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

الموقف الأوروبي ( ...تتمة �ص)9
المنطقة ،فواشنطن لم تدخل حربا ً اال وكانت بريطانيا
معها وأول شريك لها وهذا ما أكد عليه الخبير البريطاني
بشؤون الشرق االوسط الكاتب جوناثان ستيل ،فبريطانيا
في عهد توني بلير التي ارادت العودة بقوة الى العالم
العربي كانت شريكا ً عسكريا ً في حرب واشنطن على
العراق في  20آذار  ،2003وما زالت العالقة أو التنسيق
قائما ً بين البلدين وقد أكد ذلك تصريحات رئيس وزراء
بريطانيا ديفيد كاميرون على انه تحدث الى الرئيس
االميركي باراك اوباما وانهما اتفقا على استمرار التعاون
البريطاني األميركي ،مؤكدا ً تقديره للصداقة القوية وقوة
ومتانة وعمق العالقة الخاصة بين بريطانيا واميركا.
فالتغير في الموقف البريطاني بالنسبة الى بقاء الرئيس
االسد في المرحلة االنتقالية يعتبر حسب المحليين تغيرا ًمهما ً
جدا ً ألن المرحلة االنتقالية هي مضمون الخالف على تفسير
بيان جنيف ،فالموقف البريطاني دليل على انه هناك تفسير
موحد دوليا ً لبيان جنيف وضمنيا ً ان «جنيف  »3سيعقد وفقا ً
لهذا التفسير ،والتفاوض مع الرئيس االسد هو جحر أساس
لمرحلة تسوية قادمة برعاية روسية لمكافحة اإلرهاب.

التي أعلن فيها قبول ب�لاده ببقاء األس��د في المرحلة
االنتقالية ،فبات االعتراف بدور الحكومة السورية من
أج��ل محاربة االره���اب ال��ذي لن يتم اال بالتنسيق مع
الجيش السوري يشكل األولوية لدى تلك الحكومات وبقاء
الرئيس األسد الذي استطاع أن يحدث تغييرا ً في سياسة
الدول الغربية تجاه محاربة االرهاب والتخلي عن مطلب
رحيله التي كانت رافضة فكرة التعاطي معه ،حيث أعلنت
بريطانيا وفرنسا في  16آذار من العام الحالي رفض أي
تفاوض مع الرئيس االسد ،وفي  30تموز  2015أعلنت
واشنطن أن ال مكان لألسد في مستقبل سورية.
فعلى رغم االزدواجية التي تتسم بها مواقف السياسة
االميركية واالوروب���ي���ة اال ان��ه ف��ي ه��ذا االم���ر احتفظت
السياسات البريطانية واالميركية على ثابت لم تحد عنه
عنوانه ال مكان لالسد ،وهذه المرة االولى التي تعلن فيها
بريطانية موافقتها على قبول بقاء االس��د في المرحلة
االنتقالية ،فهذا التغيير في الموقف البريطاني الذي يؤكد
المراقبون على انه لم يصدر من الدبلوماسية البريطانية
من دون التنسيق مع واشنطن ،فالعالقة التاريخية
بين البلدين تثبت مدى التعاون والتنسيق على ملفات

ناديا شحادة

تفا�ؤل �أممي باالتفاق
على ت�شكيل حكومة وحدة ليبية
توقع المبعوث األممي إل��ى ليبيا
برناردينو ليون ،التوصل إلى اتفاق في
شأن حكومة توافقية في ظرف يومين،
بعد اإلعالن عن توافق في اآلراء في شأن
البنود األساسية من نص االتفاق.
وأعلن مبعوث األم��م المتحدة إلى
ليبيا أمس ،عن حصول توافق في اآلراء
في شأن البنود األساسية ،موضحا ً أن
األطراف توافقت على  8نقاط من أصل
.9
وق���ال ل��ي��ون للصحافيين« :بعد
ساعات طويلة من المناقشات ،توصلنا
إل��ى ما نعتبره توافقا ً في اآلراء في
ش��أن العناصر الرئيسية م��ن نص
االتفاق ،مشيرا ً إلى أن الفرقاء الليبيين
استطاعوا تجاوز خالفاتهم في شأن 8
نقاط من أصل تسع.
واع��ت��ب��ر ل��ي��ون أن��ه ي��وم مهم ج��دا ً
لليبيين ألن ممثليهم أظ��ه��روا إرادة
سياسية وعملوا بمرونة للتوصل إلى
هذا االتفاق ،ووضعوا مصلحة بالدهم
فوق جميع االعتبارات.
ويرى ليون أن نص االتفاق سيحظى
بالدعم الكامل من الطرفين ،وسيقع
التصويت عليه من قبل الفصائل الليبية،
ومن ثم المصادقة عليه ،مشيرا ً إلى أنه
سيوزع النص التوافقي على أط��راف

