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تتمات  /ت�سلية
بوتين يبحث ( ...تتمة �ص)9

ورفض هؤالء ذكر أسمائهم كما لم تذكر الوكالة إن
كان هؤالء من الجماعات التي توصف بـ«المعتدلة»
أو من ما يعرف بالجماعات المتشددة كـ «جبهة
النصرة» .وق��ال أحد المسؤولين إن «العدد قليل ال
يكفي .يحتاجون (المقاتلون) لعشرات األسلحة».
سياسياً ،استبعد دميتري بيسكوف ،السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،احتمال
بحث المسألة السورية مع وزير الخارجية األميركي
جون كيري ،في موسكو على أعلى المستويات.
وك��ان كيري ق��ال ،خالل مؤتمر صحافي ،عقد في
مدريد إنه ينوي بحث الموضوع السوري مع كبار
المسؤولين الروس والسعوديين واألتراك واألردنيين
خالل األسبوع الجاري .وأدرف قائالً« :ال يوجد هناك
أي ح ّل عسكري ،ولقد أكدت ذلك الجميع ،بمن فيهم
ال��روس .كما أن الوضع الراهن يطاول جميع دول
المنطقة» ،مضيفاً« :سأحاول التوصل إلى اتفاق مع
زعماء روسيا والسعودية واألردن وتركيا وال��دول
األخرى التي قد تساعد في إيجاد ح ّل».
وف��ي أع��ق��اب ص��دور تصريح ك��ي��ري ،ق��ال مصدر
مسؤول في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو على
علم بمبادرة وزي��ر الخارجية األميركي حول بحث
المسألة السورية مع كبار المسؤولين في روسيا
والسعودية وتركيا واألردن ،مضيفا ً أن الخارجية
تدرس هذه الفكرة.
وفي السياق ،نقل عن مصدر دبلوماسي في وزارة
الخارجية الروسية قوله أن وزراء خارجية روسيا
سيرغي الف��روف ،وال��والي��ات المتحدة ج��ون كيري،
والمملكة العربية السعودية عادل الجبير ،قد يعقدون
لقاء ثالثيا ً حول سورية في فيينا في األيام القريبة
المقبلة.
من جهته ،ش��دد وزي��ر الخارجية األلماني فرانك
شتاينماير على القول إن ال بديل من ال��ح��وار بين
األطراف كافة من أجل ح ّل األزمة السورية.
وأك���د ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك م��ع نظيره

