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وذك���رت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية
نقالً عن مصدرها في األوس��اط الدبلوماسية
العسكرية الروسية ،أمس ،أنَّ «مبادرة وزارة
الدفاع الروسية ظهرت بسبب زي��ادة نشاط
الطيران السوري بشك ٍل كبير بعد تسلم دمشق
قاذفات من نوع «سو –  24ام »2وإعادة طائرات
أخرى بعد صيانتها .وكانت هذه الطائرات قد
لعبت دورا ً كبيرا ً في المعارك في محيط حلب،
وتستخدم للقيام بتنفيذ مهمات قتالية في
مناطق البالد».
وأضافت الصحيفة أنَّ «زي��ادة عدد طلعات
الطائرات الحربية تهدد بوقوع ح��وادث ألنَّ
السوريين اليملكون قناة اتصال مع األميركيين
تشابه تلك القناة التي يملكها الجانب الروسي»،
مشير ًة إلى أنَّ أحد الحلول المطروحة يقضي
بإشراك الجانب السوري في اتفاق التنسيق
بين روسيا والواليات المتحدة.
وأض��اف��ت الصحيفة أنَّ وزي��ري الخارجية
الروسي سيرغي الفروف واألميركي جون كيري
سيبحثان المبادرة الروسية هذه أثناء اجتماعهما
في جنيف يومي الـ 26والـ 27من آب.
في المقابل أعلنت ال��دف��اع األميركية أنها
س��ت��واص��ل حماية ق���وات التحالف ال��دول��ي
ووح��دات المعارضة الموالية لها في سورية
من ضربات الطيران السوري والقوات الجوية
الروسية.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» بيتر كوك

«سنرسل طائرات إن لزم األمر ،لكن ذلك ال يعني
إقامة منطقة حظر جوي» ،مؤكدا ً أنَّ «الواليات
المتحدة تمتلك حق حماية تلك ال��ق��وات في
حال واجهت تهديدات شمالي سورية» ،داعيا ً
السلطات السورية إلى إبداء حكمة واالبتعاد
عن مناطق وجود قوات التحالف.
المتحدث األميركي قال أنَّ واشنطن تركز على
مكافحة «داعش» ،قائالً «من يحارب «داعش»
ويشاركنا سينال دعم الواليات المتحدة»...
«وف��ي هذا اإلط��ار ،سنقوم بما في وسعنا كي
تشعر قواتنا بأمان قدر المستطاع ،وإحدى سبل
ذلك ،أن نوصي الجميع باالبتعاد عن قواتنا».
إلى ذل��ك ،قالت وزارة الدفاع الروسية إنه
سيعلن عن تهدئة إنسانية في حلب لمدة 48
ساعة فور تأكيد المبعوث األممي ستيفان دي
ميستورا تجهيز شحنات المساعدات إليصالها
إلى المدينة.
وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع
الروسي أنه «بالتنسيق مع السلطات السورية،
سيعلن عن أول فترة تهدئة إنسانية لمدة 48
ساعة في حلب بعد تلقي طلبا ً بهذا الشأن ،من
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا يؤكد فيه
االستعداد إليصال المساعدات إلى المدينة».
وذك��ر المسؤول أنَّ وزارة الدفاع الروسية
مستعدة لتقديم المساندة في توزيع المساعدات
على سكان حلب .واستطرد قائالً «وزارة الدفاع
الروسية مستعدة لتقديم المساندة بالتعاون

