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خام�س م�ست�شفى ( ...تتمة �ص)9

وتحتدم المواجهات بين الجيش
ال��س��وري وال��ج��م��اع��ات المسلحة
على جبهة البحوث العلمية .وقد
استهدفت هذه الجماعات حي جمعية
الزهراء بتفجير نفق تحت األرض،
كما استهدفت الجماعات المسلحة
حي جمعية الزهراء بسيارة مفخخة.
ونفذ الجيش السوري غارات
على مواقع المسلحين في أحياء
الليرمون وبني زي��د والراشدين
وجمعية ال��زه��راء ك��ذل��ك نشبت
اش��ت��ب��اك� ٌ
�ات عنيف ٌة ع��ل��ى جبهة
بستان القصر الفيض.
وت��زام��ن��ت ب��داي��ة ال��ق��ص��ف مع
س��اع��ات ال��ص��ب��اح خ�ل�ال توجه
المواطنين إلى أعمالهم والطالب
إلى مدارسهم ،ما تسبب بسقوط
هذا العدد من الشهداء فضالً عن
أعداد من الجرحى .وأشار المصدر
إلى أنّ القصف المتواصل يجعل
من الصعب الحديث عن حصيلة
نهائية.
وجرى الحديث أمس عن بوادر
هدنة في المدينة بمبادرات محلية
وأهلية في ظ ّل عجز المؤسسات
الدولية كافة عن فرض هدنة في
المدينة ،لكنّ قصف الجماعات
المسلحة يؤشر إلى إصرارها على
رف��ض الهدنة علما ً أنّ ي��وم أمس
شهد ت��راج��ع �ا ً ف��ي ح��دة القصف
مقارنة باأليام السابقة.
ول��ف��ت م��ص��در إل��ى أنّ الجيش
السوري بدأ بالر ّد على المناطق
التي انطلقت منها قذائف الهاون
وال���ص���واري���خ م��ح��ل��ي��ة ال��ص��ن��ع
باتجاه أحياء حلب الغربية وأنّ
االشتباكات ت��دور على المحاور

ك���اف���ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ جبهة
«النصرة» استقدمت تعزيزات من
إدلب إلى حلب.
وشهدت المدينة حركة ازدحام
كبيرة نتيجة نزوح المواطنين من
المناطق التي تتعرض للقصف.
وأعلن الجيش السوري في بيان
أمس «إنه في الوقت الذي تبذل فيه
جهود دولية ومحلية لتثبيت نظام
وق��ف األع��م��ال القتالية وتطبيق
ن��ظ��ام ت��ه��دئ��ة ف���ي ح��ل��ب ،شنت
المجموعات اإلره��اب��ي��ة هجوما ً
واسعا ً من محاور عدة في حلب».
وأضاف بيان الجيش «إنّ جماعات
مسلحة قصفت مناطق سكنية
بالصواريخ م��ا أدى إل��ى إصابة
مستشفى وسقوط ضحايا» مشيرا ً
إل��ى أنّ «ال��ق��وات المسلحة تص ّد
الهجوم وت��ر ّد بالنحو المناسب
على مصادر النيران».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،اعتمد
مجلس األم��ن ال��دول��ي باإلجماع

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9

قرارا ً يدين الهجمات على العاملين
ف��ي ال��م��ج��ال الطبي واإلن��س��ان��ي
في المستشفيات في الدول التي
تعاني من نزاعات.
وقال األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون أمس خالل الجلسة،
إنّ اس��ت��ه��داف المستشفيات في
مناطق ال��ن��زاع «جريمة ح��رب»،
داع��ي�ا ً جميع ال��دول األع��ض��اء في
مجلس األم���ن إل��ى «إن��ه��اء سفك
الدماء في سورية».
وق��ال ب��ان كي م��ون« :ال ب� ّد من
صياغة ق��وان��ي��ن ت��وف��ر الحماية
للمستشفيات في مناطق الحروب
ومحاسبة من يستهدفها.
ودع��ت فرنسا وبريطانيا إلى
ع��ق��د اج��ت��م��اع ف��ي مجلس األم��ن
لمناقشة الوضع المتأزم في حلب
شمالي س��وري��ة ،بحسب م��ا ذكر
سفيرا البلدين أمس.
ومن المتوقع أن يعقد االجتماع
خالل األيام المقبلة.

