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وقال كوناشينكوف« :خالل األسبوع الماضي ،اعتبارا ً من  26تشرين الثاني ،نفذ سالح
الجو الروسي  431طلعة قتالية من قاعدة حميميم ووجه ضربات دقيقة ضد  1458هدفا ً في
محافظات حلب ،وإدلب ،والالذقية ،وحماة ،وحمص ،ودير الزور ،والرقة».
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية خالل
عملياتها في سوريا شنت ضربات دقيقة ضد مراكز قيادة وإدارة تابعة لإلرهابيين ،ومعسكرات
تدريب ،ومخازن أسلحة.
وق��ال« :خ�لال تنفيذ المهام القتالية تم تدمير مراكز قيادة وإدارة ،ومعسكرات تدريب
اإلرهابيين ،ومخازن األسلحة والذخائر ،ومعاقل المجموعات اإلرهابية الناشطة في سورية»،
مشيرا ً الى أنه « تم تدمير مخزن كبيرة لألسلحة والذخائر تابع لإلرهابيين في محيط بلدة
مورك في محافظة حماة».
وأكد كوناشينكوف ،أن الطيران الروسي دمر خالل األسبوع الماضي الكثير من محطات
ضخ الوقود في األراضي التي يسيطر عليها اإلرهابيون ،وقال« :خالل األسبوع الماضي دمرت
الطائرات الروسية  12محطة لضخ الوقود ،و 8حقول نفط».
وبحسب مصدر عسكري سوري فقد أسفرت الغارات عن تدمير  185مقر قيادة و109
مستودعات ذخيرة وأسلحة ومواد متفجرة ومعملين لتصنع المتفجرات والعبوات الناسفة
و 23معسكر تدريب و 232موقعا ً دفاعيا ً مع نقاط فنية ووسائط نارية و 887منطقة تجمع
لإلرهابيين.

كما استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل بعد ظهر أمس بعد دهسه
جنديين صهيونيين قرب مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية .في حين
استشهد فلسطيني برصاص االحتالل في قرية عابود شمال مدينة رام
الله في الضفة الغربية وفق ما افادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.
وقالت الشرطة الصهيونية إنه قتل بالرصاص بعدما محاولته طعن
جندي.
إلى ذلك ،أصيب  15فلسطينيا ً بجراح ،والعشرات بحاالت اختناق،
خالل مواجهات مع جيش االحتالل الصهيوني ،في مواقع متفرقة من
الضفة الغربية ،بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وبحسب القدس العربي ،قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
(غير حكومية) ،في بيان صحافي ،إن طواقمها نقلت  15فلسطينياً،
أصيبوا بـ»الرصاص الحي المطاطي» ،والعشرات بحاالت اختناق ،إثر
استنشاقهم الغاز «المسيل للدموع» ،خالل مواجهات اندلعت مع قوات
صهيونية ،في مواقع متفرقة في الضفة الغربية .وأضاف البيان ،أن من
بين المصابين خمسة بالرصاص الحي ،و 10بالرصاص المطاطي.
وتجددت المواجهات ،أمس بين مئات الشبان الفلسطينيين ،وقوات
االح��ت�لال ،في حي رأس الجورة في مدينة الخليل (جنوب الضفة

الريا�ض تنفذ «موجة غير م�سبوقة» من الإعدامات
ويقول كوغل« :ربما يكون هذا هو
السبب ،في ظل زيادة عدد المحاكم
والقضاة ،فإن النظام لديه القدرة
على التعامل مع سجل متراكم من
القضايا».
هناك نظرية ثالثة تشير إلى أن
هذه اإلعدامات تأتي ضمن توجه في
المنطقة بالكامل لزيادة اإلعدامات،
ف��ي ظ��ل زي���ادة كبيرة ف��ي عقوبات
اإلع��دام في باكستان وق��رار األردن
إنهاء وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في
كانون األول الماضي.
وم����ن ب��ي��ن األش����خ����اص ال���ذي
يواجهون أحكام اإلع��دام مسلحون
ينتمون لتنظيم القاعدة ومعارضون
في المنطقة الشرقية ش��ارك��وا في
احتجاجات بدأت عام .2011
واعتبر كوغل أن «أحكام اإلعدام
تأتي انتقاما ً من محتجين ،بعضهم
ك��ان��وا سلميين وبعضهم ربما لم
يكونوا كذلك .هناك رسالة واضحة
مفادها أنه إذا خرجت إلى الشوارع
لتحدي آل س��ع��ود ،فإنك ق��د تدفع
الثمن في نهاية المطاف».
وي��ق��ول نشطاء حقوق اإلنسان
إن المتهمين ال يحصلون في أغلب
األحيان على محاكمات عادلة .بل
وال تبلغ السلطات مسبقا ً عائالت
السجناء بتنفيذ اإلعدامات في ذويهم
الذين يحكم عليهم باإلعدام.
وأثارت قضية الشاب علي النمر،

