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قوات االحتالل ( ...تتمة �ص)9

موسكو ليبحث مع نظيره الروسي توسيع الحملة
العسكرية ض��د تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي وتقاسم
المعلومات االستخبارية في هذا الشأن.
وقال لودريان للصحافيين قبل توجهه إلى موسكو
إن محادثاته مع نظيره سيرغي شويغو ستركز على
قائمة التنظيمات في سورية التي تعتبرها موسكو
وباريس إرهابية ،مضيفا ً أنه سيحث شويغو على
توسيع العمليات الروسية ضد تنظيم «داع��ش» في
سورية.
ك��م��ا ب��ح��ث ل���ودري���ان وش��وي��غ��و ف��ي ط���رق تقاسم
المعلومات االس��ت��خ��ب��اري��ة ح��ول تنظيم «داع���ش»
وخصوصا ً بشأن اإلرهابيين الناطقين بالروسية
والفرنسية ،إضافة لتبادل المعلومات لتجنب الصدام
بين الطائرات العسكرية الروسية والفرنسية في األجواء
السورية.
ومن الالفت أن لودريان قبل زيارته إلى موسكو بحث
أجندة المحادثات المرتقبة هناك مع نظيره األميركي
آشتون كارتر هاتفياً.
وأوض��ح متحدث باسم البيت األبيض أن المكالمة
الهاتفية جرت بمبادرة الجانب األميركي ،إذ اتصل كارتر
بـ لودريان ،خالل زيارته لمتن حاملة الطائرات الفرنسية
«شارل ديغول» الموجودة قبالة سواحل سورية.
وبحسب المتحدث باسم البيت األب��ي��ض ،تحدث
الوزيران عن ضرورة أن تركز روسيا اهتمامها الرئيسي
في سورية على التصدي لـ»داعش».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس بالكامل على
بلدة معراتة وتلتها الواقعة شمال شرقي خان طومان
في ري��ف حلب الجنوبي ،كما استعاد تلة العجمي
االستراتيجية بعد استعادته السيطرة على خان طومان
وقطع طريق إمداد المسلحين في خان العسل وأحياء
حلب الغربية.

كما رفض بيسكوف التعليق على أنباء عن سقوط
ضحايا مدنيين جراء غارات قيل إنها روسية في ريف
إدلب ،وعلى خبر نقلته مجلة «وول ستريت جورنال»
األميركية حول مقتل  9جنود روس شاركوا في العمليات
البرية للجيش السوري.
وأردف ق��ائ�لاً« :ليس لدينا أي معلومات من هذا
القبيل .ال سيما أن هذه المعلومات منقولة عن مصادر
مجهولة ..وال محل للتعليق على هذه المعلومات»..
ونصح بيسكوف الصحافيين بتوجيه جميع األسئلة
حول الجنود ال��روس العاملين في سورية إلى وزارة
الدفاع الروسية.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي
سويغو أن التعاون بين روسيا وفرنسا في مجال
مكافحة اإلرهاب يتطور على قدم وساق.
وفي لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان
في موسكو ذكر شويغو أن هذا التعاون بدأ على أثر
وقوع هجمات باريس اإلرهابية ،كما عقدت لقاءات بين
بحارة من البلدين على سفن روسية وفرنسية في البحر
األبيض المتوسط.
وأشار الوزير الروسي إلى أن التعاون بين الجانبين
في مجال مكافحة اإلره��اب في سورية يتم بناء على
تعليمات من الرئيسين الروسي والفرنسي ،وأن هدف
المحادثات الجارية هو «تدقيق بعض النقاط المتعلقة
بتنسيق جهودنا في هذه األراضي».
من جهة أخ��رى ،أش��ار ج��ان إي��ف ل��ودري��ان إل��ى أن
لروسيا وفرنسا رصيدا طويالً من الصداقة والروابط
التاريخية واالنتصارات المشتركة ،مضيفا ً أنه «مهما
كانت ظ��روف اليوم فمن بالغ األهمية أن نتمكن من
مواصلة هذا الحوار نظرا ً لتاريخنا المشترك والمخاطر
والتهديدات المحدقة بكم وبنا».
ووص��ل وزي��ر الدفاع الفرنسي ج��ان اي��ف لودريان

