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سجال إعالمي بني احلكومة الفلسطينية وحماس
عواص- د ب أ: تبادلت احلكومة الفلسطينية وحركة »حماس« التي تسيطر على قطاع غزة االتهامات 
بشأن املسؤولية عن األوضاع في القطاع. واتهم بيان صادر عن احلكومة حركة حماس بـ »ممارسة 
التضليل وتبني نهج إنكاري« فيما يتعلق باملسؤولية عن األوضاع في قطاع غزة احملاصر إسرائيليا 
منذ تسعة أعوام. وقال الناطق باسم احلكومة يوسف احملمود: إن حماس »توجه اتهامات باطلة تفتقد 
إلى أدنى درجات املصداقية حول عمل وتوجهات احلكومة خاصة فيما يتصل بقطاع غزة«، بينما 
اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري أن حركة فتح »انقلبت على التوافق 
بشأن تشكيلة احلكومة احلالية«. وقال أبو زهري في بيان صحافي له إن فتح استبدلت عددا من 
وزراء احلكومة وعينت قيادات من فتح بدال منهم مما حولها إلى حكومة فتحاوية.

األمم المتحدة تستعد لنزوح نحو مليون شخص.. والعمليات المشتركة: وصلنا لمواقع لم نتوقعها في اليوم األول

بدء حترير املوصل من »داعش« ومئات آالف املدنيني »عالقون بني نارين«
عواصــم - وكاالت: بعــد 
شهور من االستعادات العسكرية 
والضخ اإلعالمي، بدأت معركة 
حترير املوصل آخر أكبر معاقل 
تنظيم داعش في العراق أمس 
وسط مخاوف على مصير مئات 
اآلالف من املدنيني، في معركة 
ستكون نتائجها »حاسمة« في 
احلرب على اإلرهاب، بحســب 
واشنطن. وعبرت األمم املتحدة 
على الفور عن »قلقها« بشــأن 
حوالــي ١.5 مليــون شــخص 
يعيشــون في املوصــل. وقال 
نائب األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنســانية واإلغاثة 
العاجلــة ســتيفن اوبرايــن: 
»العائالت معرضة خلطر شديد 
بأن تصبح عالقة بني نارين أو 
مســتهدفة من جانب قناصة«. 
وتوقعت املنظمــة الدولية أن 
موجة النزوح الكبرى ســتبدأ 

خالل أسبوع.
وحتســبا لوقــوع كارثــة 
وكاالت  تســتعد  انســانية، 
إغاثة الالجئني حلشد اجلهود 
اإلنســانية، وسط مخاوف من 
نزوح مليون شخص واستخدام 
املدنيــني كــدروع  اآلالف مــن 
بشرية ورمبا تعرضهم لهجمات 

باستخدام غاز سام.
ديبكــة  مخيــم  وافتتــح 
للنازحني في عــام 20١5 حيث 
يؤوي الفارين من مناطق احتلها 
التنظيم. وحتى اآلن استوعب 
املخيم نحو 36 ألف شــخص. 
ويســاعد املجلــس النرويجي 
لالجئــني فــي توفيــر خدمات 
عاجلــة تشــمل ميــاه وغــذاء 
وإسعافات طبية ملساعدة األسر 

الوافدة إلى املخيم.
وقالت كورتني لير القائمة 
بأعمال مدير املنطقة باملجلس 
النرويجــي لالجئني في أربيل: 
»يســتعد املجلــس النرويجي 
لالجئني اآلن ملوجات ضخمة من 
النازحني من املوصل. ونتوقع في 
األسابيع القليلة األولى وصول 
نحو 200 ألف شخص ووصول 
عــدد النازحني من املوصل في 
الشــهور املقبلة إلــى 700 ألف 
شــخص. ويكافــح املجتمــع 
اإلنســاني من أجل االستعداد 
لكن هذا العدد الضخم يشــكل 
حتديا كبيرا«. وبعد ساعات من 
اطالق املعركة، أعلنت القيادة 
املشتركة للعمليات انها وصلت 
إلى مواقع لم تكن تتوقعها في 
اليوم األول. وكان رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي اعلن 
رسميا فجر أمس، بدء العمليات 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 

الواليات املتحدة.
العبــادي: »ســاعة  وقــال 
التحرير دقت واقتربت حلظة 
االنتصار الكبيــر )...( بإرادة 
وعزمية وســواعد العراقيني«. 

