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تتمات  /ت�سلية
م�سيرات مليونية ( ...تتمة �ص)9

كما قال الرئيس االيراني حسن روحاني واصفا ً
هذا اليوم بيوم الوفاء لفلسطين.

عبد الملك بدر الدين الحوثي ،كل فئات الشعب
والنخب اليمنية إلى التعبئة واإلع��داد لخيارات
استراتيجية كبرى في ح��ال لم تتوقف عمليات
التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
ودعا السيد عبد الملك الحوثي «كل المكونات
السياسية إلى سد الفراغ في السلطة من دون انتظار
للخارج ،الفتا ً إلى أنه إذا استمرت الغارات فلن
يكون أمام الحوثيين إال اللجوء إلى تلك الخيارات
الضرورية ،وإعالن التعبئة العامة».
وح��ول الهدنة المتوقعة ،قال السيد الحوثي:
«بالنسبة الى الهدنة ليس لدينا أمل كبير بنجاحها
وتجربتنا في الهدنة السابقة كانت مريرة» ،مضيفا ً
أن نجاح الهدنة مرتبط بالتزام ق��وات التحالف
بقيادة السعودية.
وق���ال السيد ال��ح��وث��ي ف��ي كلمة بثتها قناة
«المسيرة» ،بمناسبة يوم القدس العالمي :إذا لم
تتوقف الغارات عبر الحوار ،فستكون هناك خيارات
استراتيجية في الصراع.

العراق

وف��ي ال��ع��راق خ��رج��ت م��س��ي��رات ف��ي ع��دد من
المناطق إحياء ليوم القدس العالمي وتضامنا ً مع
القضية الفلسطينية.
وشهدت العاصمة بغداد استعراضا ً للحشد
الشعبي بمشاركة عدد كبير من عناصر الحشد.
كما حضر المراسم عدد من قيادات الحشد الشعبي
والشخصيات السياسية .وأكد المشاركون محورية
قضية القدس مشددين على ان المقاومة هي السبيل
لتحرير المقدسات.

اليمن

وش��ه��دت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة
حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للقدس ،وفي
المناسبة دعا زعيم جماعة «أنصار الله» ،السيد

البحرين

وك��ان علماء البحرين أك��دوا في بيان األربعاء
الماضي أن «يوم القدس صرخة من أجل القدس،
صرخة من أجل أن تأخذ القدس وفلسطين موقعهما
في ضمير األ ّمة ،وفي الضمير العالمي الح ّر».
واعتبروا أن��ه «صرخة ص��درت من قلب مفعم
ّ
الحق والعدل ومقاومة
باإليمان الصادق بقيم
نفس حريص ٍة على مصالح األ ّمة
الظلم والجور ،من ٍ
وق ّوتها وع ّزتها ،من رؤي��ة وقناعة راسخة بدور
جماهير األ ّم��ة في تقرير مصير القدس ،وصياغة
الح ّل للقضيّة الفلسطينيّة».
وأشاروا الى أن هذه «الصرخة م ّثلت نقلة نوعيّة
في مسيرة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب
لفلسطين ،أخرجت القضيّة الفلسطينيّة من دهاليز
األالعيب السياسية المظلمة إلى فضاء المواقف
المبدئيّة الواضحة» ،مؤكدين أنها «كانت وستبقى
تحدّد بك ّل وعي العد ّو الحقيقي لهذه األ ّمة ،واتجاه
الصراع الحقيقي لهذه األ ّمة».

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
لالمم المتحدة الى توافق وان ينشئ آلية تحقيق مستقلة».
ميدانياً ،واصلت وح��دات الجيش السوري التقدّم على جبهة تدمر بعد
الرجمة
إحكامها السيطرة الكاملة على مدرسة السواقة ومزرعة القادري وثنية ْ
في ريف حمص الشرقي.
واستهدف الجيش السوري بسالح الجو وبالمدفعية وراجمات الصواريخ
حشودا ً كبيرة لمسلحي «داعش» اإلرهابي عند مثلث تدمر ومناطق البساتين

وسد وادي البيض ومنطقة البيارات ،ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى
والجرحى في صفوف التنظيم اإلرهابي.
وفي الريف الشمالي أكد مصدر عسكري س��وري أن وح��دات من الجيش
«أوقعت العديد من ارهابيي التنظيمات التكفيرية قتلى ودمرت لهم أسلحة
وذخائر في ضربات على اوكارهم في الزعفرانة والرستن وتلبيسة وعز الدين
ودير فول».

