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مقتل  3مدنيين في تفجير انتحاري
ا�ستهدف قوة �أمنية في �سيناء
قالت مصادر أمنية مصرية إن
رجالً واثنين من أطفاله قتلوا أمس
في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة
استهدف ق��وة أمنية ف��ي محافظة
شمال سيناء.
وأض���اف ال��م��ص��در أن االن��ف��ج��ار
أص��اب منزلين في مكان كمن فيه
المهاجم بمدينة رفح الحدودية مع
قطاع غزة مما تسبب في مقتل سعيد
عوض حسين وهو مرشح محتمل
الن��ت��خ��اب��ات مجلس ال��ن��واب التي
ستجرى مرحلتها األولى في تشرين
األول المقبل وطفليه اللذين يبلغ عمر
أحدهما أرب��ع سنوات واآلخ��ر سبع
سنوات ،إضافة إلى إصابة زوجة
حسين وامرأة في المنزل اآلخر.
وقال المصدر إن مجندا ً في سيارة

تستخدم في التشويش على الدوائر
الكهربائية للقنابل المزروعة على
جوانب الطرق كانت تتقدم القوة
األمنية أصيب.
وك��ان رج�لان قتال أول من أمس
في سقوط قذيفة مجهولة المصدر
ج��ن��وب مدينة الشيخ زوي��د وهي
إح��دى ثالث مدن في شمال سيناء
تنشط فيها جماعة «والية سيناء»
اإلرهابية.
وك���ان���ت ال��ج��م��اع��ة اإلره��اب��ي��ة
التي قتلت مئات من أف��راد الجيش
والشرطة خالل العامين الماضيين
تسمي نفسها «أنصار بيت المقدس»
ق��ب��ل أن ت��ب��اي��ع تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي وتغير اسمها في تشرين
الثاني.

الكرملين :محاربة الإرهاب ( ...تتمة �ص)9

وأك��د الجيش المصري أن��ه قتل
عشرات اإلرهابيين في عملية أمنية
بدأها قبل أربعة أيام للقضاء على
الجماعة ف��ي رف��ح والشيخ زوي��د
وم��دي��ن��ة ال��ع��ري��ش عاصمة شمال
سيناء.
وقال المتحدث العسكري باسم
الجيش المصري في صفحته على
«فايسبوك»« :أحكمت المجموعات
القتالية التابعة للقوات المسلحة
مدعومة بوحدات مكافحة اإلرهاب
التابعة للشرطة المدنية وبمعاونة
عناصر من القوات الجوية والبحرية
وعناصر حرس الحدود ،السيطرة
الكاملة على م��دن العريش ورفح
والشيخ زوي��د وقضت على البؤر
اإلرهابية فيها».

ال �أحد في وا�شنطن يريد الحديث
عن الحرب �ضد «داع�ش»

بدورها قالت كثرين راي المتحدثة باسم الدائرة األوروبية
للشؤون الخارجية إن االتحاد األوروبي ال ينوي التعليق على
أنباء تناقلتها وسائل إعالم في شأن تواجد عسكري روسي في
سورية.
وردا ً على سؤال حول ضغوط أميركية على عدد من الدول
األوروبية من أجل إغالق أجوائها أمام طائرات المساعدات
الروسية المتجهة إل��ى س��وري��ة ،لم يؤكد كيربي مباشرة
ممارسة مثل هذه الضغوط ،لكنه قال إن «واشنطن تدعو
حلفاءها إلى توجيه أسئلة إلى الروس» في شأن غايات هذه
الرحالت.
وش���دد ق��ائ�لاً «ب��غ��ض النظر ع��ن ال��م��م��رات الجوية التي

تحالف ا�ستراتيجي ( ...تتمة �ص)9

تستخدمها موسكو ،إننا قلقون من مواصلتهم تقديم الدعم
المادي لنظام األس��د» .وتابع ردا ً على سؤال عما إذا حاولت
واشنطن إغالق المجال الجوي العراقي أمام الطائرات الروسية
«الحكومة العراقية هي من يسيطر على المجال الجوي في
البالد».
هذا وتوقع كيربي أن يجتمع وزير الخارجية األميركي جون
كيري مع نظيريه الروسي سيرغي الفروف والسعودي عادل
الجبير على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في
نيويورك من أجل مواصلة مناقشاتهم في شأن التسوية في
سورية ،مؤكدا ً أن الظروف المواتية لمواصلة الحوار مع روسيا
في شأن التسوية السورية ما زالت قائمة.

