
االحد
6  ديسمبر 2009

63 العربية
والعـــالمية

 موسكوـ  أ.ش.أ: انتهت أمس فترة سريان معاهدة تقليص 
األسلحة االستراتيجية بني روسيا والواليات املتحدة، التي وقعها 
البلدان وكانت معاهدة األسلحة االستراتيجية السارية احلالية 
)ســـتارت 1(، قد وقعها االحتاد السوفيتي والواليات املتحدة 
فـــي عام 1991 وملدة 15 عاما، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ في 
عام 1994، وتنتهي فترة سريانها في 5 ديسمبر 2009، وتلزم 
هذه الوثيقة موسكو وواشنطن بتقليص الرؤوس النووية إلى 

6000، ووسائل حملها االستراتيجية إلى 1600.
وأعلنت الدائـــرة الصحافية للكرملني أن اجلانبني أكدا في 
بيان عزمهما على مواصلة التعاون بعد انتهاء فترة املعاهدة 
احلالية. حيث درس الديبلوماسيون الروس واألميركيون امس 
في جنيڤ املشاورات بشأن مسودة معاهدة مواصلة تقليص 
األسلحة االستراتيجية واحلد منها، التي يجب أن تكون البديل 

ملعاهدة »ستارت 1«.

انتهاء سريان معاهدة »ستارت 1« وروسيا وأميركا تدرسان البديل

مينيون معارضون حلكومة صنعاء حاملني االسلحة واعالم اليمن اجلنوبي السابق في مظاهرة نظمها »احلراك اجلنوبي« امس    )رويترز(

معارك محلية مستمرة في صعدة

القوات السعودية تصّد محاولتي تسّلل لحوثيين.. واستسالم آخرين للقوات اليمنية
عواصم ـ د.ب.أ: تصدت القوات الســـعودية 
حملاولتي تسلل متزامنتني ملجموعتني من املسلحني 
احلوثيـــني حاولوا العبور إلـــى داخل األراضي 
السعودية من جهة جبلي الدود ورميح احلدوديني، 
واستطاع الطيران السعودي واملدفعية األرضية 

توجيه ضربات للمتسللني.
وقالت مصادر عســـكرية سعودية لصحيفة 
»احلياة« اللندنية فـــي عددها الصادر أمس، ان 
اجلنود الســـعوديني أطلقوا النار على مسلحني 
رصدهم مركز العمليات العسكرية ملتسللني حاولوا 
التســـلل في موقعني مختلفني ووقت واحد، في 

محاولة منهم للدخول إلى أراضي السعودية.
وقالت املصادر: »رصدت مجموعة من املسلحني 
على احلدود ينوون الدخول إلى األراضي السعودية، 
فتم إطالق أعيرة نارية حتذيرية عليهم، ليلقوا 

بأسلحتهم ويسلموا أنفسهم«.
وأشـــارت املصادر إلى أن املتســـللني بادروا 
بإطالق النار باجتاه »املرابطني على احلدود، ومت 
التعامل معهم مبا يقتضيه املوقف، إذ وجهــــت 
الطـــائرات التي كانت متشـــط املنطقة قـــذائفها 
علـــيهم، فــيما أطلقت املدفعية األرضية نيرانها 

باجتاههم«.
ولفتت املصادر إلى أن القوات العسكرية البرية 
واجلوية والبحرية السعودية منتشرة في املنطقة 
العسكرية، وكل جهاز يشرف على املراقبة األمنية 
للمنطقة املسؤول عنها، وذلك في خطة إستراتيجية 
للعمل املشـــترك، إذ يتم التصدي حملاوالت عدة 

ملسلحني في وقت واحد.

