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طبعة العراق 
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ــتــحـدة) و(جتــديـد الــتــأكـيــد عـلى ا
وحـدة واسـتقالل سـوريـا والتـشـديد
عـــلى أهـــمـــيــة الـــبـــدء الـــفــوري في
ـفـاوضات الـسيـاسـية حتت رعـاية ا
وافـقة على إدراج ـتحـدة)و(ا األ ا
بـنــد :الـتـدخالت الـتـركـيـة في الـدول
العربية كبند دائم على جدول أعمال
مـجـلس جامـعة الـدول العـربيـة على
ـسـتـوى الـوزاري وتـشـكـيل جلـنـة ا
ـتـابـعـة األمـر) و(الـطـلب إلـى األم
الـعـام متـابعـة تنـفـيذ الـقرار وتـقد
تـــــقـــــريـــــر إلـى اجملـــــلس فـي دورته
ـقبلـة بالتـنسيق مع الدول الـعادية ا
األعـضـاء). وطـالـب وزيـر اخلـارجـية
اجلـامـعـة الـعـربيـة بـإعـادة عـضـوية
سـوريا فيـها واكد ان الـعراق يسعى
الى اسـتحصال موافقات دول عربية
اخـرى ليطـرح مشروع اعـادة سوريا
الى اجلـامعة العربـية. من جهته قال
األمــ الـعـام لـلــجـامـعــة أحـمـد أبـو
الـــــغـــــيط أن (عـــــودة ســــوريـــــا إلى
اجلـامعة العربـية أمر معقـد للغاية)
الفتا إلى أن (هناك بعض اإلجراءات
ـتــعـددة الـتى يـجب عـلى الـسـلـطـة ا
الــســوريــة الـقــيــام بــهــا حـتـى تـتم
ــقــعـد). وأضــاف خالل اســتــعــادة ا
ـؤتـمر الـصـحفى لـلـبيـان اخلـتامى ا
لالجــتـمـاع (أنــنـا بـحــاجـة إلى عـقـد
اجــــتـــمـــاع مــــحـــدد حتـت عـــنـــوان:
ـعـقد الـسـوري) متـابـعا اسـتـعادة ا
ان(عــــودة ســـوريـــا إلـى اجلـــامـــعـــة
الـعـربـيـة حتـتـاج إلى بـلـورة).وشـدد
أبـــــو الـــــغـــــيط  عـــــلـى أن (هـــــنــــاك
مــسـؤولــيـات وأعــبـاء عــلى الـنــظـام
الــــســـورى الـــقــــيـــام بـــهــــا من أجل
قعـد السوري). واكد ابو اسـتعادة ا
الـــغـــيط فـي كـــلـــمــة الـــقـــاهـــا خالل
اجلـلسـة على إن العـمليـة العسـكرية
الــتــركـيــة في شــمـال شــرق ســوريـا
(غـزو ألراضـي دولـة عـربـيـة وعدوان
عــلى سـيـادتـهـا ومــحـاولـة القـتـطـاع
جــزء من االراضي الـسـوريـة) داعـيـا
إلـى (الــعــمل من أجل الــتــوصل إلى
مـوقف مـوحـد من العـدوان الـتركي)
مـطـالـبـاً أنـقـرة بـ(وقف عـدوانـها في
سـوريـا وسـحب قـواتـهـا مـنـهـا). من
جـانـبه قال وزيـر الـدولة الـسـعودي
عــادل اجلــبــيــر إن الــريــاض (تــدعم
احلـل السلـمي لألزمة الـسورية وفق
قــرارات اجملــتــمع الــدولي) عـاداً أن
(االعــتـداء الـتــركي يـهـدد بــتـقـويض
جـهـود احلرب عـلى داعش) مـطالـبا
اجملـتمع الدولي بـ(مضاعفة اجلهود
لـوقف الـعـمـليـات الـعـسكـريـة شـمال
ســوريــا).وطــالـب وزيــر اخلــارجــيـة
ـــصــري ســامح شـــكــري اجملــتــمع ا
الــدولي بـ(اتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر
لـوقف العدوان التركي على سوريا)
مـــشــــيـــرا إلى أن (تـــركـــيـــا حتـــاول
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لــوّح الـبـيـان اخلــتـامي الـصـادر عن
االجــتـمـاع الــطـار جلـامــعـة الـدول
الـعـربـية بـاتـخـاذ جراءات سـيـاسـية
واقـتـصـاديـة وسـيـاحـيـة ضـد تـركـيا
جــــراء هـــجــــومـــهـــا عــــلى االراضي
الـسوريـة فيمـا دان وزير اخلـارجية
مـحمـد علي احلكـيم الهجـوم التركي
خالل كــلــمـة الــقــاهـا فـي االجـتــمـاع
الـــذي عـــقــد عـــلى مـــســـتــوى وزراء
اخلــارجـيــة بـالـقــاهـرة مــؤكـدا بـذل
الــعــراق جــهــودا تــهـدف الـى اعـادة
سـوريــا لـلـجـامـعـة. ويـرأس الـعـراق
اجــتــمــاع اجلـامــعــة الــذي عــقـد في
