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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�صدّ ( ...تتمة �ص)9

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

الجيش اليمني صاروخا ً باليستيا ً من نوع «توتشكا» على قوة الواجب البحرية
أكبر قاعدة عسكرية في جيزان ،فيما تم َّكنت وح��دات من الجيش واللجان
الشعبية من تدمير ثالث آليات عسكرية سعودية بالمنطقة.
وأوضح مصدر عسكري بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات
متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تم َّكنت من تدمير وإحراق ثالث آليات
عسكرية سعودية في موقع الفخيذة العسكري السعودي بجيزان ،وآليتين في
موقع الرديف بعد قصف صاروخي ومدفعي استهدف الموقع.
وأش��ار المصدر إلى أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية
قصفت موقع الشبكة وإدارة البحث ومعسكر عرابة وإدارة أمن وموقع الهجلة
العسكري السعودي في ظهران عسير.
هذه اإلن��ج��ازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع السعودية ،تأتي ردا ً
على مواصلة طائرات العدوان السعودي غاراتها على المدنيين في المناطق
السكنية ،حيث استهدف بسلسلة غارات مناطق متفرقة في تعز ،وذلك إلعاقة
تقدم الجيش واللجان الشعبية على مسلحي تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،كما
استهدف القصر الجمهوري ومحيطه في تعز بغارات عدة.
وتعليقا ً على اإلجرام الداعشي بحق تعز وأهلها ،والمجزرة الوحشية التي
ارتكبها إرهابيو «القاعدة» وميليشيات عبد ربه منصور هادي منذ أيام ،اصدر
المجلس السياسي لحركة «انصار الله» بيانا ً اعتبر فيه أن «المجزرة الوحشية
المرتكبة في تعز تتنافى مع كل القيم والمبادئ واألع��راف الدينية والعربية
واإلنسانية ،ومع قيم وعادات وأعراف وأصالة وشهامة اليمنيين عموما ً وأبناء
محافظة تعز خصوصاً ،كما تعد أحد صانعي العدوان السعودي األميركي
وامتدادا ً لجرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني».
وأكد أن «هذه الجريمة لم تستهدف الضحايا وأسرهم فحسب وإنما استهدفت
كل أبناء الشعب اليمني» ،مثمنا ً «كل المواقف الوطنية لألحزاب والقوى
والتنظيمات السياسية والمجتمعية الرافضة لهذه الجريمة» ،داعيا ً «الجميع
إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة البشعة على المجتمع اليمني».
وأشار المجلس إلى ان هذه المجزرة «تعتبر جريمة ضد اإلنسانية جمعاء»،
داعيا ً إلى «عدم التهاون في مواجهة تلك العناصر اإلجرامية».
وفي ختام البيان قال المجلس «نترحم على الشهداء األبرار الذين سقطوا في
هذه المذبحة» ،مضيفا ً «أنه لن يهدأ أبناء شعبنا اليمني حتى تطاول يد العدالة
أولئك المرتزقة والعمالء والمجرمين».
من جانبها ،علقت قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة
للعدوان حول المجزرة اإلجرامية في تعز ،معتبرة ان «كل تلك الجرائم التي
اقترفتها العصابات االجرامية في محافظة تعز وبعض المحافظات والمدن
اليمنية ،تتنافى مع التعاليم الدينية والقيم االنسانية وأخالقيات ومواثيق
الحروب والمواجهات العسكرية» ،مضيفا ً ان «هذه الجرائم والممارسات يراد
من خاللها التأسيس لثقافة الحقد والكراهية وإثارة النعرات».
وأعلنت األم��م المتحدة أن الغارات الجویة التي تنفذها ق��وات العدوان
السعودي علی میناء الحدیدة الیمني تقید إمكانیة المنظمة في تقدیم المساعدات
اإلنسانیة لسكان البالد.
وأشار نائب األمین العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة في خطاب أمام
مجلس األمن الدولي ستیفن أوبراین ،إلی أنباء عن غارات جویة وحوادث قصف
في ضواحي الحدیدة« ،ألحقت أضرارا ً بالطرق الحیویة إلیصال المواد الغذائیة
واألدویة والوقود» ،مضيفا ًَ ان «تضرر میناء الحدیدة قد یؤثر سلبا ً على البالد
برمتها ویزید األزمة اإلنسانیة سوءاً».

