
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

dA½ q «uð ©ÊU e «®

 UÐU ²½≈ »U²  s  ‰uB

VFB « s e «

طبعة العراق 

Õö ù«Ë ¡UM³ « 5Ð  U ö)« q( …uŽœ

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اتـفق قادة حتـالفـي سائرون والـفتح
خـالل اجــتــمــاع مــوسع عــقــدوه في
بـغـداد امس الثالثـاء  عـلى تشـكيل
جلـنة تـنسيـقيـة الستكـمال احلـكومة
شترك داخل مجلس وادامـة العمل ا
الـــنـــواب فـــيـــمـــا دعـــا قـــيـــادي في
سـائرون  لتشكيل جلنة مشتركة ب
ائـتالفـي الـبـنـاء واالصالح لـتـسـوية

خالفاتهما. 
وبـحث اجملتمعون خالل اللقاء سبل
حـل اخلالفات الـسـيـاسيـة والـوجود
االمـــــريـــــكـي في الـــــعـــــراق . وأكـــــد
ـتحدث بإسم ائتالف الفتح النائب ا
احـــمــــد االســـدي تـــشـــكــــيل جلـــنـــة
تـنسيقية ب الفتح وسائرون. وقال
فـي تصريح ان (االجـتمـاع اسفر عن
تـــشــكـــيل جلـــنه تــنـــســيـــقــيـــة بــ
الــتـحــالـفــ السـتــكـمــال الـكــابـيــنـة
شـترك في الـوزارية وادامـة العـمل ا
مـــجــمـل الــقـــضــايـــا داخل مـــجــلس

الـنـواب) لـكن االسـدي نـفى مـا تردد
عن بــحث االجــتــمـاع ازمــة حــقـيــبـة
رشح لها. وكان النائب الـداخلية وا
عن حتـالف الفـتح احمـد الكـناني قد
افــاد  في وقت سـابق من يـوم  امس
الــثالثــاء بــإتــفــاق اجلــانــبــ عــلى
تــشــكـيل جلــنــة مـشــتــركـة لــتــقـريب
وجــهــات الـنــظــر بـشــأن اســتـكــمـال
الـكابينة الوزارية وخاصة ما يتعلق
ـــرشح وزارة الــداخـــلــيــة. مـــنــهــا 
وبـالـعـودة الى مـجـريـات االجـتـماع
نضوي حـذر رئيس حتالف الفتح  ا
فـي ائـتالف الـبـنــاء هـادي الـعـامـري
خـالل االجتمـاع  من ان(أمـام العراق
حتــديـات البـد من جتــاوزهـا اهـمـهـا
الــوجــود االمــريـكـي) مـضــيــفــا (قـد
نــخــتــلـف ســيــاســيــا ولــكن الــفــشل
ســيـــحــسب عــلى حتـــالــفي الــبــنــاء
واالصـالح واإلعمار).وشدد العامري
عــلى ان (الـدسـتـور يـرفض الـوجـود
األجـنبي ولن نقبل بأن يكون العراق
مـنطلقا لـتهديد دول اجلوار). بدوره
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اكــد خــبـيــر اقــتـصــادي ان اتــفـاق
الـعراق ومـصر على جتـديد تـعاقد
ــــدة ســـنـــة يـــعـــود بـــيـع الـــنـــفط 
. واوضح بـالـفـائـدة عـلى الـطـرفـ
ـنـذري لـ(الـزمـان) عــبـد احلـسـ ا
امس ان (جتديد االتفاقية النفطية
بـ الـعـراق ومـصـر لـبـيع مـلـيـون
بـــرمـــيـل نـــفط شـــهـــريـــا من خـــام
ـدة سنـة تـتجـدد باتـفاق الـبـصرة 
الطرف هو خلدمة العراق ومصر
مــعــا حــيث تــضــمن شــراء مــصـر
احــتــيـاجــاتـهــا الــنـفــطـيــة بــشـكل
مستقر وبسعر تفضيلي مناسب)
مــضــيـفــا ( امـا الــعــراق فـيــضـمن
شتر اسـتمرار بيع جزء من نفطه 
دائـم في ظل ارتـبـاك ســوق الـنـفط
ـعـروض ـيـة بـسـبب زيـادة ا الـعــا
ـنـتج مـن األوبك والـدول األخرى ا
مـن خــــــــارج األوبك مــــــــا أدى إلى
نذري انـخفاض األسـعار). ورأى ا

