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العربية52
والعالمية

يتجه رؤس���اء األجهزة األمنية في عدد من الدول العربية إلى عقد لقاء وشيك، وبعيد 
عن األضواء، ملواجهة االستراتيجية اجلديدة التي يعتمدها تنظيم »القاعدة« والذي أكدت 
معلومات أنه وضع ضمن »بنك األهداف« ضرب أهداف عربية حساسة، ومن دون أن يأبه 
بهوية الضحايا وانتماءاتهم، ودائما حتت شعار »زعزعة األنظمة التي تسير بشعوبها نحو 

الضالل«، كما يشير أحد املواقع اإللكترونية الذي يدار من قبل القاعدة ومشتقاتها.
وذكرت معلومات ل� »األنباء« ان التنسيق سيبلغ مداه للحيلولة دون استخدام الطائرات 

املدنية كعبوات ناسفة لتدمير أهداف بالغة احليوية بالنسبة للبلدان املعنية.

قادة أمنيون عرب يجتمعون لمواجهة إستراتيجية »القاعدة« الجديدة

عشرون طالبانيًا زلزلوا قلب كابول: قصف وهجمات انتحارية على القصر الرئاسي ووزارات  

ميك����ن أن نتوقع ه����ذا النوع من 
األشياء على أساس منتظم«.

من جهته، أدان رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون »الهجوم 
أماك����ن عامة«  العش����وائي على 
بالعاصمة األفغانية كابول، متعهدا 
الدول����ي للرئيس  بدعم املجتمع 
األفغاني حامد كرزاي. وقال براون 
في بيان صادر عن مكتبه: »ندين 
تلك الهجمات بأش����د لهجة ممكنة 
إنه هجوم عش����وائي على أماكن 
عامة في كابول، يعكس استخفافا 
متعمدا بحي����اة املوطنني األفغان 

العاديني«.

العواصم  واش����نطن ومعظم 
الغربية ادانت الهجمات، »اليائسة« 
و»القاسية« وحذرت من املزيد من 
تلك الهجمات حسبما قال ريتشارد 
هولبروك املبعوث األميركي اخلاص 

ألفغانستان وباكستان. 
وقال هولبروك »إنه ليس من 
قبي����ل املفاجأة أن تق����وم طالبان 
بهذا النوع من الهجمات«. وأضاف 
»إنهم أشخاص يائسون وعدميو 

الرحمة«.
وق����ال »إن األش����خاص الذين 
يقومون بذلك بالتأكيد لن ينجوا 
من الهجوم أو ينجحوا فيه ولكن 

في كابول، بحسب أحد الضيوف 
األجانب ال����ذي أوضح أن النزالء 
جلأوا إلى الدور السفلي من املبنى. 
ويقع الفن����دق بالقرب من املبنى 

الذي احتلته طالبان.
م����ن جهته����ا، ذك����رت قن����اة 
انفجارا  أن  الفضائية  »اجلزيرة« 
ق����رب دار للس����ينما وآخر  وقع 
بالقرب من أحد املتاجر، وأس����فرا 
عن قتلى في صفوف قوات األمن 
واالستخبارات األفغانية. وذكرت 
القناة ان املسلحني استخدموا عربات 
وسيارات مصفحة تعود للجيش 

االفغاني في تنفيذ هجماتهم.

االنفجارات واالشتباكات العنيفة 
ال� 9 قتلى وأكثر من 38 مصابا.

وقال مسؤول أمني في املنطقة 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إن 
املس����لحني أطلقوا الن����ار باجتاه 
البوابة اجلنوبية للقصر الرئاسي 
ووزارتي املالية والعدل من مجمع 
»فورشجاه بوزيرج أفغان« التجاري 
الذي حتصنوا فيه. قبل ان تسيطر 
قوات األمن األفغانية على املركز 

التجاري.
كما سقط صاروخ واحد على 
األقل في حديقة فندق س����يرينا 
الفندق الوحيد ذو اخلمس جنوم 

أجهزة األمن بتشديد إجراءاتها في 
كابول والتحرك بسرعة العتقال 
املس����ؤولني عن الهجم����ات، وقال 
ان العمليات اس����تهدفت حكومته 
اجلديدة التي ادت اليمني الدستورية 
أمس.  من جانبه، قال املتحدث باسم 
الداخلية األفغانية زملار بشاري، إن 
معظم املباني التي س����يطر عليها 
املسلحون مت حتريرها، وان فرق 
اإلطفاء حتركت بس����رعة إلخماد 
الني����ران التي اندلع����ت في تلك 

