
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5986 Wednesday 14/3/2018الزمان - السنة العشرون العدد 5986 االربعاء 24 من جمادى االخرة 1439 هـ 14 من آذار (مارس) 2018م

طبعة العراق 

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

فرهاد عالء الدين 

»«uM « fK−  v ≈ U¼bOF¹Ë W UF « W½“«u*« vKŽ W œUB*« i d¹ ÂuBF

Òiſ ÊU*d³ « ∫© ÊU e «® ‡  W¹—uNL'« WÝUz—

 WO U Ë W¹—u²Ýœ WH U  31 sŽ dEM «
 Íb U)« ÕU³   ≠  œ«bGÐ

كـشــفت رئـاســة اجلـمــهـوريـة عن
وجــــود نــــحــــو 31 مــــخــــالــــفــــة
دســـتــوريــة ومــالـــيــة في قــانــون
ـــوازنــة الــعـــامــة لــعــام 2018 ا
مشيرة الى ان رئيس اجلمهورية
ــصـادقـة فـؤاد مــعـصــوم رفض ا
عـــلـــيـــهــــا النـــهـــا تـــتــــقـــاطع مع
الــتـــشــريـــعــات الـــنــافـــذة. وقــال
مــســتــشـار رئــيس اجلــمــهــوريـة
فـــرهــاد عـالء الــدين لـ(الـــزمــان )
أمس ان (عدم مـصـادقة مـعـصوم
ـوازنــة يـرجع الى عـلـى قـانــون ا
عـدد من اخملــالـفـات الــدسـتـوريـة
الـية  الواردة في والقـانونيـة وا
ـرسـلــة من قـبل ـوازنــة ا بـنــود ا
مـــجـــلس الـــنـــواب تــتـــقـــاطع مع
واضاف الـتـشـريـعـات الـنـافذة ) 
ان (هـنـاك اكثـر من  30 مـخـالـفة
تتوزع ب اخملالـفات الدستورية
ـالـيـة والــقـانـونـيـة ولـيس من وا
صادقـة عليه بوجود كل مكن ا ا
تلك النقاط واخملالفات. وكان من
ـان ان يـعـيد ـفتـرض عـلى الـبر ا
ـعـاجلة قـبل التـصويت النـظر وا
عـلـيــهـا) واوضح عالء الـدين ان
ـوازنـة تـوجد فـيـهـا مـخـالـفات (ا
ســـتـــؤثـــر عـــلـى الـــدولـــة وعـــلى
ــــفـــتـــرض انه مــــســـارهـــا ومن ا
حـسب الـسـيـاق والـقـوان الـتي
تــشـرع يــجب ان تــكــون رصـيــنـة
ولـيـست فـيــهـا مـخـالـفـات فـكـيف
تـسيـر الـدولة وفـق مخـالـفات في
مـوازنتـهـا ? ) مـؤكـدا انه ( ليس
هناك اعتراض على تخصيصات
االقـلـيم بل هــنـاك فـقـرات تـتـعـلق
ئة بإقليم كـردستان نحو  20 با
ــئـة من تــلك اخملـالــفـات و 80بـا
تــتــعــلق بـالــدولــة بــشــكل عـام )
ــوازنــة فــيــهـا خــلل وتــابع ان (ا
قانوني ودستوري ومالي ويجب
ـكن ان نـشرع مـعـاجلتـه النه ال 
قــانــونــا فــيه خــلل مــثال يــعــطي
صـالحــــــــيــــــــة فــــــــرض رســــــــوم
احملــافــظــات والــوزارات وفــرض
الرسـوم وتطـبيـقهـا في الدسـتور

يجب ان يكون وفق قانون اذا 
تـخـويل مـحـافظ بـفـرض الـرسوم
واطن هو من سيدفع ذلك على ا
اي اساس يـطـبق ذلك وهـو ليس

