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طبعة العراق 
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دعــا مــلك األردن عـــبــد الــله بن
احلــــســـ قــــادة الــــعـــرب الى
ـواجـهـة مـسـاعـدة الـعــراقـيـ 
تـــهــديــد خــطــر عـــودة تــنــظــيم
داعش مـــؤكـــدا انـه ســـيـــطــرح
قـضيـة دعم العـراق على الـقادة
االوربــيـــ . وشــدد عــبـــد الــله
الـثـاني في مـقـابـلـة تلـفـزيـونـية
امس االثــــنـــ عــــلى (ضـــرورة
الــــعـــمل بـــعــــزم لـــلـــخالص من
مواجهة الطائفية وأن هاجسه
ــــــبــــــاحـــــثــــــات الــــــتي خـالل ا
سـيـجــريـهـا في أوروبــا هـو مـا
اضي من شـوهد خالل الـعـام ا
عـودة وإعادة تـأسـيس لداعش
لــيس فــقط في جــنــوب وشــرق
ســوريـا بل وفي غــرب الـعـراق
) مشيرا الى أن (استقالة أيضاً
رئــــيس الــــوزراء عــــادل عــــبــــد
ـهدي أعـادت األمـور خطـوت ا
إلى الـوراء)  مــؤكـدا أنه يـؤمن
بـ(قــدرة الـشـعب الــعـراقي عـلى
ــضي قـدمـا نــحـو الـضـوء في ا
نـهـايـة الـنـفق) مـشـددا على ان
(الـعـراق كــان يـسـيــر بـقـوة في
اجتــاه إيـجـابي خـالل الـعـامـ
ــاضـيــ وأعــتــقــد أن رحـيل ا
ـا خطوت احلكومـة أعادنا ر
إلى الـــوراء) مـــســـتـــدركـــا (أنــا

واثق بـقـدرة الـقادة الـعـراقـي
عـــلـى الـــعـــودة نـــحـــو االجتــاه
اإليـجابي وعـلـيهم الـتـعامل مع
عــودة ظـــهـــور داعش ألن هــذا
سيشـكل مشكلـة لبغداد ويجب
عــلى قـادة الــعـرب من جــانـبـهم
سـاعدة العراقي أن يقوموا 
للـتصـدي لهذا الـتهـديد). ولفت
الــعـاهـل األردني إلى أن (عـودة
داعش وإعادة تأسيـسها تشكل
تـهـديـدا لـنـا جـمـيـعـا ليـس فقط
ـنطـقـة بل وألروبـا وبقـية في ا
ـبـاحــثـات الـتي الــعـالم) وعـن ا
سـيجـريهـا قريـبا في اوربـا قال
(ســــــأتـــــوجـه إلى بــــــروكــــــسل
وسـتــراسـبـورغ وبـاريس خالل
قبـلة للتواصل األيام القلـيلة ا
مع أصـدقـائنـا الـقـادة في أوربا
لـنـسـتـعـرض مـواضيـع عدة في
منطـقتنـا وننسق حـيالها ومن
الــــواضح أن مــــا يـــشــــغل بـــال
الناس هـو ما يحـدث ب إيران
ـتــحـدة) مــضـيــفـا والـواليــات ا
(حــــتى اآلن يـــبــــدو أن هـــنـــاك
تـهدئـة ونرجـو أن يسـتمـر هذا
ــكــنــنــا حتـمل الــتـوجه إذ ال 
عـدم االسـتـقـرار فـي مـنـطـقـتـنا)
وتـابع (مـبـاحـثـاتـنـا سـتـتـناول
إيــران بــشـكـل كـبــيــر ولـكــنــهـا
ستتـمحور أيضـا حول العراق
ألنــــني أعــــتــــقـــــد أنه في هــــذه

