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مشهد ميداني

إقفال ملف «الوعر» في أسابيع ...والغوطة تحت النار
ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
«التحالف الــدولــي» في ســوريــا ،على
اع ـت ـبــار غ ـي ــاب أسـ ــاس قــانــونــي لـهــا،
لكونها تجري دون طلب رسمي من
دم ـشــق .ورأى أن الـتـصــريـحــات التي
ق ــال ــت إن ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة فـقــدت
شرعيتها «عاطفية» ،منتقدًا قيام دول
بينها فرنسا ،على «تسليم السفارات
السورية إلى أيدي املعارضة ،محددة
بـنـفـسـهــا م ــن ي ـحــق ل ــه تـمـثـيــل ب ــاده
على الصعيد الدولي».
وأكد بوغدانوف أن بالده تدعم جهود
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري مل ـح ــارب ــة اإلرهـ ــاب
ف ــي ح ـلــب وب ــاق ــي امل ـن ــاط ــق ،مــوضـحــا
أن «ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال يـ ـ ـ ــدور عـ ــن عـمـلـيــة
ضــد أحـيــاء فــي حـلــب ،بــل عــن أه ــداف،
والـهــدف هــو القتال ضــد اإلرهــابـيــن،
وسندعم الحكومة السورية ألنه يجب
محاربة اإلرهابيني حيث يوجدون».
كــذلــك ،ن ــدد امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة
الروسية ديمتري بيسكوف ،بـ«النبرة
وال ـخ ـطــاب غـيــر امل ـق ـبــول» للسفيرين
األم ـ ـيـ ــركـ ــي والـ ـب ــريـ ـط ــان ــي فـ ــي األمـ ــم
املتحدة ،اللذين وصفا تصرفات بالده
بـ«البربرية».
وعلى صعيد آخر ،قال رئيس مجلس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي،
خالل استقباله رئيسة مجلس الشعب
السوري هدية عباس ،إن بالده كانت
وال تـ ـ ـ ــزال تـ ــؤمـ ــن ب ـ ــأن «ح ـ ــل األزم ـ ــة
السورية يكمن في الخيار السياسي
ولـيــس الـعـسـكــري» ،مـنـتـقـدًا التعامل
الـ ـغ ــرب ــي «امل ـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج» مـ ــع «اإلره ـ ـ ـ ــاب
ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .وم ــن جــانـبـهــا أش ــادت
عباس بالدعم اإليراني لبالدها على
مختلف الـصـعــد ،موضحة أنــه جرت
مناقشة قضايا مهمة ،منها «مكافحة
اإلره ـ ــاب» ال ــذي تـعــانــي مـنــه ســوريــا،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة عن دعم اإلرهابيني من خالل
استهداف القوات السورية.
(األخبار ،أ ف ب ،تاس)

ما زالت جبهات حلب تراوح
مكانها منذ يوم أمس ،بينما
شهدت الغوطة الشرقية
معارك في بلدة تل الصوان
القريبة من دوما ،فيما تنتظر
الغوطة الغربية عملية
عسكرية «إن لم ينجز ملف
التسوية» فيها .أما حي الوعر
الحمصي ،فكان يشهد انجاز
اخراج دفعة جديدة من
المسلحين
مرح ماشي
بدا تثبيت القواعد العسكرية للجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري ض ـم ــن بـ ـل ــدة تـ ــل ال ـ ـصـ ــوان،
ال ـتــاب ـعــة ل ـنــاح ـيــة دومـ ـ ــا ،ف ــي ال ـغــوطــة
ال ـش ــرق ـي ــة ،أص ـع ــب م ــن امل ـت ــوق ــع ،على
الــرغــم مــن تقدم الـقــوات البرية مسافة
 800مـتــر فــي عـمــق الـقــريــة والسيطرة
على عدد من املــزارع .مصادر ميدانية
رف ـضــت ال ـقــول إن الـعـمـلـيــة فـشـلــت في
القرية ،بل أكدت أن املحاوالت مستمرة
والعملية قائمة للسيطرة على املنطقة
من أكثر من محور ،فيما شهد محور
الــري ـحــان ـ ـ طــريــق املـعــامــل اشـتـبــاكــات
عـنـيـفــة ب ــن الـجـيــش وامل ـس ـل ـحــن ،كما
شن سالح الجو غارات عدة على مواقع
املسلحني في خــان الشيح والدرخبية
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـغــرب ـيــة ،م ــع اس ـت ـهــداف
مدفعي مستمر ملواقعهم .ولفت مصدر
ّ
ميداني إلى أن القرى األخيرة الواقعة
تـحــت سـيـطــرة املـسـلـحــن فــي الـغــوطــة
الغربية مقبلة على مــا هــو جــديــد ،إذ
إن عملية عسكرية يجري اإلعــداد لها،
إن لم ُيتوافق على مصالحة مشابهة
ملـصــالـحــة داريـ ــا ،فــي ظــل رغـبــة بعض
املـسـلـحــن ف ــي تـسـلـيــم أنـفـسـهــم ،ونـيــة
بـعـضـهــم اآل ُخـ ــر الـ ـخ ــروج م ــن املـنـطـقــة
نحو مناطق أخرى.
وفــي حلب ،تصاعد الـطــور التمهيدي
ملـ ـع ــارك األحـ ـي ــاء ال ـشــرق ـيــة ب ـعــد تـقــدم
الجيش في حي الشيخ سعيد جنوب
حلب .وتركزت محاوالت الجيش على
فصل الحي الواقع في الجهة الجنوبية

