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عـد خــبـيــر اقـتــصـادي الــسـلف
والـــقـــروض الـــتي تـــطـــلـــقـــهــا
ـــــصـــــارف لـــــلـــــمـــــوظـــــفـــــ ا
ـتــقـاعــدين اســتـهالكــيـة وال وا
تــســهم بــتــحــريك الــســوق بل
واطن وتشـكل عبئا تستـنزف ا
كبـيرا في تـسديـدها  الفتا الى
ان دعـم قـطـاع االســكـان يــخـلق
فـرص عــمل لـلـعــاطـلــ ويـوفـر
مـأوى للـشـباب بـدال من الـسكن
بـالـعـشـوائــيـات. وقـال اخلـبـيـر
بــــاسم انــــطـــوان ان (الــــســـوق
احملــلـي يــعـــاني من انـــكــمــاش
وقـــلــة احلـــركــة االقـــتــصـــاديــة
والـتـجـاريـة بـسـبب عـدم وجود
امــوال لـــتــشــغــيل الــقــطــاعــات
االنــتــاجـيــة والســيــمــا ان هـذه
صارف السلف الـتي تمنحـها ا
ال تـؤدي وظـيـفتـهـا الـصحـيـحة
كـونهـا استـهالكيـة غيـر منـتجة
واطن في وتـشـكل عبـئـا عـلى ا

تسـديـدها) مـشـيـرا الى ان (ما
عنية هو مطلوب من اجلهات ا
دعـم قـــطــــاع االســــكـــان ومــــنح
قـروض لــلــمـواطــنــ الغـراض
الـــــــبــــــنــــــاء مـن اجـل حتــــــريك
االقـتـصـاد وتـشـغـيـل الـعـاطـل
ـواد االولـيـة وكـذلك اصـحـاب ا
وبالتالي تنـعكس هذه اخلطوة
ايــجـابـا عـلى اقـتـصـاد الـسـوق
وايـضـا تــسـهم بـايــجـاد مـأوى
لـــلــــشـــبــــاب بـــدال من الــــســـكن
بـالعـشوائـيـات التي تـفتـقر الى
ابــسط اخلـــدمــات الــضــروريــة
واالســـــاســـــيـــــة) مـــــؤكـــــدا ان
(االقــتــصـاد الــعــراقي بــحــاجـة
مـــاســة وفـــعـــلــيـــة لــتـــخـــطــيط
ســتــراتــيــجي يــبــدأ بــتــشـغــيل
الـقطـاعات االنـتـاجيـة كالـزراعة
والـصـنـاعـة والـسـيـاحـة لـيـعود
ـوازنة ذلك بـالفـائدة عـلى رفد ا
ئة افضل بالغ بنسبة  30 با
من تـأخيـر اقرارهـا بسـبب عدم
وجـــود اســتـــقـــرار في اســـعــار

الــنـفط والـتي اصــبـحت حـالـيـا
ــيـة وبـحــسب اســتـقــراءات عـا
مــجـــهــولــة نـــتــيــجـــة تــأثــرهــا
بــاالحـداث الـسـيـاسـيـة وبـعض
تـغيـرات االخرى الـتي حتدث ا
بشـكل مـفاجئ) وتابع انـطوان
(نـأمل من رئـيس الـوزراء عـادل

ـهـدي ان يـعـالج الـوضع عـبـد ا
ــنـــهــاج االقـــتــصـــادي ضـــمن ا
احلــكـومي الــذي قـدمه من اجل
تنشـيط عجلة االقـتصاد). وكان
ـركـزي قـد اعـلن مـنـحه الـبــنك ا
اكـــثــر من  73 مـــلــيـــار ديـــنــار

النشاء مشاريع قطاعية.
وقــال الـبــنك في بــيـان امس ان
ـمـنـوحة الى ـبالغ ا (اجـمـالي ا
ـصـارف مـنـذ انـطالق مـبـادرة ا
ــشــاريع الــصــغــيــرة تــمــويـل ا
ـــتــــوســـطـــة في عـــام 2015 وا
ـاضي ولـغــايــة كــانــون االول ا
بـــلـــغت اكـــثـــر من 73 مـــلـــيـــار
ديــنــار) واضــاف انه ( مــنح
اكثر من  33 مليـار دينار خالل
الــــــــــعـــــــــام  2018 القـــــــــراض
ــواطـنــ الـراغــبــ بـانــشـاء ا
مـشــاريع جـديـدة) مـشـيـرا الى
ــــشــــاريـع تــــوزعت عــــلى ان (ا
مخـتلف الـقطـاعات حـيث كانت
نــسـبــة الـقــطــاع الـتــجـاري 59
ــئـة ـئــة واخلـدمـات  25 بـا بــا