ان (من مـصـلحـة الـعراق احملـافـظة
ـدة سـنـة واحدة عـلى زبـائـنه ولـو 
ألنـه بـحــاجــة إلى اسـتــمــرار تـدفق
األمـوال الى خـزيـنـته كونه يـعـتـمد
بـشكل كـبيـر على إيـرادات مبـيعات
الـنـفط) الفـتـا الى ان (اغـلب الدول
الـنفطية لديها اتـفاقيات ثنائية مع
دول عــديــدة لــتــوريــد الــنــفط لــهــا
بـــأســعـــار أقل من ســـعــر الـــســوق
ـشـتـرين لـضـمـان احملـافـطـة عـلى ا
وهـذه سيـاسة تـسويـقيـة ناجـحة).
ــصــري وأعـــلن وزيــر الـــبــتـــرول ا
ؤتمـر الصحفي ال خالل ا طـارق ا
اخلــاص بـإعالن انـطالق الـنـسـخـة
الـثـالثـة من مؤتـمر ومـعرض مـصر
الـدولى لـلـبـترول إن (مـصـر تـعـتزم
جتـــديـــد عـــقــد اســـتـــيـــراد الــنـــفط
الــعــراقـي لــعــام آخــر بــالــكــمــيــات
نـفسـها) من دون االدالء بـتفـاصيل.
وتـستـورد مصر  12مـليـون برميل
مـن الــنــفــط اخلــام الــعـــراقي عــلى
مـــدى 2018 . وكـــان الـــبــلـــدان قــد
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رجـــحـت هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الـنقل تسـاقط أمطـار خفيـفة يوم غد
اخلــمـيس مع تـفــاوت في  اسـتـقـرار
درجـات احلرارة ب منطقة وأخرى.
وبـحسب تقريـر للهيئـة اطلعت عليه
رجح (الـزمـان) أمس فإن (الـطـقس ا
ـنطـقة الـيـوم االربعـاء سـيكـون في ا
الـوسـطى صـحوا مـع بعض الـغـيوم
واحلــرارة مــقـاربــة لــيـوم امس وفي
ــنـطـقـة الــشـمـالـيــة يـكـون صـحـوا ا
يـــتـــحــول الى مـــابـــ غــائـم جــزئي
وغــــائم خـالل الـــلــــيل ,مـع ارتـــفـــاع
درجـــات احلــرارة قــلــيـال عن الــيــوم
نطقة الـسابق) مضيفـة ان (طقس ا
اجلـنوبية سيـكون صحوا مع بعض
الــغــيـوم  ودرجــات احلــرارة تــرتـفع
قـلـيال عـن يوم امـس). وبـلغـت درجة
احلــرارة الـصـغــرى في بـغـداد امس

ثـالث درجـات مئـويـة والـعـظـمى 20
مـئوية. كمـا توقعت الهـيئة ان يكون
ـنطـقة طـقس يـوم غد اخلـميس في ا
الـوسـطى غائـما مع فـرصـة لتـساقط
زخـات مطر خفيفة متفرقة واحلرارة
مـقـاربة لـلـيـوم السـابق فـيمـا يـكون
ــنـطــقـة الـشــمـالــيـة غــائـمـا مع في ا
فـرصـة لتـسـاقط زخات مـطـر خفـيـفة
تـــكــون رعــديـــة احــيـــانــا واحلــرارة
تــنـخــفض بــضع درجـات عن الــيـوم
الـسابق ) موضحة ان ( الطقس في
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة سـيـكـون غـائـما ا
جــزئـيـا واحلــرارة تـرتـفـع قـلـيال عن
الـيـوم الـسـابق ).  في الـسـيـاق ذاته
ــصـريــون امس الــصـعـداء تــنـفس ا
بـعد أيام من البرودة الشديدة دفعت
الــكــثـــيــر مــنــهم إلى االنــزواء داخل
ـنـازل طـلبـا لـلـدفء عنـدمـا شـهدت ا
درجــات احلــرارة امس ارتـفــاعـا في
مـناطق مـختـلفـة من البالد.وبـحسب
صريـة فقد هـيئـة األرصاد اجلويـة ا

