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حـددت حكـومة اقـلـيم كردسـتان
قبل موعدا الثالث من ايلول ا
ـــان الجــــراء انـــتــــخـــابــــات بـــر
كردسـتان  فيـما تـعرض رئيس
قــــائــــمــــة اجلـــيـل اجلـــديــــد في
مـحافـظـة اربـيل الى اعـتداء دام
اثــر مــهــاجـــمــته من اشــخــاص
مـــجــــهـــولـــ  في وقـت الــــقت
الـقــوات االمـنــيـة الــقــبض عـلى
ـرشح عن نــيـنـوى الـذي قــاتل ا
اغـــتـــيـل داخل مـــنــــزله. واعـــلن
رئيس حـكومة االقـليم نيـجرفان
الـبارزانـي في تصـريح امس ان
ــان كـردســتـان (انـتــخـابــات بـر
ستـجرى في الـثالث من ايـلول
قبل). وكان البارزاني قد وجه ا
ـاضي رسـالة الى خالل الـعـام ا
ـان كـردستـان دعـا فـيـها الى بـر
حتـــــــديـــــــد مـــــــوعـــــــد إلجـــــــراء
اإلنتخابـات خالل الثالثة أشهر
قـبلـة. من جهـة اخرى تـعرض ا
رئيس قـائمة اجلـيل اجلديد في
مـحـافظـة اربـيل رابـون مـعروف
إلى إصــــــابـــــات فـي رأسه إثـــــر
. االعــتـداء عــلـيه مـن مـجــهـولـ
وقـــال بــيــان امس ان (مــعــروف
ــســتـــشــفى لـــتــلــقي نــقـل إلى ا
العالج بعد تـعرضه للضرب من
). في قــبل اشـخـاص مــجـهـولـ
ـرشح غــضـون ذلك انــســحب  ا
عن قـائـمـة الـنصـر في مـحـافـظة
دهـوك شـيـركـو عـابـد من قـائـمـة
الـنـصر واالنـضـمـام الى احلزب
قراطي الـكردستاني. وقال الد
عــابــد في تــصـريح امـس (أعـلن
عن إستـقالتي من قـائمة الـنصر
بعـدما أدركت أنه من الـصعـوبة
حتـــــــقــــــيـق حـــــــقــــــوق شـــــــعب
كـــردســـتـــان). الـى ذلك اعـــلـــنت
وزارة الداخلية عن القبض على
ـرشح عن نـينـوى فاروق قاتل ا
زرزور اجلـــبــوري الــذي اغــتــيل
في مــنـزله من قـبـل مـجـهـولـ .
وقـــال الــنـــاطـق بــأسـم الــوزارة
الــعـمــيــد ســعــد مــعن في بــيـان
امس ان (قـــوات الــــشـــرطـــة في
نـيـنـوى وبـعـد أن شـكـلت فـريـقاً
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احـرز فـريق الـنـفط لـقـب دوري كرة
الـــســلـــة بــعـــد فــوزه مـــســاء امس
الـــثـالثـــاء عـــلى فــــريق الـــشـــرطـــة
بــنـتـيـجـة  73-77 نــقـطـة وذلك في
الـــلـــقـــاء الـــذي جـــرى عــلـى قـــاعــة
غـلقة لـاللعاب الـرياضية الـشعب ا
واداره طــاقم حتــكــيم دولي مــؤلف
مـن عــلي ســـمـــوم ومــروان مـــاجــد

وجواد حسن.
ـــبــاراة الــرابــعــة ضــمن وجــاءت ا
جــوالت احلـــسم لــنــهــائي الــدوري
  play off عــامـرة بــاالداء الـقـوي
وتــقـارب الـنـقــاط اذ انـتـهى الـربع
االول بـتقدم النفط بـنتيجة 16-13
نــقـطــة فـيــمــا تـمــكن الـشــرطـة في
الـربع الـثـاني من الـتـقـدم بـنـتـيـجة
44-46 نــقـطــة ثم عـاد الــنـفط الى
ـقـدمـة في الـربع وضـع اسـمه في ا

الثالث بنتيجة 44-46 نقطة.
وفـي الــربع االخــيــر واصل الــنــفط
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أعـلن مـكتب حتـقيق هـيئـة النـزاهة
فـي كربالء عن  ضبط أدويـة مهربة
ومـــــــغـــــــشـــــــوشــــــة فـي عـــــــدد من
ذاخر في احملافظة الصيدليات وا
وقـال أنه تمكن بالـتعاون مع جهاز
اخملـابرات الوطنـي ودائرة الصحة
مـن ضــــبـط تــــلـك االدويــــة . وقــــال

