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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ترى �أن( ...تتمة �ص)9

وفي الخليل ،أصيب  8مواطنين بالرصاص الحي،
كما أصيب شابان بالرصاص المطاطي بالرأس.
من جهة أخ��رى ،أعلن الدكتور الناطق باسم وزارة
الصحة بغزة أشرف القدرة  ،أن إجمالي اإلصابات شرق
القطاع وشماله ارتفع إلى  32إصابة مساء اليوم.
وأشار إلى إصابة  6شباب شرق خان يونس بينهم
اثنان أصيبا بأعيرة نارية ،كما أصيب شابان شرق
مخيم البريج ليرتفع عدد اإلصابات في المنطقة إلى 8
إصابات اليوم.
وفي وقت سابق ،قالت وزارة الصحة إن  18شابا ً
أصيبوا في المواجهات مع االحتالل في قطاع غزة ،منهم
 11بالرصاص الحي ،و 4بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ،و 3بقنابل الغاز.
إلى ذلك ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
يصب في مصلحة
إن عدم تسوية القضية الفلسطينية
ّ
اإلرهابيين في الشرق األوسط ،ويساعدهم في تجنيد
مزيد من األنصار.
وصرح الوزير الروسي بعد لقاء عقده أمس مع نظيره
األردن���ي ناصر ج��ودة على هامش اللقاءات الدولية
الجارية في فيينا بخصوص األزم��ة السورية قائالً:

«الن�صرة» تفتح معركة( ...تتمة �ص)9

«واثقون من أن عدم تسوية القضية الفلسطينية منذ
عقود طويلة يع ّد من أهم العوامل التي تسمح لإلرهابيين
بتجنيد الشباب في صفوفهم».
وذك��ر الف��روف أن الطرفين الروسي واألردن��ي أعربا
خالل اللقاء عن قلقهما العميق من تصعيد التوتر في
العالقات بين إسرائيل وفلسطين وال سيما التوتر في
القدس الشرقية.
واعتبر الوزير الروسي أنه بالتزامن مع الجهود لزرع
فتيل التوتر في القدس الشرقية ،يجب أيضا ً مضاعفة
الجهود من أجل استئناف المفاوضات كاملة النطاق
حول التسوية الشرق أوسطية الشاملة.
بدوره قال جودة إن التوتر حول األماكن المقدسة في
القدس أصبح برميل بارود يهدد ليس المنطقة فقط بل
والعالم برمته.
واعتبر أن التطورات األخيرة تأتي نتيجة مباشرة
الستمرار احتالل األراض���ي الفلسطينية والتطاوالت
«اإلسرائيلية» على األماكن المقدسة.
وأك��د ج��ودة أن ب�لاده تنوي التعاون م��ع االتحاد
ال��روس��ي في ما يخص تسوية ال��ن��زاع الفلسطيني –
«اإلسرائيلي».

�إ�سقاط طائرة بال( ...تتمة �ص)9
مؤتمر اقتصادي حول العراق في بداية  .2016نحتاج
الى المزيد من الدعم الدولي .ويجب على الشركات
األجنبية أن تقبل بالعمل بنظام المدفوعات المؤجلة».
ميدانياً ،أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك ،بأن
قوات الحشد الشعبي «التركماني» تمكنت من إسقاط
طائرة من دون طيار تابعة ل��ـ«داع��ش» كانت تقوم
بمهمات مراقبة واستطالع جنوب المحافظة.
وبحسب «السومرية نيوز» ،وقال المصدر إن «قوة
تابعة للحشد التركماني تمكنت ،ظهر أمس ،من إسقاط
طائرة مسيرة تابعة لجماعة «داع��ش» اإلرهابي في
منطقة بشير بناحية تازة خورماتو 30( ،كم جنوب
كركوك) ،بعد رصدها من قبل قطعات الحشد المنتشرة
بخط التماس مع التنظيم».
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه
أن «ال��ط��ائ��رة كانت تقوم بمهمة مراقبة واستطالع
لقطعات الحشد الشعبي والبيشمركة المنتشرة في
ناحية تازة» ،مشيرا ً إلى أن «الطائرة اآلن بعهدة القوات
األمنية لغرض معرفة صنع الطائرة والكشف عما قامت
بتصويره ومقر انطالقها».
وكانت قيادة الشرطة االتحادية أعلنت ،في الثاني
من هذا الشهر ،إسقاط طائرة من دون طيار لـ«داعش»
قرب منطقة كريشان شرق الرمادي.

