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تـتناسب مع االمكانـيات والصالحيات).
وصل اجتماعا موسعا وشهدت جولة ا
ضم حــطــاب ومـســيــر وعــددا من نـواب
ــوصل واعــضــاء مــجــلس احملــافــظــة ا
فـيـهـا حيـث ب وكـيل الـوزارة (اهـمـية
ـــؤســـســـات وبـــ الـــتـــنـــســـيـق بـــ ا
احلـــكـــومـــات احملــلـــيـــة مـع الـــضــرورة
احلـتــمــيـة لــلـتــنـســيق بــ مـؤســسـات
ــصــافي الــوزارة نــفــســهـا الــتــوزيع وا
وبـاقي الــقـطـاعـات) مـبــيـنـا ان (تـشـغل
مـصفى الصمـود واذا ما اكتلـمت عملية
تــطــويــر وتـــوســعــة مــصـــفى الــگــيــارة
فـسيـسهم ذلك في حتـفيف الـضغط على
ـشتقات النفطية ويوفر الوقود الكافي ا
حملـطات الوقود  في حـ طالب النائب
ـرعـيـد وزارة الـنـفط بـتـكـر مـنـصـور ا
نـتجات نتـسبي شركـة توزيع ا خـاص 
الـنــفـطـيـة وعــلى وجه اخلـصـوص فـرع
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ومن ضــمـن االشــادات الــتي تـــنــاولــهــا
ــنـتـجـات اجملـتــمـعـون لـشــركـة تـوزيع ا
الـنـفـطـيـة ومالكـاتـهـا في نـيـنـوى كـانت
ــــوصـل زهــــيـــر اشـــادة قــــائـم مــــقـــام ا
االعــرجـي ورئــيس جلـــنـــة الــطـــاقــة في
احملـافظة هـاشم البريـفكاني الـلذين عدا
ـــوصل اجنـــاز شـــركــــة الـــتـــوزيـع في ا
ـوذجـا لـلـقـدرات اجنـازا يـحــتـذى به و
الوطنية في تنقيذ اخلطط اذا ما اوكلت

همة واعطيت له الدور االساس. لها ا
فتش وذكـر مصدر في وزارة النفط ان ا
الـعام أحال مـلف حقـول صفيـة النفـطية
الى الـتحقـيق بعد ورود مـعلومـات تفيد

بـتـورط مــديـر عـام شـركــة نـفط الـشـمـال
فــريــد جــادر صــادق اجلــادر بــالــتالعب
بـتـقـاريـر االنتـاج حلـقل صـفـيـة الـنـفطي
لـصـالـح شـركـة كـار الـتي تــسـيـطـر عـلى
صدر ان احلقل منذ عام 2014.  وذكر ا
هدورة (الـتقديـر االولي لهذه الـكميـات ا
تـقدر ب مـليـون وخمـسمـائة الف بـرميل
خالل مــــــدة اربـع ســـــنــــــوات مــــــضت)
واضـاف ان (هـناك شـبهـات فـساد تـطال
شــركـة نــفط الــشـمــال ومــديـرهــا الــعـام