الــقـــاهــرة امس بــدعــوة من مــصــر.
وحـمّـل الـبـيـان اخلـتـامي لالجـتـمـاع
تــــركــــيــــا مــــســــؤولــــيــــة أي عـــودة
لالرهــابــيـ وهــدد انــقـرة بــاتــخـاذ
إجــراءات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة
وســـيـــاحــيـــة.وقـــد حتــفـــظت قـــطــر
والـصومال على البـيان الذي تضمن
 11قرارا هي (إدانة العدوان التركي
عــلى األراضي الـســوريـة بـاعــتـبـاره
ـبـاد مـيـثـاق األ خـرقـا واضـحـا 
ـتـحدة وقـرارات مـجلس األمن وأن ا
كل جــهــد ســوري لــلــتــصــدي لــهــذا
الـــــعــــدوان والــــدفـــــاع عن األراضي
الـسورية هـو تطبـيق للحق األصيل
ــبــدأ الـدفــاع الــشــرعي عن الــنـفس
وفــقـا لــلـمـادة  51 مـن مـيـثـاق األ
طـالـبة بـوقف الـعدوان ـتـحـدة)و(ا ا
وانــســحـاب تــركـيــا الــفـوري وغــيـر
ـــــــشــــــروط مـن كــــــافـــــــة األراضي ا
الـــســوريـــة) و(الــنـــظــر فـي اتــخــاذ
ـواجـهـة الـعدوان إجـراءات عـاجـلـة 
ــــــا في ذلـك خــــــفض الــــــتــــــركـي 
الــعـالقــات الــدبــلــومــاســيــة ووقف
الــتــعــاون الــعــســكــري ومــراجــعــة
مــســتــوى الــعالقــات االقــتــصــاديــة
والـثـقـافـيـة والـسـيـاحـيـة مع تـركـيا)
و(مـــطــالــبــة مــجـــلس األمن الــدولي
بـاتــخـاذ مـا يـلـزم من تـدابـيـر لـوقف
الــعــدوان الـتــركي واالنــســحـاب من
األراضـي الــــــســـــــوريــــــة بــــــشـــــــكل
فـوري)و(الرفض القاطع ألي محاولة
ـوغرافية تـركية لـفرض تغـييرات د
فـي ســوريـــا عن طـــريق اســتـــخــدام
ـنطـقة الـقـوة في إطار مـا يسـمى  با
سـؤولية الـعازلة) و(حتـميل تركـيا ا
كــامـلـة عن أي تــداعـيـات لــعـدوانـهـا
عــــلـى تــــفــــشي اإلرهــــاب أو عــــودة
ـا فـيـهـا الـتــنـظـيـمـات اإلرهـابــيـة  
ــمــارسـة تــنــظــيم داعـش اإلرهـابـي 
ـنــطــقــة)و(تــكــلـيف نــشــاطــهـا فـي ا
اجملــمـوعــة الـعــربـيــة في نـيــويـورك
بــبــحث ســبـل الــتــصــدي لــلــعـدوان
الـتـركي داخل مـخـتـلف أجـهزة األ
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فــاز فـيـلم (شـارع حـيــفـا) لـلـمـخـرج
الـعراقي مهند حـيال بجائزة أفضل
فـــــيــــلم فـي مــــهــــرجـــــان بــــوســــان
الـسينمائي بكـوريا اجلنوبية الذي
هـرجـانات يـعـد من أقـدم وأضخـم ا
الــســيــنــمــائــيــة في كــوريــا  وهــو
ــهـرجــان األكـبــر اسـيــويـا والـذي ا
وتــدور اخـــتـــتم فـــعـــالـــيـــاته امـس
أحــداث الـفــيـلم في االيــام احلـرجـة
واألحـداث التي شـهدهـا العراق في
2006.ومـن خالل شخـصيـة قناص
ـارة من أعلى عمارة في يـتربص با
شـارع حيـفا. ويـبلغ زمن عرضه 79
دقـيـقـة  وهـو بـهـذا يعـد من األفالم
الـطويلة وهو من سيـناريو : مهند
حـيال وهال السـلمان وانـتاج: علي
رحــيم وهال الــسـلــمـان.والــبـطــولـة
ـنى مروان من لبنان لـعلي ثامر 
رضـاب احـمد اسـعـد عبـد اجملـيد 
ـان اللعـبي على الكرخي وسام ا
عدنان عباس ثامر وفراس كر . 
وقـال حيال في تـصريح معـلقاً على
الـفيلم ان (شارع حيفا حكاية أفراد
رير وت ا يـحاولون اخلالص من ا
الــذي أحـاط بـهم من كل جـانب فال
ــوت ذاته يـــجـــدون ســـوى شــبـح ا
يـحـدق بهم ايـنمـا حـلوا.انـها قـصة
عـائـلـة حتـاول أن تـبـقى مـتـمـاسـكة
ــاضي الـتي مـازالت رغـم مـشـاكل ا
ـعقـدة التي تالحـقــها والـعالقات ا
فرط في تـقود األفـراد الى العـنف ا
ـديـنة الـتي مـا تـزال تـخضع هـذه ا
لـسيـطرة االحـتالل االمريـكي  انها
قـصة ال تطـلق أحكامـا مسبـقة على

