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العالم

العالم

الحدث

وجـ ـ ــد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي م ـن ـبــر األم ــم
امل ـت ـحــدة مـنــاسـبــة ج ــدي ــدة السـتـكـمــال
عـ ـ ــروضـ ـ ــه حـ ـ ـ ــول «ف ـ ـ ـضـ ـ ــح» ب ــرن ــام ــج
إي ـ ــران الـ ـن ــووي ال ـع ـس ـكــري امل ـف ـتــرض.
فصل ثــان مــن املسرحية الـتــي قدمها
الــرجــل فــي نيسان أبــريــل املــاضــي ،عن
«أسـ ـ ــرار» ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي ومــزاعــم
شـ ـق ــه الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،والـ ـ ـت ـ ــي ووجـ ـه ــت
وقـتـهــا بـسـخــريــة واس ـع ــة ف ــي الــداخــل
اإلســرائ ـي ـلــي وف ــي الـ ـخ ــارج ،ح ــن كــرر
ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ــوقـ ــائـ ــع امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ل ــدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .يهوى
الرجل لعب دور اإلعالمي ،الذي يخرج
بـ«وثائق» لتقديمها بهالة من اإلثارة
إلى الجمهور ،ويواصل هذا األداء في
ّ
تمتد لحلقات .وعلى طريقة
عــروض
كلمته الشهيرة من على املنبر نفسه
في دورة  ،2012حني عرض مسار تطور
«الـقـنـبـلــة ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة» بــرســم
توضيحي ،أعاد أمس رفع صور تظهر
مـعـلــومــات جــديــدة عــن رواي ــة قرصنة
امل ــوس ــاد لــوثــائــق ال ـبــرنــامــج ال ـنــووي
ال ـع ـس ـك ــري إليـ ـ ـ ــران .عـ ــرض نـتـنـيــاهــو
صــورًا ملــوقــع جــديــد قــال إنــه مستودع
سـ ّـري للمواد النووية فــي أحــد أحياء
ط ـ ـهـ ــران .وق ـ ــال «ال ـ ـيـ ــوم أكـ ـش ــف ألول
م ــرة أن إي ــران تملك مـسـتــودعــا سـ ّـريــا
آخ ــر ف ــي طـ ـه ــران ،م ـس ـتــودع لـتـخــزيــن
كميات هائلة مــن املـعــدات وامل ــواد من
برنامج إيران النووي السري» .وتابع
نتنياهو «مـنــذ أن داهـمـنــا األرشـيــف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذري كـ ــانـ ــوا م ـش ـغ ــول ــن بـتـطـهـيــر

فصل جديد من مسرحية نتنياهو:

سنضرب إيران في لبنان والعراق
لم ينجح نتنياهو في
التعويض عن فشل
تحرك ترامب ضد إيران في
نيويورك .خطاب الرجل
أمس بدا مكرورًا ،ومليئًا
بالتهديدات التي ّ
وسعها
لتشمل العراق ولبنان ،بعد
سوريا ،في وقت ّ
جدد
فيه رهانه على عقوبات
أميركا والتعاون مع
العرب لمواجهة طهران
نتنياهو :حزب الله
ّ
يطور ّصواريخ
تصل دقتها لـ10
أمتار (أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
3 41 39 31 16 10 7
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1652وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة41 - 39 - 31 - 16 - 10 - 7 :
الرقم اإلضافي3 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:1.035.381.497ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـكـ ـ ــل ش ـ ـب ـ ـكـ ــة:1.035.381.497ل.ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58,481,100ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,898,740 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,481,100ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 950 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 61,559 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 122,456,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,307 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 163,617,549 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 70,354,475 :ل.ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1652
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح24703 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 38,352,068 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4703 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.703 :
 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.03 :

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 675
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة498 :
• يومية أربعة4793 :
• يومية خمسة50477 :

