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بوغارت وصفت تلك ال��دول بأنها بيئة
متساهلة لتفريخ تلك الجماعات االرهابية
وتصديرها للدول التي تتوقع انها ستقف
ضد مصالحها أو تمثل تهديدا ً عليها .على
رغم أن قطر حليفة لواشنطن اال ان الواليات
المتحدة من جانبها كانوا قد اشتركوا مع
بوغارت في الوصف والرأي نفسه.
نائب الرئيس االميركي جو بايدن كان
ق��د سبق م��ق��ارب��ة ب��وغ��ارت باتهامه لكل
من قطر والسعودية بدعمهما وتمويلهما
ل�لاره��اب ف��ي محاضرته ال��م��ش��ه��ورة في
جامعة «هارفارد» االميركية إذ قال ان «كالً
من تركيا والسعودية وقطر أسهمت بصنع
«داعش» ودعمته بالمال والرجال» .وكذلك
سانده بالقول مستشار الحكومة األلمانية
الذي كان مشاركا ً في هذه المحاضرة.
وأش���ار ب��اي��دن ف��ي م��ح��اض��رت��ه ال��ى ان
«السعودية وقطر اقتضت استراتيجيتهما
تقديم العون اللوجستي والمعنوي والمادي
السخي للمنظمات االسالمية ،على سبيل
المثال طالبان ،ففي الدوحة أقامت حركة
«طالبان» األفغانية مكتبا ً دائما ً لها».
كما أش��ار بايدن ال��ى ان «مراكز أبحاث
كثيرة في العالم تشترك في اتهامها لقطر
بدعم الشبكات اإلرهابية في العالم .من
مالي إلى ليبيا إلى العراق إلى سورية إذ
تمول بالكامل «جبهة النصرة» التي عدها
مجلس األمن تنظيما ً إرهابياً ،كما سمحت
بجمع التبرعات المحلية والخاصة التي
عدتها ج���زءا ً م��ن نهج خطتها الخاصة،
وبالطبع اميركا وجدت في ذلك ما يتعارض
مع اجندتها التي ترمي لمكافحة االرهاب

في العالم كما يتعارض بالفعل مع ما تعده
قطر والسعودية رده��ا الطبيعي إلبعاد
التهديد عن بالدها من طريق دعم عدد كبير
من التنظيمات اإلقليمية والدولية بالسالح
والمال».
وكشف دبلوماسي أميركي سابق عن أن
السعودية هي أكثر الدول دعما ً للعصابات
اإلجرامية اإلرهابية في سورية ،كما انها
تقف وراء عمليات التفجير اإلرهابية في
العراق بهدف إشعال الحرب الطائفية بين
العراقيين ،مؤكدا ً ان كل ذلك يجرى بعلم
الواليات المتحدة االميركية.
ك��م��ا أش����ار ال���ى ان «ال��س��ع��ودي��ة هي
م��ن أن��ش��ط وأك��ث��ر ال���دول ت��ورط �ا ً ف��ي دعم
العصابات اإلجرامية اإلرهابية التي تسفك
الدم السوري والعراقي على حد سواء ،وان
السعودية في ميدان دعم اإلره��اب تتفوق
على تركيا وقطر وأط��راف ش��رق أوسطية
أخ��رى وه��ذا يستوجب ان تحرك المحافل
الدولية دورها في سبيل مقاضاة هذه الدول
واحالتها على القضاء العالمي».
وأضاف« :ان الواليات المتحدة على علم
بالدور السعودي ،وعلى اط�لاع بعمليات
تجنيد المرتزقة التي تقوم بها الرياض،
وجلب المسلحين من افغانستان واليمن
وغيرهما ،والدفع بهم الى داخل االراضي
السورية».
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ل��ج��ه��از ال��م��خ��اب��رات
الفرنسي الداخلي المشهور بـ «ال��دي أس
ت��اي» إي��ف بونيه ق��ال إن «الدعم القطري
ال��س��ع��ودي ل��ل��ج��م��اع��ات ال��م��ت��ط��رف��ة هما
العامالن األساسيان المتسببان في انتشار

