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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش التركي ( ...تتمة �ص)9
من جهته ،أعلّن نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ري��اب��ك��وف ،أنّ موسكو وواشنطن
توصلتا إلى اتفاق حول تمديد نظام التهدئة في
عدد من المناطق السورية بعد اتصاالت أجريت
بين العسكريين المعنيين في البلدين.
ريابكوف قال أمام مجلس االتحاد الروسي
أمس «منذ البداية تحدثنا أن ّموعد  25أيار ال
يعتبر نهائياً .لقد تم تحديد هذا الموعد على
أس��اس الوضع ال��ذي تقتضيه العمليات في
عدد من مناطق سورية ،وفي المقام األول حلب،
لقد تم االتفاق خ�لال اليومين األخيرين على
تمديدات محددة لنظام التهدئة في ع��دد من
المناطق السورية».
ّ
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنّ
سالح الجو الروسي أرج��أ عمليات تستهدف
«جبهة النصرة» لصالح الحفاظ على الهدنة
في سورية ،لكنه لم يتخل عنها بشكل نهائي.
ووفقا ً له «ليس من الممكن القول إنّ الوضع
أصبح هادئاً ،ولكن على أي حال ،يُالحظ تناقص
في الصدامات العسكرية في بعض المناطق في
سورية ،ولكن ليس في كل األماكن».
وأعلن ريابكوف أنّ الدول الغربية تواصل
مساعيها للضغط على الحكومة السورية،
س��واء عبر مجلس األم��ن الدولي أو من خالل
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وذلك بترويج
اتهامات تزعم فيها أنّ دمشق تنتهك اتفاقية
حظر األسلحة الكيميائية.
وق���ال ري��اب��ك��وف ،إنّ ال��غ��رب وال��والي��ات

سياسية من جميع المشاركين :كي يكون ممثلو
مختلف الهياكل المعارضة السورية مستعدين
لهذه المفاوضات ،وأن ال توضع شروط مسبقة
 ،وهو ما واف��ق عليه الجميع في إط��ار صيغة
فيينا .من الضروري أن يشارك الجميع في هذه
العملية ،بما في ذلك األكراد السوريون وحزب
االتحاد الديمقراطي».
المسؤول الروسي أضاف «كنا ن ّود أن يكون
هناك وف��د واح��د عن المعارضة ومفاوضات
مباشرة ،ولكن أعتقد أ ّنه لم تنشأ الظروف لذلك
بعد ،ويؤكد على ذلك جميع من يشارك بالجهود
الرامية إلجراء العملية السياسية».
الدبلوماسي الروسي ذكر أنّ أي لقاء خاص
بسورية ،لن يعقد في إطار مؤتمر باريس حول
الشرق األوسط في  3حزيران.
كما أكد بوغدانوف تبادل المعلومات بين
العسكريين ال��روس واألميركيين ،في الشأن
ال��س��وري على أس��اس ي��وم��ي ،وق��ال أنّ هذه
االتصاالت اليومية تجري بين المركزين في
قاعدة «حميميم» وعمان ،وهي تشهد تبادل
المعطيات ،ومناقشة تطورات األوضاع ،وكيفية
االلتزام بنظام وقف إط�لاق النار مع تسجيل
الخروقات لدى حصولها ،على حد قوله.
وتابع قائالً «بطبيعة الحال ،نود أن ُتجري
عملية ال��ت��واص��ل ب��ي��ن الجانبين ال��روس��ي
واألمريكي بدينامكية أكبر وعلى نحو أكثر
فعالية ،وليس ذنبنا أنّ ذلك ال يتحقق بصورة
سريعة ومثمرة كما يجب في الوضع الحالي».

