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بـحث رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد
ــهــدي مع الــعــاهل الــســعـودي ا
سـلـمـان بن عبـدالـعـزيـز الـتـعاون
ب البلدين والتـنسيق إلستقرار
اسعار النفط مـؤكدين حرصهما
ـشـتـركة عـلى تطـويـر الـعالقات ا
بـ الــبـلـدين.واشــار بـيـان امس
الى ان (اجلــانــبــ بــحـثــا خالل
اتصـال هـاتفي تـطـوير الـعالقات
والتطـرق الى تعاون الـبلدين في
مــــؤتـــمــــر اوبك لـــوزراء الــــنـــفط
نعـقد حالـيا في فيـينا والطاقـة ا
لتـنظيم اوضـاع السـوق النفـطية
ـا يـحـقق اسـتـقرار والـتـنسـيق 
قبلة) دة ا أسعار النفط خالل ا
واضــــاف ان (اجلــــانــــبــــ اكـــدا
حرصـهمـا عـلى تطـوير الـعالقات
ـشـتـركـة والسـيـمـا مـا إقـراره ا
من اتـــفــاقــات خـالل زيــارة عــبــد
هدي الى السعودية في نيسان ا
ـــاضي وأهــمـــيــة حــمـــايــة أمن ا
الــــبــــلـــــدين وتـــــوفــــيــــر ظــــروف
ـنطـقـة والتـأكـيد االسـتقـرار في ا
عـلى الـتـهـدئـة وجتـنـيـبـهـا خـطـر
احلـروب والـصـراعـات). واعلـنت
وزارة الـنــفط عن بــدء االجـتــمـاع
الوزاري اخلامس عشر في فيينا
تـحالـف للـمنـتجـ من أوبك وا
مـــعــــهـــا. وقــــال الـــوزيــــر ثـــامـــر
الـــغـــضـــبـــان في بـــيـــان امس ان
(االجــتــمـاع ســيــبــحث تــطـورات
اتفاق خفض اإلنتاج والتحديات
الــتي تـواجـه الـســوق الـنــفـطــيـة
نتـج باالتفاق) الفتا والتزام ا
ــــنـــتــــجـــ لم الـى ان (أهـــداف ا
تـــتــــحــــقق بــــعـــد نــــظــــر حلـــجم
الـتحـديـات الـكبـيـرة الـتي تواجه
ــيــة) الــســوق الــنــفــطــيــة الــعــا
واضـــاف (نــــســــعـى مع بــــقــــيـــة
األعــضـــاء الى الــســيـــطــرة عــلى
الــفـــائض الــنــفـــطي في الــســوق
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التاريخية الـثابتة الراهنة التي
ـــكـن جتـــاوزهـــا والــــتي لم ال 
يـسـتـوعبـهـا الـرئـيس االمـريكي
دونـالـد تـرامب عـنـد تـعامـله مع
هـــذه الـــقـــضـــيـــة ومـــحـــاولـــته
شـروعة في بيع الفـاشلـة غيـر ا
فـلـسـطـ بـحـفـنـة من مـلـيـارات
الـدوالرات) مــضـيـفــا (واتـفـاقه
مـع  اإلســـرائـــيـــلـــيـــ وبـــعض
اخلونة العرب في تصرف يعبر
عن مـدى حــقـده لـعـدم احـتـرامه
حلق الـفـلـسـطــيـنـيـ بـاحلـريـة
والتـخلص من االحـتالل واقامة
دولـــــــة عــــــــلى تــــــــراب وطـــــــنه
وعاصـمته الـقدس) واشار الى
ان (الـكـيان الـصـهـيـوني يواجه
قـاومة الفـلسطـينيـة الشعـبية ا
ويـتـهـمـهـا بـاإلرهـاب في الـوقت
نــــــفــــــسـه يــــــرفض احلــــــلــــــول
الـســيـاسـيـة في اطـار الـقـرارات
الـشـرعيـة الـدولـية الـتي تـكـفلت
مـؤكدا  ( بـإقـامة دولـة فـلـسـط
ان (هـذا التـصـرف يـوضح نهج
الـكـيان الـصـهـيونـي العـنـصري
بـــعــــد ان عـــد الــــدين قــــومـــيـــة
واصراره عـلى االستـحواذ على

