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التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.

لحامل هذا الكوبون

 باتريك فولستر بول ألدرين نيل آرمسترونغ

سؤال المسابقة:
أول من نزل على سطح القمر:

الشروط:

االسم: ..................................................................................................................................................................................................................................

الرقم الشخصي: ................................................................................... رقم الهاتف: ................................................................

8
رقم:

تخفيض على 
وجبة اإلفطار

البديع 17309030    |     الهملة 17309031

التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.
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 القوات العراقية تستعيد أحد أربعة أحياء متبقية 
في يد »داعش« بالموصل... والمرجعية العليا تدين االنفجارات

أ §بغداد، كربالء - رويترز، د ب 
أمس  العراقي  للجيش  بيان  قــال   [
إن   )2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة 
المتحدة  الواليات  من  المدعومة  القوات 
سيطرت على حي من بين أربعة أحياء في 
جيب اليزال خاضعاً لسيطرة تنظيم الدولة 

اإلسالمية »داعش« في الموصل.
على  اإلرهاب  مكافحة  قوات  وسيطرت 
عمليات  بدء  من  أسبوع  بعد  الصحة  حي 
الحملة  وإنهاء  الجيب  من  المتشددين  لطرد 
التي  الموصل  استعادة  استهدفت  التي 

الثامن. دخلت اآلن شهرها 
نينوى  يا  قادمون  عمليات  قائد  وقال 
في  ياراهلل  رشيد  عبداألمير  الركن  الفريق 
»قوات  الحربي  اإلعالم  هيئة  نشرته  بيان 
األولى  الصحة  حي  تحرر  اإلرهاب  مكافحة 
الموصل  مدينة  من  األيمن  الساحل  في 
على  عالياً  ليرفرف  العراقي  العلم  وترفع 

مبانيه«.
وتقلص بذلك الجيب الذي ال يزال خاضعاً 
على  أحياء  ثالثة  إلى  »داعش«  لسيطرة 
المدينة  وهي  دجلة  لنهر  الغربية  الضفة 

والزنجلي. الطبية  والمدينة  القديمة 
العراقية  الحكومة  قوات  واستعادت 
يناير/  في  الموصل  من  الشرقي  الشطر 
 27 في  مرحلة جديدة  وبدأت  الثاني  كانون 
مايو/ أيار للسيطرة على الجيب المتبقي إذ 
محاصرون  مدني  ألف   200 نحو  أن  يعتقد 

فيه في ظروف معيشية مروعة.
وبدأ هجوم الموصل في أكتوبر/ تشرين 
دولي  تحالف  من  وبري  جوي  بدعم  األول 

واستغرقت  المتحدة.  الواليات  بقيادة 
بسبب  المتوقع  الوقت  من  أطول  الحملة 
أبطأ  مما  المدنيين  بين  من  »داعش«  قتال 

القوات. من تقدم 
وقالت الشرطة العراقية إن سبعة مدنيين 
آخرين بسبب   23 قتلوا وأصيب  األقل  على 

أثناء  مقاتلو »داعش«  أطلقها  قذائف مورتر 
يوم  الزنجلي  حي  من  الفرار  محاولتهم 

)الخميس(.

بشكل  الموصل،  على  السيطرة  وستمثل 
دولة  من  العراقي  الشطر  سقوط  فعلي، 
أبوبكر  التنظيم  زعيم  أعلنها  »خالفة« 
العراق  من  أجزاء  على   2014 في  البغدادي 
في  أثري  جامع  منبر  على  من  وسورية 

القديمة. المدينة 
في  العليا  المرجعية  دانت  جانبها،  من 
السيستاني،  علي  السيد  بزعامة  العراق، 
بغداد  في  وقعت  التي  االنفجارات  أمس، 
قتلى  ضحيتها  راح  والتي  أخرى،  ومناطق 
مهني  تحقيق  بإجراء  وطالبت  وجرحى، 

األمنية. الخروقات  بشأن هذه 
وقال معتمد المرجعية الشيعية في مدينة 
أمام  الكربالئي،  عبدالمهدي  الشيخ  كربالء، 
صالة  خطبة  خالل  المصلين،  من  اآلالف 
الجمعة في صحن األمام الحسين )ع( »نعبر 
إرهابية  تفجيرات  من  حدث  لما  حزننا  عن 

