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كـشف رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد
هـدي الـذي يغـادر بـغداد الـيوم ا
االربـعاء مـتـوجـهـا الى الـكويت 
عـن عــــــزمـه إرســــــال وفــــــود إلى
طهـران وواشنـطن إلنهـاء التـوتر
ـهدي . وقـال عـبـد ا بـ الـطـرفـ
عــــقب مــــؤتـــــمــــره الــــصــــحــــفي
االســـبـــوعي ان (الــعـــراق يـــقــوم
ـــســتــوى بـــاتــصـــاالت عــالـــيــة ا
ورؤيــته قـريــبــة جـدا من الــرؤيـة
االوربـــيــة لـــتـــســويـــة األزمــة في
ــــنــــطــــقـــة ) مــــشـــيــــرا الى ان ا
ــــســـــؤولــــ االمـــــريــــكـــــيــــ (ا
وااليـرانـيـ اكـدوا عـدم رغـبـتـهم
في خـــــوض احلـــــرب) مـــــؤكــــدا
وجــــود (بــــدائـل في حــــال اغالق
مـــــضــــيـق هــــرمــــز) وأعــــلن انه
(ســيـزور الــكـويت الــيـوم لــبـحث
ــشــتــركــة وتــخــفــيف ـــلــفــات ا ا
نطقة) مبينا ان (تعدد توترات ا
مــنـافـذ تــصـديــر الـنــفط مـشـروع
سـتـراتــيـجي ولـديـنــا عـمل بـهـذا
الــشـأن كــمـا نــأمل اضــاف ثالثـة
االف مـــيــكـــاواط  خالل األشـــهــر
ــقـبـلـة). وبـشـأن اخـر  الـثالثـة ا
ـهـدي حـكـومـة اقـليم خـيـر عـبد ا
كــردســتــان بــ تــســلــيم انــتــاج
االقــــلـــــيم مـن الــــنـــــفط او قـــــطع
ـوازنة ـالـيـة من ا ـسـتحـقـات ا ا
االحتــاديــة.وقــالت رئــيس كــتــلـة
االحتــــاد الـــوطـــني فـي مـــجـــلس
الــــنـــــواب جــــوان إحـــــســــان في
ــهـدي تــصـريـح امس ان (عـبــد ا
أجـــــتـــــمع مـع رؤســـــاء الـــــكـــــتل

الكـردسـتانـيـة النـيـابيـة واكد انه
وازنة اذا لـم تسلم وفق قانـون ا
حكـومة االقـليم الـنفط الى بـغداد
الـية) سـتـحقـات ا سيـتم قـطع ا
واضـــافت ان (االجـــتــمـــاع بــحث
ـــهــمــة بــ ــســائل ا عــددا مـن ا
ــركــز بــيــنـهــا رواتب االقــلــيم وا
هدي وظف  حيث ابلغ عبد ا ا
الوفد بأن تكون الرواتب اجلانب
االخــــر مـن اي مــــشــــكـــــلــــة بــــ
اجلانـبـ في حال عـدم الـتوصل
الـى اي تــــــفــــــاهم) واوضــــــحت
احـسـان ان (رئـيس الـوزراء وعـد
وظف والبيشمركة بأن رواتب ا
سـيــتم ارسـالـهــا وفق الـقـانـون).
يـــذكـــر ان وزيــــر الـــنـــفـط ثـــامـــر
الــغــضــبــان قــد اكــد ان حــكــومـة
كردسـتان لم تسـلم لغـاية االن ما
أقـــــر في مـــــوازنـــــة عــــام .2019
واضـاف الـغــضـبـان إن (حـكـومـة
االقليم لم تسلم لغاية االن ما اقر
ــوازنـة بــتـســلـيم  250الف في ا
بــرمـيل يـومــيـا لــشـركــة تـسـويق
الـنـفـط الـعـراقـيـة بــحـيث تـتـولى
سـومـو بيـعه وتـوجـيه الـعـائدات
لـلـمـوازنـة) الفـتـا الى ان (هـنـاك
اتصاال قريـبا سيـكون مع االقليم
ــنـــاســـبــة التـــخـــاذ االجـــراءات ا
وتــــنـــــفــــيـــــذ مــــا  اقـــــراره في
وازنـة). وكانت حـكومـة االقليم ا
قد اكـدت التـزامـها بـتسـليم 250
الف بـــــرمــــــيل مـن الـــــنـــــفـط الى
احلكـومـة االحتاديـة في بـغداد  .
ــتـحـدث بـاسـم احلـكـومـة وقـال ا
سف دزيي في تصريح   إنه من
بـدأ ال توجـد اية مشـكلة (حيث ا