مع السلطات السورية ،في إيصال المساعدات
التي تقدمها مختلف المنظمات والشخصيات
العادية إل��ى حلب ،وتوزيعها عبر المراكز
اإلنسانية المنتشرة هناك».
وف��ي السياق ،أ َّك��د أمين المجلس األعلى
لألمن القومي اإلي��ران��ي علي شمخاني ب��أنَّ
الطيران الروسي تدخل مؤخرا ً في حلب بطلب
من عسكريين إيرانيين يقدمون االستشارة إلى
الحكومة السورية.
ون��ق��ل ع��ن شمخاني ،المكلف بالتنسيق
بين إي��ران وروسيا وسورية ،قوله إنَّ تنفيذ
عمليات في ج��زء من حلب ،بحاجة إل��ى دعم
جويَّ  ،مضيفا ً «حين يأتي هذا الدعم بطلب من
المستشارين اإليرانيين وبمبادرة من روسيا،
فهذا مؤشر لالقتدار وليس التبعية».
وأض��اف أنَّ «إي��ران اليوم وبسبب حاجتها
لتعاون روس��ي��ا والمقاومة للتصدي للفتن
التكفيرية ..جعلت روسيا القوية إلى جانبها
كمنفذة للعمليات الجويَّة ،إلى جانب العمليات
األرض���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب�ل�ادن���ا بالتخطيط
واالستشارة لها ،وهو ما يعد مؤشرا ً لالقتدار».
وتعليقا ً على مغادرة الطائرات الروسية
قاعدة همدان اإليرانية ،قال شمخاني إنه لم يكن
مقررا ً أن تبقى الطائرات الروسية في القاعدة،
مشددا ً على أنَّ «مغادرتها جاءت وفقا ً لخطة
العمليات األرضية ولم يكن بسبب ضغوط من
دول أخرى» ،مؤكدا ً الطائرات لم تغادر أول أمس

االحتالل يخطط لوحدات
ا�ستيطانية جديدة في الخليل
اآلن في مراحل التخطيط األولي ،وليس من الواضح بعد
عدد الوحدات التي سيتم بناؤها ،وما هو حجم األراضي
التي ستتم السيطرة عليها ،مع ذلك تقدر مساحة الموقع
العسكري كلها بأنها تبلغ دونمين من األرض».
ِطاع غزة بع َد الغاراتٍ
إلى ذلك ،يسيط ُر هدو ٌء حذ ٌر شما َل ق ِ
الصهيوني ٍة المكثف ٍة قبل يومين ،والتي أوقعت عددا ً
الليلي ٍة ِ
َ
ِ
المواطنين ال ِفلَسطينيين.
صفوف
من اإلصاباتِ في
الغاراتُ التي ُو ِ
ِ
الحرب الصهيونية
باألعنف من ُذ
ص َفت
ِ
مناطق بيتِ حانون شما َل
على
تركزت
االخيرة على غزة،
ِ
ُ
حيث َزعَ مَت ق��واتُ االحتال ِل أنها ا َت��ت ردا ً على
القطاع،
صاروخ على مستوطن ٍة ِ
سقوطِ
صهيونية.
ٍ

تعليق ًا على مالحقته عبر الإنتربول الدولي

د�شتي :ال�سعودية تريد �إ�سكات
م َْن يعار�ض �سيا�ستها العدوانية
تعليقا ً على مالحقته من قبل
السلطات الكويتية عبر اإلنتربول
الدولي بعد إدانته بتهمة «اإلساءة
« للسعودية ،قال النائب الكويتي
عبد الحميد دشتي :إنَّ ذنبه وذنب
ب�لاده أ ّن��ه��م ج��ي��ران للسعودية،
مضيفا ً أنَّ م��ذ ّك��رة القبض عليه
الصادرة من حكومة الكويت عبر
اإلن��ت��رب��ول ،ج���اءت بضغوطات
سعودية.
وح��س��ب م��وق��ع «ال��ع��ه��د» ،عند
المنصة لإلدالء بمداخلته،
اعتالئه
ّ
خ�لال مشاركته في مؤتمر دولي
ل��دع��م ال��ش��ع��ب اليمني أق��ي��م في
لندن ،ص � ّرح دشتي أ ّن��ه قد بلغه
للتو خبر صدور مذ ّكرتي توقيف
من حكومة الكويت ،واحدة منهما
عبر اإلن��ت��رب��ول ال��دول��ي ،معتب ًرا
أنّ حكومته قامت بذلك «بسبب
ال��ض��غ��وط��ات ا ّل���ت���ي م��ارس��ت��ه��ا

