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ارجـأ مـجـلس الـنـواب جـلـستـه الذي
ـقبل بـعد عقـدهـا امس الى السـبت ا
اجنـــاز مــنــاقــشـــة قــانــون صــنــدوق
اســـتــرداد امـــوال الــعـــراق وقــانــون
الـشركـات وتـأجيـل النـظـر بالـطـعون
قـدمة بـشأن صـحة عـضويـة بعض ا
فيما النواب لـعدم اكـتمال الـنصاب 
كشفت جلنة النفط والـطاقة النيابية
عن هـدر  17 مـلــيـون دوالر في عــقـد
الـشركـة الـعربـيـة لـنقل الـبـترول في
غــــضــــون ذلـك تــــوقع نـــــائب اقــــرار
ـقـبـلـة . وقال ـوازنـة خالل االيـام ا ا
ـان بــيـان لـلــمـجــلس امس ان (الــبـر
اجنــز بـرئـاســة مـحــمـد احلــلـبـوسي
الــقــراءة االولى لــقــانــوني صــنـدوق
استرداد اموال العراق رقم  9 لسنة
 2012 والــشـركــات رقم  21 لــســنـة
1997) واضاف ان (احللبوسي قرر
ـقـدمـة تـأجـيل الـنـظـر في الـطـعـون ا
بشـان صحـة عضـوية بـعض اعضاء
مـجـلس الـنـواب لـعـدم تـوفـر نـصـاب
ثــلـثـي عـدد الــنـواب وكــذلك الــقـراءة
االولى لكل من التعديل األول لقانون
هيـئـة النـزاهة رقم  30 لسـنة 2011
وقــانــون الــكــسب غــيـر) وتـابع انه
(تـقــرر اسـتـئــنـاف اجلـلـســة الـسـبت

قبل). وكـشف عضو جلـنة النفط و ا
الطـاقـة النـيـابيـة جمـال عـبد الـزهرة
احملــمــداوي عـن هــدر مــالي بــلغ 17
مـــلـــيـــون دوالر في عـــقـــد الـــشـــركـــة
العـربية لـنقل الـنفط . وقـال في بيان
امس ان (عقـد الشـراكة الـذي أبرمته
شــركـــة نــاقالت الـــنــفـط الــعـــراقــيــة
الـتـابــعـة لـوزارة الـنــفط مع الـشـركـة
العربـية لـنقل البـترول تـضمن هدرا
ـــال يــتــجــاوز 17 مــلــيــون دوالر بــا
لـــثالثـــة اشـــهـــر فــــقط خالل الـــعـــام
ــنـــصــرم).  بــدوره  تــوقع عــضــو ا
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ؤسسات). تغيير جذري على عمل ا
واغـتال مـسـلـحون مـجـهـولون امس
ـــــــقـــــــراطي مـــــــســـــــؤوالً في الـــــــد
الــكــردسـتــاني وسط كــركــوك. وقـال
مصـدر في تـصريح امس (مـسلـح
اثـن يـستـقالن دراجـة ناريـة أطلـقا
الـــنـــار عـــلى جـــبـــار عـــارف رشـــيــد
ـصلى لـلحزب في مسـؤول منظـمة ا
ا ادى الى مقـتله بعد نقله كركوك
الـى مـــســــتـــشــــفى آزادي مـــتــــاثـــرا
بـــــــجــــــروحه) مــــــشـــــــيــــــرا الى ان
هـاجم فـروا الى جهـة مجـهولة (ا

ــنــصـب في طــريــقه اخلـالف عــلى ا
لـلحل) مؤكـدا ان (االحتـاد الـوطني
يحـاور على أسـاس السـلة الـواحدة
في تـشـكـيل حـكـومـة االقلـيم ووضع
ــنــاصـب في احلــكــومــة كــركــوك وا
االحتـاديـة وهــو أمـر نـرفـضه ويـعـد
خلط لألوراق وستضـيع بها حقوق
شــــعب كــــردســـتـــان) مــــبـــيــــنـــا ان
ــقــراطـي قـادر عــلـى تـشــكــيل (الـد
حـكــومــة االقـلــيم بــاالغـلــبـيــة لــكـنه
حـــريص عـــلى مـــشـــاركــة االخـــرين
لــتـكـون حـكـومـة قــويـة يـكـون فـيـهـا