ايـة شخصـية من شخصـياتها  بل
تـتـابـعــهم بحـذر وحتـاول االقـتراب
أكـثــر من تـلك الـلـحـظـات الـصـادقـة
والـكــاذبـة بـكل مـا فـيـهـا من غـضب
وانـكـسـار وقوة في تـلك الـسـاعات

الصعبة ) . 
وقــــــال اخملــــــرج نــــــزار الــــــفــــــدعم
لـ(الــزمــان) امس ( يــعــد حــيـال من
تـميـزين وسـبق فيـلمه اخملـرجـ ا
ان حـصـد جوائـز عدة وحـصل على
تـمـويل خـارجي اكـثـر من الـداخـلي
ـــنـــتـج عـــلي رحـــيم كـــمــــا دعـــمه ا
.وحـيال حـاليا مـدير قـسم السيـنما

ــسـرح ). فـي دائــرة الــســيــنــمــا وا
وكــان مـشـروع الـفـيــلم حـصل عـلى
جـــائـــزتــ فـي ورشــتي (شـــبـــكــة)
و(تــكـــمــيل) في مــهــرجــان قــرطــاج

السينمائي في 2018. 
لـتـقيـات الـسيـنـما في  كـمـااختـيـر 
مـهـرجـاني الـقاهـرة وقـرطـاج ونال
الـفـيلم دعـماً مـن (مؤسـسة الـدوحة
لـألفالم) في مــرحـــلــتي الـــتــطــويــر
وعــمـلــيـات مـا بــعـد اإلنــتـاج وفـاز
بــجـائـزة الـسـيـنــاريـو من (مـخـتـبـر
جـــوائــز آســـيـــا واحملــيط الـــهــاد

للكتابة).
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وتـــبــني الــطـــرق الــســلـــمــيــة حلل
ـشـاكل القـائـمة ودعـم السـوري ا
فـي الـــوصــــول إلى حـل ســـيــــاسي
يـــــضــــــمن حـــــقــــــوقـــــهم فـي األمن
واالسـتـقـرار والـسالم).وفـي الـشأن
نـــفــسـه بــحـث صــالح مـع عــدد من
نــظـرائه  الـعــرب واألجـانب وكـبـار
ـــســؤولــ الــتــوغـل الــتــركي في ا
سـوريـا. وبحـسب بيـانـات رئاسـية
تـلــقـتـهـا(الـزمـان) امس فـقـد اجـرى
صالح اتصاالت هاتفية مع العاهل
ــلك عـــبــد الــلـه الــثــاني األردنـي ا
ــصــري عـبــد الــفــتـاح والــرئــيس ا
الـــســيــسي وولي عـــهــد ابــوظــبي
مـحمـد بن زايـد  ووزير اخلـارجية
الـروسي سيـرجي الفروف واألم
الــعــام جلــامــعــة الــدول الــعــربــيــة
أحـمـد ابـو الغـيط. واوضح الـبـيان
انـه (جـــــــرى خـالل االتـــــــصـــــــاالت
الـهـاتفـية الـتبـاحث بـشأن الـتوغل
الــعـــســكــري الــتــركي في ســوريــا
وتــأكــيــد ضــرورة حــشــد اجلــهــود
الـعربـية والـدوليـة لتـفادي احلرب
نطقة وتـدارك كارثة إنسانية في ا
ومـنع األرهابيـ من إعادة جتميع
فـــلــولـــهم وتــهـــديــد أمـن شــعــوب
ـــنــطــقــة ودعـم الــســوريــ حلل ا
سياسي يضمن حقوقهم  في األمن
والـــسالم والـــكــرامـــة). كــمـــا حــذر
صـالح من فـاجـعـة إنـسانـيـة بـشان
الـتـوغل الـتـركي في شـمـال سـوريا
وكــتـب في تــغــريـــدة عــلى تــويــتــر
ان(الـتـوغل الـتـركـي العـسـكـري في
سـوريـا تـصـعـيـد خـطـيـر; سـيـؤدي
إلى فـاجـعـة إنـسانـيـة ويُـعـزز قدرة
اإلرهـــابــيــ عـــلى إعــادة تـــنــظــيم
فـلـولـهم ويشـكل خـطـراً على األمن

اإلقـــلـــيـــمي والـــدولي) مـــضـــيـــفــا
انـه(يـــجب أن يـــتـــوحـــد اجملـــتـــمع
الـدولي لـتـدارك الـكـارثة ودعم حل
عاناة الـسوري والكرد سـياسي 
مـنهم للتمتع بحقوقهم في السالم
واألمـن والكرامـة).على صعـيد آخر
حـث صالح مستشار األمن الوطني
فـالح الفياض علـى ضرورة متابعة
ــتــورطـ الــتــحـقــيــقــات لـكــشف ا

. تظاهـرين السلمي بـإراقة دماء ا
وقـال بـيان رئـاسي تـلقـته (الـزمان)
امـس ان صـالح اسـتـقـبل الـفـيـاض
فـي قـصــر الـسالم بــبـغــداد وجـرى
خـالل اللـقاء (اسـتعـراض األوضاع
اإلقـليمية وسـبل ترسيخ االستقرار
في البالد) موضحا انه  التأكيد

خـالل االجـــتـــمـــاع عـــلى (أولـــويـــة
حــمـايــة الـســلم اجملـتــمـعي واألمن
الـعام وضرورة متابعـة التحقيقات
ــتــورطــ بــإراقــة دمــاء لــكـــشف ا
ــتـظـاهـرين الـســلـمـيـ والـقـوات ا
األمــنـيــة وإحـالـتــهم الى الــقـضـاء
وتــأمـــ احلــمــايــة لــلــتــظــاهــرات
الـسـلـمـيـة الـتي كـفـلـهـا الـدسـتور).
وشـدد صـالح خالل االجـتمـاع على
(ضـــــــرورة إجـــــــراء اإلصـالحــــــات
ـا ــطــلــوبـة فـي اجملـاالت كــافــة  ا
ــة يـــحــقق احلــيـــاة احلــرة الــكــر
). وكـــان صـــالح قــد لـــلـــمــواطـــنــ
اسـتقـبل في قصر الـسالم السـفير
ـنــاسـبـة مــحـمــد جـعـفــر الـصــدر 
تـعـييـنه سـفـيراً لـلـعراق لـدى لـندن

