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طبعة العراق 

حسن روحاني 
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حـذر خــبــيـران من مــحـاوالت زج
العراق بحروب مدمرة الستنزاف
طـاقاته ومـوارده بـعـد التـصـعـيد
العـسكـري اخلطـير الـذي تشـهده
ــواقف ــنــطــقــة مــؤكــدين ان ا ا
تـصاعـدة تفـاقم االزمة الـراهنة ا
وتــضــر بــحــوض اخلــلـيـج الـذي
تـــعـــتـــمـــد بــلـــدانه عـــلى واردات
تــصــديــر الـنــفط  فــيــمــا يــعــقـد
مــــجــــلس االمن الــــدولي الــــيـــوم
االربــعـاء جــلـســة بـشــأن الـعـراق
توقع ان يتطرق للهجمات ومن ا
االخــيــرة عــلى مــخــازن االعــتــدة
والـسالح في مـنـاطق عـدة. وقـال

اخلـــبـــيــــر االقـــتـــصــــادي بـــاسم
انــــطـــوان لـ (الـــزمــــان) امس انه
(البد من مـتابـعة االوضاع ودمج
الـــتـــصــريـــحـــات الـــســـيـــاســـيــة
ــــتـــصــــاعــــدة الـــتي ــــواقف ا وا
يــــحـــاولــــون من خاللــــهـــا وضع
ــوقف مـحــرج وفـرض الـعــراق 
مـــعـــركــــة الســـتــــنـــزاف مـــوارده
وطــاقـاتـه وابـنــائه) واضـاف ان
(اقتـصـاد العـراق ريـعي ويـعتـمد
عــــلى تـــصـــديـــر الـــنــــفط في ظل
تأرجـة نتـيجـة التزام االسعـار  ا
مـنــظـمـة اوبك بـتـصــديـر كـمـيـات
محددة بعد تـوقف تصدير النفط
االيراني) مـبـيـنـا ان (االنـكـماش
ي بــالــنــمــو والســيـمــا في الــعــا

تـحدة ال يـبشـر بخـير الواليـات ا
وهذا يـؤثر على انـخفـاض النفط
واذا لم نـــــســـــتـــــطـــــيع حتـــــويل
اقـتصـادنـا الى انـتـاجي سـياحي
وزراعي سـيشـكل هـذا االمر قـلـقا
لالقتـصـاد الـعراقي) مضـيـفا ان
(الــعـراق امــامه خــطـة خــمـســيـة
وموازنة واسـعة ومـنهاج وزاري
لــغـرض الــنـهــوض بـالــقـطــاعـات
ســـواء في عـــمــــلـــيـــات الـــبـــنـــاء
واالعمار وخلق فرص عمل وهذه
حتديـات اصبحـت موضع صراع
القوى السـياسية) مؤكدا انه (ال
وجـــود لـــشـــخـــوص لـــتـــنـــفـــيـــذ
البرنـامج احلكـومي برغم الـتقدم
البسيـط في بعض اجملاالت التي

الفتا ـسـتوى احلـاجات)  ليس 
الى ان (العراق بحاجة الى ثورة
كــبــيــرة في اجملــال االقــتــصــادي
وحـث الـــوزارات عـــلـى تـــنـــفـــيـــذ
عد للتخلص من ازمة البرنامج ا
تـذبـذب اســعـار الـنـفط). بـدوره 
اكد اخلبيـر النفـطي بيوار خنس
نطقة ان اي حترك عسكري في ا
سـيــضـر بـحـوض اخلــلـيج الـذي
تــعــتـــمــد وارداته عــلى تــصــديــر
ية . وقال النفط الى السوق العا
خــنس لـ (الـــزمــان) امس ان (اي
ــدة حتــرك عـــســكــري يــســتــمــر 
طــويـلــة ويـؤثـر ســلـبــا عـلى دول
حوض اخلليج من بيـنها العراق
الـــتي تــــعـــتـــمــــد عـــلى تــــمـــويل

