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اقــر مــجـــلس الــوزراء بــجــلــســته امس
قتـرحة من جلنة شـؤون الطاقة االلـية ا
بـشـأن مـنح حـوافز لـتـشـجيع الـعـامـل
فـي قـطــاعــات ومــراكــز خــدمـات تــوزيع
الـطاقة الـكهربائـية كما  اصـدر توصية
جملـلـس الـنـواب لـعـد الـعـاشـر من شـهـر
كـانـون االول من كل عـام عـطـلـة رسـمـية

ناسبة حتقيق النصر على داعش .
ـكـتب االعالمي ـتـحـدث بــاسم ا وقــال ا
لــــرئــــيس الــــوزراء ســــعــــد احلــــديــــثي
لـ(الــزمـان) ان (اجملـلس اصـدر تـوصـيـة
بــرئـاســة حـيــدر الـعــبـادي الى مــجـلس
الــنــواب بـشــأن تــعـديـل قـانــون الــعـطل
الــرسـمــيـة بـاضــافـة يــوم حتـريـر ارض
الـعـراق من سـيـطـرة داعش في الـعـاشر
من شـهـر كـانـون االول واعـتـمـاده عـيـدا
وطــنـيــا وعــطـلــة رسـمــيــة في كل عـام)
الفـتا الى ان (اجمللس اقر توصية ايضا
ــراقـبـة بــدراسـة مـشــروع مـنـظــمـومـة ا
ــتـكـامـلــة في بـغـداد لـلــبـدء والـشـروع ا
بـتنفيذها وكذلك وافق على سريان قرار
ـقـتـرضـ مع تـأجـيل تـسـديـد قـروض ا
ن ـصارف احلـكـومـية  فـوائـدهـا من ا
لـهم ديون عـلى مؤسـسات الـدولة سواء
ـقاوالت او الـتجـهيـزات على ان كـانت ا
طـالبة بـدفعهـا على ضوء تـسديد يـتم ا
ديـــونــهم وبـــالــتـــنــســـيق مع اجلـــهــات
ـديـنـة)  واوضـح احلـديـثي انه (تـمت ا
ــــوافـــــقــــة عــــلـى تــــأســــيـس شــــركــــة ا
لالســتـثــمـارات الــعـامــة تـابــعـة لـوزارة
الـــشــبــاب والـــريــاضــة بـــاالضــافــة الى
ـوافقة عـلى فتح القنـصلية الـسعودية ا
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عـد اخلبيـر االقتصادي بـاسم انطوان اعادة
عبري تـمرتشـ وبرويزخان افـتتاح ايـران 
ــنــفــعـة مع اقــلــيم  كــردســتــان اســهــامــا 
مـشـتركـة بـ الطـرف  فـيـمـا نفت حـكـومة
ـنـافذ الى االقـلـيم مـوافـقـتـها عـلى تـسـلـيم ا
احلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة . وقـــال انـــطـــوان
لـ(الــزمـان) امس ان (ايـران حتـاول تـسـويق
مـنتـجاتـها الى الـعراق حـتى تكـون منـافسة
لـلـدول االخرى بـاالضافـة الى حتـقيق فـائدة
ـصدرة واربـاح  حـيث بـلغت قـيـمـة السـلع ا
لــلــعــراق من ايـران  13 مــلــيـار دوالر خالل
اضي)  واضـاف ان (اعـادة افتـتاح الـعـام ا
ـنفـعة مشـتركـة للجـانب ـعبـرين يسهم  ا
الســيــمــا ان كــردســتـان تــعــاني في الــوقت
الـراهن من ازمة في دخـول البضـائع بسبب
االجـــراءات الـــتي فـــرضـــتـــهـــا احلـــكـــومــة
االحتـادية عـلى االقلـيم بـعد اجـراء استـفتاء

االستقالل).
ــديـر الــعـام لــعالقـات االقــلـيم مع  واعــلن ا
ايـران عـبـد الله اكـريي عن ان طـهـران قررت
اعــادة فـتح مـعـبـريـن مع كـوردسـتـان. وقـال
اكـــريـي في تـــصـــريـح امس ان (مـــســـؤولي
الـقــنـصـلـيـة االيـرانـيـة في االقـلـيم اكـدوا ان
ـعـبـرين الـدولـيـ سـيـفـتـحـان امـام حـركة ا
ــواطـنـ والــتـجـار). واكــدت الـقـنــصـلـيـة ا

