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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ونقلت الوكالة عن ناشطين قولهم إنّ «هجوم الفصائل
المعارضة لم يحقق النتائج التي كانت متوقعة في هذه
المرحلة».
وتدور منذ األحد معارك عنيفة بين الجيش السوري
وإرهابيي جبهة النصرة جنوب غرب حلب ،إثر هجوم
شنته األخيرة بهدف فك الحصار عن األحياء الشرقية
الواقعة تحت سيطرتها في المدينة.
ويسعى مقاتلو الفصائل من خالل هجومهم األخير
إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على
األطراف الجنوبية الغربية لحلب ،ما سيمكنهم من فتح
طريق إمداد نحو األحياء التي يسيطرون عليها في شرق
وجنوب شرق حلب من جهة ،وقطع طريق إمداد رئيسي
لقوات الجيش السوري والمدنيين في األحياء الغربية من
حلب من جهة أخرى.
وكتب موقع المصدر اإللكتروني ،المقرب من الحكومة
السورية« :بعد معركة طويلة وقاسية» تراجعت الفصائل
اإلرهابية ليصبح «الجيش السوري مسيطرا ً بشكل كامل
على منطقة الراموسة».
وأف��ادت صحيفة «الوطن» السورية ،أمس ،بـ«تقدم
الجيش العربي ال��س��وري م��ن ج��دي��د ف��ي المحورين
الجنوبي والجنوبي الغربي لحلب مسببا ً انتكاسة
كبيرة» للفصائل المسلحة» .وأف��اد مصدر ،باستعادة
الجيش السوري السيطرة على  5مواقع كانت الفصائل
المعارضة قد استولت عليها من دون أن تتمكن من تعزيز
وجودها فيها.
وأس� ّف��رت قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة ،بعد
منتصف ليل الثالثاء إلى األربعاء ،على أحياء واقعة

عري�ضة �إلكترونية ( ...تتمة �ص)9

تحت سيطرة القوات السورية في جنوب غرب حلب ،عن
استشهاد  10مدنيين بينهم أربعة أطفال .وبذلك ترتفع
حصيلة الشهداء جراء قصف الفصائل اإلرهابية لألحياء
الغربية من مدينة حلب منذ األحد إلى  40مدنياً.
وإلى منبج حيث أفاد المرصد السوري المعارض بأنّ
«قوات سورية الديموقراطية» تقدمت داخل مدينة منبج
بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش».
المرصد أشار إلى أن هذه القوات باتت تسيطر على
ستين في المئة من مدينة منبج ،وأنها تواصل هجومها ً
بغطاء جوي من قوات التحالف األميركي.
على صعيد متصل ،ق��ال مسؤول محلي في مدينة
حلب إن  48ام��رأة وطفالً غ��ادروا منطقة الشيخ سعيد
المحاصرة في حلب ،وذل��ك عن طريق الممر اإلنساني
الذي أقامته السلطات السورية من أجل تأمين خروج
المدنيين .وأضاف المسؤول أن  12مسلحا ً غادروا حلب
أمس ،عن طريق الممر نفسه وسلموا أنفسهم وأسلحتهم
إلى السلطات الحكومية.
يُذكر أنّ ع��دد المسلحين الذين يتركون مواقعهم
ويسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات السورية
يزداد يوما بعد يوم ،وذلك بالرغم من التهديدات من قبل
اإلرهابيين.
وكانت القوات الروسية بالتعاون مع الجيش السوري
قد أعلنت أواخ��ر الشهر الماضي ب��دء عملية إنسانية
واسعة النطاق في حلب السورية ،حيث ت ّم فتح ممرات
إنسانية آمنة لخروج المدنيين من المدينة ،إضافة إلى
ممر مخصص لخروج المسلحين الذين يريدون تسليم
أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات السورية.

