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احملــــيط ولــــكن قــــد يـــصـل ارتـــفـــاع
االمواج الى اعلى مـن مترواحـد بعد
الزلـزال ) واضاف ان ( الـزلزال وقع
علـى عمق عـشـرة كيـلومـتـرات وعلى
بـعــد نــحـو 372 كـيــلــومـتــرا شـرقي
نوميـا عاصـمة كالـيدونيـا اجلديدة).
وقـــعت تـــقــــاريـــر االنـــواء اجلـــويـــة
الـدولـيـة  اسـتـمـرار درجـات احلرارة
أعلى من مـعدالتـها في مـعظم أنـحاء
أوروبـا خالل الـفــتـرة من أيـلـول إلى

تشرين الثاني.
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وقـــال كــبــيـــر خــبــراء الـــطــقس تــود
كـراوفـورد في تــصـريح انه (شـهـدنـا
أعــلى درجـــات حــرارة عــلى اإلطالق
دة  من حزيران  إلى تموز  في في ا
كثيـر من أنحاء شـمال وغرب أوروبا
ـــتـــحــدة), ـــمـــلـــكـــة ا ــا فـي ذلك ا
واضاف ان (احلرارة ستستمر أعلى
مـن مــعـــدالتــهــا خـــاصــة فـي شــمــال
أوروبــــا حـــتى  تـــشـــريـن الـــثـــاني),
واوضـح  كــــــراوفــــــورد انه (مـع ذلك
تـــشـــيـــر الــدالئل األولـــيـــة إلى أنـــنــا
سنشهد طقـسا باردا جدا خاصة في
الــنــصف الــثــاني من الــشــتـاء).ومن
جانب اخر اعلنت وكالة ناسا ان من
نتظر أن يـعبر الكويكب (2016 إن ا
ــــــنـــــــدفع بـــــــســــــرعــــــة 9 إف 23) ا

(درجــات احلــرارة ســتــنــخــفض الى
دون 40 درجــــة نـــهـــاراً فـي الـــوسط
واجلـــنــــوب ودون األربـــعـــ درجـــة
بـقــلـيل في مــدن الـشـمـال فـي نـهـايـة
ــقـبـل وتـبــدأ ايــضـا شــهــر ايـلــول ا
بــاالنــخـــفــاض خالل شــهــر تــشــرين
االول لـتـصل في نــهـايـته الى مـابـ
32-34 في الــــشــــمــــال و34-36 في
الوسط واجلنـوب وبعدهـا إنخفاض
ســـريع في درجـــات احلـــرارة وهــذا

ناخية). ماتشير اليه السجالت ا
 فـيمـا اكـدت الـهيـئـة في بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان)  أمس ان (طـــقـس الـــيــوم
ــنــطــقــة الــوســطى اخلــمــيـس  في ا
سـيـكـون صـحـوا و درجـات احلـرارة
مقاربة لليـوم السابق وحركة الرياح
شـمالـية غـربـية خـفـيفـة الى مـعتـدلة
السرعـة وفي الشـماليـة صحوا وفي
اجلنوبيـة صحوا و درجات احلرارة
مــقــاربــة لـــلــيــوم الــســـابق وحــركــة
الـريـاح شـمـاليـة غـربـيـة خـفـيـفة الى

معتدلة السرعة ).
وضرب زلزال وقع حتت البحر بقوة
ســـبع درجـــات قــــرب كـــالـــيـــدونـــيـــا
. اجلديـدة في جنـوب احمليط الـهاد
د وقال مركـز التـحذير من مـوجات ا
في بـيـان  إنـه ( ال يـوجـد حتـذيـر من
أمـواج مـد عاتـيـة تـسـونـامي  بـطول
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ـنـاســبـة عـيــد الـغـديـر اخلـمــيس 
االغر. 

وقــال الــتـمــيــمي لـ (الــزمـان) امس

االمارات
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ـتـحـدة قـالت مـتــحـدثـة بـاسم األ ا
امـس إن ســتـــافـــان دي مــيـــســـتــورا
ـــتـــحـــدة اخلــاص مـــبـــعـــوث األ ا
تحدة وست لسوريـا دعا الواليـات ا
دول أخـــرى إلجـــراء مـــحــادثـــات في
ـــقـــبل فـي حــ جــنـــيـف الــشـــهـــر ا
نــــــــــظـمـة الدولـيـة الدفع تـواصل ا
من أجـل وضع دســــــتــــــور جــــــديـــــد

لسوريا.
ـثـل ويـعـتزم دي مـيـسـتـورا لقـاء 
ــــتــــحــــدة بــــارزين مـن الــــواليــــات ا
وبــريــطــانــيــا والــســعــوديـة واألردن
ــانـيــا وفــرنـســا ومـصــر يـوم 14 وأ
أيـلـول بـعـد يـوم مـن اجتـمـاعه مع
مسؤول من روسيـا وتركيا وإيران
يــومي 11 و 12ســـبــتــمـــبــر إلجــراء