استراحة
2976 sudoku
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املـ ـسـ ـت ــودع الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذري .ف ـق ــط ف ــي ال ـش ـهــر
املاضي نقلوا  15كلغ من املواد املشعة.
ت ـع ــرف ــون م ـ ــاذا ف ـع ـل ــوا ب ـه ــا؟ نـقـلــوهــا
ون ـشــروهــا ح ــول ط ـهــران فــي مـحــاولــة
إلخفاء الدليل» .وفي مقطع الحق من
كلمته ،عرض نتنياهو خريطة ملطار
بـ ـي ــروت وم ـح ـي ـطــه ،زعـ ــم أن ـه ــا تـظـهــر
م ــواق ــع ل ـحــزب ال ـلــه قــري ـبــة م ــن امل ـطــار
ت ـح ــوي م ـصــانــع ت ـطــويــر ل ـل ـصــواريــخ
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب لـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـصــواريــخ فــي حــوزتــه إلــى صــواريــخ
دقيقة بهامش  10أمـتــار خطأ .وهــدد
نـتـنـيــاهــو ح ــزب ال ـلــه بــالـقــول إن لديه
رسالة له مفادها« :نعلم أين تنشطون
ولن تفلتوا من العقاب».
ك ـل ـم ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـت ــي غ ـل ــب عـلـيـهــا
الحديث عن إي ــران ،استهلها بهجوم
واســع على طهران واالتـفــاق النووي،
خـتـمــه بـمـعــاتـبــة ك ـب ـيــرة لــأوروب ـيــن
ال ــذي ــن «ي ـت ـضـ ّـرعــون» إلي ـ ــران ،مشيرًا
إلـيـهــم بلهجة غــاضـبــة بــال ـقــول« :هــل
سيستيقظون؟» ،مقابل تكراره الشكر
واالمتنان للرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب وإدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ع ـل ــى االن ـس ـح ــاب
مـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،وال ـع ـق ــوب ــات
الجديدة وما أحدثته بحق االقتصاد
اإليراني .ومقابل الغضب اإلسرائيلي
مـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أش ـ ــاد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة الـتــي
أس ـهــم االت ـف ــاق ال ـن ــووي ف ــي «تــوثـيــق
عرى صداقتها» مع إسرائيل أكثر من
أي وقت مضى« ،وبما لم يكن يخطر
عـلــى بــالــي» ،أض ــاف نتنياهو متبعًا
ضم فيها ّ
حديثه بحركة يد ّ
السبابتني
معًا بقوة .ومن املفارقات الالفتة دعوة
نـتـنـيــاهــو األوروب ـ ـيـ ــن ودول الـعــالــم
إلـ ــى االن ـض ـم ــام إلس ــرائ ـي ــل و«الـ ـ ــدول
العربية» ،مــع واشنطن ،فــي مواجهة
التهديد اإليراني .وقال نتنياهو إن تل
أبيب لن تسمح بامتالك إيران للسالح
الـ ـ ـن ـ ــووي ،م ـض ـي ـفــا «لـ ـق ــد كــاف ـح ـنــاكــم
فــي س ــوري ــا ،وسنكافحكم فــي لبنان
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عاتب نتنياهو
األوروبيين وأشاد
بدول عربية
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أفقيا
 -1مسجد قديم فــي مدينة املــوصــل فــي الـعــراق لــه مـنــارة مائلة –  -2بلدة لبنانية
بقضاء املنت – سلة من قضبان أو قصب –  -3خنزير ّ
بري – لغة هندية هي اليوم
لغة الباكستان – خاصم أشـ ّـد الخصومة –  -4مؤسس اململكة العربية السعودية
–  -5الطــم على الحلبة – عملة آسيوية –  -6ضــوء ونــور باألجنبية – أبخل على
ّ
الحداد – أغنية للفنان املصري الراحل عبد الحليم حافظ – -8
الناس –  -7مجمرة
ّ
سورية مركز قضاء بمحافظة الالذقية – خاصتي
في
ومرفأ
مدينة
متشابهان –
ّ
وملكي –  -9الغليظ والكثير وامللتف – من األشجار –  -10مرفأ ومدينة أوكرانية
على البحر األسود أحتلها األملان خالل الحرب العاملية الثانية

عموديًا
 -1من الخضر – الجزء من الكتاب –  -2صفة من انقبضت أصابعه ورجعت الى كفه
– مطار فرنسي –  -3طعم الحنظل – عائلة رئيس وزراء بريطاني سابق – قلب اإلناء
على رأسه –  -4أمكنة يتخذها األطباء لفحص املرضى – ركع على األرض –  -5شعوب
من األناضول حكموا الشرق مدة طويلة – عام يكون فيه شهر شباط  29يومًا وذلك
كل أربع سنوات –  -6جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت قديمًا بصيد
اللؤلؤ – من الخضر –  -7مشمش مجفف ُينقع باملاء ليؤكل – جلبة –  -8ورك – بنت
ّ
النبي الكبرى – شتم ولعن –  -9خمس كيلوغرامات – الخصب –  -10قصر بني عثمان
ّ
في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة غنية باملخطوطات – لباس الطالب في املدرسة

