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«جويش كرونيكل» :نتنياهو اقترب من قبول حدود 1967
واصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،أمس ،إطالق
إشارات إلى احتمال استئناف املفاوضات وفق حدود عام ،1967
فيما أكد العرب القرار الفلسطيني بالذهاب إلى األمم املتحدة
أش� � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «ج ��وي ��ش ك��رون �ي �ك��ل»
البريطانية ،أمس ،إلى أن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو اقترب من
قبول خطة دولية إلقامة دولتني استنادًا
إل��ى ح��دود ع��ام  .1967ونقلت الصحيفة
الصادرة من لندن عن مصادر في مكتب
نتنياهو قولها إن الحكومة اإلسرئيلية
«تعمل مع اإلدارة األميركية على إيجاد
سبل إلعادة إطالق مباحثات السالم مع
السلطة الفلسطينية من أج��ل درء خطة
فلسطينية ت��رم��ي إل ��ى ح�ش��د االع �ت��راف
ب��دول��ة فلسطينية مستقلة ف��ي اجتماع
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ف��ي
نيويورك الشهر املقبل».
ورأت ال �ص �ح �ي �ف ��ة أن ال� �ص� �ي� �غ ��ة ال �ت��ي
ع��رض�ه��ا نتنياهو ع�ل��ى االج�ت�م��اع ال��ذي
عقدته اللجنة الرباعية لعملية السالم
ف � ��ي ال � � �ش � ��رق األوس � � � � ��ط ف � ��ي ن � �ي� ��وي� ��ورك
أخ �ي �رًاُ ،رف�ض��ت بسبب اع �ت��راض روسيا
واالت � �ح� ��اد األوروب� � � ��ي ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ج�ع��ل
الفلسطينيني يقبلون بالهوية اليهودية
إلس � ��رائ� � �ي � ��ل .وك� �ش� �ف ��ت أن «م � �ح� ��ادث� ��ات
س��ري��ة ج��رت ف��ي األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة بني

مسؤولني فلسطينيني بارزين والرئيس
اإلس��رائ �ي �ل��ي ش �ي �م��ون ب �ي��ري��ز ،ل�ك�ن�ه��ا لم
تنجح ف��ي إح ��داث اخ �ت��راق ع�ل��ى صعيد
العملية السلمية».
وق � � ��ال � � ��ت ال � �ص � �ح � �ي � �ف ��ة إن امل� � �ح � ��ادث � ��ات
ال�س��ري��ة ج��رت بمصادقة رئ�ي��س ال ��وزراء

على عضوية دول��ة فلسطني الكاملة في
املنظومة الدولية.
وأق � � � ��رت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ،ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا ف��ي
الدوحة أول من أمس ،تقديم الدعم املالي
ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ف�ل �س �ط �ي�ن �ي��ة وك ��ذل ��ك ت��وف�ي��ر
ال�غ�ط��اء ال�س�ي��اس��ي لتحركاتها ال�ه��ادف��ة
إل� ��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى االع � �ت� ��راف ال��دول��ي
وال�ع�ض��وي��ة الكاملة ل��دول��ة فلسطني في
األم � ��م امل� �ت� �ح ��دة ،ح �س��ب م ��ا ذك� ��ر م �ص��در
فلسطيني.
وك��ان��ت ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت ب��رئ��اس��ة خالد
بن محمد العطية وزي��ر الدولة للتعاون
ال� � ��دول� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��ري ،وم� � �ش � ��ارك � ��ة ك �ب �ي��ر
املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات،
وممثلني عن السعودية ومصر ،واألردن
واملغرب ولبنان ،إضافة إلى األمني العام
ل�ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ن�ب�ي��ل ال�ع��رب��ي،
الذي ّ
تحدث عن تأييد واسع في مختلف
دول العالم للتوجه نحو األم��م املتحدة.
ونقلت وكالة األن�ب��اء القطرية «قنا» عن
العربي قوله إن «هناك مؤشرات مشجعة
جدًا وإن هذا التوجه سيكلل بالنجاح».
وان�ت�ق��د «م��رح�ل��ة ال�ت�ف��اوض العقيم (م��ع
إس��رائ �ي��ل) ال �ت��ي اس �ت �م��رت س �ن��وات ع��دة
وال�ت��ي ت��ؤدي فقط إل��ى إض��اع��ة ال��وق��ت»،
ورأت أن «ال� �ل� �ج ��وء إل� ��ى م �ج �ل��س األم ��ن
واألم ��م امل�ت�ح��دة يمثل ال�ط��ري��ق الشرعي
الوحيد».
(األخبار ،يو بي آي)

اإلسرائيلي ،مشيرة الى أن اجتماعًا كان
م��ن امل�ق��رر أن يعقده األخ�ي��ر م��ع الرئيس
�ود ع�ب��اس ف��ي األردن
الفلسطيني م�ح�م� ُ
األس � �ب ��وع امل ��اض ��ي ،أل� �غ ��ي ف ��ي ال��دق��ائ��ق
األخيرة ً
بناء على طلبه.
ف��ي غضون ذل��ك ،أك��دت اللجنة املصغرة
املنبثقة عن لجنة متابعة مبادرة السالم
العربية قرار لجنة املتابعة األخير الذي
انعقد في الدوحة في  14يوليو (تموز)
امل��اض��ي بمشاركة ال��رئ�ي��س الفلسطيني
محمود عباس (أب��و م��ازن) التوجه إلى
األمم املتحدة في أيلول املقبل ،للحصول

فتى فلسطيني يواجه االحتالل بالحجارة في الضفة الغربية (جعفر أشتيه ـ أ ف ب)

