
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6158 Tuesday 2/10/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6158 الثالثاء 22 من محرم 1440 هـ 2 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

طبعة العراق 
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ــصـدرة من مــجــمـوع الــكــمـيــات ا
ذكور الـنفط اخلام  خالل الـشهر ا
مـن احلــقــول الـنــفــطــيــة في وسط
وجـنـوب الـعراق (بـلـغت اكـثر من
 106 مــلــيــونـا و  795 الــفـا و22
عدل تصدير بلغ 3.560 بـرميال 
مـــلـــيـــون بــرمـــيل) مـــوضـــحــا ان
ــــتــــأتــــيـــة مـن هـــذه (االيــــرادات ا
الـصادرات بـلغـت  سبـعة مـليارات
و 912 مــلـيـونـا و 571 الف دوالر
ـعـدل سعـر للـبرمـيل الواحـد بلغ
 74.091 دوالر). مـن جـــهـــته دعـــا
اخلــبــيـر االقــتـصــادي مالذ األمـ
الـى اســـتـــثـــمـــار امـــثل لـــلـــزيـــادة
ــــتـــحـــقــــقـــة في انــــتـــاج الـــغـــاز ا
ــصـاحب عـلى مـخـتـلف الـصـعـد ا
مــشـدداً عـلى ضــرورة الـعـمل عـلى
تــفــادي عــمـلــيــة هـدر الــغــاز الـتي
كــانت سـائـدة في ســنـوات سـابـقـة
وإنــــشـــاء مــــحـــطــــات الـــتــــولـــيـــد
الـكـهـربـائـيـة الـغـازيـة  بـالقـرب من
حـــــقــــول الــــنــــفط. وقــــال  االمــــ
لـ(الــزمــان) امـس ان (جنـاح وزارة
الــــنــــفط فـي اســـتــــثــــمـــار الــــغـــاز
ـصـاحب من حـقل الـنـاصـرية في ا
عدل  50مـليون مـحافظة ذي قار 
قـــدم مـــكـــعب قـــيــاسي  –مـــقــمق-
بـاليـوم يعـد خطـوة بالـغة االهـمية
وخـصوصـاً في هذا الـوقت بالذات
ألنــــهـــا ســـتــــكـــون ذات مـــردودات
اقــتـصــاديـة مــهـمــة اذا مـا تــلـتــهـا
ـاثــلـة تــؤدي الى قـلب خــطــوات 
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اعـــلن وزيــر الــنــفط عــبــد اجلــبــار
الــلــعـيــبي عن الــتــخـطــيط لــزيـادة
صـــادرات الـــنــفـط اخلــفـــيف خالل
ـقـبل  إلـى مـلـيون بـرمـيل الـعـام ا
بـــالــيــوم  من اجـل تــعــزيــز وضع
ــيـة عــبـر الــبالد في الــسـوق الــعـا
نتجات. فيما تـنويع الصادرات وا
دعـا خبيـر اقتصادي الى اسـتثمار
ـتـحـقـقـة في انـتاج امـثل لـلـزيـادةا
ــصــاحب عــلى مــخــتــلف الـــغــاز ا
الــصـعــد. ونـقل بـيــان لـلـوزارة عن
الــلــعـيــبي قــوله امس إن (الـوزارة
قبل تـخطط ضمن مشـاريع العام ا
 لـتـحـقـيق زيـادة إنـتـاج وصادرات
الـــعــراق من الــنــفط اخلــفــيف إلى
مــلــيـون بــرمـيل بــالــيـوم من خالل
ـكـامن مــشـاريع تـطـويــر عـدد من ا
الــنـفـطــيـة الـتـي تـتـمــيـز بـنــفـطـهـا
اخلـفـيف منـها مـكمن الـيمـامة في
جــنــوب الــعـراق) مــشــيـراً الى أن
(هـذا يعزز دور الـعراق في أسواق
ــيــة من خالل إنــتـاج الــنــفط الــعـا
وتــسـويق ثـالثـة أنـواع مـن الـنـفط
تـوسط والثـقيل). هـي اخلفـيف وا
بـــدوره اوضح الــنـــاطق الــرســمي
بــــاسم الـــوزارةعــــاصم جـــهـــاد إن
(فــارق سـعـر بــيع الـنــفط اخلـفـيف
ـتوسط هـو أكـثر من سـعر نـفوط ا
والـــثــقـــيل) مــشـــيــراً الـى (هــنــاك
مـــســتــويـــات لــلــنـــفط اخلــام عــدة
يـا يـخدم ـتـداول به مـحلـيـا وعـا ا
كـل منـها حـاجات مـتنـوعة لـلسوق
احلـقـيقـيـة).ولفت الى أن (مـصافي
الــنــفط في الــعــالم تــفــضل الــنـفط
اخلـــفـــيف واحلـــلــو بـــســـبب قـــلــة
رتفع محتواه الكبريتي وإنتاجه ا
واد عالية القيمة مثل نـسبيا من ا
الــبـنـزين والـكــاز والـنـفط األبـيض
ووقــود الــطــائـرات) مــوضــحـاً ان
(الـنـفـط اخلـام اخلـفيـف يـعـد أكـثر
الـــنــفـــوط الــتي يــتـم تــســويـــقــهــا
وتـــداولـــهــا فـي الــعـــالم). الى ذلك
أعــلن جــهـاد عـن تـصــديـر الــعـراق
اكـــثــر من  106مـاليـ بــرمـيل من
الــنــفـط اخلــام خالل شــهــر ايــلـول
ـاضي.واوضح  في بـيان آخر إن ا
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رعـدية خفيـفة في مناطق مـتفرقة في
طرة الى اثـر دخول سحب ركامـية 
الـعـراق بـاجتـاه الـغـرب.وبـحـسب ما
كـــتــبـه عــطـــيــة فـي صــفـــحــتـه عــلى
فـــيـــســـبـــوك فــان ســـحـــبـــا عـــالـــيــة
ومــتـــوســطــة اجتــهت اول امس الى
مـناطق غرب الـبالد تصحـبها سحب
ركـــامــيـــة كــمـــا رصــدتـــهــا األقـــمــار
الـصنـاعة اخلاصه بـالسحب ازدادت
عـصراً كما توجهت أيضا الى أجواء
بــعض مــنـاطق الــوسط مع ســاعـات
ـساء والـليل لـيسـتمـر في وجودها ا
ـقبـلـة.وتابع ان (هـناك خـالل االيام ا
فـرصـة لزخـات أمطـار خـفيـفة رعـدية
مـتوقـعة في منـاطق متفـرقة من غرب
وشــمـــال غــرب الــبالد خالل يــومــ
بــســبب انــدفــاع رطــوبــة ســطــحــيـة
نـخـفض جـوي سـطحي مع مـرافـقـة 
وجــود هـواء بـارد في طـبـقـات اجلـو

