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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�صدّ هجوم ًا ( ...تتمة �ص)9

يذكر أن هناك مركزين يقومان حاليا بمراقبة التزام
األطراف السورية بوقف القتال ،وهما مركز التنسيق
الروسي في قاعدة «حميميم» الجوية بريف الالذقية في
سورية ،والمركز المماثل األميركي ومقره في العاصمة
األردنية عمان.
ميدانياً ،استشهد سبعة مدنيين بسقوط قذائف
هاون على أحياء حلب الجديدة والموكامبو مصدرها
الجماعات المسلحة ،وفق ما أفاد به مراسل الميادين.
يأتي ذلك بعد ساعات على إعالن الجيش السوري
رسميا إفشال هجوم الجماعات المسلحة على حلب
الذي بدأته ليل أول أمس ،وتمكن من تدمير مواقعهم
الهجومية.
ونقلت وك��ال��ة «نوفوستي» ع��ن مصدر عسكري
سوري ،أمس ،قوله إن «الجيش السوري صد هجوما
للجماعات اإلرهابية على جبهة الراشدين ...تم رصد
وصد وحدات المسلحين التي حاولت التقدم في منطقة
ضاحية األسد».
وأف��اد المصدر ،أن الجماعات المسلحة قصفت،
بالصواريخ وم��داف��ع ال��ه��اون ،األح��ي��اء السكنية في
ضاحية األس���د ،واستخدم الجيش س�لاح الطيران
والمدفعية لتدمير المنصات الصاروخية ،وعربات
الذخيرة التي أطلق منها المهاجمون النار باتجاه غرب
حلب.
ويسري رسميا في حلب ،كما في باقي أنحاء سورية،
مفعول هدنة وق��ف األع��م��ال القتالية بين الحكومة
وأط��راف المعارضة ،وال يشمل اتفاق الهدنة تنظيمي

ا�شتباكات بين الح�شد ( ...تتمة �ص)9

«داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات والجماعات
األخرى التي صنفها مجلس األمن الدولي إرهابية.
م��ن جهة أخ���رى ،ذك��رت وك��ال��ة سانا أن الجيش
السوري دمر في درع��ا خالل الـ  24ساعة الماضية
تجمعات ومقرات لتنظيم «جبهة النصرة».
إلى ذلك ،نفذ سالح الجو طلعات مكثفة على تجمعات
ومقرات لتنظيم داعش في ريف حمص الشرقي.
وأسفرت هذه الطلعات بحسب الوكالة عن تدمير
عربات مزودة برشاشات شرق مدينة القريتين جنوب
شرق مدينة حمص بنحو  85كم.
كما شن س�لاح الجو غ��ارات على تجمعات ومقار
داعش وخطوط إمداده باتجاه طريق أراك شرق مدينة
تدمر ،وف��ي الجبال الشمالية للمدينة ما أسفر عن
«تدميرها والقضاء على عدد كبير من اإلرهابيين».
إلى ذلك ،كشف موقع ديبكا الصهيوني ان السعودية
أرسلت مجموعة مكونة من  3500مقاتل سوري لدعم
المسلحين االرهابيين في سورية.
واشار ديبكا بحسب موقع «وطن» إلى أن السعودية
وتركيا بدأتا مؤخرا تعتمدان بشكل كبير على القدرات
العسكرية للكيان الصهيوني ،وأرسلتا مجموعة مكونة
من  3500سوري لدعم من الجماعات المسلحة هناك.
وأوض��ح الموقع ،أنه بتمويل سعودي ،تم إنشاء
معسكرات تدريب خاصة لهذه المجموعة في تركيا
واألردن ،مشيرا إلى أن هذه القوة انضمت إلى المعركة
التي خاضها المسلحون شمال حلب ضد القوات
الجوية الروسية والحكومة السورية.

