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وا�شنطن وجدّ يتها ( ...تتمة �ص)9

�أطباء بال حدود( ...تتمة �ص)9

والقطاعات الخدمية والصحية والمستشفيات وموارد المياه
وحتى مناطق الرعي وم��زارع المواطنين ومصادر عيش
الطبقات األكثر فقراً».
ولفت إلى «األدوار المتعددة والمساهمات النوعية التي
سيضفيها القطاع الشعبي والثقافي والمهني على هذه الحملة
وتعرية الدور األميركي في اليمن والقائم على القتل والتدمير
والتفتيت ونشر النعرات المناطقية والمذهبية والمحاولة
الدائمة الستعباد األحرار فيه».
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن «الشعب اليمني
يعي من هو عدوه الحقيقي ومن يعتدي عليه وكل المشكالت
التي يعاني منها وما هي مصادرها وأدواتها».
أعلنت مديرة العمليات بمنظمة أطباء بال ح��دود راكيل
أي��ورا أن التحالف الدولي في عدوانه على اليمن ال يحترم
قوانين الحرب ،وذلك بعد أن تعرضت  3مرافق صحية تابعة
للمنظمت لهجمات خالل الفترة األخيرة.
وقالت أيورا إن «الطريقة التي تشن فيها العدوان على اليمن
تتسبب بمعاناة هائلة وتظهر أن األطراف المتنازعة ال تعترف
بالحصانة التي يجب أن تتمتع بها المستشفيات والمرافق

الطبية وال تحترمها ،فنحن نشهد التداعيات المأساوية على
الناس العالقين في مناطق النزاعات بصورة يومية».
وأض��اف��ت« :ال ش��يء ينجو م��ن ه��ذا القصف وال حتى
المستشفيات رغم أن المرافق الطبية تحظى بحماية واضحة
من قبل القانون الدولي اإلنساني».
ووصفت مديرة العمليات تصريحات وزي��ر الخارجية
البريطاني فيليب هاموند التي نفى فيها أي انتهاك متعمد
للقانون ال��دول��ي اإلنساني في اليمن من قبل السعودية
بـ«المنطق المهين والمستهتر».
وأك��دت أن المنظمة ق��ررت أن تطلب من اللجنة الدولية
اإلنسانية لتقصي الحقائق إجراء تحقيق مستقل حول هجوم
مستشفى شهارة في اليمن.
إلى ذلك ،نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريرا ً
عنوانه« :هل ارتكبت السعودية جرائم حرب في اليمن؟»،
تتحدث فيه عن قصف الطيران السعودي للمستشفيات
اليمنية.
وت��ق��ول كاتبة التقرير إن��ه «عندما سمع االنفجار في
مستشفى شهارة اليمني الواقع قرب الحدود مع السعودية،

لم يندهش طاقم المستشفى» .وتضيف« :أنهم اعتادوا على
أصوات االنفجارات في ذلك المستشفى الواقع في المناطق
الشمالية الجبلية والذي يبعد عن نحو نصف ساعة بالسيارة
عن الحدود».
وتابعت« :إن ما لم يتوقعه طاقم المستشفى هو أن
يقصف مستشفاهم بعد عشرة أشهر من الحملة الجوية
بقيادة السعودية .وقتل في الهجوم الذي وقع في العاشر من
كانون الثاني  6أشخاص من بينهم  3من العاملين في طاقم
المستشفى ،وأصيب آخرون.
وقالت تريسا سناكريستوفال رئيسة الطوارئ في «منظمة
أط��ب��اء ب�لا ح���دود» ،التي تدير المستشفى للصحيفة إن
«المصابين أصيبوا بشظايا من صواريخ وبأجزاء معدنية من
الحاجز المقام حول المستشفى .وكانت اإلصابات وحشية».
وأش���ارت كاتبة التقرير إل��ى أن الهجوم ه��و واح��د من
بين  130هجوما ً على مؤسسات طبية في اليمن منذ بدأ
العدوان السعودي هجماته الجوية على اليمن في آذار العام
الماضي.
وك��ان الهجوم هو الرابع على مستشفى تشرف عليها

