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طبعة العراق 
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انـــطــلـــقـت في بـــغــداد امـس االحــد
ـــلــتــقـى االقــتــصــادي فــعـــالــيــات ا
شاركة عدد كبير العراقي القطري 
من رجــــال االعـــمـــال الــــعـــراقـــيـــ
والــقــطــريـ وحــضــور رســمي من
اجلانبـ فيمـا نظمت هـيئة تـنمية
الصـادرات الـسـعوديـة في الـرياض
امس أعــمــال الــبــعــثــة الــتــجــاريــة
العراقـية - الـسعـودية.ووصل وزير
التجارة والصناعة القطري علي بن
مــحـمــد الــكــواري الى بــغــداد عـلى
رأس وفد اقـتصـادي وجتـاري كبـير
وكان في اسـتقـباله نـظيـره العراقي
مــحــمــد الــعـانـي في مــطــار بــغـداد
الـدولي.وعـقـد اجلــانـبـان اجـتـمـاعـا
لـبـحـث سـبل تـعــزيـز الـتــعـاون بـ
الـــبـــلــــدين. وفي وقـت الحق كـــشف
الكـواري عن ارتفـاع نسـبة الـتجارة
ــئـة خالل مع الــعـراق الى  120 بـا
.واوضح في ــاضـيــتـ الـســنـتـ ا
اعقاب االجتماع بان (الوفد القطري
جاء الى بغداد لتعـزيز التعاون ب
البلدين).واحتـضن فندق بابل امس
ـشاركـة عـدد كبـير ـلتـقى  أعمـال ا
رجال االعمال ويستمر يوما واحدا.
وتـأتي  زيـارة الـوفــد الـقـطـري بـعـد
أيــام من زيـــارة الــرئـــيس اإليــراني
حــسن روحــاني لــلــعــراق وتــوقــيع
البـلـدين على  22 اتفـاقـيـة ومـذكرة
تــــــفـــــاهـم ركـــــزت عــــــلى اجلــــــانب
االقـــتــصـــادي وفي اعـــقـــاب زيــارة
اثلـة للـعراق اسـتمـرت ثالثة أيام
لـــوزيـــر الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمــار
السعودي ماجد القصبي  كما وقع
الــــعـــــراق واألردن في وقـت ســــابق
اتفاقا واسـعا يتضـمن مجاالت عدة
تركـزت عـلى اجلـوانب االقـتـصـادية
الــتـجــاريــة. وفي الــريــاض نــظـمت
هيـئة تـنمـية الـصادرات الـسعـودية
امس أعــمــال الــبــعــثــة الــتــجــاريــة
السـعـوديـة  الـعراقـيـة. ويـشارك في
الــبــعـــثــة أكــثــر من  130 مــنــشــأة
سـعـوديـة من قــطـاعي مـواد الـبـنـاء