وقالت السفارة األميركية في بغداد في بيان لها ،إنّ
«بايدن شكر العبادي على قيادته» ،وأكد «التزام الواليات
المتحدة األميركية الدائم بمساعدة الحكومة والشعب
العراقيين لهزيمة داعش ،وتقديم المساعدات اإلنسانية
إلنقاذ حياة أكثر من  3.4ماليين ن��ازح داخ��ل البالد،
والالجئين في الخارج».
وأكد بايدن أهمية االستقرار السياسي للحفاظ على قوة
ّ
وحث القادة العراقيين
الدفع في المعركة ض ّد «داعش»
على مواصلة دفع عجلة العملية السياسية إلى األمام
بالطرق التي تخدم مصالح وتطلعات الشعب العراقي،
وفق البيان.
ميدانياً ،سيطر تنظيم «داعش» اإلرهابي على منطقة
ت ّل سقف الواقعة شمال الموصل ،وقال مصدر إنّ قوات
البيشمركة مدعومة بطيران التحالف تحاول تطويق
المدينة بهدف استعادتها.
وقد قام تنظيم «داعش» بهجوم من ثالثة محاور على
مواقع تسيطر عليها قوات البيشمركة شمال الموصل هي
بعشيقة وباشيك وت ّل سقف ،وأكدت مصادر أمنية سيطرة
«داعش» على منطقة تل سقف.
على صعيد آخر ،أفادت قيادة عمليات تحرير نينوى
بأنّ فوج مغاوير القيادة تمكن من قتل خمسة انتحاريين
من عناصر «داعش» حاولوا التع ُّرض للقطعات العسكرية
في قرية خربدان جنوب الموصل.
من جهة أخ��رى ،أكدت خلية اإلع�لام الحربي التابعة
للقوات العراقية أنّ قوات جهاز مكافحة اإلرهاب ،وبإسناد
من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية ،أحبطت هجوما ً
لتنظيم «داعش» اإلرهابي على منطقة الطاقة الحرارية
شمال بيجي وقتلت  60إرهابياً.
وأضافت الخلية إنّ قطعات الفرقة الثامنة من الجيش
العراقي وأفواج الطوارئ وشرطة األنبار وأبناء الحشد
العشائري ح ّرروا وبعملية عسكرية مناطق البوعاصي
والفحيالت والبدعيج والبوخالد قرب عامرية الفلوجة
غربي بغداد.
وأوضح العقيد محمد البيضاني أنّ القوات العراقية
رفعت العلم العراقي فوق المناطق بعد تكبيد مسلحي
«داع��ش» خسائر كبيرة وقتل أكثر من  25منهم وتفجير
عدد من السيارات ال ُمفخخة.
وك��ان قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء ال��رك��ن إسماعيل

