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تتمات  /ت�سلية
الكرملين« :وحدة الأرا�ضي» ( ...تتمة �ص)9

نقاط اتفاق( ...تتمة �ص)9

األمة العربية وحالة االنغالق الفكري والديني ومن نفوذ بعض الدول اإلقليمية
في المنطقة ،لكنّ خشيتهم من اإلرهاب وانتماءهم الوطني للدولة األردنية الذي
تجلى في أحداث إربد األخيرة واالستعدادات األمنية المتميزة المناسبة ،ال
يمنعان حدوث اختراقات وإن بنسبة قليلة ،ج ّراء أوضاع اقتصادية ومعيشية
صعبة ،خاصة إذا تزامنت مع قمع للحريات وه��ذه الفكرة لم ترد في لقاء
المصري على القناة المذكورة.
هذه االختراقات للمجتمع األردني غير الصديق لإلرهاب ،ليست عقائدية
بحسب المصري ،وإن كنت أعتقد أنّ لها بطانات حاضنة إسالموية سلفية
جهادية وإخونية ووهّ ابية ،لكنّ المنصرفين إلى االنخراط في العصابات
اإلرهابية هم غالباً ،إلى جانب خلفياتهم اإلسالموية ،من بيئات مدقعة ،ونادرا ً
ما تجد بينهم ثريا ً أو في مرحلة متقدمة من العلم.
إنّ منابر وخطباء مساجد وجمعيات «خيرية» تابعة لجماعات إسالموية،
ومناهج التربية والتعليم ،وعقود من التحالف بين النظام الرسمي األردني
ومعظم رم��وز وهيئات تلك الجماعات ،خلقت إمكانات اقتصادية وثقافية
مؤسسية وبيئات حاضنة ل�لإره��اب ،على أنّ اإلس�لام ال��ذي تتحدث عنه
التنظيمات التكفيرية هو اإلسالم الذي ينبغي أن يتبع ،وحيث ال جهادا ً حقيقيا ً
توجه حمل ُة هذا الفكر إلى اإلره��اب ،وجرى استغاللهم
باتجاه القدس ،وقد
ّ
إقليميا ً ودول��ي �اً ،على نحو مذهبي وطائفي وإث��ن��ي ،وظ��نّ البعض ،أنهم
سيتسيّدون به المنطقة ،عبر تحالفات غير شريفة وال بعيدة النظر ،فغاصوا
في مستنقع اإلرهاب وأُنفقت تريليونات الدوالرات في غير ساحة ،ولم يحصد
داعمو اإلرهاب في النهاية شيئاً ،ويبدو أنّ األمر سيستغرق أكثر ،وسيصيبهم
بعض ما صنعوا ،وصوال ً إلى سقوطهم.
لم يقترب المصري من الحلول السياسية صراحة بمواجهة اإلره��اب
وجماعاته ،وإنما ركز على االقتصاد ،لكنه طالب بأن يكون اإلصالح في الداخل
موزونا ً وسائرا ً في االتجاه الصحيح ،وموازيا ً للقوة األمنية ،وفي هذه المفردات
الموجزة ربما عنى المصري اإلص�لاح السياسي أيضا ً ُمعبِّرا ً عنه بمفردات
ُم ّ
لطفة ،في حين م َر مرور الكرام حول نشأة «داعش» ،وكانه لم يُرد التورط في
تحديد صانعيها ،بقوله« :ال أحد يعرف بدايات «داعش» ،ورغم أنّ العالم كله
يسعى إلى التحالف لمقاتلته ويتفق على ذلك ،ال يزال هذا التنظيم يتن ّقل على
األرض ...هناك شيء ما غامض في داعش ،وال أستطيع أن أتهم أحداً».
وفي تقديرنا ،فإنّ المصري يعلم من خلق وص ّنع «داعش» ومن هو المستفيد
األول من وجوده ،رغم مزاعم التحالف األميركي الدولي بأنه قام لإلجهاز عليه.
