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تتمات  /ت�سلية

هل �أخط�أت مو�سكو وطهران باختيار تركيا �شريك ًا؟
تقدمت مؤخرا ً وخصوصا ً بعد زيارة الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان إلى الجمهورية
اإلسالمية ف��ي السابع م��ن الشهر الماضي،
فقد تعززت العالقات والتعاون التجاري بين
البلدين وتم بحث التطورات اإلقليمية ،فيما أكد
مساعد وزير الخارجية اإليراني في الشؤون
العربية واألفريقية حسين أميرعبداللهيان،
أهمية إج��راء ال�م�ش��اورات بين إي��ران وتركيا
في شأن القضايا اإلقليمية ،مؤكدا ً ان البلدين
س �ي �ن �ج �ح��ان ف ��ي ت �س��وي��ة األزم � ��ة السورية
سياسيا ً عاجالً أم آجالً ،واصفا ً دور تركيا في
المنطقة «بالمهم».
ول�ك��ن ف��ي ال�م�ق��اب��ل وع�ل��ى رغ��م الغموض
واالن��ت��ظ��ار ال� ��ذي ي�ك�ت�ن�ف��ه ،م��ا زال� ��ت تركيا
وأم �ي��رك��ا ت�ت�ح��دث��ان ع��ن ت��دري��ب م��ا تسمياه
«ال �م �ع��ارض��ة ال �م �ع �ت��دل��ة» ،وخ �ط �ط��ت تركيا
ل�م�ع��رك��ة ج�س��ر ال �ش �غ��ور وع �ل��ى م ��دى شهر
كامل من خالل غرفة عمليات ضمن الحدود
التركية  -السورية بإدارة استخبارات تركية
وأوروبية ودعم خليجي ،حيث أكدت مصادر
ديبلوماسية أن وحدات عسكرية خاصة من
دول في المنطقة ،ومستشارين عسكريين
من جنسيات متعددة عبروا الحدود التركية
الى تركيا تحت مسمى إرهابيي «النصرة»،
وت�ش��ارك ه��ذه ال��وح��دات مجموعات مسلحة
ت��رك �ي��ة ،وت ��راف ��ق ذل ��ك م��ع ش��اح �ن��ات مليئة
ب��األس�ل�ح��ة ،وآل �ي��ات عسكرية ،وذل��ك ضمن
اطار المحاوالت اليجاد توازن ميداني جديد
في سورية قبيل بدء مشاورات جنيف التي
تحدث عنها ستيفان دي ميستورا المبعوث
األممي الى سورية.
م��ا ي �ج��ري ف��ي س��وري��ة ال �ي��وم خصوصا ً
ف���ي أدل�� ��ب وج� �س ��ر ال� �ش� �غ ��ور ه���و تصعيد
تركي بامتياز ،وال يترجم أب��دا ً ما سلف من
تصريحات إيرانية حول محورية دور تركيا
ف��ي تسويات المنطقة وخصوصا ً سورية،
وبالتالي ف��إن األح��داث األمنية األخ�ي��رة في
ال�ش�م��ال ه��ي ت �م��ا ٍد ت��رك��ي يستغل بوضوح
سعي إيران وروسيا نحو جعلها الشريك في
المنطقة في الحلول ،وإن كل هذه التطورات
االمنية لم تكن لتحصل لوال االطمئنان التركي
لموقع ما او معادلة ما محفوظة النقرة.
وال �س��ؤال يبقى ه��ل ستنجح ك��ل م��ن إيران
وروسيا من خ�لال اعتماد تركيا شريكا ً في
ت�س��وي��ات ال�م�ن�ط�ق��ة ،م��ن استقطابها لتدخل
عنصرا ً يمكن ان يتراجع عن سياساته مقابل
تخليه عن هذه السياسات واالحالم في اسقاط
سورية ويكون شريكا ً جدياً؟ أم ان الروس و
اإليرانيين يراهنون في المكان الخطأ؟