احملـافــظـة من الـوقــود) واكـد يـاسـ ان
(حـصــة نـيـنـوى مـن الـوقـود هي االعـلى
بـ احملـافـظـات وتـبـلغ اكـثـر من مـلـيون
وسـبـعــمـائـة الف لـتــر وهي كـافـيـة جـدا
الهل نــــيــــنــــوى ونــــعـي جــــيــــدا حــــجم
االحـتــيـاجـات الــتي تـتــنـاسب مع عـودة
الـنـازخـ ومــتـطـلـبـات اعـادة االعـمـار)
مـتـعـهـدا (باطالق قـريب لـوجـبـة جـديدة
ـوصل فيـما ـدينـة ا نن الـنـفط االبيض 
ــذكــورة تــعــد حتف بــ ان احملــطــات ا
فـنــيـة من نــاحـيــة اجلـمــال والـتـصــمـيم
ـكن ان تـكون مـحفـزا ايجـابـيا لـباقي و
ـؤسسـات باعـمار مـؤسسـاتهـا) فضال ا
عن تـفصـيلـه للـمحـطات بـالقـول (محـطة
الـثقـافة تعـتبـر االكبر في الـعراق بـطاقة
خــزنـيـة بـلـغت 540 الف لــتـر وحتـتـوي
عـلـى خـمس وثالثــ مـضـخــة مـزدوجـة
ـعــنى امــكـانــيـة مـلء سـبــعـ الــذراع 
لء الـــواحـــدة ســـيـــارة في عــــمـــلـــيــــة ا
بـاالضـافــة الى مـحـطـة وقـود ابن االثـيـر
ومـحطـة وقود نـينـوى بواقع اثـنى عشر
مـضخـة لكل منـهمـا وستة عـشر مـضخة
حملـطة الشهداء احلكومات). واضاف ان
(لـلشركـة مشـاريع مستـمرة في محـافظة
نــيــنـــوى في مــحــطـــات الــوقــود وتــمت
ـوافقة على انشاء اربع مـحطات اهلية ا
ـــوصل دعـــمـــا لــلـــقـــطــاع جــديـــدة في ا
ـــصــادر الـــتــزود اخلــاص وتـــنـــويــعـــا 
بـالوقود اضافة الى االستـمرار بالنشاط
االنــســانـي الــذي تــوج بــاعـــادة تــأهــيل
ــوصل وتــزويــدهــا بــالــكــتب مــكــتــبــة ا
ساهمة في كن ا ـصادر ومستقبال  وا
ــدارس او اي مــنــشــأة اعــادة تــأهـــيل ا
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تـتـمـثل بـالتالعـب بارقـام كـمـيـات الـنفط
ـنتجة من احلـقول التابعـة لشركة نفط ا
سيطر عـليها من قبل شركة الـشمال و ا
ـدعـومـة من بجـهـات سـيـاسـية في كـار ا
اقـليم كردستان  ومن هذه احلقول حقل
صــفـيــة مــدار الــتـحــقــيق االن و حــقـول
خـورمـالـة وجـاستـان وافـانـا) . كـمـا ذكر
وظف ان (عالقـة مشبـوهة ب بـعض ا
في شــركـة نــفط الــشـمــال و قــيـادات في
شــركــة كــار تــنــسـق الــعــمل من اجل ان
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نتجات النفطية افـتتحت شركة توزيع ا
اربع مـحطات وقـود في محافظـة نينوى
بــعـــد اعــادة تـــأهــيـــلـــهــا بـــشــكـل كــامل
بـاالضافة الى افتـتاح بنايـة فرع الشركة
واكـبــر مـركــز لـتـكــيـيل احلــوضـيـات في
الـعراق. ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس
عن وكـيل وزارة الـنـفط لشـؤون الـتوزيع
كـر حــطـاب يــرافـقه مــديـر عــام شـركـة
ـنتـجـات الـنفـطـيـة كاظم مـسـير تـوزيع ا
يــاســ الـقــول ( ان هــذا االجنـاز  في
فـتــرة قـيـاســيـة وبـكــلف اقل بـكــثـيـر من
االرقـام احملـددة لـها وبـجـهـود ذاتـية من
قـبل شـركـة التـوزيع ومالكـاتـهـا في فرع
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مـبـيــنـا ان (هـذه اجلـهـود تــاتي تـنـفـيـذا
لــلـــبــرنـــامج احلـــكــومـي لــدولـــة رئــيس
ـــهــدي الــوزراء الـــســـيـــد عــادل عـــبـــد ا
وانـســجـامـا مع تـوجــهـات نـائب رئـيس
الــوزراء لــشـؤون الــطــاقــة وزيــر الـنــفط
االسـتـاذ ثـامـر الغـضـبـان). فـيـما اوضح
يــاســـ ان (احملـــطـــات االربــعـــة اعـــيــد
تـأهــيـلـهــا بـشـكل كــامل مـسـحت االرض
واعـيد تأهيلها من جـديد وبجهود ذاتية
من مــهــنــدسي الــشــركــة  الفــتــا الى ان
ــوصل رعــايـة خــاصـة الــشـركــة تـولي ا
وهي مـن اوائل الــشــركــات الــتي تــدخل
لـلمدن احملررة وترافق القـطعات االمنية
ا للوقود من دور في استعادة احلياة)
ـوصل مـطـالـبـا الـسـلـطات االداريـة في ا
ـزيد من االراضـي النشاء (بـتخـصيص ا
ـوذجـية. عن حـصة مـحطـات حـكومـية 
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 ح قـرأت نعي الـقاضي عزت تـوفيق جـعفر لم اشـعر بـان احلياة
غيـر عـادلة النـهـا اختـطـفت رجال حقـيـقـيا بـكل مـعنى الـكـلمـة.لـكني
شـعرت بـضحـكـات عالـية مألت اذني بـطنـ كـطنـ الذبـاب.هو بال
شك ضـحك الفـاسدين الـذين قالـوا لبـعضـهم بعـضا: الحظـوا كيف
انـنـا محـظـوظون فـاالقدار فـي صفـنـا.فهـذا الرجـل الذي مـات جراء
حادث سيارة كان مزعجا لنا.لكن احلـياة قامت بتصفيته بطريقة ال
حتــسـد عــلـيــهـا. الــفـاســدون عـاشـوا اجــمل لــيـلـة بــعـد رحــيل هـذا
ــنـتـصـر الـذي وجـد الـقـاضي الـوطــني الـنـزيه.انـهــا بال شك لـيـلـة ا
ساحة النزاهة خالية مـن احد ابطالها. في ظل هذه االوضاع تكون
ـوت االنــسـان احـد اقــذر اسـالـيـب الـتـعــبـيــر عن حـقـد الــشـمـاتــة 
ـعـادلة احلـقيـقـية الـبـسيـطة االنـسـان على من يـحـقد عـلـيهم.اال ان ا
جدا هي ان يـتفق اجلمـيع على محـاربة الفـساد ال ان نواجه وحش
الفساد بـاجساد بعض الـنزيه رغم ان جـبهة الفسـاد اكبر واكثر
بـطـشـا. لن اقـول ان احلـيـاة غـيـر عادلـة الن هـذا الـعـالم غـيـر مـبني
بـارادات الفـاسدين لـكنه مـبـني بنـظريـة االله الواحـد الذي ال يـعرف
الـفاسـد شيـئا عـنه. نظـريـة الله تـختـلف عن نظـرية الـفاسـدين. ماذا
تقـول نظريـة الله.? باخـتصـار تقول ان مـوت نزيه ال يعـني ان جميع
اخليرين فقدوا مواقعهم لالشرار.معركـة النزيه صعبة مقلقة باهظة
الثمن وهي تنتهي في احيان كثيرة بفقدان هذا البطل او ذاك. واذا
ـعركـة الـيومـيـة التي بـدأت مـنذ قـرون وقرون نـظـرنا الى تـفـاصيل ا
. نحن بـحـاجة ـا مـعقـدا من حـرب قاسـيـة بـ الطـرفـ فـسـنـرى عا
لـنزيه شـجاع ال نـزيه جـبان. والـقاضي الـراحل عـزت توفـيق جعـفر
كـــان نـــزيــهـــا وطـــنـــيـــا شـــجـــاعـــا. ال بـــد ان يـــلـــهب مـــوتـه خـــيــال
.لكن هل ستنطفيء شرارة موته مع اول الفقراء,وضمائر احملروم
هــبــة ريح.? افــكـر بـه وحـدي االن وانــا اكــتب هـذه
ن سيـخلفه.?افـكر بشـجاعته.ان الكـلمات.افـكر 
اعــظم شــجـعــان زمــنــنــا هـو ذلـك الـرجـل الـذي

