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تتمات  /ت�سلية
«داع�ش» يتجه �شرق ًا ( ...تتمة �ص)9

حامية م�ست�شفى ( ...تتمة �ص)9
واستهدفت ال��غ��ارات م��واق��ع قتالية لتنظيم
«داعش» وعربات مدرعة وأخرى مجهزة فنياً.
وأوض��ح المتحدث أن التحالف زاد دعمه في
الرمادي تلبية لنداء قوات األمن العراقية.
وأك��د علي أكبر والي��ت��ي مستشار الزعيم
اإليراني األعلى بدوره ،استعداد بالده لمواجهة
مسلحي «داعش» وتحرير مدينة الرمادي من
سيطرة التنظيم.
وص��رح واليتي ب��أن طهران ستوافق على
مساعدة الحكومة العراقية لمواجهة «داعش»،
إذا ما توجهت الحكومة بطلب إلى إيران في شكل
رسمي.

«الناتو» سيد ّرب الجيش العراقي

ق��ال ألكسندر فيرشبو نائب األمين العام
لحلف «الناتو» إن وزراء خارجية دول الحلف
سيتخذون ق���رارا ً ح��ول تقديم المساعدة في
تدريب ق��وات األم��ن العراقية وإع���ادة هيكلة
القطاع الدفاعي في العراق.
وأضاف فيرشبو امس أنه يأمل في أن يتخذ
«الناتو» ق��رارا ً بهذا الشأن ،وح��ول المجاالت
التي يمكن للحلف المساهمة فيها لمحاربة
«داعش» خالل لقاء وزراء خارجية دول الحلف
في بروكسيل أواخر حزيران.
وك����ان األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ـ»ال��ن��ات��و» ينس
ستولتنبرغ قال في وقت سابق إن الحلف تلقى
طلبا ً من بغداد للمساعدة في تعزيز القدرات
الدفاعية للعراق.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف ينوي على
وجه الخصوص تقديم المساعدة في هذا المجال
لدول التحالف في حربها مع «داعش».

نزوح  8000شخص

عن تصفية «ق��ي��ادي كبير» وأث��م��رت «مكسبا ً
استخباراتيا ً مهماً» .تجدر اإلش���ارة إل��ى أن
مسؤولين أميركيين أعلنوا األسبوع الماضي
عن مقتل أبو سياف الذي وصفوه بأنه قيادي
كبير بتنظيم «الدولة اإلسالمية».
وتابع كيري قائالً «باإلضافة إلى هذا أمكن
تقليص اتصاالتهم وتمويلهم وآلياتهم المالية
وتقليص تحركاتهم بدرجة كبيرة».
وفي السياق ذاته قالت أليسا سميث المتحدثة
باسم وزارة الدفاع األميركية إن التحالف بقيادة
بالدها سيدعم القوات العراقية في حال سقطت
مدينة الرمادي في يدي تنظيم «داعش» الستردادها
ف��ي م��ا بعد .وأض��اف��ت سميث أول م��ن أم��س أن
«داع��ش» حقق تفوقا ً قتاليا ً في المدينة الواقعة
غرب العراق ،وأن «الرمادي كانت محل صراع منذ
الصيف الماضي وأصبح للتنظيم التفوق اآلن».
وأك��دت أن خسارة الرمادي ال تعني تحول
الكفة لمصلحة التنظيم في العراق لكن هذا على
حد قولها سيمنحه «انتصارا ً دعائياً ».وقالت إن
الواليات المتحدة تواصل تزويد بغداد بالدعم
الجوي والمشورة.

سير العمليات ضد «داعش»

إلى ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي جون
كيري إن سقوط مدينة الرمادي بأيدي مسلحي
«داعش» لن يؤثر على سير العملية العسكرية
ضد التنظيم في شكل عام.
وق��ال كيري في مؤتمر صحافي عقده في
سيول أمس «أنا على يقين من أن هذا الوضع
سيتغير م��ع إع���ادة انتشار ال��ق��وات وبمرور
األي��ام في األسابيع المقبلة .وف��ي شكل عام
إنهم (مسلحي «داعش») اضطروا للتراجع...
أنا واث��ق تماما ً من أن هذا سيتغير في األيام
المقبلة».
وذك���ر ب��أن��ه ق��د أك��د م����رارا ً أن ال��ح��رب ضد
«داعش» ستكون طويلة األمد وصعبة ،ال سيما
في محافظة األنبار ،حيث تبقى مواقع قوات
األمن العراقية ضعيفة.
وأع��اد ال��وزي��ر إل��ى األذه���ان أن غ��ارة شنها
التحالف الدولي على سورية مؤخرا ً أسفرت

