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تتمات  /ت�سلية
�إعدام  39ع�سكري ًا ( ...تتمة �ص)9

الم�شهد التركي ( ...تتمة �ص)9

الكرد ليسوا سذجا ً كي يظنوا أن «مذبحة س��وروج» التي أصابت مقتالً
باألكراد واليسار هي دافع أردوغان إلعالن الحرب على «داعش» وهي حليفته
وذراعه الضاربة في العراق وسورية ،بل يكشف أن الموقف التركي ،بعد اتفاق
فيينا النووي يسعى الى فرض قواعد جديدة للعب بعد أن بدأ نجم أردوغان
وحزبه في األفول.
على رغم أن اوجالن طرح حلول القضية الكردية في تركيا حالً سياسيا ً
عادالً ،لكنه يملك أيضا ً خيارات أخرى منها العودة إلى العمليات العسكرية،
والتوجه إلى إعالن الحكم الذاتي على غرار ما جرى في جنوب شرقي تركيا
حيث منعت الدولة التركية من ممارسة مهماتها وأغلقت شوارعها امام مرور
الجيش التركي لمهاجمة عناصر الـ « ،»Bkkويأمل هذا الحزب الثوري أن تلقى
خطواته دعم أكراد وقوى اليسار في تركيا ،كما أن تلقى تفهما ً دوليا ً مسانداً،
بينما يسعى أردوغان إلى انتخابات مبكرة ،إن لم يتمكن من تشكيل حكومة
حرب ،تواجه الكرد داخل تركيا وخارجها ،وهو بذلك سيواجه خصمين قويين،
احزاب المعارضة من جهة والـ « »Bkkمن جهة أخرى.
من كان يعتقد ان أردوغان وبقية اعضاء حزب العدالة في تركيا جادون في
محاربة «داعش» فهو واهم ومن يعتقد ان هؤالء «قادة تركيا» الجدد صادقون
بما يتحدثون حول مكافحة االرهاب فهو واهم أيضا ً ومن ال يزال يعتقد بأن تركيا
تلعب دورا ً ايجابيا ً في المنطقة بخاصة إزاء سورية والعراق فهو واهم ايضا ً ألن
المعطيات على األرض تؤكد عكس ذلك.
هذا االنحدار في موقف النظام التركي دفعه للتخبط في تعامله مع ملفات
المنطقة ووصل الحال به ان يعرض الخدمات للسعودية في عدوانها على
اليمن ظنا ً منه انه سيجني ثمار تدخالته غير الشرعية فيها أو ان الوقت يخدمه
ماض سحيق
اآلن لتنفيذ ما يدور في مخيلة النظام المريض من أوهام تعود إلى ٍ
أكل الدهر عليه وشرب.
حرب أردوغان المعلنة ضد «داعش» ليست غير ستار مفضوح لحربه ضد
الكرد وطموحاتهم بأن يكونوا شريكا ً بالمبنى التركي وليسوا نواطير.

وك��ان ع��دد ال���وزراء أو من هم بدرجتهم الذين
صدرت بحقهم أوامر قبض تسعة إذ صدرت بحقهم
 18أمراً ،فيما بلغ عدد الدرجات الخاصة والمديرين
العامين ومن هم بدرجتهم  46إذ صدر بحقهم 79
أمراً.
أب���رز األس��م��اء ال��ت��ي شملتها أوام���ر االعتقال
والجلب كانت ل��وزراء سابقين وهم الدفاع حازم
الشعالن والتجارة فالح السوداني والكهرباء أيهم
السامرائي إضافة إلى كل من النقل والزراعة ،كما
شملت األسماء مسؤولين في مؤسسات الدولة
المختلفة ،شخصيات كبيرة متهمة بالفساد أما
المبالغ المنهوبة التي تحدثت عنها الهيئة والتي
وصفت بالفلكية فلم يسترد منها سوى  44مليار
دينار عراقي.
وأك��دت هئية النزاهة أن الفساد ط��اول حتى
احتياجات المواطنين والنازحين الغذائية مؤكدة
إتالف أطنان من المواد الفاسدة وتورط مسؤولين
ك��ب��ار ،وأح��ال��ت الهيئة الكثير م��ن القضايا إلى
المحاكم المختصة لكن المشكلة تكمن في هروب
المتهمين بالفساد من مسؤولين ووزراء إلى خارج
البالد على اعتبار أنهم يملكون جنسيات أخرى غير
العراقية ما قد يعقد من مسألة جلبهم إلى القضاء
العراقي.
م��ي��دان��ي�اً ،تمكنت ال��ق��وات األم��ن��ي��ة العراقية
المشتركة من استعادة السيطرة على مناطق
السكك والعسكري وتل الجراد شمال مدينة بيجي

