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ــقـراطي بــحث وفـد احلــزب الــد
الـــكـــردســتـــاني الـــذي وصل الى
بـــغـــداد امس مع زعـــيم الـــتـــيــار
الصـدري مـقتـدى الـصدر تـوحـيد
واقف في إطار مسـاعي تشكيل ا
حكـومة جـديدة. وذكـر بيان امس
ان (الـصـدر الـتــقى بـوفـد احلـزب
في اطــــار مـــــســــاعي تـــــشــــكــــيل
ـقبـلة) وشدد الـصدر احلكـومة ا
ـوقف الـكردي إزاء على (وحـدة ا
األحداث والتطورات ) مؤكدا ان
ــرحــلــة (تــوجـه احلــكــومــة فـي ا
ـشاكل قـبلـة  نـحو حل جـميع ا ا
الـــعـــالـــقـــة مع االكـــراد والـــعـــمل
بـــأبـــويّـــة مع جـــمـــيع مـــكـــونــات
الـشـعب). من جــانـبه عـبـر الـوفـد
عن ارتيـاحه لـهذا الـلقـاء مقـدم
ــنـاسـبـة فـوز حتـالف الـتـهـاني 
ســــائـــــرون في االنـــــتــــخـــــابــــات
ـانـيـة . وضم الـوفـد كال من الـبـر
سـكـرتـيـر احلـزب فـاضل مـيـراني
وعـضـويــة كل من خـسـرو گـوران
وبـنـگـ ريـكـاني وشـوان مـحـمـد
طـه وأومــــيــــد صــــبــــاح . وشـــدد
مـــيـــرانـي عـــلى ضـــرورة تـــوافق
كـونات الخـتيـار رئيس الوزراء ا
ـــقـــبل مـــشـــيـــرا الى ان هـــدف ا
الـــزيــــارة اســـتـــطالعي ولـــلـــقـــاء
االطـــراف الــســيــاســـيــة لــتــبــادل
وجهـات النـظر. وقال مـيراني في
تــــصـــريـح امس ان (زيــــارة وفـــد
احلـزب الـى بـغـداد اســتـطـالعـيـة
وســـتـــشــهـــد إجــراء الـــلـــقــاء مع
االطراف السياسية) مؤكدا (عدم
وجـــــود اعـــــتـــــراض عــــلـى احــــد
والنــقـبـل بـإعــتــراضــات االخـرين
عــلـــيــنــا) وشــدد مــيـــراني عــلى
(ضـــــرورة وجـــــود تـــــوافـق بــــ
ــكــونــات عــلى مــنــصب رئــيس ا
ثل نصب ال الوزراء كون هـذا ا
طائفة أو مذهبا أو قومية بل أنه
سيمثل العراقي جميعا) وتابع
ان (االطــراف الــكــردســتــانــيــة لم
تـــســتــجـب لــنــداء زعـــيم احلــزب
مسـعـود الـبارزاني بـشـان الـعمل
ـشـتــرك في بـغـداد) داعـيـا الى ا
(أهـــــــمـــــــيـــــــة وحــــــــدة الـــــــصف
ـــرحـــلــة الـــكـــردســـتـــاني خـالل ا
ـــقـــبــلـــة). وبـــشــأن اخـــر اشــار ا
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تـكــفل رئـيس مـجـمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
ــوصل ن ا بـــعالج طــفل مـن ا
وتــأمـ مــســكن آمن لــعــائــلـته
وذلـك فـي اولـى حــــــــلـــــــــقــــــــات
الـــبــرنـــامج االنـــســانـي (فــريق
االمل) بــدورتـه اجلــديـــدة عــلى
قــنـاة (الـشـرقـيـة) الـتي عـرضت

. مساء االثن
 وكان الطفل عبدالرحمن البالغ
من الـعـمـر  13سـنـة قـد اصـيب
فـي احلــــــــــــرب عـــــــــــلـى داعـش
بـرصــاصـة قــنــاص اسـتــهـدفت
جـمجـمـته وتسـبـبت في حدوث
فـجـوة فــيـهـا وافـقــدته الـنـطق
واضـــطــرت عـــائـــلــتـه الى تــرك
ن من مـنـزلــهـا في اجلـانب اال
ـوصل بــعـد تــعـرضه لــلـدمـار ا
والــســكن في غــرفــة داخل احـد
جـوامع اجلانب االيـسـر.وتولى
فــريـق االمل نــقل عـــائــلــة عــبــد
وصـل الى اربيل الـرحمـن من ا
لـعــرضه عــلى طـبــيب مــخـتص
وقـــد قــرر حــاجـــته الــســـريــعــة
لــعـمــلــيـة جــراحــيـة  في رأسه
وبعـد فحـوصات عـدة  اجراء
الـعمـليـة الـتي تكـللت بـالنـجاح
وصل لتتم اعادة الـعائلة الى ا
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قررت احلكومة الـعراقية شطب
 روســـيــــا مـن قـــائــــمــــة الـــدول
احملــظــور اســـتــيــراد الــدواجن
مـنـهـا. وقـال الـسـفـيـر الـعـراقي
لدى موسكو حيدر العذاري في
تـغـريدة له عـلى تـويـترأمس ان
(احلكومة العراقية قررت  رفع
روســــيــــا من قــــائــــمــــة الــــدول
احملـــظـــور مــــنـــهـــا اســـتـــيـــراد
الـدواجن والـطــيـور بـأنــواعـهـا
احلـــيـــة واجملـــمـــدة والـــبـــيض