الـعالقــات الـوديــة والـطــيـبــة بـ
ايـران والــعــراق وسـنــعــمل عـلى
تــطــويــر الــعالقــات مع اجلــيــران
يــومــا بــعــد يــوم).  وتــابع (انــنــا
نرغب بان تكون لنا عالقات طيبة
مع جــمـيـع جـيــرانــنــا وان كـانت
هـنـالك مـشـكـلة مـا فـهي بـدأت من
جانـبهم) مـضيـفا (لـدينـا عالقات
جــيــدة مع جـــيــرانــنــا مــثل قــطــر
وعـــمـــان وتــركـــيـــا واذربـــيـــجــان
وتــركــمــنـــســتــان وافــغــانــســتــان
وبــاكـســتــان ونــريـدهــا أن تــكـون
كذلك مع جمـيع اجليران).وخلص
روحـاني الى الـقـول ان (الـقـضـية
لـيـست قـضـيـة شـيـعـة او سـنة او
شـــمــال اخلـــلـــيج او جـــنـــوبه بل
هــدفــنــا يــجب ان يــكــون تــنــمــيـة
ـنـطـقـة كـلـهـا). واشـاد وتـطـويـر ا
ـرجع الديني الرئيس االيـراني با
عـلي الـســيـسـتــاني ووصـفه بـأنه
من (مفـاخر الـشيـعة). في غـضون
ذلك أعــلن رئــيس مــنــظــمــة احلج
والــزيـــارة االيــرانــيـــة عــلي رضــا
رشيـديان امس االحـد عن حتديد
قـبل موعدا اخلامس من الشـهر ا
لبدء الغاء رسوم تاشيرة الدخول
لـلــعـراق. ونــقــلت وكـالــة (فـارس)
االيـرانـيــة عن رشـيــديـان قـوله إن
ــــؤمل بــــدء الـــغــــاء رســـوم (من ا
تـاشـيـرة الـدخـول لـلـعـراق يـوم 5
ــقـــبل) مــوضـــحــا ان نــيـــســـان ا
(تــأشـيــرة الــدخــول لـلــســفــر بـ
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تــــوجه رئــــيـس أركــــان اجلــــيش
الــــفــــريـق أول الــــركن عــــثــــمــــان
ي إلى دمــشق امس عــلى الــغــا
رأس وفد عسـكري لـلمـشاركة في
ـكافـحـة االرهاب اجتـمـاع ثالثي 
مع نـظـيـريه االيـراني والـسوري.
ويـــشـــارك في االجـــتـــمـــاع الــذي
يـهـدف الى بـحث ســبل مـكـافـحـة
العمـليات االرهـابية رئيـس هيئة
ـسلـحة االركان الـعـامة لـلقـوات ا
االيـرانـيــة الـلـواء مـحــمـد بـاقـري
الـــــذي اصــــطـــــحـب مــــعـه وفــــدا
عـسـكــريـا الى دمــشق . من جـهـة
اخــــرى أكـــــد الــــرئــس االيــــراني
حـسن روحـاني ان الـعالقـات ب
ايـــران والـــعـــراق راســـخـــة جــدا
ـساس بها. وليس بامـكان احد ا
واشــار روحـانـي خالل اجــتــمـاع
اجملــــلس االعـــلـى لـــلــــتـــنــــســـيق
االقــــتـــصــــادي فـي طـــهــــران الى
مـشـيداً زيـارته االخيـرة لـلـعـراق 
بـحـسن الــضـيـافــة من احلـكـومـة
والشعب العراقي واكد ضرورة
الــتـنــفــيـذ الــســريع لــلـتــوافــقـات
احلاصلة ب البلدين  وال سيما
في اجملال االقتـصادي عادًا هذه
الزيـارة ايجـابيـة للـغاية وشـكلت
مـــنـــعـــطــفـــا فـي الــعـالقـــات بــ
البـلـدين .واكد ان (الـعالقـات ب
ــســلــمـ الــبـلــدين  اجلــارين وا
والـــشــقـــيـــقــ ايـــران والـــعــراق
ــبـاد راســخــة جــدا وحتـظـى 
ـكن لالخرين مشـتركـة بـحيث ال
ــســاس بــهـــا). وفي مــنــاســبــة ا
اخرى وصـف روحانـي العـالقات
ـوذج في بـ الـبـلديـن بـأنهـا (ا
نـطـقـة) .وقـال في كـلمـة الـقـاها ا
امس االحد امام حشد جماهيري
في مديـنـة بـوشهـر ان (الـعالقات
بــــ ايـــران والــــعـــراق عـالقـــات
نـطقة ونحن على وذجية في ا
اسـتـعـداد ألن تـكـون لـنـا عالقـات
مع جميع اجلـيران مـثلمـا لنا مع
الــــــعــــــراق) واضـــــاف ان (ارادة
ـراجع الــكـبـار والـنـخب جـمـيع ا
في الـبـلــدين تـتـمـثـل في تـعـمـيق

 بيجن زنغنه

ايران والعراق لم تلغ إال ان رسوم
الــتــأشــيــرة الـغــيـت). واضـاف أن
(رسـوم الـتــأشـيـرة لـلــعـراق كـانت
قـبل شـهـرين 40 دوالرا وارتـفـعت
قــبـل شــهـــر الى 50 دوالرا). عــلى
صـــعـــيـــد اخـــر نـــقل مـــوقع وزارة
النـفط اإليرانيـة على االنـترنت عن
وزيــر الـنــفط بــيــجن زنــغـنـه قـوله
امس إن الـتـصـريـحـات األمـريـكـية
بشأن أسعار النفط أثارت توترات