حراك �سيا�سي في م�سقط يترافق ومقتل ع�شرات المدنيين في تعز
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كما تمكنت م��ن التقدم ف��ي م��ح��اور ع��دة بمدينة
الرمادي مركز محافظة االنبار.
وسجل تقدم استراتيجي جديد لصالح القوات
االمنية العراقية المشتركة في مدينة بيجي وذلك
بعد اي��ام من خسارة بعض المناطق الجنوبية
والغربية فيها.
تمكنت القوات المشتركة في مدينة بيجي التي
لطالما كانت نقطة ارتكاز حقيقة في معركة العراق
مع «داع���ش» ،من تحرير وتطهير احياء السكك
وحي العسكري وتل الجراد والتي سقطت في وقت
سابق بيد «داع��ش» ،كما ب��دأت القوات العراقية
حملة واسعة لتطهير منطقة البوجواري لتطهيرها
من بعض الجيوب اإلرهابية .وبالمناسبة قال
االمين العام لمنظمة بدر هادي العامري :ان منطقة
بيجي الصغيرة تم استهدافها بأكثر من  35سيارة
مفخخة.
من جهة أخرى ،شهدت محافظة االنبار تقدما ً
للقوات العراقية حيث قطعت قوة من الجيش
العراقي عددا ً من طرق امداد «داعش» في شمال
مدينة الرمادي وغربها كما قتل تسعة ارهابيين
خ�ل�ال كمين ام��ن��ي بمنطقة اب���ودالي���ة شمال
قضاء حديثة ،فيما قتل ثالثة ارهابيين خالل
اشتباك مسلح بمنطقة البوعيثة بمحيط مدينة
الرمادي.
وفي شرق محافظة صالح الدين قتل  22مسلحا ً
خالل تصدى القوات العراقية لهجوم شنه «داعش»

هل بد�أت ( ...تتمة �ص)9

على حقل ع�لاس والبوعجيل النفطيين بناحية
الرياض شرق مدينة تكريت.
وفي سياق آخر ،أفادت قناة «السومرية» نقالً عن
مسؤول حزبي في مدينة الموصل أمس بأن عناصر
«داع��ش» أعدموا  39منتسبا ً للجيش والشرطة
ف��ي المدينة .وأض���اف المتحدث باسم الحزب
الديموقراطي الكردستاني في الموصل سعيد
مومزيني أن «العملية جاءت في إطار سلسلة من
اإلعدامات التي ينفذها التنظيم ضد موظفي الدولة
وبعض الشخصيات في الموصل».
وكان مصدر في محافظة كركوك أفاد بأن تنظيم
«داعش» خطف  20مدنيا ً في قريتين جنوب غرب
المحافظة متهما ً إياهم بالتعاون مع الحكومة،
ويرجح أن يعدموا.
وقال المصدر في حديث لـ»السومرية نيوز» ،إن
«مسلحي تنظيم «داعش» حاصروا ،قريتي تل علي
والشاووك في قضاء الحويجة 55( ،كلم جنوب
غربي كركوك) ،واختطفوا  20مدنيا ً واقتادوهم
إلى جهة مجهولة» ،مبينا ً أن «مسلحي التنظيم
ادعوا بأن سبب خطفهم للرهائن هو تعاون أهالي
القريتين مع الحكومة».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
اسمه ،أن «التنظيم نقل المعتقلين إل��ى سجون
قضاء الحويجة لتقديمهم إلى ما يسمى بالمحكمة
الشرعية لمعاقبتهم» ،مرجحا ً أن «تكون العقوبة
هي القتل ،كما هي عادة التنظيم المتطرف».