قـــانـــونــا? هـــذا مـــثـــال بـــســـيط
ويعطي صالحية جمللس الوزراء
بدمج وزارات واعـادة هـيكـلـيتـها
يـــعـــنـي مــجـــلـس الـــوزراء عـــقــد
اجتـماعـا لدمج الـوزارات واعادة
هيكليتها وهذا مخالف للدستور
الــذي  يــنـص عــلى ان الــوزارات
البد ان تنظم وفق قانـون هيكلية
الوزارة)  وبصدد هل كـان للبنك
الـــدولـي دور في الـــضــــغط عـــلى
ـوازنة? معـصوم لـعدم تـصديق ا
اوضـح عالء الــــــدين انـه (لـــــيس
هـنــاك اي  ضـغط من قــبل الـبـنك
الدولي بـصـدد التـصـديق وعدمه
ولـــيـــست لــلـــبــنـك عالقــة  بـــهــذا
وضوع الن رئـاسة اجلمـهورية ا
عــقـدت اجــتـمـاعــات مـطــولـة  مع
خــبـــراء مـــالـــيــ وقـــانـــونـــيــ
واداريـــ لـــبـــحث الـــتـــفــاصـــيل
وتوصـلت الى تـأشـير اخملـالـفات
الـيـة بنـقـاط عمـلـية الـقانـويـة وا
ســـتــــعـــلن في االعـالم عن ســـبب
ـان ). اعــادة الــقـانــون الى الــبــر
ــــكـــتـب االعالمي فـــيــــمـــا قــــال ا
لـــلــرئـــاســـة  في بـــيــان امس  ان
(مـــعــصــوم قـــرر اعــادة مــشــروع
وازنة الـعامـة االحتادية قانـون ا
ـصوت ـالـية  2018 وا للـسـنة ا
ـان بــتـاريخ عــلـيه مـن قـبل الــبــر
الـــــثــــالـث من آذار احلـــــالي الى
مـجـلس الـنواب ألعـادة تـدقـيـقـها
شــكالً ومـضــمـونــاً من الـنــاحـيـة
الية) الدستورية والقـانونية وا

واضــــاف ان (هـــنــــاك نـــحـــو 31
ـوازنــة تـتــقـاطع مع نــقـطــة في ا
التشريـعات النافـذة) مشيرا الى
ـوازنـة جاء اثـر قـيام ان (اعادة ا
خـبـراء ومـســتـشـارين قـانـونـيـ
ومـالــيـ بـدراسـتـهــا وتـدقـيـقـهـا
تــــفــــصــــيال لــــتــــشــــخــــيص أهم
اخملالفات الدستورية والقانونية
ـواد او البـنود الـية لـبعض ا وا
قـتضى مـعـاجلتـها او الفـقـرات ا
قبل التصديق وكذلك معاجلة اي
خلل في صياغـتها الشـكلية). من
جــــهــــة اخـــــرى اكــــد اخلــــبــــيــــر
االقتصـادي مالذ االم ان اعادة
العـمل بقـانون فـرض رسوم على
ـركـبـات يـتم اسـتـيـفـاؤه جـمـيع ا
ـواطــنـ تـسـتــقـطع حـسب من ا
ــركــبــة وصــنــفــهــا. وقــال نــوع ا
االمــ لـ(الــزمـان) امـس ان (هـذا

االمر معمول به اغلب الدول كون
مـتلكـات العامة الطرق تـعد من ا
والـعـبث بـهـا يـؤثـر عـلى الـعـديـد
ـشـاريع وابـسـطـهـا ايـصـال من ا
ـــــواطن الى امــــاكـن عــــمــــلــــهم ا
وجـــــامــــعـــــاتـــــهم وكـــــذلك نـــــقل
الــــــــبـــــــضـــــــائع)  واضــــــاف ان
(االهــتـــمــام به وتــعــبــيــد وازالــة
احلواجز عنـها امر مـكلف تتولى
هـمة دوائـر البـلديـة في العراق ا
وقـــانـــون فـــرض الــرســـوم غـــيــر
عمول به الن البـلدية تتكفل من ا
ـوازنـة الـعـامـة لالهـتـمـام بـهذا ا
ـدة االخــيـرة ـشــروع لــكن في ا ا
يزانية والـظروف االقتصادية وا
ــر بـهـا الــعـراق وجـد انه الـتي 
البد مـن استـخـدام هـذا االجراء)
واوضـح ان (االســـــتــــيـــــفـــــاء من
ـواطـنـ يـسـتـقـطع عـنـد شـراء ا

ــركــبــة ونــقــلــهــا وحـسـب نـوع ا
ـركــبـة وصـنـفـهــا يـكـون حـسب ا
االتــفـاق مـع الـبــلــديـة او الــطـرق
واجلـــــســــور) وتــــابـع ان (هــــذا
االجــــراء لن يـــؤثــــر عـــلى اجـــور
الـنـقـل ولن تـشـهـد قــفـزة  كـبـيـرة
بــــارتــــفــــاع االســــعــــار مـن قــــبل
ـواطـنـ بـاالضـافـة الى وجـود ا
هيـئـة تعـنى بـضبط اجـور الـنقل
ســتــكــون هـي الــتي تــضــغط في

حال ارتفاع اكثر من الالزم)
.وقــال مــديـر الــعالقــات واالعالم
ــرور الــعــامــة في في مـــديــريــة ا
ــديــريــة قــررت بــيــان امس ان (ا
ــوجب الـقــانـون إعــادة الـعــمل 
 40لسنة  2015القاضي بفرض
ــركـــبــات رســـوم عـــلى جـــمــيـع ا
الغـــراض صــــيــــانــــة الــــشـــوارع
واجلــســور وذلك بــعــد تـصــويت

