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�صواريخ م�ضادة ( ...تتمة �ص)9

وت��اب��ع ق��ائ�لاً إنّ ال��م��ع��ارض��ة
ال��س��وري��ة تدعو إل��ى فتح ممرات
إنسانية إلى المناطق المتضررة
م��ن العمليات القتالية ،م��ؤك��دا ً
أنّ ال��م��ف��اوض��ات ال��س��وري��ة بعد
استئنافها يجب أن تحمل «طابعا ً
ث��اب��ت �ا ً وم���ت���واص� ً
ل�ا» ،م��ع��ب��را ً عن
اس��ت��ع��داده للتعاون م��ع موسكو
على األرض في محاربة اإلره��اب
بسورية.
من جهتها ،شككت الهيئة العليا
لمعارضة ال��ري��اض ف��ي إمكانية
استئناف م��ف��اوض��ات جنيف في
الوقت الراهن.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الهيئة
ري����اض ن��ع��س��ان آغ���ا «ال ت��وج��د
أيّ م��ؤش��رات إلمكانية استئناف
المفاوضات» ،الفتا ً إل��ى استمرار
«التصعيد العسكري واستخدام
روس��ي��ا ألس��ل��ح��ة م��ح��رم��ة دول��ي �ا ً
وتصعيد ال��ح��ص��ار وع���دم إط�لاق
س���راح ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن» ،وه���ذا كله
«يجعل المفاوضات أم��ام طريق
مسدود».
واعتبر نعسان آغا أنّ الرئيس
ال��س��وري بشار األس���د ،رف��ض في

خطابه األخير الحل السياسي ،ومن
ضمنه تشكيل هيئة حكم انتقالية.
ب���دوره ،اعتبر المنسق العام
لهيئة التنسيق الوطنية السورية
حسن عبد العظيم ،أ ّنه ال يتصور
المرحلة االنتقالية ف��ي سورية
بمعزل عن الرئيس األس��د ،مشيرا ً
إلى والء الجيش واألجهزة األمنية
له.
تصريح مفاجئ أدل��ى به،
وفي
ٍ

هروب «الدواع�ش» ( ...تتمة �ص)9

أش��ار عبد العظيم إل��ى أنّ جميع
مفاصل السلطتين التشريعية
والتنفيذية بيد األس��د في الوقت
ال��راه��ن ،ناهيك عن والء األجهزة
األم��ن��ي��ة وال��ق��وات المسلحة ل��ه.
وأض���اف «ال يمكن ب��دء المرحلة
االنتقالية بمعزل ع��ن األس��د ،وال
بد من بقائه في السلطة لما ال يقل
عن ستة أشهر قبل أن يسلم مقاليد
الحكم للسلطة االنتقالية».

رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي وبعد رفعه العلم
العراقي وسط مدينة الفلوجة ،أعلن أن أنصار «داعش» في اإلعالم
والسياسية حاولوا عرقلة تحرير المدينة.
وقال العبادي :رفعناها سابقا ً في تكريت وفي الرمادي وفي
جرف الصخر ،وفي كل المناطق ،وإن شاء الله قريبا ً في الموصل
وفي الحويجة .وأض��اف« :كثير من الناس حاولوا أن يعرقلوا،
فهناك داع��ش في السياسة،وداعش في اإلع�لام الذين حالوا
توجيه اإلع�لام بتجاوزات مزعومة هنا وهناك ،نحن ال نرضى
بالتجاوزات».
وتعتبر مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن محافظة األنبارأحد أهم
معاقل»داعش» ،حيث كانت تمتاز بموقع معنوي وعسكري ،يتيح
للمسلحين تهديد العاصمة بغداد .كما كانت تعتبر معقالً النطالق
العمليات اإلرهابية نحو مدن جنوب العراق.
من جهته قال األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري :انتهت،
عندما وصلنا إلى الجسر الكونكريتي والجسر الحديدي وإلى حي
االندلس والسوق انتهت المعركة.
إلى ذلك قال أحد المقاتلين العراقيين :كنا نتوقع أن تكون
الفلوجة أصعب منطقة ،لكن تبين أن الفلوجة أسهل منطقة ،أقل
منطقة بالخسائر والتفخيخ ،وحتى القطعات اليوم م ّرت بكل يسر
وبدون أي خسائر.