كامل ارض فلسط ومد نفوذه
وسيطرته التوسعية للعديد من
الــــدول الـــــعــــربـــــيـــــة من خالل
مـــخـــطـــطـــات الـــشـــرق االوسط
اجلديد او الكبير وصفقة القرن
بـعـد حتـويـل الـقـدس وجــعـلـهـا
عـاصــمــة إلسـرائــيل واخــضـاع
هـــضـــبـــة اجلـــوالن الـــســـوريــة
ودعا لــلـسـيـادة االسـرائـيـلـيـة) 
الـــســعـــدي الـــنـــظـــام الـــعـــربي
الـــرســـمي الى (ادراك اخملـــاطــر
الــتي حتــيط بــاألمــة الــعــربــيــة
ودولها على حـد سواء وهذا ما
يــنـبـغي وقف الــتـطـبـيع وادانـة
ـــطـــبـــعـــ وقــطـع الــعـالقــات ا
االقتـصاديـة والتـبادل الـتجاري
وســـحب االعـــتــراف بـــالــكـــيــان
الــصـهــيـونـي وتـفــعـيـل مـعــيـار
ـــوقف من وطـــني يـــتـــحـــدد بـــا
الكـيان الـصهـيوني ومن قـضية
الــشــعب الــفــلــسـطــيــني وحــقه
ــــشـــروع في اقــــامـــة الـــدولـــة ا
وعاصمتـها القدس) واردف ان
(وقــفـة احملـامـ جــاءت لـتـعـبـر
عن رفـــضــهـــا الســتــمـــرار نــهج
االدارة االمـريـكـيـة في مـعـادتـها

لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني وحـقوقه
في االرض وبـنــاء الـدولـة وحق
صير) وتابع السعدي تقريـر ا
وضوع يتطلب تقد ان (هذا ا
ـســانـدة والـدعم كـل مـقـومــات ا

ــشــاريع والـــعــمل عــلى رفض ا
االمــريـــكــيــة وعـــدم االنــســيــاق
الـــعــربـي خـــلــفـــهـــا والـــلـــهــاث
احملـــــمــــوم  مـن اجل حتـــــقــــيق
مــاربـــهـــا ومـــقـــاصـــدهــا الـــتي

تستهدف ليس فلسط وحدها
ـا االقطـار الـعربـيـة االخرى وا
بـإعادة الـسيـطـرة االستـعمـارية
عــلى بــلـدانــنــا حتت عــنــوانـ
وتــســمـــيــات افــضــحت امــرهــا

الشـعوب الـعربـية قـبل غـيرها).
الـى ذلك رأى الــرئــيس الــتــركي
رجـب طـــــــيـب أردوغـــــــان انه ال
ــكن عــلـى اإلطالق أن نــنــظــر
بـشكل إيـجـابي خلطـة الـواليات
ــتـــحــدة لــلــسـالم في الــشــرق ا
األوسط. وكــان الـبــيت األبـيض
ـاضي قــد أعـلـن في األسـبــوع ا
اخلـــطــوط الـــعــريـــضــة خلـــطــة
اقـتــصـاديــة تـبـلغ قــيـمــتـهـا 50
مـلـيار دوالر لـلـسالم في الـشرق
األوسط تـــــقـــــضـي بـــــإنـــــشــــاء
ي لـدعم صـنـدوق اسـتـثـمـار عـا
االقـــتــــصـــاد الـــفــــلـــســـطــــيـــني
واقــــتــــصــــادات دول عــــربــــيــــة
ـر مـجــاورة وتــمـويل إنــشــاء 
تـبـلغ تـكـلـفـته خـمـسـة مـلـيارات
دوالر للربط ب الضفة الغربية
وغــزة. في غــضـون ذلك ابــلـغت
اخلـــارجــيــة الـــتــركــيـــة الــقــائم
بـاالعــمـال الـعـراقي اعـتـراضـهـا
عـــلى تــصـــريــحــات احلـــكــومــة
الـعراقـيـة بشـأن وجـود ضحـايا
دنـي خالل عمـليات ضد ب ا
حـزب الـعـمـال الـكـردستـاني في

شمال البالد. 

ـية وإعـادة التوازن من اجل العا
دعم أسـعار الـنـفط وان الـقرارات
وافـقة جـميع يجب ان حتـضى 
الدول األعضاء) مبينا ان (اليوم
ســـيــشـــهــد االجــتـــمــاع الــوزاري
صدرة اوبك فقط نظمـة الدول ا
ــلــفــات لــبـــحث مــجــمــوعــة من ا
والــقـضــايــا عـلى جــدول اعــمـاله
ابــرزهــا اتــفــاق خــفض اإلنــتــاج
ومؤشرات حركة السوق النفطية
ـــنــتـــجــ بـــاالتــفــاق والـــتــزام ا
واالسـتـمـاع الى تـقـاريـر الـلـجـان
اخملتصة). وكـان خبيـر نفطي قد
نـتـجـة لـلـنفط داخل دعـا الـدول ا
ـنــظـمـة الـى تـخـفــيض االنـتـاج ا
بـغـية حتـقـيق الـتـوازن واحلـفاظ
ـيـا  الفتـا الى عـلى االسـعـار عـا
ان الـــــقــــــرار ســــــيـــــدفـع الـــــدول
الصناعية للـضغط على حلفاءها