محادثات أعلن عنها من قبل.
تحدثة وقالت اليساندرا فيلوتشي ا
ـتـحـدة ”سـتـكـون هـذه بـاسم األ ا
ـضي قـدما في فـرصة لـبـحث سـبل ا

العملية السياسية.“
وقــال مـــســؤول بــوزارة اخلــارجــيــة
ــتــحــدة األمـــريــكــيــة إن الـــواليــات ا
ـمـثل سـيـمــثـلـهـا جـيـمـس جـيـفـري ا
ــعــني بــســوريـا اخلــاص اجلــديــد ا
وجـــويل ريـــبــورن مـــبـــعــوث اإلدارة

األمريكية اخلاص بسوريا.
ودي ميسـتورا مكـلف بتشـكيل جلنة
من مــــواطــــنــــ ســـوريــــ لــــوضع
الـــدســتــور اجلــديــد بـــعــد أن تــلــقى
ـعارضة ترشـيحـات من احلكـومة وا

في سوريا.
ــزمــعــة في وتـــأتي االجــتــمــاعـــات ا
ــــاثـــلــــة من أعــــقـــاب ســــلــــســـلــــة 
االجــتــمــاعــات مع اجملــمــوعـتــ في
يـونــيـو حـزيــران لـكن مــصـر لم تـدع

للجولة السابقة.
—u²Ýœ l{Ë

ـشاورات بـشـأن تـشـكيل ولم حتـرز ا
جلـنـة لـوضـع الـدسـتـور سـوى تـقـدم
ـثل انتـكـاسة كـبـيرة بـطئ وهو مـا 
ــتــحــدة بــشــأن لــطـــمــوحــات األ ا

محادثات السالم السورية.
وحــضـرت األطــراف احملـاربــة مـرارا
إلـى جـــنـــيف عـــلى مـــدى الـــعـــامـــ
اضـيـ في مـحاوالت غـيـر مجـدية ا
لـلتـوصل إلى اتـفـاق عـلى إصالحات
سياسيـة ودستور جديـد وانتخابات

جديدة.
لــكن هـذا الــعـام وبــتـدخل ســيـاسي
ـكاسب الـكبـيرة أمريـكي أقل وبـعد ا
الــتي حـــقــقــتـــهــا قــوات احلـــكــومــة

والـــرئـــيس بـــشـــار
األســـــد بــــحـــــسب
"تـسـنـيم". وأضـاف
حاتـمي أن اتفـاقية
التعـاون العـسكري
والــدفـاعـي تـســمح
واصلة "التواجد
ــــــــشـــــــــاركــــــــة" وا
اإليـــــــرانــــــيـــــــة في

سوريا.
وأكد محامي إيران
أمــام احملـــكــمــة أن
العقـوبات اجلديدة
الـــتـي فـــرضـــتـــهـــا
ــتـحـدة الـواليـات ا
عــلى بالده تــهــدف
إلــى اإلضــــــــــــــــــرار
بــــــاالقـــــــتــــــصــــــاد
اإليـــراني "ألقـــصى
ــــكــــنــــة". درجــــة 
وقـــــــال مــــــحــــــسن
مـــحــــبي خالل أول
جــلـــســة عــقــدتــهــا
احملكـمة لـلنـظر في
شـكــوى تـقــدمت بـهـا

طـهــران ضـد الـعــقـوبـات األمــيـركـيـة
تـحدة تروج اجلديدة إن "الـواليات ا
عـلـنـاً لـسـيـاسـة تـهـدف إلى اإلضـرار
ــكــنـة بــاالقــتــصـاد ألقــصى درجــة 
ــواطــنـــ والــشــركــات اإليـــراني وا

اإليرانية.
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مـن جــهـــة اخـــرى تــعـــهـــد الـــرئــيس
الــتــركي رجـب طــيب أردوغــان امس
األحــد بـتــحــقـيق الــسالم واألمن في
العراق ومناطق سورية ليست حتت
الـسيـطـرة الـتركـيـة قـائال إنه سـيتم
نظمـات اإلرهابية في القضاء عـلى ا

ناطق. تلك ا
وتــعــمل تــركــيـا الــتي تــدعم بــعض
ـعـارضة فـي سوريـا مع جـمـاعـات ا
روسيـا التي تـدعم الرئـيس السوري
بـشـار األســد ومع إيـران إليـجـاد حل

