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نصب الذي يـعد استـحقاقا ولن ا
نـــتـــنـــازل عـــنه). بـــدوره  اوضح
اخلــبـيــر الــقــانــوني طــارق حـرب
شــروط الـــدســـتـــور في الـــتــرشح
لـلـمـنـصب. وقـال حـرب ان (هـنـاك
ســتـــة شــروط وردت فـي الــفـــقــرة
ـــــاده  68 من الـــــثـــــالــــــثـــــة من ا
الــدســتــور بــاعــتــبــارهــا الــشــرط
الـثــالث من الــواجب تــوفــرهـا في
ــرشـح لــلـــمـــنــصـب أي ان عــلى ا
ـان الـلــجـنــة الــتي شـكــلـهــا الـبــر
لدراسة أضابير أو الـسير الذاتية
لـلـذين تــقـدمـوا كـمــرشـحـ لـهـذا

ـــرشـــحــ ـــنـــصب). وتـــعـــدد ا ا
ستقل للمنصب من احلزبـ وا
في اول مرة خالل الدورة الـرابعة
قررة دة ا ـان حيث انتـهت ا للبر
ـرشـحـ ضـمن لـتـقـد اسـمــاء ا
مهلة الثالثـة ايام دون اتفاق على
مرشح بـ الـقوى الـكـردستـانـية
ان من ويخـلو جـدول أعمـال البـر
فقـرة انتـخاب رئـيس للـجمـهورية
ـــرشـح بــ وذلك لـــعـــدم حـــسم ا
الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـكـردسـتـانـية
حــيـث اقــتـــصــر عـــلى مـــنــاقـــشــة
موضـوع تشـكـيل اللـجـان الدائـمة

في مـــجـــلـس الـــنـــواب وتـــوفـــيـــر
اخلــدمــات حملـــافــظـــة . من جــهــة
اخرى تلقى رئيس مجلس النواب
مــحـمــد احلــلــبــوسي من نــظــيـره
الــتـــركي بن عـــلي يـــلــدر دعــوة
رسمـيـة لزيـارة انـقرة. وقـال بـيان
امس ان (اجلـانــبــ بـحــثـا خالل
اتــصــال هــاتــفي آفــاق الــتــعــاون
ــشـــتــرك بـــ الــبـــلــديـن وســبل ا
ـــا يــحــقق مــصــالح تــعــزيــزهــا 
) واضاف ان الشعـب الصـديق
(يــــلـــدر وجـه دعـــوة رســــمــــيـــة
لـــلـــحــلـــبـــوسي لـــزيـــارة تـــركـــيــا
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ركـزي لإلحصاء أعلن اجلـهاز ا
الـتــابع لــوزارة الــتــخـطــيط عن
ــزروعـة ــســاحـة ا انـخــفـاض ا
واالنتاج لـلسنة اجلـارية عازياً
ذلك إلـى قــــلــــة األمــــطــــار وشح
ياه. فيما اكد خبير اقتصادي ا
ان من اســـــبــــاب انـــــخـــــفــــاض
ـزروعـة في الـبالد ـســاحـات ا ا
منـذ عام 2005 الى االن من 60
مـــلــــيـــون دو الـى اقل من 12
مليون حالـيا يرجع الى اسباب
تــــــدهـــــور الــــــوضـع الــــــزراعي
والـوصـول الى حـالـة الـتـصـحر
ساحات التي كانت في معظم ا
مــزروعـــة .وقــال اخلــبـــيــر مالذ
االمـ لـ (الـزمـان) أمس أن (من
بــ ابـــرز اســبــاب انـــخــفــاض
ــسـاحـات ــنـتــوج الـزراعي وا ا
اخلــضـراء هـي تـنــاقص تـوزيع
ـائـيــة وعـدم اهـتـمـام الــثـروة  ا
اجلـهات ذات الـعالقـة بالـسدود
فـــــضال عـن عــــدم اســـــتــــصالح
االراضي الــــزراعـــيــــة ايـــضـــا)
واضـــاف ان (ارتـــفـــاع درجـــات
احلــرارة وشح مـــيــاه االمـــطــار
ايــضـــا كــانــتـــا وراء انــحــســار
االراضي الـــزراعـــيـــة وجـــفـــاف
الـــبـــســــاتـــ وبــــروز ظـــاهـــرة
التـصحـر بشـكل كبـير فـقد غدت
بـسـاتـ ديالى والـكـوت قـاحـلة
واالالف مـن الــــنـــــخـــــيل جـــــفت
ـيـاه ويـبـسـت ومـاتت من شح ا
وعـــدم االهـــتـــمــــام والـــرعـــايـــة
ـطلوبة) واوضح ان الزراعية ا
ـــدن االنـــبـــار (حـــصـــار داعش 
ــوصـل هي االخــرى عــرقــلت وا
من زيـادة الرقـعـة اخلـضراء في
دن). فيما قال اجلهاز في تلك ا
بيـان امس ان (هـناك انـخفـاضاً
ــزروعــة ــســـاحــة ا عــامـــاً في ا
واالنــتـــاج لــســـنــة  2018وذلك
ياه بسبب قلـة األمطار وشح ا
إضـافـة إلى انـخـفـاض مـتـوسط
الــغــلــة الــدو بــسـبـب هــطـول
األمـــطــار فـي غــيـــر مــوســـمــهــا
والعواصف الـترابية) واضاف
 أن (االحــــــصـــــاء لـم يــــــشــــــمل
مــحــافــظــات نــيــنــوى واالنــبـار
وصـالح الـــــــــديـن وقـــــــــضـــــــــاء
احلـويـجـة في محـافـظـة كـركوك

