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وأضـــاف رضــوان "حـــافـــظــنـــا عــلى
ستمرة سيرات ا سلمية وشعبية ا
هـــنــــاك حـــالـــة انــــضـــبــــاط تـــام من
ــشـاركــ وإذا كـان أي ــواطـنــ ا ا

عدوان يكون من االحتالل".
ــبــاحــثـات الــتي يــجــريــهـا وحــول ا
ــصــري الـذي وصل الــوفـد األمــني ا
غــزة مــســاء اخلــمــيس قــال رضـوان
"الـــلـــقـــاءات ايــجـــابـــيـــة مع االخــوة
ــصـريــ لـلــتـخــفـيف عـن شـعــبـنـا ا

صاحلة". وحتقيق ا
ـــرحــلـــة الــتــالـــيــة من وأوضح أن "ا
تــفـاهم الــتــهـدئــة سـتــشـمل تــوسـيع
مــجــال الــصـيــد من 14الى  20مـيال
وربط خط  161لــــزيــــادة كــــمــــيــــات
الكـهربـاء (من اسـرائيل) لـقطـاع غزة
وزيــادة الــتـصــديــر ومــد خط الــغـاز
الـطــبـيـعي حملـطـة تـولــيـد الـكـهـربـاء
ــشــاريـع إلعــادة اإلعــمــار والـــبــدء 
والـبنـى التـحـتيـة وتـشـغيـل البـطـالة

واأليـــدي الــعـــامــلــة" دون مـــزيــد من
التفاصيل.

وتواصل مصر بالتعاون مع مبعوث

احلـــدودي الـــفـــاصل بـــ الـــقـــطــاع
واسرائيل.

وأفــاد مـــراسل فــرانـس بــرس أنه لم
تـــشـــاهــــد أي طـــائــــرات ورقـــيـــة أو
بــالــونـــات حــارقــة ولم يــتم اشــعــال
ــطـاطـيــة لـلـســيـارات هـذه اطـارات ا
اجلمعة على خالف ما كانت تشهده
هذه االحتجاجات التي بدأت في 30
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وأطلق اجلـنـود االسرائـيلـيون الـنار
جتاه عشرات الـشبان والفـتية الذين

اقتربوا من السياج احلدودي.
وقــال الـــقــيــادي في حــركــة حــمــاس
اسماعـيل رضوان لفـرانس برس "ما
ـيــز مـسـيـرات هـذه اجلــمـعـة انـهـا
ـقاومة وانـهيار تاتي بـعد انتـصار ا
احلـكــومـة الـصـهـيــونـيـة" في اشـارة
الى اســـــتـــــقـــــالـــــة وزيـــــر الـــــدفــــاع

االسرائيلي افيغدور ليبرمان.
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ـتـحـدة نـيـكـوالي مالديـنـوف األ ا
مــبـــاحــثـــات مع الــفـــلــســـطــيـــنــيــ
واسـرائيـل من أجل تـثبـيت الـتـهـدئة
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ــا قـاله الــنــاس في مــواقع الـتــواصل االجــتــمـاعي وفي لن أضـيـف جـديــدا 
طر في لـيارات الـسبـعة الـتي أتلـفهـا ا ـقاهي وغـيرها مـن األماكن بشـأن ا ا
ركزي  ولـيس بي حماس للـحديث عن السمك الـنافق في أنهارنا   الـبنك ا
مع ان األثـنـ يـستـحـقـان ليـس احلديث فـحـسب  بل والـلـطم عـلى الرؤوس
ـليـارات ونفـوق آالف االطنان ـر تلف ا وشق الـثيـاب  فهل بـهذه الـبسـاطة 
من الـسـمك من دون ان تـكـون للـمـكـلـفـ بـحفظ مـصـالح الـنـاس وقـفـة جادة
وفـورية وحاسـمة  نـريد فـعال واضحـا ومقنـعا  ولـيس اجراء راخـيا يـنتهي
في غـالبه الى ال شيء  فـما سـمعـناه من كالم أشـبه بالـضحك عـلى الذقون
عنيون واالسـتخفاف بالعقول  فقد مرت من قبل حوادث عديدة ولم يحرك ا
سـاكنا  حتى وان كان حلفظ ماء الـوجه وإعادة االعتبار الذي أخذ يتالشى
ـنـاصب وتـزويـر لـدى الـرأي الـعـام  فـمـاذا فـعــلـوا ازاء شـراء الـذ وبـيع ا
االنـتخابات  هل يُعقل ان يحدث هذا في بلد  كان مجرد ذكر اسمه تقوم له

