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ال�ساد�س من �أيار ( ...تتمة �ص)9

تقدم في القلمون ( ...تتمة �ص)9

«ألهلنا وشعبنا في سورية أقول كنا وسنبقى معكم وحيثما يجب ان نكون
ك ّنا وسنكون» ،مشيرا ً الى أن «التطورات الحاصلة على جبهة القلمون ال
عالقة لها بأي شأن ميداني آخر» ،وتابع« :نحن كنا على اطالع على نوايا
الجماعات المسلحة التي كانت تحضر العتداءات بعد ذوب��ان الثلج»،
مشددا ً على «وج��ود ع��دوان فعلي وقائم من خالل مهاجمة المسلحين
مواقع لبنانية واحتالل أراض لبنانية».
االس��ت��ع��دادات العسكرية في منطقة القلمون ب��دأت في االع�لام قبل
ان تبدأ في الميدان وبلغت ذروتها بشقيها السوري واللبناني منذ
أي��ام :عندما استكمل «ح��زب الله» تحركاته العسكرية على الحدود
بإحضاره آليات ومدرعات إلى أماكن بقاعية عدة استعدادا ً للحسم ،ال
سيما في محيط بلدتي نحلة وبريتال ،فيما أعلنت فصائل المعارضة
المسلحة توحدها في تكتل عسكري واح��د أُطلق عليه اس��م «جيش
الفتح»« ،قاعدي» البيعة والهوى المدعوم سعوديا ً وتركياً ،إذ تعمل
هذه المجموعات على استنساخ نموذجي مدينة إدلب وجسر الشغور،
وتطبيقه في القلمون بعيدا ً من تنظيم (داعش) ،الذي انسحب من القلمون
قبل أسابيع.
معركة القلمون المتوقعة دفعت لبزوغ «الء» أميركية جاءت األسبوع
الماضي على لسان وزر الخارجية األميركي جون كيري أثناء لقائه
رئيس ما يسمى باالئتالف الوطني خالد خوجة لطلب حظر جوي لحماية
«جبهة النصرة والقاعدة» في الشمال السوري ما يوحي بأن االنتصارات
العسكرية الواهية للمجموعات المسلحة وتصريفها سياسيا ً ال تلقى آذانا ً
صاغية ،فالخريطة العامة للجبهات المفتوحة ال تزال تؤكد تفوق الجيش
السوري على رغم التدخل والدعم والتمويل التركي القطري السعودي
األردن���ي ،فالجيش السوري ال ي��زال في حالة هجوم تمتد من أط��راف
الجبهة الجنوبية الى دمشق ،إضافة الى إغالقه أحد أهم خطوط إمداد
المجموعات المسلحة بعد دخوله ميدعا نحو البادية السورية األردنية،
لتشكل عملية القلمون إنجازا ً نوعيا ً للجيش السوري الذي ما زال يقاتل
منذ نحو أربعة أعوام ونيف على  468جبهة قتال مختلفة ويكرس هجوما ً
أو دفاعا ً ديناميكياً.
وحدة المعركة والعدو أكدها الرئيس بشار األسد بلقائه أبناء الشهداء
وتكرار المجازر السابقة مع اختالف بعض االدوات واألسماء مؤكدا ً
وص��ول الجيش إل��ى أولئك األب��ط��ال المحاصرين في مستشفى جسر
الشغور ،مضيفاً« :نحن نخوض حربا ً ال معركة بل عشرات المعارك وفي
الحرب كل شيء يتبدل عدا اإليمان بالمقاتل وإيمان المقاتل بحتمية
االنتصار».
ساحة المرجة التي سالت فيها دماء الشهداء ستزين قريبا ً بأكاليل
الغار لتصدح فيها الحناجر «زينوا المرجة والمرجة لينا شامنا فرجة
وهي مزينة» وسيعلن النصر القريب من قلب دمشق.

