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تتمات  /ت�سلية
في ذكرى النكبة ( ...تتمة �ص)9

العدوان يتوا�صل على اليمنيين خارق ًا الهدنة وحا�صداً مزيداً من الأرواح

طهران :ال�سعودية �ش ّوهت الإ�سالم
والحَ رمَان �أ�سيران بين يديها

وأضاف أن «قضية فلسطين لم تعد مختزلة بكونها قضية الجئين ،فالعالم
من أقصاه إلى أقصاه يعترف بقضية فلسطين قضية تحرر وطني ،وأن االحتالل
«اإلسرائيلي» وكل ممارسته مرفوضة ومدانة ومخالفة للقانون الدولي ،وأنه ال
شرعية لكل ما تقوم به «إسرائيل» من استيطان ،بما في ذلك القدس الشرقية
التي هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية التي احتلت عام  1967وهي
العاصمة األبدية والخالدة لدولتنا الفلسطينية المنشودة».
وق��ال إن الفعاليات الشعبية السلمية لمقاومة االحتالل ومستوطنيه
ستتواصل ،مضيفا ً أن مقاومة االحتالل تشمل تعريته وع��زل السياسات
«اإلسرائيلية» وإدانتها وتقديم المسؤولين عما يرتكب من جرائم للمحكمة
الجنائية الدولية ،وبخاصة في موضوعي االستيطان وما ارتكب من جرائم

أثناء العدوان على قطاع غزة.
وأعرب عباس عن فخر كل فلسطيني بما سيعلنه قداسة بابا الفاتيكان عن
تطويب راهبتين فلسطينيتين ،كأول قديستين في التاريخ المعاصر.
وجدد التأكيد على أن العودة للمفاوضات تتطلب ثالثة أمور أساس ،هي
وقف النشاطات االستيطانية ،وإطالق سراح األسرى وبخاصة الدفعة الرابعة
من أسرى ما قبل أوسلو ،ومفاوضات لمدة عام ينتج منها تحديد جدول زمني
إلنهاء االحتالل خالل مدة ال تتجاوز نهاية عام .2017
وجدد عباس العهد والقسم أنه ال تنازل عن ثوابتنا الوطنية وال مساومة
عليها ،و«ستبقى قضية إطالق سراح أسيراتنا وأسرانا البواسل همنا األول
وشغلنا الشاغل ،فهم الضمير الوطني ورمز التضحية والوحدة والصمود».

تون�س :مقتل � 4إرهابيين في محافظة الق�صرين
ق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
وزارة ال��دف��اع الوطني التونسية
ال��م��ق��دم بلحسن ال��وس�لات��ي ،إن
القوات التونسية قامت بتصفية
 4إره��اب��ي��ي��ن بجبل سمامة في
القصرين وأصابت آخرين إصابات
متفاوتة الخطورة.
ووق��ع��ت ف��ج��ر أول م��ن أم��س،
مواجهات بين القوات العسكرية
التونسية ،ومجموعة إرهابية
متحصنة بجبل سمامة في محافظة
ال��ق��ص��ري��ن وس���ط غ���رب ت��ون��س،
وأسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين
وإص���اب���ة ع���دد آخ����ر ،ب��إص��اب��ات
متفاوتة الخطورة ،من دون تسجيل
أي إصابات أو خسائر في صفوف
القوات التونسية.
وأك����د بلحسن ال��وس�لات��ي أن
ال��وح��دات العسكرية تمكنت من
سحب وتأمين جثتين من العناصر
اإلرهابية ،وجال قاضي التحقيق
العسكري في المكان عينه إلجراء
المعاينات الالزمة وكل ما يستوجب
القيام به قضائياًَ.
وأش���ار المتحدث باسم وزارة

ال��دف��اع أن��ه ق��د ت��م حجز معدات
إل��ك��ت��رون��ي��ة مختلفة وك��م��ي��ة من
المؤونة وتحطيم سيارة للمجموعة

اإلرهابية ،كانت تستخدمها لتأمين
تنقالتها بالمنطقة.
وأوض��ح الوسالتي أن عمليات

ق������ال ال����رئ����ي����س ال���م���ص���ري
عبدالفتاح السيسي إن��ه يتعين
وقف مد الجماعات اإلرهابية في
ليبيا بالمال وال��س�لاح م��ن أجل
توفير مناخ مالئم لتحقيق األمن
واالستقرار .
جاء ذلك خالل استقبال السيسي

