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تتمات  /ت�سلية

طائرات ليبية تق�صف تج ّمعات
لتنظيم «داع�ش» في بنغازي
قصفت طائرات سالح الجو الليبي تجمعات لتنظيم
«داعش» اإلرهابي في مدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا.
وأوضح مصدر عسكري ليبي في تصريحات أن طائرة
مروحية ن ّفذت طلعات جوية وقصفت تجمعا ً لعربات
مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» قرب منطقة قنفودة في
مدينة بنغازي ،كذلك شنت غارة جوية أخرى استهدفت
سفينة محملة باألسلحة والذخائر قرب ميناء المريسة،
مشيرا ً إل��ى أن س�لاح الجو ك ّثف طلعاته االستطالعية
والقتالية في المحور الغربي للمدينة.
وأض��اف المصدر أن قوات الجيش الليبي د ّم��رت آلية

رو�سيا تعلن �إنزالها ( ...تتمة �ص)9

تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي مز ّودة برشاش مضاد
للطيران في الطريق الرابطة بين شارعي النهر والخليج
في بنغازي ،مؤكدا ً مقتل ك ّل من كان فيها من إرهابيي
التنظيم المتطرف.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت
الثالثاء الماضي أن طائرات سالح الجو الليبي وقوات
المدفعية ش ّنت عملية نوعية استهدفت تجمعا ً إرهابيا ً
في محور الصابري بمدينة بنغازي ،ما أسفر عن مقتل
عشرات اإلرهابيين وتدمير عدد من العربات واآلليات
المسلحة.

تون�س ت�ضبط �أ�سلحة
ووثائق عليها �شعار «داع�ش»
احتجز حرس الحدود التونسي،
أمس ،عربتين مفخختين وأسلحة
ووث��ائ��ـ��ق عليهـا شعـار تنظيم
ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة ق��رب ال��ح��دود
الليبية.
وق���ال م��س��ؤول أم��ن��ي تونسي
إن «وح��دات الهندسة العسكرية

ف ّككت العربتين المفخختين بعد
كمين ل��ق��وات ال��ح��رس ال��ح��دودي
أجبرهما على التوقف قرب الجدار
العازل مع ليبيا».
وأض�����اف أن ق����وات ال��ح��رس
ال��ح��دودي« :احتجزت أيضا ً 10
أس��ل��ح��ة ك�لاش��ن��ي��ك��وف وق��ذي��ف��ة

وحوالى  5آالف خرطوش ،إضافة
إلى بطاقات شحن ليبية ووثائق
عليها شعار تنظيم «داعش».
وك��ان��ت السلطات التونسية
قد ع��ززت اإلج��راءات األمنية على
الحدود مع ليبيا وفي المدن بعد
هجومين داميين هذا العام.

التن�سيق بين بغداد( ...تتمة �ص)9
«ترحيب العراق بالتنسيق الروسي للقضاء على اإلرهاب
في سورية» ،مشيرا ً إلى أن عناصر «داعش» يدخلون إلى
العراق عبر األراضي السورية.
ولفت الحديثي مجددا ً إلى تأكيدات الحكومة العراقية
«إي��ج��اد الحل السياسي ف��ي س��وري��ة إلن��ه��اء الخراب
واالضطرابات على أراضيها ،وم��ا نجم عنه من بروز
لتنظيمات إرهابية يعاني العراق منها حتى اللحظة».
ورأى أن «أيّ خطوة دولية تسهم في القضاء على
التنظيمات (اإلرهابية) في سورية ،ستكون عامالً سريعا ً
في مصلحة العراق ،وتحقيق النصر على داع��ش» ،في
إشارة إلى تحركات روسيا األخيرة.
وبحسب الحديثي ،فإن العراق يطالب المجتمع الدولي
والدول اإلقليمية ،بضرورة مكافحة التطرف الفكري ،الذي
يعتبر البيئة الخصبة الستقطاب اإلرهابيين ،وتجفيف
منابعهم ومصادر تمويلهم.
ميدانياً ،تستم ّر العمليات األمنية التي تخوضها
ال��ق��وات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي لتأمين
مناطق المواجهة مع «داعش» في بيجي شمال تكريت
وفي الرمادي مركز محافظة األنبار.
وإضافة إلى جبهتي الرمادي وبيجي تشتعل جبهات
أخرى في العراق ،والكل هنا في الداخل العراقي بانتظار
نتائج أفضل لغرفة العمليات الرباعية (العراقية ـ
السورية ـ اإليرانية ـ الروسية) وانعكاس عملها في
الميدان.
وفي السياق ،استعاد مقاتلو البيشمركة الكردية
قرى عدة قرب مدينة كركوك شمال بغداد من تنظيم
الدولة اإلسالمية ،أول من أمس ،في عملية عسكرية
مدعومة بغارات نفذها التحالف الدولي الذي تقوده

