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تتمات  /ت�سلية
قراءات متعددة ( ...تتمة �ص)9

السعودية .فالتغييرات في رأس الهرم في
المملكة أتت بشخصيات ترتاح لها الواليات
المتحدة .وهناك من يزعم أن بعض الرموز
فرضتها ال��والي��ات المتحدة على العاهل
ال� �س� �ع ��ودي .ف �ه��ل م ��ن ال��م��زي��د؟ ه ��ل نرى
مبادرة إلنشاء حياة سياسية داخل المملكة
بخاصة أن تداعيات التعيينات األخيرة ما
زالت تستدعي احتماالت متعدّدة؟
وم���اذا ع��ن اس �ت �م��رار دع��م المجموعات
المتط ّرفة بالسالح والتغطية اإلعالمية لها
بعد ال�ع��واص��ف ال�ت��ي أث��ارت�ه��ا تصريحات
مسؤولين مرموقين في اإلدارة األميركية
ح��ول مسؤولية المملكة ف��ي ه��ذه األم��ور؟
وهل هذا يعني غض النظر عن اعتبار هذه
المجموعات المسلّحة وسيلة لتغيير النظام
في سورية أو في العراق؟ هناك من يعتبر
أن تصريح سفيرة الواليات المتحدة لدى
األم��م المتحدة سامنتا ب��اورز أن��ه ال يمكن
القضاء على دول��ة «داع��ش» طالما الرئيس
�اق ،مؤشرا ً لتغيير
السوري بشار األسد ب� ٍ

سياسة اإلدارة األميركية نحو التصعيد في
سورية .وذلك استنادا ً لما اعتبرته تغييرات
وازنة لمصلحة القوى اإلقليمية المناهضة
للدولة في سورية بعد سقوط إدلب وجسر
الشغور بيد المجموعات المتط ّرفة .والجدير
بالذكر أن السفير األميركي السابق لسورية
روبرت فورد كتب مقاالً األسبوع الماضي
في مجلة «ميدل ايست بوليسي» الصادر
ع��ن معهد ش��رق األوس��ط ف��ي واشنطن أن
أيام الرئيس األسد باتت معدودة مجدّداً! لكن
هل ستغيّر معركة القلمون القائمة والنتائج
الميدانية مرة أخرى أولويات اإلدارة؟!
من جهة أخ��رى ،إن تداعيات اإلخفاقات
للحملة ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن ستساعد
اإلدارة األميركية في «إق�ن��اع» المسؤولين
ب�ض��رورة التغيير الداخلي .وال �س��ؤال هنا
ما هو الثمن ومن سيدفعه؟ بعض وسائل
اإلع�ل��ام ت�ت�ك�لّ��م ع��ن دور م �ت��زاي��د للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي دع ��م ال �س �ي��اس��ة الحالية
ال�م�ت�ب�ع��ة ف��ي ال�م�م�ل�ك��ة ت �ج��اه ال �ي �م��ن .فهل

«�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)9
سيعني ذلك المزيد من التو ّرط في حروب
تستنزف الجميع؟ وهل ستقف الحرب على
اليمن وفقا ً لتع ّهد الرئيس األميركي للرئيس
الروسي أن الحرب ستتوقف قبل استضافة
القمة الخليجية؟ أسئلة عدة مطروحة تد ّل
عن م��دى القلق وع��دم االستقرار في دول
المنطقة وأي�ض�ا ً ع��ن ارت�ب��اك واض��ح داخل
اإلدارة األميركية .كل ذل��ك يعني أن��ه ليس
هناك من ق ّوة أو من جهة تستطيع أن تتح ّكم
ب�م�س��ار األم� ��ور ب�م�ع��زل ع��ن إرادة جميع
األط��راف المعنية .فالمل ّفات الساخنة في
سورية واليمن تستدعي اللجوء إلى حلول
سياسية بموافقة جميع األط��راف المعنية
ال��داخ�ل�ي��ة .أم��ا األط� ��راف ال�خ��ارج�ي��ة سواء
كانت إقليمية أو دولية فقدرتها على تغيير
الوقائع على األرض باتت محدودة ودورها
والمرحب لما
لن يتجاوز ال��دور المساعد
ّ
ّ
ستسفر عنه التوافقات المحلية في جميع
المل ّفات.
 أمين عام المنتدى القومي العربي

