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الجي�ش ال�سوري يط ّوق �أحياء حلب ال�شرقية بالكامل ويدعو الم�سلحين لت�سليم �أنف�سهم

�إعالن خطة التن�سيق الرو�سي الأميركي مطلع ال�شهر المقبل وم�صير الأ�سد لي�س للنقا�ش
أعلن ممثل روسيا ال��دائ��م ل��دى مقر األم��م المتحدة
والمنظمات ال��دول��ي��ة األخ���رى ف��ي جنيف ،أليكسي
بورودافكين ،أنّ موسكو تعتقد أنّ واشنطن لم تعد
تطالب باستقالة األسد فوراً ،وقال «أجل بدون شك نحن
ندرك ونعرف أن الواليات المتحدة لم تعد تتحدث عن
استقالة فورية لألسد».
بورودافكين أضاف «لقد عدّلت واشنطن بعض الشيء
موقفها من هذا الموضوع وهو بات اآلن يتلخص في أنه
أي مستقب ٍل سياسي في سورية ،ولكن
لم يعد لدى األسد ُّ
على الرغم من ذلك لم تعد واشنطن تطالب بأن يقدم
الرئيس األسد استقالته على الفور».
ووف��ق�ا ً للدبلوماسي ال��روس��ي ،فقد تبين أنّ إعالن
مجموعة ال��ري��اض المعارضة ح��ول ض���رورة تقديم
الرئيس األسد استقالته فوراً ،أعطى نتائج عكسية ولم
يعد يحظى بأي تأييد من الشركاء الغربيين في المنطقة،
ألن الجميع أدركوا أنّ رحيل األسد يهدد بتكرار السيناريو
الليبي والعراقي في سورية.
التصريحات الروسية جاءت في وقت ،قال المبعوث
األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،أمس،
إنه يسعى لعقد جولة ثالثة في جنيف بين األط��راف
السورية قبل نهاية آب المقبل.
وأ ّك��د دي ميستورا إنّ وزي��ري الخارجية األميركي
والروسي ،اتفقا على خطوات في موسكو وسيقومان
بتنفيذها ق��ري��ب �اً ،مضيفا ً أن��ه طبقا ً ل��ق��رارات األم��م
المتحدة فإنّ «جبهة النصرة» و»داعش» هما منظمتان
إرهابيتان.
و خالل مؤتمر صحفي في جنيف أ ّكد المبعوث األممي
تحقيق تقدم بشأن اللقاء الثالثي بين موسكو وواشنطن
واألمم المتحدة حول األزمة السورية ،مؤكدا ً أنّ الوفدين
الروسي واألميركي سيواصالن العمل على توضيح
التفاصيل التقنية في األيام القليلة المقبلة.

المبعوث األممي أشار إلى أنّ األمم المتحدة ال تربط
استئناف المفاوضات السورية بتحسين الوضع في
حلب ودمشق ،ولكنها تأمل في تحقيق تقدم هناك في
األي��ام المقبلة ،مؤكدا ً أنّ فريق العمل الخاص بوقف
القتال سيبحث الوضع في حلب ودمشق في  28تموز.
وي��أت��ي ه��ذا االج��ت��م��اع بعد ل��ق��اء ثنائي بين وزي��ر
الخارجية األميركي ج��ون ك��ي��ري ،ونظيره الروسي
سيرغي الفروف على هامش اجتماع دول جنوب شرق
آسيا ،حيث أ ّكد كيري إ ّنه يأمل أن يتم إعالن تفاصيل
خطة أميركية بشأن تعاون عسكري ،أوثق ومشاركة
معلومات مخابراتية مع روسيا مطلع آب المقبل ،مشيرا ً
إلى إحراز تقدم في األيام القليلة الماضية بشأن المضي
قدما ً في الخطة.
ويتضمن المقترح األم��ي��رك��ي مشاركة معلومات
المخابرات بين واشنطن وموسكو لتنسيق الضربات
الجوية ضد «جبهة النصرة» المتحالفة مع تنظيم
«القاعدة» ومنع القوات الجوية السورية من مهاجمة
جماعات المعارضة المعتدلة.
كيري دافع عن االقتراح برغم التشكك العميق الذي
أب��داه كبار القادة العسكريين ومسؤولي المخابرات
األميركيين اتجاه التعاون مع روسيا ،وقال «آمل أن نكون
مطلع آب في وضع يؤهلنا للوقوف أمامكم وإخباركم ما
الذي يمكننا فعله ،على أمل أن يصنع هذا فرقا ً في حياة
الشعب السوري ومسار الحرب».
وأثناء المناقشات حدد كيري مع الف��روف المرحلة
المقبلة في تطبيق الخطة ،وتشمل سلسلة من االجتماعات
على المستوى التقني لتهدئة مخاوف الجيش األميركي
والمخابرات ،وقال «نقوم بواجبنا ..وقد أنجز الكثير
من العمل في األيام القليلة الماضية وأقول لكم إنه ت ّم
بنجاح».
(التتمة ص)14

