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طبعة العراق 

بيوار خنس 
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رجح خــبــيــر حــدوث تــغــيــرات
ـشـهــد الـسـيـاسي جــديـدة في ا
نــتــيـــجــة تــفــكك الـــتــحــالــفــات
ـانـيـة الــتي تـشـكـلت عـلى الـبـر
اسس هشـة ومصـالح ال تصـمد
بوجه التحديـات الراهنة. وقال
رئــيـس اجملــمــوعــة الــعــراقــيــة
للـدراسات الـستـراتيـجية واثق
الـهــاشـمي لـ (الـزمـان) امس ان
ـشهـد الـسيـاسي بـعد 2003 (ا
يـتــكـرر بــصـورة مــسـتــمـرة الن
جمـيع التـحالفـات التي تـتشكل
بـعـد االنــتـخـابـات تــكـون هـشـة
واسس بناءها ضـعيفة ورخوة
وبـالـتـالي التـستـطـيع الـصـمود
امـــام الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة
ــــصـــالح ولــــذلك ســـراع مـــا وا
تـــتـــفــكك) واضــاف ان (كل من
ان يـتسـلم مـنـصب رئيس الـبـر
يـحـاول تـشـكـيل كـتـلـة او حـزب
ــعــزل عن االخــرين وهــذا مــا
ـاضـيـة شـهـدنـاه في الـدورات ا
لــكن الــرئــيس احلــالي مــحــمـد
احلـــلـــبـــوسـي ســـيـــراهن عـــلى
قضية تفكك بعض الكتل لسبب
تـــــذمـــــر بـــــعض الـــــنـــــواب من
وجــــودهـم داخل تــــلـك الــــكــــتل
ـــــا ســـــتـــــكـــــون خـــــطـــــوة ور
لالنــضــمـام الـى احلــلـبــوسي)
ـرحلـة مـقبـلـة على مـبـينـا ان (ا
تفكـكات كثـير داخل التـحالفات
ـــشـــكالت الـــكـــبـــيـــرة فـي ظل ا
ـتـبـقـية ومـوضـوعـة الوزارات ا
ناصب التي تدار بالوكالة) وا
وتابع الـهاشـمي ان (الـتفـككات
احلالـية ال تـؤثر عـلى احلكـومة
ـهدي النه بـرئـاسة عـادل عـبـد ا
جـــاء بــــتـــوافق الــــكـــتـل ولـــكن
ـــتــضـــرر الـــوحـــيـــد مـن هــذا ا
االجــــراء هــــو الـــتــــحــــالــــفـــات

الـكــبـيــرة). وكـشف مــصـدر عن
ســعي  رئـيس مـجــلس الـنـواب
تــشــكــيل حتــالف جــديــد يــضم
نــــائـــبــــا.وقـــال اكــــثــــر من  30 
ـــصــدر في تـــصــريح امس ان ا
(احلــلـبــوسي بــصــدد تــشــكـيل
حتالف سياسي جديد برئاسته
يحمل اسم التقدم وسيعلن ذلك
قــبل نـهـايــة األسـبـوع اجلـاري)
على حد تعبيره. مشيرا الى ان
(الــتـحـالف اجلـديـد يـضم اكـثـر
من  30 نـــائـــبـــا من مـــخـــتـــلف
الطوائف) واضاف ان (حتالف
التقدم ينطلق من أسس وطنية
بعيدة عن أي حسـابات طائفية
او قــومـــيــة او فــئـــويــة وهــدفه
األول هـو الـعراق) مـتـوقـعا ان
ــــنـــضــــوين في (يــــزداد عـــدد ا
الــتــحــالف بــعــد اإلعالن عــنه).
ونـــاقـش احلـــلـــبـــوسي وعـــبـــد
ـــــــهــــــدي حــــــسـم الــــــوزارات ا
الـــشــــاغــــرة في الــــكــــابــــيــــنـــة
احلكومية بـاإلضافة إلى قانون
انـتخـابات مـجـالس احملافـظات
وتـــــعــــديـالته. وقـــــال مــــكـــــتب
احلـلـبـوسي في بـيـان امس انه
(جـرى خـالل الـلـقـاء بـحث آخـر
التـطورات الـسياسـية واألمـنية
واالقـــــتــــصـــــاديـــــة في الـــــبالد
ومنـاقشـة ملف إكـمال الـكابـينة
احلــكــومــيــة وحــسم الــوزارات
الـشـاغـرة والـتأكـيـد عـلى إنـهاء
مــلف إدارة الــدولــة بــالــوكــالــة
وكــذلك تــمت مــنـاقــشــة قــانـون
انـتخـابات مـجـالس احملافـظات
وتـــــــــعـــــــــديـالته) وتــــــــــابع أن
(اجلـانـبـ شـددا عـلى ضـرورةَ
اســـــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون بــــ
الـــســـلـــطــتـــ الـــتـــشــريـــعـــيــة
والــتــنــفــيــذيــة من أجـل تــقـد
اخلــدمــات الــتي تــلــبي حــاجــة
ـواطـن وتـسـهم في حتـس ا