وأضــاف: »باالتــكال على اهلل 
العزيــز القديــر، أعلن انطالق 
عملية حترير محافظة نينوى«.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع 
األميركــي أشــتون كارتــر أن 
العملية العسكرية تشكل »حلظة 
حاســمة فــي حملتنــا إلحلاق 
هزمية دائمة« بتنظيم داعش.

وأضاف: »نحن واثقون من 
ان شركاءنا العراقيني سيهزمون 
عدونــا املشــترك ويحــررون 
املوصــل وبقيــة العــراق مــن 

وحشيته«.
العبــادي اي  ولــم يذكــر 
العمليــات  عــن  تفاصيــل 
العسكرية. ويفترض ان تقتصر 

ويخشى السنة، دخول قوات 
احلشــد الشــعبي التي يغلب 
عليها الشــيعة واملدعومة من 
الى  ايران والداعمة للحكومة، 
املدينة، ما يعني إمكان حصول 
عمليات تطهير طائفي أو أعمال 

انتقامية.
علــى خــط مــواز، أعلنت 
القيادة العامة للقوات الكردية 
فــي بيان بدء »عملية واســعة 
النطاق لقوات البشــمركة في 
منطقة اخلازر شــرق املوصل 
بالتنســيق مع قــوات اجليش 
أولــى  كمرحلــة  العراقــي.. 
لعمليــة حتريــر املوصــل من 
ايــدي ارهابيي داعــش«. وقام 

في مرحلــة اولى على تطويق 
املدينة. وتفيد تقديرات اميركية 
بــأن عدد مقاتلــي التنظيم في 
املدينة يتراوح بني 3500 وأربعة 
آالف شخص وقد أمضوا اشهر 
طويلــة فــي االســتعداد لهذه 
املعركــة. وقال القائــد اجلديد 
للتحالف الدولــي الذي تقوده 
الواليــات املتحــدة ضد داعش 
اللفتنانــت جنــرال ســتيفن 
تاوسند ان عملية استعادة ثاني 
مدن العراق »ستستغرق اسابيع 
ومن املمكن اكثر من ذلك، سوف 
نستمر في توخي الدقة ملهاجمة 
العدو بإحكام وتقليل أي تأثير 

على املدنيني االبرياء«.

رئيس إقليم كردستان العراق 
مسعود بارزاني ورئيس وزرائه 
نيجيرفان بارزاني بالتوجه الى 
محــور اخلازر شــرق املوصل 
لتفقد سير العمليات العسكرية 
للبشمركة. وقال رئيس االقليم 
ان التركيــز األكبر على مصير 
املدنيــني العالقني فــي املدينة، 
وأضاف: »لن نقبل ان تتحول 
املوصل إلى حلب«. في اشارة 
إلى محاصرة النظام السوري 

ملئات آالف املدنيني. 
االســتعداد  تخلــل  وقــد 
للمعركــة مواجهــة سياســية 
بني بغداد وانقرة التي عرضت 
تقدمي الدعم، محذرة من مشاركة 

امليليشيات الطائفية.
وأكد الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغــان الذي ينشــر 
قواته في قاعدة بعشيقة شمال 
املوصل، انه من »غير الوارد« 
بالنسبة لتركيا ان تبقى خارج 
العمليــة التي اطلقتهــا بغداد 

الستعادة املدينة.
وقال اردوغــان في خطاب 
متلفــز: »ســنكون جــزءا من 
العملية، سنكون متواجدين على 
الطاولة«، مضيفا ان »اشقاءنا 
هناك واقرباءنا هناك، ومن غير 
الوارد ان نكون خارج العملية«.
وقبــل بــدء العمليــة، دعا 
الرئيــس الروســي فالدمييــر 
بوتــني التحالــف الدولــي الى 
جتنب سقوط ضحايا مدنيني 

في العملية.

)أ.ف.پ( قوات البشمركة تطلق صواريخ على املوصل من منطقة جبل زرداق 

املوصل »أم الربيعني«.. من حكم 
»اآلشوريني« إلى سيطرة »داعش«

العراق - األناضول: أكثر ما يعرف عن مدينة املوصل مركز 
محافظة نينوى شمالي العراق، احتضانها جلميع مكونات الشعب 
العراقي القومية والدينية، إذ يقطنها العرب والكرد والتركمان 
الذين يعتنقون الديانات اإلسالمية واملسيحية واإليزيدية والشبك.

