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«داعش» يحاول نقل المعركة إلى خارج األنبار
ف��ي خ�ض� ّ�م ال �ص��راع ال��دائ��ر ب�ين ال�ق��وات
ال �ع��راق �ي��ة ال �ت ��ي ت��دع �م �ه��ا ال �ص �ح��وات،
ومقاتلي تنظيم «داع��ش» في أكثر من
م�ح��اف�ظ��ة ف��ي ال� �ع ��راق ،ق �ت��ل  15ج�ن��دي��ًا
ّ
ع��راق�ي��ًا ع�ل��ى أي ��دي مجموعة مسلحني
ه ��اج� �م ��وا م� �ق� �رًا ع �س �ك��ري��ًا أم� � ��س ،ق��رب
مدينة املوصل.
وق��ال ضابط برتبة مقدم ف��ي الشرطة،
إن ال �ج �ن��ود ك ��ان ��وا ي �ح��رس��ون أن �ب��وب��ًا
للنفط ف��ي ق��ري��ة ع�ين الجحش الواقعة
ف��ي ن��اح�ي��ة ح�م��ام ال�ع�ل�ي��ل ،م��وض�ح��ًا أن
امل�س�ل�ح�ين «ق �ت �ل��وا ج�م�ي��ع ال �ج �ن��ود في
املوقع العسكري وعددهم .»15
وت �ل ��ت ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة اش �ت �ب��اك��ات ب�ين
القوات العراقية وعناصر من «داعش»
جنوب املوصلّ ،أدت إلى مقتل مقتل 7
جنود ،و 17عنصرًا من «داعش».
وأف � � � ��اد م � �ص ��در ف� ��ي ش ��رط ��ة م �ح��اف �ظ��ة
ن �ي �ن��وى ب ��أن «ع �ب��وة ن��اس �ف��ة ان �ف �ج��رت،
ص �ب��اح ال� �ي ��وم ،ف ��ي ح ��ي امل �ث �ن��ى ش�م��ال
امل��وص��ل ل��دى م��رور دوري��ة للجيش ،ما
أدى إلى مقتل جندي».
وي� �ب ��دو أن ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف��ي
األن � � �ب� � ��ار ب� � � ��دأت ت� �ش� �ك ��ل ض� �غ� �ط ��ًا ع �ل��ى
عناصر «داع��ش» ،والقاعدة وأجبرتهم
على التدفق نحو املحافظات املجاورة
ف��ي ن �ي �ن��وى ،وص �ل�اح ال ��دي ��ن ،ودي��ال��ى،

وب �ع ��ض امل �ن��اط��ق ف ��ي ب ��اب ��ل ،وأط � ��راف
بغداد.
وت��واص �ل��ت ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة في
م�ح��اف�ظ��ة األن �ب��ار ض��د ع�ن��اص��ر ال��دول��ة
اإلسالمية في العراق والشام «داعش»،
وأدت خالل الساعات املاضية إلى مقتل
 19مسلحًا في شمال الرمادي.
كذلك أحكمت ق��وات عشائرية مساندة

