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تتمات  /ت�سلية
مواجهات وم�سيرات ( ...تتمة �ص)9

وكانت حركتا حماس والجهاد
االسالمي طالبتا بتفعيل االنتفاضة
في الضفة المحتلة ،وعلى حدود قطاع
غزة التي أطلقها شبان فلسطينيون
في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لهما دعت الحركتان
كل الشباب الفلسطيني في الضفة
والقدس والقطاع إلى «االنخراط في
هذه الفعاليات ،إحياء لذكرى النكبة
وتفعيالً لالنتفاضة ،وتعبيرا ً عن
فشل كل المؤامرات إلجهاضها».
وتصدى شبانا ً فلسطينيين في
الضفة الغربية لالحتالل قرب حاجز
بيت ايل شمال رام الله ،وقرب قبة
راحيل في بيت لحم.
وق��د ع��م��دت ق���وات االح��ت�لال إلى
اط�ل�اق القنابل المسيلة باتجاه
الفلسطينيين لتفريقهم خالل إحيائهم
ذك��رى النكبة الـ ،68حيث نظموا
فعالية «قطار العودة» في إشارة إلى
تمسكهم بحق العودة.
وف��ي رس��ال��ة وجهها إل��ى مؤتمر
«ص���وت واح���د م��ع فلسطين» في
طهران قال األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله إن «ما يجري
في المسجد األقصى يضع كل الدول
االسالمية أمام مسؤوليات جديدة».
وفي المناسبة ذاتها ،أكد رئيس
السلطة القضائية االيرانية صادق
أملي الريجاني أن «فلسطين هي

معيار لخيانة زعماء دول في العالم
االسالمي» ،على ح ّد تعبيره.
واع��ت��ب��ر الري��ج��ان��ي أن «أميركا
وحلفاؤها يريدون من خالل الحروب
في المنطقة التقليل من أهمية القضية
الفلسطينية».
وف��ي مثل ه��ذا اليوم اس��س كيان
االح��ت�لال الصهيوني باستجالب
ماليين اليهود من شتى انحاء العالم،
فيما جرى تهجير شعبنا الفلسطيني
بعد طرده قسرا ً من ُقراه وبيوته.
وارت����ك����ب االح����ت��ل�ال ع��ش��رات
المجازر والفظائع وأع��م��ال النهب
ضد الفلسطينيين ،وه��دم أكثر من
 500قرية ،ودمر المدن الفلسطينية

«داع�ش يقتحم» ( ...تتمة �ص)9

الرئيسة وحولها ال��ى صهيونية.
كما ط��رد معظم القبائل التي كانت
تعيش ف��ي ال��ن��ق��ب ،م��ح��اوال ً طمس
الهوية الفلسطينية ،ومحو األسماء
الجغرافية العربية ،وتبديلها بأخرى
عبرية.
و«النكبة» ه��ي مصطلح يطلقه
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ع��ل��ى اس��ت��ي�لاء
«عصابات صهيونية مسلحة» على
أراض فلسطينية ،أقاموا عليها يوم
 14أي��ار  1948كيانهم المزعوم،
وهجروا نحو  800ألف فلسطيني من
أراضيهم إلى بقاع مختلفة من أنحاء
العالم ،بحسب تقدير لألمم المتحدة
كان قد صدر عام .1950