القاهرة ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

السعودي ع��ادل الجبير بالرياض أم��س ،أنه يجب
وضع ح ّد للقتال في سورية ،داعيا ً السعودية ودول
الخليج األخرى إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة
مئات اآلالف من الالجئين ،وأوض��ح« :بالطبع نريد
المنطقة بكاملها هنا في الخليج أن تشارك في تقديم
مساعدات إنسانية لالجئين» .وأش��ار إل��ى أن هذا
ينطبق أيضا ً على إيواء الالجئين.
من جانب آخر ،قال الجبير إنه من المهم تشكيل
هيئة حكم انتقالي للحفاظ على مؤسسات الدولة
تنحي الرئيس
ال��س��وري��ة ،م��ش��ددا ً على ض���رورة
ّ
السوري بشار األسد بعد تأسيس الهيئة الحكومية
االنتقالية.
إلى ذل��ك ،أف��ادت وزارة الخارجية الروسية ،بأن
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،
أجرى مشاورات في اسطنبول مع نظيره التركي أميد
يالتشين ،حول الوضع في سورية.
وقالت الخارجية في بيان« :جرى تبادل تفصيلي
وصريح لآلراء حول الوضع العسكري السياسي في
سورية وحولها ،مع التركيز في ضرورة تفعيل البحث
عن تسوية سياسية لألزمة السورية على أساس بيان
جنيف الصادر في  30حزيران .»2012
وأكد الدبلوماسيان عزم موسكو وأنقرة المتبادل
على مواصلة ال��ح��وار ال��روس��ي ـ التركي النشيط
حول القضايا الملحة المدرجة على األجندة الشرق
أوسطية.
وت��أت��ي زي���ارة ب��وغ��دان��وف إل��ى اس��ط��ن��ب��ول بعد
مشاورات أجراها في القاهرة ،حيث التقى أحمد الجربا
الرئيس السابق ل��ـ»االئ��ت�لاف المعارض» من أجل
توضيح أسباب العملية الجوية الروسية في سورية.
ويجري بوغدانوف ،سلسلة مشاورات مع األطراف
السورية والالعبين الدوليين ،إذ سبق له أن زار
باريس والتقى ممثلي الرئاسة الفرنسية ووزارة
الخارجية ،باإلضافة إلى صالح مسلم رئيس حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وتمكنت قوات «الحشد الشعبي» من إجالء  600عائلة
حاصرها «داع���ش» في قرية «المسحك» شمال قضاء
بيجي ،بعد تحريرها ونقلتهم إلى أماكن آمنة.
أما في الرمادي فأعلن اللواء هادي رزيج قائد شرطة
األنبار ،أن القوات العراقية حررت مخازن المواد الغذائية
في الرمادي بطول كيلو ونصف ،وتقوم اآلن بعمليات
تمشيط في منطقة الحوز وسط المدينة.
وفي كركوك نجحت قوات «الحشد الشعبي» في تحرير
قريتي الرمل وأنور العاصي في ناحية الرشاد جنوب غربي
كركوك .كما أعلن انطالق عمليات تحرير قضاء الحويجة.
في حين عمد مسلحو تنظيم داعش إلى اختطاف عشرات
المدنيين في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور ،كما عمد
التنظيم إلى تفجير جسر «زغتيون» قرب ناحية الرشاد
إلعاقة تقدم القوات العراقية.
وكانت طائرات الجيش العراقي قد استهدفت القائد
العسكري لقطاع الفتحة ف��ي تنظيم «داع���ش» بغارة
أدّت إلى مقتله في قضاء الشرقاط ،وفق ما ذكرت قيادة
العمليات المشتركة العراقية.
كما قصفت الطائرات العراقية م��واق��ع لـ «داع��ش»
في قرية أم الرمل أدّت إلى مقتل العشرات من مسلحي
التنظيم.
وأكد الجيش العراقي تقدمه في شرق محافظة صالح
الدين وتمكنه من تحرير القصور الرئاسية في تالل حمرين،
كما توجهّت قطعات أخرى إلى قضاء الحويجة في كركوك

الستعادة السيطرة عليه من تنظيم «داعش».
وك��ان جهاز مكافحة اإلره��اب أعلن أول من أمس،
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ن��ف��ق س���ري ك���ان يستخدمه تنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي لخزن السالح وال��م��ؤن الغذائية
وسط الرمادي.
وق��ال المستشار اإلع�لام��ي للجهاز سمير الشويلي
لـ «السومرية نيوز» إن «جهاز مكافحة اإلره��اب تمكن
من ضبط نفق س��ري يستخدمه تنظيم داع��ش ،وسط
الرمادي» .وأضاف الشويلي أن «جهاز المكافحة سيطر
على النفق الذي كان يستخدمه عناصر التنظيم لخزن
السالح والمؤن» ،مشيرا ً إلى أنه «عثر داخله على أسلحة
وعتاد وأغذية».
وكان جهاز مكافحة اإلرهاب أعلن ،األحد الماضي ،صد
هجوم انتحاري لتنظيم «داعش» بناقلة أشخاص مدرعة
ومفخخة شمال الرمادي ،فيما أشار إلى عدم وقوع خسائر
مادية أو بشرية.
وك��ان نائب قائد العمليات الخاصة التابع لجهاز
مكافحة اإلرهاب العميد عبد األمير الخزرجي أعلن ،أول من
أمس ،تحرير منطقة البو ريشة شمال الرمادي ،مؤكدا ً تكبّد
«داعش» خسائر كبيرة باألرواح والمعدات.
يذكر أن جماعة «داع��ش» اإلرهابية صناعة أميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي
ت��ر ّوج له دول إقليمية تسعى إلى تمرير أجندة إقليمية
ودولية تهدف إلى تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