نتفق مع المصري على أنّ محاربة اإلره��اب أم��ر ض��روري ،وأنّ إره��اب
ويمس معتقداتنا وأنّ مصلحتنا في محاربته ،ونتفق معه على
يمسنا
ّ
«داعش» ُّ
أنّ األوضاع المعيشية السيئة تهيئ ظروفا ً مناسبة للدخول في العصابات
اإلرهابية ،لكنّ ذلك ليس ك ّل شيء ،كما أشرنا،
ألنّ يقظة الجيش العربي األردني واألجهزة األمنية عامل مهم جدا ً في تحصين
األردن من اإلرهاب من ك ّل ما ومن قد يعكر أمنه واستقراره.
وأرى أنه ال ب ّد أيضا ً من إعادة النظر في النهج االقتصادي للدولة واألحوال
المعيشية للناس ،بدءا ً من محاربة الهدر والفساد والتفاوت الطبقي ،والنظر في
التح ُّرر من وصفات البنك وصندوق النقد الدولي ومن الخصخصة التي قادت
البلد إلى أدنى درجات االستقالل االقتصادي ورهنت بالتالي القرار السياسي
لمن يُمسك بخناق القرار االقتصادي.
ال ب ّد من استثمار ثروات البالد التعدينية لصالح البلد ،كما ينبغي التوجه
الحثيث لمصادر الطاقة البديلة والعودة إلى الزراعة بك ّل أشكالها وتخصصاتها
وفروعها المساعدة ودعمها بك ّل أشكال الدعم وتحقيق تطور حقيقي للسياحة
العالجية والدينية والتاريخية من دون محاذير وبعيدا ً من االستغالل
والتبعية.
وال ب ّد أيضاً ،من فتح عالقات وأسواق وصداقات وتحالفات جديدة تتيح
لألردن أن ال يضع بيوضه في سلة واحدة أو في سالل متماثلة ،ما يتيح له
بالتالي استقاللية القرارين االقتصادي والسياسي.
من الضروري ،االستماع إلى وجهات نظر ومطالبات القوى السياسية القومية
واليسارية ،والتي لم ُتج ّرب لمرة واحدة طيلة عقود ،والعمل بوجهات نظرها
في السياسة واالقتصاد ،فيما تحول قوانين االنتخاب المتعاقبة وتفاصيلها من
دون وصولها للحكم.
إنّ انتهاج األردن الرسمي سياسة حوارية منفتحة على الحريات العامة
سيحصن
واألحزاب الوطنية والقومية واليسارية ،ومساعدتها على االنتشار،
ِّ
األردن من األفكار التكفيرية واإلرهاب والظالمية والتطرف والدم ،وسيج ّنبه أي
أنحراف نحو بوصالت تدميرية تخريبية.
ويقف الشعب األردني على جاهزية كبيرة في أغلبه لدعم دولته في مواجهة
اإلرهاب وفي وجه أي جماعة أو عصابة ظالمية تزعم أنها الجهة اإلسالمية التي
تقرر اتجاه البوصلة ،وتجنيبه مغبّة التو ُّرط خارج حدوده سواء في سورية أو
العراق أو اليمن أو البحرين أو سواها...
يستحق حياة أفضل اقتصاديا ً
ّ
لكنّ ه��ذا الشعب ال��ذي يقف مع دولته،
وسياسياً ،حينها لن نجد في صفوفه إرهابيا ً أو تكفيريا ً أو ظالميا ً أو ُمضلَّالً،
ولن تستطيع جهة ما أن تفرض على األردن أجندتها ،سواء في الداخل أو على
صعيد عالقاته مع سورية أو العراق أو فلسطين أو سواها.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk
محمد شريف الجيوسي

