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تتمات  /ت�سلية
ال�صين ت�ؤكد دعمها ( ...تتمة �ص)9
أن تبذل كل الجهود من أجل دعم عملية تشارك فيها جميع
الجهات المعنية في تسوية األزمة في سورية.
وق��ال��ت إن جميع الالعبين ف��ي ه��ذه األزم���ة وعملية
االنتقال السياسي يجب أن يشاركوا في المفاوضات وإن
نتائج االنتقال ستحدد من خالل جهود مشتركة للمجتمع
الدولي وللسوريين في المقام األول.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ أن روسيا قادرة على لعب
دور بناء في مكافحة خطر «داعش» اإلرهابي إلى جانب
المجتمع الدولي ،محذرا ً من أن دعم األس��د ي��ؤدي إلى
إطالة الحرب.
وقال ستولتنبرغ في كلمة ألقاها في اجتماع للجمعية
البرلمانية لحلف شمال األطلسي في مدينة ستافانغر
النرويجية أمس إن «روسيا من الممكن أن تلعب دورا ً بناء
في مكافحة «داعش» ،إال أن دعم األسد غير بناء ،إن ذلك
يؤدي فقط إلى إطالة الحرب».
وأوضح أن الحلف ال يرى أي بديل من حل النزاع في
سورية سياسياً ،قائالً« :التوصل إلى ح ّل سياسي لوقف
الحرب والقتال في سورية قد يبدو غير واقعي .ومن جهة
أخرى ال يوجد بديل آخر .ويجب إيجاد حل سياسي من
خالل المفاوضات عاجالً أم آجالً .ولذلك ندعم جميع جهود
األمم المتحدة في البحث عن هذا الحل السياسي».
وقال ستولتنبرغ إن «الناتو» ال ينوي التدخل بالوضع
في سورية ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن عددا ًَ من الدول
األعضاء والشريكة تلعب دورا ً محوريا ً في التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة .وأض��اف أن التحالف
يستفيد كثيرا ً من قدرات وخبرات قوات الناتو.
وأعاد إلى األذهان أن واشنطن أعلنت سابقا ً استعدادها
للتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول في البحث
عن سبل للتسوية السياسية في سورية .وأع��رب عن
قناعاته بأن قدرات «الناتو» تضع أساسا ً للعالقات البناءة
مع روسيا ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن ذلك ال يعني أن
الحلف سيسمح لروسيا بأن تتصرف بحرية كاملة.
وأضاف األمين العام أن «الناتو» سيدرس انعكاسات
األزم��ة الحالية في العالقات مع روسيا مع اقتراب قمة

لكن البيان الجديد لالتحاد األوروبي جاء بموقف معتدل
نسبيا ً بشأن مصير الرئيس السوري بشار األسد ،باعتبار
أنه يجب أن «يرحل عاجالً أم آجالً» ،من دون أن يطالب
الوزراء برحيله فورا ًَ أو من دون تحديد المرحلة التي يجب
أن يرحل فيها.
لكن ال��وزراء اعتبروا أن «نظام األسد ال يمكن أن يمثل
شريكا ً في الحرب ضد داع��ش وذل��ك بسبب سياساته
وأفعاله».
وف��ي السياق ،ج��دّد أليكسي ميشكوف نائب وزي��ر
الخارجية الروسي تأكيد أن سالح الجو الروسي يستهدف
في سورية فقط مواقع تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية
أخرى وليس على قوات تابعة للمعارضة المعتدلة.
وقال تعليقا ً على بيان المجلس األوروبي «إنني قرأت
تصريحاتهم ،لكن الجميع يدركون من فترة طويلة أن
روسيا تستهدف التنظيمات اإلرهابية ،وداع��ش وليس
المعارضة».
وك��ان��ت مسؤولة السياسة الخارجية ف��ي االتحاد
األوروب��ي فيديريكا موغيريني قد دعت قبل بدء اجتماع
وزراء خارجية االتحاد األوروب��ي إلى تنسيق خطوات
بروكسيل وواشنطن وموسكو في سورية ،وإلى أن يكون
دور روسيا السياسي في سورة أكبر ،محذرة من تفاقم
الوضع هناك سياسيا ً وعسكرياً.
وتابعت موغيريني أن أفعال روسيا في سورية ال يمكن
اعتبارها إيجابية أو سلبية بشكل واضح ،مشيرة إلى أن
تدخل روسيا «يغير الوضع ويحمل عناصر تثير القلق،
بخاصة خرقها ألجواء تركيا».
وأك��دت أن خطوات األط��راف المعنية يجب أن تكون
موجهة ضد «داعش» وغيره من التنظيمات التي تعتبرها
األم��م المتحدة إرهابية قائلة «ل��دى ال��والي��ات المتحدة
وروسيا واالتحاد األوروبي جميعا ً موقف مشترك يتمثل
في ال��ق��رارات المتخذة في إط��ار األم��م المتحدة .ويجب
أن تكون الخطوات منسقة ،وإال فإن ذلك سيكون خطرا ً
ليس فقط من وجهة النظر السياسية ،بل ووجهة النظر
العسكرية أيضاً».
وأشارت المسؤولة األوروبية إلى أن بروكسيل يجب