في السوق.
ودأب الـرئــيس األمــريــكي دونــالـد
تـــرامب الـــذي جـــعـل االقـــتـــصــاد
األمـريـكي أحـد أهم قـضـاياه عـلى
نـشـر تـغـريـدات عن أسـعـار الـنـفط
صدرة للبترول ومنظمة البلـدان ا
(أوبك).ونـسب مـوقع وزارة الـنفط
إلى الــوزيـــر قــوله (األمـــريــكــيــون
يتحدثـون كثيرا وأنـصحهم باحلد
من أحـاديــثـهـم. أثـاروا الــتـوتـرات
ـا يـزيـد عن عـام في سـوق الـنـفط 
ــســؤولــون عن وحــتى اآلن وهم ا
ذلك (الــتــوتــر) وإذا اســتــمــر هــذا
االجتاه فإن السوق سيصبح أكثر
تــوتــرا).وبـلــغت أســعــار الــعــقـود
اآلجــلــة لــلــنــفط اخلــام األمــريــكي
أعلـى مسـتـوى لـهـا في عام 2019
يوم اجلمعـة لكنهـا تراجعت الحقا
ي مــزيج مع خــام الــقــيـاس الــعــا
برنت بـعـد أن أدت اخملاوف بـشأن
ـو االنـتـاج ـي و االقـتـصــاد الـعـا
األمـــــريـــــكـي إلى كــــــبح ارتـــــفـــــاع
األسعـار.واتفـقت أوبك وحـلفـاؤها
مــثل روسـيــا فــيــمـا يــعــرف بـاسم
ـاضـي عـلـى خـفض أوبك الــعــام ا
االنـــتـــاج ردا عـــلى زيـــادة إنـــتــاج
ـــتـــحــــدة من الـــنـــفط الـــواليـــات ا
الصخري.وقال زنغنه (ال نعرف ما
إذا كـان ســيـتم تــمـديــد اإلعـفـاءات
األمريـكـيـة أم ال. سـنؤدي مـهـمـتـنا
ـتـحـدة) تـقـول لـكـنـهـا (الـواليـات ا
شـيــئـا جـديــدا كل يـوم). ومــنـحت
واشنطن إعفاءات لثماني دول من
ــشـتــرين لــلــنــفط اإليــراني بــعـد ا
فـرض عـقـوبـات علـى قـطاع الـنـفط
اإليـــراني في نـــوفـــمـــبـــر تــشـــرين
الـثــاني بـعــد انـســحـاب الــواليـات
تـحدة من االتـفـاق النـووي الذي ا

أبرم مع إيران عام 2015.

علي بن محمد الكواري

واألغــــذيـــة وعــــدد من الــــشــــركـــات
العـراقـية بـهدف بـحث واسـتكـشاف
ـنتجـات السـعودية فرص تصـدير ا

