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تتمات  /ت�سلية
مقتل  3حرا�س بهجوم لـ «داع�ش»
على ميناء ال�سدرة الليبي

نجل نائب �أردني يلقى حتفه
بتفجير انتحاري لم�صلحة «داع�ش»
قتل نجل عضو مجلس النواب
األردن����ي م���ازن ال��ض�لاع��ي��ن خ�لال
عملية انتحارية نفذها لمصلحة
تنظيم «داعش» في العراق.
وأعلنت مواقع تابعة للتنظيم،
أمس ،مقتل محمد الضالعين الملقب
باسم «أبو البراء األردني» والبالغ
م��ن العمر  23سنة إض��اف��ة إل��ى 3
أش��خ��اص آخ��ري��ن أح��ده��م س��وري
واآلخر جزائري والثالث أوزبكي.
وق���د ف��ج��ر ال��ض�لاع��ي��ن مجنزرة
ملغومة ك���ان ي��ق��وده��ا ف��ي ق��وات

ع��راق��ي��ة ك��ان��ت تحتمي بالجسر
الياباني الحصين في األنبار غرب
العراق ما أدى إل��ى تدمير الجسر
بمن فيه.
وال��ت��ح��ق ال��ش��اب ب���ـ«داع���ش»
مطلع ح��زي��ران ال��م��اض��ي ،بعد أن
قطع دراس��ت��ه ف��ي ال��ط��ب البشري
ف��ي أوك��ران��ي��ا وت��وج��ه إل��ى تركيا
التي التحق من خاللها بالتنظيم
في سورية .وقد فشلت المحاوالت
الرسمية األردنية الستعادة الشاب
من تركيا لمنع التحاقه بالتنظيم.

وبذلك يرتفع عدد أبناء النواب
األردنيين الذين قتلوا في سورية،
بعد التحاقهم بالجماعات اإلسالمية
المتشددة إل��ى اثنين ،حيث قتل
مطلع كانون الثاني الماضي عمران
العبادي ابن عضو البرلمان محمد
فالح العبادي ،بعد التحاقه بجبهة
النصرة.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق
من النائب الضالعين ،لكن مقربين
منه أشاروا إلى أن النية تتجه لفتح
بيت عزاء البنه.

«الوفاق» :ال�سلمية خيار ا�ستراتيجي
لحراك البحرينيين
أكدت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية تمسكها بالخيار
السلمي كخيار استراتيجي لها وللحراك السلمي الشعبي
الكبير لشعب البحرين الذي انطلق في شباط  ،2011وما
زال مستمرا ً في المطالبة ببناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم
على العدالة والمساواة واحترام حقوق اإلنسان.
وأفاد موقع «الوفاق» أول من أمس الخميس أن الجمعية
أشارت في بيان لها لمناسبة «اليوم الدولي لالعنف» الذي
أعلنته األمم المتحدة مناسبة عالمية كل عام إلى «إعالن
مبادئ الالعنف» الذي أصدرته قوى المعارضة البحرينية
في  7تشرين الثاني  ،2012وهي أول وثيقة تصدرها جهات
معارضة في العالم ،واعتمدت خاللها على المبادئ األممية
والدولية في إرساء ثقافة السالم والالعنف.
ويعتمد «إع�لان مبادئ الالعنف» ال��ذي أصدرته قوى
المعارضة قبل  3سنوات ودعت كل األطراف الوطنية إلى
التوقيع عليه بما فيها السلطة ،على  6مبادئ رئيسية هي:
1ـ احترام الحقوق األساسية لألفراد والقوى المجتمعية،
والدفاع عنها.
2ـ ال��ت��زام م��ب��ادئ ح��ق��وق اآلن��س��ان والديمقراطية
والتعددية.

3ـ عدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق
اإلنسان واآلليات الديمقراطية.
4ـ إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.
5ـ الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع
السلمي وتكوين الجمعيات ،وفقا ً للمواثيق العالمية
المعتمدة ،وفي مقدمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
6ـ التكريس والدعوة إلى ثقافة الالعنف وانتهاج السبل
السلمية والحضارية.