فرار جنود ( ...تتمة �ص)9
وأش���ارت ال��م��ص��ادر ال��ى أن تقدير األج��ه��زة األمنية
«اإلسرائيلية» يؤكد أن عمليات الطعن ستستمر ،وأن
إغ�لاق الضفة الغربية وف��رض طوق عسكري عليها لن
يوقفها ،فيما شهد االجتماع األمني المصغر للحكومة
مشادات كالمية حول اإلجراءات المتخذة ،ما دفع رئيس
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الى إنهاء االجتماع.
وافقت الحكومة «اإلسرائيلية» على خطة لعزل حي
العيسوية شمال شرقي القدس عن سائر أحياء القدس من
خالل إحاطته بسور وعائق مكون من مكعبات إسمنتية
وأسالك شائكة.
وتنص الخطة أيضا ً على إقامة عائق يفصل بين حيي
صور باهر وجبل المكبر في جنوب القدس وحي أرمون
هناتسيف المجاور.
كذلك أغلق االحتالل الطرق المؤدية إلى نابلس بعد
إطالق النار على حاجز حوارة.

وف��ي القدس المحتلة ب��دأت الشرطة «اإلسرائيلية»
بتشييد سور لعزل جبل المكبّر في القدس عن محيطه.
كما اعتقلت ق��وات االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ثمانية
وأربعين فلسطينيا ً من فلسطينيي الثمانية واألربعين ومن
الضفة الغربية ومن مدينة أم الفحم.
بالتوازي ،طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد
الله االتحاد األوروب��ي بالتدخل لوقف جرائم االحتالل
والمستوطنين ولوقف تحريض الحكومة «اإلسرائيلية»
على القيادة الفلسطينية  .
أتى موقف الحمدلله في خالل لقائه في رام الله مبعوث
االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط.
وأك��د رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
رف��ض «إسرائيل» مشروع ق��رار فرنسيا ً مطروحا ً على
مجلس األمن الدولي يقضي بإيفاد مراقبين دوليين إلى
األماكن المقدسة في القدس.

وتعليقا ً على اللقاء قال المعارض قاسم الخطيب أحد
أطراف لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية
إن اللجنة التقت المبعوث الخاص للرئيس الروسي
إل��ى الشرق األوس��ط ونائب وزي��ر الخارجية ميخائيل
بوغدانوف ،وطرحت رؤيتها لح ّل سياسي قائم على
بيان جنيف  ،1ولكن من دون الوصول إلى رؤية حاسمة
ونهائية مع استمرار الخالف بين روسيا والمعارضة على
مسألة تنحي الرئيس األسد من عدمه.
وفي الوقت نفسه ،اتفق وزير الخارجية المصري سامح
شكري ونائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس
الروسي للشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف على ضرورة
تفعيل الح ّل السياسي في سورية إلنهاء األزمة التي تم ّر
بها.
ويأتي االتفاق خالل اجتماع بين شكري وبوغدانوف

بيان �إيران ( ...تتمة �ص)9

أول من أمس في القاهرة تطرقا فيه إلى أهمية مواجهة
التنظيمــات اإلرهابية باعتبار أن القضاء على ما
يعرف ب��اإلره��اب في سورية هو الطريق إل��ى الحل
السياسي.
وق��د ذك��ر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد
أبو زيد تأكيد موسكو للحكومة المصرية أن عملياتها
العسكرية ف��ي س��وري��ة تستهدف قصف المجموعات
المنتمية لتنظيمات إرهابية فقط وليس أي مكونات
سورية معتدلة.
وكانت روسيا قد بدأت مطلع تشرين أول الجاري بتنفيذ
غ��ارات جوية على تنظيم داع��ش والتظيمات اإلرهابية
األخرى المقاتلة في سورية ،وذلك بهدف مساعدة الدولة
السورية في القضاء عليها ،وأعلنت مصر تأييدها للغارات
الجوية التي تشنها روسيا في سورية.

