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تتمات  /ت�سلية
�أوباما يمنح تون�س و�ضع الحليف

عبا�س يدعو ( ...تتمة �ص)9

وأكد رفضه أية حلول انتقالية أو ما يسمى بالدولة ذات الحدود الموقتة
قائالً« :نرفض الدولة ذات الحدود الموقتة ألنها تقسم األرض والشعب والوطن،
ونأمل في كل من يعمل على إحيائه بأن يتوقف عن ذلك».
ودعا عباس المجتمع الدولي للعمل مجددا ً وفق المعايير الدولية وفي إطار
سقف زمني محدد إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» بالتنسيق مع لجنة المتابعة
العربية.
وجدد تأكيده على خيار السالم العادل والشامل ،وحل الدولتين ،وقيام دولة
فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،وحل جميع قضايا الوضع
النهائي بما فيها قضية الالجئين واألسرى وفق قرارات الشرعية الدولية.
على صعيد آخر ،استعرض عباس العالقة مع األردن قائالً« :إن طبيعة
العالقات األخوية واالقتصادية التي تربط البلدين تشكل أرضية خصبة للتعاون
في السياحة الدينية والطاقة والصحة والتعاون في المجال المصرفي».
مضيفاً« :لدينا الثقة بأن العالقات االقتصادية بين البلدين ستشهد تطورا ً
أكبر في المستقبل عند زوال االحتالل ونيل دولة فلسطين حريتها واستقاللها».

الملك الأردني ( ...تتمة �ص)9
الشمالية والشرقية ،مضيفا ً أنه «يوجد أيضا ً النازحون السوريون على الجهة
األخرى من حدودنا مع سورية وهي منطقة آمنة ومستقرة إلى حد ما ،وأعتقد أن
على الجميع البدء بالنظر في كيفية جعل هذا الجزء من جنوب سورية منطقة
أكثر مالءمة لحياة طبيعية».

أكد الرئيس األميركي باراك أوباما ،عزمه منح تونس
وض��ع حليف رئيسي للواليات المتحدة خ��ارج حلف
األطلسي»الناتو».
وأش��اد أوباما خالل لقاء عقده مع الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي في واشنطن بالتقدم الديمقراطي
في البالد بعد الثورة في عام .2011
كما بحث في اجتماع مع السبسي األوضاع في ليبيا
والمنطقة قائالً« :إن الواليات المتحدة ستقدم مساعدة
ف��ي وق��ت قريب لتتيح لتونس استكمال االص�لاح��ات
االقتصادية».
من جهته ،أشار السبسي إلى أنه تم االتفاق مع الجانب
األميركي على التصدي لظاهرة اإلرهاب في تونس .وقال
إن اإلرهاب منتشر في مختلف أنحاء العالم بخاصة في
الجارة ليبيا التي تفتقر لمعايير الدولة ،وفق تعبيره.

ثوب عبد النا�صر ( ...تتمة �ص)9

كما أكد الرئيس التونسي التزامه بخلق مناخ جديد
لالستثمار في تونس بما في ذلك االستثمار الخارجي
والداخلي.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،وق��ع��ت ت��ون��س ،م��ذك��رة تفاهم
م��ع ال��والي��ات المتحدة األم��ي��رك��ي��ة لتأطير العالقات
االستراتيجية بين البلدين.
من جهة أخرى ،قالت الخارجية التونسية ،أمس ،إنه
قد تم اإلفراج عن  102من المواطنين التونسيين الذين
احتجزتهم قوات «فجر ليبيا» بطرابلس منذ عدة أيام.
وأكد المكتب اإلعالمي لوزارة الخارجية التونسية ،أن
 102من الموقوفين تم إطالق سراحهم ،مشيرا ً إلى أن
السلطات التونسية ال تعرف بالتحديد عدد الموقوفين،
في حين صرح القنصل التونسي في العاصمة الليبية
طرابلس ،إبراهيم رزقي ،أن عدد المحتجزين .172

