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تتمات  /ت�سلية
الفروف يعتبر ( ...تتمة �ص)9

ودعا وزير الخارجية الروسي األوروبيين إلى التخلي عن األلعاب الجيو-
سياسية من أجل تضافر الجهود في محاربة اإلرهاب.
وقال الفروف ،في مستهل اللقاء مع نظيره األلماني« :إنني آمل في أن
يضع جميع األوروبيين ألعابهم الجيوسياسية جانبا ً بعد التفجيرات في
بروكسيل ،وأن يوحدوا صفوفهم أمام الخطر المروع الذي يمثله اإلرهاب».
وأضاف الوزير الروسي أن منظمة األمن والتعاون األوروب��ي قد تلعب
دورا ً مهما ً في هذه الجهود ،ال سيما بعد تعليق قنوات التعاون في محاربة
اإلرهاب بين روسيا والناتو بمبادرة األخيرة.
وذ ّك��ر الف��روف بأن روسيا وألمانيا تتعاونان بصورة مكثفة من أجل
ملحة أخرى.
تسوية أزمتي أوكرانيا وسورية ،وتبحثان قضايا دولية ّ
بدوره ،قال وزير الخارجية األلماني إن المصالح المشتركة بين موسكو
وبرلين تدفعهما إلى تضافر الجهود لمواجهة اإلرهاب.
وك��ان شتاينماير اعتبر بعد لقائه رئيس ال���وزراء الروسي دميتري
مدفيديف ،أن المفتاح لحل قضية اللجوء إلى أوروبا يكمن في إيقاف الحرب
في سورية .ودعا الالعبين الخارجيين إلى ممارسة الضغوط الفعالية على
أطراف األزمة السورية من أجل تسويته.
ميدانياً ،تم ّكن الجيش السوري أمس من وضع مدينة تدمر تحت النار
وذلك من الجهات الغربية والجنوبية ،حيث قامت وحداته المنتشرة على
أطراف جبال الهايل باستهداف آليتي دفع رباعي بصواريخ «الكورنيت»
الموجهة على الطريق الجنوبي للمدينة وتدميرهما وقتل من فيهما.
وأحرز الجيش السوري وحلفاؤه تقدما ً كبيرا ً مسيطرا ً على جبال القصور
غرب مدينة تدمر والمشرفة على الجهة الغربية للمدينة وعمقها وذلك إثر
اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داع��ش» أوقع خاللها قتلى وجرحى في
صفوفهم ،كما سيطر على مثلث تدمر الواقع في الجهة الجنوبية الغربية
من المدينة.

واستهدفت قوة من الجيش السوري متموضعة في جبل القصور بالصواريخ
الموجهة واألسلحة المدفعية المباشرة تجمعات لمسلحي «داعش» وغرفة
قيادة ميدانية في قصر موزة غرب المدينة وتحقق إصابات مؤكدة.
الى ذل��ك ،يستمر الجيش السوري بتطويق مدينة القريتين في ريف
حمص الجنوبي الشرقي من ثالث جهات بعد السيطرة على «جبل الرميلي»
من الجهة الشمالية الغربية ،و»تلول السود» وبعض تالل «جبل الحزم»
من الجهة الغربية و»جبل جبيل» من الجهة الجنوبية ،باإلضافة إلى قطع
طريق اإلمداد لمسلحي تنظيم «داعش» بعد السيطرة بالنار على طريق
دمشق الواصل بين بادية تدمر ومدينة القريتين.
وفي سياق متصل ،ص ّد الجيش السوري هجوما ً شنه مسلحو تنظيم
«داعش» على حي الصناعة في مدينة دير الزور ود ّمر آلية مفخخة للتنظيم،
وسط اشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف مسلحيه.
ٍ
آليات إلرهابيي تنظيم «داعش» في قرى
بدوره ،د ّمر سالح الجو السوري
أبو حبيالت والعقيربات وعكش والقسطل الوسطاني وجب الريان وجروح
والروضة ورسم العوابد وأم جب ورسم التينة في ريف حماه.
وفي سياق منفصل ،دارت اشتباكات بين «لواء شهداء اليرموك» و»حركة
المثنى» المرتبطين بتنظيم «داعش» من جهة وفصائل «الجبهة الجنوبية»
و»جبهة النصرة» من جهة أخرى عند أطراف بلدتي تسيل وجلين ومساكن
جلين في ريف درعا الغربي ،أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف
الطرفين ،كما استهدف «لواء شهداء اليرموك» المرتبط بتنظيم «داعش»
حاجزا ً لـ«جبهة النصرة» عند أطراف بلدة سحم الجوالن بسيارة مفخخة
وتحدثت أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف مسلحي «النصرة»،
بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط البلدة في محاولة من «اللواء»
القتحامها ،كما جرت اشتباكات بين الطرفين في بلدة «عين ذكر» في ريف
درعا الغربي.