طاف أن رحلة وفي نـهاية ا ا
ابناء الشعب العراقي هم الذين
عـــــانـــــوا ودفـــــعـــــوا الـــــثـــــمن
ضي ويستحقون االستقرار وا
ـستقبل كـما أن النقاش نحو ا
في أوروبا سيـتركز على كـيفية
دعم الشـعب العراقي ومـنحهم
ـسـتـقـبل األمـل بـاالسـتـقـرار و
بالدهم).ويــــبـــدأ نـــائب رئـــيس
الــــــوزراء الــــــقــــــطــــــري وزيــــــر
اخلــارجـــيــة مـــحــمـــد بن عـــبــد
الرحمن آل ثاني اليوم األربعاء
زيــــارة إلى الــــعــــراق بـــهــــدفف
الــتـخـفـيف مـن حـدة الـتـوتـرات

ــــنـــــطـــــقــــة.وقـــــال وزيــــر فـي ا
اخلـارجـية مـحـمد عـلي احلـكيم
في تـغريـدة عـلى (تويـتر) امس
إن الـزيـارة تـأتي بـهـدف(إجـراء
مـبـاحـثـات سيـاسـيـة مع الـقادة
العـراقي والـتشـاور للتـخفيف
من حدة التوترات في مـنطقتنا
والـــعـــمل عـــلى ايـــجــاد افـــضل
السـبل الكـفيـلة لـتهـدئة الوضع
تحدث الراهن) من جهتـه قال ا
بـــــاسم اخلـــــارجـــــيــــة أحـــــمــــد
الصحاف في تصريح امس  ان
(الوزير القطري سيزور العراق
وسـيـلـتـقي رئـيـس اجلـمـهـورية

بـــرهم صــالح ورئــيس الــوزراء
ـــهـــدي ورئـــيس عــــادل عـــبـــد ا
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلـــلــبـــوسي بـــاإلضـــافــة إلى
وزيـر اخلــارجـيــة مــحـمــد عـلي
احلكيم). وكان وزيـر اخلارجية
القطري قد قال في تغريدة على
ـــاضي (تــــويـــتـــر) األربــــعـــاء ا
(نــتــابع عن كــثب مــســتــجـدات
األحداث في العراق وما تمر به
ــنـطــقـة من مــرحـلــة حـاســمـة ا
تـــتـــطـــلب تـــكـــاتف اجلـــهــود ال
تــنـاحــرهـا وتــقــد اجلـمــاعـة
والـــتـــعـــدديـــة ال األحـــاديـــة في

إيــجــاد احلـــلــول ومــد جــســور
الــتـــواصل).وأضـــاف (نـــســعى
عــبــر سـلــســلــة من االتــصـاالت
لـلـتشـاور والـتنـسـيق مع الدول
الـصديـقـة والـشـقـيقـة لـلـتـهـدئة
وخــفض الــتــصــعــيــد).واجـرى
الـــوزيـــر الـــقـــطـــري زيـــارة إلى
ــاضي لـلـحـد إيــران األسـبـوع ا
ـنطقـة  كما من التـوترات في ا
رافق أمـيـر قـطـر تـمـيم بن حـمد
آل ثـــانـي في زيـــارته اول أمس
رشد األحد إلى طـهران. واكـد ا
اإليـراني األعـلى عـلي خـامـنـئي
في تـغــريــدة امس عــقب لــقـائه
امــــيــــر قــــطــــر ان الـــــوضع في
اخلليج يتطلب تعزيز العالقات
ـنـطــقـة اكـثـر من اي بــ دول ا
وقت مضى. واضـاف ان (ايران
واظبت عـلى اعالن استـعدادها
القــامــة عالقــات اكــثــر قــوة مع
نطقة). وكان خامنئي قد دول ا
 اكد خالل اسـتقـبالـه أميـر قطر
ان إيـران (مـســتـعـدة لــلـتـعـاون
نطقة احلثيث مع جمـيع دول ا
الـــتي تــــعـــيش ظــــروفـــا غـــيـــر
مالئــــمـــة ومع أصــــدقـــائــــهـــا
ـواجهة ذلك والطـريق الوحـيد 
االعتماد عـلى التعاون ب دول
نطقة).من جهته وصف أمير ا
قـطـر الـظـروف الـتي تـعـيـشـهـا
نـطقـة بـ(الصـعبـة) مؤكدًا أن ا
بالده تــؤيــد تــعــزيــز الــتــعـاون
اإلقليمي وعقد حوار شامل ب
ـنطـقـة.وهذه هي الـزيارة دول ا
االولى ألمــيـر قـطــر إلى طـهـران
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ـعروفـة عزيـز احلاج عن عـمر توفي امس في بـاريس الـشخـصيـة الوطـنيـة ا
نـاهز  94 عامـا. وكان الـفقـيد الـذي يعـيش منـذ اربعـة عقـود في باريس من
الرعـيل االول لـقيـادات احلزب الـشـيوعي الـعـراقي ولعب دوراً مـفـصلـياً في
سلح بـعد انشقـاقه عنه وشكل تنـظيماً بأسم مسـيرة احلزب وقاد الكـفاح ا
ركـزيـة ثم اعتـقل في عام  1969 واودع سـجن قصـر الـنهـاية. ثم الـقيـادة ا
اطـلق سـراحه بعـد منـاظـرة تلـفـزيونـية مع مـحـمد سـعيـد الـصحـاف كان من
.  بـعــدهـا اطـلق سـراحه ـنـاظــرة مع صـدام حـسـ ـفـتـرض ان تــتم هـذه ا ا
وسـافـر الى فرنـسـا واسـتقـر هـنـاك واعتـزل الـعـمل السـيـاسي  بـعد تـعـيـينه
ـثال لـلعـراق في مـنـظمـة الـيـونسـكـو.  ويـعتـبـر احلـاج من مـنظـري احلـركة
الشـيوعـية في الـعـالم الثـالث وله في ذلك مؤلـفـات قيـمة من ابـرزها مـذكراته