من اجل استقرار حوض اخلليج
ــرات تـصــديــر اخلــام . وقـال و
بــــيــــوار خــــنس لـ (الــــزمـــان) ان
ـصدرة (اخليـار الـوحيـد لـلدول ا
للـنـفط داخل اوبك وخـارجـها من
غــيــر االعــضــاء هــو االســتــمــرار
بتـخفـيض االنـتاج بـنحـو ملـيون
و 800 الف بــــرمـــــيل يـــــومــــيــــا
سيؤدي الى حتقـيق التوازن ب
الــــطــــلب والــــعــــرض وضــــمــــان
استقـرار االسعار) ولفت الى ان
(هـــذا الــــقــــرار ســــيـــدفـع الـــدول
االوربـية الـصـنـاعيـة نـحـو زيادة
نـطـقة من الضـغط عـلى حـلفـاء ا
اجل اســتــقــرار مــنــطــقــة حـوض
ـرات تـصـديـر النـفط اخلـلـيج و
ـــيــة بــطــرق الى االســـواق الــعــا
مـباشـرة وغـيـر مـبـاشرة من اجل
ازالـة خـطـر الــتـوتـر بـ امـريـكـا

وايران) مـؤكـدا (ضـرورة الـتزام
دول االعضـاء وغيـر االعضاء في
نظمة بهذا الـقرار للحفاظ على ا
اسعار اخلام في الوقت الراهن).
من جـــهـــة اخــرى  طــالـب نــائب
رئــيس مــجــلـس الــنــواب بــشــيـر
احلــداد رئــيس مــجــلس الــوزراء
ـتـضررين بـاإلسراع بـتـعـويض ا
جـراء الــســيـول واحلــرائق.وقـال
احلــداد  في بـــيــان امس (نــدعــو
ـالـيـة ــسـتـحـقــات ا الى صـرف ا
لــلــفالحـ فـي إقـلــيم كــردســتـان
ـاضـية وااليـعاز الى للـسـنوات ا
ــعـــنـــيــة الـــوزارات واجلـــهـــات ا
ـستحقات) مشددا لصرف تلك ا
عـلى (ضـرورة تـعويـض العـوائل
ـتـضررة جـراء مـوجـة الـسـيول ا
والــفــيــضــانــات الــتي إجــتــاحت
ــــنــــاطق كــــردســــتــــان وبــــاقـي ا

ــادي لــلــفالحــ والــتــعـــويض ا
ــــتـــــضـــــررين بـــــســــبـب حــــرق ا

محاصيلهم الزراعية). 
الى ذلك وقـع الــعــراق وهــولــنـدا
اتـــــفــــــاقــــــيـــــة جتــــــنب االزدواج
الـضـريـبي لالسـهـام في حتـسـ
بـــــــيــــــئـــــــة االعــــــمـــــــال وجــــــذب
اإلستثمارات وانتعاش اإلقتصاد
الـعـراقي وتـطـويـر الـعالقـات ب
الـــبــلـــدين. وقــال بـــيــان امس إن
(نـائـب رئـيس الــوزراء لـلــشـؤون
ـالــيـة فـؤاد االقـتــصـاديــة وزيـر ا
حس وقع مع نائب رئيس بعثة
ـلــكـة هـولـنـدا إتــفـاقـيـة جتـنب
االزدواج الضريبي في ما يخص
ضــــريــــبـــة الــــدخـل والــــتــــهـــرب
الــضـــريــبي) مـــبــيـــنــا ان (هــذه
اإلتفاقـية تأتي بـعد جولـة طويلة
ـبـاحـثـات وتـبـادل الرسـائل من ا