مقتل الع�شرات ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،وافق الرئيس اليمني المستقيل ،عبد
ربه منصور هادي ،على إعالن وقف إلطالق النار مع
بدء جولة جديدة من المحادثات ،بشرط التزام الطرف
اآلخ��ر بتنفيذ تعهداتهم وع��دم خرق القرار ،بحسب
تعبيره.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية ،راجح
بادي ،أن مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين
«ستعقد في دولة الكويت وبشكل مبدئي في النصف
الثاني من نيسان المقبل» .فيما ذكر وزير الخارجية
اليمني عبدالملك المخالفي أن المحادثات ستعقد
نهاية الشهر الجاري.
كم عبر إسماعيل ولد الشيخ عن تفاؤله بخطوات
إحالل السالم في اليمن ،وقال« :السالم هو ما نعمل
عليه بتعاون الجميع ونتطلع إلى تحقيقه».
إل��ى ذل��ك ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبداللهيان ،في
محادثات هاتفية مع ممثل األم��م المتحدة الخاص
باليمن اسماعيل ول��د الشيخ احمد ،إن حل األزم��ة
اليمنية سياسي فقط ويتم عبر الحوار بين األطراف
اليمنية وبتشجيع من جميع األطراف اإلقليمية.
وبحسب وكالة «فارس» ،وصف ولد الشيخ ،خالل
االتصال ،المحادثات مع إيران باإليجابية في مجال
إيجاد حل سياسي لألزمة اليمنية ،مستعرضا ً أحدث

التطورات على صعيد المساعي الرامية الستئناف
الحوار بين القوى السياسية اليمنية.
ودعا مرة أخرى جميع األطراف الداخلية والخارجية
المؤثرة في اليمن من أجل إيجاد حل سلمي لألزمة في
هذا البلد.
وأش��ار ال��ى ال��ظ��روف التي يعاني منها الشعب
اليمني جراء الحرب ،معربا ً عن أمله ببذل المساعي
لوقف إطالق النار وتوفير المناخ الالزم لبلوغ الحوار
نتائجه المطلوبة وإرسال المساعدات اإلنسانية الى
الشعب اليمني.
من جهته أعرب عبداللهيان عن ترحيبه لمساعي
ولد الشيخ الرامية لجمع الفصائل اليمنية حول مائدة
الحوار ،مؤكدا ً أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ترى
أن حل األزمة اليمنية يتمثل عبر وقف الحرب وحل
النزاع عبر الحوار وتدعم أي جهود تصب في هذا
االتجاه.
ميدانياً ،وفي الظرف الذي تعيشه البالد وسط حالة
الحرب الحالية التي ساعدت تنظيم القاعدة في بسط
سيطرته على معظم مدن ساحل محافظة حضرموت
ومركزها المكال ،كما امتدت سيطرته لتشمل المناطق
الساحلية .في هذا الوقت قتل العشرات من مسلحي
تنظيم القاعدة في غارة أميركية على معسكر تدريب
تابع لهم في منطقة جبلية باليمن بمديرية حجر غرب