ائدة والتفقيس). بنوعيه ا
واضــاف ان (ســبب الـقــرار هـو
رض النتـهاء حاالت اإلصـابة 
إنفلونزا الطيور وفقا للتحديث
ـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة األخـــيـــر 
ـية) واوضح الـعذاري ان العـا
(حتقيق هذه اخلـطوة هو نتاج
عــــمل مــــشـــتــــرك بـــ بــــغـــداد
ومــوســكــو).وكــانت احلــكــومـة
العراقـية قد فـرضت حظراً على
اســــتــــيــــراد ودخــــول جــــمــــيع

مـنــتـجــات الــدواجن والـطــيـور
احلـيـة واجملـمـدة خالل الـشـتاء
ــــاضي مـن عــــشــــرات الـــدول ا
بـيـنهـا عـربيـة وأجـنبـيـة وحتى
من اقـليم كـردسـتان إلصـابتـها
رض إنفلونزا الـطيور لكنها
لـكـنـهـا رفعـت احلظـر تـدريـجـيا
عن تــــلك الـــدول لـــزوال خـــطـــر

رض. ا
فــيــمـا أعــلــنت وزارة الــتــعــلـيم
الـعــالي والــبــحث الــعـلــمي عن
تـوفر  110 مـنح دراسـيـة لـنيل
ـــــاجـــــســـــتـــــيــــر شـــــهـــــادتي ا
والدكتوراه للعام 2019-2018
في اجلـامـعات الـروسـيـة. وقال
ـديـر الـعـام لــدائـرة الـبـعـثـات ا
والــعالقـــات الــثــقــافــيــة صالح
الــفـــتالوي في بـــيــان امس  إن
(اجلـانب الروسي مـنح الـعراق
 110 مــــنح دراســــيـــــة لــــنــــيل
ــاجــســتــيــر لــغــيـر شــهــادتي ا
وظف والدكتوراه للموظف ا
وظفـ للـعام الدراسي وغيـر ا
ـقـبل في تخـصـصات هـنـدسة ا

الحــة الـبــحــريـة واجلــويـة وا
والــفــيــزيــاء الــذريـة  والــلــغــة
الــــروســـيـــة وأالدب الـــروسي
وتـــخـــصص مـــعـــايـــيـــر أعــداد
ــــوازنـــات الــــدولـــيـــة وإدارة ا

شاريع والفنون اجلميلة). ا
 مــشـــيــرا الى ان (آخـــر مــوعــد
لــلـتــقـد ســيـكــون الــثـاني من
ــقـبل  وعــبـر الـرابط حــزيـران ا
االلــكــتـــروني اخلــاص بــدائــرة

البعثات ). 
فـيــمـا حـددت  الـوزارة ضـوابط
تقد منتسبي األجهزة األمنية
الـــراغــــبـــ بــــإكـــمــــال دراســـة
الــــــــبــــــــكــــــــالــــــــوريــــــــوس الى
ــــســــائــــيـــة الــــدراســــــــــــــــة ا

عاهد. بالكليات وا
تحـدث الرسمي للوزارة وقال ا
حيـدر العـبودي في بـيان تـلقته
( الـــزمـــان ) أمس إن (ضـــوابط
التقد جـاءت على وفق قانون
رقم   15لـسـنة  2016 وتـشمل
ــســلــحـة مــنــتــســبي الـقــوات ا
وقــوى األمن الــداخــلي وجــهـاز

اخملـابـرات الوطـني ومـنـتـسبي
األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة األخــرى)
واضـــــاف أنه ( يـــــشــــتـــــرط في
ـتقـدم أال تـقل درجـاتهم عن ا
خـمس درجـات من احلد األدنى
ـسـائـية لـلـقـبـول في الـدراسـة ا
ـئة وأال تـزيد نـسـبـتهم عن 5با
من خـطــة الــقـبــول في الــقـسم
وأن ال يحق لـهم أداء االمتـحان
الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــائــي مـن
ـــــــــئــــــــــــــــــــــــــــة ) 100بـــــــــا
واوضـــــح الــــــــعــــــــبــــــــودي ان
ـسـتــفـيـدة مـطـلـوب (اجلـهـات ا
مــنـهــا تـنــظـيم قــوائم بـأســمـاء
ــرشــحــ من مـــنــتــســبــيــهــا ا
وإرســــالــــهـــــا الى الــــوزارة عن
طــريق الــبــوابـة االلــكــتــرونــيـة
لــدائـرة الـدراسـات والـتـخـطـيط
تـابعـة خالل مدة ال تـتجاوز وا

