
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6244-6245 Saturday-Sunday12-13/1/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6244-6245 السبت-االحد 6 من جمادى االولى  1440 هـ 12-13 من كانون الثاني (يناير) 2019م

طبعة العراق 
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دعا خبير نـفطي احلكومة الى
ايـجــاد بــديل عن ايــران بــشـأن
اسـتيـراد الـغاز الـطـبيـعي الذي
يـعتـمـد علـيه الـعراق في انـتاج
الــطـاقــة الـكـهــربـائــيـة لــتـفـادي
حـدوث ازمة بـتولـيـد الطـاقة او
تــوقف احملــطــات عن االنــتـاج .
وقـــال اخلــبـــيــر بــيـــوار خــنس
لـ(الـــزمـــان) امس ان (الـــعـــراق
يـعـتـمد بـالـدرجـة االسـاس على
ايـــران فـي اســـتــــيـــراد الــــغـــاز
الــطـــبــيـــعي الــذي يـــســتـــخــدم
لتشـغيل محـطات توليـد الطاقة
الــكــهــربــائــيــة لــلــمــحــافــظــات
اجلنـوبـية  اذ يشـتـري سنـويا
 28 مـليـون متـر مـكعب لـتولـيد
نـحو  200 الف مـيـغا واط الى
جـانب  شـراء  300 الف مـيـغـا
واط لـتـغـطـيـة الـعـجـز احلاصل
في شح الــطــاقــة الــتي تــعــاني
منها البالد على مدى سنوات)
ـــــهــــلـــــة الــــتي واضــــاف ان (ا
حددتها واشنطن لبعض الدول
ومن بينـها العـراق بشأن شراء
الـغاز او الـنـفط من ايـران التي
تبلغ  90 يومـا ال تـكفي اليـجاد
بـــديـل اخـــر وهــــذا مـــا يــــهـــدد
محطات توليد الطاقة بالتوقف
كـونـهـا تـعـتــمـد بـشـكل مـبـاشـر
عــــلى وقــــود الــــغـــاز) داعــــيـــا
احلـــــكــــومـــــة الى (مـــــفــــاحتــــة
هلة تـحدة لتمـديد ا الواليات ا
بـــشــــأن اســـتـــيــــراد الـــغـــاز او
ـسـاعدة في ايـجـاد بـديل اخر ا
عن ايران وبشكل عاجل لتفادي
حدوث ازمـة الن وزارة النفط ال
تــســتــطــيـع في الــوقت الــراهن
االســــتـــفـــادة من الـــغـــاز الـــذي
اليـــــ الــــدوالرات يـــــحـــــرق 
يـــومــيــا كــونــهـــا بــحــاجــة الى
شــركــات مـــتــخــصـــصــة بــهــذا
ـثل الـواليات اجملـال). واعلن 
تـحدة اخلـاص إليران بـرايان ا
هـوك عن أن واشـنـطن ال تـنـظـر
في أمر منح أي إعفاءات أخرى
في مــا يـتــعـلـق بـقــطـاع الــنـفط
اإليــــراني بــــعـــد إعــــادة فـــرض
الـعـقـوبـات عـلـيـهـا . وأكـد هوك
في تــــصــــريح امس ان (ســــبب
اإلعفـاءات الـتي منـحت من قبل
واشــــنـــطن هـــو مــــنع ارتـــفـــاع
أســـعــار الــنــفط) ورفض هــوك
(االفــــــــصــــــــاح عـن اجــــــــراءات

واشـنــطن عـنـدمــا تـنــتـهي مـدة
اإلعــفـاءات احلـالــيـة). ومـنـحت
أمـريكـا إعفـاءات من الـعقـوبات
ـشــتـرين إلى ثــمـانـي دول من ا
الـرئيـسيـ لـلنـفط اإليراني من
بيـنهـا الصـ والهـند والـيابان

وكـــوريــا اجلـــنــوبــيـــة بــعــد أن
أعــادت فـرض الــعـقــوبـات عـلى
قطـاع النـفط في تشـرين الثاني

اضي.  ا
الى ذلك يـــخـــطط الـــعـــراق الى
زيادة االنـتاج من حـقل مجـنون
الـنــفـطي الى  290الف بــرمـيل
يــومــيـــا خالل الــعــام اجلــاري.
وقــال مـــديــر عــام شـــركــة نــفط
الــبـصـرة إحـسـان عـبـد اجلـبـار
في تــصــريح امس إن (الــعـراق
يخـطط لزيادة اإلنـتاج من حقل
مجنـون النفطي إلى  290 ألف
بــرمــيل يــومــيــا نــهــايــة الــعـام
اجلاري وإلى  450 ألف برميل
يـــومــــيـــا خالل عـــام  2021من
ــسـتــوى احلـالي الــبـالغ 240 ا
ألـف بـرمــيل يــومــيـا) واكـد إن
(صـادرات العـراق الـنفـطـية من
جـنـوب الـبالد بـلـغت نـحو 3.6

