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العبادي في الموصل لالشراف..تتمة
وقــال العامــري ان »قــوات الحشــد الشــعبي وصلــت قبــل قليــل الــى الحــدود العراقيــة 
ــي  ــى الحــدود وف ــة عل ــص الواقع ــة ام جري ــزت بقري ــوات تمرك ــذه الق ــا ان »ه الســورية«، مبين
المنطقــة التــي تعتبــر المنفــذ الحــدودي باتجــاه ســوريا«. واكــد العامــري »غــدا ســنبدأ بعمليــة 

ــم«. ــاه قضــاء القائ ــص باتج ــن ام جري ــا م ــة الســورية انطالق ــر الحــدود العراقي تطهي
بدورهــا أكــدت اللجنــة األمنيــة فــي مجلــس نينــوى، امــس االثنيــن، ان المســاحة المتبقيــة 
مــن أيمــن الموصــل تحــت ســيطرة “داعــش” هــي 2% فقــط، وفيمــا أشــارت الــى إمكانيــة اعــالن 
ــات داعــش  ــات عصاب ــان دفاع ــة، شــددت ب ــل خــالل الســاعات المقبل ــر الموصــل بالكام تحري

اإلرهابيــة شــهدت انهيــارات كبيــرة نتيجــة الحصــار المحكــم مــن قبــل القــوات األمنيــة.
وقــال عضــو اللجنــة “محمــد إبراهيــم”  فــي تصريــح صحفــي تابعــه “الموقــف العراقــي”  ان 
“المســاحة المتبقيــة مــن أيمــن الموصــل تحــت ســيطرة داعــش هــي 2% فقــط”، مشــيرًا الــى ان 
“هنــاك إمكانيــة العــالن تحريــر الموصــل بالكامــل خــالل الســاعات المقبلــة وقــد تتبقــى بعــض 

الجيــوب فقــط لتتــم معالجتهــا فقــط”.
وأوضــح “ابراهيــم”  ان “دفاعــات عصابــات داعــش اإلرهابيــة شــهدت انهيــارات كبيــرة نتيجــة 
الحصــار المحكــم مــن قبــل القــوات األمنيــة”، الفتــا الــى ان “القــوات األمنيــة تتقــدم وفــق الخطــط 

الموضوعــة لهــا وتقتــرب كل لحظــة مــن النصــر النهائــي الحاســم”
مــن جانبــه اكــد المتحــدث الرســمي باســم المقاومــة اإلســالمية  كتائــب حــزب اهلل ، محمــد 
محــي  امــس االثنيــن ، ان »عمليــات فصائــل المقاومــة والحشــد الشــعبي فــي المحــور الغربــي 
هــي عمليــات تطهيــر وليــس تحريــر ، الفتــا الــى ان الموصــل محــررة بشــكل شــبه كامــل وان 

عمليــة التطهيــر تحتــاج الــى فتــرة زمنيــة معينــة« .
وقــال محــي فــي حديــث لـ«االتجــاه بــرس« ان« معــارك غــرب الموصــل تعتبــر مــن المعــارك 
المهمــة  والحيويــة والتــي تــكاد تحســم الطريــق الحــدودي التــي كانــت تســتخدمه العصابــات 
الوهابيــة لتمويــل وضعهــا داخــل محافظــة نينــوى وكذلــك تواجــد معســكراتها وقياداتهــا  حيــث  
كانــت تعتبــر نقطــة انطــالق الغلــب عملياتهــا فــي مدينــة الموصــل او المناطــق اخــرى »، الفتــا 
الــى ان تحريــر منطقــة البعــاج مــن الجهــة الغربيــة ســوف ينهــزم داعــش بشــكل كامــل مــن 

العــراق« .
واضــاف ان« الســيطرة علــى مدينــة القيــروان وتــالل البعــاج ســوف تــؤدي الــى الوصــول الــى 
المناطــق الحدوديــة العراقيــة الســورية وتحكــم ســيطرتها وتغلــق هــذا المنفــذ الحيــوي والمهــم 
، متوقعــًا االشــتراك ببعــض العمليــات مــع الجانــب الســوري مــن خــالل التنســيق مــع الجيــش 
العربــي الســوري لالســتفادة مــن الطرفيــن مــن خــالل تبــادل الخبــرات لمنــع اي بــؤرة يمكــن 

