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"نفوق االسماك" في االهوار تنذر بكارثة بيئية جنوب العراق
القت ازمة املياه التي اجتاحت البالد نتيجة قطع 
وايران  تركيا  قبل  من  بدجلة  ت�صب  التي  االنهر 
ب�صاللها على مناطق القرى واالرياف يف االهوار 
اجلنوبية ما ادى اىل نفوق اال�صماك وقتل الزراعة 
بكارثة  تنذر  مما  املدينة،  اىل  ال�صكان  وهجرة 

بيئية واقت�صادية يف البلد.
ودقت جهات ر�صمية ومدنية ناقو�س اخلطر ب�صبب 
غ�صبهم  عن  معربين  دجلة،  نهر  يف  املياه  اأزمة 
مما و�صفوها بـ "املمار�صات الرتكية واالإيرانية".
وتداولت مواقع التوا�صل االجتماعي �صورا تظهر 
الغربي  احلمار  هــور  يف  اال�صماك  نفوق  فيها 
حذر  والذي  املياه  �صح  ب�صبب  قار  ذي  مبحافظة 
نا�صطون من كارثة بيئية واقت�صادية قد ت�رضب 
جنوب البالد داعني احلكومة اىل التدخل ال�رضيع 
النقاذ االهوار  التي ادرجت يف عام 2015 �صمن 
جمل�س  ع�صو  يقول  و  العاملي.  الــرتاث  الئحة 
حمافظة ذي قار �صهيد الغالبي ، ان "م�صكلة �صح 
البلد  تواجه  التي  اخلطرية  امل�صاكل  من  املياه 
ب�صكل عام وذي قار ب�صكل خا�س النها تقع على 
خالل  من  دجلة  نهر   كان  �صواء  االنهار  ذنائب 
ان  الرئي�صي"، مبينا  النهر  الفرات  او  الغراف  نهر 
"�صح املياه القت ب�صاللها ب�صكل كبري وخطر على 
هور  منها  االهــوار  جفاف  خالل  من  املحافظة 
نفوق  اىل  ادى  "اجلفاف  ان  وا�صاف   ." احلمار 
الكثري من اال�صماك وبقية احليوانات التي تعي�س 
اجلامو�س  على  تاثريه  عن  ف�صال  االهــوار  داخل 
الذي ال ي�صتطيع العي�س دون وجود املياه"، الفتا 
"هذه االزمة ادت اىل هجرت اغلب �صكان  اىل ان 
اىل  االهوار  القريبة من مناطق  واالرياف  القرى 
يعيد  التاريخ  وكانه   ، والقريبة  البعيدة  املــدن 
عن  املياه  ال�صابق  النظام  حجب  عندما  نف�صه 
�صكان  هجرة  اىل  ادى  مما  االهوار  جفت  االهوار 
واليوم  املحافظات،  وبقية  بغداد  اىل  االريــاف 
ب�صبب �صح املياه دفع اغلب ال�صكان اىل الهجرة". 
ازمة  "حمافظة ذي قار تعاين من  ان  وا�صار اىل 
مائية كبرية ب�صبب قلة احل�ص�س املائية الواردة 
اليها ما ادى اىل حفر املزيد من االبار االرتوازية 
، بينما اخلطة الزراعية يف املحافظة فقد انتهت 
تقريبا ب�صبب عدم وجود كميات مياه كافية ف�صال 
احلكومة  واأعلنت  احلرارة".  درجات  ارتفاع  عن 
الرتكية يف االول من حزيران اجلاري بدء ملء �صد 
"اإلي�صو" الذي اأن�صئ على منبع النهر يف االأرا�صي 
الرتكية، ما انعك�س مبا�رضة على النهر يف اجلانب 
العراقي وانخفا�س من�صوب مياهه، اال انه ب�صبب 
من  االول  اىل  امللء  تاجيل  مت  العراقي  ال�صغط 
ال�صلطات  اأقــدمــت  ــاء،  ــن االأث ويف  املقبل.  متــوز 
االإيرانية على قطع مياه نهر "الزاب ال�صغري" عن 
العراق  كرد�صتان  اإقليم  يف  ال�صليمانية  حمافظة 
جمددا، ما ت�صبب باأزمة مل�رضوع املياه يف ق�صاء 
جمرى  حتويل  عن  ف�صال  باملحافظة،  دزة  قلعة 
من  االيرانية.  االرا�صي  داخل  اىل  الكارون  نهر 

