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اســــــــتـــــــأنـف الــــــــعــــــــراق دفع
الـتـعـويـضـات لـلـكـويت بـسبب
قــرار الــرئــيـس األســبق صــدام
حــســ غـزوهــا عـام  1990مع
وافـقـة على مـبلغ  90 ملـيون ا
دوالر.وقال بيان امس ان ( هذه
هي  الدفـعة األولى التي تـقرّها
جلــنـة الــتـعــويـضــات الـتــابـعـة
ــتـحـدة مـنـذ عـام 2014 لأل ا
عندمـا  تعليق عـمليات الدفع
إثـــر ســيـــطــرة تـــنــظـــيم داعش
اإلرهـابي عــلى مـنـاطق واسـعـة
فـي الـــــــعــــــراق) واضـــــــاف ان
(مــــجــــلس االمن كــــان قــــد أقـــرّ
تــشــكـــيل الــلــجــنــة عــام 1991
وهــو الـــعــام الــذي دفـــعت فــيه
قوات التحالف بقيادة الواليات
ــتــحـــدة الــقــوات الـــعــراقــيــة ا
خـارج الكـويت و قـررت اللـجـنة
أن تـــدفـع بـــغـــداد مـــبـــلغ 52.4
ملـيار دوالر تـعويـضات لألفراد
ــــنــــظــــمــــات والـــــشــــركــــات وا
ن تـكـبّد احلـكـومـيـة وغيـرهـا 
خـســائـر نــاجـمــة مـبــاشـرة عن
احــــتالل الــــكــــويت) واوزضح
البيان انه (مع احتساب الدفعة
وافقة عليها تكون التي تمت ا
الــلــجــنــة دفــعت مــا مــجـمــوعه
 47.9 مـلــيـار دوالر لـنـحـو 1.5

شتكية). مليون من اجلهات ا
عـــلى صـــعــيـــد اخــر اعـــلن  في
ـانـيــة بـرلـ عن الـعـاصــمـة اال
ـاني تـوجه وزيــر الـتــنـمـيــة األ
جيـرد مـولر عـلى رأس وفد إلى
بــغـداد لـبـحـث إعـادة الالجـئـ
ـانـيا واإلطالع الـعـراقيـ في أ
عـــلى وضع إعــادة اإلعــمــار في
الــعـراق. وقــال بـيـان امس ان (
مولر  يزور  العاصمة العراقية
بـــــغـــــداد لـالطالع عـــــلـى وضع
إعــــادة اإلعـــمـــار فـي الـــعـــراق
وسيـعقـد لقـاءات مع مسـؤول
عــراقــيــ عــلى رأســهم رئــيس
الــــوزراء  حـــيـــدر الـــعـــبـــادي)
وأضاف أن (محادثات مولر في
بـــغــداد ســـتـــركـــز عـــلـى إعــادة
وجودين الالجئ العـراقي ا

ـانـيـا وتـعـتـزم احلـكـومـة فـي أ
هاجرين في انية مساعدة ا األ
إيــــجــــاد مـــوطـن قـــدم لــــهم في
أوطـانـهم وذلك من خالل تـقد
ـشورة إلنـشـاء شـركات أو من ا
خالل تــقــد بـرامـج لــلـتــدريب
ـــانـــيــا ـــهـــني).ويـــذكـــر ان  أ ا
اضي عن أعلنت  15 شبـاط  ا
رغــبـــتــهـــا في إعــادة  10 آالف
الجـئ عـــراقـي عـــبــــر مــــركـــزين
اسـتشـاريـ سيـتم افتـتـاحهـما
في إقــلـيـم كـردســتــان وبــغـداد.
ــتــحــدث بـاسم فــيـمــا وأعــلن ا
وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة أحـــــمـــــد
مــحـجـوب  أن الــعـراق يـحـظى
ـنصـب في مـنظـمة الـتعاون
اإلسـالمي.وقــال مـــحــجــوب في
بيـان امس  إن (الـعراق يَـحظى
ـنصـب في مـنظـمة الـتعاون
اإلسالمي األول عـضـو الـلـجـنـة
ـعــنـيـة بـدراسـة الـتـوجــيـهـيـة ا
مـقــتــرحـات ومــشــاريع قـرارات
تـخص اسـتـراتـيــجـة الـشـبـاب
والـــــثـــــاني عـــــضـــــو اجملـــــلس
ــصـغـر الـذي يـتـألف الـوزاري ا
من الــســعـوديــة وأذربــيــجـان
ومـــصــــر وتــــركـــيــــا وإيـــران

والسنغال).
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تـــعــد لــيـــلــة اول احـــد من شــهــر
ـوروثات الـشعـبية شعـبان من  ا
عروفة بإحياء ليلة الزكريا كل ا
عام فـي التـقـو الهـجـري حيث
حتتفل الـعوائل الـعراقيـة بذكرى
بــايــقــاد صــيـــام الــنـــبي زكــريــا 
الــشــمـوع ونــشــر الـيــاس لــطـلب
النـذور. ما أن يحل شـهر شـعبان
حــــتى تــــبــــدأ نــــســــاء الــــعــــراق
بالـتـحضـيرات لـيـوم زكريـا الذي