مقتل عدد من( ...تتمة �ص)9

الفروف ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
من جانب آخر ،تجتمع ما يسمى بمعارضة الرياض لحسم
موقفها من المشاركة في اجتماعات «جنيف  ،»3والمقررة يوم
الجمعة المقبل .وذكرت مصادر مطلعة في االئتالف السوري
المعارض أن هناك احتماالت بصدور قرار بعدم المشاركة في
االجتماعات.
وف��ي السياق ق��ال مصدر قريب من وف��د من أح��د فصائل
المعارضة أن وفدا ً من  5معارضين سوررين وصل إلى لوزان
في سويسرا بينهم ممثل جبهة التغيير والتحرير قدري جميل
ورئيسة حركة المجتمع التعددي رندة قسيس .والرئيسان
المشتركان لـ «مجلس سوريا الديموقراطية» هيثم مناع
وإلهام أحمد ،ورئيس «حزب االتحاد الديموقراطي» الكردي
صالح مسلم.
وأشار مصدر قريب من الوفد إلى أن الوفد يتوقع وصول
الدعوة من األمم المتحدة قريباً ،وكان قدري جميل أفاد بأن
وفد «المعارضة المعتدلة» يضم  15شخصا يمثلون كل
طيف القوى السورية المعارضة ،بما في ذلك المشاركين
في مؤتمرات موسكو والقاهرة ،وكانت هذه القائمة قد سلمت
للمبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ولكل
األطراف المعنية.
وذكرت مصادر في معارضة الرياض أنها ال تزال تدرس
المشاركة من عدمها في جنيف  3وأن ردها على دعوات دي
ميستورا سيتم خالل  24ساعة.
يأتي تردد المعارضة بالمشاركة في المحادثات على خلفية
ما قيل إنها «شروط مسبقة» تحاول الواليات المتحدة فرضها
على األرض متعلقة بوقف القصف العشوائي وفك حصار
بعض المناطق من قبل طرفي األزمة.
غير أن «قلق» ق��وى المعارضة ،بحسب التسريبات،

الحشد الشعبي من أبناء األسر العائدة
من النزوح القسري الى مركز الناحية
وال��ق��رى القريبة منها م��ن أج��ل مسك
األرض».
وأض������اف ال��ع��ب��ي��دي أن «ل��ج��ن��ة
خاصة بدأت باعداد قوائم المشمولين
باالنخراط في تشكيالت الحشد الشعبي
بالعظيم من خالل اختيار شخص من
كل أسرة» ،مبينا ً أن «مشاركة األهالي
ف��ي الملف األم��ن��ي ض��روري��ة م��ن أجل
تعزيز مبدأ االستقرار ومنع حدوث أي
خروقات».
يذكر أن أكثر من  500أس��رة عادت
مؤخرا ً الى مركز ناحية العظيم وسبع
مساع حكومية
قرى قريبة منه في إطار
ٍ
لحسم ملف النازحين.
إل���ى ذل���كُ ،ق��ت��ل ع���دد م��ن مسلحي
«داع��ش» باستهداف القوات العراقية
مقرا ً للتنظيم في وادي ح��وران قرب
قضاء حديثة غرب األنبار.
ك��م��ا ُق��ت��ل  8آخ�����رون إث���ر قصف
ص��اروخ��ي ل��ل��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة على
تجمعاتهم في منطقة حصيبة شرق
الرمادي.
من جهة أخرى ،طالب عضو مجلس
محافظة األنبار أرك��ان خلف الطرموز
ال��ق��وات األمنية العراقية ب��اإلس��راع

