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تتمات  /ت�سلية
القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت أنّ العملية
ن ّفذتها «الفرقة المدرعة التاسعة وقوات مكافحة اإلرهاب
والفرقة الخامسة عشرة بدعم م��ن ط��ي��ران التحالف
ال��دول��ي» ،وأض��اف��ت أنّ عناصر «داع���ش» الفارين مع
عائالتهم خ�لال عملية تحرير القاعدة هربوا باتجاه
الموصل.
من جهة أخرى ت ّوعد العبادي بـ «لجم» األصوات التي
تحرض طائفيًا وتريد تقسيم العراق وتساعد التنظيم
إعالميًا ،مؤكدًا أنّ «حملة األكاذيب التي تطلق في اإلعالم
ووسائل التواصل االجتماعي هدفها جر البالد إلى الفتنة
والفوضى والتقسيم».
وك��ان��ت ال��ق��وات العراقية اقتحمت ق��اع��دة القيارة
العسكرية الجويّة جنوب مدينة الموصل أول أمس ،بعد
نحو شهر من المعارك مع تنظيم «داع��ش» اإلرهابي،
وطردته منها.
وأعلن نوفل حمادي السطان محافظ نينوى ومركزها
الموصل ،اقتحام قاعدة القيارة ومطارها ،بعد تطويقها

من قبل األجهزة األمنية منذ الفجر لدخولها.
وق��ال السطان لوكالة األنباء األلمانية ،إنّ األجهزة
األمنية والعسكرية والحشد العشائري وفوج مكافحة
اإلرهاب ،تمكنوا من السيطرة التامة على قاعدة القيارة
بعد هروب كافة عناصر «داعش» باتجاه بلدة القيارة،
وتركهم غالبية معداتهم وأسلحتهم فيها.
وأشار السطان إلى أنّ «األجهزة األمنية تتمركز اآلن
داخل القاعدة والتي ستكون موقع انطالق لعملية تحرير
مدينة الموصل ودحر «الدواعش» داخل المدينة على يد
األجهزة األمنية والعسكرية وأبناء الحشد العشائري».
وتعتبر قاعدة القيارة الجويّة مركزا ً استراتيجيا ً هاماً،
النطالق عمليات تحرير الموصل ونزول الطائرات العراقية
وطائرات التحالف للمشاركة في العمليات.
وف��ي السياق ،أف��اد قائممقام قضاء الشرقاط في
العراق علي دحدوح ،بأنّ القوات األمنية العراقية تتقدم
باتجاه جنوب القضاء لمد جسر إلى مخمور من الجهة
الغربية لنهر دجلة ،مشيرا ً إلى نزوح أكثر من ألف مدني

رئي�س وزراء �أ�ستراليا ُيعلن الفوز في االنتخابات
و في السياق ،نقلّت هيئة اإلذاع���ة األسترالية عن
المتنافس الخاسر بيل شورتن قوله «على الرغم من
استمرار ف��رز صناديق االق��ت��راع بعد ثمانية أي��ام من
االنتخابات ،ومن الواضح أنّ تيرنبول لديه ما يكفي من
األصوات لتشكيل حكومة أقليّة أو حكومة أغلبية».
وكان األستراليون أدلوا بأصواتهم مطلع الشهر الحالي
في انتخابات برلمانية ،الختيار قائد جديد للبالد.

أعلن رئيس الوزراء األسترالي ،مالكوم تيرنبول ،أمس،
ف��وزه في االنتخابات الوطنية بعد أن أق� ّر زعيم حزب
العمال بيل شورتن بالهزيمة.
وق��ال رئيس ال��وزراء في مؤتمر صحفي في سيدني
«ف ّزنا باالنتخابات .خضنا هذه االنتخابات بحجج قويّة
وقضايا سياسية ،يصعب مواجهتها وقمنا بذلك بطريقة
سلمية تماماّ وهذا شيء جدير باالحتفال».