مبعوث الرئيس التشادي محمد
صالح النظيف ،وبحضور وزير
الخارجية المصري سامح شكري.
وأش��ار المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية ع�لاء يوسف إل��ى أنه
«ت��م خ�لال اللقاء استعراض آخر
المستجدات ف��ي ش��أن األوض���اع

تنظيم «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
وف��ي ال��رم��ادي ،ق��ال مصدر أمني إن عناصر
«داعش» قتلوا  50من رجال الشرطة بعد سيطرتهم
على معظم أح��ي��اء ال��رم��ادي ،بما فيها مناطق
الجمعية والبوعلوان والثيلة و «شارع .»17
وف��ي السياق ذات���ه ،طالب مجلس محافظة
األنبار الحكومة العراقية إنقاذ الشرطة المحلية
والمدنيين المحاصرين في الرمادي ،والتي تشهد
معارك عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة
ب��ق��وات الحشد الشعبي والمسلحين م��ن أبناء
العشائر منذ قرابة عام.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قالت إن 133
ألف شخص على األقل نزحوا الشهر الماضي عن
الرمادي ،مركز محافظة األنبار ،إثر الهجمات التي

تعقب بقية عناصر المجموعة
وتطويق المنطقة ،ال تزال متواصلة
بالتنسيق مع قوات األمن الداخلي.

ال�سي�سي :لوقف مد الإرهابيين في ليبيا بالمال وال�سالح
ف��ي ليبيا ،ون���� َّوه السيسي إل��ى
انعكاسات تردي األوضاع األمنية
سلبا ً على منطقتي الشرق األوسط
والساحل األفريقي».
ون��ق��ل المتحدث ع��ن السيسي
تأكيده «على أهمية دعم مؤسسات
ال���دول���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة في

أكد خطيب جمعة طهران الموقت آية الله الشيخ
محمد علي موحدي كرماني ان السعودية شوهت
صورة االسالم ،مشيرا ً الى ان الحرمين الشريفين
باتا أسيرين بيد ه��ذه الحكومة الظالمة ويجب
تحريرهما.
وأشار آية الله كرماني الى قضية اليمن واعتبرها
قضية العالم االسالمي والمجتمع البشري .وقال:
«إن الجرائم البشعة في اليمن والتي تطاول الشعب
اليمني البريء والمظلوم ومن شأنها إبادة الجميع
تجري على يد حكومة تعتبر نفسها محور الدول
االسالمية و «خادمة الحرمين» األمر الذي ادى الى
تشويه صورة االسالم».
وشدد آية الله كرماني على ان الشعوب ترى
جرائم اليمن تجري على يد بلد يتشدق برفع لواء
الدفاع عن االسالم ويوصي شعبه بقراءة القرآن،
قائالً« :انهم يتخذون هذه المزاعم ذريعة إلراقة
دماء ابناء اليمن الذي يدافع عن كرامته االنسانية
وحقه في تقرير مصير بالده».
وأجرى مساعد وزير الخارجية االيراني للشؤون
العربية وشمال افريقيا ،حسين أميرعبداللهيان
محادثات هاتفية مع ممثل بوتين ومبعوث االمين
العام لالمم المتحدة ،حول ايصال المساعدات الى
الشعب اليمني.
وجرى خالل المحادثات الهاتفية بين عبداللهيان
وممثل بوتين لشؤون الشرق االوس��ط ميخائيل

