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تتمات  /ت�سلية
�أوروبا ترى ( ...تتمة �ص)9

وفور حصول التفجيرات ،شددت سلطات مدينة نيويورك اإلجراءات األمنية.
وذكرت السلطات في نيويورك أن فرقا ً معززة من قوات األمن نشرت في محطات
السكك الحديدية ومحطات االمترو ،باإلضافة إلى انتشار قوات األمن في أماكن
المدينة الرئيسة التي تجذب الزوار وفي األماكن األكثر ازدحاماً.
وأكدت السلطات أن الحالة األمنية رفعت في أهم مطارين جويين في المدينة
وهما مطار كنيدي الدولي ومطار الغوارديا ،مشيرة إلى تشديد اإلجراءات األمنية
في مطار مدينة نيوارك المجاورة لوالية نيو جيرسي.
وأكدت شرطة نيويورك أنه ال تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن التفجيرات
بروكسيل أي عالقة بنيويورك.
من جهة أخ��رى ،ق��ال محافظ العاصمة البولندية وارس��و ،يارواسالف
يوجفياك ،إن السلطات هناك قررت رفع مستوى اإلج��راءات األمنية في مطار
فريدريك شوبين والمترو في مدينة وارسو.
وقال يوجفياك إن جلسة ستعقدها مجموعة إدارة األزمات في المحافظة في
أقرب وقت تتخذ خاللها قرارات باإلجراءات المقبلة باإلضافة إلى تحليل الوضع
في المحطات ،وكذلك وضع توصيات للهيئات الخاصة.
من جانب آخر ،أكدت وكالة «أسوشيتد برس» أن الشرطة الهولندية أوقفت
القطارات الدولية المتوجهة من بروكسيل إلى أمستردام.
وقالت قناة «دويتشه فيله» األلمانية إن السلطات اتخذت خطوة برفع
اإلج��راءات األمنية في المطارات ومحطات القطارات والحدود مع بلجيكيا
وفرنسا وهوالندا.
وعلى صعيد متصل ،أعلن الخبير العسكري ألكسندر جيلين أن هجمات
نيويورك يوم الـ 11أيلول عام  ،2001وتفجيرات بروكسل األخيرة ،حلقات من
سلسلة واحدة.

هدنة الحدود ( ...تتمة �ص)9

ونوه الخبير في حديث مع قناة  LifeNewsبأن الترويع يستخدم من أجل
اغتصاب دول الشرق األوسط.
وشدد على أن األعمال اإلرهابية باتت أداة للسياسة الخارجية ،فقد سمحت
هجمات نيويورك للبنتاغون بالبدء بعملياته كبيرة في الشرق األوسط واآلن
تهز بروكسيل تفجيرات ،وقد تقلع طائرات حربية لقصف دول الشرق األوسط.
لماذا بروكسيل؟ ألنه توجد هناك مؤسسات االتحاد األوروبي ومقر الناتو .
التفجيرات في بروكسيل تعتبر ترويعا ً إيديولوجيا ً ألوروبا التي ستتغير حتما ً
بعدها بحسب تحليل الخبير.
وتطرق الخبير إلى تفجيرات أنقرة وإسطنبول األخيرة وقال ،إن أردوغان
يحتاج لذريعة لكي يتهم األكراد ويوجه ضربة شديدة ضدهم.
ويرى الخبير أن منظمي األعمال اإلرهابية يسعون للحصول أمام الرأي العام
العالمي ،على حق التالعب بالقادة السياسيين في الشرق األوسط والسيطرة
على موارد دول المنطقة .وشاهدنا بوضوح كيف يجري تفتيت العديد من دول
المنطقة العراق وأفغانستان وليبيا وسورية .بعد ذلك تجري السيطرة على
موارد هذه الدول.
وكسبب آخر للهجمات اإلرهابية ذكر الخبير ،محاولة بعض الدول انتهاج
سياسة مستقلة ،على سبيل المثال قالت المستشارة ميركل أنه يجب مواصلة
العمل مع بوتين ،فتلقت انفجار في مصنع للكيماويات في بريمن .وتجرأ
الرئيس الفرنسي هوالند على التحدث عن إقامة تحالف مع روسيا في فرنسا،
فنال تفجيرات باريس.
وحين حاولت مصر انتهاج سياسة مستقلة ،فجروا الطائرة الروسية في
أجواء سيناء وضربوا صناعتها السياحية.

