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طبعة العراق 
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اكــد رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
صـــالح أن الــــعـــراق لن يـــكـــون
جـــزءا من مـــحـــور ضـــد آخـــر 
وامـــنه مــــرتـــبـط بـــأســــتـــقـــرار
اخلـلـيج. واكـد صـالح في كـلـمة
القـاها بـاجلمـعيـة العـامة لال

ـتـحـدة في نـيـويـورك امس ان ا
(هـــنــاك اجـــواء ايــجـــابـــيــة في
ـتـراكمـة ب ـشاكل ا مـعاجلـة ا
بـــغــــداد واربـــيل عــــلى اســـاس
الـــدســـتـــور والســـيـــمـــا ان دور
تـحدة في بغداد ثلـية اال ا
مهم على هذا الـصعيد) واشار
الى ان (داعش كـــان مــخـــطــطــاً

ـنطقة خبيـثاً لتدمـير العراق وا
وعـلى رقم الـتـضـحيـات الـكـبـير
الـتي سـجـلهـا شـعـبنـا وقـواتـنا
مــن اجلــــــــــيـش واحلـــــــــــشــــــــــد
والــبــيــشـمــركــة وغــيــرهـا عــلى
طريق احلرية ومقاومة االرهاب
ـسـاعـدة ومـسـانـدة الـتـحـالف
الـدولي واالصـدقـاء الـذين نـقدم

لــهـم كل شــكــرنـــا وتــقــديــرنــا)
مـوضـحـا ان (اسـتـمـرار احلـرب
في اليمن مدعـاة لقلق في ضوء
التـداعيـات االمنـية واالنـسانـية
نطقة التي تلقي بظاللها على ا
وضــــرورة دعم الـــــيــــمــــنــــيــــ
لــــلـــتـــوصـل الى حل ســــيـــاسي
شامل يسـتعيـد السلم في ربوع

بالدهم) واضـــــاف صــــــالح ان
أساوي في (استمـرار الوضع ا
ســــوريـــا وتــــمــــكن الــــتــــطـــرف
واالرهــــاب من ايـــجــــاد بـــيـــئـــة
حـاضــنـة له يـسـتـوجب جـهـوداً
فـعـلـيـة لـتــمـكـ الـسـوريـ من
الفـتا صـنع حل سـياسي دائم) 
الى ان (إسـتهـداف أمن اخلـليج
والـســعـوديــة الـشـقــيـقــة تـطـور
خطيـر ونحن في العـراق قلقون
من هـذا االمـر  فـأمـنـنـا مُـرتـبط
ـنـطـقـة وعـلى بـأمـن اخلـلـيج وا
اجملـــتــمـع الــدولي أن يـــســـاعــد
بــــــجــــــديـــــــة في تــــــدارك هــــــذا
التصـعيد) مبـينا ان (اسـتقرار
الـــعــراق مــصــلــحـــة مــشــتــركــة
للجميع  وتغييبه أو غيابه كان
عـنــصـر تــوتـر وعــدم اسـتــقـرار
ـنــطـقـة والســيـمـا انه لـعـمــوم ا
يـسـتـعـيـد عــافـيـته بـعـد ان كـان
ــــدة طـــويـــلـــة ســـاحـــة صـــراع
لــآلخــرين) مــجـــدد دعــوته الى
(بـناء مـنـظومـة أمـنيـة مـشتـركة
والـتـأسيس في الـشرق االوسط
لـــنـــظــــام تـــكـــامـل اقـــتـــصـــادي
وتـنـسـيق سـيـاسي السـتـئـصال
االرهــاب وضــمــان االســتــقـرار
وال نريـد ان يكـون العـراق طرفاً
في الـصـراع االقـلـيمـي والدولي
وال سـاحة لـتصـفيـة احلسـابات
ولن نكـون جزءاً من مـحور ضد
آخـر او مـنـطـلـقـاً لالعـتـداء على
أي مـن دول اجلــــوار فـــــأنــــنــــا
النـريد حـرباً جـديـدة وال نتـمنى
ان يـعــاني اي شـعب من ويالت
احلــروب كـمـا عـانـيـنـا سـابـقـا)

