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طبعة العراق 
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“بـرنت ”بــحـلــول عــطـلــة عــيـد
يالد إلى  90 دوالرا للبرميل ا
عـلـى أن يـتــجــاوز مـســتـوى الـ
 100دوالر لـلــبـرمـيل في مـطـلع
عـــــــــــــام  2019 مـع دخـــــــــــــول
الـــعــقــوبــات األمــريـــكــيــة عــلى
صـادرات الــنـفط اإليـراني حـيـز
الــتــنـفــيــذ في تــشــرين الــثـاني
القـادم. وقال مسـؤول نفطي إن
الــعـراق ثــاني أكـبـر مــنـتج في
أوبك يـصـدر مـا يـقرب من 3.6
ملـيون بـرميل يـوميـا من اخلام
من حـقـوله اجلـنـوبـيـة مع قـيام
أوبك وآخــرين بــزيـادة اإلنــتـاج
مـن أجل تـــــــعـــــــويـض نـــــــقص
اإلمــدادات الــقـــادمــة من إيــران
وفـنـزويال. وذكرت تـقـاريـر نقال
عن نـائب مـديـر شـركـة تـسـويق
الـنـفط الـعـراقـيـة (سـومـو) علي
نـزار (نــحن نـصــدر أقل بـقــلـيل
من  3.6 مليون برميل يوميا...
كـنـنا) الـوصول إلى ذلك لـكن 
ـــســتـــوى. وتــتـــجه صــادرات ا
الـــعــــراق من حــــقــــول الـــنــــفط
اجلـنـوبـيـة في سـبتـمـبـر أيـلول

صـوب مسـتـوى قيـاسي مـرتفع
حسـبمـا ذكر مصـدران بالـقطاع
ــاضي لـــتــتــجــاوز األســبـــوع ا
حـــجم صــادرات أغـــســطس آب
الــبــالغ  3.58مــلــيـــون بــرمــيل
يـومـيـا. وقـال نـزار (الـزيـادة لن
تـكـون ضـخـمـة. سـتـكـون زيـادة
طـفـيـفـة فـحــسب جملـرد تـلـبـيـة
حــــاجـــات الـــســــوق. اجلـــمـــيع
عـرفة ما سـيحـدث بعد ينـتظـر 
الـعــقـوبــات األمـريـكــيـة. لــسـنـا
انـتـهـازيـ ولن نــنـتـزع حـصـة
ســوقــيـة من إيــران). وتــتـراجع
صـــــــادرات إيــــــران مـع إعــــــادة
ــــتــــحــــدة فــــرض الــــواليــــات ا
الـعــقـوبــات عـلى قــطـاع الــنـفط
اإليــرانـي من تــشـــرين الـــثــاني
إلجـبـار طهـران عـلى الـتـفاوض

على اتفاق نووي جديد. 
وبـــــغـــــيــــة تـــــعـــــويض نـــــقص
ــــعــــروض اإليـــرانـي تـــدرس ا
ـــصــدرة مــنـــظـــمــة الـــبـــلــدان ا
لــلــبــتــرول (أوبك) ومــنــتــجــون
آخــــرون زيـــادة اإلنــــتـــاج 500

ألف برميل يوميا.
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نـــاقـش األمـــ الــــعــــام جملـــلس
الـــــوزراء مـــــهـــــدي الـــــعـالق مع
ـانـي سـيــريل نـان الــســفـيــر األ
خــــارطـــة طــــريق عــــمل شــــركـــة
ـانية لـلتـكنولـوجيا (سيـمنز) األ
ــقــبــلـة ــرحــلـة ا والـطــاقــة في ا
بالعراق.في خـطوة جديدة  حلل
أزمـة نـقص الطـاقـة الـكهـربـائـية
ــزمـــنـــة.وقــال بـــيــان لألمـــانــة ا
الــعــامــة لــلــمـجــلس ان (الــعالق
نـاقش مع  نــان  ومـديـر تـطـويـر
ـانـيـة الـتـعــاون في الـسـفـارة األ
خــــارطـــة طــــريق عــــمل شــــركـــة
ـانـية لـلـتـكنـولـوجـيا سـيـمنـز األ
ونــقل والـــطـــاقـــة في الـــعــراق) ,
الـبيـان ان (نـان أكـد سعي بالده
لـــدعم جــــهـــود إعـــادة اإلعـــمـــار
ـجاالت والـتـنـمـيـة في الـعـراق 
الـتـربــيـة والـتـعـلـيم والـتـدريب)
مــشــيـرا الـى (أهـمــيــة مـصــادقـة
ــشـروع مــجــلس الـوزراء عــلى ا
ــعــاجلـة اإلخــفـاقــات في قــطـاع
الــــكـــهـــربــــاء وتـــوفـــيــــر طـــاقـــة

