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اتــــفـق الــــعــــراق واالردن عــــلى
انشاء منطقة صـناعية مشتركة
بـ الــبـلـدين ومـنح تـسـهـيالت
للسـفر والنـقل ومناقشـة مسألة
االعــفـاء الـكـمــركي عـلى الـسـلع
والـبــضـائـع وان يـكــون مـيــنـاء
الـعــقـبـة من مــنـصـات تــصـديـر
الــنـــفط الــعــراقـي. وقــال بــيــان
تلقته (الزمان) امس ان (رئيس
اجلـــمــــهـــوريــــة بـــرهـم صـــالح
استقـبل رئيس الوزراء االردني
عـــمــر الــرزاز وبــحـــثــا تــعــزيــز
روابـط األخــوة وتــطـويــر ســبل
الـتــعـاون الــبـنــاء والسـيــمـا ان
الــبــلـديـن يـرتــبــطــان بــعالقـات
تاريـخيـة متـميزة) واضاف ان
(الـلــقـاء نـاقـش ايـضـا تــوسـيع
الــتـعـاون الـثـنـائي في مـجـاالت
الـصـنـاعـة والـتـجـارة والـطـاقـة
شاريع فضال عن التطرق الى ا
ــا يــحــقق الــســتــراتــيــجـــيــة 
الــتــكــامل االقــتــصــادي). واكــد
صــالـح (حــرص الـــعـــراق عــلى
تــعــزيــز الــعالقــات الــثــنــائــيــة
واالرتـقـاء بهـا لـتـحقـيق طـموح
( وتطلعـات الشعب الـشقيق
مــشـــددا عـــلى (تــرســـيخ اسس
ـنطقة السالم واالستـقرار في ا
وضـرورة جتـنب عـبث احلروب
والـــنــزاعــات الــتـي تــســتــنــزف
ــاديـة الــطــاقــات الــبــشــريــة وا
والركون الى لغة احلوار اجلاد
ــعـــاجلــة االزمــات والــصـــريح 
كـافــة). من جـانـبه جـدد الـرزاز
(مــوقف االردن الــداعم لـلــعـراق
فـي اجملـــاالت كـــافـــة) مـــبـــديـــاً
ـسـاهـمة (اسـتـعـداد بالده في ا
ــدن احملـررة). بــاعـادة اعــمـار ا
وفي سـيـاق مـتصـل رأى رئيس
هدي ان ان الوزراء عادل عبد ا
احلل الــســيــاسي هــو الــكـفــيل
ــنـطــقـة. بـانــهـاء االزمــات في ا
ـكتبه امس ان (عبد وقال بيان 
ـهـدي والــرزاز بـحـثــا مـلـفـات ا
مـشـتـركـة ب الـبـلـدين وتـعـزيز

ا يخدم شترك  اطر التعاون ا
.( مـصلـحة الـشـعبـ الشـقيـق
ـهدي (االتـفاق على واكد عـبد ا
انشاء منطقة صـناعية مشتركة
سـاحة  24 كيـلومـترا مـربعا
ــــســــألــــة وكــــذلـك الــــتــــطــــرق 
االعفاءات الكمركية مع االردن)
مــشـيـرا الى ان (الــعـراق مـتـفق
جارته عـلى ان احلل السـياسي
هـو الكـفـيل بانـهـاء االزمات في
ـــنــطـــقـــة). من جـــانــبه  قــال ا
ــــلك عـــــبــــد الــــله الــــرزاز ان (ا
الـــثـــانـي وجه بـــفـــتح االبـــواب
لـلتـعـاون مع العـراق بـاجملاالت
اخملتـلفة) واضاف (اتـفقـنا مع
اجلانب الـعراقي عـلى ان يكون
مــيــنــاء الــعــقــبــة من مــنــصـات
تـصـديـر الـنـفط). ونص الـبـيان
اخلتـامي للـمبـاحثـات الرسـمية
ب الـبلـدين على امـور عدة من
ـعـابـر احلـدودية بـيـنـهـا فـتـح ا

ب البلدين.
 ونقل البيـان قوله إن (الوفدين
الــعـراقي واالردنـي اتـفـقــا عـلى
ـعــابـر احلـدوديــة وهـمـا فـتح ا
الـكـرامـة وطـريـبـيل أمـام حـركـة
الـنـقل للـبـدء بتـسيـيـر الرحالت
لـلــبـضــائع سـريــعـة الــتـلف في
قبل على أن الثاني من شباط ا
تـشمل أنـواع الـسلع بـعد ذلك)
وأضــاف أنه ( الـتـأكــيـد عـلى
مــنح الــتــسـهــيالت لــلــبــضـائع
سـتـوردة عن طريق الـعراقـيـة ا
الــعــقــبــة خــصــمــا مــقـداره 75
ــــئــــة مـن الــــرســــوم الــــتي بــــا
تـتــقــاضــاهــا ســلـطــة الــعــقــبـة
االقـتـصـادية)  الفـتـا الى (عـقد
ـلـكـيـة األردنـيـة اتـفـاقـيـة بــ ا
والــطـــيـــران الــعـــراقي من اجل
ـشـتـرك في مـخـتلف الـتـعـاون ا
اجملاالت كـالتدريب وغـيرها من
ــواضــيع) مــؤكــدا (تــشــكــيل ا
جلـنـة فنـية مـالـية قـانـونيـة ب
اجلانب لوضع حلول للملفات
ـالـيـة الـعالـقـة بـ الـبـلـدين) ا
ـبــاشـرة واشـار الــبـيــان الى (ا
بـــاتــــخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة

