
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6340-6341 Saturday-Sunday 4-5/4/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6340-6341 السبت-االحد 30 من شعبان 1440 هـ  4 - 5 من أيار (مايو) 2019م

WOKš«b « U¹UCI UÐ ÂUL²¼û  ÍbN*« b³ŽuŽb¹ w «dF « qLF «

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ
bOL(« b³Ž d Uý ≠ f¹—UÐ

عـــاد رئــــيس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ـهـدي الى بـغـداد امـس االول بـعد ا
انـتهـاء جولته الـدولية الـتي شملت
ـانيا وفرنسا  حـيث وقعت بغداد ا
وبـاريس خارطة طريق سـتراتيجية
تـتـضـمن جـوانب عـسكـريـة وأمـنـية
ــهـدي واقــتــصــاديــة. وقــال عــبــد ا
خالل لــقــائه بــالــرئــيس الــفــرنـسي
ـانويل ماكـرون (اتفقـنا على رفع إ
مــسـتــوى تـمــكـيـنــات الـتــعـاون مع
فــرنـسـا ونــاقـشـنــا مـا يــحـدث عـلى
احلـــــــدود مع ســـــــوريـــــــا واعــــــداد
ــقــاتــلــ االجــانــبـ الالجــئــ وا
واتـفـقـنـا عـلى رؤى مـهـمـة ووجـدنا
تـــــــفــــــــاعال كــــــــامـال من اجلــــــــانب
الــــفــــرنـــسي) واضــــاف ان (داعش
يـسعى للعودة بطرق واساليب عدة
والسـيـما ان خـطـاب زعـيم التـنـظيم
أبــو بـكـر الــبـغــدادي يـشــيـر لـذلك)
مـشيراً الى ان (الـعراق قاتل داعش
مع فـرنـسـا و الـقـضـاء عـليـه على
األرض لــــكـــنه مــــا زال مـــوجـــوداً)
ـهــدي ان (الــشـعب واوضح عــبــد ا
الـعراقي ضحى كثيراً ليس فقط في
قـــتـــال واإلرهــاب بل طـــوال عـــقــود
سابقة بسبب التفرقة والعنصرية)
مـبينـا ان (عمل احلكومـة يركز على
الـبناء واالعمار واالقتصاد) مؤكداً
ان (الـــوضع في الـــعـــراق يــتـــطــور
بــشـكل إيــجـابي) وتــابع (نـســتـبق
عـلـومات األعـمـال اإلرهـابيـة عـبـر ا
االسـتخباراتية لتفكيك خاليا نائمة
وإحــبــاط عـمــلـيــات يــحـاول داعش

عـبـرهـا اسـتعـادة مـوقـعه الـسابق)
مـشيرا الى ان (العالقات ب بغداد
وأربـيل في أحـسن حـال عـلى الرغم
ــكـنـنـا حل من بــعض اخلالفـات و
الـقـضـايـا بـشـأن سـنـجـار ونـيـنـوى
ــنــافــذ احلــدوديــة والســيــمـا ان وا
الـوضـع في الـعـراق يـتـطـور بـشـكل
إيـجـابي مع حتـسن الـوضع األمني
عــــلى خــــلـــفــــيـــة وحــــدة األطـــراف
الـــســـيــاســـيـــة). من جـــانــبه  قـــال
ـشـتـركة مـاكـرون ان (طـمـوحـاتـنـا ا
مع الـــعــراق تــشــمـل إعــادة إعــمــار
ــوصل وسـنــسـهم في ذلك) الفــتـا ا
نـطـقة الى ان (اسـتـقرار الـعـراق وا
يـهـمـنـا ونـريـد عـراقـاً يـكـسب األمن
ـوذجـا لـلــدول الـتي تـمـر ويــكـون 
ـــــدد إنـــــتــــقـــــالـــــيــــة) وأضـــــاف
(سـنستثمر في إعادة إعمار العراق
في قــــطـــاعـــات الـــنــــقل والـــطـــاقـــة
والـــزراعــة) و أعـــرب مـــاكــرون عن
أمـــله في أن (يـــشـــارك الـــعــراق في
تـــرؤس مـــؤتـــمــــر مع فـــرنـــســـا في
اخلـــريف لــدعـم ضــحـــايــا الـــعــنف
الــــعــــرقي والــــديــــني فـي الــــشـــرق
األوسط) مــنـوهــا الى ان ( خـارطـة
الــطـريق ســتـعــزز أيـضــا الـتــعـاون
الــثــنـــائي في مــجــاالت االقــتــصــاد
والــتـــعــلــيم والـــثــقــافــة).  وتــدرس
بـاريس خـطـة تمـويل بـقـيمـة مـلـيار
ـشـاريع إعـادة اعـمـار الـبـنى يـورو 
الـتـحـتـية في الـعـراق مع الـشـركات
الــفـرنـسـيـة. واكــد مـصـدر حـكـومي
فــرنـسي إن عـمــلـيـة االنــتـشـار هـذه
سـتبـقى كـما هي حـاليـا . وتسـلمت
ــاضــيـة وزارة الــدفــاع  اجلــمـعــة ا
الـدفعة األخـيرة من طائرات أف 16

