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قطع مواطنون  غاضبون الشارع العام في
مـنـطـقة الـشـيخ عمـر في بـغـداد احتـجـاجاً
عـلى انقـطاع الكـهرباء مـنذ أكثـر من أربعة
أيــام. وطـالب الـعــشـرات الـذيـن جتـمـهـروا
وسط الشارع بإعادة التيار الكهربائي الى
مــنـــطــقــتــهـم  مــبــدين تـــذمــرهم من عــدم
طالـبهم . وفي مـيسان اسـتجـابة الـوزارة 
تـظاهـر سائـقو شـاحنـات في منـفذ الـشيب
ـيـزان احلـدودي مـطـالـبـ بـايـقـاف عـمل ا
والــتـوقف عن اسـتــقـطـاع مـبــلغ اجلـبـايـة
حلـ حـضـور جـهـاز تـقـيـيس والـسـيـطـرة
الـنـوعـيـة وتـقـد تـقـريـر مـفـصل عـن مدى
تظاهرون يزان للعمل.وطالب ا صالحية ا
ايـضا بـ(ايقاف استقطاع مبلغ اجلباية في
الـوقت احلـاضـر حلـ اكـمال بـنـود الـعـقد
ـتـفق عـلـيـهـا). وهـدد وتـوفـيـر اخلـدمـات ا
ـتـظاهـرون باالعـتصـام حل االسـتجـابة ا
ـطالـبهم.من جـهة اخـرى أعلن مـدير حقل
الـسـيـبـة الغـازي في قـضـاء أبي اخلـصيب
ـطـوري عن تـشـغـيل في الــبـصـرة اسـعـد ا
ن مــجـمـوعــة من الـعــاطـلـ عـن الـعـمل 
تـقـدموا لـشغل الـ 10 آالف درجـة وظـيفـية
في ثـالث شـركــات نــفـطــيــة عـامــلــة ضـمن
ــطـوري في تــصـريح  امس احلــقل.وقـال ا
ـتــقــدمــ يـكــون عــلى أسـاس أن(قــبــول ا
ــطـلــوبـة في الــشـركـات االخــتـصــاصـات ا
الـعامـلة بـاحلقل سـيما الـكوادر الـهنـدسية
والـفنية إضافة إلى بعض العمالة احمللية
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في تـصريح صحفي عن ان (العراق يخسر
ســـنـــويــا من  7 الى  8 مـــلـــيــارات دوالر
ـصـاحب لـذا سـعت بـســبب حـرق الـغـاز ا
الــوزارة من خالل عــقــودهـا الـى مـنع ذلك
وبـعـد  2003وقـع الـعراق عـقـدا مـع شـركة
ـئــة من غـاز شـل السـتـثــمـار نـحـو  40 بــا
اجلــنــوب اال انـهم لـم يـصــلـوا اال الى 50

ئة من العقد). با
 واضـاف (كـما وقـعـنا قـبل اشـهر عـقدا مع
احـدى الـشركـات االمـيركـية السـتـثمـار غاز
ـصاحب بـطـاقة  200 مـلـيون الـنـاصريـة ا

متر قدم مكعب). 
وبـ اللـعيبي (خـططـنا في الوزارة تـسير
نـحـو اال حتـرق قطـرة واحـدة نـهايـة الـعام
ـصاحب 2022 عـبـر اسـتـثمـار كل الـغـاز ا
لـعمليات استخـراج النفط مع اكمال البنى
الـتـحـتـيـة الـرئـيـسـة لـلـغاز). واوضـح (اما
بـخــصـوص اسـتـثـمـار الـغـاز احلـر فـلـدى
الــوزارة عـقـدان االول عــكـاز وهـذا مــتـلـكئ
بـسبب الظـروف االمنيـة اما العـقد الثاني
نـصوريـة بطـاقة  300 مـليون فـهو حـقل ا
مـتـر مكـعب بالـيوم وحـصـلت علـيه بعض
الــشـركـات اال انـهــا لم تـبـاشــر الـعـمل به
وبـعـد ذلك اوعـزت الى شـركـة نـفط الوسط
بـــتــطــويـــر هــذا احلــقل مـن خالل اجلــهــد

