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طبعة العراق 

UÐd'« wBIð  U ö)«Ë dNý√ W²Ý cM  5OM √ ¡«—“Ë öÐ ‚«dF «

‰ULJ²Ý≈ w  b¹bł s  qAH¹ ÊU*d³ «

 ÍbN*« b³Ž W uJŠ 

 dO _« X dŽ «cJ¼ ∫‚Ë—U  ÊUO

e¹eF « b³Ž sÐ ‰öÞ

UNðU½uJ  5Ð g¹UF² « WŽUý≈Ë WM¹bLK  —«dI²Ýù« …œuFÐ  ôUN²Ð≈Ë  «uŽœ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكــدت وزارة الــنــفط أهــمـيــة اتــفـاق
ــصـدرة مــنــظــمــة الـدول األعــضــاء ا
للنفط اوبك في خفض االنتاج وحفظ
أســعـار الــنـفط من االنــهـيــار. وتـبـلغ
االسـعار احلالية  54 دوالراً لـلبرميل
فـي مــؤشـــر خـــام بـــرنت لـــلـــقـــيــاس
تـحدث باسم الوزارة ي. وقال ا الـعا
عــاصم جــهــاد في تــصــريح امس ان
(الــعـراق لــو لم يــتـفق مـع اوبك عـلى
نـسبة تـخفيض معـينة حلـدث انهيار
بـاسعـار النـفط الى ادنى من االسعار
احلــالــيـة). وأضــاف ان (الــعـراق في
االتـفـاق األخـيـر الوبك قـلص حـصـته
من  220 الـف بـــرمـــيل يـــومـــيـــا في
األتــفـاق األول الى  140 الـف بـرمـيل
) مــعـربـاً عن أســفه (النـتـقـاد يــومـيـاً
الــبـعض الـسـيــاسـة الـنـفــطـيـة لـعـدم
ـعـرفـة الـكـافـيـة في عـمـلـية امـتالكه ا
االتـــــفــــاق داخل اوبـك) مــــؤكــــداً ان
(وزارة الــنــفط تـبــحث عن مــصـلــحـة
الـعراق في الـدرجة األولـى). وتساءل
جــهـاد (لـو لم تــتـوصل دول اوبك في
اجــتـمـاعـهــا االخـيـر عن الــتـخـفـيض
النـــهـــارت االســـعـــار الى دون الـ 40
دوالرا لـلـبـرميل وبـالـتـالي سيـتـضرر
الـعراق فـما فـائدة ان يـصدر الـعراق
كــمـيــات كـبــيـرة من الــنـفط بــأسـعـار
قــلـــيــلــة?). وأوضح ان (اتــفــاق اوبك
ومـن خـارجــهــا ســاعــد عــلـى إيــقـاف
تـدهـور أسعـار النـفط وهم يـطمـحون
الـى حتــســـنـــهـــا)  مـــشــيـــرا الى ان

(االتـفـاق هـو اجراءات وقـتـيـة وليس
طـويلة االمد وهو لسـتة اشهر يجري
خاللــهـا مـتــابـعـة الــسـوق الـنــفـطـيـة
وبـعدهـا سيـكون هـناك اجـتمـاع آخر
هـذه الــفـتـرة لـتـقـيـيم االتـفـاق ومـدى
ـنـتـجـ وحـفاظه ـصـلـحة ا خـدمـته 
عـلى استـقرار االسـعار ومـدى أهمـية
ـضـي به او اتـخـاذ إجـراءات أخرى ا
وهـذه كـلـهـا خـطـوات اليـقـاف تـدهور
االســـعــار). وتــابع ان (وزارة الــنــفط
ــثــلـــة الــعـــراق في اوبك وهي هـي 
ــتــتــجـ تــبــحث عن مــصــلـحــته وا
االخــــرين وال مــــزايـــدة فـي ذلك وهي
أحـــرص من اجلـــمـــيع عـــلى اتـــخــاذ
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اخلــــطــــوات الالزمــــة الــــتي حتــــمي
مــصـالـح الـعــراق الـذي هــو جـزء من
نظومة الدولية وهو ال يستطيع ان ا
يـكون خارجها والقرارات عادة تكون
تـضامـنة في تـقريب وجـهات الـنظر).
وكـانت دول مـنـظـمـة اوبك اتـفقت في
الـــســابع من الــشـــهــر اجلــاري عــلى
خــفض االنــتــاج بــأكــثــر من مــلــيـون
بــرمـيل يـومـيـا في مــحـاولـة لـتـعـزيـز
ـقـرر أن يـبـدأ الـعمل األسـعـار. ومن ا
ـقـبل بــاالتـفـاق في كـانـون الــثـاني ا
ــدة سـتـة أشـهــر. وجـاءت اخلـطـة و
الـتي تـتـضمن خـفض اإلنـتـاج بواقع
مليون برميل يوميا استجابة 1.2
لــلــتـراجـع احلـاد فـي أسـعــار الــنـفط
ـئـة مـنذ ـيـة بـحوالي  30 فـي ا الـعـا
ـاضـي. وتبـلـغ حـصة تـشـرين األول ا
الـعراق من خـفض اإلنتاج  140 الف
. وقال وزير النفط ثامر بـرميل يومياً
الــغـضـبـان األحــد إن (الـعـراق يـرغب
فـي تــمــديــد اتــفــاق خــفض اإلنــتــاج
ستقل نتجـ ا ـبرم ب أوبك وا ا
في نـيسان. وذكر الغـضبان أنه يتفق
مع تـوقـعات وزيـر الطـاقـة السـعودي
خـالـد الـفـالح بـشأن إمـكـانـيـة جتـديد
االتـفاق مـضيفـا أن العـراق سيراقب
رور مـسار أسعـار النفط وتـطورها 
الـوقت).وقـال وزير الـطاقـة اإلماراتي
زروعي األحد إنه إذا لم تكن سهيل ا
ــتـفق تــخــفـيــضــات إنــتـاج الــنــفط ا
عـليـها والـبالـغة 1. 2 مـليـون برميل
نـتجون في يـوميـا كافيـة فسـيعقـد ا
أوبك وخـارجهـا اجتمـاعا اسـتثنـائيا
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ـسـيـحــيـ  مـسـاء امس احــيـا االف ا
ـيالد االثــنـ  قـداديـس حـلـول عــيـد ا
اجملــيــد وسط عـوات وابــتـهــاالت بـان
يــعم االمن واالسـتـقـرار ربـوع الـوطن
وابـــدى عــدد كـــبــيــر مـن مــســيـــحــيي
ـوصل عن امنيـاتهم بان تـعم مظاهر ا
االمـان واالستـقرار مـدينـتهم لـيتـسنى
لـهـم الـعـودة واسـتـئـنـاف عـيـشـهم في
ــديـنـة الـتي تـركـوهـا صـــــــــــــــــيف ا
عام  2014 اثـر سيـطرة تـنظيم داعش
عــلـيـهــا. وقـالت مــنى بـولص ان (هـذا
ـثل عـيدا اخـر نقـضـيه بعـيدا الـعـيد 
ـــوصل لـــذلك تـــمالنـــا عـن مـــديـــنـــة ا
الـغصات والعـبرات بسبب اسـتذكارنا
ـا كـنـا نـقـوم به مـن طـقـوس وتـقـالـيد
ــديـنـة قـبل حــيـنـمـا كـنــا نـعـيش في ا
طـردنـا منـهـا  من قبل تـنـظيم داعش).
وخلــصت بـولـص عـددا من الــطـقـوس
الـتي كانت حتـرص على احيـائها  في
وصل والسـيما حـينـما كانت مـدينـة ا

