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طبعة العراق 
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كـــشــــفت وزارة اخلــــارجــــيـــة عن
تفـاصـيل اجـتمـاع وزاري  يـشمل
كال من الـــعــراق ومــصــر واألردن
يــعــقــد الــيــوم في بــغــداد . وقـال
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة أحــمــد ا
الـــصــــحــــاف في بــــيـــان امس إن
(االجـتمـاع الـثالثي سـيـعـقـد على
مُسـتوى وزراء خـارجـية الـعراق
واألردن ومـصـر وذلـك في بـغـداد
ُـــوافِق الــــرابع من يـــوم األحــــد ا
الـــشـــهـــر اجلـــاري). وأضـــاف أن
ـعـ سـيـناقـشـون تـعـزيز ُـجتـمِ (ا
الــعالقـات الــعــربـيّــة الــتي تــمـثل
هـدفــاً رئـيــسـاً فـي سـتــراتـيــجـيّـة
ــــة ولـــتــــنــــويع وزارة اخلــــارجــــيّ
الشراكـات والدوائـر االقتـصادية
ُتعددة التي تتيح االنفتاح على ا
اآلخـر ودعـم الـعــراق في تــثــبـيت
االســتــقـرار وحتــقــيق الــتــنــمــيـة
وترسيخ التعاون والعمل العربيّ
ُـــشـــتـــرَك كــمـــا ســـيـــبـــحـــثــون ا
مـوضــوعــات مـكــافـحــة االرهـاب
واالستثمار عـبر سلسـلة اتفاقات
وتـفـاهــمـات تـتــضـمّن الـتــنـسـيق
االقــتـــصــادي ودعم الـــعــراق في
ـنـاطق احملررة من إعادة إعـمار ا
سيطـرة تنـظيم داعش اإلرهابي).
وتابع أن (اجملتمعـ سيتبادلون
الــــــرؤى واألفــــــكـــــــار حــــــول اهم
ـشـترك القـضـايـا ذات االهـتمـام ا
وتـــقــــيـــيم مـــجــــمل الـــتـــطـــورات
اإلقــــلـــيــــمـــيــــة وضــــرورة الـــدفع
ـا ـسـيـرة الـتــضـامن الـعـربي 
يسـاهِم في حتـقـيق آمـال شـعوب
الــبـــلــدان الــثالثـــة بــالــتـــنــمــيــة
واالزدهــار). وبــ الــصــحـاف أن
(هذا االجـتـمـاع يـعـبـر عن حرص
الـبــلــدان الـثالثــة عــلى الـتــشـاور
ُـــســتـــمِــرّ حـــول ســبـل تــعـــزيــز ا
الـتـعـاون والــتـوصل إلى حتـقـيق
الــــتــــكــــامـل في شــــتى اجملــــاالت
والـبــنـاء عــلى مــخـرجــات الـقــمـة
الثـالثيـة الـتي جـرت في الـقـاهرة

بـحـضـور رئيـس مـجلـس الوزراء
ــــهـــدي ورئــــيس عــــادل عـــبــــد ا
جـمـهـوريّــة مـصـر الـعــربـيّـة عـبـد
ـملـكة الفـتاح الـسـيسي وعـاهل ا
لك عبد الله; األردنية الهاشمية ا

شتركة). لتحقيق األهداف ا
ووقع كل من الـــعــراق والـــكــويت
عــــقــــداً مـــشــــتــــركــــاً مع شــــركـــة
ــيـة بــشـأن أعـداد بـريــطـانــيـة عـا
الـدراسات اخلـاصـة بـاالسـتـثـمار
االمــــثل لــــلـــحــــقـــول احلــــدوديـــة
ــشــتــركــة بــ الــبــلــدين. وقــال ا
رئيس اجلانب العراقي مدير عام
دائـــرة الـــعـــقـــود والــتـــراخـــيص
الـبـتـرولـية فـي وزارة الـنفـط عـبد
ـهــدي الــعـمــيـدي أن (الــتــوقـيع ا
على الـعـقـد جاء تـتـويجـاً العـمال
اللـجنـة الـعراقـية الـكـويتـية وهي
خــطـوة مــهــمــة لـتــعــزيــز أواصـر
العـالقات الـثـنـائيـة بـ االشـقاء
وتأكيد حرص احلكومة والوزارة
ـسـائل العـالـقة على حـل جمـيع ا
ب البـلدين والعمـل على توسيع
أفاق الـتعـاون بـينـهـما في جـميع
اجملــاالت ومــنــهـــا قــطــاع الــنــفط
هدي أن والطاقة). واضاف عبد ا
ي ســيــقــوم (االســتــشــاري الــعــا

