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تتمات  /ت�سلية
الرئي�س الأ�سد ( ...تتمة �ص)9

أكثر تمسكا ً بهذا المبدأ» ،إال أن��ه اعتبر «الحديث عن
موضوع النظام السياسي أو المسؤولين في سورية هو
شأن سوري داخلي».
وأض��اف أنه «عندما نصل في مؤتمر موسكو  3إلى
إجماع كسوريين ،يصبح أي مؤتمر آخر ،أو أي لقاء حواري
آخر ملتزم باإلجماع الذي نصل إليه في موسكو».
وفي ما يتعلق بمفاوضات وح��وارات بين الواليات
المتحدة وروسيا قال األسد« :نحن لدينا عالقات قديمة
مع االتحاد السوفياتي سابقا ً وروسيا الحقا ً عمرها أكثر
من ستة عقود اليوم ،وهم لم يحاولوا أن يفرضوا علينا أي
شيء عبر تاريخ هذه العالقة وبخاصة في هذه األزمة».
وحول االطالع على مضمون المفاوضات بين األميركيين
وال��روس ق��ال« :نعم هناك تواصل مستمر بيننا وبين
ال��روس .هم يتحدثون معنا في كل التفاصيل المتعلقة
بالوضع السوري ومن ضمنها أي شيء يطرح من قبل أي
دولة أخرى مع الروس أو أي حوار يجرى بينهم وبين تلك
الدول سواء كانت دوال ً حليفة أو خصوما ً أو معادية .هناك
شفافية كاملة بالنسبة إلى هذه العالقة».
تصريحات ال��رئ��ي��س ال��س��وري ت��زام��ن��ت م��ع أخ��رى
للمستشارة األلمانية أنغيال ميركل اعتبرت فيها أن العمل
العسكري في سورية أمر مطلوب ،لكنه لن يضع حدا ً
للحرب هناك ،وأن روسيا تضطلع بدور مهم في تسوية
األزمة السورية.
وأش���ارت ميركل إل��ى أن��ه يمكن لروسيا وال��والي��ات
المتحدة والسعودية وإي��ران أن تضطلع بدور مهم في
التسوية السورية إضافة إلى ألمانيا وفرنسا ،وقالت:
«في ما يتعلق بسورية فقد أكدت من البداية أننا سنحتاج
إلى جهود عسكرية ،لكن هذه الجهود لن تجلب الحل وأننا
بحاجة إلى عملية سياسية ،لكن هذا لم يطبق بشكل جيد
حتى اآلن».
وأضافت المستشارة األلمانية أن «التوصل إلى ح ّل

سياسي في سورية يجعلنا بحاجة إلى مشاركة ممثلين
عن جميع فصائل المعارضة السورية وع ّمن يحكمون
حاليا ً في دمشق ،وإل��ى أط��راف أخ��رى من أج��ل إح��راز
نجاحات فعلية على مسار التسوية .األهم من ذلك يكمن
في ض��رورة تمثيل حلفاء كل مجموعة على ح��دة من
الفرقاء».
من جهة أخرى ،وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون قرار الرئيس الروسي فالديمير بوتين بقصف
مواقع اإلرهابيين داخل سورية بأنه خطأ فادح ،متعهدا ً
تعزيز قدرات بالده العسكرية لمحاربة التنظيم.
وق��ال ك��ام��ي��رون ،أم��س ،خ�لال ال��ي��وم األول للمؤتمر
السنوي لحزب المحافظين الذي يترأسه «إنهم يساندون
السفاح األسد ،وهو خطأ فادح بالنسبة لهم ،وبالنسبة
للعالم .سيزيد ذل��ك من ع��دم االستقرار في المنطقة».
وأضاف أن «معظم الضربات الجوية الروسية كما يمكننا
أن نرى حتى اآلن استهدفت أجزاء من سورية ال تخضع
لسيطرة الدولة اإلسالمية ،لكن تخضع لمعارضين آخرين
للنظام».
كذلك ش��دد كاميرون على أن التدخل ال��روس��ي في
الحرب األهلية الدائرة في سورية يجب أال يمنع بريطانيا
من المشاركة في ضرب تنظيم «داعش» هناك ،داعيا ً في
الوقت نفسه روسيا إلى االعتراف بضرورة وجود بديل
من األس��د ،وإلى االنضمام إلى التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة وبريطانيا .وقال موجها ً كالمه لروسيا:
«غيروا االتجاه ،انضموا إلينا في ضرب الدولة اإلسالمية،
ولكن اعترفوا بأننا إذا أردنا أمن المنطقة فنحن بحاجة
إلى زعيم بديل من األسد».
فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند
أمس أنه ليس بوسع روسيا التصدي لمسلحي تنظيم
«داعش» في سورية ودعم الرئيس السوري بشار األسد
في آونة واحدة .وقال إن «دعم روسيا له (لألسد) سيدفع