الــــــــــواقــــــــــعــــــــــ اخلــــــــــدمي
واالجـتمـاعي). ورأى عـضو في
تيار احلكمة أن مشكلة العملية
الــســيـاســيــة هي احملــاصــصـة
ـهدي اسيرا التي اصبـح عبد ا
لـهـا . وقـال مـحـمـد الـلـكاش في
تــصـــريح امس ان (الــعـــمــلــيــة
الـسـيـاسـية تـعـيش في مـشـكـلة
اسـاسـهـا احملـاصـصـة ونـعـتـقد
ان رئــيس مـجــلس الـوزراء هـو
اسـيــر هــذه احملـاصــصــة الـتي

حـاولت اطـرافــا تـكـبــيـله بـهـا)
ـهـدي وتـابع ان (حتـريـر عـبـد ا
مـن تـلك احملــاصـصـة لـن يـكـون
اال من خالل تــصـدي مــعـارضـة
ــيــة قــويــة ودســتــوريــة تــقــو
وقانونـية الصوات احملـاصصة
ـان وان تـعـمل عـلى داخل الـبـر
دعم احلـــكــومــة في تـــقــد مــا
يريـده منهـا الشعب) مبـينا ان
(هنـاك كتال تضـغط على رئيس
الـــوزراء وتـــريــد مـــنـــاصب في

الــوزارات والـدرجــات اخلـاصـة
مـن مـدراء الـعـامــ والـهـيـئـات
ـسـتـقلـة وغـيرهـا في مـحـاولة ا
الفتا لتـقاسم الـدولة الـعمـيقة) 
هدي بحاجة الى الى ان (عبد ا
كـتـلـة قويـة تـفك اسـره والخـيار
ـــعـــارضـــة لـــدعم لـــديـــهـــا اال ا
الــعــمـلــيـة الــســيـاســيــة ولـيس
لـــتــســـقــيط احلـــكــومــة) واكــد
اللكاش ان (هناك ملفات عديدة
يـنــبـغي فـتـحــهـا بـكل شــفـافـيـة

وابـرزهـا الـفـسـاد الـذي انـتـشـر
ـــلف ـــؤســـســـات الـــدولـــة وا
الــثــاني هــو تــقــد اخلــدمــات
ـلف الثـالث هو لـلمـواطنـ وا
مــــلف حــــصــــر الـــسـالح بــــيـــد
الدولة) واشار الى ان (نهوض
لـفات وغيرها احلكومـة بهذه ا
انـية قوية بحاجـة الى كتلـة بر
حتــــرر رئـــيس احلــــكـــومـــة من
هـيــمـنــة بـعض االطــراف) عـلى

