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طبعة العراق 
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وجـه وزيـــر الــــنـــفـط جـــبــــار عـــلي
الــلــعــيـــبي  بــتــقــلــيص اســتــيــراد
ـشــتـقـات الـنـفـطــيـة بـنـسـبـة  25 ا
ــئــة لــتــوفــيــر ايــرادات مــالــيــة بــا
لـلخـزينـة . واكد الـلعـيبي فـي بيان
امـس  ان (هــــــذا االجـــــــراء يــــــاتي
بـفضل سـياسـية الـوزارة الرصـينة
في الــتــخــطـيط الــســلــيم بـتــوفــيـر
ــشـتـقـات الــنـفـطــيـة لـلــمـواطـنـ ا
ولـلـوزارات ولـلمـنـشـآت احلكـومـية
ولـــشـــركـــات ومـــصـــانـع الـــقـــطــاع
اخلـاص وغـيـرهـا) مـشـيـرا الى ان
ــصــافي (اعــادة تــاهــيل عــدد من ا
الــتي تــعـرضت لــلـتــدمـيــر من قـبل
الـعـصـابات االرهـابـيـة واستـئـناف
االنــتــاج مــنــهــا  قــد ســاهــمت في
اضــافـة كــمـيـات لـإلنـتـاج الــوطـني
فضال عن اضافة عدد من الوحدات
االنــتـاجـيــة الى مـصــافي اجلـنـوب
والــوسط) واوضـح الــلــعــيــبي ان
(حتـقيق االكـتفاء الـذاتي من انتاج
الـغـاز الـسائل كـان له االثـر الكـبـير
في تــقـلـيص نـسـبـة االسـتـيـراد من
خـالل تـغـطـيـة جـزء من االسـتـهالك
ــرافق وتـــعــويــضــهــا فـي بــعض ا
بــالــغــاز الـســائل  فــضال عن ذلك 
فـان تـشـغـيل الـوحـدات االنـتـاجـيـة
في مــصــافي حـديــثــة والـصــيـنــيـة

والـقـيـارة وكـركـوك كان له دورا في
ــشـــتـــقــات). زيـــادة انـــتــاج تـــلـك ا
وبــشــأن اخــر بــحث الــلـعــيــبي مع
الـسفير البـريطاني في بغداد جون
ويــلــكس  ســبل تــعــزيــز الــتــعـاون
الــثــنــائي بـ الــبــلــدين في قــطـاع

النفط والغاز. 
وشـدد الـلـعـيـبي خالل الـلـقـاء عـلى
(اهـميـة تعـزيز الـعالقة وتـطويـرها
فـي اجملاالت كافة السيما في قطاع
صـنـاعة الـنفط والـغاز) داعـيا الى
(زيـادة حـضور الـشـركات الـنـفطـية
الــبـــريــطــانــيــة ومـــشــاركــتــهــا في

االسـتثـمار بهـذا القـطاع وكذلك في
صـافي والبنى الـتحتية قـطاعات ا
ـشـاريـع). من جـانـبه اكـد وبــقـيـة ا
ويــلــكس(رغــبــة شــركــات بالده في
شترك مع العراق تـعزيز التعاون ا
عـلـى جـمـيع االصـعـدة السـيـمـا في

قطاع صناعة النفط الغاز).
 الـى ذلك اوعـــــــز الـــــــلــــــعـــــــيـــــــبي
بـتـخصـيص عـشرة مـقـاعد لـلـطلـبة
ـتـفـوقـ في الـهـنـدسـة الـنـفـطـيـة ا
والــكـيـمـيــاويـة بـجـامــعـة الـبـصـرة
لـلـدراسـات الـعـلـيـا خـارج الـعـراق.
واشـــار في تـــصـــريح امس الى ان

(لــدى الـوزارة خـطـة لــدراسـة بـنـاء
مـتحف نفطي فـي احملافظة يوضح
االعـمـال الـنـفـطـيـة ابـتـداء من حـفر
االبــــار وصــــوال الـى اســــتــــخـــراج
الـنـفط) واكـد خالل نـدوة نـقـاشـية
مع تـدريسـي وطلـبة اجلـامعة انه
(نــعــمـل عــلى تــوفــيــر فــرص عــمل
خلـريـجي هـذه الـكـلـية لـلـمـتـفـوق
مـنهم) مـوجها (بتـخصيص عشرة
ــتــفــوقــ في مــقــاعــد لــلــطــلــبــة ا
الـهـنـدسـة الـنـفـطـيـة والـكـيـمـيـاوية
لـلـدراسـات الـعلـيـا خـارج الـعراق).
ـــــقـــــرر انـــــطالق اخلـــــطـــــة ومـن ا

