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

وأك��د ألفري أن  6ماليين يمني في وضع صعب جدا ً
اآلن بالنسبة الى إمكانية الحصول على السلع التموينية،
مضيفا ً أن  850ألف طفل يعانون في هذا البلد من سوء
التغذية ،محذرا ً من أنه في حال لم يتوقف النزاع في
األسابيع المقبلة ،سيرتفع عددهم إلى مليون ومئتي ألف
طفل.
وذ ّكر ألفري أطراف النزاع بأنها ملزمة طبقا ً للقانون
اإلنساني الدولي بتمكين المدنيين من الوصول إلى الغذاء
والمياه بقدر ٍ
كاف ،داعيا ً إلى إقامة هدنة إنسانية عاجلة
وغير مشروطة في اليمن للتمكن من تأمين احتياجات
السكان من المواد الغذائية.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل جنديين
إماراتيّين وستة من مسلحي ق��وات ه��ادي في هجوم
استهدفهم قرب معسكر النصر في خور مكسر بعدن جنوب
اليمن .وأكد الجيش اليمني واللجان الشعبية مقتل عدد
من الجنود السعوديين في قصف استهدف تج ّمعا ً لهم في
معسكر بمحافظة نجران جنوب السعودية.
وفي السياق ،تتواصل غارات العدوان السعودي على
العديد من المناطق اليمنية مخلفة شهداء وجرحى من

طهران ...ر�سائل ( ...تتمة �ص)9

المدنيين األبرياء .واستهدفت هذه الغارات مديرية رازح
الحدودية رافقها قصف مدفعي مكثف على المديرية غرب
محافظة صعدة .كما استهدفت الطائرات منطقة صوفة في
محافظة إب وسط اليمن.
وف��ي تعز تواصلت المواجهات العنيفة ف��ي ش��ارع
األربعين وحي كالبة شمال المدينة بين موالين للرئيس
المستقيل هادي من جهة والجيش واللجان الشعبية من
جهة أخرى.
من جهة أخرى ،أكد الجيش اليمني أن عشرات الجنود
السعوديين قتلوا خ�لال استهداف مدفعية الجيش
واللجان الشعبية تجمعا ً لهم في معسكر قوة بمحافظة
نجران .وبحسب وزارة الدفاع اليمنية أيضا ً فقد دمر
الجيش اليمني عددا ً من اآلليات العسكرية في بليالين.
فيما قصفت القوة الصاروخية محطة كهربائية بجوار
حديقة فهد بن عبد العزيز ما أدّى إلى خروجها عن الخدمة
بالكامل.
الجيش واللجان استهدفا تجمعا ً آلليات سعودية في
مركز جالل العسكري فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان
مجمع قوى في جيزان بقذائف من العيار الثقيل.

الجي�ش والمقاومة ( ...تتمة �ص)9
وأعلن الجبير من جانبه ،أن هناك مصالح وامورا ً عديدة تجمع بين السعودية
وروسيا سواء منها السياسية او االقتصادية .وقال« :بحثنا االوضاع في سورية
وأهمية ايجاد حل سياسي لالزمة» .كما اشار إلى أن موقف السعودية لم يتغير
بالنسبة الى سورية وهو مبني على حل سلمي بناء على جنيف واحد وان ال دور
لألسد» بحسب تعبيره.
وأك��د الجبير على وج��ود توافق ح��ول ض��رورة توحيد صف المعارضة
السورية .وصرح الجبير أن محادثاته مع الفروف أكدت ضرورة توحيد موقف
المعارضة السورية ،وتناولت األوضاع في العراق واهمية تطبيق االصالحات
التي تم التوافق عليها وعلى محاربة «داع��ش» ،كما تناولت الملف اليمني
وأهمية تطبيق القرار  2216لحل األزمة ،وتطرقت إلى سبل مواجهة اإلرهاب
والتطرف وسبل التعاون للتصدي له .وأكد حرص المملكة على تعزيز العالقات
مع روسيا ،وأمل بأن تأتي زيارة الملك السعودي الى روسيا بنتائج ايجابية.
من جهة أخرى ،ذكر ميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي الخاص إلى
الشرق األوسط ،نائب وزير الخارجية ،أن بعض وفود المعارضة السورية
ستصل إلى موسكو في األيام القريبة المقبلة.
وأوضح أن من بين من يتوقع قدومهم إلى العاصمة الروسية رئيس االئتالف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة ،إلى جانب مشاركة
رئيس جبهة التغيير والتحرير السورية قدري جميل في اللقاءات.
وأك��د المعارض ال��س��وري هيثم مناع م��ن جهته ،ف��ي حديث م��ع وكالة

