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طبعة العراق 

 طارق حرب 
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كـشف اخلبـيـر الـسيـاسي سـمـير
رتقبة عبيد عن فحوى الـزيارة ا
هدي لرئيس الوزراء عادل عبد ا
ـقـبـلة. الى الـص خـالل االيام ا
وقـــال انه (ســـيـــبـــحث خاللـــهـــا
تـــأســيس مــشـــاريع كــبــرى وفي
قطـاعات مـختـلفـة تكـون انطالقه
لـــلـــثـــورة االقــــتـــصـــاديـــة الـــتي
سيشهدها الـعراق قريبا). وكتب
عـبــيـد في حتــلـيل اطـلــعت عـلـيه
(الــــــزمــــــان) امـس ان (هــــــنــــــاك
مــعــلــومــات من مــصــادر الــقـرار
تفيد بأن زيارة مهمة سيقوم بها
ـــهــــدي عـــلى رأس وفـــد عـــبـــد ا

رسمي سـيـاسي واقتـصادي الى
ـقـبـلة ومن الـص خالل االيـام ا
ـــتــــوقـع ان تـــكــــون االنــــطالق ا
الــفــعــلـي لالســتــثــمــار والــثـورة
الفـتا االقـتـصـاديـة في الـعـراق) 
الى ان (الـــــزيـــــارة ســـــتـــــؤسس
ـــشــــاريع كــــبـــرى في الــــعـــراق
وســـتـــنـــفـــذ عـــلى ارض الـــواقع
بــشـــكل مـــبــاشـــر حـــيث ســـيــتم
الشروع بأحيـاء مجلس  األعمار
من جــــديــــد واالعــــتــــمــــاد عــــلى
اخلــبـراء والــكــفـاءات الــعـراقــيـة
ــسـتـقــلـة اضـافــة الى تـأسـيس ا
صـــنــــدوق االعـــمــــارالـــصــــيـــني
الـعـراقـي وبـقـيـمـة 10 مـلـيـارات
دوالر ليس قرضـاً بفـوائد بل هو

صــــنـــــدوق مــــشــــتـــــرك عــــمــــلي
ديـنــامـيـكي) مـرجــحـا (الـشـروع
ومن خالل اتــــفــــاق اجلـــانــــبـــ
شـاريع الـطرق وسـكك احلـديد
وفـتح اخلـط الـسـريـع من بـغـداد
نـــحـــو مـــدن الـــشـــمـــال وصـــوال
للـموصل وربـطه بسـوريا وكذلك
الـــتــــعـــاقـــد عـــلـى انـــشـــاء مـــدن
صنـاعـية  في جـمـيع احملافـظات
فضال عن بنـاء مجمـعات سكـنية
ـدن لـفك األختـنـاقات عّن خارج ا
ـدن الــكـبـيـرة) واكـد عــبـيـد ان ا
(الــزيـارة وإجنــازاتـهــا سـتــكـون
ـثـابـة الـرد الـقـوي علـى جمـيع
ـهـدي ـشـكــكـ بـقـدرات عـبـد ا ا
وحـكــومـته حـيـنــمـا قـالت انه لن

يبـقى هناك فـقيـرا في العراق او
اي مواطن بال سكن خالل أعوام
قـــلـــيــــلـــة  وانه رجـل اقـــتـــصـــاد
واستثمار وسوف يدشن ذلك مع
الــــصــــ قــــريــــبـــا) وتـــــابع ان
(مــصــادر عـراقــيــة في الــواليـات
تـحـدة تعـمل في مـعاهـد مهـمة ا
تشـيـر الى ان تقـو االمـريكـي
هـدي جيد والول حلكـومة عبـد ا
مــرة يــشـــهــد الــعـــراق حــكــومــة
مـــســـتــقـــرة وبال ازمـــات وتــضم
وزراء اكــفـــاء مــنــذ عــام 2003)
واشار عبيـد الى ان (استقالة او
هـدي مجرد شائعات اقالة عبد ا
تطلق مـن أطراف ال جتيـد العمل
في أجواء بال أزمات ومن جهات

