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تتمات  /ت�سلية
مقتل �أولى ( ...تتمة �ص)9

وأعلن المتحدث باسم األمم المتحدة أحمد فوزي أن
المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق االثنين  4أيار
ستنطلق بعد ظهر الثالثاء وستتواصل ما بين  4و
 6أسابيع بمشاركة ممثلين وسفراء األطراف المدعوة
إلى جانب خبراء ،وسيستبقها دي ميستورا بحديث
للصحافيين.
وم��ن المنتظر أن ت��ش��ارك ف��ي ه��ذه المشاورات
التمهيدية الدول المعنية مباشرة بالشأن السوري
وأطراف دولية أخرى ،فضالًعن عدد من الدبلوماسيين
العرب واألجانب.
وستجري المناقشات في شكل ثنائي بين دي
ميستورا أو معاونه ومختلف ال��وف��ود على حدة
بهدف معرفة مدى استعدادهم لالنتقال «من مرحلة
المشاورات إلى المفاوضات» باالستناد إلى بيان
جنيف الصادر في  30حزيران عام .2012

وستدور المشاورات بين الوسيط الدولي دي
ميستورا وممثلي أطراف النزاع السوري في أجواء من
السرية في قصر األمم المتحدة بجنيف ،وستخضع
المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة ،ولن
يسمح للمصورين بالتقاط صور بداية المحادثات
على غرار ما يجري في اللقاءات الدبلوماسية الرسمية،
إال أن تلفزيون ومصوري األمم المتحدة سيتمكنون من
أخذ بعض الصور واللقطات.
وأشار المتحدث باسم األمم المتحدة أحمد فوزي
في هذا الصدد إلى أن «الوسيط طلب تعتيما ً إعالميا ً
على هذه المشاورات».
ودعيت إيران الى المشاورات ،فيما كانت استبعدت
من مؤتمري األمم المتحدة حول سورية عامي 2012
و ،2014إال أن األمم المتحدة حتى اآلن لم تنشر قائمة
باألطراف التي قبلت المشاركة في هذه المشاورات.

جارة ال�سوء ( ...تتمة �ص)9
ب��دوره ،أعلن رئيس «االئتالف المعارض» خالد
خوجة أن «مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف( »3 -في
حال انعقاده) ستكون مقبولة شريطة موافقتها على
مقررات «جنيف »2 -بما تضمنته في شأن المرحلة
االنتقالية» ،فيما أبلغ «االئ��ت�لاف» دي ميستورا
موافقته على حضور اللقاءات التشاورية التي دعا
إليها في جنيف.
وفيما لم تؤكد الحكومة السورية رسميا ً مشاركتها
في مشاورات جنيف ،إال أن مصدرا ً رسميا ً ذكر أن
دمشق قد تمثل بسفيرها لدى مجلس حقوق اإلنسان
بجنيف حسام الدين عالء.
م��ن جهة أخ���رى ،يمثل ألكسندر بورودافكين
المندوب الروسي لدى فرع األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى في جنيف بالده في هذه المشاورات
في شأن سورية.

الريا�ض تعلن ( ...تتمة �ص)9
الرئيس هادي ،وأكد عليه قرار مجلس
األمن ،بهدف تقديم المزيد من الدعم
لعملية االنتقال السياسي في اليمن.
م��ي��دان��ي �اً ،منيت ق���وات الحرس
الملكي السعودي بهزيمة في استعادة
موقع المنارة العسكري الحدودي مع
صعدة والذي سقط بيد مقاتلي قبيلة
همدان بن زيد منذ خمسة عشر يوماً.
وف��ي ع��دن تواصلت االشتباكات
العنيفة في المكال والقلوعة ومحيط
دار سعد حيث لقي عشرات المسلحين

مصرعهم .وأكدت مصادر محلية أن
الطائرات الحربية السعودية ش ّنت
اكثر م��ن مئة وخمسين غ��ارة على
احياء مدينة عدن ما ادى الى دمار
هائل ال سيما في مناطق خور مكسر
وجزيرة العمال.
وف��ي محافظة إب أك��دت مصادر
طبية استشهاد خمسة مدنيين على
األق��ل وإصابة عشرة آخرين بغارة
سعودية على منطقة السدة.
ه��ذا فيما تمكنت ال��ق��وات األمنية

اليمنية من ضبط شحنات كبيرة من
األسلحة والعتاد الحربي في لحج
جنوب غربي البالد.
وكانت طائرات العدوان السعودي
قد ألقت هذه األسلحة من خالل مظالت
الى عناصر الجماعات التكفيرية فوق
المنطقة .لكنّ قوات الجيش اليمني
واللجان الشعبية استطاعت ضبطها
ومصادرتها .وشملت كميات كبيرة
من األسلحة الخفيفة والمتوسطة
والذخائر والمتفجرات.

