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منظمة العفو الدولية تنتقد قانون ًا كويتي ًا
متع ّلق ًا بالجرائم الإلكترونية

مجازر متنقلة ( ...تتمة �ص)9

الدينية أو القادة األجانب.
وق��ال نائب مدير الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في
المنظمة سعيد بومدوحة إن «هذا القانون القمعي يأتي
ضمن شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف الى خنق
حرية التعبير».
وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت والحقت عشرات
األشخاص ،بموجب قوانين أخرى ،بسبب تعليقات لهم
عبر مواقع التواصل خصوصا ً على «تويتر»» ،وشملت
االتهامات غالبا ً اإلساءة ألمير البالد.

انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم االلكترونية
في الكويت ،معتبرة أنه «قمعي» ويح ّد بشكل إضافي من
حرية التعبير ،في تقرير أصدرته الثالثاء تزامنا ً مع دخول
القانون الجديد حيز التنفيذ.
ورأت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن أن القانون
«سيضاف الى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس
في الكويت فى حرية التعبير ،ويجب إع��ادة النظر فيه
بشكل عاجل» .ويفرض القانون قيودا ً على حرية التعبير
عبر االنترنت ،وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات

تردي �صحة معتقل �سيا�سي جراء تعر�ضه لـ«م�ضايقات»

الريا�ض تفرج عن النا�شطة �سمر بدوي

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية
سمر بدوي بكفالة بعد اعتقال دام لساعات ،وفقا ً لما ذكرته
منظمات حقوقية.
وكانت بدوي اع ُتقلت من منزلها في جدة أول من أمس
الثالثاء ،بتهمة االستمرار في إدارة حساب زوجها المعتقل
المحامي وليد أبوالخير على موقع «تويتر».
ونددت منظمات حقوقية بتوقيف الرياض زوجة أبو
الخير وشقيقة المدون السعودي رائف ب��دوي ،معتبرة
أن اعتقالها هو تراجع جديد وخطير لحقوق اإلنسان في
المملكة.
وأعلنت منظمة «العفو» الدولية أن سمر بدوي اعتقلت
في جدة مع ابنتها البالغة من العمر سنتين ،موضحة عبر
موقعها اإللكتروني أن السلطات استجوبتها ألربع ساعات
قبل نقلها إلى سجن الظهران.
وبحسب إنصاف حيدر ،زوجة رائف بدوي فإن سمر

أوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها وليد عبد الخير على
«تويتر».
ورأت م��دي��رة «هيومن راي��ت��س ووت���ش» ف��ي الشرق
األوس��ط س��ارة ليا ويتسون ،أن احتجاز ب��دوي يُظهر
مرة جديدة تصميم السعودية على إسكات كل من يملك
شجاعة التحدث عن حقوق اإلنسان واإلصالحات.
في ال��م��وازاة ،أعلن المحامي السعودي عبدالعزيز
الحصان أنّ موكله المعتقل السياسي محمد القحطاني
تردت صحته بعد إصابته بالتهاب رئوي.
وأوضح الحصان أنه تواصل مع القحطاني مباشر ًة
وتبين له أنه «ما زال يتع ّرض لمضايقاتٍ متعددة في
المعتقل ما أثر على صحته» ،مشيرا ً إلى أنه «لديه اآلن
التهاب في الرئة والحنجرة».
وطالبَ بعرض موكله على العناية الصحية للتأكد من
عدم حصول أي مضاعفات.

ال�سعودية :انتحاري ا�سطنبول ترعرع في المملكة!
أع��ل��ن��ت ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة،
أمس ،أن االنتحاري اإلرهابي الذي
فجر نفسه ف��ي تجمع للسياح في
اسطنبول أول من أمس الثالثاء وقتل
وأص��اب العشرات من المدنيين هو
سوري الجنسية ولد وعاش وترعرع
في كنف المملكة.
وبحسب «ف���ارس» ،ق��ال الناطق
األمني باسم الداخلية السعودية
ال��ل��واء منصور ال��ت��رك��ي لصحيفة
«الحياة» السعودية ال��ص��ادرة في
لندن إن االن��ت��ح��اري المدعو نبيل
فضلي هو من مواليد السعودية ،لكنه
غادر مع ذويه قبل عشرين سنة.
وأشارت الصحيفة إلى ما أعلنته
السلطات التركية بأن منفذ االعتداء
في منطقة السلطان أحمد األثرية
وسط اسطنبول ينتمي إلى تنظيم
«داع����ش» االره��اب��ي وي��دع��ى نبيل
فضلي ،وهو مواطن سوري من مواليد

