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اســـتـــثـــمـــر رئـــيس الـــوزراء حـــيـــدر
ـنـتـدى دافـوس الـعـبـادي مـشـاركـته 
ي لـيـبـدأ حتـركـات االقـتــصـادي الـعـا
ـــؤتـــمــر تـــهـــدف الى حـــشـــد الـــدعم 
ـقـرر عــقـده في الــكـويت ــانـحــ ا ا
ــقـــبل فــضالً عن الــســعي الــشــهــر ا
لـكـسب الـتـأيـيـد خلـطـطه ومن بـيـنـها
تـدريب القـوات االمنيـة داخل العراق.
وأبـلغ العبـادي رؤساء أكبـر الشركات
يـة االسـتـثمـاريـة بأن االقـتـصاد الـعـا
الــعـراقي مــقـبل عــلى نـهــوض وخـلق
ـــكـــتـــبه فـــرص عـــمل. وقـــال بـــيـــان 
االعـالمي ان الــعـــبــادي الـــتــقى امس
األربــعــاء في دافــوس بـرؤســاء أكــبـر
ية االستثـمارية وكبار الـشركات العـا
ــسـتــثـمــرين في مــخـتــلف اجملـاالت ا
لـ(حــشــد الــدعم لـلــعــراق قــبل اقــامـة
مـؤتمر إعادة اإلعمار في العراق الذي
سيعقد في الكويت). وبحسب البيان
فـقـد قدّم الـعـبـادي خالل اللـقـاء (رؤية
ـسـتـقـبلـيـة لـتـطـويـر جـميع الـعـراق ا
الــقـطـاعــات والـفــرص االسـتـثــمـاريـة
الـكبيـرة بعد ان حتقق االنـتصار على
عـصــابـات داعش االرهـابـيـة واهـمـيـة
إعـمــار واسـتـقـرار الـعـراق)  مـشـيـراً
الى ان (الــعـراق اصــبح قــصـة جنـاح
كـــبــــيـــرة حتــــقـــقـت بـــفــــضل وحـــدة
الـعراقيـ واننا مـقبلـون على عمـلية
نـهوض في االقـتصـاد العـراقي وخلق
فــــرص عــــمل). وفـي اطـــار لــــقــــاءاته
بــالـقـادة والــزعـمـاء ألــتـقى الــعـبـادي
لك االردني عبد الله الثاني وبحث بـا
مـعه ( تـعـزيـز الـتـعـاون الـثـنـائـي ب
الـبلدين في جـميع اجملاالت واوضاع
كـتبه قال انه ـنطـقة) بحـسب بيـان  ا
جـرى خالل الـلـقاء (تـأكـيد دعم االردن
لــوحـدة الــعـراق وأمــنه واسـتــقـراره
وبـاالخص بعد االنتصـار الكبير الذي
حتـــــقـق عـــــلى عــــــصـــــابـــــات داعش
االرهـابـية).كـمـا الـتقى الـعـبادي امس
بـنـظيـره االيـطـالي باولـو جـنتـلـيوني
انيـة اجنيال ميركل. ستـشارة اال وبـا
وقـبل ذلك الـتقى الـعبـادي في دافوس
انيـة اورسوال فون بـوزيرة الدفـاع األ
ديـــر الين الــتي اكــدت لـه  اســتــمــرار
بالدهــا بــتـدريب الــقـوات الــعـراقــيـة.
ـكتب الـعبـادي أن (اللـقاء وقـال بيـان 
ـنطـقة نـاقش تـطورات األوضـاع في ا
وأهـمية استقرارها). ونقل البيان عن
دي الين تـأكيـدها (دعم بالدهـا لوحدة
الــعــراق واســتـقــراره واســتــمــرارهـا
بـتـدريب الـقـوات الـعـراقـيـة وسـعـيـها
لــتـــعــزيـــز الــعالقـــات بــ الــبـــلــدين
ـختـلف اجملاالت). من جهـته التقى
مـلك األردن عـبـد الـله الـثـاني بـرئـيس
وزراء إقــلـيـم كـردســتـان نــيــجـيــرفـان

