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تتمات  /ت�سلية
«البنتاغون» ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

د ّمر خاللها  140هدفا ً للعصابات اإلرهابية ،والعملية ما زالت مستمرة (ومن
المخطط تنفيذ  45طلعة أخرى الثالثاء).
وفي وقت سابق ،أمر الرئيس الروسي بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة،
بتكثيف الغارات على مواقع اإلرهابيين في سورية ،لكي يدرك المجرمون
أن «االنتقام ال مفر منه» ،في إشارة إلى تورط اإلرهابيين في تفجير الطائرة
الروسية في سيناء.
كما أعلن شويغو بدء مشاركة قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى في
توجيه الضربات إلى مواقع «داعش» في سورية ،موضحا ً أن الحديث يدور
عن طائرات « تو »160 -و«تو 95 -إم إس» و«تو 22 -إم »3تابعة للطيران
الروسي بعيد المدى.
وأوضح أن  12قاذفة روسية استراتيجية من طراز «تو 22 -إم  »3شاركت
فجر أمس في توجيه الضربات إلى معاقل «داعش» في الرقة .ومن ثمة قامت
طائرات «تو »160 -و«ت��و 95 -إم إس» بإطالق  34صاروخا ً مجنحا ً على
مواقع اإلرهابيين في ريفي حلب وإدلب.
بدوره ،قال قائد الطيران الروسي بعيد المدى أناتولي جيخاريف إن طائرات
«تو »-160و«تو -95إم إس» في سياق مشاركتها في العمليات بسورية بقيت
في الجو لمدة تجاوزت  8ساعات ،فيما قطعت طائرات «تو -22إم »3مسافة
تجاوزت  4500كيلومتر.
وكشف رئيس هيئة األركان الروسية فاليري غيراسيموف أنه سيتم تعزيز
القوات الجوفضائية المرابطة في سورية بــ 37طائرة أخ��رى ،بما في ذلك
قاذفات القنابل ،بينها  8طائرات «سوخوي  »34و« 4سوخوي .»27
وكشف أن الضربات التي نفذتها الطائرات الروسية بواسطة  34صاروخا ً
مجنحاً ،أسفرت عن تدمير  14موقعا ً مهما ً لإلرهابيين ،بما فيها مراكز قيادة
معنية بتنسيق عمليات عصابات «داعش» في ريفي إدلب وحلب ،ومخازن
كبيرة للذخيرة في شمال غربي سورية.
وأكد أن الجيش الروسي أبلغ مسبقا ً سالح الجو األميركي وجيوش الدول
األخرى المشاركة في التحالف الدولي بتوجيه الضربات الصاروخية الروسية
المكثفة على مواقع «داعش».
كما كشف غيراسيموف أن سالح الجو الروسي قام منذ بدء العملية العسكرية
في سورية يوم  30أيلول الماضي بـ  2289طلعة قتالية ،ودمر  4111موقعا ً
لإلرهابيين ،بما في ذلك  562مركز قيادة و 64قاعدة تدريب لإلرهابيين و54
ورشة إلنتاج األسلحة والذخيرة.
وتابع أن الغطاء الجوي الروسي سمح للجيش السوري ببدء التقدم على
كامل خط الجبهة في محافظات حلب والالذقية وإدل��ب وحمص ودمشق،
وتحرير  80بلدة من أيدي اإلرهابيين ،واستعادة السيطرة على أراض تتجاوز
مساحتها  500كيلومتر مربع ،مشيرا ً الى توسيع المنطقة اآلمنة حول قاعدة
حميميم الجوية في الالذقية.

