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تتمات  /ت�سلية
مقتل جنديين �سعوديين ( ...تتمة �ص)9

الم�شهد اليمني ( ...تتمة �ص)9

م�صر :االنتخابات ( ...تتمة �ص)9

القوانين مع مواد الدستور) قضت بوقف إجراء االنتخابات البرلمانية بسبب
بطالن قانون تقسيم الدوائر االنتخابية ،الذي قالت المحكمة إنه «شابه العوار
لعدم االلتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز  94مليون نسمة) ،ويخالف
مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».

انطالق برنامج ( ...تتمة �ص)9
وش ّنت الطائرات السعودية عشرين غارة على
وسط مدينة صعدة ومعسكرات األمن المركزيّ
والنجدة ومنطقة القصر الجمهوريّ  .ما ادى إلى
استشهاد ستة وتسعين شخصاً ،وإصابة نحو
ثالثمئة في غارات طائرات التحالف على صنعاء
وبكيل المير والحديدة وذمار وتعز.
وأعلنت وزارة الصحة اليمنيّة سقوط خمسة
واربعين شهيدا ً في الغارات على صنعاء وحدها،
ومن بين الضحايا الذين سقطوا من ج ّراء الغارات
السعودية عدد كبير من النساء واالطفال.
وك��ان الجيش اليمني مدعوما ً م��ن اللجان
الشعبية أحرز تقدّما ً كبيرا ً في مأرب وسط البالد،
ووصل إلى المستشفى المركزي في المدينة ،كما
تابع تقدّمه في عدن وحقق تقدما ً ميدانيا ً واسعا ً
بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين التكفيريين.
وأفادت مصادر ميدانية عن معارك محتدمة
يخوضها الجيش اليمني على محاور البريقة

وصالح الدين والوعر جنوب اليمن ،مؤكدة أن
الجيش وبمؤازرة اللجان الشعبية أ ّمن منطقة
بئر أحمد بالكامل في عدن.
م��ن جهة أخ���رى ،قتل ج��ن��ديّ��ان سعوديّان
وأصيب خمسة آخرون من ق ّوات حرس الحدود
إثر سقوط قذائف أطلقت من األراض��ي اليمنيّة
على أحد المواقع الحدودية المتقدّمة بالظهران
وفق بيان وزارة الداخلية السعودية.
وعرضت قناة «المسيرة» اليمنية مشاهد
تظهر اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية
معسكري «تويلق» والـ»إم بي سي» السعوديين
في منطقة جيزان.
وأظهرت الصور الموزعة عملية رصد الجنود
السعوديين داخل نقاطهم ومن ثم البدء بهجوم
ن��اري كثيف على الموقع ْين ،كما تظهر الصور
احتراق بعض اآلليات العسكرية السعودية.
وتوعد أحمد عسيري المتحدث باسم تحالف

العدوان على اليمن بالرد و «تدفيعهم (اليمنيين)
الثمن» وذل��ك مع تكرار قصف الجيش اليمني
لمناطق جنوب السعودية وخصوصا ً نجران.
وفي عدن أق ّرت وسائل إعالم مقربة من الرئيس
المستقيل والفار عبد ربه منصور هادي بمقتل 16
مسلحا ً جراء اشتباكات وقصف شنته اللجان
الشعبية في المدينة.
كما استهدفت طائرات العدوان السعودي
ع��ص��را ً مبنى رئ��اس��ة جامعة ع��دن ف��ي اليمن
بغارتين وخ��ور مكسر وكريتر بسلسلة من
الغارات ،وأغارت أكثر من  20مرة على المجمع
الحكومي والسوق المركزية وأحد المساجد في
مديرية المالحيظ في محافظة صعدة اليمنية.
وأعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد ستة
وتسعين شخصاً ،وإصابة نحو ثالثمئة آخرين
ف��ي غ���ارات ط��ائ��رات ال��ع��دوان ال��س��ع��وديّ على
صنعاء وبكيل المير والحديدة وذمار وتعز.