السعودية.
وكانت وسائل إعالم تركية أفادت
ب��أن منفذ الهجوم االن��ت��ح��اري في
اسطنبول ه��و نبيل الفضلي (28
سنة) سوري األصل سعودي المولد.
وك��ان مكتب محافظ اسطنبول

ق��د أعلن وص��ول حصيلة التفجير
إلى  10قتلى و 15جريحاً .وأوضح
مكتب محافظ إسطنبول أن تحقيقا ً
يجرى لمعرفة نوع المادة المتفجرة
والعبوة الناسفة والكشف عن هوية
مرتكبي هذه الجريمة.

كذلك أش��ار إل��ى أنّ «آث��ار العنف
تمت ّد على المدنيين األبرياء إلى أبعد
م��ن ذل���ك ،ف��األط��ف��ال يش ّكلون م��ا ال
يق ّل عن نصف النازحين الذين بلغ
عددهم  2.3مليون شخص ،والنصف
أيضا ً من  19مليون شخص يكافحون
يوميا ً للحصول على حصصهم من
المياه».
ووفقا ً للمنظمة الدوليّة ،فإنَّ خطر
س��وء التغذية ال��ح��ادّ ،والتهابات
الجهاز التنفسي ،يهدّد حوالى 1.3
مليون طفل دون س��ن الخامسة،
وه��ن��اك م��ل��ي��ون��ا ط��ف��ل ع��ل��ى األق��ل
باتوا غير قادرين على الذهاب إلى
المدرسة.
وذك�����رت ال��ـ«ي��ون��ي��س��ي��ف» أنَّ
«الخدمات العامة كالصحة والمياه
والصرف الصحي ،تض ّررت وباتت
غير ق��ادرة على تلبية االحتياجات
المتزايدة للسكان المنهكين ،وأنَّ قليالً
من األطفال البالغ عددهم  7.4مليون
طفل م ّمن هم بحاجة إلى الحماية (بما
في ذلك الدعم النفسي لمساعدتهم
على التعامل مع آث��ار العنف الذي
تعرضوا له) سيحصلون على تلك
الخدمات».
وأعلنت األم��م المتحدة ،رسمياً،
تأجيل المحادثات اليمنية التي كانت
مقررة يوم غ ٍد الجمعة ،أسبوعا ً أو
أكثر.
ميدانياً ،دكت القوة الصاروخية
التابعة للجيش اليمني تجمعات
المرتزقة بالقصر الجمهوري ومعسكر
المنطقة الثالثة بمدينة مأرب.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر عسكرية أن
القصف ال��ص��اروخ��ي حقق أهدافه
موقعا ً عشرات القتلى والجرحى في
صفوف المرتزقة ،إضافة الى اشتعال
النيران في األماكن المستهدفة.
وأسقطت طائرة استطالعية من
دون طيار تابعة للعدوان في منطقة
كشر بمحافظة حجه شمال اليمن.
وال���ى م���أرب ح��ي��ث ن��ف��ى مصدر
عسكري صحة األنباء التي تتحدث
عن سيطرة المرتزقة والقوات الغازية
على جبل هيالن االستراتيجي .وأكد
المصدر أن الجيش واللجان الشعبية

يفرضون سيطرة تامة على كامل
سلسلة جبل هيالن بصرواح.
وك���ان���ت م��ل��ي��ش��ي��ات ال���ع���دوان
ال��س��ع��ودي ف��ي محافظة م���أرب قد
أق��دم��ت ع��ل��ى ق��ت��ل ال��ش��ي��خ محسن
األشقص أحد مشايخ قبيلة عبيدة
بالقرب من مدخل المدينة وإصابة
نجله بجروح.
توتر األوض���اع في م��أرب تزامن
مع إنجازات نوعية لوحدات الجيش
اليمني وال��ل��ج��ان ال��ث��وري��ة بعدما
تمكنت م��ن ص��د ه��ج��وم لجماعة
القاعدة أثناء محاولة تقدم مجموعة
منها باتجاه منطقة العلقة وجبل
الشبكة ،ومجموعة أخ���رى كانت
تحاول التقدم باتجاه مديرية الزاهر
ما أدى الى مقتل ما ال يقل عن  25من
المرتزقة بينهم القيادي أبو حذيفة
الحميقاني.
وك��ان الطيران السعودي ارتكب