ان تتجــدد فــي هــذه المنطقــة« 
وبيــن ان ا«لجماعــات الوهابيــة هزمــت بالعــراق بشــكل كبيــر جــدا ولــم يبقــى لهــا ســوى 
ــرة  ــاء لفت ــى البق ــدرة عل ــا الق ــا له ــس النه ــا لي ــاء فيه ــتميت للبق ــداً تس ــدودة ج ــاحات مح مس
طويلــة ولكــن ســبل الهــروب لــم تكــن امامهــا حيــث تــم محاصرتهــا مــن قبــل القطعــات االمنيــة 
وفصائــل المقاومــة والحشــد الشــعبي مــن جميــع الجهــات ومــا هــي اال ســاعات او ايــام محــدودة 

جــداً ونســمع خبــر انهــاء المجاميــع الوهابيــة فــي العــراق ».
مــن جهتــه أكــد الفريــق رائــد شــاكر جــودت قائــد الشــرطة االتّحاديــة امــس  االثنيــن 
االنتهــاء مــن كســر كل خطــوط داعــش الدفاعيــة فــي منطقــة حــي االقتصادييــن وحــي تمــوز 
والهرمــات فــي الســاحل االيمــن للموصــل والتــي كانــت عناصــر داعــش االجراميــة تطلــق عليهــا 

اســم »منطقــة الثبــات«
جــودت وفــي حديــث لـ«االتجــاه بــرس« ذكــر : بعــد ان أكملت قيــادة قوات الشــرطة االتحادية 
مهمتهــا فــي تطويــق المنطقــة القديمــة مــن ناحيــة نهــر دجلــة وجنوبــا بأتجــاه مطــار الموصــل 
ــة  ــى والثاني ــات االول ــة الهرم ــح محــور شــمالي نحــو منطق ــة لفت ــوات البطل ــذه الق ــت ه تحرك
ــر هــذه المناطــق وكســر خطــوط داعــش  ــم تحري ــن ليت ــة االقتصاديي ــى منطق ــم ال ــة ث والثالث
االجراميــة والتــي كانــت تطلــق عليهــا اســم » منطقــة الثبــات« ، مشــيرا الــى ان معركــة التحريــر 
أســفرت عــن مقتــل المئــات مــن العــدو والســيطرة علــى عشــرات االطنــان مــن االســلحة 
واالعتــدة وتفجيــر نحــو 110 عجــالت مفخخــة وكذلــك الســيطرة علــى 24 عجلــة مفخخــة اخــرى .

واضــاف ان قــوات الشــرطة االتحاديــة وقــوات الــرد الســريع وبأســناد مباشــر مــن قبــل 
الطيــران العراقــي اســند اليهــم تحريــر منطقــة الزنجيلــي واكمــام الطــوق علــى المدينــة القديمــة 

ــر هــذه المنطقــة بالكامــل .. ــة ستشــهد تحري ــة المقبل ــام القليل ــا ان االي ، مبين
ــوى  ــذ نحــو ســبعة أشــهر معــارك شرســة فــي محافظــة نين ــة من وتخــوض القــوات األمني

لتحريرهــا مــن عناصــر »داعــش«.
وفــي وقــت ســابق مــن هــذا االســبوع، أعلــن رئيــس جهــاز مكافحــة اإلرهــاب الفريــق الركــن 

طالــب شــغاتي إنــه تــم »إكمــال وإتمــام محــور الجهــاز فــي الســاحل األيمــن«.
مــن جانبهــا نفــت لجنــة العالقــات الخارجيــة النيابية،امــس  االثنيــن، اســتالم العــراق امــواال 
مــن قطــر او دول الخليــج الفارســي لدعــم الحشــد الشــعبي، فيمــا اكــدت ان الحكومــة تصــرف 

الرواتــب واالمــوال التــي يحتاجهــا  الحشــد مــن ميزانيــة الدولــة العراقيــة.
وقــال عضــو اللجنــة عبــاس البياتــي لـ”عواجــل بــرس”، ان “مــا نشــرته صحيفــة عــكاظ 
الســعودية عــن دعــم قطــر للحشــد الشــعبي غيــر صحيــح”، الفتــا الــى ان “العــراق لــم يســتلم 
امــواال مــن قطــر او دول الخليــج الفارســي او مــن دول العالــم والمنطقــة لدعــم الحشــد الشــعبي 

فــي حربــه ضــد تنظيــم داعــش االرهابــي“.
واضــاف ان “الحكومــة العراقيــة تصــرف الرواتــب واالمــوال التــي يحتاجهــا الحشــد الشــعبي 

