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يـومـا. وتــدخل عـبــر مـيـنــاء احلـديـدة
ـساعدات غالبـية الـسلع الـتجـارية وا

وجّهة الى مالي السكان. ا
ـصـدر في الـتـحـالف عـلى أن وأصـرّ ا
االشتباكات التي جتري منذ اخلميس
ليـست "عمـليـات هجـوميـة" مؤكدا ان
الــتــحــالـف "مــلــتــزم بــإبـــقــاء مــيــنــاء

احلديدة مفتوحا".
وأضاف "في حال فشل احلوثيون في
احلـضـور إلى احملـادثـات مـرة أخرى
فــإن هـــذا ســيـــدفع إلـى إعــادة إطالق

العملية الهجومية في احلديدة".
تـحدة للـطفولة وكانت منظـمة اال ا
(يــــونــــيــــسف) حــــذرت األحــــد من أن
"الـيــمن الـيــوم جــحـيم حي" مــطـالــبـة
أطراف الـنـزاع بـوقف احلـرب في هذا

البلد.
ومـنـذ بــدء عـلـمــيـات الـتــحـالف خـلف
نزاع اليمن أكثـر من عشرة آالف قتيل
و"أسوأ أزمـة إنـسانـيـة" بـحسب اال

تحدة. ا
ـــتــــحــــدة من أن 14 وحــــذرت األ ا
مـلـيـون شـخص قــد يـصـبـحـون "عـلى
قبلة في شفا اجملاعة" خالل األشهر ا
الــيـمـن في حــال اســتــمــرت األوضـاع

على حالها في هذا البلد.
و دعت بريطانيا اإلثن شركاءها في
مــجــلس األمن الـــدولي إلى الــتــحــرّك

لـتـشـجـيع الـتـوصّل إلى حلّ سـيـاسي
للحرب في اليمن.

والـتـقى وزيـر اخلـارجـيـة البـريـطـاني
تّحدة ي هـانت مبعـوث األ ا جير
إلى اليـمن مارتن غـريفـيث و"أقرّا بأنّ
الوقـت حـان لكـي يعـمل اجملـلس عـلى
دعم الــعــمــلـــيّــة الــتي تــقــودهــا األ
ـــتـــحـــدة" بـــحـــسب بـــيـــان لـــوزارة ا

اخلارجيّة البريطانيّة.
…b¹bł  U{ËUH

وكــان غـــريــفــيـث أعــلن األربـــعــاء أنّه
ســيــعـــمل عــلـى حتــديــد مـــفــاوضــات
جديـدة بـ أطـراف الـنـزاع في الـيمن
في غـضـون شـهـر بـعـد سـاعـات عـلى

اثلة. دعوة أميركية 
وقال هـانت في الـبيـان "لفـتـرة طويـلة
جدًا اعـتـقد طـرفـا الصـراع في الـيمن
ـكن مع عواقب أنّ احللّ العـسكري 

كارثيّة على السكّان".
وأضاف "اليـوم للمـرّة األولى يبدو أنّ
هنـاك فـرصـة لـتشـجـيع كال اجلـانـب
ـفاوضات على احلـضور إلى طـاولة ا
ووقف عـمــلـيّـات الــقـتل وإيــجـاد حلّ
سـيــاسي يُـشــكّل احلل الــوحـيــد عـلى

دى الطويل للخروج من الكارثة". ا
وتـابـع "بـريــطــانـيــا ســتـســتــخـدم كلّ
نفوذها لتعزيـز مثل هذا النهج. هناك
فرصة صغيرة لكن حقيقية بأنّ وقف

ــتــمـرديـن والــعــنـاصــر فـي الــقـوات ا
ـوالـيـة لـلـحـكومـة بـحـسـب مـصادر ا
ـنـطـقة طـبـيـة في مـسـتـشـفـيـات في ا
وسط غـــارات مــــكـــثّـــفــــة من طـــيـــران

التحالف.
وكانت الـقوات احلـكومـية أطـلقت في
ــاضي بــدعم من حــزيــران/يــونــيــو ا
التحالف حـملة عـسكرية ضـخمة على
ساحل البحر االحمـر بهدف السيطرة
عـلى مــيـنـاء احلــديـدة قـبـل أن تـعـلّق
الـعــمــلــيــة إفـســاحــا في اجملــال أمـام
احملــادثــات ثم تـــعــلن في مـــنــتــصف
ـاضي اسـتئـنـافـها أيلـول/سـبـتمـبـر ا

ساعي السياسية. بعد فشل ا
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وشهـدت جـبـهـات الـقتـال قـرب مـديـنة
احلـــديــــدة هـــدوءا حــــتى اخلــــمـــيس
ـعــارك اجلـديـدة ـاضي. وتـزامــنت ا ا
مع إعـالن احلـــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيـــة
اسـتـعــدادهـا السـتــئـنـاف مــفـاوضـات

