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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وتعد قلعة تدمر أو قلعة فخر الدين المعني من أبرز
معالم وآثار مدينة تدمر وتقع فوق أكبر وأعلى جبال تدمر
بارتفاع 150م عن سطح األرض وتعرضت قلعة تدمر
المشرفة على المدينة األثرية كغيرها من اآلثار لتخريب
وتدمير من قبل تنظيم داعش اإلرهابي الذي سلب ونهب
مئات القطع األثرية من المتحف الوطني في المدينة ودمر
العديد من األوابد التاريخية وفي مقدمها المقابر البرجية
وقوس النصر ومعبد بعل شمين وغيرها الكثير.
وأش��ار المصدر إلى أن وح��دات الجيش «قضت على
آخر تجمعات إرهابيي تنظيم داعش المدرج على الئحة
اإلره���اب الدولية في تلة السيريتل القريبة من قلعة
تدمر».
وبين المصدر أن وحدات الجيش قامت بتمشيط القلعة
والتلة بشكل كامل بعد القضاء على آخر بؤر إرهابيي
تنظيم داعش فيهما وتفكيك العبوات الناسفة التي خلفها
إرهابيو التنظيم التكفيري قبل سقوط عدد منهم قتلى
واندحار الباقين باتجاه المدينة تاركين أسلحتهم.
وتحققت السيطرة على التلة بعد اشتباكات عنيفة
خاضتها وح���دات الجيش خ�لال ال��س��اع��ات الماضية
باتجاه تلة السيرياتل وقلعة تدمر بعد التقدم من المدخل
الجنوبي الغربي للمدينة وصوال ً إلى محطة الوقود.
في هذه األثناء أكدت مصادر ميدانية لـ «سانا» أن
وح��دات من الجيش تواصل عمليتها التي بدأتها ظهر
أمس باتجاه المستودعات من الجهة الشمالية الغربية

تطهير خم�س( ...تتمة �ص)9

بعد السيطرة على جبل الطار.
وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة فرضت
أمس سيطرتها على وادي القبور وجبال القصور والقصر
القطري غ��رب مدينة تدمر وقضت على آخ��ر تجمعات
إرهابيي تنظيم داع��ش في فندق ديديمان تدمر ودوار
الزراعة على المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.
في سياق آخر ،تتسع رقعة المصالحات الوطنية في
المدن والبلدات السورية في ظل استمرار الهدنة المعلنة.
بلدتا ببيال ويلدا في الريف الدمشقي تعيش اليوم حياة
طبيعية بعد دخول الجيش السوري لها وبدء مؤسسات
الدولة بإعادة تأهيل البنى التحتية لتمكين المهجرين من
العودة إلى بيوتهم.
وأك��د رئيس مجلس بلدية يلدا أن جميع المدارس
والمراكز الطبية تعمل بشكل اعتيادي وأن الهالل األحمر
السوري يقوم بشكل مستمر بإدخال المساعدات اإلنسانية
إلى هذه البلدات.
وفي السياق ،اعتبر اللواء ألكسندر لينكوف رئيس
مجموعة العمل المنبثقة عن مركز حميميم أن عمليات
المصالحة التي تعيشها المدن السورية ذات أهمية
خاصة على طريق التسوية الشاملة .مشيرا ً إل��ى أن
الشعب السوري يرحب بالدور الروسي في هذا الشأن
وبشكل خاص على صعيد وصول المساعدات اإلنسانية
الروسية التي يتم إيصالها إلى المحتاجين في المناطق
المنكوبة.

