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فـيه يصلح للسير ومستشفاه غير مكتملة
ــنــطــقــة قــدمت الــعـديــد من مع ان هــذه ا
الـشهداء من اجل العراق) مـطالبا (رئيس
ــهــدي بــاحلــضـور الــوزراء عــادل عــبــد ا
شــخـصـيـا الى الـقــضـاء واالطالع عـلـيه).
كـــمــا دعــا الى (تـــشــكــيل جلـــنــة إلكــمــال
الـــشــوارع والــصــرف الـــصــحي واكــمــال
مــشـروع مـســتـشــفى احلـســيـنـيــة الـعـام
والــعــمل عــلى ســد الــنــقص الــكــبـيــر في
ــدرســيــة وفـتـح دوائـر بــلــديـة األبــنــيـة ا
وغــيـرهـا).واجـتــاحت الـسـيــول والـثـلـوج
الــعـديــد من احملــافـظــات االيـرانــيـة خالل
. وقـال رئـيس مـنـظـمة ـاضـي الـيـومـ ا
االغـاثة واالنقاذ االيرانية مرتضى سليمي
ـــاضـــيــة انـه (خالل الــســـاعــات الـ  24 ا
اجــتـاحت الـسـيـول ســبع مـحـافـظـات هي
اردبـــــــيـل وقـــــــزويـن وايالم وهـــــــمـــــــدان
وكـــــرمـــــانــــشـــــاه ولـــــرســـــتـــــان (غــــرب)
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اجـتـاحت الـسيـول أحـد أقضـيـة محـافـظة
أربـــيل جـــراء االمـــطـــار الـــغـــزيــرة الـــتي
تــسـاقــطت خالل االيــام االخـيــرة في مـدن
الـشمال  فيما رجح متنبىء جوي  توقف
ســقــوط االمــطـار بــحــلــول لـيـل االحـد في
الــشــمــال  عــلى ان تــعــود لــيل الــثـالثـاء
ـقبل.  تنـاقل نشطـاء في موقع فـيسبوك ا
امس مـقطع فـيديوي يـظهر سـيوالً شديدة
جتـتـاح قـضـاء خـبـات غـرب أربـيل بـسبب
االمـطـار الـغـزيرة. وكـانت قـوة امـنـية  في
ـاضي قـرية كـركـوك قـد اخـلت اخلـمـيس ا
كـرزوشـان الـتـابـعـة لـنـاحـيـة سـركـران في
قـضاء الدبس مـن ساكنيـها بسـبب ارتفاع
ـيـاه والـسـيـول  ونـقـلـهم الى مـنـاسـيب ا
قـرية هاللـة القريـبة مـنها. وتـسكن الـقرية
 15 عائلة مكونة من  83 شخصا . وحذر
ـتـنـبئ اجلوي صـادق عـطيـة  من امـطار ا
غـزيرة في محـافظتي دهـوك والسليـمانية
وشـمـال شـرق اربـيل .وكـتب فـي صفـحـته
عــلى فـيــسـبــوك امس ان ( صـورة الــقـمـر
لـتقطة صـباح السبت توضح الـصناعي ا
ـطـرة عـلى شـمـال الـبالد وجـود ســحب 
وبــــعض مـــدن الــــوسط  وكـــذلـك ســـحب
ركـامـية بـاردة في باقي االمـاكن وتوقـعات
االمــطـار نـهـار الـسـبـت انـهـا سـتـكـون في
دهـــوك والـــســلـــيــمـــانـــيــة مـع احلــذر من
غــزارتــهـا وكــذلك مــركـز وشــرق وشــمـال
ــوصل  وان الــغــزارة واردة في شــمـال ا
شـــرق مـــحـــافـــظـــة اربي) مـــتـــوقـــعًــا ان
(تـتـسـاقط االمـطـار في محـافـظـات كـركوك
وديـالى خـصـوصا شـرقـهـا وصالح الدين
وواسـط ).وتابع ان (فرص االمطار تنتهي
خـالل مساء وليل االحـد في مدن الشمال 
ـقـبـلـ وتـعــود لـيل الـثالثـاء واالربـعـاء ا