مـتمـنيا لـه (النجـاح في مهـام عمله
ـــا يـــخـــدم تـــعـــزيـــز اجلـــديـــدة و
الـــــــعالقـــــــات بــــــ الـــــــبــــــلـــــــدين
ح ).في غــضـون ذلك أ الــصــديـقــ
الــنــائب الــثــاني لــرئــيس مــجــلس
الـنواب بـشيـر احلداد الى امـكانـية
ـنصب عـلى خلـفية اسـتقـالته من ا

التظاهرات. 
وقـال في تـصـريح ان (الـتـظـاهرات
الـتي شهدتهـا البالد مؤخرا جرس
إنــذار لــلــمــســؤولــ ومــؤســسـات
الـدولة واألطراف السياسية لتكف
عـن الدفـاع عن الـفاسـدين ولـتـتيح
الــــــفــــــرصــــــة جملـــــلـس الــــــنـــــواب
الســــتــــجــــوابــــهـم).وأضــــاف (أنـــا
شـــخـــصـــيــا لـن اكــون مـــســـتـــعــدا
ـواصـلـة الـعـمل حـيـنـمـا اصل إلى
نـقـطـة اشـعـر فيـهـا أنـني مـقـيد وال
ـــا اريــد من اســـتــطـــيع الـــقــيـــام 
اصـالحات). وفي الـشأن نفـسه أكد
رئـيس تـيار احلـكمـة عـمار احلـكيم
ـرجعـية انـه يضم صـوته لصـوت ا
الـدينية الـعليا الـتي طالبت بوضع
حـــد لــلـــذين يـــقــتـــلــون بـال رقــيب
مـجددا مـطالبـة القضـاء بـ(الكشف
ــقــصــرين خالل عـن ومـحــاســبــة ا
ـرجعية).وقال ـدة التي حددتها ا ا
فـي بيـان (اذ نضم صـوتـنا لـصوت
ـطـالب بوضع ـرجـعيـة الـدينـية ا ا
حــد لـلــذين يـقــتـلــون بال رقـيب وال
ــطــالـــبــة لــلـــقــضــاء وازع جنـــدد ا
الــعـــراقي واحلــكــومـــة الــعــراقــيــة
ـقصرين خالل بـكشف ومـحاسـبة ا
ــرجـــعــيــة ـــدة الــتي حــددتـــهــا ا ا
الـدينية وضرورة خضوع اجلميع
لــسـلـطـة الـقــانـون وعـدم تـسـويف
نــتــائـج الــتــحــقــيق). ونــفت وزارة

ــالـيــة  األنـبــاء الــتي حتـدثت عن ا
قـــطـع أو إيـــقـــاف رواتب أعـــضـــاء
مـجـالس احملـافـظـات.وكـان مـجلس
الـــنـــواب قــد صـــوّت في جـــلـــســته
ــــضي ــــاضي عــــلى ا الــــثالثــــاء ا
ـتـمـثـلة بـاإلجـراءات الـتـشـريـعيـة ا
بـتــعـديل الـقـانـون الـذي اتـاح عـمل
مجالس احملافظات لغاية االول من
ـــــادة  20 مـن اذار او تــــــعــــــديـل ا
قــانـون مــجـالس احملــافـظــات غـيـر
ـنـتـظمـة بـإقـليم أي إنـهـاء أعـمال ا
مــجـالس احملـافـظــات فـيـمـا أعـرب
رؤســـاء مــجــالس احملـــافــظــات في
اجـتـماع عـقـد في اليـوم الـتالي عن
(رفــضـهم لــقـرار الـتــجـمــيـد بـغض
الـنظـر عن قانـونيـته) ورأوا ان فيه
(ثـغرة لتـشتيت اجلهـود اخلدمية)
مــحـذرين من (فـجـوة مـالـيـة وأزمـة
قـد حتـدث في احملـافـظـات).واخـفق
ـــــاضي ـــــان اخلــــمـــــيس ا الـــــبــــر
بـــالـــتـــصـــويـت عـــلى ثالثـــة وزراء
مــرشــحــ لــلـصــنــاعــة والــهــجـرة
واالتـصـاالت هم قـحطـان اجلـبوري
وهـنـاء عـمـانوئـيل وامـيـر الـبـياتي
بـسبب خالف داخل الكتل الـنيابية
لــكـنه جنح في الـتــصـويت جلـعـفـر
صـــادق عـالوي وزيـــرا لـــلـــصـــحــة
وســـهــا خــلــيـل حــســ بك وزيــرة
لـلتربـية. وقرر رفع اجلـلسة الى ما
بعد زيارة اربعينية االمام احلس
عــلـيـه الـسالم . وفي ردود االفــعـال
رفـــضت كــتـــلــة احلـــكــمــة تـــأجــيل
ـا بـعـد الـزيـارة الـتـعـديل الـوزاري 
فـيما طالب نواب بـتقد مسوغات
اجــراء الــتــعــديـل الــوزاري واشـار
آخــــرون الى تــــقــــد مـــرشــــحـــ
حزبي بدعوى انهم مستقلون.