القوات الكولومبية تقتل  18متمرد ًا
من جماعة «فارك»
قتل الجيش الكولومبي  18مسلحا ً على األقل من القوات
المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» خالل عملية وصفت
بأنها من أعنف المواجهات منذ محادثات السالم قبل عامين.
وأفاد الجيش الكولومبي بأن غارة جوية تلتها مواجهات
برية مسلحة استهدفت منطقة كوكا ،على ساحل المحيط
الهادي ،معقل جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية
المتمردة «فارك» ،وتشتهر هذه المنطقة بتجارة المخدرات.
وصرح ضابط في الجيش الكولومبي أن الهجوم أدى
إلى اندالع قتال لقي فيه  18متمردا ً مصرعهم ،ولم يتحدث

الضابط عن أي خسائر في صفوف القوات الكولومبية.
وجاء هذا الهجوم ردا ً على انتهاك «فارك» لوقف إطالق
النار األحادي الجانب من طرف الجيش الكولومبي ،وتنفيذها
عملية في الـ 15من نيسان الماضي راح ضحيتها  11جنديا ً
كولومبياً.
يذكر أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة
بدأت مفاوضات نهاية عام  2012مع حكومة الرئيس خوان
مانويل سانتوس إلنهاء حرب دامت خمسة عقود وأودت
بحياة أكثر من  220ألف شخص.

تفجير �إرهابي ( ...تتمة �ص)9
حجة ودمروا عددا ً من آلياته العسكرية ،فيما
شوهد هروب جماعي من الموقع في صفوف
الجنود السعوديين.
وتكمن األهمية االستراتيجية لهذا الموقع
كونه يشرف على مختلف النقاط ،وكانت
ق��وات العدوان السعودي تفرض من خالله
سيطرة نارية على منطقة المدافن التابعة
لمحافظة حجة وال��خ��ط ال��ع��ام ،كما كانت
تمارس من خالله االع��ت��دءات اليومية على
المواطنين وتطلق منه الصواريخ والقذائف
مستهدفة منازل وممتلكات المواطنين.
وب��ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ه���ذا ال��م��وق��ع ت��ك��ون
اللجان والجيش قد فرضوا سيطرة نارية
على مختلف المواقع العسكرية السعودية
وأب��رزه��ا ج�لاح والمسحية ،كما أن موقع
المعزاب قريب من جبل جحفان االستراتيجي.
الجدير بالذكر أن ه��ذا اإلن��ج��از ج��اء رغم
القصف المكثف لطائرات األباتشي على رغم
التحصينات العسكرية السعودية ،ويأتي
أيضا ً بعد السيطرة في وقت سابق على برج
الرديف العسكري السعودي االستراتيجي.
كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من
السيطرة على منطقة خمر االستراتيجية
ومواصلة التقدم باتجاه منطقة الصعيد في
شبوة ،بعد قتل واعتقال العشرات من عناصر

تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،فيما ط َهّر الجيش
اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية جبل ال��ع��روس
وكامل جبل صبر االستراتيجيين في تعز من
عناصر التنظيم وميليشيا اإلصالح.
وقصف الجيش اليمني مقر قيادة حرس
ال��ح��دود ال��س��ع��ودي ف��ي ظ��ه��ران ،وع���ددا ً من
المواقع العسكرية السعودية ف��ي منطقة
علب الحدودية بعشرات القذائف المدفعية.
وأصاب القصف معسكر عين الحارة والجرباء
في جيزان.
وأف��ادت مصادر يمنية عن مقتل ضابطين
سعوديين وتدمير آليتين عسكريتين في موقع
ثعبان الواقع بين منطقتي طخية وعلب ،وعن
فرار جنود الجيش السعودي من موقع بربران
في نجران بعد تدمير أبناء القبائل اليمنية
آليتين عسكريتين للجيش السعودي.
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية
في حديث لقناة «المسيرة» اليمنية ان ما
حصل اليوم على الحدود السعودية هو جزء
من الرد وعليهم أن ينتظروا المزيد.

