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تتمات  /ت�سلية
العدوان ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،لم يخل المشهد اليمني
في أول أي��ام رمضان المبارك من
مسلسل غارات التحالف السعودي.
ففي اليوم االول من الشهر الفضيل
سجلت سلسلة غ��ارات على جبل
ّ
فج عطان ،وفي العاصمة أيضا ً ت ّم
تفكيك عبوة ناسفة بالخط العام
في منطقة شمالن .وسجل تحليق
مكثف لطائرات التحالف السعودي
في سماء محافظة صعدة على وقع
قصف صاروخي ومدفعي في حجة
طاول المداحشة وجمارك وحرض
والمعين والخدور.
وف��ي السياق ،سيطر الجيش
اليمني واللجان الشعبية على
م���وق���ع ال���م���خ���روق ال��ع��س��ك��ري
ال��س��ع��ودي ف��ي م��دي��ن��ة ن��ج��ران
جنوب السعودية ،فيما غنموا
كميات كبيرة من األسلحة والعتاد
من معسكر اللبنات في الجوف
التابع لـ«القاعدة» بعد السيطرة
عليه.
ورفعت القوات اليمنية العلم
الوطني ف��ي الموقع ،كما قصف
الجيش مركزا ً للشرطة السعودية
في ظهران الجنوب ،إضافة إلى
اس��ت��ه��داف معسكر الحمامة في
المنطقة نفسها بصواريخ غراد.
كذلك تم إعطاب آلية سعودية
أثناء محاولتها التمركز قرب جبل
تويلق.
ووف��ق��ا ً لـ«يمني ب��رس» تقدمت
ق��وات الجيش واللجان الشعبية
في مديرية دار سعد باتجاه مدينة
اإلن��ش��اءات بعد مواجهات عنيفة
م��ع ميليشيات ه���ادي وعناصر

جبهة ح�ضر ( ...تتمة �ص)9
الوحيدة إال أن الصحيح أن حضوره في المجالس الدولية
هو أكثر منه على األرض».
وأضاف ميار «إن فرنسا لحقت منذ أسابيع بالواليات
المتحدة والسعودية وتركيا في سعيهم إلى إسقاط النظام
في سورية وحربهم على تنظيم «داعش» فاختاروا دعم
جبهة النصرة الحركة اإلرهابية التابعة للقاعدة والتي
قامت بتغيير اسمها إلى جيش الفتح ألسباب معينة».
ميدانياً ،هدأت االشتباكات في محيط بلدة حضر في
ريف القنيطرة بعد اشتباكات عنيفة امتدت على مدى
يومين بين الجيش ال��س��وري مدعوما ً بأهالي القرية
والمسلحين ،والتي أسفرت عن مقتل أكثر من  200مسلح
بينهم القائد العسكري لتنظيم «جبهة النصرة» االرهابي
في جبل الشيخ «ابو همام» والقائد العسكري للتنظيم

االرهابي في جباثا الخشب «ابو قتادة الجبثاني» وستة
من القادة الميدانيين ،أثناء محاولتهم السيطرة على البلدة
المحاذية للجوالن المحتل.
وفي السياق ،نفذت مدفعية الجيش السوري رمايات
مدفعية وص��اروخ��ي��ة استهدفت تجمعات المسلحين
في ك��روم الحمرية والتل األحمر الشمالي وتحصينات
المسلحين في جباثا الخشب وبيت سابر ومغر المير،
ومسحرة وتل كروم والطيحة ما أسفر عن تدمير عدد من
اآلليات ومقتل عدد من المسلحين.
وفي ريف حمص ،أكد مصدر عسكري س��وري تدمير
 16آلية متنوعة للتنظيمات اإلرهابية من بينها  3عربات
مدرعة خالل العمليات التي تركزت بمجملها في محيط
بلدة تلبيسة في الريف الشمالي.

البنتاغون يدعو ( ...تتمة �ص)9

«ال��ق��اع��دة» ال��م��س��ان��دة للعدوان
السعودي.
وح��س��ب وك��ال��ة «م��رص��د» أف��اد
مصدر عسكري ميداني أن قوات
الجيش واللجان الشعبية أحرزوا
تقدما ً كبيرا ً في مديرية دار سعد
باتجاه مدينة اإلنشاءات ،إضافه
إل��ى تقدمهم في المنصورة حيث
ط��ه��روا العديد م��ن العمائر التي

الحمد اهلل :لم �أقدّ م ( ...تتمة �ص)9
وحدة وطنية ،أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
وبعض المستقلين.
وأكد الحمد الله أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية
وأنها ستواصل أداء مهماتها إلى حين اتخاذ القرار األكثر مالئمة لمواجهة
التحديات والسياسات االقتصادية.
واتهم المجلس الوزاري بعض األطراف في قطاع غزة بعدم تمكين الحكومة
من أداء مهماتها في القطاع ،وذلك بسبب رفضها إشراف الحكومة على جميع
المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة إليجاد حلول لجميع القضايا
الناجمة عن االنقسام بما في ذلك الموظفون وتوحيد المؤسسات.

