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عـــلــقـت وزارة الــنـــفط الـــعــمل
بـــالــطــاقــة الـــوقــوديــة ورفــعت
حصة محافظة نينوى من مادة
الـبـنزين. وذكـرت شـركـة توزيع
ـنـتـجـات الــنـفـطـيـة امس (في ا
الـوقـت الـذي عـلـقت فـيه الـعـمل
بــالـبــطـاقــة الـوقــوديـة النــتـفـاء
احلاجة لهـا رفعت وزارة النفط
نـتجات ثـلة بـشركة تـوزيع ا
النفطـية حصة محـافظة نينوى
مـن الـــــوقــــــود الى مــــــلـــــيـــــون
وتــســعــمــائــة الف لــتــر بــواقع
زيادة وصل الى مئـتي الف لتر
عن احلصة السابـقة) وتعهدت
الـــشــــركـــة (بــــتـــلــــبـــيــــة كـــامل
احـــتـــيـــاجـــات احملـــافـــظـــة من
الـــوقــود بـــالـــتــزامـن مع عــودة
احلـيـاة تـدريـجـيـا الى وضـعـها
الطـبـيعي فـضال عن االستـمرار
). وقال بدعم مخيمات النازح
مـدير عـام الـشركـة كـاظم مسـير
يــاسـ خالل مــؤتـمــر صـحـفي
ـحافظ نينـوى منصور جمعه 
مرعيد ان (الشركة رفعت حصة
نـيـنــوى في الـوقت احلـالي الى
مليون وتسعمائة الف من مادة
البـنـزين مع االبقـاء على حـصة
زيت الغاز على حالهـا لكفايتها
في الوقت احلالي وزيادتها اذا
اســــتــــوجب االمــــر فــــضال عن

امـكـانيـة اطالق بـطاقـات الـنفط
االبـيض لـتجـهـيز الـعـوائل قبل
دخــول فـصـل الـشــتـاء). وأشـار
الـى ان (الـــــوزارة والــــشـــــركــــة
تملكان من اخلزين الكافي لسد
احتياجات احملافظة) مؤكدا ان

(زيــارتـه لــلـــمــوصـل مع مــدراء
الـــهــــيـــئــــات جـــاءت تــــلـــبــــيـــة
لتوجـيهات مـعالي نائب رئيس
الــوزراء لـشـؤون الــطـاقـة وزيـر
الــنـفط ثــامـر الــغــضـبــان الـذي
ـوصل واالطالع وجه بـزيــارة ا

ــديــنــة). عن قــرب عــلـى واقع ا
كـمـا أكد يـاسـ (أهـميـة الـعمل
بــنـظــام الــزوجي والــفــردي مع
رفع حــصـة سـيـارات الـتـاكـسي
الى خــمـســ لــتــرا مع إيــقـاف
الــــعـــــمـل في الـــــوقت احلـــــالي

بـالـبـطـاقـات الـوقـوديـة النـتـفاء
احلــاجــة لــهــا) مـشــيــرا الى ان
(الــــشـــــركــــة رفـــــعت حـــــصص
ـولــدات الى عـشـرين لـتـر لـكل ا
ـولدات كي في مع رفع حـصة ا
التابعـة للمؤسسـات الصحية)

مـطالـبا احملـافـظة (بـتخـصيص
قــطع اراضي النــشـاء مــحـطـات
حـكــومـيـة مـتــكـامـلـة) مــتـعـهـدا
ايـــضـــا (بـــســـد احـــتـــيـــاجـــات
احملــافــظــة من مــادة األســفــلت
وبــــاآلجل). من جــــهـــتـه شـــكـــر
ـرعـيـد زيـارة الوفـد مـبـيـنا ان ا
(الــزيـارة مــهــمــة لالطالع عــلى
واقع احملـافـظة) مـثـمنـا جـهود
(وزارة النـفط في اعادة احلـياة