يــتـضــمن الـكــثـيــر من الـطــقـوس
اجلـمـيـلـة ويـعـتـقـد الـكـثـيرون أن
ـنـاسـبــة تـرتـبط بـحـادثـة جـرت ا
للـنبي زكريـا علـيه السالم عـندما
طـلب من الــله عـز وجل أن يـكـون
له أبناً وريـثاً له بعد أن وصل به
الـــــعــــمـــــر إلى 92عـــــامــــاً وقــــد
استجـاب الله لـنداء النـبي زكريا
ورزقه بــولــده يــحــيـى عــلــيــهــمـا
ـعـجزة الـسالم. لـقـد أثـرت هـذه ا
فـي قـــلــــوب الـــنــــاس وعــــلى مـــر
السـن إذ تسـتعـد النـساء لذلك

بــصــيـام يــوم زكــريـا وحتــضــيـر
الـصـواني الـتـي تُـمأل بـالـشـمـوع
زينـة بأغـصان اليـاس االخضر ا
ـــــكـــــســــرات واحلـــــلـــــويـــــات وا
بــاالضــافــة الى اعــداد صــحــون
(الـــزردة) الـــتي يــتـم تــزيـــيــنـــهــا
ـــخــتـــلف االشــكـــال واالســمــاء
ومنها اسم زكريا وكذلك حتضير
االكـالت الــشـــعــبــيـــة الــعـــراقــيــة
ـــوروث لــــلــــفـــطــــور.وجــــاء في ا
الــشــعـبـي أن صـيــام هــذا الــيـوم
والـــــتــــبـــــارك بـه يُـــــعـــــطي أمال
لـ(العـاقر) في االجنـاب إذ تطلب
ـناسـبة الكـثيـرات الـذرية بـهذه ا
الـتي تـصـوم الـنـسـاء في يـومـهـا
لــوجه الـله تــعـالى. وال يــقـتــصـر
ــثـــيــولــوجــيــا يـــوم زكــريــا في ا
ن تطلب الدينـية الشـعبية فـقط 
ـــا تــــصــــوم بـــعض الــــذريــــة إ
الـنـسـاء ثم تـتـبـارك بـشـمـعـة من
شـــمـــوع (صــواني) يـــوم زكـــريــا
ـراد واحلــاجـة ومـا ان لـتــطـلب ا
رأة نـذرها تتـحقق حـتى تـوفي ا
بـإعـداد صيـنـيـة الـشـموع واآلس

قبل. في العام ا

رؤوس نـــــوويــــة عـــــلى صـــــواريخ
بالستية انتهت".

ويــأتي هــذا الــتــطــور الــكــبـيــر في
مـــوقف بـــيــونغ يـــانغ قـــبل أقل من
ــرتـقــبــة بـ اســبــوع من الــقـمــة ا
الــكـــوريــتــ والــتي تـــســبق قــمــة
تــاريـــخــيــة مــرتــقـــبــة في غــضــون
اســـابــــيع بـــ الـــزعــــيم الـــكـــوري
الـــشـــمـــالي والـــرئــيـس االمــيـــركي

دونالد ترامب.
وســــارع تــــرامب الى الــــتــــرحـــيب
بـإعالن كيم معتبرا اياه "نبأ ساراً

جداً لكوريا الشمالية والعالم".
وقـــال تـــرامـب في تـــغـــريـــدة عـــلى
تــويــتـر "تــقــدم كــبـيــر نــتـطــلع إلى
رتقـبة في غضون اسابيع قـمتنا" ا
بــــيـــنـه وبـــ نــــظــــيـــره الــــكـــوري

الشمالي.
بـــدورهــا رحــبت ســـيــول بــاالعالن
الــكـوري الــشـمـالي مــعـتــبـرة ايـاه
"تــقـدمـا مـهـمــا" نـحـو نـزع الـسالح
النووي من شبه اجلزيرة الكورية.
وقــال مـــكــتب الــرئــاســة الــكــوريــة
اجلـــنــوبـــيــة فـي بــيـــان ان الــقــرار
ســيـســاهم ايــضـا في "خــلق بـيــئـة
ايـجـابـيـة لـلـغايـة لـنـجـاح الـقـمـت
: قـمـة الـكـوريـتـ وقـمـة ـقــبـلـتـ ا

الـتــجـارب الـنـوويـة والـتـركـيـز
عــــلى تــــطــــويــــر االقــــتــــصـــاد
وحتــســ مــســتـوى مــعــيــشـة
الـــســـكــان ســـيـــســهـل الــوضع
بـشـكل أكـبـر في شـبه اجلـزيرة
الـكـوريـة وسيـعـزز عـملـيـة نزع
االســلـحــة الـنــوويـة ومــسـاعي
الــــــتــــــوصـل الى تــــــســــــويــــــة
ســيـاســيـة". وتــابع الــبـيـان ان
"الـــــصــــ ســــتــــدعـم كــــوريــــا
الـشمالية ... (من اجل االلتزام)
بـــــاحلـــــوار والـــــتـــــشـــــاور مع