ــتـكـامــلـة حلـقل غـرب اخلــمـسـيـة ا
الـقرنة  1بـاحملافـظة الـتي تتـضمن
انـشاء ضفاف عزل جديدة واضافة
وحــدات مــعــاجلــة الــنــفط الــرطب.
شتركة وقـال رئيس جلنـة االدارة ا
لـلــحـقل حـسن مـحـمـد في تـصـريح
امـس انه (بـغـيـة عودة االنـتـاج في
االبــار الـتي تـوقف فــيـهـا اجلـريـان
ـلوحـة فيـها حيث نـتيـجة ارتـفاع ا
وضــعت الــوزارة خـطــة مـتــكـامــلـة
النـــشــاء عـــدد من ضـــفــاف الـــعــزل
ابــتـداءاً من احملـطــة الـسـادسـة في
احلـقل كمـا ستـفتـتح وحـدة جديدة
ـعـاجلة الـنفط الـرطب وبطـاقة 50
الـف برميل يـوميا) مـشيرا الى ان
ـقـبل سـيشـهـد افـتـتاح (شـهـر اب ا
وحــدة مــعــاجلــة اخــرى بــاحملــطــة
الــثــامـنــة فــضالً عن انــشـاء ضــفـة
انــتـاج مــتـكــامـلــة بـطــاقـة  40الف
بــرمـــيل يــومــيــا فـي شــهــر ايــلــول
ــقـبل). الى ذلك ســجـلت مــنـظـمـة ا
اوبـك ارتــفــاع ســـعــر ســـلــة األوبك
ـــــقــــدار  0.58 دوالر الـــــيـــــومي 
نـظـمـة في بـيان لـلـبـرمـيل.وقـالت ا
امـس إن (ســــعــــر ســــلـــــة أوبك من
أربــعـة عـشـر بـرمــيل لـلـخـام ارتـفع
بــــواقع  0.58 دوالر لـــــيــــصل الى
 62.53 دوالر لـلبـرميل) وتابع ان
(الـســعـر ارتـفع عن الـيـوم الـسـابق

الذي بلغ  61.95 دوالرا). 
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{ لــــــنـــــدن - (أ ف ب) - تــــــوفي
امـس االربــعــاء عــالم الــفــيــزيــاء
الــبــريـطــاني الــشــهـيــر ســتــيـفن
هـوكينغ عن  76عـاما بحسب ما
اعـلنت عائـلته. وفي بيـان نشرته
وكـالـة انـبـاء بـرس اسـوسـيـيشن
الــبـريـطــانـيـة قـال ابــنـاء الـراحل
الــــثالثــــة وهم لــــوسي وروبـــرت
وتــيم "نـشــعـر بــحـزن عــمـيق ألن
والـدنـا احلبـيب توفي الـيوم لـقد
ــــا عــــظــــيــــمــــا ورجال كــــان عــــا
اسـتثـنائيـا سيعـيش عمله وإرثه
لـسنـوات طويـلة". وكـان هوكـينغ
يــعــاني مـن الـتــصــلب اجلــانــبي
الــضـمـوري وهـو مـرض عـصـبي
انــــتــــكـــاسـي يـــصــــيب اخلـاليـــا
الـعصبية احلركية لدى الشخص
الــبــالغ وقــد تــســبب له بــالــشـلل
وجــعـله ال يــسـتــطـيع الــتـكـلم اال

بــواســطــة جــهــاز كــومــبــيــوتــر
بــصـوت اصـطــنـاعي حتـول الى

يزة له. سمة 
وولـد هوكينغ في اوكسفورد في
 8كـانون الثاني 1942بعد 300
عـام بالـتمـام والكـمال عـلى وفاة

