
الـقــضـايـا الـتـي تـثـيــر اهـتـمـام
اجلـــانـــبــ مـن بــيـــنـــهــا األمن
والـــــهـــــجـــــرة والــــتـــــنـــــمـــــيــــة
االقــتـــصـــاديــة.ويـــســـتـــضــيف
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الــرئـيس ا
الـسـيــسي الـعـديــد من نـظـرائه
الــعـرب واألوروبـيــ ورئـيـسي
اجملــــــلـس االوروبـي دونــــــالـــــد
ـفـوضــيـة األوروبـيـة تــوسك وا
جـان كـلـود يـونـكـر. ويـتـوقع أن
يــشـارك في قــمــة شــرم الــشـيخ
رؤساء دول وحـكـومات  24 من
الـــبـــلــدان ال 28 األعـــضــاء في
االحتـــــاد األوروبـي. ومن بـــــ

www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6280 - 6281 Saturday-Sunday 23-24 /2/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6280 -6281 السبت - االحد  18 من جمادى االخرة 1440 هـ  23- 24 من شباط (فبراير) 2019 م

طبعة العراق 
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عــزا خــبـيــر نــفــطي ســبب بــيع
اخلـام الــثـقـيل بـعالوة مـرتـفـعـة
عـن الـســابـق الى اعــادة تــقـو
ادارة القـطـاع واجراء تـغيـيرات
فـي الـهــيـاكل االداريــة كـخــطـوة
ــشـكـالت واحلـد من ــعــاجلــة ا
ظـاهـرة الفـسـاد وهـدر االموال .
وقــال بـيـوار خــنس لـ (الـزمـان)

امس ان (اجـراء التـغـيـيرات في
الــــهــــيــــاكل االداريــــة في وزارة
النـفط قطـعت الطـريق امام هدر
االمـــوال والــفـــســـاد الـــذي كــان
يحدث فـي بعض العـقود وجاء
ــطــالــبـــات من قــبل ذلك بــعـــد ا
جلـنـة الـنفط والـطـاقـة النـيـابـية
ــســؤولــ بــضـرورة وبــعـض ا
اجــراء مـعـاجلــات حـقـيــقـيـة في
ـهم الن اكـثـر من هـذا الـقـطـاع ا

ـئـة مـن واردات الـعـراق  90 بــا
تـــأتي من الـــنــفط). واضــاف ان
(بــيع الــنـفـط الـثــقــيل بــأســعـار
اعــلى من الـــســابق يـــأتي بــعــد
بـرمة وخالل مراجـعة الـعقـود ا
الكشف عن بيع احدى الشركات
ـوجب نــفط الـعـراق بـالــكـامل 
عــــقـــود وقــــعت مع  34شـــركـــة
اجنبية)  مشيرا الى ان (اجراء
التـغـييـرات في مفـاصل الوزارة

يــســهم بـــأعــادة تــقــو االدارة
شكالت وخطوة نحو مـعاجلة ا
الـتي انــعــكـسـت بـشــكل ســلـبي
على عـمليـات بيع الـنفط وابرام
العقود)  معربا عن امله في ان
(يـسـهم ذلك في حتـسـ االدارة
ا وبـيع الـنفـط باسـعـار اعـلى 
هـو مـوجـود حـالـيـا) الفـتـا الى
(حاجـة الـعراق الى شـخصـيات
كفوءة حتـسن ادارة ملف النفط

لـــلــحـــفــاظ عـــلى االمـــوال الــتي
دن يحتـاجها في اعـادة اعمار ا
ـوازنـات الذي وتـغـطـيـة عـجـز ا
بـدا يـرتـفع بـشكل مـلـحـوظ عـند
ــــوازنـــة الـــســـنـــويـــة). اقـــرار ا
ــيـا وبـشــأن اوضـاع الــنــفط عـا
ــنـاورات الـتي اكــد خـنس ان (ا
حتـدث في مضـيق هـرمـز اذا ما
يـــتـم قــطـع امــدادات ايـــران الى
ـية سـتلجـا طهران السـوق العا
ضيق الى زيادة الضـغط على ا
ـمـر الرئـيس لـلدول الـذي يعـد ا
صدرة لـلنفط وخـاصة العراق ا
والــــــكــــــويت). واشـــــــار الى ان
نـطقة بـحاجة الى االسـتقرار (ا
ليـنعكس ذلك عـلى ثبـات اسعار
الـنـفط). وبـاعت شـركـة تـسويق
الـنـفط الـوطـنـية سـومـو مـلـيون
برمـيل من خام الـبصـرة الثـقيل
لـــلــــتـــحـــمــــيل في  27-31 آذار
بـــــعالوة أعـــــلى من الـــــعــــطــــاء
السابق. وقالت مـصادر جتارية
أن (الشـحنـة بيـعت إلى تشـاينا
أويل بعالوة  1.40-1.50دوالرا
لـــلــبـــرمــيل فـــوق ســعــر الـــبــيع
الـــرســمـي لــلـــخـــام إلى آســـيــا)
واضــــــــافـت إن (ســــــــومـــــــــو لم
تــخـــصص أي كـــمــيـــة من خــام
الــبـصـرة الــثـقــيل إلى أصـحـاب
عـقـود اخلـدمـة الـفـنـيـة وإن ذلك
يـعـنـي أنه لـيس لـدى أي شـركـة
باستثـناء سومو شحـنات تعيد
بـيــعـهــا في الـســوق الـفــوريـة).
وتـسبـبت الـعـقوبـات األمـريكـية
عــــــــلـى إيــــــــران وفـــــــــنــــــــزويال
وتــخـــفــيـــضــات اإلنــتـــاج الــتي
صدرة تنفذها منـظمة البلدان ا
لـلـبـترول (أوبـك) أيضـا في شح
إمــــــدادات اخلــــــام الـــــثــــــقــــــيل
يا.وباعت سومو في العطاء عا
السابق ملـيوني برميل من خام
الــبـصـرة الـثـقـيل لـلـتـحـمـيل في
آذار إلـى إس.كــــــــــيـه إنــــــــــرجي