. تمردين احلوثي السالم مع ا
وجاء الـتـأكـيـد احلـكومـي غداة إعالن
ــتّـــحــدة إلى الــيــمن مــبــعــوث األ ا
مارتن غـريفيـث أنّه سيـعمل عـلى عقد
مفاوضـات جديـدة ب أطـراف النزاع
في غــضــون شــهــر بــعــيــد مــطــالــبـة
واشنـطن بـوقف الطالق الـنـار وإعادة
ــســار الـــســيــاسي خالل 30 اطالق ا
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مــحـافــظــة االنــبـار) ,واضـاف انه (ال
نـــتـــوقع غـــزارة بل تـــكـــون االمـــطــار
عـــمـــومـــا خــفـــيـــفـــة خـالل ســـاعــات
الــصـــبــاح وخالل ســاعــات الــنــهــار
يـكـون هـطـول االمـطـار مـتـفـاوتـا بـ
مـنطـقـة وأخـرى واالمـطار ال تـسـتـمر
في مـنـطـقـة خالل الـيـوم بـالـكـامل بل
ـــطـــر والـــتـــوقف عـــدا فــــتـــرات من ا
اسـتـمـرارهـا في مـدن الـشـمـال عـكس

التوقعات تماماً).
—UD ô« …—«eſ

واوضـح انـه (وخالل الــــــســــــاعــــــات
توقع ان تزداد األولى من الليل من ا
غـزارة األمـطـار في مـدن وسط الـبالد
والـفـرات االوسط ومــنـهـا الـعـاصـمـة
بـغداد) ,مـشـيرا الـى ان (األمطـار في
ـنــطـقـة الـغــربـيـة تـتـوقـف تـقـريـبـاً ا
خالل لـيل الـثالثـاء  تتـبـعـهـا مـناطق
عــديــدة خـالل فــجــر االربــعــاء حــيث
تــتـوقف فــرص االمـطــار في الــنـجف
وبــابل وكــربالء عــدا هــطــول مـحــلي

متفرق في بعض االماكن).
واضاف عطيـة انه مع (انخفاض في
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توقع منبئ جـوي تعرض مناطق في
الـعـراق الى مــوجـة ضـبـاب تـسـتـمـر

يوم . 
ـنـبئ اجلـوي الـتـابع لـلـهـيـئة وقـال ا
الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـــزلـــزالي في وزارة الـــنـــقل صــادق
عطية في صفحته في فيسبوك امس
ان (مـنـاطق واســعـة من غـرب الـبالد
والــوسط والـفــرات االوسط مــتـوقع
ـوجة من الضـباب تقلل ان تتعرض 
الرؤية األفقـية الى أقل من كيـلو متر
وأضاف ـنـاطق) , واحـد  في أغـلب ا
انـه (ومع ســـاعــــات شــــروق شـــمس
نهـار اليـوم الـثالثاء  يـحدث إنـدماج
كــامل لــلــمــنــخــفـص وبــدايــة دخـول
أجواء البالد وتستـمر فرص هطول
االمـطــار في مـدن الـشــمـال ومـنـاطق
مــتـــفــرقــة من مــدن الــوسط ومــنــهــا
العاصمة بغداد كذلك مناطق متفرقة
من مـدن اجلــنـوب ومـنـهــا مـحـافـظـة
الـــبـــصـــرة وأيــــضـــاً شـــمـــال شـــرق