لـتـسـريع عـمـلـية تـبـادل الـطـاقة
الـكــهـربــائـيــة بـ الـبــلـدين من
باشر خالل الربط الكهـربائي ا
لـشـبـكــتي الـكـهــربـاء فـضال عن
االتـــفـــاق عــــلى االنـــتــــهـــاء من
االتــفـــاقــيــة االطــاريــة ألنــبــوب
الـنـفط الـعـراقي األردني والـذي
سيمتد من البـصرة عبر حديثة
إلى الـــعـــقـــبـــة وذلك في الـــربع
قـبل واالتفاق األول من العـام ا
ايـضا عـلى أن تـتوصـل اللـجان
الـفنـية لـتحـديد تفـاصيل الـنقل
والــتــسـعــيـر لــتــصـديــر الــنـفط
اخلـــــــام الــــــــعـــــــراقـي لألردن)
واوضح الــبـيـان ان (االتـفـاقـيـة
شـمـلت تـطـويــر قـطـاع الـزراعـة

والـــــــتـــــــدريـب فـي مـــــــجــــــاالت
االســـتــخـــدام األمــثـل لــلـــمــيــاه
ـــائي وكـــذلك في واحلـــصـــاد ا
ـكـافـحة مـجـال اكـثـار البـذار وا
ـبـيدات احلـيـويـة واستـخـدام ا
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة وتــدريب
الــشـرطـة الـبـيـئـيـة) مـبـيـنـا ان
(مجـلسي وزراء الـبلـدين اتخذا
قـــرارا بـــتــخـــصـــيص األراضي
ــتــفـق عــلــيــهــا عــلى احلــدود ا
العـراقية االردنـية ليـصل بعمق
 2 كـــيـــلـــو مـــتــــر عـــلى طـــرفي
احلـدود وبــطـول  6 كــيـلــومـتـر
لــلــشــركــة األردنــيــة الــعــراقــيـة

ومنحها اإلعفاءات). 
ووصل الـرزاز امس الى بـغـداد

الجــراء مـبـاحـثـات مـوسّـعـة مع
نـاقشـة سبل اجلانـب العـراقي 
حتـقــيق الـتــكـامل االقــتـصـادي

ب البلدين.
 في غــضــون ذلك وقــعت وزارة
الــكـهـربــاء الـعــراقـيـة مــتـمــثـلـة
بالـوزير لـؤي اخلطـيب محـضر
اجــــتـــمـــاع مع وزارة الـــطـــاقـــة
االيــرانـيــة لــتــطـويــر وتــوسـيع
ــشــتــرك في حــجم الـــتــعــاون ا
مـجـال الـطـاقة الـكـهـربـائـية.الى
ذلك تــلــقـى الــرئــيس الــســوري
بــشــار األســد رســالــة من عــبــد
ـهـدي نـقـلـهـا مـسـتـشـار األمن ا
الــــــوطـــــني الــــــعـــــراقـي فـــــالح

الفـــياض.

وقــالت الـرئــاسـة الــسـوريـة في
بيان لها إن (الـرسالة تمحورت
بــشــأن تـطــويــر الــعالقــات بـ
الــبـــلــدين وأهــمــيــة اســتــمــرار
التنسيق بيـنهما على األصعدة
كــافـة وخــاصــة في مـا يــتــعـلق
ـحــاربــة اإلرهـاب والــتــعـاون
الــقــائـم بــهــذا اخلــصــوص وال
ســــيــــمـــــا عــــلى احلــــدود بــــ

البلدين). 
وشـدد األسـد خالل الـلـقـاء على
أن (الـــــعالقـــــات اجلـــــيـــــدة مع
الــعــراق الـــشــقــيق والــتــعــاون
الــقــائم في مــكــافــحــة اإلرهــاب
شــكل عـامل قــوة لـكال الــبـلـدين

