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وق��ال العاهل األردن��ي« :استمعنا جميعا ً لتحذيرات أطلقها
خبراء استراتيجيون من مخاطر التعلق بالماضي ،وما يعنيه ذلك
من االستمرار في خوض حروب بائدة ،بدل االلتفات إلى مخاطر
الحاضر» ،مضيفاً« :علينا أن ندرك أننا بدأنا فعالً خوض الحرب
المقبلة ،وهي صراع جديد ومعقد من أجل المستقبل» ،واصفا ً
في الوقت ذاته هذا األمر بأنه «حرب عالمية ثالثة ولكن بوسائل
أخرى».
وأكد أن المصلحة االستراتيجية األساسية تتمثل في انتصار
التحالف الدولي في سورية والعراق والقضاء على «داع��ش»،
مشددا ً على أن ذلك يتطلب تكامل الجهود بحسب تعبيره.
ميدانياً ،اعتبر وزي��ر الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن
االتفاقات التي تم التوصل إليها في ميونيخ يمكن أن تشكل أساسا ً
للتسوية في سورية ،ولكنه ربط ذلك بوقف روسيا ضرباتها
الجوية هناك بحسب تعبيره.
وأعلن لورديان في كلمة بمؤتمر ميونيخ الدولي لألمن ،أنه
يمكن التفاق ميونخ بشأن سورية النجاح في حال ضمان وصول
المساعدات اإلنسانية وتوقف القصف الجوي من جانب القوات
الروسية والسورية.
وفي السياق ،قال وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر إنه يتوقع
أن تساهم السعودية واإلم��ارات بقوات خاصة لمساعدة مقاتلي
المعارضة السورية في معركتهم ضد «داعش» بما في ذلك معركة
استعادة مدينة الرقة.
وقال كارتر بعد محادثات في بروكسيل أمس« :سنحاول أن
نتيح الفرص والقوة ...وبخاصة للعرب في سورية الذين يريدون
استعادة أراضيهم من داعش ال سيما الرقة».
وأضاف كارتر الذي التقى مسؤولين إماراتيين أمس إن اإلمارات
تعهدت أيضا باستئناف مشاركتها في الحملة الجوية التي تقودها
الواليات المتحدة ضد التنظيم المتشدد .كما تلقى تأكيدا ً مماثالً من
السعودية.
إلى ذلك ،تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من السيطرة على تلتي

«ضهرة القرعة» و»ضهرة القنديلة» المشرفتين على قرية الطامورة
جنوب غرب بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي ،وبالتالي قطع
طريق إمداد المسلحين ناريًا بين الطامورة ـ وعندان.
وفي محاولة من «الوحدات الكردية» للسيطرة على مدينة أعزاز،
دارت اشتباكات بينها وبين المجموعات المسلحة ،عند الطرف
الجنوبي الغربي للمدينة في ريف حلب الشمالي ،ثم ما لبثت أن
خ ّفت حدة االشتباكات بين الطرفين.
ً
ً
وأفادت مصادر كردية ،أن اشتباكا كبيرا وقع مع المجموعات
المسلحة من جهة مرعناز المسيطر عليها مؤخرا ً باتجاه األطراف
الجنوبية الغربية ألعزاز.
كما أعطبت «لجان الدفاع الشعبية -األك��راد» آليتيين لجبهة
«النصرة» وقتلت وجرحت من فيهما ،خالل اشتباكات بينهما في
محيط حي الشخ مقصود في مدينة حلب.
وتتكاتف الجهود في سورية لمكافحة اإلرهاب على غير صعيد،
إذ أوردت وكالة «سانا» أن مجموعات المقاومة الشعبية في
البوكمال في ريف دير ال��زور الجنوبي الشرقي ،قضت على 22
مسلحا ً من تنظيم «داعش» في مبنى الهجرة والجوازات القديم
من بينهم ما يسمى المسؤول األمني في التنظيم والمدعو أبو ياسر
ومن معه.
كما نفذت مجموعات المقاومة هجوما ً على سيارة «جيب» تابعة
لـ»داعش» وقضت على ما يسمى المسؤول األمني لسجون التنظيم
في البوكمال المدعو «أبو الوليد المهاجر» ،تونسي الجنسية ،مع
ثالثة من مرافقيه أحدهم ليبي عند شركة الكهرباء في المنطقة.
وعلى طريق عام دير الزور -الحسكة شنت المقاومة هجوما ً
على نقطة لمسلحي التنظيم ،وقتلت  5منهم أحدهم عراقي وآخر
مصري.
كذلك شهدت مدينة درعا تدمير الجيش السوري تراكس (جرافة)
للمجموعات المسلحة ،شرق ثكنة الدفاع الجوي المهجورة إثر
استهدافه بصاروخ موجه.
وف��ي ري��ف دمشق الغربيُ ،قتل مسلحان اثنان مما يسمى