الشهيرة عن تاريخ احلزب واحلياة الســياسية العراقية. 
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ردت حــكـومـة إقـلــيم كـردسـتـان
امس االثـــنــ عـــلى أمـــ عــام
حزب الله اللبـناني حسن نصر
الـله ووصــفـته بـ (الــصـبــيـاني
ـــرجتف وصـــاحب الــــصـــوت ا
واحملــروم من الــشــمس). وكـان
نـــصـــر الــلـه قــد طـــالب رئـــيس
اإلقـلـيم الـسـابق وزعـيم احلزب
ـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الـــد
مـــســعــود الــبـــارزاني بــتــقــد
(شــكــر لــقـــائــد فــيـــلق الــقــدس
اإليـــراني قــــاسم ســـلــــيـــمـــاني
واالعــتـراف بــدعـمه اإلقــلـيم في
احلــرب ضـــد تــنـــظــيم داعش)
وقــال نـصــر الـله خـالل خـطـاب
اول امس أيــــضــــا (أبــــلــــغــــني
ســـلــيـــمـــاني أن يـــدي بــارزاني
كانـتا تـرجتفـان عنـدما زاره في
الـيـوم الثـاني لـدخـول التـنـظيم
إلى الــعــراق). وجـاء الــرد عـلى
ـتـحـدث بـاسم حـكـومـة لـسـان ا
اإلقليم جـوتيار عادل عـبر بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس  قـال فـيه
(لـم نـسـتــغـرب ابــدا من صـوتك
ـرجتف وأسـلوبك الـصـبـياني ا
وانـت تـهـاجم إقـلــيم كـردسـتـان
وزعيم أمة فـأت احملروم سن
طـــويـــلــة مـن اشــعـــة الـــشــمس
واخملـــــتـــــبـيء مـــــرعـــــوبـــــا في
الـــــســــراديب واألنـــــفــــاق حتت
االرض تــتـهـجم وتـهـ شـعـبـا
مناضال) على حد قوله مضيفا
(بدال من ذلك كـان األجدر بك أن
تــدافع عـن هــذا الــشـــعب الــذي