وك��ان أفيد صباح أم��س عن تدمير  9آليات عسكرية
للعدوان السعودي وأتباعه بعد انكسار زحفهم من صحن
الجن باتجاه حمة المصرية بمأرب في اليمن.
كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية ظهر اليوم موقع الجابري السعودي ،وقد شوهدت
عربات االسعاف وه��ي تهرع إل��ى المكان .وباتت المناطق
الحدودية الساحة المقابلة للعدوان الجوي للتحالف السعودي
على محافظات اليمن ،وبحسب مصدر عسكري يمني فإن
الجيش واللجان الشعبية نفذا عملية نوعية في ظهران عسير
والنتيجة عشرات القتلى والجرحى من الجنود السعوديين.

ق�ضية �إن�سانية ( ...تتمة �ص)9

وتحدث المصدر عن سيطرة الجيش واللجان على مواقع
عدة في األراضي السعودية ،وجاء ذلك بالتوازي مع تدمير
تحصينات سعودية بمواقع في جيزان فيما استهدفت آليات
عسكرية بمعسكر قوة نجران بصواريخ غراد.
وكانت القوات اليمنية وجهت ضربات عدة لقوات العدوان
السعودية في منطقة جيزان حيث دمرت اربع دابابات ما
ادى الى مقتل واصابة عدد من الجنود ،كما استهدفت تجمعا ً
في قرية سودانة في المنطقة ذاتها ،إضافة ال��ى إفشال
القوات اليمنية محاولة عسكرية سعودية الستعادة موقع
دار النصري العسكري.

بوتفليقة يقيل ( ...تتمة �ص)9
االستخبارات ،ثم عمل م��س��ؤوال ً عن
األم��ن العسكري في مديرية وه��ران
مع العقيد الشاذلي بن جديد مسؤول
الناحية العسكرية الثانية وهناك
تعرف الى الراحل العربي بلخير ،وفي
عام  1980عينه الرئيس الشاذلي بن
جديد قائدا ً للمعهد العسكري للهندسة
ثم عين مديرا ً للمديرية الوطنية ألمن
الجيش (ألمن العسكري) وقضى فيها
ست سنوات وف��ي  1986عين قائدا ً
لألمن الرئاسي.
ع� ّي��ن ملحقا ً عسكريا ً ف��ي سفارة
الجزائر ف��ي طرابلس ف��ي ليبيا عام
 ،1987وبعدها بعام واح��د حصلت
األح��داث االجتماعية والسياسية في
الجزائر (تشرين األول  )1988ما دفع
الرئيس الشاذلي بن جديد إلى إحالة
مدير األم��ن العسكري لكحل عياط
ومدير الوقاية واألمن (محمد بتشين)
للتقاعد م��ع إع���ادة هيكلة األج��ه��زة

الخاصة وإن��ش��اء دائ���رة االستعالم
واألم����ن وأوك����ل م��ه��م��ات رئ��اس��ة ه��ذا
الجهاز إلى محمد مدين ورقي إلى رتبة
عميد (جنرال).
وفي الخامس مـن تمــوز قلد الرئيس

بوتفليقة «وسام الشجاعة» للفريــق
توفيق ،ما اعتبره مراقبون ر ّدا ً من
الرئيس على إشاعــة تداولها اإلعالم
والشارع تقول بوجود عدم توافق بين
الرجلين منذ فترة طويلة.

