
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6094 Thursday 19/7/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6094 اخلميس 5 من ذي القعدة 1439 هـ 19 من تموز (يوليو) 2018م

UNHDš bFÐ Êu ¹Uð …b «Ë d¹d%

ــاضي وذلك وفــقــا لــسـجالت ا
ـا يرجح اإلنـفـاق االحتـاديـة 
أن تـــكــون زيـــارته الـــرســمـــيــة
ألوروبـــا قــد أدرت أمــواال عــلى
امـبـراطـوريـة أعــمـاله. وتـظـهـر

ســـــجـالت اإلنـــــفـــــاق أن وزارة
اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة وهي
اجلــــهـــــة الــــتـي تــــرتـب عــــادة
الـسـفريـات الـرئاسـيـة للـخارج
دفــعـت أكــثــر من  77ألف دوالر

منذ نـيسان لـشركة إس.إل.سي
تـــيــــرنـــبــــري احملــــدودة الـــتي
ـلـكـهـا تـرامـب والـتي تـمـتـلك
ـنــتــجع وذلك مــقـابـل تـوفــيـر ا
غـــرف فــنــدقــيـــة لــزيــارة كــبــار

الشخصيات.
وكـــــــانـت صـــــــحـــــــيـــــــفــــــة (ذا
سكـوتسـمان) االسكـتلـندية هي
أول مـن حتـــــــــــدث عـن هـــــــــــذه
ــدفــوعــات.ومــكث تــرامب في ا
ـنـتـجع ولـعب اجلـولف هـناك ا
ـاضي خالل الـفاصل الـسـبت ا
الزمـني ب حـضوره اجـتمـاعا
حلـلف شـمال األطـلـسي وعـقده
لــــقـــاء مـع الـــرئـــيـس الـــروسي

. ير بوت فالد
ـــبــــلغ ولـم يــــتـــضـح إن كــــان ا
بـأكـمـله قـد أنـفق عـلى تـغـطـيـة
تـكـاليـف زيارة تـرامب. وتـشـير
الــســـجالت االحتـــاديــة إلى أن
وزارة اخلارجـية دفـعت لشـركة
تـــــيــــرنــــبــــري 7670 دوالرا في
نـيــسـان و70 ألف دوالر أخـرى
فـي األيــام الـتـي ســبـقـت زيـارة

ترامب هذا األسبوع.

واشــنــطن - دفــعت احلــكــومــة
األمــريـــكــيــة أكـــثــر من  77ألف
ـنـتـجع الـرئـيس دونـالـد دوالر 
تــرامب في اســكــتــلــنــدا قــبــيل
إقــامـته به في مــطـلع األسـبـوع

{ بـاريس-(أ ف ب)  –لن يــكـون
نتـخب فرنسا القميص اجلـديد 
ــزيـن بــنــجــمــتــ بــعــد الــفـوز ا
ونديال روسيا 2018  متوافرا
في االسواق قـبل مـنتـصف شـهر
آب/ أغــــســــطـس كــــمــــا أشـــارت
(نـــايــكي) الــشــركـــة االمــيــركــيــة

لأللبسة الرياضية الثالثاء.
وكــــــانـت (نــــــايـــــــكي) وضـــــــعت
ـــــزين الــــقـــــمـــــيص اجلـــــديــــد ا
بــنـجــمـتــ في اشــارة الى فـوز
فرنسا بكأس العالم عامي 1998
و2018 لـــلــبــيـع عــلى مــوقـــعــهــا
االلــكـــتـــرونـي عـــشــيـــة تـــتـــويج
مـنـتـخـب (الـديـوك) عـلى حـسـاب
كـــرواتــــيـــا (2-4) وقـــد احــــتـــفل
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ـطـلـوب من نـادي ريـال مـدريـد ايـدين هـازارد عـطـلـته الـصـيـفـيـة علـى شـواطئ مـاربـيـا االسـبـانـية . نـتـخـب الـبلـجـيـكي والعب نـادي تـشـيـلـسي ا { مـدريد  –وكـاالت - يـقـضي احـد ابـرز وجـوه مـونـديـال روسـيا 2018 وهـو قـائـد ا
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شـينـة والتي مـا ان  القـضـاء على داعش واعـمالـه ا
ساجد عاث في االرض فسـاداً وقتالً وتدميـراً وهدم ا
واالرقـدة النـبـوية والـكـنائس وحـصد االالف من ارواح