الكات وطنية متخصصة). الوطني 

ركزي حـيث تتم مخاطبة مكتب التشغيل ا
ـكتب الفـرعي في أبي اخلصيب إلرسال وا
كـتـاب رسمي بـالـسيـر الذاتـيـة للـمـتقـدم
ويـتم االتصال بهم ومقابلتهم).واضاف ان
( أي أعــداد يـتم تـشــغـيـلـهــا أو تـعـيــيـنـهـا
بـشـكل مـؤقت أو دائـمي سـتـكـون جزءاً من
الـ 10آالف وظــيـفـة الـتـي أطـلـقـتــهـا جلـنـة
األزمــــــــة الــــــــوزاريــــــــة حلـل مــــــــشــــــــاكل
الـبصرة).وأوضح أن (الـتعيـ في شركات
جـــوالت الــتــراخــيـص بــجــمـــيع احلــقــول
الـنـفـطـيـة والـغـازيـة ال يـعـتـمـد عـلى نـظـام
ــا االخــتــيـــار ســيــنــحــصــر الــقـــرعــة وا
بـــاألشـــخــاص الـــذين تـــنـــطـــبق عـــلــيـــهم
طـلوبة ـواصفـات ومتـطلـبات الوظـيفـة ا ا
من الـشركات النفطية) مستدركا ًأن (نظام
الـــقـــرعـــة قــد يـــعـــتـــمـــد في شـــركــة نـــفط
الــــبـــصــــرة).واضـــاف أنـه (بـــعــــد إجـــراء
ــقـابالت يــتم اخـتــيـار أكـثــر من شـخص ا
ـطلـوبة لـكي يكـون هناك لـشغل الـوظيـفة ا
ــقـــبــول بـــتــرك بـــديل آخـــر اذا مــا رغـب ا
الـعمل) مشـيرا الى أن (هذا النـظام يجري
الـعمل به على مسـتوى العمالـة أو الفني

.( هندس أو ا
وقـال وزيـر النـفط جـبار الـلـعيـبي ان حرق
صاحب لـعمليات اسـتخراج النفط الـغاز ا
سـيتوقف خالل نـهاية عام  2022. وكشف
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أسـتقبل مستشفى احلس في محافظة
كــربالء امـس خـمــســة مــصــابــ جـراء
انـــفــجــار كـــدس عــتــاد الـــتــابع الحــدى
فـصائل احلشد الشـعبي . وقال مسؤول
ـســتــشــفى عــلي الــعـرداوي في إعـالم ا
تـصريح امس إن (أربـعة مـنهم أصـيبوا
بـشظـايا خـفيـفة فـيما أصـيب اخلامس
بــحـــالــة اخــتــنــاق). وأغـــلــقت الــقــوات
األمـنـية طـريق بغـداد كربالء في اعـقاب
االنـفـجـار  فيـمـا سقـطت صـواريخ عدة
ـسـيب في مــنـاطق مـتـفـرقه من قـضـاء ا
والـسدة اثـر االنفجـار . وكان مـصدر قد
افــاد بـانــفـجــار كــدس الـعــتـاد نــتـيــجـة
انـدالع حــريق داخل مـقـر تـابع لـلـحـشـد
الــشــعــبـي عــلى طــريق بــغــداد كــربالء.
صدر الذي طلب عدم الكشف وأضـاف ا
عـن اسمه أن (احلريق أدى إلى انـفجار
أعــتـــدة داخل الــكــدس).واصــيب مــدني
نــتـيـجـة هـجـوم حتــذيـري شـنـته احـدى
الـعـشائـر في بـغداد. وقـال مـصدر امس
ان (الـشخص  اصيب بـجروح لدى قيام
افـراد من عشـيرة بـتنفـيذ دكـة عشـائرية