عبا�س :رفع علم( ...تتمة �ص)9
وك��ان��ت الجمعية ال��ع��ام��ة لألمم
المتحدة ق��د واف��ق��ت ي��وم الخميس
بغالبية كبيرة على مشروع قرار قدمه
الفلسطينيون يسمح برفع علمهم
على مقر المنظمة الدولية في تحرك
أغضب كيان ال��ع��دو «اإلسرائيلي»
ووصفه الفلسطينيون بأنه خطوة
نحو عضويتها .وص��وت  119من
جملة  193عضوا ً باألمم المتحدة
لمصلحة القرار.
وك���ان���ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
و«إس���رائ���ي���ل» ب��ي��ن ث��م��ان��ي دول
اعترضت على مشروع القرار الذي
وضع الفلسطينيون مسودته وينص
على أن أع�لام ال��دول غير األعضاء

التي لها صفة مراقب مثل فلسطين
«يجب أن ترفع على مقر ومكاتب
األمم المتحدة على غرار أعالم الدول
األعضاء».
من جهته ،رحب وزير الخارجية
الفلسطيني ري��اض المالكي ،أمس
بتبني األم��م المتحدة ق���رارا ً يجيز
للفلسطينيين رفع علمهم على مقرها
في نيويورك.
ووص������ف ال���م���ال���ك���ي ال��خ��ط��وة
بـ«اللحظة التاريخية» شاكرا ً الدول
الشقيقة والصديقة ال��ت��ي صوتت
لمصلحة القرار الذي أجاز رفع علم
فلسطين على مقرات األمم المتحدة،
بصفتها دولة مراقبة.

ودع���ا ال���دول ال��ت��ي امتنعت عن
التصويت لمراجعة مواقفها ،وأن
تقف عند مبادئها وتتوقف عن الكيل
بمكيالين ،مشددا ً على أن من يريد
الحفاظ على السالم يجب أن يتحلى
بالشجاعة للوقوف مع الحق.
وق���ال المالكي ف��ي ب��ي��ان ل��ه «إن
ال��ع��ل��م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي رم���ز لنضال
وتضحيات شعبنا خ�لال مسيرته
ال��ط��وي��ل��ة ،وق��د ق��دم��ت تحت رايته
التضحيات حتى يظل رم��زا ً وطنيا ً
شامخاً» ،داعيا ً الى ضرورة أن تأخذ
دول المجتمع الدولي مواقف واضحة
لرفض السياسات والممارسات غير
القانونية لـ«إسرائيل».