مجزرة ضد المدنيين

وصرح نائب رئيس مجلس محافظة األنبار
فالح العيساوي من جهته ،األحد ،بأن تنظيم
«داع����ش» قتل  503أش��خ��اص خ�لال األي��ام
الماضية.
وأعرب نائب رئيس المحافظة عن قلقه إزاء
الوضع الحالي بمدينة الرمادي خصوصا ً أن
التنظيم قتل  503أشخاص منذ سيطرته على
أغلب أجزاء المحافظة.
كما طالب العيساوي الحكومة المركزية في
بغداد ،بإرسال المزيد من القوات لتجاوز األزمة،
مشيرا ً إل��ى وج��ود حاجة ملحة إل��ى اإلسناد
الجوي من قوات التحالف الذي تقوده الواليات
المتحدة».

التحالف ينفذ  19غارة

وفي السياق ،أعلن متحدث باسم التحالف
ال��دول��ي ال��ذي تقوده ال��والي��ات المتحدة ضد
«داعش» شن قوات التحالف  19غارة جوية في
محيط مدينة الرمادي خالل  72ساعة الماضية،

�آل �سعود ( ...تتمة �ص)9

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح ما ال
يقل عن  8000شخص من مدينة الرمادي مركز
محافظة األنبار غرب العراق ،ج��راء المعارك
الدائرة بين القوات العراقية وتنظيم «داعش».
وقالت المنظمة إن أعداد النازحين في تزايد،
وسجل نحو ألف و 300عائلة أي قرابة  7آالف
و 776شخصا ً نزحوا على مدى يومين ،منذ بدء
تنظيم «داع��ش» هجوما ً واسعا ً على المدينة
مساء الخميس ،وتمكنه من السيطرة على مناطق
إضافية وسط المدينة التي كانوا يسيطرون على
أجزاء منها منذ مطلع عام .2014
وأش��ارت المنظمة إلى أن النازحين انتقلوا
إلى بلدة عامرية الفلوجة شرق الرمادي ،لكنهم
منعوا من عبور جسر على نهر الفرات لدخول
بغداد.
وهي المرة الثانية خالل أسابيع تسجل فيها
موجة نزوح واسعة من الرمادي ،بعدما نزح
قرابة  113ألف شخص منها في النصف األول
من شهر نيسان ،اثر هجوم سابق للتنظيم على
أحياء في المدينة.
وت��ق��ول المنظمة إن ع��دد النازحين داخ��ل
العراق تجاوز عتبة  2.8مليون شخص منذ
مطلع  ،2014بخاصة مع تقدم التنظيم في
مناطق عدة شمال البالد وغربها.