مجازر ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
أن ي��ك��ون ل���ه دور إق��ل��ي��م��ي ق �دّم��ه
كمجرم في العالم ،فيما هدف أميركا
و«إسرائيل» منه تدمير اليمن وإثارة
الفوضى والنزاعات.
وأثنى الحوثي على بعض المواقف
الجريئة والمسموعة بالتضامن مع
الشعب اليمني ،مشيدا ً بـ«الوقفة
األقوى مع شعبنا اليمني التي كانت
للصادقين الذين أب��وا إال أن يكونوا
أح����رارا ً وص��ادق��ي��ن وشجعانا ً كما
واجهوا «إسرائيل» يوم تخازل العرب
أولئك هم ح��زب الله بقيادة السيد
المجاهد حسن نصرالله».
وأشار الحوثي إلى أن األوفياء من
أبناء الجيش اليمني واللجان الشعبية
ب��ادروا إلى ميادين البطولة في وقت
حافظ صفوة العلماء والقبائل الوفية
على مواقفهم المناهضة للعدوان،
م��ع��ت��ب��را ً أن ال����دور المتميز للقوة
الصاروخية ألحق باألعداء خسائر
كبيرة.
وش���دد الحوثي على أن وقوفنا
ضد ال��ع��دوان هو وق��وف ضد الظلم
واالستعمار وضد أطماعه المشؤومة
ببالدنا ،فهم يريدون استعباد شعبنا
وتمزيقه وإغراقه بالمشاكل التي نرى
نموذجا ً لها في عدن وتعز ،ما يشكل
حافزا ً لنا للصمود وتعزيز هذا الصمود
والتماسك وتعزيز العمل المشترك
وتوحيد المواقف.
على صعيد آخ��ر ،رغ��م أن إع�لان
المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل
ول��د الشيخ أح��م��د ،موعد ب��دء وقف
األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ف��ي ال��ي��م��ن ،زاد
م��ن��س��وب اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي م��س��ارات
التفاوض الجارية ،إال أن العدوان
السعودي على اليمن أنهى أم��س،
عامه األول حيث أشارت اإلحصاءات
الى استشهاد وجرح  25ألفا ً و446
معظمهم نساء وأط��ف��ال باإلضافة
الى تضرر آالف المنازل والممتلكات
الخاصة والعامة.
وقد سجل العدوان في يومه األول
حي النصر
 24شهيدا ً عندما قصف َّ
بصنعاء ،فيما سجلت فاجعة عطان
 86شهيدا ً ومجزرة مدينة زبيد في
أيار سجلت  70شهيدا ً باالضافة الى
سقوط  100شهيد في مجزرة المخا
في  24من تموز.
وف���ي آب ن��ف��ذ ال���ع���دوان م��ج��زرة
جديدة بعمران قضى فيها  21شخصا ً
وأخ��رى في يريم راح ضحيتها 56
شخصا ً تلتها مجزرة أخرى للعدوان

ا�سترداد النفط( ...تتمة �ص)9

وكانت خلية اإلعالم الحربي دعت،
في وقت سابق ،أهالي كبيسة الى عدم
الخروج من منازلهم لحين استكمال
عمليات التحرير.
وفي السياق ،حددت قيادة العمليات
المشتركة العراقية ،ثالثة منافذ بإمكان
أهالي مدينة الفلوجة الخروج عبرها،
مؤكدة أنهم سيتلقون المساعدة والنقل
الى أماكن آمنة.
وق���ال���ت خ��ل��ي��ة اإلع��ل��ام ال��ح��رب��ي
إن «ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام تناولت
تصريحات سياسية تصف أن الفلوجة
محاصرة وأهلها يتعرضون الى معاناة
إنسانية» ،مشيرة الى أن «هناك ثالثة
منافذ يمكن للمواطنين الخروج منها،
وستكون قواتنا المسلحة من قياده
عمليات االنبار باستقبالهم لنقلهم الى
أماكن آمنة وتقديم الدعم اإلنساني
لهم».
وك��ان رئيس مجلس النواب سليم
ال��ج��ب��وري دع���ا ،أول م��ن أم���س ،إلى
اإلسراع بتحرير مدينة الفلوجة التابعة
لمحافظة األن��ب��ار من سيطرة تنظيم
«داع��ش» ،مشددا على ض��رورة إيجاد
حلول عاجلة إلنقاذ األسر المحاصرة
داخلها.
وقال مسؤول إعالم االتحاد الوطني
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ف���ي ن��ي��ن��وى ،غياث
السورجي ،في حديث إلى «السومرية
نيوز» ،إن «عمليات الفتح في يومها
األول وال��ت��ي انطلقت أم���س ،حققت