تحرير  4قرى في( ...تتمة �ص)9

كانت «حرباً» أو «نزاعا ً مسلحاً» أو «قتاالً» أو «مكافحة
إرهاب».
عالوة على ذلك فهناك أيضا ً قصة األخبار التي بدأت
ف��ي الظهور م��ؤخ��راً ،وال��ت��ي تزعم ب��أن كبار مسؤولي
االستخبارات األميركية يحاولون رسم «صورة وردية»
للحملة العسكرية في ال��ع��راق وس��وري��ة ضد التنظيم
اإلرهابي ،يهدفون من ورائها إظهار تفوق الواليات المتحدة
في الحرب ،من خالل تعديل التقارير ،إال أن ذلك لم يساعد
األمور في أن تتحسن ،ولم يؤد لمنح صانعي السياسات
شعورا ً كافيا ً بأن الحرب تسير على ما يرام.
وال يبدو أن مسار الحرب سيتغير في المستقبل القريب،
ما دامت الواليات المتحدة ال ترسل قوات برية إلى مسرح
العمليات.
وعلى رغم أن الجميع يعلم أن الحروب ال يمكن الفوز بها
من الجو فقط ،إال أنه ال يبدو أن هناك على اإلطالق أي نية
لوضع قوات مرة أخرى على األرض في العراق.
فال إدارة أوباما وال الجنراالت يتحدثون عن إرسال
مزيد من القوات ،وباستثناء السيناتور ليندسي غراهام،
الذي دعا لنشر  10آالف جندي على األقل على األرض ،لم
يدع أي من المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري
للرئاسة إلى إرسال مزيد من القوات ،ويكاد يتفق الجميع
على أن هذه الحرب هي «حقل ألغام سياسي» ،وهذا ما
يفسر العزوف الشديد من جانب أعضاء الكونغرس عن
مجرد الحديث عن ذلك في اجتماعات الكونغرس.
وقد طرحت إدارة أوباما مسودة مشروع للتفويض
باستخدام القوة العسكرية ،إال أن المسودة واجهت قيودا ً
شديدة بسبب عدم حرص الجمهوريين على مناقشتها،
ألنهم بالطبع ال يريدون «تقييد» يد اإلدارة الجمهورية
المستقبلية المحتملة.
والخالصة هنا أن الحرب ضد «داعش» ال يريد الكثيرون
الحديث عنها ،ولكن ربما يكون الرئيس أوباما قد نجح في
الحصول على مزيد من دعم المملكة العربية السعودية في
المجهود الحربي خالل زيارة الملك سلمان إلى واشنطن
األسبوع الماضي ،وهذا من شأنه مساعدته في استعادة
بعض ما خسره سياسيا ً في االتفاق مع إي��ران ،وربما
سيرضي ذلك إلى حد ما وفي شكل موقت منتقدي سياسته
في الشرق األوسط.

في الوقت الذي تستعد أستراليا لتوسيع الحرب الجوية
ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،من المثير لالهتمام أن تم ّر
الذكرى السنوية األولى لبداية حملة القصف ضد التنظيم
من دون مالحظة أحد تقريبا ً في واشنطن.
ويعد هذا األمر مستغربا ً تماماً ،نظرا ً ألنه بحلول  31آب
 2015كلّفت الحرب الجوية وحدها الخزينة األميركية ما
يزيد على  3مليارات دوالر ،أي حوالى  9.4مليون دوالر
في اليوم الواحد.
ومنذ بداية القصف ،بلغ ع��دد القنابل والصواريخ
التي أسقطتها الطائرات األميركية وق��وات التحالف ما
يقدر بنحو  20ألفاً ،متسببة في مقتل حوالى  15ألفا ً من
مسلحي «داعش».
ويعد معدل النجاح هذا «فقيراً» بالنظر إلى تكاليفه
الباهظة ،خصوصا ً أن «داعش» يبدو قادرا ً على تعويض
خسائره من المجندين األجانب الجدد بسهولة تامة.
األغرب أيضا ً هو عدم وجود اهتمام عام بهذه الحرب
االستثنائية في الواليات المتحدة ،بالنظر إلى أن جميع
كبار القادة العسكريين قد اعترفوا بأنها ستكون معركة
طويلة جداً ،وربما حتى سيكون على اإلدارتين المقبلتين
في أميركا التعامل معها.
على سبيل المثال ،ذكر الجنرال مارتن ديمبسي ،رئيس
هيئة األرك��ان المشتركة ،أن الحرب ضد «داع��ش» هي
«ص��راع أجيال» ،وردد الجنرال «راي أوديرنو» ،رئيس
أركان القوات خارج البالد ،نفس النغمة بقوله إن «داعش
مشكلة ستمتد من  10إل��ى  20سنة ،وليست مشكلة
عامين».
وبالطبع ،ال يريد أحد في اإلدارة األميركية الحديث عن
استعداد أميركا للحروب الطويلة أو الحروب التي «لديها
أهداف مستحيلة» ،مثل «تدمير داعش نهائياً» ،وال يريد
الرئيس أوباما بالتأكيد الحديث عن ذلك أيضاً ،ألنه يريد
أن يُنظر إليه باعتباره الرئيس الذي يُنهي الحروب.
وبالمثل يتردد أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس في
الحديث عن ذلك ،ألن هذا األمر سيجبرهم على اتخاذ موقف
سياسي حول هذه القضية ،في بيئة سياسية منقسمة
بالفعل حول هذا الموضوع إلى حد كبير.
وعلى أية ح��ال ،فواضعو السياسات في واشنطن ال
يمكنهم حتى التوافق على توصيف هذه الحرب ما إذا