مــن الموازنــة العامــة للدولــة حالــه حــال الجيــش والشــرطة والمؤسســات االمنيــة االخــرى“.
واشــار البياتــي الــى ان “الخــالف الخليجــي بيــن قطــر والســعودية بــدأ ينتقــل مــن الخــالف 
ــرك  ــى ت ــر ال ــه الســعودية وقط ــت ذات ــا بالوق ــات اخــرى”، داعي ــى مســاحات وصراع ــي ال الثنائ

العــراق وابعــاده عــن مشــاكلهما“.
ــر  ــن، أن وزي ــس اإلثني ــادر ام ــا الص ــي عدده ــت ف ــعودية زعم ــكاظ الس ــة ع ــت صحيف وكان
ــدر  ــوزراء حي ــس ال ــى رئي ــذي التق ــي ال ــن آل ثان ــد الرحم ــن عب ــد ب ــري محم ــة القط الخارجي
العبــادي فــي بغــداد األســبوع الماضــي طلــب تحويــل مبلــغ 500 مليــون دوالر المخصــص إلطــالق 

ــة مــن الدوحــة لدعــم الحشــد الشــعبي. ــن هدي ــن القطريي ســراح المختطفي

CNN: السعودية تخلف مواطئ..تتمة
وشــدد »زكريــا« فــي مقالــه علــى: ان داعــش يســتمد مبادئــه مــن الوهابيــة الســعودية. وكمــا 
قــال امــام جمعــة المســجد االعظــم للمملكــة: ان داعــش تعتمــد فــي اعتقاداتهــا علــى مــا موجــود 

فــي كتبنــا ونحــن نعتمــد هــذه المبــادئ بشــكل اكثــر تشــذيبا.
ــم يكــن يتحــدث عــن مضيفــه  ــا: ان ترامــب ل ــارة ترامــب للســعودية يقــول زكري وحــول زي
شــيئا، واكتفــى باالشــارة اليــران. وينبغــي القــول بوضــوح انــه مــن غيــر الصــواب ان نتهــم ايــران 

بانهــا مصــدر االرهــاب المتشــدد.
علــى ســياق متصــل، فحســب تحليــل »ليــف ونــار« مــن كالــج لنــدن، بخصــوص المصــدر 
ــه داعــش  ــام 2001 ارتكبت ــذ ع ــاب االســالمي من ــا االره ــن ضحاي ــان 94% م ــاب ف ــي لالره العالم
والمجاميــع الجهاديــة الســنية االخــرى. فيمــا تنشــغل ايــران بمحاربــة  هــذه المجاميــع وليــس 
ــاط بالســعودية  ــا ارتب ــرب له ــي  الغ ــة ف ــات االرهابي ــع الهجم ــا. اذ ان جمي ــى تقويته ــل عل تعم

ــران بواحــدة منهــا. بشــكل مــن االشــكال وال عالقــة الي
فيمــا اضحــت اميــركا اآلن بخدمــة السياســة الســعودية الخارجيــة، وذلــك بانــواع مــن 

النزاعــات المســتمرة ضــد الشــيعة وحلفائهــا فــي الشــرق االوســط.

قاسمي: على ترامب ان يرد..تتمة
اجراءات الحظر االخرى طرح من قبل رئيس الجمهورية.

وحــول مشــروع زيــادة الحظــر مــن قبــل الكونغــرس االميركــي ضــد ايــران قــال، ربمــا كانــت 
ــا،  ــراث به ــن االكت ــي ال يمك ــاريع الت ــذه المش ــن ه ــرات م ــي العش ــام الماض ــالل الع ــك خ هنال

ــة. ــة للحكومــة االميركي ــا هــو السياســات واالجــراءات العمالني ــار بالنســبة لن فالمعي
ــات داخــل  ــه مثلمــا شــارك الشــعب االيرانــي بصــورة رائعــة فــي االنتخاب ــال قاســمي ان وق

البــالد واثبــت نفســه للعالــم بصــورة بــارزة فــان االيرانييــن فــي الخــارج ايضــا كانــت مشــاركتهم 
الفتــة.