وكان الموضوع السوري قد طرح خالل الزيارة األخيرة
لوزير الخارجية األميركي جون كيري إلى روسيا ،حيث
أعلن األخير عقب لقاءاته في سوتشي مع الرئيس فالديمير
بوتين ونظيره الروسي سيرغي الف��روف عن اتفاقه مع
الفروف على «دراسة مفاهيم محددة» لتسوية الوضع في
سورية وكذلك «االستمرار في هذا الحوار خالل األسابيع
المقبلة بطريقة فعالة أكثر».
وتبقى موسكو أحد أهم المشاركين الدوليين في
جهود تسوية األزمة السورية ،إذ شهدت منذ بداية العام
لقاءين بين ممثلي المعارضة وآخرين عن الحكومة
السورية ،أعقبهما تبني وثيقة «منتدى موسكو» التي
سجلت مواقف الطرفين من مسائل مبدئية عدة لتسوية
األزمة.
وص��رح ميخائيل بوغدانوف ،نائب وزي��ر الخارجية
الروسي من جهته ،أن اللقاءات التشاورية التي استضافتها
موسكو في كانون الثاني وفي نيسان الماضيين تأتي
في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى اإلعداد لمؤتمر
«جنيف »-3بتمثيل واسع.
الى ذلك ،استقبل الرئيس السوري بشار األسد أمس
رستم قاسمي رئيس لجنة تنمية العالقات االقتصادية
االيرانية السورية والوفد المرافق له.
وجرى خالل اللقاء بحث ما تم إنجازه مؤخرا ً في مجال
العالقات االقتصادية بين سورية وإيران والخطوات التي
يجري تنفيذها لتمتين هذه العالقات حيث تم التأكيد على
أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون االقتصادي
واالرتقاء به في مختلف القطاعات الحيوية واالستثمارية
والتجارية.
وأكد قاسمي أن الجمهورية اإلسالمية لن تدخر أي جهد
في المجال االقتصادي يمكن السوريين من تعزيز قوتهم
وثباتهم وأن القيادة اإليرانية حريصة على التنسيق الدائم
مع دمشق لتحقيق الرؤى االقتصادية المشتركة التي تعزز
عالقات الشعبين األخوية.
وش����دد ال��رئ��ي��س األس����د ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور ال��ل��ج��ان
االختصاصية والفرق الفنية في استكمال تنفيذ الخطط
االقتصادية والمشاريع االستثمارية التي نصت عليها
االتفاقات الموقعة بين الحكومتين السورية واإليرانية
في شهر آذار الماضي ،الفتا ً إلى أن الظروف والمتطلبات
االقتصادية للبلدين هي المعيار األساسي في تحديد

العدوان ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9

�أوباما وال�سالح ( ...تتمة �ص)9

اليمني في  21من الشهر الجاري برعاية االمم المتحدة ،حيث
كان االيرانيون وعلى أعلى المستويات هددوا أنهم لن يسمحوا
بأي مس بهذه السفينة وأرسلوا سفنا ً حربية لمرافقتها دعما ً
لموقفهم هذا ،حيث حذرت وزارة الدفاع االيرانية في بيان لها
يوم  14من أيار من عرقلة مسار ارسال المساعدات االيرانية
الى اليمن ،مؤكدة ان السعودية والواليات المتحدة تتحمالن
مسؤولية تداعيات اية خطورة استفزازية في مسار ايصال
المساعدات االيرانية .فما على االط��راف المعنية إال أن تأخذ
هذه التهديدات بجدية اذا ارادت تجنب الحرب ،فااليرانيون
ليسوا الحوثيين وال الرئيس علي عبد الله صالح وقواته ،وما
قامت به السعودية بحصار الموانئ اليمنية وإغالقها في وجه
المساعدات االنسانية ليس تصرفا ً حكيماً ،وربما كانت تحاول
استفزاز ايران التي لديها دور ايجابي يمكن ان تلعبه من اجل
انهاء األزمة في اليمن وهذا ما أكده المتحدث باسم االمين العام
لالمم المتحدة استيفان دوغريك مؤكدا ً ان رسالتنا واضحة الى
السعودية ومفادها وقف العنف.
فمع ان��ت��ه��اء المهلة االن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي خصصت لتمرير
المساعدات الغذائية ومع توجه االنظار في الساعات القليلة
المقبلة للحظات وص��ول سفينة المساعدات االيرانية التي
يتنظرها الشعب اليمني وما ستحمله الساعات المقبلة بعد
انتهاء م��دة الهدنة وس��ط جو من التفاءل حيال المساعي
المبذولة من قبل جهات متعددة كايران واالمم المتحدة في وقف
العدوان السعودي على اليمن ،يبقى السؤال هل في المقبل من
األيام سنشهد اعالن هزيمة السعودية ووقفها القصف الجوي
نهائيا ً ضد الشعب اليمني.