يـعـاني الـظلـم واالستـبـداد مـنذ
عــقــود).وتـابع عــادل أن (قـوات
البيشمركة هي التي دافعت عن
أربــيل وعن كــردســتــان الغــيـر.
لــكـنـنـا رغم ذلـك شـكـرنـا كل من
ســـاعــدنـــا). ومـــضـى الـــبـــيــان
مـخـاطبـا نـصـر الـله (انت يامن
ال جتــرؤ عـلى ان تــخـرج رأسك
من جــحــرك خـوفــاً من أعـدائك
ــاذا حتـاول بـالــنـيل من امـة ال
رابط يـربطك بـه?) وخلص الى
الــقـول أن (الـرئــيس الـبـارزاني
هـــو رمـــز الـــصــــمـــود لـــشـــعب
كردسـتان وأن جـبانـا ورعديدا
مـــثــلك أصـــغــر بــكـــثــيــر من ان
يـــتـــطــاول عـــلى هـــذا الـــشــعب
وزعـيـمه) وفق تـعـبـيـر الـبـيان.
وقال نصر الله في كلمته ايضا
إن الـوقت حان كي يـبـدأ حلـفاء
إيــــران في الــــرد عــــلى مــــقــــتل
ســلــيــمــاني عــلى الــرغم من أن

حتــقــيق هــدف إخـراج الــقـوات
ـنطـقـة سيـكون األمـريـكيـة من ا
مــسـارا طـويال.ونــفى أن يـكـون
ســلــيــمــاني يــخـطـط لـتــفــجــيـر
سفارات أمريكـية بحسب اتهام
الــــرئـــيس األمـــريــــكي دونـــالـــد
تـرامب له . وكـان نـصـر الـله قد
ــاضي إن عـلى قــال األسـبـوع ا
حـــلـــفــــاء إيـــران الــــذهـــاب إلى
(الــقــصـاص الــعــادل) ردا عــلى
مـــقـــتل ســـلــيـــمــانـي. ومن بــ
ــعـنــيــ احلـكــومـة احلــلـفــاء ا
الـسـوريـة وعـدد من اجلـمـاعات
ـسـلحـة الـتي جرى تـشـكيـلـها ا
بـــــدعـم إيـــــراني فـي الـــــعـــــراق
وسـوريــا.لـكــنه قــال في كـلــمـته
اول امـس (أعــــتــــقــــد أنه عــــلى
ــــقــــاومـــة أن يــــبـــدأ مــــحـــور ا
قـاومة العـمل).وأضاف (قـوى ا
جـادة وهادفـة لـلهـدف الـكبـير)
في اشــارة الى إخـراج الــقـوات

نـطقة.وتابع إن األمريكـية من ا
(الـــــــرد ســـــــيــــــــتم فـي األيـــــــام
ـقـبـلـة واألســابـيع والـشـهـور ا
وهـو مــســار طــويل). من جــهـة
ـان كـردسـتان اخـرى صـوّت بـر
في جـلــســته االعـتــيــاديـة امس
ـنـاسبـات الـرسمـية عـلى قرار ا
لــلـــقــومــيــة الـــتــركــمـــانــيــة في
اإلقـــلـــيم.وقـــال رئـــيس كـــتـــلـــة
ان اجلـبـهة الـتركـمـانيـة في بـر
االقـــلــــيم هـــمـــداد صـــبـــاح في
ـــرة تــــصــــريح ان (هــــذه هـي ا
األولى فـي تـــاريخ كــــردســـتـــان
والــعــراق الــتي تُــجــرى فــيــهــا
ـــصــــادقــــة عــــلى االعــــتـــراف ا
وجب ناسبات التركمانية  با
) مــضــيــفــا الــقــانــون رســمــيــاً
ـان كردسـتان أثـبت بهذه ان(بر
اخلــــطــــوة مــــدى جــــديـــــته في
ترسـيخ التـعايـش ب مـكونات
االقـــلــيـم وخــاصـــة الـــقـــومـــيــة
الـتــركـمــانـيــة وهي ثـانـي أكـبـر
ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــات فـي ا
كـوردستـان).واعـرب صـباح عن
أمـــلـه في (أن يـــحـــذو مـــجـــلس
ـان الـنــواب الـعــراقي حـذو بــر
كــردســـتــان بـــتــقـــنــ حـــقــوق
الـتركـمان الـذين يشـكلـون ثالث
ــــــــكــــــــونـــــــــات في أكــــــــبــــــــر ا
الـعـراق).وبـحـسب  الـقـرار فـإن
عطل التركمـان ستكون يوم 25
شــبـــاط من كل عـــام وهــو يــوم
الـصــحـافـة الــتـركـمــانـيـة و 17
تـــشــرين الــثــانـي يــومــاً لــلــغــة
والــثـقــافــة الـتــركــمـانــيـة و 17
تـشـرين الـثـاني يـومـاً لـلـقـومـية