الحلف التي ستنعقد في وارس��و ،مؤكدا ً أن عزل روسيا
مضر باالستقرار والسالم في العالم ،قائالً« :روسيا هي
أكبر جيراننا وعضو مجلس األمن الدولي .وكل مرة عندما
نحاول إيجاد حل لقضية السالح الكمياوي في سورية
ونبحث االتفاق النووي مع إيران ،وعندما نبحث عن حل
سياسي للحرب في سورية أو حل لغيرها من المسائل،
تشارك روسيا في ذلك بشكل أو بآخر .ولذلك فإن فكرة
عزل روسيا ليست جيدة بالنسبة لنا وكذلك لالستقرار
والسالم في العالم».
وفي شأن متصل ،أكد رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود
أوغلو ،إن أنقرة ستجري محادثات مع روسيا وإيران من
أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية ،مشيرا ً إلى
أن ب�لاده لن تتبنى موقفا ً سياسيا ً يضفي شرعية على
الحكومة السورية.
وأشار داود أوغلو إلى أن الضربات الجوية الروسية في
إدلب وحلب ستتسبب في تدفق جديد لالجئين السوريين
إلى تركيا ،مؤكدا ً أن بالده لها الحق في الدفاع عن نفسها،
وأنها لن تتردد في ذلك.
وأعلن مبعوث األمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس
عزمه التوجه إلى موسكو للبحث في مستجدات الساحة
السورية بعد بدء العمليات الجوية الروسية ،الفتا ً إلى
أن الغارات الروسية في سورية تتم على أساس القرار
الخاص باألمم المتحدة وقال« :التدخل العسكري الروسي
في سورية جلب لنا آليات جديدة وتطورات في الوضع
وبالتالي الحسابات ستصعب وأنا في طريقي لموسكو
لهذا السبب».
وأضاف« :التدخل العسكري في سورية تم على أساس
القرار الخاص باألمم المتحدة ال��ذي تم تبنيه بموجب
الفصل السابع بما فيه القرار  ،»2170الفتا ً إلى أن «أي
عمل عسكري يجب أن ينسجم مع هذه القرارات» .وتابع:
«نأمل وندفع ألن نتجنب التصعيد العسكري حتى ال يؤدي
إلى نتائج خطيرة خاصة بين روسيا والواليات المتحدة
وأيضا ً دول الجوار».
وأع���رب دي ميستورا ع��ن أس��ف��ه ل��رف��ض «االئ��ت�لاف
المعارض» المشاركة في مجموعات العمل للتسوية