وق��ال سليمان ال��ذي كان يحمل سالحًا
قناصًا« :نطالب رئيس الوزراء بإرسال
دعم عسكري لتحرير منطقة البوبالي
املجاورة».
وأض � ��اف« :ن �ح��ن ن�ج��اه��د ض��د ال�غ��رب��اء
م ��ن ع �ن��اص��ر «داع� � � ��ش» ال ��ذي ��ن ج� ��اؤوا
ل�لاس�ت�ي�لاء ع�ل��ى أراض �ي�ن��ا وم��واش�ي�ن��ا،
ونحن ال نرضى بهذا األمر» .وأكد أننا
«ال ن��ري��د أن ي �ف��رض��وا دي�ن�ه��م ال�ج��دي��د
ع�ل�ي�ن��ا ،وه ��ذا م��ن امل�س�ت�ح�ي��ل» ،م�ش��ددًا
بقوله« :سنقاومهم حتى لو لم نتسلم
دعمًا حكوميًا».
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،ع� ��رض� ��ت ق � �ن� ��اة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ق �ط ��ات ل � �ق� ��وات م �ك��اف �ح��ة
اإلره � � ��اب ،ف��ي م�ن�ق�ط��ة ال� �ب ��وف ��راج ،أب��رز
معاقل «داعش» في الرمادي.
وأظ�ه��رت اللقطات استيالء ه��ذه القوة
ال�خ��اص��ة ع�ل��ى ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن امل�خ��اب��ئ
والسيارات التي كان يستقلها عناصر
«داعش».
من جهة أخ��رى ،أف��اد مصدر في شرطة
محافظة األنبار أمس ،بأن ثالثة مراكز
للشرطة فجرت بعبوات ناسفة وضعها
مسلحون شمال غ��رب ال��رم��ادي ،مبينًا
أن امل��راك��ز خالية منذ شهر ول��م يصب
أي أحد بأذى.
(األخبار ،أ ف ب)

ل�ل�ح�ك��وم��ة قبضتها ع�ل��ى منطقة البو
عبيد الواقعة على الطريق السريع بني
الفلوجة والرمادي.
وان �ت �ش ��ر ن �ح��و  400م �ق��ات��ل ي�ح�م�ل��ون
أسلحة ثقيلة وقناصات في محيط هذه
املنطقة االستراتيجية ،بقيادة الشيخ
محمد علي سليمان ،ال��ذي اشتكى من
ّ
قلة الدعم الحكومي.

قتل  17عنصرًا من «داعش» في اشتباكات وقعت أمس في املوصل (أزهر شالل ،أ ف ب)

أعلن رئيس املجلس الوطني
التأسيسي في تونس مصطفى
بن جعفر (الصورة) أن «املجلس
سيسرع وتيرة عمله لالنتهاء
من مناقشة القانون االنتخابي
وتصديقه» .وفي بيان صدر
أمس عن رئاسة املجلس الوطني
التأسيسي ،أكد بن جعفر ،إثر
لقائه وزير الخارجية التركي
أحمد داوود أوغلو أمس في
تونس ،أن «التصديق على القانون
االنتخابي من شأنه أيضًا أن
يمكن الهيئة العليا التي ستشرف

على االنتخابات من اقتراح موعد
انتخابي قبل نهاية السنة الجارية،
وذلك بحسب ما تضمنته األحكام
االنتقالية للدستور الجديد».
ورأى أن «املسار السياسي في
تونس أصبح اليوم على الطريق
الصحيح ،وخصوصًا بعد
التصديق على الدستور ومنح
الثقة للحكومة الجديدة التي من
شأنها أن تؤمن ما بقي من
الفترة االنتقالية ،وفي مقدمتها
االنتخابات املقبلة».
(األناضول)

استراحة
41 76 02 9 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 6 2 9

تونس :تعهد بتسريع
تصديق القانون االنتخابي

البوسنة والهرسك :تحذيرات
من انحراف االحتجاجات
حذر رئيس املجلس الرئاسي
للبوسنة والهرسك جيليكو
كومشيتش والعضو البوسني
في املجلس (ممثل البوشناق)
عزت بكر بيغوفيتش من
انحراف االحتجاجات إلى
منحى غير الذي بدأت ألجله.
ّ
وأقر كومشيتش إثر لقائه
وبيغوفيتش ممثلني عن مجلس
األديان في البوسنة والهرسك
الذي يضم في عضويته رجال
دين مسلمني ومسيحيني
ويهودًا ،بأن الوضع االقتصادي
واالجتماعي في البالد سيئ.
وأوضح كومشيتش أن
االحتجاجات بدأت تفقد األسباب
التي بدأت ألجلها ،وهي تأخذ
منحى التجاذبات بني األحزاب
السياسية املختلفة.
(األناضول)

