
بيوار خنس 

www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6333 Thursday 25/4/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6333 اخلميس 20 من شعبان 1440 هـ 25 من نيسان (ابريل) 2019م

طبعة العراق 
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بـحث رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صالح مع وفـد مجـلس التـعاون
اخلــلــيــجي الـذي يــزور بــغـداد
تـــنـــســـيـق اجلـــهـــود وتـــعـــزيــز
التعاون وتقريب وجهات النظر
لـتــحـقـيق االسـتـقـرار واالزدهـار
ــنـطـقـة  فـيــمـا ابـلغ لــشـعـوب ا
ام عـام اجملـلس عبـد اللـطيف
الــزيــاني احلــكـومــة الــعــراقــيـة
قرارا اتـخذه قادة اخلـليج جتاه
الــعـــراق.  وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمان) امس ان (الـلـقـاء بحث
تعزيز التعاون وتقريب وجهات
الــنــظــر لــتــحــقــيق االســتــقــرار
ــنــطــقــة واالزدهــار لــشـــعــوب ا
فــــــضـال عن جتــــــاوز خـالفـــــات
ـــــاضي الـــــتي خـــــلـــــفــــتـــــهــــا ا
ــدروسـة) . الـســيـاســات غــيـر ا
ورأى صـالح ان (الـظـروف التي
ـــنـــطــقـــة أمـــنـــيــاً تـــمـــر بــهـــا ا
وسـيـاسيـاً واقـتـصاديـاً تـتـطلب
من اجلــمـيع تــنــســيق اجلــهـود
وتـــعــزيـــز الـــتــعـــاون وتـــقــريب
وجـــهـــات الـــنــظـــر لـــتـــحـــقـــيق
االســتـقـرار واالزدهــار لـشـعـوب
ــنــطــقــة) مــؤكــدا ان (الــعــراق ا
يــتـطـلع إلى مـزيــد من الـتـعـاون
انـاً منه مع مجـلس الـتعـاون ا
بأهمية عمقه العربي واالقليمي
وجواره االسالمي والسـيما انه
بـــدأ يـــتـــعـــافى) داعـــيـــاً الـــدول
األعـــــــضــــــاء فـي اجملــــــلـس الى
(االنـفتـاح وتـغـليب لـغـة احلوار
والــتـفــاهم لـتــعـزيــز الـسالم في
اخلـلـيج وابـعـاده عن الـنـزاعات
واحلــــروب). وابــــلـغ الــــزيــــاني
هدي رئيس الوزراء عادل عبد ا
عـن قـرار اتــخــذه قــادة اخلــلـيج
جتـاه الـعـراق. وقـال بـيان امس
ان (اجلــانـبـ بـحــثـا الـعالقـات
ـــــصـــــالـح وســـــبل وتـــــبـــــادل ا
تـعـزيـزهـا في جـمـيع اجملـاالت).
ــهــدي ان (عالقـات واكــد عــبـد ا
الــعـراق مع مـحــيـطه ضـرورة ال

بديل عنها ويجب ان يكون دارا
ــكن ان لــلـــسالم واحملـــبـــة وال
يــعـــيش ويــتــقـــدم دون تــعــاون
ووئـــام مع مــحـــيـــطه الـــعــربي)
وأضــــاف ان (وســــيــــاســــتــــنــــا
الداخلية وتوجـهاتنا اخلارجية
صادقـة وجـادة في اقامـة افضل
ـصـالح مع الــعالقـات وتـبــادل ا
الـــدول الـــعـــربـــيـــة واجملـــاورة)
مـشــيــرا الى (الــتــطــورات الـتي
يــشـهـدهــا الـعـراق واالســتـقـرار
االمني والتعاون ب السلطت
الـتـنـفـيـذيـة والـتـشـريـعـيـة). من
نقل الزياني (حتايا قادة جهته  
مـجـلس التـعـاون وتـوفر االرادة
الـسـيـاسـية والـنـوايـا الـصـادقة
لـدعم الـعـراق وحـكـومـته وأمـنه
واســــــــتــــــــقــــــــراره وازدهــــــــاره
ومـسـانـدتنـا لـكل مـاتـقـومون به
خلدمة العراق وشعبه) وأضاف
(متـفائـلون في حتقـيق مصـلحة
ا الـعـراق والعـراقـيـ جمـيـعـا 
ــســنــاه من اســتــقــرار وحــيـاة
طبـيعـية) ولفت الـزياني الى ان
(بــغــداد تــخــتــلف كــثــيــرا عــمّـا
رأينـاهـا علـيه سابـقا) مبـينا ان
ـنـطـقة جـمـيـعهـا بـحـاجة الى (ا
االسـتــقــرار وان هــذه الــفــرصـة
متاحة اكثر من اي وقت مضى)
مؤكدا ان ان (القادة اخلليجي
قـــد اتـــخـــذوا قـــرارا بـــأهـــمـــيــة
الــشــراكــة الـســتــراتــيــجـيــة مع
الــــعـــراق والــــســـعي احلــــثـــيث
لـــلــــوصـــول الى ذلـك). ووقـــعت
وزارة اخلــــارجــــيــــة ومـــجــــلس
ا الـتـعـاون اتفـاقـيـة مشـتـركـة 
ـــهـــد إلى الـــتــحـــول بـــاجتــاه
تعميق العالقات الثنائية. وذكر
بـيـان لـلـوزارة امس ان (الـوزيـر
مــــحـــمـــد احلــــكـــيم  نــــاقش مع
ـــمـــيــزة الـــزيـــاني الـــعالقـــات ا
لـلعـراق مع دول اجملـلس وسُبُل
االرتقاء بها إلى ما يلبي طموح
الـشـعـوب العـربـيـة). عـاداً (هذه
الـــزيــارات تـــســهِـم في تــقـــويــة
األواصـــر وحتــقـــيق الـــتـــعــاون

