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ال�سعودية تعترف ( ...تتمة �ص)9

ع�شرات القتلى ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،تواصل ال��ع��دوان السعودي على الشعب
اليمني ضاربا ً بعرض الحائط كل األخ�لاق والمواثيق،
وال يستثني من غارات طيرانه بشرا ً وال حجراً ،في وقت
يتابع جنود الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدّمهم في
العمق السعودي على الحدود الشمالية اليمنية وال يكاد
يم ّر يوم إال ويدمرون فيه آليات العدوان ومزيدا ً من المواقع
العسكرية ال سيما في جيزان.
وكان الجيش السعودي أقر بمقتل مساعد قائد اللواء
الثامن في جيزان العميد الركن ابراهيم بن عمر الحمزي
إثر إطالق نار من األراضي اليمنية.
وكانت مصادر رسمية سعودية اعترفت بمقتل قائد
حرس الحدود في قطاع الحرث بجيزان العقيد حسن
غشوم عقيلي وقائد لواء الملك فهد الثامن العميد الركن
عبدالرحمن بن عون القرني.
ويذكر أن الجيش واللجان الشعبية أسقطا مروحية
أباتشي سعودية خلف معسكر الحثيرة في جيزان ،أول
من أمس ،في وقت اعترفت فيه الداخلية السعودية بمقتل
عقيد ووكيل رقيب بانفجار لغم في الحرث بجيزان.
وتم ّكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة
على مبانٍ عدة خلف معسكر الحثيرة في جيزان ،ونتج
من ذلك مصرع  13عسكريا ً سعودياًَ.
وفي جيزان أيضاً ،د ّم��رت القوة الصاروخية للجيش

وتابع المالكي ،أن «ال��م��ؤام��رات اتجهت نحو
التقسيم من خالل عناوين مختلفة منها تشكيل
الحرس الوطني لكل محافظة ،ومرة أخرى تحت
عنوان تأمين الحماية لكل من ظلم وتم تهميشه
في السابق» ،مبينا ً أن «جميع الحكومات السابقة
التي شكلت لم تخلوا من أي مكون من مكونات
الشعب العراقي فأين التهميش؟ إنها الديمقراطية
التي نادينا بها جميعا ً وصناديق االنتخابات التي
أعطتنا تلك النتائج».
وبيّن ،أن «ما حصل اآلن هو لوجود رغبة لدى
بعض الدول اإلقليمية التي ال تريد للعراق االستقرار
والخير» ،معتبرا ً أن «بعض الشركاء الذين ما زالوا
يتنفسون حزب البعث وأفكاره وسطوته وجبروته
وخبثه يحاولون العودة الى الماضي».
وشدد المالكي بالقول« :هيهات ،اليوم ،بيدنا
السالح وبيدنا اإلرادة وصندوق االنتخابات ومعنا
الحق وال نتراجع أبدا ً وسنقاوم التقسيم وسندافع
عن وحدة العراق مهما أوتينا من قوة رغم كثرة
المؤامرات والمؤتمرات التي تعقد في بعض الدول
التي لم نعرف لها إال المواقف السلبية من العراق
ال��ج��دي��د» ،مطالبا ً ب��ـ«رف��ض جميع المؤتمرات
والمشاريع التي يحاول البعض صياغتها لتكون
أساسا ً النطالقة التغيير في المنطقة ،ألن المستفيد
من كل ذلك هو «إسرائيل» وبعض الدول العربية
المسلمة».