وصل). الى مدينة ا
ــتــحــدث بــاسم وزارة وأعــلن ا
الـــنـــفط عن الـــتـــوقـــيـع الـــيــوم
األربــعـاء عـلى مـذكــرة الـتـفـاهم
اخلـــاصـــة بــــاســـتـــثـــمـــار غـــاز
ارطــــاوي بــــ شــــركــــتـي غـــاز
اجلـنــوب وهـنــويل األمــريـكــيـة
بـحـضـور نـائب رئـيس الـوزراء
لـشــؤون الـطــاقــة وزيـر الــنـفط.
وقـال عاصم جـهـاد في بـيان ان
ــذكـــرة الــتي تـــتــحــول (هـــذه ا
الحـــقــــاً الى عـــقـــد تـــهـــدف الى
اســتــثــمــار الــغــاز من خــمــسـة
حــقـــول نــفــطـــيــة). واوضح ان
ـــذكـــرة (تـــأتـي ضـــمن خـــطط ا
الـــوزارة الســــتـــثــــمـــار الــــغـــاز
ـصـاحب لـلـعمـلـيـات النـفـطـية ا
من حـقـول مـحـافــظـة الـبـصـرة
بـهدف تـعظـيم اإلنـتاج الـوطني
مـن الـــغـــاز اجلــــاف والـــســـائل
كثـفات وإيقـاف حرق الغاز وا

واحلفاظ على البيئة).
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ـستقل فـكر والـسياسي ا كشف ا
حــــسـن الــــعــــلــــوي عـن الــــدوافع
اخلفـيـة الرسـال الرئـيس الـسابق
صدام حـس اخـيه غيـر الشـقيق
بــرزان ابــراهــيـم الــتــكــريــتي الى
جنيف لقيادة اجلهد الدبلوماسي
ــقــر االوربي لال لــلـعــراق في ا
ـــتــحـــدة في جـــنــيـف. واكــد في ا
رســـالــة صـــوتــيـــة مــوجـــهــة الى
(الــزمــان) امـس ان (ســر تــعــيــ
الــتـكــريــتي ســفـيــرا لــلــعـراق في
حاولـة ابعاده جنيف ال يـتعـلق 
عن بغداد اثر اخلالف الناجم عن
زواج رغد صدام من حـس كامل
واقـصــاه بــرزان من مــنـصــبه في
رئاسـة اخملابـرات بل بهـدف غير
مــنـــظــور ظل خـــافــيـــا وســعــيت
لـتـضـمـيــنه في كـتـاب جـديـد لي).
واشـار العـلـوي الى ان (صـحـفـيا
فرنـسـيا قـابـلـني في دمشق خالل
ـاضي الجراء ثـمانـيـنـات الـقـرن ا
حـوار صــحــفي واكــدت له وجـود
ســبب اخــر وعـنــدمــا اصــر عـلى
مـــعـــرفـــته قــــلت له اقـــرأ كـــتـــابي
رتـقب وستـجـد فيه الـسر. لـكنه ا
ــــكــــافــــأة الـح عــــلي ووعــــدنـي 
تـعـوضـني عـن خـسـارة مـبـيـعـات
الـكــتـاب في حــال افـشــاء الـسـر)
واســتـــطــرد بـــالــقـــول (ان صــدام
ارسل برزانا الى جنيف لتسجيل
رصيـد حسـابات حزب الـبعث من
مبيعات النفط الـتي تبلغ نسبتها
ئة التي كان كولبنكيان خمسة با
يتقـاضاها قـبل التـأميم ثم ذهبت
الى رصـــيــد ســري خـــاص بــاسم
عــدنـان حــســ احلــمــداني. وقـد
طـلب صـدام من زوجـة احلمـداني

الـذهـاب الى جـنـيف لـلـتـنـازل عن
االسم وتـســجـيل الـرصــيـد بـاسم
برزان). واضاف الـعلوي ان (هذه
العملـية كانت تـهدف الى احلفاظ
عـلـى امـوال احلــزب وتـوظــيـفــهـا
) ولـــكن عــــنـــد وقــــوع الـــطــــوار
ـزاعم الــعـلــوي ســخــر من هــذه ا
بــــالــــقــــول (ايـن ذهــــبت ارصــــدة
احلـزب في جـنـيف بـعد االحـتالل