ئة والزراعي والصناعي  12با
ــئــة) وتـــابع الــبــيــان ان  4بــا
ـــبــــادرة شــــارك فـــيــــهـــا 34 (ا
مـــــصـــــرف اهــــلـي ومـــــصــــرف
حــــكــــومـي واحـــد وان مــــبــــالغ
ـشـاريع بـلغت اإلقـراض لـهذه ا
من خمـسة مالي الى خـمس

مليون دينار). 
وفي ســيـاق مـتـصل قـرر الـبـنك
ـركزي إلـغاء اسـتـيفـاء عمـولة ا
ـــئــة عـن فــئــة  20 دوالر  2 بــا
واقل. وقـــال الـــبـــنك فـي بـــيــان
امـس إنه (ألغـراض تــنـظـيــمـيـة
تـقـرر إلـغـاء الـعــمل بـاسـتـيـفـاء
عــمــولــة   فــئــة  20 دوالر فــمـا
دون عـلى االيـداعـات األجـنـبـيـة
للمصارف لدى البنك) وأضاف
أن (الــقــرار يــنــفــذ من يــوم 20

كانون الثاني اجلاري). 
فيما أعلن مصرف الرافدين عن
صــرف دفـعـة جــديـدة من سـلف
ـــــدنـــــيـــــ ـــــتــــــقـــــاعـــــديـن ا ا
والــــــعــــــســـــكــــــريــــــ وكــــــذلك

كتب اإلعالمي .وقال ا وظفـ ا
لـــلــمـــصـــرف في بـــيــان إنه (
صــرف دفـعـة جــديـدة من سـلف
ـــتــقــاعـــدين والــبـــالغ عــددهم ا
متـقـاعداً) الفـتا الى ان  2215 
(مـبــالغ الـسـلف تـتـراوح بـ 3
و 5 و  8 و  10 مالي دينار)
وأوضح الـــبــيــان أن (عـــمــلــيــة
صرف الـسـلف يكـون عن طريق
ــتــقــاعـــد عــبــر رســالــة إبـالغ ا
نـحه الـسلـفة نـصيـة تـخطـره 
وذلـك بــــعـــــد أن اســــتـــــكــــمــــال
اإلجراءات القـانونيـة كافة ومن
ثم تـــصــــرف عن طـــريق أدوات
الـدفع االلــكـتـروني) وتـابع انه
( اطالق ايـضـا دفـعـة جـديـدة
مـن تــلك الــســلـف لــلــمــوظــفــ
والــبــالغ عــددهم 676 مــوظــفــا
لـلـذين  توطـ رواتـبـهم لدى
ـصـرف وتـتـراوح قـيـمـتـهـا ما ا
بـ اخلمـسـة والعـشـرة مالي
ديــــنــــار وتـــصــــرف عن طــــريق
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يــعـقـد مــجـلس الــنـواب جــلـسـته
ـناقـشـة الطـعون اليـوم االربـعاء 
قدمـة في صحة عـضوية بعض ا
الــنــواب اضــافــة الى مــنــاقــشــة
اربعة قوان  فيما قررت رئاسة
مـجـلس الــنـواب ايـقـاف اجـازات
وايــفــادات الــنــواب حلــ اقــرار
مــوازنــة الــعــام اجلــاري. وقــالت
ـانيـة في بيان امس الدائـرة البر
إن (رئـــــاســـــة اجملـــــلس وجـــــهت
بــــايـــــقــــاف جـــــمــــيـع االجــــازات
وازنة) وااليفادات حلـ اقرار ا
واضــاف ان (الــتـــوجــيه تــضــمن
كــــذلـك ايــــقـــــاف عــــمـل جــــمـــــيع
اجــتــمــاعـات الــلــجــان الـفــرعــيـة
وجلــان تــقــصي احلــقـائـق حلـ