مليـون برميل يـوميا مـنذ بداية
كــانـــون الـــثــاني) وأضــاف أن
(هـيـونـداي لـلـهـنـدسـة تـتـصـدر
ــــتــــنـــافــــســـ عــــلى الــــفـــوز ا
ناقـصة لبنـاء مشروع حيوي
ــــاء في حـــقــــول نـــفط حلــــقن ا
جـنـوب الــعـراق يـهــدف لـزيـادة
الـطـاقـة اإلنـتاجـيـة لـثـاني أكـبر
منتج للنفط في مـنظمة البلدان
صدرة للبترول أوبك) مشيرا ا
الى ان (العراق يخطط لتشغيل
خـط أنـــابـــيـب بـــحـــري جـــديـــد
لتصدير الـنفط بطاقة نقل 700
ألف بـرميل يـوميـا نهـاية الـعام
اجلــــاري ايــــضـــا) وتــــابع انه
(وافق ايـــضــا عـــلى مــيـــزانــيــة
اســتــثــمــاريــة بــنــحــو ســبــعــة
مـليـارات دوالر لتـطويـر خمـسة
حــقـــول نـــفــطـــيـــة عــمـالقــة في
احملافظة). وفي سياق متصل 

اوضــحـت شـركــة نــفط الــوسط
حــقــيــقــة صـرف مــبــالغ مــالــيـة
ــقـاول ثــانـوي يـعــمل في حـقل
غــازي فـي مــحــافـــظــة األنــبــار.
وقال بيان امس ان (ما حدث ال
يتعـدى أن يكون مذكـرة داخلية
السـتــحـصـال مــوافـقــة لـصـرف
جــزء من اسـتــحـقــاقــات مـالــيـة
لــــــشـــــركــــــة ثــــــانـــــويــــــة اوفت
بـالتـزاماتـها الـفنـية في جتـهيز
ـــطـــلـــوبــة ـــعـــدات ا ـــواد وا ا
لــتــطــويــر احلـقل) واضـاف ان
(هذه الشـركة تعمل عـند مشغل
احلـقل شـركــة كـوكـاز الــكـوريـة
الــتي لم تـتـمـكـن من اسـتـئـنـاف
الـعــمل في احلــقل في حــيـنــهـا
بــســبب األوضــاع األمــنــيــة في
احملــافــظــة وكــانت قــد جــهــزت
ــبـلغ ـواد لــتـطــويــر احلـقل  ا
160 مـلـيـون دوالر و اسـتالم

ــواد من قـبل الــشـركـة جــمـيع ا
وهي اآلن في مــــخـــازنـــهـــا ولم
ــوافــقـة عــلـى صـرف حتــصل ا
ــبــلغ ألن الـســقف احملــدد هـو ا
خـــــارج صـالحــــيـــــة الــــوزارة)
وأشـار الـبيـان الى ان (الـشـركة
تــعـمل حــالـيــاً بـجــهـود كــبـيـرة
الســتــئــنــاف الــعــمـل لــتــطــويـر
ـــثــله مـن طــاقــات ــا  احلــقـل 
إنـتاجـية مـستـقبـليـة واعدة في
تـــوفـــيـــر الـــغـــاز لـــدعم قـــطـــاع
الـكـهـربـاء والـبتـروكـيـمـيـاويات
والـــقــــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة
األخرى) داعيا  وسائل اإلعالم
الـى (تــــوخي الــــدقـــــة في نــــقل
علومات  اذ حتتفظ وترويج ا
الـوزارة وشــركـاتـهــا الـنـفــطـيـة
ــادي بــحـــقــهـــا الــقـــانـــوني وا
عنـوي جتاه جمـيع اجلهات وا