بين خرائط ( ...تتمة �ص)9
في المسارات السياسية السورية عبر تجميلها وإعادة تدويرها سياسيا ً بلبوسها
اإلرهابي ،وما كالم باقي قادة ما يسمى «المعارضة» والتركي والقطري والسعودي
والفرنسي واألميركي عن أنّ «النصرة» قوة ال يمكن تجاهلها إال إعادة لتدوير القوة
الضاربة شماالً .فهل البكاء على الهدنة هو ألجلها؟
إن كانت األجوبة تأتي من الشمال السوري فهي تعني أنّ «النصرة» موجودة في
أرياف حلب وهي غير مشمولة بالهدنة ،وأنّ البكاء على الهدنة ليس ألنّ المدنيين
يقعون تحت قصف الهاون «النصراوي» ،بل ألنّ مضامينه تحمل حماية «النصرة»
التي تقف على أبواب الحسم بيد الجيش السوري وحلفائه ،فهي ذات العيون التي
لم تذرف دمعا ً على معارك دير الزور وتدمر والريف الرقاوي الذي كان وال يزال
تنظيم «داعش» أهم أهدافه.
الدموع إذاً ،هي لض ّم «النصرة» إلى الهدنة لحمايتها وهي ما زالت تقاتل أحياء
ّ
المضمن ،فالشمال السوري
حلب المدنية المأهولة ،وهي أحد منجزات العهر
لم يستطع إخفاء انهيار المفاوضات في جنيف والدعم التركي ـ السعودي،
واليستطيع ض ّم «النصرة» اإلرهابية إلى هدنة ت ّم المجازفة فيها تركيا ً وسعوديا ً
وأوروبيا ً وأميركيا ً الستكمالها بدور «نصراوي» يُبقي اإلرهاب سياسيا ً بيدين
ملطختين بدماء سورية تحت ذريعة البحث ع ّمن أسقط الهدنة.
فإذا كان الكالم األميركي عن أنّ النصرة «حلبية» ،فلماذا الدموع على حلب؟
وأين خرائط االرتباط الجغرافي بين مناطق من يسمونهم «المعتدلين» ومن
يسمونهم «اإلرهابيين» التابعين للقاعدة؟
األسئلة أكثر من أن نحصيها وأجوبتها تكمن في زوايا النفوس اإلقليمية والدولية
التي تذرف دموع التماسيح.

المحالوي ،أعلن أمس عن تدمير ثالثة أنفاق تابعة لتنظيم
«داعش» ومقتل من فيها جنوب الفلوجة.
وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر
مقتل جندي أميركي في صفوف قوات التحالف أثناء عملية
قتالية شمالي العراق.
وق��ال كارتر في مدينة شتوتغارت األلمانية أمس،
«هناك تقارير تفيد ب��أنّ جنديا ً أميركيا ً قتل في العراق
داخل المنطقة المجاورة ألربيل» عاصمة إقليم كردستان
العراق.
وأض��اف كارتر مخاطبا ً الصحافيين في مق ّر القيادة
األميركية في أوروب��ا« :أعتقد أنّ هذه األنباء صحيحة
ونتوجه بصلواتنا وفكرنا إلى عائلة الجندي».
من جانبه ،أعلن التحالف الدولي ،في بيان ،أنّ جنديا ً من
قواته ُقتل أمس في شمال العراق ،نتيجة «نيران معادية»
من دون إعطاء مزيد من المعلومات حول جنسيته.
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت ّ
فك الحصار
ال��ذي كان يفرضه تنظيم «داع��ش» على بلدتي حديثة
والبغدادي وقاعدة «عين األس��د» الجوية في محافظة
األنبار غربي العراق.
وقالت القيادة في بيان أول من أمس« :الطريق أصبح
سالكا ً من قضاء هيت مرورا ً بالبغدادي إلى قضاء حديثة
بعد حصار دام أكثر من سنة ونصف من قبل عصابات
داعش اإلرهابية».
وأك��د قائد «عمليات الجزيرة» ال��ل��واء علي إبراهيم
دبعون ،من جهتهّ ،
«فك الحصار عن حديثة والبغدادي
بعد تحرير الطريق االستراتيجي والحيوي بين ناحية
البغدادي ومدينة هيت».
وقال مصدر رفيع في الجيش العراقي« :التقت قطعات
عسكرية من الفرقة السابعة في الجيش بقطعات جهاز
مكافحة اإلره���اب ف��ي مدينة هيت  70كيلومترا ً غرب
الرمادي».
وأضاف المصدر« :تلك القوات التقت بعد تحريرها أربع
قرى ومنطقة الدوالب غرب هيت من تنظيم داعش وتحرير
الطريق الرابط بين ناحية البغدادي ومدينة هيت».
وط��وال عام ونصف عانت بلدتا البغدادي وحديثة
حصارا ً ش��دي��داً ،فقد منع تنظيم داع��ش وص��ول الغذاء
والبضائع إلى هاتين البلدتين الوحيدتين في محافظة
األنبار اللتين قاومتا التنظيم وصمدتا.