بــعالوة  1.10دوالر لـــلــبــرمــيل
فوق سعر البـيع الرسمي للخام
إلـى آسـيــا. وكـان الــوزيـر ثــامـر
الغضبـان قد اصدر أمرا وزاريا
ـنـاقـلـة  في يـنص عـلى إجـراء ا
مــــنـــــاصب الــــوكـالء وعــــدد من
ـدراء الــعـامــ بــنـاءً عــلى مـا ا
تــقــتــضــيه مــتــطــلــبــات الـعــمل
ــصــلــحـــة الــعــامــة . وقــالت وا
ـسـؤولـيات الـوزارة ان (حـجم ا
ـلـقـاة عـلى عـاتق والـواجـبـات ا
الوزارة  والـعـاملـ في القـطاع
الـــنـــفـــطي فـي دعم الـــتـــنـــمـــيــة
االقــتــصــاديــة يــتــطــلب اتــخــاذ
إجـراءات فـاعـلـة  تـسـاعـد  عـلى
دفع عـجـلة الـعـمل واإلنـتاج الى
اإلمــــام من خالل دعـم وإســـنـــاد
اجلـهـد الـوطـني  وذلك بـتـوفـيـر
مـــتـــطـــلـــبــــات ظـــروف الـــعـــمل
الــســـلــيــمــة فــضـالً عن تــعــزيــز
دورهم فـي عــــــمـــــــلــــــيــــــة إدارة
الـقـطـاعـات احلـيــويـة بـفـعـالـيـة
واضافت ومـهـنيـة ومـسـؤولـية) 
ان (األمـر الوزاري الـذي يـقضي
ــنــاقــلـة  فـي مـنــاصب وكالء بـا
الـوزارة والتـغيـيـرات في بعض
مـنـاصب ومـسـؤولـيـات الـدوائر
ا هو إجراء طبيعي يأتي في إ
إطار رؤيـة القـيادة اجلـديدة في
ـعنـية عـبر تـنشـيط القـطـاعات ا
ـهــني والـفــني ومـا الــتـعــاطي ا
ـسـؤولـيـة الـوطـنـية تـقـتـضـيـه ا
واألخـالقــــــــيـــــــة فـي إنــــــــاطـــــــة
ـناصب الى من سـؤولـيات وا ا
يستحقهـا بعيداً عن احلسابات
األخـرى  والـتـأكـيـد عـلى الـعـمل
ستوى أدائهم اجلاد لالرتقاء 
مع مــا يــتــوافـق ويــنــســجم مع
الــنـهـج الـذي اخــتـطــته الـوزارة
من خالل وضـع بــرامج وخــطط
طــمـوحــة تـهـدف الى الــنـهـوض
بهـذا القـطاع احلـيوي وتـنمـيته