م ــن ق ـطــاع أح ـي ــاء حـلــب ال ـشــرق ـيــة ،عن
منطقة الـسـكــري ،عـبــر اخ ـتــراق مــواقــع
املـسـلـحــن بــن الـحـيــن .يــأتــي ذل ــك مع
اس ـت ـمــرار الـعـمــل عـلــى الـتـقــدم فــي حي
ال ـ ـعـ ــامـ ــريـ ــة ،جـ ـن ــوب ــا ،ب ـ ـهـ ــدف ح ـص ــار
ح ــي ال ـش ـيــخ سـعـيــد بــال ـكــامــل ،بـهــدف
تسهيل سـقــوط حــي الـعــامــريــة الحـقــا،
وت ــأم ــن ط ــري ــق ال ــرام ــوس ــة ع ـلــى نحو
أك ـب ــر ،وال ـت ـقــدم ف ــي عـمــق أح ـي ــاء حلب
الـشــرقـيــة .العمليات املــذكــورة ترافقت
مـ ــع غـ ـ ـ ــارات م ـك ـث ـفــة لـ ـس ــاح ال ـط ـي ــران
ال ـ ــروس ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،فـيـمــا
أصـ ــدرت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات العسكرية
في حلب بيانًا تدعو فيه الحلبيني إلى
«تجنب االقتراب من مقار أو تجمعات
أو تـحــركــات املـجـمــوعــات املسلحة في
األح ـيــاء الـشــرقـيــة ،ملدينة حـلــب ،وذلــك
حفاظًا على أمنهم وسالمتهم».
وفـ ــي ريـ ــف حـ ـم ــاه ،بـ ــدت اس ـت ـع ــدادات
الجيش على قــدم وس ــاق لشن عملية
عسكرية كـبـيــرة ،بعد وص ــول وحــدات
ال ــدع ــم لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ،ال ـتــي ب ــدأت
بالحشد مع استمرار التمهيد املدفعي
ع ـلــى ب ـل ــدات م ـع ــان وص ـ ـ ــوران وطـيـبــة
اإلمام ،ضمن قوس ناري يضمن تقدم
القوات .وتركز االستهداف الجوي على
خطوط إمــداد املسلحني ،ملنع حصول
أي تعزيز لجبهات القتال.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،سـجــل س ـقــوط 5
قــذائــف ه ــاون عـلــى األح ـيــاء السكنية،
فـ ــي بـ ـل ــدة حـ ـض ــر ،ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ري ــف
الـقـنـيـطــرة ،مـصــدرهــا مـنــاطــق سيطرة
املسلحني ،فيما شهد تل الحمرية في

الــريــف الجنوبي للقنيطرة استهدافًا
كثيفًا عبر سالح املدفعية والصواريخ
امل ــوجـ ـه ــة ،ف ــي ب ــداي ــة ع ـم ـل ـيــة ج ــدي ــدة
ت ـس ـعــى إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـت ــل ع ـل ــى يــد
ال ـج ـي ــش ،وح ـم ــاي ــة خ ـط ــوط دفــاعــاتــه
املمتدة قرب الشريط املحتل.

