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تتمات  /ت�سلية

المناورات الرو�سية ( ...تتمة �ص)9

�أوباما :من حق ( ...تتمة �ص)9
كما أعلن «البنتاغون» على لسان المتحدثة
باسمه ميشيل بالدانسا أن تركيا أسقطت المقاتلة
الروسية لحماية مجالها الجوي وليس كشريك
للواليات المتحدة في التحالف ضد «داعش».
وقالت إن تركيا أبلغت الواليات المتحدة بأن
مقاتلتها «أسقطت الطائرة الروسية الحربية بعد
اختراقها المجال الجوي التركي الثالثاء» .وأضافت
أن��ه بإمكان «البنتاغون» أن يؤكد «أن القوات
األميركية لم تشارك في هذه الحادثة».
وأضافت المتحدثة أن المذكرة الموقعة بين
واشنطن وموسكو بشأن منع وق��وع ح��وادث في
أجواء سورية «ال صلة لها» بحادثة إسقاط المقاتلة
الروسية.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ال م��س��ؤول��ون أت���راك أن
الطيارين الروسيين قد يكونان أحياء وستعمل
أنقرة مع «المعارضة المسلحة» على تأمين اإلفراج
عنهما ،في حين نقل عن قائد إح��دى التنظيمات
اإلرهابية في ري��ف الالذقية قوله إن الطيارين
الروسيين قتال بنيران المضادات الجوية خالل
هبوطهما بالمظلة.
الى ذلك ،أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف إلغاء زيارته إلى تركيا التي كان من المزمع
أن يقوم بها يوم (اليوم) األربعاء ،وذلك على خلفية
إسقاط مقاتلة روسية من قبل سالح الجو التركي.
وكان من المقرر أن يشارك الفروف في االجتماع
الخامس للجنة الروسية-التركية المشتركة

وأض���اف���ت ال�����وزارة أن ال���ط���راد ال��ص��اروخ��ي
«موسكفا» المتموضع في المتوسط كلف بحراسة
أجواء محافظة الالذقية بأنظمة «فورت» المضادة
للجو ،وأكدت أن أحد الطيارين الروسيين قتل وهو
يهبط بمظلته بنيران المضادات الجوية.
من جانب آخر ،ادعت هيئة األركان التركية أن
إسقاط الطائرة جاء بعد اختراقها لألجواء التركية
وتجاهلها إن���ذارات عديدة من قبل س�لاح الجو
التركي .وقالت إن طائرتين تركيتين من طراز «إف-
 »16أسقطتا الطائرة الروسية.
وج��اء ف��ي بيان ص��در ع��ن هيئة األرك���ان «في
الساعة  09:20يوم  24تشرين الثاني ،أرسلنا 10
إن��ذارات في غضون  5دقائق إلى طائرة مجهولة،
لكنها رغم ذلك خرقت المجال الجوي التركي في
منطقة يايالديغي في «هاتاي» .وبمراعاة قواعد
المناوبة القتالية ،تصدت طائرتا «إف »16 -لهذه
الطائرة المجهولة».
وف��ي السياق ،ق��ال ستيف ووري���ن ،المتحدث
الرسمي باسم وزارة الدفاع األميركية أنه ال يمكن
إثبات اختراق طائرة «سوخوي  »24 -الروسية
للمجال الجوي التركي قبل إسقاطها بصاروخ
أطلقته «إف  »16 -التركية.
واكتفى وورين بالقول في تصريح صحافي أدلى به
في واشنطن ،إن الحادث وقع في المنطقة الحدودية
وتعمل وزارة الدفاع األميركية اآلن على جمع وتحليل
معلومات قد تساعد في إثبات الحقيقة.