لمى خير الله

وق��ال الناطق باسم الخارجية التركية إن تدريب
عناصر «المعارضة السورية» سيكون وفق االتفاقية
التي وقعت بين أنقرة وواشنطن في ما يخص برنامج
التدريب ،ال��ذي يشمل  5000من عناصر «المعارضة
السورية» كل عام ،بينهم ما بين  2000 – 1500في تركيا.
وتطرق بيلكيج إل��ى األنباء التي تحدثت عن أح��راز
المسلحين تقدما ً في إدلب وغيرها من المناطق بسبب دعم
تركي ،مؤكدا ً أن هذه األنباء غير صحيحة.
ال��ى ذل��ك ،ناقش مجلس األم��ن ال��دول��ي مشروع قرار
اقترحته الواليات المتحدة إليجاد آلية تحدد الجهات التي
تستخدم أسلحة كيماوية منها غاز الكلور في سورية.
وأكدت ريموندا مورموكايتي ،مندوبة ليتوانيا لدى األمم
المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس األمن أن غالبية الدول
األعضاء أيدت الفكرة وأبدت االستعداد للعمل ووضع مثل
هذه اآللية ،وقالت إن الواليات المتحدة أبدت استعدادها
لتعميم مسودة مشروع القرار على المجلس خالل األيام
القليلة المقبلة.

وكان قد أبلغ في األسبوعين األخيرين عن  9هجمات
بأسلحة كيماوية في محافظتي إدلب وحماة.
وفي وقت سابق أثبتت لجنة التحقيق التابعة لألمم
المتحدة برئاسة السويدي آك��ي سيلستروم وق��وع 5
هجمات بالسالح الكيماوي في مختلف المناطق السورية،
لكنها لم تحدد الجهة التي استخدمتها بسبب عدم وجود
مثل هذه الصالحية.
وكانت واشنطن دعت مجلس األمن الدولي الى وضع
آلية من أجل تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في
سورية ،وتنص مسودة القرار األميركي على تشكيل فريق
خبراء يعيّنهم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.
ميدانياً ،نفى حزب الله ما وصفه باألخبار الكاذبة
حول عدد شهدائه في مواجهات القلمون والتي تتحدث
عن أكثر من أربعين شهيداً .وأكد الحزب في بيان أن عدد
شهداء المقاومة في هذه المواجهات هو ثالثة ،وقد تم إبالغ
عائالتهم بذلك.
وكان تم َّكن الجيش السوري والمقاومة من ربط جرود

دعوة «مغاربية» �إلى ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية ليبية
دعا وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي جميع
األطراف السياسية الليبية إلى «االلتزام بالحوار الشامل
والتوافقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية» في
سبيل أمن ليبيا ودول الجوار.
وأكد بيان صدر أول من أمس في ختام الدورة الـ33
لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي دعم
جهود األمم المتحدة الممثلة في مبعوثها برناردينو
ليون لتسوية األزمة الليبية.
وش��دد البيان على أهمية مواصلة جميع األط��راف
جهودها للخروج بحل «ينهي األزمة الليبية».
يذكر أن مفاوضات جرت بين األط��راف السياسية

الليبية برعاية األم��م المتحدة في مدينة الصخيرات
ج��ن��وب العاصمة المغربية ال��رب��اط ب��ه��دف تشكيل
حكومة وحدة وطنية والتوقيع على اتفاق دائم لوقف
إطالق النار وإعادة العملية الديمقراطية إلى مسارها
الصحيح.
وندد مجلس وزراء الخارجية في البيان «باإلرهاب
بجميع أشكاله وأن��واع��ه باعتباره خطرا ً يهدد أمن
واستقرار الدول المغاربية».
وعبر البيان عن إدانة المجلس الشديدة للعمليات
اإلرهابية التي استهدفت بعض الدول المغاربية مخلفة
ضحايا في صفوف المدنيين وقوات األمن والجيش.

دي مي�ستورا يلعب ( ...تتمة �ص)9
على األرض ،وكذلك ممثلين عن الجاليات السورية في الخارج.
وتهدف مشاورات جنيف التي تستمر من أربعة إلى ستة
أسابيع إلى استئناف المفاوضات الحقا ً لح ّل األزمة في سورية،
عبر «جنيف  »3إليجاد ح ّل سياسي يرتكز إلى قرارات «جنيف
.»1
وسيمثل الحكومة السورية مندوبها في مكتب األمم المتحدة
في جنيف (حسام آال) ،وكذلك األمر إليران والدول الخمس الكبرى
األعضاء في مجلس األمن ،إضافة إلى السعودية وتركيا.
وأوض��ح دي ميستورا ،أنّ ه��ذه المحادثات هي مشاورات
وليست محادثات سالم ،وأكد أن تنظيم «داعش وجبهة النصرة»
هما تنظيمان إرهابيان ،ال يمكن مشاركتهما بأي حوار ،فصعود
تنظيم «داعش» ّغير الحقائق على األرض منذ توقيع بيان جنيف

