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تتمات  /ت�سلية
العدّ العك�سي ( ...تتمة �ص)9

دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)9
التركي اتجاه القضية السورية لن يتغير ما لم يرحل األسد
عن سلطة البالد ،مشيرا ً أنّ السبب الرئيسي لتأزم الوضع
السوري هو األسد .وجاء ذلك بعد يوم من إعالنه األربعاء
ّ
أن تركيا تحتاج إلى تطبيع عالقاتها مع سورية.
وق��ال «م��ن جهة هناك األس��د و من جهة أخ��رى هناك
«داعش» .وإذا تسألني ما إذا كان علينا االختيار بين األسد
وداعش ،فإننا ال نستطيع أن نختار أيا منهما .وعلى كليهما
الرحيل».
في غضون ذل��ك ،أعلن المبعوث األممي الخاص إلى
سورية ،ستيفان دي ميستورا ،أمس ،إن الدورين الروسي
واألميركي أساسيان لنجاح الجولة المقبلة من المحادثات
السورية ،وإن األيام القليلة المقبلة حاسم ٌة لتحديد موقفي
أميركا وروسيا وستساعد على توضيح العملية السياسية
في سورية.
دي ميستورا أكد مشاطرته قلق وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف بشأن تأخر عملية التسوية في سورية،
مؤكدا ً أ ّنه يأخذ على محمل الجد الرسالة التي وجهها
إليه الوزير الفروف ،حيث قال «أنا أفهم قلقه ،وبصراحة
أشاطره».
وأض���اف دي ميستورا «ن��ح��ن ال نتقاعس ع��ن هذه
المسألة ،نحن دائما ً نعمل في هذا االتجاه» ،مشيرا ً إلى أنّ
فعالية الجولة الجديدة من المباحثات السورية تتوقف
على مساعدة رئيسي المجموعة الدولية لدعم سورية،
روسيا والواليات المتحدة.
ميدانياً ،أعلنت الدفاع الروسية ،إنّ  6قاذفات بعيدة
المدى من ط��راز «ت��و 22 -ام  ،»3انطلقت من األراض��ي
الروسية ووجهت ضربات مركزة لمنشآت «داعش» شرقي
مدينة تدمر ،والسخنة ،وأراك في مدينة حمص ،واستهدفت
كذلك محطة الستخراج النفط في حمص.
وأك��دت ال��وزراة أنّ الغارات أسفرت عن تدمير نقطة
تحكم للتنظيم ،ومعسكر تدريب ،وتدمير منشأتين لتكرير
المنتجات النفطية ،كما كبدت «داعش» خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ،ماريا
زاخاروفا« ،ردا ً على انتقادات في هذا الشأن ،قلنا مرارا ً إننا
ال ندعم السيد بشار األسد شخصياً ،واألمر الذي نهتم به
هو وجود مؤسسات الدولة السورية وقواتها القادرة على
مواجهة التهديد اإلرهابي على األرض».
وأضافت أنّ «هذا مهم بالنسبة إلى سورية ،بل المجتمع
العالمي بأسره» ،مشدد ًة على أنّ انهيار الدولة السورية
تحت ضغط اإلرهابيين سيؤدي إلى تداعيات كارثية في
سورية والمنطقة الشرق أوسطية وكذلك أوروبا.
زاخاروفا تابعت «هذا التركيز على شخصية األسد غير
مفهوم بالنسبة إلينا ،ال ينبغي االنطالق من ذلك وإنما من
التعاون في مجال مكافحة اإلره��اب من دون أي شروط
مسبقة» ،معتبر ًة أنّ المص ّرين على أيّ شروط مسبقة
يدفعون إلى العمل في مصلحة اإلرهابيين.
من جهة أخرى ،أعلنت المتحدثة الروسية أنّ مجموعات
مسلحة تابعة للمعارضة «المعتدلة» تعمل بالتنسيق مع
اإلرهابيين في منطقة حلب ،داعيّة من جديد إلى فصل
قوات المعارضة عن إرهابيي تنظيم»جبهة النصرة».
زاخ��اروف��ا أض��اف��ت إنّ مسلحي ع��دد م��ن الجماعات
المسلحة واصلوا محاوالتهم الرامية إلى شن هجمات على
مواقع القوات السورية في عدد من أحياء حلب ،وقالت
«من أجل إزالة المعقل الخطر لإلرهاب الدولي في أراضي
سورية ،يجب فصل المعارضين المسلحين الرافضين
لإلرهاب عن إرهابيي «جبهة النصرة» بشكل واضح».
كما أ ّك��دت أن مسألة إدراج فصيلي «جيش اإلس�لام»
وأحرار الشام» في قائمة التنظيمات اإلرهابية تقع ضمن
صالحيات مجلس األمن الدولي وليست رهينة لموقف
الواليات المتحدة ودول أخرى.
وفي سياق متصل ،أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي
يلدريم أنّ موقف «النظام السوري» يخلق إرهاب «داعش»،
مؤكدا ً أ ّنه يجب أال نختار بين «نظام األسد» و»داعش» ،بل
يجب مواجهة كليهما.
يلديريم قال في مقابلة تلفزيونية ،أمس ،إنّ الموقف

