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وكان مقاتلو الوحدات الكردية قد حرروا منذ أيام مدينة
منغ ومطار منغ ،قاطعين بذلك إم��دادات اإلرهابيين من
مدينة أعزاز المتاخمة للحدود في تل رفعت .فيما تجري
معارك شرسة بين الجيش الحكومي السوري واإلرهابيين
على بعد كيلومترين من تل رفعت.
في غضون ذلك ،أكد المصدر القضاء على الجزء األكبر
من مجموعة مسلحين قدموا من األراض��ي التركية مع
شاحنات معبأة بالذخائر وحاولوا التسلل الى المدينة.
وأوضح المصدر أنه «تم توجيه مجموعة دعم تتألف
من نحو  300مسلح مع ذخائرإلى تل رفعت من األراضي
التركية ،فتم ضرب القوافل على قسم الطريق الواقع بين
أعزاز وتل رفعت وتدمير الجزء األكبر منها ،فيما تم ّكن جزء
آخر من الوصول إلى المدينة».
م��ن جهتها ذك��رت وك��ال��ة «س��ان��ا» أم��س أن وح��دات
من الجيش وال��دف��اع الشعبي بسطت سيطرتها على
قرية الطيبة ومزارعها ،في ناحية كويرس بريف حلب
الشرقي.
وأوضحت الوكالة أن الجيش وسع نطاق سيطرته

بريف حلب الشمالي والشرقي بعد القضاء على آخر
تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» في الطيبة.
وتابعت ،نقالً عن مصادر عسكرية ،أن وحدات الهندسة
عملت على «تمشيط قرية الطيبة وم��زارع��ه��ا لتفكيك
العبوات الناسفة واأللغام التي زرعها اإلرهابيون بهدف
إعاقة تقدم الجيش ،قبل وقوع عدد منهم قتلى وفرار من
تبقى منهم إلى المناطق المجاورة».
كما تحدثت الوكالة عن عمليات دقيقة على محاور
تحرك إرهابيي «داع���ش» ونقاط تحصنهم في محيط
المحطة الحرارية بقرية الطيبة ،أسفرت عن «تدمير 12
آلية مزودة برشاشات ثقيلة».
وأك���دت ال��م��ص��ادر العسكرية أي��ض �ا ً «إع����ادة األم��ن
واالستقرار إلى قرية كفر نايا» الواقعة على بعد نحو 25
كم شمال مدينة حلب.
وفي وقت سابق ،استعاد الجيش سيطرته على قريتي
جب الكلب وال��ط��ام��ورة ،الواقعة جنوب غ��رب الزهراء
والمشرفة على كامل بلدة حيان واألجزاء الشمالية الغربية
من بلدة عندان.

بعد تو�صل المجل�س الرئا�سي الى ت�شكيلته الحكومية

هل بد�أت الخطوات العملية الجتياح ليبيا؟
أكثر الفترات خطورة وال يمكن التنبؤ بها.
وتأتي تصريحات ستيوارت قبل يوم من قيامه مع
مسؤولين آخرين في االستخبارات األميركية بتقديم
التقييم السنوي للتهديدات في مختلف أنحاء العالم
للكونغرس.
وكان المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من األمم
المتحدة أعلن مساء األح��د التوصل الى اتفاق حول
تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة ،على أن تضم
هذه الحكومة  18وزيرا ً بينهم خمسة وزراء دولة.
وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في
مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات المغربي قبيل
منتصف ليل األحد االثنين بتوقيت ليبيا «تم تشكيل
الحكومة وإرسالها الى مجلس النواب من أجل إقرارها
واعتمادها».
وأض��اف المجبري ال��ذي كان يتحدث وال��ى جانبه
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وهو أيضا ً رئيس
حكومة ال��وف��اق المكلف« :نسال الله أن تكون هذه
الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا».
وج��اء اإلع�لان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من
انقضاء المهلة التي حددها البرلمان المعترف به في
مدينة طبرق في شرق ليبيا للمجلس الرئاسي للتقدم
بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة األولى
في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها (32
وزيراً).
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة  18وزي��راً،
بينهم خمسة وزراء دولة ،بحسب قرار تشكيل الحكومة
الصادر عن المجلس الرئاسي وال��ذي حصلت وكالة
«فرانس برس» على نسخة منه.
ومن المفترض أن يعقد البرلمان المعترف به جلسة
للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
وفي منتصف كانون األول ،وقع أعضاء من البرلمان
الليبي المعترف به دوليا ً والبرلمان ال��م��وازي غير
المعترف به (طرابلس) ،اتفاقا ً بإشراف األمم المتحدة
في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد
السلطات المتنازعة في هذا البلد.