حان الوقت ( ...تتمة �ص)9

اإلره��اب في العراق والعالم العربي» كما
اشار الى ان «االرهاب عندما يصبح عالميا ً
يحتاج الى دول لتقف لدعمه فالقوة التي
يمتلكها «داع��ش» وتنظيم القاعدة ال يمكن
ان تكون ذاتية».
كما أك��د ان «ه��ن��اك حاجة ال��ى االم��وال
الطائلة والسائلة المتدفقة التي ال تنضب
ك��م��ا ان ال��دع��م اللوجستي المخابراتي
المعلوماتي باالموال والسالح يحتاج الى
دول لدعمه وليس الى جمعيات خيرية».
وأض��اف «ان هناك معسكرات لتدريب
اإلره��اب��ي��ي��ن ع��ل��ى العمليات التفجيرية
واالنتحارية في السعودية ،وتقوم الدولة
باإلنفاق على عائالتهم ،كما أن السعودية
هي التي تقف وراء التفجيرات اإلرهابية
في العراق لتأجيج التوتر وإشعال الحرب
الطائفية بين العراقيين».
في مقاربة بوغارت ذكرت الى ان «العديد
من ال��دول اش��ارت بأصابع االتهام الى ان
ال��داع��م االك��ب��ر ل�لاره��اب ف��ي العالم فضالً
ع��ن قطر والسعودية يكمن ف��ي ال��والي��ات
المتحدة والغرب ،اذ من السذاجة االعتقاد
ان السعودية تقوم بذلك في بعد عن علم
ومعرفة ودعم وموافقة الواليات المتحدة
والغرب ،مع االعتراف ان االره��اب يخرج
احيانا ً عن مساره المخطط له فيكون هناك
تحذير او تنبيه عن محاربة االرهاب وقلعه
من ج��ذوره .وكل الفرقعات االعالمية عن
محاربة االرهاب تكون عبارة عن مسرحية
وممثلين واع����داد وتنسيق مسبوق كي
تكون المسرحية على قدر عالٍ من الصدقية
وال��دق��ة .وع���ادة م��ا تمر عمليات تمويل

الجي�ش يق�صف( ...تتمة �ص)9

الشبكات اإلرهابية من طريق رجال األعمال
والجمعيات الخيرية .وال يحتاج األمر إلى
خيال واسع لكشف ذلك».
ف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه أش�����ارت م��ق��ارب��ة
«ب��وغ��ارت» ال��ى ال��ط��رف النقيض م��ن هذا
ال��رأي ،إذ قالت ان «الواليات المتحدة من
جانبها كانت رادع���ا ً قويا ً لهذه الحمالت
الداعمة ل�لاره��اب ولكن يجدر بالواليات
المتحدة أن تنظر إلى عالقتها الوطيدة مع
قطر كسبيل لحث حليفتها على المضي
في اتجاه أفضل .وتمثل المكاسب المقلقة
التي حققهـا «داعش» في العـراق وسوريـة
ف��رص��ة خ��اص��ة أم��ام واشنطن للعمل مع
قطر على تطبيـق إجـراءات مكافحـة تمويل
اإلرهاب».
إن تصريحات المسؤولين األميركيين
ك��ش��ف��ت ع���ن ه���وي���ة ال�����دول ال���ت���ي م��دت
اإلرهابيين بالمال والسالح جمعت شتاتهم
م��ن شتى دول العالم ،ويجب أن تتحمل
ه��ذه ال���دول مسؤولية تعويض ال��ع��راق
ع��ن ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة وال��م��ادي��ة التي
لحقته من جراء سقوط مدن عراقية في يد
اإلرهابيين واستشهاد وإصابة العديد من
المدنيين والعسكريين ،فضالً عن قصف
طيران التحالف دوائر ومؤسسات حكومية
وجامعات يتحصن فيها اإلره��اب��ي��ون ،ما
يعني أن البنى التحتية ف��ي تلك المدن
ب��ات��ت شبه م��دم��رة .كما يجب ع��رض كل
من السعودية وقطر وتركيا على المحاكم
ال��دول��ي��ة الش��ت��راك��ه��ا ف��ي ت��ل��ك ال��ح��م�لات
االره��اب��ي��ة التي ترتقي ل�لإب��ادة الجمعية
باسم نشر تعاليم الدين االسالمي.