غريات كما لو كانت اشياء قذرة. يرفض ا

المكان لها ازاء بصراحة متناهية ومن دون تزويق لـفظي للكلمات  
مـا يـواجـهـنــا كـبـشـر من حتـديـات اخــطـرهـا واشـدهـا وطـأة حتـدي
ة مسجدي التطرف الذي يفرخ االرهاب  نقول بألم ووجع ان جر
نيـوزلندا  لم تـكن االولى ولن تكـون االخيرة مـا دامت هنـالك جهات
عـيب واخملـجل على تـغـذي ثقـافـة التـطـرف والعـداء لالخـر .. ومن ا
ـقـراطــيـة ان تـسـمح بـلـدان تــرفع شـعـار الــتـسـامح والـسـالم والـد
ـنـافـيـة البـسط قـيم االنـسـانـية ـثل هـذه االفـكـار ا وبـذريـعة احلـريـة 
ولدعاتها التعبير عن ارائهم الـداعية للكراهية والقتل الى حد يصل
الى االسـتـهـانـة بـقـدسـيـة احلـيـاة وحـرمـة دمـاء الـشـهـداء ومـشـاعـر
أل وفي مـؤتمـرصـحفي الـنائب اال سـترالي عـوائلـهم فيـخـرج على ا
سلمـ مسؤولية مـاحصل في مسجدي نـيوزيلندا فريزر ليـحمل  ا
فيقوم شـاب بكسر بيـضة فاسده على راسه لـيتعرض لهـجمة تلقيه
ارضا من ثالثة اواربعة اشخاص ال ندري ان كانوا من حماية هذا
الـنائب الـعنـصري ام من عـامـة النـاس ! الفـيديـو الذي انـتشـر على
مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي يـعكس مـسـتوى الـتـطـرف االعمى في
ـقـراطيـة واالمن اجملـتـمـعي الذي نـسـمع عـنه ونـعـيشه من دول الـد
ا يتناسب وخطورته سلطات تلك الدول .. دون ان تتوقف عنده  و
ــسـلـمـ والـتي ـعـاديـة لالسالم وا ـتـطـرفــة ا فـمـثل هــذه االفـكـار ا
تصاعدت بعد احداث  11ايلول  2001في واشنطن  ستولد افكارا
مـتـطـرفـة تـهـدد الـسـلم اجملـتـمـعي في دول الـعـالم يـروح ضـحـيـتـهـا
االبرياء .. ولن ننسى ما اشيع وقتها في االخبار عن مجرم احلرب
ـا من بـوش وهــو يـتــحـدث بــعـنــصـريــة عن احــتالل الـعــراق !  ور
ـعادية سخـريات الـقدر ان موجـة التـطرف هذه واالراء الـعنـصرية ا