الـــرســمــيــة لـــلــوصــول الى هــذه
عدلة) وتابع النسخه النهائية ا
البيان ان (اإلتـفاقيـة ستسهم في
حتــســ بــيـئــة االعــمــال وجـذب
اإلستثمارات وانتعاش اإلقتصاد
الـعـراقي وتـطـويـر الـعالقـات ب
الــبــلـــدين).  فــيــمــا شــدد رئــيس
اجلــمـهــوريــة بــرهم صـالـح عـلى
اهـمـيـة االســتـفـادة من اخلـبـرات
الـكـوريـة اجلنـوبـيـة في عـمـلـيات
إعـادة اإلعـمـار.وقـال بـيـان تـلقـته
(الـزمــان) امس ان (صــالح بـحث
مع مــسـتــشـار الــرئـيس الــكـوري
اجلــنـوبـي لـلــشــؤون اخلـارجــيـة
اني هان بـيـونغ دو والـوفد الـبـر
ــرافق له األوضــاع اإلقــلـيــمــيـة ا
والـــدولــيــة وإســهـــام الــشــركــات
الــكـــوريـــة فـي تـــطــويـــر الـــبـــنى
ــخــتــلف الــتــحــتـــيــة لــلــبـالد و
الــصـعــد والسـيــمـا  في مــجـاالت
الــنــفط والــطــاقــة) واكـد صــالح
(ضـرورة تــطـويــر الـعـالقـات بـ
الــبـلـدين عــلى مـخــتـلف الــصـعـد
ــــصـــالـح الـــشــــعــــبـــ خـــدمــــة 
) واشــار الى (عــمق الـصــديــقـ
العالقات التاريخية مع الكوري
والدور الفاعل لـلحكومـة الكورية
وشـــركــاتــهـــا في بــنـــاء وإعــمــار
ـنـاطق احملـررة اضـافة الـبالد وا
الى أهــمـيــة االســتـفــادة من هـذه
اخلبرات في اجملـاالت اخملتـلفة).
من جـانـبه  اكـد رئـيـس مـجـلس
ـــهــدي ان الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
الـعراق واجه حتـديـات ومـخـاطر
عـــديـــدة ويـــتــــطـــلع لـــتــــنـــشـــيط
االقــتـصــاد الـعـراقـي واسـتــثـمـار
أمــثـل لــلـــثـــروات الـــطــبـــيـــعـــيــة
والطاقـات البـشرية. واشـار بيان
ـهـدي نـاقش مع امس ان (عـبـد ا
سؤول الكوري تعزيز العالقات ا
الـقائـمـة ب الـبـلـدين والشـعـب
ــشــتـرك الــصــديـقــ والــسـعي ا
لـــتـــطـــويـــرهـــا فـي ضـــوء فــرص

ــتــاحـة فـي اجملـاالت الــتــعــاون ا
االقتصادية والتجارية والثقافية
وأهمـيـة االسـتفـادة من اخلـبرات
والـتـجربـة الـكـوريـة الـتي حـققت
جنـــاحـــات واضــحـــة وخـــطــوات
سـلــيـمــة في مـخــتـلف اجملـاالت)
ـهدي ان (الـعراق واوضح عبـد ا
واجه حتـديـات ومـخـاطـر عـديـدة
ونـتـطـلع الى تـنـشـيط االقـتـصـاد
الـــعــــراقي واســــتـــثــــمــــار أمـــثل
لـلـثـروات الــطـبـيـعـيـة والـطـاقـات
الــبـــشـــريــة واأليـــدي الـــعــامـــلــة
ـشاريع اسـتـثـمار مـشـتـركة في
مـــجــاالت الــطـــاقــة والــصـــنــاعــة
والــزراعـة والــصــحـة وغــيــرهـا).
وأعــلــنت كــوريـا اجلــنــوبــيـة عن
تـوصـلـهـا إلى اتـفـاق مع الـعـراق
بـــــــــــشـــــــــــأن جتــــــــــنـب االزدواج
ـالـيـة الـضـريـبي.وذكـرت وزارة ا
الــكــوريــة أن (بالدهــا عـقــدت مع
الــــعـــراق الـــدورة الـــثـــانـــيـــة من
فاوضـات إلبرام اتفـاقية جتنب ا
االزدواج الـــضــريـــبي في عـــمــان
حـيث اتفق الـبـلـدان على الـبـنود
ووقـــعـــا بـــاألحـــرف األولى عـــلى
اتـــــفــــــاقــــــيـــــة جتــــــنب االزدواج
الضريبي) واضافت (نتطلع إلى
تــقـــلـــيل األعـــبـــاء الــضـــريـــبـــيــة
للشـركات الـكورية الـتي ستوسع
أعـــمـــالــهـــا في الـــعــراق بـــفــضل
التـوقيع عـلى هـذه االتفـاقيـة ب
ـتـوقع أن تدخل البـلـدين). ومن ا
االتــفــاقـيــة حــيـز الــتـنــفــيـذ بــعـد
الـتوقـيع الـرسـمي والتـصـديـقات
ـانيـة في كال البـلدين.وتأتي البر
هــذه اخلـــطــوة في الـــوقت الــذي
يزداد فيه عـدد الشركـات الكورية
اجلنوبية الـعاملة في العراق من
خالل مــشــاركــتــهــا في مــشــاريع
البنية التحتية الكبرى هناك. في
غــــضـــــون ذلك  ووقع الـــــعــــراق
وهــولـــنـــدا اتــفـــاقـــيــة لـــتـــجــنب

االزدواج الضريبي.