في مؤتمر دولي قبل ثالثة أعوام ،ويجب مراجعة بيان «جنيف
 ،»1بهذا الخصوص حسب كالمه.
وأشارت أوساط دي ميستورا إلى أن المشاركين هم ممثلون عن
الدولة السورية والمعارضة والمجتمع المدني واالكراد ،وبعض
الفصائل المسلحة إضافة الى ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية
السورية ،في خطوة لتالفي االخطاء التي وقعت في «جنيف ،»1
من عدم تمثيل المعارضة السورية بكافة أطيافها ،واستبعاد دول
إقليمية فاعلة ومؤثرة لها ثقلها اإلستراتيجي ،كإيران ،التي أكدت
مشاركتها من دون شروط مسبقة ،ويرى سيرغي الفروف وزير
خارجية روسيا أن «الحوارات السابقة بين المعارضة والدولة
السورية تحولت إلى خطابات ،واستعراض سياسي وإعالمي
بدال ً من توجيه حوار مع ّمق ومسؤول حول القضايا المطروحة

فجعلها عاجزة عن الخروج بنتائج عملية» وتجري مشاروات
جنيف هذه المرة في ظل ظروف بالغة التعقيد ،حيث لم يتخ ّل
حلف اإلره��اب على سورية من دعمه للمجموعات اإلرهابية،
كـ»داعش» و«نصرة» ومساعدتها في قضم أطراف الجغرافيا
السورية ،ومحاولة تعويم «جبهة النصرة» كقوة تمثل المعارضة
السورية على األرض بدال ً من «داعش» ،استعدادا ً لعمل كانتونات
تمهد لتقسيم سورية ،وعزل دول حلف المقاومة عن بعضها ،من
هنا تأتي أهمية معركة القلمون التي تع ّد لها الدولة السورية
بمشاركة حزب الله والتي يراها مراقبون أنها ستكون معركة
الفصل التي ستحدد من الرابح ومن الخاسر.

بشرى الفروي

عسال الورد من الجهة السوريّة وجرود بريتال من الجهة
اللبناني ّة ،وفصلها عن منطقة الزبداني السوريّة وسرغايا
ومضايا .فتش َّتت المسلّحون إلى جهات متعددة وسقط
منهم قتلى بالعشرات .وساهمت المعركة بحصول بلبلة
في صفوفهم وسط ح��االت تخوين وانهيارات ،في ظل
تأكيد من الجيش والمقاومة بأن المعركة أنجزت من دون
إصابات في صفوفهما.
وفي السياق ،تمكنت وحدات الجيش السوري والمقاومة
أمس من فرض سيطرتها على صير عزالدين ووادي الديب
وشميس عين الورد وقرنة جور العنب في القلمون ،كما
سيطروا على حرف المحمضان وقرنة وادي الدار وحرف
جوار الخراف في جرود الجبة.
وفي ريف الالذقية الشمالي ،سيطرت وحدات الجيش