ا�ستعدادات لمعركة ( ...تتمة �ص)9
أمر مدبر إلحباط عزيمة القوات العراقية على تحرير
مدينتي الفلوجة والرمادي.
وقال عبد الكريم العنزي وزير األمن الوطني العراقي
السابق إن الطيران األميركي استهدف من قبل قطعات
عسكرية ووح��دات من الحشد الشعبي في محافظتي
صالح الدين واألنبار وإن هذه الضربة تأتي في سياق
استهداف أميركي منظم للقوات العراقية.
وتساءل العنزي كيف يمكن لألقمار الصناعية األميركية
رصد مياه على المريخ ولوحة سيارة على األرض وال
تستطيع معرفة هوية الوحدة العسكرية العراقية التي
وجهت لها الطائرات األميركية صواريخها.
وأكد العنزي أن «واشنطن تسعى إلى خلط األوراق
وإل��ى منع تحرير الرمادي والفلوجة وهما من معاقل
اإلره��اب األساسية في العراق كي تبقي المأزق األمني
العراقي على سطح صفيح ساخن دائما ً وتمرر تحته
أجنداتها في تقسيم العراق وتحويله الى دويالت طائفية
هزيلة».
من جهته ،قال النائب محمد الكربولي عضو لجنة
األمن والدفاع النيابية العراقية منذ أشهر لم نسمع عن أي
طلعات أميركية قريبة من الفلوجة ضد عصابات داعش،
فلماذا حدث الخطأ اآلن مع شروع القوات العراقية بالتقدم
نحو تحرير أطرافها تمهيدا ً القتحامها.
إلى ذلك ،قال النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة األمن
والدفاع النيابية العراقية إن الضربة االميركية جاءت
بعد أن حققت قيادة عمليات بغداد تقدما ً واضحا ً في
العملية األمنية التي تنفذها حاليا ً بمدينة الفلوجة
ومواصلة جهودها لعزل المناطق التي تستولي عليها
عصابات «داع��ش» اإلرهابية وتطويقها ،موضحا ً أن
الضربة أتت إلحباط هذه العملية.
ول��م يستبعد النائب محمد ناجي ،عضو كتلة بدر
النيابية أن يكون الحادث رسالة تحذير أميركية من
تحرير مدينة الفلوجة وأنها ليست المرة األول��ى التي
تتكرر فيها هذه األخطاء األميركية.
وقال ناجي إن الحادث يكشف خطورة خوض معارك
بغطاء أميركي وهو أمر لطالما حذرنا منه.
وفي هذا السياق ،أوضح النائب حسن الساري ،قائد
سرايا الجهاد في الحشد الشعبي العراقي ،أن الطائرات
األميركية ضربت جنودا ً تابعين للواء  55في الجيش
العراقي وهذا اللواء موجود منذ وقت طويل في محيط
الفلوجة ويحاصر المدينة من خ�لال أكثر من محور
ولذلك فإن زعم الجانب األميركي بأن الضربة خطأ زعم
مرفوض.
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت
الجمعة الماضي استشهاد وإص��اب��ة  10عسكريين
عراقيين في ضربة جوية للطيران األميركي جنوب مدينة
الفلوجة بمحافظة األنبار.