في بغداد ومدن أخرى«.
المعنية  األمنية  القوات  »ندعو  وأضاف 
تعرضت  التي  المناطق  في  األمني  بالملف 
المهني  التحقيق  ــراء  إلج للتفجيرات 
العصابات  مكنت  التي  باألسباب  والتدقيق 
من اختراق الحواجز األمنية والوصول إلى 

االستهداف«. مناطق 
ــع  ــوات األمــنــيــة »وض ــق ــب ال ــال وط
هذه  تكرار  لتفادي  عاجلة  مهنية  معالجات 

االنفجارات«.
وقضاء  بغداد  في  الكرادة  حي  وشهد 
هيت في األنبار األسبوع الماضي انفجارين 

القتلى والجرحى. أوقعا عشرات  مدمرين 

عنصر من الحشد الشعبي يقف فوق مبنى مدرسة تم تحريرها مؤخراً من »داعش«

§واشنطن - رويترز

] قال الجيش األميركي في بيان 
حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس 
2017( إن 484 مدنياً على األقل قتلوا 

على األرجح في ضربات للتحالف 
الذي تقوده الواليات المتحدة ضد 
»داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
في العراق وسورية منذ بدء الحملة 
في عام 2014. وتشير األرقام التي 

أقل  التحالف شهرياً، وهي  يعلنها 
من تقديرات جماعات غير حكومية 
 132 زيــادة  إلى  وورز،  إير  مثل 
حالة وفاة بين المدنيين في تقرير 
سابق نشر يوم 30 أبريل/ نيسان. 

المعايير  تخفيف  التحالف  ونفى 
المدنيين وقال إن  المعنية بحماية 
ارتفاع العدد يرجع في جانب منه 
إلى زيادة في وتيرة العمليات في 

مناطق حضرية كثيفة السكان.

البنتاغون: مقتل 484 مدنيًا في ضربات للتحالف بالعراق وسورية

دي ميستورا سيزور موسكو األسبوع المقبل لبحث األزمة السورية
- رويترز  §موسكو، جنيف 

الروسية  ــالم  اإلع وكالة  نقلت   [
وزير  نائب  بوجدانوف  ميخائيل  عن 
الجمعة  أمس  قوله  الروسي  الخارجية 
مبعوث  أن   )2017 حزيران  يونيو/   2(
ميستورا  دي  ستافان  المتحدة  األمم 
إلجراء  المقبل  األسبوع  موسكو  سيزور 

محادثات بشأن األزمة السورية. 
الدولية  اللجنة  قالت  جانبها،  من 
للصليب األحمر أمس إن من غير المرجح 
مارشال«  »مشروع  سورية  تشهد  أن 
مئات  عودة  احتمال  مع  إعمارها  إلعادة 
قريباً  منازلهم  إلى  المدنيين  من  اآلالف 
بعيد  أمراً  مازال  السالم  تحقيق  أن  رغم 

المنال.
بيتر  األحمر  الصليب  رئيس  وقال 
الخامسة  زيارته  بعد  كلمة  في  ماورر 
إلعادة  عملها  تكثف  اللجنة  إن  لسورية 

والصحة  الماء  في  التحتية  البنية 
استعادتها  التي  المناطق  إلى  والكهرباء 

المدنيون. إليها  الحكومة والتي يعود 
من  صغيرة  لمجموعة  ماورر  وقال 
»يتحدث  بجنيف  مكتبه  في  الصحافيين 
كبير  مارشال  مشروع  عن  اآلن  البعض 
لن  هذا  أن  أيضاً  نعرف  لكننا  لسورية 
سياسي  توافق  هناك  يكن  لم  إذا  يحدث 

ويتحقق الحد األدنى من االستقرار«.
من  تتوقع  أن  يمكن  »ال  قوله  وتابع 
تعيد  أن  والتنموية  اإلنسانية  الوكاالت 
ال  كافية.  أموال  توجد  ال  سورية.  بناء 
ما  يوجد  وال  الطاقة  من  يكفى  ما  يوجد 

المهارات«. يكفي من 
الشهر  وتركيا  وإيران  واتفقت روسيا 
»مناطق  ومراقبة  ترتيب  على  الماضي 
القتال.  عدم تصعيد« في سورية لتهدئة 
إن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  وقال 
فرصة  تمثل  المناطق  تلك 
المعارضة  لمسلحي 
دمشق  مع  للتصالح 
المتشددين  ــرد  وطـ

اإلسالميين.
أن  ــاورر  ــ م ــر  وذكـ
ثمانية  إلــى  يصل  ما 
ماليين شخص اليزالون 
سورية  في  مشردين 
بحد  ألف   500 عاد  كما 