في حربهما على اإلرهاب). 
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزالزالي التابعة
لـوزارة الــنــقل ان يــكــون الــطـقس
ـنـطـقـة الوسـطى من صحـوا في ا
الـعـراق وتـســاقط امـطـار خــفـيـفـة
شـماال  فـيمـا رجـح منـبـىء جوي
ـــوجـــة الــــبـــاردة وسط تـــعـــمـق ا
وجنوب الـبالد. وقالـت الهيـئة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(حـــالـــة الــــطـــقس الــــيـــوم االحـــد
ـنــطـقــتـ سـيــكـون صــحــوا في ا
الـوسـطى واجلــنـوبـيــة مع تـشـكل
قطع من الغـيوم ودرجات احلرارة
مـقـاربـة لـلـيوم الـسـابـق امـا حـالة
الريـاح فسـتكـون متـغيـرة االجتاه
خفيـفة الـسرعـة تتراوح من 6-21
كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية
من 9 -21 كيلومترا ). مشيرا الى
ان (تسـاقط امـطـار خـفيـفـة شـماال
مع نـــزول الـــثـــلــوج فـي االقـــســام
اجلبـلـيـة ودرجات احلـرارة ايـضا
مـقــاربـة لــلــيـوم الــسـابق وحــركـة
الـريـاح مـتـغـيــرة االجتـاه خـفـيـفـة
الــــســـــرعـــــة تــــتـــــراوح من 6-21
كـيـلـومـتـر بــالـسـاعـة تـتـحـول الى
جــنــوبــيــة شــرقــيــة خــفــيــفــة الى
معـتـدلة الـسرعـة تـتراوح من -21
 31كـيـلـومـتــر في الـسـاعـة ومـدى
7-9 الـــــــــرؤيـــــــــة يـــــــــكــــــــــون من 

كـيــلـومــتـرات). وتــابع الـبــيـان ان
(حـالـة الـطـقس لـيـوم غـدا االثـنـ
سـيــكــون غــائم جــزئــيــا ودرجـات
احلرارة تنـخفض قـليال عـن اليوم
الـسـابق وحـركـة الـريـاح مـتـغـيـرة
تتـحـول جنـوبـيـة شرقـيـة معـتـدلة
ـنـطـقـتـ الـوسطى السـرعـة في ا
واجلـــنـــوبـــيـــة امــــا الـــطـــقس في
نـطقـة الشـمالـية سـيكـون غائـما ا
مصـحوب بـتسـاقط امطـار خفـيفة
ومــتـــوســـطـــة الــشـــدة في بـــعض
االمــاكن وغـــزيــرة في اقــســـامــهــا
اجلبلية  ودرجات احلرارة مقاربة
لـلــيــوم الــسـابـق وحـركــة الــريـاح
تكون جـنوبيـة شرقـية خفـيفة الى
مــعـتــدلــة الــســرعــة). فــيـمــا رجح
ـــوجـــة مـــنـــبىء جــــوي تـــعـــمق ا
الــبــاردة وسط وجـــنــوب الــبالد .
وكتب صادق عـطيـة على صـفحته
ـوجـة الـبـاردة في فـيـسـبـوك ان (ا
تــتـعــمـق نـحــو مــدن وسط الــبالد
وســتــمـــتــد لــبــاقـي مــدن الــفــرات
االوسط واجلـــنــــوب تـــدريــــجـــيـــا
وتــســـتـــمـــر اليــام عـــدة). الى ذلك
ـسح اجلـيـولوجي أعلـنت هـيـئة ا
األمريكية إن زلزاال تبلغ قوته 7.2

درجــة وقع بــجـــزيــرة مــيــنــدانــاو
جـنـوب شـرق الـفـلـبـ دون وقـوع
إصابات أو أضرار. وقالـت الهيئة
في بـيـان امس انه (الـزلـزال حدث
على بـعد  96كيـلـومـتـرات جـنوب
شـــرق بــونـــداغـــيـــتــان بـــجـــزيــرة
مـــيـــنـــدانـــاو  وعـــلى عـــمق 49.4
كــيــلــومــتـرا) مــحـذرا مـن (خــطـر
ناطق وقوع موجات مد عـمالقة 
من احملــــيط الــــهــــادي أقــــرب إلى
الـــزلـــزال ولـــكن ال يـــوجـــد خـــطــر
تـعـرض واليــة هـاواي األمـريــكـيـة
ــوجــات مـــد عــمالقـــة). وتــشــهــد
السماء حـدثاً نادراً في مـطلع عام
 2019حـيـنــمـا يــقـتـرن ظــهـور مـا
يعرف بالقمر الدموي العمالق مع
خـســوف كــلي لــلـقــمــرفي ظــاهـرة
ــــكـن رؤيــــتــــهــــا مـن أمــــريــــكــــا
الــــشــــمــــالـــــيــــة وبــــعض الــــدول
األوروبــيــة.وبــحــسب مــا نــشــرته
ديلي ميل البريطانية فقد يتداخل
القـمـر الدمـوي الـعـمالق وهو أول
بـــــدر في  2019مع اخلــــــســـــوف
عـنـدمــا تـقع األرض مـبــاشـرة بـ
الـشـمس والــقـمـر ويــعـني هـذا أن
القمر سيكون في ظل األرض
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شهدت مستشفى الزهراء للوالدة
واألطـفـال في مـحــافـظـة  الـنـجف
حــــالـــة والدة غــــريـــبــــة تــــســـمى
ـتالزمـة حـوريـة الـبـحـر . وقـال
بـيــان لـوزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
امس أن (اجلـراح بــالــتـشــوهـات
اخلـلــقـيـة لــدى األطـفـال ســلـطـان