الواليات المتحدة.
وقال متحدث باسم قوات البيشمركة إن قوات التحالف
أمنت تغطية جوية لهذا الهجوم الرابع من نوعه بمنطقة
كركوك ،مضيفا ً أن  16قتيالً و 32جريحا ً على األقل سقطوا
في صفوف القوات الكردية بسبب القنابل التي زرعها
تنظيم الدولة قبل انسحابهم إلبطاء تقدم البيشمركة.
من جهة أخرى ،أعلن المجلس األمني في كردستان
العراق في بيان أن «الهجوم تم من ثالث جبهات غرب
كركوك ،وشارك فيه نحو  3500عنصر من البيشمركة».
وبدأ الهجوم فجر األربعاء ،وتمت السيطرة خالله على
أرض مساحتها نحو  140كليومترا ً مربعاً ،وفق المصدر
نفسه .وأوضح البيان أن نحو أربعين عنصرا ً من تنظيم
الدولة على األقل قتلوا خالل الهجوم.
وأشار قائد القوات الكردية بكركوك إلى أن  12قرية تم
تحريرها بالهجوم الذي يهدف إلى تشديد الحصار على
قضاء الحويجة معقل تنظيم الدولة بالمنطقة.
وأعلن الجيش األميركي في بيان أن «طائرات التحالف
قامت بأكثر من خمسين ضربة دعما ً لهذه العملية»
مشيرا ً إلى أن هذه الضربات بدأت قبل أيام من العملية
البرية لجعل األرض مالئمة لتقدم البيشمركة.
وأوض��ح البيان األميركي أن القوات الكردية قامت
بثالث عمليات ناجحة ضد تنظيم الدولة ،خالل األسابيع
األربعة الماضية ،أتاحت استعادة أربعمئة كيلومتر
مربع.
وسيطر مقاتلو البيشمركة على كركوك بشكل كامل
الصيف الماضي بعدما أخلى الجنود العراقيون قواعدهم
داخل المدينة وحولها ،حينما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة
مناطق واسعة شمال وغرب البالد.

مالحقات �أمن ّية( ...تتمة �ص)9
وقال علّوش« :توجه الشاب عبود
نجم صباح األرب��ع��اء لمقر الجهاز
األمني السيادي لمراجعتهم بنا ًء
على االستدعاء ال��ذي تلقاه ،وهي
المرة الثانية التي يُستدعى فيها،
وكانت السابقة قبل العيد ،ولم يعُ د
من حينها».
ُي���ذك���ر أن ج��م��ع��ي��ة م��ن��اه��ض��ة
الصهيونية كانت قد تلقت إشعارا ً
خطيا ً يتض ّمن تحذيرها من مواصلة
االعتصام األسبوعي ال��ذي تنظمه
جماعة الكالوتي (جك) ضد السفارة
الصهيونية في عمان ومعاهدة وادي
عربة تحت حجة مخالفته لقانون

االج��ت��م��اع��ات العامة وتعديالته،
بحسب اإلش��ع��ار ،وأن على رئاسة
تصحح ه��ذا الوضع
الجمعية أن
ّ
تحت طائلة المسؤولية.
ويشير علّوش إل��ى أن��ه بتوقيت
االش���ع���ار ن��ف��س��ه ب��ح��ق الجمعية
ب��دأت استدعاءات أمنية لعدد من
المشاركين ب��ـ«ج��ك» ،وتلقى عدد
منهم ت��ه��دي��دات ف��ي ح��ال استمرار
نشاطاتهم المناهضة للتطبيع.
وقال علّوش« :نستهجن األسلوب
العُ رفي في التعاطي مع اعتصام
سلمي حضاري مستمر منذ سنوات
م��ن دون أي إش��ك��ال ،ونستغرب