بـشـأن تـسـلـيم  250 الف بـرمـيل
من الــــــنــــــفط الـى احلـــــكــــــومـــــة
االحتـاديـة  وفق مــا نص عـلـيـهـا
ـوازنــة لـلـعـام احلـالي) قـانـون ا
واضـاف ان ( االقـلـيم لـديه عـقود
مع الشركات النفـطية التي لديها
اســتــثـمــارات في اراضــيه تــقـدر

و اذا  ئات مالي الدوالرات
ــعـدل من االنــتـاج تــسـلــيم ذلك ا
الــنـــفــطي الى بـــغــداد من يــدفع
ــالـــيـــة لـــتـــلك ـــســـتـــحـــقـــات ا ا
الـشـركـات?) الفـتــا الى (ضـرورة
ايـجـاد حل لتـلك  االشـكـالـيـة ب
وبـــغــــداد واالقـــلـــيم). وضـــيـــفت
ـالـيـة النـيـابـيـة وزيري الـلـجنـة ا
ــالــيــة والــتــجــارة ومــديــر عـام ا
سومو للـتباحث بـشأن أمور عدة
من بــيــنــهــا تــنــظــيم الــصـادرات
النفطية من إالقليم . وناقش وفد
ـان كـردســتـان فـي بـغـداد من بــر
مستحقات الفالح في االقليم.
ــان عن كـتــلـة وقــال عـضــو الـبــر
االحتــاد الــوطـني الــكــردســتـاني
عثمان كر في تصريح امس ان
(وفــداً من جلـــنــة الــزراعــة وصل
ـنـاقـشـة مـسـتـحـقـات الى بـغـداد 
الفالح وزيـادة كميـات احلنطة
ـــســــتـــلـــمـــة من الـــفالحـــ مع ا
ــــســـــؤولـــــ في احلـــــكـــــومــــة ا
االحتــاديـة) وأضـاف ان (الــوفـد
ــتــوقع ان يــلــتــقي بــرئـيس من ا
اجلمهورية برهم صالح ورئيس
الـوزراء ووزيــر الـتــجـارة وبـاقي
اجلهات الـتي لها عالقـة مباشرة
). في ـــســـتــحـــقـــات الــفـالحــ
غـــضـــون ذلك  كـــشف مـــســـؤول

تــــنـــظـــيـــمــــات احلـــزب ذاته  في
مـــحـــافـــظـــة كـــركـــوك رونـــد مال
محمـود عن جهـود تبذل من أجل
تــــعــــريـب كــــركـــــوك.  وقــــال مال
مـحـمـود عـقب اجـتـماع لـألحزاب
الــكــردســتــانــيــة بــشــأن الــوضع
االمـني  فـي احملـافـظــة (ال يـوجـد
أي اتـــفـــاق ســـري بـــ األحــزاب
الـكـردسـتــانـيـة ومـحـافظ كـركـوك

راكـان اجلــبــوري ونـحن ال نــبـرم
مـثل هكـذا اتـفـاقات عـلى حـساب
الـشـعب بل عـلى الـعـكس  نـعمل
من أجل مـــــصــــلــــحــــة وخــــدمــــة
احملـافــظـة) مــبـيــنـا ان (جــهـودا
حــثــيـثــة تــبــذل من أجل تــعـريب
كــــركـــــوك لـــــذا عــــلـى األحــــزاب
الــكـردســتـانــيـة الــعـمـل عـلى حل
ــــشــــاكـل الــــتي تـــــواجــــهــــهــــا ا

احملافظة) مشيـرا إلى أن (حزبه
ســيُــفـشل جــمــيع اجلــهــود الـتي
تُــبــذل لــتــعــريب احملــافـظــة). في
ـان االقـلـيم تـطـور الحق حـدد بـر
ــقـبــلـ يــومي االحـد واالثــنـ ا
مـوعـدا  لـلــتـصـويت عـلى مـرشح
رئـيس كردسـتـان بـعد الـتـصديق
نصب من على اسماء مرشحي ا

