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العالم

العالم

تقرير

ّ
ّ
ّ
فنزويال تتحدى تهديدات ترامب :تأهب على الحدود تحسبًا لمـواجهة
في أعقاب تجديد دونالد ترامب
تلويحه بالخيار العسكري ،وتوجيهه
تهديدات إلى الضباط الفنزويليين ،أعلنت
كاراكاس حالة التأهب على الحدود،
تحسبًا لوقوع مواجهة قد يدفع إليها
استمرار تحريض خوان غوايدو ،ومن
ورائه واشنطن ،على إدخال المساعدات
التي يرفضها نيكوالس مادورو
ي ــواص ــل الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تــرامــب ،العمل على رســم املـســار الــذي
يرغب في أن تسلكه األزمة في فنزويال،
متابعًا اعتماد لهجة التهديد والوعيد.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار يـ ــوم ال ـس ـب ــت ،ال ـ ــذي قــد
يـكــون مفصليًاّ ،
وج ــه تــرامــب تحذيرًا
شديد اللهجة إلــى الـقــادة العسكريني
الفنزويليني ،من أنهم قد «يخسرون كل
شيء» ،في حال رفضهم دعم االنقالبي
خـ ــوان غ ــواي ــدو .ه ــذا األخ ـي ــر يتشبث
بالتوجه إلى الحدود مع مناصريه من
أجل إدخال املساعدات األميركية ،التي
يرفضها الرئيس الفنزويلي نيكوالس
ّ
م ـ ــادورو ،فـيـمــا يـقــف الـجـيــش متأهبًا
مل ـن ــع إدخ ــالـ ـه ــا .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع،
فالديمير بادرينو ،أمس ،إن «الجيش

ُ
سيبقي على انتشاره ،وبحالة تأهب
على طــول ال ـحــدود ،ملواجهة أي خرق
لسيادة األراض ــي» ،مـجــددًا تأكيده أن
الـجـيــش يــديــن ب ــ«ال ـطــاعــة والـخـضــوع
والـ ـ ــوالء ال ـ ــذي ال ي ـت ــزع ــزع» لـلــرئـيــس
نيكوالس مادورو.
وفي ما يمكن اعتباره تلميحًا جديدًا
إلى احتمال اعتماد الخيار العسكري
فــي ف ـنــزويــا ،ق ــال ت ــرام ــب ،فــي خطاب
ألقاه ليل االثنني ـ ـ الثالثاء في ميامي
أمــام الجالية الفنزويلية في فلوريدا:
ّ
«أن ـظــار الـعــالــم بــأســره مسلطة عليكم
ال ـي ــوم» ،داع ـيــا الـضـبــاط الفنزويليني
الــذيــن ال ي ــزال ــون مــوالــن ملـ ــادورو إلــى
السماح بدخول املساعدات اإلنسانية
إل ـ ــى بـ ــادهـ ــم .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال يـمـكـنـكــم
االخـتـبــاء مــن الـخـيــار ال ــذي يواجهكم،
يمكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو
السخي الذي ّقدمه الرئيس (بالوكالة)
غوايدو ،والعيش بسالم مع عائالتكم
ومواطنيكم» .ولم يقف ترامب عند هذا
ّ
الحد ،بل حذر الضباط من أنه «يمكنكم
اخـتـيــار امل ـســار الـثــانــي ،مــواصـلــة دعــم
مـ ــادورو .إذا اخـتــرتــم هــذا امل ـســار ،فلن
تـجــدوا مــاذًا آمـنــا ،لــن تـجــدوا مخرجًا
ً
سهال ،لن يكون هناك سبيل للخروج.
ستخسرون كل شيء».
ّ
ً
وصــفــق ال ـحــاضــرون طــويــا للرئيس
األميركي ،الذي رافقته زوجته ميالنيا،
والذي وصف الرئيس الفنزويلي بأنه