ــعـلــومـات بـتــزويــدنـا بــجـمــيع ا
كامن النـفطية وحجم تعلقـة با ا
االحـــــتـــــيــــاطـي وغـــــيـــــر ذلك من
ــــعــــلــــومــــات والــــتـي تــــمــــهـــد ا
ـشتـرك بـ الـعراق لالسـتثـمـار ا
والــــكـــويـت) .من جــــانـــبـه أشـــاد
رئــيس اجلــانب الــكـويــتي وكــيل
وزارة الـبــتـرول الــكـويـتــيـة طالل
الـــفـــهــد الـــصـــبـــاح بـــالــعـالقــات
الثنائية ب الـبلدين  مثمناً دور
ـشــتـركــة الـتي عــمـلت الـلــجـنــة ا
بـجـديــة أثـمـرت عـن هـذا االتـفـاق
ـهم مع الـتـاريـخي وهـذا الـعـقـد ا
ي مؤكداً (عمق االستشاري العا
العالقـات االخـويـة ب الـشـعـب
الـشــقـيـقــ مـعــبـراً عن مــشـاعـر
ا حتقق والذي السعادة والفخر 
يــرسـم مالمح جــديـــة لــطــبـــيــعــة
ـتـمــيـزة الـتي تـشـهـد الـعالقـات ا
تــــصــــاعــــداً نـــحــــو أفــــاق أوسع
وأشمل). فـيـمـا قال رئـيس شـركة
ي ان ايــرك  االســـتــشــاري الـــعــا
(شركته سوف تباشر العمل وفق
العـقـد وتـقوم بـاعـداد الـدراسات
عـلومات الفـنية تـمهيداً وجمع ا
البـــرام أتـــفـــاقـــا بـــ الـــطـــرفـــ
ــشـــتــرك) . وأكــد لالســـتــثــمـــار ا
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة الـــنـــفط ا
عاصم جهـاد (أهميـة هذا االتفاق
ب البلدين الشقيق وأهميةهذا
الــعــقـــد الــذي يــنص عـــلى قــيــام
الشركـة باعـداد الدراسـات الفـنية
ـكــمـنــيـة لـلــحـقــول احلـدوديـة وا
ـشتـركة وهي حـقل قبة نتـجة ا ا
سـفوان الـعـبـدلي وحـقل الـرمـيـلة
اجلـنـوبي الــرطـكـة حــقل الـرتـقـة
تــمــهـــيــدا لــتــنــظـــيم واســتــغالل
واســتـثــمــار احلـقــول احلــدوديـة
ــا ــشــتـــركــة بــ الــبـــلــدين و ا
يـــضـــمن حـق كل طـــرف في هـــذه
احلقـول). وتـابع أن (هذا االتـفاق
يـعــد االول في تــاريخ الــصـنــاعـة
الـنـفـطـيـة واخلطـوة االولـى نـحو
أبــرام أتـــفــاقـــات جــديــدة تـــنــظم
االسـتــثــمـار واالســتــغالل االمـثل
شـتـركة مع للـحـقول احلـدوديـة ا
دول اجلــــــــوار وفـق الــــــــصـــــــــيغ
واآللــيــات واالتــفــاقــات الــدولــيـة

عتمدة). ا
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ـالـية بـصرف رواتب وجّه وزير ا
ـوظـفــ الـذين يـصــادف تـسـلم ا
رواتبهم اثنـاء ايام عيد االضحى
بارك بصرفها قبل حلول العيد. ا
وقــال بــيـــان لــلــمـــكــتب االعالمي
لـنــائب رئـيـس الـوزراء لــلـشـؤون
الية امس انه االقتصادية وزير ا
(مـراعــاة لـلـظــروف االجـتـمــاعـيـة
ـاديــة لـعــمـوم مـوظــفي دوائـر وا
الـــدولــــة ولـــقـــرب حــــلـــول عـــيـــد
ــــبــــارك وجـه نــــائب االضــــحـى ا
ـالية دائرة رئيس الوزراء وزير ا
احملــاســبــة في الــوزارة بــصــرف
ــــوظــــفـــــ في جــــمــــيع رواتب ا
الـوزارات والـهـيـئـات التـي يـكون
مـوعــد تــسـلم رواتـب مـوظــفـيــهـا
ـــبــارك اثـــنـــاء عـــيـــد االضــحـى ا
بـــصـــرف الـــرواتـب قـــبل حـــلـــول
الــعــيــد) مــوضــحــا ان (عــمــلــيـة
الـصـرف سـتـكـون بحـسـب جدول
زمــــني ارسـل جلــــمــــيع وحــــدات
الية). في شأن متصل االنفاق وا
رجع الديني االعلى اعلن مكتب ا
علي الـسيـستـاني ان يوم االثـن
الثاني عشر من شهر آب اجلاري
هو اول ايـام عـيـد االضـحى.وقال
كـتب في بـيـان إن (يـوم الـسبت ا
ـوافق لـلـثـالث من آب هـو األول ا
من شــهــر ذي احلــجــة احلـــــــرام
لعام 1440 للهـجرة وبـذلك يكون
ــقــبل الــذي يــوم االثــنــ بـــعــد ا
يــصـــادف الــثـــاني عـــشــر من آب
اجلـاري اول ايــام عـيــد االضـحى
ـكتب بـارك).وفي لـبـنان أعـلن ا ا
الــشــرعي في مــؤســســة الـعـالمـة
رجع مـحـمـد حسـ فـضل الله ا
ــوافق الـــحــادي أن يــوم األحــد ا
عـشــر من آب هــو أول أيـام عــيـد
ــكــتب ــبــارك.ودعــا ا األضــحى ا
لــلــحـــجــاج بـ(الــتــوفـــيق وتــقــبل
أعمالهم وان يجعله عيدا مباركا
مــيــمــونـا عــلـى األمـة اإلسـالمــيـة