بوغدانوف انتقاد العقبات التي تضعها السعودية
أمام سير ارسال المساعدات االنسانية لليمن.
وأش��ار عبداللهيان ال��ى ان��ه وعلى رغ��م جهود
االمم المتحدة فإن السعودية تنتهك بشدة االلتزام
بالهدنة وسير إرسال المساعدات االنسانية ودعا
الى بذل جهود أكبر من قبل االمم المتحدة وجميع
البلدان إلرس��ال المساعدات االنسانية الى اليمن
جوا ًَ عبر مطار صنعاء وبقية مطارات هذا البلد.
وانتقد بشدة الممارسات الخاطئة للسعودية،
واصفا ً الوضع االنساني في اليمن بانه كارثة
القرن االنسانية ،معتبرا ً اعالن السعودية وقف
اطالق النار بانه حركة استعراضية بحتة.
إلى ذلك ،واصلت السعودية خرقها الهدنة في
اليمن وتحصد المزيد من االرواح.
واكدت مصادر طبية يمنية الخميس ،استشهاد
 9مدنيين وإصابة آخرين في هجوم شنته مروحية
أباتشي سعودية على حافلة لنقل المسافرين
بمنطقة الصافية في مديرية الظاهر بمحافظة
صعدة.
ف��ي االث��ن��اء ،ق��ال��ت م��ص��ادر محلية بمحافظة
الحديدة إن حصيلة ضحايا الغارات السعودية
على مدينة زبيد يوم الثالثاء الماضي ،ارتفعت الى
 100شهيد إضافة إلى عشرات المصابين بينهم
حاالت حرجة.
وكان طيران الجيش السعودي شن أربع غارات

ال��ح��ك��وم��ة وال��ب��رل��م��ان المنتخب
والجيش الوطني» ،الفتا ً إل��ى أن
وق���ف إم�����دادات ال��م��ال وال��س�لاح
لـ«الجماعات اإلرهابية والمتطرفة
الموجودة في ليبيا» يتيح «المناخ
المالئم لتحقيق األمن واالستقرار
وعودة الدولة الليبية».

على أح��د األس���واق الشعبية المكتظة ف��ي زبيد
وذلك قبل ساعات من دخول الهدنة المؤقتة حيز
التنفيذ.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال المتحدث ب��اس��م ال��ق��وات
المسلحة اليمنية العميد شرف لقمان :إن العدوان
السعودي والقوات التابعة له في الداخل لم يلتزموا
بسريانِ الهدنة وقاموا بخرقها منذ اللحظات االولى
عبر استهداف وقصف مناطق متفرقة في أنحاء
اليمن.
وأشار الى ان القوات المسلحة واللجان الشعبية
وان��ص��ار ال��ل��ه ،التزموا بهذه الهدنة ،ال لضغط
خارجي ،ولكن امتثاال ً وتطبيقا ً لقوله سبحانه
وتعالى« :يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
ووفقا ً لالئتالف المدني لرصد جرائم العدوان
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى ال��ي��م��ن ،ي��ك��ون ع���دد الضحايا
والجرحى قد بلغ رقما ً مذهالً خالل  7أسابيع ،وذلك
لسقوط  6774شهيدا ً وجريحاً ،أي ما يقارب األلف
شخص كل أسبوع ،كما أكد االئتالف توثيقه لجرائم
الحرب واإلب��ادة التي ارتكبها العدوان السعودي
خالل  49يوماً.
على صعيد آخ��ر ،غ��ادر المبعوث األممي الى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ،العاصمة اليمنية
صنعاء بعد زيارة استغرقت يومين بحث خاللها
سبل التوصل الى حل سياسي مع االطراف اليمنية،
بنتائج الزيارة.
حيث أكد ولد الشيخ تفاؤله
ِ

شنها عناصر «داع��ش» على المناطق الخاضعة
لسيطرة القوات العراقية.
وفي سياق آخر ،أعلنت فاليري آموس ،مساعدة
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ،أن
عدد العراقيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية
تجاوز  8.2مليون شخص.
وف��ي جلسة عقدها مجلس األم��ن الدولي أول
من أمس ،أشارت آموس الى أن عدد المحتاجين
إلى هذه المساعدات ازداد خالل األشهر الخمسة
الماضية بنسبة  3ماليين ،بينهم حوالى 2.8
مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم جراء
اندالع النزاع المسلح في محافظة األنبار العراقية.
وذكرت مساعدة األمين العام أن األطفال يشكلون

نصف عدد المحتاجين إلى المساعدات اإلنسانية.
وأضافت أن فرار أع��داد كبيرة من السكان من
المناطق المشتعلة بالعنف ال ي��زال مستمراً،
موضحة أنه بحسب معلومات األمم المتحدة فإن
حوالى  120ألف شخص غادروا مدينة الرمادي
في األنبار خالل الشهر األخير فقط ،من دون أن
يستطيعوا وجود مالجئ لهم.
وذكرت المسؤولة اإلنسانية الدولية أن حوالى
 7ماليين عراقي محرمون من الوصول إلى خدمات
طبية وم��اء الشرب ،فيما يعاني  4.4مليون من
سكان البالد من النقص في المواد الغذائية ،إضافة
إلى تشريد مليون عراقي.