الذي أصبح رمزا ً لألشخاص الذين
يواجهون حكم اإلعدام ،مناشدات من
زعماء العالم للملك سلمان بإصدار
عفو عنه وعدم توقيع حكم اإلعدام
بحقه.
ووجهت للنمر مجموعة من التهم
من بينها مهاجمة الشرطة بقنابل
ح��ارق��ة ف��ي احتجاجات مناهضة
للحكومة ش��رق البالد حينما كان
ع��م��ره  17سنة فقط وال ي���زال في
الدراسة.
وق��ال��ت عائلته إن االع��ت��راف��ات
انتزعت من النمر باإلكراه ،وإنه وقع
عليها بعد أن أبلغته السلطات بأنه
سيفرج عنه.
وأث���ار مصير ال��ش��اع��ر والفنان
الفلسطيني أش���رف ف��ي��اض (35
سنة) أيضا ً تنديدا ً دولياً.
وص��در األس��ب��وع الماضي حكم
ب��إع��دام ف��ي��اض التهامه باإللحاد
والتشكيك في الذات اإللهية بسبب
دي����وان ش��ع��ر كتبه ق��ب��ل س��ن��وات
عديدة ،ويقول خبراء حقوق اإلنسان
في األمم المتحدة إن هذا الحكم يمثل
انتهاكا ً للقانون ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان.
ودع��ا مئات ال��ش��ع��راء والكتاب
في أنحاء العالم إلى إطالق سراح
فياض .وقالوا إن «الحكم بإعدام
فياض هو أحدث مثال لعدم تسامح
ال��س��ع��ودي��ة م��ع ح��ري��ة التعبير

الغربية) ،وعلى حاجز عوفر غربي مدينة رام الله (وسط) ،وفي جيل
الطويل في مدينة البيرة (وس��ط) ،وفي مدينتي قلقيلية وطولكرم
(شمال) ،ومدخل مدينة بيت لحم الشمالي (جنوب) وفق شهود عيان.
واستخدم الجيش ،الرصاص الحي ،والمطاطي وقنابل مسيلة
للدموع ،لتفريق المتظاهرين.
وك���ان جيش االح��ت�لال ف��رق المسيرات األسبوعية المناهضة
لالستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وتشهد األراض��ي الفلسطينية ،منذ مطلع تشرين أول الماضي،
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل ،اندلعت بسبب إصرار
مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد األقصى ،تحت
حراسة أمنية صهيونية.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مطلع
شهر تشرين األول الماضي إلى  ،112بينهم  25طفالً و 5نساء.
وأضافت الوزارة في بيان أن عدد الشهداء ارتفع بعدما قتلت قوات
االحتالل الشاب طاهر فنون ،والطفل فضل فنون ،في منطقة تل أرميدة
وسط مدينة الخليل .وأش��ارت إلى أن حصيلة المصابين منذ بدء
االنتفاضة تجاوزت  13500مصاب.

