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تتمات  /ت�سلية
الفريج يتفقد ( ...تتمة �ص)9

وج��دد وزي��ر الدفاع السوري التأكيد على أن
تالحم الشعب مع الجيش والقيادة يشكل وحدة ال
تنفصم عراها في مواجهة األعداء وأن هذا التالحم
هو ال��ذي أفشل العدوان الصهيوني سابقا ً وهو
ال��ذي يرسم معالم النصر على االره��اب حاضرا ً
ومستقبالً.

ال��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر الداخلية السوري محمد
ابراهيم الشعار أهمية تعزيز التنسيق والتعاون
االس��ت��رات��ي��ج��ي بين س��وري��ة وإي����ران لمواجهة
التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة.
وأوض��ح الشعار لدى وصوله إلى طهران في
زيارة رسمية تستغرق يومين أن الهدف من الزيارة

يتمثل بتعزيز العالقات االستراتيجية بين البلدين
والتشاور وتعزيز التنسيق والتعاون االستراتيجي
بين وزارت���ي الداخلية والمؤسسات المعنية
وبخاصة في مجال مكافحة اإلره��اب والتطرف
والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب
اآلثار والمخدرات.

عملية نوعية ( ...تتمة �ص)9
واس��ت��ن��ك��ر ال���م���واط���ن���ون ه��ذه
االعتداءات وأشاروا إلى أن لها صلة
بما تقوم به السعودية من ع��دوان
على اليمن ،موجهين لها االتهام في
العمليات اإلرهابية األخ��ي��رة التي
شهدتها صنعاء.
وب��ات��ت األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة التي
تستهدف المساجد في اليمن تمثل
بحسب المراقبين وجها ً آخر من أوجه
العدوان على اليمن.
وف��ي ظل ه��ذه األعمال اإلرهابية
يواصل العدوان السعودي كل يوم
غاراته بكثافة مستهدفا ً المنشآت
المدنية والحيوية منها استهدافه
منطقة سحار بصعدة ومنطقة الحزم
في الجوف حيث أدت الهجمات إلى
سقوط مزيد من الضحايا.
وأك���دت م��ص��ادر عسكرية يمنية
ت��م� ّك��ن ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان
الشعبية من إلحاق خسائر كبيرة
ف��ي األرواح وال��ع��ت��اد ف��ي صفوف
الجيش السعودي بعد اقتحامهما
خمسة مواقع سعودية .في غضون
ذلك تشهد محافظة عدن والعاصمة

صنعاء ه��دوءا ً حذرا ً تقابله سلسلة
من الغارات العنيفة التي تستهدف
مناطق يمنية عدة.
وك��ان��ت خمسة م��واق��ع عسكرية
سعودية في مرمى قذائف الجيش
واللجان الشعبية بعدما تمكنا من
اقتحامهما والحاق خسائر كبيرة في
االرواح والعتاد في صفوف الجيش
السعودي.
ونفذت القوات اليمنية واللجان
الثورية عملية نوعية استهدفت موقع
المصفق التابع للجيش السعودي.
وتمكنت القوات اليمنية من اقتحام
الموقع في منطقة جيزان على الحدود
مع اليمن ،من جهات عدة وقتل جميع
عناصر الحامية الذين بقوا في الموقع
فيما فر الباقون.
كما نفذ عناصر الجيش واللجان
ال��ث��وري��ة ح��م��ل��ة تمشيط واس��ع��ة
للموقع ،واستهدفت القوات اليمنية
ب��ال��ص��واري��خ ال��م��ض��ادة ل��ل��دروع
وال���ق���ذائ���ف اآلل���ي���ات ال��ع��س��ك��ري��ة
السعودية المنتشرة في المنطقة .كما
قامت بتفجير برج المعاين العسكري