بعد إعالن المجلس الرئاسي الليبي تشكيلة حكومة
ال��وف��اق الوطني ،ب��دأت الخطوات العملية للتدخل
العسكري األوروأطلسي في هذا البلد للمرة الثانية
خالل  5سنوات.
المجلس الرئاسي الليبي التزم فعليا ً بما تم االتفاق
عليه مع األمم المتحدة ،وتم إعالن تشكيل الحكومة في
 14شباط الحالي .وبالطبع يجب دعوة مجلس النواب
للتصويت على هذه التشكيلة .كل ذلك تم ليس من دون
ضغوط غربية كادت تصل إلى حد التهديد .ومن جهة
أخرى ،ال تزال تتردد وعود األط��راف الغربية بضروة
مساعدة ودعم هذه الحكومة ،وإمكانية رفع حظر توريد
األسلحة إلى ليبيا.
وكان مدير وكالة االستخبارات العسكرية األميركية
الجنرال فنسنت ستيوارت حذر من تزايد وتيرة هجمات
تنظيم داع��ش العابرة لحدود معسكراته سعيا ً منه
لتأجيج صراع دولي.
وربط ستيوارت في خطاب أمام مؤتمر أمني في 8
شباط تحذيره بتمدد التنظيم في أكثر من دولة عبر
تأسيس فروع في مالي وتونس والصومال وبنغالدش
وإندونيسيا.
وأك��د س��ي��وارت أن��ه لن يندهش إذا وس��ع التنظيم
عملياته من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مناطق
أعمق داخل مصر ،مضيفا ً أنه في العام الماضي ظل
داع��ش متحصنا ً ف��ي س��اح��ات المعارك ف��ي العراق
وسورية وتمدد على المستوى العالمي ليصل إلى ليبيا
وسيناء وأفغانستان ونيجيريا والجزائر والسعودية
واليمن والقوقاز.
وتابع ستيوارت القول إن التنظيم سيزيد على
األرجح من وتيرة هجماته العابرة للحدود ألنه يسعى
إلطالق العنان ألعمال عنف وإث��ارة رد فعل شديد من
الغرب ومن ثم تغذي الرواية المشوهة «الحرب الغرب
على اإلسالم».
وقال ستيوارت إن التنظيم المتشدد ال يصعد الصراع
مع الغرب فحسب لكن أيضا مع أقليات مذهبية في
المنطقة ،مؤكدا ً أن الشرق األوسط يواجه اآلن تحديا من

المجل�س الأردني ( ...تتمة �ص)9
يستخدم السلطان العثماني ـ الصهيوني ،أردوغان،
مأساة الالجئين السوريين ،البتزاز المزيد من األموال
الغربية .إال أنّ الغرب هو األكثر صفاقة بين جميع
األطراف؛ فهو يريد احتواء موجة الالجئين بتوطينهم
حيث هم ،ب��دال ً من وقف دعم اإلره��اب وتعزيز األمن
واالستقرار في سورية والمساعدة على عودة الالجئين
إلى ديارهم .ويرفض الغرب ،بانعدام كامل للضمير،
أن يتح ّمل المسؤولية عن جرائمه في سورية ،بل
ويريد مواصلة تلك الجرائم ،وتالفي نتائجها.
وختم المجلس بيانه بثقته الكاملة بانتصار الجيش
العربي السوري على اإلره��اب والعدوان االمبريالي
والرجعي ،وقدرة الشعب السوري البطل على إعادة
ّ
والمتحضرة
بناء دولته المستقلة السيدة العلمانية
والتقدّمية والقادرة على إطالق عملية تنموية وطنية
وعربية.

