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تتمات  /ت�سلية
الجعفري ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)9

ووص����ف ال��م��ج��ل��س ف���ي ب��ي��ان
أص��دره المكتب اإلع�لام��ي لرئيس
ال��وزراء التدخل العسكري التركي
ف��ي األراض���ي العراقية بالسافر
مؤكدا ً أنّ من حق العراق استخدام
كل الخيارات المتاحة بسبب دخول
قوات تركية الى األراضي العراقية،
مشيرا ً إلى أنّ دخول القوات التركية
حصل م��ن دون م��واف��ق��ة وال علم
للحكومة العراقية باالمر ،مؤكدا ً
أنه يشكل انتهاكا ً للسيادة وخرقا ً
لمبادئ حسن الجوار.
وط��ال��ب وزي��ر ال��دف��اع العراقي
خ��ال��د ال��ع��ب��ي��دي ن��ظ��ي��ره التركي
بسحب الجنود األتراك المنتشرين
في شمال العراق .وقال العبيدي ان
القوات التركية دخلت الى العراق
م��ن دون تنسيق م��ع الحكومة
العراقية أو إبالغ السلطات المعنية.
مؤكدا ً أنه أمر مرفوض وكان يمكن
إجراء تنسيق مسبق دون الحاجة
إلى خلق ظ��روف تسهم في تأزيم
الموقف بين البلدين.
وأض�����اف ال��ع��ب��ي��دي أن وزي���ر

ال��دف��اع ال��ت��رك��ي أوض���ح أن نشر
القوات ضروري لحماية ما اسماهم
بالمستشارين العسكريين األتراك
ال��ذي��ن ي��ت��ول��ون ت��دري��ب ال��ق��وات
العراقية استعدادا ً لحملة استعادة
الموصل.
الناطق باسم وزارة الخارجية
العراقية أحمد جمال اتهم تركيا
ب��خ��رق س��ي��ادة ال��ع��راق وانتهاك
االحترام المتبادل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د رئ��ي��س
الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو
في رسالة لنظيره العراقي حيدر
العبادي أن أنقرة التنوي إرسال
المزيد م��ن ال��ق��وات ال��ى محافظة
نينوى العراقية.
وق��ال داود أوغ��ل��و إن أن��ق��رة لن
ترسل مزيدا ً من القوات الى العراق
قبل أن تزول كل بواعث القلق التي
تساور الحكومة العراقية .كما قدم
توضيحا ً حول المهمة التدريبية
ال��ت��ي ي��ق��وم بها ال��ج��ن��ود األت���راك
في محيط مدينة الموصل شمال
العراق ،من دون أن يحدد مصير

�سجال بين دم�شق ووا�شنطن ( ...تتمة �ص)9

القوات التركية الموجودة هناك.
وفي السياق ،هدد األمين العام
لمنظمة ب���در ه����ادي ال��ع��ام��ري،
باستهداف أي قاعدة أميركية في
العراق ،فيما شدد على عدم السماح
بتجزئة البالد.
وقال العامري خالل حفل استذكار
ال��ث��ورة الحسينية ف��ي الجامعة
المستنصرية بحسب «السومرية
ن��ي��وز»« :إن��ن��ا ن��رف��ض وج���ود أي
قاعدة أميركية في العراق» ،مبينا ً
أنه «سيتم استهدافها ولن نسمح
بها على أرض العراق».
وش���دد ال��ع��ام��ري على أن «لن
نسمح بمشاريع تقسيم وتجزئة
ال���ع���راق» ،م��ش��ي��را ً ال���ى أن «اي
تقسيم يصب في مصلحة المشروع
الصهيوني بالمنطقة».
وت��اب��ع ال��ع��ام��ري ان «ال��ع��راق
سيبقى موحدا ً قويا ً عزيزا ً مقتدراً،
وأن عزتنا وشرفنا وكرامتنا هو
بقاء البالد موحداً» ،الفتا ً الى أنه
«يحتم علينا المحافظة على وحدة
العراق وسيبقى كذلك».