ــي  ــران ف ــال، ان حضــور اي ــراق ق ــي ســوريا والع ــران ف ــى ســؤال حــول دور اي ــرد عل ــي ال وف
العــراق استشــاري ليطــردوا االرهابييــن مــن بالدهــم كمــا ان حضورنــا فــي ســوريا هــو اليجــاد 

اجــواء افضــل لوقــف اطــالق النــار.
وحــول االيرانييــن الثمانيــة االســرى بيــد قراصنــة البحــر وكذلــك االنبــاء الــواردة حــول 
اختطــاف لنــش ايرانــي فــي الميــاه الصوماليــة، اوضــح قاســمي بانــه قبــل عاميــن وقــع 37 صيــادا 
ايرانيــا فــي االســر بيــد قراصنــة البحــر الصومالييــن، ومنــذ ذلــك الحيــن فــرّ عــدد منهــم وتــم 

االفــراج عــن البعــض االخــر فيمــا توفــي اخــرون لالســف ومــازال هنالــك 8 فــي االســر.

الريجاني: طبيعة الكيان..تتمة
 حلــول الذكــرى الســنوية لالنتصــار الباهــر البطــال المقاومــة االســالمية فــي تحريــر جنــوب 

لبنــان مــن االحتــالل الصهيونــي.
الكيــان  ضــد  االســالمية  المقاومــة  ســجلتها  التــي  المتتاليــة  االنتصــارات  ان  واضــاف: 
الصهيونــي تظهــر بوضــوح انــه يمكــن فــي ظــل التعاضــد والتضامــن والصمــود تحقيــق القضيــة 

النبيلــة لالمــة االســالمية فــي تحريــر االرض الفلســطينية المحتلــة.

تشييع رمزي لشهداء..تتمة
كمــا قــام ابنــاء الشــعب البحرينــي األبــي بتشــييع رمــزي لشــهداء الفــداء فــي ســار وســط 
البــالد، حيــث تحــول لمصادمــات مــع قــوات االمــن الخليفيــة التــي واجهتهــم بوحشــية وعنــف 
مفــرط بقنابــل الغــازات الســامة والراصــاص لمنعهــم مــن اقامــة التشــييع الرمــزي، مــا ادى الــى 

عــدة اصابــات فــي صفــوف المتظاهريــن المســالمين.
ففــي اليــوم الســابع مــن اإلقامــة الجبريــة المفروضــة علــى آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
ــي احتجاجــات  ــالد الخــروج ف ــي الب ــون ف ــدراز المحاصــرة، واصــل المواطن ــدة ال ــه ببل ــي منزل ف
وتظاهــرات غاضبــة، فــي أجــواء مــن الحــداد العــام علــى أرواح الشــهداء الفدائييــن الذيــن قتلتهــم 
ــذي الزال  ــت ال ــي الوق ــاء الماضــي، ف ــدة الثالث ــوي للبل ــاح الدم ــة خــالل االجتي ــوات الخليفي الق
ــن  ــة، رافضي ــن الشــهداء المخطوف ــي اســتعادة جثامي ــم ف ــى حقه ــي الشــهداء يصــرون عل أهال
الخضــوع لإلجــراءات الخليفيــة التــي فرضــت دفــن الشــهداء قســرا ومــن غيــر مراســم التشــييع 

الالئقــة وفــي مقابــر بعيــدة عــن مســقط رأســهم.
وقــد أكــدت المصــادر بــأن عوائــل الشــهداء عبــروا عــن امتناعهــم عــن إقامــة مجالــس الفاتحة 

للشــهداء، تأكيــدا علــى االســتمرار فــي المطالبــة بحقهــم فــي اســتالم الجثامين.
ــدراز،  ــاح ال ــن خــالل اجتي ــن الفدائيي ــن م ــن استشــهاد 5 مواطني ــى اآلن ع ــن حت ــد ُأعل وق
وهــم الشــهداء: محمــد كاظــم زيــن الديــن، محمــد الســاري، أحمــد العصفــور، محمــد حميــدان، 

والشــهيد محمــد العكــري.
ــازات  ــت الغ ــن وأطلق ــع المتظاهري ــى قم ــة إل ــة الطائفي ــوات الخليفي ــدت الق ــك، عم ــى ذل إل
الســامة ورصــاص الشــوزن بكثافــة، حيــث سُــجلت العديــد مــن اإلصابــات فــي صفــوف 

المواطنيــن، وتــم عالجهــا داخــل المنــازل خشــية مــن التنكيــل واالعتقــال بالمصابيــن.
ــات  ــون هتاف ــع خــالل المواطن ــدات، ورف ــف المناطــق والبل ــى مختل ــدت التظاهــرات عل وامت
النصــرة عــن الشــيخ عيســى قاســم، والتأكيــد علــى الثبــات فــي الدفــاع عنــه حتــى الشــهادة.