ثالث يوما).
مشـيرا الى ان ( لـلمرشح احلق
في التقد على خمس خيارات
يـــــرغب فـي إكـــــمـــــال دراســـــته

سائية فيها). ا
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بــــعــــد شـــراء مـالبس جــــديـــدة
لـعـبـدالـرحـمن وجـهـاز (اي باد)
ـوصل كـانت وفي ا له والخـتـه 

هـنــاك مـفـاجــأة لـلـعــائـلـة اذ 
وبـايعـاز من الـبزاز تـأمـ بيت
سـتلزمـات لهم فضال متـكامل ا
عــلى مــنح والــد عــبــدالــرحــمن
مصـدر رزق دائم للـعائـلة تـمثل

ـواد الـغذائـية  ـحل لبـيع ا
ـسـتـلـزمات ـختـلف ا جـهـيـزه 
الــيـــومـــيــة. وشـــكـــرت عــائـــلــة
عبدالرحمن منحة البزاز وكرمه

معها. 
وفي الـلـيلـة ذاتـها اغـاث الـبزاز
عـــبـــر بـــرنــامـج (كالم الـــنــاس)
ــــــواطــــــنــــــة ام عـــــدنــــــان من ا
الزعـفرانـية بـاعانـة مادية وهي

حيدر العذاري 

ـيــا المـعـاً فــإنـنـا ومــربـيـاً وأكــاد
نـسـتـذكر بـاجالل مـكـانـته العـلـمـية
وعـــــطــــائـه الــــتـــــربــــوي الـــــواسع
ـوســوعـيــة الـقــيـمـة). ومــؤلـفــاته ا
واضاف البيان  ان (رحيل الدكتور
فـاضل عـبـد الـواحـد وهو في ذروة
عــطــائه الــعــلـمـي خـســارة كــبــيـرة
لـلـعـراق حسـبـنا حـيـالـها مـا خـلفه

من أثر طيب وذكر نبيل. 
الـرحمـة الواسـعة لـلفـقيـد الراحل..
ـة وأحــر تـعـازيـنـا لـعــائـلـته الـكـر

وحملبيه وتالمذته وزمالئه).
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نـــعى رئــيـس اجلــمــهـــوريــة  فــؤاد
مـعـصوم امس عـالم اآلثار وأسـتاذ
الـدراسـات الـسـومـريـة فـاضل عـبـد
الــــواحـــد الـــذي وافــــاه األجل اثـــر
مــرض عـضــال مــشـيــدا بـجــهـوده
ــتــمـــيــزة في تــعــمــيق وتــطــويــر ا
دراســـة احلــــضـــارات الـــعـــراقـــيـــة
ـة. وقـال والـشـرق أوسـطـيـة الـقـد
مـعـصـوم في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس (تـلقينا بألم عميق وحزن نبأ
وفـاة عـالم اآلثـار الـعـراقي وأسـتاذ
الـدراسات السومرية د. فاضل عبد
الـواحد علي الذي وافاه األجل قبل
يـــومــ اثــر مـــرض عــضـــال. لــقــد
جنـــحت جــهـــود الــفــقـــيــد الــراحل
ـتواصـلة ان تـساهم في الـعـلمـية ا
تـعميق وتطوير دراسة احلضارات
ــة في الــعــراق الــعـــراقــيــة الــقـــد
والــــعــــالم مـن خالل مــــا قــــدمه من
تـرجـمـات لعـدد من أهم الـنـصوص
الـــــســــومــــريـــــة واألكــــديــــة ودوره
األســـــاسي الــــبـــــارز في كـــــتــــابــــة
مـــوســوعـــة الــعـــراق في الـــتــاريخ
وحضارة العراق. وإذ ننعى الفقيد
اً رصينا فاضل عبد الواحد الـراحل الذي خسرناه عا
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مــيـراني الـى ان (لـلــكــرد مـوقــعـاً
مهماً في العراق بغض النظر عن
فهم ان   عدد مـقـاعدهم في الـبـر
شركاء خـارج إطار احملـاصصة)
واضـاف (يـجب أن تـكـون رئـاسـة
اجلــمــهــوريــة من حــصــة االكـراد
رغم انـه مـــنـــصب شــــرفي لـــكـــنه
رمـزي) مـنــوهــا الى الى (اجـراء
مــــحـــادثـــات مــــرنـــة مع جــــمـــيع
األطـراف الـفـائـزة وغـيـر الـفـائـزة
بـاالنـتـخـابـات لـتـقـد مـقـاصـدنا
ــطـــالب شـــعب الـــتي تـــتـــمــثـل 
كـــردســـتــان وحتـــقـــيق الـــتــوازن
ادة  140من الدستور وتطبيق ا
ـــــنــــــاصب) ال مـن أجل طــــــلـب ا
ن  يــقــبل مــعــربــا عـن تــأيــيــده (