المدنيين في المناطق السكنية ،حيث شنت
الطائرات سلسلة غارات على مناطق ضبوة
وريمة حميد جنوب العاصمة صنعاء ،فيما
تعرضت مناطق أرحب وخشم البكرة في بني
ال��ح��ارث وشبكة االت��ص��االت في جبل ضين
بالعاصمة إلى غارات عشوائية.
وأطلق جيش العدوان السعودي خمسة
ص���واري���خ ع��ل��ى م��دي��ري��ة س��اق��ي��ن ،ومنبه
الحدودية في صعدة .يأتي ذلك بعد سلسلة
غ���ارات سعودية استهدفت شمال صنعاء
وطاولت مواقع قرب مطار العاصمة.
سياسياً ،رحبت منظمات حقوقية عدة
ومنظمات المجتمع المدني بإعالن االمين
العام لألمم المتحدة ب��ان كي م��ون انطالق
مؤتمر جنيف في  28أيار الجاري برعاية االمم
المتحدة ومشاركة جميع المكونات اليمنية
بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل بقيادة
يمنية.
وأك��دت رابطة المعونة لحقوق اإلنسان
والهجرة ومؤسسة البيت القانوني «سياق»
وائتالف منظمات المجتمع المدني اليمني
«شركاء» في بيان مشترك صدر عنها اليوم
دعمها المطلق لجهود االمم المتحدة ومبعوثها
الجديد لليمن اسماعيل ول��د الشيخ إلع��ادة
احياء ورع��اي��ة ال��ح��وار السياسي الحقيقي

مواصلة السعودي

هذه اإلنجازات اليمنية ،والتقدم باتجاه
المواقع السعودية ،تأتي ردا ً على مواصلة
ط��ائ��رات ال��ع��دوان السعودي غاراتها على

وال��ش��ام��ل بين ال��ف��رق��اء اليمنيين بحيادية
ومهنية.
وأب��دت ه��ذه المنظمات استعدادها التام
ل�لإس��ه��ام ف��ي ان��ج��اح ال��م��ش��اورات األممية
للوصول الى تسوية سياسية تشارك فيها
جميع األط����راف بحسن ن��ي��ة ،معتبرة ان
ذل��ك يشكل الطريقة المثلى لتجاوز االزم��ة
السياسية من حيث انتهت المشاورات التي
أشرف عليها المبعوث األممي السابق بنعمر
في صنعاء .
وطالبت جميع المكونات والقوی السياسية
اليمنية الموافقة علی الدعوة لحضور هذا
الحوار بحسن نية ومن دون تردد إلنقاذ اليمن،
مؤكدة أن أي قوی سياسية سترفض الحضور
لهذا الحوار ستعتبر معرقالً أساسيا ً للسالم
في اليمن وقرارات الشرعية الدولية ومشاركا ً
في جرائم العدوان واإلب��ادة الجماعية ضد
الشعب اليمني.
ورح��ب��ت بريطانيا ب��إع�لان األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة بان كي مون عقد مؤتمر لجميع
األطراف اليمنية في جنيف ،معتبرة أن الوضع
اإلنساني في اليمن ال يزال «سيئاً» ،داعية كافة
األطراف السياسية اليمنية إلى المشاركة في
تلك المشاورات واالنخراط فيها بنوايا حسنة
ٍ
شروط مسبقة.
ومن دون فرض أيِّ

توجه �أردني ( ...تتمة �ص)9
العشائري ،ومعدالت الجريمة وتهريب وتجارة
واستخدام المخدرات والسالح وتجارة البشر.
إن حل العديد من القضايا األردنية المحلية
على صعد االقتصاد والعمالة والمعيشة واألمن
االجتماعي يتوقف على م��دى استقرار اإلقليم
وبخاصة في سورية والعراق ،وهذا االستقرار
ال يمكن تحقيقه في ظل التدخالت الخارجية
في اإلقليم وتمويل اإلره��اب وتدريب وتسليح
اإلره��اب��ي��ي��ن تحت مسمى مقاومته وتصدير
المزيد م��ن ال��س�لاح واإلره��اب��ي��ي��ن عبر المنافذ
غير الشرعية إليه ،ونشر الكراهية والطائفية
والتعصب المذهبي واألف��ك��ار التكفيرية عبر

ال ب��د م��ن أن رح��ي��ل وزي���ر الداخلية حسين
المجالي امتص نوعا ً من احتقان مدينة معان،
�اف وال يمثل حالً ناجعا ً نهائيا ً
لكن ذلك غير ك� ٍ
لكل القضايا سواء المطروحة من قبل الحكومات
المتعاقبة أو من قبل األهالي ،ما يستوجب إحالل
رؤى ناضجة وحكيمة تعالج جذور القضايا ال
أعراضها ،ونعتقد أن تحقيق ذلك غير ممكن عبر
الحكومة الراهنة ،حكومة تراجع في ظلها الوضع
االقتصادي ال��ع��ام ،وازدادت معدالت البطالة
والمديونية كما تراجع في عهدها األمن المجتمعي
وإزداد العنف الجامعي الطالبي وتجاه الهيئات
التدريسية ورؤس��اء الجامعات وكذلك العنف