عـلى اغلب مدن الشـمال مع بعض الغزارة
فـي منـاطق مـحـدودة) مـرجـحـاً ان (يزداد
الـشعور بالبـرودة خالل هذا اليوم وااليام
ــدن  ولــكن هــنــالك ــقــبــلــة في اغــلب ا ا
تــوقــعــات بــانــخــفــاض واضح بــدرجــات
ـقـبل) . من احلـرارة مـنـتـصف االسـبـوع ا
جــهـتــهـا تـوقــعت هـيــئـة االنــواء اجلـويـة
والـرصـد الـزلـزالي الـتابـعـة لـوزارة الـنقل
نـطقة ان يـكون الـطقس اليـوم االحد في ا
الــوســطى (صــحــوا الى غــائم جــزئي مع
فـرصــة لـتـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفـة في
ــنـــطــقــة امـــاكن مــتــفـــرقــة نـــهــارا وفي ا
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــ غـــائم جـــزئي وغـــائم
مــصــحـــوب بــتــســاقط زخــات مــطــر بــ
تـوسطة الـشدة تكـون رعدية اخلـفيـفة  وا
احـيـانـا ويتـحـسن الطـقس تـدريـجيـا كـما
تـتساقط الثلوج في االقسام اجلبلية منها
ويـــتـــشـــكل الـــضـــبـــاب صـــبـــاحـــا يــزول
ـنـطـقـة تـدريــجـيـا) مـضـيـفــة ان (طـقس ا
اجلـنـوبـيـة  سـيـكـون صـحـواً مع قـطع من
الـــــغــــيـــــوم ). واشــــارت الـى ان درجــــات
ـــنــاطق ســـتــكــون احلـــرارة في جــمـــيع ا
مــقـاربــة لـلــيــوم الـســابق. وبـلــغت درجـة
احلــرارة الــصـغــرى في بــغـداد امس  11
مــئــويـة والــعــظـمى21   . الـى ذلك شــعـر
اهــالي بـغـداد بـحـدوث هــزتـ ارضـيـتـ
خـفـيـفـتـ نـهـار امس من دون االبالغ عن
حــدوث اضـرار فـيـمـا لـم يـصـدر بـيـان من
اجلـهـات الـرسـمـية بـهـذا الـشـأن.من جـهة
اخــرى وصف نـائب عن ســائـرون  قـضـاء
نكوبة) نطقـة ا احلـسينية في بـغداد بـ(ا
ـنـطـقة داعـيًـا رئـيس الـوزراء الـى زيـارة ا
شــخــصـيًــا.وقــال جـواد الــســاعـدي خالل
ان امس ان مـؤتمر صحفي في مبنى البر
(قـضـاء احلـسـيـنيـة هـو مـجـرد حـبـر على
ورق الن كـل شيء فــيه مـــدمــر فال طــريق
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قــال رئـيس ائـتالف دولـة الـقـانـون نـوري
ـالـكي ان ائـتالفـه لن يـسـمح بـاسـتـبدال ا
ـرشح لـوزارة الـداخـلـيـة فـالـح الـفـياض ا
وال أي مـرشح وزاري آخر  داعيا حتالف
سـائــرون إليـضـاح االسـبـاب الـتي تـدفـعه
الكي في تصريح لـرفض الفياض .وقال ا
امـس ان (االئـتـالف لن يــســمح لــتـحــالف
الـبناء وال حـتى رئيس الـوزراء عادل عبد
ـهـدي بـاسـتبـدال الـفـيـاض وال حتى أي ا
ــرشـــحــ لـــلــوزارات مـــرشح آخـــر من ا
الـشـاغـرة) عـادًا (تـغـيـيـر الـفـيـاض دلـيال
عــــلى فــــرض إرادات من جـــانـب حتـــالف
بطرق ان واحلـكومـة  سـائرون عـلى البـر
غــيــر دسـتــوريــة مــا يـشــكل خــطــرا عـلى
الـعمـلية الـسياسـية) بحـسب قوله. ودعا
ـان إلى ـالـكي نـواب سـائـرون  في الـبـر ا
(ايــضـاح وجــهــة نـظــرهم الـتـي تـدفــعـهم
لـرفض تـولي الفـيـاض حلقـيبـة الـداخلـية
ان واالمـتـنـاع عن الـتـصـويت له في الـبـر
فـي حــال أرادوا ذلك) مــوضــحــا انه (في
حـال لم يـحـصـل الـفيـاض عـلـى األصوات
الــتي تـؤهـله لــتـولي الــداخـلـيـة فــسـيـتم
اســتــبــداله أمــا إذا مــا حــصل عــلى ثــقـة
ان فـهذا يـعـني بأن غـالـبيـة أعـضاء الـبـر
ـنـصب) الــشـعب هـو من اخـتــاره لـهـذا ا

