
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6316-6317 Saturday - Sunday 6-7/4/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6316-6317 السبت - االحد 30 من رجب  1440 هـ 6 - 7 من نيسان  (ابريل) 2019م

طبعة العراق 

طارق حرب 

 ‰uO « ¡«dł VOA « cHM0 lzUC³ «Ë s¹d U *« W dŠ nÒ uð

ÈdI « s  Î«œbŽ ‚dGð WO½UCO   Ułu

 WKłœ w  ÁUOLK  ‚u³  dOſ ŸUHð—≈Ë
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

ــيـاه بـشـكل ارتـفـعـت مـنـاسـيب ا
غـــيــر مــســبــوق فـي نــهــر دجــلــة
بـبـغداد بـعـد حتـذيـرات اطلـقـتـها
خــلـيــة االزمـات بــضـرورة ابــعـاد
ـقـاهي ـتــجـاوزين واصـحــاب ا ا
وجودين على ضفاف طاعم ا وا
الـــنــــهـــر حتــــســـبــــا الي طـــار
وتعـرضت الـعديـد من الـقرى الى
الــغـــرق بــســـبب الــفـــيــضـــانــات
الــــنـــاجتـــة من الــــســـيـــول وسط
توقعات باسـتمرار االمطار خالل
ــقـــبــلـــ في بــعض الـــيــومـــ ا
ــنـاطق بــحـسب بــيـان الــهـيــئـة ا
العـامة لـالنواء اجلـوية والـرصد
الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
الـــذي تـــوقع (طـــقـــســـا غـــائـــمـــا
مـصـحـوبـا بـتـساقـط االمطـار في
بـعـض االمـاكن). وحــذرت خـلــيـة
ــــائـــيــــة من ارتــــفـــاع االزمــــات ا
ـيــاه في نـهــر دجـلـة مــنـاسـيـب ا
وحتـــديـــد في بـــغــداد الـى ثالثــة
امــتـار بــعـد ورود مــوجـة مــائـيـة
كــبــيـرة من ســدة ســامــراء جـراء
االمـطــار والـســيـول  لـكن وزارة
ــائـيـة اعــلـنت امس عن ـوارد ا ا
انــتـهـاء مــوجـة الــسـيـول  بــنـهـر
دجـلـة . وبحـسب صـور نـشـرتـها
مواقع التواصل االجتماعي التي
ـيـاه اظـهـرت ارتـفــاع مـنـاسـيب ا
فـي مـــديـــنـــة الـــعـــاب كـــورنـــيش
االعــظـمــيـة بــبـغـداد بــشـكـل غـيـر
مـــســبـــوق. وفي ديـــالى  اوضح
قــائــمـمــقـام قــضــاء بـعــقــوبـة في
احملافـظة عن إخالء  200 عائـلة
في حــوض نــهــر ديــالى كــإجـراء
احترازي بسبب زيادة اإلطالقات
ـا من ــائــيــة وغــمـر  200 دو ا
الـــبــســـاتــ فـي حــوض الـــنــهــر
ـيــاه. وكـشف رئــيس مــجـلس بــا
نـاحـيـة العـظـيم  مـحـمـد ضـيـفان
الـعــبــيـدي لـ (الــزمـان ) امس عن
إن  (أكـــثــــر من  150 مـــضــــخـــة
زراعـية عـلى نـهـر الـعـظـيم رفعت
ـاضـ لـتـفـادي خالل الـيـومـ ا
غرقـهـا وذلك بعـد زيـادة اطالقات
ـيــاه من بـحـيـرة ســدة الـعـظـيم ا

صـوب النـهـر وارتـفاع مـنـاسـيبه
اكــد بـــشـــكل الفت).مـن جــانـــبه  
عـضـو مـجــلس احملـافـظـة خـضـر
مـســلم الـعـبــيـدي انه ( اصـدار
تعليمـات باإلخالء الطوعي ألكثر
من  400 اســــرة في بــــعـــقــــوبـــة
تــســكن مــحــرمــات نــهـر ديــالى)
واشـــار الـى ان (الـــقـــرار وقـــائي
وجــاء حلـمــايــة ارواح االسـر من
اي زيـادة مـحتـمـلـة في مـنـاسيب
الـــنـــهــــر في اي حلـــظـــة). ودعت
شرطة احملافـظة الى االبتعاد عن
نــقل االخــبـار غــيـر الــصــحـيــحـة
بشان الـفيـضانات. وقـال الناطق
االعالمي بـــاسم الــشــرطــة غــالب
الـــعـــطـــيـــة لـ (الــزمـــان) امس إن
(شــرطــة ديــالـى تــقف مع حــريــة
وســــــائل االعـالم ومــــــنــــــصـــــات

التـواصل االجتـماعي في الـبحث
عن احلقائق واطالع الراي العام
عن اي مسـتجـدات بعـيدا عن اي
تــزيـيف او افــتــراءات تـؤدي الى
خلق حالة من الرعب في صفوف