قتل  3حراس على األقل إثر هجوم
شنه تنظيم «داع����ش» على ميناء
السدرة النفطي شرق ليبيا.
وذكرت مصادر إعالمية أن مسلحين
يستقلون سيارتين هاجموا بوابة
الميناء ،وأطلقوا نيران أسلحتهم على
أفراد حرس المنشآت النفطية ،ما أدى
إلى مقتل ثالثة جنود كانوا يحرسون

إلى الحدود حيث أعلنت وزارة الدفاع
اليمنية مقتل جنود سعوديين ،بينهم
ضابط ،في عملية للجيش اليمني
واللجان في عسير ،تزامن ذل��ك مع
إعالن الرياض مقتل رقيب من حرس
الحدود السعودي وإصابة آخرين
ف��ي ج��ي��زان ،وأك���دت تقارير قصف
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ميناء
جيزان السعودي بصواريخ «النجم
الثاقب».
وجه رئيس اللجنة
في موازاة ذلكّ ،
الثورية العليا في اليمن محمد علي
الحوثي رسالة إلى األمين العام لألمم
المتحدة حول التطورات العسكرية
وهجوم قوات التحالف السعودي على
باب المندب.
وح � ّم��ل ال��ح��وث��ي دول التحالف
ومن وصفهم بعمالئها «مسؤولية ما
قد يترتب على هذا التصعيد الخطر
وغير المسؤول من عواقب وتهديد
ألمن وسالمة المالحة الدولية» .ودعا
المجتمع الدولي إلى تح ّمل مسؤولياته
والعمل على وقف الحرب على اليمن
وما تتعرض له من تدمير لمقدراتها
وب ْنيتها وإلى رفع الحصار.
وف��ي السياق ،ق��ال مساعد وزی��ر
الخارجیة اإلیراني عباس عراقجي إن
دعم بعض الدول للعدوان علی الیمن
لن یساعد في إح�لال السالم واألم��ن
واالستقرار في المنطقة.
وأش��ار عراقجي في كلمة في أول
اجتماع لمجموعة االتصال التابعة
لمنظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي علی
هامش اجتماعات الجمعیة العامة

على المنطقة الممتدة من مدينة سرت
حتى مدينة النوفلية أي على حوالى
 200كيلومتر تقريبا ً من الساحل
الليبي.
ويبعد ميناء السدرة النفطي 70
كيلومترا ً تقريبا ً ع��ن أق��رب منطقة
يسيطر عليها التنظيم م��ن جهة
الغرب.

الجي�ش ال�سوري ي�ستعدّ ( ...تتمة �ص)9
سياسياً ،أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
خالل كلمة في مقر األم��م المتحدة في نيويورك أمس،
استعداد دمشق للمشاركة في لجان العصف الذهني
األرب���ع التي اقترحها المبعوث األم��م��ي ستيفان دي
مستورا .معتبرا ً أنها مشاورات غير ملزمة تفيد ببدء
«جنيف .»3
وأشار الوزير المعلم الى أن غارات المقاتالت الروسية
في سورية دعم فعال لدمشق في محاربة اإلرهاب ،وقال:
«إذا أردتم االنتصار على اإلرهاب نفذوا بصدق قرارات
مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلره��اب ليبدأ العد
العكسي لنهاية الحرب في سورية» ،مضيفا ً أن القرارات
التي أقرها مجلس األمن في مجال مكافحة اإلرهاب تحت
الفصل السابع ما زالت «حبرا ً على ورق».
وأكد أن سورية مستمرة في مكافحة االره��اب مهما
كانت األثمان ولكن على المجتمع الدولي وقف سيل
اإلرهابيين إلى سورية ،مؤكدا ً أنه لم يتم وقف تدفق
ودعم اإلره��اب فإنه سيواصل انتشاره وتدفع أثمانه
الدول الداعمة له.
وأضاف المعلم أن قرار الشعب السوري بيده فقط
وال أحد يستطيع أن يسلبه هذا الحق والجيش السوري
فاجأ العالم ،مؤكدا ً أن قبول سورية في الدخول بح ّل
سياسي ليس إشارة ضعف أبداً.
وأش���ار إل��ى أن اإلره���اب ال ي��ح��ارب م��ن ال��ج��و فقط
والضربات الجوية غير مجدية ما لم يتم التعاون مع
الجيش ال��س��وري ،معتبرا ً أن��ه «ال��ق��وة الوحيدة التي
تتصدى لإلرهاب».
جاء ذلك في وقت دعا دي ميستورا كل األط��راف في

