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2011 إلى حــركــة االحــتــجــاجــات
ضـد الـنـظـام في سـوريـا. وحتولت
تدريجياً بتظاهراتها الضخمة إلى
أحد رمـوز االحتـجاج في مـحافـظة
إدلب.وكــــان عـــدد ســــكـــان مــــعـــرة
الـنــعـمــان الـتي سـيــطـرت عـلــيـهـا
ــعــارضـــة في الــعــام الـــفــصــائـل ا
2012 يبـلغ قبل أربـعة أشـهر 150
ألـــفــاً إال أنــهــا بــاتـت الــيــوم شــبه
خالـية جـراء موجـات النـزوح التي
ـرصـد.وأفـاد شـهـدتــهـا بـحـسـب ا
مـراسـل لـفــرانس بــرس زار مــعـرة
الـنــعــمـان قــبل أيــام قــلــيـلــة أنــهـا
حتـولت إلى مـدينـة أشبـاح تـنتـشر
هجورة. دمرة أو ا فيها األبنية ا

ـاضي قلّل االقـتصـادي األسبـوع ا
ترامب مـجدّدًا من تـأثير الـضربات
اإليــــرانــــيّــــة وقــــال "ســــمــــعت أنّ

(اجلنود) لديهم صداعاً. 
أنــــــا ال أعـــــتــــــبــــــر ذلك إصــــــابـــــة
خــطـــرة".لـــكـنّ خــصـــوم الـــرئـــيس
قراطي اتّهموه بالكذب على الد
الـشـعب األمــريـكي وبـالـتــقـلـيل من
احــتــرام اجلـــنــود اجلــرحى.وعــزا
البـنتاغون احلـصيلـة اجلديدة إلى
أنّ أعـــراض االرجتــــاج الــــدمـــاغي
غـالبـاً مـا تسـتغـرق أيّـامًا عـدّة قبل

أن تظهر.
وفــجـر 8 كــانـون الــثــاني/يــنــايـر
أطـلقت طـهـران صواريخ بـالـستـية
عــلى قــاعــدتي عــ األســد (غــرب)
وأربيل (شـمال) حيـث يتمـركز عدد
مـن اجلــنــود األمــريــكـــيــ الــبــالغ
عددهم  5200في العراق رداً على
اغـتــيــال اجلـنــرال اإليــراني قـاسم
ســلــيــمــانـي بـغــارة أمــريــكــيــة في

بغداد.
وقـالت جلــنـة في مــجـلـس الـنـواب
األمــريــكي الـــذي يــســيــطـــر عــلــيه
ـقـراطـيون يـوم الـثالثـاء إنـها الـد
تــــوصــــلت إلـى اتــــفـــاق مـع وزيـــر
اخلــارجــيــة مــايك بــومــبــيــو عــلى
اإلدالء بــشـهـادته في جـلـسـة عـامـة
بـخـصـوص الـســيـاسـة األمـريـكـيـة
جتاه العـراق وإيران بعد الـتهديد
بـــاســـتــدعـــائه بـــســبب رفـــضه في
ثـول أمـام الـلجـنـة.وقال الـسـابق ا
الـنـائب إليـوت إجنل رئـيس جلـنة
ـــجـــلس الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة 
الــنـواب إنه حتــدث مع بــومــبــيـو
يـــوم الـــثالثـــاء وإن الــوزيـــر وافق
عـلى حـضـور جـلـسة مـنـفـصـلة عن
ـيـزانـيـة الــسـنـويـة الـتي جـلـســة ا
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الثاني 1031 عمـلية جـراحية) مـشيرا
الى ان (شـــهـــر تـــمـــوز تـــصـــدر بـــعــدد
العـملـيات بواقع 214 عمـليـة فيـما كان
شــهــر حــزيـــران هــو االقل بــواقع 145

عملية جراحية).
 وأشــار احلـيــالي إلى أن (من بــ تـلك
الـعـمـلـيـات الـتي أجـريت حـاالت اخراج
رصـــاصـه في الـــدمـــاغ وايـــقـــاف نـــزف
دمـاغي ورفع اورام ســحـائــيـة وتــرقـيع
عظم اجلـمجـمة فضال عن عـملـيات فتح
تضيق غـضروفي وتثـبيت فقرات ورفع
غـدة نـخامـيـة خملتـلف احلـاالت الواردة
واغلبها عمليات فوق الكبرى وعمليات