طـالـبـنا ويـضع آلـيات ضـامـنة
لتـطبـيقـها) مبـينـاً انه (ليس من
مـصلـحـة العـراق تـأخـير تـشـكيل
ــنــافــسـة احلــكــومــة لــكن حــدة ا
ـــنـــاصب ســـتــؤدي إلى بـــشــأن ا
تأخـيـر التـوصل إلى اتـفاق بـهذا
الصـدد). من جهـته اكد مـستـشار
كـتب الـسـياسـي للـحـزب عارف ا
رشـــــدي أن الــــهـــــدف الـــــرئــــيس
ـــشــاركـــة االكــراد بـــبــغـــداد هــو
ـطـالـيب الـدسـتـوريـة لـتـحـقـيـق ا
للـشعب.وقـال رشدي في تـصريح
امس أن (زيـــارة الـــوفـــد تـــهـــدف
لالطالع عـلى تـوجـهـات االطـراف
ــبــاحــثــات الــعــراقــيــة وإجــراء ا
بشأن مشاركة االكراد في بغداد)

من جـانب اخـر رأى الـقـيـادي في
االحتــاد الــوطــني الــكــردسـتــاني
عـبـد الـبـاري زيـبـاري ان مـنـصب
رئاسة اجلمهـورية من استحقاق
ـعني بـتـقد اسم احلزب وهـو ا
رشح.وقال زيباري في تصريح ا
ان (االحـــاديث الـــتي طـــرحت عن
وجـــود اتـــفــاق بـــشـــأن تـــرشــيح
ـنصب رئـاسة هوشـيـار زيبـاري 
اجلمـهـورية هـو عـار عن الصـحة
كـــمــــا انه التـــوجـــد اي حـــوارات
رسميـة بهـذا الشان بـ احلزب
نصب ) الفتا الـى ان (ا الكردي
من اســتـحــقـاق احلــزب وهـو من
يـقدم مـرشـحه لـشـغله) من جـهة
اخـرى اجـتـمـع مـبـعـوث الـرئـيس

االمــريـــكي بــريت مـــاكــغــورك مع
قـــــادة اربــــعــــة احــــزاب كــــرديــــة
إعترضت على نتائج إالنتخابات
في السلـيمـانية. وقـال مصدر في
تـــصــــريح امس أن (مــــاكـــغـــورك
اجـتـمع مع قـادة حـركـة الـتـغـيـير
قـراطـيـة والـعـدالة وحتـالف الـد
واالحتـاد االسـالمـيــة واجلـمــاعـة
االسالمية الكردستانية حلث تلك
ان االطـراف بعـدم مـقـاطعـة الـبـر
والـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة). ووصل
ماكـغـورك الى السـلـيمـانـية امس
الثالثـاء وكـان بـاستـقـباله كل من
جنل الــرئـيس الــعـراقي الــسـابق
بـــافل طــالـــبــاني و قــائـــد جــهــاز
مــكــافــحــة االرهــاب الهــور شــيخ

جــنــكي لـبــحث مــرحــلـة مــا بــعـد
االنتخـابات الـتشريـعية وتـشكيل
ــقــبــلــة. احلــكـــومــة االحتــاديــة ا
وأعـلـنت مـفــوضـيـة االنـتـخـابـات
واالسـتفـتـاء في إقـلـيم كـردسـتان
عن تلقيها طلبات بعدم استخدام
الصـناديق الـذكيـة في انتـخابات
قرر إجراؤها في ان إالقلـيم ا بر
ــتــحـدث ــقــبل . وقــال ا أيــلــول ا
فوضية شيروان زرار في باسم ا
تــــــصــــــريح إن (مــــــفــــــوضــــــيـــــة
االنـــتــخــابـــات واالســتـــفــتــاء في
إالقـلـيم بـدأت بـاتـخـاذ اخلـطوات
الـــعـــمــلـــيـــة اســتـــعـــدادا إلجــراء
ـان إالقـليم في 30 انتـخـابـات بر

قبل). أيلول ا
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{ دبـــــــــــي (أ ف ب) - دعـــــــــــت
"مــجـمــوعــة االزمــات الــدولــيـة"
ومـقــرهــا بـروكــسل في تــقــريـر
امس الثالثـاء السـعـودية لـعدم
حتـــويل الـــعـــراق الى "ســـاحــة
قتال جديدة في حربها الباردة"

ضد طهران.
والـعـراق الــواقع بـ الــقـوتـ
تنازعت في الشرق االوسط ا
الـسـعـوديـة وإيــران قـد يـشـهـد
حتوال سياسيا بعد االنتخابات
التشريعية التي جرت االسبوع
ـــاضي وتـــصــــدّرهـــا حتـــالف ا
مـدعـوم من رجل الـدين مـقـتـدى

الصدر.
ومواقف الـصدر مـتحـفظـة جدا
حـيـال نـفــوذ طـهـران في بالده
وقـد زار ايـضـا الــريـاض الـعـام

اضي. ا
ركز وحلّ في االنتـخابـات في ا
الثـاني حتـالف فصـائل احلـشد
الـشـعــبي الـتي يــقـودهـا هـادي
الـعـامــري رئـيس مـنــظـمـة بـدر.
ولــعــبـت هــذه الــفـــصــائل دورا
حــاســـمــا في إســـنــاد الـــقــوات
األمنية العراقية خالل معاركها

ضد تنظيم داعش.