ــــكـــــتب في بـــــيــــان امس أنه ( ا
ضبط  564عـلبة دواء تـشتمل على
 23 مــــادة دوائـــيـــة حــــيث جـــرى
الــتـحـري عن مــصـادر تـلك األدويـة
وتـــتــبــعــهـــا عــبــر قـــوائم الــشــراء
واالنـتـقـال للـمـذاخـر اجملهـزة لـها)
واوضح الــبـيـان ان (الــتـحـقــيـقـات

واد التي  األولية أكدت أن تلك ا
تـداولـهـا في عـدد مـن الـصـيـدلـيات
ــــذاخـــــر احملــــلــــيـــــة مــــهــــربــــة وا
ومـغــشـوشـة). فـيـمـا اعـلـنت قـيـادة
عـملـيات بغـداد عن احباط مـحاولة
الخـتـطـاف طـفـلـة  مـؤكـدة اعـتـقـال
.وقــــالت اثــــنــــ مـن اخلــــاطــــفــــ
الـعـمـلـيـات في بـيـان امس إن (قوة
مـن اسـتــخــبــارات الــلــواء الــثــاني
الـــفــرقـــة االولى شــرطـــة احتــاديــة

تـمـكنت مـن احبـاط محـاولـة خطف
طـفـلة بـعـمر  7سـنـوات في مـنطـقة
الـبلـديات وان القـوة اعتقـلت اثن
مـن اخلــاطـــفـــ وســيـــتم اتـــخــاذ
االجـــــــراءات الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة
بـــحـــقـــهـم).وأعـــلن  مـــركـــز اإلعالم
األمـني عن ضبط مخبأ للمتفجرات
يـــضم  35عـــبــــوة نـــاســـفـــة غـــرب
ـوصل.وقـال الـنـاطق بـاسم مـركز ا
اإلعـالم األمــني الـــعـــمــيـــد يـــحــيى
رســول في بــيـان امس  إن (مــفـارز
مـديـريـة االستـخـبـارات العـسـكـرية

فـي الـفــرقـة 15وبــعــمـلــيــة نـوعــيـة
نــفـــذت اســتــنــادا الى مــعــلــومــات
اســتـخـبــاريـة دقــيـقـة عــثـرت عـلى
مـخبأ للمـتفجرات في قضـاء تلعفر

واضـــــاف أنه  ـــــوصـل) غـــــرب ا
(ضـبط  35 عـبـوة نـاسـفـة مـحـلـيـة
الـــصـــنع و 7 مـــســاطـــر تـــفــجـــيــر
وسـبحـتي تفجـير) مـشيرا الى أنه
(تـمت مـعـاجلـتـها مـوقـعـيـا من قبل
كـتيـبة هنـدسة الفـرقة دون حادث)
واوضـح رسول ان (مـفـارز مـديـرية
االسـتخـبارات الـعسـكريـة ضبطت

بـــرامــيل وجـــلــيــكـــانــات لـــنــتــرات
االمـــونـــيـــا وسي فـــور فـي قـــضــاء
بـــيــجـي الــتـــابع حملــافـــظــة صالح
الــدين وانه اسـتـمـرار لـعــمـلـيـاتـهـا
االسـتباقية النوعـية مفارز مديرية
االسـتخبـارات العسكـرية في قيادة
عـلومات عـملـيات صالح الـدين و
اســتــخـبــاريــة دقــيـقــة تــتـمــكن من
الــــوصــــول الى كــــدس لــــلــــعــــتـــاد
والـعبوات من مـخلفات الـعصابات
ــنـدحــرة في مــنـطــقـة االرهــابــيـة ا

بـيجي بـاحملافظة ) وتابع انه ( 
ضــــبط  11 بــــرمــــيال من نــــتـــرات
االمـونـيا و 13 جـلـكـانـات من مادة
سـي فــور و 21 قـــنــبــرة هــاون و7
صواريخ قاذفة و 6 اكـياس أمونيا
و 6عـبـوات مـسـطرة و 3 صـواريخ
ارض جـو بـاالضـافـة الى كـمـية من
الــعــتــاد اخملــتــلـف األنـواع) واكــد
انه(  تـدمـير الـكـدس موقـعـيا من
قـــبل الــهــنـــدســة الــعــســـكــريــة في
عـــمــــلـــيـــات صالح الــــدين).وعـــلى
صعيد اخر اعلنت وزارة العدل عن
ـــصــلـــحــة رفـــضــهـــا اي اضــرار 
ـوظف البسيط مـشيرة الى احالة ا
مـدير عام دائرة االصالح لـلتحقيق
.وقــــــالت الــــــوزارة في بــــــيـــــان ان

(الـوزير حيدر الـزاملي صادق على
شـكـلـة للـنـظر تـوصـيـات اللـجـنـة ا
بتظلمات احلراس االصالحي في
الك الـدائرة ووجه بـجرد درجات ا
وحــــسب قـــانـــون مــــوازنـــة لـــعـــام
ـــكن تـــوفــيـــره من احلـــالي ومـــا 
درجــــــات وظـــــــيــــــفــــــيــــــة العــــــادة