انيـة احمـد حمة ـاليـة البـر اللـجنة ا
وعـد اقصاه وازنـة  رشيـد تمريـر ا
اخلـــامس والـــعــشـــرين مـن الــشـــهــر
اجلــاري. وقــال رشـــيــد في تــصــريح
ـــنـــاقـــشـــات امس ان (احلـــوارات وا
مـــازالت مــســتـــمــرة وبــشـــكل يــومي
ولـسـاعـات مـتـاخـرة من الـلـيل بـشأن
ـوازنـة بـغــيـة اسـتـكـمـالـهـا بـاسـرع ا
وقت) مـبــيـنـا ان (هـنــاك الـعـديـد من
ـنــاقالت والـتـعــديالت الـتي حـدثت ا

وازنة احلالية) وتابع انه ( على ا
زيادة تخصيصـات اقليم كردستان و
احلــشــد الـشــعــبي واالمــانــة جملـلس
الوزراء وكذلك لـلمـحكمـة االحتادية)
ـبـالغ مـشــيـرا الى ان (مــجـمل هــذه ا
التي  تعديلها اضافة الى مناقالت
اخــرى يـتم الــقـيــام بـهــا لـكن بــشـكل
طــفـــيف وبــحــاجــة لـــنــقل امــوال من
وزارات اخـرى).  وقـدم عـضـو عـضو
جلنة اخلـدمات النـيابيـة محمود مال
ــالـيــة فـؤاد طالل مــقـتــرحـا لــوزيـر ا
حـس بـشـان اطالق الـتخـصـيـصات
الية للمشاريع اخلدمية التي تعود ا
بالنفع لـلمواطن العـراقي. وقال بيان
امس ان (اجلــانــبــ بــحـثــا اهــمــيـة
الية للعام وازنة ا االسراع بتمرير ا
اجلــــاري) واضــــاف ان (طـالل قــــدم
نح قـروض إسكان مقتـرحاُ خـاصاً 

لـــلـــمــــوطـــنــــ حلل أزمـــة الــــســـكن
ـواطن). من لــلـتــخــفـيـف عن كـاهـل ا
جـانـبه اشـاد الـوزيـر بـ(دور مـجـلس
ـوازنـة وقرار الـنواب في تـصـويب ا
استـمـرار اجللـسـات حل اقـرارها).
واعلن رئيس اللجنة نفسها النيابية
الـــنـــائب عـالء الـــربـــيـــعي عن وضع
خــطــة لـــتــضــيف  الــوزراء ورؤســاء
الـــهــــيـــئـــات بــــالـــنـــقـل واخلـــدمـــات
واالتـــصـــاالت والـــبــــلـــديـــات. وقـــال
الـربيـعي في بـيـان امس ان (اللـجـنة
نـاقـشت اعـداد خـطـة لـتـضـيف وزيـر
الـــتــخــطــيط لـــلــوقــوف عــلى جــدول
واحصاءات دقيقة وعلمية للمشاريع
ـتـلـكـئـة ومتـابـعـة قـانون ـنـجزة وا ا
ـعـلـومـاتـيـة مع جلـنـة االمن جـرائم ا
والـدفـاع وتـسمـيـة وتـقـسـيم الـلـجان
الـفـرعـيـة الـتي تـنـبـثق عن الـلـجـنة).
وحــدد الــنــائب عن ســائــرون جــمـال
فـــاخــر خــروقــات شـــركــات الــهــاتف
النـقال في العـراق. فيـما اتـهم عضو
حتــــالف اإلصـالح واإلعـــمــــار عـــواد
العـوادي بعـض اجلهـات السـياسـية
بـــالـــوقـــوف وراء حــرائـق الــوزارات
واألماكن العامـة . وقال العوادي في
تــــصـــريـح امس إنه (مـن يـــقف وراء
احلــرائق جــهـات ســيــاسـيــة حتـاول