الى ان الـــعـــراقــــيـــ وحـــتى من
بــيــنــهم اولــئك الــذين يــنــتــقــدون
الـنــفــوذ االيــراني "يــريــدون مـنع
بالدهم من ان تتـحـول الى مـسرح
آخــــر لـــــلــــنــــزاع الـــــســــعــــودي -

االيراني).
واضــافت اجملــمــوعــة ان "الــقــدرة
الـيـة لـلـممـلـكـة تـمنـحـهـا الـقوة ا
ا فيه الكفاية لفرض ولكن ليس 

آرائها).
ورحبت اجملموعة بعودة االهتمام
السـعودي الى الـعراق بـعد غـياب
دبلـومـاسي عنـه استـمـر ربع قرن
اال انــهــا حــذرت من انه "في حــال
حاولـت الريـاض الـقـيـام بـالـكـثـير
في وقت مــبــكــر فــإنــهــا ســتــجــد
نفـسـهـا غـارقـة في البـيـروقـراطـية
والـفسـاد- او حـتى اسـتـجالب رد

فعل ايراني).
ونــصح الـــتــقــريــر الـــســعــوديــ
واصلـة تعزيـز الدولة الـعراقية
وهو هـدف يسـعى الى الـكثـير من
العـراقـيـ والـتـركـيـز عـلى اعادة
االعــــمـــــار وإحـــــداث الــــوظـــــائف
والــتــجــارة اضــافـــة الى حتــقــيق
صاحلـة ب الـطوائف العـراقية ا
اخملتلفة "مع التركيز على حتقيق

توازن في االسـتثـمارات في سـائر
انحاء البالد).

ودعا الـتقـرير الـرياض ايـضا الى
ضــــرورة الــــنــــظــــر في اجــــراءات
ذهب الـشيعي "لالعتراف عـلنـا با
ــــدارس اإلسـالمــــيــــة كــــإحـــــدى ا
عادي للشيعة واسكات اخلطاب ا
الذي يـعـتمـده رجـال دين يقـيـمون

في السعودية).
ـقـابل دعـا الــتـقـريـر ايـران الى بـا
(تـشـجـيع جـهـود الـعـراق الـرامـية

لتنويع حتالفاته اإلقليمية).
الى ذلك قــال أنــور قــرقــاش وزيــر
الدولـة للـشـؤون اخلارجـية بـدولة
اإلمـــــــارات االثـــــــنـــــــ إن وزيــــــر
اخلارجية األمريكـي مايك بومبيو
يـســلك الـطــريق الــصـحــيح جتـاه
إيران. وقـال قـرقـاش عـلى حـسابه
الـرســمي عــلي تــويــتـر بــعــد عـدة
ســـاعــــات من إلـــقــــاء بـــومــــبـــيـــو
تــصــريـــحــات بـــشــأن إيــران إن ”
تـــوحـــد اجلــــهـــود هـــو الــــطـــريق
الـصـحـيح لـتــدرك طـهـران عـبـثـيـة
تغولها وتمددها.“وطالب بومبيو
إيران بإجراء تغييرات واسعة في
سـيــاسـتـهــا اخلـارجــيـة بــالـشـرق
األوسط وإال فـسـتــواجه عـقـوبـات

واسـتــهـزأ قــائــد كـبــيـر بــاحلـرس
الــثــوري اإليــراني بــالــتــهــديــدات
األمريكيـة بتشـديد العـقوبات على
بالده الــــثالثــــاء قـــائـال إن شـــعب
اجلــمــهــوريــة اإلسـالمــيــة ســيــرد
بـتــوجــيه ”لــكـمــة قــويــة إلى فم“
وزيـر اخلـارجــيـة األمـريــكي مـايك

بومبيو.
وقال بومـبيو االثنـ إن واشنطن
سـتـفــرض عـقــوبـات جــديـدة عـلى
إيران ما لم جتر تغـييرات واسعة
تـشــمل الــتـخــلي عن بــرنــامـجــهـا
الـنــووي واالنـسـحــاب من احلـرب

الدائرة بسوريا.
وبعد أسبوع من إعالن الرئيس
األمــــــريــــــكـي دونــــــالــــــد تــــــرامب
االنـســحــاب من االتـفــاق الــنـووي
الـــدولي مع إيـــران هـــددت اإلدارة
األمريـكيـة بفـرض (أقوى عـقوبات
ــا أعـــاد طــهــران في الــتـــاريخ) 