من جهة أخ���رى ،نهب مسلحون
تابعون لجماعة «القاعدة» االرهابية
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير في
محافظة تعز وسط اليمن.
ونقل ع��ن مصدر محلي ف��ي تعز
�ج��روا البنك بدعم
أنّ المسلحين ف� ّ
ومساندة مليشيات حزب االصالح
المتواطئة مع العدوان السعودي،
مشيرا ً الى أنّ المسلحين نهبوا ك ّل
محتويات البنك بما في ذلك األجهزة
والحواسيب.

هل يعلن هادي ( ...تتمة �ص)9

هل تم �إنزال ( ...تتمة �ص)9

الوقت هي تدعم شن ضربات جوية وتهيئة الداخل اليمني لحرب استنزاف بين «القاعدة»
وبين «أنصار الله».
لكن صحيفة «واشنطن تايمز» نقلت رغبة أميركا في الوصول الى حل سياسي بقولها إن
«اإلدارة األميركية تكثف ضغوطها على السعودية سرا ً لوقف قصف الحوثيين ،والدخول في
محادثات سالم للوصول إلى حل سياسي».
اذا ّ ما هي نظرة أميركا والسعودية لهذا الحل السياسي؟
هنا نجد تصريح لوزير الخارجية اليمني ،رياض ياسين ليعكس هذه الرؤية بقوله :أن
«على علي عبدالله صالح وأتباعه أن ينسحبوا أيضا ً ألن المحاربين على األرض ليسوا من
الحوثيين فقط بل ومن ميليشيات علي عبدالله صالح ،هذا شيء أساسي من دون أن تكون
هناك حاجة ألي اتفاق».
ولدى سؤاله حول ما تردد عن بنود لمبادرة تقوم على انسحاب الحوثيين من صنعاء
وموافقة صالح على مغادرة البالد ،رد ياسين مؤكداً« :أن ال اتفاق وال تسوية ،وال يجب أن
نخضع ألي تسوية مع من يحارب».
فالحل السياسي الذي تسعى أميركا اليه هو تهيئة ائتالف يعمل في الخارج بصورة
مماثلة لإلئتالف السوري ويضم فيه شخصيات اعتبارية وقوى اسالمية «معتدلة».
حسب مفهومها كاإلخوان المسلمين .وتترك ذراعها العسكري المتمثل بتنظيم القاعدة
بمختلف مسمياته ،يعمل على األرض الستنزاف الجيش والثوار معهم ،والضغط على
الشعب والحكومة لقبول تسوية وبالتالي يتم إدخال هذه المكونات الى داخل جسم الدولة
بقوة اإلرهاب.
وما هي محادثات منصور هادي األخيرة مع سالم البيض الرئيس اليمني السابق في
الرياض ودعوته ممثلي االحزاب والقوى التي تؤيد العدوان السعودي وترفض الحوار مع
الحوثيين ،إال داللة واضحة عن نية السعودية تشكيل هذا اإلئتالف ليعطي شرعية للعدوان
ويدعم التنظيمات المتطرفة حتى ولو سمتها السعودية «بالمقاومة الشعبية».
ونرى التناغم بين منصور هادي وتنظيم القاعدة وبخاصة في حضرموت في البيان
الذي وجهه المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقالل الجنوب في حضرموت الذي أيد
فيه العدوان .ودعى الى دعمه بالسالح واحتضانه لمنصور هادي وزمرته ومن خلفهم
السعودية.
فهل هذا تمهيد إلمكانية انتقال منصور هادي الى حضرموت برعاية القاعدة؟ وبخاصة
أنها ُتشكل الجغرافيا الوحيدة التي يمكنه من خاللها العودة الى اليمن.
وليس مستغربا ً في هذا السياق إعالن المتحدث باسم العدوان السعودي أحمد العسيري:
أن «العمل يجرى لتعزيز قدرات (المقاومة الشعبية) اليمنية ،وإلمدادها بالسالح النوعي
الذي سيغير المعادلة العسكرية على األرض».
وبالتعابير نفسها التي نسمعها في الحرب على سورية يص ّرح العسيري أنّ «األيام
المقبلة ستحقق للمقاومة تفوقاًّ في األرض على الحوثيين».
فالتدخل البري مرفوض تماما ً في الخطة األميركية .والبديل عنه سيكون تدريب ودعم
لـ«القاعدة» .حيث تقوم اآلن السعودية بتدريب مئات من رجال القبائل اليمنية لقتال
الجيش اليمني و«أنصار الله» .بالتزامن مع تنفيذ الرياض إنزاال ً في مدينة تعز ،لم ّد مقاتلي
بسالحُ ،وصف بالنوعي.
حزب «اإلصالح» (اإلخوان المسلمين )
ٍ
وتتوارد أنباء عن جلب مرتزقة من باكستان وصلوا السعودية وسيتم الزج بهم في
المعارك ضد «أنصار الله» وبخاصة على الحدود السعودية مع اليمن في سيناريو مشابه
لما يقوم به تحالف الحرب على الحدود السورية.
فكيف سيكون رد حلف المقاومة على هذه الحروب المشتعلة على كل الجبهات؟ ألن عدم
الرد يعني الخسارة .فالحرب لم تنته ،والتسويات تبدو بعيدة حتى يفرض الطرف القوي
في المعركة ما يريده.