كوربين يتوقع �أن يدخل تلقائي ًا االقتراع
على رئا�سة حزب العمال البريطاني
أ ّكد جيريمي كوربين زعيم حزب
العمال البريطاني المعارض ،أمس،
إ ّن���ه يتوقع أن ي��دخ��ل تلقائيا ً في
االق��ت��راع على زع��ام��ة ال��ح��زب دون

الحاجة لترشيح من مشرعي الحزب،
وق��ال «أت��وق��ع أن أُدرج على قوائم
االقتراع ألنّ لوائح الحزب تنص على
أنّ الزعيم الحالي إذا ما ت ّم تحدي

سلطته يجب أن ي��درج على قوائم
االقتراع».
ه��ذا وك��ان��ت أنجيال إيجل عضو
البرلمان عن الحزب ،إنها ستبدأ اليوم
االثنين مسعى لتحل محل كوربين،
قائل ًة إ ّنه فشل في قيادة المشرعين
من حزب العمال كقوة منظمة وفعالة
تعمل على مساءلة الحكومة ،مشير ًة
أنّ كوربين فقد ثقة المشرعين من
حزب العمال ولم يتمكن من التواصل
بشكل فعال مع الناخبين.
إيجل أض��اف��ت أ ّن��ه «م��ن الممكن
بسهولة إج��راء انتخابات عامة في
وق��ت ق��ري��ب للغاية وأع��ت��ق��د أنني
الشخص المناسب لقيادة الحزب
خالل االنتخابات العامة» ،مشير ًة
أنّ «ه��ذه معركة من أج��ل معالجة
ج����راح ح���زب ال��ع��م��ال وت��وح��ي��ده
وتقوية المعارضة لضمان نجاح
الديمقراطية».

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
جراء العمليات.
وق���ال دح���دوح ف��ي تصريح صحفي إن «ق��س��م من
القطعات العسكرية تتمركز في قاعدة القيارة الجويّة
جنوب الموصل» ،الفتا ً إلى هروب عدد كبير لمسلحي
تنظيم «داعش» مع تقدم القوات.
وأضاف أنّ «القوات األمنية تتقدم من محورين األول من
شمال الشرقاط باتجاه قرية العيثة ،والثاني من الجنوب
نحو قرية جحلة التي تعد منطقة حدودية بين الموصل
وصالح الدين.
واوض��ح قائممقام القضاء ،أ ّن��ه بعد وص��ول القوات
إلى الجهة الغربية من نهر دجلة ستقوم بمد جسر إلى
مخمور ،وتبدأ عملياتها من الساحل األيسر ،مطالبا ً بعدم
توقف العمليات كون ذلك يعطي فرصة لعناصر التنظيم
إلعادة االنتشار مرة أخر.
ول ّفت دحدوح إلى ،أنّ أكثر من ألف عائلة نزحت من
القضاء بإتجاه المراكز العسكرية ،ليتم بعدها نقلهم إلى
مفرق الشرقاط وبعدها إلى تكريت.

يأتي ذل��ك بالتزامن مع استهداف القوة الصاروخية للجيش
واللجان الشعبية تجمعات قوات الرئيس هادي أسفل فرضة ِنهْم
بصاروخ باليستي ،فيما ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي  10غارات
جويّة على مناطق المنار والمجاوحة مسورة وسبانة والحدود في
ذات المديرية شمالي شرق العاصمة اليمنية.
كذلك قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية،
تجمعات قوات الرئيس هادي في محافظة الجوف ،مستهدفة بذلك
مخازن السالح في موقع شيحاط شمالي شرق مدينة الحزم عاصمة
المحافظة.
إلى ذلك عاودت مقاتالت التحالف شنّ غاراتها على مديرية ال ُم ُتون
بالتوازي مع قصف صاروخي ومدفعي على مديرية ال َغ ْيل المجاورة
شمالي المحافظة الصحراوية الممتدة إلى السعودية شرق اليمن.
وفي تعز أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل عدد من قوات هادي
أثناء محاولة تقدمهم باتجاه منطقة ضبي في مديرية ح ْيفان جنوبي
شرق المحافظة ،مقاتالت التحالف السعودي استهدفت بسلسلة
األحيوق بالترافق مع قصف مدفعي لقوات
غ��ارات جويّة منطقة ْ
الرئيس هادي على الحمراء في مديرية الوازعية جنوبي غرب تعز.