حد تعبيره. 
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كــشـــفت هـــيـــئـــة الـــنــزاهـــة عن
األمـوال الــتي سـحـبـهـا مـحـافظ
ـقــال نـوفل الـعـاكـوب نــيـنـوى ا
ـسـؤولـ بـعـد ضـبط عـددٍ من ا
ـوظفـ في ديـوان احملافـظة وا
بـــتـــهــمـــة االخــتـالس وتــبـــديــد
االمــوال الـــعــامــة. وقـــال بــيــان
لــــلـــــهــــيـــــئـــــة امس ان (دائــــرة
الـتـحـقيـقـات في الـهيـئـة شـكلت
ـسـتـوى فـريـقـا حتـقـيـقـيـاعـال ا
لــــلــــتــــقــــصي والــــتــــحــــري عن
معلـومات  بشـأن قيام الـعاكوب
بــــســـحـب مـــبــــالغ مـن األمـــوال
اخملصصة إلعادة االستقرار في
احملـافـظة) مـشـيـرا الى (وجود
ـبنى بـالغ في قـاصات   تـلك ا
احملـافــظـة خالفــاً لـلـتــعـلــيـمـات
احملاسـبيـة والقـوان  حيث لم
يـتم إيــداعــهـا  فـي احلـســابـات
صرفية) واضاف ان (الفريق ا
ـــصــارف الـــذي انــتـــقل ألحـــد ا
احلكـوميـة باحملـافظـة تمكن من
ضـبط مــبـلـغ خـمــسـة مــلـيـارات
دينار أودعـها رئيس قسم إدارة
هندسة اإلدارة احمللية وموظفة
في ديــوان احملــافــظــة وأعــلــمــا
ـــصــرف بـــأنه ســـيــتم أيـــضــاً ا
إيــداع مـبــلغ ثـمــانـيـة مـلــيـارات
ديـــنـــار) واوضـح الـــبـــيـــان ان
(الــفــريق ضـبط ايــضـا أولــيـات
ـــصــرف ـــودع لـــدى ا ـــبـــلغ ا ا
وأولــيـات سـحب مـبــلغ اكـثـرمن
 12 مــلـــيــار ديــنـــار مــخــصص
لـقــسم الـتـطـويـر الـريـفي فـضال
عـن ســحـب مــبـــلغ  44 مـــلـــيــار
دينـار من أموال تـنمـية األقـاليم
لــــــــعـــــــام  2018 اخلــــــــاصـــــــة
بـاحملـافـظة) مـبـينـا ان (عـمـلـية
الـتــحــري نـتــجت عــنـهــا ضـبط
فـ بإدارة سـبـعة مـتهـمـ مـكلـَّ
عـــــددٍ من تــــشـــــكــــيالت ديــــوان
ـتـهم احملــافـظـة ومـقــربـ من ا
الــــــــهــــــــارب) واشـــــــــار الى ان
ـكـتب تـمـكـنـوا كـذلك (مالكــات ا
مـن ضـــبط اكــــثـــر من ســــبـــعـــة

مليـارات دينار نـقداً لدى رئيس
وعــضـــو جلــان فـــتح وحتـــلــيل
ــشـاريع الــعــطـاءات لــعـددٍ من ا
بلغ ومبلغ  مليار دينار وصك 
 74 مــلــيــون ديـنــار فـي قــاصـة
رئــــيس قــــسم إدارة هــــنــــدســـة
اإلدارة احملـــــلـــــيـــــة فـي ديــــوان
احملـافـظـة إضـافـة إلى اكـثـر من
مــــلـــيــــار ديــــنــــارٍ فـي دار أحـــد
) واكـــد الـــبـــيــان ان ــتــهــمــ ا
(عـملـية الـتحـقيق كـشفت ايـضا
عن ضـــــبـط اكـــــثـــــر مـن ثالثـــــة
مـــلـــيـــارات ديــنـــار مـن األمــوال
الـعــامــة مــودعـةٍ في حــســابـات
شــخــصــيــة لــعــدد من مــوظــفي
احملـافـظـة خـالفـاً لـلـتـعـلـيـمات)
الفـــــــتـــــــا الـى ان ( االجــــــراءات
الــتـحـقـيـقــيـة أفـضت إلى زيـادة
ـبـالغ الـتي  ضـبط مـجـمـوع ا
( أولــيـاتــهـا  76 مــلــيـار ديــنـارٍ
وتابع ان (عمليات الضبط التي
ـوجب مــذكـرات ضـبط نــفـذت 
قضـائيـة أسفـرت عن ضبط عدد
ـفـ في ــوظـَّ ـســؤولـ وا مـن ا
احملـافظـة  توقـيفـهم استـناداً
ـــــادة  315 من إلى أحـــــكـــــام ا
قانون الـعقوبـات العراقيِ حيث
نظـمت محـاضر ضـبطٍ أصـولية
بـالـعــمـلـيَــات وعـرضـهــا بـرفـقـة
ـبـرزات ــتـهــمـ واألمــوال وا ا
ضبوطة على الهيئة اجلرمية ا
القضـائية في مـحكمة الـتحقيق
اخملـتـصة بـقـضـايا الـنـزاهة في