يذكر أن العديد من السياسيين كثيرا ً ما حذروا من
وجود مخططات لتقسيم البالد ،فيما يشهد قانون
الحرس الوطني الذي يعتزم مجلس النواب إقراره
جداال ً نيابيا ً واسعا ً يحول دون التوافق عليه.
إلى ذلك ،أعلنت الشرطة االتحادية في محافظة
األنبار أمس مقتل نحو اربعين قياديا ً في تنظيم
«داعش» بضربة جوية استهدفت معمالً في كبيسة
بالمحافظة .كذلك أدى القصف إلى تدمير عشرات
اآلليات واألعتدة التابعة لـ «داعش».
وكانت خلية اإلع�لام الحربي ،أعلنت أول من
أم��س ،عن مقتل وإص��اب��ة عشرات العناصر من
«داعش» ضمن قواطع العمليات في األنبار وصالح
الدين ومحافظات أخرى ،فيما أكدت سقوط قياديين
بالتنظيم في ضربات أمنية.
وقالت الخلية وفقا ً لـ«السومرية نيوز» ،إن
«عمليات األنبار بدأت فعالياتها لتطهير المحافظة
من اإلرهاب ،حيث دمرت بالكامل  3عجالت نوع كيا،
وقتلت من فيها من عناصر إرهابية بمنطقة الشقق
في حي التأميم» ،مؤكدة أن «الشرطة االتحادية
قتلت  8إرهابيين ضمنهم المسوؤل األمني لقاطع
الجزيرة ،وإصابة  7آخرين من ضمنهم المسؤول
األمني لقاطع الكرطان».
وأض��اف��ت الخلية ،أن «ق��ي��ادة عمليات بغداد
تواصل عملية فجر الكرمة لتطهير ناحية الكرمة ،ما
أسفر عن قتل عشرات اإلرهابيين وجرح  6آخرين

وتدمير  4عجالت مفخخة وقتل من بداخلها ،وتدمير
 5عجالت للتنظيم».
الى ذلك قالت الخلية ،إن «قيادة عمليات صالح
الدين نفذت فعالية في منطقة البو جواري ،أسفرت
عن قتل  4إرهابيين وجرح  5آخرين وتدمير عجلة
لداعش» ،مبيناً ،أن «القوة الجوية نفذت ضربة في
ناحية الصينية ،أسفرت عن تدمير أكداس صواريخ
نوع غراد وقتل العناصر اإلرهابية المتواجدين
بالقرب منها» ،مبينة أن «قيادة عمليات الجزيرة
نفذت فعالية في منطقة( ،سليجية العواصل)،
أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة نوع كيا يقودها
انتحاري».
وت��اب��ع��ت ،أن «التحالف ال��دول��ي نفذ ضربة
بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة في منطقة
جبة ،أسفرت عن قتل  10إرهابيين وتدمير  3مدافع
هاون وقاعدة صواريخ».
وأشارت الى أن «القوة الجوية العراقية وجهت
ضربات في «قرية الصاجة وقرية قبك» بالقرب
من ناحية العياضية ،ما أسفر عن مقتل نحو 45
عنصرا ً من داعش بينهم عرب وأجانب».
وتشهد محافظة األن��ب��ار ومحافظات أخ��رى
عمليات عسكرية الستعادة عدد من المناطق التي
دخل إليها تنظيم «داعش» ،فيما يواصل الطيران
الحربي العراقي والدولي قصفه لعدد من مواقع
التنظيم في تلك المناطق.

ال�سب�سي :تون�س ال تزال م�ستهدفة
تونس ال تزال مستهدفة ،واإلرهاب يتربص بنا ،هكذا علق الرئيس التونسي
الباجي القائد السبسي في شأن الوضع األمني في البالد ،معتبرا ً أن التحالف
مع حركة النهضة يهدف إلى استقرار البالد.
وقال الرئيس التونسي في مقابلة تلفزيونية ،األربعاء الماضي إن البالد ال
تزال مستهدفة ،وإن تهديدات إرهابية جدية تسعى إلى ضرب مواقع حساسة
في العاصمة ،ولم يتم افتعالها من أجل منع االحتجاجات المناوئة لمشروع
قانون المصالحة المثير للجدل.
ويرى السبسي أن طرح مشروع قانون المصالحة فرضه الوضع االقتصادي
الصعب الذي تعيشه البالد ،نافيا ً أن يكون المشروع «مشجعا ً على الفساد»،
مشيرا ً إلى أن البرلمان وحده القادر على اتخاذ القرار في شأن هذا المشروع.
وكانت بعض األحزاب السياسية في تونس وناشطون حقوقيون تظاهروا
ضد مشروع قانون المصالحة االقتصادية ال��ذي تقترحه مؤسسة رئاسة
الجمهورية.
وكان السبسي دافع عن حزب النهضة ذي التوجه اإلسالمي وسط معارضة
شديدة من أنصاره ،قائالً إن إسالميي تونس تغيروا ،مشيدا ً بالتقارب مع حركة
النهضة وزعيمها السياسي ،راشد الغنوشي.
واعتبر أن هذا التفاهم يصب في مصلحة تونس أوالً ،ألن الوضع ال يحتمل
التصادم بين الشقين السياسيين (حزب نداء تونس وحركة النهضة) ،مشددا ً
على أن العالم يتغير وال بد من مواكبة هذه التحوالت.
وأكد أن حركة النهضة أثبتت إلى حد اآلن أنها حزب وطني يلتزم بسيادة
البالد وأمنها القومي ودليل آخر على إمكانية نجاح اإلسالم والديمقراطية.