العليا).
 مـن جهة اخرى قتل شخصان جراء
إعـصـار تـرامـي الـذي ضـرب الـيـابان
األحـد وفق ما ذكـر مسؤولـون اليوم
.وتـســبــبت الــريـاح الــقــويـة االثــنــ
واألمــطــار الـغــزيــرة في أضـرار أدت
إلـى إغـالق الــــــطـــــــرق وخـــــــطــــــوط

القطارات.
وقـال مـسؤولـون محـليـون والشـرطة
إن شـخـص قـتال أحدهـما بـانهـيار
أرضـي في تـوتـوري بـغـرب الـيـابـان
ــــيـــاه في فــــيـــمــــا غـــرق اآلخــــر بـــا
يـاماناشي بـغرب طوكـيو.ويعـتقد أن
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اسـتـيـقظ اهـالـي حلـبـجـة فـجـر امس
مـــذعــورين عـــلى وقع هـــزة ارضــيــة
ضـربت مدينة كرمنـشاه فيما لم ترد
انـــبــاء عن وقـــوع خــســائـــر. وقــالت
هـــيــئـــة األنــواء اجلـــويــة والـــرصــد
الـزلــزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل في
بـــيــــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
مــراصــدهــا ســجـلـت وقـوع هــزة في
كـرمنـشاه االيرانـية في نـحو الثـانية
و 50 دقـيـقـة من فجـر امس بـتـوقيت
ايــران عـلى بـعـد  67 كــيـلـومـتـراً عن
جـنـوب شـرق حـلـبـجـة وكـانت بـقـوة

4. 5 عـلى مـقـيـاس ريخـتـر.وبـحسب
الــبــيـــان فــإن االهــالي في حــلــبــجــة
شــعـروا بــالـهـزة شــعـوراً قــويـاً وقـد
ايـقظت الـنائـم من دون االبالغ عن
خـــســائــر. في غـــضــون ذلك رجــحت
االنواء اجلوية ان يكون طقس اليوم
الـــثالثــاء صــحــواً الـى غــائم جــزئي
ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم
الــســابق. وتـراوحت درجــة احلـرارة
امـس ب  20 الـى  40 مــــــئـــــويـــــة.
وبـحـسب الـنـشـرة الـيـومـيـة لـألنواء
الــتي تــلــقــتــهــا (الــزمـان) امـس فـإن
طــقس الـيـوم الـثـالثـاء (سـيـكـون في
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحواً الـى غائم ا
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الرجل قتال اول أمس األحد عندما
ضــرب اإلعـصـار الــيـابــسـة في غـرب
الــيـابـان.وذكــر تـلــفـزيـون (إن. إتش.
كـيه) أن شخص آخرين فقد أثرهما
فـيـما أصـيب أكـثر من  120شـخـصا
بـــجــروح جــراء اإلعــصـــار.وتــســبب
اإلعـــصـــار االســـتـــوائـي بـــحـــصــول
اضــطــرابــات كــبــيــرة عــلى صــعــيـد
شـبكات النقل في غـرب اليابان فيما
ألــغـيت أكـثــر من ألف رحـلــة بـسـبب
إقــــفــــال مــــطــــار كــــانــــســــاي قـــرب
أوسـاكـا.وانـقـطع الـتيـار الـكـهـربائي
عن نـصف ملـيون منزل فـي أوكيناوا
وكـيوشو.وفـيما كـان اإلعصار يـتقدم
نـحو الشرق اتخذت سلطات السكك
احلـديـد قـرارا نـادرا بـإلـغـاء خـدمات
ــسـائــيـة في الــقـطــار في الــوجـبــة ا
طـوكـيـو التي تـعـد شـبكـتـهـا واحدة
مـن أكــثــر الــشــبـــكــات ازدحــامــا في
ــســتــخــدمــ الى الــعــالم داعــيــة ا
الـبقاء في األماكـن اآلمنة.ولم يضرب
اإلعــصــار الــرابـع والــعــشــرون هـذه
الـسنة في آسـيا العـاصمة مـباشرة
لـكن ريـاحـا عـنـيـفـة وأمـطـارا غـزيـرة
كـــانـت مـــتـــوقــــعـــة فـــيــــهـــا مـــســـاء
األمـس.وحــــذرت وكـــــالـــــة األرصــــاد
اجلـويـة الـيـابـانـيـة من أن الـعـاصـفة
ـكن أن تـؤدي إلى انزالقـات لـلتـربة
وفـيـضانـات بـاإلضافـة الى صواعق
وزوابـع في جميع أنـحاء البالد.وفي
مـدينـة كوشي على جـزيرة شيـكوكو