لالسالم  تلتـقي مع االفكار النـازية التي جرت الـويالت للعالم و 
تـطرف في دول مـحاكـمتـهـا في نورمـبرغ .. ومع ذلك فـان الـيمـ ا
اوربا  ما زال يـقود حملة كـراهية ومعـاداة للمسـلم البد ان تؤدي
الى مـــأس هــنــا وهـــنــاك .. كـــمــا انـــهــا تــكـــســر وتـــخــدش صــورة
ـقـراطـية ومـبـادئـها وقـيـمـها االنـسـانـية الـنـبـيلـة وتـعـرض جدار الد
السلم االهلي الى تصـدع مؤسف !  وبرغم جهود منـظمات مجتمع
مدني وشخصيات فـكرية ومن مختلف االجتاهـات والبلدان الكبيرة
ـذهبي  في الـتـصدي لـلـتطـرف ايـأ كان نـوعه او عـنـوانه الديـني وا
والـقـومي  فـانه مـا زالت هـنـالك مـشـاهـد عـنف وعـمـلـيـات ارهـابـيـة
يـروح ضحـيـتهـا مئـات االالف من االبـرياء مـنهم نـسـاء واطفـال وما
حـدث مـن اعـمـال ضــد (  مـســلـمي الــروهـيــنـغـا مـن قـتل وتــشـريـد
ووضع االطــفـال وهم احــيــاء في الــنـار ..) وقــبــلـهــا مــا حـصل في
الـبـوســنه من مـجـازر ومــا يـجـري في فــلـسـطـ وســوريـا والـعـراق
كن ان يـفعله عـمى التطـرف فيحول ومصـر كلهـا شواهد عـلى ما 
االنسان الى وحش يقتل بدم بارد اخيه االنسان . والبد ان نعترف
ؤتمـرات والنـدوات التي تعـقد في الـعالم عن حوار هنـا بانه بـرغم ا
االديـان وما تـرفـعه من شعـارات وما تـبـذل فيـها مـن جهـود  فانـها
ولالسف لـم تفـلـح في احلـد ان لم نـقل انـهـاء الـتطـرف فـي اجملتـمع
خاصة ب الشباب .. حيث سرعان ما يتم نسيان اهدافها ويخفت
بريـقهـا بعد ايـام من انتـهائهـا  بانتـظارانـعقادهـا مرة اخرى .. اي
ان نـتـائــجـهـا وشـعـاراتـهــا بـاخـتـصـار مـوســمـيـة في حـ ان دعـاة
الــتـطــرف يــواصـلــون بـذل ســمــومـهم كـل سـاعــة من خالل قــنـوات
فـضـائـيــة ووسـائل اعالم اخـرى . لم نــأت بـجـديـد عـنــدمـا قـلـنـا ان
ـة مسـجدي نـيوزلنـدا  وغيـرها من افـرازات التطـرف غيـر اننا جر
جند تكرار ذلك يفترض ان يشكـل حافزا لكل القوى احملبة للسالم
ــتـحـدة ومـجــلس االمن لـتــبـني خـطــة تـثـقـيف لـلــضـغط عـلى اال ا
واجهة دعـاة التطرف وايقاف وتوعية مجـتمعية في كل دول الـعالم 
ادواتها التخريـبيه من فضائيات ورؤوس اموال ..
رحم الله ضحايـا التطرف في كل مـكان ولتكن
ـة مسـجدي نـيوزلـندا فـرصة لـعمل جدي جر

