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هروب دواع�ش من �آخر معاقلهم في كركوك ..والأزهر يدين الهجمات «الإرهابية البغي�ضة» في الكرادة

كارتر بعد لقائه العبادي� :سنر�سل  560جندي ًا للعراق

أع��ل��ن وزي��ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي آش��ت��ون ك��ارت��ر عزم
واشنطن إرس��ال  560جنديا ً إضافياً ،لدعم القوات
العراقية في معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وقال كارتر خالل زيارته للعاصمة العراقية بغداد
أمس ،إنّ القوات الجديدة ستساعد على إعادة تشغيل
قاعدة القيارة الجويّة التي استعادتها القوات العراقية،
كمركز انطالق لمعركة الموصل التي طال انتظارها.
واجتمع كارتر برئيس الوزراء حيدر العبادي ،ومن
المقرر أنّ يلتقي بوزير الدفاع خالد العبيدي وقائد قوات
التحالف األميركي شون ماكفارالند في وقتٍ الحق.
وص ّرح كارتر قبيل قيامه بزيارة العراق ،بأنّ القوات
األميركية ستساعد بغداد على إقامة مركز لوجستي في
قاعدة القيارة ،التي ت ّم تحريرها الستخدامها في التقدم
نحو الموصل.
وق��ال للصحفيين إنّ مسألة استعادة قاعدة غرب
ال��ق��ي��ارة سيتم متابعتها ،لغرض إق��ام��ة مركز دعم
لوجستي أميركي هناك .وأض��اف أنّ القاعدة الجو ّية
«هي أحد المراكز التي ستستخدمها قوات األمن العراقية
برفقتنا وبنصحنا ..كلما تطلب األمر في استكمال تطويق
الموصل من أقصى الجنوب».
موقف كارتر جاء من العاصمة العراقية بغداد ،التي
وصلها في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.
ونقل ع��ن مصدر مطلع تأكيده أنّ وزي��ر الدفاع
االم��ي��رك��ي ،ناقش ف��ي زي��ارت��ه منح حصانة للجنود
والمستشارين االميركيين العاملين في العراق .وشدد
المصدر على أنّ بغداد ترفض توسيع الدور األميركي
في العراق.
من جهته قال مسؤول بارز في البنتاغون إنّ موقع
ق��اع��دة ال��ق��ي��ارة يشبه موقع ق��اع��دة التقدم الجويّة
(الحبانية) غرب بغداد ،التي أصبحت مركز عمليات

قريب من القتال في محافظة األنبار ،الذي تلعب فيه
القوات األميركية دورا ً استشاريا ً للقوات العراقية منذ
العام .2015
من جانب آخر وصل وزي��ر الدفاع الكندي هارجت
سينغ سجان إل��ى ب��غ��داد ،وذل��ك بعد وص��ول نظيره
األميركي آشتون كارتر ،للقاء المسؤولين العراقيين
وبحث القتال ضد تنظيم «داعش».
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في استقبال
الوزير الكندي والوفد العسكري المرافق له.
ميدانياً ،تواصل القوات العراقية تقدمها في المحور
الجنوبي للموصل حيث استهدفت تجمعات «داعش»
في القيارة وأكملت تمركزها داخل القاعدة الجويّة بعد
تأمينها بالكامل.
إلى ذلك وصل وزي��ر الدفاع خالد العبيدي ،برفقة
مجموعة من القادة إلى شمال تلول الباج غرب القيارة،
لالطالع على سير العمليات العسكرية بعد تحرير
القاعدة.
وفي بغداد استشهد أربعة أشخاص ،وأصيب أخرون
في تفجيرين منفصلين.
إل���ى ذل���ك ،ق��ت��ل ع��ش��رات المسلحين م��ن تنظيم
«داعش» في غارة جوية عراقية على مقر التنظيم في
منطقة الكرابلة غرب األنبار ،بحسب المديرية العامة
لالستخبارات واألمن.
الغارة أدت إلى تدمير معمل لتدريع العجالت وإلى
قتل كل من كانوا فيه من مسلحي «داع��ش» في القائم
غرب األنبار.
أك��د مصدر محلي ف��ي قضاء الحويجة بمحافظة
كركوك ،هروب أكثر من نصف عناصر تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي من القضاء مع اق��ت��راب ال��ق��وات األمنية من
محيطه.
(التتمة ص)14

