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ـقدسة في شـؤون االربع العتـبات ا
هي الـتــنـســيق وتــسـجــيل الـراغــبـ
بـاقــامــة مــواكب االربــعــ حــيث بـدا
الـــتــــســـجـــيـل قـــبل اســــبـــوعـــ وان
االجـراءات االسـاسـيــة القـامـة مـواكب
االربع في داخل االراضي االيـرانية
والــــعــــراقـــــيــــة جــــاريــــة فـي الــــوقت

احلاضر).
—«Ë“ »UFO²Ý«

واكب االيرانـية وفرت وأوضح أن (ا
ــاضي امــكــانــيــة مــبــيت في الــعــام ا
مــلــيـون ومــئــة الـف زائـر فــيــمــا هي
قـــــادرة فـي الـــــعــــــام اجلـــــاري عــــــلى
اسـتــيــعــاب مــلــيـون و 600 الف من
ضمنهم اكثـر من مليون من الرجال و
600 الف من الــسـيــدات) مــؤكـدا أنه
لـيوني زائر بـيت  (باالمكـان توفـير ا
ـواكب االيرانـية في حال زيـادة عدد ا
الـتي تـقــام في الـعـراق كـمــا سـتـوفـر
مــواكب الــتــغــذيــة وجــبــات الــفــطـور

والغداء والعشاء للزوار).
وتابع انه (ستـتم اقامة 6 مقرات من
ـواكب االيـرانـيـة في الـعراق 1 قبل ا
في كــربالء و 1 في الـــنــجف و 1 ب
كـربالء والـنـجف و 2 بـ الـكـاظـمـيـة
وســـامـــراء ومــــقـــر فـــرعـي واحـــد في
ــواكب ــســـيب فــضـال عن بــعـض ا ا
نافذ التي تقدم اخلدمـات للزوار في ا
ـؤكـدة لغـاية االن احلدوديـة الـثالثة ا
وهي مـهـران وشـلـمـجـة وجـذابـة وقـد

يضاف لها منفذ قصر شيرين).
وأكد مـسـؤولـون ايـرانـيـون ان مـنـفذ
الــشالمــجــة احلــدودي جــنــوب غــرب

نفذ ايران مع محـافظة الـبصرة هـو ا
الـوحـيـد لـدخـول الـزوار االجـانب الى
الــعــراق خالل الـــزيــارة . وقــالــوا في
بيـان  امس أنه (نـظـرا لتـوفـر الـهدوء
ـنفذ فإن ؤشر االمنـي اجليد في ا وا
عـددا كـبـيـرا من زوار االمـام احلـسـ
ـنـفذ رون عـبـر هذا ا علـيه الـسالم 
ـقـدسة في متـوجـهـ الى الـعتـبـات ا
الــعــراق) ,واوضــحـــوا انه (من خالل
السـنـوات االخيـرة يتـوجه رعـايا 91
قـدسة عبر دولة الى زيارة العـتبات ا
ـنـفذ منـفـذ شلـمـجـة احلدودي وانه ا

وكب كربالء لـنـقل االثـاث اخلـاص بـا
وحتضيرا لهذه الزيارة). 

وكب شباط الى ذلك قال احد خدمـة ا
عــلي من مــحــافــظــة مــيــســان انه (
تهـيـئـة الشـبـاب من احملـافظـة لـغرض
االستـعـداد في تـقـد اخلـدمـة لـلزوار
الـــقــادمـــ الـى كــربـالء من اطـــعـــمــة
ومشروبات والسهر على راحة الزوار

من خالل تهيئة الفرش لهم). 
مضيـفا (نـحن سنـكون عـلى موعد في
االيـام الـقــريـبـة لـلــزيـارة االربـعــيـنـيـة
وكــان مــجــيـــئــنــا الـــيــوم الى كــربالء
ـوكب لـتــهــيـئــة االمــاكن اخلـاصــة بــا
لـنـصب الـسـرادقــات احلـديـديـة فـيـمـا
ـوكب ـتـعـلـقـة بـا سـيـتم نـقل االمـور ا
نـهـايـة هـذا االسـبـوع حتـضـيـرا لـتـلك

الزيارة).
فـيـمـا اعـلن نـائب رئـيس جلـنـة اعـادة
ـقـدسـة في شـؤون اعـمـار الـعـتــبـات ا
االربـعــ جـمــشـيــد كـودرزي ان الف
مــوكب ايـــراني ســيــقـــام في الــعــراق

خالل زيارة االربعينية . 
وقـال كــودرزي في تــصــريح ان ( الف
مــوكب ايـــراني ســيــقـــام في الــعــراق
خالل زيـــارة االربـــعـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــام

اجلاري).
ـواكـب ســتــقـام  واضــاف  أن (هــذه ا
لتـقد اخلـدمات للـزوار خالل الـفترة
من 20 تشرين االول اجلـاري لغاية 2
ـقـبل اي لـفـتـرة 13 تـشـرين الـثـانـي ا
يـــومـــا من ضـــمـــنـــهـــا  3ايـــام بـــعـــد
) ,وأضـــاف أن (احــــدى اهم االربــعـ
مــســـؤولـــيــات جلـــنـــة اعــادة اعـــمــار
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بشأن كـيفـية تـنفـيذ اتـفاقـية باريس
لعام 2015).

