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تتمات  /ت�سلية
الخبراء الرو�س ( ...تتمة �ص)9

وأشار المتحدث الروسي أن الدعوة وجهت إلى الجانب
األميركي للمشاركة في عمل هذا المركز ،إال أن الخبراء
األميركيين لم يشاركوا في اجتماعاته األولى .وأضاف« :إال
أن الرئيس بوتين يعرب عن أمله في انضمام دول أخرى
إلى عمل المركز».
من جهة أخرى قال بيسكوف إنه ال يعلم شيئا عن توجيه
الطيران الروسي أي ضربات جوية إلى مواقع لإلرهابيين
في سورية ،مؤكدا ً أن األهم على المسار السوري اليوم
يتمثل في إقامة آليات التنسيق وكذلك ترتيب عملية تبادل
المعلومات الكاملة .وأض��اف أن الرئيس الروسي بحث
موضوع تبادل المعلومات في لقائه مع نظيره األميركي،
قائالً إن قرارات جديدة «ستتخذ ارتباطا ً بتطور الوضع».
من جانبه ،أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري
أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى اتفاق في شأن المبادئ
في مجال تسوية األزمة السورية ،مشيرا ً في الوقت ذاته
إلى أنه ال تزال هناك خالفات بين البلدين في شأن األزمة
السورية.

القاهرة :ترجمة ( ...تتمة �ص)9

الى ذلك ،أعلن رئيس لجنة األمن والدفاع في البرلمان
العراقي ،حاكم الزاملي ،عن وصول  6خبراء من روسيا
و 6خبراء من إيران إلى بغداد لمباشرة مهمتهم في مركز
التنسيق بين العراق وروسيا وسورية وإيران.
وأكد الزاملي أمس «وصل إلى بغداد ستة خبراء روس
واجتمعوا وال ت��زال االجتماعات جارية وهناك تبادل
للمعلومات ونأمل بالتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة
البلدان المنضوية تحت هذا التحالف ،وننتظر وصول
الخبراء السوريين قريباً».
وف��ي السياق ،أف��اد مصدر دبلوماسي عسكري في
موسكو بأن مركز بغداد لتبادل المعلومات االستخباراتية
سيبدأ عمله في تشرين األول أو تشرين الثاني.
وقال المصدر« ،تبادل المعلومات هو بالطبع تبادل
المعطيات االستخباراتية التي تحصل عليها الدول األربع
من مصادرها ،وهذا عنصر ثقة ومسؤولية مهم في مواجهة
خطر انتشار نفوذ «الدولة اإلسالمية» في المنطقة .وسيتم
تأسيسه خالل تشرين األول أو الثاني».

مواجهات بين ( ...تتمة �ص)9
وباالختناق ،مشيرين إلى أن القوات «اإلسرائيلية» اعتقلت
أحد المصابين بعد إنزاله من سيارة اإلسعاف .كما اعتقلت
سبعة أشخاص من البلدة القديمة وجبل المكبر ،حيث
صرح رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين أمجد أبو
عصب بأن القوات العسكرية اعتقلت  4مقدسيين من البلدة
القديمة ،فيما اعتقلت  3مقدسيين من جبل المكبر.
وأوضحت عائلة أح��د المعتقلين أن القوات اعتدت
ب��ال��ض��رب على ال��ش��ب��ان أث��ن��اء اعتقالهم وع��ل��ى أف��راد
عائالتهم.
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ،اندلعت
م��واج��ه��ات ب��ي��ن ع���ش���رات ال��ش��ب��ان وق����وة عسكرية
«إسرائيلية» ،بمنطقة باب الزاوية وسط المدينة ،عقب
مسيرة نظمتها الفصائل منددة بالممارسات االحتالل في
المسجد األقصى.
وكان جيش العدو استخدم الغاز المسيل للدموع
وال��رص��اص المطاطي والمياه لتفريق المتظاهرين
ب��ح��س��ب ش��ه��ود ال��ع��ي��ان ال��ذي��ن ق��ال��وا إن ع��ش��رات