ع�شرات الآالف ( ...تتمة �ص)9
منعت مرور السيارات في هذه المناطق من أجل تأمين وحماية المتظاهرين
الذين تجاوز عددهم عشرات اآلالف.
وكان أكبر تجمع للمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين الحكومة
والبرلمان باإلسراع في التغيير الحكومي وإجراء اإلصالحات الضرورية لتجاوز
األزمة األمنية واالقتصادية.
جدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أقرت في الـ 9من آب  2015إجراءات
لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة ،بعد أسابيع من التظاهرات.
ووافق البرلمان العراقي في الـ 11من نفس الشهر على حزمة اإلصالحات
وأتبعها بإجراءات إضافية.

وقالت الهيئة في بيان ،أمس ،إن جهود الوفد المعارض سيركز على األجندة
التي حددتها الهيئة وفق بيان جنيف  ،2012وغيره من القرارات الدولية في
ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية ،إلى جانب
التمسك بوحدة األراضي السورية ،والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة
هيكلة وتشكيل مؤسساتها األمنية والعسكرية ،ورفض اإلرهاب بكافة أشكاله،
وإقامة نظام تعددي يمثل جميع أطياف الشعب السوري.
وفي السياق ،أعلن عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير ،قدري جميل ،أن وفد
المعارضة السورية ،الذي شكل وفقا ً لنتائج لقاءات موسكو في شهري كانون
الثاني ونيسان من عام  ،2015سيتوجه إلى جنيف اليوم السبت للمشاركة في
المفاوضات المرتقبة ،مضيفا ً أنه يتوقع إجراء لقاء مع المبعوث األممي الخاص
إلى سورية ستيفان دي ميستورا في الـ 14من الشهر الجاري.
وأش��ار جميل إل��ى أن األك���راد لم يتلقوا حتى اآلن دع��وة للمشاركة في
المفاوضات ،لكن «وفد موسكو» للمعارضة السورية يتوقع أن تحسم مشاركة
األكراد في الجولة الجارية من المفاوضات.
بدوره أعلن هيثم مناع أنه لن يحضر مفاوضات السالم في جنيف ،واصفا ً
إياها بـ«غير الجادة».
على صعيد آخر ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف
ألكسي بورودافكين أنه ينبغي على االتحاد األوروبي إعادة النظر في العقوبات
االقتصادية التي يفرضها على دمشق.
وعبّر الدبلوماسي ال��روس��ي عن دهشته من موقف االت��ح��اد األوروب��ي
باستمراره فرض عقوبات اقتصادية على سورية حتى بعد وقف إطالق
النار.
وأضاف بورودافكين لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس ،أن هذه العقوبات
تطال بالدرجة األولى السكان المدنيين ،واستمرارها سيولد موجة جديدة من
المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وا�شنطن( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،استهدف سالح الجو في الجيش السوري بغارات عدة مراكز
وتجمعات مسلحي تنظيم «داع��ش» عند معابر «وادي الكرم» و«مرطبية
الروميات» و«الزمراني» بجرود الجراجير في القلمون ،ما أدى إلى تدمير عدد
من اآلليات ومقتل وجرح من فيها.
كما ضبطت الجهات األمنية السورية سيارة سياحية محملة بكميات كبيرة
من الذخائر واألسلحة في شارع الستين في مدينة «حمص».
واعتقلت «وح��دات الحماية الكردية» أكثر من  10أشخاص في مدينة تل
أبيض في ريف الرقة الشمالي بتهمة التعامل مع تنظيم «داعش» ،كما استشهد
مسلح من «وحدات الحماية الكردية» وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة
ناسفة بمجموعة تابعة لهم قرب بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي.
الجيش السوري يستهدف تجمعات لـ «داع��ش» في مناطق متفرقة في
القلمون ويدمر عددا ً من اآلليات.
وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي ،أصيب أحد المسؤولين في «أجناد الشام»
المدعو غياث الدغيم إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته لدى توجهه إلى منزله
في بلدة جزجناز.
في م��وازاة ذل��ك ،دارت اشتباكات بين ما يسمى «ل��واء شهداء اليرموك»
المرتبط بتنظيم «داعش» والمجموعات المسلحة في محيط سد سحم الجوالن
في ريف درعا الغربي ،ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من مسلحي الطرفين.
ووقعت اشتباكات بين «قوات سورية الديمقراطية» وتنظيم «داعش» غرب
سد تشرين في ريف حلب الشمالي الشرقي.
كما استهدف تنظيم «داعش» من مواقعه في مدينة جرابلس منطقة جسر
«قرقوزاق» في ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا
الديمقراطية» بقذائف الهاون ،وجرت اشتباكات بين المجموعات المسلحة
وتنظيم «داعش» في محيط قرية «بني يبان» في ريف حلب الشمالي خالل
محاولة التنظيم اقتحام القرية.