خاصة ونادرة).
 مبينا أن (تلك العمليات جترى على يد
فرق طـبيـة يرأسهـا أطبـاء متخـصص
ــشـاركــة مــقـيــمــ دوريـ وأطــبـاء و
ـــرضــــ ومــــســــاعـــدي تــــخـــــديــــر و

مخدرين).
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أجرى مسـتشفى الـدكتور سـعد الوتري
(جـراحة اجلـملـة الـعصـبيـة التـعلـيمي)
أكـثر من 2031 عـمـلـيـة جـراحـية خالل
ـاضي بـيـنهـا عـمـليـات مـعـقدة العـام ا
ونـــــــادرة تــــــــخص رفـع اورام ونـــــــزف
بـالـدمـاغ والـفقـرات ورفع غـدد نـخـامـية

ورصاص بالرأس وغيرها.
ــســتــشــفى ولــيــد خــالـد وقـال مــديــر ا
احلــيــالي فـي بــيــان امس إن (صــاالت
ـسـتـشـفى جتري وعـلى مـدار الـسـاعة ا
عمـليات لـلمرضى مـراجع اسـتشارية
ـــســـتـــشـــفـى وآخـــرين مـــحـــالـــ من ا
مـسـتشـفـيات أخـرى فـضال عن احلاالت
ستشفى احلرجة الواردة إلى طوار ا

والتي ترد بشكل يومي). 
ــســتــشـفـى أجـرى خالل وأضـاف أن (ا
اضي 1000 الـنصف األول من الـعـام ا
عــمــلــيــة فــيــمــا أجــرى خالل الــنــصف
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ودفع الـــتـــصـــعــيـــد مـــنـــذ كـــانــون
األول/ديسمبر بـ358 ألف شخص
نطقة وخصوصاً إلى النزوح من ا
مـعــــرة الـنـعــمـان بـاجتـاه مـنـاطق
أكـــثــــر أمــــنــــاً شـــمــــاالً وفق األ

تحدة. ا
 ULOEMð WIŠö

وب هؤالء النازح 38 ألفاً فروا
ب 15 و19 كانـون الثاني/يـناير
غــالــبــيـــتــهم من غــرب حــلب.وأكــد
اجلـيشـفي البـيـان تصـمصـمه على
"مالحـقـة ما تـبـقى من التـنـظيـمات
ــسـلــحــة إلى أن يــتم اإلرهــابــيــة ا
تـطـهـير كـامل الـتـراب الـسوري من
ــــــــخـــــــتــــــــلف رجس اإلرهــــــــاب 
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ــقـرر مـســاء الـثالثـاء في مـوعـده ا
االخــيـر من كل شـهــر عـقـد مـجـلس
ــاضي الــصــدر مــسـاء الــثـالثـاء ا
جـلـسـته االولى في عـامه اخلـامس
بـــحـــضـــور حـــشـــد من الـــعـــلـــمــاء
واســــاتــــذة اجلــــامــــعــــة واالدبــــاء
ــعــرفــة ورواد اجملـالس وعـشــاق ا

وخـــتـم اجملـــلس بـــحــــديث لـــراعي
اجملـلس سـمـاحـة الــعالمـة الـسـيـد
حس الصدر تناول أهمية االيثار
لـلــصـالح الــوطـنـي الـعــام عـلى كل
ـــصـــالح الـــفـــرديـــة والـــفـــئـــويــة ا
ــا رسـمـته ـذهــبـيــة مـنـطــلـقـا  وا
الزهراء البتـول فاطمة (ع) في هذا

ضمار . ا

ثــــــــــــم وزعـــــت هـــديـــة اجملـــلس
ــــشـــاركـــ  بـــ الــــســــــــــــادة ا
وكــاـــــــــــنت مــتـمــثــلـة بــاجلــزئـ
الــــرابع واخلــــمـــســــ واخلـــامس
واخلـمـسـ من مـوسـوعـة الـعـراق
اجلـــــديـــــــــــد وهــــــمـــــا (فـــــوضى)
و(حـــــــــــروف تـــــكــــســـــر حـــــاجــــز

الصمت).

