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طبعة العراق 
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وصف خــبــيـــر نــفــطي مــبــادرة
الــســعــوديــة لــلــدخــول بــسـوق
االســتــثــمــار في قــطــاع الــنــفط
الــعـراقي بـاخلـطــوة االيـجـابـيـة
الــتـي تــســـاعـــد عــلـى تــنـــمـــيــة
الـقـدرات االقتـصـاديـة العـراقـية
وتـفــتـح افــاقـا جــديــدة مع دول
حــوض اخلــلـيـج . وقـال بــيـوار
خـــــنـس لـ (الـــــزمــــــان) امس ان
(تطبيع العالقات مع السعودية
يفتـح افاقا جـديدة نحـو تطوير
الـقـدرات االقــتـصـاديــة لـلـعـراق
والسـيـمـا ان الـسـعـوديـة لـديـهـا
ــيــة في خــبــرات واســعـــة وعــا
قطاعي الـنفط والغاز) واضاف

بادرة تمكن العراق ان (جناح ا
ـوجـودة في من سـد الـثـغـرات ا
ـشــكالت الـتي قــطـاع الــنـفط وا
يـــعــاني مـــنــهـــا في مـــا يــخص
االسـتـخراج والـتـصـدير) الفـتا
الى ان (هـنــاك مـشـروعـا جتـري
دراســته لــتــصـديــر الــنــفط الى
الـسـعـوديـة عـبـر انـبـوب بـنـحـو
مـــلـــيـــون و  500 الف بـــرمـــيل
لـتــقــلـيـل الـضــغط عــلى حـوض
اخلـلـيج وتـنـويع طـرق تـصـدير
اخلام عبر دول مختلفة) وتابع
ان (هـــذه اخلــطـــوة ايـــجــابـــيــة
بالـنسـبة  لـلعـراق  وسيرفع من
شأن االقتصاد احمللي من خالل
اسـتثـمـار ملف الـطـاقة بـالـشكل
الــصــحــيح). وأكــد وكـيل وزارة

الـنفط حـامد الـزوبـعي عن طرح
قـائـمـة اســتـثـمــارات في مـجـال
الـبتـروكيـمـياويـات والغـاز أمام
. وقال ـستـثمـرين السـعوديـ ا
الــزوبـعي في تـصــريح صـحـفي
على هامش ملتقى نظمته هيئة
تـنـمـيـة الــصـادرات الـسـعـوديـة
امس ان (الـــســعـــوديـــ ابــدوا
الرغبة في االستـثمار في مجال
الـنفـط والغـاز الـعـراقي ولكن ال
ــنـــاقــشـــات جـــاريــة مع تـــزال ا
ـــعـــنـــيـــة اليـــضــاح اجلــهـــات ا
الـفـرص االستـثـمـارية والسـيـما
ـستـثمـرين يـبحـثون دائـما ان ا
عن فـرص او امـتـيـازات مـعـيـنة
جلـلـبــهـا لـلــسـوق خـاصــة بـعـد
اعـالن بــــــــــنـك الــــــــــصـــــــــادرات

ـســتـثــمـرين الـســعـودي مــنح ا
تـمـويال جملـال الـصـادرات وهذا
يــعــد جـاذبــا لــلــمـســتــثــمـرين)
واضـاف (نــطـمـئن الـسـعـوديـ
الــــذين يـــــنــــون الـــــدخــــول الى
االسـواق الــعــراقـيــة في مــجـال
الـغـاز بـأن الـوضع االمـني جـيد
جــــدا) واوضـح الــــزوبـــــعي ان
(هــنــاك تــنــســيــقــا مع الــقــوات
االمـنـيـة لـتـأمـ حـقـول الـغـاز)
مـؤكدا (وجـود صنـاعـات كثـيرة
يحتاجـها العراق وهـذا سيمهد
لـلـمـسـتـثـمـرين الـطـريـق النـشاء
مــصـــانع من اجـل انــتـــاج هــذه
الـصـنـاعـات وسـيـكـون له سوق
جـــاهـــزة فـي الـــعـــراق بـــدال من
الــــبـــحـث عن ســـوق جــــديـــدة)