من جانب آخر ،أعلن التحالف الذي تقوده الواليات
المتحدة ضد تنظيم داع��ش ي��وم االثنين أن طائراته
الحربية نفذت  15غارة على أهداف للتنظيم المذكور في
كل من سوريا والعراق.
وقالت قيادة التحالف المشتركة في بيان إن  12من
ه��ذه ال��غ��ارات استهدفت مواقع وآليات ومستودعات
أسلحة للتنظيم في العراق ،منها  6غ��ارات استهدفت
مواقع قرب الموصل و 4قرب الرمادي وغارتان قرب
بيجي.
وفي السياق ،تستعد بعض الفرق واأللوية التابعة
للقوات العراقية للتوجه إلى الجبهة الشمالية تمهيدا ً
لمعركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي ال��ذي سيطر على المدينة قبل ع��ام ونصف
العام.
وبحسب موقع «الحرة» فقد بدأت تلك القوات االلتحاق
فعليا ً بقيادة عمليات تحرير نينوى في مخمور ،بعد أن
كانت قد سحبت للمشاركة في معارك األنبار قبل أشهر
عدة ،بحسب ما أعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس
محافظة نينوى هاشم البريفكاني عقب اجتماع اللجنة
مع قائد العمليات اللواء نجم الجبوري في مقر القيادة
جنوب الموصل.
وتحدثت الجهات األمنية في نينوى عن ق��رب بدء
العمليات العسكرية الستعادة الموصل ،لكنها أشارت
إلى أنها لن تنطلق إال بعد انتهاء معارك األنبار التي باتت
وشيكة ،بحسب البريفكاني.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس أركان الجيش العراقي
الفريق عثمان الغانمي أمس أن عملية اقتحام الرمادي
ستبدأ في الساعات المقبلة وذلك بحسب تغريدة على
موقع «عراق الحرة» .
وكان الغانمي أكد في وقت سابق أن اقتحام مدينة
الرمادي وتطهيرها من اإلرهابيين بات قريبا ً جدا ً بعد أن
أكملت القوات األمنية الطوق حول المدينة.
وعزا رئيس أركان الجيش العراقي تأخر عملية تحرير
الرمادي الى وجود المدنيين داخل المدينة ،وأضاف :من
أجل تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين تم تأخير إطالق
العمليات ،وهناك توجيهات للقوات األمنية التي ستقتحم
المدينة باستقبال المدنيين وإخالئهم الى مناطق آمنة
باالضافة الى تقليل األضرار بالبنى التحتية للمدينة.
على صعيد آخ��ر ،حذر سياسيون ون��واب عراقيون
وقياديون في فصائل الحشد الشعبي العراقية من
خطورة تدخل الطيران األميركي في عمليات تحرير
مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة األنبار.
وأكدوا في تصريحات على خلفية استهداف الطيران
األميركي وحدة عسكرية في وضع قتالي على أطراف
مدينة الفلوجة يوم الجمعة الماضي أن الضربة األميركية
لتلك الوحدة ليست خطأ كما يزعم الجانب األميركي بل

وشدد على أن اليونان يسعى إلى لعب دور بناء لحل
القضية الفلسطينية حالً عادال ً وقابالً للحياة ،معربا ً عن
ثقته بأن تصبح زيارة الوفد الفلسطيني إلى أثينا معلما
مهما ً في العالقات الثنائية وحافزا ً جديدا ً لحل المشكلة
الفلسطينية.
من جانبه أعرب عباس عن اعتقاده بأن يؤدي حل
القضية الفلسطينية إلى حل مشكلة اإلرهاب الذي يهدد
جميع الشعوب ،مؤكدا ً دعم فلسطين لمكافحة اإلرهاب
وحل جميع المشكالت التي تواجهها سورية والعراق
وغيرهما من المناطق بطرق سلمية سياسية.
وفي وقت سابق ،اجتمع محمود عباس مع الرئيس
اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ،في قصر الرئاسة في
العاصمة أثينا ،حيث بحث الجانبان آخر المستجدات،
والعالقات الثنائية.
وأك��د بافلوبولوس تمسك أثينا بفكرة إنشاء دولة
فلسطينية سيادية وموحدة ،وقال إن اليونان ال يرى
إح�لال السالم في الشرق األوس��ط ممكنا ً من دون حل
القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتناسب مع القانون
الدولي ،وأن تكون الدولة الفلسطينية التي تجب إقامتها
دولة قابلة للحياة ،وذلك يعني أن عليها أن تكون دولة
مستقلة وذات سيادة وموحدة.
وفي تطرقه إلى تطورات األحداث في الشرق األوسط
دع��ا الرئيس اليوناني إل��ى ض��رورة وق��ف الحرب في