نازل. اقتلعت الرياح قرميد ا

جـــزئي ودرجـــات احلــرارة مـــقــاربــة
لليوم السابق. الرياح شمالية غربية
خـفيفـة الى معتدلـة السرعة من 10-
دى رؤيـة من 8-10كم) 20كـم/س 
ـنطـقة مـوضـحة ان تـوقعـات طقس ا
الشمالية  تشير الى انه سيكون (8-
 10) مـع بـعض الـغــيـوم وفي بـعض
االماكن يكون غائما جزئيا  ودرجات
احلـــرارة تــرتـــفع قـــلــيال عـن الــيــوم
الــــســـابق  والــــريـــاح فـي االقـــســـام
الـشرقـية شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى
مـعـتـدلـة الـسـرعة من 10-20 كم/س
ـــــــــدى رؤيـــــــــة من 8-10 كـم وفـي
االقـســام الـغـربـيـة جـنـوبـيـة شـرقـيـة
خـفيـفة الى مـعتدلـة السـرعة تـتحول
خالل الــلــيـل الى شــمــالــيــة غــربــيـة
خفيفة الى معتدلة السرعة ) مشيرة
ــنــطـقــة الــشـمــالــيـة الى ان(طــقس ا
ســيــكــون غــائــمــا جــزئــيــا ودرجـات
احلــرارة مـــقــاربــة لــلــيــوم الــســابق
والـريـاح شمـاليـة غربـية خـفيـفة الى
مـعـتـدلـة الـسـرعة من 10-20 كم/س
ــــــــــــــدى رؤيـــــــــــــة مـن 8-10 كـم).
ـنطـقـة اجلنـوبيـة فإن وبـخـصوص ا
ــتـوقع ان يـكـون الـطـقس فـيـهـا من ا
صـحـواً مع بـعـض الـغـيـوم ودرجات
احلـرارة مقاربة لـليوم السـابق  فيما
الـريـاح شـمـالـية غـربـيـة خـفـيـفة الى
مـعـتـدلـة الـسـرعة من 10-20 كم/س
ـــــدى رؤيــــة من 8-10 كـم). وكـــان
ــتـنــبئ اجلـوي  صــادق عـطــيـة قـد ا
رجـح اول امس سقـوط زخات أمـطار

ـهدي بتـشكـيل احلكومـة اليوم عـبد ا
قراطي الـثالثاء.  ورشح احلزب الد
الـكـردسـتاني فـؤاد حـسـ للـمـنصب
ــنــصب مــؤكــداً انـه االحق بــتــولي ا
وسـط خالف بـــ اجلــانـــبـــ وعــدم
اســـتــجــابــتـــهــمــا لـــدعــوات الــقــوى
الــسـيـاســيـة بـضـرورة االتــفـاق عـلى
مـــــرشح واحـــــــــــــد وعــــرضـه عــــلى
ـان الـتي جـرى االتـفـاق جـلـسـة الـبـر
عــلى عـقـدهـا في الـثــامـنـة من مـسـاء
امـس. واصدر االحتاد الوطني عشية
اجلــلـســة بـيــانـاً نــاشـد فـيـه الـنـواب
رشحه لنا يحظى به من بالتصويت 
(اعـتدال وكفاءة ومقبـولية وطنية في
ان 24 الـشـارع العـراقي). ودعـا البـر
مـرشـحـاً لـلـمـنـصب انـطـبـقت عـلـيـهم
الــشــروط حلــضــور اجلـلــســة فــيــمـا
رشحة للـمنصب سروة عبد كـشفت ا
الـواحدة عن تلقـيها تهـديدات شديدة
بـسبب ترشـحها لـرئاسة اجلـمهورية
وقـالت في تـغـريـدة علـى تويـتـر انـها
لـن تــســحـب تــرشـــيــحــهـــا وتــرضخ
لـلتـهديـدات التي تـلقـتهـا بسـبب عدم

انتمائها لألحزاب.

شاسوار عبد الواحد

ـعادلة وما كـان سائداً في اوقات ا
سـابقـة) موضـحاً إن (الـعراق كان
سنوات يهدر  نحو ألفي مقمق من
ــــصــــاحب في حــــقــــوله الــــغــــاز ا
االسـتـخـراجـيـة وفي الـوقت نـفـسه
يستورد الغاز من اخلارج من اجل
تــــشـــغـــيل مـــحــــطـــات الـــتـــولـــيـــد
الكهربائية التي تعمل على الغاز 
االمـر الذي كـان يكـبد الـبلـد نفـقات
ـالي ويـؤخر هـو في غـنى عـنـها  ا
حل ازمات البلد ومنها ازمة انتاج
الــطـاقـة الـكـهـربــائـيـة بـسـبب هـدر
الـــــــوقــــــود ). ودعــــــا االمــــــ الى