ال أسـتطـيع أبـدا ان أصف شعـوري وانـا أرتب كلـماتي  ,وأشـم أوراقي بعد
أن أملئها بكلمات االعجاب واإلعتزاز والتقدير جلهود رجال ال مثيل لهم في

عصر التخلف والتبعية والذل.
أوراقي تـظل خـجـلـة رغم مــا حتـتـوي من كـلـمـات صـاغـهـا صـدق الـتـوجه ,
وقـلمي وهـو يُسـطر مـا في القـلب من معـاني وإرادات تتـجه فيـما بـعد صوب
ـكــنه إال أن يـنــحـني لــبـطــوالتـكم اجملـيــدة لـتــلـتـقـي مع سـواعـد ال  الـوطن 
ـشـرق بدمـائـهم وتـضحـيـاتهم الـشبـاب وهم يـخطّـون طـرق الـوصول لـلـغد ا
وجـهودهم   فضال عن رغـبات شبـابية وطـنية صادقـة هي أفضل بـكثير من
كـنهـا ان حتلق عالـيا فـتضل حبـيسة تـوجهات أخـرى في قلـوب األخرين ال
ـوجه نـحـو وطن جديـد يـلـيق بالـعـراق ـا يـفقـدهـا قـيمـة الـفعل ا الـوجدان 

األماجد .
أيـها الشباب الـثائر وأنا أتـابع خطواتكم سواء بـرؤيتكم بشـكل مباشر وأنتم
في سـاحـات الـتـظـاهـر أو من خالل شـاشـة الـتـلـفـاز وهي تـعـرض مـواقـفـكم
ـا تقـدموا من بـطوالت وتضـحيـات جسام  الـشجاعـة للـناس كي يـفرحوا 
ــلىء قـلــبي  ووجـداني حــيث أحس بـالــزهـو والــفـخـر أشـعـر بــفـرح غــامـر 
واالطـمئـنان علـى حاضر الـعراق ومـستـقبله  ,حتـية أليـاديكم وهي تـرفع علم
وحتـيـة أخـرى لـذات األيـادي وهي تـسـتـخـدم حـجارة الـعـراق بـعـز وشمـوخ 
فـحجارتكم القـيمة لهـا ضد الطـغاة الذين يرمـونكم بالـنار والغازات الـسامة 
أداة الـدفاع عن العراق ووجوده وأمل أبناءه وهي تشبه الى حد كبير بندقية
الـشرف الـتي يـحمـلـها اجلـنـدي على حـدود الـوطن للـدفـاع عنـه ضد أطـماع

األجانب الذين يريدون به الشر.
الـشـر واحـد اذا كان نـابـعـا من سـلـطـة داخـلـية وهـنـا أيهـا الـشـبـاب الـرائع 
أو سلـطةخارجـية طامـعة فيه وتـريد إحتالله الحتـترم البـلد وأهله ومـستقـبله 
أو الـتقـليل مـن شانه وقـيـمته  حتـيـة لقـلوبـكم الـصغـيـرة بحـجـمهـا والـكبـيرة

بعطائها  التي حملت هموم العراق وأهله نيابة عن كل الشعب .
ـمزوج بحب حتـية لعـيونـكم التي تسـتقـبل الغـازات السامـة بنـور إشعاعـها ا
العراق  ,حتـية ألرجلكم وهي تفـر أمام الذين يرمونـكم بسالح الغدر وكأنكم
حتــيـة ألجــسـادكم الــطـريــة وهي تـتــحـمل ولــيس هم األعـداء  أعـداء لــلـوطن 
قـسـاوة بـرد الــشـتـاء من أجل ان يـكــون لـلـعـراق غـدا أو بــعـد غـد  نـهـارات

تزهوا باخلير واألمل والتطور واالستقالل بعيدا عن التبعية والتراجع.
 حتـيـة  ألهـلـكم  حتـيــة لـنـسـائـكم وحـبــيـبـاتـكم وبـنــاتـكم حتـيـة والف حتـيـة
واعـتـزاز  لألرض الي فـيـهـا ولـد وبــهـا كـبـر وتـرعـرعـتم حـتى عـرفـتم أن
ثال  بـاحلب واألهـتمـام والـدفاع عـنه وعن حـاضره لـلوطـن علـيكـم واجب 

