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تركيا ...حوار ( ...تتمة �ص)9

ال�سدود التي ت�سيطر عليها ( ...تتمة �ص)9

المبكرة ،التي رأها قليجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ان التوجه الى
انتخابات مبكرة يعد مضيعة للوقت وعدم احترام لالرادة الشعبية ،اذ يعطي
زعيم الحزب اولوية لتشكيل حكومة ائتالفية تضم احزاب المعارضة فقط،
في حين يؤكد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ان جر البالد لمناقشة اجراء
انتخابات مبكرة ال يعود بالفائدة على احد.
ومع االستمرار في المفاوضات لتشكيل الحكومة االئتالفية بدا الحديث عن
التوصل الى اتفاق مبدئي بين حزب العدالة والتنمية وحزب حركة القومية
بزعامة دولت بهشلي والذي يتشكل في غالبيته من قوميين اسالميين ،حيث
أشار زعيم الحزب بهشلي في تصريحاته الى امكانية تشكيل حكومة ائتالفية
مع حزب العدالة والتنمية في حال قبول األخير شروط حزبه ،ولكن يتوقع الكثير
من المحللين السياسيين ان تشكيل هذا التحالف بين العدالة والتنيمة والحركة
القومية سيجد الكثير من المعوقات لعل أبرزها استحضاره حزب حركة القومية
لدوره كمعارضة وتذكره بأن الحزب االسالمي كان قد سيطر على مقاليد الحكم
منذ سنوات محتكرا ً ذلك االمر لوحده ،باالضافة الى السبب االهم اال وهو اسلوب
التعامل المختلف بين الطرفين مع الملف الكردي ،حيث يتوقع المتابعون ان
الشرط الوحيد الذي يزعج حزب العدالة والتنمية هو تعديل مسيرة التسوية
السلمية للقضية الكردية ووقف الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني
عبدالله اوجالن ،وهو ما سيولد رد فعل غير ايجابي سيؤدي الى عدم استمرار
االئتالف الحكومي طويالً وان يدب خالف بين الطرفين بعد ستة اشهر ،ولهذا
يمكن القول ان «العدالة والتنمية» اذا لم يتوافق مع الحركة القومية فإن الوضع
المرجح هو ان يتم السير النتخابات مبكرة التي ال يمكن التنبؤ بنتائجها ومدى
التغيير الذي سيحدث.

لنبدأ من سورية حيث السد المقام على نهر الفرات في المنطقة بين
محافظتي الرقة ودير الزور هو اآلن تحت سيطرة المجموعات المسلحة منذ
بداية األزمة السورية ،واليوم يمثل «داعش» تهديدا ً مستمرا ً له من دون أن
يقدم حتى اللحظة على قطع المياه عن األراضي التي يخدمها السد كي ال يضر
بأماكن سيطرته فقط.
ومن منا ال يتذكر أزمة المياه في حلب قبل عام تقريباً ،حين تالعبت «جبهة
النصرة» بمضخات المياه وصماماتها لفصل شبكات األحياء الشرقية عن
األحياء الغربية ،ما أدى إلى قطع المياه ألسابيع عن األهالي ،حتى اضطر
بعضهم الستهالك مياه غير صالحة للشرب.
أما نبع الفيجة الذي يروي أحيا ًء داخل العاصمة وحولها ،فقطع عنه
المسلحون المياه أكثر من مرة في محاولة للضغط على الجيش السوري ومنع
تقدمه في عمليته العسكرية في الغوطة الغربية ،واليوم تعاود المجموعات
المسلحة محاولة الضغط بقطع مياه نبع الفيجة عن بعض أحياء العاصمة
وتحويلها إلى نهر بردى إثر اشتباكات مع الجيش السوري في المنطقة.
اما في العراق وبعد السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار،
قطع داعش إم��دادات المياه التي تغذي مناطق عدة من العراق ،وذلك عبر
إغالقه السدود التي يسيطر عليها ،كسد النعيمية في مدينة الفلوجة ثاني
كبرى مدن محافظة األنبار ،حيث حول مسار المياه إبان سيطرة «داعش»
على السد في نيسان العام الماضي ،ويساعد هذا السد في توزيع مياه نهر
الفرات الذي يمر عبر محافظة األنبار.
كذلك سيطر التنظيم على سد الرمادي وأغلق جميع بواباته ،ما أدى
إلى انخفاض منسوب المياه إلى المدن المجاورة ومنها الخالدية ومعسكر
الحبانية.
أما سد ناظم تقسيم الثرثار فيعد من أهم السدود وأكبر المنخفضات
الطبيعية العراقية ،سيطر عليه التنظيم مدة ثم تمكن األمن العراقي من
استعادته.