." عني االطراف ا
ويـأتي هـذا التـطور الـكبـير في
مـوقف بيـونغ يانغ قبل أقل من
رتـقبـة ب اسـبوع من الـقمـة ا
الـكـوريـتـ والـتي تـسـبق قـمة
تـاريـخـيـة مـرتـقـبـة في غـضـون
اســابـيـع بـ الــزعـيم الــكـوري
الــشـمـالي والـرئـيس االمـيـركي

دونالد ترامب.
وقـــــال كــــيم جـــــونغ اون خالل
ــركـزيـة ان اجــتـمــاع لـلـجــنـة ا
الــبالد بــاتت االن قــوة عــظـمى
وعــلى "احلـزب بـكــامـله واالمـة
بـأسـرهـا التـركـيـز على تـطـوير

االقتصاد االشتراكي".

اخلـط الـســيــاسي االســتــراتــيـجي
اجلديد للحزب".

ـركــزيــة حلـزب وكــانت الــلـجــنــة ا
الــعـــمــال احلــاكم عـــقــدت جــلــســة
بـحـضور كـامل اعـضائـهـا اجلمـعة
لـلـتـبـاحث في "مـرحـلـة جـديدة" في
اطــار "حـقـبـة تـاريـخــيـة مـهـمـة من

الثورة الكورية" .
وتــؤكـد بـيـونغ يــانغ مـنـذ سـنـوات
انـهـا ال تـسـعى الى الـسالح الذري
اال لصد اجتياح اميركي محتمل.
واطــلـقت كـوريـا الـشــمـالـيـة الـعـام
ــاضي صـواريخ عـابـرة لـلـقـارات ا
قـادرة عـلى بلـوغ أراضي الـواليات
ـتحدة كمـا اجرت اضخم جتربة ا

نووية لها حتى االن.
وعــرضت بــيـونغ يــانغ الـتــفـاوض
وضوع لقـاء حصولها حـول هذا ا

على ضمانات حول امنها.
و رحـــبت الــصــ وروســيــا ودول
عـديـدة امس الـسـبت بـقـرار كـوريا
الـشـمـاليـة قـائلـة انه سـيـساهم في
تــعــزيـز نــزع الــسالح الــنـووي في

نطقة. ا
ـــتـــحــــدث بـــاسم وزارة وصــــرح ا
اخلـارجـيـة الـصـيـنـيـة لـو كـانغ في
بيان ان "الص ترى ان قرار وقف

صواريخ بالستية عابرة للقارات".
واكـد الـزعـيم الكـوري الـشـمالي ان
"مـــوقع الـــتـــجـــارب الـــنــوويـــة في

الشمال اجنز مهمته".
وكـانت بيـونغ يونغ منـذ تولي كيم
مــهـامه حـقـقت تـقــدمـا سـريـعـا في
بــرنــامج الـتــســلح رغم تــعـرضــهـا
لـعـدة عـقـوبـات مـشـددة خـصـوصا
مـن قــــبل مــــجــــلس االمن الــــدولي
ـــتــــحـــدة واالحتـــاد والــــواليـــات ا

االوروبي وكوريا اجلنوبية.
واعــتــبــر دانــيـال بــيــنــكــسـون من
ؤكد انه تطور جـامعة تروي "من ا
ايــجـابي" مــضـيـفــا "انـهــا خـطـوة
ضــروريــة لـكـن غـيــر كــافـيــة نــحـو
عـــودة كــــوريـــا الـــشـــمــــالـــيـــة الى
الـتزاماتهـا السابقـة بوقف انتشار

االسلحة".
وتـابع كيم ان البالد انـتهجت على
مــدى سـنـوات سـيــاسـة "الـتــنـمـيـة
ــتـزامـنــة" (بـيــونـغـجــ بـالــلـغـة ا
احملــــلــــيـــة) لــــتــــطــــويـــر اجلــــيش
واالقتصاد مضيفا انها باتت االن
قـوة عـظمى وعـلى "احلـزب بكـامله
واالمــة بـــأســرهــا الــتـــركــيــز عــلى

تطوير االقتصاد االشتراكي".
وتــابـع الــزعــيم الــشــاب "هــذا هــو

ـاني واعــتـبـر وزيـر اخلــارجـيـة اال
هـايكو مـاس انه "من الضروري ان
تُـــلـــحق بـــيـــونغ يـــانغ (اعـالنـــهــا)
بــخـطــوات مــلـمــوسـة وان تــسـمح
بــالــتــحـقـق من كـامـل بـرنــامــجــهـا