حملاربة االرهاب .
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رجحت هـيئـة االنواء اجلـوية والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل ارتـفاع درجات
احلـرارة الـيـوم الـثالثـاء مع تـسـاقط زخـات مـطـر مـتـفـرقـة فـيمـا تـوقـع متـنـبـىء جوي

قبل.  نخفض جوي ماطر االسبوع ا تعرض العراق 
وقالت الهـيئـة في تقريـر اطلـعت عليه
(الزمان) امس االثنـ ان (الطقس في
ــنـطــقــة الــوســطى ســيــكــون الــيـوم ا
الثالثاء صـحوا مع بعض الـغيوم مع
ارتفاع قليل في درجـات احلرارة فيما
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة غـائـمـا يـكـون في ا
جـزئـيــا واحـيـانــا غـائـمــا مع تـسـاقط
زخـات مــطــر مـتــفــرقــة تـكــون رعــديـة
احـيـانا ويـتـحـول الـطـقس مـسـاءً الى
صحو وال تغير في درجات احلرارة).
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ــنــطــقــة مــضــيــفــة ان (الــطــقس في ا
اجلنـوبـية سـيـكون صـحـوا مع بعض
الـغـيــوم واحلـرارة تــرتـفع قــلـيال عن
اليوم الـسابق) وبلـغت درجة احلرارة
درجات الـصـغــرى في بـغـداد امس  9
مئوية والـعظمى  20درجة. من جهته
تنـبىء اجلوي نـائل العلي في رجح ا
مـنـشـور عـلى صـفــحـته في فـيـسـبـوك
امس هـطـول االمـطـار خالل االسـبـوع

نـطقـة قد دمّرت بـالكـامل). ولفت من ا
إلى أن (وســــائل االتــــصــــال قـــطــــعت
تماما والطرق دمّرت وثمة مناطق ال
ـكن الــوصـول إلـيــهـا). وتــابع (لـقـد
أبلغنا أن الوضع قد يكون أكثر سوءا
ـديـنــة ويـوم اول أمس األحـد خـارج ا
انـهـار ســد كـبـيــر قـاطـعــاً آخـر طـريق
ـديـنـة).ولـفت الـبـيـان الى يـصل إلى ا
إن (حصيـلة الـضحـايا قـد ترتـفع بعد
مــعــرفــة حـــجم األضــرار وأن هــطــول
ــنــطــقــة مــا زال أمــطــار غــزيــرة في ا
مـــتــوقـــعـــا).وقـــتل  68شــخـــصًـــا في
موزمبيـق بينهم  55في مدينـة بييرا
الـسـاحـلـيـة إضـافـة إلى  70شـخـصا
بابوي بـحسب حصـيلة أعدت في ز
استـنادا إلـى مصـادر رسمـيـة. وكانت
احلصـيـلـة الـسـابقـة تـشـيـر الى مـقتل
 127شــخـــصــا.وال يـــزال الــعـــشــرات
مفـقـودين في وسط مـوزمـبـيق وشرق
ـبـابـوي بـعـد مـرور االعـصـار الذي ز
صـاحــبــته ريـاح قــويــة جـدا وأمــطـار
غزيـرة وفـيضـانـات. من جـهتـهـا قالت
ـفــقـودين في ـتـحــدة إن عـدد ا األ ا
ـئـة شـخص وقـد ـبـابـوي جتـاوز ا ز
طــاول االعـــصــار نـــحــو عـــشــرة آالف

شخص.ويعد هذا االعصار أحد أقوى
االعــاصــيــر الــتي مــصــدرهــا احملــيط
الـهـنــدي مـنــذ عـشــرة أعـوام. الى ذلك
افادت السلطات اإلندونيسية بارتفاع
عــدد قــتـــلى الــســيـــول واالنــهــيــارات
األرضــيــة في إقــلــيم بــابــوا بــأقــصى
شرق البـالد إلى نحو  80قتيال امس
االثــنـ فــيــمــا دعــا الــرئــيس جــوكـو
ويــــــــدودو إلـى اإلجـالء الـــــــــعـــــــــاجل
دمرة.ووقعت نـاطق ا للضحـايا من ا
السـيول واالنـهيـارات األرضـية مـطلع
األسـبـوع بـعـد ســقـوط أمـطـار غـزيـرة
على سـلسـلة جـبـال سايـكلـوبس التي
اختفى جـزء كبير مـن الغطاء الـنباتي
ـــزارعـــ فـــيـــهــــا ألن الـــقـــرويــــ وا
يـقــطـعــون األشـجــار لـلــحـصــول عـلى
األخـشـاب وبـغــرض الـزراعـة. وارتـفع
عدد القتلى من  58إلى نحو  80قتيال
ـزيد بعـدمـا عـثـر عمـال اإلنـقـاذ عـلى ا
من الـضـحــايـا وهم يـزيــلـون الـطـمي
ـقـطـوعـة من والـصـخـور واألشـجــار ا
نـطقـة القـريـبة من مـدينـة جايـابورا ا
عاصـمـة اإلقلـيم. وحث ويـدودو عـمال
اإلنقـاذ على تـكثيـف جهـودهم للـعثور
عـلى  43مـفــقــودا.وأضــاف في بــيـان

