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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9

ويأتي ه��ذا التقدم بعد ساعات على استعادة
الجيش اليمني واللجان الشعبية مناطق استراتيجية
في جنوب اليمن بعد سيطرتهم على جبل اليأس
المطل على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج،
وعلى مدينة دمت ثاني كبرى مدن الضالع ،وعلى
مقر اللواء  117القريب من باب المندب.
وفي تفاصيل الخبر ،فقد شهد جنوب اليمن تطورات
ميدانية متسارعة حيث باتت القوات المشتركة ممثلة
في الجيش واللجان الشعبية ،تشق طريقها نحو
مدينة عدن بانتصارات ميدانية في الضالع ومأرب
دفعت ميليشيا جماعة هادي والقوات الغازية إلى
مزيد من التقهقر واالنكفاء جنوباً.
وأقرت مصادر عسكرية سعودية وإماراتية ومعها
أيضا قيادات من ميليشيات ه��ادي بهزائم القوات
البرية الداعمة للعدوان وأعلنت عنها وسائل اإلعالم

المؤيدة للعدوان ،إذ باتت مدينة دم��ت بالضالع
جنوب البالد وثاني كبرى م��دن المحافظة تحت
سيطرة القوات اليمنية المشتركة.
إنجاز تحقق بعد ساعات من حصار المدينة
وقصف مواقع ميليشيات هادي باألسلحة الثقيلة،
وهي المعارك التي قتل خاللها ما ال يقل عن تسعة
من مسلحي هادي كما أجبرت الميليشيات على ترك
مواقعها واالنسحاب إلى منطقة مريس البعيدة
عن مدينة دمت بعشر كيلومترات .وفي مدينة
ذباب الساحلية أقرت المصادر العسكرية للقوات
الغازية بسيطرة القوات اليمنية المشتركة على مقر
اللواء مائة وسبعة عشر القريب من باب المندب،
في تطور سبقه استهداف قوة اإلسناد الصاروخية
سفينة حربية تابعة للعدوان قبالة سواحل المخا
اليمنية حيث أصابتها الصواريخ إصابة مباشرة

مقتل �ضابط �أردني( ...تتمة �ص)9
وأحدثت أضرارا كبيرة فيها.
كما سيطر الجيش واللجان الشعبية على مواقع
مطلة على قاعدة العند التي تحتلها القوات االماراتية
والسعودية وباتت على مقربة ثالثين كيلومترا ً
منها.
وأعلنت مصادر ميليشيا هادي أن القوات اليمنية
المشتركة تمركزت في جبل اليأس المطل على القاعدة
مضيفة أن هذا التمركز يمثل خطرا ً حقيقيا ً عليها.
وفي محافظة مأرب ،طهر الجيش اليمني واللجان
الشعبية عددا ً من التالل والمواقع في منطقة كوفل،
كما طهرا مساحات واسعة شرق مديرية صرواح
وطردا جماعة داعش اإلرهابية منها.
في األثناء ،ألقى طيران العدوان السعودي قنابل
عنقودية على مناطق واسعة ومتفرقة في مديرية
سحار بمحافظة صعدة اليمنية.

العراق :مقتل ( ...تتمة �ص)9
وبينت الخلية أن «قيادة عمليات دجلة دمرت
معسكرين لإلرهابيين بداخلهما عبوات ناسفة
ومتفجرات وأع��ت��دة وتجهيزات وم���واد غذائية
واستولت على أسلحة وأعتدة وم��واد تفجير في
منطقة جبال حمرين» ،مؤكدة أن «عمليات بغداد

نفذت عملية أمنية في منطقة سبع البور بعد
ورود معلومات حول قيام مجموعة من األشخاص
بابتزاز المواطنين تحت تهديد السالح ما أسفرت
العملية على اعتقال مطلوبين اثنين وبحوزتهم
مسدسات غير مرخصة».

ويشهد ال��ع��راق وض��ع�ا ً أمنيا ً استثنائياً ،إذ
تتواصل العمليات العسكرية لطرد «داع��ش» من
المناطق التي ينتشر فيها ،كما ينفذ التحالف
الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في
تلك المناطق توقع قتلى وجرحى في صفوفه.