النووي والبالستي".
وصـرح الـزعـيم الـكـوري الـشـمـالي
ــا انه  الــتــحــقق مـن الـطــابع "
الـعمالني لالسلحـة النووية فنحن
لـم نعـد بـحاجـة الى اجـراء جتارب
نــــــــوويــــــــة او اطـالق صــــــــواريخ
ــدى او مـــتــوســـطــة او بـــعــيـــدة ا

ـــــتـــــحــــدة-كـــــوريــــا الـــــواليــــات ا
الـشمالية".من جهـتها رحبت بك
بـالقرار مـعتبرة انه سـيعزز عـملية
نــزع االسـلــحـة الــنـوويــة من شـبه

اجلزيرة الكورية.
كـــذلك رحـــبت مـــوســكـــو بــاالعالن
الـــكـــوري الـــشـــمــالـي واعـــتــبـــرته
"مـرحلـة مهـمة نـحو مـستـقبل خال
مـن الـتــوتــرات في شــبه اجلــزيـرة

الكورية".
ودعـت وزارة اخلـارجـيـة الـروسـية
ســـيــول واشـــنــطن الى الـــرد عــلى
اخلـــطــوة الـــكــوريــة الـــشــمـــالــيــة
بـ"اتـخاذ اجراءات مالئـمة" خلفض

نطقة. التوتر في ا
واعـتـبرت وزيـرة خـارجيـة االحتاد
االوروبي فـيديـريكـا موغـيريني ان
االعالن يــشـكل "مــرحـلـة ايــجـابـيـة

منتظرة منذ وقت طويل".
كــــمــــا أشـــاد رئــــيس احلــــكــــومـــة
الـــيـــابــاني شـــيـــنــزو آبـي بــاعالن
بـيـونغ يـانغ لـكـنه قـال إن "الـنـقـطة
ـــهــمــة هـي مــعــرفـــة مــا اذا كــان ا
الـقرار سيـؤدي الى التخـلي بشكل
تــــام عـن تــــطــــويــــر سالح نــــووي
ـكن وتــطـويــر صـواريـخ بـشــكل 

التحقق منه وال رجوع فيه".
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تــوقـعت الــهـيـئــة الـعــامـة  لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
االحـد غــائـمـا مع تـسـاقط لالمـطـار
وحـدوث زوابع رعـديـة. وقـال بـيان
لـلـهـيـئـة تـلـقـته ( الـزمان ) أمس ان
نطقة الشـمالية والوسطى طـقس ا
سـيكون غـائما مع تـساقط لالمطار
ـنـاطق  تــكـون غـزيـرة في بـعض ا
ويــكـون في اجلـنـوبــيـة غـائـمـا الى
غـــائـم جـــزئي مع زخـــات مـــطـــر ),
واضـاف ( ويـتوقع ان يـكـون طقس
يـوم غد االثن في الـوسطى غائما
مع تـسـاقط امطـار خفـيفـة يتـحسن
تـدريــجـيـا  وفي الـشـمـالـيـة يـكـون
الــطـقس غـائــمـا جـزئــيـا مع زخـات
مـطـر في اقسـامهـا الـشرقـية  وفي
اجلنوبية يكون الطقس صحوا مع

تصاعد للغبار).
واوضـح البـيـان ان (طـقس في يوم
ـقــبل صـحــواً ودرجـات الــثالثــاء ا
احلـرارة مقاربة لليوم السابق وان
ـقبل سيكون  طـقس يوم االربعاء ا
غــائــمــا مع تــسـاقط لــزخــات مــطـر
ـنـبئ تــكـون رعـديــة ). فـيـمـا قــال ا
اجلـوي صادق عـطيـة في صفـحته
عـــلى الــفــيـــســبــوك ان (تـــوقــعــات
خـرائط الـطـقس مـاتزال تـشـير الى

وجــود مــنـخــفض جــوي مـتــمــركـز
نـخفض على فـوق العـراق وهذا ا
الـــعـــمــــوم هـــو مـــنـــخـــفض جـــاف
لـلجنوب والفرات االوسط) ,وأشار
الـى (إنـــحــدار جـــهـــد ضـــغـط عــالٍ
يـؤدي الى زيـادة في سـرعة الـرياح
الـسـطحـيـة اجلـنوبـيـة الغـربـية في
ـنـطـقـة أغــلب مـدن وسط الـبـالد وا
الــغـربــيـة أيــضـاً وبــشـدة أخف في
بــاقي االمـاكـن).وأضـاف عــطـيـة ان
(الــتـوقــعـات تــشـيـر الـى ان سـرعـة
وتـكون الـرياح الـنشـطة في جـنوب
مــديـــنــة االنــبــار وبــاديــة الــنــجف
ســتــصل الى  80كــيــلــو مــتـرا  في
الـساعـة وبذلك فأن مـوجات الـغبار
ــقــبــلـة مــتــوقــعــة خالل ســاعــات ا
تـشمل غرب الـبالد اضافة الى مدن
نطقة الوسطى).وتابع عـديدة من ا
ان (نـشاط الرياح على االنبار يهدأ
الــيـوم  االحـد عـدا جـنــوبـهـا ولـكن
مـنـاطق مثل كـربالء وواسط وبابل
والـديـوانيـة وديالى سـتنـشط فيـها
الـريـاح اعتـبارا بـعـدها من الـيوم 
كـــمـــا تـــتــعـــرض مـــنـــاطق شـــمــال
الــبــصــرة وذي قــار ومــيـســان الى
نـــشــاط لـــلــريــاح ) ,واشـــار الى ان
(االمــطـار تـشـمـل مـدن سـلـيــمـانـيـة
وشــــمـــال اربـــيـل وشـــمـــال دهـــوك
ومـناطق مـتفرقـة من ديالى وصوال