فاديا مطر

لماذا العبادي ( ...تتمة �ص)9
عن طريق القصف الجوي ،رغم كثرة األدلة على ذلك ،إضافة إلى منع الحشد من
حسم معركة تحرير تكريت مركز محافظة صالح الدين في العام الماضي وإيقاف
سير العمليات لعشرة أيام تقريبا ً تحت الضغوط األميركية ،وقد قيل حينها إنّ
واشنطن سمحت لبعض قادة اإلرهاب الذين يشكلون أدوات مه ّمة لهم بالهروب
من تكريت والتوجه نحو الموصل وبعدها إلى الرقة في خطوة لدعم المعارك في
سورية بعد خسارة الورقة العراقية في وقتها وصوال ً إلى منع مشاركة الحشد
الشعبي في معركة تحرير الرمادي تحت مطرقات واشنطن وحلفائها في الرياض
وأنقرة ،لجهة منع مشاركة قوات شيعية مدعومة من إيران في تحرير محافظة
سنية ،بحسب زعمهم ،لكنّ الحقيقة هي لمنع تحرير المحافظة الرابطة بين بغداد
ودمشق ،ما يمثل قطعا ً لمسار التواصل بين حلف بغداد وطهران ودمشق المتش ّكل
بحكم وحدة المعركة والمصير وليس لتحقيق أهداف سياسية رخيصة تسقط مع
يتوحد في الحرب والمعركة ال ب ّد أن
أول هزة سياسية تضرب أعضاء الحلف فمن
ّ
يكون أش ّد توحدا ً وتنسيقا ً وتحالفا ً في وقت السلم والرخاء وتحقيق االنتصار وجني
ثمار الصمود فكانت هذه النتائج سببا ً أساسيا ً لتأخير تحرير األنبار ،خصوصا ً
من قبل الحشد الشعبي الذي بدونه ال يمكن تحقيق أي انتصار إال بتحقيق الدمار
الشامل للمنطقة ال ُمراد تطهيرها كما هو الحال في الرمادي التي أصبحت خربة على
أهلها في ظ ّل قصف طيران واشنطن للمدينة كما حصل سابقا ً مع كوباني السورية
حتى استمرت تبعية العبادي لواشنطن بمختلف التفاصيل التي أوصلته إلى عزل
أغلب قادة الحشد الشعبي لسبب أو آلخر وتحت مختلف الحجج والذرائع وحقيقة
األمر رغبة واشنطن بعزلهم كما شكلت سياسة العبادي التي وصفت باالنبطاحية
لدول الخليج برغم عدائها المعلن للعراق ،فاستجدى بذلك و ّد الرياض لمجرد فتح
سفارة في بغداد كان سفيرها ضابط مخابرات ومسؤول عن حماية كبار القادة
األميركيين من رؤساء ووزراء ،إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن ملف عبور
المسلحين من عرسال إلى سورية لدعم جبهة «النصرة» وغيرها من مجاميع سفك
الدم السوري حيث شكل هذا السفير صورة ُمستنسخة من السفير السعودي في
لبنان ودوره المشبوه في مجمل قضايا البلد كما توالت تنازالت العبادي وحكومته
لواشنطن إلى ح ّد قبوله عنوة بتواجد القوات التركية المحتلة ألراض عراقية
في محافظة الموصل .فبعد أن تبجح العبادي كثيرا ً بالسعي إلى طردها بشتى
الوسائل ال ُمتاحة ،نجده اليوم يتناسى وجودها ويتعامل معها بك ّل و ّد واحترام.
ك ّل هذه التنازالت جعلت الرئيس األميركي باراك أوباما يصل إلى نتيجة مفادها
أنّ العبادي شريك جيد لواشنطن إذ وصف أوباما العبادي بـ»الشريك الجيد»
لبالده ،مشيرا ً إلى أنّ األزمة السياسية الحالية في العراق ال تعني بالده كما دعا
«المكون السني» إلى بناء ذاته ،وذلك خالل القمة الخليجية األميركية التي عقدت
في الرياض.
كالم أوباما األخير يؤكد حجم الدعم األميركي الالمتناهي للعبادي ،إضافة إلى
زيارتي وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر إلى بغداد ومدحهما
المفرط للعبادي واختتام رسائل الدعم بكالم أوباما في عقر دار الخليج ال ُمعادي
حب شخصي للعبادي ،فاألخير
للعراق .ك ّل ذلك ال يأتي من ف��راغ وال ينم عن ّ
البريطاني الجنسية مثل حليفا ً مهما ً لواشنطن ال يمكنها التنازل عنه في هذه الحرب
توجهه الشخصي نحو
ألنه يؤمن لها ك ّل ما تريد من تنازالت وتبعية ،إضافة إلى ّ
البقاء بدعم أميركي على التوجه نحو محور المقاومة والممانعة ورفضه التوجه
بطلب المساعدة من موسكو في الحرب على اإلرهاب لكي ال يستعدي واشنطن.
في ال ُمجمل ،أصبح العبادي مطلبا ً أميركيا ً تسعى واشنطن بشتى الوسائل إلى
تقويته ومنع سقوطه ال ُمحتمل في مقبل األيام.