قبل محكمة االستئناف). 
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نـــقــــلت وكــــالـــة اجلــــمـــهــــوريـــة
اإلسـالمــيـــة اإليــرانـــيــة لألنـــبــاء
(إرنـــــا) عن الــــرئــــيـس اإليــــراني
حــسن روحــاني قــوله في ســاعـة
مـتـأخـرة يــوم االثـنـ إنه يـحـبـذ
احملادثات والدبـلوماسـية لكنه ال
يـــقـــبـــلـــهـــمــــا في ظل الـــظـــروف
الــراهــنـــة. ونــقــلت الــوكــالــة عن
روحاني قـوله ان (الـوضع الـيوم
غـــيــر مــوات إلجـــراء مــحــادثــات
ـقـاومـة فـحسب). وخـيـارنا هـو ا
وكـان الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
تـــرامب قــد قـــال في وقـت ســابق
االثـنـ إن إيـران سـتـواجه (قـوة
هــائــلـة) إن هـي حـاولـت فـعل أي
شـيء ضـــد مـــصــــالح الـــواليـــات
ـــتـــحــــدة في الـــشـــرق األوسط ا

مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة
جتـاه واشـنطـن. وأضاف تـرامب
في حــديـث لـلــصــحــفــيــ أثــنـاء
مغادرته الـبيت األبـيض حلضور
فعالية في بنـسلفانيا أنه ال يزال
مــسـتــعـدا إلجــراء مـحــادثـات مع
إيـــــران (عـــــنـــــدمـــــا يـــــكـــــونــــون

مستعدين). تفاصيل ص 4 .
ـتـحـدة وحـثت إيـران الــواليـات ا
االثـــنـــ إلى الـــتـــحــدث مـــعـــهــا
بــاحـــتـــرام ولـــيس بـــالــتـــهـــديــد
باحلرب وذلك بعد يوم من تهديد
الرئيس األمـريكي دونـالد ترامب
لطـهران في تغـريدة أثـارت القلق
بشـأن احـتمـال نـشوب حـرب ب
الــبـــلــدين. لــكـن وفي مــؤشــر عن
مواجهة تختمر ب الطرف بعد
عـام من انــسـحـاب واشــنـطن من
االتــفــاق الــنــووي الــذي أبــرمــته

ـــيــة مع إيــران في الــقـــوى الــعــا
 2015 أعلنت طهران أنها رفعت
مـــســتــوى إنـــتــاج الــيـــورانــيــوم

مــنــخــفض الــتــخــصــيب ألربــعـة
أمـــثــــاله. وشــــهــــدت األســـابــــيع
األخــيــرة زيـادة في الــتــوتــر بـ
واشـــنــطن وحـــلــفــائـــهــا الــعــرب
بـاخلـلـيج من جـهـة وبـ طـهران
ــنـطــقــة من جـانب ووكالئــهـا بــا
آخــر. وقــال تـرامب عــلى تــويــتـر
يــــــوم األحــــــد (إذا أرادت إيـــــران
القتال فستكون النهاية الرسمية
تـحدة لهـا. ال تهـددوا الواليـات ا

مرة أخرى أبدا).
 ورد وزيــر اخلــارجــيـة اإليــراني
محمـد جواد ظريف عـلى حسابه
بتـويتـر قائال (ال تـهددوا إيـرانيا
أبـــدا. جـــربـــوا االحـــتـــرام فـــهـــو

أفضل)!.
 وكــــان ظـــريف الـــذي تــــعـــلم في
ــتـــحــدة أثـــنى عــلى الـــواليــات ا
ترامب بـشـأن تصـريحـات سابـقة

بـدت اعــتـراضــا من تــرامب عـلى
الــــصــــقــــور داخـل إدارته الــــذين
كانوا يشجعون على الدخول في
صـدام. وقـال ظــريف إن الـرئـيس
اجملمع تـرامب (يـسـتـنـكـر بـحق ’
الــعــســكــري- الــصـنــاعي ‘الـذي
ـتـحـدة حلـروب يـدفع الـواليـات ا

