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التيار الصدري: توافق سني - كردي على انتخابات مبكرة
قــال  وكاالت:   - بغــداد 
التيار الصدري في العراق ان 
هنــاك خالفات شــديدة داخل 
«اإلطار التنسيقي» الشيعي، 
مما يجعله عاجزا عن تشكيل 

حكومة جديدة.
واعتبــر محمــد صالــح 
القيــادي في التيار  العراقي، 
واملقــرب من زعيمــه مقتدى 
الصدر، في بيان أمس أن رفض 
«الكتــل الفاســدة» للمناظرة 
العلنية التــي اقترحها تياره 
«فضح مخططاتها أمام الشعب 

العراقي».
وأكــد أن التيــار الصدري 
ينتظــر مــن هيئــة النزاهــة 
الفســاد  محاســبة «رؤوس 
الكبيرة» وليس االكتفاء بفتح 
«ملفات الفســاد البســيطة»، 
مشــيرا في هذا الســياق إلى 
«استقالة وزير متهم بالفساد 

والتستر على الفاسدين».
ولفت العراقي املعروف بـ 
«وزيــر القائد» إلــى «موافقة 
الكبــرى  الكتــل السياســية 
السنية والكردية وبعض الكتل 
الشــيعية على حــل البرملان 
انتخابــات مبكرة..  وإجــراء 
ومحاســبة الفاسدين وإجراء 
بعض التعديالت الدستورية».

الدفاع املدني العراقي امس عن 
انتشال ٣ جثث إحداها المرأة 
من حتت ركام مزار شــيعي 
تعرض النهيار جراء سقوط 
تلة ترابية في صحراء غربي 
محافظة كربالء جنوبي بغداد 
ليرتفع عدد اجلثث املنتشلة 
٦، كما مت إنقاذ ٦ أشــخاص 

وأشارت إلى أن املعلومات 
األولية حددت سبب انهيار 
املزار وهو تشبع املنطقة 
الترابي املالصق  والساتر 
لــه بالرطوبة مما أدى إلى 
انهيار كتلة ترابية كبيرة 
علــى ســقف املــزار على 

الزوار.

آخريــن مــن حتت الــركام. 
وذكرت مديرية الدفاع املدني 
أن فرقهــا تواصــل عمليات 
احلفر الدقيــق وإزالة الكتل 
األسمنتية الكبيرة باستخدام 
معدات اإلنقاذ اخلفيف لقص 
قضبان التسليح ورفع الكتل 

اخلرسانية في املزار.

«وزير القائد»: «اإلطار التنسيقي» عاجز عن تشكيل حكومة جديدة بسبب شدة اخلالفات داخله

(واع) جانب من عمليات اإلنقاذ في املزار الديني بكربالء 

وكان مقتــدى الصدر، قد 
كشــف أن تياره قدم مقترحا 
لــألمم املتحــدة لعقد جلســة 
حــوار أو مناظرة علنية تبث 
مباشرة مع الفرقاء السياسيني 
في العراق، لكن دعوته لم تلق 

جتاوبا من هؤالء.
علــى صعيد آخــر، أعلن 

القوات الصومالية تنهي هجوم «الشباب» 
على فندق بالعاصمة وحتّرر رهائن

عواصم - وكاالت: قالت السلطات في 
مقديشو إن القوات الصومالية أنهت هجوما 
على فندق في العاصمة شهد مقتل أكثر من ٢١

شخصا، ومتكنت من إنقاذ عشرات الرهائن، 
فيما أعلنت حركة «الشــباب» مسؤوليتها 

عن الهجوم اإلرهابي.
وقاتلت قوات النخبة الصومالية مسلحي 
حركة «الشباب» املرتبطة بتنظيم «القاعدة» 
االرهابي على مدار ٣٠ ســاعة بعد أن شق 
املسلحون طريقهم إلى داخل فندق «حياة» 
في العاصمة مقديشو مساء اجلمعة الفائت 

مستعينني بإطالق النار وتفجيرات.
وقال وزير الصحة الصومالي علي حاجي 
للتلفزيــون احلكومي امس «تأكد مقتل ٢١