بـسـبب الـوضع األمـني إضـافة
إلـى عــــــدم شــــــمــــــول إقــــــلــــــيم
كـردسـتان) واوضح الـبـيان ان
(انتـاج احلنـطة قدر  2178ألف
ــشــمــولـة طن لــلــمــحــافــظــات ا
لـلمـوسم الـشـتوي لـسـنة 2018
بـانخـفـاض قدرت نـسـبته 26.8
اضية ئة عـن انتاج السـنة ا با
الـــذي قــدر بـ  2974 الف طن)
ــــســــاحـــة مــــشـــيــــراً إلـى أن (ا
زروعـة حملصـول احلنـطة قدر ا
بـ  3154 ألــــــف دونـــــــــــــــــم
شمـولة لـلموسم للـمحـافظـات ا
الـــــشــــــتـــــوي لـــــســـــنـــــة 2018
بـانخـفـاض قدرت نـسـبته 25.2
ئـة عمـا كانت عـليه في سـنة بـا
 2017 والتي قدرت  4216ألف
) وأشــــار إلى أن (انـــتـــاج دو
الـــشـــعـــيـــر قــدر  191 ألف طن
لـلـموسم الـشـتوي لـلـمحـافـظات
ــــشــــمـــــولــــة لــــســــنــــة 2018 ا
بـانخـفـاض قدرت نـسـبته 37.1
اضية ئة  عن انتاج السنة ا با
حــــــــيـث قــــــــدر  303الـف طن)
زروعة ـساحـة ا موضـحاً أن (ا
لسـنة  2018حملصـول الـشعـير
 601ألف دو بــــانــــخــــفــــاض
ئـة عـما قدرت نـسـبته 26.7 بـا
ـاضي ـوسم ا كـانت عـلـيه في ا
.( حـــيث قـــدرت  820 ألف دو
وكـانت وزارة الزراعـة قـد اعدت
في عام  2012 خـطـة لالكـتـفـاء
الـذاتي من احلنـطـة احمللـية اال
ان سـيطـرة تنـظـيم داعش  على
بـــعض احملـــافــــظـــات ومـــنـــهـــا
ــوصـل قــد ادى الـى تــنـــاقص ا

االنتاج بشكل كبير.
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تمكنت القابلة أم قاسم من إنقاذ
حــيــاة الـــعــشــرات من الـــنــســاء
واألطــفـال خالل ســيــطـرة داعش
ــحـافــظـة عــلى مــديـنــة الـقــائم 
األنــبـار . وتــروي أم قــاسم الـتي
تـــعــمل قــابـــلــة مــنــذ عــام 2003
قــصــتــهــا خالل ســيـطــرة داعش
عـــلى مــــديـــنـــتـــهـــا (اضـــطـــررت
لـلـمـخـاطـرة بـحـيـاتي مـرات عـدة
بــســبب مــخــالــفــة أوامــر داعش
فيمـا يتعلق بـاستقـبال نساء في
ــســتــشــفى بــحـاجــة إلى والدة ا
مــسـتــعـجــلـة ورعــايـة صــحـيـة)
واضافت ان (داعش حـول جـناح
ـســتـشـفـى إلى غـرفـة الــوالدة بـا
قاتـليه وأعطى طوار خاصـة 
الــطــاقم الـطــبي غــرفــة صـغــيـرة
لـلـوالدة. كمـا كـان يـجبـر الـنـساء
عـــــــــلـى دفع  40 دوالراً في ح
كانت رعـاية الوالدة تـقدم مـجانا
اضي) واوضحت ام قاسم في ا
ـــــرات دخــــلت انـه (في احــــدى ا

امـرأة لـيس مــعـهـا نـقـود وكـانت
في حالة حرجة وحتتاج الذهاب
إلى غــرفــة الــوالدة عــلـى الــفـور
فـرفـضت رئـيـسـة القـابالت الـتي
عــيــنـــهــا داعـش الــســمـــاح لــهــا
بــالــدخــول لـذا قــمت بــالـتــهــديـد
بــاالنــســحــاب إذا لم يــتـم قــبـول
ــرأة) وتـــابـــعت (كـــنت أعــرف ا
أنني أخـاطـر بحـياتي لـكن لو لم
ـرأة وطـفـلـها أفـعل ذلك لـكـانت ا
قــد مــاتـا) الفـتــة الى ان (داعش
ســــلـــمت وحـــدة الـــوالدة ألمـــراة
ســودانــيــة لـيس لــهــا أي خــبـرة
بأمور التوليـد حيث جعلني هذا
االمــر عــلى صــدام دائم مــعــهـا)
مـبـينـة ان (هـروب عـدد كـبـير من
الــطــاقم الــطــبي بــعــد ســيــطــرة
ـديـنـة خـلق فـراغـا داعش عـلى ا
كبيرا لدرجـة كنت اجري بنفسي
عـملـيـات والدة قـيصـريـة لـلكـثـير
من الـــنــــســـاء رغـم أنـــنـي لـــست
طـــبــيـــبــة) واكـــدت ام قــاسم ان
(الــتــحــدي األكــبــر كــان يــتــمــثل
بــرعـايـة أولــئك الـسـيــدات أثـنـاء