وذكرت املصـــادر أن اجلنود املظليني تقدموا 
نحو مواقع املســـلحني على احلدود، بحيث يتم 
الوقوف على حتركات املسلحني ومراقبتهم، فضال 

عن رقابة الطائرات من اجلو.
وأشارت إلى أن قوة املسلحني آخذة في االنهيار، 
إذ انخفضت أعدادهم، وضعفت نوعية األسلحة 
التي يستخدمونها، بعد أن حققت القوات السعودية 
إصابات واســـعة بني صفوفهم خالل متركزهم 
في كهـــوف جبلي الدود ورميح على الشـــريط 

احلدودي.
على الطرف املقابل من احلدود، أعلنت مصادر 
مينية ان العشرات من عناصر التمرد احلوثية 
سلموا أنفسهم إلى السلطات اليمنية خالل األيام 
املاضية فـــي محافظة صعدة وحرف ســـفيان 
مبحافظة عمران شمال البالد، استجابة للدعوة 
التي كانت قد وجهتها الســـلطة احمللية وقيادة 
اجليش للعناصر »املغرر بها« لتسليم أنفسهم 

وحددت لهم املقار التي يتوجهون إليها.
وأضافت مصادر الســـلطة احمللية في محور 
ســـفيان في تصريح امـــس ان مجموعة جديدة 
من تلك العناصر مكونة من 10 أشخاص سلموا 
أنفسهم أمس إلى مقر القيادة العسكرية في احملور 
بينهم عناصر قيادية معلنني توبتهم واستعدادهم 

للقتال ضد عناصر اإلرهاب احلوثية.
وأوضحـــت املصادر أن األشـــخاص - الذين 
سلموا أنفسهم بواسطة الشيخ حامد مسعد كزمة 
أحد مشـــايخ املنطقةـ  هم من القيادات امليدانية 
احلوثية، وقالت »إن الذين سلموا أنفسهم عبروا 

عـــن ندمهم على االنخراط في صفوف العناصر 
اإلرهابيـــة احلوثية واســـتعدادهم للقتال ضد 
تـــــلك الـــعناصر وأفكارها الضالة التي زرعت 
مناطــــقهم بالقتل واإلرهاب والدمار والعمل لكل 
ما من شـــأنه الدفاع عن أمن واســـتقرار الوطن 

وسكينته العامة«.
هذا وكانت قيادة القوات املسلحة واألمن اليمنية 
والســـلطة احمللية بصعدة قـــد وجهت نداء إلى 
املغرر بهم في صفوف العناصر احلوثية، دعتهم 
فيه للعودة إلى جادة احلق والصواب، وتسليم 
أنفســـهم، وأعلنت أنه لن تطولهم مساءلة، ولن 
ميســـهم أي سوء وأنهم سيجدون كل رعاية من 

الدولة.
من جهة أخرى قالت مصادر محلية مبحافظة 
صعدة إن املناطق احمليطة مبدينة صعدة شهدت 
مساء أمس االول معارك شرسة بني عناصر احلوثي 

وقوات اجليش.
في غضون ذلك قال املتمردون في بيان امس 
ان الطيران السعودي شـــن غارات جوية أمس 
االول »على شـــرق مدينة ضحيان مديرية مجز 
وضواحي منطقة الطلـــح ومنطقة محضة وآل 

حميدان مديرية سحار«.
وأضـــاف البـــيـــان »كـــما قصف الطــيران 
مديرية املالحيـــظ ومديرية شــــــدا ومــديرية 
رازح بأكثر من 11 غارة جوية واســـتمر القصف 
الصاروخي بشكل متقطع على جبل الدخان وجبل 
الرميح وجبل املـــدود ومنطقة احلصامة وبني 

صياح«.

بهدوء وقال اذا ما اســــتمرت الوكالة فــــي تعاملها غير املنطقي فان 
ايران ستغير كذلك تعاملها مع الوكالة.

 فــــي موضوع ايراني آخر، تســــتعد مجموعــــات من املعارضة 
االيرانية للتظاهر غدا مبناسبة اليوم الوطني للطالب، على الرغم 
من التحذيرات التي وجهتها الســــلطات التي اكدت انها لن تتساهل 

حيال اي جتمع »غير قانوني«.
 وفــــي االيام االخيــــرة، دعت مواقع الكترونيــــة عدة مقربة من 
املعارضة االصالحية في ايران السكان الى التظاهر في السابع من 