بغداد تت�س َّلم (مي  )28الهجومية الرو�سية
تسلم ال��ع��راق دف��ع��ة مروحيات
هجومية روسية من طراز (مي )28
كانت قد «أثبتت نجاحها» وفعاليتها
في محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي،

وذل��ك ضمن عقد مبرم مع الحكومة
الروسية العام الماضي.
وقال المستشار اإلعالمي لوزارة
الدفاع العراقية ،نصير ن��وري ،في

بيان ل��ه ،إنّ «ال��ع��راق تسلّم أمس
مروحيتين (م��ن ال��ط��راز المذكور)
وي��رت��ق��ب ال��م��زي��د منها ،ليبلغ في
النهاية عدد المروحيات المستلمة
 17مروحية» .وأض��اف ن��وري ،أنّ
«المروحيتين وصلتا ،أم��س ،ضمن
دفعة تسلمتها ال���وزارة من روسيا
االت��ح��ادي��ة وف���ق ع��ق��د م��ب��رم بين
البلدين» ،مؤكدا ً أنّ «دفعة أخرى
تضم مروحيتين تصل ب��غ��داد في
القريب العاجل».
وفي  28حزيران الماضي ،أعلن
الفريق أول رك��ن ،حامد المالكي،
قائد سالح طيران الجيش العراقي،
استالم دفعة جديدة من المروحيات
الروسية من ط��راز  ،MI-28ضمن
العقد المبرم مع الحكومة الروسية،
كما سبق وأن تسلمت وزارة الدفاع
ال��ع��راق��ي��ة  6م��روح��ي��ات هجومية
م��ت��ق��دم��ة روس��ي��ة ال��ص��ن��ع ،ال��ع��ام
الماضي ،ضمن العقد ذاته.

ال�سعودية تعرقل م�ساعي مجل�س الأمن لت�شكيل حكومة وحدة يمنية

«رايت�س ووت�ش» :غارات التحالف جرائم حرب

بعد ساعات قليلة على تهديدات
الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه
منصور ه��ادي ،بمقاطعة مباحثات
السالم في الكويت ،تراجعت وكالة
األن���ب���اء ال��رس��م��ي��ة ،وح��ذف��ت تلك
التهديدات.
وق��د تضمنت التهديدات رفضا ً
لتشكيل حكومة شراكة مع أنصار
الله وأت��ب��اع الرئيس السابق؛ لكن
الوكالة أعادت بث خبر زيارة الرئيس
هادي القصيرة إلى محافظة مأرب،
وأب��رزت ،ب��دال ً من تهديده بالحرب،
قوله إنه ليس داعية حرب ،وال يقرع
طبولها.
وح َّمل أنصار الله وأتباع الرئيس
السابق مسؤولية القتال .وزادت
ال��وك��ال��ة ع��ل��ى ذل���ك ،فنسبت إليه
القول« :نحن دعاة سالم وأصحاب
حق وقضية ،ومسؤولون عن شعبنا

اليمني من أقصاه إلى أقصاه» بحسب
تعبيره.
إلى ذلك ،قالت مصادر إعالمية في
نيويورك ،إنّ السعودية بذلت جهودا ً
واس��ع��ة بمساندة م��ن المجموعة
العربية ودول إفريقية إلحباط مساع
في مجلس األمن الدولي إلصدار بيان
يؤيّد تشكيل حكومة وحدة وطنية في
اليمن ،تضم حركة أنصار الله وحزب
المؤتمر الشعبي العام.
ون��ق��ل��ت ع��ن م��ص��در دبلوماسي
قوله «إنّ دوال ً غربية بينها بريطانيا
وال��والي��ات المتحدة ،دعمت صيغة
ب��ي��ان ت��راع��ي م��ط��ال��ب السعودية
الرافض تنفيذ خارطة طريق للحل
بشكل متزامن» ،مشيرا ً إلى أنّ روسيا
اعترضت على الصيغة ،األمر الذي
ح��ال دون تبني بيان لدعم جهود
المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ

أح��م��د ،لتحقيق ت��ق��دم ف��ي الجولة
المقبلة من المحادثات في الكويت
المقررة منتصف الشهر الجاري.
ال��ج��دي��ر ذك���ره أنّ االش��ت��ب��اك��ات
والمعارك العسكرية ع��ادت بشكل
كبير إلى الحدود اليمنية السعودية،
وقالت مصادر محلية إنّ هناك تبادال ً
ك��ب��ي��را ً الط�ل�اق ال��ن��ار ،وإنّ ال��ق��وات
اليمنية المشتركة حققت تقدما ً في
ج��ي��زان وس��ي��ط��رت ع��ل��ى موقعين
سعوديين أمس.
م��ن جهة أخ���رى ،طالبت منظمة
«هيومن رايتس ووت��ش» ،بتحقيق
مستقل حول عمليات قصف نفذها
تحالف العدوان السعودي في اليمن
واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية،
مؤكد ًة أنّ بعض الغارات يرتقي إلى
«جرائم حرب».
(التتمة ص)14