المتحدة يسعيان «لتحويل نظام اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية إلى أداة لخدمة مصالحهم
السياسية في منطقة الشرق األوسط ،وخاصة
فيما يتعلق ب��س��وري��ا» .وأض��اف «م��ن خالل
المنظمات الدولية المتخصصة ،وخصوصا ً
مجلس األم��ن التابع لألمم المتحدة ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،يواصل الغربيون
الضغط على حكومة الرئيس بشار األس��د
لتشويه سمعتها ،بترويج مزاعم عن انتهاك
التفاقية حظر األسلحة الكيميائية».
وف��ي ش��أن م��ت��ص��ل ،ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع
الروسية إنّ «جبهة النصرة» استغلت الهدنة
في سورية الستعادة قدراتها جزئيا ً وشن
هجمات ج��دي��دة ،ف��ي ال��وق��ت ال���ذي انضمت
فيه نحو  60مجموعة مسلحة للهدنة ،وفق
الوزارة.
و أش��ارت ال���وزارة أنّ تدفق األسلحة من
تركيا إلى مسلحي «النصرة» في سورية ال
ينقطع ،مؤكدة أنّ واشنطن اعترفت ،بأنّ «بؤر
التصعيد الرئيسية في سورية تقع في مناطق
جبهة النصرة».
وبحسب الفريق سيرغي رودسكوي ،رئيس
إدارة العمليات في هيئة األركان العامة للقوات
المسلحة الروسية فقد كثفت موسكو الضربات
الجوية على م��واق��ع إن��ت��اج النفط وتهريبه
التابعة لجبهة النصرة.
رودس���ك���وف ك� ّ
�ش��ف أنّ ال��ق��وات الجوية
والفضائية الروسية كثفت بدءا ً من  20أيار،

مقاتلة كردية �سورية تقود جبهة �ضد «داع�ش»!
أفادت صحيفة « تايمز» البريطانية في تقرير لها،
بأنّ سيدة كردية تقود جبهة في سبيل تحرير الرقة
السورية من مسلحي «داعش».
وذكرت الصحيفة أنّ السيدة الكردية واسمها روجدا
فيالت ( )Rojda Felatمتأثرة بأفكار بسمارك
ونابليون وصالح الدين األيوبي ،تقاتل ضد متطرفي
تنظيم داعش منذ ثالث سنوات.
وهي تقود في الوقت الراهن مجموعة من المقاتلين
األكراد والعرب ،يبلغ عددهم  15ألف شخص تدعمهم
قوات خاصة أميركية.
وت��ق��ول روج���دا إنّ ه��دف��ه��ا ه��و «ت��ح��ري��ر النساء
السوريات والكرديـات مـن قيـودهـن ومـن تقاليد

المجتمع البالية ،وكـذلك تحـريــر سوريـة مــن
اإلرهـاب والتعـسف».
و ُتعتبر السيدة الكردية مثلها األعلى بعض النساء
اللواتي قاتلن حتى الموت ومنهن أرين ماركين التي
فجرت نفسها حتى ال تقع في قبضة مسلحي تنظيم
«داعش» وتواجه االستعباد.
وقال أحد رفاق روجدا إنّ معظم المقاتالت «أخذنّ
على أنفسهنّ تعهدا ً بالعفة حتى نهاية المعارك مع
داعش».
ويُعتقد أنّ هناك  10آالف امرأة كردية في صفوف
المقاتلين ،بعضهن في ألوية مختلطة والبعض في
ألوية مخصصة للنساء.

تون�س تواجه خطر العائدين
من مع�سكرات الإرهاب
أعلنت وزارة الداخلية التونسية
عن عثورها على مخزن يضم عشرات
األسلحة ،خالل عملية أمنية في مدينة
بنقردان الحدودية مع ليبيا.
وق����ال ب��ي��ان ص����ادر ع���ن وزارة
الداخلية التونسية إنّ ق��وى األمن
ضبطت ترسانة كبيرة من األسلحة،
ضمت رشاشات وقاذفات صواريخ؛
باإلضافة إلى ألوف الطلقات النارية
من أعيرة مختلفة؛ وذلك خالل عملية
دهم أمنية.
وارت��ف��ع��ت خ�لال الفترة األخيرة
وت��ي��رة ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي تستهدف
المدن التونسية ،خاصة تلك الواقعة
بالقرب من الحدود مع ليبيا؛ بسبب
تسلل مقاتلين معظمهم تونسيون،
ينشطون في صفوف تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،من ليبيا إلى تونس لتنفيذ
عمليات لصالح التنظيم.
و ُتشير التقديرات ،التي يقدمها
مسؤولون أمنيون في تونس ،إلى أنّ
ما بين  4و 6آالف تونسي انخرطوا في
صفوف الجماعات المتطرفة ،وغادروا
البالد لاللتحاق بمعسكرات «داعش»
وغيرها من الجماعات اإلرهابية في
ُ
حيث كانت سوريا
سوريا وليبيا؛
الوجهة األول���ى ل��ه��ؤالء المقاتلين،
قبل أن تصبح ليبيا المعقل الرئيس

