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طبعة العراق 
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طــهــران وواشــنـطـن. وقــال مــديـر
مـكتـب الـرئيـس االيـراني مـحـمود
واعــظـي في تـــصــريـح ان (بــعض
الـدول تـســعى جـاهـدة لــلـوسـاطـة
ب طـهران وواشـنطن اال  انه ال
فائـدة من الـتـفـاوض مع الـواليات
ـــتــحـــدة مـــا دام االمـــريـــكـــيــون ا
يـواصـلـون ضغـوطـهـم وال يـوفون
بـوعـوده). في غـضـون ذلك حتـدث
نـائب وزيــر اخلـارجــيـة الـكــويـتي
خــــــالــــــد اجلــــــار الـــــلـه عـن بـــــدء
ـفـاوضـات بــ إيـران وأمـريـكـا. ا
وقال اجلار الـله في تصريح امس
فاوضـات ب الطرف (يبدو أن ا
قــــــد بــــــدأت فــــــهــــــنــــــاك حتـــــرك
واتـصـاالت) مــسـتـشــهـدا بـزيـارة
وزير اخلـارجـية الـعـمـاني يوسف

. بن علوي إلى طهران مؤخراً
وأعرب اجلار الله عن ثقة الكويت
في أن (تسود احلكمة والعقل وأن
ــوقف في يــكـون الــهــدوء ســيــد ا
ـنـطــقـة وأال يـكــون هـنـاك صـدام ا
فيـها) مـشـيرا إلى أن (هـذه الثـقة
مـسـتـمـدة من الـتـصـريـحـات الـتي
أبـدى فـيــهـا اجلــانـبــان األمـريـكي
واإليـــراني عـــدم رغـــبـــتــهـــمـــا في
احلـرب).وتــابع (نـحن ضــمن هـذه
الدائـرة نعـتـقد أن هـنـاك ما يـدعو
لألمل والتفاؤل في أن تكون هناك
ا ال يـشـكـل خـطورة أو سـيـطـرة 
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وصل وزيـر اخلــارجـيــة اإليـراني
مـحــمـد جــواد ظـريف الى بــغـداد
عصـر امس في زيـارة تـتزامن مع
تــصـــاعــد الـــتــوتـــرات بــ بالده
وواشـنطـن وسط انـبـاء عن قـيام
العـراق بـوسـاطـة بـ اجلـانـب

فـيــمــا حتـدثت وزارة اخلــارجــيـة
ـفاوضات ب الكويتـية عن بدء ا
. وتــأتي زيــارة ظـريف اجلـانــبــ
الى بـغـداد بـعـد حتـركـات مـكـثـفة
وســــريــــعـــــة قــــام بــــهـــــا رئــــيس
ــهـدي في الـوزراء عــادل عــبــد ا
االيـــام االخـــيـــرة مـــحـــاوال مـــنع
واجهـة العسـكرية اذ زار تـركيا ا
والــكـــويت لـــســـاعــات مـــعــدودة
ـسؤولـ فـيهـما . والتـقى كـبار ا
ــتــحــدث الــرسـمـي بـاسم وكـان ا
وزارة اخلارجيـة أحمد الـصحاف
قــــــد اكــــــد اول امـس ان ظــــــريف
سـيـزور بـغــداد الـسـبت. واوضح
الـصـحـاف فـي تـصـريح أن (أبـرز
ــلــفـــات الــتي ســتـــنــاقش خالل ا
الزيـارة هي جـمـلة الـتـحوالت في
ـنـطـقـة ودور األطـراف في بـنـاء ا
مساع ومسارات التوازن إضافة
إلى الـــعالقـــات الــثـــنـــائــيـــة بــ
الـعـراق واجلـمهـوريـة اإلسـالمـية
اإليـــرانـــيـــة) مـــؤكـــدا أن (زيـــارة
ظريف لن تـستـغرق أكثـر من يوم
واحــد وان الــلــقـــاءات ســتــكــون
ــــســـــؤولــــ في شــــامــــلـــــة مع ا
احلكـومـة العـراقيـة).وكـان ظريف
قــد وصل إلى بــاكــســتــان مــســاء
ـــــاضي فـي زيــــارة اخلــــمـــــيس ا
رسمـية اسـتغـرقت يومـ إلجراء
مــبـــاحـــثــات بـــشـــأن الــقـــضـــايــا
الثنائيـة مع التركيـز على التوتر
ـتـصـاعـد بـ إيـران والـواليـات ا
ــتـــحــدة (تــفـــاصــيل ص4). من ا
جهتـها اعـلنت ايـران اعالميا  ان
ما يـدور من وساطـات ومحاوالت
من جهات مـتعـددة  اليعـني انها
مسـتعـدة لـلتـفاوض مع الـواليات
تحدة وهو رأي اكدته الرئاسة ا
االيــرانـــيــة  الـــتي لــفـــتت الى ان
وسـاطـات بــعض الـدول ال تــعـني
بالـضرورة تـفـاوضا مـباشـرا ب
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محمد جواد ظريف