اضافة للمشكالت المتعلقة بالتقصير في تأمين
الخدمات الالزمة للنازحين من المناطق المتضررة
بسبب الحرب ،وفشل بعض المؤسسات التابعة
لوزارة الشؤون االجتماعية بتلبية حاجات اسر
الشهداء العسكريين والمدنيين.
ميدانياً ،نفى مصدر عسكري س��وري صحة
األنباء التي يروجها تنظيم «داعش» اإلرهابي عن
سيطرته على معبر جوسية البري ال��ذي يربط
البقاع اللبناني بريف القصير السوري.
وأض��اف المصدر أن التنظيم ح��اول منذ أيام
شن هجمات على المعبر لكنه فشل في تحقيق اي
تقدم ،في محاولة منه لربط عناصره المحاصرين

في ريف حمص الشرقي بمناطق القلمون.
وفي السياق ،أحبطت وحدات الجيش السوري
هجوما ً للمسلحين على إحدى النقاط العسكرية
من الجهة الشرقية لمدينة الزبداني باتجاه نقطة
عسكرية ،وأسفرت االشتباكات عن مقتل عدد منه
المسلحين وجرح آخرين.
وف��ي ري��ف ال�لاذق��ي��ة الشمالي ،دم��ر الجيش
ال��س��وري آليتين للتنظيمات المسلحة وقتل
 20مسلحا ً أغلبهم من تنظيم «جبهة النصرة»
االره��اب��ي في قرية المريج ،في حين استهدف
الطيران الحربي والمدفعية تحركات المسلحين
في قرى السودة ورويسة وكتف الغنمة والسفح

بواغدانوف يعلن ( ...تتمة �ص)9

وكتف الغدر والملوحة والمغيرية ومركشلية.
وفي ريف حماة الشمالي الغربي ،استهدف
الطيران الحربي تحركات المسلحين في قرى
ال��ط��ن��ج��رة وال��ق��اه��رة وم��ح��ي��ط قلعة المضيق
والحواش والعنكاوي ،في حين واصلت وحدات
الجيش السوري عملياتها العسكرية في سهل
الغاب.
و استهدفت وحدات الجيش بمختلف األسلحة
تحركات المسلحين في فريكة وقرقور وتل الكفير
والصحن ومرج الزهور والسرمانية وترملة وعين
الروز واللج والزيادية في ريف إدل��ب الجنوبي
الغربي.