ب�سبب ف�شل ( ...تتمة �ص)9
ولكن المفاجأة المهمة التي وردت
في اإلش���ارات والتلميحات ،هي أن
هذه االنتخابات التي تعد االستحقاق
الثالث واألخير في خريطة الطريق،
ليست فقط انتخابات برلمانية ،وإنما
استفتاء على م��رور  16شهرا ً على
وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي
في قمة السلطة في مصر.
وكانت قد ب��دأت ،أول من أمس،
المرحلة األول��ى النتخابات برلمان
( 2015آخ��ر استحقاقات خريطة
الطريق المصرية) ،والتي تجرى
في  14محافظة مصرية على رأسهم
(اإلسكندرية والجيزة والبحيرة
وبني س��وي��ف) ،حيث شهد اليوم
األول إقباال ً ضعيفا ً على صناديق
االق��ت��راع ،وانخفاضا ً ملحوظا ً في
أعداد الناخبين ،ال سيما في ساعات
الصباح قبيل انتهاء ساعات العمل
في القطاعين الخاص والعام ليرتفع
بصورة تدريجية نسبيا ً ليصل إلى
 624ألف ناخب عصر اليوم األول،
بحسب ما رصدته اللجنة العليا
لالنتخابات التي أش���ارت إل��ى أن
اإلسكندرية والجيزة والبحيرة هي
أكبر المحافظات من حيث الكثافة،
والبحر األح��م��ر وال����وادي الجديد
األقل.
وب����رر وزي����ر التنمية المحلية
د.أحمد زكي بدر انخفاض المشاركة
بأنها تعود لحرارة الجو ،فضالً عن
ك��ون األح���د ي��وم عمل بمؤسسات
الدولة ،فيما تزداد التوقعات بزيادة
نسبة المشاركة في اليوم الثاني
للعملية االنتخابية ،ال سيما في
ظ��ل تكهنات ب��إع�لان ال��ي��وم الثاني
للعملية االنتخابية عطلة رسمية

إداراته بالتحضير لتعليق العقوبات المفروضة على إيران ،وذلك وفقا ً لالتفاق
حول برنامجها النووي الذي وقع في  14تموز من العام الحالي .وقال اوباما في
مذكرة أصدرها موجهة إلى المسؤولين المعنيين في ادارته :اطلب منكم اتخاذ
كل اإلجراءات الالزمة لتطبيق االلتزامات األميركية بشأن العقوبات.
يشير المتابعون إلى ان االتفاق النووي اإليراني أفرز حالة غير مسبوقة من
التقارب اإليراني مع دول العالم .هذا التقارب الذي من شأنه ان ينعكس على كل
الملفات اإلقليمية ،فالبدء بمرحلة تنفيذ االتفاق النووي امر مهم جدا ً في إيجاد
الثقة وتعزيزها بين إيران والغرب .وهذا ما اكده امين المجلس القومي اإليراني
علي شمخاني ،فدخول االتفاق حيز التنفيذ سيسقط حائط الصد بين إيران
والدول الغربية والتعاون والتنسيق بينهما سيكون له آثار على دول المنطقة
ويبرز دور إيران كقوة إقليمية فاعلة في منطقة الشرق االوسط وفي مكافحة
اإلره��اب ،فظاهرة مكافحة اإلره��اب والتطرف أولوية راسخة في السياسة
اإليرانية .وهذا ما اكده رئيس لجنة االمن القومي في مجلس الشورى االسالمي
اإليراني عالء الدين بروجردي في  16تشرين االول.
فبعد المتغيرات التي شهدناها في منطقة الشرق االوسط وبالذات بعد االتفاق
النووي اإليراني الغربي ودخوله حيز التنفيذ ،فإن التساؤالت التي تطرح هل
ستفتح اإليجابية نحو إيران آفاق التعاون في مكافحة اإلرهاب ،وخصوصا
في العراق التي تمتاز بعالقة جيدة مع طهران ،حسب تأكيدات رئيس مجلس
الشورى اإليراني علي الريجاني في  18تشرين االول ،مؤكدا ً موقف إيران الداعم
لدول المنطقة في مكافحة اإلرهاب؟ وهل اإلقليم بصدد الدخول في حقبة جديدة
من االنتصارات ،حقبة تكون فيها إيران ودول محور المقاومة أبرز الالعبين في
المنطقة؟