اسـتغالل الـوضع في سوريـا لتـبرير
سـؤولية احـتاللهـا) محـمالً اياهـا ا
الـكاملة عن (تبعـات عدوانها السافر
فـي ســوريـــا). ووجه مــجـــلس األمن
الـوطني خالل جـلسـة استـثنـائية له
بـ(تـأم احلـمايـة للـحدود الـعراقـية
الـــســـوريــة من خـالل قــيـــادة قــوات
حـرس احلدود والقطعـات العسكرية
لـلجـيش العراقي واحلـشد الـشعبي
مـع استثناء قيادة قوات احلدود من
تـعـليـمات تـنفـيـذ العـقود احلـكومـية
لــغـرض بــنـاء االســيـجــة الـســلـكــيـة
واالبــــراج ونـــــصب الــــكــــامــــيــــرات
احلـراريـة لـتـأم احلـدود الـعـراقـية
وتــخـــويل وكــيل وزارة الـــســوريـــة 
ـهـجــرين الـصـالحـيـات الــهـجــرة وا
الية لبناء مخيم يحتوي االداريـة وا
سـكان مخيم الهول السوري). وحذر
ــــــقــــــراطي زعــــــيـم احلــــــزب الــــــد
الــكــردسـتــاني مــسـعــود الــبـارزاني
امـس من ان اســـتـــمـــرار الـــهـــجـــوم
الـتركي على كردستـان سوريا يشكل
نطقة تـهديداً جدياً ألمن واستقرار ا
 ودعـا في رسـالة مـوجهـة الى الرأي
الــعـــام في كــردســتــان الى(االســراع
بــبـذل قــصــارى اجلـهــد إلنـهــاء تـلك

احلـرب واال يـدفـع االبـريـاء ضـريـبة
ـــنع ذلـك الـــوضع اخلـــطــــيـــر وان 
ــوغـــرافي في تــلك الــتـــغــيــيــر الــد
ـــنــطـــقـــة). وتــظـــاهــر اآلالف امس ا
الــســبت فـي أربــيل أمــام مــقـر األ
ـتـحـدة تـنـديداً بـالـهـجـوم الـتركي ا
ـتـظـاهـرون هـتـافـات رافـضـة وردد ا
لـلعملـية  داع إلى إيقـافها بأسرع
ـكن. بدورها اعلـنت محافظة وقت 
نـيـنـوى اتـخـاذهـا الـتـدابـيـر الالزمـة
ـوجة نزوح محتـملة من سوريا الى
الـــعـــراق وقـــام احملـــافظ مـــنـــصــور
ـرعـيـد بـزيـارة مـيـدانـيـة الى مـنـفذ ا
ربيعة احلدودي لبحث االستعدادات
الــفـنـيــة والـلــوجـسـتــيـة السـتــقـبـال
الــنــازحــ من االراضي الــســوريـة.
وجـراء الـتـصـعيـد الـعـسـكـري باتت
بـلدات حدودية بأكمـلها شبه خالية
ـتحـدة  مـغادرة فـيـمـا أعلـنت األ ا
مـــا يــــقـــرب من مـــئــــة ألف شـــخص
مــنــازلــهم. ونــددت دول عــدة  عــلى
رأسـهـا بريـطانـيا وفـرنسـا وهولـندا
وإيــطـــالــيــا وبـــلــجــيــكـــا ولــنــرويج
وغــيـرهــا فـضالً عن عــدد من الـدول
الــعــربــيــة في مــقــدمــتــهــا الــعـراق
والـــســعـــوديــة واإلمـــارات  ومــصــر

واألردن بـــالـــهـــجـــوم الــتـــركي عـــلى
ســـوريـــا. واكـــد الـــرئـــيس الـــروسي
يـر بـوت إن سـوريـا يجب أن فـالد
تـــتــحـــرر من الــوجـــود الــعـــســكــري
األجـنـبي.  وقـال في تـصـريح ان (أي
طـرف يوجد بـشكل غيـر مشروع على
أرض أي دولـــة وفي هــذا الــســيــاق
سـوريـا علـيه أن يـغادرهـا) مـضيـفا
ان(هــــذا يـــنـــطــــبق عـــلـى كل الـــدول
والـــقــــوات الـــروســـيـــة في ســـوريـــا
جرد أن ـغادرتهـا  مـستعـدة أيضا 
تـقول حكومـة سورية شرعـية جديدة
ـــوســكـــو إنـــهــا لم تـــعـــد بــحـــاجــة
ساعدتها).  وقالت وزارة اخلارجية
الــتـركــيـة إن تــركـيــا سـتــرد عـلى أي
عــقـوبـات أمــريـكـيــة جـراء الـعــمـلـيـة

العسكرية في سوريا.
وأشـــــارت الــــوزارة فـي بــــيـــــان الى
ان(تــركــيــا في حــرب مـع مــنــظــمـات
إرهــابــيــة تــشــكل تــهــديــدا ألمــنــهــا
الـقومي) مـضيـفة ( ال يـجب أن يشك

أحـد في أننـا سنرد عـلى أي خطوات
تـتخـذ ضد ذلـك).وكان وزيـر اخلزانة
األمـريكي سـتيفن مـنوتشـ قد اعلن
اول امـس اجلـــمــــعـــة إن (الــــرئـــيس
األمـــريـــكـي دونـــالـــد تـــرامب فـــوض
مـسؤول أمريكي بصياغة مسودة
عــقــوبــات جــديــدة كـبــيــرة لــلــغــايـة
تــســـتــهــدف تــركــيـــا بــعــد أن شــنت
الـعمليـة العسكـرية في سوريا). على
يـداني نفت قـوات سوريا الـصعـيد ا
قراطية في بـيان مقتضب امس الـد
الـسبت سيطرة القـوات التركية على
.واعـــلــنت وزارة بـــلـــدة رأس الــعـــ
الــدفـاع الـتـركــيـة في وقت سـابق من
يــوم امس سـيــطـرتــهـا عــلى الــبـلـدة
ـذكورة بحسب بيـان للوزارة . كما ا
تحدث باسم اجليش الوطني اعلن ا
ـدعوم من أنقـرة يوسف حمود إن ا
مـقـاتـلـيه (قـطـعـوا الـطـريق رقم 712
الــذي يـربط بـ مـديــنـتي تل أبـيض