جهته اكد ع�صو جمل�س حمافظة مي�صان �رضحان 
مائية  ازمة  اىل  تعر�صت  حمافظته  ان  الغالبي 
القطاع  اثر على  حقيقية منذ اكرث من �صهر، مما 
الزراعي واحليواين فيها. وقال الغالبي ان "ازمة 
تام  �صبه  ب�صكل  االهــوار  جفاف  اىل  ادت  املياه 
خ�صو�صا يف ذي قار ومي�صان مما يتطلب تدخل 
عاجل و�رضيع من قبل احلكومة االحتادية التخاذ 
اجراءات �صاغطة على تركيا وايران العادة تدفق 

املياه اىل العراق الن ذلك يعر�س البلد اىل ازمات 
ال حتمد عقباها". وا�صاف "�صاهدت بنف�صي كيف 
خ�صو�صا  االهــوار  مناطق  بهجرة  االهايل  بدات 
املوت  اىل  املوا�صي  تعر�س  ب�صبب  قار  ذي  يف 
نفوق  عن  ف�صال  كافية  مياه  وجود  عدم  نتيجة 
يعتا�صون  االهوار  �صكان  ان  نعلم  ، كما  اال�صماك 
يحتاج  وهذا  والزراعة  واملوا�صي  اال�صماك  على 
اىل  االحتادية  احلكومة  ودعا  كافية".  مياه  اىل 

باجتاه  التحرك  خالل  من  املياه  ق�صية  تدويل 
لل�صغط  الدولية  الدويل واملنظمات  جمل�س االمن 
دجلة،  نهر  اىل  املياه  العادة  وتركيا  ايران  على 
ادراجها �صمن الئحة  قد مت  االهوار  وان  خا�صة 
من  بد  فال  اليون�صكو  منظمة  يف  العاملي  الرتاث 
اكد  بدوره  لها.  الكافية  املائية  احل�ص�س  تامني 
الدخيلي  عــادل  قار  ذي  ملحافظ  االول  النائب 
يف  احليوانات  و  اال�صماك  من  كبري  عدد  نفوق 

ذي  ملحافظة  اجلنوبية  والــنــواحــي  االق�صية 
الــوزراء  جمل�س  داعيا  املياه،  �صحة  ب�صبب  قار 
 . املياه  �ُصح  املت�رضرين من  الفالحني  لتعوي�س 
واو�صح الدخيلي ان "الوحدات االدارية للمناطق 
بت�صجيل  ر�صمية  كتُب  ابرقت  قار  لذي  اجلنوبية 
اال�صماك  من  كبري  عدد  ونفوق  مر�صية  حــاالت 
واملوا�صي واجلامو�س ب�صبب �صحة املياه وجتفيف 

االرا�صي ب�صورة خميفة".

الجورنال - متابعة

تسلم عمليات حقل مجنون النفطي 
للحكومة العراقية

تحدد سعرًا جديدًا للبنزين تنهي ازمة الكهرباءتعلن خمس وجهات جديدة
باالتفاق مع  بغداد

اإن  االأربعاء،    ، العراقي  النفط  بقطاع  مطلعان  م�صوؤوالن  اعلن  اجلورنال:   – بغداد 
و�صلمت  العراق  جنوب  يف  النفطي  جمنون  حقل  من  تخارجت  �صل  دات�س  رويــال 
م�صوؤولون  واجتمع  الدولة.  تديرها  التي  الب�رضة  نفط  ل�رضكة  هناك  عملياته  جميع 
�صل وت�صليم عمليات احلقل. و  اإ�صارة ال�صتكمال خروج  ، يف  الب�رضة  �صل ونفط  من 
اأي  وبدون  ب�صال�صة  الت�صليم  ”متت عملية  االجتماع  بعد  عراقي  نفطي  م�صوؤول  قال 
م�صكالت“. واكدت  �صل اإنها تخطط للرتكيز على تطوير م�رضوعها امل�صرتك للغاز يف 
اإيتوت�صو  اإىل �رضكة  القرنة 1  اأي�صا ح�صتها يف حقل غرب  ال�رضكة  العراق،  وباعت 
اليابانية. ويف اخلام�س من ني�صان وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مدته �صنتني مع 
�رضكة اأنتون خلدمات حقول النفط وبرتوفاك لت�صغيل حقل جمنون النفطي العمالق 

