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وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ اإلرهابيين
استهدفوا يوم أمس االثنين  25نيسان  2016األحياء
السكنية اآلمنة في مدينة حلب بعشرات الصواريخ
واسطوانات الغاز ومدافع جهنم ما أسفر عن استشهاد
 16مواطنا ً سوريا ً وإصابة  86آخرين معظمهم من األطفال
والنساء والشيوخ ،كما استهدفت سيارة مفخخة يقودها
انتحاري ينتمي لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي مدخل بلدة
الذيابية في محافظة ريف دمشق أدت إلى استشهاد 12
مواطنا سوريا ً وجرح  18آخرين.
وشدّدت ال��وزارة على أنّ حكومة الجمهورية العربية
السورية إذ تعبّر عن إدانتها الشديدة لهذه االعتداءات
اإلرهابية ،فإنها تدعو إلى توحيد جهود جميع الدول
لمحاربة اإلرهاب الذي لم يعد يقتصر خطره على سورية
فحسب ،بل أصبح خطرا ً عالميا ً يستهدف جميع الدول.
من جهة أخرى ،أعربت وزارة الدفاع األميركية عن أملها،
تمس العملية الروسية في سورية المنطقة التي
في أال
ّ
تعمل فيها القوات الخاصة األميركية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ،بيتر كوك ،خالل مؤتمر
صحافي« :قبل ك ّل ش��يء ،لست متأكدا ً من أنّ العملية
الروسية تمت ّد إل��ى تلك المناطق في سورية ،لكن كنا
في الماضي قد أبلغنا الروس بتلك المناطق الجغرافية

�أمير الكويت ( ...تتمة �ص)9

المحدّدة التي طلبنا منهم عدم قصفها ،سوف نستم ّر في
مناقشة هذه المسألة مع الجانب الروسي».
ورفض كوك الحديث عن مجرى تلك النقاشات التي
تجريها وزارت��ه مع الجانب الروسي ،مؤكدا ً في الوقت
نفسه ،العزم على اتخاذ تدابير إضافية لضمان سالمة
الطاقم األميركي والح ّد من المخاطر التي قد يواجهها.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما أعلن االثنين نية
بالده إرس��ال  250جنديا ً إضافيا ً إلى سورية ،لتدريب
ومساعدة «القوات المحلية» في حربها ضد تنظيم داعش.
وفي السياق ،أعلن التلفزيون التركي أنّ الجيش التركي
د ّمر منصتي صواريخ تابعتين لداعش شمالي حلب وقتل
 11متشدّداً.
يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه وزي��ر الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو اتفاق تركيا مع الواليات
المتحدة األميركية على نشر بطاريات صواريخ اميركية
مضادّة للصواريخ على حدودها مع سورية خالل شهر
ايار المقبل.
وأشار أوغلو إلى أنّ الهدف من نشر البطاريات يكمن
في مواجهة عمليات القصف المتك ّررة التي يقوم بها تنظيم
داعش وتستهدف االراضي التركية ،مؤكدا ً على تطهير هذا
الشريط البالغ طوله  98كلم من داعش.

وفي سياق متصل ،قال الناطق الرسمي
ألنصار الله محمد عبد السالم« :إننا ما زلنا
مع أي ح� ّل سياسي ع��ادل يضمن الشراكة
والتوافق في حكم البلد».
رح��ب المتحدث باسم األم��م
م��ن جهتهّ ،
المتحدة ستيفان دوجاريك بتقارير ميدانية
تشير الى تقدم ملموس في وضع حد لألعمال
العدائية في اليمن.
وك��ان المبعوث الخاص لألمم المتحدة
لدى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،اعلن
عن ارتياحه للتحسن الملحوظ فى تثبيت
األعمال القتالية وال��ه��دوء النسبي الحالي
للوضع األمني في اليمن.
وأش���ار بيان ص��ادر ع��ن األم��م المتحدة،
مساء االثنين ،إلى أن التقارير ال��واردة تفيد
بحدوث تحسن ملحوظ وال��ت��زام األط��راف
بوقف األع��م��ال القتالية ،مضيفا أن لجنة
التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع
اللجان المحلية من أجل ضمان سالمة وأمن
اليمنيين.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل��ى أن التوصيات التى