االنـتـهـاء مـن مـشـروع الـقـانـون).
اليـة النيـابية وناقشت الـلجنـة ا
مـوازنـة هـيــئـة احلـشـد الـشـعـبي
ووزارة الـــشــبـــاب والــريـــاضــة .
وقال الـبيـان ان (الـلجـنة نـاقشت
في اجـتــمـاعـهــا مع نـائب رئـيس
هندس زيادة الهيئة ابو مـهدي ا
ـرصودة الـية ا التـخصـيصـات ا
ـوازنـة كـمـا بـحثت مع لـها في ا
الــــوزيــــر احـــــمــــد الــــعــــبــــيــــدي
تخصيـصات الوزارة خالل العام
ان اجلاري). وتشهـد جلسـة البر
الـقــراءة االولى الربــعـة مــشـاريع
قـوانـ وهي صــنـدوق اسـتـرداد
امـــوال الـــعـــراق رقم  9 لـــســـنــة
 2012 و قـانـون هــيـئـة الـنـزاهـة
وتـــعــــديـل قـــانــــون الــــشــــركـــات
ـشروع فضال عن والكسب غـير ا
الـنـظـر بــطـعـون صـحـة عـضـويـة
بــــعض الــــنــــواب. بـــدوره  اكـــد
الـنـائب عن تــيـار احلـكـمـة حـسن
فدعم أن ما  تخصيصه لوزارة
الــــــــدفـــــــاع يــــــــعـــــــادل ضــــــــعف
تــخــصـيــصـات تــنــمـيــة االقــالـيم
لــلــمـــحــافــظــات. وقــال فــدعم في
تصريح امس إن (مجلس النواب
يــعــمل بــشــكل مــســتــمــر بــغــيــة
ــوازنــة خالل هــذا اســتــكـــمــال ا
الـشـهر و الـتـوجـيه بـاسـتـمرار
ـــان حلـــ اجلـــلــــســـات لــــلـــبــــر
اقرارها) مبينا ان (هناك العديد

الحــظــات بــشـأن الــقــانـون من ا
ويـعـمل الـنواب عـلى مـنـاقـشـتـها
بغيـة تقـد حلول مـناسبـة لها)
وأضاف أنه (من ب األمور التي
يتم مـناقـشتـها مـا  تخـصيصه
للـدفاع وهو  19 تريـليـون دينار
يقابلـها لتنـمية االقالـيم تريليون
دينار فقط اي ان مـوازنة الدفاع
تـعـادل كل تــخـصـيـصـات تـنـمـيـة
مـحـافـظـات الـعـراق تـسـعـة عـشر
مرة) الفتا الى ان (هنـاك توجها
لــتــقــلــيل الـقــروض او الــغــائــهـا
بـــشـــكل كــامـل واالعــتـــمـــاد عــلى
ـعدة من ـوازنة ا تخـصـيصـات ا
الــواردات فــقط). وكــشف عــضــو
جلــنـة االمن والــدفــاع الـنــيـابــيـة
نـايف الـشـمـري عن عـزم الـلـجـنة
تـــضــيـف مــســـؤول الــتـــصــاريح
االمـنيـة بـوزارة الـداخـليـة لـبـيان
ـنح التـصاريح اسبـاب التـأخر 
. وقــال ـــوظـــفـــ لـــلـــفـالحـــ وا
الــشــمـــري في تــصــريح امس إن
(اللـجـنة تـعتـزم تـضيف مـسؤول
الــتـــصــاريح االمــنــيــة بــالــوزارة
ــنح لــبــيــان اســبــاب الــتــلــكــؤ 
ن التصاريح االمنية للفالح 
سوقـوا محصـولهم الـزراعي منذ
) الفـتـا الى ان (الـفالحـ عـام
لم يـسـتـلـمـوا مـسـتـحـقـاتـهم مـنذ
ذلك الـوقت ما اثـر بـشكل مـبـاشر
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تــوقــعت هـيــئــة االنـواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة
الـنـقل أن تـشهـد الـبالد تـسـاقـطاً
لألمــطــار مـع تــصــاعـــد الــغــبــار
وانــخـــفــاض بــدرجــات احلــرارة
ـــــئـــــوي غــــدا دون الـــــصـــــفــــر ا
اخلميس. وقالت الهيئة في بيان
امس إن (الــطـــقس ســيــكــون في
نـطـقتـ الوسـطى واجلـنوبـية ا
غـائـمـاً جـزئـيـاً الى غـائم احـيـاناً
مصحوباً بتسـاقط أمطار خفيفة
إلى مـــتـــوســطـــة الـــشـــدة كـــمــا
يــتـــصــاعـــد الــغـــبــار فـي امــاكن
مــتــعـددة) واضــاف ان (درجـات
احلـرارة ســتـنـخــفض عن الـيـوم
الـسابق لـتـصل الى دون الـصـفر
ـئـوي) مـشــيـرا الـى ان (حـالـة ا
ـنــطــقـة الــشــمـالــيـة الـطــقس بــا
ســيـــكـــون غــائـــمــاً مـــصــحـــوبــاً
بتسـاقط أمطار مـتوسطـة الشدة
وفـرصـة ايـضا لـتـسـاقط الـثـلوج
في أمـــاكن عـــدة كــمـــا يـــتــشـــكل
الــضـــبـــاب صــبـــاحـــا). وافــادت
الــهــيــئـة امس االثــنــ بــحـدوث