ا�ستمرار العدوان ( ...تتمة �ص)9

م�سار الأحداث ( ...تتمة �ص)9

حمزة الحسن الى انه لطالما تم التحذير من أن الفشل السعودي في العدوان
على اليمن سوف يرتد على الداخل السعودي فما يجري اآلن في اليمن يظهر ان
هناك هزيمة سياسية وأخالقية للنظام السعودي الذي بدأ منسوب القلق لديه
يتزايد نتيجة االنتصارات التي حققها الحوثيون على األرض ،وبات واضحا ً ان
التراجع الحوثي بما يمنح السعودية مخرجا ً يناسبها للخروج من المصيدة
اليمنية غير ممكن ،فالحوثيون
الذين رفضوا االع��ت��راف بمنصور ه��ادي حيث ك��ان أعلن عضو المجلس
السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي في  9آذار من العام الحالي ان
قرارات هادي فقدت شرعيتها النه لم يعد رئيسا ً لليمن ،بل أصبح بندا ً على
طاولة المفاوضات وأصبح قرار تحديد مصير اليمن بيد القوى السياسية ،فما
يؤكد عليه المتابع للشأن اليمني ان رفض الحوثيين االعتراف بهادي او ترك
المدن التي سيطروا عليها وتسليم سالحهم في ذروة الحرب ،من المستحيل ان
يقبلوا تلك الشروط وهم يحققون االنتصارات ،في ظل القصف الجوي المستمر،
فباتت المملكة تعيش مأزق يصعب الخروج منه ،وأصبح الصراع مرشحا ً
للتفاقم واالستدامة وارتكاب المزيد من المجازر بحق اليمنيين ،ليتكرر امامنا
المشهد «االسرائيلي» في حرب تموز  2006فمن خالل مقارنة سلوك وافعال
الجيشين ضد ضحاياهم ،يضع الكثير من أوجه الشبه بين النظامين امام أعين
المحللين الذين يؤكدون ان السعودية استخدمت في حربها على اليمن من
حيث االستراتيجية العسكرية ونوع الحرب ادوات تم استخدامها في النسخة
«االسرائيلية» من حرب الـ 33يوما ً ضد لبنان ،حيث سعت المملكة من خالل
ضرباتها الجوية الى تدمير البنية التحتية والبنية الدفاعية واالقتصادية
لليمن وهي االستراتيجية نفسها التي استخدمتها «اسرائيل» في حرب تموز،
ووصلت صواريخ المقاومة الى الداخل «اإلسرائيلي» وأصبح العديد من المدن
«االسرائيلية» في مرمى نيران المقاومة اللبنانية ،فلجأت «اسرائيل» الى
التصعيد وارتكاب العديد من المجازر بتكثيفها للغارات الجوية ،ليتم الضغط
عليها من دول صناع القرار في العالم اليقاف حربها على لبنان.
السعودية التي تستخدم المنطق «االسرائيلي» نفسه وهذا ما اكده سماحة
السيد حسن نصر الله في خطابه في  17نيسان من العالم الحالي ،حيث قال
ان عاصفة الحزم تستخدم المنطق االسرائيلي نفسه لتبرير ارتكاب مجازرها
في اليمن فالحصار والقتل والحملة االعالمية تشبه ما جرى في حرب تموز عام
 ،2006ويؤكد المتابعون على انها ستلجأ الى التصعيد العسكري ،وسترتكب
العديد من المجازر كالتي شهدناها قبل الهدنة االنسانية االولى.
فمع تصريحات المبعوث األممي لليمن التي قال فيها ان في االيام المقبلة
سيتم بذل الجهود للتوصل الى هدنة ،ومع التصعيد العسكري السعودي يبقى
السؤال هل سنشهد احداثا ً تعيد الوفود اليمنية الى جنيف خالل شهر رمضان
وتفرض الهدنة االنسانية التي يطمح بها ابناء الشعب اليمني.

غير المباشرة في جنيف ،في مؤشر إلى أن طرفي النزاع اليمني ذهبا إلى
الحوار بتوقعات منخفضة ،لم ترفع منها خمسة أيام من المحادثات ،التي
انتهت بالفشل.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية ج��ون كيربي بأن
محادثات السالم اليمنية التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق أو هدنة
بداية جيدة لما يمكن أن يكون مسلسل مفاوضات أطول.
السعودية عملت بكل جهدها من أجل إفشال هذا المؤتمر وعدم التوصل
إلى حل سلمي لهذه األزمة أولها من طلبها من مصر عدم الموافقة على
تزويد طائرة الوفد الحوثي بالوقود من أجل الوصول إلى جنيف والعمل
على تأخير بداية المحادثات التي تأجلت يوما ً واحدا ً بسبب تأخر وصل
الوفد وثانيها زيادة غاراتها على العاصمة صنعاء واستهداف اليمنين
في محاولة للضغط على الوفد من أجل إرضاخه للتراجع من المناطق
التي يسيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية ،لكن ذلك كشف زيف
السعودية التي ال حول لها وال قوة وال تستطيع سوى توجيه االتهامات
جزافا ً هنا وهناك واتهام وفد الحوثيين بمنع التقدم نحو حل سلمي
بالتزامن مع فشلها على االرض ،فقد قام الجيش اليمني واللجان الشعبية
باستهداف منطقة جيزان السعودية بـ 70صاروخا ً ردا ً على االعتداءات
السعودية باستهداف المدنيين العزل.
أعلن كيربي أيضا ً أن البنتاغون يجري محادثات مع الحوثيين وتتركز
على الوضع السياسي المتقلب وعلى تقاسم معلومات استخباراتية
في شأن تنظيم «القاعدة» في اليمن الذي سبق واعتبرت االستخبارات
االميركية أنه اكثر فروع التنظيم خطرا ً على اإلطالق في محاولة إلنجاز
نجاح ولو كان وهمياً.
أخيرا ً انتهت مشاورات جنيف اليمنية بفشل لألمم المتحدة التي لم
تتمكن من انتزاع هدنة إنسانية خالل شهر رمضان على رغم أن الهدنة
ليست أكثر من تبريد لألزمة ووصلت األمور بالمبعوث األممي إلى اعتبار
مجرد مجيء الطرفين إلى جنيف نجاحا ً يستند إليه ،ولكن عدم التوصل
إلى أي اتفاق رده الجميع إلى تباعد مستمر في المواقف بين الطرفين.