الدنيا?. 
مـا اريـد قولـه ان البـلـدان لن تُـبـنى واجملـتـمـعات لن تـتـطـور مـا لم تـكن الـثـقة
ـسؤول بـ اجملتـمع والدولـة  فـعنـدما تـهدر الـثروات ـواطن وا قـائمـة ب ا
وتـتعثر احلقوق وتُسرق األموال في وضح الـنهار  ويُعلب كل ذلك بحكايات
من صـنع اخليال  فلن يـكون للثـقة وجود فـغياب الثـقة يعني اشـاعة سلوك
الالمـباالة وضعف الشعور باالنتماء  وقد يتجسد ذلك بسلوك تخريبي لدى
الـذين لم يدركوا بعد دورهم في بنـاء الوطن . ان مشكلة انـعدام الثقة ليست
ؤسسـة السيـاسية في الـعراق على ـرحلة فـحسب  بل أثبـتت ا ولـيدة هذه ا
طـول تاريخـها بـأنهـا ليـست محل ثـقة  وبـنسب مـتفـاوتة مـا ب عـهد وآخر 
وكـان من بـ األنـظـمـة من يـتـكـتم عـلى حـوادث الـفـسـاد  فـتمـر من دون ان
يـعـرفـهـا الـنـاس  او يــخـشـون تـداولـهـا في حـال ســمـاعـهـا  لـكن ان تُـهـدر
فـضوح  هذا ما لم نسمع الـثروات الوطنية ويُـستغفل الناس بـهذا الشكل ا

به أو نراه من قبل . 
ـؤسف ان تُقابـل رغبة اجملـتمع الـعارمة في بـناء الـدولة وتطـبيق الـنظام من ا
ـضي في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الى أمـام  بـسـلـوك سـيـاسي غـريب يـقف وا
حـائال دون استثـمار هذا احلـماس الـكبيـر  العراقـيون يـريدون بنـاء وطنهم
ونـاضــلــوا لــذلك دهــرا  وتــكــبــدوا الـويـالت تــلـو الــويالت  مـن أجل نــظـام
سـياسـي متـحـضر ومـوثـوق به  صادق في شـعـاراته وأم عـلى ثـرواتهم
شرق  الذي كثيرا ما وعدهم به السياسيون?. لكنهم مازالوا بانتظار الغد ا
ان عمـلية سيـاسية تغيب فـيها الثـقة ب السيـاسي أنفـسهم  وب اجملتمع
وادارة الـدولـة  ولم تـنـتج رجــاال يـدركـون مـسـؤولـيـاتـهـم الـوطـنـيـة ويـؤمـنـون
بـدورهم الـتـاريـخي  يـعـني انـها مـن الهـشـاشـة يـتـعـذر وصـفـهـا  بـداللة ان
ـغـامـرين  والـذين غـالـبـيـة الـذين يـصـولـون ويـجولـون بـهـا من الـفـاسـدين وا
اتـخذوها محطة مؤقتة يغادرونها في وقت مناسب عائدين الى أوطانهم كما
عـاد الكثـير مـنهم فـيما مـضى ولم نعـد نسمـع أخبارهم  امـا الذين يـخافون
الـله فقـد ركـنوا جـانـبا  او انـحـنوا صـاغـرين إلعصـار الـفسـاد  او ترددوا
حتـسـبـا لالحـتـمـاالت  مع انـهم قـادرون عـلى االصالح  بل وعـلى الـتـغـيـير
ايضـا . نتـطلع لـعمـلية سـياسـية حقـيقـية تـمتلـك ارادة وطنيـة  فمـا يجري ال
ت لـلوطنية بـصلة ابدا  ومن الوطـنية ان تُغلق األبـواب أمام الطارئ على
الـعـمل السـيـاسي  ولـكن كـيف ?  أتـمنـى اال يربط ذلك بـخـيـارات اجملـتمع 
عـلينـا ان نفتش عن اآللـيات الركـيكة في قـراطية لم تـتبلـور بعد  فـثقافـة الد
ـا يـبـعـدهـا عن ـسـتـقـلـة ضـد الـفـسـاد  جتـربـتـنـا  وان نـحـصن الـهـيـئـات ا
ناصب العليا سياسية وليست مهنية االختراق  وان نتخلص من فكرة ان ا
ـرشح للمـنصب وخبـرته وخدمته  وان تـكون اجنازات ا
في الـدولة معيارا  وليس انتماءاته احلزبية او الطائفية
او الـقـومـيـة  عـلـيـنــا ان نـعـيـد صـيـاغـة مـا مـضى من
الـتجـربة  لـنعـيـد ثقـة النـاس بهـا  اذا ما أردنـا فعال