تعر�ض قوافل ( ...تتمة �ص)9
ُّ
إلى أنّ «موسكو ستؤكد لوزير الخارجية األميركي جون
كيري خالل زيارته إلى موسكو ضرورة تفعيل العمل على
تسوية األزمة السورية».
وحتى اللقاء المرتقب ،أعرب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين عن األم��ل بأن يساعد جميع الشركاء الغربيين
في تحريك العملية السياسية في سورية عن طريق
استخدامهم التصاالتهم مع «المعارضة».
وق��ال بوتين خ�لال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
الفنلندي ساؤولي نينيستي في ختام مباحثاتهما في موسكو
أمس إنّ األزمة في سورية ،إلى جانب عدد من األزمات الدولية
مفصل خالل اللقاء.
األخرى ،كانت موضع بحث ّ
وأش��ار الرئيس الفنلندي ،ب��دوره ،إلى أهمية موقف
الرئيس بوتين حيال الوضع في سورية والشرق األوسط،
الفتا ً إلى أنّ األفكار التي يطرحها الرئيس الروسي في هذا
المجال تنطوي على أهمية بالغة.
وأض��اف نينيستي :إنّ رغبتنا المشتركة تكمن في
استمرار وق��ف األع��م��ال القتالية في سورية ومواصلة
العملية السياسية ،بمساهمة من روسيا وال��والي��ات
المتحدة اللتين تلعبان دورا ً كبيرا ً في هذه العملية».
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري
بيسكوف أمس أنّ بوتين سيناقش مع وزير الخارجية
األميركي جون كيري خالل زيارته المزمعة إلى موسكو
الوضع في سورية وأوكرانيا وأنّ وزي��ري الخارجية
الروسي واألميركي سيطلعان الرئيس بوتين على ما دار
خالل اتصاالتهما ونتائجها.
وم��ن المقرر أن ي��زور كيري موسكو اليوم األربعاء
ويبحث مع نظيره الروسي التعاون الثنائي والقضايا
الدولية الملحة وبينها ح ّل األزمة في سورية.
وفي السياق ،قال مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى
سورية ستيفان دي ميستورا أمس ،إنّ جولة المفاوضات
السورية المقبلة في جنيف سيعلن عنها غدا ً الخميس.
وكان وفد معارضة الرياض في جنيف أعلن أنه قدم
ّ
وفك
طلبا ً إل��ى دي ميستورا إلط�لاق س��راح المعتقلين
الحصار عن المدن.
وأوض��ح رئيس الوفد أسعد الزعبي ،بعد لقاء الوفد
بالمبعوث الدولي أنه «تم تقديم عدة أوراق لدي ميستورا،
للضغط على النظام ،بشأن اإلفراج عن المعتقلين ،وأيضا ً
ّ
فك الحصار عن المناطق ،وإيصال المساعدات اإلنسانية
ّ
إلى كل المناطق المحاصرة» ،بحسب تعبيره.
وأض���اف« :ف��ي نهاية االج��ت��م��اع قدمنا ورق���ة مهمة