شخصا وإصابة ١١٧ آخرين».
وأضاف «يحتمل وجود جثث لم تنقل إلى 
املستشفيات وإمنا دفنها األقارب. حصيلة 
القتلى واملصابني تســتند إلى العدد الذي 

نقل إلى املستشفيات».
وذكــرت وكالــة األنبــاء الصوماليــة، 
أن وزيــر الصحة قام بجولــة تفقدية إلى 
كافة املستشــفيات، التي استقبلت القتلى 

واجلرحى نتيجة الهجوم اإلرهابي.
وأوضحت الشرطة الصومالية أن القوات 
األمنيــة ركزت أثناء تنفيــذ العملية على 
سالمة املدنيني، وأنقذت ١٠٦ أشخاص بينهم 

أطفال ونساء من محيط الفندق.
وفندق «حياة» هو فندق شهير يرتاده 
املشرعون وغيرهم من املسؤولني احلكوميني 

في الصومال.
وأشار قائد كبير بالشرطة إلى مت حترير 

نحو ١٠٦ أشخاص بينهم نساء وأطفال. 
وصرح الضابط باجليــش الصومالي 
محمد علي في مكان احلادث بأنه «ال نزال 
نحقــق فــي انفجــار العديد مــن األكياس 

البالستيكية املتناثرة حول الفندق».

استمر ٣٠ ساعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات

(أ.ف.پ) صوماليون يتفقدون الدمار الذي خلفه الهجوم اإلرهابي على فندق «حياة» في مقديشو 

إيران: ال تنازالت في أي مفاوضات

د ضد الفلسطينيني  االحتالل ُيصعِّ
في الذكرى الـ ٥٣ إلحراق «األقصى»

عواصم - وكاالت: قال الرئيس اإليراني 
إبراهيــم رئيســي ان إيران لــن تتنازل عن 
حقوق شــعبها فــي أي اجتماع ومفاوضات 
ولــن تربط معيشــته بأي قضيــة خارجية 
أبدا، في إشــارة إلى «التنازالت» التي ميكن 
ان تقدمها إيــران خالل مفاوضاتها النووية 

مع القوى الكبرى في ڤيينا.
وأكد رئيسي على استعادة الشعب اإليراني 
جزءا كبيرا من مستحقاته من بعض الدول، 
فــي تنويه لألصــول اإليرانيــة املجمدة في 
اخلارج بسبب العقوبات الدولية واألميركية.
من جهته، أكد رئيــس البرملان (مجلس 
الشــورى اإلســالمي) اإليرانــي محمد باقر 
قاليبــاف، ان أي قوة ال تســتطيع أن متنع 

النمو املستمر لقوة الردع اإليرانية.
من جهة اخــرى، أعلنت دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة أن سفيرها لدى إيران، سيف 
محمد الزعابي ســيعود إلى طهران ملباشرة 

مهامه الديبلوماسية خالل األيام املقبلة.
وأشارت اخلارجية والتعاون الدولي في 
بيان أوردته وكالة أنباء اإلمارات «وام» أمس 
إلى أن ذلك يأتي بناء على التنسيق اجلاري 
مع وزارة اخلارجية اإليرانية وفق األعراف 

الديبلوماسية املعمول بها بني الدول.
وأكدت الوزارة ان «السفير الزعابي سيعود 
ملمارسة مهامه الديبلوماسية في سفارة دولة 
اإلمارات لدى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
خــالل األيام املقبلــة، وذلك للمســاهمة في 
دفع العالقات الثنائية إلى األمام بالتنسيق 
والتعــاون مع املســؤولني فــي اجلمهورية 
اإلســالمية اإليرانيــة مبــا يحقــق املصالح 

املشتركة للبلدين اجلارين واملنطقة».

