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قــائالً أن (مــوارد اإلقـــلــيم تــقــدر
يــومــيـا بـ  600 مــلــيـون دوالر)
مـشــددا عـلـى أن (مـوارد اإلقــلـيم
احلـالـيـة  أكـثـر من اخملـصـصات
ـوازنـة) مـؤكـداً الـتي حـددتـهـا ا
أن (حكـومـة اإلقلـيم لن تـستـطيع
ــــوازنـــة االلــــتــــزام بــــقــــانــــون ا
االحتــــاديــــة لــــعــــام 2018). من
جـــهـــتـــهـــا اكـــدت الــنـــائـــبـــة عن
الــتـحــالف الــكــردســتــاني ريـزان
شـيخ دلـيـر ضـرورة  االنـسـحـاب
من الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وقـالت
دلـــــيـــــر  في تـــــصـــــريح امس ان
(افضل رد عـلى بـغـداد من الـكتل
والــقـيــادات الــكـردســتــانـيــة هـو
االنــــســــحــــاب مـن الــــعــــمــــلــــيـــة
ـوزنة) الـسـيـاسـيـة بـعـد اقـرار ا
مــــشــــيــــرة الـى ان (الــــتــــحــــالف
الــكـــردســتــاني بـــاألســاس  كــان
ـان مـنـسـحـبـاً من جـلـسـات الـبـر
وازنـة بعـد تهـميشه اخلاصة بـا
مـن خالل خـــــــــــفض نــــــســــــبـــــة

اإلقليم).  
وفي بغـداد كـشف عضـو الـلجـنة
الـية الـنـيابـية حـسـام العـقابي ا
عن  تـهـديـد احلـكـومـة االحتـادية
لإلقلـيم بإيـقاف مـيزانـيتـها لـعام
 2018 في حـال عـدم االنــصـيـاع
ــــــوازنــــــة.وقـــــال الـى شــــــروط ا
الــــــــعـــــــقـــــــابـي في تــــــــصـــــــريح
ان(احلكومـة االحتاديـة لن تطلق
بـالغ اخملصـصة لإلقـليم إذا لم ا
تـقـوم حـكــومـة اإلقـلـيم بــتـسـلـيم
النفط الى شركة سـومو وتسليم
ـنـافـذ احلـدوديــة الى الـسـلـطـة ا
االحتــــــاديـــــة ) مــــــشـــــيــــــراً الى
ان(التـرليـون ديـنار الـذي أضيف
جاء لتخـفيف التوتـر ب اإلقليم
ــركــز كــون نــســبـة اإلقــلــيم ال وا
ـوظفـ في تـكـفي لـسد رواتـب ا
كردستان) مـؤكدا ان ( اضافة 3
تــرلــيــونــات ديــنــار  بــصــفــقـة
ســــيــــاســــيــــة الرضـــاء االقــــلــــيم
واحلــشـد الــشــعــبي).بــدوره اكـد
الـنـائب عن دولـة الـقـانـون عـامـر
اخلزاعـي ان منح تـرلـيـون ديـنار
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أكـد عـضـو في جلنـة الـنفط والـطـاقة
الـنيابـية ان ابرز مـزايا قانـون شركة
الــنـفط الـوطــنـيـة يـتــمـثل في تـوزيع
ـتبـقـية بـعـد طرح ايـرادات الـشركـة ا
ــواطــنــ الــنـــفــقــات بــ جــمـــيع ا
ـقيم في الـعراق على شكل اسهم ا
سـنوية موضحاً ان تلك االسهم غير
قــــابـــــلــــة لـــــلــــتـــــوريــــد او الـــــبــــيع
والـشراء.وقال  النائب زاهر العبادي
فـي تصـريح امس ان ( قـانون شـركة
الـنـفط الـوطـنـيـة من شـأنه ان يـحقق
نـفـعاً اقـتصـادياً لـلـشعب الـعراقي إذ
يـنص فـي احـدى مـواده علـى ضـمان
اسـتـحقـاقـات الشـعب من الـنفط عـبر
تبقـية بعد تـوزيع ايرادات الشركـة ا
طــرح الــنــفــقـات مــنــهــا بــ جـمــيع
قـيـم في الـعـراق على ـواطـنـ ا ا
شـكل اسهم سنويـة متساويـة القيمة
ـــواطن) تــــســـقـط في حـــال وفــــاة ا
مــشـيــرا الى  ان تــلك ( االسـهم غــيـر
قـابـلـة لـلـتـوريـد او الـبـيع والـشراء).
واوضـح ان (الـقـانـون وزع الواردات
ـالـيـة للـشـركـة الوطـنـيـة بواقع 90 ا
ــئــة من تــلـك الــواردات خلــزيــنـة بــا
ـئـة الــدولـة االحتـاديـة والـعــشـرة بـا
ـــــتــــــبـــــقــــــيـــــة تــــــوزع كـــــاســــــهم ا
).وتـابع ان (القـانون الزم لـلمـواطن
اقــلـيم كــردسـتـان بــتـســلـيم كــمـيـات
ـنتجـة في حقـوله الى شركة الـنفط ا
تــســويق الــنــفط الــوطــنــيــة ســومـو
وبـــخـالفه لن تـــعـــطـى تـــلك االســـهم