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)9
حزيران يونيو الماضي ولي ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان .وبحسب التقرير أ ّكد بان خالل جلسة مجلس
األم��ن أنّ األم��م المتحدة تواصل إج��راء المحادثات مع
السعودية حول سلوك التحالف الذي تقوده السعودية
في اليمن.
ون ّقل التقريرعن بان قوله إنه «تلقى معلومات حول
االجراءات التي يتخذها التحالف من أجل منع االنتهاكات
الجسيمة بحق األطفال» ،وأن لديه «مخاوف كبيرة فيما
يخص حماية األطفال اليمنيين».
التقرير ذ ّكر بأن األمين العام لألمم المتحدة كان قد
أصدر تقريرا ً في شهر أيار الماضي ،يُسلط الضوء على
االنتهاكات التي ترتكب بحق األطفال من قبل الطرفين
المتنازعين في اليمن ،وبأنه توصل إلى استنتاج بإن
التحالف الذي تقوده السعودية يتحمل مسؤولية غالبية
الضحايا األطفال.
وأشار التقرير إلى أنّ منظمات حقوق اإلنسان وخالل
الجلسة الخاصة لمجلس األم��ن ،إنما ح ّثت أمين عام
األمم المتحدة على الوقوف بوجه السعوديين ،ووضع
السعودية على الالئحة السوداء التي تضم الجيوش
واإلرهابيين والمسلحين الذين يستهدفون األطفال في
مناطق النزاع .ول ّفت إلى تصريح المسؤولة في منظمة
«هيومن رايتس ووتش» « »Jo Beckerوالتي قالت إن
«الضربات الجوية غير القانونية التي شنها التحالف
بقيادة السعودية قتلت وشوهت مئات االط��ف��ال في
اليمن والحقت اضرارا ً بعشرات المدارس» ،كما أضافت
بأن التحالف بقيادة السعودية مارس الضغوط على
أمين عام األمم المتحدة من أجل «التهرب من المراقبة
الدقيقة».
وبحسب التقرير فقد دعّ ت « »Beckerإلى إعادة وضع
التحالف الذي تقوده السعودية على الئحة األطراف التي
ترتكب االنتهاكات بحق األطفال ،إلى أنّ يتوقف «القصف
العشوائي بحق المدنيين اليمنيين» .وقد ذكر التقرير
بالوقت نفسه ،أنّ أمين عام األمم المتحدة كان قد أزال
اسم السعودية من الالئحة السوداء هذه ،بعد ما هددت
الرياض بقطع ماليين الدوالرات التي تقدمها كمساعدات
لألمم المتحدة.

كما أف��اد المصدر عن قصف متواصل لقوات هادي،
استهدف مديريتي َ
الغ ْيل وال ُم ُتون شمال محافظة الجوف
المحاذية لمأرب ،مع تحليق مكثف لطائرات التحالف
السعودي.
وتستمر المعارك ،حسب مصدر محلي ،بين قوات
الرئيس ه��ادي المسنودة بالتحالف من جهة وق��وات
الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى ،في مديرية
حَ � ْي��ف��ان جنوب تعز ع��ن طريق القصف الصاروخي
والمدفعي المتبادل .وتمتد المواجهات المتقطعة حتى
الجبهة الشرقية تحديدا ً في منطقتي َثعْ بَات والجَ ْحمَلية.
تأتي هذه التطورات الميدانية فيما ارتفع عدد القتلى
والجرحى في التفجيرين اإلنتحاريين اللذين استهدفا
معسكر القطاع الغربي بمديرية ردفان غرب المحافظة
إلى  10قتلى و 7جرحى حسب ما قاله مصدر محلي.
إلى ذلك ،كشفت وسائل إعالم غربية بارزة أنّ األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون أ ّكد مجددا ً أنّ «التحالف
الذي تقوده السعودية في اليمن هو المسؤول عن «غالبية
االنتهاكات» التي ترتكب بحق األطفال في اليمن» .وأشار
التقرير ،إلى أنّ منظمات حقوق اإلنسان طالبت األمم
المتحدة بإعادة وضع السعودية على القائمة السوداء،
التي تضم أبرز األط��راف المتورطة بارتكاب انتهاكات
بحق األطفال في «مناطق النزاع».
فقد نشرت مجلة « »Foreign Policyتقريرا ً في
الثاني من آب أش��ارت فيه إل��ى أنّ األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون أ ّكد بأنّ المنظمة الدولية ال تزال عند
موقفها الذي يعتبر أنّ التحالف الذي تقوده السعودية
في اليمن هو المسؤول عن ستين بالمئة من ضحايا
األطفال نتيجة الحرب ،حيث يبلغ عددهم  1,953ضحية
بين شهيد وجريح خالل العام المنصرم.
وأوض��ح التقرير ،أنّ كالم بان هذا جاء خالل جلسة
خ��اص��ة لمجلس األم���ن ح��ول م��ا يعانيه األط��ف��ال في
النزاعات المسلحة ،حيث أكد على مخاوفه المستمرة
حيّال االنتهاكات التي ترتكب بحق األطفال في اليمن.
كما أضاف التقرير أن بان أوضح بأن السعودية لم تقنع
األمم المتحدة حتى اآلن بأنها بريئة من هذه التهم ،الفتا ً
بالوقت نفسه إلى أنّ بان كان قد التقى في أواخر شهر