ـــنــطــقــة) ــشـــتــرك بــ دول ا ا
معربا عن (تطـلـع العراق إلنهاء
األزمـــة الـــيـــمــــنـــيـــة بـــالـــطـــرق
السلمـيةوتشكـيل حكومة وحدة
وطــنــيــة شــامــلــة تُــعــزز وحــدة
وسالمـة الــيـمن بـكـامـله). ووقع
اجلــــانــــبـــان مــــذكــــرة تــــفــــاهم
لـلـمـشـاورات الـسـيـاسـيـة تـتـيح
إجــراء حــوارات مـنــتــظــمــة في
ُشترَك. القضايا ذات االهتمام ا
على صعيد متصل  شدد رئيس
حتالف اإلصالح واإلعمـار عمار
احلكيم على أهمية أن يؤدي كل
من الـــــــعــــــراق ومــــــصــــــر دوراً

مــــحــــوريــــاً فـي حل اخلالفــــات
وتـــرطــيب األجـــواء لـــتــحـــقــيق
ـنــطـقــة. وقـال االسـتــقـرار فـي ا
بيان امس ان (احلكيم بحث مع
ــصـري لـدى الـعـراق الــسـفـيـر ا
عالء موسـى العالقـات الثـنائـية
ب البلدين وسـبل تعزيزها في
اجملـــــاالت كـــــافـــــة وتـــــطــــورات
األوضاع السـياسيـة في العراق
ـــنـــطـــقـــة) وأشـــاد احلـــكـــيم وا
ــخــرجــات الــقــمــة الـثـالثــيـة )
ــصــريــة األردنــيـة الــعــراقــيــة ا
ــنـعـقـدة في الـقـاهـرة وأهـمـيـة ا
استـثمـارها فـي تعـزيز الـتعاون

بــ الــبــلـــدين الــشــقــيــقــ في
اجملــــاالت كـــــافــــة) مـــــؤكــــدا ان
(الـعـراق يشـهـد إنفـتـاحاً كـبـيراً
في عالقـاتـه مع الـدول الـعـربـيـة
واألجـــنـــبـــيـــة ويـــحـــرص عـــلى
إدامـتـهـا وجتـذيـرهـا). من جـهـة
اخـــرى  اعــــلــــنت جلــــنــــة اال

ــتـــحــدة عـن  دفع مـــبــلغ 240 ا
ــؤســسـة الــنـفط مـلــيـون دوالر 
الــكــويــتـــيــة عن االضــرار الــتي
حلـــــــقت بـــــــهــــــا جـــــــراء غــــــزو
1990وقــالت الـلـجــنـة في بـيـان
امس انه (ومع الـدفـعـة االخـيرة
ــبـالـغ الـتي يـصــبح مــجـمــوع ا

صـرفت كــتـعـويــضـات لــلـكـويت
بـنـحو  48.3 مـلـيـار دوالر مـنـذ
عـام  2005  وعــلى الــعــراق ان
ئة با يخصص مـا نسبته  1.5 
من مــبــيــعــات تــصــديـر الــنــفط
لصندوق التعويضات) واضاف
أنه (اليـزال يـتعـ عـلى الـعراق
دفع نـحو  4.1 مـلـيار دوالر من
مــطـالــبــات مـؤســســة الـبــتـرول
ملـيار الـكويـتيـة الـبالـغة  14.7 
دوالر عن خـسـائـر إنـتـاج الـنفط
بيعـات الناجتة عن األضرار وا
الـتي حلــقت بـحـقـول الـنـفط في