وأك��دت وزارة الداخلية في بيان
أن��ه��ا تلقت معلومات ع��ن اختباء
مجموعة من العناصر اإلرهابية في
مزرعة للدواجن في منطقة الزيدية
في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة
غرب القاهرة وأنهم يعدون لتنفيذ
سلسلة أعمال إرهابية خالل احتفاالت
عيد األضحى.
كما أض���اف ال��ب��ي��ان أن األج��ه��زة
األمنية داهمت المكان الذي يتحصنون
به ،إال أن العناصر المسلحة بادرت
بإطالق النار بكثافة وإلقاء العبوات
المتفجرة على العناصر األمنية حيث
أسفرت المواجهات عن مصرع  9من
العناصر المسلحة ،وإصابة ثالثة
ضباط وجنديين بطلقات نارية.
وكانت والي��ة سيناء تطلق على
نفسها اسم «أنصار بيت المقدس»
قبل أن تبايع تنظيم «داعش» وتقوم
بتغيير اسمها ف��ي تشرين الثاني
الماضي.

�إيطاليا تنفي اغتيال قائد ميداني ليبي
ي�شتبه ب�أنه �أكبر النا�شطين في تهريب الب�شر
نفت وزارة الخارجية اإليطالية ت��ورط استخباراتها في اغتيال صالح
المسخوط ،أحد القادة الميدانيين الليبيين المشتبه بأنه أكبر الناشطين في
تهريب البشر نحو أوروبا.
وذكرت مصادر صحافية محلية أن  4مسلحين على األقل تبادلوا صباح
الجمعة الماضي إطالق النار مع صالح المسخوط وحراسه في منطقة الفرناج
بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتحدثت بعض الروايات أن عملية االغتيال التي راح ضحيتها  9أشخاص
جرت بعد فشل محاولة الختطاف المشتبه به في تجارة البشر عبر اعتراض
سيارته.
ويُعرف المسخوط بأنه قائد ميداني إلحدى الميليشيات المنتمية لمدينة
زوارة ،إال أنه من سكان مدينة طرابلس ويملك أكثر من  30زورق صيد يستخدمها
في تهريب الالجئين إلى أوروبا من شواطئ مدينة زوارة مسقط رأسه.

وتحوم شبهات في أوساط الليبيين بأن استخبارات أجنبية هي المسؤولة
عن اغتيال المسخوط ،حيث نشرت مواقع ليبية ما قالت إنه خالصة تقرير
للبحث الجنائي ورد فيه أن الرصاصات المستخدمة في عملية االغتيال من عيار
 9ملم ،وهي من نوعية ال ُتستخدم في ليبيا.
ونقلت مواقع عن التقرير الجنائي أن القتلى تعرضوا إلصابات دقيقة في
القلب ومنطقة الصدر ،وأن المهاجمين استخدموا مسدسات في مواجهة حرس
المسخوط المسلحين بالبنادق الرشاشة ،ما يرجح فرضية تنفيذ أجانب
لالغتيال.
وتضاربت روايات المواقع الليبية حول الجهة التي نفذت االغتيال ،ففيما
رجح البعض مسؤولية استخبارات غربية ،تحدثت مواقع أخرى عن احتمال
تنفيذ االغتيال من قبل مسلحي تنظيم «داعش» أو منافسين في تجارة تهريب
الالجئين عبر المتوسط إلى أوروبا.