معصوم إلى بدء تنفيذ خطوات في سبيل تحقيق ذلك من
بينها مرسوم حول المصالحة سيقدمه الرؤساء الثالثة
وإنشاء لجنة من األعيان وممثلي األطراف السياسية،
لكن «األم��ر يحتاج إلى أشهر عدة قبل الحصول على
نتائج» كما قال.
واعتبر الرئيس العراقي أنه على الشباب السنة أن
يشاركوا في القتال جنبا ً إلى جنب مع الجيش العراقي
من أج��ل تحرير األن��ب��ار ،الفتا ً إل��ى النقاشات الدائرة
حاليا ً داخل البرلمان حول إنشاء حرس وطني مرتبط
برئيس الوزراء بصفته قائدا ً عاما ً للقوات المسلحة وإلى
االتفاق على إعادة النظر في قانون إقصاء عناصر حزب
البعث.
وأعلن الرئيس العراقي تأييده للتحركات االحتجاجية
التي يشهدها العراق معتبرا ً أنها خطوة أولى باتجاه
المواطنة الحقيقية ،مشيرا ً إل��ى وج��ود عراقيل أمام
اإلصالحات داخل البرلمان بسبب الخالفات بين الكتل
السياسية القائمة على انتماءات دينية أو عرقية بما
يجعلها تدافع عن مصالحها الخاصة.
وحول العالقة مع فرنسا ،قال معصوم« :يجب على
الدبلوماسية العراقية أن تعزز التعاون العسكري مع
فرنسا التي سنطلب منها المشاركة في إع��ادة إعمار
البالد» .وقال« :نحن في مرحلة التشاور من أجل تنظيم

الأمن الأردني ي�ستخدم( ...تتمة �ص)9
ويقول علوش« :ه��ذا االعتصام
السلمي الحضاري المستمر منذ
أكثر من خمس سنوات تم التعامل
مع المشاركين فيه ،في اعتصام
ج��ك الـ ،292ب��ال��ه��راوا والضرب
والعنف ،وتم دفع كل المشاركين
فيه بالقوة خارج ساحة الكالوتي
من قبل الدرك».
ويضيف علوش« :بالنسبة لنا،
نحن مستعدون لتلقي الرصاص

م��ن أج���ل ال���وط���ن ،ال ال���ه���راوات
فحسب ،والجكيون والجكيات
وق��ف��وا ال��ي��وم وق��ف��ة ع�� ٍز وش��رف،
دفاعا ً عن األردن وفلسطين وكل
الوطن العربي».
ويتابع علوش حديثه قائالً« :لقد
تلقى المعتصمون ال��ه��راوات عن
طيب خاطر وهم يرددون« :ال سفارة
صهيونية على أرض أردن��ي��ة»،
لقد وقفوا شبابا ً وشيوخا ً ورجاال ً

ون��س��اءً ،كما يقفون ك��ل أسبوع،
لكي ال يقول التاريخ إن الصهاينة
يستبيحون األردن وفلسطين من
دون أن يعترض أحد».
ويشير علوش إلى أن وقفة «جك»
رم��زي��ة ،وأن هدفها إب��ق��اء قضية
السفارة والمعاهدة مطروحة لدى
الرأي العام ،كما أنها ال تهدد األمن
الوطني بل تحميه ،وال تمس صورة
األردن ،بل تج ّملها.

بغداد :وا�شنطن لم تبلغنا
بعملية القوات الخا�صة الأميركية
في بغداد لمعرفة المزيد بشأن العملية وهي أهم غارة
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في أشهر عدة.
وأف����ادت ال��ت��ق��اري��ر اإلع�لام��ي��ة أن العملية نفذت
الخميس الماضي قرب بلدة الحويجة وحرر خاللها
رهائن أكراد ،لكن مسؤولين أكدوا في وقت الحق أن
المحتجزين كانوا عربا ً بينهم نحو  20عضوا ً من قوات
األمن العراقية.
وقال مسؤول أميركي إن اآلخرين هم من السكان
المحليين ومقاتلي الدولة اإلسالمية الذين اتهمهم
التنظيم بالتجسس.
وأضاف المسؤول أن السجناء كانوا على وشك أن
يعدموا ثم يدفنوا في أربع مقابر جماعية.