أفقيا

ّ
 -1صحيفة لبنانية – مدينة في فلسطني على املتوسط إزده��رت في عهد الجزار – -2
ّ
جنوبي القوقاس
تسمية تطلق على مجموعة ج��زر–  -3جمهورية على البحر األس��ود
ّ
فارسي كبير – من الفاكهة شجره شائك وثمرته
تتبع جورجيا – حفر البئر –  -4قائد
تشبه حبة الزيتون –  -5إحسان – للنداء – مقياس ارضي للمساحة –  -6أوالده – حرف
أبجدي –  -7ضمن – تلوك الطعام – للنفي – ّ -8
تهيأ للحملة في الحرب – مالح السفينة –
ّ
غربي النجف حدثت فيه معركة كبرى إنتصر فيها العرب على الفرس
 -9موقع في العراق
–  -10أمبراطور روماني أسر زنوبيا ملكة تدمر وجاء بها الى روما

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1سكان مصر األصليون الذين ظلوا محتفظني بلغتهم القومية في مختلف لهجاتها
– إس��م موصول –  -2جزيرة في جنوب شرقي آسيا باملحيط الهندي وم��ن ج��زر العالم
يتضمن ُ
ّ
الهزء والهجاء الضاحك – صادق وصالح ومحسن –  -4فصيلة
الكبرى –  -3الذع
ّ
من الحشرات من ذوات األجنحة تساهم في تلقيح الزهور وه��ي ع��دة أل��وان – خاصتي
وملكي –  -5يطعن بالسكني – امل��درك والفاهم والحكيم –  -6فصل من فصول السنة –
ح��رف إستفهام – للتفسير –  -7نهر روس��ي ف��ي سيبيريا – دول��ة أميركية –  -8م� ِ�رض
– ذهب عنه النوم في الليل – ثقلة النوم –  -9إله وخالق – ذكر املاعز –  -10خالف جن
ُ
– ّ
تجمع من مختلف القوى السياسية املصرية تعرف بالحركة املصرية من أجل التغيير

أفقيا

1

 -1غوبلز – جنوب –  -2اندورا – قاد –  -3رد – ماتادور –  -4يسر – دوتر –  -5بوتيشلي – رك –
 -6آر – بت – ليما –  -7را – ناداب –  -8دردبيس – بدر –  -9ي ي ي – نيجر –  -10شفيق جدايل

عموديًا

جنوب السودان :بدء املحادثات
بني طرفي النزاع اليوم

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1غاريبالدي –  -2وندسور – ريش –  -3بد – رت – رديف –  -4لوم – يباب –  -5زرادشت – ينق
–  -6اتول – نسيج –  -7اتيال – جد – ّ -8
نقدر – ّ
يدبرا –  -9واو – رماد –  -10بدرو كابرال

حل الشبكة 1628

إعداد
نعوم
مسعود
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ّ
1938
بمراسالته مع
إشتهرنوبل ع��ام
.)1949جائزة
حصل على
(-1862( )1954-1901
بريطانيا في مصر
أميركي
لملك
إيطالي
فيزيائياألعلى
الممثل
قنبلة ذرية وقام بإرساء
األولى
وأول
العالمية
مفاعل نووي
أولالحرب
خالل
أنتج
الذيعلي
الفريق بن
ضمن حسين
شريف مكة
وكان
سهلعند
التجارة
= 11+4+9
 = 3+6+5+9+10إله
 = 7+10+5+1أحزان ■
عاصمة النمسا ■
الصوت ■
= 1+2+4+8+7
الكم= طائر حسن
3+8+2+6
نظرية
الرومان ■  = 10+11بحر
الفهم

حل الشبكة الماضية :مارون بغدادي

تبدأ اليوم محادثات يشارك
فيها ممثلون عن رئيس جنوب
السودان سلفا كير ميارديت
وزعيم املتمردين رياك مشار
بهدف مناقشة جذور النزاع
املستمر منذ شهرين في هذا
البلد .وكان الوسطاء اإلقليميون
قد افتتحوا أمس رسميًا الجولة
الثانية من املفاوضات بشأن
جنوب السودان في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا.
(أ ف ب)