ودعا المجلس ،جميع العرب الشرفاء إلى الوقوف
صفا ً واح���دا ً في مواجهة ال��ع��دوان البري المحتمل
على س��وري��ة ،ذل��ك ال��ع��دوان ال��ذي تخطط له تركيا
والسعودية ،وال تخجالن باإلعالن عنه ،والسعي إلى
ج ّر دول أخ��رى للمشاركة فيه .وتستخدم الواليات
المتحدة ،التهديدات التركية ـ السعودية الحمقاء
في محاولة الن��ت��زاع مكاسب سياسية في سورية
والعراق.
ودان المجلس ،االستخدام السياسي والتجاري
هجرهم اإلرهاب
لمأساة الالجئين السوريين الذين ّ
المدعوم من دول غربية وإقليمية وعربية .لقد جرى
اإلعالن عن أنّ السعودية ،وحدها ،م ّولت الجماعات
المسلحة غير الشرعية في سورية بأكثر من ستة
مليارات دوالر ،بينما هي تتن ّكر لضحاياها وضحايا
الدعاية الرجعية الطائفية لتفكيك سورية ،بينما

وقالت ال��ع��وادي في بيان بحسب «السومرية ن��ي��وز» ،إن
«السعودية عادت مرة أخرى للتدخل بالشأن العراقي بشكل
سافر وعلني ،وتظهر بمظهر الوصي عليه والمتحكم بمصيره»،
مشيرة الى أن «كلمة وزير خارجية نظام آل سعود عادل الجبير
بمؤتمر ميونيخ لألمن في دورت��ه الـ ،52والتي تطرق خاللها
للشأن العراقي ،ما هي إال اعتراف بطائفيتها المقيتة وكشف
لنيتها بإثارة النعرات داخل العراق».
وأضافت العوادي« :في الوقت الذي تعد فيه دولة آل سعود
مصدرا ً ومنطلقا ً للفكر الوهابي التكفيري الى العالم ،يأتي وزير
خارجيتهم ليحدد مصير داعش في العراق باإلصالحات التي
ينوي العراقيون القيام بها» ،معتبرة أن «إنهاء داعش مرتبط
بإنهاء الفكر الوهابي الذي يرعاه آل سعود وقد فتحوا له مدارس
كاملة تعلم األطفال قبل الكبار طرق القتل واإلرهاب».
وأش��ارت العوادي الى أن «ظهور السعودية بمظهر الوصي
على العراق ،يعد إهانة كبيرة لحجم وتاريخ العراق الذي سبق
السعودية وباقي دول المنطقة» ،مبينة أن «هذا التدخل يستوجب
عدم االكتفاء باالعتذار الرسمي ،وإنما طرد أي تمثيل دبلوماسي
لها في العراق».
على صعيد آخ��ر ،أكد مصدر دبلوماسي استخدام مسلحي
تنظيم داعش اإلرهابي غاز الخردل خالل مهاجمتهم قوات كردية
في العراق.
وأعلن مصدر في منظمة حظر األسلحة الكيماوية ،أمس ،أن
االختبارات المعملية جاءت إيجابية الستخدام غاز الخردل بعد
إصابة نحو  35من المقاتلين األكراد في ميدان المعركة ،في آب
العام الماضي.
وأُخ��ذت العينات من الجنود الذين تعرضوا لإلصابة خالل