تظاهرات تعلن «البراءة» من النظام البحريني

الأمم المتحدة تطالب المنامة بمنع االختفاء الق�سري
طلب الفريق العامل المعني بحاالت
االختفاء القسري أو غير الطوعي في
األمم المتحدة ،من حكومة البحرين،
معلومات في شأن اجراءاتها لمنع
حاالت االختفاء القسري.
وذك���ر م��وق��ع م���رآة البحرين ،أن
الفريق العامل المعني باالختفاء
القسري أعرب عن «شكره» لحكومة
البحرين لردها على االدع��اء العام
المرسل من قبل الفريق في ( 23أيلول
 ،)2014داعيا ً الحكومة في الوقت
نفسه ،إلى تقديم أية معلومة إضافية
عن الخطوات المحددة التي اتخذتها
لمنع وإنهاء أعمال االختفاء القسري
قصيرة األجل المدّعى بها.
كما طلب الفريق م��ن الحكومة،
إبالغه بالتدابير الم َّتخذة لضمان
تقديم معلومات دقيقة وف��ي شكل
ف��وري عن عمليات احتجاز أق��ارب
األش��خ��اص الذين تسلب حريتهم،
وف��ق �ا ً للفقرة  2م��ن ال��م��ادة  10من
إع�لان حماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري ،والتي تنص على:
«توضع ف��ورا ً معلومات دقيقة عن
احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة
احتجازهم ،بما في ذلك حركة نقلهم
من مكان إلى آخر ،في متناول أفراد
أسرهم أو محاميهم أو أي شخص
آخر له مصلحة مشروعة في اإلحاطة

دافع عن حركة النه�ضة رغم معار�ضة �أن�صاره

اليمني واللجان الشعبية  5آليات عسكرية سعودية بينها
عربة «برادلي» غرب قرية قمر.
وفي منطقة الجفينة جنوب مأرب تتواصل المواجهات
بين ق��وات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة،
وقوات هادي المدعومة بقوات التحالف من جهة ،كذلك في
منطقة ذات الراء غرب المدينة.
وأكد مصدر عسكري يمني إفشال محاولة تقدم قوات
هادي إلى تبة المصارية ،فيما قصف الجيش واللجان
تجمعات لقوات هادي في صحن الجن وقيادة المنطقة
العسكرية الثالثة في مأرب.
واستهدفت ط��ائ��رات التحالف السعودي بأكثر من
 50غارة قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي
ومنطقة العرة في مديرية بني الحارث شمال العاصمة،
كما استهدفت ايضا ً ميناء المخاء غ��رب محافظة تعز
والقاعدة البحرية في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة
غرب اليمن .وأب��راج شبكة االتصاالت في جبل العبالء
بمحافظة صعدة.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية من جهتها ،عن سيطرة
الجيش واللجان الشعبية على  4مواقع عسكرية خلف
معسكر الحثيرة في جيزان، كما قصفت القوة الصاروخية
للجيش واللجان حصن قيادة الحماق بمنطقة عسير
السعودية.

بعد يوم على مقتل
( ...تتمة �ص)9

ب��ه��ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ،م��ا ل��م يعرب
األش��خ��اص المحتجزون عن رغبة
مخالفة لذلك».
وكانت قوات األمن البحريني قامت
فجر عيد األضحى ،بحملة مداهمات
س��اف��رة على ال��م��ن��ازل ف��ي ج��رداب
والمصلّى .كما قامت مركبات الشرطة

باقتحام قرية الجفير.
وق��د انطلقت ي��وم عيد األضحى
مسيرات ثوريّة في ك ّل من سفالة وأبو
صيبع والشاخورة ،تجديدا ً للعهد مع
الشهداء األبرار ،في حين أقام أهالي
إسكان سلماباد وقفة تضامنيّة مع
األحبّة األسرى «تيجان الوطن».