وجــاءت هــذه التظاهــرات اســتجابة لدعــوة علمــاء البحريــن، وفــاءا للشــهداء الفدائييــن الذيــن 
قتلتهــم القــوات الخليفيــة أثنــاء االجتيــاح الدمــوي لبلــدة الــدراز ومنــزل آيــة اهلل الشــيخ عيســى 

قاســم الثالثــاء الماضــي.
وبــارك البيــان لشــعب البحريــن حلــول شــهر رمضــان المبــارك، فــي ظــل مــرور عــام علــى 
“المرابطــة والفــداء والصبــر والمقاومــة” دفاعــا عــن الشــيخ قاســم، وذلــك منــذ يونيــو مــن العــام 
الماضــي عندمــا أعلنــت الســلطات الخليفيــة إســقاط الجنســية عــن الشــيخ وإحالتــه للمحاكمــة 
بتهمــة أداء فريضــة الخمــس، والتــي صــدر فيهــا حكــم فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري 
ــة  ــس وغرام ــوال الخم ــادرة أم ــى مص ــة إل ــنوات إضاف ــد 3 س ــف التنفي ــع وق ــنة م ــجن س بالس

ماليــة.
وأضــاف البيــان “عــام قــرر شــهداء الديــن والعقيــدة أن يختمــوه بالــدم كشــاهد صــدٍق علــى 
أن الدفــاع حتــى المــوت هــو الخيــار والــرد والحــق الثابــت لهــذا العــام والعــام القــادم وكل عــام، 

حتــى يُدفــع زو يندفــع العــدوان”.
وأشــارت أنبــاء متداولــة إلــى ســماع دوّي انفجــار فــي بلــدة ســار بالقــرب مــن تجمــع 
ــث  ــة، حي ــن المرتزق ــات بي ــوع إصاب ــن وق ــاء ع ــت األنب ــدة، وتحدث ــد مدخــل البل ــة عن بالمرتزق

شــوهدت ســيارة إســعاف وأغلقــت القــوات الطريــق ومنعــت المــرور عليهــا.
وردا علــى الجريمــة الخليفيــة فــي الــدراز، نفــذت مجموعــات ميدانيــة سلســلة مــن العمليــات 

الغاضبــة برفــع أعمــدة الدخــان فــي الشــوارع التــي تــم قطعهــا باإلطــارات المشــتعلة.
وفــي الســياق، تناقلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بــأن عمليــة اســتهدفت تجمعــًا للقــوات 
الخليفيــة قــرب بلــدة الديــه، وتحدثــت األنبــاء المتداولــة عــن إصابــة التجمــع ووقــوع عــدد مــن 

اإلصابــات فــي صفــوف المرتزقــة. 
وخرجــت فعاليــات وتظاهــرات أخــرى خــارج البــالد، ومنهــا اعتصــام فــي العاصمــة الفرنســية 
ــن المعتصمــون بــأن االعتصــام ســيتحول إلــى  ــة، وقــد أعل فــي باريــس أمــام الســفارة الخليفي
ــر الشــيخ قاســم خــالل  ــن مصي ــم الكشــف ع ــم يت ــال ل ــي ح ــام الســفارة ف ــم أم اعتصــام دائ

أســبوع.
وفــي العــراق، تواصلــت الفعاليــات التضامنيــة مــع الشــعب البحرانــي والتنديــد بجرائــم 
الخليفييــن، وشــاركت قــوات الحشــد الشــعبي فــي فعاليــة تضامنيــة فــي بغــداد، تحــدث 
فيهــا الناطــق باســم الحشــد، أحمــد األســدي، الــذي أكــد بــأن النظــام الخليفــي هــو “أداة بيــد 
االســتكبار العالمــي”، وقــال بــأن الهجــوم علــى الــدراز ومنــزل الشــيخ عيســى قاســم ســيكون لــه 

ــه”. ــى أفعال ــذي يصــرّ عل ــا هــزّ أركان النظــام ال ــدة، أقله “انعكاســات مؤك

الخارجية اإلماراتية: دول..تتمة
واختتــم قرقــاش: »حــل األزمــة بيــن الشــقيق وأشــقائه طريقــه الصــدق فــي النوايــا وااللتــزام 
ــر الســلوك الــذي ســبب ضــررًا وفتــح صفحــة جديــدة ال العــودة إلــى نفــس  بالتعهــدات وتغيي

البئــر«.
ولــم يوضــح قرقــاش فــي التغريــدات، التــي نشــرها عبــر حســابه علــى موقــع »تويتــر«، مــن 
يقصــد بـ«الشــقيق« أو مــا هــي األزمــة التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون، لكــن تصريحاتــه تأتي 
فــي ظــل ظهــور توتــر فــي العالقــات بيــن قطــر مــن جهــة والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 

والبحريــن مــن جهــة أخــرى.

