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البالد ووحدة أراضيها» ،مؤكدا ً نجاح التسوية سيتوقف
كثيرا على نجاح التنسيق ال��دول��ي ف��ي مجال مكافحة
اإلرهاب ،داعيا ً الجميع إلى «وضع جميع األمور الثانوية
جنبا والتركيز على الخطر الرئيسي ،كما كانت عليه الحال
في سنوات مكافحة النازية» .وأضاف« :نشهد اآلن تفتيت
الجهود ،وذلك ال يفيد في األمر».
وأشار الفروف إلى أن السياسة الخارجية الروسية في
عام  2015هدفت باألساس إلى تأمين دور قيادي للبالد في
مجال مكافحة اإلرهاب ،مضيفا ً أن عمليات القوات الجوية
الروسية سمحت بالتصدي لتقدم المسلحين ،وق��ال:
«نتيجة لذلك اتضحت صورة ما يحدث وتبين من يكافح
المتطرفين بالفعل ومن يلعب دور أعوانهم».
ونفت الخارجية الروسية أم��س خبر إلغاء ألكسندر
الفرينتيف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون
التسوية السورية ،جولته المكوكية إلى الدول المشاركة
في التسوية.
وأكدت وسائل اإلعالم ما مفاده ،أنه وبسبب مقتل قائد
«جيش اإلسالم» زهران علوش وعدد من قيادات المعارضة
السورية المسلحة في ضواحي دمشق بضربة جوية ،قام
عدد من الوفود الروسية بإلغاء زيارتها إلى المملكة ،األمر
الذي نفته وزارة الخارجية الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاءات والمقابالت كافة ،التي
تم التنسيق حولها مع الحكومة السعودية قائمة ،وأضافت:
«لدينا حوار فعال مع الرياض يشمل جوانب التسوية كافة
لألزمة السورية».
ف��ي غضون ذل��ك ،أك��د الكرملين أن الفرينتيف يقوم
بجوالت مكوكية كثيرة إلى ال��دول المشاركة في تسوية
األزمة السورية ،وقال ديميتري بيسكوف الناطق الصحافي
للرئيس الروسي« :الفرينتيف يتولى فعالً مسائل التسوية
السياسية في سورية ،ويقوم بجوالت مكوكية في الدول
اإلقليمية التي تشارك بصورة أو بأخرى في عملية التسوية
السياسية».
وفي شأن متصل ،اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن رفض
واشنطن تقديم معلومات عن مواقع اإلرهابيين في سورية
ما لم تغير موسكو موقفها من الرئيس السوري بشار األسد
يظهر أن البنتاغون يحارب داعش «بالكالم فقط».
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف

أمس إن «إع�لان بالدانس عن رفض أي تعاون في إطار
محاربة داعش ،بات إسطوانة مهترئة يجب تغييرها منذ
زمن بعيد» ،وأضاف« :التصريح المبتذل لميشيل بالدانس
أكد مجددا ً أن حرب البنتاغون مع داعش ستستمر قدما ً
أيضا ً بالكالم فقط وليس باألعمال الحقيقية».
وكانت ميشيل بالدانس الناطقة الرسمية باسم وزارة
الدفاع األميركية قد قالت إن «موقف وزارة الدفاع األميركية
ثابت لم يتغير ،ونحن ال ننوي التعاون مع روسيا حول
سورية ،ما لم تغير موسكو استراتيجيتها الداعمة لألسد،
وما لم تركز على مكافحة «داعش» عوضا ً عن دعم األسد».
وفي السياق ،صرح مدير اإلدارة العامة للعمليات في
هيئة األرك��ان العامة للقوات المسلحة الروسية ،الفريق
سيرغي رودسكوي ،بأن القوات الفضائية الجوية الروسية
في سورية قصفت  556موقعا ً لـ»داعش» خالل  164طلعة
جوية في األيام الثالثة الماضية.
وق��ال« :خ�لال ثالثة أي��ام ،من  25كانون األولُ ،نفذت
 164طلعة جوية ،وتم فيها قصف  556هدفا ً إرهابيا ً في
محافظات حلب وإدلب والالذقية وحماة وحمص ودمشق
ودير الزور والرقة».
ميدانياً ،أطلق الجيش السوري مدعوما ً بسالح الطيران
الحربي السوري والروسي ،أمس ،عملية واسعة لتحرير
مدينة الشيخ مسكين إح��دى أهم المدن في درع��ا والتي
تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وقال مصدر ميداني إن «الجيش بدأ حملة واسعة جدا
هدفها الرئيسي الدخول وتحرير مدينة الشيخ مسكين من
يد جماعات وألوية مسلحة أهمها «حركة المثنى» و«ألوية
الفرقان» ،مؤكدا ً أن التحرير بدأ باستعادة السيطرة على
كتيبة الدفاع الجوي باللواء  82في الشيخ مسكين ،وسرية
النيران بعد اشتباكات عنيفة جدا ً مع المسلحين ،إضافة
لتحرير أجزاء واسعة من المدينة التي بدأت حملة الجيش
ضد مسلحيها منذ فجر اليوم ،من جهة اإلسكان.
وف��ي السياق ،واصلت «ق��وات سورية الديمقراطية»
عملياتها في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد سيطرتها
على سد تشرين وتمكنت من السيطرة على بلدة تشرين
على الضفة الغربية لنهر الفرات ،بالتزامن مع استهداف
الطيران الحربي السوري لتجمعات المسلحين في مدينة
تل رفعت وبلدة حيان في ريف حلب الشمالي.

والتحديات المحيطة به والتي يمكن أن تعيق تنفيذه بسبب تواصل الصراع
على األرض وفق عرض لدارسة من إعداد الباحث وولفرام الشير تشرت بالمعهد
االلماني للشؤون الدولية واالمنية.
ومع تأزم األوضاع في ليبيا نتيجة تمدد تنظيم داعش الذي يمكن ان يتحول
خطرا ً تصعب فرملته والسيطرة عليه بعد أن شرعت قياداته في زيادة تمركز
عناصره في ليبيا عندما بدأت تهتز األرض تحت أقدامه في سورية والعراق.
هذا التنظيم المدعوم من تركيا وقد أكد على ذلك اللواء حفتر قائد الجيش الوطني
الليبي قائالً ان هناك دوال ً تمد االرهابيين في ليبيا بالدعم المادي واللوجستي
وهي قطر وتركيا التي يؤكد الخبراء انها العقبة في طريق الحل السياسي
لألطراف السياسية في ليبيا التي وقعت اطرافها السياسية بعد أكثر من سنة
من المفاوضات الشاقة في  17كانون االول على االتفاق السياسي الذي ينص
على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات
تشريعية بعد عام وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكون من تسعة اشخاص.
يؤكد الخبراء أن االتفاق يعتبر خطوة في غاية االهمية على طريق كف
الليبيين الفوضى وتشظي وطنهم ،ولكن واقع الحال في ليبيا بوجود الجماعات
المسلحة المتمثلة بتنظيم داعش واإلخوان المدعومين من انقرة .وعدم اعتراف
طرفي الصراع الرئيسيين في طرابلس وطبرق بشرعية وفديهما للتفاوض
يحول دون التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق فاعلة.
والحال في اليمن ال يختلف كثيرا ً عن نظيرته ليبيا ،حيث طال أمد الحرب
الذي يخوضها «التحالف العربي» وأضحت قواه الرئيسية في حيرة بين
االستمرار في الضربات الجوية التي لم تحسم المعركة ولم يستطع التحالف
بقيادة السعودية إنهاء مهمته المتمثلة بـ»عودة الشرعية» التي خاض الحرب
تحت شعارها ،وباتت جماعة انصار الله عنصرا ً مؤثرا ً في الحياة السياسية
في اليمن اكثر من ذي قبل ،لذلك كان فتح باب التسوية السياسية إليجاد
حل سياسي بين االط��راف المتنازعة في اليمن .وعقدت األط��راف السياسية
مفاوضات كان آخرها مؤتمر جنيف  2واختتمت المفاوضات بعد ستة أيام
وأثمرت هذه المفاوضات بإحداث ثقب في جدار الحل السياسي ،بسبب التعنت
السعودي وخرق هدنة وقف إطالق النار في اليوم األول من المفاوضات ما
خفض من فرص التوجه الحقيقي نحو وقف شامل ودائم للعدوان الذي كان هو
الشرط األول لنجاح مساعي المحادثات في التوصل الى حل سياسي.