دت قوات االحتالل  عواصم - وكاالت: صعَّ
اإلســرائيلي عملياتهــا ضــد الفلســطينيني 
بالتزامن مع الذكرى الـ ٥٣ إلحراق املســجد 
األقصى املبارك، حيث اعتقلت شابا من مدينة 
القــدس احملتلــة، واقتحمت عــدة أحياء في 

محافظة جنني بالضفة الغربية.
وأوضحت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) 
ان قــوات االحتالل اعتقلت الشــاب عبداهللا 
اجلوالني من حي القرمي في البلدة القدمية 
بالقدس احملتلة. وداهم اجليش اإلسرائيلي 
بلــدة «يعبــد» جنوب غــرب محافظة جنني 
واقتحمت عدة أحيــاء بها مثل: «البعاجوة» 
و«أبوشملة»، باإلضافة إلى أنها شنها حمالت 
متشــيط وتســير ألياتها وســط ممارسات 
اســتفزازية، فيما كثف االحتالل من تواجده 
العســكري في محيط بلدة عرابــة وقريتي 

مركة وكفيرت.

وفي ســياق متصل، أكدت وزارة شؤون 
القدس الفلسطينية أن انتهاكات االحتالل في 
املسجد األقصى تتطلب وقفة جادة إلنقاذه.

من جهتها، قالت وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية، إن توفير احلماية الدولية للقدس 
ومقدســاتها وفي مقدمتها املســجد األقصى 
باعتبارها عاصمة دولة فلسطني هو املدخل 
الرئيس حلماية حل الدولتني وعملية السالم 
برمتها. من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان 
صحافي أنه «ال سيادة وال شرعية لالحتالل 
على شبر من املســجد األقصى املبارك، فهو 
وقف إســالمي، كان وســيبقى»، مشيرة إلى 
أن «كل محــاوالت االحتــالل ومخططاته لن 
تفلح في تهويده أو تغيير معامله، أو طمس 
هويته، أو تقسيمه زمانيا ومكانيا، وسيظل 
إسالميا خالصا، ومهوى ألفئدة األمة في كل 

بقاع العالم».

أبو ظبي تعلن عودة سفيرها لدى طهران خالل األيام املقبلة

مقتل ابنة «عقل بوتني».. وكييڤ تنفي ضلوعها بالتفجير
وكاالت:   - عواصــم 
حــذرت أوكرانيا من تصعيد 
روســي «بشــع» تزامنــا مع 
ذكرى اســتقاللها عن االحتاد 
السوفييتي، في وقت وجهت 
موســكو أصابــع االتهام الى 
كييڤ في مقتل ابنة أحد أبرز 
املقربني من الرئيس الروسي 
فالدمييــر بوتني فــي انفجار 

سيارة مبوسكو.
حــث الرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي على 
توخي احلذر قبيل احتفاالت 
يوم األربعاء املقبل مبرور ٣١

عاما على اســتقالل أوكرانيا 
عــن احلكم الســوفييتي، في 
الوقت الذي سقط فيه وابل من 
القذائف بالقرب من أكبر محطة 
نوويــة في أوروبــا وقصفت 
القوات الروســية مناطق في 

جنوب وشرق البالد.
وقــال زيلينســكي فــي 
كلمــة مصورة إنه يجب على 
الســماح  األوكرانيــني عــدم 
اليــأس  «بنشــر  ملوســكو 
واخلوف» بينهم قبيل إحياء 
الذكــرى التي حتــل يوم ٢٤

أغسطس والذي يصادف أيضا 
مرور ٦ أشهر على بدء الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وأضاف: «علينا أن ندرك 
جميعا أن روســيا قد حتاول 
هذا األسبوع القيام بشيء بشع 
وشيء شرير بشكل خاص».