�إحكام ال�سيطرة ( ...تتمة �ص)9
وأكد مصدر عسكري في تصريح
لـ «سانا» ظهر أمس ،أن وحدات من
الجيش طوقت التنظيمات اإلرهابية
التكفيرية ف��ي ع���دد م��ن المناطق
بمحيط مدينة جسر الشغور.
وأشار المصدر الى أن وحدات من
الجيش والقوات المسلحة بالتعاون
مع القوات المدافعة عن المستشفى
الوطني ف��ي مدينة جسر الشغور
«قضت على عشرات االرهابيين في
محيط المستشفى وع��ن��د المدخل
الجنوبي والشرقي للمدينة».
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،ألقت حوامات

ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال���س���وري آالف
المنشورات على المدينة ومحيطها
تدعو فيها االرهابيين الى إلقاء السالح
وتحض األه��ال��ي على االبتعاد عن
أماكن وجود االرهابيين وأوكارهم.
وك���ان���ت م���ص���ادر ال��م��ع��ارض��ة
المسلحة اشارت إلى اقتحام مقاتلين
من تنظيم «جبهة النصرة» امس أحد
أبنية المستشفى الوطني في مدينة
جسر الشغور.
وذك��ر نشطاء أن مقاتلي «جبهة
النصرة» والكتائب اإلسالمية تمكنوا
من التقدم والدخول إلى أحد المباني

في المستشفى الوطني» إال ان القوات
السورية تصدّت لها وقتلتهم جميعاً.
ف��ي الحسكة وري��ف��ه��ا ،سيطرت
ال��وح��دات الكردية على قرية «تل
مجدل» جنوب بلدة «ت��ل تمر» في
ريف الحسكة ،وقتل عدد من مسلحي
«داعش» إثر االشتباكات ،كما أحبطت
ال��وح��دات الكردية محاولة تنظيم
«داع����ش» تفجير س��ي��ارة مفخخة
يقودها ان��ت��ح��اري ف��ي قرية قشعا
جنوب مدينة رأس العين في ريف
الحسكة ،وتم تفجير السيارة بمن
فيها قبل وصولها الى هدفها.

العدّ العك�سي ( ...تتمة �ص)9
م���رورا ً ب��ج��رود الطفيل وإل��ى ال��غ��رب نحو
ج��رود بريتال اللبنانية ،وشنت هجمات
على المواقع التي سقطت من يدها وتمكنت
من استعادة نقاط جردية ،أدت الى تمدّد
إضافي للمقاومة استغلته من عامل الهجوم
ووصلت إلى تل «نحلة» شرق بريتال.
سعي «النصرة» الى تركيز العمل على
جبهات ج��رود بريتال الشرقية وج��رود
الطفيل يأتي وفق سيناريو «قطع شرايين
المقاومة» على اعتبار ان إمداد عسال الورد
يأتي من بريتال ،بدأت المقاومة والجيش
السوري السيطرة على معبر وادي الكنيسة
ال��واق��ع بين ج��رود الجبة وج���رود عسال
الورد في القلمون ،وكان هذا المعبر قاعدة
لوجستية للمسلحين ومنفذا ً أساسيا ً لهم
لشن اعتداءات على القرى اللبنانية كونه
يتصل ببلدة الطيبة البقاعية ،التي كان
المسلحون يستعملونها منطلقا ً لهجماتهم
باتجاه المناطق اللبنانية ،وهي بذلك قد
شلت حركتهم في المنطقة.
استمر تقدّم مقاتلي حزب الله والجيش
ال��س��وري ف��ي ج���رود ج��ب��ال القلمون بين
لبنان وسورية ،في اشتباكات «موضعية»
أدى ألى تدمير مركز الطالق صواريخ تاو
ومقتل  10مسلحين إثر استهداف حزب الله
لهم بصاروخ فاغوت في ج��رود الفليطة،
فيما أك��دت مصادر أمنية لبنانية واسعة
أن وح��دات الجيش اللبناني في عرسال
والقرى المحيطة بها اتخذت سلسلة تدابير
منذ أسابيع عدة ،في إطار تنفيذ التعليمات
العسكرية ال��ه��ادف��ة للدفاع ع��ن ال��ح��دود
اللبنانية في منطقة السلسلة الشرقية،
بينها منع انتقال النازحين ومنع انتقال
المؤن والمازوت من عرسال إلى جرودها
من خالل معبر وادي حميد ،وهذه التدابير ما