) واضـــــاف انه ( ــــفـــصــــولـــ ا
احـالـة مـديرعـام الـدائـرة للـتـحـقيق
بـــســبـب عــدم مـــتــابـــعــة مـــصــالح
ـوظف وعدم حل مشاكلهم).فيما ا
ــنــافـذ احلــدوديـة أعــلــنت هـيــئـة ا
ضـبط ثالث شـاحـنـات مـخـالـفة في
مـنـفـذ الشـيب .وقـال بـيان امس ان
(مـــنــــفـــذ الـــشـــيب احلـــدودي بـــ
الـعراق وأيـران ضبط  3شـاحـنات
ــاده مع ســـائـــقــيـــهــا مـــحـــمــلـــة 
الـسـيرامـيك خارج احلـرم الكـمركي
في الـبـوابـة اخلارجـيـة لـلمـنـفذ من
قــبل شــعــبــة الـبــحث والــتــحـري)
واضـــــاف ( حــــيث كـــــان الــــفــــارق
واسـتيـفاء الرسم الـكمـركي يقدر بـ
 1850مــــــتــــــر مــــــربع  احــــــاله
ضبوطة وعرضها على الـعجالت ا
ال العام الـقضاء لوجود هدر في ا
مـن قـبل جلـنــة كـشف مـركــز كـمـرك

الشيب).
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الدم يسيل من
جرح في رأس
رئيس قائمة
اجليل اجلديد
اثر اعتداء
عليه في اربيل
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عــلى تـقــدمه حـتى صــافـرة نــهـايـة
ـباراة ليتـوج باللقب وسط افراح ا
العـــبـــيه واجلـــهـــاز الــفـــني وادارة

b”∫ جنود يحيطون بكدس عتاد  العثور عليه في صالح الدين
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دعــا اخلــبــيــر االقــتــصــادي بــاسم
انــطـوان الى وضع خـطط سـلـيـمـة
لــــلـــنــــهـــوض بــــالـــواقـع الـــزراعي
والـــثــروة احلــيــوانــيــة عن طــريق
تــوفـيــر رؤوس االمـوال والــقـضـاء
على الفساد  مشيرا الى ان تنمية
االيــرادات غــيـر الــنـفــطــيـة تــسـهم
بــتــوفــيـر فــرص عــمل لــلـعــاطــلـ
وتـقـلل من البـطالـة . وقال انـطوان
لـ (الـــــــزمـــــــان) امس ان (الـــــــوطن
الـعـربـي غنـي بـاالراضي اخلـصـبة
والســيــمــا ان الــســودان والــعـراق
ــــــــــوذجـــــــــان حـــــــــيـــــــــويـــــــــان ا
وبـاسـتطـاعتـهـما تـلبـيـة متـطلـبات
الـــدول الــعـــربــيـــة من احملـــاصــيل
الـــــزراعـــــيــــة) مـــــؤكـــــدا ان (هــــذا
ــــوضـــوع بــــحـــاجـــة الـى خـــطط ا
ســلـيـمـة مـع تـوفـيـر رؤوس امـوال
قـــادرة عــلـى الــنـــهــوض بـــالــواقع
الـــزراعي والــثــروة احلــيــوانــيــة)
الفـتا الى ان (تنمـية االيرادات غير
الـنفطيـة تسهم بتـوفير فرص عمل
لــلـعــاطـلــ عن الــعـمل وتــقـلل من
نــسب الــفـقـر والســيـمــا ان الـوطن

الـــعـــربـي يــســـجـل اعـــلى نـــســـبــة
ــعـدالت الــبـطـالــة مـقــارنـة بـدول
ــــثـــلـــو دول الــــعـــالـم). ونـــاقش 
الــشــرق األدنى وشــمــال افـريــقــيـا
وبـــيـــنـــهم دول عـــربـــيــة فـي رومــا
ـــشــاكل  الــتـي تــواجه الــثــروات ا
ــهـددة الــزراعــيــة واحلــيــوانــيــة ا
بــــــــأنـــــــواع االمـــــــراض ونــــــــقص
االجــراءات الــسـلــيــمـة والــتــعـاون
االقــــلـــيـــمـي في بـــلــــدانه. وكـــشف
ــؤتــمــر الـذي ــشــاركــون خـالل ا ا