بغداد – اجلورنال: اأعلن مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية مريان فريد،االربعاء، 
من  العديد  بافتتاح  اخلا�صة  والفنية  اللوج�صتية  ا�صتعداداتها  اكملت  ال�رضكة  باأن 

اخلطوط اجلوية املبا�رضة مع دول العامل.
وقال فريد يف بيان، ان هذا التوجه "�صمن �صيا�صة االنفتاح والتوا�صل مع خمتلف 
العالج  جماالت  يف  املتاحة  االمكانات  جميع  من  اال�صتفادة  لغر�س  العامل  دول 

والدرا�صة لتمكني القدرات العراقية مبختلف املجاالت وكذلك يف جمال ال�صياحة".
النم�صا وفرن�صا  �صتكون يف  للطائر االخ�رض  القادمة  "الوجهة  ان  اىل،  واأ�صار فريد 
وتون�س وقرب�س واأرمينيا و�صوريا عرب اإفتتاح مكاتب ر�صمية لل�رضكة بعد ا�صتكمال 

جميع م�صتلزمات ذلك".

انتهاء  االربعاء،  الدايني،  اعلن رئي�س جمل�س دياىل علي  بغداد- اجلورنال: 
وقال  الكهربائية.  املنظومة  ا�صتقرار  بعد  املحافظة  داخل  الكهرباء  ازمة 
الدايني اإن "ازمة الكهرباء انتهت يف دياىل بعد مرور اربعة ايام على بروزها 
والتي اثرت ب�صكل كبري على كل املجاالت خا�صة اخلدمات وخلقت �صحة يف 
مياه ال�رضب ب�صبب توقف اعداد لي�صت قليلة من حمطات اال�صالة". وا�صاف 
الدايني، ان "تدخل وزير الكهرباء ب�صكل مبا�رض ومتابعته امل�صتمرة ا�صهمت 
و�صعها  اىل  الكهرباء  واعــادة  وامل�صاكل  التعقيدات  من  الكثري  جتاوز  يف 
الطبيعي وانهاء ازمة هي االكرب خالل 2018"، داعيا االهايل اىل �رضورة 

"تر�صيد اال�صتهالك وعدم التجاوز على منظومة الطاقة".

ملادة  جديد  �صعر  حتديد  االربعاء،  كورد�صتان،  اقليم  اأعلن  اجلورنال:   – بغداد 
اأربيل  نفط  توزيع  مدير  وقال  االحتادية.  احلكومة  مع  االتفاق  بعد  البنزين 
اأربيل  بني  االتفاق  مت  انه  اأربيل  يف    عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  جبار  م�صطفى 
ف�صاعداً  االن  "من  انه  وا�صاف  البنزين".  مادة  �صعر  م�صاألة  حل  ب�صاأن  وبغداد 
فان �صعر اللرت من مادة البنزين يبلغ 640 ديناراً، يف حمطات التعبئة مبناطق 
خمت�صة  �صتكون  املحطات  "هذه  ان  جبار  وتابع  وعنكاوة".  و�صور�س  رزكاري 
ان  اىل  وا�صار  ال�صعر اجلديد".  والبا�صات، وفق  االأجرة  ل�صيارات  البنزين  بتزويد 
"بغداد منحت البنزين ب�صعر 600 دينار للرت الواحد، اأما االربعني ديناراً االخرى 

ف�صتذهب اىل وزارة املالية واالقت�صاد يف اقليم كورد�صتان"، 
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بيانات

تعافي دينار وسندات البحرين بعد تعهد  إيران: الخليج ال يستطيع تغطية صادراتنا النفطية
حلفاء خليجيين بتجنيبها أزمة ديون