مـــؤسس لـــلـــبـــعث هي من قـــامت
بـتـنـفيـذ عـمـليـات احلـرق مع افراد
مـن داعـش ســـــــبـق وان ســـــــاومت
اصـــحـــاب احملـــاصــيـل عــلـى اخــذ
االتـــاوات). في غــضــون ذلك اعــلن
مـــصــدر أمــني بـــصالح الــدين عن
اسـتشـهاد اربـعة مـزارع بـهجوم
لــداعش عــلى حـقــولـهم في قــضـاء
صدر في تصريح الـشرقاط.وقال ا
ان (عــنـاصــر من عـصــابـات داعش
شـنـوا في سـاعـة متـقـدمـة من ليل
أمـس هـجـومــاً عـلى مــزارعـ في
قــضـاء الـشـرقــاط أثـنـاء وجـودهم
فـي مزارعـهم حلـصـاد احلنـطـة ما
اسـفـر عن اسـتشـهـاد اربعـة مـنهم
وجــــــمـــــيـــــعــــــهـم من عــــــشـــــيـــــرة
جـــمــيــلــة).وأضــاف أن (الــدواعش
قــامـــوا بــحــرق حــاصـــدة لــلــقــمح
وســــيـــارة الـــفـالحـــ وأحـــرقـــوا
مـــحــاصـــيل احلـــنــطـــة الـــتي كــان
الــفالحــون يـريــدون حـصــادهـا ثم
الذوا بالفرار).من جهة اخرى اعلن
نــــائب مــــحـــافظ الــــنـــجـف هـــاشم
الـــكـــرعـــاوي عن بـــلـــوغ اجــمـــالي
ــسـتــلم من مــحــصــول احلـنــطــة ا
ــسـوقــ في جــمـيع الــفالحــ وا
ســايـلــوات الـنـجـف اكـثـر من 100
الـف طن . وقـــــــال الــــــكــــــرعــــــاوي
لـ(الـــزمـــان) امـس ان (الـــكـــمـــيــات
ـســوقـة من احلـنـطـة لـسـايـلـوات ا
احملــافـظـة بـلـغت أكـثـر   100 الف
طـن  وهي مــجـمــوع مــا تــســلـمــته
سـايــلـوات الـنـجف والـكـوفـة وابـو
صــخـيـر و مــجـمع اخلـورنق خالل
 17يــومـاً ) مـوضـحـا أن (الـقـيـمـة
االجـمالية للمبالغ التي منحت الى
ــزارعــ بــلـغت 26 ــســوقـ وا ا
مـليـار دينـار  وهي إستـحقـاقاتهم

ــنــقــطــة) مــبــديـاً تــهـديــدا ألمن ا
اســـتـــعـــداد بـالده (الـــدائم لـــبـــذل
قـصـارى جـهـدهـا بـهـدف الـتـهـدئة
واالستقرار وجتـنب الصراع). من
جهة اخرى كشـفت جلنة العالقات
اخلارجية الـنيابـية امس عن قيام
رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
بزيـارتـ الى تـركـيا والـسـعـودية
خالل ساعات.وقـال عضـو اللـجنة
ريــــبـــوار كــــر فـي تـــصــــريح إن
(زيـارة رئـيس الــوزراء عـادل عـبـد
ـهــدي الى الـكــويت وصـالح الى ا
االردن كـانـتـا لبـحـث مـايدور االن
ـنطـقـة ومـا يـتـعـلق بـالـتـوتر في ا
ــتــحـدة احلـاصل بــ الــواليـات ا

االمــريـكــيــة مـن جـهــة وايــران من
جـــــــهــــــــة اخـــــــرى) وأضـــــــاف ان
(الزيارتـ هدفـتا الى ابـعاد شبح
احلـرب عـن الــدولـة وعـن الـشــعب
العـراقي كـونه مـقبال عـلى مـرحـلة
االستـقـرار واالزدهـار االقـتـصادي
وهـذا يــتــطـلـب اسـتــقــراراً امـنــيـا
وعسـكـريـا وسـياسـيـا).وأكـد كر
ان (رئـيـس اجلـمــهــوريــة ســيـزور
تركيا والسـعودية خالل الساعات
ـح الى (زيــــارات ــــقــــبــــلــــة) وا ا
اثلـة لرئـيسي الـوزراء والنواب
بـهــدف ابــعــاد شــبح احلــرب ومـا
ينـتج عـنـهـا من مـشـاكل وتـوترات
ــــــكن ان تــــــؤثــــــر فـي الــــــوضع