بندوة عن القد�س ( ...تتمة �ص)9
عن القدس واألس��رى وس��نّ وتشريع قوانين عنصرية
تجيز اعتقال أطفال من جيل  12عاما ً ومحاكمتهم ،وكذلك
تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وملقي الزجاجات
الحارقة لتصل الى عشرين سنة والتصريح باإلعدامات
الميدانية ،وكذلك الضرائب بأشكالها المختلفة وغيرها
من اإلجراءات اإلذاللية والقمعية والتي تص ّنف كعقوبات
جماعية وانتقامية وثأرية مثل الحواجز والمكعّ بات
االسمنتية التي قطعت أوصال القرى والبلدات المقدسية،
يضاف إلى ذلك احتجاز جثامين الشهداء.
أما المطران عطالله حنا فقد أكد أنّ شعبنا في مدينة
القدس بمسلميه ومسيحيه موحد ومجتمع على نفس
الهدف والمصير ،وأنّ االحتالل في االستهداف ال يف ّرق
بين مقدسي وآخر على خلفية االنتماء الديني ،وقال إنّ
قضية القدس هي قضية ك ّل أبناء أمتنا وإذا لم نستطع
أن نستعيدها اآلن فعلينا أن نترك ذلك لألجيال اآلتية،
هذه األجيال التي نرى بأنها لم تحقق حلم بن غوريون
وغيره من قادة الحركة الصهيونية بالنسيان بمجرد موت
كبارهم.
وتساءل حول العصابات اإلرهابية والتكفيرية التي
تقوم بالقتل والتدمير والتهجير في العالم العربي،
هل لها عالقة بالدين أو الوطن؟ مجيبا ً على أنها تخدم
أجندات ومشاريع مشبوهة وال تمت إلى الدين بصلة،
ودعا الى أوسع التفاف جماهيري وشعبي حول القدس
والمقدسيين ،والى إقامة المزيد من الندوات في الجامعات

والمدارس من أجل توعية شبابنا وطلبتنا إزاء المخاطر
التي تتع ّرض لها القدس.
أم��ا الدكتور ناجح بكيرات مدير مؤسسة األقصى
للتراث ،فقد تحدّث عن االنتهاكات الصهيونية بحق
المقدسات المسيحية واإلسالمية ،وعدّد هذه االنتهاكات
بحق المقدسات اإلسالمية والتي تزيد عن  2017انتهاكا ً
هذا العام و 39انتهاكا ً بحق المقدسات المسيحية والى
استمرار مسلسل االقتحامات والحفريات أسفل وحول
المسجد األقصى وإقامة الكنس والمباني التوراتية حوله
من أجل تغيّر طابع المشهد العربي اإلسالمي للمدينة...
وأضاف بكيرات أنّ المقدسيين يتو ّلون بإرادتهم وصمودهم
الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم ،وبأنّ المستوى السياسي
«اإلسرائيلي» يدعم عمليات االقتحام للمسجد األقصى ولم
تنص على منع استمرار اقتحامات
يعر االتفاقيات التي
ّ
المستوطنين للمسجد األقصى أيّ اهتمام ،ودعا الى توعية
وتبصير شبابنا وطلبتنا بقضية األقصى والقدس.
وف��ي النهاية أج��اب المتحدّثون على اسئلة الطلبة
والحضور .وبعد ذلك رافق الدكتور حسن عياش وجريس
أبو غنام مدير العالقات العامة في الجامعة وع��دد من
الطلبة لزيارة بيت الشهيد معتز الزواهرة من أجل تهنئة
شقيقة غسان ال��ذي ك��ان أح��د األس��رى اإلداري��ي��ن الذين
شاركوا في اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا ً على
التمديد اإلداري المستم ّر بحقهم ،حيث أش��ادوا بصمود
عائلة الزواهرة وتضحياتها كعائلة وأسرة مناضلة.