توفيق المحمود

«الجزيرة» ( ...تتمة �ص)9
األمن المصري ملفه اإلعالمي إلى ألمانيا ،والتي سارعت قناة «الجزيرة»
بعدها الى المطالبة باإلفراج عنه قبل وصول التنسيق األمني المصري ـ
الدولي إلى اج��راءات تسليمه إلى مصر عبر وزارة الداخلية بعد تكليف
المستشار هشام بركات النائب العام لمكتب التعاقد الدولي بمتابعة
إجراءات تسليم إعالمي «الجزيرة» اإلخواني أحمد منصور الذي اخترق مع
قناته المسمومة قوانين مجلس االمن الدولي الذي ادرج «النصرة» اإلرهابية
على الئحة اإلرهاب في  31أيار من العام  2013بسبب ارتباطها بتنظيم
«القاعدة» ،وفرض قرار عقوبات يقضي بتجميد أموال التنظيم االرهابي على
الصعيد الدولي وحظر إمداده بالسالح ،ليقع معتمد االرهاب الذي استضاف
الجوالني االرهابي تحت االعتقال بما يستحق من محاكمة مع قناته الوهابية
التي ليس غريبا ً عنها دفع األموال باتجاه التحريض الممنهج ضد الحكومات
المقاومة لـ«إسرائيل» عبر شراكة متجددة مع اإلدارة الصهيو ـ أميركية
والمجتمع الدولي المتآمر في عملية تطبيق المبادئ الدولية والحقوق
االنسانية ،سياسيا ً واقتصاديا ً وإعالمياً ،ليبدأ سقوط أدواته من «الجزيرة»
القطرية إلى «العربية» السعودية في توالي امتداد لسقوط أعالميي هذه
القنوات التي اعتمدت األجندات الطائفية واألساليب الخبيثة والتخريب
الدنيء عبر التكفيريين واإلرهابيين ولتكريس التشخيص األميركي غير
البريء للمنطقة ،إلحداث ثغرات ارهابية في المشاهد السياسية والجغرافية
لدول المقاومة التي تقف في وجه المشروع الصهيو ـ اميركي األقليمي ،لتمزيق
ما بقي منها ،فما سقوط اعالميي مثل زي��دان وفيصل القاسم إلى نجوى
قاسم ،وغيرهم ممن قادتهم أضغاث أحالم «الجزيرة والعربية» إلى الخيبة
والخيانة إال سقوط للقواعد األساسية التي يقف عليها المشروع اإلعالمي ـ
الوهابي ،والذي تصدرت قناة «توب نيوز» أوائل من اطلق حملة محاكمات
شعبية لهؤالء االعالميين بتهمة خيانة وطنهم والتسبب باألذى للشعب
السوري كشركاء بالقتل والتستر عن القتلى الحقيقيين وتوجيه رسائل تدعو
للقتل كرموز قنوات سفك الدم السوري وإحالتهم إلى القضاء المختص الذي
يقتص الحق ممن ظهر في فقاعة «الصدقية» ليواجه «دبوس» الحقيقة التي
رسمت وجهه الحقيقي.