} نيبال هنيدي
أرب� ��ع س �ن��وات م��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة ولم
تتوان كل من روسيا وإي��ران عن دعم الدولة
ال�س��وري��ة ،وفيما أصبحت ك��ل م��ن الدولتين
قوة تفرض نفسها بقوة على الساحة الدوليّة
استطاعت س��وري��ة الصمود ف��ي وج��ه الدول
االقليمية والعالمية التي استماتت في محاولة
إسقاطها.
ت��رك �ي��ا ال� �ت ��ي س �ل �ح��ت وم ��ول ��ت وأرس� �ل ��ت
القتابل الموقوتة الى سورية منذ بدء األزمة،
ك �م��ا أك��دت��ه ع��ش��رات ال �ت �ق��اري��ر ال��دول �ي��ة بما
فيها ال�ت��رك�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى إق ��رار ال�ع��دي��د من
ال�م�س��ؤول�ي��ن والسياسيين األت� ��راك بتورط
النظام التركي وعلى رأس��ه أردوغ ��ان بدعم
التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها «داعش»
من خالل فتح الحدود أمام اإلرهابيين للتسلل
إلى سورية إضافة إلى تقديم مختلف أشكال
الدعم العسكري واللوجستي بما فيه الطبي
لعالج اإلرهابيين المصابين.
والسؤال هنا كيف ستتعامل كل من روسيا
وإيران مع تركيا في ما يخص الملف السوري
خصوصا ً أن مصر التي اتجهت نحو الخليج
وأميركا على رغم الدعم الروسي ،حيث أعلنت
وك ��االت األن �ب��اء ال��روس�ي��ة ع��ن اق �ت��راب إتمام
سلسة من الصفقات العسكرية بين القاهرة
وموسكو.
ولكن يبدو أن مصر جحدت بالدعم الروسي
وق � ��ررت االل �ت �ف��اف ن �ح��و أم �ي��رك��ا وربيبتها
السعودية والتي ال ت��زال تصعد من موقفها
ضد اي��ران ،واستخدمت النفط كسالح بوجه
روس�ي��ا وإي ��ران وبتنسيق م��ع أميركا وظهر
ذلك في تصريح وزير النفط السعودي علي
النعيمي في ابقاء معدل االنتاج لمنظمة «أوبك»
على حاله ( 30مليون برميل يومياً) على رغم
ارتفاع سعر البرميل.
وفي ظل هذه التغيرات الدولية اين تركيا من
كل هذا؟
العالقة الروسية  -التركية ت��رواح��ت بين
التقارب والتباعد على مدى التاريخ ،وارتبطت
هذه العالقة بالرؤية السياسية لقادة الدول من
جهة ،وباالرتباطات الدولية واإلقليمية لكل
من الدولتين من جهة أخ��رى ،ويمثل الجانب
االقتصادي والطاقة العنصرين األساسيين
ف��ي م�س��ار ال�ت�ق��ارب بين البلدين حيث تمثل
تركيا س��اب��ع أك�ب��ر ش��ري��ك ت �ج��اري لروسيا،
وستعتبر روس�ي��ا أه��م م��ورد للغاز الطبيعي
لتركيا.
أما ما يخص العالقة االيرانية  -التركية والتي

دالالت و�أبعاد ( ...تتمة �ص)9
بأن تأخذ بوصايا لجنة بيكر هاملتون إثر فشل حملة
بوش االبن على العراق عام  2003وعلى وجه الخصوص
ان كل محاوالتها في ما بعد باءت بالفشل في توليد الشرق
االوسط الجديد كحرب عام  2006على لبنان ومحاوالت
االن��ق�لاب الناعم ف��ي استغاللها الح���داث الشغب التي
شهدتها شوارع طهران  2007اثناء فوز الرئيس السابق
أحمدي نجاد وكذلك تفشل محاولتها االخيرة في سورية
من أجل توليد ذياك الشرق إذ رأت تلك اللجنة ان واقعا ً
سياسيا ً جديدا ً غير الذي كان بين انهيار دور المنظومة
االشتراكية وعملية اجتياح بغداد.
الواقع السياسي الجديد مكون من قوى اقليمية ودولية
هي أقوى بمكانها ودورها من الواليات المتحدة من هذه
القوى مثالً سورية وإيران وروسيا وغيرهما ،على أميركا
ان تكون سياستها اكثر مرونة وتتفاهم معها وفق منطق
تبادل واحترام المصالح ،لعل الواليات المتحدة باتت
تسمع لصوت اللجنة تلك وارادت تاليا ً أن تخرج أميركا
ووكالؤها بأقل هزيمة ممكنة من «جنيف .»3