ولـــــــــفت الـــــــــزوبـــــــــعـي الى ان
(اسـتـهالك الـسـوق العـراقي من
البالستيك والصناعات االخرى
ــلـيــارات سـنــويـا وان يـقــدر بـا
هــذه االســتــثــمــارات سـتــغــطي
نـســبـة مـحـددة من االحـتـيـاجي
احملــلي) مــبــيـــنــا ان (اجملــلس
الـتـنسـيـقي الـعراقي الـسـعودي
اخــــذ خـــطــــوات فـي تــــطــــويـــر
الـعالقـات  بـ الـبـلـدين ومـنـها
مجـال االستـثمـارات في قطاعي
الــــنــــفط والــــغــــاز بــــاعــــتــــبـــار
الـــســـعــوديـــة من اكـــبـــر الــدول
صدرة للنفط في اوبك ولديها ا
خـبرات كـبيـرة في هـذا اجملال)
وتــــــــابع ان (الــــــــعـــــــمـل جـــــــار
لالسـتـثــمـار في مـجــال تـطـويـر
احلــقـول الـغـازيـة واسـتـكـشـاف
للرقع اجلديـدة في غرب العراق
وفي مـجـال الــبـتـروكــيـمـاويـات
عبـر مشـروع النـبراس) واشار
الـى ان (حــــجـم االســــتــــثــــمــــار
ــــــــشــــــــروع الــــــــنــــــــبــــــــراس
لـلـبـتروكـيـمـاويات مـا بـ سـتة
إلى ثــمـانــيــة مــلــيـارات دوالر)
واكــــد الـــزوبــــعي ان (ســــبـــائك
مــهـتــمــة بـاالســتـثــمــار في هـذا
اجملـال بـعـد زيـارة نـائب رئـيس
الـشـركـة لــلـعـراق الــذي يـتـمـنى
عـــلى الـــعــراق دخـــول شـــركــته
ــشــروع مع كــشــريك فـي هــذا ا
احلــكـومــةالـعـراقــيـة الى جـانب
شركة شل) وتوقع (توفير االف
فــرص الــعــمل لــلــعــراقــيــ من

خالل تلك االستثمارات). 
بــــدوره  قــــال رئـــــيس جلــــنــــة
الـصــنــاعـة والــطـاقــة في غــرفـة
الشـرقـية ابـراهيم ال الـشيخ ان
ــــســـــتـــــثـــــمـــــرين (عـــــددا مـن ا
الـسـعـوديـ ابـدوا رغـبتـهم في
االســتـــثــمـــار في الـــعــراق وفي
مجـاالت مخـتلـفة ) مشـيرا الى
ان (الـدراسـات واالسـتـكـشـافات
( التزال مـستمـرة ب اجلـانب
مـؤكـدا ان (الـقـيـادة الـسـعـوديـة
وجــــــــهـت رجـــــــال االعــــــــمـــــــال
ستـثمرين بدعم الـعراق عبر وا

شراكات اقتصادية). 
في غـضون ذلك  اعـلـنت شـركة
ــتـــخـــصـــصــة في بـــتـــروفـــاك ا
خدمـات حقول الـنفط انـخفاض
ـئة خالل أرباحـها الى   8.7 با
النصف األول من العام اجلاري
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نــــــــعـت االوســـــــاط االدبـــــــيـــــــة
والـثــقــافـيــة امـ عــام االحتـاد
الـــعـــام لالدبـــاء والـــكــتـــاب في
الـعراق ابـراهـيم اخليـاط. وقال
مـــصــــدر لـ (الــــزمـــان) امس ان
(حــــادث ســــيـــر مــــؤسف عــــلى
طـريق بـغـداد  –كـركـوك بـيـنـمـا
كـان الـراحل مـتـجـهـاً الـى عـقرة
شــمــال الــعــراق اودى بــحــيــاة
اخلـيــاط كــمـا اصــاب الــنـاطق
بــاسم االحتـــاد عــمــر الــســراي
بـــكــســـور ويـــرقـــد حـــالــيـــا في

ستشفى). ا
واخلــيـاط شــخـصــيــة نـاشــطـة
مــرمــوقــة دأب عــلى احلــصــول
عـــــــلـى اعـــــــلـى االصـــــــوات في
الــدورات االنـتــخـابــيـة لالحتـاد
مـنــذ نـحــو عـقـد. كــمـا يــحـضّـر
لـلدكـتـوراه في االعالم بـجامـعة
ـاجـسـتـير بـغـداد بـعـد ان نال ا
في الـصحـافة الـثقـافيـة دارسا
جتـربـة اصـدار مـجـلـة الـثـقـافـة

اجلـــديـــدة. وهـــو من مـــوالـــيــد
 1961فـي مـــحــــافـــظــــة ديـــالى
واصــــدر عــــددا من اجملــــامــــيع

الشعرية.
وفـي عــــمـــــان نــــعـت االوســــاط
ــيــة الــدكـــتــور يــحــيى االكـــاد
وهـيـب اجلـبـوري اسـتـاذ االدب
اجلــاهـلي الـتــدريـسي في عـدد
مـن اجلـامـعـات الـعـربـيـة. وقـال
احــــد اقــــربـــــاء الــــفـــــقــــيــــد ان