والقلق ألبناء الشعب اليمني واننا بتنا نشهد حربا ً نفسية
تشنها االط��راف المتورطة في مأساة الشعب اليمني الذي
أصبح يعاني من وضع انساني يزداد سوءا ً يوما ً بعد يوم،
فهي تحاول استخدام كل األنواع المتاحة لها إلخضاع الشعب
اليمني من قصف جوي الى حصار فرضته على اليمن واآلن
تلجأ الى استخدام الحرب النفسية محاولة منها الرغام هذا
الشعب على االستسالم.
الدبلوماسية االي��ران��ي��ة التي تعتبر أم��ن اليمن م��ن أمن
الجمهورية االيرانية وتطالب منذ ب��دأت الحملة العسكرية
السعودية على الشعب اليمني بإيقافها وتطالب بحل سياسي
لالزمة اليمنية وج��اء ذلك على لسان نائب وزي��ر الخارجية
االيراني مرتضى سرمدي في  8من نيسان من العام الجاري
حيث قال اننا في الجمهورية اإليرانية نأخذ على عاتقنا كل
المبادرات الطيبة والجهود التي تساعد في التوصل لحل
سياسي ألزمة اليمن ،ويؤكد المتابع للشأن اليمني ان إيران
التي قامت بإرسال قوات بحرية الى خليج عدن ومضيق باب
المندب في الثامن من نيسان ،فهي بذلك تنشئ قوة عسكرية
قبالة السواحل اليمنية ،وتؤكد ان الخليج آمن بفضل حضور
إي��ران ولكن على الواليات المتحدة االميركية ان تسعى الى
حماية سفنها في خليج عدن وهو ما أكده االميرال حبيب الله
ساري أول من أمس ،حيث صرح ان الخليج الفارسي آمن تماما ً
إال ان مستوى األمن في خليج عدن وباب المندب غير ٍ
كاف لذلك
ينبغي لألميركيين حماية سفنهم في هذه المنطقة.
تصريحات قائد البحرية في الجيش االيراني تلك يراها
المراقبون رسالة للمملكة السعودية بأن أي تع ٍد سعودي أو
تصعيد سيكون الرد جاهزاً ،تلك الرسالة التي وصلت سابقا ً
عندما أظهرت السفن اإليرانية كامل جاهزيتها باعتقال السفينة
التي تحمل علم ج��زر مارشال التابعة للواليات المتحدة،
النتهاكها المياه االقليمية اإليرانية في  28نيسان  2015حيث
أقدمت خمس سفن حربية إيرانية على اجبار سفينة مايرسك
تيغرس على التوجه الى جزيرة الك االيرانية ،وقد ذكرت وزارة
الدفاع االميركية ان سفينة شحن تحمل علم جزر المارشال
كانت في طريقها عبر مضيق هرمز تم اعتراضها من جانب
القوات البحرية االيرانية.
فالرسالة التي أرادت إيران توجيهها الى الواليات المتحدة
وحلفائها بعد أن ص��ع��دت ال��م��وق��ف العسكري بمواجهة
السعودية في اليمن في شكل غير مسبوق ،إذ اعتبرت أن أمن
اليمن مثل أمن إيران وأن عهد ما وصفته بالمغامرة قد ولى
كما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية االيراني حسن عبد
اللهيان.
وفي حين أكد قائد البحرية اإليرانية أن سفن بالده لن تغادر
خليج عدن ،فإيران بذلك تؤكد أن العين اإليرانية الحاضرة
والجاهزة ستكون بالمرصاد ألي تصعيد والعين بالعين
والسن بالسن والبادئ أظلم.

