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كيري :ندرك ( ...تتمة �ص)9

وكان جونسون قد أشاد بالرئيس السوري في مقال
صحفي بعنوان «برافو لألسد» في آذار الماضي ،وذلك
إلنقاذه مدينة تدمر األثرية من براثن «داعش» والتي
تصنفها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
«يونسكو» على أنها موقع للتراث العالمي.
ميدانياً ،أعلن ناشطون سوريون عن مقتل ما ال يقل
عن  56مدنياً ،أمس ،في غارات للتحالف الدولي على
شمال مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وأضاف الناشطون ،استنادا ً إلى مصادر بين سكان
المدينة الواقعة في شمال سورية قرب الحدود مع
تركيا ،أنّ الضربات ن ّفذتها طائرات التحالف بقيادة
الواليات المتحدة أس ّفرت أيضا ً عن إصابة عشرات
األشخاص ،و مقتل  11طفالً.
في غضون ذلك ،أعلن الجيش األميركي ،أمس ،أنّ
«قوات سورية الديمقراطية» سيطروا على مقر لقيادة
العمليات في مدينة منبج مطلع األسبوع الجاري،
مشيرا ً أنّ المقر كان يقع في مستشفى محلي واتخذ
المسلحون منه مركزا ً للقيادة واإلمدادت اللوجيستية.
ب��ي��ان ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي أش���ار إل���ى أنّ مقاتلي
«الديمقراطية» يواصلون مواجهة «داعش» على أربع
جبهات الستعادة كامل المدينة ،وطهروا األراضي التي
بسطوا سيطرتهم عليها من اإلرهابيين.
وأضاف البيان أنّ عناصر «داعش» ش ّنوا هجمات

غرف م�شتركة ( ...تتمة �ص)9

مضادة على وح��دات «الديمقراطية» ،لكن مقاتليها
احتفظوا بقوة الهجوم بمساعدة الضربات الجوية
للتحالف بقيادة الواليات المتحدة.
وف��ي ش��أنٍ متصل ،ب��دأ الجيش ال��س��وري ،عملية
عسكرية واس��ع��ة ف��ي ري��ف حماة الشرقي ،انطالقا ً
من محور خط البترول جنوب شرق بلدة «عقارب»
االستراتيجية وتمكنت القوة المقتحمة ،أم��س ،من
استعادة أربعة مواقع هامة بعد مواجهات مباغتة مع
عناصر تنظيم «داعش».
وأس ّفرت العملية العسكرية عن السيطرة على نقاط
تقع على خط البترول محور عقارب — تل التوت ،بعد
هجوم معاكس رافقه دع ٌم جوي من الطيران الحربي
السوري.
وأف��اد مصدر عسكري س��وري ،أنّ ع��ددا ً كبيرا ً من
مسلحي «داعش» قتلوا خالل العملية البريّة المدعومة
بالطيران ،والتي جاءت مباغتة لمواقع التنظيم الذي
كان يعمل على تحصينها قبل أي��ام ،بعد أن خسرها
الجيش السوري في هجوم كبير سبقه إرسال مفخخة
تحمل انتحاريين.
وأض��اف المصدر أنّ الساعة األول��ى من العملية،
حصدت أكثر من ثالثين قتيالً بين صفوف التنظيم
منهم عناصر من «جبهة النصرة» بايعوا «داعش» قبل
أسابيع.

�أ�ستراليا تعلن ( ...تتمة �ص)9
و ُتعد الموصل الواقعة على بعد نحو  500كم متر
شمال بغداد ،أكبر مدينة ال تزال في قبضة تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي بكل من ال��ع��راق وس��وري��ة ،وتقول الحكومة
العراقية إ ّن��ه��ا ستستعيدها قبل حلول نهاية العام
الحالي.
في غضونِ ذلك ،ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي
حيدر العبادي اجتماعا ً للجنة إعادة إعمار موقع حادث
الكرادة بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي
أهالي الكرادة وذوي ضحايا التفجير اإلرهابي هناك.
وجرى خالل االجتماع ،أمس ،مناقشة اجراءات إعادة
إعمار موقع التفجير وتعويضات األهالي والتنسيق مع
المؤسسات الحكومية المعنية حول هذا الموضوع إضافة
إلى التعاون مع المتبرعين من القطاع الخاص لتسهيل
صرف التعويضات ،وإعمار ما تضرر في االنفجار.
كما جرى التأكيد على ض��رورة الجهد االستخباري
وتفعيل اللجان التطوعية من سكان المنطقة والتي يجب
أن تكون تحت إشراف السلطات األمنية الرسمية ،إضافة
زي��ادة إل��ى نقاط التفتيش في المنطقة وبقية مناطق
العاصمة وتشديد اجراءات الدفاع المدني في المباني.
إلى ذلك ،أعلنت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ،أمس ،عن ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،مبين ًة أن تلك المهام ﺘﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ

«داعش» ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ األسترالي ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺗﻴﺮﻧﺒﻞ ،أ ّكد ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻓﻲ
ﺳﻴﺪﻧﻲ ،ﺇﻥّ «استراليا ستوسع مهام قواتها في العراق»،
مبينا ً أنّ «ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ» ،مضيفا ً ﺃﻥّ
«ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴّﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﻋﺶ».
هذا ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ
ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،و التي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺃﻓﺮﺍﺩها  300ﻋﺴﻜﺮﻱ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،بعد أن كانت
مهامها تقتصر على ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺇﻥّ «ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻋﺎﺯﻣﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻋﺶ» ،الفتا ً إلى ﺃﻥّ «ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﺟﺪﺩﺍ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ».
وتابع ﺑﺎﻳﺪﻥ أنّ «ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ تعمالن
ﺟﻨﺒﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ» ،موضحا ً «إننا ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ».

قوات حفتر ت�سيطر على بلدة المقرون قرب بنغازي
أ ّكد آمرغرفة عمليات أجدابيا العقيد فوزي المنصوري،
أمس ،دخول قوات الجيش الليبي إلى بلدة المقرون (70
كلم غرب بنغازي) وإحكام السيطرة عليها.
وق��ال المنصوري في تصريح صحفي ،إنّ الجيش
يحاصر ما تبقى من قوات ما يسمى بـ»سرايا الدفاع عن
بنغازي» ،في منطقتي أجليدايه وسيدي عبد العاطي
اللتين تقعان شرق مدينة أجدابيا بمسافة  60كيلومتراً،
مضيفا ً أنّ الجيش يتقدم بخطوات ثابتة باتجاه تمركزات
تلك الجماعات اإلرهابية ،حسب وصفه.
وأضاف المنصوري أنّ قوات الجيش دمرت عددا ً من
اآلليات والدبابات ومخازن الذخيرة في منطقة أجليدايه،

كما و ألقت القبض على عدد من عناصر ما يسمى بـ»سرايا
الدفاع عن بنغازي» في المحور الشرقي لبلدة المقرون.
وكانت لجنة اإلفتاء العليا التابعة لحكومة طبرق ،قد
دعّ ت في وقت سابق إلى قتال هذه الجماعة الخاضعة
لمفتي طرابلس الصادق الغرياني والتصدي لها بكافة
السبل ،معتبرة إيّاها «فئة منحرفة» تأتمر بمن وصفته
بالمعزول.
يُذكر أنّ القوات التابعة لمجلس النواب في طبرق والتي
يقودها الفريق أول خليفة حفتر تخوض معارك منذ أكثر
من عامين في بنغازي ضد تشكيالت عسكرية تصفها
بالمتطرفة ،وهي تحصرهم في آخر معاقلهم في المدينة.

محكمة غزة ُت�صدر � ً
أحكاما بالإعدام وال�سجن بحق  5عمالء
من سكان خان يونس وكالهما باإلعدام شن ًقا ،فيما ت ّم
الحكم على المدان (ن .أ) مواليد عام  78من سكان مدينة
غزة باإلعدام رميا ً بالرصاص».
كما ذكر البيان أنّ المحكمة أصدّرت حكمين بالسجن
بحق ُمدانين إثنين بالتخابر وهما (م.أ) من مواليد عام 81
بالسجن  17عاماً ،و(ن.أ) مواليد  67بالسجن  20عاماً،
وكالهما من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أص��درت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة
القضاء العسكري بغزة ،أم��س ،أحكاما ً باإلعدام شنقا ً
ورميا ً بالرصاص وبالسجن بحق ُ 5مدانين بالتخابر مع
كيان العدو «اإلسرائيلي».
وقال بيان صادر عن المحكمة «إنّ المحكمة أصدرت
أحكاما ً باإلعدام بحق ُ 3مدانين بالتخابر ،وهم (ن.أ)
مواليد عام  57من سكان مدينة غزة ،و(ر.ع) مواليد 67