السعوديّة» ض�دّه لمشاركته في
المؤتمر ال��دول��ي ل��دع��م الشعب
اليمني.
وأشار دشتي إلى أنه كان يتو ّقع
مثل هذا األمر ،السيّما أنَّ السعوديّة
تسعى إلسكات جميع من هم مع
قضيّة اليمن وفي وجهها» ،مؤ ّكدًا
أ ّن��ه سيتعامل مع هذا الموضوع
ّ
الحق».
من خالل «القانون
وعُ �������رف دش���ت���ي ب��م��واق��ف��ه��ـ
االستثنائية المؤيدة النتفاضـة
ال��ب��ح��ري��ن ،وح���راك���ه ال��ك��ب��ي��ـ��ر
ف��ي ال��م��ح��اف��ل الحقوقية إلدان���ة
االنتهاكات التي يرتكبها نظـام
ّ
بحق مواطنينـه ،كما
آل خليفة
عُ ��ـ��رف بدعمه العلني م��ن داخ��ل
الكويت للحكومة السورية ضد
الجماعـات التكفيريــة واإلرهابيــة
وبتضامنـه م��ع اليمنيين ض� ّد
العدوان السعودي ،مواقـف أدّت

(االثنين) بل يوم الخميس الماضي وفقا ً لخطة
العمليات األرضية.
شمخاني أضاف ،أنَّ الدول األخرى اندهشت
وت��ف��اج��أت م��ن ه��ذا ال��ت��ع��اون االستراتيجي
و«لهذا السبب لم يستطيعوا تحقيق أغراضهم
البغيضة في كسر الحصار عن حلب» .وقال
هناك بعض ال��دول الغربية والعربية تتوهم
أنها قادرة على تغيير المعادالت اإلقليمية إال
انها تفاجأت بالمبادرة السياسية والدفاعية
واألمنية اإليرانية.
و أشار المسؤول االيراني إلى أنَّ العالقات
الشاملة بين إي���ران وروس��ي��ا ،قائمة على
ضمان المصالح الوطنية وفي إطار التعاون
االستراتيجي ،وأنها لم تقتصر على مكافحة
اإلرهاب بل تتعداها لتشمل مختلف المجاالت.
واعتبر «الصخب اإلعالمي» حول التعاون
االستراتيجي بين إيران وروسيا أمرا ً طبيعياً،
موضحا ً أنَّ التحالف ال��دول��ي ال��ذي شكلته
واشنطن ضد اإلره��اب في المنطقة لم يحقق
أي مكسب بعد مضي عام ونصف العام« ،لكن
مكاسب التحالف القائم منذ عدة أشهر بين إيران
وروسيا وسورية والمقاومة اللبنانية واضح».
وأ َّك���د شمخاني أنَّ التنسيق الوثيق بين
إي��ران وروسيا وسورية في تنفيذ العمليات
األخيرة لمواجهة اإلرهابيين في سورية« ،أفشل
استراتيجية المماطلة األميركية في فرض
إرادتها على المعادالت األمنية السورية».

مقتل �ضابطين م�صريين
بهجوم في �سيناء

حذر في غزة بعد االعتداءات ال�صهيونية

ذك���رت صحيفة «ه��آرت��س» الصهيونية أم���س ،أن
«إسرائيل» بدأت وألول مرة منذ عشر سنوات ،بالتخطيط
لبناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل،
بعد أن كان وزير دفاع االحتالل السابق موشيه يعلون ،قد
أصدر قبل أشهر عدة ،تصريحا ً بالبناء ،في منطقة ()H2
الخاضعة للسيطرة الصهيونية ،ويتم التخطيط لبناء
الوحدات اإلسكانية للمستوطنين على األراضي التي يقوم
عليها اليوم الموقع العسكري الصهيوني «متكانيم» بين
حي أبراهام أبينو وشارع الشهداء ،الذي يعتبر الشارع
الرئيسي في الخليل.
وأوضحت الصحيفة الصهيونية أن «المشروع يمر
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أعلنت مصادر أمنية مصرية أمس عن مقتل ضابطين من قوات األمن بهجوم
بالرصاص ،في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث ينشط فيها
متطرفون موالون «لداعش».
وقال مصدر إنَّ « الهجوم وقع خالل الليل وإنَّ الضابطين اللذين يحمل كل منهما
رتبة مالزم أول قتال بإصابتين في الرأس».
يُذكر أنَّ «أنصار بيت المقدس» من أنشط التنظيمات المسلحة في مصر،
وأعلنت في تشرين الثاني من العام  ،2014مبايعة أمير تنظيم «داعش» في
العراق وسورية ،أبو بكر البغدادي ،وغيرت اسمها الحقا ً إلى «والية سيناء».
ومنذ أيلول  ،2013تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة
عسكرية موسعة ،في عدد من المحافظات ،وخاصة في شبه جزيرة سيناء ضد
اإلرهابيين.
يذكر أنَّ الجيش المصري تمكن مؤخرا ً من تصفية زعيم « أنصار بيت المقدس»،
أبو دعاء األنصاري ،خالل عملية عسكرية شاركت فيها قوات مصرية خاصة بدعم
جوي في سيناء.
على صعيد آخر ،قال مصدر مالحي في مطار القاهرة الدولي ،إنَّ سلطات المطار
تلقت بالغا ً بوجود قنبلة على متن الرحلة رقم « 799مصر للطيران» المتجهة إلى
باريس.
وأفاد المصدر لصحيفة «الجمهورية» المصرية بأنَّ الركاب والحقائب أنزلوا من
الطائرة وسحبت إلى موقع بعيد داخل المطار وفتشت ،للتأكد من صحة البالغ.
وأ َّكدت شركة «مصر للطيران» على حسابها على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» إتمام اإلج��راءات على الطائرة ،وتأكد سالمتها وذكرت أنها تستعد
لإلقالع مرة أخرى خالل دقائق.