العبادي بإرسال إصالحاته إلى مجلس النواب لمنحها الغطاء
الشرعي ،معتبرة ان اإلصالحات بصيغتها الحالية غير قانونية
ويمكن إلغاءها.
وقال رئيس اللجنة النائب هشام السهيل «اإلصالحات بهذه
الطريقة غير قانونية ألنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب كون
الحكومة ال تمتلك صالحيات بتشريع القوانين» ،الفتا ً إلى أن
«قرار تخفيض الرواتب جيد لكنه ال يمتلك الغطاء القانوني».
وأض��اف أن «التفويض ال��ذي منح للعبادي اشترط أن ال
تتعارض اإلصالحات مع القوانين النافذة والدستور» ،مطالبا ً
إي��اه بـ«إرسال كافة اإلصالحات إلى البرلمان لكي نعطيها
الغطاء الشرعي».
وشدد السهيل على ضرورة «وجود تشريعات تضمن بقاء
اإلصالحات ،ألن أي شخص يمكنه إقامة دعوى لدى المحكمة
االتحادية وإلغاء كل إصالح لم يكن فيه قانون».
وكان مصدر برلماني قال إن مجلس النواب على وشك سحب
التفويض الذي تم منحه للعبادي إلج��راء اإلصالحات ،فيما

أشار إلى أن البرلمان أصيب بـ«خيبة أمل» جراء اإلصالحات
«الترقيعية».
ميدانياً ،تمكنت قوات البيشمركة أمس بتحرير  4قرى في
محيط قضاء داقوق جنوب كركوك من تنظيم «داعش» االرهابي
وان المعارك ما زالت المعارك مستمرة.
وك��ان إدري��س ع��ادل القيادي في ح��زب االت��ح��اد الوطني
الكردستاني في محافظة كركوك قد أعلن أمس ،عن انطالق
عمليات عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من قرى ومناطق
قضاء داقوق جنوب كركوك.
وأضاف عادل إن «قوة من البيشمركة ومكافحة اإلرهاب
بدأت ،اليوم ،عملية تحرير واسعة لما تبقى من قرى تابعة
لقضاء داقوق 40( ،كلم جنوب كركوك)» ،مبينا ً أن «ذلك جاء
بالتزامن مع قصف مكثف لقوات البيشمركة عبر المدفعية
على قرية البو نجم ومحيطها» ،مشيرا ً أن «طيران التحالف
الدولي وفر غطا ًء جويا ً للقوات التي تشتبك مع مسلحي
داعش».

�شهداء بغارات( ...تتمة �ص)9
ودعت قبائل مأرب إلى تشكيل مجلس
وطني لمقاومة االحتالل وطرد الغزاة من
المحافظة.
ورد الجيش اليمني واللجان الشعبية
باستهداف مواقع عسكرية سعودية في
جيزان داخل االراضي السعودية ودمرا
عربتين عسكريتين وقتال وأصابا عددا ً
من الجنود والضباط.
في المقابل اعترفت السعودية بمقتل
اح��د جنودها على ال��ح��دود م��ع اليمن
ليرتفع بذلك عدد الجنود الذين اعترفت
بمقتلهم في قصف واشتباكات على هذه
الحدود الى  60على االقل.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث االم��ن��ي ل����وزارة
الداخلية السعودية ان الجندي قتل
عندما تعرض أحد مراكز حرس الحدود
بقطاع الطوال بمنطقة ج��ازان إلطالق
ن��ار كثيف م��ن م��واق��ع جبلية داخ��ل
األراضي اليمنية كما استهدفت القوات
اليمنية مسنودة باللجان الشعبية
مواقع عسكرية عدة في جيزان ونجران
داخ��ل االراض���ي السعودية م��ا اسفر
عن تدمير عربتين عسكريتين ومقتل
وإصابة عدد من الجنود وفق ما افادت
مصادر امنية.
على الصعيد السياسي واف��ق عبد

