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تتمات  /ت�سلية
الجمعية الإمبراطورية :الغرب يت�ستر
على مالحقة الم�سيحيين العرب

بالتيمور ...خارج ال�سيطرة و�إعالن حالة الطوارئ
المنطقة الغربية بالمدينة ،لتغطية أحداث العنف
بين ال�ش��رط��ة وال�م�ت�ظ��اه��ري��ن ،بينما ق��ال إريك
كووالتشيك ،المتحدث باسم شرطة بالتيمور،
إن الضباط ال يمكنهم التفريق بين المتظاهرين
والصحافيين في مثل تلك األحداث المشتعلة.
إلى ذلك ،أفاد البيت األبيض أن وزيرة العدل
الجديدة أطلعت الرئيس األميركي باراك أوباما
على تطورات العنف في بالتيمور ،مضيفا ً أن
«أوباما تحدث أيضا ً مع رئيسة بلدية المدينة».
وفي السياق ،فرضت رئيسة بلدية بالتيمور
«ستيفاني رولينغز بليك» حظرا ً ليليا ً على التجول
بعدما قام مئات من المحتجين الغاضبين بنهب
متاجر وإشعال النار في مبانٍ مع انتشار العنف
في المدينة ،واصفة المشاغبين بأنهم «قطاع
طرق» .
م��ن جهتها ،دان ��ت وزي ��رة ال �ع��دل األميركية
ال�ج��دي��دة « ل��وري�ت��ا لينش» أح ��داث العنف التي
تفجرت في بالتيمور ،مؤكدة أن «الوزارة ستقدم
أي مساعدة مطلوبة».
وي��ؤك��د م��راق�ب��ون أن أع�م��ال الشغب ستأخذ
ذروتها غدا ً الجمعة عند البت في القضية .
كل م��رة تحدث فيها حادثة قتل ضد السود
في أميركا ،تحدث مواجهات كبيرة مع العلم بأن
حوادث القتل قد تكون غير مقصودة ولكن هذا
مؤشر على حالة احتقان كبيرة .وتدل على عدم
رغبة اإلدارة األميركية بإيجاد حلول على مبدأ
ضمانة حق الحياة وحقوق اإلنسان للمواطنين
السود حيث نرى ان قضية التمييز العنصري
بين البيض وال�س��ود ه��ي ب��رك��ان خامد وهناك
مؤشرات واضحة على بدء ثوران البركان ولعل
آخرها وأخطرها وما يحدث اآلن في «بالتيمور»
وخروجها ع��ن سيطرة السلطات ...فهل هذه
األح��داث تبشر بقرب انهيار الدولة التي تدعي
تصدير الديمقراطية للعالم .ولكنها تحرمها
لجزء كبير من مواطنيها؟