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ــان إقــلـيـم كـردســتـان صــوت بـر
عــلى تـمـديــد فـصــله الـتــشـريـعي
ـدة أســبـوعـ اخـرين . احلـالي 
ـان وقـال مـعـاون مـديـر اعالم بـر
االقلـيم سـامان احـمد لـ (الـزمان)
ان امس ان ( 84 عضواً في البر
من أصل  111 صــــوتـــــوا عــــلى
تمديد الفـصل التشريعي احلالي
) واضاف ان (ذلك دة أسبوع
جـــاء من أجل إتـــاحـــة الــفـــرصــة
لــلــمـــكــلف بـــتــشـــكــيل حـــكــومــة
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
ــان لــتــقــد حــكــومــته أمــام بــر
ــقــبـلــة). في اإلقــلــيم في األيــام ا
غـضــون ذلك  كـشف مــصـدر عن
اتــــفـــاق احلــــزبــــ الــــكــــرديـــ
الرئيس عـلى إستبدال األسماء
ــرشــحــة الى مــنـصـب مـحــافظ ا
جموعة أسماء جديدة. كركوك 
ــصـدر في تــصـريح امس وقـال ا
ان (إجــتـمــاعـا عــقـد بــ احلـزب
ــقــراطي واإلحتـاد الــوطـني الـد
الـكـردستـانـيـ في الـسلـيـمـانـية
ـرشح لـلــتـبـاحث بـشــان تـقـد ا
الـذي سـيـتـسـنم مـنـصب مـحـافظ
كركوك)  واضاف ان (االجـتـماع
تـمـخض عـنه إسـتـبـدال األسـمـاء
ـجـمـوعـة جـديـدة مـقـترحـة إلى
ـكـتب الـسـيـاسي لـدى احلـزب ا
لغرض البت في الشخصية التي
ـنـصب ) مـبـيـنـا ان سـتـتــسـنم ا
(احلـــزبــ اتـــفــقـــا عــلـى مــرشح
واحـد من ضـمن قـائـمـة تـتـضـمن
ثـــمـــانــيـــة أســمـــاء وســيـــتم رفع
الــشــخــصــيــة الــتي  الــتــوافق
كتب الـسياسي بشأنهـا إلى ا

 .( في احلزب
واعـلن رئـيس مـجـلس احملـافـظـة

ريبوار الطالـباني عن تبرئته من
ـــوجـــهــــة الـــيه. وقـــال الـــتـــهـم ا
طالباني في تصريح امس (نثمن
مــــــــــــوقـف رئــــــــــــيـس احلـــــــــــزب
ـقـراطي مـسـعـود البـارزاني الـد
تـابعة قضيتي تواصل  لدعمه ا
الـتي برزت بـعـد احـداث  تـشرين
االول عــام  2017 في كـــركـــوك)
مــضــيــفــا (لم امــثل امــام قــضـاء
كركوك لـظروف عدة) واشار الى
(حتـــويل الـــقــضـــيــة الى بـــغــداد
رافـعات حيث وحضـرت جمـيع ا
انصفتني محـكمة جنح الرصافة
ـشتـك بعـد االسـتمـاع جلمـيع ا
والــشـــهــود وتــمت تـــبــرئــتي من
ـوجه)  وبـشــأن عـودته الـتــهم ا
ــــزاولـــــة عــــمــــلـه في مـــــجــــلس
احملافظة اكـد الطالبـاني (ننتظر
حـكومـتي االقـلـيم واالحتـادية ان
يـــتـــوصال الـى تـــفــاهـم واتـــفــاق
مــشــتــرك بــشــان كــركــوك وبــاقي
ـتــنـازع عــلـيــهـا حـتى ــنـاطق ا ا
ـــارســـة عـــمـــلي في اعـــود الى 
مــــنـــــصــــبي كـــــرئــــيـس جملــــلس

احملافظة). 
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اعـــــربت نـــــقـــــابـــــة احملـــــامــــ
العراقـي عن رفضهـا استمرار
نــــهج االدارة االمــــريـــكــــيـــة في
مـعـاداة الــشـعب الــفـلـســطـيـني
وحــــقـــــوقه فـي االرض وبــــنــــاء
الـدولــة وحق تــقـريــر مـصــيـره.
ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس
عن  الــنـقــيب ضــيـاء الــســعـدي
خالل الوقفـة االحتجـاجية التي
نـــظــمـــتــهــا الـــنــقـــابــة انه ( مع
اختتام الورشـة االقتصادية في
ــــنــــامــــة ســـــقــــطت االهــــداف ا
الشـريرة لـهذه احلـلقـة اجلديدة
فـي الــــتــــآمـــــر حتت ضــــربــــات
ــوقف الـشـعـبي الـفـلـسـطـيـني ا
والـــــعــــــربي واالدانــــــة لـــــهـــــذا
االســتـــهــداف اخلــطـــر في بــيع
وتصـفيـة القضـية الـفلسـطيـنية
حتت شـــــعـــــار الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة
واالستثمار) مبينا ان (الشعب
الــفـــلــســطــيــنـي دائم الــنــضــال
والـكـفـاح واجلـهـاد بـكل اشـكـال
قاومة الـعسكرية والـسياسية ا
وهي من جـــــمــــلــــة احلـــــقــــائق