ليبيا :م�ؤتمر يجمع نحو  40دولة
في روما الأ�سبوع المقبل

�إذا خرجت �إلى ال�شوارع لتحدي �آل �سعود ...ف�إنك قد تدفع الثمن

حكم بإعدام شاعر ورسام التهامه
ب��ال��ردة ،القبض على ثالثة شبان
حينما ك��ان��وا ق��ص��را ً وإص���دار حكم
بإعدامهم ،باإلضافة إلى تقارير في
الصحف السعودية عن إعدام وشيك
ألكثر من  50شخصاً.
أث��ار تطبيق السعودية عقوبة
اإلع����دام قلقا ً دول��ي��اً ،بعدما عاد
سجلها في مجال حقوق اإلنسان
إلى األخبار مرة أخ��رى منذ كانون
الثاني الماضي ،حينما ُجلد المدون
ال��ل��ي��ب��رال��ي رائ���ف ب���دوي التهامه
باإلساءة إلى اإلسالم.
وفي الشهر نفسه ،ظهر تسجيل
ص���ادم الم����رأة م��ن ب��ورم��ا متهمة
بالقتل وهي تصرخ« :لم أقتل» حتى
لحظة قطع رأسها بالسيف في أحد
الشوارع بالسعودية.
وقد نفذت أحكام إعدام على أكثر
من  150شخصا ً حتى اآلن هذا العام،
وه��و أع��ل��ى رق��م تسجله منظمات
حقوق اإلنسان منذ  20سنة.
وأدي��ن هؤالء بجرائم غير عنيفة
م��ن بينها اإلت��ج��ار ف��ي المخدرات.
ويقول نشطاء حقوق اإلن��س��ان إن
العديد من المحاكمات غير عادلة.
ووصفت منظمة العفو الدولية
أح��ك��ام اإلع����دام بالسعودية هذا
العام بأنها «موجة غير مسبوقة من
اإلعدامات تعد معلما ً جديدا ً قاتما ً في
سجل استخدام السلطات السعودية
لعقوبة اإلعدام».
إذا م��ا ه��ي األس��ب��اب ال��ت��ي تقف
وراء ارتفاع أعداد هذه اإلعدامات؟
تصعب اإلج��اب��ة على ه��ذا السؤال
بسبب غياب الشفافية في النظام
القضائي السعودي.
وق���ال آدم ك��وغ��ل ال��ب��اح��ث في
منظمة ه��ي��وم��ان راي��ت��س ووت��ش
ال���ذي يتابع أح��ك��ام اإلع���دام التي
تنفذها السعودية« :هناك كثير من
التكهنات .لكن ال أحد يعلم اإلجابة
الحقيقية ألن السعوديين لم يعلنوا
(األسباب) ولن يعلنوها».
لكن زي���ادة م��ع��دالت اإلع��دام��ات
بدأت بالفعل في آب العام الماضي،
بحسب نشطاء حقوق اإلنسان .وقال
كوغل« :تقريبا ً جميع من أعدموا
حوكموا بتهم القتل أو المخدرات،
وم���ن ال��م��ح��ت��م��ل أن ي��ش��ه��د معدل
الجريمة تصاعدا ً مع زي��ادة جرائم
القتل وإدخال المخدرات إلى البالد».
وهناك فكرة أخرى تتعلق بإعادة
هيكلة النظام القضائي للسعودية
خ�لال السنوات القليلة الماضية.

مو�سكو ...ال ح�صانة ( ...تتمة �ص)9

وال��م�لاح��ق��ة المستمرة للمفكرين
األحرار».
وب��ال��ف��ع��ل ح��ي��ن��م��ا ق����ال أح��د
مستخدمي موقع تويتر إن حكم
فياض يشبه «حكم داع��ش» ،هدد
مسؤول في وزارة العدل بمقاضاته،
بحسب ما نقلت صحيفة محلية.
وقال سيفاك كشيشيان ،الباحث
في الشؤون السعودية في منظمة
العفو ال��دول��ي��ة ،إن «اإلع��دام��ات ال
تمثل فقط قلقا ً خطيرا ً في ما يتعلق
بحقوق اإلنسان .هناك حملة ضارية
وممنهجة تستهدف نشطاء حقوق
اإلنسان الذين يتبنون المعارضة
السلمية بشكل ع���ام م��ن بينهم
ال��م��دون��ون ون��ش��ط��اء االن��ت��رن��ت».
وأض�����اف« :إذا ك��ن��ت ع��ض��وا ً في
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة ،فإنك تكون ملتزما ً بالحفاظ
على أعلى المعايير في تعزيز حقوق
اإلنسان وحمايتها».
واألم����ر ال��م��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل ه��و أن
ال��س��ع��ودي��ة أص��ب��ح��ت ع��ض��وا ً في
م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن���س���ان ب��األم��م
المتحدة في عام  2013ولمدة ثالث
سنوات.
وت��رف��ض السلطات السعودية
االنتقادات الدولية بشأن سجلها
في حقوق اإلنسان ،وتؤكد ضرورة
احترام نظامها القضائي الذي يستند
للشريعة اإلسالمية.