ناديا شحادة وفاديا مطر

كل هذا الكالم والتهديد والوعيد بالتدخل العسكري والحملة
الغربية قابلها هجوم روسي مستمر ،فموسكو لم تقبل بذريعة
السالح الكيماوي لغزو دمشق فقد أكد وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف عدم اللعب بهذا الموضع كونه خطرا ً جداً.
واعتبر أن الطلب من األمين العام والمستند الى حدث دخل
عالم النسيان منذ ذلك الوقت ،يذكر بالمحاوالت التي ترمي
الى ان تتكرر في سورية ممارسة مماثلة لتلك التي حصلت
في العراق عندما بدأت عمليات البحث عن أسلحة دمار شامل
ففي  8من أيلول عام  2013تم اإلعالن عن المبادرة الروسية
التي تضمنت الكشف عن مقرات تخزين وإنتاج هذه األسلحة
وانضمام سورية لمعاهدة حظر األسلحة الكيماوية وتدمير هذه
األسلحة ،فجاءت هذه المبادرة لتنزع فتيل الحرب في المنطقة
وتحول دون وقوعها مبادرة أوقفت اندفاع واشنطن في مغامرة
غير محسوبة النتائج على المستويات كافة ،وجنحت باإلدارة
األميركية للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي.
فقد أعلن أوباما أن االقتراح الذي قدمته روسيا للعمل مع دمشق
لوضع اسلحتها الكيماوية تحت السيطرة الدولية ينطوي على
احتماالت ايجابية وبعد ذلك توصل وزيرا الخارجية الروسي
واألميركي إلى اتفاق لوضع السالح الكيماوي السوري تحت
الرقابة الدولية في  14من أيلول عام  .2013كما خفت حدة
كالم أوباما بالتدخل العسكري ،ودعا في خطابه أمام الدورة
الـ  68للجمعية العامة لألمم المتحدة في  24من أيلول 2013
الى تبني «قرار قوي» في مجلس األمن الدولي يضمن التزام
السلطات السورية بتعهداتها بوضع سالحها الكيماوي تحت
الرقابة الدولية وإتالفه الحقاً .وبعده في  27من أيلول وصف
أوباما االتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن تدمير السالح

قلق من م�شروع ( ...تتمة �ص)9
ووجه خالد رسالة للمسؤولين الفلسطينيين دعاهم
فيها الى عدم الترحيب أو إعطاء أي إشارة إيجابية في
شأن المشروع الفرنسي .وقال بلغة التأكيد« :هذا مشروع
ال يمكن قبوله» .مستغربا ً الحديث بلغة ناعمة عن مشروع
يمس في شكل جوهري بالمصالح والحقوق الوطنية
الفلسطينية االساسية .
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن
الثالثاء الماضي في تونس ان الفرنسيين يريدون ان

الكيماوي في سورية بأنه نصر للدبلوماسية األميركية وتم
االتفاق في مجلس األمن في  28من أيلول ،فقد أصدر قرارا ً
يلزم سورية على التخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه ال يهدد
باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق ،وذل��ك بعد أن أقرت
منظمة حظر األسلحة الكيماوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة
الكيماوية السورية.
واآلن مع التقدم الذي يحققه الجيش السوري والمقاومة في
القلمون وتكبيد اإلرهابيين خسائر كبيرة وبعد اليأس الذي
أص��اب واشنطن في حربها على سورية واالنتصارات التي
يحققها محور المقاومة بأكمله ،عادت العقالنية االميركية فقد
أعلن أوباما انه تم تدمير مخزون األسلحة الكيماوية السورية
بالكامل في البحر وتم تأكيد ذلك من قبل األمم المتحدة وروسيا
التي أعلنت في شباط الماضي على لسان نائب وزير الخارجية
الروسي غينادي غاتيلوف انتهاء أعمال تفكيك السالح الكيماوي
في سورية وأنه تم تدمير السالح وتنفيذ البرامج.
وعاد الحديث مجددا ً عن استخدام غاز الكلور في سورية،
فأكد أوباما اطالعه على تقارير حول استخدام غاز الكلور السام
في سورية ،وشدد على أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لوضع
نهاي ًة لها وأن سورية قامت بتدمير ترسانتها الكيماوية كاملة،
وأن هناك تقارير أكدت أن هناك بعض ما سماهم بالمعارضين
المتطرفين هم من قاموا باستخدام هذا السالح ،وبخاصة بعد
أن أخبرت الحكومة السورية منظمة حظر السالح الكيماوي في
منتصف كانون األول الماضي حول سيطرة إرهابيين من تنظيم
«داع��ش» على مواقع صناعية لحفظ م��واد الكلور وإمكانية
استخدام هذا السالح واتهام الحكومة السورية بذلك.

