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االحتالل ي ِ

محاوالت رو�سية ( ...تتمة �ص)9

وس��أل رئيس السلطة« :أل��م تتساءلوا إل��ى متى سيظل االحتالل
«اإلسرائيلي» الذي طال أمده ألرضنا؟ وإلى متى سيبقى شعبنا محروما ً
من التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية،
وأول��ه��ا حقه في الحياة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة ذات
السيادة؟» .وجدد دعوته للمقررين الخاصين كافة إلى «المجيء إلى
فلسطين لالطالع على األوضاع بأنفسهم».
ورح��ب عباس «بالجهود الدولية واألوروبية والعربية الداعية إلى
ّ
توسيع المشاركة الدولية لتحقيق السالم بما في ذلك إصدار قرار من
مجلس األمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السالم على أساس حل
الدولتين على حدود  67وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل وبإشراف
دول��ي وإط�لاق ذل��ك من خ�لال مؤتمر دول��ي للسالم وخ�لال ذل��ك تفرج
«إسرائيل» عن الدفعة الرابعة من األسرى».
وأكد« :أنه لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من أجل
المفاوضات ،بل المطلوب هو إنهــاء ه��ذا االحتــالل ،وف��ق ق��رارات
الشرعية الدولية ،وإل��ى حين ذل��ك ،نجدد تأكيد ،أن مجلس األمن
مطالب بتحمل مسؤولياته وإنشاء نظام خاص لحماية دولية لشعبنا
ا لفلسطيني » .
ميدانياً ،ولألسبوع الثالث على التوالي ينتفض الغزيون تضامنا ً مع
الضفة والقدس ،مسيرات ال تتوقف ،بعضها يجوب شوارع غزة وأخرى
تجد في مناطق التماس طريقة إليصال رسالتها.
بالرصاص والغاز المسيل للدموع هاجم االحتالل مسيرة شبابية
انطلقت من مخيم البريج وسط القطاع  ،حيث أصيب بعض المشاركين
في المواجهة التي باتت شبه يومية.
وقد أضحت مشاهد الدخان وأصوات الرصاص في المناطق الحدودية
أمرا ً مألوفا ً بعد اندالع انتفاضة األقصى ،حيث يحرص الغزيون على إبقاء
مناطق التماس مشتعلة دوماً.
ً
ً
وفي السياق ،أعدمت قوات االحتالل مساء أمس ،شابا فلسطينيا بزعم
محاولة تنفيذه عملية طعن في منطقة «تل أرميده» بالخليل ،جنوب
الضفة المحتلة.
وذكرت القناة العاشرة «اإلسرائيلية» أن شرطة االحتالل تمكنت من
قتل الشاب ،وهناك إصابات في المكان غير معروفة.
ووفق شهود عيان في المنطقة ،فأكدوا أن االحتالل أطلق  11رصاصة
تجاه الشاب ،بشكل مباشر ،وتركه الجنود ينزف على األرض ،ومنعوا
أحدا ً من االقتراب منه ،أو إسعافه ،ومن ثم وضعوا بيده سكين .وأضاف
الشهود أن عملية اإلعدام تمت في نفس مكان قتل الشاب همام أسعد مساء
أول من أمس.