ــالـيــة من واردات مــوازنــاتــهــا ا
الـنـفط) مــبـيــنـا ان (الــتـصــعـيـد
احلــالي ال يـخــدم اجلــمـيـع كـونه
سـيضـر ايـضـا بـالدول االجـنـبـية
الـــتي تــعــتـــمــد عــلى الـــنــفط في
ـــعـــامل ـــصــــانع وا تـــشـــغـــيل ا
الـكــبـيـرة وبـالــتـالي يـجب تـدارك
ـوقف قـد وقـوع ازمـة خـطـيرة). ا
واعــلن الــبــنك الــدولي عن دعــمه
لـلــنـهـوض بـالــواقع االقـتـصـادي
ـا يسـهم فـي حتقـيق لـلـعـراق و
الــتــنــمــيــة. وقــال بـيــان امس ان
(رئيس مـجـلس النـواب بحث مع
ـنـطـقـة الـشـرق ـديـر اإلقـلـيـمي  ا
األوسط فـي الـــــــبــــــنـك الـــــــدولي
ساروج كـومار جـاه فرص تـعزيز
ـــشــتـــرك في مــجــال الـــتــعــاون ا
ـنــاسـبـة االســتـثـمــار واآللـيــات ا
لتـخفـيف البـيروقـراطيـة اإلدارية
في الوزارات ومـؤسـسات الـدولة
وخلـق فرص الـعـمل للـشـباب من
ـشـاريع الـسـتـراتـيـجـية) خالل ا
وأكد احلبلـوسي (حرص مجلس
الــنـــواب عـــلـى مـــتــابـــعـــة مـــلف
التعـاون ب احلكـومة االحتادية
ــا يــســهم في والــبــنك الــدولي 
ـــشـــاريع تـــطـــويـــر وتـــنـــفـــيـــذ ا
ـواطن االقـتـصـادية الـتي تـدعم ا
أكد بـشـكل مـبـاشر) من جـهته  
كومار جاه (تـعاون البنك الدولي
مع الـــعــراق ودعــمه لـــلــنــهــوض
ا يـسهم بالـواقع االقـتصـادي و
فـي حتــقـــيق الـــتــنـــمــيـــة). واكــد
الــســـفــيــر الــروسي لــدى بــغــداد
مــاكــســيم مــاكـســيــمــوف حـرصَ
بـالده عــــــلـى دعم الـــــــعــــــراق في
مجلس األمن الدولي لزيادة قدرة
دفـاعـاته اجلـويـة. واشـار الـبـيان
ان (احلــلـبــوسي ومـاكــسـيــمـوف
شترك في بحثا تعزيز التعاون ا
اجملــــاالت كـــافـــة وتــــفـــعـــيل دور
ـانــيـة عـبـر الــدبـلـومــاسـيـة الــبـر
ـشـتـركـة فضال جلـان الـصداقـة ا
عن تــوقـيع اتـفــاقـيـة بــشـان مـنح

ســمـات الــدخـول بــ الـبــلـدين)
واضاف احلـلـبـوسي ان (الـعراق
زيد من التعاون مع يتطلع إلى ا
روســـيـــا وال ســـيـــمــا فـي اجملــال
ـا تمـتلـكه موسـكو االقتـصادي و
مـن اخلـــــــبــــــرات الـــــــفـــــــنـــــــيــــــة
والـلــوجـســتـيــة). بـدوره  اعـرب
مـاكـســيـمـوف عن ( حـرصَ بالده
عـــلى دعـم الــعـــراق فـي مــجـــلس
األمن الــــــدولي لــــــزيـــــادة قـــــدرة
الــدفــاعـات اجلــويــة الـعــراقــيـة).
ويـــعــقـــد مـــجــلس األمـن الــدولي
الــيــوم االربـعــاء  جــلـســة بــشـان
الـعـراق. وقال بـيـان لـبـعـثة األ
تـحـدة في العـراق ان  (مـجلس ا
األمن ســيــعـقــد جـلــســة تـتــنـاول
األوضـــــــاع فـي الــــــعـــــــراق  ومن
ـمثلـة اخلاصة توقع أن تـقدم ا ا
ــتـحـدة في لألمـ الــعـام لأل ا
الــــعــــراق جــــيـــنــــ هــــيــــنــــيس
بالســــخــــارت إحــــاطــــة بــــشــــان
الـتــطـورات في الــعـراق). وتـوقع
مراقبون ان يطرح خالل اجللسة
الـهـجـمـات االخـيـرة عـلى مـخازن
االســلـحــة واالعـتــدة في الــعـراق
بعد حتـرك وزارة اخلارجـية على
بـــعـــثـــة اال وعـــدد من ســـفــراء
الـــــدول عــــــلـى اثـــــر الــــــعـــــدوان
االســرائــيــلي. في غــضــون ذلك 
انــتـخــبت دول مــجـمــوعـة آســيـا
واحمليط الـهـاد العـراق مـنسـقاً
للمجمـوعة خلفاً لـباكستان. وعد
بــيـــان لــوزارة اخلـــارجــيــة امس
(انتخاب العراق منسقاً جملموعة
آســيــا واحملــيط الــهــاد اجنـازاً
مــهـمــاً وتــقـديــراً جلــهـوده داخل
االونكـتـاد واعـترافـاً بـعودته الى
مــوقــعـه في مــصــاف الــدول ذات
ـنـظــمـات الـدولـيـة الـتــأثـيـر في ا
والســـــــــيـــــــــمــــــــــا في ظـل بـــــــــدء
ـؤتـمـر االونـكـتاد الـتـحـضـيـرات 
ــــقــــبل والــــذي يــــقــــام كل اربع ا
ـقرر عقـده في تشرين سنوات وا