جهود �أممية لإيجاد ( ...تتمة �ص)9

وواصلت القوات اليمنية من جيش ولجان شعبية دك المواقع العسكرية
السعودية بصواريخها المحلية الصنع موقعة فيها خسائر ،وسط هلع الجنود
السعوديين وفرارهم من المواجهة ،مؤكدين ان غارات العدوان متواصلة على
المدنيين في مناطق صعدة ومأرب والجوف وصنعاء وغيرها من المحافظات
اليمنية.
وأكد ان القوات اليمنية متمثلة في الجيش واللجان الشعبية قامت بإطالق
صواريخ الكاتيوشا على موقع جناح السعودي العسكري باالضافة الى مواقع
المفخرة والخوجة في جيزان ،فيما تم قصف منصة الصواريخ في منطقة احد
المسارحة بصواريخ النجم الثاقب محلية الصنع.
وأشار مصدر الى ان ذلك أدى الى اندالع حريق كبير في الموقع ومقتل
وجرح عدد من الجنود السعوديين هناك ،مشيرا ً الى ان معلومات مؤكدة
وصلت تفيد بأن قوات الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع سعودية
خلف منطقة نفوقة ،وتم استهداف منصة صواريخ وتم تدمير آليتين في
نجران ،كما تم استهداف موقع رصافة للسعودية وسط هلع وفرار الجنود
السعوديين من تلك المواقع.

المالكي�« :إ�سرائيل»
�أعاقت حل الدولتين باال�ستيطان
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «إسرائيل» تحاول
خالل الفترة األخيرة إعاقة تمرير مشروع حل الدولتين وإفشال إقامة
الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.
وأكد المالكي ،أن إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود
 67لتحقيـق السالم هـو الحـل الوحيـد الذي يتمتع بإجماع وتوافق
دولي.
وأوضح أن «إسرائيل» تحاول خالل الفترة األخيرة إعاقة تمرير مشروع
حل الدولتين وإفشال إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً ،وذلك
من خالل طرد الفلسطينيين وتوسيع النشاط االستيطاني ومصادرة
األراضي وتغيير معالم عديدة بما فيها القدس الشرقية وهدم المنازل.
وقال المالكي إن «إسرائيل» وكذلك الواليات المتحدة األميركية «جن
جنونهما» عندما علما أن فلسطين ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية،
وأن اإلدارة األميركية هددت بإيقاف مساعدتها للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن «إسرائيل» ال تريد أن يرتبط اسمها بجرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية ،وهو ما سيؤثر عليها في المحافل والمؤسسات الدولية
وادعائها بأنها «دولة واحة للديمقراطية».
وانتقد المالكي التقرير الذي صدر عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة وقال إن التقرير ساوى بين الضحية والجالد ،وبين المحتل
وصاحب األرض.

هو عبارة عن قوة حفظ سالم اممية ،وضمن النقاط
ايضا ً ان تتعهد األط��راف اليمنية المتنازعة بتوفير
السبل لوصول المساعدات االنسانية الى اليمنيين،
كما ينص مقترح ولد الشيخ على التزام كل االطراف
اليمنية بالدخول في مفاوضات شاملة تحت رعاية
االمم المتحدة بمشاركة كل المكونات السياسية.
النقاط السبع التي في جعبة المبعوث األممي لليمن
والتي عرضها على الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي بعد لقائه في مقر اقامته في الرياض ،لبحث
القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية وجهود االمم
المتحدة لحل االزمة اليمنية وفقا ً لقرار مجلس االمن
الدولي الرقم  ،2216تلك النقاط التي يؤكد المتابع
لالزمة اليمنية على انها مطالب سعودية ،حيث كانت
المملكة قد طرحت سابقا ً اربعة شروط لوقف عملية
عاصفة الحزم ضد الشعب اليمني ،حيث أكد الملك
سلمان بن عبد العزيز في بيان اص��دره في  31آذار
من العام الحالي على ان السعودية تفتح ابوابها
امام اجتماع يضم جميع األطياف السياسية اليمنية
الراغبة في الحفاظ على امن اليمن واستقراره على حد
تعبيره ،مضيفا ً ان هذا االجتماع يجب ان يكون تحت
مظلة مجلس التعاون في اط��ار التمسك بالشرعية
ورفض االنقالب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط
سلطتها على كل االراضي اليمنية واعادة األسلحلة الى
الدولة.
فمع استمرار الحملة العسكرية بقيادة السعودية
التي ل��م تحقق أي م��ن نتائجها فالواقع الميداني