ا�ستعرا�ض ع�سكري ( ...تتمة �ص)9
ويحتفل ال��ع��راق بشكل رسمي
بتأسيس الجمهورية العراقية الذي
ألغي فيه النظام الملكي وأعلنت
الجمهورية عام .1958
ويأتي االستعراض قبل يوم واحد
م��ن مظاهرة ستشهدها العاصمة
ب���غ���داد ،دعّ ���ا إل��ي��ه��ا زع��ي��م التيار
الصدري مقتدى الصدر في ساحة
التحرير.
وح���ول ذل���ك ،ق���ال أح��م��د خلف
ال��ض��اب��ط ف��ي ال��ش��رط��ة العراقية
ببغداد إنّ «االستعراض العسكري
ال���ذي ج���رى ال��ي��وم وس���ط ب��غ��داد
ليس مرتبطا بالتظاهرة المقرر
انطالقها غ��دا ً ببغداد» ،مشيرا ً إلى
أنّ «االس��ت��ع��راض ج��اء لالحتفال
بتأسيس ال��ج��م��ه��وري��ة العراقية
واالنتصارات على داعش».
وبشأن تظاهرة اليوم التي دعّ ا لها
مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري،
أضاف خلف أنّ «تعليمات صدرت
م��ن ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد لتأمين
التظاهرة ،وفرض اجراءات مشددة
منعا ً لحصول أيّ خرق أمنى».
ميدانياً ،ويتزامن االستعراض
العسكري مع تواصل المعارك في
مناطق شمال وغ��رب ال��ب�لاد ،بين

القوات الحكومية ومسلحي تنظيم
«داع���ش» ال��ذي فقد خ�لال األشهر
الماضية مناطق مهمة كانت تحت
سيطرته كالفلوجة وق��رى جنوب
مدينة الموصل.
ّ
ك��ش��ف م��ص��در م��ط��ل��ع ،أم���س،
أنّ رئيس ال���وزراء العراقي حيدر
العبادي كلّف اللواء الركن جليل
جبار بمهام قيادة عمليات بغداد.
وق�������ال ال����م����ص����در ن����ق��ل�اً ع��ن
الـ»السومرية ن��ي��وز» ،إن «رئيس
ال��وزراء حيدر العبادي أمر بتكليف
اللواء الركن جليل جبار بمهام قيادة
عمليات بغداد ،بدال ً عن الفريق عبد
األمير الشمري».
يشار إل��ى أنّ المكتب اإلعالمي
لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن،
في ( 8تموز  )2016أن األخير أصدر
أم���را ً بإعفاء ق��ائ��د عمليات بغداد
ومسؤولي األمن واالستخبارات في
العاصمة على خلفية الخروقات
األمنية التي شهدتها بغداد خالل
الفترة الماضية.
واس��ت��ع��ادت ال��ق��وات العراقية
المشتركةالسيطرة على دور قاعدة
القيارة جنوب الموصل ،وذلك على
مسافة سبعة كيلومترات شرق

