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طبعة العراق 
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منـزل. وذكـر بيـان لـقيـادة شـرطة
دني احملافظة ان (رجال الدفاع ا
وخالل اخـــمــادهـم لــلـــحــريق في
نــاحــيــة الــزبـيــديــة عــثــروا عـلى
مـخــشالت ذهـبــيـة). وأضـاف انه
(والمــــــانـــــــة هــــــؤالء الــــــرجــــــال
واخالصــــهـم في اداء واجــــبــــهم
قاموا بتسليم اخملشالت الذهبية
الى اصحـابها وقـد تلـقوا الـشكر
والــتـــقــديــر من اجلــمــيع نــظــيــر

نزاهتهم وامانتهم).
وعـــد الـــرئــيـس االيــرانـي حــسن
روحــانـي أن هــنــاك تـــعــمــدا في
اسـتــمـرار حــرائق االهـوار داخل
االراضي الـعراقـيـة داعـيا وزارة
ــتــابــعـة اخلــارجــيــة اإليــرانـيــة 
ـــوضــــوع وتــــوجــــيـه رســــالـــة ا
احتجاج الـى احلكومة الـعراقية.
وقــال مـــديــرعــام دائــرة حــمــايــة
الـبـيـئـة في مـحـافـظـة خـوزسـتان
االيـرانـيـة احــمـد رضـا الهـيـجـان
زادة في تصـريح صـحفي امس
اوردته وكــالــة "مــهــر" االيــرانــيـة
لألنــبـــاء ان (الــرئــيس اإليــراني

حـسـن روحـانـي أوعـز إلى وزارة
ــتـابــعـة اخلــارجـيــة اإليـرانــيـة 
حــــريـق هــــور الـــــعــــظـــــيم داخل
االراضي الـــعـــراقـــيـــة). واضــاف
زاده ان (روحاني قال في رسالة
وجـــهــــهــــا الـى اخلــــارجــــيـــة ان
استمرار احلريق في هورالعظيم
بات يـثـير بـعض الـشـكوك بـشأن
الـتعـمـد فـيه) داعـيـا الى تـوجيه
رسـالــة احـتــجـاج الى احلــكـومـة
العـراقـيـة بهـذا الـشأن). واوضح
ان (رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة اوعــز
شـاركة ايضـا لـقوات احلـرس بـا
في اطــفــاء حـريـق هـور الــعــظـيم
داخل االراضي العراقية) مشيرا
الى أن (احلـــــريق اتـى عــــلى 20
الف هـــكــتـــار من هــور الـــعــظــيم
داخل االراضي الـعـراقـيـة). وكان
قـائـد الـعمـلـيـات اجلـويـة بـالـقوة
اجلـوفـضـائيـة الـتـابـعـة لـلـحرس
الـــثــــوري قـــد اعـــلن عن اخـــمـــاد
احلـرائق الــتي انـدلــعت في هـور
احلـــويــــزة احملــــاذي لــــلــــحـــدود

العراقية.
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عـزت وزارة الصـحـة والـبـيـئة
ســــــبـب حــــــدوث حــــــاالت من
الـتسـمم بـ اهـالي مـحـافـظة
الـبــصـرة الـى ارتـفــاع نـســبـة
ــلـوحــة في مــيــاه الــشـرب  ا
مــــؤكـــــدة اتــــخــــاذ اجــــراءات
عالجـــيـــة ووقـــائـــيـــة مع رفع
ــعــاجلــة االزمــة. تــوصــيــات 
وقال مـعـاون مديـر عـام دائرة
الصحـة العامـة محمـد جبر لـ
(الـــزمــــان) امس ان (الـــوزارة
ـوضـوع مـنـذ ظـهور تـابـعت ا
تلك احلاالت وعقدت اجتماعا
مــوسـعــا بــحــضــور الــوزيـرة
عـديــلـة حــمــود تـخــمض عـنه
اتــخــاذ تــوصــيــات بــضـرورة
ــــائــــيــــة زيــــادة االطالقــــات ا
وازالــة الــتــجــاوزات لــتــأمـ
حصة احملـافظة وتـخفيف من
ـلـوحة) واضاف انه نسـبـة ا
ـتابعة ( تشكـيل جلان عدة 
ـيـاه وفق عـمـلـيـات تـصـفيـة ا
الـشـروط الـصــحـيـة اخلـاصـة
والـــــتــــأكــــيـــــد عــــلـى تــــدريب
ـياه العـاملـ في مـجمـعات ا
ـياه ـا يـعـزز سالمـة دورة ا
اجملهزة باالضافة الى جتهيز
ـــســـتــــشـــفـــيـــات بـــاالدويـــة ا
ـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة وا
واخملـتــبـريـة) واكـد جــبـر ان

حتــسن اال تـوجــيه بــعــضــهـا
الـــلــــوم الى الـــبــــعض االخـــر
وحتميله مـسؤولية الـتقصير

