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تـواصلت امس السجاالت ب ائتالف
الــنــصـــر بــزعــامــة حــيــدر الــعــبــادي
ـقــراطي الـكــردسـتـاني واحلــزب الـد
بــزعــامـة مــسـعــود الــبـارزاني بــشـأن
كــركــوك ومـن جــهــة اخــرى بـ ادارة
احملـافـظة ونـائـبة تـركـمانـية. ووصف
ائـــتـالف الـــنـــصـــر اعـــضـــاء احلـــزب
ــقـــراطي بــأنـــهم خــائـــفــون من الـــد
خــيـالـهم. وقـال عــضـو االئـتالف عـلي
الـسـنـيـد في بيـان تـعـقـيبـا عـلى بـيان
ــقـراطـي ان مـا ســابق لــلــحــزب الــد
ـــقــراطي هــو صـــدر من احلــزب الــد
(تـصـريـحـات غـيـر مـسـؤولة وإن ردة
الـفـعل في بـيـانـهم عـلى شيء لم يـقله
الـعبادي دلـيل على انهم خـائفون من
خـيـالـهم وانـهم يـعـملـون ويـتـحـركون

وفـق شيء خـطــيـر يــخـافـون الــكـشف
عـنه) على حد قوله. وبحسب السنيد
فـإن الـعبـادي (وحّد كـركـوك وارجعـها
الـى أهـلــهــا من دون ســفك قــطـرة دم
واحـــدة واحــتـــرم جــمـــيع مـــواطــني
كــركــوك مـــهــمــا كــانت مــكــونــاتــهم)
وأضـــاف ان (االطــراف اخلـــائــفــة من
وحــدة الـعـراق ووحـدة كـركـوك عـدت
وجـود الـقـوات الـعـراقـيـة في كـركـوك
احـتالال اجـنبـيـا رغم ان هذه الـقوات
هـي من حـررت الـعــراق من عـصـابـات
داعـش االرهابـية ودافـعت عن الـعراق
وكــركـوك وكــردسـتــان وتـصــدت لـكل
مـؤامرات االنفصال وتـقسيم العراق).
قراطي في وكـانت  كتـلة احلزب الـد
مـجـلس الـنـواب االحتـادي قـد اتـهمت
الـعبادي بـالسعي الـى(زعزعة األجواء
الــســيـــاســيــة اإليــجــابــيــة) من خالل

تــــصـــــريــــحــــاتـه بــــشــــأن األوضــــاع
ـــتـــنـــازع ـــنـــاطق ا فـي كـــركـــوك وا
عـلـيـهـا.وقـالت في بـيـان انه (رداً عـلى
تـصريح الـسيـد حيدر الـعبـادي بشأن
ناطق تـطبـيع األوضاع في كركـوك وا
تنازع عليها والذي يهدف من ورائه ا
زعـزعة األجـواء السـياسيـة اإليجـابية
في الـعـراق تـؤكد الـكـتلـة أن اجلـهود
الـــتي تـــبـــذل مـن جــانـب احلـــكـــومــة
االحتـاديـة وحـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
هـي ثـمـرة زيــارة الـرئـيـس الـبـارزاني
ولـقائه الـزعمـاء واألحزاب الـسيـاسية
في بـغـداد وتـعـبّـر عـن رؤى سـيـاسـية
جــديــدة ومــســؤولــة جتــاه مــكــونـات
الــشـعب الـعــراقي عـمـومــا ومـكـونـات
ــتـنــازع عــلـيــهـا ـنــاطق ا كــركــوك وا
خـصـوصا لـضـمان األمن واالسـتـقرار
بـوجـود قـوات مشـتـركـة ساهـمت مـعا

فـي دحــر اإلرهــاب وحــمـت مــكــونــات
الــشـعب الــعـراقي مـن بـطش وإرهـاب
داعـش كمـا أنه تاكـيد عـلى إدارة تلك
ـنـاطق من قبل مـكونـاتهـا) وأضافت ا
أن (األجـواء السياسية احلالية تسهم
فـي تـــطـــبـــيع األوضـــاع في كـــركـــوك
ادة ـنـاطق األخـرى استـنـاداً إلى ا وا
 140مـن الـدسـتـور الــعـراقي وهـنـاك
تـرحيب ودعم وطـني ودولي وإقـليمي
السـتـتـباب األمن واالسـتـقـرار في تلك
ــنــاطق بــوجــود قـوات مــشــتــركـة) ا
مشيرة إلى أن (هذه الرؤية السياسية
ــســـؤولــة هي تــأكــيـــد عــلى إنــهــاء ا
عـسكرة كركوك الـتي نتجت عن النهج
والــسـيــاســات اخلـاطــئـة لــلــحـكــومـة
الـسـابـقـة والـتي جتـاوزت فـيـهـا عـلى
الـــدســـتــور الـــعــراقـي بــزج الـــقــوات
ـسـلـحـة في اخلالفـات الـسـيـاسـية) ا