«دمـ ـي ــة ك ــوب ــا» .وفـ ــي خ ـط ــاب ــه ،هــاجــم
ً
تــرامــب بـحــدة «االشـتــراكـيــة» ،قــائــا إن
«أيام الشيوعية معدودة في فنزويال،
ل ـك ــن أي ـض ــا ف ــي ن ـي ـك ــاراغ ــوا وك ــوب ــا».
كذلك ،أشار إلى أن السلطات األميركية
تعرف «أيــن َ
توجد مليارات الــدوالرات
التي سرقها» عــدد صغير من أعضاء
النظام الحاكم في كراكاس .وعلى رغم
ً
إع ــان ــه أن ــه يـفـضــل «ان ـت ـق ــاال سـلـمـيــا»
ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،ج ـ ـ ّـدد ال ـتــأك ـيــد أن «كــل
الـ ـخـ ـي ــارات» م ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـطــاولــة

بخصوص هذا البلد.
ودخلت فنزويال ،أول من أمس ،أسبوعًا
صعبًا ،مع إعــان غــوايــدو أن املساعدة
اإلنسانية األميركية ستنقل السبت إلى
ّ
البالد مهما كلف األمر ،على رغم رفض
مادورو القاطع لذلك .وفي املقابل ،أعلن
األخ ـي ــر ،أم ــس ،أن روس ـيــا أرس ـلــت إلــى
بالده  300طن من املساعدات اإلنسانية،
ّ
مجددًا رفضه السماح بدخول مساعدات
وأدويـ ـ ــة أرسـلـتـهــا واش ـن ـط ــن ،وتـعـتــزم
امل ـعــارضــة إدخــال ـهــا بــال ـقــوة .وق ــال في

ّ
بيان بثه التلفزيون« :األربعاء ،ستصل
 300طــن مــن املـســاعــدات اإلنسانية من
روسيا» ،مشيرًا إلى أن هذه املساعدات
ه ــي «أدوي ـ ـ ـ ــة ب ــاه ـظ ــة الـ ـثـ ـم ــن» .وج ــدد
الرئيس االشتراكي وصفه املساعدات
األميركية ّ
املكدسة في كولومبيا ،على
الحدود مع فنزويال ،بانتظار السماح
ل ـه ــا بـ ــالـ ــدخـ ــولّ ،ب ــأن ـه ــا «اسـ ـتـ ـع ــراض
س ـي ــاس ــي» و«ف ـ ـ ــخ م ـ ـخـ ــادع» .وأكـ ـ ــد أن
البضائع التي تستوردها بالده «دفعنا
ثمنها بكرامة» ،وهي تأتي من روسيا

جدّد وزير الدفاع تأكيده أن الجيش يدين بـ«الوالء الذي ال يتزعزع» للرئيس مادورو (أ ف ب)

والصني وتركيا ودول أخ ــرى ،إضافة إلى
مـســاعــدات مــن األم ــم املـتـحــدة .وأض ــاف أنه
س ـي ـجــري اإلع ـ ـ ــان ،ف ــي غ ـض ــون أيـ ـ ــام ،عن
وصول أدوية أو مواد أولية إلنتاج األدوية،
مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذه امل ـســاعــدات مصدرها
دول ع ــدة ،وستصل إلــى ب ــاده «مــن خالل
األمم املتحدة».
كــذلــك ،انتقد م ــادورو« ،اسـتـهــداف» ترامب
لـلـنـظــام االش ـت ــراك ــي ،واص ـف ــا تـصــريـحــات
األخ ـيــر بــأنـهــا «أش ـبــه بــال ـنــازيــة» ،وبــأنـهــا
تعكس العقلية الـعــرقـيــة للبيت األبـيــض.
واستنكر تهديد ترامب للجيش الفنزويلي،
ً
متسائال« :مــن هــو القائد األعـلــى للجيش
الفنزويلي؟ هل هو ترامب؟ هــؤالء يظنون
ّ
أنفسهم ُملكًا للدولة الفنزويلية» .وأضاف:
«م ــا ال ــذي يحبه تــرامــب فــي ف ـنــزويــا ،هو
يحب النفط واألملــاس ،وأكثر من ذلك يحب
أعــوانــه املــأجــوريــن فــي الــداخــل الفنزويلي،
املساعدات اإلنسانية التي يقدمها مجرد
استعراض ،هو ســرق  30مليارًا من أمــوال
فنزويال».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الياباني أن بالده تدعم غوايدو .وقال تارو
كونو ،في مؤتمر صحافي ،إن «بلدنا دعا
إلــى انتخابات مبكرة (فــي فنزويال) ،لكن
لألسف لم يحصل ذلــك» .وأض ــاف« :نظرًا
ل ـل ـظــروف ،نـحــن نــدعــم ب ــوض ــوح الــرئـيــس
بالوكالة غوايدو .وندعو البلد من جديد
إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