ذكر وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني أن ممثلين عن حوالى
 40دولة سيشاركون في مؤتمر حول ليبيا و«ح��وارات حوض البحر
المتوسط» اللذين سيعقدان في روما األسبوع المقبل.
وقال جنتيلوني للصحافيين أمس إن العاصمة اإليطالية ستستضيف
«حوارات حوض البحر المتوسط» في  12-10من الشهر الحالي ،بينما
سيجرى في الـ 13منه مؤتمر دولي خاص بليبيا.
وبحسب جنتيلوني ،فإن «الحوارات» ستتناول مناقشة أزمات منطقة
حوض المتوسط والخطر اإلرهابي ،وكذلك قضية الهجرة ،باإلضافة إلى
أنها قد تمنح الفرصة الستئناف الحوار الفلسطيني الصهيوني.
وأشار الوزير اإليطالي إلى «المرحلة الحرجة التي يمر بها حوض البحر
المتوسط حالياً» ،مؤكدا ً أن بالده تعمل على جعل هذه المسألة رئيسية
في األجندة الدولية.
كما أعرب جنتيلوني عن أمله في أن وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف ونظيره األميركي جون كيري سيشاركان في المؤتمر الدولي
حول ليبيا في الـ 13كانون األول ،مرجحــا ً عقد لقاء بينهما على هامش
المؤتمر.

�أدى �إلى مقتل � 18شخ�ص ًا

م�صرُ ...ط ِردوا من الملهى
ف�أحرقوا مَن فيه
قتل  16شخصا ً وأصيب آخرون مساء أمس في أحد المالهي الليلية في
محافظة الجيزة ،على خلفية انتقامية من قبل بعض الشباب الذين طردوا
من الملهى في وقت سابق.
ووفقا ً لمصادر ،فـ»إن الحريق الذي أودى بحياة  18شابا ً وفتاة من
العاملين في المكان كان سببه إلقاء أشخاص زجاجات «مولوتوف»
داخل المطعم ،فيما طوقت قوات األمن محيط المنطقة ،وبدأت بعمليات
التمشيط للتعرف إلى الجناة ودوافع الحادث».
ويكشف الحادث أنه جنائي وليس سيسي ،بحسب مصدر ب��وزارة
الداخلية قال إن األجهزة األمنية حددت هوية الجناة ودوافع الجريمة
وهم  3أشخاص توجهوا للسهر في الملهى منذ أيام ،ونشبت بينهم وبين
العاملين في الملهى خالفات حول أسعار المشروبات الروحية ،وتطور
الخالف إلى مشاجرة قام خاللها ح��راس األم��ن بالملهى بطرد الزبائن
خارج المحل.
ووفقا ً للمصدر األمني ،توجه الثالثة مساء أمس الخميس للسهر فى
ملهى آخر ،وكانو في حالة سكر شديد ،عندما قرروا الثأر من العاملين
في ملهى العجوزة فاشتروا بنزين ووضعوه في زجاجات إلعداد قنابل
مولوتوف ،واستقلوا دراج��ة وهاجموا المحل بالمولوتوف فاشتعلت
النيران في األثاث وأغلقوا مدخل الملهى ،وفشل العاملون في الخروج
ولقي  16شخصا ً مصرعهم ،وتعرض آخرون لحروق.
في غضون ذلك ،قال العميد هاني سعيد ،مدير وحدة إطفاء الجيزة ،إن
غرفة العمليات تلقت إخطارا ً بالحريق في تمام الساعة  06:45صباحا ً
(بتوقيت القاهرة) ،وتم الدفع بـ 8سيارات إطفاء لمكان البالغ ،مشيرا ً إلى
أن الملهى مساحته ضيقة جدا ً بعمق  30متراً ،ما أدى لتكدس الموجودين
بداخله ،الرتفاع ألسنة النيران بمدخل الملهى بعد استهدافه بقرابة 15
زجاجة مولوتوف.
ومضى قائالً إن رجال اإلطفاء أحدثوا فتحة من جانب مأوى سيارات
يقع خلف الملهى لتقليل نسبة األدخنة المتصاعدة ،وم��ن ثم إخ��راج
الضحايا والمصابين.
وتستمر األجهزة األمنية في عملية مالحقة منفذي الهجوم بعد تحديد
هوية اثنين منهم وهما من منطقة إمبابة.