أما في حلب وريفها ،فقد ُقتل عدد
من المسلحين خالل اشتباكات مع
الجيش السوري في محيط منطقة
سيفات بريف حلب الشمالي ،ووقعت
اشتباكات بين الجيش ال��س��وري
والمجموعات المسلحة في منطقة
البريج عند المدخل الشمالي الشرقي
لمدينة حلب.
على صعيد آخر ،خرجت تظاهرة
في بلدة صرين بريف حلب الشرقي
تندد بمجزرة «بير محلي» التي راح
ضحيتها عشرات المدنيين بقصف
لطيران «التحالف الدولي».

ماذا تريد ال�سعودية
( ...تتمة �ص)9

زالت سارية المفعول بمعزل عن الحسابات
السياسية ألي طرف داخلي أو خارجي ،إذ
إن واجباته الوطنية تفرض عليه الدفاع
ع��ن ح��دود بلده ومنع تسلل اإلرهابيين
التكفيريين إلى الداخل اللبناني.
بات واضحا ً ارتباك المجموعات االرهابية
وحاجتها إل��ى فتح معبر لها م��ن خالل
الهجوم مجددا ً على موقع الحمرا المتقدم
للجيش في جرود رأس بعلبك .ما يجري في
القلمون يدفع الساحة اللبنانية السياسية
واألمنية للكثير من الضغط باتجاه التنسيق
بين الجيشين اللبناني والسوري في ملف
محاربة االرهاب الذي يهدد مصير سورية
ولبنان والمنطقة على حد سواء.
ولعل جبهة «القلمون» هي أكثر الجبهات
ال��ت��ي ت��ه��دد ال��داخ��ل اللبناني وال��س��وري.
فهذه الجبهة المتصلة بعرسال وجرودها
وج���رود رأس بعلبك والهرمل والمناطق
الممتدة بينهم ،متصلة ومرتبطة ايضا ً
بريف العاصمة السورية دمشق وري��ف
ح��م��ص ،ول��م يعد س���را ً ان التنسيق بين
الجيش اللبناني والسوري عبر حزب الله
انتقل الى اعلى المستويات ،فيما يبدو أن
الجيش اللّبناني سيُتابع إجراءاته العمالنيّة
والعسكريّة الضاغطة والتي لم يتو ّقف عن
تنفيذها وتتم ّثل بالسيطرة العسكرية على
جبهة جرود عرسال والدفاع .ال ّثابت عنها،
إضافة إلى فصل هذه الجرود عن مخيّمات
السوريّين وعن البلدة مع تشديد
النازحين ّ
الخناق على المصادر اللوجستيّة والبشريّة
ال ُمحتملة لإلرهابيّين من ناحية الغرب ،كما
وسيُتابع و ِبوتيرة أق��وى و ِبفاعليّة أوسع
ض��رب وضعضعة اإلره��اب� ّي��ي��ن وتش ّتيت
عناصرهم.