مؤسسات رأس المال العالمي ،وه��ي ق��رارات
غير حكيمة ال تصيب فحسب الطبقتين الدنيا
والمتوسطة ب��األذى وإنما ايضا ً مراكز االنتاج
الصناعي وال��زراع��ي ،وت��خ��دم فقط المصارف
والفنادق الكبرى وشركات التأمين.
كما يعني ما سبق أن النية متجهة لتمرير
قضايا خارجية كتدريب عشائر س��وري��ة في
األردن ،وتصعيد التدخل في اليمن ،والمشاركة
في الحلف العسكري األميركي في المنطقة ،في
معزل عن التنسيق مع الجيوش العربية ودولها
المستهدفة في كل من سورية والعراق ومصر
واليمن.

وسائل اإلعالم واإلشاعات ،كما لن يستقر اإلقليم
من دون التنسيق مع الجيوش العربية ،بعيدا ً عن
الحليفين األميركي والسعودي.
وباستقرار اإلقليم تتراجع مقدمات األزم��ة
في األردن ،وتتقدم العالقات مع كل من سورية
والعراق وإيران ،فضالً عن روسيا والصين ودول
البريكس واميركا الالتينية ،ويتيح ذلك لألردن
استعادة قراره المستقل ،السياسي واالقتصادي
والثقافي ،وبالتالي عدم الرضوخ للقرار األميركي،
ال��ذي مهما قدم من مساعدات ودع��م لن يعادل
الخسائرالكبيرة المترتبة على األردن ،في مقابل
تنفيذ رغائبه التدميرية.

التناقض الثانوي مع األميركي بهذا الخصوص لألبد.
4ـ استغالل إعالم البترو -دوالر للدور اإليراني
ف��ي دع��م ال��دول��ة السورية والعراقية وح��زب الله،
ودعم أنصار الله والجيش اليمني ،لتعمية المواقف،
واستخدام اللغة القومية في غير موقعها ،ليصبح
تحالفا ً يض ّم باكستان والسنغال تحالفا ً «قوميا ً
عربياً» ضد القومية الفارسية! وينسى هؤالء أن ما
ميز القومية في سياقها الناصري (عن قومية البعث
العراقي مثاالً) هو النظر االستراتيجي «للقوميات»
الكردية واألمازيغية كشركاء في مظلومية صنعها
االستعمار ،وحلفاء محتملون في سياق االستقالة
عن الهيمنة واألحالف! ومن هنا كان العون الناصري
للحركات الوطنية والتحررية والمعارضة في تلك
القوميات ،ومنها المعونة المالية التي قدمها عبد
الناصر لإلمام الخميني ،والتي استغلها الشاه في
خطاب علني لوصف الخميني بالمتمول من عبد
الناصر عدو القومية الفارسية!!
نعم ،أنا كقومي أقر بوجود المنافسة بين ثالث
قوميات في هذه المنطقة من العالم ،العربي والتركي
والفارسي ،ولكني ألوم االنسحاب العربي من فضاء
المواجهة وقضية العرب المحورية في فلسطين قبل
أن ألوم التوغل اإليراني! وال أترك التركي المتماهي
مع األميركي والصهيوني ألمسك بتالبيب اإليراني
المتناقض معهما.
5ـ الحديث ح��ول تحالف عربي ض��د اإلره��اب
التكفيري ،وهذا عنوان جيد لكنه يخلو من المضمون،
فأي «تحالف عربي» ال يضم سورية إلى جوار مصر
لن يكون تحالفا ً وال عروبياً! وال يمكن أن تحل ممالك
الخليج فاقدة الهوية واالنتماء ،والتي وقفت دائما ً
حجر عثرة ضد مشاريع الوحدة العربية ،محل سورية
قلب العروبة النابض ،وعقلها الملهم.
تلك هي «أسباب الضباب» ،والتي قد تعمي األبصار
لو غابت البصائر ،ه��ذا لو استبعدنا طبعا ً حاالت
«المؤلفة جيوبهم» بأموال البترو  -دوالر ومنافعه،
وتلميع إعالمه .وهي في النهاية كما قلنا ،قد تفسر
لكنها ال تبرر ،وقد تأول لكنها ال تجمل! فالجياد العربية
األصيلة ال تفقد وجهتها وإن حل الظالم ،وال تطرب إال
للرصاص المقاوم ،وال تصهل إال في برية الغضب!