البحرين :منع حقوقية من ال�سفر
إلـى رفــع حصانتـه البرلمانيـة
ومحاكمتـه.
ويرأس دشتي المجلس الدولي
لدعم المحاكمة العادلة وحقوق
اإلنسان ،وهي ّ
منظمة منحتها األمم
المتحدة العضوية االستشارية
ّ
مؤخراً ،ويقع مق ّرها الرئيس في
جنيف.
وعند سؤاله عن دوافع اإلجراء
ال��ذي اتخذته الحكومة الكويتية
وج��ه دشتي تحيّة ألمير
بح ّقهّ ،
البالد والشعب الكويتي ،ورأى أنَّ
ذنبه وذنب حكومة بالده وشعبها
أ ّنها جارة السعوديّة ،وقال «نحن
ندفع ثمن هذه الجيرة».
يذكر أنَّ القضاء الكويتي أصدر
في تموز الماضي حكما ً بالسجن
ب��ح� ّ
�ق دش��ت��ي لـ 15ع��ام �ا ً بتهمة
«اإلس����اءة للنظامين السعودي
والبحريني».

منعت السلطات األمنية في مطار البحرين الدولي ،مسؤولة الرصد والتوثيق
في مركز البحرين لحقوق اإلنسان الناشطة الحقوقية إيناس عون من مغادرة
البالد.
وفي تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر» ،أوضحت عون أنها ُمنعت من
مغادرة البحرين عبر المطار «بأمر صادر من المباحث الجنائية».
ومنذ حزيران الماضي ،ش َّنت الحكومة حملة هي األقسى واألعنف ضد
المعارضة والناشطين ،منذ قمع االحتجاجات في مارس/آذار  ،2011وفي سياقها
تم تجريد المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم من الجنسية ،كما تم
اعتقال عشرات رجال الدين ومنع النشطاء الحقوقيين من مغادرة البالد.
وفي السياق ،قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ سلطات البحرين تستهدف
رجال دين في حملة مضايقات ممنهجة ،تنتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير
والمعتقد الديني.
وأضافت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها االلكتروني أنَّ «محكمة
بحرينية أدان��ت في  18آب  2016الشيخ علي حميدان بتهمة «التجمهر غير
القانوني» وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ،جراء مشاركته في مظاهرات سلمية
في قرية الدراز ،أمام بيت المرجع الديني لجماعة المعارضة و الذي تم تجريده
تعسفيا ً من الجنسية في حزيران».
وتابعت المنظمة« :تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى  4رجال دين شيعة،
قالوا إنَّ السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة،
و 3آخرين قالوا إنهم تعرضوا لالستجواب».

