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أثـرت عـلى نـحـو مئـتي الـف شخص
ــا فــيــهــا في 15 واليــة عــلى األقل 

العاصمة اخلرطوم.
وكـــانـت واليـــة الـــنـــيـل األبـــيض في

جنوب السودان األكثر تضررا.
ونـــقـــلت الـــوكـــالـــة عن وكـــيل وزارة
كلف سلـيمان عـبد اجلبار الصحـة ا
ـشكـلة األكـبر هي فـيضان قوله إن "ا

النيل".
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وقـال عــبـد اجلـبــار "لـديـنــا الـقـدرات
واإلمــكــانــيــات ولم نــصل إلى إعالن

ي". ستوى العا الكارثة على ا
ـــتــحـــدة قــد أعـــلــنت وكـــانت األ ا
اجلـمـعـة مـصـرع 54 شـخـصـا جـراء

السيول واألمطار.
ـيـة بـأن "أكـثر ـنـظـمـة األ وأفـادت ا
من 37 ألف مــنـزل تــدمـر أو تــضـرر"

بفعل الفيضانات.
وأضــافت أن "اجلــهــات اإلنــســانــيــة
قلـقـة من األرجحـية الـكـبيـرة حلدوث
مزيـد من السيـول" مؤكـدة أن معظم
الـوفيـات الـتي سجـلت كـانت بـسبب
ـنــازل والـصـدمـات انـهــيـار أسـقف ا

توقّع الكهربـائية ومضـيفة أن من ا
أن يــســتـــمــر مــوسم األمــطــار حــتى

تشرين األول.
وتــخــلّـف الــفــيـــضــانــات تـــأثــيــرات
ناطق وتؤدي إنسانيـة دائمة عـلى ا

األســلــحــة الــنـاريــة في الــقــتــال مـا
يـكـشف عن وجــود تـدخالت داخـلـيـة

وخارجية إلذكاء النزاع".
وغالـبا مـا حتصل اشـتبـاكات قـبلـية
في الــعــديــد من مــنــاطـق الــسـودان
وخاصـة في منـطقـة دارفور الـغربـية

التي تمزقها احلروب.
ــتــنــوع عــرقــيــا وعــاش الــســودان ا
شــــهـــورا من االحـــتـــجـــاجـــات عـــلى
مــسـتــوى الـبالد أطــاحت بـالــرئـيس
عمر البشير في نيسان/أبريل وهذا
الشهر شهـد بدايات مرحلـة انتقالية

ينبغي ان تؤدي الى حكم مدني.
ويقود البلد حاليـا هيئة ذات أغلبية
مـدنـيـة تـشـرف عـلى فـتـرة انـتـقـالـيـة
مـدتـها ثالث سـنـوات تـمـهـد الـطريق

لالنتخابات.
من جــهــة اخــرى لــقي  62شــخــصـا
مـصـرعـهم جـراء الـسـيـول واألمـطـار
في الـــســودان بـــحـــسب حـــصـــيـــلــة
أعلنتها وكالة السودان لألنباء التي

أفادت بإصابة 98 آخرين.
ويـــشـــهـــد الـــســـودان مـــنـــذ مـــطـــلع
تـمـوز/يـوليـو تـسـاقط أمـطـار غـزيرة
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إلى انقـطاع الـطرق وتـلحق األضرار
ـيـاه وتـسـفـر عن بـنـقـاط الــتـزود بـا
ـاشـيـة فـضال عن انـتـشـار خـسـارة ا

ياه. احلشرات بسبب ا
ـتـحـدة لـتـنـسيق وأكـد مـكتب األ ا
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يقـول استاذ علم االجـتماع البـرفسور الدكـتور علي الوردي "لـو خيروا العرب
ب دولـت علمانية ودينية ... لصوتوا للدولة الدينية وذهبوا للعيش في الدولة

العلمانية".
منظر وموقف حضاري للعراق نعتبره فعل شنيع وانتهاك لقدسية مدينة .