تغطية  فسادها). 
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ايـضــا عن الـيــوم الـســابق بـضع
درجــــــات) وتـــــــابـع ان (طـــــــقس
نـطقـة اجلـنوبـية يـكون صـحوا ا
وحـركـة الـريــاح شـمـالـيـة غـربـيـة
مـــعــتــدلــة الى نــشــطــة الــســرعــة
تـتـراوح من  40-30 كـيـلــو مـتـرا
بالساعـة وتشتـد خالل النهار في
بــعض االمـاكـن الى اكــثـر من 50
كـيــلــومــتـرا بــالــســاعـة مــســبــبـة

تصاعد الغبار فيها). 
من جـانبه  اقـتـرح مـنبـىء جوي
واجـهة مجـمـوعة من الـنـصائـح 
ــوجـة الــبــاردة . وكــتب صـادق ا
عطيـة في صفحـته على فيـسبوك
امـس (يــــجب اإللــــتــــزام بـــلــــبس
الئــمـة لــتـجــنب نـزالت البس ا ا
الـبرد وضـيق الـتـنفـس فضالً عن
اإلكثار من شرب السوائل يساعد
بــشــكل كــبـيــر في مــواجــهــة هـذا
الـطـقس وكـذلـك جتـنب الـتـخـيـيم
في الـبـراري لــتـعـرض الـبالد الى
مـــوجـــات االجنــــمـــاد بـــتــــأثـــيـــر

نخفض اجلوي). ا
مـتوقـعـا (تـشـكل موجـات غـبـارية
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عـد خبـير اقـتصادي تـقريـر اجلهاز
ــركـزي لالحـصــاء الـتـابع لـوزارة ا
الــتــخــطــيط بــشـأن نــســبــة انــتـاج
الــتــمـور مـن الـنــخــيل خالل الــعـام
ـــنـــصــــرم مـــؤشـــرا عـــلى حـــجم ا
الـكارثة الـتي حلت بنخـيل البصرة
ــــلـــوحــــة في بــــســــبب ارتــــفــــاع ا
الـبسـات وحتـويل جنـس بعـضها
الراض سـكـنـيـة  داعـيـا الـى اعداد
ــشـكـلـة ــعـاجلـة ا خــطط  تـسـهم 
رغوبة وتـشجيع زراعة االصناف ا
فـي التـصـديـر . وقـال اخلـبـير مالذ
االمـــــــــ لـ (الــــــــزمـــــــــان) امس ان
(الــتــقـريــر يــوضح حـجـم الـكــارثـة
الـتي حـلت بنـخـيل البـصـرة والتي
كــانـت بــســبب تـــصــاعــد الــلــســان
ــلــحي فـي شط الــعــرب وارتــفـاع ا
ـلوحة في بـسات احملـافظة دون ا
مـــعـــاجلـــة وسط ظـــاهـــرة حتـــويل
جـــــنـس االراض الـــــزراعـــــيـــــة الى
سـكـنـيـة او مـشـاريع اسـتـثـمـارية)
واضـاف ان (زراعة النـخيل حتتاج
إلـى أرض خــصــبــة ومـــيــاه عــذبــة
وســمـاد ومـكـافـحـة األمـراض الـتي
تـصـيـبـهـا كـاحلمـيـرة والـعـنـكـبوت
وغــيـرهـا) الفــتـا الـى ان (لـلــتـمـور
الـعـراقـيـة سـمـعـة راقـيـة في الـعالم
وعـلى احلـكـومـة اسـتـثمـار ذلك من
ــضــاعـفــة االنــتـاج خـالل الـســعي 
وتــأهــيل مــعــامل كــبس وصــنــاعـة
الـتمور لـغرض التصـدير كي تكون
يـزآنيـة البالد) مـبيـنا مـورد جيـد 
عامل موجودة حاليا في ان (تـلك ا
بــعــقــوبــة والــشــامــيــة والــبــصــرة
وكــــربالء واحلــــلــــة وفي مــــنـــاطق
اخــرى وهي تـابــعـة لــلـدولــة حـيث
كــــان دورهـــا تـــعــــبـــئـــة الــــتـــمـــور
واســـتـــخـــراج الـــدبس  فـــضال عن
تـــصـــنــيـع احلــلـــويـــات الــتـي يــتم
تــصــديــر إنـتــاجــهــا الى اخلـارج)
وشـدد االمـ عـلـى (وزارة الـزراعة