الــبــارزاني امس. ونـاقـش اجلـانــبـان
عـــددا من الـــقـــضـــايـــا الـــتي تـــخص
الـــــعالقـــــة بــــ االردن وحـــــكـــــومــــة
االقـــــلـــــيم.وفـي وقت الحـق  الــــتـــــقى
البارزاني برئيس وزراء ارمينيا كارن
كـارابيـتـيان عـلى هامش مـشاركـتهـما
ـنتدى . ويتـألف وفد اإلقليم الى في ا
ـنـتدى من  الـبارزاني ونـائبه قـوباد ا
الـطـالـبـاني ومـسـؤولـ آخـرين.وكان
اضي الـبـارزاني قـد أعـلن األسـبـوع ا
أنه ســيــجــتـمع مـع الـعــبــادي ووزيـر
الـنـفط االحتـادي جبـار الـلعـيـبي على
ــنـــتــدى. وفي مـــا يــتـــعــلق هـــامش ا
ـنتدى وأجوائه فـقد تناوب بـأعمال ا
الـقادة االوربـ الصـعود عـلى منـصة
ـنتدى امس االربعـاء محاول إبراز ا
أنـــفـــســـهم كـــقـــوة تـــوازي الــرئـــيس
األمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامب قـــبل أن
يـأتيهم ملـوحاً بشعـاره (أمريكا أوال).
وتــأتي مـشــاركـة الــرئـيس الــفـرنـسي
ـنــتــدى غـداة ــانــويل مـاكــرون بــا ا
لـقـائه فـي بـاريس كـبـار قـادة األعـمال
في إطـار مساعـيه لتحقـيق نهضة في
األعـمال التـجارية في فرنـسا والعالم.
ــســتــشــارة من جــهـــتــهــا حتــتــاج ا
ـانـيــة انـغـيال مـيـركل إلى تـسـويـة األ
ـتــعــلـقــة بـقــيـادتــهـا في مــشـكالهــا ا
الـداخل قبـل رفع لواء وقـيادة مـقاومة
ـــنــتــدى تــرامـب الــذي ســيـــحــضــر ا
ـي غــــــدا االقــــــتـــــــصـــــــادي الــــــعـــــــا
اجلـمــعـة.وتـأخـرت مـيـركل في تـأكـيـد
حـضـورهـا حـيث كـان عـلـيـهـا أن جتد
حـيـزاً في خـضم اجلهـود اجلـارية في
بالدهـا لتشكيل حكـومة جديدة بعدما
خُــــذلت في انــــتـــخــــابــــات جـــرت في
ـان وهـو ايــلـول.وقــال ريـتــشـارد ايــد
رئـــيس شـــركــة عالقـــات عــامـــة بــارز
انه(لـيـس لدى مـيـركـل حكـومـة  حـتى
اآلن وإن مـاكـرون هـو مـحط األنـظار).
ورأت صـــحـــيـــفـــة (هـــانــدلـــســـبالت)
ـانــيــة بـأن (مــيـركل االقــتـصــاديــة األ
( ذهـبت إلى دافـوس بـيـدين مكـبـلـت
سـتشـارة ستـضطر مـشيـرة  الى أن ا
إلـى (الـــــبــــــقـــــاء فـي ظل مــــــاكـــــرون
ــقــابــلــة فـإن وتــرامب).في اجلــهــة ا
مـاكـرون في وضع مريح بـعد ان جنح
في تـمريـر إصالحات تـتعـلق بـقوان
الــعـمل والـضـرائـب في بالده.وكـتـبت
ـبـسي من مـعهـد كـارنـيغي جـودي د
أوربــا لـألبــحــاث انه (قــد ولى الــزمن
الــذي كـانت فــيه مـيــركل تــفـتـرض أن
أوربـا سـتـمـضي قـدمـا حتت قـيـادتـها
ولـيس حتـت قـيـادة ضعـيـفـة جـدا في
فــرنـسـا).وأضــافت أن (مـاكــرون غـيـر
بـشكـل جذري الـدينـاميـكيـة والوتـيرة
وتـــطــلـــعــات االحتـــاد األوربي). وقــد
حـــظـي مـــاكـــرون خالل لـــقـــائه قـــادة
االعـمال بإهـتمام رؤسـاء شركات مثل

فــيــسـبــوك وغــوغل الــتي أعـلــنت عن
اسـتثـمـارات كبـيرة في فـرنسـا. ونظم
مـناهـضون لـلرأسـمالـية مـسيرات في
دن الـسويـسريـة احتـجاجا عـدد من ا
عــــلى مــــشــــاركــــة تـــرامـب .وحــــشـــد
ـــتـــظـــاهـــرون احــتـــجـــاجـــهم حتت ا
شـعارات مثل (ترامب غير مرحب به)
ــنـــتــدى االقـــتــصــادي و(حـــطــمـــوا ا
ي).كـمــا نـظم مـئــات احملـتـجـ الــعـا
مـسـيرات في سـاحـات جنـيف ولوزان
وفـريبورج ورفعـوا في جنيف الفتات
ـتـحامل كـتب عـليـهـا (العـنـصري ... ا
عـلى الـنسـاء ... الـرأسمـالي).واقـتحم
نـحـو  20 مـتـظـاهـرا الـسـيـاج األمـني
ـؤتــمـرات في لــلــوصـول إلى مــركــز ا
نتدى دافـوس وهم يهتفون (امـحوا ا
ي) قـبل أن تفـرقهم االقـتـصادي الـعا
الـــــشـــــرطـــــة الـــــتي أكـــــدت أن عـــــدد
ــتـظـاهــرين في زوريخ وحــدهـا بـلغ ا
ألـفي شـخص. وانـضم إلى التـظـاهرة