عزل قائد عمليات ( ...تتمة �ص)9
المحالوي بدال ًمن الركن قاسم المحمدي الذي عزله التحالف
الدولي ،بحسب ما أوردت مواقع إعالمية عراقية.
وبحسب معلومات أوردتها المصادر الصحافية ،فإن
عملية العزل جاءت بعد أن طلب التحالف قبل  3أيام من
قائد عمليات األنبار القيام بعملية نوعية الستعادة منطقة
باتجاه الرمادي ،لكن اللواء رفض تنفيذ المهمة من دون
غطاء جوي للتحالف لتجنب وقوع خسائر مادية وبشرية
كبيرة بصفوف قوات الجيش ،وتم عزله إثر ذلك.
وشغل المحالوي مناصب معاون قائد عمليات الجزيرة

ا�ست�شهاد فل�سطينيين( ...تتمة �ص)9
م��ن جهة ثانية ،أعلنت وسائل
إعالم العدو وقوع ثالث إصابات في
عملية طعن جديدة في شارع لخيش
في كريات غات في األراضي المحتلة
عام .48
ي��أت��ي ذل���ك غ����داة ط��ع��ن أرب��ع��ة
مستوطنين بينهم جنديان على يد
شاب فلسطيني من بلدة أم الفحم ،في
محطة حافالت قرب بلدة الخضيرة
ش��م��ال فلسطين المحتلة ،ووس��ط
دعوات فلسطينية إلى مسيرة غضب
اليوم الثالثاء ضد االحتالل.
وقالت شرطة االحتالل إن «الشاب
صدم محطة للحافالت بسيارته ثم
ترجل منها ،وأقدم على تنفيذ عملية
الطعن ،مضيفة إن «أحد المصابين

على خلفية الضربات الجوية الروسية ،لكن المبعوث
قال إنه يحترم موقفه ،مذكرا ً أن مسألة الحوار السوري
هي أساسية ولكن حلّها غير ممكن من دون دعم إقليمي
ودولي.
ميدانياً ،سيطر الجيش ال��س��وري أم��س على قرية
كفرنبودة في ري��ف حماة بشكل كامل ،في حين رمت
الطائرات المروحية السورية مناشير على خان شيخون
جنوب إدلب تدعو فيها المسلحين إلى تسليم أنفسهم.
من جهة ثانية ،استعاد الجيش السوري السيطرة على
المنطقة الحرة وسجن األح��داث ومعمل االسمنت وبلدة
كفر طونة في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة
مع «داعش» ،في حين استهدف الطيران الحربي الروسي
مواقع لـ«جبهة النصرة» في بيانون وعندان وحيان
وحريتان.
وك��ان��ت ال��غ��ارات ال��روس��ي��ة ت��واص��ل��ت على مواقع
المجموعات اإلرهابية وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية
أن طائراتها دمرت معسكر تدريب و 25موقعا ً محصنا ً
ل��ـ«داع��ش» ونقطة إسناد لإلرهابيين قرب بلدة سلمى
بمحافظة الالذقية ،و 7مراكز قيادة ،و 6معسكرات لتدريب
اإلرهابيين ،و 6مخازن للذخيرة ،وقافلة سيارات في
محافظة حماة ،و 3مخابئ في محافظة الالذقية ومجموعة
متنقلة تستخدم مدافع الهاون قرب تل سكيك في محافظة
حماة من بين  63موقعا ً لإلرهابيين استهدفتها خالل
الساعات األربع والعشرين الماضية.
وأوضحت ال���وزارة أن ال��غ��ارات دم��رت معاقل جيش
الفتح في التمانعة وخان شيخون ومعرة النعمان في
ريف إدلب الجنوبي ،بهدف تأمين تقدم الجيش السوري.
كذلك قصفت الطائرات مناطق كنسبة والحماميات في
ريف الالذقية الشمالي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة الروسية إلى أن إرهابيين
يحاولون في األيام األخيرة نقل الذخيرة واألسلحة والوقود
إلى خطوط المواجهة مع القوات السورية من محافظة
الرقة ،مضيفا ً أن الطيران الحربي الروسي قد دمر جزءا ً
كبيرا ً من احتياطات اإلرهابيين من األسلحة والذخيرة
والوقود.

