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عنية دعا خبير نفطي اجلهات ا
صافي لـلتخلص من لالهتمام بـا
ضـغـوطـات شـراء احملـروقـات من
ــا يــؤمن احلــاجـة دول اجلـوار 
احملــلـيــة ويـعــزز مـكــانـة الــعـراق
االقتـصـاديـة . وقال بـيـوار خنس
لـ (الــزمــان) امـس ان (االهــتــمــام
ــصــفى بــيــجي الــذي يــعــد من
صـافي في منـطقـة الشرق اكبـر ا
االوسط واعادته الى سابق عهده
ثل اجنـازا كبـيـرا النه سيـسهم
بــتـغــطـيــة  احلـاجــة احملـلــيـة من
احملـروقـات وايـضـا يـسـاعـد عـلى
التخـلص من شراء وقود تـشغيل
احملـطــات الــكـهــربـائــيـة من  دول
اجلــــوار ويـــعــــزز اســــتـــقاللــــيـــة
االقـتـصـاد العـراقي) واضاف ان
(الــعـــراق من الــبــلـــدان الــغــنــيــة
ـلك احـتـيـاطيـا كـبـيرا بـالنـفط و
ــــوجب مـن الـــنــــفـط والـــغــــاز و
مـــوازنــــة الـــعــــام اجلـــاري وصل
انــتــاجه الى نــحــو ثالثــة مالي
و 880 الف برميل يـوميـا اضافة
الى وجـود كـميـة اضـافـيـة لـلـبيع

بـنـحـو  700 الف بـرمــيل نـاجتـة
من عمليـات التكرير) واشار الى
ان (البالد بحـاجة يـوميا الى 27
مـــلـــيـــون لـــتــر مـن احملـــروقــات)
واوضـح خـــــــنـس انـه (وبـــــــعـــــــد
دن سـيـطرة داعـش علـى بعـض ا
التي تضم مصفى بيجي وغيرها
باشر على استيراد  االعتماد ا
ــشـتـقــات من بـعض الـدول تـلك ا
اجملـاورة من اجل تـغـطـيـة حـاجة
الـــســـكــان) مـــبــيـــنـــا ان (حتــول
الـعـراق الى الـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة
يوفـر مـردودا مالـيا اكـثـر من بيع
الـــــنــــــفط اخلـــــام) داعـــــيـــــا الى
(االسـراع بـأيـقـاف هدر الـغـاز من
ـطـلـوبـة ـشـاريع ا خالل تـنـفـيـذ ا
ـكن مـن خاللـهــا حتــقـيق الـتـي 
الـرافــهـيــة واالزدهـار). وبــاشـرت
ـرحلة الـثانية من وزارة النفط با
اعـــادة إعــمـــار وتــاهـــيل مـــجــمع
مـــصــافي الـــصــمـــود في بـــيــجي
للوصول الى طـاقة انتاجـية تبلغ
 140 الف بـرمـيل بــالـيـوم. ونـقل
بيان لـلوزارة عن وكـيلهـا لشؤون
التصفية فياض حسن نعمة قوله
الكـات الـفــنـيـة في شـركـات ان (ا

القـطـاع الـنفـطي بـاشرت بـأعـمال
رحـلة الـثـانيـة من اعمـال اعادة ا
االعـمار والـتـاهـيل الـتي تـتـضمن
اعــادة تــاهـــيل وحــدة الــهــدرجــة
ووحدة حتس البنزين ومصفى
صالح الدين / 1و 2)  الفتا الى
ان (الوزارة تـعمل وتـخطط لـلبدء
في تــشــغـــيل وحــدتي الــهــدرجــة
وحتـسـ الــبـنـزين نــهـايـة شـهـر
قـبل لـيـكون قـيـد التـشـغيل آذار ا
الـتـجـريـبـي نـهـايـة شـهـرحـزيـران
ــقـــبل) مـــبـــيــنـــا ان (الـــطـــاقــة ا
ــصــافي الــصــمـود الــتــكــريـريــة 
رحلة ستبلغ بعد انتـهاء اعمال ا
الثـانـية  140الف برمـيل بـالـيوم
شـتقـات الـنفـطيـة والبـنزين من ا
احملسن) موضـحـا ان (الكـمـيات
ــنـتـجــة سـتــغـطـي احـتــيـاجـات ا
محـافـظات صالح الـدين واالنـبار
ـنـتـجات الـنـفـطـية ونـينـوى من ا
فضالً عن توفير كميات جيدة من
الوقد حملطات الطاقـة الكهربائية
والقـطاعـات الـصنـاعيـة االخرى)
وتـابع نــعـمــة ان (الـوزارة تــعـمل
عــلى زيــادة وتــيــرة الــفــعــالــيـات
اخلـــــاصـــــة بـــــاعـــــادة االعـــــمــــار