مـسـتـدامـة) ,واوضح الـبـيـان ان
(اجلانبـ بحثا أهم احـتياجات
واولويات احلكومة العراقية في
ـشـاريع وإعـادة قـائـمـة تـنـفـيـذ ا
رحلة ناطق احملررة في ا بناء ا
ــقـبــلــة  وشــمــول الــقــطــاعـات ا
ــــــشــــــاريع ــــــتــــــضــــــررة في ا ا
االسـتثـماريـة والتـنـسيق بـشأن
هــذا اإلطـــار في االجـــتـــمـــاعــات
ــقـــبــلــة  مع االحتــاد األوروبي ا
والـبنك الـدولي وصـندوق الـنـقد
الـــــدولي وصـــــنــــدوق تـــــمــــويل
االسـتــقـرار الــفـوري) ,وتـابع ان
ـــنــاطق (الــعـالق اكــد حـــاجـــة ا
احملـررة والعـراق بـصـورة عـامة
الى مـشاريع فـعـليـة على األرض
لــغـــرض إعــادة تـــأهــيل الـــبــنى
ـواطن الــتـحــتـيــة الـتي تــخـدم ا
) ,وأشار وتسهل عودة النازح
البـيان الى ان (الـشركـة ستـعمل
لبلوغ طاقـة توليـد الكهربـاء في
الــــعـــــراق لـــتــــبــــلغ حــــوالي 16
مــيــغـــاواط وذلك بــحــلـــول عــام
 2025مـن خالل شــبـكــة حـديــثـة
ـدن ـكــنــهــا تـغــذيــة جــمــيـع ا
العـراقيـة وما حولـها) مـوضحا

ان (اخلطـة سـيتم تـنفيـذها على
مــراحل قـــصــيـــرة ومــتـــوســطــة
وطــويــلـــة األمــد). فــيـــمــا بــحث
رئــيس مــجــلـس الــوزراء حــيـدر
الـعـبـادي مع وكـيل وزيـر شؤون
االقتصاد والطـاقة في جمهورية
ـــانــــيـــا االحتـــاديــــة تـــومـــاس ا
بــــارايس ســــبل الــــتـــعــــاون في
قــطــاعـــات الــطــاقــة والـــتــعــلــيم

والـــصــحـــة ومـــراكـــز الــتـــدريب
وخلق فـرص العمل .واكـد الوفد
ــانـيـا لــلـعــراق في جـمـيع دعم ا
اجملــاالت واسـتــعـداد الــشـركـات
ـانــيــة لـلــعــمل واالسـتــثــمـار اال
فــيه.وقــال بــيــان امس ان (لــقـاء
اني جاء في العبادي بـالوفد اال
الــوقـت الــذي أعـــلـــنت مـــصــادر
حــكــومــيــة عــراقــيـة وأخــرى في

قــطـاع الــكـهــربـاء أن مــجـمــوعـة
ـانـيــة الـهـنـدسـيـة ســيـمـنس  األ
تـعـمل عـلى إبـرام اتـفـاق بـقـيـمـة
تصل إلى تـسـعة مـليـارات يورو
 10.6مــــلــــيــــار دوالر لــــتــــوريـــد
تكـنولوجـيا تولـيد الكـهرباء إلى
الـعـراق.  فــيـمـا نـقـلت صـحـيـفـة
هـــانـــدلــســـبالت االقـــتـــصـــاديــة
انية عن مصادر حكومية في اال
قـطـاع الـكـهـربـاء  إن (مـجـمـوعـة
ـانـيــة الـهـنــدسـيـة ســيـمــنس األ
تـعـمل عـلى إبـرام اتـفـاق بـقـيـمـة
تصل إلى تـسـعة مـليـارات يورو
( 10.6مـــلـــيـــار دوالر) لـــتـــوريــد
تكـنولوجـيا تولـيد الكـهرباء إلى
العراق.واضـافت ان (جو قـيصر
الرئيس التنفيـذي للشركة سافر
لـلعـراق إلبـرام مذكـرة تـفاهم مع
بغـداد يـوم  وان الصـفـقة تـشمل
أيـــضــــا تـــكــــنـــولــــوجـــيــــا نـــقل
الكهرباء) ,واوضحت الصـحيفة
ان ( احلكومة العـراقية لم تتخذ
قــرارا بــقـبــول عـرض ســيــمـنس
انية ستشـارة األ الذي دعمـته ا
أجنــــــيـال مــــــيـــــركـل فـي األيـــــام

األخيرة).
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منح البنك الـدولي العراق نصف
مــلــيــون دوالر لــتــعــزيــز انــظــمـة
احلـمـايـة االجـتـمـاعيـة في الـبالد
ــقـــبــلـــة عن طــريق ـــدة ا خالل ا
اسـتــهـداف الــدقـيق لالســر الـتي
تــعــيش حتت خـط الــفــقــر. وقـال
ـــتــحـــدث بـــاسم وزارة الـــعــمل ا
والشؤون االجتماعية عمار منعم
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(الـــــبــــنك اشــــاد بــــدور الــــوزارة
وتمكنها من تنفيذ برنامج شامل
 ومـــــتـــــكـــــامل  الصـالح نـــــظــــام
احلـمـايـة االجــتـمـاعـيـة بـرغم من
الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـبالد)
واضاف ان (الـبـرنـامج اسهم في
حتـقــيق االسـتــقـرار االجــتـمـاعي
وتـعـزيز الـصـمـود عـلى مـسـتوى
اجملــتـمــعـات احملــلـيــة فـضال عن
تـنـفـيـذ بــرامج تـدعم سـبل كـسب
ـــواطــنـــ في الـــرزق واشـــراك ا
تنفيذ التـنمية اجملتمـعية لتعزيز
ــواطن الـــتــرابط والـــثــقــة بـــ ا
والـدولة) مـشـيرا الـى ان (البـنك
الدولي نـوه في تـقريـر نشـر على