ـة ومدافـعون عن نـاشطـون ضد الـعو
الـبـيـئة إضـافـة إلى اعـضاء مـنـظـمات
ـقـابل قال كـرديـة وفلـسـطيـنـية. في ا
الـبـيت األبـيض ان تـرامب يـهدف إلى
أن يــكــون في دافــوس (أفــضل مـروج
ـتـحـدة لدفع عـجـلة الـنـمو لـلـواليات ا
االقـــتــصــادي واالزدهـــار ومــســتــوى
ــعــيــشــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنـ ا
) بحسب  مـستشار البيت األمـريكي
األبـيض لـلـشـؤون االقتـصـاديـة غاري
كــوهــ الــذي اضــاف (ســنــذهب إلى
شـاركة ي  ـنـتدى االقـتـصادي الـعـا ا
قــصـة الــرئـيس تــرامب االقـتــصـاديـة
ولـنـقـول لـلـعـالم إن أمـريـكـا مـنـفـتـحة

على األعمال).
 وتــــابع أن اجــــنـــدة تــــرامب(حـــررت
االقــتـصـاد األمــريـكي)  مــوضـحـاً أن
شـعار (أمريكا أوال ال يـعني أن أمريكا
وحـدهـا فعـنـدما نـنـمو يـنمـو الـعالم
وعـندما ينمو العالم ننمو نحن) على

حـد تــعـبـيـره. وبـعــد وقت قـصـيـر من
وصــوله إلى الــسـلــطـة أعــلن تـرامب
انــســـحــاب واشــنـــطن من اتـــفــاقــيــة
ـوقعة الـشراكـة عبـر احمليط الـهاد ا
فـي عــام  2015 فـــيـــمـــا هـــدد مـــرارا
بـاالنـسحـاب من اتـفـاق التـبـادل احلر

في أمريكا الشمالية . 
ورأى خـبراء ان األوربي سيهيمنون
عــلـى الــســاحــة فـي دافــوس بــعــدمــا
أعـــلــنت الـــهــنـــد وكــنـــدا عن مــواقف
رافـضـة لـسـيـاسـة تـرامب احلـمـائـيـة.
ودافـع رئــــيـس الــــوزراء الـــــهـــــنــــدي
نــاريـنـدرا مــودي في خـطـاب افــتـتـاح
ــــنـــــتــــدى اول امس الــــثـالثــــاء عن ا
الــــتـــجـــارة احلــــرة.وفي وقت الحق 
ألـقى رئـيس الـوزراء الـكنـدي جـاس
تـرودو بثـقله  مـحتفـيا بـإعالن اتفاق
ـنـطـقـة آسـيـا واحمليط جتـارة جـديـد 
الـــهــاد انـــضـــوت حتــته  11 دولـــة
السـتـبدال االتـفاق الـذي انسـحب منه

ـاضـي. وحتـدث عـدد تــرامب الـعــام ا
آخـــر من قــادة االحتــاد األوربي امس
من بــيـنــهم رئـيس الــوزراء االيـطـالي
بـاولو جنـتيلـوني الذي تسـتعد بالده
لالنــتــخــابــات الــعــامــة بــعــد أقل من
ورئيس الـوزراء اليـوناني أسـبوعـ 
ألــكـسـيـس تـسـيــبـراس الــذي تـسـعى
بـالده إلى النهـوض من خالل برنامج
الية كما االنـقاذ الدولي اثر أزمتهـا ا
شــارك  في  جــلـســة نــقـاش تــتــنـاول
توسط. إعـادة االستقرار إلى منطقة ا
وحتـدث كـذلك مـلك اسـبـانيـا فـيـلـيبي
الـــســادس الــذي تـــواجه بالده أزمــة
ســـيــاســيـــة جــراء مـــطــالـــبــة إقـــلــيم
كـاتـالونـيـا.باالسـتـقالل. وتلـقي الـيوم
اخلـميس رئـيسـة الوزراء البـريطـانية
تــيـريـزا مــاي كـلــمـتـهــا وهي  تـواجه
أسـئـلة بـشـأن مسـتـقبل عالقـات لـندن
الـتـجـاريـة في ظل مـغـادرتـهـا االحتاد

األوربي.
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شــارك وفـد رفـيع من حــكـومـة اقـلـيم
كـردسـتـان يضم ثالثـة وزراء واربـعة
ـؤتـمر مـحـافـظـ في بـغـداد امـس 
خـاص بـالالمـركـزيـة بـدعـوة رسـمـية
مـن مجلس النواب. وقال مدير اعالم
مـــحــافــظـــة اربــيل فـي تــصــريح  ان
(الــوفـد الـذي يـتـرأسه وزيـر االعـمـار
دربـــاز كــــوســـرت رســـول يـــضم في
عـــضــويـــته كالً مـن وزيــر الـــصــحــة
ريـكوت حمه رشـيد ووزير الـبلديات
والـسيـاحة نوروز مـولود ومـحافظي
اربـــيل والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة ودهـــوك
وحـلبجة توجه الى بغداد للمشاركة
في مــؤتـمـر الالمـركــزيـة الـذي يـعـقـد
بــفــنـــدق بــابل بــدعــوة رســمــيــة من
مــجــلس الــنــواب). وتـنــتــهي الــيـوم
ــؤتـــمــر الــذي اخلـــمــيس  اعـــمــال ا
انـطـلـقت اعـماله امس بـالـتـعاون مع
احلــكــومــة الــكــنــديــة. وكــان رئــيس
حـكـومة اقـلـيم كـردستـان نـيجـيـرفان

