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إسرائيل

ّ
ّ
ّ
مؤامرة «صباحية أردنية سعودية أميركية» لقمع املعارضة
ال ت� � � ��زال األزم � � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ح��ى
تصاعدي ،وال سيما بعد التسريبات التي
أطلقها ّ
املغرد البارز مجتهد ،حول تورط
السعودية واألردن في قمع االحتجاجات
في الكويت ،برعاية أميركية ،مشيرًا الى
أنه بموجب خطة أمنية محكمة سيجري
ق �م��ع ت �ظ��اه��رات غ ��د ل �ل �م �ع��ارض��ة م ��ن قبل
ضباط أردنيني متقاعدين.
ويتوقع أن تتوجه املعارضة الكويتية الى
ال�ش��ارع غ �دًا كما وع��دت ،ف��ي تظاهرة قال
مراقبون إنها قد تكون بضخامة التظاهرة
التي جرت قبل أسبوعني ووقعت خاللها
اشتباكات بني املتظاهرين ورج��ال األمن،
وانتهت باعتقال عدد من النواب هاجموا
األمير على املنابر.
وت�ع�ت�ب��ر ال �ت �ظ��اه��رة األخ �ي ��رة ل�ل�م�ع��ارض��ة
نقطة ت�ح��ول ف��ي م�س��ار األزم ��ة الكويتية؛
فاإلمارة عادة ما تتنقل من أزمة الى أخرى
يسببها خالف بني املعارضة والحكومة،
ّ
وتنتهي بحل البرملان واج��راء انتخابات،
لكن ه��ذه امل � ّ�رة ك��ان ال�ه�ج��وم امل�ب��اش��ر على
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د آل
ال �ص �ب��اح ف ��ي ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ،ال� ��ذي ق��ال
«مجتهد» (يمكن االطالع على تفاصيلها
ُعلى ح�س��اب مجتهد @ )mujtahiddإنها
ق �م �ع��ت ب �خ �ط��ة أم �ن �ي��ة أع � � � ّ�دت ب�ي�ن ال� ��دول
الثالث السعودية والكويت واألردن.
وت�ح��دث ع��ن تفاصيل م��ؤام��رة «صباحية

أردن �ي��ة س�ع��ودي��ة أم�ي��رك�ي��ة» ل�لإب�ق��اء على
ال ��وض ��ع ال �ح ��ال ��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت .وق � ��ال ان
«ال� �ج� �ن ��اح ال �ق �م �ع��ي ف ��ي ال �ك ��وي ��ت اس�ت�ع��د
مل � �س � �ي � ��رة «ك� � � ��رام� � � ��ة وط� � � � � ��ن» ل � �ك � ��ن ح �ج��م
االس �ت �ج��اب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ك ��ان م�ف��اج�ئ��ًا مما
ح ��دا ب��ه للتعجيل ف��ي تنفيذ ب�ق�ي��ة بنود
الخطة» ،التي تتضمن الى الجانب األمني
ج��ان��ب إع�ل�ام��ي ب ��ري ��ادة «ع �ث �م��ان العمير
ال � ��ذي ي �م �ل��ك م��وق��ع إي� �ل ��اف» .وأض� � ��اف أن
«األميركيني نصحوا الكويتيني باالعتماد
على السعودية» .وتابع «أما السعوديون
ف�ن��اق�ش��وا م��ع الكويتيني ع��دة دول بينها
باكستان واملغرب واألردن واستقروا على
االردن» .وقال إن الخطة تقضي أن «تزود
األردن الكويت بـ  16الفًا من الدرك األردني
مقابل  6م�ل�ي��ارات دوالر ل�ل�أردن» .وأش��ار
الى أنه في األول من تشرين األول «وصل
ال �ك��وي��ت امل ��دي ��ر ال �س��اب��ق ل�لاس �ت �خ �ب��ارات
األردن �ي ��ة س�م�ي��ح ال�ب�ط�ي�خ��ي ح��ام�لا خطة
أم�ن�ي��ة ل�ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين» .وق��ال
إن ال�ب�ط�ي�خ��ي أق �ن��ع ال �س �ل �ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب ��اس �ت �خ ��دام م ��دي ��ر امل � �خ ��اب ��رات األردن � �ي ��ة
ف �ي �ص ��ل ال � �ش ��وب � �ك ��ي ،ال� � � ��ذي ع� � ��رض ع �ل��ى
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن خ �ط��ة ت �ف��ي ب� ��إرس� ��ال  3آالف
عنصر يرسلون ف��ورًا قبل مسيرة «كرامة
وطن» ثم يلتحق بهم  13ألف عنصر لقمع
أي نشاطات مستقبلية ،وخاصة مسيرة 4
تشرين الثاني ،أي مسيرة غد .وأشار الى