وشنت مئات الغارات على محافظة صعدة شمال البالد بعد ساعات
على اعالن الرياض عن هدنة انسانية تبدأ غدا ً في  12أيار.
يؤكد المتابعون ان سياسة السعودية الحاقدة على ارض
اليمن والشعب اليمني الذي رفض االم�لاءات الخارجية هي
ذاتها السياسة «اإلسرائيلية» المتبعة في حروبها على غزة
والتي كان آخرها عملية «العصف المأكول» التي بدأت في 8
تموز عام  ، 2014والتي لم ينكر «اإلسرائيليون» خالل تلك
الحرب مواجهتهم المفاجآت على ارض المعركة.
فبعد  22يوما ً على تلك العملية بلغ عدد القتلى من جنود
ال��ع��دو  56وت��ج��اوز ع��دد المصابين المئتين ،فخضعت
«إسرائيل» لواقع إلزامها بالتحرك نحو المسار السلمي بعد
التصعيد الذي قامت به ،وها هي المملكة تصعد في عملياتها
العسكرية على اليمن على رغم اعالنها عن الهدنة التي ستبدأ
غدا ً الثالثاء ،تلك التصريحات عن الهدنة التي يراها المتابع
للشأن اليمني انها مجرد تصريحات ال أكثر ،فالواقع على
االرض يثبت ذلك والتورط السعودي في المستنقع اليمني
يتواصل محاولة من المملكة إثبات وجودها فبدل من ان تقوم
الجارة السعودية من تقديم المساعدات لليمن تقوم بإلقاء
القنابل على رؤوس الشعب اليمني بطائرات اشترتها من
دول كبرى ،والمملكة بتصرفها هذا ارتكبت خطأ استراتيجيا ً
كبيرا ً وه��ذا ما أك��ده الرئيس اإليراني حسن روحاني في 9
أيار من خالل األحداث الميدانية على الساحة اليمنية وبعد
الرد القبائلي اليمني بقصف صاروخي ومدفعي لعدد كبير
من المواقع العسكرية الحدودية ،وسقوط قذائف على مصنع
االسمنت في منطقة أحد المسارحة التابعة لجيزان السعودية
أمس وانباء عن اصابات .تلك التطورات الميدانية دليل واضح
للرأي العام على الفشل والتورط السعودي ،حيث باتت تسعى
الى إيجاد مخرج لها من خالل قمة كامب ديفيد الخليجية
المزمع عقدها في  15أي��ار ،ويبدو ان مسعى العمل على ما
يطلق عليه هدنة انسانية قد يشكل جسرا ً للعبور الى مخرج
يجنب السعودية اإلحراج بعد اخفاقها في كافة الساحات وال
سيما الساحة اليمنية.

فاديا مطر

ومن جهة أخرى ،قال يوهانيس فان دير كالوف
منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن
إن «القصف العشوائي للمناطق السكنية سواء
بتحذير مسبق أو من دون��ه يتنافى مع القانون
اإلنساني الدولي».
واعتبر دي��ر ك�لاوف ف��ي بيان أم��س األح��د أن
الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة
السعودية على مدينة صعدة في اليمن ،حيث
يوجد الكثير من المدنيين المحاصرين هناك ،تنتهك
القانون الدولي.
وفي السياق ،وصلت سفينة محملة بالوقود قام
باستئجارها برنامج األغذية العالمي التابع لألمم
المتحدة إلى اليمن ،وبذلك يفتح البرنامج شريانا ً
جديدا ً للمساعدات اإلنسانية للمدنيين المتضررين
من الصراع .وكانت جميع العمليات اإلنسانية في

البالد قد توقفت بسبب نقص الوقود.
وقالت بورنيما كاشياب ،ممثل برنامج األغذية
العالمي والمدير ال ُقطري في اليمن« :هذه االنفراجة
في العمليات اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن
سوف تسمح لنا بالوصول إلى مئات اآلالف من
األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية
عاجلة» .وأضافت« :من المتوقع وصول المزيد من
شحنات الوقود والغذاء في األيام القليلة المقبلة».
ميدانيا ً أف��ادت مواقع يمنية ب��أن مدير مكتب
عبدالملك الحوثي وسكريتره الشخصي ،قتال في
غارة جوية شنها طيران التحالف العربي مساء
السبت.
وظهر الرئيس اليمني السابق في تسجيل فيديو
بعدما قصفت ق��وات التحالف منزله في صنعاء
معلنا ً تحالفه مع جماعة أنصار الله في مواجهة