لـلشـعب الكـردي). وبشـأن آليـة تسلم
ــواطـنـ لالسـهم اوضح الـعـبـادي ا
ان (الــشـركـة سـتـقــوم بـفـتح حـسـاب
صـارف العـراقيـة لكل مـصـرفي في ا
مــــواطن من اجـل تـــوضع فــــيه تـــلك
االمــوال) مـــشــيــرا الى ان (مــجــلس
الــنــواب وضع مــادة تــلـزم الــشــركـة
بــالــبــدء بــتــطــبــيق الــقــانــون  بــعـد
تــشـريــعه بــســتـة  اشــهـر).مـن جـهـة
اخــرى اشـاد عــضـو جلـنــة الـتــربـيـة
الـــنـــيــابـــيـــة عــلـي غــركـــان الـــدلــفي
بتصويت اجمللس على قانون حماية
درسـ .وقـال في بـيان ـعـلـمـ وا ا
ان (هــذا الـقـانـون سـيــضـمن حـقـوق
ــعـلـمــ ويـعـاقب كل مـن يـتـعـرض ا
ا ـالـيـة  لـهم بـاحلـبس والـغـرامـة ا
سـيـحـد من الظـواهـر الـسلـبـيـة التي
دة رافـقت العـملـية الـتربـوية خالل ا
ــاضـيـة لــعـدم وجـود قــانـون يـردع ا
ــــتــــجــــاوزيـن عــــلى الــــهــــيــــئــــات ا
الــتـعــلــيـمــيـة).واضــاف ( انـنــا نـرى
الـتـصـويت عـلى ذلك الـقـانون واجب
ـكـن ان نـقــدمه وحـق وهـو اقـل مــا 
ثابرة وهم همـة وا لـهذه الشريـحة ا
ـستقبل). من يـعدون االجيـال لبناء ا
فـي غــضـــون ذلك اعـــلن الــنـــائب عن
ائـــــتالف دولـــــة الــــقـــــانــــون كـــــاظم
الــــصــــيـــادي أن قــــانــــون تــــمـــلــــيك
الـعـشـوائـيـات سيـعـرض لـلـتـصويت
ــقــررة يــوم ــان ا في جـــلــســة الــبــر
ـقــبل. وقــال في تــصـريح الــثالثــاء ا
امـس إن (مــقــتـــرح قــانـــون تــمـــلــيك
الـعشوائيات لساكنيها الذي سعينا

بكل ما نستطيع من جهد الستكماله
القـى صعوبـات ومعرقالت كـثيرة من
بـعض االطراف الـتي التريـد إنصاف
ه ظـلومة مـنذ تقد هـذه الشريـحة ا
في عام 2015) مـضيفـا أن (القانون
يــعـد من اهم الـقـوانــ الـتي تـعـالج
مــشـكــلـة مـســتـشــريـة وتــمس حـيـاة
شــــريــــحــــة واســــعـه من اجملــــتــــمع
الـــــعــــراقي).واوضـح  أن (مــــجــــلس
الـنواب استكمل في جـلسته االخيرة
ــقـتـرح الــقـانـون الــقـراءة الـثــانـيـة 
وســيـعـرض لــلـتـصـويـت في جـلـسـة
قـبـل ) الفـتا الـثالثـاء مـن االسـبـوع ا
ـــــقــــــامــــــة عــــــلى الـى أن (الــــــدور ا
الـعشـوائيـات في العـراق  تبـلغ نحو

مليون دار).
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تــبـرع مـلك الـسـعــوديـة سـلـمـان بن
عـبد العزيز ببـناء ملعب في العراق
ـبـاراة الوديـة ب ـنـاسبـة جناح ا
مـنتـخبي الـعراق والـسعـودية التي
جـرت مـؤخرا في الـبصـرة في اطار
العب الــســعي لــرفع احلــظــر عن ا
الـــعــراقــيــة فـــيــمــا عـــقــد اجملــلس
الـــتـــنــســـيـــقي الـــوزاري الـــعــراقي
الـسعودي امس إجتماعاً في بغداد
لــــبـــحـث تـــعــــزيـــز الــــتــــعـــاون في
الـــــقـــــطـــــاعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة
واالسـتـثمـاريـة والـثقـافـية وغـيـرها
والــعــمل عــلى تــوقـيع  12 مــذكـرة