ت�سجيالت تك�شف دعم الغرب
لقوات حفتر في ليبيا
ّ
نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا ً يؤكد فيه ،وج��ود قوات
بريطانية وفرنسية وأميركية وإيطالية في قاعدة بنينا في مدينة بنغازي،
لمساندة قوات خليفة حفتر قائد الجيش والتنسيق ضد «داعش».
وز ّود الموقع تقريره المنشور ،الجمعة الماضي ،بتسجيالت طيارين في
غرفة القيادة ،وجاء فيه« :القوات الغربية الموجودة في ليبيا ال تقوم فقط بمهام
المراقبة واالستطالع ،كما هو معلن في التصريحات الرسمية لتلك الدول ،لكنها
تشارك في تنسيق وتنفيذ الضربات الجويّة إلى جانب قوات الجنرال خليفة
حفتر لمساعدته في السيطرة على شرق ليبيا من الجماعات المتطرفة».
وحمل أحد التسجيالت الصوتية عملية التنسيق لضربة جوية استمرت
ساعة ،ويمكن تمييز بوضوح أصوات الطيارين والمراقبين الجويين ،يتحدثون
بلهجات عربية وبريطانية وفرنسية وإيطالية وأميركية.
وظهر ص��وت طيار بريطاني بوضوح في أح��د التسجيالت وه��و يقول:
«بنغازي ،صباح الخير ،اسكوت  ،9908اسكوت  ،9908نعلمكم بأننا على
اتصال مع المجال الجوي في بنغازي».
وفي تسجيل صوتي آخر« :اسكوت  9908معكم مجددا ً من بنينا» .وفي
تسجيل ثالث «هنا اسكوت  9908نحن في بنينا بالكامل ووجهتنا التالية هي
ليما غولف سييرا الفا».
ويتضح من خالل التسجيالت أنّ الناطقين باللغات الفرنسية واإليطالية هم
من يوجهون الحركة الجويّة من غرفة القيادة .واستخدم األميركيون إشارتين
هما «برونكو »71و»موستانج  »99وهي طرازات سيارات أميركية كالسيكية.
وظهّرت أيضا ً عدّة أصوات تنطق باللهجة الليبية ،إذ جاء في أحد التسجيالت
«لقد ت ّم التعامل مع الهدف األول ،الهدف كان في سوق الحوت» ،وتابع «تأملنا
مع الهدف الثاني .ونسعى خلف الثالث بإذن الله» وجاء رد غرفة القيادة
«تقدموا خلف الهدف».
ويرى مراقبون أنّ آثارا ً ضارة قد تلحق باألطراف الدولية المشاركة ،ألنّ
حفتر يرفض دعم حكومة الوحدة المدعومة من قبل األمم المتحدة في طرابلس،
وهو يقاتل بعض المجموعات المشاركة في الحملة المدعومة غربيا ً ضد تنظيم
«داعش».
وكان مجلس األمن الدولي خ ّول قوة بحرية أوروبية فرض حظر األسلحة
على ليبيا ،واعتراض السفن التي يشك بوجود أسلحة على متنها.
يذكر أنّ حظر السالح فرض على ليبيا في عام  2011غير أنّ المراقبين
الدوليين تحدثوا عن شحنات من مصر وتركيا واإلمارات والسودان للمجموعات
المختلفة أحدها بقيادة حفتر ،التي هدد االتحاد األوروب��ي بشملها بالحظر
لمحاوالتها إضعاف الحكومة المدعومة دولياً.
وكانت «ميدل ايست آي» كشفت في أذار الماضي أنّ عناصر من القوات
الخاصة البريطانية «إس إيه إس» تدعمها قوة أردنية تعمل في ليبيا ضد
«داعش».