ســيـاســيـة مـا زالت تــعـتــقـد بـأن
احلــكم لــهـا حــصـراً ولَم تــنـتــقـد
نـــفـــســـهــا ومـــســـيـــرتـــهــا الـــتي
ضعضعت العراق واجملتمع معاً
حيث لم يـجن منـها الـشعب غـير
االزمــاتِ واالنـتـهــاكـات بــحـقـوق
االنـــســـان وهــدر كـــرامــة حـــريــة
الـتعـبـير) عـلى حـد قوله واردف
ان (بعض الـسـياسـي والـنواب
باتوا أسرى لذلك والسبب ألنهم
ـتـلـكـون مـسـاحـة من الـوعي ال 
واخلبـرة حـتى يصـنعـوا احلدث
فــصــاروا عـيــنــات لـدى مــطــلـقي
الــشـائــعـات) مـبــيـنــا ان (نـواب
ســائـــرون لــيس لــديــهم اتــصــال
بـزعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
الـصـدر ولـهذا نـراهم مـنـفـصـل
عّـن الــــــــواقـع الـــــــســــــــيــــــــاسي
فنشاهـدهم يقولـون بأختالف ما
يقوله الـصدر واحيـانا يالحقون
تغـريـداته ولكـنهـم ال يحـللـون ما
بــ ســـطـــورهــا بل يـــأخـــذوهــا
بعنوانها الـظاهر وينتشرون في
الــــفــــضــــائــــيـــات ويــــطــــلــــقـــون
االحــــتــــمـــــاالت من أفـــــكــــارهم 
فـصنـعـوا  بـذلك هالـة كـبـيرة في
ـهـدي ذاهب الـشــارع بـأن عـبــد ا
لالسـتقـالـة أو اإلقـالة واحلـقـيـقة
ــوضـوع غـيــر مـوجـود ان هـذا ا
اســاســـا) عــلى حـــد تــعـــبــيــره 
وكشف عبيد عن (معلومات تفيد
بـوجـود اتصـاالت مـسـتـمـرة ب
ــهــدي وهــنــاك الــصــدر وعــبــد ا
ـسـتـوى بـيـنـهـما تـنـسـيق عـال ا
بأن يستمر رئيس الوزراء بعمله
وان الـــصــدر داعـم له ولـــزيــارته

 .( الى الص
بدوره  عد الـنـائب عن سـائرون
ــعـــمــوري تـــغــريــدات بــرهـــان ا
الـــصـــدر لـــيـــسـت تـــخـــلـــيـــا عن
احلـكـومـة أو سحب الـثـقـة مـنـها
ـا من أجل تقـو مـسـارها . وا
ـــعـــمــوري فـي تــصـــريح وقـــال ا
امـس  ان (تـــغــــريـــدات الــــصـــدر
واضحة للجميع  بأن ما يحصل
هـــــو لـــــيس مـــــجـــــرد تـــــخلٍ عن
احلـكـومـة أو سحب الـثـقـة مـنـها
ـا من أجل تقـو مـسـارها) وا
واشـار الى ان (الــصـدر يـريـد أن

نح احلكومة قوة في التصرف
حلــمــايـة الــبـلــد وهـيــبـة الــدولـة
ومـــؤســـســـاتـــهـــا) مـــبـــيـــنـــا ان
ـــطـــلــوب اآلن قـــوة لألجـــهــزة (ا
األمـــنــــيــــة في وزارتـي الــــدفـــاع
والداخلية وكـذلك سيادة العراق
يجب أن تكون مصانة وفي إطار
مــؤســســات مـهــيــبـة بــعــيـداً عن
تــشـــتت الــقــرارات) مــؤكــدا انه
(يتـوجب عـلى رئـيس الوزراء أن
ـصـيـرية يـحـصـر كل الـقـرارات ا
بــيــده وعــدم الـســمــاح بــتــشـتت
وإصـدار قـرارات منـفـردة بـعـيدة
عن التـقلـبات الـسيـاسيـة). وكان
الـــصــدر قـــد عــد مــا يـــحــدث في
العـراق إعالنـاً بنـهايـة احلكـومة
والـــتـــحــول إلى دولـــة الـــشــغب.
وقــال الــصـدر في تــغــريــدة عـلى
توتيـر (الوداع يا مـوطني و يعد
ذلـك إعالنــاً لــنــهــايــة احلــكــومــة
الــعــراقـيــة كــمـا يُــعــد حتـوالً من
دولــة يـتـحــكم بـهـا الــقـانـون إلى
دولــة الـشــغب) مــؤكــدا انه (في
حال لم تتخـذ احلكومة الـعراقية
إجراءاتها الصارمة فإنه سيعلن
براءته منهـا). ويرى مراقبون ان
تغـريـدة الصـدر جاءت بـعد نـشر
وثـيــقـة مـوقـعــة من نـائب رئـيس
هـيئـة احلـشـد الـشعـبي تـتـضمن
تشكيل قوة جوية تابعة لها بعد
عدة تفـجيرات استـهدفت مخازن
ــلــوكــة لــهــا اتـهــمت أسـلــحــة 

إسرائيل بالوقوف ورائها.

ZzU²M « lł«dð V³ Ð WOzU  WÝ—b  ±∂ Z œË oKſ

”œU « W³KÞ uŽb¹ rOKF² «

WFł«dLK  Íœ«bŽù«
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دعـت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبـحث الـعــلـمي جـمـيع طـلـبـة
الـسـادس االعـدادي الى مـراجـعة
ادارات مـــدارســهـم. وذكــر بـــيــان
ـــكــــتب الـــوزيـــر امـس انه عـــلى
الطلـبة (مراجـعة ادارة مدارسهم
ــقــبل لــغــرض خالل االســبـــوع ا
استالم الـرقم السـري لالستـمارة
االلــكـتـرونــيـة/ لــغـرض الــتـقـد
عاهد العـراقية للعام للكليـات وا
الـــــدراسـي اجلـــــاري)  وبـــــ ان
(تــــســـلم الــــرقم يـــكــــون من قـــبل
الــطــالب ذاته وال جتــوز اإلنــابــة