� 18شهيداً بهجوم ( ...تتمة �ص)9
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،أج����رى وزي��ر
االستخبارات اإليراني محمود علوي
خ�ل�ال زي��ارت��ه إل���ى ب��غ��داد ،ل��ق��اءات
منفصلة م��ع م��س��ؤول��ي��ن عراقيين
ورؤس���اء كتل سياسية ،ف��ي مقدتهم
الرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان
سليم ال��ج��ب��وري .وش���دد معصوم،
خالل اللقاء الذي جرى أول أمس ،على
ضرورة االستفادة من خبرة إيران في
المجاالت األمنية والمعلوماتية.
من جهته أبدى وزير األمن اإليراني
محمود علوي استعداد بالده لتطوير
تعاونها مع العراق في مجاالت األمن
والتدريب والمعلومات.
ميدانياً ،أدى هجوم انتحاري لتنظيم
«داع����ش» ع��ل��ى معمل غ���از التاجي
الحكومي في العاصمة العراقية بغداد
إل���ى اس��ت��ش��ه��اد  18ش��خ��ص�ا ً وج��رح
الكثيرين ،حسب مسؤولين عراقيين.
وق��د انفجرت سيارة مفخخة عند
مدخل المعمل صباح أمس ،على بعد
 20كيلومترا ً من العاصمة.
ودخ���ل س��ت��ة مهاجمين ي��رت��دون
أحزمة ناسفة بعد االنفجار إلى المعمل
واشتبكوا م��ع ح��راس األم���ن ،حسب
المسؤولين.
وأس��ف��ر الهجوم أيضا ع��ن انفجار
خزانين للغاز ،وهو ما أوقع ضحايا من
العاملين في المعمل.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت
أمس ،إحباط محاولة هجوم إرهابي
للسيطرة على معمل غ��از التاجي
شمالي ب��غ��داد ،واس��ت��ع��ادت القوات
العراقية السيطرة بالكامل على المعمل
بعد مقتل عناصر داعش االنتحاريين.
ويقع معمل غاز التاجي على بعد أقل
من ألف متر عن بوابة بغداد الشمالية،
وي��زود العاصمة العراقية وع��ددا ً من
المدن القريبة باسطوانات الغاز.
وكانت مصادر في بغداد أفادت بأن
القوات العراقية والحشد العشائري
ح��ر ّرت منطقة الربعي شمال بغداد،
ورفعت العلم العراقي ف��وق مبانيها
بعد تكبيد عناصر تنظيم داعش خسائر
جسيمة باألرواح والمعدات.
وق��ال��ت ك��ت��ائ��ب «ح���زب ال��ل��ه» في
العراق إنه ت ّم استهداف مجموعة من

عناصر داع��ش في عامرية الفلوجة
كانت متجهة لتنفيذ هجمات في جرف
النصر وك��رب�لاء ،حيث تمت متابعة
المجموعة والقضاء عليها وضربها.
وفي وقت الحق ،أفيد بأن طائرات
ال��ت��ح��ال��ف األم��ي��رك��ي دم����رت ث�لاث��ة
صهاريج محملة بالنفط خالل مرورها
بالقرب من قضاء البعاج غرب الموصل
كانت متجهة إلى سوريا.
وكانت قيادة عمليات بغداد ،أفادت
بإحباط محاولة إرهابية للسيطرة
على معمل غاز التاجي شمال العاصمة
العراقية من قبل مجموعة إرهابية.
وأش����ارت إل��ى أن االره��اب��ي��ي��ن قاموا
بتفجير عجلة مفخخة يقودها انتحاري
على بوابة المعمل ،ومن ثم دخل ستة
انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة داخل
المعمل ،مما أدى إلى نشوب حريق فى
ثالثة خزانات.
سياق متصل ،أعلن سيروان
وفي
ٍ
البرزاني مسؤول البيشمركة في محور
كوير  -مخمور أنّ «داع��ش» استخدم
السالح الكيماوي في قصف القوات
الكردية ،ما أسفر عن إصابة  14مقاتال.
وق��ال البرزاني « :الهجوم األخير
أس��ف��ر ع���ن إص���اب���ة  14م��ق��ات�لا من
ق���وات���ن���ا» ...ون��ق��ل ال��م��ص��اب��ون إل��ى
المستشفى ،وحالتهم مستقرة ،وتم
الرد على داعش».