التي حتاول اإلساءة لها). 
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ــتــنـبىء اجلــوي صـادق رجح ا
ـنـخفض عـطـيـة تـأثر الـعـراق 
جوي قطبي مصـحوب بتساقط
امـطـار عـلى امـاكن مـتـفـرقـة من
الــبالد  الفـــتـــا الى ان درجــات
احلـرارة الـيـوم االحـد سـتـرتـفع
قـــلـــيـال وتـــعـــاود االنـــخـــفــاض
مــــجـــددا. وكــــتـب عـــطــــيــــة في
صـفـحـتـه عـلى فـيــسـبـوك امس
ـــتـــوقـع ان تـــنـــتـــهي انه (مـن ا
ــوجــة الـــبــاردة الــيــوم حــيث ا
تــرتــفع درجـات احلــرارة قــلـيال
ولـكن االجـواء تـسـتـمـر شـتـوية
شديدة الـبرودة ليال) الفتا الى
نخفض جوي ان (تأثر البالد 
سـريع مـصـحـوبا بـأمـطـار يـبدا
عــــــلـى بــــــعض االمــــــاكـن خالل
قبـلة ويستـمر ليوم الساعـات ا
) ورجح عطية (تأثر غد االثن
ــنـخــفض قـطــبي بـدءا الـبالد 
من يـوم الثالثـاء ويتـعمق نـحو
ــــنــــاطـق اكــــثــــر خالل بــــاقي ا
ــقـبــلـ االربـعــاء واخلـمــيس ا
مصـحوبـا بتـساقط االمـطار في
ــــنــــاطق اضــــافـــة الى اغــــلب ا
هـطـول ثـلـجي في عـدد من مـدن
شــمـــال الــبالد كــمـــا ســتــشــمل
الـثلـوج اخلفـيفـة بعض مـناطق
وصل واالنـبار وشـمال ديالى ا
وغـــرب االنـــبــــار وســـيـــتــــبـــعه
انـخـفـاض جـديـد آخـر بـدرجات
احلـرارة). فيـما اشـارت الـهيـئة
العامة لالنواء اجلوية والرصد
الـــــزلـــــزالـي الى ان الــــــطـــــقس
طرا وتساقط الثلوج سيكون 
فـي امـكـان مــتـفـرقــة من الـبالد.
وقـالت الـهــيـئـة في تـقــريـر لـهـا
امـس ان (حــــــالــــــة الـــــــطــــــقس
لــــلـــمــــنــــطــــقــــتـــ الــــوســــطى
واجلـنـوبيـة سـيـكون غـائـما مع
فــرصــة لــتــســاقط زخــات مــطـر
نطقة الشمالية خفيفة اما في ا
سـيــكـون غــائم جــزئي يـتــحـول
تــــــدريـــــجــــــيـــــا فـي الى غــــــائم
مــصـحــوب بــتــســاقط امــطـار).
واجــتــاحـت عــاصــفــة شــتــويــة
عــاتـــيــة مــنــطــقــة جــبــال روكي
والـسـهــول الـكـبــرى بـالـواليـات
تـحدة امس اول اجلـمعـة قبل ا
أن تـتـجه شـرقا  فـيـمـا اشارت
توقـعات الى  أن يـغطي اجلـليد
ــــــرا يــــــبــــــلـغ طــــــوله 1609
كــيــلـــومــتــرات خالل األســبــوع
ـا يؤدي إلـى فوضى اجلـاري 
فـي حـــــركـــــة الـــــنـــــقـل بـــــوسط
الــبـالد.وبــدأت الـــعــاصـــفــة في
ــكــســيك ثم شــكل أمــطــار من ا
حتولت إلى ثلـوج بعد التـقائها
بـجــبــهـة من الــهــواء الـثــلـجي.
وتــوقــعت الــهــيـــئــة الــقــومــيــة
لألرصـاد اجلـوية سـقـوط ثـلوج

يــــــصـل ســــــمـــــكــــــهــــــا إلى 45
سـنتـيـمتـرا في جـبال سـاجنري
دي كـريـسـتـو جـنـوبي دنـفر مع
تـوجه الــعـاصــفـة شــرقـا. وقـال
رانـدي أدكــيـنـز خـبـيـر األرصـاد
ـتــوقع سـقــوط ثـلـوج إنه (مـن ا
يــــبــــلغ ســــمــــكـــهــــا نــــحـــو 15
ســـنــتــيــمــتــرا عــلى كــانــســاس
وأركنـسو وما يـصل إلى عشرة
سنتـيمترات عـلى واشنطن قبل
تـوجه العـاصـفة إلى الـبـحر في
ساعـة متـأخرة من مـساء الـيوم
) مبينـا ان (العاصفـة ستسبب
فـــوضى في اجلـــزء األوسط من
الــــبالد ثم تــــمـــتـــد شــــرقـــا إلى
واليـات وسط األطـلسـي). وأبلغ
مــــوقع فاليـت أويــــر دوت كـــوم
لرصد حـركة السـفر اجلوي عن
(إلــــغــــاء الف و   431 رحــــلــــة
اضية وتأجيل جوية اجلمعـة ا
 12 الف و  465 رحــلــة أخـرى
مع وجود مشكالت في مطارات
ا تـأثـرت بالـثـلـوج مثل دنـفـر 
تسبب في آثار سلبية في شتى
أنحاء البالد). بدوره اكد  بول
ووكــر خـبــيـر األرصــاد اجلـويـة
في أكيـو ويذر إنه (برغم من أن