العالم الشهير غاليليو.
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أصدرت مـحكمـة اردنية حـكما بـالسجن 25 عامـا بحق سوري خـمسيني
اغتصب بـشكل متكرر عـلى مدى سنوات بناته اخلـمس كما افاد مصدر
ـصــدر الــثالثـاء "اصــدرت مــحـكــمـة قــضــائي فـرانـس بـرس. وبــحـسـب ا
اجلنايـات الكبرى الـثالثاء حكما مـشددا بالسجن  25 عـاما بحق سوري
( 50 عـامـا) الغـتـصــابه بـنـاته اخلـمـس من زوجـاته الـثالث". واضـاف ان
"الـفـتـيـات تـقـدمـن بـشـكـوى ضـد والـدهن بـعـد أن ضـقن ذرعـا من أفـعـاله
ـقترن اجلـنسـية معـهن منذ صـغرهن". ودين الـرجل بتهـمتي االغـتصاب ا
بفض الـبكـارة مرت وهـتك العرض  200 مرة". ووفـقا لـلمـصدر شددت
ـرتـكب يـقع عـلى احملـارم بـصـفته أب الى احملـكمـة احلـكم "لـكـون الـفعل ا
جانب فـضه بكارة ابـنت كـانتـا قد بلـغتا  18عامـا". واثنـتان من الفـتيات
بـعمر  16عامـا اما اعـمار شـقـيقـاتهن الـثالث فهي  17 عـاما و 20 عـاما
و 23عـاما. وبـحـسب الئـحـة االتـهـام فان "الـفـتـيـات اخلـمس يسـكن داخل
منزل في مـزرعة وتعرضن الغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن

تزوج اثنت من بلدته (في سوريا) فيما زوجته الثالثة اردنية". ا

{ مــــــانـــــيـال - (أ ف ب)  اعـــــلن
الــرئــيس الــفــلــبــيــني رودريــغـو
دوتـــــــيــــــرتـي امس االربـــــــعــــــاء
ـعاهدة انـسحـاب االرخبيل من ا
الـتأسـيسيـة للمـحكـمة اجلنـائية
الـدولية الـتي تنظـر في سياسته
الـتي افضت الى سـقوط عدد من

الـــقــــتـــلى في اطــــار مـــكـــافـــحـــة
اخملدرات.

وقـال دوتيرتي في بيان "اعلن ان
الـفيـليبـ الغت مـصادقتـها على

فعول فوري". نظام روما 
وكـانت احملـكـمـة الـتي تـتـخـذ من
الهــاي مـقــرا لـهــا اعــلـنت مــطـلع
شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر بـــدء "دراســـة
ـرحـلـة الـتي تـسـبق تـمـهـيـديـة" ا
فـتح حتقيق حـول حملة مـكافحة
اخملدرات التي يقوم بها ترامب.
وتـثـيـر هذه الـسـيـاسة قـلـقـا لدى

االسرة الدولية.
وكـــان دوتــيـــرتي الــذي انـــتــخب
بسهولة في  2016وعد بالقضاء
عـلى تـهـريب اخملدرات في حـمـلة
ادت الـى مقتل عشرات اآلالف من

مرتكبي اجلنح.
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ستيفن هوكينغ 

رودريغو دوتيرتي 
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اطــلـقت قـيـادة عـمـلــيـات مـحـافـظـة
األنــبـار عـمــلـيـة واســعـة لـتــطـهـيـر
الـصحراء من فـلول داعش  باجتاه
احلــدود مع سـوريــا والـســعـوديـة.
وقــال مـصـدر في تـصـريح امس إن
(تــشــكــيالت الــفــرقـة األولـى ولـواء
مـغـاويـر عمـلـيـات األنبـار بـاجليش
ــــســــانــــدة من أفــــواج طـــوار و
شــــرطـــــة احملــــافــــظــــة واحلــــشــــد
الـعشائري شـاركوا بعمـلية واسعة
لـتطـهير الـصحراء بـاجتاه احلدود
الـعراقـية مع سـوريا والـسعـودية)
وأضـاف أن (الـعمـليـة يشـارك فيـها
طيران اجليش والتحالف الدولي)
مـشـيـرا الى انـهـا (تـهـدف لـلـقـضاء
عــــلى اوكــــار داعش وخــــنــــادقـــهم
وانـفــاقـهم في الـصـحـراء الـغـربـيـة

باحملافظة). 
وبــشـان اخـر عـثـرت قـوات احلـشـد
الــشـعـبي عـلى مــقـبـرة تـضم رفـات
سـتـة اشـخـاص بـقـضـاء احلـويـجة