والعسكري والسياسي وحالة اط��راف الصراع تؤكد
ان «عاصفة ال��ح��زم» لم تصل للحد االدن��ى المرجو
منها والذي قامت من أجله ،بل عادة بجميع األطراف
م��ج��ددا ً للمربع صفر ،فالحملة العسكرية لن تحل
المشكلة السياسية التي يواجهها هذا البلد وهذا ما
أكده الخبير الروسي والمستشرق في معهد الدراسات
الشرقية التابع الكاديمية العلوم الروسية سيرجي
سيرديروف حين قال ان العمليات العسكرية في اليمن
التي تقوم بها قوات التحالف العربي لن تقوم بحل
المشكلة السياسية التي يواجهها هذا البلد ،فأصبح
وقف الحرب والبحث عن حلول سياسية مطلب جميع
االطراف بما فيها السعودية التي أكد وزير خارجيتها
ذلك سابقة عندما صرح بأن المملكة تسعى اليجاد حل
سياسي لالزمة اليمنية.
فمع المقترحات التي يحملها المبعوث األممي لليمن
ومع الرقابة الدولية لتحقيق عملية سياسية تقيس
األحجام التي هي لمصلحة جماعة الحوثي التي ما زالت
طرفا ً اساسيا ً في اللعبة السياسية وعملية التفاوض،
والتي لم تعترف بعد بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه
منصور ،وفي ظل الخسائر السعودية ،ووسط معاناة
تحص
إنسانية لليمنيين وخسائر بشرية ومادية لم
َ
بعد ،هل تصل المعجزة الروسية الى اليمن ويتم تنفيذ
الطلب الروسي الذي ينص على ضرورة تفعيل الجهود
األممية لبلورة حلول سلمية للنزاع في البالد؟.

ناديا شحادة

ع��ن رغبتها بالتدخل ف��ي عمق األراض����ي ال��س��وري��ة؟
وتأكيدها عدم اتخاذ تدابير عسكرية سوى لتعزيز أمنها
على حدودها مع سورية مشيرة الى عدم تصرفها في
شكل «أحادي الجانب»!! وما هو سر تأكيد األمين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي ،عن استعداده للقاء
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أي وقت يختاره
األخير مركزا ً على أولوية الملف السوري الذي سيتم بحثه
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف خالل زيارته
إل��ى موسكو ،ومعربا ً عن استعداده للقاء المسؤولين
في الحكومة السورية التي ما زالت عضوا ً في الجامعة
العربية!
إش���ارات استفهام ع��دة يطرحها متابعون للشأن
السوري وتطوراته السياسية في ظل تقاطعها مع األحداث
الميدانية التي أثبتت قدرة الجيش في الجغرافيا السورية
وجدية الدولة السورية بكل مكوناتها سنية كانت أم

درزية أم وحدات حماية شعبية بتوجيه بوصلتها نحو
دحر االرهاب واجتثاثه من أراضيها.
تحركات دولية تهدف للتوصل إلى حل األزمة السورية
بعد الفشل السعودي وت��ورط��ه في المستنقع اليمني
وخسارة أردوغ��ان المدوية في االنتخابات البرلمانية
وعودة داعش لكنف داعميها في الدول األوروبية واالقليمية
ف��ي ظ��ل اع���ادة محاولتها استرجاع الجمعة ال��س��وداء
المضرجة بدماء الحقد واالرهاب جميعها دفعت الواليات
المتحدة األميركية للرضوخ لضرورة اإلدراك أن مشكلة
«داعش» تتطلب جهودا ً أكثر فاعلية بالتعاون مع روسيا
في مسعى الحتواء كل من ت��ورط ضمن عنوان صياغة
رؤية موحدة لبيان جنيف وفق التوازنات الجديدة التي
فرضتها المعادالت الميدانية.