واملدينة التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« منذ يونيو 2014، 
تعد ثاني أكبر مدن العراق من حيث الســكان إذ يبلغ تعدادهم 
قرابة ثالثة ماليني ونصف املليون نسمة ومعظمهم من العرب 

املسلمني السنة، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط.
وتبعد املوصل عن العاصمة بغداد مسافة 405 كم، وتشتهر 
بالتجارة كونها حلقة وصل بني تركيا وسورية ويتحدث السكان 

اللهجة املوصلية القريبة من اللهجة الشمالية في سورية. 
ويقول أحمد قاسم اجلمعة، أستاذ التاريخ في كلية اآلداب 
بجامعة املوصل: إن »مدينة نينــوى )مدينة أثرية قدمية قرب 
املوصل، على الضفة الشــرقية لنهر دجلة( ذات تاريخ عريق، 
يرجع إلى 5000 قبل امليالد، وقد سكن اآلشوريون أجزاء كبيرة 
منها وأصبحت عاصمة لهم من القرن 11 وإلى 611 قبل امليالد«.

ويضيف اجلمعة لألناضول: »سقطت نينوى العظمى بعد 
اآلشــوريني بيد )امليديني( و)الكلدانيــني( الذين كانوا في أوج 

قوتهم وعنفوانهم«.
وأشار أن نينوى واملناطق احمليطة بها كانت مأهولة بالشعب 
اآلشوري الذي اعتنق املسيحية عند ظهورها، فكانت نينوى بالد 
الرهبان واملدارس الالهوتية واســتقطبت العديد من الدارسني 

والباحثني عن الديانة املسيحية.
وذكر أن العرب املسلمني فتحوا نينوى الحقا ولقبوها باسم 
»املوصل« ألنها كانت تصل بني الشام وخورستان )بالد الشمس( 

بالكردية، التي فتحوها بعد ذلك.
كما سماها العرب بـ »احلدباء« ألن في أحد أشهر مساجدها 
منارة منحنية، وأيضا لتحدب مسار نهر دجلة فيها، وسميت 
أيضا بـ»أم الربيعني« ألن فصــل اخلريف فيها يكون ربيعيا 

يتميز بنقاء هوائه، بحسب اجلمعة.
أما جغرافيا فتقع محافظة نينوى في اجلزء الشمالي الغربي 
من العراق، وحتدها من جهة الغرب ســورية، وتبلغ مساحتها 

32.308 كم مربع.
ويخترق نهر دجلة احملافظة بشــكل متموج من الشــمال 
إلى اجلنوب ويقســمها إلى قسمني متساويني تقريبا، وتقسم 
تضاريس محافظة نينوى إلى ثالثة اقســام: املنطقة اجلبلية، 

والتالل، واملنطقة املتموجة والهضاب.
ويختلف مناخ احملافظة باختالف تضاريسها السطحية، حيث 
تتراوح درجات احلرارة في فصل الشتاء عموما بني )-5 درجة 

مئوية إلى +8( وفي الصيف بني )30 درجة إلى 46(. 
ومن أبرز معالم محافظة نينوى جامع »النبي يونس« املبني 
فوق كنيسة »القديس يونان« على نفس التلة، واجلامع »الكبير«، 
الــذي يضم منارة »احلدباء« التي يزيد ارتفاعها عن )52 مترا( 
وبني عام 568 م، وجامع »قبر النبي شيت«، الذي اكتشف عام 
1057 هـــ )1647(. كما تضم احملافظة مدينتي نينوى واحلضر 
األثريتني، وموقع مقدس يسمى بـ »اللش النوراني«، في قضاء 

الشيخان يحج إليه أتباع الديانة األيزدية.
وتقــول كتب التاريخ أن املوصل كانــت والية تتبع الدولة 

العثمانية ألكثر من أربعة قرون، ما بني 1918-1516.
ويوضح فرهاد محمد أحمد، فــي كتابه »اإلدارة العثمانية 
في املوصــل 1516-1918«، أن األوضاع اإلدارية في املوصل لم 
تكن مستقرة بعد دخولها في احلكم العثماني سنة 1516، بفعل 

األحداث السياسية.
 وأشــار أنها أصبحت أول األمر سنجقا تابعا لوالية ديار 
بكر، وبعد سيطرة السلطان سليمان القانوني على العراق سنة 

1534، أصبحت املوصل والية قائمة بذاتها.