العصابات اإلرهابية لتحرير جميع
أراض��ي المحافظة وع��ودة السيادة
الكاملة للمحافظة».
وفي سياق آخر ،أكد رئيس ائتالف
دول���ة ال��ق��ان��ون ف��ي ال��ع��راق ن��وري
المالكي ،أم��س ،أن سيادة العراق
واإلرادة الوطنية «خط أحمر» ،فيما
ش��دد على ع��دم السماح ألي جهة
بالتدخل في شؤون البلد الداخلية
سواء أكانت تركيا أو من أي دولة أو
جهة خارجية.
وبحسب «السومرية نيوز» فقد
قال المالكي في كلمة ألقاها ،في الحفل
الذي أقيم لمناسبة الذكرى السنوية
األول��ى لفك الحصار عن قضاء بلد
من «داعش»« ،نقف ،اليوم ،مع أهل
بلد الكرام طالب مدرسة أهل البيت
عليهم السالم ضد من يدعو لسفك
الدماء والحقد والطائفية» ،مؤكدا ً
أن «سيادة العراق واإلرادة الوطنية
خط أحمر».
وأض��اف أن «البعض وم��ن يقف
خلفهم اكتشفوا بأنهم ال يستطيعون
تغيير التأريخ ،وأدرك األبرياء من
الطرفين السنة والشيعة أنه ال بد
من التعايش بينهم وعزل األفاعي»،
واصفا ً التحالف العسكري الجديد
ال���ذي أعلنته ال��س��ع��ودي��ة م��ؤخ��را ً
بأنه «تحالف مشبوه طائفي حاقد
ووهمي يهدف ال��ى تمزيق العراق
ويجب الوقوف بوجهه».
وش���دد المالكي على «ض���رورة
انطالق عملية المصالحة الوطنية،
لكن ليس بالشعارات بل نريدها
مصالحة حقيقية واقعية تؤمن
بوحدة وسيادة العراق وبالموقف
الحازم ضد داعش والطائفية».

ناديا شحادة

حزب «نداء تون�س» يتبنى خطة
لمواجهة �أزمته

حولت م�سار النيل منذ  40يوم ًا
م�صر تقول �إن �أثيوبيا َّ
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علمانية متعددة المكونات».
فرنسا التي ارت��ض��ت التبعية للسياسة األميركية
في محاولة تحقيق مكاسب وحلمها بأمجاد ماضيها
االستعماري ،فكانت رأس حربة في مواجهة السياسة
السورية ،وانسياق حكومتها خلف المصالح االقتصادية
التي ح ّتمت عليه محاباة السعودية وقطر ،خصوصا ً في
ملف دعم اإلرهابيين في سورية ،وبتزعّ مها حلفا ً ض ّمها مع
تركيا وقطر ،ما أفقدها الدور الريادي كقوة عظمى ،ففشلت
السياسة الفرنسية ما دفع سياسييها الستدراك مخاطر
االستمرار بهذا النهج ،ودفع األصوات المعارضة لسياسة
هذه الحكومة بالمطالبة بضرورة التعاون والحوار مع
حكومة الرئيس بشار األسد في سورية لمكافحة اإلرهاب
الذي بدأ يتسلل خارج حدود سورية ويضرب في قلب
أوروبا.
يرى مراقبون أن أولى الخطوات الجدية المطلوبة من
الحكومة الفرنسية هي توقيف كل العناصر اإلرهابية
التكفيرية وتفكيك خالياهم على أراضيها ،وعرقلة عمليات
نقلهم من فرنسا وإليها ،والعمل على تجفيف منابع تمويلهم
والمشاركة بفعالية في الجهود العسكرية لضربهم ،فما
هو الحجم الذي سيضيفه الثقل الفرنسي على خيارات
دول االتحاد األوروبي في مجال مكافحة اإلرهاب؟