مصر

توالت األحداث األمنية داخل مصر في
ّ
كل من القاهرة وسيناء .فبينما ّ
فجر
َ
مطارد قنبلة في الشرطة وسط القاهرة،
ّ
نفذت األخيرة «عملية ثأر» في سيناء ردًا
على استهداف وحدة عسكرية قبل أيام
القاهرة ــــ جالل خيرت
ّ
ه ـ ــز انـ ـفـ ـج ــار ص ـغ ـي ــر م ـن ـط ـقــة ال ـ ــدرب
األح ـم ــر بــال ـقــرب م ــن وس ــط الـعــاصـمــة
امل ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة ،ف ــي وقـ ــت مـتــأخــر
مــن مـســاء أول مــن أم ــس ،بـعــدمــا ّ
فجر
م ـط ـلــوب أم ـن ــي قـنـبـلــة خ ــال مـحــاولــة
ال ـشــرطــة إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه ،مــا أدى
إل ــى مـقـتـلــه وم ـق ـتــل شــرط ـيــن .وقــالــت
مـصــادر أمنية إن املطلوب حسن عبد

الله ( 37عامًا) ّ
فج َر عبوة كان يحملها
ب ـعــد إم ـس ــاك أم ـيــنــي شــرطــة ب ــه خــال
مغادرته منزله ،مضيفة أنه كان ينوي
إلقاء قنبلة جديدة على الشرطة ،بعد
تنفيذه عملية مماثلة األسبوع املاضي
في ميدان الجيزة لم ّ
تؤد إلى إصابات،
وفراره هاربًا آنذاك إلى منزله.
منذ ذلــك ال ـيــوم ،تمكنت أجـهــزة األمــن
م ــن ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى م ـك ــان إق ــام ـت ــه ،بعد
ّ
ّ
تتبع خط سيره عبر كاميرات املراقبة
املــوجــودة فــي ش ــوارع العاصمة عقب
تفريغ الكاميرات ،فيما كانت الصعوبة
وفق املصادر هي تحديد مالمحه في
ّ
ظــل إخفائه وجهه .وتبني أن عبد الله
حاصل على الجنسية األميركية ،كما
عثرت قوات األمن في مكان سكنه على
قنابل وم ــواد متفجرة جــرى التعامل
معها على مدار أكثر من سبع ساعات
بـعــد إخ ــاء الـعـقــار وامل ـن ــازل امل ـجــاورة
التي وصل عددها إلى .13

وفـ ـ ــق روايـ ـ ـ ـ ــات شـ ـه ــود ال ـ ـع ـ ـيـ ــان ،ك ــان
وال ــد عـبــد الـلــه مــن املــاحـقــن قانونيًا
ّإبـ ـ ــان ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل مـحـمــد
أنــور ال ـســادات ،فيما تقيم عائلته في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة حــالـيــا ،وه ــي تملك
ث ــروة كـبـيــرة ،لكنه ك ــان يقيم بمفرده
فــي امل ـن ــزل ،كـمــا ك ــان حــريـصــا عـلــى أال
ي ـت ــواص ــل م ــع الـ ـجـ ـي ــران .ووف ـ ــق بـيــان
الداخلية ،كان املطلوب محبوسًا على
ذمة قضية جنائية ،وقد أخلي سبيله
ق ـب ــل ث ــاث ــة ش ـ ـهـ ــور ،وح ــالـ ـي ــا ي ـجــري
الـتـحـقـيــق م ــع ال ـس ـكــان ل ـلــوصــول إلــى
معلومات جديدة عن األشخاص الذين
ّ
أمدوه بالقنابل ،وطريقة إدخالها إلى
القاهرة ،كما جرى تكليف جهاز «األمن
ال ــوطـ ـن ــي» بــال ـت ـح ـق ـيــق م ــع ال ـع ـنــاصــر
ّ
احتك بهم داخــل السجن ملعرفة
الذين
هل لهم دور في ما حدث أو ال.
أما في سيناء ،وبعد ثالثة أيــام على
ه ـج ــوم اس ـت ـه ــدف ن ـق ـطــة أم ـن ـيــة أدى