بر م�صر (تتمة �ص)9
الحرب على ّ

بان كي مون ( ...تتمة �ص)9

بما وراء إسقاط الطائرة الروسية ويدركون بحصافتهم أنه عمل مخابراتي
من العيار الثقيل؛ يعني في ما يعني عكننة شهر العسل المصري /الروسي،
ولهذا انزعجوا من سحب بوتين للسياح الروس ،ولهذا نزل تصريح بوتين
بردا ً وقليالً من السالم عندما وصلت رسالته من أن حدث الطائرة وأيا ً كانت
النتائج التي ستسفر عن التحقيقات فلن تؤثر على العالقات مع مصر ،وأن
روسيا ستستمر في قرارها ببناء المفاعل النووي بالضبعة ،وستقدم كل ما
تم االتفاق عليه من سالح ،ألن عالقتها بمصر استراتيجية وتخص األمن
القومي الروسي.
لماذا الحرب على مصر؟ ولما هذا التوقيت تحديداً ،وما هي تداعياته؟
هذا ما يجب أن نعرفه تماماً ،لكن ملخص ومنتهى اإلجابة يكمنان في أن
مصر اليوم ال يراها الغرب تسير كما أرادوها وما خططوا لها أن تكون منذ
عقود وتحديدا ً منذ أن أعلن السادات أن  99في المئة من أوراق اللعبة في
يد واشنطن وأن قرر أن أكتوبر آخر الحروب ...ومنذ أن ذهب صاغرا ً إلى
الكنيست الصهيوني ..ومنذ أن وقع بجبهته وال داعي ألن نقول بشيء آخر
مع كارتر وصديقه بيغن على اتفاقية الذل والعار المس ّماة األضابير الدولية
معاهدة كامب ديفيد ومس ّماه خ��داع�ا ً بمعاهدة ال�س�لام ..مصر التي أعاد
التخطيط لها البنك والصندوق الدوليان ووصلت لما وصلته بعد أن تخلّصت
م��ن م�ق� ّوم��ات اقتصادياتها ال��ذات�ي��ة م��ن مئات المصانع وت��رس��ان��ة اإلنتاج
العمالقة والتي ُبنيت بنيتها من نضال وكفاح المصريين منذ  1952وحتى
 1975بأوامر البنك الدولي وإغراقها في الديون ،وفتح ك ّل أبوابها لك ّل من
ودب سواء أكان صهيونيا ً أو وهابياً ..مصر التي نخر فيها الفساد حتى
هب ّ
ّ
وصل للنخاع ..اليوم مصر ،رغم كل هذا ،تريد الخروج من القيد األميركي
بنعومة وليس بصدام ...تريد على األقل أن تستقل بجزء من قرارها وتستمر
حتى يكتمل القرار ،ولكن من دون ج��دوى ،هم ال يريدونها كذلك ،بل إما
تبعية حتى الثمالة وإما حربا ً وال سيما وقد درست مراكزهم االستخبارية
كل الخطوات بدقائقها وتفاصيلها ...أدركوا أن مصر طلبت في بداية تنصيب
الرئيس السيسي بقوة عربية خالصة لمحاربة اإلره��اب ،فتم الرفض على
لسان بريطانيا واشترطوا أن تكون القيادة لألردن ،ثم اعترضوا على ضرب
مصر لسرت بعد ذبح أكثر من  30مواطنا ً مصريا ً على يد داعش ...أدركوا
أن اشتراك مصر في التحالف األميركي لضرب داعش كان مجرد كالم ،وال
سيما أن رأي مصر في أن يكون التحالف لضرب اإلرهاب بصورة عامة...
أيقنوا كما أيقن حلفاؤهم أن اشتراك مصر في التحالف السعودي لضرب
اليمن ك��ان مجرد ك�لام فقط ـ رغ��م كونه أضعف اإلي�م��ان ـ لكنهم رصدوا
اإلسراع المصري تجاه روسيا ...رصدوا التغير الجذري في موقف مصر
مما يجري في سورية والعراق ...رأوا تماما ً إصرار روسيا أن تكون مصر
حاضرة في فيينا بكل قوة ،وحتما ً تسلم واشنطن رسالة ال تقل عن المعنى
نفسه الذي تسلّموه من الملك فيصل قبيل حرب  1967عندما أل ّح عليهم
بضرورة التخلص من ناصر ،ألهذا قالها السيسي أخيرا ً من أنه يختلف عن
ناصر ،وهذا حقيقي بالفعل.
ً
األي��ام المقبلة عصيبة على مصر قيادة وشعبا ،تحتاج إل��ى اصطفاف
داخلي وخارجي ،كما تحتاج قبل كل هذا إرادة حقيقية للخروج من الحصار
األميركي الضارب منذ ما يزيد على أربعين خريفاً.
ماجدي البسيوني