المتظاهرين أصيبوا بحاالت اختناق وقد تم تقديم
اإلسعافات لهم ميدانياً.
وفرضت قوات االحتالل ما يشبه الطوق األمني على
معظم مداخل محافظة الخليل ،ونشرت العشرات من
جنودها على ال��ح��واج��ز ،وتعمدت توقيف المركبات
الفلسطينية والتدقيق في بطاقات ركابها ،ولإلشارة فإن
العدو يواصل لليوم الثالث على التوالي إقامة حواجز
عسكرية عند المداخل الرئيسة لمحافظة الخليل ،تزامنا ً
مع احتفاالت المستوطنين باألعياد اليهودية.
كما اندلعت مواجهات أخ��رى على مدخل بلدة تقوع
جنوب بيت لحم ،جنوب الضفة الغربية ،عقب رشق شبان
موقعا ً عسكريا ً «إسرائيلياً» بالحجارة ،بحسب شهود
عيان.
وي��س��ود ال��ت��وت��ر مدينة ال��ق��دس ،بسبب اقتحامات
المستوطنين وشرطة االحتالل للمسجد األقصى ،في شكل
شبه يومي ،وهو ما ينجم عنه اشتباكات بين المصلين
المسلمين وقوات األمن.

الأحزاب التون�سية ( ...تتمة �ص)9
االح����زاب ال��م��س��ؤول��ة ع��ن إرس���اء
الديمقراطية في البالد مطالبة وفق
المراقبين بتحقيق الديمقراطية داخل
اح��زاب��ه��ا ،وإف���راز ق��ي��ادات منتخبة،
فضالً عن التوافق مع قواعدها على
ال��م��ب��ادئ وااله����داف استحقاق بقي
م��ؤج�لاً بالنسبة إل��ى ه��ذه االح���زاب
بسبب ما تصفه بتسارع االستحقاقات
السياسية ف��ي ال��ب�لاد ،وم��ا يعتبره
ال��م��راق��ب��ون ان��ع��ك��اس �ا ً للحسابات
السياسية بين المتنافسين المرشحين
لتولي مسؤوليات حزبية.
ويشرح كمال بن يونس ،الكاتب
الصحافي والمحلل السياسي ،أن «كل
االح��زاب لم تكن مستعدة للتغييرات
ال��س��ري��ع��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي ال��ب�لاد
والمشاركة في المحطات االنتخابية.
فكانت ف��ي ك��ل مناسبة تحت مبرر
الجري وراء االح���داث تؤجل الحسم
في مجموعة من القضايا ،خاصة في

المؤتمرات وطرح هذا االمر في شكل أكبر
بالنسبة لحزب نداء تونس الذي شارك
في االنتخابات البرلمانية والرئاسية
ولم يعقد مؤتمره التأسيسي بعد».
وب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات البرلمانية
والرئاسية ،تقبل البالد على استحقاق

االن��ت��خ��اب��ات البلدية م��ع م��ا يعنيه
ه��ذا االستحقاق م��ن هموم المواطن
وشواغله .موعد على االحزاب الحاكمة
أن تذهب إليه وق��د أحسنت ترتيب
بيوتها وحسمت خالفاتها الداخلية
ولم تؤجلها إلى حين.

�أكثر من � 90ألف ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف ف��راون��ة أن  25مواطنة فلسطينية ما يزلن
يقبعن في السجون «اإلسرائيلية» ،أقدمهن األسيرة «لينا
الجربوني» ،المعتقلة منذ  ،2002إضافة إلى اعتقال المئات
من السياسيين واألكاديميين واإلعالميين والرياضيين،
وأكثر من  65نائبا ً في المجلس التشريعي الفلسطيني،
وعدد من الوزراء السابقين.
ولفت إلى أن سلطات االحتالل أصدرت خالل ذات الفترة
نحو  25ألف قرار باالعتقال اإلداري ،ما بين قرار جديد أو
تجديد االعتقال ،وال ت��زال سلطات االحتالل تحتجز في
سجونها نحو  480معتقالً رهن االعتقال اإلداري.
وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء االنتشار غير المسبوق
لمرض السرطان ،وأم��راض خطيرة أخ��رى بين صفوف
األسرى ،والتزايد الملفت ألعداد األسرى المرضى ،وارتفاع