اســـتـــثـــمـــار الـــغــاز فـي تـــشــغـــيل
مـــحـــطـــات الــتـــولـــيــد واوضح أن
(وزارة الــكــهـربــاء كـان تــسـتــخـدم
مـحطات التوليد التي تعمل بالكاز
او الــنــفط اخلــام والــقــلــيل مــنــهـا
يعمل بالغاز  االمر الذي يستدعي
ــعـنــيـتـان  ان تــبـادر الــوزارتـان ا
الكهرباء والنفط  الى االسهام في
شـكـلـة والـتـعـاون في انـشاء حـل ا
وحـدات توليدية قريبة من احلقول
صاحب الـنفطية الستـثمار الغاز ا
بـعد معاجلته) مشيراً الى ان(مثل
هـذه اخلـطـوة سـتـؤدي الى تـوفـير

اجــور الـنــقل سـواء بــاالنـابـيب او
الـصـهـاريج  مـا يـعـني خـفـضـاً في
كــلف انـتـاج الـكــهـربـاء  واالسـهـام
بــــــالـــــتـــــالي فـي احلـــــد من ازمـــــة
الــكــهـربــاء). واعــلن الـلــعــيـبي في
وقـت ســابق عن تــمــكن وزارته من
ـصاحب انـتـاج واستـثمـار الـغاز ا
ــعـدل 50 مـن حــقل الــنــاصــريــة 
مـــقــمق  مــشـــيــراً إلى أن الــوزارة
ســـتـــعـــمل عــلـى اســتـــثـــمــار 200
مـلـيون قـدم مـكعب قـيـاسي بالـيوم
صـاحب من حـقول ذي مـن الغـاز ا
قـــار في وقت قـــريب. ونــقـل بــيــان

لـلوزارة عن الـلعيـبي قوله أن (هذا
ــــــثـل خـط الــــــشـــــروع اإلجنــــــاز 
لــتــحــقــيق الــهــدف اخملــطط له في
اسـتثـمار  200 مـليـون قدم مـكعب
قـياسـي باليـوم من حـقول ذي قار
دة القـليلة الـذي سيتـحقق خالل ا
ــقـبــلـة بــفـضل اجلــهـد الــوطـني ا
وبـإسـهام الـتـعاقـدات اجلـديدة مع
ـية الرصينة أحـدى الشركات العا
الـــتي بـــاشـــرت لــتـــحـــقـــيق هــدف
ــصــاحب من اســـتــثــمــار الــغـــاز ا
حــقــلي الــنــاصــريــة والـغــراف في

احملافظة).
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احـتل ثالثة قاص عراقي مواقع في
الـقائمة الطويلة للدورة الثالثة جلائزة
ـلتـقى لـلقـصة الـقصـيرة الـعربـية في ا
الــكــويت من بــ عـشــرة كــتب تــشـمل

ثماني دول عربية. 
وضـمت الـقـائـمـة مـجـمـوعـات (ابـتـكار
األلم) لـلجـزائري مـحمد جـعفـر و(أبناء
األزمــنــة األخـيــرة) لــلـكــويــتي فــيـصل
احلــبـيـني و(حــيث تـشـيـر الــبـوصـلـة)
لــلــســوريــة سـنــاء عــون و(كــأي جــثـة
مـبـاركـة) لألردنـيـة سـامـيـة الـعـطـعـوط
و(مـأوى الـغيـاب) للـمـصريـة منـصورة
عــز الــدين. كــمـا ضــمت (هل تــشــتـري
ـلـحم ثــيـابي) لــلـسـعــوديـة بــلـقـيـس ا
توكل و(وحـوش مركبة) لـلفلسـطيني ا
طه و(كـلـلوش) لـلعـراقـية رغـد السـهيل
ـرحــوم سـعـد و(كــونـكــان) لـلـعــراقي ا
مــحـمــد رحـيم و(ال طــواحـ هـواء في
الــبـصـرة) لـلـعـراقـي ضـيـاء اجلـبـيـلي.
وكـــانت اجلــائــزة تــلـــقت في دورتــهــا
الـثـالـثـة  197مـجـمـوعـة قـصـصـية من

الـــدول الـــعــربـــيـــة وأنــحـــاء الـــعــالم.
وتــشـكــلت جلــنـة الــتـحــكــيم بـرئــاسـة
الــنــاقـدة الــكـويــتــيـة ســعــاد الـعــنـزي
وعـضوية الناقد العراقي جنم عبد الله
كــاظـم والــنــاقــد الــســـعــودي مــحــمــد
الـعباس والروائي السوداني أمير تاج
الـســر والـنـاقـد الـتـونـسي عـبـد الـدائم
الـسالمي. واجلائـزة هي تعـاون ثنائي
ُـــلــتـــقى الـــثـــقــافي بـــ مـــؤســســـة ا

واجلـامعة األمـريكية في الـكويت وتعد
ـجـال اجلـائـزة األعـلى قـيـمـة عـربـيـا 

القصة القصيرة. 
اليـة للجائزة  20 ألف وتـبلغ القيـمة ا
دوالر إضـــافـــة إلى تـــولـي اجلـــامـــعــة
األمـريـكيـة بالـكويت تـرجمـة اجملمـوعة
الـقـصصـيـة الـفائـزة لـلغـة اإلنـكلـيـزية.
وتـعلن إدارة اجلائزة القائمة القصيرة
والــــتي تـــضـم خـــمس مــــجـــمـــوعـــات

قـصـصيـة فـقط في أول تشـرين الـثاني
عــلى أن يــقــام حـفل إعـالن اجملـمــوعـة
الـقصـصيـة الفـائزة في األسـبوع األول
ـــســــة وفـــاء مـن كـــانــــون األول. وفي 
لــلــكــاتب الــكــويــتي إســمــاعــيـل فــهـد
إســمـــاعــيل أحــد مــؤســسي اجلــائــزة
وعـضو مجلس أمنائها الذي توفي في
ــاضي قــررت إدارة اجلــائـزة أيــلــول ا