وذكر  أخرى.  ومناطق  حلب  إلى  أقصى 
آخرين  ألف  و800  ألف   700 بين  ما  أن 
ربما يفكرون في العودة إلى منازلهم في 
محلية  اتفاقات  بموجب  أو  المناطق  تلك 
لوقف إطالق النار تتضمن إجالء مقاتلي 

المعارضة إلى محافظة إدلب.
والهالل  األحمر  الصليب  أن  وأضاف 
البنية  إصالح  يمكنهما  السوري  األحمر 
التحتية المتضررة بشدة بحيث يتسنى 

واستئناف  لمجتمعاتهم  العودة  للناس 
طبيعي. بشكل  حياتهم 

وذكر أنه رغم إجراء محادثات مبشرة 
مسئولين  مع  أكبر  بشكل  وبناءة 
من  مزيد  فتح  بشأن  كبار  سوريين 
األحمر  الصليب  زيارات  أمام  السجون 
فإنه ال يستطيع إعالن أي انفراجة بشأن 
الوصول إلى معتقلين أو طرح احتماالت 

تبادل األسرى في أي وقت قريب.

لبنان يضغط ضد فرض عقوبات 
فيما تستهدف واشنطن حزب اهلل

§بيروت - رويترز
] دقت تحركات في واشنطن لتوسيع 
نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب 
اهلل اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت إذ 
تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك 
الذي يدعم استقرار لبنان ألضرار جسيمة.
قانون  على  تعديالت  مسودة  وتهدد 
بفرض  كقانون،  بعد  تقترح  لم  قائم، 
عقوبات على أي شخص يمول حزب اهلل 
ودفع  كبير.  بشكل  إيران  من  المدعوم 
للقيام  لبنانيين  وساسة  مصرفيين  ذلك 
أيار  مايو/  في  واشنطن  إلى  برحالت 

للضغط من أجل منع العقوبات.
وعاد المسئولون وقالوا إن المسئولين 
مسودة  من  مخاوفهم  أدركوا  األميركيين 
القانون  نطاق  التي ستوسع  المقترحات 
حلفاء  على  تدقيق  أو  عقوبات  بفرض 
المسئولون  السياسيين. وعبر  حزب اهلل 
اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع 
مخففة  نسخة  سيكون  القانون  لنطاق 
الرئيس  حرص  مع  لكن  االقتراحات.  من 
األميركي دونالد ترامب على الحد من نفوذ 
فإن  األوسط  الشرق  في  وحلفائها  إيران 
المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق بلبنان 

حيث يتمتع حزب اهلل بنفوذ قوي.
ومالية  سياسية  شخصيات  وتخشى 

أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع 
البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان 
االستقرار  للخطر  ويعرض  المستقر  غير 
المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب 
وإيران  اهلل  حزب  يدعم  حيث  سورية  في 

الرئيس بشار األسد.
بنوك  أن  هي  للقلق  األساسي  والسبب 
نهاية  في  تقرر  ربما  األميركية  المراسلة 
األمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية 
األميركية  المراسلة  بنوك  كبيرة. وتواجه 
غرامات كبيرة إذا اكُتشف أنها تتعامل مع 
أشخاص أو شركات فرض عليهم عقوبات 

بموجب تشريع مكافحة تمويل اإلرهاب.
يعتمد  التي  التحويالت  هذا  وسيهدد 
عملة  الدوالر  حيث  لبنان  اقتصاد  عليها 
الصحافة  نشرت  أن  وبعد  أساسية. 
اللبناني  الرئيس  قال  المسودة  اللبنانية 
ميشال عون وهو مسيحي ماروني وحليف 
هي  كما  المسودة  إن  اهلل  لحزب  سياسي 
وشعبه.  للبنان  كبير  ضرراً  تسبب  قد 
نطاق  المقترحات  مسودة  وستوسع 
التشريع ليضم أشخاصاً وجهات مرتبطين 
بحزب اهلل واإلبالغ عن الموارد المالية لكبار 
الصيغة  وزادت  أمل.  حركة  في  األعضاء 
ربما  عون  أموال  بأن  لبنان  في  التكهنات 

تكون هدفاً للتدقيق.

رئيس الصليب األحمر بيتر ماورر خالل مؤتمر صحافي بشأن سورية في جنيف أمس