ارغب بــسـؤال الــذي خـرج مـهــروالً عـلى وســائل األعالم لـيــسـتــنـكــر ويـطـالب
كان  لو كان احلفل بالـتحقيق  والسؤال موجه لكل من يتحدث عن قدسية ا
يـضم عازفـ (رجـال) ولم يكن الـعـنصـر الـنسـائي حـاضراً هل سـتـحدث كل
هذه الـضـجـة يـاترى ? أم نـحن نـتـذكـر الـدين واألخالق فـقط  وعنـدمـا يـتـعلق
رأة ! ونبدأ بـالتنظير وتـذكر حدود األدب والدين وما نحن من األمـر بوجود ا

هذا األدب والدين سوى نكرة واألفعال تشهد.
ـدينة من حاالت القـتل العشائرية فأين أنـتم واستنكاراتـكم هذه وأين قدسية ا
ـرض وقـلـة اخلـدمـات واحملـسـوبـية والـرشـاوي و....الخ   ومن الـفـقـر ومن ا
ـقدسة أو غـيرهـا من باقي احملـافظات التي يـعاني مـنهـا أبناء هـذه احملافـظة ا
ـدينـة بشيء كـلمـا بدأنـا بطي صـفحة من هل هذه األمـور ال تخـدش قدسـية ا
صـفـحـات الـتـخـــــلف والرجـعـيـة مـزقـتم الف مـقـابيـلـهـا فـمـتى اخلالص مـنكم

ياترى . 
مــتى سـنــفـهـم أن هـذا بــلـد احلــضـارة والــتـاريخ ومـن حق أهـله أن يــعـيــشـوا
دينة الفاضلة بتـحضر  باحترام وبانفتـاح على بعضهم دون أفكار رجعـية ا
تلـك التي تـدعـون بـوجودهـا مـوجـودة في القـصص والـروايـات فقط وبـسـبـبكم
حتى في قـصصنا ال نستطيع حياكة مدينة كهذه الن الفساد استشرى حتى
تـآكـلت خيـوط احلـيـاة في هـذا الـبـلـد وبـات ال يـصلح لـشيء عـلى األطالق  ال
أرغب أن أتـكلم بسلبيـة  لكن لألسف كل من يحاول احلفـر بالصخر ألخراج
األنـسـاني) من الـوحل الـذي الـريـاضي الـعـلـمي الـثـقـافي هـذا الـواقع (الـطـبي
ليـبقـى هذا الـشعب يعـلق فـيه  يعـودون لـسحـبـة للـدرك األسفـل من التـخـلف 
يعـيش في دوامه مـسـمـوح له بعـد األيـام ال أكـثر وتـعـلـو رآيه الفـسـاد و يـنعم
يجلس على كرسي يغرق بدماء األبرياء وأموالهم الفـاسد بحياة ملؤها الرغد 

فرحة التي تبث األمل فينا من جديد .. يستنكر األحتفاالت ا
اذا نخشى خروج هذا رأة في اجملـتمع هكذا يا تـرى ?!  ـاذا نخاف وجود ا

البلد من قوقعة التخلف التي دُفن فيها ?!
 سنظل من يستنكر أفعالكم ووجودكم حتى نستطيع من إبادتكم من الوجود.