مــشــيــرا الى أنه (اعــتـرف بــقــتــاله ضـد
قـوات اجلـيش واحلـشـد والبـيـشـمـركة).
وقـــال بــيــان إن (مــفـــارز اســتــخــبــارات
الـشـرطـة االحتـادية فـي كركـوك الـعـامـلة
ضـمن وكالة االستـخبارات والتـحقيقات
االحتـاديــة في وزارة الـداخـلـيـة تـمـكـنت
مـن الـقـاء الــقـبض أحـد عــنـاصـر داعش
اخلـــطــرين بـــعــد نــصـب كــمــ مـــحــكم
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لـه).واضـاف أن (هــذا االرهـابي اعــتـرف
بــالـقــتــال ضـد قــوات اجلـيش واحلــشـد
والـبيـشمـركة من بـينـها الـقتـال في قرية
الـبشيـر وقرية الـبو مفـرج). وعثرت قوة
امـنـيـة عـلى جـثـة رجل مـجـهـول الـهـوية
نـطقة سـبع قصور في سـاحة متـروكة 
في بــغــداد بــدت عــلـيــهــا اثــار اطالقـات

نارية في منطقة الراس.

ـنطقة الشعب ) مشيراً الى (قيام قوة
صاب الى كان ونقل ا امـنية بتطـويق ا
مـــســـتــشـــفى قـــريب).وضـــبـــطت دائــرة
الـتـحقـيـقـات في هيـئـة النـزاهـة إجازات
اسـتـيرادٍ أصـليـة ومزورة وأخـتامٍ تـعود
لــشـركـاتٍ تــعـمل في مــجـال الـتــخـلـيص
تهـم في منفذ الـكمركي بحـوزة أحد ا
ــحـافــظـة واسط. زربــاطـيــة احلـدودي 
وقـال بيـان إن (فريق مـتابعـة عمل مـنفذ
زربـاطـيـة في مـكتـب حتقـيق الـهـيـئة في
مـحافظة واسط قـام بالتعـاون مع شعبة
ـكتب اإلسـنـاد والـضبـط القـضـائي في ا
مـن ضبط  49 إجـازة اسـتيـراد أصـلـية
و 34 إجــازة اسـتــيـراد مــزورة فـضـــالً
عن خـمسـة أختـام تعـود لشـركات تـعمل
في مـجـال الـتـخـليص الـكـمـركي بـحوزة
ــتَّـهم ) مـوضــحـاً أن َّ(ا ـتــهـمــ أحــد ا
ــــوجب مـــذكــــرة ضـــبطٍ الــــذي ضـــبط 
قـضـائــيـةٍ يـعـمل في مـجـال الـتـخـلـيص
الـكـمركي بـصورة مـخالـفة لـلقـانون وال
َّ تــربـطـه أيـة صــلـة بــالــشـركــات الـتي 
ضـبط أختامـها بحـوزته).واعلنت وزارة
الـداخلـية عن الـقاء الـقبض عـلى عـنصر
مـن تـنـظـيم داعش  وصـفـته بـ(اخلـطـر)
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اعــلـنت مـفــوضـيـة االنــتـخـابـات عن
انـتـهاء عـملـية الـعد والـفرز الـيدوي
جلـمـيع احملـافـظات عـازيـة  قـرارها
بـالـغاء عـمـليـة العـد والـفرز الـيدوي
لـصـنـاديق االقـتـراع بـالـرصـافـة الى
احلــريـق الــذي تــعــرضت الــيه تــلك
الـصـنـاديق قـبـيل انطالق الـعـمـلـية.
فـوضية ليث تحـدث باسم ا وقـال ا
جــبــر حــمــزة في مــؤتــمــر صــحــفي
ثل االم العام مـشترك مع نائبـة 
ـتــحـدة فـي الـعــراق  ألـيس لـأل ا
فوض وولـبول امس ان (مجلس ا
ــنــتــدبــ قــد انــهى من الــقــضــاة ا
عـمليات العد والفرز اليدوي جلميع
ـراكـز واحملطـات االنتـخـابيـة التي ا
وردت بـشـأنهـا شـكاوى وطـعون في
عـموم محافظات العراق وانتخابات
اخلـــــارج). واضــــاف ان (مـــــجــــلس
ـفـوض قـرر الـغاء عـمـليـات الـعد ا
ـكـتب انــتـخـابـات والــفـرز الـيــدوي 
بــغــداد / الــرصـافــة) مــوضــحـا ان
(االســــبـــاب الـــتي دعـت الى ذلك من
خـالل االطالع على مـحـضـر الـكشف
ــنــتــدب ــعـــد من قــبل الـــقــاضي ا ا
ـفوضـيـة في بـغداد/ الدارة مـكـتب ا
الــرصــافــة والــذي  اجــراؤه بــعــد
حــصـول احلـريق الـذي تـعـرضت له
مـخـازن مـكتب الـرصـافـة). وتابع ان
(احملــــضـــر ذكـــر ان مــــحل احلـــادث
عــبــارة عن مــخــازن تــابــعــة لـوزارة
ـفـوضـية الـتـجـارة ومـسـتـأجـر من ا
وكـان اخملـزن الـذي تـعـرض لـلـحـرق
يـحتوي على عدة حتـديث للتسجيل
الـــبـــايـــومـــتـــري عــددهـــا ألف و50
جــهـازا  ويـحـتــوي كـذلك عـلى عـدة
حتـقق البايـومتري وعددها  8 آالف
و 124واجــهـزة بـيـكـوز وعـددهـا  7
آالف و 533 واجـــــهـــــزة تـــــســـــريع
الــنـــتــائج ســيــكــوز وعــددهــا   ألف
و 128واجــهــزة ارســال  ار تي سي
وعــددهـا  ألف و 140 فــضــــــال عن
صــنــاديق االقــتــراع الــبــالــغـة 882
صــــنـــدوقًــــا) مـــؤكــــدا ان "جــــمـــيع
ـــذكـــورة  وصـــنـــاديق (االجـــهــــزة ا
االقـتراع قد تعرضت لـلتلف بالكامل