املباني.
 وتوقعت مصادر طبية وأمنية 
أن يتج����اوز حصيل����ة ضحاي����ا 

على املس����لحني، وأن مروحيات 
احلل����ف حلقت فوق املنطقة التي 

سيطر عليها املسلحون.
 وقب����ل ان يعل����ن الرئي����س 
االفغاني حامد كرزاي اس����تعادة 
الهدوء في العاصمة، قال املتحدث 
باسم طالبان ذبيح اهلل مج��اهد 
ل� »د.ب.أ« إن نحو 20 من مقاتلي 
احلركة بينهم انتحاريون دخلوا 
املدينة الستهداف مبان حكومية 

بينها القصر الرئاسي.
كرزاي واثر اعالنه اس����تعادة 
الهدوء بعد نحو خمس س����اعات 
من املعارك والقصف املتبادل، امر 

باحتالل مبنى حكومي بوس����ط 
كابول قريبا من القصر الرئاسي 
وسط سماع دوي إلطالق األعيرة 

النارية وانفجارات.
وذكرت قناة »تولو« التلفزيونية 
اخلاص����ة أن انتحاريا اس����تهدف 
مبنى قريبا من وزارة اخلارجية 
ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى 

واجلرحى.
القتال في وس����ط  واس����تمر 
العاصمة كابول، التي بدت خالية 
من السكان لعدة ساعات. وأعلنت 
قوات الناتو في بيان لها أنها قدمت 
املساعدة للقوات األفغانية للسيطرة 

كابول � وكاالت: أشبه ما تكون 
بحرب عصابات، تلك االشتباكات 
العاصمة االفغانية  التي شهدتها 
كاب����ول أم����س، بني ق����وات األمن 
االفغاني����ة ونح����و من عش����رين 
مس����لحا وانتحاريا من طالبان، 
نفذوا سلس����لة هجمات منس����قة 
بدقة عل����ى مقار حكومية ومراكز 
جتارية وحتى القصر اجلمهوري. 
وقد أدت الى وقوع عدد من القتلى 

واجلرحى. 
وفي وقت لم تستطع املصادر 
االمنية حتديد عدد منفذي الهجوم 
النوع����ي على مراف����ق العاصمة، 
اعلن����ت حركة طالب����ان في بيان 
نش����رته على موقعها االلكتروني 
أن ما يقرب من 20 مس����لحا تابعا 
له����ا بينه����م 10 انتحاريني دخلوا 
العاصمة االفغانية كابول الستهداف 
املباني احلكومية. وتطلبت شدة 
االشتباكات وحساسية املراكز التي 
استهدفتها توجه قوات تابعة حللف 
افغانستان  شمال االطلس����ي في 
إلى مواقع االشتباكات  »ايساف« 
لدعم القوات االفغانية واستعادة 
األمن ف����ي املنطق����ة. ومتحورت 
االشتباكات قرب القصر الرئاسي 
وفندق سيرينا الذي ينزل فيه نزالء 

غربيون عادة.
الفوضى التي سادت العاصمة 
االفغانية واس����تدعت اغالق عدة 
طرق رئيس����ية مؤدية الى مواقع 
االش����تباكات كان����ت متعمدة من 
قبل عناصر احلركة بغية تشتيت 
انتب����اه وجهود ق����وى األمن عن 
التفجي����رات االنتحارية التي قام 
بها بعض العناصر واستهدف احدها 
بوابة القصر الرئاسي، حيث فجر 

انتحاريا نفسه.
كما ق����ام عدد من املس����لحني 

العاصمة استعادت الهدوء بمساعدة »إيساف« و كرزاي يشدد اإلجراءات األمنية.. وواشنطن تتوقع المزيد

)رويترز( شرطي أفغاني يساعد مدنيني على اخالء منطقة االشتباكات مع عناصر طالبان في كابول  )أ.پ( املركز التجاري الذي استخدمه مقاتلو طالبان للهجوم على املواقع احلكومية في قلب كابول 