مفاو�ضات يمنية ( ...تتمة �ص)9

سورية باعتبار هذه الحرب «منبعا ً للشر».
يذكر أن عباس وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا
األحد ،في زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام.
وكان رئيس ال��وزراء اليوناني زار في نهاية تشرين
الثاني فلسطين المحتلة وبحسب المصدر الحكومي فإن
تسيبراس وجه خالل ذلك اللقاء دعوة لعباس لحضور
جلسة اعتراف البرلمان بدولة فلسطين.
واعترفت عشرات ال��دول حتى اآلن بدولة فلسطين
التي رفع علمها للمرة األولى في مقر األمم المتحدة في
نيويورك في  30أيلول.
أمنياً ،اقتحمت قوات االحتالل مخيم الدهيشة جنوب
بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت الناشط
في الجبهة الشعبية صالح الجعيدي بعد دهم منزله
وتفتيشه .كما اعتدت على الشبان في المخيم مستخدمة
قنابل الغاز المسيل للدموع.
وسائل إعالم العدو تحدثت عن أن الجيش الصهيوني
اعتقل  13فلسطينيا ً ف��ي الضفة الغربية الليلة
الماضية.
وكانت أصيبت امرأة فلسطينية بعد محاولتها طعن
جنود في الجيش الصهيوني في الخليل جنوب الضفة
الغربية المحتلة ،بحسب ما أف��ادت وكالة الصحافة
الفرنسية ،كما أصيب فلسطينيان ح��اوال مساعدتها
وطفل برصاص مطاطي خالل مواجهات أعقبت عملية
الطعن في المدينة.

أكثر تأزماً ،فقوات الرئيس هادي استغلت إعالن الهدنة وتقدمت إلى مدينة
الحزم ،ولكن كان رد الجيش واللجان الشعبية بإطالق صاروخ توشكا على
معسكر لقيادة التحالف السعودي مما أسفر عن مقتل أكثر من  120قتيالً من
قوات هادي والتحالف السعودي .وفي التطورات الميدانية األخيرة أطلقت القوة
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخين باليستيين من نوع «قاهر»
على تجمع للعدوان السعودي أدت إلى انفجارات كبرى هزت قاعدة عسكرية،
وسقوط عشرات القتلى من الجيش السعودي وجنسيات خليجية أخرى.
هذا وقد أعرب الموفد الدولي ولد شيخ احمد عن قلقه من خرق وقف إطالق
النار الذي أدى إلى معارك عنيفة أسفرت عن سقوط  68قتيالً في شمال غرب
اليمن .حيث دعا المبعوث الدولي الخاص «جميع األطراف إلى احترام االتفاق
والسماح بالدخول دون عوائق إلى البالد لتوزيع المساعدات اإلنسانية إلى
أكثر المناطق تضر ًرا في اليمن» .جاءت هذه التصريحات بعد اليوم الرابع
من محادثات السالم الصعبة التي أجرى خاللها ولد الشيخ أحمد العديد من
اللقاءات مع المشاركين فيها .وقال :إن المناقشات ر ّكزت بشكل خاص على
القضايا األمنية في اليمن في ظل التطورات الميدانية المقلقة ،مؤكدا ً أن الجانبين
جدّدا التزامهما بوقف إطالق النار.
جلسة مباحثات السالم انتهت من دون تحقيق تقدم يُذكر ،حيث لم يتم
التوصل إلى أي اتفاق بشأن اإلطار العام للمفاوضات أو بشأن فتح ممرات
إنسانية.
المفاوضات سيطرت عليها أجواء الخالفات والتبعية والمماطلة من قبل
وفد الرياض ،فخيّبت اآلمال وتقلّص التفاؤل بنجاحها وتسبب بإفشال وصول
األطراف السياسية ألي حلول ،فما هو مستقبل المفاوضات ومباحثات السالم
في ظل هذه األجواء الضبابية؟

بشرى الفروي

�أكثر من  300هدف ( ...تتمة �ص)9
وأشار الى أن الجهة الراعية للمحادثات لم تكن
جادة في مساعيها لوقف العدوان على الشعب
اليمني.
م��ي��دان��ي �اً ،أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
المسلحة اليمنية العميد شرف لقمان أن 300
هدف عسكري ومنشأة حيوية سعودية ،أدخلت
ضمن أهداف قوة اإلسناد الصاروخية للجيش
واللجان الثورية.
وق��ال لقمان في بيان :إن استمرار العدوان
السعودي دليل قاطع على استهزاء قادته بدعوة
إطالق النار.
األمم المتحدة االخير لوقف
ِ
وح��ذر لقمان المرتزقة والعمالء من مغبة
البقاء على األراضي اليمنية ،مؤكدا ً أن القدرات
العسكرية للجيش واللجان الثورية المطورة
قادرة على تغيير معادلة الحرب من حالة الدفاع
عن النفس الى الهجوم.
وقد قتل  180من مرتزقة العدوان السعودي
فيما دمرت عشرات اآلليات والمدرعات العسكرية
التابعة لهم في ضربة نوعية نفذها الجيش
اليمني ب��إط�لاق ص���اروخ بالستي استهدف
تجمعا ً لقوات العدوان في محافظة مأرب.
وف���ي ال��س��ي��اق ال��م��ي��دان��ي ،ق��ص��ف��ت ال��ق��وة
الصاروخية لجيش اليمن واللجان الثورية