بشرى الفروي

ناديا شحادة

بفعل مال آل سعود إلى قضية ثانوية وبات معها الشعب الفلسطيني مقسما ً
مفتتاً ،أما قياداته فهي على الدوام في حالة صدام مع بعضها البعض حتى
خرجت فئة تنادي بالصلح مع الكيان الصهيوني ،وتنازلت عن األرض
والمقدسات بعدما عمل آل سعود مع الصهاينة على مدى أكثر من ستين عاما ً
على تيئيس الفلسطينيين واستمالتهم باإلرهاب تارة وبالمال تارة أخرى.
وما أن خرجت المقاومة الفلسطينية بدعم من الرئيس جمال عبد الناصر
حتى بدأت المؤامرات واالختراقات ،لئال تصبح المقاومة ظاهرة فاعلة داخل
المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية ف ُتطيح بالمرتكزات والمصالح
األميركية و«اإلسرائيلية» والسعودية على حد سواء.
إلى عصرنا الحالي حيث أنّ معظم من ُقتل بالتفجيرات االنتحارية في العراق
هو بفعل دعم آل سعود لهؤالء التكفيريين وتحريضهم على قتل المسلمين
الشيعة وما تيّسر من األيزيديين واآلشوريين وغيرهم من الطوائف «الكافرة»
واعتبار ذلك أولوية مطلقة.
ثم انتقلوا إلى سورية بسلوكهم البربري الهمجي ليؤسسوا لمنهج في الحياة
والحكم يفتقد أبسط معاني الرحمة اإللهية واإلخوة اإلنسانية .وإلى اليمن حيث
الحقد األعمى ،فآل سعود ال يستطيعون تصور اليمن بلدا ً مستقالً سيدا ً يسعى
لتطوير قدراته في مختلف المجاالت ،لهذا نشهد كل هذه الهمجية في التدمير
لجعل اليمن من أكثر البلدان تخلفاً.
وبينما النبي األك��رم يدعونا إل��ى اإلحسان إل��ى الجار .ها هم آل سعود
يتصرفون بطريقة مناقضة تماماً ،ولم يخطئ زعيم حركة أنصار الله عندما