االدعاء العام اإليراني يطالب باإلعدام 
لخمسة من متظاهري عاشوراء 

عواصم � كونا � رويترز: قالت وكالة أنباء إيرانية 
إن خمسة محتجزين فيما يتعلق باالحتجاجات 
العنيفة املناهضة حلكومة ايران في عاشوراء مثلوا 
أم���ام احملكمة امس التهامات رمبا تصل عقوبتها 

إلى اإلعدام.
 ولم حتدد هوية اخلمسة املتهمني لكن وكالة 
أنباء اجلمهورية اإلس���المية الرسمية قالت في 
وقت سابق إنهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق 

املعارضة في املنفى لنظام احلكم اإلسالمي.
 وقالت وكالة الطلبة لألنباء إن اخلمسة اتهموا 

باحلرابة وعقوبتها اإلعدام في إيران.
 وأبلغ عباس جعفري دولت أبادي املدعي العام 
في طهران وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية بأن 
التهم تشمل اش���عال النيران في ممتلكات عامة 

وأنشطة أخرى مناهضة للحكومة.
 وقال املدعي »اطالب بعقوبة االعدام بحق هؤالء 
االشخاص على اساس اعترافاتهم ونتائج التحقيق 
والوقائع يوم ذكرى عاشوراء«. بحسب وسائل 
االعالم. واكد املدعي العام ان املتهمني تدربوا »في 
معسكرات في العراق وفي دول اوروبية الشاعة 

الذعر واالضطرابات« في ايران.
من جهة أخرى، اعلن وزير اخلارجية االيراني 
منوجهر متكي أمس عن قيام بالده مبراجعة دقيقة 
لعالقاتها مع بريطانيا في مختلف اوجه التعاون 

القائمة حاليا بني البلدين.

وقال متكي في تصريحات ادلى بها للصحافيني 
على هامش مشاركته في امللتقى اخلليجي الدولي 
بطهران »نقوم حاليا باعادة النظر في العالقات 
التي تربطنا مع بريطانيا والتي تش���مل نحو 10 

مجاالت من اوجه العمل املشترك«.
من جانب آخر اكد متك���ي اهمية دور طهران 
والرياض في املنطقة داعيا الى االستفادة املثلى 

من الطاقات املتوافرة لدى كال البلدين.
وقال ان »االطار الذي تضعه طهران لتوطيد 
عالقاتها الودية في املنطقة ال تستثني اي بلد من 
بلدان مجلس التعاون اخلليجي مبا فيها اململكة 
العربية السعودية وال نرى اي نقطة مظلمة ملستقبل 

العالقات بني طهران والرياض«. 
وش���دد متكي على ضرورة تس���وية مشاكل 
املنطقة عبر احللول االقليمي���ة املقدمة من قبل 

دول املنطقة ذاتها.
واعتب���ر أن تنمية التعاون اإلقليمي بني دول 
املنطقة تخدم مصالح العالم االسالمي مذكرا في 
الوقت نفسه بأن بالده اقترحت على دول املنطقة 

تشكيل معاهدة أمنية إقليمية بينهما.
وق���ال ان »طهران وضعت دوما كال امكاناتها 
وقدراتها من اجل حتقيق السالم واالستقرار في 
املنطقة واليوم هي مس���تعدة للتعاون مع باقي 
الدول املجاورة االقليمي���ة لتعزيز هذا التعاون 

الثنائي«.

طهران تدعو لتسوية مشاكل المنطقة عبر الحلول اإلقليمية

االنتخابات العراقية: واشنطن ال تثق بقرارات »المساءلة« 
والمفوضية العليا تعلن اليوم القائمة النهائية للمبعدين

عواصم � وكاالت: دخلت واشنطن صراحة 
على خط االزمة العراقية املتفاقمة، اثر قرار 
هيئة املس����اءلة والعدالة بإقصاء عدد من 
املرشحني والكيانات عن خوض االنتخابات 

التشريعية في مارس املقبل.
واعرب����ت عن عدم ثقتها بالهيئة املكلفة 

بعملية ما يسمى اجتثاث البعث.
املوقف األميركي جاء على لس����ان نائب 
الرئيس األميركي جوزيف بايدن خالل اتصال 
هاتف����ي اجراه يوم ام����س االول مع رئيس 