والــتـاهــيل لـلــعــودة الى الـطــاقـة
االنــتــاجـــيــة الــقــصــوى لــشــركــة
مــصــافي الــشــمـال وبــالــتــحــديـد
مصافي الصمود و ستقوم ايضا
رحـلة الـثالـثـة لتـاهيل  باعـمـال ا
اجملــمع بـــعــد االنــتــهــاء من هــذه
ـرحـلة) مـؤكـدا ان (تـأهيـل هذا ا
ــــصـــفى يـــحـــضـى بـــاهـــتـــمـــام ا
احلكومة والوزير ثـامر الغضبان
الــذي يـــتــابع تـــفــاصـــيل مــراحل
الـتاهـيل يـومـيـاً ووجه بتـسـخـير
إمكانيـات الوزارة بهدف اإلسراع
في إجنـــاز عــمـــلــيـــات الــتـــاهــيل
ــــــشـــــاكل وتـــــذلـــــيـل جـــــمــــــيع ا

عوقات). وا
 واشـاد نـعـمـة بـ(جـهـود شـركـات
ــشـــاريع مـــصـــافي الـــشـــمـــال وا
ـعــدات الـهـنــدسـيـة الـنــفـطــيـة وا
الثقيـلة وجميع اجلـهات الساندة
ومنـهـا وزارة الـكهـربـاء والـقوات
االمـنـيــة الـتي تـمـكــنت وبـجـهـود
ـالكــــــات مـن إعــــــادة تــــــأهــــــيل ا
ـــصـــافـي بـــعـــد اخلـــراب الـــذي ا
خـلـفــته داعش بـاجملـمع)  ولـفت
الى (تــصــاعــد وتــائــر عــمــلــيــات
ـــشــاريع وفـــعــالــيـــات شــركــات ا

ــعـدات الــهـنــدســيـة وخــطـوط وا
االنــــابــــيب بــــتــــاهــــيل واعــــمـــار
سـتودعات النـفطية اخلزانات وا
فـي اجملـــــمع وبـــــنـــــاء وانـــــشــــاء
خــــــزانــــــات جــــــديــــــدة بــــــدال من

دمرة).  اخلزانات ا
الى ذلك اجــابت شــركــة تــسـويق
النفط العـراقية سـومو عن جميع
ـوجـهـة لـلـشـركة االسـتـفسـارات ا
من رئـيس واعـضـاء جلـنـة النـفط
والـطـاقـة الـنــيـابـيـة بـشـان عـقـود
ـشـاركة بـاألربـاح وآلـيـة عـمـلـها ا
وتنـفـيـذ العـقـود. وذكرت الـشـركة
في تـــوضــيـح صــحـــفي امس انه
(بـعـد دعـوة االسـتضـافـة من قـبل
رئيـس اللـجـنـة عدي عـواد حـضر
ـتقدم الك ا مدير عـام الشـركة وا
فــــيـــهـــا لإلجـــابـــة عــــلى جـــمـــيع
االســتــفـســارات الــتي طــرحــتــهـا
ـــاضي) الــــلـــجــــنـــة الــــثالثــــاء ا
واضافت  ان (النائب ابـرز وثيقة
يفترض انها عقد لتأسيس شركة
مـشـتـركـة مـع زيـنـهـوا الـصـيـنـيـة
ضـمن عـقد نـافـذ خلـمـسـ سـنة
وعــنـد مــعــايـنــتـهــا اثــبـتت إدارة
الشـركـة أن الوثـيـقة والـعـقد غـير
حقـيقـية من خالل ابـراز الصـيغة
الـــتـي كـــانت مـــرفــــوعـــة جملـــلس
الـــوزراء والــــتي تــــؤكـــد ان مـــدة
الـعــقــد هي خـمـس سـنــوات فـقط
وأنـهـا غـيـر مـوقـعـة وغـيـر نـافـذة
تماما) مشيرة الى (توضيح الية
احـتسـاب سـعـر لـشـحـنة مـن نفط
ـتـجـهـة خـام الـبـصـرة اخلـفـيف ا
لــلــســـوق األوربي وبــيــان مــاهي
الفـروقـات السـعريـة ومـسبـباتـها
ـــوجـــبـــة والـــتي تـــنـــســـجم مع ا
العـرف الدولي في عـقود تـسويق
وجتـارة الـنـفـط اخلـام في الـعـالم
ــرتـبــطـة بــتـســعـيــرهـا بــنـفـوط ا
إشارة مرجعـية تختـلف عنها في
ـواصــفـات الــنـوعــيـة وتــخـضع ا
ـتــغـيــرات أسـاســيـات الــسـوق)
واوضــحت الـــشــركــة الى (اطالع
الــلـجــنــة عــلى عــدد من الــبـرامج