(اجلــبـوري بــلغ الــســبــعـ من
عـمــره وظل يــبـذل الــعــطـاء في
الــتـألـيف واالشــراف اجلـامـعي
حـــتـى الـــلــــحـــظــــة االخـــيـــرة).
واضـــاف (ان الــــراحل امــــضى
ســـنـــوات طــويـــلـــة مع الـــكــتب
واخملطوطـات والبحث عن اللئ
تراثـنا الـعربي وتـقصى احوال
نــحـو  80 من االعالم دون كـلل

او ملل).
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توقع ديوان الوقف السني غرة
شـهــر مــحـرم الــسـبـت لـيــكـون
بذلك اول ايـام السـنة الـهجـرية
 1441. وقال مصدر في الوقف
لـ(الــزمــان) امس (نــتــوقـع غـرة
ـقبل شهـر محـرم يوم الـسبت ا
وبذلك سـيكـون اول ايام الـسنة
الــهـجـريــة اجلـديــدة). وكـشـفت

احلسابات الفلكية التى أجراها
ـعـهد مـعـمل أبحـاث الـشـمس با
الــقـومى لـلـبـحــوث الـفـلـكـيـة في
مــصـــر عـن أن الــهـالل اجلـــديــد
ـكـرمة سـيـبـقى في سـماء مـكـة ا
دة دة  18دقيقة وفي الـقاهرة 
 21دقــيــقــة بـعــد غــروب شـمس
يـــــــوم الــــــــرؤيـــــــة.وفـي بــــــــاقي
مـحافـظات مـصر الـعربـية يـبقى
دد الهالل اجلـديد في سـمائـها 

تتراوح ب 22–19 دقيـقة. أما
ـدن الــعـربــيـة فـي الـعــواصم وا
واإلسالمــيــة  ,فـــيــبـــقى الــهالل
دد اجلديد بعـد غروب الشمس 
تــــــتـــــراوح بــــــ  دقـــــيــــــقـــــة -
27دقيقـة.وأوضحت احلـسابات
أنه (بـــذلـك تـــكـــون غـــرة شـــهـــر
احملـرم وبدايـة الـسنـة الـهجـرية
اجلـديـدة عام  1441فـلكـيـاً يوم

قبل) .  السبت ا

وسيـقابل منتـخبنا يـوم غد اجلمـعة الفائـز من مباراة االمارات وفـلسط
باراة االصلي بالتعادل بهدف التي اقـيمت امس االربعاء. وانتهى وقت ا
ثـله إذ تقدم االردن عن طريق دانيال عفانة في الدقيقة  20 فيما عادل
العـراق النـتيـجة في الـوقت بـدل الضـائع من الشـوط االول بواسـطة عـبد
الرزاق قـاسم من ركلة جزاء. وجاء تأهل العـراق الى نصف النهائي بعد
ان حل ثـانيـا في اجملـمـوعة الـثـانـية بـرصـيد  3 نـقـاط حيث خـسـر أمام
اإلمـارات  4-2 وفـاز عـلى الـبـحـرين  1-2 فـيـمـا بـلغ األردن الـدور قـبل
النـهـائي بـعدمـا تـصدر اجملـمـوعة األولى بـرصـيد  6 نـقـاط حصـدها من

فوزه على فلسط  0-2 وقطر 1-5 .
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قطع مـنتخب شـباب العـراق بكرة الـقدم تذكـرة نهائي غـربي آسيا االولى
بعـد فوزه امس االربعاء في مـباراة نصف النـهائي على منـتخب شباب
االردن بـركالت اجلزاء الـترجـيحـية  3-5 بـعد انـتـهاء الـوقت االصـــــلي
 1-1واللـجوء مبـاشرة الى ضربـات اجلزاء في اللـقاء الذي اداره احلكم
االمـاراتي يــعـقــوب احلـمــادي جـرى عــلى مـلــعب فـيــصل احلـســيـني في

. فلسط
 وسجل العـبونا من اربع ركالت ولـم تلعب الـركلة اخلـامسة فـيما احرز
االردن هـدفـ ورد حـارسـنـا احـمد شـاكـر الـركـلـتـ الـثـالـثـة والـرابـعة
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امس (ما تداولـته بعض مواقع
الــتـواصل االجــتــمــاعي بــشـان
ـنع قـيـام الـقـوات األمــريـكـيـة 
الــقـوات الـعـراقـيـة من الـدخـول
الـى الــــــــوادي) مــــــــؤكــــــــدا ان
(الــقــوات االمـنــيــة هي صـاحب
السلطة على األراضي العراقية
وان حتـــركــاتــهــا تـــكــون بــأمــر
سـلـحة الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
وبــإشــراف قــيـادة الــعــمــلــيـات

شتركة). ا
 وتـــابع الـــبـــيـــان ان (الـــقــوات
األمــنــيــة حتــتــفظ بــحــقـهــا في
مــــــقــــــاضــــــاة مــــــروجـي هـــــذه
الشائـعات كما بـإمكان اي جهة
مـــعـــرفـــة احلـــقــيـــقـــة من خالل
مرافقـة القوات األمـنية في هذه
ــنـطــقــة لــكـشـف زيف وأدعـاء ا
اجلـــهــات الـــتي تــروج لـــهــكــذا

أكاذيب).

