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فلسطين

«حماس» ترفض اإلفراج عن «أسرى إسرائيليين»
«تـ ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــراقـ ـي ــة» ،رافـ ــع
العيساوي ،وقريبه فالح العيساوي
نائب رئيس مجلس محافظة األنبار،
يجريان اتصاالت مع شيوخ عشائر
ً
ووجـ ـ ـه ـ ــاء فـ ــي ال ـف ـل ــوج ــة فـ ـض ــا عــن
ق ـيــادات بعثية لبحث كيفية إخ ــراج
«داع ـ ــش» وت ـج ـنـيــب املــدي ـن ــة ال ـق ـتــال.
وكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــدر أن ـ ــه يـ ـج ــري فـعـلـيــا
الحديث عــن تخصيص مـمــرات آمنة
لخروج املدنيني.
إن ـســان ـيــا ،حـ ــذرت امل ـفــوض ـيــة الـعـلـيــا
لحقوق االنـســان مــن تفاقم األوضــاع
اإلنسانية في مناطق الصراع ،وتزايد
االنتهاكات وارتكاب «داعش» لجرائم
اإلب ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة .ع ـض ــو الـلـجـنــة
ف ــاض ــل ال ـ ـغ ـ ــراوي أك ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن «داعـ ـ ــش ات ـخ ــذ إجـ ـ ـ ــراءات خــاصــة
ف ــي ال ـف ـلــوجــة الـ ـه ــدف م ـن ـهــا اإلب ـ ــادة
الجماعية املمنهجة للمدنيني الذين
يخالفون تعليماتهم».
وأشـ ــار ال ـغ ــراوي إل ــى ق ـيــام «داع ــش»
بتفخيخ كافة الجوامع واملآذن والدور
السكنية والطرق املؤدية إلى الفلوجة
وامل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة فـيـهــا بقصد
إيقاع أكبر الخسائر البشرية واملادية
فيها بقصد اإلب ــادة املمنهجة ،الفتًا
إلــى أن التنظيم اإلرهــابــي عمل على
االستهداف املباشر للعوائل والنساء
واألط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن اخ ـت ـط ـف ـهــم وط ـلــب
الفدية من ذويهم.
من جهته ،قال املتحدث باسم مجلس
م ـحــاف ـظــة األن ـ ـبـ ــار ،ع ـي ــد عـ ـم ــاش ،إن
«ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ـ ــش أطـ ـل ــق ل ـي ـل ــة أم ــس
(االث ـ ـ ـنـ ـ ــن) والـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـت ــي سـبـقـتـهــا
الــرصــاص على بعض الـعــوائــل التي
حــاولــت ال ـفــرار مــن املــديـنــة ،واحتجز
املدنيني في مدينة الفلوجة ،ومنعهم
من الخروج».

وصفت حركة «حماس» ،تصريحات
األمــن الـعــام لألمم املتحدة ،بــان كي
م ـ ــون ،ال ـت ــي دعـ ــا ف ـي ـهــا إلـ ــى اإلف ـ ــراج
عــن «أس ــرى إســرائـيـلـيــن» مفقودين
ف ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ب ــأن ـه ــا «مـ ـنـ ـح ــازة».
وقـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ب ــاس ــم
الحركة ،سامي أبــو زهــري ،أمــس ،إن
تصريحات بان «مثيرة لالشمئزاز».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أب ـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـ ـ ــري« :ب ـ ـ ـ ـ ــان ك ــي
مـ ــون م ـج ــرد أداة ل ـخ ــدم ــة امل ـصــالــح
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ...يـجــب عـلــى املجتمع
الــدولــي ،أن يعمل على إنـهــاء مأساة
س ـت ــة آالف فـلـسـطـيـنــي ف ــي س ـجــون
االح ـت ــال قـبــل الـحــديــث عــن الـجـنــود
اإلسرائيليني القتلة».
وتأتي دعــوة بان إلى «اتخاذ جميع
اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إلع ـ ــادة األس ــرى
اإلســرائ ـيـل ـيــن امل ـف ـقــوديــن ف ــي غ ــزة»،
بعدما طــالــب رئـيــس حكومة الـعــدو،
بنيامني نتنياهو ،املجتمع الدولي،
بــال ـض ـغــط ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــاس» ف ــي ه ــذا
الـ ـش ــأن .وكـ ــان ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
قـ ــد أع ـ ـلـ ــن فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
الجاري ،اختفاء إسرائيليني في غزة
الـعــام املــاضــي ،وهــو يتهم «حماس»