االهالي). تفاصيل ص (2).
 وافــــاد أمـــر لــــواء الـــتــــاسع في
احلشـد الشعـبي حكـيم اجلبوري
بـاخالء ثـمـان عـوائل من مـنـطـقـة
الـبـوعـجــيل بـصالح الـدين.وقـال
اجلــبــوري في تــصــريح امس ان
(الـلـواء التـاسع تـمـكن من اخالء
ثـمــان اسـر في الــبـوعـجــيل بـعـد
ونـاشد ـياه)  ارتـفـاع مـنـسـوب ا
اجلبـوري (احلـكـومة احملـلـية في
صالح الـدين بـتـوفـيـر مـكـان لـهم
حــــتى انــــتــــهـــاء االزمــــة). واكـــد
مـحـافظ كـركـوك راكـان اجلـبوري

ان احملـافــظـة ال يـوجــد فـيـهـا اي
فـــيـــضـــان. وقـــال اجلــبـــوري في
تــصــريح امس إن (احملــافــظـة لم
تسجل اي عدد من ضحايا داخل
واحملـــافــــظـــة وخـــارجـــهـــا خالل
مــــوجـــة االمــــطــــار والــــســــيـــول
والـــفـــيـــضـــانـــات) مـــبـــيـــنـــا أن
(احملافـظة تخـلو من الـفيـضانات
ولم يــــتم قــــطع اي طــــريق داخل
كــركــوك). وأعـــلن رئــيس بــلــديــة
قضـاء دوكان بشـتيـوان احمد ان
ميـاه السد خـرجت عن السـيطرة
ـقـدورهم الـتعـامل مع ولم يـعـد 
تدفقة يـاه ا الكمية الـهائلة من ا
الى داخل الــسـد.وأضــاف أحـمـد
فـي تـــصــــريح امـس أن (كـــمــــيـــة
ـتدفقـة إلى داخل السد االمطار ا
تزداد حلـظـة تـلو االخـرى بـحيث

أصبحت خارج سيطرة احلكومة
احملـلـيـة في قـضـاء دوكـان). وفي
مـــيـــســــان اخـــلت قــــوة أمـــنـــيـــة
مـزارع في قـضـاء عـلي الـغربي
بعـد غرق مـزارعهم .وذكـر مصدر
في غــــرفــــة عــــمــــلــــيــــات األزمـــة
بـاحملـافـظـة امس ان (قـوة أمـنـية
ــزارعــ مـن اجل غــمــر أخــلـت ا
أكــــــثــــــر من  100 الف دو من
االراضي الـــزراعــيـــة لــتـــصــريف
مـــيـــاه الــســـيـــول بــاجتـــاه هــور
األخــنــاب). بـدوره  اعــلن مــديـر
ــشـــرح عن فـــيـــضــان نـــاحـــيـــة ا
بــإرتـــفــاع أكــثــر من مــتــر لــقــرى
ـئات اميـلحه والـعـوينـيه وترك ا
من الـعـوائل فـي الـعـراء. وكـثـفت
مــيـســان جـهــودهــا في تـضــيـيق
مـجــرى نـهــر الـفـرات في نــاحـيـة

كيمت لـدرء اخلطر عن احملـافظة.
الكات العاملة وقال مصدر ان (ا
عمدت الى تضـييق مجـرى النهر
لــيــصـب في االهــوار في خــطــوة
لـــدرء خـــطــر الـــفــيـــضـــانــات عن
احملـــافــــظــــة). وعـــقــــد مـــجــــلس
مـحــافـظــة واسط جـلـســة طـارئـة
ـياه ـنـاقـشة ارتـفـاع مـنـاسـيب ا
فـي احملــــــــافــــــــظــــــــة واألمـــــــوال
ــــــيــــــزانــــــيــــــة اخملــــــصــــــصــــــة 
.وقـــــال مــــصـــــدر في الــــطـــــوار
تـصــريح امس إن (اجملـلـس عـقـد
ـنـاقــشـة ارتـفـاع جـلــسـة طـارئــة 
ــيــاه فـي احملــافــظـة مــنــاســيب ا
فــــضالً عـن مـــنــــاقـــشــــة األمـــوال
.( ـيـزانـيـة الـطوار اخملـصـصـة 
ـنـافـذ احلـدودية وافـادت هـيئـة ا
ــــســـافــــرين بـــتــــوقف حــــركــــة ا
والــبـــضــائع في مـــنــفــذ الــشــيب