ويعيده باخلير والبركة). 
ملكة العربية السعودية وكانت ا
قد اعـلـنت رؤيـة هالل ذي احلـجة
اضي .وعـقدت مسـاء اخلمـيس ا
ـلــيـا جــلـســة مـسـاء احملـكــمـة الــعُ
اخلـميس مـتـحـريـة مـا يـردها عن
تـــرائي هالل شـــهـــر ذي احلـــجــة

لهذا العام. 
وبـعد االطـالع علـى ما وردهـا من
احملــــاكـم وجلــــان الـــــتـــــرائي في

مـلكـة بهـذا اخلصوص منـاطق ا
فقد ثبت لدى احملكمة العُليا رؤية
هالل شــــهـــر ذي احلــــجـــة 1440
ــذكــور هــجــريــة مـــســاء الــيــوم ا
بشهادة عدد من الـشهود العدول.
وبــهــذا عــدت احملــكــمــة يــوم اول
امس اجلـمـعـة األول من شـهر ذي
ـوافق للثاني احلجة لهـذا العام ا
من شــهــر آب هــو غــرة شــهـر ذي
احلــجـة والــوقــوف بــعــرفــة يـوم
الــسـبـت الــتـاسـع من ذي احلــجـة
ــوافق لـلــعــاشــر من شــهـر آب  ا
بـارك يوم األحد وعيد األضـحى ا

الذي يليه). 
ــعـهــد الـقــومي لـلــبـحـوث وكـان ا
الـفــلــكـيــة واجلـيــوفـيــزيـائــيـة في
الــقـاهــرة قــد أكـد أن احلــســابـات
عهد الفلكية التي أجراها علماء ا
أشــــارت إلى أن غــــرة شــــهــــر ذي
احلــجـــة ســتـــوافق فـــلــكـــيــا يــوم
ـــوافـق  الـــثـــاني من اجلـــمـــعـــة ا
عـهـد أنه بـنـاء على آب.وأوضح ا
غــرة الـــشــهـــر الــكـــر اجلــمـــعــة
قبلـة فإن عيـد األضحى سيحل ا
يـــوم األحــد  11 آب من الـــشـــهــر

نفسه).
ـعـهــد في بـيـان إن (هالل  وقـال ا
شـــهـــــــــــــــــــر ذي احلــــجـــــــــــــة
لــعـام  1440 ســيــولــد في تــمــام
الـسـاعــة اخلـامـسـة و 12 دقـيـقـة
ـديـنـة فـجـرا بـالـتــوقـيت احملـلي 
ـوافق الـقــاهــرة يـوم اخلــمــيس ا
لألول مـن شــــهــــر آب والــــتــــاسع
والعـشـرين من شـهـر ذي الـقـعــدة

هو يوم الرؤية).

dzU š öÐ 5I½UšË ÊUšbMÐ—œ ÊUÐdCð ÊUðÒe¼

Ÿu³Ý_« ‰«uÞ ÷UH ½ùUÐ dL² ð …—«d(«  Uł—œ ∫¡«u½_«
ـرتفع الشبه ـعتدلة تـراجع تأثير ا ا
ـــــنـــــخــــفـض احلــــراري مـــــداري وا
ـوسـمي) واضاف ان (هـذا الـتأثـير ا
االوربـي يـــعـــمـل عـــلى انــــخـــفـــاض
مـــلـــحـــوظ في درجـــات احلــرارة في
أغــلب مـنـاطق الــعـراق وبالد الـشـام
ويــصل تـأثـيــره لـبـعض االجـزاء في
الـسعوديـة والكويت والبـحر االحمر
لـــتــــكـــون درجـــات احلـــرارة أقل من
عدل في ـعدل الـسنوي الى حـول ا ا
ـذكـورة ومن بـيـنـها جـمـيع الـدول  ا
الـــــــعــــــــراق). واوضح ان(درجـــــــات
احلـرارة طـيـلـة االسـبـوع اجلاري  ال
تــــتــــجـــاوز 48 ≠ 49 مــــئــــويــــة في
اجلـنوب وال تـتجاوز  47 مـئوية في
الـــوسط وال تـــتـــجــاوز  42 شـــمــال
وغـرب الـبالد).واشـار الـى ان (شـهر
ـاضي كان يـختـلف قليال عن تـموز ا
بـاقي السنـوات السابـقة حيث كانت
ــعـدل الى درجــات احلــرارة ضــمن ا
أقـل بقليل وايـضا خالل الثلث االول
مـنه وأيضا ال تـوجد اي موجات حر
ــا خـالل الــنـــصف االول مـن آب وإ
اجــواء صـيـفــيـة طـبــيـعـيــة ولـيـست
بــشـديـدة احلـرارة). من جـهـة اخـرى
أعـلنت وزارة النـقل تسجـيل مراصد
الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويـة
والــــرصـــد الـــزلــــزالي حـــدوث هـــزة
أرضــيـة امس الــسـبت شــمـال شـرق
دربــنـدخــان في الـســلـيـمــانـيــة عـنـد
الـسـاعة . 11:17:35 واوضـحت في
بـــيـــان ان (قـــوة الـــهـــزة بــلـــغت3.6
درجــة عـلى مـقـيـاس رخــتـر وتـبـعـد
الـهـزة 14 كــيـلـو مـتـرا شـمـال شـرق
دربـندخـان في السـليـمانـية) مـؤكدة
ـواطن شعـروا بها في قضاء ان (ا
دربـنـدخان وحـلبـجة شـعوراً خـفيـفاً