المعارضة السورية إل��ى احتضان ال��دول��ة اإلسالمية
وسيعزز قوى الشر التي يقول الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إنه يريد تدميرها».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات
الحربية الروسية «سو »34و»سو 24أم» و»سو »25 -
نفذت  20طلعة خالل الساعات الـ 24الماضية ووجهت
خاللها ضربات إل��ى  10مواقع تابعة ل��ـ»داع��ش» في
سورية.
وأوضحت ال���وزارة في بيان أن مقاتالت «س��و »34
الروسية دمرت معسكر تدريب ومخازن أسلحة لـ «داعش»
في ضواحي مدينة الطبقة ق��رب الرقة وذل��ك بواسطة
قنابل جوية موجهة من طراز «كا إيه بي —  .»500كما
استهدفت مركز قيادة لإلرهابيين ودمرت مخازن أسلحة
بمعرة النعمان.
وقصفت الطائرات الروسية معسكرا ً لتدريب اإلرهابيين
ودمرت أربعة مراكز قيادة لهم في ريف إدلب ،حيث جرى
تحديد األه���داف على أس��اس معطيات قدمتها أجهزة
المخابرات الروسية والسورية بما في ذلك عن طريق
االستطالع الجوي.
وق��ال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية إن
المقاتالت الروسية «سو  »24و»سو »34تستخدم في
سورية صواريخ «جو  -أرض» من طراز «إكس  29أل».
وق��ال العقيد إيغور كليموف الناطق بلسان القوات
الفضائية الجوية الروسية ،إن هذه الصواريخ تتميز
بالدقة العالية في اإلص��اب��ة بفضل تزويدها بالرأس
الموجه ذاتيا بواسطة الليزر ،مشيرا ً إلى أن وزن القسم
القتالي للصاروخ يبلغ  500كيلوغرام وله قدرة تدميرية
ضخمة بفضل احتوائه على م��واد انشطارية شديدة
االنفجار.
وأعلن مدير إدارة العمليات في هيئة األرك��ان العامة
الروسية ،الفريق أول أندريه كارتابولوف للصحافيين في

غدا ً الثالثاء ،و«أبو حاشية» معتقل منذ نحو عام ،بعد أن
تمكن من قتل جندي صهيوني طعنا ً بالسكين.
وأف��ادت وسائل إع�لام العدو عن تعرض حي «نوف
تسيون» االستيطاني جنوب شرقي القدس المحتلة
إلطالق نار من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكان  20فلسطينيا ً أصيبوا خالل مواجهات اندلعت بين
الشبان وشرطة الكيان التي اقتحمت قرية «العيسوية»
وحي «جبل المبكر» بالمدينة المقدسة.
وبحسب شهود عيان ،فإن جنود االحتالل احتجزوا
سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني خالل
نقلها أحد المصابين ،في محاولة منهم العتقاله ،إال أن
طاقم السيارة حال دون ذلك.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات بعد وق��ت قصير م��ن إحباط
محاولة مجموعة من المستوطنين اختطاف  3أطفال
مقدسيين بالقرب من كنيسة «الجثمانية» وسط المدينة،
حيث نجح األهالي في إخ��راج األطفال من داخ��ل إحدى
المركبات الصهيونية بعدما أُدخلوا إليها عنوة.
ول��م يغب المسجد األق��ص��ى ال��م��ب��ارك ع��ن المشهد،
حيث أغلقت قوات االحتالل المسجد في وجه المصلين
المسلمين ،ومنعتهم من أداء صالة الفجر ،ما اضطرهم
إل��ى أدائ��ه��ا في ال��ش��وارع والطرقات المؤدية للمسرى
الشريف.