معـها اتـضح انهـا تقـوم بزيارة
ولـــدهـــا الـــنــــزيل في الـــســـجن
ـركزي) مـشـيـرا الى (تـوقيف ا
ادة 240 ق.ع بعد رأة وفق ا ا
تدوين أقوالهـا وعرض أوراقها
على قاضي الـتحقـيق الذي قرر
إطـالق ســــراحــــهــــا).  وافـــادت
وزارة الــصـحــة بــاصــابــة أحـد
مـالكــات دائــرة شــؤون األلــغـام
سح ارسـته عمـليـات ا أثنـاء 
في صالح الدين.وقالت الوزارة
فـي بــــيـــــان إن (أحــــد مـالكــــات
شــؤون األلــغــام أُصــيب أثــنــاء
ـسح في ـارســته عـمــلـيــات ا

صالح الدين). 
الى ذلك  اوضـــــحت خـــــلــــيــــة
االعالم اإلعـالم حـــقــيـــقـــة مـــنع
الــــقـــوات األمــــريــــكــــيــــة لألمن
الــعـــراقي من الـــدخــول لــوادي
حوران. ونـفت اخلليـة في بيان

فــيـمــا اعـلــنت مـديــريـة شــرطـة
الـبــصـرة الــقــبض عـلى اخــطـر
ـــــواد اخملـــــدرة في مـــــروجـي ا
مـنطـقة القـبلـة وسط احملـافظة.
ـديـرية في بـيان امس وذكرت ا
ان (مـــــــفـــــــارز قــــــسـم شــــــؤون
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة اخملــدرات وا
تـمـكـنت من إلـقـاء الـقبـض على
ــواد اخملـدرة أخــطــر مـروجي ا
وسـط الـــــــبـــــــصـــــــرة وضـــــــبط

بحوزتهم مؤثرات عقلية). 
واكـدت قـيـادة شـرطـة مـحـافـظة
ذي قـــار الـــقــــبض عـــلى إمـــرأة
قـــامت بــــتـــصـــويـــر ســـيـــطـــرة
الـبــطـحــاء.وذكـر بــيـان لــقـيـادة
الــــشــــرطــــة امـس انه (اثــــنــــاء
تــفــتــيـش الــهــاتف الــنــقــال من
عـــنــاصـــر الــســـيــطـــرة وجــدوا
صـــورا لـــســـجـن الـــنـــاصـــريـــة
ركزي احلوت وبعـد التحقيق ا

وفــقـا لــلـســيـاقــات الـقــانـونــيـة
ــا يـعــزز مـســيـرة واإلداريـة و
الـــــعــــــمل األمــــــني واخلــــــدمي
ويـــرتـــقي به إلـى مــســـتـــويــات
الطموح). وفي تطور الحق اكد
مـصدر لـ(الـزمان) امـس تكـليف
ــهـــام وكــيل الــوزارة جــودت 

لشؤون األمن اإلحتادي .
نـافذ  الى ذلك  اعـادت هيـئـة ا
احلــــدوديـــة إرســــالــــيــــة مـــادة
الـبـطـاطـا الى ايـران الصـابـتـها
ـرض زراعـي.وذكـرت الـهـيـئـة
في بـــــيــــان امـس أن (مــــنـــــفــــذ
ــنــذريــة احلــدودي في ديــالى ا
اعـاد إرســالـيـة مــادة الـبــطـاطـا
وبحـمـولة  14 الف كـيلـو غرام
ـرض الى ايــران الصـابــتــهــا 
زراعي اســتــنـــادأ إلى الــكــشف
ــنـجــز من قـبل دائــرة احلـجـر ا

نفذ). الصحي الزراعي في ا

لـلضـوابط القـانـونيـة واإلدارية
األصـولـيـة) الفـتـا الى ان (هـذا
االجـــــــراء فـي إطـــــــار حـــــــرص
الــوزارة عـلى الــقـيــام بـتــنـفــيـذ
إجــراءات الــتــدويــر الـوظــيــفي

وان ال يـقل عـمره عن  14 عـاما
وال يـــزيــد عن   19 عـــامــا ومن
مواليد سنة  27 اب عام 2000
ولـغـايـة عـام  2005 لـلـمـدنـي
ـنتـسبي قوى االمن وبالـنسـبة 
الــداخـلـي من مـوالــيــــــــــــد اب