معاناة المملكة ال�سعودية( ...تتمة �ص)9

االنقضاض على مقاومي التطبيع
فيما األق��ص��ى يحترق ،ونتنياهو
يوجه الصفعة تلو الصفعة للوصاية
األردنية على األقصى».
كانت «جك» أصدرت بيانا ً طالبت
فيه بإطالق سراح عبود نجم الذي
ّ
وبكف األي��دي
وصفته بالمناضل،
عن اعتصامها .وأكد البيان أن «جك»
مستمرة بغض النظر ع��ن الحالة
ال��ج��وي��ة أو ال��س��ي��اس��ي��ة ،وأن���ه لن
ترهبها االعتقاالت وال أي إج��راءات
قمعية ،كما أنها لن تغيّر موقفها
من وجود السفارة أو معاهدة وادي
عربة.

اإلج��راءات الضرورية لمنع حدوث أعمال إرهابية بصدد
عملية سالح الجو الروسي في سورية.
كما دعا المتحدث باسم الكرملين إلى التأكد من صحة
المعلومات حول مشاركة القوات الجوية الروسية في
مكافحة التنظيمات اإلرهابية في سورية ،مشيرا ً إلى توفر
الكثير من المعلومات المح ّرفة والكاذبة والعارية عن
الصحة بهذا الشأن .وقال« :إنه من السابق ألوانه الحديث
عن تقييم عملية القوات الجوية الروسية التي نفذت عددا ًمن
الغارات في سورية».
وأش��ار بيسكوف إل��ى أن عمل هيئة األم��ن الفيدرالية
الروسية وغيرها من األجهزة الخاصة في البالد في هذا
المجال يحمل طابعا ً منتظما ً ودائما ً بهدف كشف مخططات
اإلرهابيين والحيلولة دون تنفيذها.
وامتنع بيسكوف عن التعليق على تصريحات المندوب
السعودي في األمم المتحدة الذي أعرب عن قلق الرياض
بشأن خطوات روسيا في سورية.
وك��ان المندوب السعودي في األم��م المتحدة عبدالله
المعلمي قد دعا خالل كلمة ألقاها أمام الجمعية العام لألمم
المتحدة إلى وقف الغارات الروسية التي استهدفت ،بحسب
مزاعمه ،مواقع مدنية سورية في ريفي حمص وحماة ،وأدت
إلى مقتل  36شخصاً .وقال المعلمي إن الرياض قلقة من
العمليات الروسية في سورية.
من جهة أخرى ،شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف على أن الطيران الحربي الروسي ال يستهدف
في سورية سوى مواقع «داع��ش» وغيره من التنظيمات
اإلرهابية ،قائالً إن��ه ال يملك أي معلومات ح��ول سقوط
مدنيين نتيجة الضربات الروسية .وأضاف« :نحن نراقب
بدقة كل الخطوات لكي تكون هذه الضربات دقيقة ولكي
تستهدف فقط مواقع ومنشآت وأسلحة ومعدات تعود
لجماعات إرهابية».
وأعلن نائب رئيس هيئة األركان الستخبارات سالح الجو
األميركي الجنرال روبرت أوتو ،أن القوات الجوية الروسية
لم تشنّ غارات جوية ضد «المعارضين السوريين».
وقد بدأت بعض المصادر اإلعالمية تتحدث عن سقوط
ضحايا بين المدنيين في سورية «ج ّراء ضربات الطيران
الحربي ال��روس��ي» ،وكذلك حول غ��ارات قامت الطائرات
الروسية بش ّنها على مواقع «المعارضين السوريين» ،يوم
األربعاء الماضي.
فيما دعا رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز االتحاد
األوروبي إلى وضع استراتيجية مشتركة مع روسيا تجاه
سورية ،مشيرا ً إلى الحاجة إلى إقامة تحالف بمشاركة
روسيا وإي��ران .وق��ال للصحافيين« :ناقشت ال��دور الذي
تلعبه روسيا في سورية ،مع عدد من الزمالء .ومن الواضح
للجميع بدرجة كافية أن روسيا لها وجود حاليا ً في سورية.
ولذلك سنضطر إلى التحادث معها والقيام بمحاولة وضع
استراتيجية مشتركة محددة .كما أعتقد أننا في حاجة إلى
إقامة تحالف دولي تدخل روسيا وإي��ران ضمن تشكيله
بشكل مؤكد» .وأضاف شولتز أن «المبدأ الرئيسي لمشاركة
الدول التي ترغب في االنضمام إلى هذا التحالف هو الصدق
المتبادل» .كما أن األمر األهم بالنسبة للوضع الراهن هو
ص ّد الجنون اإلرهابي المنبثق من تنظيم «داعش».