ن ذهبت?).  و
واشـار الـعـلوي الـى ان (اجلـريدة
ـقابلة اياها الفرنسيـة بعد نشر ا
ــبـلغ ســتـة االف بـعــثت شــيـكــا 
دوالر باسمي تـعويـضا عن كشف
هذا الـسر الـذي كنت انـوي نشره

في كتاب يصدر لي).
 وقـال (ان وزيـر االعالم الـسـوري
االسبق مـحمـد سـلمـان اتصل بي
وسلـمـني الـشيك واخـذته بـعد ان
وزعت نــحــو الف دوالر مــنه بــ

موظفي مكتب الوزير).
 ووصف الـعلـوي نـفـسه بـالـزاهد
الــذي يــعــيـش عــلى الــكــفــاف من

راتبه الـتـقـاعدي وانه لم يـتـقاض
يوما اعانـة او مساعـدة مالية من
احـــــد حتت جـــــمـــــيع الـــــظــــروف
وسيظل كذلك بقية سنوات عمره.
مشددا على الـقول (لم اعمل يوما
في الـــتـــجــارة وانـي انــتـــمي الى
ـتـصوفـة وجـيل اجلاحظ). جيل ا
مؤكدا انه (يعـيش في بغداد بدار
منـحها ايـاه للـسكن زعـيم الوفاق
الــــوطــــني ايــــاد عـالوي).  وقـــال
ايـضا ان (بـرزان الـتـكـريـتي الذي
عرف في شـبابه بـسلـوكه اخمليف
والـــــقــــاس حتـــــول الى شـــــخص
ليبـرالي يقـبل التعـددية ويـستمع
الى الـرأي االخـر بــعـد عـودته من

جنيف). 
مــتـســائال (انــني اســتـغــرب هـذه
ـاذا يـعود لعـودة وكـنت اتـساءل 
وهـو يــدرك ان الـنــظـام سـيــسـقط
وان غـزو الـعـراق واقع عـمـلـيا او
يجـري الـتـمهـيـد له على االرض).
وانتهى الـعلـوي الى القـول (لعله

جاء الى حتفه.. سبحان الله).

     مطلوب كاتب يجيد كتابة النصوص األدبية والبالغية
ـتــنــبي ومــحــتــرف كــتــابــة الــنــثــر والــشـعــر عــلى نــهـج ا

والشافعي.
قاالت بـالسجع واجلناس      مطلوب كـاتب يجيد كـتابة ا
ـقـاالت وإعـادة والـطــبـاق والـتـوريه لـنـتـقــيح وتـصـحـيح ا

صياغتها ان لزم األمر .
واقف الـظريفة      مـطلوب كـاتب ساخر محـترف لكـتابة ا
وصـياغـتـها عـلى شكل مـقـاالت ساخـرة مـطلـوب باحث فى

علم األنساب يتمتع بخبره فى هذا اجملال. 
يـرجى إرسـال الــسـيـره الـذاتــيـة مع بـعض الــكـتـابـات الى

Jobsadv01@gmail.com :البريد االلكتروني التالي
وللـمـعـلومـات واالسـتـفـسار االتـصـال عـلى رقم الوتس اب

ـكنالتالي: 00971556697790 ألنـهـا تـمـثل ارث انـسـاني و
ــــنـــاطق الى ان تـــتـــحــــول تـــلك ا

مـــنــــاطق ســــيـــاحــــيـــة اذا مـــا 
اكتشاف اثار مهمة ) .  

امـان في الـوقت الــراهن وخـاصـة
اخلارجيـة منـها ) .  والى  نـاحية
بهرز التـابعة لـقضاء بعـقوبة قال
رئــيس مـــجــلس الــنـــاحــيــة عــبــد
طلب السامرائي لـ  ( الزمان )  ا
إن  ( االطراف اجلـنـوبيـة لـناحـية
بــهــرز تـضـم نــحـو  70 تل اثـري
لـكة اشـنونا تمثـل بقايـا اطالل 
ــالك اخــرى تــعــود حلــضــارة و
وادي الـــــرافـــــديـن وتـــــمـــــثل ارث
حــــــضــــــاري مـــــــهم ) . واضــــــاف
الـــســـامـــرائـي أن  ( تـــلك الـــتالل
اغلبها لم يجري التنقيب به وهي
حتت احلــــراســـة من قــــبل دائـــرة
االثـــار )  داعــيـــا الـى  ( ضــرورة
ـعـرفـة ما تـفـعـيل مـلف الـتـنـقـيب 
حتويه تـلك التالل وفك طالسـمها