الغارات السعودية التي وصفها بالجبانة.
وقال صالح إن ما يجري في اليمن هو «حرب
إب��ادة وثأر وحقد على الشعب اليمني» ودعا إلى
«اليقظة والصمود.
كما تحدى صالح قوات التحالف بالدخول إلى
بالده ،في إشارة إلى الحرب البرية ،متوعدا ً القوات
باستقبال قتالي رائع فوق األراضي اليمنية.
وح��ذر صالح من قلب الموازين في المنطقة
بأكملها في حال لم يتوقف العدوان ،باإلضافة إلى
تحذيره من وصفهم بـ»العاملين في الداخل» اليمني
الذين س ّماهم بـ»جواسيس العدوان البربري» ودعا
إلى قتالهم.
وق��ال صالح إن��ه لم يكن متحالفا ً مع جماعة
أنصار الله ،لكنه يعلن تحالفه مع كل من يدافع عن
مقدرات اليمن.

�صعدة لن تموت ( ...تتمة �ص)9

بين نار القتال ( ...تتمة �ص)9

فصعدة هي اآلن اليمن مختصرا ً في أعز وأنبل وأشجع أبنائه ،إذ تتلقى
حمم الحقد السعودي األميركي «اإلسرائيلي» جحيما ً من السماء وهي تفعل
ذلك نيابة عن كل يمني يؤمن بيمنيته ويحترمها ويعتز بها في وجه أقذر
عدوان يتواطأ عليه العالم كله ضد بلد من البلدان ،أرضا ً وإنسانا ً وجودا ً
وهوية.
وتفعل ذلك نيابة عن كل إنسان يعتبر اإلنسانية مضمون وجوده في
وجه من قتلوا بأموالهم كل معنى لإلنسانية وحولوا الضمير اإلنساني إلى
سلعة للبيع والشراء.
ليست كل هذه الهستيريا في قصف صعدة بسبب بعض قذائف الهاون
التي طاولت بعض أحياء نجران ...ال فاألمر أكبر من ذلك بكثير.
أكثر من  10مواقع عسكرية سعودية حدودية سقطت بسهولة في يد
القبائل اليمنية وفر جنودها وضباطها ووقع منهم في األسر من وقع مع
االستيالء على كامل عتادها العسكري من بينها  8صواريخ متطورة بعيدة
ومتوسطة المدى أخذت بناقالتها ومنصات إطالقها ونقلت إلى اليمن وهذا
ما أثار ذعر المملكة.
فليس لدى القبائل أي تصور لما بعد سقوط الحدود ولو كان لديها
الستمرت في التوغل وصوال ً إلى أقصى فضيحة لمملكة النفط والغبار.
لقد شنت المملكة عدوانها كحرب استباقية ثم ما لبثت أن وجدت نفسها
وجها ً لوجه أمام ما حاولت استباقه متمثالً في أسوأ وأسرع سقوط بري
تعرض له جيشها منذ جيش الوهابيين واإلنكليز المؤسس للمملكة مع
عبدالعزيز آل سعود.
وليس من رد لدى المملكة غير حيلة العاجز المنحط باستهداف المدنيين
بقصف سجادي يائس ومتخبط .ولكن هذا القصف هو نفسه الذي تسبب
في هبة القبائل وجرها القتحام الحدود.