نجاحات كبيرة ومنها تحرير سبع
قرى في محيط قضاء مخور» ،مبينا ً
أن «تنظيم داعش كان يستخدم هذه
القرى لقصف معسكر مخمور بصواريخ
الكاتيوشا بين الحين واآلخر».
وأض��اف أن «القوات األمنية قامت
بتطهير وتأمين القرى الخمس المحررة
وه��ي كرمردي والمهانة والصالحية
والنصر وكديلة ومرتفعات سلطان عبد
الله من المتفجرات والعبوات الناسفة»،
الفتا ً إلى أن «هذه المناطق باتت مؤمنة
وتم تسيير دوري��ات مشتركة ونقاط
تفتيش على المنطقة لمنع وج��ود
انتحاريين فيها أو كون المنازل مفخخة
وهو أسلوب يتبعه التنظيم إلعاقة تقدم
القوات المشتركة».
وأشار السورجي إلى أن «قرى النصر
ومهانة هي األخرى تم تحريرها ولكن
القوات المشتركة لم تدخلها بسبب
قيام تنظيم داع��ش بتفخيخ المنازل
فيها لغرض استخدامها الستهداف
القوات المشتركة».
من جانب آخر ،أوضح السورجي أن
طيران التحالف الدولي دمر رتالً من 8
سيارات للتنظيم.
وأع��ل��ن��ت خلية اإلع�ل�ام الحربي،
انطالق عملية الفتح لتحرير محافظة
نينوى من سيطرة تنظيم «داع��ش»
الذي فرض سيطرته على معظم أراضي
المحافظة في حزيران .2014
وفي سياق متصل ،افاد مصدر بأن

معارك ضارية تدور رحاها حاليا ً بين
القوات العراقية ومسلحي «داع��ش»
على م��ش��ارف ق��ري��ة مهانة بناحية
مخمور جنوبي محافظة الموصل.
وأض��اف أن الطيران العراقي قصف
مفرزة ل��ـ«داع��ش» في منطقة البشير
جنوب كركوك ما أسفر عن مقتل كافة
عناصرها.
في السياق ذاته ،أعلنت خلية اإلعالم
الحربي ،عن مقتل وإصابة العشرات من
كتيبة الدروع بتنظيم «داعش» بقصف
لطيران الجيش العراقي ق��رب معمل
البان الموصل.
وبحسب «السومرية نيوز» قالت
الخلية ف��ي ب��ي��ان إن «ص��ق��ور الجو
العراقي وبمعلومات جهاز المخابرات
الوطني العراقي وجهوا اليوم (أمس)،
ضربة جوية دقيقة أسفرت عن قتل
ال��ع��ش��رات م��ن ع��ص��اب��ات «داع���ش»
اإلرهابية وتدمير آليات مدرعة وأسلحة
ثقيله ومتوسطة لما تسمى كتيبة
ال���دروع التابعة لعصابة «داع��ش»
اإلره��اب��ي��ة بالقرب م��ن معمل البان
الموصل بالغابات ومنتشرة داخل
األشجار».
وأعلن محافظ نينوى نوفل حمادي
السلطان ،تحرير أربع قرى ضمن قاطع
مخمور في إط��ار الصفحة األول��ى من
عمليات تحرير المحافظة ،فيما بين أن
العمليات تستهدف قطع إمدادات تنظيم
«داعش» وتأمين محيط قضاء مخمور.