عنه في تسلم الرقم).
واصـــدرت الـــوزارة تـــوضـــحـــيــاً
بــشــأن مــوعــد اطالق اســتــمــارة
ــــركـــزي خلــــريـــجي الـــقــــبـــول ا
الــدراســات الــســادس االعــدادي.
وذكـرت في بـيان امـس أن (دائرة
الــدراســـات والــتــخـــطــيط انــهت
جــمــيع االســتــعــدادات اخلــاصـة
بـاسـتـمـارة الـقـبـول االلـكـتـرونـية
للـعـام الدراسي اجلـديـد) منـوهاً
إلى أن (استـمارة الـقبـول جاهزة
لـلـتـقد واالعالن عـنـهـا يـعـتـمد
عـــلى ارســـال مـــخـــرجـــات وزارة
الـتـربـيـة لـلدوريـن االول والثـاني
ـــخــتـــلـف الـــفـــروع لـــلـــشــروع
ركزي باستقبال طلبات القبول ا
في الكليـات احلكومية من خالل
بـرنـامـج الـكـتـروني يــنـفـذ لـلـعـام

اخلامس على الـتوالي). وأضاف
أن (استمارة التقد االلكترونية
لم يـطـرأ عـليـهـا اي تـغـيـيـر حتى
االن من حـــيـث عـــدد اخلـــيــارات
التي ال تقل عن  25 اختـيارا وال
تـزيـد عن  35 اذ تـتـوزع ب 25
اختيارا للكليات و 10 اختيارات
للـمـعاهـد) الفـتا الى ان (الـطالب
لـه احلق بــاخــتــيـــار الــكــلــيــة او
ـعهـد الـذي يتـنـاسب مع مـعدله ا
ومجموعه). وبـ ان (القبول في
بـعض الـتـخصـصـات االنـسـانـية
مـــازال المــركـــزيــا اي ان قـــبــول
الــطــالب ســيــتم في مــحــافـظــته
بـهدف اخـتـصـار اجلـهـد والوقت
اثـناء تـنـقل الـطـالب من جـامـعته
الى مــســكــنه فــضال عن تــقــلـيل
الـــزخم احلــاصـل عــلى االقـــســام

الداخلية).

الى ذلـك أمــرت وزارة الـــتــربـــيــة
بغلق ودمج  16مدرسـة مسـائية
فـي عـــدد من احملـــافــــظـــات عـــلى
خـلـفـيــة تـدني مـسـتـوى الـنـجـاح
فيـهـا. وذكـرت وثيـقـة صادرة عن
الوزارة امس (إشـارة إلى مـذكرة
الك مدير قـسم التـعلـيم العام وا
ـــــــــاضي فـي تـــــــــاريخ  26 آب ا
ــديــر الــعــام خــدمــة ومــوافــقــة ا
لــلـصــالح الـعــمل الـتــربـوي ومن
ـدارس اجل تـخـفــيف الـتـرهل بـا
ـسـتـوى ـسـائـيــة وانـخـفـاض ا ا
الــعـلـمي لــلـطــلـبـة في اغــلب تـلك
ـدارس تـقـرر غـلق ودمج ونـقل ا
 17مـــــــــدرســـــــــة فـي عــــــــــدد من

احملافظات).
واكدت دائرة صـحة ذي قـار انها
عـممت كـتـابـا رسمـيـا الى جـميع
مـــدارس احملــافــظــة حتـــظــر فــيه
تــعـاطي الــطــلـبــة جلـمــيع أنـواع
مـشــروبـات الــطـاقـة. وذكــر بـيـان
امـس إن (االكـــثــــار مـن تـــعــــاطي
مـــشـــروبـــات الـــطــاقـــة الـــتي في
الغالب تكون عالـية الكفائي له
اضــرار صــحــيــة جــســيــمــة وقـد
تتـسبب بـتـسارع ضـربات الـقلب
ـــا يـــهـــدد حـــيـــاة االطـــفـــال). و
واشار البيـان الى انه ( تعميم
دارس كتـاب رسمي الى جـميع ا
ـدارس في احملـافـظـة وحتـديـدا ا
االبــتــدائـيــة  تــدعـو فــيه حلــظـر
ــشــروب او بــيــعه في تــعــاطـي ا

دارس). حوانيت ا
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اكـد اخلــبـيــر الــقـانــوني طـارق
حرب ان مـخالفـة الكـويت لقرار
جلـــنــة تـــرســـيم احلـــدود الــتي
شـكــلـهــا مـجــلس االمن الـدولي
ــصــلــحـة عـام  1993 يــضــر 
ـمـرات الـعــراق في اسـتـخـدام ا