دي مي�ستورا ي� ّؤكد �أن ال مجال لحل ع�سكري في �سورية

دم�شق :الحكومة الجديدة ت�ؤدي اليمين الد�ستورية
والهم المعي�شي �أولوية
ّ

أكد الرئيس السوري بشار األس��د ،أم��س ،خالل
االجتماع التوجيهي مع أعضاء الحكومة الجديدة،
بعد ادائهم اليمين الدستورية ،أنّ اآلمال الكبيرة التي
يعلّقها المواطن على الحكومة الجديدة والظروف
الصعبة التي يم ّر بها بلدنا تحمَل الفريق الحكومي
ال��ج��دي��د م��س��ؤول��ي��ات مضاعفة تتطلب ج��ه��ودا ً
استثنائية ،وفي الوقت ذات��ه تتطلب التعامل مع
المواطن بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود
ونتائجها حتى لو لم تكن بنفس مستوى آماله.
و أكد األسد على أهمية التواصل مع المواطنين،
من خالل مكاتب خاصة في الوزارات أو عبر العمل
الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع ومع
نبض المواطن ،و العمل الميداني على أهميته يجب
أال يكون من باب االستعراض أمام اإلعالم أو على

حساب العمل اليومي الفعلي.
الرئيس السوري أض��اف أنّ الوضع المعيشي
للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة،
والخطوة األهم العمل على ضبط األسعار بالتعاون
مع المجتمع األهلي ،وفق آليات مشتركة والحفاظ
على قيمة الليرة وتعزيز موارد الدولة عبر االستيراد
ال��م��دروس ،وتشجيع التصدير ودع��م الصناعات
المتوسطة والصغيرة والصناعة الزراعية ،وتحقيق
العدالة في التحصيل الضريبي ما بين القطاعين
العام وال��خ��اص ،وضبط وترشيد النفقات ب��دءا ً
بالوزراء والمسؤولين ،مع عقلنة الدعم الحكومي
للمواد األساسية من خالل وصوله إلى مستح ّقيه
وتعزيز دور مؤسسات التدخل اإليجابي.
كما أش��ار إل��ى أن وض��ع الهيكليات واآلل��ي��ات

الواضحة لعمل الوزارات ،وتعامل اإلعالم بشفافية
وتطوير التنمية اإلدارية ،يمكن أن يساهم في الحد
من الفساد ويساعد المؤسسات القضائية والرقابية
ف��ي تطبيق ال��ق��ان��ون ومكافحة الفاسدين ب��دون
مجاملة أو استثناء أحد ..إنّ عدم اإلنتاج يعتبر شكالً
من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه.
و أضاف أ ّنه يجب وضع هيكلية واضحة لرئاسة
الوزراء وللوزارات؛ تحدد آلية عملها والعالقة فيما
بينها وعالقتها مع مختلف مؤسسات الدولة ،بما في
ذلك مؤسسة مجلس الشعب .حيث يجب أن تكون
هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العالقة ،فال يبقى
الوزير بدون مساءلة وال يتح ّول النواب إلى مسائلين
لدوافع شخصية.
(التتمة ص)14