حالة طوارئ ق�صوى في طرابل�س
رد ًا على خطط حكومة الوفاق الوطني
في الحديدة في أيلول ،وتعتبر األفظع
وراح ضحيتها  200شهيد.
من جهة أخ��رى ،وبعد أي��ام على
دعوة «منظمة العفو الدولية» ،لندن
وواشنطن إلى االمتناع عن تسليم أي
أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة
على اليمن ،بدأت لجان الرقابة على
ت��ص��دي��ر األس��ل��ح��ة ( )CAECفي
البرلمان البريطاني تحقيقاتها ،في
استخدام أسلحة مصنعة في المملكة
المتحدة ف��ي ال��ع��دوان على اليمن،
واالستماع الى إفادات ممثلي المنظمات
غير الحكومية في هذا الصدد.
وك��ان قد أطلق أعضاء البرلمان
البريطاني في العاشر من آذار تحقيقاً،
فيما إذا ك��ان يتم استخدام أسلحة
بريطانية الصنع م��ن قبل القوات
السعودية في حملة عسكرية مدانة
بانتهاكات إنسانية ضد المدنيين،
بعد ت��زاي��د االن��ت��ق��ادات على نطاق
واسع بارتكابها جرائم بحق المدنيين
اليمنيين.
ورفض رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون دع��وات متكررة في
مجلس العموم إل��ى وق��ف مبيعات
األسلحة للسعودية وفتح تحقيقات
في استخدامها ضد المدنيين باليمن
بشأن انتهاك معايير التصدير التي
تتبعها المملكة المتحدة ،ودعا قرار
للبرلمان األوروب���ي الشهر الماضي
ال����دول األع���ض���اء إل���ى ف���رض حظر
على توريد األسلحة للملكة العربية
السعودية وإطالق تحقيقات شاملة.
ووفقا ً لموقع البرلمان البريطاني،
س���وف ي��ن��ظ��ر التحقيق ف��ي حجم
مبيعات األسلحة إلى منطقة الخليج
وطرح األسئلة حول الدور الذي تلعبه
التجارة في تعزيز مصالح المملكة

المتحدة هناك ،فيما سيدرس التحقيق
أي��ض �ا ً م��ا إذا استخدمت األسلحة
المصنعة في المملكة المتحدة من قبل
القوات المسلحة الملكية السعودية
في اليمن.
كما سيتم التحقيق فيما إذا تم انتهاك
أي معايير لترخيص تصدير األسلحة
وبحث اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها
في مثل هذه الحاالت.
ميدانياً ،وفي عملية نوعية للجيش
اليمني واللجان الشعبية تكبّد مرتزقة
ال��غ��زاة السعوديين خسائر فادحة
في شبوة طالت المعدات ،كما أحبط
زحفين لهم في المحافظة.
وأف��اد مصدر عسكري «أن أبطال
الجيش اليمني واللجان الشعبية
تمكنوا من تدمير  17آلية بين دبابة
وهمر وعربة «بي أم بي» وآلية رباعية
الدفع تابعة لمرتزقة ال��ع��دوان في
مواجهات بمنطقتي بيحان وعسيالن
بشبوة».
وأضاف المصدر« :إن هذه الخسائر
للمرتزقة ج��اءت بعد إح���راق طاقم
ع��س��ك��ري وال��ت��ص��دي لزحفين لهم
أحدهما باتجاه الصفراء وآخر باتجاه
حيد ب��ن عقيل ف��ي بيحان ف��ي وقت
سابق».
ووفقا ًللمصدر ،فإن العملية النوعية
التي كبدت المرتزقة خسائر فادحة
تأتي في سياق االنتصارات المتتالية
التي يحققها الجيش واللجان الشعبية
في جبهة محافظة شبوة».
وكانت استهدفت القوة الصاروخية
للجيش واللجان يوم أول من أمس
تجمعات المرتزقة في منطقة عسيالن
ما أسفر عن تدمير دبابة وعربة همر
تابعة لمرتزقة ال��غ��زاة ف��ي منطقة
الصفراء.

أعلن خليفة الغويل ،رئيس ما يسمى بـ «حكومة اإلنقاذ
الوطني» المسيطرة على العاصمة الليبية ،حالة الطوارئ
القصوى في البالد ،بعد إع�لان حكومة الوفاق الوطني
المدعومة دولياً ،نيتها االنتقال إلى طرابلس.
وأمر الغويل القوات الموالية لحكومته بتكثيف الدوريات
ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب
البالد.
وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس ،فجر
أمس ،أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعالن حالة
الطوارئ القصوى» ،ووض��ع الحكومة «في حالة انعقاد
دائم».
وقال مصدر من داخل العاصمة لـ«بوابة الوسط» إن
دبابات تابعة للمجوعات المسلحة انتشرت بمنطقتي
الظهرة وزاوي��ة الدهماني المتجاورتين بوسط طرابلس،
ورجح المصدر نفسه أن إعالن الطوارئ جاء عقب وصول
أعضاء من المجلس الرئاسي إلى المدينة مساء الخميس.