ـنضوي أكـد القيـادي في سائرون  ا
فـي ائــــــــتالف االصـالح  نــــــــصـــــــار
الــربـيــعي ( ضـرورة تــشـكـيـل جلـنـة
مـــشــتــركـــة بــ الـــبــنــاء واالصالح
لـتـسـويـة خالفـاتهـمـا). عـلى صـعـيد
آخــر وصل رئــيس مــجـلس الــنـواب
األردنـي عـاطف الـطـراونـة امس إلى
بـغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة
رئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمــد
احلـلبوسي.ويـترأس الطـراونة وفدا
ـثل كتل وجلان اجمللس في نـيابيا 
زيـارة عـمل تسـتغـرق يومـ يلـتقي
خـاللـهـا بـاالضـافــة الى احلـلـبـوسي
كال من رئيسي اجلمهورية والوزراء
ــهـدي. بــرهم صــالح وعــادل عــبــد ا
ويــتــضــمن بــرنــامج الــزيــارة ســبل
ــاني  الـعـراقي تــعـزيـز الـعــمل الـبـر
األردنـي وتوحـيـد مـواقف اجملـلـس
فـي االحتـادات الـعــربـيـة والــدولـيـة
وتـوظيف مواقفهمـا خلدمة القضايا
الــعــربـيــة وعــلى رأســهــا الـقــضــيـة

الفلسطينية.

ســـاد امس جـــو حــار فـي مــخـــتــلف
أنـحـاء مـصر نـهـارا قبل أن يـتـحول
إلى بـارد ليال كـما تـكاثـرت السحب
ـتـوسـطـة صـاحـبـها ـنـخـفـضـة وا ا
ــنـاطق. ســقـوط أمــطـار فـي بـعض ا
وكـانت التـوقعـات تفـيد بـأن االمطار
قد تصل الى حد السيول في مناطق
مـن سـيـنــاء وسالسل جـبـال الــبـحـر
األحـمر.  ونـشطت الريـاح اجلنـوبية
ـثـيـرة لـلـرمـال واألتـربـة الـشــرقـيـة ا
كشوفة نـاطق ا عـلى غرب البالد وا
من الـوجه البحري والقاهرة وشمال
الـصـعـيـد كـمـا نـشـطت عـلـى الـبـحر

توسط.  ا
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احـتـفظ فـريق الـشرطـة بـصدارة
متاز فيما ترتيب دوري الكرة ا
فـرض نفط الوسط الـتعادل على
الــقـوة اجلـويـة في الـلـقـاء الـذي
جـرى مـسـاء امس الـثالثـاء على
مـلـعب الـشـعب الـدولـي حلـساب

اجلولة اخلامسة عشرة.
وجنـح الشرطـة في التـفوق على
أمـانة بغداد بهدف مقابل هدف
ـبـاراة الــتي أقـيـمت واحــد في ا
عـلى ملـعب بغداد ووضع مـهند
ــقــدمـة في ــتــصـدر في ا عــلي ا
الــدقــيــقـة  47 وعــزز عـالء عــبـد
الـزهرة الـرصيـد في الدقـيقة 71
قـبل ان يـقـلص الـنـتيـجـة ألمـانة
بـغـداد مـحمـد سالم في الـدقـيـقة

الـتي جـرت بـيـنهـمـا عـلى مـلعب
فـرانـسوا حـريري وسـجل هدف
اربـيل بارزان شـيرزاد رشـيد في
الـدقيقة 80 وتـغلب احلدود على
الـنـجف بذات الـنـتيـجـة وسجل
هــدف الـفـوز الــنـيـجــيـري رحـيم
أوالبـي في الــدقــيــقــة   78ورفع
احلــدود رصـيـده لـلـنـقـطـة الـ23
ـركـز الــسـابـع فـيـمــا بـقى فـي ا
رصـيـد الـنـجـف عـند  17 نـقـطـة
ـركـز الـعاشـر. وحـافظ الـكرخ بـا
عـلى مركز الـوصافة بـرصيد 33
بــعــد تــغــلــبه عــلـى الــديــوانــيـة
ـباراة بـهـدفـ دون مـقـابل في ا
الــــتي جـــرت فـي الـــديــــوانـــيـــة
وســجل مــحــمــود خــلـيـل هـدفي

الفوز بالدقيقت  18و  84.
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78. وفـي الـــدقــــائـق األخـــيــــرة من
ـبـاراة تعـرض العب أمـانة بـغداد ا
ـن رزيج لـلـطــرد.ورفع الـشـرطـة أ
رصــيـده إلى الــنـقـطـة  36 وجتـمـد
رصـيد أمانة بغداد عند النقطة 11
ـــركـــز الـــتـــاسع عـــشـــر. وفي فـي ا
ـباراة كان صالح سدير له الكلمة ا
االولـى بـــالـــتــــســـجـــيـل في مـــرمى
اجلـويـة في الـدقـيـقة الـثـامـنـة لكن
زمـيله نـبيل عـباس سـجل هدفا في
مـــرمــاه لـــيـــحــصل اجلـــويـــة عــلى
الـتـعـادل في الـدقـيـقة  65 واصـبح
ـركـز الثـالث بـرصـيد اجلـويـة في ا
 31 مــتــقـدمــا بـفــارق االهـداف عن
الــزوراء امــا نــفط الـوسـط فـوصل
ركز الـعاشر. الـى النـقطة  17فـي ا
وفي بـقية الـلقاءات فـاز اربيل على
ـباراة ـيـنـاء بـهـدف دون رد فـي ا ا
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وقـــــعــــا في آذار  2016 اتــــفــــاقــــا
ليون برميل يقضي بإمداد مصر 
نـــفط شــهــريـــا من نــفـط الــبــصــرة
اخلـفـيف قابـلة لـلزيـادة في ما بـعد

بشروط دفع ميسرة.