نـــيـــنــوى) واردف الـــبـــيــان ان
(احملكمة  قررت فرد  13 قضيةً
جـزائـيـةً عن كل مـخالـفـة يـجري
الـتـحــقـيق فــيـهـا وفــقـاً ألحـكـام
ـــــــــادة  340 مـن قـــــــــانـــــــــون ا
ـبالـغ التي الـعـقـوبـات وإيـداع ا
ـــصـــرف  ضـــبـــطـــهـــا لـــدى ا
وإعالمـه بــــوضع إشــــارة عــــدم
التصرُف حل انتهاء التحقيق
كـمـا أصـدرت عـدداً من مـذكـرات
الــــقـــبض واالســـتــــقـــدام بـــحق
ــتـهــمـ الـعــاكـوب وعــدد من ا
ـــــنع إضــــــافـــــةً إلى قــــــراراتٍ 
سفـرهم خـارج العـراق). واكدت
مـديــريـة شــرطــة نـيــنـوى انه ال
ا تـناقـلته بـعض مواقع صحـة 
الــتــواصل االجــتــمـاعـي بــشـأن
اعـــتـــقـــال الـــعــــاكـــوب. وقـــالت
ــديـريـة في بــيـان امس انه (ال ا
ا تـناقـلته بـعض مواقع صحـة 
الــتــواصل االجــتــمـاعـي بــشـأن
إلـقــاء الـقـبض عـلى الـعـاكـوب).
عـــلى صـــعـــيـــد مـــتـــصل  وجه
النائب عن نـينوى احـمد مدلول
اجلــــربـــا  رســــالـــة الـى رئـــيس
ــهـدي عن الــوزراء عـادل عــبـد ا
وضع مـنـاطق غـرب احملـافـظـة .
وقـال اجلـربـا في بـيان امس ان
(وضع مــنـاطق غـرب احملــافـظـة
غــيــر جــيــد حــيث قــام تــنــظــيم
داعش بـــــخــــطـف مــــواطـــــنــــ
واســتــهــداف بــعض الــقـرى في
قضـاء البـعاج مـا اضطـر اهالي
بعض القرى الى النزوح منها)
مبينا ان (حركه قوية للدواعش
ــــاضـــيـــة بـــدأت خـالل االيـــام ا
واحلــالــيــة والـــســبب هــو عــدم
وجــود اي قــطــعــات عــســكــريـة
تــــابـــعــــة لــــوزارة الــــدفــــاع في
الـــقــضــاء ونـــاحــيــة تـل عــبــطه
وقـضــاء احلــضـر ومــطــار ثـري
الـــگــراح) مـــحـــذرا من (تـــكــرار
ســيـــنــاريـــو عــام  2014 الــذي
سوف يعاد في مناطق محافظة
نــيـنــوى اذا لم تـقـوم احلــكـومـة
بـأي اجراءات عـاجلـة) عـلى حد

قوله. 
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اكــد اخلــبــيـــر الــنــفــطي بــيــوار
سـتخـرجة خنـس ان الكـميـات ا
من الغاز الطبيعي في العراق ال
تكفي لسد حاجة محطات توليد
الــطــاقــة وان انـقــطــاع امـدادات
الــــغــــاز من ايـــــران ســــيــــحــــرم
احملـــافــــظـــات اجلـــنـــوبـــيـــة من
الكـهرباء  مشـيرا الى ان (قرار
واشنطن بعدم تـمديد االعفاءات
ــمــنــوحــة لـــبــعض الــدول من ا
الـعــقـوبــات االيــرانـيــة جـاء ردا
عـلى تـطـور الـعالقـات الـعـراقـية
االيــــرانــــيـــة).  وقــــال خــــنس لـ
(الزمان) امس ان (كمـيات الغاز
الــطـبـيــعي الـتي تـســتـخـرج من
احلــقــول فـي الــعــراق ال تـــكــفي
لـسـد حـاجـة مـحــطـات الـتـولـيـد
وفي حـــال انــقـــطـــعت امــدادات
طــهـــران ســيــؤدي الـى حــرمــان
احملـــافــــظـــات اجلـــنـــوبـــيـــة من
الكهرباء تزامنا مع حلول فصل
الــــــصــــــيف) مــــــشــــــددا عــــــلى
ركـزية ايجاد بدائل (احلكومة ا
اخرى وبـصورة عـاجلـة لتـفادي
حــــدوث ازمـــة كــــبـــيــــرة تـــؤثـــر
واطن بـالدرجـة االسـاس عـلى ا
وحــرمـانه من الـتـمــتع بـالـطـاقـة
وبــالـتـالي يـجب الــتـحـرك نـحـو
الــكـويت والـسـعــوديـة لـتـسـريع
اتفاقات جتهيـز العراق بالطاقة
لـــيـــكـــون ذلك بـــديـل مـــؤقت عن

