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تتمات  /ت�سلية
�سقوط الهدنة ( ...تتمة �ص)9
في ريف حلب ،فيما تب ّنت «جبهة النصرة» اإلرهابية العمليّة
وأعلنت عن أسر الطيار.
وبحسب «روسيا اليوم» ،نقلت وسائل إعالم عن متحدّث
باسم قيادة الجيش السوري أنّ قائد المقاتلة ،وهي من
ّ
تحطمها،
طراز «سو ،»-22تم ّكن من القفز من الطائرة قبل
مؤ ّكدا ً إجراء عملية بحث وإنقاذ في المنطقة .وكانت الطائرة
ترابط في مطار الشعيرات الواقع في ريف حمص الجنوبي
الشرقي.
من جانبها ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الطائرات
الحربية الروسية في سورية لم تن ّفذ أيّة طلعات قتالية في
أجواء ريف حلب ،وذلك بعد أن تحدّثت أنباء عن إسقاط
طائرة حربية في هذه المنطقة.
وف��ي السياق ،استشهد عشرة أشخاص وأُصيب 31
بجروح معظمها حرجة في قصف منذ صباح أمس على
حي الشيخ مقصود بحلب بعشرات القذائف الصاروخية
والهاون.

وبحسب ال��ب��ي��ان ،ف��إ ّن��ه «ت��� ّم ف��ي ال��س��اع��ات الثمانية
واألربعين الماضية تشكيل غرفة قيادة عمليات تحرير
حلب والريف الغربي والجنوبي ،ووصلتِ القوات المقاتلة
والوحدات الخاصة إلى حلب حيث ستبدأ العمل قريبا ً جدا ً
في مواجهة شاملة إلنجاز أهدافها» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المعارك
ستكون عبرة لجبهة النصرة وم��ن معها ،وم��ا القصف
والنيران في الـ 48ساعة األخيرة سوى البداية ودليل على
جديّة وقدرة الجيش وحلفائه».
ودع��ا البيان المدنيين في مناطق تواجد المسلحين
ّ
المرشحة لتكون
واألري��اف إلى االبتعاد عن عن األماكن
جبهات معارك ،ألنّ الساعات واألي��ام المقبلة ستحمل في
طياتها معارك مد ّمرة لكل من بنى آماله وتواطأ مع الخارج
وخرق الهدنة ،متوعّ دا ً بأنّ «هؤالء سيشهدون معارك ستكون
مد ّمرة لهم بقيادة الجيش السوري ومن خلفه األصدقاء».
وكانت وكالة «سانا» لألنباء أ ّك��دت أنّ مقاتلة سورية
تع ّرضت لصاروخ أرض /جو أثناء قيامها بمهمة استطالعية

�إ�صابة �أمير �سعودي ( ...تتمة �ص)9
ميدان ّياً ،أُصيب العسكري األمير متعب بن محمد آل سعود،
من القوات البريّة الملكية السعودية ،أثناء المواجهات مع
القوات اليمنية بالقرب من الحدود السعودية.
وذكرت مصادر سعودية في حساباتها الخاصة على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،أنّ األمير متعب قد أُصيب في
عينه إثر اشتباكات مع الحوثيّين في أثناء محاولتهم التسلّل
إلى مركز الربوعة الحدودي التابع لظهران الجنوب بمنطقة
عسير .وأضافت المصادر أ ّن��ه ت ّم إلقاء قنبلة يدويّة على
عربة عسكرية كان يوجد فيها األمير وعدد من الجنود الذين
أُصيبوا إصابات طفيفة.
وفي السياق ،سيطرت القوات اليمنيّة المشتركة على
أربعة مواقع عسكرية سعودية جديدة شمال مدينة الربوعة
الحدودية.
وش ّنت القوات المشتركة هجوما ً مضا ّدا ً بعد انكسار
الزحف الذي ش ّنه الجيش السعودي على الربوعة ،فيما
أطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم صاروخا ً من
نوع قاهر واحد على تج ّمعات المرتزقة في محافظة الجوف.
وأثبت الجيش اليمني واللجان الشعبية مرة أخرى بأنّ
السعودية عاجزة عن تأمين مناطقها الحدودية ،حيث
أنّ أربعة مواقع عسكرية جديدة باتت في قبضة القوات
المشتركة في الجبال الشمالية للربوعة ،وهناك فشل في
استعادة ولو أجزاء من المدينة التي سيطرت عليها القوات
المسلّحة اليمنيّة قبل نحو ستة أشهر ،ما م ّثل انتكاسة كبرى
للقوات السعودية.
وكان الفشل مصير محاولة إعادة التموضع في الربوعة
من خالل زحف عسكري كبير وغطاء جوي ،فضالً عن سقوط

