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ـتحدة اتـهم خبيـر عسكـري الواليات ا
بـالعمل عـلى حتريف التاريخ من خالل
الـــوثـــائق الـــتي نـــشـــرتـــهـــا الـــقــوات
االمـريـكيـة عن حـرب العـراق عـبر ربط
ظـــهـــور تـــنـــظـــيم داعش فـي الـــعــراق
بــانــســحـاب هــذه الــقــوات عـام 2011
واســتـغاللـه افـتـقــار اجلـيش الــعـراقي
ـطلـوبة لـلـقوة الالزمـة والتـجهـيزات ا
سلحة كانت الفـتًا الى ان التنظيـمات ا
مـوجودة في الـعراق قبل ذلك بـسنوات
وابـان وجـود الـقـوات االمـريـكـيـة الـتي
وجــهت في حـيـنه ضــربـات جـويـة الى
تـلك الـتـنظـيـمات وقـادتـها. وقـال عـماد
عـلـو لـ(الـزمان) امس ان (قـيـام اجليش
االمــريــكي بــنــشــر الــوثــائق اخلــاصـة
ـا هـو حتـريف بــاحلـرب في الـعـراق ا
لـلتاريخ إذ ان تنظيم داعش هو امتداد
لــتـنــظـيم الــقـاعــدة وفـرعه فـي الـعـراق
تـنـظيم الـتـوحيـد واجلهـاد بـقيـادة ابو
مـصـعب الـزرقـاوي ) مـضـيـفًـا ان (تلك
الـتنـظيـمات كـانت موجـودة في العراق
قـبل ذلك بـسـنوات والـقـوات االمريـكـية
نـفسها قـاتلت تلك التنـظيمات ووجهت
حـيــنـذاك ضـربـات جـويـة  الـيـهـا والى
قــادتـهـا فــقـتـلت الــزرقـاوي وغـيـره من
قـادة الــتـنـظـيـمـات).  واضـاف ان (تـلك
الــتـنـظــيـمــات االرهـابـيــة كـانت تــنـمـو
وتـــكــــبـــر في الـــعــــراق في ظل وجـــود
الـقـوات االمـريكـيـة  الـتي لم تـنجح في
وقـف ذلك بل ان اجلانب االمـريـكي كان
يوظف تلك التظيمات لتحقيق اغراضه
 مـن اجل اســـتــمـــرار ابـــقـــاء الـــعــراق
ضـعـيـفـا وهـنـاك شـواهـد وادلـة عـديدة
عــــلى ذلك). ورأى عــــلـــو ان (الـــقـــوات
االمــريـكـيـة كـان لـديــهـا الـوقت الـكـافي
لـتـدريب اجلـيش العـراقي كـما يـنـبغي
عدات ومـده بالـتجـهيـزات واآلليـات وا
ـطـلوبـة قـبل انسـحـابه لكـنه لم يـفعل ا
ذلك) مــوضـحـاً ان (اتـفـاقـيـة الـتـعـاون
الـسـتـراتـيـجي بـ الـعـراق والـواليـات
تحدة وقعت في  2008 ولم تنسحب ا
الـقوات االمريكية اال بعد ثالث سنوات
ــا يــلـــزم حــتى ان  لـــكــنــهـــا لم تــقـم 
ــتـفق عـلى جتـهـيـز طـائـرات أف  16 ا
الـعراق بـها لم يتـسلـمها جـيشـنا برغم
تـوقـيع الـعـقـد منـذ سـنـوات اال بـعد ان
انـــســحـــبت الــقـــوات االمــريــكـــيــة من
االراضـي الــعـــراقــيـــة تــاركـــة اجلــيش
الـعــراقي بـدون غـطـاء جـوي كـمـا كـان
يـفـتـقـر الى الـتـدريب الـالزم واالسـلـحة
الـكفيلة بضمان امن العراق وحمايته)
مـشددا عـلى ان (اجلانب االمـريكي كان
يـتعـمد ابـقاء اجلـيش العـراقي ضعـيفا
فـــضال عــلـى اتــاحـــته الــفـــرصــة امــام
ـسلحـة للنـمو وامام دول الـتنظـيمات ا
اجلــوار  لــلـتــدخل بــالـشــأن الــعـراقي
ـوافـقـة عـلى زيـارة الـرئـيس والـدلـيل ا
االيـــراني احـــمـــدي جنـــاد الى بـــغــداد
لـيكـون اول رئيس يـزور بغداد في ظل

وجـود الـقـوات االمـريـكي وهـذا يـعـني
اعـــطــاء الــضــوء االخـــضــر لــطــهــران
بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي).
وخـلص عـلـو الى الـقـول ان (مـثل هذه
الـدراسـة والـدراسـات الـالحـقـة تـهدف
الى تبرئة ساحة اجلانب االمريكي من
االخــطــاء الـــتي ارتــكــبت في الــعــراق
سؤولـية) مشددا على والـتنصل من ا
ان (هـذه الـوثائق هي حتـريف لـوقائع
شـهــدنـاهـا وعـشـنـاهـا ونـحن مـا زلـنـا
احـــيــاء). ونــشـــر اجلــيش االمـــريــكي
دراسـة تـاريـخـيـة عن حـرب الـعراق لم
يــرغب في نـشـرهــا مـسـبـقــا لـكـونـهـا
تـنـتـقـد قـرارات بـعض كـبـار الـضـباط
ـسـتـفـادة من وتــوضح أهم الـدروس ا
الـصـراع الذي دام ثـمـانيـة أعـوام بدءا
مـن الــــغــــزو األمــــريــــكي عــــام 2003
وانـتهاء باالنسحاب عام  2011 حيث
فـــشل اجلــيش قـــبــيل انــســـحــابه في
تـدريب الـقـوات العـراقـية وتـسـليـحـها