عام  1998).
واكـدت الــوزارة ان اعـفـاء قـائـد
الـشـرطـة االحتاديـة رائـد شـاكر
جـــودت جـــاء ضـــمن اجـــراءات
الـــتـــدويـــر الـــوظـــيـــفي.وقـــالت
الــداخــلــيــة في بــيــان امس إنه
(الوزيـر ياس طـاهر الـياسري
امـــر بــنـــقل جـــودت من قـــيــادة
االحتـــاديـــة إلـى مـــقــــر وكـــالـــة
الوزارة لشؤون األمن االحتادي
وتـكـلــيف الـلـواء الــركن جـعـفـر
صــــدام فـــلـــحـي رئـــيس أركـــان
االحتادية بتسيير أمور القيادة
حلـ اختـيـار قائـد جـديد وفـقا

الـدراسة في الـكـليـة او اخلـدمة
بـعد الـتخـرج مدة ست سـنوات
استنـادا للمادة   14 باالضافة
الى تـقــد تــعـهــد بـالــعـمل في
جــــمــــيـع مــــجــــاالت الــــوزارة)
ــتــقــدمــ من وشــددت عــلى (ا
ذوي الـــشـــهـــداء والـــســـجـــنــاء
الــــســــيـــاســــيــــ واألقـــلــــيـــات
والرياضـي ومنتـسبي احلشد
الـشـعـبي  تـقـد مـا يـؤيد ذالك

من قبل اجلهات اخملتصة).
ـــديــريـــة بــاب  كــمـــا فــتـــحت ا
ـعهد التـقد للـدورة التـاسعة 
اعــــداد مــــفــــوضي الــــشــــرطــــة
ـتـوسـطـة خلــريـجي الـدراســة ا
بــواقع  300 طــالـب و جلــمــيع
احملـافـظات لـغـايـة اخلامس من
قبل  واوضحت شهـر ايلـول ا
ــتــقــدم ــديــريـــة ان (شــروط ا ا
لـلمـعهـد يـجب ان يكـون عراقـيا

والــتـجــاري ومــعـهــدي الــطـبي
واضافت الـفـني و الـتـمريض) 
ـتقدم عن  17 ان (ال يقل عـمر ا
عــامــا وال يــزيــد عن   22عــامـا
ومن مـــولــيـــد شــهــر اب 1997
) اشارت الى انه ولغاية 2002
ــنــتـســبـ من (يــجـوز قــبـول ا
قــوى األمن الــداخــلي بــعــمـر ال
يزيد عن  25 عاما ومن مواليد
شهر اب عام  1994 لغاية عام
 2002 اسـتـنـادا لـلـمـادة  / 12
ثالثا من قانـون الكلية رقم  37

لسنة 2000).
ـــديـــريـــة ان (مـــعـــدل واكـــدت ا
ــئـة الــقــبـول ال يــقل عن  75بــا
ــئـة لــلـقــنــاة الــعــامـة و  70بــا
لــلـــقـــنـــوات اخلــاصـــة ويـــقــدم
وافقة على قبوله الطالب بعد ا
كفالـة مالية في حـالة فصله من
الــكـلـيـة أو عـنـد إخالله بـإتـمـام
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دعت مـديريـة إدارة التـطوع في
وزارة الـــداخــــلـــيــــة خــــريـــجي
الـدراســة االعـداديــة بـفــروعـهـا
كــافـة لـلـتــقـد لـلـدورة  68 في
كــلــيـة الــشــرطـة  مــشــيـرة الى
تـــخــــيـــصـــيص  300 مــــقـــعـــد
ـتـوسـطـة خلــريـجي الـدراســة ا
. ــفــوضــ في مــعــهــد اعــداد ا
ـــديـــريــة فـي مــوقع ونـــشــرت ا
الـــوزارة ضـــوابـط لـــلـــراغـــبــ
بالتـقد في كليـة الشرطة على
ـــتـــقــدم عـــراقـــيــا ان (يــكـــون ا
بـالـوالدة وحـاصل عـلى شـهادة
الـدراســة اإلعـداديــة بـفــروعـهـا
الـعــلـمي و األدبي و الـصـنـاعي
ـئة والـتـجاري وبـنـسـبة  95بـا
خلـريـجي الـعلـمي واألدبي و 5
ئة خلريجي فروع الصناعي با

يحيى وهيب اجلبوري ابراهيم اخلياط

من مـكـتسـبـات بـعـد دحر داعش
في العراق) مثمـنا (الدور الذي
يـقـدمـه افـراد األمن الـوطـني من
ـعـلـومات األسـتـخـبـارية خالل ا
واألمـنـيـة فـضالً عن مـشـاركـتهم
فـي إسـتــتــبــاب األمن واحلــفـاظ
ــــــتــــــلــــــكــــــات عــــــلى ارواح و
). كـمــا اشــاد صـالح ــواطــنــ ا
بالـبـطوالت الـتي سطـرها جـهاز
مـــكـــافـــحــــة اإلرهـــاب مع بـــاقي
ـسـلـحة في تـشـكيـالت القـوات ا