سياسي لألزمة.
ومـنـطـقـة إدلب اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة
ــعــارضــة هي مــلــجــأ لــلــمــدنــيــ ا
ــعـارضــة الـنــازحـ من ومــقـاتــلي ا
مــنـاطـق أخـرى فـي سـوريــا بــجـانب
وجة قوات متشددة لكنها تعرضت 
من الــضــربــات اجلــويـة وعــمــلــيـات

القصف هذا الشهر.
وقـد تــكـون تـلك الـهـجــمـات تـمـهـيـدا
لــــهــــجــــوم شــــامـل من احلــــكــــومــــة
الـــســـوريــة قـــالت عـــنه تـــركـــيــا إنه

سيكون كارثة.
ونفـذت تركـيا عمـليـت عـبر احلدود
مع سـوريـا حــتى اآلن وأقـامت عـددا
ـراقــبــة الــعـســكــريـة في من نــقــاط ا

منطقة إدلب بشمال سوريا.
وقــال أردوغــان مــتــحــدثـا فـي مـوس
ـــنــاســبــة بـــجــنــوب شـــرق الــبالد 
عركة مالذكرد عام الذكرى السنوية 
1071 ليس اعتـباطـا أال يعم السالم
ـنـاطق اخلاضـعة واألمن سوى في ا
لسـيـطرة تـركـيا فـي سوريـا. إن شاء
الـــله ســـنــحـــقق الـــسالم نــفـــسه في
أنـــحــاء أخـــرى من ســـوريــا أيـــضــا.
وبإذن الـله سنحـقق السالم ذاته في
ـنـظـمـات الـعـراق الـذي تـنـشط فـيه ا

اإلرهابية.“
وربط أردوغان الصـراعات اإلقلـيمية
وأزمـة الــعـمـلـة احلـالــيـة في تـركـيـا
حــرب والـــتي وصــــفـــهـــا بــــأنـــهـــا ”
حاوالت سابقة لغزو اقتصادية ?“
األنـاضـول مــحـذرا من أن مـثل هـذه
ناطق األعمال سـتؤدي إلى انهـيار ا

اجملاورة.
ـعـرفـة وقـال أولــئك الـذين يـســعـون 
شـاكل التي ؤقـتـة وراء ا األسبـاب ا
نـواجـهـها هـم مخـطـئـون مـخـطـئون
جــدا. الــهــجــمــات الــتـي نــواجــهــهـا
الـــيـــوم... تـــضـــرب بــــجـــذورهـــا في

التاريخ.

وقالال تـنسـوا األناضـول جدار وإذا
انــهـار هــذا اجلــدار لن يــكـون هــنـاك
شــرق أوسـط أو أفــريــقــيــا أو آســيــا

الوسطى أو البلقان أو القوقاز.
وهـبــطت الـلـيــرة الـتـركــيـة نـحـو 40
ـئـة مــنـذ بـدايـة الـعـام وسط قـلق بـا
ــســتـــثــمــرين من إحــكــام أردوغــان ا
قــبــضــته عــلى الـســيــاســة الـنــقــديـة
ـــتــصــاعـــد مع الــواليــات واخلالف ا
ــا فـرض ضـغــوطـا عـلى ـتــحـدة  ا

العملة التركية.
واتهـمت أنقـرة واشنـطن باسـتهداف
تركيـا بسبب مـصير الـقس األمريكي
أنـــدرو بـــرانـــســـون الــــذي يـــخـــضع
لـلـمـحـاكـمـة في تـركـيـا بـتـهم تـتـعـلق

باإلرهاب ينفي ارتكابها.
وقال أردوغان ”بعض الغافل بيننا
يــعــتـقــدون أن األمــر يـتــعــلق بــطـيب
أردوغان أو حزب الـعدالـة والتنـمية.

ال بل األمر يتعلق بتركيا.
wÝË— ÂöŽ«

وذكــرت وكـالــة اإلعالم الــروســيـة أن
مسؤوال روسـيا كـبيرا حـذر الواليات
تـحـدة السـبت من مـغـبة اتـخاذ أي ا
خطوات ”طائـشة “في سوريا. وردا
عــــلى مــــســــتـــشــــار األمـن الـــقــــومي
األمريـكي جـون بولـتون الـذي حتدث
عن رد فـعل قـوي مـحـتـمل لـواشنـطن
في حـالــة وقـوع هـجــوم كـيـمـاوي أو