الـعــاصـفـة لن تـصل إلى شـمـال
شــــرق الــــبالد ذي الــــكــــثــــافــــة
رجح السكانيـة العالية  فمن ا
أن تـــؤدي إلـى تـــعـــطـل حـــركـــة
النقل اجلوي والبري من مدينة
كــانــسـاس إلـى انــديـانــابــولس
وســـتـــؤدي إلـى أشـــد تـــســـاقط
للثـلوج حتى اآلن خالل الـشتاء
عــلى سـيـنـســنـاتي ووادي نـهـر
أوهـايـو). ووقع ضـحـايـا بـفـعل
العاصـفة الثـلجيـة التي ضربت
ـانـيـا  سـويـسـرا والـنـمـسـا وأ
فـــقــد قــتل  14 شـــخــصــا خالل
ـاضي بـسـبب سـوء األسـبـوع ا
األحــــوال اجلــــويــــة. ورصــــدت
أســـــوأ حـــــالـــــة حـــــتى اآلن في
الـنــمـســا حـيث  انــقـطـع مـئـات
األشــخــاص عن الـعــالم بــسـبب
ـــغـــلــقـــة وكــذلك ادت الـــطــرق ا
ايــضـــا الى انـــقـــطــاع الـــتـــيــار
الـكـهـربـائي نـتـيـجـة عـدم حتمل
األشـجـار وزن الـثـلـوج فـأضرت
بـخــطــوط الـكــهــربـاء. وأغــلـقت
ــــدارس في بــــعض مــــنــــاطق ا
الــنـمـسـا كـمـا ونـصح أصـحـاب
ــــنــــازل بــــإزالــــة الـــــثــــلج من ا
األسطح لتالفي خطر انهيارها.
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بـحث رئـيـسا اجلـمـهـوريـة برهم
صـــالـح والـــوزراء عــــادل عــــبـــد
ــهـدي كال عــلى حــدة مع وزيـر ا
الــنـفط االيـرانـي بـيـجــ زنـكـنـة
تــعـزيــز الـعالقــات بـ الــبـلـدين
اجلــــاريـن في اجملـــــاالت كــــافــــة
لالسـهام فـي ترسـيخ االسـتـقرار
ــســتــويـ ــنـطــقــة عــلى ا في ا
الـســيـاسي واالقــتـصـادي. وقـال
ـــهـــدي بـــيـــان امس ان (عـــبـــد ا
اســتـعــرض خـالل لــقــاء زنــكــنـة
عــمق الــعـالقــات بــ الـــبــلــدين
والــشــعــبـ اجلــارين) مــشــددا
عـــلى (اهـــمــيـــة تـــعـــزيــزهـــا في
اجملــاالت الـــتي تــخــدم مــصــالح
الشعبـ وفي مقدمتـها التعاون
في مـجـاالت الـنـفط والـغـاز). من
جانبه  اعرب زنكنة عن (اعتزاز
ــســتــوى الـــعالقــات مع بـالده 
العـراق والتطـلع لتـطويرهـا كما
ـــزيـــد من ونـــأمل بـــتــــحـــقـــيق ا
ـــشــتـــرك وتــلـــبــيــة الـــتــعــاون ا

احـتـيـاجـات الـعـراق من الـغـاز).
كــمـــا اســتــقـــبل صــالح زنـــكــنــة
ــرافق له وجـرى خالل والـوفـد ا
الــلـقـاء بــحث تـطـويــر الـعالقـات
بـ الـبـلـدين. وقـال بـيـان تـلقـته
(الـزمـان) امس ان (الـلـقـاء بـحث
خـتلف العـالقات بـ البـلـدين 
ـا يـنـعـكس إيـجـابـاً اجملـاالت و
عـــــلـى تــــرســـــيخ االســـــتـــــقــــرار
الــســـيـــاسي واالقـــتـــصــادي في
نطقـة  كما  منـاقشة توسيع ا
آفـــاق الـــتــعـــاون الـــثـــنـــائي في
مجـاالت الـنفط والـطـاقة ايـضا).
وعاد صالح إلى بغداد اخلميس
اضي بعد خـتام زيارة وصفت ا
بالنـاجحـة لدولة قـطر على رأس
ــسـتـوى  وفــد حـكـومـي رفـيع ا
حـيـث اسـتـقـبل االمــيـر الـقـطـري
تــمـيـم بن حـمــد آل ثــاني رئـيس
اجلــــمـــهــــوريــــة وسط حــــفـــاوة
وتــرحـيب كــبـيـرين والــتي تـأتي
جتـســيــداً لــســيـاســة االنــفــتـاح
والـتعـاون الـتي يتـبـناهـا صالح
واسـتـكـمـاالً لـلـزيـارات الـسـابـقـة

لـــعــــدد من الـــدول الــــشـــقـــيـــقـــة
ـنـطـقـة. وتـابع والـصـديـقـة في ا
البيان ان (اجلانـب بحثا خالل
اللقاء تـطوير العالقات الـثنائية
ب البـلدين الشـقيقـ وتوسيع

ــــا يــــخـــدم آفــــاق الــــتـــعــــاون 
شتركة). صالح ا ا

 واكد صـالح ان (العـراق يسعى
الى اقــامـة افــضل الــعالقـات مع
اشـــــــقـــــــائـه الـــــــعـــــــرب بـــــــدون

كـــمــا يــحــرص عــلى اســتــثــنــاء
االســـتــــمــــرار بــــدوره احملـــوري
كــســاحــة لـلــتالقي بــ شــعـوب
ــــنــــطــــقـــة ولــــيــــست ســــاحـــة ا
للصراع) ودعا صالح الى (بناء
منظومـة عالقات مشتـركة تسهم
في ترسـيخ العالقـات العـربية –
الـعربـية والـعربـيـة - االقلـيمـية
ـزيــد من الـتــفـاهم ــا يـحــقق ا
واحلـوار الــبـنّـاء ويــسـاعـد عـلى