حقوق الإن�سان ( ...تتمة �ص)9
ول ّفت القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان اليمني إلى
أنّ منظمة هيومن رايتس ووتش ،قدمت في تقريرها
السابق إدانة كاملة تبرهن على أنّ السعودية ودول
الخليج ودول تحالف ال��ع��دوان ،قد ارتكبت جرائم
جسيمة ضد الطفولة في اليمن ،مضيفا ً أنّ هناك شواهد
كثيرة تؤ ّكد أنّ هذه الدول مدانة بالصوت والصورة،
وبوثائق تعتبر أدلة دامغة بأنّ دول تحالف العدوان
ارتكبت جرائم فظيعة بحق الطفولة قتالً وتشريدا ً
وجرحاً.

وأض��اف :قلنا لربما أنه قد حدث نوع من صحوة
ِّ
تمض سوى أيام
الضمير لدى األمم المتحدة ..لكن لم
قالئل إال واكتشفنا أنها سحبت السعودية ،دون أن
يقدم األمين العام أيّ مبرر لذلك.
كما وصف علي تيسير القرار على أنه يُعد إدانة
كاملة وصريحة للهيئة التي تكيل بأكثر من مكيال،
وتعتمد المعايير المزدوجة ،وقال إنها باتت :اليوم
تقدم نموذجا ً سيئا ً بأنها رهن لما تقدمه السعودية من
مليارات تضخها على كل هذه المنظمات.

وو ّقع العريضة ما يفوق  1500شخص جلّهم من السعودية ،في حين ضمت
أسماء أخرى من الكويت والبحرين.
وأبدى الموقعون تطلعهم ألن تقوم الحكومات الخليجية بـالمحافظة على
مواقفها من مقاطعة إسرائيل ،ومنع أشكال التطبيعى كافة .فضالً عن معاقبة كل
من يقوم بمخالفة ذلك ،إضافة إلى «اتخاذ الخطوات الالزمة لتشجيع مقاطعة
إسرائيل ضمن سياق حملة  BDSالعالمية».