ينطلق من ما يتردد عن اتفاق روسي أميركي على تشكيل
حكومة مشتركة موسعة وليس هيئة حكم انتقالية ،أي أن
مصير الرئيس السوري بشار األسد لن يكون مطروحا ً على
أجندة محادثات جنيف  3والتي المقرر أن تنتقل الى صيغة
المفاوضات لمدة  6أشهر على األقل.
وكان دي ميستورا حدد االثنين الماضي في مؤتمر صحافي،
أربعة موضوعات رئيسية سيناقشها «جنيف  ،»3وهي نظام
الحكم ،ووق��ف إط�لاق ال��ن��ار ،وضمان وص��ول المساعدات
اإلنسانية ،ومكافحة اإلرهاب .ولم يعط المبعوث الدولي إلى
سورية تفاصيل عن تصوراته لنظام الحكم.
ويعتبر ح��زب االت��ح��اد الديموقراطي من أب��رز القوى،
التي تقاتل تنظيم «داعش» في سورية ،وتمكن مقاتلوه في
 2015من إخراج «داعش» من مدينة عين العرب (كوباني)
الحدودية مع تركيا ومساحات واسعة في شمال البالد،
وباتوا يسيطرون على شريط واسع على طول الحدود مع
تركيا.
أمنياً ،أفاد مصدر بسقوط ما ال يقل عن  25شهيدا ً وعدد
كبير من الجرحى بتفجيرين إرهابيين متتاليين استهدفا حي
الزهراء بحمص وسط سورية.
ّ
مفخخة فيما تبعه تفجير
االنفجار اﻷول تم بواسطة سيارة
انتحاري يرتدي حزاما ً ناسفا ً نفسه وسط تجمع للمدنيين في
نقطة تج ّمع حافالت نقل ركاب الجامعة وبالتزامن مع ت ّوجه
الطالب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن االعتداءين.
الحي المذكور شهد عشرات التفجيرات خالل عام
وكان
ّ
 2015أدّت إلى وقوع عشرات الضحايا ،آخرها كان قبل
نهاية العام.

الوفاقإلى النيابة بتهمة تجاوزات
على موقع تويتر.
رس��ال�� ُة سلطات البحرين إلى
العالم الحقوقي قد يكون مفادها أن
القابعين في السجون من أصحاب
ال��رأي والموقف السياسي ال يحق
لهم أي تعبير عن مواقفهم وال حتى
بتغريد ٍة ف��ي موقع للتواصل مع
العالم الخارجي ،مع أنه المتنفس
ال��وح��ي� ُد تقريبا ً بعد تلقي زوج��ة

باستكمال تحرير مناطق السجارية
وجويبة وحصيبة ش��رق ال��رم��ادي،
مشيرا ً إلى ض��رورة استغالل االنهيار
الكبير في صفوف تنظيم داعش في تلك
المناطق.
وق��ال مصدر محلي عراقي لوكالة
«سبوتنيك» إن تنظيم «داعش» استقدم
نساء أجنبيات وعربيات من كل مناطق
سيطرته بشمال العراق وغربه ،لتنفيذ
عمليات انتحارية في األنبار.
وفي محافظة صالح الدين ،ضبطت
قوات الحشد الشعبي كمية من األسلحة
وق��ذائ��ف ال��ه��اون في ناحية الصينية
بمحافظة صالح الدين .فيما اعتقلت
القوات العراقية عنصرين من تنظيم
«داع���ش» أحدهما مفتي التنظيم في
منطقة جرف النصر «فاضل الجنابي»
شمال بابل.
�ج��ر تنظيم
أم���ا ف��ي ك��رك��وك ف��ق��د ف� ّ
«داع���ش» ستة م��ن��ازل سكنية وسط
ق��ض��اء ال��ح��وي��ج��ة ،بحجة انتساب
أصحابها للشرطة المحلية.
وف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد
ُقتل إرهابي وأصيب آخ��ر إث��ر انفجار
عبوة ناسفة خالل محاولتهما زرعها
في منطقة السيدية جنوب العاصمة
بغداد.

بينما ألقت القوات العراقية القبض
على مطلوبين اثنين بتهمة اإلره��اب،
أحدهما في منطقة األعظمية واآلخ��ر
بقضاء التاجي شمال بغداد.
ك��م��ا ب��س��ط��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
سيطرتها على قرية رميلة بمنطقة
الصقالوية شمال غربي الفلوجة في
محافظة األنبار وقضت على عشرات
اإلرهابيين.
ونقلت وكالة األنباء العراقية واع
عن اإلعالم الحربي قوله في بيان أمس
إن «الحشد الشعبي حرر مدينة رميلة
وكبد إرهابيي داعش خسائر فادحة في
األرواح والمعدات» وأحرز تقدما ً كبيرا ً
في منطقة البوشجل.
وف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أعلنت قيادة
عمليات بغداد عن مقتل أكثر من 25
إره��اب��ي �ا ً وتفكيك  16ع��ب��وة ناسفة
وتدمير  5منصات إلطالق الصواريخ
ضمن منطقتي البوشجل والنعيمية
غرب بغداد وتفكيك عشرات العبوات
ال��ن��اس��ف��ة ف��ي منطقة ال��ع��ن��از شمال
بغداد.
إل���ى ذل���ك أع��ل��ن م��ص��در أم��ن��ي في
عمليات األنبار مقتل  28إرهابيا ً في
منطقة حصيبة الشرقية في األنبار
خالل العمليات العسكرية.