} بشرى الفروي
االح��ت��ج��اج��ات ال �ع �ن �ي �ف��ة ال��ت��ي ان��دل �ع��ت في
مدينة بالتيمور ال��واق�ع��ة ف��ي مقاطعة ميرالند
األميركية تختلف عن سابقاتها ،حيث اجتاحت
هذه المرة كل أرج��اء المدينة ،مما اضطر حاكم
والي��ة ميرالند « الري هوغان» الى إع�لان حالة
الطوارئ ،وطالب بوضع خمسة آالف شرطي
إض��اف��ي تحت تصرفه ف��ي المنطقة ،وبتهيئة
الحرس الوطني للنزول الى الشوارع والتصدي
للمتظاهرين.
أعمال الشغب الواسعة التي انفجرت بالمدينة
ف ��ي أع� �ق ��اب م ��راس ��م ت�ش�ي�ي��ع ال� �ش ��اب األس���ود
«ف��ري��دي غ ��راي» ،ال��ذي م��ات ب�ظ��روف غامضة
خ�لال وج��وده بسيارة شرطة ،بينما التقارير
الطبية تؤكد أن حنجرته سحقت جزئيا ً إضافة
إلى كسر ثالث عظام في رقبته ،حيث دخل في
غيبوبة ،قبل أن يفارق الحياة بعدها بأيام.
وق��ال مفوض الشرطة في المدينة ،أنطوني
باتس ،إن معظم المشاركين في أعمال الشغب
«من طالب ال�م��دارس» ،في الوقت ال��ذي اندلعت
فيه ال�ح��رائ��ق ف��ي بعض ش ��وارع المدينة وفي
السيارات ،وعمد المحتجون إلى إلقاء الحجارة
على رجال األمن وضربهم بالقضبان.
كما أصيب في اشتباكات مع المتظاهرين 15
شرطياً ،وسقط رجل شرطة مغشيا ً عليه ويعاني
آخر من كسر في ساقه في الوقت الذي تعرضت
فيه الشرطة للضرب بالحجارة والزجاجات
والحطام المتطاير.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال� � �س� � �ي � ��اق ذك� � � ��رت صحيفة
«إن�ت��رن��اش�ي��ون��ال ب�ي��زن��س ت��اي�م��ز» البريطانية،
اع�ت�ق��ال ال�ش��رط��ة األميركية لمصور صحافي
ي�ت�ب��ع ل��وك��ال��ة «روي� �ت���رز» ،وت��ع�� ّرض صحافي
آخ ��ر للسحل وال �ض��رب وق��ال��ت الصحيفة إن
واقعتي الضرب واالعتقال حدثا خالل تواجد
المصور والصحافي بالقرب من قسم شرطة

الكارثة اليمنية ( ...تتمة �ص)9
من سوء األوضاع اإلنسانية في اليمن ،مشددا ً على ضرورة
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى اليمن ،بل وشدد على
ض��رورة استئناف العملية السياسية في اليمن ،مؤكدا ً
أهمية أن يبدأ األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
محاولة إيجاد حل لألزمة اليمنية ،أما المبعوث األممي
الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فينوي دعوة
األطراف المتنازعة في اليمن إلى محادثات سالم ستعقد
في جنيف ،حسبما أفاد به دبلوماسي دولي في نيويورك
بأن المشاورات حول عقد المحادثات ال تزال في بدايتها،
مشيرا ً إلى أن جنيف اختيرت ألنها تقع في بلد محايد يمكنه
استقبال كل األطراف المعنية فيه.
ال يمكن التكهن بنجاح أو فشل عملية سحب األزمة اليمنية
إلى الساحة الدبلوماسية ،سواء إلى جنيف أو إلى أي مكان
آخر ،وبخاصة في ضوء إصرار السعودية وحلفائها على
مواصلة العمليات العسكرية تحت مسميات مختلفة ،وعلى
رغم الكارثة اإلنسانية والحرب األهلية في اليمن ،لكن الذي
يؤكده الخبراء وبعض المراقبين هو أن اليمن أصبح ساحة
لتجريب سيناريوات عسكرية محددة قد تصبح سابقة
يستند عليها ما يسمى بقوات التحالف العربي في عملياته
بمناطق أخ���رى ،وإمكانية استخدام ه��ذا التحالف من
جانب بعض القوى الدولية لالتفاف على القانون الدولي،
ولإلمعان في توسيع ساحة الكوارث اإلنسانية في المنطقة
التي قد يتم اإلعالن عنها كمنطقة منكوبة.