المنظمة األوروبية السعودية: األمم..تتمة
 بعــض الســكان المحلييــن، “والعــدد فــي إزديــاد جراء توســع القوات العســكرية مــن عملياتها 
فــي كافــة أرجــاء العواميــة، واســتعمالها للقــوة المفرطــة فيهــا، إضافــة إلــى مقتــل وإصابــة قرابــة 
ــكات الخاصــة،  ــر وحــرق متعمــد لممتل ــن، وتدمي ــل مــن الســكان والمقيمي ــى األق عشــرين عل

وإغــالق المراكــز الصحيــة، ومركــز اإلطفــاء”، بحســب المنظمــة.
وعلــى وقــع العمليــة العســكرية التــي تقــوم بهــا الســلطات الســعودية فــي مدينــة 
العواميــة منــذ 10 أيار/مايــو 2017، أصــدر عــدد مــن خبــراء األمــم المتحــدة بيانــا طالبــوا فيــه 
بوقــف هــدم حــي المســورة التراثــي الــذي يقــدر عمــره بأكثــر مــن 400 عــام، وإعــادة توطيــن 

ــن. ــكان المحليي الس
ووقــع البيــان كال مــن المقــررة الخاصــة بالحقــوق الثقافيــة كريمــة بنــون، والمقــررة الخاصــة 
بالحــق فــي الســكن االئــق ليالنــي فرحــة، والمقــرر الخــاص بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان 
فيليــب ألســتون، أنتقــد مضــي الحكومــة فــي عمليــة الهــدم علــى الرغــم مــن المخــاوف 

ــيرات. ــم بتفس ــا ومطالبته ــي أثاروه ــاؤالت الت والتس
وأكــدت المقــررة الخاصــة بالحقــوق الثقافيــة “كريمــة بنــون” أن إســتخدام القــوات العســكرية 

ــر  ــا أجب ــر، مم ــراق والتدمي ــة لألحت ــي التاريخي ــف األســلحة، عرضــت المبان الســعودية بمختل
الســكان علــى الخــروج مــن ديارهــم ومــن الحــي، فــرارا مــن أجــل حياتهــم، وأضافــت أن “هــذه 
ــاكا واضحــا  ــي التاريخــي والمعيشــي وتشــكل انته ــراث الثقاف ــذا الت ــار ه ــرات تمحــو آث التدمي

اللتزامــات الســعودية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان”.
ــن أن  ــي فرحــة، م ــق، ليالن ــي الســكن الالئ ــة بالحــق ف ــررة الخاصــة المعني وأشــارت المق
مــا يحــدث فــي المســورة يشــكل إخــالء قســريًا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 
وقالــت: لقــد نــزح الســكان، واضطــر الكثيــرون إلــى األنتقــال إلــى مــدن وقــرى أخــرى، وبعضهــم 
يعيشــون مــع أقاربهــم، وفقــد الكثيــرون منازلهــم وممتلكاتهــم الخاصــة، ومصــدر رزقهــم ايضــا.
مــن جهتــه أعــرب المقــرر الخــاص بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان فيليــب ألســتون عــن 
مخاوفــه بشــأن حــدوث انقطــاع إضافــي فــي الطاقــة. وقــال إن “المؤسســات العامــة والخاصــة، 
مثــل المــدارس والمحــالت التجاريــة والمراكــز الصحيــة مشــلولة، ويبــدو أن الحــي بأكملــه 
محاصــر. منــذ 18 أيــار / مايــو وتعليــق العديــد مــن الخدمــات فــي مناطــق واســعة مــن مدينــة 

ــة.” العوامي

اليونيسف: ارتفاع عدد..تتمة
ــع  ــا يمن ــرا وبحــرا وجــوا م ــى المناطــق الســكنية واســتمرار حصــاره لليمــن ب االميركــي عل

ــة. ــواد الغذائي ــة والم وصــول األدوي
وأعلنــت منظمــة اليونيســف عــن ارتفــاع كبيــر فــي حــاالت االشــتباه بالكوليــرا فــي اليمــن 
إلــى أكثــر مــن 52,000 حالــة منهــا 13,735 حالــة ســجلت فــي اليوميــن الماضييــن، حيــث بلــغ عــدد 

