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«أسطول ّ
الحرية  :»2السيطرة على السفن صعبة

إرادته»

عباس في رام
الله أول من أمس
(محمد تركمان ـ
رويترز)

أك ��د امل �ش��ارك��ون ف��ي «أس �ط��ول ال�ح��ري��ة
 ،»2أم ��س ،أن�ه��م سيجعلون م��ن مهمة
ق��وات االح�ت�لال اإلسرائيلي للسيطرة
واالس � �ت � �ي�ل��اء ع� �ل ��ى س� �ف ��ن األس � �ط� ��ول،
«مهمة صعبة» ،موضحني ف��ي الوقت
ذات � � ��ه أن � �ه ��م ل� ��ن ي �س �ت �خ ��دم ��وا ال �ع �ن��ف
م �ط �ل �ق��ًا .ون� �ق ��ل م� �ص ��در ف� ��ي «ال �ح �م �ل��ة
األوروب � �ي ��ة ل��رف��ع ال �ح �ص��ار ع��ن غ ��زة»،
أح� ��د أك �ب ��ر امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي األس� �ط ��ول،
ع� � ��ن م� �ن� �س ��ق ال� �س� �ف� �ي� �ن ��ة األوروب� � � �ي � � ��ة
اإلي ��رل� �ن ��دي ��ة ،ل�ي�ن ف �ي �ن �ت��ان ،ق ��ول ��ه« :إن
املتضامنني الدوليني تعاهدوا في ما
بينهم ع�ل��ى أن ي�ص�م��دوا ف��ي وج��ه أي
م �ح��اوالت إس��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ل�س�ي�ط��رة على
س�ف��ن األس �ط��ول ،ال�ت��ي ال تحمل س��وى
م �س��اع��دات إن�س��ان�ي��ة مل �ئ��ات اآلالف من
امل� �ح ��اص ��ري ��ن ف� ��ي ق� �ط ��اع غ � ��زة ل�ل�س�ن��ة
الخامسة على التوالي».
وأض� � � � � ��اف «إن � � �ه� � ��م س� �ي� �ع� �م� �ل ��ون ع �ل��ى
إع ��اق ��ة أي م� �ح ��اول ��ة ت �ب��ذل �ه��ا ال� �ق ��وات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة للسيطرة ع�ل��ى ال�س�ف��ن»،
م � � � ��ؤك� � � � �دًا أن� � � �ه � � ��م «ل� � � � � ��ن ي � �س � �ت � �خ ��دم ��و
ال� �ع� �ن ��ف م �ط �ل �ق ��ًا ،ل �ك �ن �ه��م س �ي �ع �م �ل��ون
ع�ل��ى أن ال ت�ك��ون ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى سفن
األس�ط��ول ب��األم��ر السهل ،بما ف��ي ذلك
السفينة اإليرلندية ساويرس» ،حسب
تعبيره.
وقال فينتان «إننا لن نمد أيدينا إليهم
ولن نستخدم التدابير املادية ضدهم،

لكننا س��وف ن��ؤم��ن السفينة ونجعل
من الصعب السيطرة عليها» ،دون أن
يوضح امل��زي��د .م�ش��ددًا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ع �ل��ى ض � ��رورة «إدان� � ��ة ال �ت �ه��دي��دات من
ج��ان��ب إس��رائ �ي��ل مل�ه��اج�م��ة ال�س�ف��ن من
ج��ان��ب ح�ك��وم��ات ال �ع��ال��م ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
إيرلندا».
بدوره؛ أوضح تريفور هوجن ،الالعب
الدولي الذي اعتزل أخيرًا لعبة الركبي،
أن «أي ش � ��يء ن ��واج� �ه ��ه ف ��ي أس �ط��ول
ال�ح��ري��ة ه��و ج��زء بسيط مما يواجهه
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ع �ل��ى أس � ��اس ي��وم��ي،
وهذا يعطيني القوة».
من جانبها؛ أك��دت «الحملة األوروبية
ل��رف��ع ال�ح�ص��ار ع��ن غ ��زة» أن «أس�ط��ول
الحرية  »2سينطلق في موعده املحدد،
ول �ي��س ه �ن��اك أي ت �ع��دي��ل ع �ل��ى م��وع��د
ان �ط�ل�اق��ه ك �م��ا ن �ش ��رت ب �ع��ض وس��ائ��ل
اإلعالم.
وق � � ��ال رام � � ��ى ع � �ب� ��ده ،ع� �ض ��و ال �ح �م �ل��ة:
«إن األس � �ط � ��ول ال� � ��ذي س �ي �ح �م��ل ع�ل��ى
م �ت �ن��ه م� �ئ ��ات امل �ت �ض��ام �ن�ي�ن م� ��ن ن�ح��و
 40دول� � � ��ة ح � � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م ،س �ي �ن �ط �ل��ق
األس� �ب ��وع ال� �ق ��ادم ف��ي م��وع��ده امل �ح��دد،
ول� � � �ي � � ��س ه� � � �ن � � ��اك أي ت � �غ � �ي � �ي� ��ر ع� �ل ��ى
املوعد.
ُ ّ
وأض � ��اف إن ال �س �ف��ن س��ت �ق��ل ع � ��ددًا من
ّ
املشرعني وأعضاء البرملان األوروب��ي،
إل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب امل � � �ئ� � ��ات م� � ��ن ال� �ن� �ش� �ط ��اء

