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تتمات  /ت�سلية

نتنياهو وتحالفات ( ...تتمة �ص)9

تنازالت كبيرة لرئيس الحزب ،نفتالي بينات ،على وزارة العدل مقابل دعم
نوابه لحكومة نتنياهو كما حصل زعيم حزب كلنا موشي كحلون على حقيبة
المالية.
وتولى نتنياهو أول مرة رئاسة الوزراء عام  ،1996وهو اآلن يستهل واليته
الرابعة فحكومات الكيان الصهيوني منذ  67عاما ً كانت كلها ائتالفية فلم يفز أي
حزب بالغالبية المطلقة.
تشكيل هذه الحكومة سيوسع الهوة بين «إسرائيل» وحلفائها في واشنطن
وأوروبا ألن حزب البيت اليهودي يعترض على إقامة دولة فلسطينية ،ويحظى
بدعم المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ،ودعا إلى ضم أجزاء من األراضي
المحتلة كما يدعو الى توسيع المستوطنات.
كما أعلن الحليف السابق لنتنياهو ووزير الخارجية المنتهية واليته أفيغدور
ليبرمان ،إنه لن ينضم إلى االئتالف الحكومي واصفا ً االئتالف الجديد بأنه ال
يتمتع «بوطنية» كافية على حد قوله.
وتواجه حكومة نتنياهو الجديدة إذا ما نالت الثقة من الكنيست العديد من
المشاكل الداخلية والخارجية فيواجه داخليا ً التظاهرات التي خرجت باآلالف
في تل أبيب والقدس المحتلة بسبب التمييز الذي يعانيه اليهود األفارقة
وبخاصة بعد بث وسائل اإلعالم تسجيل فيديو يظهر فيه رجال شرطة يضربان
جنديا ً صهيونيا ً من أصل اثيوبي.
كما ستواجه الحكومة «اإلسرائيلية» المقبلة تحديات خارجية عدة منها
أزمة غير مسبوقة في العالقات مع الواليات المتحدة ،ومواجهة قضائية على
الساحة الدولية مع الفلسطينيين ،إضافة إلى االتفاق الدولي حول البرنامج
النووي اإليراني ،والتوترات مع االتحاد األوروبي بسبب البناء االستيطاني
المتواصل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
الكثير من المحللين والخبراء يتوقعون أن ال تصمد هذه الحكومة حتى نهاية
العام وإذا حصل سيكون لقاء التخلي عن إصالحات كبيرة.

توفيق المحمود

نتائج الميدان ( ...تتمة �ص)9
مناورات سياسية وتناقضات إعالمية بدت في تصريح رئيس هيئة األركان
المشتركة مارتن ديمبسي بقوله أمام أعضاء لجنة الكونغرس الفرعية لشؤون
الدفاع أن القادة العسكريين يخططون منذ فترة لمثل هذه الحاالت الطارئة
ووضعوا خططا ً طارئة إلقامة مثل هذه المنطقة بالتشاور مع نظرائهم األتراك،
مؤكدا ً أن القوات األميركية قادرة على إقامة هذه المنطقة العازلة في سورية إال
أن هذا يعتبر قرارا ً سياسيا ً كبيراً ،وسيشغل قوات متمركزة في مناطق أخرى عن
أداء مهماتها هناك ،مشيرا ً إلى أن المسألة تعتبر عملية عسكرية لكنها تحتاج
الى قرار سياسي وأن مثل هذا القرار يجب أن يشارك فيه «شركاء إقليميون».
الحكومة السورية قدمت كل األدل��ة على استخدام غاز الكلورين من قبل
المجموعات اإلرهابية المسلحة وطلبت ارسال بعثة تقصي حقائق للكشف عن
الفاعلين ،ولكن األمين العام لألمم المتحدة اعتذر حينها ورفض التعاون مع
الحكومة السورية بعد تشاوره مع الوفود االميركية والبريطانية والفرنسية
وقرر ارسال بعثة من دون أن يكون من صالحيتها الكشف عن هوية الفاعلين،
األمر الذي يكشف خفايا األروقة السياسية وأجنداتها الم ّتبعة التي أخفقت
سياسيا ً وعسكريا ً بتموضع ركائز غربية على األرض السورية ،فعلى األرض
وفي الميدان سيطر الجيش السوري والمقاومة على جرد عسال الورد بالكامل
وسيطروا على مرتفع القرنة المؤلف من  3تالل كانت عبارة عن نقاط ومقار
للمسلحين وهي تشرف على وادي الدار ووادي الصهريج موقعين عشرات
القتلى من مسلحي النصرة والفصائل األخ��رى ،يأتي ذلك غ��داة استهداف
تجمعات لـ»النصرة» ما أدى إلى مقتل مسؤولها في الجبة ومسؤول كتيبة
الصقور ومسؤول عمليات رأس المعرة.
كما تقدّم الجيش السوري في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي
لتأمين طريق إم��داده البري باتجاه جسر الشغور لتستمر حامية الجيش
السوري المرابطة في المستشفى بصد محاوالت الهجوم والعمليات االنتحارية
لجبهة النصرة لتكون رأس جسر في عملية عسكرية الستعادة المدينة.
حروب االستنزاف األميركية اليائسة في المنطقة باتت تؤكد أن نتائج الميدان
بعكس ما تروجه بروباغندا اإلعالم التي باتت أشبه باألوهام.