العراق :فو�ضى ( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك ،عمد النواب المعتصمون إلى إتالف أجهزة
التصويت لمنع االقتراع على تشكيلة الحكومة .كما تم
إخراج الصحافيين من الدائرة اإلعالمية في البرلمان لدواع
أمنية.
وكانت جلسة البرلمان العراقي بدأت عصر أمس بعد
اكتمال النصاب القانوني بحضور  172نائباً ،وبرئاسة
ال��ج��ب��وري وح��ض��ور رئ��ي��س الحكومة العراقية حيدر
العبادي ،الذي كان يتوقع أن يعرض تشكيلته الوزارية
الجديدة ،بحسب ما أعلنت هيئة البرلمان .في حين اقتحم
عدد من النواب المعتصمين في الخارج قاعة البرلمان،
معترضين على عدم اكتمال النصاب القانوني بحسب ما
أكد كاظم الشمري ،رئيس كتلة ائتالف الوطنية ،وطالبوا
بإقالة الجبوري.
وما إن هَ َّم العبادي بتالوة كلمته حتى عمد عدد من
النواب المعتصمين إلى رشقه بزجاجات المياه ،فتوقف
عن إكمالها .كما وقع عراك بين عناصر حماية العبادي
والنائب كاظم الصيادي في البرلمان.
وطالب النواب من خالل الهتافات بإخراج العبادي
من جلسة البرلمان المنعقدة التي حضرها بهدف تمرير
الكابينة الوزارية الجديدة.
وكان مجلس النواب عقد جلسته بحضور  179نائبا،
فيما استقبل النواب المعتصمون رئيس البرلمان سليم
الجبوري بهتافات بـ«عدم شرعية» الجلسة التي دعا
إليها.
وأك���د م��ص��در مطلع مقاطعة ن���واب كتلتي «ب���در»
و«الفضيلة» لجلسة البرلمان ،فيما أعلن التحالف
الكردستاني استعداده لحضور ن��واب كتلته الجلسة،
بشرط اكتمال النصاب القانوني الفتتاح الجلسة.
هذا وأعلنت كتلة «األح��رار» التابعة للتيار الصدري
موافقتها على حضور الجلسة ،مشترطة حضور العبادي

العام قد ركزت على بند تثبيت وقف إطالق
النار في اليمن بشكل شامل ،وهو البند الذي
احتل الصدارة في المناقشات.
ميدانياً ،أفاد مصدر في اليمن بأن انفجارات
عنيفة ه ّزت مدينة عدن جنوب اليمن.
وقال مصدر محلي إن مواجهات اندلعت
بين مسلحين م��ن جهة ،وق���وات الرئيس
هادي المسنودة بالتحالف من جهة أخرى،
في مديرية َ
الشيخ عُ ثمان وسط مدينة عدن.
وأتت هذه االنفجارات إثر إلقاء قنابل يدوية
أثناء المواجهات ،فيما لم تتحدث المصادر
عن سقوط ضحايا في هذه المواجهات.
وفي تعز جنوب اليمن ،نشبت اشتباكات
متقطعة بين قوات الرئيس هادي المسنودة
بالتحالف من جهة ،وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى ،في منطقة َثعْ بَات
شرقا ً ومحيط اللواء  35بالمطار القديم غرب
مدينة تعز.
كذلك أعلن مصدر عسكري عن خروقات
مستمرة لقوات الرئيس ه��ادي عن طريق
إط�لاق ن��ار بشكل متقطع بإتجاه منطقة

