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◄ وفيات ►

تقرير

إنتقل إلــى رحمته تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج قاسم محمد توفيق صفا
(أبو تيسير)
زوجـ ــة الـفـقـيــد املــرحــومــة الـحــاجــة
مريم نصوحي صفا (ام تيسير)
أوالده امل ـه ـنــدس تـيـسـيــر ،زوجـتــه
الدكتورة سوسن مشورب
ّ
الدكتور محمد ،زوجته زينة سنو
ال ــدكـ ـت ــور ت ــوفـ ـي ــق ،زوج ـ ـتـ ــه زي ـنــة
صايغ
أسامة
ابـنـتــه ن ــدى ،زوج ــة امل ـحــامــي علي
صفا
أشقاؤه خليل واملرحومون يوسف
وأحمد وحسن وعبد املنعم
شقيقاته نجاة واملرحومات مريم
وسميحة وهال وحياة
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر
غ ـدًا الـثــاثــاء فــي  20شـبــاط 2018
ف ــي جـبــانــة بـلــدتــه ال ـك ـفــور ،قـضــاء
النبطية حيث يوارى الثرى.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
تـقـبــل ال ـت ـعــازي غ ـدًا ال ـثــاثــاء بعد
الــدفــن فــي مـنــزلــه فــي الـكـفــور وفــي
ب ـي ــروت ي ــوم األربـ ـع ــاء  ٢١شـبــاط
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الجناح ،قرب مديرية أمن
ال ــدول ــة ،م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآل ّسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ص ـ ـفـ ــا ،م ـ ـشـ ــورب،
ســنــو ،صــايــغ ،أبــو ظـهــر ،الطفيلي
وانسباؤهم

في وقت تستعد
فيه قيادة «التحالف»
للدفع بقوات جديدة
بقيادة نجل شقيق
الرئيس السابق،
طارق محمد صالح،
إلى الساحل الغربي،
تلقت القوات الموالية
لـ«التحالف» ،ضربة
موجعة قد تدفع
السعودية واإلمارات
إلى إعادة حساباتهما،
قبل الخوض في
معركة يبدو أنها
ستكون باهظة
التكلفة ومحدودة
العائد

طفل يمني في مخيم للنازحين بمدينة الحديدة (أ ف ب)

الساحل الغربي لليمن:
«أنصار الله» تستبق خطة «التحالف»
ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ن ـ ـفـ ــذت ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة عملية اس ـتــدراج
«نوعية» ألربع مدرعات إماراتية ،في
مــديــريــة مـ ــوزع ،غــربــي ت ـعــز .وأفـ ــادت
م ـصــادر عـسـكــريــة فــي «أن ـص ــار الـلــه»
بــأن العملية أسـفــرت عــن «مـصــرع 12
عـسـكــريــا إم ــارات ـي ــا ،بـيـنـهــم ض ـبــاط»،
إض ــاف ــة إلـ ــى «ت ــدم ـي ــر أرب ـ ــع م ــدرع ــات
إم ــارات ـي ــة ،وأرب ـ ــع آل ـي ــات لـلـمــرتــزقــة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن قـ ـي ــادة
«الـتـحــالــف» دفـعــت بــال ـقــوات املــوالـيــة
لـهــا إل ــى مــوقــع العملية ،تـحــت غطاء
جــوي كـثـيــف ،بـهــدف «إخ ــراج القتلى
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن مـ ــن س ــاح ــة املـ ـع ــرك ــة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــة أن «الـ ـجـ ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان
يـ ـ ـف ـ ــرض ـ ــان حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارًا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــوات
اإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي تــم اس ـتــدراج ـهــا في
موزع ،ويمنعان املرتزقة من التقدم».
وأضـ ــافـ ــت أن طـ ــائـ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف»
«قـصـفــت املــرتــزقــة بـقـنــابــل عـنـقــوديــة،
وق ـ ـت ـ ـلـ ــت وجـ ـ ــرحـ ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة
م ـن ـه ــم ،أثـ ـن ــاء م ـح ــاوالت ـه ــم ال ـت ــراج ــع
واالنـسـحــاب مــن م ــوزع» .مــن جهتها،
اعـتــرفــت السلطات اإلمــاراتـيــة بمقتل
جـنــدي واح ــد ،مــن دون تحديد زمــان
مقتله ومكانه.
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،شـ ـن ــت ق ـ ــوات
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ه ـجــومــا م ـض ــادًا،
م ــن م ـحــوريــن جـنــوبــي وغ ــرب ــي ،على
ال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» فــي
م ــدي ــري ــة حـ ـي ــس ،ج ـن ــوب ــي م ـحــاف ـظــة
الحديدة .وطبقًا ملصادر ميدانية في
مــا تسمى «املـقــاومــة الجنوبية» ،فإن
ق ــوات «ال ـت ـحــالــف» تمكنت مــن «صـ ّـد
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ـغ ــرب ـي ــة» ،إال
أن ـهــا تـكـبــدت «ع ـش ــرات الـقـتـلــى ،ومــن
بينهم عــدد مــن الـقـيــادات املـيــدانـيــة».
وكان الجيش واللجان قد نفذا ،خالل
األيــام املاضية ،سلسلة هجمات على
مــواقــع «املـقــاومــة» فــي حـيــس ،مرغمة
إياها على االنسحاب من الضواحي
الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ــوغـ ـل ــت إلـ ـيـ ـه ــا فــي
مـحــاولــة مـنـهــا لـلـتـقــدم نـحــو مــديــريــة
الـجــراحــي .انـسـحــاب بــاتــت على أثــره
قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف» م ـح ـصــورة داخ ــل
مــديـنــة ح ـيــس ،تـحــت وطـ ــأة الـكـمــائــن