هـزة ارضـيـة في قـضـاء خـانـقـ
ــحـــافـــظـــة ديــالـى. وبــحـــسب
التقـرير الذي نـشرته الهـيئة فان
درجات (قـوة الـهـزة بـلـغت  4.6 
عـلـى مـقـيـاس ريـخــتـرشـعـر بـهـا
ـــدنــيـــة دون حـــصــول ســكـــان ا
اضرار تـذكـر). واكد مـنـبئ جوي
اندفـاع مـنخـفض جـوي جبـهوي
ســريع من اصـول قــطـبـيــة نـحـو
الــبالد. وقــال صـادق عــطــيـة في
صفـحـته عـلى فيـسـبوك امس ان
(صـــورة من الــقــمـــر الــصــنــاعي
ـــلـــتــقـــطـــة تــوضح لـــلــســـحب ا
اســـتــقـــرار نــســـبي مـــؤقت عــلى
ـنـطــقـة بـســبب انـدفـاع اجــواء ا
جبهه دافئة وهي مـقدمة الندفاع
مـنـخـفض جـوي جـبـهوي سـريع
من اصــول قـطـبــيـة نــحـو الـبالد
ـتوسط قـادما من شـرق الـبحـر ا
وسيـؤثـر تبـاعـا على بالد الـشام
ومصر واالردن والـعراق وشمال
الـسـعـوديـة) وتـابع ان (ظـاهـرة
ـقـبل فـلـكــيـة سـتـحـدث االثـنـ ا
وهي خسـوف كلي للـقمـر يتضح
في امريـكا واوربـا و افريـقيا في
ما سـيشـاهد خـسوفـا جزئـيا في

دول قـارة آسيـا ومـنهـا الـعراق)
مبينـا ان (اخلسوف يبـدأ جزئيا
في بــغـــداد من جـــهـــة الــشـــمــال
درجة الـغـربـي عـلى ارتـفـاع  16 
عـنــد دخـول الــقـمــر في شـبه ظل
ـــــــــيل جـــــــــزء مـــــــــنه االرض و
لالحـــمـــرار وتـــدريـــجـــيـــا يـــبــدأ
بـاالنخـفـاض نحـو االفق الـغربي
ويـــغــيب مــخـــســوفــا). ويــحــدث
اخلــسـوف الـكــلي عـنــدمـا يـدخل
ـا ـنـطـقـة ظل األرض  الـقـمــر 
يؤدي إلى فـقـدان الرؤيـة نـهائـياً

في أوقــــات مـــنــــتــــصف الــــلـــيل
والسـيـما ان  مـنـطـقـة شـبه الظل
هي التي يـنحـجب فيـها جزء من
ضـوء الـشـمس عن الـقـمـر أي أن
ـراقب لـلـشمس مـن علـى سطح ا
القمـر يراهـا منكـسفة جـزئياً وال
يـــصـــنف هـــذا الـــنـــوع عـــلى أنه
خـســوف شـرعي  ولـكي يــحـدث
اخلــسـوف الــكــلي فــإنه ال بـد أن
يحدث اخلسوفان اجلزئي وشبه
الــظل لـيــمـيل بــعـدهــا لالحـمـرار
بـسـبب األشـعـة احلـمراء الـتي ال

ـــكن امــتـــصــاصــهـــا من أعــلى
الـــــــغـالف اجلـــــــوي لـألرض. في
غــضـون ذلك أعــلن عـضــو جلـنـة
ــنـاخـيـة عــبـد الـعـزيـز األحـوال ا
احلصيـني أن عاصفـة ثلجـية قد
تـضـرب تـركـيـا وسـوريـا ولـبـنان
وفـــلــســـطــ واألردن ثـم شــمــال

السعودية. 
وقـــال احلـــصــــيـــني أنـه (وفـــقـــا
ــؤشـــرات وبـــيـــانـــات الــطـــقس
ســـتــضــرب الــعــاصــفــة احلــدود
الـشـمالـيـة لـلـسعـوديـة في تـبوك
واجلـــــوف ثم الــــعــــراق وإيــــران
الــــيــــوم االربــــعـــاء) وتـــوقع أن
(يعقـبهـا موجة بـرد قوية لـتكون
أقـــوى مــوجـــة بــرد تــعـم مــعــظم
ـــنـــاطق وقـــد تالمـس احلــرارة ا
ـــئــويـــة خـــارج مــدن الــصـــفـــر ا
مــنـطـقــتي الـريـاض والــقـصـيم).
وتــــــعــــــاني دول كــــــثــــــيــــــرة من
ـوجـات الـعـواصف الـثـلـجـيـة وا
الــبــاردة والســـيــمــا مـــخــيــمــات
الالجـئ الـسـوريـ في عـرسال
حـيث تـتــعـرض لـظـروف قـاسـيـة
جــراء الــثــلـوج الــكــثــيــفــة الــتي