ربه منصور هادي على حضور جولة
م��ش��اورات س�لام ج��دي��دة مباشرة مع
أنصار الله وح��زب المؤتمر الشعبي
العام في العاصمة العمانية مسقط،
برعاية األمم المتحدة األسبوع المقبل.
وج��اءت موافقة ه��ادي على حضور
ال���م���ش���اورات خ�ل�ال ل��ق��اء ع��ق��ده مع
مستشاريه ون��ائ��ب��ه رئ��ي��س ال���وزراء
الحالي ،وطالب هادي المبعوث األممي
إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد
مساع للحصول على ضمانات
ببذل
ٍ
والتزام صريح وعلني من قبل أنصار
الله وحلفائهم لتنفيذ ال��ق��رار األممي
األخير من دون شروط.
وقال مسؤول صحافي باألمم المتحدة
إن إسماعيل ولد شيخ أحمد المبعوث
الخاص لألمين العام للمنظمة الدولية
ب��ان كي م��ون رح��ب بالتزام الحكومة
اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي
العام في اليمن باالنضمام للمحادثات
التي ستجري ف��ي المنطقة األسبوع
المقبل.
على صعيد آخر ،طالبت  54منظمة
وشبكة وتحالفا ً حقوقيا ً من  12دولة
عربية بضرورة وقف الغارات الجوية
لطائرات التحالف العربي على اليمن.

ونقالً عن وكالة األنباء اليمنية «سبأ»،
فقد دانت المنظمات والشبكات الحقوقية
في بيان صادر عنها القصف العشوائي
الذي أودى بحياة العديد من المدنيين
وتسبب في أض��رار جسيمة في البنى
التحتية والمنازل.
وطالبتالمنظماتالموقعةعلىالبيان
األمم المتحدة ومجلس األمن والمجتمع
الدولي بكل هيئاته ومؤسساته وكافة
الدول العربية ،بالتحرك العاجل لوضع
حد للقصف وااللتزام بمبادئ الشرعية
الدولية وإنهاء الحصار.
من جهتها ،وقعت السعودية على 3
اتفاقات مع هيئات تابعة لألمم المتحدة
لتقديم مساعدات تبلغ قيمتها 156
مليون دوالر لليمن.
وأشاد لوبيز دا سيلفا مساعد المدير
التنفيذي لبرنامج األغ��ذي��ة العالمي
ال��ت��اب��ع ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة بإسهامات
الرياض في السنوات الماضية.
وق��ال «ف��ي الفترة م��ن  2008حتى
اليوم من دون احتساب االتفاقات التي
تم توقيعها ال��ي��وم ،قدمت المملكة ما
يزيد على  1.2مليار دوالر لدعم عمليات
برنامج األغ��ذي��ة العالمي في مختلف
أرجاء العالم».