بغداد طالبت القمة العربية ال�ضغط على تركيا ل�سحب قواتها

ُّ
ت�صد  12محاولة القتحام قرية ال�صراري
القوات الم�شتركة

العبادي« :الح�شد ال�شعبي» قوة ر�سمية تتبع رئا�سة الوزراء

الجي�ش اليمني يتوعّ د بمعادلة ع�سكرية جديدة

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا ً ديوانياً ،يصنف فيه الحشد
الشعبي كقوة رسمية تتبع رئاسة الوزراء .ووفق مصادر ،فإنّ األمر الديواني يقضي
بأن يكون للحشد قائد ونائب قائد والوية ودوائر وسيتم تدريبه وتجهيزه.
وتأسس الحشد الشعبي في العام  2014ويضم أكثر من  42فصيالً ،تشارك
الجيش العراقي في عملياته ضد تنظيم «داعش» ،وكان أبرزها في الفلوجة.
وأهم فصائل الحشد ،سرايا السالم ،ومنظمة بدر ،وكتائب حزب الله العراق،
وعصائب أهل الحق وغيرها.

وكان رئيس الوزراء العراقي قال إ ّنه أمر بتقريب موعد بدء معركة استعادة
مدينة الموصل شمالي البالد من تنظيم «داعش» ،في وقت تستمر فيه االشتباكات
بين القوات العراقية والتنظيم جنوب المدينة
وأضاف العبادي  -في تصريحات ب ّثها التلفزيون العراقي أثناء لقائه محافظ
نينوى وأعضاء مجلس المحافظة  -أنه وجه بتقريب الجدول الزمني لعمليات
«تحرير» الموصل بعدما وصفها باالنتصارات الكبيرة على تنظيم الدولة .وتابع
أنّ القوات األمنية باتت ق��ادرة على المناورة ،وهي على استعداد لبدء عملية
استعادة الموصل بعدما تمكنت من تأمين طريق بري من محافظة صالح الدين
باتجاه قضاء القيارة ( 60كيلومترا جنوب الموصل).
وفي تصريحات سابقة ،قال العبادي إنّ العام الحالي سيشهد نهاية سيطرة
تنظيم «داعش» على مناطق داخل العراق ،بيد أنه حذر من أن خطر التنظيم سيظل
قائماً.
إلى ذلك ،طالب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ،الدول العربية بـ»الضغط»
على الحكومة التركية من أجل سحب قواتها من العراق ،مشيرا ً إلى أنّ تركيا
«تنتهك» سيادة العراق.
وقال الجعفري في كلمة العراق خالل مؤتمر القمة العربية الـ 27المنعقد في
العاصمة الموريتانية نواكشوط بحسب «السومرية نيوز» ،إنّ «القوات التركية
مازالت متواجدة في شمال العراق بالرغم من طلب الحكومة العراقية من نظيرتها
التركية سحب تلك القوات بالطرق الدبلوماسية» ،الفتا ً إلى أنّ «الحكومة التركية
تنتهك سيادة العراق».
وطالب الجعفري ،الدول العربية بـ»الضغط على الحكومة التركية من أجل
سحب قواتها من مناطق شمال العراق» ،مؤكدا ً أنّ «العراق ليس بحاجة إلى أي
قوات أجنبية بريّة».
(التتمة ص)14

المعار�ضة الخارجية تدعو العت�صام �أمام ال�سفارات ال�سعودية

المنامة تبد�أ محاكمة ال�شيخ عي�سى قا�سم اليوم

أث��ار إع�لان النظام في البحرين البدء اليوم
بمحاكمة المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم
غضبا ً واسعا ً في الشارع البحريني ،فيما حذرت
المعارضة م��ن ه��ذه ال��خ��ط��وة ،م��ؤك��دة إن هذه
القرارات الجائرة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد
الشعبي.
وك��ان النظام البحريني ق��رر البدء بمحاكمة
واضح
الشيخ عيسى قاسم اليوم ،وذلك في تح ٍد
ٍ
الرادة الشعب البحريني ،وف��ي اليوم العالمي
للتضامن معه.
وردا ً على قرار سلطات النظام ،وجهت المعارضة