شل تسلم عمليات حقل مجنون النفطي للحكومة العراقية

االربعاء،   االإيرانية،  النفط  وزارة  يف  مطلع  م�صدر  راأى 
على  االأمريكية  االإدارة  فر�صته  الــذي  احلظر  تطبيق  اأن 
م�صتحياًل،  الثاين  ت�رضين  بحلول  النفطية  اإيــران  �صادرات 
برميل  مليون   2.5 طهران  �صادرات  حجم  بلوغ  ظل  يف 
وقال  الر�صمية.  �صبه  االإيرانية،  ت�صنيم  لوكالة  وفقًا  يوميًا، 
امل�صدر اإن "�صادرات اإيران من النفط اخلام ومتكثف الغاز 
واإلغاء  يوميًا،  برميل  مليون   2.5 بحدود  حاليًا  الطبيعي 
من  الطبيعي  الغاز  ومتكثف  اخلام  النفط  من  املعدل  هذا 
ال�صوق العاملي خالل عدة اأ�صهر م�صتحيل". وياأتي املوقف 
م�صوؤول  ل�صان  على  وردت  ت�رضيحات  اأعقاب  يف  االإيــراين 

فيها  قال  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  امل�صتوى  رفيع 
الدول خف�س وارداتها  " اإدارة ترامب تتوقع من جميع  اإن 
من النفط االإيراين اإىل �صفر اأو مواجهة عقوبات اأمريكية“، 
لن  االأمريكية  "االإدارة  اإن  قائاًل  االأمريكي  امل�صوؤول  وتابع 
متنح اأية ا�صتثناءات للدول التي تتعامل مع النفط االإيراين". 
وقال امل�صوؤول االأمريكي اإن وفداً اأمريكيًا �صيتجه اإىل ال�رضق 
النفط اخلليجيني  لت�صجيع منتجي  املقبل  االأ�صبوع  االأو�صط 
اإال  االحتياجات.  وتلبية  العاملية  ــدادات  االإم �صمان  على 
اأن امل�صوؤول االإيراين قلل من قدرة دول اخلليج على تغطية 
من  الأكرث  اإيران  �صادرات  وقف  فيه  �صيت�صبب  الذي  العجز 
امل�صوؤولون  "االأمر ال يجري كما يظن  اإن  اأ�صهر، وقال  عدة 
اإ�صافية  كميات  ل�صخ  اإمكانية  تتوفر  فال  االأمريكيون، 

وغريها  واالإمـــارات  كال�صعودية  دول  قبل  من  النفط  من 
ملدة زمنية طويلة، رمبا ميكنها وملدة حمدودة عن طريق 
جزء  لتغطية  الدول  هذه  اإمكانيات  كافة  وحت�صيد  ت�صخري 
اإلغاء ق�صم كبري  النفط االإيراين، لكن تعوي�س  من �صادرات 
ال�صوق العاملي الأكرث من عدة  من ال�صادرات االإيرانية من 
اأ�صهر م�صتحيل احلدوث". وت�صببت االإجراءات االأمريكية يف 
للربميل  دوالراً   77 من  لتقرتب  برنت  خام  اأ�صعار  �صعود 
يف  دوالر   75 عــن  تراجعت  قــد  كانت  بعدما  ــاء  ــع االأرب
التي  االإيجابيات  لتتجاوز  الثالثاء،  ال�صباحية  التعامالت 
من  وحلفائها  اأوبك  منظمة  قرار  من  ال�صوق  ينتظرها  كان 
يوميا  برميل  مليون  االإنتاج  بزيادة  امل�صتقلني  املنتجني 

اعتبارا من مطلع متوز املقبل.

17 عاما  اأدنى م�صتوى يف  البحريني من  الدينار  تعافى 
تعهد  اأن  بعد  االأربعاء  اململكة  �صندات  اأ�صعار  وارتفعت 
اندالع  دون  باحليلولة  اخلليج  يف  دبلوما�صيون  حلفاء 

اأزمة مالية جراء الدين العام املت�صخم.
العربية  واالإمــارات  ال�صعودية  تعهد  اإن  م�رضفيون  وقال 
البحرين يهدئ املخاوف من  والكويت مب�صاعدة  املتحدة 
 750 بقيمة  اإ�صالمية  �صندات  �صداد  املنامة عن  تعجز  اأن 
ت�رضين  نوفمرب  يف  ا�صتحقاقها  اأجل  يحل  دوالر  مليون 

الثاين.
ل�رضاء  الوقت  ”حان  حتليلي  تقرير  يف  باركليز  وقــال   
)اأ�صول( البحرين“ متوقعا اأن يوؤدي التعهد بامل�صاعدة اإىل 
تهدئة خماوف امل�صتثمرين العامليني ب�صاأن قدرة اململكة 