الحوار اليمني ( ...تتمة �ص)9

أمس االثنين ،مطار جيزان اإلقليمي بالسعودية
بصاروخ قاهر.-1
وأف���اد مصدر أن الجيش اليمني واللجان
الثورية أطلقا صاروخ قاهر  1على مطار جيزان
اإلقليمي ،واستهدفا مقر اللواء  115بمدينة حزم
في الجوف بصاروخ باليستي أسفر عنه مقتل
عدد من الجنود السعوديين ،كما استهدفا زورقا ً
بحريا ً قبالة سواحل المخاء.
وكان مصدر عسكري أكد لـ«المسيرة نت»،
أن صاروخ قاهرـ 1حقق إصابات مباشرة في
مطار جيزان اإلقليمي.
وأك��د المصدر أن ال��رد ب��إط�لاق الصورايخ
يأتي في سياق الرد على عدم التزام المرتزقة
والعدوان بوقف إطالق النار واستمرارهم في
االعتداء على المواطنين واآلمنين ،حيث أعلنت
م��ص��ادر يمنية استشهاد  11م��دن��ي�ا ً وج��رح
العشرات جراء سلسلة غ��ارات شنها العدوان
السعودي على مناطق متفرقة في اليمن.
وقالت المصادر اليمنية :إن غارات استهدفت
حي الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة ،ما
أدى الى استشهاد  6مواطنين وإصابة العشرات.
وأضافت أن الغارات استهدفت منزال ً في محافظة
صعدة ،ما أدى الى استشهاد  5نساء.

فيما انتهت جولة الحوار في سويسرا من دون التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ،واصلت
طائرات التحالف السعودي تكثيف غاراتها على عد ٍد من المدن اليمنية.
أما الجيش واللجان الشعبية فقد جدّدا استخدام الصواريخ البعيدة المدى .حيث أعلن
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد شرف لقمان أن  300هدف عسكري ومنشأة
حيوية سعودية ،أدخلت ضمن أهداف قوة اإلسناد الصاروخية للجيش واللجان الثورية.
وقال لقمان في بيان صحافي :إن استمرار العدوان السعودي دليل قاطع على استهزاء
إطالق النار.
قادته بدعوة األمم المتحدة األخير لوقف
ِ
وح ّذر لقمان المرتزقة والعمالء من مغبة البقاء على األراضي اليمنية ،مؤكدا ً أن القدرات
العسكرية للجيش واللجان الثورية المط ّورة قادرة على تغيير معادلة الحرب من حالة الدفاع
عن النفس إلى الهجوم ...حركة أنصار الله أصدرت بيانا ً رسميا ً اعتبرت فيه أن التحالف
السعودي كان ينتظر انطالق المحادثات بهدف الغدر وتصعيد العدوان ..البيان قال إن
الجيش واللجان الشعبية بصدد اتخاذ خيارات قاسية ستحدّدها الساعات المقبلة ..وأضاف
أن التحالف عاجز عن تحقيق أي إنجاز في الميدان ويعمد عوضا ً عن ذلك إلى ممارسة التضليل
وصنع االنتصارات اإلعالمية...
هذه التطورات توحي بأن الخيار العسكري في اليمن مستمر بالتصعيد وأن الميدان هو
ما سيحدد موعد التسوية المقبلة وشكلها ..فمَن سينتصر في الميدان سيفرض شروطه ..أما
المحادثات المقبلة فقد تكون كسابقاتها من حيث النتائج الشكلية والتي ال يمكنها وقف الحرب
بشكل كامل ،فالسعودية وحلفاؤها أيقنوا بأن رهانهم على كسر إرادة الشعب اليمني هو رهان
خاسر ،وتأ ّكدوا بأن التأخير في قبول الحل السياسي يعني تراجعهم في الميدان والسياسة
بشكل أكبر ،فما يمكن أن يقبل به أنصار الله في هذا الوقت ال يمكنهم القبول به مستقبالً ،ألن
مؤشرات الميدان ُتوحي بتقدّم الجيش اليمني واللجان الشعبية بشكل متصاعد وعلى أكثر
من صعيد.