الأمن البرلمانية ( ...تتمة �ص)9
«أكناف بيت المقدس» وأصيب  5أشخاص إثر إطالق مسلح تابع
لـ»أنصار الشام» النار عليهم في مخيم خان الشيح ،عقب مشادة
كالمية جرت بينهم ،حيث تم إلقاء القبض على المسلح وإعدامه من
قبل «أكناف بيت المقدس» بإطالق النار عليه.
و ُقتل  3مسلحين من «داع��ش» في حي الحجر األسود جنوب
دمشق برصاص قناصة «جيش اإلسالم».
في موازاة ذلكُ ،قتل مسلحان اثنان من تنظيم «داعش» وجرح
آخرون خالل االشتباكات مع «وحدات الحماية الكردية» في محيط
جبل عبد العزيز بريف الحسكة.
وج��رح ع��دد من المسلحين أي��ض�اً ،خ�لال االشتباكات
و ُقتل ُ
مع الجيش السوري في محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص
الشمالي.
وعلى الصعيد اإلنساني ،قال يان إيغالند ،رئيس فريق العمل
المعني بالمسائل اإلنسانية التابع لمجموعة دعم سورية ،إن
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المتضررة في سورية
قد يبدأ األسبوع المقبل.
ويعد إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة
أحد البنود األساسية في االتفاق الذي توصلت إليه مجموعة دعم
سورية خالل اجتماعها في ميونيخ ،أول من أمس.
وي��ان إيجالند يتولى أيضا ً منصب رئيس مجلس الالجئين
النرويجي ،وسبق تعيينه من قبل مجموعة دعم سورية في منصب
رئيس فريق المسائل اإلنسانية الذي تم تشكيله من أجل تطبيق
بيان ميونيخ.
وق��ال إنه تم صباح أمس توجيه الطلبات للسماح بإدخال
المساعدات إلى المناطق األكثر تضررا ً في سورية ،مضيفا ً أن
إرسال الشحنات اإلنسانية قد يبدأ مطلع األسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «تاس» عن إيجالند قوله« :إننا نعلق أماال ً كبيرة
بأن يبذل المشاركون في مجموعة دعم سورية ،بمن فيهم روسيا
وال��والي��ات المتحدة ،كل ما بوسعهم من أج��ل ضمان وصول
المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين داخل األراضي السورية».