بــحـسب الـبــيـان. ونـقل عـن الـعـبـادي
قـولـه خالل لـقـائه الـنـائب عن كـركـوك
ـــاضي أن حـــسـن تــوران األربـــعـــاء ا
ـثل (صـمـام أمان) اسـتـقـرار كـركوك 
لـلعـراق مضـيفاً (انـنا لن نـسمح بأي
صـــفــــقـــات عـــلـى حـــســـاب أمــــنـــهـــا
واسـتـقـرارها). في غـضـون ذلك قالت
إدارة كـركـوك ان بيـان مـقررة مـجلس
الــنــواب خــديــجــة عــلي الــتــركـمــاني
بــخـصــوص الـوظــائف في احملــافـظـة
كتب تـضمن (جملـة مغالطـات).وقال ا
اإلعـالمي حملـــــافـظ كـــــركـــــوك راكــــان
اجلــبـوري في بــيـان (انـنــا في الـوقت
الــذي نــسـتــغــرب صـدور بــيــان حـمل
ـغـالطـات الـتي ال تـنـطبق جـمـلـة من ا
عــلـى واقع الــعــمل في مــحــافــظــتــنــا
الــعــزيــزة ,نـــود الــتــأكــيــد أن أبــواب
مــحــافـظ كــركــوك مــفــتــوحه جلــمــيع
ثـلي محافظتنا مـواطني احملافظة و
في مــجـلس الــنـواب ومـنـهـم خـديـجـة
الـــتــركـــمــاني) مـــضــيــفـــا  أن (مــلف
كن ـنـاصب ال  الـتـوازن في تـوزيع ا
ـثـلي لـه أن يـخـرج من دون مـوافـقه 
ـكــون الـتـركـمـاني وتـوقـيـعـهم وإذا ا
كــانت الـسـيـدة خـديــجـة ال تـعـلم بـهـا
فـعـلـيـهـا سؤال اخملـولـ بـالـتـوقيع)
بـحـسب  تـعبـيـر الـبيـان الـذي اكد أنه
(لـم يجـر حـتى االن أي تـعـيـ أو فرز
فـي ديـوان احملــافــظـة ودائــرة صــحـة
كـركـوك) مشـيراً الى أن احملـافظ (كان
قــد وجه قــبل أكــثــر من شــهـر كــتــابـاً
رسـمياً جلميع دوائر احملافظة يلزمها
بـاعتـماد آليـة التـعي وفق نـسبة 32
ـئة قـبل أن تـصدر الـنـائبـة بـيانـها بـا
ـكـتب قـائالً (في يــوم امس) ومـضى ا
الــوقت الــذي نـســتــغـرب صــدور هـذا
غالطات الـبيان الذي حمل جملة من ا
ـا هو ـعـلـومـات الـتي ال تـنـطـبق  وا
فـي الــــواقع ,كـــــان األجــــدر أن تــــقف
الــنـائــبــة مع جـهــود إدارة احملـافــظـة
والــنــائب أرشــد الـصــاحلي وأحــمـد
حــيـدر قــاسم وجـمـال مــحـمــد شـكـور
فرجي ورئيس ومـحمد تميم وخالد ا
سـكـرتـاريـة الـهـيـئـة الـتـنـسـيـقـيـة ب

ـــفـــتي في احملـــافـــظـــات طـــورهـــان ا
مــســعــاهم وجـهــودهم ومــســانــدتـهم
لـإلدارة في ضـــمـــان جتـــهـــيـــز عـــادل
لــلــكـهــربــاء وتـوفــيــر مـوازنــة عــادلـة
ـواطنـيها وتـلبيـة طموحـات ومطالب
مــواطـني كـركـوك) مـؤكـدا ان (أبـواب
مــحـافـظـة كـركــوك مـفـتـوحــة لـتـبـيـان
ـثلي حـقـيقـة واقع التـوازن وجـهود 
مـكوناتها بتحقيق التفاهم والتنسيق

والتوافق).
 وكـانت النـائبة قـد حتدثت عن وجود
ـنــاصب في تــمــيـيــز عــرقي لــتــولي ا
كــركــوك عـبــر إقــصــاء الـتــركــمـان من
ـؤسـسـات وقـالت في بـيان امس في ا
وقـت ســـــــــــابـق مـن يـــــــــــوم امـس ان
كون (الـوظائف في كركـوك تخصص 
عـــربي مـن احلـــويـــجــة حـــصـــرا رغم
وجـود كـفـاءات تـركـمـانـيـة مـؤهلـة من
ـؤسـسـة مـعـروفـ بـالـنـزاهـة نـفـس ا
والــكـفـاءة ويـنــطـبق عـلــيـهم الـوصف
الـوظـيـفي)  مـضـيـفـة ان (عـدم وجود
رقــابــة عــلى عــمــلــيــة الــتــوظــيف في
احملــافــظـة ادى لــتـســلم شــخـصــيـات
ـنـاصب مهـمـة رغم عـدم استـحـقاقـها
ضـــمن الـــوصف الـــوظــيـــفي).وابــدت
الـتـركـمـاني (اسـتـغـرابـهـا لـعـدم قـيـام
ــشـــكــلـــة من احلـــكــومــة الـــلــجـــنــة ا
ـهـامـهـا لـتـطـبيق االدارة االحتـاديـة 
ــشـتــركـة بـاالعــتـمــاد عـلى الــكـفـاءة ا
والــنـزاهـة)  مــضـيـفــة ان (احلـكـومـة
ـتابـعة هذا االحتـادية الـيوم مـعنـية 
االمـر ومعـرفة ما يـحدث في احملـافظة
كـون التـركماني ـاذا يتم تـهمـيش ا و
فـي كــركـــوك  الن االدارة احملــلـــيــة ال
تــــشـــرك الــــتــــركـــمــــان في ادارتــــهـــا
ـان الى وتــرشـيـحـاتـهـا) داعــيـة الـبـر
ــوضــوع وضــمــان (الــتـــحــقــيق في ا
الــعــدالــة الـتي فـي ضـوئــهــا تــدخـلت
احلــكـومـة االحتــاديـة بـفــرض سـلـطـة

قانون).
وخــلــصت الى الــقــول انــهــا ( تـتــابع
ــؤســســات وســوف تــقــدم تــقــاريــر ا
تـفصـيلـية عن وضـع احملافـظة لـلجان

ان). اخملتصة في البر
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ألـــقى مـــكــتب مـــكــافـــحــة مـــخــدرات
ـحـافـظـة ذي قـار الـقبض الـشـطـرة 
عـلى مـتهـمـ أثنـ احدهـمـا مبـتور
الــسـاقـ يـقـومــان بـجـلب اخملـدرات
الى الـشـطـرة وتـرويجـهـا.وقـال بـيان
امس ان (الـعـمـلـيـة نـفـذت بـعـد تـأكد
ـــعــلـــومـــة حــيث  نـــصب كـــمــ ا
ــدخـل الــقــضــاء اســفــر عن الــقــاء
ـتهم - ع. ص .ح - الـقبض على ا
 30 عـامـا يـقـود سـيـارة نـوع سـمـند
ـــتــهم - أ. ط .ج - 21 تـــاكــسي  وا
عـــامـــا مــــبـــتـــور الـــســـاقـــ ضـــبط
بــحـوزتـهـمـا الـف قـرص مـخـدر نـوع
ـعروف محليـا بالكبتي) كـبتاجون ا
ـتــهـمـ أصـولـيـا مــؤكـدا (تـوقـيف ا
عــلى ذمــة الـتــحـقــيق ). وألــقت قـوة
أمـنيـة القـبض على عـصابـة لالجتار
بــالــبــشــر وسط بــغــداد.وقــال بــيـان
لـقيـادة عملـيات بـغداد امس ان (قوة
من الـشرطة االحتادية اعتقلت سبعة
مــتـهــمـ بــاالجتـار بــالـبـشــر ضـمن
مـنطـقة أبو نـؤاس) مضيـفا  ان(قوة
أمـنية اخـرى أعتقلت مـتهماً مـطلوباً
ادة /4 إرهـاب في مـنطـقة أبو وفق ا