ولـم تـرد لــنــا اي انـبــاء عن حــصـول
اضــرار) . كــمـا اعــلــنت الـهــيــئـة عن
تـعرض قـضاء خانـق لهـزة ارضية.
وبحسب تقرير آخر فإن (مركز الهزة
وقـع في سـربـيل زهــاب بـايـران عـلى
بــعـد   80 كــيـلـو مـتــرا شـمـال شـرق
خــانــقــ في ديــالـى) مــوضــحـة أن
(قـوة الهـزة بلغت  4.2 عـلى مـقياس
ــواطــنــ ريــخـــتــر).وأضــافت ان (ا
شــعـروا في الــهـزة بــخـانــقـ وكالر
شـعـورا قـويـا كـمـا سبـقـتـهـا هـزتان
شــــرق كـالر احــــداهــــا بــــقـــوة 3.5 
واالخرى  3.2 عـلى مقيـاس ريختر).
يا اعلنت وكالـة التخفيف من أثر عـا
الـــكـــوارث في إنـــدونـــيـــســـيـــا امس
الـسـبت عن وفاة شـخص واحـد على
األقـل في الـزلــزال الــقــوي الـذي وقع
قــبــالـة جــزيــرتي سـومــطــرة وجـاوة
وأدى إلـى فرار أكثر من ألف شخص
ـدة ـنـاطق الــسـاحـلـيـة  من ســكـان ا
وجــيــزة خــشــيــة حــدوث أمــواج مـد
عــــاتـــيــــة (تـــســــونــــامي).وأصـــدرت
إنـدونـيـسـيـا حتـذيـرا من تـسـونـامي
بـعــد دقـائق من الـزلـزال الـذي بـلـغت
شـــدته  6.8 درجـــة لــيـــلــة الـــســبت.
واسـتـمـر الـتـحـذيـر سـاعـت مـا دفع
ـناطق السـاحليـة إلى الفرار سـكان ا
ــنــاطق مــرتــفــعــة واثــار الـذعــر في
الــعــاصــمــة جـاكــرتــا.وقــالت وكــالـة
الـــتـــخــــفـــيف من أثـــر الـــكـــوارث إن
شـــخــصـــا واحــدا عــلـى األقل تــوفي
جــراء أزمـة قـلــبـيـة وسط حــالـة فـزع
سـادت إقليم بانت في جزيرة جاوة
وأصـــــيب مـــــا ال يـــــقل عـن أربـــــعــــة
أشـــــخـــــاص آخـــــريـن.وأضـــــافت أن
(األشــخـاص الــذين فــروا إلى أمـاكن
مـرتفعـة عادوا إلى منـازلهم) وأفادت

الـوكـالة بـأن (الزلـزال دمر  34 مـنزال
وأحلـق أضـرارا طــفــيــفــة بــعــشـرات
ـــبـــاني األخـــرى). وذكــرت هـــيـــئــة ا
ــسح اجلــيـولــوجي األمــريـكــيـة أن ا
مـركز الزلزال كان في احمليط الهندي
عـلى بـعـد نـحو  227 كـيـلـومـترا عن
مــديـنـة تـيــلـوك بـيــتـوجن في جـزيـرة
سـومـطرة.وتـقع إنـدونيـسـيا عـلى ما
يـــســمـى حــلـــقــة الـــنــار فـي احملــيط
الـهادي الـتي تهـزها الزالزل من وقت
آلخـر وتـصـحـبـها أحـيـانـا أمـواج مد
عـاتية.ووقع أكـثر الزالزل تـدميرا في
تـاريخ إنـدونـيسـيـا احلـديث يوم 26
كـــانـــون األول عــام  2004 وبـــلـــغت
شدته  9.5 درجة وتسبب في حدوث
أمــواج مــد عـاتــيــة أودت بـحــــــــيـاة
ــحـاذاة نــحــو  226 ألـف شــخص 
سـواحل احمليط الـهندي بـينـهم أكثر
من  126 ألـفا في إندونيسيا.واجلت
الـسلطـات الكنـدية سكـان قرية إرف
فـي ألبـرتـا في جـنـوب الـبالد بـسبب
نطقة تـهديد التلوث الكـيميائي في ا
بـعـد حـادث قـطار. ووفـقـا لـقـناة سي
بي سي فإن (من  12 إلى  15 قاطرة
خــرجت عن الـقـضـبـان). وكـان قـطـار
الـشحن يـنقل مـواد قابـلة لالشـتعال.
ــواد. وفي ولـم يــتـم حتــديـــد نـــوع ا
مـنطـقة سايـبريس حـيث تقع إرف