المس ّمى «السيل التركي» والتي كانت تطمح تركيا فيه للعب دور بارز كمركز
إقليمي لتوريد الغاز إلى أوروبا .فالمؤشرات بدأت تشير نحو عالقات روسية ـ
تركية ستنحدر إلى األسوأ ،وهو ما لفت إليه الرد الروسي السريع وكشف وثائق
كانت قد احتفظت بها روسيا وفيديوات و ّثقتها من أجل استخدامها في الوقت
المناسب ،مستهدف ًة بذلك عائلة أردوغان مباشرة في تجارة النفط المسروق من
قبل تنظيم «داعش» ،وهو ما أبرزته وزارة الدفاع الروسية من صور ووثائق مما
أثار عاصفة قادتها بعض الصحافة التركية تركت تأثيرها الواضح على الشعب
التركي الذي أعاد انتخاب حزب «أردوغان» مؤخراً.
فالخيارات الروسية لم تنضب أمام مَن وصفهم الرئيس بوتين بأنهم «أعوان
اإلرهابيين في تركيا ،وأننا نعرف ما علينا فعله ،فنحن نعرف أولئك الذين يمألون
جيوبهم ويساعدون اإلرهابيين في الحصول على عائدات النفط المسروق والذين
ساعدوا اإلرهابيين الذين حاربوا في شمال القوقاز».
فالقيادة الروسية تقصد بخياراتها السريعة والخالية من العمل االنفعالي
حرق أوراق مَن يعمل تحت أي��ادي «العم س��ام» ،وربما بالقطع النقدي نفسه
الذي استعملته أنقرة لتحويل قوة واشنطن إلى جانبها ،وربما بقطع نقدي آخر
تدفعه لخالياها اإلرهابية في األرض السورية والتي تعهدت موسكو باستهداف
بنيتها النفطية حتى تدميرها ،وربما بقطع نقدي ستدفع فيه انقرة ثمنا ً باهظا ً
على المستوى السياسي الداخلي واإلقليمي والدولي ،وربما يهدّد حياة «العدالة
والتنمية» سياسيا ً رغم ترك موسكو الباب مفتوحا ً أم��ام أنقرة للقاء الوزير
«الفروف» في بلغراد «ليخرج الوزير «جاويش اوغلو» بال مواقف جديدة مقابل
ما ص ّرح به الوزير الفروف بأن روسيا «ستجدّد مواقفها» ،مؤكدا ً أن عالقات بالده
مع تركيا «لن تكون كما كانت سابقاً» ،مع التمييز بين الشعب التركي وقيادته
السياسية.
فالتقدم مازال بعيد األفق بعد خطاب الرئيس بوتين في قاعة «المجد القتالي»
في الكرملين ،ولقاء «األمل المنطفئ» في اجتماع منظمة األمن والتعاون في بلغراد،
على وقع إمساك الجو السوري بمنظومات الردع والهجوم وزيادة الخسارة التركية
الدولية بعد خسارة تركيا اإلقليمية في مسار تطورات االستقطاب الدولي الجديد
نحو عنوان «الحرب على داعش» ،لتشكل االنعطافة في زاوية حادة نحو إخضاع
روسيا لتركيا جديا ً عبر إفشال أهدافها التي غامرت بها ،لكون الحجر الروسي قد
أصاب عشرة عصافير معا ً في معركة وضعت «الناتو» أمام تأثير قوي ومباشر
في أجواء أجادت موسكو حياكتها من طهران إلى بغداد إلى دمشق وبيروت،
ووضعت فيها الحجر األساس لشراكة استراتيجية في وجه الهيمنة «الغرب ـ
داعشية» وتكريس معادلة السماء واألرض بأن «هذا ما كسبت أيديكم»؟!