عدد من الجنود بين قتيل وجريح.
وأ ّك��د مصدر عسكري أنّ الجبهات الحدوديّة مازالت
مشتعلة في عمق المملكة في ظل قصف مك ّثف لطيران
العدوان على تلك الجبهات والقرى المجاورة لها.
وفي الجوف ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني
واللجان الشعبية صاروخا ً بالستيا ً من نوع «قاهر »-1على
تج ّمعات مرتزقة العدوان بوادي الراهنة في مديرية خب
والشعف.
وأ ّكد مصدر عسكري أنّ القوة الصاروخية استهدفت وادي
الراهنة الذي يُعتبر مركزا ً لتج ّمعات المرتزقة ،كما يتض ّمن
مرابض لآلليّات العسكرية.
واستهداف هؤالء بصاروخ قاهر واحد يأتي بعد أقل من
 48ساعة من استهداف تج ّمعات لهم في معسكر النصر
بمحافظة مأرب.
وأصاب الصاروخ الهدف بد ّقة ،وأسقط عشرات القتلى
والجرحى في صفوف المرتزقة ،إضاف ًة إلى تدمير أكثر من
سبع آليات عسكرية.
وبعد التقدّم الكبير واإلن��ج��ازات التي ح ّققتها القوات
اليمنيّة المشتركة في محافظة تعز ،شنّ الطيران السعودي
سلسلة من الغارات استهدفت مديريتي حيفان والتعزية
بمحافظة تعز .كما طالت الغارات مديرية صرواح في مأرب.
وفي حجة ،أُصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال
بغارة استهدفت منزل أسرة نازحة في مديريّة «الشاهل».
وفي صعدة ،أفاد مصدر طبي باستشهاد مدني وإصابة
آخرين ج ّراء قصف أدّى إلى تدمير ثالثة منازل في مديرية
ساقين.

موغيريني ُتعلن وقف ًا لإطالق النار في اليمن

السعودية.
ولفتَ البخيتي إلى أ ّنه ال مشكلة
ل����دى ال��ح��رك��ة ف���ي ال���ذه���اب إل��ى
الرياض ،أو أيّ عاصمة من أجل الحل
السياسي ،وش���دّد عضو المجلس
السياسي ألنصار الله أنّ الجيش
اليمني واللجان الشعبية لم ينسحبوا
من األراضي السعودية.
وكان وزير الخارجية السعودي

ونقلت «سانا» عن مصادر أهلية ،أنّ «عشرات القذائف
متحصنة
الصاروخية والهاون أطلقتها تنظيمات إرهابية
ّ
في أحياء مجاورة على حي الشيخ مقصود» ،وتحدّثت
المصادر عن «أضرار ماديّة كبيرة خلفتها القذائف في منازل
األهالي وأمالكهم».
وأسفر استهداف المجموعات اإلرهابية أول أمس االثنين
حي الشيخ مقصود عن استشهاد  8أشخاص وإصابة أكثر
من .20
وحسب وك��ال��ة «ه����اوار» ،قصف «م��رت��زق��ة م��ا يُس ّمى
باالئتالف حي الشيخ مقصود من ثالثة محاور» ،وأشارت إلى
أنّ بعض الجرحى والمفقودين ال يزالون تحت األنقاض.
من جهتها ،ن ّفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة
عمليّة م��ر ّك��زة على تج ّمعات إرهابيي تنظيم «داع��ش»
المدرج على الئحة االرهاب الدولية بريف السويداء الشمالي
الشرقي ،ود ّمرت لهم آلية ومربض هاون.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ»سانا» بأنّ وحدة