لف.  في هذا ا
وبــــشـــــأن اخـــــرى وثق لــــوح
طــيـنـي قـد رســالــة شــكـوى
كتبها رجل في جنوب بالد ما
بـ الـنــهـرين في مــديـنـة أور
في الـعــراق ضــد سـوء وزيف
ـقـدمـة إلى الـزبـائن اخلـدمـة ا
والــتـي تــعـــود إلى  3 االف و
 800 عــــــام . وذكـــــــر مــــــوقع
الكتروني أن (رسالة الشكوى
عـــــبــــارة عـن لــــوح قـــــد من
العـصـر الـبـابـلي وتـوجد اآلن
ـــتـــحف الـــبـــريــطـــاني) في ا
وأضـاف أن (رسـالـة الـشـكوى
مــوجـــهــة من شـــخص يُــدعى
(نــاني) إلى رجـل آخــر اســمه
(إيا ناصر) يشتكي من صنف
النـحاس اخلـاطئ الذي وصل
إليه والتـضلـيل والتـأخير في
تسليم شحنة أخرى)  واشار
الـى أن (حـــــــروف رســــــــالـــــــة
الــشـكــوى مــكــتــوبـة بــالــلــغـة
ـسمارية األكدية في الكـتابة ا
الـــتي كـــانت مـــتـــداولـــة لــدى
شـــعــــوب مـــابـــ الــــنـــهـــرين
مـبـيـنا وجـنـوب غـرب آسـيا) 
ان (ارتفـاع الـلـوح يـبلغ 11.6
سنـتيـمتـر وسمـكه بنـحو 2.6

سنتيمترا).

احلـاد للـمـيـاه الـصـاحلـة لـلـشرب
وعـــــدم صـالحـــــيـــــتــــــهـــــا حـــــتى
لـالســـــتـــــحـــــمـــــام ونـــــحـــــوه من
االستخـدام البشري  مشيرة الى
ـتـكررة ـنـاشدات ا انه برغم من ا
ـعـضــلـة ولـو اليـجــاد حل لـتـلـك ا
بصورة مـؤقتة التـزال دون حدها
ــــؤسـف ان ال جتـــد االدنى ومن ا
هـذه االزمـة االنـسـانـيـة االهـتـمـام
ــنــاسب لــهـا مـن قــبل اجلــهـات ا
احلــكــومـــيــة اخملــتـــصــة الــتي ال

لـحي لـلخـلـيج عبـر شط الـعرب ا
وسط عـجـز احلـكـومـتـ احملـلـية
واالحتــاديــة عن إيــجــاد احلــلـول
الــــســـريــــعـــة لـالزمـــة.وســــجـــلت
مستـشفيـات احملافظـة أكثر من 6
االف حــالـــة إصــابـــة بــاالســـهــال
والــتـقــيــؤ وتــســمم الــدم بــسـبب
ـرجـعـية ـيـاه. وكـانت ا مـلوحـة ا
الـديـنـيـة قـد دعت الى ايـجـاد حل
مناسب وسـريع للـحد من مـعاناة
اهـالـي احملـافــظـة جــراء الــنـقص

واالسـالـة واطـالق تـخـصــيـصـات
نافذ احملافظة من البترودوالر وا
احلدودية) وأضاف أنه (في حال
عـدم اطالق تـلـك الـتـخــصـيـصـات
ـقبلة في جلسة مـجلس الوزراء ا
ســيــكــون لــنــا مــوقف اخــر وهــو
الـدعــوة الى اعــتـصــام مـفــتـوح).
وتـشـهــد احملـافـظـة مــنـذ أسـابـيع
أزمة خانـقة في شح ميـاه الشرب
بــسـبـب ارتـفــاع نــســبـة مــلــوحـة
ــيــاه وتــمــدد الــلــسـان وتــلــوث ا