االبرياء نساءً واطفاالً وشيوخ .
كمـا اسـجل هـنا دور الـتـضحـيـات الكـبـيرة لـلـعراقـي
عـلى مخـتلف مـذاهبـهم وقومـياتـهم للـوقوف بـوجه هذه
الهجمـة الشرسة الـتي لم يشهد لهـا التاريخ مثيالً من
هـمـجيـة وتـخلف واتـخـذت من االسالم غطـاء ألعـمالـها

االرهابية العدوانية .
حـيث قـدم العـراقـيون االالف من الـشـهداء لـلـدفاع عن
مــقــدسـاتــهم وارضـهم وعــرضــهم فـكــانـوا ســداً لـدرء
اخلطـر عن العراق العـزيز ونحن نـحتفل بالـنصر على
ا داعش  ,حتى  تـدبيـر ما هـو اكبـر من داعش وكأ
مـا يـراد به هــو تـدمـيـر مــسـتـقــبل هـذا الـبـلــد وتـدمـيـر
تـطـلـعـات شـبــابه لالعـمـار والـبـنـاء  ,حـتى بـدت جتـارة
مـرعـبـة مـذلـة بـحق شـبـابـنـا اال وهي جتـارة اخملـدرات
ـسؤولة دن وتـعلن الـسلـطات ا الـتي غزت االسـواق وا
ـئـات من االشـخـاص الـذين يـومـيـاً عن الـقـبض عـلى ا

رعبة داخل البلد . يهربون هذه التجارة ا
اال اننـا لم ولن نـسمع عن اجـراءات رادعة بـحق هؤالء
الـقــتـلـة اجلـدد لــشـبـابـنــا الـذين ذاقـوا ويالت احلـروب
ـنطـقة اذ وحـرموا مـن ابسط حـقوقـهم اسـوة بشـباب ا
يعانون من الـبطالة بعـد التخرج كون ابواب الـتعيينات
مــوصـدة امــامــهم وانــحـســرت الـتــعــيـيــنــات حلـاشــيـة
ـتنـفذة فقط  ,او التـعيـ مقابل مـبالغ مـالية االحزاب ا

ال يستطيع الشاب العراقي دفعها.
ان التساهل مع جتار اخملدرات يعـني تسديد البندقية

من االعداء باجتاه شبابنا الصابر .
ان االدمان عـلـى اخملـدرات سـيـدفع الـشـبـاب الرتـكاب
اجلرائم وابـعادهم عن الـذوق العـام وهذا مـا يهدف له

اعداء العراق .
ان القـضاء مـطالب باتـخاذ اقسى الـعقوبـات القانـونية
ــروج له والــنــاقـل واخلـازن بــحق تــاجــر اخملــدرات وا

سهل عملية التهريب . وا
ان تشديد العقوبات القـانونية بحق جتار هذه التجارة
واد رعبة هو الـسبيل الوحيد لـلحد من دخول هذه ا ا
القـاتلـة للـبلد  ,او ان يكـون بلـدنا جسـراً تمـر منه جزء

من هذه التجارة لدول اجلوار .
ان االخالق الـعـربــيـة االصــيـلـة لــلـعــراقـيـ تــأبى لـهم
ـتـعـاونـ مع بـعض الـســمـاح لـهـذه الـفـئـة الـضــالـة وا

السياسي معهم لتشجيع هذه التجارة القاتلة .
نـعم مهمـا كانت اربـاحهـا فهي سمـوم قاتـلة تدخل في
جيوب من تاجـر بها لقـتل ابناء شعبه  ,فليكن شعارنا
رفض هــذه الــظــاهــرة الـــتي اتــســعت مــؤخــراً وغــزت
االسـواق دون رقيب يـذكر . مـثلـما تـوحدنـا وانتـفضـنا
عــلى داعش لـنــنـتــفض جـمـيــعـاً ضــد جتـار اخملـدرات
مارسة وضد جتارتهـم القذرة . ولم ولن نسـمح لهم 
هذه االعمال التي ال تقل خطورة عن تواجد داعش .
نـعم انـهم جتـار قـتلـة لالنـسـان واالنـسـانيـة ولـشـبـابـنا

الذي غرر بهم .
فـلـنـتـوكل عـلى الـله جـمـيـعـاً ولـتـكن
حـمـله ال هـواده مــنـهـا عـلى هـؤالء
فـأعــلـمـوا الــتـجـار جتــار الـسـوء  ,
أخوتي انها جتارة قاتلة مرعبة .
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هاجم الفـرنسي الشاب كـيليان ا
مـــبـــابي بـــفـــوز مــنـــتـــخب بالده

مرتديا القميص اجلديد.
غير أن هذا القـميص الذي يقدر
ثــــمـــــنه بـ  85يـــــورو لم يـــــعــــد