األمور والر ّد على معسكرات سياسية وعسكرية اقتربت
اكثر من خطوط المواجهة ال��ح��ارة .بعد إع�لان رئيس
البرلمان اإيراني في  22آب الحالي أن روسيا وإي��ران
دولتان متحالفتان في مكافحة األره��اب بعدما أعلنت
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أنّ اس��ت��خ��دام ق��اع��دة «ه��م��دان»
العسكربة الجوية اإلي��ران��ي��ة سيت ّم بموجب اتفاقات
مشتركة وتبعا ً للوضع في سورية .فالضباب الذي ّ
لف
المواقف اإلقليمية بدأ بالزوال ليتوضح المشهد من غاية
تدخل ورقة األكراد على الخط العسكري السوري في هذا
التوقيت .وليكون ال��ذراع «الكرد  -أميركي» حاضرا ً في
تكتيكات األرض السورية بتغيير نوع المشهد العسكري
وموقعه .فالتحالفات الجديدة تم ّد يدها إل��ى البرود
الخليجي مع أنقرة إلى الدفء اإليراني مع تركيا .وليست

بعيدة مشاهد اليمن التي تسعى واشنطن لغسل يدها
منها أو لصب الماء عليها .والخريطة الجديدة للمشهد
العراقي الذي يتك ّون في وجه «تنظيم داعش» اإلرهابي.
فهي أوراق جديدة تتطلب دخول ورقة «األسايش» على
خط المنصة الشرقية السورية أميركيا ً لخلط أوراق أخرى
تحاول واشنطن اللعب بها في الوقت الضائع على وقع
التقدم العسكري للجيش السوري وحلفائه ومحاولة قلب
مشاهد تكتيكية ،ربما تثمر في أواخر الصيف للتعويض
عما خسره ويخسره الحلفاء من أوراق كانت قد دعمتها
واشنطن بقوة ولفترات طويلة .فربما المقبل من تحديات
يستدعي اختبارات لقوائم الطاولة األربع!

فاديا مطر

توا�صل التح�ضيرات ( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك ،أ َّكد قائد عمليات نينوى
أنَّ تنظيم «داع��ش» استهدف بعض
المواقع جنوب الموصل بصواريخ
محملة بغاز الكلور ،يأتي ذلك في ظل
القاء الطائرات العراقية منشورات
على ال��م��وص��ل وتلعفر وال��ش��رق��اط
والحويجة.
وك���ان م��ص��در أم��ن��ي ف��ي محافظة
نينوى َّ
كشف ،أنَّ قوات مشتركة بدأت
بعملية اقتحام مركز ناحية القيارة
جنوبي المحافظة ،فيما أشار إلى أنه
سيتم اع�لان تحرير الناحية بشكل
كامل خالل الساعات المقبلة .وأضاف
المصدر ال��ذي طلب عدم الكشف عن
اس��م��ه ،أنَّ «ه��ن��اك ه���روب جماعي
لعناصر التنظيم باتجاه نينوى»،
مشيرا ً إلى أنَّ «عملية تحرير القيارة
محسومة عسكريا ً وما هي إال ساعات
وسيتم االعالن عن تحريرها بالكامل».
ف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت المفوضية
العليا لالجئين ،إنَّ مئات األلوف من
العراقيين في الموصل وحولها قد
يجبرون على النزوح بسبب هجوم
الجيش الستعادة المدينة من تنظيم
«داعش».
وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم
المفوضية في إفادة للصحفيين «في
الموصل نعتقد أنَّ وضع النازحين قد
يزداد سوءا ًبدرج ٍة كبيرة» .وأضاف أنَّ
المفوضية تحتاج للمزيد من األراضي
إلقامة المخيمات.
وت��اب��ع «األث���ر اإلنساني للهجوم
العسكري من المتوقع أن يكون هائالً،
وربما يتأثر نحو  1.2مليون بالهجوم.
وعلى صعيد ميداني آخر ،قتل رجل
أمن أميركي وأصيب آخر ،إثر انفجار
منزل مفخخ بمنطقة المعلب وسط
الرمادي ،مركز األنبار غرب العراق.
وحسب المصدر ،فإنَّ األميركيين هما
عامالن ضمن الشركة األميركية التي
تعاقدت معها حكومة األنبار المحلية
ل��رف��ع المخلفات ال��خ��ط��رة لتنظيم
«داعش» في الرمادي.