وفي سياق متصل دعا البيت األبيض جميع بلدان العالم ،بما في ذلك دول
الخليج ،إلى تكثيف جهودها للمساعدة في مواجهة األزمة الناتجة من وصول
آالف الالجئين الفارين إلى أوروبا.
وحذرت فرنسا من جهتها ،بأن أوروب��ا إذا استقبلت كل الالجئين الفارين
من الحرب في سورية والعراق فسيكون هذا انتصارا ً لتنظيم «داعش» الذي
يسيطر على مناطق شاسعة في البلدين العربيين ،هذا ما أكده وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس على هامش «المؤتمر الدولي لضحايا أعمال العنف
االثني والطائفي في الشرق األوسط» الذي عقد في باريس باألمس ،مضيفا ً أن
«هدف (هذا المؤتمر) هو أن يبقى الشرق األوسط كما هو منطقة تنوع يوجد
فيها مسيحيون وإيزيديون».
وأضاف فابيوس« :أن باريس قررت تقديم مساعدات أخرى بقيمة  25مليون
ي��ورو زي��ادة على  100مليون ي��ورو التي قدمتها بالفعل ،حيث ستستخدم
هذه األموال في مشاريع منها إزالة األلغام في مدينة عين العرب (كوباني) في
سورية وبناء مساكن في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق».
وأثار تدفق المهاجرين قلق الحكومات األوروبية ،ففي الوقت الذي تشيد
القيادة المحافظة في المجر حاليا ً سياجا ً حدوديا ً في محاولة لمنع تدفق
المهاجرين داخل البالد ،تعرب القيادة األلمانية عن فخرها لخروج الحشود من
مواطنيها المرحبين بالمهاجرين.
المستشارة األلمانية ،انغيال مركل بحثت ورئيس الوزراء السويدي ،ستيفان
لوفن ،وضع الالجئين الفارين من بلدانهم الى اوروبا ،بسبب الحروب واإلرهاب.
مؤكد ًه وجود حاجه الى سياسه جديده اكثر تنوعاً ،لحل ازمتهم ،فيما ح ّذرت
من ان «عدم اهتمام االتحاد االوروبي بأزمه الالجئين من شأنه ان يضر بقيم
اوروبا».
وأكدت مركل ضرورة الحاجه الى التوزيع العادل لالجئين ،على دول االتحاد
األوروبي ،قائل ًه« :اننا في حاجه الى توزيع عادل داخل االتحاد االوروبي ،لكننا
بعيدون عنه» ،فيما شددت على «ضرورة مغادره االشخاص ،الذين ال يملكون
حق اللجوء في بالدها».
االتحاد األوروبي أبدى استعداده لمساندة فرنسا في تعاطيها مع األعداد
المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين وذلك من طريق تقديم التمويل لها أو تقديم
المساعدة الفنية ،إذ أعربت الناطقة باسم المفوضية األوروبية مينا أندريفا
بقولها« :يمكننا توفير مساعدة فنية عبر وكاالت االتحاد األوروب��ي ،وكذلك
تمويل طارئ لفرنسا» .وأضافت أندريفا« :أن الحوادث التي تقع على الحدود
تعتبر أكبر دليل للحاجة إلى مستوى أكبر من التضامن والمسؤولية بين الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي».

بشرى الفروي

مقتل جنديين و� 64إرهابي ًا في �سيناء

ال�سي�سي� :إ�سماعيل يخلف محلب بت�شكيل الحكومة
الحوار السياسي الليبي ،فيما سيغادر
وفد المؤتمر الوطني العام الصخيرات
ل��م��دة  48س��اع��ة م���ن أج���ل ع��رض��ه
ف��ي ط��راب��ل��س ،ليعود الح��ق �ا ً بأسماء
المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال ليون« :نأمل بأن تتاح لنا في
اليومين القادمين إمكانية التوصل
إلى توافق في اآلراء في شأن حكومة
ال��وح��دة رغ��م صعوبة م��ا تبقى من
الحوار».
لكنه أب��دى تفاؤله بشأن التوقيع
على اتفاق نهائي في المهلة المحددة

وهي األحد المقبل  20أيلول.
وس���ب���ق ل���وف���د ب��رل��م��ان ط��ب��رف
المعترف به دوليا ً أن قدم  14اسما ً في
جنيف فيما لم يقدم المؤتمر الوطني
العام حتى اآلن مقترحاته بخصوص
األس��م��اء التي يرشحها ف��ي حكومة
الوحدة الوطنية.
وكانت الفصائل الليبية المتحاربة
اس��ت��أن��ف��ت ال��م��ف��اوض��ات ف��ي مدينة
الصخيرات المغربية الخميس 10
أيلول بدعم من منظمة األمم المتحدة
في محاولة إلنهاء الصراع بينها.