لمى خير الله

ت�سلمت  4مروحيات رو�سية ( ...تتمة �ص)9
واختلفت الجهة التي تسيطر على المصفاة أكثر من مرة
منذ أن بدأت الدولة اإلسالمية هجومها في حزيران العام
الماضي وتمكن مقاتلو التنظيم في الماضي من الصمود
بعد أن فقدوا السيطرة على أراض هناك.
وقال ضابط في مركز القيادة العسكرية اإلقليمية إن
أضرارا ً لحقت بصهاريج النفط الخام وخطوط األنابيب
في المصفاة لدرجة يتعذر إصالحها ،كما لحقت أضرار
أيضا ً بخزانات غاز طبيعي ومنشآت معالجة إلى جانب
محطة كهرباء خاصة بالمصفاة.

قتلى بتفجير انتحاري بقضاء بيجي

قبل ذلك ،أفاد مصدر أمني في محافظة صالح الدين،
بأن عددا ً من عناصر الشرطة االتحادية والحشد الشعبي
سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري استهدف
تجمعا ً لهم غرب قضاء بيجي.
وقال المصدر في حديث لـ «السومرية» ،إن «سيارة
مفخخة يقودها إنتحاري إنفجرت ،ظهر أمس ،مستهدفة
تجمعا ً لعناصر الشرطة االتحادية والحشد الشعبي في
منطقة تل أبو جراد غرب قضاء بيجي ،ما أسفر عن وقوع
عدد من العناصر بين قتيل وجريح».

وصول  4مرحيات روسية إلى العراق

على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية ،أمس ،عن
وصول أربع مروحيات قتالية إلى منظومة الدفاع الجوية،
مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن العقود التي أبرمتها الوزارة
مع نظيرتها في روسيا.
وقالت ال���وزارة في بيان إن��ه «م��ع نهج بناء الجيش
وتعزيز قدراته العسكرية وضمن رؤية وزارة الدفاع في
االرتقاء ب��األداء القتالي لقواتنا المسلحة الباسلة وهي
تخوض حرب الدفاع المقدس عن العراق ضد قوى اإلرهاب
والعدوان ،وصلت صباح اليوم أربع طائرات مروحية
قتالية متقدمة لتنضم الى األسراب القتالية الفاعلة لسالح
طيران الجيش وتعزيزا لدوره الريادي الفاعل في حسم
المعركة ضد قوى العدوان».
وأضافت الوزارة أن «وصول هذه الطائرات يأتي تنفيذا ً
للعقود التي أبرمتها وزارة الدفاع مع نظيرتها في جمهورية
روسيا االتحادية الصديقة».
وسلمت الحكومة الروسية العراق مطلع العام الحالي
 13طائرة مروحية من ط��راز «صياد الليل» لمواجهة
المجاميع المسلحة في العملية العسكرية التي يخوضها
الجيش ضد «االرهاب».

وزير الخارجية ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف المالكي «إن ما أشار
إليه الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين خالل لقائه وزير الخارجية
السوري وليد المعلم قبل أيام يأتي
في سياق هذه الرؤية التي يجب أن
يستمع إليها الجميع وأن يتفاعل
معها ألن التجربة التي مررنا بها
ضمن «التحالف» لم تنجح حتى
ه��ذه اللحظة في إيقاف تحرك أو
توسع أو تمدد تنظيم «داعش» رغم
كل تفوقه العسكري الجوي».
وأش��ار الوزير الفلسطيني إلى
أن تجربة «التحالف» حتى هذه
اللحظة أثبتت أن��ه يجب إع��ادة
النظر في تركيبه وأولوياته وكيفية
تعامله مع خطر إره��اب «داعش»