فرن�سا مجدّ داً ( ...تتمة �ص)9

رئيس وفد «أنصار الله» ،أ ّكد أنّ رفض الطرف السعودي
اخ�لاء السفير علي عبد الله صالح عرقل اتفاق تبادل
األسرى ،مضيفا ً أنّ أيّ رسائل من األميركيين لنا يجب أن
يقدموها عبر العُ مانيين ،معتبرا ً أنّ الذهاب إلى ظهران
الجنوب الحدودية ليس تنازال ً للسعودية ،و أ ّكد أ ّنه ال بد
من أن يكون هناك اتفاق شامل شرط عدم تدخل السعودية
في محادثات الكويت.
وفي السياق ،أكد مصدر ضمن الوفد اليمني المفاوض
في الكويت ،أن «انصار الله» اتفقت مع الجانب السعودي
على إنشاء غرف مشتركة في األراضي اليمنية والسعودية
بخصوص لجنة التهدئة.
وأ ّكد المصدر أن محمد عبدالسالم اتفق مع السعوديين
على انشاء غرفتين مشتركتين للجنة التهدئة والتنسيق،
وقد باتتا جاهزتين للعمل أحداها في األراض��ي اليمنية
بمحافظة صعدة واألخ��رى في األراض��ي السعودية في
ظهران الجنوب بحسب ما أ ّكد المصدر.
وأوضح أنّ هذا االتفاق ت ّم بعد عودة المبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ ومحمد عبدالسالم إلى جدة ،على
اعتبار أنّ ذلك يمهد للعمل المشترك لتنسيق أعمال مراقبة
وقف اطالق النار من مسرح العمليات.
في غضون ذلك ،أشارت مصادر اعالمية نقالً عن مصدر
مقرب من المشاورات اليمنية ،رفض وفد «أنصار الله»
فكرة توقيع وثيقة السالم الختامية في الرياض أو مكة
المكرمة ،مصرة على توقيعها في الكويت فقط.
ونقلّت عن المصدر أنّ ع��ددا ً من السفراء اقترحوا أن
تجري مراسم التوقيع المزمع إجراؤها بعد أسبوعين ،في
مكة أو الرياض ،لكن الوفد الذي يمثل الحوثيين والمؤتمر
الشعبي العام رفض هذا االقتراح.
وأوض��ح المصدر أنّ الحوثيين أص��روا على أن يتم
توقيع الوثيقة في الكويت ،مبررين موقفهم بأنّ الكويت
هي التي ب��ادرت إلى إج��راء المشاورات وبذلت جهودا ً

إنّ ما يجري في سورية ميدانيا ً اليوم بدأ يفرض نفسه وبقوة على ملف
اإلرهاب ،واليوم هناك تقارير دولية عدة أكدت عودة المئات من المقاتلين
األوروبيين والعرب والشيشان الفا ّرين من زحمة هذه المعارك بالشمال
توجه إلى ليبيا وأفغانستان
السوري إلى بلدانهم األوروبية وبعضهم
ّ
واليمن والسعودية وبعضهم استق ّر في تركيا ،هؤالء المقاتلون الفا ّرون
من معارك الشمال السوري أك��دت التقارير الدولية انهم بصدد تنفيذ
عمليات إرهابية في الدول التي عادوا إليها او استق ّروا فيها .وهذا بدوره ما
ساهم بخلط أوراق وحسابات شركاء الحرب على سورية ،فعودة هؤالء
االرهابيين إلى دولهم وتنفيذ عمليات إرهابية كالتي حصلت في نيس او
باريس ،شكلت حالة صدمة كبرى عند الدول األوروبية الشريكة بالحرب
على سورية ،فإرهابهم الذي دعموه إلسقاط سورية يرت ّد عليهم اليوم،
ولذلك هم اليوم في صراع مع الوقت إليجاد ح ّل ما يضمن القضاء على هذه
المجاميع اإلرهابية بسورية وعدم السماح بعودتها الى بلدانها وداعميها.
في زحمة ك ّل التطورات اآلتية من سورية ،تبرز الى الواجهة خطورة
تمدّد تنظيم «داعش «في شمال افريقيا في سيناء المصرية وفي أجزاء
واسعة من شرق وجنوب شرق ليبيا ،تمدّد التنظيم بمصر وليبيا بدأ
يشكل عوامل ضغط اضافية على المصريين ،كما على األوروبيين وعلى
الروس ايضاً .هذه التطورات بمعظمها تؤكد انّ المرحلة المقبلة ستشهد
تطورات كبرى بملف مكافحة اإلره��اب ،خصوصا ً بعد المعلومات التي
رشحت من عناصر قيادية بالتنظيم أ ّنه ينوي نقل مق ّر قيادته الرئيسية
من العراق وسورية الى ليبيا.
ختاماً ،إن معظم التطورات الخاصة بملف اإلرهاب الذي بات فعليا ً
يهدّد المنظومة الغربية ،تؤكد أنّ الغرب بدأ يستشعر خطورة عودة هذا
اإلرهاب الى اراضيه ،والمرحلة المقبلة ستشهد بشكل مؤكد تطورات مهمة
ودراماتيكية بملف مكافحة اإلرهاب غربياً ،ولكن هذه المهمة ليست سهلة
وستكون لها نتائج دموية وآثار سلبية كبرى على المجتمعات الغربية
بعمومها ،فهذه المجتمعات لألسف تتح ّمل اليوم نتائج دعم ساستها
وحكوماتها لإلرهاب في المنطقة العربية ،ومع ك ّل هذه التطورات سننتظر
المرحلة المقبلة ،ألنها ستحمل الكثير من المفاجآت الكبرى بملف مكافحة
اإلرهاب غربياً.