ناديا شحادة

انتفا�ضة الإرادة ( ...تتمة �ص)9

بالمؤسسات.
وأعلنت غ��رف��ة عمليات مجلس
ال�������وزراء ال��ت��ي ت��ت��اب��ع العملية
االنتخابية في منتصف اليوم األول
للعملية االنتخابية أمس ،أن أعداد
تهديدات سير العملية االنتخابية
على مستوى المحافظات الـ14
بلغت  71حالة تهديد ،إضافة إلى
بالغات بوجود تعثر في سير العملية
االنتخابية بعدد من المحافظات وهو
األمر الذي تم التعامل معه ،بحسب
ما أكدته غرفة العمليات.
وشهدت العملية االنتخابية في
يومها األول ،اع��ت��ذار ح��وال��ى 100
قاض ،وهو األمر الذي أشار إليه وزير
ٍ
التنمية المحلية د .أحمد زكي بدر،
واصفا ً إياه بأنها نسبة ال تذكر ،فيما
شهد اليوم األول تأخر عدد آخر من
القضاة ،ما استدعى اللجنة المشرفة
على االنتخابات ف��ي المنيا لدمج
 46لجنة انتخابية لمواجهة تلك

التأخيرات ،بينما امتنع قضاة مركز
اقتراع بمحافظة الجيزة عن العمل
ل��س��وء مستوى النظافة ف��ي المقر
االنتخابي.
وعلى جانب آخر ،شهد اليوم األول
استبعاد اللجنة العليا لالنتخابات
ألحد المرشحين باإلسكندرية وثالثة
آخ��ري��ن بأسيوط بناء على أحكام
قضائية .ورفض أحد قضاة العملية
االنتخابية ب��دائ��رة م��رك��ز المنيا،
تصويت السيدات المنتقبات ،إال بعد
التحقق من شخصياتهن بدائرة مركز
المني.
وأك�����د ال���ن���اط���ق ب���اس���م وزارة
الخارجية المستشار أحمد أبو زيد،
أن االنتخابات بقنصليات وسفارات
مصر بالخارج مرت بسالسة ويسر.
وأوضح أبو زيد أنه وبشكل عام فإن
أب��رز ال���دول التي توجد بها كثافة
تصويتية هي دول الخليج من حيث
عدد الناخبين.

محاولة تقدّ م ( ...تتمة �ص)9
ورجحت المصادر مشاركة نحو  300جندي وضابط
من قوات المرتزقة السودانية إلى جانب قوى العدوان..
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد
أحمد عسيري ،قد أكد في تصريحات صحافية وصول
القوات السودانية إلى ميناء عدن ،معتبرا ً أنها تمثل «قيمة
مضافة» لقوات التحالف على األرض بحسب تعبيره.
وكان قد سقط قتلى وجرحى يمنيون جراء انفجار عبوة
ناسفة في منطقة بير باشا بمدينة تعز .ويتزامن هذا مع
مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي من جهة ،وبين
قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة
ثعبات وحي الدعوه شمال شرقي مدينة تعز ،ما أدى إلى
سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وفي السياق ،شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة
غ��ارات على منطقة الخضراء بمديرية المخا الساحلية
غرب تعز .ولم تسلم مأرب بدورها من غارات المقاتالت
السعودية التي استهدفت منطقة حباب بسلسلة غارات
جوية تركزت على مديرية صرواح غرب المدينة ،وسط
قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية من جهة ،وقوات الرئيس هادي المسنودة بقوات
التحالف السعودي من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وج��رح عشرات