مظاهرات و�سط ( ...تتمة �ص)9
غاراتها على منشآت إنتاج النفط وشاحنات
تهريب النفط إل��ى تركيا ،و أك � ّد أنّ موسكو
و واشنطن تتفقان ح��ول ض��رورة استهداف
ال��ق��اع��دة االق��ت��ص��ادي��ة لتنظيمي «داع���ش»
و«النصرة» ،وتجريان مشاورات موضوعية
بهذا الشأن على مستوى الخبراء.
كما أك ّد الفريق الروسي أ ّنه على الرغم من
االت��ف��اق ال��روس��ي -األميركي بشأن ض��رورة
تنصل المعارضة السورية من مواقع تنظيم
«جبهة النصرة» ،وتحديد المناطق الخاضعة
لسيطرة مختلف الفصائل المسلحة ،لم يتم
حل هذه المسألة حتى اآلن.
وتساءل «متى سيتخذ الجانب األمريكي
إج����راءات للفصل بين فصائل المعارضة
المعتدلة والمواقع التي يحتلها تنظيم «جبهة
ال��ن��ص��رة» ،وم��ت��ى س� ُي��ق��دم األم��ري��ك��ي��ون لنا
اإلحداثيات الدقيقة لحدود هذه المناطق؟».
وفي شأنٍ متصل ،رحَ ّب قادة مجموعة الدول
السبع في البيان الختامي لقمتهم في اليابان،
بتعه ِد موسكو التعاون مع دمشق لخفض عدد
الغارات الجوية في المناطق المأهولة.
وأك ّد بيان المجموعة أنّ كل أطراف النزاع
في سورية يجب أن يلتزموا نظام وقف إطالق
ال��ن��ار ،م��ن��ددا ً بانتهاك ات��ف��اق وق��ف األعمال
العدائية وخصوصا ً في حلب.
كما رحب القادة باللقاء ال��وزاري الخاص
بالتسوية الشرق أوسطية المزمع عقده في
باريس بداية الشهر المقبل.

ت�شوركين :ق�ضية( ...تتمة �ص)9
وفي تصريحات صحفية أخرى انتقد تشوركين الخطوات التي ُتقدم عليها،
المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام
.2011
وتابع في معرض تعليقه على النقاش الذي دار في مجلس األمن حول تقرير
المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بشأن التحقيقات بليبيا.
وذكر الدبلوماسي الروسي أنّ هذا التقرير وهو الـ 11الصادر عن المحكمة بهذا
الشأن ،والذي وزع في مجلس األمن الدولي يوم  23مايو/أيار ،ال يتضمن أيّ
عناصر جديدة وال يُذكر أي خطوات فعلية تتخذها النيابة للتحقيق في الجرائم.
وأعاد إلى األذهان أنّ النيابة التابعة للمحكمة لم تفتح أيّ قضية جديدة
بشأن األوضاع في ليبيا ،ولم تقم بأيّ خطوات عملية للتحقيق في األنباء عن
سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية للناتو.
وتابع تشوريكن أنّ تقرير بنسودا يتضمن إشارات إلى جرائم ارتكبها تنظيم
«داعش» في ليبيا ،لكنه ال يُذكر أي محاوالت للتحقيق الفعلي في هذه الجرائم.