وتـابع صالـح ان (العـراق مـقبل
عـلى تـطــورات ايـجـابــيـة هـامـة
أمـنـيـاً وسـيـاســيـاً واقـتـصـاديـاً
ويجب أن نـقوم هـذه التـطورات
االيـجـابـية ونـؤسس عـلـيـها في
ضـــــوء االســـــتـــــقـــــرار االمـــــني
تـحقق والـذي يجب احملـافظة ا
عليه وعدم التفريط به). والتقى
صالح على هامش االجـتماعات
نظـيره االمـريكي دونـالد ترامب
وبـــحـــثـــا تـــطـــويـــر الـــعالقـــات
الــــثــــنــــائـــيــــة بــــ الــــبـــلــــدين
والــتـحــوالت االيــجــابــيــة الـتي
يــشــهـــدهــا الــعــراق بــعــد دحــر
داعش. وقـــــال بــــيـــــان امس ان
(اجلـــانــبـــ بـــحـــثـــا تـــطـــويــر
الـعالقات الـثـنائـيـة والتـحوالت
االيجـابية الـتي شهدهـا العراق
بــــعــــد دحـــــر تــــنــــظـــــيم داعش
والشروع بعمليات اعادة البناء
واالعـمـار) وشـدد  صـالح عـلى
(أهـــمــــيــــة تـــهــــدئــــة األوضـــاع
اإلقليمـية وتفادي الـتصعيد من
أجل تـرسـيخ األمن واالسـتـقرار
نـطقـة). من جانبه  اعرب في ا
تــــــــرامـب عـن (اهــــــــتــــــــمــــــــامه
بــالــتـــطــورات الــتي يــشــهــدهــا
الــعــراق)  مــجـــدداً (دعم بالده
للعراق في حـفظ أمنه وسيادته
وإعادة إعـمارمـدنه). كمـا التقى
صـالح رئيس الـوزراء اإليـطالي
جـــوزيــــبي كــــونـــتـي وبـــحــــثـــا
مـواصـلـة الـتـنـسـيق والـتـشـاور
بــ الــبــلــدين حــيــال مــخـتــلف
ــا يـــســـهم في الـــقـــضـــايـــا و

شتركة.  صالح ا حتقيق ا
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كــشف الــســفــيـر الــيــابــاني لـدى
بغداد نـاوفومي هاشيـموتو عزم
ـسـاهــمـة بـاعـادة تـأهـيل بالده ا
الــبـنى الـتـحــتـيـة بــالـتـعـاون مع
احلـكومـة الـعـراقيـة ومـؤسـسات
ـية  الفـتـا الى ان الـهدف من ا
اقـامة نـدوات عـلمـيـة هو لـتـبادل
ـيـ في كال االفـكـار بـ االكـاد
الـــبــلـــدين  من اجل بـــنــاء اسس
ــنــظـور. ـدى ا مــشــتـركــة عــلى ا
وقــال هــاشــيـمــوتــو لـ (الــزمـان)
امس ان (العالقـات الثـنائـية ب
البـلديـن طيـبة والسـيمـا في اخر
 16 سنة بعد الـتغير الذي حدث
عام  2003 حيث اثـمـر التـعاون
ــتـبــادل في مـجــاالت عـدة ومن ا
بينها القطاع االقتصادي اضافة
الـى تـــــبـــــادل اخلــــــبـــــرات بـــــ

ــيــ في كال الــبــلــدين) االكــاد
واضــاف ان (هـــنـــاك نـــقـــطـــتــ
مــهـــمــتــ اســـاســيـــتــان االولى
تـــــتــــعــــلق بـــــتــــبــــادل االفــــكــــار
والدراسـات ونتـائجـها والـثانـية
تــشــمل كــيــفــيــة الــتــعــرف عــلى
ـيـ بـالـبـلـدين الـنـظــراء االكـاد
لـــيــــســــهم ذلك فـي بـــنــــاء اسس
ـــزيــد مـن الــتـــقــدم في وركـــائــز 
ــيــة) تــبـــادل اخلــبــرات االكــاد
مــؤكـدا ان (الــعالقــة مع الــعـراق
مـهـمـة والســيـمـا ونـحن نـحـتـفي