باحتجاز جثتي جنديني منذ الحرب
األخ ـي ــرة صـيــف ال ـع ــام امل ــاض ــي .لكن
ال ـح ــرك ــة ت ــرف ــض ال ـح ــدي ــث ع ــن ملف
األسـ ـ ــرى وامل ـف ـق ــودي ــن ،م ـش ـتــرطــة أن
تـ ـف ــرج إس ــرائـ ـي ــل ع ــن أسـ ـ ــرى صـفـقــة
«ش ــال ـي ــط» ال ــذي ــن أعـ ـ ــادت اعـتـقــالـهــم
مجددًا.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
موشيه يعالون ،قد قال أول من أمس،
إن «الحكومة اإلسرائيلية لــن تعقد
صـفـقــة ت ـب ــادل ل ــأس ــرى م ــع حـمــاس
مـقــابــل إفـ ــراج ال ـحــركــة ع ــن مــواطـنــن
إسرائيليني اثنني تحتجزهما».
وأضاف يعالون لإلذاعة اإلسرائيلية
الرسمية أن تل أبيب تطالب «حماس»
باإلفراج عن «املواطنني اإلسرائيليني
دون قـيــد أو شـ ــرط» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
االثنني اللذين يجري الحديث عنهما
«يعانيان اضطرابات نفسية ،وأنهما
دخ ــا ال ـق ـطــاع بـمـحــض إرادت ـه ـم ــا».
ً
وتـ ــابـ ــع ق ـ ــائ ـ ــا« :إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ح ــاول ــت
إط ـ ــاق س ـ ــراح مــواط ـن ـي ـهــا بــوســائــل
مختلفة ،في ظل تعتيم إعالمي».
وأشـ ــارت امل ـص ــادر اإلســرائـيـلـيــة إلــى
أن أحـ ـ ــد امل ـح ـت ـج ــزي ــن هـ ــو أبـ ــراهـ ــام

مانغيستو وهو إسرائيلي من أصل
إث ـيــوبــي م ــن س ـكــان مــديـنــة عسقالن
ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن غ ـ ـ ــزة ،ف ـي ـم ــا ذك ـ ـ ــرت أن
ال ـث ــان ــي م ــن بـ ــدو األراض ـ ـ ــي املـحـتـلــة

معلومات عن اإلسرائيليني املحتمل
وج ــوده ـم ــا ف ــي غ ــزة ب ـشــرط اإلفـ ــراج
ع ـ ــن أسـ ـ ـ ــرى ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرروا ضـ ـم ــن ص ـف ـقــة
شاليط عــام  2011وأع ــادت إسرائيل
اعتقالهم ،وعددهم سبعون.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ادع ـ ـ ـ ــت الـ ـقـ ـن ــاة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـثــان ـيــة أن «ح ـم ــاس»
نـ ـف ــذت خ ــدع ــة مـ ــع ج ـي ــش االحـ ـت ــال
فــي قضية منغستو .ووف ـقــا لتقرير
القناة ،فــإن مفاوضات غير مباشرة
ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن ت ـس ـل ــل مـنـغـسـتــو
إل ــى ال ـق ـطــاع ،طـلــب خــالـهــا الـجــانــب
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي تـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــه املـ ـ ــواطـ ـ ــن
اإلثـ ـي ــوب ــي والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـق ـض ـيــة
كطلب إنساني ،وقد «وافقت حماس
على ذلــك ،وتم االتفاق على أن يكون
التسليم عـلــى حــاجــز» بـيــت حــانــون
ش ـمــالــي ال ـق ـط ــاع .وأض ــاف ــت ال ـق ـنــاة:
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ــداع ج ـي ــش
االح ـ ـتـ ــال ،ف ـقــد ان ـت ـظــر ال ـج ـن ــود في
املمر على الحاجز ،ولكنهم فوجئوا
بأن ناشطني من حماس قد أحضروا
شـخـصــا آخـ ــر ،يـعـتـقــد أن ــه إري ـت ـيــري
وص ــل إل ــى ّغ ــزة عـبــر مـصــر ،ليرفض
الجنود تسلمه ويعيدوه إلى غزة».