إطالق اسمه على الدورة الثالثة.
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شـهـدت سـاحـة جـسـر الـطـابـق في
بغداد امس زحاماً مرورياً لدى قيام
عـناصر امنية بقـطع الشارع تمهيداً
ــرور مــســؤول. وابـدى مــواطــنـون
وسـائـقـو مـركـبـات اسـتـيـاءهم لـهـذا
الــقـطـع  الـذي ادى الى وقــوفـهم في
الـــشــارع لــوقت طـــويل مــا ادى الى
زحــام خـانق. وغــالـبــاً مـا يــتم قـطع
ــذكـــور عــنــد وصــول او الـــشــارع ا
مـغـادرة مـسـؤول او وفـود حـزبـية
ودبـلوماسية للـمربع الرئاسي ومقر
تـــيــــار احلـــكـــمــــة  حـــيث تــــعـــقـــد
اجـتـمـاعـات مطـولـة. وألـتـقى رئيس
بعوث اجلـمهورية فؤاد معـصوم با
اخلــاص لـلـرئـيـس األمـريـكي بـريت
مــاكــغـورك قــبــيل سـاعــات من عــقـد
جـلسـة مقررة جملـلس النـواب مساء
امس النـتخـاب رئيس لـلجمـهورية .
وقــال بـــيــان رئــاسي إن اجلــانــبــ
(اســتـعــرضـا سـبـل تـعـزيــز عالقـات
الــتـعـاون بـ الــبـلـدين والــشـعـبـ
فــــضـال عن مــــجــــمل الــــتــــطــــورات
الــسـيــاسـيــة واألمـنــيـة في الــعـراق
ــنـطـقـة). في غـضـون ذلك اعـادت وا
قـيادة عـملـيات بـغداد افـتتـاح جسر
الــــسالم الـــذي يـــربـط بـــ قـــضـــاء
الــــــصـــــويــــــرة فـي مـــــحــــــافــــــظـــــة
ـدائـن الـتـابع الى واسـط وقـضـاء ا

ـغلق مـنـذ عام 2005.وقـال بـغـداد ا
قـــائــد عـــمـــلــيـــات بــغـــداد الـــفــريق
الـركن جـليـل الربـيعـي أن (افتـتاح
اجلـســر جـاء بـعـد اسـتـتـبـاب االمن
ـناطق اجلنوبيـة من العاصمة في ا
واطن في وبـهدف تسهيل حركة ا
ــنــاطـق الــقــريــبــة مــنه ). وانــدلع ا
حـريق عصـر  امس في بنـاية خلزن
ستعملة بالقرب واد الكهربائية ا ا
من مـبنى التقاعـد العامة في ساحة
الــوثـبــة في بـغــداد  فـيـمــا هـرعت
ــدني الـى مــنــطــقــة فـــرق الــدفــاع ا

كافحة احلريق.  احلادث 
ـشتـركة وأعـلـنت قيـادة العـملـيات ا
فـي بـيـان امس عـن تـعـيــ الـفـريق
ــالــكي قــائــداً الــركـن قــاسم نــزال ا
لـعــمـلـيـات الـبـصـرة من دون ايـراد
تـــفـــاصــــيل . وعـــقـــد مـــســـؤولـــون
عـراقـيـون وايـرانيـون اجـتـمـاعاً في
مــعـبــر مـهــران زربـاطــيـة احلـدودي
لـلتنـسيق بشأن اقـامة مراسم زيارة
اربــــعـــ االمـــام احلـــســــ عـــلـــيه
الـسالم.وحـضـر االجـتـمـاع مـسـاعـد
وزيـر الداخـليـة العـراقي محـمد بدر
ومــحــافظ عــيالم قـاسـم سـلــيــمـاني
ــلــحق الــعــسـكــري في دشــتــكي وا
الـسفارة االيرانية لدى بغداد اللواء
مــــصــــطـــفـى مـــراديــــان. وتــــبـــادل
اجلــانـبـان  وجــهـات الـنــظـر بـشـأن
ـرتــبــطـة الــهــواجس والــقـضــايــا ا

ـاضـي) مـوضـحـة أن (هذه أيـلـول ا
ـــواطــنــ األرقـــام تــشــمـل ســائــر ا
ــدنـيـ ن يــعـدون من ا وغــيـرهم 
وقـت الوفاة أو اإلصابـة - كالشرطة
دني في مـهام غير قتـالية والدفاع ا
وفـــرق األمن الــشـــخــصـي وشــرطــة
ـنــشـآت ومـنـتــسـبي قـسم حــمـايـة ا

اإلطفاء).
 وتـابعت أنه (من ب مُجمل األعداد
الـتي سجّلتها الـبعثة في أيلول قُتل
 71مـدنيـاً -لم يشمل الـشرطة - ولم
تـقع إصـابات) الفـتة الى أن (بـغداد
كـــانت األكــثـــر تــضــرراً حـــيث بــلغ
ـدنـيـ 101 مــجـمـوع الــضـحـايــا ا
شـخـصاً  31 قـتـيالً و 70 جـريـحاً
تـلـتـهـا محـافـظـة األنـبار  15 قـتـيالً
و 37جــريـحــاً ثم مــحـافــظـة صالح
.( الـــدين 9 قــــتـــلى و 38 جـــريـــحـــاً
وبـحـسب البـعـثة فـإنهـا (أُعـيقت من
الـتحقق عـلى نحوٍ فـعال من أعداد
الـضحايا في مناطـق معينة وهناك
بـعض احلاالت التي لـم تتمكـن فيها
مـن الـتـحــقق إال بـشـكـل جـزئي فـقط
مـن حوادث معينـة) مشيرة الى أنه
( احلـصـول على أعـداد الـضحـايا
في مـحافظة األنـبار من دائرة صحة
األنــبـار وهـي قـد ال تــعـكس بــشـكل
كـامـل عـدد الـضـحـايـا بـسـبب زيـادة
تـــــقــــلب الـــــوضع عـــــلى األرض في

األنبار وتعطل اخلدمات).