جولة جديدة من المحادثات في الكويت وو�صول قوات �أميركية خا�صة بحجة مالحقة القاعدة

الحوثي :الكيان ال�صهيوني يُ�شارك في العدوان على اليمن
أكد زعيم جماعة «أنصار الله»
ع��ب��د ال��م��ل��ك ال��ح��وث��ي أنّ الكيان
الصهيوني يشارك في العدوان
على اليمن ،بشكل مباشر وعبر
التدريب واإلشراف والقيادة.
وق����ال ال��ح��وث��ي ف��ي ك��ل��م��ة له
بمناسبة الذكرى الثانية عشرة
الس��ت��ش��ه��اد ح��س��ي��ن ب���در ال��دي��ن
الحوثي« :م��ن المعلوم قطعا ً أنّ
ك ّل ما يحدث في منطقتنا هو في
مصلحة الصهاينة وأميركا».
وأشار الحوثي إلى «أنّ اللوبي
ال��ص��ه��ي��ون��ي ي��ت��ح��رك ب��ك � ّل حقد
وي��ص��ن��ع الكثير م��ن ال��م��ؤام��رت
ت���ج���اه أم��ت��ن��ا وي���ح���رك ال��ف��ت��ن
وال��دس��ائ��س ويصنع األزم���ات»،
الفتا ً إل��ى ارت��ك��اب «المعتدين»،
ّ
بحق
كما أسماهم« ،جرائم فظيعة
النساء واألط��ف��ال وتدمير بنية
اليمن التحتية».
وذ ّك��ر عبد الملك الحوثي بأنّ
«النشاط الصهيوني ير ّكز على
اإلعالم والتعليم وعلى ك ّل وسائل
توجيه وصناعة ال��رأي العام»،
مؤكدا ً «أنّ أول سالح تحتاج إليه
األ ّمة هو الوعي».
وع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��م��ف��اوض��ات
اليمنية التي تجري في الكويت،
أك��د أع��ض��اء م��ن ال��وف��د السياسي
اليمني المشارك أنّ تعليق وفد
الرياض مشاركته في الجلسات
ال��م��ب��اش��رة دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ف��ش��ل
واإلرباك ،معتبرين أنّ الرؤية التي
قدمها الوفد الوطني شملت أرضية
مشتركة للحلول السلمية.