عروفـة بالكـليجة تـعد حلـوى العيـد ا
وتـوزعـهـا بـ جيـرانـهـا من الـعوائل
ــســلـمــة الــتي جتــاور مـنــزلــهـا في ا
ها مـنطـقة حي الـشفاء مـعربـة عن (أ
بـاسـتـحالـة عـودتـها لـتـدمـير مـنـزلـها
الـــذي يــجـــاور كــنـــيــســـة الــطـــاهــرة
اخلـارجيـة التي سـواها داعش تـماما
دينة مـع االرض ابان سيطرتـه على ا
لـلـفـترة من  2014 وحـتى عام 2017
ــديـنــة بــجــانـبــيــهـا حــيث حتــررت ا
ذكور) ن وااليـسر نـهايـة العـام ا اال
.وقـال مفـيد تـوزة  (نامل ان نـعيد في
كـنـائــسـنـا الـتي تـركـنـاهـا في مـديـنـة
ـوصل لـكـن الـواقع يـقـول بـان االمر ا
مــسـتـحــيل).  ويـضــيف تـوزة (اغـلب
وصل مدمرة تماما ومخربة كنائس ا
ـن  مـعـربا والسـيـمـا في اجلـانب اال
عـن اســـــتــــغـــــرابـه من عـــــدم تـــــوجه
احلـكـومـة العـراقـيـة للـسـعي لـتعـمـير
تــلك احلــواضــر لـتــتــرجم رسـالــتــهـا
بـــتــــرســـيخ الــــتـــعـــايـش وطـــمـــأنـــة
ــســـيــحــيــ بــعـــدم عــودة الــعــنف ا

والـتـنــظـيـمـات االرهـابـيـة لـلـمـديـنـة).
وقـال فـارس خـلـيل  ان (الـكـنائس في
ــوصل كـانت تــكـتظ تــمـامـا مــديـنـة ا
ن يـحـيون ـؤمـن  قـبـيل اعـوام  با
ــيالد وحــــتـى قـبــل قــداديس عــيــد ا
عـــام  2003  كـــانت هـــنــاك كـــنــائس
حتـرص على اقـامة قداس لـيلة الـعيد
في سـاعـة متـاخرة من الـلـيل لتـشارك
ـيالد الـذي عـادة ما ابـنـاءهـا فـرحـة ا
تـرسخ بـذاكرة احملـتـلفـ بـان حدوثه
جـرى في الـليل بـدليل تـبشـير الـرعاة
كـشـهـود لـلـمـيالد وهم سـاهـرون على
رعــــايــــة مـــواشــــيــــهم  او ورود جنم
ـشرق الذي عادة ما يـرتبط بظهوره ا
في الـليل لداللـة القوافل لطـرقها التي
تــســلـكــهــا  ابـان الــوقت من الــيـوم).
وتــابع خــلــيل (لـكـن بـعــد عـام 2003
تــردت االوضـاع االمــنــيـة  ولم نــحـلم
بـان نعيش مثال مناسبة دينية يجري
االعــداد لــهــا او اقـامــتــهــا في الــلـيل
للكثير من التحذيرات االمنية لكن في
ـــدن ـــقـــابـل تـــرى الـــكـــثـــيـــر  من ا ا

الـــعـــراقــــيـــة حتـــرص عـــلى احـــيـــاء
طـقوسها وتقـاليدها الديـنية والسيما
ـديـنـة اربيل بـلـدة عـنكـاوا الـواقـعة 
الـــتـي تـــرتـــدي حـــلـــة قـــشـــيـــبـــة في
مـسـاءاتهـا باجلـمـاهيـر الـتي حتتـشد
ـيـالد)  فـيـمـا ب لالحـتـفـال بـعـيـد ا
نـــوفل ســـامي  ان (االعـالم الــعـــراقي
داب عـلى االلـتـفـات لـلـمـسـيـحـي في
هــذه االيـــام) مــشــيــرا الى ان (بــاقي
االيـام وحـينـما تـتـابع وسائل االعالم
ســتـكــتــشف بـان الــعــراق يـخــلـو من
ـسيـحيـ  لذلـك ال توجد اي ابـنائه ا

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ
s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