لمى خيرالله

 900وحدة ...
(تتمة �ص)9
حزبيتين تمثلتا في إع�لان رئيس
ح��زب «إس��رائ��ي��ل بيتنا» أفيغدور
ل��ي��ب��رم��ان رف��ض��ه ال��م��ش��ارك��ة في
ح��ك��وم��ت��ه ،ورف���ع رئ��ي��س «البيت
ال��ي��ه��ودي» نفتالي بينيت سقف
مطالبه في خطوة أجمع المراقبون
في «إسرائيل» على وصفها بـ»عملية
ابتزاز ال لبس فيها».
نتنياهو ال��ذي وج��د نفسه بين
سندان الوقت ال��ذي ينذر بفقدانه
ال��ت��ف��وي��ض ال��م��م��ن��وح ل��ه لتشكيل
ال��ح��ك��وم��ة وب��ي��ن م��ط��رق��ة نفتالي
بينيت التي تفرض عليه شروطا ً
ك��ان يعتبرها من الخطوط الحمر
في حكومته ،فضل الخيار الثاني
واش���ت���رى والي��ت��ه ال��راب��ع��ة بثمن
الخضوع لمطالب بينيت.

ال�سعودية والتكيف ( ...تتمة �ص)9

هل ي�شكل جودة الحكومة الأردنية المقبلة؟
عمان  -محمد شريف الجيوسي

ال��ق�لائ��ل م��ن ع��اب��ري الحكومات ف��ي السنوات
األخيرة ،وفي التعديل الوزاري األخير الذي أجراه
د .النسور على حكومته قبل نحو شهرين ،وعلى
رغم الحملة الواسعة عليه من قبل بعض كبار
موظفي وزارة الخارجية ،التي يشغل حقيبتها،
جيء به في التعديل نائبا ً لرئيس الوزراء.
وك���ان ن��اص��ر س��ام��ي ج���ودة «دش���ن حياته
ال��وزاري��ة» باستالم حقيبة اإلع�لام ،التي توالى
عليها ،بعد تسلمه حقيبة الخارجية ،وزراء عدة،
أغلبهم لم يعد لتسلم أي حقيبة وزارية.
ويذكر أن سمير الرفاعي الحفيد حصل عند
تشكيله الحكومة على ثقة غير مسبوقة في
تاريخ الحكومات ،حيث منحه  111نائبا ً الثقة
من مجموع  ،120األمر الذي أطلق عليه الشارع
األردن��ي مجلس الـ  ،111ولم تصمد هذه الثقة

كشفت مصادر ،إن المرشح السياسي األقوى
واألوف��ر حظا ً لتشكيل وزارة أردنية جديدة هو
نائب رئيس ال��وزراء األردن��ي ناصر جودة ،وزير
الخارجية والمغتربين حالياً.
وتوقعت المصادر أن تشكل الحكومة الجديدة
في فترة ما قبل عيد الفطر المقبل.
واستبعدت ه��ذه المصادر أن يكون رئيس
ال���وزراء المقبل ،سمير ال��رف��اع��ي ،االب���ن ،ال��ذي
اعتبرته مصادر أنه يعمل على ترويج نفسه منذ
فترة عبر انتقادات الذعة للحكومة ،فيما اعتبرت
ج��ودة (م���روج وخ��ال��ص) على ح��د تعبير تلك
المصادر.
يذكر أن جودة يعتبر أحد ال��وزراء األردنيين