الحوثي يرى ( ...تتمة �ص)9
بقنابل عنقودية محرمة دولياً.
وفي المقابل ،تستمر القوات اليمنية المشتركة بالتقدم
في جيزان حيث سيطرت على مواقع جديدة ،إضاف ًة
إلى قريتي السويده ومثعن ،حيث قتل عدد من الجنود
السعوديين خالل المواجهات.
كما تم تدمير آليات ومدرعات في موقعي غرف الشيخ
والقرن.
وكانت مصادر عسكرية في اليمن أك��دت أن قوات
الجيش واللجان الشعبية أفشلت هجوما ً كبيرا ً لقوات
العدوان ومرتزقتها على منطقة شعب الجن شرق باب
المندب.
وأضافت المصادر أن القوات اليمنية أجبرت المهاجمين
على التراجع ،مخلفين وراءهم عشرات القتلى.
كذلك تمكن جيش اليمن واللجان الشعبية من طرد
ال��غ��زاة م��ن جبل المفرزة ف��ي المحيط الشرقي لباب
المندب.
وقال مساعد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية
عزيز راشد أن توغل الجيش اليمني في عمق األراضي
السعودية يتم يومياً ،موضحا ً أن القوات اليمنية تنتظر
توجيهات القيادة العسكرية لمهاجمة المدن السعودية.

من القوى الدولية إلكمال مخططاته اإلجرامية ضد
شعبنا».
ويشكل ب��اب المندب حاليا ً مربط الفرس لهزيمة
سعودية جديدة ،حيث حاول العدوان تنفيذ عملية جوية
وبرية وبحرية على المضيق االستراتيجي .الهجوم
الذي تصدى له الجيش اليمني و»أنصار الله» ،أفشل
محاولة العدوان كسب ورقة ضغط ميدانية مهمة خالل
المفاوضات الجارية في مسقط ،لمواجهة االرتياح الذي
يبديه وفد المكونات السياسية اليمنية بعد التقدم الكبير
على جبهات مأرب وتعز والحدود.
ميدانياً ،واص��ل ال��ع��دوان السعودي غ��ارات��ه على
المحافظات اليمنية ،موقعا ً المزيد من الضحايا ومخلفا ً
الدمار والخراب.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة العديد من
المدنيين في غارات استهدفت سوقا ً شعبية ومنازل في
مديرية مران بمحافظة صعدة.
من جهة أخرى ،أغار الطيران المعادي على مواقع في
منطقة سنحان بضواحي صنعاء ،وحلق بشكل مكثف
فوق مدينة تعز بعد قصف منازل سكنية فيها في منطقة
صالة .كما تم قصف منطقتي الزور وعرقوب الزور بمأرب

موسكو ،أول من أمس السبت ،أن القوات الجوية الروسية
المتمركزة في سورية قامت منذ يوم األربعاء الماضي
بأكثر من  60طلعة استهدفت خاللها أكثر من  50موقعا ً
من البنية التحتية لتنظيم «داعش» في سورية.
وأض��اف« :الضربات كانت تشن على م��دار الساعة
من قاعدة «حميميم» في كل عمق األراضي السورية»...
واستطعنا خ�لال ثالثة أي��ام تقويض القاعدة المادية
والتقنية لإلرهابيين وتقليص قدرتهم الحربية بشكل
ملموس».
ال��ى ذل��ك ،أعلن مندوب روسيا ال��دائ��م ل��دى االتحاد
األوروب��ي فالديمير تشيجوف أن عملية موسكو الجوية
العسكرية في سورية تهدف إلى القضاء على الخطر الذي
يشكله اإلرهاب على المنطقة والمجتمع الدولي برمته،
وق��ال إن الوجود العسكري الروسي في المنطقة ليس
مثيرا ً بالمقارنة مع وجود بعض الدول األخرى هناك.
وذك��ر تشيجوف أن��ه ليس على علم بموعد انتهاء
العملية الروسية ،موضحا ً أنها ضرورية طالما يوجد
هناك تهديد إرهابي.
وردا ً على السؤال عن سبب إقدام روسيا على خطوات
نشيطة في سورية بعد أربع سنوات على اندالع النزاع
هناك قال تشيجوف« :أصبح الوضع يشكل خطرا ً ليس
على سورية فحسب ،وإنما على منطقة الشرق األوسط
برمتها ...فشعرنا بأنه علينا أن نبدأ العمل وفق القانون
الدولي».
وأض��اف أن حوالى ألفي مواطن روسيا ومن الدول
األعضاء في رابطة الدول المستقلة يحاربون إلى جانب
جماعات إرهابية في سورية ،مشيرا ً إلى الخطر الذي
سيشكلونه لدى عودتهم إلى بلدانهم ،مشددا ً على أن
العسكريين ال��روس ال يتدخلون في الوضع السياسي
في سورية ،مؤكدا ً أنهم ال يشنون ضربات على مواقع
«المعارضة المعتدلة».