ناديا شحادة

�إيران� ...صمود ( ...تتمة �ص)9
خصوصا ً لجهة ت��وازن��ات معادلة القوى في م��ع��ادالت مقبلة
ستفرض نفسها على ملفات ساخنة شكلت فيها فرنسا ألكثر من
خمس سنوات رأس حربة في الصراع ،والتي حاولت التأثير فيها
على وزن إيران سياسيا ً وعسكريا ً في معادلة الدعم العسكري
اإليراني لسورية التي تحارب اإلرهاب على أرضها وعلى ملفات
العراق المرتبط أيضاً؛ وفرنسا لها دور أساس في مسار العدوان
على سورية ،والتي حاولت تجسيد مواقف وتسييدها في الملف
الداخلي السورية كشروط للعملية السياسية في سورية ،وهو ما
شكل افتراقا ً للرؤى والمواقف بين طهران وباريس.
ولم تنجح زيارة وزير الخارجية الفرنسية «لوران فابيوس»
في  29تموز الماضي ودعوته الرئيس اإليراني لزيارة فرنسا في
سد أي ثغرة في الملفات التي تدور على الساحة اإلقليمية العربية،
ولم يكن لقاء الرئيس الفرنسي «هوالند» مع الرئيس اإليراني في
اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول  2014قادرا ً على
تبديل واقع العالقة السياسية بين طهران وباريس ،والتي عكسها
التشدد الفرنسي في مفاوضات إي��ران النووية مع السداسية
الدولية والتي انتهت في  14تموز الماضي ،فتبدل المواقف
الفرنسية تدريجيا ً اتجاه السياسة اإليرانية التي كانت والزالت
تسعى إلى تعزيز السالم واالستقرار اإلقليمي وتوسيع التعاون
مع الدول األوروبية على أساس المبادئ الثابتة في سياستها
هي الحاكمة حتى اللحظة ،فهي زيارة ربما تعيد نسج ما كانت
إيران قد طرحته في زيارة مدير دائرة الشرق األوسط في وزارة
الخارجية الفرنسية «جان فرانسوا جيرو» مع وفده المرافق منذ
 27أيار العام  2013لشرح األزمة السورية ،وهي زيارة ستؤثر في
االنفتاح الفرنسي على إيران من دولة بحجم فرنسا أوروبيا ً وذات
تأثير واضح على مسار الحرب على سورية .والتعاون الفرنسي ـ
الروسي بعد أحداث باريس األخيرة والحضور الفرنسي العسكري
في المتوسط ،وما تحمله أوراق الملفات اإلقليمية من دور لباريس
يمكن أن تلعبه في مكافحة اإلرهاب وتعزيز حل األزمة السورية.
تعكس زيارة روحاني جانبا ً كبيرا ً من التحرك الفرنسي اتجاه
طهران لمباحثات تطبيع العالقات منذ زي��ارة «فابيوس» إلى
إيران والتي كانت بعد  12عاماً ،وهي ذات صلة بحرارة ظروف
الحل السياسي في سورية وبروز براغماتية فرنسية على سطح
ملفات الحل السياسي اإلقليمي ربما تلغي بدورها التلكؤ الفرنسي
في الحضور سياسيا ً في مفاوضات الحل السياسي على مختلف
الملفات العربية ،خصوصا ً بعد التصعيد السعودي األخير ضد
طهران وغير المفهوم االتجاه ،فاالنعطافات في مسار العالقات
الثنائية بين طهران وباريس سيجعل هناك استقطابا ً دوليا ً للتوجه
نحو طهران ربما يكون محوره الحرب على اإلرهاب والتحول في
مواقف الكثير من السياسات الغربية التي كانت تحمل وجها ً عدائيا ً
في ما سبق ،وربما تحمل تحالفات إقليمية ودولية تكون مرجعية
لتحوالت جديدة في المواقف الفرنسية ،خصوصا ً األوروبية عموماً،
فهل من المبكر تحليق السياسات الفرنسية الجديدة في سماء
طهران؟ أم أن اإلقالع عن المدرج قد بدأ..؟