الى شرق العاصمة .
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سـحق فريق القوة اجلوية امس السبت نظيره الطلبة بنتيجة اربعة
اهـداف مـقـابل الشيء في مـبـاراة ضـيـفـهـا مـلـعب الـشعـب الدولي
ـمـتاز وذلـك ضـمن اجلـولة  23 مـن مـنافـسـات الـدوري الـعـراقـي ا
بــكــرة الـقــدم. وســجل اهــداف فـريـق الـقــوة اجلــويـة الالعـب عـلي
يـوسف في الـدقـيـقة 6 والـالعب مصـطـفى مـحـمـد في الـدقـيـقة 22
والـالعب سامح سعيـد في الدقيقة 85 والـالعب حمادي احمد في
الـدقيقة 90 . وبـهذه النـتيجة جتـمد رصيد الـطلبة بـ 26نـقطة فـيما
ارتـفع رصيـد القـوة اجلويـة الى النـقطة 48. وواصـل فريق الـطلـبة
  من ثالث سـلـسـلة هـزائـمه حـيث خـسر قـبل ذلك  خـسـر مـرت
مـــبـــاريـــات مـن مـــيـــســـان بـــثالثـــيـــة واألخـــرى من الـــصـــنـــاعـــات
بـرباعية  والعاشـرة بالدوري ما يعكس  ضـعف الهجوم وانهيار

الـدفــاع وتـراجـعه الى مـركـز مـتـاخــرة في سـلم الـتـرتـيب . وكـانت
مت  جـزءًا من مـستـحـقات العـبي فـريق كرة ادارة الـطـلبـة قـد سلـَّ
الـقدم من اجل حتفيزهم على خوض مواجهة اجلوية بروح معنوية
عـاليـة وقال عـالء كاظم رئـيس الهـيئـة اإلدارية لـلطـلبـة: " تسـليم
اليـة بعد صرفها من قبل وزارة الالعـب دفعة من مستـحقاتهم ا

التعليم العالي والبحث العلمي".
وأشـــار كـــاظم إلى أنَّ اإلدارة جتـــتـــهــد مـن أجل مـــواصــلـــة دفع

قبلة.  الية لالعبي الفريق خالل الفترة ا ستحقات ا ا
قبلة وبيَّن أن اإلدارة طالبت الالعب ببذل اجلهود خالل الفترة ا
من أجـل اسم وسـمعـة الـفـريق واسـتـعـادة مـكـانـته ال سـيـما وأن
الـطلـبة تـوج بلـقب الدوري الـعراقي في 5 مـناسـبات سـابقـة. يذكر
ان نـادي الــطـلـبـة يـعـاني من ازمـة مــالـيـة حـادة وتـراجع كـبـيـر في

نتائج الفريق.

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

تــــوقـع الــــنــــائـب عن الـــــتــــحــــالف
حدوث الـكـردستـاني جـمال احـمـد 
تـغيـيرات في الـتركـيبـة السـياسـية
القـلـيم كـردستـان بـعـد االنتـخـابات
نـتـيـجـة الصـراعـات احلـزبـيـة التي
افـرزت احـزابا وكـتال جديـدة. وقال
احـــــــمـــــــد لـ (الـــــــزمـــــــان) امس ان
(االنـقــسـامـات واالنـشـقـاقـات الـتي
حدثت داخل حزب االحتاد الوطني
ــصــالح الــكــردســتـــاني تــتــعــلق 
شــخـصـيـة تـخـص مـنـصب رئـاسـة
قبلة) مشيرا الى ان اجلـمهورية ا
(هــذه الــصــراعـات افــرزت احــزابـا
وكــتال جــديــدة تـســعى الى خــدمـة
ـواطن واعـطاء مـسـاحة لـلـصراع ا
الـــســـلـــمي بـــعـــيـــدا عـن الـــصــراع
الـــســـيــاسي) واضـــاف ان (تــوجه
ابــنـــاء كــردســتــان نــحـــو تــغــيــيــر
الــوجـوه وكـذلك مـنـهــجـيـة وافـكـار
تـــــلـك االحـــــزاب مـن اجل تـــــقـــــد
) مــتـوقــعـا اخلــدمـات لـلــمـواطـنـ
(تـغيير التركيبة السياسية لالقليم
بـعد االنتخابات وحصول االحزاب
اجلـديـدة علـى مقـاعد) واكـد احـمد
ان (الـــــصـــــراع الـــــســـــيـــــاسـي في
ـــدة كـــردســـتــــان انـــعـــكس خالل ا
ــعــيــشي ــاضــيـــة عــلى الــواقع ا ا
لــلـمــواطن). وكــشف مـصــدر كـردي
عـن وجـــود  صــــراع كــــبــــيــــر بـــ
االحـزاب الكـردية لـلظـفر بـاالغلـبية
ــان.ونـــقــلت صـــحــيـــفــة في الـــبـــر
الــعـربي اجلـديـد عن مـصـدر كـردي
قـوله انه (األحـزاب الـكرديـة تواجه
مــشـــاكل ســيــاســيـــة تــســبّــبت في
حــدوث انــشــقــاقـات وانــقــســامـات
ـقـبـلـة) ـرحــلـة ا بــشـأن مـكـاسب ا
واضـاف ان (هناك صراع كبير ب
تــلك األحــزاب لـلــظــفـر بــاألغــلـبــيـة
قبل) مـبيناً ـان ا الـكرديـة في البر
أن (أشـد تـلك الصـراعات تـدور ب
األحـــزاب الــتـــقـــلــيـــديــة كـــاحلــزب
قراطي الكردستاني واالحتاد الـد