البرملان العراقي اياد السامرائي.
ونقل بيان للبرملان أمس عن بايدن اعرابه 
عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت باالقصاء 
مقترح����ا »أن تكون عملي����ة االجتثاث بعد 
االنتخابات ال قبلها على أن يتقدم املرشحون 
بتعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة 
جرائمه السابقة«. من جانبه أكد السامرائي 
حرصه على تفعيل اللجنة البرملانية املختصة 
بالتدقيق وتفعيل الهيئة التمييزية املشكلة 
من القضاة السبعة للنظر بالطعون املقدمة 

ضد قرارات هيئة املساءلة.
واضاف ان هناك جهودا حثيثة تبذل في 

االطار القانوني بغية التوصل الى اس����اس 
قانوني في التعامل مع هذا امللف احلساس 
مؤكدا ان هيئة املساءلة والعدالة ومفوضية 
االنتخابات هي من الهيئات املستقلة التي ال 
ميك����ن التدخل في عملها اال وفق الضوابط 
القانوني����ة. في س����ياق متصل، أكد رئيس 
املفوضية العليا املس����تقلة لالنتخابات في 
العراق فرج احليدري أن قائمة نهائية بأسماء 
السياسية واملرشحني املشمولني  الكيانات 
بقرارات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 

ستنشر اليوم.
ونقل راديو »سوا« األميركي مساء أمس 
االول عن احليدري قوله إن »القائمة النهائية 
والتي تشمل كل املجتثني«، سترسل اليوم 
وذلك »من أجل إعطاء الفرصة للجميع في 
وقت واحد لتقدمي الطعون«. وأشار رئيس 
إلى  العليا املستقلة لالنتخابات  املفوضية 
الدور احليوي ملنظمات املجتمع املدني في 

نشر الوعي االنتخابي بني املواطنني.

أسباب التأخير

من جهته قال اياد الكناني عضو املفوضية، 

العراقية في عددها  لصحيفة »الصب����اح« 
الصادر امس االثنني إن »سبب تأخر إعالن 
األس����ماء يعود إلى إجراءات هيئة املساءلة 
والعدالة السيما مع وجود اختالف في بعض 
األسماء بني السجالت املوجودة في املفوضية 
والهيئة«. وأض����اف أن »إلغاء الكيانات لن 
يؤثر في سير العملية االنتخابية الن اغلب 
هذه الكيانات منضوية حتت ائتالفات وميكن 

استبدال األسماء املستبعدة«.
م����ن جهة أخرى ذكرت هيئة املس����اءلة 
والعدالة أنها لم تدرج أس����ماء علي الدباغ 
الناطق باسم احلكومة والنواب عبد مطلك 
اجلبوري ووثاب ش����اكر ويونادم كنا في 

قائمة املشمولني بإجراءاتها.

ال تسريح لرجال أمن

في شأن عراقي آخر، أعلن الناطق باسم 
احلكومة العراقية د.علي الدباغ أنه ال توجد 
أي نية لتسريح أو إنهاء خدمات أي من ضباط 

أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الدباغ في بي����ان صحافي أصدره 
أمس »ان احلكوم����ة العراقية تقدر وتثمن 

دور الق����وات األمنية الذي هو مورد اعتزاز 
وتقدير من قبل اجلميع، وجهودها من أجل 
إقرار األمن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها 
تلك القوات في احلفاظ على وحدة واستقرار 

العراق وحياة العراقيني«.
وجاء البيان ردا على بعض وسائل االعالم 
التي ذكرت أن هناك عددا كبيرا من ضباط 
ومنتسبي الوزارتني مشموال بقرارات هيئة 
املس����اءلة والعدالة وتنوي الهيئة احالتهم 

الى التقاعد.
 في غضون ذلك، عرضت وزارة الدفاع 
العراقية عددا من املتهمني الذين قالت إنهم 
من العناصر املجرم����ة واإلرهابية والذين 
ينتمون إلى ما يسمى بدولة العراق اإلسالمية 

املرتبطة بالقاعدة.
وقال محمد العسكري الناطق باسم وزارة 
الدفاع � في مؤمتر صحافي عقده امس � »إن 
هذه املجموعة تضم تسعة من تنظيم دولة 
العراق اإلسالمية والذين قاموا بجرائم بشعة 
بحق املواطنني في مناطق متعددة تضمنت 
خطف وقتل وذبح وتفخيخ وزرع عبوات 

ناسفة وإصدار فتاوى قتل«.