الوزارة بشـموله في احدى الدور
االيـوائــيـة لـلــعـنـايـة بـه عـلـمـا ان
لـديه راتبـا تـقـاعديـا من وظـيـفته
الــســـابــقـــة بــوزارة الـــصــنـــاعــة

عادن). وا
ــسن فـي حــالــة مـــوضــحـــا ان (ا
صحـية غـير مـستـقرة وكـان يرقد
ــســتــشــفــيــات وبــعــد فـي احــد ا
ــســنـ عــرض ايــوائه في دور ا
طــلب مـدة لــلـنـقــاهـة واســتـعـادة
اسـتـقـراره الـصـحي والـنـفـسي)
مـــبــــيــــنــــا ان (الـــوزارة وجــــهت
تـابـعة حـالـته الصـحـية بـشكل
دوري وزيارته اسـبوعيـا من قبل
ـــيــدانـي حلــ فـــريق الـــرصـــد ا
اسـتـقـرار وضـعه اليـوائه في دار

.( سن ا
 ولـــفـت مـــنـــعـم الى ان (الـــوزارة
ــنـاشــدات االنـســـــانـيـة تــتـابع ا
الــــــتـي تــــــرصـــــــدهــــــا مـن خالل
مـتــابـعـتــهـا الـوســائل االعالمـيـة
وتستـجيب لهـا عن طريق ارسال
كلف من يـداني ا فريق الرصـد ا
قـــبل الــــوزيـــر مـــحــــمـــد شـــيـــاع
الــــســــودانـي بــــاالســـــتــــجــــابــــة

للمناشدات). 

االستـفادة مـن اخلبـرات الدولـية
ـوائـمة اجلـوانب الـتي يـقـدمـهـا 
التنموية واالنسانية واالستفادة
ـثـلى من الــتـحـويالت الـنـقـديـة ا
والـعـيـنــيـة واضـافـة حتـسـيـنـات
على آليات استهداف الفقر للحد
ناطق من هذه الظاهرة السيما ا
الـــتي تــــأثـــرت بــــالـــنــــزاع ضـــد
داعش). واســــتـــجـــابت الـــوزارة
ــنـاشــدة رصـدتـهــا عـبــر مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي عن حـالـة
ــسن يــبـلغ الــثـامــنـة انــسـانــيـة 
والـتــسـعـ مـن الـعـمــر يـفـتـرش
االرض بـــــعــــــد تــــــخــــــلي اوالده
اخلـمــسـة عــنه. وتـابع مــنـعم ان
ـــواطن  ي . هـ  مـن مـــوالـــيــد (ا
 1920يـفـتــرش االرض عـنـد احـد
الـفـنـادق بــبـغـداد تـلـقت الـوزارة
مــــنـــاشـــدات عـــنه عـــبـــر مـــواقع
الـتــواصل االجـتـمــاعي ووجـهت
بــــشــــكل فـــوري فــــريق الــــرصـــد
يداني بزيارته ومـتابعة حالته ا
وتــقــد اخلــدمــات الالزمــة له)
ـــواطن اتــضح واشــار الى ان (ا
ان لديه خمـسة اوالد تخّـلوا عنه
وبـــــات بـال مـــــأوى لـــــذا بــــادرت

مــجـــمــوعـــة الــبـــنك والــشـــركــاء
ـرحـلة اآلخـرين لـلـبـدء بتـنـفـيـذ ا
الثانيـة من البرنامج) مؤكدا ان
رحلة الثانيـة للبرنامح تهدف (ا
الى تـعـزيـز الـتـدخل االجـتـمـاعي
واالقـتـصـادي لـلـبـنك في الـعـراق
لـــلـــحـــد مـن الـــفـــقــــر فـــضال عن