احلدودي مع إيران.
وجـــاء في بــيـــان الــهــيـــئــة امس
(نـؤكــد إيـقــاف إجـراءات الــسـفـر
والـتبـادل الـتـجاري بـ الـبـلدين
ـنـفـذ حـفـاظـا عـلى سالمـة عـبـر ا
ـســافـرين وان ذلك جــاء حـسب ا
طــلب اجلــانـب اإليــراني بــســبب
الــسـيــول الـتي تــتـعــرض الـيــهـا
إيران). وتـواصل عـملـيات إجالء
السكان من عـدة بلدات وقرى في
إيـران الـتي تـضربـهـا فـيـضـانات
غــيــر مــسـبــوقــة وسط تــوقــعـات
اســـتــــمـــرار تــــســـاقط االمــــطـــار
ــيـاه مـنـاطق الـغــزيـرة.وغـمـرت ا
واسعة في إيران طوال األسابيع
ــــاضــــيـــة ووصل عــــدد قــــتـــلى ا
الــفــيــضـانــات إلى  70شــخــصـا
حـتى اآلن  و إخالء نــحـو 70
قـريــة في مـقــاطـعـة خــوزسـتـان 
ولـكن مدن مـثل سـوسـنـكـرد التي
يـــبـــلغ عـــدد ســكـــانـــهــا  50 ألف
نـســمـة ال تـزال مـعـرضة لـلـخـطر
وســــيــــتم إخـالؤهــــا إلى جــــانب
خـــــمــــــســـــة أمــــــاكن أخــــــرى في

قاطعة. ا
 الى ذلك قالت  وزارة اخلارجية
الفرنسية إن باريس ارسلت جوا
ساعدات اإلنسانية  12طنا من ا
ــنـــاطق الـــتي ضـــربـــتـــهــا إلـى ا

الفيضانات في إيران. 
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كـشـفت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
عن الــتـحــقـيـقــات االولـيــة حلـادثـة
انـــقالب الـــعـــبــارة فـي مــحـــافـــظــة
نـــيــنــوى والـــتي راح ضــحــيـــتــهــا
الـعديد من الـنساء واالطفال  فـيما
تـمـكـنت مـفـارز الـغـواصـ االتـراك
مـن انـــتـــشــــال جـــثـــة جــــديـــدة من

ضحايا الفاجعة .
ـفـوضـيـة علي وقـال نـائب رئـيس ا
مـيزر الشمري في تصريح امس ان
(الـتـحـقـيـقـات اولـيـة تـشيـر الى ان
اسـباب الرئيسة نـقب العبارة فنية
ــــاء حـــده اضــــافــــة الـى جتــــاوز ا
الــطــبــيــعي) الفــتــا الى ان (اســـك
الــرابـطـة بــ الـضـفــتـ يـســيـطـر
عـلـيهـا فـــنــيـــون يـقومـون بـارخاء
تــلك اسك عـنــدمـا يـرتـفـع مـسـتـوى
ـــاء وزيـــــادة قـــــوة تــدفـــقه لــكي ا
تـــبــقـى الــعـــبــارة بـــــمــــســـــتــــوى
مـــــــســـــــتــــــقـــــــيــم) واضـــــاف ان
(الــعــكس يــحـدث في الــســلك حـال
اء) مـبينا ان انـخفاض مـستوى ا
(الـــفــني ابـــقــوا الـسلـك مــشــدود
فـــي ذلــك الـيــوم مــع ان مــســتـوى
ـــــاء كــــــان فـــي اعــــــلـــى حــــــات ا
ـــــــــــــا ادى اــى تــــــــــــدفـــــــــــــقـــه 
الـــــــــتـــــــــفــــــــافــــه مــــن تــــــــحــت
الــــعـــبـــارة مـــن جـهـة الــــيـــســـار
ورفـــــعــــــهـــــا لـــتـــنـــقـــلب) وتـــابع
فوضـية في نـينوى الـشمـري ان (ا
بــاشـــرت بــــتــــســــلــم شـــــكـــــاوى
ذوي ضــــــحــــــايـــــا الــــــحــــــادثـــــة
والـبالغ عددهم نحو  250 شـخصا
تـمهيدا حــالــتــهــا الــــى ادعــــــاء
الـــــعــــام). فــيـمـا انــتـشــلت مـفـارز

الــغـواصــ االتـراك جـثــة جـديـدة.
وقـال مصدر في تصريح امس  انه
( نـــقل اجلــثــة الـى دائــرة الــطب
الــــعــــدلي). وأعــــلــــنت الــــلــــجــــنـــة
شكـلة للـنظر بـحادثة الـتحقـيقيـة ا
غـــرق الــعــبـــارة عن الــقـــبض عــلى
مـالـكي العـبـارة  فيـمـا اشارت الى
تـوقـيف ثـالثـة مـهـنـدسـ صـادقوا
ـشـروع ومـطـابـقـته عـلـى افـتـتـاح ا
طـلـوبة. افـتـتح مـجلس لـلـشـروط ا
مــحـافـظــة نـيــنـوى بـاب الــتـرشـيح
ــــنـــصـب احملـــافظ. وقــــال رئـــيس
اجملــلس سـيـدو جــتـو في تـصـريح
امـس ان (القـانـون يسـمح بـالـطعن
فـي قــرار مــجــلس الــنــواب بــشــان
إقــالـة احملـافظ ونـائـبـيه خالل مـدة
 15يـومـاً من تـاريـخ صـدور الـقرار
ـدة الـيـوم األحـد) وتــنـتـهي هـذه ا
مـضيفـا (إذا طعن احملافـظ ونائباه
في الــقـرار ســتـحــال الـقـضــيـة إلى
احملــــكــــمــــة اإلداريــــة وانــــنــــا في
اجملــلس ســنــفـتـح بـاب الــتــرشـيح