فـي كركـوك. وقال اعالم احلـشد في
بــيــان امس ان (قــوة من الــلـواءين
الـثاني و 56 بـاحلـشد عـثـرت على
مـقـبـرة تـضم رفات سـتـة اشـخاص
ضــمن قـاعـدة الـبـگــارة بـالـقـضـاء)
مـــشـــيـــرا الى ان (الـــرفـــات تـــعــود
لـشـهـداء مـغـدورين أعـدمـهم داعش
فـي وقت سابق و الـعثـور علـيهم
خـالل الــعـــمل االســـتـــخــبـــاراتي و
ـتابـعة). الى ذلك رفض الـبحث و ا
ـــكـــون الــــعـــربي في احملـــافـــظـــة ا
تـشــكـيل قـيـادة عـمـلـيـات مـشـتـركـة
ـــــــثـــــــلـــــــ من قـــــــوات تـــــــضـم 
الــبــيــشــمــركــة.وقــال الــقـيــادي في
ــشـــروع الــعــربي عــبــد الــرحــمن ا
مـنـشـد الـعـاصي في تـصريح امس
(نــرفض تـشــكـيـل قـيــادة عـمــلـيـات
ـثـلـ من قـوات مــشـتـركـة تـضـم 
الـبـيـشـمـركـة ونـوجه رسـالـة بـأسم
ــكــون الى رئـيـس الـوزراء حــيـدر ا
الـعـبادي بـان ال يكـون التـعاون في
كــركـوك مع الـبــيـشـمــركـة مـجـددا).
فـيـمـا أفادت خـلـيـة االعالم احلربي

بــأن الــشــرطــة االحتـاديــة وخــلــيـة
الــصـقــور والـقـوات الــسـانــدة لـهـا
تـســتـكـمل عـمـلـيـات مالحـقـة فـلـول
داعـش جــنـــوب غــربـي احملــافـــظــة
.وقــال بــيــان امـس ان (الــقــطــعـات
ــشـتـركـة تـواصل تــقـدمـهـا ضـمن ا
ـرســومـة لـهــا  لـلــقـضـاء اخلــطط ا
عـــــلى بـــــقـــــايــــا داعـش في قـــــاطع
احلـويجـة ناحـية الـرياض  جـنوب
غــــربي احملــــافـــظـــة) واضــــاف ان
ـشـتــركـة عـثـرت عـلى (الــقـطـعـات ا
ثـالثـة انـفـاق مع حـزامـ نـاسـفـ
إضــافـة الى ضـبط ثالث مـضـافـات
تــابــعــة لـداعـش في الـقــاطع ذاته).
بــدورهـا  ضــبــطت قــيـادة شــرطـة
مــحـافـظـة ديــالى مـخـبــأ لألسـلـحـة
ـــتـــفــــجـــرات جـــنـــوبى قـــضـــاء وا
بـعـقـوبـة. وقـالت الـقـيـادة في بـيان
امـس إنه (عــلى ضــوء مــعــلــومـات
اسـتخبـارية ضبطت قـوة أمنية من
فـوج طوار ديـالى السـابع ومركز
شـرطة التحريـر مخزنا لألعتدة فى
أهـولة فى منطقة أحـد الدور غير ا

الـــتـــحـــريـــر جـــنـــوبي الـــقـــضــاء)
واضـاف ان (اخملـزن يـحـتـوي عـلى
قـنبـرتي هاون وصـاروخ وقـنابل

يدوية).  

وكــان مــســلــحـون مــجــهــولــون قـد
اقــــدمـــوا عــــلى تـــفــــجـــيــــر جـــامع
ـصطـفى على الطـريق الرابط ب ا
كـــركـــوك وتـــكـــريت مـــا اســفـــر عن

احلـاق اضـرار مـاديـة بـاجلـامع من
دون وقـوع  خسـائر بـشريـة  فيـما
فـرضت القوات االمنية  طوقا حول
ــعـرفـة ــكـان  وفــتـحت حتــقـيــقـا  ا

مـالبـــســـاته واجلـــهـــة الـــتي تـــقف
خـلفه.  و أصدرت مـحكمـة جنايات
تهم ؤبـد  الـكرخ حكـماً بالـسجن ا
بــــقـــتـل مـــعــــاون مــــديـــر بــــلــــديـــة
ــتــحــدث الــرســمي الــدورة.وقــال ا
بـأسم مجـلس القضـاء عبد الـستار
بيرقدار في بيان امس إن (احملكمة
نـظـرت قضـية مـتـهم أقدم عـلى قتل
مـعـاون مـدير بـلـديـة الدورة) الفـتا
تـهم مـنـتـسب في الـفوج إلـى أن (ا
الـرئـاسي و قـام بإطالق الـنـار على
اجملـنى عـلـيه عـند مـروره بـعـجـلته
مـن احلـــاجــــز االمــــني الــــذي كـــان
يـــتـــواجـــد فـــيه مـــا أدى الـى وفــاة