ال احد يـختـلف بـأن األحزاب الـعراقـيـة تسـتمـد وجـودها الـيوم من خالل
ــتـتــالـيــة مـنــذ عـام 2003 وهـو الـتــثـويــر الــطـائــفي وافـتــعــال االزمـات ا
ـلـغوم شـهـد الـعراقي ا كـمـا رأينـاهـا في ا ـسـتمـر اوكسـجـ وجـودها ا
دائما باألزمـات الكبيـرة .ولعل مايحـدث اليوم هي صورة مـأساوية لواقع
واطن الذي يـنتظر الـفرج حلل مشـكلة الـكتلـة األكبر الـتي تشبه اجلدل ا
حول (البيضة من الدجاجة ام الدجـاجة من البيضة) فال الدجاجة تريد
ان تتنازل لتقول اني من البيضة وال البيضة تريد االعتراف بأن أصلها
ـواطن الـعراقي هـو اخلـاسراألكـبر : يـرى الـبيض من الدجـاجـة بيـنـما ا
والـدجـاج فـقـط واليـتـمـتـع بـلـذة أكـلــهـمـا !  وبـدون شك فــإن مـأسـاة هـذه
ستقبلية ومشروعها كما يبدو األحزاب أفتقارها إلى الرؤية السياسية ا
هـو امتـالك احلاضـر بـأي ثـمن عـلى حـسـاب مـسـتـقـبل الـعـراق ووحدته
وتقـد مـصاحلـهـا الذاتـيـة وأجنـداتـهـا السـيـاسيـة عـلى مصـالح الـعراق
الـوطنـيـة بـدلـيل اسـتثـمـارهـا لـنـوازع الشـعب الـديـنـيـة والطـائـفـيـة وعدم
التـركيـز على بـرامجـها الـسيـاسـية الـتي تتـجه إلى العـمومـيات وال تـقدم
حـلـوالً عـلـمـيـة واقـعـيـة لـلــمـشـكالت الـعـراقـيـة فال تـزال بـرامج األحـزاب
اء روح الدينية تتأطـر بالنمط التقـليدي وتدغدغ غرائز الـناس طائفياً إل
الـتـعـصـب لـتـعـمـيـق الـنـزاعـات الـطــائـفـيـة والــقـومـيـة وجـعــلـهـا في أعـلى
مستوياتـها وإحداث شرخ كبيـر في النسيج االجتـماعي والسياسي. إن
مشـاريع هذه األحـزاب السـياسـيّة تـتجه إلى الـعمـوميـات وال تقـدم حلوالً
ا حتـاول دغدغـة عـواطف النـاس بـشكل علـمـيّة لـلـمشـكالت الـعراقـيـة إ
بدائي يـستـند إلى ثـقافـة تقـليـدية عـمرهـا أكثـر من نصف قـرن فال يزال
البـرنـامج السـيـاسي يـتأطـر بـثقـافـة البـيـئة الـتـقلـيـدية وحـاجـاتهـا ومـثقل
ــاضي وردود الــفـعل وبــآلــيـات الــربح واخلــسـارة وبــروح اقـتــنـاص بـا
الـفــرص والــتالعب بــالـعــواطف والــغـرائــز فــمـازال رئــيس احلــزب هـو

احلاكم إلى األبد. 
ـقـراطيـة وتـداول السـلـطة ومن الغـرابـة أن تدعـو هـذه األحـزاب إلى الد
وهي نـفـسهـا تـمـارس الـديـكـتـاتـورية بـ أعـضـائـهـا ومـازال الـكـثـير من
رؤساء األحزاب العـراقية يحـكمون أحـزابهم منذ نـصف قرن. فإذا كانت
فـهوم الـفرد الواحـد والقائـد الواحـد وتشيع ثـقافة هذه األحزاب تـكرس 
ـكن للعراق الوالء الطائـفي أو القومي أو الديـني ب أعضـائها فإنه ال 
قـراطـية أن يكـون جـديداً كـمـا نريـده إال إذا أشـاعت هذه األحـزاب الـد
احلقيقيـة داخل كياناتهـا بعدها يحق لـها أن تمارس سلـطتها في الدولة
ـعـيب ان العـراق بعـد هذه ـان العـراقي. اليس من ا العـراقيّـة أو في البـر
قـراطيـة األفتـراضيـة وجتربـة ادارة الدولـة  وجتارب السـنوات من الـد
االنـتـخـابــات الـتي نـفــتـخـر بـهـا امــام الـعـالم أنه مــازال يـعـيش األزمـات
رغم وأنتـكـاسـات مـروعة الدارة الـدولـة (الـفاشـلـة) و(الـفـاسدة) تـتـالـيـة ا
والـتظـاهـر متى مـانريـد  مقـابل ثمن أعتـرافنـا بتـمتـعـنا بـحريـة ما نـقول 
او رمي البـشر في مزابل الوطن وت بأسلـحة كاتمـة الصوت  كبير هـو ا
اما انـتـخابـاتـنـا فقـد اصـبحت من بـاب الـتـندر والـسـخريـة حـتى حتولت
واألقسى ان أخبارها من االبواب السياسية الى باب (مواقف وطرائف) 
جند بـلـد افـريـقي في آخـر البـلـدان تـخلـفـا يـتـندرعـلى فـسـاد انـتخـابـاتـنا