ويــحق لــكل مــوصـلـي تـتــوفــر فـيه
الشروط القانونية أن يرشح لشغل
مــنـصب احملـافظ). ورفض مـجـلس
عـشائـر نينـوى مجـيىء محافظ من
رجــــال االعــــمــــال الـــفــــاســــدين او
روؤســـــاء الــــدوائـــــر والــــوحــــدات
االداريــة الـذي شـاركــوا في تـدمـيـر
ــــوصل وســــرقـــتــــهــــا  . وطـــالب ا
اجملــلس رئـيـس الـوزراء بـ (سـحب
ايــدي روؤســاء الـوحــدات االداريـة
ـوصل ومــنــعــهم من الــســفـر فـي ا
واحـالـتـهم الـى الـقـضاء) مـؤكـدين
ان (تــدخل رجــال اعــمــال فــاسـدين
ـوصل وتـرشـيح احـدهم بـشـؤون ا
لـنفـسه محـافظا  دلـيل على الـرغبة
الـــراســــخـــة في ابــــقـــاء الـــفـــســـاد
ــديــنـة) وحتــطــيم مــا تــبــقى من ا
مــــشــــدديـن عــــلى ( ضــــرورة مــــنع
الــــســــيـــاســــيــــ الــــذين خــــربـــوا
مـــحـــافـــظـــات اخـــرى وســـرقـــوهــا
ونـشروا االرهـاب فيـها من الـتدخل

وصل).  في شؤون ا
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رأى اخلــبــيــر الــقــانــوني طــارق
ــــطــــالــــبـــات حــــرب ان جتــــدد ا
بتـحويل الـبصـرة الى اقلـيم غير
دســــتــــوري فـي الــــوقت الــــراهن
والــغـايــة مــنه حتـقــيق اجــنـدات
سياسـية. وقال حـرب لـ (الزمان)
امـس ان (حق اقــــامــــة االقــــلــــيم
دستـوري ولكن تـصويت مـجلس
احملـافـظـة عـلى حتـويل الـبـصرة
اقـــلــيـــمـــا اداريـــا مــســـتـــقال عن
احلــــكــــومـــة االحتــــاديــــة غــــيـــر
دســــتــــوري فـي الــــوقت الــــراهن
بسبب انتهـاء صالحيته وال يعد
ــثال عن احملـــافــظــة) حـــالــيـــا 
واضــاف ان (هــنـاك مــحــاولــتـ
لــــنــــواب ســــابـــقــــ رفــــضــــهـــا
البصـريون بشأن اقـامة االقليم)
واوضـح حــــرب ان (الــــطـــــلب لم
ـا جـاء ـواطـنــ وا يـقــدم من ا
برغـبة من السـياسـي وبـالتالي
وضوع الى اجراء يحتاج هـذا ا
االسـتـفـتـاء) وتـابع (نـخـشى ان
يـكــون هـنـاك اثــرا عـلى جـزء من
الـعـراق من الـدول احملـيـطـة به)

واكـــد حــرب ان (هـــذه الــدعــوات
تقف وراءها جهـات سياسية من
اجـل حتــقـــيق غـــايـــات واهــداف
خـاصــة). وأبـدى رئــيس إئـتالف
الوطنـية ايـاد عالوي حتفظه عن
ــوضـوع  مــؤكـداً حــاجـة هـذه ا
هـذه اخلـطـوة الى قـرار سيـاسي

ودعم مؤسساتي.
وقال عالوي (لـست ضد األقـاليم
او الــفـيــدرالـيــة ولـكن  الــبـصـرة
حتـتـاج الى مؤسـسـات حتـمـيـها
بـــاالضـــافــة الى قـــرار ســـيــاسي
مبينا وهذا غير مـوجود حالياً) 
ان (فهم االقـليم غـير واضح لدى
الـكـثـيـر) مـشـيـرا الى ان (اقـلـيم
البـصرة وغـيره قـضيـة سيـاسية
وان إنـــضــمــام مــحـــافــظــات الى
الــبــصـــرة العالن اقــالــيم ســبــبه
تـفكـك الوضع الـداخـلي وانـكـفاء
العـملـية الـسيـاسية) محذراً من
(اسـتـمـرار الواقـع العـراقي عـلى
حــالـه ونـتــائــجـه الـوخــيــمــة من
ذلـك) واضــــــــــــــــــــوح عـالوي ان
(استـمرار األوضـاع بهـذا الشكل
في العمليـة السياسيـة والسلطة
واحلكـومة  فأتـوقع ان الـنـتائج