وتابع العبادي بأن كل القيادات في كردستان التي التقي
بها تؤكد أنها ال تريد أن تنفصل وال مصلحة لكردستان في
االنفصال ،مشيرا ً الى أنه «ال داعي الى إجراء االستفتاء
على استقالل كردستان عن العراق».
وتساءل «ما الغاية من االستفتاء إذا لم تكن هناك نية
للعمل به؟» ،معتبرا ً أن «القائد الحقيقي يصارح الناس
بحقيقة العمل لمصلحتهم ،ال أن يقول شيئا ً ويفعل شيئا ً
آخر» ،ودعا قادة المنطقة الى أن يصارحوا الناس بحقيقة
أن كردستان ال تتطور بغير العراق.
على صعيد آخ��ر ،استنكر عضو لجنة األم��ن والدفاع
البرلمانية العراقية اسكندر وتوت ،قيام القوات األميركية
والسعودية ب��إج��راء م��ن��اورات ق��رب ال��ح��دود العراقية
السعودية ،مطالبا ً الحكومة المركزية بطرد السفير
السعودي في العراق ثامر السبهان.
وقال وتوت في حديث نقلته «السومرية نيوز»« :إن
قيام القوات األميركية والسعودية بإجراء مناورات أمر
خ��اص بهم ،إال أن إج��راء تلك المناورات ق��رب الحدود
العراقية مستنكر بشدة».
وطالب وتوت الحكومة بـ»طرد السفير السعودي في
العراق ثامر السبهان» ،داعيا ً في الوقت ذاته الى ضرورة
«االتفاق مع روسيا لدعم العراق».
وانطلقت الثالثاء الماضي ،في منطقة حفر الباطن،
أقصى شمال السعودية ،المتاخمة للحدود مع الكويت
وال��ع��راق ،م��ن��اورات «رع��د الشمال» التي يشارك فيها
اآلالف من القوات السعودية البحرية ،والجوية ،والبرية،
بمشاركة قطعات إماراتية ومصرية وسودانية وأردنية.
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل وإصابة 51
إرهابيا ً من تنظيم «داع��ش» اإلرهابي وتدمير أوكارهم
جنوب مدينتي الفلوجة في محافظة االنبار والثرثار غرب
العاصمة بغداد ،فيما قتل  22داعشيا ً في الرمادي.
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«العفو الدولية» ( ...تتمة �ص)9
وفي هذه الفعالية التعبويّة التي نقل مراقبون أصداءها ،أك��دت الجماهير
البحرينية استعدادها التام للمشاركة في خطوات العصيان المدني الذي دعت له
القوى الثورية المعارضة وفي طليعتها ائتالف  14شباط.
وقد توافد المواطنون على مق ّرات ملف البصمات والتواقيع ،مشدّدين على عزمهم
الراسخ في إحياء الذكرى الخامسة لثورتهم ،وتمسكهم بأهدافها المشروعة.
من جهة أخرى ،أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن سجون البحرين
تكتظ بسجناء الرأي والضمير ومن بينهم نخبة واسعة من أبرز القادة الوطنيين من
مختلف النخب االجتماعية والمهنية والسياسية والفكرية.
وأفاد موقع «الوفاق» أمس أن القوى البحرينية اعتبرت أن المعلومات التي
أدلى بها وزير الخارجية البحريني حول عدم وجود سجناء رأي في البحرين،
مجانبة للحقيقة ومستنكرة ،وهي محاولة للهروب من الواقع السياسي المأزوم في
البحرين.
وشددت القوى الوطنية على أن من بين سجناء الرأي قادة سياسيون وطنيون
ونواب برلمانيون ونشطاء حقوق اإلنسان وعلماء دين ومفكرون وأطباء وأساتذة
جامعيون ونشطاء اجتماعيون ،ورياضيون وإعالميون.

«ال�شي�شاني» يقود «داع�ش» في ليبيا
ال يهدأ الحديث هذه األيام عن هجرة المقاتلين األجانب إلى ليبيا وعن تغير
بوصلة االستقطاب من الشرق إلى الغرب ،بعد الهزائم المتتالية لتنظيم «داعش»
في سورية والعراق وفقدان أوج بريقه.
لم تمض أشهر على إع�لان وف��اة طرخان باتيرشفيلي (المدعو أب��و عمر
الشيشاني) ،لكن هذا الميت الحي يعود من جديد إلى واجهة األحداث ،مع تداول
تقارير استخباراتية تفيد بتزعم الشيشاني ذي اللحية الحمراء لتنظيم داعش في
سرت الليبية.
وبحسب ه��ذه التقارير أيضاً ،ف��إن قافلة مسلحين مؤلفة من  14سيارة،
تحميها عربات مدرعة ،وصلت إلى معقل التنظيم بمدينة سرت على الساحل
الليبي ،ويعتقد أن من بينهم القيادي «أبو عمر الشيشاني» الذي ولد في جورجيا
وشارك في النزاعات بأوسيتيا الجنوبية والشرق األوسط وترأس جماعة «جيش
المهاجرين واألنصار» التي ضمت مسلحين شيشان ،ثم أعلن بيعته لتنظيم
«داعش» ،وأصبح في عام  2013قائدا ً رئيسيا ً لقوات التنظيم في شمال سورية.
ولد طرخان باتيرشفيلي عام  1986في قرية بيركياني في وادي بانكيسي
بجورجيا المجاور للشيشان والتحق بالجيش الجورجي للخدمة اإلجبارية بين
عامي  2006و ،2007وبعد إنهاء خدمته في أبخازيا ،وقع بدايات عام  2008عقدا ً
لينضم إلى الجيش الجورجي في كتيبة الرماة.
ويقول مقربون منه إنه شارك في المعارك مع الجيش الجورجي ضد روسيا
خالل حرب عام  ،2008ورقي إلى رتبة رقيب على إثرها ،ولكن لم تتم مكافأته ،بل
سرح من الخدمة في حزيران من العام ذاته ،نظرا ً لظروفه الصحية ،حيث أصيب
بمرض السل عام .2010
وفي أيلول  2010سجن طرخان بتهمة شراء وتخزين السالح وحكم بالسجن
 3سنوات ،ولكن أطلق سراحه لتدهور حالته الصحية ،قبل إنهاء مدة حكمه.
ويقول بعض من عرفوه بأنه سافر بعدها إلى تركيا ،ومنها دخل إلى سورية
التي كانت قد بدأت تشهد تدفقا ً لالرهابيين ،وقد ساعدت خبراته العسكرية
بتوليه موقعا ً قياديا ً لدى بعض المجموعات المسلحة في سورية.