«رايت�س ووت�ش» تنتقد ( ...تتمة �ص)9
ل�لأم��م المتحدة ف��ي ن��ي��وي��ورك إلی
مسودة تقریر ح��ول الیمن تتضمن
تحریفا ً صارخا ً بشأن األزمة الیمنیة
ومسبباتها ودف��اع بعض ال��دول عن
العدوان العسكري السعودي علی
الیمن.
وكانتمنظمةهيومنرايتسووتش
انتقدت سحب مشروع القرار الهولندي
ف��ي مجلس حقوق اإلن��س��ان إلج��راء
تحقيق في االنتهاكات اإلنسانية خالل
ال��ع��دوان السعودي على اليمن إثر
ضغوط من الرياض.
وكان المشروع قد دعا األمم المتحدة
إلى إرسال بعثة لمراقبة أوضاع حقوق
اإلنسان في اليمن ،إال أنّ المجلس أعلن
في وقت متأخر سحب النص الهولندي
واعتمد المس ّودة السعودية التي تم
طرحها والمسودة ال تتضمن الدعوة
للتحقيق في الجرائم السعودية.
إلى ذلك ،قال المبعوث األممي إلى
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،إن
األوض��اع اإلنسانية في اليمن لم تعد
تحتمل ،مؤكدا ً ض��رورة وقف نهائي
إلطالق النار.
وشدد المبعوث في حديث خاص
إل��ى ق��ن��اة «روس��ي��ا ال��ي��وم» على أن
الوقت قد حان لوقف كلي إلطالق النار
بخاصة أن الهدنة األول��ى لم تنجح
والشعب اليمني في حاجة إلى وقف
نار نهائي تخلصه من المعاناة التي
يعيشها واألزمة اإلنسانية بسبب هذه
األزمة.
وأشار إلى أن الحرب في هذا البلد
زادت عن  6أشهر واليمن ك��ان البلد

المنشآت وإصابة آخرين.
وأك���دت ال��م��ص��ادر أن اشتباكات
م��ت��ق��ط��ع��ة ت����دور ب��ي��ن ق���وة ح��رس
المنشآت النفطية وتنظيم «داعش»
في الجهة الغربية من منطقة السدرة،
فيما تضاربت األنباء بشأن سيطرة
التنظيم على الميناء.
يذكر أن تنظيم «داع��ش» يسيطر