إلى أي صفقة مع الحوثيين حتى اآلن» ،الفتا ً إلى أن
عملية «عاصفة الحزم» لم تنت ِه بعد ،وأن  25في المئة فقط
من األراضي اليمنية ال يزالون تحت سيطرة الحوثيين.
واألخطر من ذلك أن ياسين أكد رفضه ألي حوار مع من
سماهم بالمسلحين الحوثيين قبل انسحابهم من المدن
التي سيطروا عليها ،كما رفض إج��راء أي مفاوضات مع
الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،متهما ً إياه والحوثيين
بمحاولة «زعزعة األمن واالستقرار في اليمن والمنطقة».
هكذا يواصل التحالف لملمة أوراقه ،وجمع كل المسوغات
والبراهين على ض��رورة مواصلة العمليات العسكرية
التي بدأت تتحول إلى ما يشبه العمليات االنتقامية بين
اليمنيين ،في ظل نشاطات اللجان الشعبية التي تتلقى
السالح والدعم من التحالف ،وتتصرف باعتبارها جيشا ً
مستقالً ،وهو ما يلقي بدوره ظالل الشك على مستقبل هذه
المجموعات المسلحة في اليمن عموماً ،وفي تقسيمات
السلطة في ما بعد.
مبادرات كثيرة تطرح ،منها السري ومنها العلني ،ولكن
من الواضح أن هناك أطرافا ً ليس من مصلحتها التعامل في
شكل جدي مع أي منها ،بينما يرى المراقبون أن التسويف
والمماطلة ال يقتصران على األطراف المباشرة في الصراع
اليمني ،بل هناك قوى إقليمية ودولية تسعى الستمرار
النزاع اليمني ألطول فترة ممكنة من أجل أهداف محددة.
لقد أعرب مجلس األمن الدولي االثنين الماضي عن قلقه

غا�ضب من م�شروع ( ...تتمة �ص)9
المقدمة من الحكومة األميركية تسلم للحكومة العراقية في
بغداد وقوات األمن العراقية.
وأش����ارت إل��ى أن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي ق��دم��ه عضو
الكونغرس ماك ثوربيري ال يستند إلى أية قوانين ،وال يعكس
سياسة ومواقف الواليات المتحدة.

وبعد أن تسبب مشروع القانون بردود أفعال عراقية غاضبة،
أصدرت السفارة األميركية في بغداد بيانا ً أمس ،شددت فيه
على أن سياسة الواليات المتحدة إزاء العراق لم تتغير .وأكدت
السفارة في البيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد
«عراقا ً موحداً» ،وأن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية

�سيناء :قبيلة الترابين تفتح مواجهة م�سلحة
مع تنظيم «�أن�صار بيت المقد�س»

أعلنت يلينا آغابوفا ،نائب رئيس الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية
الفلسطينية ،أن التستر على مالحقة المسيحيين في الدول العربية جزء من
سياسة الدول الغربية.
وقالت آغابوفا التي تدير أيضا ً المركز األهلي في الجمعية لشؤون حماية
المسيحيين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أمس «لألسف ،التستر على
كارثة بشرية ،ومالحقة المسيحيين وأقليات دينية أخرى في دول العالم
العربي يعتبر جزءا ً من سياسة الدولة للكثير من البلدان الغربية بغض
النظر عن الحقائق الفاضحة».
وأضافت أنه في  2آذارالماضي شهد مجلس األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان بجنيف نوعا ً من االخ��ت��راق المعلوماتي إزاء ه��ذه المشكلة،
حيث «جرى بمبادرة وزراء خارجية روسيا ولبنان وأرمينيا وبمشاركة
الفاتيكان مؤتمر ذا مستوى ع��الٍ حول وضع المسيحيين في الشرق
األوسط أسفرت نتائجه عن اتخاذ وثيقة مشتركة دعما ً للمسيحيين في
الشرق األوسط».
ولفتت آغابوفا إلى زيارة يقوم بها ممثلو المجتمعات المسيحية السورية
واللبنانية والعراقية في الوقت الراهن لموسكو ،مضيفة أن «أن الحاصل
اآلن هو خروج شامل للمسيحيين من مهد المسيحية نفسه ،ويواجه سورية
والعراق تهديد باستيالء اإلرهابيين الدوليين على أراضي الدولتين ،وتتطلب
دينامكية األحداث في سورية وحولها اتخاذ إجراءات عاجلة تسمح بتوفير
حماية البالد من أعمال اإلرهابيين والمتطرفين وحماية الناس بغض النظر
عن انتمائهم الطائفي واإلثني».
وتابعت قائلة إن «أعضاء الوفد الذي وصل اليوم موسكو بهدف توحيد
جهود المجتمع أنشأوا مجلس تنسيق مسيحي ،وهم مشاهدون مباشرون
على وحشية قاطعي الرؤوس وتصرفاتهم المجرمة والوحشية بما فيها
تدمير التراث الثقافي العالمي وتاريخ المسيحية العظيم».
من جانبها ،أعلنت األم أغنيس مريم الصليب ،رئيسة دير مار يعقوب
في سورية أن الشرق األوس��ط شهد خالل العام األخير محاوالت لطرد
المسيحيين ،منوهة إلى أن «المسيحيين تعرضوا ألكثر أشكال الجرائم
شناعة ،وقد راقبنا بين الحين واآلخر هجرة القسم األكبر للمسيحيين من
مناطق حلب وإدلب ،ومن الممكن أن تتعرض غالبية المسيحيين في حلب
ألكثر الجرائم بشاعة على يد اإلسالميين».