تدمير  14موقع ًا ( ...تتمة �ص)9

مواجهات عنيفة ( ...تتمة �ص)9
ورأى اس���ح���اق ه���رت���س���وغ ،رئ���ي���س ال��م��ع��ارض��ة
«اإلسرائيلية» ،أن رئيس ال��وزراء بنيامين نتنياهو «فقد
السيطرة» على أمن المواطنين «اإلسرائيليين» بحسب
تعبيره.
وقام مستوطنون بهجوم على قرية الجانية غرب رام
الله ،فيما اقتحم  150جنديا ً «إسرائيلياً» باحات المسجد
األقصى وأخ��رج��وا عشرات المقدسيين من المعتكفين
داخله.
وص ّرح رئيس حزب «إسرئيل بيتنا» المعارض أفيغدور
ليبرمان أن تل أبيب ربما بدأت «تفقد السيطرة والردع».
في غضون ذل��ك ،أف��اد مصدر طبي فلسطيني عن أن
حصيلة المواجهات العنيفة التي أعقبت اقتحام قوات
االحتالل لعدد من أحياء نابلس فجر السبت بلغت 14
إصابة بالرصاص الحي والمطاطي ،إضافة إلى عشرات
اإلصابات باالختناق.
إلى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل  7فلسطينيين خالل
حملة ده��م واسعة نفذتها في «ح��ي الضاحية» شرق
نابلس ،غالبيتهم من أنصار حركة «حماس» وفق مصادر
محلية.
م��ن جهة ثانية ،اقتحمت سلطات االح��ت�لال صباح
السبت منزل عائلة األسير نور الـدين أبو حاشية منفذ
عملية الطعن في «تل أبيب» ،وسلمتهم إخطارا ً بهدم البيت

تركيا  ...حرق �أوراق ( ...تتمة �ص)9

وق��ال العبادي خ�لال مؤتمر صحافي في بغداد إنه
«خ�لال وجودنا في نيويورك أجرينا  30لقاء مع قادة
وزعماء ومسؤولين دوليين تركزت على تحصيل الدعم
من هذه الدول للعراق بحربه ضد داعش» ،مشيرا ً إلى أن
«الدعم الدولي مهم جدا ً ونريد زيادته».
وأك��د أن «أي إسناد أو دع��م من أي ط��رف سنأخذ به
ألن العراق هو الدولة الوحيدة على األرض التي تحارب
داعش وعلى العالم مساعدته» ،متوقعا ً أن «نرى على
األرض العراقية في القريب العاجل أثرا ً لما قمنا به من
لقاءات مع بعض القادة والزعماء».
وكان اتحاد القوى الوطنية أعلن ،الخميس الماضي،
«تحفظه الشديد» على التحالف الرباعي ال��ذي يضم
روسيا وإيران والعراق وسورية ،وفيما بيّن أن التحالف
يضم أط��راف�ا ً «غير صديقة» لمحافظات يمثلها اتحاد
القوى و»يحظر» وجودها فيها ،طالب الحكومة بإعادة
النظر بالموضوع وتقديم توضيحات تفصيلية للشركاء
السياسيين.
في سياق متصل ،أكد العبادي عدم وج��ود أي مانع
من تزويد التحالف الرباعي للعراق بالسالح لمحاربة
«داعش» ،مشيرا ً إلى أنه ال تحفظات على توجيه روسيا
ضربات جوية ضد «داع���ش» بالعراق بشرط موافقة
الحكومة.
وق��ال رئيس ال��وزراء العراقي إن «العراق ليس لديه
مانع من تزويده بالسالح من قبل التحالف الرباعي،
وأي معونات لمحاربة داع��ش سنأخذها» .وأض��اف أن
«التحالف الرباعي هو تحالف أمني واستخباري» ،مشيرا ً
إلى «وجود تحفظات لدى الواليات المتحدة األميركية على