مقتل  100من قوات ( ...تتمة �ص)9

القاعدة ،بعد تحريرها من تنظيم
«داعش».
وتم ّثل القيارة مركزا ً حيويا ً لتنظيم
«داع����ش» حيث تقع بين تكريت
والموصل ،وفيها آبار نفط ومصفاة
متقادمة ومخازن سالح ومعسكرات
وأحياء مأهولة بالسكان ،وهي تضم
قاعدة عسكرية أيضاً.
وتمك ّنت هذه القوات خالل هذه
العملية من قتل  18إرهابياً ،وتدمير
سيارتين مفخختين وثالثة مسلحة.
كما طلبت القوات من أهالي قرية
«السكرة» في الشرقاط عدم الخروج
من منازلهم واإلبتعاد عن مواقع
«داعش».
وفي السياق ،أ ّكد محافظ صالح
الدين أحمد عبد الله الجبوري ،أنّ
المحافظة ما تزال بحاجة إلى وجود
الحشد الشعبي .وأش��ار الجبوري
في تصريح صحفي إلى أنّ «أكثر من
 90%من المحافظة محرر بالكامل
ول��م يتبق منها س��وى ال��ش��رق��اط
ومناطق بسيطة» ،مؤكدا ً أنّ «عملية
ت��ح��ري��ر ال��ش��رق��اط ليست صعبة
وستكون سريعة وبسيطة لقواتنا
األمنية».
وأض��اف :أنّ «المحافظة ما تزال
بحاجة إلى وجود الحشد الشعبي
باعتباره قوة ضاربة ،وأنّ األجهزة
األمنية ما تزال بحاجة إلى تدريب
ودع���م لتتمكن م��ن السيطرة على
المحافظة».
وج��رح عدد من
وفي األنبار ُقتل ُ
مسلحي تنظيم «داعش» في قصف
مدفعي للقوات العراقية على منطقة
«ب��روث��ه» غ��رب هيت ف��ي محافظة
األنبار.
أما في بغداد فقد استشهد ما ال
يقل عن  16عراقياً ،بينهم عسكريون
إض��اف��ة إل��ى ع��ش��رات الجرحى في
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة
عند نقطة تفتيش أمنية في منطقة
الشعب شمال شرق بغداد ،وعبوتين
في أنحاء متفرقة من العاصمة.