وعمليات إطــاق الصواريخ وقذائف
املدفعية التي تــواصــل «أنـصــار الله»
ت ـن ـف ـيــذهــا .وت ــراف ــق ال ـه ـج ــوم امل ـضــاد
الجديد على حيس مع إعالن «أنصار
الـ ـل ــه» إسـ ـق ــاط ط ــائ ــرة بـ ـ ــدون ط ـي ــار،
ت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،فـ ــي م ــدي ــري ــة
ال ـب ـق ــع ،بـمـحــافـظــة ص ـع ــدة ،ف ــي وقــت
أط ـل ـقــت ف ـيــه ال ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة في
الـجـيــش والـلـجــان صــاروخــا مــن نــوع
«زل ـ ـ ـ ــزال  »2ع ـل ــى ت ـج ـم ـع ــات الـ ـق ــوات
املوالية لـ«التحالف» في مديرية نهم
بـمـحــافـظــة ص ـن ـع ــاء .وع ـل ــى ال ـح ــدود
اليمنية ـ ـ الـسـعــوديــة ،أفـيــد عــن مقتل
 8جـنــود سـعــوديــن بعمليات قنص
ف ــي قـ ــرى قـ ــوى وح ــام ـض ــة الـشـمــالـيــة
وحامضة الجنوبية بمنطقة جيزان،
وفـ ـق ــا ملـ ــا أوردت م ـ ـصـ ــادر عـسـكــريــة
م ــن «وح ـ ـ ــدة ال ـق ـن ــاص ــة» ف ــي الـ ـق ــوات
املشتركة.
ج ـنــوبــا ،وب ـعــد س ــاع ــات م ــن إعــانـهــا
انطالق عملية «الفيصل» ،لـ«تحرير»
مــا تبقى مــن مـنــاطــق فــي حضرموت

يجري الحديث
عن مصرع  12عسكريًا
إماراتيًا ،بينهم
ضباط

ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»،
أعلنت ال ـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
ف ــي امل ـحــاف ـظــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى وادي
املسيني ،الــواقــع غربي مدينة املكال،
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـع ـق ــل رئ ـي ـســي
ل ــ«ال ـق ــاع ــدي ــن» ب ـعــد ان ـس ـحــاب ـهــم من
امل ـكــا ف ــي شـهــر ن ـي ـســان /أب ــري ــل عــام
 .2016وق ــال قــائــد املنطقة العسكرية