�صحف �أميركية :ال�سعودية تواجه
انتقادات متزايدة ب�سبب اليمن

طائرة م�ساعدات رو�سية

من  1600شخص من بينهم أطفال ونساء ،وفقا ً ألرقام
األمم المتحدة؟
وتؤكد الصحيفة أنه عسكريا ً لم تحقق السعودية
أهدافها من الحرب على اليمن ،ومع ذلك ،فمن أجل فهم
المنطق خلف هذا التدخل ،يجب النظر إلى إجراءات المملكة
في سياق أوسع يشمل األهداف المحلية واإلقليمية ،ومن
هذا المنظور ،يتبين أن التوغل العسكري في اليمن جاء
بسبب المصالح السعودية ،بعيدا ً عن النتيجة التي
حققها هذا التوغل حتى اآلن.
وتوضح المصادر أن «عاصفة الحزم» التي بدأتها
السعودية في  26آذار الماضي واتبعتها بأخرى تحت
مسمى «إع��ادة األمل» كان لها هدفان معلنان ،هما دعم
ما أسمته الرياض بالحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه
منصور هادي ،ومواجهة الحوثيين ،ولكن هناك هدفين
آخرين هما بمثابة المحركات الحقيقية للحرب ضد
اليمن ،هما ،السياسية الداخلية والخارجية التي تتبعها
الرياض منذ االنتفاضات العربية وأح��داث ما يسمى
بالربيع العربي التي اندلعت عام  2011الماضي ،حيث
ترغب السعودية في ضمان االستقرار وسحق الحركات
المناهضة في منطقة الشرق األوسط ،خصوصا ً تلك التي
ترى أنها تشكل خطرا ً على استقرارها.
«هافينغتون بوست» من جانبها ،كانت قد تحدثت
عن الدوافع الحقيقة للسعودية في اليمن ،وفي سياق
تقريرها أوردت ثالثة دوافع ذكرها السعوديين علنا ً وهي:
عودة هادي رئيسا ً لليمن ،سحق حركة الحوثيين ،والحد
من النفوذ اإليراني في البالد.
وعلقت الصحيفة أنه بعد شهر ونصف من الضربات
الجوية لم تستطع السعودية استعادة هادي ولم تهزم
الحوثيين.

ق��ال��ت صحيفة «ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» األم��ي��رك��ي��ة إن
السعوديين يواجهون انتقادات متزايدة بسبب حصار
اليمن ،فضالً عن الغارات الجوية التي تسببت في مقتل
المدنيين ،وقد تم اقتراح هدنة في األسبوع الماضي لمدة
خمسة أي��ام لوقف إط�لاق النار ،هذا ما تقوله صحيفة
«ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» األميركية وغ��ي��ره��ا م��ن الصحف
األجنبية.
فما زالت األزمة اليمنية تشغل اهتمام معظم وسائل
اإلعالم سواء كانت العربية أو الغربية ،ال سيما أن وتيرة
األحداث تتسارع في شكل الفت هناك ،فضالً عن تطورات
األوضاع اإلنسانية وتزايد معاناة المدنيين كلما استمر
القصف الجوي ال��ذي تنفذه دول التحالف العشري
باألراضي اليمنية.
وفي هذا السياق ،تقول صحيفة «واشنطن بوست»
األميركية ،إنه على رغم اتفاق وقف إطالق النار األخير
ال��ذي جاء ضمن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا ً
بسبب الوضع اإلنساني المتأزم في اليمن ،ونتيجة
للعملية العسكرية التي تقودها السعودية على البالد
حيث دخلت شهرها الثاني ،إال أنه ال يوجد نهاية لهذه
الحرب تلوح في األفق حتى اآلن ،كما أنه ال توجد مؤشرات
تدعم الخيار التفاوضي الدبلوماسي ،السيما أن الرياض
لم تحقق أي إنجاز يمكن أن تستند إليه وتنطلق نحو
التفاوض السياسي.
وتضيف الصحيفة أن اليمن المدمر فعليا ً تتعمق
انقساماته ،وسط سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين،
والالجئين الذين فروا من عدم استقرار البالد والضربات
الجوية التي تقودها الرياض ضد اليمن ،خصوصا ً مع
استهداف البنى التحتية وتدمير العديد من المستشفيات
والمدارس بجانب منازل المواطنين ،حيث سقط ما يقرب