برزاني يدعو ( ...تتمة �ص)9

وعرض كابينته الوزارية الجديدة للدخول إلى الجلسة.
كما هددت باللجوء إلى «الشارع العراقي والجماهير» في
حال عدم حضور العبادي.
وق��ال رئيس مجلس النواب ،سليم الجبوري ،خالل
جلسة البرلمان ،إن الشعب ينتظر من النواب المعتصمين
ان��ج��ازات وليس تعطيل جلسات البرلمان ،مؤكدا أن
المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا واضافيا لتحسين
مستوى الخدمات للمواطنين.
وأض��اف أن حقوق المواطنين وتقديم الخدمات هي
«الهدف األول ولن يحيد عنه بأي شكل من األشكال»،
مشيرا إل��ى أن «م��ن أب��رز ه��ذه الخدمات توفير الطاقة
الكهربائية ،التي ما زال أبناء الشعب يعانون األم ّرين من
جراء شحها».
وطلب رئيس ال���وزراء العراقي ،حيدر العبادي ،من
برلمان بالده ،التصويت على إقالة الوزراء الحاليين ومنح
الثقة لتشكيلته الوزارية الجديدة.
وصوت مجلس النواب برئاسة سليم الجبوري على
بطالن اإلجراءات التي اتخذها النواب المعتصمون اليوم،
والذين اطلقوا هتافات تطالب بإخراج العبادي من جلسة
البرلمان التي حضرها للمطالبة بالتصويت على التشكيلة
الوزارية الجديدة.
وعقدت جلسة مجلس النواب ،بالتزامن مع تظاهر
اآلالف من أنصار التيار الصدري ،أم��ام بوابة المنطقة
الخضراء وسط بغداد ،مطالبين المجلس بالتصويت على
التشكيلة الوزارية الجديدة ،وتحقيق اإلصالح الشامل.
وهيأ المتظاهرون منصة أم��ام فندق الرشيد القريب
من المنطقة الخضراء استعدادا الستقبال زعيمهم مقتدى
الصدر ،ال سيما بعد أن ه��دد األخير باقتحام المنطقة
الخضراء ال بل باقتحام البرلمان إذا لم ت��أتِ التشكيلة
الوزارية مراعية لتطلعات الشعب العراقي بحسب قوله.

تعم ( ...تتمة �ص)9
احتجاجات ّ
من التجمعات قبل تحركاتها في مسيرات احتجاجية.
وكانت قوى معارضة للحكومة المصرية ،وعلى رأسها
جماعة «اإلخوان المسلمين» المحظورة في البالد ،قد دعت
خالل األيام الماضية للمشاركة في التظاهرات ضد اتفاقية
إعادة ترسيم الحدود ،التي تنتقل بمقتضاها السيادة على
جزيرتي تيران وصنافير من مصر إل��ى السعودية ،فيما
أعلنت أحزاب ومؤيدون للنظام النزول لالحتفال بعيد تحرير
سيناء.
وشدّدت وزارة الداخلية ،تعليقا على هذه الدعوات ،على
أنه «ال تهاون مع من يفكر في تعكير صفو األمن».
وقال اللواء مجدي عبدالغفار ،وزير الداخلية ،إن أجهزة
األمن تتصدى بمنتهى الحزم والحسم ألي أعمال يمكن أن
تخل باألمن العام.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها إلى
القيادات العسكرية على المستويات المختلفة بإعادة تمركز
عناصر من الجيش لمشاركة الشعب في احتفاالت تحرير
سيناء وتأمين األهداف الحيوية والمنشآت المهمة «ضد من
تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب العظيم أو يحاول
إفساد فرحته أثناء االحتفال بهذه الذكرى».
ي��ذك��ر أن آالف األش��خ��اص ش��ارك��وا منذ  10أي���ام في
احتجاجات على االتفاقية في وسط القاهرة.

وقالت الحكومة إن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج
العقبة سلمتهما السعودية لمصر في العام  1950لحمايتهما
بعد عامين من إنشاء دولة إسرائيل.
وأثارت االتفاقية ،التي وقعت في القاهرة في أوائل الشهر
الحالي ،غضب مصريين اتهموا حكومتهم بالتفريط باألرض
المصرية .ونظم معارضو تسليم الجزيرتين للسعودية
تظاهرات احتجاجية في مختلف مدن مصر.
وفي القاهرة ،ألقت قوات األمن ،بميدان التحرير ،القبض
على قرابة  20شابا ،واحتجزتهم أمام أحد المطاعم ،فيما
ب��دأ فريق من المباحث العامة واألم��ن الوطني تفتيشهم
واستجوابهم.
كما أطلقت قوات األمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات
المتظاهرين في ميدان المساحة بالدقي.
بالتزامن مع ذل��ك ،كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن
الجيزة أن قوات األمن المحلية أوقفت  23متظاهرا ،شاركوا
في المسيرات االحتجاجية ،التي ج��اءت رفضا لترسيم
الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
من جانب آخر ،قال مصدر أمني إن قوات الشرطة تمكنت من
تفريق المتظاهرين في منطقة ناهيا ببوالق الدكرور بإطالق
الغاز المسيل للدموع ،ما أدى إلى انتقالهم إلى الشوارع
الجانبية ،مؤكدا أن قوات األمن تمكنت من تفريق عدد كبير