ديسمبر في محيط اجلامعات الرئيسية في طهران.
 ووقع مئات الطالب ايضا عريضة تطالب زعيمي املعارضة مير 
حسني موسوي ومهدي كروبي، وهما املرشحان اللذان لم يحالفهما 
احلظ في االنتخابات للرئاسية املثيرة للجدل في 12 يونيو، باملشاركة 
فــــي احتفاالت التضامن مــــع الطالب.  وحذر قائد شــــرطة طهران 
القومنــــدان عزيز اهلل رجب زاده »ان يوم 16 اذار بحســــب التقومي 
االيراني )الســــابع من ديسمبر( هو يوم مكافحة الظلم العاملي واذا 
اراد البعض التســــبب في اضطرابات، فان الشرطة ستتدخل ولن 
تســــمح بذلك«.  وقال مســــؤولون اخرون ايضا انه لن يصدر اي 
ترخيص لتجمعات خارج حرم اجلامعات، وفي اشارة الى ان قواته 
على اهبة االستعداد للتدخل هي االخرى، قال قائد احلرس الثوري 
في منطقة طهران اجلنــــرال علي فاضلي من جانبه انه لن يحصل 
»اي شــــيء خاص« االثنني. ويوم الطالب يحيي ذكرى مقتل ثالثة 
طالب في الســــابع من ديسمبر 1953 في طهران اثناء تدخل شرطة 
النظام السابق ضد تظاهرة مناهضة لزيارة نائب الرئيس االميركي 
ريتشارد نيكسون بعد بضعة اشهر على االطاحة بحكومة رئيس 
الوزراء القومي محمد مصدق مبساعدة وكالة االستخبارات املركزية 
االميركية )سي آي ايه(.  وتنظم تظاهرة سنويا الحياء هذه الذكرى، 
لكن املســــؤولني االيرانيني كثفوا في االيام االخيرة التحذيرات ضد 

اي جتمع »غير قانوني«.

ـ انــــه كان من املقرر أن تقدم أميــــركا وقود هذا املفاعل قبل الثورة 
االسالمية وقد حصلت في مقابل ذلك على املال من ايران اال انها لم 
تعطنا الوقود ولم تعد املال إلينا.  وأكد أن بالده ستواصل مسيرتها 

عواصمـ  أ.ف.پـ  رويترزـ أ.ش.أ: قالت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون إن إيران ستتحمل عواقب رفضها املقترحات التي 
عرضت عليها في جنيڤ.  ووصفت وزيرة اخلارجية األميركية في 
تصريح خاص لقناة »العربية« الفضائية أمس رفض إيران للعرض 

الذي قدمته املجموعة الدولية بـ »األمر املخيب«. 
 وأضاف هيالرى كلينتون »إننا مازلنا نعتقد أن مصلحة إيران 
التجاوب مع العرض الدولى، لكن القرار قرارهم«، في اشــــارة الى 
العــــرض الغربي القاضي بتســــليم إيران كمية مــــن مخزونها من 
اليورانيوم املنخفض التخصيب فيســــتكمل »3.5%« تخصيبه في 
روسيا إلى نســــبة 20% ثم يحول إلى وقود نووي في فرنسا قبل 
إعادته إلى طهران.  من جهتها، قالت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية أمس إن إيران بحاجة إلى 20 محطة لتخصيب اليورانيوم 
النتاج وقود كاف حملطاتها للطاقة النووية وإنها ال تنوي االنسحاب 
من معاهدة حظر االنتشــــار النووي.  ونقلت الوكالة عن علي أكبر 
صاحلي رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية قوله »لتوفير الوقود 
الالزم حملطاتنا للطاقة النووية نحن بحاجة إلى 20 محطة لتخصيب 
اليورانيــــوم«.  وفي اطار التصعيد املتواصــــل بينها وبني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، قالت إيران أمس األول إنها لن تقدم للوكالة 
سوى احلد األدنى من املعلومات بشأن خططها لبناء محطات جديدة 
لتخصيب اليورانيوم وهو موقف من املؤكد أن يزكي شكوك الغرب 
بشأن برنامجها الذري.  واتهم صاحلي الغرب باملناورة الجبار إيران 
على االنســــحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي، وتابع »أعتقد 
أن الغرب يحاول اجبارنا على االنسحاب من معاهدة حظر االنتشار 
النووي، ال نعتزم االنســــحاب من املعاهــــدة«. من جهته، قال علي 
الريجاني رئيس مجلس الشوري االيراني في تصريح للصحافيني 
إن مفاعل طهران النووي لألبحاث اليحتاج اال خلمسة ميغاواط من 