للتخطيط االستراتيجي في إسطنبول .وأوضح
الوزير أنه اتخذ القرار بإلغاء هذا االجتماع على
خلفية أزمة إسقاط الطائرة الحربية الروسية.
وتابع الف��روف أن الخارجية الروسية توصي
المواطنين الروس بعدم التوجه إلى تركيا باعتبار
أن مستوى الخطر اإلرهابي فيها متنام ،ولم يعد
يقل عن الخطر اإلرهابي في مصر ،وأضاف« :علينا
أن نشدد اليوم على تنامي المخاطر اإلرهابية في
أراض��ي تركيا ،وذل��ك بغض النظر عما حدث هذا
اليوم» ،وقال« :إننا نوصي مواطنينا بعدم التوجه
إلى الجمهورية التركية مهما كانت زيارات سياحية
أو أي زيارات أخرى».
ميدانياً ،واص��ل��ت وح���دات الجيش السوري
تقدمها في ريف الالذقية ،وسيطرت على تلة الشيخ
محمد والمرتفع  1281.5في ريف الالذقية الشمالي
الشرقي ،إضافة للسيطرة على مرتفع كتف الغدر
وكتف يعقوب وقرية مركشلية ومنطقة بور عبد
الله وكتف الحريق والتلة الخامسة والسادسة في
سلسلة جبال جب األحمر االستراتيجية في الريف
الشمالي الشرقي.
وفي السياق ،أحكمت الجيش سيطرته على كامل
القرى والمزارع المحيطة بالكلية الجوية ومطار
كويرس العسكري شرق مدينة حلب بحوالى 40
كم بعد ف��رض سيطرتها اليوم على االوتستراد
الدولي قرب المطار وقطع إمدادات تنظيم «داعش»
اآلتية من الرقة.

العملية تتزامن ( ...تتمة �ص)9
«االعتقال اإلداري» على مستوى الضفة عموماً ،ضد
كل من يشتبه بانتمائهم لحركة «حماس».
وف��ي سياق متصل ،واص��ل��ت ق��وات االحتالل
مداهماتها واعتقلت عشرات الفلسطينيين ،بينهم
أسرى محررون ،وفق ما ذكرت مصادر محلية ،إذ
جرى اعتقال  20فلسطينيا ً خالل اقتحام عشرات
المنازل في مدن نابلس ،الخليل ،رام الله ،قلقيلية،
وجنين.
ول��م تخل ه��ذه االقتحامات من أعمال ترويع
لآلمنين م��ن ن��س��اء وأط��ف��ال ،ف��ض�لاً ع��ن العبث
بالممتلكات.
العملية الجديدة تأتي بالتزامن مع زيارة وزير
الخارجية األميركي ج��ون كيري إل��ى فلسطين
المحتلة حيث أجمعت المواقف الفلسطينية على أن
الهدف من زيارته إجهاض االنتفاضة.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين جميل مزهر أك��د أن محاوالت
االحتالل لن تنجح في إخماد االنتفاضة معتبرا ً أن
ضمان ديمومة االنتفاضة مرتبط بتوفير القيادة

الفلسطينية الحماية لها وتشكيل قيادة وطنية
موحدة.
وقال مزهر« :إن المطلوب انخراط الجميع في
االنتفاضة ومواصلة ه��ذه العمليات البطولية
والمسارعة في إنهاء االنقسام» مؤكدا ً أن الصراع
مع العدو هو «صراع وجود ويجب إزالتها وطرد
مستوطنيها» .وأضاف أن االنتفاضة «هي بداية
طريق بديل للتسوية الفاشلة».
مزهر رأى أن ال��ه��دف الرئيسي ل��زي��ارة وزي��ر
الخارجية األميركي ج��ون كيري إل��ى فلسطين
المحتلة هو إنهاء وإجهاض االنتفاضة مشددا ً
أن «وج��ود الكيان الصهيوني هو لدعم المشروع
األميركي في المنطقة».
من جهته أكد الناطق باسم لجان المقاومة في
فلسطين أبو مجاهد أن مبادرة كيري ولدت ميتة
وستفشل ،قائالً« :إن كل حسابات االحتالل انتكست
أم��ام عزيمة جيل فلسطيني موحد مؤهل لقيادة
المرحلة التي ال مكان فيها لمفاوضات» .ودعا أبو
مجاهد إلى «رؤية وطنية مشتركة موحدة تزيل كل