الزهار« :حماس»
مستعدة لتقديم
معلومات عن
اإلسرائيليين بشروط

عــام  1948دون أن تكشف عن اسمه.
وزار نتنياهو الجمعة املاضية عائلة
مانغيستو.
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو امل ـك ـت ــب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـ ــ«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» م ـح ـم ــود
الــزهــار ،إن حركته مستعدة لتقديم
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ــاراتية
استهداف طائرات العدوان مصافي
عدن في البريقة ،ما أدى إلى اشتعال
ً
الـنـيــران فـيـهــا ،فـضــا عــن اسـتـهــداف
شــاحـنــات محملة بــالـخـضــروات في
املدينة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر مـكـتــب ه ــادي،
محمد علي م ــارم ،إن «ه ــذه العملية
أط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم ال ـس ـه ــم الــذه ـبــي
لـتـحــريــر ع ـ ــدن» ،مـضـيـفــا أن «ه ــادي
يتولى اإلشــراف مباشرة على تنفيذ
هــذه العملية من غرفة العمليات في
ال ــري ــاض» .وأوض ــح مـصــدر عسكري
ف ــي ع ــدن أن «قـ ــوات عـسـكــريــة يمنية
ُد ّربـ ــت أخ ـي ـرًا فــي الـسـعــوديــة تـشــارك
بقوة في القتال مع املقاومة الشعبية
ضــد ميليشيا الـحــوثــي وصــالــح في
منطقة العريش ومعسكر الصولبان
شمال مطار ع ــدن» .وأض ــاف املصدر
أن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات «ت ـم ـك ـنــت م ــن ط ــرد
الحوثيني من هذه املواقع ،كما أغلقت
الطريق املؤدي من الشيخ عثمان في
الغرب إلى مطار عدن ملنع وصول أي
إم ــدادات عسكرية ،وتــم تطهير خور
مكسر» ،إضــافــة إلــى سيطرتهم على
ح ــي ال ـصــول ـبــان الـ ــذي ي ـقــع ف ـيــه مقر
القوات الخاصة .من جهة أخرىّ ،أدت
الغارات الجوية لطائرات العدوان ،يوم
أمــس ،إلى مقتل  26شخصًا وإصابة
أكثر من  55آخرين ،وذلك باستهداف
أحـيــاء سكنية فــي العاصمة صنعاء
وم ـح ــاف ـظ ـت ــي صـ ـع ــدة وحـ ـج ــة .وف ــي
محافظة ع ـمــران ،اسـتـهــدف ال ـعــدوان
م ـص ـن ــع اس ـم ـن ــت ع ـ ـمـ ــران بـ ـع ــدد مــن
الـ ـ ـغ ـ ــارات ،أدت الـ ــى ت ــدم ـي ــر املـصـنــع
بشكل كلي ،فيما استهدفت  12غارة
شاحنة محملة بالدقيق.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

أفقيا
 -1قصة مــن كتاب األرواح املـتـمــردة لجبران خليل جـبــران –  -2مدينة سويسرية – مكان
ُيحتمى بــه أثـنــاء ال ـغــارات الـجـ ّ
ـويــة –  -3تنهمر مــن الـعـيــون – شـعــار للجيش اللبناني –
 -4مدينة إيــرانـيــة – مــن املـكـســرات –  -5خــاف خشبي – راقـصــة مصرية –  -6مــن أسماء
الـبـحــر – لـيــث ورئ ـب ــال – ك ــام أو كــل لـفــظ –  -7نـهــر أوروبـ ــي يـمــر عـبــر ســويـســرا وفــرنـســا
وأملــانـيــا وهــولـنــدا ُ
ويعتبر أهــم وأط ــول األنـهــار فــي الـقــارة األوروب ـيــة – إحـســان – خاصته
وملكه –  -8امل ــوت وال ـهــاك – رتــل مــن الـسـيــارات –  -9شــاي باألجنبية – مدينة سياحية
بـلـغــاريــة عـلــى الـبـحــر األسـ ــود –  -10م ـع ــروف بــالـحـجــر ال ـشــديــد الـ ــذي ُي ـق ــدح ب ــه أو حجر
النار

عموديًا

 -1شاعر لبناني راحل كان ُيعرف بشاعر القطرين –  -2للتمني – أشغال –  -3يبتلع اللقمة
أو الطعام – يعترض على القرار –  -4عاتب الشخص – مدينة فرنسية –  -5من آلهة الفراعنة
كــان حــارس املوتى ولــه رأس إبــن آوى –  -6حــرف جر – من الحيوانات – من األزهــار – -7
في القميص – متشابهان – ُيطلق من األسلحة الحربية –  -8األخ – ُيستخرج من بعض
الـحـيــوانــات ُ
ويـعـمــل منه ألبسة –  -9ضــوء الـصـبــاح – خشبة الـحــائــك – ضمير متصل –
 -10اإلســم الحركي لجاسوس مصري عمل داخــل إسرائيل مدة طويلة لصالح املخابرات
املصرية ّ
وتم بث مسلسل تلفزيوني ناجح عن حياته

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1موز – النصيب –  -2أطلس – ربو –  -3راحيل – سيرك –  -4ف ف – شعر –  -5آلة – أحد – ّ
أح –
ّ
 -6لب – الناطور –  -7تاتشر – نف –  -8يسر – ود – لوم –  -9بنكوك –  -10وليم الفاتح

عموديًا

 -2مارشال تيتو –  -2وطأ – لباس –  -3زلحفة – ّ
تربي –  -4سيف – أش – ّ
نم –  -5الروكا – -6
لو – شحن – دول –  -7سعدان – كف –  -8صرير – طفل – ّ -9
يبر – أو – وقت –  -10بوكو حرام

حل الشبكة 2046

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

2047
8
7

9

10

11

رسام فرنسي ( )1770-1703من رواد فن الروكوكو اي فن التزيني الداخلي الذي
ظهر في القرن الثامن عشر واختفى بعد الثورة الفرنسية .من تحفه الفنية لوحة
« زينة فينوس»  = 8+3+6+2+7+5+4طبقة صوت النساء العالي ■ 3+6+7+8+9
= موسيقي بولندي ■  = 11+10+1+4جاهل ووقح

حل الشبكة الماضية :زياد الرفاعي