تجري االستعدادات
لزيارة سلمان
إلى القاهرة
األسبوع المقبل

إل ــى مـقـتــل  16ضــاب ـطــا وم ـج ـن ـدًا من
ال ـج ـيــش ،فـقــد أعـلـنــت ق ــوات الـشــرطــة
«قـتــل  16إرهــابـيــا فــي ت ـبــادل إلطــاق
ال ـن ــار ف ــي ال ـع ــري ــش» ،ب ـعــدمــا «رص ــد
األم ـ ــن ال ــوط ـن ــي ب ــؤرت ــن إرهــاب ـي ـتــن
ّ
خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات

تقرير أميركي داخلي

إدارة ترامب ماضية
في دعم «النووي
السعودي»!

المستشار السابق
لألمن القومي دفع
باتجاه إقامة منشآت
للطاقة النووية في
السعودية (أ ف ب)

أف ـ ــادت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
أمــس ،بأن الديموقراطيني في مجلس
النواب يحققون في مدى تورط البيت
األب ـي ــض ف ــي ش ــراك ــة مـقـتــرحــة إلقــامــة
منشآت للطاقة النووية في السعودية.
وأش ــارت الصحيفة إلــى تقرير جديد
ّ
أعده النواب الديموقراطيون ،قالوا فيه
إن املـسـتـشــار الـســابــق لــأمــن الـقــومــي،
وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض ،دفعوا باتجاه هذا املشروع،
ضــاربــن عــرض الحائط بالتحذيرات
املـتـكــررة مــن إمكانية ح ــدوث تضارب
ل ـل ـم ـصــالــح ،ق ــد يـ ـه ـ ّـدد األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي.
وبحسب «نيويورك تايمز» ،فإن التقرير
الـ ـص ــادر ع ــن لـجـنــة ال ــرق ــاب ــة الــداخـلـيــة
واإلصـ ـ ـ ــاح ،ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس ال ـن ــواب،
أش ــار إلــى اإلج ـ ــراءات املـتـخــذة مــن ِق َبل
إدارة دونالد ترامب ،في أيامها األولى،
فــي سبيل توفير دعــم الحكومة لقيام

البيت األبيض كان
يواصل دراسة المشروع
حتى األسبوع الماضي

الشركات األميركية ببناء مجموعة من
مـنـشــآت الـطــاقــة ال ـنــوويــة فــي مختلف
أن ـح ــاء ال ـس ـعــوديــة ،ف ــي م ــا يـحـتـمــل أن
يـ ـض ــاع ــف خـ ـط ــر نـ ـش ــر ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
األسلحة النووية .إال أن هــؤالء النواب
ً
لفتوا إلى أن هناك دليال على أن البيت
األبـيــض كــان يــواصــل دراس ــة املـشــروع،
حتى األسبوع املاضي.

ريشار البفيير
االنسحاب املعلن للجنود األميركيني سيكون «ممتدًا
زمنيًا» بحسب التأكيدات األخيرة للبنتاغون .فرنسا،
من جهتها ،أعلنت اإلبقاء على قواتها في مسرح
العمليات السوري ـ العراقي (بني  500و 700جندي
َ
سالحي املدفعية والهندسة).
من القوات الخاصة ومن
باريس أوضحت نيتها متابعة املعركة ضد منظمة
«الدولة اإلسالمية» ،وبخاصة ضد الجهاديني
الفرنسيني« ،الذين ما زالوا يشكلون تهديدًا لبلدنا»
بحسب تعبير وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.
وزارة الخارجية أوردت حجة أخرى :نريد احترام
وعدنا ألصدقائنا األكراد باملشاركة املستمرة في
الحرب إلى جانبهم ...املشكلة هي أن الجنود الفرنسيني
املوجودين في سوريا والعراق يعتمدون بشكل كامل
على البنية اللوجستية األميركية .أحد األمثلة على هذا
االعتماد الكامل هي مدافع « »Caesarمن عيار  155مم،
املستخدمة من القوات الفرنسية في املواجهات مع بقايا
«داعش» على الحدود السورية ـ العراقية ،والتي يشارك
فيها حوالي  130من رجال هذه القوات .وزن هذا السالح
 18طنًا ،ويتم نقله بالطائرات .وبما أن طائرات النقل
العسكري الفرنسية األربع عشرة تستخدم في عملية
«بركان» في بلدان الساحل األفريقي ،فإن نقل هذا