شروط اللعبة

1

ّ
أفقيا ّ
 -1حسن البنا –  -2سيدني – زوال –  -3يباب – قادوس –  -4نيء – العيار –  -5بر – قنب – بزع
–  -6نيقوسيا – مر –  -7طابة – نيس –  -8كندا –  -9أف – رحم – دست –  -10ليش فاليسا

عموديًا
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مشاهير 2976

حلول الشبكة السابقة

 -1حسني بن طالل –  -2سيبيريا – في –  -3نداء – قبر – ّ -4
أنب – قوة – رف –  -5لي – أنس –
ّ
ّ
جحا –  -6قلبني – مل –  -7نزاع – ايك –  -8أوديب – ُسندس –  -9لوازم – دسا –  -10ياسر عرفات

حل الشبكة 2975

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.

إعداد
نعوم
مسعود
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طبيب قديم ماهر في جراحة العيون أصله من املوصل في العراق .سكن
مصر في أيام الحاكم الفاطمي .أخذ شهرة واسعة .له كتب في علم العني
وعللها وعالجها ّ
 = 4+2+1+6+5السن ■  = 11+10+8+3خــاف ثانوي ■  = 4+9+7دولة
عربية

حل الشبكة الماضية :جانيت ايفانز
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ّ
«الناتو العربي» في انتظار اإلعالن :واشنطن تؤسس لحروب جديدة
تواصل الواليات المتحدة
مساعيها إلعالن «الناتو
العربي» على طريق
المواجهة مع إيران .وهي
مواجهة ّ
تعد لها واشنطن
على المستويات كافة ،بما
في ذلك استماتتها في
امتصاص أثر العقوبات على
طهرانّ ،
حد التوسط بين
السعودية والكويت في
خالفهما النفطي
ل ــم ي ـعــد ال ـحــديــث ع ــن «ال ـنــاتــو ال ـعــربــي»
م ـج ــرد ت ـس ــري ـب ــات أو ت ـك ـ ّـه ـن ــات .بـشـكــل
رسمي ،أعلن الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،مــن على منبر الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـحــدة ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ال ـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،أن ب ــاده تـسـعــى إل ــى «تشكيل
ت ـحــالــف إق ـل ـي ـمــي اس ـتــرات ـي ـجــي يـســاعــد
ب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ع ـل ــى تـحـقـيــق
االزدهار واالستقرار واألمن في املنطقة».
إعـ ـ ــان ي ـع ـقــب ج ـم ـلــة ت ـح ــرك ــات قــادت ـهــا
واشنطن فــي هــذا السبيل ،وكــان آخرها
االجتماع الذي عقده قائد القيادة املركزية
األميركية ،جوزيف فوتيل ،برؤساء أركان
دول الخليج ومصر واألردن ،في الكويت،
في الـ 12من أيلول /سبتمبر الجاري .هذا
االجتماع ،الذي سبقه آخر تمهيدي جمع
رؤس ــاء األرك ــان الخليجيني فــي الكويت
أي ـ ـضـ ــا ،رافـ ـقـ ـت ــه «جـ ـ ـ ــوالت دب ـلــومــاس ـيــة
مكوكية» غير معلنة لنائب مساعد وزير