المكال مركز محافظة حضرموت.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية بيتر
كوك في بيان إن الجيش األميركي شن غارة جوية
على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة.
وأوضح أن أكثر من  70إرهابيا ً يستخدمون هذا
المعسكر .وأضاف أن القوات األميركية ما زالت تقيم
نتائج القصف ،معتبرا ً أن الهجوم يوجه ضربة لقدرة
القاعدة على استخدام اليمن قاعدة لشن هجمات على
األميركيين.
هذا وقد أدى العدوان السعودي على اليمن الى
تمتين سيطرة القاعدة على عدد من المناطق اليمنية،
وتمددها الى مناطق أخرى بعد دعمها من قبل دول
ال��ع��دوان بهدف محاربة الجيش اليمني واللجان
الشعبية.
وفي سياق منفصل ،ا ّتهم ناشطون بريطانيون
حكومة بالدهم بالتواطؤ مع السعودية في الحرب
اليمينة.
ال��ن��اش��ط��ون رأوا ف��ي ل��ق��اء ع��ق��د ف��ي العاصمة
البريطانية أنّ بالدهم تنتهك القانون البريطاني
والدولي بسبب بيعها أسلحة ألكثر األنظمة دكتاتورية
ّ
في العالم ،فضالً عن المساعدة العسكرية التي تقدّمها
إلى السعودية من خالل خبراء بريطانيين يد ّربون
الجيش السعودي في الحرب على اليمن.

في وقت يواجه ( ...تتمة �ص)9

بين حجم ما يُخفى ( ...تتمة �ص)9

وتولت داليا خورشيد وزارة المالية خلفا ً لهاني قدري دميان ،وهي كذلك
مصرفية تولت أخيرا ً منصبا ً رفيعا ً في شركة أوراسكوم لإلنشاء التي يملكها
ناصف ساويرس أحد كبار رجال األعمال المصريين.
كما تم استحداث وزارة لقطاع األعمال العام وهو القطاع الذي يشمل كل
الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة وأسندت الى أشرف محمود قدري
الشرقاوي.
وأسندت حقيبة اآلث��ار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى اآلن
منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي.
وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى اآلن موقع مدير مجموعة الخرافي
للتنمية السياحية ،وزيرا ً للسياحة خلفا ً لهشام زعزوع.
ً
وأسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جالل السعيد خلفا لسعد
الجيوشي .كما عين شريف فتحي علي عطية وزيرا ً للطيران المدني خلفا ً
لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد
العاطي سيد محمد خليل خلفا ً لحسام محمد مغازي.
ويأتي التعديل الوزاري الذي شمل حقائب القطاع االقتصادي في إطار
ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.

بين ما هو صناعة سعودية واستيراد أوروب��ي ،وتقادم الفكر الوهّ ابي
ّ
غض البصر عن
المتطرف في عواصم الصناعة واالستيراد ،ومحاوالت
التمدُّد اإلرهابي «الداعشي» وتحويل خطره إلى اتجاهات إقليمية أخرى،
فالنماذج اإلرهابية بدأت تتضح معالمها منذ هجمات  11أيلول 2001
وحتى أح��داث لندن في تموز  ،2005وص��وال ً إل��ى اإلره���اب ال��ذي بات
سيتضح الدور
يطرق في يومنا هذا باب السكوت والدعم األوروبي له .فهل
ّ
«السعو ـــ وهّ ابي» مجدّدا ً في عواصم أوروبية أخرى؟
ربما ورغم التشديدات األمنية األوروبية ،فوقوع التفجيرات في بروكسل
بعد أق ّل من يومين على اعتقال المشتبه فيه الرئيسي في تفجيرات باريس
صالح عبد السالم يحمل دالالت واضحة ويرسل رسائل كثيرة بعد إعالن
تنظيم «داعش» اإلرهابي مسؤوليته عن التفجيرات وإعالن قناة تلفزيونية
بلجيكية عن ارتباط بين انتحاريي بروكسل وعبد السالم .فهل الصمت
والدعم سيُجديان نفعا ً بين مطرقة الرأي العام األوروبي وسندان ما يتزايد
من مال وهابي خليجي في البنوك األوروبية؟
هي معادالت ستكشف تداعيات ما ت ّم إخفاؤه ومرارة ما سيظهر.