سقطوا في براثن الرجعية العربية ،وتعثروا في ذيول
عباءات البترو -دوالر ،قد فهموا شيئا ً عن الفكرة
والتجربة الناصرية وغابت عنهم أشياء ،ونظروا إلى
جوانب من تاريخها العريض العميق ،وعميت عنهم
جوانب أكبر ،وذلك لواحد أو أكثر من األسباب التالية:
1ـ موقف السعودية والخليج (عدا قطر) ،والمؤيد
ل��س��ق��وط «اإلخ�����وان المسلمين» ف��ي م��ص��ر! نعم،
«اإلخ���وان» هم العدو األول في مصر لتجربة جمال
عبد الناصر ،لكنه عاداهم لخطرهم على فكرة الوطنية
وم��ش��روع القومية ،وانحيازهم ال��دائ��م للخيارات
الرجعية في الفكر السياسي واالق��ت��ص��ادي ،بينما
عاداهم ملوك الخليج لخطرهم على العروش .وال مانع
لدي من استغالل العداء المشترك ألسباب مختلفة،
على أن يبقى هذا في إطار التكتيك المرحلي وقتها ،وال
يشوش فكرنا االستراتيجي كما أراه قد حدث اآلن!
2ـ استدعاء عالقة التحالف التي قامت بين عبد
الناصر والسعودية في مطلع الخمسينات ضد حلف
بغداد ،واألطماع التركية ،وإسقاط ذاك التحالف القديم
على الواقع العربي الراهن! وقد فاتهم أن الحليف
الثالث في ذياك المشروع كانت سورية! وأن التحالف
انهار عمليا ً عندما وصل التقارب المصري  -السوري
الى مرحلة الوحدة ،وفاتهم أن مؤامرة السعودية وقطر
ومن لف لفهما اليوم على الدولة السورية والجيش
العربي السوري يشطب أي فكرة للتقارب فضالً عن
التحالف!
في مطلع الخمسينات لم تكن مؤامرة «سعود األول»
قديما ً على الوحدة المصرية  -السورية قد وقعت،
وال كانت مؤامرة «سعود الثاني» حديثا ً على الدولة
السورية قد حلت! فال مجال إلعادة بناء جسور جرفتها
سيول الدم ولم تجر تحتها المياه وحسب!
3ـ استدعاء مصالحة «عبد الناصر» مع «فيصل»
بعد نكسة  ،1967وكنت أقبل ه��ذا االس��ت��دع��اء ،لو
أدى التقارب مع السعودي لرد عقله إليه ،ونفضه
يده من تحالفه مع األميركي ،ونائبه التركي ،وذراعه
الصهيوني ،وأصابعه التكفيرية! في سبيل توحيد
طاقات األم��ة في معركتها المصيرية الراهنة! لكن
التجربة أثبتت أن السعودي يوغل في غيّه ،ويتورط
في حلفه .وعلى النقيض ،فقد انتهى الخالف الموقت مع
القطري بسبب ملف «اإلخوان» ،ووصل لسدة السلطة
في المملكة من يتماهى موقفه مع القطري ،وطوي ملف