·bN « b¹bAð

واضـاف ان (االتـفـاقــيـة تـهـدف  إلى
جـــعـل ارتـــفـــاع مــــتـــوسـط لـــدرجـــة
ــيــة أقل بـكــثــيـر  من احلـرارة الــعـا
درجت مئويتـ فوق مستويات ما
قبل العـالم الصنـاعي بينـما تسعى
إلى تشـديد الـهدف إلى 1.5 درجة),
واوضح البـيـان انه (حـدثت بـالـفعل
زيــادة بـــواقع درجــة مـــئــويـــة مــنــذ
منتـصف القرن الـثامن عشـر بعد أن
رفع الــتــصـــنــيع انــبـــعــاثــات ثــاني
أكسيد الكربون وهو غاز االحتباس
ــســؤول عن احلــراري الــرئــيـــسي ا

ناخي). التغير ا
وتابع ان ( مـلـخص الـتقـريـر هو إن
زيــادة احلـرارة  1.5درجــة مــئــويــة
يــنـــطـــوي عــلى
أخطـار مرتـبطة
ـــــــــنــــــــاخ بـــــــــا
بــــالـــــنــــســـــبــــة
لــــلـــطــــبــــيــــعـــة
واجلــــــــــــــــــنـس
الـبـشــري ولـكن
هـــذه األخـــطــار
ســــتــــكــــون أقل
ا لو ارتـفعت
احلــــــــــــــــــــــرارة
درجــــــــــــتـــــــــــ

,( مــــئــــويــــتــــ
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تحدة ارتفاع درجات رجحت األ ا
حـرارة اجلو 1.5 درجة مـئـويـة ب
عـامي 2030 و2052 إذا اسـتــمـرت
ظــــاهـــــرة االحـــــتــــبـــــاس احلــــراري
بـوتــيــرتـهــا احلــالـيــة وإذا تــقـاعس
العـالم عن اتـخـاذ إجـراءات سـريـعة

وغير مسبوقة لوقف هذه الزيادة.
وقال بيـان  اللـجنـة الدولـية لـلتـغير
تحدة خالل ناخي التابعة لأل ا ا
وضع الـــلـــمــــســـات األخـــيـــرة عـــلى
الـتـقـريـر الـذي أُعــد بـنـاء عـلى طـلب
احلــكــومــات في 2015 في مــديــنــة
إنتشون بكوريـا اجلنوبية امس انه
(عـنــدمــا  االتـفــاق عـلـى مـعــاهـدة
نـاخي فهو ـعاجلـة التـغيـر ا دولية 
ــرشـــد الــعــلــمـي الــرئــيــسي يــعــد ا
لصـانـعي الـسـياسـة في احلـكـومات
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ــغــادرة احلــدودي الــوحــيـــد احملــدد 
الزوار االجانب الى العراق). 