أعــلــنت الــســلــطـات احملــلــيــة حــالـة
الـطوار بسبب احلادث و إغالق
جـزء من الـطريق الـسريع عـبر كـندا.
ولـم يتم ذكر أسباب احلادث. ويعمل
فـي مـوقع احلـادث ضــبـاط الــشـرطـة
ــثــلــو ورجــال اإلطــفــاء. كــمــا قــام 
شــركـة الـســكك احلـديــديـة الـكــنـديـة
ثليهم. ويعيش نحو 300 بإرسال 

. شخص في ايرف

 UMðU «e² ≈ s  Î«b¹e  hÒKIMÝ ∫n¹dþ

ÍËuM « ‚UHðùUÐ
 wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

نـقلت وكـالة أنبـاء مجـلس الشورى
اإلسـالمي اإليـــــرانــــيـــــة عن وزيــــر
اخلــارجــيــة مــحــمــد جـواد ظــريف
قـــــــولـه امس الـــــــســـــــبـت إن بالده
ســتـتـخـذ خـطـوة أخــرى لـتـقـلـيص
الـتــزامـهـا بـاالتـفـاق الـنـووي الـذي
ــيــة عـام أبــرمــته مع الــقــوى الـعــا

 .  2015
وقـالت إيران مرارا إنهـا ستحد من
الــتـزامـهــا بـاالتـفـاق الــنـووي عـلى
مــــراحل بل وقــــد تـــنـــســــحب مـــنه
نــهــائــيــا مــا لم تــتـوصـل األطـراف
ــتـبــقــيـة فــيه إلى ســبل حلـمــايـة ا
االقـتـصـاد اإليـراني مـن الـعـقـوبات
األمـريكية. وانسحبت واشنطن من
اضي. وقال ظريف االتـفاق العام ا
سـتُنفذ اخلطوة الثالثة في تقليص
ــوقـف الــراهن. االلـــتـــزامــات فـي ا
وأضـــاف قـــلـــنـــا إنه إذا لم تـــنـــفــذ
األطــراف األخــرى االتــفــاق بــشــكل
كــامل إذن فـإن تــنـفــيـذنــا سـيــكـون
ـــكــتـــمل. بـــنـــفس الـــنـــهج غـــيـــر ا
وبــالـطــبع فـإن كل حتــركـاتــنـا تـتم
ضـــــمـن إطــــار الـــــعـــــمـل اخلــــاص

باالتفاق. 
ـاضي هـددت إيران وفـي الشـهـر ا
بــإعـــادة تــشــغــيـل أجــهــزة الــطــرد
ـركـزي ورفع مـسـتـوى تـخـصيب ا
الــيــورانــيــوم إلـى درجــة نــقـاء 20
ـئـة في جتـاوز حلـدود االتـفـاق. بــا

وقـال مـسـؤولـون إيـرانـيـون إن من
ــمـكن الــعـدول عن كل اإلجـراءات ا
الـــتي اتــخــذتـــهــا طــهـــران بــشــأن
تــقــلــيص الــتــزامــاتــهــا بــاالتــفـاق
النووي إذا أوفت األطراف األخرى
ـوقعـة على االتـفاق بالـتزامـاتها. ا
وزادت اخملـــــاوف مـن احـــــتـــــمــــال
انــــدالع حـــرب بـــالــــشـــرق األوسط
ــيـة مـنـذ تــكـون لـهـا تــداعـيـات عـا
إعـالن الـرئــيس األمــريـكي دونــالـد
تـرامب انسـحاب بالده مـن االتفاق
الــــنــــووي وقـــراره إعــــادة فـــرض
عــــقـــوبــــات عــــلى اجلــــمـــهــــوريـــة
اإلسالمــيـة بـهـدف دفـعــهـا لـتـقـد
تــنـــازالت أمــنــيــة أكــبــر. وفــرضت
ـتــحـدة عـقــوبـات عـلى الــواليـات ا
ظـريف يـوم األربـعـاء بـتـجـمـيـد أي
ــتـلـكــات أو مـصـالح لـه داخـلـهـا
لـكن الـوزير اإليـراني قـال إنه ليس
لــديه شـيء هـنــاك. ونــقــلت وكــالـة
األنـبـاء والـتـلفـزيـون اإليـرانـية عن
ظريف قوله يوم اجلمعة إنه فخور
بــفـرض عـقــوبـات أمــريـكـيــة عـلـيه
لـــــدفــــاعه عـن حــــقــــوق الـــــشــــعب

اإليراني.
وأفـــادت صـــحــيـــفـــة نــيـــويـــوركــر
األمـريكـية بأن ظـريف تلقى الـشهر
ـاضي دعوة مفاجـئة من الرئيس ا
األمــريــكي دونــالـد تــرامب لــزيـارة
ـتـحـدة ولـقـائه. ونـقلت الـواليـات ا
الــصـحـيـفـة عن مــصـادر أمـريـكـيـة
وإيـرانـيـة ودبـلـوماسـيـة قـولـها إن