وأشــار زيلينسكي بشكل 
غير مباشــر إلى سلسلة من 
االنفجارات وقعت في اآلونة 
األخيرة في شبه جزيرة القرم 
والتــي ضمتهــا روســيا من 
أوكرانيا في عام ٢٠١٤، وأدت 
إلى ضربات موجعة للجيش 
الروســي. قــال زيلينســكي: 
أن  «ميكنكــم أن تشــعروا.. 
االحتــالل هنــاك مؤقت فقط 

وأن أوكرانيا ستعود».
وأكــد اجليــش األوكراني 
ومسؤولون محليون أن مزيدا 

أثنــاء حتليقهــا. فــي تطور 
يضيــف املزيد مــن التدهور 
الى الوضع القائم بني موسكو 
وكييڤ، لقيت ابنة منظر قومي 
الرئيس  متطرف مقرب مــن 
الروسي حتفها. وقال محققون 
روس إن داريــا دوغينا، ابنة 
املفكر البارز ألكسندر دوغني 
الذي يدعو إلى ضم أوكرانيا 
إلى روسيا، قتلت فيما يشتبه 
بأنه هجوم بســيارة ملغومة 

خارج موسكو.
أنها  وأضــاف احملققــون 
قتلت مســاء أمس األول على 
أثر ما يشــتبه بأنــه انفجار 
قنبلة في سيارة كانت تقودها.

ونقلت وكالة تاس الروسية 
لألنباء عن أندريه كراسنوف، 
وهو شخص يعرف دوغينا، 
قولــه إن الســيارة مملوكــة 
كان  رمبــا  وإنــه  لوالدهــا 
املستهدف. وهو ما أكدته وكالة 
«ســبوتنيك» الروســية نقال 
عــن مصادر خاصة ذكرت أن 
عملية التفجير كانت تستهدف 
دوغني شــخصيا، حيث كان 

اخلارجيــة الروســية إلى أن 
أوكرانيــا رمبــا تقــف وراء 
الهجوم لكــن كييڤ نفت أي 
تورط لها. وقالــت املتحدثة 
باســمها ماريــا زاخاروفــا، 
إنه إذا ثبتــت فرضية «األثر 
األوكراني» فــي مقتلها فإننا 
سنتحدث عندئذ عن سياسة 

إرهاب الدولة.
وأوضحت املتحدثة باسم 
اخلارجية الروسية أن حقائق 
ومعطيات كافية تراكمت، كلها 

ترجح هذه الفرضية.
لكن كييــڤ نفت تورطها 
فــي هــذا احلــادث. وقــال 
الرئاسة األوكراني  مستشار 
ميخايلو بودولياك في حديث 
للتلفزيــون األوكراني «أؤكد 
أن أوكرانيــا بالطبــع ليــس 
لهــا عالقــة بهذا ألننا لســنا 
دولة إجرامية، مثل روســيا 
االحتادية. وعالوة على ذلك، 

لسنا دولة إرهابية».
وبدا أنه ينحي بالالئمة في 
مقتــل دوغينا على صراعات 
داخليــة علــى الســلطة بني 
«الفصائل السياسية املختلفة» 

في روسيا.
ويدعو ألكســندر دوغني، 
والــد داريــا، منذ أمــد بعيد 
إلى توحيــد املناطق الناطقة 
بالروسية وغيرها من املناطق 
في إمبراطورية روسية جديدة 
واسعة النطاق، وهو من اشد 
مؤيدي احلرب على أوكرانيا.

ويريــد أن تشــمل تلك 
اإلمبراطوريــة أوكرانيــا، 
وتأثيــر دوجــني، املــدرج 
علــى قائمــة املســتهدفني 
بالعقوبات األميركية، على 
الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني موضــع تكهنات إذ 
يؤكد بعض مراقبي الشأن 
الروسي أن نفوذه كبير على 
بوتني، ويعتقد أنه مصدر 
أفــكار لهجــوم البالد على 

أوكرانيا.

يتنقل باستمرار برفقة ابنته 
في السيارة املذكورة.