م�ضاوي الر�شيد ت�شعل «تويتر»
بتعليقها على م�أ�ساة رافعة الحرم
ال��ق��ادة» ،وام��ا ( )saeed alafifiق��ال« :الوهابية وصفة
جهنمية أفسدت العقول العامة.
في حين اعتبر ( )The Birdان «الحادثة نتيجة للفساد
االداري ،من المسؤول عن متابعة اعمال المقاول وأصول
السالمة (البيئة الفاسدة ال ترى خطأ في ذلك)».
من جهة أخرى علق (محمد سليمان)« :بشهادة من يعمل
فإن مستوى السالمة متدنٍ جدا ً  ...المهم ان ينجز كيفما كان»،
كما اعتبرت (بنت دار آل سعوود) ان «بلدنا مو مالئكة الخطأ
وارد ...بس المشكلة اللي يتصيدوا األخطاء الله يشفيكم».
وق��ال« )Denzel8201tupe( :ال��ذي حصل ممكن ان
يحصل بكل مكان في العالم ولو كانت مكة بمكان آخر لما
رأينا هذا التطور واالهتمام والنظافة التي في مكة اآلن».
فيما توجه مغردون آخرون كـ«سموة الروح» ،و«عابر»
و« »mofargوغيرهم الى الرشيد بوجوب «االستغفار من
الله» و«التحجب» و ايقاف «حملة الحقد التي تشنها على
السعودية».

غردت الناشطة السعودية المعروفة مضاوي الرشيد
تعليقا ً على مأساة سقوط رافعة في مكة المكرمة الجمعة
الماضي بالقول« :إن جاءهم خير قالوا من ولي األمر وإن
جاءتهم مصيبة قالوا من الله! هكذا دين السعودية».
وأثارت تغريدة الرشيد ردودا ً واسعة على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،أيد بعضها الرشيد وح ّمل الفكر الوهابي
والفساد االدراي مسؤولية غياب المحاسبة في المملكة ،فيما
أرجع البعض اآلخر الحادثة للقضاء والقدر ،كما لم يخل األمر
كما هو العادة من تعديات لفظية على الرشيد والتشكيك
بسعوديتها ودعوتها للتحجب و....
ويقول « »Mohammed Yahya Aliتعليقا ً على
تغريدة الرشيد« :كالم من المفروض ان يكتب بماء الذهب،
اختصرتي كل النقاشات والمسافات ووصفتي كيان ودولة
وملك وعلماء دين مزيفين في اقل من سطر رائع».
وعلق (خالد الشمري) بالقول« :دكتورة هذا دين العرب
كلهم ،وليس حكرا ً على السعوديين .العرب جميعا ً تمجد

استقبل ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د الفتاح
السيسي وزير البترول والثروة المعدنية في
الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل حيث
كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل
الحكومة الجديدة خالل أسبوع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قبل أول من أم��س استقالة حكومة إبراهيم
محلب وكلفها بتسيير األعمال لحين تشكيل
حكومة جديدة.
وكان السيسي استقبل إبراهيم محلب رئيس
مجلس الوزراء الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء
الحكومة خالل الفترة األخيرة ،ووضع استقالة
حكومتة تحت تصرف رئيس الجمهورية.
وأشاد السيسي بجهود رئيس مجلس الوزراء
وأعضاء حكومته في أداء مهماتهم وما حققوه
خالل فترة «عصيبة من تاريخ الوطن».
وكشف مصدر حكومي في وق��ت سابق أن
محلب كان ينوي عقب عودته من تونس ،عرض
قائمة على الرئيس بأسماء الوزراء الذين استقر
على تغييرهم ،على أن يتم تحديد موعد اإلعالن
الرسمي عن التعديل الوزاري من قبل مؤسسة
الرئاسة.
وق��ال��ت م��ص��ادر إن محلب أرف��ق بالقائمة
التقارير المتعلقة بتقصير ال��وزراء في تنفيذ
التكليفات الحكومية ،س��واء ف��ي م��ا يتعلق
بالخدمات المقدمة للمواطنين ،أو عدم تنفيذ
برنامج الحكومة.
وقد عقد ال��وزراء اجتماعا ً لحكومة تسيير
األعمال بعد اإلقالة فوراً.
وقد انتهى االجتماع الطارئ بعد  5دقائق من
انعقاده ،حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب،
ألع��ض��اء حكومته ق��ب��ول رئ��ي��س الجمهورية
استقالة الوزارة.
ورج��ح��ت م��ص��ادر مطلعة حسب «ال��ي��وم
السابع» أن يتم اإلبقاء على عدد كبير من وزراء
المجموعة االقتصادية في التشكيلة الحكومية
الجديدة ،التي جرى تكليف المهندس شريف