من جهة أخرى ،بحث وزير الخارجية األميركي جون كيري
مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز في ج��دة ،أمس،
الهدنة في سورية ومسألة زيادة إمدادات المساعدات اإلنسانية
للمناطق المحاصرة هناك.
ويأتي اجتماع كيري مع العاهل السعودي قبيل محادثات
موسعة ،يجريها الوزير األميركي مع مسؤولين من روسيا
وإيران ودول أخرى في فيينا غدا ً الثالثاء.
وق��ال كيري إن��ه يأمل في تقوية اتفاق «وق��ف العمليات
القتالية» ،بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة الذي
أضعفه انتشار القتال في بعض المناطق كما يسعى إلى زيادة
اإلمدادات و المساعدات اإلنسانية للمناطق المحاصرة.
وكان كيري أشار الجمعة الماضية إلى أن االجتماعات مع
الملك ووزيري الداخلية والدفاع السعوديين ستحاول «ضمان
تدعيم هذه الهدنة وضمان االلتزام بها وتنفيذها في مختلف
أرجاء البالد».
ميدانياً ،تمكن الجيش السوري من تحرير أكثر من خمسين
مدنيا ً بينهم أطباء وممرضون ،كان تنظيم داعش قد احتجزهم
في مستشفى األسد بدير الزور .كما حرر قرابة خمسين عائلة
كانت موجودة داخل السكن الجامعي.
كذلك استعاد الجيش السوري كامل النقاط التي تسلل
داعش إليها في هجومه األخير على دير الزور ،وعلى أكثر من
محور ،حيث قتل أربعون من عناصر التنظيم .وبين القتلى
مصطفى ح��داوي المعروف بـ أب��و محمد األن��ص��اري القائد
العسكري لداعش في دير ال��زور .كما دمر سالح الجو رتالً
لمسلحي داعش كان متوجها ً من الميادين باتجاه دير الزور
لمؤازرة الهجوم عليه.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر
ميداني قوله إن «وح��دات من الجيش السوري اشتبكت مع
عناصر من «داعش» تسللوا إلى مشفى األسد بدير الزور حيث
أسفرت العملية عن القضاء على اإلرهابيين المتسللين.

دير الزور باألدوات والمستلزمات الطبية لتلبية االحتياجات
الصحية للمواطنين ال سيما في ظل الظروف الراهنة انطالقا
من دورها الوطني واإلنساني وأن مثل هذه األعمال اإلرهابية
الوحشية ستزيدها إص��رارا ً على اإلستمرار في أداء دورها
اإلنساني بعزيمة أقوى وحماسة أشد.
إلى ذلك ،نشبت خالفات حادة بين المجموعات المسلحة
الموجودة في منطقة اعزاز شمال حلب ،وفي منطقة دارة عزة
غربها وذلك على خلفية قطع الطريق الواصل بين دارة عزة-
عفرين  -اعزاز.
وطالبت المجموعات المسلحة حركة نور الدين الزنكي
بتوضيح أسباب قطعها الطريق محذرة من عواقب وخيمة.
وكانت فصائل مسلحة ارتكبت مجزرة جديدة بحق أهالي
قرية الزارة في ريف حماة الجنوبي راح ضحيتها المئات بين
شهيد وجريح ومخطوف.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسالتين
متطابقتين إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس
األم��ن الدولي ح��ول المجزرة التي ارتكبتها جبهة النصرة
وحركة أحرار الشام والتنظيمات اإلرهابية المتحالفة معهما
في قرية الزارة بريف حماة.
ولفتت الخارجية إلى أن ارتكاب التنظيمات اإلرهابية
المجزرة المروعة يتسق مع سلسلة االعتداءات والهجمات
اإلرهابية المنظمة التي تستهدف العديد من المدن السورية
والتي تنفذ بأوامر مباشرة من أنظمة التطرف والتعصب في
كل من الرياض وأنقرة والدوحة لغرض تقويض الجهود
الرامية إلى حقن دماء الشعب السوري وإفشال محادثات
جنيف.
وأكدت الخارجية أن حكومة الجمهورية العربية السورية
تطالب مجلس األم��ن واألمين العام لألمم المتحدة بإدانة
هذه المجزرة اإلرهابية فورا واتخاذ إجراءات رادعة وفورية
وعقابية بحق الدول واألنظمة الداعمة والممولة لإلرهاب.