ـتطورة واألنظـمة الـتخـصصـية ا
التي تعتمدهـا الشركة في حتديد
ـيــة من ــصــافي الــعــا ربــحــيــة ا
الــنـــفط اخلــام الــعـــراقي وغــيــره
وكـذلك في تـتـبع حـركـة الـنـاقالت
من مـواقع حتـمــيـلـهـا إلى مـواقع
تفريغـها للـتأكد من سالمة تـنفيذ
الــشـركــات لـلــشـروط الــتـعــاقـديـة
وايـــصــال الــنــفـط لــلــبـــلــد حــيث
تتـواجد مـصافي تـلك الشـركات)
الفتـة الى انه ( إيضـاح العـديد
ـرتبـطة من التـفـصيالت الـفـنيـة ا
بالـسيـطرة الـنوعـية والـكمـية في
مـوانيء الــتـحـمـيل ومـن مـنـطـلق
ـــعـــرفــة الـــتـــســويـــقـــيــة بـــهــذا ا
وضوع مع التأكيد على أن هذا ا
األمـر من اخــتـصــاص الـشــركـات
ـــســؤولــة عن إدارة الــنـــفــطــيــة ا
وانىء) اإلنتـاج والتـحمـيل من ا
وتـابــعت الــشـركــة ان (خـلط زيت
صدر هو الوقود بـالنفط اخلـام ا
لـيس من مـســؤولـيـة او واجـبـات
ـــــا بــــإإلمـــــكــــان الــــشـــــركــــة وا
اإلستـفسـار عن أسـبابـها وصـحة
الـدراســات بـشــأنـهــا من الـوزارة
ومن تنسبه من شركـات التصفية
ـــعـــنـــيــ والـــدائـــرة الـــفـــنــيـــة ا
ــوضـــوع الن واجب الــشــركــة بــا
ــتــاحـة في تــصــديـر الــكــمـيــات ا
مـنـوهة ـينـاء ولـيس قـبل ذلك)  ا
الى ان (عـــواد عــرض مـــطــالـــعــة
معدة من دائـرة الرقـابة الداخـلية
تـوصي بــبـيع نـفط خــام الـقـيـارة
كـــــنــــفط أســــود لــــرفـع قــــيــــمــــته

السعـرية و اإليـضاح أن ما 
تـكـلـيـفـنـا به من قـبل الـوزارة هـو
ـنـتجـة من الـنفط بيـع الكـمـيات ا
ـتـاحـة لـلـتـصـديـر وأن مـقـترح وا
دائـــرة الــرقـــابـــة الــداخـــلـــيــة في
الوزارة هـو غيـر دقـيق ويتـضمن
أسس إحتـساب فـنيـة خاطـئة وال
يـستـنـد إلى أي أسس تـسـويـقـية
ي يـعي ومـنـهــا ان الـسـوق الــعـا
ـنـتوج ولـيس زيت حـقيـقـة هـذا ا
وقـود وحــتى لــو تـقــبـله الــسـوق
ــقــتــرح كــمــنـتــوج زيت بــاإلسم ا
وقود ولـيس كـنـفط خام  فـتبـقى
ــســبــبـة ــواصــفــات ا حــقــيــقــة ا
ـنـخــفض لن تـتــغـيـر) لـلــسـعــر ا
واعربت الـشـركة عن اسـتـغرابـها
من (تـــصــريــحـــات عــواد الــتي ال
تـــعـــكس بـــأي حــال مـن األحــوال
حقيقة ما دار في جلسة التضيف
وبــــإمــــكــــان الـــنــــواب الــــرجـــوع
لـلــتـســجـيل الــصـوتي لــلـجــلـسـة
لتحـري حقيـقة أن كافـة اإلجابات
كانت وافـية وشـافيـة وان العـديد
من الـنـواب عـبــروا عن تـقـديـرهم
وامـتــنـانــهم لـطــبـيـعــة اإلجـابـات
ـهني فـصل ا الدقـيـقة والـشـرح ا

وضوعية). الذي اتسم با
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اتـهم خـبـراء في الـقـانون الـدولي
ــتــحـــدة االمــريـــكــيــة الــواليـــات ا
حـاولـة االنـقالب على الـشـرعـية
في فــنــزويال واســقــاط رئــيــســهـا
نــــيــــكــــوالس مــــادورو . وقــــالـــوا
لـ(الزمان) امس ان (محاوالت شق
وحـدة فـنـزويال وتـغـيـيـر نـظـامـها
الـشــرعي خــرق فــاضح لـلــقــانـون
الـــدولـي وان اســـلــــوب اســــقـــاط
االنظمة الذي تعتمده واشنطن لن
يـفـضي اال الـى اضـعـاف الــبـلـدان
وانـــهــــاك اقـــتــــصـــاداتــــهـــا وشق
وحـــدتــهـــا الـــوطـــنـــيـــة واشـــاعــة
الـفـوضـى بـ مـكــونـاتـهــا بـهـدف
اشــعـــال احلــروب االهــلـــيــة حتت
ـقــراطـيــة). واخــتـتم ذريـعــة الــد
اخلـبـراء بـالقـول (ان الـلـجـوء الى
قراطية الشارع سينعكس على د
بـؤر تـوتـر داخــلي عـديـدة بــيـنـهـا
فرنسـا. فهل توافق واشـنطن على
قـــبــــول شـــروط ذوي الــــســـتـــرات
الصفر واسقاط الرئيس الفرنسي

