
�أو  "كر�ند�يزر"  �أ�سم  �سماع  عند  �لكبار  قلوب  تخفق 
وقائمة  يا�سم�سم"  "�أفتح  �أو  "�سايل"  �أو  ولينا"  "عدنان 
وبقت  طفولتهم  من  تابعوها  كارتون  �أفالم  فهي  تطول، 
طفولة  عليها  يطلقون  باتو�  حتى  عقولهم،  يف  ر��سخة 
"جيل �لطيبني"، يف مقارنة مع �سغار �ليوم �لذين فقدو 
ميزة �ملتابعة �ملنتظمة وتغريت و�سائل �لت�سلية �ملرئية 
�لهادفة،  �لر�سالة  وغياب  �ل�سلبي،  �لتقم�ص  زمنهم.  يف 

يف  �لأطفال  تهدد  �سلبيات  كلها  مفرط،  عنف  جانب  �ىل 
�لكارتون  �لتي تعج باأفالم  �لف�سائيات و�لنرتنت  ع�رص 
�أن  حتى  رقابة،  ب��دون  �لأث��ري  يف  جتمح  �لتي  �حلديثة 
�أفالم  متابعة  على  �أبنائهم  يح�سون  باتو�  �لأباء  بع�ص 
كونهم  �لنرتنت،  �سبكة  على  �ملتاحة  �لقدمية  �لكارتون 
يثقون بجودتها.      وفق ذلك يقول �لباحث �لرتبوي �أمين 
م�ساهدة  "كرثة  �إن  نيوز«،  ل�»�جلورنال  حديث  يف  كرمي 
�لنطق  تاأخر  على  �سلبا  توؤثر  �لكارتون  لأف��الم  �لطفل 
مع  تتنا�سب  ل  ب�سلوكيات  وت�سيبه  فيه،  عيوب  وظهور 

�ملفرط  "�لطفل  �أن  �ىل  �ل�سبب  عازيا  �لب�رص"،  �سلوكيات 
يف م�ساهدة �أفالم �لكارتون �حلديثة يف �لغالب يتقم�ص 
�أو  حياته،  طو�ل  بها  ويتاأثر  عدو�نية  كرتونية  �سخ�سية 
لالإذلل  �لوقت  طو�ل  تتعر�ص  �لتي  �ل�سعيفة  �ل�سخ�سية 
دون �عرت��ص". وي�سيف كرمي، �أن "�ختيار �أفالم تربوية 
هادفة تعلم �لطفل �ل�سفات �لنبيلة يحتاج �إىل حتديد وقت 
�ل�سابق  يف  يح�سل  كان  كما  �لتلفزيون  مل�ساهدة  معني 
حيث كانت فرتة حمددة لالأطفال ينتظروها ب�سغف كبري، 
�أي�سا  مب�ساهدتها  ي�ستمتعون  كانو�  �أي�سا  �لكبار  وحتى 

ب�سحبة �أطفالهم".  ونبهت در��سات عديدة يف هذ� �ل�ساأن، 
حمذرة من �أن �خلطورة تكمن يف �أن �لأطفال ل يتعاملون 
�أنه نوع من �لرتفيه، بل يجعلون منه  مع �لكارتون على 
ملخاطر  يعر�سهم  قد  ما  حركاته،  كل  ويقلدون  قدوتهم 
عبري  �لجتماعي  �لباحثة  تقول  جانبها  ومن  �سديدة. 
�لكرتون  "�أفالم  �إن  نيوز«،  ل�»�جلورنال  كامل يف حديث 
ممكن �أن تكون خطرة على �لأطفال، كونها ت�ستحوذ على 
قلوبهم وعقلهم ب�سكل كبري ورمبا خميف للغاية"، مبينة 
�أن "عقول �لأطفال �لأبرياء ل متيز بني �ل�سالح و�لطالح 