ا�ست�شهاد �أ�سرة يمنية جراء غارات العدوان ال�سعودي

مواجهات عنيفة بين الجي�ش واللجان مع مرتزقة هادي
أعلنت وزارة ال��دف��اع اليمنية الجمعة مقتل
وجرح العديد من قوات الرئيس هادي خالل قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي للجيش واللجان استهدف
تجمعاتهم جنوب مديرية ذباب الساحلية غرب
تعز.
إل��ى ذل��ك قصفت مدفعية الجيش واللجان
تجمعات ق��وات ه��ادي بمنطقة المزراب بمديرية
الوازعية في الجنوب الغربي لتعز مع محافظة
لحج ،فيما دارت مواجهات هي األعنف بين قوات
الرئيس هادي المسنودة بالتحالف من جهة وقوات
الجيش واللجان الشعبية م��ن جهة أخ��رى في
ِ
والحصب والدحي ،بالتزامن مع
مناطق ال ِبعْ رارة
غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت جامعة
تعز ومنطقة بيرباشا غرب المدينة .كما شهدت
منطقة األقروظ مواجهات بين الطرفين في مديرية
المسراخ جنوب تعز وسط اليمن أدت إلى سقوط
قتلى وجرحى بصفوف الطرفين.
وفي محافظة الجوف الصحراوية الممتدة إلى
السعودية قصفت القوة الصاروخية والمدفعية
للجيش واللجان تجمعات قوات الرئيس هادي في
المجمع الحكومي بمديرية الحزم عاصمة المحافظة،
بحسب ما أفاد مصدر عسكري يمني .في حين ش ّنت
طائرات التحالف السعودي سلسلة من الغارات على
منطقة سدبأ بمحافظة الجوف شرقي البالد.

وفي مأرب تتواصل المواجهات المتقطعة بين
قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف من جهة
وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى
في منطقة حديثة ووادي هيالن ،وفي الوقت ذاته
شنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة غارات
جوية على مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب
مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
مواجهات مماثلة أيضا ً تشهدها مديرية نِهم على
وقع غارات التحالف السعودي التي طاولت مناطق
متفرقة في المديرية ذاتها شمال شرق العاصمة
صنعاء.
وفي محافظة عمران أصيب  7أشخاص جراء
سلسلة غ��ارات جوية للتحالف السعودي على
استهدفت سنترال اتصاالت بمنطقة ذيفان جنوب
المحافظة نفسها شمال اليمن.
وفي لحج جددت مقاتالت التحالف السعودي
شنّ غاراتها على منطقة ضمران بمديرية القبيّطة
شمال محافظة جنوب اليمن.
فقد استشهدتأ يمينة بكاملها ج��راء الغارات
السعودية في محافظة لحج فيما قتل ع��دد من
المرتزقة بإطالق صاروخ باليستي على تجمعاتهم
في م��أرب وتعز واعتقل ع��دد من المغرر بهم في
البيضاء.
وأف���اد موقع «سبأ ن��ت» أن ط��ي��ران ال��ع��دوان

السعودي شن خالل الـ 24ساعة الماضية غارات
عدة على عدد من المحافظات اليمنية مرتكبا ً جرائم
بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية
«سبأ» أن طيران العدوان كثف غاراته على مناطق
عدة في محافظة تعز ،حيث شن غارات عدة على
مناطق متفرقة في جبل حبشي والضباب والجامعة
باإلضافة إلى غارة على منطقة عصيفرة ،وأخرى
على بوابة مطار تعز ،كما قصف مسجد الوراق في
منطقة المسراخ.
وفي محافظة لحج ،أشار المصدر إلى أن طيران
ال��ع��دوان ش��ن غارتين على منطقة ض��م��ران في
مديرية القبيطة إحداها استهدفت منزال ً ما أدى إلى
استشهاد أسرة بكاملها ،فيما استهدف غارة أخرى
حاجزا ً مائياً ،كما شن غارة على منطقة الشريجة.
وقال المصدر إن طيران العدوان حلق بكثافة في
سماء العاصمة صنعاء واستهدف منطقة العرقوب
بمديرية خوالن بمحافظة صنعاء ،كما شن  9غارات
على مناطق متفرقة من مديرية صرواح.
وأكد المصدر األمني أن طيران العدوان شن غارة
على منطقة ذيفان بمديرية ريدة محافظة عمران
استهدف فيها شبكة االتصاالت ،كما شن سلسلة
غارات على مناطق متفرقة من مديرية ضوران آنس
بمحافظة ذمار.