فتح ق�ضية «قتل غير عمد»
في كارثة الم�صرية
أعلن مكتب مدعي ب��اري��س أم��س ،أ ّن��ه
فتح قضية في جريمة قتل غير عمد تتعلق
بتحطم الطائرة « »A320لشركة مصر
للطيران في البحر المتوسط.
ونقلّت وكالة «رويترز» عن المكتب في
رسالة نصية قوله «مدعي باريس فتح
اليوم تحقيقا ً كامالً في جريمة قتل غير
عمد».
وردا ً على س��ؤال الوكالة عما إذا كان
المكتب ينظر في فرضية العمل اإلرهابي،
رد مسؤول المكتب ال��ذي كان يتعامل مع
«رويترز» باقتضاب« :كال».
وك���ان���ت ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ح���ادث
الطائرة قد أعلنت االثنين ،أ ّنها توجهت
إل��ى العاصمة الفرنسية للقيام بإصالح
اللوحات اإللكترونية الخاصة بجهازي
مسجل محادثات قمرة القيادة في الطائرة
ومسجل معلومات الطيران للطائرة بمعامل
مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي.
يُذكر أنّ الطائرة التابعة لشركة «مصر
للطيران» ،كانت قد اختفت عن شاشات
الرادارأثناء قيامها برحلة من باريس إلى
ال��ق��اه��رة ،فجر الخميس  19م��اي��و/أي��ار
الماضي ،وعلى متنها  66شخصاً ،بمن فيهم
أفراد الطاقم وعناصر أمن مصريين.

ا�ستهداف قاعدة ( ...تتمة �ص)9
من مديريتي حرض وميدي الحدوديتين في محافظة
حجة غرب اليمن.
أما في محافظة تعز ،فقد تجددت المواجهات بين
قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف السعودي من
جهة ،وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى
في محيط معسكر اللواء  35ومنطقة المطار القديم عند
المحور الغربي للمدينة ومنطقة الضباب في المدخل
الجنوبي ،فيما شهدت منطقتي الجحملية وثعبات قصفا ً
مدفعيا ً متبادل بين الطرفين ،عند الناحية الشرقية
للمدينة.
في غضون ذلك ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي
سلسلة غارات جويّة ،على منطقة العمري في مديرية
ذباب الساحلية غربي المحافظة جنوب اليمن.
وف��ي محافظة م���أرب ع���ادوت م��ق��ات�لات التحالف
السعودي ،شنّ غاراتها على مديرية صرواح ،استهدفت
خاللها جبل األشقري المطل على منطقة كوفل ومركز
المديرية ذاتها غربي المدينة.
بالمقابل استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية ،معسكر صحن الجن شرقي مدينة م��أرب
بصاروخ أورغ��ان شمالي شرق اليمن بحسب ما أفاد
مصدر عسكري للميادين.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
أطلقت األحد صاروخا ً باليستيا على تجمعات للغزاة
والمرتزقة بمعسكر اللواء  115بمدينة الحزم محافظة
الجوف.
وأضافت سبأ عن مصدرها أنّ الصاروخ يأتي ردا ً على
الخروقات المستمرة للعدوان ومرتزقته والتحشيدات
بمحافظة الجوف.
إلى ذلك أفاد مصدر بمقتل ثمانية جنود في انفجار
عبوة ناسفة ،استهدفت نقطة أمنية في الحوطة عاصمة
محافظة لحج ،فيما تحتدم المعارك بين قوات هادي من
جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في
منطقة نجد كرب.
المصدر قال إنّ القوات السعودية تدفع بتعزيزات
عسكرية كبيرة إلى حدودها مع محافظة حجة اليمنية.
ونقل ع��ن مصدر محلي أنّ ال��ق��وات السعودية ش ّنت
قصفا ً مدفعيا ً وصاروخيا ً هو األعنف على منفذ حرض
الحدودي والمدينة القديمة ،منذ إعالن وقف إطالق النار
في  10نيسان /إبريل الماضي.
هذا القصف تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة
للقوات السعودية إلى منطقتي أحد المسارحة وصامطة
المحاذتين للحدود اليمنية ،على بعد نحو  30كيلو مت ًرا