الداخلي في العراق). وكان صالح
قـد قـام بـزيـارة رسـمـيـة اخلـمـيس
ـدة يوم واحد اضي إلى االردن  ا
 عــقـد خـاللـهــا قــمــة ثــنــائـيــة مع
الـعـاهل األردني عـبـد الـله الـثـاني
وثالثــــيــــة جــــمــــعت اجلــــانــــبـــ
بـالـرئـيس الــفـلـسـطــيـني مـحـمـود
عــــبــــاس وبــــحث الــــقــــادة آخــــر
ستجـدات والتطورات اإلقـليمية ا
ـشـتـرك ـنـطـقـة والــتـعـاون ا في ا
بــ الــدول الـــثالث في مـــخــتــلف

اجملاالت. 
ـــان مـــحـــمــد واكـــد رئــيـس الــبـــر
احللـبـوسي ورئـيس ائـتالف دولة
ــالــكي أهــمــيـة الــقـانــون نــوري ا

عـن قـــيـــمـــة احملـــاصــــيل الـــتي 
تـســويـقـهـا) .من جـهـتـة اكـد مـديـر
فـــرع شــركــة جتـــارة احلــبــوب في
الـنـجف مـازن جـبـار كـاظم ان (هذا
الــعــمل الــكــبــيــر الــذي  اجنـازه
خالل  17يــومـاً فــقط  كـان بــفـضل
دعـم اجملــــلس الـــــزراعى االعــــلى 
ومـتـابـعـة مـبـاشـرة وبـشـكل يـومي
مـن الــنـــائب الألول لـــلـــمـــحــافظ)
مـشـيـراً  الى ان (عمـلـية الـتـسويق
فـي الــســـنــوات الـــســابـــقـــة كــانت
تــسـتــغـرق نــحـو  60 يــومـًا ). في
هـــذه االثـــنـــاء اكـــد رئـــيس جلـــنــة
ـياه واالهوار الـنيـابية الـزراعة وا
سـالم الـشــمــري ان(جــمــيع الــكـتل
والـقـوى والـفـعـالـيـات الـسـيـاسـيـة
والــشـعـبـيـة مـع الـدعم الالمـحـدود
لـلـمنـتج احملـلي الذي بـات ضرورة
مـــــلــــحــــة فـي االســــواق زراعــــيــــا

وصناعيا).

سـعي الــعــراق إلنـهــاء الـتــوتـرات
ــكـتب اإلعالمي ـنــطـقـة.وقـال ا بـا
لـــلـــحـــلـــبـــوسي إن احلـــلـــبـــوسي
الكي بحثا خالل لقائهما امس وا
(مسـتـجدات األوضـاع الـسيـاسـية
واألمـــــنـــــيـــــة في الـــــبـالد في ظل
التـطورات األمـنـية الـتي تـشهـدها
ـنـطـقــة) مـضـيـفــا ان اجلـانـبـ ا
اكــــدا ( ضـــــرورة االبــــتـــــعــــاد عن
التـهـديـدات التي من شـأنـهـا خلق
التوتر وتهديـد االستقرار وتأكيد
أهـمـيـة سـعي الـعـراق إلنـهـاء هذه
التـوترات وخـفض الـتصـعـيد; من
ـنـطـقـة أجل احملـافـظـة عـلى أمن ا