مـــدة الـــوالدة والـــعـــمل عـــلى أن
يـلـدن أطــفـاال أصـحـاء فـضال عن
مــواجــهــة تــدفق حــاالت الـوالدة
ــــضـــــاعــــفــــات احملــــتــــمــــلــــة وا
لـــلــعــمـــلــيــات) مــشـــيــرا الى ان
(مـعـانـاتـي كـبـيـرة وكـانت خـارج

الــعـمل ايـضــا حـيث عــدت يـومـا
الى مــنـزلـي الجـد مــسـلــحـ من
داعـش اســتــولـــوا عــلى مـــنــزلي
نعني من كعقوبة ولكن ذلك لم 
مــواصـــلـــة الــعـــمل ومـــســـاعــدة
ـديـنة) مـضـيـفة الـسـيـدات في ا

(لــقـد فــقــدت خـمــسـة من اوالدي
الثـمـانيـة بسـبب داعش بـطريـقة
أو بــأخـرى  فــأحــدهم قــتل عـام
 2014 بـــيــنـــمـــا كـــان يـــشــتـــغل
سـتشـفى قبل أن بالـنظـافـة في ا
يـقـضي بصـاروخ لـلـتـحـالف كان
يــســـتــهـــدف اجــتـــمــاعـــا لــقــادة
الــتـنــظــيـم بــحـسـب مــعــلــومـات

استخباراتية). 
الى ذلك عثـر منـتسب في شـرطة
مــحـافـظـة كــربالء عـلى مــحـفـظـة
رجــالـيـة بــداخـلـهــا صك مـصـدق
قابل للـصرف يحـتوي على 150
مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار مع هـــــاتف
ويسلـمهمـا الى صاحبـهما.وذكر
بــيـــان لــشـــرطـــة احملــافـــظــة  ان
نـتـسب عبـاس حمـزة محـمود (ا
كلف في حمايـة قائد الشرطة وا
عــثـــر أثـــنــاء ركـــضـــة طـــويــريج
وبـالـتـحــديـد حتت اجملـسـر عـلى
محـفـظة رجـاليـة بـداخلـها جـهاز
مـــوبـــايـل نـــوع ايـــفـــون مع صك
مـصـدق قــابل لـلـصـرف يـحـتـوي
عـلى مـبـلغ  150مـلـيـون ديـنـار)

الفـــتــــا الى انه (وبــــعـــد عــــثـــور
مــحــمــود عــلى احملــفــظــة اجـرى
اتصاال هاتفيا بصاحب احملفظة
وأخبـره بأنه مـنتسـب في شرطة
كـــربالء واحملـــفـــظـــة مع جـــمــيع
مــحــتـــويــاتـــهــا مــوجـــودة لــديه
وبــإمــكــانه اســتالمــهــا كــامــلـة)
ـــواطن اعـــرب عن مـــؤكـــدا ان (ا
ســــعـــادته الــــغــــامـــرة وشــــكـــره
وتقديره العالي للمنتسب االم
الــــذي بـــــدوره اعــــاد الــــصك مع
جـــهــــاز االتــــصـــال بــــكل أمــــانه

وإخالص).
 من جـانـبه  أوعـز قــائـد شـرطـة
احملـــافــظــة الــلـــواء أحــمــد عــلي
ـنـتـسب مـاديـا زويـني بـتــكـر ا
ومـعـنــويـا وتـوجـيه كـتـاب شـكـر
وتــقــديـر والــلـقــاء به شــخـصــيـا
واعالم وزارة الـــداخـــلــيـــة بــذلك
لـيـحـذوا حــذوه بـقـيـة اقـرانه من
نـتسـب من خالل كـتاب يـعمم ا
عـــلى مــــفـــاصل الــــوزارة كـــافـــة
تـــثـــمـــيـــنـــا ألمـــانــــته وإخالصه

الكبيرين. 
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قــتــلت مــجــمــوعــة مــســلــحــة
شـــــخـــــصــــا وزوجـــــتـه امــــام
اطـــــفــــالــــهـــــمــــا فـي قــــضــــاء
احملـموديـة الـتـابع لـلـعـاصـمة
لـــبـــغـــداد .وقـــال مـــصـــدر في
تـصـريح امس  ان (مـجـمـوعة
مسلحة اقتحمت منزال سكنيا
في الـقـضـاء  وقـتـلت صـاحب
ـنــزل وزوجــته امــام انــظـار ا
اطــفــالـهــمــا وان قــوة امــنــيـة
طـــــوقـت احلـــــادث ونـــــقـــــلت
اجلـثـتـ الـى الـطب الـعـدلي
فــــيـــمــــا فـــتـــحـت حتـــقــــيـــقـــا
البـــســاتـه). كــمـــا أصــدرت
قـــيـــادة عـــمـــلـــيـــات بـــغــداد 
تـوضيـحـا بـشـأن حـادث قـيام
مسـلحـ بقـتل رجل وزوجته
مـــــشـــــيــــــرة الى أن احلـــــادث
(جـنـائي).وتـابع الـبـيـان (نود
عـلومات األولية أن نب إن ا
تـــشـــيــر إلـى إن احلـــادث هــو
قـيــام إبـنــة اجملــني عـلــيـهــمـا
ـة قــتل والـديــهـا وقـد بـجــر
فــارقـــا احلــيــاة بـــعــد ســاعــة