ثقل طهران التي ستحضر بقوة بعد االتفاق االطاري حول
المفاوضات النووية مع مجموعة الـ ( )1+5وتكاد توقع
االتفاق النهائي معها بعد أن وجهت لها دعوة رسمية من
قبل ستيفان دي ميستورا بعد ان أبعدت عن جنيف االول
والثاني بفعل دول الحلف المعادي لسورية.
الخطة التركية تأتي إلعالء صوت المسمى «اإلئتالف»
الذي كان حسبهم الممثل الشرعي للشعب السوري أمام
حضور وفود جديدة من المعارضة السورية التي تقاطعت
رؤيتها مع رؤية وفد الدولة السورية في موسكو -2الذي
خرج المؤتمرون به بعدة مبادئ وأولويات كان حدثنا
عنها رئيس الوفد السوري الدكتور بشار الجعفري قائالً:
«إن المشاركين أستطاعوا الوصول إلى ورق��ة موحدة
عنوانها «تقييم الوضع الراهن لبلدنا» من خالل تقييم
خطر اإلره��اب وض��رورة توحيد الجهود كافة لمحاربته
ومؤازرة الجيش العربي السوري.
ولعل من دالالت وأبعاد عملية فتح الحدود التركية أمام
«النصرة» أيضا ً أن مؤتمر جنيف بمثابة السلم الذي تريد
أميركا أن تنزل عبره عن الشجرة وتاليا ً نجدها مضطرة

أحمد علي العبدالله

الريا�ض ت�ضبط خاليا «داع�شية»
خططت ال�ستهداف ال�سفارة الأميركية

ماذا وراء ت�صريحات القائد الع�سكري الإيراني؟
} ناديا شحادة

أعلنت الداخلية السعودية أمس عن إحباط عملية انتحارية كانت ستستهدف
السفارة األميركية في الرياض كما ألقت القبض على  93متهما ً في االنتساب
لخاليا «داعش» في المملكة.
وتحدثت الوزارة عن توافر معلومات عن تهديد محتمل بعملية انتحارية
تستهدف سفارة الواليات المتحدة األميركية في الرياض بواسطة سيارة محملة
بالمتفجرات ،وكشفت عن وجود تواصل وتنسيق بين أطراف الخلية ،وعددهم
ثالثة أشخاص :أحدهم سعودي الجنسية واآلخ��ران من الجنسية السورية
يقيمان في دولة خليجية ،وأشارت معلومات إلى دخول أحدهما المملكة.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة األنباء السعودية «وفقا ً لذلك جرى
رفع درجة االحتياطات األمنية القائمة على الموقع المستهدف وعلى كامل
المنطقة المحيطة به بما يتناسب مع طبيعة ذلك التهديد ،كما قامت الجهات
األمنية في الوقت ذاته بمباشرة إجراءات مكثفة بحثا ً عن كل ما يوصل إلى من
أشارت إليهم المعلومات .كما أعلنت ال��وزارة عن القبض في مناطق عدة من
المملكة على عناصر لتنظيم إرهابي مكون من  65شخصا ً جميعهم سعوديون
عدا اثنين وهما فلسطيني ،وآخر يمني ،وترتبط هذه العناصر بتنظيم «داعش»
في الخارج ،إذ كانوا يخططون الستهداف مجمعات سكنية ،وتنفيذ عمليات
إلثارة الفتنة الطائفية ،وكذلك استهداف رجال األمن ومهاجمة سجون المباحث
العامة ،وعدد بيان الوزارة المهمات التي قاموا بتنفيذها.