PAM ∫  منشآت  نفطية تابعة الكسون موبيل في البصرة
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أعــلـــنت وزارة الـــنــفـط عن مــجـــمــوع
الــصـــادرات الـــنـــفــطـــيـــة وااليــرادات

اضي.  تحققة لشهر تموز ا ا
ــتــحــدث بــاسم وزارة الــنــفط وقــال ا
عــــاصم جـــــهــــاد في بـــــيــــان امس ان
صـدرة من النفط (مجمـوع الكمـيات ا
ــــاضي من اخلـــام لــــشـــهــــر تـــمـــوز ا
احلـقـول الـنـفـطـيـة في وسط وجـنـوب
العراق بلغت 106 مالي و500 ألف
و 15بـــرمـــيالً بــــإيـــرادات بـــلـــغت 6
مــلــيــارات و468 مــلــيــونــاً و22 الف

دوالر). 
صدرة من نفط فيما كـانت الكميـات ا
كركـوك عـبـر مـيـنـاء جـيـهان  3مالي
و119 الـفـاً و578 بـرمـيالً بـإيـرادات
بلغت 188 ملـيوناً و779 الفاً و654
دوالراً وبــلــغـت الــصـــادرات من حــقل
الــقـــيــارة 929 الــفــاً و174 بــرمــيال
بايرادات بلغت 35 مليونا و 356الفاً

 . و929 دوالرا)ً
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وأوضح ان (مــعــدل ســعـــر الــبــرمــيل
الـواحــد بـلغ  60دوالراً و 536سـنــتـاً

ـصدرة  وأشار الى ان (الـكـمـيـات ا
ـيـة حتـمـيـلـهـا من قـبل  32شـركـة عـا
مــخـتــلــفــة اجلــنــسـيــات  من مــوانئ
الـبـصـرة وخـور الـعـمـيـة والـعـوامـات
االحادية على اخلـليج ومينـاء جيهان
الـتــركـي) الفـتــاً الى ان (الــوزارة ومن
ـانــهـا بــاطالع الـشــعب عـلى خالل ا
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر وااليــرادات
ـتـحــقـقــة مـنه اتـخــذت هـذا االجـراء ا
الـــشـــهـــري). وكـــشـــفت شـــركـــة نـــفط
الـبــصــرة عن تــعــهـد شــركــة اكــسـون
موبيل االمريكيـة بإعادة خبرائها الى
مكاتب عملهم في حقل غرب القرنة/1
حـافـظة الـبـصرة في غـضـون االيام
ـقــبـلــة واكـدت اعــدادهـا بــرنـامــجـا ا
لتحـديث وتوسعـة منظـومة التـصدير

مــــقــــرهــــا لــــدراســــة ومــــراجــــعـــة
مــــعـــــطـــــيــــات الـــــعـــــرض الــــفـــــنـي
ــــــشــــــروع والـــــتـــــجــــــاري لــــهــــذا ا
الــعــمــالق) مــبـيــنـا انــه (لـيـس من
ـــــســــــتـــــغـــــرب ان يــــــأخـــــذ هــــــذا ا
ــوضــوع مــدة طـويــلـة مـن الـوقـت ا
ـفـاوضـات النــه يعد احـد اضـخـم بـا
ـنــطــقـة من ــشـــاريـع الــعـمـالقـة بــا ا
ـــشــاريـع وحــجم حــيـث الــتـــنــوع بـــا

ستثمرة). االموال ا
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ـا جـاء في مـذكرة وذكـر انه (تـنـفـيذا 
وزارة الـــنـــفـط لـــلـــتـــفــــاهم مع دولــــة
الـكــويت الــتي وافق عـلــيــهـا مــجـلس
الــوزراء مـؤخـرا فقد اتفق الـطـرفـان
عـــلـى تـــكـــلــيــف اســـتــشـــاري دولـي
ــكــامن الــنــفــطــيــة لـــدراســـة وضـع ا
شـتركـة فــي حـــقــول مـــحــددة مــع ا
الــــكـــــويــت واعـــــداد مـــــخــــرجــــات
خــــاصـــة لـــطـــريـــقـــة االســـتـــثـــمــار
شترك حلـقول الركطـة وقبة صفوان ا
ـــنــــافع ـــصــــالـح وا ــــا يـــضــــمـن ا