سـتـكـون وخـيـمـة عـلى الـكل ومـا
ـثل ظـاهرة حـدث في الـبـصـرة 
خـطــيـرة) عـادا حــكـومــة رئـيس
ــــهـــدي الــــوزراء عـــادل عــــبــــد ا
(الفرصة األخيرة وأمامها فرصة
ودعـا مـــهــمــة النـــقــاذ الــعــراق) 
عـالوي الى ان (يـــكـــون الـــهـــدف
األول هـــو إصـالح الــــعـــمــــلــــيـــة
ـكن الــســيـاســيــة وإصالح مــا 
اصالحه في الدسـتور وهي جزء
من اصـالح الــنـظــام الــســيــاسي
وبـــنــاء مــؤســسـت الــدولــة عــلى
أساس الكفاءة والـنزاهة وحصر
الـسالح بــيـد الـدولـة) الفـتـا الى
ان (احلــشـد الــشــعـبـي جـزء من
الدولة ونحن مع إنخراطه داخل
وبــشـأن ــؤســســات االمــنــيـة)  ا
تـقـد مـرشح حلـقـيـبـة الـدفـاع 
قــال عالوي (قـــدمـــنــا  خـــمـــســة
مرشح عسكري ومدني الى
ـرشح ـهـدي واسـتـبـعاد ا عـبـد ا
ــنــصب) فـــيــصل اجلــربـــا عن ا
ـرشـح مـضـيـفـا انه (من بـ ا
جنـاح الـشـمـري وهـو شـخـصـيـة
ـرشح األقـوى عـسـكــريـة ويـعـد ا
ألسـبـاب كـثـيـرة) واشار عالوي

الـى انه (اقــــتــــرح عـــــلى رئــــيس
قراطي الكردستاني احلزب الد
مـــســعـــود الــبـــارزاني تـــأســيس
ـســلـحـة قــيـادة عـامــة لـلــقـوات ا
ـثـلـة من ولـيس قـائــدا وتـكـون 
الــبــيــشــمــركــة واحلــشــد وبــاقي
القوات األمنية وتـرتبط بالقيادة
الـعـامـة وتـكـون مـوحـدة بـالعـمل
واالجتــاه خــاضــعــة لـــلــســلــطــة

التنفيذية). 

مـن جــانــبه عــزا رئـــيس جــبــهــة
ــطـلك احلــوار الـوطــني صـالح ا
ســـــــــبـب ذلـك الـى اجلـــــــــهـــــــــات
السياسية التي ال تمتلك اخلبرة
ــطـلك في قــيـادة الــبالد . وقـال ا
في تــــصـــريـح تـــلــــفــــزيـــوني ان
(االحـزاب فــشـلت بــأدارة الـدولـة
ولــيس لــديـهــا مـؤهـالت لـقــيـادة
الـبالد كونـهـا تفـتقـد اخلـبرة في
ذلك وكــان عــمـلــهــا يـتــركــز عـلى

حتقيق ثروة خـارج البالد وبناء
مــــــــــؤســــــــــســــــــــات الغــــــــــراض
انــتــخـابــيــة)عـلى حــد تــعـبــيـره
مــؤكـدا ان (الـنــهج الـذي تــتـبـعه
ـتــحـاصـصـة سـيـؤثـر االحـزاب ا
عــــلى ســــوء االحـــوال لــــيس في
ــــا في ـــــول وا الــــبـــــصــــرة وا
احملــــافــــظــــات االخــــرى). وكـــان
مـــجـــلس الـــبـــصـــرة قـــد صـــوت
لـــصــالح حتــويــلـــهــا إلى إقــلــيم
مـــســتــقل إداريـــا عن احلــكــومــة
االحتـــاديــــة في بــــغـــداد.وعــــقب
جلسة استثنائية للمجلس  قال
صـبـاح الـبزونـي رئيـس اجمللس
في تـصـريح إن (عـشـرين عـضوا
وقــــعـــــوا عـــــلى طـــــلب حتـــــويل
الـبـصـرة إلى إقـلـيم بـعـدد يـفـوق
ــطـــلـــقـــة في حــ األغـــلــبـــيـــة ا

ــطـــلــوب هــو  12 تــوقـــيــعــا) ا
مــشــيـــرا الى ان (اجملــلس شــكل
ـتـابـعـة الـقـرار وتـعـضـيد جلـنـة 
اجلـهـود الــتي تـتـوافق مع رؤيـة
اإلقــلــيم والسـيــمــا عـلـى صـعــيـد
ؤيدين النـشطاء والـسيـاسيـ ا
إضــافـة إلى مــنـظــمـات اجملــتـمع

دني وحتشيد التظاهرات)  ا
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اتـفـقت بـغـداد وطـهـران على
حتــــديـــد ســـقــــوف زمـــنـــيـــة
لـلـشـروع بـتـنـفـيـذ اتـفـاقـيات
ــــشـــتـــرك بـــ الــــتـــعـــاون ا
الــــــبــــــلــــــديـن فـي اجملـــــاالت
اخملــتــلــفــة  جــاء ذلك خالل
زيــارة رئــيس الــوزراء عـادل
ـــهـــدي الى طـــهــران عـــبــد ا
حــــــيـث دعــــــا الى ضــــــرورة
اعتماد احلوار النهاء النزاع
نطقة عن في اليمن وابعاد ا
احلـروب والصـراعـات. وقال
ـهـدي بـيــان امس ان (عـبـد ا
وصـل الى طــــــــهـــــــران امس
السـبت عـلى رأس وفـد رفيع
ــســـتــوى تــلــبـــيــة لــدعــوة ا
الـــرئــــيس االيــــراني حــــسن
روحـاني الكـمـال االتـفـاقـيات
الــثــنـــائــيــة الـــتي جــرت في
ـاضــيـة ــدة ا بــغـداد خالل ا