ويحاصر داعش منذ عامين منطقتين تحت سيطرة الجيش
السوري بمدينة دير ال��زور ويعيش فيهما قرابة  200ألف
مدني .وتربط محافظة دير الزور مدينة الرقة ،معقل تنظيم
داعش الرئيسي ،باألراضي التي يسيطر عليها التنظيم في
العراق المجاور.
وكان الجيش السوري أعلن أول أمس أن وحدات الجيش
قضت على مجموعة من إرهابيى التنظيم تسللت إلى مشفى
األس��د واحتجزت ع��ددا ً من األط��ب��اء والمرضى والمدنيين.
وأضافت الوكالة أن عناصر الجيش دخلت في مواجهات
مع المتسللين وأسفرت االشتباكات عن القضاء على جميع
المسلحين المتسللين.
م��ن جهتهم أك��د نشطاء أن ال��ق��وات الحكومية السورية
استعادت السيطرة على المشفى بعد أن اقتحمه مسلحو
التنظيم في أعقاب هجوم شنوه فجرا ً على المدينة المحاصرة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أن تنظيم داعش اإلرهابي
اقتحم مشفى األسد في مدينة دير الزور وارتكب مجزرة مروعة
بحق الكادر الطبي بعد قيامه باحتجاز بعضهم واختطاف
عدد من األطر الطبية العاملة بالمشفى وأجهز عليهم بالسالح
األبيض.
وفي بيان أدان��ت ال��وزارة المجزرة مقدم ًة التعازي لذوي
الشهداء والتحية لبسالة العاملين الصحيين األبطال الذين
أبوا أن يتركوا مواقعهم الصحية في هذه الظروف التي تمر بها
المحافظة المحاصرة من قبل تنظيم «داعش» اإلرهابي منذ ما
يزيد على سنة.
وجددت الوزارة مناشدتها لمنظمات األمم المتحدة الصحية
وباقي المنظمات الدولية اإلنسانية بضرورة االنتباه لفداحة
ما يرتكبه اإلره��اب التكفيري على األرض السورية الطاهرة
والحضارية داعية أياها إلى أن تتخذ موقفا ً جديا ً وضاغطا ً على
القوى الفاعلة من أجل الوقف الفوري لهذا اإلرهاب التكفيري.
وأكد البيان حرص الوزارة على االستمرار في رفد محافظة

ً
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مقتل � 25شخ�ص ًا في تفجير انتحاري بمدينة المكال

وكانت قيادات البيشمركة في محور
الكوير  -مخمور أعلنت في أيلول ،2015
عن استخدام داعش السالح الكيمياوي
ضد البيشمركة ألول مرة ،عبر توجيه
 45قذيفة كيماوية ،ما أدى إلى إصابة
بعض مقاتليها بحروق آنذاك.
يذكر أن فريقا ً عسكريا ً أميركيا ً
فرنسيا ً حقق في استخدام مسلحي
داعش للمواد الكيماوية ،وأك��دت بعد
ذلك وزارة الدفاع األلمانية النبأ ،وقالت
إن «قوات البيشمركة تعرضت لهجوم
بمادة (الكلورين) من قبل داعش».
وهاجم عناصر تنظيم داعش قوات
البيشمركة ف��ي محور كوير بقضاء
مخمور باألسلحة الكيمياوية ،الشهر
الماضي ،ما أسفر عن مقتل عسكري من
البيشمركة وجرح  4آخرين.
من جهتها ذك��رت وزي��رة خارجية
السويد مارغو إليزابيث والستروم،
أن بالدها تشعر بقلق كبير بعد سماع
نبأ استخدام المواد الكيمياوية ضد
البيشمركة ،قائلة« :يجب أن تدان هذه
األعمال على الصعيد الدولي».
وكان تنظيم «داع��ش» االرهابي قد
نفذ تفجيرات دم��وي��ة راح ضحيتها
العشرات األربعاء الماضي في بغداد،
وكان أكثرها دموية في مدينة الصدر
التي تقع شرقي العاصمة أثناء فترة
االزدحام الصباحي.

«بوكو حرام» تتمدّ د ( ...تتمة �ص)9
من جهته ،أعلن مسؤول أميركي رفيع أن بالده قلقة من مؤشرات تتحدث عن
أن جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة ترسل مقاتلين لالنضمام إلى صفوف
تنظيم داعش في ليبيا في تعاون متزايد بين الجماعتين.
وبايعت بوكو حرام ،التي بدأت تمردا ً منذ  7سنوات في شمال نيجيريا ،بايعت
العام الماضي تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من ليبيا وسوريا والعراق.
وقال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية األميركي للصحفيين خالل زيارة
لنيجيريا« ،أطلعنا على تقارير تتحدث عن مزيد من التعاون بينهما(بوكو
وداعش) ..رأينا أن قدرة بوكو حرام على التواصل أصبحت أكثر فاعلية ،ويبدو أنهم
استفادوا من مساعدة داعش ..هناك تقارير عن مساعدات مادية ولوجستية».
وأضاف أن هناك «تقارير عن أن مقاتلين من بوكو حرام يذهبون إلى ليبيا التي
يتمتع فيها داعش بوجود قوي ،خاصة في سرت ،مستغالً الفراغ األمني الذي
تسبب فيه صراع السياسيين والجماعات المسلحة على السلطة».
وقال «هذه كلها عناصر ُتشير إلى أن هناك المزيد من االتصاالت والتعاون بين
االثنين ،وهذا أمر ننظر إليه بمنتهى الدقة ألننا نريد منعه ووقف تطوره».