الكبيرة ،فطار مجلسا الحكومة والنواب خالل
فترة وجيزة.
يذكر أي��ض�ا ً أن��ه ل��م يكن متوقعا ً لحكومة
د .عبد الله النسور المكوث كل ه��ذه الفترة
الطويلة ،بالقياس لـ  4حكومات قصيرة العمر
سابقة عليها ،هي حكومات سمير الرفاعي
فـ د .معروف البخيت فـ د .عون الخصاونة
ف��ـ د .فايز ال��ط��روان��ة ف��ي الفترة بين آواخ��ر
 2009وأواخر  2012وكان د .النسور النائب
قبل تكليفه بتشكيل الحكومة ،األكثر انتقادا ً
لحكومة ال��ط��راون��ة السابقة عليه ،ليفاجأ
الشارع األردني أنه أكثر محافظة من الحكومات
السابقة عليه ،لكن الظروف خدمته جراء فشل
الفوضى الخالقة ف��ي تونس ومصر وليبيا
واليمن وتوقفها في المحطة السورية.

�إيران تر�سل ( ...تتمة �ص)9
محاكمة السعودية

في هذه األثناء ،اتسعت رقعة المواجهات بين
الجيش من جهة وعناصر تنظيم «القاعدة» وأنصار
هادي في محافظة أبين ،وفي بعض مناطق محافظة
لحج .فيما ارتفعت حدة المعارك في أطراف مدينة
تعز ووسطها.
كما واصل الجيش اليمني مراكمة إنجازاته من
خالل تقدمه إلى مدينة مأرب ،بهدف السيطرة على
المحافظة النفطية ،فيما حاولت قوات الرئيس هادي
يائسة استعادة المواقع التي كانت تسيطر عليها.
وتواصلت المعارك بين الطرفين ،في ظل استمرار
النزوح الكثيف للسكان من محافظة ع��دن ،الذين
توجه بعضهم بحرا ً على متن ق��وارب صيد إلى
مديرية البريقة المجاورة ،بعدما توقفت معظم
وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل ،بسبب
النقص الحاد في الوقود الذي تعاني منه البالد،
وانقطاع الكهرباء .كما أن توقف المخابز عن العمل،
وارتفاع سعر الرغيف إلى الضعفين ،فاقم من أزمة
اليمنيين ،وزاد نسبة المهددين بالمجاعة في شكل
غير مسبوق.

أدى اس��ت��م��رار ال��ح��رب على اليمن ودخولها
شهرها الثاني إلى ارتفاع أصوات تطالب بمحاكمة
السعودية وحلفائها لشنهم هذه الحرب ،وظهرت
مساع لتقديم السعودية إلى المحكمة الجنائية
ٍ
الدولية النتهاكها القوانين والمواثيق الدولية في
حربها على اليمن.
ووثقت تقارير آثار الحرب على اليمن وأكدت بأن
الرياض تخالف أحكام القانون الدولي اإلنساني ،ال
سيما االتفاقية الرابعة التي تعنى بحماية المدنيين
أثناء الحروب ،ما دفع برابطة «المعونة لحقوق
اإلن��س��ان» و «ائ��ت�لاف ش��رك��اء» ومؤسسة «البيت
ال��ق��ان��ون��ي» ،وكلها منظمات يمنية ،إل��ى التقدم
بشكاوى جنائية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية،
وهذه التنظيمات انضمت في دعوتها لفتح تحقيقات
ضد كل من يثبت تطوره في هذه الحرب إلى منظمة
«هيومن رايتس ووت��ش» ،المؤسسة الدولية التي
تعنى بحقوق اإلنسان تدعو أيضا ً إلى إجراء تحقيقات
دولية محايدة مع جميع المشاركين في التحالف