الخارجية األميركي لشؤون الخليج ،تيم
ليندركينغ ،بـهــدف وضــع األس ــس ّ
لقمة
اإلعــان عن «الناتو العربي» ،بحسب ما
أفاد به ليندركينغ نفسه أمس في حوار
مع صحيفة «ذا ناشيونال» اإلماراتية.
وفقًا للمسؤول ،الــذي كــان اخـتــاره وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق ري ـكــس
تيلرسون (مع الجنرال املتقاعد أنتوني
ّ
زيني) مبعوثًا له إلى املنطقة لحل األزمة
الخليجية ،فإن التحالف املزمع تشكيله
سـ ُـي ـسـ ّـمــى «م ـي ـس ــا» (اخـ ـتـ ـص ــارًا ل ـع ـبــارة
تحالف الشرق األوســط االستراتيجي)،
وسيتم اإلعالن عنه في ّ
ّ
قمة تستضيفها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير املـقـبــل ،لكن «إذا وجــدنــا أن هناك
ح ــاج ــة إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـ ـتـ ــواريـ ــخ ،ف ـســوف
نـ ـتـ ـع ــاط ــى مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـمـ ــرونـ ــة»،
بحسب ما قال ليندركينغ .وعلى طريق
التحضيرات املتواصلة للقمة املنتظرة،
يستضيف وزي ــر الـخــار ّجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،اليوم ،ممثلي دول مجلس
ال ـت ـع ــاون وم ـص ــر واألردن ع ـلــى هــامــش
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،بهدف
متابعة محادثات «ميسا» التي «ال تزال
في مراحلها املبكرة» وفقًا لليندركينغ.
أم ــا أسـ ــاس ه ــذا ال ـت ـحــالــف ،الـ ــذي تـعــود
فـكــرتــه إل ــى زيـ ــارة ت ــرامــب الـشـهـيــرة إلــى
الرياض في أيار /مايو  2017بحسب ما
أك ــد الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي عـيـنــه ،فهو
«اتـفــاقـيــة أمنية واقـتـصــاديــة وسياسية
تــربــط دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
والــواليــات املتحدة ومصر واألردن» من
أج ــل «ب ـن ــاء درع ق ــوي وص ـلــب ف ــي وجــه
ّ
تتصدر إيران قائمتها.
التهديدات» التي
ال ــاف ــت ف ــي م ــا أورده ل ـي ـنــدرك ـي ـنــغ فــي
ه ــذا اإلط ــار أمـ ــران :أولـهـمــا أن ــه ح ـ ّـدد من

ضـمــن أه ــداف «مـيـســا» «تنسيق عملية
ً
إدارة الـ ـص ــراع ــات م ــن س ــوري ــا وصـ ــوال
إلــى الـيـمــن» ،مــا يعني أنــه ليس فــي نية
الواليات املتحدة الدفع باتجاه تسويات
ف ــي امل ـنــاطــق امل ـل ـت ـه ـبــة ،وإن ـم ــا مـســاعــدة
ح ـل ـ ّفــائ ـهــا ع ـلــى «ت ـح ـســن أدائ ـ ـهـ ــم» بـمــا
يـحــقــق أهـ ــداف إدارة ت ــرام ــب .وثانيهما
أن ليندركينغ لــم ّ
يعد األزم ــة الخليجية
عائقًا فــي طريق «الناتو الـعــربــي»؛ على
اعتبار أنه «على املــدى البعيد ،وفي ظل

من ضمن أهداف
«ميسا» تنسيق
«عملية إدارة الصراعات»

التحالف الــذي نصبو إليه ،سيكون من
الصعب على بلدين أو ثالثة في التحالف
خ ــوض مــواج ـهــة م ــن ه ــذا الـ ـن ــوع» .ومــن
هـنــا «يمكننا مــواصـلــة تـطــويــر املـفـهــوم،
والـعـمــل عـلــى بـعــض األس ــس ،إال أنــه في
نهاية املـطــاف ينبغي لنا أن نشهد رأبــا
للصدع» ،وفقًا للمسؤول األميركي.
اشـتـغــال واشـنـطــن املـحـمــوم عـلــى مسار
«ال ـنــاتــو ال ـعــربــي» ت ــوازي ــه اسـتـمــاتــة في
دفـ ــع ح ـل ـفــائ ـهــا ن ـحــو ت ـعــويــض الـنـقــص
ال ــذي سينجم عــن الـعـقــوبــات األميركية
ع ـلــى ال ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـت ــي سـتــدخــل
حيز التنفيذ في تشرين الثاني /نوفمبر