ائية. ا
 وقـــال حــرب لـ (الــزمــان) امس
ان (قـرار مــجـلس االمن الـدولي
1993 رقم  833 لــــــــســــــــنـــــــة 
ــوافــقــة عــلى قـرار اخلــاص بـا
جلنـة ترسـيم احلدود الـعراقـية
الــكــويـتــيــة وكـمــا هــو مـعــلـوم
اخـــــذت اراض من الـــــعــــراق ال
ـكن انـكارهـا لـكنـنـا اصبـحـنا
امــام قــرار دولي ال نـــســتــطــيع
تـــعـــديــله) واضــاف ان (وزارة
اخلــارجــيــة الــعــراقــيــة بــعــثت
رسالة الى رئيسة مجلس االمن
الدولي والى االم العام لال
ـتحـدة  العطـاء تـفسـير بـشأن ا
ما حـدث في اجلهـة الثـانية من
ـائي وهل هـو ـمـر الـبـحـري ا ا
جــزيــرة ام مــنــصـة فــاذا كــانت

مر جزيرة فـللكـويت التحـكم با
شــرقـا وغـربـا وان كــان مـنـصـة
ـمـر الـغربي يـعـني حتـكـمـها بـا
فقط وبـالتـالي يحـقق هذا االمر
فـائـدة لـلـعـراق من حـيث دخول
الــــــــســــــــفن وخــــــــروجــــــــهــــــــا
واستـخدامـاته اخملتـلفة) واكد
حرب ان (الـكويت حتـاول جعل
ــائي لـهـا بــالـكـامل  في ـمـر ا ا
حــ ان جلـنـة تــرسـيم احلـدود
الــدولـــيــة اقـــرت جــزءا من ذلك
مـبـنــيـة بـطـبـيـعــة لـكن الـكـويت
تــــــصـــــــر عــــــلـى اخلــــــروج عن
الــقـرارات الــســابـقــة وتــخـالف
بـذلك الـقـانون الـبـحـري الدولي
ـا قرر بامكان العراق ومخالفة 
ــائـــيــة ـــمـــرات ا اســتـــخــدام ا
وبـــالــتـــالي يـــجــعل ربـط ســكك
احلديـد مقبـوال ويتـوجه عليه)
وتـابع حـرب ان (الـلـجـنـة تولت
ـوجب االتـفــاقـيـة بـ الــرسم 
ــصـادق عــلـيــهـا في الـبــلـدين ا
ا قـانـون  42 لـسـنـة  1913 
يــــعــــني ان اي خـالف يــــحـــدث
بـاالمـكـان الـلـجـوء الى مـحـكـمة
الــــقــــانــــون الــــبــــحــــري ولــــكن

ـتــحـدة حل ـســتـطــاع اال ا
الــــنـــزاع الن امـــور الــــتـــرســـيم
لـــديـــهـــا) مـــؤكـــدا ان (اســـاس
ـــوضـــوع خـالف قـــانـــوني له ا
طــبــيــعــة واقــعــيــة يــؤثــر عــلى
مصالح العراق ويخالف احكام

القانون البحري الدولي). 
بدوره  رأى النائب عن حتالف
الفتح محمد كر البلداوي  ان
اجلـانب الـكـويـتي مـا زال يـتبع
ســــيـــاســـة غـــيــــر صـــحـــيـــحـــة
بالتعاطي باالزمات مع العراق
مشددا عـلى أن العراق سـيتخذ
االجـراءات الـقـانـونـيـة والـطرق
الـسـلـميـة ومن بـيـنهـا مـراجـعة
االتفاقيات السابقة واالستفادة
من بعضهـا كاوراق ضغط على

الكويت.
وقــال الــبــلـــداوي في تــصــريح
ـيـناء امس إن (انـشـاء العـراق 
الـفـاو الـكـبيـر سـيـمـثـل خـارطة
طــريق جـديـدة لــطـرق الـتـجـارة
الحـة عـبــر الـبـحــار خـاصـة وا
بــحـال انــشــاء الــقـنــاة اجلــافـة
وتـابع الــتي تــربط مـع اوربـا) 
ان (الـكويت تـدرك جيـدا اهمـية

ـشـروع مـاجـعـلـهـا تـعـمل هـذا ا
على انشاء ميناء مبارك وتتخذ
اجراءات متعـددة تلحق الضرر
بالعراق) واوضح البلداوي أن
(الــعــراق حــ اســتـخــدم حــقه
ــــــشــــــروع بـــــالــــــتـــــوجـه الى ا
نـظمـات الدولـية دون الـلجوء ا
الى خيارات حربية او عسكرية
او عـــنـف فـــهـــو دلـــيل حـــرص
الــعــراق عــلى حــسن اجلــوار 

لكن ومـع شديـد االسف جند ان
اجلـانب الـكـويـتي مـا زال يـتبع
ســــيـــاســـة غـــيــــر صـــحـــيـــحـــة
بــــالـــتــــعـــاطي مـع االزمـــات مع

العراق) 
مــــؤكــــدا (اتــــخــــاذ االجــــراءات
الـقـانـونـيـة والـطـرق الـسـلـمـيـة
ومن بنـيها مـراجعة االتـفاقيات
الـــــســــــابــــــقـــــة مـع الـــــكــــــويت
واالستفادة من بعضها كاوراق
ضــغط ومـن بــنــيــهــا اتــفــاقــيـة