الـــنــــاطق بــــاسم شـــرطــــة ديـــالى
العمـيد غالب الـعطيـة لـ (الزمان)
إن ( الــــــنــــــصـف االول من 2019
سـجل ادنـى مـعــدالت اخلـطف في
ديالى خالل  16سنـة ) . واضاف
الـــعــطـــيــة أن  ( تـــأمــ الـــطــرق
الـبريـة والـنـجـاح في تـفـكـيك عدة
خاليا وشـبكـات للـخطف وتـعاون
االهالـي كلـهـا عـوامل سـاعدت في
ـة بـنـسب تـقـلص مـعـدالت اجلـر
اعــطت ارتـــيــاح شــعــبـي بــعــدمــا
ــاضــيـة سـجــلت في الــســنـوات ا
معدالت مرتـفعة ) . واشار الى ان
تـهم باخلطف ( العشرات من ا
امام الـقـضـاء االن بـعد اسـتـكـمال
ملـفات الـتحـقيق مـعهم )  مـؤكدا
أن  ( طـرق ديـالى اصــبـحت اكـثـر
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يـــعــــتـــزم طـــلـــبــــة كـــلـــيـــة االدارة
واالقــتــصـــاد في جــامـــعــة ديــالى
الـتـظـاهـر يـوم غد اخلـمـيـس امام
مـــجــلس احملـــافــظـــة لـــلــمـــطــالب
. واســتـحـصل الـطـلـبـة بـالـتـعـيـ
موافقة قـيادة عملـيات ديالى على
تــنـــظــيـم الــتــظـــاهــرة بـــواســطــة

احملافظ  مثنى التميمي.
وأعـلـنت قـيــادة شـرطـة مـحـافـظـة
ديالى  عن تسجيل ادنى معدالت
اخلطف مـنذ  16سنـة عـازيا إلى
تأم الطـرق البريـة والنجاح في
تــفـــكــيـك عــدة خاليـــا وشــبـــكــات
لـلـخـطف وتــعـاون االهـالي. وقـال

غالب العطية 

برزان ابراهيم التكريتي  حسن العلوي 

اسـابيـع الى بغـداد) مـضـيـفا ان
(هـذه الــزيـارة خــطـوة ايـجــابـيـة
مـهـمـة الظـهـار الـنـوايـا احلـسـنـة
ـشـاكل الـعـالـقـة بـ بـغـيـة حـل ا
ــــركـــز).واضـــاف ان االقــــلـــيم وا
(الــزيــارة تــهــدف لــلـتــبــاحث مع
الـــــرئــــــاســـــات الــــــثالث فـي حل
ـشاكل الـعـالـقة وتـشـكـيل جلان ا
ـــشـــاكل مـــشـــتـــركـــة حلل تـــلك ا
وابـرزهـا مـشــكـلـة الـنـفط والـغـاز
ــســلــحــة وكــركـوك) والــقــوات ا
ـــشـــاكل مــــنـــوهـــا الى ان (حـل ا
بــشـكل جــذري في زيــارة واحـدة
امر مستحيل لكن الزيارة االولى
حلكومة االقليم اجلديدة ستكون
الــبـدايـة لــوضع االطـر الــفـعــلـيـة
ــشــاكـل واظــهــار الــرغــبـة حلل ا
وحــسن الـــنــيـــة لــتـــحــقـــيق ذلك
خطـوة بـعد اخـرى).ولـفت محـمد
الى ان (تـــشــريع قــانـــون الــنــفط
والـــغــاز وااللــتــزام بـــالــدســتــور
والـقــوانـ الـنــافـذة الــتي تـنـظم
ركز وحل العالقة بـ االقلـيم وا
ـتـنازع عـلـيـها نـاطق ا مـشاكـل ا
ومـن بـيــنـهــا كــركـوك جــمــيـعــهـا
خــطــوات واجـبــة لــطي صــفــحـة
ـــرحـــلــة اخلـالفــات واالنـــتـــقــال 
جــديـدة تــصب بــخـدمــة الــشـعب

والبلد).