وجتهيزها. 
وجــاء فـي تــقــريــر لـــصــحــيــفــة (وول
ســـتـــريت جـــورنـــال) األمــريـــكـــيــة أن
ـونــد تــومـاس أوديــرنـو اجلــنــرال ر
كـــلف أثـــنــاء تـــولــيـه رئــاســـة أركــان
اجلـيـش األمـريـكي فـريـقـا من ضـبـاط
اجلــيش بـإعـداد الـدراسـة من جـزءين
لــكن مـحـاولــة نـشـر هــذه الـدراسـة قـد
أُحــبـطت ســابـقـا نــتـيــجـة قــلق كـبـار
الـضباط من تأثيرها في سمعة ضباط
بــارزين ودعم الــكـونــغـرس لــلـخــدمـة.
وتـوصـلت الـدراسـة إلى اسـتـنـتـاجات
تحدة في مـهمة بشأن فشل الواليات ا
تـدريب القـوات العراقـية وقـيود حرب
الـــتـــحـــالف وكـــذلك عـــدم ردع إيــران
ـالذ والــدعم وســـوريــة عـن تــوفـــيــر ا
ــســـلــحــة. وبــحــسب لــلـــجــمــاعــات ا
الـصـحـيـفة فـإن الـدراسـة قـدمت رواية
(صــادقـــة) بــشــأن تــأثــيــر انــســحــاب
الــقــوات األمـريــكــيـة من الــعــراق ومـا
أعـــقب ذلـك من ارتـــفـــاع في مـــعــدالت
الـعنف والـتوتـرات الطـائفـية وظـهور
ـطــاف. وقـالت إن داعـش في نـهــايــة ا

(مــوجــة الـــتــعــزيــزات الــتي أرســلــهــا
الرئيس األسبق جورج بوش االبن إلى
الــــعـــراق في عـــام  2007 جنــــحت في
خـفض مسـتويـات العـنف بالـبالد لكن
الـرئيس السابق باراك أوباما ورئيس
الكي الـوزراء العراقي األسبق نوري ا
فــشال في الــتــوصل إلى اتــفـاق بــشـأن
ـا تــمـديـد وجـود اجلـيش األمـريـكي 
قــلـل فـرص إرســاء دعــائـم االســتــقـرار
الـسيـاسي في البالد). وبيـنت الدراسة
أيـضـا أن الـعالقات بـ قـيـادة اجليش
األمـــريـــكي فـي الـــعـــراق والـــســـفــارة
األمــريـكـيـة انـحــدرت إلى مـسـتـوى من
(الـقـصور الـوظيـفي) مع اقـتراب مـوعد
سـحب اجلـنـود مـا أسـهم في تـقويض
ـستقبـلية وكشفت عن فـرص النجاح ا
أن اخلـــطط األولـــيـــة الــتي وضـــعـــهــا
اجلـيش األمريكي لم تـكن تتوقع سحب
اجلـنود األمريكيـ بالكامل عام 2011
وافــتـرضت أن جــهـود تــدريب اجلـيش
الـــعـــراقي ســتـــتـــواصل لـــكن مـــكــتب
الــتـعــاون األمـني في الــسـفـارة افــتـقـر
لــلــمــوارد والــســلــطــات الالزمــة لــسـد
ـسـاعــدة األمـنـيـة الــفـجـوة وتـوفــيـر ا
.ولـفــتت الــدراسـة إلى أنه لــلـعــراقـيــ
(بـينما كان اجليش األمريكي يقاتل في
الـعـراق فإنه أخـفق في فهم جـانب مهم
يـتعـلق بـاالنقـسامـات الطـائفـية لـلبـلد
ومـال بدال من ذلك إلى إلـقاء الـلوم على
ـشرف عـليهم).وأشارت قـادة العراق ا
الـدراسـة إلى (إخـفـاقـات كـثـيـرة رافقت
احلـرب الـتي استـمرت ثـماني سـنوات
والـــتي تــضـــمــنت قــصـــورا بــ قــادة
اجلـــيش األمــريــكـي في إدراك األبــعــاد
الـطائفية واالجـتماعية والـسياسية في
الـبـلـد الـتي من شـأنـها أن تـولـد كـثـيرا
مـن العنف وقالت (لـيس بالضرورة أن
قراطية إلى حتقيق تؤدي العملية الد
االســــتـــقــــرار حـــيـث  تـــوقع الــــقـــادة
األمـــريــكـــان أن يــكــون لـالنــتـــخــابــات
الـــعـــراقـــيــة فـي عــام   2005 تـــأثـــيــر
إيـجابي في تـهدئة األوضـاع ولكن هذه
االنـــتــخـــابــات فـــاقــمـت بــدال من ذلك

التوترات العرقية والطائفية).
 يـذكر ان ألـدراسة الـتي جاءت بـعنوان
(اجلــيش األمـريـكـي في حـرب الـعـراق)
قـد أشـرف عـلى بـدايـتـهـا رئـيـس أركان
ــونــد اجلـــيش الــســـابق اجلــنـــرال ر
أوديــرنـو فـي الـعـام  2013 واســتــمـر
الـعمل بهـا حتت إشراف رئيس األركان
احلـالي اجلنرال مارك ميلي وقد تأخر
إصـدارهــا إلى الـعـلن مـنـذ أن اكـتـمـلت
عـــــام  2016 وقـــــد اجنـــــزت بـ 1300
صـــفــحــة مع رفـع الــســريــة عن 1000
وثـيقة. بدوره أكد رئيس أركان اجليش
األمـريـكي احلالي اجلـنـرال مارك مـيلي
ــثـابــة مـحــاولـة أن (الــدراسـة كــانت 
أولـى لـلــتــشــبث بــدروس احلــرب عـلى
الـعراق) كاشفا عن إن (دراسات أخرى
ســتــظـهــر مـســتــقـبـال عن دور اجلـيش