استراحة
كلمات متقاطعة
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قال رئيس تحرير صحيفة
«الوسط» البحرينية منصور
الجمري (الصورة) ،الذي أجبر
على االستقالة وأقيمت ضده
دعاوى قضائية عقب احتجاجات
« 14شباط» ،أمس ،إن مجلس
إدارة الصحيفة ّ
صوت باملوافقة
على إعادته إلى منصبه .وقال
إنهم ناقشوا عدة قضايا ووصلوا
إلى العالقة بني الدولة والصحيفة،

ونظرًا إلى أن الشركة تواجه
بعض القرارات االستراتيجية،
فقد ّ
صوت مجلس اإلدارة
بالغالبية على إعادة تعيينه.
لكن رئيس مجلس اإلدارة ،فاروق
املؤيد ،الذي لم يكن حاضرًا أثناء
التصويت ،رأى أن التصويت باطل
وأن الجمعية العمومية للصحيفة
ستناقش القرار يوم األحد.
(رويترز)

ُ
باريس تدين االستيطان
في «هار حوما»
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أدانت وزارة الخارجية الفرنسية،
أمس ،الترخيص الذي منحته
حكومة االحتالل برئاسة بنيامني
نتنياهو لبناء  900وحدة سكنية
جديدة في مستوطنة «هار حوما»
بالقدس الشرقية .وقالت مساعدة
املتحدث كريستني فاج إن هذا
ّ
القرار «غير شرعي ويمثل عائقًا
أمام تحقيق السالم» .وأضافت
أنه «يسهم في النيل من إمكان
التوصل إلى حل تفاوضي من
ّ
شأنه أن يمكن إسرائيل وفلسطني
من العيش جنبًا إلى جنب في
سالم وأمان والقدس عاصمة
لدولتني» .ودعت إسرائيل إلى
«التراجع عن هذا القرار الذي
سيؤجج تطبيقه التوتر وسيزيد
في صعوبة استئناف املفاوضات
بني الطرفني».
(أ ف ب)

أفقيا

-1نقابي بولوني وزع�ي��م حركة التضامن ورئ�ي��س جمهورية سابق حصل على ج��ائ��زة نوبل
للسالم سنة  -2 – 1983جزيرة فرنسية من جزر األنتيل الصغرى عاصمتها فور دو فرانس –
غربي طنجة – خالف مر –  -4أتكلم بصوت ّ
ّ
خفي – سحقًا أو
 -3رأس في املغرب على األطلسي
دعاء عليك بالهالك –  -5ضمير متصل – في القميص – طائر أسود اللون –  -6شاعر أموي ّ
كون
مع األخطل والفرزدق املثلث األموي – نملك أو عندنا –  -7من أسماء القبر – ّ
أغير الشيء – -8
وكالة أنباء عربية – من أسماء القبر – عادى وخاصم –  -9صحراء في جنوب غربي أفغانستان
وشرقي إيران تنتشر فيها مستنقعات مالحة –  -10لقب أمراء البيت املالك سابقًا في النمسا

عموديًا

 -1أكبر مدن والية كاليفورنيا األميركية –  -2من األفاويه ّ
يطيب األكل – عكسها حواء باألجنبية
–  -3نوع من البطيخ – يتبادل الرسائل مع الخارج –  -4مطرب لبناني – خاصتك باألجنبية – -5
إسم قناة لفضائية لبنانية – السر مبعثرة –  -6تكلم بكالم ال طائل تحته – نوع من ّ
الحيات – -7
متشابهان – عاصمة عربية –  -8ملك أشوري ُعرف بقساوته – خاصم أشد الخصومة –  -9رئيس
آلهة أوغاريت رمزه الثور – أتحسر وأتوب –  -10لقب السيدة أم كلثوم

شروط اللعبة

مشاهير
1

أفقيا

 -1شارل ديغول –  -2عميق – سرداب –  -3بودلير – علي –  -4آر – قندر – و و –  -5نيس – فاسد – -6
ورد – نبالغ –  -7حنجور – تركي –  -8بنني –  -9شاور مبعثرة – حر – طن –  -10الفيتكونغ
ّ
 -1شعبان – حوش –  -2أموريون – را –  -3ريد – سرجبال –  -4لقلق – دون��وف –  -5ينف – ري –
ّ
 -6يسردان – نحت –  -7غر – رسبت – رك – ّ -8
ودع – داري –  -9اللو – لك – طن –  -10بيونغ يانغ

إعداد
نعوم
مسعود
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إسرائيل تنشر صواريخ
اعتراضية في عسقالن

حل الشبكة 899

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

منصور الجمري يعود
إلى منصبه في «الوسط»
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ديريكفابيوس
حل الشبكة الماضية :لوران

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي،
أمس ،نشر بطاريات صواريخ
اعتراضية جديدة في بلدة
عسقالن الساحلية .وقال إن
«إسرائيل ّردت بشن ضربات
جوية على أهداف في ّ
غزة
بعدما أطلق نشطاء صواريخ
«غراد» يومي األربعاء والخميس
املاضيني سقطت في عدة مناطق،
على مسافة نحو  40كيلومترًا
ُشمالي القطاع الساحلي».
وأصيب ثالثة مدنيني فلسطينيني
جراء الضربات الجوية في
الجزء الشمالي من قطاع غزة
فجر أمس ،اثنان منهم حالتهما
خطرة .وكان الطيران الحربي
اإلسرائيلي قد قصف أول من
أمس معسكرين للتدريب لحركة
«حماس» من دون إيقاع إصابات.
(رويترز)