حكومـة االقليم قـوباد الطـالباني
ووزراء الــداخـلــيـة ريــبـر احــمـد
ـالـيـة واالقـتـصـاد آوات شـيخ وا
جــنــاب والــعــدل فــرست احــمـد
وشــؤون الــبــيــشــمــركــة شـورش
اسـماعـيل بـاإلضـافـة الى رئيس
ديـــوان رئـــاســـة االقـــلـــيـم فــوزي
حـريـري.وكـان الـبـارزاني قـد اكـد
في اول كــلــمــة لـه بـعــد تــســنــمه
مهـامه رئـيـسا لـوزراء االقـليم أن
زيــارته لــبــغــداد تــهــدف إلظــهـار
حسن الـنوايـا نحـو حسم جـميع
. ـعلـقة بـ اجلانـب اخلالفات ا
واضــاف إنه يــريـد (بــنــاء عالقـة
راســخـة ومــســتـقــرة مع بــغـداد)
مشددا على  أن (ذلك سيكون من
اولــــــــــــويــــــــــــات بـــــــــــرنــــــــــــامـج
حكـومته).وكـشف نـائب عن كتـلة
االحتاد الوطني الكردستاني عن
ان زيــارة الـوفــد الـكــردي تـهـدف
الى مـــنــاقـــشـــة تـــشـــكــيـل جلــان
ـشـاكل الـعـالـقـة مـشـتـركــة حلل ا
بـ اجلانـبـ من بـيـنهـا مـلـفات
ـسلـحة النـفط والـغاز والـقوات ا

وكركوك. 
وقـال جـمـال مـحـمـد في تـصـريح
امس ان (زيــارة رئـيـس حـكــومـة
االقليم هـي امتداد لـزيارة رئيس
االقـليم نـيـجرفـان الـبـارزاني قبل

ـصـلـحـة الـوطـنـيـة لـلـدسـتــور وا
وحتقيق الـعدالة). من جـهته اكد
الــوفــد الـكــردي (رغــبـة حــكــومـة
االقــلـــيـم بـــتــكـــثـــيـف احلــوارات
ـا واالحــتــكـام الـى الـدســتــور 
شتركة صالح ا يضمن حتقيق ا
ويــــعـــزز الـــعـالقـــات األخـــويـــة).
 وانــهى الــبـارزانـي لـقــاءاته في
بغداد امس بـلقاء رئـيس مجلس
النواب محمد احللبوسي وبحث
مــعه جـمــلــة من الـقــضـايــا الـتي
ــــلــــفـــات تـــخـص الـــعـالقـــات وا
العالقة. وضم الوفد نائب رئيس