مطالبات حقوقية( ...تتمة �ص)9

والبادية غرب األنبار ،وقائد شرطة محافظة األنبار ،وتسلم
مناصب عسكرية أخرى في الجيش العراقي.
إلى ذلك ،قال مصدر في هيئة الحشد الشعبي في محافظة
ك��رك��وك ،إنهم ب��اش��روا بتسليح ق��وات من أبناء عشيرة
الحويجة جنوب غربي المحافظة تمهيدا ً لعملية تحريرها
من يد داعش ،مبينا ً أن هذه القوات ستمسك الملف األمني
في القضاء بعد دحر عناصر التنظيم.
وأكد المصدر أن عملية تحرير الحويجة هي مسألة وقت،
ستنطلق بعد االنتهاء من عملية تحرير قضاء بيجي شمال
تكريت.
وفي سياق آخر ،أفادت الوكالة الوطنية العراقية لألنباء
باحتجاز تنظيم «داعش»  90مدنيا ً في مناطق الزهر والسكر
والصديق والمصارف والمثنى في الموصل وتم اقتيادهم
إلى جهة غير معلومة ،بعد اتهامهم بالتعاون مع القوات
األمنية واإلبالغ عن تحركات التنظيم.
وشن عناصر تنظيم «داع��ش» ثاني هجوم بعد مرور
 24ساعة مستهدفين ناحية الكوير جنوب شرقي الموصل
بحسب مصدر في وزارة البيشمركة.
وكان عناصر التنظيم استهدفوا أمس األحد ناحية الكوير
جنوب شرقي الموصل ،مستخدمين أسلحة متطورة في
الهجوم ،لكن قوات البيشمركة تصدت للهجوم وقتلت ما ال
يق ّل عن  30من عناصر داعش خالل المواجهات.

جراحه خطرة».
وتتواصل لألسبوع الثاني على
التوالي موجة الغضب الشعبي في
فلسطين ،وق��د قمع االح��ت�لال طلبة
ال��ج��ام��ع��ات ف��ي نابلس وطولكرم
وال��ق��دس ب��ال��رص��اص ال��ح��ي ،ب��دءا ً
م��ن ال��ت��ظ��اه��رات السلمية ،وم���رورا ً
برشق دوري��ات االحتالل بالحجارة،
وال��ت��ص��دي للمستوطنين ،وص��وال ً
إلى ضرب السكاكين ،خرج الشعب
الفلسطيني يقول كلمته.
يحتار المراقبون ف��ي وص��ف ما
يجري ،أهي انتفاضة ثالثة ،أم ثورة
مسلحة ،أم غضب شعبي ...ومهما
كانت التسمية التي ستسقر عليها
إال أنها قلبت طاولة المفاوضات،

مو�سكو والريا�ض( ...تتمة �ص)9

وأعادت البوصلة إلى القدس وأربكت
االح���ت�ل�ال ،وأس���ع���دت الوطنيين
واألصدقاء.
ولكن أكثر ما يقلق العدو انضمام
الجليل والمثلث والنقب إلى دائرة
انتفاضة الغضب ،وه��و أم��ر يعيد
فلسطين كلها إل��ى م��ي��زان الذهب،
ويجعل ما خطط له االحتالل طوال
سبعين سنة مجرد كابوس ضدها.
في سياق آخر ،شنت قوات العدو
فجر أم��س ،حملة اعتقاالت في بلدة
عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية،
أسفرت عن اعتقال  14فلسطينياً،
ونقلت وكالة «وفا» عن شهود عيان
قولهم إن قوة عسكرية كبيرة داهمت
عشرات المنازل واعتقلت  14شخصاً.