خالل الـسـنــة اجلـاريـة بـالـذكـرى
الــثـــمــانــون النـــشــاء الـــعالقــات
الدبلوماسية ب طوكيو وبغداد
ـــزيـــد من الـــتـــعـــاون ونـــطـــمح 
لـــلــحــفــاظ عــلـى هــذا الــتــواصل
الوطيد) وكشف هاشيموتو عن
ـسـاهـمـة بـتأهـيل (عـزم بالده بـا
ــنــاطق الــبــنى الــتــحــتــيــة في ا
احملـررة بـالتـعـاون مع احلـكـومة
ـيـة). الــعـراقـيــة ومـؤسـســات ا
وتـشـيـر مـطـويـة انـيـقـة وزعـتـهـا
السفارة ب احلاضرين الى اهم
االحـــداث الـــتي جـــرت خالل 80
عـامـا مــنـهـا انـسـحـاب الـسـفـارة
بـدرجـة تـمـثـيل وزيـر عـام 1939

وغـــلق الـــســـفـــارة وانـــســـحــاب
الــوزيــر الـــيــابــاني ايـــضــا عــام
 1942وبــــعــــد ذلك انـــــقــــطــــعت
العالقة مع العراق بسبب اعالنه
احلـــرب عــــلى دول احملـــور عـــام
 1943 وفي عام  1955 عادت
الــعالقـات بـ الــبـلـدين نــتـيـجـة
مـصـادقــة الـعـراق عـلى مـعـاهـدة
ســان فـــرانــســـيــســـكــو لـــلــسالم
وبــنــفس الــعــام افــتــتح الــعـراق
ســفـــارته فـي الــيـــابـــان بـــدرجــة
تـمـثيـل وزير  وبـعـد عـام اعادت
الــيـابــان افـتــتـاح ســفـارتــهـا في
العراق ومن ثم رفع التـمثيل ب

الــبـلــدين الى مـســتـوى ســفـيـر 

وشــــهــــد الــــعــــام  1964دخـــول
االتفاقـية التـجارية حـيز التـنفيذ
وفي عـــام  1968شـــهـــد ايـــضـــا
ــــســـاعـــدة دخـــول اتــــفـــاقــــيـــة ا
تبـادلة حيز الـتنفيذ القضائـية ا
وبــعـد مــضي ســتـة اعــوام اتـفق
الــبـلـديـن عـلى تـفــعـيل الــتـعـاون
االقتصادي والفني  بينما شهد
الـعـام  1979دخـول اتـفــاقـيـتـ
ثــقـافـيــة وجـويـة حــيـز الـتــنـفـيـذ
وبــعــد  12 عــامــا اي في الــعــام
 1991 قـــامت الــيـــابــان بـــغــلق
سفـارتهـا في بـغداد حـفاظـا على
العالقـات الـدبلـوماسـية  لتـعود
حيث بـعـد ذلك في الـعام  2003 

استأنـفت اليابـان عمل سفـارتها
قـيـمة في الـعـراق وعمـلت على ا
اقـامت نـدوات لـتـبـادل اخلـبـرات
ـعــرفـة في عـام  2007 فـضال وا
عن اجـراء مــبـاحـثـات ســيـاسـيـة
ـسـتوى بـ البـلدين في عالـية ا
عام  2009 اما في العام 2014
 فــلــقــد شــهــد دخــول اتــفــاقــيـة
تشجيع وحمايـة االستثمار حيز
الــــتــــنـــفــــيـــذ  وفي عـــام 2017
افتـتحت الـيابـان قنـصلـيتـها في
اربــــيل بــــاقــــلــــيـم كــــردســــتـــان.
طـوية الى حزمة دعم وتطرقت ا
عام  2003 للعـراق والتي بلغت
خــمـسـة مــلـيــارات دوالر اضـافـة
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بـــحـث رئـــيس الـــوزراء عـــادل
ــــهـــدي مـع الـــعــــاهل عـــبــــد ا
الــســعـودي ســلــمــان بن عــبـد
الـــعـــزيـــز في جـــدة االوضـــاع
االقـلـيـمـيـة واجلـهـود الـهـادفة
نــحــو الــتــهــدئــة . فــيــمـا رأى
مـراقبـون ان الـزيـارة الـطـارئة
الى الـــســعــوديـــة تــهــدف الى
طرح مبـادرة عراقـية لتـخفيف
نـطـقـة . وقال حـدة التـوتـر بـا
ــهـدي بــيــان امس ان (عــبــد ا
الـــتــقـى الــعـــاهل الــســـعــودي
وبحـثا الـعالقات بـ البـلدين
الشقيق واالوضاع االقليمية
وسيـلـتقي وجـهود الـتـهـدئة) 
هدي خالل الزيارة ولي عبد ا
الـــعــهــد مــحــمـــد بن ســلــمــان
ناقشة مـوقف العراق الثابت
لــــلــــعـب دوره اإليــــجــــابي في
احلـــرص عــلى إبـــعــاد خـــطــر
الـتوتـرات والـنـزاعـات وإقـامة
افــضـل الــعالقــات مـع جــمــيع
الــدول اجملــاورة والــشــقــيــقــة
والصـديقـة. واكد مـراقبون ان
ــفـاجـئـة ـهـدي ا زيـارة عــبـد ا
الى جــــدة تـــهــــدف الى اذابـــة