وكشف رئيس هيئة األرك��ان العامة الروسية فاليري غيراسيموف خالل
االجتماع أن القوات المسلحة الروسية تعتمد على بيانات تقدمها  10أقمار
استطالع روسية اصطناعية ،وهي أقمار عسكرية ومدنية ،كاشفا ً عن تعديل
مدار بعض األقمار من أجل التقاط صور لألراضي السورية بشكل دوري.
وتابع رئيس هيئة األركان أنه من المخطط مواصلة تعزيز مجموعة األقمار
االصطناعية المعنية بالعمليات االستطالعية في سورية عن طريق إطالق أقمار
جديدة واالعتماد على أجهزة فضائية احتياطية.
وفي شأن متصل ،أعلن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة
الروسية التي تعمل على الديزل والكهرباء «روستوف -نا -دونو» ،ضربت
مواقع «داعش» في الرقة بالصواريخ المجنحة «كاليبر».
وق��ال المصدر« :األن يتم تحليل تأثير الضربات باستخدام طائرات
االستطالع الجوية الفضائية ،وقد قمنا بتوجيه الضربات بعد أن طالب
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بتعزيز الضربات الجوية ضد اإلرهابيين،
وج��اءت هذه األوام��ر بعد اكتشافنا أن اإلرهابيين هم من فجروا الطائرة
الروسية في مصر».
الى ذلك ،دعت وزارة الخارجية الروسية أمس مجلس األمن ،من دون تأخير،
إلى اتخاذ قرار لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة اإلرهاب.
وقالت الوزارة في بيانها« :نرحب بإدراك جميع شركائنا المتزايد لضرورة
توحيد جهود المجتمع الدولي إلخماد التهديدات اإلرهابية الدولية ،هذا بكل حق
هو مركز جميع المسائل التي تتطلب انتباها ً أولوياً ،واألهم إجراءات من دون أي
شروط أولية وروابط».
وأض��اف البيان« :ندعو مجلس األمن الدولي إلى التوافق على المشروع
الروسي المقدم في  30أيلول حول تشكيل جبهة واسعة لمحاربة اإلرهاب على
أساس معايير ومبادئ القانون الدولي وبنود ميثاق األمم المتحدة».
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «بناء على توجيهات الرئيس الروسي
فالديمير بوتين نخطر بهذا جميع الشركاء الدوليين ببدء األجهزة المختصة
الروسية البحث عن المجرمين» ،مؤكدة أن عمل هذه األجهزة سيستمر حتى
الكشف عن جميع المتورطين أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة.
وأض���اف البيان« :ول��ه��ذا نحن نتوجه إل��ى جميع ال���دول والمؤسسات
واألشخاص ،وجميع األصدقاء والشركاء بطلب المساعدة في هذه المهمة لينال
المجرمون جزاءهم» ،مشيرا ً إلى أن تحركات موسكو ضد اإلرهاب بعد تفجير
الطائرة  A321سيكون وفقا ً لحق الدول في الدفاع عن نفسها الموثق في المادة
 51من ميثاق األمم المتحدة.
وقال البيان« :من جانبنا ننظر إلى الهجوم البربري على مواطنينا أنه يأتي
في سياق سلسلة هجمات دموية نفذت في الفترة األخيرة في باريس وبيروت
والعراق وأنقرة ومصر» ،وأضاف أن روسيا في هذا الوضع ستتصرف بما
يتسق مع المادة  51من ميثاق األمم المتحدة.

هادي يعود ( ...تتمة �ص)9
وأوضحت مصادر محلية بحسب «يمني برس»،
أن العشرات من مرتزقة العدوان السعودي لقوا
مصرعهم ،فيما ج��رح آخ��رون في ضربة خاطئة
كما يزعم دائما ً نفذها طيران العدوان على تجمع
لمرتزقته في منطقة حبيل سلمان بتعز .وأضافت
المصادر ،أن مجاميع المرتزقة المغدورين هم من
اتباع العميل حمود المخالفي.
وقد جاءت هذه الضربة لمرتزقة العدوان بعد
يوم أسود تجرعوا فيه الكثير من الهزائم في مختلف
الجبهات في تعز على يد ق��وات الجيش اليمني

واللجان الثورية.
فيما اع ُتبر مراقبون تلك الهزائم لمرتزقة العدوان
والتي ختمتها بالغارة الخاطئة وفق زعمهم ،على
تجمعهم في حبيل سلمان بتعز ،بأنها تعد بمثابة
حفاوة استقبال لهادي ال��ذي تحدثت أنباء عن
عودته فجر أمس الى عدن.
وفي السياق ،أكد مصدر عسكري مصرع وجرح
ع��دد من الميليشيات المؤيدة للعدوان وتدمير
مدرعتين لهم خالل محاولة فاشلة للتقدم باتجاه
الوازعية بمحافظة تعز .وأف��اد عن تدمير مدرعة

ثالثة تابعة للميليشيات المؤيدة للعدوان في
منطقة نجد قسيم في تعز.
كما تمكنت القوات اليمنية بالتعاون مع اللجان
الشعبية م��ن تدمير دب��اب��ة «اب��رام��ز» سعودية
والقضاء على أفراد طاقمها بعد استهدافها بصاروخ
موجه في موقع المخروق بنجران.
وقتل وأصيب العشرات من الميليشيات المؤيدة
للعدوان السعودي في قصف يمني لمواقعهم
بمنطقة السعراء شرق معسكر اللبنات بمحافظة
الجوف.