إلى العراق.
ويـأتي ذلك في إطـار اسـتـراتـيـجـيـة
الـبــعــثـة الــسـعــوديــة الـرامــيـة إلى
تـنـمــيـة الـصــادرات غـيـر الـنــفـطـيـة
ـنــتــجـات وتــعـزيــز فــرص وجــود ا
احملــلــيــة فـي األســواق الــدولــيــة. 
وتقوم  هـيئة الـصادرات السـعودية
ضــمن أعـمــال الــبـعــثــة الـتــجــاريـة
طابـقة األعمال بتنظـيم اجتمـاعات 
صدرين السعودي من جهة ب ا
شترين احملتمل من العراق من وا
جهة أخرى لتـحقيق وصول أفضل
للـمـنـتجـات الـسـعوديـة إلى الـسوق
العراقية ولعقد الصفقات التجارية
. وأشار األمـ الـعام ب اجلـانـبـ
للهيـئة صالح الـسُلمي إلى أن (هذه
الــبــعـــثــة الــتــجــاريـــة تــؤكــد عــمق
الـعالقـات الــتـاريـخــيـة مع الـعـراق
الــتي تــرجــمــتــهــا أوجه الــتــعــاون
ــشــتــرك في مــخــتــلف والــتــوافق ا
األصـعـدة وفي مـقــدمـتـهـا الـشـراكـة
التـجـاريـة واالقتـصـادية) مـوضـحا
ـمـلكـة غـير الـنـفطـية أن (صادرات ا
إلى العراق خالل السنوات اخلمس
ـاضـيـة وصـلـت إلى  نـحـو عـشـرة ا
مـلـيـارات ريـال سـعـودي  مـا يـعادل
 2.6 مــلــيـــار دوالر) الفــتــاً  الى أن
مـلكـة إلى العراق خالل (صادرات ا
عـام  2018 بـلــغت مــا قــيــمـته 2.4
مــلـيــار ريــال ســعــودي). وبــحـسب
ـواد الـســلـمي (فـقــد احـتل قــطـاع ا
ـــرتـــبـــة األولى بـــ الـــغـــذائـــيـــة ا
الـصـادرات الـسـعـودية إلـى الـعراق
بقـيـمة  662 ملـيـون ريـال سـعودي
ما يعادل 165.86 دوالر  تاله قطاع
مواد البـناء بقـيمة تـصديريـة بلغت
 565 مليون ريال  ما يعادل 150.6
ملـيـون دوالر). من جهـة اخـرى نفى
نافـذ احلدودية كاظم رئيس هيئـة ا
نافذ العقابي تسجيل أية خسائر 
الــبـصــرة واجلـنــوب عــلى خــلـفــيـة
االتـفــاقـيــة الـتــجـاريــة بـ الــعـراق
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جنـحت قـوة امـنـية في مـحـافـظـة ديالى في
تـنـفـيــذ عـمـلـيـة احـبـطت خاللـهـا مـخـطـطـاً
(انــغــمــاســيًــا) إلســتــهــداف مـبــنـى ديـوان
احملـــافــظـــة واســفـــرت عن مــقـــتل جـــمــيع
. وقال قـائد شـرطة ديـالى اللواء اخملـططـ
فــيــصل الـعــبـادي فـي بـيــان امس إن (قـوة
أمـنـيـة بإشـرافه الـشـخـصي وبقـيـادة مـدير
اسـتخبارات ومكافحة ارهاب ديالى العميد
عـلي الـسـوداني نـفذت عـمـلـية خـاصـة ضد
مــجــمــوعـة مــكــونــة من اربـعــة إرهــابــيـ

انـغمـاسيـ في منطـقة قـرب وادي قزالقز)
مـضيـفًا ان (االنغـماسـي كانـوا يخـططون
إلسـتـهـداف مـبـنى ديـوان احملـافـظـة). وأكد
الـعـبادي (مـقتل جـمـيع اخملطـط واحـباط
مــخـطـطـهم فـيـمــا أصـيب شـرطي بـجـروح
طـفــيـفـة أثـنـاء الـعـمــلـيـة). من جـهـة اخـرى
ــخـــزن لـــلـــمــواد انـــدلع حـــريق كـــبـــيـــر 
الـبالسـتيـكيـة ومخـزن لـلمـواد االحتـياطـية
ــحـافـظـة لــلـسـيـارات فـي حي احلـرفـيـ 
الـنجف مـساء امس. وبـاشرت فـرق االطفاء
شاركة 15 فرقة عـمليات االطفاء واالنقاذ 
قدسة  بـإسناد من اطفـاء العتبـة العلويـة ا
.ولم  تـرد انباء عن ايـة ضحايا بـشرية لكن
احلـريق اسـفـر عـن خـسـائـر مـاديـة كـبـيرة.
واشـرف على عمـلية مـكافحـة احلريق مدير
ـدني في النجف الـعقيـد احلقوقي الـدفاع ا
رشــيـد ثـابت رشـيـد بــاالشـتـراك مع جـمـيع
راكز الـتابعـة لها . ديريـة وا ضـباط مقـر ا
واقـدم شاب عـلى االنتـحار داخل مـنزله في
بـغـداد امس االحـد فيـمـا عـثرت قـوة أمـنـية
ـحافظة عـلى جثة شـاب في قضاء الـزبير 
الــبـصـرة . وافـاد مـصــدر في تـصـريح بـأن
(شـابــاً انـتـحـر شـنـقـاً داخل مـنـزله في حي
طـارق ضـمن مديـنة الـصدر امس) من دون
ذكـر تفاصـيل. وعثرت قـوة أمنيـة على جثة
ـحافـظة شـاب ثالثـيني في قـضاء الـزبـير 
الـبصـرة بحسب رئـيس اللـجنة االمـنية في
مجلس الزبير مهدي ريكان الذي اوضح ان
(الـضـحـيـة الـذي وجـدت جـثـته مـلـقاة عـلى
الــشــارع وعــلـيــهــا آثــار دهس من مــركــبـة
كــان يــسـتــقل دراجـة نــاريـة في مــجـهــولـة