وإلى مأرب حيث أطلقت القوة الصاروخية صاروخا ً بالستيا ً على
تجمعات قوات التحالف السعودي وهادي في معسكر تداوين شرقي
المحافظة ،وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية بعد استهداف قوات
الرئيس هادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا قرى آل حجالن والرمضة
وضوار في مديرية صرواح غربي المدينة شمال شرق اليمن.
أما على الحدود اليمنية السعودية فتواصل القوات السعودية
قصفها المدفعي والصاروخي ،على مناطق متفرقة بمديرية ميدي
الحدودية في محافظة حجة غرب اليمن.
وف��ي سياق ال��ردود المنتظمة على ال��ع��دوان السعوديّ ،
كشف
الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس ،عن منظومة الجيل الثالث من
صواريخ «الزالزال» اليمنية المحليّة الصنع التي ت ّم انتاجها من قبل
قسم الصناعات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية.
ويعتبر ه��ذا ال��ص��اروخ من منظومة ص��واري��خ «ال��زل��زال» التي
خضعت لعملية تطوير خالل األشهر القليلة الماضية ،ضمن ورش
التصنيع المحلية للجيش واللجان الشعبية ،ما م ّكنه من حمل كميات
كبيرة من المتفجرات والرؤوس الحربية التقليدية ،التي تتميز بقوة
التدمير العالية.

«الجمعية البحرينية» تدين الهجمة الأمنية
على ن�شطاء حقوق االن�سان

أدان��ت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ،الهجمة
األمنيّة التي تمارسها سلطات آل خليفة ضد نشطاء حقوق
اإلنسان في البحرين.
يأتي ذلك بالرغم من إعالن السلطات التزامها باإلعالن
المتعلّق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان ،وتصريحات
المق ّرر المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان ميشيل
فورست الذي طالب النظام البحريني بإيقاف المضايقات،
ّ
الحق في حريّة الرأي والتعبير وضمان
واحترام وضمان
بيئة مناسبة للمدافعين ع��ن حقوق اإلن��س��ان للقيام
بأنشطتهم دون خوف حسبما أفادت «منامة بوست».
الجمعيّة قالت في بيانها الصادر يوم الجمعة الماضي،
رحلت الناشطة الحقوقيّة زينب
إنّ السلطات البحرينيّة ّ
الخواجة بعد خروجها من السجن ،كما منعت نشطاء

حقوق اإلن��س��ان من السفر إل��ى وجهات مختلفة؛ منهم
الطبيب طه ال��درازي ،وع��دد من النشطاء مثل« :إبتسام
الدمستاني ،حسين رضي ،علي الغدير»،
الصايغ ،إبراهيم
ّ
باإلضافة إلى منع عبدالهادي مشيمع (والد الشهيد علي
المشيمع ) وزوجته من السفر إلى تركيا ومن ثم إلى جنيف؛
حيث كانوا يعتزمون المشاركة في فعاليّات ال��دوره 32
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحده في جنيف.
وأضافت أنّ السلطات منعت
الحقوقي عبدالنبي العكريّ
ّ
من السفر إلى جنيف ،كذلك ت ّم منع والد الشهيد السيد
هاشم ووالد المعتقل محسن عبدالمجيد «الحاج صمود»
الحقوقي نبيل رجب
من السفر إلى جنيف ،كما داهمت منزل
ّ
واعتقلته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر
بالمملكة.

جبهة «البولي�ساريو» تختار زعيم ًا جديد ًا لها
ذك��رت وكالة األنباء الجزائرية،
أنّ جبهة البوليساريو في الصحراء
الغربية عيّنت زعيما ً جديدا ً لها.
وقالت الوكالة إنّ الجبهة اختارت
السفير السابق إبراهيم غالي زعيما ً
جديدا ً لها ،خلفا ً للزعيم الراحل محمد
عبدالعزيز ،الذي قاد معركة الجبهة
من أجل استقالل الصحراء الغربية
عن المغرب ألكثر من  30عاما ً
وأش��ارت الوكالة إلى أنّ السفير
السابق إبراهيم غالي انتخب أمينا ً
عاما ً لجبهة البوليساريو ،ورئيسا ً
ل��ل��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة ،باألغلبية
الساحقة خالل مؤتمر في مخيمات
الالجئين ال��ص��ح��راوي��ي��ن جنوبي
الجزائر ،حيث تتخذه الجبهة مقرا ً
لها.