معركة القلمون ( ...تتمة �ص)9
على مستقبل المنطقة برمتها ،ليس فقط على الصعيدين
اللبناني وال��س��وري ،بل تتعدى ذل��ك لإلقليم والعالم
و«إسرائيل» في قلب ذلك.
طحن وكسر عظم تلك المجموعات يعني أن المشروع
اإلقليمي األميركي للمنطقة سيتم القضاء عليه ،هذا
المشروع الذي بشرت به وزيرة خارجية أميركا السابقة
كونداليزا رايس في الحرب العدوانية التي شنتها عنها
«إس��رائ��ي��ل» بالوكالة في تموز  2006على ح��زب الله
والمقاومة اللبنانية ،ولعل من المهم التذكير بأن أحادية
قطبية أميركا لم تعد قائمة في القرن الواحد والعشرين،
وقد خسرت أميركا ذلك من بوابة حربها على أفغانستان
والعراق ،حيث نشهد بروز تعددية قطبية في العالم.
حرب مفتوحة حشدت فيها كل قوى العدوان جميع
أن��واع السالح بمختلف قطاعاته وأن��واع��ه ومسمياته،
وضخت المليارات من ال��دوالرات وأكبر احتياطي بشري
إرهابي وتكفيري ،تم جلبه وتجريبه واستخدامه بمختلف
مسمياته وعناوينه إلى وفي سورية ،مترافقا ً ذلك مع
حرب سياسية وإعالمية واستخباراتية ودبلوماسية
ولوجستية ضد النظام السوري من أجل إسقاطه وتغيير
وجه المنطقة ،وترسيخ معالم المشروع األميركي في
المنطقة والقائم على الفوضى الخالقة والتفكيك وإعادة
التركيب للجغرافيا العربية خدمة لهذا المشروع ،ولكن
لم تنجح أميركا وكل هذه المروحة الواسعة من الحلفاء
التابعين في إسقاط الحلقة السورية ،التي شكلت رقما ً
صعبا ً أم��ام هذا المشروع ،ولذلك سعت إلى محاوالت
تحسين وتغيير الظروف والمعطيات على أرض الواقع
من خالل عاصفة «حزم» ،كالتي شنت على فقراء اليمن
من قبل السعودية ،اندفاعات واسعة آلالف الجماعات
اإلرهابية من شيشان وتركمان وعرب وغيرهم ،مدججين
ومغطين بقصف ب��أح��دث أن���واع ال��س�لاح م��ن األراض��ي
التركية ،والسيطرة على مدينة إدل��ب وجسر الشغور،
وتجنيد أسطول إعالمي واس��ع للتهليل والتطبيل لهذا
«النصر» المبجل عن قرب سقوط النظام السوري ،ولكن
كل هذا التهليل والتطبيل والتزمير والتضخيم ،ليس سوى
فقاعات بالون فارغة ،فتركيا في حربها هذه ،كما هي حرب
السعودية على اليمن ،فأقصى ما ستحققانه هو تحسين
شروطهما التفاوضية ال أكثر.
ولكن الحسم وتغيير الخريطة للمنطقة سيكونان في

«ح�صر �إرث» ا�ستراتيجي ( ...تتمة �ص)9
انعطافة أميركية تقابلها انعطافة فرنسية في الشرق األوسط
يصح القول في هذا المجال
تحدثت عنها صحف غربية مؤخراً .قد
ّ
عن التقاء رؤى ومصالح بين باريس وعواصم الخليج في ما
يتصل بسياق إقليمي ترتب على صعود رهانات طهران في ملفات
المنطقة الساخنة ،وعلى وجه الخصوص في الميدان السوري
و«جبهة النووي» حيث تمثلت باريس بنجاح ،دور «المقاول
الممانع» لرؤى واشنطن «التخاذلية» ،و«الشريك المميز» في
نظر تلك العواصم من أجل كسب عقود هي على درجة عالية من
األهمية بالنسبة إلى االقتصاد والصناعة في فرنسا.
فقد اعتبرت صحيفة «لوموند» أنّ بسط زعماء دول الخليج،
حلفاء واشنطن التقليديين ،السجادة الحمراء للرئيس الفرنسي
هوالند ليحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض،
كضيف شرف ،وهي المرة األولى من نوعها لرئيس دولة غربية،
هو بمثابة رسالة واضحة من القادة الخليجيين قبل عشرة
أيام من توجههم إلى الواليات المتحدة األميركية للقاء الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما .أما بخصوص تفسير «خيار فرنسا»
السعودي ،فقد ندّد الرئيس اإليراني بعقود تسليحية تبرمها
عواصم الغرب مع دول شرق أوسطية متسائالً« :هل يريدون
تحقيق االزدهار الصناعي في العالم بهذه الطريقة؟ وهل يريدون
توفير فرص العمل في ال��دول الغربية بهذا األسلوب ،وتوفير
العمل للعمال في مصانع صنع األسلحة على حساب قتل الناس