االمريكي في حرب العراق).
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ولف جـــثــمــان الــراحــلـــة بــالــعــلم
الـعـراقي وتـقـدمت فرقـة مـوسـيقى
اجلـيش موكب التشييع في مشهد
نادر احلدوث لشخصية علمية من

طراز الكيالني .
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ـنـتخب الـسـعـودي ثالث بـات ا
مـنتـخب عربـي يغـادر نهـائيات
ا اســـــيــــا  2019 مـن الــــدور
الـ 16اذ سـبـقه اول امس االحد
االردن وسـلطـنة عـمان وجاءت
خــســارة الــســعــوديــة عـلـى يـد
ـنـتـخب الـيـابـاني بـهدف دون ا
رد فـي الـلقـاء الـذي جـرى امس
االثــنـ عـلـى مـلـعب الــشـارقـة.
واحـــرز  هـــدف الـــفـــوز الالعب
الـيـاباني تـاكيـهـيرو تـوميـاسو
في الدقيقة  20 من عمر اللقاء
لـيمنح فريقه بطاقة العبور الى
الــدور ربع الــنـهــائي لــيـتــقـابل
مــنـتــخب فـيـتــنـام الــذي تـغـلب
عــــــلـى األردن بــــــفــــــارق ركالت

الترجيح 2-4.

ـــرحـــلـــة خـــروج الـــســـعـــودي 
ـغـلـوب ويـفـشل فـي الـوصول ا

للنهائي.
ــبــاراة الــثـــانــيــة تــأهل وفـي ا
ــــنـــــتـــــخب حـــــامل الـــــلـــــقـب ا
االســــــتـــــرالـي الى الــــــدور ربع
الــــنـــهـــائـي بـــعـــد فــــوزه عـــلى
ـنتـخب االوزبكـستـاني بفارق ا
ضــربـات اجلـزاء الـتــرجـيـحـيـة
بــعــد انــتــهــاء الــوقت االصــلي
واالضـــافي بـــالـــتــعـــادل بــدون
اهــداف وذلك في الــلــقــاء الـذي
جـرى امس االثـن عـلى مـلعب

. نادي الع
وســــجل االســـتــــرالـــيـــون اربع
ركـالت فـــيـــمـــا اضـــاع العـــبــو
اوزبـكستان ركلـت ولم ينفذوا
الـركلة اخلـامسة لـعدم جدواها

باراة بنتيجة 2-4. لتنتهي ا

وتــصــدر الــيــابــان فـي الـدور األول
تـرتيب اجملموعة الـسادسة برصيد
 9 نـقـاط كـاملـة من ثالث مـبـاريات

بـعـدما فـاز عـلى تركـمـانسـتان 2-3
وعــــــــلـى عــــــــمـــــــان 1- 0 وعـــــــــلى
قابل حصل أوزبـكستان 2- 1 فـي ا
ــركـز ــنــتـخب الــســعـودي عــلى ا ا
الــثــاني في اجملــمــوعــة اخلــامــسـة
برصيد  6 نـقاط من ثالث مباريات

حيث فاز على كوريا الشمالية 0-4
وعـلى لبنان 2- 0 وخـسر أمام قطر
0-2. ورغم األفــضــلــيــة الـنــســبــيـة
لـلــسـعـوديـة إال أن الـيـابـان جنـحت
في الــتـســجـيل عــنـدمــا نـفــذ غـاكـو
شـيـباسـاكي ركلـة ركـنيـة على رأس
تـاكيهيرو الذي ارتقى فوق اجلميع

رمى . ووضعها بنجاح في ا
ـرة األولى في تـاريخ كـأس وهــذه ا
ـنتـخب آسـيـا الـتي يـصـعـد فـيـهـا ا
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قـدم رئيس مـجلـس الوزراء عـادل عبد
ــهـدي الى رئــاسـة مــجـلـس الـنـواب ا
مـــــرشـــــحــــــ جـــــديـــــديـن لـــــشـــــغل
وزارتي الـتربـية والـعدل فيـما يـعقد
مـجلس الـنواب الـيوم الـثالثاء جـلسة
ـهـدي في كـتـاب جـديــدة. وقـال عـبـد ا
ــان مــحــمـد مــوجه الـى رئــيس الــبــر
احلــلــبــوسي أنه (بــعــد ســلــسـلــة من
ـشاورات مع الكتل الـسياسية ارسل ا
الـــــيــــــكم مــــــرشـــــحـــــ جــــــديـــــدين
لــوزارتي الــتـربــيـة والــعـدل راجــيـاً
مـنـكم طـرحـهـما عـلى مـجـلس الـنواب
لــنـيل الــثـقـة اســتـكـمــاال لـلــتـشـكــيـلـة
احلـكـوميـة)  مؤكـدا (تـدقيق االسـم
ـــســـاءلــة والـــعـــدالــة من هـــيـــئـــتي ا
والــــنــــزاهــــة والــــتــــدقــــيـق مع االمن
الــوطــني).وبــحــسـب الــوثــيــقــة فـأن
ـرشــحـ هـمـا سـفـانـة حـسـ عـلي ا
احلـمـداني لوزارة الـتربـية والـقاضي
اركـان قـادر ولي كـر بيـبـاني لوزارة
ـان عـن جدول الـعـدل. ولم يـعـلـن البـر
اعـمـال جـلسـة الـيوم لـكن احلـلـبوسي
اضي ح فـي نهايـة جلـسة الـسبت ا ا
قبلة الى امـكانية ان تـشهد اجللسـة ا