انــقـطـاع الـغــاز من ايـران حلـ
ايـجاد بـدائل ثـابـتة) مـؤكدا ان
تحدة االمريكة (قرار الواليات ا
منوحة بعدم تمديد االعفاءات ا
لــبـعـض الــدول من الــعــقــوبـات
االيــرانـيــة جـاء ردا عـلـى تـطـور
الـعالقـات الـعـراقـيـة االيـرانـية)
ودعــــا خـــنـس الى (ضـــرورة ان
تــــقــــوم احلــــكــــومــــة بــــأجــــراء
مبـاحثات مع واشـنطن للـسماح
ـدة في حالـة عدم لـها بـتـمديـد ا
تزويدنـا بالطـاقة من السـعودية
في الــــوقت الــــراهن فــــضال عن
ضـــرورة مــــنـــاقـــشـــة الـــصـــراع
ـستـمـر ما بـ امـريكـا وايران ا
وانـهائه بـالـطرق الـدبـلومـاسـية
ـنــطـقـة الن ذلـك سـيــؤثـر عـلـى ا
بـــشـــكل عـــام). وكـــشـــفت وزارة

الـكـهــربـاء عن اســبـاب اعــتـمـاد
الـعراق عـلى الـغـاز االيراني في
الـتـولــيـد . وقـال بـيـان امس انه
(ال يـوجـد بـديل حـالي عن الـغاز
اإليـــراني لــــتـــولـــيــــد الـــطـــاقـــة
الـكــهـربـائـيـة وان مـا نـسـتـورده
حـالـيـا يـبـلغ  28مـلـيـون مـكـعب
ويـزداد صـيـفـا الى  35 مـلـيـون

متر مكعب).
واضاف ان (االسبـاب تعود إلى
أن احلقول الغازية العراقية في
ديـــالى واألنــبـــار بـــحـــاجــة إلى
إعادة تأهيل وهـذا األمر يتطلب
بــــــحـــــدود اربـع ســـــنــــــوات من

العمل).
 وتـــابع ان (ايــــقـــاف الـــواردات
الــغــازيــة من ايــران سـؤدي الى
فــقـدان اربـع االف مـيــكـاواط من
الـتـيــار الـكــهـربـائـي).في تـطـور
الحق أعــلن الـبــيت االبـيض عن
أن الــرئــيـس االمـريــكـي دونــالـد
تـــــرامب قـــــرر عـــــدم تـــــمـــــديــــد
ــمــنــوحــة لـبــعض االعــفـاءات ا
الـدول من الـعقـوبـات االيـرانـية
فــيـمـا اشــار الى أن الـســعـوديـة
واإلمارات وافقـتا على إجراءات
مــرحـلــيــة لــتــأمــ الـنــقص في
ســــوق الـــنـــفـط. وقـــال الــــبـــيت
األبــــيـض إن (أســــواق الــــنــــفط
مــؤهـــلــة لــلـــتــعــامـل مع إنــهــاء

اإلعفاءات)
 مــشـــيــرا إلى أن (الــســـعــوديــة
واإلمــارات وافـقــتـا عـلـى اتـخـاذ

ـــنــاسب إجـــراءات في الـــوقت ا
ي لــضـمـان تـلـبـيـة الـطـلب الـعـا
عــلى الـنـفط بـعــد خـروج الـنـفط
اإليراني من األسـواق). وأعادت
تحدة فرض عقوبات الواليات ا
ـاضي على في تشـرين الـثاني ا
صـادرات الــنـفط اإليـرانـيـة بـعـد
أن انـسـحـب الـرئـيس األمـريـكي
دونـالـد تـرامب من جـانب واحـد
ـبـرم عـام من االتـفـاق الـنـووي ا
 2015 بـــــ إيــــران وست دول
كــــبــــرى. ومــــنـــحـت واشـــنــــطن
استثـناءات لثـماني دول الص
والـــهـــنـــد والـــيـــابـــان وكـــوريـــا
اجلــنــوبــيــة وتــايــوان وتــركــيـا
دة  6أشهر وإيطاليا واليونان 
ـكــنــهـا خاللــهــا شـراء الــنـفط
اإليـــــرانـي دون أن تـــــتـــــعــــرض