فاألزمات التي تمر بها منطقة الشرق األوسط كانت سببا ً لتأزم العالقات
بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والسعودية ،فالعالقة بين البلدين شهدت
تأزما ً وتوترا ً مستمرين منذ عقود ،وبالذات بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية التي
نشبت العام  1976وح ّولت إيران من نظام ملكي إلى نظام جمهوري ولتصبح
الجمهورية اإلسالمية باالستفتاء ،واستطاع نظام الحكم الجديد في إيران أن
يرسم معالم الوجه الحقيقي لإلسالم والدفاع عن مظلومية الشعوب المسلمة
المضطهدة ودعم محور المقاومة.
تلك األم��ور زادت من توتر العالقة بين البلدين لتبلغ ذروتها في اآلونة
األخيرة ،فالبلدان على طرفي نقيض في الملفات الحيوية في المنطقة التي
اشتعلت بعد ما يُسمى «الربيع العربي» .فملفات عديدة ت ّم فتحها بين البلدين
وعلى رأسها العدوان السعودي على اليمن الذي دانته إيران وعبرت عن رفضها
الشديد له من خالل تصريحات الدبلوماسية اإليرانية وعلى رأسهم المرشد
األعلى للثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي ،حيث شنّ حملة شديدة على
العدوان الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني وشدّد على ضرورة وقف
هذه األعمال اإلجرامية التي وصفها بغير المقبولة ،وجاءت فاجعة منى لتشعل
فتيالً جديدا ً زاد من توتر العالقات اإليرانية السعودية بشكل ملحوظ ولتصبح
حديث الساعة في مراكز القرار اإليراني والسعودي ،حيث خرج المرشد األعلى
اإليراني السيد علي خامنئي بتصريحات ينتقد فيها السلطات السعودية.
ومع توتر العالقة بين إي��ران والسعودية التي بلغت ذروتها في اآلونة
األخيرة ،وبات ذلك واضحا ً من خالل تصريحات الدبلوماسية اإليرانية تجاه
السعودية التي باتت تظهر بمظهر الدولة اإلقليمية العاجزة ،بسبب تورطها في
ملفات المنطقة وتلقت ضربة استراتيجية كبيرة عندما تم التفاهم األميركي مع
إيران على النووي اإليراني ،فحاولت التوجه باتجاه روسيا لتعميق العالقة
معها في شتى المجاالت ،ولكن نقطة الخالف الرئيسية بين المملكة وروسيا
كانت بشأن الدور اإليراني في المنطقة وما لهذا الدور من تأثير في إيجاد حلول
لألزمات التي تمر بها منطقة الشرق األوسط.
يبقى السؤال هل تستطيع روسيا التي تمكنت من استعادة نفوذها وهيبتها
في هذه المنطقة الحساسة والمهمة من العالم ،خصوصا ً أنها تعد األقرب
جغرافيا ً إلى دول الشرق األوس��ط ويهمها ع��ودة األم��ن واالستقرار إلى هذه
المنطقة ،هل ستتمكن من تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية حول
ملفات المنطقة كالملف السوري والملف اليمني؟

ال�سعودية وبريطانيا ( ...تتمة �ص)9

وأض��اف أنهما بحثا اجتماع فيينا ،موضحا ً
أنه في اليوم األول سيقتصر االجتماع فقط على
السعودية وروسيا والواليات المتحدة وتركيا
لتنسيق المواقف ،ويليه اجتماع غ��دا ً الجمعة
تشارك فيه دول أخرى من المنطقة.
وفي إجابته على أسئلة الصحافيين أكد الجبير،
أن موقف السعودية تجاه األزم��ة السورية لن
يتغير ،ورحيل األسد إن لم يكن بطريقة سياسية
فإنه سيكون بعسكرية ،وقال إن االجتماع المقبل
المقرر يومي الخميس والجمعة سنختبر فيه كذلك
مدى جدية إيران في التوصل إلى حل سياسي.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن كل الدول
متفقة على رحيل األسد وعلى عدم إشراكه في
مستقبل سورية .والحوار هو كيف سيغادر وإلى
أين سيتوجه ،مشيرا ً إلى أن فقط روسيا وإيران
لديهما طرح مغاير لهذا الطرح.
أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
فقد أعلن أمس أن بالده وحلفاءها من الغربيين
والعرب يريدون بحث جدول زمني محدد لرحيل
الرئيس السوري بشار األسد من السلطة خالل
المحادثات المقبلة في فيينا.
وق��ال ف��ي ب��ي��ان« :ت��ش��اورن��ا أم��س ف��ي عشاء
عمل ،مع ممثلي السعودية واألردن وتركيا وقطر
واإلم��ارات العربية المتحدة والواليات المتحدة
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ،حول سبل التوصل
الى مرحلة سياسية انتقالية تضمن رحيل بشار
االسد وفقا ً لجدول زمني محدد».
وأشار إلى التركيز خالل االجتماع على الحاجة
إل��ى مواصلة القتال ض��د تنظيم «داع���ش» في
سورية ،ودعم المعارضة السورية التي وصفها
بـ»المعتدلة» ودورها في المفاوضات المستقبلية.
وفي شأن متصل ،أكد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إن��ه ال توجد دول��ة في العالم ق��ادرة على
مواجهة الجريمة المنظمة واإلرهاب لوحدها ،وقال
خالل استقباله رؤس��اء استخبارات بلدان رابطة
الدول المستقلة ،إن اإلرهابيين يستغلون الشرق