وقــال بـــيـــان ان (احلــريق ادى
الى احلـاق اضـرار مـاديـة دون
وقــــــــوع ايــــــــة خــــــــســــــــائــــــــر
بــشــريــة).وكــشـف الــنــائب عن
كـتــلــة احلـكــمـة عـن احملـافــظـة
فــرات الــتــمــيــمي عن (وجــود
ضـغـوط من قـبل قـوى مـتـنـفذة
إلعادة فتح سـيطرة في مـنطقة
اكـبـاشي قـرب نـاحـيـة جـلوالء
كانت تـدر علـيهـا عشرات االف
وقـال  ( من الــدوالرات يــومــيــاً
الــتـمــيــمي في بــيــان امس انه
توفرة لدينا علومات ا (وفق ا
ـتــنـفــذة تـضـغط فـان الــقـوى ا
بـقـوة عـلى قــيـادات أمـنـيـة في
احملــــــافـــــظــــــة  إلعـــــادة فــــــتح
الـســيـطــرة بـإعــتـبــار االخـيـرة
كـــــانت تـــــدر عـــــلــــيـــــهــــا االف
الــــدوالرات يـــومــــيــــا). وجـــدد
الــتــمــيـــمي تــأكــيــده (ضــرورة
حتـرك الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ــســـلــحــة لـــلــنــظـــر في مــلف ا
السـيـطـرات غـير الـرسـمـية في
بعض منـاطق احملافـظة والتي
تــأخـــذ أمـــواالً وأتــاوات غـــيــر
القانونية وأسهمت في ارتفاع

واد في االسواق). اسعار ا

ُــتَّــهم الــهــارب قـام الــبـيــان أن (ا
بتزوير التواقيع واألختام إلحدى
َّ إلـغــاؤهـا الـســفــتـجــات  الـتـي 
وسحـب مبـلغ  93مـلـيـون ديـنار
بعد أن قام بالتـوقيع على مستند
الـصـرف وفي الـقـضـيـة الـثـانـيـة
تـهم بـالـتـوقـيع عـلى فـيـشة قـام ا
إيـداع مـزوَّرة وسـحب مـبـلغ 167
ــصـــلــحــة أحــد مــلــيـــون ديــنــار 
ـتـهـم بـالـرغم مـن عـدم إيداع ا
)  والــقت الـــقــوات ــبـــلغ أصالً ا
األمـنــيـة الـقــبض عـلى مــايـسـمى
سـؤول الـسيـطـرات في منـطـقة
وصل.وقال بيان حمام العلـيل با
لوزارة الدفـاع  ان( مفارز مـديرية
االســتــخـبــارات الــعــســكـريــة في
الــفــرقـة  20وبــعــمــلــيــة نــوعــيـة
واســــتــــنــــادا الـى مــــعــــلــــومـــات
اسـتـخـبــاريـة دقـيـقــة تـمـكـنت من
القـبض عـلى أحد اإلرهـابـي في
مـنطـقـة حـمـام الـعـلـيل في مـديـنة
ــوصـل). فــيــمـــا تــمــكـــنت فــرق ا
دني في مـحافـظة ديالى الدفـاع ا
من اخـــــمـــــاد حــــريـق انـــــدلع في
بسات زراعية في اربعة بسات
داخل قــريـة ســراجق في نــاحــيـة
ـنصـوريـة الـتابـعـة لـلمـحـافـظة. ا

بــيـان  ان (مــفــارز اســتــخــبـارات
الشرطة االحتـادية العـاملة ضمن
وكالـة االسـتـخبـارات عـثـرت على
مـضـافــات لـعــصـابـات داعش في
واضاف سلـسلـة جـبال حـمرين) 
ــضـــافــات عــبــارة عن ان ( تــلك ا
أنــفـــاق ضــبط بـــداخــلـــهــا سالح
قــنـــاص وبـــنــدقـــيــة و 6عــبــوات
ناسـفـة وحزامـان نـاسفـان ومواد

غذائية وعجلة ودراجة نارية).
وأعلنت هـيئة الـنزاهة عن صدور
حـكـم بـاحلــبس بــحق مـديــر فـرع
مــصـرف حــكــومي في مــحــافــظـة
صالح الـدين. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الــــــــزمــــــــان ) امـس ان (دائـــــــرة
التحقيقات في الهيئة  كشفت عن
إصدار مـحكـمة جـنح النـزاهة في
ِ ِ غـــيــابــيَّــ احملــافــظـــة  حــكــمــ
دَّة ِ بـاحلـبس الشـديـد  منـفـصلـ
أربع سـنـواتٍ لـكلٍّ مــنـهـمـا بـحق
ـصـرف الـرافدين ديـر الـسـابق  ا
 –فـــرع تــكـــريـت إلحــداثـه ضــرراً
متـعمـداً بـأموال اجلـهة الـتي كان
ـدان يـعــمل بــهـا) وأضـاف ان (ا
اسـتــغلَّ وظــيـفــته وقـام بــصـرف
صـكــ بـلغ مــجـمـوع أقــيـامــهـمـا
) واوضح  260مـــلـــيـــون ديـــنــارٍ

االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتادية في وزارة الـداخلية من
قتل  5 إرهابي داخـل نفق في
وألقت مـنـطـقـة حـاوي زعـيـنـيـة) 
قوة أمـنيـة الـقبض عـلى عصـابة
بـــحــــوزتــــهـــا مــــخـــدرات وسالح
رشــــاش في جــــانـب الــــرصــــافـــة
ببـغداد. وعـثرت قـوة أمنيـة على
مـضـافــات لـعــصـابـات داعش في
ســلــســلــة جــبـال حــمــريـن. وقـال
الــــنــــاطق بــــاسم مــــركــــز اإلعالم
األمني الـعـمـيد يـحـيى رسول في

ونصف من نقلهما إلى مستشفى
احملـمـوديـة) واوضح الـبـيـان ان
ــتـــهـــمــة هي اآلن فـي قــبـــضــة (ا
ـــوضــوع الـــقـــوات  األمــنـــيـــة وا
بجـمـلـتهِ وتفـاصـيـله يُعـد  حـادثا
جنـائـيـا بـحتـا ).  وأعـلـنت قـيادة
عـمـليـات بـغـداد إعـتـقـال خـمـسة
متهم بإطالق العيارات النارية
في منـطـقـة بغـداد اجلـديـدة.وقال
بــيــان لــلــعــمــلــيــات ان (الــقــوات
األمنـية في قـيادة عـملـيات بـغداد
اعـتـقـلت  11مـتـهـمــاً في مـنـاطق
مــتــفــرقــة من الــعــاصــمــة بــغـداد
بينهم مـطلقي العـيارات النارية)
ـعـتقـل وأضاف ان (أربـعة من ا
مـتــهـمــ بـالـســرقـة في مــنـاطق
الــــشــــعب و مــــديــــنــــة الــــصـــدر
والكاظـميـة وأثن بـالتـهديد في
منطـقة حي الـعامل).  فـيمـا قتلت
قــوة أمـنــيــة خـمــســة ارهـابــيـ

داخل نفق في مـحافظـة نينوى.
ــركـز االعالم األمـني وذكـر بـيـان 
امس  انه (وبــإســـنــاد من قــيــادة
ـشــتــركـة وبــجــهـد الــعـمــلــيــات ا
استـخبـاري نـوعي تمـكنت مـفارز
اسـتخـبـارات الـشـرطـة االحتـادية
الــــــعــــــامـــــلــــــة ضــــــمن وكــــــالـــــة
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صدرة اختتمت منظمة البلدان ا
لــلـــنــفط (أوبك) وحـــلــفــاؤهــا من
ـستـقـلـ اجتـمـاعهم ـنتـجـ ا ا
في اجلـزائــر امس دون تــوصـيـة
رسـمـيـة بــأي زيـادة إضـافـيـة في

اإلمدادات.
واستـبـعدت الـسـعوديـة وروسـيا
أي زيـــادة إضـــافــيـــة فـــوريــة في
إنــتـــاج اخلــام في رفـض فــعــلي
لــــدعـــوات الــــرئـــيس األمــــريـــكي
دونــــالـــد تـــرامب إلـى الـــتـــحـــرك

لتهدئة السوق.
وقــال وزيــر الــطـاقــة الــســعـودي
خالد الـفالح للـصحفـي (ال أؤثر
عـلى األســعــار) وذلك في الـوقت
الـــذي عــقـــد فــيه وزراء الـــطــاقــة
بـــــالـــــدول األعــــــضـــــاء فـي أوبك
ومنتـج مستـقل اجـتماعا في
اجلــزائــر انــتــهى دون تــوصــيـة
رسـمـيـة بــأي زيـادة إضـافـيـة في

اإلمدادات.
وأضـاف الــفـالح أن (الـســعـوديـة
لـــديــهــا طــاقــة فـــائــضــة لــزيــادة
اإلنـتـاج لـكن لـيس هـنـاك حـاجـة

ـــثل هـــذه اخلـــطـــوة في الـــوقت
الراهن).