وتأتي عملية فلوريدا (المثيرة للجدل) لتجدّد الحملة على اإلسالم والمسلمين،
ولرفع األصوات مرة أخرى ،حول دور النظام السعودي أو مسؤوليته عن أحداث
 11سبتمبر.
فتلك األحداث اإلجرامية كانت من ارتكاب القاعدة ،والقاعدة أنشأتها الواليات
المتحدة بأموال ورجال سعوديين.
األمير سلمان بالذات هو الذي كان مسؤوال ً عن إنشاء القاعدة لمحاربة الكفار
الروس في افغانستان ،وأرسل أسامة بن الدن ليقود القاعدة ويقاتل الكفار
الروس.
وقد تكون هذه الشراكة األميركية السعودية هي سبب الغموض في تحميل
السعودية مسؤولية تلك األحداث اإلجرامية.
فال ب ّد أنّ الشريك السعودي لديه ما يكشف عنه أيضا ً حول شريكه األميركي،
مما سيحدث زلزاال ً في الواليات المتحدة.
وينتمي متين األفغاني لذلك الجيل الذي نظمته الشراكة األميركية السعودية
لإلرهاب (تنظيم القاعدة من السلفية الجهادية الوهابية) فهو لم يحصل على
الجنسية األميركية ،فقط على ترخيص بحمل السالح!؟
قد ُتظهر األيام أنّ متين هو متخرج من مدرسة سلمان و»سي اي آي».
أسس شركة هي تنظيم الدولة اإلسالمية ما
ل َم ال واألحداث تظهر أنّ سلمان ّ
يعرف إعالميا ً (بداعش) جعل من تنظيم القاعدة رافدا ً من روافدها ،وض ّم هو
والشريك األكبر (الواليات المتحدة األميركية ومن خلفها إسرائيل).
مرتزقة من ك ّل أنحاء العالم لتنفيذ المخطط اآلثم الذي يستخدم ض ّد اإلسالم
كرسالة إلهية ،وض ّد وحدة األمة العربية ووجودها ،وللقضاء على قضية فلسطين.
زيارة محمد بن سلمان تأتي في ظروف بدأ فيها بعض دول الخليج ،يتيقن
بخطورة مغطس اليمن واحتماالت الموقف .فاليمن هو أكبر بلد عربي جنوب
الحجاز ،كما هو العراق أكبر بلد عربي شمال الجزيرة ،واالستمرار في تدمير
اليمن وقتل أبنائه سوف يح ّرك اليمنيين حيثما كانوا.
من مانشستر وكارديف في انجلترا إلى ديترويت في الواليات المتحدة إلى
الجزيرة العربية والدول التي ولدها الغرب الماكر والخبيث والذي يؤمن بأنّ :
«ال شيء مقدس» ،استخدمت وسائل اإلعالم االميركية تعابير خادعة أيضا ً مثل:
جاء ولي العهد السعودي إلقناع واشنطن بتزويدها بالقنابل العنقودية.
وهذه محاولة لتنصل الواليات المتحدة من الجرائم التي ارتكبها السعوديون
بقنابلهم العنقودية ،التي ألقيت على المدن والقرى اليمنية.
وه��ي أيضا ً إلظهار ع��دم رض��ى اإلدارة األميركية عن قصف السعودية
للمدنيين.
لكن األمر أبعد وأعقد من ذلك.
فالواليات المتحدة مقبلة على انتخابات وقد أصبح واضحا ً أنّ المتنافس ْين
فيها على البيت األبيض ،هما :ترامب وكلينتون.
ترامب عبّر عن نفسه بوضوح ،سفاح معا ٍد لإلسالم ،صهيوني حتى النخاع،
ويستغ ّل جرائم أميركا للهجوم على المسلمين وعلى اإلسالم ،وهو يعاني من
مرض العنصرية القاتل حتى أنه يصبغ شعره بلون يميل لالحمرار لالبتعاد
قدر اإلمكان عن أيّ لون داكن.
أما كلينتون فهي ال تخرج عن والئها للصهيونية ،لكنها قالت بوضوح :آن
األوان ألنظمة الخليج أن تتغيّر و ُتغيّر.
ترامب لن يحاور ولن يقبل أن يكون شريكه السعودي ندا ً له ،بل على شريكه
السعودي أن يطيعه طاعة عمياء.
وال يستغرب المرء أن ضرب ترامب عُ رض الحائط بك ّل القوانين والمعاهدات،
وتصرف كرجل عصابات مع هذه الدول التي لن تستطيع الشكوى.
فقد صنعت آلة الجريمة شراكة واستخدمت شراكة.
أما كلينتون فستلجأ إلسرائيل و»سي اي آي» ،إلحداث تغييرات في هذه
الدول تحت عنوان إصالحات ديمقراطية.
لكن الحقيقة أنّ األمر سيكون استمرار مخطط التمزيق ،ليطال الجزيرة
ويطال ليبيا ويطال دوال ً أخرى ،لفرض هيمنة إسرائيل على المنطقة ،لضمان
النهب الالمتناهي لثروات المنطقة العربية.
محمد بن سلمان سيكون آخر الملوك من آل سعود في الجزيرة العربية ،ألنّ
القرار األميركي قد يتح ّول (ألن ال شيء مقدس) ،إلى تنصيب أبو بكر البغدادي
أميرا ً للمؤمنين ومق ّره مكة.
توجه إلى واشنطن ليلمس حقيقة الموقف األميركي ،وهو ال
محمد بن سلمان ّ
يدري أنهم يتهامسون عليه ويخدعونه ويخططون للهيمنة على الجزيرة هيمنة
صهيونية.
هو ال يدري أنّ ما خلقته تصرفات النظام السعودي وجرائمه تجعل كل
أميركي يشمئز منه ،وأنّ الصهاينة يح ّولون اشمئزاز األميركيين من آل سعود
إلى اشمئزاز من اإلسالم.