ف��ال�ت��ورط ال �ب��ري ف��ي اليمن م��ن قبل ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي وص�ل��ت إلى
قناعة أن المجموعات التي تقاتل الحوثيين وبدعم منها تحت مس ّمى
المقاومة الشعبية فشلت ،وأن استمرار الضربات الجوية بات محرجاً،
ولم يصل للنتيجة التي تطمح لها السعودية في استعادة المناطق التي
فرض جماعة أنصار الله سيطرتهم عليها ،لذا ق��ررت التدخل برياً.
هذا التدخل ال��ذي كان طوق النجاة بالنسبة للحوثيين الذين مازالوا
يسيطرون على محافظات يمنية عدة ،واستعادوا المبادرة في جنوب
اليمن بعدما تم ّكنوا في  8تشرين الثاني من السيطرة على مديرية دمت
في محافظة الضالع وتقدّمهم في محافظة لحج ومدينة ذباب مركز
مديرية باب المندب في محافظة تعز ،التي لم يستطع التحالف فرض
سيطرته عليها منذ بدء العملية البرية.
فصمود الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لحركة أنصار الله حقق
تقدما ً نوعيا ً في محافظات عدة ،واستطاعوا فرض سيطرتهم الكاملة على
مديرية دمت التي ُتع ّد بوابة الجنوب اليمني وثاني كبرى مدن الضالع بعد
معارك عنيفة خالل اليومين الماضيين مع المسلحين الموالين للتحالف
العربي ،وهذا ما أكده مصدر عسكري يمني ،مضيفا ً أن الجيش واللجان
تمركزوا في جبل اليأس المط ّل على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج
الجنوبية ،مؤكدا ً أن هذا التمركز يمثل خطرا ً حقيقيا ً على القوات الموالية
للشرعية والتحالف العربي .وأش��ار المصدر إل��ى أن الجيش واللجان
الشعبية سيطرا على مقر اللواء  117قرب باب المندب في تعز.
يؤكد المراقبون أن ه��ذا التقدم للجيش اليمني وال�ل�ج��ان الشعبية
واإلخفاقات التي تشهدها صفوف التحالف العربي ،حيث شهد هذا
التحالف مقتل عدد كبير من أنصاره في  9تشرين الثاني أثناء إحباط
محاولة تقدم في منطقة الجحملية شرق تعز ،حسب ما أكدته وزارة
الدفاع اليمنية ،فالوقائع الميدانية تظهر قدرة الحوثيين الذين يتمتعون
بخبرة كبيرة في ما يتعلق بالعمليات على األرض واستعدادهم لحرب
طويلة األمد ،وتذ ّكرنا بالقاعدة العسكرية التي تقول بأن األرض تحارب
دائ�م�ا ً إل��ى جانب أصحابها ،فهذه الوقائع زادت من قلق دول الخليج
المحكوم على جيوشها بالفشل في اليمن ،حيث أكد خبراء عسكريون
أن األرض اليمنية ستكون مصيدة لمقتل اآلالف من الجنود السعوديين
المستأجرين م��ن دول عربية وأجنبية بسبب التضاريس
والجنود
َ
الصعبة وبسبب مواجهتهم للمقاتلين اليمنيين المحترفين.
فمع التطورات الميدانية التي تشهدها معظم المحافظات اليمنية
وتظهر تقدما ً واض�ح�ا ً للجيش اليمني واللجان الشعبية وم��ع القلق
الخليجي ،يقوم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بزيارة إلى
العاصمة السعودية الرياض األح��د المقبل وسيجري محادثات مع
المسؤولين السعوديين ،حسب م��ا ج��اء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن األمم
المتحدة التي تأمل أن تعلن األسبوع المقبل موعدا ً لعقد محادثات
سالم بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله؛ فمع زي��ارة بان كي
مون للرياض ،هل سنشهد في مفاوضات السالم التي من المتوقع
عقدها في جنيف أو في مسقط عاصمة سلطنة عمان بين  10و15
من الشهر الحالي للتوصل التفاق يصل باليمن إلى بر األمان ووقف
إطالق النار ،والتوصل إلى تسوية سياسية لالزمة اليمنية؟
ناديا شحادة

magdybasyony52@hotmail.com

وتحقق السلطات األردن��ي��ة في الحادث الذي
وقع في منشأة شرطية ،تمولها الواليات المتحدة
لتدريب ضباط عراقيين وفلسطينيين.
ووصف المومني  -في تصريح لوكالة األنباء
األردنية الرسمية  -الحادث بأنه «جريمة».
ويقدم متعهدون أميركيون مساعدات للمدربين
األردن��ي��ي��ن ف��ي المركز األردن���ي ال��دول��ي لتدريب

الشرطة الموجود في ضواحي العاصمة األردنية
عمان.
وتجرى في األردن مناورات عسكرية مع دول
أخ��رى من بينها ال��والي��ات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية أنها على اتصال
مع السلطات األردن��ي��ة بخصوص حادثة مقتل
مدربين أميركيين في األردن.