احـدى مـنـاطق الـقـضـاء) مـشـيراً الـى (نقل
اجلـثــة الى الـطب الـعـدلي واجـراء الـكـشف
من جـانب عـنـاصر األدلـة اجلـنـائيـة إلكـمال
اجــراءات الــتـحــقــيق). وصــدقت مـحــكــمـة
حتــقــيق قــضــايــا الــنــزاهــة فـي الــبــصـرة
اعـترافـات أربـعة مـتهـم يـعمـلون أعـضاء
بــلــجــنــة الــكـــشف في مــنــفــذ الــشالمــجــة
احلــــــدودي تـالعـــــبــــــوا بــــــتــــــســــــجــــــيل
ــركـز االعـالمي جملـلس بــضــاعـة.وأوضح ا
الـقــضـاء االعـلى في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس أن (بـضاعة متـكاملة تـعود الى معمل
ــنــافـذ احلــدوديـة وأن أعـالف دخـلت الى ا
ــتـهــمـ األربــعــة سـجــلـوهــا كـخــزانـات ا
ــذكـورة) حــديــديــة بــدال من الــبــضــاعــة ا
موضحا ان (التالعب تسبب بفرق كبير في
ـال الـعـام).وألـقت الـرسـوم وشـكل هـدرا بـا
قــوة أمـنـيـة الــقـبض عـلى عــصـابـة سـرقت
مـصوغـات ذهبـية بقـيمـة مئة مـليـون دينار
من مـحل في مـنطـقة الـكرادة بـبغـداد. وقال
الـناطق باسم وزارة الـداخلية الـلواء سعد
مــعن في بــيـان امس ان (مــكـتب مــكـافــحـة
ـديـريــة مـكــافـحـة اجــرام الـكــرادة الـتـابـع 
اجـرام بـغداد ووفق مـعـلومـات دقـيقـة ألقى
الــقـبض عـلـى عـصـابـة مــكـونـة مـن سـبـعـة
مـتـهـمـ بـيـنـهم امـرأة أقـدمت عـلى سـرقة
مـصوغات ذهبـية قيمتـها مئة مـليون دينار
عـراقي فضال عن مبلـغ  ثالثة مالي دينار
ومـسـدس واربـعـة هـواتف نـقالـة من خالل
الــدخـول عـبـر نـافــذة احملل ) مـوضـحـا ان
(عـمـلـية الـقـبض جـاءت بـعد تـشـكـيل فريق
عـمل مخـتص بإشـراف ومتـابعـة من اللواء
ـعـلـومـات حـيــدر فـخـري ومن خالل جـمع ا
والــــتــــحــــري ومـــــتــــابــــعــــة كــــامــــيــــرات
ـراقبة).وأقدمت عـصابة على تنـفيذ سطو ا
مـسلح باقتحام منزل ضمن منطقة حي اور
في بـغداد وسرقت مبالغ ومصوغات ذهبية
تــقــدر بــخــمــسـة االف دوالر قــبل ان تــلـوذ
نزل بالفرار بحسب مصدر امني اكد أن (ا
كـان خـالـيـا من سـاكنـيه). وأعـلـنت مـديـرية
اسـتـخـبـارات ومكـافـحـة ارهـاب ذي قار عن
الـقبض عـلى ثاني عـصابة خالل اسـبوع
تــســتـــدرج الــشــبــاب عن طــريق امــرأة في
احملافظة. وقالت في بيان امس إن مفارزها
 ( الــقت الـقـبض عـلـى ثـاني عـصـابـة خالل