بغداد
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ـعـتـادة سرد في جـلـسـة سـاخـنـة من جـلـسـات مـجـلس الـنـواب الـعـراقي ا
ـهـدي بـرنامـجه احلـكـومي للـسـنوات كـلف عـادل عـبد ا رئـيس الـوزراء ا
كن من خالله حتقيق كافة األربع الـقادمة  الذي كان برنامجاً اصالحياً 
طـمـوحات الـشـعب الـعـراقي وإنهـاء مـعـاناتـه وبنـاء دولـة مـؤسسـاتـيـة  لكن
كن ان يأتي اإلصالح اليُختزل ببرنامج موضوع على ورق.   اإلصالح ال
في ظل نـظام فاسـد كانت احملاصـصة الطـائفيـة على مدى اخلـمس عشرة
ـاضـيــة الـسـبب الـرئـيس في انـهــيـار الـدولـة الـعـراقـيـة واسـتـشـراء سـنـة ا
الـفـسـاد في كــافـة مـؤسـسـاتـهـا وقـد قُـسـمت الـوزارات بـ االحـزاب كـمـا
تُــقـسم االمالك بــ الـورثــة كل له حـريــة الـتــصـرف في حــصـته وال احـد
يـتـدخل في امـالك غـيـره فـصـارت الـدولـة مـتـشـظـيـة بـ اطـراف مـتـنـافـرة
التـتفق إال على (تـقسيم الكـعكة) وهاهـي االحزاب السيـاسية تُعـيد اليوم
ـهـدي االمـر الـذي يـنفي ان انـتـاج احملـاصـصة فـي تشـكـيل حـكـومـة عـبدا
تـكون احلـكومة الـقادمـة افضل حالٍ من احلـكومـات السابـقة وهـناك سؤال
هـدي في طـرحه : هل لـدى رئيس الـوزراء اجلـديد الـنـية يـلح مـنهـاج عـبـدا
في االصالح وبــنـاء دولـة مـؤسـسـات والـتـخـلـص تـدريـجـيـاً من مـخـرجـات
احملــاصــصــة? وهــو الــقــيــادي اخملــضــرم فـي اجملــلس األعــلى االسالمي
بـنية وفق هـذا النظام! ـا دعم وساند العـمليـة السيـاسية ا احلـزب الذي طا
ــهـدي بــقــيـادة االصالح ولــو سـلــمـنــا جــدالً في وجـود الــنــيـة لــدى عــبـدا
فـبـالـتـأكيـد لن يـكـون قـادراً عـلى حتـقيق اهـدافه ألن مـسـاعـيه في مـحـاربة
الـفساد وتـفعيل القـانون وحصـر السالح بيـد الدولة ستـتطلب مـنه مواجهة
هدي ليس لديه ذات االحـزاب التي جاءت به إلى رئاسة الوزراء وألن عبدا
ـواجهة انيـة او مليـشيـا مسلـحة فسـيكون الـطرف االضعف في ا كـتلة بـر
وحـيـنهـا لن يـكـون امامه سـوى خـيـارين : أما انـكـار مـزاعم االصالح التي
اطـلقها واالسـتمرار في منصـبه حل انتهـاء مدته الدستـورية وترك الدولة
ــعـلـنه وتـقـد ـبـادئه ا تـسـيــر كـمـا يـرغب زعــمـاء االحـزاب او الـتـمــسك 
هدي انه يحظى حاليا اسـتقالته امام قادة الدولة الـعميقة. يُحسب لعـبد ا
كن ان يـستـمر في حال رجـعية الـدينـية العـليـا لكن هـذا الدعم ال بـدعم ا
نح الـوقت الذي مُـنح لرئـيس الوزراء فـشله فـي إرضاء الـعراقـي وقـد ال
ـرجعـية واغلـبيـة الشعب الـسابق حـيدر العـبادي الـذي حصل على دعم ا
الـعراقي وخيب آمال اجلميع فظروف العراق اليوم تختلف عما كانت عليه
في واليـة الـعـبادي كـمـا ان الـشعب الـعـراقي الـيوم يـعـيش في حـالة من
شاركـة فيها الـسخط والغضب جتـاه العملـية السيـاسية وكافـة االحزاب ا
ـهدي إلى وهـذا مـاجـسـدته انـتفـاضـة الـبـصـرة االخـيرة. قـد يـسـعى عـبـد ا
اجراء تغييرات في مؤسسات هامشية خارجة عن صنع القرار السياسي
كـمحاولة لتضليل وتـمويه العراقي وابعاد انـظارهم عن االسباب احلقيقية
. الـتي تعـيق بنـاء الدولـة وحتول دون تـقد اخلدمـات االساسـية لـلمـواطن
نطق (التعمية) في إدارة لـكن اتباع سياسة التمويه او مـايدعى في علم ا
شـؤون الدولة تؤدي حتماً إلى اتساع الـهوة ب الشعب واحلكومة ويرفع
ـؤكد ان من مـنـسـوب الـغـلـيـان الشـعـبي ضـد الـنـظـام الـسـيـاسي الـقـائم. ا
ـهدي سـيبـقى حبـر على ورق فـاالصالح غيـر قابل لـلتـحقيق بـرنامج عـبدا
في ظل نـظـام احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة وحتـكم زعـمـاء االحـزاب فـي صـنـاعة
طلوب انيا وحتى ان حـظى بالدعم ا الـقرار السياسي حـكوميا كان ام بـر
هـدي عن عباءة االسالم الـسياسي الـشيعي فـليس متـوقعاً ان يـخرج عـبدا
واطن ويـقود االصالح لبناء دولة مدنـية موحدة قادرة على تلبـية متطلبات ا

. العراقي لينعم بالعيش الكر

شعار شركة النفط الوطنية االماراتية ادنوك

ـسـؤولـون القـطـريون الغـاز ويـؤكد ا
أنهم ال يخططون لتعطيل عمله.