«سيرغي شويغو» خالل محادثاته مع نظيره الفرنسي
«ج��ان إي��ف ل��ودري��ان» االثنين األس��ب��ق ،في  21كانون
األول ،وقال إن السبيل الوحيد إلزالة التهديدات اإلرهابية
عن سكان باريس وموسكو ولندن وغيرها من المدن
األوروبية هي جمع جهود ال��دول المعنية ضد اإلره��اب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مستشار الشؤون الدولية
للمرشد األعلى في إي��ران علي أكبر واليتي خالل لقائه
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد الرشيه ،أن فرنسا
وإيران «ترفضان أي تدخل عسكري في الصراع السوري،
مع ضرورة إقرار حل لألزمة ومكافحة اإلرهاب».
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قدمت لفرنسا
معلومات عن عمليات النهب والسلب المستمر للموارد
الطبيعية في سورية والتي يشكل ريعها تمويالً لتنظيم
«داعش» ،وعن دور تركيا في هذه العمليات ،إضافة إلى
نقلها إلرهابيين جدد إلى شمال سورية ،حيث اتفق رئيس
هيئة األركان العامة في الجيش الروسي الجنرال «فاليري
غيراسيموف» مع نظيره الفرنسي «بيير دو فيليه» على
إنشاء فريق عمل مشترك يضم خبراء عسكريين من
هيئتي األرك��ان العامة في البلدين وتبادل المعلومات
والتنسيق للقضاء على مراكز القيادة والمعدات العسكرية
والمستودعات وخطوط اإلم��داد إلرهابيي «داع��ش « في
سورية .كما أكدا التفاهم المشترك بأن روسيا وفرنسا
تعمالن معا ً «للحفاظ على سورية دولة واحدة موحدة

وكانت القوات الحكومية رفعت
العلم العراقي فوق المجمع الحكومي
وسط الرمادي مع إعالن المتحدث
باسم العمليات المشتركة استعادة
المدينة من سيطرة تنظيم «داعش»
اإلرهابي وبشكل كامل.
وأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و بثها
التلفزيون الرسمي أم��س الجنود
وهم يرفعون علم العراق فوق مبنى
المجمع الحكومي الرئيسي في مدينة
الرمادي بغرب البالد.
وأعلن المتحدث باسم العمليات
المشتركة العميد يحيى رس��ول،
االثنين ،عن تحرير مدينة الرمادي
م���ن س��ي��ط��رة ج��م��اع��ة «داع����ش»
اإلرهابية بشكل كامل.
وقال رسول في بيان تاله اليوم
بحسب «السومرية نيوز»« :نزف
نبأ انتصار أبناء القوات المسلحة
وجهاز مكافحة اإلره��اب والشرطة
االتحادية بانتزاع مدينة الرمادي
من مخالب داعش البغيضة وتحرر
أحياء المدينة حيا بعد آخر».
وأض��اف رس��ول أن��ه «ت��م تحرير
ن��اظ��م ال��ث��رث��ار وج��س��ر البوعيثة
وس��اح��ة الفتنة وج��س��ر فلسطين
والطاحونة والجمعيات وقيادة
عمليات األن��ب��ار السابقة ومناطق
الطاش والمزرعة والملعب األولمبي
والبوجليب وتل مشيهيدية وشارع
األرام���ل وال��ش��راع وقصر الشامية
والخمسة كيلو وحي الحرية ومعمل
الزجاج والتأميم وحصيبة الشرقية
واالنتقال الى الصفحة الثالثة من
التحرير بعد العبور ال��ى منطقة
الحميرة وتحرر حي البكر والضباط
الثانية والحوز».