وأفـــاد بــــأن (األســـواق تـــتـــمـــتع
بإمدادات كافـية) مشيرا إلى أنه
(لــيس لـــديه عــلم بــأن هــنــاك أي
شـركـة تـكـريــر في الـعـالم تـبـحث
عن نـفط وال تـسـتـطـيع احلـصول

عليه).
ـستوى وذكر الفـالح أن (العودة 
ـئـة هو امـتـثـال بـنـسـبة  100بـا
الهدف الـرئيـسي ويجب حتـقيقه
خـالل الــــشــــهــــريـن او الــــثالثــــة

قبلة). ا
وقال (لديـنا إجمـاع على احلاجة
لـتـعـويض الـتـخـفـيـضـات وبـلوغ
مـسـتـوى االمـتـثـال بـنـسـبـة 100
ئة وهو ما يعني أن بإمكاننا با
ا نـنتجه أن ننـتج أكثـر بكـثيـر 
الــــيـــوم إذا كـــان هــــنـــاك طـــلب)
ـشـكــلـة األكـبـر مـشــيـرا الى ان (ا
نـتجة بل في ليست في الـدول ا
شـركــات الـتــكـريـر وفـي الـطـلب.
نـحن في الـسـعـوديـة لم نـر طـلـبا

ألي برميل إضافي لم ننتجه).
من جـــهـــته صــرح وزيـــر الـــنــفط
العماني مـحمد بن حـمد الرمحي

ونـــظـــيــــره الـــكــــويـــتي بــــخـــيت
الــرشــيــدي لــلــصــحــفــيــ بــعــد
ــنــتــجـ مــحــادثـات امس أن (ا
اتفقوا على ضرورة التركيز على
الــوصــول إلى نــســبــة االمــتــثـال
ـئـة لتـخـفيـضات بنـسـبة  100با
اإلنــتـــاج والــذي جــرى االتــفــاق
عــــلــــيـه في اجــــتــــمــــاع أوبك في

حزيران).
ي مزيج وبلغ خـام القـيـاس العـا
بـرنت  80 دوالرا لـلــبـرمــيل هـذا
ـــا دفع تـــرامب يــوم الـــشــهـــر 
اخلمـيس لدعـوة منـظمـة البـلدان
ـــصــدرة لـــلــبـــتــرول (أوبك) من ا

جديد إلى خفض األسعار.
ويـرجع ارتـفــاع األسـعـار بـصـفـة
أســاســيـــة إلى تــراجع صــادرات
إيــــران عـــــضـــــو أوبك بـــــســـــبب

العقوبات األمريكية اجلديدة.
وكتب ترامب على تـويتر (نحمي
دول الشـرق األوسط ومن دونـنا
لـن يـــكــــونــــوا آمـــنــــ ومع ذلك
يــواصــلـــون دفع أســعــار الــنــفط
لالرتــفـــاع! ســنــتــذكــر ذلك. عــلى
مـنـظـمـة أوبك احملـتـكـرة لـلـسـوق

دفع األسعار لالنخفاض اآلن!).
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مالذ االم 

شاركة في مؤتمر األوراسيوي وا
الذي ستسـتضيـفه مدينة أنـطاليا
ـقــبل). كـمـا خالل تـشــرين األول ا
نـــاقش احلــــلـــبـــوسـي مع رئـــيس
مــجـــلس مــحـــافــظــة ديـــالى عــلي
الدايني النهوض بواقع احملافظة
. وقـال  الـدايــني في بـيـان تــلـقـته
عية (الزمان) امس انه (ناقشـنا 
عــدد من اعــضـــاء احملــافــظــة  مع
احلــلــبـــوسي االوضــاع األمـــنــيــة
واخلدمـيـة في احملـافـظـة  وايـضا
ـشاريع نقص اخلـدمـات وتوقف ا

الستراتيجية فيها). 
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بـــحـث رئـــيس حــــكـــومـــة اقــــلـــيم
كردستـان نيـجرفـان البارزاني مع
زعــيم الــتـيــار الــصــدري مــقــتـدى
الــصــدر الــتــوافــقـات بــ الــكــتل
ـقـبـلـة .وقال لتـشـكـيل احلـكـومة ا
بــيــان امس ان (الــبــارزاني وصل
الى بـــغـــداد امـس االول والـــتـــقى
رئــيس الــوزراء حــيــدر الــعــبـادي
والــــقـــــيــــادي فـــــالح الـــــفــــيــــاض
وسيـاسـيـ اخـرين قـبل مـغادرته
الى محافظة النجف) واضاف ان
(البـارزاني وصل الـنـجف والـتقى
الــصــدر وتـــبــاحــثــا فـي تــشــكــيل
احلكـومـة والـتـوافقـات بـ الـكتل
حلسم رئاسة الوزراء). من جانبه
 شــدد الــصـــدر عــلى ضــرورة أن
ــقـبـلــة أبـويّـة (تـكـون احلــكـومـة ا
ووطنية وأن ال تفـرق ب مكونات
الشعب وأن تصب اهتـمامها على
تــلـــبــيـــة الــطــمـــوحــات وتـــوفــيــر
اخلـــدمـــات وحتــــســـ أالوضـــاع
الــعـامــة). ونــاقش الــبــارزاني مع
وزيـر اخلـارجــيـة األمـريــكي مـايك
بــومـبــيــو خالل اتــصــال هــاتـفي
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق
والـــــــيــــــة انــــــتـــــــخــــــاب رئـــــــيس
اجلـمـهـوريــة.وذكـر بـيـان امس ان
(البـارزاني تـلـقى اتـصاالً هـاتـفـياً
من بـومبـيـو وبـحـثـا خالله أحدث
تــطــورات األوضــاع الــســيــاســيـة
ومستقـبل العمـلية السـياسية في
الــعــراق وســلـــطــا الــضــوء عــلى
عـمـلـيــة انـتـخـاب رئــاسـة مـجـلس
النواب وحسم رئاسة اجلمهورية
واحلـكـومــة الـعـراقــيـة اجلـديـدة)