مانويل ماكرون?). 
واتـهم ســفــيـر روســيــا لـدى األ
تـحدة فـاسيـلي نيـبنـزيا الـسبت ا
ــتــحــدة وحــلــفــاءهـا "الــواليــات ا
بــالــرغـبــة فـي اإلطــاحـة بــرئــيس"
فنـزويال نـافـيـا بـذلك حق مـجلس
األمن في منـاقشة الـوضع في هذا
الـبــلــد. وفي مــعــرض حـديــثه عن
"االنـقالب" قــال الــدبـلــومـاسي إن
األزمة "شـأن داخـلي" في فـنزويال.
وردا عــــــــلـى ذلك شــــــــدد وزيــــــــر
اخلارجية األميركـي مايك بومبيو
على أن "نظام مادورو قمع شعبه"
مــنـــذ ســنـــوات. وأضــاف ان آالف

الفنزويـلي يـفرون ما يؤدي إلى
نطقة. زعزعة استقرار ا

وعــطــلت روســـيــا والــصــ امس
الــســـبـت مــشـــروع اعالن جملـــلس
االمن الـدولي اقــتـرحــته الـواليـات
ـتـحــدة يـهـدف الـى تـقـد "دعم ا
ان الـفـنزويـلي بقـيادة كامل" لـلبـر
عـارض خـوان غوايـدو بـحسب ا
مــا افـــاد دبــلـــومــاســـيــون. ونص
ان مشروع الـقرار عـلى الزام الـبر
ـقــراطـيـة الـفـنــزويـلي اعــادة الـد
ودولـة الــقـانــون مع االشـارة الى
عدم شـرعيـة االنـتخـابات االخـيرة
في فــنــزويال والــتــنــديــد بــلــجـوء
قـــــوات األمـن الى الــــــقـــــوة ضـــــد
تظاهرين. وشـطبت روسيا كافة ا
. فـقــرات االعالن بـدعم مـن الـصـ
وقـــال مــــصــــدر دبــــلـــومــــاسي أن
مشـروع االعالن  دفـنه في ح
طـلب مـشــروع قـرار روسي اجـراء
حوار سـيـاسي في فـنـزويال االمر
الــذي اعـــتــبــرتـه واشــنــطـن غــيــر

مقبـول. وبطـلب من واشنـطن عقد
مـجــلس االمـن الـدولي اجــتــمــاعـا
امس بحـضـور وزيـري اخلـارجـية
الــفـــنـــزويـــلي واالمـــيــركـي. وقــال
مصـدر دبـلـومـاسي ان الـعـديد من
نطـقة طلـبت القاء كـلمة في دول ا
االجتماع. وانضمت بريطانيا إلى
دول أخــرى في االحتــاد األوروبي
مــطـــالـــبــة بـــالـــدعـــوة إلى إجــراء
انـتــخــابــات جــديــدة في فــنـزويال
خالل ثمانية أيام ومحذرة من أنه
اذا لم يتم ذلك فإن لنـدن ستعترف
ـعــارضـة خـوان غـوايـدو بـزعـيم ا
رئـيــسـا. وكــتب وزيــر اخلـارجــيـة
ي هـانت عـلى الـبـريـطـاني جــيـر
تـــويــــتـــر "بـــعــــد مـــنع مــــرشـــحي
ـــعـــارضـــة وتـــزويـــر صـــنـــاديق ا
االقتـراع واخملـالـفات في عـمـلـيات
الفرز في االنتخـابات التي تضيق
بالـعـيـوب أصبـح من الواضح أن
(الرئيس) نـيكـوالس مادورو ليس

الرئيس الشرعي لفنزويال".
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تباشر محافظة بغداد اليوم االحد
بتـوزيع رواتـب موظـفي دوائـر فك
ـتـعــلـقـات االرتـبـاط بــعـد إجنــاز ا
الـيـة اخلـاصـة بهـا . وقـال بـيان ا
تلـقـته (الـزمـان) امس ان (احملافظ
فالح اجلــــزائـــــري وجه الــــدائــــرة
ــالــيـــة في احملــافــظــة اإلداريــة وا
بـــــــاإلســـــــراع فـي اجنـــــــاز رواتب
مديـريـات فك االرتـبـاط وتـوزيـعـها
ـرتـبطـة بـاحملـافـظة ب الـدوائـر ا
اليـوم). بدوره  اكد مـدير الـدائرة
عـادل كــاظم ان (الـدائــرة تـســلـمت
كــتـاب االشــعــار الــوارد من وزارة
ــالــيــة بــشـــان تــمــويل الــرواتب ا
ديريات الـتربية الستة اخلاصة 
ومـديـريـة بـلـديـات بـغـداد وديـوان
احملافـظة) مشيـرا الى ان (توزيع
ديريات التي تشمل رواتب باقي ا
صــــحـــتـي الــــرصــــافــــة والــــكـــرخ
والرياضة والشباب ودوائر وزارة
الــعــمل والــشــؤون االجــتــمــاعــيـة
ومديـرية زراعـة الـرصافـة سيـكون