الفي�صل ...رحيل ( ...تتمة �ص)9
سمي «الربيع العربي» في  2011والذي بحلوله
لم ترحل يد الفيصل عن ملفات السياسة السعودية
الخارجية وهو وزير الخارجية األطول خدمة «في
العالم» والذي كان يستغرب الحديث عمن يتكلمون
��آس» تحدث في سورية بين استخفاف
عن «م� ٍ
بالعقول أو عدم شعور بالكارثة ،فقد كان الظهير
العربي «المخلص» لسياسة الواليات المتحدة
األميركية على مدى عقود والتي نعته على لسان
رئيسها باراك أوباما في مقولة «إنّ أجياال ً من القادة
والدبلوماسيين االميركيين استفادوا من وجهة
نظر الفيصل العميقة ومن شخصيته الكارزمية
واتزانه وخبراته الدبلوماسية» فهي كلمات تلخص
بالمحصلة بين الخبرة األك��ي��دة وانتهاء حقبة
من الدبلوماسية السعودية الجافة والمتشنجة
خصوصا ً في السنوات األخيرة التي كانت وما زالت
فيها سورية أكبر المتضررين بفعل كل ما حشدت
إليها الخارجية السعودية من دول ولقاءات ودعم
للمعارضة المسلحة االرهابية فيها على خلفية
ما ادع��اه سعود الفيصل في  2015 /4 /12في
لقائه على قناته «العربية» بأن «األم��ن القومي
العربي يتطلب احترام حسن الجوار وسياسة عدم
التدخل ليضيف األمير سعود الفيصل إلى حقيبته
السياسية أدوارا ً زادت شخصياتها االضطراب
اإلقليمي الذي رعاه «الربيع العربي» المتحالف

مع واشنطن في ميراث قديم جديد كان له تأثيره
على األزم��ة السورية من تحالف مع تركيا لدعم
المجموعات المسلحة اإلرهابية مع كل من االردن
و«اس��رائ��ي��ل» وه��و حلف مرتبط ضمن المعادلة
السعودية الداخلية االقصائية ألجنحتها المختلفة،
وه��و م��ا ف��رض ت��ف��رد رؤي���ة سياسية على واق��ع
التحوالت األخيرة في المنطقة ،والتي كانت سورية
في قلبها ،األمر الذي أدى في السعودية للتحول الى
عدو للمجتمع الدولي عبر السيل الكبير من األدوار
اآلزمة للوضع في سورية منذ إعالن الفيصل تسليح
المعارضة السورية «واجب» في  31آذار عام 2012
إلى المساعدة في تشكيل المعادالت الجديدة في
المنطقة والتي شكرته عليها المعارضة السورية
عبر ما يسمى «االئتالف» مثنية على مواقفه مما
أطلقه سعود الفيصل من رد على رسالة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين للقمة العربية في  29آذار
الماضي في دورتها  26في شرم الشيخ ،إلى ما
كان صرح به سعود الفيصل مع نظيره البريطاني
فيليب هاموند في الرياض من ان ال دور للرئيس
االسد في مستقبل سورية في  23آذار المنصرم ،وما
وجهته الخارجية السورية من رسائل إلى االمين
العام لألمم المتحدة في  9كانون األول  2013بأن
االستخبارات السعودية تنسق مع نظرائها في دول
مجاورة لدعم االرهاب التكفيري في سورية ،متهمة

دوال ً إقليمة أبرزها السعودية وقطر وتركيا بتوفير
الدعم المالي واللوجستي للمجموعات المسلحة
بعد تأكيد سعود الفيصل باستمرار وجوب المضي
في دعم الجماعات المسلحة في سورية على خلفية
انعقاد مؤتمر «جنيف  »-2في  22كانون الثاني
 ،2014واعترافه ببعض األوساط داخل النظام
السعودي بدعم األنشطة االرهابية في المملكة
في تصريح له بتاريخ  17كانون األول من عام
 ،2014واحتجاجه على اجتجاز رجال دين من
المذهب الوهابي يحثون الشباب على االنضمام
للمجموعات التكفيرية لإلطاحة بالنظام السوري،
ف��ال��دع��م ال��س��ع��ودي لتنظيم «داع����ش» وجبهة
«النصرة» اإلرهابي هو بأمر من الواليات المتحدة
و«اسرائيل» حفاظا ً على مصالحهما في المنطقة
العربية ،وذلك ينم عن عالقة استراتيجية تربط
السعودية مع ال��والي��ات المتحدة في حسابات
حقيقية تحقق المصالح المشتركة وهو ما مالمحه
واضحة على غالب المشهد اإلقليمي والدولي الذي
حضر آخره سعود الفيصل في قمة شرم الشيخ
المنصرمة في آذار ،وال��ذي ك��ان يؤسس ألزم��ات
دولية على قاعدة هذا التفاهم مع الواليات المتحدة
في كل المنطقة!...