البحرينية دع��وات للمشاركة في فعالية اطفاء
األن��وار بجميع مناطق البالد واع�لاء التكبيرات
واطالق المسيرات الغاضبة اليوم األربعاء.
واستجابة للدعوة بدأت بلدة المحرق ،الفعالية
بإطفاء األن��وار الخارجية للمنازل وإغالق جميع
المحالت التجارية.
وبالمثل دعّ ت المعارضة في الخارج لإلعتصام
تضامني حاشد أم��ام ال��س��ف��ارة السعودية في
العاصمة البريطانية لندن ،للتنديد بمحاكمة
الزعيم الروحي الشيخ عيسى قاسم.
(التتمة ص)14

ال�سعودية :الإعدام
ً
قتال �ضابط ًا
لمدانين
في الجي�ش
ذكرت وسائل إعالم سعودية أمس ،أنّ محكمة
في المملكة عاقبت رجلين وصفتهما بأنهما من
أتباع تنظيم القاعدة باإلعدام بعد إدانتهما بقتل
عقيد في الجيش عام .2007
وق��ال موقع صحيفة «سبق اإللكترونية»،
نقالً عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية
المتخصصة« :،الرجالن هاجما العقيد ناصر
العثمان في مزرعته قرب مدينة بريدة في شمال
المملكة ،وكبال يديه وقدميه قبل أن ينحراه
ويفصال رأسه عن جسده العتقادهما بأنه كافر
ومرتد».
وق��ال متحدث باسم وزارة ال��ع��دل« :الحكم
ابتدائي ويمكن استئنافه قبل تنفيذه» ،ويجب أن
يصدق الملك على أحكام اإلعدام قبل تنفيذها.
وأدان����ت ال��س��ع��ودي��ة وح��ك��م��ت ع��ل��ى مئات
األش��خ��اص ب��اإلع��دام أو السجن لتورطهم في
أنشطة متشددة ،وأعدمت عشرات األشخاص في
الثاني من كانون الثاني هذا العام.
وشمل الحكم معاقبة شخص ثالث بالسجن
 30عاما ً بعد إدانته بالشروع في قتل العثمان،
ال��ذي ك��ان يشغل منصب قائد ق��وات الطوارئ
الخاصة في منطقة القصيم شمالي المملكة.
وش��نّ تنظيم القاعدة سلسلة هجمات في
المملكة من عام  2003وحتى عام  2006ضد
أه��داف غربية وسعودية ،األم��ر ال��ذي أس ّفر عن
مقتل مئات األشخاص.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان
إنّ «النظام القضائي في المملكة تشوبه عيوب»،
وتتهم المنظمات السعودية باستغالل حملتها
على المتشددين لقمع المعارضة السلمية ،فيما
تنفي السعودية االتهامات وتقول إن «النظام
القضائي نزيه ومستقل».

تعرضت قرية الصراري في محافظة تعز منذ الليل
الفائت ،لمحاوالت اقتحام مكثف من قبل قوات هادي في
محاولة للسيطرة عليها.
وق��د تمكنت مجموعات األه��ال��ي بمساندة الجيش
واللجان الشعبية من افشال هذه المحاوالت ،التي تتم
تحت تحت وابل كثيف من القصف الصاروخي والمدفعي

ومختلف أنواع األسلحة.
وأفادت مصادر محلية لـ»لمسيرة نت» أنّ أكثر من 130
قذيفة سقطت فوق منطقة الثعيب بقرية الصراري ،في
مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز المحاصرة في محاولة
لتهجير أبناء القرية.
(التتمة ص)14

