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طبعة العراق 

رعد الدهلكي 

ÂU)« lOÐ  U Ëd  oOI% bFÐ W½“«u*« w  e−F « W³ ½ ŸUHð—≈ s  »«dG²Ý≈W¹œuF « v ≈ …—U¹“ ÂuO « √b³¹ W¹—uNL'« fOz—

◊uDš ¡UA½≈ ÊU¦×³ð Ê«dNÞË œ«bGÐ

Í—U−² « ‰œU³² « …œU¹“Ë pJ K
wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

يــبـدأ رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
ـمـلـكـة صـالح الـيـوم زيـارة الى ا
العربيـة السعوديـة ضمن جولته
االقـلـيـمـيـة الـتي شـمـلت الـكـويت
واالمارات واالردن وايـران لبحث
ـلفـات وتوسـيع افاق جمـلة من ا
ــا الـــتـــعـــاون مع دول اجلـــوار 
يـــضــمن اســتــحـــداث مــنــظــومــة
مـــشــتــركــة تــخـــدم شــعــوب تــلك
الـدول. وقـال مــصـدر لـ (الـزمـان)
امس ان (صـالح يــبـدأ زيـارة الى
الــســعــوديــة الــيــوم االحــد بــعــد
اخـتــتـام زيــارته الى ايــران الـتي
بـحث خاللــهـا مع نـظــيـره حـسن
روحــاني مــلــفــات مــشــتــركــة من
بـيـنـهـا زيـادة الـتـبـادل الـتـجـاري
وصـــوال الى  20 مـــلــــيـــار دوالر
سـنويـا ومـد خطـوط سـكك حـديد
ب الـبـلـدين). واكـد صالح خالل
مؤتمـر مشتـرك مع روحاني قوله
(نـريــد لـلـعـراق أن يــكـون سـاحـة
نـطقة ال تالقٍ وتوافق بـ دول ا
ســــاحــــة صــــراع) واضــــاف انه
(تربطنا مع إيـران عالقات وثيقة
ونــحــرص عـلى تــطــويـرهــا كــمـا
وجــــهــــنـــا وزارتـي اخلـــارجــــيـــة
والــصـنــاعــة بـتــفـعــيل عـمــلـهــمـا
لتـعزيـز التـعاون وزيـادة التـبادل
التجـاري ب بلـدينا) وتابع (آن
األوان لـقيـام مـنظـمـومة اقـلـيمـية
ـنطـقة) واوضح تخـدم شـعوب ا
ــة داعش صــالح انه (بــعــد هــز
عسـكريـا في العراق  فانـنا امام
استحقـاق اعادة االعمـار وتمك
الـثــبـات الــسـيـاسي) داعـيـا الى
ـــنـــطـــقـــة (تـــغـــلـــيب مــــصـــالح ا
ــــصــــالح وشــــعـــوبــــهــــا عــــلى ا
االخـــــرى). من جـــــانــــبه  اشــــار
روحــانـي الى ان (الــلـــقــاء بــحث
الـتـعـاون في مـجـال الـطـاقـة ومد
خـــــطـــــوط ســـــكك احلـــــديـــــد من
مضيفا الشالمجـة إلى البصرة) 
(نـســعى إلى رفع حـجم الــتـبـادل
الـــتـــجــاري مـع الــعـــراق إلى 20
مليار دوالر سنوياً) الفتاً إلى أن
(مـلف الــبـيـئـة يـحــظى بـاهـتـمـام
كبير وناقشـنا سبل القضاء على
الـعـواصف الـتـرابـيـة الـتي تـؤثر
عـلـى الـبـلــدين). وكـان صــالح قـد
وصـل الـى ايـــــــــران فـي زيـــــــــارة
رسـمـيـة  تـلـبـيـة لـدعـوة روحـاني
عــــقـب زيــــارته الـى االردن الــــتي

ــلك عــبـد الــله بــحث فــيــهــا مع ا
الــــثــــاني تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون
اإلقتـصـادي ومد أنـبـوب نفط من
مدينة الـبصرة إلى العـقبة فضال
عن تــأهــيل الــطـريق الــبــري بـ
الــــبـــلـــدين . وتـــابع الـــبـــيـــان ان
(اجلــانـبـ اتــفـقــا عـلى تــوسـيع
التعاون ب البلدين في اجملاالت
كـــافــة والســـيــمـــا االقــتـــصــاديــة
والــتـــجـــاريـــة واإلســتـــثـــمـــاريــة
والـــطـــاقـــة والـــنـــقل) مـــؤكـــدين
ضـي قدمـا في تـنـفـيذ (ضـرورة ا
ــشـاريـع اإلقـتــصــاديـة عــدد من ا
شـتركـة ومد خط أنـبوب الـنفط ا
من الـبـصـرة الـى مـيـنـاء الـعـقـبـة
وتأهيل الطريق الـبري ب عمان
وبــغــداد وكـذلك إنــشــاء مـنــطــقـة
صـنـاعيـة مـشـتـركـة عـلى احلدود
قـال بـ الــبـلــدين). من جــانـبه  
ـشـروع صـالح أن (تـنــفـيـذ هـذا ا
يــعـد ســتــراتــيــجــيــا بــالــنــســبـة
لـــلـــعـــراق). وكـــانـت احلـــكـــومـــة
األردنــيــة قـــد وافــقت في شــبــاط
ـاضي عـلـى اتـفـاق اطـار بـشـأن ا
مـــد انـــبـــوب الــــنـــفط حـــيث وقع
الـبـلـدان في  نـيـسـان عـام 2013
ـشـروع مـد أنبـوب بـطول اتـفاق 
الف و  700 كـــلــيــو مــتـــر لــنــقل
الــنـفـط بـكــلـفــة تـقــدر بـنــحـو 18
مليـار دوالر الذي تأمل من خالله
االردن بتأم حاجتها التي تبلغ
نــحـو  150الف بــرمــيل يــومــيــا