وتابع رسول أن «مدينة الرمادي
تحررت ورفعت القوات المسلحة
العلم العراقي فوق المجمع الحكومي
باألنبار» ،مشيرا ً الى أن «الدفاع عن
التراب العراقي وإعادة األمن واألمان
والقضاء على الجماعات اإلرهابية
وإعادة النازحين ستبقى هي هدفنا
المقدس».
وكان قائد عمليات األنبار اللواء
الركن إسماعيل المحالوي أعلن،
تطهير الطريق الرابط بين جسري
الجرايشي وجزيرة الرمادي شمال
المدينة.
من جهته ،أعلن صهيب ال��راوي
محافظ األنبار أن القوات العراقية
وحشد األن��ب��ار تمكنت م��ن تحرير
م��دي��ن��ة ال����رم����ادي م���ن س��ي��ط��رة
«داعش».
وب��ح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة «ال���ق���دس
العربي» فقد قال الراوي في خطاب
متلفز عبر محطة تلفزيون األنبار
الفضائية «نزف اليكم بشرى النصر
ب��رف��ع ال��ع��ام ال��ع��راق��ي ف��وق مبنى
المجمع الحكومي في الرمادي بعد
تطهير أبنيته من براثن ومخلفات
داعش».
وأضاف« :معارك تحرير الرمادي
أدت إل��ى مقتل أكثر من  1000من
عناصر داعش ،وهذا االنتصار جاء
بسواعد أب��ن��اء ال��ق��وات المسلحة
والحشد العشائري وخاصة بعد
تحرير أح��ي��اء ال��م��دي��ن��ة ،على أن
تستكمل القوات أهدافها المرسومة
بتحرير كامل التراب».
وذك����ر أن «ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
وال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي س��ت��واص��ل
ض��رب��ات��ه��ا ال��م��وج��ع��ة وم�لاح��ق��ة

ليبيا ـ اليمن ( ...تتمة �ص)9

بشرى الفروي

ال�سي�سي يد�شن م�شاريع اقت�صادية
القاهرة  -فارس رياض الجيرودي
ف��ي إط���ار ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة المصرية ل��ت��ج��اوز األزم��ة
االقتصادية التي تعاني منها البالد افتتح الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي وزير
الدفاع ورئيس جهاز الخدمة الوطنية مشروع استخراج
الرخام وتصنيعه من  4جبال في سيناء بمشاركة جهاز
الخدمة الوطنية وشركة يملكها عدد من أبناء سيناء رأس
مالها  1.5مليار جنيها ً مصرياً.
وق��ال الرئيس المصري إن «م��ن يعمل لن يفكر سوى
في عمله و بيته ولن يفكر في ارتكاب أعمال إرهابية أو
إجرامية».
ورك��ز الرئيس المصري على أهمية توفير فرص عمل
مناسبة ألبناء سيناء كأحد الحلول للمساهمة في مكافحة
اإلرهاب والتطرف مؤكدا ً ضرورة مساهمة أهالي سيناء في
إنشاء مشروعات لتوفير فرص عمل.
وفي السياق ذاته ،أفادت شركة «روساتوم» النووية
الروسية المملوكة للدولة أمس ،أنها تخطط لتوقيع اتفاقية
مع القاهرة الشهر المقبل بقيمة  26مليار دوالر لبناء محطة