ملف المخطوفين حاضر
في مشهد تكرر خالل الفترة األخيرة
خ ـ ــرج  121م ـس ـل ـحــا مـ ــن حـ ــي ال ــوع ــر
غربي مدينة حمص ،برفقة أسلحتهم
الشخصية ،فيما خرج  10آخرون من
غير سالح ،إضافة إلى  135مدنيًا من

استعدادات
تواصلت ّ
الجيش لشن عملية
في ريف حماة
ذويهم ،باتجاه قرية الدار الكبيرة في
الــريــف الـشـمــالــي .وك ــان تغيير جديد
قــد طــرأ عـلــى وجـهــة الــدفـعــة الـجــديــدة
م ــن املـسـلـحــن ال ـخــارجــن م ــن الــوعــر،
بـعــدمــا أعـلـنــوا قـبــل أي ــام رغـبـتـهــم في
الـخــروج إلــى ريــف ادل ــب ،فيما لحقوا
ب ـمــن س ـب ـقــوهــم إلـ ــى ال ـق ــري ــة الــواق ـعــة
شـمــال غــرب مــديـنــة حـمــص .املــدنـيــون

علي حيدر :إقفال الملف ال يحتاج إلى أكثر من  6أسابيع (أ ف ب)

ال ـخ ــارج ــون م ــن ال ـح ـ ّـي سـلـكــوا طــريــق
دوار املـ ـهـ ـن ــدس ــن م ـ ــن قـ ـل ــب الـ ـح ــي،
ب ــات ـج ــاه ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،لـيـصـلــوا
إلى قرية الــدار الكبيرة ،تحت إشراف
وم ـتــاب ـعــة وزيـ ــر امل ـصــال ـحــة الــوطـنـيــة
ع ـل ــي ح ـي ــدر وم ـح ــاف ــظ ح ـم ــص ط ــال
البرازي .اإلحصائيات الحكومية تقدر
ع ــدد املـسـلـحــن ال ـخــارجــن م ــن الـحــي
ب ـ ــ 750مـسـلـحــا ،مـنــذ ب ــدء امل ـفــاوضــات
على إنـهــاء الــوجــود املسلح فــي الحي
املشتعل ،ليبقى اليوم عدد مماثل من
امل ـس ـل ـحــن ،يـعـتـقــد ب ـخــروج ـهــم خــال
ج ـ ــدول زم ـن ــي ي ـصــل إلـ ــى  6أســاب ـيــع،
بـحـســب ال ــوزي ــر ح ـيــدر .وشـ ـ ّـدد حـيــدر
ف ــي ح ــدي ــث ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» ع ـلــى حــرص
الحكومة السورية على إنجاز امللف،
تحت إشرافها املباشر ،بعد مراهنات
ّ
على أن مشروع تسوية الوعر قد عطل
إل ــى غ ـيــر رج ـع ــة .ول ـف ــت إل ــى ض ــرورة
الذهاب إلى الخطوات التالية التي ال
تحتاج الى وقت أطول من  6أسابيع،
فــي حــال عــدم وج ــود عــراقـيــل جــديــدة.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر حـ ـي ــدر أن امل ـس ـل ـحــن
غـ ّـيــروا وجهتهم مــن ريــف ادل ــب نحو
الـ ـ ـ ــدار الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،بـ ـع ــد إربـ ــاك ـ ـهـ ــم إث ــر
موقف فريق األمم املتحدة العامل في
سوريا ،ما أدى إلى إعادة حساباتهم
وإج ـ ــراء ات ـصــاالت ـهــم ،قـبــل اخـتـيــارهــم
الوجهة الجديدة .وأضاف« :ال مشكلة
ل ــدي ـن ــا فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر ال ــوجـ ـه ــة .ك ـم ــا ال
تشغلنا إحصائيات أعــداد املسلحني
التي يعتمدونها ،بقدر ما ّ
تهمنا دقة
التنفيذ .كنا نتمنى أن يـكــون موقف
األمم املتحدة إيجابيًا من إتمام اتفاق
حــي ال ــوع ــر» .وح ــول اسـتـيــاء ال ـشــارع
الحمصي مــن عــدم حــدوث أي انـفــراج
ف ـ ــي مـ ـل ــف املـ ـخـ ـط ــوف ــن م ـ ــع م ـت ــاب ـع ــة
إنـجــاز تسوية الــوعــر ،فقد أكــد حيدر
أن ملف املخطوفني أساسي ومفتوح
حتى اللحظة ،رابـطــا إن ـجــازه بإتمام
املــرح ـلــة الـثــالـثــة مــن االت ـف ــاق .وتــابــع:
«نـ ـح ــن ح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى أن نـحـصــل
ع ـل ــى ال ـح ــد األقـ ـص ــى م ــن امل ـع ـلــومــات
ح ـ ـ ــول املـ ـخـ ـط ــوف ــن امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
ال ــوع ــر ،أسـ ــوة ب ـمــا ج ــرى ف ــي حمص
الـقــديـمــة ســاب ـقــا ،م ــن إط ــاق ع ــدد من
املخطوفني» .ولفت إلى أن امللف يمكن
حسمه قبل حسم املرحلة األخيرة من
االت ـفــاق ،بــدخــول الــدولــة واملــؤسـســات
الحكومية إلى الحي.