ناديا شحادة

نتنياهو يرف�ض ( ...تتمة �ص)9

وحدات الحماية ( ...تتمة �ص)9
بحجة مكافحة ذات اإلرهاب وعلى األرض السورية التي تبعد آالف
األميال عن أراضيها.
وقالت الخارجية في رسالتين موجهتين ال��ى كل من االمين
العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن ردا ً على رسائل وفود
كل من هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا حول اتهام الجيش السوري
باستخدام البراميل المتفجرة «ان حكومة الجمهورية العربية
السورية أثبتت بعد مضي اكثر من اربع سنوات على األزمة فيها
صوابية موقفها ورؤيتها ازاء ما يجري في سورية فأعلنت منذ بداية
االزمة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في التصدي
لنوع من االزمات غير المسبوقة في العالقات الدولية وتمثل في قيام
دول بعينها سرا ً ومن ثم علنا ً بتدريب وتسليح وتمويل ارهابيين من
مختلف الجنسيات وتصديرهم الى سورية ليشنوا حربا ً ارهابية
وحشية تستهدف وجودها».
ميدانياً ،تقدمت وحدات حماية الشعب الكردي باتجاه بلدة عين
عيسى في ريف الرقة بعد سيطرتها على مدينة تل أبيض وعشرات
القرى المجاورة.
طالئع الوحدات وصلت الى مشارف قرية علي باجلية واجتازت
نصف المسافة الفاصلة بين مدينة تل أبيض وبلدة عين عيسى
بعد سلسلة مكاسب ميدانية سريعة للوحدات التي سيطرت تباعا ً

الأمم المتحدة تعتبر �أن «�إ�سرائيل» ارتكبت جرائم

على بلدة سولوك ومدينة تل أبيض في وقت سابق ...وإذا ما تمكنت
الوحدات من السيطرة على قرية علي باجلية ،فسينحصر نفوذ تنظيم
«داعش» االرهابي بالمحافظة في مدينتي الرقة والطبقة ومحيطهما.
من جهة ثانية ،سيطر الجيش السوري على منطقة البيارات
التي كانت بي ِد تنظيم «داعش» ليصبح على بعد عشرة كيلومترات
من مدينة تدمر ،وتصدى والمقاومة لمحاولة تسلل نفذها مسلحو
«داعش» نحو مواقعهم في جرد الجراجير.
ميدانيا ً أيضا ً أحرز الجيش السوري تقدما ً ملحوظا ً باتجاه حقل
الجزل النفطي في ريف حمص الشرقي وسط استمرار االشتباكات
مع المسلحين في المنطقة ،وقتل خمسة مسلحين من «داعش» في
كمين في محيط قرية الصبورة بين محافظتي الرقة وحماة.
هذا فيما عادت الجبهة الجنوبية إلى واجهة األحداث بعد هجمات
تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي على تالل القنيطرة االستراتيجية،
حيث استهدف الجيش المسلحين في قرية ممتنة بالريف الشرقي،
واشتبكت وحداته المدعومة باألهالي مع المسلحين شرق تل البزاق
شرق مدينة القنيطرة.
وأكد مصدر عسكري سوري «مقتل إرهابيين من «جبهة النصرة»
في ضربات وجهتها وح��دات من الجيش على أوكارهم في قريتي
مسحرة وطرنجة» في الريفين الشمالي والشمالي الشرقي.

«حما�س» :التقرير �إدانة للكيان ال�صهيوني
سيعزز المسعى الفلسطيني في محكمة
الجنايات الدولية.
وقال البرغوثي «ما تضمنه التقرير في
شأن ارتكاب «اسرائيل» جرائم حرب في
غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة
الجنائية ال��دول��ي��ة» .وأض���اف« :ف��ي ما
يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين
ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ن��ح��ن ج��اه��زون لذلك
ايضا ً».
وتحدث التقرير عن القوة التدميرية التي
استخدمها الكيان «االسرائيلي» في غزة
حيث شنت اكثر من  6آالف ع��دوان جوي،
وأطلقت حوالى  50ال��ف قذيفة مدفعية
خالل العملية التي استمرت  51يوماً.
وث��ل��ث ض��ح��اي��ا ال���ع���دوان ال��ع��س��ك��ري
الصهيوني كانوا من األطفال.