وطرق التزوير . 
ـشـهـد الـعراقـي احلالي وتـداعـيـات االنـتـخـابات واذا مـا اردنا أن نـقـرأ ا
ستقبل العراقي في مع محاولة أستقـراء ا والتزوير وحتالفات األحـزاب 
فـأنـنـا سـنـبـدأ بـالــسـؤال الـذي يـشـغل عـقل ضـوء الـتـحـديـات واالزمــات 
ـواطن الـعـراقي :هل هــنـاك أمل بـعـراق تـنـمــوي ومـسـتـقـر? وسـأخـاطـر ا
ـشهد ان ا والـعقل ولـيست الـعاطـفة  بالـقول مضـطرا من اجل احلـقيـقة 
مادام العراق وت والدمـار اسـاة وبنهـر فاجعـة ا احلالي مازال غـارقا با
وعمالء وظيـفتهم ينتج وجـوها سـياسيـة كاحلة واحـزابا طـائفيـة متخـلفـة 
فهـو مسـتقـبل غامض يـحتاج الى امـا مسـتقـبل العـراق  خدمـة االجنبي 

رب رحيم لينقذه من محنته االبدية .    
اليوم مازلنـا في وسط ازمة كبيرة تـأخذ بعدين : ازمة أعـادة الفرز يدويا
وهي أزمـة والـبـعــد الـثـاني هي ازمـة الـتــحـالـفـات  ونـتـائـجـهــا اخملـزيـة  
لـكنه عمـليا يـجري بأجتاه مضحـكة فالـكل يتحـدث عن الفضـاء الوطني 
مـثلـمـا الـكل يـتحـدث عن الـفـساد ويـنـقـده وكأن فضـاء طـائـفي بـأمتـيـاز 
نهـوب ! هنـاك ضغـوطات  دوليـة هائـلة على الشعب هـو الفـاسد ولـيس ا
ا وا فـأيـران التريـد ان يكـون هـناك فـضـاء وطنـيـا في العـراق االحزاب 
ألن مصلـحتها وامـنها القـومي يتعارض مع مـبدأ أستقرار فضاء طائـفيا
كـما انـهـا التـريد الـتـدخل  فقط في العـراق بـالطـريـقـة العـراقـية الـوطـنيـة 
ا مـحاولة خـلق التكـتالت التي جتعل تـأثيرها وا أختيار رئـيس الوزراء 
ـعنى انـها أقوى في أخـتيـار رئيس اجلـمهـوريـة ورئيس مـجلس الـنواب 
لن تقبل بشخصيـات قيادية من األحزاب األخرى دون بصـمتها االيرانية

طلق . ا يحقق لها نفوذها السياسي ا وموافقتها 
فهـو اآلخر يعيش حالة األنقسـامات والتشرذم مثلما اما التكتل السني 
يـعــاني هــو اآلخـرتــدخل الــدول االقـلــيــمـيــة والــدولـيــة في صــنع قـراراته
وتـوجـهـاته كـمـا يـعـاني من أمـراض الـسـلـطـة واجلـاه وصـراعـات الـنـفوذ
وأقـتسـام الـغـنـائم والـفـسـاد رغم ان نـاخـبـيه يـعيـشـون مـاسـاة الـتـهـجـير
بل األقسى أن بـعض سـياسـيه يـتحـالـفون مع ـوت من داعش  والقـتل وا
ـقابل يـسرقـون قوتـهم واحالمهم ـواقف انتـهازيـة ومصـلحيـة وبا اآلخر 

بطريقة بشعة.
ة الحتالل تحـدة االمريكـية وضمن اسـتراجتيـتها القـد  اما الواليـات ا
لذلك تـمـارس لعـبة العـراق ترمـي لتـفتـيت الـعراق سـياسـيـا واجتـمـاعيـا 
ــعـنى آخــر  التــريـد الــعـراق (شـد احلــبل) وســيـاســة (الــنـفــاق) اي 
ـزقـا تنـهش به أمراض ـا عراقـا ضـعيـفا  مسـتقـرا وقـويا ومـوحدا وا
الـطـائـفــيـة والـعـشـائـريــة لـذلك تـتـحــالف مع ايـران بـطـريــقـتـهـا اخلـاصـة
فتسـمح لهم في أنـعاش الـطائفـية واألقـتتال وبـناء مـراكز سلـطة مـتعددة
وهي سياسة (براغماتية) غير أخالقية .ومن ألضعاف اجليش واحلكومة
وتقوم بتثويرها وتمزيقها جهة آخرى تتناور مع األحزاب السنية بخداع 
لكي جتـعـلهـا في مـواجهـة مـستـمرة مع ورفع منـسـوب الطـائـفيـة لديـهـا 
اآلخـر. وبـشـكل عـام  فـأن هـذه األحـزاب (الـشـيـعـيـة) و(الـسنـيـة) لـيـست
ـغنائم صـالح والصـفقـات وتقـسيم ا ا بـا وا ـواطن  مهـمومة بـالوطن وا
واطـنيـها خدمـة تسـتحق ومـعظـمهـا لم تقـدم  وتصـنيع االزمـات الطـائفـية