تنمية البلدان وتقدمها) . 
وجــــدد ال ثــــاني (مــــوقف بالده
الداعم للعراق سياسياً وامنياً)
مـؤكداً (الـرغـبـة اجلادة لـتـطـوير
العالقات االخوية وان قطر تقف
الى جانب الـعـراق وتسـانده في
تـــعـــزيـــز االســتـــقـــرار والـــسالم
وحتقيق التقدم باجملاالت كافة).
 وتــبـــادل اجلـــانــبـــان وجـــهــات
الـنظـر بـشأن تـطـورات األوضاع
الـــســيـــاســـيـــة واألمــنـــيـــة عــلى
الـسـاحـتـ الـعـربـيـة والـدولـيـة
ــــواقف وضــــرورة تــــنــــســــيق ا
شتركة حولها والتشديد على ا

سـيــاسـة الـنــأي عن الـتـدخل في
الـشــؤون الــداخــلــيـة لــلــبــلـدان.
وافـصـحت وزارة اخلـارجـية عن
حقيقة سـرقة هاتف أحد أعضاء
وفد رئيس اجلمهورية الذي زار
قـطر. ونـقل بـيان لـلـخارجـية عن
الـسـفــارة الـعـراقـيـة في الـدوحـة
رداً عـلى أنــبــاء نــشـرتــهــا قــنـاة
محلـية عما أسـمته بحـالة سرقة
ألحــد هـــواتف أعـــضـــاء الـــوفــد
رافق لـرئيس اجلمـهوريـة عند ا
زيارته الى الدوحـة (ننفي كل ما
ـنـقول وغـير مذكـور في اخلـبر ا

الدقيق) 
الفـــتــا الى ان (االلــتــبــاس الــذي
وقـــعت فــــيه الـــقــــنـــاة  وبـــعض
ـتابـعـ هـو عثـور سـائق احد ا
ـرافـقـة لـلـوفـد عـلى الـسـيـارات ا
هاتف نـقال في الـسيـارة وسلمه
ألعــضــاء الــســـفــارة الــعــراقــيــة
واتضح بعد ذلك ان احد أعضاء
الوفـد قد نسي هـاتفه والـسفارة
بصدد إرسال الهاتف الى بغداد

كن).  في اسرع وقت 

بيوار خنس 
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تـأهل مـنـتـخب الـعـراق إلـى ثـمن نـهـائي كـأس آسـيـا بـفـوزه عـلى نـظـيـره
باراة التي أقـيمت على اليـمني بثالثـية نظـيفة مسـاء أمس السبت فـي ا

ملعب الشارقة ضمن منافسات اجلولة الثانية من دور اجملموعات.
وحصـد أسود الرافـدين الفوز الـثاني على الـتوالي ليرتـفع رصيدهم إلى

ست نقاط ويشاركون منتخب إيران بصدارة اجملموعة الرابعة.
ـنـتـخب الــعـراق مـهـنـد عـلي (مـيـمي) في الـدقـيـقـة وسـجل الـهـدف األول 
احلاديـة عـشرة وسـجل الـهدف الـثاني الـالعب بشـار رسن في الـدقيـقة

التاسعة عشرة وسجل عالء عباس الهدف الثالث في الدقيقة 91
وبهـذه النتيجة رفع منتخب العـراق رصيده إلى النقطة السادسة وضمن
تأهـله لثمن نـهائي بطـولة كأس أسـيا وستـحسم صدارة اجملـموعة بـلقاء

نتخب العراقي واإليراني في اجلولة الثالثة. ا
وحقق مـنتخب العراق بداية نـارية وشكل ضغطا على مـنتخب اليمن منذ
بـدع ميمي الذي باراة وتمـكن من ترجمـة سيطـرته بهدف عـبر ا بدايـة ا
تـوغل في دفـاعـات الـيـمن وعـكس الـكـرة داخل الـشـبـاك مـحـرزا الـهدف
األول وحـاول مــنـتــخب الـيــمن من كـرة رأســيـة عــلت الـعــارضـة قـبل أن
تسـتقبل شباكه هدفا ثانيا بواسطة الالعب بشار رسن الذي سدد الكرة
من مشـارف منطـقة اجلزاء مست الـقائم ودخلت الـشباك لـيتقـدم منتخب
الـعـراق بـهـدف وحـاول عالء مـهــاوي بـتـسـديـدة لـكــنـهـا ذهـبت طـائـشـة
ليـنتـهي الشـوط األول بـتقـدم منـتخب الـعـراق بهـدف دون رد. وانـخفض
بـاراة بعـد ضمـان منـتخب الـعراق الـنـتيـجة وسـيطـرته على الـكرة ر ا
دفع العبـيه اللـعب بـدون احتـكاك وكـاد أن يقـلص الالعب اليـمني احـمد
منـصور النتيجة تصدى لها احلارس جالل حسن ورد عليه مهند ميمي
دافع لتضيع بكـرة ردها القائم وارتدت لبشار رسن سـددها اصطدت با
فرصـة الهـدف الـثالث وأهـدر مـيمي فـرصة أخـرى بـعد تـوغـله بدفـاعات
اليـمن لكنه سـدد الكرة فوق الـعارضة. وأجـرى منتـخب العراق عددا من
يـمي ومحـمد داود وتـمكن الـبديالن من التـغيـيرات زج بـعالء عاس بـدال 
ـيـزة لـداود على رأس جـمـلة تـكـتـيكـيـة احـراز الهـدف الـثالـث بعـرضـية 
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باراة بثالثية بيضاء للعراق. لتنتهي ا
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ــهـــمــة من عـــلى هـــذه الــثـــروة ا
مـوارد الـعـراق الـبـشـريـة بـعـدها
حـجــر الـزاويـة في مـرحــلـة بـنـاء
ــدى الــدولــة الـــعــراقــيـــة عــلى ا