غــريب). وبــحــسـب الــبــيــان فــقـد 
ايـضـا (اعـتـقـال مـتـهـمـ اثنـ وفق
ــادة 440 ســرقـة ضــمن مــنـطــقـتي ا
الــري والـكـمــالـيـة).واعـلــنت  قـيـادة
شـرطة ديالى  عن القاء القبض على
 17 مــطــلــوبــا بــقــضــايــا ارهــابــيـة
وجـنائية في احملافظة خالل اليوم
ــاضــيــ اثــنــاء عــمــلــيــات الــدهم ا
والـــتـــفــتـــيش في تـــنـــفــيـــذ االوامــر
الـقضـائية.وقـال مدير قـسم العالقات
واالعالم  فـي قيـادة الـشرطـة الـعقـيد
غـالب الـعـطيـة لـ(الـزمان ) امس أن (
دوريـات ومـفـارز من اقـسام مـكـافـحة
االجـــرام وجـــلـــوالء وهـــبـــهب الـــقت
الـقـبض على    15مـطـلوبـا بـقضـايا
جـنـائـيـة مـخـتـلـفـة فـيـمـا تمـكن قـسم
شــرطــة الـسـالم من الـقــاء الــقــــبض
ادة 4  عـلى مطلوبـ أثن وفــــق ا
أرهــاب ) . من جــهــة اخــرى قــصـفت
مــدفـعــيـة احلــشـد الــشـعـبـي اهـدافـا
لـتـنـظـيم داعش في مـنطـقـة الـبـاغور
الـسوريـة.وقال قـائد عـملـيات االنـبار
لـلــحـشـد الـشـعـبي قـاسم مـصـلح في

ـعــارك تـشــتـد في بــيـان  امـس إن (ا
اجلـانب الـسـوري بـ قـوات سـوريا
ــقـــراطـــيــة - قـــســد - وداعش الـــد
اإلرهـــابي مـن دون حــسـم األمــر رغم
ــعـارك) مــرور ايــام عــدة عــلى بــدء ا
واضـاف  أن (لقوات احلشـد عمليات
رصـد لـتحـركات الـعـدو القـريبـة على
احلــــدود) مـــؤكــــدا ان (جتـــمــــعـــات
لـعـنـاصـر داعش االرهـابي بـاجلـانب
الــسـوري  اسـتـهــدافـهـا عن طـريق
ـدفعـية الصـاروخيـة وادت ضربات ا
دقــيـقــة الى ابــعـاد اخلــطـر وافــشـال
تــسـلل الــعـنــاصـر االرهــابـيــة).واكـد
مـصلح أن (احلشد الشعبي والقوات
ـناطق االنبار عـلى تنسيق االمـنية 
عــال في سـبـيـل دحض اي خـطـر عن

حدود العراق الغربية). 
وقــالت احلـكـومــة األسـتـرالــيـة انـهـا
تـرجح سقوط قتـلى مدني من جراء
ضــربـة جــويـة نــفـذتــهـا في الــعـراق
وذلـك بــــعـــــد حتـــــقـــــيق اســـــتـــــمــــر
عـامـاً.وأسـتـراليـا جـزء من الـتـحالف
تحدة الدولي الذي تقوده الواليات ا
لـــــــقـــــــتـــــــال داعش فـي الـــــــعــــــراق
وســـــوريــــا.وقـــــالت وزارة الـــــدفــــاع
األسـترالية أن (طـائرت أستـراليت
من طـراز سـوبـر هـورنـيـت أسـقـطـتا
قـنابل على مبنى وفـناء بعدما طلبت
ــســاعــدة قـــوات األمن الــعــراقـــيــة ا

ـوصل كـان لــضـرب حي في غـربي ا
مــقــاتــلــو داعش قــد أقــامـوا مــواقع
فـيه) مضيفة انه (ال توجد معلومات
مـخـابـرات مـحـددة تـشـيـر إلى وجود
ــســتــهــدفـة) ــواقع ا مــدنــيــ في ا
ستحـيل التأكد مـستدركة (كـان من ا
ـلـحـة الـتي كـانت فـي ظل الـظـروف ا
تـواجـهـهـا القـوات الـعـراقـية في ذلك
الــــوقـت). وفي أعـــــقــــاب اكــــتــــمــــال
ـاضي الـتـحـقـيق في كـانـون االول ا
خـلـصت قوة الـدفـاع األستـرالـية إلى
ـــزاعـم (ذات مـــصـــداقـــيـــة). من أن ا
ـارشـال في سالح اجلو جـهـته قـال ا
األســـتـــرالي مـــيل هـــوبـــفـــيــلـــد في
طاف أن بـيان(لقد حددنا في نهاية ا
مكن أن حتالفنا أسقط من دون من ا
قـــصـــد قـــتــلـى مـــدنــيـــ خالل تـــلك
الـضـربـات) مـضـيـفـا  ان ( مـقتل أي
مـدني أمر يبعث على األسف الشديد
ـــزاعم بـــجــديــة ونـــتــعـــامل مع كل ا
شـديـدة). وقـدر الـتـحـالـف أن مـا ب
ا قـتـلـوا.وقالت سـتة و 18مـدنـيـاً ر
ـشــتـركـة فـي بـيـان في وقت الــقـوة ا
اضي مـتـأخـر من مـسـاء اخلـميـس ا
إن (الـتحـالف نفذ  32 و 397 ضـربة
فـي الـعـراق وسـوريـا ب آب 2014
ونـهاية  2018 ويـقدر بـأن نحو ألف
و 190مـدنياً قتلوا من دون قصد في