جاء ذلك في تصريح أدلى به امير عبداللهيان على هامش االجتماع
الـ 42لوزراء خارجية الدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي في
الكويت.
وك��ان وزي��ر الخارجية ال��س��وريّ وليد المعلم ر ّد على دع��وة نظيره
المخصصة لتدريب
التركي الطائرات األميركية إلى حماية المعسكرات
ّ
ّ
المعارضة ،محذرا ً من أنّ أيّ خرق لطائرات غير سورية لألجواء هو عدوان
يستدعي الردّ.
الى ذلك ،أضاف االتحاد االوروبي مسؤوال ً عسكريا ً سوريا ً رفيعا ً إلى
قائمة العقوبات الخاصة باالتحاد أمس مع تمديده االجراءات ضد مؤيدي
الرئيس بشار األسد لعام آخر.
وق��ررت حكومات االتحاد األوروب��ي مد العقوبات عاما ً آخر وإضافة
شخص إل��ى القائمة وه��و مسؤول عسكري رفيع يتهمه االتحاد بأنه
«مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف
دمشق» ،بحسب بيان االتحاد.
وسيكون المسؤول معرضا ً لتجميد األص��ول وحظر على السفر الى
االتحاد االوروب��ي لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في
الصحيفة الرسمية لالتحاد يوم الجمعة.

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية أمس طائرة شحن
جديدة ستنقل إلى سورية نحو  22طنا ً من المساعدات
وستجلي حوالى  90من المواطنين الروس واألجانب
من هذا البلد.
وأف��اد المكتب اإلع�لام��ي التابع ل���وزارة الطوارئ
الروسية الخميس  28أيار ،بأن «طائرة من نوع «إيل-
 »76أقلعت من مطار رامينسكويه بضواحي موسكو
في الساعة التاسعة بتوقيت موسكو متوجهة إلى
الالذقية وعلى متنها أكثر من  21,5طن من المساعدات
اإلنسانية» ،مشيرا ً إلى أن المساعدات تشمل مختلف

األغذية والمستلزمات األولية.
وأضاف أن الطائرة ستجلي من سورية حوالى 90
من مواطني روسيا وغيرها من رابطة الدول المستقلة
أرادوا مغادرة البالد بسبب تصعيد القتال هناك.
تجدر اإلشارة إلى أن طائرات تابعة لوزارة الطوارئ
الروسية نقلت إل��ى س��وري��ة ف��ي السنوات األخيرة
أكثر من  530طنا ً من المساعدات اإلنسانية وقامت
بإجالء أكثر من  1100من مواطني روسيا وأوكرانيا
وبيالروس وغيرها من بلدان رابطة الدول المستقلة
من هذا البلد.

ووسط الوضع المأسوي الكارثي الذي بات الشعب اليمني يعانيه بسبب
الحصار المفروض عليه من السعودية والدول المتحالفة معه ال تزال طائرات
آل سعود ترتكب سيل من المجازر واالنتهاكات بحق أبناء اليمن ،وآخرها
مجزرة األمس حيث شنت الطائرات السعودية عشرين غارة على وسط مدينة
صعدة ومعسكرات األمن المركزي والنجدة ومنطقة القصر الجمهوري ما أدى
الى استشهاد ستة وتسعين شخصا ً وأصيب نحو ثالثمئة جراء تلك الغارات،
وكانت وزارة الصحة اليمينة أعلنت في  27ايار عن سقوط خمسة واربعين
شهيدا ً في الغارات على صنعاء وحدها ومن بين الشهداء عدد كبير من النساء
واالطفال.
المشهد اليمني اآلن يوضح أن اليمن خسر الكثير من أبنائه ودمرت بناه
التحتية في المجاالت كافة ولكن المتمعن للعمق الحوثي يعرف انه بدأ الوقت
للرد المباشر على العمق السعودي من قبل المقاومة الوطنية اليمنية والجيش
والقبائل إليالم آل سعود ،فها هي القبائل بالتعاون مع الجيش وبمساندة
اللجان الشعبية تتقدم في الداخل السعودي وتقتحم موقع المخروق الحدودي
في ظل تراجع القوات السعودية اكثر من عشرين كيلومترا ً عن الحدود بين
اليمن والسعودية ،و ُقتل جنديان سعوديان وأصيب  5آخ��رون من قوات
حرس الحدود اثر سقوط قذائف اطلقت من االراضي اليمينة في منطقة عسير
الحدودية وأكد ذلك بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية في  27أيار من
العام الحالي.