وأعلن مـحافظ الـنجف لـؤي اليـاسري
عن مشاركـة نحو ثالثـة وعشرين الف
عنصـر امني في خطـة حمايـة الزيارة
االربعينية فيما اشار قيادي باحلشد
الـشـعــبي الى أن اربـعــة آالف عـنـصـر
من احلــشـد ســيــشــاركــون في تــأمـ
الــــطـــــريـق ونــــقـل الــــزوار وتـــــأمــــ
انسـيـابـيـة دخـولـهم الى كـربالء.وقال
الــــيـــــاســــري فـي تــــصـــــريح امس ان
(احملــافــظــة جــاهــزة  خلــدمــة الــزوار
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رء أن يـعـيش بجـسد مـتحـرك إال أنه مـيت الروح  الـكثـير من الـصعب عـلى ا
ارس العيش بطريقة ال يـشعر فيها بلذة احلـياة و انتصاراتها  ال تهمه منـا 
أن حتـققت األحالم أو أن تدفن مثلما حدث مع سـواها  فقط ما يشعر به هو
رحـلـة الـتي يـصل إلـيـهـا مـعـظـمـنا الالمـباالة لـكل شـيء من حـوله  إن هـذه ا
نـاجتة عن تـراكمـات من اخلـذالن والفـشل  فبـعـد كل فشل أو خـذالن و حتى
أي انـكسـار مـهـمـا كـان حـجـمه سـيـمـوت جـزء مـنـا  اجلزء الـذي يـخص ذلك
احللم الـذي فقـد بطـريقـة ما  هـذا الضـياع اجلـسدي الـروحي هو مـا يتـحكم
بنـا  إذ نبقى حتت رحـمة جسـد يتنـافر مع روح ميـتة  اجلسـد يحارب بإسم
ـواصـلة مـسـيرته ـا يحـتـاجه اجلـسد  األمل و الـغد  و الـروح صم بـكم عم 
عـركة متشبث بحبال آمال تكاد فبـ الفينة واألخرى نعود بقوة إلى ساحة ا
تـسـمى حـبـال الهـتـراؤهـا بـشـكل كـبـيـر  نـحـاول جـاهـدين مـصـارعة الـزمن و
ـكـان  لـكن كل شي هـنـا غـيـر مؤهل و لـيس بـصـاحلـنـا  فـالزمن الـظرف و ا
كان فله حـكايته اخلاصة  فكم ليس زمـننا  و الظرف ال حـيلة لنا علـيه أما ا
ـوقع اجلـغـرافي الـذي ال يـعـتـرف من األحالم الـتي تـلـقى مـصـرعـهـا بـسـبب ا

فردة االحالم هذه و ال حتى بشيء إسمه الطموح  ما احلل إذن ?
لـست أدري حـقـا حـيث إن كل شيء هـنـا غـيـر صـالح لـلـعـيش حـتى لـ أضـئل
مخلوقات الله  نحن البشر الذين خلقنا في زمن التطور  الزمن الذي تتكاثر
و تكـبر و تتطور معه أحـالمنا و طموحاتـنا بتطوره السـريع  ال نصلح للعيش
في بـلدان ال تزال تـنعم بـتخـلف العـصر احلـجري الـذي ال نفع فـيه وال مضرة

غير النوم واألكل والشرب.
لــذلك نـحن مـجــرد هـيـاكـل بـشـريــة بـأرواح مـيــتـة  ارواح لم تـقــوى عـلى هـذا
تضادين  التخبط أو الصراع ب التـخبط اجلغرافي و سرعة تقدم العصر ا
ـكان الذي تقـدم و بـ مكر ا ـارس حياتـنا كبـقيـة ا رغبـتنا الـطبـيعيـة بأن 
يفـرض علينا الـعيش مجردين من كل شيء إال الـلهم ما تبقى عـلينا من اجللد
ـتعجـرفة  فقط جـلد سمـيك يحمي مـا تبقى تـأقلم مع عوامل هـذه الطبـيعة ا ا
ؤلم أن ؤسف و ا من اعـضاء اجلـسد من النـهب و الفـقد هي األخـرى  من ا
يحصر داخل جسد ميت الروح بطبقة من جلد فقط يحفظ لك اعضائك و هذا
ـؤلم أن تكون مـجرد رقم في سـجل وزارة التـخطيط  كل مـا في األمر  من ا
بـغض أن تكـون مجرد سـلعة بـشرية لـلدوائـر احلكومـية هذا يـنهش منك من ا

جزء و هذا يسلبك اجلزء اآلخر.
ـميت حـقا أن حتـسب على بـنو الـبشـر من األحيـاء  ومن غيـر العدل أن من ا
تـخسر كل شيء و رغم انفك بـسبب تفضل بـقعتك اجلغرافـية عليك من خالل
احتـوائك و من خالل تنــــعمـها علـيك بكـونهـا أول من قامت بضـمك حلضـنها
من هذا الـعـالم يـوم لم تكن شـيـئا  أي قـهـر هذا فـالـكل هنـا مـتفـضل عـليك 
الكل هـنـا يحـتـويك بكل هـذا الـتجـريـد الذي يـغـتالك يـومـياً  الـكل يـسعى هـنا
ليـذكرك في كل ثانيـة بأنه متفـضل عليك بهـذه البقعـة السيئـة السمعة  و أنت

ماذا ?
ـقدورك عن ـقدورك اإلفـصـاح عن موت روحك  لـيس  أنت ال شيء  لـيس 
قدورك أن تعبر عن ة احالمك و انقطاع حبـال امالك  ليس  اإلفـصاح بهز
رأيك بـسـوداويـة هـذا الـعـالم األسـود الـقـابع في داخـلك  عـزاءنـا كـبـيـر بـهـذه
األرواح الـتي تموت ألوف تلو ألوف بصـمت جغرافي  زمني  ظرفي ال يلحظ
وجودهـا و ال قيمة لها مهما تعالت احلناجر و صرخت إن األرواح التي كانت
تسـكننا يوما قد ماتت  عزاؤنا األسـود هذا لعزاء شنيع  و يوم تموت الروح