ــشــكالت (أبــلغ اجلــانـب الـعــراقـي بــشـأن ا
ـتـعــلـقـة بـالـتـأشـيـرات وضـرورة إلـغـائـهـا ا
ـواطـنـ ورجـال األعـمـال لـتــسـهـيل سـفـر ا
ـسـتثـمرين)  مـنـوها الى (إنـشاء مـنطـقة وا
جتــاريـــة حــرة في خــرمــشــهــر وأخــرى في
ــسـتـثــمـرين عــبـادان لــفـسح اجملــال أمـام ا
). بــدورهـا   رأت نــائب رئــيس الــعـراقــيـ
جلـنة االقـتصـاد واالستـثمـار النـيابـية نورة
الـبجـاري ان (زيادة حـجم التـبادل الـتجاري
يــعــود إلى حتــول الــتــعــامالت الــتــجــاريـة
الـعراقـية إلى مـا تؤمـنه الصـناعـة والزراعة
وقـطــاع الـطـاقـة اإليـرانـيــة  والسـيـمـا بـعـد
تـدهـور األوضـاع األمنـيـة في شمـال الـعراق
وغـربه بـفـعل سـيـطـرة  داعش عـلى مـنـاطق
ــواصالت بــ واســعـــة وأثــرت في طــرق ا

الــعـراق وكل من تــركـيــا وسـوريـا واألردن).
تحدث باسم حكومة عـلى صعيد اخر نفى ا
كـوردستـان سف دزيي مـوافقة االقـليم على
ـعابـر احلـدودية الى بـغداد بـشكل تـسـليم ا
كــــامـل.وقــــال دزيي فـي تــــصــــريح امس ان
ـعـابـر ــنـاقـشــات جـاريـة عن ادارة تــلك ا (ا
بـشـكل مـشتـرك مع بـغداد)  مـشـيرا الى انه
(لم يـرد في الـقانـون والـتعـلـيمـات الـتسـليم
ـباشـر للـمعابـر  بل هنـاك اشراف مـباشر ا
)  واوضـح دزيي ان مـن قــــبـل الــــطـــــرفــــ
(حـــكـــومـــة االقـــلـــيم ســـبق أن أعـــلـــنت عن

شترك مع بغداد).  استعدادها للعمل ا
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(ضـرورة اعـطــاء األولـويـة الــتـشـريــعـيــة لـلـقــوانـ الـتي أوجب
الدسـتور سـنـها ضـمن مدة زمـنيـة مـثل قانـون مجـلس االحتاد
الـذي كان لزاماً سنه في الدورة االولى على ان يشكل اجمللس
في الدورة الـثانية وكذلك قانون احملكمة االحتادية العليا الذي
هـو من متطلـبات دستور  2005). داعـيًا الى (التـريث بتشريع
ـقترح عـلى جهات تعـديل قانـون االحوال الشـخصيـة وعرض ا
مخـتصـة لدراسـته والبحث فـيه).واشار مـعصـوم الى (االلتزام
قـبلة وضرورة انـية ا بالـتوقيتـات الدستـورية لالنتـخابات الـبر
عـرض حتـديـد مـوعــد االنـتـخـابـات عـلى جـدول اعـمـال مـجـلس
النـواب). واثـار مـقتـرح قـانـون تـعديـل مشـروع قـانـون األحوال
الــشــخــصــيــة ردود فـعـل غـاضــبــة اعــاقت اقــراره كــمــا ابـدت
قترحة على مواد القانون. منظمات دولية رفضها للتعديالت ا
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دعا رئـيس اجلمهوريـة فؤاد معصـوم امس الثالثاء الى التريث
بـتـشـريع تــعـديل قـانـون االحــوال الـشـخـصـيــة مـؤكـدًا أهـمـيـة
عرضه عـلى جـهات مـخـتصـة لدراسـته  مـشددًا عـلى ضرورة
تـأخـرة. وأفـاد بـيـان رئاسي اجنـاز الـتـشـريعـات الـدسـتـوريـة ا
تـلـقـته(الـزمـان) امس بـإسـتـقـبـال مـعـصـوم اسـتـقـبل في قـصـر
الـسالم بـبـغداد نـائب رئـيس الـلجـنـة الـقـانونـيـة الـنيـابـيـة قاسم
الـعـبـودي واسـتـمــاعه مـنه في مـسـتـهل الـلـقـاء إلى عـرض (عن
الـسـتراتـيـجيـة الـتشـريـعـية جملـلس الـنواب لـلـفـصل التـشـريعي
الـثـاني من السـنـة الرابـعـة ومن بـينـهـا التـشـريعـات االنـتخـابـية
ومـشـروع قـانـون احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا ومـجلـس االحتاد
وقانـون االحوال الشخـصية).ونـقل البيان عـنه معصـوم تأكيده