نووية تضم  4وحدات.
وك��ان القاهرة وموسكو قد وقعتا اتفاقية في تشرين
الثاني الماضي تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة
النووية في مصر وتقدم لها قرضا ً لتغطية تكلفة تشييدها.
وأوضح متحدث باسم شركة روساتوم في  19تشرين
الثاني أن المحطة التي ستكون األولى في مصر سيجرى
إنشاؤها في منطقة الضبعة في شمال البالد ومن المتوقع
أن يكتمل بناؤها بحلول عام . 2022
من جهة أخرى ،أكد الدكتور نادر نور الدين ،خبير الموارد
المائية والري المصري ،أن تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل
األزرق تم منذ  40يوماً.
وأوضح نور الدين ،أن إثيوبيا بدأت في تخزين المياه
في سد النهضة من دون أن تعلم مصر حصتها من المياه،
مشيرا ً إلى أنه كان ينبغى على إثيوبيا أن تنتظر أول فترة
فيضان لبدء تخزين المياه.
ولفت إل��ى أن التوربينات التي وضعتها إثيوبيا في
سد النهضة لتوليد الكهرباء لم تعمل حتى اآلن ،مؤكدا ً أن
إثيوبيا تحتاج إلى تخزين من  10إلى  14مليار متر مكعب
مياه لتشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء.

أعلن المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس على إثر اجتماعه أمس تبنيه
خريطة الطريق التي طرحتها لجنة الوفاق المؤلفة من  13عضوا ً إلخراج
الحزب من األزمة التي تعصف به منذ نحو شهرين.
وقرر المكتب في ختام اجتماع شارك فيه  147قياديا ً يمثلون األطراف
المتنازعة داخل الحزب تفويض كامل الصالحيات للجنة الوفاق لتنظيم
المؤتمر التمهيدي للحزب في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وكان الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي والرئيس الشرفي للحزب
قد شكل هذه اللجنة إلنهاء االنقسام بين جبهتي األمين العام المستقيل
محسن مرزوق ،وحافظ قايد السبسي نائب رئيس الحزب ونجل رئيس
الدولة.
وأك���د عضو المكتب التنفيذي للحزب سليم ش��اك��ر ف��ي تصريح
للصحافيين أن خريطة الطريق المقترحة تتضمن تسع نقاط ،أبرزها
إقرار القانون الداخلي للحزب ،واختيار قيادته المؤقتة إلى حين انعقاد
المؤتمر االنتخابي يومي  30و 31تموز المقبل .كما أكد القياديون في
البيان الختامي لالجتماع  -ال��ذي تغيب عنه األمين العام المستقيل
محسن مرزوق وعدد من القياديين المحسوبين على شقه « -ضرورة أن
تحافظ كتلة نداء تونس داخل البرلمان على تماسكها» ،موجهين الدعوة
إلى جميع القيادات لـ«االلتفاف حول خريطة الطريق».
ويشهد حزب نداء تونس -الذي يقود االئتالف الحاكم في البالد -منذ
ما يزيد على شهرين حالة انقسام حادة بين فريقين ،األول يدعم أمينه
العام المستقيل محسن مرزوق ،والثاني يساند حافظ قايد السبسي نجل
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وتفجرت أزم��ة الحزب إلى العلن بعد تقديم  32نائبا ً من الحركة
استقالتهم من كتلة الحزب البرلمانية في تشرين الثاني الماضي قبل أن
يعلقوها مؤقتا ً احتجاجا ً على ما اعتبروه «تهميش مشروع الحزب».