الــبـارزاني  قــد زار بـغــداد االسـبـوع
ـــاضـي عـــلى رأس وفـــد  وألـــتـــقى ا
بـرئـيس الوزراء حـيـدر العـبـادي قبل
ان يــتـــوجه الى طــهــران.  من جــهــة
ـــالــيـــة في اخـــرى أعـــلـــنت وزارة ا
حـكومـة اإلقليم امس األربـعاء جدوالً
وظـف يبدأ جـديداً لتـوزيع رواتب ا

اليوم اخلميس. 
وبـحسب بيان للوزارة فسيتم توزيع
رواتـب وزارة الـــــــشـــــــهـــــــداء وذوي
ــؤنــفـلــ والــسـجــنـاء الــشــهـداء وا
الــــســـيــــاســــيـــ الــــرواتب الــــيـــوم
ـــالـــيــة اخلـــمـــيس ورواتب وزارة ا
ـقـبل ورواتب واالقــتـصـاد الـســبت ا
وزارة الـداخـلـيـة وهيـئـة رفع األلـغام
. وحدد اجلدول يـومي األحد واالثن
قبل موعداً لتوزيع رواتب الـثالثاء ا

اربـع وزارات هي الـتــعـلــيم الــعـالي
والـــثـــروات الــطـــبـــيــعـــيـــة والـــنــقل
ــواصالت  والـتــخـطــيط عـلى ان وا
ــقـبل تـوزيع يــشـهـد يــوم األربـعـاء ا
رواتـب وزارات األوقـــاف والـــشــؤون
ـائـية وارد ا الـديـنـية والـزراعـة وا
والـشؤون االجتماعية باالضافة الى
ثــــمـــانـي جـــهــــات حـــكــــومــــيـــة هي
اخملــصـصـات االجـتـمـاعـيـة وديـوان
ــالـيــة  وهــيــئــة حــقـوق الــرقــابــة ا
ــــنـــــاطق اإلنـــــســـــان  وهــــيـــــئـــــة ا
الـكــردسـتـانـيـة خـارج إدارة اإلقـلـيم
وهـيئة وهـيئـات البيـئة واالستـثمار
الــنــزاهـة ومــفــوضـيــة االنــتـخــابـات
واالسـتـفتـاء فيـمـا خصص اخلـميس
ـقـبل لوزارات الـكهـرباء واإلعـمار ا

والصناعة والتجارة. 
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اوقــفت وزارة الــداخــلــيــة مــديــر
ـثــنى وعـددا من مـركــز شـرطــة ا
الـضــبــاط عـلـى خـلــفـيــة تــهـريب
ركز موظف كـان مسـجونا فـي ا
فيـما قـرر الـوزير قـاسم االعرجي
تـكــر فـريق الــعـمل الــذي الـقى
الــقـــبض عــلى ثـالثــة مــتـــهــمــ
وبــحــوزتـــهم مــادة احلـــشــيــشــة

واحلبوب اخملدرة. 
وقال االعرجي في بيان امس انه
(امرنا بـتكر فريـق العمل الذي
القى القـبض على ثالثـة متـهم
وبــحــوزتـــهم مــادة احلـــشــيــشــة

واحلبوب اخملدرة). 
واضاف انه (شـددنـا على اتـخاذ
االجراءات الـقانـونيـة كافـة بحق
الـذين يـخـالـفـون الـقـانـون مـهـما
تــكن صـــفــتــهم او انـــتــمــاءاتــهم
واكــــدنــــا عــــدم الــــرضــــوخ أليـــة
ضــغــوطــات من اي جــهــة كــانت
والتقـيد بالـقانون والـتعلـيمات).