حـــضــرته (الـــزمــان) بــطــبـــعــتــهــا
الــدولــيــة في رومــا عن ( خــســائـر
فـــادحــة تــكــبــدتـــهــا دول اخلــلــيج
ـنتجة للتمـور بسبب آفة النخيل ا
ـعــظم احلــمــراء وكــذلك خــســائــر 
الدول بسبب ذبابات الفاكهة حيث
بـلغـت قيـمة اخلـسائر 320 مـليون
يــــــــورو في الــــــــشـــــــرق االدنىخل
واضــــاف أنّ (عــــدداً من االمـــراض
الزراعية اخلطيرة العابرة للحدود
والـقـارات انـتـقـلت مـن امريـكـا الى
أوروبـــا وأصــابـت مــا يــزيـــد عــلى
 230 هـكتارا اما خسائر الواليات
ــتـحـدة فـي احلـمـضـيــات فـكـانت ا
فـادحـة لـلمـوسم الـزراعي االخـير)
ـشـاركـون مـنـظـمـة الـفاو وطـالـب ا
بـ(تـــعــزيـــز عــمـــلــهــا فـي الــزراعــة
االيـكـولوجـية في سـياق عـقد اال

ـتـحـدة لـلـزراعـة األسـرية -2019 ا
 2028وكـــذلك دعــوة احلـــكــومــات
الـى حتـديـد احلــوافـز لــلـمـنــتـجـ
الـزراعي وانشاء مـنصات وطنية
واقــلــيـمــيـة لــتــبـادل اخلــبـرات في
الــزراعـة االيــكـولــوجـيــة). بـدوره 
ـسـاعــد لـلـفـاو ـديـر الــعـام ا قــال ا
ــمـثل االقـلـيــمي لـلـشـرق االدنى وا
وشـمـال افـريـقـيـا  عـبـدالـسالم ولد

أرواح خمسة أطفال آخرين).
وأضـافت: (وافـقـنا وطـلـبـنا الـتـأكد
من اإلبـقاء عـلى تـرينتـون علـى قيد
احلــيـاة حـتى تـنـظف أعـضـاؤه من

أجل التبرع بها).
وتـابـعت (في اليـوم التـالي كان من
ـــقـــرر أن يـــجـــري األطـــبـــاء آخــر ا
خ لـكن أعضائه وجات ا اخـتبـار 
احلـيويـة استأنـفت عملـها ما أدى

إلى إلغاء االختبار).
وقــال تـريــنـتــون الـذي ال يـزال في
مـــرحـــلـــة من الـــتـــعــافـي الــبـــطيء
(ارتــــطـــمت بــــحـــاجـــز خــــرســـاني
وســقـطت الــعـربــة عـلى رأسي وال

أتذكر ما حدث بعد ذلك).
وال يــزال الـــصــبي يــعــاني من آالم
وانـقباضات في األعصاب ويحتاج

إلى جراحة أخرى.
ــــشي وقــــالت األم إن ابــــنــــهـــا (
ويـــتـــحـــدث كـــمـــا يـــحل مـــســـائل
ريـاضـية أيـضا) واصـفـة ما حـققه

من تعافي بأنه معجزة.
وأخـبـر تـرينـتـون قنـاة تـلـفزيـونـية
أمـريكـية بأنه شـعر كـأنه في اجلنة

عندما كان فاقدا الوعي.

فاجئ). الكُلى وتوقف القلب ا
وبـحـسب األم فـقـد اعـتـبـر الـصبي
ــدة  15قـــيــقــة ـــوتى  فـي عــداد ا
وبـعـدهـا قـال األطـبـاء إنه لن يـكون

طبيعيا مرة أخرى.
وقـالت األم لشـبكة تـلفـزيونيـة إنها
(وافـقت عـلى تـوقيع أوراق الـتـبرع
بـأعـضـاء ابـنـها عـنـدمـا عـلـمت بأن
ـمـكـن أن تـنـقذ هـذه األعـضـاء من ا
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اســتــعــاد صــبي في واليــة أالبــامـا
األمـريـكـيـة وعـيه قـبل يـوم مـن نزع
األطـباء أجهزة اإلعاشـة منه بعدما
وقـع والداه أوراقـا لـلـمـوافـقـة عـلى
الـــــــــتــــــــبـــــــــرع بــــــــأعـــــــــضـــــــــائه.
وأصـيب تـريـنـتـون مـاكـيـنلي (13
ســنـة) بــكـســور في دمــاغه عـنــدمـا
انـقلبت عربة صغيرة كان يستقلها

اضي. في اذار ا
وأخــــبـــر األطــــبـــاء والـــديـه أنه لن
يــتــعــافى وأنه قــد يــنـقــذ خــمــسـة
أطفال يحتاجون إلى نقل أعضاء.
وقــبل يــوم واحــد من نــزع أجــهـزة
اإلعـاشـة أظـهـر تـريـنـتـون إشارات

إلى أنه يسترد وعيه.
ولم تـكن الصـدمة الدماغـية الشيء
الـــوحــيــد الـــنــاجت عن احلــادث إذ
أصـيب الـصـبي أيـضـا بـتـهـشم في