التركمانية. 
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اكـــد االســتـــاذ ســعـــد الــبــزاز
رفـــضـه الـــتـــام الي مـــشـــروع
يــهـدف الى تــقــســيم الــعـراق
وتهديد وحدة شعبه وارضه.
وقـال في تــصـريح امس (كـنـا
ـقــاومـ ومـازلــنـا من اشــد ا

ـشـاريع التـقـسيم واالقـلـمة)
وشــدد عــلـى الــقــول (انــنــا ال
نــــرى فــــيــــمن يــــطــــرح هــــذه
ــشـــاريع ســوى حـــفــنــة من ا
لـــــــصـــــــوص وفـــــــاشـــــــلــــــ
يسـترخـصون اغـلى قيـمة في
الـــوطن وهـي وحــدتـه ارضــا
وشــــعـــبــــا). وكــــانت اطـــراف
ســيــاسـيــة قــد طــرحت فــكـرة
مشروع طائفي جـديد لالقلمة
قوبل ايـضا برفض واسع من
شــخــصــيــات وطــنــيــة وكــتل
سيـاسيـة. ورد رئيس مـجلس
الـنــواب مـحــمــد احلـلــبـوسي
شـروع في تغريدة على هذا ا
امس (رسـالـتي الى مـخـلـفات
الــعــمــلــيــة الـــســيــاســيــة من
اخملــرفـ ان ال يــزاودوا عـلى

ـــؤمــــنـــ بـــوحــــدة الـــعـــراق ا
ـلـكـون من وشـعـبـه من الـذين 
الــوطــنـــيــة مـــا ال تــمــلـــكــونه).
ووصـف نـــاشـــطــــون مـــشـــروع
االقــلــمــة اجلـديــد بــانه مــحض
وهم يـــتــلـــبس الـــســـيــاســـيــ
الـفـاشـلـ وقـالـوا ان الـقـرارات

اخلـاطـئـة يـجب اال تـقود الى
قـرارات غـيـر محـسـوبـة كردة
فـعل). واضافـوا ان (االقـاليم
فـكـرة خــبـيـثـة يـتــبـنـاهـا امـا
طــائــفــيــون مــتــأســلــمـون او
سياسـيون فاشلـون يبحثون

عن فرص لسرقة البالد).  
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سعد البزاز 

مسعود البارزاني 

(وجوب حـصول اتفـاق وتنـفيذ
ــشـروعــة . من جـهـة ــطـالب ا ا
اخـــرى اعــلـــنت خــلـــيــة اإلعالم
األمــني عن اصــابــة اربــعــة من
منتسـبي القوة اجلوية بـينهما
ضـابـطــان لـدى تـعــرض قـاعـدة
بلد اجلويـة في محافظة صالح
الــــدين والــــتي تـــضـم جـــنـــودا
.الى قـصف بـثـمـانـية أمـيـركـيـ
صـواريخ كاتـيـوشا الـلـيلـة قبل