ناديا شحادة

مجل�س الأمن يدين جرائم تنظيم «داع�ش» في �سرت

اعتقال �سابع برلماني في البحرين:
هل هو انتقام من المعار�ضة؟

ال�سعودية تحبط محاولة تهريب
� 21ألف كاميرا تج�س�س
كشف المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى ،عن إحباط
محاوالت لتهريب  20ألفا ً و 910وحدات تصوير تجسسية ،تضمنت أقالما ً
ونظارات وأدوات كهربائية وعالقات مالبس وميداليات ووالع��ات سجائر
وغيرها ،وذلك خالل  1966محاولة تهريب من الخارج.
وشهدت الفترة الماضية دعوات من مواطنين ومقيمين للمطالبة بتغليظ
العقوبة على مهربي األدوات التي قد تستخدم لإلخالل باألمن أو اختراق
خصوصية األفراد ،بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لمتخصص من الجمارك
يشرح أماكن إخفاء الكاميرات التجسسية ،منها ما توضع في عالقات المالبس
في غرف التبديل في المحال التجارية.
وكانت الجهات الرقابية أص��درت ق��رارا ً بحظر استيراد وبيع كاميرات
التجسس والكاميرات المخفية ،وأبلغت كالً من وزارة التجارة والجمارك بهذا
القرار ،وع َّممت على وكاالت ومحال بيع الكاميرات المخفية بحظر عمليات بيع
واستيراد هذا النوع من الكاميرات.
دان بيان لمجلس األمن بشدة الهجمات اإلرهابية وقصف المناطق اآلهلة
بالسكان التي نفذها تنظيم «الدولة اإلسالمية» في مدينة سرت بليبيا.
وق��ال البيان إن «ه��ذه الجرائم تظهر فظاعة داع��ش المسؤول عن آالف
الجرائم ،وإساءة معاملة الناس من جميع المعتقدات واألعراق والجنسيات،
من دون اعتبار ألي قيم إنسانية أساسية».
وشدد أعضاء مجلس األمن في بيانهم على أن «األعمال الهمجية المستمرة
التي يقوم بها داعش  ...تعزز تصميمهم على ضرورة إيجاد جهد مشترك بين
الحكومات والمؤسسات ،بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق األكثر تضرراً،
لمواجهة داعش والمجموعات التي أعلنت الوالء لداعش ،وكل األشخاص
والمجموعات والفعاليات والكيانات األخرى المرتبطة بالقاعدة ،وفقا ً لقرارات
مجلس االم��ن رق��م  )2014(2170و )2015(2199و،»)2015(2214
مشيرين إلى ض��رورة تقديم مرتكبي هذه األعمال اإلرهابية الشنيعة إلى
المحكمة.

حيث قال ان السعودية تورطت في حرب اليمن وفشلت في تحريرها من هيمنة
الحوثيين.
فالسعودية فشلت في هذه الحرب التي أتت في ظل تغيرات جيو سياسية
استراتيجية تشهدها المنطقة ،هذه المتغيرات التي تنذر بأن السعودية ومن يقف
في صفها ستكون الخاسر األكبر منها ،ويقف في مقدم هذه المتغيرات ان عدوها
وخصمها المركزي االقليمي إي��ران أصبح قوة اقليمة عظمى صاعدة ،والمتغير
الثاني الذي شهدته المنطقة هو االنتخابات البرلمانية التركية التي طالما حلم
الرئيس رجب طيب أردوغان بالسيطرة عليها لتمكنه من إحكم قبضته على السلطة
في البالد وعودة السلطنة العثمانية لكن النتائج خرجت لتكون صفعة على وجه
حزب العدالة والتنمية ،نتائج كبحت جماح الخيال االردوغاني ليصطدم بالحقيقية
التي تشير الى ان ال نظام رئاسيا ً وال تعديالت دستورية وال انفراد في الحكم ،فحزب
الرئيس التركي اردوغ��ان تعرض لنكسة كبيرة في االنتخابات التشريعية التي
جرت في  7حزيران من العام الحالي وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ
 13عاما ً في البرلمان ،فهذا التراجع االنتخابي االول لحزب «العدالة والتنمية» الذي
فاز في كل االنتخابات منذ عام  2002يشكل هزيمة كبرى الردوغان.
اما المتغير الثالث والذي يعتبر الحدث األهم في المنطقة وهو تحقيق الجيش
السوري وعناصر المقاومة اللبنانية المزيد من االنتصارات العسكرية في العديد
من المناطق الملتهبة في سورية ،فالحقائق على األرض تشير الى تقدم الجيش
السوري في العديد من جبهات القتال على حساب المجموعات اإلرهابية في
القلمون حيث استطاع الجيش وعناصر المقاومة منذ بدء معركة القلمون تحقيق
انجازات كبيرة في تحرير مساحات عديدة من أيدي الجماعات اإلرهابية وكذلك
الزبداني الواقعة شمال غربي العاصمة السورية وشهدت االيام الماضية بسط
الجيش السوري وعناصر المقاومة سيطرتهم على حي الزهرة والحارة الغربية في
الزبداني بالكامل من مسجد قلعة الزهرة وصوال ً الى مسجد بردى غرب الزبداني،
حيث يتركز وجود المجموعات اإلرهابية فيها .فاالنجازات العسكرية للجيش
السوري وحلفائه انها الحلم التركي في المناطق العازلة وفشل أردوغان في اقامة
شريط عاجل في المنطقة الجنوبية ،فالمؤشرات على االرض تؤكد ان حلم أردوغان
في اقامة منطقة عازلة لن يتحقق.
وفي خضم هذه المتغيرات السياسية والميدانية التي تشهدها منطقة الشرق
األوسط شهدت االسابيع الماضية نشاطا ً ديبلوماسيا ً مكثفا ً بين ايران والسعودية
والواليات المتحدة وروسيا وتركيا في اطار ما يمكن تسميته بتنسيق الجهود
من اجل كسر الجمود على صعيد الحرب في سورية فهذه الجهود الديبلوماسية
المكثفة اعطت ثمارها بعد ان نضجت الظروف الموضوعية إلطالق مؤتمر السالم
بخصوص االزمة السورية وبدأ العمل على اطالق «جنيف »-3حيث أعلنت وزارة
الخارجية الروسية في أول من أمس ،إن موسكو بدأت الخطوات العملية إلعداد
مؤتمر «جنيف »-3الخاص بالتسوية السورية ،وأكد ميخائيل بوغدانوف نائب
وزير الخارجية والمبعوث الروسي الى الشرق االوسط وشمال افريقيا على انه
يجب على الجميع ان يدرك ان «جنيف »-3ليس لقاء مفصالً بل عملية تفاوض
ستتطلب توافر االرادة السياسية والصبر والوقت واننا نرى ان عقد مثل هذا المؤتمر
يستحق دعمنا لذلك بدأنا الخطوات العملية لالعداد لـ «جنيف.»3 -