bOLŠ w1œU _« qOŠ—

wLO b « bŽUł
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــــيــــة نــــعـت االوســـــاط االكـــــاد
واالعالمية الدكتـور حميد جاعد
وت امس الدليمي الـذي غيبه ا
االثن عن  76عامـا قضـاها في
ـكـتـبة الـبـحث والتـقـصي ورفـد ا
بـــالـــدراســـات االعالمـــيـــة. وكــان
الراحل استـاذا للدراسات الـعليا
بكلية االعالم بـجامعة بغداد في
مـادة االدارة االعالمــيـة والـبـحث
العلـمي بعد عـودته من لندن في
اعقاب سقوط النظام السابق في

نيسان 2003 وعرف بانشغاالته
االولى بتـاريخ احلـركة الـعـمالـية
الـعــراقـيـة. وقـد امــضى في قـسم
الدراسـات بـاحتـاد عمـال الـعراق
سنوات عدة كما عمل في جريدة
اجلـــــمــــــهـــــوريــــــة خـالل عـــــقـــــد
ـاضي الـسـبـعـيـنـات من الـقرن ا
وعــرف بــاســتــقــامــته الــعــلــمــيـة
وخــــلــــقـه الــــنـــــبــــيل ونـــــأيه عن
الــــتــــجــــاذبــــات والــــصــــراعـــات
ي وانصرافـه الى الدرس االكاد
وقـد تـخرج عـلى يـديه عـدد كـبـير
اجسـتير والدكتوراه. من طلبة ا

عـلـيهم).  وكـانت قـيـادة عـمـلـيات
تظاهرين الى البصرة قـد دعت ا
عــــدم الــــتـــجــــمـع امــــام مــــنـــازل

. سؤول ا
 وشـددت الـقـيـادة في بـيـان عـلى
ـتـظـاهـريـن والـهـيـئـات (جـمـيـع ا
الـتـنسـيـقـيـة والشـبـاب الـبـصري
عـــدم الـــتـــظــــاهـــر أمـــام مـــنـــازل
ـســؤولـ الن ذلك يــبث الـرعب ا
واخلـــوف في نـــفـــوس األطـــفـــال
ــرضى والــنــســاء والــشــيــوخ وا
ا يتنافى مع الـقيم اإلنسانية و

واألخالق البصرية). 
ـواقع وانـتــشـر مـقــطع فـيــديـو 
الـــتــواصل االجــتــمـــاعي يــظــهــر
حلــــــــظــــــــة إطـالق نــــــــار عـــــــــلى
ــتـظــاهـريـن بـالــقـرب من مــنـزل ا
رئـيس مــجـلس الـبــصـرة صـبـاح
الـبــزوني احـتـجــاجـاً عـلى تـردي
اخلـــدمـــات وتــــفـــشي الــــفـــســـاد
والـــبــطـــالــة.وأفـــاد مــصـــدر ثــان
بـــإصـــابـــة مـــتــــظـــاهـــرين بـــعـــد
مــحــاولـتــهم الــتــوجه صـوب دار
استراحـة محـافظ البصـرة اسعد
الـــعــيـــداني. بـــدوره اعــلن قـــائــد
شرطـة احملافـظة رشـيد فـليح عن
صدور مـوافقـات قضـائيـة بالـقاء
الــقــبـض عــلى الــعــنــاصــر الــتي
تــســـتــهـــدف الـــدور الــســـكــنـــيــة
لـــلـــمــــواطـــنـــ وكــــذلك مـــنـــازل

. سؤول ا

االشتباكـات لكن القـوات األمنية
في احملـــافــظــة عـــززت وجــودهــا
هــنــاك. وتــســتــعــيــد تــظــاهــرات
الــبــصــرة حــالــة االحــتــقــان بــ

الناشط والقوات األمنية.
وقالت مـصادر في تـصريح امس
ان (الــقــوات األمـــنــيــة في حــالــة
انـذار حتـســبـا أليـة تـطـورات في