دة). تلك ا
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بــدأ الــعـراق واالردن امس الــسـبت
مـرحلة جديدة من الـتبادل التجاري
بـ الـبـلـدين تـؤمن التـدفق الـكـبـير
حلـركـة شاحـنـات النـقل الـبري عـبر
منفذ طريبيل احلدودي مع اعفاءات
كـمركيـة. وعقد رئـيس الوزراء عادل
هـدي مع نظيـره االردني عمر عـبد ا
الــرزاز اجـتـمـاعـا عـنـد خط احلـدود
ــشـــتــركــة الـــعــراقـــيــة االردنــيـــة ا
ـسـتوى بـحـضـور وفـدين رفـيـعـي ا
مـن اجلــــانــــبــــ لـ(وضع اتــــفــــاق
ــصــالح بــ الـــتــعــاون وتــبـــادل ا
الــبـلـدين حــيـز الـتــنـفـيــذ وافـتـتـاح
شتركة وتنفيذ ـنطقة الصناعيـة ا ا
وقع في شـترك ا مـحضـر االتفـاق ا
بــغــداد بــتــاريخ  29/ 12 /2018 
ـهدي  ـكـتب عـبـد ا بـحـسب بـيـان 
الـذي اعـرب عن سـعـادته بـ(انـطالق
ـــرحـــلــة اجلـــديــدة مـن الــتـــبــادل ا
الـــتـــجـــاري بـــ الـــعـــراق واالردن
ـصلـحة الـشعـب والـتدفق الـكبـير
حلـركـة شاحـنـات النـقل الـبري عـبر

مـنـفـذ طـريـبـيل احلـدودي).وقـال بـيان
هـدي والرزاز (اسـتقبال آخـر ان عبـد ا
ــنــفــذ الــشــاحــنــات الــداخــلــة عــبــر ا
ـرورهـا بــاالجتـاهـ واعـطــيـا اإلذن 
ـهدي تـأكيده ).ونـقل البـيان عن عـبد ا
خالل تـفـقده مـنفـذ طريـبيل ان (عـوائد
حــركـة الــنـقـل والـتــجـارة ســتـنــعـكس
بـشـكل ايـجـابي وتـنـعش سـوق الـعمل
فـي الـــعـــراق ومــــحـــافـــظــــة االنـــبـــار
خــصـوصــا عـلى طــول الـطـريـق نـحـو
ــدن الـعـراقــيـة)  مـضــيـفـا ان بــقـيـة ا
(نــتـائـجـهـا سـتـكــون لـصـالح حتـقـيق
األمـن واالســـــــتـــــــقـــــــرار واالزدهـــــــار
االقـتـصـادي). وشهـد يـوم امس دخول
اول شـاحنـة اردنية الى مـنفذ طـريبيل
واعــفـائـهــا من جـمــيع الـرسـوم.  وفي
ــكــتب عــبــد وقـت الحق اعــلن بــيـــان 
ـهـدي تفـاصـيل االتفـاق بـ البـلدين ا
وكــانت ابــرز الـنــقـاط الــواردة فـيه ان
(اجلـانب الـعراقي اثـنى عـلى التـعاون
عنية في الـكبير الذي ابدته اجلـهات ا
االردن فـي احلــــــفــــــاظ عــــــلى االثــــــار
الــتـاريـخــيـة الـعــراقـيـة ذات االهــمـيـة
الـبالـغـة للـثقـافة واحلـضارة الـعراقـية
الــعــريــقـة والــتي تــعــرضت حملـاوالت

تـــهــريـــبــهـــا الى خـــارج الــعــراق و
ــراكــز احلـدوديــة من ضــبــطــهــا في ا
ـــعــنـــيــة في األردن خـالل األجــهــزة ا
حـيث لم يـتـوانَ األردن عن إعادة نـحو
 1376قطعة أثرية أصليّة إلى العراق;
مـنها  1200قـطعة كـانت قد سُرِقَت من
ــواقع األثـريــة في أرجـاء ــتـاحف وا ا
الــعـراق لـتــعـود الــيـوم إلى مـوطــنـهـا
ومـكـانهـا األصلي فـي العـراق )مشـيراً
الـى(احلـكـومــة األردنـيـة قــررت إعـفـاء
ـســتـوردة عن الــبـضــائع الـعــراقـيــة ا
ئة من طـريق ميناء الـعقبة من  75 بـا
الـرسوم التي تتقاضاهـا سلطة منطقة
الـعـقبـة االقـتصـاديـة اخلاصـة بـحيث
ـسـتورد ـبـلـغ الذي يـدفـعـه ا يـصـبح ا
ــئـة من الــعــراقي هــو نـســبـة  25 بــا
ناولـة). وأتفق اجلانـبان على رسـوم ا
ــلـكــيـة (تــوقــيع اتـفــاق جتـاري بــ ا
األردنـيـة واخلطـوط اجلويـة الـعراقـية
ـشــتـرك  لــتـمـكـ فـي مـجــال الـرمــز ا
ــســافـــرين عــلى خــطــوط الــطــيــران ا
الــعــراقي مـن الــوصـول إلـى وجــهـات
ــيــة مـخــتــلــفــة وكــذلك الــتـدريب عــا
والـتعاون في مجاالت الـطيران والنقل
اجلــوي وتــبـادل اخلــبـرات في مــجـال

وانـئ. كمـا تـقرر األرصـاد اجلـويـة وا
الــبــدء بــالــعــمل بــآلــيــة نــقل الــســلع
ـنـتـجات الـنـفـطـيـة ب والـبـضـائع وا
الـبلـدين بدءاً من يوم امس بـحيث يتّم
الـتـسـهيـل على الـصـنـاعيـ والـتـجار
ورجــال األعـمـال في كال الــبـلـدين نـقل
سـلــعـهم وبـضـائـعـهم من الـعـراق إلى
األردن والـعكس بكلف أقل ومدد زمنية
أقــصـيــر لـتــسـهــيل عـمــلـيــة الـتــبـادل