فاديا مطر

برلمان �أوروبا ي�ص ّوت
للإفراج عن ال�شيخ �سلمان
صوت البرلمان األوروبي بالغالبية على نداء عاجل
لإلفراج عن األمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية
الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي نبيل رجب وبقية
ناشطي المعارضة.
وأكد االتحاد األوروبي أن اعتقال المدافعين عن حقوق
اإلنسان والناشطين السياسيين جاء بتهم مزعومة
تتعلق بحقوق التعبير والتجمع السلمي ،بما فيهم نبيل
رجب ،والشيخ علي سلمان.
وش��دد االت��ح��اد على ض���رورة وض��ع استراتيجية
واضحة ل�لإف��راج عن الناشطين وسجناء ال��رأي في
البحرين ،كما دعا إلى وقف تصدير المعدات العسكرية
والقنابل المسيلة للدموع التي يستخدمها نظام المنامة
لقمع التظاهرات السلمية.
وفي السياق ،اعتبر منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
إن إحالة النيابة العامة القيادي بجمعية الوفاق
المعارضة مجيد ميالد محبوسا ،يعطي دالالت أكيدة
بأن القضاء في البحرين نظام للظلم ،كما وصفته منظمة
«هيومن رايتس ووتش».
وأفاد موقع «الوفاق» أول من امس ان المنتدى أبدى
استغرابه من السرعة في تحديد جلسة المحاكمة التي
حددت االثنين المقبل للنظر في قضيته ،ما يبرهن على
وجود نوايا مبطنة ،إلدانة ميالد في القضايا التي أتهم
بها تعسفاً.
من جهته ،أوض��ح رئيس منتدى البحرين لحقوق
اإلنسان يوسف ربيع ب��أن محاكمات المدافعين عن
الديمقراطية وحقوق اإلن��س��ان في البحرين موجهة
سياسياً ،وهو ما يجعل األحكام الصادرة فيها باطلة،
وال تستند إلى أساسات ومعايير المحاكمات العادلة.
وطالب المنتدى المفوضية السامية عبر المقرر
الخاص المعني باستقالل القضاء والمحامين ،إلى
دع��وة السلطات في البحرين ،بالتوقف عن عقد هذه
المحاكمات غير العادلة لسجناء الرأي والضمير ،ألنها
تحيل القضاء أداة للكيد السياسي من المعارضين.