سائل باسـرع وقت حلل جمـيع ا
الــعــالــقــة) داعــيــاً الى (تــكــاتف
جهود الطرفـ من اجل مصلحة
اقـلـيم كردسـتـان وعـمـوم الـعراق
).كمـا اسـتـقبل ـواطـنـ خلـدمة ا
رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
في قــصـر الــسالم بـبــغـداد امس
مـــســــرور الــــبــــارزاني والــــوفـــد
رافق له وجـرى تأكـيد (أهـمية ا
شتركة واعتماد تنسيق الرؤى ا
لـغــة احلـوار الـبـنّــاء حلل جـمـيع
الـقـضايـا الـعـالـقة بـ احلـكـومة
االحتاديـة وحكـومة االقـليم وفـقاً
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ألـــتــقـى رئــيس حـــكــومــة اقـــلــيم
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
ـــرافـق له في بـــغـــداد والـــوفـــد ا
امس بــالــرئـاســات الــثالث غـداة
انــعـقــاد اول اجــتـمــاع حلـكــومـة
االقــــلـــيـم اجلـــديــــدة في اشـــارة
واضحة لرغبة اربيل بحل جميع
ــشـاكل الــعـالــقـة مع احلــكـومـة ا
ـركـزيـة. ووصل الـبـارزاني الى ا
بـــغـــداد امـس  في اول زيـــارة له
منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل
اقل من اسبـوع.واسـتقـبل رئيس
هدي مجلس الوزراء عادل عبد ا
رئــيس حـكــومـة االقــلـيم والــوفـد
ـرافق  بـحسب بـيـان مـقـتضب ا
هدي لم للمكتب اإلعالمي لـعبد ا
هدي يدل بتفاصـيل. وكان عبد ا
قـــــد اجـــــرى مــــــســـــاء اول امس
اتـصــاال هـاتــفـيـا مـع الـبـارزاني
ابـدى خاللـه رغـبـته بــحل جـمـيع
ــشــاكل الـــعــالــقـــة بــ بــغــداد ا
وأربـيل بـأسـرع وقت.وقـال بـيـان
هدي حلكومة كردستان أن عبد ا
نـاسبة قدم تـهنـئته لـلبـارزاني 
انتـخابه رئيـسا حلـكومـة االقليم
وتـشــكـيـل احلـكـومــة وأكـد خالل
ـباحثات االتصال (رغبـته ببدء ا

 WI UF « q UA*« q( W d²A  ÊU' qOJAð g UMð …—U¹e « ∫ Íœd  VzU½

œ«bGÐ w  Àö¦ «  UÝUzd « wI²K¹ ÊU²Ýœd  W uJŠ fOz—
WIDM*« w  …—«d(« ÷UH ½≈ ∫¡«u½_«

 ÂuO « WOÐuM'«
ياه  83ألفا على بينـما أجبـرت ا
النزوح.و تفاقمـت الفيضانات في
شمال شـرق الهنـد امس إذ غمرت
مــيــاه األمـطــار الــتي تــهــطل دون
انـقــطـاع األنــهـار الــفـائـضــة عـلى
ضـفــافـهــا بـالــفــعل فـأغــرقت قـرى
ومـتـنــزهـا حلـيـوان وحــيـد الـقـرن
فـيـمــا انـتــشـر ألف جـنــدي إلنـقـاذ
الـــفـــارين من ارتـــفـــاع مـــنـــســوب
ـوسمية ياه.وجتتـاح األمطار ا ا
الـتي جـاءت مـبــكـرة عن مـوعـدهـا
عـتـاد مـناطق فـي جنـوب آسـيا ا
ـا أجـبر اضـي  مـنـذ األسـبـوع ا
أكـثـر من خـمــسـة ماليـ شـخص
على الـفـرار من ديـارهم في الـهـند
ونـيـبـال وبـنـغالدش كـمـا وغـمرت
مــيـــاه الــفـــيـــضــانـــات أجــزاء من

باكستان كذلك.
وقــال كــيــشــاب مــاهــانــتــا  وزيــر
ـائـيـة في آسـام ان (هـذه ـوارد ا ا
إحــدى أســـوأ الـــفــيـــضـــانــات في
ـياه الذاكـرة احلـديثـة). وغـمرت ا
بالـكامل تـقريـبا مـتنـزه كازيـرانغا
الـــوطـــني الـــذي يـــؤوي حـــيـــوان
ـهــدد بـاالنـقـراض وحـيـد الــقـرن ا
ا اضـطر احلـيوانـات لالحتـماء
بـأمــاكن مــرتـفــعـة مــنــهـا مــنـاطق

سكنية.

تخطى منسوب نهر براهمابوترا
أحد أكبر أنهر الهيمااليا مستوى
اخلطـر بـأكثـر من مـتر بـحـسب ما
قال مسؤولون.وفي النيبال قضى
 78شــخـصــا عــلى األقـل وشـرّدت
الـفـيـضــانـات والـسـيـول  16 ألف
ــيـاه عــائـلــة عــلى الــرغـم من أن ا
بـدأت تــنــحــسـر. وأظــهــرت صـور
عمال إنـقاذ يـستـخدمـون القوارب
طاطية إلجالء عائالت محاصرة ا