.( ورأس الع
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شـهـدت مدن اقـلـيم كردسـتان  امس
امـــطـــاراً وانـــخـــفـــاضـــا بـــدرجـــات
احلـرارة ترواحت ب 26-20 درجة
وشـهدت محافظة الـسليمانية امس
هــطــول زخــات مــطــر خــفــيــفــة الى
مـتوسطـة الشدة فيـما توقـعت هيئة
األنــواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
الـتابعة لوزارة الـنقل تساقط زخات
مـطـر خـفيـفـة ومـتفـرقـة في األقـسام
نطقة الوسطى اليوم الـشرقية من ا
األحـــد . وتــســاقــطـت زخــات مــطــر

خــفـيـفــة الى مـتـوســطـة ظـهـر امس
الــســبـت في في بــغــداد كــمــا هــبت
ريــاح قــويــة فـيــمــا كــانت  االجـواء
مـشمـسة بـشكل جـزئي صبـاحا قبل
ان تـعلو الغيـوم سماء احملافظة مع
انـخفـاض بسيط بـدرجات احلرارة.
وتـوقعت الـهيئـة  في تقريـر اطلعت
عــلـيه (الــزمـان) ان  يـكــون الـطـقس
ـنـطـقـة الـوسطى الـيـوم األحـد في ا
(صــحـوا الى غـائم جـزئي وغـائـمـاً
في أقــسـامـهـا الـشــرقـيـة مع فـرصـة
لـــتــســـاقط زخــات مـــطــر خـــفــيـــفــة
ـنـطقـة الـشـمـالـية ومـتـفـرقـة وفي ا

صــــحـــــوا الى غــــائـم جــــزئي وفي
ـنطقة اجلنوبية صحواً مع بعض ا
الــغــيـوم) وأضــافت ان (طــقس يـوم
غـد األثنـ سيـكون صـحواً يـتحول
الـى غـــــائـم جـــــزئيً فـي األقـــــســـــام
ـنــطــقــة  الــوسـطى الــغــربــيـة مـن ا
ودرجــات احلـرارة تــنـخـفـض قـلـيالً
عن الــيـوم الـسـابق وفي الـشـمـالـيـة
صـحـواً وال تـغـيـر في احلـرارة وفي
اجلـنوبيـة صحواً يـتحول الى غائم
جـــزئي في األقــســام الـــغــربــيــة من
ـــنـــطــقـــة وال تـــغـــيــر فـي درجــات ا

احلرارة). 
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كـــثف رئــيس اجلـــمــهـــوريــة بــرهم
صــالح من دائــرة حتــركـاته بــشـأن
الـــهــجـــوم الــتــركـي عــلى االراضي
الـسوريـة داعيـا األم الـعام لأل
ـتـحـدة أنـطونـيـو غـوتـيريس الى ا
حتــشـيــد اجلــهـود الــدولـيــة لـوقف
احلـرب بصورة عـاجلة. وقـال بيان
رئــاسي تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
صــالح أجـرى اتـصـاالً هــاتـفـيـاً مع
غـــــــــوتــــــــيــــــــريـس جـــــــــرى خـالله
(اسـتعراض التطورات األخيرة في
ـبـذولـة إلعادة الـعـراق واجلـهود ا
االسـتـقـرار والـتـحـقيـق في أحداث
الــــعـــنف األخــــيـــرة ومـــحــــاســـبـــة
ــــســـــؤولــــ عن ـــــقــــصــــريـن وا ا
ة الـتي أودت بحياة ؤ احلـوادث ا
) مـضـيـفـا ان عـديـدٍ من الـعـراقـيـ
الـــرئــيس بـــحث مع األمـــ الــعــام
ـتحدة( الـتطورات الـناجمة لأل ا
عن الـغـزو الـتـركي لشـمـال سـوريا
ثله من تصعـيد خطير يهدد ومـا 
األمـن اإلقـلـيـمـي) مـؤكـدا (ضـرورة
حتــشـيــد اجلــهـود الــدولـيــة لـوقف
احلــرب بــصــورة عـاجــلــة وتـدارك
الــكـارثـة اإلنــسـانـيـة ومــنع الـقـوى
اإلرهـابيـة من إعادة تنـظيم نفـسها
نـطقـة والعـالم). وأجرى وتـهديـد ا
صــالح امـس اتـصــاالً هــاتــفــيـاً مع
مــسـؤولـة الـشــؤون اخلـارجـيـة في
االحتــــاد األوروبـي فــــيــــديــــريــــكـــا
مــــوغــــيـــريــــني شــــدد خاللـه عـــلى
ضـــــرورة أن (يــــتـــــحــــرك االحتــــاد
األوروبـي والـدول األعـضـاء بـشـكل
عــاجل وجــدي لــوقـف الــعــمــلــيـات
الــعـســكــريـة الــتـركــيـة في ســوريـا
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التي امطـرت رحمـة) واجَهشت ام
محـمد بـالبـكاء لـدى سؤال الـبزاز
مـــا اذِا كــانـت لــهـــا حـــاجـــة لــدى
اخـيـهـا قــبل ان تـرد والـدمـوع في
عيـنيـها (اَنـها تـسكن ومـنذ اعوام
هذه اخلَـربِة دون اَن يَـطرق بـابها
وكـرمها احد للـسؤال عن حـالها) 
الـــبــزاز بـــبـــاب رزق وســـكن الئق
يـنـقـذها مـن الـواقع الـذي تـعيـشه
. مع ابــــنـــهـــا الـــوحــــيـــد حـــســـ
واظــهـرت مــشــاهـد بــثــتـهــا قــنـاة
(الشـرقيـة) أم محمـد التي تـسكن
في مـنزل ضـمن مـنـطقـة الـتـجاوز
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وصف رئــيس مــجــمـوعــة االعالم
ــسـتــقل االســتــاذ سـعــد الــبـزاز ا
السيـدة موزعة خـبز العـباس ب
متظاهري ساحة التحرير بـ(أخت