من الجيش «د ّمرت عربة مز ّودة بمدفع ومربض هاون في
رمايات نارية مر ّكزة على تج ّمعات إرهابيي «داعش» في
تلّي أشيهب الشمالي وظلفع».
ً
وبيّن المصدر أنّ ال ّرمايات أسفرت أيضا عن «إيقاع عدد
من اإلرهابيين التكفيريين قتلى ومصابين ،وتدمير أسلحة
وذخائر كانت بحوزتهم».
ود ّم��رت وح��دة من الجيش أمس األول آليّات وأعطبت
أخرى في رمايات نارية مركزة على تج ّمع إلرهابيي تنظيم
«داعش» في تل أشيهب الجنوبي.
وتن ّفذ وح��دات من الجيش ،بالتعاون مع مجموعات
تحصن
الدفاع الشعبية ،عمل ّيات على تج ّمعات ومناطق
ّ
مجموعات م��ن تنظيم «داع����ش» اإلره��اب��ي وغ��ي��ره من
التنظيمات التكفيرية ،وتمنعهم من استغالل بادية السويداء
الشاسعة لتسلّل اإلرهابيين وتهريب األسلحة والذخيرة من
وإلى ريف درعا المتاخم لها.

مو�سكو :العقوبات الأوروبية �ضد ليبيين غير بناءة

البخيتي ينفي وجود وفد لأن�صار اهلل في الريا�ض

أع��ل��ن��ت ف��ي��دي��ري��ك��ا موغيريني،
مم ّثلة الشؤون الخارجية في االتحاد
األوروب����ي ،وق��ف �ا ً إلط�ل�اق ال��ن��ار في
اليمن في العاشر من الشهر الحالي،
وتأليف لجنة لضمان التزامه.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك
مع مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن
إسماعيل ول��د الشيخ ،إنّ األط��راف
اليمنيّة يجب أن تلتزم في الحوار
فتح صفحة جديدة.
من جانبه ،قال المبعوث األممي
إل��ى اليمن إنّ األوض���اع اإلنسانية
في اليمن تزداد صعوبة ،وإنّ أعداد
الضحايا ال يمكن وصفها واإلره��اب
ينهك البالد.
ول��ف��تَ ول���د ال��ش��ي��خ ف��ي مؤتمر
صحافي مع موغيريني إلى أنّ وقف
إط�ل�اق ال��ن��ار سيمهّد للمفاوضات
المرتقبة ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ إنهاء الحرب
سيساعد على مكافحة اإلرهاب.
إل���ى ذل���ك ،ن��ف��ى ع��ض��و المجلس
السياسي ف��ي أن��ص��ار ال��ل��ه محمد
البخيتي للزميلة «ال��م��ي��ادي��ن» ما
أعلنته السعودية عن وجود وفد من
الحركة في الرياض ،مشدّدا ً على أنّ
مفاوضات ج��رت على ال��ح��دود مع

لماذا و�صف �ستيف ( ...تتمة �ص)9

ع���ادل الجبير ق��د أ ّك���د أنّ وف���دا ً من
«أنصار الله» موجود في الرياض،
وأنّ ت��ق��دّم��ا ً إي��ج��اب��ي �ا ً أُن���ج���ز في
المفاوضات الجارية.
الجبير ،وف��ي مؤتمر صحافي،
أض���اف أنّ ه��دف ال��م��ف��اوض��ات هو
الوصول إلى حل سلمي يساعد على
تطبيق قرارات األمم المتحدة ومجلس
األمن.