التحالف الرباعي».
وكشف مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو خالل
أيلول الماضي عن اتفاق بين روسيا وسورية والعراق
وإي��ران إلنشاء مركز معلوماتي في بغداد يضم ممثلي
هيئات أركان جيوش الدول األربع.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت
سابق أن موسكو ستدرس توجيه ضربات جوية لتنظيم
«داعش» في األراضي العراقية إذا طلبت بغداد ذلك.
ميدانياً ،أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة
األنبار علي داود ،عن تدمير  14موقعا ً وتجمعا ً لتنظيم
«داعش» بضربات جوية شرق وشمال الرمادي.
وق��ال داود إن «الطيران الحربي للتحالف الدولي
والعراقي تمكن من قصف وتدمير  14موقعا ً وتجمعا ً
لتنظيم داعش في منطقة البوعيثة وقرب تل مشهيدة شرق
الرمادي ،وفي منطقة البوفراج شمال المدينة».
وأضاف« :القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من
عناصر التنظيم والحاق خسائر مادية وبشرية» ،الفتا ً إلى
أن «القوات األمنية استطاعت تفكيك  50عبوة ناسفة في
منطقة البوعيثة».
وفي األنبار ،أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية
تدمير منصة إطالق صواريخ واالستيالء على صهريج
محمل بوقود معد للتهريب غرب األنبار ،فيما لفتت الشرطة
االتحادية إلى تدمير عجلة وحجز عتاد شرق الرمادي.
وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء علي إبراهيم
دبعون إن «مدفعية الفرقة السابعة بالجيش تمكنت من
تدمير منصة إطالق صواريخ في قرية مسجاف التابعة
لناحية البغدادي».

في أوروبا ومقره ألمانيا في  4كانون الثاني  2013بوضع منظومة صواريخ
باتريوت في قاعدة إنجرليك التركية مع مشاركة هولندية وبعدها ألمانيا في
 8كانون الثاني  2014استعدادا ً لمنطقة عازلة تحت حماية أطلسية للجماعات
اإلرهابية في الشمال السوري ،بذريعة مطالب ومخاوف تركية من تردي
األوضاع في سورية وتداعيات أمنية على تركيا .فقدمت أساطيل أميركية إلى
شرق المتوسط في أيلول  2013تحت ذريعة ملف الكيماوي السوري والذي
اعتمدت تركيا في حلمها العثماني األردوغاني عليها ،وع ّولت في مخيلتها على
تحقيق منطقة آمنة في سورية ،لكن األساطيل رحلت وسقطت فكرة الحرب على
سورية ولم يرحل معها اإللحاح العثماني .وبعد انعقاد التفاهم النووي مع
إيران ورهان األميركيين على نفاد الوقود الروسي الذي راهن على نفاد الوقت
يستدع قرار سحب الباتريوت األطلسي من
األميركي من العراق وأفغانستان لم
ِ
تركيا التي خسر فيها اردوغان ورقته البرلمانية في  7حزيران المنصرم بعد
أن كان راهن على ربحها بقوة المنطقة العازلة والحرب على األكراد التي دفعت
فيها تركيا عبثا ً الناتو إلى دخولها بعد جريمة «س��ورج» والدعوة الجتماع
طارئ للناتو في  2015 /7/ 29في بروكسل والمشاركة التركية في تحالف
واشنطن الدولي التي ال ُتع ّد من الناحية االستراتيجية ذات جدوى على مجريات
الحرب على «داعش» ،الن مسلحي تركيا يملكون الخبرة الكبيرة في مواجهة
هذه الهجمات .فالحسابات األميركية واأللمانية قبلها في التورط بالحرب
مع سورية على خلفية تراجع شعبية الغرب والناتو تركيا ً لم تمنع تموضع
الخالف في وجهات النظر التركية مع الناتو وأوروبا في مواضيع كثيرة.
لكن الرفض األميركي ـ األوروبي لحرب على سورية كان أقوى من إصرار
أردوغان الخاطئ ليكون قرار سحب منظومة الباتريوت األميركية نهاية شهر
تشرين األول الحالي والقرار األلماني بسحب المنظومة الصاروخية في نهاية
كانون الثاني العام  2016عالمة على تغيير في سياسة حلف الناتو والواليات
المتحدة األميركية في تعامالتها مع العبين أساسيين في المنطقة تخفي تحت
طياتها كالما ً أكبر مما ص ّرحت به ،فهي رسالة ألردوغ��ان عشية االنتخابات
المقبلة بأن مستوى التهديد المفترض لتركيا منخفض ،وأن تركيا ليست تحت
الحماية األطلسية التي تتجه نحو اعتبار تنظيم «داع��ش» تهديدا ً أكبر في
المنطقة وهو ما يقع في الرسالة الغربية إلى أردوغان بحبرها السريّ بين سطور
المتغيرات التي تشهدها المنطقة مؤخرا ً من دخول عسكري روسي إلى سورية
لمحاربة التنظيمات اإلرهابية والحديث األميركي عن خطوط حمر استنفرت
لها آراء دولية وإقليمية تتجه إلى «طالق» ألولويات غربية في اإلقليم العربي
واختالف حول التصنيف ومآله نحو تركيا والسعودية والكيان «اإلسرائيلي»
الذي بدأ يفقد وعيه مع انحراف البوصلة األميركية والغربية نحو تنظيم
«داعش» بدال ً من الدولة السورية إلى تبدل واضح في األولويات نحو الخطر
اإلرهابي بدال ً من األمن القومي التركي والسعودي مما يزيد افتراق وجهات نظر
تسحب معها أوراق ثقيلة من سياسة أردوغان وباقي حلفاء اإلقليم ،خصوصا ً
بعد اتفاق إيران مع السداسية الدولية في  14تموز الماضي وفتح أوراق جديدة
لتموضع العبين سيغيرون خريطة التحالفات وتوازنات القوى.
ٍ
تعاف موضعي للعالقات الدولية
سحب الباتريوت من تركيا يؤشر إلى
مع إيران وروسيا الحليفين القويين للدولة السورية .وهي خطوات مدروسة
أوروبيا ً وأميركيا ً إلعادة توزيع أوراق الساحة اإلقليمية الخالية من الورقة
التركية ـ السعودية التي كانت تعتمد على ثقة غربية ـ عربية أحرقتها السياسية
العثمانية الفاشلة والمتعنتة ،فهل وصلت الرسالة إلى أردوغان والسعودية،
«ليحيى من حيى على بيّنة»؟