بـاقامة الزيـارة والسبل الكـفيلة بحل
سؤولون وجودة. وعبر ا ـشاكل ا ا
االيـــرانـــيـــون عـن شـــكـــرهم الـــبـــالغ
ـــا يــقـــدمه من لـــلــجـــانب الـــعــراقي 
خـدمات لزوار االربعـ ومايبذله من
جـهـود للـتنـسيـق مع ايران لـتسـهيل

سفر الزوار ب البلدين. 
مـن جهة اخرى  اعـلن  مركز اإلعالم
األمـني عن تدمير نفق تابع لـعناصر
داعش داخـل قرية الـنجاتـية التـابعة
ـحافظة كركوك لـقضاء احلويجة 
ومـعاجلة مـواد معدة لـلتفـجير كانت
داخــله.وبـحـسب بــيـان لـلــمـركـز فـان
(هـــذا الــــنـــفق عـــبــــارة عن مالذ امن
لالرهـابي حيث  تدمـيره بالكامل
بــالــتـنــســيق مع اجلــهـد الــهــنـدسي
عدة لـلتفجير التي واد ا ومـعاجلة ا
كـانت بداخله وهي عبارة عن عبوات
تحدة نـاسفة ). واعلنت بعثة األ ا
ـــســـاعـــدة الـــعــراق (يـــونـــامي) عن
اسـتشهاد  75مـدنيا عراقـيا وإصابة
 179 آخــرين جــرّاء أعـمــال اإلرهـاب
ـسلح فـي العراق والـعنف والـنزاع ا

نصرم.  خالل شهر أيلول ا
وقـــالت الــبــعــثـــة في بــيــان امس إن
(األرقـام التي سجلـتها البـعثة افادت
ـقتل ما مجموعه  75مـدنياً عراقياً
وإصـابـة  179آخــرين جـراء أعـمـال
ــسـلح اإلرهــاب والــعـنـف والـنــزاع ا
الــتي وقـعت في الـعـراق خالل شـهـر
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تـــلك الـــوثــائق  مـــلــمـــحــاً إلى أن
حــزبه ســيـقــاطع أو ســيـعــلن عـدم
اعـتــرافه بـنـتـائج االنـتـخـابـات في
حــال عـدم اتـخــاذ إجـراءات بـشـأن
شـــكـــاوى قـــدمـــهـــا احلـــزب جتــاه
خــروق حــصـلـت في االنـتــخــابـات
ــكــتب الــسـيــاسي وكــان عــضــو ا
لـالحتـاد الــوطــني ســعــدي أحــمـد
بــــيــــرة قــــد أعــــلن أن االحتــــاد لن
يــعــتــرف بـــالــنــتــائج  قــبل لــكــنه
تـــــراجـع في وقـت الحق وقـــــال إن
عــدم االعـتــراف يــسـري فــقط عـلى
احملـــافــظــات الـــتي وقــعت فـــيــهــا
عـمليـات تزوير مـحددا محـافظتي

أربيل ودهوك.
وأظـهرت نتائج أوليـة غير رسمية
امـس االثــــنـــ عـن فــــوز احلـــزب
ـقـراطي الــكـردسـتـاني بـ 42 الــد
مـقـعـدا في االنـتخـابـات مـقابل 24
مــــــقـــــعــــــدا لإلحتــــــاد الـــــوطــــــني

ـــتـــوقع أن الـــكـــردســـتـــاني.ومن ا
تـصـدر الـنـتـائج األولـيـة خالل 72

ساعة. 
وأعــــلـن حــــراك اجلــــيل اجلــــديــــد
بـرئاسـة شاسـوار عبـد الواحد عن

رفضه نتائج االنتخابات.
 وقــال احلــراك في بــيـان امس انه
(يــــرفض نـــتــــائج االنـــتــــخـــابـــات
وسـيعـلن عن موقفـه النهـائي بهذا

قبلة). الصدد خالل االيام ا
ووردت أنـبـاء عن حدوث إشـكاالت
ـــــراكــــز وحـــــوادث في عـــــدد من ا
االنـتـخـابـيـة في السـلـيـمـانـية و
إبالغ الـسلطات وقد أعلنت أربعة
ــــــقـــــــراطي أحـــــــزاب وهي الـــــــد
الــكــردسـتــاني وحــركـة الــتــغـيــيـر
واالحتــــاد اإلسالمي واجلــــمـــاعـــة
اإلسـالمـــيــــة في بــــيـــان (أنــــهـــا ال
تــعـتـرف بـنـتــائج االنـتـخـابـات في
كويسنجق نظرا الرتكاب خروقات

ومـــخــالــفــات عـــلــنــيـــة من جــانب
مـــســـؤولي االحتـــاد الـــوطـــني في
ــديـنــة) مـضــيـفــة (لـقــد أبـلــغـنـا ا
ــفـوضـيـة بـاخلــروقـات ونـنـتـظـر ا