مــوقـعه الــرســمي ومـوقـع بـعــثـة
ـــتـــحـــدة الى ان الـــوزارة اال ا
لــعـــبت دورا كــبــيـــرا في تــكــامل
تـــطـــبـــيـق بـــرنـــامـج احلـــمـــايـــة
االجــتــمــاعــيــة من خالل تــعــزيـز
قـــدرات الــــبـــاحث االجـــتـــمـــاعي
وتــــطــــويــــر قــــاعــــدة بــــيــــانـــات
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وصـف عـــضـــو االحتـــاد الـــوطـــني
الكردستاني غياث سورجي خطوة
ـــــقــــراطي تـــــقــــد احلــــزب الــــد
الــكــردســتــاني مــرشــحــا لــرئــاسـة
اجلـــمـــهـــوريـــة بـــالـــتــجـــاوز عـــلى
االتــفــاقــات بــ احلــزبــ  . وقــال
ســـــورجـي في تـــــصـــــريح امس ان
(بــرهم صــالـح هـو مــرشـح احلـزب
الـوحـيد لـلـمـنصب ولن نـتـنازل عن
ــــنــــصب مــــهــــمــــا كــــانت حــــجم ا
ـسـاومـات) واضـاف الــضـغـوط وا
ــقـراطـي بـتــقـد ان (خــطــوة الـد
مـــرشـح بـــشـــكـل رســـمي هـــو امـــر
مـــســتــغـــرب ولم نــكن نـــتــمــنى ان
ـضي  بـهـذا الـتصـرف ويـتـجاوز
جـميع االتفاقات السـتراتيجية ب
اكــــد رئــــيس ). بــــدوره  احلــــزبــــ
ـــقـــراطـي مـــســـعــود احلـــزب الـــد
الـبارزاني دعم مـرشح احلزب فؤاد
ــنــصب حــســـ بــقــوة لــلــظـــفــر 
الـرئاسة . وقال البارزاني في بيان
امـس (كــان يــســعــدنـــا لــو اتــفــقت
األطـراف الكردسـتانيـة على مرشح
واحـد لـكن لألسـف لم يـحدث ذلك)
واشـــار الى انه ( تـــخــويـــلي من
ــكــتـب الــسـيــاسـي لــلــحـزب قــبل ا
ـنصب لـتـحـديد شـخـصيـة مـرشح 
رئـيس اجلمـهوريـة ونظـراً لكـفاءته
وقــدراته ارتــأيـت تــرشـيـح حــسـ
ــنـصب) وتــابع الـبـارزاني لــهـذا ا
لك (سـندعم فـؤاد حسـ بكل مـا 
ونـتـمـنى له النـجـاح). وأعـلن نائب
رئـيس احلركة القـومية التـركمانية
عــبـاس الــبـيـاتـي عن تـقـد أوراق
ـنـصب .وقـال تـرشــيـحه لـرئـاسـة ا
الـبـيـاتي في تـصـريح امس (قـدمت
ــنــصب رئــيس أوراق تــرشــيــحي 
اجلــمـهـوريـة).الى ذلك دعـا حتـالف
االصـالح واالعـــــمــــار االكـــــراد الى
تــــقـــد مـــرشح واحــــد لـــرئـــاســـة
اجلــمـهـوريـة. وقــال احـمـد الـصـدر
ــثل عن زعــيم الــتــيـار الــصـدري
مـــقــتــدى الـــصــدر خالل اجـــتــمــاع

الـــتـــحــالـف ان (االجــتـــمـــاع خــرج
بــتـوصـيــات ابـرزهـا  الــتـعـاون من
اجل تـــشـــكــيل حـــكــومـــة وطــنـــيــة
وتـوحــيـد الـبـرنـامج احلـكـومي في
اطـــار واحـــد في مـــدة ال تــتـــجــاوز
االســبـوع والــتــركـيــز عـلى شــراكـة
الــقــرار واحلــوار بــشـان اجلــوانب
ـواقع الــسـتـراتـيــجـيـة واخــتـيـار ا
الـــرئــاســيــة اضــافـــة الى تــرســيخ
ــشـروع الـوطــني والـقــضـاء عـلى ا
الطائفية السياسية واحملاصصة)
واضاف انه ( االتفاق ايضا على
الــعـمـل لـتــعـديل مــســار الـعــمـلــيـة
االنــتـــخــابــيــة فــضال عن االلــتــزام
بـالـتـوقيـتـات الدسـتـوريـة لتـشـكيل
ـقـبـلـة)  ودعـا الـصـدر احلــكـومـة ا
الـى ( تــشــجــيع الــشــركــاء االكــراد
لـتوحـيد مـوقفـهم في تقـد مرشح
واحــد لــرئـاســة اجلـمــهــوريـة وفق
االسـتحقاقات وبخالفه يتم االتفاق
بـــ قـــوى حتـــالف االصالح عـــلى
) من ــتــنــافــســ اخــتـــيــار احــد ا
جـــانـب اخـــر شـــدد الـــصـــدر خالل
لـقائه بهيئة رئـاسة مجلس النواب
في مــحـافـظـة الـنـجف عـلى تـعـزيـز
ان الـدور الرقابي والتشريعي للبر
واإلســراع بــإقــرار قــوانــ تـســهم
.وقـال بيان بـرفع معـاناة العـراقي
ــكـتـبه امس ان (الــصـدر اسـتـقـبل
فـي احلـــنـــانـــة بـــالـــنــــجف رئـــيس
ان محمد احللبوسي ونائبيه الـبر
حـسن كـر الكـعبي وبـشـير خـليل
احلــداد وجـرى خالل الـلــقـاء بـحث
الــعــمــلــيــة الـســيــاســيــة وأهــمــيـة
اإلســـراع في تـــشــكـــيل احلــكـــومــة
ـهــامـهــا األسـاســيـة في لــلـقــيــام 
تـــوفــيـــر األمن واخلــدمــات) وحث
الـصـدر  احلـاضـرين  عـلى (تـعـزيز
الـدور الرقـابي والتشـريعي جمللس
الـنـواب واإلسراع بـإقـرار القـوان
الــــتي تــــســــهم فـي رفع مــــعــــانـــاة
). وعــلى ـــواطـــنــ الـــعــراقـــيـــ ا
صـعـيـد متـصل رأى عـضـو ائتالف
ـــالــكي ان دولـــة الـــقــانـــون عـــلي ا
تـسمية مرشح مستقل لتنسم مهام