فاديا مطر

�أ�سباب الحرب ( ...تتمة �ص)9
خطوات من أجل تقليل النفوذ الروسي في أوروبا وآسيا الوسطى عبر تشجيع
بناء أنابيب نفط غاز جديدة تمت ّد من بحر قزوين عبر جورجيا وتركيا إلى
أوروبا ،باقتراح بناء خط أنابيب غاز نابوكو المخصص لنقل الغاز الطبيعي.
فغاز نابوكو أغلق ،وضاعت فرصة الغاز السوري وثبت مشروعي السيل
الشمالي والجنوبي الروسي ،وما يُضاف إليهما من استثمارات في شرق
المتوسط كأولوية على حساب األميركيين والغرب .وقد اعتبر هذان المشروعان
وسام االستحقاق التاريخي على صدر فالديمير بوتين من أجل عودة روسيا
إلى المسرح العالمي من خالل إحكام السيطرة على االقتصاد األوروبي الذي
سيعتمد لعقود على الغاز.
يؤكد المراقبون أن واشنطن التي حاولت جاهدة السيطرة على منابع الغاز
وتحجيم الدور الروسي وإبعاده عن المتوسط ،تعلم خريطة الغاز في المنطقة
وتدرك تماما ً أن الحصول على الغاز في المتوسط مفتاحه سالم في المنطقة.
هذا السالم وفق الشرعية الدولية سيكون بداية نهاية «إسرائيل» .فمن هنا
قررت واشنطن تقسيم الشرق األوسط وشنت حربها على سورية التي ستكون
عقدة االقتصاد العالمي المقبل ،فحاولت واشنطن وحلفاؤها تكرار النموذج
التونسي والمصري والليبي في سورية من خالل تسليم الحكم لإلخوان ولكنهم
فشلوا في إسقاط الحكومة السورية ،فاستخدموا الجماعات اإلرهابية المتمثلة
بـ»القاعدة» و»داعش» وغيرهما .انتشر اإلرهاب الذي هو صنيعة المخابرات
األميركية ،وفق تأكيد وزيرة الخارجية األميركية األسبق هيالري كلنتون ،في
كل من سورية وفي منطقة الشرق االوسط وانعكست النتائج سلبا ً على الحلف
المعادي لسورية من خالل العمليات اإلرهابية التي شهدتها بعض الدول
األوروبية في اآلونة األخيرة وازدياد أعداد الالجئين السوريين.
فمع انتشار اإلرهاب وازدياد توسعه وفشل استراتيجية أوباما بمحاربة
داعش طرحت روسيا مشروع قرار أممي يعزز القتال ضد الجماعات اإلرهابية
بسورية بموافقة الحكومة السورية ،ودخلت المقاتالت الروسية الحرب وبدأت
غاراتها بسورية في  30أيلول من العام الحالي ضد تنظيم داعش بعد اتفاق
استخباري بين موسكو وطهران وبغداد ودمشق .هو تحالف رباعي جديد
اعتبره مراقبون أنه محور جديد ومدخل لتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة
أمام الفراغ السياسي والعسكري األميركي في منطقة الشرق االوسط ،وهذا ما
أكده خبير االستخبارات العراقي جاسم محمد.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1كات قصصي روسي راحل
2 .2من أشهر روايات الكاتب المذكر في  1أفقي
3 .3من الحشرات ،لمس ،دفع شديداً ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
4 .4مرفأ فرنسي ،الفرح
5 .5ما رز في الحائط من خشب وس��واه ،عاصمة كوريا
الجنوبية ،جحيم
6 .6نوتة موسيقية ،أليفا ً
7 .7حيوان خرافي ال وجود له ،من األشجار
8 .8ضمير متصل ،سنور ،ألد
9 .9تخفيان األمر ،أعطى مثل من أخذ
1010مدينة فرنسية ،أرشد ،نعم (باألجنبية)
1111وبّخناه ،مرفأ في البرازيل
1212نجيء ،تعلم ،فتل الحبل