العربي يك�شف ( ...تتمة �ص)9
وفي تصريح له ،أشار العربي إلى أنه «من المتوقع ان
تشهد جهود حل االزمة السورية تقدما ً في الوقت الراهن»،
الفتا ً إلى ان مجلس األمن الدولي وللمرة األولى اصدر بيانا ً
باإلجماع لكل اعضائه في شأن ضرورة حل االزمة السورية
سلمياً.
وأعلن انه «ستبدأ قريبا ً في جنيف جولة جديدة من
المشاورات بين االطراف المعنية من الحكومة والمعارضة»،
مجددا ً دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث األمين العام لألمم
المتحدة إلى سورية ستيفان دي مستورا في هذا الشأن.
م��ي��دان��ي�اً ،ب���دأت وح���دات الجيش ال��س��وري مدعومة
بمجموعات الحزب السوري القومي االجتماعي «نسور
الزوبعة» وصقور الصحراء عملية عسكرية واسعة في
ريف الالذقية الشمالي.
العملية العسكرية انطلقت في الساعة الرابعة فجر أمس
بعد تمهيد مدفعي وص��اروخ��ي مكثف ،وس��ط استهداف
الطيران الحربي أهدافا ً للمسلحين في مناطق كتف الغنمة
وكتف الغدر وعين سامور وكفردلبة وترتياح ووادي
حزيرين وعين العيدو وسلمى ،ما أسفر عن مقتل أكثر من
 50مسلحا ً وتدمير مستودع للذخيرة.
ومن ثالثة محاور تقدمت مجموعات االقتحام من شرق

النبي يونس باتجاه قرية السكر والساروت ،ومن محور تلة
شيخ محمد باتجاه كتف الغدر والغنمة ،ورويسة المتلجة
والرشوان والملوحة وزينوتة.
وتمكنت الوحدات المهاجمة في اليوم األول للعملية من
السيطرة على تلة المدورة وتلة الزعيترية وتلة العنطوز،
في حين دارت اشتباكات عنيفة في المركشلية وتالل جب
األحمر وفي األحراش الممتدة بين جورين وسلمى.
مصادر عسكرية قالت لـ«البناء» أن هدف العملية ربط
ريف الالذقية الشرقي بريف ادلب الغربي ،لوصل طالئع
القوات المتقدمة في سهل الغاب بالقوات المتقدمة في ريف
الالذقية ،وسط تقدم وحدات أخرى على محور قمة النبي
يونس باتجاه سلمى.
وفي سهل الغاب ،نفذ الطيران الحربي السوري عددا ً
من الغارات على أه��داف للمسلحين في قرى العنكاوي
والطنجرة والسرمانية وتل زجرم.
وف��ي ال��زب��دان��ي ،واص��ل��ت وح���دات الجيش ال��س��وري
والمقاومة عملياتها العسكرية وتمكنت من السيطرة على
منطقة مسجد عمر الفاروق ومبنى «أم تي أن» ،وضبطت
معمالً لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة شمال
شرقي المدينة.