تون�س ُتعيد فتح �سفارتها في طرابل�س

ذك��رت الحكومة التونسية ،أنها ق��ررت إع���ادة فتح
سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس في
أعقاب وصول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من األمم
المتحدة إلى هناك.
وقالت وزارة الخارجية التونسية ،في بيان« :ستتم
إعادة فتح البعثتين الدبلوماسيتين في إطار الحرص على
دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين
مختلف األشقاء الليبيين».
وأغلقت تونس عملياتها القنصلية في طرابلس بعد
اقتحام مسلحين المبنى الدبلوماسي أواخ��ر حزيران
وقيامهم بخطف عشرة موظفين أطلق سراحهم في وقت
الحق.
يُذكر أن قادة حكومة الوفاق الوطني الليبية وصلوا
طرابلس قادمين من تونس األسبوع الماضي.
من جهة أخ��رى ،اعتبرت وزارة الخارجية الروسية
سياسة ف��رض االت��ح��اد األوروب���ي عقوبات جديدة ضد
سياسيين ليبيين «غير بناءة».

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس ،أن
االتحاد األوروبي أظهر من جديد سعيه إلى العمل بشكل
أحادي الجانب وإلى استخدام العقوبات دون اللجوء إلى
مجلس األمن الدولي .وأضاف البيان أن ذلك يدعو للشك
في شرعية العقوبات.
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر محاوالت
التأثير على الوضع في ليبيا ،من خالل «معاقبة» سياسيين
ليبيين ،مضرة ،مشيرة إلى أن هذا األسلوب لن يساعد على
تسوية األزمة الليبية الداخلية ،بل يهدد بتعميق االنشقاق
في الساحة السياسية الليبية وتفاقم الخالفات.
ودعا بيان الخارجية الروسية ،بدال من وضع «قوائم
باألشخاص» ،إلى العمل الجاد على إشراك ممثلي القوى
السياسية ال��ب��ارزة من طرابلس وطبرق وغيرهما من
مناطق ليبيا ،في الحوارالوطني الليبي ،مؤكدا أنه من
الصعب ،دون تحقيق ذلك ،االنتقال إلى معالجة المشاكل
المهمة للبالد بشكل فعال ،بما في ذلك في مجال الخطر
اإلرهابي.

من جهته ،أكد رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي لـ«السومرية نيوز»
أن «القوات األمنية تمكنت من الوصول الى داخل مدينة هيت بعد تقدمها نحو
منطقة حي المعلمين ،وسط المدينة ،وتحرير ثالث مناطق في هيت».
وأضاف المحمدي ،أن «الطيران الحربي والقوات األمنية كبدا تنظيم «داعش»
خسائر كبيرة ،اسفرت عن تدمير أربع مقاومات طيران وقتل العشرات من
عناصر التنظيم في مركز مدينة هيت».
وال بد هنا من اإلشارة إلى كالم الفت ورد على لسان المتحدث باسم التحالف
الدولي ستيف وارن خالل مؤتمر صحافي عقده منتصف آذار الماضي بمقر
السفارة األميركية ،في بغداد؛ حيث أعلن أن المعركة الكبرى مع «داعش»
ستكون في منطقة الفرات بقضاء هيت .وأشار إلى أن الحكومة العراقية هي
التي ستقرر ما إذا كانت تود الذهاب بعد ذلك لتحرير قضاء الرطبة ،غرب
األنبار .وأضاف وارن حينها أن القوات العراقية قادرة على تحرير مدين َتي
الموصل والفلوجة في وقت واحد.
وتشهد مدينة هيت عمليات عسكرية واسعة لتحريرها من تنظيم «داعش»
وتشارك القوات األمنية ومقاتلو العشائر وطيران التحالف الدولي والعراقي في
تلك العمليات.
هذا ،وتجدر اإلشارة إلى أن موقع هيت االستراتيجي يشكل عقدة مواصالت
مهمة جدا ،فالمدينة تبعد نحو  60كيلومترا شرق الرمادي ،وتقع على مقربة
من قاعدة عين األسد في البغدادي غربا ،وتربط طرق مواصالت مهمة بين مدن
األنبار ومناطق شمال غرب صالح الدين ،وشمال غرب الصحراء وصوال إلى
الموصل.
إلى ذلك ،أعلن قائد عمليات االنبار اللواء الركن إسماعيل المحالوي عن عودة
 6000اسرة الى قضاء الرمادي ،الفتا الى استمرار عودة االسر حتى اآلن.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المحالوي قوله إن «اكثر من  6000اسرة
نازحة عادت الى قضاء الرمادي خاصة في مركز المدينة والمناطق الشرقية
منها والتي تم تحريرها من تنظيم داعش» ،مبينا أن «تلك المناطق تم استكمال
تطهيرها من األلغام والعبوات وتنظيفها».
وأض��اف المحالوي ،أن «االس��ر مستمرة بالعودة لمركز مدينة الرمادي
حتى اآلن وفق آلية محددة تقضي بأن ُت َو َّقع استمار ٌة من قبل لجنة خماسية
من االستخبارات ومدير المخابرات واالمن الوطني والداخلية والجيش يتم
من خاللها التدقيق بعدد افراد االسر عبر البطاقة التموينية قبل اعادتهم الى
مناطقهم».
يُذكر ان عضو مجلس قضاء الرمادي إبراهيم العوسج ،اعلن خالل اليومين
الماضيين عن إعادة اكثر من  1000اسرة نازحة الى مركز مدينة الرمادي.
وفي سياق التفجيرات اإلرهابية ،أعلنت مصادر أمنية عن سقوط  25قتيال
وأكثر من  60جريحا ،أول أمس في هجمات إرهابية نفذ معظمها انتحاريون،
مستهدفين قوات الجيش والحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق.
وأعلن تنظيم «داعش» اإلرهابي في بيانات على مواقع تابعة له في اإلنترنت
مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات ،التي ضربت بغداد والبصرة والناصرية
واألنبار.
وتأتي الهجمات بالتزامن مع تواصل العمليات التي تنفذها قوات عراقية،
بمشاركة الحشد الشعبي ،ومساندة طيران التحالف الدولي ،الستعادة
السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة االرهابيين.