الساعدي اكـد ان احلالة هي عيب
خـلــقي نــادر يـلــتـصـق فـيه ســاقـا
ــا يـعـطي مـظـهـر اجلـنـ مـعًـا  
ذيل حـوريــة الـبــحـر) مـبــيــنـا ان
(هـذه احلـالـة حتدث بـسـبب فـشل
إمدادات األوعية الدمـوية العادية
من الـشـريـان األبـهر الـسـفـلي إلى
والـيـد في واضـاف ان (ا الرحم) 
مـثل هـذه احلـاالت وهم عـلى عـدد

االصــــــابع فـي الــــــعـــــالـم وعـــــادة
مــايــتــوفــون في غــضــون يــوم أو
يـــــومــــــ من الـــــوالدة بــــــســـــبب
ــرتـبــطــة بــشـذوذ ــضـاعــفــات ا ا
ــثـانـة تـطــور ووظـيــفـة الــكـلى وا
ــقــعــد)  مــشــيــرا الى وفــقــدان ا
(وجـــــود ارتـــــبـــــاط بـــــ مـــــرض
السكري لدى األمهات مع متالزمة
الـــتــــراجع الــــذيـــلي اومــــتالزمـــة
حـوريـة البـحـر عـلى الـرغم من أن
ــصـــادر تــشــكك في هــذا بــعض ا
االرتـــبــاط) مــؤكـــدا ان (حـــوريــة
ـســتـشـفى ـولــودة في ا الـبــحـر ا
الزالت على قيد احلـياة بعد ثالثة
وتــــــابع ايــــــام مـن والدتــــــهـــــا)  
الساعـدي  انه (ومع وجـود الكلى
قعد فإن واحلوالب ورغم فقدان ا
هــنــاك امــكـــانــيــة إلجــراء تــداخل
جراحي إلبقاء احلـورية  على قيد
احلياة اال انـها سـتفقـد السـيطرة
عــــلـى اخلــــروج واالدرار وبــــدون
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كـشف خــبــيـران في الــشـأن
االقــــتــــصــــادي عـن ان مـــدة
تــســديــد الــعــراق لــلــديــون
اخلارجـية ستـستغـرق اكثر
من  30 عـامـا ما يـؤثـر على
االقــــتــــصــــاد بــــشـــكـل عـــام
ويعوق تقدم عجلة التنمية
فـيـمـا رأى نائب عـن حتالف
ــوازنـة ســائــرون تــمــريــر ا
ـثل بـصـيــغـتـهـا احلــالـيـة 

واطن.  عبء على ا
وقــال اخلــبـيــر مـالذ االمـ
لـ(الـزمــان) امس ان (حـاجـة
الـــــعــــراق العــــادة الـــــبــــنى
ـصانع الـتـحـتـيـة وانـشـاء ا
وكـذلك سـيـطرة داعـش على
ــدن الــتي حتــتــاج بــعض ا
الى اعـمـار نـتــيـجـة الـضـرر
الــــذي تــــعــــرضت لـه جـــراء
ـعارك كـبل الـعراق بـديون ا

ـوازنـة كـبـيـرة) واضـاف ان (ا
تــعـتــمــد بـشــكل اســاسي عـلى
واردات الــنـــفط وهي مـــوازنــة
ريـعـيــة ال تـلـبي احلــاجـة لـذلك
تـضـطــر احلـكـومــة لالقـتـراض
من صــنــدوق الـــنــقـــد والــبــنك
الــدولــيــ وتــتـــضــمن فــوائــد
ـا ادى الى تـراكـمـهـا كـبـيـرة 
وقـد تـهـدد االقــتـصـاد في حـال

انخفاض اسعار النفط).
واكـــــد االمـــــ ان (مــــوافـــــقــــة
ـعـنـيـة عـلى اقراض اجلـهـات ا
الـــعـــراق هــو مـن اجل انـــشــاء
مـشاريع اسـتـثمـارية نـستـطيع
مـن خاللــهــا تــســديــد الــديــون
ولـكن ســلـكت االمــوال مـسـالك
اخرى) الفـتا الى ان (مـعـاجلة
هــذا االمـر يــحــتــاج الى وضع
خـطط اسـتـمــاريـة واسـتـخـدام
امـــكــانــاته االقـــتــصــاديــة دون
االعـتمـاد عـلى الـنفط من خالل
احـيــاء الـقـطـاعــات االنـتـاجـيـة

االخـرى كـالـزراعـة والـصـنـاعـة
والـــســيـــاحــة لـــتـــســهم بـــرفــد
وازنة). من جهته  قال داود ا
عـبـد زايـر لـ (الـزمـان) امس ان
(اقتـصاد الـعراق مـرهق بشكل
ـتـرتـبة كبـيـر بـسـبب الديـون ا
الـتي ستـستـغرق مـدة سدادها
عـامـا) واضـاف اكـثـر من  30 
ان (اســـتــــمـــرار احلــــكـــومـــات
ـوازنـات من ـتـعـاقـبـة بـدعم ا ا
الـنـفط بشـكل اسـاسي ال يـكفي
ويجب تـفعـيل القـطاع اخلاص
لـتـنـشــيط عـجـلـة الـتـقـدم ورفـد