«رام اهلل» تو�شك ( ...تتمة �ص)9
وصل المبعوث األممي ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،امس
إلى العاصمة العمانية مسقط ،للقاء وفود تمثل كالً من جماعة
الحوثي وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأفادت تقارير إخبارية بأنه خالل اللقاء ،سيطلع المبعوث
األممي الوفدين على شروط الحكومة اليمنية إلنهاء الحرب،
وكان قد تسلمها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،
خ�لال لقائهما في ال��ري��اض .والتقى ه��ادي مساء السبت،
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن ،وسلمه رسالة
تمثل وجهة نظر حكومته من خالل وضع آلية لتطبيق القرار
األممي  ،2216كما جرى مناقشة مستجدات الوضع في اليمن
وآفاق السالم المبنية على قرار مجلس األمن الرقم .2216
ميدانياً ،شهدت ال��ح��دود اليمنية السعودية تصعيدا ً
ترافق مع لحظة سياسية حرجة محورها مسقط .إنه الحوار
الحربي في اليمن ،وتحديدا ً في الجبهة الشمالية مع الحدود
السعودية وب��دا أنه ال صوت يعلو فوق صوت الصواريخ
والطائرات ،صوت يعزز األرجحية السلبية لمسار المفاوضات
الجارية في مسقط بين اليمن والسعودية.
وفي سياق متصل ،أكد مصدر عسكري مسؤول بوزارة
الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان الثورية تمكنا من إسقاط
طائرة أباتشي إماراتية خلف يسوف بين قرية الصلعا وجبل
يسوف بمنطقة لودر بين محافظتي البيضاء وأبين.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)
أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو خالل محاولتها
اسناد عناصر القاعدة ومرتزقة الرياض.
وأش��ار المصدر إل��ى ان «ه��ذه الطائرة هي الثانية من
هذا النوع التي يتم اسقاطها خالل يومين بعزيمة الرجال
من الجيش واللجان الثورية الذين يسطرون أروع مالحم

البطولية في مواجهة ال��ع��دوان السعودي ومرتزقته من
عناصر القاعدة وغيرهم».
ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الثورية كبدا عناصر
القاعدة ومرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح ودمرا
لهم عددا ً من المدرعات واآلليات العسكرية أثناء محاولتهم
الزحف في عقبة لودر وردوهم على اعقابهم خاسرين.
وأك��دت منظمات إنسانية أن عشرات اليمنيين معظمهم
من المدنيين قتلوا بغارات جوية سعودية ومعارك برية
بمحافظة تعز .وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية
للصليب األحمر ريما كمال أن الغارات والمعارك خلفت 80
قتيالً في يوم واحد وهناك عدد كبير من الجرحى.
وأكدت استحالة وضع حصيلة دقيقة للضحايا ألن هناك
أشخاصا ً ماتوا أو ما زالوا أحياء تحت االنقاض .كما أعلنت
منظمة أطباء بال حدود مقتل  65مدنيا ً وإصابة العشرات
بالغارات على تعز.
وفي محافظة الحديدة استشهد ستة صيادين باستهداف
ق���ارب ،كما استهدفت ال��غ��ارات منتجعا ً سياحيا ً ف��ي إب
ومستشفى الجفرة العام وسكن األطباء في مأرب ومناطق في
محافظة صعدة.
هذا وأعلن االئتالف المدني لرصد جرائم العدوان السعودي
أن عدد ضحايا الغارات السعودية على اليمن بلغ نحو 16
ألف شهيد وجريح خالل خمسة أشهر.
وأشار االئتالف خالل مؤتمر صحافي إلى استشهاد أكثر
من  4600شخص ،معظمهم من النساء واألطفال ،إضاف ًة إلى
نحو  11ألف جريح .وأضاف أن هذه األرقام تمثل الحاالت
الموثقة ،مشيرا ً إلى أن الحاالت غير الموثقة ترفع العدد إلى
نحو  40شهيدا ً وجريحاً.