مصطفى حكمت العراقي

المرزوقي يعود عبر حزب «حراك تون�س الإرادة»

تون�س :تفكيك خلية �إرهابية تج ّند ن�ساء
فككت السلطات التونسية خلية إرهابية
متخصصة في تجنيد نساء لصالح تنظيمات
إرهابية بحيث يتم تزويجهن إلرهابيين واعتقلت
أربعة إرهابيين في إطار هذه العملية في منطقة
بيرزيت شمال البالد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان
أمس إن «الخلية اإلرهابية كانت تجند شبابا ً
وخصوصا ً فتيات بهدف إرسالهن إلى مناطق
النزاع وتزويجهن من عناصر إرهابية هناك»،
وكثفت السلطات التونسية عمليات االعتقال منذ
الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» اإلرهابي في
تشرين الثاني الماضي وقتل فيه  12من عناصر
األمن الرئاسي.
وك��ان��ت وزارة الداخلية التونسية أعلنت
الخميس الماضي تفكيك خلية إره��اب��ي��ة في
العاصمة تونس لتجنيد إرهابيين وإرسالهم إلى
سورية لالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية فيها.
يذكر أنه يوجد نحو ستة آالف تونسي في
صفوف التنظيمات اإلرهابية في سورية والعراق
وليبيا بينهم  700تونسية وفق ما أكدت مؤخرا ً

وزي���رة ال��م��رأة التونسية سميرة مرعي أم��ام
البرلمان التونسي.
وفي السياق األمني ،تستعد تونس لرفع حالة
التأهب األمني في البالد إلى الدرجة القصوى
تحسبا ً ألي مخاطر إرهابية ،وذلك وسط تحذيرات
أميركية وبريطانية من هجمات جديدة.
وك��ان وزي��ر الداخلية التونسي محمد ناجم
الغرسلي صرح أول من أمس بأن التأهب األمني
سيكون في مستوى الدرجة القصوى ب��دءا ً من
منتصف ليلة أمس لتأمين البالد خالل احتفاالت
رأس السنة الميالدية والمولد النبوي.
وق��ال ال��وزي��ر الغرسلي إن ال��ق��وات األمنية
والعسكرية بكامل وحداتها على أهبة االستعداد
لضمان استقرار البالد واحتفال التونسيين بهذه
األعياد في أحسن الظروف.
وح�����ذرت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة
وبريطانيا السبت الماضي رعاياهما في تونس
من مخاطر إرهابية بالتزامن مع أعياد رأس
السنة الميالدية.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس التونسي السابق

المنصف المرزوقي تأسيس حزب سياسي جديد
تحت اسم «حراك تونس اإلرادة» ،وبرر عودته
للمشهد السياسي بعجز الحكومة الحالية عن
مواجهة الوضع الكارثي بالبالد.
وأك��د المرزوقي( 70سنة) ومؤسس «حزب
المؤتمر من أجل الجمهورية» في عهد الرئيس
األسبق زي��ن العابدين بن علي أن الهدف من
تشكيل هذا الحزب هو «مواصلة الحلم التونسي»،
مشيرا ً إلى أن حزبه سيبني برنامجه على أساس
رؤية مستقبلية للبالد تحت اسم «تونس »2056
تحدد شكل مستقبل تونس خالل األربعين سنة
المقبلة.
وش��دد ال��م��رزوق��ي ف��ي خطاب أل��ق��اه أول من
أمس بقصر المؤتمرات ،على أن الحزب سيعطي
األولوية لقضايا العدالة والحقوق االجتماعية
واالقتصادية للفقراء والمرأة ،إضافة إلى الحفاظ
على الدستور وعدم توظيفه ألهواء شخصية على
حد وصفه ،مؤكدا ً أن «تونس تغيرت».
وق��ال المرزوقي« :التزمت الحذر والصمت
طيلة سنة كاملة ،ومن واجبي اليوم كمناضل