اضية . ا
 ونــــــدد وزيــــــر اخلـــــارجــــــيـــــة
األمــــيـــركي مــــايك بــــومـــبــــيـــو
بـالــهـجـوم .وقــال بـومــبـيـو في
تــغــريــدة عـلى تــويــتــر (أشــعـر
بـــــالــــغــــضـب إثــــر الــــهــــجــــوم
الــصــاروخي عــلى قــاعــدة بــلـد
اجلـــويــة) وطـــالب احلــكـــومــة
ـسؤول حاسـبة ا العـراقيـة 
عـن هــذا االعـــتــداء.وأضــاف أن
ـســتــمـرة (هــذه االنـتــهــاكــات ا
لــلــســيــادة الــعــراقــيــة من قــبل
مــجـــمــوعــات ال تـــدين بــالــوالء
لـلــحـكـومــة الـعـراقــيـة يـجب أن
تنتهي).وغادرت غالبية القوات
األمــريــكــيــة قــاعــدة بــلــد بــعــد
التـصعـيد األخـير بـ الواليات
ـتـحـدة وإيـران عـلى األراضي ا
الـعراقـية.وأكـد مصـدر عسـكري
عراقي أنه (لم يـبق في الـقاعدة
أكـثـر من  15جــنـديــا أمـريــكـيـا

وطائرة واحدة).

ـضي بــتــأسـيس الـثــاني هــو ا
قــرار عـراقي وطــني بـعــيـدا عن
ـؤثـرات اخلـارجـيـة) مـضـيـفا ا
ـوضـوع الـثـالث ركـز على أن (ا
ضــــــــرورة الــــــــتـــــــــعــــــــامـل مع
ــــــتـــــــظــــــاهـــــــريـن بــــــشـــــــكل ا
ـسـعودي من إيـجـابي).وحـذر ا
ـدة ان (اسـتـمـرار الـتـظـاهـرات 
 90 يـــومـــا بـــدون حل يـــشـــكل
خـــــطــــرا عـــــلى الـــــعـــــمــــلـــــيــــة
الــســـيـــاســيـــة) مـــشـــددا عــلى

بـــالــتــصــريـــحــات االعالمــيــة).
بـدوره قــال الـنـائب عن حتـالف
ـسـعودي ان سـائـرون ريـاض ا
اجتـماع الـصدر والـعامـري ركز
عــلى ثالثــة مـواضــيع رئــيــسـة
ــقــبـــلــة.واوضح لــلــمـــرحــلـــة ا
ــــســـعـــودي فـي تـــصـــريح ان ا
(الـلـقـاء تـنـاول ثالثـة مـواضـيع
ـقبلة رئيـسة ومهمـة للمـرحلة ا
وهي منـاقشـة مسـتقـبل القوات
وضوع األجنبية في العراق وا

الـــعــراقــيــة وأبــرزهــا اخــتــيــار
مـرشح لــشـغل مــنـصـب رئـاسـة
احلـــكـــومــــة. من جـــهــــته نـــفى
حتـالف الفـتح صـحة مـا ترشح
عن  لــــقــــاءات الــــتــــحــــالف مع
سائـرون في قم. وقال الـتحالف
في بـــيـــان امس ان (مـــا اشـــيع
عـــــلى لــــقـــــاءات بــــ الـــــفــــتح
والــسـائــرون فـي قم االيــرانــيـة
عـار عن الـصـحـة).ودعـا الـبـيان
الــى (تــــــــــــــــــوخــي احلـــــــــــــــــذر
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اكدت مـصادر مـطلـعة في إيران
اجتمـاع رئيس التـيار الصدري
مـقــتــدى الـصــدر امس اإلثــنـ
بــــعــــدد من قــــادة الــــفــــصــــائل
ــســلـحــة الــتــابــعــة لــلــحــشـد ا
الـــــشــــعـــــبي فـي مــــديـــــنــــة قم
وحتـدثـت عن تـسـمـيـته رئـيـسـاً
لــلـمـقـاومــة. وقـالت ان (الـصـدر
التقى بام عام حركة النجباء
اكرم الكـعبي وام عـام كتائب
سيد الشهداء ابو والء الوالئي
والـقـيادي فـي احلشـد الـشـعبي
أبـــو زيـــنـب الالمي بـــحـــضـــور
مـستـشاره الـعسـكري ابـو دعاء
ـصادر الـعيـسـاوي). واشارت ا
الى ان(االجـــتــمـــاعــات بـــحــثت
شـؤونا مـهمة تـتعـلق بـالوجود
االمـريــكي في الـعـراق). وكـانت
مــصــادر قــد أفــادت بــاخــتــيــار
الــصـــدر رئــيــســـاً لــلــمـــقــاومــة
واالتــفـاق عـلى تـســمـيـة رئـيس
حتـالف الـفـتح هـادي الـعـامـري
رئيساً للحشد الشعبي بدالً عن
فالح الـفيـاض على أن يـخضع
ـوافـقـة مـجـلس الـقـرار األخـيـر 
الــنــواب. وكــان الــصــدر الــذي
يـــــــرعى حتـــــــالف ســـــــائــــــرون
والعامـري قد التـقيا لـيلة األحد
ــــاضـي في قم لــــبــــحـث آخـــر ا
الـــتــــطـــورات عـــلـى الـــســـاحـــة