صحيفــة  وذكــرت 
روسيسكايا غازيتا احلكومية 
الروسية أن األب وابنته كانا 
يحضــران مهرجانــا خــارج 
موسكو، وأن دوغني قرر تبديل 
سيارتيهما في اللحظة األخيرة. 
وأكدت جلنة التحقيق الروسية 
في بيان أنه «مت وضع عبوة 
ناســفة أســفل مكان السائق 
في السيارة... داريا دوغينا، 
التي كانت خلف عجلة القيادة، 

ماتت في مكان احلادث».
وعملت داريا دوغني البالغة 
٢٩ عاما، سكرتيرة صحافية 
لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد 
املقربني من الرئيس الروسي 
ويعرف أيضا بـ «عقل بوتني». 
ويعد دوغني من أبرز املنظرين 
أليديولوجية الكرملني الذين 
تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية 
الغربية، وأكد في مقابلة سابقة 
مع قناة «اجلزيرة» أن له تأثيرا 

قويا على الرئيس الروسي.
من جهتهــا، أحملت وزارة 

ر من هجوم روسي «بشع» في ذكرى استقاللها عن االحتاد السوفييتي أوكرانيا ُحتذِّ

محققون في موقع انفجار سيارة قتلت الصحافية داريا دوغينا ابنة املفكر الكسندر دوغني.. وفي اإلطار صورة القتيلة   (رويترز)

من الضربات الروسية وقعت 
على أهداف في شرق وجنوب 

البالد.
وأعلــن فيتالي كيم حاكم 
منطقــة ميكواليــف بجنوب 
أوكرانيا أن القوات الروسية 
نفــذت هجومــا ناجحــا على 
قرية على احلدود بني منطقتي 
خيرسون وميكواليف. وأضاف 
كيم عبر تطبيق تيليغرام أن 
مدينــة ميكواليــف تعرضت 
للقصف بصواريــخ متعددة 

من طراز إس-٣٠٠ أمس.
في املقابــل، اعترف وزير 
الروســي ســيرغي  الدفــاع 
شــويغو أمــس بــأن بــالده 
استخدمت صواريخ كينجال 
(اخلنجر) التي تفوق سرعتها 
ســرعة الصوت، ثالث مرات 

منذ بدء الغزو.
وقال شــويغو في حديث 
إن  حكومــي  لتلفزيــون 
الصواريخ أثبتت فعاليتها في 
إصابة أهــداف عالية القيمة، 
مضيفا أنه ال مثيل لها ويكاد 
يكون من املستحيل إسقاطها 

أنباء سورية

سورية.. تخبط «التجارة» حول تخفيض مخصصات اخلبز 
يربك املواطنني ودعوات للحكومة إليضاح ما يجري

وكاالت: مازال التخبط الذي تعيشه 
الداخليــة وحمايــة  التجــارة  وزارة 
املســتهلك حول تخفيض مخصصات 
اخلبز، يثير اإلرباك واالســتنكار بني 
السوريني، إذ وعقب نفي الوزارة نفيا 
قاطعــا إصــدار جدول جديــد لتوزيع 
اخلبز عبر «البطاقة الذكية» وحدوث 
أي تعديل مبخصصات اخلبز للمواطنني، 
وتأكيدهــا أن كل ما يشــاع هو أخبار 
مفبركة وغير صحيحة هدفه تشــويه 
صورة عمل مؤسســات الدولة، عادت 
الوزارة ذاتها لتناقض نفسها من خالل 
إعالنهــا إصدار جــدول جديد لتوزيع 
اخلبــز والذي مت مــن خالله تخفيض 
مخصصــات بعــض الشــرائح مثــل 
الشريحة املؤلفة من شخص واحد والتي 

مت تخفيض مخصصاتها األســبوعية 
من ٤ ربطات إلى ٣ ربطات والشريحة 
املؤلفة من شخصني التي مت تخفيض 
مخصصاتها األسبوعية من ٦ ربطات 
إلــى ٥ ربطات، وفي محاولة للتغطية 
على تناقضاتها قالت الوزارة ان نفيها 
كان ألحد اجلداول التي تداولتها مواقع 
التواصل االجتماعي وفيه ان التخفيض 
يشمل جميع الفئات، وعادت لتقول انه 
يشمل الفئتني املذكورتني، وهذا ما أكده 
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك ســامر سوسي عبر صفحة 
وزارة التجــارة الداخلية، مؤكدا انه ال 
يوجد تعديل على كميات اخلبز إال مبا 
يخص الشخص الواحد أو الشخصني، 
وال يوجــد أي تغييــر على الشــرائح 