توفيق المحمود

�أبو ردينة ( ...تتمة �ص)9

يقدموا باسم الفلسطينيين مشروع قرار الى مجلس األمن
الدولي من دون ان يحدد مضمون المبادرة الفرنسية.
وكانت قالت فرنسا في شهر آذار الماضي أنها تخطط
للبدء في مشاورات على نص مشروع يضع اإلطار العام
إلنهاء أزم��ة «الشرق األوس���ط» ،في الوقت ال��ذي بدأت
نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس األمن ،في صوغ
مشروع قرار ،وأوضحت إنها تأمل بأن يعطي دفعة قوية
لعملية التسوية بين الفلسطينيين و«إسرائيل».

أول��وي��ات تنفيذ ه��ذه الخطط والمشاريع التي تحقق
المصالح المشتركة للشعبين.
ميدانياً ،تمكن الجيش السوري وبمساندة الطيران من
تنفيذ عملية واسعة استعاد بها منطقة العامرية جنوب
شرق تدمر من تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،وحصل على
تعزيزات الستعادة المواقع التي فقدها سابقاً.
كما عزز الجيش مواقعه في محيط تدمر بعد أن خاض
معارك شرسة ضد التنظيم اإلرهابي في المزارع الشمالية
والشرقية.
وفي ريف الالذقية ،سيطر الجيش مدعوما ً بالقوات
الرديفة على قرى الريانة وبيت عيوش والمزرعة والتالل
المحيطة بها في منطقة قسطل معاف بريف الالذقية
الشمالي ،حيث دم��ر الجيش خ�لال العملية تجمعات
التنظيمات المسلحة واستهدف عددا ً من آلياتهم.
وفي سياق متصل ،دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش
السوري والمسلحين في شمال تلة المسطومة وعلى
مشارف قرية فيلون في ريف إدلب.
في غضون ذل��ك ،شن الطيران السوري غ��ارات على
محيط المستشفى الوطني بجسر الشغور في ريف إدلب
ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين بحسب مصادر
الجيش.
وأعلن الجيش عن تنفيذ إعادة انتشار ناجحة بمحيط
المدينة ،بينما أكد قائد ميداني في الجيش أن عناصر
حامية المستشفى تمكنت من توسيع محيط وجودها من
داخل المبنى إلى محيط السور.
وأوضح أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف
الجيش ،بينما عملية الرصد تؤكد مقتل عدد من المسلحين
المتحصنين في األبنية بمحيط المستشفى.
وتشير المعلومات إل��ى أن الساعات ال��ـ  48المقبلة
ستشهد ت��ط��ورا ً ميدانيا ً على جبهة جسر الشغور مع
استمرار تدفق التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ،وتوسيع
الجيش سيطرته في محيط التالل الحاكمة التي سيطر
عليها في وقت سابق.
وفي القلمون ،سيطر الجيش السوري والمقاومة على
المنطقة المشرفة على أرض الكيشك بجرود عرسال،
ووصلوا إلى بركة الفختة الحدودية ،وسط قصف مدفعي
وصاروخي مكثف على تجمعات المسلحين في جرود
فليطا تمهيدا ً لتقدم وحدات المشاة.

إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها».
ونوه الى أن «هذه إشارات ستؤدي إلى حريق ال يمكن وقفه إسالميا ً وعربيا ً
ودولياً ،مطالبا ً الحكومة «اإلسرائيلية» بتحمل مسؤولياتها» ،مذكرا ً بأن «قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  29تشرين الثاني عام  2012حسم هذا
األمر باعتبار القدس الشرقية أرضا ً محتلة ،وبالتالي لم يعد لـ «إسرائيل» أية
حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية».
كما قال أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو تتزامن مع حديث لوزير آخر في
حكومة «اإلسرائيلية» بأن اليهود سيصلّون في الحرم القدسي الشريف.