واحلصـول عـلى مئـة مـليـون قدم
مكعب من الـغاز الطـبيعي يـوميا
 ويرتـبط الـبلـدان بـاتفـاق سابق
يـتـضـمن تـزويد األردن  10 آالف
بـرمــيل يـومــيـا من الــنـفط اخلـام
يرتفع الحقا إلى  15 ألف برميل
ثم إلى  30 ألف برميل فضال عن
ألف طن من الوقود الثقيل إال أن
االتفـاق متوقف نـتيـجة األوضاع
ـتـدهـورة في الـعـراق  األمـنـيـة ا
لك ثالث ويسعى العراق  الذي 
احـتيـاطي نـفطـي في العـالم بـعد
الــســعـوديــة وايــران بــأن يـؤدي
بـــنـــاء هــذا االنـــبـــوب الى زيــادة
صـادراته الــنـفـطـيـة عــبـر تـنـويع

نافذ.  ا
في غـــضــون ذلـك تــوجـه  رئــيس
ـان مـحـمـد احللـبـوسي الى الـبـر
قطـر تلـبـية لـدعوة رسـميـة. وقال
مـــــكـــــتـــــبـه في بــــــيـــــان امس ان
(احلــلـبــوسي تـوجه بــرفـقــة وفـد
نــيـابي إلى قــطـر تــلـبــيـة لــدعـوة
رســـــمــــيــــة) مـــــشــــيـــــرا الى انه
(سـيجـري خالل الـزيـارة سلـسـلة
لـقــاءات مع أمـيــر قـطـر تــمـيم بن
حــمــد آل ثـانـي ورئـيـس مـجــلس
الـشـورى أحـمــد بن عـبـد الـله بن
سؤول زيد فضال عن عدد من ا
لــبـــحث جـــمـــلــة مـن الــقـــضـــايــا
لـفات الـتي تتـعلق بـالعالقات وا
الثـنـائيـة بـ البـلدين الـشـقيـق
وتطورات الوضع اإلقليمي).   
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اكـد الـنائب عـن محـافـظـة ديالى
رعــد الــدهــلـــكي عــدم الــســمــاح
بــإعــادة خــصـــخــصــة كــهــربــاء
احملـــافـــظــة بـــعـــد اســتـــجـــابــة
طـلب اهـالي احملافـظة الـوزارة 
بإلغـاء نظام اخلصـخصة. وقال
الــدهـــلــكي لــ(الــزمــان) امس ان
(هـــــذا الــــنــــظـــــام الــــذي قــــوبل
بـاســتـيــاء من ابـنــاء احملـافــظـة
ـــــواطن كــــونـه زاد من كـــــاهل ا
وأضاف عـبئا كـبيرا ال يـتناسب
مع الــدخل الـشـهــري لـلـعـوائل)
واضــــــاف ان  (الــــــعــــــديــــــد من
ـــواطــنـــ اوضــحـــوا  انه من ا
الــســهل الــتـــعــامل مع الــدائــرة
احلـكـومـيـة في عـمـلـيه اجلـبـاية
حــتى تـصل الى حــد الـتــقـسـيط
عـلى الـعكـس في حالـة اجلـبـاية
عن طــريق شـركـة اخلــصـخـصـة
حـيث تصل حلـد قـطع الكـهـرباء

في حـالـة عـدم الـتـسـديـد بـدفـعة
واحـدة وان مـبـالغ اجلـبـايـة قـد
 مـــــضـــــاعـــــفـــــتـــــهـــــا بـــــعـــــد
اخلـصـخـصـة) داعـيـا (مـديـريـة
تـوزيع كـهـربـاء احملـافـظـة بـعـدم
الـتعـامل أو االمـتثـال ألي شـركة
خــصــخــصــة الحــقــا وضــرورة
العمل على اعـادة جميع خطوط
ـواطـن الـكـهـرباء الى مـنـازل ا
والتي  قـطعـها من قـبل شركة
ـتـعـاقـد مـعـهـا). اخلــصـخـصـة ا
فـيـمـا وجه وزير الـكـهـربـاء لؤي
اخلـــطــيب بــاجــراء حتــقــيق في
حــادثـة وفـاة مـنـتــسب بـصـعـقـة