األول 2020).
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 كــشـفت احلــكــومــة عن اتــخـاذ
ــواجــهــة اي تــدابــيــر وخــطط 
احــتــمــاالت واردة بــعــد تــكـرار
االعــــتـــــداءات عـــــلى مـــــخــــازن
االسـلحـة واالعـتـدة في عدد من

ناطق.  ا
وقــال بــيــان امس ان (مــجــلس
الــوزراء عـقـد جـلـسـته بـرئـاسـة
ـهدي اطـلع خاللها عادل عـبد ا
اعــضــاء اجملــلس عــلى نــتــائج
ـسـتـمـرة بـشـان الـتـحـقـيــقـات ا
الـهـجــمـات الـتي تــعـرضت لـهـا
مـخـازن األسـلـحـة واالعـتـدة في
نـاطق  وماتبـعها من عدد من ا
اجــــــراءات والــــــتــــــوجــــــهــــــات
الــسـتــراتــيــجــيـة واخلــطط في
ــــســـتـــجـــدات الـــتـــعــــامل مع ا

احملتملة).
مـبـيـنـا ان (اجمللس وافـق  على
تــعـــديل الـــفــقــرة  4 من قــراره
 101 لـــســــنـــة  2019 بــــشـــأن
اجـراء مـنـاقـلـة مـبـلغ الى وزارة
الـدفــاع وإعـادة عـرض مـشـروع
قــــانـــونـه والـــوزارات مُــــجـــدداً
اضـــافــة الـى  اعــفـــاء شـــركــات
وزارة اإلعـــــمــــــار واالســـــكـــــان
والبلديات واالشغال العامة من
ـتـرتـبة الـغـرامـات التـأخـيـرية ا
عـلـيـهـا لـصـالح وزارة الـدفـاع)
مــبــيــنــا ان (اجلــلــســة شــهـدت
وافقة على إضافة مبلغ ايضا ا
الى تـــــخـــــصـــــيـــــصــــات وزارة
الـداخـليـة لـسـد العـجـز في باب
الـوقـود وكـذلك زيـادة الـطـاقـات
اخلـــزنــيـــة لــلـــحــبـــوب واعــادة
عــرض مــوضــوع شــطب دهـون
منتهية الـصالحية بعدها مواد
متضررة مُـجددا على اجمللس)
وتابع البيان ان (اجمللس وافق
عـــلى مـــذكــــرة تـــفـــاهم بـــشـــان
االعـــفــاء من ســـمــات الـــدخــول
حلـــــــــــــامـــــــــــــلـي اجلــــــــــــوازات
الدبلوماسية واخلدمة اخلاصة
ب العراق والسودان ومصر).

دني ومـددت سلـطـة الطـيـران ا
الــعـــراقي  أوقــات فـــتح طــريق
مـــطـــار بــــغـــداد الــــدولي أمـــام
ـــــســـــافــــريـن من الـــــســـــاعــــة ا
السادسـة مساء وحـتى الساعة
الـســادسـة صـبـاحـا .  جـاء ذلك
خالل الـلـقاء الـذي عـقـده رئيس
السلطة علـي خليل مع سكرتير
رئيس الـوزراء الفريق اول ركن
مـــحــــمــــد الـــبــــيـــاتـي من (أجل
ـــســافـــرين تـــســـهـــيل دخـــول ا
حـــامـــلي تـــذاكـــر الـــســـفـــر إلى
طار)  وأكد خليل ان صاالت ا
(هــــذه اخلـــطـــوة تــــأتي ضـــمن
بـاشرة والـشخـصية تـابعـة ا ا
لـــرئـــيـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ـهـدي مـن أجل الـتـخـفـيف عن ا
سافـرين وتأم السبل كاهل ا
أمــامــهم لــلــوصــول بــســهــولــة
ــــطــــار ويــــســــر إلى صــــاالت ا
وكـــــــذلك تـــــــقـــــــلــــــيـل الـــــــزخم
ـــــروريـــــة واالخـــــتـــــنـــــاقـــــات ا
وانـــســيــابـــيــة حـــركــة عــجالت