سعدالله الخليل

هزائم متتالية( ...تتمة �ص)9

وك��ان الغويل حذر رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني من القدوم إلى طرابلس قائالً« :إن
هذه الخطوة غير قانونية» ،مشيرا ً إلى إمكانية إلقاء «القبض
على أعضائها».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دعا،
السبت الماضي ،كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة
في الدولة ،وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية ،إلى
البدء في التواصل فورا ً مع حكومة الوفاق الوطني لوضع
الترتيبات الالزمة لتسليم السلطة.
وبعد أيام من ذلك ،أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني
من تونس على صفحتها في موقع فيسبوك أن الحكومة التي
من المفترض أن توحد سلطات البالد لتنهي نزاعا ً على الحكم
قتل فيه اآلالف ،ستبدأ عملها من العاصمة «خ�لال األيام
القليلةالمقبلة».
يذكر أن حكومة اإلنقاذ الوطني نصبتها قوات «فجر ليبيا»
عقب احتاللها للعاصمة طرابلس ،في آب من عام .2014

ال�سعودية ...تغريدة تنتهي �إلى � 5سنوات �سجن

مدير في منظمة العفو :الحكم معيب تمام ًا

قالت منظمة العفو الدولية أم��س ،إن محكمة سعودية
حكمت على صحافي سعودي بالسجن خمس سنوات بسبب
تغريدات اعتبرت مهينة للعائلة السعودية الحاكمة.
وبحسب وكالة األنباء الفرنسية ،قالت المنظمة في بيان
إن المحكمة دانت الصحافي والمدون السعودي عالء برنجي،
المسجون منذ عامين ،بمجموعة من التهم من بينها «إهانة
األسرة الحاكمة وتحريض الرأي العام» .كما أدين برنجي
بـ«اتهام قوات األمن بقتل متظاهرين في المنطقة الشرقية «.
وقال المنظمة إن الصحافي حوكم في محكمة مكافحة
االرهاب التي دانته كذلك بـ«االستهزاء بشخصيات إسالمية
دينية».
وإضافة الى حكم السجن فرض على برنجي غرامة 50
الف ريال ( 13333دوالراً) كما حظر عليه السفر لمدة ثماني
سنوات ،بحسب المنظمة التي أش��ارت الى أنه مسجون
منذ أيار  2014وقضى الفترة األولى من سجنه في حبس
انفرادي.
ووصف جيمس لينش ،نائب مدير برنامج الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في منظمة العفو ،الحكم بأنه معيب تماماً.