برزاني :ا�ستفتاء «االنف�صال»
يُجرى في �إطار الحوار مع بغداد

المحاكمات في( ...تتمة �ص)9
ول����م ُت���خ���ف ه��ي��وم��ن راي��ت��س
ووت��ش خشيتها من أن يكون قمعُ
االضطرابات في سجن جَ ْو قد وقع
أيضا ً باستخدام قوة غير متناسبة،
ف��ض�لا ع���ن أن ظ����روف اك��ت��ظ��اظ
السجناء .هي الدافعُ الحتجاجهم
بشدة على األوضاع المزرية.
ِ
ِ
التسريبات
تكف مثل ه��ذه
وال
المسجلة لوصف االستخدام المفرط
للقوة يقول ناشطون حقوقيون في
البحرين.
تعذيب شديد،
ما قبل االحتجاج
ٌ
وما بعده ُقوة قمع مفرطة من قبل
قوات األمن في السجن المركزي.
واق����عٌ م��ري��ر ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان
ُ
ُ
شهادات
تنطق به
المعتقل سياسياً،
أهالي السجناء ،قبل تلك الحادثة
وبعدها .وهذه شهاد ٌة على التعذيب
في سجن جَ ْو قبل سنة من الواقعة
الموصوفة بأعمال الشغب.
وال تنتهي قص ُة المعتقلين في
البحرين بأحكام الخمسة عشر عاما ً
فتلك ل��م تكن س��وى حلقة واح��دة
م��ن مسلسل االع��ت��ق��ال السياسي
بالمملكة ،فقبلها بيوم واح��د فقط
أحالت وزارة الداخلية البحرينية
الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية

«أطباء بال حدود» ،التي تقول إنها تعطي إحداثيات مفصلة
لموقع مستشفياتها لجانبي القتال.
وتقول كاتبة التقرير إن الهجمات ألحقت أضرا ًرا جسيمة
بنظام الرعاية الطبية في اليمن .وتضيف أنه في أحدث
هجوم ،قتل سائق سيارة إسعاف.
وقال خوان بييترو وهو مسؤول تابع ألطباء بال حدود في
صنعاء «السائق عرض حياته بالفعل معنا .لم يكن يعلم أن
الخميس سيكون آخر أيام حياته».
وتضيف الكاتبة إن منظمة العفو الدولية تقول إن الهجمات
على مستشفيات «أطباء بال ح��دود» قد يصل إل��ى جرائم
حرب.
وقالت رشا محمد الباحثة في شؤون اليمن في منظمة
العفو الدولية لـ«إندبندنت» إنه «وفقا ً للقانون الدولي ،يجب
احترام المستشفيات والوحدات الطبية في جميع الظروف».
وأوضحت الصحيفة أنه مع وق��وع أربعة هجمات على
مستشفيات تابعة ألط��ب��اء ب�لا ح��دود منذ تشرين األول
الماضي ،تخشى المنظمة أن مستشفياتها ينظر إليها كأهداف
«مشروعة».