األمــريـكـيــة. وقـال الــفـريق الــطـيـار
الـــركن انـــور حـــمـه امـــ أن (هــذه
الــدفــعـة من طــائـرات أف  16تــأتي
ــبـرم مع الــواليـات ضــمن الــعـقــد ا
ــتـحـدة األمــريـكـيــة وهي اضـافـة ا
كـبـيـرة لسالح اجلـو الـعـراقي الذي
ـسـتوى شـهـد تـطـوراً كبـيـراً عـلى ا
الــقـتـالي والــتـدريـبي) وأضـاف ان
(هـذه الدفعـة من الطائـرات وعددها
خــــمس نــــقـــلـت الى قــــاعـــدة بــــلـــد
اجلــــويـــة). فـي غـــضــــون ذلك دعـــا
الــقــيـــادي في اجملــلس الــســيــاسي
لـلعمل الـعراقي جواد العـطار يدعو
رئــــيـس الــــوزراء الـى االهــــتــــمــــام
بـــالـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة اســـوة

بـاالتفاقات اخلارجـية. وقال العطار
في بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس
(نــسـتــغــرب انـفــتــاح الـعــراق عـلى
مـحيـطه االقـليـمي والدولي وتـقدمه
ــــســــار االقــــتـــصــــادي عــــبـــر في ا
اتــفــاقــيـات تــعــاون ومــنــاطق حـرة
ومـشــاريع عـمالقـة في الـوقت الـذي
ـسـار السـيـاسي في مـحله يـراوح ا
رغم مـــرور ســتـــة اشــهــر مـن عــمــر
احلــكـومـة) مــشـيـرا الى ان (جنـاح
اي مــســار امــني او اقــتــصـادي لن
ــســارات االخــرى يــتم دون تــقــدم ا
وبــالـذات الــسـيــاسي الـذي يــعـاني
الـتشنج واحملاصصة وعدم االتفاق
عـلى استـكمـال الكـابيـنة الـوزارية)
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وأشـــــار الى ان (بـــــنـــــاء الـــــعــــراق
واالتــفـاقـات االقـتــصـاديـة لن تـؤتي
ثـمـارها بـ لـيلـة وضـحاهـا بـينـما
ـواطن تـطـبـيق الـبـرنـامج يـتـرقـب ا
احلـكـومي وفـقـراته الـداخـلـيـة التي
حـــــمـــــلت الـــــكـــــثـــــيـــــر من األحالم
لــلـمـواطـنـ مـن فـرص عـمل وقـطع
اراض سـكـنيـة لم يـتـحقق مـنـها اي
شـيء حـــتى االن) داعــــيــــا رئـــيس
مـــجـــلس الـــوزراء الـى (االلـــتـــفــات
لـلقضايا والشؤون الداخلية وإبرام
ــــــواطـن يـــــرسـم له اتــــــفــــــاق مع ا
مـســتـقـبـله مـثـلــمـا تـرسم اتـفـاقـاته
اخلــارجـيــة مــسـتــقــبل الـبــلــد عـلى

الصعيد االقتصادي). 
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتــابــعــة لــوزارة الـنــقل تــراجع
فــــرص االمــــطـــــار عــــلـى بــــعض
االماكن من البالد ليـكون الطقس
الـيـوم االحــد صـحـوا مع ارتـفـاع
تــــدريــــجي بــــدرجــــات احلـــرارة.
وقـالت الهـيـئـة في بـيان امس ان
ـــنــطــقـــتــ الـــوســطى (طـــقس ا
واجلــنــوبـيــة صــحـوا مـع بـعض