«سبوتنيك» أنه سيزور موسكو في الفترة بين  13إلى  15من الشهر الجاري،
ويخطط لعقد لقاء مع الفروف ونائبه بوغدانوف.
ميدانياً ،أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة
اللبنانية ومجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على  11كتلة أبنية شمال
وشرق مدينة الزبداني وتواصل تقدمها باتجاه مركز المدينة وقضت على
عشرات اإلرهابيين فيما أحبطت محاولة تسلل إرهابيين باتجاه مدينة درعا
وأوقعت بين صفوفهم مئات القتلى والمصابين.
هذا ودارت اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في محيط
مدينة داريا بالغوطة الغربية لدمشق.
وفي محافظة إدلب استشهد تسعة أشخاص بينهم امرأة وطفلة وجرح 14
آخرون جراء قصف المجموعات المسلحة لمدينتي الفوعة وكفريا المحاصرتين
في ريف إدلب.
وصدّت اللجان الشعبية في مدينتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف
ادلب ،هجوما ً عنيفا ً للمسلحين على مدينة الفوعة وفجرت آلية «بي ام بي»
مفخخة قبل وصولها إلى هدفها ،بالتزامن مع قصف سالح الجو السوري
لمواقع المسلحين في محيط المدينة وسقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية
على االحياء السكنية في المدينتين مصدرها المجموعات المسلحة.
من جهة أخرى ،استهدف سالح الجو السوري مواقع المسلحين في مدن
بنش وأريحا وكفرنبل وقرى كفرشاليا وإحسم والبارة وكنصفرة وعابدين

وجرجناز وأم جرين وتل سلمو ورسم العابد والدبشية وأورم الجوز وسفوهن
وبيت جملون في تلة ام عانون وطعوم وزردنا ورام حمدان في ريف ادلب.
وفي السياق ،وقعت اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي «داعش» في
منطقة جزل ومحيط جبل الشاعر في ريف حمص الشرقي .فيما قصفت مدفعية
الجيش السوري تجمعات المسلحين في مدينتي تدمر والقريتين وقرى السخنة
والحدث وحوارين في ريف حمص الشرقي.
وفي الالذقية قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على  9مسلحين
ودم��رت لهم راجمتي صواريخ في قرية عطيرة بمحيط جبل زاهية بريف
الالذقية الشمالي.
فيما قتل عشرات المسلحين غالبيتهم من جنسيات أجنبية خالل غارات
لسالح الجو على تجمعات التنظيمات التكفيرية في قريتي الحلوة والروضة
بريف الالذقية الشمالي.
وفي دير الزور استهدف سالح الجو السوري مواقع المسلحين في مدينة
الميادين في ريف دير الزور .كما قصفت مدفعية الجيش السوري تجمعات
المسلحين في أحياء الجبيلة والشيخ ياسين والصناعة.
وجرت اشتباكات بين وحدات الحماية الكردية ومسلحي «داع��ش» على
طريق الحسكة ـ أبيض جنوب غربي الحسكة .كما وقعت اشتباكات بين
الوحدات الكردية وتنظيم «داع��ش» في ريف تل حميس في ريف الحسكة
الشمالي الشرقي.

تون�س :مقتل �إرهابي و�إ�صابة �آخرين بكمين في الق�صرين
تمكنت الوحدات المختصة من الحرس الوطني التونسي،
من القضاء على إرهابي وإصابة آخرين بكمين في جبل
سمامة في القصرين .وأعلنت وزارة الداخلية التونسية
في بالغ لها «أنه أمكن للوحدة المختصة للحرس الوطني

وإدارة مكافحة اإلرهاب بالتنسيق مع إقليم الحرس الوطني
بالقصرين نصب كمين لمجموعة إرهابية بجبل سمامة
بمنطقة أوالد عباس القصرين».
وأكدت الوزراة القضاء على إرهابي لم تحدد هويته بعد

فيما أصيبت عناصر إرهابية أخ��رى ،مشيرة إلى القيام
بعمليات تمشيط بحثا ً عن اإلرهابيين بالمنطقة المذكورة.
كما صودر سالح «كالشنيكوف» و 3مخازن ورماناتين
يدويتين إحداهما بدائية الصنع ومناظير ليلية ونهارية

وكمية من المادة المتفجر».»TNT
وف��ي اإلط���ار نفسه ،أعلنت ال���وزارة القبض على أحد
العناصر الداعمة للمجموعة اإلرهابية مؤكدة تواصل
عمليات التمشيط.