رئـاسة الـوزراء بادرة جـيدة صوب
تـشــكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة. واكـد
ـــالـــكي ان (احلـــراك الـــســيـــاسي ا
مـسـتمـر واجلـميع يـريـد بنـاء دولة
ــنـاصب الــعــلــيـا قــويــة بــدءاً من ا
والـــســعـي لــتـــحــقـــيق تـــطــلـــعــات
ــواطـــنــ وتــوفــيــر اخلــدمــات) ا
ولـــفـت الى ان (تـــســـمـــيـــة مـــرشح
مــســتــقـل لــرئــاســة الــوزراء بـادرة
جــيــدة نـحــو تـشــكــيل احلـكــومـة)
مــبــيــنـا ان (مــحــاوالت الــدمج بـ
إئـتالفي الـنـصـر والـقـانـون وصلت
الى مـرحـلـة مـتـقـدمـة وهـنـاك جلان
تـشـكـلت لوضع الـلـمسـات األخـيرة
لــدمـجــهـمــا او دخـول الـنــصـر الى
حتـــالف الـــبـــنــاء)  وطــالب األمـ
ــدني لإلصالح الــعــام لــلــتــجــمع ا
ســلــيم اجلــبـوري قــيــادات حتـالف
ــــــعــــــاجلــــــة مــــــواطن االصـالح  
اخلـلل.وبـرر اجلـبـوري (دخـوله في
حتــــالف االصالح واالعــــمـــار كـــان
مــرتــبــطــا بــالــبــرامج االصـالحــيـة
واالهــــــداف الــــــتـي  اعالنــــــهــــــا
لــلــجــمــهــور عــنــد بــدايــة تـشــكــيل
الـتـحـالف والتي يـنـتـظر تـطـبيـقـها
بــشــكل فـعــلي عــلى ارض الـواقع)
ـشكـلة لـلتـحالف داعـيـا القـيادات ا
واطن اخللل الـى (معاجلة سريعة 
لــكي يـعـطـوا لـشــركـائـهم  مـسـوغـا
مــقـنـعـا وعـمـلـيــا لـدعم الـتـحـالف).
فـيـمـا رفض ائـتـالف الـوطـنـيـة بأن
يـكــون جـزءاً من عـمـلـيـة سـيـاسـيـة
تــبـنـى عـلى الــتـدخالت واالمالءات
ال الـدولـية الـسـافرة واسـتـعمـال ا
الـسياسي والـتزوير الـفاضح.وقال
االئـتالف في بـيان امـس (كنـا نأمل
أن تــتـــداعى الــقــوى الــســيــاســيــة
وقـادتـهـا إلى مـحـاولـة إصالح هذا
اخلـلل الـذي حـدث في االنـتـخـابات
اال انـه وبــكـل أسف تـــكــرسـت تــلك
األخــطـــاء بــخــروق دســتــوريــة في
ان وتعامل فـتوحة للـبر اجلـلسة ا
مـشـبـوه وإدعـاءات بـعـمـلـيـات بـيع
وشـــــــراء وتـالعب وأمـــــــام مــــــرأى

ومسمع اجلميع).
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انيا في بغداد UI¡∫ رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل لقائه وفدا ا
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فـسـأشعـر حـيـنـئـذ بـسـعـادة إنني
حـقـقت شـيـئـا مـا.  وعـنـدمـا أشار
ــشــرف عــلى االجــتــمــاع إلى أن ا
الطفـلة مـوجودة خلف الـكواليس
وهي هادئة جـدا قالت أرديرن (لم
تكن كذلك الساعة  3.30صباحا).

تلد وهي في الـسلطـة بعد رئـيسة
وزراء باكـستـان الـراحلـة بيـنظـير
بـوتــو في 1990 وال تـعــد أرديـرن
أصــــــغــــــر رئــــــيــــــســــــة وزراء في
ــا هي نــيــوزيــلــنــدا فــحــسب وإ
أيضـا أول من أخذ اجـازة لرعـاية
الـطـفل وهي في الـسـلـطـة ويُـنـظر
إليهـا على نطاق واسـع على أنها
رأة. ومع استعدادها رمز لتقدم ا
إللــقـــاء أول كــلــمـــة لــهــا في األ
ــقــبل ــتــحــدة يــوم اخلــمــيس ا ا
ـــهـــمــة تـــواجه أرديـــرن أيــضـــا ا
ـسافة ـتعـلقـة بالسـفر  الصـعبة ا
طويـلـة مع طـفلـة. وسـيكـون نـحو
 130زعــيـــمــا وعـــشــرات الــوزراء
ـتـحدة موجـودين في مـقـر األ ا
هــذا األســبـــوع. وتــرضع أرديــرن
طـــفـــلـــتـــهـــا نـــيـف تي أروهـــا من
كن أن تـغـيب عنـها صدرهـا وال 
لفـتـرة طـويلـة وسـيكـون بـرفقـتـها
شريـكـهـا كالرك جـيـفـورد . وقالت
أرديـرن في اجـتــمـاع عـلى هـامش
اجتماعات اجلمـعية العامة لأل
تحدة في نيويورك يوم اجلمعة ا
(إنـني مــحـظــوظـة. تـوجــد حـولي
شـبــكــة دعم رائــعـة. لــدى الــقـدرة
على اصـطحـاب طـفلـتي معي إلى
العـمل. ال تـسـتـطـيع أن تـفعل ذلك
W½UCŠ∫ رئيسة وزراء نيوزلندا حتتضن طفلتها الرضيعة في كواليس نيويوركفي أمـــاكن كـــثـــيـــرة)  إذا لم تـــكن