لقد ارتكبت الطائرات السعودية جرائم حرب عديدة داخل صعدة طوال
فترة العدوان ما دفع بالناس إلى خيار الحياة أو الموت واالنقضاض على
الحدود.
فصعدة من الطين نشأت وإلى الطين تعود أمام العالم كله ...يحولها
العدو بكامل ترابها وشجرها وحجرها وبشرها البالغ عددهم  900ألف
نسمه إلى هدف عسكري سعودي تحت سمع وبصر العالم كل العالم.
لكنها من الطين ومن ركام جرائم العدوان ستواصل اجتراح معجزتها
في كتابة تأريخ اليمن الجديد .وستستمر في إنجاز ملحمتها بقتل قاتليها
والفتك بمن فتك بها.
صعدة جروحٌ غائرة ...وأرواح ثائرة وينابيع من الدم وفصول من الوجع
لن تبقي على شيء كما كان عليه قبل محاولة سحقها بيأس وإنهزامية.
ومن ضعفها واستضعافها سيخلق وجدان جديد لليمنيين .فال أقوى وال
أنزع إلى الحياة من وجدانٍ يولد من رحم المأساة.
َقدستِ صعدةَ ...قدست منازلك وأضرحتك ومآذنك وأسواقك ومزارعك
وجبالك المستباحة.
تباركت وجوه أطفالك المعفرة بالتراب الخارجة من تحت األنقاض.
تبارك الدمع المتيبس على خدود النساء ...والحزن العظيم في صدور
المسنين.
بوركت سواعد أبطالك وهم يذودون الموت والعار عن كل اليمنيين بفداء
وعزيمة ال شبيه لها إال في األساطير.
فما النفط والسالح بالقضاء والقدر ...قد تقطعون المياه ولكن ليس
المطر.
قد تحرقون الفروع والثمر ،لكنكم لن تحرقوا جذور الشجر.
قد تقطعون الدواء والوقود ...لكنكم لن تفصلوا الحياة عن البشر.
قد تمألون السماء دخانا ً وغباراً ...لكنكم لن تحجبوا أشعة القمر.
قد تقصفون مقابر الشهداء ...لكنكم بفعالكم لن تمحوا األثر.
قد تقصفون السالح وتوغلون الجراح ...لكنكم لن ُتعدِموا الحجر.
بالطائرات تقصفون الحجارة وللحجارة أفئدة ،تموت حزنا ً إذ نموت.
حجارتنا أدي��م أجسادنا ،خطى أسالفنا والذين سيولدون .وللحجارة
كالفراشات أجنحه .تطير شوقا ً إلينا كلما نجونا ،وبعد أن أصبح القصف
بالفوسفور سنودعها وندفنها بين أضلعنا كي نواجهكم.
صحيح أن صعدة أصبحت هيروشيما على شكل دفعات إبادة جماعية
بقنابل عنقودية وفسفورية .لكن صعدة ستنتصر مثلما انتصرت صنعاء
وعدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب وبقية المحافظات اليمنية.
صعدة لن تموت يا آل سعود ...نعم صعدة لن تموت يا خطيئة العصر
ومجمع خطايا التأريخ العربي والعالمي.