االقتصادية للبلدين. 
وبــشــأن مــشــروع تـــطــويــر وحتــديث
منـظـومـة انــابـيـب تــصــديــر الــنـفـط
الـــخــــام افــــاد عــبـد الـــجـــبـــار بــان
(وزارة الــــنــــفـط اعـــــدت بـــرنـــامـــجــا
فـــنـــيـــا وهـــنـــدســيـــا لـــتـــحـــديــث
وتـــــــوســــــــعـــــــة مــــــــنـــــــظــــــــومـــــــة
الـــتــصـــديـــر بــــواقـــع مــــد ثـــالثــة
انـابـيـب مـن محطـات ومـسـتـودعـات
ـناطق الـنـفطـية فـي النـفط الــخـام بـا
الـبــصــرة الى مـحــطــات الـتــصــديـر
فـي مــــيـــنــــاءي الــــبـــصــــرة وخـــــور
الــعــمــيــة شـــمــــال الــخــلــيـج لــرفـع
مـــعــــدل الـــطــــاقـــة الــــتـــصــــديـــريـــة
بــحـــدود مـلــيـون و500 الـف بــرمـيل
قياسي يوميا اضافة لطاقة التصدير
احلـــالــيـــة الـــتي تـــبـــلغ بـــــحــــدود 3
مــاليــ و750 الـــف بـــــــــــرمـــــــــــيــل

وصـــــــــــــوال الــــى تــــــــــحــــــــــقـــــــــــيـق
عـدل عـند 5 اعــتـــمـــاديــة ثــبــوت بـا
مالي و500 الـف برميل قياسي عبر
ــــوانـئ اجلـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد اجنـــاز ا

شروع). ا
الى ذلـك ضــــبـــــطت شـــــركــــة تـــــوزيع
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة أوكـارا لـتـهـريب ا
منتجات نفطية مختلفة في محافظات
متفرقة فيما بـينت ان العمليات تمت
ــــــســــــانــــــدة قــــــوات من شــــــرطــــــة
واســتـــخـــبــارات الـــنــفـط والــشـــرطــة
االحتــاديــة. وقــال مــديــر عــام شــركــة
التوزيع كـاظم مسـير ياسـ في بيان
امس ان (الــــشــــركــــة وعــــبــــر هــــيـــأة
التـفتيـش ضبـطت صهـريجاً ال يـحمل
أوراقـاً ثــبــوتــيــة ورسـمــيــة ذو ســعـة

36ألف لــتــر يــحـــتــوي عــلى مــنــتــوج
البـنـزين في إحـدى مـحـطات الـتـعـبـئة

في محافظة كركوك). 
وأضـاف ان (هـذه الـعـمـلــيـة سـبـقـتـهـا
اثلة في بفترة وجيزة عمـلية أخرى 
نـفس احملـافـظـة بـاإلضـافـة الى ضـبط
صـهــريج آخـر ذو ســعـة  36ألف لـتـر
ــنـــتــوج زيت الـــغــاز داخل مــحـــمالً 
إحـدى مــحــطـات الــتــعـبــئــة الـتــابــعـة
لـقــضـاء الــطــوز في مـحــافــظـة صالح
الـــدين وال يــــحـــمل أوراق ثــــبـــوتـــيـــة

رسمية). 
ضـبوطات كانت واشار الى ان (تلك ا
معـدة ألجل تـهـريبـهـا) مؤكـداً (إتـخاذ
ـهـرب اإلجـراءات الـقـانـونـية بـحـق ا
ـنـتـوجـات الـنـفـطـية). من ومصـادرة ا