بينما يغيب في األف��ق أي مؤشر على وقف
ال�س�ع��ودي��ة لضرباتها ال�ج��وي��ة ع�ل��ى الشعب
اليمني وحل األزمة اليمنية التي أرخت بظاللهما
على العالقات المتوترة أصالً بين السعودية
وإيران ،التي بدأت منذ انتصار الثورة االيرانية
عام  1979واستمرت حتى اآلن بخاصة بعد
جملة التغيرات في الخريطة السياسية العربية
وال��دول�ي��ة ،باتت السعودية تخشى منذ وقت
طويل وحتى اآلن من تصدير الثورة االسالمية
االي��ران�ي��ة ال��ى ال��دول العربية وف�ق��دان دورها
االقليمي والعالمي ،ومن أكثر الملفات المختلفة
عليها بين البلدين والتي كانت سببا ً في توتر
العالقات :األزمة اليمنية إذ واصلت السعودية
في سياستها المتبعة باليمن بالعدوان على
الشعب اليمني وه��ي تخطت جميع المبادئ
َ
ترض عنها
االسالمية بسياستها تلك التي لم
إيران ،ونفد صبر األخيرة التي كانت تتبع مبدأ
الحوار مع السعودية الذي يؤدي بالبلدين الى
المزيد من التفاهم والتقارب الذي تسعى اليه
طهران وهذا ما أكده مبعوث الرئيس االيراني
ال��ى ب�ي��روت ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية مرتضى
س��رم��دي ف��ي  10نيسان  2015حيث صرح
«إننا نعتقد أنه ال بد من أن تتجه العالقات بين
إيران والسعودية نحو االفضل وضرورة إزالة
بعض جوانب سوء الفهم وتبديد المشاكل في
العالقات بين الطرفين».
إي ��ران ال�ت��ي استفدت جميع ال�خ�ي��ارات ثار
غضبها بعد الحلم الطويل على السعودية،
حيث اتهمت طهران النظام السعودي بالخيانة
وانه يمضي على خطى «إسرائيل» ،وان المملكة
آيلة للسقوط كما ج��اء ذل��ك على لسان القائد
العام لقوات الحرس الثوري االيراني االثنين
الماضي ،ويؤكد المتابعون للعالقة السعودية
 اإليرانية ان التصريحات األخيرة التي أدلىبها القائد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني
تدل على كسر حاجز مراعات إيران للسعودية
على مدى السنوات الماضية وهذا ما أكده اللواء
محمد علي الجعفري حيث قال ان المسؤولين
في البالد كانوا يتجنبون الحديث عن السعودية
لبعض االعتبارات الخاصة.
السعودية التي استمرت في عدوانها على
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي واس �ت �ه��داف ال�م��دن�ي�ي��ن بكل
وحشية بعد إعالنها عن انتهاء «عاصفة الحزم»

دي می�ستورا یوجه ( ...تتمة �ص)9
الى ذلك ،بدأ أمس وفد عسكري سوري برئاسة وزير الدفاع العماد فهد جاسم
الفريج زيارة رسمية تستغرق يومين إلى إيران لبحث تعزيز التعاون األمني
بين البلدين واألوضاع في المنطقة.
وسيبحث خالل زيارته مع نظيره اإليراني العميد حسين دهقان وغيره من
القيادات العسكرية اإليرانية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين جيشي
البلدين ،بخاصة في «مواجهة اإلره��اب والتحديات المشتركة في المنطقة
وتوفير عوامل األمن واالستقرار فيها».
ميدانياً ،سقطت قذيفتان على األق��ل في منطقة غير مأهولة بالقرب من
مستعمرة عين زيون بالجوالن المحتل والتي تقع بالقرب من القنيطرة حيث
تستمر المواجهة العنيفة بين المسلحين والجيش السوري.
وقد انطلقت صافرات االنذار في عدد من المستعمرات اليهودية ،فيما سمعت
أصوات االنفجارات في العديد من البلدات في الجوالن المحتل ،وبدأت قوات
جيش العدو «اإلسرائيلي» أعمال تمشيط بحثا ً عن موقع سقوط قذائف.