الكهرباء ولوقود قليل جدا وإنه يستخدم في مجال العالج.
 وأضاف الريجاني - بحســــب وكالة االنبــــاء اإليرانية )إيرنا( 

إيران بحاجة إلى 20 موقعًا نوويًا إلنتاج وقودها ولن تنسحب من اتفاقية حظر االنتشار النووي 

كلينتون تحّمل طهران عواقب رفضها »المخيب« للمقترحات الغربية 

رجحوا استبدالها بفرنسية أو أميركية 

مسؤولون إسرائيليون ينفون قرب 
استئناف الوساطة التركية مع دمشق 
عواصمـ  يو.بي.آي: قال مسؤولون إسرائيليون انه لم يطرأ 
أي تغيير على موقف اســـرائيل من ان تركيا لم تعد »وسيطا 
نزيها« الســـتئناف رعاية احملادثات غير املباشرة بينها وبني 

دمشق.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوســـت« ان كالم املسؤولني 
جاء ردا على تقرير نشـــرته صحيفة »األهرام« املصرية أمس 
ونســـبت فيه ملسؤول سوري قوله ان تركيا ستستأنف قريبا 

وساطتها بني إسرائيل وسورية.
وذكرت الصحيفة ان انتقادات تركيا للحرب اإلســـرائيلية 
على غزة نهاية العام املاضي وبداية العام احلالي أفقدتها دور 

الوسيط النزيه.
وقال وزير اخلارجية افيغدور ليبرمان مرات عدة ان تركيا 
»لم تعد وسيطا نزيها« بني إسرائيل وسورية، ونسبت إذاعة 
اجليش اإلسرائيلي الى مسؤولني إسرائيليني لم تسمهم قولهم 
انهم ليســـوا على علم بتغير املوقف اإلسرائيلي.وأضافوا انه 
يرجح أكثر ان تتولى فرنسا أو الواليات املتحدة دور الوسيط 

بدال من تركيا.
كمــــا كـــــــان رئيــــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بـــنيامني 
نتنياهو كرر اســــــتعداده للتفاوض املباشـــر مع سورية من 

دون وسيط.
ونقلت الصحيفة املصرية شـــبه الرسمية امس عن مصدر 
ديبلوماســـي ســـوري قوله ان زيارة رئيس الـــوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الرســـمية الى ســـورية في 22 ديسمبر 
اجلاري ســـتبحث عودة تركيا الى دور الوساطة بني سورية 

وإسرائيل.
وقال املصدر انه مـــن املنتظر ان تعاود املفاوضات مجراها 
خالل النصف األول من العام املقبل على ان تبدأ من حيث انتهت 

آخر مباحثات كانت جرت في نهاية العام املاضي.
وأضافت الصحيفة ان تل أبيب بعثت برسائل ايجابية عن 
موافقتها على عودة هذه الوساطة بعد رفض استمر فترة طويلة 
بسبب موقف تركيا املناهض إلسرائيل في أعقاب حربها على 

غزة وان اردوغان سيبلغ املسؤولني السوريني ذلك.
وكانت تركيا رعت أربع جوالت من احملادثات غير املباشرة بني 
إسرائيل وسورية، وقررت دمشق وقف املشاركة في احملادثات 

بعد بدء احلرب اإلسرائيلية على غزة.

تسابقها مساع إسرائيلية لوأد التحرك الغربي 

جهود فلسطينية إلقناع األوروبيين  
باعتماد الوثيقة السويدية  ببروكسل

رام اهللـ  د.ب.أ: تكثف السلطة الفلسطينية اتصاالتها وحتركاتها 
إلقناع الدول األوروبية بقبول الوثيقة املقترحة سويديا بشأن الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشـــرقية، وذلك خالل االجتماع 

الوزاري األوروبي املقرر غدا االثنني في بروكسل.
تأتي احلملة الفلسطينية في مواجهة حملة إسرائيلية موازية 
تهـــدف الى إقناع األوروبيني بعدم تبني هـــذه الصيغة، واعتماد 