يا أيها العالم على األجساد ألف سالم ..
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رأى اخلبيـر القانـوني طارق حرب ان
الــقـانــون يــلــزم احملــكــمــة االحتــاديـة
الـعـلــيـا بــقـبـول تــقـاريــر اخلـبـراء في
الشـؤون غيـر القـانونـية  ,مشـيرا الى
ان اغلب احملـاكم في الـبالد تلـجأ الى

سائل الفنية.  اخلبراء لتقدير ا
وقـــــال حـــــرب لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(قانون اخلـبراء واالثـبات اوجب على
احملكمة انتداب خبراء في االمور غير
الـــقـــانــــونـــيـــة ســـواء كـــانـت فـــنـــيـــة
اوقتـصاديـة او اجتـمـاعيـة او قضـايا
اســتــخــراج وتــصــديــر وبــيع الــنــفط
كــونـــهــا مـــواضــيـع فــنـــيــة يـــقــدرهــا

اخلبراء).
واضاف ان (اغـلب احملـاكم من بـيـنـها
الـــبــــداءة واالحـــوال الــــشـــخــــصـــيـــة
واالسـتــفـتـاء واالســتـئــنـاف وغــيـرهـا
تـلــجـأ الـى خـبــيـر واحــد او ثالثـة او
خـــمــــســـة وفي بــــعض االحــــيـــان في

جـلـســتـهـا بــرئـاسـة الــقـاضي مـدحت
احملـمـود ونـظـرت طـعـونـاً وردت عـلى
مواد في قانون الشركة وبعد التدقيق
ــتـــبــادلــة بــ الــدعــوى والـــلــوائح ا
االطراف وجـدت أن الـطـعـون تـنـطوي
علـى جوانـب فنـيـة ومـالـيـة تـسـتدعي

االستعانة بخبير أو أكثر).
وأشار إلى ان (الـتقـرير الـذي يلزم ان
ـقـارنـة ب يقـدمه اخلـبـيـر يـتضـمن ا
ـقدم من احلـكـومة مشـروع الـقانـون ا
ومـواد الـقـانـون الــذي شـرعه مـجـلس
الـنــواب وهل تـرتب عــلى الـتــعـديالت

اعباءً مالية على احلكومة?).
مـبـيــنـا ان (مـهــمـة اخلــبـيـر تــتـضـمن
ايــضــاح الــتــعـــديالت اجلــاريــة عــلى
ـا قد تخطت الدور شروع والتي ر ا
رسوم لـلشـركة كمـا ورد في مشروع ا
احلـكــومـة وتـرتـب عـلـيــهـا الــتـزامـات

مالية غير احملسوبة).
واكـد الــســامــوك ان (احملـكــمــة قـررت
انتخاب خبير بعد أن ترك لها اطراف
الـــدعــوى ذلـك في حـــ قـــررت دعــوة
ـهـمـته ـنــتـخب لـتـكـلــيـفه  اخلـبـيـر ا
رافعة إلى وحتليفه اليمـ وتأجيل ا
ـنــحه مـهــلـة لــتـقـد ـقــبل  الـشــهـر ا

تقريره). 
…—bB   UOL

في غضون ذلك  ,كشفـت وزارة النفط
صدرة من مادتي الغاز عن الكميات ا
ـكـثـفـات لـلـربع الثـالث من السـائل وا
تحـدث الرسمي العام اجلـاري.وقال ا
بـاسم الـوزارة عـاصم جـهـاد في بـيان
ـصـدرة من مادة امس ان (الكـمـيـات ا
الـغـاز الــسـائل بــلـغت اكــثـر من  175
الف طن متري  حتمـيلها عن طريق

47 شــحــنـة تــصــديــر أمــا الــكــمــيـات
كثـفات فقـد بلغت صدرة من مـادة ا ا

نــــحــــو 561 الف مـــــتــــر مـــــكــــعب 
تــصـــديــرهـــا من خالل 25 شــحـــنــة),
صدرة موضحا ان (مجمل الـكميات ا
 كانت عبر مـنصات الـتحميل الـتابعة
لـشــركــة غـاز مــحـافــظــة الـبــصـرة في

ميناء أم قصر). 