وصف المملكة السعودية بأ ّنها جارة السوء .وعلى كل حال فإنّ ما نفهمه من
التطورات السياسية داخل مملكة آل سعود هو أنّ العد العكسي لزوال هذه
المملكة بدأ وأن مصيرا ً أسود ينتظر العائلة الحاكمة.
حسنا ً يمكن أن يقول أحدهم أنّ هذا التحليل تخمين مبني على العواطف
واالصطفاف الحالي ،فيما النظام السعودي يمضي من مرحلة إلى مرحلة بقوة
أكبر ،لكن ما نعنيه أمر بات يعرفه أهل الدار أنفسهم وأهل الحماية التاريخيين
وما يتكشف يومياً ،خصوصا ً مع تولي الملك سلمان دفة الحكم والتغييرات
الكبيرة داخل األسرة الحاكمة في ظل العدوان على اليمن يؤكد أنّ المملكة على
حافة السقوط .الحكم لن يصمد ليس أل ّنه ال يملك السالح لمواجهة أعدائه بل
أل ّنه ال يملك الدواء إلصالح جسده.
أما من يُرد في لبنان على وجه الخصوص أن يبقى على صمته من إعالميين
وكتاب ومشايخ وسياسيين تربطهم بالمملكة مصالح من مزايا الحصول على
تأشيرات دخول ألداء فريضة الحج إلى الحصول على هبات لصحفهم ووسائل
إعالمهم ،إلى طامحين لمناصب سياسية واجتماعية ،فليصمت .أما أنا فلم
أعرف في تاريخي إال قول كلمة الحق وفي أحلك الظروف ولو كلفني ذلك الصوت
حياتي وروحي.
سأبقى إلى جانب فلسطين مهما حييت ،وأن��ا اليوم إلى جانب سورية
الجريحة من إرهاب التكفير وإلى جانب اليمن المستضعف الذي ننتظر من
بوابته الفرج القريب!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ال�سعودية «الجديدة» ( ...تتمة �ص)9
مع تولي األمير محمد بن نايف والية العهد في المملكة وهو القرار المؤجل
منذ زمن .على ما يبدو ،فإنّ هناك ترقبا ً لتبعات «الحزم» على الداخل
السعودي ،والمناخ العام فيه ال يخلو من قلق هو في متن القرارات الملكية
األخيرة التي أشارت ،ليس من باب المصادفة ،إلى أهمية الوحدة وجعلت
من محمد بن نايف المعروف القدرات والمه ّمات يتبوأ مكانة الرجل الثاني
في المملكة ،مع العلم أنه األقوى في طبقة الحكم .وفي وقت قد ال يبدو
مؤكدا ً ما إذا كان اإلجراء السعودي نابعا ً م ّما دأب محللون على وضعه في
إطار استقاللية نسبية بات عليه النظام العربي األكثر قربا ً من واشنطن،
أم استجابة لـ «نصيحة أوباما» قبل أسابيع حين شخص المخاطر على
السعودية بعيدا ً من إيران ،فمن الواضح أنّ مصير السعودية ومصير
وحدتها باتا مشرعين للرياح العاصفة في المحيط اإلقليمي .من هنا،
تأتي ترتيبات انتقال السلطة إلى الجيل الثالث وإسناد والي��ة العهد
المؤسس ،وتحديدا ً لرجل بمواصفات بن
إلى أول حفيد من أحفاد الملك
ّ
نايف «س ّر وال��ده» ،من دون إغفال المؤشرات حول االنقالب على إرث
الملك الراحل عبد الله واعتالء السديريين سدّة المشهد عن جديد ،في ظ ّل
أقاويل كثيرة عن صراع مستفحل في صفوف العائلة المالكة ،وهو ما ال
يمكن فصل تصريحات األمير طالل بن عبد العزيز حيال المستجدات عن
سياقه.
وسبق أن أشار نائب مستشار األمن القومي األميركي إلى االتصاالت
االستراتيجية بين رودس وإل��ى أنّ إدارت��ه تعتبر أنّ األمير محمد بن
نايف الذي كان قد زار العاصمة األميركية مرتين في العام المنصرم،
وهو شخص ذو كفاءة عالية ،وصديق وثيق للواليات المتحدة ،ال سيما
أنّ وزير الداخلية صاحب الخبرة الشخصية في مكافحة اإلره��اب ،إلى
جانب احتفاظه بعالقات قوية مع االستخبارات المركزية األميركية ،يدير
بتوجيهاتها الملفات في سورية واليمن.
في هذا السياق ،يذكر الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق
األوسط ،سايمون هندرسون أنّ رؤية بن نايف األمنية تتفق مع الرؤية
األميركية في موضوع اإلره��اب ،وإن كان يختلف مع رؤية سلفه األمير
المثير للجدال بندر بن سلطان في التعامل مع «اإلسالميين» عموماً،
معترضا ً على النهج السعودي في دعمهم في سورية ،حيث يبدو ،في نظر
محللين ،أنه تغلب رؤيته حول «التوازن» بدل أساليب التصعيد والتدخل
المباشر التي كانت متبعة من جانب سلفه بندر بن سلطان.
ومما ال شك فيه ،أنّ اللجوء إلى تمكين األمير الخمسيني داخلياً ،سيعني
في المقابل ،مسارا ً تصعيديا ً ال تبدو الرياض في صدد العودة عنه مع