ـوازنة الـعامة عـرض مشـروع قانون ا
االحتــاديـة لــعـام  2019 لــلــتــصـويت
الـية عـلـيهـا في حال اكـمال الـلـجنـة ا
ـــهـــامـــهــــا في اجـــراء الـــتـــعـــديالت
عـليـها.وفي هـذا الشـأن ترأس الـنائب
االول لــرئـــيس اجملــلس  حــسن كــر
الية الـكعبي  امس اجـتماع الـلجنـة ا
ــوازنــة الــنــيــابــيــة لــبــحث قــانــون ا
واإلسـراع بـإقـرارها . واشـاد الـكـعبي
بـ(جـهود اللجنة بتكـثيف اجتماعاتها
وازنة خالل صـباحـا ومساء إلجنـاز ا
وقـت قـريب ) مــؤكــدا(ضــرورة زيـادة
ــالـيـة ــنـاقالت ا الــتـخــصـيــصـات وا
الالزمـة الى الـعاصـمة بـغداد  كـونها
تـضم اكـثـر من ثمـانـيـة مالي نـسـمة
وتـضـيف عـددا كـبـيـرا مـن الـعـراقـي
الــذي يـعـمــلـون ويـقــيـمـون فــيـهـا من
ا يشكل عبئا كبيرا على احملافظات 
الـعاصمة من ناحـية تقد اخلدمات 
فـــضال عن وجـــود مــشـــاريع كـــثــيــرة
المـانة بغداد بحاجة الى اجناز سريع
والبــد من ادراج تـخـصــيـصـات ضـمن
مــوازنــة 2019 لــتــنــفــيــذهــا) وشــدد
الــكـعــبي عـلـى (زيـادة تــخـصــيـصـات
امــانــة بــغــداد  لــلــقــيــام بــواجــبــهـا
ـتمـثل بـاسـتكـمـال اجناز الـتـنـفيـذي ا

ـتـلـكـئـة وإكـسـاء وتـاهـيل ـشــاريع ا ا
الـطـرق وصـيـانـة وإنـشـاء اجملـسـرات
واالنـفاق داخل ). وأعـلن النائب االول
حملـافظ الـنـجف هـاشم الـكـرعاوي عن
ان احلـصول على مـوافقة رئـيس البر
ـيـزانـيـة بــإضـافـة  19 مــلـيـار ديـنــار 
مـحافـظة الـنجف االشـرف .وقال بـيان
احلـلبوسي والـكعاوي (ناقـشا محاور
عـدة تخص مـحافـظة الـنجف االشرف
ـالـية اهـمـهـا زيـادة الـتـخصـيـصـات ا
ودعـم مـــشـــاريع تـــنـــمـــيـــة األقـــالـــيم
ـــشـــاريع اخلـــدمـــيــة وخـــصـــوصـــا ا
واضـافة مبلغ  19مـليار علـى ميزانية
احملــافـظـة واخلــاص بـكـلــفـة مـشـروع
اخلـط الناقل جملاري قضاء الكوفة من
ـبــاشـره بـه خالل هـذا الــعـام) اجـل ا
مـؤكـدا (مـوافـقـة رئـيس اجملـلس عـلى
االضـافة  وسيتم طرحها على اللجنة
الية بأقرب وقت للمصادقة عليها). ا
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دعـا عـضـو جلـنـة الـنـفط والـطـاقـة
الــــنــــائب عـن كــــتــــلــــة تــــغــــيــــيـــر
الـكــردسـتـانـيـة غـالب مـحـمـد عـلي
جـــــهــــاز اخملـــــابـــــرات الــــعـــــراقي
لــلـتـحـقــيق في تـسـجــيل فـيـديـوي
يـتـضـمن مـشاهـد لـعـملـيـات سـرقة
الــــنـــفـط الـــعــــراقي من االنــــبـــوب
الــرئـيس الـنــاقل اثـنـاء مـروره في
االراضـي الـتــركـيــة.وقــال عـلي في
ا بيان امس ان (جهات متنفذة ر

تـــعـــمـل حتت غـــطـــاء احلـــكـــومـــة
ار الـتركية ثقبت االنبوب الناقل ا
في االراضي التركية واقامت عليه
انـبوباً فرعـياً يتم من خالله سرقة
كـــمــــيـــات كـــبـــيـــرة مـن الـــنـــفط) 
مـــوضـــحــا انـه (اســتـــنـــجــد امس
بــجـهـاز اخملـابـرات بـاإلضـافـة الى
رئـــيس الـــوزراء ووزيـــري الـــنــفط
واخلـــارجـــيـــة وزودهـم بـــأقــراص
ذكورة) مـدمجـة توثق العـمليـات ا
مــــــطـــــالـــــبــــــاً ايـــــاهـم بـ( حتـــــمل
مــســؤولـيــاتــهم في احلــفــاظ عـلى
الــــثـــروات الـــوطــــنـــيــــة واتـــخـــاذ

اجراءات سريعة للقضاء على مثل
هذه العمليات اخلطيرة من النهب
الــدولـي واسع الــنــطــاق).وأعــتـذر
ـقـطع الــفـيـديـوي عــلي عن نـشــر ا
لــكـنه سـمـح بـبـعض الــصـور فـقط
ـعــلــومـات حــفــاظـاً عــلى ســريــة ا
ولـــــفـت الى ان (مـن شــــأن كـــــشف
الـتسجـيل الذي يب مـجموعة من
ـعـدات والـلـصـوص الـسـيـارات وا
الـذين يتحدثـون اللغة الـتركية عن
الــشــركـة الــنــاقــلـة وكــثــرة الــنـفط
ــسـروق ان يـؤدي عـرقـلـة جـهـود ا
ـتـورط في الـتـحـقـيق ومـعـرفـة ا