ص��درت ال��ب��ارح��ة وج��ه��ود ممثلي الوفدين
اللذين ُكلفا بمتابعة تثبيت وق��ف األعمال
ال��ق��ت��ال��ي��ة ف��ى ال��م��ش��اورات س��ت��س��اه��م في
استقرار الوضع األمني ..وفي هذه األجواء،
بدأ المبعوث الخاص سلسلة مشاورات مع
رؤساء الوفود تطرقت إلى مواضيع أساسية
تتعلق بمضمون اإلطار العام الذي تقترحه
األمم المتحدة والذي يوضح هيكلية وإطار
العمل فى األيام القليلة المقبلة.
وفى هذا اإلطار ،عقد مبعوث األمم المتحدة
أيضا اجتماعا مع ممثلي الوفود اليمنية ،كل
على حدة ،في محاولة للتوصل إلى صيغة
توافقية إزاء مختلف القضايا التي شهدت
تباينا ف��ي وج��ه��ات النظر خ�لال جلسات
مشاورات السالم التي تستضيفها الكويت
منذ ي��وم الخميس الماضي برعاية األم��م
المتحدة.
وكانت جلسات المشاورات التي عقدت
خ�ل�ال ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن ب��ي��ن ال��ق��وى
السياسية اليمنية الممثلة ف��ي الحكومة
اليمنية وحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي

ال��جَ �� ْرف بمديرية ال��وازع��ي��ة ج��ن��وب غرب
المدينة.
أما في مأرب شمال شرق اليمن فقد تحدث
مصدر عسكري عن ص � ّد الجيش واللجان
الشعبية محاولة زحف جديدة لقوات الرئيس
ه��ادي باتجاه منطقة الم ْ
َشجَ ح بمديرية
ِ
ص��رواح غرب م��أرب ،بالتزامن مع استمرار
طائرات التحالف السعودي بالتحليق فوق
المديرية ذاتها.
وف��ي محافظة الجوف المحاذية لمأرب
ش��م��ال ش���رق ال��ي��م��ن ف��ق��د ت��واص��ل القصف
المدفعي لقوات الرئيس هادي نحو مديرية
َ
الغ ْيل شمال المحافظة ،مع استمرار التحليق
المكثف ف��وق المدينة ل��ط��ائ��رات التحالف
السعودي.
الدولي المفاوضات
ودع��م مجلس األم��ن
ّ
ّ
وح��ث األط���راف على
اليمنية ف��ي الكويت،
االلتزام التا ّم بوقف القتال .وشدّد المجلس
ف��ي ب��ي��ان ل��ه على أهمية ال��ت��زام األط���راف
المبادئ واآلليات والمراحل الرامية إلى إنجاز
االتفاقية الشاملة.

تقرير �إخباري

بيان برزاني يأتي في ظل التوتر الحاصل بين الحشد التركماني والبيشمركة
وال��ذي أدى في الساعات الماضية إلى استشهاد ثالثة مدنيين بعد تجدد
االشتباكات بين الجانبين شرق تكريت.
عراقي أكد حصول تبادل للقصف بالهاون بين مناطق
وكان مصدر امني
ّ
كفري والجمهورية ووصول آليات للبيشمركة إلى شمال القضاء.
االشتباكات التي كانت بدأت مساء السبت الماضي قتل خاللها ثمانية من
الحشد التركماني واثنان من البيشمركة فيما أصيب عدد من المدنيين حسبما
قالت قوات مكافحة اإلرهاب الكردية.