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
رفضت قيادات قبيلة الترابين أحد أكبر قبائل
سيناء عرضا ً من تنظيم «أنصار بيت المقدس»
اإلرهابي ،خالل الساعات القليلة الماضية ،لحل
األزم ��ة ال�ت��ي نشبت بينهم م��ؤخ��راً ،عقب قيام
التنظيم بقتل صبي من القبيلة يبلغ من العمر
 16عاما ً والتمثيل بجثته ،وتفجير منزل ألحد
مشايخ القبيلة بعد إجبار ساكنيه على مغادرته،
بسبب اتهامات للقبيلة بالتعاون مع قوات األمن
المصرية.
وأكد عدد من قيادات قبيلة الترابين ضرورة
الثأر من التنظيم ،ال سيما بعدما أعلنت بعض
القبائل البدوية تضامنها مع القبيلة ،وقرروا عقد
اجتماع موسع للقبائل يوم  10أيار المقبل بقرية
بغداد في وسط سيناء ،لدراسة كيفية مواجهة
«بيت المقدس» وتطهير سيناء من عناصره.
م��ن جانبه ،نفى الشيخ إبراهيم العرجاني،
ابن قبيلة الترابين بشمال سيناء ،والذي تعرض
لسرقة سيارته وتدمير منزله على يد عناصر
التنظيم اإلره ��اب ��ي ،م��ا رددت� ��ه ب�ع��ض وسائل
اإلعالم الموالية للتنظيم ،بشأن وجود تفاوض
بين القبيلة وقيادات «بيت المقدس» لحل األزمة،
التي نشبت بين الطرفين خالل األيام األخيرة.
وقال العرجاني ،في بيان ،إن قبيلة الترابين

«البي�شمركة» تغادر ( ...تتمة �ص)9

لن تقبل التصالح مع أعداء الدين ،مشيرا ً إلى أن
أبناء القبيلة نصبوا حواجز مسلحة عدة بالشيخ
زويد ورفح لمالحقة العناصر اإلرهابية ،والثأر
منهم.
وكانت مجموعات مسلحة من قبيلة الترابين،
في شمال سيناء ،قد شنت اإلثنين ،هجوما ً على
أوك��ار تنظيم «أنصار بيت المقدس» في قريتي
المهدية والعجراء ،جنوب رفح ،ثأرا ً لمقتل أحد
ق�ي��ادات القبيلة ،وي��دع��ي عبدالباسط األسطل،
واخ �ت �ط��اف آخ���ر ،وت��دم �ي��ر م �ن��زل أح ��د وجهاء
القبيلة ،إبراهيم العرجاني.
وق��ال مصدر قبلي إن «م��ا يقرب من  50إلى
 120سيارة دفع رباعي وربع نقل ،تحمل ما
يقرب من  350مسلحا ً من أبناء القبيلة ،داهموا
أوك ��ار التنظيم اإلره��اب��ي ،ف��ي قريتي العجرة
والمهدية ،جنوب رف��ح ،وق��ام��وا ب��إط�لاق النار
في شكل مكثف على المنازل التي يتواجد فيها
عناصر التنظيم ،إلى جانب حرق عششهم».
وتشهد منطقة شمال سيناء في شكل دوري
م�ن��ذ ق��راب��ة ال�س�ن��ة وال�ن�ص��ف م��واج �ه��ات عنيفة
بين مسلحي «أن �ص��ار بيت ال�م�ق��دس» التنظيم
الذي سبق له مبايعة «داعش» وبين قوات األمن
والجيش المصريين ،األمر الذي تسبب بسقوط
العشرات من الجنود والشرطة المصريين كل
شهر بين شهيد وجريح.