وأوضح زوكا أنّ الهدف من هذه المشاورات هو رفع
الحصار الخانق عن الشعب اليمني والحرب عليه ،وأنّ ال
شروط في ذهابه إلى الكويت.
وكان وفد صنعاء قد ت ّوجه إلى سلطنة عمان ومنها إلى
الكويت اليوم الخميس ،وذلك لإللتحاق بالجولة الثانية
من المشاورات اليمنية اليمنية.
والتقى ولد الشيخ أحمد في صنعاء الرئيس اليمني
السابق علي صالح ،الذي أكد أنّ حزبه يدعم جهود السالم
في اليمن ،وكل ما يوقف الحرب عليه.
ميدانياً ،كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية من قوات
هادي خسائر فادحة في العديد والعتاد ،حيث ُقتل قرابة
المئة منهم وأصيب العشرات بإفشال هجوم هو األكبر
باتجاه منطقة كهبوب جنوب محافظة تعز.
وأف��اد مصدر عسكري يمني أنّ ق��وات ه��ادي حاولوا
التقدم بأعداد كبيرة من محورين باتجاه مواقع الجيش
اليمني واللجان الشعبية في منطقة كهبوب إالّ أنهم منيوا
بخسائر كبرى في صفوفهم ،وأك��د المصدر نفسه مقتل
قرابة مئة شخصا ً منهم في المواجهات في أطراف كهبوب
التي تقع جنوب مديرية الوازعية ،حيث يحكم الجيش
اليمني واللجان السيطرة على السلسلة الجبلية من
مديرية الوازعية جنوبا ً باتجاه منطقة كهبوب.
وانطلق الهجوم الفاشل من جهتي الشرق والغرب،
واستمر منذ الفجر حتى ظهيرة أم���س ،فيما ال ت��زال
مواجهات متقطعة من الجهة الشرقية مع ما تبقى من
أوكار العدوان.
وتكمن أهمية السلسلة الجبلية لمنطقة كهبوب
باعتبارها إحدى المناطق االستراتيجية المطلة على باب
المندب من الجهة الشرقية ،على أنّ السيطرة عليها يمثل
استكماال ً للطوق الذي يفرض على المنطقة التي يتمركز
فيها الغزاة والمرتزقة في محيط باب المندب ،وقطعا ً
لطرق اإلمداد عنهم.
وفي السياق ،أطلقت القوة الصاروخي ُة للجيش واللجان
الشعبية صاروخا ً بالستيا ً ثانيا ً من نوع زلزال 3 -على
معسكر تداوين في محافظة مأرب ،فيما تتواصل المعارك
في جبهتي مأرب ونهم شرق صنعاء إثر استمرار خروقات
العدوان للهدنة ،حيث تمكنت القوات اليمنية من كسر
زحف قوى العدوان باتجاه منطقة كوفل.
وعلى أشدها ماتزال المعارك في جبهتي مأرب ونهم
شرق صنعاء إثر استمرار خروقات العدوان للهدنة ،وبعد
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وتابع أنّ أولئك الذين كانوا يبحثون عن «منصة
وثب» لألنشطة اإلرهابية والمتشددة ،استغلوا «منظمات
مدعومة من قبل الرياض» ،عندما كانت السعودية تر ّوج
لرؤيتها المحافظة لإلسالم لتتصدى لتصدير الدعاية
اإليرانية بعد ثورة .1979
وأردف قائالً« :الحكومة السعودية وقيادتها ورثوا هذا
التاريخ ،إذ أخذ العديد من األشخاص داخل السعودية
وخارجتها نسخة متعصبة ومتشددة في بعض النقاط
من الدين اإلسالمي ،ما سمح ألشخاص توجهوا الحقا ً
نحو العنف واإلرهاب ،باستغالل هذا التاريخ واالستفادة
منه».
وتابع برينان أنّ الهجمات التي وقعت في السعودية
في اآلون��ة األخيرة تحمل بصمات «داع��ش» ،مضيفا ً أنّ
التنظيم يعد خطرا ً كبيرا ً ليس على الواليات المتحدة