العودة إلى ساحة النضال ،فال يمكن لي أن أقبل
أن أرى تونس في الحالة التي عليها اليوم كنت
متأكدا ً أنهم سيفشلون (في إشارة إلى الحكومة
الحالية) خالل سنتين ،لكنهم فشلوا خالل سنة
واحدة».
وت��اب��ع يقول إن الحكومة الحالية تنتهج
«استراتيجية معاكسة» ألنها تضع بحسب رأيه
الجميع « في سلة واح��دة ،مضيفا ً أن اعتقال
الناس ب��اآلالف وال��ع��ودة إل��ى التعذيب كل هذا
يغذي اإلرهاب».
يذكر أن المرزوقي كان يترأس حزب «المؤتمر
من أجل الجمهورية» ،وانتخب نهاية عام 2011
رئيسا ً للبالد من قبل المجلس الوطني التأسيسي
بعد تحالفه مع حزب النهضة الذي حل أوال ً في
أول انتخابات تشريعية ديمقراطية تشهدها
تونس في تشرين األول .2011
وف��ي ك��ان��ون األول  2014خسر المرزوقي
في الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية التي
فاز فيها زعيم حزب ن��داء تونس الباجي قايد
السبسي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب وشاعر وناقد لبناني راحل
2 .2أرخبيل أميركي في أوقيانيا ،صنوبر
3 .3سالم ،جبل مشتعل ،ص ّر
4 .4إلهة الصيد عند اليونان ،مدينة هولندية
5 .5قلبها ،بناء تحت األرض
6 .6أخبر القصة ،حيوان مفترس ،إرتدى
7 .7غابة سياحية في إنكلترا ،يفرا
8 .8أصلح البناء ،يناوال باليد ،ضمير متصل
9 .9عاصمة ألبانيا ،خاصتي
1010بحر ،سنور ،مادة تدخل في صناعة األكياس وبعض
األلبسة
1111حاكم ،مادة تدخل في صناعة األدوية ،مدينة سودانية
1212أنحت القلم ،فتل الحبل

1 .1من كبار رج��ال الدولة العثمانية في القرن  ،19ليل
ونهار
2 .2نوتة موسيقية ،فرحتما
3 .3من أعظم شعراء الدولة العباسية ،للنفي
4 .4حرف أبجدي مخفف ،نظهر ،فظيع
5 .5سرقاه ،منازل
6 .6مدينة في جنوب إيران ،حرف نصب ،عمر ،متشابهان
7 .7يف ّوض ،مدينة إيطالية
8 .8أسجنهم ،تهذيب
9 .9الماء الجارية ،سباق سيارات
1010صاح التيس ،مدينة سورية ،يعتب على
1111دولة آسيوية ،للندبة
1212أداة إحدى الحواس ،سنور ،الضياء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،518246379 ،326791845
،163972584 ،974853621
،852364917 ،497518263
،281439756 ،635127498
749685132

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سمير القنطار  ) 2مسقط،
نادها  ) 3عا ،بادن ،رأيت  ) 4اكل،
رنوها ،رب  ) 5ننافس ،نأنبه ) 6
يوبخ ،ينم  ) 7لينا ،دلينا  ) 8شا،

ربرب ،يراع  ) 9يالقي ،يسبقه 10
) خفت ،ركبنا ،من  ) 11الموت،
دالله  ) 12انو ،تبيت ،ستر.
عموديا:
 ) 1سمعان الشيخ  ) 2مساكن،
ي��أل��ف��ان  ) 3ي��ق ،الي���ن ،ات��ل��و ) 4

رط��ب ،ف��وارق  ) 5ارس��ب ،بيروت
 ) 6لندن ،خدر ،كتب  ) 7قانون،
لبيب  ) 8ن��د ،هالي ،سندت ) 9
ط��ه��ران ،نيبال  ) 10ااا ،بيارق،
اس  ) 11يرهن ،اهملت  ) 12اتب،
منع ،نهر.

 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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السيدة الثانية
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة باسم
م�غ�ن�ي��ة وم ��اغ ��ي ب ��و غ �ص��ن من
اخ� � ��راج ف �ي �ل �ي��ب أس� �م ��ر111 .
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
اب ��راج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،فوكس ،سينمال).

In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ � ��راج رون
ه� � � ��اورد .م� ��دة ال� �ع���رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).

The Good Dinosaur
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س� ��وه� ��ان .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Bus 657
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة روب ��رت
دي ن �ي��رو م��ن اخ � ��راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