السعودية التائهة في جبال ووديان اليمن ،العدوان
ال��ذي بدأ قبل مئة يوم تقريبا ً بالغارات الجوية،
ج��اءت لتبيين التراجع السعودي وال��ع��ودة الى
روسيا كطرف اساسي إلطالق الحلول في الشرق
االوسط.
االتجاه السعودي الجديد يعكس الفشل في اليمن
حيث لم يجلب القصف اليومي اال الويالت للشعب
اليمني ال��ذي يعيش ظروفا ً صعبة للغاية ،حيث
ال م��اء وال كهرباء وال ادوي��ة وال طعام ،وف��وق هذا
وذاك ،انتشار األوبئة واألم��راض ،وبخاصة حمى
الضنك التي تحصد األرواح النعدام األدوية الالزمة،
وتدهور الخدمات الطبية الى الحدود الدنيا .والعدد
الكبير من الضحايا الذي وصل الى  2800قتيل و13
ألف جريح معظمهم من المدنيين.
آل سعود ال��ذي��ن ادرك���وا تحت وق��ع الضغوط
الدولية ان «العناد» ال يفيد وال بد من هدنة وان
االستمرار بهذا العدوان سيؤدي حكما ً الى نتائج
عكسية تماماً ،تؤثر سلبا ً على المملكة نفسها
وسمعتها وأمنها واستقرارها .فقرار الهدنة لم يأت
من قبل الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي
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ال�صيد :م�ستعدون
لحماية كل ال�سياح
تمكن الجيش التونسي ،أمس ،من القضاء على  5عناصر إرهابية في عملية أمنية
بوالية قفصة جنوب تونس.
وحسب وسائل اإلعالم المحلية ،نفذت وحدات الجيش الوطني والحرس عملية
مشتركة في جبل عرباطة بمعتمدية القطار من والي��ة قفصة في مالحقة عدد من
اإلرهابيين ،وأصيب عنصران من الحرس الوطني بجروح.
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان أعلن حالة الطوارئ في البالد
لمدة  30يوماً ،وذلك بعد أسبوع على هجوم سوسة اإلرهابي الذي أدى إلى مقتل 38
شخصا ً وإصابة  39آخرين.
وتلوذ تونس مجددا ً بحالة الطوارئ لضمان أمنها ،على رغم ما اعتبر نجاحا ً الفتا ً
لمسارها السياسي ،لكن اللجوء إلى هذا اإلجراء االستثنائي ال يكشف المصاعب التي
تتعثر فيها مسيرة البالد وسط محيط إقليمي وعربي يخوض في الفوضى والدماء،
بقدر ما يسلط الضوء على هشاشة ما تحقق فيها حتى اآلن.
على صعيد آخر ،قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ،الجمعة ،إن تونس
تقوم بما يلزم لحماية المنشآت البريطانية ،مضيفا ً أنه سيتصل هاتفيا ً برئيس الوزراء
البريطاني إلبالغه أن بالده مستعدة لحماية كل السياح على رغم المزيد من التهديدات
اإلرهابية.
وقال الصيد «قرار بريطانيا ستكون له تداعيات على تونس مع بلدان أخرى من
دون شك .لكن بريطانيا لها سيادتها ونحن أيضا ً لنا سيادتنا» .وأضاف« :سأتصل
برئيس الوزراء البريطاني (ديفيد كاميرون) إلبالغه أن تونس مستعدة لحماية كل
السياح وأنها قامت بما يلزم لحماية المنشآت البريطانية».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية ح��ذرت من السفر إلى تونس إال في حالة
الضرورة ونصحت البريطانيين بمغادرتها في إطار تحذير من المزيد من الهجمات
اإلرهابية المحتملة.
ومن جهتها ،طالبت السلطات في الدنمارك من السياح الموجودين في تونس
مغادرة البالد ،حيث قالت الخارجية الدنماركية في بيان «إذا كنتم موجودين بتونس
وإذا ليس لديكم سبب للبقاء فمن األفضل المغادرة».
كما أكدت في بيانها ضرورة توخي الحذر في المنتجعات السياحية والحانات
واألماكن التي يزورها السياح األجانب بكثرة.
يذكر أن تونس نشرت حوالى  3آالف شرطي مسلح في الفنادق والشواطئ لتعزيز
حماية السياح بعد أعنف هجوم في تاريح البالد الحديث.

«العفو الدولية» ( ...تتمة �ص)9
وقالت كبيرة مستشاري االستجابة لألزمات في منظمة العفو الدولية
دوناتيال روفيرا ،إنه ال يوجد ما يشير إلى أن السعودية قامت بأي شيء يحول
دون وقوع هذه االنتهاكات أو التعويض عنها.
على صعيد آخر ،قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس إن وزارة
الطوارئ الروسية سترسل خالل األيام المقبلة طائرات تحمل مساعدات غذائية
للمدنيين في اليمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يعتبر أنه من
الضروري أن يساهم في تخفيف الوضع اإلنساني في اليمن ،مشيرا ً إلى أنه من
المقرر إرسال طائرات تابعة لوزارة الطوارئ إلى صنعاء على متنها مواد غذائية
للمدنيين خالل األيام المقبلة.
ودعت ال��وزارة جميع األط��راف إلى العمل على توفير إيصال المساعدات
الروسية من دون عرقلة وتوزيعها على المتضررين من المدنيين في البالد.
ميدانياً ،قتل عدد من الجنود السعوديين وأصيب آخرون باستهداف الجيش
اليمني واللجان الثورية منطقة الطوال السعودية بقذائف عدة وذلك قبيل إعالن
الهدنة.