ومستقبله.
بـوركت جـهـودكم ..فـقد أجـد وأفـد  ومـالـنـصر اال
بـــســـواعــــدكم حـــ يـــبـــارك فــــيـــهـــا رب الـــســـمـــوات
يعينكم فيها  بقتالكم ـدها بقوة من عنده  و واألرض
ضـد الفساد والتراجع والتخلف والتبعية ولله احلمد

على نعمة الوطنية وحب العراق
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واشـــــــنــــــــطن) ,أ ف ب) - أعــــــــلن
الــبـنـتـاغـون امس أنّ عـدد اجلـنـود
األمــــريـــكـــيــــ الـــذين أصــــيـــبـــوا
بــــــارجتـــــاج في الــــــدمـــــاغ جـــــرّاء
الـــصــواريـخ الــبـــالـــســتـــيـــة الــتي
أطـلــقـتـهــا إيـران عـلى قــاعـدة عـ
األســـد فـي غــرب الـــعـــراق مـــطـــلع
كانون الثاني/يناير اجلاري ارتفع
إلى 50 جندياً مشيراً إلى أنّ هذه

احلصيلة ال تزال غير نهائية.
وكــانت وزارة الــدفــاع األمــريــكــيـة
أعــــلـــنت اجلــــمــــعـــة أنّ الــــقـــصف
اإليـراني الـذي لم يـخـلّف أيّ قـتـلى
أو جرحى أدّى إلصـابة 34 جنـدياً
أمــــــريـــــــكـــــــيـــــــاً بـــــــارجتـــــــاج في
ــتــحـدّث الــدمــاغ.والــثالثــاء قــال ا
بـاسم الـبـنـتـاغـون تـومـاس كـامـبل
في بـيــان إنّ احلــصـيــلـة اجلــديـدة
لــلـقـصف اإليــراني هي إصـابـة 50
جـنـديـاً بـارجتــاج دمـاغي مـشـيـراً
إلى أنّ "هـــذه هي احلـــصــيـــلــة في
الــــوقت الــــراهن والـــعــــدد مـــرشّح

لالرتفاع".
œuMł W'UF

تحدّث أنّ 31 من هؤالء وأوضح ا
اجلـــنـــود تـــمّت مــــعـــاجلـــتـــهم في
الـــقــاعـــدة وعـــادوا لـــلـــخــدمـــة في
وحـــــداتــــهم فـي حــــ أخــــلي 18
انيا لتلقّي العالج في جندياً إلى أ
مـسـتشـفى عـسكـري أمريـكي هـناك
ـصــاب األخــيـر إلى بــيـنــمــا نـقـل ا

مستشفى في الكويت.
ـسـألـة شـائـكـة ألنّ وتـعـتـبـر هـذه ا
الـرئــيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب
صـرّح غداة الـهـجـوم أنّه "لم يُصب
" في تــلك الــضــربــات. أيّ أمــريــكيّ
وعـــــنــــــدمـــــا ســـــئـل عن ذلـك خالل
مــشـــاركـــتـه في مـــنـــتـــدى دافــوس
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هدمة في قاعدة ع االسد »½UI÷∫ جنود امريكان يتجولون ب انقاض االبنية ا

UOKLŽ ∫ مجموعة من جراحي مستشفى الوتري يقومون بعمليات جراحية فوق الكبرى 

ـنـهـاج بـحـثـاً الـثـقـافـيـة وتـضـمن ا
لالديب عبد الهـادي صادق بعنوان
(خـــواطـــر وذكـــريــات عـن مــجـــلس
الـصـدر)  وبـحـثـاً لـلـبـاحث مـحـسن
العارضي بعنـوان ( مجلس الصدر

في مرايا اآلخرين) 
وسوي  وقصيدة للشاعر محسن ا

وسوي  قصيدة للشاعر هاشم ا
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ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـنـعـرجـا جـديدا اخـذت الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة لـلـواليـات ا
مـخـالفـا جلـمـيع األعـراف و اإلتـفـاقـيـات الـدوليـة و أيـضـا لـسـيـاسـات الـبيت
ـنـتـخب األبـيض الـسـابـقـة. فـتـلك اإلدارة حتت إشـراف الـرئـيس األمـريـكي ا
ـال و األعـمـال الـشـهـيـر دونـالـد تـرمب تـضـرب بـعـرض ـقـراطـيـا ورجل ا د
ـواثـيق الدولـيـة و مـباد الـقـانـون الدولي لـتـؤسس لـنفـسـها احلـائط جمـيع ا