البالد نتيجة الغزو). 
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بـاشــرت هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة
بـدفـع الـدفـعـة الـثـانـيـة من مـكـافـأة
نـــــهـــــايــــة اخلـــــدمـــــة لـــــلــــجـــــيش
الـســابق.وذكـرت الـهـيـئـة في بـيـان
ـــبـــاشــرة بـــدفع امـس انه (تـــمت ا
مــكـافــأة نــهـايــة اخلـدمــة لـلــجـيش
الــســابق ضــمن الــدفــعـة الــثــانــيـة
والـبـالغ عـددهم  93768 مـتـقـاعـدا
وحــــــــسب سُــــــــلـم رواتب الــــــــرتب
الـعـسـكـرية ) مـشـيرا الـى ان (بقـية
الـدفعات ستـصرف تباعا) وأضاف
ــتـقــاعـدين حــامـلي انه (بــإمــكـان ا
بـطاقات الدفع اإللكـتروني مراجعة
مـراكز الدفع الستالم مسـتحقاتهم)
وتـــابـع الـــبـــيـــان ان (مـــتـــقـــاعــدي
الصرف اليدوي سيتم الصرف لهم
عـلى دفعة راتب الـتقاعد الـعسكري
قبلة). وكان النائب رعد الدهلكي ا
قــد اتـهم الـتـقـاعـد الــوطـنـيـة بـعـدم
تـطبيق القـوان النافـذة والتعامل

ـزاجية لـصرف مسـتحقات مـعها 
ــواطـــنــ الــتي اقــرت بــقــوانــ ا
مـشــيـرا الى ان (الـفـسـاد ال يـتـمـثل
ا بـتأخير بـسرقة االمـوال فقط وا
ــسـتـحــقـات ويــعـد فـســادا اكـبـر. ا
وقـــال الــــدهـــلـــكي لـ (الـــزمـــان) ان
(الـتـقـاعـد ال تـطـبق الـقـوانـ الـتي
اقرها مجلس النواب في ما يخص
مــكـافـأة نــهـايـة اخلـدمــة) عـلى حـد
قــولـه مـشــيــرا الـى ان (الــفــسـاد ال
ا يـتـمـثل بـسرقـة االمـوال فـقط وا
ـواطـنـ بــتـأخـيـر اسـتـحــقـاقـات ا
ــكن وهــذا يــعــد فــســادا اكــبـر ال 
ـواطنون الـسكـوت عنه). ويشـكو ا
ــتــعـــمــد لــصــرف من الـــتــأخــيـــر ا
رواتـبهم التقاعدية عند كل شهرين
ـعـنـيـة بفـتح  ومـطـالـبـة اجلـهـات ا
قصرة حتـقيق وحتمـيل اجلهـات ا
مسؤولية ذلك . لكن رئيس اجلمعة
االنـسانـية لـلمتـقاعـدي عبـد الرضا
شــــيــــاع احلـــفــــاظـي قـــد وعــــد في
تـــــصــــــريح ســـــابـق لـ (الـــــزمـــــان)

ـــنع تـــكـــرار تــلك ـــتـــقــاعـــدين  (ا
احلــاالت ومـحــاسـبــة اجلـهــة الـتي
تـعمل عـلى تأخـير الرواتب) مـؤكدا
ان (الـهيئة تعمل على اجناز عملية
اطـالق الــــرواتب خـالل يــــومي 27
و 28مـن كل شـــــهــــر وســــنـــــتــــابع
ـــقــبل ـــوضــوع خـالل الــشـــهــر ا ا
بــحــيث يــكــون دفع الــرواتب خالل
الــثالثــة ايـام االولى من كـل شـهـر)
وجـدد احلـفاظي دعـوته الى رئيس
ــهـــدي الى الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
(االلـتـفات لـلمـتقـاعـدين وانصـافهم
مـن خالل اعـادة مـنــاقـشـة الـرواتب
ــبــالغ الهــمــيــتــهــا وتــخــصــيص ا
ـوازنـة الـتـكـمـيـلـية الالزمـة خالل ا
لـلـنـصف الثـاني من الـعـام اجلاري
والســيـمـا انه وعــد في وقت سـابق
عــنـدمــا كـان يـشــغل مـنــصب وزيـر
ـتقـاعدين تـابعـة قضـية ا ـاليـة  ا
واعـطـائـهـا اهـميـة كـبـرى النـصاف
هــذه الــشــريــحــة وزيـادة الــرواتب

تدنية).  ا
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تــمـــكن قـــسم مـــكـــافــحـــة اجــرام
مـــحـــافـــظــــة ذي قـــار من الـــقـــاء
الــقــبض عــلى مــتــهــمــ أثــنــ
اعــتـرفــا بــارتـكــاب عـشــر جـرائم
اغـــــتــــــصـــــاب ألطــــــفـــــال وثالث
ــــديـــنـــة مـــحــــاوالت فـــاشــــلـــة 
الـنـاصـريـة. وقـال بـيـان امس ان
(عمـليـة القـاء القـبض نفـذت بعد
ان تـــــقـــــدم مـــــواطن بـــــبـالغ عن
تـعـرض ولـده حملـاولـة اخـتـطاف
فـاشـلـة في حي أور بـالـنـاصـريـة
ـدرسـة عـلى اثـنـاء تـوجـهه الى ا
اثـــرهــا شــرع احملــقـــقــ بــقــسم
مكافحة اجرام ذي قار بالتحقيق
ــعــلــومــات بـــاحلــادثــة وجــمـع ا
ــراقــبــة ومــراجــعــة كــامــيــرات ا