اســبـوعـ تـقــوم بـاسـتــدراج الـشـبـاب عن
طــريق احــدى الــنــســاء بــهــدف االبــتـزاز)
مـوضـحة  أن مـفـارزهـا (القت الـقـبض على
ركز نصورية  مـتهم اثن في منطـقة ا
مــديـنـة الــنـاصــريـة حـيث قــام افـراد هـذه
الــعـصــابــة بـاالســتـيالء عــلى عــجـلــة احـد
نزل ـواطنـ بعـد استدراجـه الى داخل ا ا
ـال) وتـابـعت ومــسـاومـته عـلى مـبــلغ من ا
انـه(على اثـر ذلك  تشـكـيل فريق مـختص
من مــفـارز االسـتــخـبـارات والــتـفـاوض مع
هـذه العصابة والقاء القبض عليهم باجلرم
شهود). الى ذلك أوضح الناطق الرسمي ا
جملــلـس الــقــضــاء األعــلـى الــقــاضي عــبــد
الـستار بيرقدار أن قضية استيراد سيارات
ـيتـسوبيـشي لوزارة الداخـلية في مـرحلة ا
الــتـحــقـيق اإلداري في مــكـتب مــفـتش عـام
الــوزارة.وأضــاف بــيــرقــدار في بــيــان ثـان
تـلـقـته (الـزمان) امس ان (الـقـضـيـة مازالت
في هـيئة النزاهة إلكمال إجراءات التحقيق
ـكتب ولم تـقـدم لـلـقضـاء كـقـضيـة). وكـان ا
ــفــتـش عــام وزارة الــداخـــلــيــة اإلعـالمي 
أوضح فـي بيان سابـق بأن هناك تـريثًا في
إتـمـام عـقـد لـتـجـهـيـز الـوزارة بــسـتـة آالف
عـجلـة نوع مـيتسـوبيـشي - بيك آب حل
االنـتهاء من أعمال اجمللس التحقيقي الذي
فتش العـام جمال االسدي. شـكل برئاسـة ا

وأوضـح الــبــيـــان ان (اجملــلس عـــمل عــلى
مــراجـعــة وتـدقــيق أوراق وبــنـود وشـروط
ـواصـفـات الـعــقـد ومـدى مـطـابـقــتـهـا مع ا
ي ومدى ـالـيـة في السـوق الـعـا الـفـنـية وا
جــدواهـا السـتــخـدام الـشــرطـة  فـضال عن
مــوافــقـتــهــا لــلـقــانــون وشــروط الـتــعــاقـد
احلــكـومي وبـكـلـفــة تـعـاقـديـة كــلـيـة تـقـدر
بـ 231 مـــلــيــون دوالر أمــريـــكي ) ومــضى
الـــبـــيـــان قـــائالً انه (أمـــام كل الـــبـــيـــنــات
واحلـقائق والقـرائن التي تثـبت وجود هدر
ـال الـعـام وشــبـهـات فــسـاد واسـتـغالل بــا
نـصب رفع اجملـلس التـحقـيقي لـلـنفـوذ وا
تـقريـراً مفـصالً بالـقضـية ضـمّنه تـوصيات
ـصــادقــة عـلى قــرار اجملـلس عــدة  بـعــد ا
الـــــتــــحـــــقـــــيـــــقي من رئـــــيـس مــــجـــــلس
الـوزراء بـوصـفه وزيـراً لـلـداخـلـيـة وكـالـة)
قـررات مقـصرية ولـفت الى انه (من هـذه ا
شـكلة إلبرام هـذا العقد وإحـالتها الـلجان ا
الى احملـكـمة اخملـتـصة بـالنـظـر في قضـايا
الـنزاهة  والتـوصية للجـهات اخملتصة في
وزارة الـداخلية البطـال أو إنهاء العقد دون
تـــرتـــيب أي أثـــر مـــالي أو قـــانـــوني عـــلى
ـال الـعام الـوزارة لـوجـود هـدر كبـيـر في ا
وعــدم تــوفــر أركــان الــعــقــد احملـال حــيث
شـابت عـملـيـة التـعـاقد مـخـالفـات قـانونـية

عديدة).