األوسط كقاعدة لتدريب مقاتلين جدد ،قبيل إرسالهم
إلى مناطق أخرى لزعزعة االستقرار هناك.
و أك���د ال��رئ��ي��س ال���روس���ي أن «األوض�����اع
الجيوسياسية اآلنية في العالم تملي علينا
ضرورة البحث عن سبل فعالة جديدة للرد على
التحديات والمخاطر المعاصرة» ،مشيرا ً إلى أن
تكثيف اإلرهابيين ألنشطتهم ،واندماج التنظيمات
المتطرفة مع الجريمة المنظمة العابرة للقارات
بات اليوم ظاهرة خطيرة للغاية.
وأعلن ألكسندر بورتنيكوف مدير هيئة األمن
الفدرالية أن موسكو استجابت لطلب دمشق
الخاص بتقديم المساعدة العسكرية بهدف
«منع ع��ودة المسلحين إل��ى أوط��ان��ه��م» ،وقال
إن «مسلحين عائدين من النقاط الساخنة في
الشرق األوسط ومنطقة أفغانستان وباكستان
يهددون أمن بلدان رابطة الدول المستقلة».
وت��اب��ع أن انضمام ج��زء م��ن المسلحين في
أفغانستانإلىتنظيم«داعش» سيزيدخطرتدخلهم
إلى آسيا الوسطى ،مشيرا ً إلى تصعيد التوتر في
المناطق الشمالية ألفغانستان حيث حشدت حركة
طالبان عددا ً كبيرا ً من عناصرها هناك.
وأكد مدير هيئة األمن الفدرالية هيئة أن 40
في المئة من عناصر تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
مرتزقة أجانب منحدرين من أكثر من  100بلد،
موضحا ً أن «حوالى  10عصابات تتكون من
مواطني روسيا وأوكرانيا وجورجيا ودول آسيا
الوسطى .وم��ع ذل��ك يتسع باستمرار النطاق
الجغرافي للدول المصدرة للمسلحين».
الى ذلك ،شددت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة
مجلس االتحاد «الغرفة العليا للبرلمان الروسي»
على عدم ج��واز مشاركة القوات األميركية في
العملية العسكرية البرية في سورية في غياب
الطلب السوري.
وأضافت ماتفيينكو إلى أن الواليات المتحدة
ستنتهك القانون ال��دول��ي لو أقدمت على هذه
الخطوة من دون موافقة األمم المتحدة والحكومة

السورية ،و جددت في الوقت نفسه ،دعوة بالدها
إل��ى ال��والي��ات المتحدة لالنضمام إل��ى العملية
الجوية الروسية في سورية بقولها« :إننا ال نزال
نرى لنا مصلحة في انضمام الواليات المتحدة
إل��ى عمليتنا في سورية حتى نحارب تنظيم
«الدولة اإلسالمية» بصورة مشتركة».
جاء ذلك في وقت صرح رئيس «مبادرة حركة
الدبلوماسية الشعبية السورية» بسام البني،
بأن حركته تقوم باتصاالت مكثفة مع كل من
«الجيش الحر» والخارجية الروسية ،لتنسيق
قنوات التواصل بينهما ،والتي ك��ان نتيجتها
زيارة ممثلين عن «الحر» إلى موسكو ،أخيراً.
وقال البني« :هناك ممثلون عن الـ«جيش الحر»
ي��زورون روسيا للبحث والمشاورات في سبيل
بناء جسور الثقة مع روسيا ،ونحن في مبادرة
حركة الدبلوماسية الشعبية السورية نتواصل
مع ممثلين عن الجيش الحر ،ومع قادة ميدانيين
في مناطق سورية عدة خاضعة لسيطرة «الحر»،
كإدلب وحمص وريف حماة والريف الدمشقي».
وأضاف البني« :عملية التواصل بين الطرفين
ترمي إلى كسر الجليد» ،مشيرا ً في الوقت ذاته
إلى أن طبيعة هذا التنسيق غير المباشر ،تبقى
ضمن إطار السرية ،نظرا ً إلى «حساسية الموقف
وبناء على رغبة الحر».
على صعيد آخر ،أفاد أمين سر الحركة محمود
األفندي ،بأن هناك تعاونا ً روسيا ً ملحوظاً ،كما
أشار إلى تعاون من قبل بعض القادة في «الجيش
الحر» في هذا المجال ،مسلطا ً الضوء على طلب
أساسي طرحه قادة «الحر» ،الذين زاروا موسكو،
«بوقف قصف المناطق التي يسيطرون عليها».
وأوضح األفندي وجود تعاون ملحوظ وجاد من
قبل الخارجية الروسية ،وكثير من القادة العقالء
في «الجيش الحر» ،وطرحت أفكارا ً تتعلق «بوقف
قصف المناطق التي يسيطر عليها الحر ،كخطوة
أولية للتفرغ لمحاربة «داع��ش» ،ما سيؤدي إلى
تتطور نوعي في الحرب ضد اإلرهاب».