ال�سب�سي يبحث ( ...تتمة �ص)9

ومركزية ،تتعلق بالمبادئ األساسية للعملية السياسية
في سورية».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تعرض قوافل
المساعدات اإلنسانية الروسية في سورية إلطالق النار
من قبل مسلحين مجهولين.
ونقلت الوزارة أمس عن بيان مركز حميميم للمصالحة
في ريف الالذقية« :القوافل اإلنسانية الروسية تعرضت
خالل إيصالها المساعدات اإلنسانية إلى بلدتي حرستا
(في ريف دمشق) وكفر نان (في ريف حماة) إلطالق النار
من قبل المسلحين».
وقال البيان ،الذي نشرته وزارة الدفاع على موقعها:
«لم يُصب أحد من موظفي المركز وممثلي الجانب السوري
المشاركين في النشاط اإلنساني».
ف��ي غضون ذل��ك ،ج��رت خ�لال الـ 24ساعة األخيرة
محادثات مع ممثلي  5بلدات وإدارات مقاطعات في ريفي
دمشق وحمص ،ونوقشت مسألة االنضمام إل��ى نظام
وقف األعمال القتالية وانتقال المشاركين في مجموعات
«المعارضة» المسلحة إلى الحياة السلمية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استمرار المحادثات مع
زعماء مجموعتين مسلحتين تنشطان في مدينة حلب،
وذكرت أنّ عدد المجموعات المسلحة التي قبلت بشروط
وقف إطالق النار بلغ .43
وفي ريف حماة ،ت ّم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية حول
المصالحة مع ممثلي بلدتين ،فيما ت ّم إجراء استشارات مع
ممثلي حزبين معارضين سياسيين ينشطان في سورية،
ومناقشة مشاكل عملية المصالحة وسبل حلها.
يخص الهدنة ،ذكر البيان أنه االلتزام بالهدنة
وفيما
ّ
حاصل بشكل ع��ام ،وأن��ه خ�لال الـ 24ساعة األخيرة
رصدت  6خروقات ،خمسة منها في ريف الالذقية وواحدة
في ريف حماة.
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري مساء أمس السيطرة
على جبل الهيال المطل على مدينة تدمر في إنجاز جديد
لوحدات من الجيش والقوات المسلحة يمهد إلعادة األمن
واالستقرار إلى المدينة المدرجة على الئحة «يونيسكو»
للتراث العالمي.
وأشار المصدر إلى أنّ وحدات من الجيش ،بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية ،نفذت عمليات مكثفة «سيطرت
خاللها بشكل كامل على جبل الهيال المط ّل على مدينة تدمر
من الجهة الجنوبية الغربية بريف حمص الشرقي بعد
تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم داعش عليه».

بوتفليقة يجدّ د ( ...تتمة �ص)9
إل��ى ذل��ك أعطى بوتفليقة بحسب بيان ص��ادر عن
القصر الرئاسي ،مساء األحد ،أوامر لحكومته ،بخصوص
«مواجهة الوضع السائد في المنطقة أمنيا ً ودبلوماسيا ً
وإنسانياً» ،وص��در البيان بعد انتهاء اجتماع ترأسه
بوتفليقة ،وضم رئيس ال��وزراء عبدالمالك سالل ،ونائب
وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد
صالح ،وكذلك وزراء ومستشارون.
ووف��ق البيان ال��ذي نقله التلفزيون الرسميُ « ،ت��وج
االجتماع بأوامر رئاسية ،تخص أساسا ً المجال األمني،
واإلنساني والدبلوماسي ،من شأنها أن تمكن بالدنا

وشدد محمد مفتاح رئيس حزب األمة ،على
أنه «لنا مطلب قبل أي قبول وسيط دولي أن
يتغير ولد الشيخ هذا ،ألنه أثبت عدم نزاهته
وعدم حياديته وعدم إحساسه بالمسؤولية،
وبالتالي يجب أن يحل محله بوسيط دولي
يحترم هذه المنظمة الدولية ومواثيقها».
أكثر من ثالثة أشهر مضت منذ آخر مفاوضات
جمعت األطراف اليمنية على طاولة واحدة قد
تكون األخيرة بسبب رفض األحزاب والمكونات،
الجلوس مع هذه األطراف ومطالبتها بأن يكون
الحوار يمنيا ً سعودياً.
وأف����اد م��ص��در م��ط��ل��ع ،ب���أن م��ع ك��ل وج��ود
للمبعوث الدولي الى اليمن من أجل الوصول
لحل سياسي يزداد العدوان السعودي ضراوة
وهو ما يعني بحسب محللين رفض السعودية
ألي اتفاق سياسي ،خصوصا ً أنها ت��درك أن
القوى الوطنية تشترط وقف العدوان للدخول
في أي حوار.
ميدانياً ،ال تزال عمليات كر وفر تجرى بين
الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة
ومرتزقة المملكة السعودية من جهة ثانية في
مختلف المحافظات اليمنية.
وفي اإلط��ار شن العدوان السعودي غارات