متوافرا.
واشارت (نـايـكي) بدون أن تـذكر
ــدة شــهـر اي ســبب لــلــتــأخـيــر 
القـميص كـان متـوافرا فـقط على
ـــوقع االلـــكــتـــروني لـــلــشـــركــة ا
(نـايـكي دوت كـوم) عـشـيـة االحد
ـبـاراة بـعــد صـافـرة الــنـهـايــة (ا
النهائـية) وسيكـون متوافرا في
االســواق مــنـــتــصف شــهــر آب/

أغسطس.
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{ مــــــدريـــــد-(أ ف ب)  –أكـــــدت
حتقيقات طبية اسبانية الثالثاء
عــدم حــصــول ايـة جتــاوزات في
دافع برشلونة عملية زرع الكبد 
الـسـابق الـفـرنسـي اريك ابـيدال.
ـــنــظــمـــة االســبـــانــيــة وقـــامت ا
ـــســـؤولــة عـن وهب األعـــضــاء ا
بـدراسـة جـميع مـراحل الـعـملـية
من وجهة نـظر سريريـة وصحية
وأكدت البيانات اجملمعة ان زرع
الكبـد للـسيد اريك ابـيدال أجري
مارسة سريرية وفق القانون و
جـيـدة بـحـسب مـا جـاء في بـيان
نظمـة التابعـة لوزارة الصحة. ا
وأكدت ان مسـتشـفى كلـينيك في
برشلونة حيث أجري الزرع لديه
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شـــهــادة مــيـالد وســجل عـــائــلــة
كن من تلـقي والتي  انح وا ا
خاللــهـا اسـتــنـتـاج انــهـمـا اوالد
عــمــومــة. وبــعــد اصــابـتـه بـورم
ســرطـانـي خـضع ابــيــدال لـزرع
كــبـــد في نــيـــســان/ابــريل 2012
العـب بعـدهـا بسـنة. وعاد الى ا
وأكــــــــدت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة (أل
كــونـفــيـدنــسـيــال) االلـكــتـرونــيـة
مطـلع تمـوز/يولـيو أن اتـصاالت
هاتـفـية لـرئـيس النـادي الـسابق
ــــوقــــوف ســـــانــــدرو روســــيل ا
احــتــيــاطــيـا اخــيــرا في قــضــيـة
تــبـيــيض أمــوال فـهـم مـنــهـا ان
الـــنــــادي حـــصل عــــلى الــــكـــبـــد

بوسيلة غير قانونية.

{ ريــــو دي جـــانــــيـــرو - وكـــاالت -
حــررت الـشـرطــة الـبــرازيـلــيـة والـدة
تــايـسـون جــنـاح مــنـتـخـب الـبـرازيل
لكرة القدم التي خطفتها عصابة في

جنوب البرازيل. 
وكــانـت روســاجنــيال بـــارســيــلــوس
فريدا (58 عاما) قد اختطفت االثن
من قــبـل عـصــابــة تــظــاهــر أفــرادهـا
بتسليم زهور قـبل أن يجبروها على
ركــوب ســيـارة.وأبــلغ شــهــود عــيـان
الشـرطة الـتي سارعت بـتعـقب والدة

تــايـسـون حــتى مـخــبـأهــا في مـونت
بونـيتـو وهي بـلدة صـغيـرة بالـقرب
مــن حـــــــــــــدود الـــــــــــــبــــــــــــــرازيـل مـع
ـكان أوروجـواي.وداهمت الـشـرطـة ا
ووجــدت فــريــدا مــقــيــدة في كــرسي.
واعــتـــقـــلت الـــشـــرطـــة ثالثـــة رجــال

وسيدة من بينهم مسلح واحد. 
وقال ضـابط قاد الـتحـقيـقات رفـائيل
لـــوبــيـــز في تــصـــريح (انــهـم كــانــوا
يــــــــعـــــــلـــــــمـــــــون مـن هي ولـــــــهـــــــذا
خطـفوهـا.وحـاول أحدهم أن يـسحب

مسـدسه لـكني أعـتـقد أنه كـان يرغب
في الفرار. كانوا جـميعا هادئ ولم
يــحــدث أي عــنف أو مــحــاولـة طــلب

فدية).
واجلـــنـــاح األيـــســـر تـــايـــســون (30
عاما) الذي بدأ مسيرته الكروية في
ديـنة بـورتو نادي انـترنـاسـيونـال 
الـيجـري الـقـريـبة ويـلـعب حـالـيا في
صـــفــــوف شــــاخـــتــــار دونــــيـــتــــسك
األوكـراني لـيس الـالعب الـبـرازيـلي
الـوحــيـد الــذي يـتـعــرض أحـد أفـراد