قـرر مجلس الوزراء في ساعة متأخرة
مـن عـــصـــر امس  تـــعـــطـــيل الـــدوام
ـنــاسـبـة الــرسـمي الــيـوم الــثالثــاء 
ـسيـحـي ـيالد فيـمـا مـنح ا اعـيـاد ا

عطلة مضافة امدها يوم غد. 
وقـال اجملـلس في بيـان امس أنه (قرر
تـعطيل الدوام الرسـمي اليوم الثالثاء

ـسيح ـنـاسـبة عـيـد مـيالد السـيـد ا
عـلـيه الـسالم (مضـيـفا أنه قـرر ايـضا
(اعـتمـاد مشـروع بعـده عطـلة رسـمية
) واوضح أن (الـعطـلـة تـكون سـنـويـاً
بـالنسبة للمسيحي  ليومي الثالثاء
واالربــــعــــاء 25 و26 كــــانــــون االول

اجلاري) .
وفـي شـأن مــتــصـل أعــلـنـت حــكــومـة
إقــلـيم كـردسـتـان عـن تـعـطـيل الـدوام
ـنـاسـبة رأس الـرسـمي لـثالثـة أيـام 

ــنـــاســـبــة نـــعــلن واضـــاف (بــهـــذه ا
ـواطـني إقـلـيم كـردسـتـان األعزاء عن
تـعـطـيل الدوام الـرسـمي لأليـام األحد
وافق 30 واإلثـنــــ والثـــــــــــالثاء ا
و 31 كـــانـــون االول اجلــاري و االول
ـقـبل في جـمـيع مـن  كـانـون الـثـاني ا
دوائـر ومـؤسسـات احلـكومـة) مـبيـناً
(ســيـســــــــتـأنف الـدوام الــرسـمي في
يــوم األربــعــاء  الــثــاني مـن  كــــانـون

قبل). الثاني ا

ــيـالديــة اجلـــديــدة. وقــال الـــســنـــة ا
ـتحـدث باسم حكـومة اإلقلـيم سف ا
دزيـي في تـــصــــريح صـــحــــفي امس
(اتـقدم بأحر التهاني لعوائل الشهداء
وبـيشمركة كردســتان األبطال وجميع
أبــــنـــاء شــــعـــــــــبــــنـــا عــــام اخلـــيـــر
واالسـتقـرار والرفـاهية واخلالص من
ـشـكـالت واألزمـات) مـؤكـداً (تـعـزيز ا
روح اإلخــــوة بـــــ جــــمــــيع أبــــنــــاء

كردستان). 
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ورفـع مـســتــوى اخلــدمــات وتــنـشــيط
الـوضع االقتصـادي في احملافـظة. كما
نـافذ احلـدودية بـحث تـأم حـمايـة ا
واســـتـــمع لـــشـــرح مـــفـــصّل عن واقع
نافذ والتحديات التي تواجه عملها ا
واتــخـذ اجملـلس الـتــوصـيـات الالزمـة
بــشـأنـهــا  والـتـوجــيه بـالــتـعـاون مع
شاكل التي عاجلة ا القيادات االمنية 
تـعـتـرض الـعـمل)  واضـاف الـبـيان ان
(اجملــلس اسـتــعـرض نــظـام الـتــحـقق
ــسـافـرين  الــذي قـدمـته ــسـبق من ا ا
ــدني لـكــونه احـد ســلـطــة الـطــيـران ا
ــتــطـلــبـات لــلــدول االعـضــاء حـسب ا
االتــفـاقــات الـدولـيــة). وكـشف تــقـريـر
ــشـتـركـة لـوزارة لــغـرفـة الـعــمـلـيـات ا
الـبيشـمركة والتـحالف الدولي عن بدء
ــسـلــحي داعش فـي بـعض حتــركــات 
اضية ـناطق العراقية خالل االيام ا ا
وقـام مسلـحون بقتل واصـابة عشرات
. وعـقـد اجـتـمـاع لـلـتحـالف ـواطـنـ ا
الـدولي ضد داعش ووزارة البيشمركة
فـي مدينة اربيل امس االثن باشراف
كــر ســنـجــاري وزيــر الـبــيــشـمــركـة
بـــالــوكــالـــة ومــســؤولـــ بــارزين في
الـــــــوزارة. ووفـق بـــــــيـــــــان لـــــــوزارة
الـبـيـشـمـركـة فـانه  خـالل االجـتـماع
تــوضــيح تــقــريــر غـرفــة الــعــمــلــيـات
ـشـتـركـة الـذي اشـار الى انه وخالل ا
اضية بدات حتـركات مسلحي االيـام ا
تـنظـيم داعش في مـناطق مـختلـفة من
الـعراق ومن نـتائج ذلك قـام مسـلحو
داعـش بـقــتل واصــابـة الــعــشـرات من
ــدنــيــ االمــر الــذي ادى الى خــلق ا
حـالة من عدم االستقرار واعاقة عملية
ــــدمـــرة في ــــنـــاطق ا االعــــمـــار في ا
الـــعــراق). وبـــشــأن الــتـــنــســـيق بــ
الـبــيـشـمـركـة والـقـوات الـعـراقـيـة قـال
الـبـيان ان (االجـتـماع بـحث الـتنـسيق
بــ قـــوات الــبــيــشـــمــركــة واجلــيش
الـعـراقي من اجل وضع حد لـتحـركات
مــســلـحـي داعش و الــتـاكــيــد عـلى
االتــفـاق بــ الــبـيــشـمــركـة والــقـوات
الــعــراقـيــة خــاصـة فـي ظل االوضـاع
الــراهــنــة والــتي تــتـطــلب مـن جـمــيع

القوات مسك االرض جيدا).