صرحت وزارة الدفاع العراقية أن الواليات المتحدة
لم تبلغها بالعملية العسكرية األميركية الكردية
المشتركة والتي أنقذت  69رهينة كان تنظيم «داعش»
يحتجزهم شمال العراق.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية تحسين
إبراهيم صادق يوم أمس ،إن بغداد سمعت عن العملية
من وسائل اإلعالم ولم يكن لديها علم بها.
وأض��اف أن الذين قاموا بها هم قوات البيشمركة
الكردية ،واألميركيون ولم يكن لدى وزارة الدفاع أي
فكرة عنها.
وقال صادق إن مسؤولين في ال��وزارة يجتمعون
مع ممثلين للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة

وج���اءت تصريحات الكرملين بعد أن نقلت وكالة
«رويترز» عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة
التركية قولهم إن أنقرة مستعدة لقبول مرحلة انتقالية
في سورية مدتها  6أشهر يبقى خاللها األسد في السلطة،
شريطة وجود ضمانات على رحيله في نهاية المرحلة.
على صعيد آخر ،أعلن الكرملين أمس أن موسكو رغم
جهودها المكثفة إليجاد قوى معارضة في سورية يمكن
التعاون معها في مكافحة اإلرهاب ،إال أنها لم تتمكن حتى
اآلن من تحديد أية قوة بناءة.
وق��ال بيسكوف« :لألسف الشديد ال توجد أي��ة قوة
مركزية يمكن التعاون معها .وهذا هو السبب وراء جميع
الصعوبات» ،مضيفا ً أن ال��دول األوروب��ي��ة وال��والي��ات
المتحدة لم تساعد روسيا في تحديد ما هي «المعارضة
المسلحة المعتدلة» والتي يزعم الغرب أنه يمكن التنسيق
معها في الحرب ضد تنظيم «داعش».
وتابع بيسكوف« :علينا أن ننطلق من أن الشيء األهم
هو مواجهة اإلره��اب والتطرف في سورية ...وال وجود
إلرهابيين معتدلين أو غير معتدلين – اإلرهاب شر يجب
أن نحاربه وأن نقضي عليه ،وهذا هو ما نقوم به حالياً».
كما اعتبر بيسكوف أنه ال يجوز ألي طرف أن يدرج
فصائل ما على قائمة «المعارضة المعتدلة» بصورة
أحادية ،بل يجب أن تعتمد مثل هذه القرارات على إجماع
واسع .وأضاف« :أن ذلك سيتطلب أيضا ً تبادال ً لآلراء مع
القيادة الشرعية للجمهورية العربية السورية والرئيس
األسد وممثليه ،باإلضافة إلى مشاورات واسعة النطاق
مع الدول األخرى بالمنطقة» .وتابع بيسكوف أنه يجب
بحث هذه المسألة مع الدول الغربية أيضاً.

رباعية �أخرى( ...تتمة �ص)9

وأشار الناطق باسم الكرملين الى أن الرئيس فالديمير
بوتين بحث أمس مع األعضاء الدائمين لمجلس األمن
الروسي الوضع في سورية ،مؤكدا ً أن االجتماع تناول
األوضاع في سورية بالتفاصيل وكذلك سير عملية القوات
الجوية الروسية الرامية إل��ى إسناد هجمات الجيش
السوري ،إضافة إلى االتصاالت الدولية بشأن التسوية
في سورية.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري أمس سيطرته على
قريتي القراصي والحويز في ريف حلب الجنوبي ،وسط
قصف مدفعي استهدف تجمعات المسلحين في المنطقة،
وواصلت وحداته تقدمها وسيطرت على العمارة وتلة
المهدية وخلصة والحويرة في ريف حلب الجنوبي .كما
استعاد السيطرة على الجبولة في محيط السفيرة شرق
حلب.
كذلك واص��ل الجيش السوري تقدمه في ريف حماة
الشرقي ،ووص��ل إلى خطوط التماس مع «داع��ش» في
محيط منطقة أثريا ،في حين اندلعت اشتباكات عنيفة
مسلحين من «جبهة النصرة» و«داع��ش» حاولوا قطع
طريق أثريا – خناصر ،بعد تفجير سيارة مفخخة على
محور مراغة.
تعاون التنظيمين اإلرهابيين في معركة خناصر هو
األول منذ الخالف بينهما منذ أكثر من سنتين ،حيث
يحاول «النصرة» دعم «داعش» في معركة مطار كويرس
وتخفيف الضغط عنه عبر فتح ثغرات في خناصر ،ومن
خالل هجمات نفذها عناصرالتنظيم أمس على حواجز
زلين ومعركبة ولحايا وحواجز مدينة مورك الشمالية في
ريف حماه الشمالي.