الذي يمعن في قتل اليمنيين وتدمير بالدهم.
وم��ن فرنسا طالب التحالف ال��دول��ي للحقوق
والحريات بإيقاف الحرب فورا ً وإحالة المتورطين
فيها إلى المحكمة الدولية ،وأك��د التحالف أهمية
التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن،
مشددا ً على أن الوضع اإلنساني بات كارثيا ً بعد
نحو  6أسابيع على بدء الحرب.
وقبلت المحكمة ال��دول��ي��ة ،وم��رك��زه��ا اله��اي
الهولندية ،النظر في دع��اوى جرائم الحرب على
اليمن ،وذلك وفقا ً ألحكام «نظام روما األساسية»
الخاصة بالمحكمة بعد استيفاء الشكاوى جميع
الشروط لناحية مطابقة ما يحدث في اليمن مع
التعريفات القانونية الدولية لجرائم الحرب وجرائم
اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية.
جرائم بالجملة باتت أجساد اليمنيين وأراضيهم
مسرحا ً لها ،من استهداف المدنيين واستخدام
أسلحة محرمة دولياً ،كالقنابل العنقودية وصوال ً إلى
استهداف الصحافيين والمؤسسات الطبية واإلغاثية،
إضافة إلى الحصار الخانق للبالد بحرا ً وبرا ً وجواً.

إال باعتباره أول اعتراف رسمي من قبل اميركا بنفوذ قوة اقليمية من داخل
المنطقة ال تلتزم بأمن «إسرائيل» بل تعلن على رأس جدول سياساتها
محاربة الوجود الصهيوني في المنطقة.
يدرك النظام السعودي المعنى السياسي المضمر في االتفاق بين إيران
وال��دول الست ،وهو الذي كان قد استشعر هبوط قيمته االستراتيجية
في العين االميركية بعد تجاهل طلباته الملحة ألخذ مقعد على طاولة
المفاوضات مع إي��ران ،وإذا كانت السعودية قد واجهت االنتقادات
االميركية التي تلقتها عقب أحداث  11أيلول عبر المزيد من التماهي مع
المصالح واألمن «اإلسرائيليين» ،وعبر التضييق على حركات المقاومة في
لبنان وفلسطين ،وعبر إثارة الحروب المذهبية في المنطقة خدمة ألميركا،
فإنها تجد نفسها اليوم أمام استحقاق التكيف مع المرحلة الجديدة التي
يعترف فيها السيد االميركي بوجود ند مكافئ له في المنطقة ال يمكن
تحقيق االستقرار االقليمي عبر الصدام معه ،كما أن مملكة آل سعود تجد
نفسها أمام واقع تحول األدوات االرهابية التي طالما استخدمتها إلى خطر
ال يمكن ضبط آث��اره ،وهو خطر يهدد األمن والسلم العالميين بدءا ً من
السعودية نفسها وبأكثر مما يهدد غيرها ،كما أن وجود النموذج اإليراني
الناجح والمقاوم يشكل بحد ذاته فضيحة للنظام السعودي الذي حافظ
على تخلفه واستسالمه للغرب على رغم أن ما يمتلكه من ثروات طبيعية
تفوق بأضعاف ما تمتلكه إيران ،مما يشكل ذخيرة إضافية لتأجيج السخط
الداخلي ضده ،لذلك يرتفع الصوت االميركي مطالبا ً بإجراء االصالحات
الداخلية ،التي تعني إعادة توزيع الثروة المسيطر على معظمها من قبل
طبقة األمراء ،كما تشمل بالضرورة وقف تدريس الفكر الوهابي المتشدد،
لكن أزمة السعودية الحقيقية تكمن في بنية نظامها القائم على مصالح عا
ئلية ضيقة وعلى أيديولوجية دينية متشددة ،تجعل من إصالحات كهذه
تهديدا ً لألسس التي يقوم عليها النظام نفسه.
لقد كانت «عاصفة الحزم» تعبيرا ً عن حالة اإلنكار التي يعيشها النظام
السعودي ،لكن العاصفة لم تنتج إال مزيدا ً من البراهين على أفول صالحية
النظام السعودي وعلى بدايات دخوله مرحلة العجز عن تقديم المزيد من
الخدمات للغرب ،فنفوذ حركة أنصار الله توسع تحت القصف السعودي
ليصل عدن وباب المندب وليشمل حوالى  80في المئة من مساحة اليمن،
وذلك حسب ما تعترف به وسائل اإلعالم السعودية نفسها ،كما أن الحرب
شكلت مناسبة إليران لتزيد عدد مدمراتها بالقرب من باب المندب من
ثالثة إلى عشرة ،وكل ذلك تحت عين اميركا التي اضطرت وحفاظا ً على
تفاهماتها مع إيران إلى أن تعلن نفيا ً رسميا ً للمزاعم اإلعالمية السعودية
عن تفتيش سفن إيرانية ،كما أنتجت الحرب السعودية بدايات تشكل
إم��ارة جديدة للقاعدة في محافظة حضرموت اليمنية ،حيث تبين أن
ارهابيي «القاعدة» هم األدوات السعودية الوحيدة الصالحة لالستخدام
في الحروب البرية ،وذلك بعد ثبوت زيف المزاعم السعودية عن القدرة
على استئجار جيوش دول عريقة في المنطقة ،وها نحن نشهد بدايات
الرد اليمني على العدوان السعودي عبر التوغل في جيزان (المحتلة
سعودياً) ،فهل تكون الحزم بداية مرحلة تفكك الدولة السعودية؟