الغيوم  ودرجـات احلرارة ترتفع
قـــلــيـال عن الــيـــوم الــســـابق امــا
حــركـة الــريـاح تــكـون  شــمـالــيـة
غــربــيــة خــفــيــفـــة الى مــعــتــدلــة
الــســـرعــة تــتــراوح من 10 - 20
كـيـلومـتـرا وتـتـحـول في االقـسام
الــغــربــيــة مــنــهــا الـى جــنــوبــيـة
شــرقــيــة خــفــيــفــة الـى مــعــتــدلـة
الـســرعـة ومـدى الــرؤيـة يـتـراوح
كلـيومـترات) واضاف من 10-8 
ــنــطـقــة الــشـمــالــيـة ان (طــقس ا
صحـوا ايضا ويـتحـول تدريـجيا

بعـد الـظهـر الى غـائم جزئي كـما
تـــرتــفـع درجــات احلـــرارة بــضع
درجات والرياح متغيرة  االجتاه
ـنبىء خفـيـفة الـسـرعة).  وكـان ا
اجلــوي صــادق عــطــيـة قــد رجح
اســـتـــمـــرار فـــرص االمـــطـــار في
بعض مناطق البالد.وكتب عطية
في صــفـحــته عـلى فــيـســبـوك ان
(فرص االمطـار انتـهت في جميع
دن بعدما شهدت مناطق دهوك ا
وشــمــال اربــيل والــسـلــيــمــانــيـة
وواسط والـــبـــصــرة والـــعـــمــارة

اسـتمـرار تـساقـط االمطـار مـساء
امـس الــــســـبـت حــــتى ســــاعـــات
مـتـأخـرة من الـلـيل) مـشيـرا الى
ان (االجــواء ســتــكــون مــعــتــدلــة
احلرارة وصـافية فـي مدن البالد
كــــافـــة بــــدء من الــــيـــوم االحـــد).
واعلـنت خـليـة مواجـهـة السـيول
عـن ارتـــــفـــــاع اخلـــــزين الى 49 
مـلــيـار مـتـر مــكـعب  في الـسـدود
والـــبــحـــيـــرات واالنــهـــر. وأعــلن
الــنــائب عن مــحـافــظــة الـبــصـرة
فــالح اخلــزعــلي عن تــعـرض 40

ألف دو للـدمار نتـيجـة األمطار
والــســيــول مــطـالــبــا احلــكــومـة
االحتـادية بـتـحمل مـسـؤوليـاتـها
جتـــاه احملــــافــــظــــة وتـــعــــويض
.وقـــال اخلـــزعـــلي في الـــفالحـــ
ا تصريح امس إن (40 الف دو
تعـرضت لـلدمـار نتـيـجة األمـطار
والــســـيــول) واضــاف (نـــطــالب
احلـــكــومــة االحتــاديـــة بــتــحــمل
مــســؤولــيــاتـهــا جتــاه الــبــصـرة
ن وتـــــعــــــويـض الــــــفالحــــــ 

تعرضت أراضيهم للضرر).

ولكم  وللعراق  
إبداعكم والدور الرائد  

مودتي واحترامي ). 
وقــال الــصـــدر في رســالــة تــلــقــتــهــا
(الــــزمـــان) امـس ان (هـــذه احلـــروف
اجلـميـلة تعـكس مدى عـناية فـخامته
بــالـفــكـر والــثـقــافـة واألدب والــرمـوز
الــعــراقـيــة الــنــاهـضــة كــمــا كـان في
مــوقـــفه هــذا قــدوة لــلــرؤســاء كــافــة
حـفظه الـله وحفظ العـراق وكتب لهم

النصر والتوفيق) .

كــتب رئــيس اجلــمــهـوريــة الــدكــتـور
بـــرهم صــالح بــعــد اطّـالعه عــلى مــا
نــشــرَتهُ جــريــدةُ (الــزمــان) بــعــددهــا
ـاضي عن الــصـادر يــوم اخلـمـيس ا
حـــفل تـــوقـــيع ثـالثـــة كــتـب جـــديــدة
لــســمـاحــة الــعالّمــة الــسـيــد حــسـ
الــــصــــدر وهي االجــــزاء : الــــســــابع
واألربــــعـــون والـــثــــامن واألربـــعـــون
والــتـاسع واألربـعــون من (مـوسـوعـة

العراق اجلديد) :
( أبارك لنفسي 

W¹—uNL'« fOz— dJA¹ —bB «

هدي خالل لقائهما في باريس ×W∫ الرئيس الفرنسي يصافح رئيس الوزراء عادل عبد ا UB

 ÊU' lÐ—√ ¡UÝƒ— V ²M¹Ë —Ëd*« Êu½U  vKŽ  ÒuB¹ ÊU*d³ «
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