الـسـعي إلعادة نـخـيل البـصرة الى
ســابق عـهـده والــذي كـان مـتـوسط
إنـتاجية النخلـة الواحدة نحو مئة
كـيلو غرام  اي ان انـتاج احملافظة
يـعـادل اكثـر من ربع انـتاج الـعراق
من التمور) وتابع انه  (في الوقت
احلـالي وبـفـضـل االمـطـار الـغـزيرة
ــلــحي وعــلى يـــتالشى الــلــســـان ا
احلـكـومـة تـنـفـيـذ اخلـطط الـكـفـيـلة
بـعـدم عودته مـجددا ومـنع جتريف
بـــســــاتـــ الـــنــــخـــيل فـي جـــمـــيع
احملـافظـات والتـشجـيع على زراعة
ـرغــوبـة في األصــنــاف اجلـيــدة وا
الـــتــصــديـــر وهــذا اجلــهـــد يــكــون
ـوارد بــتـظـافـر وزارات الـزراعـة وا
ـائـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي). واعـلن ا
اجلــهـاز عن نـسـبـة انــتـاج الـتـمـور
لـــعــام  2018 والـــتي بـــلــغت 646
الـف طن. وقــال اجلــهــاز في بــيــان
امـس ان (االحــصــائــيــة لم تــشــمل
وصـل وكركوك اقـليم كـردستـان وا
لــعـدم وجـود نــخـيل فـيــهـا اسـاسـا
وكـذلك لـم تـشـمل مـحـافـظـة االنـبار
لــصـعـوبــة الـوضع االمـنـي فـيـهـا)
واضـــاف ان (انـــتــاج الـــتـــمــور في
الــــــعــــــراق بــــــلغ  646.2 الـف طن
مـرتـفـعـا عـن عام  2017 الـذي بـلغ
االنــــــتـــــاج فــــــيه  618.8 الـف طن
ــــئــــة بـــــزيــــادة بـــــلــــغت  4.4 بـــــا
شمولة) واشار الى لـلمحافظـات ا
ان (مــجــمــوع انــتــاج الــزهــدي في
الــــــعــــــراق بــــــلغ  351.6 الـف طن
ـئة بـزيـادة بلـغت نسـبتـها  3.9 بـا
اضي والذي قدر عـن انتاج العام ا
 338.3 الـف طن وبــنـــســبــة 54.4
ـئة من مـجمـوع انتـاج التـمور) بـا
الفــتــا الى ان (مــتـوسـط انـتــاجــيـة
الـــنــخـــلــة بــلغ  66.7 كـــيــلــوغــرام
ـشـمـولة وان اعـلى لـلـمـحـافـظـات ا
مـتوسط االنتـاجية لـلنخـلة حتققت
فـي مـحــافـظــة واسط حــيث بــلـغت
 81.6 كــيـــلــوغــرام واقل مــتــوسط
انـتاجـية هـو في محـافظـة البـصرة

حــيث بـلـغت  47.1 كــيـلـو غـرامـا).
بـدوره  دعـا الـنـائب مـحـمـد شـياع
الــــســـوداني اجلـــهــــات كـــافـــة الى
ــنـتــوج الــوطـني ودعم تــشــجـيع ا
الـصـنـاعـة احملـلـيـة في الـعـراق من
اجـل العودة بها الـى سابق عهدها
ـشـرق  مــشـيـرا الى ان الـعـوامل ا
الــتي تـؤدي الى انـدثـار الـصـنـاعـة
هـي اسـتــيـراد الــبــضـائع بــصـورة
عـشوائـية وسوء الـتخـطيط . ونقل
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس عن
الــســوداني خالل مـؤتــمــر نـظــمـته
كـلية العلـوم بجامعة بـغداد تأكيده
ان (تـعـشيق اخلـبرات الـعـلمـية في
اجلــامــعـات الــعــراقــيـة مع عــجــلـة
االنـتـاج الصـنـاعي يسـهم بـتطـوير
الـصناعـة ومواكبـة احدث ما يصل