مـشـيـراً الى انه (عـلى وفق الـدسـتـور فان
ـرشـحــ لـتـولي الـوزارات من اخــتـيـار ا
ان عـدمه يتم بـالتـصويت داخل قـبة الـبر
ولـيس عبر الفـوضى والتهـديد والوعيد).
ــانــيـة ورجح رئــيس كــتــلــة عــطـاء الــبــر
ـتبقي من الـنائب حـيدر الفـوادي عرض ا
هدي في الكابينة الوزارية حلكومة عبد ا
جــلـســة الــيـوم االحــد.وقـال الــفـؤادي في
تـصريح ان(جلسة االحـد هي موعد إكمال
الـكـابيـنة الـوزاريـة) داعيـا جـميع الـقوى
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ـان الذي الـسـياسـية الـى (االحتـكام لـلـبر
ـثل الصـوت احلقـيقي لـلشـعب العراقي
). وشـدد عـلى ان ( الـفـيـاض لم يـنـسـحب
من الـتـرشح حلـقـيبـة الـداخـليـة) مـشـيرا
الى ان (الـقـرار الـنـهـائي لـرئـيس مـجـلس
الــوزراء واعـضـاء مـجـلس الـنـواب ضـمن
ـسارين الدستوري والقانوني).من جهة ا
اخـرى عقد مـجلس النـواب امس  جلسته
االعـتيادية برئاسـة رئيس اجمللس محمد
احلـلـبـوسي وحـضور  176 نـائـبـا. وكان
اجملــلس قــد قــرر تــأجـيـل عـقــد اجلــلــسـة
نــصف ســاعــة لــعــدم اكـتــمــال الــنــصـاب
الــقـانـوني .وقــرر اجملـلس عـقــد جـلـسـته
الــتـالــيـة الــيـوم  االحــد بـدالً من يــوم غـد

. االثن كما كان مقرراً
ـــصـــادفــة تـــعـــطـــيل الـــدوام الــرســـمي  
ــــنـــاســــبـــة ذكــــرى االنـــتــــصــــار عـــلى
داعـش.وطـــالـب نــــواب حتـــالـف الـــفــــتح
بـتشكيل مجلس اخلدمة االحتادي لتوفير
فـرص عـمل. وقـال الـنائب ولـيـد الـسهالن
خالل مـؤتـمـر صـحـفي مـشـتـرك مـع نواب
الــــتــــحــــالف ان (عــــلى رئــــيـس الـــوزراء
ومـــجــلـس الــوزراء االســـراع بــتـــشـــكــيل
مجلس اخلدمة االحتادي لتحقيق العدالة
االجــتـــمــاعــيـــة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمل
) مـشـيـراً الى ان لــلـخـريـجــ الـعـاطـلــ
(تـشكيل مـجلس اخلدمة االحتـادية يحقق

تـكـافؤ الـفـرص ويقـضي علـى الفـساد في
تــوزيع الــدرجـات الــوظـيــفــيـة). واعــلـنت
ـكصوصي الـنائـبة عن سـائرون ايـناس ا
عن تـقد مقترح قانون التجنيد االلزامي
ـان. وقالت ـدني الى هـيـئة رئـاسـة البـر ا
شاركة في مـؤتمر صـحفي عقـدته امس 
نـواب الـكتـلة امس (قـدمنـا مقـترح قـانون
دني الى هيئة رئاسة الـتجنيد االلزامي ا
ــان كــونه مــفــعالً في اغــلـب الـدول الــبــر
ومــعـمــوال به والـعــراق بـحـاجــة الى هـذا
الـــقـــانــــون اكـــثـــر من قـــانـــون اخلـــدمـــة
الـــعـــســكـــريـــة االلــزامـــيـــة).واضــافت ان
(الـــقــانـــون يــدعــو الـى جتــنــيـــد الــزامي
لـلشباب من عمر  19 سـنة وتشغيلهم في
دة سـنت مـؤسسـات الدولـة والشركـات 
مع راتـب بـهـدف الــقـضـاء عــلى الـبــطـالـة
وتـوجـيه الـشـبـاب الى الـعـمل).في سـياق
آخـر  افاد مصدر مطلع بـانتخاب النائب
ظـافر العاني نـائبا لرئـيس جلنة الشؤون
اخلـارجية والسياسية واالمن القومي في
ـان الـعـربي  في االنــتـخـابـات الـتي الــبـر
ان امس خالل اجـتماعه في اجـراها الـبر
مـقر اجلـامعة الـعربـية في القـاهرة والتي
اســـفـــرت عن انـــتـــخـــاب رئـــيـس ونــواب