مقتل ما ي�سمى ( ...تتمة �ص)9

القائمة ألكثر من  1500أسير ،يعانون من أمراض مختلفة.
وذكر بأن  83معتقالً استشهدوا منذ عام  2000نتيجة
التعذيب واإلهمال الطبي ،أو جراء استخدام القوة المفرطة
ضد المعتقلين ،والقتل العمد ،والتصفية الجسدية بعد
االعتقال ،مما رفع قائمة شهداء الحركة األسيرة إلى 206
شهيداً ،إضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم
م��ن السجن بفترات وج��ي��زة ،متأثرين ب��أم��راض ورثوها
عن السجون .وبيّنت هيئة األس��رى أن سلطات االحتالل
«اإلسرائيلي» أبعدت منذ عام  2000ولغاية اليوم نحو 290
مواطنا ً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج،
في شكل فردي أو جماعي ،فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا
ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية ،وأن  205منهم
أبعدوا ضمن صفقة تبادل «شاليط» في تشرين األول .2011

وأوض��ح المتحدث الرسمي أن إقامة الدولة الفلسطينية وإح�لال السالم
الشامل والدائم في منطقة الشرق األوسط وفقا ً لمبادرة السالم العربية من
شأنه خلق واقع جديد يسمح بتمدد حالة السالم بين مصر و«إسرائيل» إلى
باقي الدول العربية.
وفي سياق آخر تحدثت وسائل اإلع�لام المصرية عن لقاء جمع الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي فى نيويورك ،برئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي ،حيث تم التأكيد خالل اللقاء على العالقات الثنائية المتميزة التى
تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ،باإلضافة إلى استعراض سبل
تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجاالت.
وكشف السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى با ِسم رئاسة الجمهورية عن
أن الرئيس المصري ن ّوه إلى متابعة مصر با ِهتمام التطورات األخيرة التى
تشهدها الساحة العراقية ،معربا ً عن األمل في أن تساعد اإلصالحات التي
ا ِتخذتها الحكومة في إعادة اللُحمة بين أبناء الشعب العراقى الشقيق ،والمضي
قدما ً على طريق المصالحة الوطنية واستعادة أمن واستقرار العراق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا ً لتطورات األوضاع
اإلقليمية في عدد من دول المنطقة ،وال سيما في ما يتعلق بمكافحة تنظيم
داعش اإلرهابى .وفي هذا الصدد ،أكد الرئيس على دعم مصر للحكومة العراقية
فى جهودها المبذولة لمكافحة اإلرهاب ،بما يضمن تحقيق األمن واالستقرار
ووحدة وسالمة العراق وسيادته على كامل أراضيه .كما شدد سيادته على
أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة العراقية ،بما يساهم في تعزيز
دورها للحفاظ على وحدة العراق والدفاع عن أراضيه فى مواجهة الجماعات
اإلرهابية والمتطرفة التي تستهدف النيل من شعبه ووحدته.

وأبدى بوتين« ،دعم روسيا الكامل للعراق في حربه
ضد االرهاب ،اضافة الى استمرار دعم روسيا لالستثمار
في العراق وباألخص في مجال الطاقة» ،مشيراً ،بحسب
البيان ،ال��ى ان «جهد روسيا في سورية ينصب حول
محاربة داع��ش كما انها تساعد ال��ع��راق في التسليح
لمحاربة هذه العصابات».
ب��دوره شدد العبادي على «أهمية ان تتظافر جميع
الجهود الدولية وبضمنها روسيا مع العراق لمحاربة
ع��ص��اب��ات داع���ش الن��ه��ا تمثل ت��ه��دي��دا ً حقيقا ً للعالم
والمنطقة».
ويأتي ه��ذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية
العمومية لالمم المتحدة التي تعقد بوالية نيويورك
االميركية.
ميدانيا ً تواصل القوات العراقية مواجهة اإلرهاب ،وقد
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الثالثاء ،مقتل ما يسمى
«المفتي الشرعي لوالية شمال بغداد» واعتقال «ارهابيين»
اثنين في قضاء الطارمية شمال العاصمة.
وق��ال قائد العمليات الفريق عبد االمير الشمري في
حديث صحافي« ،إن معلومات وردت ،فجر اليوم ،الى
الفوج االول ل��واء  22في قاطع الطارمية بوجود وكر
لالرهابيين في اطراف القضاء» .وأضاف الشمري «إن قوة
أمنية توجهت الى المنطقة وطوقت المكان ،واندلع اشتباك