ـسـافـرين) مـؤكـدا انه (وبـعـد ا
إتــــمـــام إجـــراءات رفـع الـــكـــتل
طار الكـونكريـتية عن مـداخل ا
وايــجــاد طــرق بــديـلــة لـالرتـال
الـعـسـكـريـة وزيـادة عـدد مـنـافذ
الـــــدخـــــول أمـــــامـــــهـم أصـــــبح
باالمـكان زيادة سـاعات افـتتاح
ـــطــار إلى  12ســـاعــة طـــريق ا
وقـريـبـا سـيـكـون عـلى مدى 24
سـاعة). من جـهـة اخرى اعـلنت
أمــانــة بـغــداد عن إزالــة خـمس
دور وهــــيـــاكل مــــتـــجـــاوزة في
مــنـطـقـة بـغـداد اجلـديـدة. وقـال
بــيــان امس ان (مـالكــاتــهــا في
بــلـديــة بــغـداد اجلــديــدة قـامت
بــحـمــلــة ازالت خـاللــهـا  5دور
وهـيــاكل شــيــدت جتــاوزاً عـلى
مــــشــــيـــرا الى ارض زراعــــيـــة)
(ازالـــــة عـــــدد من االســـــاســــات
ــتـجــاوزة عــلى االرض ضـمن ا
مـنـطــقـة سـكـيـنــة بـعـد إنـذارهم
ألكـثــر من مـره وعـدم الـتـزامـهم

باإلنذار). 
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اختـرقت مديـرية االسـتخـبارات
الـعـسكـرية خـلـيتـ إرهـابيـت
والـــقت الــقـــبض عـــلى جـــمــيع
عــنـــاصــرهـــمــا في مـــحــافـــظــة
األنـبــار.وقـال بـيــان لـلـمــديـريـة
امـس ان (مـــــفــــــارز شـــــعــــــبـــــة
االسـتـخـبـارات الــعـسـكـريـة في
الـــفـــرقــة 10 وبــالـــتـــعــاون مع
ـشاة 39 اسـتـخبـارات لـوائي ا
و41 تــــمــــكـــــنت مـن تــــفــــكــــيك
واخـتـراق خـلـيـتـ ارهـابـيـتـ
وإلــقـاء الــقـبض عــلى الـرؤوس
ـدبرة لهـا والتي كانت التسع ا
تـــعـــمل عـــلى شـــكل مـــجـــامــيع
صغيرة يتـراوح عدد عناصرها
من اثـــنـــ إلى ثالثـــة لـــغــرض
تـشـتيت انـتـباه وتـركـيز اجلـهد
االسـتخـبـاري علـيـها) وأضاف
(في الوقت الذي كـان فيه رجال
االســتـخـبـارات يـرصـدون بـدقـة
ومــتــابــعــة مــســـتــمــرة جــمــيع
حتـــركــات واجـــتـــمــاعـــات تــلك
اجملامـيع األمر الذي مـكنهم من
تنـفـيـذ عـمـليـة اخـتـراق جـريـئة

لــصـفــوفـهم واسـتــدراجـهم إلى
كم محكم والقبض عليهم في
مــنـــطــقــتي جــزيــرة اخلــالــديــة
والـــصــقـالويــة بـــعــد أن امـــتــد
ـنـاطق) نـشـاطــهـمـا إلى تــلك ا
وتــــابع ان (جـــمـــيـع عـــنـــاصـــر
ــطــلــوبـ اخلــلـيــتــ هم من ا
ـوجب مـذكـرة قبض لـلـقضـاء 
ــادة 4 إرهـاب). وفق أحـــكــام ا
ودمـرت قـيـادة عمـلـيـات االنـبار
لـلــحـشـد الـشـعـبي  11مـضـافـة
لـــداعش وضــبـط ثالث عــجالت
شــرق نـاحــيــة عـكــاشــات.وقـال
نــائب قـائــد الـعــمـلــيـات احــمـد
نــصــر الــله في بــيــان امس انه
(لـلـيوم الـرابع تـواصل قـطـعات
احلـــشـــد الـــشـــعـــبي واجلـــيش
عـمـليـات ارادة الـنـصر الـرابـعة
لـتـفــتـيش مـنـاطـق جـنـوب نـهـر
الـــــفــــرات و وادي حـــــوران في

األنبار) 
الفتا الى (عثور القوات االمنية
على  11 مضـافـة وضبط ثالث
عــجالت وتــدمـيــر أخــرى كـانت
تـسـتـغـلهـا داعش شـرق نـاحـية
عـكـاشات) مـبـيـنـا ان (قـطـعات

احلـشـد أمنت  14قـريـة و ألقت
القـبض على  3عنـاصـر يُشـتَبَه
بــهم فـضـال عن اإلطـاحــة بـعـدد
من عـــــنـــــاصـــــر داعـش الـــــذين
يـسـتغـلـون وعورة و مـسـاحات
الــصـحـراء الــغـربـيـة) واوضح
نـصــر الـله ان (عــمـلــيـات ارادة
النصر الرابعة حققت إجنازات
كــبــيــرة من أهــدافــهــا وتــســيـر