وتـابع الــوزيـر (امــرنـا بـتــوقـيف
ــســؤولــ عـن تــســريب صــور ا
ــتــهــمـــ والــتــقــريــر اخلــاص ا
بــاحلــادث قــبل اكــتــمــال مــراحل
التحـقيق وان القـيام بالـنشر هو
مـــخــالـــفــة قـــانــونـــيــة واضـــحــة

وصريحة). 
وافاد مـصـدر  بان احملـقـق في
قـضـيــة عـصـابــة اخملـدرات الـتي
ضـــبــــطت في بــــغـــداد وكـــان من
ضـمــنــهم جنل مــحــافظ الــنـجف
تــتــعــرض لــضــغــوطــات كــبــيـرة
. وكشف ـتـهـمـ لتـغـيـيـر افادة ا
مـصـدر أمــني عن الـقــاء الـقـبض
عـلى عصـابـة تـتـاجـر بـاخملدرات
بيـنـهم جنل محـافظ الـنجف في
منطقة السيدية ببغداد .الى ذلك
تحـدث باسم الوزارة سعد قال ا
مـعن في بــيـان امـس ان (مـفـارز
نـظمـة العـاملـة ضمن ـة ا اجلر
وكــالـة االســتــخــبــارات ضــبـطت
مـادة الــزئـبق األحــمـر مـجــهـولـة
الـكـمـيـة بــحـوزة مـتـهـمـ اثـنـ

ضـــــــمن جـــــــانـب الــــــرصـــــــافــــــة
ببـغـداد).واضـاف انه ( تـنـفـيذ
الـعـمــلـيـة بــعـد ورود مـعــلـومـات
استخـبارية عن وجـود أشخاص
ـمـنـوعة ـادة ا يـتاجـرون بـهـذه ا
وعـــلى اثـــرهـــا  نـــصب كـــمــ
ــشــهــود وضــبــطــهـم بــاجلــرم ا
حيث اتـخذت بـحقـهم االجراءات

القانونية االصولية). 
وافــــاد مــــصـــدر امــــنـي في وقت
سـابق بأن عـجـلـة هـربت مـوظـفا
في وزارة الزراعـة كان مـسجـونا
ركز شرطة في بغداد. وذكر ان
ـوظف مـحـتــجـز بـأمـر قـضـائي ا
صادر عن هيـئة الـنزاهـة التهامه
بــــــأخــــــتـالس امــــــوال من وزارة
الزراعـة. وأعلـنت هيـئة الـنزاهة
عن إيــقــافـهــا هــدر مـبــلغ مــلــيـار
لـيار وضبط 53 دينار ونـصف ا
مــتـهــمــا خالل عــمـلــيــات ضـبط
نـــفــذتـــهــا فـي كــمـــرك الــصـــفــرة

حافظة ديالى. 
وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان تــلـقـته

(الــــــزمـــــــان) امس إن (مـالكــــــات
الهـيـئة نـفذت  14 عمـلـيـة ضبط
بلغ أسفر عـنهـا استرجـاع ذلك ا
ــــذكـــــور من وضـــــبط الـــــعـــــدد ا
تهم فضال عن ضبطها سبع ا
ــشـروبـات شـاحــنـات مــحـمــلـة 
كــحــولــيــة وأدويــة مــهــربــة دون
اسـتـيــفـاء رسـومــهـا الـكــمـركـيـة
وتسع شاحنـات محملـة بأنابيب
مــجــار ولم يـــتم حتــديــد قــيــمــة
مــبـــالــغــهـــا إضــافـــةً إلى ضــبط
وصـــوالت قــطـع مــبـــالغ مـــالـــيــة
تهـم يتم من بحوزة عـددٍ من ا
خاللـــهـــا اســـتـــيـــفـــاء أجـــورٍ من
ســــائــــقـي الــــعــــجالت واالدِعــــاء
بعـائديـتهـا إلى مجـلس محـافظة

ديالى. 
وأشـــارت إلـى أنه تـــمـت إحـــالـــة
األوراق الــتـحــقــيـقــيــة لــعـدد من
تـهـمـ إلى محـكـمـة التـحـقيق ا
اخملــتــصـــة بــالــنــظـــر بــقــضــايــا
الـنـزاهـة في بـغـداد وأحِيـل عدد
آخـر مـنـهم إلى مـحـكـمـة حتـقـيق

ــــة اخلــــالـص ومــــكــــتب اجلــــر
ـــالــــيــــة في االقــــتــــصــــاديـــــة وا
اخلــالص).  وفي الـــبــصــرة قــال
مـصـدر في جـهـاز األمن الـوطـني
ان ( قوة من اجلهـاز ضبطت 13
ـسـموح به وديل ا مركـبـة دون ا
بـاالسـتـيـراد فـي مـيـنـاء أم قـصـر
الـــــشـــــمـــــالـي مـــــوضـــــوعـــــة في

حاويات). 
تورط بادخالها واضاف ان (ا
ــركـبـات كـمـيـات وضـعـوا امـام ا
ـستـعـمـلـة في علب البس ا من ا
كــرتــونــيــة مــحــاولــ إدخــالــهـا
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة إلى
احملــافــظــة. واضــاف أن من بــ
ـركـبـات سـيـارة من الـنـوع تـلك ا
الـقــد كالسـيـكــيـة وهي غــالـيـة

الــثــمن فـــيــمــا اشــار الى انه 
تسلـيم العجالت إلى مـركز امني
مــتــخــصص إلكــمــال اإلجــراءات