بعد ما جرى اختطافها ( ...تتمة �ص)9
األمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» ،للمطالبة بالضغط
على الحكومة الصهيونية لإلفراج عن الواوي.
وق��دم االئ��ت�لاف ـ وه��و تجمع حقوقي م��ن مؤسسات
أوروبية تعنى بالدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين
ـ شكوى بشأن الطفلة األسيرة ،موضحا ً فيها االنتهاكات
التي مارستها سلطات االحتالل بحقها؛ حيث تم اعتقالها
وهي ترتدي زيها المدرسي بينما كانت متجهة إلى منزلها
الواقع شمال مدينة الخليل؛ بدعوى حيازتها سكينا في
حقيبتها المدرسية.

وقبل أسبوعين فقط ،صدر قرار بإطالق سراحها قبل
شهرين من الموعد المحدد ،بعد تشكيك بنزاهة التحقيق،
إذ تم التحقيق معها بدون وجود أهلها أو محاميها ،وقاموا
بإجبارها ،بحسب العائلة ،على توقيع اعترافات على
أوراق باللغة العبرية أنها كانت تحمل سكينا في حقيبتها
مع علمهم أنها ال تتحدث العبرية.
وخالل فترة اعتقالها ،قال االئتالف األوروبي للدفاع عن
األسرى الفلسطينيين :إنه قام بحملة مراسالت خاطب فيها
مجموعة من المسؤولين في البرلمان األوروبي ومنظمة

منتدى البحرين ( ...تتمة �ص)9
في تقريره األسبوعي الصادر أول ام��س ،إلى ازدي��اد
الرسمي البحريني وعند
خطابات الكراهية في اإلعالم
ّ
بعض الموالين للسلطة ،وكذلك صدور بيان من قوة
دفاع البحرين ينذر بارتكاب انتهاكات من قبل الجيش،
وموافقة مجلس الن ّواب على إصدار بيان بالدعوة إلى
فقهي للمسلمين الشيعة.
إعالن الحرب على معتقد
ّ
التعسفي لرجل الدين
ولفت المنتدى إلى االحتجاز
ّ
الشيخ محمد المنسي بتهمة الصالة بدون ترخيص،
ثم إحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة
بتهم تتعلّق بحريّة التعبير عن الرأي وحرية المعتقد،
وإع�لان وزارة الداخليّة استدعاءها القياديّين في
جمعيّة الوفاق خليل المرزوق وعبدالجليل خليل بشأن
قضايا تمس حريّة التعبير ،ما يع ّد انتها ًكا لحرية
السياسي.
العمل
ّ

التقرير الصادر عن الخارجيّة البريطانيّة ـ أحد حلفاء
البحرين ـ زعم «أنّ حكومة البحرين اتخذت خطوات
لتنفيذ أجندتها على صعيد حقوق اإلنسان واإلصالح
السياسي ،كما أنّ لدى الحكومة برنامجً ا لإلصالح
ّ
واالجتماعي لتعزيز مساهمة اجتماعيّة
االقتصاديّ
ّ
اجتماعي أكبر وتحقيقهما بين جميع الفئات».
وتماسك
ّ
إلى ذلك ،قال منتدى البحرين لحقوق اإلنسان إ ّنه
رصد خالل األسبوع الماضي «الفترة من  15حتى 22
في ،و 66مواط ًنا
نيسان  39 ،»2016حالة اعتقال
ّ
تعس ّ
تع ّرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ،باإلضافة إلى 46
مداهمة مخالفة للقانون ،وقمع  15احتجاجً ا سلم ّيًا،
ّ
بحق  16مواط ًنا مجموعها 130
وإصدار أحكام تعسفيّة
عامًا ،و 3حاالت اختفاء قسريّ .
واف���اد م��وق��ع «م��ن��ام��ة ب��وس��ت» ان المنتدى أش��ار