وتو�سح  م�سو�سة".   وباتت  �لف�سائيات،  ع�رص  ظل  يف 
من  �لأطفال  �أن  وج��دت  �حلديثة  "�لدر��سات  �أن  كامل، 
�أعو�م �لذين يتابعون م�ساهد  بني �سن عامني �إىل خم�سة 
عنف بالتلفاز من خالل �لأفالم �لكرتونية ملدة �ساعة يف 
�ليوم، يزد�د لديهم �حتمال �أن يت�سمو� بالعدو�نية �ل�سديدة 
يف مرحلة عمرية لحقة من طفولتهم".  وتلفت كامل �ىل 
�أن �إكثار �لأطفال من م�ساهدة �لتلفاز يقتل ملكة �خليال 
�لنتظام،  وع��دم  �لك��ل  وجبات  عن  وي�رصفهم   ، لديهم 
ويوؤثر على لفظهم لأنه ي�سمع �كرث مما يتكلم"، مبينة �أن 

�لب�رصي  جانبه  يتاأثر   وقد  �إنعز�ليا  �لطفل  يجعل  "ذلك 
و�لأمهات  �لأب��اء  بقيام  وين�سح  و�لنف�سي".    و�حلركي 
مبر�قبة ما ي�ساهد �طفالهم من �فالم كرتون وحتديد ما 
ثنيه عن  ويجب  �أعمارهم،  ينا�سب  �لبد�ية،وما  منذ  يروه 
لأنها  �لعنف  على  حتتوي  �لتي  �لكرتون  �أفالم  م�ساهده 
يف  للعنف  مييل  �سخ�سا  وجتعله  ت�رصفاته  على  توؤثر 
م�ساهدة  عن  �لطفل  �بعاد  �رصورة  عن  ف�سال  �مل�ستقبل، 
غري  و�سلوكيات  �فكار  على  حتتوي  �لتي  كارتون  �فالم 

ملتزمة. 
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�إز�ء  �ل�سعبي  �لغ�سب  من  حالة  �أي��ام  منذ  �لعر�قيون  يعي�ص  فيما 
مالح �جلفاف �لتي تهدد نهر دجلة، يبقى �ملوقف �حلكومي ي�سوبه 
يحظى  و  �لعر�ق.  يف  �لرتكية  �مل�سالح  جتاه  �لغمو�ص  من  �لكثري 
�خلارجية  و�سيا�ستها  لرتكيا  بالن�سبة  ��ستثنائية  باأهمية  �لعر�ق 
ملناطق  �لقريبة  �لربية  �ملناطق  �سمن  �جلغر�يف  مبوقعه  وتتجلى 
�ل�رصق �لو�سط و�لبلقان و�لقوقاز ، و جتمع بني �لبلدين حدود برية 
م�سرتكة متتد على مدى )348كلم( ، وهو ما يغذي ثنائية �لتاأثر 
م�ستوى  على  �سيما  �لجتاهني  ويف  �حلدود  طريف  على  �لتاأثري  و 
و�لتاأثري�ت  و�لثقافية،  �لجتماعية  و�لرو�بط  �لتجارية  �لعالقات 
�ل�سيا�سية و�ل�سرت�تيجية، ة �لت�سابه �لكبري يف �لف�سيف�ساء �لعرقية 
�لتفاعل  �ىل  ��سافة  تركمان،  �ك��ر�د،  ،ع��رب،  �لبلدين  جتمع  �لتي 
�سعبيهما على طريف �حلدود  �لثقايف �حل�ساري و�لجتماعي بني 
��سافة �ىل عو�مل م�سرتكة كثرية. وت�سري تقدير�ت مقلقة يف بغد�د 
40 �سنتمرت� مع  �ىل �نخفا�ص منا�سيب نهر دجلة مبا ل يقل عن 
منه.  تنبعث  �لكريهة  �لرو�ئح  ياتت  �لذي  �لنهر  للون  و��سح  تغري 
�مللحو�ص  �لنخفا�ص  و�لكاظمية  �لعظمية  �سكان  يالحظ  وفيما 
عموما  �لزر�عي  �مللف  تاأثر  من  مر�قبون  يحذر  �ملياه  ملنا�سيب 
يف حو�ص �لفر�ت �لو�سط.  وت�رص  �جلمهورية �لرتكية على ل�سان 
رئي�سها رجب طيب بان قر�ر ملئ �سد �لي�سو �لذي ت�سبب بقلة كميات 
، مبينة  نهر دجلة منذ بد�أ ت�سغليه يف �لول من حزير�ن، لرجعه 
�لجر�ء ون�سحته بخزن  بذلك  �سنو�ت   10 قبل  �لعر�ق  �أبلغت  �نها 
�ملياه و�ن�ساء �ل�سدود دون �إذن �ساغية. ويوؤكد وزير �ملو�رد �ملائية 
مبايتن�سب  �ملياه  توفري  لتاأمني  �جر�ء   24 وجود  �جلنابي،  ح�سن 
يف  �لنقا�سية  �جلل�سة  خالل  �جلنابي  و�أو�سح  �ملائي.  �لو�قع  مع 
مبا  �ملياه  توفري  لتاأمني  �إج��ر�ء   24 هناك  �ن   " �لنو�ب  جمل�ص 
�ل�رصب  مياه  تاأمني  مقدمتها  ويف  �ملائي  �لو�قع  مع  يتنا�سب 
�لقطاع  �لأحتياجات  من  �لفرتة  هذه  يف   50٪ تاأمني  وبالأمكان 
لالأر��سي  �لقدمي  �ل�سقي  �لأ�سلوب  ترك  �ملز�رعني  وعلى  �لزر�عي 
�إتباع طرق وو�سائل  �ل�سيح، لأن فيه هدر �ملياه لذ� يجب  بطريقة 
حديثة لل�سقي �لذي يوفر �ملياه دون هدرها". وحملت جلنة �لزر�عة 
و�ملياه �لنيابية �حلكومة �لعر�قية �مل�سوؤولية �لكاملة ملا يتعر�ص 
له �لبلد من �أزمة �سحة مياه كارثية مل ي�سهدها �لعر�ق، موؤكدة �نه 
�لبلد  �سيعي�ص  تركيا  مع  باجر�تها  �رصيعا  �حلكومة  تتحرك  مل  �ذ� 
�لزر�عة ول غريها  �ل�سنني ولن يبقى �سيئا من  �أيام على مر  ��سو�أ 