داغ�ستان :مقتل  4م�سلحين
بينهم زعيم «�إمارة القوقاز»
أعلنت لجنة مكافحة اإلره���اب الروسية
تصفية  4مسلحين بينهم قائد تنظيم «إمارة
القوقاز» اإلره��اب��ي في اشتباك دار بمنطقة
جبلية في جمهورية داغستان.
وقال مصدر أمني أمس إن أحد المسلحين
الذين قتلوا هو ،بحسب المعلومات األولية،
محمد سليمانوف قائد تنظيم «إمارة القوقاز»،
الذي أسسه دوكو عمروف عام  2007والذي
قام أعضاؤه بتنفيذ عدد من الهجمات اإلرهابية
بما في ذلك في مطار «دوموديدوفو» في مطلع
عام .2011
وأوضحت اللجنة في بيان أن القوات األمنية
تواصل مالحقة مسلحين آخرين فروا من مكان
االشتباك الذي دار بمنطقة أونتسوكول وسط
داغستان ،واختبأوا في غابة قريبة.
وتابعت اللجنة أن ال��ق��وات األمنية بدأت
عملية مكافحة اإلرهاب في المنطقة بعد تلقيها

قوة السيطرة اإلقليمية ،فهو ما جعل العالقات اإليرانية ـ التركية في حالة
تراجع صحي مع تقدم إيران إلى صدارة الئحة الدول النووية والتدفق الدولي
على تعديل العالقات العربية مع إيران ،فهذا التراجع الصحي لم تسعفه زيارة
أردوغان إلى إيران في  7نيسان الماضي ،بل سطرت عالمات استفهام كبيرة
حول أهداف وابعاد الزيارة ،إال أن التوازنات اإلقليمية التي تعلقت في جدالها
مع ما آلت إليه األم��ور في اليمن والعالقات مع السعودية التي تقود حلف
االعتداء مع تركيا على األرض السورية ،هي ما جعلت التطورات اإلقليمية
حادة بتأثيرها بعد أعالن مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية التركية في
 11آب الجاري تأجيل زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إلى
تركيا من دون تحديد األسباب ،فتركيا التي تقود حربا ً قوية على حزب العمال
الكردستاني على خلفية مشاركتها التحالف الدولي في حربه على تنظيم
«داع��ش» في  24تموز الماضي ،والقبول التركي بالسماح للتحالف الدولي
بقيادة واشنطن باستخدام قواعد جوية تركية في هجماته على تنظيم داعش
في سورية والعراق ،مع محاوالت االتراك العودة الى منطق إنشاء مناطق حظر
جوي وتداخالت جغرافية بمناطق عازلة في الشمال السوري هو ما يمكن أن
يكون صاحب التأثير في تأجيل الزيارة اإليرانية إلى أنقرة التي تحرص على
ضمان أوراق ضغط إقليمية تمكنها من عدم تجاوز سقف محدد من التنازالت
ربما يحصد من رصيدها لدى حسابات الواليات المتحدة اإلقليمية ،خصوصا ً
بعد االتفاق النووي في حزيران الماضي ،ومع حصول إيران على دعم دولي
لمشروعها اإلقليمي المتمثل بالمبادرة اإليرانية تجاه الوضع في سورية على
اعتبار أن ذلك يُشكل اآلليات األجدى في حل االزمة السورية التي تسعى إيران
إلى تعزيز التوافق اإلقليمي االستراتيجي فيها على حساب الخالفات التكتيكية
في ملفات الصراع ما يُحدث أنفراجا ً بدأت أول طالئعه بالظهور مع التراجع
السعودي ـ الغربي في اتجاه الحفاظ على عالقات مفتوحة في مجالها مع
ُموازنها االقليمي اإليراني ،ليظهر جليا ً الخالف بين قطبين كبيرين مثل تركيا
وإيران في بيئة جغرافية سمتها التاريخية تقع بين التداخل والتعقيد ،فهل
عوامل االشتباك واالضطراب التي يغذيها تناقض المواقف والسياسات هي
ما جعلت الرسالة اإليرانية لتركيا تبدو كإشارة إنذار حقيقية حيال امر كان
واقعاً؟ أم ان التناقض الواضح بين انقرة وطهران تجاه سخونة ملفات المنطقة
بلغ أوجه مع تدخل أذرع تركيا الخفية والظاهرة مجددا ً على امتداد الجغرافيا
السورية؟ لتبقى قادمات األح��داث هي من يخرج هذه التفاصيل من حقيبة
الديبلوماسية اإلقليمية والدولية المغلقة على مجهول في اتجاه رؤى جديدة
تتناسب مع خريطة إعادة التموضع األخذة بالتشكل في المنطقة.