وسبق أن شهد األردن العديد من الحوادث التي
استهدفت أجانب ،والتي كان آخرها هجوم الموقر،
ال��ذي يضطلع بمهمات تدريب عسكرية وأمنية
ل��دول اإلقليم ،حيث تم تدريب ق��وات مما يسمى
«المعارضة السورية المعتدلة» في المعسكر،
وقوات ليبية ،ويمنية ،وعراقية إضافة إلى مئات
العناصر في أجهزة األمن الفلسطينية.

خطف دبلوما�سي ْين �صربي ْين غرب ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية الصربية خطف اثنين
من موظفي السفارة الصربية في ليبيا ،أحدهما
ام��رأة ،في مدينة صبراتة الساحلية التي تبعد
حوالى سبعين كلم غرب العاصمة طرابلس.
وأوض��ح��ت بلغراد أن الموظفين المخطوفين
هما سالديانا ستانكوفيتش المكلفة باالتصاالت
وسائقها يوفيكا ستيبيتش.
من جهة أخ��رى ،قال وزير الخارجية الصربي
إيفيسا داسيتش إن موكبا ً ل��س��ي��ارات البعثة
الدبلوماسية الصربية ك��ان متجها إل��ى تونس،

مشيرا ً إلى أن السفير الصربي كان يستقل سيارة
فيما كان المخطوفان في أخرى.
وص��رح لقناة محلية عمومية «حصل إطالق
نار ،أصيب مواطن ليبي في ساقه وفق المعلومات
األول��ى المتوافرة» .وأض��اف« :ال نملك معلومات
عن هوية الخاطفين .لم يتصل بنا أح��د .نتابع
الوضع وتم تشكيل خلية أزمة وكل أجهزة الدولة
مستنفرة».
وفي ليبيا ،قال مسؤول في المجلس العسكري
لصبراتة إن «كل األجهزة األمنية في المدينة في

حال استنفار منذ خطف الصربيين .هناك نقاط
تفتيش نصبت في كل مكان ،ونحن نبحث عنهما».
وأضاف المسؤول الذي رفض كشف اسمه «أبلغنا
أيضا ً المناطق المحيطة وطلبنا منها نصب نقاط
تفتيش جديدة .نعتقد أنهما (المخطوفان) ال يزاالن
في صبراتة».
وال تزال أبواب السفارة الصربية في طرابلس
مفتوحة ،رغم أن الغالبية العظمى من السفارات
األجنبية أغلقت أبوابها في العاصمة منذ أكثر من
عام.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1111غزال ،نلقيهما
1212رفاق سني ،أقرأ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،972358461 ،851624379
،613849527 ،346917852
،729536148 ،485271936
،538792614 ،294163785
167485293

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1أدولف هتلر ،ني  ) 2ليون،
وريدها  ) 3جو ،دخل ،مناسب ) 4
بنان ،نسوان  ) 5بدادون ،وأد ) 6
السرداب ،أفل  ) 7أيم ،المريخ ) 8

أيل ،أسراب ،سد  ) 9خراب ،أو ،أبا
 ) 10ضد ،لير ،أبهرا  ) 11رأس،
أتركها  ) 12نيون ،يل ،رين.
عموديا:
 ) 1الجبل االخضر  ) 2ديون،
ي��ردان  ) 3وو ،ابساال ،سي ) 4

لندندري ،بل  ) 5ام��ا ،ي��ان ) 6
هولندا ،سارت  ) 7تر ،سوبارو،
ري  ) 8ليمون ،ال ،اكل  ) 9ردنا،
امبابه  ) 10هانوفر ،بهار )11
ن���اس ،ال��ي��س��ار  ) 12ب���رد ،خد،
امن.

 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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Les Profs 2
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة كيف
أدامز من إخراج بيار فرانيوس
الفال .مدة العرض  100دقيقة.
(.)ABC
Man Up
فيلم كوميدي بطولة سيمون
بيغ من إخراج بين بالمير .مدة
ال��ع��رض  88دق �ي �ق��ة (،ABC
فوكس).
Spectre
فيلم تشويق بطولة دانيال
كريغ من إخراج سام مينديس.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  148دق �ي �ق��ة.
(اب ��راج ،سينما سيتي ،امبير،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام ��ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس�ب��ورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،ديون ،سينمال،
فوكس).
Burnt
فيلم كوميدي بطولة برادلي
ك��وب��ر م��ن اخ ��راج ج��ون ويلز.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCاب��راج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة جيسي
ب�ل�ي�م��ون��ز م��ن اخ� ��راج ستيفان
ف� ��ري� ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس).