معهد وا�شنطن :ال�سعودية و«�إ�سرائيل»..
خططهما �آخذة باالت�ساع
ق��ال��ت دراس���ة ج��دي��دة ص���ادرة ع��ن معهد واشنطن
لدراسات الشرق األدنى إن األنباء األخيرة التي أفادت بأن
القاهرة ستعيد جزيرتي «تيران» و»صنافير» في البحر
األحمر إلى السيادة السعودية ،قوبلت بمعارضة غاضبة
في مصر.
فاالتفاق الذي أعلن خالل زيارة قام بها الملك سلمان
إل��ى القاهرة ودام��ت خمسة أي��ام ،يشمل أيضا سخاء
سعوديا لمصر بما يقارب  22مليار دوالر (بشكل منتجات
نفطية يجري تسليمها على مدى خمس سنوات باإلضافة
إلى صناديق تنمية) ،فضال عن مشروع لبناء جسر يربط
بين البلدين عبر مضيق تيران بتمويل سعودي ،وكذلك
تسهيل التجارة والحج إلى مكة المكرمة.
ومع ذلك ،تابعت ،يستاء العديد من المصريين من ظهور
إهانة وطنية تتمثل بإعادة الجزر واإليحاء بأن اقتصادهم
القومي يعتمد على الكرم السعودي ،ويبدو أن الجمهور من
كال الطرفين يعتقد أيضا بأنه قد تم التوصل إلى مواءمة
غير مستساغة مع الكيان الصهيوني حول مسألة الجسر.
وأوضحت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ،كان
مضيق تيران يعرف جيدا كبؤرة توتر سياسية ساخنة
على غرار بحر الصين الجنوبي في الوقت الحالي .ويقع
المضيق في الطرف الجنوبي من خليج العقبة (ويعرف
أيضا باسم خليج إي�لات) ،ذلك الجزء من البحر األحمر
إلى الشرق من شبه جزيرة سيناء ـ ونحو المسار المؤدي
إلى مدينة إيالت الساحلية في جنوب «إسرائيل» وميناء
العقبة األردن��ي القريب منها ،وحاليا يهيمن المنتجع
المصري شرم الشيخ على المضيق ،ذلك المنتجع الذي
يطل على الجزيرتين.
في عام  ،1949أضافت الدراسة ،وخالل الحرب التي
أعقبت انشاء الكيان الصهيوني على االراضي الفلسطينية،
احتلت القوات المصرية جزيرتي «تيران» و»صنافير»
بعد أن وصلت ال��ق��وات الصهيونية إل��ى ساحل البحر
األحمر في ما يعرف اليوم بمدينة إيالت .وبعد ذلك بعام،
أعلنت القاهرة سيادتها على الجزيرتين .وخالل حرب
عام  ،1956استولى الكيان الصهيوني على الجزيرتين
لفترة من الوقت قبل أن تضغط عليها واشنطن لالنسحاب
منهما.
وفي األسابيع التي سبقت حرب عام  ،1967وضعت
مصر مدفعيتها في المضايق وأعلنت أنها مغلقة أمام
الكيان الصهيوني ،التي اعتبرت ه��ذه الخطوة مبررا
للحرب .ثم ع��ادت القوات الصهيونية واحتلت ثانية
الجزيرتين واستولت على شبه جزيرة سيناء ،واحتفظت
بها إل��ى أن وض��ع��ت «ات��ف��اق��ات ك��ام��ب ديفيد» ش��روط
االنسحاب في عام  .1978واليوم ،لفتت ،وكجزء من نظام
الرصد الذي وضعته معاهدة السالم بين مصر والكيان
الصهيوني عام  ،1979تقوم وحدات من «القوة متعددة
الجنسيات والمراقبون» التي تترأسها أميركا ،بدوريات
في جزيرة تيران.

فرن�سا :م�ستعدون لم�ساعدة
حكومة الوفاق الليبية
أعلن وزير الدفاع الفرنسي ،جون إيف لودريان ،استعداد بالده لمساعدة
حكومة الوفاق الوطني الليبية في ضمان أمن مياهها البحرية.
وقال لودريان ،في تصريحات صحافية ،أمس« :ننتظر متى يعلن رئيس
الحكومة الليبي عن اإلج��راءات األمنية التي يعتزم اتخاذها ،وماذا يأمل أن
يحصل من المجتمع الدولي لضمان أمن المياه البحرية الليبية ،ونحن من
جهتنا جاهزون للمساعدة» .
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بعد أن اقترح االتحاد األوروبي
على حكومة الوفاق الليبية حزمة من المساعدات ،تتضمن المساعدة في
تدريب األجهزة األمنية وبناء مؤسسات الدولة ،وضبط الحدود ،باإلضافة إلى
مساعدات إنسانية.
وأج��رى وزراء الخارجية والدفاع باالتحاد األوروب��ي ،األسبوع الماضي،
محادثات مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من األمم المتحدة ،فايز السراج،
لمناقشة الدعم لحكومته الوليدة ،بما في ذلك إمكانية توسيع مهمة االتحاد
األوروبي البحرية قبالة الساحل الليبي.
وفي سياق متصل ،دعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا شركاءها األوروبيين إلى
نقل المهمة البحرية التابعة لالتحاد األوروبي إلى المياه الليبية ،إذا طلبت ذلك
الحكومة الجديدة ،لوقف تدفق موجة جديدة من المهاجرين والمساعدة في
تطبيق حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة ،علما بأن توسعة المهمة
البحرية جزء من خطة االتحاد لدعم ليبيا.