كبيرة إلنجاحها.
ون ّوه المصدر بالعمل النشط الذي بذله الدبلوماسيون
من أجل األس��راع في التوصل للوثيقة الختامية ،نظرا ً
القتراب الموعد المحدد من قبل األم��م المتحدة النتهاء
المشاورات.
ميدانياً ،قالت مصادر عسكرية يمنية أنّ صاروخا ً
بالستيا ً من نوع زل��زال ثالثة استهدف معسكرا ً للقوات
الموالية للرئيس هادي في الحزم في الجوف.
كما ش ّنت الطائرات السعودية سلسلة غارات جويّة
المصلوب بالتزامن مع مواجهات متقطعة بين
على مديرية
ّ
قوات هادي والجيش واللجان الشعبية في مديرية ال ُم ُتون
شمالي المحافظة الصحراوية الممتدة نحو السعودية.
وفي تعز تجددت المواجهات في منطقة ثعبات عند
المحور الشرقي للمدينة و في شارع األربعين شماالً ،فيما
يتواصل القصف المتبادل في مناطق متفرقة بمديرية
السعوديّ استهدفت
الوازعية على وقع غارات للتحالف ّ
معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا الساحلية غربي
المحافظة.
وفي صنعاء ك ّثفت ق��وات ه��ادي قصفها الصاروخي
والمدفعي على مناطق ملح وبني بارق ومبدعة في مديرية
ِنهْم عند األطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.
كذلك قصفت قوات هادي بالمدفعية الثقيلة والصواريخ
مناطق متفرقة بمديرية صرواح غربي مدينة مأرب شمال
شرق اليمن.
أما على الحدود اليمنية السعودية فقد أفادت مصادر
محلية ،ع��ن قصف ق���وات ح��رس ال��ح��دود باألسلحة
الرشاشة مناطق عوجبة والبقعة وآل الشيخ في مديرية
ُمن ْبه الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن.
وأ ّكد مصدر عسكري سيطرة الجيش اليمني واللجان
الشعبية على مواقع عسكرية سعودية ق��رب منطقة
الجابري في جيزان جنوب السعودية.

هشام الهبيشان

رئي�س الوزراء التون�سي يح�سم �أمر الحكومة في البرلمان
في وقت دعّ ت فيه أغلب األح��زاب التونسية
الحبيب الصيد إل��ى االستقالة ،أعلن رئيس
الحكومة التونسية اللجوء إلى البرلمان لحسم
مصير حكومته ،تمهيدا ً لتشكيل حكومة وحدة
وطنية بديلة وفقا ً للمبادرة التي تقدم بها الرئيس

التونسي القائد السبسي.
وق��ال الصيد «اتفقت مع رئيس الجمهورية
على تسريع العملية داخ��ل البرلمان .سيتم
اتخاذ اإلجراءات خالل هذا األسبوع حتى نمر إلى
المرحلة الثانية من المبادرة بأسرع وقت ممكن»،

مضيفا ً أنّ «اللجوء إلى البرلمان ال يعني تشبثا ً
بالسلطة ،وإنما يهم مصلحة تونس العليا حتى
تعبر هذا الظرف إلى بر األمان».
هذا و كانت األحزاب التونسية قد اتفقت على
تشكيل حكومة وحدة وطنية إلنعاش االقتصاد

المترنح ،والقيام بإصالحات واسعة .ووقعت
األط��راف المشاركة في ح��وار وطني األسبوع
الماضي ،على وثيقة تضم أولويات الحكومة
المرتقبة ،غير أنّ الخالف ظل عالقا ً بشأن تنحي
حكومة الحبيب الصيد الحالية.

اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» :لدينا عالقات مع دول مجاورة فوق الطاولة وتحتها

ا�ست�شهاد براذعيه و حملة اعتقاالت في ال�ضفة وتوغل محدود في غزة
رأى وزي��ر اإلس��ت��خ��ب��ارات ف��ي كيان العدو
«االسرائيلي» ،يسرائيل كاتس أنّ التهديدات
المشتركة ك��اإلره��اب وإي����ران ه��ي األرض��ي��ة
للتعاون اإلقليمي والدولي.
وأشار في مؤتمر اإلستخبارات إلى أنّ «إيران
هي التهديد األساسي ،خاصة بسبب المساعدة
المالية التي تمنحها لحزب الله ،ال��ذي لديه
أكبر إمكانية إللحاق األض��رار بإسرائيل ،بين
المنظمات اإلره��اب��ي��ة» ،مضيفا ً «لدينا اليوم
عالقات مع دول مجاورة من فوق الطاولة ومن
تحتها ،ومن هنا أهمية التعاون بين األجهزة
االستخبارية واألمنية في محاربة اإلرهاب».
وفي نفس السياق ،قال الرئيس «اإلسرائيلي»
رؤوفين ريفلين ،في مراسم أقيمت في القدس
المحتلة لمناسبة مرور عشر سنوات على عدوان
تموز ،قال إنّ «الحرب كانت دعوة لالستيقاظ»،
مضيفا ً «رغما ً عنا ،فتحت أعيننا ،كما أعين قائدة
وجنود الجيش اإلسرائيلي .منذ ذل��ك الوقت
وحتى اليوم أجريّت تحقيقات واستخلصت عبّر
في مجاالت عديدة ،الجيش ط ّور وأصلح».
جاء ذلك في وقت ،أ ّكد وزير األمن في كيان
ال��ع��دو ،أفيغدور ليبرمان ،للمرة األول��ى منذ
توليه منصبه ،أنّ «إيران ال تزال التهديد األكبر
على «إسرائيل» ،برغم االتفاق النووي بينها
وبين الدول العظمى».
ورأى ليبرمان أنّ «ت��ه��دي��د الجمهورية
اإلسالمية يتجاوز كل التهديدات األخرى التي
تم ّثلها حماس والجهاد االس�لام��ي ف��ي غ��زة،

وتنظيم داعش اإلرهابي في سيناء ،والقاعدة
في سورية ،وحتى حزب الله في لبنان».
وأضاف ،خالل مثوله أمام لجنة الخارجية
واألم��ن التابعة للكنيست ،أنّ «إي��ران تواصل
بكل ق��وة برنامجها الصاروخي وبرنامجها
العسكري» ،الفتا ً إلى أ ّنه «ال حاجة إلى تقدير
ه��دف ه��ذه ال��ص��واري��خ ،وخ��اص��ة على ضوء
العروض العسكرية في طهران ،حيث يكتب
على الصواريخ إزال��ة إسرائيل من الوجود»،
محذرا ً من أنّ دول العالم «تتجاهل خرق إيران
ل��ق��رارات مجلس األم��ن واإلت��ف��اق ال��ذي وقعته
بنفسها».
ليبرمان قال في مقابل ذلك إ ّنه «إذا حاول
طرف ما فرض مواجهة علينا ،ينبغي أن تنتهي
هذه المواجهة بالحسم .هذه الكلمة المفتاح.
نحن ينبغي أن نسلب هذا الطرف أيّ إرادة أو
حافزية للتحرش بنا في المرة الثانية».
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،ش�� ّن��ت ق����وات ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» ،أمس ،حملة اعتقاالت في مدن
وبلدات الضفة الغربية ،فيما توغلت اآلليات
بشكل محدود ُقبالة حدود قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق ،قالت مصادر أمنية فلسطينية،
بأنّ «القوات اإلسرائيلية اعتقلت ستة طالب
فلسطينيين من جامعة النجاح في محافظة
نابلس».
وفي بيت لحم ،اعتقل العدو أربعة فلسطينيين
بعد حملة مداهمات وتفتيش ومالحقة ،كما ت ّم
اعتقال ستة مقدسيين من مخيم قلنديا شمال