«خلية الأزمة» اليمنية قدّ مت وثيقتها في نيويورك

المبعوث الأممي :المفاو�ضات تم ّهد لم�ستقبل �أف�ضل
من المقرر أن تكون خلية األزمة
ح��ول اليمن ق��د قدمت وثيقتها في
اج��ت��م��اع ن��ي��وي��ورك م��س��اء أم��س.
والوثيقة تركز على االستياء المتزايد
في صفوف اليمنيين من تقاعس األمم
المتحدة عن التحرك ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان وازدياد عدد الضحايا
في صفوف المدنيين.
وتشير الوثيقة في هذا السياق إلى
التظاهرة التي نظمها يمنيون أمام
مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في العاصمة صنعاء في أعقاب مقتل
 131شخصا ً في غ��ارة استهدفت
حفل زفاف في «المخا» في  28أيلول
الماضي احتجاجا ً على عدم تحرك
األمم المتحدة إزاء تزايد عدد الوفيات
بين المدنيين .كما رص��دت خلية
األزم��ة هجوما ً إعالميا ً على خلفية
الموضوع نفسه.
وتحدثت الوثيقة أيضا ً عن وجود
إش��ارات السئتناف المفاوضات في
مسقط بين األطراف السياسية ولكن
ليس تحت رع��اي��ة األم��م المتحدة،
مضيفة أن هولندا سحبت اقتراحا ً
من أجل نشر بعثة لتقصي الحقائق
في اليمن ممهدة بذلك الطريق أمام
المبادرة السعودية التي دعت رئيس
مفوضية حقوق اإلنسان إلى تقديم
المساعدة التقنية للحكومة.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال المبعوث
األممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ
أحمد إن غاية المفاوضات حول اليمن
استئناف الحوار السياسي وانسحاب
الميليشيات .وأض��اف أن الكل اآلن
م��درك أن ال ح � ّل عسكريا ً للصراع
ف��ي اليمن ،وأن وح��ده��ا محادثات
ال��س�لام ت��م � ّه��د لمستقبل أف��ض��ل،
لكنه أش��ار إل��ى أن مواقف األط��راف
المعنية ب��األزم��ة اليمنية ال ت��زال
متفاوتة .ورأى أن سيطرة الحكومة
اليمنية على عدن ضعيفة والقاعدة
وداع��ش يمارسان أعماال ً إرهابية.
وأشار المبعوث األممي إلى اليمن
في إحاطته أم��ام مجلس األم��ن إلى
أن المحادثات السياسية ألغيت مرة
أخرى ،مع وضع شروط إضافية.
وفي رسالته التي حصلت عليها
الميادين أش���ار ول��د الشيخ أحمد

إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل
النزاع والفراغ في اليمن ،الفتا ً إلى
أن��ه كلما طالت ال��ح��رب ف��ي اليمن،
كلما توسع المتطرفون وأصبحت
عملياتهم أسهل ،على ح ّد تعبيره.
وت��ح��دث ول��د الشيخ أح��م��د عن
ال��وض��ع داخ��ل اليمن واص��ف �ا ً إي��اه
«بالكارثي» ،وأض��اف أن المدنيين
يعانون من انعكاس تجاهل قوانين
الحروب وحقوق اإلنسان .كما تناول
الوضع في مدينة تعز وسط اليمن،
فأشار إلى أنها تعاني وضعا ً كارثيا ً
والمعارك فيها تتواصل ليالً ونهاراً.
وأوض���ح أن الحوثيين وح��زب
المؤتمر الشعبي أعلنوا التزامهم
بتطبيق القرار  2216بشأن اليمن،
الفتا ً إلى أنه عمل مع دول التعاون
الخليجي لتأكيد للحكومة اليمنية
أن شروطها للمشاركة في الحوار قد
لبيت.
وقال المبعوث األممي إلى اليمن
إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ه���ادي أب��ل��غ األم���م المتحدة نيته
إرس��ال بعثة للمشاركة بمحادثات
الحل .ولفت إل��ى أن��ه على تواصل
مع كل األطراف لالتفاق على الزمان
والمكان ،وآلية العمل لمحادثات حل
األزمة اليمنية.
وأش��ار ول��د الشيخ أحمد إل��ى أن
المحادثات هي المحادثات األول��ى
ال��ت��ي ستجمع ال��ح��ك��وم��ة اليمنية
بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام،
الف��ت �ا ً «م��ا اقترحته على األط���راف
المعنية باألزمة اليمنية يعتمد على
آلية تطبيق القرار  ،2216ويستند