وازنة باالموال).  ا
الى ذلك راى الـــنــائـب صــبــاح
وازنة بصـيغتها العكيـلي أن ا
احلـالـيــة لـيـست في مــصـلـحـة
الـشـعب ألنـهـا ستـبـقي الـعراق
مــحــمالً بـــالــديـــون حــتى عــام
 2070 نــــتـــيــــجـــة الــــقـــروض
ـــــوازنــــات ــــتـــــرتــــبـــــة في ا ا
الـسـابــقـة. وقـال الـعــكـيـلي في

تــــصــــريح امـس إن (مـــجــــلس
الـنـواب لـوال اخلـشـيـة من عـده
ــوازنـــة وال يــريــد بــعـــرقــلـــة ا
إقــرارهــا ونــتــيــجــة لــلــضــغط
ـوجــود بــالــشـارع الــشــعــبي ا
ــطــالب بــتــقــد اخلــدمـات وا
لــكــان لـــنــا خــيـــار آخــر جتــاه

وازنـة ولعمـلنا عـلى إعادتها ا
إلى احلـكـومـة لتـغـيرهـا بـشكل
جــــــذري) مــــــشــــــيــــــرا الى ان
ان قـدم للجنـة احلكومية (البر
 47 نـقـطـة ومالحــظـة طـالـبـنـا
ـوازنـة لـكن مـا بـإصالحـهـا بــا
ـوافــقـة عــلى عـلى حـدث هــو ا

الى االبـــتــــزاز . وذكـــر خالطي
فـي تـــصـــريـح امس (تـــعـــرض
بــعض الــشـــركــات الــنــفــطــيــة
الـــعـــامـــلــة فـي الـــبــصـــرة الى
ـبــاشـر وقـد وصـلت االبـتـزاز ا
شــــكــــاوى مـــــتــــعــــددة بــــهــــذا
هدي اخلصوص) داعيا عبد ا
الى (تـوجـيـه االجـهـزة االمـنـية
لـكي تــأخـذ دورهـا في حــمـايـة
ثـــــــروة الــــــعــــــراق وتــــــامــــــ
استـثمـارها ومـعاقـبة من يسئ
او يــــحـــاول عـــرقــــلـــة اعـــمـــال

الشركات النفطية).
 واسـتـقـرت أســعـار الـنـفط في
اختام أسبوع شهد تقلبات في
األسواق قبـيل نهايـة العام مع
حصـولها عـلى دعم من صعود
أســواق األســـهم األمـــريـــكـــيــة
لـــكـــنـــهـــا مـــا زالت تـــتـــعــرض
لـضــغــوط من الــقـلـق من وفـرة
ي من ـــــعــــروض الــــعـــــا في ا
اخلــــام.وأنــــهت عــــقــــود خــــام

ي مزيج برنت القـياس العـا
ألقــرب اســتــحــقــاق جــلــســة
الــتــداول مـــرتــفــعـــة أربــعــة
سنـتات لـتبلغ عـند التـسوية
 53.3 دوالراً لــلـبـرمـيل بـعـد
أن تـــــــراجـــــــعت مـن أعـــــــلى
مــسـتــوى لـهــا في اجلـلــسـة

. البالغ  53.80 دوالراً
وصعدت عقـود خام القياس
األمـــريــكـي غــرب تـــكــســاس
الوسيط  51 سنـتا لـتسجل
عند التسوية  45.12 دوالراً
لـلبـرميـل بعـد أن وصلت في
وقت سابـق من اجللـسة إلى
 46.22 دوالراً لـــلــــبـــرمـــيل.
وسـجل اخلامـان القـياسـيان
كالهـــمـــا ثـــالث انـــخـــفــاض
أســبـوعـي عـلى الــتـوالي مع
هــبــوط بــرنت حــوالي  3في
ــئـة بــيـنــمـا تــراجع اخلـام ا
األمــــريـــكـي نـــحـــو  0.4 في

ئة. ا

 19تـعديـالً فقط) مـشـددا على
ـوازنـة بـشـكـلـهـا احلـالي ان (ا
لــيـسـت في مـصــلــحـة الــشـعب
وستحملنـا ديوناً لعشرين عام
مــقــبــلــة) وتـــابع أن (الــعــراق
ولــغـايــة عـام  2054 ســيــبـقى
مــحـــمالً بـــالـــديـــون نــتـــيـــجــة

ــتــراكــمــة ومـا  لــلــقــروض ا
ـــوازنـــة احلــالـــيــة وضــعـه بــا
ـدة الى عام 2070) سـيـعـزز ا
الفـتـاً إلى أن (هـنـاك مـسـاحات
ــكـن من خاللـــهـــا مـــعـــاجلــة
ـــواقف خـــاصـــة أن الــشـــعب ا
يـــــجــــلس بـال عــــمل وأغـــــلــــبه
عـاطـلـ والـدولـة لم تـفتـح لهم
مجـاالً للـتعـي وبـنفس الوقت
لم تمنحهـم فرصاً للعمل داخل