سـجلـة والبالغ (جميع احلـاالت ا
عـــددهـــا  12 الف حــــالـــة كــــانت
بـسـيـطـة وتــمـاثـلت لـلـشـفـاء دون
تسجـيل اي مضاعـفات او وفيات
تـــذكــر) عــازيـــة حـــدوث ذلك الى
ياه). ـلوحة في ا (ارتفاع نسب ا
وراى نـائـب رئـيـس اجلـمــهــوريـة
ايـــــاد عالوي ان مـــــا تـــــشـــــهــــده
الــبـصــرة من فــاجــعــة انـســانــيـة
يـكـشف عن ســوء تـخـطـيط وهـدر
ــاضــيـة. ـدة ا لــلـثــروات طــوال ا
وقـــال عالوي في بـــيـــان امس ان
(مـا تـشـهـده الـبـصرة مـن فـاجـعة
انسانية تكشف عن سوء تخطيط
وهـدر لـلـمــوارد والـثـروات طـوال
ـاضيـة ويـنـبـغي حل الـسـنـوات ا
أزماتها ضمن برنامج انقاذ كامل
يــشـــمل جـــمــيع الـــقــطـــاعــات في
حاسبـة الفاسدين العراق يبـدأ 
أسـاتهـا احلالـية). ومن تسـبب 
وهـــــدد الـــــعـــــضـــــو في حتـــــالف
سائرون بـدر الزيادي بـاالعتصام
ـــفـــتـــوح فـي حـــال عـــدم إطالق ا
استحقاقات البصرة خالل جلسة
ــقــبــلــة. وقـال مــجـلـس الـوزراء ا
الــــــزيـــــادي فـي بـــــيــــــان امس إن
ــثــلي احملــافــظــة من الــنــواب )
اجلـدد عــقـدوا اجــتـمــاعـاً لــبـحث
ـيـاه والـتـلـوث مـسـألـة مـلــوحـة ا
ــوجـود والــذي أصـاب الـبــيـئي ا
ــواطـنــ بــالــتــسـمم االالف من ا
جــــــراء تـــــلــــــوث مــــــيـــــاه ار . او
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امـتـد تـاثـيــر الـزلـزال الـذي ضـرب
ايـــران امس بــــقـــوة ست درجـــات
الى مــحــافــظـــات الــســلــيــمــانــيــة
وكـــــــركــــــوك واربـــــــيـل  وديـــــــالى
والعاصمة بـغداد. وقال مصدر ان
(مــركــز الـــزلــزال كــان قـــريــبــا من
احلــدود الــعـــراقــيــة االيـــرانــيــة).
وضـرب الـزلـزال ضــواحي مـديـنـة
(تازة آبـاد) الـواقـعة في مـحـافـظة
كـرمـانـشـاه في ايـران حـيث اوقع
قتيل و 241 مصابا. فيما اكدت
الـهـيــئـة الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة
والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة
النـقل العـراقيـة ان الهـزات لم تؤد
الى حـدوث ايــة اضـرار مــاديـة او
خسائـر بشـرية. وأفاد مـركز رصد
الـــزالزل الــــتـــابـع لـــلــــمـــؤســــســـة
اجليـوفـيـزيائـيـة بـجامـعـة طـهران
في بيـان امس أن (الهـزة االرضية
وقـــــعـت في عــــــمـق ثـــــمــــــانـــــيـــــة
كــيـــلــومـــتــرات مـن ســطح االرض
وكـان مـركـزهـا عـنـد الـتـقـاء خـطي
الـعـرض الـشـمـالي  34.63 درجة
والــطـول الــشــرقي  46.22 درجـة
وشعـر سـكان عـدد من احملـافـظات

عراقية بينها بغداد بالهزة). 
وقـال مـسـاعـد مـحافـظ كـرمـانـشاه
للـشؤون الـتنـسيقـية واالعـمار في
تصريح ان (الزلزال أحلق خسائر

مــاديــة بـ  500 وحــدة ســـكــنـــيــة
واوقع قـتــيـلـ و 241 مــصــابـا).
وكـشف مــديـر الــهالل األحــمـر في
احملافظة محـمد رضا أميريان عن
وقــوع  21 هـــزة ارتــداديـــة عـــلى
األقل.وقــال من (احملــتــمل  وجــود
مـشـكالت فـي مـيـاه الــشـرب جـراء
الـدمــار الــذي تـعــرضت له الــبـنى
التحتية فـي القرى). وقال محافظ
كــرمــانــشــاه بــوشــنك بــازونــد أن
(الكـهـربـاء انقـطـعت بـشـكل مؤقت
عن عــــدد من الــــقـــرى). وشــــكّـــلت
الــسـلــطــات خــلــيـة أزمــة مــكــلّــفـة
تنـسيق عـملـيات اإلنقـاذ ووضعت
ـراكـز الصـحـية أجهـزة االنـقاذ وا
ـسؤول في حالـة اسـتنـفـار.وقال ا
احملـــلـي عن إدارة األزمــــات رضـــا
مــــحـــمــــوديــــان في تــــصــــريح إن
(الـوضع حتت الـسـيـطـرة) مـؤكـدا
أنه (لم يــــتم بــــعـــد إرســــال طـــلب
لــلـــحـــصــول عـــلى مـــســـاعــدة من
احملافظات اجملاورة).ونشرت على
مواقع التواصل االجتماعي صور
جلرحى ينقلون على وجه السرعة
ستشفيات في ح يبدو أن الى ا
البـنى الـتـحتـيـة تضـررت بـصورة
طـفـيـفـة مـن جـرّاء الـزلـزال.وكـانت
إيــران قـــد شـــهـــدت أعــنـف زلــزال
خالل الــعـقــد األخــيــر في تــشـرين
ـــاضي بـــلــغـت قــوته 7.3 ثــاني ا
درجة على مقيـاس ريختر وضرب
ـا أدى ـنـطـقـة اجلـبـلـيـة  نـفس ا

إلى مقـتل أكـثر من  530 شخـصا
وإصــابــة اآلالف كــمــا تــرك دمــارا
ــــــدن كــــــبـــــــيــــــرا فـي عــــــدد مـن ا
والقـرى.يـذكـر ان الـعـراق قـد تـأثر
مؤخـرا بعدد مـن الهـزات االرضية
خــصـوصــا في اجلــانـب الـشــرقي
مـنه عـلى طــول احلـدود مع ايـران
بسـبب حتـرك الصـفـيحـة الـعربـية
واصطدامها بـالصفيـحة االيرانية
التي اثرت على الـطبقة الـصخرية