ـوافـقـة عـلـيه مـجـلس الـنـواب بـا
ادة وفقـا الحكـام البـند اوال من ا
ـادة 73  61 والـبـنــد ثـالـثـا من ا
من الدستور وصدور كتاب يلزم
ــديــريــة بــإعـادة تــفــعــيــله مـرة ا
أخـرى)  وتــابع الــعــقــيــد مــؤيـد
خـلـيل سـلـمان فـي تصـريح امس
ـــديـــريــة ان (الـــقـــانـــون يـــلـــزم ا
بـاسـتـحـصـال رسـوم سـنويـة من
ـركبـات كافة من خالل اصحاب ا
الـدوائـر الـتـابـعـة لـهـا في بـغـداد
واحملـافــظـات عــلى ان تـســتـوفى
ــواطـنــ كل تــلك الــرســوم من ا
خــــمس ســــنـــوات وتـــدفـع عـــنـــد
مشيرا ـركبة)  جتديـده سنـوية ا
الـى ان (الـــرســـوم الـــتي ســـيـــتم
ـواطـنـ يـتم اسـتـيـفـاؤهـا من ا
ركبة استقـطاعهـا بحسب نـوع ا

ديرية). ثبت لدى ا وصنفها ا
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18فـي حـــ جتـــمــد ــــركــــز  الـى ا
رصــيـد فـريق الــديـوانـيــة عـنـد 17
ــركــز  16من ب 20 نـــقــطـــة في ا
فــريـقـا.وتــتـواصل الـيــوم االربـعـاء
مـــبـــاريــات اجلـــولـــة األخـــيــرة من
ــــرحــــلـــة االولـى بــــإقـــامــــة ثالث ا
مــــبـــــاريــــات حــــيث يــــحـل فــــريق
احلـس ضـيفًـا على فـريق كربالء
ويـالقي فـريـق الـنــجف في مــلــعـبه
فـريق نفط ميسـان ويضيف ملعب
الـصـنـاعة لـقـاء فـريقي الـصـنـاعات

يناء. الكهربائية مع ضيفه ا
ويــوم غــد اخلــمــيس يــقـابـل فـريق
نـــــفط اجلــــنـــــوب ضــــيــــفـه فــــريق
الـــســـمـــاوة فـي مـــلـــعب الـــزبـــيـــر
ويـحــتـضن مـلـعب الـشـعب الـدولي
لـقاء وصيف الدوري فريق الشرطة

مع فريق الكهرباء.
ويـلتقي يوم اجلمعة فريق البحري
مـع فريق احلـدود ويسـتقـبل فريق
الــقـوة اجلـويـة فــريق نـفط الـوسط
في مــلــعب الــشـعب عــنــد الـســاعـة
ـقبل اخلـامـسة من يـوم اجلـمعـة ا
ـــقـــبل وتـــخـــتـــتـم يـــوم الـــســـبت ا
ـرحـلــة االولى بـالـلـقـاء مــبـاريـات ا
الـــذي ســيـــجــمـع فــريـــقي الــزوراء
والـنـفط في مـلـعب الـشـعب الدولي

في الساعة اخلامسة عصرا.
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ارجــأ مـجــلس الـنــواب جـلــسـته
ـنـاقـشـة الى يـوم غــد اخلـمـيس 
ــهـمــة بـعـد عــدد من الـقــوانـ ا
تــأجــيـل تـعــديـل قــانــون دعـاوى
ــلــكــيــة . وقــال بــيــان امس ان ا
ـان نـاقش بـرئـاسـة سـلـيم (الـبـر
اجلبوري  11 قانـونا من بـينـها
الـــتـــعـــديل االول لـــقـــانـــون ضم
ــعــهـد الــقـضــائي الى مــجـلس ا
الــقــضــاء وكــذلك قــانــون ديـوان
عـدل باالضـافة ـاليـة ا الرقـابة ا
الى الـــتـــعــــديل االول لـــقـــانـــون
اجملمع العـلمي فـضال عن اكمال
اجملـلس مــقـتـرح قـانـون حـمـايـة
وظف) واضـاف ان (اجلـلـسـة ا
شــهــدت اجنــاز  الـقــراءة االولى
لــعــدد من الــقـوانــ من بــيـنــهـا
قــانـــون احتـــاد رجــال االعـــمــال
العراقيـ والعفو من الـعقوبات
الضـريبـية وكـذلك استـيفـاء اجر
ـــمـــلـــوكـــة ـــثل عن االراضـي ا ا
تـصرف فيها لالغراض للدولة ا
غـيـر الـزراعـيـة فـضال عن اكـمـال