على الوفاء بالتزاماتها.
لكن تكلفة التاأمني على ديون البحرين ظلت مرتفعة يوم 
امل�صتثمرين مازالوا  الكثري من  اأن  اإىل  ي�صري  االأربعاء مبا 
مت�صككني يف قدرة البالد على حتقيق اال�صتقرار ملاليتها 

العامة يف االأمد الطويل بدون تكرار �صخ م�صاعدات.
وزاد الدينار اإىل 0.37850 مقابل الدوالر يف التعامالت 
البحرينية  العملة  وكــانــت  الــفــوريــة.  بال�صوق  املبكرة 
انخف�صت يوم الثالثاء اإىل 0.38261 وهو اأدنى م�صتوى 
لها يف 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن �صعر ال�رضف الر�صمي 
0.37608 يف الوقت الذي باعت  املربوط بالدوالر عند 

فيه �صناديق حتوط ال�صندات البحرينية.
كما تعافت العملة يف ال�صوق االآجلة، والتي تعك�س توقعات 
االآجلة  العقود  وانخف�صت  املقبلة.  االأ�صهر  يف  قيمتها 

اأ�صا�س  نقاط   210 اإىل  عام  الأجل  الدينار  مقابل  للدوالر 
من امل�صتوى املرتفع البالغ 408 نقاط الذي �صجلته يوم 

الثالثاء وهو االأعلى منذ �صبتمرب اأيلول 2016.
و�صجع تعايف الدينار امل�صتثمرين على اإعادة �رضاء ديون 
البحرين. وانخف�س العائد على ال�صندات الدولية البحرينية 
باملئة من   7.58 اإىل   2023 اآب  اأغ�صط�س  امل�صتحقة يف 
8.95 باملئة، واإن كان ال يزال اأعلى كثريا من امل�صتويات 

امل�صجلة يف اأوائل 2018 البالغة 5.22 باملئة. 

 ، العراقي  النفط  بقطاع  مطلعان  م�صوؤوالن  اعلن 
تخارجت من حقل  �صل  دات�س  رويــال  اإن  االأربــعــاء،  
جميع  و�صلمت  الــعــراق  جنوب  يف  النفطي  جمنون 
تديرها  التي  الب�رضة  نفط  ل�رضكة  هناك  عملياته 
الدولة. واجتمع م�صوؤولون من �صل ونفط الب�رضة ، يف 
اإ�صارة ال�صتكمال خروج �صل وت�صليم عمليات احلقل. و 
قال م�صوؤول نفطي عراقي بعد االجتماع ”متت عملية 
�صل  واكدت   م�صكالت“.  اأي  وبدون  ب�صال�صة  الت�صليم 
امل�صرتك  م�رضوعها  تطوير  على  للرتكيز  تخطط  اإنها 
اأي�صا ح�صتها يف  ال�رضكة  العراق،  وباعت  للغاز يف 
حقل غرب القرنة 1 اإىل �رضكة اإيتوت�صو اليابانية. ويف 
اخلام�س من ني�صان وقعت وزارة النفط العراقية عقدا 
النفط  حقول  خلدمات  اأنتون  �رضكة  مع  �صنتني  مدته 

العمالق  النفطي  جمنون  حقل  لت�صغيل  وبــرتوفــاك 
وقــال  احلكومية.  الب�رضة  نفط  �رضكة  عــن  نيابة 
من  احلايل  اخلام  اإنتاج  اإن  النفط  بقطاع  م�صوؤولون 
واإن  األف برميل يوميا   235 حقل جمنون يبلغ نحو 
برميل  األف   450 اإىل  االإنتاج  لزيادة  يخطط  العراق 
يوميا خالل ثالثة اأعوام. و ا�صاف م�صوؤول عراقي اآخر 
بقطاع النفط وهو ع�صو يف فريق ت�صغيل حقل جمنون 
عمليات  على  تاأثري  اأي  له  يكون  لن  �صل  ”خروج 
االإنتاج وميكننا زيادة االإنتاج دون عقبات“. وينتج 
البلدان  منظمة  يف  للنفط  منتج  اأكــرب  ثاين  العراق، 
 4.4 نحو  ال�صعودية،  بعد  )اأوبـــك(  للنفط  امل�صدرة 
مليون برميل يوميا وهو ما يقل عن طاقته االإنتاجية 
الذي  العاملية  النفط  اإمــدادات  خف�س  اتفاق  مبوجب 
تقوده اأوبك والذي يهدف لدعم االأ�صعار والتخل�س من 