للقشرة االرضية. 
وقـالت الــهــيـئــة في بــيـان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (هـذه الهزات لم
تؤد الى حـدوث ايـة اضرار مـادية
او خـــســـائـــر بــــشـــريـــة) داعـــيـــة
ــواطـــنـــ الى (اخـــذ احلــيـــطــة ا
واحلـذر واالبـتـعـاد عن االشـاعـات
واالخـــبــــار الـــكـــاذبــــة وااللـــتـــزام
بـالــوصـايــا الــزلـزالــيـة) واوضح
البيان ان (طقس اليوم االثن في
نطـقة الـوسطى سـيكـون صحوا ا
و درجات احلرارة تـنخـفض قليال
عن اليوم الـسابق وحركـة  الرياح
شمالية غـربية خفيفـة الى معتدلة
الــــــســـــــرعــــــة ) واضــــــاف (وفي
الشمالية  الطقس سيكون صحوا
مع انخـفاض في درجـات احلرارة
و في اجلـنـوبـيـة سـيـكـون صـحوا
والـريـاح شـمـالـيـة غـربـيـة خـفـيـفة
الى مـعـتــدلـة الـسـرعــة تـنـشط في
بـعض االمــاكن مـســبـبــة تـصــاعـد

الغبار) .
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 وصل وزيــــر الـــدفــــاع اإليـــراني
أمـيــر حـاتــمي إلى ســوريـا امس
األحـد في زيـارة تـســتـمـر يـومـ
لـعـقـد اجـتـمـاعـات مع مـسـؤولـ
دفاعي وعسكري كبار بحسب
مـــا اعــــلـــنـــتـه وكـــالـــة تــــســـنـــيم

االيرانية.
وتـدعم الــقـوات اإليـرانــيـة قـوات
احلـكــومـة الــسـوريــة في احلـرب

األهلية الدائرة في البالد.
ونـقـلت وكـالة فـارس لـألنبـاء عن
حـاتــمي قــوله عــنـد وصــوله إلى
سـوريا نـأمل الـقـيـام بـدور مـثـمر

في إعادة إعمار سوريا.
وكـان جــون بــولـتــون مــسـتــشـار
األمن الــــقـــومي األمــــريـــكي قـــال
اضي إن إيـران عليها األسبوع ا

سحب قواتها من سوريا.
وذكــر مـســؤولــون إيــرانــيـون أن
وجـودهم الـعـســكـري في سـوريـا
جاء بـناء عـلى دعـوة من حكـومة
الـرئــيس الــســوري بـشــار األسـد
وأنه لـيس لـديـهم أي نـيـة فـوريـة

للخروج.
وقُتل أكثر من ألف إيـراني بينهم
أعضاء كـبار في احلـرس الثوري

في سوريا منذ عام 2012 .
والتـزم احلـرس الثـوري اإليراني
الـــــــصــــــــمت فـي بـــــــاد األمـــــــر

بـــخـــصـــوص دوره في الـــصـــراع
الـــســوري إال أنـه في الـــســـنــوات
األخـيـرة ومع تـزايـد عـدد الـقـتـلى
بدأ احلديث عن مشاركته مصورا
األمــر عــلى أنه صــراع وجــود في

مواجهة مقاتلي تنظيم داعش.
و نسـبت وكـالـة اإلعالم الـروسـية
عن سفير سـوريا في روسيا قوله
الــــســـبـت إن وزيـــر اخلــــارجــــيـــة
ــعــلم ســيــزور الــســوري ولــيـــد ا
مــوســكــو أواخــر شــهــر آب . ولم
يــدل الــســفـــيــر الــســوري ريــاض
ـواضـيع الـتي حـداد بـتـفـاصـيل ا
ـعـلم مع الـسـلـطـات سـيـبـحـثـهـا ا

الروسية.

وذكرت وكالـة اإلعالم الروسية أن
مـــســؤوال روســـيـــا كــبـــيـــرا حــذر
ـتحـدة امس من مـغـبة الواليـات ا
اتخـاذ أي خـطوات ”طائـشة “في

سوريا.
وردا على مستـشار األمن القومي
األمــريـــكي جــون بــولـــتــون الــذي
حتـدث عن رد فـعل قــوي مـحـتـمل
لواشـنطن فـي حالـة وقوع هـجوم
كـــيـــمـــاوي أو بـــيــــولـــوجي عـــلى
مــحــافــظــة إدلب الــســوريــة قــال
ســيـرجي ريــابــكــوف نــائب وزيـر
نـــحـــذر اخلـــارجــــيــــة الـــروسي ”
األمريـكـي وحـلفـاءهم من اتـخاذ
خـــطـــوات طـــائـــشـــة مـــجـــددا في

سوريا.“
ونقلت الوكالـة عن ريابكوف قوله
”نـسـمع إنــذارات من واشـنـطن...
وهـــذا لـن يـــفـــتـــر عــــزمـــنـــا عـــلى
مــواصــلــة ســيــاســتــنــا الــرامــيــة
لــلـــقــضـــاء الــكـــامل عــلـى مــراكــز
اإلرهـاب فـي سـوريــا وعــودة هـذا