واضاف ان (اجلـانبـ اتـفقـا على
تـكــثـيـف اجلـهــود إلجنـاح وتــقـدم
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق
رحـلة القادمـة مرحلة وأن تكون ا
اســتـقــرار ســيــاسي وأمــني عــبـر
حـكـومــة حتـقق تــطـلـعــات جـمـيع
ـكـونــات). كـمـا بــعث الـبـارزاني ا
بـرقـيــة تـهــنـئـة الـى الـنـائب االول
لــرئــيس مــجــلس الــنــواب حــسن
ـنــاسـبــة تـســلـمه كـر الــكـعــبي 
ـــنـــصـب. وقـــال الـــبــــارزاني في ا
الــبــرقــيــة (نــتـــمــنى لــشــخــصــكم
النجاح والـسداد وجمللس النواب
الـــــتــــوفـــــيق فـي مــــهـــــامه ودوره
الريـادي في توطـيد اواصـر الثـقة
ــكـونـات كــافـة من والـوئــام بـ ا
ــشـتـرك حتـقـيـقـا خالل الـتـفـاهم ا
ــــبــــاد الـــشــــراكــــة والــــتـــوازن
والـــتــــوافق الــــســــيـــاسـي في ظل
ــــــكــــــتب الــــــدســــــتــــــور). ورأى ا
ـقـراطي الـسـيــاسي لـلـحــزب الـد
الـكــردســتـاني أن مــنــصب رئـيس
جــمــهـوريــة الــعــراق اســتــحــقـاق
لــشـعـب كـردســتــان ولــيس حــكـراً
عــلى حــزب بـعــيــنه . وقــال بــيـان
لـلـحــزب ان (لـقـد ابـلــغـنـا االحتـاد
نـصب من حصـتنا الوطني بـأن ا
رة والسـيمـا ان االتفاق في هذه ا
عام  2005 قد انتهـى الن مسعود
البـارزاني لم يـعـد رئيـسـا لالقـليم
وجالل الــــطــــالـــبــــاني قــــد رحل).
وافادت مـصادر بـأن احلزب رشح
ـــنــــصب رئــــيس فــــؤاد حـــســــ 
ــصــدر في اجلــمــهـــوريــة.وقـــال ا
تـــصـــريـح امس ان (احلـــزب قـــرر
تـــرشـــيح رئـــيس ديـــوان رئـــاســة
ــنـصب كـردســتــان فــؤاد حـســ 
رئـيس اجلـمــهـوريــة). ولم يـتـسن

لـ(الـــــزمــــــان) احلـــــصــــــول عـــــلى
مـعــلـومــات اضـافــيـة بــشـأن مـدى
صحـة ترشـيح احلزب لـهذا االسم
ـــتـــكــررة بــرغـم من االتـــصــاالت ا
بنواب احلـزب. واستبـعدت عضو
احلــزب فــيـان دخــيـل الـتــصــويت
عــــلـى مــــرشـح مــــنــــصـب رئــــيس
ان اجلمـهوريـة خالل جلـسة الـبر
غـدا الــثالثــاء ..وقــالت دخــيل في
تـصــريح امس إن (يــوم امس هـو
ــوعــد األخــيــر لــتــقــد أســمــاء ا
ـرشـحـ لـشـغل مـنـصب رئـيس ا
اجلمهورية بعدها سنحتاج ثالثة
أيـام الســتـكـمــال إجـراءات الــقـيـد
اجلنائي ثم تـرسل السـير الـذاتية
سـاءلة والـعدالة) وأضافت إلى ا
أن (الـــــتــــصـــــويت عـــــلى رئـــــيس
اجلــمـــهـــوريــة قـــد يــتـم تــأجـــيــله
السبـوع أو أكثـر قلـيال). ورشحت
النائـبة السـابقة عن حـركة تغـيير
الكـردستـانـية سـروة عـبد الـواحد
ـــنــــصب رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة
كعـراقـية كـرديـة مسـتقـلـة . وقالت
عبـد الواحـد في بيـان امس (أعلن
ــــنـــــصب رئـــــيس تـــــرشــــيـــــحـي 
اجلـمـهـوريــة وفق الـدسـتـور). في
غــــضـــون ذلـك يـــنــــاقش وفــــد من
االحتـــــاد الــــوطـــــني مـع الــــكـــــتل
الـــســيـــاســـيـــة في بـــغــداد حـــسم
منصب رئـيس اجلمهـورية . وقال
القـيادي في احلـزب فريـد اسسرد
ان (وفدا من االحتاد برئاسة بافل
طـالـبـاني وعـضـويـة بـرهم صـالح
والهور شيخ جنـكي سيناقش في
بغـداد منـصب رئيس اجلـمهـورية
وتــشــكــيل احلــكــومــة اجلــديــدة)
وتـابـع ان (الـوفــد ســيــجـتــمع مع
جميع االطـراف السـياسـية حلسم