وجدد مجلس األمن دعم أعضائه الكامل للمبعوث الخاص لألمم المتحدة
إلى ليبيا بيرناردينو ليون ،مرحبين بجولة الحوار السياسي األخيرة .وحثوا
جميع أطراف األزمة الليبية على توحيد جهودهم لمحاربة تهديد اإلرهاب
العابر للحدود من خالل الدعم السريع والكامل لعملية سياسية شاملة
«من خالل إنشاء حكومة توافق وطني بهدف معالجة التحديات السياسية
واألمنية التي تواجه البالد».
ونقلت «بوابة الوسط» عن مندوب ليبيا في األمم المتحدة إبراهيم الدباشي
قوله« :إن مجلس األمن الدولي أصدر بيانا ً صحافيا ً حول جرائم داعش في
سرت واإلرهاب في ليبيا ،أيد فيه بطريقة غير مباشرة قرار الجامعة العربية،
حيث أكد تصميمه على إيجاد جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات ،بما
في ذلك حكومات ومؤسسات المنطقة األكثر تضررا ً (وهي المنطقة العربية)،
لمواجهة داعش والقاعدة وفقا ً لقرارات مجلس االمن ذات الصلة ،ومن بينها
القرار  2214الذي استند اليه قرار الجامعة العربية».