بغداد تنفي عزمها تسريح ضباط و»الدفاع« تعرض اعترافات متهمين من »القاعدة«

المعارض يانكوڤيتش يتقدم على تيموشينكو 
»قاعدة اليمن« يدعو للجهاد جواً وبراً وبحراًومنصب الرئيس األوكراني يحسم في جولة إعادة 

وفي ح����ال اإلخف����اق يقضي 
القانون بض����رورة اجراء جولة 
ثانية بعد ثالثة اسابيع أي في 7 
فبراير املقبل تنحصر املنافسة فيها 
بني املرش����حني األساسيني اللذين 
حصال على اكبر عدد من اصوات 
الناخبني. وهما وفقا لهذه املعطيات 
يانوكوڤيتش املدعوم من روسيا 

وتيموشينكو املدعومة غربيا.

البنك املركزي سيرغي تيغيبكو 
على 13% من االصوات فاحتا بذلك 
الطريق امام ظهور وجوه سياسية 

جديدة على الساحة االوكرانية.
القان����ون االنتخابي  ويقضي 
االوكراني بض����رورة حصول أي 
مرش����ح على اكثر م����ن 50% من 
الناخب����ني للفوز مبقعد  أصوات 

الرئاسة.

موسكو � كونا: دلت معطيات 
أولية على تقدم زعيم حزب االقاليم 
املعارض ڤيكتور يانوكوڤيتش على 
منافسيه في انتخابات الرئاسة في 
اوكراني����ا بحصوله على 36% من 
االصوات، ما يدعو الى اجراء جولة 
ثانية بعد ثالثة اس����ابيع تقتصر 
على املرشحني احلاصلني على أعلى 

نسبة تصويت.
وقال����ت مص����ادر ف����ي جلنة 
االنتخابات املركزية االوكرانية في 
تصريح نقلته وكالة انباء انترفاكس 
امس ان النتائج االولية لعملية فرز 
االصوات تؤكد تفوق يانوكوڤيتش 
على بقية املرشحني بحصوله على 
36% من اصوات الناخبني. وأضافت 
ان رئيسة احلكومة احلالية يوليا 
تيموشينكو حصلت وفقا لهذه 
املعطيات على 24% من اصوات 
الناخب���ني فيما أع���رب 5% من 
الناخبني ع���ن دعمهم للرئيس 

احلالي ڤيكتور يوشينكو.
وحصل رج����ل االعمال رئيس 

عواص����م � د.ب.أ � رويت����رز 
� أ.ف.پ: اته����م »تنظي����م قاعدة 
اجلهاد في جزيرة العرب« اإلعالم 
اليمني وبعض القنوات الفضائية 
بالكذب في إعالن جناح العمليات 
العسكرية التي تستهدف نشطاء 
التنظيم، ودعا إلى تصديق البيانات 

الصادرة عن التنظيم فقط.
ورأى التنظيم، في بيان له، أن 
احلكومة اليمنية تسعى من خالل 
ذلك إلى تق����دمي »قربان للرئيس 
األميركي ب����اراك أوباما ورئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 
وحلفائهما في مؤمتر لندن« املقرر 
حول اليمن ف����ي وقت الحق من 
الشهر اجلاري. وذكر البيان الذي 
حمل عنوان »بيان توضيح كذب 
إع����الم الطواغي����ت والصليبني« 
وتناقلته املواقع املختصة: »كثر من 
احلكومة اليمنية العميلة االدعاءات 
الكاذبة، بزعمها جناح عملياتها 
املشتركة مع األميركان، ضد قيادات 
املجاهدين في جزيرة العرب، وآخر 

هذه االدعاءات أنها قتلت ستة منهم 
بني واليتي اجلوف وصعدة في 
أمتنا  منطقة األجاش����ر. نطمئن 
املسلمة الى أنه لم يقتل أحد من 
املجاهدين في تلك الغارة الغاشمة 
الغادرة، إمنا أصيب بعض األخوة 

بجراح طفيفة«.
ودعا البيان األمة املسلمة إلى 
إعالن اجلهاد »على الكفار وأعوانهم 
العمالء، ليس في البر فحسب ولكن 