أسفها ج��راء تشكيل ال���دورة ال��ـ 30
للمجلس في بعض محاورها صدمة
ل��ح��رك��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان العربية
وانتكاسة في تعاطي مجلس حقوق
اإلنسان مع االنتهاكات الجسيمة في
المنطقة العربية.
ورأتالمنظماتالعربيةأن«الموقف
من العدوان السعودي ضد الشعب
اليمني ش ّكل عالمة فارقة في تعاطي
المجلس مع الدعوة الى ايفاد لجنة
تحقيق دولية للتحقيق باالنتهاكات
كافة وبدال ً من الموافقة على المشروع
الهولندي فقد تمت مكافأة المملكة
ال��س��ع��ودي��ة على ع��دوان��ه��ا بتمرير
المشروع السعودي المرفوض من
الحركة الحقوقية اليمنية والعالمية».
واع��ت��ب��رت أن «ت��ع��ي��ي��ن السفير
السعودي رئيسا ً للجنة الخبراء في
المجلس ش ّكل صدمة لكل المدافعين
عن حقوق اإلنسان ،إذ كيف يعقل أن
الدولة التي تطبق نظام الكفالة نظام
الرق الحديث وحفالت اإلع��دام ومنع

المرأة من قيادة السيارة وممارسة
الجلدللناشطينوتعذيبهم ُتك ّرمبموقع
مهم في مجلس حقوق اإلنسان ،بينما
المطلوب تجميد عضويتها ومساءلتها
واعتبارها رائ��دة االنتهاكات لحقوق
اإلنسان ليس في المنطقة العربية بل
في العالم».
قالت مصادر طبية يمنية إنّ 30
شخصا ً استشهدوا وأصيب أكثر من
 50آخرين بقصف سعودي استهدف
السجن المركزي بمدينة البيضاء
وسط اليمن.
وأوضح مصدر مسؤول في السجن
ال��م��رك��زي أنّ ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي
استهدف عنابر السجناء والبوابة،
في حين تم نقل الجرحى إلى عدد من
مستشفيات مدينة البيضاء .كما لقي
 4أشخاص مصرعهم في غارات على
سوق حيدان بمحافظة صعدة.
وف���ي محافظة م����أرب ،استخدم
الطيران السعودي قنابل عنقودية في
خمس عشرة غارة على منطقة حباب

وس��وق ص��رواح والمخدرة بمنطقة
الجدعان.
في المقابل ،أعلنت مصادر يمنية أنّ
قوات الجيش واللجان الثورية دمرت
مدرعتين سعوديتين ،ما أدى الى مقتل
من بداخلهما خالل قصف لموقع نشما
بظهران عسير.
وقصفت المدفعية اليمنية مركز
ملطة والمنفذ ال��س��ع��ودي ف��ي علب
بعسير ،فيما قتل وأصيب ع��دد من
الجنود السعوديين في قصف مدفعي
يمني استهدف موقع كرس جوبح في
جيزان.
وكانت القوات المشتركة قد نفذت
قصفا ً صاروخيا ً استهدف تجمعات
لجنود سعوديين في الربوعة أعقبها
اس��ت��ه��داف دق��ي��ق لمواقع عسكرية
في تباب ومعسكر المحضار وموقع
المعاين ف��ي إم����ارة عسير جنوب
المملكة .كذلك دمرت القوات اليمنية
آليتين عسكريتين بموقع المعزاب في
جيزان ودمرت جرافة قرب قرية قمر.

�إخالء �سبيل عالء وجمال مبارك
في ق�ضية الق�صور الرئا�سية
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخالء سبيل نجلي
الرئيس المصري المعزول حسني مبارك في القضية
المعروفة إعالميا ً بـ«القصور الرئاسية».
وذكرت وسائل إعالم مصرية أن محكمة الجنايات في
القاهرة قبلت طلب «استشكال» عالء وجمال مبارك على
انقضاء مدة عقوبتهما وإخالء سبيلهما في قضية القصور
الرئاسية.
وكانت مصادر صحافية مصرية تحدثت عن أهمية
الجلسة بوصفها حاسمة في معرفة مصير نجلي الرئيس
مبارك ،وذلك بعد تقدمهما بـ«استشكال» على انقضاء مدة
عقوبتيهما ،وطلب إخالء سبيليهما في قضية «القصور
الرئاسية».