حفتر في مو�سكو لبحث الأزمة الليبية

األمنية ن ّفذت عملية نوعية ،اليوم ،تم ّكنت خاللها من التوغل
بمساحات كبيرة داخ��ل الشرقاط والمناطق المحاذية له،
لتحريرها من سيطرة تنظيم «داعش» اإلجرامي ،فضالً عن تطهير
الطرق الرئيسة من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة» ،مبينا ً أنّ
«مالمح االنكسار باتت واضحة في عناصر التنظيم اإلجرامي بعد
هروبهم من مواقعهم العسكرية وتنصلهم من مقاومة القطعات
العسكرية».
وأض��اف أنّ «أكثر من  155عنصرا ً إجرامياً ،بينهم قياديون
هربوا باتجاه صحراء مدينة الموصل بعد توغل القوات األمنية،
والحشد الشعبي لمساحات كبيرة في القضاء» ،الفتا ً إلى أنّ
«مقاتلي الحشد استقبلوا أعدادا ً كبيرة من نازحي القضاء ونقلهم
ألماكن مخصصة لتوطينهم».
وأكد الحسيني أنّ »الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحرير
قضاء الشرقاط بالكامل من سيطرة «داعش» اإلجرامي بعد مقتل
العشرات من عناصره».
ويعيش تنظيم «داعش» اإلرهابي حالة من االنكسار والذعر؛
نتيجة تقدم القوات األمنية في المناطق التي تسيطر عليها
عناصر التنظيم ،فيما تم ّكنت القطعات العسكرية من اقتحام عد ٍد
من المناطق والقرى القريبة من الفلوجة ،بالتنسيق مع فصائل
المقاومة اإلسالمية وتدمير الخطوط الدفاعية «لداعش».

قائد عمليات الفلوجة الفريق عبدالوهاب الساعديّ ،
كشف أن
معركة التحرير انتهت بنسبة دمار في البنية التحتية ،ال يزيد عن
عشرة في المئة توزعت في جميع المناطق المدينة ،معتبرا ً أنّ
المعركة هي أنظف معركة مدن في كل العراق .في اشاره ضمنيه
منه إلى األضرار الكبيرة التي لحقت بمدينة الرمادي ،التي دمرت
بفعل الغارات االميركية .
تقدم القوات العراقية لم يقتصر على في محافظة األنبار ،بل
امتدت نحو مناطق شمالي محافظة صالح الدين ،وص��وال ً إلى
مناطق جنوب الموصل ،حيث اخلت قوات الحشد الشعبي عشرات
العوائل من مناطق القتال.
القوات المشتركة أعلنت من جانبها ،أنها لم يفصلها عن مركز
قضاء الشرقاط سوى  20كيلومتراً ،فيما أشارت في بيان لها عن
مقتل وإصابة العشرات من اإلرهابيين خالل معركة خاطفة في
منطقة كلول جنوبي قضاء الشرقاط.
إلى ذلك ،أعلن المتحدث بإسم الحشد الشعبي لمحور الشمال
علي الحسيني ،أم��س ،ع��ن ه��روب  155عنصرا ً إج��رام��ي�ا ً من
الشرقاط باتجاه صحراء مدينة الموصل بعد توغل القوات األمنية
لمساحات كبيرة ،فيما أش��ار إلى أنّ الساعات القليلة المقبلة
ستشهد تحرير القضاء بالكامل من سيطرة «داعش» اإلجرامي.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة «المعلومة» إنّ «القوات

ن�شطاء مغاربة يطالبون بوقف «تجريم الإفطار العلني»
األح��ك��ام القضائية التي ص��درت م��ؤخ��را ً ضد
بعض من أفطروا في نهار رمضان ،واعتبروها
«محاكمات دينية».
وحمل المحتجون الفتات تطالب بـمجتمع
عادل تتعامل فيه الدولة مع المواطنين بعيدا ً
عن التمييز العقدي (الديني) بينهم كما طالبو
ب��ـ»إق��رار علمانية ال��دول��ة» و»ضمان ممارسة
الحريات الفردية للمواطنين».
يذكر أنّ المحكمة االبتدائية في مدينة زاكورة
(جنوب شرق المغرب) حكمت منتصف الشهر
الجاري بالحبس شهرين مع وق��وف التنفيذ،

شارك نشطاء مغاربة في الرباط في وقفة
احتجاجية للمطالبة بـ»إلغاء تجريم اإلفطار
العلني في نهار رمضان وإق��رار حرية المعتقد
وعلمانية الدولة في الدستور المغربي».
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها
الحركة التقدمية «لمجتمع حر ووط��ن يسع
الجميع» ،شعارات تطالب بإلغاء الفصل 222
من القانون الجنائي المغربي ،ال��ذي يجرم
اإلجهار باإلفطار في األماكن العامة في نهار
رمضان.
كما ط��ال��ب ال��م��ش��ارك��ون بالبت ومراجعة