كهربائية.
وقال  بـيان العالم الوزارة امس
قــدم  الـــتـــعــازي ان (اخلـــطــيـب
ـنتسب في صـيانة آور لعـائلة ا
الـتـابــعـة لـفــرع تـوزيع كــهـربـاء
رحوم حيدر محافظة ذي قـار ا
كـر عاگـول الـذي وافاه األجل
بــصـعـقـة كـهــربـائـيـة اثـنـاء أداء
الــواجب مــســاء يــوم اخلــمـيس

ــــوافـق اخلــــامس عـــــشــــر من ا
تـشـرين ثـاني اجلـاري) واضاف
ان (اخلطيب وجه كذلك  بإجراء
التحقـيق للوقوف عـلى حيثيات
احلـــادث ومـــعـــرفـــة األســـبـــاب
مـوعـزاً بضـمـان حقـوق عـائـلته
بــالـكـامل وتـعــيـ زوجـته بـدال
ــعـيـلــة ألطـفـاله) عـنه كـونــهـا ا
وتــابع الــبـيــان ان (وكـيل مــديـر
عـــام شـــركــــة تـــوزيع كـــهـــربـــاء
اجلـنـوب ومـديـر تـوزيع كـهـرباء
ذي قار قدموا التعازي وواجب
الـعــزاء لـوالـد وعــائـلــة الـفــقـيـد
نـيــابـة عن اخلـطــيب فـضال عن
وفــود اخــرى حــضــرت مــجــلس
الفـاحتـة من منـتسـبي مديـريات

كهرباء اجلنوب احملافظة). 
ومن جـانب اخــر أكـد اخلـطـيب
تمسك الوزارة بجـميع العامل
لـــديـــهــــا بـــصـــيـــغــــة الـــعـــقـــود
التـشغـيلـية واالسـتثـمارية وان
مساعي الوزارة جادة بتثبيتهم
الك الدائم بـعـد تضـم علـى ا

وازنـة االحتـاديـة لـعام قـانـون ا
2019 فــــقـــرة الــــتــــثـــبــــيت مع
الية لرواتبهم. التخصيصات ا
وقـــال بــيـــان لـــلـــوزارة امس ان
(اخلـــطـــيب الـــتـــقى  بـــوفـــد من
مـنـتـسـبي العـقـود الـعـامـل في
مــحــطـة واسط احلــراريــة وقـال
خالل اللـقاء انه سـيتم  تـضم
فـــقــرة الــتـــثــبـــيت قـــد تــمت من
ـعـقول ان احلـكـومة ومن غـيـر ا
يــتم نــقــضــهـا) واضــاف (انــنـا
طالـبة بإنـصافكم مسـتمرون بـا
لـــضـــمـــان حـــقـــوقـــكـم وتـــأمــ
مسـتقـبلـكم كجـزء من االعتراف
بــجـــهــودكم طـــيــلــة الـــســنــوات
ـــاضــــيـــة كــــمـــا اود ان اوجه ا
رسـالـة الى جمـيع الـعـامـل في
الـــقــطـــاع الــعـــام مــفـــادهــا ان
االعــتـــصــامــات والـــتــظــاهــرات
ضمـنهـا الدسـتور العـراقي لهم
لـــكن يـــجب ان تـــكـــون مـــؤطــرة
بــــقـــواعــــد قــــانـــونــــيـــة واسس
رصــيـنـة ومــواكـبــة الخالقـيـات

وضـــوابـط احـــتــــرام الــــشـــعب
ـطـلـوب كون وتـأديـة الـواجب ا
ــطـــالــبــة بــاحلـــقــوق التــكــون ا
مــــقـــرونــــة بـــالــــتـــأثــــيــــر عـــلى

الواجبات).
 واضاف أن (ابـوابـنا  مـفتـوحة
ــنــتــســبــ وشــرائح جلــمــيع ا

اجملتمع).  