العامري ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
على صعيد العمليات الميدانية ،أكد األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري
أن قوات الحشد الشعبي ستذهب إلى الرمادي وتشارك في معارك األنبار من
دون انتظار الرخصة من أي جه ٍة كانت .وأضاف إن قوات الحشد تلبي دائما ً نداء
المرجعية الدينية في محاربة تنظيم «داعش».
إلى ذلك طالبت عشائر األنبار ،بدخول الحشد الشعبي إلى محافظة األنبار
للمشاركة في تحريرها ،ودعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دعم الشرطة
المحلية وأفواج الطوارئ ومقاتلي العشائر.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر العشائري في قضاء الخالدية أن «عشائر األنبار
تطالب الحشد الشعبي بإبعاد الخطر عن مناطق األنبار من خالل مساندة القوات
األمنية وأبناء العشائر» ،ودعت جميع أبناء المحافظة إلى التطوع في صفوف
الحشد واألجهزة األمنية للمشاركة في عمليات التحرير.

بعد  27يوما ً من انطالقتها والتي اعتبرها
المراقبون انها اج��را ًء تكتيكيا ً يهدف أساسا ً
الى تخفيف األعباء السياسية عن السعودية
وتحالفها فقط ال غير وبالذات بعد الضغوطات
ال �ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال�م�م�ل�ك��ة وم ��ا ي��ؤك��د ذلك
االت �ص��ال ال�ه��ات�ف��ي ال ��ذي ج��رى ب�ي��ن الرئيس
االميركي باراك أوباما والعاهل السعودي في
 15نيسان الجاري .هذا االتصال الذي يؤكد
المراقبون انه بال شك له عالقة بإعالن انهاء
«ع��اص�ف��ة ال �ح��زم» ال سيما وق��د سبقته بيوم
دعوة االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون
كافة االط��راف في اليمن ال��ى الوقف الفوري
لجميع العمليات ال�ق�ت��ال�ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي أدى
بالسعودية الى إعالن ايقاف «عاصفة الحزم».
لكنها استمرت ف��ي قصف اليمنيين وفرض
الحصار على الشعب اليمني والتحرش بإيران
التي حاولت األخيرة أن ال تبدي أي ردود فعل
تجاه المملكة كي ال تزيد من توتر العالقة بين
البلدين.
ويؤكد المتابعون ان السعودية بسياستها
المتبعة بملفات المنطقة أدت الى عالقة شائكة
ومعقدة بين المملكة والجمهورية االسالمية
اإلي��ران �ي��ة ،وس��اه �م��ت ف��ي تعميق الخالفات
لتخرج م��ن السياسة إل��ى االدي ��ان والمذاهب
والطوائف في قوس أمني ملتهب من العراق الى
اليمن وسورية ولبنان ،حيث كانت السعودية
تسعى ال��ى تأزيم تلك البلدان من خ�لال دعم
الجماعات االرهابية بالمال والسالح ،ويرى
ال �ع��دي��د م��ن ال�م��راق�ب�ي��ن ان ه��ذا ال��دع��م يتعلق
بمصالح السعودية المبنية على عدائها مع
إي� ��ران ال �ت��ي ك��ان��ت ت� ��داري ال �س �ع��ودي��ة طيلة
السنوات الماضية وتتبع دبلوماسيتها أسلوب
الحوار ولكن بعد تصريحات القائد العسكري
اإلي��ران��ي محمد ع�ل��ي ج�ع�ف��ري ال �ت��ي وجهها
ال��ى السعودية التي تعد إي��ران منافسا ً كبيرا ً
لها ،بل وع��دوا ً ل��دودا ً على الصعيد السياسي
واالقتصادي واالستراتيجي وااليديولوجي،
ووضعت استراتيجية واضحة وهي مقارعة
إي��ران بخاصة بعد وقوفها في وج��ه التقارب
االم �ي��رك��ي  -اإلي ��ران ��ي ف��ي م��وض��وع الملف
ال �ن��ووي ،ألنها ت��رى ه��ذا الملف يعطي نفوذا ً
اقليميا ً ودوليا ً إليران.
يبقى السؤال بعد تلك التصريحات وسياسة
السعودية العدائية إليران :العالقة بين البلدين
الى أين...؟