نطقة بعد االزمة التي تشهدهـا ا
اسـتــهـداف مــنـشــأت ارامـكـو في
مــــنـــــطــــقـــــة بـــــقــــيـق وخــــريص
. وقـالوا لـ (الـزمان) السـعوديـت
امس ان (الــزيـارة جــاءت بــهـدف
طـــرح مــبـــادرة عــراقــيـــة النــهــاء
االزمــة الـراهــنـة الـتـي تـشــهـدهـا
الـسـاحـة بـعـد تـصـاعـد وتـيـرتـها
بسبب استـهداف منشـأت الطاقة
الــســعــوديــة بــوســطــة طــائــرات
ـنـطـقة مـسـيرة) واضـافـوا ان (ا
تـشــهـد تـصــعـيـدا غـيــر مـسـبـوق
وبالتالي استمرار االوضاع على
مـا هي عـلـيـه سـيـؤدي بـالـنـهـايـة
ـــكن تـــداركــهــا) الى كـــارثــة ال 
واشـاروا الى ان (هـنـاك مـسـاعي
دبلوماسية ومن دول مختلفة من
اجل انــهـــاء تــلك االزمــات ومــنع
حـــدوث اي حـــرب فـي مـــنـــطـــقــة
اخلــلـيج الـتـي سـيـتــضـرر مــنـهـا
اجلـمــيع في حـال حــدوثـهـا). من
ـهدي جهـة اخرى  افصح عـبد ا
عن تـفـاصـيل زيـارته الى الـصـ
ــلـــفـــات الـــتي نـــاقـــشــهـــا مع وا
ـــســــؤولـــ هـــنـــاك. وجـــاء في ا
هدي اطلـعت عليها رسالة عبـد ا
(الزمـان) امس ان (الـعراق يـعمل
مـــنـــذ مـــدة عـــلى بـــنـــاء عـالقــات

ـعروفة ستراتـيجيـة مع الص ا
بـقدراتـهـا االقتـصـادية والـتـقنـية
ومساهـماتهـا الطويـلة في اعمار
ـتـرامي االطـراف وبـنـاء بـلـدهـا ا
ـــيــــاً من حــــيث عـــدد واالول عــــا
الــســكــان) واضــاف (ونــحن في
طـريـقـنـا الى الـصـ عـبـر الـهـنـد
توقفـنا في نيـودلهي وبحـثنا مع
مـسـؤول هـنـاك تـفعـيل الـلـجـنة
ــشـتــركـة بــ الـعــراق والـهــنـد ا
والتي لم جتـتمع مـنذ عام 2013
واتـــفــقــنــا عــلـى اهــمــيــة تــبــادل
سؤول في الزيارات ب كبار ا
البلدين  فالنـفط العـراقي يحتل
ــكــانــة االولى في اســتــيـرادات ا
ـهدي ان الـهـند) واوضح عـبـد ا
(زيـارة الـصـ تـهـدف لـلـنـهوض
بــالــعــراق واعــادة بــنــاء بــنــيــته
الـتـحـتيـة واقـتـصـاده ومـجـتـمعه
لـــيــحــقق تــقــدمـــاً مــلــمــوســاً في
الــتــخــلص من عــوامل الــبــطــالـة
والـــفــقـــر واالمــيـــة والــتـــخــلف)
ـهدي ان (الـعراق واوضح عبـد ا
الــذي تـطــورت عالقــاته بـالــغـرب
الزال يـرغـب في احلـفــاظ عـلــيـهـا
وتــطـويـرهــا و يـســعى لـتــعـمـيق
تــواصــله بــالــشــرق وبــالــبــلــدان
االســـيـــويــــة بـــحـــكـم الـــعالقـــات