“U²L*« w  q2 ¡«œ√ jÝË ÊôœUF²¹ ¡«—Ëe «Ë WÞdA «
ـبـاراة جـمـالهـا وسط ذهـول اجلـمـاهـيـر احلـاضـرة عـلى مـدرجات افـقـد ا
واجهات القادمة  لكن االداء بدء زيد من العطاء اثناء ا لـعب مطالب ا ا
درب بـالعديد من بالـتصاعد اثـناء مجريـات الشوط الثـاني وبعد اقـامة ا
التـبديالت. وفي اجلولة ذاتها حقق فريق النفط فوزا بثالثة اهداف مقابل
باراة الـتي جرت على ملعب التاجي هدف واحـد على فريق احلدود في ا
فيـمـا حـقق فريق اربـيل فـوزه االول عـلى ارضه وبـ جمـهـوره في مـلعب

فرانسوحريري على فريق الطلبة بهدف من دون رد.
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خيم الـتعادل  السلـبي أمس االحد على مباراة فـريق الزوراء بكرة القدم
امام فـريق الشـرطة في الـلقـاء الذي احـتظـنه ملـعب الشـعب الدولي وذلك
وسم متاز ا نافسـات الدوري ا ـرحلة االولى  ضمن اجلـولة الثانية من ا
احلـالي وشـهـدت مـبـاراة الـديـربي هـجـمـات خـجـولـة بـ الـطـرفـ حلـظـة
انـطالقـهـا بــسـبب الـتـخـوف الــذي اجـتـاح اجلـانـبــ بـالـرغم من اضـاعـة
ا مهـاجم فريق النوارس مهـند عبد الرحـيم العديد من الفـرص احملققة 

Î«bſ
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ـــوضــوعـــيــة ـــعـــلــومـــات ا إن (ا
ــقـدمــة تـدل عــلى أن تـصــرفـات ا
ـقــاتالت اإلسـرائـيـلـيـة طـيـاري ا
ـــقــتل  15عــســكــريــا الــتي أدت 
روســــيــــا تـــــتــــحـــــدث عن عــــدم
مهنيتهم أو على األقل عن إهمال
إجــرامي. لــذلك نــحن نـعــتــبـر أن
ــسـؤولــيـة عن كــارثـة الــطـائـرة ا
الـروسيـة "إيل- 20تـقع بـالكـامل
ـســلـحـة عـلـى الـقـوات اجلــويـة ا
اإلســـرائــيــلـــيــة وأولــئـك الــلــذين
ــــثل هــــذا اتــــخــــذوا الــــقـــــرار 

النشاط). 
وأوضـح كـــونــــاشـــيــــنـــكـــوف أن
(القـوات اجلـوية اإلسـرائـيلـية لم
ـــنــــاطق تـــشـن غــــاراتـــهــــا فـي ا
الـشـمالـيـة لـلجـمـهـورية الـعـربـية
الــســوريــة بل في ريف الـالذقــيـة
الـــتي تـــعــد مــحـــافــظـــة ســوريــة
غربية) مبيناً أن (التضليل الذي
قامـت به الضـابـطة اإلسـرائـيلـية
ـقـاتالت بـشـأن مـنــطـقـة غـارات ا
ـنح الــطـائـرة اإلسـرائــيـلـيــة لم 
الروسية إيل 20–فرصة اخلروج

إلى منطقة آمنة).
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ـثل وزيــر اخلـارجـيــة ابـراهـيم
اجلعفري العـراق في اجتماعات

تحدة. اجلمعية العامة لأل ا
ــتـــحــدث بـــاسم الــوزارة وقـــال ا
احمد محجوب في تصريح امس
ان (اجلعفري سـيمثل العراق في
للجـمعية اجتمـاعات الدورة  73 
ــتـحــدة). فــيــمـا الــعــامــة لأل ا
كــــشـف مــــصـــــدر ان (تـــــمــــثـــــيل
اجلــعــفــري لــلــعــراق جــاء بــعــد
اعتـذار رئيسي اجلـمهـورية فؤاد
معصوم والوزراء حيدر العبادي
حلـضور اجـتـمـاعات اجلـمـعـية).
واعــلــنـت وزارة اخلــارجــيــة في
وقت سابق عن إنـتخـاب العراق
نـائـبـا لـرئـيس اجلـمـعـيـة الـعـامة
عادا ـتـحـدة لـلـدورة  73  لأل ا
ان تبوء الـعراق لـلمنـصب نصراً

دبلوماسيا.
عـلـى صـعـيــد اخـر حــمـلت وزارة
الـــدفـــاع الــــروســـيـــة إســــرائـــيل
مـسـؤولـيــة إسـقـاط الـطـائـرة إيل
ابراهيم اجلعفري 20 في سوريا قبل أيـام مشيرةً

إلى أن الـتـضـلـيل الـذي قـامت به
الــضـابـطــة اإلسـرائــيـلـيــة بـشـأن
ــــقــــاتالت مــــنــــطــــقـــــة غــــارات ا
ـنح الــطـائـرة اإلسـرائــيـلـيــة لم 
الــروســيـــة فــرصــة اخلــروج إلى
تحدث باسم منطقة آمنة. وقال ا
وزارة الــدفــاع الـروســيــة الــلـواء
إيــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف خالل
مؤتمر صـحفي في موسكو امس

يحيى رسول
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