الذكر  بل ان الظلم موزع على سكان العراق بالتساوي.
فأنـهـا حولت اجلـنوب الى فأذا كـانت االحزاب (الـشـيعي) حتـكم الـوطن 
مرتـعا لـلفـقر والـبؤس والـبطـالة واخملـدرات رغم ان معـظم ثروات الـعراق

في ظاهره وباطنه.
ـنـاطق الغـربـيـة والشـمـاليـة والـشـرقيـة الـتي عـانت ظلم وكذا احلـال في ا
القـتل والتـهجـيـروالتـخوين وظـلم االبن السـيـاسي العـاق!  مانـريده الـيوم
ومـستـقـبال ان يـكـون هـنـاك تـلـون سـياسي داخـل كل ائـتالف طـائفي او

قومي يقضي على سيادة احلزب الواحد داخل الطائفة.
عنى ان يـكون الـتكـتل الشـيعي عراقـيا ولـيس شيـعيا
صـرفــاً والــتــكـتـل الـســني عــراقــيـاً ولــيس ســنــيـاً
. وهـذه والـتــحـالف الــكـردي عــراقـيــاً ولـيس كــرديـاً
كن ان تقوم بها إالّ اجهزة عراقية همة النبيلة ال ا

وطنية  جتعل مصلحة العراق فوق اجلميع.    

عـامـ عـلى بـقـائه شـاغـرا وادارته
بالوكالة . 

وقال التميمي  لـ (الزمان) امس إن
 (جلـسـة انتـخاب قـائـممـقام قـضاء
قدادية  تأجـلت حتى إشعار آخر ا
بــــســــبب مــــشــــادة كـالمــــيــــة بـــ
رشـح خالل جـلسـة التـصويت ا

الرسمية ) . 
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وأضــاف الــتـــمــيــمي أن  (تــأجــيل
اجلـــلـــســـة جـــاء حـــرصـــا من قـــبل
ـقـداديــة عـلى تـفـادي أي مـجــلس ا
مشاكل حتصل وإعطاء فرصة أمام

رشح للهدوء واحلوار) .  ا
ومن جانب آخـر اكد عـضو مـجلس

ان محافـظة ديـالى احمد الـربيعي 
العـبوات الـنـاسفـة تقف وراء هالك
نـحو الـفي دو فـي حوض زراعي

شمال شرق احملافظة. 
وقــال الـــربــيـــعي لــ (الــزمــان)  ان
(حــــوض الـــــوقف شــــمـــــال شــــرق
احملـافـظة ضـمن نـاحـيـتي الـعـبارة
وابـي صـــــــيـــــــدا   مـن االحــــــواض
الـزراعـيـة الــكـبـيـرة جـدا في ديـالى
وكـــان مـــســـرحــا ألحـــداث امـــنـــيــة
ـاضـية عـصـيبـة خالل الـسـنـوات ا
وبـــؤرة ســـاخــنـــة بــســـبب نـــشــاط

سلحة) .  اجلماعات ا
واضاف الـربيـعي ان  (اجلمـاعات
ــســلــحــة ومــنــهــا داعش نــشـرت ا

(نــــبــــــــــــارك لـالمــــة االسـالمـــــيــــة
والـــــشــــعــــب الــــعـــــراقي واهــــالي
محـافظـة ديالى جـميـعا هـذا العـيد
ـولى عز وجل بـارك سائـــــــل ا ا
ان يــــعـــــم االمـن واالمــــنـــان عــــلى
عـــمـــوم وطــنـــنــا الـــعـــراق وديــالى

خاصة) . 
الى ذلك اعلن رئيس مـجلس قضاء
قدادية في محـافظة ديالى عدنان ا
عن تــأجــيـل جــلــســة الـــتــمــيــمـي  
انــتــخــاب قــائـمــمــقــام ثــاني أكــبـر
أقـضــيـة احملـافـظـة بــسـبب مـشـادة
رشح  حيث  تقدم كالمية ب ا
5 مـــرشــــحـــ لـــتــــبـــوء مــــنـــصب
قائممقام القـضاء بعد مـــرور نحو
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تـوقع منـبئ جـوي ارتـفاعـا واضـحا
ومـلمـوسـا عـلى درجـات احلرارة في