في البحر واجلو أيضا«.
اال أن وزي����ر الداخلية اليمني 
اللواء مطهر رشاد املصري، عاد 
وأكد أن تنظيم القاعدة اإلرهابي 
مني بخسائر كبيرة وفادحة في 
اليمن بعد تلقيه ضربات موجعة 
من املؤسسة العسكرية واألمنية 
توجت مؤخ����را مبصرع عدد من 
الوزير  قياداته اخلطرة. وتوعد 
اليمني � في محاضرة له أمام عدد 
من الضباط حول »الوضع األمني 
في اليمن والتحديات التي تواجه 
أجهزة األمن« � أن تلك الضربات لن 

تكون األخيرة مادام أن أمن الوطن 
واستقراره ومؤسساته مستهدفا 

من قبل العناصر اإلرهابية.
التي  التحديات  أن  وأض����اف 
تواجه األجهزة األمنية ليس����ت 
بذل����ك القدر الذي تصوره بعض 
وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية 
وتتعمد إظه����اره بصورة مبالغ 
فيها ومضخمة. من جهة أخرى، 
قال احد ابرز شيوخ قبائل بكيل 
الواس����عة االنتشار في اليمن ان 
رجال القبائل املدججني بالسالح 
واملش����تبه بايوائهم عناصر من 
القاعدة، لن يتحولوا ابدا الى أداة 
بيد السلطة في حربها على التنظيم 
املتطرف. وقال الشيخ عرفج بن 
حمد بن هضبان رئيس مجلس 
قبائل بكيل للسلم واالصالح، وهي 
هيئة للتنسيق بني القبائل، »لسنا 
موظفني عن����د احلكومة لنالحق 
املشتبه بانتمائهم للقاعدة فالدولة 
متلك اجهزتها االمنية اخلاصة التي 

ميكن ان تؤدي هذه املهمة«.

نفى مقتل قادته.. وقبائل اليمن ترفض أن تكون أداة في يد السلطة للحرب عليه

يوليا تيموشينكو ڤيكتور يانوكوڤيتش

بن اليعازر: العالقات اإلسرائيلية ـ التركية
 لن تعود أبدًا إلى سابق تميزها 

عواصم � يو.بي.آي: ق����ال وزير الصناعة والتجارة والتش����غيل 
اإلس����رائيلي بنيامني بن اليعازر الذي س����عى إلى حتس����ني العالقات 
املتوترة بني إسرائيل وتركيا »إن العالقات بني الدولتني لن تعود إلى 

سابق عهدها أبدا وخصوصا بسبب سلوك إسرائيل«.
وقال بن اليعازر عضو حزب العمل لإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس 
إن »العالقات بني إسرائيل وتركيا لن تعود أبدا إلى سابق عهدها وذلك 

لعدة أسباب بينها أساليب العمل التي انتهجتها إسرائيل«.
ورأى بن اليعازر بعد يوم من زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود 
باراك تركيا أمس االول، أن من شأن هذه الزيارة أن »تخفف بشكل كبير 
من حدة توبيخ نائب وزير اخلارجية للسفير التركي في إسرائيل«.

وشدد بن اليعازر على أن العالقات بني إسرائيل وتركيا تستند إلى 
مصالح إستراتيجية »وعلى إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستشن حربا 
ضد الدول اإلسالمية« في انتقاد ألداء وزارة اخلارجية اإلسرائيلية.

ولفت في هذا السياق إلى أن قنوات التلفاز في مصر واألردن اللتني 
تقيمان عالقات سالم مع إسرائيل تعرض مسلسالت وبرامج تلفزيونية 

تنتقد إسرائيل »لكننا نقيم عالقات ديبلوماسية معهما«.
من جهة أخرى ذكرت صحيف����ة »معاريف« أن التلفزيون التركي 
س����يعرض قريبا فيلما يوجه انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل ضد 
الفلس����طينيني ووصفته الصحيفة بأنه فيلم »معاد للس����امية« ومن 
إخراج مخرج مسلس����ل »وادي الذئاب« وهو املسلسل الذي أدى إلى 
إهانة الس����فير التركي، األمر الذي أدى الى توتر العالقة بني إسرائيل 
وهددت انقرة بسحب سفيرها من تل أبيب في حال عدم اعتذار إسرائيل 

عن إهانة السفير.