العدوان ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9
واختتم عبد السالم بالقول« :أكدنا خ�لال لقائنا
بولد الشيخ تضامننا مع أبناء الجنوب للخروج من
هذا الوضع المأساوي واستعدادنا للتعاون سويا ً في
إعادة توحيد الجهود نحو القضية الجنوبية وحتى ال
يحصل أي فراغ أمني تستغله المجموعات التكفيرية،
ينبغي إعادة النظر فيما يسمى بـ«مكافحة اإلرهاب»
وتحديد تلك المجموعات ومن يقف وراءه��ا ليتسنى
لألجهزة الرسمية أن تنهض بمسؤوليتها مسنودة
بتوافق سياسي وطني واضح».
وفي السياق ،أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن األم��م المتحدة
تدعو األطراف اليمنية إلى إبرام هدنة اعتبارا ً من 15
من الشهر الجاري ،موعد بدء مفاوضات السالم في
سويسرا.
وف��ي تصريح صحافي أم��س ،ق��ال ول��د الشيخ إن
عوائق ال ت��زال قائمة أم��ام إع�لان وق��ف إط�لاق النار
مع بدء المفاوضات بشأن تسوية النزاع في اليمن.
وأضاف أن المنظمة الدولية تدرك أن «الهدنة طويلة
األمد تتطلب أكثر بكثير من اإلعداد ووضع آليات مراقبة
لاللتزام بها».
مع ذل��ك ،فقد أع��رب المبعوث الدولي عن قناعته
«شبه التامة» بأن وقف إط�لاق النار سيتم تحقيقه
في الموعد المذكور .وأشار إلى أن األمم المتحدة تحث
األط��راف اليمنية على عدم تحديد أطر زمنية لوقف

إطالق النار بعد إقامته.
وأك��د ول��د الشيخ أن األط���راف واف��ق��ت على بدء
مفاوضات السالم في سويسرا في  15كانون األول،
وأن األمم المتحدة تعمل معها حاليا ً على التوافق
ح��ول مكان انعقادها ،مرجحا ً أنها ل��ن تعقد في
جنيف.
ميدانياً ،هاجم العشرات من عناصر تنظيم القاعدة
اإلرهابي فرع شركة الصيفي للصرافة بعدن وقد أسفر
الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى بين حراسة المصرف
والمهاجمين.
وأوض��ح مصدر محلي بحسب «يمني ب��رس» أن
مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة اإلرهابي هاجموا
يوم األحد فرع شركة الصيفي للصرافة بمدينة عدن
ودارت مواجهات عنيفة بينهم وبين حراسة فرع شركة
الصيفي وقد أسفر الهجوم عن مصرع أحد المهاجمين،
فيما فر البقية بعد أن تمكنوا من نهب مبالغ مالية
كبيرة.
إلى ذلك تحدثت تقارير إعالمية أن المبالغ المنهوبة
كبيرة وتمثل رواتب الموظفين في محافظة عدن والتي
وصلت من صنعاء إلى الفرع المذكور ،مشيرة إلى أنها
تقدر بنحو  5مليارات ري��ال ،فيما رجح مراقبون أن
يكون المسلحين قد نهبوا مبالغ معينة لكنها ليست
بالقدر المذكور حيث ل��م ت��رد معلومات م��ن جهات
رسمية تؤكد أو تنفي الخبر حتى اآلن.