الخالفات».
وفي تطور الحق ،أغلقت سلطات العدو جميع
المداخل المؤدية لقرية «دير نظام» شمال رام الله،
ومنعت األهالي من دخول أو مغادرة القرية.
كما جدد المستوطنون الصهاينة صباح أمس
تدنيسهم لباحات المسجد األقصى ،بمؤازرة من
شرطة االحتالل ووحداتها الخاصة.
أما في قطاع غزة ،فقد استهدف الطيران الحربي
الصهيوني فجر اليوم بصاروخ واحد موقع تابع
لحركة «حماس» في مخيم المغازي وسط القطاع،
في حين نقلت وسائل إعالم العدو عن المتحدث
باسم جيش االحتالل أن «هذه الغارة جاءت كرد
على إطالق صاروخ أول من أمس من غزة باتجاه
النقب الغربي».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،فتحت ال��م��واق��ع العسكرية
الصهيونية ن��ي��ران أسلحتها ال��رش��اش��ة بشك ٍل
ع��ش��وائ��ي وم��ك��ث��ف ب��ات��ج��اه م��ن��ازل وممتلكات
المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع،
من دون أن يبلغ عن إصابات.

تعزيزات �إلى طوق ( ...تتمة �ص)9

«داع�ش» يتب ّنى ( ...تتمة �ص)9

واس ُتشهد شرطي عراقي وأُصيب  4آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة
في منطقة عرب جبور جنوب بغداد ،في وقت أُصيب  3عراقيين إثر انفجار عبوة
ناسفة داخل باص في منطقة الحرية شمال العاصمة العراقية.
وف ّككت وحدات الهندسة في الجيش العراقي سيارة مفخخة كانت مركونة
داخل إحدى أزقة شارع  42في الكرادة وسط بغداد.
وفي األنبارُ ،قتل معاون القائد العسكري لتنظيم «داع��ش» في «جزيرة
سامراء» وستة من معاونيه خالل قصف للطيران العراقي في شارع وطبان
بمنطقة الحديدي جنوب تكريت.
ود ّمر الجيش العراقي سيارة مفخخة لتنظيم «داعش» يقودها انتحاري خالل
محاولته استهداف نقطة تابعة للجيش في منطقة البوفراج شمال الرمادي.
وأعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن قاسم المحالوي أن تنظيم «داعش»
يقوم بتفجير منازل المدنيين في مناطق البو فراج والبو ذياب والجرايشي
المحور الشمالي لألنبار.
في األثناء ،كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية عن إرسال
تعزيزات كبيرة من األفراد والعتاد إلى طوق الرمادي تمهيدا ً القتحام مركز المدينة
الذي بات قريباً ،مشيرا ً إلى أن عملية تحرير الرمادي ستكون عملية نوعية.
وإلى كركوك حيث أعدم تنظيم «داعش» عددا ً من العراقيين في ناحية الزاب
وعلّق جثثهم على أعمدة الكهرباء.
وفي ديالى ،تم إحباط هجوم شنه مسلحو «داعش» على نقاط تابعة للحشد
العشائري في منطقة شروين شرق بعقوبة ،وفق ما أعلن عضو مجلس محافظة
ديالى كريم الجبوري.
أما في كربالء ،فقد اعتقلت القوات األمنية العراقية إرهابيا ً كان متخفيا ً في
أحد المواكب الحسينية على طريق النجف – كربالء.
يأتي هذا في وقت قصفت طائرات التحالف الدولي دائرة الزراعة في قضاء
الرطبة غرب األنبار ،ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين التابعين لتنظيم
«داعش».