هـــنــاك ثـــقــافـــة تــقـــبل أن تـــكــون
األمهات واألطفال جزءا من أماكن
عمـلنـا فلن نـغيـر أي شيء. ولذلك
فــإذا اســتــطـعـت أن أفــعل شــيــئـا
واحدا فـقط وهـو تغـييـر الـطريـقة
الـتي نــفــكـر بــهـا في هــذه األمـور

ناشدة بشأنه WFÐU²∫ موظف من وزارة العمل يتابع وضع مسن  ا
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الـتـعادل الـثاني. وتـغـلب فريق نـفط الـوسط على امـانة
بـغـداد بـهـدف دون رد حـمـل تـوقـيع مـحـمـد صـالح في
بـاراة لـيـرتفع رصـيـد نـفط الوسط الـدقـيـقة  69 من ا
الى ثالث نـقــاط ويـتــجـمــد رصـيـد االمــانـة عــنـد نــقـطـة
واحدة وفي ذات اجلـولة حقق فريق الكـرخ فوزا مهماً
ــيـنـاء بـنـتـيـجـة  1-2 وسـجل الصـحـاب عـلى ضـيـفه ا
االرض كل من حسـ جبـار وجواد كاظم حـنتوش في
الـدقيقت  30و 85 فيـما احرز هدف السـفانة الوحيد
حسـام مالك في الـوقت بدل الضـائع من نقـطة اجلزاء
لــيـصــبح رصـيــد الـكـرخ اربع نــقـاط ولــلـمـيــنـاء نــقـطـة

واحدة.
وفاز الـديوانية على نـفط اجلنوب بهدف دون رد وجاء
عن طـــريق اســعـــد عـــواد في الـــدقــيـــقــة  75 لــيـــصل
اصحـاب االرض الى النقطة الرابعة ويبقى رصيد نفط
اجلنوب بال نقاط بعد تاجيل مباراته في اجلولة االولى
امـام فـريق احلسـ بـسبب تـسمم العـبي االخـير كـما
تعادل الـبحري وضيفه النجف بهدف واحد لكل منهما
ليـصـبح رصـيـدهمـا نـقـطتـ وتـقـاسم فريـقـا احلـس
باراة بعد التعادل بدون والصناعات الكهربائية نقاط ا

اهداف ليحصال على اول نقطة في مشوارهما.
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ـرحــلـة االولى حـفــلت مـبــاريـات اجلــولـة الــثـانـيــة من ا
ـمـتــاز بـكــرة الـقـدم الــتي اسـتــكـمـلت امس لـلــدوري ا
االثـنـ بـاقـامة سـبـع مـواجـهـات بالـكـثـيـر مـن االثارة
والتـشويق أذ تمـكن نفط ميـسان من انتـزاع الصدارة
بـعد حتـقـيقه فـوزا كـبيـرا عـلى السـمـاوة بثالثـة اهداف
مــقــابل هــدف واحــد لــيـرفـع رصــيـده الـى ست نــقـاط
) في وســجل اهــداف الــفــوز وســام ســعــدون (هــدفــ
الـدقـيـقـتـ  24و 58 وفــاضل كـر في الــدقـيـقـة 42
وللـخاسـر أنس مالك من ضـربة جـزاء في الدقـيقة 39
ـركـز وبــقى رصـيـد الـسـمـاوة عـنــد نـقـطـة واحـدة في ا
الـ17 . وخطف الـقـوة اجلويـة الـفوز في الـوقت الـقاتل
ـبـاراة بـنـتـيـجـة  2-3 في من الـكــهـربـاء بـعـد انـتـهــاء ا
الـــلــقــاء الــذي جــرى مـــســاء امس االثــنـــ في مــلــعب
الـشـعب الـدولي ورفع اجلـويـة رصـيـده الى ست نـقاط
ـركـز الــثـاني بـفــارق االهـداف عن نـفـط مـيـسـان في ا
فـيــمـا بــقى الــكـهــربـاء بال نــقـاط واحــرز هـدف الــفـوز
الثالث لـلجـوية امجـد راضي فيـما تكـفل عمـاد محسن
بـتسـجـيله الـهدفـ االول والثـاني وتـقدم الـكهـرباء عن
طريق عالء مـحيسن وعـاد نفس الالعب لـيسجل هدف
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إرتــفــعت أســـعــار الــنــفط امس
ــئــة االثــنــ بــأكــثــر من 2 بـــا
بعدما رفضت أوبك اإلعالن عن
زيادة فـوريـة إلنتـاج اخلام رغم
مـــطــالــبــة الــرئـــيس األمــريــكي
دونالد ترامب باتخاذ إجراءات