كي تدخل على الخط لتنظيم هذه العمليات وتوظيفها في المقاومة الشعبية.
فاالحتالل فقد المبادرة أمام المجريات الثورية الحاصلة في الضفة والقدس
المحتلة وربما يعتمد على تعطيل فلسطيني أكثر منه «إسرائيلي» لمجريات
هذه االنتفاضة الشعبية ،لكنه لم يتراجع عن بناء جدار وصفه «بالمؤقت» في
القدس الشرقية بهدف حماية حي «أرمون هانتسيف» من شبّان «جبل المكبر»
الذين يتحدرون منه وينف ّذون عمليات بطولية والموافقة «اإلسرائيلية» على
خطة فصل حي «العيساوية» عن القدس المحتلة لالستمرار بعمليات اإلعدام
الميداني التي ينفذها الجنود والمستوطنون الصهاينة بحق الفلسطينيين ،لكن
واشنطن القلقة من التداعيات اعتزمت لقاء رئيس وزراء العدو ومحمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية بـ «جون كيري» وزير الخارجية األميركية كل منهما
على حدة لبحث ما أسمته ُسبل «وقف العنف» في محاولة لرسم أفق دبلوماسي
لما كان يغلي على نار هادئة وتحول إلى بركان وفر إمكانيات بقاء هذه
االنتفاضة وإيجاد بيئة سياسية جديدة حاضنة لها وبيئة تحتية قادرة على
إدارة هذه االنتفاضة رغم المعايير المختلفة للقوة وطبيعة الظروف السياسية
الداخلية الفلسطينية ،فاألفق السياسي لن يُعطي للسلطة الفلسطينية صاحبة
التنسيق األمني مع االحتالل أي بوادر حقيقية هذه المرة ،ألن الضفة الغربية
تحوي أهلية احتضانية للعقل المقاوم أكثر منها في قطاع غزة ،بسبب التداخل
المباشر مع الجنود والمستوطنين الصهاينة تحمل طابعا ً جيوساسيا ً أكبر منه
في القطاع المعزول .وهي لديها موقع جغرافي مه ّم يطل على أغلب المستوطنات
«اإلسرائيلية» ،مما يجعل نجاح إمكانية مسألة المقاومة الفردية أكبر وربما
يط ّورها إلى «بوصلة عسكرية» بعد الذي أثبتته التجارب من خطورة التنسيق
األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل والذي تراهن عليه «إسرائيل» حتى
اللحظة .ألنه يرتبط بخيوط سياسية مصيرية بالنسبة للسلطة الفلسطينية
التي فقدت خياراتها السياسية بعد اندالع االنتفاضة الحالية التي ربما تدخل
القضية الفلسطينية مرحلة جديدة بعناوين جديدة ترسم أبعادا ً سياسية
إقليمية تكون مؤثرة في األبعاد السياسية الداخلية والخارجية للكيان
الصهيوني؛ إذ تضعه أمام جدران تشبه التي يبنيها في القدس .تجعله هذه
الجدران يرتطم بتداعيات متطورة تكتبها إدارة الفعل المقاوم في الضفة المحتلة
مع عوامل قوة جديدة ستفتح شرخا ً في جدار السلطة الفلسطينية وتفتح أبواب
المواجهة في الضفة على مصراعيها والتي بدورها سترفع معها تدريجيا ً حرارة
«غزة» ..فانتظروا إ ّننا معكم منتظرون...؟!.

فاديا مطر

المقاتلين في صفوف قوات الرئيس هادي والتحالف ،أثناء
محاولة تقدم فاشلة باتجاه كوفل غرب مأرب.
غارات التحالف انهالت بكثافة على معسكر العرقوب
والمنازل المجاورة له بمنطقة خ��والن شمال صنعاء،
بحسب سكان محليين .أما في البيضاء فيتكرر مشهد
ال��غ��ارات اليومي على منطقة مكيراس التي تتوسط
محافظتي البيضاء وأبين ،كما ش ّنت مقاتالت التحالف
سلسلة غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء
وسط اليمن .مقاتالت التحالف السعودي د ّمرت على نحو
كامل مبنى إدارة أمن مديرية حرض في حجة غرب اليمن.
وعلى الحدود اليمنية السعودية أعلن الجيش اليمني
واللجان الشعبية مقتل وجرح عدد من جنود السعوديين
إثر استهدافهم مواقع عدة في منطقة علب ،وتجمعات
بالخورمة والمجمع الحكومي في عسير.
إل��ى ذل���ك ،واف��ق��ت حكومة عبد رب��ه منصور ه��ادي
المستقيلة على استئناف محادثات السالم اليمنية -
أممي ،ويأتي ذلك في وقت باتت
اليمنية ،تحت ضغط
ّ
«العاصمة المؤقتة» للرئيس اليمني المستقيل هادي،
تحت خطر اإلره��اب التكفيري ،خصوصا ً بعد هجمات
«داع���ش» ( 6تشرين األول) ،وانتشار عناصر تنظيم
«القاعدة» علنا ً في شوارع عدن.