الــتــجـاري بــحـسـب اآللـيــات الـتي 
الــتــوافق عـلــيــهـا بــ وزارتي الــنـقل
االردنــيـة والـعــراقـيـة  مــا يـوفّـر آالف
ـــنـــشـــآت فـــرص الــــعـــمل مـن خالل ا
ــسـانــدة الـتي ســتـنــشـأ الــتـجــاريـة ا
خلــدمـة هـذه احلـركـة الــكـثـيـفـة). وفي
ــالـي ( الــتـــوافق عـــلى الـــقـــطـــاع ا
ــبـاد الـعــامـة لـتــسـويـة الــقـضـايـا ا
طلوبة من كل الية ا بالغ ا الـعالقة وا
طـرف لآلخر وتشكيل جلـنة فنية تقدم
حــلـوال تــوافــقـيــة نـهــائــيـة مــقـتــرحـة
ـــالــيــة الـــعــالـــقــة بــ لـــلــمــلـــفــات ا
الـبـلـدين).كـما  جـرى الـتـوافق على أن
(يـقوم اجلانب األردني بـتزويد العراق
بـالكـهرباء من خالل الـربط الكـهربائي
ـبــاشـرة في الـدراسـات عــلى أن يـتم ا
الـفـنـية وتـأمـ الـتمـويل الالزم لـيـبدأ
ـشــروع خالل ثالثــة اشـهـر تــنـفــيـذ ا
تـوقع أن يـبـدأ االردن بتـصـدير ومـن ا
الــكــهــربـاء الـى الـعــراق خالل أقل من
). وبـخـصوص مـشـروع أنـبوب عـامـ
الـنــفط الـعـراقي- األردني اكـد الـبـيـان
(الـــــتـــــوافق عـــــلـى أن يــــتـم الـــــبــــدء
بــالــدراسـات الالزمــة إلنــشـاء أنــبـوب
ـتــد أنــبــوب الــنـفط الــنــفط بــحــيث 
ـنـطـقة الـعـراقي من الـبـصـرة مـرورا 
حــديـثـة ومـن ثم إلى مـيــنـاء الـعــقـبـة
وذلك لـتـمكـ العـراق من تنـوع منـافذ
تـصـديـر الـنـفط لـديه).وفـي ما يـتـعـلق
بـتـزويـد الـنـفط اخلـام العـراقي لألردن
تـوافق اجلانبان على أن (يقوم العراق
بــتـزويــد االردن بـعــشـرة آالف بــرمـيل
يــــومـــيــــا من نـــفـط كـــركــــوك آخـــذين

بــاحلـــســبــان كــلف الـــنــقل وإخــتالف
ـواصفـات في احتسـاب سعـر النفط ا
األمـر الذي سيـفتح باب تصـدير النفط
الـعراقي الى االردن ويساهم في زيادة
حـــركـــة الـــنــقـل والــشـــاحـــنـــات لــدى
). واوضح الــــبــــيـــان ان اجلــــانــــبــــ
(اجلــانــبــ تــوافــقــا في مــا يــتــعــلق
بالقطاع االقتصادي على قرار مجلس
ـتّــخـذ عـام 2017 الــوزراء الـعــراقي ا
الـقاضي بإعـفاء الئحة الـسلع األردنية
من الــرســوم الــكــمــركــيــة وذلك بــعـد
مـفــاوضـات اسـتـهـدفت حتـديـد الئـحـة
الـسلع التي ال تسبب ضرراً بالصناعة
والــزراعــة احملــلــيـة الــعــراقــيــة كـون
ـعـفاة ال تُـنْـتَج في الـعراق أو الـسـلع ا
أنّ إنـتـاجَـهـا ال يـغـطي حـاجـة الـسوق
الـعراقية). كما اتخذ اجلانبان (العديد
نـطـقة من اإلجـراءات لـغرض انـشـاء ا
شتركة الـصناعية االردنـية العراقيـة ا
والـــتـي تـــشـــكّل فـــرصـــة الســـتـــفـــادة
ـنـتـجـات والـصنـاعـات الـعـراقـية من ا
إعـفــاءات ومـزايـا اتـفـاقـيـات الـتـجـارة
ـمـلكـة األردنـية احلـرّة الـتي وقعـتـها ا
الــهــاشــمـيــة مع دول الــعــالم ودخـول
ـلـيار أسـواق يـتـجاوز عـدد سـكـانهـا ا
نـسـمـة بقـدرة شـرائـية كـبـيرة من دون
أيّ قـيـود فـنـيـة أو كـمـركـيـة ولـتـشـكّل
فــرصـة لـبــنـاء تـكـامـلٍ صـنـاعي اردني
عـراقي مشتـرك وهذه اإلجراءات التي
تــمت تــتــمـثـل بـصــدور قــرار مــجـلس
ـــوافــــقــــة عـــلى الــــوزراء االردنيّ بــــا
نـطـقـة الصـنـاعـيّة إحـداثـيـات موقـع ا
ــشــتــركــة من االردنــيــة الــعــراقــيــة ا
اجلــــــــــــــــــــانــب األردنــي).وأوضــح ان
(احلـكومـة األردنيـة قامت بـتخـصيص
مــســاحــة ألــفي دو من اجـل إنــشـاء
ـنطـقة الـصنـاعيـة االردنيـة العـراقية ا
ـشتركـة قابلـة للتـوسع لغايـة عشرة ا
آالف دو ويـجـري العـمل على اتـخاذ
ــاثـــلـــة من قــبـل اجلــانب إجـــراءات 
الــــــعــــــراقـي وفي ذات اإلطــــــار وافقَ
اجلــانبُ الـعـراقـي عـلى تـأجــيـر مـوقع

مــخـصص إلقـامـة مـعـرض أردني دائم
داخـل أرض مــعــرض بـــغــداد الــدولي
نتجات األردنية).كما تعهدت لـعرض ا
وزارة الــــزراعـــة األردنـــيــــة بـــتـــدريب
ـالكـــات الـــعــــراقـــيـــة فـي مـــجـــاالت ا
االســتـــخــدام األمــثل لــلــمــيــاه ووافق
اجلــانب األردني عــلى مـنح أفــضـلــيـة
لـلـسـلع الـزراعـية الـعـراقـيـة في دخول
ـواسم الــتي يــشحّ فــيــهـا األردن فـي ا
إنــتــاج األردن لــهــذه الـســلع عــلى أنّ
ـعاملة الـسلع الزراعية يـقوم العراق 
ـــثل) وألـــتــزم اجلـــانب األردنـــيّـــة بـــا
الكــات الــطــبــيــة األردنـي بـ(تــدريب ا
الـعراقيـة وتسهـيل إجراءات احلصول
عـــــلـى الـــــبـــــورد األردنـي لألطـــــبـــــاء
الــعــراقــيــ واسـتــكــمــال اإلجـراءات
وقـعة ب الالزمـة لتـمديـد االتفـاقيـة ا
الـبـلـدين في الـعام 2004  .كـمـا الـتزم
األردنّ بــتـســخـيــر جـمـيـع إمـكـانــيـاته
وخـبـراته الفـنيـة واإلداريـة لتـقد أي
مـساعدة يحتاجهـا األشقاء العراقيون
فـي جميع اجملـاالت الصحـية واالفادة
مـن الــتـــجــربـــة األردنــيـــة في مـــجــال
تــسـجــيل األدويـة الــطـبــيـة وتـســهـيل
إجـــراءات الــتــســجـــيل والــتـــســعــيــر
وفـــحـــوصــات الـــكـــفــاءة فـي اجلــانب
ــتــبــادل - الــعـــراقي - الــتــســجـــيل ا
واإلخـالء الـــــــطــــــبـي وفـي مـــــــجــــــال
ـوحد الـتـشريـعـات الطـبيـة والـشراء ا
لألدويــة وتـطــبـيق الــتـأمــ الـصـحي
ـــخـــتــلـف قــطـــاعـــاته).كـــمـــا  اتــفق
ـعـوقـات في اجلــانـبـان عـلى جتــاوز ا
مـجـال الـسـيـاحـة الـعالجـيـة وتـعـزيـز
ـؤسسـة العـامة لـلغذاء الـتعـاون ب ا
والـدواء األردنيـة ونظـيرتـها الـعراقـية
وتـسـهــيل عـمـلـيـة الـتـواصل بـيـنـهـمـا
وتـــبـــادل اخلــبـــرات في مـــجــال عالج
أمـــراض الــســرطــان والــتـــغــلب عــلى
مــشـــكــلــة عــدم تــوفــر بــعض األدويــة
اخملــصـصـة لـعالج مـرضى الـسـرطـان
فـي الــعــراق واالفـــادة من الــتـــجــربــة
األردنـية في مـجال حوسـبة اإلجراءات