تـبــاعــا خالل األســبــوع اجلـاري).
واكـد اجلـزائــري ان  (احملـاضـرين
من ذوي االخــتــصــاص الــتــربـوي
سيـكون لهـم األولويـة في التـعي
علـى مالك الـتـربـية). وبـشـأن ذاته
اعـــلـن اجلــــزائـــري عـن الــــشـــروع
بــــتــــوزيع دفـــــعــــات جــــديــــدة من
الـتـعـويـضات لـلـمـتـضـرريـن جراء
العمـليـات اإلرهابيـة. ونقل الـبيان
عن اجلـــــــزائـــــــري خـالل زيـــــــارته
الـتــفـقــديـة لــدائـرة الــتـعــويـضـات
الفـرعـيـة لالطالع عـلـى واقع سـير
العـمل فـيهـا (انـنـا داعمـ وبـقوة
لــهـــذه الـــدائــرة اهـــتـــمــامـــاً مـــنــا
بــشــريــحــة الـــشــهــداء واجلــرحى
ــتــضــررين جــراء الــعــمــلــيــات وا
اإلرهابـيـة واالخـطـاء العـسـكـرية)
ــقـبــلـ مـؤكــدا ان (األسـبــوعـ ا
ستشـهد تـوزيع دفعـات جديدة من
التعويضات للمتضررين من جراء
الـعــمــلــيــات اإلرهـابــيــة). الى ذلك
اعـلـنت قـيـادة عـمـليـات بـغـداد عن
اعـادة فـتح طــريق رئـيــسي مـغـلق
منذ 2008 وقالت القيادة في بيان

امس ان (اجلــهـــد الـــهــنـــدسي في
القـيـادة افتـتح طـريـقا فـي منـطـقة
االعالم مـــــــحــــــلــــــة  831والـــــذي
ـــروري ســـيــــخــــفف مـن الـــزخـم ا
ـنــطـقـة). بـدورهـا  احلـاصل في ا
اعادت امـانة بـغداد افـتتـاح شارع

خدمي مـحاذ لـطـريق صالح الدين
للمرور الـسريع ضمن قـاطع بلدية
الشـعلـة .وقالـت مديـرية الـعالقات
واإلعالم بـاالمــانـة في بــيـان امس
ان (دائـرة بـلــديـة الـشــعـلـة اعـادت
افـتـتـاح الـشــارع اخلـدمي االيـسـر

احملــــاذي لـــطــــريـق صالح الــــدين
لـــلــــمــــرور الــــســـريـع بـــهــــدف فك
ــروريـــة وتــأمــ االخــتـــنــاقـــات ا
انسـيابـية حـركة الـسيـر وتخـفيف
الــضــغط عــلى الـــطــريق الــســريع
الـــذي يــشـــهـــد اعـــمـــال صـــيـــانــة

مستمرة).
واضاف ان (الشارع يـخدم مناطق
احلـريــة والــدولــعي حـيـث اصـبح
بــامــكـــان مــســـتــخــدمـي الــطــريق
ـنـاطق) ـبـاشـر لـهـذه ا الـدخـول ا
وتابع البيـان ان (أالمانة مـستمرة
بتنفيذ خطتها بالتعاون مع قيادة
العمليات لرفع الكـتل الكونكريتية
ـغــلـقـة وتـنـفـيـذ وفـتح الـشـوارع ا
جـهـد خـدمي مـوازي لــتـأهـيل تـلك
ـواقع) مــشــيــرا الى ان (دوائــر ا
الـــبـــلــــديـــة قـــامـت بـــرفع الــــكـــتل
الكـونـكـريـتـيـة احملـيـطـة بـالـدوائر
واقع التجارية التي احلكومية وا
رورية كانت تسـبب االختـناقـات ا
ــنــطــقــة واخــرهــا مــول بــغـــداد 
ـــنــــطــــقـــة احلـــارثــــيــــة ودوائــــر

الصاحلية). 
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يزور وفـد إقتـصادي اردني بـغداد
حـالــيـا فــيـمــا دعت غـرفــة جتـارة
بـــغــداد فـي بـــيــان امـس أعـــضــاء
مجلسها والهيئة االستشارية الى
احلضور الى فـندق بـغداد الدولي
عصر اليوم للـقاء الوفد الصناعي
والــتـــجــاري مـن األردن بــرئـــاســة
وزير الـصناعـة والتـجارة األردني
وبحضور وزاري ودبـلوماسي من
البلدين. وكشـفت وزارة التخطيط
عن مـقـتـرح لـزيـارة وفـد من رجـال
اعـمـال بــريـطــانـيــ الى الـعـراق.
وذكــــــر بــــــيــــــان امس ان (وزيــــــر
التـخـطـيط نـوري صبـاح الـدلـيمي
اســـتــقـــبـل اجلـــمــعـــة فـي ديــوان
الوزارة الـسـفـيـر البـريـطـاني لدى
الــعـــراق جـــون ويـــلــكـس ووزيــر