«كامب ديفيد»( ...تتمة �ص)9

القمة الأميركية ( ...تتمة �ص)9

الدولية التي تتحدث عن الخسائر والمعاناة الصعبة ألكثر من  25مليون يمني،
فكانت األزمة المينية الحاضر البارز في مجريات قمة كامب ديفيد ،حيث كان
من أولى نتائج تلك القمة تأكيد االتفاق على اهمية الشروع في عملية سياسية
سريعة في اليمن لدخول المنطقة في مرحلة جديدة تتحكم فيها التفاهمات
السياسية ،وقد أكد الرئيس األميركي في  13أيار على أنه ناقش مع ضيفيه
السعوديين وقف إطالق النار في اليمن مضيفا ً ان النقاش تناول إطالق عملية
سياسية تقود الى تشكيل حكومة يمنية جامعة وشرعية.
يؤكد المتابعون ان االدراة األميركية التي صرحت في أكثر من مرة بأن
عملية التوصل الى تسوية سياسية في اليمن تقودها األمم المتحدة ودعوة
كل من له نفوذ على الحوثيين الستغالل هذا النفوذ للدفع في مسار التسوية
السلمية ،تلك التسوية التي ستلقى مباركة من الجمهورية االسالمية اإليرانية
التي أصبحت ق��وى إقليمة كبرى وال أح��د يستطيع التنكر لذلك بما فيها
واشنطن ،فالسير بالتسويات السياسية ستشهد منطقة الشرق األوسط
مرحلة جديدة تحكمها التفاهمات حول قضايا المنطقة ،فواشنطن تسعى الى
توسيع عالقاتها وانهاء النزاعات بالمنطقة وهذا ما أكده باراك أوباما في 14
أيار من العام الحالي.
فما يؤكد عليه المتابعون أنه كما سعت واشنطن الى الحوار مع إيران حول
برنامجها النووي ،على دول الخليج السعي للحوار والتسويات السياسية
وخصوصا ً بعد ان أطلعت واشنطن الخليجيين على الجهود الدوليه التي تبذل
للتوصل الى اتفاق نووي مع ايران ،وان الواليات المتحدة سترحب بدعم دول
الخليج لالتفاق ،وجاء ذلك على لسان نائب مستشار األمن القومي األميركي
بن رودس ،فمع ذلك يطرح المتابعون السؤال هل ستسعى دول الخليج الى
الحوار مع إيران وتدرك قادة تلك الدول انه لم يعد من حل امامهم سوى تقبل
المرحلة المقبلة مع إيران القوة االقليمية العظمى ،وهل سنشهد سعي واشنطن
الى حل بقية أزمات منطقة الشرق األوسط على غرار الملف اليمني.