وتأتي هذه اإلجراءات غداة توجيهات رئيس الوزراء
حيدر العبادي بتولي وزارة الداخلية مهمات حماية
المواطنين والممتلكات في بغداد ،كما ّ
كشف عن نية
«جماعات معينة» تنفيذ «تصعيد خطير» في العاصمة
اليوم الجمعة.
من ناحيته ،دعّ ��ا المرجع السيد علي السيستاني
المقاتلين إلى «حماية المدنيين في الفلوجة وتخليصهم
من العدو».
وكان القيادي في الحشد الشعبي ورئيس فيلق بدر
العراقي ه��ادي العامريّ ،
كشف أنّ المعركة النهائية
الس��ت��ع��ادة مدينة الفلوجة ستبدأ خ�لال أي��ام وليس
أسابيع.
وقال العامري أمس ،من موقع العمليات العسكرية
إلى جانب رئيس ال��وزراء حيدر العبادي ،إنّ المرحلة
األولى التي بدأت االثنين الماضي أوشكت على االنتهاء
مع استكمال التطويق الكامل للمدينة.
ُ
حيث
ودعّ ا القيادي شيوخ العشائر في محافظة األنبار،
تقع الفلوجة ،إلى التعاون مع القوات األمنية لحماية كل
مكونات المجتمع العراقي ومحاربة «الفكر اإلرهابي»،
فيما أشار إلى أن الشيوخ لهم «مواقف مشرفة».
وق��ال العامري« :القتال وح��ده ال يكفي الستئصال
الدواعش بل نحتاج إلى عمل فكري الجتثاث هذا الفكر
اإلرهابي المتطرف الذي يزرع الفرقة والكره والغيظ بين
أبناء الشعب العراقي».
وك��ان العامري أعلن قبل أي��ام أن الحشد الشعبي
سيشارك فقط في عمليات التطويق وسيترك للجيش
عملية اقتحام المدينة ،مضيفا ً أنّ قوات الحشد لن تدخل
المدينة إال إذا فشل هجوم الجيش العراقي على الفلوجة
التي تقع على بعد  50كيلومترا غرب العاصمة بغداد.
من جهته أعلن قائد الشرطة االتحادية رائ��د شاكر
ج���ودت أم���س ،إخ�ل�اء  460مدنيا م��ن أه��ال��ي مدينة
الفلوجة.
وق��ال ج��ودت إن« :ق��وات الشرطة االتحادية تمك ّنت
من إخالء  460مدنيا ً من أهالي مدينة الفلوجة شمال
األسر غالبيتهم نساء وأطفال ونقلوا
المدينة»« ...تلك
ّ
إلى مكان آمن بعد تقديم المساعدات الالزمة لهم».
وكانت مصادر أمنية أخ��رى أك �دّت في وقت سابق،
إخالء  65عائلة غالبيتهم نساء وأطفال من شرق الفلوجة
إلى مناطق آمنة.
من جهتها أك��دت منظمة نرويجية خيرية متواجدة
جنوب المدينة« ،وصول مجموعة من العوائل النازحة
من مناطق في الفلوجة ومناطق محيطة بها» ،مشيرة

إلى أنّ «أول مجموعة منهم وصلت عند الرابعة فجر»من
يوم الجمعة.
وفي السياق ،أعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة
األنبار ،اعتقال المسؤول العسكري لتنظيم «داعش» في
ناحية العامرية جنوبي الفلوجة وثالثة من معاونيه.
وق��ال مصدر في الحشد لـ «المدى ب��رس»« :القوات
المشتركة تمك ّنت من اعتقال المسؤول العسكري لداعش
في ناحية العامرية المدعو أثير العيساوي وثالثة من
معاونيه في منطقة البوخميس في ناحية العامرية
جنوبي الفلوجة».
ّ
وأض��اف المصدر« :القوات األمنية اعتقلت عناصر
التنظيم خالل محاولتهم الهروب من منطقة البوخميس
متوجهين إلى منطقة المتين « ،مشيرا ً إلى أنّ «القوات
المشتركة نقلت المعتقلين إلى مركز االحتجاز األمني
للتحقيق معهم ومعرفة مناطق تواجد خالياهم في
الفلوجة ومحاورها».
على صعيد آخر ،لجأت القوات األمنية ،أمس إلطالق
الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين
تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية
بغداد.
وأف���اد م��ص��در ف��ي ال��ش��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة ،ب���أنّ أع��داد
المتوافدين على ساحة التحرير للتظاهر ،في تزايد
مستمر.
وأطلقت القوات األمنية الغاز المسيل للدموع عندما
ح��اول ع��دد م��ن المتظاهرين عبور جسر الجمهورية
ُ
حيث مقرات الحكومة
المؤدي إلى المنطقة الخضراء،
والبرلمان.
ولم تمنع الدعوات التي أطلقتها السلطات العراقية،
تأجيل تظاهرات المتظاهرين يوم الجمعة من الخروج
بالرغم من األسباب األمنية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعّ ا شباب
العاصمة بغداد الخميس إلى إرجاء التظاهرات الجمعة،
بسبب انشغال قوات األمن بعمليات «تحرير الفلوجة».
وق��ال العبادي« :ندعو شبابنا األع��زاء إل��ى تأجيل
تظاهراتهم لحين تحرير الفلوجة ،ألنّ قواتنا منشغلة
بعمليات التحرير وه��ذه المعركة تتطلب جهدا ً كبيرا ً
والتظاهر وهو حق لهم ،يشكل ضغطا ً على قواتنا لتوفير
الحماية الالزمة».
يُذكر أنّ العاصمة وع��ددا ً من المدن العراقية ّ
تشهد
كل جمعة خروج آالف المتظاهرين السلميين احتجاجا ً
على تردي األوضاع األمنية وللمطالبة بتشكيل حكومة
جديدة.