والعراق).
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اكـد احلـشـد الشـعـبي في محـافـظة
صـالح الــــدين ان احلــــرائق الــــتي
انـــــــــدلــــــــعـت اول امـس في اراض
زراعـية بـاحملافظـة ليـست مفتـعلة.
وقــال أمـر لــواء الـتــاسع بــاحلـشـد
ـــــرابط فـي احملـــــافــــظـــــة حـــــاكم ا
اجلـــبـــوري في تـــصـــريح امس ان
(احلــــرائق الـــتـي حـــدثت بـــاراض
زراعـــــيــــة فـي صالح الـــــدين امس
لـيست مفـتعلـة مثل ما اشارت الى
ذلـك  بــــــــعـض وســــــــائـل االعالم)
مـوضحا ان (هذه احلرائق هي من
ــزارعــ بـعــد إكــمـال مــخــلـفــات ا
حـــــصــــادهـم). وأكــــد اجلـــــبــــوري
ذكورة (الـسيـطرة عـلى احلرائـق ا
بــالـكـامل).وتـنــاقـلت وسـائل اعالم
ومــواقع تـواصل اجـتـمـاعي انـبـاء
مــفـادهــا بـأن عـنــاصـر في تــنـظـيم
داعش هـاجمـوا منـطقـة اخلضـيرة
فـي محـافـظة صـالح الدين وقـتـلوا
ثـالثــة مــزارعــ واصــابــوا ثالثــة
اخـرين وقـاموا بـاحـراق مسـاحات
زراعــيــة واسـعــة. من جــهــته اتـهم
اخلــبـيـر االمـني فـاضل ابـو رغـيف
من وصـفهم  ببعثي وعناصر في
داعـش بحـرق احملاصـيل الزراعـية
بـــهـــدف اخـــذ اتـــاوات .وقـــال ابــو
رغـيف فـي تـغريـدة لـه عـلى تـويـتر
ان (الــذين انـتــمـوا الحـقــا بـبــقـايـا
الــبــعث وكــهـولـه يـتــواصــلـون مع
عــنـاصــر داعش حلـرق احملــاصـيل
الـــزراعـــيـــة قـــبل تـــســـويـــقـــهــا او
حـصـدها) واضـاف ان (مـعلـومات
شـبه مؤكدة بأن البـعثي وخاصة
ـحـافظـات عـرف عنـهـا انهـا جذر
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ألفاً و 598 بـرميالً بإيرادات بلغت
 27 مـــلــيــونــاً و 251 ألــفــاً و971

.( دوالراً
وأشـار جـهـاد إلى أن (معـدل سـعر
الـــبــرمـــيل الــواحـــد بــلغ (67,514
دوالرا) مــوضــحــاً أن (الــكــمــيــات
ـصـدرة  حتـمـيـلـها مـن قبل 37 ا
يـة مختـلفـة اجلنـسيات شـركة عـا
من مـوانئ الـبـصرة وخـور الـعمـية
والـعـوامات االحـاديـة على اخلـليج

وميناء جيهان التركي).

مـن احلــقــول الــنــفــطــيــة في وسط
وجــنـوب الـعـراق بـلغ  100مـلـيـون
و 635 ألــــفــــا و تـــسـع بـــرامــــيل 
بــإيــرادات بــلــغت ســتــة مــلــيـارات
و 819 مليوناً و 902 ألف دوالر).
صدرة من وأضـاف أن (الكميات ا
نــفط كـركــوك عـبـر مــيـنـاء جــيـهـان
كانت  مليونان و 570 ألف برميل
بايرادات بلغت  173مليوناً و513
ألفا و 13ادوالراً فـيما بلـغت كمية
الــصـادرات من حـقل الـقـيـارة 783
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صـدّرت وزارة الـنفط أكـثر من 103
مـاليـ بـرمـيل نــفط خالل نـيـسـان
ــــاضي و اشـــارت إلـى حتـــقـــيق ا
إيـرادات تـزيـد عن سـبعـة مـلـيارات

دينار.
ـــتـــحــــدث بـــاسم الـــوزارة وقــــال ا
عــاصم جــهــاد في بــيـان امس  إن
ــصـدرة من (مــجـمــوع الــكـمــيـات ا
اضي الـنفط اخلام لـشهر نـيسان ا

هاشم الكرعاوي
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رجـــحت هـــيـــئــة االنـــواء اجلـــويــة
والـرصــد الـزلـزاللي الـتـابـعـة لـوزارة
الـنقل استمرار االرتفاع في درجات
احلـــرارة خالل االســـبــوع اجلــاري
ـــنــطــقــة اجلــنـــوبــيــة فــيــمــا في ا
ـنـطـقـتـ الـوسطى تـنـخـفض في ا
والـشـمـالـيـة الـيـوم االحـد لـتـحـافظ
عـــلى مــعـــدالتــهــا خـالل االســبــوع
لــتـصل الى  46 درجــة مـئــويـة في
اجلـنـوب و 36 فـي الـشـمـال. وجاء
في تــقـريـر لــلـهـيــئـة اطـلــعت عـلـيه
(الـزمان) امس أن (درجات احلرارة
الــعــظــمى ســتــنــخــفض قــلــيال في
ـنطـقة الوسـطى اليوم االحـد بعد ا
ان كــــــانـت فـي بــــــغــــــداد امس 45
درجـة كـمـا تنـخـفض بـضع درجات
ــنـطـقــة الـشـمـالــيـة والـطـقس في ا
نـطقـن صـحوا الى سـيكـون في ا
غـائم جزئي)  مـضيفـة ان (الطقس
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة ســيـكــون في ا
صـحـوا الى غـائـم جزئـي وال تـغـير
فـي درجـــــات احلــــــرارة بــــــعـــــد ان
ارتــفــعت قــلــيال يــوم امس). وجـاء
فـي جــدول درجــات احلــرارة انــهــا
بــلــغت في الــسـلــيــمـانــيــة ودهـوك
واربــــــــــيل  36و 38و 40 عــــــــــلى
ـوصل  40 فــيـمـا الــتــوالي وفي ا
تــراوحت في مـحـافــظـات اجلـنـوب
والــفـرات االوسط واالنـبـار مـا بـ
 44 و  46 درجة). وأصدر الدفاع
دني إرشادات وتوصيات لتفادي ا
اضـــرار ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة

.وجـاء في التوصيات التي اوردها
دني امس إنه بيان العالم الدفاع ا
ـواد (يــجب أخالء الـسـيـارات من ا
الــغـازيـة الــقـابـلــة لألنـفــجـار مـثل
الــقـداحــات بــأنـواعــهـا اخملــتـلــفـة
ـــشـــروبــات الـــغـــازيــة وقـــنـــاني ا
وبــطــاريـات األجــهـزة بــشــكل عـام
يـجـب فـتح نـوافـذ الـسـيـارة بـشـكل
بــــســـيط وعــــدم ملء خـــزان وقـــود
الــسـيـارة بــالـكــامل تـعـبــئـة وقـود
ـسـاء أن أمـكن ذلك الــسـيـارة في ا
عــدم الـسـفـر بـالــسـيـارة في أوقـات
ذروة احلرارة العالية وعدم تعبئة
أطـارات الـسـيـارات أكـثر من الالزم
وخصوصاً في السفر) مضيفا انه
(يـــجـب اإلنـــتـــبـــاه مـن الـــعـــقـــارب
والـــثــعـــابــ فـــســوف تـــخــرج من
جـحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل
ـــزارع والـــبــــيـــوت لـــلـــبـــحث عن ا

األماكن الباردة). 
واوصـى الـبــيـان ايــضـا بـ(األكــثـار
اء والـسوائـل اخملتـلفة مـن شرب ا
ال ســيــمــا خالل الــتـعــرض ألشــعـة
الــــشــــمس واحلــــرص عـــلـى عـــدم
ـاء واحلرص تـشـغـيل سـخـانـات ا
عـلى عـدم وضع أسـطـوانـات الـغاز
ـشمـسة) مشـيرا الى فـي األماكن ا
ضـــرورة (الــتـــأكــد مـن عــدم زيــادة
األحــمـال عــلى مـفـاتــيح الـكــهـربـاء
ـــكــيــفــات أال في وعـــدم تــشــغــيل ا
أمـاكن وجـود الـعـائـلـة وخـصـوصاً
فـي أوقـات ذروة احلــرارة وجتـنب
أسـتخدام االجهزة الـكهربائية ذات
ــنـــشــأ الــرديء وكــذلك اإلنــتــبــاه ا

ـسـتـخـدمـة في ألجـهـزة احلـمـايـة ا
أجـــهــزة الــتــكـــيــيف وغـــيــرهــا من

األجهزة). 
ودعـا البـيان الى (جتـنب الـتعرض
ألشـــــعـــــة الـــــشــــمـس مـــــبـــــاشــــرة
دة من الـساعة وخـصوصـاً خالل ا
 10صباحاً حتى الساعة  3ظهراً
ووضـع غــطـــاء عــلـى الــرأس خالل
الـسـير حتت أشـعة الـشمس بـشكل
ظالت الشـمسية مـباشر أو حـمل ا
الـــواقـــيــة وهـــذا االجــراء األصح)
الفـتـا الى ضـرورة (وضع عـلب ماء
فـي الشبابيك واألحواش واألسوار
ــزارع والــبـلــكـونــات وذلك لـري وا
عـطش الطيور والقطط وغيرها من
وجتـنب الـسـبـاحة في احلـيـوانـات
األنــهـــر وان كــان ال بــد فــإخــتــيــار

األمــاكـن اآلمــنــة الــتي ســبق أن 
الــســبـح بــهــا مع تــوفــيــر جــمــيع
ـسابح مـسـتـلـزمـات الـسالمـة في ا
ـسـابح بـتـعـلـيـمات وأرشـاد رواد ا