وفي محافظة الجوف قصفت القوة
الصاروخية موقع الريحانة التابع
لقوات الرئيس هادي بمديرية الحزم
عاصمة المحافظة.
إلى ذلك قالت وزارة الدفاع اليمنية
إن ق��وات الجيش واللجان الشعبية
أوق��ف��ت زح��ف�ا ً ل��ق��وات الرئيس ه��ادي
باتجاه منطقة السعراء بمديرية الخب
والشعف.
يأتي ذل��ك بالتزامن م��ع سلسلة
غارات جوية شن ّتها مقاتالت لتحالف
السعودي كغطاء عملية زحف قوات
هادي.
واس��ت��ه��دف��ت غ�����ارات ال��ت��ح��ال��ف
ال��س��ع��ودي أي��ض��ا ً م��ن��اط��ق متفرقة
ب��م��دي��ري��ة ال��غ��ي��ل ج��ن��وب��ي محافظة
الجوف شرق البالد .وفي البيضاء قتل
وجرح العديد من قوات الرئيس هادي
خالل سيطرة الجيش واللجان على
مواقعهم بمنطقة الناصفة في مديرية
الزاهر جنوب محافظة البيضاء وسط
اليمن.
أم��ا ف��ي م���أرب فقد أعلنت ق��وات
الجيش واللجان سيطرتها على تالل
ومواقع بالقرب من الطلعة الحمراء
غرب مدينة مأرب شمال شرق البال.
وف��ي تعز ت��ت��واص��ل المواجهات
العنيفة بين ق��وات الرئيس ه��ادي
المسنودة بمسلحي اإلصالح من جهة
وقوات الجيش واللجان الشعبية من
جهة أخ��رى بمنطقة الكمب ومحيط
القصر الجمهوري ،بالتزامن مع غارات
عنيفة للتحالف السعودي على معسكر
اللواء  22حرس جمهوري جبل أومان
بمنطقة الجند شمال المدينة.
وش ّنت مقاتالت التحالف السعودي
سلسلة غ���ارات على مديرية المخا
الساحلية ،وغ��ارة على منطقة عزان
بمديرية ذباب غرب تعز.
وقال مصدر عسكري يمني للميادين
إن قتلى وج��رح��ى م��ن ق���وات ه��ادي
سقطوا أثناء محاولتهم التقدم من
ثالثة محاور بمديرية حيفان جنوب
شرق تعز وسط اليمن.
أما في العاصمة اليمنية صنعاء،
فقد شهدت غ��ارات مكثفة استهدفت
مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي

الجوية شمال المدينة .يأتي ذلك
فيما استهدفت غ��ارة جوية حديقة
لأللعاب بمنطقة حدة وسط العاصمة
بعد أن ش ّنت أكثر من  50غارة جوية
على معسكر اللواء  63بمديرية ِنهْم
والذي سهل عملية السيطرة عليه من
قبل ق��وات الرئيس ه��ادي المسنودة
بالتحالف.
وف���ي ص��ع��دة واص���ل���ت ط��ائ��رات
التحالف السعودي شنّ غاراتها على
مناطق متفرقة بالمحافظة ،حيث
استهدفت 7غارات منطقة آل غانم
في مديرية باقم ،وغارات مماثلة على
مديرية رازح ،بالتوازي مع قصف
صاروخي مك ّثف على ق��رى مختلفة
بمديرية منبه الحدودية في صعدة
شمال اليمن.
ك��م��ا ش�� ّن��ت م��ق��ات�لات ال��ت��ح��ال��ف
ال��س��ع��ودي غ��ارت��ي��ن جويتين على
معسكر اللواء  25ميكا بمديرية ع ْبس
في حجة غرب اليمن .كذلك استهدفت
غ����ارة ج��وي��ة ل��ط��ائ��رات ال��ت��ح��ال��ف
ال��س��ع��ودي أي��ض�ا ً منطقة ُ
الشريجة
بمديرية َك � ِرش شمال محافظة لحج
جنوب اليمن.
ش��ن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي

وواصلت القوات األمنية عملياتها في منطقة ألبو شجل
غرب مدينة الفلوجة ،وقتلت  20إرهابيا ً وأصابت أكثر من
 17آخرين ،فيما نفذ الطيران العراقي عشرات الطلعات
الجوية أسفرت عن تدمير اكثر من  15وكرا ً لداعش وعدد
من اآلليات.
وفي قاطع األنبار ،قتل  4إرهابيين بنيران قوات األمن
التي استولت على  10مخازن للعتاد واألسلحة والقنابل
اليدوية.
م��ن جانبه ،أعلن شيخ عشيرة البو نمر بمحافظة
األنبار نعيم الكعود ،الخميس ،مقتل  22عنصرا ً من تنظيم
«داع��ش» وتدمير عجلتين مفخختين «بعملية نوعية»
غرب الرمادي.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال الكعود إن «مقاتلي
عشائر البو نمر والبو محل قاموا اليوم ،بعملية نوعية من
خالل مهاجمة أحد تجمعات داعش غرب ناحية كبيسة،
جنوب هيت ( 70كم غرب الرمادي)».
وأضاف الكعود أن «العملية أسفرت عن مقتل  22عنصرا ً
من تنظيم داع��ش وتدمير عجلتين مفخختين يقودهما
انتحاريان وفك الحصار عن عائلتين كانتا تحاصرهما
المجاميع اإلرهابية».
ويشارك أبناء عشائر األنبار مع القوات األمنية بعمليات
عسكرية الستعادة عدد من المناطق التي سيطر عليها
تنظيم «داعش» بالمحافظة.
وفي السياق نفسه ،جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي تأكيده قرب تحرير مدينة الموصل ،مشيرا ً إلى أن
وصول طالئع عسكرية الى شرق المدينة.
وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ لألمن ،قال العبادي« :إن
قدرات الجيش العراقي كفيلة بإلحاق الهزيمة بـ»داعش»
بعد أن تراجع التنظيم اإلرهابي وتقهقر تحت ضربات
القوات العراقية في مناطق عدة».

أمس غارات عدة على مناطق مختلفة
في محافظات صنعاء والجوف ولحج
باإلضافة إلى قصفه إحدى المديريات
الحدودية في صعدة صاروخياً .فيما
أك��دت م��ص��ادر قتل القائد الميداني
لمرتزقة ال��ري��اض ف��ي تعز توفيق
دبوان.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��دت المصادر
مقتل المدعو «توفيق دب��وان» القائد
الميداني لمرتزقة الرياض في الحصب
بمحافظة تعز.
وك��ان��ت مدينة ع��دن شهدت فجر
أمس اشتباكات مسلحة عنيفة دارت
بالقرب من مطار ع��دن ال��دول��ي .بين
قوات حماية مطار عدن الدولي وبين
ج��م��اع��ات مسلحة ح��اول��ت التقدم
باتجاه بوابة المطار.
ول��م تعلن حتى اللحظة أي جهة
مسؤوليتها عن الهجوم ،كما لم تعرف
ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ه��ذه
االشتباكات.
يذكر ،أن مدينة عدن تشهد انفالتا ً
أم��ن��ي �ا ً ف��ي ظ��ل ان��ت��ش��ار للجماعات
التكفيرية المسلحة ،كما تشهد تزايدا ً
لعمليات االغتياالت وبحماية من قوى
االحتالل السعودي.