برلمان تون�س ( ...تتمة �ص)9
ودافع رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان عن خياراته ،مشيرا ً إلى
دستورية التعديل ال��وزاري ،وأ ّن��ه «اتخذ ق��رارا ً شخصيا ً باإلبقاء على االئتالف
الحكومي وعدم مراجعته» ،الفتا ً إلى أنّ «الغرض من التعديل إعادة هيكلة الحكومة
بعد تقييم آداء بعض الوزراء وتحييد جميع وزارات السيادة في الوقت الراهن».
وأ ّك��د الصيد ع��دم وج��ود ّ
تدخالت في تغيير وزي��ر الشؤون الدينية عثمان
بطيخ في التعديل الوزاري ،في معرض ردّه على اتهامه بالخضوع لضغوط من
حركة النهضة التي خاضت حربا ً إعالمية ضد بطيخ نتيجة عزله عددا ً من أئمة
المساجد.
في األثناء ،استمرت عاصفة االنشقاقات في كتلة «نداء تونس» البرلمانية ،إذ
ارتفع عدد النواب المستقيلين ليصل إلى  21نائباً ،ما يعطي حزب حركة النهضة
المرتبة األولى من عدد النواب بـ  69نائباً ،وينقل كتلة نداء تونس إلى المرتبة
الثانية بـ  65نائباً.
وكشف الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ،عن تصدّر
كتلة حركة النهضة المشهد البرلماني بـ  69نائبا ً تليها حركة نداء تونس 65
مقعداً ،ثم مجموعة الـ  21ثم كتلة الوطني الحر بـ  16مقعداً ،والجبهة الشعبية 15
نائبا ً ثم كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج ،والكتلة
الديمقراطية االجتماعية  10نواب و 11نائبا ً غير منتمين.
وأ ّكد الفطحلي أن النواب الـ  17المستقيلين منذ الجمعة الماضي أعضاء في
الكتلة إلى حين انقضاء األجل بحلول أمس.
إلى ذلك ،تحيي تونس غدا ً الذكرى الخامسة لثورة الياسمين في ظل تح ّوالت
سياسية واجتماعية واقتصادية الفتة ،بينما أعلنت قوى المعارضة مقاطعتها
االحتفاالت التي ستنتظم بقصر الرئاسة بقرطاج تحت إشراف الرئيس الباجي
قائد السبسي .ودعا نواب المعارضة داخل البرلمان ما وصفوها بـ«كل القوى
الديمقراطية التقدمية والمدنية» إلى االحتفال بالذكرى مع جماهير الشعب في كل
الجهات ومقاطعة االحتفاالت الرسمية.
وأرجع المقاطعون قرارهم إلى ما أسموه فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق
استحقاقات الثورة وأهمها الشغل والحرية والكرامة الوطنية ،وغياب اإلرادة
السياسية للقطع مع خيارات النظام السابق ،واالستمرار في االلتفاف على أهداف
الثورة ،داعين كل القوى الديمقراطية التقدمية والمدنية إلى االحتفال بهذه الذكرى
مع الشعب في كل جهات البالد.

مجزرة جديدة في العاصمة صنعاء.
وق��ال��ت السلطات اليمنية أن 25
مواطنا ً استشهدوا وأصيب العشرات
في غارات على منطقة جارف .وفي
الحديدة غ��رب اليمن دم��ر الطيران
السعودي مراكب الصيادين.
وأض���اف���ت ال��س��ع��ودي��ة م��ج��زرة
جديدة الى مجازرها المتنقلة على
األراض���ي اليمنية ،وه��ي ال��م��رة في
العاصمة صنعاء .السلطات اليمنية
قالت إن عشرات الشهداء والجرحى
سقطوا في غارات سعودية استهدفت
منطقة جارف السياحية في مديرية
بالد الروس.
وأكدت مصادر ميدانية أن من بين
الشهداء أط��ف��ال ون��س��اء ومسنون،
م��ش��ي��رة إل���ى أن ه���ذه المنطقة قد
استهدفها ال��ع��دوان السعودي في
العام الماضي ،ما أدى الى تدميرها
بالكامل.