ردها). ضياء اجلبيليسعد محمد رحيمرغد السهيل
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رشح ارجـأ مجلس النـواب اختيار ا
ـــنـــصب رئــيـس اجلــمـــهـــوريــة الى
جــلــســة الــيـوم مــنــهــيــا بـذلـك امـاال
بـتـعـجـيل اخـتـيـار الـشـخـصـيـة لـهذا
ـنـصب في مـنـافسـة غـيـر مسـبـوقة ا
ـكـونـات الـسـيـاسـيـة بـ مـرشـحي ا
والـعرقية وقـال مصدر لـ (الزمان) ان
(جـلـسة الـيـوم الثالثـاء سـتنـعـقد في
الـساعـة الواحـدة ظهـرا وسيـتم على

االغلب حسم موضوع االختيار).
بـعوث اخلـاص للـرئيس  وإسـتـبق ا
األمــريــكي بـريـت مـاكــغــورك جـلــسـة
ـقررة مسـاء امس إلنتخاب ان ا الـبر
رئــيس لــلـجــمـهــوريــة بـحــراك شـمل
ان لـقاءين بـرئيـس اجلمـورية والـبر
ـمـثل اخلـاص لألم فـيـمـا تبـاحث ا
الـعام في العراق يان كوبيش بالشأن
الــسـيــاسي مع الــقـيــادي في حتـالف
الـبناء فالح الفياض. وجدد ماكغورك
ان مـحـمد خالل لـقـائه  بـرئيس الـبـر
احلــلـبـوسي ( تــأكـيـد اســتـمـرار دعم
بـالده للـعـراق فـي مـواجـهـة حتـديات
ـــقـــبـــلـــة عــــلى جـــمـــيع ـــرحـــلــــة ا ا
ـــقــــابل أكـــد ــــســـتــــويـــات). فـي ا ا
اكـغورك احلـلـبوسي لـدى استـقبـاله 
(أهـــمــيـــة االلــتـــزام بــالـــتــوقـــيــتــات
الـــــدســــتـــــوريــــة فـي اســــتـــــكــــمــــال
ـنـاصب االســتـحــقـاقـات واخــتـيــار ا
الــسـيـاديـة لـلـدولــة). وبـحـسب بـيـان
ـــكــــتب احلـــلــــبـــوسي فــــقـــد بـــحث
اجلـــانــبــان(األوضـــاع الــســيـــاســيــة
ــنــطــقـة واألمــنــيــة في الــعــراق وا
وسـبل استمرار التنسيق ب العراق
ــتــحـدة األمــريـكــيـة في والــواليـات ا
مـجال مكـافحة اإلرهاب وعـلى النحو
الـــــــذي يــــــــضـــــــمـن حـــــــفـــــظ األمن
سـتويـ العراقي واالسـتقـرار على ا
واإلقــــلــــيــــمي). وقــــبـل ذلك الــــتــــقى

مـــــــاكـــــــغـــــــورك
بـــــــــــــرئــــــــــــيـس
اجلـمهورية فؤاد
مـــــــعـــــــصــــــوم .
وبــحــسـب بــيـان
رئــــــــاسي فـــــــإن
(اجلـــــــانــــــبــــــ
اسـتـعرضـا سبل
تــعــزيــز عـالقـات
الــــتـــعـــاون بـــ
الـــــــــبــــــــلـــــــــدين
والـشعب فضال
عـن مـــــــــجـــــــــمل
الـــــــتــــــطــــــورات
الــــســــيـــاســــيـــة
واألمـــــنــــيــــة في

ــنــطــقــة وســبل تــعــزيــز الــعــراق وا
ــتــحــدة الـــعالقــات بــ الـــواليــات ا

والعراق) . 
كتـبه في بغداد واسـتقـبل الفيـاض 
ــسـتــجـدات كــوبــيش وبـحث مــعه( ا
الــسـيـاسـيـة في الـبالد واإلسـراع في
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة) مـشـدد
عــــلى (أهــــمـــيــــة احــــتـــرام الــــقـــوى
الـسياسية للتـوقيتات الدستورية من
أجل تــسـمــيـة رئــيـسـي اجلـمــهـوريـة
والـوزراء). كـمـا بـحث رئـيس حتالف
الــبــنــاء هــادي الــعـامــري مع رئــيس
حـكـومـة إقلـيم كـردسـتـان نيـجـيـرفان
الــبــارزاني فـي بــغـداد مــلـف رئــاسـة
ــكــتب اجلــمـــهــوريــة . وقــال بـــيــان 
الـــــعــــــامـــــري ان الـــــلــــــقـــــاء جـــــرى
بـحـضـورنـائب رئـيـس هـيـئـة احلـشد
هـنـدس وقادة الـشـعـبي ابو مـهـدي ا
آخـرين في التحـالف. وافادت مصادر
نــيــابـيــة بــإتـفــاق حتــالـفي اإلصالح
والـبـناء عـلى اختـيار مـرشح االحتاد
الــوطـني الـكـردســتـاني بـرهم صـالح
لـــرئــاســة اجلــمـــهــوريــة وأن صــالح
ـنـصب عـادل سـيــكـلف بـعـد فـوزه بـا
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قـالت مؤسسة (فريدريتش إيبرت)
ــانـيـة الـتي راقــبت انـتـخـابـات األ
شاركة إقليم كردستان ان نسبة ا
ـانـيـة الـتي في االنــتـخـابـات الـبــر
جــرت أول أمس األحـد كــانت غـيـر
واسـعـة. ونقل بـيـان للـمـنظـمة عن
ـؤسسة مـدير بـرامج العـراق في ا
يـوسف إبـراهيم قـوله (كـنا نـتوقع
مـشـاركـة واسعـة بـسبب الـتـنافس
الـكبير الـذي كان ب األحزاب قبل
االنـــتــــخـــابـــات لـــكـن هـــذا مـــا لم
يــحـدث وكـان حـضــور الـنـاخـبـ
ـتــوقع مــنــا كـمــراقــبـ أقـل من ا