من جهة أخرى ،حذرت السعودية
األم��م المتحدة ومنظمات اإلغاثة في
رسالة بعثت بها السفارة السعودية
في لندن ب��ض��رورة سحب العاملين
األمميين من المناطق التي يسيطر
عليها جيش اليمن واللجان الشعبية،
بحجة «حمايتهم».
وأفاد موقع «بي بي سي» ،أمس ،إن
مندوب السعودية لدى األمم المتحدة
في نيويورك عبدالله المعلمي قال:
«إن الرياض أصدرت التحذير لقلقنا
على سالمة موظفي األم��م المتحدة
ووكاالتها اإلنسانية» ،بحسب زعمه.
وأض���اف المعلمي« :ن��ري��ده��م أن
يخرجوا م��ن المناطق ال��ت��ي تشكل
أه���داف���ا ً واض���ح���ة» ،ح��ي��ث ي��واص��ل
ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي بقصف
جميع أنحاء اليمن ،مستهدفا ً األحياء
السكنية والمنشآت العامة والخاصة
ومنها المستشفيات.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د م��س��ؤول ش��ؤون
اإلغ��اث��ة ف��ي األم���م المتحدة ستيفن
أوبراين تسلمه الرسالة ،ولكنه قال إن
جمعيات اإلغاثة ستواصل عملها في
إيصال المعونات الى كل أنحاء اليمن
من دون تمييز وعلى أساس الحاجة.

السعودية بوجود جماعات إرهابية تابعة لها ولتركيا في اجتماع «الرياض
للمعارضة» ،وهو ما كان أحد أبرز أسباب فشل محادثات «جنيف  ،»3فـ»ميونيخ
يبحث اليوم ُسبل إعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات بعد تصريح المندوب
الروسي في األمم المتحدة «فيتالي تشوركين» أن بالده ستستمر في تشجيع
الحل السياسي واالستئناف السريع للمفاوضات ،واعتبار إيران بلسان نائب
وزير خارجيتها «حسين أمير عبد اللهيان» أن ما تسبّب بالمشاكل خالل اجتماع
«جنيف  »3هو عدم التمييز بين المعارضين والجماعات اإلرهابية ،فهل سلة
«ميونيخ» للحلول قابلة للحياة؟ نعم ،إذا كانت سلة «ميونيخ» تحمل في داخلها
تكليف المبعوث الدولي «دي ميستورا» بمهمة تصنيف المجموعات اإلرهابية
وتشكيل وفد معارض جامع بعد حضور المستجدات العسكرية الجديدة في زيها
السياسي ،والتي تجبر الواليات المتحدة وحلفاءها على القبول بخيارات أقلها
دخول ورقة «األك��راد» إلى الساحة التفاوضية السياسية ،والقبول بمتغيرات
الوضع الميداني السوري تمهيدا ً لشراكة في الحرب على «داع��ش» ،وتطبيق
مضمون القرار  2254كمدخل للعملية السياسية الناجعة في سورية مع فرضيات
إيرانية وروسية مشتركة تفتح نوافذ الحرب على اإلرهاب من باب عملية سياسية
حقيقية داخل البيت السوري ،فهل وصلت رسالة ما إلى واشنطن عشية «ميونيخ»
تحمل تفادي انفجار كبير على أرض صغيرة وشكله وطريقته؟ فقد يكون المسعى
الدولي «الواشنطوني» يحمل رغبة في الشراكة بنيات جديدة تضع قطع التمويل
والتسليح على أولويات الحل السياسي الذي يتفيّأ ظل المظلة األممية.