الشهداء وايقونة الرحمة).
وكـان الـبـزاز قـد حتـدث بـالـهـاتف
مع الـــســيـــدة فــاتـن (أم مــحـــمــد)
مــــوزعـــة خــــبـــز الــــعـــبــــاس بـــ
ــتــظــاهــرين تــلــبــيــة لــطــلــبــهــا ا
بـالـتــحـدثِ الــيه بـشـكل مــبـاشـر 
واصفـة مبـادرتهَ بـانَهـا (كالـغيـمة

ــنــاديل ــة دنــيــا بــائـعــة ا الــكــر
الــصــحـــيــة الــتي مـــســحت عــرق
تظـاهرين ووصـفهـا بأنـها (رمز ا
حلـــنــان الـــعــراقـــيــة وعـــطــائـــهــا
ونـفـسـهـا الــعـزيـزة)  مـوفـراً لـهـا

. باب رزق كر
وكان البزاز قد وصف الفقراءَ في
الـــعــــراق بـــأنـــهـم (أكـــرمُ كُـــرمـــاءِ
تعـليقـاً على مـا قامَت به األرض) 
ُـتـعـفِــفـاتُ مِن تـوزيع لــلـمـنـاديل ا
والــغِــذاء مَــجـــانــاً بــ الــشــبــابِ
ـــارة في الــطــرقــاتِ َ الــعــراقي وا
وخـصّ بــــالــــذكــــر الــــســــيــــدتَـــ

بـالدورة وهي مـقـطـوعـة الـسـبيل
فقدت اثن من ابنائها في حادث
بـعـد انفـصـالهـا عن زوجـها غرق 
ولــيس لــهــا مــعـيـل.كــمـا عــرضت
(الـشــرقـيـة) مــقـابــلـة مــعـهـا وهي
تـلـهج بـالـشـكـر والـعـرفـان لـلـبـزاز
الذي قالت انهـا كانت تنـتظر هذه
ــة مــنـه مــنــذ االلــتـــفــاتـــة الــكـــر
سنوات وان خاطرها كان ينبئها
بــاتــصــال مــعـه وحــقق الــله لــهــا

األمنية.
وجـاء تـكـر الـبـزّاز بعـد يـوم من
تـكــر سـابـق لـلــمـرأة الــعـراقــيـة

ُتعففت اللـتيَن ظهرَتا بأشرطةٍ ا
ـناديلَ مُصـورة  وهـمـا تُـوزعـان ا
والـــطـــعـــامَ بـــ الــشـــبـــابِ خالل

التظاهرات.
وتـزامن هـذا الـتـكـر مع مـبـادرة
جديـدة اعلـنهـا البـزاز العمار دور
ــوصل والــبــصـرة. مــتـضــررة بــا
وقـــال مـــتــــحـــدث بـــاسم قـــنـــوات
ـاضي ( ان (الـشـرقـية) الـثـالثاء ا
ـنطـقة دكـة البـركة احلمـلة تـبدأ 
وصل حيث ن من ا باجلانب اال
سـتــتم اعـادة تــأهـيل الــدور الـتي
اصابـهـا الضـرر لـكي تكـون الئـقة

ـــة ) لــــســـكن الــــعــــوائل الـــكــــر
ـرحلـة الـثانـية مضـيفـا( وتـكون ا
في مـنـطـقـة احلـيـانـيـة بـالـبـصـرة
وســــتــــشـــمـل دورا مــــتـــهــــالــــكـــة
ومتـضررة حـيث سيـعاد تـأهيـلها
ا لـلـعوائل لكي تـكـون سـكنـا كـر
الـتي لـيس لـديـهـا فـرصـة لـلسـكن
والعيش في مـكان كر يـليق بها
وبـأبـنـائـهـا ).واعـلـنت الـقـنـاة انه
( رصد مـيزانـيـة كبـيرة لـتـنفـيذ
هـذه احلــمــلـة وســتــكـون اولــويـة
ـسـاكن اعـادة االعـمـار والتـأهـيل 

كبار السن وااليتام).
دنياام محمد
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سـمحت السلـطات اإليرانيـة للنساء
بـشراء تذاكر وحضـور مباراة لكرة
الـقــدم بـأعـداد كـبـيـرة وذلك لـلـمـرة