ّ
ّ
واشنطن تصعد هجماتها ضد «القاعدة» ...وتركز على المناطق الشمالية
صنعاء ـ رشيد الحداد
ب ـ ــرغ ـ ــم ت ـ ـصـ ــاعـ ــد ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـت ــي
تشنها الطائرات األميركية من دون
طيار على عناصر تنظيم «القاعدة»
في اليمن ،منذ مطلع العام الجاري،
وال ـتــي قتلت الـعـشــرات مــن عناصر
التنظيم املـتـطــرف ،ارتـفــع عــدد هذه
ال ـه ـج ـمــات ف ــي ال ـش ـهــر ال ـج ــاري إلــى
أع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات .ون ـف ــذ ال ـط ـي ــران
األم ـيــركــي م ــن دون ط ـيــار األس ـبــوع
املاضي ثــاث هجمات ضد عناصر
ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» فـ ــي م ـحــاف ـظــة
مـ ــأرب ال ـخــاض ـعــة لـسـيـطــرة ال ـقــوات
املوالية لـ «التحالف» ،أودت بحياة
سبعة مــن عـنــاصــر الـتـنـظـيــم ،منهم
خـ ـمـ ـس ــة ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة
ش ـن ـت ـهــا «الـ ـ ــدرونـ ـ ــز» ،يـ ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،استهدفت سيارة القيادي
ف ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم املـ ـتـ ـش ــدد ،أبـ ــو خــالــد
ال ـص ـن ـعــانــي ،وأربـ ـع ــة م ــن مــرافـقـيــه،
بالقرب من مقر شركة النفط والغاز،
وذلــك بعد أشهر من مقتل القيادي
في التنظيم جالل بلعيدي املعروف
بـ ـ «ح ـم ــزة ال ــزن ـج ـب ــاري» ف ــي شـبــاط
املــاضــي إثــر غ ــارة جــويــة استهدفت

س ـ ـ ـيـ ـ ــارتـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــواح ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
زنجبار ،عاصمة محافظة أبني.
وم ـ ـع ـ ـلـ ـ ٌ
ـوم أن عـ ـن ــاص ــر مـ ــن تـنـظـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ي ـن ـش ـطــون
ع ـلــى ج ـب ـهــات ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة إلــى
جانب املجموعات املسلحة املوالية
ل ـحــزب «اإلص ـ ــاح» اإلس ــام ــي ،وقــد
رصــدت تحقيقات صحافية غربية،
منها تحقيق لشبكة «بــي بي سي»
م ـشــارك ـتــه ع ـلــى ج ـب ـهــات الـتـحــالــف
السعودي في تعز خصوصًا.
وفـ ـيـ ـم ــا كـ ـ ــان «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ـق ـي ــادة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـ ــارات قـ ـ ــد أعـ ـ ـل ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أشـ ـه ــر
ح ـم ـلــة ع ـلــى الـتـنـظـيــم ف ــي مـحــافـظــة
حـ ـض ــرم ــوت ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،أص ـب ـحــت
ه ـج ـمــات ال ـط ــائ ــرات األم ـي ــرك ـي ــة من
دون ط ـيــار تــركــز عـلــى الـتـنـظـيــم في
املحافظات الشمالية ،بعدما كانت
ال ـغ ــارات فــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة في
معظمها على محافظات جنوبية.
وف ـي ـم ــا ت ـع ــرض ــت ش ــاح ـن ــة مـحـمـلــة
ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة ل ــاسـ ـتـ ـه ــداف مـ ــن قـبــل
ط ــائ ــرة أم ـيــرك ـيــة ،ق ـبــل أي ـ ــام ،غــربــي
م ــدي ـن ــة مـ ـ ــأرب ي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا تــاب ـعــة
لعناصر «ال ـقــاعــدة» ،قتل مسلحان
اث ـن ــان ف ــي غ ــارة شـنـتـهــا ط ــائ ــرة من

دون ط ـيــار م ـســاء ال ـثــاثــاء املــاضــي
عـلــى س ـيــارة مــن ن ــوع «هــايـلــوكــس»
ك ـ ــان ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـق ــانـ ـه ــا فـ ـ ــي األطـ ـ ـ ـ ــراف
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ن ـف ـس ـه ــا ،مــا
أدى ال ــى اح ـت ــراق ال ـس ـيــارة وتـفـحــم
جثتي املـسـلـحــن الـلــذيــن كــانــا على
متنها ،بحسب املصادر .كذلك ،قتل
ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي ث ــاث ــة ع ـنــاصــر