العدوان ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9
ورئيس حكومته خالد البحاح ،فهم مجرد واجهة
فقط ،وإنما من القيادة السعودية.
بحاح أج��رى محادثات م��ع كبار المسؤولين
األردنيين فور وصوله الى ع ّمان ليبحث موضوع
الهدنة االنسانية في اليمن .كما أجرى وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير ،مشاورات مع المسؤولين
األردنيين ،تتناول تطورات األوض��اع في المنطقة
وموضوع الهدنة االنسانية التي أعلنت عنها األمم
المتحدة ،بدءا ً من مساء الجمعة وحتى نهاية شهر
رمضان .مع شروط ومطالب بضوابط معينة تتمثل
في دعوة «أنصار الله» لحسن النية واالنسحاب
من عدن ومأرب وتعز واإلفراج عن المعتقلين لديهم
بمن فيهم وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي.
كما أشارت إلى ضرورة تسليم المواد اإلغاثية إلى
الحكومة اليمنية لتقوم بتوزيعها.
الهدنة اليمنية التي سعت اليها السعودية مرغمة
تبلورت في زيارة وزير الدفاع السعودي محمد بن
سلمان الى روسيا مؤخرا ً وهو الرجل الذي يعتبر من
صقور اإلدارة السعودية وحامل لواء العدوان على
اليمن حملت معها أيضا ً مبادرة عرضتها القيادة

بريطانيا حذرت رعاياها من الذهاب �إلى تون�س

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية اقتحام الجيش واللجان الثورية مواقع عسكرية
سعودية من بينها الدود والدخان وجالح في جيزان ،وأضافت أن الهجوم أدى
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش المعادي.
وأشارت إلى أن العمليات شملت إطالق  150صاروخا ً واستهدفت تسعة
معسكرات ومواقع سعودية في جيزان ،كما لفت بيان ال��وزارة إلى وقوع
اشتباكات مع الجيش السعودي في مناطق حرض الحدودية.
هذا ويواصل الجيش اليمني واللجان الثورية تقدمهما على مختلف الجبهات
في المناطق اليمنية.
ففي محافظة تعز غرب اليمن تمكن الجيش واللجان الثورية من تأمين عدد
من األحياء وبسط األمن واالستقرار فيها وطرد الميليشيات التكفيرية منها.
وأقام الجيش واللجان الثورية دوريات راجلة.
وفي محافظة مأرب حقق الجيش واللجان الثورية تقدما ً مهما ً على عدد من
الجبهات على حساب جماعة القاعدة المنتشرة في تلك المنطقة.
وقد أدت المواجهات إلى سقوط العديد من عناصر القاعدة بين قتيل وجريح
وأحرقت العديد من آلياتهم العسكرية.

�أردوغان والملف ( ...تتمة �ص)9

الروسية على وزير الخارجية السوري وليد المعلم
حيث دع��ا الرئيس بوتين بعد لقائه المعلم دول
الشرق األوس��ط إل��ى تجاوز الخالفات السياسية
من أجل مكافحة اإلرهاب والراديكالية في المنطقة
والعالم.
ومن هنا تأتي أهمية زيارة الرئيس حسن روحاني
الى روسيا لتتوج هذه المساعي حيث أكد الرئيس
الروسي خالل لقائه نظيره اإليراني على ضرورة
تنسيق جهود الدولتين في مكافحة تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
بالتزامن مع نتائج خلوة وزي��ري الخارجية
األميركي جون كيري واإليراني محمد جواد ظريف،
إلنتاج البيئة المناسبة التي تكللت باإلعالن عن
هدنة في اليمن ،فهل تكون هذه الهدنة عكس سابقتها
هدنة ممهدة لوقف اطالق نار شامل هذه المرة مع
ازدياد فرص نجاح االعالن عن هذا االتفاق بالنظر
لليونة السعودية اليوم اثر يقين القيادة بصعوبة
االستمرار في المواجهة في ظل متغيرات تحيط بها
تفرض عليها الخضوع؟