المنظمات الأهلية ( ...تتمة �ص)9
وقال رئيس وفد وزارة الصحة الفلسطينية د .كمال الشخرة الذي زار األسير
كايد في مستشفى برزالي بعسقالن ،صباح الثالثاء ،إنّ األطباء المسؤولين عن
عالج األسير حذروا من تعرضه لموتٍ مفاجئ.
وأضاف أنّ األسير كايد يعاني هزال وضعف عام ،حيث فقد  33كيلوغراما ً
من وزنه منذ بداية اإلضراب ،إضافة إلى معاناته من مشاكل في الرؤية ،ومن
التهاب في الرئة يزداد حدة يوما ً بعد آخر ،ويعاني من مشاكل في القلب.
وأشار إلى أنّ األسير يتغذى على الماء والملح والفيتامينات ،الفتا ً إلى أنّ
األسير يعالج وهو مكبل في سرير.
شبكة المنظمات األهلية ح ّذرت من تدهور الوضع الصحي لألسير كايد،
وأف��ادت المعلومات التي نقلتها وسائل اإلع�لام وعائلة األسير أنه في حالة
صحية حرجة للغاية ،وال يقوى على الحركة أو الوقوف.
وأكدت الشبكة في بيان صادرعنها قبل ظهر أول أمس ،أن الكايد وعدد من
األسرى المضربين تضامنا معه وكذلك األخوين أحمد ومحمود البلبول يعانون
أوضاعا مأسوية ،بعد رفض سلطات االحتالل االستجابة لمطالبهم العادلة
واطالق سراحهم ،وهو ما يستدعي تدخالً فوريا ً من قبل المؤسسات الحقوقية
واإلنسانية النقاذ حياتهم وتأمين اإلفراج عنهم وإن تتحمل مسوؤليتها في
الضغط على سلطات االحتالل وإلزامها بالخضوع للقانون الدولي.
وأكد بيان الشبكة أنّ إضراب الكايد ورفاقه عن الطعام يسلط الضوء على
واقع من المعاناة المستمرة ،يعيشها أكثر من  7000أالف أسير فلسطيني
في السجون االسرائيلية ،منهم حوالي  774معتقالً ادارياً ،يتم احتجازهم في
ظروف اعتقالية غير الئقة ،وبدون أن توجه إليهم أية تهمة ،ويتم تمديد االعتقال
لهم لفترات متواصلة دون أن يتمكنوا من معرفة الئحة االتهام أو حتى عرضهم
على المحكمة أحيانا ،وهي مخالفات جسيمة تتطلب موقفا ً رسميا ً واضحا ً
وتوسيع الحراك الشعبي المساند لهم.
وكان األسير بالل كايد من بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس ،قد امضى
أربعة عشرة عاما ً ونصف العام في السجون االسرائيلية ،قبل تحويله لالعتقال
اإلداري.

تون�س :تكليف يو�سف ال�شاهد
بت�شكيل حكومة وحدة وطنية
كلّف الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي رسمياً ،أمس ،يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد المقالة ،بتشكيل حكومة وحدة
وطنية في غضون شهر.
وك��ان مسؤول في مكتب الرئيس السبسي قد كشف أم��س« :أنّ مراسم
التكليف الرئاسي ستتم صباح األربعاء ،على أن يمنح الشاهد مهلة ال تتجاوز
الشهر لتشكيل فريقه الحكومي».
وذكر المصدر ذاته أنّ الرئيس السبسي ،كان قد تعهد لألحزاب التسعة
والمنظمات النقابية الثالث ،بأنه سيسحب ترشيحه للشاهد في حال وجود
اعتراض سياسي ضده واضح وكبير.
يُشار إلى أنّ يوسف الشاهد ( 41عاماً)َ ،
شغِ ل منصب وزي��ر الشؤون
المحلية في حكومة الصيد المقالة ،وقيادي في حزب «نداء تونس» ،باحث
وأستاذ جامعي ،حاصل على دكتوراه في علوم الزراعة ،وشهادة مهندس في
االقتصاد الزراعي.
وسبق أن َ
ّ
شغِل الشاهد منصب وزير التنمية المحلية ،ووزير دولة للفالحة،
كما عُ ين رئيسا ً للجنة الـ 13في «نداء تونس».
وكانت أح��زاب سياسية ضمن االئتالف الرباعي الحاكم في تونس ،قد
أعلنت موافقتها على مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بترشيح
الوزير بحكومة تصريف األعمال في حكومة الحبيب الصيد المقالة ،يوسف
الشاهد ،برئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
تجدر اإلشارة إلى أنّ البرلمان التونسي حجب الثقة عن حكومة الحبيب
الصيد السبت الماضي.
وأعلنت حركة النهضة ،ثاني أكبر أحزاب االئتالف الحكومي قبولها بترشيح
الشاهد ،وقال المتحدث باسم حركة النهضة التونسية ،عماد الحمامي ،في
تصريح صحفي ،إنّ الحركة ستقبل بترشيح يوسف الشاهد لرئاسة حكومة
ٍ
الوحدة الوطنية ،إذا ما ت ّم ترشيحه بصفة رسميّة من قبل رئاسة الجمهورية.
وأعلن حزب االتحاد الحر الليبرالي ،بقيادة رجل األعمال سليم الرياحي،
موافقته على ترشيح الشاهد ،واعتبر القرار بالثوري الذي يتناسب مع طبيعة
المرحلة.
لكن أحزاب المعارضة المشاركة في اتفاق قرطاج تحفظت ،بما يخص
حكومة الوحدة الوطنية ،على ترشيح الشاهد ،حيث قال عصام الشابي،
المتحدث باسم الحزب الجمهوري ،إنّ حزبه يتحفظ على ترشيح الشاهد،
مشيرا ً إلى أنّ أحزاب المعارضة ستحاول فتح نافذة أخرى للمشاورات بشأن
التوافق على رئيس الحكومة الجديد.
وفي انتظار تعيين الحكومة الجديدة ،ستقوم الحكومة الحالية بقيادة
الحبيب الصيد بتصريف األعمال لمدة شهر ونصف ،وفقا ً لما ينص عليه
الدستور التونسي.