ناديا شحادة

الجوالني مرمى ( ...تتمة �ص)9
«جبهة النصرة» التي تبحث عن دور فاعل بين الكيانات اإلرهابية رأت أن زوال
نظام األسد سيؤدي الى زوال حزب الله ،وطالبت القوى السياسية في لبنان أن
تشارك «الثوار» في إسقاط النظام السوري وحزب الله ،ما يؤكد أن معركته األم
مع المقاومة وأن حليفه األساس هو العدوان والدمار واإلرهاب الرافض للحلول
السياسية من جهة ،ويفشل الرهانات القطرية  -السعودية بتلميع «النصرة»
كفصيل سياسي وعسكري من جهة أخرى ،في ظل تركيز الجوالني على الجانب
الشرعي ما يثبت هواه القاعدي ،فانتقال التهديد منذ سنوات من معركة دمشق
واستحضارها اليوم بمعركة دمشق الكبرى ما هي اال التفاف سياسي وخلط
لألوراق أمالً بتعويم «النصرة» كبديل لـ«داعش» يمكن التفاوض معه وإدخاله
في الحياة السياسية توازيا ً مع جنيف ،إال أن غياب الجوالني عن الظهور العلني
في اللقاء وظهره للكاميرا يتنافى مع ادعاءاته السعي للوصول الى دمشق
سيّما في ظل إفصاح مواقع جهادية تأكيدها أن طيران «التحالف الدولي» الذي
استهدف مقرا ً لـ«جبهة النصرة» منذ أيام كان هدفه الرئيسي «الجوالني» ،وطاقم
«الجزيرة» الذي أجرى اللقاء بعد وصول معلومات عن مكان وزمان المقابلة
لألميركيين لتكون الرسالة أنت في أعيننا من دون أن تتجاوزنا.

لمى خير الله

تعزيز التن�سيق ( ...تتمة �ص)9
هذا التحالف الذي أكد فشله في إيقاف التنظيم وتمدده في سورية والعراق فأكد
وزير الخارجية وليد المعلم خالل مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية األرميني
أن سورية لم تكن في لحظة من اللحظات تعول على غارات التحالف ومن يعول
عليه يعيش في أوهام.
فالخطوط الحمر التي وضعتها أميركا التي تقود التحالف الدولي لمحاربة
«داعش» أمام حكومات المنطقة للتعاون مع الحكومة السورية بشأن المجموعات
االرهابية التي تنتقل إلى سورية أثارت العديد من التساؤالت حول النوايا الحقيقة
ألميركا في محاربتها «داعش» فمن غير المقبول ال عسكريا ً وال أمنيا ً أن تتم محاربة
التنظيم من دون أن يكون هناك تنسيق أمني وعسكري بين هذه الدول وسورية
التي تمتلك كل المعلومات عن هذا التنظيم الذي يقوم بمد المجموعات التابعة له
في البلدان االخرى بالمقاتلين والسالح وكل انواع الدعم.
فقد ايقنا ،من سورية والعراق ،إن الواليات المتحدة غير جادة في محاربة
االرهاب بخاصة أن «داعش» هي صناعة غربية من أجل ايجاد ممر للتدخل في
الشؤون الداخلية للدول العربية فلم تفلح االستراتيجية االميركية لمواجهة
التنظيم ،بل على العكس ما زال هذا التنظيم يتوسع ويسيطر على االراضي فال
احد يستطيع ان ينكر مطلقا ً أن الواليات المتحدة هي التي أسست «القاعدة»
ومولتها وتحالفت معها من أجل التخلص من االتحاد السوفياتي بعدما فشلت في
تحقيق ذلك عسكريا ً وما زالت هذه التجربة الناجحة من وجهة النظر االميركية
قابلة للتطبيق في منطقة الشرق االوسط عبر خلق كيانات متطرفة لهدم وتفكيك
بنية الدول العربية لذلك طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من الحكومة
العراقية التنسيق في شكل أكبر ألن خطر تمدد تنظيم «داعش» الذي يواجهها
مثل سورية ،وأن سورية والعراق يواجهان عدوا ً واحدا ً ولكن التنسيق لم يصل
بمستوى الخطر الذي يواجهه البلدان ،وأن دمشق تريد تنسيقا ً أكبر مع بغداد
لمحاربة «داعش» الذي سيطر على مساحات كبيرة من األراضي في البلدين،
مضيفا ً أنّ البلدين أدركا ضرورة أن يقاتال معاً.
فالتنسيق بين الجيشين السوري والعراقي ومع المقاومة اللبنانية بدأ بالظهور
من خالل هزائم «داعش» في كوباني وديالى وتمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب
بالتعاون مع الجيش السوري من طرد عناصر تنظيم «داعش» من مدينة عين العرب
السورية بعد اكثر من أربعة اشهر من المعارك ،وفي  11آذار الماضي قامت وحدات
الحشد الشعبي ومقاتلو العشائر بقطع طريق اإلمداد بين الموصل واألنبار وصالح
الدين من جبهة ومن الناحية السورية قامت وحدات من مقاتلي عشائر دير الزور
مدعومة من الجيش السوري بمواجهة «داعش» إلحكام الطوق عليهم ولمنعها من
التنقل بين الجغرافيتين السورية والعراقية إذ إنّ التنسيق بين الجيشين العراقي
والسوري قائم بقوة على رغم التحذيرات األميركية للقيادة العراقية ،لتفادي هذا
التنسيق فهل سيتطور هذا التعاون في شكل أكبر لمواجهة «داعش»؟