وتنشيطه). 
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عدت نـقابـة األطبـاء االعتداءات
ـــطــــالـــبـــات الـــعـــشـــائـــريـــة وا
والــتـهــديــدات ضــد األطــبـاء لم
جتـــد إجــراءً رادعـــاً حــتى االن.
ـقـيـمـ وقــالت جلـنـة شــؤون ا
في النـقابة في بـيان امس (مرة
أخـــرى يـــقـف أطـــبـــاء الـــعــراق
محـتج ضـد ما يتـعرضون له
من اعتداءات وإسـاءات متكررة
فـي ظـل ضــــــــــعـف وجتــــــــــاهـل
حــــــكــــــومـي فــــــاالعــــــتـــــداءات
ـــطــــالـــبـــات الـــعـــشـــائـــريـــة وا
والــتـهــديــدات ضــد األطــبـاء لم
جتــد اجــراءً رادعـــا حــتى هــذه
الـلـحــظـة بـرغم تــشـريع قـانـون
حـــمـــايـــة األطـــبـــاء ومـــا تـــزال
مـطـالـبـهم ومـنـاشـداتـهم فـي ما
يــــخص اوضـــاعـــهـم األمـــنـــيـــة
والـوظـيـفـيــة غـيـر مـعـتـبـرة وال
يــــجــــرى لــــهــــا احلـل في األفق
نـظور) وأضـاف (يؤسـفـنا أن ا
الدوافع الـتي دعتـنا لالعـتصام
في 25 تـــمــوز 2017 مـــا تــزال
هي نفس الدوافع الـتي تدعونا
لـــلــــوقـــوف في هــــذه الـــوقـــفـــة
االحـتجـاجـيـة لـنـعـلن مـطـالـبـنا
وهي دعـم الـــقــطـــاع الـــصـــحي
بـــــاألمـــــوال الـالزمـــــة من خالل
ـــــوازنـــــة االحتــــــاديـــــة لـــــكي ا
ـؤسـسات الـصحـية تـستـطيع ا
ــنــاطـة الــقــيــام بـواجــبــاتــهـا ا
ـواطنـينا لـتقـد افضل خـدمة 
والـفــصل بـ الـقـطـاع اخلـاص
والقـطاع الـعام وتـشريع قـانون
الـــضــمـــان الــصـــحي الــذي من
ـواطن عـلى خالله ســيـحـصل ا
ـيـزة وإلزام خـدمـات صـحـيـة 
طالبة ؤسسات احلكومـية با ا
بــاحلق الـعـام ضــد من يـعـتـدي
ـالكـات الــطــبــيـة وان لم عـلى ا
ـعـتدى عـلـيه الشـكوى) يـطلب ا
طـالب تـتـضمن الفـتـا الى ان (ا
أيـــضـــاً الـــتـــشـــديـــد عـــلى دور
مــــــنـــــتــــــســــــبـي احلــــــمــــــايـــــة

ـمارسة دورهم واالستـعالمات 
ـنع دخــول الـسالح والـقـبض
ــعـــتــدي وتــقـــلــيل عــدد عـــلى ا
ــرافــقـــ وااللــتــزام بــأوقــات ا
الزيـارة وإطالق حمالت تـوعية
إعالمية للتثقيف بعمل الطبيب
ــقـيم وضــرورة احلـفــاظ عـلى ا
سالمــته وحــمــايـتـه). ونـظــمت
نــقــابــة األطــبــاء في مــحــافــظـة
االنــبـــار وقــفـــة احــتـــجــاجـــيــة
لــلــمــطــالــبـة بــحــقــوق األطــبـاء
وتـــوفــيــر احلــمــايـــة لــهم عــلى
ــتــكـررة خــلـفــيــة االعــتـداءات ا
ـطالـبات الـعـشائـرية . وكـما وا
طـــالـــبت نـــقـــابـــة األطـــبـــاء في
الـبـصـرة خالل وقـفـة نـظـمـتـهـا
امس في مــــقـــرهـــا بـــتــــفـــعـــيل
الـقــوانـ الـتي حتـمي األطـبـاء
عــلى خـــلـــفــيـــة تــكـــرار حــاالت
تــــعـــــرضــــهـم إلى اعـــــتــــداءات
ــارســة وتــهـــديــدات بــســـبب 
ــــؤســــســـات أعــــمــــالــــهم فـي ا
الـصـحـية الـعـامـة. وقـال رئيس
فرع نـقابـة األطبـاء في البـصرة

مــشــتــاق جــاسب في تــصــريح
طـالبة امس إن (الوقفـة جاءت 
الــرئـاســات الـثالث واحلــكـومـة
احملـلـيـة في احملـافـظـة بـتـفـعيل
القـوان التي حتـمي األطباء )
مـبـيـنـاً أن (الـكـثـيـر مـن األطـباء
في الـبصـرة طـالتـهم اعـتداءات
ـــارســة وجتـــاوزات بـــســـبب 
ـــســتــشــفــيــات أعـــمــالــهم في ا
الــعــامــة). وأضــاف جــاسب أن
(الـقـوانــ الـتي  تـشــريـعـهـا
حلـمايـة ودعم األطـبـاء ما زالت
لــغــايـــة اآلن حــبــراً عــلى ورق)
ــشــكــلــة الــتي الفــتــا الـى ان (ا
نـعـاني مــنـهـا تـكــمن في غـيـاب
ـؤسـسات هـيبـة الـدولة داخل ا
ـا يـسـمح بـحـدوث الـصـحـيـة 
اعـتــداءات وجتــاوزات). فــيــمـا
ــــهــــنــــدســــ دعــــا عــــدد مـن ا
الـزراعــيــ خالل تــظــاهـرة في
سـاحــة الـتـحــريـر الى مــنـحـهم
اخملصصات الهـندسية وتوفير
فــرص الــعـــمل لــلـــمــهـــنــدســ
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قـــالت قــوات يــقــودهــا األكــراد في
سـوريـا إنـهـا اكـمـلت يـوم اجلـمـعة
ــــدنـــــيـــــ من آخــــر إجـالء آالف ا
ـنــطـقـة مــعـاقل تــنـظـيـم داعش بـا
ورحـــبت بـــقــرار الـــبــيـت األبــيض
الـتـراجع عن قـرار الرئـيس دونـالد
تـرامب بـسـحب الـقوات األمـريـكـية