هــذه الـعــمــلـيــة). من جـهــة اخـرى
أعـلن اجليش التركي امس االثن
عـن حتــيـــيـــد ســتـــة عـــنـــاصــر من
مـــــســــــلـــــحـي حـــــزب الــــــعـــــمـــــال
الـكـردسـتـاني احملـظـور في غارات
نظـمة شمالي جـوية على مـواقع ا
الـــعـــراق.وقـــال بـــيـــان صـــادر عن
األركـان العامـة التركـية إن (عمـلية
جـويـة نـفـذت عـلى مـواقع سـيـنات
حـــفــتـــانــ ومــتـــيــنـــا وهــاكــورك
شـمالي العراق اسـفرت عن حتييد
نظمة اإلرهابية ستة عناصر من ا
االنــفـصــالــيـة كــانـوا يــسـتــعـدون

لـــتــنــفــيـــذ هــجــمـــات ضــد مــواقع
عــســكـريــة تــركــيـة)  مــشــيـرا إلى
تــدمـيـر مالجـئ تـابـعــة لـلـمــنـظـمـة

خالل العملية ايضا).
وفي الــســلـيــمـانــيـة ووري الــثـرى
امـس جــثــمـــان شــيخ احـــمــد آغــا
ـقراطي ـسـؤول في احلـزب الـد ا
الــكـردســتـاني بــاحملـافـظــة.وقـالت
مــصـادر في قــيـادة احلـزب ان آغـا
االداري ومـــــســـــؤول مــــؤســـــســــة
االنـتـخابـات لـلفـرع الـرابع للـحزب
قراطي الذي يترأسه مسعود الـد
الـبـارزاني تـوفي في الـسـليـمـانـية

صــــبــــاح امـس  جـــــــــراء وعــــكـــة
صــحـيـة .  من جـهـة اخـرى أفـادت
مـــديــريــة مـــركــز شــرطـــة نــاحــيــة
كــــســــنــــزان فـي أربــــيل بــــانــــدالع
اشــتــبــاكــات بـ قــوات الــشــرطـة
ـتـهـم بـانه اثـنـاء حـمـلة وأحـد ا
تاجرة العـتــــــــقال شبكة تـقوم با
اخملــدرات وتـعـاطــيـهـا. واعــتـقـلت
شرطة كسنزان امس بالتعاون مع
شــرطـة اربـيل شــبـكـة تــقـوم بـبـيع

وشراء اخملدرات. 
وقـال الـرائد شـاخـوان عزيـز مـدير
مـركز شـرطة كـسنـزان في تصريح

صـحــفي انه (بـعـد تـلـقي الـشـرطـة
تـبــلـيـغـا من مـواطن بـأن عـمـلـيـات
بــيـع وشـراء اخملــدرات جتــري في
مـنــزل بـالـنـاحـيـة  وبـعـد مـوافـقـة
قـــــاضـي ســــهـل اربـــــيل حـــــاولت
الـــشــرطـــة اعــتـــقــــال الـــشــبـــكــة)
موضحا انه (اثناء اعتقال الشبكة
قــام احــد افــرادهــا بــاطالق الــنـار
عـلى الـشـرطـة فـوقـعت اشـتـبـاكات
ـتهم واالستيالء انـتهت باعـتقال ا
عــلى ســيــارته) مــؤكــدا (اعــتــقـال
شــخـصـ من الــشـبـكــة احـدهـمـا
امــرأة فـضـال عن االسـتــيالء عـلى

واد اخملدرة ـنزل وعـلى جمـيع ا ا
داخـــله).  وطــالب مـــحــافظ ديــالى
مـثـنى التـمـيمي مـجـلس احملافـظة
نع إدخـال الـدجاج بـإصـدار قـرار 
احلـي إلى احملـــافـــظـــة من اقـــلـــيم

كردستان. 
وقــال الـتــمـيــمي في كـتــاب وجـهه
الـى اجملـلس بـهـذا الـشـأن أن مـنع
دخـــــول الــــــدجـــــاج من االقــــــلـــــيم
(سـيحافظ عـلى الثروة احلـيوانية
ونـشـاط حـقـول الـدواجن ويـضمن
تـوفـير فـرص العـمل للـعاطـل في

عموم احملافظة).
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 قال رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيلي
بنـيـام نـتـنيـاهـو إن الضـربات
اجلوية اإلسرائيـلية على سوريا
امس االثـنـ اسـتـهـدفت أسـاسا
مـواقع عـسـكـريـة أقـامـتـهـا إيران
عـــلـى حـــد قــــوله وحــــذرهـــا من
مــواجـــهــة عــواقـب لــتــهـــديــدهــا
بتدمـير إسرائـيل. وقال نتـنياهو
في كـــلـــمـــة (نـــعـــمل ضـــد إيــران
والقـوات الـسوريـة التـي تتـواطأ
في العدوان اإليراني... سنضرب
كل من يـحـاول اإلضـرار بـنـا. من
ـــحـــونـــا عــلـــيه حتـــمل يـــهــدد 

سؤولية كاملة).  ا
ونـــقل مـــوقع إخـــبـــاري مــرتـــبط
بالدولـة عن قائد الـقوات اجلوية
اإليـرانـيـة قــوله امس االثـنـ إن