ليبيا« :داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
وط���رد الجيش الليبي مسلحي
داعش من مواقع عدة سيطروا عليها
في درنة شرق البالد ،في وقت صعدت
القوات الليبية عملياتها العسكرية
ضد التنظيم المتطرف في بنغازي.
من جهة أخرى ،ارتفعت حصيلة
القتلى ج���راء ال��ع��ب��وات المفخخة
واأللغام التي زرعها تنظيم داعش في
المناطق التي انسحب منها بمدينة
درنة إلى  25شخصا خالل  48ساعة
الماضية.
وق���ال م��ص��در ط��ب��ي بمستشفى
ال��ه��ري��ش ب��درن��ة إن المستشفى
استقبل ،منذ األربعاء الماضي وحتى
الجمعة 25 ،قتيال ج���راء األل��غ��ام
والمفخخات.
وأوض��ح المصدر أن هناك عددا

من المصابين تتفاوت حالتهم بين
البسيطة وال��ح��رج��ة ،مشيرا إلى

أن إص��اب��ات بعضهم تحتاج إلى
عمليات بتر.

وبالتوازي مع االن��ج��ازات العسكرية على االرض ،تمكنت
القوات العراقية من اخالء  49اسرة وتحرير  200شخص من
قبضة «داع��ش» في ارب��ع ق��رى جنوب الموصل غالبيتهم من
النساء واألطفال ،لتنهي بذلك معاناة طويلة عاشها هؤالء في
ظروف بالغة القسوة تحت رحمة المسلحين ،في حين تنتظر
آالف العائالت االخرى التي ما زالت ترزح تحت سيطرة «داعش»
وصول القوات العراقية اليها وتخليصها من االرهابيين الذين
يستخدمون هذه العائالت ك��دروع بشرية لمنع تقدم القوات
العراقية.
وف��ي سياق ميداني أمني آخ��ر ،م��رة اخ��رى تستيقظ مدينة
طوزخورماتو في شرق محافظة صالح الدين على وقع الرصاص
والقذائف ..النائب التركماني عن التحالف الوطني جاسم البياتي
كشف ان انفجارا وقع داخل مقر كردي وسط قضاء طوزخورماتو،
ما دفع بهذه المجموعة الى استهداف ق��وات الحشد الشعبي
بذريعة انهم كانوا وراء إلقاء قنبلة على المقر.
فقد أكد إعالم الحشد الشعبي التركماني ،أمس ،مقتل قائد
القوة العسكرية التي «اقتحمت» قضاء الطوز ،مبينا ً أن الحشد
التركماني دمر دبابتين تابعتين للقوات الكردية (البيشمركة)،
فيما أشار الى وصول تعزيزات عكسرية من قوات الحشد الشعبي
الى معسكر «بيراوجلي» في الطوز.
وبحسب «السومرية نيوز» قال إعالم الحشد في بيان :إن
«الحشد التركماني استهدف دبابتين للقوات الكردية المعتدية

على قضاء طوز خورماتو مما ادى الى حرقهما بالكامل» ،مشيرا ً
الى مقتل معاون آمر لواء في البيشمركة الكردية التي اقتحمت
طوز خورماتو اثناء االشتباكات مع قواتنا».
ولفت البيان ،الى «وصول تعزيرات عسكرية من قوات الحشد
الشعبي» كتائب سيد الشهداء الى معسكر الدعم اللوجستي في
(بيراوچلي) لتعزيز االمن فيه وحمايته من اي هجوم قد يتعرض
له من قبل القوات الكردية» .فيما كشف مصدر آخر عن ارسال
منطقة كردستان تعزيزات عسكرية اضافية الى القضاء بالتزامن
مع قيام دبابات ومدرعات للبيشمركة بمحاصرة القضاء وقطع
الطريق الرابط بين بغداد وطوزخورماتو.
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت ،صباح أمس ،بين عناصر
من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في قضاء طوزخوماتو ،ما
أدى الى قطع الطريق بين بغداد وكركوك.
وافاد مصدر ،أن  7اشخاص على األقل لقوا مصرعهم واصيب
عدد من المدنيين خالل االشتباكات ،فيما رجحت مصادر ارتفاع
عدد القتلى ،عازية السبب الى القناصة الذين يمنعون الناس من
نقل الضحايا إلى المستشفيات.
واضاف ،أن قوات البيشمركة استخدمت الدبابات واألسلحة
الثقيلة ،واشار الى أن خمس قذائف على االقل استهدفت مبنى
ديوان الوقف الشيعي ،وتعرض جزء منه الى الدمار.
الى ذل��ك ،اعلنت لجنة االم��ن والدفاع في البرلمان العراقي
انها ستتخذ االج���راءات لمحاسبة الجهة التي تسببت بتأزم