للرئيس واعضاء اللجان. 
وانـتخب مشـعل بن فهيـم السلمـي رئيسًا

دة عام .  ان العربي بالتزكية  للبر
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وخــوزســتــان.واشــار الى ( اغــاثـة 1265
شـخـصـا في  31 مـديـنـة وقـريـة ومـنـطـقة
عــشـــائــريــة فــيــمـــا لــقي  شــخص واحــد
مـــــصـــــرعه فـي مــــنـــــطـــــقـــــة انـــــديـــــكــــا
بــخـــوزســتــان.واوضح بــأنه  (اســكــان
نـكوب بالسـيول اضطراريا الـعديد من ا
كـمـا  تـفـريغ  109 وحــدات سـكـنـيـة من
ـيـاه التي غـمـرتهـا فـضال عن سحب 41 ا
سـيارة من طـريق السيـول).وتابع سـليمي
بــأن (الـثـلــوج والـعـواصف الــثـلـجــيـة قـد
ـاضية اجـتاحت خالل الـساعات الـ  48 ا
 12 مــحـافـظــة هي; اذربـيــجـان الـغــربـيـة
واذربــيـجـان الــشـرقـيـة وقــزوين وطـهـران
ـركزية ومـازندران واصـفهان واحملـافظة ا
وكـردستان وكرمـانشاه ولرسـتان وهمدان
وخـراسان الشمالية فـيما تمت اغاثة اكثر
مـن الـفي شــخص وسـحب   321 ســيـارة

عالقة في الثلوج ).
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الـرابع بحـضـور عربي ودولـي ومشـاركـة فعـالة
الي تخصص فـي اجملال النقدي وا من قـبل ا
سعيا منه لبناء اخلبرات واستعراض التجارب
ـصـرفي لتـحـقيق الـعمـلـية فـي مجـال الـقطـاع ا

التنمية االقتصادية.
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دعـا خــبـيـر اقـتـصـادي احلـكـومـة الى
الـسـيـطـرة عـلى عـمـلـيـة تـهريـب اخلام
الـتي تـقـوم بـهـا بـعض اجلـهـات لـلـحد
من تــأثـر الـعـراق بـقـرار مـنـظـمـة اوبك
خـفض انتاجها بهدف تدارك انخفاض
اسـعار النفط في االشهر االخيرة عادًا
كــمـيـة اخلـفض الـتي اتــفـقت بـشـأنـهـا
أوبـك كافية وتفـي بالغرض. وقال مالذ
االمـــــ لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (عـــــلى
احلـكومة السـيطرة على عمـلية تهريب
اخلـام الـتي تـقـوم بهـا بـعض اجلـهات
لــلـحـد من تـأثـر الــعـراق بـقـرار خـفض
االنـتـاج من اخلـام) مـضـيـفًـا ان (عـلى
اجلــهـات احلـكــومـيـة رصــد مـحـاوالت
سرقة النفط سواء عبر االنابيب او من
االبــار  وبـيـعه الى جــهـات خـارجـيـة).
ورأى االمــ ان (قـرار مــنـظــمـة الـدول
ـصـدرة للـنفط اوبك خـفض انـتاجـها ا
ـقدار  1.2مــلـيـون بـرمـيل مـن اخلـام 
يـوميـا بعـد محـادثات اسـتمـرت يوم
هـــو قـــرار ايـــجـــابي ويـــدفع بـــإجتــاه
الـسيطرة على تقلبات السوق) مشيرًا
الـى ان ( كــمــيــة اخلــفـض الــتي اتــفق
بــشـأنـهـا هي االخـرى كـمــيـة مـنـاسـبـة
ـكـن ان حتقـق الـغـرض الـذي اتـخذ و
مـن اجــلـه الــقـــرار). وردًا عـــلى ســؤال
بــشـأن شـمــول الـعـراق بـالــقـرار بـرغم
خــروجه تـواً من احلـرب وحـاجـته الى
ـدمرة قـال االم ـدن ا اعـادة اعـمار ا
ــكــنه احلـصــول عـلى ان (الــعـراق ال 
استثناء شأنه شأن الدول الثالث التي
حــصـلت عــلى اعـفــاء لـكـونـه اليـعـيش
ظـروفاً  مشـابهة لـظروف الدول الثالث
واليـتـعـرض الى عقـوبـات اقتـصـادية)
مـشيرًا الى انه (من االفـضل للعراق ان
يــشــمل بــقــرار خــفض االنــتـاج من ان
يـبقى على انـتاجه السـابق فيمـا تهبط
اسـعار اخلـام الى ارقـام ال جتدي نـفعًا
فما ما فائدة ان تنتج كميات كبيرة من
ايـة سلعـة وتبيـعها بأسـعار منـخفضة
لــلـغـايـة) مـضــيـفًـا ان (الـعـراق في كل
االحــوال اليــسـتــطـيـع احلـصــول عـلى
اســتـثــنـاء مـن خـفض االنــتـاج في ظل
واقـع احلال الذي يعيـشه).ويهدف هذا
اخلـفض الـذي يـوازي أكـثـر بـقـلـيل من
ي إلى ئـة من اإلنتـاج العا واحـد في ا
احــتــواء تــراجع أســعــار اخلــام الـذي
ـئـة خالل بــلـغت نـســبـته ثالثــ في ا
شـهـرين.وتؤمـن أوبك وحلـفـاؤها نـحو
ي من اخلـــام نـــصـف االنـــتـــاج الـــعـــا
. وأغـلقت وتـربـطهم شـراكة مـنذ عـام
أسـعـار النـفط عـلى مـكاسب تـزيـد على