أردوغان لتعيني نائب له
ّ
متفرغ للشأن الكردي

واملتضامنني مع القضية الفلسطينية،
م� � ��ن س � �ي� ��اس � �ي �ي�ن وف� � �ن � ��ان �ي��ن وأدب � � � � ��اء
ومحامني ،واملطالبني بإنهاء الحصار
ال�ج��ائ��ر امل �ف��روض على ال�ق�ط��اع للسنة
ال �خ��ام �س��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،إل ��ى ج��ان��ب
أربعني وسيلة إعالمية عاملية ستعمل
على توفير تغطيات صحفية مباشرة.
ودع � � � � � ��ت «ال� � �ح� � �م� � �ل � ��ة األوروب � � � � � �ي� � � � � ��ة»،
وه � � � ��ي إح � � � � ��دى ال� � �ج� � �ه � ��ات امل ��ؤس � �س� ��ة
الئ� � �ت �ل��اف أس� � �ط � ��ول ال � �ح� ��ري� ��ة ،ال � � ��دول
األوروب �ي ��ة ،ال�ت��ي س�ي�ش��ارك برملانيون
وم��واط �ن��ون م�ن�ه��ا ف��ي األس� �ط ��ول ،إل��ى
ت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ل �ه��م م ��ن أي اع �ت��داء
إسرائيلي.
إل��ى ذل ��ك ،ق��ال��ت ال�ن��ائ�ب��ة ف��ي الكنيست
اإلس � ��رائ � � �ي � � �ل � ��ي ع � � ��ن ح � � � ��زب ال� �ت� �ج� �م ��ع
ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي ،ح�ن�ين زع�ب��ي،
ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع «روس � �ي� ��ا ال � �ي� ��وم» إن
ح� �ك ��وم ��ة ب �ن �ي ��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ك�ث�ف��ت
جهودها ملنع أس�ط��ول الحرية الثاني
م� ��ن ال � ��وص � ��ول إل� � ��ى ش� ��واط� ��ئ ق �ط��اع
غ � � ��زة ع� �ب ��ر ض � ��خ األم � � � � ��وال وال� �ض� �غ ��ط
ال��دب �ل��وم��اس��ي ع �ل��ى ح �ك��وم��ات ال� ��دول
املعنية وأصحاب السفن.
وأكدت أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية
«ت� �ب ��ذل أق �ص ��ى ج �ه��وده��ا ل �ل �ط �ل��ب م��ن
الحكومات أن تمنع السفن من اإلبحار
من املوانئ».
(األخبار)

كشفت صحيفة «حرييت دايلي
نيوز» التركية ،أمس ،أن رئيس
الحكومة التركية رجب طيب
أردوغان ينوي تعيني نائب
رئيس للوزراء تنحصر مهماته
بمتابعة القضية الكردية ،في
مسعى منه لتفعيل املبادرة
الكردية الرامية إلى تقديم
حلول لألزمة األكثر تعقيدًا
في تاريخ الجمهورية التركية.
ووفق «حرييت» ،ستتألف
الحكومة املقبلة من  20وزيرًا،
باإلضافة إلى رئيسهم ،الذي
سيكون له  4نواب ،من بينهم
واحد متفرغ للشأن الكردي،
وبالتالي سيكون مجموع
أعضاء الحكومة  ،25فيما كانت
الحكومة املستقيلة تضم 3
ُ َ
نواب لرئيس الحكومة .ويذكر
أن املبادرة الكردية املقصودة
طرحها أردوغان عام 2009
ونامت في أدراج البرملان منذ
ذلك التاريخ.
(األخبار)