اجلمجمة.
وقـــالت جـــنـــيـــفـــر رايـــنـــدل والــدة
تــريـنـتـون إن (ابـنــهـا مـر بـجـراحـة
خ عــــقـب احلـــادث مــــعــــقــــدة في ا
عـالوة عـــلى قــــصـــور فـي وظـــائف
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اختيار جنم النفط قتيبة عبد الله افضل العب بالدوري. عدسة قحطان سليم

ترينتون ماكينلي
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باسم انطوان 

بـرئــاسـة الــعــمـيــد الـركن حــمـد
نــــامـس اجلــــبـــــوري وعــــدد من
ـــعــرفــة مـالبــســات احملــقـــقــ 
رشح لإلنـتخـابات حادث قـتل ا
اجملــــنـى عـــلــــيه  اتــــضـح بـــأن
احلـــادث هــو جـــنـــائي بـــســبب
مــــشـــاكل وإخــــتالف عــــائـــلي)
واضـــاف ان (قـــوات الـــشـــرطـــة
أوقفت القاتل و تدوين أقواله
إبــتــدائـيــاً وأعــتــرف بــإرتـكــابه
ـة الـقتل) مـشيـرا الى انه جـر
(سـيـتم إكـمـال بـقـيـة اإلجـراءات
الـــقــــانـــونــــيــــة بـــحـق اجلـــاني
وإحالـته الى احملكـمة اخملـتصة
لـيـنـال جـزائه الـعـادل). بـدوره 

اكـد مـجـلس الـقـضـاء األعـلى ان
ة مقـتل زرزور هي جنائية جر
ال تـتـصـل بـاجلـرائم اإلرهـابـيـة.
ـتـحـدث الــرسـمي بـأسم وقــال ا
اجمللس عبد الستار بيرقدار في
بـيـان  ان (الـتـحـقـيـقـات األولـيـة
ــة الــتي اودت بــحــيـاة لــلـجــر
ــرشح عن حتــالف الــوطــنــيــة ا
فـاروق مـحـمـد زرزور اجلـبـوري
ـدني والـعــضــو في الــتــجـمـع ا

كــــشـــفت عـــدم
صــــلـــــتــــهــــا
بـــــاجلـــــرائم
اإلرهـابــيـة)
الفـتا الى ان

(جنـل الـضـحـيـة اعــتـرف بـقـتـله
أبـاه ألســبـاب تـتـعـلق بـخالفـات
عــــائــــلـــيــــة). واثــــارت حـــوادث
ــدة االعــتــداء واالغــتـــيــال في ا
الــــتي تــــســـبـق مـــوعــــد اجـــراء
االنــتـــخــابــات حـــالــة ذعــر بــ
ــرشـحـ بــعـد تـعــرض حـيـاة ا
الـبــعض مـنــهم الى الــتـصــفـيـة
اجلسدية بـشكل مفاجئ من قبل
جهات مجهولة نتيجة حسابات
ســيـاسـيـة او خالفــات عـائـلـيـة.
ودان زعــيم ائــتالف الــوطــنــيــة
ايــــاد عالوي في تــــصـــريح اول
ـــــرشح عن امـس (اغــــتـــــيـــــال ا
وقـال االئــتالف في احملـافــظـة) 
إن (عصابات االرهاب والتطرف
تـواصل تــصــعـيــدهــا لـتــضـيف
ـة شـنـيــعـة أخـرى لـسـجل جــر
ـلطخ بدمـاء األبرياء جرائـمها ا
من أبــنــاء شــعـــبــنــا األبي). في
سـاعة مـتـأخرة من مـسـاء االحد

ــــاضـي بــــاقــــتــــحــــام مــــنــــزل ا
اجلـــبــوري في قـــريـــة الــلـــزاكــة
التـابعـة لنـاحية الـقيـارة جنوب
ـــــوصـل وقـــــامـــــوا بـــــقـــــتـــــله ا
بــالـــســكــاكــ قـــبل ان يــلــوذوا
بالـفرار الى جـهة مـجهـولة.وفي
مـــحــــافـــظــــة ديـــالى قــــرر احـــد
مرشـحي االئتالف في احملـافظة
االنـــــســــحـــــاب من الـــــســـــبــــاق
االنـتـخـابي بـسـبب مـا اسـمـاهـا
الــفـوضى وعـدم الـتــنـسـيق بـ
ـرشح اعــضـاء الـقـائــمـة.وقـال ا
جــلــيل ابــراهــيم الــزهــيــري في
ـس حــــــالــــــة من بــــــيــــــان انه (
الـــفـــوضـى وعـــدم الـــتـــنـــســـيق
ـتــابـعـة بــ اعـضـاء وضــعف ا
القـائمـة ما جعـله يشـعر بـالقلق
عـلى مصـير اصـوات الـعراقـي
في احملـافــظـة). و كـشف مـرشح
لـالنــتـــخــابـــات الــنـــيــابـــيــة في
احملافظة ذاتـها عن تعرض احد