من جهته أكد الـرئيس االيراني حسن
روحـاني أن اجلــمــهـوريــة االسالمــيـة
"ســتــلــتف بــفــخــر" عــلى الــعــقــوبــات
االميـركـيـة التي دخـلت حـيـز الـتنـفـيذ
امس االثــنـــ وتــســتــهـــدف قــطــاعي

ال في البالد. النفط وا
ــتــحــدة االثــنـ وأعــادت الـواليــات ا
فــرض دفــعــة ثــانــيـة مـن الــعــقــوبـات
والتي تأتي نتـيجة انسـحاب الرئيس
االميركي دونالد ترامب في ايار/مايو
ـبـرم بـ ايران من االتـفاق الـنـووي ا

والقوى الكبرى.
وقــال الــرئــيس االيــراني في خــطــاب
متـلفـز "أعلن أنـنا سنـلتـف بفخـر على
ـة ـشــروعـة والـظـا عـقـوبـاتــكم غـيـر ا

النها تخالف القوان الدولية".
وأضـــــــاف "نـــــــحن فـي وضـع حــــــرب
اقتصاديـة ونواجه قوة متـغطرسة. ال
أعــتــقــد أنه فـي تــاريخ أمــيــركــا دخل
شـــخص إلى الــــبـــيت االبـــيض وهـــو
يـــخـــالـف الى هـــذا احلــــد الـــقـــانـــون

واالتفاقيات الدولية".
Ê«d¹«  «—œU

والدفعـة الثانـية من الـعقوبـات تهدف
الى احلد من صادرات ايـران النفـطية
التي تراجعت أساسـا بحوالى مليون
برمـيل يومـيا مـنذ ايـار/مايـو وتقـييد
ــالــيــة تــعــامـالتــهــا مع الـــهــيــئـــات ا

الدولية.
ـرشــد األعــلى لــلــجــمــهــوريـة وكــان ا
اإلسالمــيــة اإليــرانـيــة آيــة الــله عــلي
خـامـنـئي اعـتــبـر الـسـبت أنّ الـرئـيس
األميركي دونـالد تـرامب "أحلق العار"
تحدة قائال "في إطار هذا بالواليات ا
ــســتــمــر مــنـذ 40 عــامـاً الــتـحــدّي ا
تحدة الطرف اخلاسـر هو الواليـات ا
والــطــرف الـــرابح هــو اجلـــمــهــوريــة

اإلسالمية".

كـان ومـايــزال ومـنـذ انـطالقــته يـسـجل الـبــرنـامج الـعـائـلـي سـتـديـو عـشـره
سـتوى احمللي فحسب بل جنـاحات حققت جمـاهيرية واسعـة ليست على ا
ـسـتــمـعـ الـعــرب ومن كـافـة الـدول الـعــربي عـنـدمـا اســتـقـطب عــشـرات ا
ـرئي عـنـدمـا يـبث في ذات والـشـرائـح خـاصـة ان الـبـرنـامج دخل جتـربــة ا
ستمعي اخلارج من الوقت على موقع التواصل االجتماعي ليتيح الفرصة 
الـعراقي واجلـاليات االخرى مـتابعته بـالصورة والصـوت  بالتالي حرص
االسـتديو الذي يقدمه ويـخرجه نخبة طيبـة من االذاعي الرواد واجملتهدين

والشباب.
درس لـتقلب ذاكـرتنـا االذاعية كم من ويـكفي ان نـذكر االسم الكـبيـر امل ا
الـبـرامـج الـتي كـانت تـعـدهـا وتــقـدمـهـا ويـكـفي ان نــسـتـذكـر روائع الـبـراج
االذاعـية للمـخرج الكـبير عالء محـسن الذي برز في عالم الـتقد واالعداد
ـبدعـة ونـذكر مـنهم واهب ا بـعد االخـراج واسـتقـطب الـبرنـامج الشـبـاب وا
ذيعـات اللواتي سيكـملن مسيرة اخملـرج جعفر الزبـيدي ومحمد سـلمان وا
الـرائدات فـجاء اخـتيـار نضـال علي احلـسون وفـاتن مزهـر واسيل الـبياتي
ذيـعة سـاعدين الـرائـع لـيـشكـلوا جـمـيعـا بقـيـادة ا ونـخبـة من الـفنـيـ وا
اجملـتـهدة سـمـيرة جـيـاد التي تـديـر ادارة اذاعة بـغـداد لتـمـثر لـنـا برنـامـجا
كـبيرا استديو عشرة الذي حقق اجنازا مهما ح استضاف ابو الشهداء
الـعـراقي الشـيخ فـتال اجلـغـايفه من مـحـافظـة االنـبار قـضاء حـديـثه والذي
الحم التي سنبقى سطر وسجل بتضحياته واحده من اكبر التضحيات وا