يقـيـناً أن اخلالف الـبيـني الذي يـبـرز للـعلن وتـتالقـفه وسائل اإلعالم اخملـتلـفة
قراطية النـظام السياسي  وعلى مدى عرضـاً وحتليالً وتأويالً من مظاهـر د
نصف قـرن من الزمـان تقريـباً تطـلع العـراقيون لـليوم الـذي يتـحدثون فـيه كما
يـرون ويعـتقـدون  ولألخـر أن يسـمع وينـاقش ويـجيب أو يـصـمت ويتـجاهل .
وبضـرس قاطع أن ليس أكثر مـن العراقي وطنيـة وتعلقاً بأسـتار الوطن  فمذ
عُرف الـعراق وطـنـاً ودولة مـستـقلـة وشعـبه مـضرب األمـثال بـالوطـنيـة واجلود
والغـيـرة والشـجاعـة والكـرم واحلـكمـة  فلـيس اكثـر من الـعراقي غـيرة  ومن
شعـبه يتعلم الـعالم معنـى اجلود  وتسري الغـيرة في عروقه كـما يسري الدم
ن جـهل بــشـجـاعـة أبـن الـرافـدين عـلــيه بـالـتــاريخ الـقـد واحلـديث فـيــهـا  و
ـعاصر  فقد خُلدت شجاعـته وراحت أخباره حتث الشعوب على اإلقدام  وا
وجــاهل من ال يــعـرف كــرم أبن الـعــراق  وهـو مــدرسـة بـاحلــكـمــة  حـتى أن
ـقـدم جمللس األمن سـنة 1998 ي أكـيوس حـيـنمـا ختـم تقـريره ا ـفتش األ ا
قال كلمته الشهيرة أن العراق أضحى خال من السالح احملظور  لكن العقل
كـن مـحـاصرتـه وإفـراغه  هـذا هـو الـعراق الـعـراقي يـبـقى ولـد ومـتـجـدد ال 

وهذا شعبه .
ويقـيناً أن النكـسة التي مر بهـا العراق بعد االحـتالل من تخريب ونهب وحرق
وسـلب  وتسلط بعض من ال يرحـم  الذي جاء بالويالت عـلى البالد والعباد 
هي ليست األولى ولن تكون األخيرة  لكن مخطط النيل من العراق يبقى قائم
مـا حـيي الــعـراق وطن ومـا بـقي شـعـبه نـابض بــاحلـيـاة  فـالـنـعـمـة والـتـمـيـيـز
والتـألق تولـد احلسـد  بل هي من مقـتضيـات التـآمر والدس واحلـصار بـغاية
ـرض لكنه حي الـقتل  لكن من أراد بـالعـراق سوء علـيه أن يعلـم أن العراق 
وت  فـغـيره زائل وهـو بـاق  وللـجاهل بـالـعراق وشـعبه الـعـودة لتـاريخه ال 
ومـا تعـرض من مـؤامـرات ودسائس واحـتالالت وأنـتـكاسـت ثم نهـضـة وعودة
ـؤامرة األخيـرة أن العراق أضـحى ساحة وتـألـــــق وتميـز  لكن الالفت في ا
لــتـصــفـيــة احلـسـابــات  بل مــيـدان لــلـنـزال  كــيف ال وراح بــعض من يـدعي
الوطـنـيـة وحــــــريـة الـكـلـمة يـنـظّـر لهـذا أو يـنـتـــــــــقد ذاك ويـتـرك الـدفاع عن
الـعراق جانـباً وكـأنه أضحى محـام دفاع عن اآلخـر متنـاسيـاً أن ال كرامة وال
عــز وال قــدر وال قـيــمــة وال مـكــانــة أو تـمــيــز إال في ظل وطن واحــد حــر قـوي