ـــشــتــرك في بــشـــأن الــتــبــادل ا
اجملاالت اخملتلفـة). وقال البيان
ان (اجلــانــبــ بــحــثــا قــضــايـا
واقف بـشأن نـطقـة وتطـابق ا ا
الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية واهـمـية
اعــــتــــمــــاد احلــــوار واحلــــلـــول
الــســلــمــيــة إلنــهــاء الــنــزاع في
الـــــيــــــمـن وإبـــــعــــــاد احلـــــروب
ــنــطــقــة). وقـال واألزمــات عـن ا
ــهــدي خالل االجــتــمــاع عــبــد ا
وسّع بـ الـوفدين الـرسمـي ا
الــعــراقي وااليــراني بــحــضــور
ـسـتـقبل روحـاني عن (تـفاؤله 
العالقات ب البلدين والشعب

ـصاعب) وجتـاوز الكـثـيـر من ا
مــشــيـــرا الى ان (بــغـــداد كــانت
تـــــســــــمى دار الـــــسـالم وبـــــيت
احلـكـمـة ويـجب ان تـكـون كـذلك
في تـوجــهــاتـنــا وعالقــاتــنـا مع
جـــمـــيع جـــيـــرانـــنـــا مـن الــدول
العـربية واالقـليـمية كـافة والتي
نـحـرص عـلى تـعـزيـزهـا خـاصـة

بـــعــــد الـــنـــصــــر الـــذي حــــقـــقه
الـــعــراقـــيــون بـــتــضـــحــيـــاتــهم
الـغــالـيـة) مــبـيـنــا ان (زيـارتـنـا
ـتابـعة تـنفـيذ مـا اتفـقنا تـهدف 
عــلــيـه في بــغـــداد وان نــضــيف
ا يـحقق الـتعاون زيـد  علـيه ا
والـــــــتـــــــقــــــــارب في اجملـــــــاالت
الـــســـيــاســـيـــة واالقــتـــصـــاديــة
واالجـتـمـاعـيـة) مـشـيـرا الى ان
(االتــفـاقـات شـمــلت شط الـعـرب
ومـد سكـة احلـديـد ب الـبـصرة
والشالمـچـة والربط الـكهـربائي
وتــسـهــيل تــأشــيــرات الــدخـول
ـستـثمـرين وغير للـمواطـن وا
ذلك من اشـكال الـتـعاون اضـافة
دن الـصـنـاعـية) داعـيا لـبـنـاء ا
الى (وضع ســقـوف لـتــنـفـيـذ كل
مااتفقـنا ونتفق عـليه في جميع
اجملـــاالت اضـــافـــة الى ضــرورة
ــســؤولــ عــقــد لــقــاءات بــ ا
االمـنـيـ العـراقـيـ ونـظـرائهم
االيراني بشأن قضايا احلدود

والـتــهـريب واخملـدرات) وشـدد
ـــهـــدي عــــلى (ضـــرورة عـــبــــد ا
واجـهة خطر ـشترك  التعاون ا
الـــســيـــول الـــتي تـــعــرّض لـــهــا
الــشــعــبـــان وتــضــامن الــعــراق

وشــعــبه مع ذوي الــضــحــايــا).
وعـــرض روحــاني (االســتــعــداد
ــســـتــثـــمــرين في لـــتــشــجـــيع ا
مجاالت تـطوير اخلـدمات وبناء
ـســاكن في الـعــراق  وحتـقـيق ا

الـــربط الــكـــهــربـــائي وتــنـــفــيــذ
االتــفـاقـيــات بـشــأن شط الـعـرب
والـتــعـاون في اجملـاالت الـفـنـيـة
ـــالـــيـــة ورفع والـــنـــفـــطـــيــــة وا
مـســتــوى الـتــبــادل الـتــجـاري)