اصالحيا حقيقيا .

تحدة خالل كلمته امام اجلمعية العامة دير التنفيذي لبرنامج االغذية التابع لأل ا WLK∫  ديفيد بيزلي ا
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ديـر التـنفـيذي الحظ ديفـيد بـيـزلي ا
ـي الـتــابع لــبــرنــامج األغــذيــة الــعـا
ـتـحـدة قـدمـا صـغـيـرة تـظـهر لأل ا
من أسفل غطاء في مستشفى باليمن
تلئ بأطفال يعانون سوء التغذية
فـــحــاول رسـم الــبـــســمـــة عــلى وجه

ريض الصغير. ا
وقال بيزلي للصحفي في نيويورك
يـوم اجلـمـعــة بـعـد عـودته من زيـارة
اسـتـمـرت ثـالثـة أيـام لـلـبـلـد الـفـقـيـر
الذي تمزقه احلرب �كان األمر تماما

مثل دغدغة شبح.�
وروى بــيـزلي مــحــادثـة أجــراهـا مع
ـــســتـــشـــفى الـــواقع في طــبـــيب بـــا
الـعـاصـمــة صـنـعـاء: (قـال لي �يُـنـقل
إلينـا نحو 50 طفال كل يوم. نـضطر
ـــنــزل لــيــمــوتــوا. إلرسـال 30 إلى ا

كننا استيعاب 20 فقط).
وتدخل حتالف تقـوده السعودية في

سيتطلب األمر اآلن ضـخا اقتصاديا
لـسـيـولـة كـبـيـرة. األمـران سـيـكـونان

مطلوبان لتجنب اجملاعة).
وخــســـر الــريــال الــيــمــني أكــثــر من
نـصف قـيـمـته أمـام الـدوالر مـنـذ بدء
احلرب. وأدى ارتفـاع األسعار جلعل
بـعض الـسـلع األسـاسـيـة بـعـيـدا عن
متناول الكثير من الـيمني ويجاهد
ـركزي لـدفع أجـور الـعامـل البـنك ا

بالقطاع العام.
وزار بـيـزلي أيــضـا مـديـنـة احلـديـدة
الـساحـليـة اليـمـنيـة التـي تعـد نقـطة
ـئـة من واردات الـغذاء دخول 80 بـا
ــســاعــدات. وقــالت مــصــادر يـوم وا
اخلـمـيس إن الـتـحـالف الـذي تـقـوده
الــســـعـــوديـــة أمـــر بـــوقف حـــمــلـــته
الــعـــســكـــريــة عـــلى احلــوثـــيــ في
احلديـدة. وقال بـيزلي (يـجب حمـاية

يناء مهما تكلف األمر). هذا ا
وأضــاف (مـســتـعــدون إذا اقــتـضت
الــضـرورة ورغــبت كـل األطـراف ألن
ــــتــــحــــدة الــــقـــدرة تــــتــــولى األ ا
التشغـيلية للـميناء. نـحن مستعدون
لــلـقــيـام بــذلك ال نــرغب فـيه لــكـنــنـا
ســنـفــعـلـه إذا كـان هــذا مـا يــتـطــلـبه

األمر).
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وحتدث بـيـزلي أيضـا عن رؤيـة طفل
ـسـتـشفى عـمره ثـمـانـيـة أشهـر في ا
في صــنـعــاء يـبــلغ وزنه ثــلث الـوزن
الطـبيـعي لألطفـال في عمـره. وقادت
أمه الــسـيـارة مــئـات األمــيـال مـرورا
بـنـقــاط تـفـتـيش عـســكـريـة لـيـحـصل