لعقوبات أميركية.
 ويـســتـورد الــعـراق الــكـهــربـاء
والـغـاز من إيـران لتـغـطـيـة جزء
من نقص الـطاقة في الـبالد منذ
سـنـوات طـويـلـة حـيث تـعرضت
الـبــنى الــتـحــتـيــة لــلـطــاقـة إلى
الـتـدمـيـر واإلهـمـال جـراء عـقود
من احلـــروب واحلــصــار. وكــان
نــائب رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
لـشؤون الـطاقـة ثـامر الـغضـبان
قــد اكـد تــوقــيع الــعــراقــمــذكـرة
تـفـاهم مع الـسـعـوديـة لـتـزويـده
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وربط
البـلدين في هـذا اجملال وانـشاء

محطات توليد جديدة. 
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تـوقع مــنـبىء جــوي زوال تـأثـيـر
ـنــخـفض اجلـوي عــلى الـعـراق ا
تــدريـجــيـا مع اســتـقــرار درجـات
احلــرارة حـتى نــهــايـة االســبـوع
اجلاري . وكتب صادق عطية في
صــفــحــته عــلى فــيــسـبــوك امس
(اسـتـمـرار تـسـاقط االمـطار عـلى
ـوصل بــعض مــنــاطق دهــوك وا
وصالح الـدين و كــركـوك واربـيل
والــسـلـيــمـانــيـة نـتــيـجـة تــمـركـز
نخـفض اجلوي شماال) مبـينا ا
ان (فرص االمـطـار تـنتـهي مـساء
الــــيــــوم الــــثـالثــــاء فـي جــــمــــيع
احملـــــافــــظــــات فــــقـط في بــــعض
مــنــاطـق دهــوك الــتي ســتــشــهــد
زخــات خـــفــيــفــة) الفــتــا الى ان
ـنـخـفض اجلـوي يـزول (تـأثـيـر ا
تـدريجـيـا وسيـسـتـمر االسـتـقرار
فـي الـــطـــقـس حـــتى مــــنـــتـــصف
قبل) واوضح عطـية االسبـوع ا
ان (درجـــات احلـــرارة تــســـتـــمــر
بـاالنـخـفـاض حـتى غـدا االربـعاء
لكنـها ترتـفع قليال في الـصباح)
ــقــبل هــو مــؤكــدا ان (الـــســبت ا
بـــدايــــة االرتـــفــــاع الـــتــــدريـــجي
للـحرارة ونـغادر حـينـها االجواء
ــعــتــدلــة وايـام الــربــيع لــيــبـدا ا
فــــصل الـــصـــيـف الـــذي يـــبـــسط
سيطرته وتضعف فرص االمطار
على الوسط واجلـنوب). بدوره 

نبىء نائل العلي ان (تأثير اكد ا
ـنـخـفض اجلـوي مـسـتـمر عـلى ا
ـنــاطق الـشــمـالـيــة لـيـؤدي الى ا
تــســاقط أمــطــار غــزيــرة وثــلـوج
ـنـاطق اجلـبـلـيـة) كـثـيـفـة عــلى ا
واشـــار الى ان (الـــريـــاح تـــكـــون
شمالية غربية معتدلة الى نشطة
ـنـطقـت الـوسطى السـرعة في ا
واجلــــنـــوبــــيـــة تـــنــــشط الى 40
ـنـطقه كـيلـومـتـرا بـالسـاعـة في ا
الــغـربــيـة وتــعـمل عــلى تـصــاعـد
ـنــاطق امـا الـغــبـار في بــعض ا
نطقة الشمالـية فتكون جنوبية ا
شــرقــيــة خــفــيــفــة إلـى مــعــتــدلـة
الـــســـرعـــة تــتـــحـــول الحـــقــا إلى

شـــمـــالـــيــة غـــربـــيــة) وتــابع ان
(األجواء تـستـقر وتـرتفع درجات
احلـرارة خالل مــاتـبــقى من أيـام
األســـبــــوع اجلـــاري). وســـجـــلت
درجــــــــــــات احلـــــــــــــرارة اقـل مـن
مــعــدالتـهــا الــسـنــويــة بـنــحـو 8
ـستمرة درجات نتيـجة االمطار ا
ــنـــاطـق . وأعــلـــنت في بـــعـض ا
خـلـيـة مواجـهـة الـسـيـول ارتـفاع
ـائي لـلعـراق الى ثالثة اخلزين ا
اضي. أضعـاف مقـارنة بـالعـام ا
ـائـيـة ــوارد ا وأفـادت مــديـريـة ا
في الـبــصـرة بـارتـفــاع مـنـاسـيب
شـط الـــعــــرب إلى مـــســــتـــويـــات
وصـفـتـهــا بـالـكـبـيـرة جـدا وغـيـر