 qšb² « ÂbFÐ VOÐ√ qð V UD¹ oÐU « œUÝu*« fOz—Ë WLŽUM « »d(« s  —Òc×¹ w uI « s _«

 «d¼UE² « p¹d×²Ð WO³Mł√ W Ëœ rN²ð Ê«d¹≈
 UNðœU  s  ≤∞ ‰UI²Ž≈ sKFðË

 wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

كشفت السلطات االيرانية عن اعتقال
 20 شـــخــصــاً قــالـت انــهم من قــادة
الــتـظـاهــرات واتـهــمـتـهم بــاالرتـبـاط
بـجهات اجنبية باالضافة الى اعتقال
ـتظاهرين  فيما ارتفعت  450  من ا
حـصيلـة الضحـايا الى عشـرين قتيال
مـنذ اندالع التظـاهرات احلاشدة قبل
خـمسة ايـام  احتجـاجا على الوضع
االقـتصادي وارتفاع معدالت البطالة.
وقــال الـنـائب الـعــام في مـديـنـة كـرج
غـــرب طـــهـــران رضـــا شـــاكـــرمي ان
(قــوات االمن اعــتــقـلت  20 قــيــاديـا
ووجــهت لـهم اتـهـامــات  بـأنـهم عـلى
صلة بدول أجنبية وكانوا مسؤول

ـديـنـة) ـظـاهـرات في ا عـن حتـريك ا
ـعـتـقـلـ كـانـوا مـضــيـفًـا ان(هـؤالء ا
مــــســـؤولــــ عن حتــــريك األوضـــاع

وحتريك مثيري الشغب في  كرج). 
وتـــــابع ان (الــــعـــــشــــريـن الــــذين 

اعـتـقالـهم مـرتبـطون بـدول أجـنبـية).
الـى ذلك افــــــاد مـــــصــــــدر في وزارة
ـــقــتل 20 الـــداخــلـــيــة االيـــرانـــيــة 
شــخــصــاً  جـراء الــتــظــاهــرات الـتي
تـــشــهـــدهــا الـــبالد مـــنــذ اخلـــمــيس
ــــصـــدر فـــإن ــــاضي. وبـــحــــسب ا ا
(األوضـاع بدأت تـعود إلى طـبيـعتـها
فـي مـعــظم أرجــاء الــبالد) مـضــيــفًـا
إن(عـدد قـتـلى االضـطـرابـات األخـيرة
ــدن اإليــرانـيــة جتـاوز فـي عـدد من ا
الــعـــشــرين نــصـــفــهم تــقـــريــبــا في
أصــفــهـان وقــد جــرح عــدد من رجـال
األمـن أيــضــا).وأضـــاف أن (الــقــوات
األمـنـيـة حتاول ضـبط الـشـغب الذي
ــتـظـاهـرين وحتـاول يــثـيـره بـعض ا
ـــرافق الــعـــامــة جـــاهــدة حـــمــايـــة ا
ـمتلكـات الشخصـية) مشددًا على وا
أن (الـهــدوء يـعم الـبالد تـقـريـبـا لـكن
ـنـاطق ما زالـت تشـهد هـنـاك بعض ا
بـعض التجـاوزات). وأفاد التـلفزيون
ـقتل تـسعة اإليـراني امس الـثالثاء 
أشـــخــاص خـالل تــظـــاهــرات لـــيــلــة
االثـــنــ - الــثـالثــاء في أصـــفــهــان
لـترتفع احلصـيلة النـهائية لـلضحايا
إلى  21شـخـصا.وأوضح الـتـلفـزيون
أن سـتة مـتـظاهـرين لـقوا مـصـارعهم
فـي قـــهـــدريـــجــــان عـــنـــدمـــا حـــاول

احملــتــجـون اقــتـحــام مــركـز شــرطـة
بـينـما قُـتل فتى يـبلـغ عمره 11 عـاما
وأصـيب والده بنيران متظاهرين في
مـديـنـة خـميـني شه أثـنـاء مـرورهـما
قـرب جتمع غير مشـروع.وقتل عنصر
في وحـدات الباسيج التابعة للحرس
الـثوري وإصابة آخر برصاص أطلق
من بــــنـــدقـــيـــة صـــيــــد في كـــهـــريـــز
سـانغ.وارتـفـعت بذلـك احلصـيـلة إلى
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مـتـظاهـرا.وأفـاد التـلـفزيـون الـرسمي
بـتوقيف  100 شـخص مساء االثن
فـي أصفهان وأكد نائب حاكم طهران
عـلي أصغـر ناصـر بخت تـوقيـف مئة
شـــخص في طــهـــران االثــنــ عالوة