ورأى ع��ض��و ال��وف��د ال��وط��ن��ي
ال��ي��م��ن��ي ح��م��ي��د رزق أم���س «إنّ
تعليق وفد الرياض مشاركته في
الجلسات المباشرة هو تعبير عن
الفشل واإلرب���اك» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
رؤي��ة الفريق الوطني أحرجتهم
كثيراً ،وقد قدمت أرضية مشتركة
للحلول السلمية ،بالنسبة لهم أت ْوا
بدون ورقة».
وقال عضو الوفد الوطني اليمني
حميد عاصم ،بدوره« :حينما رأوا
رؤية الوفد الوطني للح ّل انبهروا،
ولم يكن أمامهم إال الحنق والضيق
وال���ه���روب م���ن ال���واق���ع ،ق��دم��وا
رؤيتهم ،ال تعتبر رؤية ،هي تعتبر
رؤية تعجيزية».
وكان عاصم قد كشف أنّ الوفد
الذي قدم من الرياض إلى الكويت
إنما «لم يكن القرار بيده ويأخذ
التوجيهات من الرياض» ،مؤكدا ً
«أنّ رؤية وفد الرياض تتعارض
مع جميع التوافقات المتفق عليها
ومخالفة حتى ل��ق��رارات مجلس
األمن».
وف��ي السياق عينه ،عُ قد لقاء
ث��ن��ائ��ي ب��ي��ن رئ��ي��س وف���د حركة
«أن����ص����ار ال���ل���ه» ف���ي ال��ك��وي��ت
والمبعوث الدولي إسماعيل ولد
الشيخ أحمد الذي قال ،في بيان،
إنّ العمل ج��ار حاليا ً «لمناقشة
اإلطار العام من خالل اجتماعات
ثنائية م��ع األط���راف حتى نحدّد
أولوياتهم ونبني على القواسم
المشتركة».
وك��ان المبعوث الخاص لألمم

المتحدة التقى ف��ي الكويت أول
أم���س وف���د ال��ح��ك��وم��ة اليمنية
وأن��ص��ار الله والمؤتمر الشعبي
العام وشخصيات ديبلوماسية
وسياسية الستكمال م��ش��اورات
السالم اليمنية .كما التقى أمين
ع��ام مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي
عبد اللطيف ال��زي��ان��ي وتباحث
م��ع��ه بمستجدات ال��م��ش��اورات،
حيث أعلن أنه «يع ّول على دعمه
المعهود لجهود األم��م المتحدة
وعلى خبرته الطويلة في التعامل
مع الملف اليمني».
وكان ولد الشيخ أحمد ،أكد في
تصريح أنّ «الطريق الوحيد إلى
الح ّل هو الحوار السلمي وااللتزام
ال��ك��ام��ل ب���ق���رارات مجلس األم��ن
وخ��ارط��ة الطريق التي رسمتها
ال��م��ب��ادرة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وآل��ي��ت��ه��ا
التنفيذية وم��خ��رج��ات ال��ح��وار
الوطني».
وأكد المبعوث األممي أنه على
ت��واص��ل دائ��م م��ع لجنة التهدئة
والتنسيق وعبرها م��ع اللجان
المحلية لتثبيت وق��ف األع��م��ال
القتالية وال��وق��وف على أسباب
وسبل وقف الخروقات بشكل كامل
ودائم.
يُ��ذك��ر أنّ أم��ي��ن ع���ام مجلس
التعاون الخليجي عبد اللطيف
الزيان يبدأ في الكويت مساعي
وساطة جديدة إلنقاذ محادثات
السالم اليمنية من االنهيار بعد
تعثر جهود الحكومة الكويتية
بهذا الشأن .