هــذه الـدعــوة سـلــمـهــا إلى ظـريف
الـسـيـنـاتور اجلـمـهـوري رانـد بول
الـذي الـتـقى عـمـيـد الـدبـلـومـاسـية
اإليــرانـيـة في مـقـر ســفـيـر طـهـران
بـنيـويورك في  15 تـموز). وذكرت
أن (بــول عــضــو جلــنــة الــعـالقـات
اخلــارجـيـة فـي مـجـلس الــشـيـوخ
ـبــادرة لـبــضـعـة عــمل عـلى هــذه ا
ــــــوافـــــقــــــة تـــــرامب أســــــابـــــيع 
وبــالــتـــشــاور مع الــبــيت األبــيض
واخلــارجــيــة األمــريــكــيــة. وأكـدت
الــصــحــيــفـة أن الــلــقــاء األول بـ
ظـريف وبول تركز في البداية على

بـرنامج إيران النووي والتوتر في
اخلــــــلـــــــيج حــــــيـث أوكــــــلـت إلى
الــســيــنـاتــور مــهــمـة إقــامــة قــنـاة
اتـصـال دبلـومـاسيـة مـباشـرة على
أعـــلـى مــســـتـــوى بـــ واشـــنـــطن
وطـهران). من جـانبه طـرح ظريف
في الــلــقـاء الــذي اســتـغــرق نــحـو
سـاعة أفكارا إلنـهاء اخلالف بشأن
بــرنـامج طـهــران الـنـووي بــيـنـهـا
تــبــني مــجــلس الــشــورى قــانــونـا
يـثـبت فـتوى لـلـمرشـد األعـلى علي
خـامنئي حتظر إنتاج أو استخدام
الـسالح النووي وانضمام طهران
إلى الـبروتوكـول اإلضافي لـلوكالة
الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة لـتـطـم
دول الـعـالم بـشأن نـوايـا إيران في
اجملــــال الــــنــــووي. وقـــال ظــــريف
حـــسب الــصــحـــيــفــة إنه (إذا كــان
تــرامب يـريـد أكــثـر فـعــلـيه تـقـد

قابل.  أكثر في ا
مـن جانبه اقتـرح بول على ظريف
إطـالع ترامب شـخـصـيـا عـلى هذه
كـتب البـيضاوي في ـواقف في ا ا
غـــضـــون أســــبـــوع). ولم تـــكـــشف
نــيـــويــوركــر رد ظــريف عــلى هــذه
ــبــادرة ورفض الــبــيت األبــيض ا
ــوضــوع. وكـان الــتــعــلــيق عــلى ا
تــرامب قـد أبـدى مــرارا رغـبـته في
إطـالق حـوار مـبــاشـر مع الــقـيـادة
اإليــرانـيـة لـكن طـهــران تـسـتـبـعـد
هــــذه اإلمــــكــــانــــيــــة مــــا لم تــــرفع

واشنطن عقوباتها.

احمد الصحاف

محمد جواد ظريف
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تـمـكن  15 ســجـيـنـا في بـغـداد من
الهرب  فيما قامت القوات االمنية
ــنــطــقــة وشــنـت حــمــلـة بــاغالق ا
لــلــبـــحث عــنــهم.وقــال مــصــدر في
الـشـرطة في تـصريح امس إن (15
مـوقوفا في مركز شـرطة القناة في
بـغداد من مكتب مكافحة مخدرات
الــرصـافــة جنــحـوا في الــهـرب من
الــســـجن) مــضــيــفــا أن (الــقــوات
االمــنـــيــة اغــلــقت جـــمــيع الــطــرق
وجتــرت عـمـلـيـات تــفـتـيش بـهـدف
اعـتقالـهم). من جهة اخـرى تمكنت
ـــدني مـن اخـــمــاد فـــرق الـــدفـــاع ا
حـريق اندلع في مبنى تابع لدائرة
صـحة بـغداد الـكرخ. وقـال مسـاعد
ـركـزي مــديـر مـســتـشـفى الــطـفل ا
الـكي في تـصريح بـبـغداد حـيـدر ا
ان (حــريـقـا انـدلع امس في مـدخل

ـستـلزمات الـطبـية التـابع لدائرة ا
صـحة بغداد الكرخ الواقع باجلهة
سـتشـفى) مؤكدا ان الـثانـية من ا
(احلـــــــــريـق لـم يـــــــــنــــــــــدلـع داخل
ـــســـتـــشـــفى).واضـــاف ان (فــرق ا
ـــدني دخــلـت من مــدخل الـــدفــاع ا
ــســتــشــفى الخــمــاد احلــريق في ا
الــبــنــايــة اجملــاورة) مــشـيــرا الى
(اخـــمـــاد احلـــريق بـــالــكـــامل دون
وقـوع اية اصابات). واندلع حريق
فـي مـخـازن داخل الـسـوق الـكـبـيـر
ة وسط مـحافظة ـدينة الـقد في ا
الـنــجف . واكـدت مـصـادر مـحـلـيـة
تــســجـيل خــســائـر مــاديــة كـبــيـرة
واظــهــرت لـقــطـات ارتــفــاع سـحب
الــدخـــان من الــشــوارع الــضــيــقــة
لـــلــســوق الــذي هـــرعت الــيه فــرق
إطـفاء احلريق دون حتديد أسبابه
فـيـما رجح شـهود ان يـكون تـماس
كـــهـــربـــائي وراء احلـــريق. ونـــفت