ـسـبوقـة مـنـذ أكـثـر من عـشرين ا
ـديـريـة عـامــا. وقـال مـديـر عــام ا
مفيـد عبد الـزهرة في تصريح أن
ـركـز (حـجم االطالقــات الـقـادمـة 
الـبــصـرة من مــيـســان فـضال عن
يـاه الواصلـة من نهـر العز إلى ا
حـــوض الـــفـــرات ومـــنه إلى شط
العرب تزيد عن  850 متر مكعب

في الثانية) 
ياه مبينا ان (تلك الـكميات من ا
ـديـنـة يـقـابـلـها ـركز ا الـواصـلـة 
ــد الــعــالــيــة ويــرافــقــهـا مــيــاه ا
الــريـاح الــشـرقــيـة مــا يـؤدي إلى
إعــادة تـلك االطالقــات إلى مــركـز
البـصرة بـدال من ذهابـها بـاجتاه
الـــبـــحــر) الفـــتـــا الى  (ارتـــفــاع
ــنـــاســيب في شـط الــعــرب إلى ا
 195 ســــنـــتــــمـــتـــرا فـي الـــوقت
الــــراهـن في مـــــا كــــان ارتـــــفــــاع
نـاسيب يـسجل خالل الـظروف ا
االعـتـيـادية  110 سـنـتـمـتـرات).
واجـــتـــاحت الــــثـــلـــوج مـــديـــنـــة
الــعــمـاديــة في اقــلـيـم كـردســتـان
وعــددا من دول الـــشــرق األوسط
في ظــاهـرة غــيـر مـســبـوقــة مـنـذ
ســنـــوات نــتـــيــجـــة مــوجـــة بــرد
ــنـطــقــة. وفي ســوريـا ضــربت ا
سُجل هطـول الثلـوج في مختلف
نـاطق الـتي يـتجـاوز ارتـفاعـها ا
 1.1 كـلـيلـو مـتـرا فـوق مـسـتوى
الــبــحــر ونــشــرت وكــالــة ســانــا
صــــورا تـــظــــهـــرمـــدن فـي ريـــفي

السويداء ودمشق مكتسية بحلة
بــيــضــاء. امــا لــبــنــان اجملــاورة
أسـفــر تـســاقط الـثــلـوج عن عـزل
العديـد من قرى منـطقة الـعرقوب
حيث تعمل اجلرافات على إعادة
فـتـحـهــا اذ وصل سـمك الـثـلـوج
إلى  25-20 ســنـتــمــتـرات وفي
منـطقة الـضنيـة اللـبنانـية غطت
الـثــلـوج أغــلب الـقـرى الــتي تـقع
عـلى ارتــفـاع   1100 مـتــر فـوق
ا يـثيـر مخاوف سطح الـبحـر 
. وأدت ـــزارعـــ اإلقـــلــيـــمـــيــ ا
ـنـطقـة إلى ارتـفاع الـسيـول في ا
مــنـــســوب نــهــري احلــاصــبــاني
والــوزاني من جـهــة اخــرى لـقي
خـــمــســة اشـــخــاص مـــصــرعــهم
بسبب انهيار مبني حتت تأثير
زلزال قوي ضرب شمال الفيلب
ـقاطـعة ليـليا . وقالت مـسؤولة ا
بــيــنـــيــدا انه ( انــتــشــال ثالث
جثث من حتت أنـقاض مـبنى في
بوراك بـيـنـما تـوفي طـفل وجدته
في انــهـــيــار مــبــنى في لــوبــاو)
واضـافت أن (الـزلـزال تسـبب في
انقطاع الـتيار الكـهربائي واعاق
حتـــراك رجـــال اإلنـــقـــاذ في وقت
ـعـهـد ـسـاء). وكـان ا مـبـكـر من ا
االمـريكي لـلـجيـولـوجيـا قـد أعلن
في وقت ســـابق أن زلــزاال بــقــوة
6 3 درجـات ضــرب الـفــيـلــيـبـ
واهــتـــزت مــبــان في الــعــاصــمــة

مانيال.
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