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تتمات  /ت�سلية
وزير الدفاع العراقي ( ...تتمة �ص)9

الحكومة لمكافحة الفساد .كما أقر النواب حزمة
اج���راءات نيابية .وق��ال رئيس البرلمان سليم
الجبوري انها «مكملة» لالقتراحات الحكومية.
و»تضبط» بعض ما ورد فيها ضمن اطار «الدستور
والقانون».
على صعيد آخر ،أكد وزير الدفاع العراقي خالد
العبيدي ،أم��س ،ان ال��ق��وات األمنية تمكنت من
تطويق مدينة الرمادي بالكامل ،وفيما اشار الى
انتهاء المرحلة األول��ى من عملية تطهير محيط
المدينة ،كشف عن بدء المرحلة الثانية من تحرير
المدينة.
وق��ال العبيدي في كلمة له خالل زيارته كلية
ارك���ان الجيش ف��ي منطقة الرستمية ببغداد،
وحضرتها «السومرية نيوز» ،إن «القوات األمنية
من الجيش والشرطة والحشد الشعبي استطاعت
تطويق الرمادي بالكامل» ،مبينا ً انه «بذلك تم
االنتهاء من المرحلة االولى من تطهير المدينة».
وأضاف العبيدي أن «المرحلة الثانية من عملية
تطهير مدينة الرمادي بدأت ،اليوم» ،مشيرا ً الى ان
«تلك القوات ستتقدم بحذر وتأنٍ لكثرة العبوات
الناسفة والقناصين من تنظيم داعش االرهابي».
يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت،
االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ع��ن ان��ط�لاق عمليات تحرير
محافظة األنبار من سيطرة تنظيم «داعش» ،مبينة
أن القوات األمنية بمختلف صنوفها تخوض اآلن
معارك التحرير وتتقدم باتجاه االهداف المرسومة

لها في المحافظة.
وك��ان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي
تفقد مساء الثالثاء ،الخطوط األمامية للمواجهة مع
جماعة «داعش» اإلرهابية في محافظة األنبار.
وأش���ار مصدر عسكري ال��ى ان ال��ع��ب��ادي زار
ايضا ً قاعدة الحبانية العسكرية في المحافظة
لتفقد القطعات األمنية العراقية التي تخوض
معارك عنيفة لتحرير األنبار ضد جماعة «داعش»
اإلرهابية.
وأض��اف المصدر ،أن العبادي اطلع على سير
العمليات الجارية لتحرير مدينة الرمادي واجتمع
بالقادة األمنيين المسؤولين عن العمليات في
المحافظة.
ميدانياً ،استهدف سالح الجو العراقي تجمعات
إلرهابيي تنظيم «داع��ش» في منطقة البو عظيم
غ��رب منطقة مكيشيفة ف��ي األن��ب��ار وقضى على
خمسين إرهابياً.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن خلية اإلعالم
الحربي قولها في بيان إن «العمليات أسفرت
أيضا ً عن تدمير أرب��ع س��ي��ارات ومنصة إلطالق
الصواريخ».
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في
بيان لها نقلته «السومرية نيوز» أنها تمكنت أول
من أمس من إحباط محاولة تفجير معسكر أمني في
سامراء بسيارة مفخخة واعتقال انتحاريين اثنين.
كما بدأت القوات العراقية عملية عسكرية في

بساتين قرية المخيسة والمناطق المحيطة بها
في محافظة ديالى ش��رق العراق لتحريرها من
عصابات تنظيم «داعش» اإلرهابية.
وق��ال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد
األمير الزيدي :وضعنا خريطة طريق لحسم ملف
قرية المخيسة بمحافظة ديالى من خالل تطبيق
ميداني لمحاور خطة تمنع ت��ك��رار الخروقات
بالتنسيق مع شيوخ العشائر والوجهاء وأن
القيادة ستالحق إرهابيي داعش وكل العابثين
باالستقرار الداخلي.
وفي محافظة األنبار غرب العراق أعلنت قيادة
الحشد الشعبي عن مقتل ثالثة عشر ارهابيا ً من
تنظيم داعش بمعارك تطهير مركز قضاء الكرمة
شرق الفلوجة مؤكدة حصول تقدم كبير للقوات
البرية ف��ي تدمير الخطوط الدفاعية للتنظيم
االرهابي في محيط القضاء.
وقال آمر الفوج الثالث أحرار الكرمة في اللواء
 30للحشد الشعبي العقيد محمود الجميلي أن
معلومات استخبارية مكنت قوات الجيش والحشد
الشعبي من تنفيذ عملية برية واسعة استهدفت
تجمعات تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي بمناطق مركز
قضاء الكرمة ما أسفر عن مقتل ثالثة عشر ارهابيا ً
وتدمير ارب��ع س��ي��ارات م��زودة برشاشات ثقيلة
ومنصات الطالق الصواريخ في منطقة البو خنفر
في كرمة الفلوجة كان يستخدمها التنظيم االرهابي
ضد قوات الجيش والحشد الشعبي.