�صاروخ بالي�ستي ( ...تتمة �ص)9
وأش��ار ال��ى ض��رورة وق��ف التدخل األجنبي
ووق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار ال��ش��ام��ل وف��ك الحصار
اإلن��س��ان��ي واالق��ت��ص��ادي ع��ن ال��ی��م��ن ،م��ؤك��دا ً
مسؤولیة األس��رة الدولیة في وق��ف االنتهاك
المستمر للسیادة الیمنیة.
ورحب البخیتي بجهود إیران لوقف الحرب
وإرس��ال المساعدات اإلنسانیة للیمن ،معتبرا ً
وضع المقاومة الشعبیة في هذا البلد بأنه جید.
وأشار إلى أن الوضع األمني واالستقرار في
المناطق الخاضعة لسیطرة اللجان الشعبیة
والجیش هو بالمستوى المطلوب ،وق��ال إن
االعتداءات األجنبیة لم تزرع الیاس في نفوس
الشعب الیمني بل ع��ززت من إرادت��ه للوقوف
بوجه الغزو األجنبي.

من هذه القوات خالل الكمين الذي نفذه الجيش
واللجان في مأرب شمال شرق اليمن.
وف��ي تعز تمكنت ق��وات الجيش واللجان
الشعبية من استعادة السيطرة على موقعي
العاوة والكربة بمنطقة الضباب عند المدخل
الجنوبي لمدينة تعز .وق��ال مصدر عسكري
يمني إن قوات الجيش واللجان أسقطت طائرة
استطالع للتحالف السعودي بمنطقة الجحملية
شرق المدينة في حين تتبادل ق��وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي
المسنودة بمسلحي اإلص�لاح من جهة أخرى
القصف المدفعي المتقطع بمديرية المسراخ
جنوب تعز وسط اليمن.
مقاتالت التحالف السعودي أغ��ارت على

وأشار الى المفاوضات األخیرة بین الفصائل
الیمنیة في سویسرا ،وأكد الموقف المنطقي لوفد
صنعاء ،معربا ً عن أمله بالتوصل الى اتفاق في
المستقبل ،فیما لو تحلى الطرف اآلخر بالجدیة
الالزمة.
ميدانياً ،شن التحالف السعودي سلسلة
غ���ارات على أن��ح��اء متفرقة م��ن اليمن بينها
مديرية ص��رواح غ��رب مدينة م��أرب ومنطقة
حميض بمديرية القب ْيطة ش��م��ال محافظة
لحج ،وف��ي وق��ت كانت االشتباكات تتواصل
عند الحدود اليمنية السعودية .وأعلنت وزارة
الدفاع اليمنية مقتل وجرح العشرات من قوات
ه��ادي بكمين وص��ف بالمحكم .وقالت قوات
الجيش واللجان الشعبية إنها أسرت عددا ً كبيرا ً

وأك����د م��ص��در ع��س��ك��ري ي��م��ن��ي أن ال��ق��وة
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت
موقع ال��ح��رس الوطني ال��م��راب��ط ف��ي نجران
بصاروخ باليستي من نوع القاهر.1
وأضاف المصدر أن انفجارات كبيرة حدثت
في معسكر الحرس الوطني بمنطقة العريسة
في نجران بعد استهدافه بصاروخ قاهر .1
وأضاف المصدر أن الطيران السعودي حلق
بطريقة مكثفة وهستيرية في سماء نجران إثر
انفجارات مخازن أسلحة في المعسكر.
يذكر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية أدخلت منظومة قاهر 1الى ساحات
المواجهة مع العدو إلى جانب صواريخ بالستية
أخرى منها اسكود والصرخة.