ً
عن�صرا من «ال�شباب»
ال�صومال :مقتل نحو 20
ُقتل نحو  20من مقاتلي حركة الشباب جراء مواجهات عنيفة بينها وبين
القوات الحكومية في بلدة دينوناي بإقليم باي جنوب غرب الصومال.
وقال الجنرال اسماعيل خليف شري ،قائد الفرقة  60بإقليم باي ،التابعة
للجيش الصومالي ،في تصريح لإلعالم المحلي ،إن القوات الحكومية تصدت
صباح أمس لهجوم على مركز عسكري لها في بلدة دينوناي من قبل مقاتلي
الشباب ،مشيرا ً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة .وأضاف أن القوات
الحكومية قتلت نحو  20من مقاتلي الشباب الذين شنوا الهجوم على المركز
العسكري ،الفتا ً إلى أن الهجوم كان «مفاجئاً».
وبحسب سكان محليين ،فإن بلدة دينوناي شهدت مواجهات عنيفة اليوم
بين القوات الحكومية ومقاتلي الشباب حيث استخدم الجانبان خاللها األسلحة
الثقيلة والخفيفة.
وأشار السكان إلى أن مقاتلي الشباب فرضوا سيطرتهم على المركز العسكري
للقوات الحكومية قبل أن تستعيده األخيرة ظهر أمس من جديد.
ولم تعلق حركة الشباب الصومالية ،على مقتل عناصرها ،كما لم يصدر عن
السلطات بيان رسمي حول الموضوع.

وأضافت الدراسة أنه وفقا لتصريحات تلفزيونية أدلى
بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في  10نيسان،
لم يكن للمملكة أي اتصال مع الكيان الصهيوني حول
صفقة الجزيرتين المصريتين ،لكن السعودية ستحافظ
على شروط معاهدة السالم من خالل إبقائهما منزوعتي
ال��س�لاح .وليس من ال��واض��ح ما إذا كانت السفن التي
ستبحر من إيالت وإليها سوف تمر عبر المياه اإلقليمية
السعودية أثناء تنقلها في أقصى غرب المضيق ،الذي ال
يزيد عرضه عن ثالثة أميال.
وبرأي الدراسة ،يمكن أن تنشأ تحديات دبلوماسية
أخ��رى إذا س��ار العمل قدما في الواقع في اقتراح بناء
الجسر .وعادة ما ترفع السفن التجارية الصهيونية أعالم
المالءمة (أع�لام من بلدان أخ��رى) ،ولكن احتمال إبحار
سفن البحرية الصهيونية تحت جسر سعودي مصري قد
يؤدي إلى قيام عدم ارتياح كبير في المملكة .ومن جانبهما،
تابعت الدراسة ،يرغب الكيان الصهيوني واألردن في
الحفاظ على حقوقهما في حرية التنقل في المضائق
بموجب «اتفاقية األم��م المتحدة لقانون البحار» ،لكي
يكون بوسعهما المطالبة بأن يتم التشاور معهما بشأن
بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة مثل ارتفاع الجسر
(لكي يسمح بمرور الناقالت وسفن الحاويات والسفن
السياحية ،على سبيل المثال) .كما أن ألميركا مصلحة في
ذلك أيضا ،فمؤخرا في عام  ،2013مرت السفينة البرمائية
الهجومية «يو إس إس كيرسارج» ،وهي حاملة طائرات
صغيرة أساسا ،عبر مضيق هرمز لزيارة إيالت.
وشددت الدراسة على أن أكبر نقطة ضعف في الصفقة
في الوقت الحالي هي المعارضة الداخلية في مصر ،حيث
أن مركز الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس قويا ،فنقل
السيادة هو مسألة حساسة حتى لو بقيت الجزر تحت
السيطرة المصرية الفعالة .ويعتقد أن القاهرة ،أوضحت
الدراسة ،قد تشاورت مع الكيان الصهيوني وواشنطن
خالل أشهر المفاوضات التي أسفرت عن هذه اإلعالنات،
كما يبدو أن الحكومة الصهيونية لم تثر أي اعتراض
شريطة أن ال تؤثر الصفقة على النقل البحري والمالحة
الخاصة بها.
وفي حين يؤكد ذلك على ما يبدو العالقة القوية بين
الكيان الصهيوني ومصر ،والتي تتضمن حاليا وجود
تعاون وثيق في مجاالت مكافحة اإلرهاب وتطوير الغاز
الطبيعي ،فبإمكان هذه الصفقة أن تعكس أيضا النضج
المتنامي في العالقات المؤقتة بين الرياض وتل أبيب.
ووفق الدراسة ،ما زالت الرياض تعارض قيام عالقات
رسمية مع الكيان الصهيوني ،ولكن من الواضح أن كال
البلدين يتشاركان وجهات نظر مماثلة ح��ول قضايا
رئيسية مثل «التهديد الذي تشكله إيران» .وخلصت إلى
القول إن آخر التطورات المتعلقة بمضيق تيران تؤكد
على أن خططهما ،أي الرياض وتل ابيب ،ذات المصالح
المشتركة آخذة في االتساع.