مقتل  30من «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9

ب�ضاعتكم ُردَّ ْت ( ...تتمة �ص)9

كما أفادت قيادة عمليات بغداد في بيان أن «القوات العراقية قضت على 20
إرهابيا ودمرت سيارة ووكرا ً لهم بمن فيهما في مناطق الكرمة والبوشجل وناظم
التقسيم في غرب بغداد وعثرت على مخبأ يحتوي على قذائف هاون في منطقة البو
حياة شمال بغداد» .وكانت القوات العراقية قضت أول من أمس على  40إرهابيا ً
ودمرت سيارة تحمل أسلحة لإلرهابيين خالل عملياتها العسكرية ضمن قاطع
عمليات غرب العاصمة بغداد.
في موازاة ذلك ،أفاد مصدر أمني في كركوك ،بأن ثالثة مطلوبين ينتمون لتنظيم
«داعش» اعتقلوا عند مرورهم بنقطة تفتيش شمال غربي المحافظة.
وقال المصدر في حديث صحافي« :إن قوة من األمن الوطني تمكنت ،مساء
أول من أمس ،من إلقاء القبض على ثالثة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون
مكافحة اإلرهاب في منطقة كي وان (15كم شمال غربي كركوك) ،عند مرورهم
بنقطة تفتيش وبعد التدقيق في هوياتهم تم الكشف عن تورطهم باالنتماء الى
تنظيم داعش ومطلوبين للسلطات األمنية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «العملية نفذت بعد ورود
معلومات استخبارية دقيقة أدت الى القبض عليهم وهم رهن التحقيق» ،مؤكدًا
أنهم «كانوا ينوون االتصال بخاليا نائمة في المحافظة».
يذكر أن محافظة كركوك 250( ،كم شمال بغداد) ،تشهد أعمال عنف شبه
مستمرة ،فيما تعلن األجهزة األمنية باستمرار عن اعتقال مطلوبين بتهمة «اإلرهاب»
وقياديين بتنظيم «داعش» .وتسيطر القوات األمنية والعشائر على مركز ناحية
البغدادي ،فيما تتعرض الناحية بين الحين واآلخر لقصف من قبل تنظيم «داعش»
ويسقط ضحيته مدنيون بين قتيل وجريح.
وكان أفاد مصدر محلي في نينوى ،أمس أيضاً ،بأن  22عنصرا ً من «داعش»
قتلوا بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم وسط المحافظة،
مؤكدا ً أن من بينهم «قاضي والية نينوى» الفرنسي الجنسية.
وقال المصدر في حديث إلى «السومرية نيوز» العراقية« ،إن طيران التحالف
الدولي قصف ،عصر الثالثاء ،مواقع تنظيم داعش في جامعة الموصل والقصور
الرئاسية ،وسط نينوى ،ما أسفر عن مقتل  22عنصرا ً من تنظيم داعش».
ولفت المصدر إلى أن من بين القتلى قيادات أمنية بارزة تحمل جنسيات عربية
وأجنبية ومنهم قاضي والية نينوى الذي يحمل الجنسية الفرنسية» ،مشي ًرا إلى
أن «القصف استند الى معلومات استخبارية دقيقة».
وكانت خلية اإلع�لام الحربي أعلنت ،عن تدمير مقر قيادة «داع��ش» بقصف
للتحالف الدولي استهدف جامعة الموصل «ساب ًقا».