من جهة أخرى ،أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع روسيا
في المجاالت كافة ،ومن بينها المجال العسكري ،بما يدعم قدرة البلدين على
مواجهة مختلف التحديات.
ولفت الرئيس إلى الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة اإلرهاب،
موضحا ً أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال
بالمنطقة ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة.
وفي السياق ،أكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا تؤيد جهود القيادة المصرية
في مكافحة اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن المهمة الرئيسية اليوم هي مكافحة هذه
اآلفة.
وأضاف في كلمة في االجتماع الثاني للجنة الروسية المصرية المشتركة
للتعاون العسكري التقني :إن البلدين يمكن أن يجريا تدريبات مشتركة
لمكافحة اإلره��اب إلى جانب المناورات البحرية ،مضيفا ً أن هذا يهدف إلى
«تطوير العالقات بين القوات المسلحة في روسيا ومصر في جميع مجاالت
التنمية من أجل الحفاظ على أمن بلدينا».
وشدد على أن «مصر كانت وال تزال شريكا ً استراتيجيا ً لروسيا في شمال
أفريقيا والشرق األوسط» ،وأن أحد أهم أنواع التعاون العسكري ،هو التدريبات
المشتركة.
اقترحت مصر مواصلة التعاون والتنسيق للتحقيق في حادث سقوط الطائرة
الروسية المنكوبة في سيناء ،وفق ما أعلنه وزير الدفاع واإلنتاج الحربي في
مصر صدقي صبحي خالل االجتماع الثاني للجنة الروسية المصرية المشتركة
للتعاون العسكري التقني بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
أمنياً ،أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته الهجوم الذي وقع أمس على فندق
بمدينة العريش ينزل به قضاة يشرفون على انتخابات مجلس النواب.
وقالت «والية سيناء» في بيان نشره موالون للتنظيم على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،إن انتحاريين اثنين نفذا الهجوم الذي قتل فيه قاض
ورجل شرطة ومدني .وأضافت الجماعة المتشددة أن أحد االنتحاريين استهدف
بسيارة ملغومة قوة تأمين الفندق وأن الثاني اقتحم الفندق وفجر نفسه.

لمصالحها وحماية أمنها القومي ،فتأكيد الرئيس
بوتين ونظيره الفرنسي على ض��رورة التنسيق
الوثيق بين االستخبارات الروسية والفرنسية حول
سورية يعتبره المراقبون تقديرا ً لخطورة الوضع
ويثبت أن فرنسا وخ��دم��ة مصالح أمنها القومي
مستعدة لمخالفة توجهات االتحاد األوروب��ي إزاء
عالقتها بروسيا التي تسعى لجذب فرنسا لخيارات
أكبر في الحرب.
فإعالن موسكو عن القيام بمناورات بحرية وجوية
فوق منطقة المتوسط وتلقي السلطات المختصة في
مطار بيروت الدولي برقية من البحرية الروسية تفيد
بأن البحرية الروسية ستجري تمارين ومناورات
بحرية بموجب إحداثيات محددة لمدة ثالثة أيام
ابتداء من منصف ليلة  20تشرين الثاني .فالمناورات
الروسية فوق لبنان مع وصول الحاملة الفرنسية
ش��ارل ديغول يعني عرضا ً روس��ي�ا ً لفرنسا بأنه
يمكنها لعب دور بحجم الدورين الروسي واألميركي
في محاربة اإلره���اب في المنطقة .فروسيا طرف
في تحالف يضم سورية والعراق وإي��ران لهزيمة
اإلرهاب .هذا ما أكده الرئيس بشار األسد ،والتي بدأت