رحبت حركة حماس أمس بنشر تقرير
لالمم المتحدة حول العدوان «االسرائيلي»
على قطاع غزة الصيف الماضي ،معتبرة
انه ادانة لهذا الكيان.
وق���ال ف���وزي ب��ره��وم المتحدث باسم
الحركة «ترحب حركة حماس بإدانة تقرير
االم��م المتحدة لالحتالل الصهيوني في
عدوانه األخير على غزة وارتكابه جرائم
حرب».
وأض���اف ب��ره��وم «ه���ذا يستلزم جلب
قادته لمحكمة الجنايات الدولية ويجب
ايضا ً وضع حد لجرائمه على شعبنا وعلى
غزة».
وفي رام الله ،أكد عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى
البرغوثي ان ما تضمنه تقرير االمم المتحدة

وأضاف أن حكومته بال رؤية ،ومن دون اتجاه ،وتعمل من دون وجود خطة.
أما الجانب الفلسطيني فقد واجه محمود عباس ازمة سياسية عميقة ،إذ لم
ينجح في تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يرأسها والتي تتولى السلطة
في الضفة الغربية وحركة حماس التي تدير قطاع غزة الذي يعيش حالة غليان
بعد نحو عام من العدوان «االسرائيلي» الدامية في صيف .2014
في الوقت الذي اعتبرت أطراف فلسطينية عديدة مبادرة «فابيوس» بأنها
فاشلة ،وال يمكن أن يكتب لها النجاح ،بسبب عدم توازنها وغياب آلية لتنفيذها
ورعاية حقيقية دولية لعملية السالم.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس« :نحن نريد أن يتضمن
المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود  1967عاصمتها القدس،
ووقتا ً زمنيا ً للمفاوضات ووقتا ً زمنيا ً للتنفيذ ،وما ال نقبل به دولة يهودية» .في
حين قال وزير خارجية السلطة رياض المالكي :إن الفلسطينيين والمجموعة
العربية يفضلون التوجه لمجلس األمن الدولي ،بمشروع قرار إلنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» ،بدال ً من انتظار األفكار الفرنسية.
تأتي مبادرة فابيوس في خضم المفاوضات الدولية حول ملف ايران النووي
وقلق «اسرائيلي» من هذه المبادرة ألنها ستمر عبر مجلس االم��ن الدولي
بالتزامن مع تقديم الفلسطينيين لملفي االستيطان والحرب على غزة الى
محكمة الجنايات الدولية.
وعلى رغم انتقاد فرنسا الواضح لالستيطان اال ان هذه المبادرة ستعزز
االعتراف باألمر الواقع التي فرضته «اسرائيل» لتصبح الغالبية لليهود في
القدس ،اضافة الى ان المبادرة تتجاهل القرار  194الخاص بضرورة عودة
الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم التي جرى تهجيرهم منها عام 1948
واستبدال ذلك بنص يدعو للتوافق على حل لمشكلة الالجئين وهو أمر ترفضه
الفصائل الفلسطينية جملة وتفصيالً.

بشرى الفروي

رو�سيا �ستزود �إيران قريب ًا بمنظومات «�أنتي »250 -الم�ضادة للجو

رو�سيا وتون�س ( ...تتمة �ص)9

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أمس أن روسيا ستوقع قريبا ً
عقدا ً جديدا ً مع طهران لتزويدها بمنظومات إس 300 -في إم «أنتي -
 »2500الحديثة المضادة للجو.
وأعادت الصحيفة إلى األذهان أن مرتضى سرمدي نائب وزير الخارجية
اإليراني أعلن أخيرا ً أن طهران وموسكو تتفاوضان حول سحب الدعوى
التي رفعتها إيران لدى محكمة تحكيم بعد رفض روسيا تنفيذ عقد موقع
سابقا ً لتوريد  5بطاريات من منظومات «إس 300 -بي إم أو» إلى إيران.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الكرملين أن روسيا تخطط للتوقيع
على عقد جديد مع إيران فور إيقاف القضية لدى محكمة التحكيم ،ووافق
العسكريون اإليرانيون ،بحسب معلومات الصحيفة ،على تسلم منظومة
«أنتي» بدال ً من «إس 300 -بي إم أو».
ً
تجدر اإلشارة إلى أن روسيا وإيران وقعتا عقدا لتوريد منظومات «إس-
 »300بقيمة  800مليون دوالر في عام  .2007وفي عام  2010قررت روسيا
تعليق العقد بعد تبني مجلس األمن الدولي قرارا ً بتشديد العقوبات على
طهران وألغيت الصفقة بعد ذلك ،وأعاد الجانب الروسي مبلغا ً قدره 167
مليون دوالر دفعه اإليرانيون مقدماً ،وردت طهران على ذلك برفع دعوى
قضائية على شركة «روس أوب��ورون إكسبورت» الروسية (التي وقعت
العقد عن الجانب الروسي) مطالبة إياها بتعويضات قدرها  4مليارات
دوالر.
يذكر أن شركة «ألماز أنتي» إلنتاج منظومات الدفاع الجوي ،توقفت
عن إنتاج منظومات «إس 300 -بي إم أو» التي سعت إي��ران لشرائها،
ونقلت «كوميرسانت» عن مصدر في الشركة أنها ال تنوي استئناف إنتاج
تلك المنظومات لتلبية طلب زبون واحد ،أيا كان هذا الزبون ،ولذلك عمل
المسؤولون الروس على إقناع اإليرانيين بالقبول بمنظومات «أنتي»250 -
وهي نموذج محدث لمنظومة «إس -300في» مخصص للتصدير.