االوضاع االمنية في مدينة طوزخورماتو بمحافظة صالح الدين،
فيما كشف مصدر آخر عن ارس��ال منطقة كردستان تعزيزات
عسكرية اضافية الى القضاء بالتزامن مع قيام دبابات ومدرعات
للبيشمركة بمحاصرة القضاء وقطع الطريق الرابط بين بغداد
وطوزخورماتو.
واستخدمت البيشمركة الدبابات واألسلحة الثقيلة خالل
االشتباكات ،كما قصفت بخمس قذائف على االقل مبنى ديوان
الوقف الشيعي ،ما ادى الى تعرض جزء منه للدمار.
وقتل ضابط برتبة عميد من البيشمركة خالل االشتباكات التي
خلفت قتلى من الطرفين واصابة طفلين ،في وقت يتوقع ارتفاع
حصيلة الضحايا ألن القناصة يمنعون الناس من نقل الجرحى
إلى المستشفيات.
وفي السياق نفسه ،اعلنت لجنة األمن والدفاع في البرلمان
العراقي أنها ستتخ ُذ االج��راءات لمحاسبة الجهة التي تسببت
بتأزم األوضاع األمنية في المدينة.
الجبهة التركمانية اعتبرت أن األحداث أخذت منحى خطيرا ً وال
يمكن السكوت عنها ،داعي ًة الى االحتكام لصوت العقل وتجنيب
المدنيين آثار النزاع المسلح.
النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف اعتبرت اعتداء
المسلحين األكراد على األهالي في طوزخورماتو بأنه تجاوز على
هيبة الدولة ،مبدية استغرابها من صمت الجهات التي تدعي
حرصها على السلم األهلي.

قوات هادي ( ...تتمة �ص)9
واكد الخبراء ان موقف المخالفي هو مجرد امالءات سعودية
وان وفد الرياض غير قادر على اتخاذ اي قرار دون العودة الى
السعودية خاصة بعد تأجيل الوفد بت اصدار بيان وقف اطالق
النار في جلسات الصباح الى الجلسة المسائية .وازاء التخبط في
مواقف وفد الرياض ،يقول الخبراء ان الوفد الوطني اليمني نجح
في فرض رؤيته حول اولويات الحوار ومقدماته.
ويؤكد المراقبون بالشأن اليمني عدم جدوى اي وقف الطالق
النار اذا لم تتوقف الغارات ابرز مظاهر خرق اتفاق الهدنة االممية
السارية منذ العاشر من الشهر الجاري .وشدد المراقبون على ان
مفاتيح انهاء العدوان موجودة بيد السعودية نفسها.
وكانت قد اختتمت جولة ثالثة من المفاوضات بين الوفد
الوطني اليمني ووفد الرياض في الكويت ،بهدف التوصل الى
اتفاق ينهي العدوان المتواصل على اليمن منذ اكثر من عام.
وكان المجتمعون توصلوا في آخر الجوالت وبحسب تسريبات
اعالمية التفاق يقضي بتكليف عضو من كل فريق بالتواصل
والعمل مع غرفة عمليات لجنة التهدئة للتوصل الى وقف الطالق
النار ،وتسهيل عمل اللجان المحلية ،اضافة الى اجراء المبعوث
االممي لليمن ولد الشيخ احمد اتصاالت للضغط باتجاه تثبيت
وقف حقيقي الطالق النار .وينص االتفاق كذلك ،على انه وفي
حال نجاح هذه المرحلة ،يتم الدخول في محادثات بشأن العملية
السياسية وسائر النقاط الخالفية.
المبعوث األممي ولد الشيخ أحمد ،أعلن السبت ،أن طرفي النزاع
اتفقا على توجيه مفوضين اثنين إلى اليمن لمتابعة تنفيذ الهدنة.