اجملني عليه).
وتـابع أن (احملكمة أصدرت قرارها
ـــادة  405 من وفــــقــــاً ألحـــكــــام ا
قـانون الـعقوبـات العراقي خـاضعاً

للطعن التمييزي). 
من جـانبـها كشـفت مديريـة حتقيق
هــيـئــة الـنــزاهــة في احملـافــظـة عن
ضــبـطـهـا مـديــر مـصـرف الـرافـدين
فـــرع ســفــوان ومـــســؤول تـــنــظــيم

ــصـرف الــصــكــوك والــفــيش فـي ا
ة االختالس. واكد مـتلبسَ بـجر
ديرية من بـيان امس ان (مالكات ا
فــريق شــعــبــة اإلســنــاد والــضــبط
ـكلف بـتنـفيـذ العـملـية الـقضـائي ا
ـنـفـذ الــتي قـامت بــاالنـتـقـال إلـى ا
راقـبة والـتحـري تمـكنت من بـعـد ا
ضـــــبط  66 صـــــكــــاً مـــــحــــرراً في
صـنـدوق الـضـريبـة والـكـمـرك وبلغ
مــجـمـوع مـبــالـغـهـا  162 مــلـيـون
ديـنارٍ  لم يـتم إيداعهـا في صندوق
ـتـهـمـ ـصـرف) مـوضـحـا ان (ا ا
الــذين  ضــبـطــهــمـا وفق أحــكـام
ـادة  315 مـن قانـون الـعـقـوبات ا
اعـترفـا أنهـما يقـومان بـصرف تلك
الـصـكـوك دون إيـداع مـبـالـغـهـا في
ـصـرف لـقـاء احلـصـول صــنـدوق ا
ــعــقــبـ عــلى مــبــالغ مــالـيــةٍ من ا

واخمللص في الكمرك). 
مـن جـهـة اخــرى اصـدرت مـحــكـمـة
جـنايات احملـافظة حكـم باالعدام
تـهمة ر. خ .ح اسـتنادا عـلى حق ا
الى قـانون العـقوبات وبـداللة مواد

االشـتـراك .وذكر مـصدر في رئـاسة
ـتـهـمـة قـامت بـدس احملـكــمـة ان (ا
ـــاء لــلــمـــجــني الـــسم بــقـــدح من ا
عـليهـما القـاصرت ا. ق .م و ر. ق
.م  الــتــوأم الــبــالــغــ من الــعــمــر
ــا ادى الـى وفــاتــهــمــا ســـنــتــ 

نتيجة ذلك) 
ـــة وقــعت في واضـــاف ان (اجلــر
ـديـنـة نـاحـيـة الـهـويـر في قـضـاء ا
بـدافع االنتـقام من والـدهمـا شقيق
ــتــهـمــة السـبــاب عــائـلــيـة) زوج ا
مــبـــيــنــا ان (احملــكــمـــة احــتــفــظت
للمدع باحلق الشخصي مراجعة
ـــدنـــيـــة لـــلــــمـــطـــالـــبـــة احملـــاكـم ا
بـــالــتــعــويـض كــمــا قــررت ارســال
الــدعــوى الى مــحــكــمـة الــتــمــيــيـز

االحتادية لتدقيقها تمييزا). 
وفي مـحافظـة النجف الـتهم حريق
احـدى البنايات الواقعة خلق مرقد
ة دينة القد بنات احلسن وسط ا
ـدني  فــيـمـا هـرعت فـرق الـدفـاع ا
الخـــمـــاد احلــريـق وفــتـح حتــقـــيق

عرفة اسباب احلادثة. 
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ــان { بـــرلـــ (أ ف ب) - اعـــاد الـــنـــواب اال
امس االربــــعـــاء انــــتـــخــــاب اجنــــيال مــــيـــركل
مــســتــشــارة لــواليـــة رابــعــة عــلى رأس اكــبــر
اقـتـصـاد في اوروبـا تـبـدأهـا من مـوقع صـعب
بـعـد مــداوالت اسـتـمـرت ســتـة اشـهــر لـتـأمـ
غـالـبـيـة. وصوت  364 نـائـبـا لـصـالح انـتـخـاب
مـــيـــركل من اصل  688 اي اكـــثـــر بـــتـــســـعـــة
طلوبة لكن اقل بـ 35 من اصوات من الغالبية ا
غالبيـتها الـنظرية من  399 نائبا من احملافظ