السالح يتم ،كما عمليات اإلسناد اللوجستي األخرى،
من ِق َبل أسطول طائرات « »C-17Aو «»C-5 Glaxy
األميركية ،انطالقًا من القواعد الجوية الخمس املوجودة
شمال الفرات ،والتي ستغادرها القوات األميركية .وقد
بدأت باريس تدرس إمكانية ترك املدافع الخمسة في
سوريا أو تسليمها للجيش العراقي.
على جبهة الحرب على «داعش» ،أعلن البيت األبيض
ً
نصرًا كامال عليها ،ونهاية مهمة قواته .الواقع امليداني
قد يكون أكثر تعقيدًا .مصادر مختلفة من عدة أجهزة
ّ
أمنية تعتبر أن ما يقارب  15000جهادي «تبخروا» أو
لجأوا إلى الصحراء وواحاتها املتعددة .املصادر نفسها
قدرت عدد املقاتلني األجانب بني هؤالء ،القادمني من
القوقاز وبلدان املغرب العربي وأوروبا ،بحوالي الثلث.
لدى «قوات سوريا الديموقراطية» اليوم  5آالف معتقل
من الجهاديني وعائالتهم ،غالبيتهم من النساء
واألطفال .يضم هذا العدد  103من املواطنني الفرنسيني.
املوقف غير الرسمي الفرنسي كان يفضل موت
الجهاديني أو تسليمهم للسلطات العراقية .وقد بدأ قسم
من املحامني امللتحفني براية حقوق اإلنسان ،كويليام
ً
بوردون مثال ،حملة بهدف استعادتهم ليحاكموا في
فرنسا أو ليخضعوا لبرامج مكافحة الراديكالية.
ولكن ،وفقًا لبعض الدبلوماسيني« ،خلف دخان املعركة
ضد اإلرهاب وقضية مصير املعتقلني ،تسعى فرنسا

للحفاظ على وجود عسكري ،ولو بالحد األدنى ،لتحجز
مقعدًا في املفاوضات املستقبلية التي سترافق عملية
إعادة البناء السياسي واالقتصادي لسوريا» .وبما
أن الطرف الكردي عاد إلى التفاوض مع الحكومة في
دمشق ،فإن أكثر ما تخشاه باريس هو قيام «قسد»
بتسليم الجهاديني الفرنسيني إلى السلطات السورية.
سيعطي هذا األمر ،في حال حصوله ،ورقة ضغط
إضافية للرئيس السوري وفريقه في مواجهة فرنسا،
التي لم يغفر لها موقفها منذ إغالق سفارتها في
دمشق في آذار /مارس .2012
األكيد اليوم ،استنادًا إلى مصادر رفيعة دبلوماسية
وعسكرية فرنسية ،هو أن «الجهاديني الفرنسيني
الذين نجحوا في الفرار من سوريا ال يقدرون إال على
التوجه إلى بلدان أخرى في الشرق األوسط ،أو في آسيا
الوسطى ،أو إلى منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.
من عاد منهم إلى فرنسا أو بلدان أوروبية يفترض أن
يتم كشفه واعتقاله» .على ضوء هذه املعطيات ،يصبح
اإلبقاء على القوات الفرنسية في سوريا خاضعًا
العتبارات سياسية واقتصادية غير تلك املعلنة .الطرف
الكردي ،الذي بات يتمتع بالدعم اإلسرائيلي أيضًا ،ما
زال يراهن على املساندة اللوجستية الفرنسية على رغم
ً
ً
علمه بأنه سيضطر ،آجال أم عاجال ،ألن يتخلى عن
سالحه أو أن ينضم إلى الجيش السوري.
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م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،يـ ــزور امل ـلــك الـسـعــودي
سلمان بن عبد العزيز القاهرة ،األسبوع
املـقـبــل ،على م ــدار ثــاثــة أي ــام ،على رأس
وفد رفيع املستوى ،في زيارة هي الثانية
ّ
له منذ توليه الحكم ،على أن يــرأس وفد
بالده في القمة العربية ـ ـ األوروبية التي
تستضيفها مدينة شرم الشيخ .وسيعقد
ً
السيسي وسـلـمــان «ل ـقـ ً
ـاء م ـطـ ّـوال لبحث
ع ــدد مــن امل ـل ـفــات ،وف ــي مـقــدمـهــا ســوريــا
وال ـي ـم ــن ول ـي ـب ـيــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـقـضـيــة
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ومـ ـسـ ـتـ ـج ــداتـ ـه ــا ،ف ـض ــا
ع ــن م ـنــاق ـشــة م ــوق ــف ال ــرب ــاع ــي ال ـعــربــي
مـ ــن ق ـ ـطـ ــر» .إل ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ـ ــك ،سـتـشـكــل
املـحــادثــات االقتصادية جانبًا مهمًا في
اللقاءات الثنائية ،خصوصًا مع وجود
وفــد اقـتـصــادي سـعــودي رفـيــع املستوى
ُ
سيبحث امل ـشــروعــات الـتــي ات ـفــق عليها
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وال ـع ـق ـبــات ال ـتــي واج ـهــت
ت ـن ـف ـيــذهــا ،ومـ ــن بـيـنـهــا م ـش ــروع ــات في
جنوب سيناء.