ميدانياً ،كشفت مصادر إعالمية
أم��ي��رك��ي��ة ،ع���ن وص�����ول ف��ري��ق
م��ن ال��ق��وات ال��خ��اص��ة األميركية
واالستخبارت إل��ى اليمن بحجة
م��س��اع��دة ال��م��رت��زق��ة وال���ق���وات
اإلم��ارت��ي��ة ف��ي م�لاح��ق��ة تنظيم
«القاعدة».
وبحسب «المسيرة نت» ،كشف
م��راس��ل إذاع���ة الوكالة الوطنية
األميركية توم باومان على صفحته
على «تويتر» ،عن وصول فريق من
القوات الخاصة واالستخبارات
األميركية إلى جنوب البالد بحجة
مالحقة القاعدة» ،مشيرا ً إلى أنّ
الفريق كان قد غ��ادر اليمن العام
الماضي.
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أنّ هذه
ال��خ��ط��وة ج���اءت ب��ع��د أن طلبت
اإلمارات تدخالً أميركيا ً لمساعدتها
ف��ي م��ح��ارب��ة «ال��ق��اع��دة» جنوب
ال���ي���م���ن ،ب��ع��د ع����ام ع��ل��ى دع��م
السعودية واإلم����ارات لعناصر
«ال��ق��اع��دة» و»داع�����ش» بالمال
والسالح المتطور لمواجهة الجيش
اليمني واللجان الشعبية.
وفي سياق متصل ،أعلنت وزارة
الدفاع اليمنية أنّ ق��وات الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي
«المسنودة بالتحالف السعودي»
قصفت م��واق��ع الجيش واللجان
الشعبية في منطقة ال ُز ُنوج وجبل
جَ ره وشارع األربعين شمال غرب
مدينة تعز جنوبي اليمني ،في
خرق واضح للهدنة المعلنة .يأتي
ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية

لقوات هادي إلى منطقة ال ُتربة إلى
الجنوب من المدينة ،بحسب ما
أفاد مصدر عسكري.
كما تصدّت وحدات من الجيش
واللجان الشعبية لمحاولة زحف
ق��وات ه��ادي باتجاه مديرية ذي
َن��اع��م جنوب محافظة البيضاء
وس��ط اليمن ،بحسب م��ا أف��ادت
وزارة الدفاع اليمنية.
وإلى مأرب شمال شرقي اليمن،
تحدث مصدر عسكري عن قصف
صاروخي ومدفعي متواصل على
مواقع الجيش واللجان الشعبية
بمديرية ِ
ص��رواح غ��رب المدينة،
ك��م��ا ط���ال ال��ق��ص��ف ال��ص��اروخ��ي
والمدفعي ل��ق��وات ه���ادي منازل
وم����زارع ل��ل��م��واط��ن��ي��ن .وام��ت��دت
المواجهات إلى محافظة الجوف
ال��م��ح��اذي��ة ل��م��أرب حيث تستم ّر
م��ح��اوالت ق���وات ه���ادي التقدم

َ
والغ ْيل
نحو مديريتي ال� ُم� ُت��ون
في المحافظة مع تبادل القصف
الصاروخي والمدفعي بين أطراف
االقتتال هناك.
يأتي ذلك ،فيما يستمر التحليق
ال��م��ك��ث��ف ل���ط���ائ���رات ال��ت��ح��ال��ف
ال��س��ع��ودي ف��وق صنعاء وذم��ار
والشريط الحدودي مع السعودية
في محافظة حجه غرب اليمن.
واستمرت المواجهات المتقطعة
بين ق��وات ه��ادي وق��وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى
في مناطق َثعْ بَات والجَ ْحمَلية
وح��ي ال��زه��راء ش��رق المدينة كما
ام��ت��دت إل��ى ال��غ��رب م��ن المدينة
بمحيط اللواء  35ومعسكر الدفاع
الجوي وطريق منطقة الضباب
ال��م��دخ��ل الجنوبي للمدينة مع
تحليق مكثف لطائرات التحالف
السعودي في سماء مدينة تعز.