أولى ضرباتها الجوية ضد اإلرهابيين في سورية
في  30أيلول من العام الحالي بالتعاون والتنسيق
مع الجيش السوري برياً ،فللروس دور في محاربة
اإلره��اب في سورية انخرطوا فيه بناء على طلب
من الحكومة السورية أي التزموا باألطر الشرعية
في محاربة اإلرهابيين بالتنسيق الكامل والتام مع
الجيش السوري ،وكذلك واشنطن تلعب دورا ً في
محاربة اإلره��اب في العراق بالتنسيق مع القيادة
العراقية ،حيث التقى مؤخرا ً رئيس هيئة األرك��ان
المشتركة للواليات المتحدة الجنرال جوزيف دنفورد
مع رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي وتباحثا
في الشؤون األمنية والسياسية للعراق وتطورات
األوضاع الميدانية في الحرب ضد داعش.
ويؤكد المراقبون على أن المناورات العسكرية
الروسية فوق لبنان هي رسالة تنطوي في إمكانية
إيجاد دور قوي لفرنسا في المنطقة ولبنان هو الخيار
األفضل للفرنسيين في استهدافهم منطقة جرود
عرسال من البحر ،فباريس تعلم جيدا ً أن عودتها إلى
الشرق األوسط ستكون أسهل في ما لو طرقت الباب
اللبناني وتعلم أنها قادرة على جمع اللبنانيين حول

المهمة ،وبذلك يكون لها دور يقارب الدور الروسي
واألميركي في منطقة الشرق األوسط.
وم��ع االن��ت��ص��ارات الميدانية للجيش السوري
وحلفائه في الشمال السوري ،ومع الدور الذي تلعبه
موسكو سياسيا ً بذكاء عا ٍل بحكم دورها الجديد كقطب
عن طريق استمالة األردن سياسيا ً من خالل مركز
إعالمي روسي أردني ومساعدة بتحديد الجماعات
اإلرهابية ،حيث كشفت تصريحات وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف األسبوع الماضي عن وجود
مكتب إعالمي تم إنشاؤه في عمان لدعم جهود روسيا
في مكافحة اإلره���اب ،وم��ع المناورات العسكرية
الروسية فوق المتوسط في محاولة إليصال الرسالة
للفرنسي القادر على جمع اللبنانيين حول مهمته
والحصول على قبول عربي ،خصوصا ً سعودي وعند
حصول ذلك روسيا ستكون قد أ ّمنت خاصرة الحرب
من جهة القلمون لجبهتي حمص ودمشق وبذلك
ستكون السعودية هي الخاسر األكبر .ومع هذا يبقى
السؤال هل سيبدأ التموضع السعودي األكثر عقالنية
ونشهد تغيرا في موقف المملكة؟

ناديا شحادة

ن�شطاء �أردنيون يدعون �إلى تنظيم اعت�صامات في العالم
للمطالبة ب�إلغاء تعاقداتها مع « »G4Sالم�ساندة للكيان ال�صهيوني
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
دعا نشطاء أردنيون لمناسبة «يوم التضامن
العالمي مع الشعب الفلسطيني» في  29تشرين
الثاني الحالي إلى تحرك عالمي في مختلف
عواصم ومدن العالم أمام مقار األمم المتحدة،
مطالبينها بإنهاء عقودها مع شركة التأمين
والحماية  ،G4Sباعتبارها شريكة في تنفيذ
االحتالل «اإلسرائيلي» ،حيث تبيع األجهزة
واألنظمة األمنية للمعتقالت والمستوطنات

ولجدار الفصل العنصري وألنها قامت أيضا ً
ببناء أكاديمية الشرطة الصهيونية التي
يقوم منتسبوها باعتقال أطفال ونساء ونواب
وشباب ومسني الشعب الفلسطيني ،كما أن
G 4 Sشريكة اآلن في إدارة أكاديمية الشرطة
الصهيونية.
وأوضح النشطاء األردنيون أن منظمة األمم
المتحدة وقعت مع  G 4 Sعقودا ً في  24دولة
بقيمة  22مليون دوالر  -وعقود مع  5مؤسسات
أم��م متحدة هنا من جملتها في األردن بقيمة

 2.6مليون دوالر (UNOPS, UNHCR,
.)UNICEF, WFP, UNDP
ونوه النشطاء إلى أن أكثر من  200مؤسسة
حقوقية ومجتمعية من كل أنحاء العالم وقعوا
رسالة بهذا الشأن ،لكن األمم المتحدة لم تقم
بالرد عليها حتى تاريخه .
وحدد النشطاء الساعة الثانية من بعد ظهر
ي��وم األح��د المقبل لالعتصام أم��ام مقر األم��م
المتحدة في الشميساني بالعاصمة األردنية ـ
عمان.