بلدهم).
 وفـي ســـيــــاق مــــتـــصل  اكـــد
الـنـائب حـسن خالطـي تـعرض
بــعض الــشـــركــات الــنــفــطــيــة
الـعـاملـة في مـحافـظـة البـصرة داود عبد زاير  مالذ االم 
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ـصري ـعـلق الـريـاضي ا توفي ا
الشـهـيـر مـحمـد الـسـبـاعي جراء
حـــادث ســـيـــر مـــروع. وأعـــلـــنت
الـــصـــفـــحـــة اخلــــاصـــة به عـــلى
فيـسبـوك امس السـبت عن وفاته
قـائـلـة (بــقـلـوب خـاشــعـة أدمـاهـا
احلـزن واأللم تـلـقــيـنـا خـبـر وفـاة
جنم الــتـــعــلـــيق الــعـــربي كــروان
الـعـرب كـابـ مـحــمـد الـسـبـاعي
إثر حـادث أليم إنـا لله وإنـا إليه
راجعـون). كـما نـشر الـعـديد من
أصدقاء السباعي عبر صفحتهم
اخلـاصـة تـدويـنــات تـؤكـد وفـاته.
والـسـبـاعي اسـم بـزغ في سـمـاء
التعـليق الـرياضي على مـباريات
الـــــدوري وبــــــدأ فـي الـــــقــــــنـــــاة
السـادسـة عام  1995ثم انضم
للـشـبـاب والـريـاضـة عام 2000
كما تـعاقدت مـعه فضـائية ام بي
سي سبورت حـيث قدم برنـامجا

مع النجم محمد بركات

يلـتمس الـنصـرة من ثقـيف فكان
ذلك الــعـــنــقــود مــثــاالً لــلــمــحــبــة
ـشـتـرك والـتـسـامح والــتـعـايش ا
عــلى طـوال احلــقب والــعــصـور).
ـسـلـون وبـ (ثمّ أَوَ لم يـهــاجـر ا
األوائل بــعـــد أن ضــاقت عـــلــيــهم
ـا رحبـت واتسـع الظـلم األرض 
في كل مكـان يـنشـدون األمن لدى
ــــســــيــــحيّ مــــلك الــــنــــجــــاشـي ا
احلبشـة?)!. وأكد البـيان (إننا في
هذه اللـحظـة نود التـذكير إلى أن
الدين واحـد وإن تعـدّدت الشرائع
سـيحية والـيهودية اإلسالمية وا
والــصــابــئــيــة بــالــنص الــقــرآني
الــكــر كـــمــا نــود الــتــذكــيــر أن
ــســمــيــات هــنــالك الـــعــديــد من ا
والـعـنـاوين الـتي ظـهـرت مـا بـعـد
االحــتالل جلــهــات وأفــراد تــدعي
ـــذهــبي والـــديــني تـــمــثــيـــلــهــا ا
والشـرعي ألهل السـنّة واجلـماعة
وهـي جتـــــــمــــــــعـــــــات وأحـــــــزاب
ومؤسسات مجتمع مدني خارجة
عن اإلطـــــار الــــرســــمي لــــديــــوان
الـــوقف الــســـني وأن جـــمـــيع مــا
يــــصــــدر عــــنــــهــــا من بــــيــــانـــات
ـــا وتــــصـــريــــحـــات ومــــواقف إ
تـمـثـلـهـا بـشـكل شـخـصي ولـسـنا
مـعـنـيّـ بـهـا ال من بـعـيـد وال من

قريب). 

). واضاف بل وعـربات الـبـابـلـيـ
(أن مـــثـل هـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات
قفاة وزونـة وال ا الهوجاء غـير ا
نضبـطة تعيـدنا إلى خطاب وال ا
الـكـراهـيـة والــتـحـريض والـفـتـنـة
ورفض اآلخر وال تمـثل التعايش
ـشـتـرك بـ الـعـراقـيـ بجـمـيع ا
شـرائـعـهم قـومـيـاتـهم وأطـيـافـهم
وطــوائـفــهم ومــذاهـبــهم عــربـهم
وكردهم وتركـمانـهم شعب واحد
تـقاسم الـسـرّاء والـضـرّاء مـنذ أن
تـشـكـلت هــويـة الـعـراقيّ من الـدم
نـسـاب من ألـوان الطـيف كـلـها ا
يـــوم شــــقّت األرض فـي الـــعـــراق
نخلة فصارت حزمة الطيف أم
من حزم الـعصيّ).  وتـابع البـيان
(لـــســنـــا مــســـتـــغــربـــ من هــذه
الــتــصــريــحـات الــتـي تـصــدر عن
هــؤالء األشــخـاص فــمــثــلــمـا هم
ـولد يُحـرّمـون عـليـنـا االحـتفـال 
فـخـر الـكـائــنـات وسـيّـدهـا نـبـيّـنـا
األكـرم مـحـمد بـن عبـد الـله صـلى
الــله عـلــيه وســلم جنــدهم الــيـوم
يُـحرّمـون االحـتـفـال بعـيـد الـسـيد
ـســيح عــلـيـه الـسالم). واوضح ا
(تـاريخـيـاً ال نـنسـى قصـة عـنـقود
الـــــعــــــنب الـــــذي قــــــدمه عـــــدّاس
النصـراني إلى نبيّـنا محـمد ح
خروجه ص من مـكة إلى الـطائف