الجي�ش اليمني يتقدم �إلى م�أرب
وال�سعودية ت�ستمر في ت�صعيدها

وأضاف الريجاني «إن األحداث مترابطة مع بعضها في المنطقة وسورية
استطاعت أن تصمد رغم كل أنواع المؤامرات والدعم الالمحدود لإلرهابيين
والمرتزقة» ،مشيرا ً إلى وجود تراجع في مواقف البعض العدائية تجاه سورية
بسبب قلقهم من تنظيم داعش والتنظيمات اإلرهابية األخرى وإرهابهم الذي ال
حدود له.
وقال وزير الدفاع السوري «إن التنسيق والتعاون المشترك ضروري ومهم
في مختلف المجاالت ومنها االقتصادية والعسكرية بسبب حساسية المرحلة
التي تمر بها المنطقة».
كما التقى الفريج أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني
وبحث الطرفان تعزيز التعاون االستراتيجي بين سورية وإيران في مختلف
المجاالت وآلية العمل المشترك لمواجهة التحديات وعلى رأسها اإلرهاب.
الى ذلك ،طالب االتحاد األوروب��ي سورية بالتوقيع والتصديق والتنفيذ
الكامل للبروتوكول اإلضافي التفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وقالت المفوضة العليا لشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد
األوروبي فيديريكا موغيريني في كلمة لها خالل مؤتمر حول معاهدة الحد من
انتشار األسلحة النووية في منظمة األمم المتحدة إن تنفيذ سورية للبروتوكول
اإلضافي سيبدد القلق المتعلق بالملف النووي الخاص بها.
وأكدت على ضرورة قيام سورية بـ»دراسة عدم احترامها التفاقية الضمانات،
وجعل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولوية لها وتوفير شفافية
تامة لجميع إجراءاتها بهدف تسوية جميع المسائل العالقة».
وقالت إن االتحاد األوروبي ملتزم بجعل منطقة الشرق األوسط خالية من
أسلحة الدمار الشامل ،وعبرت عن أسفها لعدم إمكانية عقد مؤتمر لخلق مثل
هذه المنطقة بمشاركة جميع دولها.
هذا وكانت موغيريني قد عبرت في وقت سابق عن أملها بأن تلعب ايران دورا ً
مهما ً وإيجابيا ً في مسعى جديد لالمم المتحدة الستئناف المفاوضات الرامية
إلنهاء األزمة السورية.
وأشارت انه من الضروري ان تصل المحادثات النووية بين ايران والقوى
العالمية الست الى نهاية ناجحة وهو ما قد يعزز دور ايران االقليمي بطريقة
بناءة ،وقالت« :أفضل نهج محتمل يمكن ان يكون لدينا هو ...من ناحية ان
تكون هناك نتيجة ايجابية للمحادثات النووية حتى يمكننا التأكد من انهم ال
يمكنهم ان يطوروا سالحا ً نووياً».
ميدانياً ،غادرت قوات البيشمركة ،التي تم إرسالها قبل  6أشهر لمساعدة
وحدات حماية الشعب في مقاتلة تنظيم «داعش» االرهابي في عين العرب
السورية عبر تركيا.
وقال مسؤول تركي أمس ،رفض الكشف عن اسمه ،إن قوات البيشمركة
غ��ادرت تركيا جوا ً إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ،مضيفاً« :أن
مهمتهم انتهت».
وذكرت وسائل إعالم تركية أن المقاتلين األكراد عبروا بمرافقة القوات األمنية
التركية ،الحدود التركية  -السورية في موكب حتى وصلوا إلى مطار مدينة
شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.
وكان نحو  150مقاتالً عراقيا ً كرديا ً وصلوا إلى عين العرب في تشرين األول
الماضي عبر تركيا لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردي في سورية التي
كانت تقاوم حصار «داعش».