مكثفة على كل من محافظات تعز والجوف
والحديدة مستهدفا ً مناطق سكنية إضافة إلى
مطار الحديدة ومعسكر الدفاع الجوي.
كما شنت الطائرات المعادية غارتين على
مديرية مجزر في مأرب وغارة على جبل الراجلة
في مديرية الوازعية في تعز.
في المقابل ،كبد الجيش واللجان الشعبية
العدوان السعودي خسائر ب��األرواح والعتاد
فقد لقي قيادي لدى مرتزقة العدوان السعودي
ي��دع��ى محمد ال��ك��رف مصرعه ف��ي مواجهات
بيحان شبوة .كما ُقتل ما يسمى بـ «أمير القاعدة
في صنعاء «المدعو صقر عمار الصنعاني خالل
تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة
فاشلة للغزاة ومرتزقة ال��ع��دوان الستعادة
ح��دائ��ق ال��ص��ال��ح ف��ي المحافظة ف��ي منطقة
الضباب في محافظة تعز جنوبي البالد بحسب
ما أفادت «المسيرة».
وأش���ارت «المسيرة» إل��ى أن «أمير قاعدة
صنعاء» ك��ان ضابطا ً برتبة مقدم فيما كان
يعرف بـ «الفرقة األولى مدرع» المنحلة.
ميدانياً ،استشهد سبعة أشخاص وجرح
خمسة آخ����رون أم���س ،إث���ر سلسلة غ���ارات
للتحالف السعودي استهدفت معهد الداهوق.

من مواجهة ه��ذا الوضع (ال��ذي تشهده المنطقة) ،في
ظل احترام مبادئها األساسية والحفاظ على مصالحها
الوطنية».
قتل الجيش الجزائري ستة إرهابيين أمس ،في منطقة
الواد القريبة من الحدود التونسية ،وأعلنت وزارة الدفاع
في بيان على موقعها االلكتروني أن المتشددين الستة
قتلوا أول من أمس ،خالل عملية للجيش ال تزال مستمرة،
في الواد التي تبعد  600كلم جنوب شرق العاصمة .وعثر
الجيش على خمس بنادق هجومية من نوع كاالشنيكوف
وثالث بنادق رشاسة ومسدس آلي في الموقع.

«داع�ش» يهاجم ( ...تتمة �ص)9

قائد السبسي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد مستجدات الوضع
األمني والعسكري ،أعلنت وزارت��ا الدفاع والداخلية إصابة  11من
األمنيّين والعسكريّين والمدنيّين بإصابات وصفت بغير الخطيرة
يتحصن بمنزل بمنطقة الصيّاح
والقضاء على عنصر إرهابي ك��ان
ّ
جنوب شرق البالد.
في األثناء ،شهدت منطقة رمادة إيقاف ثالثة عناصر بايعوا تنظيم
داعش اإلرهابي ،وأكد مصدر أمني مسؤول أن هذه اإليقافات جاءت في
إطار الكشف عن الخاليا اإلرهابية النائمة التي تتولى مساعدة الشباب
على التسلل إلى ليبيا لالنضمام إلى تنظيم داعش.
مضيفا ً أن العناصر الثالثة التي ألقي عليها القبض هم مهندسون
حساس ويشتبه في
في االلكترونيك والميكانيك يعمل أحدهما بموقع
ّ
ضلوعهم جميعا ً في الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها مؤخرا ً مدينة
بن ق��ردان .بينما أكدت إذاع��ة موزاييك توقيف  11شخصا ً في عمليات
التمشيط التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ،تمكنت العملية العسكرية الموسعة التي تنفذها قوات
الجيش واألمن من القضاء على عنصر إرهابي كان متحصنا ً في منزل
بمنطقة الصياح في بن قردان عقب تبادل كثيف إلطالق النار أصيب خالله
 10من العسكريين ومدني واحد بحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية
والدفاع .إلى ذلك ،أصيب أمس أحد المهربين بطلق ناري على مستوى
الرقبة في المنطقة العازلة بتطاوين بعد أن رفض االمتثال إلش��ارات
التوقف.
وجاء في بالغ لوزارة الدفاع أن دورية بريّة مشتركـة عاملة بالمنطقة
العسكرية العازلة قامت برصد سيارت ْين متجهتين نحو التراب الليبي،
وأطلقت عيارات نارية إلجبارهما على التوقف بعد أن رفضتا االمتثال
إلشارات الدورية.