التقرير كامال على موقع »األنباء«
www.alanba.com.kw 

القوات املنخرطة في معركة مدينة املوصل
بغداد - أ.ف.پ: تشــارك قوات عراقية 
يدعمها التحالــف الدولي بقيادة الواليات 
املتحدة في عملية اســتعادة املوصل ثاني 
اكبر مــدن العراق، من تنظيم داعش الذي 

يسيطر على املدينة منذ يونيو 2014. 
لكن هذه القوات لــن تلعب كلها دورا 
مباشرا في استعادة ثاني مدن العراق. وتبدو 
صور القوات املتصارعة في املوصل على 

النحو التالي:
- تنظيم داعش: عمل مقاتلوه املدججون 
بالســالح منذ أكثر من سنتني على تعزيز 
دفاعاتهم في املوصل بعد أن قاموا باجتياح 
مدن ومناطق متعددة الى اجلنوب منها خالل 
النصف الثاني من 2014، واستطاعت القوات 

العراقية اســتعادة أغلبها، ولم يبق سوى 
املوصل، آخر أكبر معاقل الدواعش في البالد.
- قوات مكافحة االرهاب: متثل قوات 
جهاز مكافحة االرهاب قوات النخبة األكثر 
قدرة في العراق حاليا، ولعبت دورا رئيسيا 
في حســم اغلب املعارك ضد داعش. لكن 
االعتماد املتواصل على هذه القوات خالل 
العامني املاضيني يتطلب منها مجهودا كبيرا.
- اجليش: اســتعادت قــوات اجليش 
العراقيــة قدراتها من خالل التدريب الذي 
تلقته خصوصا من دول التحالف الدولي 
بقيادة أميركية، وتواجد مستشــاري هذه 
الدول على االرض، ما مكنها من لعب دور 

اكبر وحتقيق انتصارات ضد اجلهاديني.

- الشرطة: تشمل قوات الشرطة وحدات 
خاصة والشرطة االحتادية واحمللية، ولعبت 
جميعها دورا مساندا لقوات اجليش خالل 

املعارك ضد اجلهاديني. 
- التحالف الدولي: تقود الواليات حتالفا 
دوليا ينفذ ضربات جوية ضد مقاتلي داعش 
في العراق وسورية. كما يتولى اآلالف من 
املستشارين تدريب وتسليح وتأمني معدات 
للقوات العراقية التي تقاتل التنظيم. اكثر 
من نصفهم مــن األميركيني، ويقدم اغلب 

هؤالء التدريب واملشورة بشكل رئيسي.

التقرير كامال على موقع »األنباء«
www.alanba.com.kw 

البارزاني: لن نقبل 
أن تتحول املوصل 

إلى حلب أخرى

اليمن يعتذر عن عدم استضافة القمة العربية املقبلة.. 
واجلبير: مستعدون لوقف إطالق النار إذا التزم احلوثيون

عواصم - إياد أحمد ووكاالت:

قــال وزيــر اخلارجية 
الســعودي عادل اجلبير، 
الســعودية  إن  أمــس، 
مستعدة لالتفاق على وقف 
إلطالق النار في اليمن إذا 
وافق املتمردون احلوثيون 
عليه، وذلــك بعد الدعوة 
التــي وجهتهــا الواليــات 
املتحدة وبريطانيا لوقف 
فوري غير مشروط إلطالق 
النــار، وأكــد اجلبيــر إن 
اململكة حترص بشدة على 
االلتزام بالقانون اإلنساني 
في الصراع اليمني، وأضاف 
أن املســؤولني عن قصف 
مجلس العزاء سيعاقبون 
وسيتم تعويض الضحايا.
وردا علــى ســؤال عن 
عملية لطرد مسلحي تنظيم 
داعش من مدينة املوصل 
العراقية، قــال اجلبير إن 
التنظيم سيخسر احلرب، 
لكنه أشار إلى أنه يخشى 
دخــول فصائــل شــيعية 
مسلحة املوصل وتورطهم 
فــي »حمامــات دم«، فــي 
اشــارة الــى ميليشــيات 