يا جديد خاصا بها.  نظاما عا
ـنـطـقة الـشـرق األوسط اجلـديـد إنبـثـقت وثـيـقة فـفي إطـار الرؤيـة الـتـرامـبيـة 

صفقة القرن من أجل تسوية الوضعية العربية اإلسرائيلية بصفة نهائية. 
فـمن أهم بنود تـلك الصفـقة هـو فصل الضـفة الغـربية عن قـطاع غزة و ضم
غـور األردن و مـنـطقـة اجلـوالن و اإلعـتـراف الـدولي بـالقـدس عـاصـمـة أبـدية

لدولة إسرائيل العظمي التي ال تقهر لألبد.
كذلـك إقامة دويـلة صـغيـرة فلسـطيـنية مـهمـشة ال قـيمة لـها دولـيا عـلي قطاع
ـصريـة مـنـهـا الـعريش, غـزة وأجـزاء من األراضي في الـنـقب أو األراضي ا

رفح و الشيخ زويد.
قـابل سـتتـحـول الضـفـة الغـربـية إلي مـسـمي األردن الكـبـير وذلك  أمـا في ا
ـقدسـات الـدينـية الـفلـسطـينـة. بالـتالي حتت وصـاية الـدولة الـهاشـميـة علي ا
يـعتـبر ذلك الـفصل الـعنـصري بـإعالن قطـاع غزة فـقط دويلـة فلـسطـينـية هو
ستقبلي نطقة مع التخطيط ا ثـابة بداية النهاية لتواجد دولة فلسط في ا

لتشريد جميع الالجئ الفلسطيني في مختلف دول العالم. 
إن إنـحراف مسار التوافق العربي و إجنراف الـبعض نحو التطبيع األجوف
و الـهـرولـة إلبـرام صـفـقـات جتـاريـة في قـطـاع الـغـاز أو إلرضـاء "الـعم سـام
تـرامب" من أجل احلـصـول عـلي دعم مـالي و إسـتـثـمـاري ضـخم عـلي غرار
نـامة الـبحـرينـية و ذلك قـصد ـنبـثقـة عن ورشـة ا شـاريع التـنمـوية ا بـعض ا
ـة التي ؤ التـنـازل عن القـضيـة الفـلسـطيـنيـة يعـد في مجـمله صـفعـة القـرن ا

ستبقي بارزة علي وجه احلكام العرب مدي احلياة. 
كـذلك مالمح تـلك الـصفـعـة مـازالت متـواصـلـة من خالل اإلعالن مـؤخرا من
ستوطنات بـالضفة الغربية قـبل وزارة الشؤون اخلارجية األمريكـية عن أن ا
شـرعـيـة و هـذا الــتـهـويـد لألراضـي الـعـربـيـة لــيس األخـيـر بل يــطـبخ حـالـيـا
مــشــروع لــضم أراضـي غــور األردن بــعــد ضم أراضي اجلــوالن إلي دولــة
ـتـأمركـة خاصـة من خالل مـخـرجات الـقمـة الـثالثيـة احلـاليـة ب إسـرائيل ا
زعــيم حـزب أزرق  –أبـيض بــني غـانــتس و زعـيـم حـزب الـلــيـكــود بـنــيـامـ

نتنياهو و الرئيس األمريكي دونالد ترامب. 
أمـا الرضوخ و السكوت عن احلـقوق العربية من قـبل بعض القادة العرب ال
ـثل في مجمله إجنازات قـومية إلنصـاف القضية الـفلسطيـنية والوقوف مع
شـعب عربي مـضـطهـد يعـاني األمرين من فـقـر مدقع و إحـتالل ظالم بل هي
عمـليات بيع لـلكرامة الـعربية و تـهويد لألراضي الفـلسطيـنية. فصـفقة القرن
ـروج لها حالـيا من قبل اإلدارة األمريـكية تعـتبر في مجـملها سـلعة فاسدة ا
نـظـرا لـعـدم توفـيـرهـا ألدني الـعـدالـة من أجل إسـتـرجـاع احلـقـوق الـشـرعـية
للشعب الفلسطيني الذي "سلبت منه أراضيه و حريته و حياته" ليشرد بذلك