جــراء احلــادث).واوضح  حــمـزة ان
ـنع اجراء عـمليـة اعادة العد (ذلك 
والـفـرز اليـدوي وفقـا الحـكام قـانون
الـتـعديل الـثـالث لـقانـون انـتخـابات
مــجــلس الــنــواب الــعــراقي رقم 45
ــعــدل فـي الــفــقـرة لــســنــة  2013 ا
ثــانـيــا مـنه الــتي اوجـبـت مـطــابـقـة
الــــبـــاركــــود مع اوراق االقــــــــتـــراع
وقـــــرار احملـــــكــــمـــــة االحتــــــــاديــــة
بـــــــــــالــــعــــدد  /99 / 104 / 102/
احتـــــــــاديــــــــــة/ اعـالم  في  21 مـن
ـاضي. من جهتـها اعربت حـزيران ا
وولــبـول عن سـعـادتـهــا لـلـمـشـاركـة
بـعـمـلـيـة الـعـد والـفـرز الـيـدوي مـنذ
انـــطالقــهــا حـــتى الــنـــهــايــة عــادة

العملية بـ(الشفافة والدقيقة).
وفـي شأن مـتصل اتـهم القـيادي في
ائـتالف دولة الـقانون خـالد االسدي
ـنــتــدبـة مــفــوضـيــة االنــتـخــابــات ا
ــــخــــالــــفــــة الـــــقــــانــــون  من خال
اجـــراءاتــهـــا  وتـــفــســـيــرهـــا  قــرار
احملـكـمـة االحتـاديـة بـشكـل خاطىء.
وقـال االسـدي في تـصريح  امس إن
ـنتدبة ـفوضية ا (جـميع اجراءات ا
مـخـالـفة لـلـقـانون بـشـكل عـام سواء
بأصل عملية العد والفرز الذي نص
عـــــلى اعــــادة جـــــمــــيـع احملــــطــــات
ـــطـــعـــون بـــهــا او والـــصـــنـــاديق ا