االولى منذ عقود.
وشـاهدت النساء اإليرانيات مباراة
مــنــتـخــبــهن الــوطـنـي لـكــرة الــقـدم
لــلــرجــال في مــواجــهــة كــمــبــوديــا
ـبــاراة بــفـوز اخلــمــيس.وانــتـهـت ا
قـيـاسي لـلـفـريق اإليراني بـنـتـيـجة
 14 هـدفـا دون مـقـابل.وكـان يـحـظر
عـــلى الــنـــســاء في إيـــران حــضــور
مـباريات في مالعب كـرة القدم منذ
قيام الثورة اإلسالمية عام 1979.
ويــطـالـب رجـال دين في إيــران بـأن
تـكون النـساء محـميات من األجواء
الـــذكـــوريـــة ومــشـــاهـــدة الـــرجــال
ـالبس كــــرة الـــقــــدم.وفي حـــاالت
نــادرة لــلــغــايــة فــقط ســمـح لــعـدد
مـــحـــدود من الـــنـــســـاء بـــحـــضــور
ـباريات لكن االحتاد الدولي لكرة ا
الــقـــدم (فــيــفــا) طــالـب الــســلــطــات
اإليــرانـيـة مــؤخـرا بـالـســمـاح لـهن

باحلضور بحرية أكبر.
جــاء ذلـك بــعــد أن انــتــحــرت امـرأة
إيــرانـيـة شــابـة كـانت قــد حـضـرت
مـبـاراة مـتـخـفـيـة في زي رجل قـبل
صدور حكم متوقع عليها بالسجن.
وبــــيـع أكــــثــــر من  3500 تــــذكــــرة
ــشــجـعــات من الــنـســاء حلــضـور
ــنـــتـــخب اإليـــراني ضــد مـــبـــاراة ا
باريات كـمبوديا ضـمن تصفيـات ا
ـؤهـلة لـكـأس العـالم لـكن مـنظـمة ا
الـعـفـو الـدولـيـة وصـفت هـذا الـعدد
بـأنه رمزي وحـيلـة دعائـية بـالنـظر
ــكن أن ــلـــعب الــذي  إلـى ســعــة ا

يستوعب نحو  78 ألف متفرج.

وظـهـرت هـذه الـقـضـيـة عـلى نـطـاق
ي بــعـد أن أشــعــلت اإليـرانــيـة عــا
ـعـروفـة بـاسم سـحــر خـضـيـري - ا
"الـــفــتــاة الــزرقـــاء" نــســبــة إلى زي
الـفريق الـذي كانت تـشجـعه - النار
في نـفـسـهـا خـارج احملـكـمـة الـشـهر
ـاضي بينـما كانت تنـتظر صدور ا
حــكم مـتــوقع بـحــقـهــا حملـاولــتـهـا
حــضــور مـبــاراة مــتـخــفــيـة في زي
رجل.وتــوفـيت الـشـابـة الـبـالـغـة من
الــعـمـر  29 عــامـا بـعــد أسـبـوع من
احلـــــادث. وقــــالـت جــــويـس كــــوك
ـسـؤولـية رئـيـسـة قـسم الـتعـلـيم وا
(ال يـتعـلق االجـتـمـاعـيـة في الـفـيـفـا
بـاراة واحدة فـقط. نحن لن األمـر 
نــــــــــغـض الـــــــــطــــــــــرف عـن هـــــــــذا
األمـــر).وأضــافت ( نـــحن حــازمــون
ومـــلــتـــزمــون بــأن يـــكــون جلـــمــيع

ن في ذلك شجع حق متساو  ا
باريات). النساء في حضور ا

وقـال فيليب لوثر من منظمة العفو
الـدولـيـة إن (الـسـمـاح بـبيع 3500
ــبـاراة تــذكــرة فــقط لــلــنــســاء في ا
"حـيـلة دعـائيـة من جانب الـسلـطات
تـــدعــو لــلـــســخــريـــة وتــهــدف إلى
تـبـيـيض صـورتـهـا بـعـد االحـتـجاج
ي عــلى وفـاة سـحــر خـضـري الــعـا

أساوية). ا
ويـرفض رجال دين إيرانيون دخول

العب. النساء إلى ا
وتـــقــول الــفـــيــفـــا إنــهــا عـــلى عــلم
ــظــاهــرة شــارك فـيــهــا نــحـو 50
مـتشددا في طـهران في وقت سابق
مـن األسـبــوع اجلــاري احـتــجــاجـا
عـلى قرار السماح للـنساء بالدخول

إلى االستاد.
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ذكـرت وكـالة تـاس الـروسـيـة لألنـباء أن ألـيـكـسي لـيـونوف
اضية أول إنسان يـسير في الـفضاء توفـي يوم اجلمعـة ا
رض. عن عـمـر يـنـاهز  85 عـاما بـعـد صـراع طـويل مع ا
ـيـة أقل من يوري وعـلى الـرغم من أن شـهرة لـيـونوف الـعا
غــاغــارين أول إنــســان يــصل إلى الــفــضــاء إال أنه اسم
مـشـهـور في مـســقط رأسه روسـيـا وسـيــبـقى في الـذاكـرة

بشـكل خـاص لدوره في مـهـمة فـوسـخود- 2 عـام 1965.
وخالل تـلك الـرحـلـة وهـي واحـدة من رحـلـتـ قـام بـهـمـا
أصبح ليـونوف أول إنـسان يقـوم بعمـليـة سير في الـفضاء

دة  12 دقيقة وتسع ثوان. استمرت 
وكـانت مهـمـة مرهـقـة بالـنـسبـة له حـيث كان زيه الـفـضائي
ـتلـئـا بـالـهـواء لدرجـة أنه واجـه مشـقـة أثـنـاء الـعودة إلى

ركبة الفضائية. ا
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العب للمرة االولى  مشجعات ايرانيات يدخلن ا

لقطة من فيلم شارع حيفا 