في مختلف دول العالم. 
بـالنـتيجـة تتـحول تـلك األحداث الـتي إنطـلقت في أواخـر سنة 2017 بإعالن
الـقــدس عــاصــمـة إلســرائــيل األبــديـة مـن قـبل اإلدارة األمــريــكــيـة وأراضي
ـسـتـوطـنات بـالـضـفة اجلـوالن هي في األصل إسـرائـيلـيـة و تـشـريع وجود ا
الـغـربـيـة و أيـضـا إحـتـمـال ضـــــــــــــم غـور األردن لألراضي اإلسـرائـيـلـيـة
سـنة 2020 تـعتـبـر في مجـمـلهـا صـفـعة الـقـرن التي ال تـمـحوهـا الـتاريخ أو

اجلغرافيا. 
كـذلك تعتـبر تلك الـصفقـة هديـة إلجناح اإلنتـخابات اإلسـرائيلـية و األمريـكية
ـرتـقـبـة خالل هــذه الـسـنـة و ذلك من أجل إرضـاء الـلـوبي ا
ي عـلي إجنــازات الـرئـيس األمـريـكي الـصـهـيــوني الـعـا
تـرامب و رئـيس الوزراء اإلسـرائـيلي نـتـنيـاهـو. أما في
ـقــابل فــهي تــعــتــبـر صــفــعــة الــقـرن فـي وجه األمـة ا

العربية برمتها من احمليط إلي اخلليج.

مسميـاته". ومنذ سيـطرة الفصائل
ــقــاتـلــة عــلى كــامل اجلــهــاديــة وا
احملـافـظـة في الـعام 2015 تـصـعد
الـقــوات احلــكـومــيــة بـدعم روسي
قصفها للمحافظة أو تشن هجمات
بـريـة حتـقق فـيـها تـقـدمـاً وتـنـتهي
عادة بـالتـوصل الى اتـفاقـات هدنة

ترعاها روسيا وتركيا.
وســــيـــطـــرت هــــذه الـــقـــوات خالل
هــجــوم اســتـمــر أربــعــة أشــــــــهـر
وانـــتــهى بـــهــدنــة اوخـــر آب عــلى
مـنـاطق واسعـة في ريف احملـافـظة
اجلـــنـــوبي أبـــرزهـــا بـــلـــدة خـــان
شــيــخــون الـــواقــعــة أيـــضــاً عــلى

الطريق الدولي.
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أعـلـنـت شـركـة تــسـويق الــنـفط عن
صدر كميـة شحنات النـفط اخلام ا
الــتي  بــيــعـهــا بــعالوة ســعــريـة
وحتقـيق ايـراد اضافي خالل شـهر

اضي.  كانون األول ا
وقـــال مـــديـــر عـــام الـــشـــركـــة عالء
الـــــيــــاســـــري فـي بــــيـــــان امس إن
ــصـدرة من (مــجـمــوع الـكــمــيـات ا
شـــحـــنــات الـــنـــفط اخلـــام بــعالوة
سـعـريـة بـلغ 2 مـلـيـون و691 ألـفـاً
و214 برميالً بايرادات كلية بلغت
171 مـــلــيـــونــاً و558 ألــفــاً و535
).  وأشار إلى أن (الـشحـنات دوالراً
ـــصــدرة كـــانت من خـــام كــركــوك ا

وخام البصرة اخلفيف).
WODH½  «—œU

كما أعـلنت الوزارة عن اإلحـصائية
النهائية للصادرات النفطية للشهر
تحـققة ذاته مبـينة أن اإليـرادات ا
مــنـهـا بـلــغت أكـثـر من  6مـلـيـارات
ـتـحدث بـاسم الوزارة دوالر.وقال ا
عـــاصم جـــهــاد فـي بــيـــان امس إن
ــصـدرة من (مــجـمــوع الـكــمــيـات ا
الـنــفط اخلـام لــشـهــر كـانـون األول
ـــاضي بــــحـــسب اإلحــــصـــائـــيـــة ا
الــنــهـــائــيـــة الــصــادرة مـن شــركــة
تـسـويق الـنـفـط الـعـراقـيـة سـومـو
حـيث بـلــغت كـمـيــة الـصـادرات من