إياد حرفوش

العالقات مع «�إ�سرائيل ( ...تتمة �ص)9
فتركيا هي أكبر مستورد لألسلحة «اإلسرائيلية»
في العالم .أي انها تضمن تشغيل مصانع السالح
الصهيوني ،وه��ذا ما أكدته صحيفة «هاآرتس» في
تقرير لها حيث ذكرت فيه ان تركيا من ضمن الدول
التي تشتري االسلحة من الشركات «اإلسرائيلية»،
وأضافت الصحيفة ان معظم صفقات السالح التي
تتبعها شركات تصنيع السالح «اإلسرائيلية» تبرم
بسرية تامة وتتكتم «إسرائيل» على عمالئها ،وأشارت
الصحيفة ال��ى ان��ه وفقا ً للتقرير البريطاني للفترة
من  2008الى  2012تم تعيين قائمة العمالء الذين
يشترون اسلحة «إسرائيلية» ومن بينهم تركيا.
فالحكومة التركية التي تتبع سياسة المرواغة
وتحاول إظهار نفسها بأنها معادية لـ «إسرائيل» وضد
حروبها على غزة ،لم تخفض من اتفاقاتها العسكرية
مع الكيان الصهيوني بل على العكس استمرت في
منحها المجال الجوي والبحري للمناورات والتدريب
وفتح قواعدها العسكرية لتستعملها المقاتالت
«االسرائيلية» ،فمن خ�لال سياسة المراوغة التي
يتبعها الحزب الحاكم بتركيا يوجه المتابعون سؤال
إلى حزب العدالة والتنمية الذي يسعى الى البحث عن
اصوات الناخبين االتراك وعن حلفاء عرب يثقون في
النوايا التركية هل يمكن وقف ضخ األم��وال التركية
في ماكينة السالح «اإلسرائيلية» التي تقتل الشعب
الفلسطيني في غزة ام ان انقرة تكتفي بإرسال سفن
مساعدة للمحاصرين وللقتلى والمصابين الذين
قصفتهم الطائرات «اإلسرائيلية» ،وتجلى ذلك من
خالل سفينة مرمرة التي قادت اسطول الحرية الذي
يقل نحو  650متضامنا ً من اكثر من أربعين دولة وعلى
متنها نحو عشرة آالف طن من المساعدات االنسانية
الموجهة لسكان غ��زة ،والتي انطلقت في  28أيار
 2010من ميناء انطاليا ،وقامت قوات تابعة للبحرية
«اإلسرائيلية» ف��ي  31أي��ار ع��ام  2010باالعتداء
على كبرى سفن القافلة والتي تحمل  581متضامنا ً
معظمهم من االتراك ،وبعد تلك الحادثة اعلن اردوغان
انه لن يعيد العالقات مع «إسرائيل» ابدا ً إال بعد ان
يرفع الحظر عن قطاع غزة وطالبت الحكومة التركية
بالتعويض عن الضحايا واالعتذار من الشعب التركي،
وفي  22آذار عام  2012جاء االعتذار «اإلسرائيلي»

بوساطة أميركية وقبل أردوغان االعتذار باسم الشعب
التركي لتعود العالقات الى سابق عهدها ،وأكد ذلك
رئيس الوزراء التركي في حديث لشاشة «بي بي سي»
االميركية عندما قال انه تم االتفاق على حل جميع
القضايا العالقة بين «إسرائيل» وتركيا وان البلدين
في طريقمها الى التطبيع الكامل لعالقاتهما.
فالمتابع للعالقة التركية « -اإلسرائيلية» يؤكد انه
ليس هناك أي عداء بين حزب العدالة والتنمية وتل
ابيب وكل ما قام به اردوغ��ان في مسرحياته كانت
تتمحور حول غزة والقضية الفلسطينية كان يهدف
فيها للظهور بمظهر من يناهض الكيان «اإلسرائيلي»
فقط ال غير ،واآلن يحاول داوود أوغلو رئيس الحزب
الحاكم اتباع السياسة والتصريحات نفسها التي
تتغير وتتبدل حسب مصالحه الحزبية ،وبما ان
القضية الفلسطيينة تعد من المواد االساسية في
الحرب الدعائية التي تسبق االنتخابات التركية
بسبب التعاطف التركي الكبير مع الشعب الفلسطيني
جاءت تصريحات أوغلو التي يعلن فيها عن مقاطعة
«إسرائيل» وان بالده ال يمكن ان تكون حليفة او صديقة
لمن دنسوا المسجد االقصى .فمن السذاجة ان يتجاهل
البعض كل التاريخ الطويل من التحالف االستيراتيجي
بين «إسرائيل» وتركيا وان يصدق تلك التصريحات،
فكيف سيقاطع ال��ح��زب الحاكم «إس��رائ��ي��ل» التي
تربطهما مصالح استراتيجية ويسعيان معا ً الى دعم
الجماعات االرهابية المتمثلة بـ«النصرة» و«داعش»
لنشر الفوضى في بلدان المنطقة.