„u d  s  jHM « d¹bBð ·UM¾²Ý≈ ∫ ©ÊU e «® ‡  dO³š
  U ö)« “ËU−²  WOÐU−¹≈ …—œUÐ

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

عد اخلـبيـر الـنفـطي بيـوار خنس
اتـــفـــاق بــــغـــداد واربـــيل بـــشـــأن
اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفط من
حـقـول كـركـوك مــبـادرة ايـجـابـيـة
لتجـاوز العقـبات وحل االشكاالت
ـــا يـــضـــمن حتـــقـــيـق ايــرادات
اضافية  مشيرا الى هذا االتفاق
ال يــخــلـو مـن ضـغــوط امــريــكــيـة
لتـعويض تـوقف امدادات ايران 
داعيا الى التحـقيق في الفروقات
الـتـي حتـقــقت من اســعــار اخلـام
ـــاضــيـــة والــتي خالل االشـــهــر ا
وازنة. وقال تكفي لتغطية عجز ا
خـــــــنـس لـ (الـــــــزمـــــــان) امس ان
(االتـــفــــاق االخـــيـــر بـــ بـــغـــداد
واربيل في ظل حكـومة عـادل عبد
ـهـدي يـشــيـر الى وجـود تـفـاهم ا
وتعاون جـدي ب الطـرف الزالة
ـا الـعـقـبـات وحـل االشـكـالـيـات 
يـضــمن ادارة قــطــاع الـنــفط وفق
مــصـلــحــة الــشـعب) واضـاف ان
(وزارة النـفط كـانت قـد اعـلنت ان
خسـارة الـعراق من تـوقف حـقول
مليارات كركوك تـقدر بـنحـو ستة 
دوالر  مـــنـــذ احـــداث احملـــافـــظــة
والـتي اثــرت بـشــكل سـلــبي عـلى
الناحـية التـقنيـة الدارة احلقول)
مـشـيـرا الى ان (تـصـدير  50 الى
مئة الف برميل يوميا عبر انبوب
كـــردســـتـــان وعن طـــريـق شـــركــة
ــثل بـدايــة لــرفع سـقف سـومــو 
االنـــتـــاج في حـــقــول احملـــافـــظــة
وحتـــــــقـــــــيق وارد مـن حـــــــصــــــة
الـبـترودوالر) مـؤكدا ان (وسـائل
االعالم تــشـيــر الى وجــود ضـغط
ا امريكي بـشأن هذا االتـفاق ور
هـو جـزء من مـحـاوالت واشـنـطن
لـرفع ســقف الـتـصــديـر لـتــغـطـيـة
امدادات ايـران في حال تـوقفـها)
داعــــيــــا الى (ضــــرورة حتــــقــــيق
ـتـنـازع ــنـاطق ا االسـتـقـرار في ا
عـليـهـا من اجل تـمـكـ الـشـركات
الـــعــامــلـــة لــرفـع طــاقـــة االنــتــاج
واالســـهـــام بـــتـــحــقـــيـق ايــرادات
لــــلـــعــــراق). وبـــشــــأن االيـــرادات
تحـققة مـن تصديـر النفط خالل ا
اضيـة اوضح خنس ان االشهـر ا
(مــوازنــة الــعــام اجلـاري  بــنــيت
على اساس تـصديـر ثالثة مالي
و 880 الف برميل يومـيا وبسعر

 46 دوالرا لـــكن خالل الـــعـــشـــرة
االخيـرة  بـيع الـبرمـيل الـواحد
من  60 الى  74 دوالرا حــيث ان
مجمل مبيعات النفط حققت نحو
 63 مـلـيـار دوالر مـا يـؤكـد وجود
فـائض بـاالموال) متـسـائال (اين
ــــتــــحــــقق من ذهب الــــفــــائض  ا
واردات النـفط والـذي يـكـفي لـسد
وازنـة?).  واعلنت الوزارة عجز ا
عن تـوصـل احلـكــومـة االحتــاديـة
التــــفـــاق مــــبـــدئـي مع حـــكــــومـــة
كــردسـتــان الســتــئـنــاف تــصــديـر
الـــنــفـط من كـــركــوك الى مـــيـــنــاء
ــتـحـدث جـيــهـان الــتـركـي.وقـال ا
بــأسم الــوزارة عـاصـم جـهــاد في
بــــــيــــــان امس ان (احلــــــكــــــومـــــة
االحتــاديــة و كــردسـتــان تــوصال

التفاق مـبدئي لـتصديـر النفط من
كــركـــوك عــبــر انــبـــوب االقــلــيم)
مــشــيــرا الـى ان (االتــفــاق يــنص
عـلى تـصـديـر الـنـفط من احلـقـول
الى مـيـنـاء جــيـهـان الـتـركي عـبـر
ـعدل ار من االقـليم و األنبـوب ا
يـــتـــراوح من  50 الى مـــئـــة الف
بــــرمـــيـل يـــومــــيـــا) واوضح انه
(ســيـتم تــصــديـر وتــســويق هـذه
الـكـمـية مـن خالل شـركـة تسـويق
الـنــفط الـعــراقـيــة سـومـو). ورأى
الــــنــــائـب عن االحتـــــاد اإلسالمي
الــكــردســتــاني جــمــال كــوجـر ان
تصـديـر نـفط كـركوك عـبـر أنـبوب
إالقليم سيكون نقطة حتول  قوية
. وأوضح كــــوجــــر في تــــصـــريح
امس أن (هذا اإلجـراء ستـكون له

منـافع سـياسـيـة لالكراد) واشار
الى انه (صـحيح أن كـمـيـة الـنفط
ـصـدرة عـبـر أنبـوب إالقـلـيم في ا
ـرحــلـة األولى تــتـراوح بـ 50 ا
ومئـة ألف برمـيل لكـنهـا ستـرتفع
عــــــــلـى مــــــــراحـل إلى  400 ألف
برميل في اليوم). وعلق مستشار
األمن الـــقـــومي األمـــريــكـي جــون
بـولتـون عـلى اتـفـاقيـة اسـتـئـناف
تـصديـر الـنـفط من كـركـوك بـشكل
جزئي. وقـال بولـتـون في تغـريدة
عــــلى مـــوقـع تـــويـــتــــر (ســـعـــداء
باالتفاق ب احلكومة العراقية و
كـردســتــان السـتــئـنــاف صـادرات
نفط كركوك بشكل جزئي) مؤكدا
أن (هــــذه خـــــطــــوة أولى واعــــدة
لـــلـــعــودة إلـى مــســـتـــويـــات عــام