تـــفــاهم بـــ الــبــلـــدين بــعــد ان 
تــــوقـــــيع اربع مـــــذكــــرات في وقت
ـــكــتب رئــيس ســـابق.وقــال بــيــان 
الـوزراء حيدر العـبادي ان العبادي
تـلــقى اتـصـاال هـاتـفـيـا من الـعـاهل
الــــســـعــــودي (جـــرى خاللـه بـــحث
تـــعــزيــز الـــتــعـــاون بــ الــبـــلــدين
ـباراة الـودية ب ومـباركـة جناح ا
).ونقل مـنتـخبي الـبلـدين الشـقيـق
ــلك سـلـمــان تـأكـيـده الــبـيـان عن  ا
(اهــمــيــة تــعــزيــز الــعـالقـات وروح
ـمـلـكة االخـوة بـ الـبـلـدين ودعم ا
جلــهــود إعـمــار الـعــراق ووحـدته)
باراة مـعربـا عن سروره لـ(جنـاح ا
الــوديـة بــ مــنـتــخـبـي الـبــلـدين).
لك ان وبـحـسب الـبـيـان فـقـد رأى ا
(هـذه مناسـبة إلهداء ملـعب للعراق
وجتـــديــد الــتــعـــاون والــعــمل بــ

البلدين). 
ـقــابـل قــدّم الــعــبــادي شــكـره فـي ا
ـة) مــؤكـداً ــبــادرة الـكــر (لــهـذه ا
مـلكة لـتعزيـز التعاون (الـعمل مع ا
باراة بـ البلـدين).ولفت الى ان (ا
الـودية قد شهدت تفاعال جماهيريا
كــــبــــيــــرا وهـي حــــالــــة صــــحــــيـــة
وايـجابـية) مؤكـدا (اهمـية اجمللس
ا الـتـنـسـيقـي العـراقي الـسـعـودي 
فـيـه من تـشـجـيع لـلـقـطـاع اخلـاص
واالســـتــــثـــمـــار). وعـــقـــد اجملـــلس
الـــتـــنــســـيـــقي الـــوزاري الـــعــراقي
الــســعـودي إجــتــمـاعــاً في األمــانـة
الـــعــامـــة جملــلـس الــوزراء لـــبــحث
إجـــراءات تــعــزيــز الـــتــعــاون  بــ
الـبلدين .وأفاد األمـ العام جمللس
الـــوزراء مــهــدي الــعـالق في بــيــان
بـ(االتـفاق مع الـهالل األحمـر بشأن

ــقــدمــة من الــســعــوديــة ــنــحـــة ا ا
لـلـمـنظـمـات االغـاثـية والـبـالـغة 20
مـلـيـون دوالر بهـدف االشـراف على
ــنـظــمـات تــوزيــعـهــا في صـفــوف ا
االغـاثـيـة احملـلـيـة) مـشـيرا  الى ان
(االجـتماع شـهد استـعراضا لـلّجان
الـوزارية في مـا يتـعلـق بالـتطورات
األخــيــرة بــعـمــلــيــة الــتــنـســيق في
مـــجـــاالت الـــتـــجـــارة واالقـــتـــصــاد
ائـية والـصحة ـوارد ا والـزراعة وا
والـــثــــقـــافـــة والـــنــــقل والـــشـــبـــاب
والــريـاضــة والــتـربــيـة والــتـعــلـيم)
.واوضـح الـــــعالق ان (هـــــنــــاك 16
مـذكرة تفاهم تـعمل عليـها احلكومة
الــعـراقـيــة مع اجلـانب الــسـعـودي
وقـد  التـوقيع على اربع مـنها من
جــــانب الــــطـــرفــــ حـــتى االن وان
ـــذكــرات األخـــرى ســتـــكــتـــمل في ا
غــضــون مــدة قــريــبــة). بــدوره اكـد
رئــيس اجملــلس الــتــنـســيــقي وزيـر
الـتخطيط سلـمان اجلميلي(ضرورة
تـنـسيق الـزيـارات الرسـمـية لـلّـجان
الـــوزاريــة عـن طــريق ســـكــرتـــاريــة
اجملـلس في األمـانـة الـعـامـة جمللس

الوزراء).
 وبـحــسب بـيـان لـوزارة الـتـخـطـيط
تـلقـته (الزمـان) امس فإن االجـتماع