بين القوة واالرهابيين» ،مبينا ً أن «القوة قتلت المفتي
الشرعي لوالية شمال بغداد واعتقلت ارهابيين اثنين،
فيما فجر انتحاري نفسه في مكان االشتباك».
ولفت الشمري الى «اصابة معاون آمر الفوج االول لواء
 22بجروح طفيفة اثر االشتباك».
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين واآلخ��ر
تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة ،فضالً
عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر األجهزة
األمنية في مناطق متفرقة منها ،ما يسفر عن سقوط
العشرات من األشخاص بين شهيد وجريح ،فيما تجري
القوات االمنية عمليات امنية تسفر عن إعتقال مطلوبين.
إلى ذل��ك ،أعلنت الشرطة العراقية استشهاد أربعة
اشخاص على االقل وجرح أحد عشر آخرين مساء أول من
أمس في انفجار سيارة مفخخة في منطقة تجارية مزدحمة
بوسط بغداد.
وسمع دوي انفجار ق��وي ،منتصف الليلة الماضية،
بوسط العاصمة العراقية بغداد ،والذي أدى الى إلحاق
أضرار مادية بعدد من السيارات والمنازل القريبة منه.
وتصاعد في سماء بغداد دخ��ان أس��ود كثيف من موقع
االنفجار ،بشارع السعدون وسط مدينة بغداد ،وتحركت
سيارات ق��وات األم��ن بالنقاط القريبة للموقع وفرضت
طوقا ً أمنياً.

كان حري ًا بالأمم المتحدة �أن تطرد ال�سعودية من ع�ضويتها

اليمن� :ضغوط دولية من �أجل ت�سوية �سيا�سية
يتواصل في العاصمة العمانية مسقط
بذل جهود دولية وإقليمية من أجل إبرام
ات��ف��اق سياسي ي���ؤدي إل��ى وق��ف الحرب
على اليمن ،بعد انقضاء ستة أشهر على
بدء العدوان السعودي على اليمن ،حيث
تتعرض األط��راف اليمنية لضغوط كبيرة
من أجل القبول بالمقترحات التي طرحها
المبعوث األممي وفق مصادر يمنية رسمية.
وذك��ر موقع «روسيا اليوم» ،ان مصادر
قريبة م��ن المفاوضات ذك��رت أن سفيرة
االتحاد األوروب��ي في اليمن بتينا موشايت
م��وج��ودة في العاصمة العمانية مسقط،
لمواصلة جهود تقريب وجهات النظر بين
الطرفين بعد أيام من اتصاالت ولقاءات بين
مجموعة ال��دول الراعية للتسوية وأطراف
سياسية يمنية في داخل وخارج البالد ،من
أجل إقناعها بضرورة العودة للحوار.
المصادر بينت أن األطراف الدولية الراعية
ترى أن مخاطر أمنية كبيرة ستترتب على
استمرار القتال في اليمن ،وأن هذه المخاطر
سيتجاوز تأثيرها المنطقة إلى العالم ،مع
انحراف الصراع الداخلي نحو اتخاذ طابع
مذهبي ،ما أوج��د مناخا ً مالئما ً للجماعات
المتطرفة ،ولتفاقم األوض���اع اإلنسانية
حيث وصلت نسبة اليمنيين المحتاجين
للمساعدات اإلنسانية إلى  80في المئة.
وط��ب��ق�ا ً ل��ه��ذه ال��م��ص��ادر ف��إن الضغوط
التي يمارسها المجتمع الدولي امتدت إلى
السعودية التي تقود العدوان على اليمن.
ووفق مصادر يمنية فإن السفير األلماني
لدى اليمن فالتر هاسمان انضم إلى فريق
الدبلوماسيين المتواجدين في العاصمة
العمانية والتقى عارف الزوكا األمين العام
لحزب المؤتمر الشعبي وق��ي��ادات الحزب
المتواجدة في مسقط ،واستعرض الجانبان
مسار الحرب والجهود المبذولة من مبعوث
األمين العام لألمم المتحدة الهادفة إلى ايقاف
الحرب والعودة إلى المسار السياسي.
ويعد هذا اللقاء األول للسفير األلماني الذي
عين في هذا المنصب قبل أسابيع ويمارس
مهماته من العاصمة األردنية ،وقد ناقش
معاناة اليمنيين ج��راء استمرار العدوان
والحصار الجوي والبحري والخسائر التي
لحقت بالقطاع الصحي والخدمي في شكل
ع��ام ،وض��رورة التوصل إل��ى حل سياسي
واستئناف المفاوضات.
من جهته أثنى األمين العام لحزب المؤتمر
الشعبي العام على مواقف ألمانيا االتحادية
ودعمها لجهود حل األزم��ة في اليمن عبر
الحلول السياسية.
وفي سياق آخر ،اعتبر الناطق الرسمي