�صدت ثالث عمليات زحف لقوات العدوان في تعز

القوات اليمنية ت�ستهدف جيزان ال�سعودية بـ «زلزال »2
استهدف الجيش اليمني واللجان
ال��ث��وري��ة م��وق��ع ال��ق��رن العسكري
ال��س��ع��ودي ف��ي ج��ي��زان ب��ص��اروخ
زلزال  2محلي الصنع ليدخل بذلك
على خط المواجهات مع العدوان
السعودي.
ويعتبر الجيل الثاني من صاروخ
زل���زال ث��ال��ث منظومة صاروخية
ينتجها قسم الصناعات الحربية،
وه��و م��ن عيار  300ملمتر ويصل
مداه إلى  15كيلومتر ،ويبلغ وزن
الرأس المتفجر  140كيلوغراماً ،وتم
تزويده بمواد شديدة االنفجار.
وأع��ل��ن م��ص��در ع��س��ك��ري يمني
في تصريح لوكالة األنباء اليمنية
«س��ب��أ» ع��ن دخ���ول الجيل الثاني
لصواريخ ال��زل��زال خط المواجهة
والردع مع العدوان السعودي.
وأوض���ح ال��م��ص��در أن منظومة
صواريخ الزلزال الجيل الثاني هي
محلية الصنع وتعد ثالث منظومة
صواريخ ينتجها قسم الصناعات
الحربية ف��ي الجيش اليمني بعد
منظومتي النجم الثاقب والصرخة.
الف��ت�ا ً إل��ى أن ص��واري��خ ال��زل��زال 2
تتميز بخصائص جديدة من حيث
القوة والدقة في إصابة الهدف.
وأش��ار المصدر إلى أن صواريخ
ال���زل���زال  2ت��ح��م��ل م����واد ش��دي��دة
االنفجار وتتميز بالدقة العالية في
إصابة األهداف المرصودة ،وقد تم
دك موقع القرن السعودي بجيزان

بعد ٍد من تلك الصواريخ.
وب��ي��ن ال��م��ص��در أن المنظومة
الجديدة من صواريخ زلزال  2يبلغ
طولها مترين ونصفا ً ويبلغ وزنها
 350كيلوغراما ً فيما يبلغ طول
الرأس الحربي  90سم ووزن الرأس
 140كيلوغراما ً كما يبلغ مداها 15
كيلومتراً.
كما استهدفت ال��ق��وات اليمنية
قوة عسكرية سعودية وموقع عثلة
السعودي خلف منطقة السودة في
الخوبة بجيزان.
وفي السياق ،أفاد مصدر في اليمن
أن الجيش واللجان الشعبية صدوا
هجوما ً لمرتزقة العدوان على منطقة
الشريجة والوازعية على مداخل

محافظة تعز جنوب غربي البالد.
وجاء ذلك وسط قصف هستيري
لطيران ال��ع��دوان السعودي على
مناطق متفرقة من المحافظة ،حيث
تكبد مرتزقة السعودية واإلم��ارات
خسائر فادحة في األرواح والعتاد،
ما أدى الى تراجعهم نحو مناطق في
لحج والضالع جنوب البالد.
وتمكنت وحدات الجيش اليمني
واللجان الشعبية من تأمين جبهة
الشريقة والسيطرة على المرتفعات
المطلة على منطقة كرش في محافظة
لحج ،في وقت حاولت وسائل إعالم
العدوان إيهام الرأي العام بوصول
جماعاتها المسلحة وسيطرتها
على مناطق ع��دة ف��ي م��دخ��ل تعز