بالكامل.
ومـع تأهب حلفـاء واشنطن إلعالن
الـــنـــصـــر عـــلى الـــتـــنـــظــيـم الــذي
يــتـحـصن مـقـاتـلـوه في آخـر جـيب
لـهـم قـرب احلـدود العـراقـيـة أعـلن
الـبـيت األبـيض يـوم اخلـمـيس عن
خـطط لإلبقاء على قوة حفظ سالم
صـــغــيــرة من  200 عـــســكــري في

سوريا.
ـثل اإلعالن تـراجعـا جزئـيا عن و
ـفـاجئ في ديـسـمـبر قـرار تـرامب ا
كـــانــون األول ســـحب كل الـــقــوات
األمــريـكـيـة من ســوريـا الـتي يـبـلغ
ــــا أثــــار عــــددهــــا  2000 فـــــرد 
انـــزعــاج احلـــلــفـــاء األكــراد ودفع
وزيــــر الــــدفــــاع األمـــريــــكي جــــيم

ماتيس لالستقالة.

وفـي وقت الحق من يــوم اجلـمــعـة
قـال مسـؤول باإلدارة األمريـكية إن
 400 جندي في اإلجمال سيبقون
ـنـطـقة فـي سوريـا مـقـسـم بـ ا
اآلمـــنــة الــتي يـــجــري الــتــفــاوض
حــولــهـا في شــمــال شـرق ســوريـا
وبـ القاعـدة األمريكـية في التنف

قرب احلدود مع العراق واألردن.
وعــــلـى الــــرغم من صــــغــــر حــــجم
ـسؤول الـوحـدة األمريـكـية إال أن ا
ئتي جـندي في شمال أوضـح أن ا
شـرق سـوريـا سـيـكـونـون في إطار
الـــتــزام بـــنــحــو  800 إلى 1500
جـــنـــدي من احلـــلــفـــاء األوربـــيــ
نطقة اآلمنة ومراقبتها. إلقامة ا
ـمـكن ويــرى زعـمـاء أكـراد أن من ا
أن يـكـون لـهـذه الـقوة تـأثـيـر كـبـير
نطقة وذلك باحليلولة في مصير ا
دون حـــــدوث فـــــراغ أمـــــنـي. وقــــد
حتـتـفظ واشنـطن بـالسـيطـرة على
اجملـال اجلوي ومن احملتمل أيضا
أن يـــعـــزز احلــلـــفــاء األوروبـــيــون

زيد من القوات. القوة 
وفـي واشـــنـــطن أصـــر تـــرامب في
تــصـريـحـات لـلـصـحـفـيـ عـلى أن
قــرار اإلبــقـاء عــلى بـعض الــقـوات

ــثل األمـــريــكـــيــة فـي ســوريـــا ال 
تــراجـعـا عـمـا أعـلـنه في ديـسـمـبـر
كانون األول بشأن سحب القوات.
ومـن جانـبه قـال اجلـنـرال جوزيف
دانـــفـــورد رئــيس هـــيــئـــة األركــان
ـشـتـركة يـوم اجلـمـعة األمـريـكـية ا
إنـه يـــــثق فـي أن حــــلـــــفـــــاء بالده
ســيــتـحــمـلــون مـســؤولـيــاتـهم في

سوريا.
وأضــاف دانــفـورد ”ال تــغــيــيـر في
احلملة الرئيسية (في سوريا) لكن
ـوارد بسـبب تـغـير جـرى تـعـديل ا

التهديد.“
زمع على بلدة وسـينهي الهجوم ا
الـباغوز آخر معقل لتنظيم داعش
نطـقة حكـم اجلماعـة االرهابية بـا
فـعـلـيـا بعـدمـا سـيطـرت عـلى نـحو
ثـــلث الـــعـــراق وســـوريــا في ذروة
خـالفتهـا التي أعـلنتـها قـبل أربعة

أعوام.
وشـــاهـــد صـــحـــفـــيـــون قـــرب خط
اجلــبـهـة في الـبــاغـوز عـشـرات من
الــشــاحــنــات تــغــادر الــبــلـدة تــقل
مـدنـيـ وأخـرى خـاويـة يـرافـقـهـا
مــــقــــاتــــلــــون من قــــوات ســــوريـــا
ـقـراطــيـة الـتـي حتـظى بـدعم الــد

واشــنــطـن. وقـال مــصــطــفى بــالي
ـــتـــحـــدث بـــاسم قـــوات ســـوريــا ا
ـقراطـيـة إن اإلجالء سيـكـتمل الـد
يــوم اجلـمـعـة مـشـيـرا إلى أن آالفـا
ــــدنــــيــــ ال يــــزالــــون داخل مـن ا
ــا يـقـدر بــنـحـو اجلــيب مـقــارنـة 
سبعة آالف في بداية يوم اجلمعة.