واألردن.ودعا الـعـقـابي في تـصريح
صـحــفي (رئـيس مــجـلس الــبـصـرة
صباح البـزوني لتدعيم تـصريحاته
بشأن اخلسائر التي سجلتها منافذ
احملـافــظــة بـعــد االتــفـاق مع األردن
باألرقـام لـلـوقـوف على حـقـيـقـة تلك
اخلـــــســـــائــــر الـــــتي أشـــــار لـــــهــــا
وحـجـمـهـا).وكـان البـزونـي قـد حذر
ــاضي من تــفــاقم أزمـة اخلـمــيس ا
سـتـوردة داخل تـكـدس الـبضـائـع ا
نـافذ احلـدودية الـبريـة والبـحرية ا
الــواقــعـــة في احملــافـــظــة.وقــال في
تصـريح إن (أزمـة تـكـدس الـبـضائع
ـنــافـذ احلــدوديـة ـســتـوردة فـي ا ا
الـواقــعـة في الــبـصــرة مـا زالت في
تــفــاقم لــذلـك جنــدد حتــذيــرنــا من
تـــــداعــــــيـــــات ذلـك عـــــلـى الـــــوضع
االقتصادي) مضيفا أن (ما يحصل
هـو نـتـيـجــة طـبـيـعـيـة لـسـوء إدارة
ــنــافــذ احلــدوديـة) الفــتــا الى ان ا
ـــنــافـــذ احلـــدوديـــة في الـــعــراق (ا
بحـاجـة الى سـلـطة مـوحـدة تـفرض
نافذ). ورأى سيطرتها على جميع ا
ــعـقـول أن الـبـزونـي أنه (من غـيـر ا
تـسـتـورد بـضـائـع من مـنـافـذ إقـلـيم
كــردســـتـــان ثم تــصـل الى أســواق
ستوردة البصرة بينمـا البضائع ا
وجودة في ـوانئ التجـارية ا عبر ا
الــبــصـــرة ال تــصل الـى احملــافــظــة

بسهولة).
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رجح مـتنـبىء جـوي انخفـاضاً نـسبـيًا في
درجـات احلرارة اليـوم االثن فيـما تكون
ـدن االجــواء صـافـيـة نـسـبــيـا في عـمـوم ا
وتــوقـف هـطــول االمــطــار. وكــتـب صـادق
عـطـيـة في صـفحـته في فـيـسـبوك امس أن
(أجـواء يـوم االثنـ تكـون صافـية نـسبـيا
ـدن والتـوجـد فـرص لالمـطار فـي عمـوم ا
لـكن هـنـاك انـخـفـاضًـا نـسـبـيًا فـي درجات
احلــــرارة ابــــتــــداءً من يــــوم امـس االحـــد
واليوم االثن  واالجواء تكون معتدلة مع
انـخـفـاض أكـثـر). وكـان الـعـطـيـة قد تـوقع
هـطـول امـطـار خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة امس
االحـــد في اغــلـب مــنـــاطق شــمـــال الــبالد
اضـافة الى صالح الدين وديالى وواسط .
ــا تــشــمل االمــطــار اخلــفــيــفــة خالل ور
الــصـبــاح شـمــال بـغــداد وشـمــال االنـبـار

مـتوقـعا ان تـكون غـزارة أحيـانا في ديالى
والـسليمانية وشمال اربيل مع برق ورعد
ـدن عدا عـلى ان تـتـوقف لـيال فـي اغـلب ا
الــسـلــيــمـانــيـة وكــركــوك وديـالى وواسط
واربـيل حيث تستمر خالل الليل وتتوقف
. فــجـــر االثــنــ او خالل صــبــاح االثــنــ
واجـتـاحت امـطـار غـزيـرة وسـيـول جـارفة
ــنـاطق الـغــربـيـة في االنــبـار مـسـاء اول ا
امس الــســبت.واعــلن مــجــلس مــحــافــظـة
نــيــنــوى تــعــطــيل الــدوام الــرســمي امس
االحــد بــعـد ان اجــتــاحت مـوجــة امــطـار
غزيرة وسيول جارفة اغلب مدن احملافظة.
ـائيـة جـمـال الـعادلي ـوارد ا وأكـد وزيـر ا
عـــزم احلــــكـــومـــة االحتـــاديــــة تـــعـــويض
زارع عن اضرار محاصيل احلنطة في ا
مـناطق شـمال البـصرة التي غـمرتهـا مياه
الـسيول الـقادمة من اجلـانب اإليراني عبر
شــراء تـلك احملــاصـيل. وقـال الــعـادلي في