ابنها على الرعاية الطبية.
من جهة اخـرى أعلن مارتن غـريفيث
ي لـلـيـمـن أن مـنـظـمـة ـبـعــوث األ ا
ـــتـــحـــدة تـــلــــقت تـــأكـــيـــدات األ ا
ــتــحــاربــة في بــحــضــور االطــراف ا
الـيـمـن أي مـؤتـمـر تـعــقـده لـلـتـوصل
ــتــفــاقـمــة في حلل ســلــمي لألزمــة ا

اليمن.
ــتـــحــدة وقـــال غــريـــفـــيث إن األ ا
ســتـــعــقـــد بــشـــكل عـــاجل مــؤتـــمــرا

ــتــحــاربــة في الــســويــد لألطـــراف ا
بـعدمـا أظـهـر الـتحـالف الـذي تـقوده
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيـــة الــســـعـــوديــة ا
واحلــوثـيــون اسـتــجـابــة لـلــحـضـور

واإللتزام بالتوصل حلل سلمي.
وتـــقف الــــيـــمـن عـــلى حــــافـــة أزمـــة
إنـسـانيـة هي األكـبـر في الـعـالم مـنذ
الي من نقص عقود حيث يـعاني ا

اء واإلمدادات الطبية. الغذاء وا
وقال غريفيث في كلمته امام مجلس
األمن الــدولي "تـلــقـيت تــأكـيـدات من
االطـراف الــيـمـنـيـة اخملـتــلـفـة بـأنـهم
عـــلى ا اســــتـــعــــداد لـــلــــحـــضـــور
ؤتـمر وأنـا أصدقهم شـاركة في ا وا

بشكل كامل".
ويــخـــطط غـــريـــفـــيث لـــلـــســفـــر إلى

الــعـاصــمـة الــيـمــنـيــة صـنـعــاء الـتي
ـنـاقـشة يـسـيـطر عـلـيـهـا احلـوثيـون 
االستعدادات للمـؤتمر قبل أن يسافر
مـع الـــوفـــد احلـــوثـي إلى الـــســـويـــد

ؤتمر. حلضور ا
تـحدة اضطـرت إللغاء وكانت اال ا
اثل قبل شهرين في جنيف مؤتمر 
بـعـدمــا فـوجـئت بـطــلـبـات من الـوفـد
احلـــوثي في آخـــر حلــظـــة قـــبل بــدء
ــؤتــمــر. ووافق الــتــحــالف أعــمــال ا
الــــســـعـــودي عـــلى إجـــراءات لـــنـــقل
ــــنــــاطق في اجلــــرحـى من بــــعـض ا
صنعاء لتـلقي العالج تمـهيدا ألعمال
ـنـتـظـر كمـا أعـلن غـريـفيث ـؤتـمر ا ا
أنه عـلى وشك إتــمـام إتـفـاق لـتـبـادل
تحارب في األسرى ب اجلانبـ ا