�إنجازات مهمة ( ...تتمة �ص)9

تون�س :مطالبات ( ...تتمة �ص)9
وتابعت «نشدد على ضرورة تطبيق الفصلين  21و 46من الدستور (الجديد)
بالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية
وفي المناصب السياسية وبخاصة في صفوف الوالة والمعتمدين والرؤساء
العامين والقناصل والسفراء».
وقالت« :نطالب بتفعيل الفصل  34وذلك بالتمثيل الحقيقي للنساء في
الهيئات الدستورية والجهوية والبلدية».
وفي تونس «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات»
وفق الفصل  21من الدستور الجديد الصادر في كانون الثاني .2014

زمن الحل ( ...تتمة �ص)9
وال تزال الهوة كبيرة بين آمال برناريدنو ليون وواقع المشهد الليبي المعقد،
فالخالفات متعددة ومختلفة أكبرها مصير القادة العسكريين الذين يتحكمون
فعالً بالميدان.
وال يعني حضور األط��راف السياسية كافة الى مفاوضات جنيف تسهيالً
لمهمة برناردينو ليون الذي أبقى على هامش واسع لدور الميليشيات العسكرية
عندما أعرب عن أمله إجراء مزيد من التواصل مع الجيش والقوى العسكرية
ألن لها الكلمة الفصل في الميدان .وبالتالي فإن التوصل الى اتفاق حول تأليف
حكومة وحدة وطنية إذا حصل سيشكل انتصارا ً كبيرا ً لبرناردينو ليون يفتح له
الباب أمام الحل النهائي لكن أوساط المشاركين في الحوار ترى أن زمن الحلول
في ليبيا لم يحن بعد.

وأضاف ان المصابین والضحایا جراء الحرب في الیمن
بحاجة الی ابسط االمكانات الحیویة وانهم یتصارعون
من اجل البقاء وقال ان العدید من الناس قتلوا وجرحوا
وشردوا في الیمن ونحن نركز جهودنا للتخفیف من هذه
المشاكل.
وح��ول األوض��اع في العراق وسوریة ق��ال مائور ان
زیارته الی سوریة تمخضت عن نتائج ایجابیة بحیث
ان العملیات االنسانیة للجنة في سوریة شهدت زیادة
ملحوظة كما ان  70في المئة من المطالب المقرة للجنة
الدولیة للصلیب االحمر تطبق حالیا ً في سوریة.
وأشار مائور الی ان الظروف االنسانیة في العراق أسوأ
بكثیر من سوریة وقال ان لدى اللجنة حالیا ً تعاونا ً وثیقا ً
مع الحكومة العراقیة اال انه لالسف فان وصول اللجنة
الی المناطق التي یسیطر علیها «داعش» ضئیل جدا ً رغم
ان هناك مساعدات قلیلة تقدم الی المستشفيات في هذه
المناطق.
من جانبه أشار ضیائي الی االوضاع االنسانیة السیئة
للغایة في الیمن وسوریة والعراق وقال انه ینبغي علی
جمیع الجمعیات الوطنیة ان تؤدي دورها في هذا المجال
بأفضل شكل ممكن مؤكدا ً حرص جمعیة الهالل االحمر
االیرانیة علی التعاون الوثیق مع اللجنة الدولیة للصلیب
االحمر في مختلف المجاالت.
ميدانياً ،استعادت ق��وات الجيش اليمني واللجان
الثورية السيطرة على مديرية عتمة في محافظة ذمار،
بعد معارك عنيفة مع عناصر القاعدة ومرتزقة السعودية،
ما ادى الى مقتل واصابة العشرات من المسلحين وفرار
آخرين.
وتمكنت القوات اليمنية من تحرير عدد من المواقع