أم��ا حصان ال��ره��ان المتبقي للحلف الثالثي التركي السعودي
«اإلسرائيلي» والمتمثل بجبهة «النصرة» لم يعد يؤتي أكله ،فالجيش
السوري بات يقترب شيئا ً فشيئا ً من فك الحصار ،الذي فرضته «جبهة
النصرة» اإلرهابية على عشرات العسكريين والمدنيين داخل المستشفى
الوطني ،جنوب مدينة جسر الشغور ،مع وصول المعارك إلى أسوار
المستشفى.
ط��وال أي��ام مضت عجز ما أطلق عليهما جيشا «الفتح» و«النصر»
في إدلب من تحقيق أي خرق في مواقع سيطرة الجيش السوري الذي
استعاد زمام المبادرة ،ما دفع «جبهة النصرة» ،التي تتولى القيادة
في  5من ايار الطلب من الحكومة التركية مساعدتها ومدها بمزيد من
«االنغماسيين» الذين تتكل عليهم بتنفيذ عمليات انتحارية.
ما استدعى إعالن وزارة الخارجية التركية أن تدريب وتجهيز عناصر
من وصفته بـ «المعارضة السورية المعتدلة» سيبدأ خالل أيام ،وفقا ً
لما هو متفق عليه ،توازيا ً مع إعالن األردن البدء بتدريب عدد منهم ،إال
أن األحداث المتسارعة دفعت رئيس الحكومة التركي احمد داود اوغلو
لنفي ادع��اءات تحضيرأنقرة للتدخل العسكري في سورية ،ونقلت
صحيفة «حرييت» عن اوغلو قوله« :ال ليس هناك ما يتطلب اليوم
تدخالً تركياً» وفق قوله ،على رغم إعالن األمين العام للحزب الجمهوري
غورسيل تكين أن «تركيا ستطلق عملية عسكرية في سورية في 7
من أيار» ،مشيرا ً إلى أنه حصل على تلك المعلومات من «مصدر جدير
بالثقة».
محاولة أنقرة بتلميع «النصرة» كفصيل معتدل منيت بخيبة األمل
بعد رفض النصرة المشاركة بعمليات «فتح حلب» خالل جلسة جمعت
بعض قياداتها الميدانية مع ضباط في استخباراتها في أنطاكيا ،حسب
مصدر دبلوماسي في أنقرة ،موضحا ً أن فرع «القاعدة» علّل تقاعسه
عن اللحاق بالتشكيلة الجديدة إلى «انشغاله» في معارك القلمون
والقنيطرة ودرعا وإدلب ،وخصوصا ً في جسر الشغور.
وأكد المصدر :أن لدى حكومة «العدالة والتنمية» والرئيس رجب
طيب أردوغ��ان قناعة بأن عدم مشاركة النصرة في «فتح حلب» يفقد
الغرفة مقدرتها على تحقيق أي خرق كونها وحلفاؤها في المجموعات
المتشددة تشكل رأس الحربة في أي عملية عسكرية كبيرة يجري
التخطيط واإلعداد والتحضير لها.
معارك الجبهات المفتوحة في سورية توشك على نهايتها ،فانحسار
جبهة النصرة واندحاره من ادلب والقلمون والهزائم المتوالية لحلف
الحرب على سورية إضافة الى خسارة االئتالف ورقته األخيرة لم ُتبق
في الميدان إال تنظيم داعش كورقة ال تقبل الصرف في «جنيف»3 -
وليطرح السؤال هل حسم القلمون يعني حسم جنيف؟ تبقى اإلجابة
رهن األيام المقبلة.