�سحب «الباتريوت» ( ...تتمة �ص)9

سورية إلى التزام حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق وقف
إطالق النار في أقرب وقت.
وفي السياق ،افتتح أمس في العاصمة الكازاخستانية
مؤتمر «أستانا  »2 -للمعارضة السورية ،وال��ذي بدأ
بكلمة ألقتها أمينة الدولة في جمهورية كازاخستان
غولشار أبديكاليكوفا رحبت فيها بالحضور وأكدت أن
كازاخستان «تدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز
السلم».
وش��ددت أبديكاليكوفا على أن «األزم���ة اإلنسانية
في سورية تعد من أخطر األزم���ات في العالم» ،وأن
«كازاخستان تسعى إلى تقديم العون للشعب السوري»
وتدعم كل التحركات على هذا الصعيد.
وأشارت أمينة الدولة في كلمتها إلى أن «كازاخستان
تساهم في تسوية النزاع في سورية من خالل تقديمها
أرضية للسوريين للحوار في ما بينهم» ،مؤكدة أن
«الحضور في هذا اللقاء يفوق اللقاء السابق من حيث
التمثيل والعدد».
كذلك تحدث وكيل وزارة الخارجية الكازاخستانية
أس��ك��ار م��وس��ي��ن��وف ف��ي االف��ت��ت��اح ،م��ؤك��دا ً حيادية
كازاخستان وعدم تدخلها في الحوار بين السوريين.
وش��دد على أن «كازاخستان ال تسعى ألن يكون هذا
االجتماع بديالً كن المسارات األخرى… وأن هذا اللقاء
سيسهم في الحل السلمي لألزمة السورية وتنشيط
عملية جنيف واستكمالها».
وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة
الجديدة من المفاوضات بين ممثلي المعارضة السورية
ستجرى خلف أبواب مغلقة وستمتد حتى األحد المقبل.

مواجهات وا�سعة ( ...تتمة �ص)9

الثاني على مستوى العالم من ناحية
مجاعة األط��ف��ال .قبل الحرب ك��ان 7
ماليين يمني يحتاجون إلى مساعدات
واآلن تفاقمت األوض��اع وأصبح 21
مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات.
وأوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أن أهم محطة في الوساطة األممية في
اليمن هي أن الجهود األممية نجحت
في جمع أط��راف األزم��ة اليمنية في
جنيف واالتفاق على العديد من النقاط
المحورية واألساسية مثل وقف إطالق
النار واالنسحاب.
وق��ال المبعوث األممي إن جماعة
أنصار الله مستعدة لتقديم تنازالت،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن ال��ح��وث��ي��ي��ن أك���دوا
استعدادهم لاللتزام بالقرار 2016
وعودة الحكومة.
على صعيد آخ��ر ،ش��ارك ماليين
اليمنيين في مسيرة كبرى بصنعاء
دعت إليها اللجنة الثورية العليا في
اليمن ،انطلقت من باب اليمن ،تعزيزا ً
للصمود في وج��ه ال��ع��دوان وتنديدا ً
بمجزرة المخاء وتضامنا ً مع ضحايا
مأساة منى.
متظاهرو صنعاء استنكروا في
بيان صادر عنهم فاجعة منى مطالبين
بلجنة تحقيق إس�لام��ي��ة لمعرفة
مالبسات ما حصل.
ودانوا استمرار العدوان السعودي
متعهدين مواصلة االستبسال في
مواجهة الغزاة ،معتبرين أن الخطوة
العدوانية على ب��اب المندب تنذر
بكارثة مالحية تتحمل قوات العدوان
السعودي تداعياتها.

ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن الفلسطينيين
وت��خ��ري��ب م���زروع���ات���ه���م .وأق����دم
مستوطنون على إح��راق سيارة في
قرية بيتلو ق��رب رام الله ،وخطوا
كتابات بينها «انتقام ،هنكين» ،في
إشارة إلى المستوطنين اللذين قتال
الخميس.
واحتشد عشرات المستوطنين
قرب قريتي جيت وإماتين شرق مدينة
قلقيلية فجر أم��س ،وقاموا بإغالق
الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي
نابلس  -قلقيلية .وأفاد مصدر أمني
فلسطيني بأن المستوطنين احتشدوا
على مدخلي القريتين وقاموا بإغالق
الطريق ومنع حركة المرور عليه.
وأض��اف المصدر أن ق��وات االحتالل
اح��ت��ج��زت ع���ش���رات ال��م��واط��ن��ي��ن
والمركبات ومنعتها من المرور وأنه

من بين المحتجزين محافظ قلقيلية
رافع رواجبة ومرافقيه.
وأص��ي��ب ع���دد م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن
ب��ح��االت اختناق وإغ��م��اء متفاوتة