ّ
وقعه مفكرون ( ...تتمة �ص)9
د .مني همام ـ المديرة السابقة
لبرنامج التمية بهيئة األمم المتحدة
Dr.Mona
Hammam
Former Director of the
UNDP Regional Centre in
Cairo and Deputy Regional
Director of the Arab States
.Bureau
أ.د .داوود خ��ي��ر ال��ل��ه أس��ت��اذ
ج��ام��ع��ي واشنطونDr. Doud
Kheirallah
Professor
George Town University
.Washington DC
أ.د .أش���رف ال��ب��ي��وم��ي ،رئيس
فريق المالحظين ببرنامج الغذاء
العالمي بالعراق سابقاً ،وأستاذ
جامعي.
أ.د .عمر السباخي ،أستاذ بجامعة
االسكندرية.
العميد د.أمين حطيط.
أ.سعيد ذو الفقار.
م.علي حتر.
د.مسعد عربيد.
د.ريم األطرش.
د .هدى فاخوري.
أ .سعود قبيالت,

د.ع��ص��ام السعدي ،عميد معهد
المشرق للدراسات الجيوسياسية
األردن.
أ.د .سيف دعنا ،رئيس دائرة علم
االجتماع جامعة ميسكونسن ـ بارك
سايد
أ .أحمد جرادات ،كاتب/األردن.
أ.د.هشام غصيب أستاذ جامعي.
د .فيصل جلول.
د .ل��وس��ي��ن دي�������ران ،ب��اح��ث��ة
متخصصة ف��ي األنثروبولوجيا/
األردن Dr. Lucine Taminian
د .محمد قبيسي ،أستاذ جامعي
.George Washington Univ
أ .م��ح��م��د ال��ع��ب��د ال��ل��ه ،ك��ات��ب ـ
فلسطين/سورية
د .سهير مرسي ،أستاذ جامعي.
أ .محمد حسام رضا.
أ.عبد العظيم المغربي.
د .رفعت سيد أحمد ،مركز يافا
للدراسات.
د .هاله األسعد.
أ.عرب لطفي.
د .عادل سمارة.
عصام سالمة كاتب وصحافي
مصري.

أ.عايد عودة.
د .رمزي عازر.
أ.عاطف الكيالني.
أ.د.ش��ادي��ة الشيشيني ،أستاذة
جامعية.
أ.مازن حنا.
أ.محمد ابو عريضة.
أ.غيفارا حنا.
أ.زياد حجازين.
د .محمود الحار.
أ.رند شوقي.
أ.ميسرة ملص.
أ.معاوية الشواورة.
د .رائد سالمة.
أ.حيدر خيطان.
Adnan Tunn
أ .حمود أمين.
أ.اشرف السنجالوي.
أ .نضال الكلباني.
أ .جمعة السرحان.
أ .جهاد مخلوف.
أ .غازي ابراهيم.
أ .رنا أحمد سعدالدين.
أ .خلدون البرغوثي.
أ .عبد المهدي علي التميمي.
أ .ابراهيم صالح حسنين.