طـموح االنسان لتحـقيق ذاته   ضرورة حياتـية ونفسية  ,وهـو ارقى اشكال
الـتـعـبيـر عن عـمق الـذات الـبـشـرية  ,هـو الـسـمـو والـرفـعة ,وفـيه ومـنه يـكـمن
الـدخول الى مشاعر الوجد  والرقي  ,بـعيدا عن اسفاف الواقع واشكالياته
سـتوى أملك ومقـدرتك  فهذا أمر جـميل وطبيعي   ,وان يـكون طموحك  
لـكن ان يسعى البعض بـاسم ( الطموح ) الى التـمسك  بأذيال زمانه وزمان
غـيره   من اجل ارتـداء ثوب فـضفـاف متـرهل علـيه  ال يلـيق بعـمره واسمه
وتـاريـخـه  فـهـذا عــ اخلـطـأ االجــتـمـاعـي .. بل هـو مـرض نــفـسي يــنـبـغي
االسـتعجال في عالجه  قبل ان يستفحل ويصبح وباء قاتال عندها ال ينفع
الـندم ..! اعرف ان  شـعورا رائعـاُ  جدا  مـوجود في محـيطنـا   في مجال
ن ال ـكـنه ان يحـرك اآلسن والـراكـد في رؤى الـبعض  طـمـوح االنسـان  
طـموح لهم  فاإلنسان الواثق من نفـسه   ال يعطى له  الطموح  بل يأخذه ,
واذا مـا اختار ان ينتظر حتى يعطى له  فسيتحول الى قزم بشري ساكن 
رء ان ينتـزع طموحه  بيده ,مـهما كان مـثل حجر في زقاق احلياة  ,فـعلى ا
ــدفـوع .. ان لــكل انــســان طـمــوحــات  غـيــر ان  طــمـوح اإلنــسـان الـثــمن ا
ستمرة  حـيث يجب ان  يبدأ بذاته وال يـنتهي منها  االيـجابي هو التنمـية ا
ـعرفة ذاته  ومقـوماتها   فـأنه  سيعـمل ليل نهار لـتطبيق رء  وحـ يبدأ ا
قــواعـد لــتـنــمـيــة ذاته وايـقــاظ هـمــته وتــوظـيف طــاقـاته  حــتى يـصــبح رمـزا
لإليـجابيـة وكتلـة من االنتاجـية  لكن من اين تـأتي طاقات  االبـداع  وخدمة
ـعـاناة الـغيـر ألنـسـان  امتـلك كل شيء في احلـيـاة  حتـى فقـد االحـساس 
اآلخـرين  لكنه مع ذلك جنده  يدور هـنا وهناك بحثـاً عن موقع  يراه  مهما
وقع لـن يضيف الـيه سوى مـتاعب هـو في غنى عـنهـا لو كان فـيمـا ان هذا ا
يـدرك ! وكم جــمـيل ان  يــحب  االنــسـان نــفـسه  بــعـيــدا عن آفـة الــعـجب 
ويـحــتـرم ذاته  وال يـنــسى قـواعــد الـتـواضـع وخـفض اجلـنــاح  وال يـقع في
شـباك االنفعال و التحامل  ويؤمن بأن احليـاه مليئة باحلجارة  لكن ينبغي
ان ال يـتعـثر بـها  بل يـسعى الـى جمـعهـا ليـصنع بـهـا ومنـها طـريقـا وسلـماً

يصعد به لنجاح  يترافق مع منطق الواقعية .
ـثابـرة والـعمل الـصادق   فـكل بدايـة جنـاح واقعي  هي فـكـرة   تكـللـت با
فـأصبـحت شـجرة مـثـمرة ...فـما اجـمل ان يـكون االنـسـان صاحب طـموح 
ـة وارادة قــويـة  ويـعــرف مـا له ومــا عـلـيـه  وان يـدرك ان الـله وهـمــة وعـز
سـبـحـانه  يـعــطي خـيـراته دون حـسـاب  وعـلى االنــسـان الـشـكـر والـطـاعـة
واالبـتعـاد عن الطـمع والوجـاهة والـلهـاث وراء سراب اخملـيلـة بحـثاً عن لـقمة
ـا تـكـون مـفــيـدة لـغـيـره من ذوات الـعـقـول الـشـابـة الـتي مـضـرة له  لـكن ر

تبحث عن فرص في سفر احلياة. 
ان االنسان الطموح  يدرك ان الدنيا ال تمضى في سهولة .. فامتع ما فيها
هـو ما يبذله االنسان من تعب  وعليه  ان ال يهرب من هذا التعب  حتى ال
سـتقبل   ال يـأتي الى االنسان ـستقـبل .. فا يـهرب منه ا
وحــده .. ولـكــنـه يــنـتــظــره في مــنــاحـي احلـيــاة  بــكل
تـفـرعــاتـهـا ومــنـاحـيــهـا  فـالــنـتـائج الــكـبـيــرة حتـتـاج

لطموحات كبيرة .
فمتى ندرك أن االنسان الطموح ال يشيخ ?

الــعـــامــة لالنـــواء اجلــويــة في وزارة
النقل صـادق عطـية على صـفحته في
الــــتـــــواصل االجـــــتــــمـــــاعي امس ان
(مـنطـقـة  الـرهـيـمه في بـحـر الـنجف
تعـرضت الى فيـضـانات  بـعد هـطول
امــطـار اســتــمـرت لــســاعـات طــويــلـة
مــــســــاء امس وان عــــمــــوم مـــنــــاطق
اض العراق شهد خالل اليوم ا