بزوغ نجم األمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ،أقله في القريب العاجل،
وستتصاعد سخونته تباعا ً تبعا ً لمجريات المفاوضات بين إي��ران
و«األس��رة الدولية» .فالتناقض السعودي ـ اإليراني صارخ ،وواشنطن
على ما يبدو ،تعمل على استغالل مساحات في هذا التناقض لإلبقاء على
أوراق ضغط بيدها في وجه طهران من جهة ،ومن أجل تثمير الخالفات
المستعرة ،من جهة أخ��رى ،الستنزاف الفوائض المالية في الخليج
لحساب صفقات تسليحية جديدة تحدث عنها نائب الرئيس األميركي
جو بايدن كطبق رئيسي سيحضر على طاولة القمة األميركية الخليجية
المرتقبة في كامب دايفيد.
إلى اآلن ،تبدو مؤشرات المواجهة اإليرانية السعودية واضحة في حدة
التصريحات المتبادلة في اآلونة األخيرة ،وتحديدا ً بعد اعتراض سالح
الجو السعودي طائرة مساعدات إيرانية ومنعها من الهبوط في اليمن.
وبحسب ما تنقل مصادر عن بعض أعضاء العائلة الحاكمة ،فإنّ الرياض
ينبغي أن تكون أكثر فاعلية في فرض مقاربتها الخاصة (كما فعلت بعض
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى) ،بدال ً من االنتظار ومعرفة نتيجة
المحادثات التي يقودها الغرب مع خصومها اإليرانيين .ومع ما يقال عن
تنسيق تركي ـ سعودي ـ «إسرائيلي» ،ربما تكون غارات القلمون إحدى
تجلياته ،من المرجح أن تتسع رقعة المواجهات بين المحاور اإلقليمية
المتصارعة على أكثر من ساحة في المنطقة مع لحظ حركة أميركية
مشبوهة على طريق تفكيك التحالفات والتوازنات وإعادة تركيبها على
نحو يالئم «هواها االنكفائي» في رحلتها إلى «القرن الباسيفيكي» وصوال ً
إلى البحث في حلول قد تكون دعوة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان
دي ميستورا طهران إلى حضور لقاء جنيف ،3 -والتلميحات المتبادلة
بين اإليرانيين واألميركيين حول إمكان البحث في ملفات الشرق األوسط
المختلف في شأنها جزء من اقتراب إضافي منها ،وإن كان أوانها لم يحن
بعد .من وجهة نظر محللين أميركيين ،يبدو مستغربا ً تجنب إدارة أوباما
إغضاب إي��ران لما تتيحه من انعكاسات على صدقيتها كحليف لدول
الخليج .ينبغي ،كما يقول الديبلوماسي والمستشار السابق ألوباما
دينيس روس ،في دراسة بعنوان« :فهم الفوضى في الشرق األوسط:
حروب متعدّدة ،وتحالفات متعدّدة» أنه «ينبغي على اإلدارات األميركية
المستقبلية طمأنة الحلفاء اإلقليميين بأنّ هناك مزايا لمصادقة الواليات
المتحدة ،كما أنّ هناك عواقب لمعاداتها».

خضر سعادة خ ّروبي

�أحالم «وا�شنطنية» ( ...تتمة �ص)9
إدل��ب وجسر الشغور االستراتيجيتين ،لكن
المذاق الحلو لن يستمر بعد أن عمدت القوات
العسكرية السورية إل��ى امتصاص الصدمة
وتثبيت المواقع االستراتيجية بعمليات نوعية
تمنع تمدّد اإلرهابيين إلى محاور جديدة ،فكل
البهجة األميركية اآلن بإنجاز « ُنصرتها» التي
يدعمها ائتالف أردوغان ومال آل سعود الوهابي
والحضانة «اإلسرائيلية» ،تندرج تحت إطار
ما تعتبره أميركا عودة بعض من ماء الوجه
لخسارة حلفها اإلرهابي في الشمال السوري،
وه��ذا ما أكدته تعابير وج��ه وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري التي ال يغادرها شعور
التوتر أثناء لقاء ما يسمى «رئيس االئتالف
السوري المعارض» خالد خوجا في واشنطن
ف��ي  30ن��ي��س��ان ال��م��ن��ص��رم ف��ي مبنى وزارة
الخارجية األميركية ،والتي شكرها الخوجا
في لقائه لتقديمها أكثر من  3مليارات دوالر
مساعدات منذ بداية األحداث ،فيما أطلع كيري

على آخ��ر التطورات السياسية والعسكرية
مجددا ً وطلب المساعدة من الواليات المتحدة
في إقامة «مناطق أمنة» في ما يسمى «المناطق
المحررة» التي غلبت عليها اللهجة الشيشانية،
لتوجيه عمليات القصف التي قادها اإلرهابي
مسلم الشيشاني ال��ذي أش��رف عليها بحسب
مصادر ميدانية ،كما جرى في معركة كسب من
قبل.
ك�لام الخوجا واك��ب��ه ك�لام أس��ت��اذه كيري
باعتبار الرئيس بشار األس��د فاقدا ً للشرعية
وهو ليس جزءا ً من الح ّل في مستقبل سورية
بحسب تعبيره ،فظهور معارضة اسطنبول
في ه��ذا الوقت تحديدا ً من واشنطن يرافقها
الزخم والدعم األميركي يدل على عمق التحالف
والترابط ما بين «أحالم واشنطن» وإرهابيي
«النصرة» في األرض السورية الحدودية ،وقد
جاء كالم كيري في هذا اللقاء مع تلميذه خوجا
مشابها ً لما أعلنه وزير خارجية السعودية عادل

