيا دورا ً مهما ً في رف��د صمود
السوريين وتحقيق االنتصارات ،التي يمكن
أن تحدد لدرجة كبيرة معالم خريطة عالمية
جديدة.

عملية تفجير عبوة ناسفة كبيرة على طريق زبدين  -قفوة في منطقة
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمجموعة «إسرائيلية» مؤللة ،حسب ما
وجه ضربة
أعلن حزب الله في بيان له في  4كانون الثاني  ،2016الذي ّ
قاسية لـ «إسرائيل» بهزيمتها في حرب تموز .2006
فعملية حزب الله ج��اءت لتؤكد الخروق الكبيرة التي يتع ّرض لها
كيان العدو ،وأدت هذه العملية إلى أن يفقد المستوطنون ثقتهم بحكومة
نتنياهو التي ليس لها القدرة على تحصين قرارات اتخذتها بعد اغتيال
القائد في المقاومة سمير القنطار .كذلك فقدت القيادة السياسية في
كيان العدو ثقتها برئاسة أركان الجيش الذي عجز عن حماية جنوده
وضباطه ،رغم اإلمكانيات الهائلة الموضوعة بتصرفه ،حسب تأكيدات
القنوات العبرية.
وفي ظل هذا التوتر األمني والخروق جاءت استقالة رئيس شعبة
التحقيقات بالمخابرات الحربية ،حسب ما ذك��رت صحيفة هآرتس
في  12كانون األول ،حيث قالت الصحيفة إن رئيس شعبة التحقيقات
بالمخابرات الحربية الصهيونية (أم��ان) العميد ايلي بن مائير تقدم
باستقالته بشكل مفاجئ إلى رئيس هيئة األركان ،لتؤكد هذه االستقالة
التي شكلت ضربة موجعة للجهاز ،فقدان التعاون بين قيادات الهيئات
في ظل األزمات الداخلية التي يتعرض لها كيان العدو ،الذي فرض واقع
انهيار الثقة بين المستوطنين وقادة الكيان الصهيوني ،عسكريا ً وأمنيا ً
وكشف الخلل الذي يعاني منه.
فمع اإلحباط والخلل ال��ذي يعاني منه الكيان داخليا ً نتيجة سوء
التنسيق األمني والعسكري الذي كانت نتيجته واضحة ،من خالل انعدام
ثقة العناصر بالقادة والجبهة الداخلية باألجهزة األمنية يبقى السؤال:
الكيان الصهيوني إلى أين في ظل األزمات والخروق األمنية؟