تساقط امطار متوسطة الشدة سيما
احملافظات اجلنوبية منها).
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واضـــاف ان (االمــطـــارالـــتي هـــطــلت
ــاضـــيــة الســيــمــا  في خالل األيــام ا
ـــطـــري فـي اغـــلب ـــوسـم ا بـــدايــــة ا
ـنــاطق ســتـســهم بــشـكـل كـبــيـر في ا
الــتـخــفــيف من ظــاهــرة الـغــبــار هـذا
ـقـبل الن ذلك يـعـد الـعـام والـصـيـف ا
ســبـبــا مــهـمــا في تــكـاثــر الــنـبــاتـات
وسميـة غرب البالد وجنـوب غربها ا
وهـذه بدورهـا سـتـسـاعـد وتسـهم في
تثـبـيت الـتـربة الـسـطـحـية). واوضح
عطيـة ان ( نهـر الدويريج في  نـاحية
ـشــرح الـتــابـعــة حملـافــظـة مــيـسـان ا
تـعــرضت الى مـوجـى  سـيــول قـادمـة
من ايران دخـلت الى مـنـاطق الـهور .
وأعلنت قيادة شرطـة محافظة ديالى
عن ادخـال اجلـهـد الـهنـدسـي والفـني
لتشكيالتهـا حالة اإلنذار مشيرة الى
ــــوقف عن كــــثب مع انـــهــــا تـــراقب ا
ــتــحــدث االدارات احملــلــيـــة . وقــال ا

االعالمي باسم الشـرطة العـقيد غالب
الـعـطـيه لـ (الـزمـان) أنه  ( االيـعاز
لــتــشــكــيالت الــشــرطـة فـي نــاحـيــتي
مندلي وقزانية بـاستنفار كل اجلهود
واالمـكــانـيـات لــدعم خـطـط الـطـوار
ــتـــدفـــقــة من ـــواجــهـــة الـــســيـــول ا
احلدود) واضاف ان (قـيادة الـشرطة
ـــــوقف عن كـــــثـب وهي في تــــراقـب ا
تواصل مـستـمـر مع االدارات احمللـية
لـتـقـد اي مـسـاعـدة). فـيـمـا تـوقـعت
الهيـئة  العـامة ان يكون طـقس اليوم
االحــد فـي جــمـــيع مـــنــاطق الـــعــراق
صـحــوا الى غــائم جــزئي مع فــرصـة

لتساقط األمطاراخلفيفة .
وقـال بـيـان لـلـهــيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
أمس ان (طقس اليوم االحـد  سيكون
 صـحـوا الـى غـائم جـزئـي مع فـرصـة
ضــعـــيــفـــة لــتـــســاقط االمـــطــار فــوق
ـــنـــطـــقــة ـــنـــاطق الـــشـــرقــيـــة من ا ا
الـــوســــطى) ,واضــــاف ان (الــــرؤيـــة
ســتـــكــون مـــتــرديـــة صــبـــاحــا  فــوق
نـاطق الـسـاحلـيـة والريـاح مـتقـلـبة ا
االجتـاه إلى شـمالـيـة غـربـيـة خـفـيـفة
الى معـتدلـة السـرعة ومـدى الرؤية 8
- 10كـــــيـــــلــــــو مـــــتـــــرات و من 4-2
كـــيـــلـــومــتـــرات  بـــســـبب الـــضـــبــاب
اخلفـيـفة). فـيمـا شـاهد سـكـان مديـنة
تكساس االمريكية  ان كرة نارية غير
عـاديـة كـانت حتـلق في سـمـاء الـلـيل.
وقــالت  جــمــعــيــة األرصــاد اجلــويــة
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{ غـزة (االراضي الـفلـسـطـيـنـية) (أ
ف ب) أصـيب أربـعـون فـلـسـطـيـنـيـا
بـــنــيــران اجلـــيش االســرائـــيــلي في
مواجهات اندلعت خالل احتجاجات
اجلــــمــــعــــة الـــرابــــعــــة والــــثـالثـــ
ل"مسيرات العودة" قرب احلدود ب
قـطـاع غـزة واسـرائـيل بـعد أيـام من
مــواجـــهــة عـــســـكــريـــة عـــلى حــدود

القطاع.
وقـال أشــرف الـقــدرة الـنــاطق بـاسم
وزارة الـــصــــحـــة إن " 40مـــواطــــنـــا
أصــــيـــــبــــوا بـــــرصــــاص االحـــــتالل
االسـرائـيـلي بـيـنـهم  18بـالـرصاص
غلف عدني ا احلي و 5بالرصاص ا
ـطاط و 17بشـظايـا متـفرقة خالل با
أحــداث مـســيـرات الــعـودة اجلــمـعـة