لما عُ رف بالمركز الثقافي اإلسالمي البلجيكي .وبموجب االتفاق سمح الملك البلجيكي
بأن تتولى السعودية تدريب األئمة في بلجيكا ومنح تفويضا ً مطلقا ً للعائلة المالكة
السعودية لنشر رسالة السلفية.
بخفي الدو ُر المشبو ُه للمركز الذي يخ ّرج  700طفل سنويا ً من حفظة القرآن
ليس
ٍّ
المشبعين بالفكر الوهابي .وفي الصيف الماضي نشرت ويكيليكس وثائق تض ّمنت
إبالغ السلطات البلجيكية السفارة السعودية في نيسان  2012بوجود مشاكل مع
مدير المركز آنذاك خالد العبري ،بسبب خطبه السلفية والمعادية للغرب ،فأقيل
العبري من منصبه بدون ضجة ،وهو ما يكشف جانبا ًمن التعامي البلجيكي والتراخي
يفسر في الجانب
في التعاطي مع الفكر الوهابي مقابل ضمان التدفق النفطي ،وربما ّ
اآلخر التشدد األوروبي في فرض العقوبات على إيران ضمن الصفقة السعودية في
إطار حربها ضد طهران خالل العقود الماضية.
ليست بلجيكا االستثناء ،فالملك فهد م ّول مساجد عدة حول العالم في تورنتو
وبيونس أيرس والمالديف وإنجامينا وأدينبره ،وفي ملقا مركز ضخم يحمل اسم
مركز الملك فهد اإلسالمي كلها مكرسة لنشر فكر السعودية ،عدا عن المساجد المم ّولة
من الجمعيات الخيرية السعودية وزكاة رجال األعمال السعوديين ،كمسجد وايت
شابل شرق لندن المك ّون من ستة طوابق ويتسع لعشرة آالف مص ٍّل والذي افتتح عام
 2004بحضور الشيخ عبد الرحمن السديس ،كبير األئمة في المسجد الحرام في مكة
ومعروف عن السديس فكره المتطرف الوهابي .ولعل كالم عز الدين غاسي رئيس
المجلس اإلسالمي اإلقليمي في منطقة رون جنوبي فرنسا يكشف حقيقة المساجد
المم ّولة سعوديا ً فيقول «عندما تعطيك المملكة مليون يورو بيد تعطيك باليد األخرى
قائمة بما يجب وما ال يجب عليك قوله».
في الواليات المتحدة للمساجد الممولة سعوديا ً تاريخ ال يقل عن نظرائها في أوروبا
ومتهمة بدعم تنظيم القاعدة ونشر أشرطة الفيديو الدعائية التي أنتجها التنظيم
ومن مر ّوجيها آدم غادان سعودي المولد متخرج من مسجد الجمعية اإلسالمية في
أورانج كونتي بوالية كاليفورنيا الذي بنته السعودية ،وأصبح عضوا ً في مجموعة
من المتطرفين المسجد ذاته ،وفي لوس أنجلوس عمل فهد الثميري إمام مسجد الملك
فهد في كلفر سيتي كدبلوماسي معتمدا ً لدى القنصلية السعودية في الفترة من 1996
وحتى  ،2003لحين منعه من العودة إلى الواليات المتحدة بعد أن أشارت وزارة
الخارجية األميركية الرتباطه بنشاط إرهابي.
بعد ما يقارب النصف من تدفق الفكر الوهابي مقابل النفط السعودي وبعد أكثر من
ثالثة عقود من اإلقرار األوروبي األميركي بأن المساجد المم ّولة من السعودية تشكل
أكبر وكر للوهابية في أوروبة والعالم ،ومع دورة المال والفكر السعودي في الغرب،
فإن الدم البلجيكي وقبله الفرنسي وما سيلحقه يأتي في سياق استرداد المملكة نفطها
المتدفق إلى تلك الدول بأسعار زهيدة لعقود.

وقال« :إن برنجي أحدث ضحية لحملة القمع الشرسة
التي تشنها السعودية ضد المعارضين السلميين ،التي يبدو
أن هدفها القضاء كليا ً على أي صوت منتقد» .وأضاف« :أن
سجن أي شخص لمجرد ممارسته السلمية لحقه المشروع
في حرية التعبير والدفاع عن حقوق اآلخرين بحرية التعبير
هو تشويه تام لمفهوم العدالة».
وطالب السلطات بأن «تعمل على إلغاء إدانته واالفراج
عنه فورا ً ومن دون أي شروط» ،مؤكدا ً أنه «يجب محاسبة
السعودية على انتهاكاتها المنهجية الجسيمة لحقوق
االنسان».
وقالت المنظمة إن برنجي عمل في صحيفة البلد وصحيفة
عكاظ وصحيفة الشرق السعودي .والسعودية التي تحكمها
أسرة قبلية بشكل مطلق ومن دون دستور والتي تعتبر مصدر
التطرف والتكفير وتمنع فيها المرأة من أبسط الحقوق وتعدم
بالسيف و ...تأتي في المرتبة  164من أصل  180دولة ضمن
مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بال حدود
في عام  .2015لكنها تترأس لجنة حقوق االنسان األممية
مدعومة من أميركا والديمقراطيات الغربية.