تقرير
ووفق أحد «املخبرين» ،ووثائق البيت
األبـيــض التي حصلت عليها اللجنة،
فـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــم الـ ـش ــراك ــة
الـنــوويــة مــع الـسـعــوديــة ـ ـ «أي بــي  »3ـ
أرسـلــت مـســودة مــذكــرة تــدعــم االتـفــاق
إل ــى مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي الـســابــق
مــايـكــل ف ـلــن ،بـعــد أي ــام عـلــى تنصيب
اإلدارة األميركية .وأضافت الصحيفة
أن ف ـل ــن ع ـم ــل مل ـص ـل ـحــة «أي بـ ــي »3
ب ـهــدف ت ـطــويــر امل ـخ ـطــط ،وذلـ ــك خــال
حملة ترامب الرئاسية ،وأثناء الفترة
االنتقالية التي سبقت التنصيب.
وبعد خروج فلني من اإلدارة في شباط
 ،2017دفـ ــع املـ ـس ــؤول ــون ف ــي مـجـلــس
األمن القومي بهذه الخطة ،متجاهلني
النصائح الـصــادرة عن لجنة األخــاق
الـتــابـعــة للمجلس ومـحــامــن آخــريــن.
ول ـف ـت ــت «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» إلـ ــى أن ــه
فــي اجـتـمــاع ُعـقــد فــي آذار  ،2017عمل
املـســاعــدون فــي مجلس األم ــن القومي

ذريعة مكافحة اإلرهاب للبقاء في سوريا
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«صدمة» بعد هجوم سيناء :الشرطة تعلن «الثأر» للجيش
ضد املنشآت الحيوية والشخصيات
املـهـمــة ف ــي ن ـطــاق ال ـعــريــش ،وه ــو ما
دف ــع إل ــى دهـمـهــم فــي مــواقـعـهــم» ،في
عـمـلـيــة وص ـفــت بــأنـهــا «ث ــأر لـشـهــداء
الجيش».
ّ
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــد أق ـ ــل م ــن ي ــوم ــن على
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي
مع «املجلس األعلى للقوات املسلحة»
لـبـحــث الـعـمـلـيــة األخ ـي ــرة ف ــي سـيـنــاء،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت «ص ـ ـ ــدم ـ ـ ــة لـ ـلـ ـق ــادة
العسكريني» جــراء اإلج ــراءات األمنية
املـ ـش ــددة ه ـن ــاك ،وفـ ــق م ـص ــادر أمـنـيــة
قالت إن السيسي «طلب تقريرًا موسعًا
عــن كيفية ح ــدوث العملية اإلرهــابـيــة
التي أوقـعــت هــذا الـعــدد دفعة واحــدة،
رغ ـ ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـ ـشـ ـ ــددة» ،م ـش ـيــرة
إلـ ــى ت ـك ـل ـي ـفــه «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـحــرب ـيــة»
بإعداد تقرير عن الـحــادث ،ومحاسبة
املـســؤولــن بــالـعــزل ال ـفــوري مــن أماكن
عملهم في سيناء.