أنقرة إلى التحذير ،خصوصا ً بعد استمرار الهدنة التي ض ّمت مزيدا ً من
المشاركين فيها من قادة المجموعات المسلحة في سورية ،وهو ما يجعل
الطريق معبّدا ً لترتيب بعض غرف البيت السوري ،وانحسار المواجهة
وتركيزها في وجه تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ،وهو ما وضع
تركيا والسعودية في إطار محاوالت التهويل والتحذير والمراجعة .فهل
هناك حقا ً مراجعة سياسية إقليمية تجاه الوضع السوري؟
يبدو ذلك واضحا ً وجليا ً بعد الصدمات المتوالية والخسارات الكبيرة
والمتعدّدة الجوانب لمحور واشنطن ،والتي شكلت ضربة استراتيجية
لنموذج التحالف الغربي مع بعض حكومات اإلقليم التي تدعم منظمات
إرهابية كانت متغيرا ً أساسيا ً في إعادة تدوير عالقات الحلفاء لتنتج
ما هو أق ّل ج��ودة ،وهو ما ش ّكل ،ب��دوره ،تحلالً نوعيا ً لنسبة العالقات
األميركية مع بعض الحلفاء ،وهو ما قرأته موسكو بعناية وتعاملت معه
بكالم صدر أمس ،عن وزير خارجيتها سيرغي الفروف الذي قال إنّ تركيا
هي الدولة الوحيدة التي تمنع انضمام األكراد إلى مفاوضات جنيف ،وال
يجوز الشروع في تشكيل هيئة انتقالية في سورية من دون مشاركة
األكراد «وهذا ما يُحبط مخططات دول تحاول التقسيم على أسس طائفية
وقومية وإثنية ،وما جعل الخطة البديلة التي حاولت واشنطن تسويقها
عبر بعض األطراف إلسقاط الهدنة وتحميل سورية المسؤولية ،تتهاوى
تحت استمرار الهدنة وفقدان البدائل ،لتكون ك ّل مقوالت أصحاب البدائل
«ليس باإلمكان أفضل م ّما كان»...

فاديا مطر

«داع�ش» يهدد( ...تتمة �ص)9
وفي حديث إلى صحيفة «النبأ» التابعة للتنظيم ،حمل النجدي على
كل األطراف الليبية ووصفها بالطواغيت وتوعد بمحاربتها .وأشار إلى
أن «اختالف هذه األطراف وتشتتها يشكل نعمة لداعش» .كما حذر الدول
المجاورة من أنها لن تكون قادرة على صد هجمات التنظيم.
كذلك حمل القيادي اإلرهابي على تنظيم القاعدة» وتوعد بأن يكون
مسلحو داعش في «طليعة القوات التي ستتولى فتح روما» ،وفق تعبيره،
داعيا ً في هذا اإلط��ار المهاجرين ،خصوصا ً من أفريقيا ،إلى االلتحاق
بتنظيمه في ليبيا« ،استعدادا ً لهذا الفتح».
وال يسيطر «داعش» سوى على مناطق محدودة في ليبيا ،وخصوصا ً
مدينة سرت (وسط) وينطلق منها لشن هجمات في أنحاء البالد.
ومني التنظيم بضربة بعد غارة أميركية على معسكر له في مدينة
صبراتة قرب الحدود مع تونس الشهر الماضي ،ما دفع عشرات من
مسلحيه إلى الفرار في اتجاه الجنوب التونسي ،بحسب مراقبين ليبيين.
ووصف النجدي داعش في ليبيا بأنه «ال يزال وليدا ً لكنه يسير على
خطى الدولة اإلسالمية في العراق وسورية» .وأضاف« :أصبحت واليات
ليبيا اليوم مقصدا ً وتضاعفت أعداد المهاجرين من كل فج عميق على رغم
مساعي الغرب الحثيثة للحد من هجرتهم».