وكانت ّ 5
منظمات حقوقية طالبت المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على
وصحته.
رجب
نبيل
الحقوقي
الناشط
حماية
أجل
من
البحرين،
سلطات
ّ
ّ
وبحسب منامة بوست ،فقد دعّ ��ت المنظمات الخمس «مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة ،األمريكيّون من أجل
الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان في البحرين ،المركز األوروبّ��ي للديمقراطيّة
وحقوق اإلنسانّ ،
منظمة هيومن رايتس والعدالة» ،دعت علنا ً لإلفراج عن
رجب فو ًرا ودون قيد أو شرط .ووضع ح ٍّد لسياسة االنتقام من المدافعين عن
حقوق اإلنسان.
ّ
وأفاد المصدر أنّ
المنظمات الحقوقيّة الخمسة أدانت في بيان لها قرار
المحكمة بتأجيل قضيّة الناشط نبيل رجب إلى جلسة  2آب المقبل ،مع تمديد
التعسفي بح ّقه ،ورفض القاضي طلب محاميه اإلفراج عنه.
االحتجاز
ّ
ّ
المنظمات إلى أنّ التهم المنسوبة ض ّد الناشط نبيل رجب هي
وأشارت
إهانة هيئة نظاميّة ،وإهانة بلد مجاور ،ونشر شائعات كاذبة في زمن الحرب،
وتغريدات كشف فيها التعذيب في سجن ج ّو المركزيّ  ،وقد اع ُتقل بتاريخ 13
حزيران الماضي ويقبع بالحبس االنفراديّ في ظروف سيئة للغاية.

وأوروبا فحسب ،بل وفي داخل السعودية .وأضاف أ ّنه
«رغم أنّ تنظيم القاعدة ال يزال يمثل تهديدا ً للمملكة ،التي
ش ّنت حملة صارمة ضده في أوائل األلفية الحالية ،فإنّ
«داعش» يمثل خطرا ً أكبر على المملكة».
وك��ان��ت وزارة الداخلية السعودية أعلنت اإلثنين
الماضي ،عن وق��وع  3تفجيرات انتحارية في كل من
المدينة المنورة وجدة والقطيف.
ووقع التفجير األول داخل موقف أحد مستشفيات جدة
في ساعة مبكرة فجر اإلثنين ،أسفر عن إصابة رجلي أمن
بجروح طفيفة ،فيما وقع التفجيران اآلخ��ران في وقت
الغروب من اليوم ذاته ،أحدهما قرب مقر أمني عند الحرم
النبوي الشريف في المدينة المنورة أسفر عن مقتل  4من
رجال األمن وإصابة  5آخرين ،أما اآلخر فوقع قرب مسجد
داخل مدينة القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة.