واطـــلـــقـت وزارة الـــنـــفط الــــبـــطـــاقـــة
الـوقوديـة رقم عـشـرة لـتـجـهـيـز الـنفط
االبـيض فـي بـغــداد. وقــال مـديــر عـام
ــنــتــجــات الـنــفــطــيـة شــركـة تــوزيع ا
التابـعة للوزارة كـاظم مسيـر في بيان
امس ان (الــدائــرة اطــلــقت الــبــطــاقــة
الـــوقـــوديـــة رقم عـــشـــرة لـــتـــجـــهـــيــز
نـتوج الـنفط األبيض في واطنـ  ا

وانـا اكتب مـقالـتي هذه عن االمـام احلسـ (ع) الذي عرفـه التاريـخ وتقدسه
االنـســانـيـة الـتـجـأت الى مـاقـيل عن احلـسـ من الـذين التـربـطـهم بـاحلـسـ
وجده وابـيه (ع) واهل بيتهم (علـيهم السالم) اي رابطة عقـائدية فهم يعرفون
احلسـ وجده وابيه (ع) اكثر من غـيرهم الن احلس ملك االنسـانية بسائر
اديانـهـا ومـذاهـبـهـا الم يـقل عـنه (لـو كان احلـسـ لـنـا القـمـنا لـه في كل بـلد
ـسيـحـيـة بأسم بـيـرقـاً ولـنصـبـنـا له في كل قـرية مـنـبـراً ولـدعونـا الـنـاس الى ا
) وقـد جتاوزت بـذلك حـدود الكـتـابات الـتقـلـيديـة الـقائـمـة على الـنواح احلسـ
والبكاء دون معرفة جوهر ثورة االمام احلس واسبابها ومبادئها ونتائجها
رحلة التي حتولت فيها مباد ثورة احلس الى شعارات وخاصـة في هذه ا
ــ الــعـربي ــفــكـرين مـن الـعــا دون تــطـبــيق والى مــظــاهــر دون حتـقــيق. فــا
ذاهـب واالديان والقـوميات عـرفوا احلـس ثورة من اجل واالسالمي وكـافة ا
كل انـسان فوق االرض مسـلماً كان ام غـير مسـلم مؤمناً كـان ام غير مؤمن
يـة للناس انطالقـاً من مفاهـيم ابيه علي ابن ابي طـالب ورسالته الـشامله الـعا
والتي الحتـدهـا حـدود والتـمـيـز بـ قـوم وقـوم وبلـد وبـلـد رسـالـة قـائـمـة على
دعـوة االنسان الى ادراك انسانـيته وكرامته فثـورة االمام احلس (ع) كانت
مـحط الهام كل الثوار ومـنار الضمـائر احلية واالفـكار احلرة ثورة حق ضد
ـبـاد احملـمـدية. الـبـاطل وثـورة اخليـر ضـد الـشـر وثـورة لالصالح ثـورة ا
.. الصـدق فيهـا عز والكـذب عجز والـسر امانـة واجلوار قرابة ثورة احلـس
ـعونـة صـدقـة والـعـمل جتـربـة واخللق احلـسن عـبـاده. وهـذا مـايـؤكـد بأن وا
االمـام احلـسـ (ع) مـوسـوعة الـتـاريخ الـعـربي واالسالمـي واالنـسانـي الذي
ـفـكـرون والـفالسـفـة في الـشـرق والـغـرب وهم يـدركـون اشـراقـات كـتب عـنه ا
الروح احملـمدية في فلسفـة الرسالة العلويـة وايديولوجية الـثورة احلسينية في
ـبــاد واالهـداف. كــيف اليــكـون ذلك وابــيه عــلي ابن ابي طــالب (ع) وجـده ا
مـحمد ابـن عبـدالله (ص) الـذي قال بأبـيه (ع) (كـننت انـا وعلي نـوراً ب يدي

الله تعالى قبل ان يخلق ادم باربعة عشر الف عام) 
ان تـاريخ كل امه من اال يـنـبـع من تـاريخ عـظـمـائـهــا وعـبـاقـرتـهـا ونـحن اذا
ـا نـعرض عـبقـرياً دون كل عرضـنـا احلسـ (ع) ب الـعظـمـاء والعـباقـرة فأ
عبـقري وعظـيماً دون كل عـظيم وشخـصيه فذة دونـها كل شخـصية انـه ذهنية
عبـقرية عظيمة استوعبت كل شؤون احلـياة من خالل شجاعته وبطولته عندما
كتب الـى اخيه محمـد ابن احلنفيـة يقول له فيـها (من حلق بي منكم اسـتشهد
ومن لم يـلـحق بي لم يـدرك الفـتح والـسالم) هـكـذا ادرك احلسـ (ع) احلـياة
قدسة التي تمثل (وحدة امة) وتاريخاً يتضائل امامه كل تاريخ بشـخصيته ا
ـقـدس زيـنـة والــوفـاء مـروءة والـصـلـة نــعـمـة واالسـتـكـبـار النه يــرى احلـلم ا
صلف والعجلة سفه والسفه ضعف والغلو ورطة ومجالس اهل الدناءه شر