عزيز احلاج 
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تــوقــعت هــيـئــة االنــواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
النـقل ارتفـاعا طـفيـفا في درجات
ـنــطـقـة الـشـمـالـيـة احلـرارة في ا
وتــســاقط زخــات مــطــر خــفــيــفـة
جـنوبـاً. وبـحسب تـقـرير لـلـهيـئة
اطـلعت عـلـيه (الـزمـان) امس فإن

ـتـوقع الـيـوم الـثالثاء (الـطقس ا
ـنطـقـة الـوسـطى صـحو مع في ا
قـطع من الــغـيـوم  وال تــغـيـر في
ـنــطـقـة درجـات احلــرارة  وفي ا
الـــشــمــالــيــة  صـــحــو مع بــعض
الـــقــــطع من الـــغـــيـــوم ودرجـــات
احلـرارة ترتـفع قـلـيال)  مـرجـحا
نطقة اجلنوبية ان(يكون طقس ا
صــحـــوا وغـــائـــمـــا جـــزئــيـــا في

االقــســام الــشــرقــيـة مـع تـســاقط
زخـات مـطـر خـفـيـفة ثـم يـتحـسن
بعـد الـظهـر وال تـغيـر في درجات
احلرارة). وبـلغت درجـة احلرارة
الــصــغــرى في بــغــداد امس ست
درجــة درجـــات والــــعـــظـــمى 17 
ـيـا تـسـبـبت االمـطار مـئـويـة. عـا
الغـزيرة الـتي سقطـت على امارة
دبــي اول امـس الـى اجنـــــــــــــراف

الــــطـــرق وحـــدوث اخـــتـــنـــاقـــات
مـــروريـــة وفــيـــضـــانــات غـــمــرت
ــبـــاني وال ســيــمـــا مــطــار دبي ا

الدولي.
و تـدفــقت حـمم من بــركـان (تـال)
في الـفـلــبـ امس االثـنـ عـقب
ثوران مـفاجئ انتـشر فـيه الرماد
الذي أجبر السكان احمللي على
الــــهــــرب وإغـالق الــــعـــــديــــد من
ــؤســســات. ولم تــرد أنـبــاء في ا
حينه بوقـوع خسائر في األرواح
ـــمـــتــــلـــكــــات جـــراء ثـــوران أو ا
الـبــركـان لـكن سـحــبًـا من الـرمـاد
هـبت نحـو الـعـاصمـة مـانـيال ما
ــطــار الــرئــيس أدى إلى إغالق ا
في الـــبالد كــمـــا أعــلن رســـمــيــا
إغــالق أمــــــــــــاكـن الـــــــــــــعــــــــــــمـل
ــــدارس.واضـــــطــــر اآلالف من وا
الــســكـان احملــلــيــ إلى الــفـرار
فيما قال مسؤولون إن عددهم قد
يــــبـــــلـغ مـــــئـــــات اآلالف. وقــــد ال
يـسـتـطـيع بـعض الـنـاس مـغادرة
ــغـطـاة بـالــرمـاد بـسـبب قـراهم ا
ـواصالت االفـتـقـار الى وسـائل ا
وضـــــعف الـــــرؤيــــة وقـــــد رفض
آخرون تـرك مـنازلـهم ومـزارعهم.
وفي أســتـــرالــيــا أعــلــنت إدارات