هم هو نشره على مـوقع إنستـغرام (ا
إدارة عملية اإلجالء). وتـشرد ما يربو
عـلى أربــعـة آالف شــخص لـيــحـتــمـوا
بخيـام ومدارس ومبـان حكومـية.وقال
سوتوبو بورو نوجروهو إن (سلطات
مـكــافـحــة الـكــوارث حـذرت مــسـؤولي
اإلقليم من خـطر الـسيول بـسبب إزالة
ـركزية الغابـات). وأرسلت احلـكومة ا
اضي أمال في بعض الشتالت العام ا
ــســاعـــدة عــلى اســتـــعــادة جــزء من ا

الغابات. 
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ـتحـدة أجـبرت أمـطار وفي الواليـات ا
غزيرة وفيـضانات نهـر ميزوري مئات
العـوائل على تـرك مـنازلـها في الـغرب
األوسط األمريـكي كمـا أجـبرت قـاعدة
عسكرية تـابعة للـقيادة االستـراتيجية
األمرركيـة إلى احلد من عـمليـاتها.و
تأكيد مقـتل ثالثة أشخاص على األقل
في ما وصفته خـدمة الطقس الـوطنية
األمـــريـــكـــيـــة (فـــيـــضـــانـــات نـــهـــريــة
تــاريــخــيــة).وأبــقت الــســلــطــات عــلى
حتذيراتـها اخلـاصة بالـفيـضانات في
شرق نـبراكـسـا وجنـوب ويـسكـونسن
ــــيـــاه وأجـــزاء مـن أيـــوا. وغــــمـــرت ا

قبل. وكتب ان(هناك  توقعات أولية ا
نخفض جوي تشير إلى تأثر البالد 
قبل) مستدركًا ماطر خالل األسبوع ا
انه(تـوقع قــابل لــلـتــغـيــيـر). من جــهـة
اخرى أعلن االحتاد الـدولي جلمعيات
الصليب االحمـر والهالل األحمر امس
االثنـ أن ثاني مـدن مـوزمبـيق بيـيرا
ومحـيـطهـا تـضررت أو دمّـرت بـنسـبة
ـئة جـراء اإلعـصار االسـتوائي   90با
ايـــداي فــيـــمـــا ارتـــفـــعت حـــصـــيـــلــة
الــضــحـــايــا نــتــيـــجــة ســوء األحــوال
اجلــويـــة إلى  138قــتـــيـال في كل من
ــــبـــابــــوي.وضـــرب مـــوزمــــبــــيق وز
اإلعصار ايداي وسط مـوزمبيق مساء
ــاضـي  قــبل أن يــواصل اخلــمــيس ا
ـــبــابــوي مــلــحــقًــا مــســاره نــحــو ز
األضـرار بــطـرقــات ومــدرسـة ومــنـازل
ي وبسـد . وحـذر عـضـو االحتـاد جا
لــوســـيــور في بـــيــان مـن أن (الــوضع
ئة مروع) مضـيفًـا (يبدو أن  90في ا