مـصـادر طـبـيـة الحـقـا تـسـجـيل اي
اصابة.  وافاد مصدرامني باخماد
حــريق انــدلـع في مــرآب مـنــزل في
ـصـدر في مــحـافـظـة ديـالى.وقـال ا
تـــصـــريح ان (حـــريـــقـــا انـــدلع في
ــــنـــطــــقــــة احلي مــــرآب مــــنــــزل 
الــعــصـري في نــاحــيـة بــني ســعـد
جـنوب غـرب بعقـوبة) واضاف ان
ــدني تــمـكــنت من (فــرق الــدفــاع ا
اخـــمـــاد احلـــريـق الـــذي مـــا تــزال
اسـبابه مجهولـة). واعلنت مديرية
ثـنى  امس عن شـرطـة مـحـافـظـة ا
الــقـبض عــلى خـمـســة مـنـتــسـبـ
يـــــــتــــــــعـــــــاطـــــــون ويـــــــروجـــــــون
اخملـــــدرات.وقــــالـت في بـــــيــــان إن
(مـديرية الـشؤون الداخـلية واألمن
ـــثــنـى الـــقت الـــقـــبض عـــلى فـي ا
خــمــســة مــنــتــســبــ يــتــعــاطــون
ويـروجـون اخملدرات فـي احملافـظة
).واضـاف البيـان ان (عملـية القاء

ــادة 28 من الـــقــبض تـــمت وفق ا
ـــــؤثــــرات قـــــانـــــون اخملــــدرات وا
الـعقلية وبعد ورود معلومات تفيد
بــقــيــام مـجــمــوعــة من مــنــتــسـبي
مــديـــريــة الــشــرطــة يـــبــلغ عــددهم
خـمسـة يقـومون بـتعـاطي احلبوب
اخملـــدرة وتـــرويـــجـــهـــا).بـــدورهـــا
اعـلنت مديـرية شرطة مـحافظة ذي
قــار عن الـقـاء الـقــبض عـلى مـتـهم
بـحـوزته مادة الـكريـستـال اخملدرة
فـي مـحـافــظـة الـبــصـرة.وقـالت في
بــــيـــان إن (فـــوج طـــوار ذي قـــار
ـهــمـة أمـنـيـة مع ـكـلف  الــثـاني ا
مـديـريـة شرطـة مـحـافظـة الـبـصرة
ـــتـــابـــعـــة وجـــمع تـــمـــكـن بـــعـــد ا
ـعلومـات بإشراف آمـر الفوج من ا
ــتــهم (ج . ك . ع) الــقـــبض عــلى ا
الـبـالغ مـن الـعـمر  31عـامـا يـسـكن
حـي اجلمـهـوريـة بـعـد ضـبـط مادة
الـــكـــريــســـتــال اخملـــدرة بـــحــوزته

).والـقت قـوات الـشـرطـة في ديـالى
القبض على  13 مـطلوبا بعمليات
امـنـية في احملـافظـة. وقال الـناطق
الـــرســــمي بـــاسـم شـــرطـــة ديـــالى
الـعـميـد غالب الـعطـية في بـيان ان
(مـفـارز من اقـسـام شرطـة بـعـقـوبة
ـــنــصـــوريــة وفــوج واخلـــالص وا
طـــوار ديـــالى الـــثـــاني ومـــفــارز
االمـن الـوطــني ومــفــارز مـكــافــحـة
اجــرام خـانـقـ تـمــكـنت من الـقـاء
الـــقــبـض عــلى  13 مـــطــلـــوبــا من
ادة بـيـنهم ثـالثة مـطلـوبـ وفق ا
4 ارهـــــاب).واعــــلــــنـت مــــديــــريــــة
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة تـدمـيـر
ـوصل والـعـثور نـفق لـداعش في ا
بـداخله على مواد غذائية ومالبس
ــديــريــة في .وقــالت ا لـالرهـابــيــ
بــيــان ان (مــفــارز االســتــخــبــارات
ــشـاة 92 الــعــســكــريــة فـي لــواء ا
الـفـرقة 15 قـيـادة عمـلـيات نـيـنوى

تـــمـــكــنـت من الـــوصــول إلـى أحــد
االنــفــاق في نــاحــيـة الــعــيــاضــيـة
بــقــضــاء بــتــلــعــفـر). واضــافت ان
(الـــنــــفق الـــذي كــــان يـــســـتـــخـــدم
لالخـتـباء ومالذا امـنـا للـعصـابات
االرهـابـيـة عـثـر بـداخـله عـلى مواد
غـــــــــــــــــذائــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة ومــالبـس
).واكـــدت ان (مــفــارز لـالرهــابـــيــ
هــنـدسـة الــفـرقـة تـكــفـلت بــتـدمـيـر
الـنفق بـصورة كـاملـة). في غضون
ذلـك أجـــــرت وزارة الـــــداخـــــلـــــيــــة
تــغـيـيـرات طـالت  62 ضــابـطـاً في
الـــهـــيــــئـــة الـــعـــامـــة لــــلـــمـــنـــافـــذ
احلـدودية.وجـاء في وثيقـة اطلعت
عـليها (الزمان) امس إنه بناءً على
مـوافــقـة الـوزيـر يـاسـ الـيـاسـري
عــلى مــذكــرة بــهــذا الــشــأن تــقــرر
ـشار اليهم الى تـنسيب الـضباط ا
نـافذ احلـدودية الـعـمل في هيـئـة ا