قتالهم مسلحي «داعش» في جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم
كردستان العراقي.
ميدانياً ،تواصل القوات العراقية مواجهة اإلرهاب الداعشي ،إذ
أعلن آمر لواء  18في الشرطة االتحادية العميد شاكر ،أمس ،صد
هجوم لتنظيم «داعش» غرب مدينة الرمادي ،مشيرا ً إلى تدمير
آليتين مفخختين للتنظيم.
وقال شاكر في حديث صحافي «إن أبطال لواء  18من الشرطة
االتحادية ومديرية الطرق الخارجية في شرطة األنبار تمكنوا،
من ص ِّد هجوم لـ«داعش» على قاطع الكيلو  70الطريق الدولي
السريع غرب الرمادي».
وأضاف شاكر« :إن القوات تمكنت من تدمير آليتين مفخختين،
وكبدوا عناصر التنظيم خسائر فادحة باألرواح والعتاد».
يُذكر أن قوة من الفرقة العاشرة بالجيش اشتبكت ،اليوم ،مع
عناصر من داعش شمال منطقة البوذياب شمال الرمادي ،ما أسفر
عن مقتل  3عناصر من التنظيم وتكبيده خسائر مادية.
وك��ان عناصر «داع��ش» ينوون التعرض لقطعات الجيش
بالفرقة العاشرة المتواجدة في منطقة البوذياب وتم التصدي
لهم وإجبارهم على الفرار.
يذكر أن القوات األمنية ومقاتلي العشائر يسيطرون على
مناطق البوفراج والبوذياب والجرايشي والبوعيثة شمال وشمال
شرق الرمادي ،فيما تص ُّد تلك القوات عددا ً من الهجمات لتنظيم
«داعش» وتوقع خسائر مادية وبشرية بهم.
وفي السياق نفسه ،استهدفت قوات الحشد الشعبي تجمعا ًلتنظيم
«داعش» قرب الشرقاط بمحافظة صالح الدين بوابل من الصواريخ
الموجهة ،ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي التنظيم وجرح آخرين.
يذكر أن تنظيم «داعش» بنقل عشرات العوائل التابعة لقادته

في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك الى محافظة نينوى،
وذلك خشية العمليات العسكرية الجارية لتحرير المنطقة من
قبل قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي.
في م��وازاة ذلك ،أكد قائد جهاز مكافحة اإلره��اب في العراق،
الفريق الركن عبد الغني األسدي ،جاهزية القوات األمنية التابعة
للجهاز لتحرير األراضي المتبقية من محافظة األنبار من تنظيم
«داعش».
وقال األسدي« :إن مالمح العملية العسكرية ال تزال مبهمة ولم
تحدد بعد» ،مشيرا ً إلى أن جميع االحتماالت العسكرية مطروحة
كانطالق عملية تطهير الفلوجة أو من جانب كبيسة وهيت
وحديثة.
وأمس ،أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة األنبار
علي داود ،عن مقتل القائد العسكري بتنظيم «داعش» لمنطقة
كرطان و 15من معاونيه بقصف جوي شرق الرمادي.
وقال داود في حديث صحافي« :إن طيران التحالف الدولي
قصف ،مساءً ،أحد مقار تنظيم داعش في منطقة كرطان التابعة
لجزيرة الخالدية ( 23كم شرق الرمادي)» ،موضحا ً أن «المقر
كان يتواجد فيه تجمع لعناصر التنظيم».
وأض��اف داود أن «القصف تم بالتنسيق مع عمليات األنبار
ووفق معلومات استخباراتية وأسفر عن مقتل القائد العسكري
لمنطقة كرطان المدعو ضياء ع��ادل خليل العكاوي و 15من
معاونيه».
وينفذ التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية،
منذ أكثر من عام غارات جوية تستهدف مواقع وأوك��ارا ً تابعة
لتنظيم «داعش» في العراق وسورية ،من دون اإلفصاح عن حجم
خسائر التنظيم البشرية جراء هذه الضربات.

بعد ق�صف المياه ( ...تتمة �ص)9
المحطة الثالثة :تأكيد بيان رسمي سعودي على التصدي
لصاروخ سكود أطلق على مدينة خميس مشيط وتدميره ،من قبل
بطاريات صواريخ «باتريوت» األميركية التي نصبتها المؤسسة
العسكرية السعودية في المنطقة.
الالفت في المحطة األولى أن دولة اإلمارات اعترفت بمقتل أحد
جنودها ،مثلما تفعل عادة ،األمر الذي يطرح سؤاال ً مهماً ،وهو عن
خسائر الدول األخرى المشاركة في هذا التحالف ،وتقاتل قواتها
على األرض ،فلم نسمع مطلقا ً عن أرقام خسائر القوات السودانية
والقطرية والكويتية والبحرينية ،ناهيك عن ق��وات مرتزقة
كولومبية ،ومن جنسيات أخرى ،جندتها شركة «بالك ووتر»
المتخصصة في هذا الميدان.
هناك احتماالن أساسيان ،األول أن هذه القوات تقاتل فعالً في
ميادين القتال ،وتتكبد خسائر بشرية من قتلى وجرحى ،ولكن يتم
التعتيم على أرقام الضحايا ،ويتم دفنهم بصمت ودون أي تغطية
إعالمية ،أو أن هذه القوات ال تقاتل فعالً ،ووجودها رمزي فقط،
ال نملك إجابة واضحة في هذا الصدد في ظل التعتيم اإلعالمي
السائد ،والشح المتعمد في المعلومات بالتالي.