اعـضاء حـمـلته االنـتـخابـية الى
ـــبـــرح االعــــتـــداء بـــالــــضـــرب ا
والـتهـديد بـالتـصفـية اجلـسدية
رشح .وقـال ا من قبـل شخـص
ضــمن حتـالف الــقـرار الــعـراقي
احـمـد الـشـيخ مـظـهـر اجلـبوري
في تــــــصـــــريـح امس ان (احـــــد
اعضاء حملتي االنتخابية وهو
شـاب في مـقـتـبل عـمـره تـعـرض
ــبــرح الى اعــتــداء بــالــضــرب ا
والـتهـديد بـالتـصفـية اجلـسدية
مـن قـبـل شــخـصــ فـي اطـراف
نـاحـيـة قـره تـبـة  يـنـتـمـيـان الى
جــهـة سـيـاسـيــة مـنـافـسـة). الى
ذلك تــــوفـــيت عـــضــــو مـــجـــلس
ـــرشـــحــة مـــحـــافـــظـــة بـــابل وا
لـالنــتـــخــابـــات الــنـــيــابـــيــة عن
ائـتـالف دولـة الــقــانــون فــوزيـة
اجلشعـمي أثر حادث سـير على
طـــــــريـق احملـــــــاويل شـــــــمـــــــال

احملافظة. 
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 أشـــــاد عــــلـي أكــــبـــــر واليــــتي
ــــرشـــد االعــــلى مــــســــتـــشــــار ا
لــلــجــمـهــوريــة االسالمــيــة عـلي
ـا اسـمـاه (انـتـصـار خـامــنـئي 
حـــــزب الـــــلـه وحـــــلـــــفـــــائه) في
االنـتخـابـات النـيابـية الـلبـنانـية
زاعم الـتي حقـقت نتـائج خالفا 
الـــــصـــــهــــايـــــنـــــة ومـــــؤامــــرات
الــســـعــوديــة بــحــسب مــا أورد
مـوقع التـلفـزيون الـرسمي امس

الثالثاء.
وصـــــــــرح واليـــــــــتـي إن (هــــــــذا
االنــتــصــار وتــصــويت الــشــعب
ـقــاومـة... الــلــبـنــاني لالئــحــة ا
نـــاجت عن تــأثــيـــر الــســيــاســات
الـلـبـنـانـيـة الـراهـنـة في احلـفاظ
عـلى استقالل ودعم سوريا امام

وقع. ) بحسب ا االرهابي
وقــال واليــتي إن (االنــتــخــابـات
الـلـبـنـانـيـة حـقـقت نـتائـج خالفا
ــزاعم الــصـهــايــنـة ومــؤامـرات
الـسـعـودية) مـضـيفـا ان (الـفوز
في االنــتـخــابـاجتــاء اسـتــكـمـاال
لـالنـــتـــصــــارات الـــعـــســــكـــريـــة

الــلـبـنـانــيـة بـقـيــادة حـزب الـله في
مواجهة الكيان الصهيوني).

وأظـــهـــرت نـــتـــائج االنـــتـــخـــابــات
الــنــيـابــيــة االولى في لــبـنــان مــنـذ
العام  2009التي جرت االحد فوز
حـــزب الــله وحــركـــة أمل بــزعــامــة
رئـيـس مـجـلس الـنـواب نـبـيه بـري
بــغـالـبـيــة واضـحـة بـيــنـمـا خـسـر
رئــيس احلــكـومــة سـعــد احلـريـري

ثلث مقاعده.
وتـــابع واليـــتي ان (الـــســعـــوديــ
جــربـوا حـظـهم في خـلق الـفـوضى
والـــصــراع داخل لــبـــنــان اال انــهم
ــؤامـرة في لــبــنـان لن ادركــوا ان ا

تسفر الى نتيجة).
وأتت االنـتخـابات بـوجوه نـسائـية
ـان وإن كـان عدد جـديـدة إلـى الـبـر
الـفـائـزات بـلغ سـتـة فـقط فـي زيادة
مقعدين عن مجلس العام 2009 .
ولـلمـرة األولى في لبـنان تـنافست
 86 امـرأة من اصل  597 مـرشـحاً
لالنـتـخـابات وحـزب الـله اللـبـناني
هو الفريق السياسي الوحيد الذي