وحاولت السعودية من خالل وثيقة الرياض تحسين
ش��روط التفاوض في مؤتمر جنيف المزمع عقده أواخر
الشهر الجاري ،وال سيما أن سقف مطالبها ارتفع في شكل
واضح من خالل التشديد على عودة الوضع في صعدة
الى ما قبل عام  2004وهو مطلب أقرب الى الخيال منه إلى
الواقع بناء على المعطيات الميدانية في اليمن.
من هنا يبدو أن المملكة تسعى ال��ى تسويق مؤتمر
الرياض كركيزة أساسية في أي مؤتمرات دولية الحقة
تهدف إلى تسوية األزمة في اليمن ،وتحقيق ما لم يتحقق
بالعمليات العسكرية عبر تلك المؤتمرات ،لذا حسمت
حركة انصار الله ،خياراتها ،معتبرة أن أي مؤتمرات ال
تضمن حقوق الشعب وتحبط المخططات السعودية هي
فاشلة.
في غضون ذلك ،أكدت األحزاب اليمنية و«أنصار الله» أن
«ما يسمى بمؤتمر الرياض ال يمثل الشعب اليمني بأي شكل
من األشكال».
وك���ان م��ص��در م��س��ؤول ف��ي ح��رك��ة «أن��ص��ار ال��ل��ه» أكد
«استمرار الحركة في التعاطي بإيجابية مع أي دعوات
إيجابية وج��ادة من شأنها تمكين اليمنيين من توفير
متطلبات الشعب من غذاء ودواء».
وقال المصدر نفسه إن «انصار الله» مع أي خطوات تعمل
على توفير كل المستلزمات واإلحتياجات وتم ّكن من إدخال
السفن واإلمدادات واإلغاثات اإلنسانية من دون إعاقة الى
اليمن .وشدد على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان على
اليمن وعلى رفع الحصار عن اليمنيين».

تواصل العدوان

مع انتهاء الهدنة التي أعلنها التحالف السعودي ش ّنت
طائراته سلسلة غارات على محافظة عدن طاولت مناطق
حي التواهي وص�لاح الدين ،والعريش وتل رأس مربط
وخور مكسر ومطار عدن الد ْولي .وطاولت الغارات أيضا ً
منطقة غور بمديرية غمر في محافظة صعدة في ظل تحليق
مك ّثف لطائرات االستطالع.
كما أطلقت القوات السعودية عشرات الصواريخ وقذائف
الهاون على المناطق الحدودية وال سيما المالحيظ في
صعدة.
ُ
فرفض مسلحي «القاعدة «الموافقة على
من جهة اخرى،
توحيد القيادة العسكرية مع مقاتلي «الحراك الجنوبي»
والعمل تحت إمرتها في جبهة البريقة ،أشعل الخالف
بينهما.

وأعلنت «القاعدة « تلقيها األوامر من األمير مشددة على
رفضها تلقي أي أمر من غير أميرها.
ويقاتل عناصر «القاعدة» إلى جانب الموالين لهادي أو
من يطلقون على أنفسهم اسم المقاومة الجنوبية ويعانون
م��ن مشكلة تعدد األجنحة المتقاتلة ،وبالتالي تعدد
القيادات.
ويذكر أن مسلحي «القاعدة» يتمركزون في بعض أحياء
عدن ،حيث ساعدت المعارك الدائرة هناك على توفير بيئة
خصبة لعناصرها ،وللحراك الجنوبي الذي ينقسم الى
فصائل عدة ،ولكن وجود «القاعدة» و«الحراك» انحسر
حاليا ً بعد سيطرة الجيش اليمني على معظم المحافظة.

مساعدات إنسانية

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي أول من أمس طائرتان
من المفوضية السامية لالجئين تحمالن بعض المواد
اإلغاثية اإلنسانية.
وأف��اد موقع «المؤتمر نت» ان مصدرا ً مسؤوال ً بمطار
صنعاء الدولي أوضح أن هاتين الطائرتين تحمالن على
متنهما  48طنا ً من المواد اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية
للمتضررين جراء العدوان السعودي على اليمن.
كما وصلت ال��ى مطار صنعاء ال��دول��ي ام��س ،طائرة
من منظمة اطباء بال ح��دود .وق��ال المصدر المسؤول أن
الطائرة تحمل على متنها أطباء وبعض المساعدات الطبية
البسيطة.