فـي عــمــلـــيــات االعـــمــار وحتـــقــيق
االســـتـــثـــمـــار) . مـن جـــهـــة اخــرى
اتـخذت اللجنة االقتـصادية التابعة
جملـــــلـس الـــــوزراء امس عـــــدداً من
ــــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــؤون الـــقـــرارات ا
االقـــتـــصـــاد والـــثـــروة الـــزراعـــيــة
والـــــغــــازيـــــة. وبــــحـــــسب بـــــيــــان
فـقد(وافقت اللجنة على طلب وزارة
الـزراعة فتح استيراد مادة النخالة
والـشعير العـلفي من جانب القطاع
ــدة ســنــة لــســد الـنــقص اخلــاص 
احلــاصل في االعـالف احلـيــوانــيـة
ــنـتج احملـلي بــسـبب عـدم كــفـايـة ا
ولــسـد حـاجـة مــربي احلـيـوانـات)
مــوضـحـاً ان (الــقـرار يــاتي بـهـدف
احلــفـاظ عــلى الـثــروة احلـيــوانـيـة
واحملــافـظـة عـلى اســتـقـرار اسـعـار
الـــلــحـــوم).واضــاف ان (الـــلــجـــنــة
وافــقت ايـضـا عــلى خـفض اسـعـار
سـتخدم في معـامل صناعة الـغاز ا
الـطــابـوق الى مـائـة  ديـنـار لـلـمـتـر
ـــكــعـب بــدال من  150 ديـــنــاراً)  ا
مــوضـحــاً ان (الـهـدف من وراء ذلك
هـو تـشـجـيع صنـاعـة الـطـابوق في
الــعـراق واالنــتــقـال من اســتـعــمـال
الـنـفط االسود الى الـغـاز وتشـجيع

قطاع الغاز).
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خـــول مــجـــلس مــحـــافــظـــة بــغــداد
احملـافظ عطوان العـطواني  بإتخاذ
ــشـــاكل اإلجـــراءات الالزمـــة حلـل ا
الـتي تعاني منها منطقة احلسينية
الـتي تشهـد تظاهرات واعـتصامات

مـنذ عـدة ايام احتـجاجـا على تردي
اخلـدمات فيما وجه رئيس الوزراء
حـيدر الـعبادي  الـوزارات والدوائر
ـتابـعـة مـطـالب االهالي اخلـدمـيـة 

وتلبيتها فورا.
ـطـلبي وقـال عـضو اجملـلس سـعد ا
لـ(الــــــزمــــــان) امس إن (مــــــجــــــلس

مـحافـظة بغـداد قرر خالل اجـتماعه
الـــطــار امس  تـــخــويل مـــحــافظ
بـــغــداد بــاتــخـــاذ كــافــة اإلجــراءات
ـشاكل ـنـاسبـة والالزمة لـتفـكيك ا ا
الـتي تعاني منها منطقة احلسينية
والــعــمل عــلـى حــلــهــا).وأضـاف أن
(مـــجــلـس احملــافـــظــة قـــرر الـــعــمل

توفرة نظرا تاحة وا باإلمكانيات ا
لـــتـــأخـــر وصــول تـــخـــصـــيـــصــات
ـاليـة). مؤكدا احملـافظـة من وزارة ا
أنـه ( وضع اإلمـكـانات كـافـة حلل
مـشـاكل مـنـطـقـة احلـسـيـنـيـة).وكـان
مـجـلس احملـافـظـة قـد عقـد في وقت
سـابق اجـتـمـاعا طـارئـا بـشـأن أزمة
ــنــطـقــة الــتي تــشــهـد تــظــاهـرات ا
واعـتصـامات احـتجـاجا عـلى تردي
اخلــدمـــات. وقــال بــيــان لـــلــمــكــتب
اإلعـالمي لـرئـيس الـوزراء  امس ان
(الـعـبـادي وجـه الـوزارات والـدوائر
ـتـابــعـة مـطـالب اهـالي اخلــدمـيـة 
احلــسـيـنــيـة وتـلــبـيـتــهـا فـورا وفق
ــتــوفــرة فــضال عن االمــكـــانــيــات ا
ــثـل عــنه لــلــوقــوف عــلى ارســال 
نـطـقة).مـؤكدا واقـع اخلدمـات في ا
ـــواطــنــ ان ( تـــنــفــيـــذ مــطــالب ا
ــــشـــروعـــة هي مــــهـــمـــة و واجب ا
احلــــكـــومــــة) داعـــيـــا االهــــالي الى
عايـير التظـاهر السلمي (االلـتزام 
ومـــســــاعـــدة الـــوزارات والـــدوائـــر
اخلـــــــدمـــــــيـــــــة فـي تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ
واجــــــبـــــاتـــــهــــــا).واغـــــلـق اهـــــالي
احلـسـيـنـيـة طـريـقـا اسـتـراتـيـجـيـا
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 تــبــدأ الــيــوم األربــعــاء فــعــالــيـات
الـــــــــــدورة  149 جملـــــــــــلـس وزراء
اخلـارجـية الـعرب الـتي تـستـعرض
آخــر الـتـطـورات عـلى رأسـهـا مـلف
الـقـضــيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة فـضالً عن
قــضـايــا عـربــيـة اخــرى من بـيــنـهـا
وجـــود الـــقــوات الـــتـــركـــيــة  عـــلى
االراضـي العـراقـيـة إلى جـانب دعم
الـعراق في االنـتصـار النـهائي على
تــــنــــظـــيـم داعش. ويــــبـــحث وزراء
اخلــارجـيــة الـعـرب اإلعــداد لـلــقـمـة
قـرر عـقـدهـا أواخر آذار الـعـربـيـة ا
اجلــاري في الـريـاض والـتـطـورات
الـسـياسـيـة للـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية
والــصـــراع الــعــربي اإلســرائــيــلي
وتـفـعـيل مـبـادرة الـسـالم الـعـربـية
إلـى جانب الـتطـورات واالنتـهاكات