وفي السياق ذاته ،قال رئيس البرلمان األوروبي« :هناك
أيضا ً قنوات دبلوماسية ونحن في البرلمان األوروب��ي
نحاول أن نستفيد منها .خصوصا ً أنني سأزور طهران في
القريب العاجل بدعوة من الجانب اإليراني».
إلى ذلك ،أكد مدير قسم شؤون التحديات والتهديدات
الجديدة في الخارجية الروسية ،إيليا روغاتشوف أمس،
أن عدم مشاركة الواليات المتحدة في عمل المركز التنسيقي
في بغداد لمحاربة «داعش» ليس كارثياً ،والتنسيق مع
واشنطن سيتم بكل األحوال.
وق��ال روغاتشوف« :رفضت ال��والي��ات المتحدة ولم
تشارك في المرحلة البدائية ،لكن أعتقد أن مشاركتها أو
عدم مشاركتها ليس أمرا ً كارثياً ،ألن التعاون على مستوى
وزارتي الدفاع بهدف تفادي الحوادث الخطيرة ،يجب أن
يتم بكل األحوال عبر قنوات أخرى».
كما أعلن أن روسيا ال تنوي االنضمام إلى التحالف
الدولي ضد تنظيم «داع��ش» على األساس القائم حالياً،
مشيرا ًإلى أن التحالف يجب أن يعمل وفق القوانين الدولية.
وقال« :لقد أعل ّنا ذلك ألكثر من مرة ،يجب على التحالف أن
يعمل على أساس القوانين الدولية ،أو بموافقة حكومات
الدول التي تستخدم على أراضيها القوات المسلحة ،أو
بوجود قرار مجلس األمن الدولي .وفي ما يتعلق بسورية
كل هذه الشروط غير موجودة ،إنه انتهاك صارخ للقوانين
الدولية».
وأض���اف المسؤول ال��روس��ي ،أن��ه ف��ي ح��ال توجهت
السلطات العراقية إلى روسيا بطلب لقيام عملية جوية ضد
«داعش» على أراضي العراق ،فإن موسكو ستقيّم الجدوى
السياسية والعسكرية لهذا اإلجراء.
من ناحية أخ��رى أع��رب السفير السوري في موسكو
رياض حداد عن شكره للرئيس فالديمير بوتين والشعب
الروسي على موقفهما الداعم لسورية.
وأك��د ح��داد في مؤتمر صحافي أم��س في موسكو أن
الضربات الجوية التي توجهها المقاتالت الروسية لمعاقل
تنظيم «داع��ش» في سورية دقيقة وانتقائية .واعتبر أن
الطريق الوحيدة إلى النصر يقع عبر التنسيق مع الجيش
السوري ،مشيرا ً في هذا الصدد إلى أن «التعاون والتنسيق
كامل بيننا وبين القوات الجوية الروسية لتحديد مواقع
اإلرهابيين».
وصرح قائالً« :الجيش السوري يملك كامل المعلومات
والمعطيات عن أماكن وجود اإلرهابيين ،لذا فالضربات
(الروسية) دقيقة وانتقائية» ،مضيفا ً أن «ضربات التحالف
الدولي التي ب��دأت منذ عام لم تكن دقيقة على اإلطالق
وألحقت أضرارا ً كبيرة بالبنية التحتية واآلثار السورية».
كما بيّن حداد ر ّدا ً على سؤال أنه ال يمكن التنبؤ بالمدة
الزمنية للعملية التي بدأتها روسيا في سورية« :إذ يملك
داعش األسلحة والتمويل والجهاديين ،الذين يمرون عبر
الحدود التركية» .وذكر أنه ال يوجد إرهابيون متطرفون
وإرهابيون معتدلون فكلهم إرهابيون ،وقد ذكر ذلك الرئيس
األميركي نفسه.
وفي شأن متصل ،ف ّككت القوى األمنية السورية أمس
سيارة محملة بألف كيلوغرام من المواد شديدة االنفجار
بعد ضبطها قرب مدخل مدينة الالذقية.