اإلجراءات االدارية) . 
فوضيـة فسرت قرار واضـاف  أن (ا
احملــكـمـة االحتـاديـة بـشـكل خـاطىء
حـيث انـهـا اجـتـهـدت بـالـنص وهذا
مـــــخــــــالف لـــــكـل الـــــقــــــــــــــواعـــــد
الـقـانـونيـة). واكـد أن (ائـتالف دولة
الــقـانـون مـنـفــتح في حـواراته عـلى
جـمـيع االطراف الـسـياسـية من دون
اســــــتـــــثــــــنـــــاء اي طــــــرف فـــــائـــــز
بــاالنـتـخـابـات) مــضـيـفـا أن ( دولـة
الـقـانون مـاضيـة وسـتسـتـمر بـشكل
ادق بـعـد اعالن نـتـائج الـعـد والـفرز
الـيدوي الجل تسـريع عمليـة تشكيل

قبلة).  احلكومة ا
ويــســيـطــر الــغـمــوض عــلى اجـواء
ومــفــاوضــات الــقــوى الــســيــاســيـة
لـتشكـيل الكتلـة االكبر الـتي ستكلف
تــألـــيف احلــكــومــة اجلــديــدة وسط
تـباين في التسريـبات ففيما وصف

تــيــار احلـكــمـة الــنــقـاشــات بـ(شـبه
ــنــتــجــة)  قـال الــعــقــيــمــة وغـيــر ا
حتـالف الفـتح انه وصل إلى مراحل
(جـيدة جـداً) في حواراته مع حزبي
قـراطي الكـردستـاني واالحتاد الـد
الــوطـني الــكـردســتـاني وائــتالفـات
سـائـرون والـنـصـر ودولـة الـقـانـون.
وقــــال مـــصــــدر في احلــــكــــمـــة  في
تــصـريـح امس ان (الـنــقـاشــات بـ
الــقـوى الـســيـاسـيـة أصــبـحت شـبه
عـقيمة وغير منـتجة  وأغلبها تدور
في حـلقـة مفـرغة وتـبحث عـن حلول

تـرقيـعيـة) مضـيفًـا انه (كانـت هناك
مــعـادلـة أغـلــبـيـة وطـنــيـة وشـراكـة
ـعادلتان مـهمت والـيوم ما عادت ا
إن لـم يُــــــعــــــــلم مـن هــــــو رئــــــيــس

الوزراء).
 وتـابع ان (الـقـوى الـسـنـيـة لـم تـعد
مـؤثرة في اخـتيـار شخـصيـة رئيس
الـوزراء فجـميع هذه الـقوى تقـريباً
تـقول للقوائم الشيـعية الفائزة نحن
مـعكم وهي في الليل مع طرف وفي
الـنهار مع طـرف آخر وفي احلـقيقة
هـم ســيــكــونـــون مع الــطــرف الــذي

يـشكّل معادلة احلكم فال نية لواحد
ـــعـــارضــة) مـــنـــهم الـــذهـــاب إلى ا
بـــــحــــــسب قـــــولـه. وأشــــــار الى ان
ــقــراطي واإلحتـــاد الــوطــني (الـــد
يـــنـــتـــظــــران كـــذلك حـــسم الـــقـــوى
الـشيـعيـة معـادلتـها الخـتيـار رئيس
مــجــلس الـوزراء وهــمــا سـيــقـبالن
بـأي طـرف حـتى لـو كـانـا ال يقـبالنه
فـي مــا ســـبق وإن كـــانـــا يــفـــضالن
شخصاً على آخر لكن اإلشتراك في
احلـــكــومــة هــو األســاس وال ذهــاب