نطقة أصوليا حيث  حيط ا
تـهم كونه حتديد هـوية احد ا
مـن اربــاب الـــســـوابق وتـــولــدت
شـــــكــــوك بـــــأن الـــــدوافع لـــــيس

اخـــــتـــــطــــاف) وأضــــاف انه (
الـقبـض على مـتـهم يـرمـز السمه
ع. خ. ع  43 عـــامــا يـــســكن حي

البـشائـر في النـاصريـة استـنادا
ــادة  422 مـن قــانــون إلحــكـــام ا
الـــعــقـــوبــات وخالل الـــتـــحـــقــيق
ومــــواجـــهــــته بــــاألدلـــة انــــهـــار
ـــحـــاولــة واعــتـــرف صـــراحــة 
ـشتكي) واوضح اختـطاف أبن ا
تهم حاول اختطاف البيان ان (ا
الـــطــــفل مـــســــتـــغال ذهــــابه إلى
ـــدرســـة بـــذريـــعـــة تـــوصـــيـــله ا
بواسـطـة دراجته الـنـارية اال انه
لـم يــــــتـــــــمــــــكـن من ذلـك وجــــــاء
بــــــاعــــــتــــــرافــــــاته أيــــــضــــــا انه
وبـــاالشـــتــــراك مع مـــتــــهم اخـــر
ارتـكابـا عـشـرة جرائم اغـتـصاب
وثالثة محـاوالت اختطاف) الفتا
ــتـــهـــمــ يـــســـتــغالن الى ان (ا
ذهـاب ضــحـايـاهم لــلـمـدارس او
إلـى الــعــمل بــالــنــسـبــة لــبــعض
االحـداث) مـؤكــدا (الـقــبض عـلى
ـتــهم الـثـاني ويــرمـز السـمه م. ا
ـنـطـقة س. ع  45 عـامـا يسـكن ا
ذاتـــهـــا من قـــبـل فـــريق الـــعـــمل
ــوجب قــرار قــضــائي ــشــكل  ا
ـتـهم بارتـكـاب جرائم واعـترف ا
اخلطف واالغـتـصاب بـاالشـتراك
ـتـهم األول) وتـابع الــبـيـان مع ا

ـتـهــمـ عن انه (وعــنـد ســؤال ا
كــيـــفــيـــة تــمـــكــنـــهم من إخـــفــاء
جرائمهمـا اعترفا انهـما يقومان
بـتـصويـر ضـحـاياهـمـا في مـنزل
ـتـهم الـثـاني وتـهـديـدهم بـعـدم ا
أخـبار ذويـهم ويـجـبـرونـهم على
ــارسـة الـلـواط مـعـهم مـعـاودة 

مــره أخــرى بـــطــريــقـــة ســاديــة)
مـــشـــيـــرا الى (تـــصـــديـق أقــوال
ــتـهــمـ ابــتـدائـيــا وقـضــائـيـا ا
ـادتـ 422 اســتـنــادا إلحـكــام ا
ـادة 394 ق.ع وحــجـزهـم وفق ا
ق.ع جـرائم االغتـصـاب والـلواط
وهـــــــتـك الــــــــعـــــــرض). الـى ذلك

اصدرت مـحـكمـة جـنايـات ديالى
وت حكما باإلعـدام شنقاً حتى ا
ــة تــفــجــيــر بــحق مــدان بــجــر
سيارة مفخخة على مجلس عزاء
فـي مــنـــطــقـــة ابي صــيـــدا.وقــال
مجـلس القـضاء األعلـى في بيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (الـهيـئة
الثانـية للـمحكـمة اصدرت حـكما
بـــاالعــدام شـــنــقــا عـــلى ارهــابي
اعتـرف بتـجهيـز سيـارة مفـخخة
ومن ثم تـفــجـيـرهـا عـلى مـجـلس
عـــزاء مـــا أدى الى اســـتـــشـــهــاد
ـواطــنـ واصـابـة الـعــديـد من ا
اخرين بدواع إرهـابية فضال عن
نازل في الـقضاء). تضرر احـد ا
واعـتـقـلت مـديـريـة شـرطة اربـيل
خـلـية اثـنـاء تـعاطـيـهـا اخملدرات
ـديــريـة في بـيـان  امس وقـالت ا
ـة إن (شــرطــة مــكــافــحــة اجلــر
قامت بحملة وتمكنت من اعتقال
ثالثة اشـخاص كـانوا يـتعـاطون