تخمة املعرو�س.
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قالــت وزارة ال�صــياحة واالآثــار االأردنيــة،  االأربعاء،  اإن 
الدخــل ال�صــياحي للمملكــة ارتفــع 9.9 باملئــة يف اأول 
خم�صــة اأ�صــهر من العام احلايل اإىل 1.437 مليار دينار 
)2.02 مليــار دوالر( مقارنــة مع نف�ــس الفرتة من عام 
2017. واأ�صافت الوزارة يف بيان اأن �صبب الزيادة يف 
الدخــل ال�صــياحي يرجع اإىل ارتفــاع عدد ال�صــياح 6.1 
باملئــة يف االأ�صــهر اخلم�صــة االأوىل باملقارنــة مع ذات 

الفرتة من 2017. 

�صغطت املخاوف من زيادة قيود التجارة العاملية على 
اأ�صواق االأ�صهم االأوروبية ، االأربعاء، يف ظل عدم وجود 
اأنبــاء تذكر عن ال�ــرضكات واالقت�صــاد تهدئ خماوف 
زيــادة احلماية التجارية التي اأ�رضت اأ�صــواق االأ�صــهم 
ب�صدة. وانخف�س املوؤ�رض �صتوك�س 600 االأوروبي 0.3 
باملئــة وكانت اأ�صــهم �رضكات ال�صــيارات االأ�صــواأ اأداء 
جمددا حيــث تراجع موؤ�رض القطــاع 0.9 باملئة ودفع 
املوؤ�رض داك�س االأملــاين للرتاجع 0.5 باملئة مع نزول 
اأ�صــهم �ــرضكات بي.اإم.دبليــو وفولك�صــفاجن وداميلر. 
و�صجل املوؤ�رض االأوروبي اأدنى م�صتوى منذ 12 ني�صان 
بينما انخف�س قطاع ال�صــيارات، الذي كان هدفا بارزا 
لزيادة الر�صــوم اجلمركية االأمريكية، واقرتب من اأدنى 

م�صتوى يف ع�رضة اأ�صهر.
و�صــاعدت اأ�صــهم قطاع الطاقــة يف احلد من اخل�صــائر 
حيــث ارتفــع موؤ�رض القطــاع واحدا باملئة مع �صــعود 
اأ�صــعار اخلــام بفعــل تعطل اإمــدادات يف كنــدا وبعدما 
طالب م�صــوؤولون اأمريكيون امل�صتوردين بالتوقف عن 

�رضاء اخلام االإيراين اعتبارا من ت�رضين الثاين.

 تراجعــت اأ�صــعار الذهب اإىل اأدنى م�صــتوى يف �صــتة �صــهور 
وحتــول  الــدوالر  متا�صــك  مــع  االأربعــاء  ال�صــهر  ون�صــف 
امل�صــتثمرين اإىل اأ�صــول اآمنــة اأخرى يف ظــل توقعات برفع 
جمل�ــس االحتياطــي االحتادي )البنــك املركــزي االأمريكي( 
�صــعر الفائدة جمددا. وتراجعت اأ�صــعار الذهب يف املعامالت 
الفورية للجل�صــة الثالثة على التوايل وانخف�صت 0.3 باملئة 
اإىل 1255.51 لالأوقيــة )االأون�صــة( بعدمــا �صــجلت اأدنــى 
م�صــتوى منــذ منت�صــف كانــون االأول عنــد 1253 دوالرا 
لالأوقيــة يف وقــت �صــابق مــن اجلل�صــة. وانخف�صــت العقود 
االأمريكية االآجلة للذهب ت�صــليم اأغ�صط�س اآب 0.2 باملئة اإىل 

1257.30 دوالر لالأوقية.
وا�صــتقر الدوالر مقابل �صــلة عمالت، بعدمــا زاد 0.4 باملئة 
يف االأ�صــواق اخلارجية لينهي موجة خ�صــائر ا�صــتمرت اأربع 

جل�صات وانخف�س فيها الأدنى م�صتوى يف اأ�صبوعني.