ً
 32قتيال مدنيًا في  3أيام

ُق ـت ــل ،م ـســاء أمـ ــس ،م ــواط ــن ُ
وج ـ ــرح  3آخ ـ ــرون ،ب ـغ ــارة لـطـيــران
«التحالف» على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة .جاء ذلك
َ
مواطنني بغارة أخرى استهدفت سيارة
بعد ساعات من مقتل
ِ
كانا يستقالنها في منطقة العقيق ،بمديرية كتاف ،في محافظة
صعدة .وكــان طيران «التحالف» قد شن ،أول من أمــس ،غارات
على املنطقة نفسها ،ما أدى إلى مقتل ُ 18مواطنًا ،بينهم نساء
وأط ـف ــال ومـسـعـفــون .وي ــوم الـسـبــت أي ـضــا ،قـتــل مــواطــن بـغــارة
لــ«الـتـحــالــف» ُفــي منطقة آل عـلــي بـمــديــريــة رازح فــي محافظة
وادي
صـعــدة ،فيما قـتــل آخــر أ َثـنــاء إغ ــارة الـطـيــران على جسر ُ
مــور الــرابــط بــن محافظتي حجة وع ـمــران .ويــوم الجمعة ،قتل
 3مواطنني بغارة جوية استهدفت مديرية نهم شمالي شرقي
صنعاء ،في حني أسفرت غارة مماثلة على شاحنة مملوكة ألحد
املواطنني في مديرية مقبنة بمحافظة تعز عن مقتل  6مدنيني،
بينهم أطفال.
(األخبار)

الـثــانـيــة ،املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،فــرج
ساملني البحسني ،إن العملية أسفرت
«عن قتل العديد من مسلحي القاعدة
وأســر آخــريــن» ،متحدثًا عــن «حصار
اسـ ـتـ ـغ ــرق يـ ــومـ ــن ك ــامـ ـل ــن ،قـ ـب ــل أن
تنطلق عملية االقتحام فجر األحد».
لكن مصادر محلية قالت ،لـ«األخبار»،
إن ال ـع ـم ـل ـي ــة ك ــان ــت أشـ ـب ــه بـتـسـلـيــم
وتـسـلــم عـلــى غـ ــرار م ــا شـهــدتــه املـكــا
قبل حوالى عامني ،مرجحة انسحاب
ع ـنــاصــر «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى م ـنــاطــق في
وادي ح ـض ــرم ــوت ،وت ـح ــدي ـدًا وادي
سـ ــر ،ح ـيــث ال ي ـ ــزال الـتـنـظـيــم يمتلك
م ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات وتـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات ،أو إلـ ــى
محافظة شبوة .ووفقًا ملصادر أخرى
فــي وادي حـضــرمــوت ،فــإن الصحراء
الشمالية الشرقية مــن املحافظة يتم
ت ـج ـه ـيــزهــا م ـن ــذ مـ ــدة ل ـت ـك ــون مـ ـ ً
ـأوى
لـ ـعـ ـن ــاص ــر «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،سـ ـ ـ ــواء ع ـبــر
إنشاء معسكرات جديدة في مناطق
نــائ ـيــة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـس ـك ــان ،وإم ـ ــداد
تـلــك امل ـع ـس ـكــرات بــالـعـتــاد والـتـمــويــن
الـغــذائــي ،أو عبر تكثيف االتـصــاالت
بــوجــوه قبلية فــي وادي حـضــرمــوت
وصـحــرائـهــا ب ـهــدف تهيئة األرض ـيــة
الستقرار «القاعديني» هناك.
وال ـ ـ ـحـ ـ ــري ب ـ ــذك ـ ــره هـ ـن ــا أن الـ ـقـ ـي ــادة
اإلم ــارات ـي ــة كــانــت ق ــد رف ـض ــت ،مـ ــرارًا،
إطـ ـ ـ ـ ــاق أي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضـ ـ ــد م ـع ــاق ــل
ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي وادي امل ـس ـي ـن ــي ،وأن
عملية «الفيصل» انتهت فــي أقــل من
 24ســاعــة ،على الــرغــم مــن أن املنطقة
املذكورة تحوي كميات من األسلحة،
ً
وأمواال طائلة ،كان قد نهبها عناصر
«القاعدة» إبان سيطرتهم على مدينة
امل ـكــا ،مــا يـطــرح الـكـثـيــر مــن عــامــات
االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ـ ــول جـ ــديـ ــة ال ـع ـم ـل ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة وص ــدق ـي ـت ـه ــا .وم ـ ــا ي ـجــدر
الـتـنـبــه إل ـيــه أي ـض ــا ،أن «ال ـقــاعــديــن»
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــم دورهـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي ال ـخ ـط ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ي ـع ـ ّـد لها
«ال ـت ـحــالــف» فــي جـبـهــات ع ــدي ــدة ،من
ض ـم ـن ـهــا ال ـب ـي ـض ــاء ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال
مصلحة للسعودية واإلمــارات حاليًا
في التخلص منهم.
(األخبار)
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