مستقل . 
الحظ أن الـبـعض يـعــتـقـد جـاهال أن الـصـراع األمـريـكي  –اإليـراني عـلى وا
األرض العـراقية هو صراع نفوذ على العـراق وتسابق على من يفرض الكلمة
والقـرار  ويـقيـناً أن الـصراع هـو صراع وجـود ونـفوذ وتـسيـد على اإلقـليم 
تـوسط ودول اجلوار من أمن العراق  لـكن الغالب من الدول فـأمن اخلليج وا
وقادتـها يتغافلون هذه احلقـيقة رغبة في تأجيل أزمة قـادمة ستطالها ال محال
آجـال أم عـاجالً  فـالـعــراق لـيس احملـطـة األولـى في سـلـسـلــة صـراع الـنـفـوذ
تـغافل حقيقة الـصراع أن يستحضـر صراع اليمن وسوريا الثـنائي  فعلى ا
زيد من اخلوف والتهديد وقتل الشعوب ولبنان وماذا جلب هذا الصراع إال ا
ـهم مـوقف هـذا احلزب وذاك وهـدر الـثروات  وفي خـضم هـذه األزمـة ليس ا
وقف ـهم أن يلـتف الـشـعب موحـداً حـول ا أو رأي هـذا الكـاتب أو ذاك لـكن ا
الـرسمي لـلدولـة  بعـيـداً عن األجنـدات اخلارجـيـة احملركـة التي أرادت وتـريد
نـظور حيث ال تـزال مآسيه اضي ا بالـعراق شـراً  وعلى اجلمـيع استذكـار ا
ن ن سبي ال يزال أسير األجنبي  وليس أقل  مـاثلة دون عالج  فالكثير 
فـقـد عــلى يـد الـتـنـظـيم الـكـافـر الـذي غــيب أبن الـوطن ال عـلى أسـاس طـائـفـته
وقـوميـته ودينه ولـكن لـكونه أبن الـوطن  وعلـى من راح يفـكر بـأن في اختالط
ـشـهـد إقـصـاء لـلـقـابض اجلـديـد عـلى الـسـلـطـة الـنظـر إلى أبـن الوطـن الذي ا
ـا يزل مـخيـمات الـنزوح وهـو يأن مـن حرص الـصيف الـقاتل ومـطر افتـرش و
د يـد العون  ففي الـشتاء الذي أغـرقه وأسرته  والعـالم كله يراقب ويـندد و
ظل األزمــة عــلى اجلــمـيـع تـنــاسي اخلالف  والــصــد عن الــنــغــمـة الــقــومــيـة

والطائفية والدينية.
 فـنــيـران احلـرب لـو أوقـدت سـتـأتي عـلى اجلــمـيع  وهي ال تـمـيـز بـ قـومـيـة
وأخرى أو بـ طـائفـة وطـائفـة  فـاجلمـيع مـستـهـدف  وعلى من تـنـاسى هذه
احلقـيقـة استـذكار مـا خلف هذا الـتفـكيـر القـاصر من ويالت ومـآسي على يد
التـنـظيم الـذي اتخـذ من اإلسالم شعـاراً  ومن الطـائفـة أداة للـتضـليل  وإذا
ـقــدسـات واحملـرمـات كــان هـذا الـشـعــار الـزائف عـنــوان الـتـجــاوز عـلى كل ا
والشـعار الذي ظـلل الكـثير الـكثـير  فعـلى من راح يهلـل اليوم لـلحرب ويـنظّر
لهـا ويتـح وقـوعها أن يـعي أن الكـيان الـغاشم الـذي ظل يحلـم في النيل من
ـتصيد بالعـراق سواء أن ينتصر رة  فعلى ا نتـظر هذه ا العـراق هو العدو ا
إن لم يـكن لوطـنه فـلقـوميـته  وإن لم يـكن لـقومـيته فـلـدينه  وإن لم يـكن لـدينه
فلـعرضه ونفسه وأسرته  فحلم الكـيان الغاشم الذي ظل يؤرقه مذ وجد على
ـيـعـاد حـسب أدبـيـاته هـو كـسـر شـوكت الـعراق أرض ا
الـذي ظل وسـيـبـقـى عـصـيـاً عـلــيه  فـالـعـراق بـاق وكل

األجندات إلى زوال .