سبح). وأعماق ا
 وجـــاء فـي الـــتـــوصـــيـــات ايـــضــا
(مـحاولة سـقي احلدائق واألشجار
لـلـحفـاظ عـليـها فـضالً عن حتـس
االجــــواء احملـــيــــطـــة بــــاحلـــدائق
ـــائـــيــة وتـــشـــغـــيل الـــنــافـــورات ا
واألكــــثـــار مــــنـــهـــا فـي مـــخــــتـــلف
الـــســــاحـــات الـــعـــامـــة واحلـــدائق
لـتحـس األجواء احلـارة واألكثار
مـن زرع األشجار الدائـمة اخلضرة
ـناسب فضالً عن لـتوفيـرها الظل ا
تــــــــلــــــــطـــــــيـف األجــــــــواء ومـــــــده

.( باالوكسج

 WO b)«Ë WOM _«  «¡«dłù« ‰ULJ²Ý≈

WM¹b*« vKŽ —«Ëe « 5¹ö  o bðË wKŽ ÂU ù« œUNA²Ý≈ wO% n−M «
الـــعـــراقي واحلـــشـــد الـــشـــعـــبي في
احملـــافــظــة) مـــضــيــفـــا أن (اخلــطــة
االمـنية التي وضعتهـا قيادة عمليات
الـــفـــرات األوسط بـــالـــتـــنـــســـيق مع
حـكـومـة الـنـجف احمللـيـة واجـهـزتـها
االمـنـيـة واالسـتـخـبـاريـة  سـيـشـارك
فـيـهـا قـرابة  23 الـف عنـصـر أمني).
واوضـح الشمري إن (اخلطة تتضمن
تـقسيم احملـافظة إلى قـطاعات عدة  
حتـــــفظ أمـن وسالمــــة احملـــــافــــظــــة
ـواطـنـ والـزائـرين) مـشـيرا الى وا
ان(اخلـــطـــة حتـــرص عــلـى حتــقـــيق
ـركـبات   إنـسـيابـيـة عـاليـة حلـركة ا
وإن االعـداد الكـبيـرة  للـمشـارك في
تـــطـــبــيـق اخلــطـــة األمـــنــيـــة هم من
مـنـتـسبي وزارتي الـداخـليـة والـدفاع
واحلـشـد الـشـعـبي مع تـأمـ مداخل
ة ـدينـة القـد ومـخـارج احملافـظة وا
ومـنطقـة بادية النـجف). وبخصوص
اخلـطة اخلدمـية  قال ان (مـروحيات
قـــيـــادة طـــيـــران اجلـــيـش ســـتـــقــوم
بــطـلـعـات إســتـكـشـافــيـة وإسـتـطالع
لـلطرق التي تسلكها حشود الزائرين
لـغرض تأمينها) مـضيفاً إن (مديرية
بــلـديـة الـنــجف ومـديـريـة الــبـلـديـات
ــدني ودوائــر الــكــهــربــاء والــدفـاع ا
ـاء واجملـاري والــصـحــة ومـديــرتي ا
ــــديــــريـــات األخــــرى الــــســــانـــدة وا
ســـتـــشــتـــرك في اخلـــطــة فـــضال عن
مـشاركة مهمة وفعالة للعتبة العلوية
ـقــدسـة ومـسـجـد الى ذلك أسـتـنـفـر ا
اللواء الثاني باحلشد الشعبي قواته
إسـتعـداداً للـمشـاركة بـتأمـ وخدمة
ـنــاســبـة ذكــرى شــهـادة الــزائــرين 
اإلمــام عـلـي عـلــيه الـسـالم بـالــنـجف
األشــرف. وذكـر بــيـان العـالم احلـشـد
امـس ان (الــلــواء الــثــاني بــاحلــشــد
الـشـعبـي نشـر مـقاتـلـيه منـذ سـاعات

يـوم واحـد مـن تـعـرض مـركـز جتاري
مـعروف في احملافظـة الى هجوم ثان
فـي اقل من عــشـرة ايــام. وقــد أضـرم
مـجهولون النار في مـول البشير بعد
ــــول بــــواســــطــــة قــــاذفـــة قــــصـف ا

صاروخية أربي جي. 
وأقـدم عدد من االشـخاص في  15من
آيـار اجلاري عـلى حرق مـول البـشير
قـرب ساحـة الصـدرين في النـجف ما
ادى الـى احلاق اضـرار مـادية كـبـيرة
ـواطن فـيه.وتظـاهر العـشرات من ا
فـي الـنــجف األربــعــاء من األســبـوع
ـــاضـي أمــام مـــول الـــبـــشـــيـــر في ا
احملـافـظـة لـلـمطـالـبـة بـاغالقه فـيـما
سـؤولة عن حـماية أطـلقت الـشركـة ا
ـــول الـــنــار فـي الــهـــواء لـــتـــفــريق ا
ـــتــــظـــاهـــرين مـــا أدى الـى مـــقـــتل ا

واصابة عدد منهم.