مـتدة آلالف الـسن التـاريخيـة ا
تشابهة التي تسمح والتجارب ا
لـه بــاالســتـــفــادة من خــبـــراتــهــا
وجتـــاربــهـــا الـــغـــنـــيـــة فـي هــذا
اجملال) مؤكدا ان (البالد بحاجة
الى قــرارات مــدروسـة وســريــعـة
ومـــبـــاشــرة تـــتــخـــذ عــلـى اعــلى

ـسـتـويـات مع الـبـلـدان االخـرى ا
تـــســــاعـــد فـي حتـــقــــيق بــــرامج
احلـكـومـة والســيـمـا في مـجـاالت
الــزراعـة والــصـنــاعــة والـتــسـلح
والــتــعـلــيم والــصــحـة والــطــاقـة
ـياه واصالت وا واالتصـاالت وا
وكل مـا له عالقة بـإنـشـاء وإعادة

إعمـار البنى الـتحـتية األسـاسية
لــلــعــراق). وكــانت عــضــو جلــنـة
انية النـائبة لبنى اخلدمات البـر
رحيم قـد شددت عـلى اهمـية نقل
ـــتــقــدمــة امــكــانــيـــات الــصــ ا
بالقضاء على البطالة والنهوض
بالـزراعة والـصناعـة الى البالد .

ونـقـل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) عن
رحـيم الـقـول ان (الـعـراق يـعـاني
من أزمات متعددة ومـهمة صعبة
عــلـى رئــيس الـــوزراء جتــاوزهــا
لــصــعــوبـة تــطــبـيـق الـنــظــريـات
واخلطط الغربية واالوربية نظرا
لـطـبـيــعـة الـبالد الـشـرقـيـة بـعـدم
االســـتــجــابـــة والــتــفـــاعل مــعه)
واشارت الى ان (الـتوجه لـلص
يـــحـــقق فـــؤائـــد عـــدة نـــتـــيـــجــة
االجنــازات الـتي حــقــقـتــهـا مــنـذ
تـأسـيـسهـا وتـمـكـنـهـا من جتاوز
ـية الـثانـية) مأسي احلـرب الـعا
واضافـت ان (الصـ تـمـكنت من
الــنــهــوض والــتــقــدم في اقل من
عـــشـــرين عـــامـــا  واول خـــطــوة
حـصـلت عـلــيـهـا هي عـضـويـتـهـا
ـجــلس لالمن الـدولي الـدائــمـة 
ثم تــطـويـر الــزراعـة والـصــنـاعـة
والــتــعــلــيم يـــوازيــهــا الــثــقــافــة
واالعالم الــصــحـيح) مــؤكـدة ان
(تــركــيــز الــوفــد احلـكــومي عــلى
إيـجــاد مـخــرج الزمـات ومــشـاكل
الــبالد مـن خالل االســتــفــادة من

التجربة الصينية). 
وفـي نــــيـــويــــورك أعــــلن رئــــيس
الوزراء البـاكستـاني عمران خان
أنّ الـــرئــيس األمـــريــكـي دونــالــد