ك��م��ا ش��ه��دت ال��ع��دي��د م���ن م��دن
البحرين وبلداتها الجمعة الماضي،
تظاهرات تحت عنوان «جمعة البراءة
وال��رج��م» ،دع��ا إليها ائتالف شباب
ث���ورة  14ش��ب��اط ،إلع�ل�ان ال��ب��راءة
من «الطغاة والمستكبرين والنظام
الخليفي الحاكم».
ّ

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة جزائرية في القبائل الكبرى
2 .2مطار في باريس ،أساعده
3 .3إبن نوح ،عملة عربية ،أمر عظيم
4 .4طريقنا ،تفني وتهلك
5 .5عنب أسود ،مدينة سورية ،أول أساند
6 .6يسرقا ،نجعل له القدرة
7 .7أط��ول أنهر فرنسا ،لقب تركي أطلقه السالجقة على
بعض رجال البالط والوزراء والقادة
8 .8بعد اليوم ،بلدة لبنانية ،عدا الخيل
9 .9مدينة لبنانية ،مقاطعة في أسبانيا
1010ر ّنم ،إلهة الصيد عند الرومان ،أحد الوالدين
1111أحالمها ،يلزم
1212للنفي ،مرض صدري ،جاوبت

1 .1حرب وقعت في الجاهلية إستمرت  40سنة
2 .2تالل ،خالف إستقبلتم
3 .3جمهورية تقع جنوب القوقاس ،مؤذن الرسول
4 .4مرض ،نرغب في األمر ،نوتة موسيقية
5 .5وافقناه الرأي ،دفنه وهو حي
6 .6يهذبان ،قنوط
7 .7جزيرة بريطانية ،مدينة إيطالية
8 .8يلوم ،الذي يحب نفسه
9 .9قصدت للزيارة ،صاح التيس ،مرتكب المعاصي
1010حرف عطف ،عتب عليكما ،مناص
1111نفاخرك ،عاصمة زيمبابوي
1212هدم ،أخذ الثأر

Hotel Transylvania 2
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة آدم
س��ان��دل��ر م ��ن إخ� � ��راج جيندي
ت��ارت��اك��وس �ك��ي .م���دة ال �ع��رض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،926154378 ،843967512
،657241983 ،571832496
،184396257 ،392578641
،235719864 ،769483125
418625739

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1ال��ب��رت كسرلينغ  )2وب،
يمرح ،اجول  )3غنجت ،ورديان
 )4سامارا ،سند  )5تنل ،بتيت،
الن  )6نساير ،نهبت  )7يهاب،

امسح ،يم  )8نبهتم ،وه��ران )9
ول ،هدرنا ،دال  )10يمرن ،درب
 )11رير ،يمانع ،سم  )12اجلد،
ماديرا.
عموديا:
 )1اوغست رينوار  )2لبنان،

هبل ،يا  )3جملناه ،يرج  )4ريتا،
سبتهم  )5ت��م ،رب���ا ،م��دري��د )6
كرواتيا ،رنم  )7سحر ،يرمون ،ام
 )8دست ،سهادنا  )9الين ،نحر،
رعد  )10يجادله ،ادب  )11نون،
ابينا ،سر  )12غل ،انتم ،ليما.

 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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شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ� ��راج ل �ي��ال راج �ح��ة .مدة
ال�ع��رض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،اس�� �ب� ��اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Sicario
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة أميلي
ب� �ل ��ون ��ت م� ��ن إخ� � � ��راج دي �ن �ي��س
ف�ي�ل�ي�ن��وف .م ��دة ال �ع��رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس).
أهواك
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة تامر
ح� �س� �ن ��ي م � ��ن إخ � � � ��راج محمد
س��ب��ك��ي .م � ��دة ال � �ع� ��رض 115
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).

Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي�ب�ي�ك��ي م��ن اخ� ��راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،اب � ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،سينمال،
غاالكسي).