ناديا شحادة

«�إ�سفين» رو�سي ( ...تتمة �ص)9
العمليات االستخبارية المشتركة مع إيران وسورية والعراق وما مضى من
اتفاق دولي نووي مع إيران ودعم سياسي واضح للجيش العراقي والحشد
الشعبي الذي ال ينتظر كثيرا ً من غارات «التحالف الواشنطوني» والذي رحب
اليوم على لسان رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بعمليات جوية روسية على
أراضيه ضد تنظيم داعش اإلرهابي ،فهو بداية للتصدع في جدار التحالف
األميركي وامتداده إلى تشققات بعد «اإلسفين» الروسي الذي بات واضحا ً
تأثيره في المجتمع الدولي وكسره شبه اإلجماع الذي كان منص ّبا ً على دعم
عمليات التحالف الدولي الجوية في سورية والعراق ،والذي بدأت ماكينته
اإلعالمية العمل على موضوع سقوط ضحايا مدنيين في غارات الطائرات
الروسية على األرض السورية قبل بدئها ،كما أكد الرئيس بوتين ،والذي
وصفها بأنها تمثل «هجوما إعالمياً».
فالقرار الروسي في سورية وزيادة المشاركة اإليرانية سيتحول إلى قطب
جاذب لمعظم القوى العالمية الراغبة في مكافحة اإلره��اب بعد محدودية
خيارات الغرب باتجاه التقدم الروسي عسكريا ً في سورية ال��ذي يرسخ
معادلة «قيصر وأسد وسيد» في إنهاء اإلره��اب الذي رفض تحالف أوباما
القضاء عليه ،كما كان أكد المبعوث الرئاسي األميركي الخاص للتحالف
الدولي الجنرال المتقاعد جون آلن في  7تشرين الثاني مطلع هذا العام أنه «ال
يعتقد أن الرئيس األميركي باراك أوباما يعتزم إبادة «داعش» ،حينما تعهد
بتدمير هذه الجماعة اإلرهابية» ،فهي تصريحات مشككة في جدية التحالف
الدولي بمكافحة اإلرهاب من آل بيت أوباما ،وهي تصطف في حقل الخداع
والمكر األميركي ـ الغربي ـ العربي تجاه مكافحة اإلرهاب ،فالعمل العسكري
لروسيا ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ومتفرعات القاعدة سيشكل تطورا ً مهما ً
على صعيد الحرب الدولية على سورية ومتغيرا ً ميدانيا ً على عموم األرض
السورية يكشف ويُعري الواليات المتحدة وحلفاءها الذين يسعون ضمنيا ً
إلى جعل الحرب الروسية ضد تنظيم «داع��ش» ج��زءا ً من منظومة دولية
متكاملة ستتكشف وجوهها قريبا وتباعا بعد تحديد روسيا بالتعاون مع
الجيش والدولة السورية بنك أهداف تكتيكية حددت معالمه االستراتيجية
نوعية األسلحة وم��واق��ع االستهداف ،األم��ر ال��ذي دع��ا ال��والي��ات المتحدة
وحلفاءها إلى تغليف مطالبهم باالنضمام للحرب الروسية على «داعش»
بغالف «االشتباك الخاطئ» ،فهل ستنضم قوى دولية أخرى إلى «تحالف
موسكو» برغبتها القسرية ،أم أن الله قضى أمرا ً كان مفعوالً؟

فاديا مطر

خ�لال م��واج��ه��ات بين المواطنين
وق�����وات االح���ت�ل�ال ع��ل��ى ال��م��دخ��ل
الشمالي لبلدة سنجل شمال محافظة
رام الله والبيرة.