الـيه العالم من تكـنولوجيا في هذا
اجملـال كما يـثمر بـدعم شعار صنع
في الـعـراق حـتى تـعـود صـنـاعـتـنا
شرق) مـشيرا الـى سابق عهـدها ا
الـى ان (هــنـــاك حتــديـــات كــثـــيــرة
واجـهت صنـاعتـنا الـوطنـية ومرت
ـــراحـل عـــدة ســـبـــبت الـــتـــراجع
الـواضح في هذا القطاع احليوي)
واكـد الـسوداني ان (االنـفتـاح على
االسـتيراد بـصورة عشوائـية وغير
ــدروسـة وجـلـب الـسـلع الــرديـئـة ا
ورخــــيـــــصــــة الــــثــــمـن وال حتــــمل
ــعـتـمـدة ــواصـفـات الـقــيـاسـيـة ا ا
وكــذلك عـدم تـقـد الــدعم لـلـقـطـاع
اخلـاص وسوء التخـطيط والفساد
كـــــلــــهــــا عـــــوامل ادت الـى تــــرجع
وانـدثار الصناعـة الوطنية) داعيا

الـى (دعم مــا جـــاء في الـــبـــرنــامج
احلــــكـــومـي من خــــطـــوات تــــعـــزز
مــقـومــات الـصــنـاعــة وايـضــا البـد
جملــلس الـنـواب ان يـعـمل بـصـورة
تــكــامـــلــيــة مع احلــكــومــة في دعم
الـقـطـاع الـصـناعـي من خالل اقرار
الــقـوانـ الـتي جتــلب االسـتـثـمـار
دن فـضال عن االستمـرار في بناء ا
الـصــنـاعـيـة ألهـمـيــتـهـا في تـوفـيـر
فـــرص الــعــمـل والــتــقـــدم وايــضــا
الـعمل عـلى حل جمـيع االشكـاليات
الـقانـونية واالداريـة التي تـعترض
الــتـقـدم في ذلك اجملـال) وتـابع ان
(الـــنــــهـــوض بـــواقـع الـــصـــنـــاعـــة
سـينعـكس ايجابا في تـدعيم ركائز
الـــدولــة وســـيــعـــمل عــلـى تــقـــلــيل
الـبـطالـة وتـوفيـر الـعمـلـة الصـعـبة

من اجـل تـوجــيـهــهـا نــحـو الــبـنـاء
وتــطـــويــر وانــشــاء بـــنى حتــتــيــة
مــتــطـورة في الــبالد). في غــضـون
ذلك بــحـثت جلــنـة مـراقــبـة تـنــفـيـذ
الــبـرنـامج احلــكـومي والـتــخـطـيط
الـسـتراتـيـجي برئـاسـة رائد فـهمي
رئــــيس  االمــــور االداريــــة وآلــــيـــة
الــتــواصل بـ اعــضــائـهــا . وقـال
بـيـان امس ان (اجملـتـمعـ اتـفـقوا
عـلى ترتيب لقـاء مع رئيس مجلس
ـهـدي لـغرض الـوزراء عـادل عـبـد ا
االتـــفـــاق عــلـى آلــيـــة الـــتـــنــســـيق
ـنـهـاج والــتـعـاون بـشــأن تـنـفـيــذ ا
الــوزاري ومــا يـتــبــعه من بــرنـامج
وزاري تــــنـــفـــيــــذي بـــهـــدف اطالع
مـجـلس النـواب على مـا  اجنازه