باسم حركة أنصار الله ،محمد عبد السالم،
أنه «كان حريا ً باألمم المتحدة وهي تحتفل
بسبعينية تأسيسها ،أن تطرد المجرمين
الملطخة أيديهم بدماء الشعوب من عضوية
مؤسسة دول��ي��ة تدعي ال��دف��اع ع��ن حقوق
اإلنسان».
ورأى عبد السالم أن ما يرتكبه النظام
السعودي من مجازر يومية على مدى سبعة
أشهر ك� ٍ
�اف ألن يجعله نظاما ً مهددا ً ليس
لألمن اإلقليمي ،بل لألمن والسلم الدوليين.
وأشار الناطق باسم «أنصار الله» إلى أنه
في جرائم العدوان األكثر إيغاال ً في انعدام
اآلدمية ،ما حدث االثنين في مديرية المخاء
ف��ي محافظة تعز بحق نساء مجتمعات
في احتفالية عرس ،حيث ارتكب العدوان
السعودي م��ج��زرة أودت بحياة أكثر من
سبعين امرأة« ،خرج بها النظام السعودي
عن ط��وره كنظام ينتمي إل��ى عالم البشر،
متقدما ً إل��ى الصفوف األول���ى عالميا ً في
مستوى البشاعة واإلج���رام وانتهاك كل
قوانين اإلنسانية واحترام الحياة».
ولفت عبد السالم إلى أن «السكوت المتكرر

على الجرائم التي ارتكبها الطيران السعودي
بحق اليمنيين ـ وما أكثرها ـ شجعته على
ارتكاب المزيد ،مستفيدا ً من فرض الحصار
الشامل على اليمن الذي لم يستثن وسائل
اإلعالم والمنظمات الحقوقية العاملة في هذا
الجانب».
ك��م��ا أش���ار ع��ب��دال��س�لام إل��ى أن��ه «ب��ق��در
م��ا يستمر ال��ع��دوان ال��غ��اش��م على اليمن
ف��ي تجاهله ل��دم��اء اليمنيين واستهتاره
بأرواحهم.
واسترخاصه لكرامتهم ،بقدر ما يوحد
كلمتهم في مواجهة آلة البطش والعدوان
ال سيما وه��و لم يستثن أح��دا ً في اليمن ال
جغرافيا ً وال اجتماعيا ً وال حتى سياسياً».
وختم عبد السالم قوله بطلب «الرحمة
والمغفرة للشهداء ،والصبر والسلوان
لذويهم وال ح��ول وال ق��وة إال بالله العلي
العظيم».
من جهة أخ��رى ،وف��ي ض��وء االستهداف
المستمر للعديد من االبينة التاريخية من
قبل ق��وات ال��ع��دوان السعودي وحلفائها،
وتدمير التراث الثقافي الفريد من نوعه في