الربط السككي).
 وكــانت الــكـويت قــد ردت عـلى
الشكوى التي تـقدم بها العراق
جمللس األمن الدولي التي اتهم
واتــهم فـيــهـا الــكــويت بـأتــبـاع
سيـاسـة فرض األمـر الواقع من
خـالل إحـــــداث تـــــغــــــيـــــيـــــرات
جـغـرافيـة في احلـدود البـحـرية

ب البلدين.
 وقــالت الـكـويت (إنــهـا وجـهت
دعــوات ورســـائل حتـث فــيـــهــا
اجلــانب الــعــراقي عــلى الــبــدء
ــفــاوضـــات تــرســيم احلــدود
البحرية مـنذ مدة طويلة إال إنه
لم يـــتــجــاوب). وتـــدور نــقــطــة

اخلالف احلــالي عــلى مــنــطــقـة
صـغــيـرة تــدعى فــيـشت الــعـيج
قـــرب احلــدود الـــبـــحــريـــة بــ
الـبــلــدين حــيث تـقــول الــكـويت
إنــــهـــا تــــقع داخـل مــــيـــاهــــهـــا
اإلقليمية لكن العراق يرى أنها
مـوجـودة على حـدود بـحـرية لم
يــتم االتــفــاق عــلى عــائــديــتــهـا
بعـد.وأصدرت وزارة اخلـارجية
الــعـراقــيـة بــيـانــا قــالت فـيه إن
(هــنــاك اخــتالفــا قــانــونــيــا مع
الــكــويت فـي تــفــســيــر مــســألـة
تـتـعـلق بـاحلـدود الـبـحـريـة ب
البـلدين وهو فـي تفسـير موقع
حـدودي نــحن نـســمـيه مــنـصـة
واجلـــانب الـــكــويـــتي يــســـمــيه
جـزيـرة بـوصـفـهـا خط األسـاس
ــــعــــتــــمــــد فـي رسم احلــــدود ا
الـبحـرية ب الـبلـدين في نـقطة
مــعــيــنـة بــعــد الــدعــامـة 162)
مشيرا الى ان (هناك مفاوضات
جتري ب البلدين بشأن وجهة
الـنـظـر احملـددة والسـيـمـا سـبق
للـعراق أن أبدى اعـتراضه على
قـــيــام حـــكــومـــة الــكـــويت بــأي

إنشاءات من جانب واحد). 
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االحتـــادي يـــاســـ الـــيـــاســري
وتـــمـــخض عـــنه قـــرارات عـــدة
بـيـنـهــا تـعـهـد سـلــطـات اإلقـلـيم
ـسـتـوفـاة من بـإلـغـاء الـرسـوم ا
الـسائـحـ العـراقـي الـقـادم
مـن بــاقي مـــنــاطـق الــبالد. وفي
أول اجــــتــــمـــــاع جملــــلس وزراء
كــــردســــتـــــان الــــذي عـــــقــــد في

ـــاضي  مـــنـــتــصـف تـــمــوز ا
الـتأكـيـد عـلى حتسـ الـعالقات
مع بـــغــداد. وزار وفــد رفــيع من
إالقــــلـــيـم بــــرئــــاســــة مــــســـرور
الـــبـــارزانـي بـــغـــداد في تـــمـــوز
ـاضي ايضـا حـيث اجـتمع مع ا
الــرئـاسـات الـعــراقـيـة الـثالث. .
الى ذلـك قـــــرر حــــــزب االحتـــــاد
الـــوطــني الـــكــردســـتــانـي عــقــد
مــــؤتــــمــــره الـــعــــام الــــرابع في
قبل . السابع من كانون االول ا
وجــــاء الــــقــــرار في اجــــتــــمـــاع
لــلــمــكــتب الــســيــاسي لــلــحـزب
(حــــيـث  رفـــعـه لــــلـــمــــجــــلس
الـقــيــادي لـلــحــزب الـذي يــعــقـد
حـــالـــيــاً اجـــتــمـــاعـــاً لــلـــبت في
وضوع واصـدار قرارا نهـائيا ا

بهذا الصدد). 