في بغداد ودمشق وصنعاء؟» في حين ،هناك من طرح تساؤالت
حول االمتداد الزمني المتوقع لـ «شهر العسل» بين الرياض
وباريس ،وما إذا كان السعوديون يتطلعون إلى أفق بعيد في
عالقتهم بالفرنسيين ،أم أنّ دورهم يقتصر على أداة للتعبير عن
غضب المملكة من ساكن البيت األبيض.
تقول صحيفة «لو فيغارو» ،من جهتها ،أنّ الدول الخليجية
أصبحت تتوجه إلى ما يعرف بـ «الديبلوماسية الس ّنية» في
الشرق األوسط التي تنادي بها فرنسا ،حيث أنّ باريس تشارك
دول الخليج في خشيتها من نفوذ إي��ران المتزايد في المنطقة
والمزعزع لالستقرار في سورية والعراق ،ومؤخرا ً في اليمن،
بحسب صحيفة «لوفيغارو» دائماً .وتضيف الصحيفة إنه بعد
كثير من المماطلة تمكنت الديبلوماسية االقتصادية من أن تحصد
ثمارها .ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في
مجال الصناعة قوله إنه خالل سنة فقط أبرمت باريس أكثر من
 13مليار دوالر من العقود العسكرية في منطقة الشرق األوسط.
وبناء على ما قامت به مع السعودية لصالح الجيش اللبناني،
فإنّ باريس تسعى إلى القيام بالشيء نفسه مع اإلمارات العربية
المتحدة التي ستمول صفقة السالح الفرنسي لصالح تونس.
يشكك كثيرون في مقولة انسحاب الواليات المتحدة من الشرق
األوس��ط على النحو الذي تأمله شعوبه ،ويعتبرون أنّ حرب
الثالثة تريليونات دوالر التي خاضها الجيش األقوى عالميا ً في

على رويسة الملوحة شمال تلة النبي يونس ،ومرتفعات
الزينونة  -ج��ورة ،ومغارة ال��رش��وان ،ورويسة جورة
الزعتيرة ،ورويسة الجورة المدورة ،وسط استهداف مركز
لتحركات المسلحين في سلمى ومناطق جبل األكراد.
ه��ذا وواص��ل��ت وح��دات الجيش ال��س��وري تقدمها في
المنطقة الواقعة في محيط قمة النبي يونس وجب األحمر
بريف الالذقية الشمالي ،وعززت مواقعها في المركشلية.
ميدانيا ً أيضاً ،تقدمت وحدات الجيش والقوات الرديفة
ج��ن��وب جسر ال��ش��غ��ور ،واس��ت��ه��دف س�لاح المدفعية
والصواريخ تحركات المسلحين داخل المدينة ،ما أسفر
عن إبعاد خطر المسلحين عن محيط المستشفى الوطني
الذي يتحصن به مجموعة من الجيش السوري والدفاع
الوطني.

القلمون .حسم القلمون يفتح الطريق نحو إدلب وحلب
والرقة والحسكة ،والسقوط المدوي للمشروع األميركي-
«اإلسرائيلي» – التركي  -الخليجي في المنطقة ،وحسم
روسيا مكانتها كقوة كبرى مقررة في العالم ،وإي��ران
ستصبح النافذة والمتسيّدة إقليميا ً ومعها مروحة واسعة
من قوى المقاومة من الشام حتى صنعاء .وإذا لم تحسم
المعركة في القلمون أو حسمت لمصلحة الحلف المعادي
بمجاميعه التكفيرية والظالمية والقوى العربية واإلقليمية
والدولية الداعمة لها ،فالحلف التركي« -اإلسرائيلي» –
الخليجي سيسيطر على المنطقة اقتصاديا ً وأمنياً ،ويتقزم
ال��دور الروسي لمجرد دولة آسيوية ملحقة وتابعة في
القطب األميركي -األوروبي الغربي.
معركة القلمون والنصر فيها ،يعني حلحة وفك الكثير
من الملفات العالقة لبنانيا ً من الرئاسة إلى الحكومة،
فالقضايا األمنية واألم���ن واالس��ت��ق��رار وق��وى اإلره��اب
والتطرف ،وفي سورية هذه المعركة والحسم فيها مهم
لجهة تعزيز الحماية الواسعة حول دمشق ،وكذلك هذا
النصر مهم جدا ً لجهة الروح المعنوية للشعب السوري،
بعد ما تعرضت له من انتكاسة وتأثيرات سلبية عقب
سيطرة عصابات النصرة على إدل��ب وجسر الشغور،
ونشر األكاذيب والتضليل من قبل القوى المعادية ،حول
اقتراب سقوط النظام السوري ،وكذلك قطع الطريق على
التمويل وتهريب السالح واألفراد والجماعات اإلرهابية من
لبنان إلى سورية.
وحسم القلمون يعني أن عمق المقاومة سيتسع ،وهذا
سيشكل خطرا ً جديا ً على دولة االحتالل «اإلسرائيلي».
ما قبل القلمون ليس كما بعدها ،هي حرب ستحدد
مصير المنطقة ،معركة القلمون شبيهة بجبال «ت��ورا
بورا» في أفغانستان» ،المارينز األميركي عجز عن تحقيق
انتصار على جماعة «طالبان» ،ولكن حزب الله وسورية
سيوجهان ضربة كاسحة للقوى التكفيرية والظالمية،
وستخلق المعادالت الجديدة من نجران في اليمن ،حيث
الجيش اليمني خرج للمنازلة ،وفي القلمون حزب الله
وسورية يخرجان للمنازلة لحسم المعركة في شكل
نهائي.