ق�صف �سعودي( ...تتمة �ص)9

م�صر تعلن حالة الطوارئ في �شمال �سيناء
وتوا�صل البحث عن الطائرة المنكوبة

لقادة تونسيين بارزين في «داعش»،
استقطبوا عددا ً من الشباب.
وبدأ العشرات من مسلحي التنظيم
ف��ي ال��ع��ودة إل��ى ت��ون��س بعد تلقي
التدريبات الكافية للقيام بعمليات
ُ
حيث تمكن عناصر عائدون
إرهابية؛
من معسكرات التنظيمات «الجهادية»
من تنفيذ هجمات دامية في مناطق
مختلفة من تونس.
فقد أعلنت ق��وات األم��ن التونسية
أنّ منفذي هجمات متحف باردو في
العاصمة تونس العام الماضي ،هم
إرهابيون تلقوا تدريبات في ليبيا.
كما أل ّقت الشرطة القبض في وقت
سابق على سبعة وثالثين شخصاً،
عائدين من ليبيا وبحوزتهم أسلحة
وذخائر ،وذلك خالل حمالت دهم في
العاصمة.
إلى ذلك ،ط ّرح وزير الدفاع التونسي
فرحات الحرشاني ،أول أمس ،مسألة
مشاركة النساء في الخدمة العسكرية
على طاولة النقاش ،معتبرا ً أنّ تونس
بحاجةلكلأبنائهالمواجهةالتحديات
المطروحة.
وقال الحرشاني إلذاعة «موزاييك
أف أم» المحلية إنّ «الدستور التونسي
في الفصل التاسع يقول إنّ الخدمة
الوطنية واج��ب على كل مواطن مما

يستوجب تنظيم هذا الواجب ليطبق
على كل أبناء تونس».
وأض����اف« :ح���ان وق��ت النقاش،
وستطرح المسألة في إطار المجتمع
المدني إليجاد حلول توافقية معقولة
ومتأقلمة مع الواقع التونسي وفي
إطار قانوني».
في المقابل أق�� ّر الحرشاني بأنّ
المسألة ليست سهلة ن��ظ��را ً لعدة
أسباب أهمها ع��دم جاهزية البنية
التحتية التي يجب أن تكون متأقلمة.
وق��ال»:ه��ن��اك ع���زوف م��ن طرف
الشباب التونسي الذي ال يرغب في
االلتحاق بالخدمة العسكرية وهذا
غير معقول ولكننا نتفهمه ويجب
معرفة أسباب ذلك حتى نتمكن من
اإلصالح».
ون ّوه إلى أنّ «دور الجيش حماية
ال��ح��دود وال��س��ي��ادة وف��ي الدستور
التونسي للجيش دور تنموي ،وهو
يلعب دورا ً هاما ً ولعب دورا ً هاما ً في
السابق» في إنجاز عدد من مشاريع
البنية التحتية المهمة.
وال يستثني ال��ق��ان��ون التونسي
النساء من الخدمة الوطنية ،لكن عمليا ً
يتم إلزام الشباب بالخدمة العسكرية
لمدة سنة .ويمكن للنساء االلتحاق
بالعمل في الجيش.