اخملــــدرات) وأشـــــار إلى انه (
فـتح حتقـيق مـعـهم وقـرر قاضي
ادة 14 التحقـيق سجنهم وفق ا
مـن قــانـــون اخملـــدرات).  فــيـــمــا
اعــادة قــيـادة عــمــلـيــات احلــشـد

الــشــعــبـي في نــيــنــوى إنــتــشـار
قــواتــهــا في ثالث مــنــاطـق غـرب
ـنع اسـتغاللـهـا من قبل وصل  ا
داعش االرهابية.وقـال نائب قائد
الــعـــمـــلـــيــات رائـــد الـــكــروي ان
(قطـعـات احلشـد بـاشرت بـإعادة
االنــتــشـار فـي مـنــاطق الــرســالـة
واحلــمـدانــيـة ومــجـمع الــصـكـار
لـسد الـثـغـرات وتفـويت الـفـرصة
علـى داعش ومنع اسـتـغاللـها او
اتخاذهـا مالذاً لها). عـلى صعيد
اخر  اعـلـنت هــيـئـة الـنـزاهـة عن
ضبط  37متهماً استغلوا أراض
عـــائــدة لـــضــحــايـــا اإلرهــاب في
نيـنوى. وقـال بيـان للـهيـئة امس
انه ( ضــبط  37 مُـــتــهـــمــاً في
مـنـطـقة قـزه فـخـرة الـواقـعـة على
طـريق مـوصل  –كـويـر إلقـدامـهم
عـلى إنــشـاء مـقـالـع وحـفـر ونـقل
مـــــادة ثالثـــــة مـــــواقع في أراضٍ
تعود ملكيتـها لضحايا اإلرهاب)
ـات احلــفـر الفــتــا الى ان (عــمــلــيـَّ
تـهـمون أسـفـرت الـتي قام بـهـا ا
عن مـحـو مـعـالم األرض بـإنـشـاء
حُـفرٍ يتـجاوز ارتفاعـها العشرين

متراً). 
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رجـحت الـهــيـئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـوزارة الــنـقل ان يــكـون الــطـقس
الـــيـــوم اخلــــمـــيس صــــحـــوا مع
ارتفـاع درجـات احلرارة  مـشـيرة
الى ان احلـالـة اجلـويـة مـسـتـقرة
وال تـغـيـرات جــديـدة خالل االيـام
قـبـلة . وقـالت الـهـيئـة في بـيان ا
ـــنـــاطق امس ان (الـــطـــقس في ا
كـافـة صـحـوا مع ارتـفـاع درجـات
احلــرارة وتــكــون حــركــة الــريـاح
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة
الــســرعــة) مــؤكـــدة (عــدم وجــود
تـغـيـرات في حـالـة الـطـقس خالل
قبلـة). وافاد شهود عيان االيام ا
في قـضــاء الــقـائم بــأن مـنــسـوب
مـيـاه نــهـر الــفـرات ارتـفـع بـشـكل
ـياه كبـير.واضـافوا ان (ارتـفاع ا
تــســبب بــقـــطع جــســر حــويــجــة
الكرابلـة في القضاء مـنعا لوقوع
ايـــة طـــار او كــــارثـــة). وكـــانت
ــوصل في مــحـافــظـة إدارة سـد ا
نينوى قد اصدرت حتذيرًا عاجلًا
ــواطـنــ الــسـاكــنــ عـلى إلى ا
أحـواض الــنـهـر لــعـزمــهـا إطالق

كــــمـــــيــــات كـــــبــــيـــــرة من مـــــيــــاه
السد.وقالت اإلدارة في بيان امس
إنـها (أطـلـقت نـداء عـاجالً تـطـالب
فيه األهالي باخالء مساكنهم على
أحــواض الـــنـــهــر) مــشـــددا عـــلى
(ضرورة إخالء وترك مـنازلهم الن
الــكــثـيــر مــنــهــا  ســتــغــرق بــهـذه
االطالقـات الـعـالــيـة وال سـيـمـا أن
ــقـبــلــة سـتــشـهــد زيـادات األيـام ا
إضافية قد تصل الى   4االف متر
مكعـب في الثـانية). وأدى تـساقط
أمـطـار غـزيـرة عـلى شـرق أوغـنـدا
إلى مــقـتل  17طـفـال ورجل واحـد
وتدمير منـازل ومحاصيل وفق ما
ذكـــر الــصـــلـــيـب األحــمـــر.وقـــالت
ـتـحـدثــة بـاسم الـصــلـيب آيـرين ا
ناكـسيـيتا انـه ( تأكـيد وفاة 18
شخصا جميعهم أطفال باستثناء
شخص واحـد في قـريـة بولـيـمـبو
ـنـطـقـة بـويــيـنـدي الـواقـعـة إلى
الـشرق) واضافـت ان (الـعديـد من
األبنيـة دمرت أو اقـتلـعت اسقـفها