إلى التشاور حول كل بند من بنود
القرار .2216
ورأى المبعوث األممي أن تسليم
األس��ل��ح��ة إل��ى الجيش وانسحاب
الميليشيات م��ن ال��م��دن يرسخان
توصيات الحوار الوطني.
ميدانياً ،أعلنت مصادر يمنية أن
طيران العدوان السعودي قام بعشر
غارات على مقر اللواء  26مشاة في
مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.
وأف�����ادت ال��م��ص��ادر أن ط��ي��ران
العدوان السعودي استهدف أيضا ً
شاحنة للقمح في سوق شعبي في
م��دي��ري��ة ح��ي��ران بمحافظة حجة،
مضيفة أن هذه الغارة أسفرت عن
استشهاد مواطن وإص��اب��ة آخرين
بجروح.
كما سقط  11شهيدا ً وجريحان
من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء
بغارات للعدوان السعودي استهدفت
منزال ً بمنطقة آل كريد بمديرية حيدان
في صعدة.
وأكدت المصادر اليمنية أن طيران
العدوان السعودي شن غارات على
مناطق الزيدية والقناوص والمنيارة
في الحديدة وشبكة االتصاالت في
جبل أحرم بمديرية رداع في البيضاء
وم���زارع ال��م��وز ف��ي مديرية حرض
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بمديرية رداع في البيضاء.
على الصعيد ذاته ،أكدت المصادر
أن القوة الصاروخية للجيش واللجان
ال��ث��وري��ة ف��ي اليمن دك��ت معسكر
الجربة ورقابة الصحن في ظهران
عسير بصليات من الصواريخ.

وأنّ الواليات المتحدة وروسيا وإيران وأوروبا «متفقون على بقاء سورية
موحدة» ،وعلى أنّ الشعب السوري هو مَن يختار قيادته.
ّ
أما الف��روف فيؤكد أنّ روسيا ال ترى منطقا ً في تقديم دعم خارجي
لسورية ال تشارك فيه إيران ،مضيفا ً بأنه ال يمكن تأسيس مجموعة دعم
للتسوية من دون طهران.
الوزير الروسي عاد ليجدّد انفتاح بالده للحوار مع ك ّل األطراف بقوله
إنّ «مشاركة إي��ران ومصر وقطر واإلم��ارات واألردن ضرورية لتسوية
األزمة» ،كتعبير عن الدور الجديد الذي بدأت روسيا تلعبه كقطب عالمي
فعال في األزمات الدولية.
وأوضح الفروف أنّ روسيا «أكدت موقفها عندما وافقت على صيغة
المحادثات التي اقترحها شركاؤها في لقاء فيينا» ،ولم يستبعد انضمام
ممثلين من الدول «المعنية» إلى اللقاء.
مهما يكن تبقى لغة األفعال أبلغ من لغة الكالم ،فعاصفة «السوخوي»
وقمة األسد ــــ بوتين ،ثم اإلعالن بعدها عن رباعية غير مسبوقة في فيينا،
ك ّل ذلك دفع بوسائل اإلعالم العالمية للقول بأنّ هناك خطوة جادّة إلعالن
مرحلة انتقالية من أجل إنهاء األزمة السورية ،وأنه بات يُنظر إلى فيينا
كمسرح دول��ي للترويج لما ت ّم التوصل إليه بين خطوط النار وتحت
الطاوالت اإلقليمية.