حـــكـــومـــة االقــلـــيـم إلى بـــغــداد
إلجــراء احلــوار بـشــان تـســويـة
. وفي اخلالفــات بــ اجلـانــبـ
ــــــاضـي قــــــال وزيــــــر  29 آب ا
داخلية كردسـتان ريبر أحمد إن
(سياسـة حكومته تـنصب بشأن
التـوجه نـحو بـغداد والـتنـسيق
ستويات) مؤكدا معها بأعلى ا
ان (هــذه الــعالقــات ســتــتــطــور
أكــثـر مـســتـقـبال).جــاء ذلك بـعـد
اجــتــمــاع مع وزيــر الــداخــلــيــة
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يـنــاقش رئــيس حــكـومــة اقــلـيم
كــردســتــان مــســرور الـبــارزاني
ونـائبه قـوبـاد الطـالـباني الـيوم
االحد مع رؤسـاء الكـتل الكـردية
ــــجـــلـس الـــنــــواب االحتـــادي
وازنة والـنفط والغاز . ملفـات ا
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (الـــبـــارزاني والـــطـــالـــبـــاني
ســيـــبــحــثــان الـــيــوم االحــد مع
رؤســــاء الـــكـــتـل الـــكــــرديـــة في
ـــان االحتــادي واعـــضــاء الــبـــر
ـسائل الـعالـقة ـاليـة ا الـلجـنة ا
بــ بــغــداد واربــيل وبــاألخص
ــوازنــة ــالــيـــة وا الـــقــضــايـــا ا
والــــــنــــــفـط والــــــغــــــاز). وخالل
االجتماعـات السابقـة ب بغداد
وأربـيـل تـقـرر تـشـكـيل جلـنـتـ
إحداهما قانونية واألخرى فنية
لــلـتـفـاوض بــ اجلـانـبـ ومن
ـقـرر أن جتـرى اجلولـة األولى ا
من مــبــاحــثــات الــلــجـنــتــ في
بــــغــــداد عـــــلى ان تــــســـــتــــأنف
باحثات قريباً حيث استكملت ا
مسرور البارزاني االســتــعــدادات لــزيــارة وفــد من
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دعــــــا الـــــبـــــاحـث فـي الـــــتـــــراث
الـــبـــغــــدادي عـــادل الـــعـــرداوي
احلــكـــومــة الـى اهــتـــمــام اكـــبــر
بــالــعـــاصــمــة  مـــشــيــرا الى ان
ــكن ان تــتــقـدم مــراتب بــغــداد 
ـــدن عـــدة فـي الئـــحــــة افـــضـل ا
للعـيش في العالم لـو نالت جزءا
من االهــتـمــام.  وقـال الــعـرداوي
لـ(الــــزمــــان) امـس ان(اجلــــهـــات
احلــــكــــومـــــيــــة لالسـف التــــولي
ـطــلـوب الــعــاصـمــة االهـتــمــام ا
وهـــذا االمــر يـــحــول دون تـــقــدم
مــلـحــوظ لــهـا في الئــحــة افـضل
دن للعيش في العالم) مضيفا ا
ان(خروج بغـداد من الئحة اسوأ
عشر مـدن للعيـش في العالم امر
جــيــد لــكــنـه اليـلــبـي الــطــمـوح).
ــســؤولـ ورأى الــعـرداوي ان(ا
احلكومـ كإنهم يـعيشـون حالة
غـــــربـــــة مع بـــــغـــــداد مـع انـــــهم
يـعـيـشـون في وسـطـهـا) مـشـددا
ـــســــؤول عـــلى رأس عــــلى ان (ا
الـــهــرم يـــنــبـــغي ان يـــتــابع ادق
الـــتــــفـــاصـــيـل في مـــا يــــتـــعـــلق

بـالـعـاصـمـة وبـنـاهـا الـتـحـتـيـة).
ورفعت بـغـداد للـمرة االولى مـنذ
دن اكثر من عقد من ذيل قائمة ا
االسـوأ في الـعـالم فـيـما ادرجت
ثالث مدن عربـية جـديدة في هذا
ـعـيـشـة احلـقل بـحـسب مـؤشـر ا
ي الــــذي  الــــذي تــــعــــده الــــعــــا
"إكونوميـست إنتلـجنس يونيت"
الــتـابـعـة لـلــمـجـلـة الـبــريـطـانـيـة
األسـبـوعـيـة "ذي إكـونـوميـست".
وتـصدرت فـييـنـا للـسنـة الـثانـية
عـلى الـتـوالي التـصـنـيف لـلـمدن
ـــركـــز فـــيـــمـــا أتت دمـــشق في ا
األخـــيــــر. وأكـــدت الـــعــــاصـــمـــة
النمساوية بذلك جودة اخلدمات
الـتي تـوفــرهـا بـعـدمـا كـانت أول
مـديــنـة أوروبـيـة تــتـصـدر الـعـام
اضي هذا التصـنيف السنوي. ا
وقـال مـعـدو الـتـنصـيف أن (بـنى
فـييـنـا التـحـتيـة ونـوعيـة الـهواء
فـيـهـا ومـا تـوفـره عـلى الـصـعـيد
الثقافـي والتربوي والـطبي يكاد
يــــكــــون مــــثــــالــــيــــا في بــــيــــئـــة
مـستـقـرة).ولـلسـنـة الـثانـيـة على
الــتــوالي حــصــلت فــيــيــنـا عــلى
100 عـالمــــــــــــة 99 1مـن أصل 

متقـدمة على مـلبورن األسـترالية
(98.4) الـــتي بــقـــيت لـــســنــوات
مـتـصـدرة لــلـتـصـنـيف وسـيـدني
األســــتـــــرالــــيـــــة أيــــضــــا 98.1)
وهـيـمـنت أسـتـرالـيـا وكـندا عـلى
تـــصــنـــيف أفــضل  10 مــدن مع
ثالث مدن لكـل منهـما إلى جانب