بانسيابية عالية). 
والقـت قوة أمـنيـة القـبض على
عـنــصــر من تــنـظــيم داعش في
وصل. ديـنـة ا ن  اجلـانب األ
وقــال بـيــان لــوزارة الـداخــلــيـة
امس ان (قــــوة مـــشـــتـــركـــة من
مديـرية شؤون أفـواج الطوار
الـتـابعـة لـقيـادة شـرطة نـيـنوى
ومديرية استـخبارات ومكافحة
ارهـاب نـينـوى الـتابـعـة لوكـالة
االسـتــخـبــارات والـتــحـقــيـقـات
االحتــــاديــــة لــــلـــوزارة  ألــــقت
الـــقـــبض عـــلى احـــد عــنـــاصــر
داعش والــذي اعـــتــرف قـــيــامه
بــــتـــــهــــد وتــــخـــــريب االثــــار
ـوصل ــوجـودة فـي مـتــحف ا ا
والـذي ظـهـر في احـد اصدارات

داعش خالل مدة سيـطرته على
دينة وهو يحـمل بيده مطرقة ا
حـديديـة ويقـوم بـهدم وتـخريب
ـوجودة في الـتمـاثـيل األثريـة ا
ـتحف) واضـاف ان (الـقبض ا

تـهم كان في منـطقة حي على ا
ن تل الـــرمــان في اجلــانب اال
ـوصل). في غـضـون ذلك  من ا
احـبـطت الـداخـلـيـة تـهـريب 40
الف لـتــر من الـبــنـزين بـعــجـلـة

ــــوهــــة بــــبـــغــــداد.  واوضح
الـبـيان ان (مـفـارز استـخـبارات
شـرطـة الطـاقـة في نـفط الوسط
الـــــعـــــامـــــلــــة ضـــــمـن وكـــــالــــة
ـتـابـعـة االسـتـخـبـارات وبـعـد ا

ـســؤولـيـة ـســتـمـرة لــقـاطع ا ا
تمكنـت من ضبط عجلـة محملة
ــــــادة ســــــكــــــراب احلــــــديـــــد
وبداخلهـا خزان سعة  40 الف
ــادة الــبــانــزين ـــلــوء  لــتــر 
ومــعـد لــلـتــهـريب) واشـار الى
(الــقــاء الـقــبـض عـلـى الـســائق
واد واحالته لـلقضـاء وضبط ا
ــــحــــضــــر ضــــبط اصــــولي).
واعتقلت عمليات بغداد ثمانية
اشــــــــــخــــــــــاص بــــــــــجــــــــــرائـم
مــخـتــلـفــة.وذكــرت الـقــيـادة في
بـيان امس أن (الـقـوات األمنـية
في الـــقــيــادة وبـــاالشــتــراك مع
مــفـــارز من مــكـــافــحــة االجــرام
تــمــكــنت من اعــتــقـال ثــمــانــيـة
مـتـهـمـ مــطـلـوبـ وفق مـواد
قــانــونــيــة مـــخــتــلــفــة). وحــذر
النائب فرات التميمي من نوايا
خلـــلق فــــوضى فـي مـــنــــطـــقـــة
الـهـاشـمـيــات بـبـوابـة بـعـقـوبـة
صوب بغداداد . وقـال التميمي
فـي تــصـــريح امس ان (احــداث
ـاضــيـة ـنــطـقــة  خالل ايــام ا ا
اســفـرت عن اسـتــشـهـاد جـنـدي
وشــرطي بـهـجـومـ ارهـابـيـ

مـــقــــلـــقـــة جـــدا) مـــبــــيـــنـــا ان
(مـؤامــرات الـعـبث بـأمن ديـالى
لم تـنـته ودور داعش مـسـتـمر)
عـلى حــدج تــعـبــيـره. من جــهـة
اخــرى نـشـب حـريـق كــبـيــر في
مـــعـــمل لـــتـــصـــلـــيـح مـــولــدات
الـــكــهــربــاء في مـــنــطــقــة كــمب
ســــارة. وقــــال بــــيــــان امس ان
دنـي تمـكنت من (فـرق الدفـاع ا
مكـافحـة حريق نـشب في معمل
ـولدات في كم سارة لتـصليح ا
ــشــاركـة أكــثـر من  13 فــرقـة
إطـفـاء وإنـقـاذ). وفي مـيـسـان 
لقي ثالثـة أشخاص مـصارعهم
بـحـادث سـيـر. واكـد مـصدر في
تـصـريح امس ان (حـادث سـيـر
وقـع عــــــلى طــــــريق كــــــحالء –
ـــــصــــرع ثالثــــة عــــمــــارة أدى 
أشــخــاص من عــائـلــة واحـدة).
وتــداول نــاشــطـــون في مــواقع
التواصل االجتـماعي موضوعا
بعنوان (ثقافة قانونية) ودعوة
كـل من يـتــعــرض حلـادث ســيـر
الى تقد طـلب لشركـة التأم
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة لـتـعـويض
وضوع تضررين. وجاء في ا ا