. وقراطي واالشتراكي الد
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ـــطــارات) ورفع احلـــظـــر عن ا
مــــشـــــيـــــرا الـى ان (مـــــلف رفع
ـــثل شــيـــئــاً أمــام احلـــظــر ال 
األزمـة احلالـية  فـما زال هـناك
ناطق ملف حـدود كردستـان وا
ـتـنـازع علـيـها وقـانـون الـنفط ا
والـــغـــاز بـــاالضــافـــة الى إدارة
حـقول الـنفط فـي اإلقلـيم وملف
الــبـيــشـمــركـة وقــضـايــا أخـرى
كــثـــيـــرة). بــدوره  دعـــا نــائب
رئيـس اجلمـهوريـة اياد عالوي
الى ضـرورة ان تــتـبع خـطـوات
رفع احلـــظـــر خـــطـــوات أخــرى
لــلـــوصـــول حلــلـــول نـــهــائـــيــة
واغـــالق مـــــــــــــــــــــــلــف اخلــالف
نــهـائـيـا.وقــال عالوي في بـيـان
امس ان (قــرار رئـاســة مـجـلس
الـــــوزراء بـــــرفـع احلـــــظـــــر عن
ـــطــاريـن إيــجـــابــيـــة وجــاءت ا
تـــتـــويـــجـــا جلــمـــيـع اجلـــهــود
ــبـادرات الــتي كـانـت تـهـدف وا
حلــل اخلـالف حتـت ســــــــــــــقـف
الدسـتور) معـربا عن امـله بأن
ـقـبلـة نـحو (تـكـون اخلطـوات ا
حــــسم مـــلـف رواتب مــــوظـــفي
االقليم ) مشـددا على (ضرورة
ان تــتـــبــعــهــا خــطــوات أخــرى
لـلــوصـول الى حــلـول نــهـائــيـة
ولـيست آنـيـة ألجل اغالق ملف
اخلالف نهـائيا) وتابع عالوي
ان (حـسم جمـيع اخلالفـات ب
بغداد واربيل دستوريا ستكون
له انـعــكـاســات ايـجــابـيــة عـلى
مــجـمل الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
وسـيـسـهم في تـوحـيـد اجلـهود
والـكـلـمـة). من جـهـة اخـرى اكد
رئـيس كـتـلـة احلــزب الـنـيـابـيـة
عــرفـــات كــرم الــتــزام حــكــومــة
كردستان بـأي اتفاق يحدث مع
بـغـداد وانـقـرة بـقـضـيـة احلرب
عــلى االرهـــاب.  وقـــال كــرم في
امس إن (كــردســـتـــان جــزء من
الـعـراق واي اتـفـاق يـحـدث ب
احلكـومة االحتـادية واحلـكومة
فـــنـــحن ســـنـــكــون الـــتـــركــيـــة 

مـــلــتـــزمــ بـه كــجـــزء من هــذا
البـلد) الفتـا الى ان (الـسيـاسة
اخلــارجـــيــة هي من صـالحــيــة
احلكومة االحتادية والسيما ان
اتـفــاقـات يـنـبــغي ان يـســبـقـهـا
حــــوار بـــــ اربــــيـل وبــــغــــداد
لتنـسيق العـمل كي اليحدث اي
ضرر على الشـعب الكردستاني
خــــاصــــة فـي تــــلـك الــــظــــروف
الــقــاســيــة) مــؤكــدا أن (قــوات
الـبـيـشـمركـة جـزء من مـنـظـومة
االمن والـــــدفــــاع الــــعــــراقــــيــــة
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قراطي رأى رئيس احلزب الد
الكردستاني مـسعود البارزاني
ان مــشـاكـل االقـلــيـم مع بــغـداد
ـطارات لـيـست محـصـورة في ا
وزانـة فقط. وقـال البارزاني وا
فـي تـغـريـدة عـلى مـوقع تـويـتـر
إن (قـــــــرار رفـع احلـــــــظـــــــر عن
ولفت ـطارات خـطـوة جـيدة)  ا
ــــشــــاكل بــــ أربـــيل الى ان (ا
وبـغـداد التـنـحـصـر في مـشـكـلة
ـا  هي تـأريـخـيـة ـطـارات وا ا
وسـيـاسـية وقـومـيـة وإنسـانـية
وإقـتصـادية ودسـتوريـة). واكد
وزيـر الداخـليـة قـاسم االعرجي
إعــــادة فــــتح مــــطــــاري أربــــيل
والـســلـيـمــانـيــة امـام الـرحالت
الــدولــيــة.وقـال االعــرجي خالل
مؤتمر مشترك مع وزير داخلية