فاديا مطر

كفريا والفوعة( ...تتمة �ص)9
يعاني سكان القريتين من نقص حاد في الطحين ،ولكن طبيعة األرض
الزراعية م ّكنت سكان القريتين من االعتماد على ما تنتجه األرض من خضروات
وأطعمة قابلة لألكل ،ومع ذلك ال تكفي للسكان الموجودين.
مصدر محلي ع ّرف عن نفسه باسم «أبو محمد» قال «في بيئة ريفية نزرع
بعض الخضروات والحبوب كالفول والحمص وغيرها والناس يساعدون
بعضهم في مسائل الطعام» إال أنه عاد ليقول «ذلك ال يطمئن من ناحية الغذاء
مع استمرار الحصار لعدد المدنيين الكبير».
موقف البلدتين في غاية الحساسية فعلى العقالء أن يتدخلوا لتحييد
القريتين عن الصراع ومنع استهدافهما ،وهو مبدأ يجب أن يعمم على المناطق
األخ���رى ،فاألمر ينذر بأزمة إنسانية كبيرة ،تضع من ينجو من القذائف
والرصاص عرضة للموت جوعا ً أو مرضاً.

رضا زيدان

البنتاغون :مرا�سلو الحروب «جوا�سي�س»
و«مقاتلون غير �شرعيين»
تواجه وزارة الدفاع األميركية انتقادات بعد تشبيهها مراسلي الحرب
بـ»الجواسيس» والتعامل معهم على أساس أنهم «مقاتلون غير شرعيين».
وانتقدت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقالها نشر أول من أمس توجيهات
صدرت في حزيران الماضي ضمن «دليل قانون الحرب» الجديد ،وهو عبارة
عن مجموعة من النصائح القانونية للقادة وغيرهم من المسؤولين في
المؤسسة العسكرية األميركية.
ودعت الصحيفة إلى إلغائها محذرة من أنها تجعل من عمل الصحافيين
الذين يغطون النزاعات المسلحة «أكثر خطورة وتعقيدا ً وخضوعا ً
للرقابة».
وينص الجزء الخاص للدليل بمعاملة الصحافيين في التوجيهات على
أنهم بشكل عام مدنيون تجب حمايتهم من الهجمات ،ولكن وفي بعض
األمثلة تقول التوجيهات إن الصحافيين يمكن أن يكونوا «مقاتلين غير
شرعيين» وهي الفئة ذاتها التي تندرج فيها المليشيات أو عناصر تنظيم
«القاعدة».
وبحسب الدليل ،فإن «تغطية العمليات العسكرية يمكن أن تكون مشابهة
جدا لجمع االستخبارات وحتى التجسس» .وأوضح أن «الصحافي الذي
يتصرف كجاسوس يمكن أن يخضع إلج��راءات أمنية ويعاقب في حال
القبض عليه .ولتجنب الخلط بين الصحافيين والجواسيس ،فإن على
الصحافيين العمل بشكل مكشوف وبإذن من السلطات المعنية».
وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن تطبيق الدليل «سيلحق أضرارا ً
جسيمة بالحريات الصحافية».