الـــــوطــــنـي من جـــــهــــة واألحــــزاب
الـكرديـة اجلديـدة من جـهة أخرى)
الفـتـا الى ان (األحزاب الـكبـيرة في
كـــردســـتـــان حتـــاول اســـتـــقـــطــاب
ـــهـــمــة فـي األحــزاب الـــقـــيـــادات ا
والــتـحــالـفــات اجلـديـدة) واوضح
ـدة األخـيـرة شـهـدت ــصـدر ان (ا ا
عـدداً من االنشقاقـات واالنقسامات
داخـل صـفــوف حتــالــفــات تــشـارك
لـــلـــمـــرة األولى في االنـــتـــخـــابــات
ـقــراطـيـة والـعـدالـة كــتـحـالف الـد
الذي يتزعمه رئيس حكومة إالقليم
الــسـابق بــرهم صـالح) مــبـيـنـا أن
(أغــلـب قـيــادات وأعــضــاء حتــالف
قـراطيـة والعـدالة انـشقوا في الـد
وقـت ســـــابـق عن حـــــزب االحتـــــاد
الـوطني) وتـابع  ان (احلزب جنح
فـي اسـتـعــادة جـزء مـهم مــنـهم في
وقـت مـنــاسب قــبل االنــتـخــابـات).
وبـــشــأن اخـــر افــادت تــقـــاريــر في
مــحــافـظــة كـركــوك بــأن اطالق نـار
حـــدث داخل مـــؤتـــمـــر انـــتــخـــابي

لرئيس تكتل.
صدر في تصريح امس إن  وقـال ا
(مـؤتـمـرا انـتـخـابـيـا لـرئيـس تكـتل
شـهد حادث اطالق نـارما اسفر عن
اصــابـة ثالثـة اشـخـاص بـجـروح).
ورأى حـزب احلل ان حـقبـة احلزب

الــــواحـــد انــــتـــهت فـي الـــعـــراق و
الـشعب اصبح عـلى قدر من الوعي
ـثـله عبـر انـتخـابات الخـتـيار من 
ـقراطـية. وقـال احلزب فـي بيان د
امـس إن (حقـبـة احلزب الـواحد او
الـقائد الذي يطرح نفسه معبرا عن
اجلـــمــاهــيـــر قــد انــتـــهت واصــبح
واطن الذي يختار من الـقرار بيد ا
ـثـله ليـضمن مـسـتقـبله) مـشـيرا
واطن لقـيمة دوره الـى ان (إدراك ا
وصــوته االنــتـخــابي هـو تــاسـيس
ـرحـلة جـديـدة من تاريخ الـعراق)
مــؤكـدا ان (اي حـزب او شـخـصـيـة
ـكن ان تقـود العراق تـعتـقد انـها 
لـــوحــدهــا فــهي واهـــمــة وتــرتــكب
ــــة بـــحق الـــشـــعب) وتـــابع جـــر
الـبيان ان (الشـعب اصبح على قدر
ثـله عـبر مـن الوعي الخـتـيار مـن 
ـقـراطـيـة). من جـهة انـتـخـابـات د
اخــــرى أكـــد الــــنـــائـب عن احلـــزب
ــقــراطي مــاجــد شــنـكــالي أن الــد
رواتـب مـوظـفـي كـردســتـان لــشـهـر
شـبــاط سـيـتم صـرفـهـا قـريـبـاً وفق
جـــدول الـــرواتب اجلـــديـــدة. وقــال
شـــنــــكـــالي في تــــصـــريح امس ان
وظفي (صـرف رواتب شهر شباط 
ـقبـلة دة ا إالقـلـيم سيـكون خـالل ا
وفـق جـــدول الــرواتـب اجلـــديــدة)
ـبــالغ الـتـي سـتـرسل مــبـيــنـاً أن (ا
تـبـلغ  317.5 مـلـيـار مـن احلـكـومة
ـبـالغ االحتــاديـة وسـيـتم إضــافـة ا
ــســتــحـصــلــة من واردات الــنـفط ا
ـــصــدرة مـن اإلقــلـــيم والــواردات ا
الـداخـلـيـة لـتـوزيـعـهـا كرواتـب ب