تظاهرات البصرة).
 واضـافــوا ان (الـقــوات االمـنــيـة
تـالحق فـــقط مـــرتـــكـــبـي اعـــمــال
الــتــخــريـب الــذين يــســعــون الى
متلـكات العامة احلاق الضرر بـا
 ,لـكن نـاشطـ عـدوهـا تضـيـيـقا
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توهجت شرارة االحتجاجات في
ذي قـــار والـــبـــصـــرة عــلـى ســوء
اخلدمـات في ظل ارتـفـاع درجات
احلــرارة وتــراجع فــرص الــعــمل
وسط احداث متسارعة ومخاوف
مـن خــــروج الــــتـــــظــــاهــــرات عن
سـلــمـيـتــهـا . حـيث شــهـد قـضـاء
االصالح فـي ذي قـــار احـــتـــشـــاد
ـتـظـاهـرين امـام مبـنى اجملـلس ا
الــبــلــدي لــتــحــقــيق مــطــالــبــهم,
ــحــاصــرة وشــرع احملــتــجــون 
اعـضـاء اجملـلس ومـنـحـهم مـهـلة
عــــشــــرة ايــــام لــــتــــنــــفــــذ ورقــــة
طـالب.وبعد الـتطـورات الالفتة ا
التي تشـير اليهـا مصادر مـحلية
عن وقـــوع صـــدام بـــ الـــقـــوات
االمـــنــــيـــة واحملــــتـــجــــ أعـــلن
تـظاهـرون (اعـتصـاماً مـفتـوحاً ا
صـعدوا فـيه من سـقف مـطـالـبهم
وتـغـيـيـر رئـيس اجملـلس الـبـلدي
قدمة). ـطالب ا وحتقيق جميع ا
ومع كل تظاهرات ترافقها اعمال
شـغب فـقـد شـهـدت احـتـجـاجات
االصالح احـراق االطـارات لـقـطع
ا الطريق امام اجمللس احمللي 
أدى إلى تـــدخـل مـــفـــارز الـــدفــاع
ــدني الطــفـاء الــســنـة الــلــهـيب ا
تـظاهرين من فضالً عن تفـريق ا
قبل قـوة تـابعـة للـشرطـة احمللـية

قدرات النواب. وقال بيان امس
ـــتــــحـــدة ان (بــــرنـــامـج اإل ا
ــــائـي في الــــعــــراق اشــــاد اإل
بــــجـــهـــود الـــكـــعــــبي من خالل
استقدام خبـير دولي للعمل مع
مــجــلس الـــنــواب لــلــتـــنــســيق
ولــصــيـــاغــة وثــيـــقــة مــشــروع
مــتــكــامـل تــتــضــمـن جــلــســات
حـــواريــة لــوضـع الــتــفـــاصــيل
ــرجــو ـــتــعــلــقــة بــاالهــداف ا ا
ــا في ذلك بــنــاء حتــقــيـــقــهــا 
ـان في مـا قـدرات اعـضـاء الـبـر
ــالــيـة ــوازنــة ا يــتــعــلق تـرك ا
وازنة التقليـدية او ما تعرف 
الـبنـود والتـحول لـلبـدء بإعداد
مــــوازنــــة الـــبــــرامج واخلــــطط
والـقابـلـية عـلى متـابـعة اخلـطة
ـسـتـدامة الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة ا

.(2003
من جهـة اخرى اصـدرت رئاسة
اجلـمـهـوريـة مــرسـومـا يـقـضي
بــــتــــعــــيــــ نــــصــــيف جــــاسم
اخلــطـابـي مـحــافــظــاً لــكـربالء.
وقــدم عــضــوا مــجــلس كــربالء
ـــوســـوي وعـــبـــاس مـــحـــمـــد ا
ـوســويــاســتــقــالــتــيــهـمــا من ا
دون ذكـــر عـــضـــويـــة اجملـــلس 
األسباب. وكانت عضو اجمللس
سـنـدس الـطـريـحي قـد نـفت في
وقت ســــــابق األنـــــبــــــاء الـــــتي
حتـــدثت عن اســتـــقــالـــتــهــا من

عضوية اجمللس.

ي) واشــار احلــلــبـوسي الــعـا
الى ان (العـراقيـ بانـتصارهم
على وحـوش الظالم من تـنظيم
داعش اإلرهـابي الذين حـطَّـموا
ــكـتــبـات في اآلثـار وأحــرقـوا ا
نـيـنوى الـعـظيـمـة وحضـارتـها
فإن الـعالم احلر الـيوم مـطلوب
مـــنـه حـــمـــايـــة مــــديـــنـــة بـــابل
الـتــاريـخـيـة تــراثـا لإلنــسـانـيـة

جميعا). 
الى ذلك  أعـــلـن الــنـــائب االول
لـرئـيس مـجـلس الـنـواب حـسن
الكـعبي عـن تعيـ خبـير دولي
ان الـعراقي لـلتـنسـيق مع البـر
لـصـيـاغة مـشـروع يـهدف لـبـناء