كي مون يدين ( ...تتمة �ص)9

في ر�سالة �إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإ�سالمي

من الناحية اإلنسانية ،حذ ّرت منظمة األمم المتحدة
للطفولة اليونسيف من «أن يموت المزيد من األطفال في
اليمن بسبب نقص األدوية والرعاية الصحية أكثر من
أولئك الذين يقتلون بالرصاص وبالقصف».
وأش��ارت اليونسيف إلى أن نحو عشرة ماليين طفل
يمني بحاجة إلى معونات إنسانية عاجلة وناشدت
كل األط��راف المعنية احترام القانون اإلنساني الدولي
ووضع ح ّد لهذه المأساة.
وفي السياق ،دان األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون استهداف غارة سعودية لمستشفى تابع لمنظمة
أطباء بال حدود في صعدة شمال اليمن.
ودع��ا ب��ان كي م��ون لفتح تحقيق في الموضوع،
مطالبا ً جميع األطراف بوقف العمليات العسكرية بشكل
فوري.
وكانت غ��ارة سعودية استهدفت مستشفى مديرية
حيدان بمحافظة صعدة الذي تديره منظمة أطباء بال
حدود ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.
وق��د أصيب في ال��غ��ارة ع��دد من األط��ب��اء والمرضى
الموجودين في المستشفى الوحيد في المديرية والذي
كان يستقبل مرضى وضحايا العدوان.
وكانت «أطباء بال حدود» أعلنت عبر حسابها على
تويتر أن مستشفى تابعا ً لها في صعدة «أصيب بغارات
جوية ع��دي��دة» في وق��ت ك��ان «موظفون وممرضون
موجودين داخله» .وأضافت أن العاملين بالكاد تمكنوا
من الخروج من المستشفى قبل سقوط ص��اروخ آخر
على قسم التوليد ،ونشرت ص��ورا ً للدمار الذي خلفه
القصف.

وأك��د« :أن زجّ تحالف ال��ع��دوان بقيادة السعودية
بمثل ه��ذه العناصر اإلرهابية واإلجرامية يأتي وفق
رؤية عصابات المافيا ،بقصد ارتكاب أكبر قدر ممكن من
االنتهاكات والجرائم بحق المواطنين واألحرار الرافضين
للعدوان واالحتالل والهيمنة السعودية على المحافظات
اليمنية الجنوبية».
وقال لقمان إن «الجيش واللجان الشعبية ومن وراءهم
الشعب اليمني في جاهزية تامة للتصدي لهذه العناصر
بما يمتلكونه من قوة إيمان بالله وعزيمة ال تلين وثقة
عالية بالنفس وبقضية عادلة يقاتلون من أجلها وبقدرات
قتالية اكتسبوها في الميدان وبالتدريبات النوعية
على مختلف أنواع األسلحة ،وإنهم لقادرون على إلحاق
الهزائم النكراء بتلك العصابات ومن جلبهم من تحالف
الشر والعدوان وتبديد أحالم من دفعوا بهم إلى أرض
اليمن بغية تثبيت قواعدهم وتعزيز مطامعهم في احتالل
األرض اليمنية».
وكان متحدث عسكري باسم الجيش العربي السوري
قال أول من أمس إنه «بتاريخ  2015-10-16ووفقا ً لتقارير
استخباراتية وصلت إلى مطار عدن اليمني  4طائرات
اثنتان تابعتان للخطوط الجوية التركية وواحدة للطيران
القطري والرابعة للطيران اإلماراتي تحمل على متنها أكثر
من  500مقاتل من تنظيم «داعش» اإلرهابي كانوا انسحبوا
من سورية إثر الضربات الجوية الروسية».
إلى ذلك ،استشهد سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء
وجرح ثمانية آخرون بغارات للتحالف السعودي على
منطقتي النضير واآلزد بمديرية رازح في صعدة شمال
اليمن.