وأع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��ي��ادة
عمليات ب��غ��داد العميد سعد معن
مساء أول أمس ،مقتل  3من مسلحي
تنظيم «داع���ش» بعد محاصرتهم
داخل منزل في منطقة العرسان غرب
العاصمة ب��غ��داد .كما قتلت ق��وات
الحشد الشعبي والقوات األمنية  3من
مسلحي داعش ،حاولوا عبور النهر
من منطقة البو كنعان هاربين باتجاه
مناطق حصيبة الشرقية بمحافظة
األنبار.
م��ن جهته ،أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس
محافظة األن���ب���ار ص��ب��اح ك��رح��وت
ف��ي ت��ص��ري��ح ،أنَّ «اللجنة األمنية
في مجلس محافظة األن��ب��ار اتخذت
بعض االج��راءات إلع��ادة الحياة إلى
مناطق الرمادي ،عبر إزالة الحواجز
الكونكريتية م��ن ش���وارع المدينة
وال��ت��وج��ه إلن��ش��اء س��ور أم��ن��ي حول
الرمادي ويتضمن أربع نقاط تفتيش
وأبراجا ًللمراقبة لتالفي تسلل مسلحي
داعش».
م��ن جهة أخ���رى ح���ررت ال��ق��وات
األمنية العراقية منطقة البو بالي شرق
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار،
ورفعت العلم العراقي فوق مبنى مركز
الشرطة فيها ،في وقتٍ قتل ما يقارب
الثالثين مسلحا ً من تنظيم «داعش»
ك��ان��وا متحصنين داخ���ل م��ن��زل في

قرية البوكنعان بمحافظة األنبار ،إثر
استهداف القوة الصاروخية للحشد
الشعبي للمنزل.
ب��دوره أعلن ضابط استخبارات
الحشد الشعبي المقدم ناظم الجغيفي
ف��ي تصريح أنَّ «ق���وات م��ن الجيش
مسنودة بأفواج من الحشد الشعبي
وطيران الجيش تتأهب القتحام ناحية
ال��ف��رات بقضاء هيت غربي األنبار،
بالتزامن مع وصول امدادات عسكرية
كبيرة إلى محاور المدينة».
وأض���اف الجغيفي أنَّ «ال��ق��وات
األمنية نشرت المدرعات والدبابات
وال��م��داف��ع وال��م��ع��دات العسكرية
االخ��رى ،بالقرب من مداخل ومخارج
تلك المنطقة تمهيدا ً القتحامها ومن
محاور مختلفة».
أم��ا في كركوك ،فقد أعلنت وزارة
الداخلية العراقية ،إف��ش��ال عملية
تفجير انتحارية لحسينية في كركوك،
وذكر الناطق باسم الداخلية العميد
سعد معن في بيان ،أنَّ «انتحاريا ً
يرتدي حزاما ً ناسفا ً ح��اول الدخول
إل����ى ح��س��ي��ن��ي��ة ال���رس���ول ف���ي حي
الواسطي بكركوك» ،وأضاف معن أنَّ
ح��راس الحسينية ص��دوا االنتحاري
بعد مالحظته ،م��ا أدى إل��ى إصابة
أربعة أشخاص من بينهم اثنان من
الحرس».

�إ�سقاط طائرة ( ...تتمة �ص)9
ويقع سد نجران على مسافة  40كيلومترا ً إلى الغرب
من مدينة نجران ،ويعتبر واحدا ً من أكبر السدود وأهم
المعالم السياحية في المدينة.
فيما علق ناشطون على ه��ذه التغريدة قائلين أنَّ
القوات اليمنية ُتسيطر بالفعل على سد نجران.
وك��ان مصدر عسكري بنجران أ َّك��د لوكالة األنباء
اليمنية (س��ب��أ) أنَّ وح���دات متخصصة ف��ي الجيش
واللجان الشعبية أسقطت طائرة أباتشي معادية أثناء
قصفها لمواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران،
بصاروخ.
وأش��ار المصدر إلى أنَّ الطائرة سقطت ما بين جبل
الطلحة وموقع الشبكة في نجران.
إلى ذلك ،جددت منظمة هيومن رايتس ووتش التأكيد
على أنَّ غارات تحالف العدوان بقيادة السعودية على
اليمن غير محددة الهدف وتضر فقط بالمدنيين ،مطالبة
بعدم السماح ببيع األسلحة للسعودية في ظل استمرار