محمد محفوض

تركيا واالنتخابات( ...تتمة �ص)9
دموية بتاريخ تركيا الذي حدث في  10تشرين األول وأدى الى مقتل  97شخصا ً
وأعاد إذكاء االحتجاجات ضد نظام اردوغ��ان قبل ثالثة اسابيع على موعد
االنتخابات التشريعية المبكرة.
يؤكد المتابعون أن أردوغان الذي يسعى الى فوز حزبه ،بما ال يق ّل عن 400
مقعد في البرلمان وهي األكثرية الالزمة لتعديل الدستور وترسيخ سلطانه
يحاول إظهار تركيا بأنها ضحية المجهول مستخدما الذرائع والظهور بموقع
المظلومية ،وبات ذلك واضحا ً من خالل االتهامات التي وجهها الى مخابرات
النظام السوري ومنظمة حزب العمال الكردستاني إلى جانب حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي الذي وصفه باإلرهابي ،حيث قال أردوغان في  22تشرين
الثاني تعليقا ً على هجوم أنقرة المزدوج أن الهجوم عمل إرهابي جماعي خطط
له بشكل مشترك من قبل «تنظيم داعش ومنظمة حزب العمال الكردستاني
ومخابرات النظام السوري إلى جانب حزب االتحاد الديمقراطي الكردي».
يؤكد المراقب للشأن التركي أنه كل يوم يم ّر يتأكد المواطن التركي حجم
الورطة التي دفع بها الرئيس رجب طيب اردوغان تركيا عبر زجها في األزمات
اإلقليمية التي شارك في خلق بعضها وأجج بعضها اآلخر مستخدما ً أقذر سالح
يمكن ان يستخدم من اجل تحقيق اهدافه في السلطنة .فادعاءات أردغان واتهامه
لـ«النظام السوري» ومنافسيه من األح��زاب السياسية التركية ،بأنها وراء
تفجير انقرة المزدوج ،باإلضافة إلى اإليحاء باستخدامه ذرائع دخول طائرات
روسية من دون طيار إلى الحدود التركية ،حيث زعمت انقرة ان مقاتلة روسية
اخترقت المجال الجوي التركي للمرة الثانية ،كما أنها شكت من تكرار حادثة
تحرش طائرة مجهولة من طراز ميغ  29بمقاتالت تركية ،ليتبين فيما بعد عدم
صحة تلك األخبار ،حيث اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور
كوناشينكوف أن ما يخص المعلومات عن مطاردة مزعومة لطائرتين تركيتين
من جانب مقاتلة ميغ  29مجهولة ،فليس لهذا أي عالقة بالمجموعات الروسية
الجوية المرابطة في سورية ،من ّوها إلى انه ال توجد طائرات من هذا الطراز في
القاعدة الجوية حميميم ،تلك االدعاءات ما هي إال ذرائع يختلقها أردوغان إلظهار
نفسه ووطنه تركيا بأنهم في موقع الضحية.
فمع محاولة حزب العدالة والتنمية انقاذ مايمكن انقاذه خالل االيام القليلة
التي نشهدها قبل االنتخابات التركية المبكرة ،ومحاولته ان يوقف تراجعه على
الصعيد االقليمية والدولي والمحلي مستخدما كافة الوسائل يبقى السؤال ماهي
الذرائع والمفاجئات الجديدة التي يمكن الردوغان ان يختلقها لربما يستطيع
كسب تعاطف الرأي العام التركي وكسب المزيد من اصوات الناخبين.