ليبيا :مقتل ( ...تتمة �ص)9
للسلطات في طرابلس وموالية للحكومة المعترف بها
دوليا ً والتي تعمل من شرق ليبيا.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011
على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام
البالد قبل عام بين سلطتين ،الحكومة والبرلمان المعترف
فيهما دوليا ً في الشرق ،والحكومة والبرلمان غير المعترف
بهما في طرابلس.
وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في
مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ تموز .2014

وأكد الشركسي أنه كان على متن الطائرة باإلضافة إلى
أبو دية والطاقم المؤلف من ثالثة أشخاص« :مجموعة من
المدنيين ،بينهم موظفان مصرفيان كانا ينقالن أمواال ً الى
موظفين حكوميين» ،مشددا ً على أن «الطائرة غير مسلحة،
وهذا عمل إجرامي ،ونحن كرئاسة أركان تابعة للمؤتمر
الوطني العام (البرلمان غير المعترف به دول��ي�ا ً في
طرابلس) سنرد في الوقت والمكان المناسبين وبقوة».
وأشار الى أن من يقف وراء الحادث «مجموعات مسلحة
موالية لجيش القبائل» ،وهو مجموعة مسلحة مناهضة

�أ�ساتذة جامعات ي�ستنكرون
ت�أييد حكم �إعدام النمر
ط���ال���ب ج���م���ع م����ن أس���ات���ذة
الجامعات اإليرانيين والناشطين
ف����ي م���ج���ال ح���ق���وق اإلن���س���ان
والمنظمات المدنية في رسالة الى
منظمة التعاون اإلسالمي بأن تنوء
المنظمة بواجباتها في خصوص
القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان
وحقوق المواطنة وحقوق األقليات
الدينية ،وأن تتصل بالمسؤولين
ف��ي المملكة السعودية م��ن أجل
إعادة النظر في حكم إعدام الشيخ
نمر باقر النمر.
وع��ب��ر األس��ات��ذة وال��ن��اش��ط��ون
في رسالتهم الى منظمة التعاون
اإلسالمي عن أسفهم حيال األنباء
ال���واردة بشأن تأييد حكم إع��دام
الشيخ نمر ب��اق��ر النمر الناشط
السلمي في مجال حقوق اإلنسان
واألقليات الدينية في السعودية.
واعتبروا أن إع��دام األشخاص
بسبب اإلف��ص��اح عن عقيدتهم أو
المشاركة في المسيرات السلمية
يتعارض مع الكرامة اإلنسانية
وال��ح��ق��وق ال��ذات��ي��ة والطبيعية
لإلنسان فضالً عن مبادئ الشريعة
اإلسالمية المنصوص عليها في
وث��ي��ق��ة ال��ق��اه��رة ووث��ي��ق��ة حقوق
اإلنسان اإلسالمية من قبل منظمة
التعاون اإلسالمي .
كما اعتبر األساتذة والناشطون
اإليرانيون إعدام الشيخ النمر بأنه
يتعارض أيضا ً مع وثيقة حقوق

اإلنسان العالمية ونص الوثيقتين
السياسية والمدنية-االقتصادية
التي تحظى بتأييد جميع ال��دول
األع���ض���اء ف��ي منظمة ال��ت��ع��اون
اإلسالمي .
وف��ي ال��خ��ت��ام ،دع��ا الناشطون
واألس����ات����ذة األم���ي���ن ال���ع���ام ال��ى
تحمل منظمة التعاون اإلسالمي

لواجباتها في خصوص القضايا
المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق
المواطنة وحقوق األقليات الدينية
في الدول األعضاء.
وشملت قائمة األسماء الموقعة
على الرسالة أسماء  108من أبرز
الجامعيين وأساتذة الجامعات في
إيران.