نظور). ا
فـوضـية صـحـة تقـارير  ونـفت ا
بـشـأن اختـطـاف اسـتـاذ جـامعي
في محافظة الـبصرة. وقال مدير
ــفـوضـيـة في احملـافـظـة مـكـتب ا
مـهـدي الـتـمـيـمي في بـيـان امس
انه (على اثر ورود معلومات من
ذوي اســــتــــاذ جــــامـــــعي عــــبــــر
فـوضـية عن ـكـتب ا اتـصالـهم 
حـــالـــة خــــطـــفه قــــام فـــريق من
ــتــابــعــة والــتـقــصي ـكــتب بــا ا
والتـواصل مع القـيادات االمـنية
فـي احملـــــافـــــظــــة) واضــــاف ان
(االســـتــاذ الــقـي الــقــبـض عــلــيه
وليس مـختطف) مشـيرا الى ان
(اجلهـة التـي القت الـقبض عـليه
تــــابــــعــــة خلــــلـــيــــة الــــصــــقـــور
االســتــخــبــاريــة وامــر اعــتــقــاله
صادر بقرار قـضائي نتـيجة تهم
موجـهة له من اساتـذة جامـعي

اخرين).

ي والسيما بعد تكرار واألكاد
عــــمـــلــــيــــات خــــطف األســــاتـــذة
وحـــوادث األبــتـــزاز والــتـــهــديــد
والـوعــيـد الـتي يـتــعـرضـون لـهـا
الـــتي قــد تــعــيـــدنــا الى ظــاهــرة
الــــهــــجــــرة وهــــروب الــــعــــقـــول
والــكــفــاءات الى خــارج الــعــراق
ـــؤســـســـات الـــتي مـــرت بـــهـــا ا
التـعلـيمـية واجلامـعيـة العـراقية
خالل أعوام العنف الطائفي  في
حال تقاعست احلكومة العراقية
من مـــكـــافـــحـــة الـــظــاهـــرة قـــبل
أستـفـحالـها وحتـولهـا آفة تـضر
وشــدد ـــســـتـــقـــبل الـــعـــراق) 
صــــبــــحي عــــلى (ضــــرورة ايالء
الـوزارة أهـمـيـة قـصـوى لـتـوفـير
احلــمـايـة األمـنــيـة واجملـتــمـعـيـة
للمالكات التدريسيـة والتعليمية
ـــيـــة حلـــاجـــة الـــعـــراق األكـــاد
لـالســـــتـــــفـــــادة مـن اخلـــــبـــــرات
والـكـفـاءات الوطـنـيـة في مـرحـلة
ـقـبـلـة) داعـيـا الـوزارة الـبـنــاء ا
انـيـة الى (الـعمل والـلجـنـة الـبـر
عــلى تـــشـــريع قــانـــون حــمـــايــة
األســاتـذة اجلـامــعـيـ لــلـحـفـاظ
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ـفوضيـة العلـيا حلقوق طالبت ا
االنــــســـــان في الـــــعــــراق وزارة
التعـليم العـالي والبحث الـعلمي
وجلنة التـعليم النـيابية بـحماية
الـتـدريـسـيـ في اجلـامـعـات من
ظـاهـرة الـتـهـديـد واالبـتـزاز عـبـر
ـــكــافــحــة تــلك تــشــريع قــانــون 
الظاهـرة قبل  حتولهـا آلفة تضر

ستقبل العراق. 
وقـــال مــســؤول مــلـف الــتــربــيــة
ــفـوضــيـة أنس والــتـعــلــيم في ا
اكــرم مـحــمــد صـبــحي في بــيـان
امس أن (قـــرارات هــيــئــة الــرأي
األخـــيــرة والـــتي وافق عــلـــيــهــا
الـوزيـر قـصي الـسـهـيل اسـهـمت
ـنـاشـدات بـتــلـبـيـة الـكــثـيـر من ا
وااللــــتـــــمـــــاســــات الـــــتي وردت
للمفـوضية والـتي نأمل أن يكون
لــهـــا أنـــعــكـــاس أيـــجــابـي عــلى
ـستـوى الـتـعلـيـمي لـلجـامـعات ا
الــعــراقــيــة ) مــعـــربــا عن (قــلق
ــفـوضــيــة من تـصــاعـد مــوجـة ا
استـهـداف األساتـذة اجلـامعـي