دن.  معظم ا
نبئ  صادق عطية من الهيئة وقال ا
الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلزالـي التـابـعـة لـوزارة الـنقل  في
بـيــان امس  ان (مــوجـة حــارة بـدأت
مالمـــحــهـــا من امس االربـــعــاء وقــد
ــدن تـــصــدرت  مــديـــنــة الــبـــصــرة ا
وأضاف األعـلى حــرارة في الـعـالم) ,
ان (التوقعات تشير الى إندفاع كتلة
هــوائـيـة حــارة تـتــسـبب فـي ارتـفـاع
مـلـمـوس بـدرجـات احلـرارة تـسـتـمـر
ــقـــبــلـــة خــصــوصـــا يــومي االيـــام ا
ـقــبـلــ  حـيث اجلــمـعــة والـســبت ا
يــتــمــركــز مــنــخــفض جــوي جــنـوب
الــعــراق مع وجــود  امــتــداد مـرتــفع
مــداري فـي طــبــقــات اجلــو الــعــلــيــا
يجلب معه كتلة هوائية استوائية),
ــتـوقع ان  واوضح عــطـيــة ان (من ا
تسجل درجات احلرارة نحو 51-50
درجـــة في مــدن اجلـــنــوب وقـــضــاء
خانـق التـابع حملافـظة ديالى  45-
47 وفي مــدن الـشــمـال 44-46 ومن
ــتــوقع أن تــعــود درجــات احلـرارة ا
الى االنــخـفــاض قـلــيال اعـتــبـارا من
ــقـــبل) ,واشــارالى ان يـــوم األحـــد ا

   Uł—œ ∑ …uIÐ ÍœUN « jO;« »dC¹ ‰«e “ 

e»‰∫ دوامة كبيرة تتشكل في احمليط الهادي نتيجة زلزال كبير “

الـكـثـيـر من الـعـبـوات الـنـاسفـة في
نع البساتـ الزراعيـة في مسعى 
وصول الفالح اليـها واستهداف
القـوى االمنيـة   ما ادى الى هالك
نحو الفي دو وهي تمثل خسارة
كــبــيـرة) .  واشــار عــضــو مــجـلس
ديــالى   الى ان  (مــئــات الــعـوائل
فقدت مـصدر رزقـها بسـبب عبوات
ـاضية البسـات خالل الـسنوات ا
نــاهـيـك عن ســقـوط الــعــشـرات من
الـضـحـايــا بـسـبـبـهـا )  مـؤكـدا ان
(الــعــبــوات بــاتت مــصــدر تــهــديــد
لــلــزراعــة في حــوض الـوقـف   مـا
يـسـتــدعي تـدخال امـنـيــا لـتـمـشـيط

البسات ورفع العبوات) .

الـــســوريــة وحــلـــفــاؤهــا من الــروس
واإليــرانــيــ عــلى األرض تــبــخـرت
الـعــمـلـيـة الـسـيـاســيـة الـتي تـرعـاهـا

تحدة بدرجة كبيرة. األ ا
ــســؤول بــوزارة اخلــارجــيــة وقــال ا
ـــتــحــدة األمـــريــكــيـــة إن الــواليــات ا
ـتــحـدة ســتـظـل مـشــاركـة مـع األ ا
ـا فـيـهـا روسـيا واألطـراف األخرى 
مـكنة من أجل تشـجيع كل اجلهـود ا
لدعم العملية السياسية وإنها تدعم
جــهـود دي مـيــسـتــورا لـلــتـوسط من

أجل تسوية سياسية.
الى ذلك  نقـلت وكاالت أنـباء روسـية
عن وزارة الدفـاع قولـها االثـن إنـها
رصدت تعـزيزات تـقوم بهـا واشنطن
لـــــقــــواتـــــهـــــا في الـــــشـــــرق األوسط
ـا تخـشى موسـكو من أن استـعدادا 
تكون ضربة محتمـلة توجهها لقوات
احلكومـة السـورية. ونقـلت الوكاالت
ـــــيـــــجـــــر جـــــنـــــرال إيـــــجـــــور عـن ا
ــدمــرة كــونــاشــيــنــكــوف قــوله إن (ا
ـسلـحة بـصواريخ األمريـكيـة روس ا
ـتـوسط في مـوجـهـة دخـلت الـبـحـر ا
ــــا قــــدره 28 25 آب وهي مــــزودة 
صاروخا من طراز تـوماهوك القادرة

على ضرب أي هدف في سوريا).
من جـهـة اخـرى تعـقـد تـركـيـا وإيران
ـقبلة حول وروسيا قمتـها الثالثية ا
ـقبل في إيران سوريا في 7 أيلول ا
عــلى مـا أعـلـن الـتـلــفـزيــون الـرسـمي
. الــــتــــركي تـي آر تي امـس االثــــنـــ
وأوضـح الــتـــلـــفــزيـــون أن الـــرئــيس
الــــــتـــــــركي رجـب طــــــيـب إردوغــــــان
سيـحـضر الـقـمة فـيمـا أفـادت شبـكة
"إن تي في" اخلـــــاصــــة أن الـــــقــــمــــة
ستعقـد في تبريـز (شمال) وليس في