الأردن� :سجن �إرهابيين
بجرم الترويج لـ«داع�ش»
عمان  -محمد شريف الجيوسي
قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة األردنية ،خالل الجلسة
العلنية التي عقدتها أمس بالحكم بالسجن  3سنوات باألشغال الشاقة الموقتة
على  5إرهابيين بعد تجريمهم باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج
لعصابة «داعش» اإلرهابية.
وكان أحدهم قد ج ّرم باإلضافة الستخدام الشبكة المعلوماتية بالترويج
لداعش بمحاولة االلتحاق بها  ،لكن المحكمة قضت بدمج العقوبتين بعقوبة
واحدة.
كما عقدت ذات الهيئة عددا ً من الجلسات العلنية نظرت خاللها بعدد من
القضايا متهم بها أشخاص بالترويج والتجنيد وااللتحاق بعصابة «داعش»
اإلرهابية المسلحة.
ولم يشر المصدر الرسمي األردن��ي إلى جنسيات المحكومين وما إذا كان
بينهم غير أردنيين .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من أشهر مراكز التزلج في سويسرا ،شهر ميالدي
2 .2نهر في فرنسا من روافد السين ،أجل ،مدينة ألمانية
3 .3فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة في
الماء ،حرف أبجدي مخفف
4 .4نوتة موسيقيةّ ،
نظم ،من الحمضيات
5 .5مص ّور ،مؤسسة مدينة قرطاجة
6 .6بحيرة مالحة وسط التبت ،فتى
7 .7دعمنا ،أفاخره
8 .8من األلوان (باألجنبية) ،يحسنان إلى
9 .9مدينة روسية في أوزباكستان ،نطلب منه فعل األمر
1010متشابهان ،للتأوه ،حرف أبجدي مخفف
1111نعم (باألجنبية) ،آسفاً ،جامعة أميركية
1212مدينة فيتنامية ،الفاني

1 .1مرفأ أميركي في كاليفورنيا
2 .2سلسلة جبال في شرق الجزائر ،نجمع عن األرض،
للنداء
3 .3نحفر البئر ،إمارة أوروبية قديمة
4 .4يصلحان البناء ،بلدة لبنانية
5 .5ع ّزت ،نهر في ألمانيا ،أحد الوالدين
6 .6أعلى قمة في األردن ،قضى ليلته ،حبر
7 .7يضع خلسة ،أداة إحدى الحواس ،ضمير منفصل
8 .8دولة أوروبية ،للتعريف
9 .9لباس ،نعم (باألجنبية) ،أضاء
1010بلدة لبنانية ،من شعوب أميركا الوسطى
1111حرف نصب ،مدينة بريطانية ،عائلة
1212مدينة ألمانية ،فيه ،مذنب شهير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،712698354 ،498135267
،569384721 ،635472198
،321567849 ،847219536
،954721683 ،273846915
186953472

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��رب��ع ال��خ��ال��ي  ) 2ليما،
السيوتا  ) 3ح��ددت��م ،دم��ي��م ) 4
االرجنتين ،مد  ) 5تمل ،ايهم ،وا
 ) 6يجادلن ،المتن  ) 7كا ،ي ي،

يمسا  ) 8يأنبا ،ات��ان  ) 9نيون،
رنين ،نس  ) 10اناسب ،ريتا 11
) لما ،ب��راغ ،مسح  ) 12النبي،
نميل.
عموديا:
 ) 1الفاتيكان ،ال  ) 2لي ،لمجا،

يامل  ) 3رمحاال ،يونان  ) 4بادر،
ديانا  ) 5دجالين ،سبي  ) 6التنين،
بربر  ) 7المته ،يأن ،ان  ) 8خس،
يمام ،يرغم  ) 9اي��دن ،لساني 10
) ل��وم ،وم��أت ،تنل  ) 11يتيمات،
اناس  ) 12امد ،ندنس ،ين.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Crimson Peak
فيلم دراما بطولة تشارلي
ه��ون��ام م��ن اخ ��راج غوليرمو
ديل تورو .مدة العرض 119
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س�ي�ن�م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).

Infinitely Polar
Bear
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
زو س ��ال ��دان ��ا م���ن اخ� �خ ��راج
م��اي��ا ف��ورب��س .م ��دة العرض
 90دق�ي�ق��ة( .سينما سيتي،
 ،ABCسينمال).
Legend
فيلم رعب بطولة توم هارد
م��ن اخ ��راج ب��راي��ن هيلغالند.
م� ��دة ال� �ع ��رض  131دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت
م�� � ��ارا م � ��ن اخ � � � ��راج ري ��دل ��ي
س �ك��وت .م ��دة ال �ع��رض 141
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ج� ��وزف غ � ��وردن ل�ي�ف�ي��ت من
اخراج روبرت زيميكس .مدة
العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).