أ .عماد شلبك.
أُ .م ْنجد صوف.
أ.ناجي الزعبي.
أ.د .سعيد صالح الدين النشائي.
أ.عاهد دياب.
أ .رياض عمار.
أ .أروي كردي.
أ.خزامى الرشيد ،باحثة في مجال
حقوق اإلنسان/األردن.
األستاذ عصام الت ّل.
د .فاهد حتر.
أ .صائب سويد.
أ .وسام عبدالله.
أ.حمد حجاوي.
أ .رباب إبراهيم عبد الهادي.
أ .خالد النجار ،كاتب وشاعر/
تونس.
أ.الطاهر المعز.
د.سوسن مروة.
أ .إحسان كامل «أبو عرب».
أ .ع��م��ر ال��ش��ال م��ح��ام��ي مصري
بالنقض.
أ .د .أحمد حسين األهواني.
م .مرفت محمود السعدني ،نقابة
المهندسين /القاهرة.
أ .عاصم حنفي ،صحافي مصري

بانوراما ...فوبيا ( ...تتمة �ص)9

بوتين يك�شف ( ...تتمة �ص)9

فقط ،وهذه الحالة موجودة في الغرب وغير موجودة في سورية التي ينتصر فيها
الجيش على معاقل اإلرهاب بالدماء والسالح والقدرة على المواجهة.
وسيصبح الرهان على اعتبار المرحلة في سورية والعراق مدخالً لتج ّذر اإلرهاب في
أوروبا والذي يهدد بخطر حقيقي ،ألن التقسيم العنصري بين السكان األصليين والمهاجرين
من أصول عربية وإسالمية وعرقية مختلفة هي إيديولوجية متع ّمقة في الفكر الغربي عموما ً
والمنبثق من الفكر الصهيوني المتطرف خصوصاً .فهذا الوضع اإليديولوجي الغربي يشبه
وضع فلسطين المحتلة لكن بشكل معكوس ،حيث المسلمون في أوروبا عُ رضة لالضطهاد
والقمع وهو ما حدث بعد أحداث «شارلي إيبدو» في كانون الثاني الماضي وهو ما تجدّد
بعد أحداث باريس األخيرة عبر االعتقاالت والمداهمات ألحياء المسلمين والمساجد من
قبل الجيش والشرطة الفرنسيين األحد الماضي وإعالن حالة الطوارئ من قبل الرئيس
الفرنسي «هوالند» بعد نشر  1500جندي في شوارع باريس .فاإلسالميون في فرنسا
سيفرحون في االنتقام وتحويل أحيائهم لحصون مغلقة وفي مقابلها ستنشأ ردة فعل
مقابلة ،كما حدث األحد الماضي بعد خروج مظاهرة عنصرية غرب فرنسا تطالب بطرد
تمح بياناتها بعد ،وأحداث حروب الشوارع في
عرب شمال أفريقيا ،فالذاكرة اإلنسانية لم ُ
لندن مع السود في 27تشرين الثاني من العام الماضي بعد مقتل شاب اسود في الواليات
المتحدة وانتشار التظاهرات في  120مدينة أميركية لم تذهب بعيداً ،وحروب باريس مع
األحياء التي تسكنها أغلبية إسالمية مغاربية بعد أحداث «شارلي إيبدو» و»مركز التسوق
اليهودي» في  18كانون الثاني الماضي مازالت حاضرة .وما يحدث اآلن مع مخيمات
اللجوء السورية في أوروبا التي تم جرف بعضها من أصله متكررة ،فهذه عقيدة غربية
متج ّذرة فعالً في عقل السياسة والمجتمع الغربي وهي مفارقة بحد ذاتها لما ص ّرح به سيد
المقاومة السبت الماضي بعد تفجي َري «برج البراجنة» اإلرهابيين ،عندما اعتبر أن التفجير
اإلرهابي هو إلحداث فتنة في لبنان بين أهل «برج البراجنة» ومخيم البرج الفلسطيني
القريب والحقا ً المخيمات الفلسطينية تحقيقا ً ألهداف العدو «اإلسرائيلي ـ الداعشي» ،وهو
ما أفشله الشعب اللبناني قائالً :نحن مستعدون لحماية الفلسطينيين بأعيننا ،فما يحدث
في سورية والعراق من نصر على اإلرهاب سيُرخي بستائره على الدول الغربية صاحبة
القرار باإلرهاب ،والتي كانت تستفيد منه في ما مضى ،فهل ستلحق «فوبيا اإلرهاب» مَن
كان شريكا ً في صناعته المسبقة؟!!