هذه المسائل بال شك ،وسنعتمد في ذلك حصريا ً على القانون الدولي
والقوانين الروسية ،وأكدت زاخاروفا أنّ األسلحة التي يسلّمها الجانب
الروسي إلى الجيش السوري مخصصة لمواجهة الخطر اإلرهابي.
وتابعت الديبلوماسية الروسية قائلة إنّ موسكو تنطلق من أنّ
التنسيق مع القوات المسلحة السورية يجب أن يمثل جزءا ً مهما ً من
توحيد الجهود التي تبذل في سياق مكافحة اإلرهاب ،وذلك في إطار
مبادرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخاصة بتشكيل تحالف
واسع لمواجهة الخطر اإلرهابي.
فيما أشار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى أنّ
المتحدثة الروسية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أكدت أن االتحاد الروسي دعم سورية في الماضي وسيدعمها اآلن
وسيدعمها في المستقبل ،مبيّنا ً أنّ هذا النهج االستراتيجي هو الذي
يحكم العالقة بين سورية واالتحاد الروسي.
أم��ا واشنطن فتعمل على وض��ع عراقيل أم��ام نقل المساعدات
الروسية لسورية ،إذ تضغط على عدد من الدول لحملها على إغالق
مجالها الجوي أمام الطائرات التي تحمل تلك المساعدات ،فهو دعم
روسي اعتمد مكافحة اإلرهاب الذي بثته الدول الغربية على األرض
السورية وهو ما عبّرت عنه القيادة الروسية مرات عدة باستخدامها
حق النقض «الفيتو» لمرات متعدّدة باالشتراك مع الصين ،فيما
شكل في نظر الدول الغربية سابقة قوية بدأت بالفيتو الروسي في 2
تشرين األول عام  2011ليلحقه فيتو ثان في  4شباط  2012وقرار
الفيتو الثالث في  2012/7/18ض ّد قرار عقوبات على سورية ليشكل
الفيتو الرابع في  ،2014/5/23/والذي أثار حفيظة كل من الواليات
المتحدة وفرنسا اتجاه الدعم الروسي للدولة السورية.
فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في  20نيسان
الماضي أنه وبفضل الفيتو الروسي  -الصيني ظهرت بوادر للتسوية
في سورية ،فالتحالف االستراتيجي بين روسيا والقيادة السورية
منع ان���زالق ال��ح��رب ال��دائ��رة ف��ي س��وري��ة إل��ى إس��ق��اط ال��دول��ة عبر
المبادرات الروسية الحوارية الداعمة لخيار المصالحة ومكافحة
اإلرهاب ،عبر استضافة مؤتمرات تشاورية وحوارية امتدّت داخليا ً
وإقليميا ً ودوليا ً ساعدت في ترسيخ مكانة الدولة السورية كدولة
تعتمد خيارات شعبها .فالتحالف االستراتيجي بين الدولة الروسية
والدولة السورية الداعمة لمحور المقاومة ال تستطيع يد الغدر أن تمت ّد
إليه مهما ضخوا من مؤامرات ومال وسالح وإرهاب.

فاديا مطر

اال�ستغالل الأميركي ( ...تتمة �ص)9
على النفط السعودي ،خصوصا ً بعد تصريحات أحد المرشحين
للرئاسة األميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي دعا
إلى إرغام السعودية على دفع أموال لقاء حمايتها ودعمها سياسيا ً
وأمنياً ،مؤكدا ً «أنّ السبب الرئيسي لدعمنا السعودية هو حاجتنا إلى
النفط ولكننا اآلن ال نحتاج كثيرا ً إلى نفطهم ،وفي حال تغير الحكم في
أميركا ،فإننا قد ال نحتاج نفطهم على اإلطالق ويمكننا ترك اآلخرين
يتصارعون حوله.
استمرت الحماية األميركية للمملكة لسنوات ،حتى أنّ السعودية
كانت ُتسمى محمية أميركية ،وقد أكد ذلك وزير اإلعالم السوري عمران
الزعبي في  15كانون األول عام  2013قائالً« :إنّ السعودية هي
إحدى المحميات األميركية التي تحتضن قواعد عسكرية جوية وبرية
وبحرية أميركية».
فالقواعد األميركية المغروسة في أراضي المملكة يتواجد عليها
عدد كاف من الطائرات والعتاد ل��ردع أي ع��دوان محتمل على آبار
النفط السعودية التي هي رأس المصالح األميركية ،مقابل المليارات
ينصب على النفط السعودي
من النفط السعودي ،فاهتمام واشنطن
ّ
والعمل على إلزام األسرة السعودية بعدم فرض حظر نفطي عربي
على العالم الغربي مقابل حمايتها من أي تطورات أو محاوالت يمكن
أن ُتطيح بها عن سدة الحكم .وهذا ما أكده الكاتب األميركي جون
بيركنز ،مشيرا ً إلى أنه بعد الحظر الذي ت ّم عام  1973الذي تحول إلى
هاجس لواشنطن دفعها إلى إدراك األهمية االستراتيجية للمملكة على
االقتصاد األميركي ودفع اإلدارة األميركية إلى استغالل واقع نقص
الهياكل اإلدارية والتأسيسية التي تمكن حكومة السعودية من إدارة
ثروتها الكبيرة إدارة صحيحة.
فواشنطن أدركت أنّ السعودية هي الضمان المالي لها ولم تنتظر
اإلدارة األميركية طويالً لتنفيذ خططها فبدأت واشنطن بعد نهاية
عملية الحظر مباشرة بالتفاوض مع السعوديين فعرضت عليهم
مقايضة المساعدة التقنية والمعدات والتدريبات العسكرية وفرص
للنهوض ببلدهم لتلحق بركب القرن العشرين مقابل دوالرات النفط،
فت ّم إنشاء وكالة التنمية األكثر غرابة في التاريخ وهي اللجنة األميركية
ـ السعودية للتعاون االقتصادي التي اشتهرت بجيكور التي تعتمد
على األموال السعودية لتمويل الشركات األميركية .فسعت واشنطن
إلى إيجاد مئات المشاريع التي تستنزف مليارات النفط السعودي
لمصلحة اإلمبراطورية األميركية ولتجذير تبعية المملكة للواليات
المتحدة لتصبح بذلك العالقة بين السعودية والحماية األميركية
بين االبتزاز المستمر والتبعية الدائمة .هكذا اتبع األميركيون هذا
األسلوب الذي ضيق الخناق على نظام آل سعود وجعل المملكة تابعة
لواشنطن ،خوفا ً من المصير الذي سيلحق بالسعودية إن تخلت عنها
واشنطن التي تعرف مكامن الضعف في النظام السعودي واستطاعت
استغالله ماديا ً طيلة السنوات الماضية مقابل حماية أمنه.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر وفيلسوف وعالم ألماني راحل أول من إكتشف
أنواعا ً فريدة من الفراشات
2 .2أداة جزم ،نخلص من المصيبة ،أبو البشرية
3 .3أزلنا األثر ،دخلنا فجأة
4 .4حرف أبجدي مخفف ،دولة أوروبية
5 .5جزيرة إيطالية ،در ،ظهر من بعيد
6 .6عاصمة آسيوية ،مذنب شهير
7 .7أخاصم بقوة ،خاصتهما
8 .8من الفاكهة الصيفية ،يطليه باأللوان ،عائلة
9 .9من األطراف ،أح ّل محل ،أقترب من
1010ندري باألمر ،بلدة لبنانية
1111نأنس ،العمل المبدع
1212رقد ،جوابنا ،من الفاكهة الصيفية