ناديا شحادة

«المونيتور»� :أميركا( ...تتمة �ص)9
وأضاف المقال« :إن المشرعين أوضحوا أن هذا االحتمال يهدف إلى ممارسة
ضغوط على المملكة السنية لتتجاوب مع ما يعتبرونه مظالم شرعية للغالبية
الشيعية من السكان».
وصرح النائب هانك جونسون راعي المشروع للمونيتور أن «السبب وراء
اضطرارنا للتخطيط لهذا االحتمال هو فشل المملكة البحرينية تحديدا ً في
معالجة مطالب الشعب».
وأضاف جونسون« :في حال اختاروا عدم معالجة هذه المخاوف بطريقة
قاسية ،وانتهاء األمور بزيادتها سوءا ً هناك ،عندها قد نكون مجبرين على
المغادرة .وال أعتقد أن أي صانع سياسة أميركي يود رؤية ذلك يحدث».
وأشار المقال إلى أن «الحكومة البحرينية رفضت التعليق مباشرة على
نص التشريع ،ولكنها أوضحت عدم رضاها عن إمالء كيفية تسيير أعمالها
عليها».
وأوضح مسؤول بحريني للموقع« :ال شك في العالقة بين البلدين» ،وإن
«عالقة الدّفاع تهدف إلى حماية البالد من التهديدات األجنبية وتأمين االستقرار
اإلقليمي .وهذا أمر ال عالقة لها بالقضايا الداخلية البحرينية».
ولفت المسؤول إلى أنه «للبحرين عالقة دفاعية قوية مع الواليات المتحدة
األميركية استمرت لعقود وقد ازدادت قوة بعد عقد القمة بين الواليات المتحدة
األميركية ودول مجلس التعاون .ونتوقع فقط أن ت��زداد هذه العالقة قوة
ونمواً».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1رسام فرنسي من رواد اإلنطباعية إمتاز برسم المناظر
البحرية والطبيعية
2 .2أحد آلهة روما األقدمين ،من الفاكهة الصيفية
3 .3دويبة صغيرة من الحيوانات العديمة الفقار ،أحصيه،
ضمير منفصل
4 .4يصلح البناء ،فاني وهالك
5 .5دقتا دقا ً عنيفاً ،أعدد محاسنها
6 .6أحبا ،مرفأ في البرازيل ،خاصته
7 .7خالف إشترته ،لقب رئيس التبت الديني والمدني
8 .8حدّث بالشر ،قرية لبنانية
9 .9مرفأ في شرقي قبرص ،حالي
1010سقط ،مدينة عراقية ،من األطراف
1111تألف ،خالف كفر
1212جزيرة بريطانية ،يحفر البئر ،نرجع

1 .1مدينة أميركية
2 .2مدينة سودانية ،جواب ،مدينة في األرجنتين
3 .3مدينة إيرانية ،حرف نصب
4 .4نعم (باألجنبية) ،سيد القوم ،عظام في الفم
5 .5أرفض األمر ،مقعد
6 .6جسم بحالة ابتدائية يتفتح عن غصن وورق ،رفاق
السن
7 .7دان ،قنوط
8 .8دخلنا فجأة ،شأني
9 .9من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،يغنجان ،حرف
جر
1010نلوم ،القلم
1111متشابهان ،هيا ،كبير آلة السومرين
1212إقطعاها ،سنور
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،739846215 ،526791843
،471658392 ،184523967
،953172684 ،268439751
،342965178 ،897214536
615387429

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نياغرا فولز  ) 2يوالي ،اه،
يال  ) 3ون ،يفكران ،لم  ) 4هامل،
اسدلنا  ) 5انديانا ،اسمع  ) 6رهن،
الم ،اد  ) 7بن ،لسان  ) 8شردت،

ن��ام ،لين  ) 9رس ،جاملناه 10
) يدلل ،بحمدون  ) 11اسبانيا،
اياب  ) 12ينيسيي ،رده.
عموديا:
 ) 1ن��ي��و ه��ام��ب��ش��ر ،اس ) 2
ي��ون��ان ،نرسيس  ) 3اا ،مدريد،

دبي  ) 4غليليه ،تجالن  ) 5ريف،
ان��ا ،الني  ) 6ك��ان ،ينم ،يس ) 7
فارسال ،الباي  ) 8وه��اد ،المنح
 ) 9نالمس ،ام��ا  ) 10زي ،نس،
الهدير  ) 11االماني ،وأد  ) 12الم،
عد ،نأنبه.

 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
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Crimson Peak
فيلم دراما بطولة تشارلي
ه��ون��ام م��ن اخ����راج غوليرمو
ديل تورو .مدة العرض 119
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).

Infinitely Polar
Bear
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
زو س���ال���دان���ا م����ن اخ���خ���راج
م��اي��ا ف���ورب���س .م���دة العرض
 90دق��ي��ق��ة( .سينما سيتي،
 ،ABCسينمال).
Legend
فيلم رعب بطولة توم هارد
م��ن اخ���راج ب��راي��ن هيلغالند.
م����دة ال���ع���رض  131دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت
م��������ارا م�����ن اخ���������راج ري����دل����ي
س��ك��وت .م���دة ال��ع��رض 141
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
ف����ي����ل����م ت����ش����وي����ق ب���ط���ول���ة
ج����وزف غ�����وردن ل��ي��ف��ي��ت من
اخراج روبرت زيميكس .مدة
العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).