وأداء غرامة مالية نحو  55دوالراً ،بحق شابين
كانا قد اعتقال بعد شربهما الماء خ�لال نهار
رمضان.
ومنذ سنوات ،تتجدد دعوة ناشطين حقوقيين
مغاربة إلى إلغاء تجريم اإلفطار العلني في
رمضان ،معتبرين أنّ هذا التجريم «اعتداء على
الحريات الفردية للمواطنين الذين ال يلتزمون
بالصيام» ،في حين يرى معارضوهم أن اإلفطار
العلني في رمضان «استفزاز لمشاعر المغاربة»
و»إخالل بالنظام العام في دولة ينص دستورها
على أنّ دينها هو اإلسالم».

مركز البحرين لحقوق الإن�سان:المنامة ال تلتزم
الدولي في ما يتع ّلق بجريمة التعذيب
بالقانون
ّ
أصدر مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،بمناسبة اليوم الدولي لمساندة
ضحايا التعذيب ،والذي صادف أول أمس ،تقريرا ً تحت عنوان «صدى
صرخات التعذيب ال زال مستم ًرا» ،حيث يستعرض فيه ممارسات
التعذيب وضحاياه في البحرين خالل عام .2016
وحسب منامة بوست قدم المركز في التقرير لمح ًة عا ّمة عن الوضع
الحالي النتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين ،خاص ًة المتعلّقة بادعاءات
ّ
صر ،كما ذكر
سوء المعاملة والتعذيب للسجناء السياسيين ،بمن فيهم ال ُق َّ
بعض حاالت التعذيب في البحرين ،موضحً ا أنّ النتائج تشير إلى أنّ
والوطني فيما يتعلّق بجريمة
الدولي
حكومة البحرين ال تلتزم بالقانون
ّ
ّ
التعذيب ،وال تزال ُتما َرس انتهاكات جسيمة بحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
المنهجي للتعذيب كوسيلة لمعاقبة ليس فقط المعارضة
االستخدام
ّ

السياسيّة ،ولكن ً
أيضا لترهيب المتظاهرين.
وأضاف :أ ّنه و ّثق أساليب مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب التي
تستخدمها السلطات البحرينيّة ،س��وا ٌء الماديّة أو أساليب التعذيب
النفسيّة ،مثل الضرب واإلجبار على الوقوف ،والصدمات الكهربائيّة
ّ
والحاطة
والحرمان من النوم والحرمان من الطعام والمعاملة المهينة
بالكرامة ،والتهديدات ض ّد أفراد األسرة ،بما يتعارض مع اتفاقيّة األمم
المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو الال إنسانيّة.
ودعا المركز في توصياته الحكومة البحرينية إلى ضرورة التقيّد
�ي باتخاذ خطوات عاجلة
�ي ،مطالبًا المجتمع ال��دول� ّ
بالقانون ال��دول� ّ
ّ
القانوني
غير
االستخدام
عن
ف
ق
والتو
العقاب،
من
اإلفالت
لمعالجة ثقافة
ّ
للتعذيب وسوء المعاملة ،التي يتع ّرض لها المعتقلون داخل السجون.

رسمي أمس ،وصول القائد العام للجيش الليبي الفريق
أ ّكد مصد ٌر
ٌ
ركن خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث األزمة الليبية.
وق��ال المصدر لوكالة «سبوتنيك» إنّ حفتر وص��ل موسكو يوم
األحد بعد زيارته للقاهرة على رأس وفد عسكري ،حيث التقى هناك
مسؤولين مصريين.
وت��ه��دف زي���ارة حفتر للقاهرة على رأس وف��د ض��م  9م��ن كبار
العسكريين الليبيين إلى الحصول على المزيد من الدعم في مواجهة
التنظيمات المتشددة.
وأ ّكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد دعم
مصر للجيش الليبي في مواجهة اإلرهاب .وأضاف أبو زيد أنّ القاهرة
تدعم أيضا ً جهود المجلس الرئاسي الليبي لبناء قيادة موحدة للجيش
أكثر تمثيالً للقطاعات والمناطق كافة.
إلى ذلك ،أف��ادت وسائل إعالم ليبية ،بأنّ فريق الدفاع عن سيف
اإلس�لام القذافي سيعقد مؤتمرا ً صحفيا ً االثنين في مدينة الهاي
الهولندية.
وذكر مصدر من فريق الدفاع المشار إليه ،أ ّنه ج ّرى توجيه الدعوة
لجميع المنظمات الحقوقية واإلنسانية الدولية والعربية والمحلية،
وع��دد من الشخصيات الدولية والمحلية ،لحضور المؤتمر الذي
سيتناول حقائق ومعلومات ستنشر ألول مرة ،تتعلق بالعديد من
القضايا السياسية والحقوقية واإلنسانية الدولية والمحلية.
جدير بالذكر أنّ عناصر كتيبة من الثوار السابقين في الزنتان ،قد
ألقوا القبض على سيف اإلسالم القذافي ،في تشرين الثاني .2011