مـنــاطق واسـعــة من واليـة نــبـراســكـا
والــسـهــول الــوســطى بــعــد عــاصــفـة
عاتية تسـببت في فيضانـات تاريخية
عــلى طـــول نـــهــري مـــيــزوري وبالت.
وتـوقــعت هــيــئــة الـطــقس الــوطــنــيـة
استـمرار الـفيضـانات اخلـطيـرة حتى
الــيــوم الــثالثــاء فـي نــبــراســكــا وفي
جـنــوب ووسط غــرب أيــوا ال ســيــمـا
تحدث على طول نهر مـيزوري.وقال ا
بــــاسم وكــــالـــــة إدارة الــــطــــوار في
نبـراسـكا مـايك وايت في مـقـابلـة عـبر
الهاتف إن (الفـيضانات منـتشرة على
نـطــاق واسع في الــثــلث الـشــرقي من
الــــواليــــة(. وتــــوقع وايت ( ارتــــفــــاع
ـيــاه أربـعـة أو خـمـسـة أو مـنـسـوب ا
ســتـــة أو ســـبــعـــة أقـــدام فـــوق أعــلى
منسوب بلغته على اإلطالق). وجاءت
الـفــيــضــانـات عــقب إعــصــار شــتـوي
عــنـــيف ضـــرب الــســـهــول الـــوســطى
ــاضي قـــادمــا من جــبــال األســبــوع ا
روكي في الغـرب.ودمرت الـفـيضـانات
متاجـر وبيوتـا وأطاحت بـقطاع كـبير
من جــــســــر طــــريق ســــريع وفـق مـــا
أظهـرته صـور نـشـرهـا بـيت ريـكـيتس

حاكم نبراسكا على تويتر.

ـتـدفق من خـالل احلـقول يـبـقى الـنـفط ا
الـــشـــمـــالــــيـــة بال عــــدادات ومن ضـــمن
الـشــخـصــيـات الـتـي تـطـولــهـا شــبـهـات
الـفـسـاد مـديـر عـام شـركـة نـفط الـشـمـال
وكــالــة من خالل عــرقـلــة خــطــة الـوزارة
بـنـصـب عـدادات الـنـفط اخلـام عـلى خط
ـصـدر الى جـيـهـان من الـنـفط الــعـراق ا
خالل االنــــــبــــــوب الــــــتــــــابـع الى وزارة
الـثروات الـطبيـعية فـي اقليم كـردستان)

صدر. بحسب قول ا

عـنونة بـالثقـافة .. فتلك ؤسـسة ا قـلمنـا ينبيء بـخير ..حبـرنا ما زال مـددي الطعم .. لم يـوقفه جتاهل الـدعم احلكومي .. ثـقافتـنا اكبـر من استيـعاب ا
تنبي .. تمطر ارضنا بخير الوعي .. ربد الى عشتار حتى ا شاهد لم تكن يوما وليدة السخافة .. اسواقنا مكاتبنا عناوينا .. من ا الكتب والصور وا

الذي لم يستسلم برغم العصور والدهور .. نحن ارقى وكتبنا تتالق بزهو !!
d c « 5 Š
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احملـلـي في مـوسم  2019إلـى أربـعـة ماليـ طن بـعـد أن
ـزارعــ عـلى زراعـة شـجع حتــسن مـســتـوى األمـطــار ا
ــتـحــدث بــاسم وزارة الــزراعـة حــمــيـد احلــبـوب. وقــال ا
ـزروعـة بلـغت  7.3مـلـيون دو ـسـاحـات ا الـنـايف ان (ا

ولــذا نــتــوقع أن يــدور اإلنــتــاج بــ أربــعـة مـاليـ و4.5
مليـون طن). وقرر مجـلس محـافظة ديـالى في بيان امس
قبل تعطـيل الدوام الرسمي ليومي االربعاء واخلميس ا
ـناسـبة أعيـاد نوروز. يذكـر ان حكومـة اقليم كـردستان
قــد اعـــلــنـت أمس عن تــعـــطــيل الـــداوم الــرســـمي يــومي
. كما أعلن بوقت سابق قضاء قبل االربعاء واخلـميس ا
خــانــقــ الــتــابع اداريــا الى ديــالى عن تــعــطــيـل الـداوم