النقاط ،وأكد وزير الخارجية على أن بالده لم ولن تغيّر مواقفها التي أعلنتها منذ
تنحيه..
بداية األزمة في سورية وشدّد رفض بالده اشتراط خروج الرئيس األسد أو ّ
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن الدبلوماسية الروسية اتبعت سياسة مراحل
وضعتها لحل األزمة السورية وسارت من خاللها بداية من استبعاد التدخل العسكري
األميركي وصوال ً للحل السلمي للسالح الكيميائي .فمندوب روسيا في مجلس األمن
الدولي استخدم الفيتو مرتين لمنع أي عدوان أو عقوبات على سورية وأرسلت موسكو
سفنها الحربية إلى سواحل سورية جنبا ً إلى جنب مع األساطيل األميركية عندما
هددت اإلدارة األميركية علنا ً بضربة عسكرية ،فالمواقف التي اتخذتها روسيا أثبتت
أن موسكو بوتين قوة عالمية عظمى ولن ولم تتخ َّل عن حلفائها ويمكن االعتماد عليها
والوثوق بها ليس كمصدر تسليح فقط وإنما كحليف قوي ال يخذل أصدقاءه نافية
بتلك المواقف كل ما ت ّم الترويج له من قبل السعودية وجماعتها أن هناك تغييرا ً في
الموقف الروسي بالنسبة للرئيس األسد ،فالجهود الدبلوماسية السعودية المتواصلة
التي بذلتها في محاولة لحلحلة الموقف الروسي إزاء األزمة السورية بشكل تدريجي،
خصوصا ً في ما يتعلق برحيل الرئيس األسد تزايدت في اآلونة األخيرة ورغم جميع
محاوالت المملكة إال أن الخالفات العميقة بين موسكو والرياض مازالت قائمة ،ففي
الوقت الذي أكد فيه الجبير خالل اجتماعه مع الفروف في موسكو في  11آب من
العام الماضي على أن موقف الرياض لم يتغيّر وليس هناك مكان للرئيس األسد في
مستقبل سورية ،أعاد الفروف التأكيد على أن الشعب السوري وحده يمكنه تقرير
مصير الرئيس األسد ،حيث قال القرار حول قضايا التسوية كافة ،ومن بينها ما يتعلق
بإجراءات المرحلة االنتقالية واإلصالحات السياسية ،يجب أن ي ّتخذه السوريون
أنفسهم بما يتناسب مع اتفاق جنيف . 2
روسيا بوتين عادت إلى المنطقة وعلى ظهر سياسة خارجية عمادها الرئيسي نصرة
أصدقائها والوقوف إلى جانبهم ،وكل الضغوط لم تتمكن من زعزعة الموقف الروسي
المبدئي من سورية ،بل العكس تحقق لجهة دخول القوات الروسية بشكل مباشر في
الحرب السورية في تموز العام الماضي لمحاربة الجماعات اإلرهابية جنبا ً إلى جنب
مع الجيش السوري وحلفائه وتم ّكنوا من تغيّر الواقع الميداني وقلب موازين القوى على
األرض ،وأجبرت موسكو الغرب على التخلّي عن فرض الشروط المسبقة كالمطالبة
المستم ّرة برحيل الرئيس األسد؛ وهو ما سقط بالضربة القاضية من خالل قرار أممي
رسم الخطوط العريضة بدستور جديد وانتخابات مقبلة يتوافق عليها السوريون
أنفسهم يحق للرئيس األسد المشاركة فيها ،باإلضافة إلى سقوط ورقة الواليات المتحدة
وحلفائها في المنطقة من خالل تسويق النصرة منظمة معتدلة فت ّم استثناؤها من الهدنة
وهو ما مهّد النتصارات في مختلف األراضي السورية بداية من الالذقية وأريافها ثم
حلب ودرعا والقنيطرة وصوال ً لعودة تدمر لحضن الدولة السورية.
موسكو التي واجهت غطرسة القوة األميركية أسقطت جميع معارك الرياض
وحلفائها في سورية ،حتى الصراع على حصر المعارضة بمن اجتمع في الرياض يبدو
أنه سقط بدليل تصريحات كيري والفروف في موسكو والتي تدعو لضرورة أن تشمل
المحادثات أوسع تمثيل ممكن ألطياف الشعب السوري.
فتسلسل األح��داث يعطي إش��ارات واضحة بأن روسيا كانت وال زالت متمسكة
بمواقفها المبدئية من مختلف القضايا وأن مَن كان يحاول شيطنة موسكو وحلفائها
في العالم نجده اليوم يتودّد ليلتقي مع بوتين والفروف لرسم مستقبل عالم متعدّد
األقطاب.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1بلدة لبنانية
2 .2من أهم جامعات أميركا وأقدمها ،ضمير منفصل،
أمر عظيم
3 .3متشابهان ،ص ّنا ،من األلوان (باألجنبية)
4 .4ذئب ،بلدة لبنانية
5 .5مرفأ في إيرلندا الشمالية ،خدّري
6 .6حرف أبجدي مخفف ،يتمنيان ،وضع خلسة
7 .7يلعب ،عاصمة آسيوية
8 .8مدينة فرنسية ،يشي
9 .9نثرت الماء ،إله الشر في ديانة زاردشت
1010يستنقذ بالمال أو ما شابه ،للنداء ،من الفاكهة
الصيفية
1111عاصمة أوروبية ،زاهد متعبد
1212للتفسير ،منازل ،أرشد