الوفيــات حتــى اليــوم 473 شــخصًا.
وكانــت وزارة الصحــة اليمنيــة أعلنــت فــي وقــت ســابق ارتفــاع عــدد ضحايــا وبــاء الكوليــرا، 
ــاالت  ــد تســجيل ح ــة بع ــن مناطــق منكوب ــد تعل ــاء ق ــر صنع ــة غي ــات يمني ــت إن محافظ وقال

ــاء نفســه.  ــة بالوب إصاب
وارتفــع عــدد الوفيــات فــي العاصمــة صنعــاء إلــى 29 والمصابــون إلــى 4560، فــي حيــن تــمّ 

ــرا فــي محافظتــي عــدن وأبيــن.  تســجيل حــاالت إصابــة بالكولي
وأعلــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي بيــان لــه أن وبــاء الكوليــرا يهــدد حيــاة أكثــر 

مــن مليــون إمــرأة حامــل فــي اليمــن.
وقــال مديــر الصنــدوق فــي المنطقــة العربيــة »إننــي أشــعر بقلــق عميــق إزاء األخبــار المؤكــدة 
بشــأن ارتفــاع الكوليــرا فــي اليمــن، التــي تأتــي كإضافــة قاتلــة إلــى المصاعــب التــي يواجههــا 

الرجــال والنســاء بســبب النــزاع والتشــرد وســوء التغذيــة”.
وأضــاف »مــع  وجــود حوالــي 2000 حالــة يشــتبه إصابتهــا بالفيــروس يوميــًا، فــإن تفشّــي 
ــون مــن النســاء الحوامــل  ــاة 1,1 ملي ــي اليمــن يهــدد حي ــر المســبوق ف ــرا غي ــاء الكولي وب
اللواتــي يعانيــن مــن ســوء التغذيــة ممــن يحتجــن إلــى رعايــة فوريــة وخدمــات الصحــة 
اإلنجابيــة«، مشــيرًا إلــى أن« النســاء الحوامــل والمرضعــات اللواتــي يعانيــن مــن ســوء 
ــن  ــد م ــف، ويزي ــن النزي ــر م ــر أكب ــن لخط ــرا ويتعرض ــة للكولي ــر عرض ــن أكث ــة ه التغذي

تعقيداتهــن أثنــاء الــوالدة”.
وقبــل حوالــي شــهر تفشــى وبــاء الكوليــرا فــي اليمــن، بشــكل كبيــر مــا أدى إلــى وفــاة أكثــر 

مــن 400 شــخص، مــع رصــد  أكثــر مــن 40 ألــف حالــة يشــتبه إصابتهــا بالوبــاء.
ميدانيــًا، قصفــت القــوات اليمنيــة المشــتركة مواقــع الجنــود الســعوديين فــي نجــران وجيزان 
جنوبــي المملكــة. فيمــا المواجهــات تتواصــل علــى أشــدها بيــن قــوات الجيــش واللجــان 
ــدوان الســعودي  ــف الع ــادي المســنودة بتحال ــارب ه ــس اله ــوات الرئي ــة وق ــن جه الشــعبية م
ــة  ــن المدين ــاء الشــرقية م ــي األحي ــة أخــرى ف ــي مــن جه ــي الخيان ــي العرب االميركــي االمارات
ــال  ــي القت ــع طرف ــد دف ــط معســكر التشــريفات، الســيما بع ــوة ومحي ــي حــي الدع ــداً ف وتحدي

ــة. ــى المناطــق الشــرقية للمدين ــزات العســكرية إل ــد مــن التعزي بمزي
إلــى ذلــك قتــل 3 عناصــر مــن قــوات هــادي برصــاص قنّاصــة الجيــش واللجــان فــي منطقــة 
بيرباشــا جنوبــي غــرب المدينــة، بالتزامــن مــع تدميــر الجيــش واللجــان آليــة عســكرية لقــوات 

هــادي شــمالي مديريــة المَخَــا الســاحلية غــرب المحافظــة.
ــي معســكر رجــال  ــود الســعوديين ف ــات الجن ــش واللجــان تجمع ــًا، اســتهدف الجي حدودي
وموقعــي الفــواز والشــرفة بصليــة مــن صواريــخ الكاتيوشــا بنجــران الســعودية، تزامنــًا مــع 
ــة  ــة الخوب ــي مدين ــر غرب ــي معســكر الدغاري ــود ســعوديين ف ــات وجن ــات آلي اســتهداف تجمع

ــان. ــاروخ أروغ ــزان بص بجي
كذلــك قصفــت مدفعيــة الجيــش واللجــان مواقــع الجيــش الســعودي فــي مدينــة الربوعــة 

بعســير الســعودية.