ئـة اول امس اجلمـعة بـعد اثـنـ في ا
أن اتفق أعضاء أوبك وحلفاء للمنظمة
فـي مــقــدمــتــهم روســـيــا عــلى خــفض
اإلنـتاج المتصاص وفرة في مخزونات
ـيــة ودعم الـســوق لـكن الــوقـود الــعـا
ـدتـــهــا مـــخــاوف من أن ـــكــاسب قـــيـَّ ا
الـتـخــفـيـضـات لن تـكـون كـافـيـة لـكـبح
ـــتـــنـــامي. واتـــفـــقت أوبك اإلنـــتـــاج ا
وحـلــفـاؤهـا بـعـد مـحـادثـات اسـتـمـرت
نـظمـة في فييـنا على يـوم في مـقر ا
تخفيضات إنتاجية قدرها  1.2 مليون
قبل في بـرميل يـوميا بـدءا من العـام ا
خـطوة سيجري مراجعتها في اجتماع
ـقـبل .وهـذا الـرقم يـعـقـد في نـيـسـان ا
أكــبـر من احلــد األدنى الــبـالغ مــلـيـون
بـرمـيل يـومـيـا الـذي تـوقـعـته الـسوق
عـلى الرغم من الـضغوط التـي مارسها
الـــرئــيـس األمــريـــكي دونــالـــد تــرامب
خلـفض سعـر اخلام. وقال وزيـر النفط
ثـامر الـغضـبان بـعد أن اخـتتمت أوبك
يــومــ من احملــادثـات فـي فـيــيــنـا إن
ـقـدار ــنـظـمـة سـتـخــفض اإلنـتـاج  (ا
 800 ألـف بــرمـــيل يـــومـــيــا بـــدءا من
كـــانــون الـــثــانـي في حـــ ســيـــســهم
حـلفـاؤها بتـخفـيضات إضـافيـة قدرها
 400 ألـف بـرمــيل يـومــيــا).وتـعــهـدت
ـقدار 228 روسـيا بـخفض إنـتاجـها 
ألف بــرمــيـل يــومــيـا عـن مــســتــويـات
تــشـرين األول الـبـالـغـة  11.4 مــلـيـون
بـــرمــيل يــومـــيــا رغم أنـــهــا قــالت إن
الــتــخــفـيــضــات ســتــكـون تــدريــجــيـة
وســتـحـدث عـلى مـدار بــضـعـة أشـهـر.
ي وأنــهت عــقـود خــام الـقــيـاس الــعـا
مـزيج بـرنت ألقـرب اسـتـحـقـاق جـلـسة
الـتـداول مـرتـفـعة  1.61 دوالر أو 2.7
ـئـة لـتـبـلغ عــنـد الـتـسـويـة 61.67 بــا
دوالر لــلــبــرمـيـل. وأثـنــاء الــتــعـامالت
ـــبــكــرة هــبط بـــرنت إلى أقل من 60 ا
دوالرا لـلبـرميل عنـدما بـدا أن مصدري
ـسـتـويـات ـا يـبـقـون عـلى ا الـنــفط ر
ـسـتـهـدفـة لإلنـتـاج بـدون تـغـييـر. ثم ا
قــفــزت عــنـد أعــلى مــســتــوى لــهـا في
اجلـلسة إلى  63.73 دوالر بـفعل أنباء
االتـــفــاق قــبل أن تـــتــراجع في أواخــر
الـــتــعـــامالت. وســـجــلـت عــقـــود خــام
الــقـــيــاس األمــريــكي غــرب تــكــســاس
الـوسـيط عـنـد التـسـوية  52.61 دوالر
لـلبـرميـل مرتـفعة  1.12 دوالر أو 2.2
ــئـــة بــعــد أن وصــلت عــنــد أعــلى بــا
مـسـتـوى لـهـا في اجلـلـسة إلى 54.22
دوالر. وانــهى اخلــامــان الــقـيــاســيـان
األســـبــوع عــلى مــكـــاسب مع صــعــود
ئـة واخلـام األمـريكي بـرنت  4.8 فـي ا
ئة. من جهته قال وزير الطاقة  3 في ا