ناديا شحادة

بنك �أهداف العدوان ( ...تتمة �ص)9

م�ؤ�س�سة الرئا�سة في م�صر ..عالقة مت�أرجحة مع الكني�سة القبطية
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
أع��اد مشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط
المصلين األقباط في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة
مهنئا ً بعيد ميالد السيد المسيح وفقا ً للتقويم القبطي طرح ملف
عالقة الرئاسة المصرية بالكنيسة القبطية ،وهي عالقة معقدة
تخللها الكثير من التأرجح والمد الجزر مع اختالف العهود وتتالي
رؤساء الجمهورية.
ويبدو السيسي في عالقته بالكنيسة المصرية أقرب النتهاج
نهج التقرب واالنفتاح الذي انتهجه سلفه الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر والذي عرف عنه أنه بنى عالقة شخصية قوية مع
البابا كيرلس السادس 8( ،آب  9 1902-آذار  )1971بطريرك
الكرازة المرقسية في الفترة ما بين  10أيار  1959و 9آذار ،1971
حيث يقول الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل ،في كتابه
«خريف الغضب» عن عالقة عبد الناصر والبابا كيرليس« :كانت
العالقات بين جمال عبد الناصر وكيرلس السادس عالقات ممتازة؛
وكان بينهما إعجاب متبادل؛ وكان معروفا ً أن البطريرك يستطيع
مقابلة عبد الناصر في أي وقت يشاء».
ولعل أول مشكلة واجهت البابا كيرلس السادس مع بداية توليه
منصبه بطريركا ً هي رغبته في بناء كاتدرائية جديدة في أرض
األنبا رويس بالعباسية؛ ولم يكن لديه االعتمادات المالية الكافية؛
ويروي األستاذ محمد حسنين هيكل ،أنه تلقى دعوة شخصية من
البابا كيرلس للقائه؛ فتوجه إليه ،وفي هذا اللقاء فاتح البابا هيكل
في الموضوع وأبدى له حرجه من مفاتحة الرئيس في األمر مباشرة،
وعندما فاتح هيكل الرئيس في األمر أبدى تفهما ً كامالً؛ فكان يرى
أهمية وحقوق األقباط في النسيج المصري الواحد؛ ثم إنه كان على
وعي كامل بالمركز الممتاز للكنيسة القبطية ودورها األساسي في
تاريخ مصر ،وهكذا قرر أن تساهم الدولة بنصف مليون جنيه في
بناء الكاتدرائية الجديدة ،نصفها يدفع نقدا ً ونصفها اآلخر يدفع
عينا ً بواسطة شركات المقاوالت التابعة للقطاع العام ،والتي يمكن
أن يعهد إليها بعملية البناء.
وبالفعل تم وضع حجر األساس في بناء الكاتدرائية في 24
تموز  1965بحضور الرئيس عبد الناصر والبابا كيرلس السادس،
حيث ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا ً قال فيه :أيها األخ��وة؛
يسرني أن أشترك معكم اليوم في إرساء حجر األساس للكاتدرائية
الجديدة .فحينما تقابلت أخيرا ًمع البابا في منزلي؛ فاتحته في بناء
الكاتدرائية؛ وأن الحكومة مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع،

ول��م يكن القصد من ه��ذا فعالً المساهمة المادية ،فالمساهمة
المادية أمرها سهل ويسير؛ ولكنني كنت أقصد الناحية المعنوية.
إن هذه الثورة قامت أصال على المحبة؛ ولم تقم أبدا ً بأي حال من
األح��وال على الكراهية والتعصب ،هذه الثورة قامت وهي تدعو
إلى المساواة؛ ولتكافؤ الفرص؛ والمحبة والمساوة؛ ألنه بالمحبة
والمساواة؛ وتكافؤ الفرص نستطيع أن نبني المجتمع الصحيح
السليم الذي نريده والذي نادت به األديان.
وي��روى لنا محمود فوزى في كتابه «البابا كيرلس السادس
وعبدالناصر» أن البابا كيرلس السادس زار الرئيس ناصر ذات
يوم في منزله؛ فجاء إليه أوالده ،وكل منهم معه حصالته؛ ثم
وقفوا أمامه؛ وقال له الرئيس« :أنا علمت أوالدي وفهمتهم إن اللي
يتبرع لكنيسة زي اللي يتبرع لجامع ،واألوالد لما عرفوا إنك بتبنى
كاتدرائية صمموا على المساهمة فيها .وقالوا حنحوش قرشين؛
ولما ييجي البابا كيرلس حنقدمهم له ،وأرجو أال تكسفهم وخذ
منهم تبرعاتهم» ،فأخرج البابا كيرلس منديله ووضعه على حجره
ووضع أوالد عبدالناصر تبرعاتهم؛ ثم لفها وشكرهم وباركهم،
وكانت الزيارة الثانية لناصر للكنيسة عام  1968عندما ألقى كلمة
لمناسبة افتتاح كاتدرائية العباسية.
وتدهورت العالقات في عهد الرئيس أنور السادات ،حيث جاءت
الزيارة األولى واألخيرة له للمقر الباباوي في أكتوبر  ،1977وظهر
فيها البابا شنودة وهو يؤدي صالته بالتزامن مع صالة الظهر التي
أداها «السادات» ونائبه آنذاك حسني مبارك ،وممدوح سالم ،رئيس
الوزراء في ذلك الوقت.
وبدأ تأزم العالقة بين السادات والبابا شنودة  ،بداية من رفض
البابا اتفاقية كامب ديفيد للسالم مع «إسرائيل» .
وزاد األمر تعقيدا ً عندما ووجه الرئيس السادات بتظاهرات
مناهضة له أثناء زياته ألميركا حيث طلب من البابا شنودة وقف
هذه التظاهرات لكن لم تأت االستجابة سريعة فاعتبر السادات ذلك
تحديا ً له من البابا.
وأص��درت بعدها أجهزة األمن ،ق��رارا ً أبلغته للبابا ،مفاده أن
يتوقف عن إلقاء درسه األسبوعي ،األمر الذي رفضه البابا ،الذي
قرر تصعيد األمر بأن أصدر قرارا ً بدوره بعدم االحتفال بالعيد في
الكنيسة ،وعدم استقبال المسؤولين الرسميين الذين يوفدون من
قبل الدولة عادة للتهنئة.
ووصل األمر إلى ذروته عندما كتب في رسالته التي طافت بكل
الكنائس المصرية قبيل االحتفال بالعيد أن هذه القرارات جاءت
«احتجاجا ً على اضطهاد األقباط في مصر» ،وكانت هذه المرة