صيغة أقل وضوحا.
وقال وزير اخلارجية الفلســـطيني، ريـــاض املالكي، أمس إن 
السلطة الفلسطينية تضع اعتماد الوثيقة السويدية في االحتاد 
األوروبي أولوية لها وتعمل على ذلك على مستوى اتصاالت الرئيس 

ورئاسة الوزراء ووزارة اخلارجية والسفارات.
وأكد املالكي لصحيفة »األيام« احمللية، ان مترير الوثيقة السويدية 
»أصبح أمرا مهما ومفصال أساسيا في التحرك نحو عملية السالم 
ونحو تفعيل تلك العملية بشـــكل أكبر ومـــن أجل أن ننتقل إلى 
مرحلة أعلى وخاصة االنتقال إلـــى مجلس األمن من اجل الطلب 

بترسيم حدود الدولة الفلسطينية«.
وذكر انه »في اللحظة التي يتم فيها اعتماد تلك الوثيقة السويدية 
على مستوى االحتاد األوروبي، فإننا سنطلب من االحتاد األوروبي 
أن يترجـــم ما جاء في تلك الوثيقة عبر مشـــروع قرار يتوقع أن 

يرفع إلى مجلس األمن من اجل اعتماده«.
اال انـــه برزت خالل اليومني املاضيـــني مالحظات لدى عدد من 
الدول األوروبية حول هذه الوثيقة الســـويدية، إذ طرحت بعض 
األصوات اعتماد صيغة »عاصمتـــني للدولتني«، بدال من »القدس 

الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية«.
وأشار املالكي في هذا السياق إلى أن أي وثيقة لن حتظى بإجماع 
كل الدول الـ 27 األعضاء في االحتاد األوروبي »ألنها منقسمة فيما 

بينها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي«.
كما لفت إلى أنه »هناك دول أكثر قربا لدعم املوقف الفلسطيني 
ودول أخرى أكثر قربا لدعم املوقف اإلســـرائيلي، وبالتالي حتدث 

تشنجات في املواقف ما بني هذه الدول عند تقدمي االقتراحات«.
وأضاف: »اآلن لدينا اقتراح قدم من الرئاســـة السويدية، وهو 
مييل ألن يكون أكثر إنصافا للموقف الفلسطيني في الصراع وعليه 
نتوقع أن تكون هناك معارضة لهذا املوقف السويدي من قبل بعض 
الدول التي تاريخيا تعتبر نفسها داعمة ومؤيدة وحامية ملصالح 

إسرائيل داخل منظومة االحتاد األوروبي«.

كارثة إنسانية تنتظر الالجئين الفلسطينيين إذا استمرت أزمة »األونروا« المالية

دحالن: »فتح« قادرة على تجديد قيادتها
في حال أصّر عباس على التنحي

مختلف الظروف واألوضاع التي ميكن أن 
تواجهنا«.

وأضاف: »لقد أثبتت احلركة من خالل 
مؤمترها السادس أنها قادرة على جتديد 
نفســـها على مختلف املستويات ووفق ما 

تقتضيه الضرورة«.
وقال دحالن إن قرار عباس عدم الترشح 
لوالية ثانية »لم يأت من فراغ«،  مشـــيرا 
إلى أنه ســـبقه حتذيرات عديـــدة من انه 
ال ميكن االســـتمرار وإســـرائيل تواصل 
حملتها االســـتيطانية في مختلف مناطق 
القدس والضرب  الغربية، السيما  الضفة 
بعرض احلائط جميع املواثيق واألعراف 

الدولية.
الرئيس موقفه بشــــكل  وتابع: »حدد 
واضـــــح وحدد شــــروط األزمة للعــــودة 
عن هـــذا القـــرار وهـــي شـــروط جميع 
الراغبني في احلصول على  الفلسطينيني 
حقهم في إقامة دولة مســـتقلة عاصمتها 
القدس ذات ســـيادة على جميع األراضي 
التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل قضية 

الالجئني«.
وحول كيفية عالج الفراغ الدســـتوري 
في رئاســـة السلطة، قال دحالن: »أريد أن 
أذكر اجلميع بأن مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية شرعية وفاعلة وقادرة على 
التعامل مع مختلـــف الظروف«. وأضاف: 
»املجلس املركزي ملنظمـــة التحرير قادر 
على اتخاذ القـــرارات واإلجراءات الالزمة 
لسد أي فراغ دســـتوري مثل ما قام بذلك 

في عام 2000«.