عــــــــــلـى 200 و  150 آخــــــــــريـن 
. ـاضـي اعـتـقـالهم الـسـبت واألحد ا
ـرشـد األعــلى اإليـراني عـلى واتــهم ا
خـــامــنــئي فـي اول تــعــلـــيق له عــلى
األحــــداث انه (في األيــــام األخـــيـــرة
اسـتخدم أعداء إيران أدوات مختلفة
ــــا فـــيـــهــــا األمـــوال واألســــلـــحـــة
والـسياسة واألجـهزة االستخـباراتية
خلــــلق األزمــــات لــــلــــجــــمــــهــــوريـــة
اإلسـالمــيـــة) مــؤكـــداً أنه (ســيـــلــقي
خـطابا لألمـة بشأن األحـداث األخيرة
عـندمـا يحـ الوقت). من جـهته قال
أمــ اجملـلس األعـلـى لألمن الـقـومي
اإليـراني عـلي شـمخـاني إن نـحو 30
ـئـة من الـهـاشــتـاغـات ضـد إيـران بــا
تـــأتي من الــســـعــوديــة. واوضح إنه
(بـناء عـلى التـحلـيالت التي يـقومون
ـئـة الـذين يـوجـهون بـهـا فإن  27 بـا
هــــاشـــــتــــغــــاتــــهـم ضــــد إيــــران من
الـسعودية) مـشيراً الى أن (الواليات
ــتــحــدة األمــريــكــيــة وبــريــطــانــيـا ا
ـملكة العـربية السعـودية يدعمون وا
) عـادًا هــذا األمـر (حــربـا احملــتـجــ
بـــالـــوكــالـــة ضــد إيـــران).وبـــحــسب
شـمخـاني فإن (الـتظاهـرات ستـنتهي
ــتــحــدث خـالل أيــام). بــدوره أكـــد ا
بـإسم احلـكومـة مـحمـد بـاقر نـوبخت
ـواطن خـالل مـؤتــمـر صــحـفـي حق ا
بــــاالحـــتــــجـــاج  مــــشــــدداً عـــلى أن
ـمـتــلـكـات (الــقـانـون يــعـدّ تـخــريب ا
ة  لـذلك فإن الـعـامة واخلـاصة جـر
مـن يــرتـــكب هـــكـــذا اعـــمـــال ســتـــتم
ـوجب مــحــاسـبــته أمـام الــشــعب و

الـقـانون السـيمـا من استـهدف ارواح
ـواطــنـ وعـرضـهم لـلـخـطـر). وفي ا
اطـار ردود االفـعـال اخلـارجـية  ادان
اجملـــلس االعـــلى اإلسالمي الـــتــدخل
اخلــارجي بــالـشــأن  اإليــراني .وقـال
اجملـلس في بيـان أن (قيادة وحـكومة
وشـــعب ايـــران ســـيـــتـــمـــكـــنـــون من
ؤامرات االمريكية مواجهة وإفشال ا
الـصهيـونية الـتي حتاول زعزعة امن
ــنـطـقـة واســتـقـرار جـمــيع شـعـوب ا
ودعم تـأجـيـج الـصـراعـات الـداخـلـية
ــتـاحــة) بـحـسب بــكل اإلمـكــانـيـات ا
قـــولـه. وأدان الـــبـــيـــان (الـــتـــدخالت
اخلـارجــيـة سـيـاسـيـاً واعالمـيـاً ضـد
نطقة وعلى رأسها االمريكية بـلدان ا
مــنـهـا الـتي تـمـثـل انـتـهـاكـاً صـارخـاً
لـلقانون الدولي وتدخال علنيا سافرا
في الـشؤون الـداخلـية لـلدول لـتنـفيذ
مـخططاتـها الهادفـة لفرض هيـمنتها
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الـــوكــالــة لـــلــتـــصــويت عـــلى افــضل
الــشــخــصــيــات لــعــام  2017  حــيث
ـركز االول حـقـقت جـريـدة (الـزمـان) ا
ضــمن مــنــافـســات افــضل صـحــيــفـة
عـراقـية). واضـاف البـيان ان (الـزميل
مــحــمــد الــصـاحلـي نـال لــقب أفــضل
صــحـــفي شــاب فــيــمـــا حــقق رئــيس
الــوزراء حـيـدر الـعــبـادي لـقب افـضل
شـخــصـيـة سـيـاسـيـة لـعـام   2017 
فــيــمـا حــقق رائــد ابـو فــتــيـان لــقـاب
افــضل شـاعـر و أحــمـد فالح كـأفـضل
رســام كــاريـكــتـيــر). وأطــلـقت وكــالـة
مـــوازين نـــيــوز في 5  كـــانــون األول
ـاضي اسـتـفـتـاءها الـسـنـوي لـلـعام ا
الـثالث على الـتوالي إلختـيار األفضل
واقع من بـ الـقنـوات الفـضـائيـة وا
اإلخــــبــــاريــــة ومــــقــــدمي الــــبــــرامج
الــســـيــاســيــة والـــشــعــراء ورســامي
الـــكــاركــتــيـــر واإلذاعــات والــصــحف
والـشخصيات السيـاسية والناشط
ـراسـلـ عــلى الـسـوشــيل مـيـديــا وا
والــصــحــفــيــ الــشــبــاب والـبــرامج