نجحت المجموعات اإلرهابية التي ُوظفت لتحقيق أهداف وأجندات
دولية وأوروبية في الشرق األوس��ط ،وتحديدا ً في سورية في محاولة
إلسقاطها وتفتيها خدمة لكيان العدو «اإلسرائيلي» ،والتي ُوصف أفرادها
بأنهم ثوار ومعارضون ،في استهداف العواصم األوروبية وتفجيرات
األمس لم تكن سوى نتيجة حتمية لوصف البعض المجموعات اإلرهابية
الوهّ ابية بالمعتدلة ،وهذا ما أشار إليه الممثل الدائم لسورية في مجلس
األمن بشار الجعفري ،حيث قال إنّ تفجيرات بروكسل وقبلها هجمات
باريس نتيجة حتمية لوصف البعض المجموعات اإلرهابية الوهابية
بالمعتدلة.
يؤكد المراقبون أنّ تفجيرات بروكسل اإلرهابية ومن قبلها تفجيرات
باريس ،دفعت كبار المسؤولين األوروبيين إلى إع�لان حالة الحرب،
بحسب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ،مضيفاً :نحن
نعاني منذ أشهر عدة في أوروبا ونواجه هذه الحرب ونحن في حاجة إلى
تعبئة في جميع األوقات.
أثبتت تلك التفجيرات الفشل األمني بالمقاييس كلّها ،فاستهداف مطار
بروكسل ومحطة القطارات المركزية يعني أنّ اإلرهاب تمكن من تحقيق
اختراق أمني في مرفقين حيويين من المفترض أن يحظيا بحماية أمنية
خاصة ومشدّدة ،كما أكدت أنّ اإلرهاب لديه القدرة على التحرك والتنقل
وأن��ه يستطيع أن يضرب ويؤلم في أماكن حساسة .فهذه التفجيرات
رس��ال��ة دم��وي��ة ألوروب���ا وأميركا وجميع أع��داء س��وري��ة ال��ذي��ن دعموا
الجماعات اإلرهابية وسهلوا خروجها ووصولها إلى األراضي السورية
لمقاتلة الرئيس بشار األسد والجيش السوري ،وبعد الفشل الذي منيت
به الصفقة التي عُ قدت بين مم ّولي الحرب على سورية ووصول اإلرهاب
إلى أراضيهم ،وقد باتت تهديدا ً خطيرا ً لهم وبالذات بعد تفجيرات األمس
التي يجب أن تكون مقدمة لمراجعة تلك الدول سياساتها العدائية .وإذ
استمرت هذه السياسات فستستمر التفجيرات مهما بلغت اإلج��راءات
األمنية من التشدّد ،خصوصا ً مع بدء تنظيم «داع��ش» توسيع شبكة
مقاتليه وج��ذب العديد من المتطرفين األجانب إل��ى معقله في شمال
أفريقيا ،فخشية األوروبيين من تهديد «داعش» ـــ ليبيا بدأت مع سعي
التنظيم إلى إنشاء مركز جديد له في مدينة سرت الليبية ،خاصة بعد
الضربات ال ُمتتالية التي تلقاها في سورية والعراق.

فاديا مطر

ناديا شحادة

البولي�ساريو يتهم ال�سعودية وفرن�سا بالدفع نحو حرب ب�شمال �أفريقيا ال�صحف الفرن�سية ت�صف بلجيكا
بـ«ب�ؤرة الإرهاب الأوروبي»