ا�ست�شهاد �ضابط م�صري ومج َّند
في و�سط �سيناء

الق�ضاء ال�صهيوني
يدر�س اتهامات لنتنياهو بالف�ساد

استشهد ضابط شرطة مصري برتبة عميد ومجند ،في انفجار قنبلة بمركبة
مدرعة وسط شبه جزيرة سيناء ،بحسب مصادر أمنية وطبية.
المصادر أشارت إلى أنّ الهجوم وقع في منطقة المنبطح ،التابعة لمركز
الحسنة بمحافظة شمال سيناء .وأضافت إ ّنه أدى إلى إصابة ثالثة مجندين
آخرين.
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.
لكن عادة ما تعلن جماعة والية سيناء الموالية لتنظيم «داعش» مسؤوليتها
عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة في مصر ،ال سيما في محافظة
شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة.
واستشهد المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون،
منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين في
منتصف عام  ،2013إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وفي وقت سابق يوم األحد ،قال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان،
إنّ قوات من الجيش تمكنت من إحباط محاولة للهجوم على كمين أمني بمدينة
الشيخ زويد في شمال سيناء ،بعد رصد تجمع لعناصر «تكفيرية» بالقرب من
الكمين.
وأض��اف أ ّن��ه «تم القضاء عليهم نتيجة لضربات دقيقة للقوات الجوية
وعناصر المدفعية ».ولم يذكر عدد القتلى من المشتبه في أنهم متشددون.
وذك��ر البيان أيضا ً أنّ القوات قتلت « 14تكفيرياً» خالل األي��ام الماضية
بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء وألقت القبض أيضا ً على
 12مشتبها ً بهم.

أمر المدعي العام الصهيوني أفيخاي مندلبليت بالتحقق من مدى صحة
اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،وذلك بعد شائعات بهذا
الشأن س ّرت على مدى أسابيع في وسائل اإلعالم .وقد نفى المتحدث باسم
نتنياهو تلك االتهامات .
وقالت وزارة العدل الصهيونية في بيان أول أمس ،إنّ المدعي العام التقى
مسؤولين في الشرطة والقضاء «بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص
بينهم رئيس ال��وزراء» ،مشير ًة إلى أ ّنه أمر بدراسة القضية .وأوضح البيان
أنّ المسألة تتعلق بدراسة القضية وليس بتحقيق جنائي ،مضيفا ً «في األيام
األخيرة تناولت وسائل إعالم أنبا ًء كثيرة غير دقيقة بشأن رئيس الوزراء ،وهذا
أقل ما يقال بشأنها» ،في إشارة إلى اتهام القناة العاشرة لنتنياهو بالتورط في
عمليات غسيل أموال.
وأ ّكد البيان أ ّنه ال يمكن التطرق إلى ما نشر أو الكشف عن مجريات التحقيق،
مضيفا ً أنّ المدعي العام مهتم بنشر هذه المعلومات على المأل ،وأنّ هذا
الموضوع سيؤخذ في الحسبان وفقا ً لمقتضيات التحقيق.
ولفت بيان وزارة العدل ،إلى أنّ المدعي العام أبلغ نتنياهو بنيته التحقق
من مدى صحة تلك االتهامات.وقد سارع متحدث باسم نتنياهو إلى نفي تورط
رئيس الوزراء بأي عمل غير قانوني ،مؤكدا ً أ ّنه «كما في كل القضايا السابقة
التي استهدفت نتنياهو ال يتم العثور على شيء أل ّنه ليس هناك أيّ شيء».
ويذكر أنّ نتنياهو أق ّر مؤخرا ً بأ ّنه تلقى  -قبل توليه مجددا ً رئاسة الحكومة -
أمواال ً من رجل األعمال الفرنسي أرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية
الخميس بالسجن ثماني سنوات بتهمة االحتيال الضريبي.