توقيف �أحد مدبري ( ...تتمة �ص)9
وعقب مراقبون بأن حادثا ً فرديا ً بقي محل متابعة دولية ،رغم انه يعتبر رد
فعل غبيا ً وغير موفق على عدوان أكبر وأشمل على الشعب العربي الفلسطيني،
فيما شعوب وامم ودول يعتدى عليها من قبل اإلمبريالية والصهيونية وأتباعهم
من بعض األعاريب ال يؤبه لهم ،وال يوضع حد للمعتدي وينصف المعتدى
عليهم.

ك��ان��ت تتمركز فيها ميليشيات
هادي و«القاعدة» باتجاه البريقة.
وأضاف المصدر أن قوات المدفعية
استهدفت مخزن أسلحة في منطقة
خور عميرة ما أدى الحتراقه.
وأكد المصدر أن رجال الجيش
واللجان استهدفوا أيضا ً تجمعا ً
لميليشيات هادي و«القاعدة» في
خ��ور عُ ميرة بالقذائف المدفعية

«هيومن رايت�س» 100 :عملية �إعدام
منذ مطلع العام في ال�سعودية
أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط في
منظمة «هيومن رايتــس ووتش» الحقوقيــة سارة
ليا ويتسن أن السلطــات السعودية قامت بتنفيذ
مئة عملية إع��دام منذ  1كانــون الثانــي ،مقابــل
 88عملية فقط في الفترة نفسها من سنــة ،»2014
موضحة أن «من بين العمليات التي تمت في ،2015
هناك  47حالة ناتجة من جرائم غير عنيفة متعلقة
بالمخدرات».
واستشهدت المسؤولة في المنظمة الحقوقية بما
أوردت��ه وكالة األنباء السعودية في بيانات صحافية،
حول أن  14عملية إعدام من بين المئة عملية المسجلة في
 2015كانت تتعلق بجرائم «الحدّ» التي تفرض عليها
الشريعة اإلسالمية عقوبات محددة ،من بينها اإلعدام،
بينما تعلقت  30عملية بما يُعرف بعقوبة القصاص في

مناف�سة محتدمة في انتخابات الدنمارك
ورئي�سة الوزراء تراهن على االقت�صاد

تون�س� :إطالق �سراح الدبلوما�سيين المحتجزين
في ليبيا ...وت�سليم القليب

الشريعة اإلسالمية ،أي القتل بمبدأ العين بالعين ،على
ح ّد تعبير الوكالة.
وذ ّك��رت ويتسن ب��أن المعايير الدولية ،وم��ن بينها
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،والسعودية عضو فيه،
تنص على أن ال تستخدم عقوبة اإلع��دام إال في «أخطر
ّ
ال��ج��رائ��م» ،وف��ي ظ��روف استثنائية .وف��ي  ،2012قال
المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحاالت اإلعدام
خارج القضاء واإلعدام التعسفي إن عقوبة اإلعدام ،إذا
استخدمت ،يجب أن تقتصر على الحاالت التي يُقدم فيها
شخص على القتل العمد ،وليس في الجرائم المتعلقة
بالمخدرات.
ومن الجدير ذكره أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»
تعارض عقوبة اإلعدام في جميع البلدان وفي الظروف
كافة.

أفرج مساء أمس عن الديبلوماسيين التونسيين
المختطفين في ليبيا وذلك بعد مفاوضات تونسية
ليبية رسمية مباشرة.
وذكر مصدر استندت إليه وكالة «تونس أفريقيا
الرسمية» لألنباء في السياق ذاته أن وفدا ً ليبيا ً خالل
األيام الماضية زار تونس من أجل التفاوض في هذا
الشأن وهو ما أثمر عن إطالق سراح الديبلوماسيين
الذين كان اختطافهم له صلة بإيقاف الليبي وليد
القليب وإيداعه السجن في تونس حسب قول المصدر،
وأوض��ح أن الديبلوماسيين العشرة اتصلوا صباح
أمس بعائالتهم لطمأنتهم عن أحوالهم.

ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ق��ررت دائ��رة االت��ه��ام ف��ي محكمة
االستئناف بالعاصمة التونسية في جلستها التي
عقدت أول من أمــس تسليم المدعو وليد بن محمد
القليب م��وق��ت��ا ً للسلطات الليبية حسب م��ا أعلن
عنه الناطق الرسمي باسم محكمة االستئناف في
العاصمة.
واتخذت محكمة االستئناف هذا القرار بعد النظر في
طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية بناء على
االتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم
المجرمين مالحظا ً أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا ً
وأن التسليم الفعلي يتضمن إجراءات أخرى.

الجي�ش الت�شادي يق�صف
مواقع «بوكو حرام» في نيجيريا

الوفاء بتعهدات سابقة بعد وصوله إلى الحكم ،في وقت
يعد تحالف المعارضة الذي يترأسه الرس لوكه راسموسن
بإعفاءات ضريبية وتشديد القيود على الهجرة.
وأظهر متوسط استطالعات حديثة للرأي أن تحالف
راسموسن ليمين الوسط متقدم بفارق ضئيل إذ حصل
على  50.6في المئة مقارنة بيسار الوسط الذي بلغت
نسبة تأييده  49.4في المئة.
لكن واح��دا ً من االستطالعات األخيرة أش��ار إلى تقدم
طفيف لتحالف ثورننج شميت .وقال خبراء استطالعات
الرأي إن خمس الناخبين لم يحسموا موقفهم مع انطالق
االنتخابات.

أدل��ى الناخبون الدنماركيون بأصواتهم أم��س في
انتخابات تشهد منافسة محتدمة حيث يسعى تحالف
للمعارضة م��ن يمين ال��وس��ط إلس��ق��اط حكومة رئيسة
الوزراء هيله ثورننج شميت التي تراهن على أن يضمن لها
االنتعاش االقتصادي فترة جديدة على رأس الحكومة.
وتقود ثورننج شميت  -وهي أول امرأة ترأس الحكومة
في الدنمرك  -تحالفا ً ليسار الوسط أظهرت استطالعات
الرأي في االسابيع القليلة الماضية انه يسير كتفا بكتف
مع المعارضة.
هذا وتراجعت شعبية التحالف ال��ذي تقوده رئيسة
الوزراء بسبب اصالحات ال تلقى شعبية واتهامات بعدم

ما أدى الى مقتل وجرح العشرات
منهم.
وتمكن الجيش واللجان الشعبية
من استعادة أسلحة كبيرة وعتاد
عسكري ثقيل بعد سيطرته على
معسكر اللبنات التابع لـ«القاعدة»
في الجوف.
وم��ن بين األسلحة التي غنمها
رج���ال الجيش دب��اب��ات وم��داف��ع

وم����ض����ادات ط����ي����ران ،إض��اف��ه
إل���ى أس��ل��ح��ة س��ع��ودي��ة خفيفة
ومتوسطة متطورة من بينها بنادق
كالشنيكوف من طراز «جيتري».
وإض��اف��ة إل��ى آالف القطع من
األسحلة الخفيفة والمتوسطة غنم
رجال الجيش واللجان أيضا ً مئات
السيارات من نوع «شاص» قدمتها
لهم السعودية في وقت سابق.

وأضاف الزيدي ،أن «إجمالي من جرى قتلهم من قيادات
وعناصر «داعش» من الجنسيات العربية في ديالى تجاوز
الـ 200بعضهم كانوا انتحاريين» ،مؤكدا ً أن «داعش نفذ
اكثر من  40عملية انتحارية ضد القوات االمنية والحشد
خالل عمليات التحرير لكنها لم تفلح في ايقاف التقدم
واعالن الحسم واالنتصار النهائي على التنظيم».
وكانت األجهزة األمنية في ديالى ،أعلنت في  25كانون
الثاني الماضي ،حسم المعركة مع تنظيم «داعش» واعالن
المحافظة محررة في شكل كامل.
وف��ي السياق ،نفت وزارة الدفاع العراقية في بيان
نشرته على موقعها الرسمي ما تناقلته بعض وسائل
اإلع�لام من خبر مفاده سقوط احدى الطائرات المقاتلة
العراقية اثناء تنفيذها واجبا ً قتاليا ً في الصقالوية شمال
الفلوجة في محافظة االنبار.
وأك��دت أن الخبر «ع��ار عن الصحة ويندرج في إطار
الحرب النفسية التي تخوضها بعض وسائل اإلع�لام
المناصرة لالرهاب» والتي تهدف الى التقليل من «بطوالت
الجيش العراقي» ،حسب ما ورد في البيان.