كلينتون ...و«�صاحب ظلها الطويل» (تتمة �ص)9
في خطط للوصول إلى سورية بعد ترحيل «نظامها»
الحالي ،والذي ارتضت إدارة اوباما التخلي عن خيارها
هذا كمقياس لسياستها في سورية ،لكن كالم كلينتون
يحمل تحته «ظل الشمس» المتحرك ،والذي يفسره وزير
الدفاع األميركي اشتون كارتر الذي يتقدم كمرشح للبقاء
في منصبه في حال فوز كلينتون بالرئاسة األميركية،
والذي قال في األول من آب من خالل مؤتمر صحافي في
مقر وزارة الدفاع األميركية إن «الروس الذين يناقشون
حاليا ً اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن حول سورية،
م��ازال��وا بعيدين عن مواقف ال��وﻻي��ات المتحدة ،وأن
المفاوضات التي يجريها وزي��ر الخارجية األميركية
«كيري» تهدف إلى تحديد ما إذا كان الروس مستعدين
ﻻتخاذ المواقف الصائبة في سورية ،أي دعم انتقال
سياسي يُفضي إلى تخلي الرئيس األس��د عن السلطة
ومحاربة المتطرفين وليس المعارضة المعتدلة ،مضيفا ً
أنه كنا نأمل في دعم ال��روس لحل سياسي بضع حدا ً
واضحاً».
فالكالم «الكارتيري» هو للتركيز على أن العملية
الروسية اإلنسانية في حلب «خدعة» ،وهي للسيطرة على

الجزء الخاضع لمعارضته المعتدلة ،كما يس ّميها ،وهو
يكشف «صاحب الظل الطويل» في معادﻻت «كلينتون»
المقبلة ،والتي تحاول تغيير بعض مشاهد اإلدارة الحالية
بما تبقى من عمرها بواسطة اشتون كارتر الذي كان قد
ألمح الى نية التركيز على الجنوب السوري لمحاربة
«داعش» رغم معرفته لميزان النصرة هناك ،والحزام األمني
وارتباطه بالخطط اﻻستراتيجية «اإسرائيلية» ،والدعم
السعودي  -األردني له ،مثلما كانت غرفة «الموك» سابقاً،
والتي كانت تدير عمليات ما يُس ّمى «عاصفة الجنوب»،
وهو ما يغيّر مشاهد ومساحات خطوط اﻻشتباك ويترابط
مع مخططات هيالري كلينتون في تغيير اللباس وربما
لون الراية ،تحت شعار «محاربة داعش» ليتواصل من
جديد التحالف السعو  -إسرائيلي في مشهد يتعدى
الساحات السياسية الى الساحات العسكرية التي ربما
تتالعب بالتفاهمات الروسية األميركية وتعيد صياغة
محتوياتها وربما خطوطها الحمراء ،فهل معادلة الشمال
السورية  -الروسية ستكون ممتدة إلى الجنوب بكل ما
تحمله!؟