منطقة حميض بمديرية القب ْيطة شمال محافظة
لحج جنوب اليمن .كما شنت مقاتالت التحالف
السعودي غارتين جويتين على مديرية الخوخة
الساحلية جنوب الحديدة غرب اليمن.
وع��ن��د ال��ح��دود اليمنية السعودية قالت
وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش واللجان
الشعبية دمرت عربة برادلي وآلية  BMBخالل
صد محاولة تقدم للقوات السعودية باتجاه
«تبة المركزي  -الطوال» بحرض .كما دمرت
دبابة إبرامز سعودية خلف موقع كرس جوبح
في الخوبة بجيزان .وفي السياق ،أطلقت القوة
الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية
السبت صاروخا ً باليستيا ً من نوع قاهر 1على
معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موقع في سورية جنوب حمص
2 .2أودية ،عبأ ،عتب على
3 .3سنور ،يخطر بالبال ،أعانا
4 .4شاهدنا ،خالف كفر
5 .5ألف ،مرفأ في البرازيل ،حرف أبجدي مخفف
6 .6من أعضاء الجسم ،منازل
7 .7حمت ،أخبرا بوفاة الشخص ،وضع خلسة
8 .8تبعوها من غير تأمل ،صوت حزين
9 .9خ��اص��ت��ي ،ف��ت��ى ي��ون��ان��ي أس��ط��وري ع��ش��ق ص��ورت��ه
المنعكسة في الماء
1010يأسرا ،إختبار
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1111دولة عربيةّ ،
1212طاولة الزهر ،يكسبا ،نجيع

1 .1قائد فاطمي فتح مصر للمعز وأنشأ مدينة القاهرة
2 .2مرفأ في الجزائر ،مؤسسة مدينة قرطاجة
3 .3حرف ابجدي مخفف ،يدعم ،وطن
4 .4يتهم ،جمهورية على البلطيق
5 .5وضع يديه على العنق ،عاصمة زيمبابوي
6 .6سالم ،البشر ،جوهر
7 .7متشابهان ،ألي ،يوبّخ
8 .8مدينة كبرى في جزيرة كريت ،يص ّور
9 .9ناعم الملمس ،قرأ
1010ألوذ إلى ،يشفق على
1111مدينة ألمانية ،حيوان مفترس
1212إسم موصول ،إله الحرب عند اليونان ،ضمير منفصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،348216795 ،692574831
،564192387 ،157938462
،281367954 ،739485216
،975841623 ،413629578
826753149

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اغاتا كريستي  ) 2ليون،
راالي  ) 3ف���ن ،س��ن��ون��و ،ن���ام 4
) ري��ن��وس��ا ،م��ي ،ل ل  ) 5داك��ن،
تناسبه  ) 6اهريمن ،انا  ) 7قلت،

ااا ،اردم  ) 8ايبوه ،زيني  ) 9شن،
ج��ن��اح ،اسبح  ) 10ام��د ،نكسر،
ان  ) 11ارم��ادا ،رتبت  ) 12رس،
نرممه ،نرد.
عموديا:
 ) 1الفرد نقاش ،ار  ) 2غينيا،

لينارس  ) 3او ،نكاتب ،م م ) 4
تنسون ،وجدان  ) 5نس ،راهن ،در
 ) 6كرواتيا ،انام  ) 7ران ،نمازحك
 ) 8يلومان ،س��ره  ) 9س��ا ،يس،
انارت  ) 10تين ،باريس ،بن ) 11
الهند ،باتر  ) 12امل ،امتحن.

 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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Heidi
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ� ��راج دان� �ي ��ال راي.
م��دة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
فيلم دراما بطولة مارك ريالنس
من اخ��راج ستيفن سبيلبرغ .مدة
ال �ع��رض  141دق �ي �ق��ة،ABC( .
امبير ،سينما سيتي).
The Peanuts Movie
فيلم تشويق بطولة ترومبون
ش� ��ورت� ��ي م� ��ن اخ � � � ��راج ستيف
م���ارت� �ي� �ن���و .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 88
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
فيلم عائلي بطولة ازرا جيمس
كولبرت م��ن اخ ��راج غلين ميللر.
م��دة العرض  86دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،فوكس،
غاالكسي).
السيدة الثانية
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة باسم
م �غ �ن �ي��ة وم� ��اغ� ��ي ب� ��و غ��ص��ن من
اخ��راج فيليب أسمر 111 .دقيقة.
( ،ABCك��ون�ك��ورد ،اب ��راج ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
فوكس ،سينمال).
In the Heart of The Sea
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخراج رون هاورد.
مدة العرض  121دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس).