وسيبقى العراق يفخر لها.
الحم نــعم الـــشــيخ فــتــال ســجـل في تــاريخ عــشــيـــرته واحــده من اروع ا
الـبطوليـة والنادرة التي تمـيز بها الـعراقيون بـتضحيـاتهم وهم يدافعون عن
الـعــرض واالرض ويـصـدون اشـرس هـجــمـة عـداونـيـة حــاولت اذاللـنـا لـكن
ضح هـيهات والعراق والد البطال ومتخم بعشرات القصص البطولية وا
وذجا حقيـقيا وحيا في الدفاع عن تربة العراق كـالشيخ فتال الذي كان ا
الـطاهـرة وهو يـقـدم اوالده وفلـذات كبـده االربعـة شهـداء للـوطن في معـركة
واحــدة اســتــشــهــدوا وهـم يــحــاولــون طــرد داعش اجملــرم  نــعم الــدمــوع
ـشاعر والكلمات جمـيعها التصف حديث الشـيخ فتال ابو الشهداء وهو وا
يـروي تفاصيل استشهاد ابنائه االربـعة واحد ابناء عمومته في حديث اثار
ــبـاشـرة من خـارج مـشــاعـر مـسـتــمـعي الـبــرنـامج من خالل اتــصـاالتـهم ا
شاعر االنـسانية حلديث ابـو الشهداء الذي الـعراق وداخله وهم يصـفون ا
ستمعي البرنامج من العرب ليـتصلوا ويسجلوا مشاعرهم عن قصة حـفز 
الـشيخ فتال وهـو يروي قصة استـشهاد ابناءه دفـاعا عن الوطن والعرض
ـواطــنـ الــعــرب الـتي حــيت بــطـوالت رجــال الــعـراق وهم نــعم مـشــاعــر ا

نطقة العربية برمتها. يصدون اشرس عدوان يهدد ا
واطـنـ مشـاعر ـشاعـر التوصـف والشـيخ فـتال يـستـقـبل مشـاعـر ا نـعم ا

امتزجت بالفخر والكلمات التي التوصف.
وخـيرا فـعلت اسـرة البرنـامج عنـدما ضـيفت الى جانـب ابو الشـهداء نـقابة
شـاعرهم ابا الـفنانـ واحتاد االذاعيـ وصحيـفة ( الزمـان ) ليشـاركوا 
ــســؤولــ من اجلــهــات االعالمــيـة الــشــهـداء  وعــتــبي كل الــعــتب عــلى ا
والـسياسية التي غابت بـاستثناء اتصال او اتصـال من مؤسسة الشهداء

واحلشد الشعبي.
نـعم ان مـاقـدمه الـشـــــيخ فــــــتـال الـيـوم لـلـعــــراق هو
مـثال حي لـلبطـولة والتـضحـية العـظيـمة التي سـيكتب
عــنـهـا الــتـاــــــريخ وسـتــجـسـد بــالـصــورة والـصـوت
والـكـلـمـة لـتـكـون قـصـة ابـو الـشـهـداء فـخـرا لـلـعـراق

والعراقي .
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{ عـدن (أ ف ب) - أعــرب الــتــحـالف
العسـكري الـذي تقـوده السـعودية في
الـيـمن امس االثـنـ عن تـأيـيـده عـقـد
مــــحــــادثـــات سـالم خالل األســــابــــيع
قـبلة مـؤكّدا عـلى رغبـته في خفض ا
وتــيـــرة أعـــمــال الـــعــنـف رغم جتــدّد

عارك في محيط مدينة احلديدة. ا
وقال مصدر في التحالف اشترط عدم
الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس
"التحالف ملتزم بخفض وتيرة أعمال
الـعـنف في الـيــمن (...) ويـدعم بـشـدة
الـعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة الــتي يـقـودهـا

تحدة". مبعوث األ ا
ويـشـهـد اليـمـن مـنذ  2014حربًـا ب
والية تمردين احلوثيـ والقوات ا ا
لــلـــحـــكـــومــة تـــصـــاعــدت مـع تــدخل
الـــســـعــوديـــة عـــلـى رأس الــتـــحـــالف
الـــعـــســـكـــري في آذار/مـــارس 2015
ـعـتـرف بـهـا دولـياً دعـما لـلـحـكـومـة ا
ـتـمـردين عـلى مـناطق بعـد سـيـطـرة ا
واســعــة بــيــنــهـــا صــنــعــاء ومــديــنــة

احلديدة.
واندلـعت اخلمـيس مـعارك عـنيـفة في
ــطـلـة عـلى مـحـيط مـديــنـة احلـديـدة ا
ــــتـــمـــردين الـــبـــحــــر االحـــمـــر بـــ ا
والية للحكومة. احلوثي والقوات ا
ـعارك الـتي تـواصلت وقتل في هـذه ا
ـاضيـة عـشرات خالل األيام الـثالثـة ا
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فـــــابــــيـــــاني احملـــــلـل لــــدى "انـــــرجي
اسـبــكــيـتس" "كـل االنـظــار تــتـجه الى
الصادرات االيـرانية ومـا اذا سيكون
هــنـاك أي الــتــفــاف عــلى الــعــقــوبـات
االمــيـــركـــيــة ومـــدى الــســـرعـــة الــتي

سيتراجع فيها االنتاج".
ويـشــكل الــنــفط أبــرز عــائــدات ايـران
لــكــنه سالح ذو حــدين ألن إيــران هي
أيـضـا ثـالث أكــبـر مـنـتج فـي مـنـظـمـة