كن اسـتعادة 2017) واضاف (
ــفــقــودة واخلــدمــات اإليــرادات ا
لـلـشـعب الـعـراقي وجـعل الـعـراق
دولة مـستقـلة في مـجال الـطاقة).
بـدوره  عــبـر مــبــعــوث الــرئـيس
األمــريـــكي بــريت مـــاكــغــورك عن
ارتــيـــاحه بـــشــأن االتـــفــاق.وقــال
مـاكـغـورك عــلى مـواقع الـتـواصل
ــتـازة من االجـتــمــاعي (أخـبــار 
بـغـداد بـشـأن اسـتـئـنـاف تـصـدير
الــنــفط مـن كــركــوك إلى جــيــهــان
ـــوجب ـــيــــة  واألســـواق الــــعـــا
ترتـيب جـديـد  التـفـاوض عـليه
ب حـكومـة العـراق وكردسـتان).
في غــــضـــون ذلك اعــــلـــنت وزارة
اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة إن مــنح
الــعــراق اســتــثـــنــاء من تــطــبــيق

الــعــقـوبــات ضــد ايــران يــحــتـاج
تـطــبــيق الـشــرط الـســادس الـذي
وضـــــعـــــته واشـــــنـــــطن اللـــــغــــاء
العقوبات بشكل كامل. واوضحت
ـــتـــحــــدثـــة بـــاسم اخلـــارجـــيـــة ا
االمريـكـية هـيـذر نويـرت تـصريح
امس انـه (يـــجب عـــلـى الـــنـــظـــام
االيراني احترام سـيادة احلكومة
الـعـراقـيـة والـسـماح بـنـزع سالح
ـسـلـحـة وتـسـريـحـهـا اجملـامـيع ا
واعادة دمـجـهـا مـقابل حـصـولـها
ـــكـــنـــهـــا من عـــلـى اســتـــثـــنـــاء 
التواصل سياسياً واقتصاديا مع
ـــكن احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة و
االخيرة من االسـتمرار بـعالقاتها
مع طهـران في هـذا اجلـانب).على

حد تعبيرها
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ـــهــدي امس تـــفــقــد رئـــيس الــوزراء عـــادل عــبــد ا
األوضـــاع في عـــلـــوة األســمـــاك وعـــلـــوة الــفـــواكه
واخلضـار في الدورة ضـمن قاطع مـسؤوليـة اللواء
الـسـابع لــلـشـرطــة احتـاديـة وقــال بـيـان لــلـشـرطـة
ـهدي اطـلع عـلى واقع الـثروة االحتـادية ان (عـبـد ا
السـمكيـة من خالل االستفـسار عن االمراض التي
اصـابـتــهـا وكـذلك الـوقـوف عــلى مـعـانـاة أصـحـاب
الــعالوي واالســتـمــاع إلى شــكــواهم وهــمــومـهم).
وتـــابع الــبـــيــان ان (تـــأمــ زيــارة رئـــيس الــوزراء
واســتــقــبـاله تــمت بــأشــراف  آمـر الــلــواء الــسـابع
قدم من قبل شرطة احتادية حيث  شرح الدعم ا
ـنظومة قيـادة  الشرطـة االحتادية  وكـذلك  انشاء ا
ـسؤولـية). ـراقبـة لـقاطع ا تـطورة من كـامـيرات ا ا
الى ذلك اقتـرح سكـنة الكـرادة  الشـرقية عـلى عبد
ـهدي القـيام بجـولة في شارع االورزدي لالطالع ا
ـسـمى ـواطـنـ من قـطع الـشـارع ا عـلى مـعـانـاة ا
باسـمه مـنذ تـولـيه رئاسـة احلـكومـة. وكـان االهالي
ـثله من ـا  ـهـدي فتـح الطـريق  قد نـاشـدوا عـبد ا
اهمـية لهم في اجناز اعمالـهم ومراجعة االطباء في
ــنــطــقــة بــدال من اضـــطــرارهم الى الــذهــاب الى ا
سـاحــة احلـريــة الســتـخــدام تــقـاطع ســبع قــصـور

بالدخول الى منطقة الكرادة داخل. .
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تـوقع الـنـائب عن ائـتالف الـبـناء
محمد كر الـبلداوي حسم ملف
ـتـبـقـيـة خالل جـلـسة الـوزارات ا
ـقــبل. وقـال ــان االربـعــاء ا الــبـر
الــبـلــداوي في تــصـريح امس إن
(حـــوارات الــكـــتل الـــســيـــاســيــة
ـتـبقي مـازالت مسـتـمرة حلـسم ا
من الـكـابـيـنـة الـوزاريـة وخـاصـة
الـــوزارات االمــنـــيـــة لــكن هـــنــاك
اصــــرارا من قـــبـل الـــفـــتـح عـــلى
مـــرشح وزارة الـــداخــلـــيـــة فــالح
الــــفـــــيــــاض كـــــونه مـــــتـــــمــــسك
باسـتحـقاقه االنـتخـابي والتوجد
عــلـيه مــوانع بـاســتـثـنــاء مـوانع
سيـاسـية وضـعتـهـا بعض الـكتل
السيـاسية) وأضاف أن (حتالف
البـناء قـادر على تـمريـر مرشحي
وزاراته لــكــنه مــازال يــحــاول أن
يكون هناك اجمـاع لتمرير جميع
الوزارات)  الفتا الى أن (الشعب
ـان ارادا تـشـكـيل حـكـومـة والـبـر
شـراكــة وطـنـيــة قـويـة وحــكـومـة
تفاهم تعمل على تقد اخلدمات
لـــلـــشـــعب) مـــؤكـــدا ان (هـــنـــاك