�شيوع �سيا�سة الإفالت من العقاب ت�سبب في الحادثة

براين هيغنز� :أموال كبيرة ( ...تتمة �ص)9

البحرين :مطالبات بالتحقيق با�ست�شهاد ال�شاب علي

وردا على سؤال ،هل كانت روسيا محقة في دعمها لألسد ألن النظام الذي كان
سيحل محله يمكن أن يكون أسوأ بكثير منه؟ قال براين هيغنز إنه موافق على
هذا القول ،ولذلك صوت ضد عرض أوباما إرسال القوات إلى سورية.
وقال إن اآلم��ال الكبيرة عقدت على الجيش السوري الحر ،ولكن الجانب
األميركي فهم الحقا أن مسلحي الجماعات اإلسالمية هم األكثر تدريبا وقدرة
على القتال بين كل فصائل المعارضة.
إلى ذلك ،شدد هيغنز على عدم وجود حل عسكري للنزاع في سورية وعلى
أن الطريق إلى السالم يمر فقط عبر المفاوضات.

شهدت البحرين تظاهرات واسعة تنديدا باستشهاد
الشاب علي عبد الغني دهسا بسيارة تابعة لقوات النظام،
عشية انطالق سباق ف��ورم��وال  .1كما طالبت منظمات
حقوقية وسياسية عدَّة داخل البحرين وخارجه بإجراء
تحقيق عادل لكشف مالبسات الحادثة.
وح َّمل المتظاهرون وزارة الداخلية وعناصر النظام
المسؤولية عن استشهاد عبد الغني ،إال أن الداخلية ادَّعت
أنه سقط من أعلى أحد المباني حينما كان يحاول الهروب،
إال أن شهودا عيانا قالوا إن إحدى العربات صدمته مرتين،
بحسب موقع «مرآة البحرين».
عائلة الشهيد الشاب علي عبد الغني طالبت ببيان
األسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة ابنها والكشف عن
تفاصيل ومالبسات حادث اغتياله .وحملت العائلة وزارة
الداخلية مسؤولية قتله المتعمد أثناء عملية مطاردته
ومالحقته التي جرت يوم الخميس الماضي من قبل عناصر
امن النظام.
وطالبت جمعية الوفاق بتحقيق مستقل لمحاسبة
المتسببين في استشهاد الشاب علي عبد الغني ،وقدمت
تعازيها إلى عائلته ،واعتبرت في بيانها الصادر يوم
ام��س أن «استشهاد ال��ش��اب علي يأتي نتيجة تغليب
الخيار األمني ،وغياب الحل السياسي الذي يعزز التوافق
الوطني».
كما طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»
بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن حقيقة الحادث،
موضحة أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل
االجتماعي تفيد بأنه تعرض لعملية دهس عقب مطاردته
من قبل دوريات أمنية ،يوم الخميس الماضي.
في سياق متصل ،طالبت  4منظمات حقوقية بحرينية
بإجراء تحقيق فوري في الحادث ،معتبرة أن عبد الغني
أحد ضحايا سباق الفورموال  1الذي شهدته البحرين في