محاربة داعش .
 ونـقـل الـبـيــان عن صـالح خالل
لقائه رئيس اجلهاز الفريق أول
ركن طــالـب شــغـــاتي الــكـــنــاني
ـــهــــني الــــقــــول ان (الــــطـــابـع ا
ـميز لقـوات مكافحة عنوي ا وا
اإلرهـــاب اســهم في اســتــكــمــال
النـصـر النـاجز عـلى اإلرهابـي
مجدداً والتعجيل في انهيارهم)
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـى (بـــنـــاء قــوات
مسلـحة وطنيـة ومهنـية موحدة
قــادرة عــلى مــواجـهــة األخــطـار
اخلــــارجــــيــــة والــــتــــهــــديــــدات

اإلرهابية). 

ـوازنـة إلى نـهـايـة الـفـتــرة في ا
اضي ثم تالها تعديل حزيران ا
ـوعـد إلـى شـهـر تـشـرين األول ا
ـقـبل) عـلى حـد تـعـبـيـره .  في ا
ـهدي غـضون ذلك  وجه عـبـد ا
بايـجـاد بدائل عن مـحيط بـغداد
االمــــني.وقــــال الــــســــكــــرتــــيــــر
الـــشـــخــصـي لـــرئــيـس الــوزراء
الــفــريق الــركن مــحــمــد حــمــيـد
الــبــيــاتي في تــصــريح امس ان
هـدي وجه بايجاد بدائل (عبد ا
عـن مــحــيط بــغــداد االمــني النه
يـــولـــد انـــطـــبـــاع ســـلـــبـي لــدى
). مـن جــهــة اخــرى ــواطــنــ ا
شـدد رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صــالـح  عــلى ضــرورة احلــفــاظ
عــلى مـا حتــقق من مــكـتــسـبـات
بـــعــد دحــر داعـش في الــعــراق.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
إن (صــالـح بــحث مع أمــ ســر
جــهـــاز األمن الــوطـــني حـــمــيــد
رافق له آخر الشطري والـوفد ا
الـتطـورات األمنـيـة والسـياسـية
في الـبالد) وشــدد صـالـح عـلى
(ضرورة احلـفاظ عـلى ما حتقق

الشـخصـيات التي لـم تنجح في
مـواقع عمـلهـا. واشـار العـطافي
فـي تــــــصــــــريـح الـى إن (مــــــلف
الــــدرجـــات اخلــــاصـــة كــــان من
ــفـتــرض أن يُــحـسم في شــهـر ا
ان مدد اضي لكن البر نيسان ا

يــابـر الــعـطـافـي رئـيس الـوزراء
إلى أن يـكـون أكـثـر صـراحـة مع
الــشـعب مـنـتـقــدا الـتـجـديـد في
مـــــلف الــــــدرجـــــات اخلـــــاصـــــة
لـشخـصـيات وصـفهـا بـالفـاسدة
ـــــــواقـع بـــــــعض أو تـــــــدويــــــر 

مــواجـهـة الـتـحــديـات اخملـتـلـفـة
ـنـطـقة والـدفع الـتي تـشـهـدهـا ا
بــاحلـلـول الـسـيــاسـيـة الـتي من
شـــــــأنـــــــهـــــــا حتــــــقـــــــيـق األمن
دعـــا واالســــتــــقــــرار). بـــدوره  
النائب عن حتالف البناء عباس