فارس رياض الجيرودي

عملية ناجحة ( ...تتمة �ص)9
محذرا ً من أن «حكومات دول في المنطقة قد ال تكون
في حساباتها المساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة
اآلمنة» .وأشار عضو اللجنة السناتور األميركي ديك
دورب��ان إلى أن ما يحدث في سورية أزمة إنسانية
كبيرة في الوقت الحالي لكنها «قد ال تبدو عملية إبادة
بالمعنى القانوني الكالسيكي» ،منوها ً بأنه ال يرى
نهاية لألزمة في األفق.
من جهته ،ق��ال رئيس هيئة األرك��ان المشتركة
السابق مارتن ديمبسي في الجلسة نفسها إن القادة
العسكريين يخططون منذ فترة لمثل هذه الحاالت
الطارئة ووض��ع��وا خططا ً طارئة إلقامة مثل هذه
المنطقة بالتشاور مع نظرائهم األتراك.
وأك��د ديمبسي أن القوات األميركية ق��ادرة على

إقامة مثل هذه المنطقة العازلة في سورية إال أن هذا
يعتبر قرارا ً سياسيا ً كبيراً ،وسيشغل قوات متمركزة
في مناطق أخرى عن أداء مهماتها هناك ،مشيرا ً إلى
أن المسألة تعتبر عملية عسكرية لكنها تحتاج إلى
قرار سياسي ،وأكد أنه لتحقيق مثل هذا القرار يجب
أن يشارك فيه «شركاء إقليميون».
من جهة أخرى ،أفاد دبلوماسيون بأن الواليات
المتحدة اقترحت على مجلس األم��ن فتح تحقيق
لتحديد المسؤولين عن الهجمات األخيرة باألسلحة
الكيماوية في سورية وخصوصا ً بغاز الكلور.
وأكد دبلوماسي في األمم المتحدة أن هناك اقتراحا ً
إلنشاء آلية تسمح للخبراء في هذا المجال باالطالع
على المعلومات الالزمة لكشف الجهة المسؤولة عن

ال�صين تطالب �أميركا باالهتمام
بم�شاكلها في الداخل
قالت الصين أمس إنه يجدر بالواليات المتحدة بحث
مشاكلها الداخلية بدال ً من انتقاد بكين بسبب حقوق اإلنسان
وذلك بعد أن كررت واشنطن دعوة لإلفراج عن محام صيني
شهير .وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الخارجية
الصينية إن الواليات المتحدة تخطت حدودها ،وأضافت:
«ال أعلم إن كان هناك من يشاركني الشعور نفسه لدى سماع
هذا :البعض في الواليات المتحدة لديهم قلوب كبيرة للغاية
وأياد طويلة جدا ً إذ يريدون دائما ً أن يقوموا بدور شرطي
العالم أو قاضيه».
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية« :لكن في
الواقع وكما يرى الجميع ،فإن المشاكل الداخلية للواليات
المتحدة ليست صغيرة .لذا نأمل أن تركز الجهود أوال ً على
إدارة مشاكلها الداخلية كما ينبغي» .في إشارة على ما يبدو