1 .1قرية لبنانية
2 .2بلدة لبنانية ،خالف إستقبلنا
3 .3آلة طرب ،فتيات ،حرف أبجدي
4 .4نعاهد ،رجاء
5 .5تحصل على ،أرخبيل في أوقيانيا ،هرب
6 .6عملة آسيوية ،من جزر أنتيل الصغرى شرق الكاريبي
7 .7ضمير ،يأنبان
8 .8ندفنه بالتراب ،أعاقا الحركة
9 .9ضمير منفصل ،من وسائل اإلتصال
1010مدينة فلسطينية ،أقرضت المال
1111وعاء كبير ،خالف كفره
1212نداعب ،تقال على الهاتف ،فقد عقله
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،839741562 ،452936187
،628493751 ،167852943
،374518629 ،915267438
،743629815 ،591384276
286175394

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هارون الرشيد  ) 2ايراسو،
وردان  ) 3رو ،ت��أرخ��ا ،نهب ) 4
واترلو ،بلوم  ) 5تنال ،غريم،نا 6
) دونوا ،سوار  ) 7مكب ،جايبور

 ) 8اا ،اري ،دايلي  ) 9رتبنا ،با،
دك  ) 10وغد ،نسعده ،مي ) 11
تألف ،ب��ل��ودان  ) 12تتابع ،ند،
اي.
عموديا:
 ) 1هاروت وماروت  ) 2ايوان،

كاتغات  ) 3رر ،ت��أدب ،بدلت 4
) واترو ،ان ،فا  ) 5نسأل ،نجران
 ) 6اوروغ���واي ،سبع  ) 7رأي،
بعل  ) 8روابي ،بدادون  ) 9شر،
لمسوا ،هدد  ) 10يدنو ،وريد ) 11
داهمنا ،لكمنا  ) 12نب ،ارمي.

 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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A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة اليك بيل
من إخراج جون اريك دويل .مدة
العرض  103دقيقة( .كونكورد/
 ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Transporter
Refueled
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة راي
ستيفينسون م��ن اخ ��راج كاميل
ديالمار .مدة العرض  96دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال ،اس� �ب ��اس،
فوكس).