مقالة

على إحـيــاء خطة «آي بــي  ،»3كــي يتمكن
ص ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس ،جـ ــاريـ ــد ك ــوش ـن ـي ــر ،مــن
تـقــديـمـهــا إل ــى ت ــرام ــب ،م ــن أج ــل املــواف ـقــة
عليها.
كذلك ،أشــارت الوثائق إلى أن ترامب ّ
عي
توماس باراك ،الذي ترأس لجنة تنصيب
الرئيس ،كممثله الشخصي من أجل تنفيذ
املخطط الــذي حمل اســم «مخطط مرشال
للشرق األوسـ ــط» .وبحسب املــذكــرة التي
بعثتها الشركة ،فإنها توجه تعليمات إلى
الوكاالت األميركية بتسهيل جهود باراك
ودعمه.
ونقلت الصحيفة عن مدير لجنة الرقابة
الداخلية في مجلس النواب ،إليا كامينغ،
قوله إنه ما زالــت هناك حاجة للمزيد من
التحقيقات ،لتحديد ما إذا كانت إجراءات
إدارة تــرامــب فــي مصلحة األم ــن القومي،
أو تخدم «هــؤالء الــذي يعملون للحصول
على املزيد من األرباح املادية».
(األخبار)
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أفقيا

 -1الصدفة البحرية – إحسان –  -2نسبة الى مواطن من بلد أوروبي – عكس ُمر – -3
وشى وثرثر – راحة اليد – مدينة لبنانية –  -4فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل
كان من مؤسسي املسرح الوطني اللبناني – مقياس مساحة – جرذ باألجنبية –
 -5حركات رياضية ّ
ّ
وتقوي العضالت – فاكهة صيفية –  -6شهر
يلي بها الجسم
ُ
ميالدي – مدينة نيجيرية –  -7ماركة غــاالت ومفاتيح عاملية – منتزع منه قهرًا
–  -8لون أبيض باألجنبية – ماركة سيارات –  -9عائلة رئيس جمهورية غيني –
عملة آسيوية –  -10من القصص والحكايات اإلجتماعية التي أصبحت من األمثال
الشهيرة

عموديًا

 -1فيزيائي أميركي أملاني األصل وضع نظرية النسبية حائز جائزة نوبل عام – 1921
إغتياال – قلب اإلناء على رأسه –  -3حرف جر – هر
 -2عائلة سياسي كونغولي قضى
ً
باألجنبية – أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد –  -4أرض ُت ْح َبس
ّ
متعلم –  -5في الوجه – أسلوب ومجرى الكالم أو
لــزرع األشجار قــرب البيت – غير
َ
الحديث –  -6سقي النبات – دولة أوروبية –  -7سحب – للتفسير – للتعريف –  -8ود
– نوع من نبات التبغ له طعم خاص ُيدخن ورقه بالنارجيلة –  -9عائلة ّ
طيار فرنسي
ّ
 – 1909أحــرف متشابهة –  -10من كبار فرسان
راحــل أول من طــار فــوق املانش عــام
شارملان – فيلسوف أملاني

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1الغانج – قزم –  -2رويتر – سراج –  -3سبر – ثري – مل –  -4طواحني – فاس –  -5و ر غ ر – مهر –
 -6جوبر – ِمجدل – َ -7ح ْيس – مرسي –  -8مهيب – الم –  -9اليسر – لن –  -10مجنون ليلى

عموديًا
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6
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8
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مشاهير 3093

حلول الشبكة السابقة

 -1ارسطو – حمام –  -2لوبورجيه –  -3غيراغوسيان –  -4آت – حرب – بلو –  -5نرثي – رم – ين – -6
ّرنم – راسل –  -7سي – همس – ري –  -8قر – فرجيل –  -9زاما – الى –  -10مجلس األمن

حل الشبكة 3092

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب وإقتصادي فرنسي (ُ .)1778-1694يعتبر زعيم املدرسة الطبيعية
التي تأسست قبل الثورة الفرنسية بوقت قليل في القرن الثامن عشر
 = 6+4+3+2+1دولة أوروبية ■  = 10+8+7+5+9ماركة أجهزة هاتفية ■
 = 3+11عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :عبدالله حمصي