الــســيـــاســيــة ومــقــدمي الــبــرامج
الــريــاضــيــة والــعالقــات الــعــامــة
ومـقـدمي الـبـرامـج العـامـة. وتـقـيم
الوكالة قريباً حفالً كبيراً تكرم فيه
الـفـائـزين في االسـتفـتـاء حتـضره
نـخبـة من الشخـصيـات السيـاسية
واالجـتمـاعية والـفنـية والريـاضية
. ــبــدعـ والــثــقــافــيـة والــرواد وا
وســــبق لـ ( الـــزمــــان) ان حـــقـــقت
ـاثـلـة ضمن اسـتـفـتاءات مـراتب 
مـحـلـيـة ودولـيـة بـيـنـهـا استـطالع
مــيـداني عـلــمي نـظـمــته مـؤسـسـة
ايـركس االمريكية خالل عام 2010
ــرتــبـة  وحــقــقت فــيـه (الــزمــان) ا
ـــقــــروئـــيــــة. الى ذلك االولـى في ا
اعـلـنت صـحـيـفة الـبـيـنـة اجلـديدة
انـسـحـابـهـا رسـمـيـا من اسـتـفـتـاء
نـظــمـته اذاعـة جـمـهـوريـة الـعـراق
بـداعي وجود ما وصفتـه بعمليات
تـالعب  في االصوات بحسب بيان
تـلـقـته (الـزمـان) صـادر عـن رئـاسة

حترير الصحيفة .
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بـ الـبـلـدين بلغ  13 مـلـيـار دوالر سـنـويـاً
يـتـضـمـن نـحو  6 مـلـيـارات و 200 مـلـيـون
دوالر صادرات السلع غير النفطية اإليرانية
إلـى الـعراق)  مـوضـحـا ان (غـالبـيـة الـسلع
صدرة إلى العراق هي ذات قيمة مضافة) ا
 واشــــار زاده إلى أن (صـــادرات إيـــران إلى
الــعــراق تــضــاعـفت  17 مــرة خالل الــعــقـد
األخــيــر)  مــبــيــنــا ان (اخلـدمــات الــفــنــيـة
ـواد الـغـذائـية والـهـنـدسـيـة والـسيـارات وا
واأللـــبـــان  شــكـــلت جـــزءاً مــلـــحـــوظــاً من
الــصــادرات). مـن جــهــة اخــرى عــقــد رجـال
أعـمال إيرانيون وعراقيون أول اجتماع لهم
ناقشة تعزيز في الـسفارة اإليرانية ببغـداد 
االسـتـثـمـارات واالسـتـفـادة من االمـكـانـيـات
ـتاحة لـلتبـادل التجـاري . وقال بيان امس ا
ان (اجملــتــمــعــ نــاقــشــوا االســتــفــادة من
ـتاحة لـتطويـر العالقـات الثنـائية الـفرص ا
ورفـع الــــعــــوائـق إضــــافــــة إلـى تــــعــــزيــــز
شـتـركـة في اجملـاالت كـافة االسـتـثـمـارات ا
وتـسـهـيل إجـراءات تـأشـيـرات الـدخـول ب
قيدة للتبادل الـبلدين ووضع حد للقوان ا
ـاليـة التي الـتـجاري والـوفاء بـااللتـزامات ا
تـقع عـلى اجلـانب الـعـراقي جتـاه الـشـركات
االيـرانـيـة). وشـدد الـسـفـيـر ايـرج مـسـجدي
عــلى (ضــرورة االســتــفــادة مـن اإلمــكــانـات
ــتـــاحــة لــتـــطــويــر الـــتــبــادل الـــتــجــاري ا
واالسـتثماري ب البلدين)  مـشيراً إلى أنه