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

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2قصر ،الصادق
3 .3خالف تعبان ،إسم عدد من سالطين العثمانيين
4 .4أوتوماتيكي ،مدينة قديمة في ليبيا
5 .5سافكا ً الدم ،للتأوه ،خبر
6 .6يرجو ،للتفسير ،حرف نصب
7 .7بلدة لبنانية ،مدينة إسبانية
8 .8نعم (باألجنبية) ،ظهرا من بعيد ،دفن البنت
9 .9التلفونات ،كامل
1010كبير آلة السومريين ،أدوات حادة تستعمل للحياكة
1111يحامي عن ،إعتمدنا على
1212قامرتن ،جعل له عالمة يعرف بها

1 .1منخفض صحراوي واس��ع في جنوب أفريقيا ،وافق
الرأي
2 .2للتفسير ،للنفي ،يدعم
3 .3بالد قديمة في أفريقيا الشمالية ،أطول أنهر فرنسا
4 .4مفرح ،عاينه عن كثب ،نوتة موسيقية
5 .5أخذ الثأر ،خالف أستقبله
6 .6للتفسير ،دولة عربية
7 .7فاتناً ،فني ،قادم
8 .8من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،يخاف من،
ساحر
9 .9تثق بالشخص ،من األلوان باألجنبية ،من األلقاب
1010يعبران ،مدينة بلجيكية
1111للنداء ،من أنواع الدببة ،يبس الخبز
1212والية أميركية ،حلم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،415683972 ،698127435
،367958241 ،732549816
،954312687 ،281476593
،176294358 ،543861729
829735164

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���ورج ش��ح��اده ،م��ا ) 2
نا ،المانيا  ) 3دترويت ،ارام��ل 4
) ي��راه ،همنا ،اا  ) 5سلم ،ناري،
ملل  ) 6اوال��ي ،جرير  ) 7لمسنا،

اح��رق  ) 8وال���ي ،ان���ام ،س��ي ) 9
راهنتم ،سليم  ) 10التين ،متن 11
) يردها ،مدحت  ) 12نهب ،لبنان،
ني.
عموديا:
 ) 1جنديسابور ،ين  ) 2واترلو،

اامره  ) 3رام الله ،دب  ) 4جاوه،
لمينا  ) 5شلي ،نيس ،تالل ) 6
حمتها ،نامت  ) 7اا ،مرجان ،يمن
 ) 8دنانير ،اسندا  ) 9هيرا ،يأمل،
حن  ) 10اا ،مرح ،يمت  ) 11مال،
رسمت  ) 12ابل السقي ،ناي.

 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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Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي)