للمعارضة من أحدهما).
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ـحـافـظة احـتـلت مـنطـقـة احلـس 
ــيــا ـــرتــبــة االولى عـــا الـــبــصــرة ا
بـــإرتــفــاع درجــة احلـــرارة بــحــسب
احـصـائـية مـحـطـة امريـكـيـة اشارت
الـى تسـجيـلـها  اكـثر من  49 درجـة
مـئوية لتكزن االعلى خالل الساعات
ــاضـي كــمـا االربــعــة والــعــشــرين ا
جــاءت  4 مـــنــاطق عــراقــيــة اخــرى
ضــمن  15 مـــنــطــقــة ومـــديــنــة هي
االعـــلى حـــرارة. ونــشـــرت مــحـــطــة
"بالســـيــرفــيــلي" في كــالــيــفــورنــيــا
األمـريكية جدوال يضــم  15 مـنطقة
ودولـة شهدت أعلى درجات احلرارة
فـي الـــــعـــــالم خالل الـ 24 ســـــاعــــة
ـاضـيـة أظـهـر ان منـطـقـة احلـس ا
ــرتـبــة االولى بــالــبــصــرة حــلّت بــا
ـــيـــا بـ 49. 4درجــــة مـــئـــويـــة عــــا
تــشــاركــهـا كل مـن مـديــنــة الــكـويت
ومـنطـقة مـطربـة الكـويتـية بـالدرجة
نـفـسـها.وجـاءت مـديـنة الـعـمارة في
ــرتــبـة الــســابــعـة بــدرجــة حـرارة ا
بلغت 48. 3 درجـة مئوية تـشاركها
مــنــطـــقــة مــطــار الــبــصــرة الــدولي
ـرتـبـة بــالـدرجـة نــفـسـهـا لــتـحـتـل ا
الـثـامنـة فـيمـا احـتلت مـديـنة الـفاو
ـرتبـة احلاديـة عشرة بـ  48 درجة ا
مـــئــويـــة واحــتــلـت الــنـــــــاصــريــة
ـــرتــــبــة  13 بـــدرجـــــــــــة حــرارة ا
بـــلـــغت 48. مـن جــهـــة اخـــرى لــقي
شخص مصرعه في (حريق كار) في
كـالــيـفـورنـيـا وهـو الـسـادس االكـثـر
تـدميراً الذي تـشهده الواليـة ليكون
الـسابع الذي يقـتل بسبب احلرائق.
وبـلغت شـدة احلريق مـرحلـة لدرجة
تـسـببت في اعـصار من الـنار يـشبه
االعـاصـيـر الـهوائـيـة. وقـالت شـركة
(بـي جــاي انــد اي) لـــلــكـــهــربــاء ان
الــقـتــيل هــو احـد الــعــامـلــ فـيــهـا
ويـــدعى جـــيــروس ايـــتــا وقـــتل في
مـنـطـقـة نائـيـة من مـقـاطعـة شـاسـتا
حــيث تــعــمل الــطــواقم عــلـى إعـادة
الــــكــــهـــربــــاء. وأتـى (حـــريـق كـــار)
عـــــــــــلى  62 و534 هــــكــــتـــاراً من
األراضـي مــنــذ  23 تـــمـــوز. وقــالت
الـسلطات ان سببه (عطل ميكانيكي

فـي عـــربـــة) تــــســـبـب في تــــطـــايـــر
شـرارات في ظـروف جافـة. وتـسبب
احلــــريق فـي تـــدمــــيـــر الف و 600
ا فيها ألف منزل ما يجعل مبنى 
مـنه سـادس أكـبـر حـريق في تـاريخ
الــــواليــــة الــــغـــــربــــيــــة بــــحــــسب
.و نــشـــر أكــثــر من 4 مـــســؤولــ
ــكـافــحـة آالف و 200 رجـل إطـفــاء 
احلـريق إال أنهم لم ينـجحوا سوى
ــئـة مــنه حـتى فـي احـتـواء  41 بــا
ســاعــة اعــداد الــتــقــريــر. ومـن بـ
احلــرائـق األخـرى الــتـي تــشــهــدهـا
الـواليـة حريق مـجـمع ميـنـدوسيـنو
الـذي يــشـمل حـريـقـ هـمـا (حـريق
ـزرعـة). وأجـلت الــنـهـر) و(حـريـق ا
الــــســــلــــطــــات اآلالف من مــــنــــاطق
احلــريق فـي الـواليــة كــمــا مــنـحت
بـعضهم اإلذن بالـعودة الى منازلهم
ـاضـيـة.وألـقى في األيــام الـقـلـيـلـة ا
الـرئيس دونالد تـرامب بالالئمة في
احلـــريق عـــلى (قـــوانـــ الــبـــيـــئــة