«البي�شمركة» �ستر�سل ( ...تتمة �ص)9

عبد العزيز بدر القطان

خم�س منظمات ( ...تتمة �ص)9

تمكن ق��وات الجيش واللجان الشعبية خالل الساعات
األخيرة من كسر زحف للمسلحين باتجاه منطقة كوفل،
وتحقيق تفوق ميداني جديد رغم الغطاء الجوي المكثف
وال��غ��ارات المتواصلة للمقاتالت السعودية على ذات
مواقع المعارك.
وحيَّى المسؤول اإلعالمي في محافظة صنعاء سليم
ال���ورد ،أبطال الجيش واللجان الشعبية على ثباتهم
وصمودهم وعلى تلك االنتصارات التي يسطرونها في
مواقع الشرف والبطولة ،ويلقنون العدو ومرتزقته أقسى
أنواع الدروس ويدحرونهم.
والقوات المشترك ُة تمثلت إنجازاتها العسكرية أيضا ً في
اطالق صاروخ باليستي على معسكر تداوين في مأرب،
وتحقيق تفوق ميداني في المواقع المشتعلة في الجوف
َ
وسط تواصل المواقف القبلية والشعبية
والبيضاء وتعز،
المساندة للجيش واللجان الشعبية ف��ي تحركاتهم
لمواجهة دول العدوان وأطرافها ،ومنها هذا الحشد القبلي
بمنطقة أرحب شمال صنعاء.
من جانب أخر أ ّكد زعماء العشائر اليمنية في منطقة
أرحب شمال العاصمة صنعاء دعمهم الكامل للمدافعين
عن األراضي اليمنية.
زعماء العشائر هنا أكدوا دعمهم للمقاتلين بالمال
والسالح وجــددوا مواقفهم المناهضة للدول المعتدية
وتصديهـم لهــا .وأعلنوا استعدادهم للدفاع عن
اليمن.
تصاعد الوضع في الميدان تعيده القوى الوطنية هنا
إلى محاوالت دول العدوان خلط األوراق قبيل استئناف
جلسة المشاورات.
وقال عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله محمد
البخيتي :التصعيد العسكري يأتي وفق خطاب سعودي
وليس خطابا ً داخليا ً من قبل انصار الله والقوى المواجهة
لهذا العدوان.
وبرأي هذه القوى فإنّ إصرار دول العدوان على إشعال
الوضع الميداني ،يأتي نتيج َة تكبدهم الكثير من الخسائر
وفشل تحركاتهم سياسياً.
ويترقب الشارع اليمني وقواه في الداخل مواقف جادة
من قبل المجتمع الدولي للضغط باتجاه حل األزمة ،وانهاء
الحرب والحصار ،وهي تبدو أبرز المطالب خالل اللقاءات
بالمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد المتواجد
حاليا ً في صنعاء.

وت���اب���ع ي����اور أنّ «ال��ح��ك��وم��ة
األميركية تقوم اآلن بتدريب لواءين
م��ن ق��وات البيشمركة ف��ي كركوك
(شمالي العراق) وتوفر األسلحة
الخفيفة والثقيلة والمواد الغذائية
وك��اف��ة المستلزمات العسكرية
لهما».
وأكد استمرار العمل بالبروتوكول
لحين ان��ت��ه��اء ال��ح��رب م��ع تنظيم
«داعش».
وحول مشاركة قوات البيشمركة
ف���ي ع��م��ل��ي��ات ت��ح��ري��ر ال��م��وص��ل
المرتقبة ،أوضح ياور ،أنّ «حوالي
 40إلى  50ألف من قوات البيشمركة
س��وف تشارك في عمليات تحرير
مدينة الموصل م��ن ث�لاث جهات
هي الغرب والشمال والشرق ،بينما
تتقدم القوات العرقية من جنوب
المدينة».

وتابع ياور «البيشمركة ،تشارك
فعليا ً اآلن ف��ي عمليات تحرير
نينوى (ش��م��ال) وتساند القوات
العراقية في محور القيارة جنوب
الموصل».
وب � ّي��ن األم��ي��ن ال��ع��ام أ ّن���ه «منذ
بداية العام  ،2015ح � ّررت قوات
البيشمركة عدة مناطق من محافظة
نينوى ،وهي سنجار وربيعة وزمار
وس��د ال��وص��ل ،ومناطق م��ن سهل
نينوى ،ومناطق أخرى بالقرب من
مخمور وجميع هذه المناطق تابعة
للمحافظة».
وح��ول ما إذا كانت البيشمركة
تعتزم الدخول إل��ى الموصل بعد
ت��ح��ري��ره��ا ،ق���ال ي���اور «ل��ي��س في
صالح قواتنا ال��دخ��ول إل��ى مركز
مدينة الموصل ،وليس لدينا رغبة
للتقدم إل��ى وس��ط المدينة ،ولكن