األخرى. وهنا تســاءل املواطنون عما 
إذا كان تخفيــض مخصصــات هاتني 
الشريحتني بداية لتخفيض مخصصات 
شرائح أخرى أو بقية الشرائح؟ وهل 
تخفيض املخصصات من أجل الوفرة 
أم يــدل على وجود نقص في مخازين 

مادة الطحني؟
وقد نقل موقع صحيفة «الوطن» عن 
نائب رئيس جمعية حماية املستهلك في 
دمشق وريفها ماهر األزعط أن التخبط 
الذي ظهر من وزارة التجارة الداخلية 
بخصوص إصدار جدول جديد لتوزيع 
اخلبز جعل املواطن في حيرة من أمره.

وعن احتماالت وجود نقص في مادة 
الطحني، األمر الذي أدى إلى جلوء وزارة 
التجارة الداخلية لتخفيض مخصصات 

بعض الشــرائح، بــني األزعط  أنه من 
املفترض أن تقوم اللجنة االقتصادية 
في رئاســة مجلس الــوزراء بإيضاح 
ما يجــري، موضحا أن هناك عدم ثقة 
من املواطن بوزارة التجارة الداخلية، 
مشيرا إلى أنه على الوزارة أن تصدر 
تصريحــات واضحة عبــر موقعها أو 
عبر وسائل اإلعالم، وتعزز ثقة املواطن 
مبــا يصدر عنها. وكانت الصحيفة قد 
نقلت من مواطنني عدة شكاوى أكدوا 
فيهــا حصول تخفيض مبخصصاتهم 
األســبوعية من دون أي علم أو تأكيد 
مسبق من الوزارة بحصول تعديل على 
مخصصاتهم، كما بني بعض املعتمدين 
حصول تعديل على البرنامج املوجود 
عبر آلية التوزيع وتغيير باملخصصات.

احلكومة السورية تصدر بالغًا للجهات العامة 
لتنفيذ «إستراتيجية التحول الرقمي» الوطنية

وكاالت: أصــدر رئيس مجلــس الوزراء 
م.حسني عرنوس بالغا يطلب من كل اجلهات 
العامــة تنفيــذ عدد من اإلجــراءات اخلاصة 

باالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وطلب البالغ بحسب ما أوردت وكالة األنباء 
الرســمية «ســانا» من اجلهات العامة «نقل 
املواقع والتطبيقات والبرمجيات واخلدمات 
اإللكترونية املستضافة لدى القطاع اخلاص 
إلى مركز املعطيات الوطني في الهيئة الوطنية 
خلدمات الشبكة وتعزيز التعامل مع الشركة 
السورية للمدفوعات اإللكترونية فيما يتعلق 
بتسديد البدالت أو الرسوم أو الفواتير ذات 
الطابع التكراري التي تصدرها اجلهات العامة».

كما أشــار البــالغ إلى ضــرورة االهتمام 
بالتدريــب وحتفيــز الكوادر البشــرية لدى 

اجلهات العامة في مجال التحول الرقمي وتقدمي 
كل التســهيالت الالزمة لعملهــا والتحديث 
الدوري للخدمات التي يتم تقدميها من قبلها 
واملنشورة على بوابة احلكومة اإللكترونية 
واستكمال بياناتها باإلضافة إلى التنسيق مع 
الهيئة الوطنية خلدمات الشــبكة للحصول 
علــى التوقيــع اإللكترونــي للعاملني الذين 
يستلزم عملهم ذلك بهدف نشر ثقافة التوقيع 

اإللكتروني.
ويأتي البالغ بغية تنفيذ االســتراتيجية 
الوطنية للتحول الرقمي وتوفير بيئة عمل 
مســتقرة وآمنة فــي جميع اجلهــات العامة 
وحتســني كفاءة وفاعليــة اجلهــات العامة 
وتبسيط إجراءات اخلدمات املقدمة للمواطنني، 

بحسب «سانا».

نقل املواقع والتطبيقات من القطاع اخلاص إلى مركز املعطيات الوطني