اعتقلت السلطات البحرينية القيادي بجمعية الوفاق المعارضة النائب السابق
الشيخ حسن عيسى أثناء عودته مع عائلته من رحلة خاصة.
وتعليقا ً على الحدث ،أوضحت «الوفاق» أن عيسى اقتيد إلى مبنى المباحث
الجنائية بالعدلية ،ولم تعرف أسباب االعتقال حتى بعد مضي أكثر من  9ساعات
على اعتقاله ،مضيف ًة إن أخباره انقطعت داعية إلى اإلفراج الفوري عنه.
بدوره ،اعتبر منتدى البحرين لحقوق اإلنسان أن اعتقال عيسى يمثل «استمرارا ً
لمنهج االنتقام السياسي من المعارضين منذ حركة المطالبات الشعبية التي
انطلقت في العام  2011بدوار اللؤلؤة» .وأضاف المنتدى في بيانٍ له أن «هذا
المنهج الخطير في استهداف النواب ليس له مبرر قانوني» ،مشيرا ً إلى تع ّرض
 7نواب لالعتقال التعسفي 6 ،منهم ينتمون إلى كتلة الوفاق المعارضة ،كان
آخرهم النائب السابق الشيخ علي سلمان األمين العام لجمعية «الوفاق» ،والحكم
عليه بالسجن  4أع��وام .وأوضح المنتدى أنه سيقوم بمخاطبة االتحاد الدولي
للبرلمانيين ،والمفوضية السامية ،والمنظمات الحقوقية الدولية ،الطالعهم على
األخطار التي تتهدد هؤالء النواب ،والمطالبة بتوفير بيئة آمنة لهم ولعملهم النيابي
والسياسي ،داعيا ً إلى اإلفراج الفوري عن النائب الشيخ حسن عيسى ،والكف عن
التوقيفات غير القانونية للنواب والسياسيين والمدافعين عن الحريات.
كما اعتبرت ّ
منظمة سالم للديمقراطيّة وحقوق اإلنسان أنّ اعتقال النائب السابق
الشيخ حسن عيسى ،دليل على استمرار السلطة في سياسة االنتقام وخنق
السياسي المق ّنن ،مطالبة باالفراج الفوريّ عنه ،حيث ال يوجد
الحريّات ،واإلرهاب
ّ
أيّ مب ّرر العتقاله والتحقيق معه.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ نفطي حديث في الكويت ،جزيرة بريطانية
2 .2أشار باليد ،الحيطان
3 .3إله التجارة عند الرومان ،نجيعي ،للتفسير
4 .4نضج الثمر ،نوبخهما
5 .5ش�دّد على الغريم ،إلهة الصيد عند ال��روم��ان ،ألحس
الطعام
6 .6شاهدناه ،من المطيبات
7 .7نظرت عن كثب ،قروض
8 .8أداة جزم ،عزيّن (هن) ،ضمير منفصل
9 .9من أيام األسبوع ،طرقات
1010نوقد النار ،يرافق الرعد
1111نوافقه الرأي ،نخاف منك
1212للنداء ،غنجنا ،مدينة فرنسية

1 .1أديب فرنسي راحل دعا إلى نبذ العنف ونشر الحب بين
الناس
2 .2من القارات ،مطليا ً باأللوان
3 .3قاطن ،يكاتبا
4 .4خالف إستقبلنا ،خالف قريب
5 .5مدينة في جنوب إيران ،من االحجار الكريمة ،أرشد
6 .6سقط على األرض ،سارقاً ،عائلة
7 .7ضمير ،تستفسر من
8 .8هدمناه للبناء ،يشتمنا
9 .9شك ،عاصمة أوروبية
1010إسم موصول ،مذنب شهير ،أبعد عن الوظيفة
1111أصابع ،منح ،والد (بالعامية)
1212يسجنني ،تناول الطعام
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،173695248 ،259874163
،815946327 ،684213975
،396752814 ،742381596
،531427689 ،967138452
428569731

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1توفيق الحكيم  ) 2وايت،
ن��ي ،روم��ا  ) 3ت��ل ،ن��ب��أ ،ام��ل ) 4
عيتات ،ال ،يأس  ) 5جسر الشغور
 ) 6خ��راب ،يبوس ،يا  ) 7ايل،

ادري��ان  ) 8مساال ،فندها  ) 9هل،
هنا ،منح  ) 10نامبو ،هتف ،اد
 ) 11نادمنا ،ارتب  ) 12نب ،رأس
بعلبك .
عموديا:
 ) 1توت عنخ آمون  ) 2والي،

ري��ر ،انب  ) 3في ،تجالسهما ) 4
يتناسب ،البدر  ) 5بتر ،ال ،ومأ ) 6
انا ،ايداه ،نس  ) 7لي ،البر ،نهاب
 ) 8الشويفات  ) 9كرم ،غسان ،فال
 ) 10يوليو ،ن��دم ،رب  ) 11م م،
اري ،هنأتك  ) 12أنس ،االحدب.

 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 Gift
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة واخ���راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
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
ك��ول��وم�ب��س .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 ف��ارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