البلد إلى حياته الطبيعية.“
ــدنــيــ وتــعــرضت إدلـب مالذ ا
عـارضـ الـنازحـ من أنـحاء وا
أخـــــــرى فـي ســـــــوريـــــــا وكـــــــذلك
تـشـددين لسـلسـلة لإلسالميـ ا
من الـضـربـات اجلـويـة والـقـصف
هـذا الـشـهـر في مـقـدمـة مـحـتـمـلة
لهـجـوم شـامل عـليـهـا من الـقوات

السورية.
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التواصل والـلقـاءات على اجـتماع
سيـضم قـيـادات احملـور وبـعد ذلك
سيتم وضع مالمح طريق التقارب
من هــــذه الـــكــــتـــلــــة او تــــلك وفق
البرنامج احلكـومي الذي يجد فيه
أنه سيحقق ضمانات اكثر وعدالة
ناطق ـكونـات وخاصـة ا جلميع ا
الـــتي  حتـــريــــرهـــا من داعش)
وعـقــدت كــتل حــركــة الـتــغــيــيـر و
اجلماعة االسالمية و التحالف من
ـــقــــراطـــيــــة واالحتـــاد اجل الــــد
االسالمي اجتـمـاعا بـشـأن تشـكيل
حتــالـف مــوحـــد. وقـــال مـــســؤول
العالقـات في اجلـمـاعـة االسالمـية
سلـيم كـويي فـي تصـريح امس ان
(الكـتل شـكلت جلـنـة للـتـباحث مع
االطــراف الـــعـــراقــيـــة بـــعــد عـــقــد
اجـتــمــاعــهــا االول لـتــحــديــد اطـر
مـهـامـهــا ومن ثم مـصــادقـة الـكـتل

االربعة عليها).

كـتــاب رســمي مــوقع مـن االطـراف
ــنــضـــويــة بــهــذه الــســيــاســـيــة ا
ـان في الـتـحـالف الى رئـيس الـبـر
اجلــــــلــــــســـــــة االولى. وتــــــابع ان
(اخلــطــوة االهم بــاعـالن الــكــتــلــة
يكون من خالل تقد كتاب رسمي
مــوقع من االطــراف الـــســيــاســيــة
ـنــضــويـة بــالــكـتــلــة االكــبـر الى ا
رئيس مجلس الـنواب في اجللسة
االولى لـيـتم االعالن عــنـهـا بـشـكل
رسمي) عازيا سـبب تأخيـر موعد
اعالن الـــكـــتـــلــة الـى (االجـــتـــمــاع
االخــيــر بــعــد رفع ســقف مــطــالب
احملـور والـقــوى الـكــردسـتــانـيـة).
ونــفى حتــالف احملــور اتــخــاذ اي
قرار أو إعطاء وعود بشأن تشكيل
ــتــحــدث الــكــتــلــة األكـــبــر.وقــال ا
لك الرسمي باسـم التحالـف عبد ا
احلـــســــيــــني فـي بـــيــــان امس ان
(الـتــحــالف بــصـدد عــرض نــتـائج

واحملـــــور الـى كـــــتـــــلــــــة انـــــقـــــاذ
الوطن.وقـال العـبادي في تـصريح
امس انه ( تـشــكـيل نــواة كـتــلـة
إنقـاذ الوطن والـتي تـضم احلكـمة
والــوطــنــيــة والــنــصــر فــضال عن
وجـود تــفــاهم مع حتــالف الــقـوى
واألحـزاب الـكــرديـة لـلــتـوصل إلى
الــتـــفـــاصـــيل الـــنــهـــائـــيــة لـــرسم
قبل اخلريطة الشـاملة للـتحالف ا
الـذي سـيــقـود تـشــكـيل احلــكـومـة
واضـــاف ان (هــــنـــاك اجلـــديـــدة) 
احتـمالـية ان يـلتـحق بـكتـلة إنـقاذ
الــوطن أفــراد من دولـــة الــقــانــون
ليس عـلـيـهم خط أحـمر) مـرجـحا
(اعالن الــــكــــتــــلــــة االكــــبــــر خالل
ـــقــبـــلـــة بــنـــاءً عــلى الــســـاعــات ا
ـعـطـيـات). من جـانـبه عـد عـضـو ا
ائــتالف دولـــة الـــقــانـــون مــحـــمــد
العـكـيـلي اخلطـوة االهم في اعالن
الكـتلـة االكبـر بأنـها تـكون بـتقد

ــقـبــلـة) وأضـاف ان لـلــمــرحـلــة ا
ــــشــــاركــــ (اعــــضــــاء الــــفــــتح ا
بـــاالجــــتـــمــــاع ابـــدوا رغــــبــــتـــهم
بــاالنـــضــمـــام الى نــواة الـــكــتـــلــة
االكـــبــــر). وتـــوقـع الـــقــــيـــادي في
حتـالف ســائــرون نـاظـم الـعــبـادي
انضمـام اعضـاء من دولة الـقانون

تــشــكــيـل الــكــتــلـــة االكــبــر. وقــال
القيـادي في ائتالف النـصر حسن
الــســـنـــيــد فـي تــصـــريح امس ان
(ائتالف النصر وائتالف سائرون
وبــعض اعــضـــاء الــفـــتح عــقــدوا
ناقشـة تشكيل اجتماعـا مشتركـا 
ـوحـدة الـكـتـلــة االكـبـر والــرؤيـة ا