الـعـامـة اإليـرانـيـة في أربـيـل عـن إسـتـئـناف
ـعبـرين. وجـاء في الـبـيـان الـنـشـاطـات في ا
الـذي أصـدرته الـقـنـصـلــيـــــة في أربــيل أنه
(نـظرا للمشاورات اجلــــــارية  مع احلـكومة
الـعراقـيــة  سـعـياد فـتح  منـفذي تـــــــمرجـن
في بــرانشهـر وبرويزخان في قـصر  شيرين

احلـدودين مع اربيل والسليـمانية اللذين 
إغالقـهما منذ مدة بناء على طلب رسمي من
الـعراق)   وتـابع انه ( استـئنـاف احلركة
ــعــبــرين يــوم امس الــثالثــاء من اجل فـي ا
.( إجـراء الـتبـادالت التـجـارية بـ اجلانـب
وســجل حـجم الـتــبـادل الـتــجـاري الـعـراقي
اضي  أعـلى ارتفاع اإليـراني خالل العـام ا
مـنذ عام  2003 وبلغ  13 مـليار دوالر حيث
تـضاعفت صادرات إيران إلى العراق . واكد
ـلحق التـجاري اإليراني في العـراق محمد ا
شترك رضـا زاده خالل كلمة في االجـتماع ا
جملـلس احلوار وتبـادل الرأي مع الـناشط
االقـتصادي في إيران أن (التبادل التجاري

جــلـســة اجملـلس ان (هـنــاك مـشــكـلـة في
ارقام موظفي اقليم كردستان   لكن ذلك
ــنع من صــرف الـرواتب)  واضـاف ال 
ان (واردات االقـــــلــــيـم من الـــــصــــادرات
الــنـفـطـيــة بـلـغت خالل االشــهـر الـثالثـة
ــاضـيـة نـحـو نـحــو تـرلـيـوني ديـنـار) ا
وبــشـأن اجـراءات حــصـر الـسالح اشـار
الـعـبـادي الى ان (هـناك تـعـاونـا من قبل
ــعـنـيـة بـشـأن ــواطـنـ مع االجـهـزة ا ا
امـــاكـن وجـــود االســـلـــحــة)  وتـــابع ان
(اجلـهـد االمـني سـيـسـتـمـر بـعـد انـتـهاء
الــعـمـلـيـات الــعـسـكـريـة بــتـحـريـر كـامل
االراضي)  مــوجــهــا (الـقــوات االمــنــيـة
ــحـاسـبـة مـطــلـقي الـعــيـارات الـنـاريـة
ـنــاســبـات)  واعــلن عن (إطالق خـالل ا
الـوثـيقـة الـوطنـية إلعـادة إعـمار الـعراق
بـنحو  100مـليار دوالر) مـنوها الى ان

ـــنـــطــقـــة). وأعـــرب اجملــلس عـــلى ا
االعـلى عن ثقته بأن تتمكن ايران من
ــــؤامـــرات (مــــواجـــهــــة وإفــــشـــال ا
نـطقة الى اخلـبيـثة) داعـياً شعـوب ا
(احلـذر من أسـاليب احلـرب الـناعـمة
الـتي تنـطلق من اسـتغالل مـظاهرات

مكفولة دستوريا).
 وفـي واشــــنـــــطن قـــــال الــــرئـــــيس
األمــريـكي دونــالـد تـرامـب أن جـمـيع
األمــوال الـتي مـنــحـهـا ســلـفه بـاراك
أوبـامـا لطـهران  اسـتـخدامـها في
تـمويل اإلرهاب.وأضـاف  في تغريدة
عـلى تويتر الثالثاء (كان منحهم تلك
األمـوال حـمـاقة كـبـيرة) مـشـيرا إلى
أن (تــلك األمــوال ذهـبت إلى جــيـوب
).وتــابع ان ــســـؤولــ اإليــرانــيــ ا
لك إال الـقـليل (الـشـعب اإليـراني ال 
من الـطعام ويـواجه تضخمًـا كبيراً
وال يـحصل عـلى حقـوقه اإلنسـانية)