يـسـتـأنف مجـلس الـنواب جـلـسته
الـيـوم االحـد بـعـد الـتـصويـت على
ـرور واجـراء الـتـعـديالت قــانـون ا
عـــلى بــعـض مــشــاريـع الــقــوانــ
االخـــــرى . وقــــال بـــــيــــان امس ان
(اجلــلـسـة عـقـدت بـرئـاسـة الـنـائب
ــــان حـــسن االول لــــرئـــيـس الـــبـــر
الــــكـــعـــبي صـــوت خـاللـــهـــا عـــلى
ــرور ومـطــالـبـة مــشـروع قــانـون ا
ــكـلــفـة بـالــتـحــقـيق في الــلـجــنـة ا
ــــشـــردات في حــــريق دار ايـــواء ا
االعـــظــمــيــة الى تــوضــيح نــتــائج
الــتـحـقـيق الـتـي تـوصـلت الـيـهـا)
واضــــاف ان (اجلـــلـــســـة شـــهـــدت
مــنـاقــشـة مـشــروع قـانــون الـطـعن
ـــصــلــحــة الــقــانــون في االحــكــام
ــلـــكــيــة والـــقــرارات اخلــاصـــة بــا
الــعـقـاريـة وكـذلـك اجنـاز الـتـعـديل
طـابع االهـلـية رقم االول لـقـانـون ا
 5 لــــســـنـــة 1999) الفــــتـــا الى ان
(اجملــــلس ارجـــأ تـــعــــديل قـــانـــون
الـــشــركــات رقم  21 لـــســنــة 1997
ــقــبــلـة) وتــابع الـى اجلــلــســات ا
الـبـيـان  ان (الـكـعـبي وجه جلـنـتي
ـالـيـة والـتـخطـيط الـسـتـراتـيجي ا
الية بـتضيـيف وزيري التجـارة وا
ـنـاقشـة ملـف البـطاقـة الـتمـوينـية
وحتـسـ مـفـرداتـهـا)  وانــتـخـبت
ـان اربـع جلــان نـيــابــيــة في الــبــر
رؤساء لها  حـيث انتخبت اللجنة
ــالــيــة الـنــائب هــيــثم اجلــبـوري ا
رئـيـسـا لـها والـلـجـنة االقـتـصـادية
انــتـخـبت الــنـائب احـمــد الـكـنـاني
رئـيـسا لـها واخـتارت جلـنة الـنفط
والـطاقة النائب هـيبت احللبوسي
رئـيسـا لهـا باالضـافة الى انـتخاب

الـنائب هيفاء االم رئـيسا للجنة
االسـرة والطفولة. فيما اكد النائب
عـن حتــــالف احملـــــور عــــبــــد الــــله
اخلـربـيط ان هـنـاك حـراكـاً لـتـقد
طــلب مــوقع من  50 نــائــبـاً لــطـرح
حـل مجلس محافـظة نينوى. وقال
اخلــــربـــيط في تــــصـــريح امس إن
(هــنــاك حــراكـاً لــتــقـد طــلب الى
ــان مــوقــعــا من 50 رئـــاســة الــبــر
نـائـباً لـطـرح حل مجـلس مـحافـظة
نـــيــنــوى) واضـــاف انه (في حــال
اكـتـمـال الـنـصـاب وحـضـور الـعدد
الــــكـــاف ســــنـــقــــدم هـــذا الــــطـــلب
لــــلــــرئـــاســــة). وطـــالـب نـــواب عن
احملـافـظـة بـحـل مجـلـس احملـافـظة
مـع وضع شـرط الخــتـيــار احملـافظ
اجلــديـد.وقـال الـنــواب في مـؤتـمـر
مـشـتـرك إن (اختـيـار احملـافظ قرار
مــحــلي من قــبل اهـالـي احملـافــظـة
زايـدات وان يكون من بـعيـدا عن ا
( كــــفــــاءات احملــــافـــظــــة حــــصـــراً
مـطـالـبـ بـ(حل مجـلس احملـافـظة
كـــمـــا نــدعـــوا الــســـيــاســـيــ الى
االبـتـعـاد عن الـتسـقـيط الـسـياسي
والـدفع بـاجتـاه تـعـزيـز االسـتـقرار
فـي احملـافــظــة). وراى الـنــائب عن
احملـافـظة نـايف الشـمري أن هـناك
ارتــيــاحــا شــعـبــيــا في احملــافــظـة
خلــلـيـة االزمـة. وقـال الـشـمـري في
تــــــــصـــــــريـح امـس إن (الـــــــكــــــــتل
الـسـيـاسـيـة لـديـهـا تخـوف من حل
مـجالس محافـظات اخرى وهذا ما
عــرقل حـل مـجــلس احملــافــظـة الى
االن بــرغـم من ان مــطــلب الــشـارع
الــــــعـــــراقـي هـــــو حـل مـــــجــــــالس
احملـافـظـات بـعـد مـرور اكـثـر من 5
ســنـوات عـلى وجـودهـا) واضـاف
(نـحن كممـثل عن نيـنوى سنصر