أنه «يقود هؤالء ضباط متقاعدون وذلك
فيما ل��و تبينت حقيقتهم س��وف يدعون
أن�ه��م ج��زء م��ن ش��رك��ة البطيخي كمرتزقة
وغير تابعني للحكومة األردنية».
أم � ��ا ال � �ج� ��زء اآلخ� � ��ر م� ��ن ال� �خ� �ط ��ة ،ب�ح�س��ب
مجتهد ،فهو قانوني« ،عبر تزويد الكويت
ب � � � �ـ 100ق � ��اض أردن� � � ��ي ي� �ع� �ي ��دون ص �ي��اغ��ة
القانون بما يضمن قمع املعارضة بطريقة
دستورية».
وف� ��ي ت� �غ ��ري ��دات الح� �ق ��ة ،ق� ��ال «م �ج �ت �ه��د»
«صعقت السلطات األردنية من تغريدات
م�ج�ت�ه��د وج� ��رى اج �ت �م��اع ع��اج��ل مل�ع��رف��ة
مصدر التسريب وطريقة تخفيف الضرر
م ��ن آث ��اره ��ا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين،
وحضر االجتماع امللك عبد الله وشقيقه

ف�ي�ص��ل ث��ان��ي وم��دي��ر امل �خ��اب��رات فيصل
ال �ش��وب �ك��ي» .وأش � ��ار ال ��ى أن «ال �س �ل �ط��ات
الكويتية ك��ان��ت مضطربة ول��دي�ه��م يقني
أن التسريب حصل من الطرف األردن��ي».
وق ��ال إن «خ��ط ال��وص��ل ب�ين ال�ط��رف�ين هو
ال �ق��ائ��د امل �ي��دان��ي (ل�ل�م�ج�م��وع��ة األردن �ي��ة)
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت أن� � �م � ��ار ال � �ح � �م� ��ود ض��اب��ط
استخبارات أردني متقاعد وسفير سابق
لالردن في لبنان ،وهذا الشخص يثق به
امللك عبد الله ثقة مطلقة ويعتمد عليه
وسبق أن نفذ له مخططات استخباراتية
خطيرة لصالح أم�ي��رك��ا وال�س�ع��ودي��ة في
لبنان وغيره».
من جهة ثانية ،نشرت صحيفة «الوطن»
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ي ��ان ��ًا ألح � � ��زاب «األم � � � ��ة» ف��ي
الخليج ،قالت إنه «يشير الى وجود تحرك
ش��ام��ل ف ��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
الخليج العربية» .ويوجد «ح��زب االم��ة»
ف��ي ك��ل م��ن ال �ك��وي��ت واالم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل �ت �ح��دة وال �س �ع��ودي��ة .وق��ال��ت األح � ��زاب،
ف��ي ال�ب�ي��ان« ،ف��ي ظ��ل م��ا ي�م��ر ب��ه الخليج
العربي من تحوالت سياسية واجتماعية
كبرى تجلت في األح��داث السياسية في
بلدان الخليج العربي من اعتقاالت وقمع
لدعاة االصالح وفي ظل عجز الحكومات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ع ��ن م��واك �ب��ة ت �ل��ك ال �ت �ح��والت
لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة».
(األخبار)

اختبار جديد في
الشارع بين المعارضة
والسلطة غدًا

استراحة
41 72 06 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 6 1

عربيات
دوليات
حجاب :رحيل األسد
شرط ّ
ألي حوار

رأى رئيس الوزراء السوري
املنشق رياض حجاب (الصورة)
ّأن رحيل الرئيس السوري بشار
األسد و«عصابته» عن السلطة،
هو الشرط املسبق الذي ال
تنازل عنه ،قبل الدخول في أي
حوار يهدف إليجاد حل غير
عسكري «إذا كان ذلك ممكنًا».
وقال بيان صادر عن املكتب
اإلعالمي لحجاب إنه «في سياق
الجهود الرامية إلى توحيد جهود
املعارضة السورية ،عقد دولة
الرئيس (رياض حجاب) اجتماعًا
تشاوريًا مع أطياف من املعارضة
السورية في العاصمة ّ
عمان».
وأوضح البيان أن «اللقاء تناول
سبل توحيد جهود املعارضة
السورية ،لتكون على قدر
تضحيات الداخل ومالحمه
البطولية ،ولتحصل على التأييد
الدولي واإلقليمي والعربي الالزم
إلسقاط نظام األسد».
(يو بي آي)