واهل الفسق ريبة 
ان حتقـيق مباد ثـورة االمام احلس (ع) يـتطلب تـوعية النـاس بعدم جدوى
ـادية للحياة لذلك سـتوى القائم من الوعي احلالي وعـدم فعالية الوسائل ا ا
ـرجعيـة الى التـعامل مع عـملـية االصالح بـأن يكـون تعـامالً خاصاً مع دعت ا
اوالئك الـفاسدين من السياسي الذين يرفضون التجديد واالصالح ويجدون
ارتبـاطاً مصيرياً ب مصاحلهم واحلكومات الـفاشلة والضعيفة نحن بحاجة
ـباد الثورية لـرسالة النبـي محمد (ص) اخلالـدة وثورة االمام احلس الى ا
(ع) لــلـمــضي عــلى طــريق االصالح واالعــمـار والــبـنــاء في تــغـيــيــر اجلـوانب
ـيدان الـسيـاسي واالقتـصادي واالجـتمـاعي والثـقافي السـلبـية الـشائـعة في ا
ــالي واالداري في الـعـراق وتـأسـيس مـجـتـمـع يـقـوم عـلى دعـامـة الـعـقـيـدة وا
الـثـوريـة والـرسالـة االجـتـمـاعـية الـرافـضـة لـعبـادة الـفـرد ومـقـاومة الـعـنـصـرية
والتـمـيـيز وحـكم الـنخب احلـزبـيـة االستـبـدادية الـتي تـهمش
ــبـــاد احملــمـــديــة االخــرين.  فـــلـــمــاذا النـــتــمـــسك بـــا
بـاد احلـسيـنيـة في بـنـاء الفـرد واالمة وامـتداداتـهـا ا
والـدولة وطلب االصالح االجتمـاعي? سؤال يجيب عنه

العقالء قبل فوت االوان 

وأضــاف الــبــيـان أن (حتــقــيـق عـدم
جتـاوز االرتـفـاع  1.5درجـة مــئـويـة
دى يتـطلب تـغـيرا سـريعـا وبـعيـد ا
ـــســبـــوق  في اســـتـــخــدام وغــيـــر ا
األراضي والـــطـــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة
دن وان  درجات باني والنقل وا وا
احلـرارة سـتــكـون أعــلى بـواقع 1.5
درجة مئـوية فـيمـا ب عامي 2030

و2052 بالوتيرة احلالية).
واوضـح ان ( األهــــــــداف الــــــــتي 
االتـفــاق عـلــيــهـا في بــاريس بــشـأن
خفـض االنبـعـاثـات لن تـكـون كـافـية
حـتى إذا كــانت هـنــاك تـخـفــيـضـات
أكبر وأكثر طـموحا بعد  2030ومن
أجل احتـواء ارتـفـاع درجـة احلرارة
عــنـد  1.5درجـة مــئــويــة سـيــتــعـ
ــيـة الـتي خـفض االنــبـعـاثــات الـعـا
يـتــســبب فــيــهــا اإلنــسـان مـن ثـاني
أوكــــســيــد الــكـاربــــــــون بــنــحـو 5
ـئة بـحلول 2030 من مسـتويات با
2010 والـوصـول إلى صــفـر بـشـكل

كامل).
ـنـبـئ اجلـوي الـتـابع فـيـمـا تــوقع  ا
لـلــهــيــئــة الـعــامــة لالنــواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلــــــزالي صـادق عـطـيـة
في صفحـته على الفـــــيسبوك امس
ان (وجــود ســحب عــلى ارتــفــاعــات
ــدن مـــخــتـــلـــــــــــفـــة في اغـــلــــــب ا
ـنـاطق الــعـراق مع سـحـب ركـامـيـة
ـــا تـــســبـب زخـــات خـــفــيـــفـــة من
االمــطــار الــرعــديـــة في مــنــاطق من
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ـواكب اخلدميـة القادمة بدأ عدد من ا
من احملـافـظـات الى مــحـافـظـة كـربالء
ـتمثلة باحلفر حتضيراتها اخلاصة ا
ـساحات اخلـاصة لـلمواكب وتهيـئة ا
ونـصـب الـركــائــز اســتـعــدادا لــزيـارة

االربيع . 
وقــال صـــاحب مـــوكب حـــســ عـــبــد
االمير من مـحافـظة ذي قـار لـ(الزمان)
امس انه ( نـــقـل االدوات اخلـــاصــة
واكب ومنها الـسرادقات احلديدية با
ـكـان فيـما لغـرض نصـبـها واشـغال ا
ـواد الـغـذائــيـة وجـمـيع سـيـتم نــقل ا
ـــوكب في االمـــور الــتـي تــتـــعـــلق بـــا