1 .1ممر في جبل لبنان الغربي بين جبل الكنيسة وجبل الباروك،
عائلة
2 .2من أشهر الخلفاء العباسيين
3 .3ورك ،حاجز ،حادثنا على الهاتف
4 .4مدينة فلسطينية ،غاز نادر يستعمل لإلنارة ،إمارة عربية
5 .5أسطول ضخم ال يقهر أغرقته العواصف  ،1588أخبر بما في
فؤاده
6 .6عندي ،أصلحي البناء ،هدم
7 .7شريفاً ،سقي
8 .8أودية ،والية أميركية
9 .9بحر ،أشيّد البناء ،مقياس مساحة
1010جسد ،مدينة في شمال النمسا
1111الضمير ،يجتهد بالعمل
1212إله الخصب والجمال واإلنبعاث عند الفينيقيين ،جزيرة
بريطانية

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،174239865 ،298165473
،783692541 ،356748219
،942517638 ،615483792
،867951324 ،431826957
529374186

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1االحنف بن قيس  ) 2دينار،
دارفور  ) 3هم ،نسوان  ) 4رابوال،
سبنا  ) 5نت ،سرير ،دا  ) 6عرج،
بيع ،جامل  ) 7ليالي ،ديار  ) 8ابا،

اين ،مسا  ) 9صح ،كامد اللوز 10
) يينمية ،ري  ) 11دنس ،ارنون
 ) 12باريس ،انام.
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اس  ) 8نانسي ،يناير  ) 9قر،
برجا ،لينا  ) 10يفتن ،ارمل ،ون
 ) 11سو ،ادم ،سورنا  ) 12رم،
الرازي.
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Triple 9
ف��ي��ل��م درام������ا ب���ط���ول���ة كايت
وي���ن���س���ل���ت م����ن اخ��������راج ج���ون
ه��ي��ل��ك��وت .م���دة ال���ع���رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال��ي��س م���ن���اخ���راج جوهانس
روب����رت����س .م����دة ال���ع���رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام���ا بطولة كارلوس
ع����������ازار م�����ن اخ����������راج س���ام���ي
ك����وج����ان .م����دة ال���ع���رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
Trumbo
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران��س��ت��ون م���ن إخ�����راج ج��اي
روش .م������دة ال�����ع�����رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
ج��ن��ي��ف��ي��ر غ���ودوي���ن م���ن اخ���راج
ب���اي���رون ه����وارد .م���دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).