االقلـيم كـر سنـجاري إنه  (
ــــطــــارين امــــام إعــــادة فــــتح ا
الـرحـالت الـدولـيـة) داعـيـا الى
(ضــــرورة الـــــتـــــزام اجلــــمـــــيع
بـــــالــــدســـــتــــور وحـل جــــمـــــيع
ـشـكالت بـ بـغـداد وأربـيل). ا
من جانبه عد سنجاري (خطوة
طارين باجليدة اعادة افتتاح ا
ـشـكالت الـعـالـقة بـإجتـاه حل ا
وفق الدسـتور) مشـيرا الى ان
ـــشــاكل بــ اجلـــانــبــ (حل ا

يـكـون عـبـر احلـوار والـتـفاهم).
في غضون ذلك كشـفت صحيفة
قـطريـة عن ان اول رحـلة دولـية
ستـهبط في احـد مطـاري اربيل
او الــسـلــيـمــانـيــة سـتــكـون من
إيــران. وقـالت الـصـحـيـفـة نـقال
عن مسـؤول في االقليم انه (من
ــقـــرر هــبـــوط أولى الــرحالت ا
الـــدولــيـــة في مـــطـــارات أربــيل
والـسلـيمـانـية إحـداها آتـية من
إيــران). مـــؤكـــدا انه ( اعــادة
شـيء من الـــثـــقـــة بـــ بـــغـــداد
واربـيل بـسـبـب تـنـفـيـذ الـوعود
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وزير النفط جبار
اللعيبي مستقبال
السفير البريطاني
في بغداد جون

ويلكس  
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{ لــــــنــــــدن -  (أ ف ب) - نــــــددت
السـفـارة الروسـيـة في لـندن امس
االربـعــاء بـرد فــعل "عـدائي وغــيـر
مـقبـول وغـيـر مـبـرر" اثـر سـلـسـلة
االجراءات العقـابية التي أعـلنتها
بـريــطـانــيـا بــعـد حتــمـيل روســيـا
مـســؤولــيــة تـســمــيم اجلــاسـوس

الروسي السابق على اراضيها.
وقالت الـسـفـارة في بـيان "نـعـتـبر
هـذا الـعـمل الـعـدائي غـيـر مـقـبول
وغـــيـــر مــــبـــرر عـــلـى االطالق. كل
ـسـؤولـيـة عـن تـدهـور الـعالقـات ا
الـروسـيـة الــبـريـطـانــيـة تـقع عـلى
عاتق الـقيـادة السـياسـية احلـالية

في بريطانيا".
وكــــانت  رئــــيــــســــة احلــــكــــومــــة
البريطانـية تيريـزا ماي قد اعلنت
االربــعــاء طـرد  23 دبـلــومــاســيـا
تحدة بعد ان ملكـة ا روسيا من ا
اعـتــبــرت روسـيــا "مــســؤولـة" عن
تـــســـمـــيـم اجلـــاســـوس الـــروسي
زدوج السابق سيرغي سكريبال ا
في انـــكـــلـــتـــرا وكــــذلك "تـــعـــلـــيق

االتصاالت الثنائية مع موسكو.
ــان "لـيس وقـالت مــاي امـام الــبـر
هنـاك من نـتـيـجـة اخـرى سوى ان
الــدولــة الــروســيــة مــســؤولــة عن
محاولة اغتيال" سيرغي سكريبال

وابنته يوليا.
واضـافت "هـذا يـشـكل اسـتـخـداما
غير مشـروع للقـوة من قبل الدولة

الـروسـيــة ضـد بـريـطــانـيـا" وذلك
بـعـدمـا انــتـهت في مـنــتـصف لـيل
ـهلة الـتي حددتهـا لندن الثالثاء ا
وسكو لـكي تقدم تفـسيرات حول
تـســمــيم الــعــمـيـل الـســابق في 4
اذار/مـــارس فـي ســــالـــزبــــري في

جنوب غرب انكلترا.
نصف منح وقالت ماي "كان مـن ا
روسيـا فـرصة تـقـد تـفسـيـر لكن
رد فعلـها ينـطوي على اسـتخفاف
تـــام بـــهـــذه االحـــداث الـــفـــادحــة"

مـشددة عـلـى "انهـم لم يـقـدموا اي
تفسير موثوق".