ان (لــكــثــرة احلــوادث وحــاالت
الـــوفــيـــات واجلــرحى ولـــكــون
اغلب الناس التعلم بهذا القرار
النافذ الذي يـكفل بتعويض اي
مـــتــوفـي او مــجـــروح بـــاحــدى
وســائـل الــنـــقل داخل الـــعــراق
ومـن الـعـراقــيـ حــصـرا بـدون
دفع مبالغ اقسـاط التأم النها
مـدفـوعـة لـلـشـركـة بـواقع ديـنار
واحـد عن كل لـتـر بـانـزين يـباع
بـــــالـــــعـــــراق) واشـــــار الى ان
ـــطــلـــوبــة ـــســتـــمــســـكــات ا (ا
الســتــحــصـال الــتــعــويض هي
االوراق الــتــحـقــيــقــة اخلــاصـة
بــاحلـــادث مــصــدقـــة وشــهــادة
الـوفـاة  وقـسـام شـرعي وحـجـة
وصـــــــايـــــــا في حـــــــال وجــــــود
قــاصـرين وكــذلك تـقــريـر الـطب
الـــعــــدلي في حـــالـــة االصـــابـــة
ونــســبـه الــعــجــز  اضــافــة الى
طـلب يقـدم للـشـركة الـكانـئة في
ســــــاحــــــة اخلـالني) داعـــيـــ
ــــرور والـــشـــركـــة (مـــديـــريـــة ا
واحلـــكــــومـــات احملــــلــــيـــة الى
وضوع واعالم التوعـية بهـذا ا

واطن بحقوقه).  ا

االســلــحــة الــنــوويــة عــام 2003
وأعاد الـتـأكيـد علـيـها مـرّات عدّة

منذ ذلك الوقت.
وأكــد روحــانـي في حــديث خالل
مــراسـم إطالق مــشـــروع ســكــني
وطـني في طـهـران "عـليـكم إذا أن
تــــقــــومــــوا بـــــاخلــــطــــوة األولى

وبدونها لن يفتح هذا الباب".
ـتحدة في وانسـحبت الـواليات ا
أيـــــار 2018 بــــــشــــــكـل أحـــــادي
ــبــرم عـام اجلــانب من االتــفـاق ا
 2015 بــــــ إيـــــران والـــــقـــــوى
الكـبرى بـشأن الـبرنـامج النووي
اإليراني وأعـادت فـرض عقـوبات

مشددة على طهران.

إجــراءات حـظــرهـا ولـم تـكف عن
سلوكـها اخلاطئ فـإننا لن نـشهد

تغييرا".
واعـــتــبـــر روحـــاني أن "مــفـــتــاح
الــتــغــيـــيــر اإليــجــابـي هــو بــيــد
واشنـطن" مؤكـدا "إننـا ال نصنع
قــنــبــلــة ذريــة (...) لـيـس بـســبب
حتذيراتـكم بل بسبب مـعتقـداتنا

وأخالقياتنا".
وقال "إذا كان ذلك بـصدق مصدر
قلـقـكم الـوحيـد فـهو أزيل أصالً"
مـن خالل فــــــتــــــوى صــــــادرة عن
رشـد األعلى لـلثـورة اإلسالمية ا

آية الله علي خامنئي.
وأصـــدر خــامـــنــئي فـــتــوى ضــدّ

{  طــــــهــــــران أ ف ب) - طــــــالب
الرئـيس اإليراني حـسن روحاني
ـــتـــحـــدة بـ"اتـــخـــاذ الــــواليـــات ا
اخلــــطــــوة األولى" مـن خالل رفع
احلـــظـــر عـن إيـــران وذلك غـــداة
إبـداء الـرئـيس األمـيـركي دونـالـد
ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع

نظيره اإليراني.
وقـــال روحـــانـي في خـــطـــاب بث
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيــون
احلــكــومي "عــلــيــكم أن تــخــطـوا
اخلــــــــطــــــــوة األولـى فـي رفـع كل
اشكـال احلظـر اخلـاطئـة وعنـدئذ