ال��ى محكمة الجنايات الدولية ،وتسريع الدخول في
المنظمات األممية ،وعدم العودة للمفاوضات العبثية مع تل
ابيب ـ قالت المصادر ان الموضوع األهم في دورة المجلس
الوطني المقبلة ،سيكون إع��ادة ترتيب البيت الداخلي
للمنظمة ،والذهاب للدورة العامة المقبلة من موقع قوة،
وقد جدد لعباس وانتخبت لجنة تنفيذية مكتملة العضوية
بدماء جديدة .وبيّن مصدر فلسطيني مطلع أن القيادة
الفلسطينية تعمل في ضوء التعنت «اإلسرائيلي» ،واالتفاق
االنشقاقي المنفرد الذي تزمع حماس على عقده مع الكيان
الصهيوني في غزة ،على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
ما يستوجب بحسب المصدر ،أخذ الحيطة باستعادة منظمة
التحرير الفلسطينية لدورها ولمكانتها الشرعية المعترف
بها دولياً ،بحيث ال يحدث ف��راغ تحت أي اعتبار ،ومنها
احتمال حل السلطة الفلسطينية أو جراء غياب (بيولوجي
لبعض القيادات ،أو جراء تمدد حماس الى الضفة الغربية،
بفعل اتفاقات جرى العمل عليها منذ سنوات ما قبل الخريف
األميركي ،بالتزامن مع صعود «إخواني» محتمل في األردن
كان يجري العمل عليه ،بحيث تكون حكومات «إخوانية» في
غزة والضفة وشرق األردن ،وتحت غطاء تواجد «مرجعية
إسالموية واحدة» يتم تهجير أعداد جديدة من عرب 1948
وغزة والضفة إلى األردن ،وفكفكة المخيمات الفلسطينية في
لبنان وسورية باتجاه شرق األردن وصحراء سيناء ،حيث
عرض الرئيس المصري المخلوع مرسي مد القطاع جغرافيا ً
باتجاه سيناء بمساحة  45كلم ،معتبرا ً أن عدد سكان غزة
يعادل عدد سكان شبرا  1.75مليون.
ولفتت المصادر أن اتفاق حماس ـ تل ابيب يجرى العمل
عليه منذ سنوات بجهود قطرية تركية وبدعم سعودي،

ووساطة بلير في الفترة األخيرة ،وهناك ضغط سعودي
على مصر لقبوله ،رغم استياء القاهرة من االتفاق ومن
حركة حماس .وقالت المصادر أن االتفاق األخير بين
حماس ومصر (برعاية سعودية) هدفه عدم عرقلة مصر
لالتفاق ،والذي تعهدت حماس بموجبه بالتعاون األمني
معها وبتوجيه ضربات موجعة للجماعات السلفية
ومنعها من العبور من غزة إلى سيناء ،ونفذت حماس فعالًَ
حملة اعتقاالت في صفوف سلفيي غزة لكسب ثقة مصر.
لكن المصادر الفلسطينية حذرت من أن حماس لن تلتزم
باتفاق حقيقي طويل مع مصر ،وانها تمارس اآلن تقية
تعتبرها مشروعة لخداعها ،لضمان تمرير االتفاق ،فمصر
بحسب المصادر تخضع لضغوط شديدة للقبول به.
واعتبرت مصادر فلسطينية ان االتفاق الحمساوي
ـ «اإلسرائيلي» خ��ارج عن الشرعية الفلسطينية ممثلة
بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ،وبالتالي
فاالتفاق فاقد للشرعية ويفترض رفضه من المؤسسات
الدولية واإلقليمية ،وهو فضالً عما سبق تكريس لإلنقسام
وتراجع عن حق العودة وعن حدود  4حزيران .1967
وأوضحت المصادر ان اتفاق حماس ـ تل ابيب يتضمن
بنودا ً سرية ،تتعلق بالمخيمات الفلسطينية في سورية
ولبنان ،وهو ما يفسر استهدافها ،بغرض خلق ظروف
مالئمة لالتفاق الذي جرى التوصل إليه.
وقالت مصادر إعالمية أن التغيير سيشمل المواقع
القيادية للمجلس الوطني الفلسطيني وليس فقط اللجنة
التنفيذية للمنظمة ،وان عزام األحمد (القيادي الفتحاوي)
المقرب من عباس سيتولى رئاسة المجلس الوطني خلفا ً
لسليم الزعنون (أبو األديب).