اليمن ي�ؤكد �أن الح�سم( ...تتمة �ص)9
وكانت المصادر أفادت أن القوات
اليمنية المشتركة تمكنت من قتل
وإص��اب��ة خمسة وخمسين عنصرا ً
من القوات السعودية ومرتزقتها في
معارك بمحافظة مأرب شمال شرقي
اليمن.
وكانت القوات اليمنية المشتركة
كبدت خالل الساعات الماضية قوات
ال��ع��دوان خسائر م��ادي��ة وبشرية
كبيرة ،وتمكنت عبر عمليات نوعية
من تدمير خمس عشرة آلية ومدرعة
في محيط البلق ومنطقتي ذات الراء
ومربط ال��دم في م��أرب .كما قصفت
ال��ق��وات اليمنية بقذائف المدفعية
م��رك��ز الجهاد ق��رب م��وق��ع ال��ردي��ف
العسكري بمنطقة ج��ي��زان جنوب
السعودية ،ما أسفر عن مقتل عدد من
الجنود وتدمير آلياتهم.
واستشهد مواطنان اثنان وأصيب
 10آخرين في حصيلة أولية جراء
استهداف طيران العدوان السعودي
لمحطة بترول في جولة المصباحي
بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وأوض����ح م��ص��در أم��ن��ي لوكالة
األن��ب��اء اليمنية «س��ب��أ» أن طيران
العدوان السعودي الغاشم استهدف

ّ
تدخلها في البحرين بإرسالها أكثر
تلك الجماعات يوما ً بعد يوم ،وكذلك
من ألف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة إلى البحرين ،لقمع موجة
االحتجاجات الشعبية التي قام بها شباب البحرين في  14شباط ،2011
للمطالبة بأبسط حقوقهم المدنية وبإصالحات سياسية واقتصادية .هذا
التدخل العسكري السعودي وإن جاء في إطار مجلس التعاون الخليجي
إال أنه أثار مشكالت سياسية واعتبر احتالال ً صريحاً .هذا ما أكدته صحيفة
«الفاينانشيال تايمز» مؤكدة أن المعارضة البحرينية لم يردعها التدخل
العسكري فهي مص ّممة على االستمرار في االحتجاجات حتى تحقيق
مطالبها اإلصالحية.
فالحروب والتدخالت والفتن التي قام بها نظام آل سعود في دول
المنطقة لم ولن تكون من دون نتائج عكسية على النظام السعودي،
الذي يعتبر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المنافس األقوى له ،بخاصة
بعد تلقيه صفعات عدة أهمها التوقيع على االتفاق النووي اإليراني
الذي وضع إيران في مكانتها المناسبة وجعل منها قوة إقليمية عظمى.
تلك المكانة التي يطمع بها نظام آل سعود الذي بات يعاني من مشكالت
عديدة تهدد بقاءه نتيجة االنتكاسات والضربات المستمرة التي يتلقاها،
فها هي صحيفة «الغارديان» تؤكد في مقال لها على أن أميرا ً سعوديا ً من
أحفاد مؤسس المملكة عبد العزيز بن سعود يؤكد انزعاج العائلة المالكة
من الملك الحالي الذي يدير شؤون البالد .وأوضح أن الملك الحالي ليس
بوضع مستقر ،وابنه محمد بن سلمان هو مَن يدير شؤون البالد ،ويطالب
بتغيير النظام في السعودية التي تواجه اكبر التحديات على اإلطالق،
سواء أكانت بالحروب التي قادتها أم بانتقادات إدارة موسم الحج ،حيث
اثبت النظام السعودي فشله في إدارة موسم الحج ،بحيث كان واضحا ً
ذلك الفشل بالمجزرة التي تع ّرض لها الحجاج والتي كانت حادثة رمي
الجمرات أخطرها فأدت إلى آالف القتلى والجرحى منهم .وهذا ما أكده
رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني،
حيث قال :أثبت النظام السعودي مرة أخرى عدم كفاءته إلدارة الحرمين
الشريفين بوقوع مثل هذه األحداث الموجعة.
تصب في مصلحة نظام آل سعود وكذلك العوامل
فالظروف اإلقليمية ال
ّ
الداخلية للسعودية التي تعيش حالة من التململ والغليان الشعبي
تجاه السياسات القمعية والتعسفية التي تنتهجها سلطات آل سعود
بحق المواطنين والتي باتت تنذر بانفجار األوضاع وخروجها عن سيطرة
األسرة الحاكمة .ومن المؤكد أن العرش السعودي بات يعيش اليوم حالة
من االضطرابات كأنه على وشك االنهيار في الوقت الذي يهدّده األمراء
الطامحين بالوصول إلى العرش.