القانونية). 
وقال مصدر امس ان (قوة أمنية
تــــوجـــهـت الى إحــــدى مـــنــــاطق

نـاحـيـة الـهـارثـة الـواقـعـة شـمـال
احملــافــظـــة لــفض نـــزاع مــســلح
انـدلـع بـ أفــراد من عــشـيــرتـ
وتــــخــــلــــله اطالق نــــار كــــثــــيف
باألسلـحة اخلفـيفة). مـشيرا الى
ان (االشـــتــبـــاكـــات اســفـــرت عن

مصرع مواطن).
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اعـلن الــرئــيس الــتـركي رجب
طيـب أردوغان عـن مقـتل 268
من مــقـاتــلي وحــدات حـمــايـة
الـشـعب الـكـرديـة خالل االيـام
االربـعــة االولى من الــعـمــلـيـة
االــعــســكــريــة الــتي يــشــنــهـا
اجلــيش الــتــركي في مــديــنــة
عفرين الـسورية مقـابل مقتل
 7- 8من عــــنـــاصــــر اجلـــيش
الـــــتـــــركي واجلـــــيـش احلــــر.
واضــاف (ال أطـــمــاع لـــنــا في
األراضي السـورية مـا يهـمّنا
هـو تــأسـيـس الـعــدالـة هــنـاك
وضـــمـــان عـــودة  3.5 مالي
سـوري يــعـيــشـون في تــركـيـا

إلى أراضيهم).
 وأكــد أن تــركــيـا ســتــواصل
ـؤامرات على (إفساد جـميع ا
طول حدودنا بدءا من منبج).
ـقـابل نـفى عـضـو هـيـئـة في ا
اإلعالم في اإلدارة احملــــلــــيـــة
لــعــفـــرين إبــراهــيـم إبــراهــيم
ســقــوط مــئـــات الــقــتــلى بــ
مـــقـــاتــــلي وحـــدات حـــمـــايـــة
الشعب الكردية.وقال إبراهيم

تـشـاووش أوغـلـو  عن تـقـد
نـــظــــيـــره األمـــريــــكي ريـــكس
تـيــلـرســون اقـتــراحـاً بــإقـامـة
مـنــطــقـة أمــنـيــة بـامــتـداد 30

كيلومترا في سوريا. 
واضـاف أوغــلـو في تــصـريح
ـتحـدة ال تـريد إن (الواليـات ا
أن تــواجه تــركــيــا في شــمـال
ســوريــا) مـــوضــحــاً انه قــال
لـــــتــــيــــلـــــرســــون إنـه (يــــجب
ــتـحــدة ان تـوقف الـواليــات ا
سلح لـوحدات حماية الدعم ا

الشعب السوري).  
ـدفعية قاتالت وا وواصلت ا
التـركـية لـليـوم اخلـامس على
الـــتــــوالي عـــمـــلــــيـــة (غـــصن
الزيـتـون) الـتي بـدأت الـسبت
ـــــاضـي بـــــقـــــصـف مـــــواقع ا
وحـــدات حــــمــــايـــة الــــشـــعب
الـكــرديـة في مــنـطــقـة عــفـرين
بريف حـلب تبـعهـا في اليوم
الـتــالي عــمـلــيـة بــريـة فــيـمـا
ـــتــــحـــدة في أعـــلــــنت األ ا
تــقـريــر لــهـا أن خــمــسـة آالف
شــخص نـــزحــوا من عـــفــرين
مــــنـــــذ بــــدء الــــعــــمـــــــــلــــيــــة

العسكرية. 

لــلــتـــوغل وال حــتى لــســـنــتــمــتــر
واحــــــد).بـــــدوره كــــــشـف وزيـــــر
اخلــــارجــــيـــة الــــتــــركي مــــولـــود

وشــدد شـيــمــشك عــلى الــقـول أن
(أنــقـرة مــهــتــمـة بــاحلــفــاظ عـلى
وحـدة أراضي سـوريـا وال تـهـدف

هي جـــــزء من حـــــزب الــــعـــــمــــال
الـكـردسـتـانـي الـذي أرعب تـركـيـا

لعقود). 

ردا عــلى تـــصــريــحــات أردوغــان
(طــبـــيــعي أن هـــنــاك قــتـــلى بــ
وحدات حماية الشعب لكن ليس
كـما يـقـول أردوغـان فـهـذا الـعدد
غير صحيح).وأضاف (هناك عدد
من الـقــتـلى ال يــتـجـاوز الـ 15 أو
 20 قتيال أردوغـان يكذب في كل