توفيق المحمود

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ أميركي
2 .2عائلة ،جاوبي ،مرفأ هندي في غجرات
3 .3قرية لبنانية ،منخفض بين جبلين ،مادة قاتلة
4 .4مدينة مغربية ،تخت
5 .5حرف ابجدي مخفف ،جديد (باالجنبية) ،يشاهدون
6 .6تمايل على صوت الموسيقى ،نهر في غرب الهند ،ركيزة
7 .7اجلس برفقته ،شرب الماء
8 .8يابس الجلد او اليد ،يهبا
9 .9يرغب بنا ،حاكم
1010إضطرم ،تألفان ،للنفي
1111أوتوماتيكي ،لباس ،شريان في العنق
1212وبّخها ،ننظم

1 .1جزيرة يونانية شمال بحر إيجه
2 .2دولة عربية ،مدينة إيرانية
3 .3غلى القدر ،نقي ،قلب
4 .4شارع في بيروت ،ضربتيه بالسوط
5 .5أرجع الشيء ،ن ّمقا ،ضمير متصل
6 .6مدينة أميركية على المسيسيبي
7 .7ق��ادم ،ضحك من غير إص��دار ص��وت ،اإلل��ه القمر لدى
السومريين واآلشوريين
8 .8يقفل ،يطلوا باأللوان
9 .9دولة أوروبية ،دكان
1010عطف ورجع ،صف (باألجنبية) ،حصل على ،إله
1111ع ّزيناه ،يتبع
1212تعبر ،سرق ،أبو البشرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،341675982 ،579218364
،734961258 ،628349571
،182753649 ،956824137
،413597826 ،867132495
295486713

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اميل دوركهايم  ) 2ويال،
ابر ،بدن  ) 3غليليه ،هبل  ) 4سا،
البرتغال  ) 5تنك ،مأتم ،ليل ) 6
روسيا ،بالس  ) 7رانشي ،اقتل

 ) 8ندور ،رهنتيه  ) 9وسادتي،
وي ،اي  ) 10اي��ن ،نفس ،ندبت
 ) 11رن ،اب ،نبال  ) 12المانيا،
الك.
عموديا:
 ) 1اوغست رينوار  ) 2ميالنو،

دسينا  ) 3يلي ،كسروان  ) 4الال،
يارد ،ام  ) 5يلمان ،تنبأ  ) 6واهباً،
شريف  ) 7رب ،رتبيه ،سني ) 8
كرهتما ،نو ،با  ) 9بغ ،التينا 10
) ابل السقي ،دلل  ) 11يد ،لي،
تهاب  ) 12منح ،ليل ،يترك.

 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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Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب �ي �ن��وي �س��ت م� ��ن ارخ�� � ��اج دان
فوغيلمان .م��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة س ��ام
روكويل من اخراج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ميال
جوفوفيش من اخ��راج جايمس
م���اك ت �ي �غ��و .م���دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب� ��راج ،ك��ون �ك��ورد ،غاالكسي،
فوكس).
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( .ف�� ��وك�� ��س،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 س ��ال� �ي� �ن ��اس،
اب��راج ،سينماسيتي ،سينمال،
فوكس).