طهران.
وفي دمـشق وقع وزيـرا دفـاع سـوريا
وإيـران اتفـاقـيـة للـتـعـاون العـسـكري
والدفاعي ب البلدين وفق ما ذكرت
. ونقلت وسائل إعالم إيرانية االثن
وكالة أنباء "تـسنيم" عن وزير الدفاع
اإليــــراني أمــــيـــر حــــاتـــمـي قـــوله إن
االتـفـاقـيـة تـهـدف إلى "تـعـزيـز البـنى
الـتحـتـيـة الـدفاعـيـة في سـوريـا التي
تعـتـبر الـضـامن األساسـي الستـمرار
السالم واحملافظة عليه". وأضاف أن
"اجلــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة
تــتــخــطى األزمــة وتــلج إلى مــرحــلـة
هـــامــة لــلــغــايـــة هي مــرحــلــة إعــادة
البناء". ويقوم حاتمي بزيارة تستمر
يــــومــــ إلى دمــــشـق حـــيـث أجـــرى
"مــفــاوضــات مــفــصــلــة" مـع نــظــيـره
الـــســــوري عـــلـي عـــبــــد الــــله أيـــوب

بـــيـــولــوجـي عــلـى مــحـــافـــظــة إدلب
الــسـوريــة قـال سـيــرجي ريــابـكـوف
نـــائـب وزيـــر اخلـــارجـــيـــة الـــروسي
”نـحــذر األمـريـكــيـ وحــلـفـاءهم من
اتـخـاذ خـطــوات طـائـشـة مـجـددا في
سوريا“ونقلت الوكـالة عن ريابكوف
قــــــــوله ”نــــــــســــــــمـع إنــــــــذارات من
واشــنـطن... وهــذا لن يــفـتــر عـزمــنـا
عــلى مـواصـلــة سـيـاســتـنـا الــرامـيـة
للـقضـاء الـكامل عـلى مراكـز اإلرهاب
في ســوريــا وعــودة هــذا الــبـلــد إلى

حياته الطبيعية.
وتـــعـــرضت إدلـب لـــســـلــــســـلـــة من
الــضــربـات اجلــويــة والــقــصف هـذا
الـشـهر فـي مقـدمـة مـحـتمـلـة لـهـجوم
شامل عـليهـا من القـوات احلكـومية.
وقـبل أيـام قـدمت روسـيـا مـقـتـرحات
للسلطات التـركية بشأن حل للوضع
في إدلب الــواقــعــة فـي شــمــال غـرب
ســـوريـــا عــلـى احلــدود مـع تــركـــيــا.
وتــدعـم تـــركـــيـــا بــعـض جـــمـــاعــات
ــنــطــقـة ــسـلــحــة في ا ــعــارضــة ا ا
وأقــامت  12مـــوقـــعـــا لـــلـــمـــراقـــبــة
الــعــســكــريــة كــمــا تــســعـى لـدرء أي
هــجـوم من قــوات مـوالــيـة لـلــرئـيس
الـســوري بـشـار األسـد الــذي تـدعـمه
ـقـرر أن يـزور وزيـر مـوسـكـو. ومن ا
ــعــلم اخلــارجــيــة الــســوري ولــيــد ا

موسكو في نهاية الشهر اجلاري.
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اعلن محافظ ديالى مـثنى التميمي
تـــعــطــيل الــدوام الـــرســمي الــيــوم

عدنان التميمي

كــيــلـومــتــرات في الــثـانــيــة غالفــنـا
حـاذاته فجر اليوم ر  اجلوي أو 
اخلميس . وقـالت في بيان امس انه
(عـلى الــرغم من أنه سـيـمــر بـالـقـرب
من األرض ولن يترتب عليه أخطار
إال أنـه  مــــصــــنـف  ضــــمن األجــــرام

السمـاوية اخلطـيرة على األرض هو
جــــرم من كـــــويــــكــــبـــــات أتن  وهي
مجمـوعة من الكويـكبات الـقريبة من
األرض التي سـمـيت نسـبة إلى أول
كويكب اكـتشف منـها وهو الـكويكب
2062 آتن) ,واوضح البـيان ان (هذا

الكـويكب يـعد من الكـويكـبات كـبيرة
احلجـم نسـبيـا وهـو أكبـر قـليال من
هـــرم خـــوفـــو الـــهـــرم األكـــبـــر بـــ
ــــســــرح أهــــرامــــات اجلــــيــــزة أو ا
الـدائــري في رومـا أو عــ لـنـدن إذ

يقدر قطره بحوالي 160 مترا).