شيء). 
وتــــابـع إبــــراهــــيم أن (الــــقــــوات
اإلرهــابـــيــة الـــتــركـــيــة لـم تــدخل
كــيـــلــومــتـــرا واحــدا إلى أراضي
عــفـــرين ولــيـــست هـــنــاك قــوات
تـــركـــيـــة في عـــفـــرين وال في أي
منـطقـة من منـاطقـها). من جـهته
قال  نائب رئـيس الوزراء التركي
مــحـمــد شــيـمــشك أن (الــعـمــلــيـة
الــعـســكــريـة فـي عـفــرين تــتــعـلق
باألمن الوطني لتركيا) مؤكدا أن
(أنــقـرة مــهــتــمـة بــاحلــفــاظ عـلى
وحـدة أراضي سـوريـا وال تـهـدف
لــلــتـــوغل وال حــتى لــســـنــتــمــتــر
واحـــــد). واضـــــاف قـــــائالً عـــــلى
نتدى دافوس هامش مشاركـته 
(لـسـنــا عـلى خالف مع إخــوانـنـا
األكـراد. ومن الــواضح أن تـركــيـا
شـروعة ألنـنا لديـها مـخـاوفهـا ا
نعتـقد أن وحـدات حمايـة الشعب
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عــدت وزارة الــنـفـط الـعــقــود الـتي
تــــوقع  خــــارج اطــــار احلـــكــــومـــة
االحتـاديـة غـير قـانـونـية وتـتـحمل
الـــشـــركـــات تـــبـــعـــات ذلـك.  وقــال
مـــصـــدر فـي الـــوزارة لـ (الـــزمــان)
امـس ان (الــــــوزارة ال تــــــمــــــتــــــلك
معلومات عن العقود التي ابرمتها
حـــكــــومـــة االقـــلـــيـم مع الـــشـــركـــة
الــروســيــة بـشــأن االســتــثــمـار في
احلـقـول الـنـفطـيـة والسـيـما ان اي
عــقــد يــوقـع خــارج اطــار  الـوزارة
الفتا الى (حتمل يـعد غير قانوني)
اجلــــهـــات الــــتي وقــــعت الـــعــــقـــد

التبعات القانونية كافة). 
واكـد االمـ العـام جملـلس الوزراء
مهدي العالق ان بغداد في حل من
الـعـقـود التي وقـعـتـها الـشـركة مع
االقـلـيم  .وقال الـعالق في تـصريح
امـس ان (احلكومـة في حل من اية
الـتزامات مترتـبة على هذا االتفاق
ـــوقع بـــ الــشـــركـــة وحــكـــومــة ا
واضـــاف ان (الــشــركــات االقـــلــيم)
ا سببت احلرج لنفسها قبل أن ر
ونـأمل أن يـتم حل حتــرج اآلخـرين
ـشـكالت بـطريـقـة صحـيـحة). من ا
جــهـــة اخــرى كــشــفت الــوزارة عن
احــصـائـيـة  الـصــادرات الـنـفـطـيـة
اضي. عـبر شـركة سومـو للشـهر ا
ــــتـــحـــدث بـــاسم الـــوزارة وقـــال ا
عـــاصم جـــهــاد في بـــيــان امس إن
(مــجــمــوع الــصــادرات الــنــفــطــيـة

ـاضي ــتــحـقــقــة خالل الـشــهــر ا ا
وبـحسب االحـصائيـة الصادرة من
ســــومــــو بـــلغ  109 مالي و573
الفــتـا الى ان ألف و 817 بــرمـيالً)
تأتية من النفط (نسبة اإليرادات ا
بـلـغت أكـثر من  6 مـلـيارات و503
واوضح مـليون و 692 ألف دوالر)
جــهــاد ان (مـعــدل ســعـر الــبــرمـيل
وتـابع الـواحـد بلغ  59,35 دوالراً)
ان (عــدد الـشـركـات الــتي تـعـاقـدت
معها سومو بلغت  38 شركة ومن
جــنــســيــات مـخــتــلــفــة). وجــهـزت
الـــوزارة الـــفي اســـرة نـــازحـــة من
الـــطــائــفـــة االيــزيــديـــة في قــضــاء
سـنـجـار بـاحـتيـاجـاتـهـا من الـنفط
االبــيض .وقــال مــديـر عــام شــركـة
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة كـاظم تـوزيـع ا
مــسـيـر انه ( تـنـفـيــذا لـتـوجـيـهـات
الـوزيـر جـبـار علي الـلـعـيـبي قامت
مالكـات الشركة بـتجهيز  200 لتر
مـن الــنـــفط االبــيـض مــجـــانــا الى
الـــــعــــوائل الـــــنــــازحــــة فـي جــــبل
سـنـجـار) مـشـيـرا الـى ان (عـمـلـية
الـتجهـيز تمت بـالتعاون مع وزارة
ـهجـرين وفـرع الشـركة الـهـجرة وا
مـوضـحا ان في مـحـافـظة نـيـنوى)
(الـــوزارة حتــــرص عـــلى تـــوفـــيـــر
نتجات واطن من ا احـتياجات ا
الــنـــفــطــيــة بــاالضــافــة الى اعــادة
ـنــشـآت الــنـفــطـيــة الـتي تــاهـيـل ا
تـضررت بسبب االعمال التخريبية