مفخخة جنوب اليمن حيث تشن القوات الموالية لهادي حملة ضد
مسلحي تنظيم «القاعدة».
واستهدفت العملية ،قافلة عسكرية عند مدخل مدينة زنجبار،
كبرى مدن محافظة أبين ،والتي تعد معقال لمسلحي التنظيم.
وقال ضابط لوكالة «فرانس برس» إن القوات الموالية لهادي
«انسحبت بعد العملية من زنجبار بعد أن كانت قد دخلت إليها
مساء السبت من الجنوب» .وأض��اف الضابط ،الذي طلب عدم
الكشف عن هويته ،أن «هذا االنسحاب تقرر بعد معلومات وصلت
عن اعتداءات أخرى بسيارات مفخخة يعد لها تنظيم القاعدة ضد
قواتنا».
وكانت القوات الموالية لهادي وبدعم من مروحيات «أباتشي»
للتحالف العربي ،الذي ينشط بقيادة السعودية في اليمن منذ 13
شهرا لتأييد حكومة هادي ،قد دخلت إلى جنوب زنجبار ،حيث
أوقعت المعارك السبت الماضي  29قتيال ،بينهم  4جنود و25
مقاتال من «القاعدة» ،حسب مصادر عسكرية.
وقال شهود عيان :إن التنظيم أعاد نشر مسلحيه في مدينة
المكال وفي المناطق الجبلية القريبة منها ،وأقام حواجز للتفتيش
على طول الطريق التي تربط بين المكال ووادي حضرموت.
كما كشفت مصادر عسكرية وقبلية عن وصول قوات كبيرة
من قوات هادي إلى منطقة «المسيلة» في وادي حضرموت ،في
سياق ما زعم التمهيد لعملية عسكرية أخرى لتحرير مدن ساحل
حضرموت من مسلحي التنظيم ،بما فيها مدينة المكال عاصمة
المحافظة.

ونقلت وكالة «تاس» عن أحمد قوله في بيان ،إنه تم االتفاق
على إرسال اثنين من أعضاء الوفد التفاوضي إلى اليمن لمتابعة
عمل لجنة التنسيق والتهدئة ،من أجل ضمان تنفيذ نظام وقف
األعمال القتالية.
وكان ولد الشيخ احمد قد اعلن في وقت سابق ان المناقشات
في ختام اليوم الثاني من المفاوضات الجارية في الكويت كانت
بناءة .ورأى في مؤتمر صحافي عقب الجلسة ،ان االج��واء تعد
بالتقدم رغم الخروقات المقلقة في اليمن .وأضاف أن لجان عمل
ستدرس النقاط النابعة من قرار مجلس االمن  ،2216معتبرا ان
التوصل الى حل عملي يتطلب تنازالت من مختلف األطراف.
وخرج اللقاء باصرار الوفد الوطني على تثبيت وقف اطالق
النار كخطوة ملحة لرفع المعاناة عن ابناء الشعب اليمني والعمل
على تفعيل وتعزيز اللجان المحلية لتثبيت وقف اطالق النار في
المحافظات ،لكون هذه الخطوة جوهرية في سياق انجاح جولة
المفاوضات القائمة.
من جهته ،قال مصدر مشارك في مشاورات الكويت ،لوكالة
«سبوتنيك» ،إن األطراف المشاركة لم تنجح في التوصل التفاق
لتثبيت وقف إطالق النار «بسبب إصرار وفد الحكومة اليمنية على
استمرار قصف الطيران وتحليقه».
وأضاف المصدر أن ولد الشيخ أحمد يواصل مساعيه للتوفيق
بين األطراف كافة ،قبل انتهاء الجلسة المسائية.
وفي السياق ،أفادت مصادر عسكرية ،أمس ،بمقتل  7جنود
موالين لهادي على األقل وإصابة  14آخرين في انفجار سيارة