الجي�ش الليبي ي�سيطر على بوابة القوار�شة في بنغازي

ال�سراج :ف َّعلنا تحالفنا العربي �ضد «داع�ش»
أ ّك���د رئ��ي��س المجلس ال��رئ��اس��ي
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج،
رفض ليبيا التدخل في سيادتها معلنا ً
أنّ طرابلس قررت تفعيل تواجدها في
التحالف العربي ضد «داعش».
وقال السراج في كلمته أمام القمة
العربية في دورتها الـ 27المنعقدة
في العاصمة الموريتانية نواكشوط
إنّ ليبيا ترحب بالمبادرات الساعيّة
إلنهاء األزم��ة السياسية في ليبيا.
وط��ال��ب البشير ال���دول المشاركة
بالدعم الكامل وم��س��ان��دة حكومة
الوفاق في وقف تمدد تنظيم «داعش»
داخل ليبيا.
ول ّفت ال��س��راج إل��ى أنّ «العملية
السياسية في ليبيا مرت بمحطات
صعبة ،هيأت إلى تشكيل المجلس
الرئاسي وحكومة الوفاق» ،مشيرا ً
إل��ى أ ّن��ه «بسبب ع��دم ق��درة مجلس
النواب استئناف جلساته وحرصا ً
منا على مواجهة األزمات المعيشية
أص��درن��ا تفويض لجميع ال���وزراء
بممارسة عملهم».
وش���دد ال��س��راج على «أن��ن��ا نمر
بمرحلة فاصلة ف��ي ت��اري��خ األم��ة
العربية بسبب ظ��روف المنطقة».
ورأى أنه «رغ��م كل ما نمر به تبقى
القضية الفلسطينية ه��ي القضية
األول��ى للعرب وال حل لها إال بإقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
الشريف وإحالل السالم هناك».
وأوض���ح ال��س��راج أنّ «ليبيا مع

الوصول إلى حل سلمي في العراق
وسورية واليمن» ،الفتا ً إل��ى «أننا
ندعم ك��ل الجهود العربية إليجاد
مخرج سياسي في هذه الدول».
م��ي��دان��ي�اً ،أع��ل��ن الجيش الليبي
أمس ،أنّ قواته سيطرت على بوابة
القوارشة في المدخل الغربي لمدينة
بنغازي.
كما أ ّكد المكتب اإلعالمي للقيادة
العامة للقوات المسلحة الليبية
سيطرة القوات على الشركة الصينية
أي��ض�اً .وأض��اف المصدر أنّ القائد
العام للجيش خليفة حفتر يقف على

سير ال��م��ع��ارك ف��ي مختلف محاور
القتال من داخل غرفة عمليات الكرامة
بقاعدة بنينا الجوية.
ودعا حفتر إلى «ضرورة الحفاظ
على االنتصارات المحققة ،وتنفيذ
الخطة كاملة حتى تؤتي ثمارها».
وتكتسب السيطرة على بوابة
القواريش التي كانت لفترة طويلة
م��ع��ق�لاً لمسلحي تنظيم «أن��ص��ار
الشريعة» أهميتها في أنها تجعل
مدينة بنغازي بمختلف اتجاهاتها
تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة
الفريق أول خليفة حفتر.