اإلســرائــيـلــيــة في مــديـنــة الــقـدس
احملــتــلــة وتــطـورات االســتــيــطـان
واجلـــدار الـــعـــازل واالنـــتـــفـــاضـــة
واألســــرى والالجــــئـــ واألونـــروا
.ويـستعرض والـتنمـية في فلـسط
الـوزراء أيضـا التـطورات الـعربـية
وعـــلى رأســهـــا األزمــة الـــســوريــة
والــتــضـامن مع لــبــنـان وتــطـورات
األوضـاع في ليبيا واليمن وقضية
اجلـــزر اإلمـــاراتـــيــة الـــثالث طـــنب
الــكـــبــرى وطــنب الــصــغــرى وأبــو
مـوسى اخلـاضعـة اليران بـاإلضافة
إلـى دعم الـــسالم والـــتـــنـــمــيـــة في

السودان. 
وقـالت مصادر دبلوماسية امس إن
(الــوزراء ســوف يــبــحــثــون ايــضـا
الــتــدخل الــتــركي فى الــعـراق إلى
جــانب دعم الــعــراق في االنـتــصـار
الــــنـــهـــائـي عـــلـى تـــنـــظــــيم داعش

اإلرهـــــــابـي ودعـم الـــــــصـــــــومـــــــال
ـتـحـدة وجــمـهـوريـة جــزر الـقـمــر ا
واحلـل الـسـلـمى لــلـنـزاع احلـدودي
اجلــيـبـوتي اإلريــتـري والـتـدخالت
اإليــرانـيــة فى الـشــؤون الـداخــلـيـة
للدول العربية) مضيفة ان(الوزراء
سـيـناقـشـون العالقـات الـعربـية مع
الــتـجـمــعـات اإلقـلــيـمـيــة والـدولـيـة
ومـنها الـعالقات العـربية األفـريقية
واألوربـية ومنتدى التعاون العربي
الـروسي وتـعـزيز الـتـعاون مع دول
آســـيــــا الـــوســـطـى وجـــمـــهـــوريـــة
أذربـيـجـان والـعالقـات الـعـربـية مع
الــصــ والــهــنــد والــيــابــان ودول
أمـريـكـا اجلنـوبـيـة ومجـمـوعة دول
جــزر الـبـاسـيـفـيـك وسـبل مـكـافـحـة
اإلرهـــاب الـــدولي وصـــيـــانــة األمن
الـقومي الـعربي). وبدأ امس وزراء
اخلـارجـيـة الـعـرب في الـتـوافد إلى

الـقـاهرة حـيث كـان وزيرا خـارجـية
جــــزر الــــقــــمــــر وجــــيــــبــــوتي اول

. الواصل
 عــلـى صــعــيــد آخــر  طــالب وزيــر
ـهـجـرين جـاسم مـحـمد الـهـجـرة وا
اجلــــــــــاف دول االحتــــــــــاد األوربي
ــراعـاة اجلــوانب االنـســانـيـة في
الـــتـــعـــامل مـع مـــلف الـــعـــراقـــيــ
الـالجـئـ في دولـهم مـؤكـدا رفض
احلـكومة والوزارة العودة القسرية

 . لالجئ العراقي
وبـــحـــسـب  بـــيـــان لـــلـــوزارة فـــقــد
اســــتــــقــــبـل اجلــــاف الــــســــفــــيــــر
ـقيم لـدى بغداد الـسويـسري غـير ا
هاينز بيتر لينز وبحث معه  ملفي
الـــنــازحـــ والــعــائـــدين وأوضــاع
الـالجـــئــــ الـــعــــراقــــيـــ في دول