نذري عبد احلس ا
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تـلـقى رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح
صـري عبد دعـوة رسمـية من نظـيره ا
الفتاح السيسي حلضور مؤتمر القمة
قررعقده في مدينة الـعربية األوربية ا
شـرم الشـيخ قريـبا فـيمـا تلـقى رئيس
هدي دعوة لزيارة الـوزراء عادل عبد ا
الـنـرويج عبـر وزيرة خـارجيـتهـا ايني
اريــكـســون الـتي ألــتـقــاهـا فـي بـغـداد
امـس . وبـحـسب بـيـان رئـاسي تـلـقـته
(الـزمان) امس  فقد استقبل صالح في
صري قـصر السالم بـبغداد الـسفيـر ا
لـدى بـغـداد عالء مـوسى وتـلـقى خالل
الــلـقثء دعـوة رســمـيـة من الــسـيـسي
حلــضــور مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيـة
زمع عـقـده في مـدينـة شرم األوربـيـة ا
الـشـيخ نـهايـة الـشهـر اجلـاري. وحمّل
صري (حتياته ألخيه صـالح السفير ا
الـــرئـــيس الـــســـيـــسي) مـــعـــربـــاً عن

ـة). (امــتــنــانه لــهــذه الــدعــوة الــكــر
وجـــرى خالل الـــلـــقــاء (اســـتـــعــراض
الـعالقات ب البلدين الشقيق وسبل
تـطويـرها وآخر مـستـجدات األوضاع
الـعـربـيـة والدولـيـة). وفي سـيـاق آخر
أكـد صـالح أهمـية االرتـقـاء بالـعالقات
بـ الـعراق والـنرويج لـدى اسـتقـباله

ايركسون في بغداد امس.
 ونـقل بيان رئاسي عن صالح قوله ان
(العراق يتطلع بصورة جادة لالنفتاح
عـلى محيـطه العربي والدولي وتـنمية
عـالقـاته الــثــنــائــيـة مـن أجل حتــقـيق
ـــوه وازدهــاره وإعــادة بـــنــاء مــدنه
ـتـضـررة سيـمـا بـعد االنـتـصـار على ا
عـصابات داعش االرهـابية) مـعبراً عن
شــكــره لـ(مــسـاهــمــة الــنـرويـج ضـمن
الـتي الـتـحـالف الـدولي ضـد االرهـاب 
كــــانـت لــــهــــا مــــســــانــــدة واضــــحـــة
لـلعـراق).من جانـبهـا جددت ايـركسون
(دعم بـالدها لـلـعـراق شـعبـاً وحـكـومةً

والـــســعي لــتـــطــويــر الـــعالقــات بــ
الــبــلـــدين في اجملــاالت الــســيــاســيــة
واالقـتصادية والنفط والـطاقة) مبديةً
(اسـتعداد الشركات النرويجية ورجال
االعــمـال الى االســهـام بـاعــادة اعـمـار

البالد).
هدي مع اثل بحث عبد ا  وفـي لقاء 
ــرافق لــهــا خالل اريــكــسن والــوفــد ا
كـتبه الرسمي امس (تعزيز لـقائهما 
الــــتــــعــــاون واالفـــادة مـن اخلــــبـــرات
والــتــجــارب الــنـرويــجــيــة في مــجـال
االسـتـثـمـار األمـثل لـلـمـوارد الـنـفـطـية
وتـــوســيـع بــرامج الـــدعم والـــتــدريب
لــلـــقــوات األمــنــيـــة) مــشــيــدا بـ(دعم
الـنـروـج للـعراق في مـواجهـة االرهاب
ـشاركتها في مـؤتمر الكوـت إلعادة و
اعــمــار الـــعــراق ودعــمــهــا لــلــبــرامج
االنـــســانــيـــة اخلــاصــة بـــالــنــازحــ
واالهـتـمـام بـالالجـئـ الـعـراقـيـ في

5النرويج).