بدوره نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن
االثنين مسؤوليته عن الغارة التي استهدفت
معسكر الجيش السوري في دير ال��زور ،وقال
العقيد األميركي ستيف وورن المتحدث باسم
المتحالف« :إننا رأينا التقارير في وسائل
اإلع�لام ،لكننا لم نوجه أي ضربات في هذه
المنطقة من ريف دير الزور ،بل ضربنا موقعا ً
يبعد  55كيلومترا ً منها».
وف��ي السياق ،نقلت وكالة «روي��ت��رز» عن
مسؤول عسكري أميركي قوله إن الواليات
المتحدة متأكدة من مسؤولية روسيا عن الغارة
التي استهدفت المعسكر الجيش السوري.
ونفى المسؤول األميركي  -الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه  -تماما ً اتهامات الحكومة
السورية بأن طائرات التحالف الذي تقوده بالده
قتلت ثالثة جنود وأصابت  13في محافظة دير
الزور بشرق سورية أول من أمس األحد.
الى ذلك ،نفى الكرملين علمه بما تحدثت عنه
وسائل إعالم روسية عن استخدام سالح الجو
الروسي قاعدتين جويتين في حمص لدعم
عمليات الجيش السوري.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي
باسم الرئيس الروسي للصحافيين أمس« :إننا
ال نملك مثل هذه المعلومات .وعليكم أن تطرحوا
هذا السؤال على وزارة الدفاع».
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد
ذكرت أن الطائرات الحربية الروسية العاملة
في سوريا ب��دأت تستخدم مطارين في ريف
حمص باإلضافة إلى قاعدة «حميميم» الجوية
في الالذقية.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن الجيش الروسي
ال يخطط لنشر قوات كبيرة أو وسائل قتالية،
بما في ذلك منظومات مضادة للجو ،في مطاري
الشعيرات وطياس في ريف حمص ،علما ً بأنهما
تحت التغطية الجوية التي تقدمها وسائل
الدفاع الجوي الروسية المنشورة في قاعدة
«حميميم».
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع
الروسية أن الطيارين ال��روس يستخدمون
المطارين لتزويد الطائرات بالوقود وإلج��راء
عمليات إصالح.
وأكدت المصادر أن مطار طياس يعد مناسبا ً

أكثر بالمقارنة مع قاعدة «حميميم» لدعم تقدم
الجيش السوري في ريف دير الزور ،أما مطار
الشعيرات ،فتستخدمه الطائرات التي تدعم
القوات السورية في ريف حمص.
كما أعلن بيسكوف ،أن إنشاء تحالف واسع
لمحاربة اإلرهاب ال يحتاج لصفقات ،مؤكدا ً أن
ذلك يتم على أساس فهم عدم وجود سبل أخرى
بديلة.
وقال تعليقا ً على ما كتبه عمدة لندن بوريس
جونسون في عموده المنشور في جريدة «The
 ،»Telegraphوالذي دعا فيه إلى عقد صفقة
مع روسيا من أجل مواجهة «داعش» من دون
استبعاد إشراك الجيش السوري فيها أيضاً.
وقال بيسكوف إن بناء أي تحالف يتم عادة
على إدراك عدم وجود سبل أخرى بديلة لتحقيق
الهدف المرجو خارج إطار جهد جماعي.
كما علق بيسكوف على خ��ط��اب الرئيس
األميركي ب��اراك أباما الموجه إلى األم��ة حول
مشكلة اإلره��اب وض��رورة التصدي له ،وقال
إن خوض حملة فعالة ضد «داع��ش» يتطلب
تنسيقا ً عمليا ً متكامالً بين األطراف المشاركة
فيها ،مشددا ً على استعداد الجانب الروسي
لذلك.
وفي سياق متصل ،اتفق وزي��را الخارجية
الروسي سيرغي الفروف واإليراني محمد جواد
ظريف في اتصال هاتفي على مواصلة تنسيق
الجهود لتسوية األزمة السورية ،خاصة إعداد
قائمة موحدة للجماعات اإلرهابية في سورية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية
الروسية أمس« ،جرى خالل المكالمة الهاتفية
بحث الوضع الناشئ في منطقة الشرق األوسط،
وخاصة آفاق الحل السياسي لألزمة السورية
على أساس بيان جنيف لعام .»2012
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :ات��ف��ق ال���وزي���ران على
مواصلة الجهود الروسية ـ اإليرانية الرامية إلى
تنفيذ اتفاقات فيينا ،بما في ذلك من أجل إعداد
قائمة موحدة للجماعات اإلرهابية العاملة في
سورية».
وبحث وزير الخارجية الروسي مع نظيره
السعودي ع��ادل الجبير الوضع في الشرق
األوس��ط مع التركيز على ملف التسوية في
سورية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية
أن��ه خ�لال ات��ص��ال هاتفي ب��ادر إليه الجانب
السعودي ،دعا الفروف إلى ضمان أوسع تمثيل
ممكن للمعارضة السورية المزمع عقد اجتماعها
في الرياض قريباً ،وهذا من شأنه أن يساعد
المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان
دي ميستورا في جهوده لتشكيل وفد جامع
للمعارضة السورية في مفاوضاته المقبلة مع
الوفد الحكومي السوري.
كما بحث الوزيران برنامج العمل في إطار
المجموعة الدولية لدعم سورية ،بما في ذلك
عقد لقاء دوري لها لحل مسائل متعلقة بتشكيل
قائمة بالمنظمات اإلرهابية العاملة في األراضي
السورية.
كما نقلت وك��ال��ة «إن��ت��رف��اك��س» الروسية
لألنباء عن الفروف قوله أمس إن بالده مستعدة
للمشاركة في محادثات بشأن األزمة السورية
في نيويورك يومي  18و 19كانون األول لكن
لديها بعض الشروط.
ميدانياً ،سلم نحو  180مسلحا ً من «جبهة
النصرة» أنفسهم مع أسلحتهم وسياراتهم
للجيش السوري في مدينة إزرع بريف درعا.
وقال نشطاء في المعارضة أمس إن عناصر
الجبهة« :دخ��ل��وا مدينة إزرع مع أسلحتهم
وسياراتهم ،التي يبلغ ع��دده��ا  22سيارة،
باإلضافة لثمانية سيارات دخلت المدينة عن
طريق بلدة مليحة العطش ،أما باقي السيارات
دخلت عن طريق مدينة الحراك بريف درعا
الشرقي».
وأضافوا أنه عند توقيف هذه السيارات على
أحد حواجز «الجيش الحر» في بلدة «مليحة
العطش» بريف درع��ا الشرقي« :ق��ال��وا إنهم
متجهون لرصد أحد أهداف النظام على مشارف
مدينة إزرع ،وعند سؤالهم ألي تنظيم ينتمون،
أجابوا بأنهم ينتمون لجماعة جند المالحم،
من دون ذكر اسم صريح للتنظيم الذي ينتمون
إليه» ،بينما نفت جماعة «جند المالحم» من
ناحيتها أن يكون هؤالء تابعين لها.
في غضون ذلك أكد مصدر مطلع أن «معظم
المقاتلين الذين سلموا أنفسهم للنظام السوري،
هم عناصر من جبهة النصرة بدير الزور ،كانوا
قد التحقوا بصفوف النصرة في درعا بقيادة أبو