وغـــادر أكـــثـــر من  20 ألـف مــدني
الـبلـدة في األسابـيع األخيـرة وفقا
لـتـقـديـرات سـابـقـة لـقـوات سـوريـا

قراطية. الد
وقــال الـتـحـالف بــقـيـادة الـواليـات
ـتـحـدة الـذي يـدعم قـوات سـوريا ا
ـقـاتـل ـقـراطـيـة إن ”أكـثـر ا الـد

تشددا “يتحصنون في الداخل.
وقـــال بــالـي (إن جنــحــنـــا بــإجالء
ــــدنـــيــــ في أي حلــــظـــة كــــامل ا
سـنـتـخذ قـرار اقـتـحام الـبـاغوز أو
جنبر اإلرهابي على االستسالم).
ورغـم أن سـقـوط الـباغـوز سـيـمـثل
مــنـعـطـفــا مـهـمـا فـي احلـمـلـة ضـد

الــدولــة اإلسـالمـيــة والــصــراع في
ســوريـا عـامــة فال يـزال الـتــنـظـيم

ثل تهديدا أمنيا كبيرا.
وحتـــول الــتــنـــظــيم إلـى أســالــيب
حـرب العصـابات وال يزال يـسيطر
عـلى أراض في مـنطـقـة نائـية غـير
مأهولة تقريبا غربي نهر الفرات.
ومـنـذ ديسـمبـر كانـون األول تدور
ــعــركــة ضــد الــدولــة اإلسـالمــيـة ا
ـــنــطـــقـــة في ظل قـــرار تــرامب بـــا
ــــفــــاجئ بــــســـحـب كل الــــقـــوات ا
األمـريكيـة من سوريـا وهو ما أثار
ـقـاتـل شـكـوكـا بـشأن مـسـتـقبل ا
الـذين حتـالـفـوا مع واشـنـطن على

األرض.
ورحــــبت اإلدارة الــــتي يــــقـــودهـــا
األكـراد والتي تديـر مساحـة كبيرة
مـن شمـال سـوريـا بـقـرار الـواليات
ــــتـــحــــدة إبـــقـــاء  200 جــــنـــدي ا
أمــريــكـي في ســوريــا بـعــد ســحب
الــقــوات. وكــان مـســؤولــون أكـراد
يـــــخــــشــــون من أن االنــــســــحــــاب
األمــريـكي الـكـامل سـيـخـلق فـراغـا
أمـنيا ويـسمح لتـركيا بـشن هجوم

تتوعدهم به منذ فترة طويلة.
وقــــال عـــبـــد الـــكـــر عـــمـــر أحـــد

مـسـؤولي الـعالقات اخلـارجـية في
ـنطقـة التي تسـيطر علـيها قوات ا
ـقـراطـيـة في تـصريح سـوريـا الـد
(بــــنـــقـــيم قـــرار الــــبـــيت األبـــيض
ــــئــــتي جــــنـــدي بــــاالحــــتــــفـــاظ 
ـنـطـقة... حلـفـــــــــــظ الـسالم في ا

إيجابيا).
ـــكن هــذا الــقــرار وقـــال عــمــر (و
يــشـجـع الـدول األوروبــيـة األخـرى
وخــاصـة شــركـاؤنـا في الــتـحـالف
الــدولي حملــاربــة اإلرهــاب أيــضـا
نطقة). على االحتفاظ بقوات في ا
وأضــاف (أعـتـقـد أن بـقـاء عـدد من
اجلـنود األمريـكي وعـدد أكبر من
قـوات الـتـحـالف وبـحـمـايـة جـوية
سـيلعب دورا في تثبيت االستقرار

نطقة أيضا). وبحماية ا
وكــان أكــبـر قــائـد بــقـوات ســوريـا
ـقـراطـيـة دعـا في وقت سـابق الـد
إلـى بقاء قوة دولية قوامها ما ب
ألف و 1500 جندي للمساعدة في
قـتال تنظـيم داعش معبرا عن أمله
فـي أن تــــوقف واشــــنـــــطن خــــطط

ترامب بسحب كل القوات.
وقـــال دبـــلـــومـــاسـي غـــربي إنه لم
يـتـضح بـعد هل سـيـسهم احلـلـفاء