دة سنة واحدة. 
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بعث رئيس اجلمهورية برهم صالح بباقة ورد الى (الزمان) امس مزدانة بتحياته السرة اجلريدة.  
ـستشارين في الـرئاسة الدكتـور علي الشكري (الـزمان) ليبـلغ رئيس التحريـر احمد عبد اجملـيد واسرة اجلريدة وزار رئيس هيئة ا
ـكتب االعالمي للرئـاسة االسبوع حتيات رئيس اجلـمهورية وتـمنياتـه للجمـيع بالتوفـيق والنجاح وتـأكيده ان (اخلطـأ الذي وقع فيه ا
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أكــد وزيـر الــدفـاع جنــاح الـشــمـري
امس بــراءة قـائـد عـمـلـيـات األنـبـار
الـــســابق الـــلــواء الــركن مـــحــمــود
الـفالحي مـن تهـمـة الـتـخـابـر. وقال
الــشــمــري خالل مــؤتــمــر صــحــفي
مـشـترك مع مـحـافظ كربالء نـصيف
اخلـــطـــابي (زرنـــا الـــقـــطــعـــات في
ــديـنــة وزرنـا احلـشــد ونـاقــشـنـا ا
مــــوضــــوع اإلســــكــــان لــــلــــجــــيش
ومـــــوضــــوع تــــوزيـع قــــطع أراضٍ
لــــــلــــــشـــــهــــــداء وذهــــــاب وعـــــودة
احلـجـاج).وأضـاف (نـاقشـنـا أيـضاً
استقبال بطولة غرب اسيا واجلهد
األمـــني من الـــداخــلـــيــة والـــدفــاع
وكـذلك االستـعداد السـتقـبال زائري
أربــعــيـنــيــة اإلمــام احلـســ عــلـيه

الـسالم). وأكد الشمري أن (مـهمتنا
إعـادة اجليش العـراقي إلى مهماته
وغـايتنا مراعـاة اجلندي واالهتمام
بـه ونـــحن جـــادون فـي مـــحـــاربـــة
الــفــســاد ولن نــتـهــاون بــالــقــضـاء
عـــلـــيه). ورداً عـــلى ســـؤال بـــشــأن
الـتـحـقـيق مع الـفالحي بـخـصوص
ـنسـوبة الـيه قال الـشمري الـتهم ا
إن (هــنــاك جلــنـة شــكــلت وانــتـهت
الــتــحــقــيــقــات وانــتـهـى األمـر وال
يـــوجــــد لـــديـــنـــا قـــائــــد خـــائن في
اجلـيش).وكان القائد الـعام للقوات
ـهدي قد أعلن ـسلحـة عادل عبد ا ا
ـاضي أن الـفالحي اواخــر تـمـوز  ا
نـسوبة له تـمت تبـرئته من التـهم ا
بــالـتـخــابـر مــشـيـراً إلى نــقـله إلى
مـكـان آخر واسـتبـداله بقـائد جـديد

لعمليات األنبار.
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توقعت هيئة االنواء اجلوية التابعة
لـوزارة الـنـقل اسـتـمـرار االنـخـفاض
فـي درجــات احلـرارة الــذي شــهــدته
مـناطق البالد اخملتـلفة امس السبت
عــلى مـدار االسـبـوع اجلـاري فـيـمـا
ضـربت هزتـان ارضيـتان مـناطق في
شــمـال الـعــراق دون اضـرار. وقـالت
الــهــيــئـة فـي تـقــريــر اطــلــعت عــلـيه
(الـــزمــان) ان (طـــقس الـــيــوم االحــد
ـــنـــاطق الـــوســـطى ســـيـــكـــون في ا
والـشمـاليـة واجلنـوبيـة مشـمسا وال
تـغـيـر في درجـات احلرارة) مـشـيرة
الـى ان (درجــات احلـرارة الــعــظــمى
نـطقة انـخفـضت بضع درجـات في ا
الــوسـطى امس الــسـبت وقــلـيال في

الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة). وتـراوحت
درجـات احلرارة في بغداد امس ب

48 ≠ 32وفـي الـــبـــصـــرة  44  ≠ 30
والـسليمانية 26≠ 38 درجة مئوية .
تنـبئ اجلوي علي مـن جهته تـوقع ا
ــقـبـلـة ــوسـوي ان تـشــهـد االيـام ا ا
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا في درجــات
ـوسوي في تـصريح احلـرارة.وقال ا
ـــاذج ان (اخــــر الـــتــــوقـــعــــات في 
ية تـشير الى انخفاض الـطقس العا
تـدريجي وملموس بدرجات احلرارة
ابـتـداء من يوم امس الـسـبت لغـاية
مـدة زمـنـية قـد تـصل الى أسـبوع او
اكــثــر بــســبب نــزول كــتـل هــوائــيـة
وأخدود عـلوي بـارد قادمة مـعتـدلة 
مـن الـقـارة االوربـيـة وحتـديـدا شرق
أوربـــا حـــيث تـــســـبب هـــذا الـــكـــتل