تـرسـيخ الــوحـدة الـوطــنـيـة الـتي
ـسـيـحـيـ السـبق كـان لألخـوة ا
في وجــــودهم الـــتـــاريــــخي عـــلى
أرض الـرافـدين مـن خالل آبـائـهم
الكلـدان واآلشوريّـ بحضـارتنا
الـــتـي عـــلّـــمـت أهل األرض كـــيف
يُمـسكـون قلـماً ويـتنـفّسـون هواء
احلـريــة الـبــابـلـيــة والـســومـريـة
واألكـديــة واآلشــوريـة وجــنــائـنه
ـعـلـقـة وقـصـر اإلمـارة ومـسـلة ا
حمـورابي وأسـد بـابل وملـحـمة
ـوكب الـذي كـلــكـامش وشــارع ا
عبـرت فـوقه خيـول نـبوخـذ نـصر

ـسـيـئة  واصـفـة التـصـريـحـات ا
لـلـمــسـيـحــيـ بـالـهــوجـاء وغـيـر
ـوزونــة . وذكــر بـيــان لـلــديـوان ا
امس (تـــابـــعـــنـــا بــأسـف عــمـــيق
ــسـيـئــة لألخـوة الـتــصـريــحـات ا
ــسـيــحــيـ مـن أبـنــاء شــعـبــنـا ا
الـعــراقي الــكـر فـي عـيــد مـيالد
ــســيح عـــلــيه الــصالة الــســيـــد ا
والــــسـالم وهي تــــصــــريــــحــــات
ــقــبـول ــعــقــول وا خــارجــة عن ا
ــعــروف وال تـــمــثل ــألـــوف وا وا
ديــوان الــوقف الـــســني بــجــمــيع
مـنـابــره وأفـكـاره وتــوجـهـاته في

ضـحى بــنـفـسه بـعــد اسـتـبـسـاله
وانــدفــاعـه صــوب داعش بــشــكل
اثـار خـوفـهم ودفـعـهم لـلـهـروب).
والـقت الــقـوات االمـنـيــة الـقـبض
على ثـمـانيـة دواعش في اجلانب
ــوصل .وذكــر ـــديــنــة ا االيــســر 
ـركــز االعالم االمـني امس بـيــان 
ان (فــوج طــوار الــثــاني عــشــر
الــتــابع لـقــيــادة شــرطـة نــيــنـوى
وبناءً على مذكرات قبض صادرة
عـن الـــقــضـــاء وبـــالـــتـــعـــاون مع
ــواطـــنــ الــقى الـــقــبض عــلى ا
ثمـانيـة عنـاصر من داعش كـانوا
ـا يــسـمى يــعـمــلـون مــقــاتـلــ 

بديـوان اجلـند) واضاف انه (
الــــقـــبض عــــلـــيـــهم فـي مـــنـــاطق
يثـاق والوحدة والبكر وأحياء  ا
والتـحريـر وتـسعـ  في اجلانب
األيسر للموصل) وتابع ان (قوة
اخــــــرى ووفـق مــــــعــــــلــــــومــــــات
اسـتــخـبــاريـة دقـيــقـة اعــتـقـلت 3
مطلوبـ للقضـاء صادرة بحقهم
مذكـرات قـبض بقـضـايا إرهـابـية
في مـنـاطق الـرشـيـديـة ويـارمـجة
التابـعت لـلموصل أحـدهما كان
يـعـمل مـايــسـمى مـسـؤول مـكـتب
العالقات العشائرية في  داعش).

الــــعــــبـــــادي في بــــيــــان امس ان
(ارهــابي داعـش شــنــوا تــعــرض
على نقطة مرابطـة امنية صغيرة
قــرب قـريــة زراعـيــة تـســمى عـلي
ســـبــاهي قـــرب الــقـــضــاء ودارت
معركة شرسة هناك) واضاف ان
(عـدد مسـلـحي داعش كـان يـفوق
عـدد مـا مــوجـود بـالــنـقـطـة ثالث
اضـعــاف ورغم ذلك صــمــد أفـراد
الشرطة) مبينا ان (رئيس عرفاء
الـشـرطة حـسن ابـراهـيم االوسي
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تـــظـــاهــر الـــعـــشــرات مـن اهــالي
مديـنة الـشعـلة بـبغـداد للـمطـالبة
بتـوفـير اخلـدمـات واعادة تـأهيل
الـبـنى الـتـحـتـيـة فـيـمـا تواصـلت
االحـتـجـاجــات في الـبـصـرة عـلى
الفساد وسوء اخلدمات . وطالب
احملـــتـــجـــون خـالل الـــتـــظـــاهــرة
(احلــكـــومــة  بــتــحـــســ الــواقع
اخلـدمي وتطـويـر واعـادة تـاهيل
مــؤكـــدين الـــبـــنى الـــتــحـــتـــيــة) 
(االســتـــمــرار بــالــتــظــاهــر حلــ