القـريب من مـركز شـرطة الـقناة
في بغداد   مشـيراً إلى أن ذلك
ســيـــســـهم بــتـــخـــفــيـف الــزخم
ـروري عـلى تـقـاطع الـصـخـرة ا
وســــاحـــة بــــيــــروت في شـــارع
.وقــال الــقــصـاب في فــلــسـطــ
بيـان امس إن (قـوة من مديـرية
مـرور بـغـداد الـرصـافـة بـاشرت
باحلملة  83 لفتح الطرق ورفع
الــــتــــجــــاوزات ضــــمـن جــــانب
الـرصـافة بـرفع الـصـبـات وفتح
الطريق الـقريب من بنـاية مركز
شــرطـــة الــقـــنــاة) واضــاف ان
(هــــذا الـــطــــريق يــــربط شـــارع
فلـسط بـشارع القـناة وسوف
يــــخــــفف الــــزخـم عـــلـى شـــارع
فـلسـط وبـاخلـصوص تـقاطع

الصخرة وساحة بيروت). 
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اعـلــنت امـانـة بـغـداد عن اعـادة
افـتـتـاح الزقـاق احملـاذي لـلـبنك
ــــركـــــزي بــــعــــد رفـع الــــكــــتل ا

الكونكريتية منه .
وقــالت االمــانــة في بــيـان امس
إنه ( رفع الكتل الـكونكـريتية
وفـتح الــزقـاق احملــاذي لـلــبـنك
ـــــؤدي الـى خــــان مـــــرجــــان وا
وشـارع الـسـمـوأل ضـمن شارع
ـباشرة الرشيد) واشار الى (ا
تجمعة بحملة لرفع النـفايات ا
نـتـيـجـة غـلق الـزقـاق مـنـذ سـنة
2003 )  فـــيـــمـــا أعـــلن مـــديــر
السيطرة واخملـابرة في مديرية
ــرور الــعــمـيــد حــيــدر رشــيـد ا
الـــقـــصـــاب عـن فـــتح الـــطـــريق

حـــــصــــتـه وأكــــثــــر فـي رئــــاســــة
اجلـمــهـوريــة ويـنــبـغي ان يــبـقي
ـــــقـــــراطي في مـــــنـــــصب لـــــلــــد
احلكومة) ونفى احلداد (حصول
أي إشــكــال في الــتــصــويت عــلى
الـكابـيـنـة الـوزارية بـرئـاسـة عـبد
هـدي وحريـصون عـلى مشـاركة ا
النواب وال نعتقد مشاركة غيرهم
ــوظــفـ او في الــتـصــويت من ا
ضـيـوف كـمـا يـقال) مـوضـحا ان
(غــيـاب الــتــصـويت االلــكــتـروني
مشكـلة نـواجههـا في عد أصوات
ـــــشــــروع الـــــنـــــواب وبـــــدأنـــــا 
الــتـصــويت االلــكــتــروني وهـو ال
يـكـلف كـثـيـرا واعـطي الى شـركـة
واآلن فـي مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــاقـــد)
ـالــيــة لـلــعـام ــوازنــة ا وبــشـأن ا
ــــــوازنـــــة اجلـــــاري  اكــــــد ان (ا
مـــوضــوعـــة من قـــبل احلــكـــومــة

نـصبي الـوزارت ومن احملـتمل
ان تدار بالوكالة وتبقى على هذا
الشـكل بـيـد رئـيس الـوزراء حل
ــرشـحـ ان يـتم االتــفـاق عــلى ا
ـا هـذا يـسـتـمـر حلـ نـهـاية ور
عمر احلكومة وال خيار أمامنا اال
الفـتا بـالـتـوافق عـلى شـغـلـهـمـا) 
الى ان (الــتــمــسك بــالــرأي وعـدم
رشـح سيؤخر حسم القبول با
) واضــاف ان (تــأخـر ـنــصـبـ ا
اسـتـكـمـال الـكـابـيـنـة قـد يـضـعف
ـــان لـــلـــحـــكـــومـــة رقـــابـــة الـــبـــر
ومــحــاســبــتــهــا عـلـى الــبـرنــامج
احلــكـــومي) وعن حــسـم مــرشح
وزارة الــــعــــدل قــــال احلــــداد ان
(حـــــسـم مـــــرشح الـــــوزارة اذا لم
يحصل بـتوافق ب االكراد  فان
االغــلـــبــيــة هـــو اخلــيــار اآلخــر)
وتـابع ان (االحتـاد الـوطـني أخـذ

ـــعــرفـــة خــفـــايــا عـــلي احلـــكــيم 
الــزيـارات الـى اسـرائــيل .وقــالت