فاديا مطر

جهاز مكافحة الإرهاب ( ...تتمة �ص)9
ال��وزراء والمسؤولين يجب أن يكون مهنيّا ،وأن ال يتح ّول
إلى استجواب سياسي ،مبيّنا ً خالل ترؤسه جلسة مجلس
ال��وزراء أنّ الحكومة ليست ضد ممارسة مجلس النواب
حقه في اإلستجواب ،ومشددا ً على ضرورة اتخاذ إجراءات
صارمة أمام اتهامات الفساد الخطيرة التي أصبحت قضية
رأي عام ،والتي أثيرت خالل جلسة استجواب وزير الدفاع،
داعيا ً الوزراء إلى عدم السماح بأي ابتزاز والكشف عنه.
على صعيد آخر ،قرر مجلس محافظة األنبار في العراق،
حل جميع مجالس العشائر في المحافظة ،الفتا ً إلى أنّ تلك
المجالس أصبحت مجالس «فتنة» وتريد تخريب النسيج
االجتماعي لألنبار.
وقال رئيس المجلس ،صباح كرحوت ،إنّ مجلس األنبار
ق � ّرر حل جميع مجالس العشائر في المحافظة المشكلة
بعد العام  .2014وأضاف كرحوت ،أنّ تلك المجالس غير
معترف بها من قبل مجلس األنبار وال أبناء المحافظة وال
شيوخ األنبار.
وشدد رئيس المجلس على أنّ تلك المجالس أصبحت
مجالس فتنة وتريد تخريب النسيج االجتماعي لألنبار.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ ع��ددا ً من الشيوخ والوجهاء في
األنبار شكلوا مجالس بعد العام  ،2014بهدف مساندة
القوات األمنية في محاربة تنظيم «داعش».
ميدانياً ،أكملت قطعات جهاز مكافحة اإلره��اب تطهير
طريق الموصل  -الحضر قبل تسليمه إلى شرطة نينوى وفق
ما نقل مراسلنا عن مصدر عراقي.
وفي األنبار باشرت الفرق العسكرية تطهير منطقة البو
بالي ضمن جزيرة الخالدية من العبوات الناسفة.
المتحدث باسم عشائر األنبار أكد أن مسلحي «داعش»
هربوا من الخالدية إلى أعالي الفرات .وعند منفذ الوليد
على الحدود العراقية السورية تشهد المنطقة الواقعة غرب
األنبار عملية أمنية ،حيث وصلت إليها تعزيزات من جهاز
مكافحة اإلرهاب.
وفي السياق ،أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية
العميد سعد معن في بيان له ،عن مقتل أكثر من  180عنص ًرا
من تنظيم «داع��ش» خالل عملية تحرير جزيرة الخالدية
بمحافظة األنبار.
بدوره ،وصف القيادي في الحشد الشعبي األمين العام
لمنظمة «بدر» هادي العامري في حديث لعدد من وسائل
اإلعالم عمليات تحرير «الجزيرة» بأنها «موفقة» ،مشي ًرا