اضية. ئة يوم ا خالل مدة ا
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل تــسـاقط
امــطــار خــفــيـفــة الى مــتــوســطـة
الـــشــدة فـي بــعـض احملــافـــظــات
ليتصاعد بعدها الغبار ويتسبب
بـأنعـدام الـرؤية االفـقـيـة.  وقالت
الــــهــــيــــئــــة فـي بــــيــــان امس ان
(الطقس غائم مصحوب بتساقط
امـــطــار مـــتــوســـطــة الـــشــدة في
ــنـطــقـة االقــسـام الــشـرقــيـة من ا
الوسـطى ويتـحول تـدريجـيا الى
صــــــحـــــــو ودرجـــــــات احلــــــرارة
تـــنــــخـــفـض بـــشــــكل مـــلــــحـــوظ
لــيــتـصــاعـد بــعــدهـا الــغــبـار في
بـعـض االمـاكن) مـشــيـرا الى ان
ـنـطـقـة الـشـمـالـية (الـطـقس في ا
ـطـر مع حـدوث عواصف غـائم 
رعديـة احيـانا وتـتسـاقط الثـلوج
في االقسام اجلبلية منها وتكون
امـا مــكـثــفــة في بــعض االمــاكن 
درجــات احلــرارة فــســتــنـخــفض
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الى ثالث نـــقـــاط واخلـــاســـر بال
نـقـاط. وكـانت اجلـولـة األولى من
منـافسـات اجملـموعـة شهـدت فوز
العراق عـلى فيـتنام  3-2 وإيران

عــــــــلى الــــــــيـــــــمن  5-0 في ح
تمخضت اجلولـة الثانية عن فوز
وإيران الـعـراق علـى اليـمن  0-3 

على فيتنام 2 -0 .
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ـنـتــخب الـعــراقي بـكـرة اكـتــفى ا
الـقـدم بـالـتـعـادل مع ايـران بـدون
اهداف امس األربـعاء علـى ملعب
آل مكتوم فـي دبي ضمن اجلولة
الـثـالـثـة واألخـيـرة من مـنـافـسات
اجملموعـة الرابعـة في كأس اسيا
 2019 باإلمارات. ورفع منتخبنا
رصـيــده الى ســبع نــقـاط مــحـتال
ركز الـثاني بـفارق االهداف عن ا
ايـران لــيـتــأهال الى الـدور الـ16
وسيـالقي العـراق اول اجملـمـوعة
اخلــامــســة قـطــر او الــســعــوديـة
اللذين سيلتقيان اليوم اخلميس.
والتـــزال لـــفــيـــتـــنـــام فــرصـــة في
ـنـافـسـة عـلى إحـدى الـبـطـاقـات ا
األربـع اخملــــــصــــــصـــــــة ألفــــــضل
ـركز نـتـخبـات احلاصـلـة على ا ا
الــثــالث بــعــد فــوزه عــلى الــيــمن
بــهـدفــ دون رد لـيــرفع رصــيـده
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اتفقت االحزاب الكـردية على حتديد
قـبل موعدا الخـتيار هـيئة الشـهر ا
ان اقليم كردستان. وقال لرئاسة بر
مــصــدر في تــصــريح امـس ان (هـذا
اإلتـفـاق جـاء خالل اجـتـمـاع احلزب
ـقراطي الـكردسـتاني مع حـركة الد
تـــــغـــــيـــــيــــــر واالحتـــــاد الـــــوطـــــني
) واضــــاف ان الــــكـــردســــتـــانــــيـــ
ــقـراطي طــلب حتــديـد مــوعـد (الــد
لـــتــشـــكـــيل احلـــكــومـــة اجلـــديــدة)
ــــــصـــــــدر ان (االطــــــراف واوضـح ا
اجملــتـمـعـة اتـفـقـت بـصـورة شـفـويـة
عــلى اخــتـيــار الــهــيــئـة الــرئــاســيـة
ــان كـردســتــان مــطـلع الــشــهـر لـبــر
ـقبل ثم الـبـدء باخلـطـوات االخرى ا
ـتــعــلـقــة بــتـعــديل قــانـون رئــاسـة ا
االقـلـيم واخـتيـار رئـيس لـكـردسـتان
وتكليفه بتشكيل الكابينة اجلديدة).
مـن جـــــانـــــبه  اتـــــهم قـــــيـــــادي في
ـقــراطي الـكـردسـتـاني اإلحتـاد الـد
ـحـاولـة خلط األوراق في الـوطني 
مـبـاحـثـات مـنصـب وزارة العـدل في
ــهــدي. وقـال حـكــومــة عــادل عـبــد ا
ندالوي فـي تصريح امس صبـحي ا
انـه (لم حتـــسـم حـــتى االن الـــوزارة
وهي في طور احلـوارات واعتـقد ان