{ رئيس هيئة مستشاري رئيس اجلمهورية
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عاصم جهاد

{ اخلــــرطــــوم (أ ف ب) - أعــــلــــنت
السلطات االنتقـالية السودانية حال
الــطــوار األحــد في واليــة شــرقــيــة
وأمــرت بـإجــراء حتـقــيق في أعــمـال
ـنطـقة عنف قـبلـية دامـية تـشهـدها ا

منذ أيام.
واحتدمت االشـتبـاكات منـذ األربعاء
بـ قبـائل الـبـني عامـر والـنـوبة في
بـورتـسـودان عـاصـمـة واليـة الـبـحر

األحمر.
وقالت الـشرطة إن  16شخـصا على
األقل لـــقــوا مـــصــرعـــهم و إرســال

تعزيزات أمنية الحتواء القتال.
ولم يتضح ما الذي تسبب في وقوع

هذه االشتباكات.
Δ—«uÞ W UŠ

وقال بـيـان إن "مجـلس الـسيـادة قرر
إقــالـة والي الــبــحـر األحــمـر ومــديـر

جهاز األمن بالوالية".
وأضــاف ان اجملــلس "أمـر بــتــفــعـيل
حـــال الــطـــوار (في واليــة الـــبــحــر

األحمر) وتشكيل جلنة حتقيق".
وأشــار الـــبــيــان الى أن الــســلــطــات
"حتـــرّت لـــلــمـــرة األولى اســـتـــخــدام
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ضطربة دن ا W¹—Ëœ∫قوات امنية سودانية تقوم بدوريات في ا

وانئ اجلنوبية.  عبر ا
وقال مـديـر عـام الـشركـة احـسـان عـبد
س ان اجلبار في تصـريح صحفي ا
(لـدى الـشركـة قـدرات احـتيـاطيـة على
رفـع مـعـدل تـصديـر الـنـفط اخلـام الى
ـستقـر حاليـا عند مستـوى اعلى من ا
 3 مالي و400 الـف بـرمـيل قـيـاسي
حددات مـنظمة اوبك يوميا الـتزاما 
التي تهدف الى استقرار ودعم اسعار

ية).  النفط في األسـواق العا
ولـفت الى (قــرب عـودة خـبــراء شـركـة
ـــــــشـــــــغــل اكـــــســــون مـــــــوبـــــــيــل ا
الـــرئــــيــس لــحـــقـل غـــرب الــقـرنـة 1
الى مـكاتـب عمـلـهم في احلـقل الـواقع
شـمــال الــبـصــرة طــبـقــا لــبـنــود عــقـد
التـراخيص الـنفـطيـة لعام 2010 بعد
مضي مـدة على قـيـام الـشـركـة بـنـقـل
ادارة الــعــمــلـيــات الــى مـكاتـبـهـا في

تحدة).  دولة االمارات العربية ا
واكــــد عــــبـــد اجلــــبـــار (عـــــدم تـــوقف
فـاوضـات مـع الـشركـة حـيـال عرض ا
االســتـــثـــمــار فـي مــشـــروع اجلـــنــوب
ـــتــكـــامـل) مــشـــيـــرا الـى ان (وزارة ا
الـنــفط شـكــلت جلـنــة دائـــمــــيـــة فــي

جـهـته أوضح مـديـر هـيـئـة الـتـفـتـيش
الـتـابـعـة لـلـشـركـة حـسـ شـمـخي ان
(مالكات الهيـأة تقوم بواجـباتها على
أكـمل وجه من خالل مـراقـبـة أي خـلل
ـنـتـجات كـن أن يحـدث في حـركـة ا
الـنــفـطـيــة ومـتــابـعـة آلــيـة وصــولـهـا
لـلـمـواقع الـتـوزيـعـيـة في احملـافـظـات
كـافــة بــاإلضــافـة الى اإلعــتــمــاد عـلى
علومـات اإلستخبـارية التي ترد عن ا