الــغـربـيـون بــقـوات ومـا إذا كـانت
تــلـك الـقــوة ســتــتــمـكـن من تــأمـ

ـنطقـة. وقال (حتى إذا بقى 200 ا
ـتـحـدة جـنـدي وقـررت الـواليـات ا
اســتـمــرارهـا في إعالن الـســيـطـرة
عـلى اجملـال اجلـوي فـإنه من غـير
الـواضح هل سيقنع ذلك بـريطانيا
وفــرنـسـا وغــيـرهـمــا من الـشـركـاء
عــــلى الــــبـــقـــاء ومــــا إذا كـــان ذلك
سـيبعد النـظام السوري عن شمال
شــرق الـبالد في الـوقت الـراهن أو

تركيا أو معاودة ظهور داعش).
وأجـــرى األكـــراد الـــذين يـــريــدون
احلـــــفــــاظ عــــلى احلـــــكم الــــذاتي
اتـــصــاالت مع حـــكــومـــة الــرئــيس
بـــــشـــــار األســــد وحـــــثـــــوا قــــوات
احلـــكــومـــة عــلى االنـــتــشـــار عــلى
احلـدود بـعـد انـسـحـاب واشـنـطن.
وقـد يـعـزز القـرار األمـريـكي موقف
األكـراد. وقال عـمر (أعـتقـد أن بقاء
ـنــطـقـة ريـثـمـا هــذه الـقـوات في ا
حتـل أزمـة الـبــلـد ســيـكــون حـافـزا
وداعـما ووسيلـة ضغط أيضا على
دمــشـق لـكـي حتــاول جـديــا في أن
يـــكـــون هــنـــاك حـــوار حلل األزمــة

السورية). »öł¡∫ شاحنات جتلي مدني من اخر جيب يسيطر عليه داعش في الباغوز

بــ أوروبـا والــدول الــعــربــيـة
ـسائل والـتـحـديات الـدولـيـة وا
االقـــلــيـــمــيــة وعـــلى رأس هــذه
الـــقــضــايــا ســتـــأتي الــتــجــارة
واالسـتـثمـار في حـوض الـبـحر
ــسـائل الــتـربـويـة ـتـوسط وا ا
واالجـتـمـاعـيـة. وفي مـا يـتـعلق
بـالـتـحديـات الـدوليـة سـيـناقش
الـعرب واألوروبـيون الـتغـيرات
ـــنـــاخــيـــة والـــهـــجــرة واألمن ا
وســـيــتـم كــذلك بـــحث مـــلــفــات
إقليمية مثل النزاع الفلسطيني
اإلسرائـيلي أو اليـمن أو ليـبيا.
من جهة اخرى اشار مصدر في
االحتـــاد االوروبي الى ان هــذه
الـقــمـة ى مــهـمــة والسـيــمـا مع
تــــراجع انــــخــــراط الــــواليــــات
نـطقـة التي باتت تـحدة في ا ا
الـــــصـــــ وروســـــيـــــا حتــــاول
استمالتـها االمر الذي ليس في
صـاحلـنـا بـالـضـرورة. وحتـاول
مـــصـــر الـــتي يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا
األوروبـيـون كقـطب اسـتـقرار ال
غــنى عـــنه ويـــقع فــيـــهــا مـــقــر
اجلـامـعة الـعـربيـة أن تـستـعـيد
دورهـا عــلى الـصــعـيــد الـدولي
بـعـد االضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة
واالقتصادية التي أعقبت ثورة
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الذين سيشاركون في االجتماع
ــانــيــة أنــغـيال ــســتــشـارة األ ا
ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا
تــيــريــزا مـــاي في وقت تــواجه
إصــــــرار األوروبــــــيــــــ عــــــلى
مـوقـفـهم بـشـأن بـريكـست. ومن
اجلـانب الـعـربي أكـد حـتى اآلن
الـرئـيـسـان الــتـونـسي الـبـاجي
قائد الـسبسي حـضوره اضافة
الى رئـيـس الـوزراء الــلــبــنـاني
ســعــد احلــريــري. وقــال االمـ
ـــســـاعــــد لـــلـــشـــؤون الـــعــــام ا
الـسـيـاسـيــة الـدولـيـة بـجـامـعـة
الدول العربية خالد الهباس أن
(اجلامعـة تنتظر مـن هذه القمة
انـــطالقـــة جــديـــدة لـــلـــتـــعــاون
العربي األوروبي) فيـما قاطعه
امــيـر قــطــر تــمــيم بن حــمـد آل
ــؤتـمـر ثــاني. واشـار الى ان (ا
سـيـنـاقش االستـقـرار االقـلـيمي
وكـــيــفـــيـــة تـــضــافـــر اجلـــهــود
ـواجـهـة الــعـربـيـة واألوروبـيـة 
التـحديات الـسيـاسية واألمـنية
القـائمة الـتي تهدد االسـتقرار).
وصــرح رئــيس بــعــثــة االحتـاد
االوروبي في الـقـاهـرة الـسـفـير
ـنـاقـشـات إيـفـان سـركـوس أن ا
ســتــتــركــز عــلى ثـالث قــضــايـا
رئـيـسـيـة الـتـعـاون االقـتـصادي