بالده تنـتظر بـفارغ الـصبـر قتال
إسـرائـيل ومـحوهـا. ونـقل مـوقع
ـراسـلـ الـشـبـاب وكـالـة نـادي ا
لألنــــبـــاء وهـــو مـــوقـع يـــخـــضع
إلشراف التـلفزيـون الرسمي عن
البـريجـادير جـنرال عـزيز نـصير
زاده قـوله (الــشـبــان في الـقـوات
اجلـــويـــة مـــســتـــعـــدون تـــمـــامــا
ويـــنـــتـــظــرون بـــفـــارغ الـــصـــبــر
مــواجـهــة الـنــظــام الـصــهــيـوني

ومحوه من على وجه األرض).
ونقـلت وكالـة انتـرفاكس لألنـباء
عن مــركــز الــتــحــكم الــعــســكـري
الــــروسي قــــوله إن الــــدفــــاعـــات
اجلوية الـسورية دمـرت أكثر من
 30 صــــاروخ كـــروز وقــــنـــبــــلـــة
مــوجــهــة خالل ضــربــات جــويـة
إسرائيـلية. ونقـلت وكالة اإلعالم
ـركــز قـوله امس الـروسـيــة عن ا
االثــنــ إن الــضــربــات اجلــويــة

اإلسرائيلية استهدفت مطارا في
جـــنـــوب شـــرق دمـــشق وقـــتـــلت
أربـعـة جـنـود سوريـ وأصـابت

ستة. (تفاصيل ص4)
عـلـى صـعــيـد اخــر قـال مــسـؤول
إيرانـي ومتـحـدث بـاسم مـصـفاة
يابـانيـة امس االثنـ إن شركات
التـكـريـر اليـابـانـية حـمّـلت خـاما
إيــــرانــــيـــا عــــلـى مـــ نــــاقــــلـــة
لـتـســتـأنف بـذلـك الـواردات بـعـد
ــــشـــتــــريــــات بـــســــبب تــــوقف ا

العقوبات األمريكية. 
والـيـابـان هي األخـيـرة بـ أكـبر
أربع عـمالء لــلـنــفط اإليـراني في
آسـيـا الــتي تـســتـأنف الـواردات
بـــعـــد مــنـــحـــهــا اســـتـــثـــنــاء من
العقوبـات األمريكـية التي دخلت
حيز التـنفيـذ في نوفمـبر تشرين
الثاني. وحافظت الـص والهند
عــلـى الــواردات بــعـــد نــوفـــمــبــر

تـشـرين الــثـاني بـيـنــمـا تـوقـفت
واردات كـوريــا اجلــنـوبــيــة عـلى
مدى أربعة أشهر واستؤنفت في
مــطـــلع األســـبـــوع. وإيــران رابع
أكـبـر مــنـتج لـلــنـفط في مــنـظـمـة
ـــصـــدرة لــلـــبـــتــرول الـــبــلـــدان ا
(أوبك).  ونـــقــلـت وكــالـــة أنـــبــاء
اجلـــمــــهـــوريــــة اإلسالمــــيـــة عن
ـــركــزي عـــبــد مــحـــافظ الـــبــنك ا
الناصر هـمتي قوله "بـعد الص
وكـــوريــا اجلـــنـــوبـــيــة والـــهـــنــد
وتــركــيـا بــدأت الــيــابــان أيــضـا
عمليـة استيـراد النفط اإليراني".
وقــال مــتــحـــدث بــاسم مــصــفــاة
فــوجـي أويل الــيـــابــانــيـــة إنــهــا
تـــســـلـــمـت شـــحـــنـــة من الـــنـــفط
اإليــرانـي في مــطـــلع األســـبــوع.
ووفــقـــا لــلــمـــتــحــدث وبـــيــانــات
رفـيــنـيــتـيـف ايـكــون فـإن نــاقـلـة
الــنــفط الــعــمالقــة كــيــســوجــاوا
حُمّلت بـنحـو مليـوني برميل من
الـنـفط اإليــراني يـوم األحـد ومن
توقـع أن تصل إلى الـيابان في ا
الـــــتــــــاسع مـن شـــــبـــــاط. وقـــــال
تحـدث إن نصف الـشحـنة ملك ا
لفـوجي أويل والـباقي لـشوا شل

سيكيو. 
وأضــاف "اسـتــغــرق اســتــئــنـاف
واردات الــنـــفط اإليــرانـي وقــتــا"
مــضــيـفــا أن أكــبــر عــقــبـة كــانت
احلـصـول عـلى مــوافـقـة الـبـنـوك
ــدفـوعـات إليـران. عـلى تـنــفـيـذ ا
وامتـنع مـتحـدث بـاسم شوا شل
عن الـــتـــعــقـــيب عـــلى صـــفـــقــات
محددة مضيفا أن الشركة لديها
خـيـار السـتـئـناف واردات الـنـفط
اإليـــراني إذا اســـتــوفـت جــمـــيع

الـشــروط. وعــلى الــرغم من ذلك
فإن الصادرات اإليرانية لليابان
رابع أكـبــر مـســتـورد لـلــنـفط في
الـعـالم قـد ال تـسـتمـر طـويال إذ
قال مـشتـريان في الـيابـان إنهـما
قـد يــعـجـزا عـن االسـتـمــرار بـعـد
انـتــهـاء الـتــأمـ الـســنـوي عـلى
الـنــاقالت الـذي تــدعـمه حــكـومـة
الــــيــــابـــان فـي آذار. وقــــال أحـــد
شـتـرين (ابتـعـنا نـفـطا بـالـفعل ا
حتسبـا لعدم تـمكنـنا من استالم
شـحـنـات إيـرانـيـة لـلـتـحـمـيل في
اذار). وهــبــطت صــادرات إيــران
الــنـفــطــيــة بـشــدة مــنــذ أن أعـلن
الرئيس األمـريكي دونـالد ترامب
فـي مــــــــايـــــــــو أيــــــــار  2018 أن
ـتحـدة ستـنسحب من الواليات ا
اتفـاق يـضع قـيودا عـلى بـرنامج
إيـران الـنــووي وسـتـعــيـد فـرض