إلى األبد).
 لكنه قال إن ترامب سمح لبعض
مساعـديه بقـيادة مسـتشار األمن
الـقـومي جـون بـولـتـون (بـتـدمـير

الدبلوماسية). 
وشــــدد تـــــرامـب الــــعـــــقـــــوبــــات
االقـتـصـاديـة عـلى إيـران وتـقول
إدارتـه إنــــهــــا عــــززت الــــوجـــود
ـنـطـقـة. الـعـسـكــري األمـريـكي بـا
ـتـحـدة إيـران وتـتـهم الــواليـات ا
بــتــهــديـد قــواتــهــا ومـصــاحلــهـا

نطقة. با

 1.2مـلـيون بـرمـيل يـومـيـا الذي
تــــنــــفـــــذه مــــا يــــعـــــرف بــــأوبك
وحــلــفــائــهـــا). واحــتل الــعــراق
رتـبـة السـادسة من بـ الدول ا
ـنــتـجــة لـلــنــفط بـاكــبـر مــعـدل ا
لالنـــــــتــــــاج خالل عــــــام .2018
وافـادت ادارة الطـاقـة االمريـكـية
في احصائية بان (العراق احتل
ـيـا بـاكـبر ـرتـبـة الـسادسـة عـا ا
مــعـدل انــتـاج نــفــطي خالل عـام
(2018 واضـافت ان (الــواليـات
ــيــا ــتــحـــدة كــانت االولى عـــا ا
بـــاكــبـــر مــعـــدل انـــتــاج نـــفــطي
وبـواقع  17مــلــيـون و 885الف
بـرميل يـومـيا تـلـيهـا الـسعـودية
وبواقع  12 مـلـيـون و 419الف
بــرمـيل وبـعــدهـا روســيـا بـواقع
11مــلــيــون و 401 الف بــرمــيل
يوميا ثم كندا بواقع 5 مليون و
 295 الف بــــرمـــيـل يـــومــــيـــا و
الــصــ وبــواقع  4 مـــلـــيـــون و

 816 الف برميل يوميا). 

ـيـة لـلنـفط في اخملـزونـات الـعـا
ــصــدرة لـلــنـفط وأكــدت الـدول ا
تصمـيمهـا على ضمـان استقرار
السـوق على الـرغم من األوضاع
تـوتـرة في اخللـيج.وقـال وزير ا
الـطـاقـة السـعـودي خـالـد الـفالح
إن (هــنـاك إجــمــاعــاً عــلـى بــقـاء
مـــــســــار خـــــفض مـــــخــــزونــــات
الــنـــفط).من جـــهــته قـــال وزيــر
الــــطـــــاقــــة اإلمــــاراتـي ســــهــــيل
ــزروعي (ال أعــتــقــد أن خــفض ا
االقـتطـاعـات خـطوة صـحـيـحة).
في غــضــون ذلـك ذكــر مــصـدران
مطـلـعان أن الـسعـودية وروسـيا
تــبـحـثـان احــتـمـالـ رئــيـسـيـ
الجــتــمـاع أوبك وحــلــفـائــهـا من
مــــــنــــــتـــــجـي الــــــنـــــفـط وأن كال
االحتمال يـقترح زيادة اإلنتاج
اعــتــبـــارا من الــنــصـف الــثــاني
خالل الــــــعـــــام اجلـــــاري.وقـــــال
صدران إن (روسيـا تريد احلد ا
من حــجم الـتـخـفــيـضـات الـبـالغ

ـيـة وتكـلـيف الفـرق الـفنـية الـعا
راقـبة والـتحـليـلـية في الـلـجنـة 
ـيــة حــتى مــوعـد الـســوق الــعــا
االجــتــمــاع الـوزاري فـي فـيــيــنـا
ـــقـــبل من أجل مــطـــلـع تــمـــوز ا
بلورة صيغة اتفاق جديد يهدف
الى حتــــقــــيق االســــتــــقــــرار في
ـيـة ودعم اسـعـار االسـواق الـعـا
النفط). وتميل أسعار النفط إلى
االرتفاع في آسيا بـسبب التوتر
في الـــشــــرق األوسط وتــــأكـــيـــد
الـسعـودية الـتزامـهـا خفـضا في
ـية للنفط. حيث اخملزونات العا
ارتـــفـع ســـعـــر بـــرمـــيـل الـــنـــفط
اخلفيف  90سنـتـا ليـبلغ سـعره
ــــــــبـــــــادالت  63:66دوالرا في ا
اإللكتـرونية في آسيـا.أما برميل
رجع بـرنت نفط بـحـر الشـمـال ا
األوروبـي  فــــقـــــد ارتــــفع 1.06
73.27 دوالرا إلـــــــــــــــــــــى 
دوالرا.واعــــربت الــــســــعــــوديـــة
واإلمارات عن قلقهما من ارتفاع