المجاورة.
واستنكر المصدر بشدة استمرار استهداف طيران العدوان
السعودي لألحياء السكنية المكتظة بالسكان والقتل المتعمد
بحق اليمنيين ،إضافة إلى الحصار الجائر الذي تسبب في انعدام
االحتياجات الضرورية كافة من الغذاء وال��دواء والمشتقات
النفطية.
وج��دد مطالبته للمجتمع الدولي واألم��م المتحدة ومجلس
األمن والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياتها
القانونية واألخالقية إزاء جرائم العدوان السعودي بحق الشعب
اليمني وقتل أبنائه وتدمير مقدراته وبنيته التحتية على مدى 11
شهراً.
واستهدفت طائرات العدوان السعودي آبار المياه ومضخاتها
في مختلف محافظات البالد ،حيث أعلنت وزارة البيئة اليمنية أن
خسائر قطاع المياه بلغت نحو  16مليون دوالر ،وكشفت أن اليمن
يشهد أزمة شديدة ونقص في المياه الصالحة للشرب ،خاصة مع
استمرار استهداف خزانات المياه في مختلف المحافظات وآخرها
خزان منطقة النهدين جنوب العاصمة صنعاء.

وما هو أخطر من كل ما تقدم ،مطالبة قيادة التحالف منظمة
الصليب االحمر الدولي ،ومنظمات إنسانية أخرى سحب العاملين
من مناطق يمنية معرضة للقصف ،وهو ما رفضته هذه المنظمات
بشدة ،ألنها تريد أن تقوم بواجباتها في إغاثة الماليين من أبناء
اليمن الذين يتعرضون للقصف يومياً ،وألنهم يدركون أيضا ً أن
هذا الطلب الهدف منه هو إفساح المجال للمزيد من أي رصد أو
توثيق دولي لجرائم الحرب هذه.
ميدانياً ،استشهد  11مواطنا ً وأصيب  4آخ��رون بجراح في
استهداف طيران العدوان السعودي لمعمل خياطة بمديرية
شعوب بأمانة العاصمة صنعاء فجر أول من أمس.
وبحسب «سبأ نت» ،أوضح مصدر محلي في مديرية شعوب،
أن طيران العدوان السعودي استهدف معمل للخياطة والتطريز
خاص بأحد المواطنين وأدى إلى استشهاد أحد عشر مواطنا ً من
عمال المعمل وإصابة أربعة آخرون.
وأدى قصف العدوان السعودي لمنطقة شعوب اآلهلة بالسكان
الن��دالع حريق هائل في المعمل ال��ذي دمر بالكامل ،كما ألحق
أضرارا ً بالغة في معهد الفندقة وعدد كبير من منازل المواطنين