في منازلها.
وحذّر خـبـراء الـصحـة الـعـامة من
نـقولة احتـمال تـفشي األمـراض ا
ساعـدة دولية. يـاه وطالبـوا  با
وقــضى نـــحــو  50شــخـــصــا في
الـهــنـد حــيث كــانت واليـتــا أسـام
وبيـهـار احملاذيـة لـلنـيـبال األكـثر
تــضـررا.وحــذّرت ســلــطــات واليـة
أســــــام الـــــســـــكــــــان مـن خـــــطـــــر
ياه عددا الفيضانـات وقد عزلت ا
من الــــقــــرى وغــــمــــرت طــــريــــقــــا
سريعا.وأظهرت الصور أشخاصا
مـــكــدّســـ في قـــوارب حـــامـــلــ
مقـتـنـيـاتهم هـربـا من مـوريـغاون
ــنـــاطق األكــثـــر تــضــررا إحــدى ا
ـنازل حـيث لم يـتـبق إال سـقـوف ا
ـيــاه.وقـضى في فـوق مــسـتــوى ا
الــواليــة  11شــخــصــا حــتى اآلن

(مركـز الزلـزال كان علـى بعد 102
كـــيــــلـــومــــتـــرات جـــنــــوب غـــربي
ديـنــبـاســار في بـالي وعــلى عـمق
مئـة كيـلـومتـر).ولم يـصدر حتـذير
من مـوجــات مــد (تـســونـامي) من
د في مركز التحذير من موجات ا
احملــيط الــهــادي ومــقــره هـاواي.
وفي جـــنـــوب آســـيــا تـــوفي 180
شخصا في األقل جـراء فيضانات
وسيـول سبّبـتهـا أمطـار موسـمية
طـــــــاولـت أضـــــــرارهـــــــا ماليـــــــ
األشــخــاص وجـرفـت الــعـديــد من
ـــــنـــــازل بـــــحـــــسب مـــــا أعـــــلن ا
مسـؤولون امس. وعـادة ما يؤدي
ــتــد من مــوسم األمـــطــار الـــذي 
حــزيــران إلى أيــلــول إلى ســقـوط
ضـحــايـا وقــد تـســبب هـذا الــعـام
بأضرار بالـغة في الهنـد والنيبال
وبنـغالدش والشـطر الـباكسـتاني
ــيـاه من كــشـمــيــر حـيث جــرفت ا
ـنــازل والـســكـان والــقـوارب في ا
نخـفضـة والنـائية.وفي ناطـق ا ا
بومباي قضى شخصان وحوصر
أكثـر من  40جـراء انـهـيـار مـبـنى
في حي مـكتظ إثـر تـسـاقط أمـطار
غـــــزيــــــرة. وحـــــاصــــــرت مـــــيـــــاه
الــفــيــضــانــات والــســيــول مــئـات
اآلالف في شـمـال بنـغالدش حـيث
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رحــجت هـــيــئــة االنـــواء اجلــويــة
والرصد الـزلزالي الـتابـعة لوزارة
الـنـقل انـخـفـاض درجـات احلرارة
نطـقة اجلنـوبية قلـيال اليوم في ا
االربـــعــاء بـــعـــد ان ارتــفـــعت اول
امس الــثـالثــاء. وبــحـــسب بــيــان
للهـيئة اطلـعت عليـه (الزمان) فإن
(درجات احلـرارة لن تشـهد تـغيرا
نطقت الوسطى والشمالية في ا
عــــمــــا كــــانـت عــــلــــيه يــــوم امس
الــثالثـــاء) مــضــيـــفــا ان(درجــات
احلرارة ستـشهـد انخـفاضـا قليال
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة الــيــوم في ا
االربعـاء) وبلغـت درجات احلرارة
الـــصـــغـــرى في بـــغـــداد امس 26
والعظمى  42 وفي دهوك 23-37
والـبـصـرة  47-33 واالنـبـار -27
42 . من جــهـــة اخــرى هــز زلــزال
اء وجهة سيـاحية شهيرة حتت ا
في اندونيسيا امس الثالثاء دون
حتــذيــر من مــوجــات مــد. وقــالت
ـراقبـة الزالزل الوكـالة األوروبـية 
إن(زلزاال حتت البـحر بـلغت قوته
ـنـطـقـة الـواقـعـة  6.1 درجـة هـز ا
جـنـوبي جـزيـرة بـالي الـسـيـاحـية
اإلندونـيسـيـة أمس ) موضـحة إن
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واجناح تفويج احلجاج.
من جهته عد الشمري هذا احلدث
بـانه نــقـلـة نــوعـيـة فـي الـعالقـات
الـــبـــلـــدين وســـيـــعـــزز الـــتـــبـــادل