«داع���ش» والجماعات اإلرهابية األخ���رى ،وأصبح من الضروري
المطالبة بوقف تمويله .وبذلك تح ّولت قمة العشرين بتدخالت
الرئيس الروسي فالديمير بوتين من مناقشة ربط اإلرهاب والحرب
عليه بمستقبل الرئاسة السورية ومصير الرئيس األسد إلى نقاش بين
صناع القرار في العالم حول الربط بين اإلرهاب ومصادر تمويله؛ وذلك
بعد أن عرضت موسكو صورا ً ألقمار صناعية ألنابيب نفط وقوافل
«داعش» من سورية والعراق عبر تركيا .هذا ما أكده الرئيس بوتين
في أعقاب مشاركته ،أول أمس ،في قمة العشرين بأنطاليا التركية،
حيث قال إنه قدّم لنظائره معلومات عن قنوات تمويل اإلرهاب وعرض
عليهم صورا ً فضائية تظهر أبعاد اتجار داعش بالنفط ،مشيرا ً إلى أن
تمويل داعش يت ّم من  40دولة ،بينها دول من مجموعة العشرين.
فالرئيس بوتين بعد تفجيرات باريس األخيرة والتي تب ّناها تنظيم
«داع��ش» ،وجدها فرصة في قمة العشرين لقيامه بتحركات جادة
لقطع سبل تمويل «داعش» التي طالبت بها موسكو سابقا ً وقدّمت
مشروع قرار لمجلس األمن في  12شباط  2015وشاركت في إعداده
مجموعة من الدول ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لـ «داعش»
والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها ،وص ّوت مجلس األمن باإلجماع
على هذا القرار الذي يكرر سلسلة إجراءات اتخذها المجلس ،منذ أن
استولى التنظيم على مناطق واسعة في العراق وسورية ،ولكن رغم
قرارات مجلس األمن بوقف التمويل استمرت الدول الداعمة والممولة
لإلرهاب بالتجاهل.
فمع التمويل والدعم المستمر للتنظيمات اإلرهابية التي باتت ال
تستهدف سورية والعراق فقط ،وإنما في خارطتها استهداف دول العالم
يبقى السؤال هل بدأت معركة وقف تمويل اإلرهاب بقوة ،وبالذات بعد
أن غير تنظيم داعش استراتيجيته وانتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة
الهجوم على القارة العجوز التي تعيش حالة من الرعب غير مسبوقة
بعد األحداث التي شهدتها باريس الجمعة الماضي؟

فاديا مطر

ناديا شحادة

�أطراف ال�صراع ( ...تتمة �ص)9
وي���رك���ز ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى وج����ه ال��خ��ص��وص
على االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��ع��رض لها المدنيون
المستضعفون ،مثل األشخاص النازحين داخليا،
والمدافعين عن حقوق اإلن��س��ان ،والمهاجرين،
وطالبي اللجوء والالجئين.
وقال التقرير إن «العديد من المهاجرين وطالبي
اللجوء والالجئين يصبحون ضحايا للعنف
الوحشي واإلك���راه والمعاملة السيئة م��ن قبل
المهربين في طرق التهريب وما يطلق عليه (منازل
االتصال) حيث ينتظرون الرحيل الى أوروبا».
ويتهم التقرير األط��راف المتناحرة في جميع
أرج��اء ليبيا بعدم إي�لاء اعتبار كبير لتفادي أو
تقليص الخسائر في األرواح المدنية أو اإلصابات
في صفوف المدنيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات،

مؤكدا ً أن العنف أسفر عن حدوث مئات الوفيات
والنزوح الجماعي واألزمات اإلنسانية في عديد من
المناطق بليبيا.
وأشار إلى أن المجموعات المسلحة المتنافسة
قامت بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من
الممتلكات المدنية ،فيما يبدو أنه انتقام بسبب
الوالء الفعلي أو المزعوم ألصحاب هذه الممتلكات.
كما استمرت تلك المجموعات في اختطاف مدنيين
على أس���اس ال��رواب��ط العائلية أو األص���ول أو
انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة.
ودعا التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على
األرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف األفعال التي
تنتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وشدد على
ضرورة أن يعلن القادة عدم التسامح مع مثل هذه

األفعال.
وأكد أن المتورطين في االنتهاكات الجسيمة ضد
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
الدولي مسؤولون جنائياً ،بما في ذلك أمام المحكمة
الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن االنتهاكات وأعمال العنف
لن تتوقف إال بعد التوصل إلى تسوية سياسية
عاجلة وباالستناد إل��ى احترام حقوق اإلنسان
وسيادة القانون.
وبعد أربع سنوات من اإلطاحة بالزعيم الراحل
معمر القذافي تعاني ليبيا صراعا ً بين حكومتين
متنافستين إحداهما معترف بها دوليا في الشرق
وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس .وتدعم
فصائل ليبية مسلحة كثيرة هذه الحكومة أو تلك.