االحتاد االوربي. 
ونــقل الــبـيــان عن اجلــاف قـوله ان
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ــــــــوازنـــــــة بــــــــاالتـــــــفــــــــاق مع ا
احلـــــكــــومـــــة.وقــــال شـــــوقي في
تــــصــــريح امـس إن (صالحــــيــــة
ـــوازنــة مـــجـــلس الـــنـــواب فـي ا
نـاقلـة من باب إلى باب تكون بـا
والتـخـفـيض في بـعض االبواب
وأية إضافات اذا كـانت باالتفاق
مع احلكومـة فيـفترض بـاألخيرة
االلـتزام بـهـا وعـدم الـطـعن فـيـها
لدى احملكمة االحتادية).وأوضح

أن (هـــنـــاك نــــحـــو عـــشـــر مـــواد
ـوازنـة فيـهـا جنـبـة مالـيـة قام با
ـان باضـافـتهـا ونـعتـقد أن البـر
فـيـهـا مـنـفـعـة وخـدمـة وإنـصـاف
لشـرائح مـعـيـنة بـاجملـتـمع كانت
قــــد ظـــلــــمت وعــــانت مـن حـــيف
كـــبــيـــر). واكـــد شــوقـي أن (تــلك
االضــافــات كــانـت بــاالتــفــاق مع
احلـكـومـة وفي حـال الـطعـن بـها

بعد االتفاق فهذا أمر خطير).

إضـافي لإلقـلـيم يـندرج فـي إطار
حـل االزمــــــــة بــــــــ اإلقـــــــــلــــــــيم
ـــــركـــــز.وقـــــال اخلـــــزاعـي في وا
تصـريح ان (ترلـيـون دينـار الذي
اضــيـف الى مــيـــزانــيــة اإلقـــلــيم
اخملـــــصــــصـــــة من احلـــــكــــومــــة
االحتـــاديـــة هـــو حـل لألزمـــة في
إطار مراجعة األموال ب اإلقليم
ــركــز) وأضــاف انه( كــيــفــمــا وا
كــانت االحـصــائــيــات فــيـجب ان

تكون ضـمن معيـار واحد جلميع
احملـافـظـات وان تـكـون مـعـتـمـدة
عـلى بـيـانـات وزارتي الـتـخطـيط
والــتــجـارة).وتــابـع ان ( اإلقـلــيم
مازال مـطالب بـاعادة 40 ملـيون
دوالر الى احلــكــومــة االحتــاديــة
من اإليـرادات النـفـطـيـة). وكشف
عضو اللجنة القـانونية النيابية
ان سليم شـوقي عن اضافة الـبر
 10مواد فـيـهـا جـنبـة مـالـية الى
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افــصـحت الـهــيـئـة الــعـامـة لألنـواء
اجلـــويـــة والــرصـــد الــزلـــزالي عن
مــعـدل االمـطـار خـالل شـهـر شـبـاط
ــاضي  مــشــيــرة الى ان الــشــهـر ا
ـاضي هو األكـثر مـنذ عام 1941. ا
وقـــالت مـــســـاعـــد رئــيـس الــفـــريق
الــعـلـمي في الـهـيــئـة كـفـاح صـالح
الـكاظـمي في بيـان امس ان (معدل
االمــطــار لــشـهــر شــبــاط من الــعـام
احلـالي  2018 هــو االوفـر امـطـارا
مـنذ الـعام  1941) مـشـيرة إلى ان
(مـعـدل كمـية االمـطـار لشـهر شـباط
ــاضي بـلـغت   67,8 مــلـمــتـر في ا
ح كان معدلها العام لشهر شباط
مـن كل عــام هــو   31,3 مــلــمــتــر).
وأضـافـت أن كمـيـات االمـطـار الـتي
هــطـلت خالل شـبــاط ومـاتالهـا من