احلكومة تشييد خط جديد لنقل
الـــنــــفط واخلــــام الـــعــــراقي من
كـركوك إلى احلـدود مع تـركـيا).
ــديـر ــهــدي بــا والــتـقـى عـبــد ا
نـطـقة االقـلـيمي لـلـبـنك الدولـي 
الـشرق االوسط  سـاروج كـومار
جاه وناقـشا دعم البـنك للعراق.
واوضح البيان انه (جرى خالل
الـــلــــقــــاء مـــنــــاقــــشـــة الــــوضع
االقـتــصــادي لــلــعــراق وجــهـود
الـبــنك الـدولي في تــقـد الـدعم
لــتـحــقـيق الــتـنـمــيـة). الى ذلك 
بــحث  وزيـر اخلـارجـيــة مـحـمـد
علي احلكيم مع نظيريه األردني
ن الصفدي واللبناني جبران أ
بـاســيل سُـبل تــعـزيــز الـتــعـاون
الـثـنـائي بـ الـبـلـدين وتـكـثيف
الــعـمل نـحـو فــتح آفـاق جـديـدة
ـــشــتــرك في شــتى لــلــتــعــاون ا
اجملاالت. وقـال بيـان للـخارجـية
امس ان (اجلانب بحثا هاتفيا
تـــطـــورات مـــجـــمل الـــقـــضـــايــا
شترك اإلقليمية ذات االهـتمام ا
والـتــأكــيـد عــلى تــعــزيـز آلــيـات
ُـشـترك في الـتـضـامن والـعـمل ا
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بـحث رئـيس الـوزراء عـادل عـبد
وارد هدي مع وزير الطاقة وا ا
از الطـبـيعـية الـتركي فـاحت دو
الـــــذي يـــــزور بـــــغــــداد  ســـــبل
الـــتـــعــاون الـــثـــنـــائي في مـــلف
الـطـاقـة الـطـبـيـعـيـة. وقـال بـيـان
امس ان (اجلانبـ ناقشا خالل
اللقاء ملفات عدة ابرزها تطوير
الــــعالقـــات بــــ الـــبـــلــــدين في
مـجــاالت الـطـاقــة الـطــبـيــعـيـة).
واعـــــلن وزيــــر الــــنـــــفط ثــــامــــر
الـغـضـبـان نـيـة الـعـراق تـشـيـيد
خط جـديـد لـنـقل الـنـفط واخلـام
من مــديـنـة كــركـوك إلى احلـدود
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــركـــيـــة. وقـــال
الغـضبـان خالل مؤتـمر مـشترك
مع نـظيـره التـركي امس (نـتابع
تنفـيذ ما  االتـفاق علـيه بشأن
تــوطـــيــد الـــعالقــات فـي مــجــال
ـهدي الطـاقـة خالل زيارة عـبد ا
إلى تركـيا ولقـائه الرئيس رجب
طـــــيـب أردوغــــان) الفـــــتـــــا الى
(وجــــود نــــيـــة وبــــتــــأيـــيــــد من

كافة عن الـيوم السابق) وتابع
ان (درجـــــات احلـــــرارة تـــــبــــدا
بـاالنــخـفــاض مــطـلع االســبـوع
ـقـبل). وشـهدت سـمـاء مـديـنة ا
الـبــصـرة فـجـر امس حـمـرة في
ــتــنــبئ اجلــوي األفق. وكــتب ا
صادق عـطـية عـلى صفـحته في
الـــفــيــســـبــوك ان (غـــاز ثــنــائي
اكـســيـد الــنـيــتـروجــ  الـسـام
سجل امس اعلـى نسبـة تراكيز
له فـي الــكــويـت والــســـعــوديــة
رجح ان وشرق البصرة ومن ا
يــكــون احــد مـســبــبــات حــمـرة
االفـق عـــنـــد شــــروق الـــشـــمس
مـبـيـنا صـبـاح امس االربـعـاء) 
ان (الــــســــبـب االخــــر هــــو مــــا
رصـدته االقـمـار الـصـنـاعـية من
كـتـلـة مـلـوثـات قـادمـة من جـهـة
اســيـا نــحــو اخلـلــيج وشــمـلت
ولفت اجـواء الـبـصـرة ايـضـا) 
عـطـيـة الى ان (هـذا الـغـاز يـعـد
ـلــوثـة لــلــبـيــئـة من الــغــازات ا
ويـتـسـبب في حـاالت االخـتـناق
والربو واحلساسية ولونه بني
الـى أحـــــــــمـــــــــر فـي احلــــــــاالت

الطبيعية). 
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
طـقس الـيـوم اخلـمـيس سـاخـنا
وبـلـوغ درجـات احلـرارة نـصف
درجـة الغـلـيان . وقـالت الـهيـئة
في بيـان امس ان (طقس الـيوم
ـنـطـقة اخلـمـيس سـيـكـون في ا
الـوسـطى مــشـمـســاً حـاراً جـداً
وغـائمـاً جزئـياً وأحـيانـاً غائـماً
في االقسـام الغربـية مـنها وفي
الـــشـــمـــال غـــائم جـــزئــيـــاً وفي
اجلـنـوب مــشـمـســاً حـار جـداً)
الفــتـا الى ان (درجــات احلـرارة
الــعـظــمى في بــغــداد تــبـلغ 48
مئوية) واكد البـيان ان (طقس
غـــدا اجلـــمـــعــــة ســـيـــكـــون في
الــوسـط واجلــنــوب مـــشــمــســاً
حــاراً جـداً مـع بــعض الــغــيـوم
ـنـطـقة الـشـمـاليـة غـائـما وفي ا
جــزئـــيــاً واحــيــانــاً غــائــمــاً مع
فـرصـة لتـساقـط امطـار مـتفـرقة
في االقـســام اجلـبــلـيــة ومـنــهـا
تـكـون رعـديـة احيـانـاً وال تـغـير
ـنـاطق في درجــات احلـرارة بــا