ماريا القحطاني ،في أوائل عام .»2014
وأوضح أن «أبو صالح الديري (أحد أمراء
النصرة) يقود هذه المجموعة ،وألقي القبض
عليه بعد توقيف آخ��ر سيارة كانت متجهة
لمدينة إزرع من قبل أحد حواجز الجيش الحر
في بلدة مليحة العطش».
الى ذل��ك ،تمكنت وح��دات الجيش السوري
وال��ق��وات الرديفة ،من إحكام السيطرة على
قريتي عكو وبوز الخربة ،الواقعتين في الشمال
الشرقي لريف الالذقية ،بعد اشتباكات عنيفة
مع المجموعات المسلحة ،التي تهاوت على
وقع الضربات الجوية الروسية الكثيفة على
مواقعها ،في اآلونة األخيرة.
وصرح مصدر عسكري سوري ،بأن سيطرة
الجيش السوري والمجموعات الشعبية على
عدد من التالل الحاكمة في محور جب األحمر
ال��م��ش��رف على سهل ال��غ��اب ،ف��ي األسابيع
الماضية ،أتاحت ل��وح��دات االقتحام التقدم
والسيطرة على قريتي عكو وبوز الخربة.
يذكر أن السيطرة على قرية عكو ،والتي يبلغ
ارتفاعها أكثر من  1000متر ،يسهل للجيش
السوري السيطرة على قريتي الدويركة وكدين،
غرباً.
وف��ي ال��س��ي��اق ،واص��ل��ت وح���دات الجيش
السوري تقدمها في الريف الشمالي لالذقية
وسيطرت على قرية بيت فارس وعدد من التالل
المحيطة بها ،وواصلت تقدمها باتجاه بلدتي
القصب وبرج القصب .كما سيطر الجيش على
بلدة المغيرية شمال شرق كفردلبة.
وأكد مصدر عسكري سوري أن الجيش سيطر
على قرى خلصة والقلعجية والحمرا وزيتان
بريف حلب الجنوبي الغربي ،في حين استهدف
الطيران الحربي المسلحين في قرى شويلخ
وجروف ورسم المشرفة وتيجان بمنطقة دير
حافر شرق مدينة حلب بنحو  52كم.
وف��ي ال��س��ي��اق ،قصف ال��ط��ي��ران الحربي
السوري  11هدفا ً لتنظيمي «داعش» و«جبهة
النصرة» في معبر الزمراني بجرود القلمون
وج��رود ع��رس��ال ،في حين تقدمت وح��دات
الجيش السوري باتجاه المطار االحتياطي
ف��ي م��رج السلطان ف��ي الغوطة الشرقية
لدمشق.