قبلة ).  غضون االيام ا
مـوضـحـا ان (زيـارة االربـعـ حتـتاج
الى جهـد خـاص وتشـكـيل فـريق عمل
من ابــنـــاء احملــافـــظــة لـــغــرض ادارة
وكب اخلدمي لتقد اخلدمة للزوار ا

القادم الى احملافظة). 
—«Ëe « ÂUFÞ

فيـما اوضح صـاحب موكب اخـر علي
ابراهيم من مـحافظـة البصرة انه (
تـهـيــئـة الــفـرش واالغـطــيـة واغـراض
الطبخ  القدور الكبيرة  والتي حتضر
ســنــويــا وتــهـــيــئــة عــدد من االغــنــام
ــنـاسـبـة لـغـرض حتــضـيـرهــا لـهـذه ا
بهدف استخدامهـا كطعام للزوار بعد
ان تــتم عــمــلــيــة نــحــرهــا وطــبــخــهـا

ها لهم). وتقد
واضـاف  ان (يـوم الـعــاشـر من صـفـر
سـنـنـطلـق من مـحـافـظـة البـصـرة الى
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القضايا الكبيرة يصل عددهم الى 13
سـائل الفـنية خبـيرا من اجل تـقديـر ا
وتـقـد تـقـريـر الى احملـكـمـة لـتـتـولى
دراسته) ,مشيرا الى ان (القانون الزم
احملكـمـة بـقـبول تـقـاريـر اخلـبراء وان
ارادت مخـالفـة التـقـارير تـب اسـباب

ذلك).
wM  d¹dIð

دعي يدعي وتابع حرب ان (من حـق ا
مـا يــشــاء عـلى قــانــون شـركــة الــنـفط
الوطنية لكن اوال واخيرا القرار يعود

للمحكمة).
 وانـتــخـبت احملــكـمــة خـبــيـر لــتـقـد
تـقــريــر فــني ومــالي بــشـأن الــطــعـون
الواردة عـلى بـعض مواد في الـقـانون
ـرافعة رقم 4 للعـام اجلاري وتـأجيل ا

قبل.  الى الثالث من الشهر ا
تحـدث الرسمي بـأسم احملكمة وقال ا
إيــاس الـــســامـــوك في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس أن (احملــكــمــة عــقــدت

بــغــداد) ,الفــتـــا الى ان (الــتـــجــهـــيــز
سـيكـون بـواقع مـئـة  لـتـر لـكل بـطـاقة
ـــــنــــافــــذ وقــــوديـــــة). واضــــاف ان (ا
التوزيعية باشرت بتوزيع مادة النفط
ــواطــنـ وفــقــاً لــتـلك األبـيـض بـ ا
الـبـطـاقة).  وتابـع ان (ذلك جـاء نـظراً
لـقــرب حـلــول فــصل الـشــتـاء وتــزايـد

ادة).  واطن لهذه ا حاجة ا
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وهـواجـسنـا كـانت مـن بـادية الـنـجف
و تـــأمـــيـــنـــهــــا عـــقب زيـــارة وزيـــر
الداخـلـيـة بـغـطاء جـوي) مـتـوقـعا أن
(يـــــصـل اعــــــداد الـــــزائــــــرين الــــــذين
سـيــشــاركـون فـي االربـعــيــنـيــة عــشـر
ماليـ زائـر).من جـهــته كـشف نـائب
قــائــد فـــرقــة آالمــام عـــلي الــقـــتــالــيــة
ــنــضــويــة بــهـــيــئــة احلــشــد قــاسم ا
اخلاقـاني أن (اربعـة آالف عنـصر من
احلشد سيشاركـون في تأم الطريق
ونــقـل الــزوار وتـــأمــ انـــســـيــابـــيــة

دخولهم الى كربالء).

ـــوصل واربــــيل وســـلـــيــــمـــانـــيـــة ا
ودهوك).

طر  واضاف (كما  تشـمل الزخات ا
ديالى  والنجف وكربالء والديوانية
و االنـــبـــار ومـــديـــنـــتي الـــســـمـــاوة
والـــنــخـــيب والـــبـــاديـــة الــغـــربـــيــة
واجلـنــوبـيـة مـع اسـتــمـرار االجـواء
ـصاحبه لـلرياح اجلـنوبية الرطبة ا

الشرقية في اجواء مدن اجلنوب).
من جانب اخـر أعـلن رئـيس منـظـمة
االغاثـة واالنـقـاذ االيرانـيـة مـرتضى
سليـمي بان الـسيـول اجتاحت 154
بلـدة وقـرية في مـخـتـلف محـافـظات