بـالـســفـيــر األمـريــكي لــدى بـغـداد
دوغالس ســيــلــيــمــان تــأكــيـده ان
نتخب إلى دعوة مجلس النواب ا
االنعـقـاد سـتـكـون وفقـا لـلـدسـتور
والقـوان الـنـافذة. وبـدأ اجتـماع
بـ ائــتالفي الــنــصــر وســائـرون
ــنـــاقـــشــة واعــضـــاء من الـــفـــتح 

ــــثل االحتـــــاد الــــوطــــني الــــذي 
ــقــراطي الــكــردســتــانــيــ والــد
مـســاعي الــقــوى الـســيــاســيـة في
تشكيل الكتلة االكبر). وضم الوفد
كتـب السياسـي للحزب سكرتيـر ا
ــــقـــراطـي فـــاضـل مـــيــــراني الـــد
ومـســؤول الــهــيــئــة الــعــامـلــة في
كتب السيـاسي لالحتاد الوطني ا
مال بـخـتـيـار. كـمـا بـحث مـعـصـوم
ورئـــيس حتــــالف الــــفــــتح هـــادي
الـعـامـري نـتــائج تـشـكـيـل الـكـتـلـة
الـنـيـابـيــة األكـبـر تـمــهـيـدا لـدعـوة
مـــجــــلس الــــنــــواب اجلـــديــــد الى
االنـــعــــقــــاد.و تــــابع الــــبــــيـــان إن
(اجلـانـبـ بـحـثـا نـتـائج اجلـهـود
الهادفـة الى تـشكـيل الكـتلـة األكبر
تـمـهــيـدا لــدعـوة مــجـلـس الـنـواب
ــبــاشــرة اجلــديــد الى االنــعـــقــاد 
مـهـامه الـتــشـريـعـيــة والـرقـابـيـة)
وجـــدد مــــعــــصــــوم خالل لــــقــــائه

معـهـمـا النـهـمـا اكـثـر تـقـاربا واقل
اشـتـراطـات عــلى احملـور الـوطـني
وايـضـا اكــثـر اســتـجـابــة لـشـروط
ــقــراطـي واالحتـاد احلـزبــ الــد
واضاف  ( الوطـني الكـردسـتانـي
ان (الــكـــفـــة االخـــرى الـــتي تـــضم
سـائـرون والــنـصــر وغـيـرهــمـا مـا
زالت اعداد قلـيلـة ولن تمـكنهم من
تــشــكــيل نــواة الـــكــتــلــة االكــبــر)
ـقـبـلة وبشـأن تـشـكـيل احلـكومـة ا
اكد الهاشـمي ان (الفتـح والقانون
سـيـشـكالن الــكـتـلــة االكـبـر ولـيس
بالضرورة تشكيل احلكومة كونها
حتتـاج الـى مـشـاورات وتـوافـقات
ـان ـا يـتم افــشـالـهـا فـي الـبـر ور
ــقــبل). في غـــضــون ذلك الــتــقى ا
مـعــصــوم بــالــوفــد الــكــردي الـذي
ـنـاقـشة وصل بـغـداد امس االحـد 
تشـكيل الـكتـلة االكـبر . وقـال بيان
امس ان (معـصوم بحـث مع الوفد
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بــحث رئــيس اجلـــمــهــوريــة فــؤاد
مـعـصـوم مع الـوفـد الـكـردي الـذي
يزور بغـداد حاليـا مسـاعي القوى
السـيـاسـيـة في حـسم الـتـحـالـفات
وتشـكيل الـكتـلـة االكبـر تزامـنا مع
اجـتــمــاع جــمع ائــتـالفي الــنــصـر
وســائـــرون واعـــضــاء مـن الــفـــتح
العالن نـواة هــذه الـكــتـلـة  فـيــمـا
رجح خبير سياسي توجه بوصلة
تشـكيل الـكـتلـة االكبـر نـحو الـفتح
ودولـة الــقـانــون الســتـجــابــتـهــمـا
لشروط احلزب الكردي واحملور
الـوطــني  .وقـال اخلــبــيــر هـاشم
الـــهـــاشـــمـي لـ(الـــزمـــان) امس ان
(مـوضــوع تـشــكـيل الــكـتل االكــبـر
ظــهــرت مالمــحــهــا االولــيــة الــتي
تـشـيـر الى تـوجه الـبـوصـلـة نـحـو
الفتح ودولة الـقانون ومن حتالف
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ـعـلـومات اكـد خـبـير امـني ان ا
ـــتـــداولـــة بـــوجـــود  تـــعــاون ا
تــسـلـيـحي بـ الـعـراق وايـران
شــمل طــائـــرات ســوخــوي هي
غير مؤكدة  وان على احلكومة
العـراقية وقـيادة القـوة اجلوية
اصــدار بـيـان وتــوضـيح بـشـأن
االدعاءات االيرانية فيما أعلن
قــائــد الــعـمــلــيــات اجلــويـة في
احلـــــرس الـــــثـــــوري اإليـــــراني
الــعــمـــيــد طــيــار شــمس الــدين
فـرزادي بور عن وجـود تـعاون
تــسـلـيـحـي بـ بالده والـعـراق
شـمل طـائـرات سـوخـوي. وقـال
اخلــبــيـر االمــني عــمــاد عــلـو لـ
(الـــــــــزمــــــــان) امـس ان (هــــــــذا
ــوضــوع اثــيــر قـبـل ســنـوات ا
وكــانت مـعــلــومـات تــنـاقــلـتــهـا
اجهز االعالم عن تلك الطائرات
من روســـيـــا ونـــقـــلت االخـــبــار
والــــتـــــقــــاريــــر صــــورا لــــتــــلك
الـطائـرات وهي تـنقل الى جـهة
غـيـر مـعـلـومة) واضاف ( والن
هــــــذا الــــــطــــــرح مـن اجلــــــانب
االيــراني غـيـر مـؤكـد فـمـطـلـوب
من احلـكـومة الـعـراقيـة وقـيادة
القوة اجلوية وقيادة العمليات
العـسكريـة اصدار بيـانات بهذا
الـــشــأن لــتــوضــيـح احلــقــيــقــة
وازالـة الـلـبس). فـيـمـا قـال بـور
في تــــصـــريـح امس إن (فـــرض
احلـصـار عـلى بـغـداد ووصول
اإلرهـــابــــيـــ إلى الــــعـــتـــبـــات
ـقدسـة في الـعراق الـذي يـعد ا
اخلـط األحــمــر  أدى أن تــســلم
إيــــــران عــــــدداً مـن طــــــائــــــرات
ســـوخـــوي  25 إلى الـــعـــراق)
واضاف  ان (تلك  الطائرات 
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فــيــمـــا امــتـــنــعت أمـــريــكــا عن
تـسلـيمه األسـلحـة التي كـان قد
دفـع ثـمـنـهــا مـسـبـقـاً) واوضح
بــور ان (الــعــراق لم يــكن لــديه