المغرب :التمديد ( ...تتمة �ص)9

مصطفى حكمت العراقي

ودعا القرار الذي أعدته الواليات المتحدة األمين العام إلى إعداد تقرير خالل
 90يوما ً عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها .وال يحدّد القرار أي إجراءات
عقابية ض ّد المغرب إذا ظ ّل عدد موظفي البعثة منخفضاً.
وقال المغرب إنّ المجلس «يقطع مع جميع محاوالت تغيير مهمة المينورسو
وتوسيعها لتشمل مه ّمات غير متفق عليها وعمليات تتنافى مع الغاية من
إحداثها».
وجاء في البيان أنّ المملكة «ستواصل ،بحسن نية وعزم ،انخراطها في
المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع اإلقليمي ال ُمفتعل كما ستبقى ملتزمة
لفائدة السالم واالستقرار اإلقليميين والدوليين وستظ ّل حذرة في مواجهة ك ّل
المس بمصالحها العليا الشرعية».
االنزالقات أو المحاوالت الرامية إلى
ّ

�أكد دعم ( ...تتمة �ص)9
وتأتي تصريحات مساهل ردا ً على موقف أحزاب جزائرية معارضة انتقدت
زيارته إلى دمشق يومي  25و 26نيسان الماضي والتي أجرى خاللها مباحثات
مع عدد من المسؤولين السوريين وترأس لجنة المتابعة الجزائرية السورية
لبحث التعاون االقتصادي بين البلدين بمشاركة وزير االقتصاد السوري همام
الجزائري.

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 .1من مزارات روما الدينية ،شهر ميالدي
2 .2دولة عربية ،شجر معمر
3 .3مصيف لبناني ،أول دينار
4 .4جسد ،ه ّز بقوة ،ص ّورنا
5 .5كتاب للفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبز ،ضمير متصل
6 .6أعلى قمة في األردن ،إحدى جزر كناريا
7 .7للنفي ،حادثت مالسنة ،للنداء
8 .8أنده على ،عاصمة أوروبية
9 .9من الخضراوات ،طلب منهما فعل األمر ،حرف أبجدي
مخفف
1010مدينة فيتنامية ،رطباه بالماء
1111غزال ،نافيات األمر
1212عملة عربية ،عبأ

1 .1سلسلة جبال في شمال عُ مان
2 .2قلب ،آلة طرب ،ألف ،للنداء
3 .3جارية غنت للرشيد ،رجاء
4 .4جامعة أميركية شهيرة ،ناعم الملمس
5 .5إعترضت الشخص ،خالف كفري
6 .6تجلس برفقة ،من الفاكهة الصيفية
7 .7يمن ،ن ّوبخه ،حرف أبجدي مخفف
8 .8بس ،قطع ،معلّل وجوده
9 .9لطخنا بالعار ،بلدة لبنانية
1010للتفسير ،مدينة بلجيكية ،ضرب
1111مدينة سويسرية ،مدينة أردنية
1212مدينة سودانية ،سارقا ً
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،924158763 ،361972584
،732586149 ،857643921
،548291637 ،196734258
،489825316 ،685319472
213467895

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سهل بن ه��ارون  ) 2ومأ،
أمل ،نيون  ) 3قليوب ،را ،رجم ) 4
اا ،دترويت ،دو  ) 5ليما ،املدان ) 6
غاسكونيا ،ناس  ) 7امرشن تمد ) 8

بنك ،دير ،ايدا  ) 9انبي ،بستان 10
) دب ،ياقوت ،نسب  ) 11الحاني،
اعاتب  ) 12لسان ،نأتي ،ما.
عموديا:
 ) 1س���وق ال���غ���رب ،دال ) 2
هماليا ،نابلس  ) 3الي ،مساكن،

ح��ا  ) 4وداك���م ،ب��ي��ان  ) 5نابت،
وردي��ان  ) 6هم ،رانشي ،قين ) 7
الرومي ،ربو  ) 8ايالت ،ستات ) 9
ون ،تد ،مات ،عي  ) 10نير ،انديانا
 ) 11وجدنا ،دنستم  ) 12انمو،
سبأ ،ببا.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة رون
آل ��ن م ��ن اخ � ��راج ب �ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).