الجبير من المكان نفسه بشأن «عاصفة الحزم»
العدوانية على اليمن في  26نيسان الماضي،
فعلى ما يبدو أن مراسم «الحج السياسي»
لعمالء أميركا تبدأ من منابر واشنطن التي
تعطي الموافقات المبدئية واستمارات الدعم
األميركي الرتكاب المجازر من غرفة العمليات
ف��ي أنطاكية ،وال��ت��ي اتهمتها دمشق بتقديم
اإلسناد الناري والدعم اللوجستي للمجموعات
اإلرهابية المسلحة في المدن السورية الشمالية
مطالبة مجلس األمن واألمم المتحدة عبر رسالة
موجهة من وزارة الخارجية السورية في 28
نيسان الماضي «بضرورة وقف هذا العدوان
التركي ومعاقبة مرتكبيه وداعميه» ،في تسلل
قطعان اإلرهابيين إلى إدلب في بداية نيسان
المنصرم ومدينة جسر الشغور واشتبرق قبل
أيام.

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2مدينة في غرب ألمانيا ،مدينة فرنسية
3 .3قرع الجرس ،يخدع ويطعم بالباطل ،أقاتل
4 .4لجأنا إلى ،يتركا دون عناية
5 .5خاصتنا ،صاهرا ،عمل مبدع
6 .6كاتبت ،ننام
7 .7أول طليق ،تدربان
8 .8يهبا ،متشابهان ،طعم الحنظل
9 .9من الخضراوات ،وبّخ ،مدينة مصرية
1010نهر في المغرب ،عاصمة أوروبية ،نوتة موسيقية
1111مدينة إيطالية ،طالء باأللوان
1212للتأوه ،تفتنه ،وعاء كبير

1 .1مدينة مصرية ،ضمير متصل
2 .2بلدة لبنانية ،مسيّناه
3 .3متشابهان ،بلدة لبنانية ،تهيأ للحملة في الحرب
4 .4أداة حادة تستعمل للقطع ،دكان
5 .5دولة آسيوية ،لحس الطعام
6 .6سياج ،وجع ،بلدة لبنانية
7 .7ال يباح به ،يخفيا األمر
8 .8يستعد لألمر ،جالسته على الشراب
9 .9مصيف لبناني ،فلوس
1010يحصل على ،رتلي ،حب
1111يواكب ،عائلة شاعر مسرحي فرنسي راحل
1212سقط باإلمتحان ،أسف ،تراب مجبول بالماء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،459782316 ،123596874
،291678435
،687314952
،375149628
،846235197
،534967281
،962851743
718423569

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اح��م��د ب��اش��ا ،ان��ا  ) 2لما،
البالد  ) 3جالينس ،علمنا  ) 4زن،
ادنبره ،ار  ) 5راس�لا ،اي ،يرج ) 6
اف ،ادنسه  ) 7ليماسول ،يبات ) 8

عمر ،ارتاب ،لي  ) 9ندلل ،ايدتن 10
) ريال ،يناالن  ) 11ان ،ينام ،انيق
 ) 12ات ،نسر ،تنم.
عموديا:
 ) 1الجزر العذراء  ) 2حمانا،
يم ،ين  ) 3مال ،سامرنا  ) 4يالفا،

دليت  ) 5ب��ان��دا ،س��ال  ) 6السن،
اورليان  ) 7شب ،بادلت ،نمس ) 8
العرين ،ااا  ) 9اله ،سيبيال  ) 10ادم،
يهب ،دانت  ) 11نار ،التنين ) 12
االرجنتينن ،قم.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ� � � � �ل� � � ��اس م � � � ��ن اخ� � � � � ��راج
ج � � ��ان ب ��اب� �ت� �س� �ي ��ت ل� �ي ��ون� �ت ��ي.
م � � ��دة ال� � �ع � ��رض  95دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