م�صر �ستدفع  1.76مليار دوالر كتعوي�ض للكيان ال�صهيوني!
قالت شركة المرافق الصهيونية في
بيان ،إن محكمة دولية ألزمت شركات
غاز طبيعي مصرية بدفع  1.76مليار
دوالر ك��ت��ع��وي��ض ل��ش��رك��ة «ك��ه��رب��اء
إسرائيل».
وب��ح��س��ب م��ص��در ،ق���ال ال��ب��ي��ان إن
المحكمة قضت بقيام الشركات دفع
المبلغ المذكور تعويضا ً عن انقطاع
الغاز الذي كانت تورده تلك الشركات
لـ»كهرباء «إسرائيل».
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى
الكيان الصهيوني بموجب اتفاق مدته
 20سنة لكن االتفاق انهار في 2012
بعد تعرض خط األنابيب لهجمات على
مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة
سيناء المصرية.
وقالت الشركة إنها تعرضت ألضرار
ف��ادح��ة ج���راء وق���ف إم�����دادات ال��غ��از
واض��ط��رت إل��ى ش��راء ال��وق��ود بأسعار
أعلى من أج��ل توريد الكهرباء ما زاد
التكاليف.
وذك���رت صحيفة «ال��ي��وم السابع»

المصرية أن المحكمة لم تلزم شركة
 EMGللغاز التي يساهم فيها رجل
األع��م��ال ال��ه��ارب حسين س��ال��م بدفع
أي تعويضات ،فيما أش��ارت صحيفة
«معاريف» الصهيونية إلى أن المحكمة
ال��دول��ي��ة للتحكيم التابعة للمحكمة
الجنائية ال��دول��ي��ة ،أص���درت حكمها
بعد  3سنوات ونصف من المناقشات
والمداوالت.
وقالت الصحيفة إن شركة EMG
رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية
المصرية  EGASوطالبت بتعويضات
بمليارات ال���دوالرات ،نتيجة األض��رار
التي لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد
بعد سقوط نظام حسني مبارك عقب
التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز
الواصل إلى كيان االحتالل.
كما قدمت  EMGدع��وى تعويض
ب��م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات ض��د الحكومة
ال��م��ص��ري��ة ،وق��ال��ت ش��رك��ة الكهرباء
الصهيونية إنها ستحصل على حقها من
التعويض ،وفقا ً لقرار التحكيم.

البحرين 4 :منظمات حقوقية تدعو لم�ؤتمر حول حقوق الإن�سان
دعت  4منظمات حقوقية إلى مؤتمر حول حقوق اإلنسان في
العالمي
البحرين ،وذلك يوم  10كانون األ ّول ،لمناسبة اليوم
ّ
لحقوق اإلنسان.
ّ
المنظمات الحقوقيّة األربع (مركز
وأفاد موقع «منامة بوست» أن
البحرين لحقوق اإلنسان ،ومرصد البحرين لحقوق اإلنسان،