الدولة الـبريـطاني لشـؤون الشرق
األوسط وشمـال أفـريـقـيا ألـيـسـتر
ـــرافق لـــهــمــا بــيـــرت والــوفــد ا
وجـــــرى خـالل الـــــلـــــقــــــاء بـــــحث
ـــشــــتـــركــــة وســـبل الـــعـالقـــات ا
ـــا يــخــدم مــصــالح تــطــويــرهــا 
البلدين). وبـ خالل اللقاء (رؤية
ستـدامة لعراق الوزارة للتـنميـة ا
2030  والـفــرص االســتـثــمــاريـة
ــــكـن أن تــــســــاهم بــــهــــا الــــتي 
ـخـتلف القـطـاعـات البـريـطـانيـة 
تخصصاتهـا) مشدداً على (أهمية
تـوفـيـر بـيـئـة مالئـمـة لالسـتـثـمـار
والـتـنــمـيـة وتــذلـيل الـصــعـوبـات
التي تعيق عمل الـشركات الدولية
ـتــخـصـصــة في الــعـراق). ودعـا ا
الدلـيمي إلى (أهـمـية زيـادة الدعم
ــســاهــمـة في ـقــدم لــلــعـراق وا ا
ـنـاطق إعـادة اسـتـقـرار واعــمـار ا

الـــتي شــــهـــدت دمـــاراً هــــائالً في
بـنـاهـا الـتـحـتـيـة مـثـمـنـاً في ذات
الـوقت اجلـهود الـنـوعـيـة لـلـبـعـثة
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة في الــــعــــراق
ـلفات ومساهـماتـها في مخـتلف ا
التنفيذية احلـكومية). من جانبهم
أشـاد اعـضـاء الـوفـد الـبـريـطـاني
برؤية الوزارة وانفتاحها الدولي
مـؤكـدين (نـقـلهـم رسـائل الـتـعاون
االيـجـابـيـة مع الـعـراق لـلمـجـتـمع
الـدولي) فــيـمــا أكـد (عــدم ادخـاره
ألي جهد من شأنه خدمة العراق).
و خالل الــلــقــاء بــحث مــقــتــرح
الــــدعــــوة الــــتي قــــدمــــهــــا وزيــــر
الـتــخــطــيط لــلـوفــد الــبــريــطـاني
ـتــمـثــلـة بــدعـوة رجــال االعـمـال ا
الــبــريــطــانـــيــ لــزيــارة الــعــراق
والــــــتــــــعـــــرف عــــــلـى الــــــفـــــرص
كن تنفيذها). االستثمارية التي 
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رجـحت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لوزارة النقل تساقط امطار غزيزة
مـصـحــوبـة بـعــواصف رعـديـة في
ـنـاطق كــافـة.وقـالت الــهـيـئـة في ا
بــيــان امس ان (الــطـــقس غــائــمــا
مصحـوب بتسـاقط  امطار خـفيفة
ــنـاطق كــافـة من الى غـزيــرة في ا
الـــــبالد) واضــــــاف ان (درجـــــات
احلــرارة تــكــون مـــقــاربــة لــلــيــوم
الــــســـابـق وحــــركـــة الــــريــــاح في
نـاطق جـنـوبـيـة شـرقيـة خـفـيـفة ا
الى مــعــتــدلــة الــســرعــة تــتــراوح
من 11-61 كيلـو مترا في الـساعة
ومدى الرؤية من  6-8 كيلومترا).
طرة  وتوقع منبىء حالة جوية 
ـــدن ابــتــداء من تــشــمـل جــمــيع ا
ـقبل . اليـوم االحـد الى الـثالثـاء ا
وكـتب صـادق عـطيـة فـي صفـحـته
عـــــــــلـى فــــــــــيـس بــــــــــوك امس ان
(مــنــخــفــضــا حـــركــيــا ســطــحــيــا
مـصـحـوبـا بـجـبـهـة بـارده يـلـتـقي

مـحــوره مع مــنــخــفض الــسـودان
احلـراري يــرافــقه مــوجــات بـاردة
قـطـبـيـة في طـبـقـات اجلـو الـعـلـيـا
ناجتـة من تواجـد منخـفض جوي
قـطـبي بـدأ بـالــتـأثـيـر عـلى بـعض
دول افريـقـيـا الشـمـالـية)  مـحذرا
من (حدوث السيـول مساء االثن
وتابع في واسط وشـمـال اربـيل) 
ان (درجـــات احلـــرارة ســـتـــرتـــفع
ــقــبــلــة بــالــتــدريج خـالل االيــام ا