ناديا شحادة

تدمير من�صات ( ...تتمة �ص)9
وفي سياق متصلُ « ،قتل عدد من مسلحي «داعش» إثر تدمير سيارة بصاروخ
كورنيت في منطقة حصيبة شرق الرمادي إضافة إلى تدمير وكرين في جزيرة
الخالدية باألنبار ».كذلك أعلن نائب قائد الحشد الشعبي في األنبار اللواء طارق
العسل «بدء تشكيل قوة مؤلفة من  1000مقاتل من عشائر الرمادي سوف تشارك
في تحرير المدينة وتحصينها بعد التحرير».
ومن جهة أخ��رىُ ،قتل  25جنديا ً عراقيا ً على األق��ل ،وأصيب  34آخ��رون إثر
تفجيرين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في محافظة األنبار ،مستهدفا ً قاعدتين
عسكريتين للجيش العراقي أحداهما في بلدة البوعزيز بالمحافظة.
أما في صالح الدين فقد وزع مجهولون منشورات داخل قضاء الشرقاط شمال
المحافظة تكشف عن أسماء  10نساء متعاونات مع تنظيم داعش ،بعضهن يعملن
ضمن ما يعرف بالحسبة .و ُقتل قيادي بارز في تنظيم داعش «أحمد جاسم» إثر
غارة جوية لسالح الجو العراقي في منطقة الفتحة شمال تكريت ،كما لقي عدد
من مسلحي التنظيم نفس المصير إثر استهداف الشرطة االتحادية تجمعا ً لهم في
منطقة المضيق التابعة لبيجي شمال صالح الدين.
توجه المئات من الشباب اإليزيديين إلى جبل سنجار لمساندة
وفي نينوىّ ،
عملية استعادة القضاء .وقتل  3مسلحين من تنظيم داعش إثر اقتحام مسلحين
مجهولين منزال ً للتنظيم في ناحية القيارة جنوب الموصل.
وفي السياق ،دمرت قوات الحشد الشعبي العراقي منصات صواريخ تابعة
لتنظيم «داعش» اإلرهابي وقضت على أحد متزعميه غرب صحراء سامراء.
وقال إعالم الحشد الشعبي في بيان نقله موقع شبكة اإلعالم العراقي أن «قوات
سرايا السالم تمكنت من تدمير تلك المنصات التي كان يستخدمها التنظيم اإلرهابي
لقصف األضرحة الدينية المقدسة».
من جهة ثانية ،قضت ق��وات الحشد الشعبي على أحد أب��رز متزعمي تنظيم
«داعش» اإلرهابي غرب جزيرة سامراء العراقية.
وقال مديرية اإلعالم الحربي في بيان إن «أفراد الحشد الشعبي تمكنوا من قتل
اإلرهابي المتزعم في داعش المدعو أبو طلحة القطري بقصف صاروخي استهدف
أحد أوكارهم غرب جزيرة سامراء وأن االستهداف جاء وفقا ً لمعلومات استخباراتية
دقيقة» .إلى ذلك ،أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية في بغداد حكما ً
باإلعدام شنقا ً حتى الموت بحق ثالثة مدانين باإلرهاب.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية االتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار
في بيان نشرته شبكة اإلعالم العراقي إن «الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية
المركزية نظرت في دعوى ثالثة مدانين باإلرهاب وهم عراقي وأردني وسعودي
وأن التحقيقات أثبتت أن هذه المجموعة تنتمي لتنظيم داعش اإلرهابي.
وأوضح بيرقدار أن األدلة المتوفرة كانت كافية إلدانتهم وفق المادة الرابعة من
قانون مكافحة اإلرهاب الفتا ً إلى أن المحكمة أصدرت عليهم حكما ً باإلعدام شنقا ً
حتى الموت.
من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خالل لقائه
اليوم في بغداد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اإليراني محمود وعضي
ضرورة التعاون والتنسيق لتأمين المنطقة وحل جميع مشاكلها بما يحفظ سيادة
كل البلدان واستقرار وازدهار شعوبها.
وقال مكتب الجبوري في بيان أورده موقع «السومرية نيوز» العراقي« :إن الطرفين
بحثا العالقات الثنائية بين البلدين وتطورات األوضاع األمنية والسياسية في العراق
والمنطقة وأهمية توحيد الجهود بين جميع األطراف اإلقليمية لمواجهة خطر تنظيم
داعش اإلرهابي والعمل على إنهاء وجوده بما يضمن استتباب األمن اإلقليمي».
وأشار وعضي إلى أن بالده تسعى إلى إقامة أفضل العالقات مع العراق مبينا ً أن
البرلمانين العراقي واإليراني كان لهما دور فاعل في تعزيز هذه العالقات.
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1 .1مديرية في جنوب السودان
2 .2فيلسوف رياضي يوناني إشتهر بإكتشافه الهندسة،
منحتم الهدية
3 .3حرف نصب ،عاصمة أوروبية ،رقد
4 .4أسفا ،شجر مع ّمر
5 .5أضجر ،سيارة (باألجنبية)
6 .6بحر ،حبنا ،قريب
7 .7فيلسوف إجتماعي ألماني راحل له «رأس المال» ،حرف
ابجدي مخفف
8 .8دعم ،نخاف من ،هدم البناء
9 .9يهدما ،مصارع
1010شاي (باألجنبية) ،العاصفة البحرية ،أمر عظيم
1111يقفالن الباب ،وافقنا الرأي
1212عائلة ،السيف