ناديا شحادة

ما ادى الى تدميره في شكل كامل،
ك��ذل��ك قصفت ال��ق��وات المشتركة
معسكر اآلليات السعودي في منطقة
ظهران عسير الحدودية بعشرات
الصواريخ.
وفي السياق أفادت وكالة األنبار
اليمنية «سبأ» ،ان الجيش واللجان
الثورية سيطرا على الوادي الشرقي
وعدد من التباب التي كانت تتمركز
فيها عناصر «القاعدة» وميليشيات
اإلص�ل�اح وه���ادي بمنطقة بلة في
محافظة لحج.
ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول
قوله« :إن الجيش واللجان الثورية
تقدما في منطقة بلة بمحافظة لحج
ودحروا تلك العناصر اإلرهابية من
عدد من التباب التي كانت تتمركز
فيها.
واش���ار ال��م��ص��در إل��ى أن طيران
ال��ع��دوان السعودي ش��ن ع���ددا ً من
الغارات الجوية على منطقة العند
وع��دد من المناطق بمحافظة لحج
ل��م��ح��اول��ة اس��ن��اد ت��ل��ك العناصر
اإلجرامية ،مؤكدا ً أن أبطال الجيش

واللجان الثورية سيواصلون التقدم
ودح���ر ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر االج��رام��ي��ة
واإلره��اب��ي��ة م��ن أدوات ال��ع��دوان
السعودي في بقية المناطق التي ما
زالت تتمركز فيها.
ول��ف��ت ال��م��ص��در إل��ى أن عناصر
«ال��ق��اع��دة» وميليشيات اإلص�لاح
حاولت الزحف على منطقة خوبر
بمحافظة الضالع ،مؤكدا ً أن أبطال
الجيش واللجان الثورية تصدوا لهم
وأجبروهم على التراجع مخلفين
وراءهم عشرات القتلى والجرحى في
الخط العام.
من جهة أخرى ،ساد الهدوء الحذر
جبهات القتال ف��ي محافظة عدن
ومحيطها مع سماع إطالق نار متقطع
في االحياء الواقعة شمال المدينة.
وكانت االشتباكات اندلعت على
مداخل أحياء دار سعد والممدارة
ف��ي مناطق البساتين والمساحة
الصحراوية الواقعة بين الممدارة
والعريش وطاولت االشتباكات التي
استخدمت فيها راجمات الصواريخ
عددا ً من األحياء السكنية في مديريات
دار سعد والمنصورة.
وعلى محور الضالع قعطبة أحرز
المسلحون تقدما ً باتجاه المدينة
وأُع��ل��ن عن سقوط ع��دد من القتلى
والجرحى بين صفوفها ،واستهدفت
طائرات التحالف بغارات عدة مواقع
يتحصن فيها الجيش تحديدا ً في
المحاريق والمدينة الخضراء والقرية
الفلسطينية الواقعة بمنطقة الرباط
شرق طريق صبر الرابط بين عدن
والحوطة ال��ى العاصمة صنعاء،
حيث يسود الهدوء النسبي اجواءها
ّ
تعرضت لغارة على مسجد
بعد أن
بمنطقة حزيز ،وتحدثت انباء عن
س��ق��وط ض��ح��اي��ا ،أم��ا ف��ي المدينة
القديمة ،فقد جرى تفكيك عبوة ناسفة
كانت على وشك االنفجار.
وف��ي محافظة م��أرب ت��م القبض
على خلية اره��اب��ي��ة كانت تخطط
لتنفيذ اعمال إرهابية.

الروا�شدة يرف�ض �شكر �سفيرة
وا�شنطن للأردن
عمان  -محمد شريف الجيوسي
طالب النائب األردن��ي مصطفى ال��رواش��دة ،الواليات المتحدة االميركية
وبعض حلفائها في المنطقة بفتح مخيمات لجوء لديها ،وعدم االكتفاء بتقديم
الشكر فقط لألردن.
وقال الرواشدة ،ردا ً على الشكر الذي تقدمت به السفيرة االميركية في عمان
اليس ويلز لألردن حول استضافتها الالجئين« ،هل ينقصنا الشكر من الواليات
المتحدة االميركية على (كرم استضافة مشردي الحروب واالقتتال في المنطقة
العربية).
وحمل الرواشدة الواليات المتحدة مسؤولية ما يجري بالمنطقة ،باعتبارها
المسبب الرئيس لها .
متوجها ً بالسؤال« :أين أنتم مما يجري بالعراق وسورية واليمن وليبيا
والحبل على الجرار»؟.
وقال هل يمكن للواليات المتحدة وبعض حلفائها في المنطقة فتح مخيمات
لجوء لديها مثل المملكة العربية السعودية وقطر وغيرهما من دول الخليج.
واختتم مصطفى الرواشدة موجها ً كالمه للسفيرة األميركية ويلز ،بالقول:
«شكركم نحن بغنى عنه».
ويذكر أن النائب الرواشدة كان ممن بادروا على مدى سنوات للنضال ألجل
إقامة نقابة للمعلمين ،وكان أول نقيب لها .