شرق قطاع غزة".
وشارك االف الـفلـسـطيـنيـ في هذه
االحتجـاجات لـكن عددا قلـيال اقترب
أقل من مــــئـــة مــــتــــر عن الـــســــيـــاج
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األمــريــكــيــة في بــيــان انه  ( رصــد
جسم سماوي غيـر معروف أيضا في
واليات أخرى على وجه اخلصوص

في أوكالهوما ولويزيانا). 
¡UÐdN  …bLŽ«

واعـــلن  مــــســـؤولـــون هـــنـــود إن عن
اإلعـصــار جـاجـا وصـل الـيـابــسـة في
ا والية تامـيل نادو بـجنـوب الهـند 
أدى إلى مقتل  11شخصا على األقل
واقــتالع األشــجــار وإســقــاط أعــمـدة
الكهرباء بـعد إجالء أكثر من  80ألف

شخص إلى مناطق آمنة . 
ــديــر الـعــام لـهــيـئــة األرصـاد وقـال ا
احلكومـية الهـندية  كـيه.جيه راميش
امـس إن (اإلعـــــــــــصـــــــــــار وصـل الـى
اليابسة لكنـه فقد بعضا من قوته مع
حتركه إلى الداخل وان  الـتأكد من
مــقـــتل 11 شــخـــصــا)  ,واضــاف ان
(حكومـة الوالية أقـامت أكثر من 470
مخـيـمـا لإلغاثـة وأجـلت أكـثر من 80
ألفا). واكـدت السلـطات االمريـكية إنّ
ـــفــقـــودين جــراء عــدد األشـــخــاص ا
احلــــريـق الــــذي يــــجـــــتــــاح شــــمــــال
كـاليـفـورنـيـا ارتـفع إلى أكـثر من الف
شخـص. وقال  مـسـؤول الـشـرطة في
ــفــقـودين مــنـطــقــة بــيـوت أن (عــدد ا
ارتفع من 631 شخصا اخلميس إلى
1011 شخصا كما قُتل 71 شخصا
في حــريـق كــامب فــايـــر الــذي انــدلع

اضي ). اخلميس ا

الـــيــــمن عـــام 2015 لـــيــــدعم قـــوات
احلـــكـــومــة الـــتـي تـــقــاتـل جـــمـــاعــة
والـية إليـران. ويـسيـطر احلوثـيـ ا
احلـوثيـون حـاليـا عـلى معـظم الـيمن
بيـنـما تـسـيطـر احلكـومـة على قـطاع

من اجلنوب.
WŽU:« ŸUHð—«

ر اقـتصاد الـيمن بـأزمة ويـحتاج و
ثالثـة أربـاع الـشـعب الـيمـني أو 22
مليـون شخص للـمساعـدات. وهناك
نـحو 8.4 مـلـيـون شـخص عـلى شـفا
مــجـاعــة لـكـن مـارك لــوكـوك مــنـسق
ـتــحـدة لـلــشـؤون اإلنـســانـيـة األ ا
حـــذر من أن الــعـــدد ســيــرتـــفع عــلى

األرجح إلى  14مليونا.
وقال بـيزلي (الـوضع ليس عـلى شفا

كارثة. إنه كارثة بالفعل).
ــكـنـنــا أن نـحل األزمـة وأضـاف (ال 
اإلنــــســــانــــيــــة في الــــيــــمـن الــــيـــوم
بــاالســتـجــابــة اإلنـســانــيـة وحــدهـا.
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كالم أبيض

بغداد  –الزمان
ستقلة فوضية الـعليا ا تباشر ا
لـالنــتــخــابــات بـــتــوزيع بــطــاقــة
الـنـاخب االلـكـترونـيـة لـلـنـاخـب
الـــــيــــوم االحــــد . وذكـــــر رئــــيس
االدارة االنـتـخـابـيـة احـمـد رحـيم
بــــــشــــــارة فـي بــــــيـــــــان امس ان
ــفـــوضــيــة ســتــبــاشــر تــوزيع (ا
بــطـاقــات الـنــاخب االلـكــتـرونــيـة
البايومترية للـناخب للتصويت
الـــعـــام الــــذين لـم يـــتـــســــلـــمـــوا
بـطـاقـاتــهم سـابـقـا). واضـاف ان
(عـمـليـة الـتـوزيع سـتـتم اعـتـبارا
ـوافق 11/ 18 من الـيـوم االحد ا
 2018/في جميع احملافظات

بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــات اقــلــيم
كوردسـتان حـيث سـيتم الـتوزيع
نتشرة في في مراكز التسـجيل ا
احملــــــافـــــــظــــــات) مـــــــؤكــــــدا ان
ـــفــوضــيــة ســتــبــاشــر ايــضــا (ا
بـعمـلـيـة التـسـجـيل الـبايـومـتري
لــلــنـاخــبــ الـذيـن لم يـســجــلـوا
مـعـلـومـاتـهم بـايـومـتـريـا سـابـقـا
راكز الناخب حيث ستستقبل ا
ـسـجـلـ لــغـرض عـمـلـيـة غـيــر ا
الـتـسجـيل). ودعـا بـشـارة جـميع
الناخب والفعاليات االجتماعية
الى (مـراجـعـة مـراكـز الـتـسـجـيل
ــنـتــشـرة في احملــافـظــات لـهـذا ا

الغرض).
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VšUM « W UDÐ
إجـراء يــهـدف لـبــنـاء الـثــقـة. وكـانت
تـحدة وبـريطـانيـا وقوى الواليـات ا
غـربــيـة أخـرى قـد مــارست ضـغـوطـا
على ولي العهد الـسعودي محمد بن
سـلـمـان لوقـف احلرب فـي اليـمن في
أسرع وقت وذلـك في غضـون مـعارك
ضـــاريــــة كـــانت قــــوات الـــتــــحـــالف
تــخـوضــهـا بــهــدف الـســيـطــرة عـلى
ميـناء احلـديدة الـذي يسـتقـبل أغلب

عونات القادمة إلى البالد. ا
ـســؤولــون الـســعــوديـون والــتــقى ا
ـــاضـــيــة مـــســـؤولــ خـالل األيــام ا
امريكـي على رأسـهم مايك بومـبيو
ـي هـانت وزيــر اخلــارجـيــة وجــيـر
وزيـر اخلارجـيـة الـبريـطـاني حلـثهم

عارك في اليمن. على وقف ا

في قــطــاع غــزة وحتــســ االوضـاع
تردية في القطاع الفقير االنسانية ا

الذي يسكنه نحو مليوني شخص.

اضية UNł«u ∫  شبان فلسطينيون خالل مواجهاتهم اجليش االسرائلي في قطاع غزة اجلمعة ا

بـشـكل خــطـيـر من الــسـاحل الـتـركي.
ــنـطــقـة وهـرع مــعـظـم الـســيـاح من ا
خــوفـــا من الــعـــواصف اخلـــطــيــرة),
واوضح البيـان انه (نادرا ما تـتشكل
ـتـوسط لذلك األعاصـيـر في الـبحـر ا
فأن هـذا اإلعصـار حدث قـبالـة ساحل
تـركـيـا ألول مــرة مـنـذ سـنـوات عـدة),
واشــار الــبــيـــان ان (في خــريف هــذا
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تـشـكل إعـصـاران عــلى سـطح الـبـحـر
توسط وضرب سواحله. وقال بيان ا
امس ان (اعصـارين ضخـم تـشكال
عند سواحل مدينة غازيباس التركية
في مـحـافـظــة أنـطـالـيـا) ,واضاف ان
(اإلعـصـارين الـذي يـبـلـغـان  20مـترا

الـعــام وقـعـت سـلــسـلــة من احلـوادث
ـنــاخــيـة اخملــتـلــفــة في أوربـا. أدت ا
العواصف إلى وفاة  17شخصًا كما
اقـــتـــلع  14مـــلـــيــــون شـــجـــرة خالل
ـوسم). فـيـما اعـلـن منـبئ جـوي عن ا
ـــنـــطـــقـــة مـــوجـــة امـــطـــار ضـــربت ا
اجلنـوبـيـة من الـعراق بـشـكل خـاصة
ـنبئ اجلـوي التـابعـة للـهيـئة .وقال ا

»}d»—∫  هنود يقومون برفع االنقاض واالضرار التي تسبب بها اعصار جاجا