عــلى حل مــجـلس احملــافـظــة ولـنـا
لـــقــاءات مع الـــكــتل الــســـيــاســيــة
ــوضـوع) وتــابع ــنــاقــشـة هــذا ا
(نـدعم خلـية االزمـة ولم تبق سوى
مــدة اشــهــر قـلــيــلـة لـالنـتــخــابـات
ـوصـلـي علـيـه اخـتـيار والـشـارع ا
شـخص مـسـتـقل). من جـهـة اخرى
وعـد رئيس مـجلس الـنواب مـحمد
الئم ـناخ ا احلـلـبـوسي بـتوفـيـر ا
لـعـمل الـصحـفـيـ وضمـان حـقهم
فـي الــوصــول لــلـــمــعــلــومــة.وقــال
ـي حلـريـة ــنـاســبـة الــيـوم الــعـا

الـصحافة (اهـنأ األسرة الصـحفية
ي ناسبـة اليوم العا فـي العراق 
حلــــريـــة الـــصـــحـــافـــة) مـــشـــيـــدا
(بـــالـــصــحـــفــيـــ الــذين ضـــحــوا
بــحــيـاتــهم أثـنــاء تــأديـة واجــبـهم
ــهــني) واضــاف ان (االحــتــفــال ا
ي حلـريـة الـصـحـافة بـالـيـوم الـعـا
ـــبـــاد كـل عـــام هـــو تـــذكـــيـــر بـــا
األســـاســيـــة ويــهــدف إلـى تــقــو
حـريـة الـصـحـافـة في شـتـى أنـحاء
الـــعــالم والــدفـــاع عــنــهــا ضــد مــا
تـــتــعــرض له من هــجــمــات تــهــدد
اســتـقـاللـهـا) مــبـيــنـا ان (مــجـلس
الـنـواب يسـعى بكـل جهـد لتـشريع
قــوانـ تـسـهم في بـلـوغ صـحـافـة
عـراقـيـة حـرة ومـسـتـقـلـة ومن هذه
الــــقـــوانـــ هـــو قـــانـــون حـــقـــوق
الــصـحــفـيـ رقم  21 لــعـام2011).
مـن جــانــبه  شـــدد الــكــعــبي عــلى
اهــمـيــة دور الـصـحــافـة في الـبالد
وفـي بنـاء اجملـتـمع. وقـال الـكـعبي
ـان ماضٍ نـاسبـة إن (الـبر خـالل ا
بــتـشــريع قــانـون يـتــضـمـن تـقـد
الـية للصحف ساعدات ا ـنح وا ا
ـسـتقـلة الـتي تعـاني من األزمات ا

الية).  ا

حسن الكعبي 
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عـد الـوقف الـسـني الـيـوم االحـد مـكـمال لـشـهـر شـعـبـان. واعـتـبر فـي خـتام
احتـفالـية بـرؤية هالل شـهـر رمضـان اقامـها امس في جـامع ام القـرى يوم

بارك. غد االثن هو االول من شهر رمضان ا
سـلم لـتحري غرة رجع الديـني علي السـيستـاني قد دعا ا وكان مـكتب ا
شـهـر رمضـان الـيوم فـيـما يـتـوقع خـبراء الـرؤيـة ان يكـون الـشـهر الـفـضيل
ـنـاسـبـة تـتـقـدم مــتـطـابـقـا مع الـوقف الـســني او الـيـوم الـذي يـلـيه. وبــهـذه ا
سلمـ في العراق والعـالم سائلة الله (الزمـان) بالتهاني والـتبريكـات الى ا

ان يجعله شهرا للتسامح واحملبة والغفران.
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