تغطي تلك اخمليمات.
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وصف خـبــراء زيـارة الـعـاهل
االردني عـبــدالـله الـثـاني الى
الــعـراق بــاحلـدث الــتـأريـخي
ــهـم الـذي تــرجـم الـعـالقـات ا
ـتجذرة االخوية الـراسخة وا
بـــ بــغـــداد وعــمـــان نــحــو
حتقيق شراكة صـلبة ومتينة
من خالل تــفـــعــيل الــتــعــاون
ــســتــويـات الــثــنــائي عــلى ا
كــافــة فــيــمــا عــد مــراقــبــون
ــبـاحـثــات الـتي جـرت  بـ ا
الــــــــــبـــــــــلــــــــــديـن امس االول
ســتــراتــيـجــيــة قــويــة حتـقق
مـنــفــعــة مــشــتــركــة بــتــبـادل
اخلـبـرات اخملتـلـفـة . وسادت
اجواء الـتفـاؤل خالل الزيارة
ـلـكـيـة بـفـتـحـهـا آفـاقًـا امـام ا
االقـتــصـاد األردني وتـمـكـيـنه
ــزايـا مـن عــرض الــفــرص وا
الــتي حتـظى بـهــا والـتـرويج
نتـجات مقابل للصـناعات وا
االســـتــفـــادة من االمـــكـــانــات
ـــــوارد االقــــــتـــــصـــــاديـــــة وا

ـركـز الــعـراقـيـة. وقــال رئـيس ا
الــــــــعـــــــراقـي لــــــــلـــــــدراســـــــات
الـستـراتـيجـيـة واثق الهـاشمي
لـ(الــــــزمـــــان) امـس ان (زيـــــارة
العـاهل االردني للـعراق جتـسد
الـعالقـة االخـوية وبـدايـة لـبـناء
تعاون صلب وسـتراتيجي على
ستوى االقتصادي برغم انها ا
تمـر بفتـرات تفـاوت شد وجذب
ولـكنـها دائـمـا تعـود الى سابق
قوتهـا لوجود مصالـح مشتركة
بـــ الــبـــلــدين) الفـــتـــا الى ان
ـبـاحثـات تـطـرقت ايـضا الى (ا
ـــتـــغـــيــرات الـــتي حتـــدث في ا
ســوريـا العــادة تـرتـيب االوراق
بعـد االنسـحاب االمـريكي مـنها
وكذلك اعـادة تصديـر النفط من
الـبــصـرة عــبـر مـيــنـاء الـعــقـبـة
واالستفادة من تـبادل اخلبرات

شتركة). ا
مــؤكـدا (وصــول الــعالقـات الى
.( مراحل مـتقدمـة ب اجلـانب
من جانبه   اكد عـضو مـجلس
الـنــواب مـثــنى الـســامـرائي أن
ــلك األردني إلى بـغـداد زيـارة ا

مــنـحـت الـعـالقـة بــ الــبــلـدين
زخمـاً استثـنائيـاً كبيرا  داعياً
إلـى اســتـــثـــمــار تـــلك الـــزيــارة
بـــاالجتــــاه الـــصــــحــــيح.وقـــال
الــسـامــرائي في بــيـان امس إن
(عـالقـــة الـــعـــراق مـع أشـــقـــائه
الـعرب والـدول اجملـاورة تشـهد
تـــطــورا مـــلــحــوظـــا في األونــة
األخـيـرة والسيـمـا ان الـزيارات
ـــتـــبـــادلـــة تـــصب في صـــالح ا
ا يعود تطوير هذه الـعالقات 
بــالـنـفع عـلـى الـعـراق وشـعـوب
ـنــطـقـة) وأضـاف ان ( زيـارة ا
الــــعــــاهل األردني إلـى بــــغـــداد
مـنحت زخـما اسـتثـنائيـا هائال
و نـــدعــــو إلى اســـتــــثـــمـــارهـــا
ـا يـحقق بـاالجتـاه الصـحـيح 
مصالح الـبلدين الشـقيق على
جـــمــيـع األصـــعــدة) مـــشـــيـــدا
بـ(مــوقف األردن شـعـبــاً ومـلـكـاً
اليـ من بــكـرم الـتـعــامل مع ا
أشـــقــائــهم الــعـــراقــيــ الــذين
ملكة طوال يقيمون في ربـوع ا
اضية) مثنياً على السنـوات ا
(الـــــدعـم األردني لـــــقـــــواتـــــنـــــا

سلحة سواء من خالل تدريب ا
ـقــاتــلــ أو من خالل تــزويـد ا
ـعلـومات الـضرورية العـراق با

كافحة اإلرهاب). 
بـدوره  قــال الــنــائب الــســابق
ـلك ـســاري ان زيـارة ا احــمـد ا
تــعـزز الــعالقــة بــ الــبــلـدين .
ــسـاري في تــصـريح واوضح ا