نصيف فـي تصريح امس انه (
جـمع تـواقـيع  76نـائـبــا لـغـرض
تغييـر تشكيل اللـجان التحـقيقية
بـــقـــضـــيـــة ادعـــاء ذهـــاب بـــعض
الــنــواب الى اســرائــيل الى قــرار
اســتــدعــاء احلــكــيم الى مــجــلس
النواب بجلـسة علنية) واضافت
ان (الـــهــــدف من اجلـــلــــســـة هـــو
لالســتــيــضـــاح من قــبل احلــكــيم
بشـان الـزيارات الـتي اعـلن عنـها
الى اسرائيل والسيـما انها بدات
تتـحـدث بـشكـل علـني عن تـطـبيع
العـالقات وفـتح افـاق جتـارية مع
الــعـــراق). فــيـــمــا  رجح الـــنــائب
الـثـانـي لـرئـيس مــجـلس الـنـواب
بشـيـر احلداد بـقاء ادارة وزارتي
الـدفـاع والـداخـلـيـة بـالـوكـالـة من

من مـوظفي اجلـامـعـات العـراقـية
وكــذلك الـــقــراءة االولى لــقــانــون
الـية) وتابع الـبـيان ان االدارة ا
ــان اجنــز ايــضــا الــقـراءة (الــبــر
علوماتية االولى لقانون جرائم ا
وقـــــرر رفـع جــــلـــــســـــته الـى غــــد
). وبـاشر عـدد من الـنواب االثنـ
بــــجـــــمع تــــواقــــيع الســــتــــدعــــاء
مــســـؤولــ في شــركـــة تــســويق
ــنــاقــشـة بــعض الــنــفط ســومــو 
اخملــالــفــات. وتــضــمــنت وثــيــقــة
حتـمـل اسم عـضــو جلــنـة الــنـفط
والــطـاقــة الــنـيــابــيـة عــدي عـواد
وحتـمل تـواقـيع عـدد من الـنـواب
طلبا  الستدعاء مدير الشركة الى
ـــان لــــغـــرض مـــنــــاقـــشـــة الــــبـــر

اخملالفات والتجاوزات.
ودعت النـائبة عـاليـة نصيف الى
تـضـيف وزيـر اخلــارجـيـة مـحـمـد
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شـــكل مـــجـــلـس الـــنـــواب جلـــنــة
حتــقــيـــقــة بــشــأن احلــريق الــذي
ـاضـيـة بـدار انـدلع خالل االيـام ا
ـشـردات في مـنـطـقـة االعـظـمـيـة ا
كــمـا نــاقش خالل جــلــسـته امس
الــســبت تـــعــديل قــانــون اجملــمع
الــعـــلــمي . وقـــال بــيــان امس ان
(اجملـلس عــقـد جــلـسـته بــرئـاسـة
مــحــمــد احلــلــبــوسي قــرر فــيــهـا
البسات تشكيل جلنة للتحقيق 
ــبـنى دار احلـريـق الـذي انــدلع 
شـردات في االعـظمـيـة للـوقوف ا
واضاف على تـفـاصـيل احلادث) 
ان (اجلــــلــــســـة شــــهــــدت اجنـــاز
الــقــراءة االولـى لــلــتــعــديل االول
لــقـانــون اجملـمـع الـعــلـمـي بـغــيـة
إنصاف مـوظفـيه اسوةً بـأقرانهم
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الـسـابــقـة ولـيـست فـيــهـا بـصـمـة
للحكومة اجلديدة ولضيق الوقت
 تــشــكـيـل جلـنــة مــشــتــركـة من
ــان احلــكــومـــة احلــالــيــة والــبــر
ـوازنة ووضع العداد ومـراجعة ا
مالحــــظـــات ودراســـتـــهـــا وهـــذه
الـــلــــجـــنـــة خـــرجت بـــنـــحـــو 48
مالحــظــة بــالــتــعــديل واالضــافــة
واحلـذف) مــنـــتــقــدا احلـــكــومــة
(بـسبب غـيـاب رؤيـتـهـا في اعادة
ـتـضررين الـنازحـ وتـعـويض ا
في احملافظـات احملررة بـاالضافة
الـى مــــشـــكــــلـــة حــــصــــة اقـــلــــيم
كردستان) مشدداً على (احلكومة
من االن وصـاعــداً ايـجـاد واردات
ومـصـادر اخـرى وال تـعـتمـد عـلى
الـــنـــفط الــذي تـــتـــذبب أســـعــاره
ويــجب تـفــعــيل قــطـاعــات اخـرى
كالصناعة والزراعة والسياحة).
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بشير احلداد 

UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه في بغداد وزير النفط االيراني 

قــبل رئـــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ــــهــــدي حلــــ االتــــفــــاق عــــلى ا
ــرشــحـــ لــشــغــلــهــمــا . وقــال ا
احلـداد في تـصـريح مـتـلفـز امس
ـدى الـقـريب حـسـماً (ال أرى في ا