1 .1مدينة أميركية
2 .2خاصم بشدة ،مدينة أسبانية
3 .3للتعريف ،إسم موصول ،أعاد األمر أكثر من مرة ،جميع
4 .4مرفأ في قبرص ،إبن الفرس
5 .5يقفل ،تع ّودنا على ،متشابهان
6 .6ص ّورناه ،أحصل على (مجزومة)
7 .7نهر في ألمانيا ،فاقدات األزواج
8 .8نتوعدك ،قيّدناه
9 .9من األطراف ،أحد آلهة روما األقدمين ،لجأن إلى (هن)
1010مدينة إسبانية ،هدم وسوى باألرض ،متشابهان
1111تصوت من األلم ،يصلحان البناء
1212أوطان ،حفر في األرض يستخرج منها ماء وما شابه،
منزل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،128453976 ،467291538
،936517842 ،593876214
،752948163 ،814632759
،649125387 ،275384691
381769425

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان سلفادور  ) 2وجدان،
راهنتم  ) 3را ،رد ريفر ،با ) 4
ارمينيا ،اس��أل  ) 5ليأم ،حددنا
 ) 6غارات ،نا ،كبي  ) 7االردن

 ) 8لبيتما ،يناجي  ) 9ادنس،
سراي ،بن  ) 10نا ،انام ،نار 11
) خرما ،االم��ان  ) 12اسد ،لينا،
رنم.
عموديا:
 ) 1سور الغزالن  ) 2اجاريا،

بداخس  ) 3ند ،ماردين ،رد ) 4
ساريما ،تسأم  ) 5لندن ،تام ،نال
 ) 6ريح ،السا  ) 7اريادنا ،رمان
 ) 8داف ،داري��ا ،ال  ) 9وه��ران،
دنينا  ) 10رن ،ساكنا ،امر ) 11
تبا ،جبران  ) 12ام القيوين ،نم.

 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
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The Intern
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب� �ط ��ول ��ة أن
ه� ��اث� ��اواي م ��ن اخ� � ��راج نانسي
مايرز .مدة العرض  121دقيقة.
(فوكس ،سينما سيتي،ABC ،
سينمال).
The Last Witch Hunter
فيلم تشويق بطولة فين ديزل
م��ن اخ � ��راج ب��ري��ك اي �س �ن��ر .مدة
ال �ع��رض  106دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
Ma ma
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة سيلفيا
اباسكل من اخراج جوليو ميديم.
مدة العرض  111دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،
The Little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب� �ط ��ول ��ة
ري�ت�ش�ي��ل م��اك��ادام��ز م��ن اخ ��راج
م� ��ارك اس� �ب ��ورن .م ��دة العرض
 108دق �ي �ق��ة ،ABC( .اب� ��راج،
سيتي كومبلكس ،ديونز ،سينما
سيتي).
Crimson Peak
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة تشارلي
ه���ون���ام م���ن اخ� � ��راج غوليرمو
دي ��ل ت� ��ورو .م ��دة ال �ع��رض 119
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سيتي
ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Infinitely Polar Bear
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب��ط��ول��ة زو
سالدانا من اخخراج مايا فوربس.
م��دة العرض  90دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،سينمال).