انتهاكات حقوق اإلنسان.
وفي حسابها على تويتر قالت المنظمة :إنَّ الواليات
المتحدة تستمر في بيع األسلحة للسعودية ،رغم أدلة
على استخدامها الغير قانوني في اليمن واستهدافها
المدنيين في اليمن مطالب ًة من الكونغرس عدم السماح
ببيع األسلحة للسعودية.
م��ن جهتها نشرت صحيفة ال��غ��اردي��ان ف��ي عددها
الصادر ،أمس ،تقريرا ً عن معاناة المدنيين في الحرب
باليمن ،وتقول إنهم يدفعون الثمن الباهظ في هذه
الحرب ،مشير ًة إل��ى أنَّ ال��غ��ارات الجويَّة السعودية
أصبحت عشوائية في األسابيع األخيرة.
وتذكر الصحفية في تقريرها أنَّ التحالف الذي تقوده
السعودية ،أصاب في غاراته الجويَّة مستشفى تشرف
عليه منظمة أطباء بال حدود ،في عبس بمحافظة حجة،
وهو ما دفع المنظمة إلى اإلع�لان عن انسحابها من 6
مستشفيات ،شمالي اليمن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى جزر األنتيل الكبرى
2 .2للندبة ،ألوذ إلى ،أعزم على األمر
3 .3ضربت ،قوانين تحكم البالد
4 .4يقامرا على ،قلب ،عملة آسيوية
5 .5نتبع ،لطخا بالعار ،يضع خلسة
6 .6يف ّوضه ،من المعادن
7 .7مدينة كندية ،ضجر
8 .8يضرب على الكتف قليالً ،نواكبه
9 .9حرف عطف ،جمعه عن األرض ،متشابهان ،للنداء
1010منطقة في بيروت ،لهوت
1111وبّخوا ،من أنواع األتربة
1212نلبسها اإلكليل ،حاكم المملكة

1 .1إحدى مجموعات جزر أوقيانيا ،للتفسير
2 .2مدينة بلجيكية ،مدينة فرنسية
3 .3مدينة في روسيا شمال القوقاس ،يصنع من الحليب
4 .4شاهدته ،مدينة أميركية عاصمة أركنساس
5 .5أرض مرتفعة قليالً ،نطلي ،تقال قبل األغاني الشعبية
6 .6ضمير ،يكمل العمل
7 .7من األطراف ،شدّت بقوة ،ال يبوح به ألحد
8 .8األشجار الكثيفة الملتفة ،إسم موصول
9 .9راسل ،رطبا بالماء
1010در ،ينزل دمع عينه ،بيرق
1111شريان في العنق ،لسان النار
1212خاصتي ،نستفسر من ،أهمل دون عناية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،935762841 ،247813956
،354179268 ،681594732
،168245397 ،792638514
،523486179 ،419327685
876951423

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دوي��ت ايزنهاور  ) 2بدر،
ساير ،لبت  ) 3قنا ،ندين  ) 4اي،
بللت ،مدحت  ) 5السا ،اهريمن 6
) الفت ،سن ،ات  ) 7ب��دن ،اياب،

انس  ) 8امتحن ،الكم  ) 9وأدنا،
رنين  ) 10وكر ،ارمنيا  ) 11سرير،
داهم ،اه  ) 12هنيبعل ،البا.
عموديا:
 ) 1دبرا ليبانوس  ) 2ود ،يا،
دم ،كره  ) 3ي��رق ،سانتورين 4

) نبال ،حا ،ري  ) 5اسال ،فاندا
 ) 6يا ،الت��ي ،ن��ردع  ) 7زينته،
االم��ال  ) 8ن��رد ،رسبا ،نه ) 9
يمين ،كريما  ) 10النم ،امنا 11
) وب ،ح��ن��ان ،اب  ) 12رتبت،
تساندها.

 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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Remember
فيلم دراما بطولة كريستوفر
بالمر من اخراج اتورن اغويان.
مد العرض  95دقيقة( .سوفيل،
.)ABC
War Dogs
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ميلز
تيلير من اخراج تولد فيليب .مدة
ال��ع��رض  114دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
أمبير ،سينمال ،فوكس).
The Secret Life of Pets
فيلم تصويري بطولة لويس
سي كي من اخراج يارو تشيني.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ���راج ج��وم ك��ول��ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
ه�����ول�����ت م������ن اخ�����������راج دراي�������ك
دورم�������س .م����دة ال���ع���رض 101
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
ف���ي���ل���م درام���������ا ب���ط���ول���ة وي���ل
س���م���ي���ث .م������دة ال����ع����رض 130
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