تـرامب كلّـفه الـقـيام بـوسـاطة مع
إيــــران خلــــفض حــــدّة الـــتــــوتّـــر
واستـطالع إمـكانـيـة إبرام اتـفاق
ــــلف الــــنـــووي جـــديــــد حــــول ا
لـطـهـران. وقـال خـان لـصـحـفـيـ
ـتّحـدة عـقب لـقائه في في األ ا
اجــتــمــاعـ مــنــفــصـلــ كالً من
الـــرئـــيـس األمــريـــكـي ونـــظـــيــره
اإليراني حـسن روحاني الـثالثاء
إنّ (تــرامـب ســألــنـي مــا إذا كــان
ـسـاهـمـة في تـهـدئـة بـإمـكـانــنـا ا
األوضــاع وربّـــمــا الـــتــوصّل إلى
اتّــفـاق جــديـد) مـع طـهــران حـول
برنامجيها النووي والبالستي.
غــيـر أنّ الــرئـيـس األمـيــركي قـدّم
روايـــة مــغـــايـــرة بــعـض الــشيء
لــروايــة خــان مــؤكّـداً أنّ رئــيس
الـوزراء الــبـاكــسـتــاني هـو الـذي
بـادر إلى عــرض وسـاطـته. وقـال
تـرامب (هــو يـحب الـقــيـام بـذلك
وتـربــطـنـا عالقـة جـيّــدة لـلـغـايـة
لذلك هناك احتمال أن ينجح هذا
األمــــــر). وأضـــــــاف الـــــــرئـــــــيس
األمــيـركي (في الــواقع هــو الـذي
طلب مني ذلك وأعـتقد أنّ الـلقاء
أمر جيّد. نحن موجودين جميعاً
هنا في نيـويورك ولدينا وقت)
من دون أن يــــــؤكّــــــد صــــــراحـــــة

مـوافـقـته عـلى هـذه الـوسـاطة
الباكستانية.

واعــتــبـر الــرئــيس الــفــرنـسي
ـــانـــويل مـــاكـــرون أنّ عــدم إ
حــصـــول لــقــاء بــ نــظــيــريه
األمــــيــــركـي دونـــالــــد تــــرامب
واإليراني حسن روحاني على
هـامش اجـتـمـاعـات اجلـمـعـية
ـــتــحـــدة في الـــعـــامـــة لأل ا
نـــيــــويــــورك هــــذا االســــبـــوع

سيكون فرصة ضائعة.
ه روحاني وفي معـرض تقـد
لــرئـيس الــوزراء الــبـريــطـاني
بــــوريـس جــــونـــــســـــون قــــال
ماكرون أمام الصـحافي وقد
ارتـســمت ابـتـسـامــة عـريـضـة
عـلى مـحــيّـاه (إذا غـادر الـبـلـد
من دون أن يــلـــتــقي الــرئــيس
تــرامب فــســتـكــون هــذه حــقـاً
فـرصـة ضـائـعـة ألنّه لن يـعـود

قبل عدّة أشهر).
ودار احلـــديـث بـــ مـــاكـــرون
وروحــاني وجــونــســون أمــام
كــامــيــرات الــصــحــافــيــ في
فـــنـــدق نـــيـــويــوركـي وقــد ردّ
رئــيس الـــوزراء الــبــريــطــاني
ــاءة تــدلّ عــلى مــوافـقــته بــإ

الرئيس الفرنسي رأيه.
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بــحـث رئــيس إقــلــيم كــردســتـان
نيـجرفـان البـارزاني مع مسـاعد
وزير اخلـزانة األمـريكي لـشؤون
ــارشـال مــنع تـمــويل اإلرهـاب ا
بــيـلـيـنـغـســلي جتـفـيف مـصـادر
تمويل داعش  فيـما اكـد رئيس
حــــكــــومــــة االقــــلــــيم مــــســــرور
البارزاني  تـقد مقـترحات الى
بــغـداد حلل اخلالفــات الـعــالـقـة
ــوجب الـدســتـور. وقــال بـيـان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(اجلـانـب بـحـثـا القـضـاء الـتام
ــتــطـرف عــلـى داعش والــفــكــر ا
والسـيـمـا ان خـطـر ظهـورهم من
جـــديــد بـــحـــاجـــة إلى جتـــفــيف
مــــصـــــادر الـــــتـــــمـــــويل ومـــــنع
ـالـية الـتـحـركـات والنـشـاطـات ا
لــهم) واكـــدا ان (حتـــقــيـق هــذا
ــزيـد من الــهـدف بــحــاجـة إلى ا
( الـتعـاون والـتنـسيـق الدولـي
واشــار الــبـيــان الى ان (الــلــقـاء
نـاقش عالقـات بـغـداد مع أربـيل
وفــرص الـــعـــمل واالســـتــثـــمــار
وتــــشـــغـــيل رؤوس األمـــوال في
إالقـــــلـــــيم والـــــعـــــراق من قـــــبل
ــسـتــثـمــرين األجـانـب وتـقـد ا
الــتــســهـيـالت لـهم) مــبــيــنـا ان