الـتــعـديل الـثـانـي لـقـانـون تـدرج
ـهـن الـصـحـيــة والـطـبـيـة ذوي ا
فـوضية الـعليا وتعديل قـانون ا
مشـيرا ـستـقـلـة لالنتـخـابات)  ا
ـــان قــرر تـــأجــيل الى ان (الــبـــر
الـتــعــديل االول لــقـانــون هــيــئـة
ـلــكــيـة رقم  13لـســنـة دعــاوى ا
 2010 حلـــــ الــــــتـــــوصـل الى
صــيــغــة تــوافــقــيــة) وتــابع انه
(تـقـرر تـأجـيل اجلـلـسة الـى يوم
غد). واعلن اجلبوري عن حتديد
مــوعــد لــعـــقــد جــلــســة خــاصــة
لــــلـــتــــصــــويت عــــلى مــــشـــاريع
ـدرجـة ومــقـتـرحــات الـقـوانــ ا
عـلى جدول االعـمـال . واستـنـكر
اجلـــــبـــــوري خـالل اجلـــــلـــــســــة
(العمليات االجرامية التي طالت
ـواطنـ االبـرياء سـواء كـانوا ا
ـسيـحي ام من واطـن ا من ا
 استهـدافهم على الـطريق ب
بـــــغـــــداد وكـــــركــــوك)  الى ذلك
وصفت كـتلـة صادقـون النـيابـية
ـدرسـية قـانـون نظـام الـتـغذيـة ا
بـالـظـاهـره اجلـيـدة ولكـن باطـنه
فـيـه فــســاد كــبـيــر.وقــال رئــيس

الـكتـلـة حسن سـالم في تـصريح
امس  ان (مـــــــجــــــلس الــــــوزراء
صوت على قانون نـظام التغذية
ـدرسـية الـذي في ظـاهـره جـيد ا
وبـــاطـــنه فـــيه فـــســـاد كـــبـــيــر)
واضــاف (نـحن بــأمس احلــاجـة
ـدارس لألمــوال من اجل بـنــاء ا
درسية) ستلزمات ا او توفير ا

واوضح ســـالم ان (الــكــثــيــر من
ـدارس هي مدارس طـيـنـية وال ا
تـتــوفـر فـيــهـا رحالت بل وحـتى
احلـمـامــات الـصـحـيـة) مـشـيـرا
الى ان (حــجم الــفــســاد في هـذا
الـقـانـون كبـيـر جـدا فـيـوجد في
الــعــراق خــمــسـة مـاليـ طــالب
ابــتـــدائــيـــة وهــؤالء يــشـــمــلــون
ــدرســيـة). بـقــانــون الــتــغـذيــة ا
بــدورهـا  طــالــبت الــنــائــبـة عن
ائــتالف دولــة الــقــانــون عــالــيـة
نصيف  رئـيس الوزراء بتـطهير
ـفــتش الـعـام في وزارة مـكــتب ا
ا وصفـتهم بالعناصر الصحة 
الـــفــاســـدة. وقــالت نـــصــيف في
بيان امس إن (احد العامل في
ـــفــتش الـــعــام يـــعــمل مــكـــتب ا
سـمـسـارا ويـسـتـلم األمـوال بدالً
عن جــهـات اخــرى لم تــسـمــيـهم
كــمــا يــقــوم بــابــتــزاز أصــحــاب
ـــــذاخــــر الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات وا
واخملـتبـرات وتـهـديدهم بـالـغلق
في حـال عدم دفع الـرشـوة) على
حد قولهـا. داعية رئيس الوزراء
حـيـدر العـبـادي وهـيئـة الـنـزاهة

ـتفشي الى (وضع حد لـلفـساد ا
فتش العام بالوزارة في مكتب ا
والــــــذي بــــــات يــــــزكـم األنـــــوف
ـفـسـدين بـاالضـافـة الى إحـالـة ا
الى الــقــضــاء وجـــعــلــهم عــبــرة
لـغيـرهم)عـلى حـد تـعبـيـرها. من
جــهــة اخــرى أبــدى الــنــائب عن
كـتـلـة الـتــغـيـيـر الـنــيـابـيـة كـاوة
مــحــمــد  اســتــغــرابه من صــمت
احلكومة االحتـادية وعدم إتخاذ
أيــة إجـــراءات فــعـــلــيـــة إلنــهــاء
انــتـشـار الــقـوات الـتـركــيـة عـلى
األراضي العـراقـية. وقـال محـمد
في تـصـريـح مـشـتـرك مع رئـيس
الـكـتــلـة أمــ بـكـر بــعـد جــلـسـة
ـــان امس إن (مـــا يـــثـــيــر الـــبـــر
اســــتـــغــــرابـــنــــا هـــو الــــصـــمت
احلـــكـــومي وعـــدم إتـــخـــاذ أيـــة
إجــراءات فــعـــلــيــة إلنـــهــاء هــذا
الــــــوجـــــود الــــــعـــــدوانـي عـــــلى
أراضـيـنا) داعـيـا احلـكومـة إلى
(رفع شــكـوى رســمــيـة إلى األ
تـحـدة بشـأن االنتـشار الـتركي ا
في حال رفض أنقرة سحب  تلك