ناديا شحادة

م�صر تعلن رف�ضها( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك ،أعلنت الخارجية المصرية ،رفضها الممارسات «اإلسرائيلية»
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الفتة إلى أن «تلك الممارسات ستجر
المنطقة الملتهبة إلى مزيد من أجواء المواجهة وعدم االستقرار».
وأش��ارت الخارجية ،أمس ،في بيان إلى أن هشام بدر ،مساعد وزير
الخارجية المصري لشؤون متعددة األطراف واألمن الدولي ،أكد خالل
اجتماع عقدته اللجنة السداسية الوزارية المعنية بفلسطين ،التابعة
لمنظمة التعاون اإلسالمي الثالثاء في نيويورك« ،أن «إسرائيل» منذ
رفضت المبادرة العربية للسالم عام  ،2002وهي تتمادى في ممارساتها
المخالفة للقانون الدولي».
وأض��اف بدر أن «المبادرة التي أجمعت عليها ال��دول العربية كافة
توصف الطريق الصحيحة لوضع
ولحقت بها الدول اإلسالمية ،كانت
ّ
نهاية أبدية للصراع وتهيئ األوض��اع إلقامة عالقات طبيعية بين هذه
الدول ودولة «إسرائيل» بما يعود على المنطقة بالخير والفائدة».

لقاء البيد والأمير تركي( ...تتمة �ص)9

محطة بترول في جولة المصباحي
بالعاصمة ص��ن��ع��اء ،م��ا أدى إلى
استشهاد مواطنين وإصابة عشرة
آخ��ري��ن ف��ي حصيلة أول��ي��ة وتضرر
عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم
وعدد كبير من السيارات.
وأش����ار ال��م��ص��در إل��ى أن طيران
العدوان السعودي واصل استهدافه
لعدد من األحياء السكنية بالعاصمة
صنعاء وبشكل هستيري يدل على
الحقد الدفين للنظام السعودي على
الشعب اليمني ومكتسباته ومقدراته.

إل���ى ذل����ك ،وص���ل وف���د اللجنة
الثورية العليا اليمني ال��ذي يض ّم
نائب رئيس اللجنة الثورية العليا
وعضو القيادة القطرية لحزب البعث
ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي ِ -ق��ط��ر اليمن
ن��ائ��ف ال��ق��ان��ص ،وأع��ض��اء اللجنة
الثورية محمد المقالح وعليا الشعبي
واب��ت��س��ام ال��ح��م��دي وع��ب��د الرحمن
المختار أمس إلى العاصمة السورية
دمشق ،حيث من المقرر أن يلتقي
بعدد من الشخصيات السورية وكبار
المسؤولين في الدولة.