وكــذلك مـن األحـزاب الــســيــاســيـة
الـتي دخـلت االنتـخابـات).وأضاف
انـه (خالل مـــراقــبـــتـــنـــا لـــنــتـــائج
االنــتــخـابــات في أربــيل شـاهــدنـا
إقباال ضعيفا على مراكز االقتراع

لـكن العمليـة تمت بسالسة بالرغم
الحـظـات التي مـن وجود بـعض ا
نـعـتـقـد أنهـا لن تـؤثـر عـلى نـتائج

االنتخابات بشكل مباشر). 
وكــــان مــــصـــدر فـي مـــفــــوضــــيـــة
االنــتـخـابـات قــد اعـلن  األحـد بـأن
ــشــاركــة بــلــغت 57.96 نــســـبــة ا
ــــئـــة. وعـــزا عـــضـــو االحتـــاد بـــا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــي
الـــكــردســتــانـي غــيــاث ســورجي
ــشـــاركــة الـى الــقــرارات ضـــعف ا
الــــتي اتــــخـــذتــــهــــا مـــفــــوضــــيـــة
االنــتــخــابــات قـبـل يـوم واحــد من
ـــتـــمـــثـــلـــة بـــأن االنـــتـــخــــابـــات ا
يستصحب الناخب هوية األحوال
ـدنـيـة وجـواز الـسـفـر والـبـطـاقة ا
الـوطـنيـة  مشـيـراً الى ان ناخـب
قـطعـوا عشـرات الكـيلـومترات إلى
مـراكـز االقـتـراع ثم عـادوا من دون
االدالء بـأصواتهم لعدم إحضارهم
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ـركــزي لإلحــصـاء عن اعــلن اجلــهــاز ا
عــدد ســكــان الــعـراق لــلــعــام اجلـاري
مـشيرا الى جتاوز سكان بـغداد ثمانية
ماليـ نـسـمـة الفـتـا الـى ان مـحـافـظة
ــثـــنى االقل عــددا بــالــســكــان. وقــال ا
اجلـهـاز في احصـائـية جـديـدة إن (عدد
سـكـان الـعـراق بـلغ  38 مـلـيـون و124
الـفـا و 182 نـسـمـة) مـبـيـنـا ان (نـسـبة
الــذكــور مـنــهم بـلغ  19مــلــيـون و261
ـئة الـفا و 253 نـسـمـة بنـسـبة  51بـا
فـيما بـلغ عدد االناث  18مـليونا و862
ئة الـفا و 929 نـسمـة وبنـسبة  49 بـا
مـن مــجــمــوع الـــســكــان). واضــاف ان
(مـــحــــافـــظـــة بـــغـــداد شـــكــــلت اعـــلى
احملـافظات في عدد السكان حيث بلغت
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ثـــمــانــيــة ماليــ و 126 الـــفــا و755
ئة من نـسمة وبـنسبـة مقدارها  21 بـا
مـجموع سكان احملـافظات) مشيرا الى
ان (عدد الذكور في العاصمة بغداد بلغ
اربـعة مالي و 123 الـفا  626 نـسـمة
ئة من مجموع بـنسبة مقدارها  51 بـا
احملـافظ بـيـنـمـا بـلغ عـدد االنـاث فـيـها
اربعة مالي و 123 الفا و 129 نسمة
ـئـة). واشـار اجلـهـاز وبـنـسـبـة  49 بـا
رتبة الى ان (مـحافظة نينـوى احتلت ا
الــثــانــيــة بــعــد بـغــداد مـن حـيـث عـدد
الـسكـان وبـنسـبة سـكانـية تـبلغ عـشرة
ـئـة من مجـمـوع سـكان احملـافـظات بـا
تـليهـا محافظـة البصرة بـنسبة ثـمانية
ـثنى ـئـة فـيـما احـتـلت مـحـافـظـة ا بـا
االقـل عـددا بــالــسـكــان حــيث بـلغ 814
الف و 371نــســمــة وبــنــســبــة اثــنــ

ـــئـــة). واوضـح اجلـــهـــاز ان (عــدد بـــا
الــســكــان الــذي تـقـل اعـمــارهم عن 15
سـنـة بلغ  15 مـلـيون و 428 الف و32
ـئـة من نــسـمــة بـنــسـبـة تــبـلغ  45 بــا
مــجـــمــوع ســكــان الــعــراق  بــلغ عــدد
الـذكور منهم سـبعة مالي و 946 الفا
ـئة في و 952نـسـمـة وبنـسـبة  52 بـا
حــ بــلغ عــدد االنـاث ســبــعــة ماليـ
و 481 الـــفــا و 80 نـــســمــة بـــنــســبــة

ئة). مقدارها  48با
 وذكـرت وزارة الـتـخـطـيط فـي حـزيران
 2018 ان سـكان الـعراق يـزداد سنـويا
ـعدل  850 الـف الى مليون شخص)
فـيما توقعت تصل نسبة السكان نهاية
الـعـام اجلـاري الى  38 مـلـيـون نـسـمـة
والى  50 مــلـــيــون نــســمــة خالل عــام
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