باسم مجلس االمن القومي األميركي في  19آب بيانا ً عبّر فيه عن القلق
الشديد ازاء الغارات األخيرة للتحالف السعودي على مدينة الحديدة في
اليمن.
فالتقدم غير المسبوق الذي احدثته قوات التحالف في اليمن في خضم
الحرب الدائر بينهم وبين التحالف الحوثي ـ الصالح ،برز بوضوح خالل
األسابيع األخيرة في تغيير الموازين على االرض لمصلحة قوات التحالف وذلك
بعد ان سيطرت هذه القوات على غالبية مناطق تعز ثالث كبرى المدن اليمنية،
إضافة الى سيطرتهم على مقرات مخابرات االمن السياسي والسلطة المحلية
وموقع جبل صبر االستراتيجي في المدينة التي تقع وسط اليمن بحسب قائد
ميداني موا ٍل لهادي ،وبعد تهديد رئيس المكتب السياسي للحركة الحوثية
صالح الصماد بإجراء خيارات قوية ضد آل سعود وتعهد الصماد عبر صفحته
على مواقع التواصل االجتماعي برد العدوان ،حولت موجة األحداث األخيرة
في اليمن غير الحاسمة اتجاهها لتعطي دفعة معنوية وقوة عسكرية حاسمة
للحوثيين الذين تعهدوا باستعادة كافة المناطق التي فقدوا السيطرة عليها في
محافظتي تعز وإب ،وأعلن الحوثيون في  21آب بعد معارك ضارية شهدتها
مدينة تعز استعادة السيطرة على المناطق داخل المدينة من بينها مبنى
المحافظة وحي الجحملية ونشرت وسائل اعالم صور للحوثيين منتشرين
في بعض احياء مدينة تعز ،باالضافة الى اسقاط طائرة حربية سعودية على
الحدود اليمنية السعودية وهذا ما أكده القيادي لدى جماعة انصار الله علي
القحوم.
يؤكد المتابع للملف اليمني على ان السعودية التي باتت تدفع كلفة حربها
على اليمن ومنيت بانتكاسات عسكرية عدة توهمت بتحقيقها التقدم ميدانيا ً
في بعض المدن اليمنية بأن النصر لمصلحتها أصبح قاب قوسين ولكن
سرعان ما جاء الرد الحوثي ليكسر شوكة المملكة وليؤكد على ان ما حدث
من تقدم ميداني سعودي داخل االراض��ي اليمنية كان لحفظ ماء وجهها
للدخول بالتسوية التي ما زال��ت مفتوحة في مدينة مسقط التي اتخذها
المبعوث االممي الى اليمن مقرا ً لمشاوراته لتفعيل العملية السياسية التي
تتطلب تنازالت من المملكة التي لم تب ِد أي موقف رسمي تجاه الجهود األممية
األخيرة حتى اليوم غير ان التطورات الميدانية األخيرة من المتوقع ان تدفعها
نحو التنازل والقبول بأي حل ليحفظ لها قدرا ً من المكاسب ويوقف مزيدا ً من
الخسائر التي تتكبدها المملكة ميدانيا ً وسياسيا ً وذلك بدءا ً بوقف النار وفك
الحصار للقبول بالحل السياسي.