1 .1مصيف سوري ،أصبح طري الملمس
2 .2من األحجار الكريمة ،مدينة إيطالية
3 .3ضعف ،هدمت ،سرقت
4 .4أرقدي ،يطلح الزرع ،غير مطبوخ
5 .5مدينة أميركية ،يخبرا القصة
6 .6للندبة ،غاز نادر يستعمل لإلنارة ،هدم البناء
7 .7إلرجاع الشيء ،حب ،ضمير منفصل
8 .8دولة أفريقيةّ ،
لطخ بالعار
9 .9تحصل على ،خلطا التراب بالماء
1010أنت (باألجنبية) ،مالئماً ،قطع
1111يضيئا ،منازل
1212من أشهر روايات الكاتب المذكور في  1أفقي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،418532687 ،759684312
،821369475 ،236971854
،594728163 ،673415289
،347196528 ،962853741
185247936

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ملتون فريدمان ) عمان،
تناقش  ) 3را ،دان ،طلب ) 4
اسبانيا ،اي  ) 5ايلول ،اامره ) 6
لو ،راس��ل ،سبات  ) 7نمس ،لب،

اح ،ير  ) 8راس الزور  ) 9مرقوق،
بيادره  ) 10اس ،ايران ،نبن 11
) نبال ،انهيار  ) 12تأيده ،ان،
بد .
عموديا:
 ) 1معرة النعمان  ) 2لما،

يوم ،رسبت  ) 3تا ،ال ،سرق ،اا 4
) وندسور ،أوالي  ) 5ابل السقي 6
) فتنا ،سبأ ،رآه  ) 7رن ،نال ،لبان
 ) 8يأتيا ،أزينها  ) 9دق ،إمسحوا،
ين  ) 10مشط ،رب ،ردن��ا ) 11
الهاي ،ربرب  ) 12نربي ،تراهن.

 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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The Walk
فيلم تشويق بطولة جوزف
غ � � ��وردن ل �ي �ف �ي��ت م���ن اخ� ��راج
روبرت زيميكس .مدة العرض
 123دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Black Mass
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة جوني
ديب من إخ��راج سكوت كوبر.
م� ��دة ال� �ع���رض  122دق �ي �ق��ة.
(  ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
فوكس ،غاالكسي).

Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخراج
كريس إيفانز  .مدة العرض 89
دقيقة( .سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).
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Hotel Transylvania 2
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة آدم
س��ان��دل��ر م ��ن إخ � ��راج جيندي
ت��ارت��اك��وس �ك��ي .م ��دة العرض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ ��راج ل�ي��ال راج �ح��ة .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس ساليناس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).