مايك بومبيو

وسـيفعـلون ما هـو ضروري لتـحقيق
الــتــوازن في سـوق اخلــام. وذكـر في
مـؤتمر صحفي خالل اجـتماع منظمة
ـصـدرة لـلـبـترول األقـطـار الـعـربـيـة ا
أوابـك بـالـكــويت أن تــمـديــد االتـفـاق
ــوقـع في أوائل ديــســمــبــر كــانــون ا
األول بـخـصـوص تـخفـيـضـات إنـتاج
الــنـفط لن يـكـون مـشــكـلـة وسـيـفـعل
ـنتجون مـا تطلبه الـسوق. وتساءل ا
ــلــيـون (مــاذا لــو يــكــون اخلــفـض 
ومـئت برميل يوميا غير كاف? أقول
لـك إذا لم تـكن كـافـيــة سـوف جنـتـمع
ونـرى مـا هـو كـاف ونـقـوم به). خـطة
خـفض االنتـاج مدروسـة جدا لكن إذا
لم تعمل نحن دائما في منظمة أوبك
لـديـنـا الـقدرة عـلى الـدعـوة الجـتـماع
استثنائي عقدنا قبل ذلك اجتماعات
اسـتـثـنائـيـة). كانـت أوبك ومنـتـجون
من خـارجـهـا بـقـيـادة روسـيـا اتـفـقوا
فـي مطلع الشهـر اجلاري على خفض
اإلنــتــاج بــكـمــيــات تــفـوق تــوقــعـات
الـسوق. ورغم ذلك انخـفضت أسعار
الـنـفط اجلـمـعـة ألدنـى مـسـتـوى مـنذ
الــربع الــثـالث من  2017 حــيث أدى
ي إلى عزوف ـعروض الـعـا فـائض ا
ــشـتــرين قـبـل عـطالت األســبـوعـ ا
زروعي إن اجـتـماع . وقـال ا ـقـبلـ ا
ـشـتــركـة بـ أوبك ـراقــبـة ا جلــنـة ا
ـسـتقـلـ سيـعـقد في بـاكـو نهـاية وا
ـــقـــبل في شـــبـــاط أو بـــدايـــة آذار ا
ـنــتـجـون الــوقت الـذي يــهـدف فــيه ا
إلعـــادة الــــســـوق إلى االتـــزان الـــذي
كــانـت عــلــيه في صــيف 2018. كــان

ـزروعي يتحدث في مـؤتمر صحفي ا
مـع محافظ السعودية في أوبك أديب
األعـمى ووزيـر الـنـفـط العـراقـي ثـامر
الـغـضبـان. وقـال األعمى إن الـفائض
فـي السـوق الـنـفـطـية تـراجع إلى 37
مـلـيـون بـرمـيل في تــــــشـرين الـثاني
من  340 مـــلــــيـــونـــا في كـــانـــــــــون
الــــــثــــــاني 2017 حــــ بـــدأت أوبك
وحـلفاؤها خفض اإلنتاج سعيا لدعم
أســعـار الـنـفط. وذكــر الـغـضـبـان أنه
يــتــفـق مع تــوقــعــات وزيــر الــطــاقــة
الـسعودي خالد الفالح بشأن إمكانية
جتــديــد االتــفـاق مــضــيــفـا أن بالده
تـرغب في تمـديد اتفاق خـفض إنتاج
الـــنــفط في نـــيــســان. وتـــعــقــد أوبك
قبل في فيينا في اجـتماعها الكامل ا
ذلـك الـــشـــهـــر. وتـــابع الـــغـــضـــبـــان
(سـنـراقب مـسـار األسـعـار وتـطـورها
مـع الـزمن). من جــانـبه أكــد مـحـافظ
ـمـلـكة الـسـعـوديـة في أوبك (الـتزام ا
الــتـام ?بــاالتـفـاق اجلــديـد). وقـال إن
ــبــادرة فــعــلــيـا بـالده أخـذت زمــام ا
مـلكة عـندمـا أعلن الـفالح أن إنتـاج ا
سـيـكون 10. 2 مـلـيون بـرمـيل يومـيا
ـقبل في ح أن فـي كانون الـثاني ا
ســقف اإلنـتــاج الـذي الــتـزمــــــــت به
هــو 10. 3 مــلــيــون بـرمــيل يــومــيـا.
وأضــاف األعــمى أنه في الــفــتـرة من
كــانــون الــثــاني  2017 وحــــــــــــتى
أيــــــار   2018 أي قــــــبـل قــــــرار رفع
اضي بـلغ التزام بالده اإلنـتاج في ا
ئة رغم بـاالتفـاق السابق  120 فـي ا