فاديا مطر

العالقة التركية ( ...تتمة �ص)9
التصريحات التي أطلقها نتيجة دعم الحكومة األميركية لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي السوري ،لتتو ّلد أزمة جديدة في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة
األميركية في ظل تصاعد الغضب التركي من تأكيد واشنطن على عدم اعتباره حزب
االتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية،
حيث أكدت واشنطن في  9شباط أنها لن تغير موقفها من عدم اعتبار حزب االتحاد
الديمقراطي إرهابياً ،األمر الذي جعل اردوغ��ان يشن هجوما ً غير مسبوق على
اإلدارة األميركية والرئيس باراك اوباما ،حيث شدد بنبرة حادة على ضرورة أن
تختار الواليات المتحدة وتحدّد موقفها ما إن كانت حليفة وداعمة لتركيا أم حليفة
للتنظيمات اإلرهابية في إشارة لحزب االتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة امتدادا ً
لحزب العمال الكردستاني التركي الذي تصنفه تركيا وأميركا واالتحاد األوروبي
على الئحة المنظمات اإلرهابية ،حيث تساءل أردوغان :هل انتم إلى جانبنا أم إلى
جانب منظمة االتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني اإلرهابية؟
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن اإلدارة األميركية التي أعلن وزير خارجيتها
جون كيري أن بالده لن تذهب إلى حرب مع روسيا من اجل المعارضة السورية،
وصفها الخبراء بأنها رسالة إلى الرياض وأنقرة وليست للمعارضة السورية
فحسب ،وخذلت تركيا أردوغان وتفاوضت مع أعدائه األكراد من خلف ظهره في
عين العرب كوباني وطعنت السعودية في الظهر عندما تفاوضت مع إيران ووقعت
معها اتفاقا ً نوويا ً أدى إلى رفع الحصار عنها وعودتها إلى المجتمع الدولي كحليف
وثيق ،لن تعير اهتماما ً لتصريحات أردوغان األخيرة ،فواشنطن بعثت برسالة له
مفادها عليك االستيقاظ من حلمك ولست أنت من يق ّرر شروط اللعبة في سورية
وفي المنطقة.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سياسي كوبي راحل عمل على نشر الثورة في أميركا
الالتينية ،بحر
2 .2ذهب من مكان إلى آخر ،إستفسر عن ،بلدة لبنانية
3 .3خالف كفر ،مقطوع
4 .4حيوان بحجم القط ،حياة حاضرة ،قطن
5 .5في الوقت الحالي ،حقيقي (باألجنبية)
6 .6من األشجار ،مدينة أميركية
7 .7إضطرم ،بحيرة مالحة وسط التبت ،ضجر
8 .8يألفا ،حيوانات أليفة
9 .9جزيرة بريطانية ،نهتم باألمر
1010دولة عربية ،رقدوا
1111يمنح ،عارف باألمر ،عنب أسود
1212هدّد ،يحصل على (مجزومة)

1 .1دولة أفريقية ،وافق الرأي
2 .2بلدة لبنانية ،يالطفه
3 .3يمسان ،مرفأ في كوريا الشمالية
4 .4مدينة أميركية
5 .5يدعما ،متشابهان ،يرافق البرق
6 .6نوتة موسيقية ،نأسف ،خبر
7 .7وجعي ،أرجع عن المعصية ،خاصتي
8 .8عاصمة أوروبية ،أشي
9 .9أقطع ،يعتمدا على
1010عاصمة نروج ،من الحمضيات
1111يهمل ،كبر وتطور ،مصيبة
1212طعم الحنظل ،غير مطبوخ ،دولة عربية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،476893152 ،539124768
،281659437 ،812765394
،793482615 ،645317829
،128976543 ،357241986
964538271

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عامر بن الطفيل  ) 2يبالن،
ال ،ن��اي  ) 3ن��و ،س��د م���أرب ،من
 ) 4زالل ،سر ،دينا  ) 5حوران،
دارت  ) 6ل��ن��ا ،ي��أن��ب ،رأس ) 7

ربرب ،داكن  ) 8االن ،ديار ،كف 9
) يتابعه ،ساير  ) 10نم ،دستور،
مد  ) 11اورقت ،اجبروا  ) 12رند،
ملك ،نت.
عموديا:
 ) 1عين زحلتا ،نار  ) 2ابولون،

ليمون  ) 3م��ل ،ارارات ،رد ) 4
راسال ،بنادق  ) 5بند ،نير ،بستم
 ) 6مس ،ابدعت  ) 7االردن ،يهواك
 ) 8الر ،ابدا ،رج  ) 9بدر ،ارس ،بن
 ) 10فن ،يترك ،امرت  ) 11يامن،
انكيدو  ) 12لينارس ،فر ،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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Cash Flow 2
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة كارلوس
عازار اخراج سامي كوجان .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين م��ن إخ ��راج ول�ي��ام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة أم��ي
بوهلير من اخراج جاسون مور.
مدة العرض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
فيلم تصويري بطولة جاسون
ل��ي م��ن اخ ��راج وال��ت بيكر .مدة
ال� �ع ��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي)
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 ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخ��راج ووليام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي � ��ون � ��ز ،اس � �ب� ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).