فاديا مطر

انقالب ال�سحر ( ...تتمة �ص)9
مصادر غربيّة عليمة تؤكد أن جل قيادات داعش علمانيون ال يم ّتون لإلسالم
بصلة وال عالقة لهم بالفكر الجهادي ،مطلقا ً ناهيك عن المج ّندين المرتزقة الذين
ينتمون إلى بلدان مختلفة وجنسيّات عدة ،فأكثر من  40بالمئة من المجندين من
الدول األوروبيّة ،ورغم ذلك فاإلعالم الغربي الذي يمتلك ماكينة إعالمية جه ّنميّة
مضلّلة دورها قلب الحقائق وتوجيه الرأي العام بإلباس هؤالء المرتزقة جبّة
اإلسالم الجهادي ومدّهم بالمال والسالح والعتاد والدعم اللوجستي واالستخباري
والتدريبي وتأمين وصولهم إلى مناطق القتال لزرع سياسة الموت والدمار
والخراب ،أي سياسة األرض المحروقة لفرض واقع ميداني جديد في المنطقة
العربيّة ودفعها نحو المجهول ،كما هو الحال في العراق وليبيا الغارقين في
فوضى عارمة ،بينما أوكل الشأن اليمني للسعوديّة وقوات درع الخليج بمباركة
أميركيّة لتدمير اليمن بإشعال حرب طائفيّة بين أبناء البلد الواحد بغية وضع
حد لسيطرة «الحوثيين» المدعومين من إيران على حساب الس ّنة الذين يمسكون
بزمام الحكم في اليمن البلد الفقير من دون إشراك الشيعة في حكم البالد.
فاإلرهاب صناعة غربيّة بامتياز ودعمه من قوى الش ّر الهدف الحقيقي منه
خلق بؤر تو ّتر جديدة في مناطق عديدة من العالم ،بغاية تدمير وتفتيت عديد
من الدول الصغرى وإضعافها قصد السيطرة عليها ونهب ثرواتها وما يعقب ذلك
مآس وما ينجم عنه من ويالت يدفع ثمنها المدنيون األبرياء ،فكل المآسي
من ٍ
والويالت تخلق ردود أفعال مختلفة وصحوة ضمير لدى الكثيرين من الذين غ ّرر
بهم ،فتنمو في نفوسهم رغبة االنتقام ممن غ ّرر بهم وكانوا وراء تحويلهم وحوشا ً
ومخ ّربين وس ّفاكي دماء ،فينقلبون على أسيادهم وما عمليّة باريس األخيرة إال
الساحر .ولنا في التاريخ عبر ودروس ليت زارعي
السحر على ّ
ع ّينة من انقالب ّ
اإلرهاب ومموليه يعتبرون .فتركيا التي تو ّرطت في نشر اإلرهاب وتغذيته قصد
تدمير جارتها الحدوديّة سورية بإيعاز من أميركا و«إسرائيل» ها هي قد تلظت
واكتوت بنيران ما زرعت.
فزعزعة االستقرار في أيّ مكان من العالم رهينة مدى وعي ال��دول الكبرى
ّ
التدخل في شؤون الدول الصغرى للحفاظ على األمن والسلم
بااللتزام بعدم
في العالم ،وذلك بنشر روح التسامح واإلخاء بين الشعوب ح ّتى ال ت ّتسع دائرة
اإلرهاب األعمى وتد ّمر وتحرق كل شيء في طريقها.