إذا ُطلب منا الدخول إلى المدينة
بحسب متطلبات العملية العسكرية
بالتنسيق م��ع ال���ق���وات األم��ن��ي��ة
العراقية سنفعل ذلك ،لكن بال شك
بعد السيطرة على المدينة سوف
نعود إلى نقاط تمركزنا خارجها
بعد تسلّم ق��وات الشرطة واألم��ن
العراقية مهامها في المدينة».
ووف��ق��ا ً للسلطات العسكرية
واإلداري����ة العراقية ف��ي محافظة
ن��ي��ن��وى ،ف���إنّ  70%م��ن نينوى
م��ا ت��زال تحت سيطرة «داع���ش»،
ويتواجد فيها حوالي  20ألف من
مسلحي التنظيم.
وبدأت القوات العراقية قبل أكثر
من  3أشهر حملة عسكرية ،انطالقا ً
م��ن ق��ض��اء م��خ��م��ور ج��ن��وب ش��رق
الموصل ،الستعادة تلك المناطق
من «داعش» والحف نحو المدينة.
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عمودياً:

1 .1بلدة لبنانية
2 .2هدّدك ،أحصى ،بحر
3 .3أعلى قمم العالم وأضخمها ،أخذ الثأر
4 .4غلى القدر ،مدينة في شمال نيجيريا
5 .5والية أميركية ،دولة أفريقية
6 .6مدينة ألمانية ،طلب فعل األمر
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8 .8أحد آلهة روما األقدمين ،من انواع الطائرات الحربية
9 .9زقزقت ،باشر العمل ،لحس الطعام
1010أنشأته ،خالف أستقبل
1111الجحيم ،ضمير منفصل ،حرف نصب
1212يقصينا عن ،مدخل

1 .1مدينة في أفريقيا الجنوبية ،ركيزة
2 .2سندت ،أحد الوالدين ،حقيقي (باألجنبية)
3 .3يرشد ،عاصمة أوروبية ،غير مطبوخ
4 .4حوانيت ،رفاق السن
5 .5يوبخان ،أتقن العمل
6 .6قرية لبنانية ،من أيام األسبوع
7 .7جواب ،عثرت على ،طالء
8 .8صوتهما الحزين ،ضمير متصل
9 .9بلدة لبنانية ،نوتة موسيقية ،متشابهان
1010يم ّد الحبل ،مدينة بلجيكية
1111شديد السواد ،أهدال الستار
يعجل البيع ،من الفاكهة الصيفية
1212رقدّ ،
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،432718569 ،975362148
،549231687 ،861594723
،623875491 ،718946235
،287659314 ،394127856
156483972

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سعيد ت��ق��ي ال��دي��ن ) 2
كبله ،لندن ،رد  ) 3اا ،اي��دا ،اام
 ) 4ندينه ،دس ،لما  ) 5دان،
ايمانه  ) 6يناسبك ،كينيا ) 7

ياكالن ،در  ) 8ابرم ،لسان ،تا 9
) فا ،االم ،انبه  ) 10يدلنا ،عبيه
 ) 11اال ،كاهن ،بال  ) 12تردما،
ديانا.
عموديا:
 ) 1سكاندينافيا  ) 2عبادان،

ب��ادل��ت  ) 3ي��ل ،ي��ن��اي��ر ،الر ) 4
دهان ،سامان  ) 5يهابك ،الكم 6
) قلد ،يكلال ،اا  ) 7ينادم ،اسمعه
 ) 8اد ،ساكنا ،بند  ) 9لنا ،ني،
ناي  ) 10الهند ،نهبا  ) 11يرمم،
يرتب ،ان  ) 12ند ،انا ،اهمال.

 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).