من الزبداني ( ...تتمة �ص)9

المطلة على مديرية «مشرعة وحدنان» في محافظة تعز،
من القاعدة ومرتزقة العدوان.
وفي إب حرر الجيش اليمني منطقة القفر وادارة االمن
ومبنى المجلس المحلي من سيطرة القاعدة ،فيما تدور
مواجهات عنيفة الستكمال تأمين المنطقة ،وقتل عدد من
المسلحين في مواجهات بنقطة «المشنة» المطلة على
مدينة إب.
وكثف العدوان السعودي غاراته على مختلف محافظة
صعدة ،وقصف منطقة بني صياح بمديرية رازح بأكثر من
 45صاروخاً ،ما ادى الى سقوط ضحايا.
وأك��دت مصادر يمنية استشهاد طفل وام���رأة جراء
استهداف العدوان القرى بمديرية حرض في حجة .وشنت
 13غارة على مناطق متفرقة في محافظة إب في محاولة
السناد عناصر القاعدة والتكفيريين.
وعند الحدود السعودية ،كبد الجيش اليمني واللجان
الثورية ،الجيش السعودي خسائر في االرواح والعتاد
خالل محاولة فاشلة الستعادة موقع المخروق العسكري
في نجران رغم الحشد البري والجوي.
وتحدث موقع المسيرة عن مصدر عسكري ،عن زحف
سعودي مدعوم بطائرات االباتشي الستعادة الموقع،
اال انه مني بهزيمة فادحة ،فيما قصف الجيش اليمني
واللجان الثورية منصة صواريخ سعودية في نجران
واستهدفوا قيادة موقع عليب السعودي ورقابة موقع
العش في ظهران عسير.
كما استهدف الجيش اليمني واللجان تجمعا ً آلليات
سعودية في مركز جالل العسكري فيما قصفت مدفعية
الجيش واللجان مجمع قوى في جيزان بقذائف من العيار
الثقيل.

مقتل جندي تركي ( ...تتمة �ص)9
وتوعد رأس النظام أردوغان محافظات جنوب شرقي تركيا باستمرار القصف
الجوي بعدما نعى عملية السالم التي بدأت عام . 2012
وهاجم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي داعيا ً إياه إلى اإلعالن في شكل
واضح عن النأي بالنفس عن حزب العمال الكردستاني.
وتشن قوات أردوغ��ان حملة عسكرية في محافظات جنوب شرقي البالد
بحجة مالحقة عناصر حزب العمال وهو ما رأت فيه أحزاب المعارضة محاولة
من أردوغ��ان لخلط األوراق على الساحة ومنع تشكيل حكومة ائتالفية بعد
فشل حزبه في الحصول على الغالبية في االنتخابات البرلمانية مشيرة إلى أنه
مستعد لحرق تركيا في مقابل الحفاظ على حكمه المطلق.

من الجهة الجنوبية وهي مركز للجماعات االرهابية،
ورام حمدان من الجهة الشمالية الغربية ،ومعرة
مصرين من الشمال ويبلغ عدد سكانهما حوالى خمسة
وأربعين الف نسمة.
تتعرض البلدتان لحصار خانق منذ اكثر من أربعة
اشهر ،وظروف معيشية سيئة جدا ً ونقص حاد في المواد
الغذائية والنفطية فضالً عن انقطاع التيار الكهربائي
واالتصاالت وانعدام المستلزمات الطبية في المستشفى
الوحيد في داخل الفوعة والمركز الصحي في كفريا ليزيد
نقص األدوي��ة وأجهزة األسعاف من معاناة المرضى،
فهذا الحصار المفروض ينذر بكارثة إنسانية حقيقية،
بسبب النقص في االمدادات الغذائية والطبية.
كما يعاني السكان من نقص حاد في الطحين ،ولكن
طبيعة األرض الزراعية م ّكنت سكان القريتين من
االعتماد على ما تنتجه األرض من خضروات وأطعمة
قابلة لألكل ،ومع ذلك ال تكفي للسكان الموجودين.