ناسبة. الرسمي أيضاً با
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ـائـيـة في ـوارد ا وكـشـفت إحـصـائـيـة لـوزارة الـزراعـة وا
حـكومـة اقلـيم كـردستـان انه ومنـذ بـداية فـصل اخلريف
لـهـذا الــعـام وحـتى شـهـر اذار اجلــاري وبـسـبب ارتـفـاع
يـاه فوق سطح نـسبـة االمطار والـثلـوج ارتفع مـستـوى ا
اضي. ـئة مقـارنة بالـعام ا االرض في االقـليم الى  20با
ـيـاه حتت وبـحـسب احـصــائـيـة الـوزارة فـان مــسـتـوى ا
ــنـــاطق اكــثــر من 10 ســطح االرض ارتــفع فـي بــعض ا
ـاضي ارتفعت أمـتار وان نـسبة االمـطار مقـارنة بـالعام ا
ـدير ـئـة.  ويقـول اكـرم احـمـد ا ـئة الى  80بـا من  70بـا
ائـية في وزارة زراعة االقليم ان وارد ا العام لـلسدود وا
ياه خالل (جميع الـسدود في اقلـيم كردستان امـتألت با
تــسـاقط االمـطـار في هـذا الــفـصل وحـتى االن وجتـمـعت
ـيـاه في ـيـاه بـشــكل لم يـتم جتـمـيع ا نـسـبـة كـبـيـرة من ا
ســـدود اقـــلــيم كـــردســـتـــان والول مــرة خالل  25عــامــا
ـاضـية).   واوضح احـمـد ان (سد دوكـان يحـتوي االن ا
ياه يـاه وان ا عـلى اكثـر من ستة مـليار مـتر مـكعب من ا
في الــبـحـيـرة ارتـفـعت  508أمـتـار عن مــسـتـواهـا حـيث
ـاضي). واشار ياه  10امتـار مقـارنة بـالعام ا ارتـفعت ا
تـوسطـة والـصغـيرة الى ان غالـبيـة (الـسدود الـكبـيـرة وا
ياه في يـاه وجتمـعت اكثر من  2مـليار مـن ا امتالت بـا
سـد دربـنـديـخـان فـي وقت بـقي شـهـرين لـفـصل جتـمـيع

ياه). ا
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تخطط حكـومة إقليم كردستان لتحويل االقليم إلى منطقة
سياحـية مهمة في الـعراق والشرق األوسط بـحلول العام
.2025وقــالت وزيـرة الــبـلـديــات والـسـيــاحـة في حــكـومـة
ـعـرض اإلقـلــيم نـوروز مــولـود خالل كــلـمـة ألــقـتـهــا في ا
الثاني لـلسياحـة في الشرق األوسط بأربـيل ان(السياحة
يـة وتشكل 12 أصبحت واحـدة من مصـادر الدخل الـعا
ي) مـضـيـفـة أن (الـهـيـئـة الـعـامة ـئة مـن الـدخل الـعـا بـا
للسيـاحة في كردستان تخـطط لتنمية قـطاع السياحة من
دى بـعد أن اتـخذت حـكومة اإلقـليم خالل خـطة بـعيـدة ا
من قـطـاع السـيـاحـة أولويـة مـتـقدمـة في بـرنـامج عمـلـها)
وتـابـعت (نـعلن بـثـقـة أنه حـتى الـعام  2025سـنـجعل من
إقـلـيم كـردسـتـان مـنـطـقـة سـيـاحـيـة مـهـمـة عـلى مـسـتـوى
الـعـراق والـشـرق األوسط) ومـضت قـائـلـة انه(إلى جـانب
زيد مـن السياح قـمنا بـرفع مستوى العمل عـلى جذب ا
اخلـدمـات. وهـنـاك اآلن  28مـرفـقـاً بـسـبـعـ ألف سـريـر
ـبــيت الـسـيــاح في اإلقـلـيم  وهــنـاك أيـضـاً ألــفـا مـطـعم
وهـذه األعـداد في زيـادة ومـقـهى ومـحـال أكالت سـريـعـة
مـســتـمـرة).وافــتـتح رئــيس وزراء كـردسـتــان نـيـجــيـرفـان
ـعـرض الـثاني الـبـارزاني في وقت سـابق من يـوم امس ا
لـلـسـيـاحـة في الـشـرق األوسط (مـيـتـيـكس) بـأربيـل الذي
تـشـارك فـيه  250شـركــة سـيـاحـيـة من  20دولـة. وخالل
ميـتيكس الذي يـستمر حتى  20آذار اجلـاري ستجري
العديد من الـفعاليات والـندوات الهادفة إلـى تطوير قطاع

السياحة في اإلقليم. 
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من جهـة اخـرى أعلـنت قائـممـقـاميـة قضـاء خانـق امس
االحـد عن تــعـطـيل الــدوام الـرسـمي في الــقـضـاء يـومي
ـناسبة .وقـالت في بيان انه ( قـبل االربعاء واخلـميس ا
أعــيـاد نـوروز تــقـرر تـعــطـيل الــدوام الـرسـمـي في جـمـيع
ـدارس في مركـز القضـاء والنـواحي التـابعة الـدوائر  وا
لـهـا وسـيـكـون تعـطـيل الـدوام لـيـومي االربـعـاء واخلـميس

وافق  20و 21من اذار اجلاري). قبل ا ا
وقالت وزارة الزراعـة إنها تتوقع ارتفـاع محصول القمح