ستكون الظروف مختلفة".
وتــابـع "إذا لم تــســحـب أمــيــركــا

ـلــفـات ــال في مــقـدمــة هــذه ا وا
الـــتي ســيــتـم بــحــثـــهــا في هــذه
الزيارة) وتابع ان (إالقليم أبدى
تـــعــاونــا كـــبــيــرا مـع احلــكــومــة
االحتـاديـة لـلــتـوصل حلل جـمـيع
ــلـــفــات واخلالفــات ــشـــاكل وا ا
الـــعـــالـــقـــة) وتـــابع ان (الـــوفـــد
الــكــردي سـيــطــرح مــبــادرة عـلى
بـغــداد في هـذه الــزيـارة حلل كل
اخلالفــات الـدائــرة عـلى عــمـلــيـة
ـستـحقات تصـدير الـنفط ودفع ا

الية).   ا

الكـردستاني بـيار طـاهر دوسكي
في وقت سـابق  إن (وفــدا كـرديـا
ـــســتـــوى ســـيــتـــجه إلى رفـــيع ا
بــــغـــــداد من اجل الـــــتــــوصل مع
احلـــكـــومــــة االحتـــاديـــة إلى حل
الـية وتصـدير النفط للمـشاكل ا
ــادة  140 وإعـــداد مـــشـــروع وا
وازنـة االحتـاديـة لـلـعام قـانـون ا
2020)  الفــتــا الى ان (الــلــجـان
الـفـنـيـة سـتـكـون مـوجودة ضـمن
لفات نـاقشة كل ا الوفد الكردي 
الـعـالـقـة وســيـكـون مـلـفي الـنـفط

الـــعـــراقـــيــة إلـى أربــيـل الــتـــقى
خاللـهـا بـكـبـار مـسؤولـي إالقلـيم
وتقـرر تشـكيل جلـان لبـحث ملف
ــالــيــة. وتــرى أوسـاط الــنــفط وا
ــانـيــة نــيـة وفــد كــردي رفـيع بــر
ستوى زيارة  بـغداد الستكمال ا
جوالته التفاوضية التي انطلقت
ـاضـي كـاشــفـة عن أن الــشـهــر ا
الـــوفــد ســيـــطــرح مـــبــادرة عــلى
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة تـــهـــدف
لـتـصـفـيـر األزمـات. واكـد الـنـائب
ــقــراطي عن كــتــلــة احلــزب الــد

الـــداخــلــيــة االحتـــاديــة ســيــزور
كـــردســتـــان لــلـــتــفـــاوض بــشــان
اخلالفــات بــ بــغــداد وأربــيل)
ـبـاحـثـات سـتـجـري مـبـيـنـا ان (ا
ـــقــرر أن بـــ الـــوزارتـــ ومن ا
نـــــبــــــحث مــــــجـــــمـل اخلالفـــــات
ــوجــودة بــ أربــيل وبــغـداد) ا
ـشـكـلـة لـزيارة وبـشـان الـلـجـان ا
بغداد اكد احمد ان (هناك جلانا
لف األمني والـعسكري معنيـة با
ادة  140 وتطـبيـقهـا كما أن وا
هــنــاك جلـنــة اخــرى لـلــتــفـاوض
بـشـان الـديــون الـنـفـطـيـة والـغـاز
ــواضــيع ذات ومــجــمــوعــة من ا
الـــصــلــة). وكـــشف الــســـكــرتــيــر
االعالمي لرئـيس حكـومة االقـليم
نــور الــدين ويــسي عن ان زيــارة
الـوفــد تـاتي فـي اطـار الـتــبـاحث
بـــ االقــــلـــيم وبــــغـــداد بــــشـــأن
ــسـائل الــعـالـقــة بـ الــطـرفـ ا
وازنة والسيمـا مسـالة النـفط وا
والبيـشمـركة. وزار كل من رئيس
إقـــلــيم كــردســتـــان نــيــجــيــرفــان
الـــبــارزانـي ورئــيـس احلــكـــومــة
مسـرور الـبارزاني بـغـداد الشـهر
ـــاضي بــهـــدف إيــجـــاد حــلــول ا
لـلمـلـفات الـعـالقـة بـ اجلانـب

أعقبتها زيـارة لوفدٍ من احلكومة
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قراطي اتفق رئيـسا احلزب الـد
الـكردسـتـاني مـسعـود الـبارزاني
وجـبـهـة احلـوار الـعـراقي صـالح
ـطـلك علـى استـمـرار الـتـنـسيق ا
السـيـاسي والنـيـابي. وقال بـيان
امس ان (اجلـانـبـ تـبادال اآلراء
ووجـــهــات الـــنــظـــر حــيـــال آخــر
ـــســــتــــجـــدات ــــتـــغــــيــــرات وا ا
السـياسيـة على مـستـوى العراق
ـنـطـقة) الفـتـا الى ان (الـلـقاء وا
ســــلط الــــضــــوء عــــلى الــــســــبل
واحللـول السـياسـية الـتي تؤدي
الى اإلسـتـقــرار وتـقـدم الـعـمـلـيـة
دنية) السياسية وبـناء الدولة ا
مـؤكـدا ان (اجلانـبـ اتـفـقـا على
إسـتــمـرار الـعالقـات والــتـنـسـيق
ـــاني بـــ الـــســـيــــاسي والـــبــــر