طاقتها اإلنتاجية االحتياطية.
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كـشفت تـقاريـر صحفـية عن قـيام وزير
اخلــارجـيـة االمــريـكي مـايك بــومـبـيـو
خـالل مـحــادثـات هــاتـفــيــة مع رئـيس
اجلـــمــهــوريــة بــرهـم صــالح ورئــيس
ـهدي بـالطلب من الـوزراء عادل عـبد ا
ـــســافــة 70 الـــعــراق  تــوغـل قــواته 
كـيـلـومـتـرا داخل سـوريـا لـسـد الـفراغ
بــعـد انــســحـاب الــقـوات االمــريـكــيـة.
وقــالت الــتـقــاريـر امس أن (بــومـبــيـو
طــلب خالل اتــصـال هــاتـفي مع عــبـد
هدي وصالح أن تسند مهمة جديدة ا
إلـى اجلـيش الـعــراقي أو قـوة خـاصـة
ـسافة  70 كـيـلومـترا داخل لـلتـوغل 
األراضـي السـوريـة لـسـد الـفـراغ الذي
سـيـخلـفه انـسـحاب اجلـيش االمـريكي
من هـناك). وتوقعت التقارير أيضا أن
ـنـسحب (يـعـمل اجلـيش االمـريـكي  ا
إلى أربـيل عـلى إنشـاء غـرفة عـملـيات
مـشـتركـة مع قوات الـبـيشـمركـة وجزء
ـــقـــراطـــيــة مـن قــوات ســـوريـــا الـــد
لـلـتـنسـيق اسـتـخبـاريـا فـيمـا يـتـعلق
واجـهة مع إيـران).وكان بـاحـتمـاليـة ا
مــــجـــلس االمـن الـــوطــــني قــــد عـــقـــد
اجـتـمـاعه االسـبـوعي بـرئـاسـة رئـيس
ــهــدي  وبـحث الــوزراء عــادل عـبــد ا
عدّة جلـدول االعمال  وفي الـقضايـا ا
مـقدمتها قـرار االنسحاب االمريكي من
االراضـي الـــــســـــوريـــــة واالجـــــراءات
االحتياطية واالستباقية الالزمة. واكد
رئـيس مـجـلـس الـوزراء بحـسـب بـيان
امس ان (احلـكـومـة تـقوم بـواجـبـاتـها
حلـــمـــايـــة األمن فـي الــبـالد واتـــخــاذ
نع االسـتـعدادات واسـتـباق االحـداث 
اي ضــرر مـحـتــمل لـتـداعــيـات الـقـرار
وتــكــثــيف اجلــهــود من قــبـل قــواتــنـا
ــنع ايـة مــحـاولــة ارهـابــيـة الــبـطــلـة 
لـعصابة داعش) موجـهاً (بوضع خطة
ــوضـوع شــامــلــة ومـركــزة ودراســة ا
وتـــشـــخــيـــصه من جـــمـــيع جـــوانــبه
وتـكثيف اجلـهود واالتصـاالت حلماية
أمـن الـعــراق واسـتــقـراره وســيـادته)
مـشيرا الى ان (اجلانب االمريكي جدد
الــــتـــزامه بــــالـــتـــعــــاون مع الـــعـــراق
واســـتــمـــراره بــتـــقــد الـــدعم الالزم
لــقـواتـنــا االمـنــيـة وأعـلــمـنـا بــالـقـرار
الــرسـمي لالنـســحـاب وحـيــثـيـاته من
خـالل اتــــصـــــال هــــاتـــــفي مـن وزيــــر
اخلـارجية االمـريكي) . وبحث اجمللس
(الـوضع في مـحافـظة الـبصـرة  حيث
اطـلع اجمللس على تقـارير ميدانية من
اجلـهات االمنـية عن مؤشـرات لتحسن
الــوضع األمـني في الــبـصـرة نــتـيـجـة
ــواطــنــ الـــتــعــاون احلــاصـل بــ ا
والــــقـــوات االمـــنــــيـــة وتـــزامــــنـــا مع
تــوجــيــهــات رئــيس مــجـلـس الـوزراء
ـضاعـفة جـهودها لـلدوائـر اخلدمـية 
ــطــالب وتــســريع الــعــمـل لـتــلــبــيــة ا
ـشروعة لـلمواطـن الى جانب بحث ا
طالب قـترحات وا عـدد من احللول وا
لــدعم اســتــقــرار احملــافــظــة وســيـادة
ـواطــنـ الــقـانــون وحـفـظ مـصــالح ا

وســـيــلـــة اعالمـــيــة عـــلى االلــتـــفــات
لـلمـناسـبات الديـنيـة  وهنـالك الكـثير
ن تـلتفت من الـفضائـيات العـراقية 
ـسيحيـ اعيادهم حـينما ـشاركة  ا
تـنـقل سواء بـصورة مـباشـرة او على
الــهـواء او عـبـر تـســجـيالت مـصـورة
جـوانب مـن القـداديـس التـي تقـام في
ــنــاســبـة). كــنــائس الــعــراق بـهــذه ا
مــشــدداعـــلى الــقــول (يــتــوجب عــلى
االعـالم  ان يـبـقى عــلى الـتـواصل مع
ـسيحي ويخصص اوقاتا مناسبة ا
لالطـاللـة عـلى طـقـوسهـم وتـقالـيـدهم

الــتـي تــغــيب عن بــال الــكــثــيــر ال بل
الـتعريف باللغات الـتي يتحدثون بها
 والـــتـي اقـــرتـــهـــا وزارة الـــتـــربـــيـــة
ـدارس الـتي وشـمـلت بـهـا عـددا من ا
حتـرص على تـعليم الـلغـة السريـانية
كـمادة مـنهجـية اسـوة بتدريس الـلغة
الــعــربــيــة والــلــغــة االنــكــلـيــزيــة في
ـدارس الـعـراقـيـة بـشـكل عـام).  امـا ا
ثل ابـراهيم دانـيال فقـال ان (العـيد 
مــنــاســبــة سـعــيــدة لــكن بــالــنــســبـة
ـسـيـحـيي الـعـراق تـمـثل غـصـة وألم
حـيث يقـضون مـثل هـذا العـيد بـعيدا
عن الـتـجمـعـات العـائلـيـة التي كـانوا
يــحـرصــون عـلى ابــرازهـا في الــعـيـد
بـتـجـمع افـراد الـلـعـائـلـة  سـواء عـلى
ـاكـوالت الـتي يـعـدونـهـا االطـعـمـة وا
ثال هـنالك من يعد من فـعلى سبـيل ا
ـعـروفـة ـســيـحـيـ اكـلـة الــبـاجـة ا ا
شـعـبـيا لـيـتنـاولـوهـا في غداء الـعـيد
ن ـوصـلـي  وهـنـالك الـكـثـيـر من ا
ـرقـة الـلـحم ـسـلـوقـة  يـعـد الـكـبـة  ا

ناسبة). لتعد وتقدم في هذه ا
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ــنــتــخب الــعــراقي إســتــهل ا
بــكـــرة الــقــدم رحـــلــة االعــداد
االخيرة لنهائيات كــــــــــــأس
بـــالـــفـــوز ا اســـيـــا  2019 
ـنــتـخب امس االثـنــ عــلى ا
الصيـني بهدفـ مقابل هدف
ـــبـــاراة الـــوديـــة واحـــد في ا
الــتي اقـيــمت فـي الـعــاصــمـة
القطـرية الدوحـة حتت قيادة
ـــدرب كـــاتـــانـــيـــتش الـــذي ا

ـباراة بفوز التسلل لـتنتهي ا
أسود الرافدين بهدف مقابل
ـنـتـخب هـدف. وسـيـخـوض ا
الــعـراقـي مـبــاراة جتــريــبــيـة
ثـانــيـة في مــعـســكـر الــدوحـة
أمام مـنـتـخب فلـســــطـ يوم

قبل. اجلمعة ا
ويلـعب الـعـراق في نـهـائـيات
آســــيـــا  2019 في االمـــارات
باجملموعة الـثالثة إلى جانب
مــنــتـــخــبــات إيـــران والــيــمن

وفيتنام.