عقوبات على طهران. 
وتـوقــفت الـيــابـان عن اســتـيـراد
الــنـــفط من إيـــران في نــوفـــمــبــر
تـــــشـــــرين الـــــثـــــاني مـع دخــــول
العـقـوبات حـيـز التـنفـيـذ. وشكل
ـــئــــة من نـــفـط إيـــران 5 . 3 بــــا
إجمالي واردات اخلـام اليابـانية

في 2017 . 
بيـد أن استـثنـاءات مُنحـت ألكبر
مــشــتــري نـــفط إيــران  الــيــابــان
والــــصــــ والــــهــــنــــد وكــــوريــــا
اجلـنــوبـيــة وتـايــوان وإيـطــالـيـا
واليونـان وتركـيا - وتـسمح لهم
دة 180 باستيراد بـعض النفط 
يومـا إضـافـيـة. وتسـلـمت كـوريا
اجلـــنـــوبـــيـــة يــوم الـــســـبت أول
شــحـنــة نــفط إيــراني في أربــعـة

أشهر.
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ســجـلت ظــاهـرة الــدگـة الــعـشــائـريـة
إنـخفاضـاً كبيـراً في محافـظة ذي قار
ـرتكبـيها الحقات االمـنية  نـتيجـة ا
فـيمـا قضت مـحكمـة جنـايات مـيسان
حـكـما بـالـسجن  15 سـنـة عـلى مدان
بالدگة العشائرية. وقال قائد عمليات
الـرافدين اللـواء علي ابراهـيم دبعون
فـي تصـريح امس ان (تـفـعـيل قـانون
الـدگة الـعشـائريـة كان له ردود افـعال
جــيـدة في الـوضع االمـني في جـمـيع
احملـــافــظــات ومــنـــهــا ذي قــار الــتي
شـــهــدت بـــ شــهـــري كــانــون االول
ـاضيـ انـخفـاضا وكـانـون الثـاني ا
كــبــيـرا فـي الـظــاهــرة الســيـمــا بــعـد
صـــدور قـــانـــون من قـــبـل الـــقـــضــاء
يـتـعامل مـعـها عـلى وجه اخلـصوص
وفـق مواد قـانون مـكـافحـة االرهاب)
مـوضحا انه (منذ تـفعيل القانون في
اضي  اعـتقال شـهر كـانون االول ا
 13 شـخصا بتـهمة الدكة الـعشائرية
فـي ذي قار امـا خالل كـانـون الـثاني

وفـي شـأن مــتــصل قــضت مـحــكــمـة
جـنايـات ميـسان حـكمـا بالـسجن 15
ة الدكة سنة ضد مدان بارتكاب جر
الـعـشـائـريـة استـنـادا الحـكـام قـانون
مــكـــافــحــة االٍرهــاب بــحــسب بــيــان
جملـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى تـــلـــقـــته
ـدان ارتـكب (الــزمـان) امس قــال ان ا
الـدكة العـشائرية (عـبر قيـامه بهجوم
ـواطــنـ بــواسـطـة عــلى احــد دور ا
بـنـدقـية كالشـنـكوف وسط الـعـمارة)
مـوضـحـا ان (احملكـمـة اسـتـمعت إلى
ــتــوفــرة في ــتــهم واألدلــة ا اقــوال ا
الــدعـوى الــتي كـانـت كـافـيــة الدانـته
ــادة الـرابــعـة 1 اســتـنــادا ألحــكـام ا
ـادة الـثــانـيـة  1 مـن قـانـون وداللــة ا
مـكـافـحـة اإلرهـاب).واندلـع حريق في
مستشفى مدينة الطب ببغداد صباح
امـس من دون خــســـائــر في االرواح.
دني وتولت فرق اإلطفاء في الدفاع ا
اطــــفــــاء احلــــريـق الــــذي انــــدلع في
الـطـابق األرضي  بـقـسم غـسل الـكلى
داخـل مـديــنـة الــطب. بـدورهــا أكـدت
دائـرة صـحـة الـرصافـة عـدم تـسـجيل

إصــابـــات جــراء احلــريق. من جــهــة
اخـرى سجلت اجلـهات االمنـية زيادة
في عـدد عـنـاصـر الـشـرطـة الـنـسـويـة

بحافظة نينوى. 
ـــيـــة وقــــال بـــيــــان امس ان (اكــــاد
ـوصـل بـدأت تــدريـبـا الــشـرطــة في ا
لـفريق من الشرطة يضم  25 ضابطة
شرطة األمر الذي سيؤدي الى زيادة
الـعـدد اإلجـمالـي للـشـرطـة النـسـائـية
ـوصل الى  49)  مــوضـحـا إن فـي ا
(هـذا الـنوع من اإلمـكانــات يتـعارض
بـشـكل مـباشـر مع إسـلوب داعش في
ــهـــمـــات نــقل إســـتـــخــدام اإلنـــاث 
الـرسـائل). وأعلـنت وزارة الـدفاع عن
تــدمـيــر كـمـيــة كـبــيـرة من الــعـبـوات

الناسفة في مناطق متفرقة. 
وقـالت في بيـان ان (القوات الـعراقية
وقــوات الـتـحـالف تـمــكـنت من تـدمــر

أكـــثـــر من  730 عـــبـــوة نــاســـفــة 
إكـتشافـا في جمـع أنـحاء العراق كما
دمــرت في غـارات جـوــة  10 مــخـابئ
اســـلــحــة واوكـــار لــداعش وعـــجــلــة