وزير �سابق :تيران و�صنافير
م�صريتان بالوثائق

المبعوث الأممي :م�صير اليمن في ملعب المفاو�ضين
قال المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،إن
أفكارا ً طرحت لتقريب وجهات نظر المشاركين في المحادثات اليمنية
في الكويت ،مؤكدا ً أنه توجد فرصة قريبة للتوصل إلى السالم.
وذكر ولد الشيخ أحمد خالل مؤتمر صحفي عقده في الكويت
حصول اتفاق مبدئي على اإلف��راج عن  %50من األسرى بحلول
شهر رمضان ،مؤكدا ً في الوقت نفسه أن جميع األطراف المشاركة
في الحادثات تظهر التزامها وإرادتها للتوصل إلى اتفاق.
ودع��ا المبعوث األممي األط��راف اليمنية إل��ى تقديم تنازالت
للتوصل إلى حل ،مشيرا ً إلى أن المرحلة الحالية تعد حاسمة
لمصير اليمن.
وذكر ولد الشيخ أحمد أنه يوجد حرص على احتكام المحادثات
إلى المبادرة الخليجية والقرار األممي رقم .2216
وقال ولد الشيخ أحمد « :الكرة اآلن في ملعب المشاركين في
جلسات الكويت ...وضعنا هيكلية عملية لحفظ األمن وإعادة اليمن
لالنتقال السياسي».
وك��ان مصدر متابع للمشاورات في الكويت أف��اد بأن جلسة
ال��م��ش��اورات اليمنية التي عقدت على مستوى رؤس��اء الوفود
ومساعديهم (أمس) األحد لم تحمل أي جديد.
وعقدت الجلسة الصباحية لمناقشة خارطة طريق للمرحلة
االنتقالية في اليمن ،وتصورات األطراف لتشكيل حكومة توافقية،
باإلضافة إلى تشكيل لجان أمنية وعسكرية ومناقشة مهام كال
منها ،والمدد الزمنية لعملها وكيفية اتخاذ قرار تشكيلها.
واعتبر «أنصار الله» خالل الجلسة أن تفجيرات المكال الدامية
التي وقعت هي «أعمال إجرامية تعبر عن االنفالت األمني والعسكري
الذي جاء به االحتالل».
وانتهت الجلسة الثانية لمشاورات السالم اليمنية برعاية
األمم المتحدة ،بعد جلسة صباح أمس ناقش المفاوضون فيها
المرجعيات الحاكمة للحوار وبينها وثيقة السلم والشراكة
والدستور.
وكان الوفد الوطني اليمني المشارك في مشاورات الكويت قد
التقى بنائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله.
وأكد أعضاء الوفد على العمل على ايجاد حلول سياسية تفضي
إلى ايقاف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وتحقيق السالم
من خالل مبدأ التوافق والذي تنص عليه كل المرجعيات الخاصة
بالمشاورات ،وعبر سلطة تنفيذية توافقية يشارك فيها الجميع.
وجدد اعضاء الوفد رفضهم استمرار الحصار الجوي على اليمن
وما يتعرض له المواطنون اليمنيون من انتهاكات خاصة في مطار
بيشة السعودي.
من جانبه ،أكد الجار الله ثقته بأنّ الوفد الوطني سيبذل ما
بوسعه من أجل انجاح المشاورات.
ميدانياً ،أعلن تنظيم «داعش» ،أمس ،تبنيه للعملية اإلنتحارية
التي استهدفت تجمعا لمجندين جدد في أحد المعسكرات بمدينة