وتطابقت مواقف الطرفين خالل اللقاء حول كون «الحوار الوطني الواسع
وضمان التوصل إلى توافق من دون تدخالت خارجية وإمالءات هما الطريقان
الوحيدان الموثوق بهما لتحقيق تسوية سياسية طويلة األمد للتوتر الداخلي
والمواجهة في ليبيا وسورية واليمن ودول أخرى».
كما بحث الفروف ومرزوق المسائل العملية لتعزيز التعاون المشترك بين
البلدين في مختلف المجاالت.

«ويكيليك�س» :النجيفي يت�آمر على العراق
تبين الوثيقة الصادرة عن جهاز االستخبارات السعودي والتي تحمل رقم
 341بتاريخ  2014/6/23والتي نشرها موقع «ويكيليكس» استالم نائب
رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي مبلغ  575مليون دوالر من رئيس
جهاز االستخبارات خالد بن بندر بن عبد العزيز لتنفيذ المخطط السعودي في
العراق والتآمر على البالد.
وكشفت وثائق نشرها موقع «ويكيليكس» حقائق خطيرة عن تورط النظام
السعودي في افتعال أحداث مأسوية في المنطقة وتدخله السافر في شؤون
الدول األخرى.
ونشر الموقع الشهير  70ال��ف وثيقة بعضها مصنف في خانة السري
للغاية ،من بين نصف مليون مسربة من الخارجية السعودية واألجهزة األمنية
والعسكرية ،معلنا ً عن نشر المزيد من الوثائق لتصل اجماال ً الى اكثر من مليون
وثيقة سعودية.
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6 .6خالف قصر ،عملة عربية ،نجيع
7 .7والية أميركية ،عاصمة أميركية
8 .8قرية لبنانية ،خالف كفر
9 .9حزننا الشديد ،ص ّورنا
1010ضمير متصل ،تالل ،فلوس
1111أقرضكم المال ،ألف ،إسم موصول
1212عائلة أديب لبناني راحل ،رفضت األمر ،عالم بالغيب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،814792365 ،679385412
،796823154 ،532461987
،325174698 ،148956273
،281539746 ،467218539
953647821

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1القطب الجنوبي  ) 2ليمون،
كوب ،رج  ) 3برلين ،يردما  ) 4اي،
كترمايا  ) 5نأمر ،سر ،هرقل ) 6
املي ،بالي  ) 7سدد ،وسعت ،ننم

 ) 8فريدا ،براغ  ) 9سررنا ،رتبت
 ) 10ينوب ،ادرسوا  ) 11حينها،
اش ،نتأ  ) 12ةة ،المنيا ،ري.
عموديا:
 ) 1ال ،انيس فريحة  ) 2ليبيا،
در ،نية  ) 3قمر ،ماديسون ) 4

طول كرم ،دربها  ) 5بنيت ،لوار،
ال  ) 6نرسيس ،ن��ا  ) 7ل��ك ،مر،
ع��ب��ادان  ) 8جويا ،بتر ،رش��ي 9
) نبريها ،ارس  ) 10دارلنغتون
 ) 11برم ،قين ،باتر  ) 12يجادل،
مات ،اي.

 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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Spy
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس ،ديونز ،امبير).
The Unbeatables
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
غ �ب��ري��ال ال �م �ي��رن م ��ن اخ���راج
جان جوس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
فيكاندر م��ن اخ��راج خولياس
اف� �ي���ري .م� ��دة ال� �ع ��رض 108
دق�� ��ائ�� ��ق( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Jurassic World
ف� �ي� �ل���م ت � �س� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
كريس ب��ات من اخ��راج كولين
ت��ري��ف��ورو .م ��دة ال��ع��رض 12
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام��ا بطولة داستين
ه ��وف� �م ��ان م���ن اخ � � ��راج ف���ران
وام � � ��ب .م� ��دة ال� �ع���رض 103
دق � �ي � �ق� ��ة( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب بطولة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م� ��دة ال� �ع ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