إسماعيل برئاستها.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن الفترة الماضية
شهدت م��ش��اورات ول��ق��اءات كثيرة لعدد من
المرشحين لتولي الحقائب الوزارية ،قبل أن
تقدم الحكومة استقالتها ،الفتة إلى أن وزراء
التربية والتعليم والثقافة واآلث��ار والتعليم
العالي والقوى العاملة والهجرة من الراحلين
عن التشكيلة الجديدة ،مع وجود وزراء جدد
لكل من وزارتي الزراعة والبترول.
أمنياً ،قتل جنديان و 64مسلحا ً وفق حصيلة

أعلنها الجيش المصري أول من أمس في اليوم
السادس للعملية التي بدأها في شبه جزيرة
سيناء ضد التنظيمات المتطرفة.
وأك��د المتحدث باسم القوات المسلحة في
بيان مقتل ضابط وج��ن��دي وإص��اب��ة جندي
آخر نتيجة لتبادل إطالق النيران مع العناصر
المسلحة.
كما أعلن اعتقال  4إرهابيين و 18من المشتبه
بهم ،وضبط كميات كبيرة من األسلحة تشمل
رشاشات وبنادق آلية وقذائف وقنابل يدوية

وكميات من الذخائر.
وأشار المتحدث إلى أن المروحيات العسكرية
نفذت عمليات استطالع جوي وقصفت العديد
من «األوكار الخاصة بتجمع العناصر اإلرهابية
ومخازن األسلحة والمتفجرات التابعة لهم»،
مضيفا ً أن القوات المسلحة نجحت في إحباط
هجوم انتحاري باستخدام س��ي��ارة مجهزة
باألسلحة والرشاشات الثقيلة خ�لال تبادل
مكثف إلطالق النيران مع عناصر مسلحة شرق
منطقة كرم القواديس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة البرازيل
2 .2أنت (باألجنبية) ،أداة جزم ،كفر ،للنداء
3 .3دولة آسيوية ،مدينة أميركية
4 .4مدينة سودانية ،من القارات
5 .5نأسف ،ه ّذبا ،عائلة
6 .6مدينة ألمانية ،نجيء
7 .7مخدتي ،طليا باأللوان
8 .8أفرحني ،عالم بالغيب ،مملكة عربية قديمة
9 .9قلب ،ألقيناه ،مرض
1010قلم ،أهدمها
1111وجع ،سالم ،هدم البناء
1212عشيقة زفس ووالدة كاستور ،يهمال دون عناية

1 .1أديب فرنسي راحل ،للتفسير
2 .2من األنبياء ،كلب مسخ في الميثولوجيا اليونانية
3 .3عازف مزمار أميركي راحل لقب بملك الجاز ،من انواع
األتربة
4 .4سطل ،جزيرة برتغالية في األطلسي
5 .5يضجرا ،اول يتبع ،بلدة لبنانية
6 .6يعزيني ،إسم موصول
7 .7دولة عربية ،إصبع
8 .8تردد صوته في صدره ،تهيأ للحملة في الحرب ،منازل
9 .9يمرنانه ،توعدت
1010للنداء ،ألف ،خداع
1111عنب أسود ،أواكبه
1212مطار في باريس ،الذات
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،763852941 ،859146273
،921637458 ،142973865
،384215796 ،675489132
،236791584 ،417568329
598324617

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ارن��س��ت يونغر  ) 2لما،
ننجو ،ادم  ) 3محينا ،داهمنا ) 4
عا ،بلغاريا  ) 5البا ،وني ،الح 6
) مانيال ،هالي  ) 7اعادي ،لهما 8

) توت ،يلونه ،ال  ) 9يد ،انوب،
ادن��و  ) 10نعلم ،بخشتيه ) 11
نألف ،الفن  ) 12نام ،ردنا ،تين.
عموديا:
 ) 1المعاملتين  ) 2رمحاال،
ودع��ن��ا  ) 3ن��اي ،ب��ن��ات ،الم ) 4

نبايع ،ام��ل  ) 5ت��ن��ال ،الي��ن ،فر
 ) 6ين ،غوادلــوب  ) 7وجدان،
يوبخان  ) 8نواريــه ،ش�لا ) 9
هي ،الهاتف  ) 10رام الله ،دينت
 ) 11دن ،ايمانه  ) 12نمازح ،الو،
جن.

 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 Runner
فيلم درام ��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).