زوجة المد ّون ال�سعودي رائف بدوي
تطلب ّ
تدخ ًال �ألماني ًا لإطالق �سراحه

لجنة �أممية لمناه�ضة التعذيب
ّ
تحث الريا�ض على منع الجلد
في أول مراجعة لها لألوضاع في السعودية منذ  2002أثارت لجنة
مراقبة تطبيق اتفاقيــة مناهضة التعذيب التابعــة لألمم المتحدة
مخاوف بشأن سوء معاملــة مـدونين ونشطاء ومحامين سعودييــن
أثناء الحجز.
ودعا خبراء مناهضة التعذيب باألمم المتحدة السعودية ،الجمعة
الماضي ،لوقف العقوبات الجسدية كالجلد وبتر األطراف التي تطبقها
المملكة وتعتبرها جزءا من الشريعة اإلسالمية.
وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار إلعداد قانون عقوبات جديد
لمكافحة إساءة استغالل السلطة وليشمل القانون أيضا تعريف التعذيب
عمال باالتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها األخيرة في العام
.2002
وأض��اف رئيس الوفد السعودي أن الشريعة اإلسالمية ال تتعارض
مع المعاهدات الدولية وأن االستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب
قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات
الصلة والتشريعات الوطنية واالتفاقات ،خاصة االتفاقية المناهضة
للتعذيب ،بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب ُتجري مراجعة للدول كل
خمس سنوات تقريبا ،لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر
حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن االلتزام باالتفاقية.
وتقول فيليس جير ،عضو اللجنة ،إن اللجنة على دراية بوقوع عدد
كبير من الحاالت التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت
التعذيب ،وإن القضاة السعوديين ال يبذلون جهدا كافيا ،أو أي جهد على
اإلطالق ،للتحقق من تلك االدعاءات.

ط��ل��ب��ت إن��ص��اف ح��ي��در زوج��ة
رائ��ف ب��دوي ،ال��م��دون السعودي
المعتقل في سجون المملكة ،من
السياسيين األلمان الضغط على
ال��ري��اض م��ن أج��ل إط�ل�اق س��راح
زوجها وذلك قبيل تسلمها جائزة
ديشنر األلمانية.
وت��أم��ل إن��ص��اف ح��ي��در ف��ي أن
تحصل م��ن ألمانيا على الدعم
إلطالق سراح زوجها ،حيث قالت:
«أتمنى أن يبحث سياسيو ألمانيا
ق��ض��ي��ة زوج���ي م��ع المسؤولين
السعوديين».
وأتت تصريحات زوجة المدون
السعودي ،المحكوم عليه بعشر
سنوات سجن و 1000جلدة ،قبيل
تسلمها جائزة ديشنر األلمانية،
على «شجاعتهما من أجل الحقوق
المدنية وحقوق اإلنسان».
وأوضحت حيدر أن على القيادة
السعودية أن تعرف أن زوجها
ليس إرهابيا ولم يقترف ذنبا حين

عبر عن رأيه ،مضيفة أنه ال توجد
أي دالئل على إطالق سراح زوجها
قريبا.
وكانت زوجة المدون المسجون،
الالجئة ف��ي كيبيك الكندية مع
أطفالها الثالثة قد قالت للمتظاهرين
«لدي أمل ألنكم معي».
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،عللت مؤسسة
غ��ي��وردان��و ب��رون��و منح الجائزة
إلن��ص��اف ح��ي��در وزوج��ه��ا رائ��ف
بدوي باإلقرار بجهودهما الشجاعة
ال��م��ش��ت��رك��ة م���ن أج����ل ال��م��دن��ي��ة
وال��ل��ي��ب��رال��ي��ة وح��ق��وق اإلن��س��ان،
التي تعد أكثر أهمية من المملكة
السعودية نفسها.
وكان خبراء مناهضة التعذيب
ب��األم��م المتحدة ق��د دع��وا النظام
ال���س���ع���ودي ،ال��ج��م��ع��ة ،ل��وق��ف
العقوبات الجسدية التي تشمل
ال��ج��ل��د وب���ت���ر األط�������راف ،وه��ي
ممارسات تعتبرها المملكة جزءا
من الشريعة اإلسالمية.