الـــنـــفط اخلــام  106مالي و265
ألفاً و346 برميالً بإيرادات بلغت
6 مـلـيـارات و697 مـلــيـونـاً و622

ألف دوالر). 
وأضــــاف جــــهــــاد أن (مــــجــــمـــوع
ـصدرة من الـنفط اخلام الكـميات ا
ــاضي من لــشـــهــر كــانـــون األول ا
احلقول النفطية في وسط وجنوب
الـعـراق بلغ 103 مالي و90 ألـفاً
و 550 بـرميالً بـإيـرادات بـلغت 6
مليارات و499 ملـيوناً و447 ألف
دوالر فـــيــــمـــا كـــانت الــــكـــمـــيـــات
صدرة من نفط كركوك عبر ميناء ا
جـيـهان 2 مـلـيون و817 ألـفاً و59
بـــرمـــيالً بـــايـــرادات بـــلـــغت 180
مـلـيـونـاً و431 ألـفـاً و210 دوالر).
ـصـدرة إلى وتـابـع أن (الـكـمـيـات ا
األردن 347 ألـــفـــاً و746 بــــرمـــيالً
بإيـرادات بلغت  17ملـيوناً و743
ألــفــاً و 775دوالرا) الفــتــاً إلى أن
(مـعـدل سـعـر البـرمـيل الـواحـد بلغ

 .( 63.027 دوالراً
وأشــــــــــار إلـى أن (الـــــكــــمـــــيــــات
ـصـدرة  حتمـيـلـهـا من قبل 37 ا
ـــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة شــــــــــركـــة عـــا
اجلـنــسـيـات مـن مـوانئ الــبـصـرة
وخور العمية والعوامات االحادية
عــلى اخلـــلــيج ومـــيــنــاء جـــيــهــان

التركي).
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تعقـدها اللـجنة. وأضاف إجنل في
بـيـان أنه سـيـعــلن مـوعـد اجلـلـسـة
قــــريـــبــــا.ويــــضـــغـط أعـــضــــاء في
الــــــكــــــوجنــــــرس مـن بــــــيــــــنــــــهم
جــمـهــوريـون عـلـى إدارة الـرئـيس
دونــالـد تــرامب لــتـقــد مــزيـد من
ـــعـــلــومـــات عن مـــقـــتل الـــقـــائــد ا
العسكري اإليراني قاسم سليماني
في ضـربة شـنـتهـا طائـرة أمـريكـية
مــــــســــــيـــــرة فـي الــــــعــــــراق هـــــذا
الــشـهــر.وحــاولت جلـنــة الــشـؤون
اخلــارجـيـة من قـبـل حتـديـد مـوعـد
جلـلـسـت عـلى األقل مع بـومـبـيو
ـقـرر انـعـقـاد إحـداهـمـا وكــان من ا
ـوافق  29يـنـاير الـيـوم األربـعـاء ا
كــانـون الــثـاني لـكـن الـوزيـر رفض

احلضور.
عــلى صــعــيــد آخــر أعــلن اجلــيش
الـسـوري امس األربـعـاء اسـتـعـادة
مــــديـــــنـــــة مـــــعــــرة الـــــنـــــعـــــمــــان
اإلســتـراتــيــجــيـة في شــمــال غـرب
سـوريـا الـتي كان تـسـيـطر عـلـيـها
فـصــائل مـقـاتــلـة وجـهــاديـة.وافـاد
اجلـيش في بـيـان بــثه الـتـلـفـزيـون
الـسـوري "تمـكـنت قواتـنـا البـاسـلة
اضية من القضاء على في األيام ا
اإلرهـــاب في الـــعــديـــد من الـــقــرى
والــبـــلــدات" ذاكــرا أســمــاء نــحــو
عـشرين مـدينـة وبـلدة بـينـها مـعرة
الـــنــعـــمــان.وتـــقع مــديـــنــة مـــعــرة
النـعمـان ثاني أكـبر مـدن محـافظة
إدلب في شـمال غـرب سوريـا على
الطـريق الـدولي الذي يـربط مديـنة
ـر حــلب بــالــعــاصــمــة دمـشـق و
ـدن الــســوريــة من حــمـاة بــأبــرز ا
وحــــــمـص وصــــــوالً إلـى احلـــــدود

اجلنوبية مع األردن.
وانضـمت معرة الـنعمـان في العام