امـس ان (مـــــــــــوقـف األردن مـن
ــلـف األمـنـي كـان الــعــراق في ا
إيـجـابـيـاً واسـتـمـر حـتى الـيوم
وقف ـلك تـعـزز هـذا ا وزيـارة ا
وهـــنـــاك مــواقـف اقــتـــصـــاديــة
واجـتـمــاعـيـة حتـتــسب لـعـمـان
عنـدما تـعرض الـعراق لالزمات
والتهجير قام األردن بإحتضان

) مـشددا الـكثـيـر من العـراقـي
عــــــــــلـى (ضـــــــــرورة قـــــــــيـــــــــام
الدبلوماسية العراقية بتسخير
صلحة العراق). هذه الزيارات 
وتــشــكل هــذه الــزيــارة دعــامــة
اسـاسـيـة لـفـتح آفـاق اوسع من
ـشـتـرك في اجملاالت الـتـعـاون ا
االقـــتــــصـــاديـــة والــــتـــجـــاريـــة

واالسـتــثـمــاريـة وفي قــطـاعـات
الـنقل والـطـاقة واالنـشاءات من
ـــــشـــــاريع خالل تـــــنـــــفـــــيـــــذ ا
ـشـتــركـة كـخط االقـتـصــاديـة ا
انـــبـــوب الـــنـــفط بـــ مـــديـــنــة
الـبصـرة ومينـاء العـقبـة وكذلك
تأهيل الطريق البري ب عمان
وبـــغـــداد ومـــعــــبـــر طـــريـــبـــيل
ـثل الـشـريان احلـدودي الـذي 
التجاري ب البلدين الشقيق
فـضال عن الـتـأكـيد عـلى اهـمـية
الـــتـــبـــادل الــــتـــجـــاري وازالـــة
الـعقـبات امـام دخـول البـضائع
االردنيـة الى االسواق العـراقية
واالســـــتـــــفـــــادة مـن الـــــفــــرص
ـتـاحـة اضـافـة االسـتـثـمـاريــة ا
ـنطـقـة الـصنـاعـية الى انـشـاء ا
شـتركة علـى احلدود بيـنهما ا
ــبــاحـثــات الى كــمــا تــطــرقت ا
ـشـتـركة اهـمـيـة بـذل اجلـهـود ا
حملــاربـة افــة االرهـاب في اطـار
ستـراتـيـجـيـة اقلـيـمـيـة ودولـية
شـاملـة والتنـسيـق ب البـلدين
ـــلــفـــات والـــقــضـــايــا حــيـــال ا
نطقة اخملتلفة التي تشهدها ا

كـــمـــا نــــاقـــشت زيــــارة رئـــيس
الـوزراء عـمـر الـرزاز إلى بـغداد
عــلى رأس وفــد وزاري الــشــهـر
ـاضي حيث  الـتـأكيـد على ا
ضـرورة تــبــادل الــزيــارات بـ
ــثــلي الــقــطـاع ــســؤولـ و ا
اخلـاص فـي الـبـلـدين لـتـوسـيع
الـــتــعـــاون الـــثـــنـــائي وإقـــامــة

شتركة.  االستثمارات ا
ـــلك وقـــوف االردن الى واكــــد ا
جانب الـعـراق في احلفـاظ على
أمـــنـه واســتـــقـــراره وحتـــقـــيق
ـزيـد من تــطـلـعـات شــعـبه في ا
الـتـقـدم واالزدهـار  مـعـربـا عن
تقدم الذي ستوى ا اعتزازه با
وصـلت إليـه العالقـات األردنـية
الـــعــــراقــــيــــة واحلـــرص عــــلى
االرتــــــقــــــاء بـــــهــــــا إلى أعــــــلى
ــســتــويـات  وســادت اجـواء ا
لكية  بفتحها التفائل الزيارة ا
آفــاقًــا امـام االقــتــصـاد األردني
وتــمــكــيـنـه من عــرض الــفـرص
زايا التي حتظى بها البيئة وا
االســــتــــثـــمــــاريــــة والـــتــــرويج
نـتجات األردنية للصـناعات وا

في مــــقـــابل االســـتـــفـــادة من
ـــــــوارد االمــــــــكــــــــانــــــــات وا
االقتصادية العـراقية الكبيرة
ــمــيـزة وصــوال الـى بــنـاء وا
شراكـات ستراتـيجيـة واقامة
عالقـــــــات اقـــــــتــــــصـــــــاديــــــة
واسـتـثـمـاريــة تـعـاونـيـة بـ