مــــؤكــــدا ان (خـــطـط تـــصــــديـــر
ـا الـنـفط الـكـهـربـاء والـغـاز ور
أيــــضـــــا مــــســـــتــــمـــــرة ونــــحن
مـــســـتـــعـــدون لـــتـــوســـيـع هــذه
االتـصـاالت لـيس فقط بـالـنـسـبة
ــا لـبــلـدان أخـرى لـلـبــلـدين وإ
ـنـطـقة) مـعـربا عن أيـضـا في ا
امـــلـه بـــأن (تـــتـــحــــقق اخلـــطط
لتوسيع حجم الـتبادل التجاري
وزيــادته إلى  20 مــلــيــار دوالر
في غـــضــون شـــهـــور أو أعــوام
قـــلــيــلــة مـــقــبــلـــة). وســيــبــحث
اجلــانــبــان إســتـكــمــال تــنــفــيـذ
ـصـرفـية ـالـيـة وا االتـفـاقـيـات ا
بـ الـبـلدين  كـمــا الـتـقى عـبـد
ــرشــد اإليــراني عــلي ــهــدي ا ا
ـلفات خامـنئي لبـحث عدد من ا
ــشــتــركــة بـــ الــبــلــدين.ومن ا
تـوقع ان يتـوجه رئيس الـبنك ا
ــركــزي اإليــراني إلـى الــعـراق ا
قبـلة للقـاء نظيره خالل االيام ا
علي الـعالق ومسـؤول مـالي

ومصرف عـراقي آخرين.وبلغ
حــجم صـادرات الــغـاز اإليـراني
إلى الـــعــراق أكـــثـــر من اربـــعــة
مــلــيــارات دوالر بــاإلضـافــة إلى
ثـــمــانـــيــة  مـــلـــيــارات دوالر من
صـادرات الـقـطـاع اخلـاص.وفي
اضي قـام هـمتي شـهر شـبـاط ا
بزيـارة إلى العـراق حلل مشـكلة
ــــالــــيـــة إعــــادة الــــدفــــوعــــات ا
لـــلـــمـــصـــدرين اإليـــرانـــيـــ من
الـعـمـلـة الـصـعـبـة  وخالل هـذه
الــزيـارة اتـفق رئـيــسـا الـبـنـكـ
ركزيـ  باإلضافـة إلي حتديد ا
ــالــيــة بــ ــدفــوعــات ا آلــيــة ا
الــبـلـدين عـلى مــعـاجلـة مـشـاكل
نــقل وعــودة عــائــدات الــعـمالت
األجـــنـــبـــيـــة لــلـــمـــصـــدرين إلى
الـعــراق. وخالل زيـارة روحـاني
إلى الــعـراق في كــانـون الــثـاني
ـاضي نـاقش رئـيس البـنك مع ا
نـظيـره الـعراقي كـيـفيـة مـتابـعة
وتـنـفـيــذ االتـفـاقـيـات الــثـنـائـيـة

التي  التوصل إليها  وفي
نـفس الـوقت  إيـداع اجلزء
األول من مطـالبـات احلكـومة
اإليـرانـيــة في حـسـاب الـبـنك
ــركـزي اإليـراني وقـيــمـتـهـا ا
 200مــلـيــون دوالر.ومن بـ
الــصــادرات اإليــرانــيــة الــتي
بــلــغت قـيــمـتــهـا  12 مـلــيـار
دوالر إلى الـــــعــــراق هـــــنــــاك
اربعة  ملـيارات صادرات من
الــكـهــربـاء والـغــاز.وفي هـذه
اجللسة تـمت مناقشـة مسألة
ـصـرفـيـة تــسـهـيل األعـمــال ا
للمـصدرين اإليرانيـ للسلع
واخلــدمــات وكــذلـك أنــشــطـة
فــروع الـبــنـوك اإليـرانــيـة في
الــعـراق وإقـامــة عالقـات بـ
الـبنـوك اإليرانـيـة مع البـنوك
العراقـية واحلاجـة إلى قبول
ضـمــانــات الــديــنـار بــدال من
ضــــمـــان الـــدوالر ألنــــشـــطـــة
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تــقـــودهــا أوبـك والــعـــقــوبــات
األمــريــكـيــة بــظالله عــلى زيـادة
غــيـــر مــتــوقــعــة لــلــمــخــزونــات
األمريكية. وزادت العقود اآلجلة
ــا يــعـادل لــبـرنت  52 ســنــتـا 
ئة إلى  69.86 دوالراً  0.71 با
لـلـبــرمـيل بــحـلـول الــسـاعـة 12
بـــتـــوقـــيت بـــغـــداد وهــو أعـــلى
مستوى منذ  12 تشرين الثاني
رة األخـيرة الـتي جتاوز وهي ا
فـــيـــهــــا مـــســـتـــوى  70 دوالراً.
وصـــعــد خـــام غـــرب تــكـــســاس
الوسيط األمريكي  26 سنتا أي
ــئـة إلى  62.84 دوالراً  0.4 بـا
للبرميل وكان قد ارتفع في وقت
ســـــــــــــــابـق إلـى  62.90 دوالراً
مــســجال أعـــلى مــســتــوى مــنــذ
الـــــــــســـــــــابـع مـن تـــــــــشــــــــــرين
الثـاني.وتلـقت أسعـار النفط في
مــعـــظم اوقــات الـــعــام اجلــاري
دعما مـن جهود الـدول األعضاء
في أوبك وحــلـفـاء مـن خـارجـهـا
مــثل روســيـــا  فــيــمــا يــعــرف
بــــتـــحـــالـف أوبك إذ تــــعـــهـــدوا
بــخــفض االمــدادات هــذا الــعـام
بـــنــحــو  1.2 مـــلـــيــون بـــرمــيل

يوميا.