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية
2 .2للنداء ،وبخنا ،من المحرمات
3 .3هدمنا البناء ،وجعي
4 .4أداة جزم ،فلوس ،قلم
5 .5سفكت الدم ،من التوابل ،خاصتي
6 .6أليفات ،أهم جزر الفيليبين
7 .7عملة عربية ،راسلنا
8 .8والية أميركية ،للنفي
9 .9داس على ،تلت ،ذكر األفعى
1010متشابهان ،قادم ،غاز نادر يستعمل لإلنارة
1111يصلح البناء ،يهدما البناء ،عمر
1212يميتانه ،سبيلي

1 .1قاعدة بحرية أميركية في جزيرة أواهو
2 .2مدينة سودانية ،سبيل
3 .3لقب الجمهورية الفرنسية ،سيد القوم
4 .4مدينة فرنسية ،تسرق ،رجاء
5 .5يرقد ،حنت وعطفت
6 .6صاح التيس ،إختراع ،عملة آسيوية
7 .7أحصل عليه ،أدعمه
8 .8نهر في أفريقيا الجنوبية ،الوسائل التي تتخذ إلنجاح
االمر
9 .9مصيف لبناني ،دفن البنت وهي حية
1010تخت ،يبس العصب ،حرف نصب
1111تهيأ للحملة في الحرب ،الحاكم ،شتم
1212أداة إحدى الحواس ،أحالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،723846159 ،649175283
،291564837 ،158932746
،865397421 ،374281965
،537418692 ،412659378
986723514

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��ب��اس ب��ن ف��رن��اس ) 2
ثابسوس ،يارين  ) 3مرن ،ااسره،
وو  ) 4أي ،تزني ،بالي  ) 5نسور،
ي��ال  ) 6انبهكم ،ع��ام  ) 7نعتوا،

سنداه  ) 8عار ،دير القمر  ) 9لبنان،
اللب  ) 10الون ،نأكل ،نا  ) 11نب،
أدك ،دهنا  ) 12سان بيار ،يهب.
عموديا:
 ) 1عثمان بن عفان  ) 2باريس،
عا ،لبس  ) 3اب��ن ،واترلو  ) 4س

س ،ترنو ،بنان  ) 5ب��واز ،ب��ادن،
دب  ) 6نسانده ،يانكي  ) 7سي،
كسرنا  ) 8ري���ر ،يمنا ،ك��در ) 9
ناهبا ،دالله  ) 10ار ،العاقل ،ني
 ) 11سيول ،اهملناه  ) 12نويتم،
ربا.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة راسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال��ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
سيتي ،ABC ،كونكورد ،فوكس،
سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ� ��راج نيكوالي
ليبيدف .مدة العرض  123دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال،
غاالكسي).
Everybody Wants Some
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��د ي�ب�ط��ول��ة باليك
ج �ي �ن �ي��ر م ��ن اخ� � ��راج ري �ت �ش��ارد
ل �ي �ن �ك�لاي��ت .م���دة ال��ع��رض 117
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،دي��ون��ز ،سينمال ،أمبير،
فوكس).
Visions
فيلم رع��ب بطولة اس�لا فيشر
م��ن اخ� ��راج كيفن غ��روت �ي��ر .مدة
ال� �ع ��رض  82دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).
Welcome to me
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويس
بينتلي م��ن اخ ��راج ش�ي��را بيفان.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
فوكس).
Me Before You
فيلم دراما بطولة سام كالفلين
م ��ن اخ� � ��راج ت �ي��ا ش � � ��اروك .م��دة
ال �ع��رض  110دق��ائ��ق،ABC( .
الس ساليناس ،ديونز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