الوحيدة التي يقر فيها البابا عالنية بوجود اضطهاد لألقباط في
مصر ،ولم يفعلها بعد ذلك مطلقاً.
أصبحت القطيعة بين «السادات» والبابا «شنودة» هي عنوان
المشهد ،ول��ذا كان من المنطقي أن يطول عقاب البابا في أيام
«السادات» األخيرة عندما أصدر في سبتمبر عام  1981قراره
بالتحفظ على  1531من الشخصيات العامة المعارضة ،لم
يكن مصير البابا االعتقال وإنما كان تحديد اإلقامة في الدير بوادي
النطرون.
وتحسنت عالقة الكنيسة بالرئاسة المصرية جزئيا ً في عهد
الرئيس المخلوع حسني مبارك ،ال��ذي بدأ حكمه باإلفراج عن
المعتقلين ،وكان اللقاء بين مبارك والبابا شنودة كنوع من تهدئة
لألمور بين الرئاسة واألقباط في مصر.
وزار مبارك الكنسية مرتين ،األولى كانت عام  2000عندما
ذهب لتقديم العزاء في رحيل الفريق فؤاد عزيز غالي ،بينما كانت
الثانية عام  2006لتقديم العزاء في رحيل حنا ناشد عضو المكتب
السياسي للحزب الوطني الحاكم حينها ،وبعدها اكتفى الرئيس
بإرسال برقيات تهئنة لبابا وإرسال مندوبيبن لتقديم التهئنه في
أعياد الميالد.
وتولى البابا تواضرس الثاني -خ�لال فترة حكم الرئيس
اإلخواني المعزول محمد مرسي ،كرسي الباباوية في مصر بعد
وفاة البابا شنودة ،وتعرض مرسى النتقادات في ذلك الوقت؛ لعدم
حضوره حفل تنصيب البابا تواضروس.
واكتفى مرسى بإرسال المندوبين للتهنئة في أعياد الميالد،
ولم يذهب إلى الكنسية ...وفي االحتفال بعيد الميالد المجيد ذهب
رئيس الوزراء هشام قنديل نائبًا عن مرسي .فقام البابا تواضرس
بذكر اسم الحاضرين ،ولكن لم يصفق أحد من األقباط له .بينما
فعلوا ذلك عندما ذكر اسم عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك.
من هنا بدأت العالقة التي توصف بالحميمة بين وزير الدفاع
السابق ورئيس الجمهورية المصري الحالي عبد الفتاح السيسي،
والذي حرص على زيارة الكنيسة في عيد الميالد العام الماضي
عقب عودته من األمم المتحدة ،وكانت الزيارة مفاجئة للجميع حيث
كانت أول مرة يزور فيها رئيس مصري األقباط في عيد الميالد.
ورسخ السيسي زيارة الكنيسة في عيد الميالد كعادة رئاسية،
فقام للمرة الثانية على التوالي بزيار الكاتدرائية المرقسية
بالعباسة األرب��ع��اء الماضي لالحتفال والتهنئة بعيد الميالد
المجيد ،حيث ألقى كلمة أوصى فيها المصريين بعدم االختالف
والتماسك مهما كانت الظروف.