محمد علي القايدي

العبادي :ن�شر قوات ( ...تتمة �ص)9
عن النية لنشر قوات مقاتلة في مدننا العزيزة ،نعلن نحن المقاومة اإلسالمية
في العراق عصائب أهل الحق رفضنا القاطع لهذا المشروع المشؤوم».
ودعا العبودي الحكومة العراقية الى «بيان حقيقة ما جاء على لسان وزير
الخارجية األميركي بخصوص علمها وقبولها بإرسال هذه القوات التي سيكون
دخولها بداية التنفيذ لمشروع التقسيم».
وحذر من أن «الهدف الحقيقي لنشر القوات المحتلة مجددا ً هو تنفيذ ما
عجزت عنه أميركا من خالل عمالئها وجعل كل الوطنيين هدفا ً لسالح تلك
القوات من خالل تنفيذ االغتياالت وعمليات القتل المنظم لكل من يعارض
المحتل ومشاريعه في المنطقة».
وأكد العبودي أن «أبناء المقاومة وسائر الشرفاء في العراق سيكونون
بالمرصاد ألي قوة أجنبية تريد األضرار بسيادة البالد وإخضاع شعبه».
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فلسطيني من أبرز علماء الموسيقى العرب
2 .2غير مطبوخ ،ضمير متصل ،أحّ  ،حرف أبجدي مخفف
3 .3مخدتي ،مذاهب
4 .4حصل على ،أ ّنبت ،رفضت األمر
5 .5إمارة أوروبية صغيرة ،جزيرة أندونيسية
6 .6للتأوه ،عملة عربية ،خاصتي
7 .7أديب وصحافي لبناني من رواد القصة العصرية
8 .8سكان البادية ،مدينة صينية ،يضع شيئا ً مقابل المال
9 .9يعبران ،درسنا
1010قرع الجرس ،مرفأ في الهند ،تنجب
1111رجاء ،أعدد محاسنه (للميت)
1212إله الشر في ديانة زاردشت ،نهتم باألمر

1 .1قائد قرطاجي قاوم هنيبعل
2 .2قرية فلسطينية ،هدمناه
3 .3بلدة لبنانية ،طعم الحنظل
4 .4فقرة ،خيال ،أص ّرح
5 .5إلهة الحب المصرية ،نهر في سيبيريا
6 .6يفارقا المكان ،جزيرة بريطانية
7 .7يبس الخبز ،يردعان
8 .8تلوماك ،عاصمة أوروبية
9 .9فتى ،الغزال ،طريقة
1010جامعة أميركية شهيرة ،دربتها
1111طيور مجتمعة ،من األطاييب
1212ضمير منفصل ،يسر ،نجيعي

Bridge of Spies
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة م���ارك
ري��ل�ان����س م����ن اخ������راج ستيف
س��ب��ي��ل��ب��رغ .م���دة ال��ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب���راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م���ن اخ�����راج ان��ج��ي��ل��ي��ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس���ي���ن���م���ا س���ي���ت���ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام���ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،316478925 ،749235618
،872543169 ،528196743
،693812457 ،154967382
،237651894 ،481729536
965384271

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الفردوسي ،بات  ) 2لب،
بناتنا ،لو  ) 3انديانا ،نامت ) 4
دام���ان ،تأملت  ) 5رن��ي ،يانس،
عين  ) 6م��ارس ،كبرنا  ) 7انام،

ف��رن��س��ا  ) 8ت��ا ،الي���ن ،يقبل ) 9
ينادم ،ينط ،يس  ) 10ك ك ،االنا،
ار  ) 11يأنسا ،فسروا  ) 12انب،
هادس ،متن.
عموديا:
 ) 1االدري��ات��ي��ك  ) 2لبنان،

نانكين  ) 3دميما ،اب  ) 4ربيا،
املدان  ) 5دنانير ،املسه  ) 6وان،
اسفي ،ااا  ) 7ستاتن ،رنين  ) 8ين،
اسكن ،نافس  ) 9انم ،بسيط ) 10
العراق ،ارم  ) 11المتين ،بيروت
 ) 12توت ،نابلس ،ان.

 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 Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
ل��وران��س من اخ��راج فرانسيس
ل���وران���س .م���دة ال���ع���رض 137
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،اب������راج ،سينمال،
فوكس).
Secret in Their Eyes
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة نيكول
كيدمن م��ن اخ���راج بيللي راي.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)

The little Prince
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
راش��ي��ل م���اك ادام����ز م��ن اخ���راج
م��ارك اوس��ب��ورن .م��دة العرض
 108دق��ي��ق��ة ،ABC( .اب���راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).