تتسارع مستجدات القضية الصحراوية بشكل
مذهل خالل األيام األخيرة ،وآخرها تلميح من قيادة
البوليساريو باحتمال وق��وف المملكة العربية
السعودية وراء مخطط إشعال الحرب في شمال
إفريقيا.
وبحسب «رأي ال��ي��وم» أقحمت البوليساريو
العربية السعودية في القضية الصحراوية ،فقد
صرح ممثلها في األمم المتحدة أحمد البوخاري لقناة
الميادين خالل األيام الماضية أن السعودية قد تكون
وراء مخطط إلشعال الحرب في شمال أفريقيا.
ول���م ي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة ح���ول المخطط
السعودي ،واقتصر على القول بوجود تنسيق بين
السعودية وفرنسا لضرب المنطقة من خالل تشجيع
المغرب على عدم االمتثال لقرارات األمم المتحدة.
واعتادت جبهة البوليساريو اتهام فرنسا بدعم
المغرب في مجلس األمن ومنع إجراء استفتاء تقرير
المصير ،ولكن هذه المرة تقحم السعودية في النزاع.
وكان المنبر اإلعالمي الجزائري الناطق بالفرنسية
«تو سير اللجيري» أو «كل شيء عن الجزائر» قد
نشر مقاال ً منذ أسبوعين يتخوف من إمكانية تدخل
السعودية في النزاع حول الصحراء الغربية ،ويقول
صاحب المقال إن السفير السعودي في المغرب

عبد العزيز الخوجة عبر عن دع��م ب�لاده لوحدة
المغرب الترابية بما فيها الصحراء الغربية ،والتزا ِم
السعودية في االستثمار فيها.
وتعتبر الصحيفة التصريح مثيرا ً ألنها المرة
األولى التي تتخذ فيها السعودية موقفا ً علنيا ً من
النزاع حول الصحراء الغربية ،وتلقي بكل ثقلها
وتأثيرها في هذا النزاع.
هذا التدخل يقول الكاتب قد يشوش على جهود
األمم المتحدة المتعثرة أصالً .وتلتزم دول مجلس
التعاون موقف وسط في القضية الصحراوية .فهي
تمول مقتنيات األسلحة المغربية من الغرب ،وتأخذ
مسافة من الملف السياسي حتى ال تغضب الجزائر.
وما يريح دول مجلس التعاون هو قرار الجامعة
العربية عدم بحث القضية الصحراوية وتركها بين
يدي األمم المتحدة.
وحضرت القضية الصحراوية في اهتمام األمين
ال��ع��ام لألمم المتحدة ب��ان ك��ي م��ون بعد األزم��ة
التي انفجرت بينه وبين المملكة المغربية بسبب
استعماله «االحتالل» في وصف الوجود المغربي في
الصحراء الغربية.
وشن المغرب حملة ضد بان كي مون في مسيرات
في المغرب وأخرى في مدن غربية آخرها أمام مقر
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نيويورك في األمم المتحدة االثنين الماضي.
وقبل اجتماع بان كي مون بسفراء مجلس األمن
االثنين الفائت ،أدل��ى ناطق باسمه ب��أق��وال ضد
المغرب.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام
لألمم المتحدة فرحان حق ،إن «بان كي مون طالب
موحد وداعم
مجلس األم��ن الدولي باتخاذ موقف
ّ
له إزاء التوتر الحالي مع المغرب بشأن معسكرات
النازحين في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين
الرباط وجبهة البوليساريو».
وأكد حق ،في مؤتمر صحافي بمقر األمم المتحدة
بنيويورك ،أن «األمين العام لم يرتكب أي خطأ عندما
وصف وجود المغرب في الصحراء باالحتالل» .وقال
بصعوبة عمل قوات المينورسو في الصحراء الغربية
بعد طرد المغرب  84من أعضائها.
وقال كذلك بتقديم المغرب طلب الى األمم المتحدة
إلغالق المكتب العسكري لقوات المينورسو في منطقة
الداخلة في الصحراء الغربية.
وعقد بان كي مون اجتماعا ً مع سفراء مجلس األمن
واستعرض نزاعه مغ المغرب.
وحالت فرنسا والسنغال مصر دون صدور بيان
يندد بإجراءات المغرب.