القوات).
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{  واشـــــــنــــــطن (أ ف ب) -
صرح مـسؤول أمـريكي بارز
ان وزير اخلارجية االمريكي
ــقـال ريـكس تــيـلـرسـون لم ا
يتحـدث الى الرئـيس دونالد
تـــرامب قــــبل اقـــالــــته امس
الـــثالثــــاء كـــمـــا لـم يـــتم له

توضيح اسباب اقالته.
وقــــــال مــــــســــــاعــــــد وزيـــــر
اخلـــــارجــــيـــــة لـــــلـــــشــــؤون
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســـتـــيف
غـولــدشــتــاين في ســلــســلـة
تغريدات (الـوزير لم يتحدث
الى الرئيس صـباح اليوم ال
يــعــلم ســبب اقــالــته اال انه
يبدي امتنـانا حلصوله على
فــرصــة لــلــخــدمــة وال يـزال
يــؤمن بـــقــوة بـــان اخلــدمــة
الـعــامــة امـر نــبــيل ال يــنـدم

عليه).
مــضـيــفــا (نــتـمــنى لــلــوزيـر
ــعــ مــايـك بــومــبــيــو كل ا

التوفيق).
وكـــان تـــرامب قــد اعـــلن في

ازمــة الـــتــدخل الــروسي في
االنـــتــخـــابـــات الــرئـــاســـيــة
االمــريـكــيـة وهــجـمــات عـلى
دبـلـومـاسيـ امـريـكـي في

كوبا.

ســابـقـ ومن نـخــبـة واشـنـطن
الـــســـيـــاســـيـــة. وخالل تـــولـــيه
مهامه واجه حتديات كبرى في
مـجال الـسـيـاسة اخلـارجـية من
كــوريــا الـشــمــالـيــة وصـوال الى

موعدها وال مكان انعقادها.
ودعا تـرامب الى تـثبـيت تعـي
بـومـبــيـو بـســرعـة فـيـمــا تـتـجه
ادارته الى احملادثـات مع كوريا

الشمالية.
وبـــــعـــــد االعالن عـن الــــقـــــمــــة
اخــتــصــر تـــيــلــرســون جــولــته
االفريقية قائال انه "ليس بخير"

وعاد الى واشنطن.
وقـــال تـــرامب (لـــقـــد  اجنـــاز
الــــكــــثــــيــــر في االشــــهـــر ال14
ــــاضـــــيــــة وانـــــا اتــــمـــــنى له ا

ولعائلته التوفيق).
وأوضـح تـرامب (كــنـا مــتـفــقـ
بـشكل جـيـد لكـن اختـلـفنـا حول
بــــعـض االمــــور" مـــــضــــيـــــفــــا
"بالنسبـة الى االتفاق (النووي)
االيراني اعتقد انه رهيب بينما
اعــتـبــره (تــيــلـرســون) مــقــبـوال
واردت إمــا الــغـــاءه او الــقــيــام
بــأمــر مــا بــيــنــمــا كــان مــوقــفه
مختلفا بعض الشيء ولذلك لم

نتفق في مواقفنا).
وكـانت شــائـعـات سـرت سـابـقـا

ويـاتي هـذا الـتغـيـيـر احلـكومي
فاجىء بعـد ايام علـى االعالن ا
عـن قــمــة بــ الــرئــيس تــرامب
والـزعيم الـكـوري الشـمـالي كيم
جــــونغ اون والــــتي لـم يــــحـــدد
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والــدفــاعــيــة واقـــامــته عالقــات
وثـيقـة مع حـلـفائـنـا في أوساط

االستخبارات).
من جــهــته عــبــر بــومــبـيــو عن

(امتنانه العميق).

وتابع ترامب (اسـتحق بومـبيو
عــنــدمــا كــان مـديــر سي آي ايه
ثناء احلزب على تعزيزه جمع
ــعــلـومــات االســتــخــبــاراتــيـة ا
وتـطـويـره قـدراتـنـا الـهـجـومـيـة

تــغـريـدة صـبـاحــيـة إقـالـة وزيـر
اخلـارجــيــة ريــكس تــيــلــرسـون
ـديـر احلـالي لـوكـالـة وتـعـيـ ا
ــــركــــزيــــة االســــتــــخــــبــــارات ا
االمــريـكــيـة (سـي آي ايه) مـايك

بومبيو مكانه.
واعلن مسؤول أمريكي كبير ان
تـرامب أراد تــغـيـيـر فـريـقه قـبل
رتـقـبـة مع كـوريا ـفـاوضـات ا ا
الــشـمــالــيــة وذلك فـي مــعـرض