مـــحـــاوالت جـــادة الســــتـــكـــمـــال
الكابـينة الـوزارية وقد تصل الى
الــسـاعــات االخـيــرة بـغــيـة طـرح
ـتبـقيـة امام مرشـحي الوزارات ا
ـان ونــتــوقع حتــقــيق هـذا الــبــر
االمـــر بــنــهــايـــة خالل االســبــوع
احلالي). وأكدت النائبة عن كتلة
احملور الوطـني محـاسن حمدون
عـــــــدم حـــــــسـم ثـالث وزارات من
ـتـبـقـيـة حتى احلـقـائب الـثمـان ا
االن.وقـالت حـمـدون في تـصـريح
امـس إن (اخلـالفــــــات مـــــــا زالت
مسـتـمـرة بشـأن بـعض الوزارات
تـبقـية وخـاصة وزارات الـدفاع ا
والداخليـة والتربية) داعية عبد
ــهــدي الـى (حــسم هــذا اجلــدل ا
وأن يخرج بـقرار جريء وواضح
خالل االسـبوع احلـالي من خالل
ـقـتنـع بهـا إلى تـقـد األسـمـاء ا
مـــجـــلس الـــنــواب لـــلـــتـــصــويت
عــلــيــهــا) وأضــافت أن (وزارتي
الـدفـاع والـداخـلـيـة يـنـبـغي أن ال
تـبـقيـان دون اسـتـيـزار أشـخاص
أكفاء وذوي خبرة ومهنية بوقت
قـــصــيـــر ألن مــا يـــجــري االن من
خروق أمـنيـة وأحداث مـتسـارعة

تـنـذر بـخـطـر كـبـيـر في حـال ترك
األمــور هـــكــذا دون مــعــاجلــات)
مـشددة عـلى أن (اسـتـمـرار الـشد
واجلـذب بـ الـقـوى الـسـيـاسـية
ناصب الوزارية وخاصة بشأن ا
األمـنـيـة مــنـهـا لن تـؤدي لـنـتـائج
ايجابية). في غضون ذلك حددت
انية موعدا للجلسة الدائرة البر

قـبلـة.وقالت في بـيان امس انه ا
(ســـيــتم عـــقــد جـــلــســة مـــجــلس
ــقــبــلــة يــوم االربــعـاء الــنــواب ا
ــقــبـل وذلك حلــلــول مــنــاســبــة ا
ذكـــرى مـــولـــد الـــرســول االعـــظم

قبل). (ص) الثالثاء ا
 مـن جـــهــــة اخــــرى دعـــا رئــــيس
ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون نــوري

ــــــالــــــكي الـى اطالق حــــــركــــــة ا
ـعـاجلـة مـخـالـفات تـصـحـيـحـيـة 
الكي العملـية السياسـية. وقال ا
ــؤتــمــر الــســنــوي الــعـام خالل ا
الئتالف دولـة القانـون انه (يجب
الـــعـــمل عـــلى حتـــقـــيق االصالح
ـــنــشـــود وارســـاء دعــائـــمه من ا
خالل  مــــــحـــــاربـــــة الــــــفـــــســـــاد
الفـتا والـنـهــوض بـواقع الـبـلـد) 
الى ان (الـــعـــراق ال يـــزال ضـــمن
ســـاحــات الـــصــراع الــقـــائم بــ
ــــتــــخـــــاصــــمــــ الــــدولــــيــــ ا
واإلقــلــيــمـيــ ودفع ثــمن كــبــيـر
بــــســــبـب مــــواقــــفه مـن األزمـــات
نطقة) داعيا الى احلاصلة في ا
(مــواجـــهــة اإلرادات اخلــارجــيــة
وعدم السماح لـلتدخل في الشأن
الـــداخــلي لـــلــعــراق ومـــواصــلــة
العمل من اجل حتقيق االستقرار
الــــســـــيــــاسي والــــذي مـن خالله
سيـتم حتـقـيق االستـقـرار األمني
واالقـــتـــصـــادي واالجـــتــمـــاعي)
مـــشــددا عــلـى (أهــمــيـــة انــطالق
حركة تـصحيحـية واقعـية تعالج
كل اخملـــالــفــات الــتي تــشــهــدهــا