هل تجر�ؤ ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
ك ّل ذلك جاء بعد انهزامات متتالية لتنظيمات اإلرهاب في
يضج فيه السوريون في إدلب
منطقة حلب ،وفي الوقت الذي
ّ
الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ،بالشكوى من إقدام
المسلحين الهاربين من ريف حلب أمام تقدّم الجيش ،على
انتزاع بيوتهم بالقوة ليسكنوها وأسرهم ،وسط تأكيدات
أنّ هؤالء يقدمون على السطو متسلحين بفتا ٍو من مجالس
الشورى التابعة للتنظيمات ،وتحديدا ً من مجلس شورى
«جيش الفتح» ،وفي الوقت الذي يحقق فيه الجيش السوري
تقدّما ً ملحوظا ً في ريف حلب الشمالي ،مما أخضعه لسيطرة
الجيش ال��س��وري ،وق��د أصبحت مدينة الرقة على طريق
التحرير أيضاً ،مما أربك القوى العربية واإلقليمية والدولية،
المتض ّررة من هذه اإلنجازات! وهو ما يعني :قطع اإلمدادات
التركية نهائيا ً عن اإلرهابيين ،ودف��ن األح�لام التوسعية
العثمانية األردوغانية في سورية والوطن العربي ،مرة
واحدة وإلى األبد .ويعني أيضا ً إسقاط مخطط تفتيت سورية
أسوة «بالسندروم» العراقي.
من الطبيعي والحالة هذه ،أن تفقد معظم هذه األطراف
أعصابها! وتصعّ د ك ّل من السعودية وتركيا من تهديداتهما،
غير مدركتين لنتائج هذا الفعل الجنوني .الواليات المتحدة
األكثر شمولية في فهم الواقع الدولي ،خاصة بعد اتفاقها
وروسيا من خالل وزيري خارجية البلدين ،على تحقيق وقف
إطالق نار في سورية خالل أسبوع ،وبعد مؤتمر ميونيخ
(البارد القرارات كبرودة السياسات األميركية في سورية –
وفقا ً للناطق السعودي) ،الذي تال «جنيف  ،»3وعلى أبواب
«جنيف  »4في  25شباط ال��ح��ال��ي ...لن تسمح للشطط
السعودي – التركي بأن يأخذ مداه! فأميركا وحيث أوباما هو
بمثابة «بطة عرجاء» ،وهو الوصف الذي يُطلق على نهاية
الوالية الثانية لك ّل رئيس أميركي ،يكون خاللها عاجزا ً عن
اتخاذ قرارات حرب استراتيجية ...الواليات المتحدة لن تبدأ
حربا ً من أجل عيون القادة السعوديين.

أيضا ً فإنّ الالعب اإليراني ال يمكن تجاهل دوره في قواعد
اللعبة في سورية .فما بالك في الدور الروسي النشط منذ
أربعة أشهر ،والذي حقق إنجازات في مدة قصيرة ،لم يحققها
ما يسمى بـ«التحالف الدولي» في سنتين .تدرك واشنطن
جدية العامل الروسي في الخارطة االستراتيجية للمنطقة.
تصريح ميدفيديف (رئيس ال��وزراء الروسي) بأن الخطوة
السعودية – التركية لربما تؤدّي إلى حرب عالمية ثالثة ،هو
التصريح األكثر حزماً ،فبوتين معروف بحزمه الفعلي ،لكن
أن يأتي التصريح من رئيس الوزراء ،فيعني في ما يعنيه أنّ
اتجاهات الحكم في روسيا كافة مجمعة ،على عدم التفريط
بالمنجزات الروسية في سورية.
وفقا ً للقانون الدولي ،فإنّ الدور الروسي في سورية جاء
بطلب رسمي م��ن الحكومة ال��س��وري��ة ،ومنذ تلك اللحظة،
علت األص��وات الناعقة عن «امبريالية» روسيا و«أطماعها
التوسعية» في المنطقة ،وغير ذلك من االتهامات ،التي سبّحت
قبالً بحمد التدخل األميركي – الغربي بغطاء خلفي صهيوني
في سورية ،باعتباره «مساعدة إنسانية» ،من أجل «إعالء شأن
الديمقراطية» في «البلد المنتهِك حقوق اإلنسان» ،وكأنّ ك ّل بلد
ّ
ّ
ويتدخل في سورية ،هو أعرق من ديمقراطية وعدالة
تدخل
«جمهورية أفالطون» الفاضلة ،وأش ّد حرصا ً على المواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان من سويسرا ،في زمننا.
الهدف الرئيس المعلن للسعودية من التدخل ،هو القضاء
على «داع��ش» ،ولكن الهدف الخفي والحقيقي ،هو مساندة
ق��وات «معارضة» الرياض في قتالها إلسقاط النظام في
دمشق ،وتغيير م��وازي��ن القوى على األرض .وق��د ز ّودت
السعودية م��ؤخ��را ً المعارضة ب��ص��واري��خ أرض – أرض
وستقوم بتمويلها خالل أيام بصواريخ أرض  -جو ،وأمر
تنفيذي بإسقاط الطائرات المهاجمة حتى لو كانت روسية!
السعودية مثلما قلنا ،تعيش حالة «جنون العظمة» على
صعيدين :محاولة تج ّنب أيّ هزيمة سياسية أو معنوية