األيام الثالثة الماضية.
وق��ال كل من معهد البحرين للديمقراطية إلى جانب
مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،ومنظمة أميركيون من
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين والمركز
األوروبي لحقوق اإلنسان ،في بيان ،إن عربات شاركت في
محاولة اعتقال الشاب علي قامت بصدمه مرتين.
وأصدر منتدى البحرين لحقوق اإلنسان بيانا أول أمس
بشأن الشهيد ،وقال إن شيوع سياسة اإلفالت من العقاب
تسبب في حادثة المواطن البحريني علي عبد الغني عاشور
من منطقة شهركان .وشدد المنتدى على أن «هذه الحادثة
وغيرها بحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة وشفافة تحظى
برقابة أممية من أجل معرفة الحقيقة بالكامل ،والوقوف على
المسؤولية الجنائية ،حسب قانون العقوبات البحريني في
الباب الثاني ،في حوادث القتل كافة التي تصيب المواطنين
الذين اعتادوا على انتقاد السلطات».
م��ن جهتها ،رأت المعارضة البحرينية ف��ي ألمانيا
أن االت��ح��اد ال��دول��ي للسيارات ( )FIAوالسيد بيرني
إيكليستون والمتسابقين والمنظمين والداعمين لسباق
الفورموال ،شركاء في اغتيال الشاب علي.
وقالت المعارضة في بيان صدر عنها أمس إن «مسلسل
جرائم النظام الخليفي ال ي��زال مستمرا» ،وقد «تزامنت
جريمة اغتيال الشهيد علي عبد الغني مع فترة انطالق
سباق السيارات فورموال .»1
وف��ي السياق نفسه ،اعتبر القیادي في تيار الوفاء
اإلسالمي ،مرتضى السندي ،ان حادث استشهاد الشاب
علي عبد الغني« ،يؤكد دموية آل خليفة ،ومظلومية
المطاردين».
وحمل السندي المجتمع الدولي مسؤولية احتضان
المطاردين ،إذ إن هناك مئات المطاردين الذين يعيشون
الظروف المأساوية نفسها في البحرين.

اعتقال  1899طف ًال فل�سطيني ًا
خالل االنتفا�ضة الثالثة
اعتقلت سلطات االحتالل الصهيوني  1899طفالً فلسطينيًا ،خالل االنتفاضة
الشعبية الثالثة التي اندلعت في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،في االول
من تشرين األول . 2015
وقالت هيئة شؤون األسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،في بيان
لها أمس بمناسبة «يوم الطفل الفلسطيني» ،إن سلطات العدو اعتقلت خالل
االنتفاضة الشعبية الثالثة ( )1899طفالً ،ذكو ًرا واناثاً ،وهي أرقام كبيرة وغير
مسبوقة ،وتشكل قرابة ( )% 37من اجمالي المعتقلين».
ولفتت الهيئة النظ إلى أن نسبة المعتقلين تزيد ()% 338عما سجل من
اعتقاالت لألطفال خالل الفترة نفسها قبل عام .وأوضحت أن سلطات العدو ال
تزال تعتقل  450طفالً تتراوح أعمارهم بين  18-12عامًا ،بينهم ( )16فتاة،
أصغرهن الطفلة «ديما الواوي» من الخليل التي تبلغ من العمر « 12عامًا»،
وهي معتقلة منذ شباط الماضي.
وتعرض األطفال المعتقلون ،بحسب بيان الهيئة ،لشكل أو أكثر من اشكال
التعذيب الجسدي والنفسي ،وأن غالبية األحكام التي صدرت بحقهم كانت
مقرونة بغرامة مالية باهظة ،وأن العشرات منهم قد صدرت بحقهم أحكام
«بالحبس المنزلي» .ويقدر عدد األطفال الفلسطينيين من مجموع السكان،
بحسب جهاز اإلحصاء المركزي لعام  ،2015حوالي  2.165.288طفالً منهم
 1.105.663ذك ًرا و 1.059.625أنثى( ،في الضفة الغربية  641.557ذكرا ً
و 615.493إنا ًثا ،وفي قطاع غزة  464.06ذكوراً ،و 444.132إنا ًثا).