أســرتـه لــلــخــطـف. ويــبــدو احلــادث
ثـابـة تقـليـد جلـرائم خطف أمـهات
الــعـــديــد من الالعـــبــ اآلخــرين اذ
اختطفت والـدة روبينيـو جناح ريال
مـدريـد ومـانـشـسـتـر سيـتـي السـابق
واحتـجزت لـعدة أسـابيع في 2004.
وكذلك والـدة لويس فـابيـانو مـهاجم
ـهـاجم البـرازيلي بورتـو الـسابق وا
جـــرافـــيـــتي الالتـي اخـــتــطـــفن و
اطالق سراحـهن دون التـعرض ألذى

في األشهر التالية.
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ويـقـول مـسـؤولـون حـكـومـيون
سـابـقـون مـعنـيـون بـأخالقـيات
الــعـمل وجـمـاعــات مـراقـبـة في
تـــصــريح  إن تـــرامب لم يــضع
خـطـوطــا فـاصـلـة تــضـمن عـدم
تـربــحه مــبـاشــرة من وظـيــفـته

كرئيس.
وقــال ســـتـــيــفـن ســبـــولـــديــنج
احملــــامي بــجــمــاعــة (كــومــون
ـعـنـيـة بـالـصـالـح الـعام كـوز) ا
في تـــصــريـح (هــذا جـــانب من
ـــط يـــتـــبـــعه هـــذا الــرئـــيس
ـكن إلهـانة بـفـعلـه كل ما هـو 
مـــنـــصـب الـــرئـــاســـة من خالل
الــــعـــمل عــــلى دعم مــــصـــاحله

اخلاصة).
وفي حــــ أبـــــعــــد الــــرؤســــاء
ـتـلـكاتـهم عن أي الـسـابـقـون 
مـــــــــواضـــــــــــــع شك أبـــــــــقى
تـرامب عــلى مـلـكــيـته لــفـنـادقه
ــتـلــكـاته ومالعـب اجلـولف و

األخرى.
وسلم إدارة أعـمـاله البنـيه قبل
قـلــيل مـن تـولــيه الــرئــاسـة في

كانون الثاني 2017.

{ رومــا - وكــاالت - شــبه العب
كـرة الـقدم االيـطـالـيـة انـطـونـيـو
كـــاســـانــــو جنـــمي كــــرة الـــقـــدم
ــــيـــة العب يــــوفـــنـــتـــوس الـــعـــا
البـرتغـالي كـريسـتيـانو رونـالدو
ــضــرب االســبـاني بالعب كــرة ا
رافـايل نــادال بـيـنــمـا شـبه العب
بـرشـلـونـة االرجـنـتـيـني لـيـونـيل
ـــضـــرب مــــيـــسـي بالعب كــــرة ا
الــسـويــســري رودجـيــر فـيــدريـر
واضاف كـاسـانو :  احب مـيسي
لـيس كنـقـطـة في وجه رونـالدو 
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اال النه وبـرايـي فـان مـيــسي هـو
االفـضـل عـلى مــر الــتـاريخ  الى
ــشــاعــر الــفــريـدة الــتي جــانب ا
يعطيها لـلمشاهدين   مؤكداً ان
كريـستـيانـو :  ال ينـقصه اي امر
 كي نـكـون واضحـ   مـشـبـهاً
رونالـدو بـنادال كـرياضي رائع 
كـمــا انه يـعــمل بـجــد وبـشـغف 
امام مـيسي فـهو يـشبه فـيدرير :
فن خـــالص وانــيـق  وهــو قــادر
على احـراز فـارق حـتى وان بقي

واقفاً .
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انشافت  أوليفر برل  –وكاالت - اشاد أسطـورة بايرن ميـونيخ وا
كان بـحارس مـرمى تـوتنـهام ومـنتـخب فرنـسا هـوغو لـوريس. وقال
ـرمى الـصـلبـ في كـان في تـصـريح: (لـقـد شـاهـدت بـعض حـراس ا
ـهـارات األسـاسـيـة كـأس الـعـالـم الـذين أتـقـنـوا تـمـامـا الـعـديـد من ا
ثال يـعتـبر هـوغو لـوريس أحد أفضل للـعبـة). وتابع (عـلى سبـيل ا
ـتـاز وهـو شـجاع ـرمى في الـعـالم وهـو مـقـنـع بـحـضـور  حـراس ا
وعـدواني). مـضـيفـا (احلـارس اإلنـكلـيـزي الـشـاب جوردان بـيـكـفورد
يــتـمـتع بـردود فــعـله الـقـويـة كــمـا الحـظت بـشـكـل خـاص تـمـريـراته

متازة). ا