راسم عبيدات

Quds.45@gmail.com
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العراق أثبتت أنّ للتدخل المنفرد أثمانا ً تضاهي الهزيمة .ووفقا ً
لهؤالء ،وبالتطبيق على ما جرى في ليبيا من قيادة أميركية من
الخلف للتدخل العسكري هناك ،فإنّ ما واشنطن بصدّده مؤسس
على إعادة تفعيل المسار «التعاوني» مع شركائها الدوليين ،ومن
ضمنهم فرنسا وبريطانيا اللتان كانتا في طليعة المشاركين في
ذلك التدخل ،وقد حصلتا كذلك على مصالح وتسهيالت بحرية
في منطقة الخليج كجزء مما يمكن اعتباره إعادة انتشار أميركي
في المنطقة والعالم يقوم على تقاسم عالمي للنفوذ واضح وغير
معلن متناسب مع األعباء التي ال يبدو أنّ األميركيين ما زالوا
قادرين أو راغبين على تح ّملها وحدهم.
مشهدان متزامنان عن تقاسم نفوذ واقتسام خرائط يعاد
إنتاجهما إقليميا ً مع ك ّل القوى اإلقليمية تقريبا ً بسيناريوات
متفاوتة .وبينما يراهن البعض على مؤتمر دولي يعيد تشكيل
المشهد اإلقليمي ،كما شهدنا عقب «مؤتمر مدريد» ،هناك من يراهن
في فرنسا في زمن االستقطاب الشرق أوسطي متعدّد األوجه على
اعتراف أطرافه على دوره��ا كـ «وسيط» مخول له استكشاف
فرص عقد مؤتمر لألمن والتعاون فيه على غرار المؤتمر الذي أدى
إلى اتفاقات هلسنكي التي أرست تفاهما ً بين أوروبا والمعسكر
االشتراكي عام .1975

خضر سعادة خ ّروبي

المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران أن احدى
دوريات السجون في شارع الملك سلمان في مدينة نجران
تعرضت لمقذوف عسكري من داخل االراض��ي اليمنية،
فبعد ان أطلق المقاتلون الحوثيون القذائف على تلك المدن
السعودية زاد آل سعود من وحشيتهم ضد الشعب اليمني
حيث نفذت طائرات التحالف في اليوم نفسه أكثر من 30
غارة على منطقتي صعدة وحجة شمال شرقي اليمن قرى
الحدود مع السعودية.
يؤكد المتابعون ان «عاصفة الحزم» أو عملية «اعادة
االم��ل» التي سميت كمرحلة ثانية من العاصفة لم تعد
األمل لليمنيين جراء القصف المستمر والحصار الجوي
والبري والبحري ال��ذي فرضه آل سعود على الشعب
اليمني ،فاالوضاع االنسانية في اليمن تزداد سوءا ً يوما ً
بعد يوم ،وتدهور الوضع االقتصادي واالنساني وأصبح
مأسوياً ،وبات اليمن سجنا ً البنائه ،فالمطارات معطلة
والمعابر الحدودية البرية مغلقة والكهرباء معدومة
والمياه مقطوعة .فتقارير عدة لمنظمات دولية وجهة نداء
عاجلة لتوفير االغاثة العاجلة ألبناء اليمن الذي أصبح
حوالى  80في المئة من ابنائه يعانيون الجوع النعدام
االمن الغذائي ،وهذا ما أكده بيان لمنتدى االمم المتحدة
والمنظمات الدولية غير الحكومية ،إذ ق��ال البيان أن