سوريا تطلب تزويدها
بالكهرباء من شركات تركية
قال وزير الطاقة واملوارد
الطبيعية التركي ،تانر يلديزّ ،إن
سوريا طلبت من شركات تركية
تزويدها بالكهرباء .ونقلت وكالة
أنباء «األناضول» عن يلديز ،قوله
إن شركات خاصة تركية تلقت
طلبًا مجددًا ،من جهات رسمية
سورية للحصول على الطاقة
الكهربائية .من جانب آخر ،أكد
يلديز أن تركيا تفكر في خفض
كمية الغاز الطبيعي ،التي تحصل
عليها من إيران ،نافيًا أن تكون
تركيا قد تلقت طلبًا بذلك ،مشيرًا
إلى أن العقوبات ال تتضمن عقود
الغاز.
(يو بي آي)

أفقيا

 -1شيخ وأديب لبناني راحل ُولد في صيدا ودرس في األزهر له مؤلفات لغوية وفقهية –
 -2شيطان أو رأس الشياطني – فرعون مصري بنى هرم الجيزة األكبر –  -3من األم��راض
– ساحة وميدان ومنتدى باألجنبية –  -4موضع هبوب الريح – خليج ليبي في املتوسط
– ال التعريف باألجنبية –  -5أح��رف متشابهة – أهم مدن الكوت دازور تشتهر باملسابح
ُ
ويقام فيها مهرجان سينمائي سنوي –  -6نرشدهم على الطريق – العاصفة البحرية – -7
موسيقى ورقصة يونانية –  -8إستمارة عمل – ماركة أجهزة هواتف –  -9مبالغ في الوصف
ّ
ّ
خفي –  -10أوطان وبلدان – إسم موصول – من
يغلي الثمن – نوتة موسيقية – أمر
أو بائع
املكسرات

عموديًا

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.

تهيأ للحملة في الحرب – والي��ة في وس��ط املكسيك ّ
 -1من األزه��ار – جبل عظيم – ّ -2
غنية
بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق –  -3ماء عذب – مدينة سويسرية وعاصمة
صناعة الساعات –  -4من الحيوانات – ّ
يحرك السرير –  -5أصل البناء – عائلة أديب فرنسي
راحل حائز على جائزة نوبل عام  -6 – 1985من الطيور – عاصمة أوروبية –  -7مجنون وفاقد
العقل – أذرف الدمع –  -8حائط ّ
يطوق الحديقة واملنزل – عائلة مالكم أميركي معتزل – -9
يظفران ويربحان – شركة نفط عاملية –  -10أسرة قياصرة روسيا أولهم ميخائيل وآخرهم
نقوال الثاني – من الحبوب

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1غوانتانامو –  -2أثيوبيا – فا –  -3ين – ر ر ر – مرء –  -4لييج – ملا –  -5جنسريك –  -6سندباد –
كتف –  -7آمون – ابولو –  -8كر – جب – ُيسفر –  -9وشايات – هي –  -10ندوب  -سالم

عموديًا

 -1غاي لوساك –  -2وثني – نمرود –  -3اي – يعدو – شو –  -4نورج – بنجاب –  -5تبر – ّأج –
بي –  -6ايرلندا – اس –  -7نا – مس – بيتا –  -8ماركوس –  -9مفر – يتلفهم –  -10وائل كفوري
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حل الشبكة الماضية :حسين الحسيني

قتلت قائدة وحدة كردية مسلحة
في مدينة حلب بعد أسبوع على
احتجازها على أيدي مقاتلني
معارضني .وقال املرصد السوري
لحقوق االنسان ،في بيان له،
«استشهدت فجر الجمعة شاهة
علي عبدو ،املعروفة باسم نوجني
ديريك ،قائدة إحدى وحدات
حماية الشعب الكردي ،التابعة
لحزب االتحاد الديموقراطي».
وأوضح املرصد أن نوجني ديريك
(ّ 42عامًا) خطفت عندما كانت
«تسلم جثث مقاتلني معارضني
سقطوا خالل االشتباكات التي
وقعت عند أطراف ّ
حي األشرفية
في حلب بني مقاتلني معارضني
وآخرين من وحدات حماية
الشعب الكردي».
(أ ف ب)