هذه الهجمات وأن الواليات المتحدة تعمل على هذا
الملف.
وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن هذا التحقيق
سيتواله خبراء تعينهم األمم المتحدة مهمتهم رفع
تقارير إلى المجلس.
وقال مسؤول أميركي إن إنشاء مثل هذه اآللية «أمر
ضروري إلحقاق العدل للشعب السوري ولمحاسبة
أولئك الذين استخدموا األسلحة الكيماوية في سورية
مراراً» ،مؤكدا ً أنهم في الواليات المتحدة يسعون بكل
جد مع األمم المتحدة لبحث االستخدام المستمر لغاز
الكلور كسالح في سورية ،مضيفا ً أن مجلس األمن
يجب أن يكون قادرا ً على تحديد الجهة المسؤولة عن
استخدام هذه األسلحة لفرض عقوبات محتملة.

تركيا :توقيف مدعين عامين على خلفية
اعترا�ض �شحنات �أ�سلحة �إلى �سورية

احتجاجات نظمت خالل الفترة األخيرة بمدن أميركية مثل
بالتيمور.
وذك��رت هوا أن الصين دول��ة تطبّق حكم القانون وأنه
سيتم التعامل مع قضية بو وفقا ً للقانون ،وأضافت« :نأمل
أن يستطيع الجانب األميركي التخلي عن ازدواجية معاييره
والحديث والتصرف بحذر والتوقف عن التدخل في سيادة
القضاء واستقالل الصين بأي شكل».
وكانت الخارجية األميركية قالت إنها ما زالت قلقة للغاية
الستمرار احتجاز بو وطالبت باإلفراج عنه.
وألقي القبض على المحامي بو تشي تشيانغ وهو أحد
أبرز المعارضين الصينيين في حزيران التهامات بإحداث
اضطرابات واالطالع على معلومات شخصية من دون وجه
حق في قضية فجرت إدانة دولية.

أفادت تقارير أن محكمة تركية أصدرت مذكرة توقيف بحق  4مدعين عامين
وموظف في الجيش على خلفية اعتراض شاحنات تحمل أسلحة كانت متوجهة
إلى سورية العام الماضي.
وكانت السلطات التركية أحالت المدعين األربعة على قضايا أخرى ،وعلقت
عملهم الحقا ً بعدما أص��دروا أم��را ً بتفتيش مجموعة شاحنات وحافالت في
محافظتي هاتاي وأضنة الحدودية مع سورية في كانون الثاني عام 2014
بعد االشتباه بتهريبها لذخائر وأسلحة إلى سورية.
يذكر أن سلسلة من الوثائق جرى تناقلها عبر اإلنترنت تظهر أن الشاحنات
تابعة لوكالة االستخبارات الوطنية التركية وكانت تحمل أسلحة ومعدات
عسكرية إلى جماعات إرهابية في سورية.
ومنعت الحكومة التركية وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي مثل
«فايسبوك» و«تويتر» من نشر وترويج تلك المعلومات.
كما وجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة إسقاط الحكومة وتعطيل
عملها ،وقد يواجه هؤالء السجن المؤبد في حال إدانتهم ،وفق ما نقلت وسائل
إعالم تركية.