املـقـبــل .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـعـمــل الــواليــات
ّ
املتحدة ّ
بجد على حل الخالف السعودي
 الـكــويـتــي عـلــى حـقــل الخفجي النفطياملشترك بني البلدين ،والــذي تأمل إدارة
تــرامــب فــي أن يـمـ ّـد الـســوق بحوالى 300
ألــف برميل يوميًا فــي حــال تـ ّـم التوصل
إل ــى تـســويــة ف ــي ش ــأن ــه ،بـحـســب م ــا ك ـ ّـرر
أمس وزير الطاقة األميركي مايك بيري.
وكـ ـ ــان بـ ـي ــري أع ـ ـلـ ــن ،م ـن ـت ـص ــف ال ـش ـهــر
الجاري ،عقب زيارة أمير الكويت ،صباح
األحمد الجابر الصباح ،إلى واشنطن ،أن
السعوديني والكويتيني «يعكفون على
ّ
ح ــل ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب» ألزم ــة حقل
الخفجي املتنازع عليه.
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ــواز ،وب ـع ــدم ــا ّ
وج ـ ــه تــرامــب
توبيخًا غير مباشر إلى السعودية لعدم
ممارستها ضغطًا كافيًا على «أوبك» من
ً
أجــل زي ــادة إنـتــاج الـنـفــط ،قــائــا(« :إنـنــا)
ن ــداف ــع ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن هـ ــذه الـ ـ ــدول من
أج ــل ال ش ــيء ،وم ــن ث ــم يـسـتـغـلــونـنــا من
خــال إعطائنا أسـعــار النفط املرتفعة»،
بادرت السعودية في محاولة استرضاء
ترامب عن طريق إعالن عمالقها النفطي
(شركة أرامكو) زيادة مزمعة في اإلنتاج
بنحو  550ألــف برميل يوميًا فــي الربع
َ
ـي م ــن ح ـقــلــي
األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ـ ّ
خريص ومنيفة .إعالن ُيتوقع أن تعقبه
خ ـ ـطـ ــوات إض ــافـ ـي ــة م ـم ــاث ـل ــة مـ ــع تــأك ـيــد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ـهــا ل ــن تـسـحــب من
ّ
املخصصة لحاالت الطوارئ
مخزوناتها
من أجل تبديد أثر العقوبات على إيران،
واطـمـئـنــانـهــا إل ــى أن إم ـ ــدادات الـحـلـفــاء
ّ
«س ـت ـم ـتـ ّـص» تـلــك اآلث ـ ــار ،وف ــي ظ ــل عــدم
امتالك األخيرين وخصوصًا السعودية
حيلة للهرب من اإلمالءات األميركية.
(األخبار)
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وال ـع ــراق ،وسنكافحكم فــي أي مكان
ّ
وح ـي ـث ـمــا ت ـ ــوج ـ ــدون» ،مــت ـه ـمــا إيـ ــران
بــ«إطــاق الصواريخ على السعودية
وتهديد املالحة الدولية في مضيقي
هــرمــز وب ــاب امل ـنــدب» .وأق ـ ّـر نتنياهو
بـ«فتح ذراعي إسرائيل» للمعارضني
اإليرانيني ،وتواصله الشخصي معهم
وم ـتــاب ـع ـتــه ال ــدق ـي ـق ــة لــاح ـت ـجــاجــات
في إيــران ومشاهدته الدائمة ملقاطع
ال ـف ـيــديــو لـتـلــك ال ـت ـظ ــاه ــرات .خــاصــة
مـ ــواقـ ــف ن ـت ـن ـيــاهــو ت ـم ـث ـل ــت ،إض ــاف ــة
إلــى التأكيد املـكــرور ملركزية التهديد
اإلي ــران ــي ل ــدى ت ــل أب ـي ــب ،ف ــي تـعــويــل
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى م ــواج ـه ــة ط ـه ــران من
خـ ــال :ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
والعقوبات األميركية ،واالحتجاجات
ض ــد ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ف ــي ال ــداخ ــل،
إض ــاف ــة إل ــى الـعـمـلـيــات اإلســرائـيـلـيــة
ضد أهداف عسكرية إليران وحلفائها
في املنطقةّ ،
وسعها نتنياهو لتشمل
العراق ولبنان بعد سوريا .في الوقت
ن ـف ـس ــه ،أظـ ـه ــر ع ـت ــب ن ـت ـن ـيــاهــو عـلــى
أوروب ــا وباقي دول العالم شعور كل
م ــن واش ـن ـط ــن وتـ ــل أب ـي ــب وال ــري ــاض
عدم القدرة على إقناع مزيد من الدول
ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى ح ـم ـلــة ت ــرام ــب ضد
ط ـه ــران ،وال عـلــى اسـتـثـمــار مناسبة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
للتحشيد .وهو ما أكده أمس الرئيس
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ،ال ــذي رأى
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــم تـحـقــق «أي
إنجازات خالل هذه الجمعية العامة»،
مضيفًا «امل ـهــم ال ـيــوم أن ــه ،باستثناء
دولة أو اثنتني ،ال أحد يدعم أميركا...
إنها عزلة سياسية تاريخية نادرًا ما
عانت منها أميركا».