ÈuKŠ∫ بائع الده (احللوى) الشعبية في النجف يقدم منتوجه للزوار

ـوسع جملـلـس التـنـسـيق الـعـراقي ا
الــسـعـودي الــذي تـرأسه اجلــمـيـلي
وحــضـره اعـضـاء اجملـلس ورؤسـاء
الـلجان التخصصية تضمن(مناقشة
ـدرجة ـلـفات ا عـدد من الـقضـايا وا
عــلى جــدول االعـمــال واســتـخالص
تـبادلـة ب الـنـتائج من الـزيـارات ا
سـتويـات وما الـبـلدين عـلى اعلـى ا
تــمــخــضت عــنه تــلك الــزيــارات من
نـتـائج ايجـابيـة والسيـما في مـجال
ـتـافـذ احلـدوديـة تـأهــيل وتـطـويـر ا
ــشــتــركــة وزيــادة حــجم الــتــبـادل ا
الـتجاري بـ البلدين)  مـضيفاً انه
جــــرت خـالل االجــــتــــمــــاع ايــــضــــا
تاحة (مناقشة االفاق االستثمارية ا ً
فـي الــعـراق ومــا تــوفــره مـن فـرص
مــهـمـة لـلـشـركــات الـسـعـوديـة الـتي
ـكنهـا ان تسهم في عمـليات اعادة
االعـــمــار وحتـــقــيق الـــتــنــمـــيــة في
الـعراق). ونقل البـيان عن  اجلميلي
رحلة تـأكيده  خالل االجتـماع ان (ا
زيـد من التـعاون ـقـبلـة ستـشهـد ا ا
بـ الـبـلـدين وان هـنـاك الـكـثـيـر من
ـــهـــمــة الـــتـي ســيـــتم اخلـــطـــوات ا
اتــخـاذهــا من حـكــومـتي الــبـلـدين)
مــوضـحـا ان (االشـقـاء الـسـعـوديـ
ابـدوا رغـبـة كـبـيـرة في دعم الـعراق

(بـــعض الــدول لألسـف تــســتــخــدم
اجــــراءات تـــعـــســـفــــيـــة في اعـــادة
الـالجــئــ الــعــراقــيــ قــســرا الى
الــــــعـــــراق وال تــــــراعي اجلــــــوانب
االنــســـانــيــة والــدوافع والــظــروف
الــــتي أرغـــمــــتـــهـم عـــلـى مـــغـــادرة
وطـنـهم) مـضـيفـاً انه (في الـنـهـاية
يـبـقى خـيـار الـهـجـرة والـلـجـوء من
اصـعب اخلـيـارات الـتـي يـواجـهـها
مـن اضــطـــر لالبـــتـــعــاد عن األرض
الــتي يـنــتـمـي لـهـا).وشــدد عـلى ان
(مـثل تـلـك االجـراءات مرفـوضـة من
احلـكـومـة الـعـراقـيـة) الفـتـاً الى ان
(إعـادتهم الى البـالد يجب ان تكون
وفق االطــر الـقـانـونـيـة وبـالـتـفـاهم
بـــ الـــعــراق والـــدول االخــرى مع
ضرورة العمل على تشجيع العودة
الــطـــوعــيــة لالجــئـــ الــعــراقــيــ

وجتنب اجبارهم على العودة).
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االيــام خالل هــذا الـعــام قـد غــيـرت
ــوسم احلــالي من مــوسم جــفـاف ا
الـى مــوسم مـــطـــيــر حـــيث شـــهــد
جـــفــافــا في األشـــهــر األولى مــنه).
وكـانت الـهـيئـة قـد أشارت في وقت
سـابق إلى ان الـبالد شـهدت خالل
شــهـر شـبـاط أطـول مـوجـة أمـطـار
حــــيث عـــمـت أغـــلب احملــــافـــظـــات
وبـــغــزارة أحــيــانـــا مــا دفع بــعض
احملـــافــظــات إلـى تــعــطـــيل الــدوام
الــرســـمي بــســبب غــزارة األمــطــار
وتـشـكل الـسيـول. الى ذلك  اسـتـمر
انــقـطــاع الــكـهــربـاء عن نــحـو 1.8
مــلـيـون شــخص في أنـحــاء شـمـال
ــتـــحــدة فـــيــمــا شـــرق الــواليـــات ا
واجــهت بــلــدات عــلى ســاحل نــيـو
ـزيــد من الــسـيــول بـعـد إجنـالنـد ا
يــوم من عــاصــفــة عــاتـيــة أدت إلى
ســقـوط أشـجــار وخـطـوط كــهـربـاء

ومــقــتل نــحــو ســبــعــة أشــخــاص.
واســتــمــرت بــقـايــا الــعــاصــفـة في
اجــتـــيــاح شــمــال شــرق الــواليــات
ـتحدة برياح وصلت سرعتها إلى ا
 80 كــيـلــومـتــرا في الــسـاعــة عـلى
الـرغم من ابـتـعـادها أمـيـاال بـاجتاه
ا أدى إلى تـعـطل جـهود الـبـحـر 
إعــادة الــتــيــار.وأعـلـن حـاكـم واليـة
ماساتشوستس تشارلي بيكر حالة
الـــطــــوار بـــعـــد ظـــهــــر الـــســـبت
بــالــتــوقــيت احملــلي بــعــد إعـالنـ
ــاثـلــ من حـاكــمي فـيــرجـيــنـيـا
ومـاريالنـد يوم اجلـمعـة. ومن شأن
تـــلك اإلجـــراءات الـــســـمـــاح لــتـــلك
الــواليــات بـاحلــصــول عــلى مـوارد
احتــاديــة. وقــال بـيــكــر إن احلـرس
الــوطــني انــتــشــر فـي عــدة أحــيـاء
بـشرق مـاساتـشوسـتس للـمسـاعدة