المكال عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم اإلرهابي ،إنّ انتحاريا ً تابعا ً
للتنظيم فجر حزامه الناسف داخل مبنى النجدة التابع لقوات األمن
في منطقة فوه بمدينة المكال ما أدى إلى سقوط  25قتيالً ونحو 65
جريحا ً بينهم حاالت حرجة جراء التفجير الذي وقع عند بوابة
معسكر النجدة أثناء تسجيل الجنود الجدد من أبناء المكال.
ويعد هذا ثاني تفجير يتبناه «داعش» في المكال منذ انسحاب
مسلحي تنظيم القاعدة منها.
وذكرت مصادر صحفية أنّ عملية انتحارية أخرى استهدفت
مدير أمن حضرموت العميد مبارك العوبثاني أمام بوابة مكتبه نجا
منها فيما قتل عدد من مرافقيه.
ويأتي هذا التفجير ،بعد أي��ام من هجوم انتحاري استهدف
الخميس الماضي ،نقطة للجيش بمنطقة خلف في المكال ،أوقع 8
قتلى و 15جريحا .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وكان التنظيم تبنى اإلسبوع الماضي تفجيرا ً انتحاريا ً بسيارة
مفخخة استهدف مجندين.
وسيطر تنظيم القاعدة على المدينة الساحلية ،التي يعيش فيها
نحو نصف مليون مواطن ألكثر من عام اليمن ،ليبسط سيطرته
على المزيد من األراضي.
وفي السياق ،قتل  3يمنيين وأصيب  4آخرون أول أمس ،بمعارك
بين جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس هادي،
والتي حاولت التقدم باتجاه وادي نخالء في محافظة مأرب شرق
صنعاء.
وقال مصدر عسكري في مأرب ،إن عشرات المسلحين من القوات
المؤيدة للرئيس ه��ادي والمدعومة من ق��وات التحالف العربي
حاولت التقدم باتجاه وادي نخالء ،وجرت مواجهات عنيفة بين
الطرفين بمختلف أنواع األسلحة ،مشيرا ً إلى أن المواجهات أسفرت
عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وتدمير عربة عسكرية.
وتدور اشتباكات بين الجانبين ،بشكل متواصل ،في مناطق عدة
من محافظة مأرب أبرزها األشقري ووادي الملح وسلسلة المشجح
الجبلية ،امتدادا ً إلى صرواح.
وكانت قبائل محافظة مأرب نظمت وقفة احتجاجية وعرضا ً
عسكريا ً لرفض االحتالل االميركي لبعض المحافظات الجنوبية
واوجبت الجهاد ضد المحتلين والغزاة.
وصدّر عن الوقفة التي حملت شعار «ايقاف العدوان مطلبنا،
وطرد المحتل واجبنا» بيانا ً أكد الرفض المطلق للتواجد األجنبي
في جنوب البالد ،واالستعداد والجهوزية العالية إلى جانب الجيش
واللجان الشعبية في الدفاع عن اليمن.
كما أدان البيان استمرار العدوان والحصار الجائر على اليمن
وخروقات مرتزقة العدوان السعودي وعدم احترام المفاوضات
الجارية في الكويت ،كما أك��د البيان على دع��م الوفد الوطني
المفاوض في الكويت والتأكيد على الصمود الشعبي حتى النصر.