تصريحات وزي��ر الدفاع األميركي التي ج��اءت بالتوازي مع
تصريح نائب الرئيس األميركي جون بايدن التي قال فيها إن أميركا
مستعدّة للجوء لحل عسكري في سورية ،إذا لم يكن الحل السياسي
ممكناً ،التي سرعان ما أعلن البيت األبيض أن جو بايدن كان يقصد
بتصريحاته حول العمل في سورية تنظيم «داعش» حصراً.
يؤكد المراقبون أن واشنطن المتورطة بعالقات مشبوهة مع
التنظيمات اإلرهابية والتي ساهمت بظهور تنظيم القاعدة في
أفغانستان لمقاومة االتحاد السوفياتي في عقد الثمانينيات من
القرن العشرين ،وساهمت بشكل أو بآخر في تشكيل تنظيم داعش
وتعاملت معه ،وتحركت بإسراف واضح وخسارة تلو الخسارة
نحو الفشل ،وباتت تعاملها مع الوضع الذي تبلور على يد داعش
يعكس إرباكا ً شديداً ،بحيث أصبح ذلك واضحا ً للجميع من خالل
التصريحات المتناقضة التي يطلقها السياسيون األميركيون ،في ما
يخص هذا التنظيم ،فبعد أن ص ّرح وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا
في  6تشرين األول  2014أن القتال ضد داعش سيكون صعبا ً وقد
يستغرق عقوداً ،ملقيا ً اللوم في ذلك على قرارات الرئيس األميركي
باراك اوباما .وفي تصريحات نشرتها صحيفة «يو اس ايه توداي»
قال بانيتا اعتقد إن الحرب ستستمر نحو ثالثين عاماً.
فمع تمدّد «داعش» الذي بات تهديدا ً لألمنين اإلقليمي والعالمي،
أصبح من الضروري وضع الخطط لمواجهته ومعالجة أسبابه
الحقيقية ،وفي ظل اإليعاز األميركي القسري للمعارضة السورية
في الرياض بضرورة الذهاب إلى حوار جنيف دون شروط ،كما
وصفته صحيفة الحياة اللندنية بكأس الس ّم األميركي للمعارضة
السورية وم��ع التصريحات الغريبة والمتناقضة في بعض
األحيان التي صدرت عن السياسيين األميركيين حول القضاء
على داع��ش ،يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لما تبقى من عمر
هذه اإلدارة األميركية ،المتخبطة سياسيا ً قبل سباق االنتخابات
الرئاسية المقررة في  8كانون االول  ،2016أن تظهر نيات جدية
في القضاء على تنظيم «داعش»؟

أكد رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان برزاني
(اب��ن أخ رئيس اإلقليم مسعود برزاني) بأن «الشعب
الكردي» وفي إطار حق تقرير المصير ،سيجرى استفتاء
من أجل تقرير مصيره.
وأشار برزاني خالل لقائه وفد بعثة االتحاد األوروبي
في العراق إلى أن «أي قرار سيتخد سيتم طرحه في إطار
المحادثات والحوار مع بغداد وستتم مناقشته معها
سلمياً» ،وفق ما جاء في بيان صادر عن الحكومة.
وجدد برزاني التزام كردستان بالحوار والمحادثات
من أجل ح ّل المشاكل الداخلية والمشاكل القائمة بين
كردستان وبغداد.
وكان رئيس كردستان العراق مسعود برزاني دعا الدول
الكبرى إلى التوصل الى اتفاق يعيد رسم حدود الشرق
األوسط بما يمهد الطريق أمام إقامة كيان كردي مستقل.
وق��ال في مقابلة مع صحيفة بريطانية« :إن حقبة
سايكس بيكو فشلت وانتهت» ،مؤكدا ً إصرار اإلقليم على
االنفصال.
اجتماع موسع بين برزاني وأح��زاب كردية لمناقشة
االنفصال
أعلن المستشار اإلعالمي بمكتب رئيس إقليم كردستان
كفاح محمود ،أم��س ،أن رئيس اإلقليم مسعود برزاني
سيعقد اليوم اجتماعا ً موسعا ً مع أحزاب كردية لمناقشة
األزمتين االقتصادية والسياسية في اإلقليم وإج��راء

ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان ات��ص��اال ً م��ن أح��د
زمالئه في سجن جَ و يُبلغها منعَ ه
م��ن ال��ت��واص��ل م��ع أه��ل��ه وال حتى
بزيارته.
وسرعان ما جاء الرد من جمعية
ال��وف��اق ب���أن ه���ذا ال��ع��م��ل مخالف
ل��ل��دس��ت��ور وال��ق��ان��ون وي��ت��ع��ارض
مع المواثيق والتعهدات الدولية
للبحرين باحترام مبدأ حرية الرأي
والتعبير.