تفسيره اسباب االقالة.
كـمـا عـ تـرامب جـيـنـا هـاسبل
عـلى رأس وكالـة االسـتخـبارات
ــركــزيــة لــتــصــبح اول امــرأة ا

نصب. تتولى هذا ا
وكـــتـب تـــرامب فـي تـــغــــريـــدته
(مايك بومبيو مدير سي آي ايه
ســيــصــبـح وزيــر خــارجــيــتــنــا
اجلــديـد وســيـقـوم بــعـمل رائع!
نـشكـر تـيلـرسون عـلى خـدماته!
ـديرة جيـنـا هاسـبل ستـصبح ا
اجلديـدة لسي آي ايه وهي اول
ـــنــصب. امــراة تـــتـــولى هـــذا ا

مبروك للجميع).

مايك بومبيو  ريكس تيلرسون 
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فيـمـا لم ي الـسيـاسيـون الـعراقـيون مـنذ 14 عـاما
عـــمــــارة واحـــدة مـن ثالثــــة طـــوابق وانــــشـــغــــلـــوا
بـالـتـجـاذبـات وافـتـعـال اخلـصـومـات قـال الـرئـيس
الـتـنـفـيـذي لـشـركـة سـبـيك اكس إيـلـون مـوسك إن
سـفـيـنـة الصـواريخ الـتي تـبـنـيهـا شـركـته لـلرحالت
كن أن تـقوم بـرحالت قصـيرة بـحلول ـريخ  إلى ا
قبل.  وأوضح موسك خالل مؤتمر ساوث الـعام ا
ويست فـي مدينة أوس بوالية تـكساس األميركية
أن الشـركة حترز تقدما جيدا مضيفا »أعتقد أننا
ا سنـكون قـادرين على الـقيام بـرحالت قصـيرة ر

ـقـبل ويـحـلم مـوسك في الـنـصف األول من الـعـام ا
البالغ من العمر  46 عامـا بإنشاء مستعمرة بشرية
ـاضي ـريخ بــعـد أن كـشف الـعـام ا عـلى كـوكب ا
عن بــنـائه ســفـيــنـة صــواريخ جـديــدة حتـمل االسم
الـرمـزي «BFR» سـتـكون قـادرة عـلى االنـتـقال إلى

أي مكان على األرض في أقل من ساعة.
ـركبـة الفـضائـية سـتكـون قادرة  وقال مـوسك إن ا
ريخ. في النهاية على إرسال بعثات إلى القمر أو ا
وفي وقت سـابق أعلنت الشركـة عن إطالقها قمرا
صـنــاعـيـا عــمالقـا إلى الـفــضـاء عـبــر صـاروخـهـا

فالكون 9 .

عن خالفـــات بـــ تـــيـــلـــرســون
وتـرامـب. وخالل تـولـيـه مـهـامه
على رأس اخلـارجـية االمـريكـية
واجه تــيـلـرســون انـتـقـادات من
معارضي تـرامب ودبلومـاسي