البلدين.
 وتـــشــــهـــد بـــغــــداد حـــراكـــا
دبلوماسيا واسعا بعد زيارة
وزراء خــــــارجـــــــيــــــة كـال من
امـريـكـا وايران وفـرنـسـا كان
اخرها زيـارة العاهل االردني
بـــأســـتـــقـــبـــال رســـمي وسط
حـــفــاوة بـــالـــغـــة وتـــرحـــيب
كــبــيــرين . و نــظــرا الهــمــيـة
ومكانة العـراق عربيا ودوليا
فـــــــضال عـن دوره الــــــفــــــاعل
والبـارز في مكـافحـة االرهاب
لـــفـت ذلك انـــظــــار اجملـــتـــمع
الـدولي بـأنه بـلـد مهـم وفاعل
نطقة ويستطيع ومؤثر في ا
ان يـــلـــعـب دورا كـــبـــيـــرا في

جتفيف منابع االرهاب. 
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ـعـاشـي اضـافـة عـلـى وضـعـهـم ا
الى الــتــاثــيـرات عــلى اســتــمـرار
الــواقع الــزراعي بـاحملــافــظـات)
وتــابع ان (جــلــســة الــتــضــيــيف
سـتـشهـد ايـضـا مـنح الـتـصاريح
ــتــأخـرة رواتــبـهم لــلـمــوظــفـ ا
والذين لم تـصـرف حتى الـلحـظة
لـنــفس االسـبـاب بـغــيـة الـوقـوف
عوقات التي ادت الى عدم على ا
مـــنـــحـــهـم الـــتـــصـــاريح). ورجح
عضو كتلة النهج الوطني حس
الــعـــقـــابي تـــأجــيـل اســتـــكـــمــال
الـكــابـيـنـة الــوزاريـة إلى الـفـصل
ـقبل. وقال الـعقابي التشـريعي ا
فـي تــــصــــريـح امس إن (هــــنــــاك
ان حتديات كثيرة يواجهها البر
والــشـعـب ويـجب الــعــمل بــشـكل
كبـيـر لدعم احلـكومـة واسـتكـمال
الـكابـيـنـة الوزاريـة الـتي تـأخرت
كثيرا) مشيرا الى ان (بقاء أربع
وزارات دون حسم حـتى اللـحظة
هـو عــدد كـبـيـر وســيـكـون له اثـر
ســـلـــبي عـــلـى عـــمل احلـــكـــومـــة
ـقــبــلـة) ــرحــلـة احلــالــيــة وا بــا
ــشــهــد واوضح الـــعــقــابـي ان (ا
الــعـام يــجـعــلـنــا نــتـوقع تــأجـيل
ـــتــبـــقـــيــة لـــلـــفــصل الــوزارات ا
ـقـبل نـتـيـجـة لـعدم الـتـشـريـعي ا
وجـود أي مالمح النـفـراج األزمـة

وتقد االسماء). 
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كــــشــــفت الــــشــــركـــة الــــعــــامـــة
ــعـلـومــاتـيـة عن لالتـصـاالت وا
قيام اصحاب االبراج بالتجاوز
على الـشبـكة الـضوئـية. واكدت
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اتسـاع هـذه الظـاهرة خالل
االعـوام االخيـرة يـعوق جتـهـيز
ــواطــنــ بــخــدمـة االنــتــرنت ا
واربـك عــــــــمـل الـــــــشــــــــركـــــــات
ــشــروع ــســتـــثــمـــرة لــهـــذا ا ا
احلــــــــــيــــــــــوي). واضـــــــــاف ان
دون (اصحاب االبراج اخذوا 
كـــابالت وتـــقـــاســـيم ضـــوئـــيــة
وبوكسـات عبر اعمـدة الكهرباء
ـنــازل لــتــقــد هـذه واسـطـح ا

اخلـــــدمــــة وايـــــصــــالـــــهــــا الى
ـواطــنـ دون عــلم ومـوافــقـة ا
الــدوائـر اخملـتـصــة وكـأنـهـا في

حــالــة تــنــافـس وحتـد
لــــــــكـل الــــــــضــــــــوابط
والــــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات
احلــكـومــيـة الــصـادرة
مــن قـــــــــــــــــــــبــل وزارة
االتــصـاالت والــشـركـة
الــــعــــامـــــة الــــعــــامــــة
لـالتــــــــــــــــصــــــــــــــــاالت
عـلوماتـية). واشار وا
الــبــيـان الى (تــشــكـيل
جلان مـركزيـة وفرعـية
لــــــلـــــــحــــــد مـن هــــــذه
الـتجـاوزات ومـحـاولة
الــتـقــلـيل مــنـهـا وسط

ـوضـوع وتـفـاقمه تـفـاعل هـذا ا
ـا جـعل مكـافـحـتهـا ضـرورية
االمر الذي دفع هذه اللجان الى