غيتا مشيك

وسألت صحيفة «لو موند» عن سجل ركاب الطائرات األوروبي الذي لم
يضعه البرلمان األوروبي حتى الساعة على جدول أعماله .فإلى جانب انتقاد
وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازونوف لهذا التأخير أوردت الصحيفة
تغريدة لرئيس الوزراء مانويل فالس دعا الى اعتماده فورا ً قائالً إن «على كل
شخص أن يتحمل مسؤولياته».
ويقول مؤيدو هذا االقتراح الذي طرح للمرة األولى عام  2011إن الهدف
منه حفظ المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها شركات الطيران للركاب
اآلتين والمغادرين بما يمكن من رصد تحركات اإلرهابيين المشتبه بهم
وإلقاء القبض عليهم.
وفي افتتاحيتها اعتبرت «لو موند» أن المعركة ضد اإلرهاب هي محط
اختبار .وتحت عنوان «لحظة الحقيقة» قالت« :نحن لسنا بحاجة الى
بائعي األوهام» في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الغربيين ومن بينهم
المرشح للرئاسة األميركية دونالد ترامب الذين أعربوا عن تضامنهم مع
الضحايا.
وتناولت صحيفة «لو بوان» أحداث بلجيكا من زاوية أخرى ،متسائلة
عن مصير كأس أمم أوروبا  2016في ظل التهديدات اإلرهابية .وشددت
«لوبوان» على «أن الحفاظ على هذه المسابقة المرموقة ليست مجرد قضية
أمنية بل هي شرط من الكرامة والحرية» .وخلصت في معرض الحديث عن
تداعيات إلغاء هذا الحدث الرياضي إلى أنه»يفتح لإلرهابيين مجاال ً لتحقيق
األهداف التي يسعون لها».

تصدرت هجمات بروكسيل اإلرهابية الصفحات األولى للصحف الفرنسية
التي طرحت ت��س��اؤالت ح��ول م��دى تأثير التفجيرات على الالجئين في
أوروبا ،إضافة إلى تقارير تتضمن معلومات حول هوية منفذي التفجيرات
وأسبابها.
صحيفة «ليبيراسيون» وصفت بلجيكا ب��ـ«ب��ؤرة الجهاد األوروب��ي»
وربطت بين اع��ت��داءات بروكسيل واع��ت��داءات باريس في تشرين الثاني
 ،2015مستحضرة ما تبع هجمات العاصمة الفرنسية من إجراءات اتخذتها
الحكومة البلجيكية لتفادي «أشباح الجهاد» على حد قولها .وعرضت
الصحيفة معلومات عن الشبكات التي جعلت من بروكسيل نقطة التقاء
اإلرهاب في أوروبا.
الصحيفة اليسارية عددت االعتداءات التي وقعت في أوروبا منذ الستينيات
من دون أن تميز بين تلك التي نفذتها جماعات إرهابية وعمليات منظمة
التحرير الفلسطينية ضد المصالح اليهودية واإلسرائيلية .كما ذهبت إلى حد
اعتبار أن «الالجئين» يجسدون استمرارية هذه الشبكات في بلجيكا.
بدورها خصصت صحيفة «لو فيغارو» حيزا ً للحديث عن حي «مولينبيك»
البلجيكي الذي قالت إنه «يغذي الجهاد في أوروبا والعالم» ،مشيرة إلى واقع
قاطنيه لجهة ارتفاع نسبة البطالة وانتشار المساجد .ونقلت عن محللين
وسياسيين أن «بلجيكا مصدر التطرف اإلسالمي في أوروبا».
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{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��م��رو ب���ن ال���ع���اص ) 2
ميسلون ،وبخنا  ) 3را ،دنانير،
دن  ) 4امان ،فان ،اي  ) 5نير ،اس،
ال��م��دن  ) 6بالها ،ب��ك  ) 7نوينا،

نيوارك  ) 8حملت ،تيرانا  ) 9طا،
سبلنا  ) 10ات��اب��ع��ه ،ساللم 11
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 ) 8لوينا ،يراسل  ) 9عبر ،لبوا،
الم  ) 10اخ ،امكانها  ) 11صنديد،
را ،لحد  ) 12ان ،ندك ،امحي.
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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).