وفي ظل الحمالت االنتخابية لحزب العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ال� ��ذي ي�س�ع��ى ال ��ى ت�ح�س�ي��ن وضعه
المتدهور ام��ام المعارضة التي تتهمه بإبقاء
التعاون العسكري مع «إسرائيل» تلك االتهمات
ال�ت��ي لها وق��ع كبير ف��ي ال �ش��ارع التركي يبقى
السؤال األهم َمن الفائر في تلك االنتخابات الذي
سنعلمه مع فجر الثامن من الشهر المقبل بعد ان
يقول الشعب التركي كلمته النهائية.
ناديا شحادة
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة لبنانية ،خبر
2 .2مرفأ في أوكرانياّ ،
لطخ بالعار
3 .3برز ،يزيال ما في الجلد من رطوبة ،ركيزة
4 .4هرمنا هرما ً ناعماً ،إستفسرت من
5 .5خوفي الشديد ،جبال مشتعلة
6 .6أعلى قمة في االردن ،نناقش ،مدينة نيجيرية
7 .7يقفل ،مناص ،مجموعة جزر مرجانية في البحر االحمر
8 .8يدرب ،إسم موصولّ ،
دق وفتّ
9 .9إمبراطور بيزنطي ،سقيم عليل
1010رفاق سني ،أسفا
1111أحد الوالدين ،ضعف في األمر ،قطع ،ضمير منفصل
1212صاحب عمل مبدع ،فروضها المدرسية

1 .1م��ن أشهر م��راك��ز التزلج ف��ي سويسرا ق��رب الحدود
اإليطالية ،للتأفف
2 .2إله كنعاني ،مدينة فرنسية ،يثق بالشخص
3 .3أحامي عن ،أقرضت المال
4 .4سقي ،مدينة فرنسية ،مدينة في األرجنتين
5 .5عظيم ضخم ،أصلحناه (للكسر)
6 .6مدينة ألمانية ،فقرة
7 .7خالف حار ،نوتة موسيقية
8 .8لسع ،جرم سماوي يدور حول كوكب أكبر ،ولد الناقة
9 .9زاهد متعبد ،مرفأ في غرب ألمانيا
1010يبس الخبز ،شهر ميالدي ،خالف
1111السهام ،بقرة برية
1212السيدة ،أخذ الثأر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،796813524 ،532947186
،487196352
،148265973
،965372841
،213584697
،621458739
،359721468
874639215

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هيكل بعل ،جرب  ) 2عيالم،
ل��وار  ) 3را ،ن��س��أم ،الك��م  ) 4وم��أ،
نالمس ،اي  ) 5لبان ،التتر  ) 6اليد،
ج��ار ،شرا  ) 7ليون تولستوي ) 8

صان ،رمم ،أرنم  ) 9حاللي ،يا ،وان
 ) 10رينوار ،نرم  ) 11اه ،نقيدهم،
رت  ) 12ات ،بعلشمين.
عموديا:
 ) 1عروس الصحراء  ) 2هيام،
لياليه  ) 3يل ،اليونان  ) 4كان ،بدن،

لونت  ) 5لمسنا ،ترياق  ) 6النجوم،
ري��ب  ) 7علما ،ال��م��ي ،دع  ) 8لو،
مارس ،انهل  ) 9السل ،تا ،رمش 10
) جرا ،تشوروم  ) 11كاترينا ،ري 12
) بلميرا ،منحتن.

 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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The Age of Adaline
فيلم درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
(فوكس ،ABC ،سينماسيتي).
Mad Max: Fury Road
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
ه � � � ��اردي م� ��ن اخ � � � ��راج ج� ��ورج
ميللر .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Pitch Perfect 2
فيلم كوميدي بطولة بريتني
سنو من اخراج اليزابت بانكس.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،غاالكسي).
Avengers: Age of
Ultron
فيلم تشويق بطولة روبرت
دوني من اخراج جوس ويدون.
م� � ��دة ال�� �ع� ��رض  150دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Hot Pursuit
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة صوفا
فيرغارا من اخ��راج ان فليتشر.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Shes Funny That Way
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
أن� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج بيتر
ب ��وغ ��دان ��وف .م ��دة ال��ع��رض 93
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