لم يرشح نساء.
ئة من وشـكلت النساء  50,8 في ا
ـسجـل وفق إجـمالي الـناخـب ا

تحدة. األ ا
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إعـالمـيـة مـخـضـرمـة في الـ 42 من
اضية الـعمر عملت خالل الـفترة ا
كمقدمة لبرنامج حوار سياسي في
ـسـتـقـبل الـتـابـع لـتـيار تـلـفـزيـون ا

ستقبل بزعامة احلريري. ا
اســتـقــالت من وظــيــفـتــهـا مــؤخـراً
لــتــعــلن تــرشــحــهــا لـالنــتــخــابـات
الــنـــيــابــيــة ضــمـن حتــالف "كــلــنــا
وطــني" الـذي يـجـمع  66 مــرشـحـاً

دني. عن اجملتمع ا
تـقدم يـعقـوبيان نـفسـها كمـستـقلة
وقـالت لـوكـالـة فـرانس بـرس خالل
حــمــلــتـهــا االنــتــخـابــيــة "هــذا هـو
الـــتـــغــيـــيــر احلـــقـــيــقـي هــذه هي

عارضة احلقيقية". ا
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ـــان تـــدخـل روال طـــبش الى الـــبـــر
أيــضـــاً لــلــمــرة األولى وهي الــتي
تــرشــحت في بــيـروت عــلى الئــحـة
احلـــــريــــري وتـــــعـــــهــــدت طـــــبش
ــــرأة في ـــــنــــاصــــرة حــــقـــــوق ا
ان من ضـمـنهـا حق حـصول الـبـر
الطفل على جنسية امه اللبنانية.
وطــبش ويــعــقــوبـيــان الــفــائــزتـان
الـوحيدتـان عن بيروت بـ النساء

الست.

الــفـرنـسـي جـاك شـيــراك في الـعـام
 2003 وسام الشرف.

وتُــعــد احلــريــري من بــ الــدائـرة
ــــقــــربـــــة من ابن الـــــصــــغــــيـــــرة ا
شـــــــــــقــيــقـــهــا ســعـــد احلــريــري
ويـــتـــرأس ابــــنـــهـــا أحـــمـــد تـــيـــار
ـسـتقـبل بزعـامـة احلريـري فيـما ا
يـشـغل ابـنـها الـثـاني نـادر مـنصب

مدير مكتبه.
مــنـذ اغــتـيـال شــقـيــقـهــا في الـعـام
 2005ارتــدت احلــريـري احلــجـاب
ولـم تــعـــد تـــرتـــدي ســـوى ثـــيـــابــاً

سوداء.
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حـافـظت جـعـجع عـلى مـقـعـدها في
ـرة األولى ـان الـذي دخـلـته ا الــبـر
فـي العام 2005 وهـي متـزوجة من
رئــيس حــزب الـقــوات الـلــبــنـانــيـة
ســمــيــر جــعـجـع الـذي أمــضى 11
عــــامـــاً في الــــســـجن خـالل فـــتـــرة
الـوصاية الـسورية في لبـنان وبعد
انــتـــهــاء احلــرب األهــلــيــة -1975
 1990 حـــــتى اطالق ســـــراحه في
الـعـام 2005 . ويـنـظـر الى جـعـجع
( 51 عـامـاً) على أنـهـا متـشددة في
مــواقـفـهـا كـمــا يـتـهـمــهـا الـبـعض

بالعداء لالسالم.
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تـشـغل عـز الدين مـنـصب وزيرة
دولـة لـشـؤون الـتـنـمـيـة االدارية
في احلـكـومـة احلـاليـة ولـكـنـها
ــرة األولى الــتي تــدخل فـيــهـا ا
ــان كـــمــا ســـتــكــون الـى الــبـــر
ــتــحــدرة من الــنــائــبــة األولى ا
مــــنـــطــــقـــة صــــور في جــــنـــوب

البــــالد.
تــنــتــمي عــز الـدين ( 57عــامـاً)
اخملــتــصـة في الــطب اخملــبـري
الـى حـركـة أمـل بـزعـامــة رئـيس
مـجلس النـواب نبيه بري وهي
ـرأة األولى التي يرشحها هذا ا
احلــــزب عــــنه لـالنــــتــــخــــابـــات

التشريعية.
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تـدخل جمـالي استاذة في كـلية
إدارة األعــــمـــال في اجلــــامـــعـــة
ان األمـيـركـيـة في بيـروت الـبـر
لـلمرة األولى كمـرشحة عن تيار
ـســتـقـبل في مـديـنـة طـرابـلس ا

في شمال لبنان.
وقـالت جمالي في شـريط فيديو
خالل حـملتها االنتخابية "لدينا
فـرصة تاريخيـة النتخاب وجوه