عا�صفة الهدم ( ...تتمة �ص)9
على العدوان ليصغر جرم العدو الصهيوني أمام هول وجرائم
النظام الوهابي.
لم يكن اإلعالن عن وقف العمليات العسكرية في اليمن إال بأمر
من االدراة االميركية التي كادت أن تتورط في حرب مفتوحة مع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بسبب العدوان على اليمن التي
تشرف عليه اإلدراة اإلميركية الصهيونية ألن المستهدف في
هذه الحرب إيران بالذات والتي تسعى بكل جهدها السياسي
والدولي اليقاف العدوان على اليمن ،ووقف إراقة دماء االبرياء
والسعي الى الحل السياسي والحوار بين جميع األطراف اليمنية
بعيدا ً من هيمنة الدول االقليمية .فليس هناك من بيان أو تصريح
إعالمي سياسي أو عسكري أو ديني يصدر من المملكة السعودية
إال وفيه تهجم عنيف على ايران وإتهامها بإنها السبب في تقوية
الحوثيين في اليمن وتمكينهم من السيطرة على كافة أراضيه،
ما أفقد السعودية سيطرتها التاريخية على اليمن وباتت خالله
تشعر بأن خطرا ً يهددها من شرقها الى جنوبها.
األم��ر األميركي للسعودية لوقف العمليات العسكرية من
أسبابه تجنب المواجهة الكبرى مع إيران إو تأجيلها وكذلك ال
تريد أن يذهب جهدها لسنوات عديدة من المفاوضات العسيرة
للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي االيراني.
إعالن وقف العمليات العسكرية لم يكن إال صورياً ،تبدلت
االسماء من «عاصفة الحزم» الى «إعادة االمل» وإذا «بإعادة
االم���ل» أكثر دم��وي��ة م��ن «عاصفة ال��ح��زم» فلم يمر ي��وم�ا ً أو
ساعات على االع�لان عن «إع��ادة االم��ل» إال وتقوم الطائرات

اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله يحققون االنتصارات على
عمالء السعودية داخل اليمن تحت أجنحة وضربات الطائرات
المعادية.
لم َ
يبق خيار أم��ام السعودية إال إع�لان الهزيمة كما فعلت
حليفتها «إسرائيل» وإن كانت تتكابر وتعلو على إنكسارها.
فإعالن قائد الثورة االسالمية السيد علي الخامنئي بأن أنف
السعودية سيمرغ في التراب جزاء عدوانها على اليمن لم يأتِ
من ف��راغ بل نتيجة بعد سياسي واستراتيجي في المنطقة
يجهله الحكام الصبية الجدد في السعودية والخليج ،وستبقى
إستراتيجية الصبر على العدوان أكبر سبب لهزيمة هذا العدوان
الصهيوسعودي الغاشم ،واالكتفاء بقطع كل االيادي الوهابية
االرهابية في اليمن ،وكما أجبرتها الجمهورية االسالمية
االيرانية على االعالن على وقف العمليات العسكرية ستجبرها
على وقف العدوان نهائياً ،وال بد من ق��راءة تصريح مساعد
وزير الخارجية االيراني عبد اللهيان األخير جيدا ً من أن «منع
السعودية الطائرات االيرانية االغاثية من الهبوط في مطار
صنعاء سيكون له ردا ً قاسياً» وعندما يصرح الدبلوماسي بهذه
الطريقة يعني الكثير في الدوائر والعواصم العالمية ،وال يفهم
ذلك إال أسياد السعودية وهم بدورهم يعرفون كيف يأمرون
عبيدهم وأصنامهم من حكام الخليج وإجبارهم على وقف التهور
والتصعيد الذي تجاوز ما هو مخطط لهم ،ويبقى إلستراتجية
الصبر عند قيادة اليمنيين حدود هم وحدهم يعرفون حدودها.