مــضــيـفًــا (أخــيـرا انــتــفض الــشـعب
اإليـــراني ضـــد الـــنــظـــام الـــوحــشي
الــفـاسـد) عـلى حـد تــعـبـيـره.وأكـدت
وزارة اخلـارجـيـة الروسـيـة في بـيان
أن (مــا يــجــري في  ايــران هــو شـأن
داخـلي) مـشـيـرة  الى أن (أي تـدخل
خــــــارجـي من شــــــأنـه إثــــــارة عـــــدم
االســتـقـرار في إيـران غــيـر مـقـبـول)
مـعــربـة عن أمـلـهـا في أن (ال تـتـطـور
األوضــاع في ايـران وفـق سـيــنـاريـو
الـــعـــنف وإراقــة الـــدمـــاء). وأعــربت
الـسـلـطـات الـفرنـسـيـة عن قـلـقـها من
(ســقــوط عـدد كــبـيــر من الــضـحــايـا
وحــمــلــة االعـتــقــاالت الــواســعـة في
ايـــران).  وحــــذّر الـــرئـــيس األســـبق
جلـهـاز االسـتـخـبـارات اإلسـرائـيـلـيـة
وساد) (افـرا هليفي) من (تدخل (ا

إسرائيل في إيران).
 وقـــال (إذا تـــدخـــلـــنــا فـي األحــداث

بــإيــران فــلن يــجــلب ذلك أي فــائـدة
مــطـــلــقــاً ألنه لــديــنـــا مــا يــكــفي من
ـــــشـــــاكـل اخلـــــاصـــــة).وتـــــابع أن ا
(االحـتجاجات تعد تـطورات إيجابية
ـصـلـحة اإلسـرائـيـليـة) مـشـيراً في ا
إلـى أن (هنـاك مـشـكالت خـطـيـرة في
إيـران وإذا تـدخلـنا فـسوف نـضعف
ــسـتـقـبل ـكــنـهم في ا بــذلك الـذين 
ارسة سياسة أفضل تعيد عالقتنا
الـسـابـقـة مع إيـران) مـؤكداً أنه (من
األفــضل أن تـظل إسـرائــيل صـامـتـة
وتــتــرك األمــور تـأخــذ مــســارهـا في
إيــــــران). وكـــــــان رئــــــيس الــــــوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيـام نـتـانـيـاهـو قد
أعـرب اإلثـنـ عن أمنـيـاته بالـنـجاح
لــلــمــتــظــاهــرين في إيــران وســقـوط
الـقـيـادة اإليـرانـيـة واتـهم حـكـومات
ــتـظــاهـرين في أوربــيـة بــعـدم دعم ا

كفاحهم ألجل احلرية.
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ــرتــبــة االولى حــقــقت (الــزمــان) ا
ضـمن مـنـافـسات االسـتـفـتـاء الذي
أجـــرتـه وكـــالـــة (مـــوازين نـــيـــوز)
لــــــلـــــتــــــصــــــويت عــــــلى افــــــضل
الـشخصيات ووسائل االعالم لعام
2017    فـيـما نـال الزمـيل محـمد
ــــركـــز االول ضـــمن الــــصـــاحلي ا
االســتـفـتـاء ذاته كــأفـضل صـحـفي
شــاب. وقــالت الــوكــالــة فـي بــيـان
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ( اعالن
نــتــائج االســتــفــتــاء الــذي أجــرته

محمد الصاحلي
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نتخب العراقي بكرة القدم من خـرج ا
نـصـف نـهـائي كـاس اخلـلـيج الـعـربي
فـي نسخـتها الـ 23 اثـر خسارته امام
ـــنــتـــخب االمـــاراتي بـــفــارق ركالت ا
اجلــــــــــــزاء الـتـرجيـحـية 4 - 2 بـعد
انـــتــهــاء الــوقـت االصــلي واالضــافي
بـالتعادل بدون اهداف في اللقاء الذي
اقـيم امس الـثالثـاء عـلى ملـعب جـابر
الــدولـي في الــعــاصــمـــة الــكــويــتــيــة
الـكــويت لـيـضـرب الـفـائـز مـوعـدا مع
ـبـاراة مــنـتـخب ســلـطـنـة عــمـان في ا
الـنـهـائـيـة الـتي سـتـقـام يـوم اجلـمـعة
ـقبل فـيما سـيشد مـنتـخبنـا الرحال ا
صـوب العـاصمـة بغـداد بعـد ان الغت
ـنـظــمـة لــبـطـولــة اخلـلـيج الــلـجـنــة ا
ركـز الـثـالث.وجاءت مـبـاراة حتـديـد ا
مـباراة العـراق واالمارات التي ادارها