لكي يتم فعالً النجاح في الجهود
المبذولة للقضاء عليه موضحا ً
أن خطر اإلرهاب يهدد الجميع وال
يحق ألحد احتكار مواجهته.
م��ي��دان��ي �اً ،اس��ت��ه��دف ال��ط��ي��ران
ال��ح��رب��ي ال��س��وري رت��ل عسكري
للمسلحين ف��ي درع���ا م��ؤل��ف من
عربات وذخيرة ما أسفر عن مقتل
 60مسلحا ً على األقل.
ب��دوره��ا نقلت وك��ال��ة األن��ب��اء
ال��س��وري��ة «س���ان���ا» ع���ن م��ص��در
عسكري أن الجيش «نفذ عملية
نوعية على رتل آليات للتنظيمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي صيدا بريف درع��ا
أس��ف��ر ع��ن ت��دم��ي��ر وإع��ط��اب أكثر
م��ن  50آل��ي��ة محملة باألسلحة

والذخيرة» ،وأش��ارت أن من بين
القتلى  15من القادة الميدانيين
للمسلحين.
وأف�����اد م��ص��در ع��س��ك��ري ب��أن
وحدات من الجيش نفذت عمليات
م���رك���زة ع��ل��ى م���ح���اور ت��ح��رك��ات
المعارضة المسلحة ف��ي بلدتي
ب��ي��ت س��اب��ر وم���زرع���ة ب��ي��ت جن
وم���زارع الحسينية ،أس��ف��رت عن
مقتل وإص��اب��ة ع��دد م��ن عناصر
تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي.
وف��ي ش��أن متصل ،أك��د مصدر
روس��ي أم��س أن موسكو ال تنوي
إغ�لاق قاعدة طرطوس البحرية
بل تخطط لتطويرها وتحصينها
باالتفاق مع السلطات السورية.

البحرين :اعتقال قيادي في جمعية «الوفاق»
اعتقلت سلطات البحرين القيادي في جمعية «الوفاق»
الوطني االسالمية مجيد ميالد عضو االمانة العامة رئيس
مجلس بلدية العاصمة السابق بعد طلب للحضور حاال ً
للتحقيق لدى وزارة الداخلية في مبنى شرطة الحورة
بالعاصمة المنامة.
وأك���دت جمعية ال��وف��اق الوطني االس�لام��ي��ة ان هذا
االستهداف واالعتقال عمل تعسفي ومتهور ويكشف عن
مخطط السلطات في البحرين في العداء للشعب ولخنق
وتضييق اي متنفس ألي مواطن يتكلم عن مطالب اصالحية
او يطالب بوقف انتهاكات حقوق االنسان.

وطالبت الوفاق باالفراج الفوري عن االستاذ مجيد ميالد
ووقف العبث واالستهداف بالعمل السياسي واالبتعاد عن
سياسة االنتقام.
وطالبت «الوفاق» المجتمع الدولي وكل العالم بضرورة
العمل على كبح جماح السلطات ووقف مشروعها األمني
ال��ذي يستهدف ك��ل السياسيين بالتنكيل والتحقيق
واالعتقال والتضييق.
ووصفت ما يجري بأنه يعبّر عن القضاء الشامل والتام
لكل العمل السياسي واالنتهاكات بتجاوز كل الحدود.
من جهة أخرى ،وفي سياق تأهب الجماهير واستكمال

جاهزيتها للمشاركة في فعالية «حق تقرير المصير »17
الكبرى ،نصب ثوار البحرين اليافطات التعبوية الخاصة
بهذه الفعالية.
وبحسب موقع ائتالف شباب  14فبراير ،فقد طالع أبناء
البحرين ،يافطات في ساحة مثلث الصمود ،تعلن مشاركة
أهالي بلدتي المصلى وإسكان جدحفص في الفعالية
الجماهيرية «حق تقرير المصير .»17
وضمن مسلسل إع�لان جماهير ال��ث��ورة ع��ن تأهبها
للمشاركة في الفعالية الجماهيرية «حق تقرير المصير
 »17أعلن أهالي بلدتي أبوصيبع والشاخورة الثالثاء