الــيـابــان مع طـوكــيـو وأوســاكـا.
ــرتــبـة وحــلت كــوبــنـهــاغن في ا
ــيــا.وتـــراجــعت الــتــاســـعــة عـــا
بـــــاريس 6 مـــــراتـب وحـــــلت في
ـــركـــز اخلـــامس والـــعــشـــرين ا
بــسـبب تـأثــيـر حـركــة الـسـتـرات
ــدن الــصـــفـــر. وجــاء تـــرتـــيب ا

العشرة االولـى كما يأتي :فـيينا
الـنــمـسـا/ مـلـبــورن اسـتـرالـيـا/
ســيــدني اســتـرالــيــا/ أوســاكـا
الـــــــيـــــــابـــــــان/ كـــــــالـــــــغـــــــاري
كـندا/فـانـكوفـر كـندا/تـورونـتو
كـــــــــــنــــــــــــدا/طـــــــــــوكــــــــــــيـــــــــــو
الـــــيــــــابــــــان/كـــــوبــــــنـــــهــــــاغن

ـارك/أدلـيـد اسـتـرالـيـا.أمـا الـد
ـــــــدن الـــــــتـي جـــــــاءت فـي ذيل ا
الــقــائــمــة فــهي دمــشق ســوريـا
وقبـلهـا الغوس نـيجـيريـا ودكا
بــنــغالديش/طــرابـلـس لـيــبــيـا/
كــراتـــشي بـــاكـــســـتـــان/ بــورت
مورسبي بابوا غينيا اجلديدة/
ــــبـــــابــــوي/ دواال هـــــاراري ز
الكامـيرون/ اجلـزائر العـاصمة/
وكاراكـاس فـنزويال.وتـقيّم 140
مديـنة سـنويـا على سلـم من مئة
نـقـطـة اسـتـنـادا إلى سـلـسلـة من
عيشة ؤشرات منها مستوى ا ا
ـة وشبـكات الـنقل الـعام واجلر
وإمكانية احلصـول على التعليم
واخلـدمـات الـطـبـيـة واالسـتـقرار
االقتـصـادي والسـياسـة. وللـمرة
ؤشـر مـعيـار تأثـير األولى ضم ا
ــنــاخـي عــلى جــودة الــتــغــيـــر ا
ـــا أثــر ســـلــبـــا عــلى الــعـــيش 
تــصــنـيف نــيــودلـهـي والـقــاهـرة
بـسـبب (نـوعـية الـهـواء الـسـيـئة
ومتـوسط احلرارة.. وعـدم توافر

ياه بشكل كاف). ا
الى ذلك اعــلـنت قـيـادة عــمـلـيـات
بـغـداد السـبت رفع  252 كـتـلة

كــونـــكــريـــتـــيــة خالل األســـبــوع
اضي. وقالـت القيـادة في بيان ا
امس إن (اجلــهــد الــهـنــدسي في
عــمـلــيـات بــغـداد يــواصل بـرفع
الكتل الكـونكريتـية وفتح الطرق
ـغــلـقــة). واضـافت انه ( رفع ا
 252 كــتـلــة كــونـكــريـتــيـة خالل

اضي في بغداد). األسبوع ا
وأعـلنت امـانـة بغـداد عن تـهيـئة
 52 خط طـوار تـسـتـخـدم عـنـد
احلــاجـة وحتــديـدا عــنـد هــطـول

االمطار وبكميات كبيرة.
وذكرت األمانة في بيان امس أن
(مالكاتها قامت بتهيئة  52 خط
طوار بـأقـطار مـختـلفـة توزعت
على جانبي الكرخ والرصافة من
بــغــداد تــقــوم بــتــصــريـف مــيـاه
االمـطـار عـنـد هـطـولـهـا بـكـمـيات
اكــبـر من الــقـدرة االسـتــيـعــابـيـة
لـــشــبــكــة ومـــحــطــات اجملــاري).
وأضــاف الــبــيــان أن (اخلــطــوط
ـذكـورة سـتـقـوم بـدعم وإسـنـاد ا
احملــطـات واخلــطــوط وبـالــتـالي
ياه مضاعفة القدرة التصريفية 
االمطـار واختصـار الوقت الالزم

للتصريف).
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ذكــرت وكـــالـــة انـــبــاء الـــطـــلـــبــة
االيرانـية شـبه الـرسمـية أن خـفر
الــــســـواحل االيـــرانـي احـــتـــجـــز
سفـينـة قطـر أجنـبية فـي اخلليج
ــــؤلف من 12 مـع طــــاقــــمــــهــــا ا
فلبينيا لقيـامها بتهريب للوقود.
وقـالت الـوكـالـة امس الـسـبت إن
السفـينة كـانت حتمل قرابة 284
ألف لــــتـــــر من وقـــــود الــــديــــزل.
وتتصدى إيـران لعملـيات تهريب
الـوقـود بــرا إلى الـدول اجملـاورة
وبحرا إلى دول اخلليج العربية
وسـبق وأن احـتـجـزت سـفـنـا في
اخللـيج قائـلة إنـها تُـستـخدم في
تـهـريب الـنـفط. وشـركـة مـاكـسار
تـــكــــنـــولــــوجـــيــــز األمـــريــــكـــيـــة
لـــتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء امس
الـــســـبت إن أقــمـــارا صـــنــاعـــيــة
صـــــــورت نــــــاقـــــــلـــــــة الــــــنـــــــفط
اإليـرانـيــة(أدريـان داريـا 1) وهي
مـحــور خالف بـ طــهـران ودول
الـغـربيـة قـبـالـة ميـنـاء طـرطوس
السـوري. وأظـهرت الـصـور التي
قـدمـتـهـا شركـة مـاكـسـار الـنـاقـلة