احلشد الشعبي.
في غضون ذلك، قالت 
وكالــة األنبــاء اليمنيــة 

احلكومية املوالية للرئيس 
عبدربــه منصــور هادي 
»إن اليمن اعتذر رســميا 
عــن عدم تــرؤس الدورة 
العربيــة  الـــ 2٨ للقمــة 
املقبلة بســبب األوضاع 
غيــر املواتيــة التــي متر 
بهــا البالد نتيجة احلرب 
التــي شــنتها  الهمجيــة 
احلوثيــني  ميليشــيات 
وصالــح االنقالبيــة على 

عدد من احملافظات«.
الوكالة »إن  وأضافــت 
الســفير رياض العكبرى 
منــدوب اليمن الدائم لدى 
جامعــة الــدول العربيــة 
التقى مع أحمد أبوالغيط 
أمني عام اجلامعة ونقل له 
رسالة اعتذار شفهية من 
عبدامللــك املخالفــى نائب 
رئيــس الــوزراء ووزيــر 
اخلارجيــة بهــذا املعنى، 
متضمنــة األســباب التي 
فرضتها التحديات القائمة 

في اليمن«.
ومن املتوقع أن جتري 
األمانــة العامــة للجامعة 
اتصاالتها في هذا الشــأن 
وفقا ألحكام امليثاق حول 
املقبلة  الدورية  الرئاســة 

للقمة العربية.
ميدانيا، اكدت مصادر 

عسكرية وأخرى ميدانية 
فــي املقاومة لـــ »األنباء« 
أن ميليشــيات احلوثــي 
والرئيــس املخلــوع علي 
عبــداهلل صالــح تشــن 
هجمات عنيفة ومتالحقة 
علــى مختلــف اجلبهــات 
مبدينــة تعــز ومحافظة 
اليمــن  الضالــع جنــوب 
وقصف مدفعي وصاروخي 
عنيف على األحياء السكنية 
للتعويــض وللــرد علــى 
التي  اخلســائر املتالحقة 
تتكبدهــا شــرق محافظة 
الرئيســي  صعدة معقلها 
لليوم الثامن على التوالي 
علــى يد قوات الشــرعية 
والتحالف العربي، وأكدت 
املصــادر وقــوع معــارك 
عنيفة بالقرب من القصر 
اجلمهــوري شــرق تعز، 
تكبــدت فيه امليليشــيات 
أكثر من 20 قتيال وجريحا 
وتدمير عدد مــن اآلليات 
العســكرية شــرق وغرب 

تعز.
وفي محافظــة صعدة 
احلدوديــة، أكدت مصادر 
عســكرية لـــ »األنباء« أن 
قوات اجليــش واملقاومة 
حققت تقدما نوعيا شرق 
املدينــة بإســناد قــوات 

التحالف العربي، وسيطرت 
على جبل »ذراعني« وثالثة 
مواقع استراتيجية، تطل 
على اخلط الدولي الواصل 
بني منطقــة البقع ومركز 
مديرية كتاف أكبر مديريات 
محافظة صعدة، وأســرت 
عددا من عناصر احلوثي 
وصالح، وغنمت مقذوفات 
صاروخيــة وأســلحة في 
مخازن ســرية في اجلبل 
بالتزامن مع وصول جنل 
الرئيــس اليمنــي العقيد 
ناصــر منصــور عبدربه 
منصور هــادي إلى البقع 
فــي زيــارة مفاجئة أمس 
لتفقد جبهة القتال شــرق 

صعدة.
إلى ذلك قالت املصادر 
حــدود  »أن  العســكرية 
منطقتي عســير وجازان 
نســبيا  هــدوء  شــهدتا 
لهجمــات  وتراجعــا 
امليليشيات على احلدود«، 
مشيرة إلى أن امليليشيات 
ســحبت عناصرهــا مــن 
عــدة مناطق على احلدود 
ونقلتهم إلى مديرية كتاف 
في محاولة للتصدي لتقدم 
قوات الشرعية التي باتت 
على مشارف مركز مديرية 

كتاف.