ال�سعودية تعتقل �أحد ال�شيوخ
بعد منعه من الخطابة...
اعتقلت قوات األمن السعودي ،عالم الدين الشيخ
حسين الراضي ،إمام جامع الرسول األعظم في منطقة
العمران باألحساء شرق السعودية بعد يوم من قرار
منعه من اإلمامة.
وأفادت «مرآة البحرين» بأن آل راضي كان قد وجه
انتقادات حادة للنظام السعودي ،داعيا ً إياه إلى وقف
الحرب على اليمن ،وسحب قواته من البحرين.
وفي بيان مقتضب قال آل راضي االثنين« :وصلنا
ب�لاغ شفهي م��ن مدير الشرطة بمحافظة األحساء
بواسطة عمدة التيمية (التهيمية) مع حضور عمدة
الرميلة بمنعي من إمامة الجمعة والجماعة ونحن إذ
نستنكر هذا العمل المخالف للكتاب والسنة نعتبره
خطوة تصعيدية».
وقالت صحيفة «الوطن» السعودية إن األجهزة
األمنية ألقت أمس القبض على خطيب جامع الرسول
في بلدة العمران التابعة لمنطقة األحساء ،حسن
الراضي ،بزعم «تمجيده حزب الله ،وإساءته إلى
المملكة في مقطع م��ت��داول ،كذلك ع��دم تجاوبه مع
تعهدات سابقة قطعها على نفسه ،بسبب نيله من
الدولة ودفاعه عن نمر النمر بعد إعدامه» على حد
تعبيرها.

ي��أت��ي ذل��ك عقب مقتل وج���رح ال��ع��ش��رات من
قوات هادي وتدمير آليات ومدرعات لهم خالل
تطهير الجيش واللجان لسوق اإلثنين بمديرية
المتون ووادي الحجل ومنطقة نقزة في مديرية
المصلوب ،وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري ب��إف��ش��ال الجيش
واللجان لزحف قوات هادي من اتجاهات عدة
على منطقة سديا شرق محافظة الجوف .في
المقابل شنت ط��ائ��رات التحالف السعودي
ع��ش��رات ال��غ��ارات على مناطق متفرقة في
بمديرتي المتون والمصلوب شمال المحافظة.
وفي تعز ،شنت طائرات التحالف السعودي
سلسلة غ���ارات ج��وي��ة على جبل ال��ع�لاء في
منطقة الحوبان شمال المدينة ،يأتي ذلك عقب
استشهاد ثالثة نساء وطفل وج��رح سبعة
آخرين ج��راء سلسلة غ��ارات جوية لطائرات
التحالف السعودي على منطقة الربيعي غرب
المدينة.
التحالف ال��س��ع��ودي واص���ل غ��ارات��ه على
مناطق ف��ي صنعاء وذم���ار وإب .وف��ي عدن
استهدفت طائرة أباتشي مسلحين هاجموا
نقاطا ً أمنية بمدينة في خط التسعين وفق ما
أفاد مصدر محلي.

وأكد الصدر أن «الحكومة الجديدة من كل المكونات ولم
نستث ِن أحدا ً منها» ،الفتا ً إلى أنها «بعيدة عن التحزب».
وأشار الى أنه «لو منحونا ضمانات باإلصالح فنعطيهم
ضمانات بعدم التصعيد».
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة المشرفة على اختيار حكومة
التكنوقراط سامي عزاره المعجون خالل المؤتمر أنه «لم
يحصل أي تأثير من أي جهة كانت في عملية االختيار ال من
الصدر وال من التيار الصدري» ،موضحا ً «أننا انتخبنا النخب
من الجامعات من غير الحزبيين ولم ناخذ بأي صفة أخرى
وهم من كل شرائح الشعب» .وتابع أن «عدد المنتخبين نحو
 90شخصا ً من ضمنهم الوزراء والمدراء العامين».
وكان الصدر عقد اجتماعا ً مع اللجنة المشرفة على اختيار
حكومة التكنوقراط والمكونة من  19عضواً .وذلك بعدما
هاجم  ،أول من أمس ،الرئاسات الثالث والكتل السياسية،
كما دعا إلى تحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط
«بمفاصلها كافة» ،مشددا ً على ضرورة وضع برنامج خدمي
«شامل» ،وطالب القضاء العراقي بمحاسبة ومتابعة جميع
«الفاسدين» منذ عام .2003
ميدانياً ،كشف التحالف الدولي ،أمس ،عن فشل هجوم
نفذه عناصر تنظيم «داعش» على قاعدة عسكرية أميركية
جديدة في العراق.
وقال المتحدث باسم التحالف الذي تتزعمه الواليات
المتحدة الكولونيل ستيف وارين ،إن «تنظيم داعش هاجم
االثنين قاعدة فايربيز بيل التي يطلق عليها اسم مربض
المدفعية» ،وذلك بعد الهجوم الذي شنه السبت الماضي