طــــيـــارون جــــاهــــزون لـــذلك 
إعــدادهـم وتــدريـــبــهم مـن قــبل
احلـــرس الــــثــــوري خالل دورة
ســريـعـة عـلى مـدى عـشـرة أيـام
لـقــيـادة مـقـاتالت سـوخـوي 25
فــيـمـا لم يــكن احلـرس الـثـوري
لديه نيـة القيـام بطلـعات جوية
في الــعـراق) وتـابع ان (سالح
اجلـو الــعـراقي قـام بــعـمــلـيـات
بـــعـــد تـــدريب طـــيـــاريه حـــيث
بـدأهـا قـرب الـعــاصـمـة بـغـداد
وكـانت الـعـمـليـات تـشـكل دعـماً
لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة واحلـــشـــد
الـــشــــعـــبي) مـــشـــيـــرا  إلى أن
(طــائـــرات الــســوخـــوي  كــانت
بـــــــحــــــاجـــــــة إلى إصـالحــــــات
أسـاسـية حـيث  إعـداد عـشر
منـها بـسرعـة في قاعـدة شيراز
اجلـــــويــــة) وأوضـح أن (هــــذه
الـطــائـرات  تــركـيب أســلـحـة
جديـدة ومتـطورة عـليـها حيث
طرأت تغييرات أساسية عليها
ـكن الـقـول إنـها حتـولت من و

اجلـيل الـثـالث إلى الـرابع عـلى
الحـــة والـــتـــســـلـــيح صُـــعـــد ا
والـرادارات ذات الـدقـة الـفـائـقة
وغـــيــــرهـــا وهـــو مــــا يـــحـــقق
ـــــــتـــــــوخــــــــاة من األهــــــــداف ا
استخداماتهـا).فيما قال مصدر
عـــراقـي في تـــصـــريح امس إنه
(لم يـــكـن هـــنـــاك بــــروتـــوكـــول
تـــعـــاون بــ الـــعـــراق وإيــران
يـــشــمـل الــطـــائـــرات ومـــنـــهــا
طــائــرات ســوخــوي الــتي كــان
الـعـراق أودعـهـا عام  1991في
عــهـــد الــنـــظــام الـــســـابق لــدى
طـهـران جتــنـبـاً لـتــدمـيـرهـا من
قــبل طــائـرات الــتــحــالف خالل
حرب اخلليج الثانية) وأضاف
أن (هــــنــــاك بال شك تــــعــــاونـــاً
تسلـيحيـاً مع إيران وأن إيران
جـــهـــزت الــــعـــراق بـــأســـلـــحـــة
مـــخــتـــلــفـــة خــصـــوصــاً خالل
احلـــرب ضـــد تـــنـــظـــيم داعش
وكـلـهـا دفـعت أثـمـانـهـا من قـبل
اجلانب الـعـراقي لكن ال يـوجد
بـروتــوكــول تـعــاون في مــجـال
الـطــائـرات) مـوضـحـا أن (عـدد
الــطــائــرات الــتي كــان الــعـراق
أودعــهـــا لـــدى إيــران هي 137
طـائــرة غـيــر أن اإليـرانــيـ لم
يــعـيـدوا أيـاً مـنـهـا إلى الـعـراق
بعد سـقوط النـظام عام 2003)
ـــصـــادر يــــذكـــر ان عـــددا مـن ا
الـعــسـكـريــة ووسـائل اعـالمـيـة
ذكـرت في الـرابع من تـمـوز عام
 2014 إن طـــائــرات ســوخــوي
ــقــاتــلــة الـتي  25 الــروســيـة ا
دخــــلت اخلـــدمــــة في الـــقـــوات
اجلـويـة الـعراقـيـة أخـيـرا قسم
مـنــهـا ورد من روسـيـا والـقـسم
اآلخر من إيران مـشيرة الى ان
هــذه الـطــائـرات هي في األصل
عراقية كـانت مودعة لدى إيران

منذ عام 1991.