واجهة. وواشنطن إلى وضع ا
ونسـبت وكـالـة أنـبـاء الـعـمال إلى
إسماعيل كوثري نائب قائد قاعدة
ثـار الـلـه في طـهـران قــوله (شـعب
إيــران ســـيــقـف صــفـــا واحــدا في
وجه ذلك وسيوجه لكمة قوية إلى
فم وزير اخلـارجيـة األمـريكي وكل

من يدعمهم).
وكــان تــقــلـــيص قــدرات إيــران
الـــــصــــاروخـــــيـــــة واحـــــدا من
األهداف الرئيسية التي حتدث

عنها بومبيو.
ونــقــلت الــوكـــالــة عن كــوثــري
الـقول (مـن أنت وأمـريـكا حـتى
تـطــلـبـوا مــنـا تــقـلــيص نـطـاق
الــصـــواريخ الــبـــالــيـــســتـــيــة?
التـاريخ يـكشف أن أمـريـكا هي
أكــبـــر مــجـــرم فــيــمـــا يــتـــعــلق
بــالــصـــواريخ بــعـــد هــجــمــات

هيروشيما وناجاساكي).
ووصف بومبيو قائد العمليات
اخلارجـية فـي احلرس الـثوري
اإليراني قـاسم سـلـيـمـاني بأنه
ـشاكل واحد من أكـبر مـثيري ا
في الــــــشـــــرق األوسـط. وقـــــال
كــوثـــري إن الــشـــعب اإليــراني
يـــدعم ســـلــــيـــمـــاني. وأضـــاف
(سلـيـمـاني لـيس وحـده. شعب

إيران العظيم يدعمه).
ومن ناحيـة أخرى قال مـتحدث
بـاسم احلــكـومــة اإليـرانــيـة إن
اخلطـة الـتي عـرضـها بـومـبـيو
ســـتـــفــاقـم الـــعـــداء الــشـــعـــبي

تحدة. للواليات ا

Ê«d¹≈ ÁU& `O×B « o¹dD « pK ð UJ¹d √ ∫ dO³  wð«—U ≈ ‰ËR

Ê«dNÞ b{ »d(« w  ‰U²  WŠUÝ ‚«dF « qFł ÂbF  ÷U¹d « uŽbð WO Ëœ WŽuL−

أنور قرقاش 

اقتـصـادية فـي إطار تـشـديد إدارة
الـرئيـس األمـريكـي دونـالد تـرامب
مـــوقـــفـــهـــا جتـــاه طـــهـــران بـــعــد
انـســحــاب واشــنــطن من االتــفـاق
الـــــنــــــووي. وتــــــتـــــهـم اإلمـــــارات
والسعودية والبحرين إيران بدعم
جــمــاعـــات مــســلــحـــة في أنــحــاء
نطقة في محاولة للهيمنة. وقال ا
قرقاش ان (اسـتراتـيجيـة بومـبيو
تتطـلب احلكمـة وتغيـير البـوصلة

اإليرانية)

ام الربــعـة شـهــداء من ضـحـايـا
االرهـاب. وفي احلـلـقـة الـثـانـية
مـن (كــــرســـــتـه وعـــــمل) واصل
فريق الـبرنامج عـمله في اعادة
اعـــمـــار بـــيــــوت زقـــاق حـــمـــام
ـــوصل . ن ا مـــنـــقـــوش فـي ا
وفـي هـذه احلــلـقــة تــمت اعـادة
ــــواطن عالء اعــــمــــار مـــنــــزل ا
مـحمـد (ابو فـهـد) الذي فـقد في
ـوصل والـده ووالدته احـداث ا
ودكــانه الــذي كـان مــصـدر رزق
الــعــائــلـــة فــضال عــلى فــقــدانه
لـسـيـارته. وعـند عـودة الـعـائـلة
الى مـنزلـها بـعد اعـادة ترمـيمه
سـتلزمات من وتزويده بـكافة ا
اثـاث وكــهـربــائـيـات  فــوجـئت
بـقــيـام  فــريق (كـرســته وعـمل)
باعادة تـأهيل محل رب الـعائلة
ـــواد ـــخـــتـــلف ا وتــــزويـــده 
لـــيــعـــود مـــجــددا مـــصــدر رزق

للعائلة .
وامتـدت اليـد االنسانـية لـلبزاز
فـي حـلـقـة جــديـدة من (خـيـرات
رمــضــان) الى عــائــلــتــ هــمــا
عــائـلـة ابـو حــسن من الـبـصـرة
وعـــــائــــلـــــة ام صالح مـن نــــفق
الـشـرطة بـبـغـداد بتـوفـير راتب
ـدة ســنــتـ لــلــعـائــلـة رعــايــة 
ــــدة االولى وايـــــجـــــار ســـــكـن 

سنت للعائلة الثانية.