حـــتى احملـــاصــــيل لم تــــســـلم من
الـطـقس الـعــنـيف). واوضـحت ان
ـيــدانـيــة لم تـتــمـكن من (الـفــرق ا
االنـــتــــهـــاء من تــــقـــو األضـــرار
بسـبب اسـتـمـرار تـسـاقط األمـطار
علومات نطقة). وتضاربت ا في ا
بـــشــان عـــدد ضـــحـــايـــا الــطـــقس
الــعـــنــيف. فـــقــد قـــالت الـــشــرطــة
األوغنـدية إن  13 شخـصا قـضوا
ـسـؤول احملـلي في الـقـريـة. لـكن ا
نـطـقة ولـيـام كـييـزا عـبر عن عن ا
مخاوف من أن يكون  30 شخصا
قــد قـتــلــوا.ونــقــلت وســائل إعالم
سـؤول قوله (نـعتـقد محـليـة عن ا
أن مــــا بـــــ عــــشـــــرين وثـالثــــ
شخـصـا قـد يكـونـوا لقـوا حـتـفهم
ـطرية الـعنـيفة ألن في العاصـفة ا
البعض أصـيبـوا بتـطايـر احلطام
أو انهيار جـدران منازلهم) واشار
الى ان (هــنــاك جــثث حتت مــبــان
مدمـرة وبـعض الـعائالت تـتـحدث

عن فقدان اقرباء لها). 

إنعام كجه جي 

أنالـها عن رواية كـتبتـها بالـلغة
ـا كل مـا قـد الـعـربـيـة تـعـادل ر
يـقـدمه الـعـالم لي من اعـتـبارات
أو جــوائــز أو تــقــديــر). وولـدت
بــركــات في بــيــروت عــام 1952
وعــــــــمــــــــلـت فـي الــــــــتــــــــدريس
والـصـحافـة وتـعـيش حـالـيا في
بـــــاريس حـــــيـث أصـــــدرت ست
روايات ومسرحيـت ومجموعة
قـصـصيـة كـمـا شاركـت في كتب
جـمــاعـيــة بـالـلــغـة الــفـرنــسـيـة
وتُــرجــمت أعـمــالــهـا إلى لــغـات
عــــديـــدة. وتـــشـــارك الـــكـــاتـــبـــة
الـلــبـنــانــيـة مع زمـالئـهــا الـذين
وصـلـوا إلى الـقـائمـة الـقـصـيرة
ــيــة لــلــروايــة لــلـــجــائــزة الــعــا
الـعــربــيــة هــذا الــعـام فـي نـدوة
خـاصــة تـقـام لـهم يـوم األربـعـاء
ــــعــــرض أبــــوظـــــبي الــــدولي

للكتاب.

وسائل روائـية شـائعـة وأفلحت
في أن تـبـدع داخـلـهـا وأن تـقـنع
الــقــار بــهــا). وتـفــوقـت بــريـد
الــلــيـل عــلى مــنــافـــســاتــهــا في
الــقـائـمـة الـقـصـيـرة (الـوصـايـا)
للمصري عادل عصمت و(صيف
مع الـــعــدو) لـــلـــســوريـــة شــهال
الـعجـيـلي و(النـبـيذة) لـلـعراقـية
إنـــعــــام كـــجه جـي و(بـــأي ذنب
عزوز رحلت?) للمغربي محمد ا
و(شــــــمس بـــــيـــــضـــــاء بـــــاردة)
لـألردنــيـة كــفـى الـزعــبـي. وجـاء
إعالن اجلـــائـــزة الــتـي تـــشــرف
علـيها دائـرة الثقـافة والسـياحة
في أبـــوظــبي عـــشــيــة افـــتــتــاح
الدورة الـتـاسعـة والعـشرين من
مـــــعـــــرض أبــــوظـــــبي الـــــدولي
لـلــكــتــاب. وقــالت بــركــات عـقب
إعـالن الـنـتــيـجـة (ســعـيـدة جـدا
بهذه اجلـائزة ألن اجلـائزة التي

الـــكـــتـــابـــة الــروائـــيـــة شـــديــدة
اخلــصـــوصـــيــة بـــتــكـــثـــيــفـــهــا
واقـتـصـادهـا الـلـغـوي وبـنـائـهـا
الـسردي وقـدرتهـا عـلى تصـوير
الـــعـــمق اإلنـــســـاني ويـــتــمـــثل
حتديها الكبير بأنها استخدمت
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للبنانية فازت رواية بريد الليل 
ـيـة هـدى بــركـات اجلـائـزة الـعـا
لـلــروايــة الـعــربـيــة في دورتــهـا
الــثــانــيــة عــشــرة الــتي أعــلــنت
الثالثاء في العاصمة اإلماراتية
أبـــــوظــــبـي. واجلــــائـــــزة الــــتي
تـأســست في  2007 هي األبـرز
ــجـال واألعـلى قــيــمـة عــربــيـا 
الروايـة إذ حتصل كل رواية من
الروايـات الست الـتي تصل إلى
الــقـائـمـة الـنـهـائـيـة عـلى عـشـرة
آالف دوالر بــــيـــــنــــمــــا حتــــصل
الـروايـة الـفـائـزة عـلى  50 ألـفا
إضــافـيــة مع تــرجـمــتــهـا لــلــغـة
غربي اإلنكليـزية. وقال النـاقد ا
شـرف الــدين مـاجــدولـ رئـيس
جلـنــة الـتــحــكـيم (تــعـبــر روايـة
بــــريـــد الـــلــــيل عن جتــــربـــة في