هل بد�أت الحرب ( ...تتمة �ص)9
العمليات العسكرية ض ّد معسكرات ووحدات الجيش وجماعة انصار
الله ،توسع تنظيم القاعدة في اليمن في ظل الفوضى التي يعيشها
الشعب اليمني جراء القصف السعودي المستمر يرجعه المراقبون إلى
أن أميركا والسعودية تستخدمان «القاعدة» شماعة الحتالل الشعوب
وه��ذا ما كان قد أكد عليه رئيس المجلس السياسي النصار الله في
الثالثاء الماضي.
ومع تواصل الغارات على مناطق مختلفة في اليمن وال سيما صعدة
قام مقاتلون من قبائل يمنية بالسيطرة على مواقع عسكرية سعودية تم
اقتحامها االثنين الماضي في جازان .تلك المدينة باالضافة الى مدينة
عسير هي مدن يمنية ،ولكن بعد اتفاق الطائف الذي تم عام  1934بين
المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة السعودية وبعد مفاوضات بين
الجانبين في أيار عام  1934حيث أعلن االتفاق نهاية الحرب السعودية
 اليمنية التي اشتعلت في الثالثينات من القرن العشرين وأع��ادتالسعودية الى اليمن بعض االراضي التي احتلتها أبان الحرب بينهما
التي وقعت بين االدارسة على فترات متقطعة بدأت منذ عام  1924حيث
زحف جيش االمام بقيادة عبد الله بن أحمد الوزير لحرب االدارسة وهزم
االدارسة ،وكانت المرحلة الحاسمة عام  1934حيث سيطرت السعودية
على حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية من االراضي اليمنية.
ومع سيطرة المقاتلين اليمنيين على تلك المواقع العسكرية السعودية،
ومع ما تشهده الساحة اليمنية والحدود السعودية  -اليمنية يبقى
السؤال :هل بدأت الحرب العكسية؟ خصوصا ً بعد أن قررت السعودية
تعليق الدراسة في مدارس نجران قرب حدود اليمن ،حيث أعلن التلفزيون
السعودي الثالثاء الماضي ان المملكة علقت الدراسة في مدارس منطقة
نجران الجنوبية كافة بعد سقوط قذائف قرب الحدود.
وفي ضوء التوترات التي تشهدها الساحة اليمنية والخسارة المتوقعة
آلل سعود في اليمن انطلقت في العاصمة الرياض القمة التشاورية لقادة
مجلس التعاون لمناقشة األزمة اليمنية وذلك بحضور الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند ك��أول زعيم أجنبي منذ تأسيس مجلس التعاون عام
 1981الذي رحب به الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته
االفتتاحية التي يراها المراقبون أنه ربما دول مجلس التعاون أردات
ارسال رسالة للرئيس االميركي باراك أوباما بأنها بدأت تبحث عن بدائل
لبالدها كحليف رئيسي ومصدر للتسليح ولربما لم يكن من قبيل الصدفة
شراء كل من دولتي االمارات وقطر طائرات حربية فرنسية «رافال» في
صفقات تزيد قيمتها عن عشرين مليار دوالر.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جزيرة في جنوب شرق آسيا ،أبو الشعوب السامية
2 .2حرف تعليل ،دولة أفريقية
3 .3مدينة عراقية ،تنحنحا (باألمر)
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6 .6تهيأ للحملة في الحرب ،اثني ،جزيرة أندونيسية
7 .7فريق كرة قدم أجنبي ،ضجر
8 .8فرما فرما ً ناعماً ،خالف عربي
9 .9يلومنا ،من أنواع الشجر
1010إستفسرتما ،مدينة هولندية
1111أحد الوالدين ،قبّلتا
1212حرف جر ،عارف باألمر ،مضيء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،968345712 ،327186945
،582691437 ،145729683
،613574298 ،479832561
،851967324 ،236458179
794213856

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سلوفاكيا ،بند  ) 2ابن
رش��د ،نسيب  ) 3ن ن ،يبرران،
ان  ) 4ماردين ،ندينه  ) 5وني،
التينا  ) 6فتيها ،اهاب  ) 7يتيمة،

اله��اي  ) 8تقيم ،نفس ،تمل ) 9
زارتنا ،اال  ) 10المارتين ،ام ) 11
اي ،اف ،يردان  ) 12بدن ،سمن،
نأتي.
عموديا:
 ) 1س���ان م��وري��ت��ز ،اب ) 2

لبنان ،تقاليد  ) 3ون ،ريفييرا ) 4
فريد ،تممتما  ) 5اشبيلية ،نافس
 ) 6كدرناه ،نار  ) 7تالف ،تين 8
) اناني ،اساير  ) 9سندناه ،لندن
 ) 10بي ،ياهاتا ،اا  ) 11ربان،
ايم ،انت  ) 12نهرب ،الم.

 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).