الــطــبــيــة -بــرنــامج حــكــيم). وبــشـأن
تـسـهـيل إجـراءات سفـر رجـال األعـمال
الـعراقيـ لألردن  االتفاق عـلى قيام
األردن بــإعــتـمــاد جــهـات عــراقــيـة من
فــعـالــيـات الـقــطـاع اخلــاص الـرسـمي
الــعــراقي لـتــســلم طـلــبــات تـأشــيـرات
الـــســـفـــر إلى األردن بـــالـــتـــعـــاون مع
الــســفــارة األردنـيــة في بــغــداد. وكـان
ـحـافـظـة قـائـمــمـقـام قـضـاء الـرطـبـة 
األنــبـار عــمـاد الـدلــيـمي قــد كـشف في
وقـت سابـق من يوم امـس السـبت عن
هدي في وقت الحق من زيـارة  عبد ا
الـيـوم حلـضـور مـراسم افـتـتـاح مـنـفـذ
طـربيل احلدودي. وقال في تصريح إن
(مـحافظ االنـبار علي فـرحان الـدليمي
وعـددا من اعضاء احلكـومة والقيادات
االمــنــيــة وصـلــوا الى مــنــفــذ طــربـيل
احلــدودي مع االردن بـانـتـظـار وصـول
ـنـفـذ ـهـدي العـادة افــتـتـاح ا  عــبـد ا
ـقابل لـلـمـرة االولى مـنـذ اعـوام). في ا
عـرضت النائبة عالية نصيف مجموعة
من الـوثـائق تـظهـر جتـديد اعـفاء 371
ســـــلــــــعـــــة اردنـــــيـــــة مـن الـــــرســـــوم
الــكــمـركــيــة.وطـالــبت نــصـيـف رئـيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح بـ(الـتـدخل
وحـماية الصناعة الـوطنية من الكارثة
ـتـمـثـلـة بـإعـفاء الـتي تـتـعـرض لـهـا ا
سـتوردة مـئـات األصنـاف من السـلع ا
من الـرسوم الـكمركـية على غـرار إعفاء
ســلع اردنــيـة من الــكــمـرك مــعــظـمــهـا

تصنع في العراق). 
وكـانت احلـكـومـة قـد وافـقت اول امس
اجلـمعة على تـمديد إعفاء  371 سـلعة
أردنــيـة من الــرسـوم الـكــمـركـيــة بـعـد
ــــواد لـــلــــمـــرة األولى إعــــفـــاء هـــذه ا
عــــــــــــــام  2017. وورد فـي تــعـــمــيم
ــالــيــة (اســتــثــنـاء صــادر عـن وزارة ا
ـقـدمة من ـنـتجـات األردنـيـة ا الئـحـة ا
ــعــادن من قــرار وزارة الــصـــنــاعــة وا
مـــجـــلس الـــوزراء رقم  293لـــســـنــة .
2016)وفـي الــســيــاق نــفـــسه مــنــعت
الــقـوات االمـنـيــة امس دخـول اعـضـاء

مــجـلس االنــبـار الى مـنــفـذ طــريـبـيل
حلـضـور مراسـيم  افتـتـاحه بحـضور
رئـيس الـوزراء لـعـدم حـصـولهـم على

وافقات .  ا
ــوافــقــات عـلـى دخـول واقــتــصــرت ا
مـــحـــافظ االنــبـــار ورئـــيس مـــجــلس
احملـافـظة فـقط. علـى صعـيد آخـر امر
ـسلـحة رئيس الـقائـد العـام للـقوات ا

الـوزراء بهيكـلة قيادة عـمليات شرق
األنـــبــار وان حتل مــحـــلــهــا قــيــادة
كـمـا وجه خالل عـمــلـيـات احملـافـظـة
زيـارته للمـحافظـة امس بنقـل الفرقة
 14 مـن احملــــافـــــظــــة إلـى أطــــراف
مـحـافـظـة كـركوك وتـسـلـيم قـاطـعـها
ــتـضـمن مــدن الـكـرمـة والــفـلـوجـة ا

والصقالوية إلى الفرقة العاشرة.

×W∫ رئـيس الوزراء يصافح نظيره االردني خالل لقائهما في UB
طريبيل امس
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تـوقع متـنبئ جوي انـخفـاضاً ملـحوظاً
فـي درجـــات احلــــرارة والســـيــــمـــا في
ـنـاطق الـشمـالـيـة والغـربـيـة بدءا من ا
يـوم غد االثن  مـرجحا انتـهاء موجة
ـتــوقع انـهـمـارهـا االمــطـار الـتي  من ا
عــصــر امس الـســبت بــحــلـول صــبـاح
الـيوم االحـد  بـاستـثنـاء السـليـمانـية .
ـــتـــنـــبئ صـــادق عـــطــيـــة في وكـــتب ا
صـفحته على فيـسبوك امس ان (موجة
بـاردة متوسطة الشدة تبدأ يوم االثن
وتـسـتمـر لغـاية اخلـمـيس  وتنـخفض
فيها درجات احلرارة واالجواء ستكون
بــــاردة الـى شـــديــــدة الــــبــــرودة خالل
ـوجة الـصـبـاح) مـضـيـفـا ان (تـأثـيـر ا
االكــبــر يــكــون في مــدن شــمـال الــبالد
وغـربـهـا والـبـادية الـغـربـيـة وبـصورة
اقـل على مدن الـوسط والفرات االوسط
واجلـنـوب).واشـار عـطـيـة الى مـنـشـور
سابق  له قال فيه ان موجة من االمطار
اخلــفـيـفـة الى مـعـتــدلـة الـشـدة تـسـقط
امس الـسـبت تشـمل جمـيع مدن شـمال
الـبالد اضافه الى ديـالى وصالح الدين
 وتــنـتـهي صــبـاح الـيــوم االحـد  عـدا
ا الـسليمانية فتسـتمر فيها االمطار ر
ـا بعـد الظهـر.  من جهتـها قالت هـيئة