استراحة
كلمات متقاطعة

ال�ت��وص��ل إل��ى ت�ف��اه�م��ات ج��زئ�ي��ة صاغها
َّ
س ��ان� �ب ��رك وت� �ش� �خ� �ن ��وب ��ر ،إال أن خ�ل�اف��ًا
سياسيًا داخل االدارة اإلسرائيلية أفشل
ه��ذه ال�ت�ف��اه�م��ات .وك��ان وزي��ر الخارجية
أفيغدور ليبرمان في صلب هذا الخالف،
بحيث عارض اعتذار حكومته ّ
عما جرى.
ك��ذل��ك ج ��رت أي �ض��ًا م �ح��اول��ة أخ� ��رى قبل
شهور ،لم تعلن ،باءت بدورها بالفشل.
وذك � � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة أن ��ه
ف��ي م�ط�ل��ع ت �م��وز امل �ق �ب��ل ،س�ي�ن�ش��ر تقرير
ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق امل �ن� �ب� �ث� �ق ��ة ع � ��ن األم � ��م
املتحدة بشأن أسطول الحرية .وبحسب
َّ
البلدين معنيان
«هآرتس» ،فإن مندوبي
ً
باستغالل التقرير ليكون رافعة للعالقات
َّ
وت �ح �س �ي �ن �ه��ا .وأض� ��اف� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن
م �س ��ودة ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��ي ق � ّ�دم ��ت ل�ل�ط��رف�ين
ق �ب ��ل ب �ض �ع��ة أس ��اب� �ي ��ع ،أي � ّق �ظ ��ت ال �ك �ث �ي��ر
م��ن ال�غ�ض��ب ف��ي ت��رك�ي��ا ،ألن �ه��ا أق � ّ�رت ب��أن
ح �ص��ار ق �ط��اع غ ��زة ق��ان��ون��ي وي�ت�ن��اس��ب
مع القانون ال��دول��ي ،وأن وق��ف األسطول
ك ��ان «ق��ان��ون �ي��ًا» ،ب�ي�ن�م��ا أوض ��ح ال�ت�ق��ري��ر
َّ
أن الجنود اإلسرائيليني عملوا بطريقة
«غير متناسبة» ،وبالتالي على إسرائيل
أن ت��دف��ع تعويضات ل�ع��ائ�لات الضحايا
وال�ج��رح��ى األت� ��راك .وف��ي أع�ق��اب الخالف
على نتائج ال�ت�ق��ري��ر ،ت��أج��ل االع�ل�ان عنه
باتفاق الطرفني حتى مطلع تموز.
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أفقيا

ّ
شيوعي في
 -1رئيس دولة ألبانيا والحزب الشيوعي الحاكم إستقال عام  1992وكان آخر رئيس
ّ
ّ
والشرقية –  -2أرخبيل هندي في خليج البنغال تتبعه جزر نيكوبار – فخار – -3
أوروبا الوسطى
ّ
أبو األب أو األم – من الحبوب – أكبر الجزر اليونانية في البحر األبيض املتوسط –  -4ضد عسر
– عاصمة أوروبية –  -5عائلة فيلسوف إجتماعي أملاني راحل ّ
حرر البيان الشيوعي بالتعاون مع
ّ
أنغلس – صاح التيس –  -6نوع من البطيخ – غزال أبيض –  -7تولى أمرة الجيش – حرف عطف –
شيء يسيل من الشجرة ويجمد عليها –  -8شريان الدم – مدينة فرنسية –  -9شاي باألجنبية – ّ
هدية
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -10دولة أوروبية ّ
مقسمة
للعريس أو للعروس كناية عن مبلغ معينّ من املال –

عموديًا

ُ
 -1شاعر وأديب لبناني راحل –  -2سالسل جبال بركانية في أميركا الجنوبية تعتبر من أعظم
جبال العالم وتغطي ثلث مساحة أميركا الجنوبية – إسم لعبة فيديو شهيرة وشريك لويجي في
َ
املغامرات اإللكترونية –  -3بسط قدمه – من األلوان –  -4إستعمل بوق سيارته – والدة – إقتراب
–  -5بلدة لبنانية بقضاء جزين – رجل دين –  -6حرف نصب – حصن في أثينا القديمة فوق تلة
صخرية إشتهر بهياكله الرائعة أهمها بارثينون –  -7مقعد – داس األرض –  -8صفة إنسان ال
يتكلم إطالقًا – دولة عربية –  -9شخصية وبطلة مسرحية ميس الريم لألخوين رحباني – لحن
خليط أو لحن موسيقي مؤلف من مقاطع متنوعة من ألحان مختلفة باألجنبية –  -10بندقية ذات
فوهتني – عاصمة كولومبيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1فورت نوكس –  -2الدردنيل –  -3جرس – مي – حتف –  -4بو – دمالج –  -5يا علي – درعا – -6
الليطاني –  -7برم – ل ل – بيك –  -8أبكي – شق – طب –  -9أوبرالي –  -10بطرس األكبر

عموديًا

ّ
 -1فوجي ياما –  -2الرباط –  -3رأس بعلبك –  -4تل – ّ
ولي – يأس –  -5ندم – يطل – وا –  -6وريد –
الشبل –  -7كد – مدن – قرأ –  -8سنحاريب – اك –  -9يتلع – يطلب – ّ -10
الفج الكبير
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