في ما يـخص ملف مـدينـة بابل
الـتـاريـخـية) واكـد احلـلـبوسي
ان (تــاريخ الــعــراق وحــضــارة
بـــابل هـي مـــلـك لإلنـــســــانـــيـــة
جـمـيـعـا وعلى الـعـالم أن يـنـظرَ
إلـيـهـا مـركـز إشـعـاع لـلـبـشـريـة
بــرمـوزهــا وعـطــائــهـا الــثـر من
شريـعة حمـورابي التي أسست
تنظيم العالقة اجملتمعية ونُظمَ
الــــتــــعـــايـش اإلنـــســــاني وأول
ـدنـيـة) مـعــربـا عن الـقـوانـ ا
ـلف مديـنة بابل (دعمه الـكامل 
الـــتـــاريــــخـــيـــة وبـــذل اجلـــهـــد
ـلف ـسـانــدة هـذا ا ــاني  الـبـر
ووضــعـهـا عـلـى الئـحـة الـتـراث

آخــــر اســــتــــعــــدادات الــــوزارة
ي الجـتمـاع هـيئـة الـتراث الـعا
في باكـو. واكد صـالح (ضرورة
ـوروث احلـضاري االهـتـمـام بـا
وتــوفـيــر الـدعم الـالزم لـلـوزارة
وتــذلـيل الـصـعـوبـات امـامـهـا).
بـــدوره  رأى رئــــيس مـــجـــلس
الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي ان
تــاريخ الـعـراق وحــضـارة بـابل
هي مــلك لإلنــســانـيــة جــمـيــعـا
وعـلى الــعـالم أن يــنـظـرَ إلــيـهـا
مركز إشعاع للـبشرية برموزها
وعطائها الـثر. وقال بيان امس
ان (احلــلــبــوسي الــتــقى وزيــر
الـثـقـافـة وناقـشـا االسـتـعدادات
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اكــد الـقـائم بـاالعــمـال الـعـراقي
في آذربـيـجان فـاضل الـشـويلي
إن مـنـظـمـة الـيـونـسـكو ادرجت
آثــار بـابل عــلى الئـحــة الـتـراث
ي لــــلــــتـــصــــويت خالل الـــعــــا
مـؤتـمـرهـا  43 في بـاكـو الـذي
تــــــــشـــــــارك فـــــــيـه اغـــــــلب دول
العـالم.وقال الـشويـلي في بيان
امس ان (وفدا رفـيـعا وصل من
بـغـداد بــرئـاسـة وزيـر الــثـقـافـة
عبد األمـير احلمـداني ومحافظ
بـابل كرار صـبـاح العـبادي الى
بــاكـو لــدفـع وفـود دول الــعــالم
لـــلــتــصـــويت بــاإليـــجــاب عــلى
الـــطــــلب الـــعــــراقي والـــذي من
شأنه إذا مـاحدث أن يـعيـد آثار
بـابل الـى الـواجــهــة من جــديـد
ويــدعم اجلـانـب الـســيـاحي في
البالد ويعمق عالقة العراق مع
الــعــالم ومع مــراكـز الــدراسـات
ـعاهـد واجلـامـعات اآلثـاريـة وا
ـتــخـصـصــة بـعـلــوم الـتـاريخ ا
واحلــــضـــارات اإلنـــســــانـــيـــة).
وبحث رئيس اجلمهورية برهم
صــــالح مـع  احلـــمــــدانـي آخـــر
مــســتــجــدات الـتــصــويت عــلى
إدراج مــديـنـة بــابل األثـريـة في
ي خالل الئــحــة الــتـــراث الــعــا
اجتمـاع اليونـسكو  حيث قدم
الـوزيــر شـرحـاً تــفـصـيــلـيـاً عن
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عبـر اطالق العـيارات الـنارية في
الـهــواء. وبـحــسب شـهــود عـيـان
ــتـــظـــاهــرين ـــئــات مـن ا فـــإنّ (ا
طوقـوا اجمللس في حي اإلصالح
وحـاولوا اقـتـحـامه لـكن الـقوات
األمــنــيــة أطــلــقت الــرصــاص في
وأضـاف الـــهــواء لــتــفـــريــقــهم) ,
الشهود أنه (بـعد إطالق النار رد
تـظاهرون بـاحلجـارة وأحرقوا ا
ـنع أعـضـاء إطـارات الـســيـارات 
اجملـــــــلس مـن مــــــغــــــادرتـه). ولم
يعـرف حتى اآلن حـجم اخلسـائر
ـــاديـــة ومـــا إذا كـــانـت هـــنــاك ا
خـــســــائـــر بــــشـــريــــة نـــتــــيـــجـــة
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