ي لـلدول اخملـزون النـفـطي العـا
ــثل أربــاكـاً ـا  ـســتــهـلــكــة  ا
وعدم استقرار لألسواق) مبينا
ان (االجـتـماع شـدد عـلى أهـمـية
الــتـزام االعــضــاء بـقــرار خـفض
االنـــتـــاج من اجـل امـــتـــصـــاص
الــفـائض الــنـفــطي في االسـواق

ـقبل.وقـال الـغضـبان في تمـوز ا
بيان عقب اختتـام اعمال اللجنة

ـراقبـة االنـتـاج في جده إنه (
االسـتـماع الـى تقـاريـر وبـيـانات
ـكلـفة وجـداول اللـجان الـفـنيـة ا
ـــراقـــبـــة وحتــــلـــيل االســـواق
ـؤثـرات ـيــة والـظــروف وا الــعـا
والــتــحــديــات الـتـي تــواجــهــهـا
وتقاريـر اخرى عن الـتزام الدول
االعـــــضــــاء بـــــاتــــفـــــاق خــــفض

االنتاج)
 واشـار الى ان (هــنـاك حتـديـات
عـــديــدة تــواجه اســـواق الــنــفط
ــيـة مـنـهــا جـيـوســيـاسـيـة الـعـا
بـــســبـب األوضــاع والـــتــوتــرات
ـنـطـقـة اضـافة الـسـيـاسـيـة في ا
الى عــــدم اســـتــــقـــرار االنــــتـــاج
الـــنـــفـــطي في كـل من فـــنـــزويال
وليـبيـا ونيجـيريـا وايضـا هناك
حتــديـات فـنـيـة تـتــمـثل بـتـنـامي
ــــتــــحـــدة انــــتــــاج الــــواليــــات ا
االمريكـية من الـنفط و زيادة في
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مـنح مجـلس الـوزراء مبـلغ مـئة
الف ديــنـار عــيــديــة لــكل اسـرة
مــشــمــولــة بــقــانــون احلــمــايــة
االجـتـماعـيـة . وقـال بـيان امس
ان (اجملـــلـس عـــقــــد جـــلــــســـته
ـهـدي قرر بـرئـاسة عـادل عـبد ا
ــشـمـولـة خاللـهـا مــنح االسـر ا
باحلماية االجتـماعية مبلغ مئة
وافـقة الف دينـار لكل اسـرة وا
عــــــلى أولــــــويـــــات مــــــشـــــاريع
االتــفــاقــيــات والــتــوصــيــة الى
ـضي مــجـلس الـنــواب بـشـأن ا
فـي تـشـريع مـشــاريع الـقـوانـ

بشأن 26 اتفاقية).
  الفـتــا الى ان (اجملـلس صـوت
عـــلى حتــــديـــد مــــوعـــد اجـــراء
انـتخـابات مـجـالس احملافـظات
ــفـــوضــيــة بـــعــد اجنــازعـــمل ا
ــــســـــتـــــــــقـــــلــــة الــــعـــــلـــــيـــــا ا

لالنتـخــــابات ومجلس النواب
الــتــعـــديالت كــمــا قــرر تــعــديل
ـرقــمـ 287 قــراري اجملــلس ا
لسنة  2015 و 2 لسنة 2017 
بــــشــــأن صـالحــــيــــة تــــأجــــيـــر
أكــشــــــاك لــذوي االحـتــيـاجـات

اخلاصة).
مــبــيــنــا ان (اجلــلــســة شــهـدت
ــوافـقـة عــلى قـرارات اجملـلس ا
ـأخـوذة في الــوزاري لـلـطــاقـة ا
اجلـلــسـة  18 بــشـأن اتــفـاقــيـة
الـتـسـويـة لـلــعـقـد بـ شـركـتي
ليـتون أوفشـور و نفط الـبصرة
وظـف اضافـة الى سحب يـد ا
احملال الى القضاء بقضية أو
اكـثــر وتـخـويل وزيــر الـتــربـيـة