الجنوبي.
ثالث محاوالت زحف فاشلة خالل
ثالثة أيام متتالية ،لم تؤد الى أي
نتيجة رغم تكثيف غارات العدوان
واإلسناد على األرض.
وق�����ال أح����د م��ق��ات��ل��ي ال��ل��ج��ان
الشعبية :انتصارات عظيمة نحققها،
ون��س��ت��ه��دف��ه��م ف��ي أوك���اره���م رغ��م
التغطية من الجو والبر ،ورغم ضرب
دباباتهم ومدرعاتهم وجيوشهم
ال��م��رت��زق��ة المكتسبين م��ن دول
الجوار ،وجثثهم ما زالت موجودة
في المواقع ،واليوم نحن استعدنا
مواقع عدة تحت جبل الشبكة وما
يسمى بوابة الجنوب ،مشيرا ً الى أن
بين الجثث خمسة إمارتيين.
تصدع العدوان على جبهات تعز
وخصوصا ً مداخل المدينة من اتجاه
الجنوب على الخط الساحلي ومنطقة
الوازعية عكسته غ��ارات��ه المكثفة
على تلك الجبهات وعلى المناطق
السكنية اآلمنة ومنازل المواطنين
في مديرية المسراخ والراهدة وعلى
المداخل الشرقية للمدينة في منطقة
الجند و قصر صاال مخلفة المزيد من
الضحايا والدمار.
وبعد قرابة عام مضى ،خلد فيه
الجيش اليمني في تاريخ الحرب
أروع صور الصمود والثبات والذود
عن تراب أرض��ه ،في وقت كان فيه
رهان العدوان على أسابيع معدودة
عند إعالن ما أسماه بعاصفة الحزم.
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5 .5متشابهان ،قرية فلسطينية ،حرف أبجدي
6 .6قبلهما ،أضعه خلسة
7 .7غنج ،جمهورية على البلطيق
8 .8يناصر ،إتهمته
9 .9ضمير متصل ،أحصل على ،طعم الحنظل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،492365178 ،861729453
،149583267 ،573148629
،658274391 ،237916845
،924837516 ،315692784
786451932

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دير القمر ،امن  ) 2ابتكار،
يال  ) 3رن ،رمقا ،لبان  ) 4ايلو،
ملبورن  ) 5يبتانها ،دن  ) 6سا،
وكزا ،ليما  ) 7ليالي ،عرين ) 8

ارم ،دعمت ،سار  ) 9مأتم ،بدلت
 ) 10عارفان ،رس  ) 11اوراسيا،
سبات  ) 12يد ،الم ،ابر.
عموديا:
 ) 1دار السالم ،اي  ) 2يبني،
ايراسو  ) 3رت ،لي ،امت ،ري 4

) اكروبول ،معاد  ) 5الم ،تكيد،
اس  ) 6ق��رق��م��از ،ع���اري���ا ) 7
الناعم ،ف��ال  ) 8ري ،رتبا ) 9
الوالي ،دنس  ) 10البر ،ينسل،
با  ) 11ان��دم ،ات��راب  ) 12نون،
نادر ،ستر.

 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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Mon Roi
فيلم درام��ا بطولة فينسنت
ك ��اس ��ل .م� ��دة ال� �ع ��رض 124
دقيقة.)ABC( .
The Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
لورانس من اخراج فرانسيس
ل��وران��س .م��دة ال �ع��رض 137
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Secret in Their Eyes
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
كيدمن من اخ��راج بيللي راي.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)
The little Prince
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راش�ي��ل م��اك ادام��ز م��ن اخراج
مارك اوسبورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .ابراج،
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  100دقيقة.
( ،ABCابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
فيلم درام ��ا بطولة جيسي
بليمونز م��ن اخ ��راج ستيفان
ف ��ري ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).