فاديا مطر

فابيو�س ينتقد ( ...تتمة �ص)9
وك��ان فابيوس قال في جولته خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
األردني ناصر الجودة في عمان ،إن المنطقة العربية تمر بظروف ليست سهلة،
مثمنا ً جهود األردن إلعادة األمور إلى طبيعتها.
وأوضح فابيوس أن الهدف األول واألساسي من جولته في المنطقة هي إعادة
فتح محادثات السالم بين فلسطين و»إسرائيل» ،مؤكدا ً أن فرنسا ال تعترف إال
بضرورة إعادة السالم بحل القضية الفلسطينية.
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي أول من أمس االستيطان ،معتبرا ً إياه سببا ً
في تراجع اآلمال المعقودة حول حل الدولتين.
واستهل وزير الخارجية الفرنسي جولته الدبلوماسية بزيارة مصر حيث
تحدث في القاهرة عن «جولة دبلوماسية مكثفة» في منطقة الشرق األوسط
تشمل مصر واألردن واألراضي الفلسطينية و»إسرائيل» بهدف عرض مبادرة
فرنسية الستئناف عملية السالم المجمدة منذ نحو عام.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1قارة تشمل مساحات من المحيطات األطلسي الهندي
والهادي
2 .2من الحمضيات ،كأس ،ه ّز بقوة
3 .3عاصمة أوروبية ،يهدما البناء
4 .4للتفسير ،بلدة لبنانية
5 .5نطلب فعل األمر ،ال يباح به ،نصف إله في الميثولوجيا
الرومانية إله الزراعة والتجارة والجيوش
6 .6رجائي ،جزيرة أندونيسية
7 .7ح ّقق الهدف ،خالف ضيّقت ،نشي
8 .8نادراً ،عاصمة بوهيميا
9 .9أفرحناّ ،
نظمت
1010يح ّل محل ،تعلموا
1111وقتها ،خبز يابش ،برز
1212متشابهان ،مدينة مصرية ،سقي

1 .1للتعريف ،كاتب لبناني راحل
2 .2دولة عربية ،جوهر ،قصد
3 .3يتبع االرض ،مدينة أميركية عاصمة والية وسكونسن
4 .4مدينة فلسطينية ،م ّرنها
5 .5شيّدت البناء ،أطول أنهر فرنسا ،عائلة
6 .6فتى أسطوري يوناني عشق صورته المنعكسة في
الماء ،ضمير متصل
7 .7خاصتك ،طعم الحنظل ،مدينة إيرانية
8 .8بلدة لبناينة ،قطع ،إنثري الماء
9 .9ننحتها (لألقالم) ،إله الحرب عند اليونان
1010مدينة بريطانية
1111مدينة روسية ،عبد ،بلدة لبنانية
1212يناقش ،فني وهلك ،للتفسير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،564278319 ،987314265
،425837196 ،231569847
،178926534 ،396145728
،743651982 ،852493671
619782453

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جسر الشغور ،ان  ) 2سن
الفيل ،يألف  ) 3يستران ،الر ) 4
انتن ،امبابه  ) 5لي ،ارز ،االمل ) 6
قرطبا ،يلد ،اي  ) 7ملديف ،لملم 8

) ضبع ،عجلتون  ) 9يأنب ،اسن
 ) 10راالي ،اردم  ) 11ني ،وي،
الديار  ) 12اسبانيا ،النو.
عموديا:
 ) 1جسر القاضي ،نا  ) 2سن،
نير ،باريس  ) 3راي��ت ،طمعنا 4

) السنابل ،بلوا  ) 5لفت ،رادع،
اين  ) 6شيراز ،يجني  ) 7غالم،
يفلح ،اا  ) 8نبال ،تالل  ) 9ري،
الدلو ،ردا  ) 10البا ،مناديل ) 11
االهمال ،سمان  ) 12نفر ،ليمون،
رو.

 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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Spy
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس ،ديونز ،امبير).
The Unbeatables
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
غ �ب��ري��ال ال �م �ي��رن م ��ن اخ���راج
جان جوس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
فيكاندر م��ن اخ��راج خولياس
اف� �ي���ري .م� ��دة ال� �ع ��رض 108
دق�� ��ائ�� ��ق( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Jurassic World
ف� �ي� �ل���م ت � �س� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
كريس ب��ات من اخ��راج كولين
ت��ري��ف��ورو .م ��دة ال��ع��رض 12
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام��ا بطولة داستين
ه ��وف� �م ��ان م���ن اخ � � ��راج ف���ران
وام � � ��ب .م� ��دة ال� �ع���رض 103
دق � �ي � �ق� ��ة( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب بطولة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م� ��دة ال� �ع ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