اإلقـلـيـمـية) واشـار الـفيـلي الى
ان (صالح سيتوجه بعد انتهاء
ـؤتـمـر الى فـرنـسا في أعـمـال ا
زيــارة عـمل تــســتـغــرق يــومـ
بــنـاء عــلى دعــوة مـن الـرئــيس
انويل ماكرون كما الفرنسي ا
ــؤمل أن يــلــتـقـي خاللــهـا من ا
ـســؤولـ الــفـرنــسـيـ كـبــار ا

واعــضـــاء مــجــلـس الــشــيــوخ)
وتــابع ان (مـشـاركــة صـالح في
ــؤتـــمــر وزيــارته الى اعــمــال ا
فـرنـسـا تأتـي لـتـفـعيـل وتـعـزيز
دور الـعــراق عـلى الــصـعــيـدين
العربي والدولي وانفتاحه على
اشــقــائه واصــدقــائه وتــوطــيـد
الـعالقات الـثنـائيـة في مخـتلف
ـصـالح ــا يـخـدم ا اجملـاالت و
ـشـتـركـة).وغـادرصـالح بـغداد ا
امس السبت متوجهاً الى شرم
الــشـيخ حلـضـور أعـمـال الـقـمـة
الـعـربـيّـة األوربـيـة. ويـضم وفد
العراق وزراء اخلـارجية مـحمد
علـي احلكـيم والتـخطـيط نوري
الــدلــيــمي و الــتــجــارة مــحــمـد

العاني. 
وتــبـــحث الـــدول األعـــضــاء في
اجلــامــعــة الــعــربــيــة واالحتـاد
األوروبي في أول قـــمــة تـــعــقــد
بينهما األحد واإلثن عددا من
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يشارك رئيس اجلمهورية برهم
صـــالـح عــلـى رأس وفــد وزاري
ؤتمر القمـة العربية االوربية
ــنـقـعـد الــيـوم االحـد في شـرم ا
ـــصــر لــبـــحث افــاق الـــشــيخ 
ــشـــتــرك وتــعــزيــز الـــتــعــاون ا
الـــــــعـالقـــــــات فـي مـــــــجـــــــاالت
االستـثمـار ومكـافحـة االرهاب .
ـتـحـدث واكـد لـقـمـان الــفـيـلي ا
بـاسم رئــيس اجلــمــهــوريـة في
بــيـان امـس إن (صـالح يــشـارك
ـؤتـمـر القـمـة الـعـربـية الـيـوم 
األوروبــــيـــة في مـــديـــنـــة شـــرم
الشيخ سيلتقي خالله بعدد من
مـلـوك ورؤساء الـدول الـشقـيـقة
والــصـديــقــة لــبــحث الــعالقـات
الــثــنــائــيــة وســـبل تــعــزيــزهــا
وتــــوســــيـع آفــــاق الــــتــــعــــاون
ــــشــــتـــرك) مــــشــــيــــرا الى ان ا
(الـعــراق سـيـشـارك في مـحـاور
ـؤتـمـر الـتي تـتـضـمن تـعـزيـز ا
العالقات العربية األوروبية في
مــــجــــاالت األمن ومــــكــــافــــحـــة
اإلرهاب والـتجـارة واالستـثمار
والـتعـددية والـهجـرة فضالً عن
ـــنـــطـــقــة وســـبل الـــوضع فى ا
شترك مع الـتحديات التعـامل ا

االتــفـاق بــ الـشــركـتــ لـزيـادة
وارد طـاقـة التـحـمـيل لـتـعـظـيم ا

الية للسكك).  ا
يـشـار الى أن القـطـار الـتـجـريبي
الـثـاني احملـمل بـعـشـرة أحواض
مـن زيت الــــغــــاز وصـل بــــكــــامل
طـاقــته الـتــجـريـبــيـة. وان شـركـة
نـتـجات الـنـفطـيـة أبدت تـوزيع ا
ارتـيــاحـهـا لـالهـتـمــام الـبـالغ من
ـادة قــبل الـســكك عــلى وصــول ا
بـوقـتـهـا احملـدد والـذي يدل عـلى
حرص السكك على تأم وصول

ادة بسرعة وامان. ا

احـواض الــسـكك الــتـخـصــصـيـة
الى مستودعات احللة).