حركة فتح محمد دحالن امس إن فتح قادرة 
على جتديد قيادتها »في حال أصر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس على عدم الترشح 

لوالية ثانية«.
وقال دحالن، في تصريحات نقلها املكتب 
اإلعالمي حلركة فتح، إن اللجنة املركزية 
لفتح مازالت تشدد على ضرورة أن يعود 
الرئيس عن قراره »لكن وفي نفس الوقت، 
فـــان اللجنة املركزية وجميع مؤسســـات 
احلركة فاعلة وقـــادرة على التعاطي مع 

عواصمـ  يو.بي.آيـ  د.ب.أ: فيما يتواص 
الشقاق الفلسطيني بني الضفة وقطاع غزة، 
قـــال عضو املجلس الثـــوري حلركة فتح 
وعضو اللجنة القيادية العليا بقطاع غزة 
محمد جودة النحال إن استمرار التداعيات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألزمة 
األونروا املالية ينذر بوقوع كارثة إنسانية 

للفلسطينيني.
وحذر النحال فـــي بيان من »أن نتائج 
وإرهاصات األزمة املاليـــة لوكالة الغوث 
الدولية )األونـــروا( »ال تقف عند الكارثة 
اإلنسانية التي ستلقي بظاللها على ما يزيد 
على أربعة ماليني الجئ فلسطيني يستفيدون 
من خدمات األونروا، بل ســـيمس جوهر 
قضية الالجئني الفلسطينيني بكل أبعادها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية«، وذلك 
الن االونروا »هي اجلهة األممية الوحيدة 
املسؤولة عن الالجئني حتى حل قضيتهم 
حال عادال وفق القرارات الدولية وخاصة 

القرار 194«.
وقال ان أي »محاوالت أو أفكار تسعى 
إلنهـــاء أو تقليص خدمـــات األونروا هي 
خطوات اســـتباقية ترمي وتهدف إلنهاء 

وتصفية قضية الالجئني«.
وأدان النحال »كل احملاوالت املشبوهة« 
التي تسعى »للنيل من استمرار عمل األونروا 
والقضاء على كل أنشطتها متهيدا إلجهاض 
قضية الالجئني وتنفيذ مشاريع التوطني 
التي رفضها شعبنا وقاومها طيلة سنوات 

نضاله الوطني«.
سياسيا، قال عضو اللجنة املركزية في 

محمد دحالن

احدى »صور العام 2009« التي وزعتها رويترز امس للرئيس االيراني محمود احمدي جناد مقبال 
كتف املرشد األعلى علي خامنئي بعد تسلمه منصبه في 3 اغسطس

البحارة البريطانيون المحررون: 
اإليرانيون أرادوا إخفاء قاعدة سرية عنا

لندن ـ عاصم علي
في اول مقابلة معهم منذ االفراج عنهم قبل ايام، 
اكد البحارة البريطانيون الذين احتجزهم احلرس 
الثوري االيراني الختراقهم املياه االيرانية انهم شعروا 
بوجودهم قرب قاعدة عسكرية سرية اراد محتجزوهم 
اخفاءها عنهم. وبحسب صحيفة »ذي ديلي تلغراف« 
التي اجرت معهم املقابلة قال اربعة بحارة من اصل 
خمسة احتجزتهم القوات االيرانية خالل ابحارهم من 
البحرين الى االمارات ان االيرانيني نقلوهم معصوبي 
االعني الى جزيرة سيري حيث نقلوا الحقا الى غرفة 
مساحتها 35 مترا مربعا، واضاف البحارة احملررون 
ان االيرانيني لعبوا معهم الشـــطرجن وحتدوهم في 
لعبة السهام، لكنهم ابلغوهم بأنهم سيمضون عيد 
امليالد معا، واشـــاروا الى »اننا سحقناهم في لعبة 

السهام، لكنهم دمرونا في لعبة الشطرجن«.