العملية السياسية). 
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عـــلـق مـــصـــرف الـــرافـــدين عـــلى
قضية اتالف سبعـة مليار دينار
مــســتـغــربــا اثـارتــهــا في الـوقت
احلـاضـر. وقـال بـيـان لـلـمـصرف
امـس ان (قـــضـــيـــة غـــرق وتـــلف
سبعة مليار دينار حدثت في عام
ـــــديــــر  2013 فـي زمن تـــــولي ا
الـــعـــام الـــســـابـق بـــاسم كـــمـــال
احلسني وحـدثت واستبدلت في
حينه) واضاف ان (اتالف مـبلغ
سـبـعـة مـلـيـار ديـنـار جـاءت وفق
الـقـانـون والـتـعـلـيـمـات اخلـاصة
ــركــزي وحتت أنــظـار بــالــبــنك ا
ومــراقــبـــة األجــهـــزة الــرقـــابــيــة
للدولة) مشيرا الى ان (استبدال
األوراق الـتالـفـة وغـير الـصـاحلة
االستعمال تقع مـسؤوليتها على
ـركـزي وهـو يـقوم عـاتق الـبـنك ا
بـشـكل مـسـتـمـر بـهـذه اخلـطوات
ـومـة وذلك لــلـمـحــافـظـة عــلى د
العملـة احمللية) واوضح البيان
ان (الــعــمــلــة الــتي غــرقت كــانت
أصال ســـتــســتــبــدل حــتى لــو لم

تـغـرق لكـون عـمـرهـا قـد انـتهى)
ــصـــرف عن (دهـــشــته واعـــرب ا
ـوضــوع في هـذا الـوقت الثـارة ا
ـوضـوع حتــديـدا الســيـمــا وان ا
محسوم إجراءاته بشكل قانوني
) ودعــا الــبــيـان مـنـذ ذلك احلـ
وسائل االعالم الى (توخي الدقة
ــعـلـومــة غـيـر واحلـذر فـي نـقل ا
ا لهـا من تأثير على الصحيـحة 
صرف والنتائج اإليجابية اداء ا
الـتي حـققـهـا في اآلونـة االخـيرة
ـصــرفـيـة في تــقـد اخلـدمــات ا
للـمواطـن وبـدء تنـفيـذه للـنظام
ـصـرفي االلـكـتـروني الـشـامل). ا

حسب البيان  . 
فـيــمـا  سـوغ الـبـنـك تـلف سـبـعـة
مــلــيــارات ديــنـار واصــفـاً ردود
األفــعــال عـلــيــهـا بـ(الــضــجـيج).
وقــال مــديــر عــام احملــاسـبــة في
ركزي إحسان الياسري البنك ا
في مؤتمر صحفي انه (يتسغرب
هــذا الـــضــجـــيج وهي عـــمــلـــيــة
اعـتـيـاديـة والـضـرر أصـاب أكـثـر
من سبعة مليارات ديـنار والبنك
ــركــزي بــادار بــاســتــبــدالــهـا) ا

واضـاف (اكـمـلـنـا اعـداد مـوازنـة
الــبــنـك وخــمــنـــا كــلـــفــة اصــدار
العـمـلة)  مشـيـرا الى ان (العـمر
اإلفــتــراضي لــلــعــمــلــة هــو اربع
ســـنــوات ولــكـن أغــلب الـــعــمــلــة
النقدية في العـراق حالياً عمرها

عشر سنوات).
وتابع  ان (مصـرف الرافدين قام
ــا ـــلــيـــارات ور بـــخـــزن هــذه ا
بـعـضـها قـابـلـة لـلـتداول لـكن في
الـــغــالب بـــحــاجــة الـى تــبــديل)
واوضـح الــــيــــاســـري ان (أوراق
ـــيــاه و الــعـــمـــلــة غُـــمـــرت بــا
استبـادلها بكـلفة قلـيلة جدا وان
عــمــلــيـــة إســتــبــدال الـــنــقــد هي
ـركـزي لم وظـيـفـيــة ولـو الـبـنك ا
ـــالـــيــة يـــســـتـــلم هـــذه االوراق ا
ــصـــابـــة لــكـــان انـــتـــشــرت في ا
الـــتــداول) وأكـــد الــيـــاســري ان
(عــمــلــيــة ادارة الــنــقــد يــجب ان
تــكـون بــأعـلى مــعـايــيـر الــضـبط
ــــــكن والـــــرقــــــابـــــة والــــــتي ال 
الـــتــســاهل فـــيــهــا وان مــصــرف
الرافـدين شـكل جلـنة بـشـأن هذه
العملة التالفة مؤلفة من  3مدراء

عـامـ و 3 مـــدراء أقـــســـام و
فـحص الــعـمـلـة وعــدهـا وفـرزهـا
وتـوثـيـقـهـا وتـصـويـرهـا والـبـنك
ـركـزي سيـقـدم مـلـفاً بـشـأنـها) ا
صرف وتابع (وصلنا بـصعوبة 
الـرافــدين بــسـبب األمــطـار خالل
احلادثـة وفـرضـنا غـرامـات على
ــصـرف بــسـبب ســوء اخلـزائن ا

عـــنــده آنـــذاك ولـــكن بــعـــدهــا 
وشــــدد حتــــســــ ظــــروفــــهــــا) 
الــــيـــاســـري عـــلى ان (احلـــادثـــة
وقــعت عـام  2013 وكـان الــبـنك
ركـزي حتت ادارة أعـلى سلـطة ا
فـي الــــبــــلـــد واالجــــراءات الــــتي
أخـذتـهـا حصـيـفـة ورقـيـبـة حل
وصــــــولــــــهــــــا الى اإلتـالف). من
جـانــبه شـدد مــديـر عــام الـدائـرة
الــقــانــونــيــة في الــبــنك عــلى ان
(عـــمــــلــــيـــة الــــتــــلف تــــمت وفق
واضاف االجـراءات الـقـانـونـية) 
ـتــعـلـقـة ان (جـمــيع االجـراءات ا
بإستـبدال العـملة في عام 2013
قـــــــد جــــــرت وفـق الــــــقـــــــانــــــون
والتعليمات والضوابط بالنسبة