احلـكم االوزبكي قـاسيـموف حذرة من
الــطـرفـ اذ كــانت تـعـلــيـمـات مـدرب
االســـــود بـــــاسم قـــــاسم واالمـــــاراتي
زاكــرونـي واضــحــة بــوجــوب تــأمــ
اخلــطـوط الــدفـاعــيـة وعــدم الـســمـاح
لـلـمـهـاجـمـ بـهـز الـشـباك الـتي بـقت
ـبـاراة بــيـضــاء مع انـقــضـاء شــوط ا

االول. 
واعـتـمد مـدربـنا عـلى تـشكـيـلة تـألفت
ــرمى مـن جالل حــسن فـي حــراســة ا
وعـالء مـهـاوي احـمــد ابـراهـيم عـلي
فــائــز عــلـي بــهــجت في خط الــدفــاع
وهـمـام طـارق امـجـد عـطـوان مـهدي
كـامل  حس علي وعلي حصني في
ـن حـــســـ في خط خـط الـــوسط وأ
الــهـجـوم ودفع مــدربـنـا بـســعـد عـبـد
االمـيـر ومـهنـد عـبد الـرحـيم في شوط
ــبــاراة الــثــاني وذلك لــتــعـزيــز خط ا
الـــوسط والـــشق الـــهـــجــومـي ولــكن

الـنـتـيجـة لم تـتغـيـر بـعد انـقـضاء 90
دقـيـقـة.وفي الشـوطـ االضـاف دخل
ـهاجم عالء عبد الزهرة الذي كاد ان ا
يكسر حاجز التعادل في الدقيقة 108
غـيـر ان كـرته الـراسيـة انـقـذهـا مدافع
االمـارات مهنـد سالم العـنزي من امام
ــرمى لـيــحـتــكم الـفــريـقـان الى خط ا
ضــربـات اجلــزاء الـتـرجــيـحــيـة الـتي
ابـتـسـمت لالشـقـاء بـعد ان فـشل عالء
عــــبـــد الــــزهـــرة وهــــمــــام طـــارق في
الــتـسـجــيل وجنح سـعـد عــبـد االمـيـر
وامجد عطوان في هز الشباك التي لم
تــكن كــافـيــة الن االمـاراتــيـ حــولـوا
الـركالت االربـعـة الى اهـداف ولم تـعد
الــركـلــة اخلـامــسـة ذات جــدوى.وكـان
ــنــتــخب الــعـراقي وصـل الى الـدور ا
نــصف الـنـهـائي مـتــزعـمـا اجملـمـوعـة
الــثــانــيـة مـن انـتــصــارين عــلى قــطـر

واليمن والتعادل مع البحرين.
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في مـــحــافــظـــة الــبــصــرة مـع احــتــفــاظ
اجلــانب الــعـراقـي بـحــقه وعــلى اسـاس
ــثل)  مـــبــيــنــا ان مـــبــدأ الــتـــعــامل بـــا
قـتـرحـة من جلـنة (اجملـلس اقـر االلـيـة ا
شـــؤون الــطـــاقــة بـــشـــأن مــنح حـــوافــز
لـتشـجيع الـعامـل في قـطاعـات ومراكز
خــدمـات تـوزيع الــطـاقـة الــكـهـربــائـيـة)
وتــابع احلــديـثي ان (اجلــلــسـة شــهـدت
ـالــيــة صالحــيـة تــخــويل وكــيل وزيــر ا
الـــتــفــاوض والــتـــوقــيع عـــلى مــشــروع
اتـفاقية جتنب االزدواج الضريبي ومنع
ـفـروضـة عـلى الــتـهـرب من الـضـرائـب ا
ال ب العراق وتركيا). الدخل ورأس ا
 واكــــد الـــعـــبــــادي ان اجلـــهــــد االمـــني
ســيــســتـمــر بــعــد انــتــهـاء الــعــمــلــيـات
الــعـســكـريــة بـتــحـريــر كـامل االراضي .
ورأى خـالل مـؤتــمــره االســبــوعي عــقب
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سعد احلديثي
(الـعـراق عاد بـقوة الـى اجملتـمع الدولي

بخطوات محسوبة). 