ونقل عن لبيد القول إن «(السعوديين) يعلمون أنني لن أقبل بحق العودة،
ولم نتحدث عن تقسيم القدس أو عن االنسحاب من الجوالن ،ولكن االتفاق كان
حول وجود أساس لعقد مفاوضات إقليمية وليس فقط فلسطينية».
وأضاف أيضا ً أنه كان من المقرر أن يكون هذا االجتماع جزءا ً من عملية بدأت
في المنطقة وفي واشنطن ،ومن الواضح أن الفيصل لم يأت من تلقاء نفسه.
هذا المسؤول «اإلسرائيلي» المقرب من نتنياهو قال إنه من أجل دفع العملية
يجب السعي لدفع إجراءات.
وبالنسبة إلى موقفه الذي يتعارض بشكل أساس مع المبادرة السعودية
التي تدعو إلى االنسحاب إلى حدود عام  ،1967وتقسيم القدس وحق العودة،
قال لبيد إن هذا ليس هو الوقت المناسب لمناقشة ذلك.
وسرد شيئا ً من تفاصيل اللقاء ،وقال إنه في حديثه مع األمير تركي الفيصل
أعرب كل واحد منهما عن موقفه ،لكنه لم يكشف التفاصيل ،وق��ال« :سوف
تطرح التحفظات عندما نجلس في القصر الرئاسي في القاهرة أو الرياض ،وهم
يعرفون موقفي».
وجاء اللقاء بعد أن اجتمع الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي مع
المدير العام لوزارة الخارجية لكيان العدو «اإلسرائيلي» دوري غولد ،في ندرة
سياسية بواشنطن بحثت ملف الشرق األوسط ،وما تالها من مقابلة مثيرة
خص بها عشقي أحد القنوات «اإلسرائيلية» ،وكشفت وقتها عن مدى التقارب
ّ
السعودي ـ «اإلسرائيلي» ،حين وصف بنيامين نتنياهو بـ «الرجل القوي
والواقعي» ،وتحدث عن إيران كعدو.
والجنرال عشقي كما األمير تركي ،رغم أنهما ال يشغالن حاليا ً أي مناصب
حكومية ،إال أنهما من المقربين من القصر الملكي بالرياض.
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1 .1أديب مصري راحل إشتهر بالدعوة لتحرير المرأة ،باشر
العمل
2 .2نفرح ،عندنا
3 .3إمبراطورية آسيوية ،من القوارض
4 .4اداة جزم ،منخفض بين جبلين
مساه
5 .5أهم أنهر افريقيا الغربيةّ ،
6 .6علك الطعام ،هدمنا البناء ،طعم الحنظل
7 .7نوم عميق ،إعتمدي على
8 .8للندبة ،وافقاه ال��رأي ،ما رز في الحائط أو األرض من
خشب
9 .9يزيّنا الكذب ،دولة عربية
1010خالف كفر ،حرف عطف
1111عاصمة السودان ،يصلح البناء
1212والدتي ،ضمير منفصل ،نهر في شمال فرنسا

1 .1قناة تصل البحر األحمر بالمتوسط
2 .2رجاء ،عاصمة بولونيا أعلى عاصمة في العالم ،قصد
المكان
3 .3دولة آسيوية ،حاكم
4 .4الذي يدافع عن الناس ،إرث
5 .5منتفخ الجوف ،يطلب منه فعل االمر
6 .6عبأ ،أجوبة ،أغمر بالماء
7 .7يقترب من ،العاصفة البحرية
8 .8غير مطبوخ ،السارق ،إسم موصول
9 .9آسفات ،صاح التيس
1010عاصمة أوروبية ،أماكن على المسرح ال يراها المشاهد
1111تركتن دون عناية ،سقي
1212البنادق ،سالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،821946735 ،543817962
،654231897 ،769325184
،918764253 ،372598416
،495682371 ،286173549
137459628

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1وادي التيم ،يا  ) 2سل،
سلما ،ااسر  ) 3تشتري ،مانيال ) 4
باب ،ساري ،ابر  ) 5املدان ،دار ) 6
الريحان ،ات  ) 7ماني ،ساهرات 8

) بل ،لبان ،تربي  ) 9يدلها ،وهمت
 ) 10تما ،لمتم ،ام  ) 11شانتيي،
ليبيا  ) 12رتل ،نأتي ،تن.
عموديا:
 ) 1وس���ت ب��ال��م ب��ي��ت��ش ) 2
ال��ش��ام ،ال��دم��ار  ) 3ت��ب�لان ،النت

 ) 4يسر ،دليله ،تل  ) 5اليسار،
بالي  ) 6لم ،انيسا ،مين  ) 7تأمر،
حانوت  ) 8ايداه ،هملت  ) 9مانن
انرتم ،ي ي  ) 10ايار ،ارتاب 11
) يسلب ،اتب ،ميت  ) 12ارارات،
يسدان.

 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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Hotel Transylvania 2
ف��ي��ل��م ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة آدم
س���ان���دل���ر م���ن إخ������راج جيندي
ت��ارت��اك��وس��ك��ي .م����دة ال��ع��رض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ����راج ل��ي��ال راج���ح���ة .مدة
ال��ع��رض  100دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،اس�����ب�����اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Sicario
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة أميلي
ب���ل���ون���ت م����ن إخ��������راج دي��ن��ي��س
ف��ي��ل��ي��ن��وف .م���دة ال��ع��رض 121
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس).
أهواك
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة تامر
ح���س���ن���ي م�����ن إخ���������راج محمد
س���ب���ك���ي .م�����دة ال����ع����رض 115
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).

Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي��ب��ي��ك��ي م��ن اخ����راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCك���ون���ك���ورد ،اب�����راج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،سينمال،
غاالكسي).