للعملة التالفة).  
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(احلـزبـ الـرئيـسـ اتـفـقـا على
تــشـكــيل حـكــومـة شــراكـة قـادرة
عــلى حتـقــيق االزهــادر وتـوفــيـر
دة اخلدمـات للـمواطـن خالل ا

قبلة). ا
 وقـالت جنــيب لـ (الـزمـان) امس
ــان االقــلـيم انه (وبــعــد عـقــد بـر
اجلـلـسـة االولى الـتي ادى فـيـهـا
االعــضــاء الــيــمـ الــدســتــوريـة
يــجــري احلـزب واحلــاصل عــلى
 45 مــقـعــدا جـوالت واســعـة مع
االحـــزاب االخــــرى لــــتــــحـــقــــيق
الشراكة في تشكيل حكومة قوية
حتــــقق االزدهـــار واالســــتـــقـــرار
وكــــذلك قـــــادرة عــــلى تــــوفــــيــــر
اخلــــدمـــات لــــلــــمــــواطـــنــــ في
كــردســتـان) واضـافت ان (اولى
تــلك اجلــوالت الــرســمــيــة بــدأت
بــزيــارة حــزب االحتــاد الـوطــني
الــكـردسـتــاني لـلــتـبــاحث بـشـأن
ـا تـشـكـيل الـكـابـيـنـة الـوزاريـة 
يــضــمن الــشـــراكــة احلــقــيــقــيــة
والعمل على تذليل العقبات كافة

ـا يــضـمن مـصـلــحـة الـشـعب)
وتابـعت جنـيب ان (لالسـتحـقاق
االنـــتــخــابي دورا اســـاســيــا في
ـــنــــاصـب). واجـــتــــمع تـــوزيـع ا
احلــــــزبــــــان في مــــــحــــــافــــــظـــــة
الـســلــيـمــانــيــة لـبــحث تــشــكـيل
احلــــكـــومــــة اجلــــديــــدة . وقـــال
ـــــــتــــــحــــــدث بـــــــأٍسم احلــــــزب ا
قراطي محـمود محمد عقب الد
االجــتــمــاع ان (جــمـيـع االطـراف
الـسيـاسـيـة اعطت مـجـمـوعة من
الـــوعــود ويــجب تــنــفــيــذهــا من
نــاحـيــة اخلــدمـات) واضـاف ان
ـقـراطي واالحتـاد الوطـني (الـد
يـســعـيـان خلـلق رؤيــة مـشـتـركـة
بـشـان كـيـفـيـة تـشـكـيل احلـكـومة
اجلــديـدة) واوضح مــحــمــد انه
(يـجب احملـاولـة خالل الـسـنوات
قـبلة حتـقيق االسـتقرار االربع ا
الــســيــاسـي وتــشـكــيـل حــكــومـة
مـؤثـرة في اجملـال االقـتـصـادي)
مستبعدا  (تهميش اي طرف في
اشـار كــردســتـان) من جــانــبه  

ـتحـدث بـاسم االحتـاد الـوطني ا
ســـعــــدي احـــمــــد بــــيـــره الى ان
ـقـراطي اكـد (االجـتـمـاع مع الـد
ـــواطــــنــــ في االقــــلــــيم بــــأن ا
صـوتــوا لالسـتـقـرار ولــتـحـسـ
مــعـيــشــتـهم) الفـتــا الى انه (
بــحث كـــيـــفــيـــة االســتـــفــادة من
ـاضــيـة والـعـمل عـلى االخـطـاء ا
ـشـتركـة وبـعـد االتـفاق االسس ا
على بـرنـامج سيـتم بـحث توزيع
ــنـاصب). وكــان رئـيس قــائـمـة ا
ـان ـقـراطـي في بـر احلـزب الــد
اإلقـلـيم هـيـمن هـورامي قـد اعلن
عن انــطالق مــحـادثــات تـشــكـيل
احلــكـــومــة مع االحتــاد وحــركــة
التغـيير الكـردية . وقال هورامي
في تغـريدة عـلى موقع تـويتر ان
(وفــد احلـزب بــدأ مـحــادثـات مع
االحتـاد وتـغـيـيـر بـشـأن تـشـكـيل
احلــكــومـة وســيــاسـات مــا بــعـد
االنــتـــخـــابــات في كـــردســـتــان)
واضـاف (نـتـطـلع إلى مـحـادثـات

بناءة لتعزيز مؤسساتنا). 
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اكــدت الــنـــائــبـــة الــســابـــقــة عن
قراطي الكردستاني احلزب الد
جنــيـبـة جنــيب ان لالسـتــحـقـاق
االنـتـخـابي دورا كـبـيـرا في الـية
ناصب بتشكيلة حكومة توزيع ا
اقلـيم كردسـتان  مشـيرة الى ان
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