وسنشهد اجواء ربيـعية معتدلة).
ـدني قـد وكـانت مـديـريـة الـدفـاع ا
أصـدرت حتـذيـراً لـلــمـواطـنـ من
إحتمال هطـول أمطار غزيرة التي
تــســبب مــوجــات فــيـضــانــيــة في
مـنـاطق الـزاب األعــلى والـشـرقـاط
والــزاب األســفل وديــالى وواسط.
ـــواطـــنــ ـــديــريـــة (ا وأهــابـت ا
بــااللــتـــزام بــوصـــايــا وارشــادات
ـــــــدنـي اخلـــــــاصــــــة الـــــــدفـــــــاع ا

بـالــفـيــضـانــات والــتـبــلـيغ عن أي
حـالـة طارئـة عـلـى هاتـف سـيـطرة
ـديـريـة 115 اجملـاني فـضال عن ا
عـــدم االســـتــــهـــانـــة بــــالـــســـيـــول
والفيضـانات كونهـا حتدث بشكل
مـفـاجـئ وبـاوقـات مــخـتــلـفـة). في
غــــــضـــــــون ذلك أعـــــــلــــــنت وزارة
الـداخـلــيـة الــتـونــسـيـة عـن مـقـتل
شخص نـتيجـة االحوال اجلوية

السيئة .
وانـقـطـعـت الـكـهـربــاء عن مـنـاطق
بــتــونس جــراء تــســاقط الــثــلـوج
حـيث اصـبح اســتـخـدام طـرق في
الــكـــاف وجــنــدوبـــة والــقـــصــرين
مسـتحـيال. وفي اجلـزائـر تسـببت
الــثـــلــوج الــكـــثــيـــفــة والــصـــقــيع
واألمـطـار الـتي تــصـاحـبـهـا ريـاح
ـصـرع خمـسـة اشـخاص عاتـيـة 
بعد ان جـرفتهم مـياه الفـيضانات
دني في واوضحت فـرق الـدفـاع ا
بيان انـه ( انتشـال جثث جـميع
ـياه الضـحـايـا بـعد ان جـرفـتـهم ا
في عنـابـة والـطـارف وتـيزي اوزو

وتيبازة).
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طــــــــالـب االحتــــــــاد الـــــــــوطــــــــني
الــكــردســتــاني بــخــروج الــقــوات
الـعسـكـريـة من مـحـافـظـة كـركوك.
ـــكــتب ــتـــحـــدث بـــاسم ا وقـــال ا
السـيـاسي لالحتـاد سعـدي احـمد
بيـره  ان  (االحتـاد ال يرفض عـقد
اجــتـمــاعــا ثالثــيــا مع الــتـغــيــيـر
ــقــراطي الــكــردســتــانــيـ والــد
لتـشكـيل حكـومة االقـليم اجلـديدة
وان هناك نقـاط مشتـركة اكثر من
نقـاط اخلالف بـينـنا) واشار الى
انه (يــجب تــطــبــيع االوضــاع في
تـنـازع علـيـها ـناطـق ا كركـوك وا
ومغادرة الـقوات العـسكريـة منها
ـقــراطي مـتـفق والسـيـمــا ان الـد

معنـا بشـأن حتديـد محـافظ جديد
لكركوك).وكـشف مصدر كردي عن
عارضة شروط االحزاب الكردية ا
لـلـمـشــاركـة بـحـكــومـة كـردسـتـان.
صدر قوله ان ونقلت تقارير عن ا
عـارضة الـكردية (بعض أحـزاب ا
أوصـلت رسـائل إيــجـابـيـة في مـا
ـشــاركـتـهـا في حـكـومـة يـتـعـلّق 
ـقبلة) مبينا ان (هذه كردستان ا
األحــزاب وضـــعت شـــروطـــاً قــبل
ـشاركـة الـنـهـائـيـة في احلـكـومة ا
وأبـــرزهــــا هـــو إشـــراك األحـــزاب
عـارضـة بحـصص تـتـناسب مع ا
ثـقـلـهـا في الـشـارع بـغض الـنـظـر
عن نــتـائج االنــتــخـابــات وإبــعـاد
هـــيــمـــنــة بـــعض اجلـــهـــات عــلى
احلـــــكـــــومــــة اجلـــــديـــــدة ووضع

مصـلـحـة كردسـتـان كأولـويـة بدالً
ـصـالح احلـزبـيـة الـضـيـقة) من ا
قبلة رحلـة ا مرجّحاً أن (تشـهد ا
مــشـــاركــة أحــزاب مـــعــارضــة في
مـفــاوضـات تــشـكــيل احلـكــومـة).
كتب الـسياسي في وكان عضـو ا
ـــقــــراطي الــــكــــردســـتــــاني الــــد
هـوشيـار زيـبـاري قـد اكـد االتـفاق
مع حــركــة  تــغــيــيـر عــلـى جتـاوز
اخلالفـــات واإلســراع بـــتـــشـــكــيل
احلـــــــــكـــــــــومــــــــــة اجلـــــــــديـــــــــدة