صنعاء تتظاهر

إلى ذلك ،شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس تظاهرات
حاشدة هي األكبر منذ بدء العدوان السعودي على اليمن
تحت شعار «ف��ك الحصار وإع���ادة العالقين مسؤولية
أممية».
ورفع المشاركون الفتات تندد بالعدوان والحصار ومنع
وصول المساعدات اإلنسانية وانتهاك النظا ِم السعودي
لحقوق اإلنسان وقتله األبرياء وقصفه المناطق السكنية
واألسواق.
كما أك��د المشاركون أن من يتحاورون في الرياض
يتحاورون على حساب األطفال والنساء وهم ال يمثلون
أبناء الشعب اليمني ،كما أشاروا أن من يراهن على إذالل
الشعب اليمني هو خاسر ،وأنهم على أهبة االستعداد
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي
لمالحقة فلول
ِ
واالرهابيين في أي مكان.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة مصرية
2 .2ملك جبيل ،عاصمة جزر بليار
3 .3أعلى قمة في األردن ،يزيال األثر ،ضحك من دون إصدار
صوت
4 .4شديد الخصومة ،تجعله واليا ً على
5 .5يحبها ،عدم إهتمام
6 .6وجهي الحملة من كل جهة وصوب ،عملة عربية ،للنداء
7 .7جندي ،مرفأ في حضرموت
8 .8فتيات ،ظهر السفينة ،للنفي
9 .9مدينة إيطالية ،ضجر
1010صاح التيس ،سلسلة جبال في شمال الجزيرة اإليبرية
1111حادث مالسنة ،أوتوماتيكي ،سيدة
1212حيوان مفترس ،جسد ،ته ّذب

1 .1ممثل ومخرج ومؤلف سينمائي أميركي راحل
2 .2مصيف لبناني ،مدينة فلسطينية
3 .3متشابهان ،أليفات ،أمر عظيم
4 .4نرغب فيه ،نهر في الجحيم يكسب من يغطس في مياهه
مناعة ضد الجرح (ميثولوجيا)
5 .5أقصد المكان ،أهدم البناء ،نوبّخ
مست ،يصلحان البناء
ّ 6 .6
7 .7دكاكين ،تص ّوت من األلم
8 .8سهامها ،نستفسر من
9 .9متشابهان ،يفرح ،أقضي ليلتي
1010تقدم لها للزواج (عامية) ،طعم الحنظل
1111مدينة فرنسية ،عاصمة أميركية ،يقفل
1212نهر في ألمانيا ،للتفسير ،أد ّون
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،174638952 ،265749381
،496287513 ،938521674
،527913468 ،813465297
،749852136 ،681394725
352176849

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1السلفادور ،رر  ) 2وي،
يندم ،يتبع  ) 3رنمنا ،ياقوت 4
) وان ،نبال ،دين  ) 5حي ،رطبنا
 ) 6واترلو ،نانسي  ) 7ال ،ابتكار،

مد  ) 8يسمعن ،انبنا  ) 9ون ،امر،
وهني  ) 10نا ،انديانا  ) 11اربد،
ابن ،بره  ) 12يمددا ،اكتب.
عموديا:
 ) 1اوروغ��واي ،نار  ) 2لينا،
ال��س��وار  ) 3منحت ،م��ن ،بي ) 4

لين ،ي��راع ،ادم  ) 5فنان ،لبنان
 ) 6اد ،بروت ،مداد  ) 7دمياط،
كاريبا  ) 8البنان ،ان  ) 9ريق،
ناربون  ) 10تودان ،نهابك ) 11
ربتي ،سمان ،رت  ) 12رع ،نريد،
ينهب.

 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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The Age of Adaline
فيلم درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
(فوكس ،ABC ،سينماسيتي).
Mad Max: Fury Road
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
ه � � � ��اردي م� ��ن اخ � � � ��راج ج� ��ورج
ميللر .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Pitch Perfect 2
فيلم كوميدي بطولة بريتني
سنو من اخراج اليزابت بانكس.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،غاالكسي).
Avengers: Age of
Ultron
فيلم تشويق بطولة روبرت
دوني من اخراج جوس ويدون.
م� � ��دة ال�� �ع� ��رض  150دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Hot Pursuit
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة صوفا
فيرغارا من اخ��راج ان فليتشر.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Shes Funny That Way
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
أن� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج بيتر
ب ��وغ ��دان ��وف .م ��دة ال��ع��رض 93
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