.( وظف ا
واضــــاف انه (في حـــال تــــطـــبـــيق
ســيــاســة اإلصالح اجلــديـدة خالل
قـبـلة  فـنـعتـقد أن هـناك األشـهـر ا
إمــكــانــيــة جــيــدة لــتــســلــيم كــامل
الـرواتب لـلـمـوظـفـ وإنـهـاء حـالـة
اإلدخـــار اإلجــبـــاري الــتـي أرغــمت
عـلـيـهـا حـكـومـة كـردسـتـان نـتـيـجة
بالغ الـتي خصـصتها عـدم كفايـة ا
احلكومة االحتادية كبدل رواتب).
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ـركــزي الــعـراقي رفض الــبــنك ا
الــتـــمــيــيـــز بــ فــئــات األوراق
الـنقـديـة عادا الـتمـيـيز مـخالـفة
ـركزي في بـيان قانـونيـة.وقال ا
امـس إن (األوراق الـــــنـــــقـــــديــــة
ـختـلف الـعـراقـيـة مـتـجـانـسـة 
فـئاتـهـا وذات قوة ابـراء مـطلـقة
ويــتم قــبــولــهــا من قــبل الــبــنك
ؤسسات صارف وا وفروعه وا
واجلــــــمــــــهـــــور) ,وأضـــــاف أن
(الـتـمـييـز بـ فـئـاتـها من خالل
فرض فئة مـعينة عـلى اجلمهور
أو رفض تـسلـم فئـة مـعيـنـة أمر
غــيــر مــقــبــول ويــعــد مــخــالــفـة
لـــلــقـــانــون),وتـــابع الـــبــيــان ان
(العملة العراقية احلالية تتكون
من سـبع فـئات هي  250ديـناراً
و 500 ديــنــار والف وخـــمــســة
االف وعـــشـــرة االف وخـــمـــســـة
وعــشـرون الـفـا وخــمـسـون الف

ديـــنـــار و ســـحـب الـــعـــمالت
ـعــدنـيــة من قـبل الــبـنـك لـعـدم ا
تداولها من قبل اجلـمهور).فيما
انــخــفض ســعــر صــرف الـدوالر
بشكل طفيف قي بورصة الكفاح
فــيـــمــا اســتــقـــرت االســعــار في
االســواق احملـلــيـة . وقــال بـيـان
أمس ان (ســـعــر صــرف الــدوالر
في بـورصة الـكـفاح 120.5 الف
ديـنــار لـكل مــئـة دوالر ). وأعـلن
مـصــرف الـرافــدين إطالق دفـعـة
جـــديــدة من ســـلــفـــة اخلــمـــســة
ـوظــفي مـديـريـة ماليــ ديـنـار 
تربيـة الرصافة االولى والـثانية

والكرخ االولى .
ـــصــرف في بــيــان امس وقــال ا
إنه (  صرف دفـعة جـديدة من
ســلـفــة اخلـمــسـة ماليــ ديـنـار
لــــنــــحـــو  4580 مــــوظــــفــــا من
مــديـريـات تـربــيـة الـكـرخ االولى
والــرصــافــة االولى والـثــانــيـة),
واضــــاف ان ( الــــصـــرف  عن

طــريق الــبـطــاقــة االلــكـتــرونــيـة
ــوظف وذلـك بــعـد اخلــاصــة بــا
ابالغه بـواسـطـة رسـالـة نـصـيـة
عبر هاتفه تخطره فيه بإمكانية
اسـتالم الــسـلــفـة عــبـر بـطــاقـته
االلــكـتـرونــيـة والـتي  تــعـبـئـة
ــالي الــيــهـا). مــبــلغ الــسـلــفــة ا
وســجل ســوق الــعـراق لالوراق