الصراع اعاق الواردات في البلد الفقير الذي أصبح نحو
 80من سكانه جوعى أو يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وكانت  22وكالة اغاثة تعمل في ذلك البلد طالبت بفتح
الطرق البرية والمائية والجوية للسماح بتوريد الوقود
لتستطيع تلك المنظمات االستمرار في العمل وإال برامجها
قد تنتهي ما لم يفك الحصار عن اليمن .
فالعداون المسلح السعودي على الشعب اليمني والذي
يستهدف العديد من المنشآت المدنية األهلة بالسكان
المدنيين ويرتكب جرائم ح��رب ضد االنسانية ،ما هو
إال محاولة إلخضاع أبناء هذا الشعب الذي يسعى الى
تحقيق حقه في تقرير مصيره بنفسه وتحقيق سيادته
وحقه في رسم مالمحه االجتماعية والثقافية والسياسية
والمدنية من دون تدخل أي دولة أو أي جهة دولية .فمع
الوضع المأسوي الذي أصبح يعاني منه ابناء هذا الشعب
هل يتحرك المجتمع الدولي ومجلس االمن واالمم المتحدة
ومجلس حقوق االنسان والمنظمات الدولية العاملة
بمجال حقوق االنسان في اتخاذ اجراءاتها السريعة إللزام
آل سعود وحلفائهم ومن يدعمهم لوقف الحرب على اليمن؟
سؤال ستجيب عنه مجريات األيام المقبلة وما سنشهده
من تطورات من حرب آل سعود على اليمن.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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1 .1رأس في أسبانيا على األطلسي شمال غرب مضيق جبل
طارق
2 .2مدينة في غ��رب فرنسا ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة ،إتهم
3 .3حرف أبجدي مخفف ،سد على نهر الليطاني
4 .4مدينة إيرانية ،صمتت
5 .5حرف أبجدي مخفف ،مهنة سامية ،سقي
6 .6حاولتم إيجاد الشيء وأخذه ،يوحي إلينا بالخير
7 .7للنداء ،لإلستفهام ،ضمير منفصل
8 .8مدينة أميركية ،كتب
9 .9جميع ،من أنواع الشجر ،أوتوماتيكي
1010منازل ،من أنواع األتربة ،أداة جزم
1111دولة من جزر األنتيل الكبرى جنوب كوبا ،بحر
1212يرافق البرق ،إنتسبتم

1 .1سور مشهور بين الصين ومنغوليا
2 .2اطول أنهر فرنسا ،أمسيات
3 .3غمر بالماء ،من أسماء االسد ،عثر على
4 .4ساقطات في اإلمتحان ،هربتا
فصلي الحساب شيئا ً فشيئا ً (بالعامية) ،نهر في
ّ 5 .5
ألمانيا ،إسم موصول
6 .6أداة إستثناء ،يخونان العهد
7 .7مدينة فرنسية ،نهر في سيبيريا ،فاني
8 .8من حصون الرومان القديمة في شرق األردن ،إستفسر
منكم
9 .9إمتطاها (للفرس) ،للتفسير
1010منعت ،محرمة
1111مضيق في المتوسط بين البانيا وإيطاليا يفصل البحر
األيوني واألدرياتيك ،حرف أبجدي
1212أوعية كبيرة ،للنداء ،نضجر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،341768259 ،869452371
،192687435
،527391648
،754139826
،638524917
،983215764
،416973582
275846193

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سنغافوره ،س��ام  ) 2كي،
ليبيريا  ) 3اربيل ،اسعال  ) 4نو،
مقال ،اتبع  ) 5دنيا ،لمستم ) 6
ن��م��رود ،بابل  ) 7نبأ ،اي��ران ،ام 8

) الموز ،يجالس  ) 9فا ،البدن ،اتم
 ) 10سلما ،برهان  ) 11ابري ،لمينا
 ) 12ابابيل ،ديار.
عموديا:
 ) 1سكاندينافيا  ) 2نيرون ،بال،
با  ) 3ينام ،سرب  ) 4اليمام ،واليا 5

) فيلق ،رازلم  ) 6وب ،الوي ،بالي 7
) ريال مدريد ،مل  ) 8هرس ،اجنبي
 ) 9يعاتبنا ،رن��د  ) 10سالتما،
اله��اي  ) 11اب ،باستا  ) 12من،
عالم ،منير.

 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).
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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).