ـزروعي في اإلمــاراتي سـهــيل خـالــد ا
مــؤتــمــر صـحــفي إن (الــقــرار تــضـمن
إعــفـــاء ثالث دول من خــفض االنــتــاج
لـظـروف خـاصـة وهي إيـران وفـنزويال
بــسـبـب الـعــقـوبــات ولـيــبــيـا  لألسف
بـسبب التقّلبات) في إشارة الى تأثير
الــنـزاع الـقـائم فـي لـيـبـيــا عـلى انـتـاج
الـنـفط الـليـبي .واوضح إن (اإلعـفاءات
تـعني أن خفض االنتاج بالنسبة لبقية
الـدول األعـضـاء سـيـكـون أعـلى بـقـلـيل
من معدّل اجلميع). لكن بعض اخلبراء
رأى أن خـــفض االنــتـــاج قــد ال يــكــون
كــافـيــا لـرفع األســعـار. وقــال اخلـبــيـر
الـــنــفــطـي في مــجــمـــوعــة (بي في ام)
الــلـنــدنـيــة سـتـيــفن بـريــنـوك امس إن
(اخلـفض لـيـس قـريـبا بـالـقـدر الـكـافي
لـلـتـخـلّص من فائـض االنتـاج الـنـفطي
فــقــد كـانت هــنــاك حـاجــة لـتــخــفـيض
ــعـدّل  1,5 مــلــيـون بــرمـيـل يـومــيـا

ـعـروض في الـنصف لـتـفـادي فائض ا
قبل).  األول من العام ا

وتــابع أن (تـوقـعـات األسـعـار لألشـهـر
ـقبـلة ال تـزال تمـيل لالنخـفاض برغم ا
رد الـفـعل غـيـر احملـسـوب الـيوم)  و
إعالن االتــفــاق بـعــد لـقــاءات ثــنـائــيـة
أجـراها وزيـر النفط الـروسي ألكـسندر
نـوفاك مع عدد من نـظرائه بيـنهم وزير
الـــنـــفط اإليـــراني. وكـــان لـــدى الــدول
ــنـــتــجــة لـــلــذهب األســود الـــكــبــرى ا
أســبـابـهــا اخلـاصـة الــرسـمـيــة وغـيـر
ـنــتـجـ الــرسـمــيـة النـتــظـار حتــرّك ا
اآلخـرين وانتظـار معرفـة كيفـية توزيع

نسب التخفيض . 
وقــال نــوفــاك الــذي تـعــدّ بالده ثــاني
أكــبـــر مــنــتج لــلــنـــفط في الــعــالم إن
االتــفـاق (من شــأنه مـسـاعــدة الـسـوق
عـــلى إيــجـــاد تــوازن) لــكـــنه أقــر بــأن
ـفـاوضات كـانت مـعقّـدة) . وتابع إن (ا