قريبة جدا من ميناء طرطوس.
وأظــهــرت بــيــانـات رفــيــنــيــتـيف

لتتبع حـركة السـفن يوم الثالثاء
أن الــنـاقــلـة أغــلـقت فــيـمــا يـبـدو
جـهــاز اإلرسـال واالسـتــقـبـال في
ــتـوسط قــبــالـة عــرض الــبـحــر ا

الساحل الغربي لسوريا.
وأظـهــرت الـبـيــانـات أن الـنــاقـلـة
التي حتمل نـفطا إيـرانيا أرسلت
آخـر إِشــارة حتـدد مـوقــعـهـا بـ
قــبــرص وســوريــا وهي مــبــحـرة
شـمـاال الـسـاعة  15:53بـتوقـيت

. جرينتش يوم االثن
واحتـجزت قـوات مشـاة البـحرية
الـبــريـطـانـيـة اخلــاصـة الـنـاقـلـة
الـتي كـانت تـعرف مـن قبـل باسم
(جريس  (1قبالـة جبل طارق في
الرابع من يولـيو تمـوز لالشتباه
في أنـها مـتـجـهـة إلى سـوريا في
انـــتـــهـــاك لــــعـــقـــوبـــات االحتـــاد
األوروبي. وبـعد ذلك بـأسـبـوع
احتجزت إيران نـاقلة ترفع العلم

البريطاني في مضيق هرمز.
وأفرجت حـكـومة جـبل طارق عن
الــنـاقــلـة اإليــرانـيــة يـوم  15 آب
ـاضي بـعــد أن تـلـقت تـأكـيـدات ا
رسـمــيـة خــطـيـة من طــهـران بـأن
الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة
 2.1 مليـون برمـيل من النفط في

سوريا.
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ـنطـقة ومـتوقع أن يـسـتمـر الى منـتصف داري عـلى ا ا
الـشـهـر اجلـاري). وارتـفع عـدد قـتـلى إعـصـار دوريـان
ـدمر إلى  43 شـخصا جـراء مروره بـجزر البـاهاما ا
وفق مــا أعـلـنه رئـيس وزراء األرخــبـيل هـوبـيــر مـيـنـيس
ــاضي . ولـقي  30 شـخــصـا حـتــفـهم في اخلـمــيس ا
جـزر الــبــاهـامــا جــراء مـرور إالعــصــار بـهــا. وتــسـبب
اإلعـصار دوريان في سـقوط أمطـار غزيـرة على واليتي
نورث كـاروالينـا وساوث كـاروالينـا األمريـكيـت  حيث
غمـر بـلـدات ساحـلـيـة وأسـقط أشجـارا بـعـد يـوم من
إشــاعــته الــدمــار فـي أجــزاء من جــزر الــبــاهــامــا.وفي
نخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في نـاطق ا ا
سـاوث كـارواليـنـا بـلغ مـنـسـوب مـيـاه الـفـيـضـانـات 30

سنتيمترا أو أكثر.
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رجح مـتنبىء جوي انخـفاض درجات احلرارة في مدن
داري على رتفع اجلوي ا العـراق كافة نتيجة سيطرة ا
نـطقة حـيث ستسـجل العظـمى في بغـداد اليوم االحد ا
 39 درجــة. وكــتب صــادق عـطــيــة في صــفــحـتـه عـلى
فــيــســبــوك امس ان (حــدة الــطــقس احلــار انــكــســرت
ناطق كـافة انخفاضـا تدريجيا خالل يومي وستـشهد ا
االحد واالثـنـ حيث سـتسـجل العـظمى في بـغداد 39
ـوصل  40 درجـة درجـة والــبـصـرة  42 درجــة وفي ا
مـئـوية) ,واضـاف ان (االجواء تـكـون مـعتـدلـة نـهارا مع
نسـمات باردة نسبيا خالل الليل في مدن شمال البالد
وتـــكـــون حـــارة في الـــوسط واجلـــنـــوب خالل الـــنـــهــار
ــرتـفع اجلــوي شـبه ومــعــتـدلــة لـيال نــتـيــجـة ســيــطـرة ا

WŠUOÝ∫ لقطة جوية جلزيرة بغداد السياحية

ها لزوار الكاظمية بذكرى عاشوراء a³Þ∫ شباب منطقة االعظمية ببغداد يطبخون القيمة والتمن لتقد
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