تــراجع الــنـمــو االقـتــصـادي في
ــتـــحـــدة والـــصــ الـــواليـــات ا
واالحتـــاد األوروبي قــــد يـــؤثـــر
سلباً على النمو االقتصادي في

نطقة. ا
 وأرجعـوا سـبب بطء النـمو في
هــذه الــبــلــدان إلى حــالــة عــدم
الـيـقـ الـنـاجـمـة عن الـتـوترات
الـتـجـاريـة الـدولـيـة بـ االحتاد
ـــتــحــدة األوروبـي والــواليــات ا
والــصــ وتــراجع الــتــحــفــيــز
ـتـحدة.من ـالي في الـواليـات ا ا
جـهــة اخــرى بـلـغ سـعــر بــرمـيل
نــفط خــام بــرنت الــيـوم 70.34
دوالرا لــيــحـــقق بــذلـك ارتــفــاع
بـــقـــيـــمــة  94 ســـنـت ونـــســـبــة
مـــكــاسب مـــئــويــة  %1.35 عن
ســـعــر خــام بــرنت في الــتــداول
الـــســـابق لـه ونـــظـــرا جلـــودته
الــعــالـيــة يــبــاع نــفط بــرنت في
األغــلب بــســعـــر أعــلى من خــام
ســلــة أوبك. وكـــان الــســعــر قــد
ارتــفع االربــعــاء لــلـيــوم الــرابع
على التـوالي  ليقـترب برنت من
 70 دوالرا لــلـــبــرمــيـل بــعــد ان
ألــقى الـدعم الــذي يـلــقـاه اخلـام
من تـخـفيـضـات اإلمـدادات التي
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رجـح الـبــنك الــدولي أن يــشــهـد
اقتـصاد الـعراق واليـمن تعـافياً
ـقـبـلة مـلـحـوظـاً خالل الفـتـرة ا
و االقـتصـاد العراقي متـوقعـاً 
ئـة خالل العام بنـسبة   2.8 با
ــعــدل 0.6 اجلـــاري  مــقــارنــة 
ــاضي وعـزا ئ في الــعــام ا بــا
تقرير للبـنك توقعه الى (تشكيل
حــكــومـــة جــديـــدة في الــعــراق
فضالً عن أن االتفاق على إعادة
إعمـار الـعراق سـيمـنح اقتـصاد
الـبالد دفـعـة قـويـة)مـوضـحـا ان
(تــوقـــعـــات األداء االقــتـــصــادي
ـســتــوردة لــلــنــفط في لــلــدول ا
ـنــطــقــة تـرتــبط بــشـكـل وثـيق ا
بالتطورات في البلدان اجملاورة
الـغــنـيـة بـالـنـفط وبـخـاصـة في
دول مجلس التـعاون اخلليجي
حـــــيـث إن انـــــتـــــعـــــاش الــــدول
صـدرة للـنفط يـرتبط به زيادة ا
ـال واالستـثـمار تـدفقـات رأس ا
ـبـاشـر والـتـحويالت األجـنـبي ا
الــنــقــديـــة إلى الــدول اجملــاورة
ــــســـتــــوردة لـــلـــنــــفط).ويـــرى ا
اخلــبـراء في الــبــنك الـدولي أن
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على صـعيـد اخر حـقق ريال مـدريد االنـتصـار بنـتيـجة
2-1  على إيـبار في مـعقـله سانـتياغـو برنـابيـو مساء
اول أمس الـسبت ضـمن مـنافـسات اجلـولة الـ 31 من

الليغا.
وسـجل كـاردونـا الـهـدف األول إليـبـار في الـدقـيـقـة 39
ا هدف لريال مدريد في الدقيقت قبل أن يُـسجل بنز

 59و81 .
وبــهـذا االنــتـصــار رفع ريـال مــدريـد رصــيـده إلى 60
ركز الثالث بجدول الترتيب بينما جتمـــــــد نقطة في ا
ــركــز احلـادي رصــيــد إيــبــار عــنـد  39 نـقــطــة فـي ا

عشــــر.
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فاز رئـيـس االحتـاد الـعراقـي لـكـرة الـقدم عـبـد اخلـالق
كـتب التـنـفيـذي لالحتاد االسـيوي مسـعود بـعـضويـة ا
لـكـرة الـقـدم خالل اجـتمـاع اجلـمـعـية الـعـمـومـية الـ29

في االحتاد . 
وتــمــكن مــسـعــود من احلــصــول عـلى  37 صــوتـاً في
االنتـخابات التي أقيمت أمس السبت في ماليزيا ليمثل
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لألسـيـوي لـلـمرة األولى الـعـراق في ا

منذ  12 عاماً.
وفـاز سـلـمــان بن إبـراهـيم آل خـلـيـفـة رئـيـسـا لالحتـاد
للدورة الثانية ونائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم.