(اجلــــانـــبـــ نــــاقـــشـــا الــــنـــظم
صرفية في العراق وكردستان ا
وسبل تطويرها وربطها بالنظم
ية والتعاون والتنسيق مع العا
الــبـنك الــدولي لـتــحـســ حـالـة
صـرفي الـقـطـاع االقـتـصـادي وا
واألوضاع االقـتـصاديـة بـصورة
عامـة و قـطاع الـطاقـة على وجه
اخلـصـوص) وتـابـع انه (جـرى
خالل اللقاء احلديث عن احلوار
ـشاكل ب بـغـداد واربيل حلل ا
وكــذلك مـلف بــ اجلـانــبـ من
نطقة جهة ومع  دول اجلوار وا

من جهة اخرى).
 كــمـــا الــتـــقى رئـــيس حــكـــومــة
االقـــلـــيـم مـــســـرور الـــبـــارزاني
بـيلـنغـسلي والـقـنصل الـعام في
اربـــيل ســتـــيـــفن فـــاغن لـــبــحث
ــــــفـــــاوضـــــات اجلــــــاريـــــة مع ا
احلــــــكـــــــومــــــة االحتـــــــاديــــــة و
ــــــســــــاعـــــدات واإلصـالحـــــات ا
ـتـعـلـقـة بـقــوات الـبـيـشـمـركـة. ا
ونـــقل الـــبــيـــان عـن الــبـــارزاني
القول ان (مفاوضـاتنا مع بغداد
تخـطو بـوتيـرة جيـدة وهي على
سار الـصحيح) ولفت الى ان ا
(احملادثات اجلارية حترز تقدماً
في األصـــعــدة كـــافـــة وقــدمـــنــا
مــــقـــــتــــرحــــات حلـل اخلالفــــات
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العـالقة اسـتناداً إلى الـدستور)
مـشـددا عـلى (ضـرورة أن ال يـتم
الـــــتـــــعــــــامل مـع كـــــردســـــتـــــان
كمحـافظات بل كإقـليم مثبت في
الدستور) مجدد تـأكيده (سعي
حـكومـة االقـليم لـتـنويع مـصادر
االقـتـصــاد وعـدم االعـتـمـاد عـلى
مصدر واحد لـلدخل). من جانبه
اعــرب مــســاعــد وزيــر اخلــزانــة
األمـريكي عن (سـعـادته بالـتـقدم
الــــــعـــــــمـــــــراني احلـــــــاصـل في
كـردســتـان) وقــال بـيــلـنـغــسـلي
(نحـن مسـتعـدون لتـقد جـميع
أشـكـال الـدعم لإلقـلـيم والسـيـما
ــصـرفي). فـي مـجــال الــنــظــام ا
وكـــان الــبـــارزاني قـــد اعــلن عن
وجـود تـنــسـيق أمـني جـيـد بـ
ـواجـهة الـبـيـشـمـركـة واجلـيش 
تـــــــهــــــــديـــــــدات داعـش. واكـــــــد
الـــبـــارزاني خـالل لـــقـــائه وفـــدا
عـسكـريـا أمريـكـيا بـرئـاسة قـائد
الــعــمــلــيــات اخلــاصــة في قــوة
ــشــتـركــة إريك هـيل ان ــهـام ا ا
ـثـل تـهــديـداً (داعش مــا يــزال 
كبـيراً في بـعض منـاطق العراق
وهو يـعـيد تـنظـيم صفـوفه لشن
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ـــالـي لـــلــــمـــوازنـــة الى الــــدعم ا
والــتـــجــارة بــ الــبــلــدين ودعم
الـنـازح خالل سـيـطـرة تـنـظيم
داعش عــلى بــعـض احملــافــظـات
فضـال عن دعم مشـاريع مـختـلـفة
وفي قـطـاعـات الـطـاقـة  والـطـرق
واجلــــســــور وكــــذلك االســــمــــدة
ـــائـــيـــة وحتـــســـ االمـــدادات ا
واعــمـــار قــطــاع الـــكــهـــربــاء في
كـــردســتــان . مـن جــهــة اخــرى 
افـتتـحت الـرئـيس الـصـيني شي
ـــطــار اجلــديــد في جـي بــيــنغ  ا
ـصــمم عــلى شـكل جنم بـكــ وا
الـبحـر والـذي يـتـوقع أن يـصبح
طـارات ازدحـامًا في أحد أكـثـر ا
عـمـارية ـطـار ا الـعالم. وصـمم ا
الـعـراقــيـة الـراحـلـة زهـا حـديـد 
ــطـار الــذي أطــلق عــلـيه ويــقع ا
تـسـمـيـة (بـكـ داشيـنغ الـدولي)
على بـعد  46 كلـيـومتـرا جـنوب
. وســيــعـمل ـ ســاحــة تـيــان أ
ـــطــار بــكــامل طـــاقــته في عــام ا
 2040 مـع ثــمـــانـــيــة مـــدرجــات
وقدرة على اسـتقبـال مئة مـليون
مـــســـافــر فـي الـــعـــام الـــواحــد 
ــطــار مــحــطـة وســتــقــام حتـت ا
قــطــار وخط مـــتــرو يــســـمــحــان
للمـسافرين بـالوصول إلى وسط
ديـنة في غـضون  20دقيـقة. و ا
ـشروع  120 ملـيار تبـلغ كـلفـة ا
يــوان في حــال احـتــســاب كـلــفـة