مقتل و�إ�صابة �أكثر( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك،
الجمعة ،بأن قوات البيشمركة صدت هجوما ً لمسلحي
«داع��ش» وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى جنوب
غربي المحافظة.
وق��ال إن « ق��وات البيشمركة ص��دت ،صباح أم��س،
هجوما ً لقوة من مسلحي داعش تستقل سیارات تحمل
أسلحة متوسطة استهدف تجمعات للبیشمركة بمحور
مجمع الیرموك ضمن ناحية الرشاد ،ما أسفر عن تدمير
 4سيارات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف
التنظيم فيما انسحب اآلخ���رون» .وأض��اف المصدر أن
«الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية ومادية بصفوف

التي تعتبر دليالً على تغيّر في سياسة حلف الناتو والواليات المتحدة
في تعاملها مع الالعبين في المنطقة ،ومنهم تركيا غير الملتزمة بشكل تام
باستراتيجية الناتو في محاربة تنظيم داعش وهذا ما أشار إليه خبير شؤون
الدفاع في الحزب االشتراكي المشارك في االئتالف الحاكم في المانيا.
فالمتابع لمجريات الشرق االوسط يؤكد أن قرار المانيا وواشنطن جاء
لترويض النفوذ التركي وكبح جماحه ،فاردوغان بات يخرج أكثر وأكثر من
تحت سيطرة حلف الناتو .وهذا ما أكدته القيادية في حزب الخضر اليساري
االلماني ،فمع مجريات االحداث التي نشهدها حاليا ً والتي ستأخذ المنطقة
نحو منعطف جديد يحسم خيارها ويفتح الباب إلعادة تموضع الالعبين
االقليميين ويمهد الطريق إلعادة رسم التحالفات وخريطة توازنات القوى،
ففي هذا السياق يبدو اإلعالن عن نية حلف الناتو سحب بطاريات الصواريخ
من األراض��ي التركية تأكيدا ً على محاولة تغيير في سياسة بعض الدول
الغربية واميركا المتبعة في منطقة الشرق االوسط ،وتحسين عالقتها مع
دولها ،حيث اعتبر سابقا ً نشر صواريخ بطاريات الباتريوت تهديدا ً مباشرا ً
للمنطقة وتدبيرا ً غربيا ً إلشعال حرب عالمية؛ وهذا ما اشار اليه قائد اركان
الجيش االيراني حسن الفيروز ابادي.
وبالنظر ال��ى توقيت اإلع�لان في ظل االج���واء الجديدة للمنطقة يؤكد
المراقبون ان سحب صواريخ الباتريوت من االراضي التركية يبدو خطوة
مدروسة وموجهة من قبل الواليات المتحدة وحليفتها في الناتو المانيا إلعادة
توزيع االوراق في الساحة االقليمية ورسالة ضمنية عن سحب الثقة من
الالعب التركي الذي ربما تعيد دبلوماسيته رسم سياستها الخارجية وتتخذ
قرارات إلعادة بناء استراتيجيتها وفق المتغيرات الحاصلة في المنطقة كي ال
تستبعد من أي معادلة او تسوية في الشرق االوسط.

قوات البيشمركة».
في غضون ذل��ك ،أعلنت قيادة الشرطة االتحادية،
الجمعة ،إسقاط طائرة مسيرة لـ«داعش» شرق الرمادي.
وقالت إن «فوج طوارئ األنبار التاسع التابع لقيادة
شرطة المحافظة تمكن ،اليوم ،من إسقاط طائرة مسيرة
للتجسس تابعة لداعش ق��رب منطقة كريشان شرق
الرمادي» .وأضافت أن «التنظيم استخدم الطائرة لرصد
وتصوير القطعات العسكرية المنتشرة في المنطقة».
وكان مدير شرطة قضاء حديثة بمحافظة األنبار العقيد
ف��اروق الجغيفي أعلن ،السبت الماضي ،إسقاط طائرة
استطالع مسيرة تابعة لتنظيم «داعش» غرب الرمادي.