تكـثيف جـوالتها بـالتـنسيق مع
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعــة
رابـطة بتلك لعمـليات بـغداد وا
ناطق تـمكنت ا
من ازالة بعض
اخملالـفـات على
جـانــبي مـديـنـة
بــــغــــداد الــــتي
تــــــــــــــــــــــــــــــعــج
بـــاخملــــالـــفـــات
والـــتـــجـــاوزات
مــــنـــــهــــا عــــلى
ـثال ال سـبـيل ا
احلـــــصـــــر مــــا
حـــدث مـــؤخــرا
من رفع الـعـديد
مــن حــــــــــــــاالت

ـنـطــقـة احلـبــيـبـيـة الـتــجـاوز 
والبـلديات و 9نيـسان ومنـطقة
يـــــو ان  ودور الــــســـــمـــــنت في
الــــرصــــافــــة وكــــذلك االمــــر في
مــنـــاطق الــكــرخ الـــتي شــمــلت
الرقعة اجلغرافية للمديرية كما
هـو احلــال في جـسـر اجلـادريـة
وحي الــقـــادســيـــة حــيث ازالت
اكــثــر من عــشــر حــاالت جتـاوز
وتـوجيه االنـذارات لقـسم مـنهم
عـلى خلـفيـة ارتكـابهم لـلتـجاوز
مع اســـتالم تــعــهـــدات خــطــيــة
بــعــدم تــكــرارهــا مــجــددا. وقــد
جلات اجلهات الرسمية مؤخرا
ـيداني كـاحـد اسـالـيب الـعـمل ا
هـــو اصـــدار هـــويـــات خـــاصــة
لتخـويل هذه الـلجان وتمـنحهم

الــقــوة لـدعـم عـمــلــهم وتــعــزيـز
مـــوقــفـــهم. ودعـــا الــبـــيــان الى
(اتباع اكثر من سبيل للتخلص
من هـذه اخملـالفـات وخـصـوصا
ــنـاطـق اخملـدومــة كـمـا ان في ا
هـــنـــاك مـــصـــادر اكـــدت الى ان
الــسـبـيل الـضــامن اليـقـاف هـذا
التجاوز هواالسراع في تشغيل
ــشــروع بـكل طــاقــاته عـلى ان ا
يتـميـز بخـدمات سـريعـة وقوية
ـــا يــــشــــجع وبــــدون تــــوقـف 
ـــــواطن عـــــلى تـــــرك االبــــراج ا
واللجؤالى الشبكة الوطنية مع
ـواقف الـرادعة من ادامـة هذه ا
خـالل تـشــريع قــوانـ صــارمـة
ضاعفة لكي تكون كالغرامات ا

كابحة لكل هذه التجاوزات). 
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نـتخب األسترالي امس حسم ا
الـثالثـاء تـأهـلـه رسـمـيـاً لـلـدور
الــثـاني من بـطـولـة كـأس آسـيـا

 2019 وذلك بــعـــد فـــوزه عــلى
نـظيـره السـوري بثالثـة اهداف
ـباراة التي مقـابل هدف  في ا
أقــيــمت بــيــنـهــمــا عــلى مــلـعب
خليفة بن زايد بنادي الع في

إطـار مـباريـات اجلـولـة الثـالـثة
من اجملموعة الـثانية بـالبطولة

قامة حالياً باالمارات. ا
وسجل أهداف الكنغارو كل من
الالعــبــ أويـــر مــابــيل وريس

يكونوميديس وتوم روجيك في
الدقائق  40 و  55 و 94 فيـما
نـتـخب الـسوري أحـرز هـدفي ا
كل مـن الالعـبـ عـمـر خـريـبـ
وعـمـر الـسـومـة من ركـلـة جـزاء

في الدقيقت 42 و 80.
ـباراة في قـمة االثارة وجاءت ا
تـــبــــادل خاللــــهـــا اجلــــانـــبـــ
السيطرة عـلى مجريات األمور
وأهـدر كال همـا فرص بـاجلمـلة
كـانت كـفـيـلــة بـتـحـويل مـجـرى
ونـتـيـجـة الـلـقـاء أكـثـر مـن مرة.
ــــنــــتــــخب وارتــــفـع رصــــيــــد ا
األسـتـرالي إلى  6 نـقـاط احـتل
ــــركــــز الــــثــــاني خــــلف بــــهم ا
ـنتـخب األردني  فـيـما جتـمد ا
رصيد سوريا عند نقطة واحدة

ركز األخير. احتل بها ا
وفي ذات اجملــــمـــوعـــة تـــعـــادل
ـنتخب نـتخب االردني امام ا ا
الـفــلــســطــيــني ســلــبــيــا بـدون

اهداف .
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