الـــســـيـــئــة) إال أنـه لم يـــتــطـــرق الى
ضــحـايـا احلـريـق أو الـذين تـشـردوا
بـــســــبـــبه.وكـــتـب في تـــغـــريـــدة  ان
(الـسـبب فـي أن حـرائق كـالـيـفـورنـيا
تـــضـــخـــمت وأصـــبـــحت اســـوأ هــو
قـــوانـــ الــبـــيــئـــة الـــتي ال تـــســمح
ـياه بـاسـتـخدام كـمـيـات هائـلـة من ا
مـــــتــــوفـــــرة حـــــالــــيـــــاً بـــــالــــشـــــكل
ــيـاه الــصــحـيح).واضــاف أن هـذه ا
. (يـتم حتـويـلـهـا إلى احملـيط الـهاد
ويــجب أيـضـا قــطع األشـجـار لـوقف
انــتــشـار احلــريق).وكــان تــرامب قـد
ـاضي أثــار غــضــبـاً دولــيــاً الــعــام ا
بـانسـحابه من اتفـاق باريس للـمناخ
الـذي يهـدف إلى مكـافحـة االحتـباس
احلــــراري. وتــــوفي رجل يــــبــــلغ من
الـــعــمــر  85 عـــامــاً كــان يــعــالج فى
ستشفى فى ركزة  وحـدة العناية ا
أثـيـنـا نـتـيجـة حـروق أصـابـته أثـناء
ـاضي.و احلـرائق الـهـائـلـة الـشـهـر ا
ـؤكـدة يــرفع مـوته عــدد الـوفـــيــات ا

إلى  90  وفــــاة ولـــيـــلــــة الـــســـبت
أعـــــــلن عـن وفـــاة امــرأة تـــبـــلغ من
ــســتــشـفى الــعــمـر  55 عــامًــا في ا
نـــفـــسـه.ويـــرقــد  37 مـن ضـــحـــايــا
ستشفـى سبعة منهم احلـريق في ا
ـركـزة فـي ح فـي قسـم الـعـنـاية ا
يــعـــالج طــفل في مـــســتــشــفى آخــر
وحــالــتـه مــســتــقــرة.وقــالت خــدمــة
اإلطـفاء إن العـدد اإلجمالي يـتضمن
رفـات لشخـص مجهـول لم يسأل
عــنـهم أقـاربــهم.واسـتـقــال اجلـمـعـة
ـاضـيـة نـائب وزيـر الـنـظـام الـعـام ا
نـيـكـوس تـوسـكـاس لـيـتـولى مـهامه
مــؤقــتــاً وزيــر الــداخــلــيــة بــانــوس
سـكورليتيس.وتـشتعل حرب كالمية
عارضـة على نطاق واسع تـشنهـا ا
حــيـث تــطــالب بــاســـتــقــالــة رئــيس
الـوزراء ألـكسـيس تسـيبـراس الذي
قــال قـبـل بـضــعـة أيــام إنه يـتــحـمل
ــســؤولــيــة الـســيــاســيــة عن هـذه ا

أساة.  ا

{ طـــهــــران - ا. ف .ب:  مـــنـــحت
الــــســــعــــوديـــــة تــــأشــــيــــرة دخــــول
لـــدبــلــومــاسـي إيــراني لــلـــعــمل في
قنـصلـية طهــــــــران في جدة وفق
مــا أفـــادت وســائل إعـالم إيــرانــيــة
رســمـيـــــــة امس وذلـك في مــؤشـر
نــادر عــلـى إمــكــانــيــة تــراجع حــدة
الـــــتـــــوتـــــر بــــــ الـــــبـــــــــــــــلـــــدين

. اخلصم
 وذكرت وكـالة أنـبـاء ارنا الـرسمـية
أن الريـاض سـمـحت للـمـسؤول في
وزارة اخلـارجـيـة مــحـمـد عـلي بـاك
ـــصــالح بـــالــعــمـل كــمــديـــر قــسم ا
اإليرانية في الـقنصلـية. ولم يصدر
بعـد أي تأكـيـد رسمي من الـرياض