تـصريح  خالل زيارته شمال البصرة امس
االحـد ان (التعويض جاء بناء على توجيه
هدي وبعلم من رئـيس الوزراء عادل عبـد ا
وزارة الــتـجـارة الـتي اكـدت أنــهـا سـتـقـوم
بـشـراء مـحـاصـيل االراضي الـتي غـمـرتـها
ـيـاه نـتـيـجـة الـسـيـول الـتي قـد تـتـعرض ا
ـــيـــاه نــحـــو األراضي لـــذلك بـــعـــد فـــتح ا
الــزراعـيــة بــهـدف حــمـايــة حــقل مـجــنـون
الـنفطي للحفاظ عـليه) موضحاً ان (اغمار
ـيـاه يـؤدي الى خـسـائـر حـقـل مـجـنـون بـا
ـكن تــعــويـضــهـا مــقــارنـة مع فــادحــة ال 
اخلــســائـر الــنـاجتــة عن تــلف احملــاصـيل

والتي باالمكان تعويضها). 
وتـأتي زيارة الـعادلي الى  الـبصـرة بهدف
االطـالع عـــلى آخـــر تـــطـــورات الـــســـيـــول
اجلــارفــة.واوعـز الــعـادلي فـي وقت سـابق
يـاه نحو األراضي الزراعـية بهدف بـفتح ا
حـمـايـة حـقل مـجـنـون الـنـفـطي بـعـد عـقده

ـسـؤولـ اجـتــمـاعًـا مـغـلـقًـا مع عـدد من ا
احلكومي في موقع احلقل.

 وكـشف مدير زراعة الـبصرة عامـر سلمان
فـي وقت سـابق عن خـسـارة نـحو  5 آالف
طن مـن محصول احلـنطة نتـيجة غرق 14
ألف دو من األراضي الزراعية في شمال
ـيـاه السـيول اثـر انـهيـار عدد احملـافـظة 
من الــسـداد الـتـرابـيـة جـراء الـفـيـضـانـات
الـتي دخـلت من اجلـانب اإليراني وارتـفاع
ياه القادمـة عبر نهر دجلة. في مـناسيب ا
ـائــيـة ــوارد ا غــضــون ذلك أكـدت وزارة ا
سـيطرتها على السيول التي قدمت مؤخراً
نـتيـجة تـساقط كـميـات كبـيرة مـن االمطار

وصل. على مدينة ا
ـيـاه  وقــالت الـوزارة في بـيـان امس ان (ا
الـواردة  تـصـريـفـها بـاجتـاة نـهـر دجـلة
ـنــخـفض الــثـرثــار لـتــعـزيـز وحتــويـلــهـا 

ائي). اخلزين ا
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وقـالـت الـقـوات إن خـمـسـة آالف مــتـشـدد كـانـوا ضـمن

هــؤالء. وقــال جــبــرئــيل إن  34 ألف مـــدني آخــرين 
إجالؤهـم من الـبـاغــوز آخـر جـيب لــلـمـتــشـددين الـذين
طــردوا من نــحــو ثـلـث الـعــراق وســوريــا خالل األعـوام

نصرمة. األربعة ا
دني نطقـة إن الكثيـر من ا وقال سـكان سابقـون في ا
اضية الذين خـرجوا من الباغوز في األسـابيع القلـيلة ا
مـن العـراقـيـ الـذين لـهم صالت قـويـة بـالـعـشـائـر على

اجلانب األخر من احلدود من دير الزور.
وفــر هــؤالء إلى ســوريــا خــشــيــة الـتــعــرض لــهــجــمـات

انتقامية .
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ـقراطـيـة امـس األحـد إن نـحو قالـت قـوات سـوريـا الـد
 60 ألفـا معـظمـهم مدنـيون فـروا من آخر جـيب لتـنظيم
داعش في شــرق ســوريـا مــنــذ بـدء الــهــجـوم الــنــهـائي

للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.
ــتــحـــدث بــاسم هــذه الــقــوات كـــيــنــو جــبــرئــيل وقــال ا
لـلــصـحــفـيـ إن  29 ألــفـا و 600 شــخص أغــلــبـهم
عـائالت مـســلـحي الـتـنــظـيم اسـتـسـلــمـوا مـنـذ فـرضت
ـتـحـدة والـتـي تـقـودها ـدعـومـة من الـواليـات ا الـقـوات ا
وحـدات حــمـايـة الــشـعب الــكـرديـة حــصـارا عــلى قـريـة

ناطق احمليطة بها على نهر الفرات. الباغوز وا