في جهود اإلنقاذ واإلخالء.
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حذرت حـركة تـغـييـر الكـردية من
انهـيـار اقتـصاد اقـلـيم كردسـتان
جراء تعذر التزام حكومة اإلقليم
وازنـة االحتـادية لـعام بقـانـون ا
 2018 .  وقال عـضو الـكتـلة في
ـان اإلقـليـم علـي حـمة صـالح بـر
خالل مـؤتـمر صـحـفي في اربـيل
امس أن (حـــكـــومــــة اإلقـــلـــيم لن
تـــســتـــطـــيع االلـــتــزام بـــقـــانــون
وازنـة االحتاديـة لعام 2018 ) ا
عــازيـــا االمـــر إلى (تـــراكم ديــون
وقروض الشـركات الـنفطـية على
اإلقـلــيم). وكــشف عن (مــقـاطــعـة
ـثــلي كـتـلــة تـغــيـيـر الجــتـمـاع
ــانـــيــة مع رئــاســة الــكــتـل الــبــر
حــــكــــومـــة اإلقــــلــــيم اخملــــصص
ـوازنــة لـعــدم جـدوى ـنــاقـشــة ا

االجتماع). 
وأضـــاف أن (حــكـــومـــة اإلقــلـــيم
مـــلـــزمــة حـــالـــيـــا بــدفـع قــروض
للشركات النفطية ولتركيا فضال
عن اســـتـــحـــقــاقـــات الـــشـــركــات
األخـرى وقــروض الــبـنــوك فـإذا
سـلـمت احلـكـومـة الـنـفط لـبـغداد
فــــلن تــــســــتـــطــــيع دفـع قـــروض
تراكـمة عليها).وحذر الشركات ا
من أنـه (فـي حـــــال تـــــأخــــــر دفع
الــقــروض فــأنــهــا سـتــتــضــاعف
ــقــبـلــة وتـؤدي الى ـدة ا خالل ا
انهيـار اقتـصاد اإلقـليم) مـشيرا
إلى أن (حـــــكــــومــــة اإلقــــلـــــيم لم
تـــســـتـــطع دفع رواتب مـــوظـــفي
اإلقلـيم مـنـذ شـهـرين في ح أن
عـمـلــيـات الـفــسـاد مـســتـمـرة في

اإلقليم). 
واوضـح صـــــالـح أن (اإلقــــــلــــــيم
يـصــدر يــومـيــا نــحـو  370 ألف
برميل من الـنفط وإذا احتـسبنا
ســـعـــر الــــبـــرمـــيل بـ  50 دوالراً
ــبـالغ الــتي بــحـصل فـســتــقـدر ا
عـلــيــهـا بـ  555 مـلــيـون دوالر)
مــــشـــيــــرا الـى أن (نـــصـف هـــذه
بالغ اليعرف مصيرها).ومضى ا

يـــربط الـــعــاصـــمـــة بــاحملـــافـــظــات
الــشـمـالــيـة احــتـجـاجــا عـلى سـوء
الـواقع اخلـدمـي.وفي الـبـصـرة  اكد
مـجـلس احملـافـظـة  فـتـحه حتـقـيـقاً
بــشـبــهـات فـســاد بـلــديـة الــبـصـرة
مـوضـحـاً ان الـبـلـديـة جتـبي مـبـالغ
كـبـيـرة من خـالل خـدمـات الـنـظـافة
دون أي تـــطــور مـــلــمـــوس في هــذا
الــشـأن.وقـال عـضـو اجملـلس احـمـد
عـبـد احلـسـ في تـصريح امس ان
(اجملـــلس دعـــا لـــفــتـح حتــقـــيق مع
بـلــديـة الـبـصـرة بـعـد االمـوال الـتي
حــصـلـت عـلــيـهــا عن طـريق خــدمـة
ـواطن لم الــنـظــافـة).واضــاف ان (ا
يـالحظ أي تـطـور او خدمـة من قـبل
ـبالغ الـبـلديـة على الـرغم من دفع ا
الـتـرتبـة عـليه). مـوضـحاً ان (هـناك
شـبـهات فـسـاد حتوم حـول الـبلـدية
بــعـد ضــيـاع تــلم االمـوال).واكـد أن
(مـجلس احملـافظـة سيـفتـح حتقـيقاً
ـوضـوع خالل جــلـسـة االمس ). بــا
مـبيـناً ان (ملف اخلـدمات والنـظافة
سـيتم حتـويلـه الى وزارة البـلديات
مـن اجل مــتــابــعـــته وضــمــان عــدم

حدوث حاالت فساد). 

UI¡∫ ملك السعودية خالل لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي في الرياض (ارشيف)