قال وزير السياحة المصري األسبق منير فخري عبد النور ،إنه
لم يقتنع ب ُملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير ،مؤكدا ً أن
تسلسل التاريخ يثبت أنهما مصريتان.
وأفاد عبد النور خالل حوار خاص مع قناة «تان» بأنه« :منذ
عهد محمد علي وحتى نهاية الخديوي توفيق كانت مصر تتبع
السلطة العثمانية ،وكانت تملك باإلضافة إلى سيناء أجزاء من
الحجاز وبالتالي تيران وصنافير».
وأضاف« :في  1892عند تولي عباس حلمي الثاني ،خديوية
مصر ،أصدر عبد الحميد الثاني فرمانا يحدد استبعاد سيناء
بالكامل ،ثارت بريطانيا وضغطت على األستانة وإعادت سيناء
لمصر دون أجزاء الحجاز».
وتابع« :فى عام  1906حصل حدث مهم ،الذي عرف بحادث
طابا ،اإلمبراطورية العثمانية سعت إلحتالل طابا للسيطرة على
خليج العقبة ،وبريطانيا كانت تحتل مصر فتدخلت وخاضت
مفاوضات انتهت بترسيم الحدود المصرية ،وكانت ُمقدرة أهمية
السيطرة على خليج العقبة».
وأشار إلى أنه تم ترسيم الحدود البرية فقط ،ولكن الخرائط
البريطانية في هذا التوقيت وبعده ،والتي يملك نسخا ً منها ،تضع
تيران وصنافير داخل مصر.
وفي السياق ،ذكرت مصادر قضائية أنّ ثالث محاكم مصرية
قضت أول أمس بحبس  152ناشطاً ،بين عامين وخمسة أعوام
مع الشغل لكل منهم إلدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر.
وقالت السلطات إنّ المحكوم عليهم شاركوا في مظاهرات
نظمت الشهر الماضي احتجاجا ً على توقيع اتفاقية لترسيم
الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،نقلت تبعية جزيرتي
تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وقال مصدر إنّ محكمة جنح قصر النيل ،وهي إحدى محاكم
الجنح بالقاهرة حكمت بحبس  51ناشطا ً لمدة عامين .وأضاف
أن الحكم صدر حضوريا ً على  20متهما وأن باقي المتهمين كانت
النيابة العامة قد أخلت سبيلهم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1زعيم لبناني راحل إشتهر ببسالته في مقاومة الحكم العثماني،
غير مطبوخ
2 .2ألزم باألمر ،إطارات
3 .3قوام ،حفر في األرض يستخرج منها الماء وما شابه ،شريان
في العنق
4 .4دفنا (نحن) البنت وهي حية ،يأنس
5 .5من األلعاب الرياضية ،تمام الجسم وحسنه ،سنة
6 .6واحة في الحجاز ،عاصمة بوهيميا
7 .7مدينة فرنسية ،عودة ،حرف أبجدي مخفف
8 .8حصن قديم في المغرب بناه األدارسة ،إله الحرب عند اليونان
9 .9بسط ،حيوان قطبي ،مدينة سورية
1010أحارب ،أليف
1111يسر ،قاضيا ً الليل من غير نوم ،أمر عظيم
1212يفرحهم ،يصلحه (للبناء)

1 .1مؤرخ وجغرافي عربي
2 .2ضمير ،يعثر على ،نوتة موسيقية
3 .3شتم ،قانون يحكم البالد ،خالف جن
4 .4خباز ،بواريد
5 .5عاصمة جمهورية أذربيجان ،زيّه
6 .6عمال بجد وتعب ،موضع ،كامل
7 .7دولة آسيوية ،يستفسر منه
8 .8حرف أبجدي مخفف ،من أنهر لبنان ،سقي
9 .9من األشجار ،إله ،أطول أنهر فرنسا
1010يحمال عن األرض ،أزل
1111عالم بالغيب ،أخون العهد ،يقصد المكان
1212دخل فجأة ،أسانده
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،213549678 ،487162539
،359718426 ،5968437241
،128456793 ،764923815
،975281364 ،831674952
642395187

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الن شيبرد ،نار  ) 2لوزان،
اي��ن ،رم  ) 3شر ،باركنسون ) 4
ليماسول ،اهبل  ) 5يلد ،بساتين
 ) 6فو ،بهي ،ارتاب  ) 7هنا ،المه،

مت  ) 8نابلس ،مان  ) 9جرا ،انبا،
لحن  ) 10ادلهما ،ريم  ) 11مي،
درباس ،هند  ) 12برت ،نبونصر.
عموديا:
 ) 1ال��ش��ل��ي��ف ،ن��ج��ام��ل ) 2
لوريل وه��اردي  ) 3نز ،مد ،نبال

 ) 4شابا ،بال ،هدر  ) 5يناسبه،
سامرت  ) 6روسيا ،ناب  ) 7راكال،
لهب ،ان  ) 8دين ،تام ،ارسب ) 9
نسايرهم  ) 10وهنت ،المهن ) 11
ارنب ،امنح ،نص  ) 12رم ،لعبت،
نادر.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة رون
آل ��ن م ��ن اخ � ��راج ب �ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).