همزة و�صل
انتخابات رئا�سية..
«التوراة» تحت�ضن �أميركا
نظام مارديني
ال ..ال ي �ه � ّم �ن��ا َم�� � ْن سيصل
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وي�خ�ل��ف ب��اراك
أوب� ��ام� ��ا ف ��ي ق� �ي ��ادة ال ��والي ��ات
المتحدة للمرحلة المقبلة ،فكل
م��ن المرشحين رون��ال��د ترامب
وهيالري كلينتون «إسرائيليين»
بالمعنى الالهوتي ،ولن يحيد أي
منهما إذا وص��ل البيت األبيض
ع��ن ف�ك��رة أن ال �ت��وراة ه��ي روح
أم�ي��رك��ا ،رغ �م �ا ً عما ك��ان ي��ردده
ت���وم���اس ج �ي �ف��رس��ون م���ن ان
باستطاعة المسيح ،أن يتج ّول
حافيا ً بين سطور الدستور.
ول�ك��ن أي��ن فلسطين ولبنان
وس��وري��ة وال �ع��راق ..والعرب..
عرب الخليج ،ما دام كل الرؤساء
األميركيين يفضون ،في نهاية
المطاف ،إلى« ...يهوه»؟
لن نتحدّث عما قالته كلينتون
ل��رئ�ي��س وزراء ال �ع��دو بنيامين
نتنياهو :إن أفضل حل للقضية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ه� ��ي ف� ��ي إب � ��ادة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي �ي��ن ..ول ��ذل ��ك ف��إن
ت��داع �ي��ات م��ا ب �ع��د االنتخابات
األميركية ستكون مثيرة ،كما لو
أن دول المنطقة كلها ،وباستثناء
الكيان الصهيوني بطبيعة الحال،
تحتاج إلى ذلك المجنون اآلخر،
األبله اآلخر ،المخاتل اآلخر ،في
البيت األبيض.
ع� � ��رب ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،وال ي �ه � ّم
إن ك ��ان ��وا ف ��ي ال��ق��ب��ور أو في
ال�خ�ن��ادق ،ي��راه�ن��ون على إدارة
اميركية جديدة تتولى إزال��ة كل
أع��دائ �ه��م ..ول�ك��ن َم��ن ه��م أع��داء
ع ��رب ال�خ�ل�ي��ج غ �ي��ر «المذهب»
الوهابي ال��ذي يجب استئصاله
من ج��ذوره حتى ول��و أدى ذلك
إل��ى اس�ت�ئ�ص��ال ال�س�ع��ودي��ة من
الجغرافيا ..ال ش��يء يلعب في
رؤوس أه��ل الخليج ،فرويدياً،
غير الناقة فقط ،إلن الحضارة
الوافدة إليهم لم يصنعوها ولم
يشاركوا حتى في صنعها ،بل
قل هم وقفوا مشدوهين أمامها،
فاغرين أفواههم بوابات للجراد
والذباب ليس إال.
أل��م ي�ق��رأ ه ��ؤالء م��ا كتبه آالن
فينكلكروت ،الفيلسوف اليهودي
الفرنسي ،حين خدش صاروخ
ع �ن��ق ط �ف��ل «إس��رائ �ي �ل��ي»؟ أول��م
يسمعوا ب��رن��ار  -ه�ن��ري ليفي
«ق��ائ��د ث� ��ورات ال��رب �ي��ع العربي»
يقول إن العقد المبرم بين يهوه
وشعبه المختار يفترض وضع
اليد على الشرق األوسط.
ال ك�ل�م��ة واح� ��دة ع��ن أشجار
البرتقال في فلسطين ..وحين
ي�ت�ح�دّث ال�م��رش�ح��ون للرئاسة
األميركية عن الدولة الفلسطينية
ف �ك �م��ا ل ��و أن �ه��م ي �ت �ح��دث��ون عن
ليلة ال�ت��ان�غ��و ..منذ ع��ام 2000
ق���ال ال �ج �ن��رال ان �ط��ون��ي زيني
«إن اري �ي��ل ش ��ارون يفاوضكم
على ال��رح�ي��ل» ..ال أح��د يصغي
ال ��ى ذل ��ك ال �ص �ه �ي��ون��ي «يوئيل
ماركوس» :هل هذا وعد يهوه أن
نرقص بين الحطام العربي؟
ال ش ��يء ف��ي ال�ع�ق��ل العربي
الخليجي ،ف��ي ال�خ�ي��ال العربي
الخليجي ،س��وى ال �ق �ت��ل ..قتل
ال�س��وري�ي��ن ،وق�ت��ل العراقيين،
وقتل اللبنانيين ،وقتل اليمنيين،
وق �ت��ل ال�م�ص��ري�ي��ن والليبيين،
واأله � ��م ق �ت��ل الفلسطينيين..
ان��ظ��روا إل ��ى ه ��ذا ال�م�س��خ أن��ور
ع�ش�ق��ي ك �ي��ف ي�س�ت�ب�ي��ح شرفه
العربي ،ولكن «ال يشعر بالعار
م��ن ال ي�ع��رف ال �ع��ار وال يعرف
ال��ع��ار م��ن ال ي �ع��رف ال �ش��رف،
وي��ا ل��ذ ّل ق��وم ال يعرفون ما هو
ال �ش��رف وم ��ا ه��و ال� �ع ��ار» ،كما
يقول الزعيم أنطون سعاده.
ف � ��ال � ��ى م � �ت� ��ى ال � �ن � �ظ� ��ر ال� ��ى
االنتخابات في أميركا من ثقب
الباب ،أو من ثقب في الجدار ،أو
حتى من ثقب في الظهر؟
ليس ث ّمة من قلب ليُقال ...من
ثقب في القلب!
ه ��ل ن �ح��ن أم � ��ام ال �ك �ث �ي��ر من
الفظاظة ،أم الكثير من الواقعية
 ،في استحضار الكالم القديم
ألن��دري��ه فونتين «أم�ي��رك��ا تغيّر
أص��دق��اءه��ا مثلما تغيّر الغانية
مالبسها الداخلية»!