االنـواء اجلـويـة الـتابـعـة لـوزارة الـنقل
في تـقـرير اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
تـوقـع ان (يـكون طـقـس الـيوم ان مـن ا
نطـقة الوسـطى صحوا مع االحـد في ا
قـطع من الـغيـوم ويكـون غـائمـا جزئـيا
في أقــســامــهــا الــشــرقــيــة مـع فــرصـة
لتساقط زخات مطر خفيفة في الصباح
يــتـحــول بــعـدهــا الـطــقس الى صــحـو
ودرجــات احلـرارة تـنـخـفض قـلـيال عن
مـضــيـفــة ان (طـقس الــيـوم الــسـابـق) 
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة يـكـون صحـوا الى ا
واحلـرارة مـقـاربـة لـلـيوم غـائم جـزئـي 
نـطقـة اجلنـوبيـة يكون الـسابق وفـي ا
الــطـقس صـحــوا مع قـطع مـن الـغـيـوم
ودرجــات احلـرارة تـنـخـفض قـلـيال عن
الـيوم السـابق). وبشأن  طـقس يوم غد
ـنـطـقة االثـنـ قـالت انه سـيـكـون في ا
الــوســطى صـحــوا مع بــعض الـغــيـوم
واحلـــرارة تـــرتـــفع قـــلــيـال عن الـــيــوم
نـطـقة الـشمـالـية يـكون الـسـابق وفي ا
صــحـوا مـع بـعض الــغـيــوم واحلـرارة
مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق ) الفـتة الى ان
ــنـطــقـة اجلــنــوبـيــة سـيــكـون طــقس ا
صــحـوا مع بـعض الــغـيـوم  واحلـرارة
مـقـاربة لـلـيوم الـسابـق). وبلـغت درجة
احلـــرارة الــصـــغــرى في بـــغــداد امس
تـسع درجــات مـئـويـة والـعـظـمى 19).

مـن جـــهـــة اخـــرى واصـــلت اجلـــهـــات
ــعـنــيــة في مـحــافـظــة ديــالى لـلــيـوم ا
اخلــامس عــلى الـتــوالي  امس اعــمـال
كري نهر ديالى بسبب صعود مناسيب
ـناطق احملـاذية ـيـاه خوفـا من غرق ا ا
لـلنهر . واعلن قـائممقام قـضاء بعقوبة
عـبد الله احليالي عـن  فيضان أكثر من
نـصف مدارس الـقضـاء بسـبب اإلهمال
ـشاكل أدى  مـشـيـرا الى ان عـدم حل ا

إلى تفاقمها . 
واضـاف احليـالي لــ( الزمان ) امس ان
( االعـمـال الـبـلـديـة ومـجـاري تـصـريف
ــيــاه فـي مــخــتــلف مــنــاطق  قــضــاء ا
بـعقوبـة يجري العـمل فيها بـاإلمكانات
ـشخـصة ـشاكل ا الـذاتـية  لـعدم حل ا
قترحة بـالغ للمشـاريع ا وتـخصيص ا
ـشــاكل  مــا  أدى إلى تــفــاقم بــعـض ا
الـتـي عـقـدت االمــــور بـشـكل كـبـيـر  ) .
وشـدد احليـالي على (ضـرورة حل هذه
ــا مـتـوفــر  من امـكــانـيـات ــشـاكل   ا
ــبـازل وعــدم تـرك وحــفـر الــشــقـوق وا
اسـتمرار مـعاناه الـناس وفيـضان أكثر
ـــدارس بـــســبـب إهـــمــال مـن نــصـف ا
ـديـريـة الـعـامة لـلـتـربـيـة في ديالى  ) ا
داعــيـا الى ( تـكـثـيف اجلـهـود من أجل
واطـن ودفن الـساحات رفع مـعانـاة ا
ـساهـمة بـسحب دارس وا اخلـاصة بـا

ـيـاه )  مـؤكدا ان ( هـنـاك مـناطق في ا
ـعــلـمـ والــكـاطـون ـفــرق وا احــيـاء ا
ـيـاه  بشـكل الزالـت تعـاني مـن تـراكم ا

كبير) .
ـوارد  من جــهـتــهـا اعــلـنـت مـديــريـة ا
ـائـية في احملـافـظة  انـهـا استـنـفرت ا
جــمــيع مالكــاتـهــا مــشـيــرا الى وضع
خــطط اســتــبــاقــيــة لــتــصــريـف مــيـاه
السيول لتخطي األضرار التي تخلفها.
ــائــيـــة مــهــنــد ـــوارد ا وقـــال مــديــر ا
عموري لــ (الزمان ) امس  أن (جميع ا
الـكـوادر الهـندسـية والـفـنيـة فضال عن
اآللـيات الـتابعـة للمـديرية في االقـضية
والـنـواحي في حـالة اسـتـنـفار حتـسـبا
ألي طـار بـسـبب غـزارة األمـطـار التي
اجــتـــاحت الــبالد في اآلونــة االخــيــرة
ياه). والتي أدت الى ارتفاع مناسيب ا
واضاف أن ( جميع اخلطط االستباقية
ديـرية وبالتنسيق مع الـتي وضعتها ا
مـديـريــة الـصـيـانـة لـهـا الـدور الـكـبـيـر
والــفـعـال في تــصـريف مـيــاه الـسـيـول
لــتــخــطي األضــرار الــتـي تــخــلــفــهـا )
ـديـرية ـعـمـوري الـى  أن  ( ا .وأشـار ا
ــبــازل وفك مــســتــمــرة في تــطــهــيــر ا
االخـتنـاقات وعـمل السـداد علـى أكتاف
الــوديـان الســتـيــعـاب ســيـول األمــطـار