ادراك هـدف الــتـعــادل من نـقــطـة
اجلزاء في الدقيقة 43.

واجــرى كــاتــانــيش الــعــديــد من
الــتــبــديالت في الــلــقــاء الــثــالث
حتت اشــرافه اذ سـبـق لـلــعـراق
الـتــعـادل مع الــكـويت  2-2 ومع
بولـيـفـيا  0-0 غيـر ان الـتـجـربة
الـثـالـثـة كـانت نـاجـحـة بـامـتـيـاز
بــعــد ان وقـع مــهــنــد عـــلي عــلى
هــدف الـــفــوز فـي الــدقـــيــقــة 69
فيـمـا ألـغى احلـكم هدفـا لـلـعراق
ن حــــســــ بــــداعي ســــجــــله أ

اعتمد على تشكيلة ضمت محمد
كـاصــد وسـامـح سـعــيـد وأحــمـد
ابـراهـيم وريـبــ سـوالقـا وعـلي
عــدنــان وصـــفــاء هــادي وبــشــار
رسن وهــمـــــــام طــارق وحــســ
عــــلـي وأحــــمــــد يــــاســــ وعالء

عباس.
ـــبـــاراة االول وانـــتـــهى شـــوط ا
ـثـله أذ تـقـدم بـالـتـعـادل بـهـدف 
ـدافع احـمد الـعراق عـن طـريق ا
ابراهـيم في الـدقيـقة  22  فيـما
ــنــتـــخب الــصــيــني من تــمــكن ا
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تــتـقــدم جـريــدة (الـزمــان) بـالــتـهــاني والـتــبـريــكـات الى
ـسـيحـيـ خاصـة بـذكرى ـواطـن ا الـعـراقيـ عـامة وا
ناسبة سيح عليه الـسالم آملة ان تكـون ا مـولد السيـد ا
فـرصة لـلتـآخي والتـحابب ونبـذ الكـراهيـة والفـرقة.. الله

سرة والسالم. في السماوات العلى .. وعلى العراق ا

وزيــراً. لــكنّ اخلالفــات الــســيــاســيـة
مـــنــعـت الــتـــوصّل إلى اتـــفـــاق عــلى
ـتـبـقّـ تـسـمـيـة الـوزراء الـثـمـانـيـة ا
ـسـألـة لـلـبـحث حـيـنـهـا ولم تـطـرح ا
عــــلى جــــدول األعـــمــــال جلـــلــــســـات
عدة.ومع حصول الوزيرين اجلديدين
عـلى الـثـقة امس أصـبح عـدد الوزراء
ـهدي  19 وزيـراً فـي حـكـومـة عـبـد ا
في انـتـظار حـسم مرشـحي الـداخلـية
والــدفــاع والــعــدل.وكـان الــنــائب عن
ـنضـويـة في حتالف كـتـلـة سائـرون ا
االصـالح جمال فاخـر قد أكد في وقت
ســـابق مـن يــوم امـس أن كــتـــلـــته لن
تــســمح بــتــمــريــر الــفــيــاض لـتــولي
الـداخـليـة بـعد ان قـدم حتـالف البـناء
طــــلــــبــــاً إلدراج الــــتــــصــــويت عــــلى
الـفـياض.وعـزا فـاخر مـوقف سـائرون
الـى ان كتلته ترفـض (التصويت على
أي مـــرشح مـــتـــحــزب ألن شـــرطـــنــا
ــرشــحــون واتــفــاقــنــا أن ال يــكــون ا
قابل قال النائب عن ) وفي ا متحزب
ـوسوي انه سـيـجمع الـبـنـاء حامـد ا
تــــواقـــيع الدراج الــــتـــصـــويـت عـــلى
مـرشحي الدفاع والداخـلية في جلسة
امس وعزا بدوره هذا االجراء الى ان
لف الـبنـاء يعتـقد بـأن (حسم وزراء ا
االمــنـي امــر ضــروري بــســبب حــجم
الـــــــتــــــحـــــــديـــــــات الــــــتـي تـــــــواجه
الــبـــلــد).وشــهــدت اجلـــلــســة ايــضًــا
ــشــروع قــانــون الــقـــراءة الــثــانــيـــة 
ــــــــــــالـــيــة لـــعــام 2019 ـــوازنــة ا ا
تـمهيـدًا القرارها. من جـهة اخرى قال
اخلـبير القانوني طارق حرب ان قرار
ـتــضــمن عـدم احملــكــمـة االحتــاديــة ا
دسـتورية بعض فقرات قانون مجلس
الــنـواب لم يـلـغ الـرواتب الـتــقـاعـديـة
لـلنواب.وأوضح حرب في بيان  امس
ان (حــكم احملـكــمـة االحتـاديــة لم يـلغ
الـرواتب التقاعدية لـلنواب كما أُشيع
س القانون  9 لـسنة 2014 ألنـه لم 
ا الـذي يحدد رواتـبهم التقـاعدية وا