اليمن ،علقت المدير العام لمنظمة اليونسكو
«ايرينا بوكوفا» على الغارات الجوية التي
نفذها طيران العدوان السعودي على مدينة
صنعاء القديمة ،قائلة« :إن التراث الثقافي
ه��و ج��زء م��ن ذاك���رة وه��وي��ة المجتمعات
وم��رج��ع �ا ً مهما ً للمصالحة المستقبلية
وللتنمية المستدامة وه��ذا ال��ت��راث يجب
احترامه وحمايته».
وأضافت انه «تم قصف مدينة صنعاء
القديمة مرة أخرى في ليلة  19\18ايلول،
حيث دمرت الغارة منزل آل العيني وتعتبر
مدينة صنعاء القديمة مثاال ً رائعا ً للعمارة
اإلسالمية القديمة المدرجة ضمن التراث
العالمي منذ عام  1986وهي نموذج بارز
على الطراز المعماري الفريد في اليمن وهذا
القصف أدى إل��ى أض���رار م��ت��زاي��دة لحقت
بالمباني التاريخية».
وح��ث��ت بوكوفا ف��ي تصريح نشر على
موقع المنظمة ،على الكف فورا ً عن استهداف
التراث الثقافي وفي شكل خاص المناطق
السكنية التاريخية وال ينبغي أن يتضرر
التراث الثقافي أثناء النزاعات».

ال�سعودية ت�ؤكد ثم تتراجع عن ارتفاع وفيات «منى» �إلى 4173

توجه بجواز �سفره
طهران للريا�ض :ركن �آبادي ّ
أكدت طهران أن السفير اإليراني السابق في لبنان غضنفر ركن آبادي
توجه إلى الحج بجواز سفره العادي ،مشيرة إلى أن بإمكان السلطات
ّ
الرسمية السعودية االطالع على المعلومات الدقيقة في شأنه وفي شأن
الحجاج اآلخرين ،من جوازاتهم التي بحوزتهم.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخم تناول
بعض وسائل اإلعالم العربية لشخصية غضنفر ركن آبادي بـ»المتسرع»
مفندة االدع��اءات التي أعلنت أن الدبلوماسي اإليراني دخل السعودية
بطريقة غير قانونية ،تحت اسم مستعار.
وقالت أفخم إن «جميع المعلومات التي تخص الحجاج اإليرانيين،
ومنهم الدبلوماسي اإليراني السابق في لبنان هي بمتناول أيدي السلطات
السعودية الرسمية ،وطريقة دخول الدبلوماسي اإليراني إلى السعودية
ال تحتوي على أي شائبة قانونية».
وأضافت أفخم «إن جواز سفر غضنفر ركن أبادي مختوم بختم تأشيرة
للحج ،وهو اآلن مص ّنف ضمن الئحة أسماء المفقودين في حادثة مشعر
منى» ،مؤكدة أن «كل األنباء المتداولة والمتعلقة بهذا األمر والتي تر ّوج
لدخوله إلى السعودية ،بطريقة غير قانونية ،غير صحيحة ولها أهداف
مشبوهة».
في غضون ذلك أعلنت إيران أنّ السلطات السعودية رفضت السماح
لطائرة بوينغ  747تابعة للخطوط اإليرانية بالهبوط في مطار جدة لنقل
جثامين ضحايا أحداث منى مطالبة بإرسال طائرة أصغر حجماً .وأفيد