وافق مجلس النواب في مصر على أعالن حالة الطوارىء فى بعض
المناطق من شمال سيناء ،من ناحية أخ��رى تتواصل عمليات البحث
والتمشيط فى البحر المتوسط للوصول إل��ى الصندوقين األسودين
للطائرة.
ذكر رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة المصرية ،أنّ سفينة
تابعة لشركة «ألسيمار» الفرنسية المتخصصة في البحث عن الحطام في
البحر ستنضم لجهود البحث عن الصندوقين األسودين للطائرة.
وقـال رئيس لجنة التحقيق أيمن المقدم  « :تحركت سفينة تابعة لشركة
ألسيمـار الفرنسيـة من جزيـرة كورسيـكا الفرنسيـة إلى منطقـة البحـث».
يُذكر أنّ المحققين لم تتضح بعد لهم الصورة عما دار في اللحظات
األخيرة قبل سقوط الطائرة المصرية من طراز إيرباص «إيه ،»320
في البحر وعلى متنها  66شخصا ً بينهم  30مصريا ً و 15فرنسيا ً ولقي
الجميع مصرعهم.
وتسابق عملية البحث ال��زم��ن م��ن أج��ل العثور على الصندوقين
األسودين ،إذ إنّ الذبذبات التي ُتساعد في تحديد موقعهما تتوقف عن
البث بعد نحو  30يوما ً من الحادث ،وسيُتيح العثور عليهما معلومات
مهمة للمحققين.
وعملت شركة ألسيمار الفرنسية من قبل مع المحققين المصريين ،ففي
 2004انضمت لجهود البحث عن الصندوقين األسودين بعد أن سقطت
طائرة «بوينغ  »737تابعة لشركة فالش «إيرالينز» المصرية في البحر
األحمر قرب مدينة شرم الشيخ ،وشارك مكتب التحقيق والتحليل لسالمة
الطيران المدني الفرنسي في عملية البحث لوجود سياح فرنسيين على
متن الطائرة.
ويُعتقد أنّ الصندوقين األسودين يغوصان في عمق يصل إلى  3آالف
متر تحت الماء أي على حافة نطاق استقبال اإلشارات المنبعثة منهما،
فيما يقول خبراء إ ّنه «يجب االستعانة بأجهزة لرصد األص��وات تحت
الماء على عمق يصل إلى ألفي متر ،بهدف توفير أفضل فرصة لرصد
اإلشارات».

ونقلت «المسيرة نت» عن مصدر
عسكري قوله :أنّ العدوان السعودي
ن�� ّف��ذ ق��ص��ف م��دف��ع��ي م���ن ال��داخ��ل
السعودي على مناطق متفرقة من
صحراء ميدي.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أنّ التصعيد
السعودي على جبهة الحدود ،يأتي
بالتوازي مع تصعيد مرتزقة العدوان
في مختلف المحافظات ،بهدف إفشال
المفاوضات الجارية في الكويت.
ه��ذا وق��د واص��ل ط��ي��ران ال��ع��دوان
السعودي ،ومرتزقته خرق الهدنة في
عدد من المحافظات اليمنية.
وأكد مصدر عسكري ،أنّ الطيران
السعودي حلق ب��أج��واء العاصمة
صنعاء ومحافظات م��أرب وعمران
والبيضاء وشبوة والجوف وصعدة
وم��دي��ري��ة ن��ه��م ،فيما ق���ام ط��ي��ران
التجسس ال��س��ع��ودي بالتحليق
بمحافظتي تعز والضالع.

وت��واص��ل ق��وات الرئيس اليمني
المستقيل عبد رب��ه منصور هادي
القصف المدفعي لمناطق متفرقة في
صحراء ميدي غربي محافظة حجة
مستهدفة موقع الشبكة والمدرب
والشريط الساحلي لمديرية ذباب
في تعز.
وات��ه��م ال��م��ص��در ،ق����وات ه��ادي
بتهجير أهالي منطقة المضابي حمير
في مديرية مقبنة بعتز ،وتحويلها
ال���ى ثكنة ع��س��ك��ري��ة ب��ع��د وص��ول
تعزيزات كبيرة .كما كسر الجيش
اليمني واللجان الشعبية محاولة
تلك القوات بالتقدم باتجاه موقع
جبل دب��اس ف��ي مديرية الوازعية
بالمحافظة ،ما أسفر عن مقتل وجرح
عدد منهم.
وفي تعز ت��دور مواجهات عنيفة
في مديرية الوازعية ،بعد استهداف
قوات هادي لمواقع الجيش واللجان