واستمرت عمليات اإلنقاذ لساعات
حيث بقي العديد من جثث الضحايا
تحت األنقاض.
ه���ذه ال��م��ج��زرة ت��أت��ي ب��ع��د ي��وم
على ارتكاب مجزرة مماثلة بعدما
اس��ت��ه��داف��ت ال��ط��ائ��رات السعودية
مستشفى لمنظمة أطباء بالد حدود
واألحياء السكنية في مناطق متفرقة
ف��ي محافظة ص��ع��دة ،م��ا أسفر عن
استشهاد وجرح أكثر من  20مواطناً.
مناطق متفرقة بمديرية رازح في
محافظة صعدة لم تسلم من الغارات
السعودية التي أدت الى جرح ثالث
نساء وألحقت أض����رارا ً كبيرة في
منازل المواطنين.
وفي غرب البالد في ميناء الخوخة
في محافظة الحديدة مذبحة من نوع
آخ��ر طالت أسباب رزق الصيادين
ارتكبها العدوان السعودي ،بعدما
قصفت ب��وارج��ه ال��ق��وارب ودمرتها

بالكامل كما حيث شوهدت ألسنة
اللهب والدخان تتصاعد من القوارب.
أم��ا ف��ي محافظة م��أرب فاقدمت
مليشيات العدوان السعودي على
مقتل الشيخ محسن األشقص أحد
مشايخ قبيلة عبيدة بالقرب من مدخل
المدينة وإصابة نجله بجروح ،في
وقت يسود التوتر المدينة بعد قيام
قبيلة األشقص بالحشد العسكري
للثأر لمقتل الشيخ.
توتر األوض���اع في م��أرب تزامن
مع إنجازات نوعية لوحدات الجيش
اليمني وال��ل��ج��ان ال��ث��وري��ة بعدما
تمكنت صد هجوم لجماعة القاعدة
أثناء محاولة تقدم مجموعة منها
باتجاه منطقة العلقة وجبل الشبكة،
ومجموعة أخرى كانت تحاول التقدم
باتجاه مديرية الزاهر ما أدى الى مقتل
ما ال يقل عن  25من المرتزقة بينهم
القيادي أبو حذيفة الحميقاني.

م�صر :تمديد حالة الطوارئ في �سيناء
أص��در الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ق��رارا ً
بتمديد حالة الطوارئ في أجزاء من محافظة شمال سيناء
 3أشهر إضافية بعد عام من فرضها للمرة األولى.
وج��اء في ال��ق��رار ،ال��ذي نشر في الصحف الرسمية
المصرية ،أن حالة الطوارئ مددت «ثالثة أشهر اعتبارا ً
من الساعة الواحدة من صباح األربعاء الموافق 27
كانون الثاني .»2016
وتضمن القرار أيضا ً استمرار حظر التجوال المرافق
لحالة ال��ط��وارئ م��ن  7مساء بالتوقيت المحلي إلى
 6صباح اليوم التالي في المناطق المفروضة فيها،
باستثناء مدينة العريش عاصمة المحافظة وجزء من
الطريق الساحلي المار بها ،حيث يسري حظر التجوال

من الساعة الواحدة حتى الخامسة صباحا ً من اليوم
ذاته.
وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة األولى في تشرين
األول العام الماضي بعد مقتل  33جنديا ً في هجوم شنته
جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة على نقطة عسكرية
في شمال سيناء ،ومنذ ذلك الوقت مددت مرات عدة.
وفي تشرين الثاني العام الماضي أعلنت الجماعة
مبايعتها لتنظيم داعش وغيرت اسمها إلى والية سيناء.
وخالل العامين الماضيين قتل مئات من رجال الجيش
والشرطة في هجمات للمتشددين في شمال سيناء،
ويقول الجيش إنه «قتل مئات منهم في حملة تشارك فيها
الشرطة في المناطق ،التي تسري فيها حالة الطوارئ».