بشرى الفروي

شكل الفت أكد الرئيس التركي في  10تموز ان التوصل الى حل سياسي حقيقي
في سورية هو الذي سيقضي على ما يسمى االرهاب هناك ،مطالبا ً المجتمع الدول
بالتوقف عن النظر الى سورية عبر ما س ّماه عدسة تنظيم دولة «داعش» ،معلنا ً ان
بالده لن تقبل بأي تغيير ديمغرافي في سورية.
أردوغان الذي كانت لديه طموحات وأهداف عديدة التي يريد تحقيقها في سورية،
وطالب المجتمع الدولي سابقا ً بضرورة إنشاء منطقة أمنة داخل سورية ،لكن لم َ
تلق
مطالبه للمجتمع الدولي ولدى الواليات المتحدة بشكل خاص صدى ،وتبدد حلم
أردوغ��ان الذي افقد النموذج التركي جاذبيته وتسبب في تراجع تأثير انقرة في
المنطقة وفشل في منح انقرة دورا ً مركزيا ً رغم تحركاته نحو الشرق والغرب وبين
السنة والشيعة وهذا ما أكده تحليل نشره مركز بحوث األمن القومي «االسرائيلي».
يؤكد المتابعون ان األزمة السورية أظهرت مكامن الضعف في تركيا التي ساهمت
في الدعم اللوجستي للجماعات االرهابية حيث أصبحت مركز استقبال اإلسالمين
المتطرفين القادمين من أصقاع األرض لمحاربة النظام السوري ،ولكن كل المشاريع
والخطط والبرامج اإلرهابية فشلت على أرضها على رغم فتح حدودها امام اآلالف
من المجاهدين لالنضمام الى «داعش والنصرة» ،ولم يخطر له ان األرضية التركية
مليئة باأللغام السياسية الموقوتة ،مع العلم أن الخبراء االستراتيجيين االتراك
لفتوا انتباهه على احتمال تطور األزمة السورية وتأثيرها في الدخل التركي بعدما
استطاع االسد الصمود ،ما ادى الى احصاء العديد من التحديات والمخاطر التي
تواجهها تركيا اليوم ،ولعل اول األخطار الذي تجلى في المسألة الكردية ،حين حاول
أردوغان على رغم انشغاله بالملف السوري أن يتجاهل التحديات التي يواجهها

في اآلونة األخيرة وعلى رأسها األزمة الكردية التي شهدت تفاقما ً خطيرا ً وتصعيدا ً
عسكرياً ،وكانت لها انعكاسات سلبية على شعبية اردغان وحزبه ،وأدت الى فوز
االكراد في االنتخابات البرلمانية بنسبة  13في المئة وللمرة األولى ،ما يعتبر تعديالً
في موازين القوى في تركيا لمصلحة االكراد ،وهذا ما اكده الكاتب والمحلل السياسي
التركي سعد محيو ،مضيفا ً ان هذه االنتخابات التي شكلت خيبة امل ألردوغان
ستعيد التوازن الشخصي له سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد المجتمع،
اضافة الى تزعزع النزعة السلطوية التي تسيطر على شخصية اردوغان وضبطها.
فالملف الكردي وتداعيات الملف النووي االيراني الذي بات االتفاق النهائي عليه
قاب قوسين او أكثر وأصبح يقف العالم في اللحظات األخيرة لتوقيعه على ايقاع
حروب المنطقة واجتياح االرهاب المنظم للعديد من دول الشرق االوسط وشمال
افريقيا ،ستؤدي الى تغيير سياسة انقرة تجاه ملفات المنطقة .وبالذات بعدما كان
قد وصف سابقا ً رئيس وزراء تركيا احمد اوغلو اتفاق االطار التي تم التوقيع عليه
في لوزان بأنه خطوة ايجابية ،ودعا االطراف الى التصرف بمسؤولية من اجل الدفع
بالملف قدما ً الى االمام ليكون بداية عهد جديد من االستقرار للمنطقة.
فمع فشل أردوغان في حصوله على الغالبية في االنتخابات البرلمانية حيث بات
في حالة موت سريري سياسياً ،ومع قرب التوقيع على الملف النووي االيراني الذي
ستكون له تداعيات على ملفات المنطقة يبقى السؤال هل تدرك انقرة ما عليها القيام
به وتعترف بأهمية االنخراط في الحلول السياسية التي تجتاح ملفات الشرق
االوسط؟
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أفقيا:
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اكل  ) 3غويانا ،دينار  ) 4سا ،يانبها،
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 ) 7كاتر كانتون  ) 8نعايده ،يندما 9

) ف��رن ،رم��ان ،هان  ) 10لفهم ،اج،
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Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،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 ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
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Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).
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Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