ّ
واشنطن «تستفز» بكين في بحر الصين الجنوبي
في وقت سارعت فيه
دول العالم ،من على منبر
األمم المتحدة ،إلى التحذير
من وطأة الحرب التجارية
المتصاعدة بين الواليات
المتحدة والصين ،شهد بحر
الصين الجنوبي نشاطًا عسكريًا
مكثفًا من قبل الواليات
المتحدة واليابان وبريطانيا،
في تطور ينذر بتصاعد حدة
األزمة الديبلوماسية بين
الغرب وبكين
انتقدت الصني الواليات املتحدة ،أمس،
ب ـس ـبــب تـحـلـيــق ق ــاذف ــات «بـ ـ ـ ــي »52-في
محيط بحر الـصــن الجنوبي ،مطالبة
واشـنـطــن بــاتـخــاذ إجـ ــراءات لـ«تحسني
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن».
املتحدث باسم وزارة الــدفــاع الصينية،
رين قوه تشيانغ ،قال إن بكني «تعارض
تمامًا األعمال العسكرية االستفزازية»،
التي تقوم بها الواليات املتحدة في بحر
الصني الجنوبي ،الذي يشكل نقطة نزاع
حساسة بــن الـصــن وتــايــوان وفيتنام
وماليزيا وبروناي والفيليبني.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـع ــد أن كـ ـش ــف املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة ،ديفيد
اي ـس ـت ـب ــورن ،ع ــن أن ع ـ ــددًا م ــن ق ــاذف ــات
«ب ــي »52-شــاركــت «فــي عملية مشتركة
فــي شــرق بحر الـصــن ،مـســاء الـثــاثــاء»
املــاضــي ،مضيفًا أنها حلقت كذلك «في
املـجــال الـجــوي الــدولــي فــي جـنــوب بحر
الـ ـص ــن» .وأوضـ ـ ــح م ـس ــؤول ف ــي وزارة
الدفاع األميركية (رفض كشف هويته)،