 U ö)« ‰UF² ≈Ë rN —UF0 ÊuKGAM  ÊuO «dF « ÊuOÝUO «

ـــواجــهــة الــثــانــيــة تــمــكن وفي ا
اصـــحـــاب الـــدار فـــريق زاخـــو من
االســتـحـواذ عــلى الـنــقـاط الـثالث
بـعد ان كانوا متـاخرين بهدف جاء
بــتـوقــيع العب الـديــوانـيــة صـبـاح
عـــواد في الـــدقــيـــقــة  22 غـــيــر ان
الـشـوط الثـاني حـمل اخبـارا سارة
لـزاخـو الـذي زار شـباك الـديـوانـية
في مـنـاسـبـتـ لـيـحـقـق انـتـصارا
مـــهــمــا اســهـم في وصــول رصــيــد
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رحب رئــيس اجلـــمــهــوريــة فــؤاد
مــعـصــوم بــقــرار احلــكـومــة رفع
احلظـر الدولي عن مـطارات اقـليم
كـــردســـتـــان وعـــودة اســـتـــقـــبــال
الـرحالت الـدولـية  فـيمـا وصـفت
حـكومـة االقـلـيم الـقـرار بـاخلـطوة
شكالت همة في اطار مـعاجلة ا ا
ب اجلانـب . ودعا مـعصوم في
بيـان امس الى (مـواصـلـة احلوار
ب بـغداد واربـيل حلل اخلالفات
االخرى كـمـا نـرحب بـاعالن اعادة
احلـــكــومـــة االحتـــاديــة افـــتـــتــاح
مــطــاري اربــيل والــســلــيــمــانــيــة
لـلــرحالت الــدولـيــة ورفع احلــظـر
عـنـهـا بـشـكل نـهـائي) مـبيـنـا انه
(من الـــــضــــروري عـــــودة حــــيــــاة
ـــواطـــنـــ فـي كـــردســـتـــان الى ا
حـالتـهـا الـطـبـيعـيـة وحل مـشـكـلة
دفع رواتب موظفي إالقـليم وكذلك
ـصـارف تـخــفـيف الــقـيــود عـلـى ا
اخلـاصــة بـاالضــافــة الى تـطــبـيع
الـــعالقـــات بـــ ابـــنـــاء الـــشـــعب
الــــواحــــد) وطــــالـب مــــعــــصــــوم
بـ(اسـتــمـرار الـتــعـاون الــتـام بـ
ــعــنـــيــة فــضال عن الــســلـــطــات ا
مــــواصـــــلـــــة حــــوار شـــــامل حلل
اخلالفـات االخـرى بــ اجلـانـبـ
عـلـى أسـاس الــدســتــور وقـرارات
احملكـمـة االحتـادية) مشـددا على
ـواطن (ضرورة تـكاتف جـميع ا
من أجـل الـــقـــضــــاء عـــلـى فـــلـــول
االرهـابـيــ ومـنع عــودة االعـمـال
االجـرامــيـة مــجـددا بــأي شـكل او
مـكـان من الـبالد). بـدوره  وصف
رئيس حكومة كردسـتان نيجرفان
الـبــارزاني قــرار احلــكــومــة بـرفع
ــطــارات بــاخلــطـوة احلــظـر عن ا
ــــهـــمــــة. واكـــد الــــبــــارزاني في ا
تصـريح امس (نـرحب بـقـرار فتح
ـطـارات أمـام الــرحالت الـدولـيـة ا
والـذي يــعـد خــطـوة مــهـمــة نـحـو
ـشكالت الـعالـقة) واكد معـاجلة ا
(اتـفـاقـنا مـع بـغداد كـان فـي إطار
الــدســـتــور والســيـــمــا ان اســاس
ــــطــــارات ــــشــــكـالت لــــيــــست ا ا
ــوازنــة فــقط ونــأمل مــعــاجلــة وا
لفات االخـرى بعد االنـتخابات) ا
ولــــفت الى ان (الــــعــــبــــادي وعـــد
بإرسال جزء من الرواتب) وتابع
البارزاني ان (مواطني إالقليم هم
جــزء من الـــشــعب الـــعــراقي ومن
واجب رئـــــيس الـــــوزراء حـــــيــــدر

الــــعــــبـــادي تــــوفــــيــــر رواتـــبــــهم
واحـتـيــاجـا لـهم) مـنـوهـا الى ان
(تـــخــصـــيـــصــات كـــردســـتــان في
وازنة هي أقل من مستحقاتها). ا
فـيـمـا دعـا مـسـتـشـار مـجـلس امن
االقــلــيم مـــســرور الــبــارزاني الى
تــطــبــيق بــنــود الــدســتــور وعـدم
االقتصار على اختيار بعض منها
فــــــقط. وشــــــدد الــــــبــــــارزانـي في
تــــــصـــــــريح امـس عــــــلـى ان (حل
شكالت ب اجلانـب ال تقتصر ا
عـــــلـى ارســـــال الـــــرواتـب وفـــــتح
ــــشــــكــــلـــة ــــطــــارات الن اصل ا ا
سـياسـيـة وقـومـيـة مـطـولـة. وكان
الـــعــــبـــادي قــــد اعـــلـن عن اعـــادة
افـــتــتـــاح مـــطــاري االقـــلـــيم امــام
الـرحالت الدولـيـة بـعـد اسـتـجـابة
الـسـلـطـات احملـلـية فـي كـردسـتان
الى شـروط احلـكــومـة االحتـاديـة.
من جـــهــة اخـــرى بـــحث مـــحــافظ
ــركــزي عــلي الــعالق مع الــبــنك ا
وزير مـاليـة كردسـتان ومـسؤول
في الـــــوزارة مـــــوضـــــوع صــــرف
رواتب مـوظــفي وزارتي الــصــحـة
والتـربـيـة قبل أعـيـاد نـوروز التي
تــــصــــادف في  21 اذار اجلـــاري.
وقال مـصدر في تـصريح امس إن
(الـعالق عـقـد اجــتـمـاعـاً مع وزيـر
مــالــيــة اإلقــلـــيم ومــســؤولــ في
ـبـالغ الـوزارة تـضــمن مـنـاقــشـة ا
ـوجـودة في فـرع الــبـنك بـأربـيل ا
وبــــعض الــــتــــفــــاصـــيـل األخـــرى
بالغ كرواتب وأهمها صرف تلك ا
ــوظــفـي الــوزارتــ قـــبل أعــيــاد
نـوروز). واكـد الـنـائب عن احلـزب
قراطي الكردستاني سيروان الد
عـبــد الــله اســمـاعــيل لـ (الــزمـان)
امس ان (الـوفــدين الــلـذين وصال