يذكر أن محكمة الجنايات قد دانت مبارك في القضية،
وحكمت عليه بالسجن المشدد ثالث سنوات ،وعاقبت
نجليه بالسجن المشدد لـ 3سنوات لكل منهما ،وألزمتهم
جميعا ً بر ّد مبلغ  21مليونا ً و 197ألف جنيه ،وتغريمهم
مبلغا قدره  125مليونا ً و 779ألف جنيه.
وتتهم النيابة العامة مبارك ونجليه باالستيالء على
أموال الدولة في الفترة الممتدة بين عامي  2002و،2011
وبالتزوير في وثائق رسمية وص��رف أم��وال من موازنة
الدولة بغير حق ،وكشفت تحقيقات الرقابة اإلداري��ة أن
مبارك ونجليه ،كانوا يحصلون على مبلغ  50مليون
جنيه (أكثر من  6.5مليون دوالر) بشكل سنوي من موازنة
الدولة ،تحت بند صيانة قصور الرئاسة.

فصعود روسيا واستعادتها مكانتها العالمية بلور خرائط جديدة
للتحالفات اإلقليمية ،فها هي الرياض التي أعربت عن قلقها من العمليات
العسكرية الروسية يسارع مسؤولوها الى موسكو ،للتأكيد على دعم
محاربة اإلرهاب بدعم العملية العسكرية الروسية ،فبعد اللقاء الذي جمع
بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير الدفاع السعودي االمير محمد
بن سلمان في  11تشرين االول في روسيا أكد الطرفان على التطابق التام
لألهداف التي تسعى موسكو والرياض لتحقيقها في سورية ،وفي مقدمتها
ضرورة منع انتصار الخالفة اإلرهابية في األراضي السورية .وهذا ما أكده
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في  11تشرين االول مؤكدا ً على
موجه فقط ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة
أن عمل العسكريين الروس
ّ
وغيرهما من المجموعات اإلرهابية.
وبعد المحادثات التي جمعت كالً من الرئيس الروسي ووزي��ر الدفاع
السعودي والتي وصفها المحللون بأنها في غاية األهمية سياسيا ً نظرا ً
للظروف التي تم ّر بها منطقة الشرق األوسط وسورية بالذات .فالمبادرة
االستراتيجية الروسية الخاطفة وم��ع نتائجها الميدانية التي بدأت
بالظهور منذ األيام األولى للقصف الجوي الروسي ففرضت على المعسكر
اآلخر االعتراف بفشله واحترام موازين القوى الجديدة وتسوية القضايا
بناء على هذه األوضاع التي تشهدها منطقة الشرق االوسط.
ويبقى السؤال هل زيارة المسؤولين السعوديين إلى موسكو هي بداية
لتقدم الرياض التي بالغت بالرهان على أنها ال تزال قوة عظمى ومقررة
في المنطقة؟ هل تبادر الرياض وتتقدم نحو مفاوضات حل أزمات منطقة
الشرق األوسط وبالذات األزمة السورية وبخاصة بعد تأكيد الباحث في
معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية علي يوري زينين أن المحادثات
بيـن مـوسكـو والـريـاض ستلـعب من دون أدنى شك دورا ً فاعالً في حل
أزم��ات منطقـة الشـرق األوسـط ،وبالـذات األزمـة السوريـة فـي الـوقـت
الحـالـي.