خلفض األسعار.
ي وصـعــد خـام الــقـيـاس الــعـا
مـــزيج بـــرنـت خالل تـــعـــامالت
ـئة إلى الـيوم بـنـسـبة 2.14 با
 80.94دوالر للـبرمـيل مسجال
بـذلك أعـلى مـسـتوى مـنـذ شـهر
مــايـو لــكــنه تـراجع لــيــسـتــقـر
بحلـول الساعة  9:00 بتوقيت
غرينيتش عـند مستوى 80.70

دوالر للبرميل.
كـــذلك ارتـــفـــعت عـــقـــود اخلــام
األمــــريــــكي غــــرب تــــكــــســــاس
الـوسيـط بواقع  1.5 دوالر إلى

 72.28 دوالر للبرميل.
مـن جـــــــهـــــــة أخــــــــرى تـــــــوقع
مــتـعــامــلـون في ســوق الــنـفط
الــيـوم االثــنــ ارتــفــاع مـزيج
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غـــادر عــلي اخلــمــيـــني حــفــيــد
مؤسس اجلـمهـورية االسالمـية
االيـرانــيـة بالده مــتـوجــهـا الى
الــــعـــراق بـــهــــدف االقـــامـــة في

النجف لغرض التدريس. 
ونـقـلت وكـالـة (خـبر أون الين)
االيرانـيـة عن أحد رجـال الدين
ـقــربـ من اخلـمـيـني ويـدعى ا
محـمد رضا نـائيـني القول إن
(عــلـي غـادر إيــران لـإلقـامــة في
ـواصلـة نشاطه مديـنة الـنجف 
الــديــني والــتــدريس فـي حـوزة
الــنـجف بــدال من حـوزة مــديـنـة
قم).  مبيـنا أن (الهجـرة طبيعة
بشريـة للجمـيع لبناء شـخصية

اإلنسان والسيـما أن االستفادة
من حـــوزتي الـــنـــجف وقـم قــد
تــشــكل جــزءًا مــهــمًــا فـي بــنـاء

شخصية رجل الدين).
 وعـد نــائـيــني (هــنـاك أرضــيـة
ــديـــنــة واســعـــة لــلـــتــدريـس 
الـنــجف أفــضل من مــديــنـة قم
ن همه طلب العلم) خصوصا 
مـوضحـا أن (علي اخلـميـني قد
هــاجــر مــديــنــة قم وتــوجه إلى
ـا سـيــبـقى فـيـهـا الـنـجف ور
عـدة ســنـوات ونـأمل أن يـكـون
ـكــان أكــثــر إشــراقًـا له). هــذا ا
وكــان عــبــاس شـقــيـق عـلـي قـد
اقـام بــضـعــة اشـهـر فـي بـغـداد
بعد سقوط الـنظام السابق عام
 2003 لكـنه غـاردها الى طـهران

ثـم الى خـارجــهـا بـعــد خالفـات
مع الـنــظــام في طــهـران بــشـأن

والية الفقيه.

علي اخلميني 
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قال مكتب الرئيس السوري بشار
األســـــد إن الــــــرئـــــيـس الـــــروسي
يـر بـوت أبـلغ األسد امس فالد
االثــنـــ بــأن مـــوســكـــو ســتــزود
ــنــظــومـة حــلــيــفــتــهــا ســوريــا 
ـــــضــــادة صـــــواريخ إس- 300 ا
لـلــطـائــرات. وقــالت الـرئــاسـة في
بـيــان إن بــوتـ ”أبــلغ الـــرئــيس
األســـد بــــأن روســـيـــا ســــتـــطـــور
مــــنــــظـــومــــات الــــدفــــاع اجلـــوي
السورية وتسلـمها منظومة إس-

 300 احلديثة).
ــتــري بــيــســكـوف فــيــمــا قــال د
تـحـدث باسم الـكـرملـ إن قرار ا
ـنـظـومة روسـيا تـزويـد سـوريـا 
ــضـــادة لــلـــطــائــرات إس- 300 ا
يهـدف إلى تعـزيز سالمـة اجليش
الـروسي. وأجـاب ردا عـلى سـؤال
عن العالقات مع إسرائـيل بالقول
إن (الـقـرار لـيس مـوجـهـا ضد أي
دولــة ثــالـــثــة). وجــاء اإلعالن عن
نظومة إس-300 تزويد سوريـا 
بــعـد أســبــوع من اتــهــام اجلـيش

الــروسي إلســـرائــيل بــالـــتــســبب
بـشــكل غــيـر مــبــاشـر في إســقـاط
طـــائــرة عـــســـكــريـــة روســـيــة في
ـا أســفـر عن مــقـتل 15 سـوريــا 
عسكـريا. وفي انـقرة قـال الرئيس
الـتــركي رجـب طـيـب أردوغـان في
تصـريحـات نـقلـتهـا وسائل إعالم
تـــركـــيـــة امـس االثـــنـــ إن بالده
ستتخذ إجـراء شرقي نهر الفرات
في سوريـا وسـتقـيم مـناطق آمـنة
مــثــلــمــا فـــعــلت في شــمــال غــرب
ســـوريــــا. وفي وقت ســــابق هـــذا
العام نفذت تركيا عـملية عسكرية
النـتـزاع الــسـيـطـرة عـلـى مـنـطـقـة
عـــفـــرين الـــســـوريـــة مـن وحــدات
حــمــايــة الــشـعـب الــكـرديــة الــتي
تعـتبـرها أنـقـرة منـظمـة إرهابـية.
وتسـيطـر وحـدات حمـاية الـشعب
نطقة الواقعة شرقي أيضا على ا