قريباً.. »ترامب« يعتزم..تتمة
األميركية وهي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر، فإنه يدرس هذا األمر بشكل جاد.

الغارديان: ايران تحتفل..تتمة
مع السعوديين، خرج الشعب االيراني للشوارع احتفاء بفوز روحاني برئاسة ثانية.

ــاء الشــعب االيرانــي هــو  ــل واحــد الحتف ــك دلي ــال »ايمــا غراهــام«: هنال ــة المق وقالــت كاتب
وجــود الديمقراطيــة فيمــا المنطقــة تئــن مــن انعــدام حريــة اعطــاء الــرأي، والســعودية واحــدة مــن 

الــدول  التــي ال تعــرف معنــى للديمقراطيــة.
هــذا فــي ا لوقــت الــذي شــرع ترامــب فــي الريــاض بمهاجمــة ايــران لينظــم الــى منتقــدي 

ايــران الذيــن يعتبــرون اآلراء بروباغانــدا مصطنعــة.
وتناولــت الكاتبــة  مــا تطرقــت اليــه »ســوزان مالونــي« محللــة مؤسســة بروكينــز فــي مقالهــا، 
ــر  ــل خطي ــا بتســرع، تعكــس تحلي ــب، وبعــض مناصريه ــه ادارة ترام ــت ب ــا قام ــول: ان م اذ تق
عــن المنطقــة. فبيــع عــدة مليــارات مــن الــدوالرات اســلحة للســعودية والحضــور وســط حــكام 
مســتبدين، ال يجلــب مســتقبال افضــل للمنطقــة كمــا وصفهــا  ترامــب فــي حديثــه بالريــاض، اال 
انــه فــي ايــران وان اليمثــل رئيــس الجمهوريــة جميــع  الصالحيــات، اال ان االقتصــاد والعالقــات 
ــب  ــي الجان ــل ف ــي تتمث ــد الرئيــس. وان نقطــة ضعــف روحان ــة بي ــة والشــؤون الداخلي الدولي

االقتصــادي وان الضغــوط التــي يتحملهــا ســببها  هــذا الجانــب.
ــركا  ــرض امي ــو ف ــت ه ــن الملف ــة، ولك ــى االســتثمارات االجنبي ــد عل ــو االقتصــاد يعتم فالنم

ــووي. ــاق الن ــى االتف ــران مــن جانــب واحــد بعــد التوصــل ال ــى اي لحظــر عل

الجعفري: ايران لم تتدخل..تتمة
ومُتراصَّة مُصطفَـّة مع بعضها«، الفتا الى ان »الخوف من إيران ليس له مُبرِّر«.

وكان وزيــر الخارجيــة إبراهيــم الجعفــري، اعلــن مــن قبــل: أن العــراق لــن ينضــم إلــى 
السياســة التــي تتبناهــا واشــنطن ضــد إيــران، فيمــا اعتبــر أن العــراق دولــة متحضــرة ال تتبــع 

سياســة األبيــض واألســود وترفــض السياســات المعاديــة ل طهــران.

رئيسي: مشاركة 40 مليون..تتمة
واوضــح ان علــى مــن يقرعــون علــى طبــل شــق المجتمــع الــى قطبيــن ان يعلمــوا ان 
هــذا االســلوب هــو اســلوب االنجليــز البالــي وان الهــدف منــه هــو التهــرب مــن االجابــة علــى 

تســاؤالت الشــعب الشــرعية .
وذهــب رئيســي الــى ان الحكومــة لــو تبنــت نهــج االهتمــام بالفقــراء والقضــاء علــى البطالــة 
وتوفيــر فــرص العمــل ومعالجــة المشــاكل المعاشــية للشــعب واالهتمــام بقيــم الثورة االســالمية 

والثقافــة االصيلــة للثــورة والنظــام فانــه ســيدعم الحكومــة .

العميد بوردستان: قدراتنا..تتمة
ــال  ــران وق ــدار الي ــا عنصــر اقت ــوات العســكرية بانه ــة للق ــدرة الردعي ــر بوردســتان الق واعتب
انــه فــي ظــل الظــروف الراهنــة والحظــر المفــروض علــى الشــعب، تتحمــل الطاقــات المختصــة 

بالبــالد اعبــاء مهمــة ثقيلــة بمــن فيهــم ســالح الجــو .