االستفتاء على االنفصال والحرب ضد تنظيم «داعش».
وقال محمود في حديث لـ«السومرية نيوز» إن «رئيس
إقليم كردستان مسعود برزاني عقد أمس اجتماعا ً موسعا ً
مع األحزاب الكردستانية المجازة والمشاركة في البرلمان
وحكومة اإلقليم» ،مبينا ً أن «أكثر من  30حزبا ً سيشارك
في اإلجتماع» ولكن تبين أن حركة التغيير (ك��وران)
والحركة اإلسالمية اعتذرتا عن الحضور.
وأض���اف محمود أن «االج��ت��م��اع سيناقش األزمتين
االقتصادية والسياسية ف��ي اإلق��ل��ي��م» ،منوها ً إل��ى أن
«مواضيع الحرب ضد داعش واإلصالحات واالستفتاء
ستكون ضمن ملفات االجتماع».
وع��ن مقاطعة ح��رك��ة التغيير ال��ك��ردي��ة والجماعة
اإلسالمية الكردستانية لالجتماع ،ذكر محمود« :ال أعتقد
أنها ستؤثر كثيرا ً في نتائج االجتماع» ،مبينا ً أن «التغيير
والجماعة اإلسالمية ال يمثالن إال حزبيهما ومن سيجتمع
يمثل إرادة الغالبية العظمى من الشعب وفعالياته
السياسية».
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني
أكد في  17كانون األول  ،2015وجود شرخ بين األطراف
السياسية في كردستان ،محذرا ً من أن الخالفات وصلت
إل��ى مرحلة خطيرة ،فيما دع��ا ال��ى معالجة الخالفات
وتنظيم البيت الكردي لمواجهة األوض��اع الحالية في
اإلقليم.

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم إنكليزي راحل صاحب نظرية التطور
2 .2ع ّزت ،نعتب عليه
3 .3طعم الحنظل ،قضيا ليلتهما ،أطلب فعل األمر
4 .4أوعية للطعام والشراب ،أب
5 .5جزيرة في جنوب شرق آسيا ،جحيم
6 .6أف ّر ،من الفاكهة الصيفية
7 .7من أسماء األسد ،يلقيا ،حرف أبجدي مخفف
8 .8فظيعاً ،يثنيان على
9 .9عسل ،من مؤلفات األديب اللبناني الراحل جبران
1010حرف نصب ،جزيرة إيطالية ،أضرب بالرجل
1111تسفكا الدم ،ضمير متصل ،ضمير منفصل
1212عبودية ،خياالت

1 .1قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي راحل ،أقطع
2 .2بلدة لبنانية ،قماره على
3 .3ركيزة ،مرفأ في المغرب ،جوهر
4 .4نظمناه ،أعالم
5 .5مدينة إيطالية في بيامونته ،للنفي
6 .6إشترعت ،يكسو جلد بعض الحيوانات ،شهر ميالدي
7 .7والية أميركية ،مدينة إيطالية
8 .8حرف عطف ،إله الشر في ديانة زاردشت ،للتأوه
9 .9من أنواع األتربة ،مدينة أردنية
1010أوديتنا ،ملك صور
1111وبّخا ،عمل مبدع
1212فرعون مصري أسطوري ،إنتماء
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حلول العدد ال�سابق
{حل :Sudoku
،896572314 ،154693827
،289145673 ،732481569
،317968245 ،465327198
،543716982 ،921834756
678259431

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ياقوت الحموي  ) 2ريميني،
يرجما  ) 3ح��ر ،شمالن ،ددد ) 4
يأتيا ،لمسها  ) 5بنات ،عمان ،نا
 ) 6الميا ،داهم  ) 7لبي ،يدنسون

 ) 8يأمن ،يرافق  ) 9اتنا ،ناب ،قنا
 ) 10سم ،لما ،يرتاب  ) 11اربيل،
ارس ،با  ) 12ميت ،الم ،بدلت.
عموديا:
 ) 1يرحيبول ،اسام  ) 2ايران،
بيت مري  ) 3قم ،تاليان ،بت ) 4

ويشيتا ،مالي  ) 5تنما ،مين ،ملل
 ) 6ايل ،عيد ،نا  ) 7المانيا ،ام 8
) حينما ،سربير  ) 9مر ،سندوا،
رس��ب  ) 10وج���ده ،ان��ف��ق��ت 11
) يمدانه ،قنابل  ) 12اد ،ام��ل،
ابات.

 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

5

2

4

3

5

4
5

6

3
8

4

1

2
2

3

3
8

7
3

2

1
4

3

7
9

2

1

بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي���اد ال��رح��ب��ان��ي .م���دة العرض
 125دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخراج ووليام برنت
ب��ي��ل .م���دة ال��ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي�����ون�����ز ،اس����ب����اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).
Daddy’s Home
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج����اك����س����ون اخ��������راج ك��وي��ن��ي��ن
ت��اران��ت��ي��ن��و .م���دة ال��ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م�����دة ال����ع����رض  101دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال��ي��ز .م���دة ال��ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).