وتصريفها بشكل منتظم) . 
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ــدني وقـــعت ســـلــطـــة الــطـــيـــران ا
الـعـراقي اتـفـاقيـة الـنـقل اجلوي مع
نـظــيـرتـهـا الـتـونــسـيـة. وقـال بـيـان
امـس ان (االتـفـاقــيـة اجلــديـدة حتل
مــحل اتـفـاقـيـة الــنـقل اجلـوي لـعـام
1975)وجـــرت مــراســيم الـــتــوقــيع
بـحـضـور سفـيـر جـمهـوريـة الـعراق
في تونس ماجد عبد الرضا وسفير
تـونس في العراق ابراهيم الرزقي 
اضـافــة الى تـوقـعـيـهـا عـلى مـذكـرة
باشرة تـنفيذيـة لتسييـر الرحالت ا
بـــ الـــبــلـــدين . واكـــد مــديـــر عــام
الــسـلــطـة  عـلـي خـلـيـل ابـراهـيم ان
(اجــتـمــاعـات ومــبـاحــثـات مــكـثــفـة
عـقـدت عـلى مـدى يـومـ مـتـتـالـي
مـع اجلانب التونسي والتي أثمرت
عـن اتـفـاق عـمل مـشـتـرك في مـجـال
الـتعاون الفني للمطارات والسالمة
ـالحـــة اجلـــويـــة). واضـــاف (ان وا

لـقاء جمع وزيـر النقل الـتونسي مع
ـــدني وفـــدي ســـلــطـــة الـــطـــيــران ا
الــــعـــــراقي واخلــــطــــوط اجلــــويــــة
الــعـراقــيـة بــهــدف تـنــسـيق الــعـمل
ــــــشــــــتــــــرك). واوضـح ان (هـــــذه ا
اخلـطوات تأتي في مجال فتح افاق
الـــتـــواصل لـــلـــنـــواقـل الـــوطـــنـــيــة

لـلتشغـيل الى مقاصـد جوية جديدة
وكـذلك لتـوطيـد العالقـات مع الدول
الــعـربـيــة في مـجـال الــنـقل اجلـوي
ـدنـي من خالل تـوقـيع والــطـيـران ا
اتــفـاقـيـة الـنــقل اجلـوي بـ بـغـداد
وتـونس والتي تعد خـطوة إيجابية
نــحــو االمــام). وقــالت شــركــة نــفط
الــــبــــصــــرة إنـه  االنــــتــــهــــاء من
يناء إصالحـات في عوامة نفطية 
الــبـصـرة بـعـد أن تـعـرضت ألضـرار
عـندمـا اصطـدمت بهـا ناقـلة نـفطـية
فـي وقت ســــابـق هــــذا األســــبــــوع.
وأضـافت الشـركة في بـيان امس أن
(نـــاقـــلــة نـــفـــطـــيــة اصـــطـــدمت في
اضي الـثالثـ من كـانون الـثـاني ا
ـا أحلق أضرارا بـالـعـوامة رقم  1
طـفيـفة بـها). وقـالت إن (احلادث لم
يؤثر على برنامج عمليات التحميل
أو الــــصـــادرات). ولــــلــــعـــراق أربع
عــوامــات نـفــطــيـة قــيــد الـتــشــغـيل
لـتـحـمـيل ناقـالت النـفط تـبـلغ طـاقة
الـــتــحــمــيل لـــكل مــنــهــا  850 ألف

بــرمـيل يــومـيــا. وقـالـت مـصـادر إن
(نـاقلـة حمولـتها مـليون بـرميل كان
ـــقــرر أن يــجــري حتـــمــيــلــهــا من ا
بـشـحنـة حـجمـها  850 ألـف برميل
مـن اخلــــام الــــثــــقــــيل اصــــطــــدمت
بـالعوامة اثناء محاولتها الرسوم).
وقــــــــال بـــــــيـــــــان (ان حـــــــادث ادى
االصـطدام إلى تقعـر بسيط في بدن
الـــعـــوامــة مع تـــضـــرر بــســـيط في
مـــنـــظــومـــة الـــشــحـن ومــنـــظـــومــة

االتصال).
 وأضــاف الــبــيــان أن (شــركـة نــفط
الــبــصـرة وشــركــة تـســويق الــنـفط
الــعــراقـيــة (ســومـو) تــعــمالن عـلى
طلوب دفعها حتـديد التعويضـات ا
الكـة للناقلة التي من قـبل الشركة ا
ســبـبت تــضـرر الــعـوامـة).واعــلـنت
وزارة النفط عن مجموع الصادرات
ـتحـقـقة لـشـهر كـانون وااليـرادات ا
ـــــــاضي  بـــــــحــــــسب الــــــثـــــــاني ا
االحــصـائـيــة االولـيــة الـصـادرة عن
شــركــة تـســويق الــنــفط الـعــراقــيـة

سـومو.  وقـال بيـان امس ان (كـمية
الــصـادرات من الـنـفط اخلـام بـلـغت
اكـثـر من  113مـلـيـونـا و 111 الـفـا
و  437 بــرمـــيال بــايــرادات بــلــغت
اكـــثـــر من ســـتــة مـــلـــيــارات و352

مليونا و  753الف دوالر.
 واضـــاف ان مــجــمــوع الـــكــمــيــات
ــصــدرة من الــنـفـط اخلـام لــشــهـر ا
ـاضي من احلـقول كـانـون الـثـاني ا
الـنـفطـية في وسط وجـنوب الـعراق
بـلـغت اكـثر من  110 مالي و245
الـفـا و 281 بـرمـيال امـا من حـقول
ـصـدرة كـركـوك فـبـلـغت الـكـمـيـات ا
مـليون و 315 الفا و 381بـرميال
ـصدرة من فـيـمـا بـلـغت الـكـمـيـات ا
حـــقل الـــقـــيــارة  550 الـــفــا و775

برميال). 
ـــعـــدل واشــــار الـــبـــيــــان الى ان (ا
الـيومي الكـلي للصـادرات بلغ ثالثة
مـالي و 649 الـف بـــــرمــــــيل وان
مــعـدل سـعــر الـبـرمـيـل الـواحـد بـلغ

 56,164 دوالرا).

علي خليل ابراهيم

∫WO UHð«
وزيرا النفط
في العراق
واالردن
يوقعان اتفاقية
االنبوب
النفطي