ناديا شحادة

م�شعل بين اتجاهي ( ...تتمة �ص)9
من حماس المعروفة بكونها الجناح الفلسطيني لحركة اإلخ��وان المسلمين
على رغم مزاعم عدم التدخل مع بروز أدلة ميدانية كثيرة تجنح لما صرح به
القيادي في الجماعات السلفية بغزة المسمى أبو العيناء األنصاري وأعالنه
إنضمام عدد من عناصر جماعته إلى من وصفهم بـ«جبهة النصرة» التي قال
إنها تقاتل «نظاما ً إجرامياً» في سورية منوها ً ان عشرات المقاتلين ذهبوا الى
سورية لنصرة إخوانهم ،فالمشهد واضح ومتكرر بين تصاعد اإليديولوجية
اإلخوانية على حساب القضية األساسية وهو «طعن في الظهر» مرة أخرى
عندما خرجت المقاومة منتصرة في حرب غزة ( )2012واختيار «مشعل»
توظيف النصر لمكاسب إخوانية في أزق��ة السياسة وتحويله إلى رصيد
إخواني لدى األميركيين بمزيد من الدعم لحروب اإلخوان التي حاول مشعل
فيها تأليب شعوب المقاومة عليها عبر خلق بيئة شعبية ضاغطة لعدم تقديم
دعم مستقبلي لها ،فاختيار إخ��وان مصر وعلى رأسها «مرسي» وارتضاء
«تفاهم غامض» يهين المقاومة وانجازاتها وشكره لتركيا وقطر في  28آب
 2014إلخالصهم للمقاومة الفلسطينية حماس من قطر هو ما جعل اإلخوانية
تعود للتدفق في عروق مشعل الذي قال إن «مصر اإلخوان يمكن االعتماد عليها»
سابقا ليكرر في  15آب  2015ان «حماس» تتعاون مع مصر منذ عهد مبارك
وصوال ً الى عهد مرسي واجتماعه مع قادة أتراك في محادثات مغلقة في 12
آب  2015بعد مشاركة في فعاليات تركية من تنظيم حزب العدالة والتنمية
اإلخواني في  16أيار الماضي فـحماس التي دانت حكم القضاء المصري على
مرسي والقيادات اإلخوانية واصفة إياه بالتسيس ،يشير إلى أن المد االخواني
يتغلب في مشعل الحمساوي على جزر الفلسطينية التي اعتبرته حركة
التحرر الوطني الفلسطيني مدخالً الى اتفاق»حماس ـ بلير» التآمري والذي
يؤسس لعملية الفصل والضربة القاضية للمشروع الوطني بعد ورود تقارير
اعالمية نقلها بعد ذلك االعالم «االسرائيلي» مفادها بأن حركة حماس والكيان
«االسرائيلي» تجريان محادثات بهدف التوصل الى هدنة تستمر 8ـ  10سنوات
على أن ترفع «إسرائيل» حصارها لقطاع غزة وهو ما زاد من لقاءات خالد
مشعل مع مسؤولين أت��راك وسعوديين ،وتطرق مكتب رئيس وزراء العدو
بنيامبن نتنياهو الى تقارير تفيد بأن التوصل الى اتفاق مع حماس سيحسن
العالقة مع تركيا ،فقد اعتبرت حركة «فتح» في  17آب الجاري ان حماس
اختارت مصالحها الضيقة ونيل اعتراف إسرائيل بها على حساب مصالح
الشعب الفلسطيني وهذا بدوره ما أنهى في  26آب  2014عدوانا ً استمر 50
يوما ً على قطاع غزة حصيلته أكثر من  2000فلسطيني بحسب احصاءات
االمم المتحدة واضرار بالغة بالشجر والحجر فيما أكدت صحيفة «الرسالة»
التركية على لسان كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي ياسين أقطاي في 16
آب الجاري بأن «غزة تتجه نحو اتفاق شامل مع «إسرائيل» مشيرا ً ان زيارة
«خالد مشعل» الى تركيا في  12آب  2015جاءت لمناقشة الجهود التي تبذل
من أجل التهدئة مع «إسرائيل» فالرعاية هنا «إخوانية ـ إخوانية» والتواصل
«إخواني ـ صهيوني» فما ارتضاه مرسي ومن قبله مبارك ال يستطيع مشعل
مخالفته في عكس السير على رغم ان العدو سيتالعب ويراوغ ويماطل ويمارس
الضغط على مصر وقطر وتركيا لتضيع حماس الفلسطينية ،وتعويم «حماس
اإلخوانية» ،فاإلخوان يبيعون ويشترون بقضية حملت البوصلة العربية على
جبينها ليضعوها في موضع السياسة التي ال تقودها بوصلة فلسطين بل
بوصلة «االخوان».