الصهيوسعودية بشن غ��ارات في شكل مستمر ويومي على
أهداف مدنية بحتة بحيث ال نرى إال اشالء االطفال تنتشل من
تحت الركام واالنقاض .ففي ثقافة آل سعود ال شيء اسمه «أمل»
ألن األمل معدوم في ثقافة الوهابية التي انتجت طوابير من
المجموعات اإلرهابية في جميع انحاء العالم ،فمن «طالبان»
افغانستان الى «طالبان» باكستان الى «القاعدة» الى «النصرة»
الى «داعش» وما بينهما من مئات التنظيمات واأللوية االرهابية
تعود إلى نبع واحد ومنهج فكري واحد ومدرسة واح��دة ،هو
الفكر التكفيري الوهابي االقصائي التدميري االرهابي االنعزالي.
هذا الفكر موجود في بطون الكتب المنتشرة في كل المساجد
والمعاهد والمراكز الوهابية التي تشرف عليها وزراة الشؤون
الدينية السعودية في جميع انحاء العالم اإلسالمي والعربي
والغربي.
الصهيوسعودية مصرة في االستمرار على العدوان ولو
منفردة بعد تقاعس بقية ال��دول الحليفة عن االستمرار في
مساندتها لهذا العدوان الهمجي الوحشي االرهابي الفاشل على
أمل إيجاد مساحة ولو بحجم ملعب كرة قدم في اليمن تضع في
منتصفه كرسيا ً ل ُتجلس عليه أحد أصنامها مهما كان شكله أو
لونه ،ولكن بعد الدمار الذي لحق باليمن وشعبه بسبب العدوان
المتواصل والذي وحد الشعب اليمني بكل اطيافه السياسية
بوجه العدوان وبات هدفه طرد كل عمالء السعودية من اليمن ال
سيما «القاعدة» واالحزاب الوهابية التي تتلقى الدعم منها حتى
ال يبقى لها موطئ قدم وليس ملعب كرة قدم ،وها هو الجيش

حسين الديراني

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب وصحافي لبناني راحل ،ضمير متصل
2 .2عاصمة والية أميركية
3 .3أخبر بما في فؤادهُ ،تف ِرحان
4 .4متشابهان ،أضاء ،وكالة أخبار عربية
5 .5دولة أوروبية ،والدتي ،حرف نصب
6 .6مدينة سورية ،أت ّمي العمل
7 .7رقدّ ،
تذل
8 .8تجلس برفقة ،بلدة لبنانية
9 .9إله ،سلسلة جبال في جمهورية روسيا ،حيوان ضخم
1010أبو الشعوب اآلرامية ،يُتهم ،سقي
1111مرفأ في إيرلندا الشمالية ،الضعف
1212أحالم ،من أيام األسبوع

1 .1هضبة واسعة تغطي وسط فرنسا وجنوبها
2 .2شهر مصري ،ألزمنا
3 .3إسحبي بقوة ،أسفا ،أبو البشرية
4 .4بركان مشتعل في كوستاريكا ،عتب علينا
5 .5للنفي ،بحيرة مالحة وسط التبت ،أرشد
6 .6وجهتا الحملة من كل جهة ،للتأوه ،ن��ادر الوجود
(باألجنبية)
7 .7يسجنا ،يخاصما بشدة
8 .8مداد يكتب به ،عاصمة آسيوية
9 .9أعزيك ،بشر
1010خاصتنا ،من أصنام العرب في الجاهلية ،قلب
1111غير مطبوخ ،حصل على ،عاصمة عربية
1212دولة أوروبية ،طري الملمس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،821476539 ،673985412
،416537298 ،945312876
،532698147 ،798124653
،369841725 ،157269384
284753961

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م���ي�ل�ان���ي ك�ل�اي���ن ) 2
اوستراليا ،عي  ) 3ال ،نير ،نمازح
 ) 4اك����وادور ،رجمت  ) 5سبأ،
هنأتها  ) 6سنا ،زي ،ليل ) 7

يرتب ،النمسا  ) 8نا ،اديم ،قن 9
) الجليد ،انبوا  ) 10اليونان ،عتب
 ) 11سيد ،نابولي  ) 12اري ،تب،
داس.
عموديا:
 ) 1ماالسبينا ،سن  ) 2يواكب،

راالي  ) 3لس ،واس��ت ،جلدا ) 4
اتنا ،نبالي  ) 5نريدها ،ديوني 6
) يارون ،ايدنا  ) 7كل ،رازلم ،ابت
 ) 8لين ،تين ،انوب  ) 9اامره ،مان
 ) 10اجالس ،بعيد  ) 11نعزم،
ياقوت  ) 12يحتال ،تابلس.

 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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Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
تيلمان ج ر .م��دة ال �ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).

The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت��ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك �ي��ان م��ن اخ���راج الكسي
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).

سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).
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Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