صدرة للنفط (اوبك). الدول ا
والدفـعة االولـى من العـقـوبات خـلفت
أسـاســا تــداعــيــات اقـتــصــاديــة عـلى
االيراني مع تـراجع العملـة الوطنية
وخسـارة أكثـر من ثـلثي قـيـمتـها مـنذ

أيار/مايو.
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ولدى سـؤاله حول مـدى التـزام الهـند
والصـ بـوقف شراء الـنـفط اإليراني
في غضـون سـتـة اشـهر دعـا بـومـبـيو
ــا تــقــوم به بالده الــتي إلى الــنــظــر 
فــرضـت حــظـــرا عـــلى الـــنـــفط اخلــام

اإليراني هو االكبر حتى اآلن.
والسعـودية هي الـبلد الـوحيـد القادر
علـى تعـويض الـفـراغ الـذي سـتـحدثه

توقف االنتاج االيراني.
وقـبل ســاعـات من دخــول الـعــقـوبـات
حيّـز التـنفـيذ تـظاهـر آالف اإليرانـي
إحـــيـــاء لـــذكــرى احـــتـالل الـــســـفــارة
األميركية أثنـاء الثورة اإلسالمية عام

.1979 
ــتــظــاهـرين وإضـافــة إلى هــتــافـات ا
ـتــحـدة الـتــقــلـيــديــة ضـد الــواليــات ا
وإحراقهم أعالماً أمـيركية رفع هؤالء
الفتات سـاخرة من الـرئيس األمـيركي
وراحوا يـدوسـون ويحـرقون دوالرات
مزيفة.  وكان الرئيس االميركي طالب
بـ"ســد ثــغــرات رهــيـــبــة" في االتــفــاق
ـدة زمـنـية وال بخـاصـة وأنه مـحـدد 
ـزعزع المن يردع الـسـلـوك اإليـراني ا

نطقة. ا
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WÝ«dŠ∫  جنود التحالف العسكري في اليمن يتولون حراسة ميناء في عدن

األعـمــال الـعـدائــيـة يُــمـكن أن يُــخـفّف
." معاناة اليمنيّ

وأعلـنت احلـكومـة الـيمـنيّـة اخلـميس
اسـتـعــدادهـا السـتــئـنـاف مــفـاوضـات

. تمرّدين احلوثيّ السالم مع ا
ـتّـحـدة األحـد الـيـمن ووصـفت األ ا
بـ"جحيم حي" مـطالبـة أطراف النزاع
بــوقف احلــرب فـي هــذا الــبــلــد الــذي
يشهد موت طـفل كلّ عشر دقائق و30

ألف طفل سنويًا.

ــتـــحــدة وكــان األمـــ الــعـــام لأل ا
أنطونـيو غوتـيريش دعا اجلـمعة إلى
وقف "أعمال العنف" في اليمن والدفع

باتّجاه محادثات سالم.
ــتــحـدة في وكـانـت الـواليـــــــــــــات ا
تـغــيّــر مـفــاجئ في مــوقـفــهــا حـضّت
حليفتها السعودية على إنهاء احلرب
في الـــيـــمن عـــبـــر الـــدعـــوة إلى وقف
إلطـــالق الـــنــار وإجـــراء مـــحـــادثــات

سالم.
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يــتــصـاعــد الــغـبــار فـيــمــا سـيــكـون
الــطــقس في الــشـمــالــيـة غــائــمـا مع
زخـات مـطـر تــكـون رعـديـة احـيـانـا).
وفي ايــطــالــيــا لــقـي أفــراد أســرتـ
نزل واحـد بجزيرة صقلية تقيمان 
حتفهـم غرقا عنـدما غمرت مـياه نهر
مسكنهم نتيـجة أمطار غزيرة ورياح
ـدن االيطـاليـة .وقال عاتـية جتـتاح ا
ـنزل ـيـاه اغـرقت ا بـيان امس ان ( ا
نطقة كاستلداتـشا بإقليم باليرمو
خالل حلـظـات لـتـقـضي عـلى سـكـانه

التسعة. 
ــوت بـعــدمـا وجنــا أب وابـنــته من ا
ذهـبا لـلـتسـوق وكـذلك شـخص ثالث
أساة ترفع عدد تسلق بشجرة وان ا
الـقــتـلى جـراء األمــطـار والـعـواصف
الـتي جتـتــاح إيـطـالـيـا إلى  12على
األقل فـي صــقــلــيــة وحــدهــا بــعــدمـا
تــوفي ثـالثــة آخــرين في ســيــارتــهم
ــيـــاه أيـــضــا) ,وتــابع ان بـــســـبب ا
(رئـيس الــوزراء اإليـطـالـي جـوزيـبي
ــنــطــقـــة واطــلع عــلى كــونـــتي زار ا
مأسـاة هائـلة  حـيث جتتـاح األمطار