أن العملية تمت بالتعاون مع اليابان،
وأنها تأتي في إطار ما تسميه الواليات
املتحدة «الحضور املتواصل للقاذفات»
فــي املـنـطـقــة ،وه ــي عـمـلـيــات تـهــدف إلــى
تــأك ـيــد ال ــوج ــود األم ـي ــرك ــي ف ــي املـحـيــط
الهادئ.
ت ـح ـل ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــاذف ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ج ــاء
بالتزامن مع إعالن القنصلية األميركية
فــي هــونــغ كــونــغ ،أن بكني رفـضــت طلبًا
للسماح لسفينة حربية أميركية بزيارة
املدينة ،وهو قرار جاء عقب سلسلة من
«االس ـت ـف ــزازات» العسكرية األخ ــرى من
ً
الجانب األمـيــركــي .ففضال عــن فرضها
ع ـقــوبــات عـلــى هـيـئــة عـسـكــريــة صينية
ومديرها بسبب شــراء مقاتالت ونظام
ص ـ ــواري ـ ــخ «أرض  -جـ ـ ــو» مـ ـتـ ـق ــدم مــن
موسكو ،وافقت الــواليــات املتحدة على
بيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز
«إف ،»16-وط ــائ ــرات عـسـكــريــة أخ ــرى،
تصل قيمتها إلى  330مليون دوالر إلى
تايوان.
وي ــأت ــي ال ـت ـحــرك األم ـي ــرك ــي األخ ـي ــر في
بحر الـصــن ،بعد أيــام قليلة مــن إعــان
وزارة الدفاع الصينية إلغاء زيارة قائد
البحرية ،شني جني لونغ ،إلى واشنطن،
ع ـلــى خـلـفـيــة فـ ــرض األخـ ـي ــرة ع ـقــوبــات
جـ ــديـ ــدة ضـ ــد بـ ـك ــن ،ب ـس ـب ــب ت ـعــاون ـهــا
العسكري مع روسيا.
سياسيًا ،اتهم الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ب ـكــن بــال ـتــدخــل ف ــي الـسـيــاســة
األميركية الداخلية ،ومحاولة «التأثير»
على انـتـخــابــات الـكــونـغــرس امل ـقــررة في
ال ـســادس مــن تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك خـ ــال ت ــرؤس ــه الجـتـمــاع
م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــاب ــع لــأمــم
املتحدة.
وق ـ ــال ت ــرام ــب «ع ــرض ــت الـ ـت ــزام اإلدارة
األميركية ببناء مستقبل عادل وآمن…
وجـ ــدنـ ــا ،لـ ــأسـ ــف ،أن الـ ـص ــن ت ـح ــاول
ال ـت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ضد
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إدارت ــي» ،مضيفًا «إنـهــم ال يرغبون في
أن أحقق أي نتائج إيجابية ،وال يريدون
ال ـف ــوز ل ـنــا ،ألن ـنــي أول رئ ـيــس أمـيــركــي
يتحدى الصني تجاريًا».
مــن جـهـتــه ،نـفــى امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،قـ ـن ــغ ش ــوان ــغ،
اتهامات ّترامب ،داعيًا الواليات املتحدة
«إل ــى ال ـكــف عــن ه ــذا االنـتـقــاد واالف ـتــراء
املـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ....الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـر بــال ـعــاقــات
الثنائية واملـصــالــح األســاسـيــة لشعبي
البلدين».
هـ ــذه ل ـي ـســت امل ـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي تــوجــه
اإلدارة األم ـيــرك ـيــةف ـي ـهــا ات ـه ــام ــات ضد
بكني ،إذ سبق أن اتهم ترامب الصني ،في
تغريدات على موقع «تويتر» ،بمحاولة
«تغيير نتائج االنـتـخــابــات األميركية،
عن طريق التأثير على أصحاب املــزارع
وال ـع ـم ــال ف ــي امل ـص ــان ــع ،ألن ـهــم مــوالــون
ل ـ ـ ــي» ،فـ ــي حـ ــن اتـ ـه ــم م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
القومي األميركي ،جون بولتون ،الشهر
امل ــاض ــي ،الـصــن «بالتخطيط للتدخل
في االنتخابات األميركية املرتقبة».
إلى ذلك ،دخلت بريطانيا واليابان على
خط النزاع األميركي ـ الصيني ،إذ شهد
بحر الـصــن الجنوبي تحركًا مشتركًا

بني البلدين الحليفني لواشنطن.
وانضمت أكـبــر سفينة حربية يابانية
«كـ ـ ــاجـ ـ ــا» إل ـ ـ ــى تـ ــدري ـ ـبـ ــات بـ ـح ــري ــة مــع
الفرقاطة امللكية البريطانية «أرجـيــل»،
في املحيط الهندي ،فيما تتجه الفرقاطة
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ب ـح ــر الـ ـص ــن ال ـج ـن ــوب ــي،
املتنازع عليها وشرق آسيا .وقال قائد
قوات الدفاع البحرية اليابانية ،كينجي
ساكاجوتشي« ،تربطنا عالقات قديمة
بــالـبـحــريــة الـبــريـطــانـيــة ،وكــانــا حليف
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وهـ ــذه ال ـتــدري ـبــات
ف ــرص ــة ل ـنــا لـتـعــزيــز الـ ـتـ ـع ــاون» ،لـيــؤكــد
ب ــذل ــك األبـ ـع ــاد الـسـيــاسـيــة ل ـه ــذا الـعـمــل
العسكري املشترك ،ورسالة «الصداقة»
الـتــي يـحــاول كــا البلدين إرســالـهــا إلى
واشنطن.
وت ــدرب ــت «أرج ـي ــل» و«ك ــاج ــا» واملــدمــرة
«إينازوما» املرافقة لها ،على تشكيالت
في املياه الهادئة باملحيط الهندي ،قرب
م ـم ــرات بـحــريــة ت ـجــاريــة ،تـتـحــرك فيها
ح ــاوي ــات ون ــاق ــات ن ـف ــط ،ف ـي ـمــا حلقت
ثـ ــاث ط ــائ ــرات هـلـيـكــوبـتــر م ــن حــامـلــة
الطائرات اليابانية في األجــواء لتراقب
التدريبات.
(األخبار)