(بالده ســتــخــفّـض إنــتـاجــهــا بــشــكل
تــدريـجي لـكـنـهــا تـنـوي الـوصـول إلى
مــــعـــدّل خـــفض اإلنــــتـــاج احملـــدد في
ـقـبــلـة.(وتـعـرّضت األشــهـر الـقـلـيــلـة ا
الـسـعوديـة لـضـغوط أمـيـركيـة بـعد أن
كـــان تــرامب قـــد طــلب مـن أوبك الــتي
ي األربــعـاء تــؤمن ثــلث اخلــام الــعــا
ــاضـي إبــقــاء مــســتــويــات اإلنــتــاج ا
ــمــلــكـة ــرتــفــعــة .كـذلـك تـتــعــرّض ا ا
لــضـغـوط دبــلـومــاسـيـة عــلى خـلــفـيـة
ــة قـــتل الــصـــحــفي تـــداعــيـــات جــر
الـســعـودي جـمـال خـاشـقـجي في مـقـر
قـنـصـليـتـهـا في اسـطنـبـول. لـكن وزير
الـطـاقـة السـعـودي خالـد الـفـالح سعى
اجلـمـعـة إلى الـتـقـلـيل مـن مـدى تـأثـير
تـــرامـب عــلـى الـــقـــرار قـــائال  انه (في
 2018 الـتـقـيت مـسـتهـلـكـ في آسـيا
ـا قـرأت تـغـريـدات صـادرة عن أكـثـر 
الـبيت االبيـض) مشيراً الـى إن (الهند
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ـــــيــــة نـــــعـت االوســـــاط االكـــــاد
والــثــقـــافــيــة الــعــراقــيــة اســتــاذ
دنية موفق السمعاني الـهندسة ا
الــذي تــوفي اخلــمـيـس. والـراحل
الــذي كــان تــدريــســيــا في كــلــيــة
الـهـنـدسـة بـجامـعـة الـنـهـرين قبل
تـــــقــــاعــــده هـــــو جنل تـــــوفــــيق
الـــســـمـــعـــاني صـــاحـب جـــريــدة
(الــزمــان) الـتي كــانت تــصـدر في
ــلـكــيــة وحـتى شــبـاط احلــقــبـة ا
 1963 كـما زاول العمل الصحفي
خالل عــقـد الـتـسـعــيـنـات مـشـرفـا
عــــــــلى عــــــــدد مـن الـــــــصــــــــحف
االسـبـوعـيـة ونـقل رئـيس حتـرير
طــبـعــة الــعـراق تــعـازي االســتـاذ
ســعـد الـبــزاز السـرة الـســمـعـاني
خالل اسـتـقـبال عـائـلتـه للـمـعزين
فـي قـــاعــــة مــــار افـــرام بــــشـــارع
الـصناعـة يومي اجلمـعة والسبت
ـاضي كما نقل مؤاساة البزاز ا
ودعـــواته لــلـــعــائــلـــة بــالـــصــبــر
والــســلـوان. وقــدم الــبـزاز ايــضـا
تـعازيه الـى عائلـة الزمـيل الراحل
صباح عبد الغفور اخلالدي خالل
مــجـلس الــعـزاء الـذي اقــيم عـلى
روحه فـي حسـيـنـيـة الـزويـة. كـما
مـنحـها مـبلغ عـشرة ماليـ دينار

ــغــفـــور له الــصــحــفي الــقــديــر ا
واخلـلوق صـباح اخلـالدي وادعو
الـعـلي الـقـديـر ان يـسـكـنه فـسـيح
جـناته ويـلهم اهـله وذويه الـصبر
والـسلـوان وتلـقت (الزمـان) ايضا
كتب االعالمي في مواساة مدير ا
مـديـريـة تـوزيع كهـربـاء الـرصـافة
االعـالمي احمد احللفي كما تقدم
وزيـر النـفط االسبق ابراهـيم بحر
واسـاة كما الـعلـوم لـ (الزمان) بـا
حــضــر مــجــلس الــعــزاء الــنــائب

محمد اخلالدي.  

لـتـغطـيـة نفـقـات عزائه الـذي حـضرته
شــخـصـيــات وفـعـالــيـات اجـتــمـاعـيـة
واعـالمية عدت رحيله خسارة لالسرة
الـصحفـية العراقـية. وتتـقدم (الزمان)
لـلـشخـصـيـات السـيـاسيـة واالعالمـية
الـتي واسـتـها بـوفـاة اخلالـدي داعـية
الـله اال يريـهم مكـروها ووصف وزير
الـكـهربـاء االسبق كـر وحـيد الـفقـيد
بـالصحفي القـدير واخللوق. وقال في
بــرقـيــة مـواســاته (اتـقــدم بـالــتـعـازي
ـواسـاة الـى اسـرة حتـريـر احلــارة وا
صــحــيــفــة (الــزمــان) الــغــراء بــوفــاة