والـعـواصف إيـطـالـيـا مـنـذ عـدة أيام
واقـتــلـعت مـاليـ األشـجــار وعـزلت
قرى وطـرقـا وان عدد الـقـتلى بـسبب
مــــوجـــة الـــطــــقس الـــسـيء بـــلغ 17
شخصا دون حساب قتلى صقلية).
ليار يورو فيما  تقدير اخلسائر 
عـلى األقل. وضـرب زلـزال بـقوة 9-5

درجات احلرارة اضـافة الى  تقـلبات
جـويــة مــتــمــثــلــة بــهــطــول األمــطـار
والــعـــواصف الــرعــديــة مــصــحــوبــة
بـريـاح هـابـطـة مـثـيـرة لـلـغـبـار خالل
ــقـــبــلــة  في وسط وجــنــوب االيــام ا
وغــرب الــعــراق واالمــطــار ســتــكــون
ناطق غزيرة  في مناطق عديدة من ا
الـى الــيـــوم الــثالثـــاء لــكـن احلــصــة
ــدن االكــبــر من الــهــطــول ســتــكــون 

جنوب البالد وشرقها).  
فـيـمـا اكـدت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمــان ) أمس (تـســاقط امــطـار قـد
تـــكــون رعـــديــة الـــيــوم الـــثالثــاء مع
تصاعـد للغـبار وسيكـون الطقس في
ـطـرا), ـنــطـقـة الــوسـطى غـائــمـا  ا
ــنــطــقـة واضــاف أن ( الــطــقس في ا
الشـماليـة سيـكون غـائمـا مع تساقط
امطـار  فيـمـا سيـكون في اجلـنوبـية
غــائـمـا جــزئـيــا الى غـائم مـع فـرصـة

لزخات مطر متفرقة ليال).
واوضح الــبــيـان ان (طــقس يــوم غـد
االربـــعـــاء ســـيـــكــون  فـي الــوســـطى
ــطــرا كــمــا واجلــنــوبــيــة غــائـــمــا 

درجات عـلى مـقـياس ريـخـتر جـزيرة
هـوكــايـدو الـيــابـانـيـة .ةقــالت هـيـئـة
ـسـح اجلـيـولــوجي االمـريــكـيـة في ا
بيان ان (مركز الـزلزال يقع على بعد
ثــمــانـيــة كــيــلــومــتــرات فـي مــديــنـة
شيبستو دون حتديد اخلسائر التي

خلفه الزلزال). 
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منذ توليـتم منصبكم عـمدت نقطة
الــســيــطــرة الــتي تــقع في مــدخل
شـارع االورزدي من جـهـة الـكرادة
خــــارج بـــاغالقه واضــــعـــ كـــتال
كـونكـريـتيـة في اجـراء مسـتـغرب
يتعارض مع توجهـاتكم باالنفتاح
ــنــطــقـة ــواطــنــ وفــتح ا عــلى ا
اخلضـراء امامـهم. ويشـكو اهالي
ــــنـــطـــقــــة من اضـــطــــرارهم الى ا

اســتـــخــدام مــدخل ســـبع قــصــور
البـعـيد عن مـنـازلهم عـنـد رغبـتهم
في قــضـاء ايـة حــاجـة كـمــراجـعـة
االطــبــاء والــتــســوق من الــكــرادة

داخل.
نرجـو االيعـاز الى عمـليـات بغداد
ــدخل الــذي يـســمى بــفــتح هــذا ا
ــهــدي) لـدى (شــارع عــادل عـبــد ا

عامة الناس.

{ دبي (أ ف ب) - أعلنت شـركة نفط
ابـوظـبي الـوطـنـيـة "أدنـوك" اكـتـشـاف
مـصــادر جـديــدة لــلـنــفط والــغـاز في
مــســعى حتــقــيق اإلمــارات االكــتــفــاء
الـذاتـي بـشــكل كــامل بــيـنــمــا دخـلت
الـعــقــوبـات األمــيـركــيــة األثـنــ ضـد

إيران حيز التنفيذ.
وأعـلــنت أدنـوك امس فـي بـيــان أنـهـا
اكـتـشـفت  15تـريـلــيـون قـدم مــكـعـبـة
قـيــاسـيـة مـن الـغــاز وكـذلك اكــتـشـاف
مليار برميل إضافي من النفط اخلام.
وقـال الــبــيــان أيـضــا أنه  اعــتــمـاد
خـطط "زيــادة الـسـعــة اإلنـتــاجـيـة من
الـنـفط اخلـام من 3.5 مـلـيـون بـرمـيل
يــومــيــا بـــنــهــايــة عــام 2018 إلى 4
ماليـ بــرمــيل يـومــيــا بـنــهـايــة عـام
2020 وإلى 5 ماليـ بـرمـيل يـومـيا

خالل عام 2030.

يـصل إلى 3,5 مــلـيــون بــرمــيل نــفط
يوميا.