تون�س� :إطالق �سراح �صهر بن علي
قالت وسائل إعالم تونسية إنه تم إطالق سراح سليم
شيبوب صهر الرئيس التونسي األسبق زين العابدين
بن علي بعد مكوثه ألكثر من سنة في السجن.
وقالت إذاعة «موزاييك أف إم» على موقعها إن سليم
شيبوب غادر السجن المدني بالمرناقية قبل قليل إثر
صدور قرار من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالقضية
في القطب القضائي المالي بعد انتهاء المدة القانونية
لإليقاف.
وسليم شيبوب هو رياضي ورج��ل أعمال تونسي
رفعت ضده قضايا فساد واسغالل نفوذ إبان الثورة
التونسية خالل إقامته باإلمارات العربية المتحدة لكن

تم إيقافه في الـ  18من تشرين الثاني  2014بعد أن قرر
العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء.
يذكر أنه تم إص��دار بطاقة إي��داع بالسجن ضد رجل
األعمال وصهر الرئيس المخلوع في قضية شركة مختصة
في التشبيك الكهربائي والطاقة برادس بتهمة استغالل
النفوذ للحصول على صفقة متعلقة بهذه الشركة.
كما يذكر أن محكمة التعقيب بتونس رفضت في
ك��ان��ون األول  2015طلب نقض ق��رار دائ���رة االتهام
بمحكمة االستئناف في تونس والقاضي باإلبقاء على
رجل األعمال سليم شيبوب رهن اإليقاف من الناحية
الشكلية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2من أسماء األسد ،مدينة إيرانية غرب شيراز
3 .3للنداء ،نهر في ألمانيا ،منخفض بين جبلين
ّ 4 .4
لطخ بالعار ،تعلم باألمر
5 .5مدينة يابانية ،تلى
6 .6بلدة لبنانية ،دخل فجأة
7 .7أطول أنهر فرنسا ،بلدة لبنانية ،متشابهان
8 .8نراسلّ ،
ملطخ بالعار
9 .9من أنواع السمك ،دولة أوروبية
 1010نتهمه ،مصيف سوري
1111من المحيطات ،يقطع
1212عالم بالغيب ،حادوا عن ،بحر

1 .1بلدة لبنانية
2 .2خباز ،حرف تمني ،نعمل بجد
3 .3إله ،قرية في خراسان الشرقية ،يتبع
4 .4أبو الشعوب السامية ،يهمالنه
5 .5مخدتي ،وحي
6 .6وبختم ،حرف أبجدي مخفف
7 .7قطنتم ،طيور مجتمعة
8 .8للنداء ،هنأت بالعيد ،ضمير متصل
9 .9تزيّن الكذب ،جمهورية تقع جنوب القوقاس
1010يواكبه ،خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية)
1111حب ،من الفاكهة الصيفية ،والدي
1212أليفاً ،ركيزة

The Revenant

فيلم تشويق بطولة
ليوناردو دي كابريو من
اخراج الجاندرو غونزاليز.
مدة العرض  156دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،629175843 ،378942156
،532896417 ،415638792
،894217365 ،761453289
،983761524 ،147529638
256384971

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حسان بن ثابت  ) 2رن ،ادا
ب��ازاري  ) 3ب��دادون ،مرسين ) 4
ايوب ،بار ،رم  ) 5الم ،اهل ،اهين 6
) ننافس ،مال ،نا  ) 7هردوار ،ريب

 ) 8وهاد ،ينادم  ) 9مر ،النشر،
ارس  ) 10النبي ،ابلح  ) 11برم،
سباته ،ال  ) 12ديار ،غد ،تأبه.
عموديا:
 ) 1ح���رب ال��ن��ج��وم ،ب��د ) 2
سنديان ،ه��راري  ) 3اوماعا ،لما

 ) 4ن��أدب ،ف��ردان  ) 5بدو ،أسد،
لبس  ) 6نأنبه ،وينيبغ ) 7ثب،
المانش ،أد  ) 8اام��ر ،ارارات ) 9
ب��زر ،ال ،بهت  ) 10تأسره ،رمال
 ) 11ريميني ،رح��اب  ) 12دين،
نابلس ،له.

 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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فيلم رعب بطولة نتالي
دورمر من اخراج
جايسون زادا .مدة العرض
 95دقيقة( .سينما ستي،
 ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl

فيلم دراما بطولة اليسيا
فيكاندر من اخراج توم
هوبر .مدة العرض 119
دقيقة(.سينما سيتي،
.)ABC

The Big Short

فيلم دراما بطولة براد بيت
من اخراج ادام ماك كاي.
مدة العرض  130دقيقة.
(سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