واضافت ماي "بدال من ان يقوموا
بذلك تـعـامـلوا مع اسـتـخـدام غاز
االعـصـاب الــعـســكـري في اوروبـا

بسخرية وازدراء وحتد".
وردا عـــلى ذلك اعــــلـــنت مـــاي عن
سلسـلة عقـوبات ضد روسـيا بدءا
بـطـرد  23 دبـلــومــاسـيــا روســيـا
تــعـــتــبــرهـم بــريـــطــانــيـــا "عــمالء

." استخبارات غير معلن

واوضــحت مــاي "أمــامــهم مــهــلــة
أســـبـــوع لـــلــرحـــيـل". وكـــان لــدى
59 روســـــــيـــــــا مـــــــا يـــــــصـل الى 
دبـــلـــومـــاســــيـــا مـــعـــتــــمـــدين في

بريطانيا.
وبـــعـــدمـــا اكــــدت عـــلى خـــطـــورة
الـقــضـيـة ذكــرت بـانـه بـعـد مــقـتل
العميل الروسي السابق ليتفننكو
مسـمـومـا بالـبـولونـيـوم في الـعام
 2006 طـرد أربـعـة دبـلـومـاسـيـ

روس من البالد.

وبــالــتــالي فــهـي مــعــنــيــة بـأي
اجـــراءات عـــســـكـــريــة حتـــصل
ضـــمـن حـــدود االقـــلـــيم). عـــلى
صـعـيـد مـتـصل قـال النـائب عن
كون التركماني نيازي معمار ا
اوغــــلـــــو أن قــــرار احملــــكــــمــــة
ــادة 140 االحتــاديــة بـــشــأن ا
يـتــعـارض مع الـدسـتـور. ورأى
اوغـــلـــو في تـــصـــريح امس إن
(قــرار احملـكـمــة االحتـاديـة رغم
انه بـات ومـلـزم لـلـجـمـيع اال أن
هـنـاك سـقـفـا زمـنـيـا لـهـا والتي

انـــتـــهت في  30 كـــانــون االول
ــــدة 2007) مـــــبـــــيـــــنـــــا ان (ا
االخــيــرة الــتي حلــقت مــرحــلـة
فــرض الــنــظــام والــقــانــون في
ـتجاوز سـتقطـعة وا نـاطق ا ا
عــلــيــهــا واحملــتــلــة واخملــتــلف
ـتـنـازع عـلـيـها عـلـيـهـا ولـيس ا
خـــلــقت حـــاجــة لــدى الـــبــعض
النعاش الـوضع السريـري لتلك
ـــنـــتـــهـــيـــة) واوضح ـــادة  ا ا
اوغلو ان (الـدستور هش ومرن
ويـعـطي أكـثـر مـن تـفـسـيـر لـكل

مــــادة وخـــاضـع الجـــتــــهـــادات
احملكمة االحتادية بيد ان هناك
اكــثـر من  50 مــادة دسـتــوريـة
بحاجة لتشـريع قوان مفصلة
لـــهـــا). وبـــشـــأن اخـــر اعـــلـــنت
النـائبـة سروة عـبد الـواحد عن
اصــدار شــرطـــة اربــيل مــذكــرة
اعـتــقـال بــحـقـهــا عـلى خـلــفـيـة
الــــتـــهـم واالنــــتـــقــــادات الــــتي
وجــــهـــتــــهـــا الـى مـــســــؤولـــ
باحملافظة.وكـشفت عبد الواحد
في تـصـريح امس ان (الـشـرطـة

اصـدرت مذكـرة اعـتقـال جـديدة
بــحـــقي عــلـى خــلــفـــيــة الـــتــهم
واالنتـقادات الـتي وجهـتها الى
مسـؤول في اربيل) واضافت
ان (الــقــرار يــعــبــر عن االفالس
الـــــســــيــــاسي بـــــعــــد الــــفــــشل
باالستفتاء) على حد تعبيرها .
مـشـيرة الى ان (ذلـك دفع هؤالء
سـؤول الى الـعودة لـتقـليب ا
ــــة واســــتــــهــــداف اوراق قــــد
الـــشــخـــصــيـــات الــتي كـــشــفت

فسادهم وسرقاتهم). 