هجوم »باملولوتوف« يحرق مبنى جمهورياً في كاروالينا الشمالية

الصني.. عدوة ترامب في االنتخابات 
وشريكته في »البيزنس«

عواصم ـ وكاالت: فضيحة اقتصادية جديدة 
تضاف الى ســجل املرشــح اجلمهــوري للبيت 
األبيض دونالد ترامب االنتخابي احلافل بالفضائح 
والتصريحات العنصرية واملواقف االستفزازية. 
وبعد أن صور الصني كأنها العدو االقتصادي األول 
للواليات املتحدة فــي حملته االنتخابية، متهما 
بكني بـ»سرقة« وظائف آالف األميركيني، لم يجد 
ترامب ضيرا في أن تفاوض إحدى شركاته على 
عقد شــراكة بقيمة طائلة مع مجموعة رســمية 

صينية عمالقة، بحسب مصادر متطابقة. 
ويتهم رجل األعمال الثري في خطاباته الصني، 
»عدوة« بالده، بالتالعب بعملتها، واعدا بشن حرب 
جتارية عليها. غيــر أن ذلك لم مينع مجموعته 
»ترامب هوتيل كولكشن« من السعي إلبرام عقد 
مع مجموعة »ستايت غريد كوربوريشن« للطاقة، 
اكبر مجموعة رســمية صينية، إلدارة مشروع 
عقاري هائل يتضمن فندقا فخما في شرق بكني، 
وفق ما افادت مصادر مطلعة على سير املفاوضات. 
ويهدف الى توقيع عقد بقيمة ١00 الى ١50 مليون 
دوالر )90 الــى ١36 مليون يورو( على مدى ١5 
سنة، وفق ما أفاد روبي كيو املدير السابق ملكاتب 

ترامب في الصني لوكالة فرانس برس.
ورفض فريق حملة املرشح اجلمهوري الرد 

على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الصدد.
وأكد مصدر آخر على اطالق وثيق باملسألة، 
هــذه املفاوضات للوكالة الفرنســية، طالبا عدم 

كشف اسمه.
وتتولى »ترامب هوتيل كولكشن« التي تدير 
محفظة العقارات الفاخرة التي ميلكها رجل األعمال، 
إدارة فنادق »ترامب« ومالعبه للغولف في عدد من 
البلدان، من بنما إلى أذربيجان مرورا بإندونيسيا.

أما مجموعة »ســتايت غريد«، ثاني شــركة 
في العالم من حيث حجم إيراداتها وفق ترتيب 
»فوربس غلوبال 500«، فهي متد بالكهرباء ١.١ مليار 
صيني، وتديرها مباشرة احلكومة املركزية التي 
تقوم أيضا بتعيني قادتها من بني كبار املسؤولني 

في احلزب الشيوعي الصيني.
وقال املصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، إن 
دونالــد ترامب وأفــراد عائلته أبــدوا »اندفاعا« 
لفكرة احلصول على عقد مع املجموعة العامة.

وكان ترامب منذ 20١١ يصف القادة الصينيني 
بأنهم »أعــداء« للواليات املتحــدة. وكتب »ماذا 
ميكن القول عن الذين يدمرون مستقبل أطفالنا 
ويفســدون منــط عيشــنا؟ علينــا أال نتوســل 

الشيوعيني من أجل بعض العقود الزهيدة«.
في غضون ذلك، رفض متحدث باســم حملة 
املرشحة الدميوقراطية للرئاسة األميركية هيالرى 
كلينتون مزاعم منافسها اجلمهوري بأنها تتعاطى 

منشطات لتحسني األداء. 
من جهة أخرى، أدت عبوة حارقة الى تدمير 
مبنى للحزب اجلمهوري بالكامل في احدى مدن 
كاروالينا الشمالية بجنوب شرق الواليات املتحدة، 
مــن دون أن تؤدي الى وقــوع اصابات، وفق ما 

أعلنت البلدية.
ودمر املبنى الواقع في هيلزبره بالكامل نتيجة 
زجاجة مولوتوف حارقة القيت من خالل النافذة، 
وكتــب على جدار مبنى مجــاور »اجلمهوريون 

النازيون غادروا املدينة وإال...«. 
واتهم ترامب على تويتر »احليوانات التي متثل 
هيالري كلينتون والدميوقراطيني في كاروالينا 
الشــمالية« بأنهم أقدموا على اضرام هذه النار، 

وذلك »ألننا سنفوز« على حد قوله.

هدوء في عسير 
وجازان بعد 

سحب املتمردين 
عناصرهم وتقّدم 

إستراتيجي 
للجيش 

بصعدة