ـــعـــاجلـــة االمـــور الـــطـــارئـــة
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــدوام الـــطـــلـــبـــة ا

واحتياجاتهم).
 ولــفـت الــبـــيــان الـى (اجملــلس
وافق عـلى شـمـول طــلـبـة كـلـيـة
االدارة الصناعية للنفط والغاز
بــقــنـــاة الــنــخــبــة وإهــداء ست
ســـيـــارات اســـعـــاف من دائـــرة
صـــحــة الــنـــجف الى الـــعــتــبــة
وافقة على العلوية فضال عن ا
ـة ـركــبــات الــقــد اســتــبــدال ا
ـــســتــخـــدمــة في الـــســفــارات ا
باخلارج وكذلك التصويت على
اني إعفـاء مشـاريع القـرض األ
ــــنــــتج من رســــوم حــــمــــايـــة ا

احمللي). 
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األمطـار في الهـطول مع الـساعات
االولى مـن ظــــهـــــيــــرة امس االول
واســتـــمـــرت بـــغــزارة حـــتى وقت
إفطار الـصائـم في احلرم. فـيما
اكد مسؤولون إن أعاصير وصلت
امس إلـى واليــــــتي تــــــكــــــســـــاس
حيث وأوكالهومـا األمـريـكـيـت  
يواجه نـحـو ستـة ماليـ شخص
خطر األعـاصيـر والبـرد وغيـرهما
من األحــوال اجلــويــة الــقــاســيــة.
وحـذرت هــيـئــة األرصـاد اجلــويـة
األمريـكـية من أن خـطـر األعاصـير
ـــنــــطـــقـــة الـــذي بــــلغ أعـــلى في ا
مــســتــوى مــنــذ ســنــوات.وتــمــتـد
ـنــطــقـة األكــثـر تــعــرضـا خلــطـر ا
األعــاصــيـــر عــلى مـــســاحــة 644
كـيــلــومـتــرا بــ ســتـيــلــووتـر في
أوكالهوما وسنـايدر في تكساس.
وقال خبـير األرصاد اجلـوية بوب
ــنـطــقـة قــد تـشــهـد أورافـيك إن (ا
كذلك أحـواال جـوية قـاسيـة تـشمل

العواصف الرعدية والسيول).

جـزئــيـاً واحلـرارة تــرتـفع قــلـيال)
وأضــــاف ان (طــــقـس اخلــــمــــيس
ســـيـــكـــون صـــحـــواً مـع قـــطع من
الغـيـوم في الوسـط وغائم جـزئـياً
وأحـــيـــانـــاً غــائـــمـــاً شـــمـــاالً وفي
اجلنوب صحواً وال تغير بدرجات
احلـرارة) مـشـيــرا الى ان (طـقس
يوم اجلـمـعة سـيكـون صـحواً الى
غــائم جــزئــيــاً في الــوسط وغــائم
جزئياَ شـماالً مع إرتفـاع للحرارة
وفي اجلنوب صحواً وال تغير في
احلـــــرارة). وتــــنـــــاقـــــلت مـــــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي صـــورا
ومــقــاطع فــيــديــو تــوثق تــســاقط
ــــــكي. أمــــــطــــــار داخـل احلــــــرم ا
وأصدرت الهـيئـة العـامة لألرصاد
وحـمـايــة الـبــيـئــة في وقت سـابق
ــنـاطق مـكـة تـنـبــيـهـات مـتــقـدمـة 
كرمـة من حالـة أمطـار متـوسطة ا
إلى غـزيــرة تــصـحب بــنــشـاط في
ـا يؤدي إلى الريـاح الـسطـحيـة 
تـــدني الـــرؤيـــة األفـــقـــيـــة.وبــدأت