صعدت الجماعات االرهابية عدوانها على القريتين
المحاصرتين خالل األيام الماضية في إطار ما سمته
معركة «غ��زوة كفريا والفوعة» ،ردا ً على انتصارات
الجيش السوري والمقاومة اللبنانية في مدينة الزبداني
في ريف دمشق.
وهاجم أكثر من ألف مسلح البلدتين ،غير أن اللجان
الشعبية وبمساندة السالح الجوي السوري ،كبدتهم
خسائر فادحة وأفشلت الهجوم االرهابي ،فهذه الهزيمة
أخرجت الجماعات اإلرهابية عن طورها وعمدت إلى
إطالق آالف القذائف على البلدتين بالتزامن مع عمليات
قنص ما أدى الى سقوط المزيد من المواطنين بين شهيد
وجريح وبينهم اطفال ونساء.
الفوعة وكفريا ال ت��زاال شوكة في عين الجماعات
اإلرهابية التكفيرية التي تتقهقر على ابوابهما وستظالن
إرادة ال تنكسر رغم االرهاب المحيط بهما.

توفيق المحمود

ال�سودان يقول �أن ليبيا تهدد �أمننا القومي

حكومة طبرق تنفي ا�ستقالة الثني
نفى ح��ات��م العريبي المتحدث
ب��اس��م رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة الموقتة
الليبية عبدالله الثني أمس أن يكون
قد استقال من منصبه.
وقال العريبي« :رئيس وزراء ليبيا
لم يستقل رسميا ً وإنما ق��ال خالل
المقابلة التليفزيونية :في حال طلب
الشارع ذلك سأستقيل».
وكان الثني قدم استقالته بشكل
مفاجئ خالل لقاء تلفزيوني مباشر
مساء الثالثاء.
واتهم السودان الحكومة الليبية
ال��م��وق��ت��ة ب���إي���واء مسلحي حركة
متمردة م��ن دارف���ور وتقديم الدعم
والمساندة لهم.
ونقلت وكالة األنباء السودانية
ال��رس��م��ي��ة ع��ن ال��ص��وارم��ي خالد
المتحدث باسم الجيش السوداني
قوله إن ال��ق��وات المسلحة لبالده
استدعت الملحق العسكري الليبي
«على خلفية إي���واء حكومة طبرق
لمتمردي حركة مني ارك��و مناوي
وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض
المشاركة في القتال بجانب قوات
اللواء حفتر» ،واصفا ً ذلك بأنه سلوك

يهدد األم��ن القومي ال��س��ودان��ي في
دارف��ور واإلقليمي على الحدود مع
ليبيا.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن الصوارمي
قوله« :من المعلوم أن حركة مناوي
ه��ي ح��رك��ة مسلحة م��ت��م��ردة تقوم
ب��أع��م��ال ع��دائ��ي��ة داخ���ل ال��س��ودان
الشيء الذي حدا بالقوات المسلحة

إبالغ الملحق العسكري احتجاجها
ورف��ض��ه��ا ال��ت��ام ل��ه��ذا ال��س��ل��وك من
حكومة طبرق والذي يعتبر تدخالً في
الشأن الداخلي للسودان» ،مضيفا ً أن
القوات المسلحة السودانية طلبت
من الملحق العسكري الليبي تجريد
«تلك الحركات المتمردة من السالح
والعتاد والمعدات».
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،39257861 ،781639245
،863524179 ،546812793
،127968534 ،459371682
،218743956 ،674195328
935286417

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اميل دوركهايم  ) 2ليما،
رب ،مكنا  ) 3الرفاع الشرقي ) 4
حانوت ،نوتر  ) 5ن ن ،نون ،هين
 ) 6فورتسبورغ  ) 7ايالت ،رازح

 ) 8نيون ،غدامس  ) 9قرن ،نت،
يهاجر  ) 10يايدك ،هم ،الم ) 11
س س ،اسلب ،ي ي ي  ) 12ليل،
الحدباء.
عموديا:
 ) 1االحنف بن قيس  ) 2ميالنو،

ي��راس��ل  ) 3ي��م��رن ،راون���ي  ) 4ال
فونتين ،دال  ) 5اتوسل ،نكس ) 6
ورع ،نباغت ،ال  ) 7ربان ،وتد ،هبل
 ) 8لوار ،ايم  ) 9همشت ،غرمه ،يد
 ) 10اك��رره ،اساليب  ) 11ينق،
يهز ،جايا  ) 12مايسن ،حرام.

 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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– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
كروز من اخراج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ام� ��ي ب��ول �ي��ر م ��ن اخ � ��راج بيتي
دوك� �ت� �ي���ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دقيقية ،ABC( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
كولومبس .م��دة ال�ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ ��راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك فارالن .مدة العرض
 115دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).
Accidental love
فيلم كوميدي بطولة جاسيكا
بيل من اخ��راج ديفيد روسيل.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،سينمال ،اسباس).