بأن وزير الصحة اإليراني والوفد المرافق توجهوا إلى جدة عبر الدوحة.
ويضم الوفد رئيس الهالل األحمر اإلي��ران��ي ومساعد وزي��ر الخارجية
للشؤون القنصلية.
وفي السياق ،تراجعت وزارة الصحة السعودية عن تصريحات ادلى بها
نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع صباح أمس عن ارتفاع وفيات
كارثة مشعر منى الى  4173بعد توبيخه من قبل ولي العهد ورئيس لجنة
الحج محمد بن نايف ،هذا فيما كشف مسؤولون أجانب حسب موقع بي
بي سي ان عدد ضحايا الكارثة أكثر بكثير جدا ً مما اعلنته السعودية.
وك��ان نائب وزي��ر الصحة السعودي حمد بن محمد الضويلع أعلن
عن تسليم ألبوم صور  4173من الحجاج الذين قضوا في حادث مشعر
«منی» وقد بدأت عملية التعرف علی المتوفين.
وصرح الضويلع بأن الحادث نتج بسبب الدرجة الفائقة للحرارة
واالختناق والتدافع .وفقا ً لتقرير غرفة العمليات في وزارة الصحة،
وحسب ما ورد في اإلحصاءات األولية تم تقدير الوفيات  769من قبل
الكوادر الميدانية ،لكن آخر اإلحصاءات حتی اآلن تدل علی  4173متوفی
نظرا ً للجثث التي تم تسليمها ل��وزارة الصحة السعودية ليلة أول من
أمس.
وقال ان وزارة الصحة هي الجهة الرسمية الوحيدة إلص��دار أسماء
القتلی عبر موقعها اإللكتروني ومن خالل ذلك سنوافيكم باألسماء الجدد
في البيانات التالية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مارشال بريطاني إحتل فلسطين 1917
2 .2قلعة إيطالية ،اللقب الديني لآللهة أثينا
مست ،حيوان أليف
3 .3أخبر القصةّ ،
4 .4مؤسسة مدينة قرطاجة ،بلدة لبنانية
5 .5متشابهان ،من الطيور ،حرف نصب
6 .6عاصمة عربية ،يلجأ إلى
7 .7بلدة لبنانية ،جزيرة إيطالية
8 .8مدينة سودانية ،مرفأ برازيلي
9 .9دولة عربية ،يلطخا بالعار
1010ركيزة ،عمران ،تكلم بصوت منخفض
1111سهام ،حرف عطف ،حرف أبجدي مخفف
1212أخفى األمر ،أرحل عن ،من الحبوب

1 .1مدينة فرنسية بمحافظة بوش دو رون
2 .2نهر في اوستراليا ،من أيام األسبوع
3 .3من المأكوالت ،أداة صغيرة على شكل اإلبرة من حديد،
أهم أنهر سويسرا
4 .4متشابهان ،نوم عميق ،آلة موسيقية ذات وجهين
5 .5نكشا الصوف ،حيوان مائي
6 .6أطلب منه فعل األمر ،بحيرة كندية في مانيتوبا
7 .7أقرضت المال ،أداة إستثناء
8 .8نقطعها ،عنب أسود
9 .9حرف أبجدي مخفف ،إسم عدد من ملوك إنكلترا ،ال يباح
به
1010يضرب باليد ،يجعلها طرية الملمس
1111من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،قبّلت
1212دولة أوروبية ،أربح
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،132647598 ،976851234
،415796382 ،854932716
،289314657 ،367528941
،798463125 ،623185479
541279863

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1شرم الشيخ ،امل  )2رس،
ل��ب ،ال  )3ي��اق��وت الحموي )4
ع��م��ان ،س��ب��ات ،ار  )5س��ي��ول،
ليالي  )6حلي ،اب��رم��ن لفت )7

ماوتسه تونغ  )8نبت ،بنادق )9
رد ،اهين ،بيدر  )10اليل ،كافور
 )11بافيان ،ال ،اس  )12يلي،
اساليبه.
عموديا:
 )1شريعة حمورابي  )2رسام،

ال ،دالل  )3ق��اس��ي��ون ،ي��ف��ي )4
ال��ون��ي ،تبالي  )5لبت ،واسته،
اا  )6اسلبه ،يكنس  )7يجلب،
رتبنا  )8حالمون ،فال  )9امتي،
ن��اب��ول��ي  )10ال���و ،ال��غ��دي��ر )11
يألف ،قد ،اه  )12لم ،ريتا ،رأس.

 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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Hotel Transylvania 2
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة آدم
س��ان��دل��ر م ��ن إخ� � ��راج جيندي
ت��ارت��اك��وس �ك��ي .م���دة ال �ع��رض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ� ��راج ل �ي��ال راج �ح��ة .مدة
ال�ع��رض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،اس�� �ب� ��اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Sicario
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة أميلي
ب� �ل ��ون ��ت م� ��ن إخ� � � ��راج دي �ن �ي��س
ف�ي�ل�ي�ن��وف .م ��دة ال �ع��رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس).
أهواك
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة تامر
ح� �س� �ن ��ي م � ��ن إخ � � � ��راج محمد
س��ب��ك��ي .م � ��دة ال � �ع� ��رض 115
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).

Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي�ب�ي�ك��ي م��ن اخ� ��راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،اب � ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،سينمال،
غاالكسي).