ناديا شحادة

لمى خيرالله

المهلة الأميركية ( ...تتمة �ص)9
وان��ه��اء رع��اي��ت��ه��ا ل��ل��ح��ل ،وي��رى
المراقبون أن مضمون الحوار هو
هزيمة للسعودية وإق���رار انهاء
رعايتها للحل في اليمن.
وفي غضون ذلك ،يأتي التمديد
لحرب ما قبل القمة ألن واشنطن
ت��ع��ه��دت ل���روس���ي���ا ب��اس��ت��ق��ب��ال
الخليجيين من قبل اوباما والحرب
تكون توقفت.
فما بين استئنــاف ال��ع��دوان
ع��ل��ى ال��ي��م��ن ،وس��ق��وط الرهــان
على «جبهة النصرة» في حرب
القلمــون ،ف��ي ض��وء م��ا حملـه
اليومان األوالن من الحرب ،التي
يخوضهــا الجيش السوري وحزب
الله وجها ً لوجه مع حشود النخبة
ل��ق��وات تنظيم «ال��ق��اع��دة» ،التي
أشرفت «إسرائيل» على تسليحها

أحمد الخزان

وقامت السعوديــة بتمويلهــا،
ووف����رت ل��ه��ا ت��رك��ي��ا ال��م��ن��ـ��ـ��اورة
العسكرية بفتح جبهة إدلــب
وجسر الشغــور ،وجاءت الخيبــة،
ليفرض تجديد حرب اليمن رهانـا ً
على ممارســة ضغوط على محـور
المقاومة من نوع التهديــد باللجوء
إلى أسلحة دمار شامل ض ّد صعدة
ف��ي اليمــن ،وت��وج��ي��ه رسائــل
م��ق��اي��ض��ة إل���ى إي�����ران للضغط
ل��وق��ـ��ـ��ف م��ع��ارك ال��ق��ل��م��ـ��ـ��ون في
مقابـل التوقف عن القتل والتدمير
ف��ي ال��ي��م��ن ،وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إنّ
الثــوار اليمنييــن أبلغوا حلفاءهم
رفضهم أيّ تفاوض لتخفيف أو
وقف الحرب ،وأنّ األي��ام المقبلة
ستحمل المفاجآت عبر الحدود مع
السعودية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1مدينة في البرازيل ،فني وهلك
2 .2قائد عربي بربري األصل فتح األندلس
3 .3يجاوب ،مدينة ألمانية
4 .4أثنى على ،المه ،نعم (باألجنبية)
5 .5مقياس مساحة ،أخفى األمر ،أطلب فعل األمر
6 .6عاصمة أميركية ،جمهورية إتحادية إسالمية في المحيط
الهندي ،بشر
7 .7فيلسوف صيني أسس مذهبا ً أدبيا ً يدعو إلى حياة عائلية
وإجتماعية مثالية ،حرف نصب
8 .8أسال عن حق لي عليه ،القوام
9 .9حرف أبجدي مخفف ،نجعلهم يستاؤون منا (بالعامية)
1010أخبرت بوفاتها ،أصبه (للماء)
1111أرشد ،اإلصبع
1212جميع ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،متشابهان،
أزل

1 .1من أشهر كهان العرب في الجاهلية مع زميله شق
2 .2متشابهان ،بحيرة في مصر بمحافظة البحيرة غرب
فرع رشيد ،إنصاف
3 .3شريان في العنق ،محارم
ّ 4 .4
شق وفتح ،أنذال (مؤنث سالم)
5 .5أتقنت العمل ،تهيأ للحملة في الحرب ،من المطيبات
6 .6ضعف ،منقط باألسود واألبيض ،حصل على
7 .7لصقت الشيء بعضه ببعض ،مدينة في شرق
فرنسا ،مناص
8 .8نعم (باألجنبية) ،أعلى قمة في باناما ،خاصم
بشدة
9 .9مدينة سعودية ،إستفسر منها
1010باشر العمل ،حرف جر ،تناولنا الطعام مرة واحدة
1111مصيف لبناني
1212أحد آلهة روما األقدمين ،دعم ،ت ّوعد
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،579243681 ،842617935
،234189756 ،613958274
،196574823 ،758326149
،921735468 ،387461592
465892317

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الطرف االغ��ر  ) 2لو مان،
يل ،دان  ) 3حا ،سد القرعون ) 4
اربيل ،سكتت  ) 5را ،الطب ،ري
 ) 6طلبتم ،يلهمنا  ) 7ايا ،اين،

ان��ت  ) 8الس فيغاس ،دون ) 9
كل ،رن��د ،الي  ) 10بيوت ،رمل،
لما  ) 11جامايكا ،يم  ) 12رعد،
انتميتم.
عموديا:
 ) 1الحائط الكبير  ) 2لوار،

ليالي  ) 3طم ،درب��اس ،وجد ) 4
راسبات ،فرتا  ) 5فندي ،ماين ،ما
 ) 6اال ،يغدران  ) 7ليل ،لينا ،ميت
 ) 8القسطل ،سالكم  ) 9ركبها ،اي
 ) 10ردعت ،منديل  ) 11اوترنتو،
ميم  ) 12دنن ،يا ،نسأم.

 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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Avengers: Age of
Ultron
فيلم تشويق بطولة روبرت
دوني من اخراج جوس ويدون.
م� � ��دة ال�� �ع� ��رض  150دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Hot Pursuit
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة صوفا
فيرغارا من اخ��راج ان فليتشر.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Shes Funny That Way
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
أن� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج بيتر
ب ��وغ ��دان ��وف .م ��دة ال��ع��رض 93
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
زنقة ستات
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة 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 درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCسينمال ،فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ � �ل� ��اس م � ��ن اخ � � � ��راج ج ��ان
بابتسيت ليونتي .م��دة العرض
 95دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س���ال� �ي� �ن���اس ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس ،غاالكسي).