القدس المحتلة وبلدة العيساوية.
ّ
توغلت اآلل��ي��ات «اإلسرائيلية»
إل��ى ذل��ك،
بشكل محدود في المناطق الشرقية للمحافظة
الوسطى ،وسط قطاع غزة ،حيث توغلت ست
ج��راف��ات في األراض���ي الزراعية الفلسطينية
وقامت بأعمال تجريف ووضع سواتر ترابية
في المناطق الشرقية على حدود وسط القطاع
المحاصر».
هذا و استشهد الفلسطيني مصطفى براذعيه

م��ن مخيم ال��ع��روب ،أم��س ،متأثرا ً بإصابته
برصاص جنود االحتالل ،الذين أطلقوا النار
عليه بحجة تنفيذ عملية طعن أول من أمس.
و ف��ي ال��س��ي��اق ،اقتحمت ق���وات االح��ت�لال
مخيم شعفاط شمال ال��ق��دس المحتلة ،كما
ج ّرفت في النقب أراضي تابع ًة لقرية العراقيب
الفلسطينية ،واعتدت على األهالي ومن بينهم
طفلتان ،فيما اعتقلت قاصرا ً يعاني مشاكل
صحي ًة بعد ضربه على مرأى من االهالي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1هضبة واسعة تغطي وسط فرنسا وجنوبها
2 .2وضع خلسة ،خفيف السعرات الحرارية ،أوتوماتيكيا ً
3 .3خالف يحزن ،كاتب ،ضجر
4 .4والية أميركية ،دولة إسالمية
5 .5يحصلون على
6 .6قلة النوم ،أعظم األبطال في أساطير اليونان والرومان
7 .7للنفي ،ماء العين (بالجمع) ،أكمل العمل
8 .8تنشقتا الشيء ،ند ّون ،شهر ميالدي
9 .9مرفأ في جنوب السويد ،مدينة بلجيكية
1010سرق ،غنج ،سند
1111أداة إحدى حواسي ،مخبز
1212خاصته ،للنداء ،مدينة إيطالية

1 .1من أسماء مدينة بعلبك
2 .2مرفأ مغربي على األطلسي ،مدينة فلسطينية
3 .3صديق ،ترتدي
4 .4يصران على األمر ،إستمر األمر ،للتفسير
5 .5نوتة موسيقية ،دخل فجأة ،حبنا
6 .6دولة أفريقية ،خاصتي
7 .7برز ،خوفكما الشديد
8 .8وكالة أنباء عربية ،تأنسا
9 .9سباق سيارات ،عاصمة أفغانستان ،إله
1010عائلة ،ذهبت من مكان إلى آخر ،يقترب من
1111عاصمة أميركية ،يرفض
1212البشر ،شهر مصري

Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز
من اخرا بول فيغ .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ� ��راج جون
م ت� �ش ��و .م� ��دة ال� �ع���رض 129
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
س�ت��ان�ت��ون وان �غ��وس ماكالين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  103دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م� ��دة ال� �ع���رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،572139846 ،413768529
،957812463 ،869254371
،184396257 ،236547918
،341975682 ،725683194
698421735

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ن��ورم��ا اب���ي ح��س��ان ) 2
بعبدات ،اري  ) 3رداع ،راس ،دار
 ) 4نيبال ،يال  ) 5سا ،عربكير،
دن  ) 6كسالن ،باناما  ) 7اب،

مينيسوتا  ) 8ان ،نجرف ،امل 9
) انتقام ،وي��ن  ) 10فيات ،لينا،
بن  ) 11سا ،اسهر ،ماال  ) 12بلد،
مارس.
عموديا:
 ) 1نبراسكا ،افسر  ) 2وعد،

اسبانيا  ) 3رب��ان ،نتأ  ) 4مدعي
عام ،قتال  ) 5اا ،برنينا ،سد ) 6
اتراب ،نجمله  ) 7الكبير ،يرم ) 8
يأس ،ياسفون  ) 9حر ،يرنو ،يأمر
 ) 10سيدا ،اتان ،اس  ) 11الدمام،
بل  ) 12نور ،نا ،لبنان.

 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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بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال �ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس،
سينمال).