معلومات عن وجود مجموعة مسلحين فيها،
يشتبه بانتمائهم إلى العصابة اإلرهابية التي
تنشط في منطقة غيمري.
وفرضت قوة مشتركة لهيئة األمن الفيدرالية
والجيش ووزارة الداخلية طوقا ً على المنطقة
التي يعتقد أن المسلحين لجؤوا إليها.
وأضافت لجنة مكافحة اإلره��اب أنه جرت
مصادرة  3رشاشات ومسدسين وذخائر من
الموقع الذي جرى فيه االشتباك.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن محمد
سليمان ك��ان يترأس «إم���ارة القوقاز» على
مدى بضعة أشهر فقط بعد مقتل قائد التنظيم
السابق علي أص��ح��اب كيبيكوف ال��ذي قتل
ف��ي نيسان الماضي ف��ي منطقة بويناكسك
بداغستان بعد توليه رئاسة التنظيم اإلرهابي
العام الماضي إثر مقتل مؤسسه وزعيمه دوكو
عمروف.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1عالم إجتماعي فرنسي راحل قال ان المجتمع هو مصدر
االحداث االدبية والدينية
2 .2عاصمة أميركية ،إله ،جعال اآلخر قادرا ً على
3 .3مدينة في البحرين
4 .4دكان ،نف ِزع
5 .5متشابهان ،نهر في المغرب ،سهل
6 .6مدينة ألمانية
7 .7مرفأ في األردن ،قرية في اليمن
8 .8غاز نادر يستعمل لإلنارة ،واحة ليبية على الحدود
التونسية والجزائرية
9 .9أهل زمن واحد ،غلى القدر ،يرحل من دولة إلى أخرى
1010يوافقك الرأي ،ضمير منفصل ،حرف أبجدي
1111متشابهان ،أسرق ،أحرف متشابهة
1212مدينة فرنسية ،لقب أطلق قديما ً على مدينة الموصل

1 .1من دهاة العرب وقادتهم في صدر االسالم
2 .2مدينة إيطالية ،يكاتب
3 .3يدرب ،شاهدوني
4 .4شاعر فرنسي راحل صاحب كتاب «االمثال» الشهير،
حرف أبجدي
5 .5أشحذ ،خفض العلم حزنا
6 .6خوف شديد ،ندخل فجأة ،للنفي
7 .7قائد السفينة ،ما زر في الحائط او االرض من خشب ،من
أصنام العرب في الجاهلية
8 .8أطول أنهر فرنسا ،ذكر االفعى
9 .9جعلت األمر ثانوياً ،جعله يدفع جرامة ،من االطراف
1010أعيدها مرة أخرى ،طرقات
1111ي��ص��وت ال��ض��ف��دع ،ي��ح��رك ب��ق��وة ،اإلل��ه��ة االرض في
الميثولوجيا اليونانية
1212نهر في المانيا ،بلدة سورية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،943615782 ،281947536
،628539471 ،765328149
،354761928 ،197482653
،416253897 ،872194365
539876214

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيرل هاربور  ) 2دنانير،
نابلس  ) 3اسد ،بدادون  ) 4بي،
نود ،ت ت ،اا  ) 5يرص ،يهمل ) 6
يرهبكم ،باب  ) 7الديمان ،اجلت

 ) 8ل��ب��ن ،السين ،ب��ر  ) 9ايتا،
جيوتو  ) 10كمين ،سبأ ،ارن 11
) مراكش ،دميما  ) 12ةة ،رمحاال،
ءء.
عموديا:
 ) 1بد ،بيت الحكمة  ) 2يناير،

لب ،مرة  ) 3رأس ،صيدنايا ) 4
لندن ،سقي ،ينكر  ) 5هي ،واهمات،
شم  ) 6اربد ،باالس  ) 7يكنس ،بدأ
 ) 8بناتهم ،يجامل  ) 9وأدتم ،اني،
يا  ) 10ربو ،لبج ،وأم  ) 11لنا،
البتراء  ) 12اس ،البترون.

 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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– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
كروز من اخراج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ام� ��ي ب��ول �ي��ر م ��ن اخ � ��راج بيتي
دوك� �ت� �ي���ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دقيقية ،ABC( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
كولومبس .م��دة ال�ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ ��راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك فارالن .مدة العرض
 115دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).
Accidental love
فيلم كوميدي بطولة جاسيكا
بيل من اخ��راج ديفيد روسيل.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،سينمال ،اسباس).