والتي خرجت للمطالبة بالحريّة والديمقراطيّة وتقرير المصير.
وذكرت أ ّنه من المق ّرر أن يشارك في هذا المؤتمر ،ك ّل من نائب
رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان سيّد يوسف المحافظة،
والناشطة الحقوقيّة شاهيناز السيد ،وعضو مرصد البحرين فريدة
الدولي ميكل بيان.
والحقوقي
غالم،
ّ
ّ

ومنظمة أميركيّون للديمقراطيّة وحقوق اإلنسان بالبحرين،
ّ
ومنظمة العدالة الحقوقيّة بكندا) أه��اب��ت بجماهير الشعب
البحريني للمشاركة بالحوار عبر اإلنترنت ،لعرض قضاياهم
ّ
الحقوقيّة واالنتهاكات التي يتع ّرضون لها من قبل السلطات
البحرينيّة وعناصر المرتزقة ،منذ انطالق تظاهرات شباط ،2011

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مارشال ألماني أحد منشئي سالح المدرعات األلماني
2 .2عملة عربية ،غزال ،حيوان صبور
3 .3بطل أسطوري كان ملكا ً على مدينة أرك ،أحرف متشابهة
4 .4عاصمة أوروبية ،جمعن عن األرض (هن)
5 .5قدّرتيه ،مدينة فلسطينية
6 .6مقياس مساحة ،إمارة أوروبية صغيرة ،حرف أبجدي مخفف
7 .7مدينة إيطالية ،جبل مشتعل
8 .8متشابهان ،حبّه ،ر ّتل
9 .9بشر ،بركان مشتعل في كوستاريكا
1010موضع في غرب دمشق جرت فيه معركة شهيرة بين الجيشين
السوري والفرنسي ،وبّخت
1111القليل الوجود ،الدر
1212غير مطبوخ ،منهزم ،نوتة موسيقية

1 .1بحيرة مالحة في مصر ،حرف نصب
2 .2مصيبة ،ال أبوح به ،رجائي
3 .3صارعت ،مدينة تركية
4 .4مدينة روسية ،ضجر
5 .5موضوع مقابل المال ،الوعاء الكبير
6 .6نعطي المال مقابل خدمة ما ،مدينة أميركية
7 .7حرف تعليل ،إقترب من ،وسخ
8 .8أداة جزم ،ألقيها ،أهم أنهر سويسرا
9 .9األرض غير المزروعة ،إستفسر عن
1010ي�لاط��ف ،أح��د آلهة تيتان ف��ي الميثولوجيا
اليونانية
1111مادة قاتلة ،يشتمان ،من األلوان
1212تطلي باأللوان ،رأس إصبعي

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،873694125 ،691523487
،165478239 ،524817963
،342169578 ،789352614
،956781342 ،417235896
238946751

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1أنريكو فرمي  ) 2ديك ،يل،
يسنان  ) 3وجاق ،سام ،جلت ) 4
ليماسول ،ندعم  ) 5فر ،بطليمس،
ري  ) 6هيكال ،سالتا  ) 7تام ،تيار،

سقم  ) 8با ،مردوك  ) 9رسامين،
يدنسا  ) 10ال��ي��ون��ان ،ال��م ) 11
األول ،انب  ) 12بت ،نعاتبه ،تي.
عموديا:
 ) 1أدول����ف ه��ت��ل��ر ،اب ) 2
ن��ي��ج��ي��ري��ا ،س���ال���ت  ) 3رك����ام،

كمباال ) 4قابل ،اميون  ) 5كي،
سطات ،يولع  ) 6ولسول ،يمنن
 ) 7اليسار ،ابت  ) 8ريم ،ماردين
 ) 9مس ،نسل ،ود ،اه  ) 10ينجد،
تسكنان  ) 11العراق ،سلبت ) 12
ينتمي ،منام.

 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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Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م ��ن اخ � ��راج ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام ��ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC

The Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
ل��وران��س من اخ��راج فرانسيس
ل ��وران ��س .م ��دة ال��ع��رض 137
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب�� ��راج ،سينمال،
فوكس).
Secret in Their Eyes
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
كيدمن م��ن اخ ��راج بيللي راي.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)

The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام���ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس �ب��ورن .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).