في منطقة القرف .كما ج ّرت مواجهات
مماثلة في الجحملية وثعبات ومحيط
معسكر اللواء  35وعُ ص ْيفرة.
أم��ا ف��ي محافظة م��أرب فجددت
ق���وات ه���ادي م��س��ن��ودة بالتحالف
السعودي قصفها على مناطق متفرقة
من صرواح غرب مأرب.
وف����ي م��دي��ري��ة ن��ه��م ت��ت��واص��ل
المواجهات العنيفة بين قوات هادي
وبين الجيش واللجان ،بالتزامن مع
وص��ول تعزيزات عسكرية لقوات
هادي.
ب�����دوره ،ك� ّ
�ش��ف رئ��ي��س اللجنة
الثورية العليا في اليمن محمد علي
ال��ح��وث��ي ،أنّ س��ف��راء ل���دو ٍل كبرى
ش����ددوا ع��ل��ى أنّ ض����رورة اب��ع��اد
الرئيس المستقيل هادي من المشهد
السياسي .وقال الحوثي :أنّ سبب
التعقيدات في مشاورات الكويت عدم
امتالك وفد الرياض القرار.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1واحة في جوف السرحان في السعودية
2 .2عثر على ،مدينة في غرب ألمانيا
3 .3يلطخان بالعار ،أخفيا األمر
4 .4حرف أبجدي مخفف ،أحالمي ،يحفر البئر
5 .5أصابع ،جعال له عالمة يعرف بها
6 .6أخبرنا القصة ،موصل ذراعه في ك ّفه
7 .7صعدا الجبل ،وع��اء يوضع فيه الماء وما شابه ،من
األقارب
8 .8شتمنا ،مدينة فيتنامية
9 .9صوت الحمام ،مرفأ في قبرص
1010للتأوه ،نهر في شرق أوروبا ،وجهة نظر
1111أشرتم باليد ،طالء
1212يزيال األثر ،رقدا

1 .1رئيس أميركي راحل
2 .2ضمير ،دخل فجأة
3 .3مجتمع بيوت وناس أكبر من القرى ،مبدأي ،للتفسير
4 .4حادث ليالً ،شعرتم بالبرد
5 .5الناعم الملمس ،حيوان بحجم القط
6 .6نهر في سيبيريا ،نهتم باألمر
7 .7يبس ،أطول أنهر فرنسا ،يباشر العمل
8 .8فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة في
الماء ،يطلب منه فعل األمر
9 .9هدمت البناء ،شقيّنا الثوب ،حرف نصب
1010مدينة فرنسية ،سجنا (نحن)
1111قصد للزيارة ،سندوا
 1212فقد عقله ،شارك باألمر ،عاصمة أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،735489612 ،492615738
،586147923 ،861273459
،273956841 ،914328567
،127594386 ،649831275
358762194

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1طرفة بن العبد  ) 2رين،
دونتا ،ها  ) 3اناملي ،ون تشو ) 4
بونو ،نانسي  ) 5لس ،نبالي ،ركن
 ) 6سألته ،باالس  ) 7وهران ،ينبه

 ) 8لكمك ،ندمن ،نا  ) 9غويانا،
راالي  ) 10رب ،راسلت ،بهت ) 11
بادلت ،مالي  ) 12نرويها ،ابر.
عموديا:
 ) 1ط��راب��ل��س ال���غ���رب ) 2
رينوسا ،كوبان  ) 3فنان ،لومي،

در  ) 4مونته كارلو  ) 5بدل ،بهر،
نأتي  ) 6نوينا ،ان��اس  ) 7ان،
البند ،لما  ) 8لتونيا ،مرتا ) 9
عانس ،لينا ،ال  ) 10تيران ،لبيب
 ) 11دهش ،كسبناه  ) 12اوان،
هايتي.

 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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Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
سينجر .مدة العرض  144دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس سليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Neighbors 2: Sorority
Rising
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة سيث
روج� � ��ن م� ��ن اخ � � ��راج ن �ي �ك��والس
ستولر .م��دة ال�ع��رض  92دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،سينماسيتي،
ام�ب�ي��ر ،الس س��ال�ي�ن��اس ،فوكس،
غاالكسي).
Bastille Day
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ادري ��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
م��دة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة رون
آل��ن من اخ��راج بين ستاسن .مدة
ال� �ع ��رض  90دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ازابيل
ك��ار باتريك برويل من اخ��راج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،