بناء السكك والطرق.
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وجـه مـــحــــافـظ ذي قــــار عـــادل
الـدخيـلي بـتشـكيـل جلنـة فنـية
ــتـابـعـة وهـنــدسـيـة مـخــتـصـة 
تـسـريع العـمل في مـشـروع ماء
اإلصالح الذي اسـتؤنف الـعمل
به مؤخراً  عقب زيارة ميدانية
ــوقع الــعــمل . وقــال اجــراهــا 
الـــدخـــيــلـي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــــزمــــان) امس إن (نــــســــبــــة
ــشـروع االجنـاز الــفــعــلي في ا
ئـة بيد أنـنا نريد بلغت  65 با

تـــســريـع وتــيـــرة الــعـــمل كــون
شـاريع الوزارية شـروع من ا ا
التـي تلـكأت واوقف الـعمل بـها
فـي وقت ســـــابق).  واوضح ان
شـروع سيشـكل نقـطة حتول (ا
في جتــــهـــيــــز مــــنـــاطـق شـــرق
ــيــاه الــصــاحلـة احملــافــظــة بـا
لــلــشــرب  وســـيــؤمن الــنــقص
احلـــــاصل فـي هــــذه اخلـــــدمــــة
ويحل مشكلـة طويلة األمد حال
اجنــازه) مــشــدداً عــلى (ســعي
احلكـومة احملـلية السـتكـمال ما
تـــبـــقـى مـــنه وادخـــاله الـــعـــمل

بـــضــــمـــان جـــودة الـــتـــنـــفـــيـــذ
عـتـمدة ). ـعايـيـر ا ومـطـابقـة ا
وكـشـف الـدخـيـلي عن (تـشـكـيل
جلــنــة فـــنــيـــة وهــنــدســـيــة من
ــتـــابــعــة تـــنــفــيــذ احملــافـــظــة 
ــشـروع وتـســريع االجنـاز من ا
خـالل حل الــــتــــعــــارضــــات مع
اجلهـات ذات العالقـة  متـوعدًا
بأتخاذ اجراءات صارمة اذا ما
تــــلـــــكــــأ اي طـــــرف في اجنــــاز
دد الـقـانونـية مـهمـاته حـسب ا
ـــــوضـــــوعـــــة من الـــــلـــــجــــان ا

تخصصة). ا
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السفير الياباني
في بغداد يلقي
كلمته في افتتاح
ية ندوة اكاد
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لك سلمان بن عبد العزيز UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه في جدة العاهل السعودي ا

تحدة في نيويورك UDš«∫ رئيس اجلمهورية يلقي خطابه من على منبر اال ا

bIHð∫ محافظ ذي قار يتفقد مشروع ماء االصالح