بين مديريتي الغيل والحزم ،وسقط خالل المعارك  7قتلى من حلفاء التحالف،
وعدد من الجرحى ،فيما استشهد  3من الجيش واللجان الشعبية.
وبالتوازي مع هذا التقدم ،نفذ طيران تحالف العدوان السعودي غارات عدة
مساندة للقوات الموالية للسعودية ،على السلمات وجبل شيحاط والعقبة.
وأشار المصدر ،إلى أن «غارتين استهدفتا منزل الشيخ الشريف بن سرور في
مديرية الغيل ،ما أدّى إلى تدميره بالكامل ،إضافة إلى منزلين آخرين بجواره.
وتعتبر المصانع والجسور والمستشفيات والمخازن في اليمن باتت أهدافا ً
لقوات العدوان السعودي ،بعد أن استكملت قصف ما تقوله المعسكرات
والمواقع ،التي يعتقد أنها مخازن لألسلحة.
فبعد ثالثة أشهر على بدء عمليات التحالف ،قال العميد أحمد عسيري
المتحدث باسم التحالف العربي ،إن «قوات التحالف تمكنت من تدمير 80
في المائة من القوة الصاروخية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه
الحوثيين» ،قبل أن يتراجع مؤخرا ً ويقول إن «المعلومات لم تكن دقيقة» ،لكن
األهداف المنتقاة لطائرات التحالف خالل األسبوعين الماضيين بدت وكأنها
عملية انتقامية ال عالقة لها باألهداف العسكرية.
بنك األهداف األخيرة لقوات التحالف كان عبارة عن مصانع للمشروبات
الغازية في صنعاء والحديدة ومصانع إلنتاج األلبان ومزارع أبقار ومدارس،
وأخيرا ً مستشفيات في صعده والبيضاء ومدارس في تعز وعمران.
ويرى متابعون ،أن السعودية لم تكن تدرك حجم القوة ،التي يمتلكها خصمها
الجديد وحليفها السابق علي عبد الله صالح ،ولذلك توقعت أال تستمر العمليات
العسكرية أكثر من ستة أشهر على أبعد تقدير ،لكنها اليوم وبعد مضي عشرة
أشهر ،تفاجأت بأن الرئيس السابق ال يزال يتحداها بل ويجيد استفزازها ،فهي،
كما يؤكد مراقبون ،لم تتمكن من الوصول إليه لقتله ،وفي المقابل خرج هو
يهددها ويقول إن «الحرب لم تبدأ بعد».
وفي سياق أمني آخر ،اغتال مسلحون مجهولون أمس ضابط من أمن هادي
في مطار محافظة عدن جنوب اليمن.
وأعلنت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابالً من الرصاص
على أمين شايف ضابط أمن تحريات في مطار عدن الدولي فأردوه قتيالً والذوا
بالفرار ،ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى اآلن.
وهذه العملية هي الثانية التي تستهدف ضباطا ً في مطار عدن الدولي ،حيث
اغتال مجهولون األحد الماضي عقيد المخابرات في أمن مطار عدن عبدالله
الناخبي.
ونفذت تلك العمليات رغم استمرار حظر التجوال الذي تفرضه اللجنة األمنية
من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا ً منذ مطلع الشهر الجاري،
نتيجة االختالالت األمنية التي شهدتها المحافظة خالل األشهر الماضية.
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The Forest

فيلم رعب بطولة نتالي
دورمر من اخراج
جايسون زادا .مدة العرض
 95دقيقة( .سينما ستي،
 ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
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فيلم دراما بطولة براد بيت
من اخراج ادام ماك كاي.
مدة العرض  130دقيقة.
(سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