وتبـرير التقـصير). وكـان البنك
ــركـزي قــد امـهل الــشـركـة 24 ا
ــوظــفـ سـاعــة لــدفع رواتب ا
ـمسوكة رواتبهم تقاعدين ا وا
صرف واتـخاذ االجراءات في ا
الــتــنـــظــيـــمــيــة الـالزمــة لــذلك
وحملهـا التبعات الـقانونية في
حــال عــدم تــنــفــيــذهــا لــلــقـرار.
ــوظــفـ ويـذكــر ان عــددا من ا
ــتــقـــاعــدين لـم يــتــســـلــمــوا وا
راتبهم  عبر البطاقة الذكية في
الـفــروع الـتــابـعــة  لـلــمـصـرف.
فــيـمـا أعـلن مــصـرف الـرافـدين
عـن صـرف الـدفـعـة الـثـالـثـة من
ــتـــقـــاعــدين ســلـف الــعـــمـــال ا
ــضــمــونـ الــبــالــغــة ثالثـة وا

ـــكــتب ماليـــ ديــنـــار. وقــال ا
اإلعالمي لــلـمــصــرف في بــيـان
امس  انه ( صـــرف الــدفـــعــة
الــثــالـــثــة من ســلــفـــة الــعــمــال
ضمون البالغة تقاعدين وا ا
ثالثة ماليـ دينـار لنـحو 159
) وأضـاف أن (صرف مـتـقـاعـداً
تلك الـسلـفة  عن طريق ابالغ
ـتــقـاعــد عـبــر إرسـاله رســالـة ا
نـحه الـسلـفة نـصيـة تـخطـره 
وذلـك بـعـد ان اســتـكـمـل جـمـيع
ــنـحه اإلجــراءات الــقـانــونــيــة 
ايـــاهــــا وصـــرفـــهـــا عن طـــريق
أدوات الـدفع االلـكـتـروني الـتي
ـالي تــمت تــعــبـئــة الــرصــيــد ا

اليها).
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ـية لـلبـطاقة نـفت الشـركة الـعا
الــذكــيـــة (كي كــارد) ان تــكــون
وراء اشكـاليـة عدم دفع رواتب
ـتــقـاعـدين ضـمن ــوظـفـ وا ا
مصرف الرشـيد وفروعه. وقال
مـصدر في الـشـركة لـ (الـزمان)
امس أن (تــــــأخــــــيــــــر صـــــرف
الـرواتب هـو ضـمن مـسـؤولـية
ـــصـــرف حـــصـــرا وال عالقـــة ا

للشركة بذلك).
 واضــاف ان ( الــشـركــة حتـمل
ـصــرف وفــروعه مــسـؤولــيـة ا
تــاخــيــر دفع الـرواتـب بـدال من
إلـقاء الـلوم عـلى جهـات اخرى

سعد البزاز
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أعـلــنت الـهــيـئــة  الـعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لـوزارة الــنــقل عن ان  مــراصــدهـا
الـزلـزالـيـة ســجـلت حـدوث هـزتـ
أرضـيـتـ إرتـداديـتـ فـجـر امس
الــثالثـــاء بــالـــقــرب مـن مــديـــنــتي
حـلــبــجـة وبــنـجــوين الــتــابـعــتـ
حملـافــظــة الــســلـيــمــانــيــة .وقـالت
الـهـيـئـة في بـيـان امس ان (الـهـزة
األولى كـــــــانـت في الـــــــســـــــاعــــــة
 03:31:52بـالـتـوقـيت احملـلي في
حدود كرمنشـاه ايران مع حدودنا
في الـسـلـيـمـانـيـة حـيث تـبـعـد 21
كــــيــــلــــو مــــتــــرا  جــــنــــوب شـــرق
دربــنــدخــان الـــتــابــعـــة حملــافــظــة

5 السليـمانيـة وقد بلـغت قوتها 4
درجة على مـقيـاس ريختـر وشعر
بــهــا االهـــالي بــشـــكل  واضح في
مــديـــنــتي حـــلـــبــجـــة وبــنـــجــوين
واضاف التـابـعتـ لـلـمحـافـظة ) 
(امـا  الـهــزة الـثــانـيـة  فــكـانت في
الـســاعـة  03:36:00 بـالــتــوقـيت
احملــلي فـي حــدود كـــرمــنـــشــاه –
ايران مع حدودنـا في السـليمـانبة
حيث تبعد  41كيلو مـترا  جنوب
مديـنة  حـلـبجـة وقد بـلـغت قوتـها
3 5على مقياس ريختر ولم يثبت

الشعور بها). 
ـدن واوضح الـبــيـان ان (مـعــظم ا
والسيـمـا الـشمـالـيـة شـهدت خالل
ــاضـــيــة مــجـــمــوعــة من االيــام ا
الهزات االرضية أدت بعضها الى