التـابـعة لـوزارة الـنقل  تـوقـعاتـها
ـــقــبــلــة حلــالــة الــطـــقس لأليــام ا
ودرجــــات احلــــرارة الـــــصــــغــــرى
والعظمى.وذكر بيـان للهيئة امس
ان (طقس الـيوم األربـعاء سـيكون
في وسط وجـنـوب الـبالد صـحـواً
مع بــعـض الــغـــيــوم أمـــا درجــات
احلـرارة الـعــظـمى فـي بـغـداد 38
ــــنـــطـــقـــة درجـــة مـــئــــويـــة وفي ا
الـشــمــالـيــة يــكـون الــطــقس غـائم
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توقع منبىء جـوي ارتفاع درجات
احلرارة عن مـعـدالتـهـا الطـبـيـعـية
لــتــكــون اجــواء شــديــدة احلـرارة
ــقـــبل. وكــتب صــادق االســبــوع ا
عطية في صفحته بفيسبوك امس
ان (تطـورات حـالة الـطقـس تشـير
ــدن الى اســتــقـــرار االجــواء في ا
كـافـة وتـظـهــر بـعض الـسـحب في
منـاطق مـتفـرقـة عدا شـمـال اربيل
متـوقع زخـات مطـر رعـدية فـيـها)
مبينا انه (التـوجد اي حالة جوية
ـــقــبــلــة وتـــســتــقــر خالل االيــام ا
الــريــاح عــلى االجتـــاه الــشــمــالي
الــغـــربي نــشـــطــة خـالل ســاعــات
الــظـــهـــيــرة) وتــابـع ان (درجــات
احلـرارة تـرتــفع اعـتــبـارا من يـوم
قـبل وسـتكـون االجواء اجلمـعـة ا
شـــــديـــــدة احلـــــرارة في الـــــوسط
واجلنوب). ونشرت الهيئة العامة
لالنواء اجلويـة والرصـد الزلزالي

بيوار خنس 
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اعالم اجملـــلس ان (الــــقـــاضي عـــبـــد الـــســـتـــار
بيـرقـدار الـنـاطق بـاسم مـجـلس الـقـضـاء االعلى
امـر بـاالتـصـال بـاالمـامـي بـهـدف مـقـابـلـته امس
الــثالثــاء واالســتــمـــاع الى شــكــواه مــبــاشــرة).
و(الـزمــان) تــشــيـد بــالــتــفـاتــة اجملــلس وســرعـة
اســتـــجــابـــته لــطـــلب ضـــابط رفــيـع في اجلــيش
العـراقي ادى واجـبه فـي الدفـاع عن دمـشق من
الـسقـوط بـايـدي الـقـوات االسـرائـيـلـيـة في حرب

مشهودة عام 1973.

استجاب رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي
فـائق زيــدان لـطـلب قــائـد الــقـوات الـعــراقـيـة في
ـتـقـاعـد حـرب تـشـرين  1973الـعـقـيـد الــركن ا

سليم شاكر االمامي.
 وكـــانـت (الـــزمــــان) قــــد نـــشــــرت عــــلى صـــدر
ـاضـي طـلب صـفــحــتــهـا االولـى يـوم االثــنــ ا
االمـامي الـذي تـمــنى فـيه مـقـابــلـة زيـدان بـشـأن
ـصادرة خالل دعاوى اقـامـهـا الستـعـادة داره ا
حكم النظام السابق. وقالت احالم احلمامي من

عـــوامل مـــنـــاخــيـــة تـــســـهم هي
االخرى بأرتـفاع االسعار نـتيجة
انـــحـــســار مـــدى الـــرؤيـــة خالل
الـعواصف الـتـرابـية الـتي تـؤثر
على تـأخـر عمـليـات نقل وتـفريغ
النـفط فـضال عن توقف عـملـيات
انــتـاج اخلــام اليــام عـدة) واكـد
خنس ان (جميع هـذه التأثيرات
والـعوامـل مجـتـمعـة تـشـيرا الى
توقعات بأرتـفاع مفاجئ السعار
ـــيــا خـالل حــزيــران الــنـــفط عــا
ــقــبل) وتـــابع ان (اســتـــمــرار ا
اوبك بسيـاسة تخـفيض االنتاج
ـتــفق عــلـيــهــا بـنــحــو مـلــيـون ا
و 200 الـف بـــرمـــيـل من الـــدول
االعـضاء و 800 الف بـرميل من
غــيـــر االعـــضــاء يـــســاعـــد عــلى
اســـتــقــرار االســـعــار في الــوقت
الـــراهن). بـــدوره  اعـــلن وزيـــر
النفـط ثامر الـغضبـان عن اتفاق
جلنة جـده الوزارية عـلى مراقبة
الـســوق الــنـفــطــيـة حــتى شــهـر