إلى «أنّ القوات تستمر بعملية التمشيط حتى تتأكد من خلو
المنطقة تماما ً من عناصر التنظيم» ،وقال»:إننا نبحث مع
العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة تنفيذ
عملية أخرى قبل عملية الموصل» ،مؤكدًا «قطعًا سنشارك
في تحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش».
وباالنتقال إلى محافظة نينوى ،ح ّررت القوات العراقية
الطريق العام في القيارة ومفرق الحضر والقرى المحيطة
بالطريق انطال ًقا من قاعدة القيارة جنوبي الموصل إلى
«تلول الباج» بمسافة أكثر من  50كلم جنوب الموصل مركز
المحافظة.
هذا في وقت ذكرت وسائل إعالم عراقية أنّ «التنظيم» قام
بقتل امرأة واحتجاز أطفالها األربعة ،بعد محاولتهم الهروب
من قرية «مرير» باتجاه أماكن تواجد «القوات» القريبة في
قاعدة القيارة جنوبي الموصل.
وفي السياق ،أعلن قائد جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي
الفريق الركن عبد الغني األسدي أنّ عملية عسكرية ستنطلق
األس��ب��وع المقبل إلكمال تحرير قضاء الشرقاط شمالي
محافظة صالح الدين ،وناحية القيارة جنوب الموصل من
سيطرة «داع��ش» .هذا في وقت ،قصف فيه طيران الجيش
العراقي رتالً تابعا ً لـ»داعش» مك َّونا ً من إحدى عشرة آلية
مح ّملة بالسالح الثقيل قرب الشرقاط كان متجهًا إلى صحراء
الموصل الغربية ،ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل من فيه.
في غضون ذلكُ ،قتل  12عنص ًرا من تنظيم «داعش» بينهم
ٍ
قصف مدفعي لقوات «البيشمركة»
أحد مسؤولي التنظيم ،إثر
على مواق ِع التنظيم في قرية «عمر قابصة» التابعة لناحية
«بعشيقة» شمالي الموصل.
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة األمنيَّة في مجلس محافظة
نينوى محمد إبراهيم البياتي على ضرورة مشاركة الحشد
الشعبي في تحرير الموصل.
توازيًا ،استشهد مدني وأُصيب تسعة آخرون إثر انفجار
عبوة ناسفة في قضاء المحمودية جنوبي مدينة بغداد ،كما
استشهد مدني آخر وأُصيب خمسة في انفجار عبوة ناسفة
ثانية في منطقة الدورة جنوبي المدينة ،كما استشهد أربعة
مدنيين وأُصيب اثنا عشر آخرون ،إثر انفجار عبوة ناسفة
ً
أيضا في منطقي الطالبية واألمين شرقي المدينة.
وف��ي محافظة البصرة ،ألقت القوات األمنية العراقية
القبض على أربعة متهمين باإلرهاب خالل عملية أمنية في
قضاء القرنة.

تدهور الأو�ضاع في �سجون البحرين بعد ا�ست�شهاد الحايكي
أف��اد موقع «م��رآة البحرين» أنّ المعتقلين في السجن
االحتياطي في سجن الحوض الجاف ،يضربون عن الطعام
منذ اإلع�لان عن استشهاد المعتقل حسن الحايكي ،متأ ّث ًرا
بعمليات تعذيب ن ّفذتها قوات األمن البحرينية.
وقال سجناء إنّ األوضاع في السجن تردّت بشكل كبير،
بمجرد اإلعالن عن استشهاد الحايكي الذي تعرض لتعذيب
كبير ،وبعد أن أطلق السجناء صيحات التكبير فور سماعهم
بالنبأ .ووصفوا معاملة الشرطة ومسؤولي السجن بأنها
«حاطة بالكرامة ،خاصة أنهم أغلقوا علينا األبواب وأدخلوا
الكالب البوليسية» ،مشيرين إل��ى أنهم يتلقون تهديدات
مستمرة منذ  3أي��ام .وأوض��ح المعتقلون أنّ عناصر تدخل
ب��أع��داد كبيرة و«يتعرضون لمذهبنا وعقائدنا ورموزنا
بالشتم» ،مؤكدين أنّ القوات تستفزهم من أج��ل اقتحام