أرامكو الـسعـودية لـشهـر حزيران
). الى سـتــتــقــرر خالل أســبــوعـ
ــرشــد االيــراين عــلي ذلك اشــار ا
خـــــامــــــنـــــئـي الى امـــــتـالك بالده
اإلرادة لــتــصــديــر الــنــفط. وعــلق
خــامــنــئي عــلـى ســعي واشــنــطن
تصـفـير صـادرات الـنـفط اإليراني
بــالــقــول (لن يــصل ســعــيــهم إلى
نتيجة) مضيفا (بقدر اإلرادة التي
ـتـلك نـسـتـطــيع تـصـديـر الـنـفط
النـهم  يـتـوهـمـون بخـيـالـهم أنـهم
مـؤكـدا أغـلــقــوا الـطــرق أمـامــنـا) 
(كلـمـا قل اعتـمـادنا عـلى مـبيـعات
الـنــفط  كـان أالفــضل اليـران). من
جــــهــــته  قــــال الــــرئــــيس حــــسن
روحـــانـي إن إيـــران مــــســـتــــعـــدة
ـتـحـدة لـلـتـفـاوض مع الـواليـات ا
فقط عندما تـرفع الضغط وتعتذر.
واوضح روحــــانـي في تــــصــــريح
ـكـنـة مع ـفـاوضــات  امس ان (ا
واشـنـطن فـقط عــنـد رفع الـضـغط
واالعــتـذار عـن تـصــرفــاتــهم غــيـر

القانونية).

لـتشـغـيل احملـطـات الـكـهـربـائـية).
ورأت الوكـالـة الدولـيـة للـطـاقة ان
الـــعـــراق لــــو اســـتـــغـل الـــطـــاقـــة
الـشــمـسـيــة في انـتــاج الـكــهـربـاء

ألصبح بلداً مصدراً لها. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم
صـالح بــحث مع رئــيس الــرئـيس
الـتـنـفـيـذي لـلـوكـالـة فـاحت بـيـرول
إمـــكـــانـــيــــة اســـتـــغالل الـــطـــاقـــة
ـتــوفـرة في الـعـراق الـشـمــسـيـة ا
السـتـخـدامـهـا بـانـتـاج الـكـهـرباء)
وابدى بيرول  (استعداده لتطوير
قـــطــاعـــات الـــطــاقـــة في الـــعــراق
والسيـما قـطـاع الكـهربـاء). بدوره
قال وزيـر الطـاقة الـسعـودي خالد
الـفـالح إن إنـتـاج بالده من اخلـام
سـيـظل فـي حـدود الـتـخــفـيـضـات
الـتي تـقـودهـا أوبك. واكـد الـفـالح
إنه (سيـكـون هنـاك تغـيـير طـفيف
مـلكـة النـفطي للـغايـة في إنتـاج ا
في أيــار مـــقــارنــة مع الـــشــهــرين
األخـيـريـن وإن مـخـصــصـات خـام

عـــام في حـــال اصـــرار واشــنـــطن
عـلى مـوقـفـهـا جتـاه ايـران). واكد
النائب حسن شاكر حاجة العراق
إلى الــوقــود من إيــران. وقــال في
تــصـريـح امس إن (الــعــراق دولـة
ذات سـيــادة ولــديه تــعــاقـدات مع
إيـــران بــشـــأن اســـتــيـــراد الـــغــاز