طريق شرطة الطاقة). 
وأوضح أن (الـــــهــــيـــــئــــة حــــال ورود
ـعـلـومات تـشـرع الـى تشـكـيـل جلان ا
مـشــتــركــة مع اجلــهــات ذات الــعالقـة
لـــضـــبـط تـــلك اخملـــالــــفـــات وإحـــالـــة
ـتــورطـ الى الــقـضـاء اخملـالـفــ وا

لينالوا جزاءهم).
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الشؤون اإلنسانية احلاجة إلى 150
ــانـحـ مـلــيـون دوالر إضــافي من ا
ـواجــهـة الـفـيـضــانـات إضـافـة إلى
ـسـاعـدة االوضاع  1,1مـلـيـار دوالر 

اإلنسانية في السودان

بــاكـــســاء وتـــطــويــر 33 مـــحــلــة
ســكـنــيــة تـنــوعت بــ اإلفـرازات
احلـــــديــــثــــة واعـــــادة االكــــســــاء
وبـعــضـهـا يــشـهــد االكـسـاء ألول

مرة). 
واضـــــــــافـت أن (احملالت الـــــــــتي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعلنت امـانة بغداد عن 33 محلة
سـكـنـيـة طـور االكـسـاء وبـعـضـها
شــــارف عــــلـى االجنــــاز. واكـــدت
االمـانة في بـيـان امس (استـمرار
ـــشـــاريع كــــوادرهـــا في دائــــرة ا

جتــري عــلــيـهــا اعــمــال االكــسـاء
حـــالــيــا تـــوزعت عــلى مـــخــتــلف
الـقــواطع الــبــلـديــة وفي جــانـبي
الـكـرخ والـرصـافـة من الـعـاصـمـة
بغـداد كمـا وحتقـقت نسب اجناز

متقدمة في الكثير منها).

وبعد تـشكيل فريق مـعالج اكتشف
رئـيس الـفـرق مـهــيـمن عـبـدالـرضـا
ريض يعاني من ربو محمد بأن (ا

مزمن). 

( حــــــيث كــانـت حــالــته مـــضــيــفـــاً
حـــرجـــة جـــداً بـــســـبب صـــعـــوبـــة
الــتــنــفـس نــاجتــة عن فــتق الــرئــة
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بذل فريق طـبي متخـصص جهوداً
كــبــيــرة  في مــســتــشــفـى الــزهـراء
للوالدة واالطفال في النجف النقاذ
حــيـاة رضــيــعــة ولـدت في نــهــايـة

الشهر اخلامس من احلمل . 
عـالج امير االعسم وقال الطـبيب ا
في تــــصـــريـح صـــحــــفي امس (ان
الــطــفــلــة رقــيــة ولــدت في نــهــايــة
الـشـهـر اخلامـس من احلمـل حيث
تعتبر الوالدة فـي هذا الشهر حالة
اجــهـاض وكـان وزن الــطـفـلـة 600
غم وبعـد أن تدخل مالك الـطوار
ستـشفى وبذل جهـوداً كبيرة في ا
ومـتابـعـة حالـتهـا الـصحـية بـشكل
يــومي انـقــذت الــطـفــلــة وتـدرجت
عافيتها حتى أصبحت كامة النمو
. واوضح األعـــسـم  ان (الـــطـــفـــلــة
ـستشفى اكثر من رقية مكثت في ا
 شهـرين منذ والدتـها حـتى تعافت

واخرجت بسالم)
واعــلن مـركــز احلـروق الــتـابع الى
دائــرة صـــحــة الــنــجـف عن انــقــاذ
شاب يـبلغ من الـعمر  16 عاماً من
ركز موت محقق . واوضح مـدير ا
كرار احللو في بـيان صحفي امس
ركـز بعد تعرضه ان (شاباً راجع ا
حلروق في الوجه والـيدين بـنسبة
ــئـة تـراوحت ب 35 الى  40 بــا U¡∫  اليات امانة بغداد تكسي الشوارع ولودة≈ عالج مع ا الطبيب ا