االســتـجــابـة لــلـمــطـالب احلــقـة).
واقــــدم رجل عــــلى قــــتل زوجــــته
وابــنــته قــبل ان يــهــرب جـنــوبي
بـغـداد.وقـال مـصـدر في تـصـريح
امس إن (رجـالً اقـــدم عــــلى قــــتل
زوجــــته وابــــنــــته بــــسالح نـــوع
كالشــــنـــكـــوف داخل مــــنـــزله في
مــنـــطــقــة الــبــيــاع قــبل ان يــلــوذ
بالفـرار الى جهة مـجهولة). وفي
ديـــالى  أكـــدت قــــيـــادة شـــرطـــة
احملافظة عن إحباط تعرض شنه
داعش على نـقـطة مـرابطـة أمنـية
. وقـال قـائـد قـرب قـضـاء خـانـقـ
الــشــرطـــة الــلــواء فــيــصل كــاظم
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ناشد مواطـنون من بغداد وزارة
الداخـلـية الـتـحرك لـضـبط احملال
الــتــجــاريــة واالشــخــاص الــذين
ــنـاســبـات الــعـامـة يـســتـغــلـون ا
الطالق بــعض االلــعــاب الــنــاريــة
التي تنجم عـنها اصـوات مزعجة
واثـــار جــانـــبـــيــة تـــهـــدد االفــراد
متلكـات. وطالبوا في احاديث وا
لـ (الـزمـان) امس بــسـرعـة اتـخـاذ
االجراءات الالزمة قبل حلول ليلة
رأس الـــســـنـــة حــيـث يـــلــجـــأ من
وصــــفــــوهـم بــــالــــســــفــــهــــاء الى
ـــفـــرط لاللـــعـــاب االســـتـــخــــدام ا
الــنـاريــة بــقـصــد تــرويع االهـالي
واحــــداث فــــوضى وإحلــــاق اذى
مـتـلـكات. وكـانت احـصـائـيات بـا
حــكــومــيــة قـد حــذرت فـي اوقـات
سـابــقـة من تــفـشي هــذه االلـعـاب
بـعــد شـيــوعـهــا خالل احــتـفـاالت
ـــاضي رأس الــــســـنــــة الـــعــــام ا
وتسـببـها بـاصابـات ب االطـفال
ــراهـــقــ مـــســتــخـــدمي هــذه وا
االلعاب. واصـدرت وزارة الصحة
هذه االحـصائـيات الـتي تضـمنت
وقوع مـئات االصـابات في انـحاء
مـــتـــفـــرقــــة من اجلـــسم وحـــدوث
عـصف نـاري يــؤدي الى احـتـراق

مـتـلكـات. ودعا ـبـاني وا بعض ا
واطـنـون الى (حمـلة اسـتـباقـية ا
تـــــبــــدأ الـــــيــــوم االحـــــد لــــرصــــد
مستـخدمي وبـائعي هـذه االلعاب
الــتي تـــصــدر اصــواتــا مــزعــجــة
شـبــيـهـة بــاالنـفــجـارات) واكـدوا
انــهم (بــداوا يـــعــانــون من قــيــام
بـعض االفـراد والســيـمـا االطـفـال
ـراهـقـ  بـاســتـخـدامـهـا مـنـذ وا
ـيالد فــيـمــا رفض االخـوة عـيــد ا
سيحيون انفسهم هذه الظاهرة ا
ويـعـدونـهـا تـتـعـارض مع مـفـهوم
الـسالم واحلب الــذي يـدعــو الـيه
ـســيح). واشـار مـواطن الـسـيــد ا
الـى ان (مـــــــعـــــــظم او جـــــــمـــــــيع
مـسـتـخـدمي هـذه االلـعـاب هم من
طـوائف غـيـر مـسـيـحـيـة وانـهـا ال
تـــدل عــلى اي اعـــتــبـــار مــقـــبــول
لـــلــــمــــنــــاســـبــــة النــــهــــا تـــمــــثل
اســـــتـــــخـــــدامــــات خـــــارجـــــة عن
الـسيـطـرة وال تـخـضع لـلـضوابط
واالجــــراءات الـــوقــــائــــيـــة الــــتي
تـخـضع الـيــهـا االلـعـاب واالسـهم
الـنــاريــة الـتي تــطــلق لـيــلـة رأس
ـــــيـالديـــــة من خالل الـــــســـــنـــــة ا

مؤسسات وجهات حكومية).
الى ذلـك اصـــــدر ديــــوان الـــــوقف
الـسـني بـيـانـا بـشـأن االحـتـفاالت
سيح عليه السالم UF«∫ اطفال ومراهقون يطلقون العابا نارية في مناسبة ببغدادولد السيد ا √
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