التي قام بها  داعش).  
مـن جـانـب اخــر دعـا نــائب رئــيس

اجلـمهورية اياد عالوي  امس الى
مـــعــــاجلـــة االوضـــاع في كـــركـــوك
بــــعـــيـــداً عن ردود بــــهـــدوء وتـــروٍ
االفـــعــــال اآلنـــيـــة والـــتــــصـــعـــيـــد

االعالمي.
 واضـاف خالل اسـتـقـبـاله مـحافظ
كـركـوك وكـالـة راكـان اجلـبـوري ان
ـديـنة تـقع (مـسـؤولـيـة اسـتـقـرار ا
عـلى عـاتق جـمـيع طـيـاف وشرائح
كــركـوك بـالـتـنــسـيق مع احلـكـومـة
االحتــاديـة الـتي يــجب ان تـتـحـمل
ـكتب الـعبء االكـبـر).  ونقـل بيـان 
عـالوي تـلــقـته(الــزمــان) امس عـنه
ان (االسـتـقـرار قــوله خالل الـلـقــاء
فـي كركـوك لن يتـحقق اال وفق حل
وطــني خـالص يـسـهم في تـرسـيخ
ـشـتــرك بـ ابـنــائـهـا الــتـعـايـش ا
بــعــيــداً عن احملــاصـصــة) مــؤكـداً
(اهــمــيـة اعــتــمـاد احلــوار ســبـيالً
ــشــاكل وفق اسس وحــيـــداً حلل ا
مـشددا على ان ـواطنة والـعدالة) ا
(تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــ ابـــنـــاء
احملافظة من جهة ومع ادارتها من
جــهـة اخـرى كـفـيـل بـاحلـفـاظ عـلى
يـز كـركـوك والذي الـتـنـوع الـذي 
ومـته). وبحث نـطـمح جمـيعـاً لـد
اجلــانــبــان االوضــاع االمــنــيــة في
احملـــافــطــة وســـبل احلــفـــاظ عــلى
بـاالضـافة االمن واالسـتـقـرار فـيهـا
ـــشـــاكل الـى اجلـــانب اخلـــدمي وا
ــــعـــوقـــات الــــتي تـــواجه ادارة وا
احملــافـظـة في هـذا اجلـانب وسـبل

تذليلها.
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خـــطف فــريق نــفـط الــوسط نــقــطــة
ـمـتـاز مـهـمـة من مـتـصـدر الـدوري ا
الـزوراء في الـلقـاء الـذي اقيم مـساء
امـس االربـعــاء فـي مـلــعـب الـشــعب
الـــدولي حلــســـاب اجلــولــة  11 من
ــرحـلـة االولى وانـتــهى بـالـتـعـادل ا
االيجابي  1-1 وجنح الفريق القادم
مـن النـجف من احـراز هـدف الـسبق
فـي الـدقـيـقـة  14 عـن طـريق مـحـمـد
قـاسم الذي انتهى عـليه الشوط رغم
الـفرص التي سنحت للزوراء والتي
تــوالت في الـشــوط الـثــاني غـيـر ان
الـنهـايات لم تـكن موفـقة بـاستـثناء
اجلـمـلة الـتـكتـيـكيـة في الـدقيـقة 62
حــيث تــبــادل حـســ عــلي واحــمـد
فــــاضل الــــكـــرة الــــتي وصــــلت الى
مـصطفى محمود الذي لم يتوان في
ايـداعـها شـبـاك نفط الـوسط مـحرزا
هــدف الــتـعــادل الـذي بــقى صــامـدا
حــتـى اطالق احلــكم الــدولي هــيــثم
مـحـمد عـلي ليـرفع الزوراء رصـيده
ــركـــز االول الى  29 نـــقـــطــة فـي ا
ـــركــز وانـــتــقـل نــفط الـــوسط الى ا

الــسـادس بــرصـيـد  16 نــقـطـة. وفي
مــبـاراة ثـانــيـة عـمق نــفط اجلـنـوب
ـينـاء في ديربـي اجلنوب جـراحات ا
ـبـاراة بــتـغـلــبه بـهــدف دون رد في ا
الــتي اقــيـمت عــلى مـلــعب الـبــصـرة
الـدولي.وسجل هدف الـفوز احملترف
االفـريــقي بـابـا مـوسى بـكـرة رأسـيـة
جـمـيـلـة اسـتـقـرت في شـبـاك يـاسـ

يناء كر في الدقيقة   36 وحاول ا
ادراك هـــدف الـــتــعـــادل في الـــشــوط
الــثـاني غـيــر ان احملـاوالت لم يـكـتب
لــهـا الــنـجـاح. واصــبح رصـيــد نـفط
ـــركــز اجلـــنـــوب  16  نـــقـــطـــة فـي ا
ــيــنــاء الى الــســابـع فــيــمــا وصل ا
ــركــز الــثــاني عــشــر بــرصــيــد 13 ا

نقطة.
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