gŽ«œ dŠœ bFÐ  U³ ²J  s  oI% U  vKŽ ÿUH×K  uŽb¹ ` U

 W UD «  ôU−0 W U)« WOzUM¦ «  U UHðù« qOFHð ÊU¦×³¹ UO dðË ‚«dF «

oI×¹ »d²G  w «dŽ V UÞ
Î«eOL²  Î«“U$≈

ÊU e « ≠ wÐœ

ـتحـدة عـبـد الله ـقيم في دولـة االمـارات الـعربـيـة ا تـفـوق الطـالب الـعـراقي ا
عالء مــحــسن حــسـ ( 16عــامـــا) عــلى  100 من نــظــرائـه شــاركــوا في
ية لألحـذية. وقالت عائلة الطالب مسابـقة لتصميم حذاء ريـاضي لشركة عا
تميز هو الثالث للطالب عالء اذ فاز في لـ (الزمـان) امس ان (هذا النجاح ا
ـاضي  مع  6 من زمالئه في مـسابـقة صنع الـروبوت الـتعـليمي الـعام ا
سـابقـة الـدوليـة (دبلـيو ار او) ـا اهلـهم لـتمـثيل الـدولـة في ا في االمارات 
). وعالء هـو حــفـيـد ــاضي في شــانـغـهــاي في الـصــ الـتي جــرت الـعـام ا
الصـحفي الـرائد مـحسن حـس وعـقيـلته الـصحفـية نـوال الوائـلي. وحظي

عبد الله عالء محسن حس اجناز عبد الله بتغطية اعالمية عربية واسعة.

بفعل تراجع الطلبيات اجلديدة
نتـيجة الـتحـقيقـات اجلارية في
تعاقداتها بالسعودية والعراق.
وقــالت الــشــركــة انــهــا (فــقــدت
عـقــودا بـعـشـرة مـلـيـارات دوالر
بسبب التحقيقات التي يجريها
مكـتب مكافـحة جرائم االحـتيال
اخلـطــيـرة الــبــريـطــاني وقـادت
ـبـيـعـات السـابق إلدانـة مـديـر ا
بـالـشـركـة في مــا يـتـعـلق بـأحـد
عـشــر اتــهـامــا بـالــرشـا يــرتـبط
بــعــقــود عــراقــيــة وســعــوديـة).
وهــــبــــطت أربــــاح بــــتــــروفــــاك
األســــاســـــيــــة إلى  305مالي
دوالر في األشـــــهـــــر الـــــســـــتــــة
ــنـتـهــيـة في  30 حـزيـران من ا
 334 مـــلـــيــونـــا قـــبل عـــام مع
وصول الـطـلبـيات اجلـديدة إلى
ملياري دوالر انخفاضا من 3.3
مليـار في نهايـة حزيران 2018
. الى ذلك  كـــشف مــــديـــر عـــام
نتـجات النفطية شركة توزيع ا
كاظم مسير ياس عن إنتاجية
اســـطـــول هــيـــئـــة الــنـــقل خالل
الـنصـف األول من عام  2019 .
وقـال يـاسـ في بـيـان امس ان
(إنتاجـية أسطـول الهيـئة بلغت
أكـــثــر من  277 مــلـــيــون مـــتــر
مـكـعب خالل الـنـصف األول من

الـــــعــــــام احلــــــالي  والــــــتي 
حتـقـيـقهـا من خالل الـشـاحـنات
وأســـطــــولــــهــــا الــــنــــاقل داخل
مــحـافـظــات الـبالد) مـبــيـنـا ان
(حـــــصـص احملـــــافـــــظــــــات من
ـشـتـقـات النـفـطـيـة والـتي يتم ا
نقـلهـا بواسـطة الـشاحـنات يتم
عــبـر مــحــاور وخـطــوط لــلــنـقل
تقوم بتوزيع الكميات التي يتم
نـقــلـهــا الى جـمــيع مـحــافـظـات
الـعـراق وفق آلـية وخـطـة مـعدة
لـهـذا الـغـرض من قـبل اجلـهـات
مـؤكداً اخملـتـصـة في الـشـركـة) 
ـــنــتـــجــات أن (عــمـــلــيـــة نــقل ا
الــنــفــطــيــة وفق هــذا الــســيــاق
نـتجات الـبيـضاء التي يشـمل ا
تشمل الـبنزين والـنفط االبيض
ـنــتـجـات وزيـت الـغـاز وكــذلك ا
الـــســـوداء الــتـي تـــشــمـل ديــزل
ونــفط خـــام و خــلــيـط و نــفــثــا
إضافةً الى منـتجات أخرى مثل
وقـــود الـــطـــائـــرات و الـــزيـــوت
والهـيدروليك و غـاز معـبأ وغاز

سائل). 
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