تــعــلق احلــكم بــالــقــانـون رقــــــم 13
لـسـنة  2018 حـيث الـغى االمتـيازات
اخلـاصة بـشرط اخلمـس سنـة عمراً
واخلـــمــســـة عــشـــر ســنـــة اخلــاصــة
بـالـرواتب الـتقـاعـديـة أي ان الرواتب
الــتــقــاعـديــة بــصــيــغـتــهــا الــراهــنـة
والـسـابقـة تـبقى مـسـتمـرة وبـشكـلـها
الـراهن) موضحًا ان(حكم احملكمة لم
اليـــ من الــدنـــانـــيـــر الــتي ـس ا
سـيـسـتـمـر النـواب في تـقـاضـيـها ألن
الـدعاوى التي اقامتـها احلكومة امام
احملـكمة كانت على امـتيازات القانون
رقم  13لـــســنــة  2018 ولـم تــتــعــلق
الــدعـوى بـالــقـانـون  9 لــسـنـة 2014
الــقـانـون الـذي يـقـرر صـرف الـرواتب
الـعالـية لـلنواب والـذي يعـد الشـريعة
الـــعــامــة لـــلــتـــقــاعــد). وتـــابع حــرب
ان(بــاإلمـكـان الــرجـوع الى نص حـكم
احملـكمة الـصادر اول أمس األحد لذا
أقــتــضى الــتــنــويـه وجنــد أنــفــســنـا
ـدح والثـناء عـلى احملكـمة مـلزمـ با
االحتـاديـة وخـاصـة بـالـنـسـبـة اللـغاء
الــشــخـصــيـة واالهــلــيـة الــقــانـونــيـة
الـــواردة في قـــانــون ســـنــة 2018). 
وقــضت احملـكــمـة في جــلـســتـهـا اول
ادة  /6ثـانـيـاً التي بـعـدم دستـوريـة ا
مــنــحت الــنــواب حق الــتــقــاضي عن
ادة  /11رابـعـاً الـتي عدت الـغـيـر وا
عــضـو مـجـلس الـنــواب مـتـخـلـفـاً عن
احلـضـور وإن لم يـصـبـح نـائـبـا كـما
ادة  13التي قـضت بعدم دسـتورية ا
خـــــصـت رئــــيـس اجملـــــلس ونـــــوابه
واعــضـاء اجملـلس بـرواتـب تـقـاعـديـة
تـخــتـلف عن الـرواتب الـتي يـشـمـلـهـا
وحد وعدم دستورية قانون التقاعد ا
ادة  17التي خولت اجمللس اصدار ا
قـــرارات تـــشـــريـــعـــيــة عـــدا مـــا نص
ـتعلقة ادة  68 ا الـدستور علـيها وا
بــصالحــيـة اجملــلس في وضع نــظـام
االسـبقيات كـونها من صالحية وزارة

اخلارجية.

نوفل بهاء موسى شيماء خليل احليالي

زروعي سهيل ا
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اسـتدعت وزارة اخلارجية الـبحرينية
الـقـائم بـاألعـمـال بـاإلنـابـة في سـفارة
الــعــراق لـدى الــبـحــرين  نــهـاد رجب
عــسـكــر لـلــتـعــبـيــر عن اسـتــنـكــارهـا
لــتــصــريــحــات رئــيس ائــتـالف دولـة
الـقانون رئيس الوزراء األسبق نوري
نامة ـالكي التي انتقد فيـها حملة ا ا
ــعـــارضــة هــنـــاك وحــضــوره عـــلى ا
فـعاليـة للمـعارضة الـبحريـنية.  وكان
ـالـكي قد حـضـر اجتـمـاعا األسـبوع ا
ــاضي نــظــمه ائــتالف  14 شــبــاط ا
وهي حــركــة لـنــشـطــاء في الـبــحـرين
ـــنـــامـــة عــلـى قـــائـــمــة أدرجـــتـــهـــا ا
اجلــمـــاعــات اإلرهــابــيــة عــام 2014.
ـالـكي قوله ان ـا ورد في حـديث ا و
(الـتـمـيـيـز والتـهـمـيش .. قـد بـلغ حدا

قــاسـيـا عــلى شـعب الــبـحــرين) كـمـا
نُــــسـب إلــــيه قــــوله (اجــــلــــســــوا مع
ـطـالـب بـاحلـريـة والعـدالـة ... لكي ا
حتـموا البـحرين وأهل البـحرين سنة

وشيعة). 
 ونــــــــقـــــــــلت وكـــــــــالــــــــة أنــــــــبــــــــاء
الـبـحـرين الـرسـمـيـة عن وكـيل وزارة
اخلارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس
الـتعاون وحيد مبارك سيار قوله لدى
الكي لـقائه  بـعسـكر ان تصـريحـات ا
(تــمـثل تـدخالً ســافـرًا ومـرفـوضًـا في
ـمـلـكـة الـبـحرين الـشـؤون الـداخـلـية 
وتــمــثل خــرقًــا واضـحًــا لــلــمــواثـيق
ومباد القانون الدولي الداعية لعدم
الـتدخل في الشـؤون الداخلـية للدول
وتـتـناقض تـمـامًا وتـشـكل إساءة إلى
ـلكة طـبيـعة الـعالقات األخويـة ب 
الـبحرين وجمهـورية العراق وتعرقل

ــسـاعي احلــثـيـثــة الـتي يـقــوم بـهـا ا
الـبـلـدان لـتـعـزيـز هـذه الـعالقـات على
ــســتــويــات كــافــة)عـلـى حـد قــوله . ا
ـالـكـي ومشـاركـته واضـاف أن (دعم ا
فـيما يسـمى احتفاليـة تأسيس مكتب
في بـغداد جملـموعـة ارهابـية مـصنـفة
كــمـنــظـمــة إرهــابـيــة تـســمى ائـتالف
شـــبــاب  14 شـــبـــاط في الـــبـــحــرين
وتــصــريـحــاته تــمـثل تــدخالً ســافـرًا
ومــرفــوضًـا في الــشــؤون الـداخــلــيـة
لــلـمـمــلـكـة واصــطـفـاًفًــا واضـحًـا إلى
جــانب من يـســعـون لـنـشــر الـفـوضى
والــــعـــنـف والـــتــــأز واالرهـــاب وال
مـلكـة البـحرين يـريدون اخلـير لـيس 
فـــحــــسب بل ولــــلـــدول والـــشـــعـــوب
الـــعـــربــيـــة) .وشــدد ســـيـــار عــلى أن
(الـبـحـرين الـتـي تـلـتـزم نـهـجًـا ثـابـتًا
بـعـدم الـتدخل في الـشـؤون الداخـلـية