أنّ البيت األبيض لم يتحقق في شكل مستقل من تقارير جديدة عن استخدام
أسلحة كيماوية في سورية.
وأ ّكد رودز أنّ البيت األبيض منفتح على فكرة منح الشركاء من دول مجلس
التعاون الخليجي وضع حليف رئيسي من خارج حلف شمال األطلسي .فبعد
زوال رائحة الذريعة الكيماوية فاحت اليوم روائح أشد فتكا ً مما نراه اليوم
من رايات اإلرهاب األسود الداعشي ،فالذريعة القديمة الجديدة مرئية بالعين
المجردة وحجة الكيماوي تعود مجددا ً الى الواجهة السياسية لطرح الموضوع
امام احتماالت عملية عسكرية تقوم عبرها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة
بتعويم ومحاولة إع��ادة التوازن العسكري لما تسميه واشنطن «معارضة
معتدلة» أبرمت االتفاقات اإلقليمية من أجل تدريبها في معسكرات حدودية على
الحدود السورية تحت ذريعة محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،بعد الحشد
العسكري الذي أقدمت عليه أميركا في شهر آب من عام  2013بحجة نزع سالح
سورية الكيماوي والتي قامت سورية بتسليمه واإلنتهاء من عملية تسليمه
وفق تقارير أممية أعلنت فيها منظمة حظر األسلحة الكيماوية ،في  27تشرين
األول  2013أن سورية سلمت برنامجها لتدمير الترسانة الكيماوية في المهل
المحددة ،ولذلك عودة الملف الكيماوي السوري إلى طاولة قمة «كامب ديفيد»
يدل على أن ما هو فوق الطاولة يختلف عما هو تحتها بعد فشل حلفاء أميركا
و«إسرائيل» على المستوى السياسي والعسكري ليكون هذا المقال الجديد هو
رد اعتبار واستعادة لبعض ماء الوجه اإلقليمي التي أهدرته أنتصارات الجيش
العربي السوري في شكل متتابع ويتقدم بخطى واثقة على ضوء سطوع الحل
السياسي في  30حزيران المقبل وبدء إنشاء تربة صالحة لمؤتمر سوري
ـ سوري أخذت أيادي «دي مستورا» تنسج بداياتها ،فهل ما هو مطروح فوق
طاولة «كامب ديفيد» نفسه ما يُتلى تحتها من كالم مؤشراته تؤشر إلى نشوء
حلف «ناتو ـ عربي» جديد يشبه في شكله حلف األطلسي األميركي...؟

فاديا مطر

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1من مؤلفات األدي��ب اللبناني الراحل جبران ،ضمير
متصل
2 .2والية أميركية ،مدينة فرنسية ،من أوجه القمر
3 .3يداعب ،مدينة فرنسية
4 .4عاصفة بحرية ،مدينة كندية ،لحس
5 .5ألفتوا ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
6 .6من أيام األسبوع
7 .7كل نبات طيب الرائحة ،قطعنا
8 .8يغنج ،للتفسير ،شديد السواد
9 .9حرف أبجدي مخفف ،البارع ،صف (باألجنبية)
1010أهرما هرما ً ناعماً ،مثيل ،ماء جارية
1111تقال للرد باإليجاب ،يصوران
1212أفرحنا ،تتمنيا

1 .1أديب لبناني راحل
2 .2من الحمضيات ،يحامي عن
3 .3خالف ع ّزى ،ريف البحر ،مدينة فرنسية
4 .4قصدت للزيارة ،أوجاع
5 .5من مؤلفات الجاحظ ،أرخبيل في أوقيانيا
6 .6خاصتي ،طاف بالمكان ،أحد الوالدين ،حرف أبجدي
مخفف
7 .7غير المطبوخ ،مؤرخ يوناني عاش في االسكندرية
8 .8أضاءت ،هدّت البناء
9 .9ممر في جبل لبنان الغربي بين جبل الكنيسة وجبل
الباروك ،متشابهان
1010قلب ،خالف إشترينا ،نشي
1111سلّم باليد ،أطلب منه فعل األمر
1212النسوة ،دولة عربية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،264985317 ،175342698
،386714529
،839671452
،947526831
،521893746
،692437185
،458169273
713258964

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوهر الصقلي  ) 2ندافع،
عبادان  ) 3نعاند ،سد  ) 4انو ،وب،
دانت  ) 5ال فونتين ،ارس  ) 6عبرا،
ارن��ون  ) 7ري ،لمعت ،هسيس ) 8

يرميا ،باريس  ) 9نانب ،ال ،ني ) 10
نو ،يامرنا  ) 11ابل السقي ،نمد ) 12
مي ،ال ،تقاتله.
عموديا:
 ) 1جنة العريف ،ام  ) 2ود،
نابير ،نبي  ) 3هانوفر ،منول ) 4

رفع ،واليا ،ال  ) 5اعاون ،مانيال ) 6
نبتاع ،باس  ) 7صعد ،يرتب ،مقت 8
) قب ،دنن ،الريق  ) 9الما ،وهران 10
) يد ،نانسي ،انت  ) 11استر ،يسن،
ال  ) 12بند ،سوس ،يجده.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ� � � � �ل� � � ��اس م � � � ��ن اخ� � � � � ��راج
ج � � ��ان ب ��اب� �ت� �س� �ي ��ت ل� �ي ��ون� �ت ��ي.
م � � ��دة ال� � �ع � ��رض  95دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