بهذا الشأن. 
واتخذت كل من السـعودية وايران
الــقــوتــــــــ اإلقــلـيــمــيــتــ األبـرز
مواقف مـتبــــــاينـة حيـال النـزاعات
ــنــطــقــة وحتـــــــــديــدا في مــا في ا
يــــتـــعـــلق بـــاحلــــربـــ في ســــوريـــا

واليمن. 
وقــــطـع الــــبــــلـــــدان عالقــــاتـــــهــــمــــا
الـدبــلـومــاسـيــة مـطـلـع الـعـام 2016
بعدمـا هاجم محـتجون مـقر سفارة
مـلـكـة في طهـران ردا عـلى إعدام ا
رجـل دين شــــــــــيـــــــــعـي بـــــــــارز في

السعودية.
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تـوفي اميـر قبـيلـة خزاعـة النائب
الــســابق عـن ائــتالف الــوطــنــيـة
الــشــيـخ حــســ عــلي الــشــعالن
مــســاء اول امس في مــسـتــشـفى
بــالــهــنـد بــعــد صـراع طــويل مع
ـرض عن عـمـر ينـاهـز التـاسـعة ا
. ونـعى حــزب الـوفـاق والــسـتــ
الــوطـني الـعــراقي الـشـعالن  في
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
ووصــفه بــأنه  (رمــز من الــرمـوز
الـــوطــنــيـــة الــبـــارزة  كــمــا ادى
وأسـرته الـعـربـيـة الـعـريـقـة دورا
مـــهـــمـــا في تـــمــتـــ الـــلـــحـــمــة
اجملـــتــمـــعـــيــة وتـــعــزيـــز وحــدة
الـعـشـائـر الـعـراقـيـة عـلى امـتداد
الـــتــراب الـــوطـــني  نــاهـــيك عن
ـة الـتي جـعـلـته سـجــايـاه الـكـر
مــحط مـحـبـة واعـجـاب كل الـذين
عــرفـوه ) مـضـيـفًــا ( نـسـأل الـله
ـغفـرة لـلفـقـيد تـعـالى الـرحمـة وا

خــــزاعـــة.غــــادر الــــعـــراق بــــعـــد
أحـــــــــداث عـــام  1991وحــــصل
عــــــــــــلـى الــــــــــــلــــــــــــجـــــــــــوء فـي
بــريـطـانــيـا.وشــارك في تـأسـيس
ـقـراطي حـزب تـيـار الـوسط الـد
مـع عدنان الباجه جي عام 2000
ـتـابـعة ومـثل احلـزب في جلـنـة ا
والــتـنــسـيق وهـي جلـنــة أقـرهـا
ـعـارضـة الـعـراقـيـة في مـؤتــمـر ا
كــانــون االول  2002 فـي لــنـدن .
وعــاد إلى الـعـراق بـعـد االحـتالل
عـــام  2003 وأسـس مـــجـــلـــســـا
لـــلــعــشــائــر ضم  150 قـــبــيــلــة.
واصــبـح عـضــواً فـي اجلــمــعــيـة
ـؤقـــــــتـة الـوطـنـيـة االنـتـقـالـيـة ا
عــــــامي  2004 و 2005. وكـــــان
عـضوا في جلنـة شؤون العـشائر
في اجلـمـعـيـة.كـمـا شـغل مـنصب
عــضـــو في مــجــلس الــنــواب في
دورتـه األولى عـن الـــــقــــــائـــــمـــــة
الـعـراقـية  وشـغل مـنـصب عـضو

في جلنة األمن والدفاع.

الــعـزيـز  وان يــلـهم اهـله ومــحـبـيه
الـصبر والسلوان ). والشعالن شيخ
قـبلي وسياسي عراقي من الديوانية
وهــــو األمـــيــــر الـــعــــام لـــقــــبـــيــــلـــة

حس علي الشعالن

b”∫ النيران تندلع في كدس للعتاد انفجر في كربالء امس 