مفخخة).
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شــــيـــعـت االوســـاط الــــثـــقــــافـــيـــة
ة ـيـة الـعراقـيـة امس عـا واالكـاد
ــيـاء االثــار الــكــبــيـرة الــدكــتــورة 
الـكـيالني. وانـطلـق موكب تـشـييع
ـــتــحف جـــثــمـــانــهـــا من مــبـــنى ا
الــعــراقي بــجــانب الــكــرخ قـبل ان
تــوارى الـثـرى فـي مـقـبــرة الـشـيخ
عــبــد الــقــادر الــكــيالنـي بــبــغـداد.
واشـاد وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واالثـــار عــبــد االمــيـــر احلــمــداني
بـالفـقيـدة وعد رحيـلهـا خسارة ال
تـــــعـــــوّض  مــــؤكـــــدا االجنــــازات
الـعلـميـة التي تـفردت بـها لـلكشف
عن احلـضارات العراقـية منذ عام
 1962 حـيث شـرعـت بـتـحـريـاتـها
االثـــاريـــة . كـــمـــا عـــد مـــديـــر عــام
الــعالقـات الـثـقـافــيـة فالح الـعـاني
رحــيل الــكــيالني خــسـارة لــعــلـوم
االثـار الـعـراقـيـة وتـمـنى الـسـلوان

والصبر لعائلتها.
كــمـا اشـاد وكــيل الـوزارة لـشـؤون
واقف الكـيالني وال سيما االثـار 

بـعد  2003 حـيث اصبـحت صوتا
لـــلـــعــــراق في احملـــافل الـــدولـــيـــة
ـسـروقة لـلـمطـالـبة بـاعـادة اثاره ا
وحــمـايــة كـنــوزه الـتــاريـخــيـة من

التهريب والتدمير .

مثنى التميمي
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علي ابراهيم دبعون 
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ـقابـلة قال الـضيف الـذي  تمـويه وجهـه الخفاء هـويته الـهواء.وخالل ا
انه عـمل كبائع هوى وحتدث بشكل مفتوح عن عالقته برجل آخر.وبعد
ـصـري احملـطـة إذاعـة احلـلـقـة أوقف اجملـلس األعـلـى لـتـنـظـيم االعالم ا

ألسبوع بسبب "انتهاكات مهنية".
وقـال اجمللس في بـيان وقـتـها إن قـناة "تي أل سي" انـتـهكت قـرار "منع

ثلي او الترويج لشعاراتهم". ظهور ا
ثـلي في أي وسيـلة اعالم بعد ظـهور علم بألوان ومنـع اجمللس ظهور ا

قوس قوح يرمز اليهم خالل حفلة في القاهرة عام 2017.
وشنت الـسلـطات حـينـها حمـلة عـلى نطـاق واسع على اشـخاص يـشتبه

مارستهم الشذوذ ما أثار انتقادات دولية جلماعات حقوقية.
ــثـلـيـة لـيــست مـحـظـورة بــشـكل صـريح في مــصـر لـكن سـبق ان  وا

سلم احملافظ. توجيه اتهامات الى مثلي بالفسق في اجملتمع ا

{ الــقـاهـرة - ا ف ب:  قــضت مـحـكــمـة مـصــريـة امس بـســجن مـقـدم
ـدة سـنـة السـتـضــافـته شـابـا مــثـلي اجلـنس الـعـام بـرنــامج تـلـفـزيـونـي 

اضي وفق ما أفاد مصدر قضائي.  ا
عـارض للـمثـليـة في عدة وكان مـحمـد الـغيـطي الذي أعـرب عن موقـفه ا
منـاسـبات قـد اتهم بـالتـرويج لـلمـثلـية والـتـحريض عـلى الفـجور وازدراء
ــصـري ثالثـة االديـان.وغـرّمـت مـحـكــمـة اجلــنح في اجلـيــزة االعالمي ا
ـدة عـام بـعـد ـراقـبـة  آالف جـنـيه ( 147دوالرا) وأمـرت بـوضـعه حتت ا
قــضـاء عـقــوبـته بــحـسب احملـامـي سـمـيــر صـبـري الــذي رفع الـدعـوى
ـكن استئـناف احلكم أو تعـليقه في حال ضـده.وأشار صبري الى انه 
دفع الغـيـطي كفـالة ألف جـنيه بـانتـظـار نتـيجـة االستـئنـاف.وفي آب عام
 2018استـضـاف الـغـيـطي شابـا مـثـلـيـا في بـرنامـجه الـتـلـفـزيونـي على
ـثـلـيـة على محـطـة "تي أل سي" اخلـاصـة ونـاقش مـعه أمورا مـتـعـلـقـة با بنيام نتنياهو
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UB¡ ∫ ودعت السعودية نهائيات كاس ا اسيا من الدور الـ 16بعد اخلسارة امام اليابان «

ياء الكيالني ة االثار  lOOAð∫ موكب تشييع جثمان عا

فـسـجـلـنـا انخـفـاضـاً كـبـيـراً حيث 
تـسجيل حالة او حالت و القبض
).واشـــاد دبـــعــون عـــلى الـــفـــاعـــلـــ
بـ(الــدور الــكــبــيــر لــلــمــواطــنــ في
االلـتــزام وتـطـبـيق الـقـانـون وتـنـفـيـذ
اوامــر الــقــوات االمــنــيــة في جــمــيع
الـعملـيات وقيادة الـشرطة فضال عن
جلـــوء الــعـــشــائــر الـى احملــاكم حلل
مـشاكلهم بدال من استخدام السالح).