فتح :قرار ف�صل دحالن من الحركة نهائي ومح�سوم
أك��دت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس
أن ق��رار فصل محمد دح�لان من الحركة نهائي
ومحسوم.
يأتي هذا اإلعالن بعد نحو أسبوع من ما قالت
تقارير صحفية مصرية أن الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي يقود جهودا ً لرأب بالصدع
داخل حركة فتح واج��راء مصالحة بين رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي
المفصول دحالن.
وقالت اللجنة المركزية لـ»فتح» في بيان «تم
فصل دحالن من حركة فتح ،بشكل نهائي وبقرار

من األطر المخولة والمتمثلة في اللجنة المركزية
وال��م��ج��ل��س ال��ث��وري وح��س��ب ال��ن��ظ��ام بسبب
تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح ،ومست
ثوابت الحركة والمصالح العليا لشعبنا وإقدامه
على تنفيذ اغتياالت لمواطنين أبرياء وقد أحيلت
كل هذه التجاوزات على القضاء والمحاكم».
وأضافت اللجنة أن «ما يشاع بين فترة وأخرى
عما يسمى بمصالحات ي��رد فيها اس��م محمد
دحالن طرفا ،ليست أكثر من مجرد أوهام الهدف
منها هو البلبلة واإلثارة ،وإشغال الحركة والرأي
العام في قضايا هامشية حسمت وانتهت ،وكذلك

لحرف البوصلة الوطنية عن غايتها وهدفها في
هذه المرحلة الوطنية الحرجة».
ولفتت اللجنة المركزية لفتح في بيانها إلى
أن «محاوالت تزوير القضية باعتبارها خالفا ً
شخصيا ً هي محاولة ساذجة وبائسة ومشبوهة،
غايتها التشويش واإليحاء بأن المذكور (دحالن)
يمكن أن يكون له دور مستقبلي في حركة فتح
والحياة السياسية الفلسطينية» .وأضاف البيان
أن «توظيف المال السياسي المحرم ،للعبث في
الساحة الفلسطينية وشأنها الداخلي ،هو جريمة
وطنية وقومية لم تؤت ثمارها».

االحتالل يحظر «الحركة الإ�سالمية» في �أرا�ضي الـ  48المحتلة
قالت وسائل إعالم العدو إن سلطات االحتالل
أعلنت الجناح الشمالي في الحركة اإلسالمية
تنظيما ً خارجا ً عن القانون.
وأص��در الشيخ رائ��د ص�لاح ،رئيس الحركة
اإلسالمية بيانا ً ق��ال فيه إن «األذرع األمنية
«اإلسرائيلية» اقتحمت مكاتب الحركة اإلسالمية
الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم،
وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها
بعض الملفات واألج��ه��زة ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من :الشيخ
رائ��د ص�لاح ،رئيس الحركة اإلسالمية ،الشيخ

كمال خطيب ،نائب رئيس الحركة اإلسالمية،
الدكتور سليمان أحمد ،مسؤول ملف القدس
واألقصى في الحركة اإلسالمية».
وكشف البيان أن «المؤسسة «اإلسرائيلية»
أعلنت إخراج  17مؤسسة أهلية خارج القانون».
وأكد الشيخ صالح في بيانه أن «كل اإلجراءات
التي قامت بها المؤسسة «اإلسرائيلية» ،هي
إج���راءات ظالمة وم��رف��وض��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن
الحركة ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر
لكل الثوابت التي قامت ألجلها ،وفي مقدمتها
القدس واألقصى المباركين».

واستنكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير
العربية ،محمد بركة ،هجوم األجهزة األمنية
الصهيونية على مؤسسات الحركة اإلسالمية
(الجناح الشمالي) في مدينتي أم الفحم ويافا،
ومهاجمة بيوت عدد من قادتها ،وإع�لان حظر
نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها».
وح ّذر بركة من «استغالل المؤسسة الحاكمة،
األوضاع القائمة في المنطقة والعالم ،لتصعيد
هجومها القمعي واالستبدادي ضد جماهيرنا
العربية في البالد وشعبنا ككل».
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية ديمقراطية شعبية في أفريقيا الغربية
2 .2مدينة بلجيكية ،رتاله
3 .3ركيزة ،مدينة أميركية في مشيغان ،غ ّم وحزن
4 .4نندم ،هدمتم البناء
5 .5نواكب العمل ،قلم
6 .6مدينة سعودية ،إمتطيتم الجواد
7 .7يدعمه ،قبيح المظهر
8 .8نادر (باألجنبية) ،يرجو ،فني وهلك
9 .9نوتة موسيقية ،من النباتات العطرية يستعمل في
المشروبات والحلويات ،قلب
1010غاز نادر يستعل لإلنارة ،مقامرتي على
1111أحامي عن ،ظهرت من بعيد
1212أزدرد الطعام ،قنطتم

1 .1عاصمة األرجنتين ،ضمير متصل
2 .2ع ّزت ،مدينة مصرية
3 .3سيد القوم ،مياه جارية (بالجمع) ،جامعة أميركية
شهيرة
4 .4منطقة هضاب عالية وأودي��ة خصبة في غرب آسيا،
خالف يستقبل
5 .5يجتمعا حول الشيء ،إلهة الصيد عند الرومان
6 .6ضياء ،دليل ،حرف جر
7 .7خوفك الشديد ،مهروال ً بإتجاه
8 .8نادر الوجود ،غيّروه
9 .9إنتسبتم ،حلّت محل
1010مادة قاتلة ،إعادة تصليح البناء ،رقد
1111متخيالً ،مدينة بلجيكية
1212ضمير منفصل ،أحصى ،قطع ،شاي (باألجنبية)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،836492751 ،197685342
،574218693 ،425173869
،318946527 ،269357418
،741869235 ،682531974
953724186

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ام العواميد  ) 2طرابلس،
م��دري��د  ) 3ل���ك ،ام��م��ا ،دم ) 4
نوينا ،نابولي  ) 5طرق ،انالها
 ) 6فالبرغ ،سبأ  ) 7كراتشي،

دن��ت  ) 8س��د ،ي��ع ،ارس ،ت ت
 ) 9يعاتبكم ،بالي  ) 10تندم،
التينا  ) 11يام ،امنح ،كحل 12
) كابري ،بورما.
عموديا:
 ) 1اطلنطيك سيتي  ) 2مركور،

ردعناك  ) 3اا ،يقفا ،ادما  ) 4لبان،
اتيتم  ) 5علما الشعب ،ار ) 6
وسم ،نبي ،كلمي  ) 7انار ،امان 8
) م م ،الغدر،ن تحب  ) 9يدربه،
نسبي  ) 10در ،واست ،انكر ) 11
يدل ،تالحم  ) 12ادميرالتي ،ال.

 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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The 33
فيلم دراما بطولة ناعومي
سكوت م��ن اخ��راج باتريسيا
ري� �غ ��ن .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دق� � �ي� � �ق � ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
Amnesiac
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة كايت
ب��وس��ورث من اخ��راج ميشال
ب ��ول� �ي ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 90
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سينما
سيتي ،امبير).
Les Profs 2
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
ك�ي��ف أدام���ز م��ن إخ���راج بيار
فرانيوس الفال .مدة العرض
 100دقيقة.)ABC( .
Man Up
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
س�ي�م��ون ب�ي��غ م��ن إخ ��راج بين
ب��ال��م��ي��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 88
دقيقة ( ،ABCفوكس).
Spectre
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
دانيال كريغ من إخ��راج سام
مينديس .م��دة ال�ع��رض 148
دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
ام �ب �ي��ر ،اس� �ب ��اس ،سينمال،
فوكس).
The little Prince
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راشيل ماك ادام��ز من اخراج
م � � � ��ارك اوس � � � �ب� � � ��ورن .م� ��دة
العرض  108دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،ديون،
سينمال ،فوكس).