بصواريخ كاتيوشا على القاعدة ذاتها ،ما أدى إلى مقتل
جندي أميركي وإصابة آخرين.
وأشار المتحدث إلى أن «عددا ً من مقاتلي تنظيم داعش
حاولوا االقتراب من القاعدة بما يكفي لمهاجمتها بأسلحة
خفيفة» ،منوها ً بأن «الهجوم فشل» ،وأن تعزيزات دفاعية
ستطرأ على القاعدة.
تجدر اإلشارة إلى أن «مربض المدفعية» هو أول قاعدة
أميركية مستقلة في العراق منذ عودة القوات األميركية إلى
هذا البلد في  2014وتشكل أح��دث مؤشر على االنخراط
العميق للجيش األميركي في الصراع.
وبحسب الجيش األميركي فهو «أراد التكتم على وجود
هذه القاعدة حتى بدء عملياتها لكن داعش علم بأمرها على
ما يبدو قبل اإلعالن األميركي».
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم البنتاغون ستيف
وارن أن طيران التحالف الدولي دمر مواقع تابعة لـ»داعش»
في العراق ،يعتقد أنها تحتوي على أسلحة كيماوية.
وقال وارن إن المواقع التابعة لتنظيم «الدولة اإلسالمية»
في العراق والتي تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف
في  17آذار قد تكون مخازن لألسلحة الكيماوية.
وأضاف وارن« :برأينا ،وجدت هناك بنية تحتية لصناعة
األسلحة الكيماوية ونعتقد أن تدميرها يشكل ضربة فعالة
للغاية».
وكان البنتاغون أعلن في آذار الجاري نقالً عن معلومات
استخباراتية أميركية أن غارات التحالف الدولي قلصت من
قدرات «داعش» على إنتاج األسلحة الكيماوية.

خالفات في اجتماعات «�صاللة» ...وكاميرون يقر بالتق�صير

ليبيا :خم�س كتائب ت�ؤيد حكومة الوفاق
أعلنت خمسة كتائب تأييدها لحكومة الوفاق الوطني في وقت
تجددت المعارك في طرابلس المنقسمة على نفسها بينما أقر رئيس
الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،أن المحاوالت التي ُبذِلت لوقف
انزالق ليبيا نحو مزيد من الفوضى عقب سقوط النظام السابق عام
 2011لم تكن كافية ،وبالتزامن شهدت االجتماعات التشاورية
للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في سلطنة عمان
خالفات حادة بشأن الهوية واللغة.
وفي األثناء أعلنت كتائب الساحل ،وشهداء أبي عيسى ،والكفرة،
والسلعة ،وسرايا ،ومؤسسات المجتمع المدني بكل من صرمان
وصبراتة والعجيالت وزلطن والجميل ورقدالين ،تأييدها وترحيبها
بحكومة الوفاق الوطني ،على أن تتلزم ببنود االتفاق السياسي
الموقع في الصخيرات.
وفيما أكد ممثلو الكتائب ،في تسجيل مرئي على «فيسبوك»،
تشكيلهم قوات مساندة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة اإلرهاب،
كما طالبوا الجميع بتحكيم العقل ،والتبرؤ من كل صاحب أجندة
شخصية ،تحدث سكان من العاصمة طرابلس عن اندالع اشتباك
مسلح ،أمام مصرف الجمهورية بمنطقة باب بن غشير قرب كل من
فندق الريكسوس حيث مقر المؤتمر الوطني العام ،ومعسكر الـ77
الذي شهد اشتباكات قبل يومين بين مجموعتين مسلحتين.