و الـتــحـقــيــقـات مــازالت مــسـتــمـرة
ة). بشان اجلر

 وانـــدلع حــريـق في مــخـــيم هَــرشَم
لـــلــنـــازحــ بـــالــقـــرب من نــاحـــيــة
عيـنكـاوا ضمن مـحافـظة أربيل أدى
إلى اشـتـعـال  14 كـرفــانـا. وأفـادت
مـصـادر انه (في السـاعـة الـسـادسة
من صـــبـــاح امس األربـــعـــاء انـــدلع
حريق في اخمليم وأدى إلى احتراق
قال  14 كـرفـان بــالـكـامل). بـدوره  
رئيس مـؤسسـة البـارزاني اخليـرية
مـــــوسـى أحـــــمـــــد ان (احلـــــريـق لم
يتسبب بـوقوع خسائـر بشرية ومن
ــــؤسف أن هــــذه احلــــوادث تــــقع ا
بسبب الـتماس الكـهربائي ووسائل
الــتـدفــئـة) واضــاف (لـقــد بـاشــرنـا
العمل بالتنسيق مع احملافظة وعدد
ــســاعــدة ــنـــظــمــات األخـــرى  من ا
وتـعــويض الـعـوائل الــتي احـتـرقت
مـسـاكـنهـا في اخملـيم وسـنـوفـر لهم
ـقبلة). كل اللوازم خالل الـساعات ا
وتـــقــيم  300 عـــائـــلـــة نـــازحـــة من
ـوصل في اخملـيم حـيث سـنـجـار وا
تفـيد اإلحـصائـيات بـأن عدد سـكانه
يــــبـــلغ نــــحـــو الف و  500 فـــرد لم
يــــعــــودوا إلـى ديــــارهـم حــــتى اآلن
بسـبب غـياب األمـن واالستـقرار عن

مناطقهم. 

تـؤدي الى تـردي الــرؤيـة االفـقـيـة
ـنــاطق ولـكن شـدتـهـا في اغـلب ا
االكــبـر تــكـون فـي غـرب وجــنـوب
غرب البالد) واضاف ان (الغالب
ـنـخـفـضـات الـقـطـبـيـة هـو عـلى ا
اجلـفـاف ان لم جتـد مـسـانـدة من

منخفض السودان).
ـنــخـفض مــوضـحــاً ان (تـأثــيــر ا
االكـبـر سـيــكـون عـلى بالد الـشـام
وشــمـال مــصــر وشـمــال الــعـراق
ومناطق متفـرقة أخرى ومايرافق
ـــنــخــفــضــات من رطــوبــة هــذه ا
جـويـة في طــبـقـات اجلـو الـعـلـيـا
تـفـقـده احلــالـة اجلـويـة هـذه رغم
ــنـاسب) وعن وجـود الــتـبــريـد ا
الــثــلــوج اشـار عــطــيــة الى انــهـا
(تزداد لتشـمل مناطق واسعة من
دهـــوك واربــيـل وســـلـــيـــمـــانـــيــة
ويسـتـمر تـساقـطـها بـكمـيات اقل
غـد اجلـمعـة حـيث نـهـايـة احلـالة
اجلـويـة) مـؤكـدا ان (انــخـفـاضـاً
كـبـيـراً بــدرجـات احلـرارة مـتـوقع
ان يبدأ تـأثيره عـلى مناطق غرب

البالد وشمالها).
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