ـواطـن مقـتل واصـابـة عدد من ا
واخــــرى الى خــــســــائــــر مــــاديــــة
ـنـبئ اجلوي كبـيـرة).فيـمـا توقع ا
صادق عـطـيـة الـتابع لـلـهـيـئة  في
تــصــريح عــلـى مــواقع الــتــواصل
االجـــتـــمــــاعي امـس ان (امـــطـــارا
متـوقـعـة اليـوم االربـعـاء في شرق
مــديــنــة االنــبــار وبــعض مــنــاطق
الـوسط والـشــمـال وتـكــون رعـديـة
وعــــلى شـــــكل زخــــات فـي امــــاكن
متـفـرقـة عـمومـا وان هـذه االمـطار
تكون زخات متـفرقة خفـيفة تشمل
بــعض مـــدن الــوسط مـن بــيـــنــهــا
العـاصـمـة بـغـداد وديالـى وكربالء
وبـــابل وصالح الــــدين  وفـــرصـــة
ضــــعــــيــــفــــة لالمــــطــــار في مــــدن
الـديــوانـيــة والـنــجف والـســمـاوة
وميـسان وذي قار ) واضاف (اما
فرص مـدن الـشـمـال والـبـصرة من
االمـطــار ســتــكــون ضــعــيــفــة عـدا
مــــديــــنــــتي دهـــــوك واربــــيل ومن
ــتـــوقع هـــطـــول زخـــات امـــطــار ا
رعدية فـيهما ) واوضح عطية ان

(درجات احلرارة تستمر باالرتفاع
جنوبا وتنخفض قليال في الوسط
والشـمـال وتـكـون االجـواء مـرهـقة
وحـارة جــنـوب الــبالد لـذلك نــنـبه
الى جتــنب الـــتــعـــرض لالشــعــاع
باشر وترك العمل غير الشمسي ا
الـــضـــروري واالكــــثـــار من شـــرب
اء السوائل لـيال  علمـا ان شرب ا
دفعة واحـدة غيـر نافع حسب رأي
فقهاء الطب). فيمـا توقعت الهيئة
في بيـان تـلـقـته (الـزمان )امس ان
ـنــطـقــة الـوسـطى (يـكـون طــقس ا
اليوم االربعاء ب غائم جزئي مع
فرصة لتساقط زخـات مطر خفيفة
وتكـون  درجـات احلرارة متـفـرقـة 
مـــقــاربـــة لـــلـــيـــوم الـــســـابق وفي
الشـمـالـية بـ غـائم جـزئي وغائم
مع تـســاقط زخـات مــطـر خــفـيــفـة
تـكـون رعـديـة احــيـانـا خـاصـة في
اقـــســـامه اجلـــبـــلـــيـــة  ودرجـــات
احلرارة تنـخفض قـليال عـن اليوم
الـسـابق وفي اجلـنـوبـيـة سـيـكـون

صحوا ). 

والــنــفط ــتــجــددة  الــطــاقـــة ا
واتـصاالت واألجـهـزة الـطـبـية 
الفضاء والتخـطيط احلضري
وهــنـدسـة الــطـيـران والـسـدود
ـائــيـة) وأضـاف أن ــوارد ا وا
ــنــحـة تــضــمـنـت مـجــمــوعـة (ا
تــخـــصــصــات أخـــرى شــمــلت
الــفــضــاء اجلــوي  والــتــربــيــة
ستشفيات  اخلاصة وادارة ا

وأثـــارت نــــتـــائـج االنـــتــــخـــابـــات
مخاوف من اندالع توترات جديدة
بـالـوكــالـة بـ طــهـران والـريـاض
الـلــتــ تـتــواجــهــان بـشــكل غــيـر
مــبـــاشــر حـــالــيـــا في الــنـــزاعــات

الدائرة في اليمن وسوريا.
وحذّرت مجموعة األزمات الدولية
من انه "باسـتخـدامهـا نفـوذها في
الـــعـــراق يــــجب عـــلـى الـــريـــاض
مـقاومـة اغـراء حتـويل الـبالد الى
سـاحــة قـتــال جـديــدة في حـربــهـا

الباردة مع طهران".
وحتسنت العالقات بشكل ملحوظ
ب السعودية والـعراق منذ العام
اضي بعد اعوام من اجلفاء اثر ا
ســلــســلـة زيــارات بــ مــســؤولي
البلدين واعادة فتح احلدود للمرة
االولى مـنذ  27عـامـا واسـتـئـناف

الرحالت التجارية.
ـلك وتـعـهّـد الــعـاهل الـســعـودي ا
ـاضي لــلـعـراق سـلـمــان في آذار ا
بتمويل بناء ملعب جديد يتسع لـ

 100ألف شخص.
وأكــــدت االزمــــات الـــــدولــــيــــة في
تـقـريـرهـا ان اهـتــمـام الـسـعـوديـة
اجلــديـــد "يــنـــبع مـن الــرغـــبــة من
مواجهة النـفوذ االيراني) مشيرة
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