باالقـلـيم.وأضـاف زيـباري انه (
االتـفـاق مع تـغـيــيـر عـلى تـشـكـيل
جلـنـتـ لإلتـفــاق عـلى الـبـرنـامج
احلــكــومي اجلـــديــد وإلــتــزامــات
األطــــــراف الــــــتـي ســــــتــــــشــــــارك
باحلـكومـة) مبـينـا ان (االجتـماع

كـان جـيـدا وقد اشـرنـا خاللـه بأن
تشـكيل احلـكـومة قـد تأخـر وهذا
االمـر ال يــصب في مــصــلـحــة ايـة
جــــهـــــة والســــيــــمــــا ان الــــفــــراغ
الدستوري واحلـكومي في االقليم
لـيس مـن مـصــلـحــة احـد). واقـدم
مــتــظــاهــرون عــلى احــراق مــقــرا
لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة في اقـــلـــيم
كردسـتـان. وقال مـصـدر ان (عددا
ـتــظــاهـرين قــامـوا بــأحـراق من ا
وجود قرب مقر للقوات التركية ا
شـــيـالدزي الـــتـــابـــعــــة لـــقـــضـــاء
العمادية على خلفية مقتل خمسة
مــواطـــنـــ بــقـــصف الــطـــائــرات
التركيـة).  وأعلنت مديـرية شرطة
مــتــهــمـا أربــيل عن اعــتــقـال  29 
نفـذوا جرائم مـخـتلـفة مـنذ مـطلع

العـام اجلـاري.وقـال الـعمـيـد عـبد
القادر مـحمد مـعاون مديـر شرطة
يـومـا احملـافــظـة انه (وخالل  25 

من الشهـر اجلاري  ارتكاب 19
ة بينها حالتي قتل و تزوير جر
وحالة مخدرات و 14 حالة سرقة

ســيــارات) الفــتـــا الى (اعـــتــقــال
متهـم كانـا يتاجـران باخملدرات
ويـحـمالن أسـلـحـة غـيـر مـرخـصة

وضـــبط جــــوازات ســـفـــر مـــزورة
بـحـوزتــهـمـا). بـدوره  اكـد مـديـر
ـدني عـلي عـام سـلـطـة الطـيـران ا
خليل إبراهيم استئناف الرحالت
اجلـــويــــة بـــ تـــركــــيـــا ومـــطـــار
السليمانـية الدولي.وقال إبراهيم
فـي بـــــــيـــــــان امـس إن (مـــــــطــــــار
الــسـلــيــمـانــيــة الـدولي اســتــقـبل
صباح امس أولى رحالته القادمة
مبينا من مطار اتاتورك الدولي) 
ان (اخلـطـوط اجلــويـة سـتــبـاشـر
بـتـنـفـيــذ رحالت جـويـة من مـطـار
السـليمـانيـة إلى مطـار اسطـنبول
ـقـبـلة) وأضاف أن خالل األيـام ا
ـدني الـعراقي (سـلطـة الـطـيـران ا
تــــعـــــمل عــــلـى تــــقــــد جـــــمــــيع
التسهـيالت أمام مخـتلف شركات

النـقل الـدولي بـهـدف الـتوسع في
سـافرين واقع خدمـاتهـا خلدمـة ا
في جــمــيع دول الــعــالم). وقــررت
احلكومة التـركية رفع حظرها عن
ــــــتـــــجــــــهــــــة الى الــــــرحــــــاالت ا
ـاضـية . الـسـليـمـانـيـة اجلـمـعـة ا
وقـال وزيـر الـنـقـل الـتـركي جـاهـد
تـــــوران في تـــــصـــــريـح ان (بالده
قـــررت رفع حـــظـــرهـــا لـــلـــرحالت
تجهة الى السليمانية) اجلوية ا
مـؤكـدا انه (ســتـكـون هــنـاك سـبع
رحالت جــــويـــــة في االســــبــــوع).
وأغـلـقت تـركـيـا في تـشـرين األول
 2017 مـــجـــالـــهـــا اجلـــوي أمــام
الرحالت من وإلى إقليم كردستان
العـراق ردا على اسـتفـتاء االقـليم

على االستقالل. 
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بيوار خنس 

W∫ وزير اخلارجية األمريكي خالل جلسة مجلس االمن امس Kł

dŠ‚∫ متظاهرون غاضبون يحرقون مقرا عسكريا تركيا في العمادية

ÃuKŁ∫ شوارع السليمانية وقد غطتها الثلوج 

q²∫ آليات امانة بغداد ترفع كتال كونكريتية من شوارع جديدة 