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ مغربي على األطلسي
2 .2ص ّر ،نرافقه
3 .3عاصمة عربية ،الجمل البازل
4 .4بئر غاز طبيعي في الجزائر ،يبس الخبز
ّ 5 .5
نظم ،إسم موصول ،خاطرك
6 .6متشابهان ،من الطيور ،أشار باليد
7 .7عاصمة أوروبية ،إختبر
8 .8عائلة ،فرحنا ببلية اآلخرين
9 .9ملك آشور عرف بقساوته ،أداة جزم
1010حب ،يخترعا ،بيت
1111قروضي ،للنداء ،وطن
1212غير مطبوخ ،مدينة إيطالية

1 .1بحر داخلي بين تركيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا
ورومانيا
2 .2كتاب للفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبز ،نتهم
3 .3سقط باإلمتحان ،دفع ،نعم (باألجنبية)
4 .4أثني ،حرف نصب ،لإلستفهام
5 .5ترجو ،مدينة عراقية
6 .6حرف نصب ،رئيس فرسان مالطة األكبر
7 .7أطول أنهر فرنسا ،أصلح البناء ،نحت
8 .8مسابح مشهورة في فلوريدا ،وجهة نظر
9 .9يقيّدا ،رفعا عن األرض
1010من أنواع السباع ،طليتم باأللوان ،حرف أبجدي مخفف
1111أ ّذلكم ،نتناول الطعام
1212حفر البئر ،ضمير منفصل ،أسف

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،247529136 ،536714298
،159246387 ،291683475
،463897521 ،782351964
،925178643 ،374965812
618432759

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ق��ص��ر ش���ون���ب���رون ) 2
رومانيا ،جمال  ) 3نرسم ،اليد،
م��ي  ) 4غ�ل�ال ،راس���ل  ) 5شما،
التينا  ) 6ه��ات��ف��ت ،ن��د ،الم ) 7

ول ،ايدا ،اهلي  ) 8ابن الرومي 9
) نأتي ،ميتا ،ما  ) 10يموال ،بنيان
 ) 11فا ،لو نان ،لما  ) 12ارجان،
داهم.
عموديا:
 ) 1قرنة شهوان ،فا  ) 2صور،

م��ال ،اي��ار  ) 3رمسغات ،اتم ) 4
شامل ،فابيوال  ) 5ون ،التين ،لون
 ) 6نياال ،دامان  ) 7بال ،تنالي ،اد
 ) 8يريد ،رتبنا  ) 9وجدان ،اوان
 ) 10نم ،سالهم ،يلم  ) 11امل،
اليمام  ) 12الي ،امي ،انام.

 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

4

2
3

8
1

8

5
3

6

4

9

5
5

7

4

1

6

3

9
3
4

8

7

9
2

1

4

3
7

2

Misconduct
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ� ��راج شينتارو
شيموساوا .م��دة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
اليزابت وينستيد من اخراج دان
تراشتينبيرغ .مدة العرض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام� ��ا ب�ط��ول��ة جايمس
ف ��ران� �ك ��و م� ��ن اخ�� � ��راج وي ��رم ��ر
ه� �ي ��رزوغ .م ��دة ال��ع��رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC
Bingo
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة زينة
مكي من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).
Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
سنيدر .مدة العرض  151دقيقة.
( ،ABCك���ون� �ك���ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي ب �ط��ول��ة نيا
ف� ��اردال� ��وس م ��ن اخ � ��راج كيرك
ج���ون���س .م � ��دة ال� �ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