وكان تنظيم «داعش» أعلن أنه تمكن من اسقاط مقاتلة
عراقية الى الشمال من مدينة الرمادي في محافظة األنبار.
ولم يتسن التأكد من صحة االدعاء ،ولكن أحد عناصر
الصحوات التي تشارك في قتال التنظيم ق��ال لوكالة
«رويترز» إن مقاتلة عراقية من طراز سوخوي  25شوهدت
وهي تهوي مشتعلة الى الشمال من الرمادي.
وفي وقت الحق ،نفى الجيش األميركي مزاعم التنظيم
من أنه أسقط مقاتلة عراقية في األنبار.
من جهة أخرى ،دعا وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر
خالل جلسة استماع في الكونغرس ،بغداد إلى أن تلتزم
بمسؤولية كبيرة في محاربتها لـ»داعش».
وق��ال ك��ارت��ر «كما قلت لزعماء ال��ع��راق  ...م��ا دام��ت
الواليات المتحدة تدعم العراق بصورة كبيرة  ...يجب أن
نرى التزاما ً كبيرا ً من كل أطراف الحكومة العراقية».
وف��ي وق��ت سابق ،رف��ض مجلس الشيوخ األميركي
بغالبية مشروع قرار إلرسال أسلحة إلى قوات البيشمركة
الكردية من دون الرجوع إلى بغداد ،األم��ر ال��ذي عبرت
بغداد عن ارتياحها له على لسان وزارة خارجيتها.

أعلن الجيش التشادي أنه شن أمس ضربات جوية على مواقع جماعة «بوكو
حرام» المتطرفة في نيجيريا ،ردا ً على التفجيرين الدمويين اللذين وقعا االثنين
الماضي في نجامينا.
وأوضح بيان صادر عن هيئة أركان الجيش التشادي« :ردا ً على األعمال
الجبانة والهمجية التي ارتكبها إرهابيو «بوكو حرام» ضد أكاديمية الشرطة
ومقر الشرطة المركزي ،والتي تسببت في مقتل عدد من المواطنين التشاديين،
شنت القوات المسلحة واألمنية أمس ضربات جوية انتقاماً ،على مواقع
الجماعة اإلرهابية في نيجيريا».
وأكد البيان أن «الغارات دمرت ست قواعد للمتطرفين وألحقت خسائر بشرية
ومادية كبيرة بهم» ،موضحة أن «قواتنا الدفاعية واألمنية ،الدائمة االستعداد
والجهوزية للتحرك ،ستالحق بال هوادة هؤالء اإلرهابيين الذين ال يؤمنون بشيء
وال يخضعون لقانون ،حتى ال تبقى أي قطرة دم تشادية أريقت بال عقاب».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1010مدينة فرنسية ،عائلة ،مقتت
1111مملكة عربية
1212مدينة بلجيكية ،طريقة ،جزيرة بريطانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،692478135 ،517293486
،721985364 ،483156927
86ر،359624718 ،317259
،938542671 ،245761893
176839542

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدار البيضاء  ) 2ميسلون،
رحلت  ) 3ام ،ماسينا ،وا  ) 4لةس
انجلس ،منح  ) 5قنان ،همسنا ) 6
نيبال ،جلدت  ) 7وجدان ،ماركس

 ) 8يمن ،ديانا ،اا  ) 9امان ،انبته
 ) 10ره��ن ،ارس ،ري��م  ) 11اب،
انوب ،سيرا  ) 12يوسف العظمة.
عموديا:
 ) 1ام القيوين ،اي  ) 2ليمون،
جم ،ربو  ) 3دس ،ساندناه ) 4

المانيا ،مناف  ) 5روان ،بندا ،نا
 ) 6انسجها ،يناول  ) 7يلملما،
ربع  ) 8برنسس ،اناس  ) 9يحا،
نجران ،سم  ) 10ضل ،مالك ،برية
 ) 11ات��ون ،دساتير  ) 12احبت،
اهمال.

 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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Jurassic World
فيلم تسويق بطولة كريس
بات من اخراج كولين تريفورو.
مدة العرض  12دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة داستين
هوفمان من اخراج فران وامب.
مدة العرض  103دقيقة( .سينما
سيتي ،صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
س��ي��ت��ي ،اس � �ب� ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