نهر الفرات.
وذكــر أرودغـــان في كـــلـــمــة خالل
زيـارة لــنــيــويـورك ”إن شـاء الــله
ـقــبـلـة عـدد سـنـزيــد في الـفــتـرة ا
نـاطق اآلمـنـة في سوريـا لـتضم ا

شرق الفرات.“

tMŽ W L)« ÁœôË√ wK ð bFÐ s * VO−² ¹ qLF «
ـسـتـفــيـدين وكـذلك جنـحت في ا
اطالق بـرنامج جتـريـبي لالعـانة
ـشــروطـة بــالـصــحـة الــنـقــديــة ا
والتعـليم الصالح نظـام احلماية
في البالد) مضـيـفا ( واسـتـنادا
رحلـة االولى من العمل لنجـاح ا
ــهــمــة  االتــفــاق مع واجنــاز ا
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وصل وزيـر اخلارجـيـة الـعـراقــية
إبــراهــيم اجلــعــفــري إلى مــديــنـة
نــيـويــورك; لــتـمــثــيل الــعـراق في
لـلـجـمـعـيَّـة أعـمـال الـدورة الـ  73 
ـــتــــحِـــدة. ومن الـــعــــامّـــة لـأل ا
ــتــوقــع أن يــلــتــقـي اجلــعــفــري ا
بـوزراء خـارجـيـة ومسـؤولـي عدد
من بـــلــدان الـــعـــالم إضـــافــة إلى
ـــيـــ لـــبـــحث ـــســـؤولــــ األ ا
ُـــشـــتـــرَك وتـــعـــزيــز الـــتـــعـــاون ا
الـــــعالقـــــات وحــــشـــــد اجلــــهــــود
الســتـــمــرار وقـــوفــهـم إلى جــانب
ُــســاهَـــمــة في إعــادة الــعـــراق وا

دن العراق. إعمار ا
ومن كــوالـيس نــيــويــورك تـواجه
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا
أرديرن حتـديـات صـعـبة في األ
تـحـدة هـذا األسـبوع من بـيـنـها ا
ظهورها للـمرة االولى أمام زعماء
الــعــالم ومــواعــيــد نــوم ابــنــتــهـا
الرضيعـة التي يبلغ عـمرها ثالثة
أشــهــر. وتــصــدرت أرديــرن الــتي
يـبـلغ عــمـرهـا  38 عـامـا عــنـاوين
الــــصـــحـف ونـــشــــرات األخــــبـــار
ية منذ وصولها إلى السلطة العا
في تشـرين األول عنـدما أصـبحت
ثـاني زعـيمـة مـنـتـخـبـة في الـعالم
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وافقت وزارة الـتـعلـيم الـعالي والـبحث
الــعــلـــمي عــلى اســتـــضــافــة الــطــلــبــة
ن تنطبق عليهم ؤجل والراسب  ا
ضوابط االسـتضافة والقبول في دليل
إجــــراءات شــــؤون الــــطــــلــــبــــة. وقـــال
ــتــحــدث الـــرســمي لــلــوزارة حــيــدر ا
الــعـبـودي فـي بـيـان امـس إن (الـوزيـر
عـــبـــد الـــرزاق الـــعـــيـــسى وافق عـــلى
ؤجـل والراسب استـضافة الطـلبة ا
حـرصـا عـلى مــعـاجلـة حـاالت الـطـلـبـة
ومـــراعــــاة أوضـــاعــــهم اإلنـــســــانـــيـــة
والـعلـمـية) ,واضـاف أن (االستـضـافة
تشـمل أيضا طلبة السنوات الدراسية
ـقـاصة ـنـتهـيـة مع حتـملـهم تـبـعات ا ا
الـعـلـمـيـة كـافة ,مـنـوهـا أن آخـر مـوعد
لـتـسـلم طـلـبـات االسـتـضـافـة سـيـكـون
ـوافق نـهــايـة الـدوام لـيــوم اخلـمـيس ا
السابع والعشرين من ايول اجلاري)
مشـيرا الى أن (ترويج الـطلبـات يكون

عبر الكليات بشكل مباشر).
 وأعـــلــنت الـــوزارة عن نـــتــائج قـــبــول
ــعـــلــمــ اجملــازيـن دراســيــاً ضــمن ا
قــنـــاتي الــعــامـــة وذوي الــشــهــداء في
ــقــبل اجلــامــعــات لــلــعــام الــدراسي ا
وتـابع  العـبودي إن (الـوزارة أصدرت
ـــعــلـــمــ قـــوائم تـــتــضـــمن أســـمــاء ا

اجملازين دراسيا).
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