همزة و�صل
ن�صر تموز..
غ ّير مجرى التاريخ
نظام مارديني
كشفت المقاومة اللبنانية
للعالم خالل عدوان تموز ،2006
أن الكيان الصهيوني ل��م يكن
«أُس��ط��ورة رع���ب» ،كما ص � ّوره
اإلعالم ،مثلما لم يكن «أُسطورة
ح��ض��ارة» ،كما س � ّوق��ه الغرب
وال��ع��رب ،بل هو من الهشاشة
بحيث إن قهره ودحره وإسقاط
مشروعه من السهولة بمكان..
وهو كيان ت ّمت والدته من زواج
غير شرعي ..غير أن تعدّد آبائه
لم ولن يمنحه حقا ً قانونيا ً في
أرضنا الفلسطينية.
ف��ي ت��م��وز ان��ت��ه��ت أُس��ط��ورة
التضليل والتهويل التي صاحبت
قيام ه��ذا الكيان االستيطاني،
وك��ش��ف ال���ع���دوان ك��ي��ف ّ
فضل
اآلذاري���ون في لبنان والمنطقة
ال��غ��رق ف��ي ق��اع الخيانة ،على
ال��ح��ي��اة ف��ي ج � ّن��ة االن��ت��ص��ار،
وقد ّ
وظفوا أقالمهم كي ال نقول
نساءهم ف��ي تشويه وشيطنة
يصح فيهم قول
المقاومة ،م��ا
ّ
الثائر غيفارا« :ال شيء أسوأ من
خيانة القلم ،فالرصاص الغادر
قد يقتل أفراداً ،بينما القلم الخائن
قد يقتل أمماً».
َ
طرف ْي
وقف اللبنانيون أمام
معادلة متناقضة أو متنافرة
القطبين ..في جبهة المقاومة،
واج���ه أبطالنا نخبة الجيش
الصهيوني بكل كبرياء وإب��اء
وان���ت���زع���وا م���ن م��خ��ال��ب��ه ه��ذا
«النصر اإللهي» ،وأعادوا الكرامة
للمواطنين ال��ذي��ن ك���ان ُي���راد
لهم أن تنتهك قدسية أرضهم
ويساقوا الى حتوفهم تحت أسنة
الحراب..
ف��ي ج��ب��ه��ة ال��م��ق��اوم��ة ط�� ّرز
أبطالنا نصرا ً لبنانيا ً ممهورا ً
ب��اس��م ك��ل فلسطيني وس��وري
وعراقي وأردني ..وعربي.
وعلى نقيض جبهة المقاومة
ك����ان ال��ت��ن��اح��ر واالح����ت����راب
وال��خ�لاف��ات ال��س��ي��اس��ي��ة بين
ال��ف��رق��اء اللبنانيين ق��د وصل
إل��ى قمة االن��ح��ط��اط م��ا أعطى
انطباعا ً بأن اآلذاريين ..من كانوا
يمتلكون زم��ام األم��ور ومفاتيح
القرار كانوا في وا ٍد والمقاومة
في وا ٍد آخر ..وما زاد قتامة ذلك
هو الكشف عن خيانات وصلت
حد الطلب من العدو االستمرار
في عدوانه للقضاء على المقاومة
وتهجير «الشيعة» ..نعم تهجير
«الشيعة» م��ن الجنوب ضمن
خطة حقيرة وق��ذرة ش��ارك فيها
ك��اف��ة اآلذاري��ي��ن م��ع آل سعود
واألميركيين ..وبطبيعة الحال
الصهاينة .ول��ك��ن الجنوبيين
ان��ت��ق��ل��وا إل���ى ق��راه��م الشامية
ومدنهم الشامية ،وحيث ش ّكل
التفاعل في وح��دة الحياة بين
الجنوبيين واهلهم في الشام األمر
الذي شكل صدمة للعدو بجميع
فصائله ،الصهيونية واألميركية
والوهابية السعودية ،ومعهم
جرذان اآلذاريين .وبذلك ،تح ّول
الجنوبيون من قطعة نقدية كان
ُي���راد أن يتجاذبها مغناطيس
األع��داء إلى قطعة من الشام في
الحضن السوري..
كان اغتيال رئيس الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األس���ب���ق «رف��ي��ق
ال��ح��ري��ري» ف��ي ال��ع��ام ،2005
بتآمر أميركي فرنسي صهيوني
نقطة تحول كبيرة سعى خاللها
األع���داء الستهداف ال��ش��ام بعد
رفضها مقترحات «كولن باول»
وم��ن��ه��ا ال��ت��س��وي��ة م���ع ال��ع��دو
الصهيوني ،حتى ال يح ّل بها
ما حل بالعراق ،فخرج الجيش
الشامي من لبنان ليغلق الباب
على تلك المساومات.
ول��ك��ن م��ت��ى ك���ان ال��ح��دي��ث
التلمودي عن لبنان ،وهو حديث
المؤسسة الصهيونية ال��ذي ما
زال س��اري المفعول حتى اآلن،
بعيدا ً عن الحديث عن الشام.
والعكس بالعكس .ف��ي العين
الخبيثة نفسها البلدان هدف
واحد ،وتدمير هذا الهدف يعني
أن المنطقة ،ب��أس��ره��ا ،تغدو
ف��ي قبضة ح��اخ��ام��ات ال��ق��رون
الغابرة .هنا القرون الغابرة هي
القرون اآلتية.
لم يخطئ السيد حسن نصر
الله عندما خاطب الصامدين بـ
«يا أشرف الناس ،وأطهر الناس،
وأكرم الناس»..
لطالما راه��ن الزعيم انطون
س��ع��اده على شعبه ق��ائ�لاً «إن
فيكم قوة لو فعلت لغيرت مجرى
التاريخ» ،وها هي غيرت وجه
التاريخ ف��ي نصر تموز وف��رح
تموز يا زعيمي.