} توفيق المحمود
تبدو السعودية عازمة على المضي في عدوانها
على اليمن وإك �م��ال ال�م�ج��ازر ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ،فهي
ال تستهدف إال األط�ف��ال والشيوخ والنساء والبنى
التحتية فقد أخذت الغارات الجوية تفقد يوما ً بعد يوم
أي فعالية وبخاصة مع تقدم الجيش اليمني مسنودا ً
باللجان الشعبيّة وتحقيقه تقدما ً كبيرا ً في محافظة
م��أرب شمال شرقي العاصمة صنعاء ،وأطبق على
اإلرهابيين التابعين لـ “القاعدة” و “داعش” في منطقة
الدحله ،وحاصرتهم من  3جهات كما أعادت اللجان
الشعبية والجيش اليمني طريق ص��رواح  -الزور
طريق آمنه بعد تأمينها وتطهيرها من المسلحين،
كما أعلنت عودة الحياة الطبيعية الى سوق صرواح
ومديرية صرواح وجبل هيالن وتتمركز أعداد كبيرة
من المسلحين التابعين للقاعدة في م��أرب ،وتعتبر
المحافظة منطقة نفطية ،ويتواجد فيها محطات توليد
الكهرباء.
ه ��ذا اإلخ��ف��اق ال�ع�س�ك��ري ان�ع�ك��س ف��ي المواقف
األم�ي��رك�ي��ة ال��ذي يظهر للجميع حيث ت��دف��ع أميركا
ال��ري��اض إل��ى خفض سقفها عبر التأكيد أن ال حل
لليمن س��وى ط��اول��ة ح��وار تعقد ف��ي عاصمة يتفق
عليها الجميع وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية
جون كيري الذي شدد أن أحدا ً ال يحق له التدخل في
الشأن الداخلي اليمني وذلك خالل مؤتمر صحافي
على هامش قمة حظر االنتشار النووي في نيويورك،
وأشار إلى أن من يحدد مستقبل اليمن الشعب اليمني
ف�ق��ط ودع ��ا الجميع إل��ى ال�ق�ي��ام ب�م��ا يخفف العنف
ويشجع ال�م�ف��اوض��ات واع�ت�ب��ر ذل��ك رف �ض �ا ً ضمنيا ً
لشرط السعودية إلي�ق��اف ال�ح��رب ،والمتمثل بعقد
حوار برعاية الرياض.
ففي ظل التقدم الذي يحققه الجيش اليمني واللجان
الشعبية استنفر آل سعود ق��وات��ه على ال�ح��دود مع