امريكا)  مبينـا ان (هذه العوامل
تؤثـر بـشـكل مـباشـر عـلى الـسوق
نـتـيـجـة شح الـتـصـديـر وبالـتـالي
سيزداد الطلب على النفط  ونحن
نـقــتــرب من فـصل الــصــيف الـذي
حتـتــاج الــدول الى تــولـيــد طــاقـة
ـتزايـد بشكل اكبر بـسبب الـنمو ا
عـــــام) وتـــــابـع ان (اســـــتــــــمـــــرار
ـستـقـرة تـزيد من االوضاع غـيـر ا
الـتــنـافس والــصـراع عـلـى مـنـابع
النفط كما تسهم بأرتفاع االسعار
مـشـيرا ـعروض)   نـتـيجـة شـح ا
ـيـا من الى ان (هـنـاك تـخــوفـا عـا
اضــــطـــــراب االوضـــــاع وحــــدوث
تـــوتــــرات في مـــنــــطـــقـــة حـــوض
اخللـيج والسـيمـا ان اكـثر من 17
مــلـيــون بــرمـيـل يـومــيــا تــمـر عن
طريق مـضـيق هـرمـز الـذي هددت
ايـــران بـــغـــلـــقه حـــال تـــصـــفـــيـــر
انــتــاجــهـا) واكـد خــنس ان (دول
اخلليج بـضمنـها الـعراق ستـتأثر
باالوضاع الـراهنة و يـنعكس ذلك
على اوضاعهـا االقتصـادية بشكل
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توقع خبـير عـراقي ارتفـاع اسعار
يـة بـسبب وقف تـمـديد النـفط عـا
منـوحة لبعض الدول االعفاءات ا
ــا من الـــعــقـــوبــات اإليـــرانــيـــة 
ــعــروض في ســيــؤدي الى شـح ا
ــيـة في ظل الــتـزام الـســوق الـعــا
ـصـدر بـأتــفـاق تـخـفـيض الـدول ا
االنـتاج الفـتـا الى ان هـذا الـقرار
يضر بدول حـوض اخلليج ويزيد
من صــراع الـنــفــوذ عــلى مــنـاطق
الــــنـــــفط. وقــــال بـــــيــــوار خــــنس
لـ(الــــزمــــان) امس ان (اي تــــوقف
النتـاج الـنـفط لـلـدول الـتي تـصدر
اكـثــر من مــلـيــون بــرمـيـل يـومــيـا
ية سيحدث خلال في السوق العا
 بــ الـــعــرض والـــطــلب بـــنــحــو
مــــلــــيـــون بــــرمــــيل) واضـــاف ان
(االوضاع  في فنـزويال ونيجـيريا
ولـيـبــيـا وبــضع الـدول االخـرى ال
تـزال غــيـر مــسـتــقـرة اضــافـة الى
نــــقـص اخملــــزون الــــنــــفـــــطي في
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الــبــحـري بــثالثــة اهـداف حــمـلت
تـــوقــيـع الالعـــبــ ســـراج الــدين
) وعبد الـله احمد صـباح (هدفـ
واصـبح رصـيد الـفائز  22 نـقـطة
ـركـز الـسـابع فــيـمـا جتـمـد فـي ا
رصيد اخلاسر عند  16 نقطة في
ــــركـــز االخـــيـــر وظــــفـــر فـــريق ا
احلـــدود بــالــنــقـــاط الــثالث عــلى
حــــســــاب فــــريق الــــصــــنــــاعـــات
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــهـــدف احـــرزه
احملـــــــتـــــــرف رحـــــــيـم اوالبـي في
الـدقـيـقة  77 لـيـنـتـقل الـفـائز الى
ــركـز الــتـاسع بــثالثـ نــقـطـةن ا
ـــركــز الـ16 والـــصـــنــاعـــات في ا

بـ 24 نقطة.

الــفـوز فـي الـدقــيـقـة  38عـن طـريق
احملترف سالومون ويليامز.

وخــطف فـريق نـفط الــوسط نـقـطـة
ضيف الكرخ في اللقاء الذي مـن ا
جـــرى عــلى مــلـــعب نــادي الــكــرخ
وســجـل فــريق نــفط الــوسط هــدف
الـســبق عـبـر الالعب مـحـمـد قـاسم
فـي الدقيقة  20 ثـم تعادل اصحاب
االرض فـي الـدقـيـقة  25 بـواسـطـة
الالعـب محمد تـركي ليرتـفع رصيد
ــركـز الــكــرخ الى  46 نــقــطــة في ا
الــثـالث ورصـيــد نـفط الـوسط 34

ركز السادس. نقطة في ا
وفـي مــبـــاراة ثــالـــثــة حـــقق فــريق
الــسـمـاوة فــوزا كـبـيــرا عـلى فـريق
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قـلص فريق القوة اجلوية فارق
ــتـــصـــدر فــريق الـــنـــقــاط مـع ا
الـشـرطـة الى ست حـيـنـما جنح
فـي الـفـوز عـلـى فـريق احلـسـ
امـس االربــعــاء بــهــدف دون رد
حلـسـاب اجلـولـة اخلـامـسـة من
ـمتاز ـرحلة الـثانيـة للدوري ا ا
ــبــاراة الـتي بــكــرة الـقــدم في ا
اقـيمت في ملـعب اخلمسة االف
مـتـفـرج ليـرفع رصـيده الى 51
نـــقــطـــة فــيـــمـــا تــوقف رصـــيــد
اخلــاســر عــنــد  20 نــقــطــة في
ـركـز قبل االخـير وجـاء هدف ا
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