الماضي عن كامل جاهزيتهم للمشاركة في هذه الفعالية
الكبرى.
وجاء هذا اإلعالن خالل تظاهرة حاشدة ألهالي هاتين
البلدتين ،انطلقت فجر الثالثاء ،حيث دوت شعاراتهم
بالتعبير عن هذه الجاهزية «قادمون يا مثلث الصمود»،
و«سأقرر بالدم مصيري».
كما أك���دوا على حقهم المشروع ف��ي اختيار النظام
السياسي ،ورفضهم للنظام الخليفي الجاثم على صدر
الشعب البحريني األبي بالحديد والنار ،وذلك وفق نتائج
االستفتاء الشعبي الذي جرى في تشرين الثاني الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إسم أوغسطس قبل أن يتبناه قيصر
2 .2مدينة إيطالية ،رجاء
3 .3يتبعه ،مدينة فلسطينية
4 .4دولة عربية ،رخو (باألجنبية)
5 .5عبدة ،فظيع ،حصل على
6 .6جمعوها عن األرض ،شياطين الريف والغابات في
الميثولوجيا اليونانية
7 .7لطخاه بالعار ،يلحد
8 .8يصلحا البناء ،بركان مشتعل في إيطاليا ،ضعف
9 .9نقرأ ،تخت
1010علّة ،يجيء ،نظم
 1111ضمير متصل ،نهر في غويانا والبرازيل
1212يجمعان عن االرض ،سحرناه

1 .1أديب لبناني راحل
2 .2مصيبة ،متشابهان ،نهر في أفريقيا الجنوبية
3 .3كتاب في تهذيب النفس على ألسنة الحيوان
4 .4استعد لألمر ،خالف ع ّزت ،متشابهان
5 .5حرف نصب ،نكون على رأس الوفد ،مدينة فرنسية
6 .6غلياه (للقدر) حتى ارتفع ما فيه ،ارخبيل بركاني في
اوقاينا شمال الهادي
7 .7أليفات ،رجع عن المعصية
8 .8وجع ،حرف أبجدي مخفف ،قريبه
9 .9أحد الوالدين ،موج البحر الهائج ،ورك
1010مدينة يونانية ،يوقف سيارته
1111ضجر ،مدينة في شرق المانيا
1212من المطيبات ،قرع الجرس ،إحسانه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،237856194 ،451379286
،348597612 ،869412753
،912638475 ،576241938
،725963841 ،694185327
18372469

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جيراردو نرفال  ) 2انديانا
بوليس  ) 3بب ،رس��ا ،سموا ) 4
رعبا ،نبت ،سبأ  ) 5انديانا ،نل 6
) نهد ،يرف ،لبان  ) 7النبأ ،يأمل

 ) 8فم ،ارمنيا ،اس  ) 9البا ،دنسنا
 ) 10حرب ،كللتيها  ) 11المريخ،
اامن  ) 12نيحا ،نمس ،مأل.
عموديا:
 ) 1جبار ب��ن افلح  ) 2ينبع،
هلم ،راي  ) 3رد ،بادن ،ابلح ) 4

ايران،بال ،ما  ) 5راس ،ديار بكر
 ) 6دنانير ،مالين  ) 7وا ،بافين،
لخم  ) 8نبستن ،اي��دت  ) 9روم،
المانيا  ) 10فلوس ،بل ،سهام 11
) ايابنا ،انامل  ) 12لس ،النمسا،
نا.

 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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Entourage
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة مارك
وال��ب��رغ م��ن اخ���راج دوغ الين.
م�����دة ال����ع����رض  105دق���ي���ق���ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة اليزابت
ب��ان��ك��س وج����ون ك���وس���اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف���ي���ل���م رع������ب ب���ط���ول���ة الي���م
ه��ي��م��س��ورث م���ن اخ������راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دق��ي��ق��ة( .اب����راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
غ���ب���ري���ال ال���م���ي���رن م����ن اخ�����راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف��ي��ك��ان��در م��ن اخ����راج خولياس
اف����ي����ري .م�����دة ال����ع����رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