الى اربــيـل نــاقـــشــا مع حـــكــومــة
ـــوضـــوعــات االقــلـــيم عـــددا من ا
ـالـيـة ـهـمـة من بـيــنـهـا االمـور ا ا
ـوظـفـ ـعـلــقـة وكـذلك رواتـب ا ا
ومـسـتحـقـاتـهم) واضاف ان (كل
ـسـوغـات هي لــلـمـاطـلـة في دفع ا
تـلك الـرواتب بــالـرغم من الـوعـود
الــتـي اطــلـــقــهـــا الــعـــبــادي خالل
ــؤتـــمــرات االســـبــوعـــيــة من ان ا
احلـكــومـة جــادة في الـتــزامـاتــهـا
جتـاه مــوظــفي االقــلـيم وتــســديـد
مسـتحقـاتهم) واوضح اسماعيل
ان (كردستـان نفذت كل االلـتزمات
ــطــلــوبــة مـــنــهــا فــيــمــا يــخص ا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة ـــطــارات وا ا
وكـــذلك تـــقــد قـــوائم بـــأســـمــاء
ـوظـفـ  ونــأمل من احلــكــومـة ا
االيـفـاء بوعـودهـا وصـرف رواتب
وظف بعد االنتهاء من عمليات ا
الــتــدقــيق) داعــيــا الى (ضــرورة
اطالق تــلك الـــرواتب قــبل اعــيــاد
نوروز) وبشأن اعادة افتتاح فرع
الـبـنك فـي اربـيل ان (هـنــاك فـرعـا
للـبنك في اربـيل وقـامت احلكـومة
ـــاضــيـــة بــتـــحــويل ــدة ا خالل ا
االموال من اجل متـابعـة موضوع
صـرف الـرواتب). وكـانت حـكـومة
كـردسـتــان قـد اعـلـنت عـن تـسـلـيم
ـــــئــــــات من ارهــــــابـــــيـي داعش ا
ـعــتـقـلــ لـديــهـا الى احلــكـومـة ا
االحتــــــاديــــــة. وذكـــــــر مــــــنــــــسق
التـوصيـات الـدوليـة في احلكـومة
دينـدار زيـبـاري في بـيان امس إن
(حـكـومــة اإلقـلـيـم بـدأت بـعــمـلـيـة
مـشـتــركـة مع بـغــداد لـتـسـلــيـمـهـا
معـتـقـلي داعش وتقـدم تـسـهيالت
ـــعـــنــيـــة في كـــبــيـــرة لألطـــراف ا
احلكـومـة االحتـاديـة السـتالمهم)
ــوجـب قــرار مـــشــيـــرا الى انـه (
مـحــكــمــة الـتــحــقـيق فـي أسـايش
أربــيـل  حتــويل  277مــعـــتــقال
ــادة الـــثــالـــثــة مـن قــانــون وفق ا
اإلرهــاب إلـى مــحـــكــمـــة حتـــقــيق
نـــيـــنـــوى ـ إرهـــاب عـــبـــردفـــعــات
ومــراحل تــضــمـنـت كل دفــعـة 50
إلى  55مــعـــتــقال) وتــابع (كـــمــا
حــولت احملــكــمــة في أربــيل 576
ادة أربـعة إرهاب ـ معتـقال وفق ا
قـانـون رقم  13 لـعـام  2005 إلى
محـكمـة حتقـيق الرصـافة ـ بـغداد
عـبـر وزارة الداخـلـيـة وعن طـريق
مطار أربيل الدولي عبر  5مراحل
تـضـمــنت في كل مـرة  100ـ 120

معتقالً). 

علي العالق 

وفــرض العب االمــانــة يـاســر عــبـد
احملــسن اسـمـه بـقــوة عـلى الــلـقـاء
الذي جرى امس الثالثاء في ملعب
امـانـة بغـداد باحـرازه هدف الـفوز
الـوحيـد في الدقـيقـة العـاشرة ولم
يـتمـكن الضـيوف فـريق الطـلبة من
تـعديل الـنتيـجة التي رفـعت رصيد
ــركـز الــفــائــز الى  26نــقــطــة في ا
الـثـامن مـتاخـرا عن الـطـلبـة بـفارق

االهداف. 
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ســـجل فــريـق امــانــة بـــغــداد فــوزا
مــهـمـا عــلى فـريق الــطـلـبــة بـهـدف
مــقـابل الشيء في افـتـتـاح اجلـولـة
ــــرحــــلــــة الـ( 19 االخــــيـــــرة) من ا
مـتاز بكـرة القدم االولى لـلدوري ا
فيما قلب فريق زاخو تأخره بهدف
الـى انتـصـار قـوامـه هدفـ مـقـابل

هدف واحد.
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حسن سالم  فريق نادي االمانة بكرة القدم
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