ناديا شحادة

«رو�سيا الم�شرقية»( ...تتمة �ص)9
التحالف .مما استدعى اعترافا ً من الخبراء العسكريين االميركيين
بتفوق صواريخ «كاليبر» الروسية على صواريخ «توماهوك» األميركية
التي وصلت إلى حد وصفها «بالخردة».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد تحدثت في عددها الصادر
في  9تشرين األول الحالي بأن «أميركا وبريطانيا كان باستطاعتهما
توجيه ضربات من هذه المسافة البعيدة ،لكن روسيا أظهرت قوتها
القتالية وهذه حقيقة مقلقة لواشنطن» ،ومع تعزيز الوجود الروسي
والغارات المفاجئة ضد أهداف تنظيم «داعش» ،والتي أصبحت مفاجأة
غير متوقعة للبيت األبيض ،وهو ما دفع الواليات المتحدة إلى تسريع
االتصاالت األميركية ـ الروسية حول الغارات في سورية ،فقد أكدت
وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم في بلورة اتفاق محتمل بينها وبين
البنتاغون بشأن ضمان سالمة الطلعات التي تنفذها قوات سالح الجو
الروسية واألميركية في سورية ،فهي حتمية « ُمكره أخاك ال بطل» بعد
اتصال أج��راه الطرفان في  10تشرين األول الحالي بصورة مفصلة
لبحث المقترحات الروسية واألميركية المطروحة أثناء االتصال ،مما
أسفر عن تقدم في التوافق على عقد اتفاق محتمل بين وزارت��ي دفاع
البلدين بشأن ضمانة سالمة طلعات الطائرات الحربية أثناء الغارات
على مواقع تنظيم «داعش» ،بحسب وزارة الدفاع الروسية.
فواشنطن ال تبحث التعاون لضرب «داع��ش» بل تبحث عن سالمة
طياريها من المواجهة التصادمية في األج��واء السورية مع الطيران
الروسي المتفوق ،وهي في الوقت نفسها لم تغب عن مشهد دعم اإلرهاب
ضد الدولة السورية بعد أن كانت طائرتا إف  16تابعتان لما يُسمى
«التحالف الدولي» بقيادة الواليات المتحدة وفي انتهاك فاضح للقانون
الدولي قد استهدفتا منطقة «الرضوانية» السكنية بريف حلب الشرقي
ود ّمرتا محطتي كهرباء مما أدى النقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة،
بعد انفضاح حقيقة أهداف التحالف الدولي المزعوم بقيادة أميركية
وال��ذي بدا في  19آب العام  2014على يد الضربات الروسية على
مواقع «داعش» التي بدأت في  30أيلول الفائت ،والتي فضحت زيف
ادعاء محاربة اإلرهاب أميركيا ً ودولياً ،فهذا قد أصبح ورقة مكشوفة
األه��داف والنيات التي قد تذهب الواليات المتحدة تحت ضغط تقدم
الجيش العربي السوري إلى استهداف مواقع له أو بُنى تحتية للدولة
السورية بحجة محاربة اإلرهاب واستهدافه .فأميركا التي بدأت بفقدان
أوراق شرق أوسطية ووسط آسيوية خلقت وضعا ً أضاف حالة من عدم
التوازن المنطقي في مداها القصير والبعيد ،خصوصا ً بعد منع روسيا
والصين أي خط للتدخل العسكري وإحباط محاوالت المناطق العازلة
في الشمال والجنوب السوري وضخ دماء جديدة متطورة في المنظومة
العسكرية السورية ،باإلضافة لما شكله دعم المقاومة اللبنانية بإسقاط
محاور الربط اإلرهابي ـ «اإلسرائيلي» الحدودي .والدبلوماسية الروسية
ُتحاور الواليات المتحدة على ضفة وتحارب أذرعها اإلرهابية على الضفة
األخرى .وهي استراتيجية «المراحل المتتابعة» والتي نواتها القضاء
على اإلره��اب الذي أفرزته التدخالت واالحتالالت الغربية والرجعية
العربية والدعم المتكامل للعدو «اإلسرائيلي» صاحب القرار والمصلحة
في كل المتغيرات األميركية الحاصلة في محيط الجيواستراتيجية
العربية ،لكن التقدم الروسي بخطى قوية نحو المتوسط يجعل الحذر
األميركي يتصاعد من مغبة الخطأ القاتل في تقدير اإليديولوجية التي
يعتمدها المعسكر المقاوم ،فهل «الحذر» يُنجي من القدر..؟ أم أن أتباع
العم «سام» سيقبلون مفردات التاريخ الجديد..؟!