تقرير �إخباري
قنا�صات تون�سيات ت�ص َّي ْد َن « الدواع�ش»
في «بن قردان»
كثر الحديث منذ بداية الهجوم على مدينة بن قردان التونسية،
ع��ن مشاركة فرقة «قناصة نسائية» ف��ي مواجهة العناصر
اإلرهابية التي حاولت اختراق المدينة والسيطرة عليها ،لكن
المخطط باء بالفشل.
وتحدثت أوساط إعالمية تونسية عن مشاركة «فرقة نسائية»
مختصة ساهمت في حسم مواجهات بن ق��ردان منذ الساعات
األولى.
وبحسب هذه المصادر الصحافية ،فإن عناصر فرقة مختصة
تابعة لفرقة مكافحة اإلرهاب مؤلفة من عناصر نسائية خرجت
من ثكنتها في مدينة جرجيس الواقعة جنوب شرقي تونس،
ووصلت إلى مدينة بن قردان في حدود الساعة السابعة صباحاً،
لتبدأ مهمتها عند ذلك الوقت مع أول عملية قنص في الشوارع
والمفترقات من داخل سيارات متحركة لتقضي على  9عناصر
إرهابية ،وتعود الحقا ً إل��ى قواعدها بالثكنة العسكرية في
جرجيس.
وبالرغم من أن المؤسسة العسكرية التونسية لم تصدر أي
تأكيد رسمي بشأن مشاركة قناصات تونسيات في مواجهات
بن قردان ،إال أن زخما ً شعبيا ً اكتسح مواقع التواصل االجتماعي
احتفاء بمشاركة مقاتالت تونسيات في مواجهة اإلرهابيين.
وت��داول الناشطون ص��ورا ً لجنديات تونسيات معربين عن
افتخارهم بالمرأة التونسية وخاصة أنهن فضلن مواجهة الموت
لحماية تراب الوطن من يد العابثين الساعين إلى زعزعة أمن
واستقرار تونس.
يشار إلى أن مواجهات مسلحة اندلعت في الـ 7من آذار بمدينة
بن قردان بين القوات األمنية التونسية وعناصر إرهابية مسلحة،
وتمكنت القوات العسكرية من القضاء على  49إرهابياً ،واعتقال 8
آخرين ،وفرضت حظر التجوال بالمدينة.

«المفو�ض ال�سامي» قلق من ا�ستمرار انتهاك معار�ضي البحرين
شدد المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة زيد بن رعد
الحسين أن هناك حاجة إلصالحات عميقة في البحرين حيث تستهدف
الحكومة الصحافيين والمعارضين السياسيين.
وأفاد موقع «الوفاق» أول من أمس أن الحسين أشار في كلمة أمام
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ال��ذي يجتمع في دورت��ه الحادية
والثالثين ،إلى إسكات الصحافيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
والمعارضين السياسيين في البحرين عن طريق االعتقاالت وإسقاط
الجنسية.
وعبر عن قلق المفوضية السامية إزاء ممارسات إلغاء الجنسية
المثيرة للقلق من قبل حكومة البحرين.
وأشار الحسين إلى استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين
مع استمرار مسلسل أسكات المعارضين السياسيين والمدافعين عن
حقوق اإلنسان عبر إسقاط جنسيتهم وترحيلهم خارج البالد ،مؤكدا ً أن
ما يتعرضون له هو استهداف.
وح��ث ال��دول على التصدي لقضايا عديمي الجنسية ،مشددا ً أنه
سيستمر في متابعة قضايا حرية التعبير والحريات اإلعالمية عن كثب.
وأكد الحسين أن مسؤولية الدول أن تقف إلى جانب مبادئ حقوق
اإلنسان الملزمة ،معتبرا ً أن ما يهدد شرعية الدولة انحسار حقوق فرد
من أفراد المجتمع.
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أفقيا:
 ) 1غوستاف فولبر  ) 2واترلو،
ودعتك  ) 3امالها ،ببا  ) 4يرتاب،
مراد  ) 5شن ،نتكل ،راحل  ) 6ندم،
كاتبه  ) 7ينال ،انسان  ) 8رع،

ارمينيا  ) 9يلم ،ام��ت ،سكب 10
) رت ،تمرن ،ريتا  ) 11جالسا،
حمانا  ) 12يتلو ،فارس ،بد.
عموديا:
 ) 1غوري شنكر ،رجي  ) 2وا،
رند ،عيتات  ) 3ستات ،مي ،ل ل

 ) 4ترمان ،نام تسو  ) 5االبتكار،
م��ا  ) 6ف��ول ،كالمار  ) 7هملت،
يمنحا  ) 8لوار ،بانت ،مر  ) 9ود،
ارهني ،راس  ) 10بعبدا ،ساسين
 ) 11رتب ،حال ،كتاب  ) 12كابل،
نهبا.
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Trumbo
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران��س��ت��ون م���ن إخ�����راج ج��اي
روش .م������دة ال�����ع�����رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
ج��ن��ي��ف��ي��ر غ���ودوي���ن م���ن اخ���راج
ب���اي���رون ه����وارد .م���دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).
Room
ف��ي��ل��م درام�������ا ب���ط���ول���ة ب���ري
الرس��������ون م����ن اخ��������راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م���ون م��ن اخ���راج ب��ي��ن ستيلير.
م�����دة ال����ع����رض  100دق���ي���ق���ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