الــفـجــر االولى في مــنـاطق مــتـفــرقـة
ـديـنـة النـجف االشـرف لـلمـشـاركة
بــعـمـلـيـة تـأمــ وحـمـايـة الـزائـرين
وتـــقــد مــخـــتــلف اخلـــدمــات لــهم
ـناسبة ذكرى اسـتشهاد االمام علي
عـليه السـالم) موضحـا ان (االنتشار
ــة وعــدداً من ــديــنــة الــقــد شــمـل ا
تـقاطـعات الـطرق الـرئيـسة والـطريق
الـــقـــوسي واخلط االســـتـــراتــيـــجي
وحــسب اخلـطـة األمـنــيـة بـاالضـافـة
النـتـشـارها في الـشق االمـني وابراج
ــراقـبـة فـي مـحـور الــبـاديـة واخلط ا
االسـتـراتـيجـي فضال عن انـتـشـارها
فـي معـظم مـداخل احملـافظـة والـطرق
ـــنـــطـــقـــة احملـــيـــطــة ـــؤديـــة الى ا ا
ــقــدسـة بــالــعــــــــــــتــبــة الـعــلــويـة ا

ومقبرة وادي السالم).
 ويــأتي انـتـشـار قــوات احلـشـد بـعـد
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ــعــنــيــة في اســتــكـــمــلت االجــهــزة ا
مــحــافــظــة الـنــجف وإدارة الــعــتــبـة
ـقــدسـة اخلــطـة األمــنـيـة الــعـلــويـة ا
ليـونية اخلاصة واخلـدمية للـزيارة ا
بـذكـرى اسـتـشـهـاد اإلمـام عـلي عـلـيه
الــسالم .وقــال عــضــو مــجـلس إدارة
ـشـرف عـلى قـسم اإلعالم الـعــتـبـة وا
فــائق الـشـمـري في تـصـريح امس ان
ــعـنـيـة الـتـابـعـة لـلـعـتـبـة (األقـسـام ا
الــعـلـويـة بــاشـرت بـتـطــبـيق اخلـطـة
ـــعــدة خلــدمــة الـــزائــرين الــكــرام  ا
بــإشــراف مــبـاشــر من األمــ الــعـام
لــلـعــتـبــة وأعـضـاء مــجـلس االدارة)
مــــوضـــحـــا ان (اخلــــطـــة األمــــنـــيـــة
واخلـدمية ستتضمن تقد اخلدمات
نـــشـــر الـــســواد فـي أرجــاء االتـــيـــة 
ـطــهــر وخـارجه  إيــذانـا الــصــحن ا
بـــبــدء مــراسم الـــعــزاء واســتـــقــبــال
ـعـزيـة بـذكرى ـواكب احلـسـيـنـيـة ا ا
ـؤمـنـ عـليـه السالم شـهـادة أمـيـر ا
وتــهـيــئـة امــاكن اضــافـيــة لـلــصـحن
الـشريف الستـقبال الزائـرين وفرشها
بـالسجـاد الستيـعاب االعداد الـكبيرة
مـن الــزائــرين الـــكــرام وجتــهـــيــزهــا
ـاء البارد ـبردات الهـواء ومناهل ا
ونـشـر عـجالت احلـمـامـات الـصـحـية
ـــديـــنــة ـــتـــنــقـــلـــة داخل شــوارع ا ا
ـؤديـة لـهـا والى ـة والـطـرق ا الـقـد
الـصـحن العـلوي  فـضال عن عجالت
نـقـل الـزوار في مـخـتـلف الـقـطـوعـات
واســتــنــفــار قــســمي حــفـظ الــنــظـام
الــداخـلي واخلـارجي  ووضع خـطـة
امـنيـة مـحكـمة بـالتـنسـيق والتـعاون
مـع االدارة احملــلـــيــة فـي احملــافـــظــة
واالجـــهـــزة) مــضـــيـــفــا ان اخلـــطــة
تــتـضــمن ايـضــا (نـشــر فـرق الــدفـاع