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس كوبي أقام نظاما ً ثوريا ً إشتراكيا ً
2 .2من القارات ،مصيف لبناني
3 .3عمر ،من أصنام العرب في الجاهلية ،يبس الخبز
4 .4ملحداً ،أودها
5 .5در ،هيّا ،مجتمع بيوت وناس أكبر من القرى
6 .6تالل ،أمس
7 .7أقبّل ،بلدة لبنانية
8 .8مدينة إسبانية ،نحامي عن
9 .9بواريد ،جزء من أربعة ،أمر عظيم
1010متشابهان ،تقرض المال ،هزم
1111خالف أيسر ،أداة جزم ،خاصتنا
1212عاصمة زيمبابوي ،دليل

1 .1فاتح إسباني إكتشف المحيط الهادي 1513
2 .2من األنبياء ،نهر في كامرون ونيجيريا أهم روافد نيجر
3 .3جوهر ،مدينة إيطالية ،طعم الحنظل
4 .4أطول أنهر فرنسا ،مخدتنا
5 .5قيّداها ،نام
6 .6أقصد المكان ،زي ،يتبع
7 .7متنبئ مغربي من قبيلة غمارة البربرية حاول تأسيس
دين جديد فقتل ،رتل
8 .8تمرحا ،يصيح التيس ،أحد الوالدين
9 .9شاهد عن كثب ،خالف أستقبلك
1010ورك ،تركنا دون عناية ،شهره (للسيف)
1111يجالس على الشراب ،مرفأ بلغاري
1212بشر ،نعاون ،حرف نصب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،264753918 ،187296453
،425361789 ،953814267
،831479526 ،679528134
،318945672 ،542687391
796132845

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1اوالن باتور  )2التينا ،يسن
 )3بش ،منهاتن ،تب  )4حنين،
اليسار  )5رطب ،امم ،لسان )6
انكلو سكسون  )7يعر ،وهادنا

 )8ان ،البكر ،هست  )9حاصبيا،
ت��غ��ار  )10ي��ن ،ت��دم��ر ،ي��م )11
رادار ،يأيدنا  )12يا ،مان ،رن.
عموديا:
 )1البحر االحمر  )2واشنطن،
ن��ا ،اي  )3ل��ت ،يبكي ،صيدا )4

ايمن ،لعابنا  )5ن ن ن ،اورلي،
رم  )6باهامس ،بات  )7المكوك،
دين  )8تأتي ،سهرتما  )9نسلوا،
غرير  )10ري ،اسندها ،دن )11
سترا ،نسرين  )12ان��ب ،نبات،
مال.

 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
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خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
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الصغير (.)3*3
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The Man from
UN.C.L.E
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).
Self/less
فيلم رعب بطولة راين رينولدز
م��ن اخ� ��راج ت��ارس�ي��م س��اي��ن .مدة
ال� �ع ��رض  117دق �ي �ق��ة (،ABC
سينما سيتي ،اب��راج��ن سينمال،
فوكس).
Lila and Eve
فيلم دراما بطولة جنيفر لوبيز
م��ن اخ ��راج ش��ارل��س س�ت��ون .مدة
ال� �ع ��رض  94دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
كونكورد ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).
The Gift
فيلم رعب بطولة واخراج جويل
ادغرتون .مدة العرض  108دقيقة.
(ف��وك��س ،سينما س�ي�ت��ي ،امبير،
سينمال ،ABC ،كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
فيلم تشويق بطولة توم كروز
من اخ��راج كريستوفر ما كوري.
مدة العرض  131دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة امي
بولير م��ن اخ ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
اب ��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