الـية ارتفـاعا في قيـمة االسهم ا
وانــخـفــاض في حـجم تــداولـهـا
من خالل تداول 47 شركـة.وقال
ـديــر الـتــنــفـيــذي لـلــسـوق طه ا
احــمــد عـــبــد الــسـالم في بــيــان
امـس  إن ( ســـــــوق الـــــــعـــــــراق
ـــــالـــــيــــة نـــــظم خالل لالوراق ا
ــنـتــهي في الــتـاسع االســبـوع ا
عـــشــــر من نـــيــــســـان احلـــالي 
خــمس جــلـــســات لــلــتــداول في
السوق النظامي وثالث جلسات
فـي الــســـوق الــثـــاني وتــداولت
اضي خالل جلـسات االسـبوع ا
اســهم   44شــركـــة في الــســوق
الــــنــــظــــامي و  3شــــركــــات في
الــســـوق الـــثـــاني ولم تـــتــداول
اضي خالل جلـسات االسـبوع ا
اسهم   33 شركة فـيمـا بلغ عدد
تـوقـفـة عن الـتداول الـشـركـات ا
  22 شـركة) ,واضـاف  ان (عدد
ـدرجـة فـي الـسـوق الــشـركــات ا
تـبـلغ   102 شـركــة مـسـاهـمـة 
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مــنــهـا   73 شــركــة مــدرجـة في
الـسـوق الـنظـامي و  29 شـركة
مــدرجــة في الـــســوق الــثــاني),
واضــــاف د عـــبــــد الــــسالم ان "
ـتداولة لالسبوع قيمة االسهم ا
ـاضي بـلغت   16.913 مـلـيار ا
ديـنــار مـقـابل   14.594 مـلـيـار
ديـــنــار لـالســبـــوع الـــذي قـــبــله
ئة فيما مرتفعة بنسبة 15.9 با
ــــتـــداولـــة بــــلغ عـــدد االســــهم ا
ــــــاضي 19.201 الســــــبـــــــوع ا
مــلـــيــار ســـهم مـــقــابل 20.889
ملـيار سهم لالسـبوع الـذي قبله
ـئة ). مـنخـفضـا بـنسـبة 8.1 با
ــنــفــذة وعن عــدد الــصــفــقــات ا
ـــاضي نـــوه عـــبــد لالســـبـــوع ا
الـسالم الى (انـهـا بـلـغت 2022
صــفـقـة مــقـابل   1236 صـفــقـة
لالســبـــوع الــذي قــبــلـه لــيــقــفل
مؤشـر السوق   في أخر جـلسة
من االسبوع بـ  610.76   نقطة
ئة عن منخـفضا بـنسبة 1.3 با

اغالقه لـالســـبـــوع الـــذي قـــبـــله
عـــنــــدمـــا اغـــلـق عـــلى 618.84
نــقــطـــة).واوضح عــبـــد الــسالم
بــــــصـــــدد  مـــــؤشـــــرات تـــــداول
سـتثـمرين غـير الـعراقـي في ا
الية ان سوق العـراق لالوراق ا
ــــشــــتــــراة من (عــــدد االســــهم ا
ـســتـثــمـرين غــيـر الــعـراقــيـ ا

ــــاضي بــــلغ 228 لالســــبــــوع ا
مليـون سهم مرتـفعة بـنسبة 60
ئـة وكـانت قيـمتـهـا قد بـلغت بـا
  316مــلـــيــون ديــنــار من خالل
تـنـفـيذ 166 صـفـقـة عـلى اسـهم
 15 شـركة مـنخـفـضة بـنسـبة 1
ـبـاعة ئـة  امـا عـدد االسهم ا بـا
سـتثـمريـن غيـر العـراقي من ا

ــاضي فـــبــلغ 237 لـالســبـــوع ا
ئة مليون سهم مرتفعا  243 با
 والــقــيــمـة كــانت  153مــلــيـون
ديـــنــــار من خالل تــــنـــفـــيـــذ 88
صـفـقـة عـلى اسـهم   6 شـركات

ئة ). منخفضا 44 با

طه احمد عبد السالم 

{ سـيول - (أ ف ب) - اتخذت
كــوريـا الـشـمـالــيـة قـرارا الفـتـا
امـس الـســبت بــاعالنــهـا وقف
الـــتــجـــارب الــنـــوويــة واطالق
صــواريـخ بـالــســتــيــة واغالق
مــوقع لـلـتـجـارب الـنـوويـة في
مـــــــوقـف ســــــارع الـــــــرئـــــــيس
االمــيــركي دونــالـد تــرامب الى
الـتـرحـيب به قـبل لـقـائه قـريـبا

مع الزعيم الكوري الشمالي.
وقـال الزعـيم الكوري الـشمالي
كــيـم جــونغ اون "اعــتــبــارا من
 21نــيـــســان/أبــريل ســتــوقف
كــوريــا الـشــمــالــيـة الــتــجـارب
الــنــوويــة واطالق الــصـواريخ
الـبـالـستـيـة الـعابـرة لـلـقارات"
بــحـسب مــا نـقــلت عـنـه وكـالـة
االنــبــاء الــكــوريـة الــشــمــالــيـة

الرسمية.
وأضـــاف كــيم خالل اجـــتــمــاع
ركزية لـلحزب االوحد لـلجنـة ا
احلــاكم ان "الــشـمــال سـيــغـلق
مـوقـعـا لـلـتـجـارب الـنـووية في
شـــمـــال الــبـالد تــأكـــيـــدا عــلى
الـــــتـــــزامه وقـف الـــــتـــــجــــارب

النووية".
ومضى يقول ان "اعمال تثبيت
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كيم جونغ اون 