ويــأتـي هــذا اإلعالن بـــيـــنــمـــا دخــلت
االثنـ حيـز الـتنـفـيذ الـدفعـة الـثانـية
من الـعـقـوبـات األمـيـركيـة عـلـى إيران
ال التي تـسـتـهـدف قطـاعي الـنـفط وا

. االيراني
وتدعم اإلمارات وحلـيفتهـا السعودية

العقوبات اجلديدة.
وكــانـت الــدولـــتــان أيـــضــا قـــطــعـــتــا
العالقات مع قطـر- أكبر مصـدر للغاز
ـسـال في الـعـالم قــطـعت عالقـاتـهـا ا
الــــدبـــلــــومــــاســــيـــة مـع قـــطــــر في 5
حزيران/يـونيو 2017 بعدمـا اتّهمت
اإلمارة بـدعم تـنـظـيـمـات مـتـطـرفة في
الشرق االوسط والتقارب مع ايران.
وتـعـتــمـد اإلمــارات عـلى خط أنــابـيب
دولف لـلغـاز مع قطر لـلحـصول على

وتــرأس ولي عــهــد أبــوظــبي الــشــيخ
مـحــمــد بن زايــد آل نـهــيــان اجـتــمـاع
اجملـلس األعـلـى لـلـبــتـرول األحـد و
اعتـماد "خـطـة العـمل اجلديـدة ألدنوك
ــــصـــــاريف الـــــتي تـــــشــــمـل زيـــــادة ا
الـرأســمــالــيـة إلى 486 مـلــيــار درهم
لـــلــســـنـــوات اخلـــمس من 2019 إلى
2023 بحسب مـا أوردت وكالـة أنباء

اإلمارات.
ÃU²½ô« …œU¹“

وكتب ولي عهد أبو ظبي على حسابه
عــــلى مــــوقع تــــويــــتــــر "اعــــتــــمــــدنـــا
استراتيـجية شـاملة لـتحقـيق االكتفاء
الـــذاتي من الـــغـــاز وزيـــادة الـــســـعـــة
اإلنـتــاجــيـة لــلــنـفـط تـدريــجــيـاً إلى 5

مالي برميل يوميا في 2030.
وتـنـتج اإلمـارات رابع أكــبـر مـنـتـجي
ــصــدرة "اوبـك" مـا مــنــظــمـة الــدول ا

وكانت واشـنطن أعـادت فرض الـدفعة
االولى من العقوبات في آب/اغسطس

اضي. ا
وتـمــنع الــعـقــوبـات األمــيــركـيــة الـتي
فرضت االثـن كل الـدول أو الكـيانات
أو الــشــركـــات األجــنــبـــيــة من دخــول
األســواق األمــيــركـيــة فـي حــال قـرّرت
ضي قدمـاً بشراء الـنفط اإليراني أو ا
ـــصــارف مـــواصـــلــة الـــتـــعـــامل مـع ا
ـكن ان يــؤثـر ذلك عـلى اإليـرانـيــة. و
ــــيـــة رغم أن أســـواق الــــنـــفـط الـــعــــا
ــتــحـدة مــنــحت اعــفـاءات الـواليــات ا
مـوقــتـة لــثــمـاني دول بــيــنـهــا تـركــيـا
ـواصــلـة ويـحــتــمل الـصــ والـهــنــد 
اســتــيــراد الــنــفـط االيــراني. وســيــتم

. اعالن هذه الالئحة االثن
ــاثل لــذلك ونــظــام االعــفــاءات هــذا 
ـتـحـدة ب الذي اعـتـمـدته الـواليات ا
عـامي 2012 و2015 قـبـل الـتــوصل
الى االتفـاق الـنـووي مع ايـران والذي
 الـتـفـاوض عـلـيه في عـهـد الـرئـيس

السابق باراك اوباما.
وقــال روحـــاني إن أربـع دول عــرضت
عـــلـــيه خـالل زيـــارته الى نـــيـــويـــورك
للمـشاركة في أعـمال اجلمـعية الـعامة
ـتــحـدة فـي ايـلــول/سـبــتـمــبـر لال ا
ـتــحـدة لـكـنه الـتـوسط مع الــواليـات ا

رفض ذلك.
وأوضح "ال حـــاجـــة لـــلـــوســـاطـــة وال
حـاجــة لـكـل هـذه الــرسـائـل. الـتــزمـوا

بتعهداتكم وسنجلس ونتحاور".
وقال وزيـر اخلـارجيـة االمـيـركي مايك
بـومـبـيـو لـشـبـكـة "سي بي أس" االحـد
إنه عــلى الــنــظــام االيــراني أن يــغــيـر

سلوكه.
وأضـــاف ان هــــذه الـــعـــقــــوبـــات "هي
األقـوى الـتي تـفــرض حـتى االن" عـلى

إيران.
وتتـرقب أسـواق الـنفط تـداعـيـات هذا
الـــقـــرار االمـــيـــركي. وقـــال ريـــكـــاردو محمد بن زايد آل نهيان