إلى ذلك استمرت الحرب الكالمية بين واشنطن ولندن بشأن
األوض���اع في ليبيا واع��ت��رف رئيس ال���وزراء البريطاني ،ديفيد
كاميرون ،بأن المحاوالت التي ُبذِلت لوقف انزالق ليبيا نحو مزيد
من الفوضى عقب سقوط النظام السابق لم تكن كافية .
وأض��اف في مقابلة مع جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية:
«بالرغم من الجهود التي ُبذِلت لم نر أي تقدم نحو تشكيل حكومة
موحدة» ،وهو ما وصفه بـ«األزمة الحقيقية» .وجاء ذلك ر ّدا ً على
اتهام الرئيس األميركي ب��اراك أوباما لديفيد كاميرون والرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي بالمسؤولية حيال ما وصلت
إليه األمور في ليبيا ،قائالً« :إن رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون بدا مشتت الذهن بعد التدخل في ليبيا عام .»2011
إلى ذلك نقل موقع بوابة الوسط الليبي عن مصدر لم يسمِّه أن
االجتماعات التشاورية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
في سلطنة عمان تشهد خالفات حادة بشأن الهوية واللغة .وقال
المصدر« :إن الطوارق والتبو تقدموا بمطالب تعكس مغاالة كبيرة
ومن بينها ،اعتماد اللغات الطارقية والتباوية واألمازيغية لغات
رسمية ،بحيث تدمج في البنية التعليمية ومجاالت الحياة العامة،
كما رفضوا أن تكون ليبيا جزءا ً من األمة العربية ،وأصروا أن تكون
جزءا ً من المغرب الكبير وأفريقيا».
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1 .1قائد مسلم شهير فاتح مصر
2 .2موضع في غرب دمشق جرت فيه معركة شهيرة بين
الجيشين الفرنسي والسوري ،أ ّنبنا
3 .3حرف أبجدي مخفف ،جارية غ ّنت للرشيد ،وعاء كبير
4 .4سالم ،مدينة فرنسية ،للتفسير
5 .5ظلم ،رك��ي��زة ،مجتمع بيوت ون��اس أكبر م��ن القرى
(بالجمع)
6 .6خاطرها ،من األلقاب
7 .7عزمنا على االمر ،مرفأ أميركي في نيوجرزي
8 .8رفعت عن األرض ،عاصمة ألبانيا
9 .9حرف أبجدي مخفف ،طرقاتنا
1010أواكبه ،أدراج
1111كبر وتطور ،يحيدا عن ،متشابهان
1212أول الصباح ،قناة مالحة في جنوب فرنسا

1 .1شاعر من أهل البصرة من أشد دعاة الخوارج
2 .2مدينة أميركية ،أشرتما باليد
3 .3حفر البئر ،مدينة عراقية ،خالف آخر
4 .4أنجبن (هن) ،إنتمى
5 .5مدينة ألمانية ،أداة إستثناء ،خالف قريب
6 .6نفاخره ،تكوني مصدر إلهام ووحي
7 .7ضمير متصل ،صوت األلم ،بحر
8 .8ثنينا ،يكاتب
9 .9م ّر ،أجابوا النداء ،حرف أبجدي
1010شقيق ،قدرتها وطاقتها على القيام باألمر
1111شجاع مقدام ،حرف أبجدي مخفف ،كفر
1212حرف نصب ،نهدم البناء ،أزيل األثر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،769132845 ،183645792
،691327458 ،452798361
،324851679 ،578964213
،835479126 ،946213587
217586934

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��ل��ي ب��اب��ا ،ج��ب��ان ) 2
لبنان ،ميالنو  ) 3قا ،رددنا ،نال
 ) 4مناديل ،مأتم  ) 5يواكبهم،
ال  ) 6ابا ،نمت ،يأيد  ) 7ليبيا،

ليون  ) 8فتها ،او ،نتفا  ) 9حش،
نسلنا ،قين  ) 10لبرادو ،ايار 11
) اب ،ون��ي ،ام��ون  ) 12يبترا،
مان ،زي.
عموديا:
 ) 1علقمة الفحل  ) 2لبان،

بيت شباب  ) 3ين ،ايابه ،ربت 4
) باردو ،يانا  ) 5انديانا ،سدوا 6
) دلكم ،الون  ) 7امن ،بتلون ،يم
 ) 8يامه ،اا  ) 9جل ،اميون ،يان
 ) 10بانت ،انتقام  ) 11اناملي،
فيروز  ) 12نول ،اديان،ني.

 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
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Triple 9
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة كايت
وي��ن��س��ل��ت م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ون
ه �ي �ل �ك��وت .م ��دة ال��ع��رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال �ي��س م� �ن ��اخ ��راج جوهانس
روب� ��رت� ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع�� � � ��ازار م � ��ن اخ�� � � ��راج س ��ام ��ي
ك���وج���ان .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).