اليمن ،حيث وصلت بعض قوات «الحرس الوطني»،
التي سبق أن أمر الملك السعودي سلمان بمشاركتها
في عملية «عاصفة الحزم» ،إلى منطقة نجران ،في
محاولة للضغط على األط ��راف اليمنية واإلقليمية
وبخاصة بعد استهداف قبائل همدان دورية سعودية
عند س ّد نجران ُقتل فيها ضابط سعودي وأصيب 4
جنود في رسالة واضحة لقوات آل سعود أن الر ّد
جاهز في أي تصرف وأن المغامرة بالتدخل البري
في اليمن فستكون مقبرة آل سعود في الوقت الذي
أكدت معلومات أن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
ه��ادي بأنه ذهب باتجاه مدينة سيئون في محافظة
حضرموت ،حيث يسيطر تنظيم “القاعدة” ليعلنها
عاصمة موقتة بعد خ�س��ارة ال��ره��ان ف��ي السيطرة
على ع��دن ،لتؤكد م��دى التعاون الوثيق بين النظام
السعودي وه��ادي من جهة و”القاعدة” فهي بذلك
أتثبت صحة المعلومات االستخبارية واإلعالمية التي
تحدثت خالل العدوان على اليمن عن الدعم العسكري
والمؤازرة السعودية التي حظيت بها “القاعدة” في
المواجهات مع الجيش اليمني وأن�ص��اره ،وتسهيل
سيطرتها على مناطق في الشرق والجنوب اليمني.
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أع�ل��ن فيه الناطق ب��اس��م القوات
المسلحة اليمنية العقيد الركن ش��رف لقمان أن من
يحدد المنتصر في المعركة هي اإلجراءات والوقائع
على األرض ،ويؤكد أن من حق الشعب اليمني الرد
على اي عدوان ضده وأن اليمنيين لن يعودوا الى بيت
الطاعة السعودي  -االميركي ولن تكون بالده بؤرة
لمسلحي “القاعدة”.
أخ �ي��را ً ب�ع��د إي �ق��اف م��ا يسمى “عاصفة الحزم”
فصمود شعب اليمن أرغ��م ط�ي��ران آل س�ع��ود على
وق��ف القصف ال��ذي استهدف األب��ري��اء واستهدف
البنية التحتية وضرب الثورة اليمنية وكسر الشعب
اليمني وإرجاعه الى بيت الطاعة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب وصحافي لبناني راحل من رواد القصة العصرية
2 .2مدينة بلجيكية ،تالل
3 .3هزمت ،مدينة إيطالية
4 .4للنفي ،شهر ميالدي ،دولة أفريقية
5 .5فتى ،رتلنا ،نعم (باألجنبية)
6 .6تمايلت كالسكران ،بارع
7 .7دولة أفريقية ،كبير آلهة السومريين
8 .8إسم عدة ملوك سكاندينافيين ،مدينة أميركية
9 .9يخاف من ،يوافقا الرأي
1010ضمير منفصل ،يعلمه باألمر ،أحصى
1111صاح التيس ،حائط ،نقضي الليل من غير نوم
1212يباشر العمل ،حارب

1 .1جمعية سرية في أميركا الشمالية أنشئت 1865
مشهورة بكرهها للزنوج
2 .2مدينة سورية ،عالم بالغيب
3 .3مقياس مساحة ،مدينة أميركية
4 .4من القديسات ،شاهدته ،من األقارب
5 .5متشابهان ،يرنم ،أعلى قمة في كريت
6 .6هضبة بركانية في سورية جنوب دمشق ،يأنبا
7 .7يصلحوا البناء ،يرافق الرعد
8 .8جود ،مدينة فرنسية غرب باريس
9 .9سقيناه ،قامرت
1010مؤسس مذهب المانوية ،سباق سيارات (باألجنبية)،
مرض صدري
1111ماركة سيارات ،خالف نستقبله
1212للتفسير ،مدينة اميركية ،أعلم باألمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،728564913 ،591732648
،483259176 ،364981257
،915476382 ،672318594
،246197835 ،859643721
137825469

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م��ي��ش��ال ش��ي��ح��ا ،ن��ا ) 2
انديانا بوليس  ) 3ساير ،تسران
 ) 4ي ي ،انار ،سانا  ) 5فرنسا،
امي ،ان  ) 6دوما ،اكملي  ) 7نام،

تهين  ) 8تجالس ،عيناب  ) 9رب،
اورال ،فيل  ) 10ارام ،ي��دان ،ري
 ) 11لندندري ،الون  ) 12امال،
السبت.
عموديا:
 ) 1ماسيف سنترال  ) 2يناير،

اجبرنا  ) 3ش��دي ،ندما ،ادم ) 4
ايراسو ،المنا  ) 5ال ،نام تسو ،دل 6
) شنتا ،اه ،رير  ) 7ياسرا ،يعاديا
 ) 8حبر ،مانيال  ) 9اواسيك ،ناس
 ) 10لنا ،مناف ،لب  ) 11ني ،نال،
بيروت  ) 12اسبانيا ،لين.

 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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Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
تيلمان ج ر .م��دة ال �ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).

The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت��ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك �ي��ان م��ن اخ���راج الكسي
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).

سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