البالد وجرفت  106 سيارات.
وقال  سليـمي في تصريح امس انه
( تقـد خـدمـات االغـاثـة واالنـقاذ
لـلـمــواطـنـ في  154بـلــدة وقــريـة
اجتـاحتهـا السـيول الـتي حدثت في
احملـافـظـات الـسـت; يـزد واصـفـهـان
وسط  ومــازنـــدران وكــيـالن شــمــال
الــــبالد وكــــلـــســــتــــان وخــــراســـان

الشمالية شمال شرق ايران).
 واضاف ان (الـسـيـول الـتي حدثت
بسبب االمطار الـغزيرة التي هطلت
خالل االيــــام االخــــيــــرة جــــرفت في
طـــريــــقــــهـــا 106 ســــيـــارات وان 3
اشـخــاص لـقــوا مــصـرعــهم بــسـبب
الــصــواعق و 5 اشــخــاص بــســبب
الـسـيـول وان فـرق االغـاثـة واالنـقاذ
سـتـشفـيات نقلت 12 مصـابـا الى ا

ستوصفات لتلقي العالج ). وا
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تعـاقدت وزارة الـتـجارة مع مـناشئ
ــيــة لــتــوريــد 230 ألف طن من عــا
الـــرز األرجــــنـــتــــيـــنـي واألرغـــواني
واحلنطـة الكنـدية حلـساب البـطاقة

التموينية.
وقـال وزير الـتـجـارة وكـالـة سـلـمان
اجلمـيـلي في بيـان امس  أن (جلـنة
ـركزيـة وقعت مـحضرا التعـاقدات ا
تعـاقـدات فيه  لـشراء  230ألف طن

ية). من مناشئ عا
مـؤكداً أن (الـكـمـيـات الـتي تـعـاقدت
عـلــيــهـا الــوزارة كـانت 50 ألف طن
من احلـنـطـة الـكـنـدية و90 ألف طن
من األرز األمريكي و60 ألف طن من
األرز األرغـــــواني و30 ألف طـن من

األرز األرجنتيني).
…dýU³   «uŽœ

وأوضح اجلـمـيـلي أن (الـتـعـاقدات
نـاقصات العامة تمت على أساس ا
ـــــبـــــاشـــــرة ضـــــمن والـــــدعـــــوات ا
التعلـيمات والضـوابط التي حددها
الــقــانـون وان الــكــمــيــات اجلــديـدة
الهدف منهـا تأم حاجة البالد من

الربع األول من العام احلالي).
وأشـــــار الى أن (خـــــطـــــة الــــوزارة
تـــهــدف الـى تــوفـــيـــر خـــزين جـــيــد
ــــفـــردات األســــاســـيـــة وجلـــمــــيع ا
ــــواجـــهــــة الــــظـــروف احملــــيــــطـــة

نطقة). با
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يـذكـر أن الـوزارة قـد تعـاقـدت خالل
ـاضي على كمية 125 شهر أيلول ا
ألف طن من الـــســـكــر و60 ألف طن
ـنتـج احمللي من مـادة الزيـت ومن ا
فضالً عن الـتعـاقـد لشـراء كمـية 90
ألف طن من األرز الفـيتـنامي و100
ألف طن مـن احلــنــطــة األمـــريــكــيــة
ـواد واألســتــرالــيــة لــتـأمــ تــلـك ا
حلـــــســـــاب الـــــبـــــطـــــاقـــــة وضـــــمن
ـالـيـة اخملـصـصة الـتـخصـيـصـات ا
واد ـوازنة الـعامـة لشـراء ا ضمن ا

التموينية. 
تـعـديل فـيـمـا قـرر  مــجـلس الـوزراء
احـد قــراراته بـشـأن حــمـايــة مـنـتج
حديـد التسـليح من  16ملم الى 32
مـلم بـعــد اقـراره لـتـوصــيـة اجلـهـة
اخملـــتـــصـــة في دائـــرة الـــتـــطـــويــر
والتنظيم الصـناعي التابعة لوزارة

عادن).  الصناعة وا
وقال بيـان لألمانة الـعامة لـلمجلس
امس ان (اجملــلـس قــرر فــرض رسم
ـئة كـمـركي إضـافي بـنـسـبـة 10 بـا
ـئة  من قـيـمة مـنتج ليـصبح  20با
حديـد التسـليح من 16 ملم الى 32
ستـورد الى العراق من الدول ملم ا
نـاسئ كـافـة ذي الـبنـد الـكـمركي وا
ـــــدة أربـع ســـــنـــــوات  73021000
وبدون تـخـفـيض ومراقـبـة الـسوق
احمللـيـة خالل مـدة تطـبـيق الـرسوم

الكمركية اإلضافية).