). في غـــضـــون ذلك  اجلـــانـــبـــ
أعلن وزيـر الداخـليـة في حكـومة
إقـلـيم كــردسـتـان ريـبـر أحـمـد أن
وفـــــداً من وزارة الــــــداخـــــلـــــيـــــة
االحتـاديــة سـيـزور أربــيل الـيـوم
االربـعــاء لـلـتـبــاحث بـشـأن سـبل
ــــســــائل الــــعــــالــــقــــة بـــ حل ا
.  وقـــال أحــــمـــد في اجلــــانـــبــــ
تــــصــــريـح امس إن (وفــــد وزارة
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 تسـبب انقطـاع الكهربـاء وارتفاع درجات احلـرارة بنفوق  15 الف  سـمكة
ـشـروع في مـشـروع بـقـريـة جــمـتـري في مـحـافـظـة دهـوك. وعـزا صـاحب ا
هـيــرش طـاهـر ســنـدي في تــصـريح امس (ســبب نـفــوق االسـمـاك الى شح
الـكــهـربـاء الــوطـنـيـة وانــقـطـاع االوكــسـجـ وكـذلـك نـتـيـجــةارتـفـاع درجـات
احلــرارة) الفــتــا الى (نــفــوق  15 الف ســمــكــة وخــســارة  15 الف دوالر
ونـتـخـوف من نـفوق 30 الف سـمـكة اخـرى اذا اسـتـمـر احلـال عـلى مـا هو
عـنيـة بتـام الـكـهربـاء للـمشـروع  وتعـويض تلك عـليه) مـطـالبـا (اجلهـات ا

عاجلة مثل هذه احلاالت). اخلسائر وارسال اطباء 
 وفي بغـداد بحث وزيـر الزراعـة صالح احلسـني مع  عضـو جلنـة الزراعة
ـيـاه واألهـوار الـنـيـابـيــة مـيـسـون الـسـاعـدي ورئــيس وأعـضـاء اجلـمـعـيـة وا
عوقات رب الواقع السـمكي وتذليل ا العـراقية لتربية األسـماك وعدد من ا

ـنـاسـبـة من أجل الـنـهــوض به . وأكـد احلـسـني في بـيـان ووضع احلـلــول ا
تـلـقـته (الزمـان) امس (شـمـول األسـمـاك بحـصـة مـادة كـسبـة فـول الـصـويا
ـئة من الـعـليـقة خالل جـلـسة هـيئـة رأي الوزارة األخـيرة) وبـنسـبة   20 با
ــواصــلــة تــوفــيـر واضــاف ان (هــذا الــدعم ويــأتي ضــمـن خــطــة الــوزارة 
ـزارع ومربي سـتلزمـات الضـرورية الستـدامة العـملـية الزراعـية ودعم ا ا
الـثـروة احليـوانـية ومـنهـا األسـماك بـغـية زيـادة اإلنـتاج وسـد حـاجة الـسوق
احمللـية بتوفـير اللحـوم الطازجة) واشـار الى (حرص الوزارة عـلى تشجيع
ـشاريع الـزراعيـة ومنـها السـمكـية وتـشغـيل اليد القـطاع اخلاص وإنـشاء ا
عوقات التي الـعاملة وامتـصاص البطالة) وأبـدى احلسني دعمه بـ(تذلـيل ا
تـواجه مـربي األسـمـاك في الـديـوانـية ومـسـاعـدتـهم وحتـقـيق طـلـبـاتهـم التي
تصب في مـصلـحة الـواقع الـسمـكي وزيادة اإلنـتاج احملـلي وفقـاً للـضوابط

عمول بها). القانونية ا

ÀœUŠ∫ احدى سيارت وقعتا بحادث سير في محافظة ميسان

طلك خالل لقائهما في اربيل  قراطي الكردستاني وجبهة احلوار صالح ا UI¡∫ رئيسا احلزب الد

نطقة الشرق األوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه دير اإلقليمي  »U³I²Ý‰∫ رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي مستقبال في بغداد امس ا

هدي يترأس جلسة اجمللس امس W∫ رئيس الوزراء عادل عبد ا Kł