واستـيـقظ علـى الفـور). ونـصحت
بتخصيص حلظات مـعينة للتأمل
وتصفيـة الذهن خاصـة في بداية
اليـوم وال يجب أن يـستـغرق هذا
كـثــيــرًا من الــوقت خالل الــروتـ

الصباحي  10دقائق على األكثر.
وحضت عـلى الـسـيـر وفقـا لـنـظام
روتــيـنـي يـريـح األمــعـاء مـع بـذل
قـصــارى اجلـهـد لـاللـتـزام بــنـفس
اجلـدول الـزمـني كل يـوم لـتـنـاول
الــطــعــام وأوقــات الــوجــبـات ألن
األمعاء ستـعتاد على هـذا النظام
وسـتــشــعـر بــالـراحــة كــلـمــا كـنت

ملتزما به. 
وشـــددت عــــلى الــــقـــول (إذا كـــان
ـارسـة الـشــخص مـعــتـادا عـلـى 
التمرينات الرياضية في الصباح
فال يــحـاول أن يــجــعل الــتــمـارين
قويـة يـفـضل أن تـكـون تـمـريـنات
خفـيـفـة ألن التـمـريـنات اخلـفـيـفة
ـتـوســطـة حتـسن ـعـتــدلـة أو ا وا

أعراض القولون).
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أكــدت طــبــيـــبــة أمــراض اجلــهــاز
الـــهـــضــــمي االمـــريــــكـــيـــة روجـــا
رامـيــسـيــتي أن مــرض الـقــولـون
الــعــصـــبي يــعـــتــمــد عـــلى حــالــة
اجلـسم مـشـيرة إلـى أن (اإلجـهاد
والـنـظـام الـغـذائي هـمـا الـعـامالن
كن أن يتسببا الرئيسان اللـذان 
ويــزيـــدا من اضــطـــرابــات مــرض
الــــقــــولـــــون). واضــــافـت انه (من
الــضــروري اتـبــاع خــمـس عـادات
رض رافـقة  للـتخلـص من اآلالم ا
الــقـــولــون الــعـــصــبي ونـــصــحت
رامــيــســســتس بــاخــذ حلــظــة من
اجلـــلـــوس عـــلى الـــســـريـــر عـــنــد
االستيقاظ والتفكر في كيفية بدء
الـيوم بـعـقـلـيـة إيـجـابـيـة مع عدم
الـــســـمـــاح لـــلــــتـــوتـــر أو الـــقـــلق

بالتسرب الى الشخص.
واضـافت انه (عـنـدمــا تـشـعـر أنك
في حـاجــة لــلـدخــول إلى احلــمـام
خالل الــــــــنـــــــوم ال تـــــــؤجـل ذلك
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رجح خبير نفطي ارتفاع اسعار
الـــنـــفط بـــشـــكـل مـــفـــاجئ خالل
ـقبل نـتـيجـة تأثـيرات حـزيران ا
مـــنــاخـــيـــة واســتـــمـــرار حــاالت
واجـهة الـتصـعـيد والـتـهديـد بـا
ـتــحـدة بــ ايـران والــواليــات ا
االمــريـكـيــة. وقـال بــيـوار خـنس
لـ(الــــزمــــان) امس ان (اســــعــــار
الــــنـــفـط بـــشــــكل عــــام تــــرتـــبط
بـاالوضاع الـسـيـاسيـة واالمـنـية
نـطقـة والسيـما التي تـعيـشهـا ا
دول حوض اخللـيج التي تـشهد
تـصـعــيـد وتـوتـرات بـ امـريـكـا
ــواجــهـة وايــران والــتـهــديــد بـا
ا يؤدي الى اندفاع العسكرية 
سـتـهلـكـة بشـراء الـنفط الـدول ا
بأي سعر حتى وان كـان مرتفعا
من اجـل ضــــمــــان عــــدم تــــوقف
عــجـلــة الـتــقـدم االقـتــصـادي في
بــلــدانــهــا) واضــاف ان (هــنــاك

حسن روحاني 