جديدة الى طرابلس".
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أحـــمـــد ان (عــدد الـــذين يــعـــانــون
ـنطقة وصل الى نـقص التغـذية با
  240مــلـيـون شــخص بـزيـادة 11
مليونا عن عام 2014)   مبينا ان
ئة من اجمالي النازح (ست با
فـي الــعــالـم قــادمــون مـن خــمــســة
بــلـدان فـي الـشـرق االدنـى وشـمـال
افـريقيـا  و هم أكثـر الفئـات ضعفاً
ويـواجـهون انـعدام االمن الـغذائي
ـــثل لــــهم). من جــــانـــبه   قــــال 
ـؤتـمـر ان (احلـرب ســوريـا خالل ا
عاناة والسيما ان سوريا فـاقمت ا
كـافحة تـصرف مـالي الـدوالرات 
احلــمى الــقالعــيـة بــرغم وضـعــهـا
ــثل االردن إنّ اخلــاص).  واكــد  
(اهـــــمـــــال مــــعـــــاجلـــــة االمــــراض
ــنـتـقـلــة عـبـر الـدول احلــيـوانـيـة ا
يـجب ان تـعـالج  بـغض الـنـظر عن
ثل الـعـوامل الـسيـاسيـة). ودعـا 
ســلـطــنـة عُــمـان الىخل اســتـخـدام
ـواجهة تقلص الـتقنيـات احلديثة 
ـساحات الزراعية التي هي نتاج ا
عــامـل االرث في بــعض الــبــلـدان).
ــــثل الــــكــــويت يــــوسف وشــــدد 
جــــحـــيل  عـــلـى (ضـــرورة تـــقـــد
احلــلـول لـلـمـشـاكل الـزراعـيـة عـبـر

التنسيق الدولي).  

بهية احلريري
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شــقـيـقـة رئـيـس احلـكـومـة األسـبق
رفـيق احلريري الذي جـرى اغتياله
في  14شـباط/فـبرايـر العام 2005
وعــمـــة رئــيس احلــكــومــة احلــالي

سعد احلريري.
وقــد حــافـــظت عــلى مــقــعــدهــا في
ان لـلـمرة الـرابـعة عن مـديـنة الـبـر
صـــيــدا فـي جــنـــوب لــبـــنــان. وقــد
شـــغـــلت في وقـت ســابـق مــنـــصب
وزيـرة تـربيـة كمـا مـنحـها الـرئيس

الـنادي. وحصل العـب النفط قـتيبة
عـبـد الـله عـلى جـائـزة افـضل العب

في الــدوري .
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الــبـصـرة بـالـعـراق. انــتـهى الـلـقـاء
بـدون أهداف وسط تـبادل هـجمات
مـن كال اجلـانـبـ لم تــثـمـر بـهـدف
وخيم التعادل السلبي بعد سلسلة
من الـكـرات العـشـوائيـة والـطائـشة
مـن قـــبل العـــبي أســـود الـــرافـــدين
وسـط أنعدام االنـسجـام الكامل من

اجلــانـب الــفــني. ومن جــانــبه فــاز
نــادي الـقـوة اجلـويـة حـامل الـلـقب
عـلى ضيفه الـعهد الـلبنـاني بثالثة
اهـــداف مــقــابل هــداف واحــد  في
ــبــاراة الـــتي جــرت عــلى مــلــعب ا
 كـربالء الـدولي فـي كربـالء ضمن
ذهــاب قــبل نــهــائي مـنــطــقــة غـرب
آســيـا في كــأس االحتـاد اآلسـيـوي

. 2018
وسـجل اهداف اللـقاء الالعبون هم
أمــجـد راضي (5) وحــمـادي أحـمـد
(89) والبديل صالح سدير (90+5
مـن ضربـة جزاء) مـن فريق  الـقوة
اجلـــويــة في حـــ أحــرز الـــبــديل
مـحـمـد قـدوح ( 8+90هـدف الـعـهـد

الوحيد.
وتـقام مـباراة اإليـاب ب الـفريـق
يــوم الــثالثــاء اخلــامس عــشــر من
الـــشـــهــــر  اجلـــاري عـــلى مـــلـــعب
ــديــنــة الـريــاضــيــة في بــيـروت  ا
ـبــاراة الــثـانــيــة ضـمن وأقــيــمت ا
ذهــاب قــبل الـنــهــائي يـوم االثــنـ
ـــاضـي حــيـث تـــعـــادل اجلـــزيــرة ا
األردنـي مع مــواطـــنه الـــفــيـــصــلي
بــهـدف لــكل مـنــهـمــا  عـلى مــلـعب

عمان الدولي.
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ــنــتــخب الــوطــنـي بــكـرة أجــرى ا
الـقـدم مـبـاراة وديـة أمس الـثالثاء
نـتـخب الـفلـسـطـيني مع نـظـيـره ا
ــبــاراة الـــتي اســتــضـــافــهــا فـي ا
مــلـعـب جـذع الــنـخــلــة في مـديــنـة