المعتقالت وضرب السجناء.
وكانت المحكمة البحرينية قد أرجئت النظر في قضيّة
الحقوقي
رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان الناشط
ّ
المعتقل نبيل رجب إلى  5أيلول المقبل مع استمرار سجنه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إل��ى رج��ب تهم نشر
اليمني،
تغريدات ينتقد فيها العدوان السعودي ض ّد الشعب
ّ
وكشفه حوادث التعذيب في سجن ج ّو المركزيّ .
يذكر أنّ ّ
منظمة العفو الدوليّة قد طالبت الحكومة البحرينيّة
بوقف اعتدائها السافر على حريّة التعبير ،وإخالء سبيل نبيل
رجب فو ًرا ،وإسقاط جميع االتهامات المنسوبة إليه ،كما دعا
األوروبي إلى اإلفراج الفوريّ وغير المشروط عنه،
البرلمان
ّ
مبديًا قلقه البالغ حيال حملة القمع المستم ّرة ض ّد المدافعين
المدني.
عن حقوق اإلنسان والمعارضة السياسيّة والمجتمع
ّ
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أول رجل مشى على سطح القمر 1969
2 .2من األسماء الخمسة ،عتب على ،محرمة
3 .3يصاهر ،جوابك
4 .4إله البذار والحراثة عند الرومان ،نضجت
5 .5فقرة ،مدينة إيطالية
6 .6قلم ،جسد
7 .7خصصت الشيء ،عاصمة آسيوية
8 .8للندبة ،إصبع ،وضعت خلسة
9 .9خالف إهتدت ،أشحذ ،إكتمل األمر
1010ترغب في األمر ،صارع
1111إمبراطور فرنسي ،والدتي
1212من األسماء الخمسة ،للنفي ،صاحب عمل مبدع

1 .1طبيب يعرف بالنفيس ،صاح التيس
2 .2من األنبياء ،مدينة أوكرانية
3 .3أقترض المال ،تكسب
4 .4ال يباح بهّ ،
نظم ،ليل ونهار
5 .5راهب سرياني له «كتاب أناجيل مصور» ،خادم
6 .6متشابهان ،طريات الملمس ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
7 .7حفرت البئر ،أنكشوا الصوف
8 .8تبسط ،يسر ،مدينة تركية
9 .9لقب شعري يعرف بالتخلص ،يرشدك
1010حب ،مدينة فلسطينية ،جزيرة بريطانية
1111غير مطبوخ ،خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية)،
إسم موصول
1212كتاب بالنثر الفارسي للشاعر سعد الشيرازي ،تدريب

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،527964138 ،981237645
،659423817 ،436158279
،348791562 ،712586493
،263849751 ،195672384
874315926

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوغست كروغ ،ني  ) 2ليون،
اسبانيا  ) 3يدونا ،رأس  ) 4بدأ،
دسمت ،دان  ) 5عيناتا ،دعمنا ) 6
انام ،سيلين  ) 7ال ،السن ،داهم 8

) خرم ،سيالن ،ما  ) 9الحت ،يأكل
 ) 10ليل ،بيرق ،ناس  ) 11يأيدا،
انا ،يل  ) 12لنا ،في ،يمام.
عموديا:
 ) 1ال��رب��ع ال��خ��ال��ي  ) 2وي،
دينار ،يال  ) 3غويانا ،مالين ) 4

سند ،امل ،دا  ) 5ودت ،اسحبا 6
) كانساس سيتي  ) 7رسام ،ينل،
رأي  ) 8وب ،تدل ،ايقن  ) 9غار،
عيدنا ،اي  ) 10نادمنا ،كن ) 11
نيسان ،هماليا  ) 12ي��ا ،ناعما،
سلم.

 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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Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ���راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س���ي���ت���ي ك���وم���ب���ل���ك���س ،دي����ون����ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف���ي���ل���ك ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة ام���ا
روب�����رت�����س م����ن اخ��������راج ه��ن��ري
ج����وس����ت .م�����دة ال����ع����رض (الس
س���ال���ي���ن���اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م��ن اخ���راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
كونغي من اخ��راج غ��اري روس.
مدة العرض  139دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة ب��ات��ري��ك
ويلسن من اخ��راج جايمس وان.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Ghostbusters
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي زاك وودز
م��ن اخ��را ب��ول فيغ .م��دة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