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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4
5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ في تونس ،أهم أنهر سويسرا
2 .2مدينة قديمة في ليبيا ،أدعمه بالمال
3 .3ضعف ،مدينة بولونية ،جزيرة بريطانية
4 .4بلدة لبنانية ،يريدان الشيء
5 .5من القوارض (بالجمع) ،وش��اح يوضع على العنق
والكتف ،حرف أبجدي مخفف
6 .6لدغ ،شجر معمر
7 .7مرفأ بريطاني ،من أنواع الشجر
8 .8سهام ،مرفأ تركي
9 .9حاجز ،نص ّوت من االلم ،ضربنا بقبضة اليد
1010مصيف سوري ،سالم
1111جامعة أميركية شهيرة ،من أنواع الطيور
1212ضمير منفصل ،مدخل ،سحر

1 .1وثيقة أقرتها في باريس الجمعية العامة لألمم المتحدة
 1948تنص على حقوق البشر االساسية
2 .2مدينة إسبانية ،غيّر
3 .3برد شديد ،طريا ً ملمسه ،ن ّمق
4 .4دولة إسالمية ،الخبر
5 .5خاصتنا ،حانة ،مدينة سورية
6 .6منخفض بين جبلين ،وضعنا المتفجرات في األرض
7 .7مدينة بريطانية ،قرابة
8 .8مدينة إيرانية ،صحيح الجسد
9 .9بحر ،وطن ،تتردد في لعبة الطاولة ،أحد الوالدين
1010أشار باليد ،يرتالنه
1111من المخلوقات ،وشى
1212وضع شيئا ً مقابل المال ،والية أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،413765928 ،875429136
،347852619 ،926381745
،298146357 ،651973482
،764238591 ،589614273
132597864

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوب���ت���ون س��ن��ك��ل��ي��ر ) 2
بارنتس ،هبات  ) 3نتأ ،راه��ب،
سبأ  ) 4ارك��ب ،تنبهك  ) 5ل ل،
المانيا  ) 6اورل���ي ،سافالت ) 7

اي��ران ،امن  ) 8ريل ،ال��دم ،اتت 9
) االبتر ،السقم  ) 10باين ،كبلت
 ) 11يم ،ارنب ،مرمر  ) 12سبنا،
انتم.
عموديا:
 ) 1ابن االعرابي  ) 2واترلو،

يالمس  ) 3ب��راك ،راالي  ) 4تن،
بالي ،بنان  ) 5وتر ،ليرات ،را 6
) نساهم ،الركن  ) 7اسند ،ببا 8
) نهبتنا ،مال  ) 9كب ،نيفا ،لتمت
 ) 10الس بالماس ،رم  ) 11يتبه،
انتقام  ) 12اكلت ،تم ،ري.

 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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Legend
فيلم رع ��ب ب�ط��ول��ة ت ��وم ه��ارد
م��ن اخ ��راج ب��راي��ن هيلغالند .مدة
ال �ع��رض  131دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت مارا
م��ن اخ� ��راج ري��دل��ي س �ك��وت .مدة
ال �ع��رض  141دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ج��وزف
غ��وردن ليفيت من اخ��راج روبرت
زي �م �ي �ك��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 123
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما س�ي�ت��ي ،دي��ون��ز ،فوكس،
غاالكسي).
Black Mass
فيلم درام��ا بطولة جوني ديب
م��ن إخ � ��راج س �ك��وت ك��وب��ر .مدة
العرض  122دقيقة ،ABC ( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
امبير ،فوكس ،غاالكسي).
Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخ��راج
كريس إيفانز  .م��دة ال�ع��رض 89
دق�ي�ق��ة( .سينما س�ي�ت��ي،ABC ،
فوكس ،سينمال).
Hotel Transylvania 2
ف �ي �ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة آدم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن إخ� � � ��راج جيندي
ت ��ارت ��اك ��وس� �ك ��ي .م � ��دة ال��ع��رض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،اب � ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