ويعتبر غالي من مؤسسى جبهة
البوليساريو ع��ام  ،1973ومثل
الجبهة لدى إسبانيا والجزائر.
وي��ع��رض ال��م��غ��رب حكما ً ذات��ي�ا ً

واسعا ً على الصحراء الغربية في
ظل سيادته عليها ،و ُتشرف األمم
المتحدة على وق��ف إط�ل�اق النار
أعلنته الجبهة في أيلول .1991
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من مزارات روما الدينية ،سالم
2 .2نعم (باألجنبية) ،دكان
3 .3عاصمة أنغوالّ ،
لطختم بالعار
4 .4أطول أنهر فرنسا ،فني وهلك ،حرفان متتاليان
5 .5دولة آسيوية ،متشابهان
6 .6خاصتنا ،إله الشر في ديانة زاردشت
7 .7مدينة تركية ،مدينة سويسرية ،خالف حار
8 .8محارم ،جسد
9 .9أمر عظيم ،يكسبا ،مملكة عربية قديمة
1010من المحرمات ،الوعاء الكبير ،قرع الجرس
1111عزمنا على األمر ،أخذا بالثأر
1212نعم (باألجنبية) ،أحالم ،قضى ليلته

1 .1والية أميركية ،غير مطبوخ
2 .2من الحمضيات ،جزيرة يونانية في بحر إيجه
3 .3أعطينا مثل ما أخذنا ،والد (بالعامية)
4 .4يحسدون اآلخرين على نعمتهم ،إلهة الصيد عند الرومان
5 .5مرفأ في نيوزيلندا ،أحد الوالدين
6 .6الذي يدافع عن الناس ،جزيرة إيطالية
7 .7للنداء ،منخفض في جيبوتي غرب خليج تجورة ،خالف
حرام
8 .8دعمتيه ،مدينة ألمانية
9 .9ضعف ،مدينة أردنية ،نقطع
1010خالف ضاق ،أحد آلهة روما األقدمين ،حرف أبجدي مخفف
1111ترمي بنفسك في الشدائد ،فتلت الحبل
1212رقد ،والية أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،149867235 ،853249167
،295613784 ،726351849
،3819745226 ،467528391
،572486913 ،638195472
914732658

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ليون تولستوي  ) 2ار،
م��ال��ي ،ي��ان��س  ) 3ف��ي��رون��ا ،ان،
وا  ) 4ومأ ،تهاب ،يبك  ) 5سبأ،
روان  ) 6تا ،البا ،لديه  ) 7ينال،

نواكبه  ) 8نيكاراغوا ،مي ) 9
السهد ،اسالك  ) 10لبن ،اقبل،
م��ات  ) 11ام��ن ،دي��ار  ) 12بر،
اهدر ،انبا.
عموديا:
 ) 1الفونتين ،لعب  ) 2يريم،

انياب  ) 3راس ،اكلنا  ) 4نمو،
ب��االس ،ما  ) 5تانتال ،رهانه 6
) واله ،بنادق  ) 7لي ،اراوغ ،بدر
 ) 8ابو ،اوالي  ) 9تين ،الكاس ،اا
 ) 10وا ،يندب ،امرن  ) 11ينوب،
يهمال  ) 12ساكنه ،يكتبا.

 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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Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ � ��راج جون
م ت� �ش ��و .م � ��دة ال� �ع���رض 129
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
ستانتون وانغوس ماكالين .مدة
ال�ع��رض  103دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س �ل �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال��ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،ام�ب�ي��ر ،فوكس،
سينمال).
The Purge: Election
Year
فيلم تشويق بطولة اليزابيت
م �ي �ت �ش��ل م ��ن اخ� � ��راج جايمس
دي�م��ون��اك��و .م��دة ال �ع��رض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��اس� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).