اإلطـفـاء جنـاحـهـا في كـبح أقـوى
حـريق ضـخم عــرفـته الـبالد بـقي
لــــثـالثــــة أشـــــهــــر خـــــارجــــاً عن
الـسـيـطرة فـيـمـا يـتـوقع أن يـبدأ
ناطق هطول األمطار قـريباً في ا

نكوبة. ا
وأكـد عـنـاصــر إطـفـاء واليـة نـيـو
سـاوث ويلـز أخـيـراً جنـاحهم في
مــكـافــحـة احلــريق الـهــائل الـذي
ـنـطـقـة كـان يـلـتـهم دون هـوادة ا
اجلـبلـيـة في غـوسبـرز في شـمال
شـــرق ضـــواحي ســـيــدنـي.وقــال
ناطق الريفية مدير اإلطفاء في ا
في الوالية خالل زيارته للـمنطقة
امس االثنـ إنه (لم يـبق أمامـنا
ـنـطـقة سـوى االنـتهـاء من هـذه ا
الـــصـــغـــيـــرة) مــــشـــيـــراً إلى أن
(التوقعات بإمكان احتوائه تبدو

واعدة).
وقضى احلـريق في هذه احملـمية
الـوطــنـيـة عـلى مـنــطـقـة تـسـاوي
ثالثــة أضــعــاف مــســاحــة لــنــدن
الـكــبـرى وتـسـبـب بـبـؤر حـرائق
أخـــرى لـــيـــأتي عـــلى مـــســـاحــة
ثــمــانــيــة آالف كــيــلــومــتـر مــربع
ـــنـــطـــقــة بــاإلجـــمـــال في هـــذه ا

وحدها.
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شـــيع اهــالـي الــنــاصـــريــة امس
نــاشــطــا مــدنـــيــا بــارزا اغــتــاله
مــســلـحــون مــجـهــولــون  فـيــمـا
تــعــرض نــاشط آخــر فـي بــغـداد

احملــافــظــة. وافــادت مــعــلــومـات
الحــقــة ســيــارة نـوع ســابــقــة 
بــيـك اب من دون أرقــام لـــنــاشط
مدني في الـنـاصريـة ودهسه في
الشارع ما ادى الى وفاته فوراً .
وكــــشف مــــتــــظـــاهــــرو ســــاحـــة
الــتــحــريــر  في بــغــداد امس عن
ـدني سالم اخـتــطـاف الـنــاشط ا
العقابي أثناء خروجه من ساحة
ـاضـيـة. الـتـحــريـر الـلـيـلـة قـبل ا
وإحتـجاجـاً على قـرار استـئناف
الـــــدوام ووضع تـــــقــــو وزاري
جــديــد عــمـد طــلــبـة في جــامــعـة
الــــبــــصـــــرة الى اغـالق بــــوابــــة
اجلــامــعـة بــاخلـيــام والــتـظــاهـر
امـامهـا ضم مـجـمع باب الـزبـير.
وأفــاد مـصــدر في الــشـرطــة بـأن
دني سيـطرت على فرق الدفـاع ا
احلريق الذي اندلع داخل مخزن
ـيـدان وسط بـغداد في مـنـطـقـة ا
بـسـبب انفـجـار مـحولـة كـهـرباء
كـمــا اتـسع زخم االحــتـجـــاجـات
فـي مــــــــــــدن كــــــــــــربـالء وواسـط

والنجف.
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الى عـمـلـيـة خـطف اثـنـاء عـودته
من ساحـة التـحريـر.وقال مـصدر
أمـــني  في مــــحـــافـــظـــة ذي قـــار
ان(عنـاصر مسـلحـة فتـحت النار
واطن حسن هادي مهلهل على ا
فـي نـاحـيــة الـعــكـيـكــة  الـتــابـعـة

لقضـاء سوق الـشيوخ) مـوضحا
ان (االعتداء  نفذ باسـلحة كاتمة
ـسلـحون لـلصـوت استـخـدمهـا ا
فـي عـمــلــيــة االغــتــيــال). وجـرى
تشييع حاشد للشهيد مهلهل في
ـــــركــــز ســـــاحـــــة احلـــــبــــوبـي 
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