 وأضــــاف ان (قـــــطـــــار الــــنـــــفط
الـــــتــــــجـــــريــــــبي الــــــثـــــانـي إلى
مسـتـودعات احلـلـة اجنز مـهـمته
بنجاح وهمة عالية حيث أشرفت
عــــلى عــــمـــلــــيــــة الـــتــــفــــريغ في
مـــســتــودعـــات احلــلــة الـــنــفــطي
شـكـلـة لـهذا ـشـتـركـة ا الـلـجنـة ا
الغرض والشـركة العـامة لتوزيع
ــعـنـيـ ـنــتـجـات الـنــفـطـيـة وا ا
النـسـيـابـيـة عـمـلـيـة نـقل وتـفـريغ
شتقات النفطيه ليتم ابرام عقد ا
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اعلن وزير النقل عـبد الله لعيبي
عن جناح حتميل وتـفريغ القطار
التجريبي الـثاني لزيت الغاز من
مـصـافي الـشــعـيـبـة في الـبـصـرة
إلى مستـودعات احلـلة. وقال في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(هـــذه اخلـــطــوة جـــاءت اليـــجــاد
مـنـافذ تـسـويـقـيـة وجـعل الـسكك
من الـشــركـات الـرابــحـة) مـؤكـداً
(حتـــمـــيـل مـــادة زيت الـــغـــاز من
مــصــافـي الــشــعــيــبــة بــواســطـة
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عبد الله لعيبي 

غربـية خفيفة الى معـتدلة السرعة تتراوح من  10 - 21 كـيلو متر بالساعة
ــسح ومــدى الــرؤيــة من  8- 10 كــيــلــومــتــرات). الى ذلك  قــالت هــيــئــة ا
اجلـيولـوجي األمريـكيـة إن زلزاال بـقوة  7.5 درجـة وقع في منـطقـة احلدود
بـ بـيـرو واإلكـوادور . واكـد رئــيس اإلكـوادور لـنـ مـوريـنـو إن (الـتـقـاريـر
األولـية ال تشيـر إلى دمار كبير) وأضـاف أن (فرق االستجابـة احمللية بدأت
عــمــلـهــا وأن الــهـزات كــانت مــحـســوســة في أنـحــاء الــبالد). ووصف أحـد
الـسكان في كوينكا التي تبعد  253 كيـلومترا من مركز الهزة الزلزال بأنه
دة ـدينـة إنه شعـر بهـزة قويـة  قوي جـدا بيـنمـا قال سـاكن آخر فـي نفس ا
 30ثانـية.ويتابع علماء البيئة تداعيات االحتباس احلراري بالقطب اجلنوبي
عن كـثب وسط تـوقـعـات بقـرب انـشـقاق جـبل جـلـيـدي ضخـم ينـاهـز حـجمه

مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك  30 مرة.
وأظـهـرت صـور جـرى الـتــقـاطـهـا عن طـريق األقـمــار الـصـنـاعـيـة أن اجلـبل
ـتـجـمدة اجلـلـيـدي ينـشق شـيـئـا فـشـيـئـا عن اجلرف اجلـلـيـدي في الـقـارة ا
اجلـنوبـية. وحـ يصل هـذا التـصدع إلى  1700 كـيلـومتـر مربع فـإن هذه
ـسـاحة تـعـادل خمس مـنـاطق من مديـنـة نيـويـورك كمـا أن انـشقـاق اجلبل ا

تجمدة اجلنوبية. اجلليدي سيغير خارطة القارة ا
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تـوقع مـنـبىء جـوي اجــواء غـيـر مـسـتـقـرة تـعــيـشـهـا الـبالد خالل االسـبـوع
اجلـاري بـسبب الـدخـول في مدة انـتقـالـية ربـيعـيـة ناجتـة عن اعـادة تشـكيل
نـظومـات اجلويـة ورحيل بـعضـها . وكتـب صادق عطـية في صـفحـته على ا
فــيـسـبــوك امس ان (مـدة من الــتـقـلــبـات تــعـيـشــهـا اجـواء مــدن الـبالد هـذا
االسـبـوع ب سـكـون ونـشاط الـريـاح الـسطـحـية وتـقـلـبات احلـرارة وهـطول
امطـار خفيفة الى متـوسطة رعدية متـفرقة في اماكن عديدة) مشيرا الى ان
ـيـز الـطـقس حـالـيـا هـو مـغـادرة فـصل الـشـتـاء والـدخول فـي مدة (اهم مـا
انتـقـالـيـة ربيـعـيـة تمـتـاز بـكـثرة الـتـقـلبـات اجلـويـة النـاجت عن اعـادة تـشـكيل
ا يـنتج عنه عدم سيـادة منظومة نظـومات اجلوية ورحـيل بعضها تـماما  ا
ـنـظـومـات حلـ نـهـايـة فـصل جـويـة مـحـددة والـصـراع يـسـتـمـر بــ هـذه ا

الربيع). 
ورجـحت الـهـيـئة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي الـتـابـعـة لوزارة
الـنـقل ان يـكـون الطـقس صـحـوا ودرجـات احلـرارة مـقاربـة لـلـيـوم الـسابق.
ناطق كافة وقالت الـهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم االحد صحوا في ا
ودرجـات احلـرارة مقـاربـة لـلـيوم الـسـابق امـا حـركة الـريـاح تـكون شـمـالـية
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