في سورية ،والثأر من النظام بعد أن استثمرت المليارات
وخمس سنوات من التخطيط السياسي والعسكري إلطاحته،
والثاني تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية «سنية»
ف��ي مواجهة «المحور اإلي��ران��ي» ،وس��وري��ة أح��د أضالعه
الرئيسية ،وتوظيف ك ّل ما لديها من قدرات عسكرية ومالية
في هذا المضمار ،أيا ً كانت التكاليف المادية والبشرية .لكن
ليس للسعودية قدرة على مجابهة معركة كهذه ،فالحديث
سيدور ساعتها عن إزاحة هذا النظام من الخارطة السياسية
الجغرافية في المنطقة.
أغلب الظن أنّ السعودية ستكتفي بمساعدة المعارضات
التابعة لها بأسلحة نوعية ،وسيقوم مسلّحوها بتهريبها إلى
«داع��ش» ،فاألخير في النهاية هو منتج سعودي (ال تنسوا
القاعدة!) .أما تركيا فسيكون اجتماع الناتو كفيالً بلجمها.
لن ننسى ما قاله توماس فريدمان (في جريدة نيويورك
تايمز) بعد لقائه م��ع ك � ّل م��ن ول��ي العهد وزي��ر الداخلية
السعودي محمد بن نايف ،وول��ي ولي العهد وزي��ر الدفاع
محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية ،لساعات عدة.
قال بعد عودته من الرياض« :إنّ أكثر ما يخافه المسؤولون
السعوديون الذين التقيتهم هو هجوم «داعش» على إسرائيل،
ألنّ هذا يعني انهيار التحالف السني الذي يريدون إقامته،
وانهيار استراتيجيتهم» ،وأض���اف« :المسؤولون الذين
التقيتهم لم يذكروا كلمة الصراع العربي ــــ اإلسرائيلي ،ولو
مرة واحدة».
كنا نتمنى على حامي حمى الحرمين الشريفين ،رصد
األموال التي أنفقها هباء في سورية ،لو أنفقها على عروبة
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين! أفليس األقصى
حرما ً شريفاً؟ لكن تهويد األقصى وك ّل استغاثات أهله لم
يسمعها العاهل السعودي ،فتحرير دمشق من وجهة نظره
أه ّم من تحرير فلسطين!!
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،684792315 ،195863472
،457936821 ،732145968
،826471593 ،319528746
،968314257 ،571289634
243657189

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مرغرين ميد ،فا  ) 2ارنون،
ه�لال  ) 3جمال باشا  ) 4غات،
يبله ،يتب  ) 5رم ،يرن ،مدنسا 6
) يربح ،االف ،ال  ) 7رباني ،تمل

 ) 8مواله ،انرت  ) 9ينادمه ،امل
 ) 10تين ،بي ،ردن��ا  ) 11شل،
يكاتبك ،ال  ) 12لينا ،ري ،تدين.
عموديا:
 ) 1مارغريت ميتشل  ) 2رر،
ام��ر ،يلي  ) 3غنجت ،برلين ) 4

روم ،يحبان ،يا  ) 5يناير ،اهابك
 ) 6لبنان ،ديار  ) 7مكبل ،ايام،
تي  ) 8اهمل ،نهرب  ) 9دهش،
دفتر ،دكت  ) 10الين ،متان ) 11
فا ،تسأل ،مالي  ) 12النبال ،بل،
ان.

 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
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The Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)
How to be Single
فيلم كوميدي بطولة اليسون
ب� ��ري م ��ن اخ� � ��راج كريستيان
ديتر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع ��ازار اخ ��راج س��ام��ي كوجان.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من إخ��راج وليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)