لــلـدول األخـرى وحتـرص دومًـا عـلى
تــــقــــد كل ســــبل الــــدعم والــــعـــون
كن أن لـألشقـاء تـرفض تـمـامًـا وال 
تـــقـــبل أبــدًا بـــأي شـــكل من أشـــكــال
الــتـدخل في شــؤونـهـا الـداخــلـيـة من
قــــبل أي شـــخص أو جــــهـــة كـــانت)
مـطالبًا احلكومة العراقية بـ(التصدي
لـهذه التصـريحات وإقامـة واحتضان
مــثل هــذه الــنــدوات واالحـتــفــالــيـات
لــتـنـظــيـمــات مـصـنــفـة كــتـنـظــيـمـات
إرهــابــيــة عــلى أراضــيــهــا وســرعـة
اتـخاذ كل ما يـلزم من إجراءات لوقف
مــثل هــذه الــتــدخالت حــفــاظًـا عــلى
) على الـعالقات ب البلدين الشقيق
حـــد قــوله. ولم يــتـــســنى لـ(الــزمــان)
احلـــصـــول عــلـى تــعـــلـــيق من وزارة
اخلـارجـيـة أمس كـمـا لم يـصـدر بـيان

منها حتى ساعة اعداد التقرير.

يالد في مدينة قرقوش التابعة حملافظة نينوى (ارشيف) b»”∫ مسيحيات خالل قداس عيد ا
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فــشـل مــجــلس الــنــواب مــرة اخــرى
امس في استكمال التشكيلة الوزارية
ـهـدي مكـتـفـيًا حلـكـومـة عادل عـبـد ا
بـالـتـصـويت عـلى وزيـرين وعـدم منح
الــثـقـة لـثـالث  بــعـد ان عـمـد حتـالف
االصـالح الى االنسـحـاب من اجللـسة
لــدى تـقـد حتــالف الـبـنــاء مـرشـحه
حلـقـيبـة الداخـليـة. وشهـدت اجللـسة
امـس خالفات حـادة كـادت ان ترجىء
الـتـصويـت على الـوزراء جـميـعـا قبل
ان يــجــتـمـع رئـيـس مـجــلس الــنـواب
مــحـمــد احلـلـبــوسي بـرؤســاء الـكـتل
الـنـيابـية مـا ادى الى تـقريب وجـهات
ــضي الـــنـــظــر الـى حــد يـــســـمح بـــا
ـرشـح لـوزارة بــالــتــصــويت. ونــال ا
هجرين نوفل بهاء موسى الـهجرة وا
ثـقـة الـنـواب واالمـر نـفـسه حـصل مع
شـيماء خليل احلـيالي لتصبح وزيرة
لـلتربية فيـما فشل فيصل اجلربا في
نــيل الــثـقــة وزيـراً لــلـدفــاع لـيــصـبح
خـــارج احلــســـابــات. وعـــنــد تـــقــد
حتــالف الــبــنــاء مــرشــحـه حلــقــيــبـة
الــداخـلــيــة فـالح الــفــيـاض انــسـحب
نـواب  االصالح واالعمار من اجللسة
لـيــخـتل نـصـاب اجملـلس بـعـد ان بـلغ
عـدد احلـــــــاضرين  136 نـائـبا. وفي
نـهايـة اجللـسة اعـلن احللـبوسي رفع
طــــلب الـى رئــــيس الــــوزراء إلرســـال
مــرشح بـديل لــلـدفـاع وحــسم مـرشح
الـعـدل. كـمـا اعـلن تـأجـيل الـتـصويت
عـــلى بــقـــيــة الـــوزراء الى اجلـــلــســة
ـــقــبــلــة. ولم يـــتــوقف اخلالف بــ ا
ـرشح الـكتل الـنيـابيـة على هـوية ا
ــا امـتــد لـيــشـمل اولــويـة عـرض وا
ـتبـقية ـرشحـ للوزارات ا اسـماء ا
عــــنـــدمـــا اراد احلـــلــــبـــوسي عـــرض
االسـمـاء بـحـسب مـا وردت فـي كـتاب
الــــتـــرشــــيح الــــذي بـــعث بـه رئـــيس
الـوزراء لـلـمجـلس لـيـكون الـتـصويت
عـــــــــــلـى وزيـــــــــــر الـــــــــــدفــــــــــاع اوالً
رشح االمر ثم الـداخلية فبقـية  ا
الـــذي واجـه مـــعـــارضـــة من ائـــتالف
االصـالح الذي اقترح عـرض مرشحي
وزارات الـهجرة والعدل والتربية قبل
الـداخــلـيـة والـدفـاع وبـعـد االجـتـمـاع
الــذي عـقـد بـ احلـلـبـوسي ورؤسـاء
الــكـتل تــمت تـســويـة اخلالف وشـرع
اجملــلس بـالـتـصـويت. وفي األسـبـوع
ــان الــثــقــة ــنح الـــبــر ــاضـي لم  ا
لـلمـرشّحة صـبا الطـائي لتولّي وزارة
ـدعومـة من حتالف احملور الـتربـية  ا
رشـحة بـزعـامة خـمـيس اخلنـجـر وا
ــهــجــرين هــنـاء لــتــولي الــهــجـرة وا
عــــمــــانـــؤيـل من االحتــــاد الـــوطــــني
ـان قـد منح الـكـردسـتـاني.وكـان الـبـر
ـاضي الـثـقـة في  25 تــشـرين األول ا
بـعـد مـرور خمـسـة أشهـر عـلى إجراء
االنـتـخابـات الـتـشريـعـية الـثـقة لـ14