عماد علو
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ادى حريق كبير اندلع في منطقة
هــور رجب بــبـغــداد الى الــتــهـام
مــسـاحــات واسـعــة من بـســاتـ
ـنـطـقـة خالل ايـام الـعـيـد. وقال ا
سكـان محـليـون لـ (الزمان) امس
(ان حريقا نشب في ماكنة سحب
ــيـاه عــلى نــهـر دجــلـة ادى الى ا
انـــتـــشــار احلـــريق فـي الــقـــصب
ــكـــان وســرعـــان مــا احملـــيط بـــا
ــنــطــقـة) انــتــشــر في بــسـاتــ ا
واضـــافــــوا (ان ســـبع ســـيـــارات
ــدني اطـــفــاء تــابـــعــة لــلـــدفــاع ا
ســـيـــطـــرت عـــلى احلـــريـق الــذي
انتـشـر نتـيجـة سـرعة الـرياح في
تـلك الـســاعـة). واكـد الـسـكـان ان
(احلـريق جتدد بـعـد اطـفـائه لكن
رة جهـود االهالـي تمـكنت هـذه ا
من القضاء علـيه). ونفى السكان
ان يكون احلادث وقع بفعل فاعل

وعزوه الى االهمال.
وفي محافظـة واسط أخمد رجال
دني حريقاً نشب داخل الدفاع ا
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أمير حاتمي 

يؤدي احملـاولة الثـالثـة بينـما حصل الـرباع االيراني
عــلي هـاشـمي عـلى الـوســام الـنـحـاسي حـيث انـهى
ـجـمـوع قـدره  403كـغم بــعـدمـا حـقق ـنـافـســات  ا
 184كـغم في اخلـطف و 219كـغم في الـنـتـر وفشل
في احملــاولـتــ الـثــانــيـة والــثــالـثــة بـرفع  224كــغم.
تـواجدة في مـجمع جي واحتـفلت الـبعـثـة العـراقيـة ا
اكس بو بـاالجناز اجلـديد بعـد ذهبـية الربـاع صفاء
راشـد في وزن  85 كـغم اذ تبـادل اجلـميع الـتـهاني
وشـاركهم االصدقاء واالشـقاء في لعـبة رفع االثقال
فضال عـن اجلمهور الذي تفاعل مع ما يحققه ابطال
رفع االثــقــال فـي آســيــاد انــدونــيــسـا  .2018 ورفع
سـلـوان في احملـاولــة االولى في رفـعـة اخلـطف 177
كـغم ثم في الـثانـية  181كـغم ولم يـوفق في احملـاولة
الـثـالـثـة واالخـيـرة عـنـد  184كـغم وفي رفـعـة الـنـتـر
نـافسة مع ابـتدأ بـ  220 كـغم وجنح ثم انحـصرت ا
االيــراني عــلي هـاشــمي الــذي وصل بـاجملــمـوع الى

 403كغم وبطلنا سلوان الى  401كغم.
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يوم فـرح جديد للبعثة العـراقية في آسياد اندونيسا
اذ شـهدت الـعاصـمة جـاكـارتا امس االحـد اجنازا
جديـدا للـعـراق بحـصول الـرباع سـلوان جـاسم على
الوسـام الـفضي في ريـاضـة رفع االثقـال في فـعالـية
وزن  105 كـغم  في دورة االلعاب االسيويـة الثامنة
بـيانغ وتـستـمر حتى قـامة في جـاكارتا وبـا عشـرة ا
قـبل. وجاء النـصر العراقي الثـاني من شهر ايـلول ا
بـعـد مـنـافـسـة قـويـة مع بـطل الـعـالم الـربـاع االيراني
عــلي هــاشــمي وتــمــكـن الــبــطل ســلــوان من الــفــوز
بــالــوســام الــفــضي بــعــدمــا ســجل  405  كــغم في
اجملـــمــوع إذ حـــقق  181كـــغم في اخلـــطف و224
كغم في الـنـتر في احملـاولـة الثـالـثة واالخـيـرة ليـمنح
الــعــراق الــوســـام الــفــضي االول في دورة االلــعــاب
االســــيـــــويــــة واحـــــرز الـــــربــــاع االوزبـــــكي رسالن
نـــوروديــنــوف الـــوســام الــذهـــبي بــعــدمـــا ســجل في
اجملـمـوع  421كـغم من خالل تـسـجـيـله في اخلـطف
 191كغم و 230 كـغم في احملاولة الثانـية بالنتر ولم
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