تراجعت الضربات األميركية
في محافظات الجوف
وأبين وحضرموت
م ــن تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي منطقة
ال ـصــوم ـعــة ف ــي م ـحــاف ـظــة الـبـيـضــاء
(شـ ـ ـم ـ ــال) فـ ــي غ ـ ـ ــارة م ـم ــاث ـل ــة .وف ــي
أيـلــول ال ـجــاري ،قتل ستة أشخاص
ُي ـع ـت ـقــد أن ـه ــم ي ـن ـت ـمــون إل ــى تـنـظـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» بـ ـغ ــارة ج ــوي ــة ل ـطــائــرة
أميركية مــن دون طـيــار ،استهدفت
تجمعًا لعناصر التنظيم في وادي
عبيدة في محافظة مــأرب ،كما قتل
خ ـم ـســة م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
غــارة نفذتها طــائــرة مــن دون طيار

اس ـت ـه ــدف ــت سـ ـي ــارة كـ ــان يـسـتـقـلـهــا
عـنــاصــر للتنظيم فــي منطقة رادع
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـب ـي ـض ــاء مـنـتـصــف
أيلول املاضي.
وبــرغــم انـخـفــاض نسبة «األخ ـطــاء»
ال ـت ــي يــرتـكـبـهــا ال ـط ـي ــران األم ـيــركــي
والتي أودت سابقًا بحياة أكثر من
 200مــدنــي ع ــام  2012ف ــي ع ــدد من
املـحــافـظــات ،ال ت ــزال تـلــك الهجمات
ت ــرت ـك ــب ج ــرائ ــم ب ـح ــق امل ــدنـ ـي ــن ،إذ
تـ ـسـ ـبـ ـب ــت غـ ـ ـ ـ ــارة خـ ــاط ـ ـئـ ــة لـ ـط ــائ ــرة
أمـيــركـيــة مــن دون ط ـيــار فــي الــرابــع
مــن أي ـلــول ال ـجــاري بمقتل وإصــابــة
تـ ـسـ ـع ــة م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـه ــم نـ ـس ــاء
ً
وأط ـفــال فــي غ ــارة اسـتـهــدفــت مـنــزال
فــي منطقة بـلـعــواش أسـفــل مديرية
وادي عـبـيــدة واألشـ ــراف فــي م ــأرب،
يقطنه ن ــازح ــون قــدمــوا مــن منطقة
وائ ـل ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ص ـع ــدة .وك ــان
الطيران األميركي قــد استهدف في
تموز املاضي سيارة في منطقة آل
مـهـتــم ف ــي وادي ع ـب ـيــدة واألشـ ــراف
في مأرب ،بغارة جوية ،ما أدى إلى
سقوط سبعة جرحى؛ بينهم أربعة
أطفال.
ومن خالل رصد ومتابعة الهجمات

الـ ـت ــي ي ـش ـن ـهــا الـ ـطـ ـي ــران األم ـي ــرك ــي
مــن دون طـيــار ،تـبــن أن معظم تلك
الهجمات جرت في محافظتي مأرب
وش ـبــوة والـبـيـضــاء ،بــاإلضــافــة إلــى
تراجعها نسبيًا فــي الـجــوف وأبــن
وحضرموت.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ــرص ـ ــد األول ـ ـ ـ ــي ت ـص ــاع ــد
ال ـه ـج ـمــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة مــن ث ــاث هـجـمــات كمعدل
شـهــري إلــى خمس غ ــارات فــي شهر
حــزيــران ،لترتفع إلــى سبع هجمات
في أيلول الجاري .وفي آب املاضي،
نـ ـف ــذ الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي خ ـمــس
عمليات جوية شملت حبان شبوة
واستهدفت نقطة مسلحة لعناصر
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي مــدي ـنــة ع ـ ــزان لـتـسـفــر
عــن مـقـتــل أرب ـعــة ع ـنــاصــر ،كـمــا نفذ
عمليتني مماثلتني ،إحــداهــا حدثت
ف ــي األط ـ ــراف الـشــرقـيــة ملــديـنــة عتق
عاصمة محافظة شبوة واألخرى في
منطقة حبان في املحافظة نفسها،
وأدت إل ــى مـقـتــل ع ــدد م ــن عـنــاصــر
الـتـنـظـيــم ،وش ــن ال ـط ـيــران األمـيــركــي
في الشهر نفسه غارتني على منزل
قيادي في تنظيم «داعش» في وادي
عبيدة شرق مأرب.