وفي أول مراجعة لها لألوضاع
في السعودية منذ  ،2002أثارت
اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية
مناهضة التعذيب التابعة لألمم
المتحدة ال��م��خ��اوف ب��ش��أن سوء
معاملة مدونين ونشطاء ومحامين
سعوديين أثناء احتجازهم.
وفي هذا الصدد ،أثارت فيليس
جير ،عضو اللجنة ،قضية رائف
بدوي من جديد.
جدير بالذكر ،أن رائف ،الحاصل
ع��ل��ى ج��ائ��زة س��خ��اروف لحقوق
اإلن��س��ان م��ن االت��ح��اد األوروب���ي،
تلقى أول  50جلدة علنا في العام
.2015
من جانب آخر ،تظاهر عشرات
األشخاص ،الخميس الماضي في
مونتريال ،بدعوة من الفرع الكندي
لمنظمة العفو الدولية للمطالبة
ب��اإلف��راج ع��ن ال��م��دون السعودي
وللتنديد بموافقة الحكومة الكندية
على بيع مدرعات للسعودية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ممر في جبال األلب السويسرية
2 .2دولة إسالمية ،مثيل ،ضمير متصل
3 .3ناولنا باليد ،أسجن
4 .4تتبع ،بحيرة مالحة وسط التبت
5 .5مسيّنا ،أمسياته
6 .6حرف عطف ،إله الشر في ديانة زاردشت ،قرع الجرس
7 .7عاصمة أفغانستان ،خالف إستقبلت
8 .8من األنبياء ،خافت من
9 .9يلوم ،يكثر شحمي
1010تراب الذهب ،الوعاء الكبير ،فتى
1111ينام ،طمأنينته
1212اخاف منك ،نوتة موسيقية ،شهر ميالدي

1 .1مدينة أميركية
2 .2للتفسير ،جمعوا عن األرض ،منطقة في صيدا
3 .3فتى يوناني عشق صورته المنعكسة في الماء ،اعالمه
4 .4مدينة سويسرية ،مدينة ليبية ،حرف ابجدي مخفف
5 .5رتلناه ،خبر
6 .6ضمير متصل ،من المحرمات ،علك الطعام
7 .7اصابعي ،اسف
8 .8جواب ،اول تيمورلنك ،حدبة على ظهر البعير
9 .9ادعمهم ،غير مطبوخ
1010يسلم باليد ،قرية لبنانية
1111بشر ،ينظم ،خاصتها
1212قامر ،تبسط
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،215763948 ،876549123
،139675482 ،943128765
،527814396 ،468392517
،351986274 ،782451639
694237851

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نزار قباني ،تي  ) 2برلين،
مانيال  ) 3ي ي ،تأمل ،جبال 4
) عادا ،جديدا  ) 5ثبت ،ادام ،تبا
 ) 6رومانيا ،ان  ) 7الو ،تالل ) 8

نبيل ،برهان  ) 9نتابعه ،ركمت
 ) 10ما ،سان نازير  ) 11انبك،
اتم ،دمع  ) 12دون ،ملبورن.
عموديا:
 ) 1ن��ب��ي ع��ث��م��ان ،م���ان ) 2
زري��اب ،لبنان  ) 3ال ،دترويت،

بد  ) 4ريتا ،السكو  ) 5قنا ،امس،
با  ) 6مجدا ،بعنا  ) 7املدان،
رهنتم  ) 8ن��ا ،يميته ،ام��ل ) 9
ينجد ،االرز  ) 10يبات ،انكيدو
 ) 11تال ،بال ،مرمر  ) 12يألفان،
ات ،عن.

 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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Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي)