طـالـبت بتـحرّك خلـفض األسعـار).وأقر
ـسـتـهـلـك الـفـالح بـأن (الـعـديـد مـن ا
يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة) لكنه
قــال (أغــتــنم الـفــرصــة ألطــالب الـدول
ــسـتـهـلـكــة بـتـخـفــيف الـضـرائب عن ا
شــعـوبـهـا) عــادا أن ذلك هـو (الـعـامل
الــرئــيس الرتــفـاع األســعــار).وخــفـفت
ـنـتـجـة تــشـددهـا في االلـتـزام الــدول ا
اضي بـقواعد االنضـباط في حزيران ا
بـهـدف الـسـمـاح لروسـيـا والـسـعـودية
بــانــتـاج مــزيــد من الـنــفط لــتــعـويض
ـتوقع للنـفط اإليراني بسبب الـغياب ا
إعـادة فـرض الـعـقوبـات اإليـرانـيـة.لكن
ـتـحـدة في الـلـحـظـة إعـفـاء الـواليـات ا
األخـيرة ثماني دول مسـتوردة بكميات
ـا كـانت األسـواق تـتـوقع أدى أكـبـر 
إلـى هــبـــوط األســعـــار في الــشـــهــرين
األخـيرين وشطب األرباح التي سجلت

منذ بداية 2017.
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دعــا مــكــتب رئــيس الــوزراء عـادل
ـهـدي الى احــتـفـاالت عـامـة عــبـد ا
واطـالق االلعاب النارية مساء يوم
غــد االثــنــ ابــتــهــاجًــا بــالــذكـرى
االولى لـتحقيق النصر على تنظيم
كتب في بيان امس داعش. وقال ا
(نــبــارك البـنــاء شـعــبــنـا الــعـراقي
الـــذكــرى االولى لـالنــتــصـــار عــلى
عـصابـات داعش االرهابيـة وبهذه
ــنـاســبـة الــعـزيــزة فـان مــراسـيم ا
االحـتـفـال ليـوم االثـن 10 كـانـون
األول 2018 سـتشـمل توجيه كـلمة
هدي الى الشعب مـتلفزة من عبد ا
الـــعـــراقي فـي تـــمـــام الـــســـاعــة 9
ـدة صـبـاحـا كـمـا تـشـمل الـوقـوف 
دقــيـقــة واحــدة في تـمــام الـســاعـة

الـــــواحـــــدة ظـــــهـــــرا في جـــــمـــــيع
ــؤسـسـات والــشـوارع واالسـواق ا
وغـيـرهـا في عـمـوم الـعـراق لـقراءة
سـورة الـفـاحتـة والـصـالة والـدعاء
واالبــتـهـال والـتــفـكـر تــرحـمـاً عـلى
ارواح شـهـدائنـا األبـرار وتضـامـنا
مـع عـوائـلـهـم ومع اجلـرحى الـذين
كــانــوا ســـبب نــصــرنــا الــكــبــيــر)
مـشيراً الى (اطالق االلعاب النارية
واالحــتـفــاالت الــعـامــة مـســاء يـوم
االثـــــنــــ فـي عــــمـــــوم الــــعــــراق 
بــــاالضـــــافــــة الى دعـــــوة جــــمــــيع
واطن الى رفع االعالم العراقية ا
ــــؤســــســــات والــــبــــيــــوت فــــوق ا
والـشوارع والـسيـارات والى تبادل

التهاني بهذا النصر الكبير). 
ودعا البيان (جميع وسائل االعالم
الــعـراقـيـة الى االحـتــفـال بـالـنـصـر

قـاتل االبـطال الذي واالحـتفـاء با
ــنــجــزات حـــرروا االرض وإبــراز ا
والـتـضـحـيـات االنسـانـيـة الـبـاهرة
الــــتـي صـــاحــــبـت االنــــتــــصـــارات

العسكرية). 
وكــــان اجملــــلس قــــد قــــرر في وقت
سـابق تعـطيل الدوام الـرسمي يوم
ناسـبة . وستحتجب غـد االثن با
(الــــزمــــان) غـــدا عــــلى ان تــــعـــاود
ــعــتـاد يــوم الــثالثـاء الــصــدور كـا

قبل. ا
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uOÝ‰∫ شاحنة مغروزة في اوحال سيول بقضاء خبات

dLðR∫ وزير النفط ثامر الغضبان محاطا بالصحفي خالل مؤتمر اوبك في فيينا 