التجاري.
وأعـلن الـلـواء الـ  26 في احلـشـد
الـشـعـبي عن تـنـفـيـذ خـطـة أمـنـية
لتأمـ طريق احلـجاج عـبر مـنفذ
عرعـر احلدودي. وقـال آمر الـلواء
مـيـثم الــزيـدي في بـيـان امس ان
(قوات الـلواء  26 بالـتـنـسيق مع
الـــقـــوات األمـــنــيـــة ضـــمن قـــاطع
سـؤولـيـة شـرعت بـخطـة أمـنـية ا
مرنة وحديثة تمثلت بنشر كمائن
ومفارز في عـمق الصحـراء بعمق
 50كم إضــافـة إلى تــأمــ طـريق
عـرعــر احلــدودي بــشـكل مــبــاشـر

لتفويج قوافل احلجاج). 

احلسـينـية والـعبـاسيـة والوقـف
الـســني والـشــيـعي ومــحـافــظـتي
كــربالء واالنــبــار عــلى جــهــودهم
ــثـــمــرة في دعم عـــمل الــهـــيــئــة ا

حتتـوي كل قـافلـة عـلى متـعـهدين
اثن ومـساعد مـتعهـد ومرشدين
). واكـد الـعـطـية ان ديـنيـ اثـنـ
(مــنـــفــذ عــرعـــر ســيــفـــتــتح أمــام
ــا ــقــبل  ــعــتــمــريـن الــعــام ا ا
سـيــسـهم بــذهـاب عــدد كـثــيـر من
ــعـتــمــرين الــعــراقــيــ بـرا إلى ا
نفذ ـقدسة) مـبينـا ان (ا الديار ا
سـيكـون أيـضـا مـفـتوحـا لـلـتـبادل
التجاري ب العراق والسعودية
ــا يــســاهم في دعم االقــتــصــاد

الوطني). 
وقـدم العـطـيـة شـكـره الى الـقوات
ـــســـلـــحــــة من وزارتي الـــدفـــاع ا
والــداخــلــيــة واحلــشـد الــشــعــبي
وطــــــــيـــــــران اجلــــــــيش وبــــــــاقي
الـــتــــشـــكـــيـالت االخـــرى وكـــذلك
ــدنـــيــة والـــعــتـــبــتــ الــدوائـــر ا
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افتتح  امـس الثالثاء مـنفـذ عرعر
احلـدودي لـعــبـور الــدفـعـة االولى
من احلـــجــاج بـــحــضـــور رئــيس
الـهـيــئـة الـعـلــيـا لـلــحج والـعـمـرة
خالد العطـية والسفـير السعودي
في بـغـداد عبـد الـعـزيـز الـشـمري.
ــتــحــدث الــرســمي بــاسم وذكــر ا
الـهـيـئـة حـسن فـهـد الـكـنـاني في
بيان ان (الـعطـية والشـمري ودعا
الــدفــعــة األولى من حــجــاج بــيت
الـله احلـرام الـبـالغ عـددهم 1880
حـــاجـــا من مـــحـــافـــظـــات ديـــالى
ـــثـــنى وواسط والـــديـــوانـــيـــة وا
واألنــبــار). وأضــاف ان (الــدفــعــة
األولى تــتــضـمن عــشــرين قــافــلـة
بــواقع ثــمــانــ حـــافــلـــة حـــيث
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عبد العزيز الشمري

نتجات النفطية في مؤتمر صحفي العالن الغاء البطاقة الوقودية في محافظة نينوى dLðR∫ مدير عام شركة توزيع ا