الأمم المتحدة :مقتل( ...تتمة �ص)9
وشدد بولييراك على أن نحو  10ماليين طفل بحاجة ماسة إلى مساعدات
إنسانية ،وذلك في الدولة التي ال تتجاوز أعمار  80في المئة من سكانها 18
سنة.
وح��ذر من أن الوضع اإلنساني المزري ونقص تمويل منظمات اإلغاثة
وصعوبة الوصول إلى المحتاجين ،قد تتسبب بعدد أكبر من الوفيات بين
أطفال اليمن أكثر من أعمال العنف.
وتابع بولييراك« :ندرك أن عددا ً أكبر من األطفال يمكن أن يموتوا من أمراض
يمكن الوقاية منها ،بالنسبة إلى أولئك الذين يقتلهم الرصاص والقنابل» ،مؤكدا ً
أن سوء وضع التغذية الذي كان في اليمن حتى قبل النزاع ،تفاقم بشكل كبير.
كذلك ح ّذر من أن عدد األطفال دون الخمس سنوات ممن يواجهون خطر سوء
التغذية الحاد ،تضاعف  3مرات هذا العام ليسجل  537ألفاً ،مقارنة بـ 160
ألفا ً قبل النزاع.
وندّد أيضا ً بارتفاع حاالت تجنيد األطفال في الدولة التي تمزقها الحرب،
حيث تم تأكيد  606حاالت حتى اآلن هذا العام ،مشيرا ً إلى أن هذا العدد هو أكثر
بـ  4مرات من الحاالت المؤكدة في  2014وعددها  156حالة.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم إقتصاد أميركي ل��ه دراس���ات مهمة بالمسائل
النقدية
2 .2عاصمة عربية ،تجادل
3 .3حرف أبجدي مخفف ،إتهم ،خالف عرض
4 .4دولة أوروبية ،للتفسير
5 .5شهر ميالدي ،أطلب منه فعل األمر
6 .6حرف عطف ،كاتب ،نوم عميق
7 .7حيوان بحجم القط ،قلب ،سعل ،اول يراع
8 .8مرفأ نفطي حديث في الكويت
9 .9أكلة سعودية ،حقوله
1010ركيزة ،دولة إسالمية ،نشيد البناء (مجزومة)
1111سهام ،سقوط البيت
1212توافقه الرأي ،حرف نصب ،مناص

1 .1مدينة سورية
2 .2أداة جزم ،ليل ونهار ،سقطت باإلمتحان
3 .3حرف أبجدي مخفف ،عائلة ،سلب ،متشابهان
4 .4مدينة بريطانية ،أناصر
5 .5بلدة لبنانية
6 .6سحرا ،مملكة عربية قديمة ،شاهده
7 .7قرع الجرس ،حصل على ،صنوبر
8 .8يجيئا ،أن ّمقها
9 .9سحق وفتّ  ،أزيلوا األثر ،عملة آسيوية
 1010يستعمل لتسريح الشعر ،إله ،جوابنا
1111مدينة هولندية ،م��ن مشاهير المغنين ف��ي العهد
العباسي
1212ننشيء ،تقامر على
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،517683249 ،842971356
،653749812 ،936425781
،729318564 ،184256973
،491837625 ،268594137
375162498

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1قاسم أمين ،بدأ  ) 2نمرح،
لدينا  ) 3اليابان ،ارنب  ) 4لما،
وادي  ) 5النيجر ،لمساه  ) 6الك،
ردمنا ،مر  ) 7سبات ،اتكلي ) 8

وا ،ايداه ،وتد  ) 9يزورا ،لبنان
 ) 10ايمان ،بل  ) 11الخرطوم،
يرم  ) 12امي ،السين.
عموديا:
 ) 1قناة السويس  ) 2امل،
الب��از ،ام  ) 3سريلنكا ،والي 4

) م��ح��ام��ي ،ت��اري��خ  ) 5باجر،
يامره  ) 6م�لأ ،ردود ،اط��م ) 7
يدنو ،النو  ) 8ني ،الناهب ،ما
 ) 9نادمات ،نب  ) 10باريس،
كواليس  ) 11هملتن ،ري ) 12
البواريد ،امن.

 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).