ــدني الــتـابــعـة الى قــسم الــسالمـة ا
الــصـحــة والـبـيــئـة  فــضال عن فـرق
ـفارز الـطـبـية في االخـالء الطـار وا
مــحــيط الــصـحـن الـشــريف ورفــدهـا
الكـات الالزمـة وتعـزيـزها بـطـن بـا
ـســتـلـزمــات الـطــبـيـة من االدويــة وا
وتــهــيــئــة أكـثــر من  40 ألـف وجــبـة
ـبـاركـة طـعــام إلحـيـاء لـيـالي الـقـدر ا
وشــهـادة اإلمــام بـواقـع  عـشـرة آالف
وجـبـة يومـياً بـ اإلفطـار والسـحور
ومـا بينهما من وجبات سريعة  تقدم
لـــــلــــزائـــــرين الـــــكــــرام  فـــــضال عن
االسـتـمرار في نـشـر سفـرة اإلمام في
صــحـن فــاطــمــة بــواقع عــشــرة آالف
وجـبة إفطـار تقدم في أروقـة الصحن
الـــشــريـف). وفي مــا يـــخص لـــيــالي
ــبـاركــة اشـار الـشــمـري الى الــقـدر ا
(تــهـيـئـة نـحــو عـشـرة آالف مـصـحف
و  25 ألف كتاب زيارة باإلضافة إلى
كـتب األدعـيـة مـن اجل تـوزيـعـهـا ب
الـزائـرين الـكرام إلحـيـاء ليـالي الـقدر

باركة).  ا
مـن جهـته أعلن مـحـافظ النـجف لؤي
الــيـــاســري عن وضع خــطــة أمــنــيــة
خـاصـة بـإحـيـاء لـيـالي الـقـدر وزيارة
االمـام علي.وقال اليـاسري خالل لقاء
مع الـصـحـفـيـ حـضـرتـه ( الـزمان )
امـس  انه (حتل عــلـــيــنــا مـــنــاســبــة
حــزيـنـة بــعـد ايــام قـلـيــلـة هي ذكـرى
اسـتشهاد االمام علي  حيث ستشهد
ـدينة اسـتقبـال مالي الزائرين من ا
داخل وخـارج العراق عبر منفذ مطار
الـنجف الـدولي  وأيضاً عـبر مداخل
مـديـنتـي النـجف والـكوفـة الـشمـالـية
واجلـنـوبـيـة) مـوضـحـا إن (االجـهزة
ـعـنـيـة وضـعت خـطـة سـتـشارك في ا
تـطـبـيقـهـا مـخـتلف صـنـوف األجـهزة
األمـنـيـة واإلسـتـخـبـاراتـيـة واجلـيش

ودعــا الــبـان الـى(سـرعــة اإلتــصـال
دني عـلى هـاتف سـيـطرة الـدفـاع ا
 (115 اجملــانـي عــنــد حــصـول أي
طار السمح الله). من جهة اخرى
أعــلـنت خــلـيــة مـواجــهـة الــسـيـول
ــائـي اســتـمــرار اخلــزين ــوقف ا ا
ـــــائي بـــــاالرتـــــفــــاع. وجـــــاء في ا
تقريرها اليومي امس ان ( اخلزين
ــــائي أزداد الى  55.72 مـــلـــيـــار ا
مـتر مكعب  بـينمـا كان في التاريخ
ــاضي 17.43 نـــفــسه من الـــعــام ا
مـــلـــيــار مـــتـــر مــكـــعب مـــوضـــحــة
ان(الـفـراغ اخلـزني في الثـرثـار بلغ
 16.76 مليار  متر مكعب فيما بلغ
تــولــيـد الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة من
الـــــســـــدود  1273مـــــيـــــغــــا واط).
خـارجيا أعلنت احلكـومة األفغانية
عـن مـقــتل  24 شـــخــصــا في األقل
واصــابــة  11 آخــريـن في الــشــهـر
ــاضي بـسـبب مـوجـة جـديـدة من ا
األمــطــار الـغــزيـرة والــفــيـضــانـات

اجتاحت أجزاء من البالد. 
وذكـــــر بــــيــــان أصـــــدرته الــــوزارة
األفغانية إلدارة الكوارث والشؤون
اإلنـســانـيـة امس أن (الـفـيـضـانـات
أثرت في  6 من واليات أفغانستان

الـبـالـغ عـددها  34 واليـة فـيـمـا 
إنـــقــاذ نـــحــوى  500 شـــخص في
مـنطقة شيبـر بوالية باميان بوسط
الـبالد)  وأضـاف أن (الـفيـضـانات
دمــرت أكــثـر من  220 مــنــزال عـلى
مـسـتـوى الـبالد  وأحلـقت أضرارا
جـــزئـــيـــة بــــنـــحـــو  116 مـــنــــــزال

آخرين). 
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