�ملنا�سب  عن  �ل�رص�ع  وت��رك  وق��ت  باأ�رصع  �لتحرك  يجب  لذلك 
يف  وجود  يبقى  لن  �لأزمة  ��ستمرت  �ذ�  �عتبار  على  و�لنتخابات 
�لبلد. وقال نائب رئي�ص �للجنة من�سور �لبعيجي “�حلكومة �لرتكية 
�لي�سو وعلى  �نهم ي�سيدون �سد  �أعو�م  �لعر�قية منذ  �أبلغت �حلكومة 
�لعر�ق �تخاذ �لتد�بري من بناء �سدود خلزن �ملياه حت�سبا لهذ� �ليوم 
بخطوة  تقم  ومل  �ملليار�ت  �أهدرت  �ملالية  ووز�رة  �حلكومة  �أن  �إل 
على  دعا  فيما  �ليوم،  بها  منر  حقيقية  كارثة  هكذ�  �جتاه  و�حدة 
من  كل  ي�سم  وفد  ��سطحاب  �ىل  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�ص 
وزير �ملو�رد �ملائية وزير �خلارجية و�لتجارة و�لتوجة �إىل تركيا 
فور� لأيجاد حل لهذه �لكارثة لأنها �ذ� ��ستمرت ل يبقى �سيئا حي 
بالعر�ق”، موؤكد� على �رصورة “�ل�سغط على تركيا بكافة �لو�سائل 
�لدبلوما�سية وغريها من �جل �حلياد عن ملء �ل�سد حاليا و�ن تكون 
�عترب  �ل�سياق  �ل�ستاء".  يف  �ل�سنة يف مو�سم  �أخرى من  �أوقات  يف 
حتركات  �حليدري  رز�ق  �لنيابية  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  ع�سو 
�حلكومة جتاه �أزمة �ملياه جر�ء ملء تركيا ل�سد �لي�سو ب�”�لركيكة”، 
�ل�سغط  خاللها  من  ميكن  قوة  عنا�رص  �لعر�ق  �متالك  عن  كا�سفا 
على �نقرة ب�ساأن هذ� �مللف. وقال �حليدري �إن “�لعر�ق ميتلك �ور�ق 
�ملائية  �حل�سة  �إطالق  على  �لرتكي  �جلانب  لإجبار  مهمة  �سغط 
للبالد”،ودعا خمت�سون يف �ل�ساأن �لقت�سادي جميع �لعر�قيني من 
للبدء بحملة من�سقة  حكومة و�سعبا ومثقفني ومدونني ومغرتبني 
تفعله  ما  خماطر  تظهر  مكثفة  �عالمية  حملة  ت�سمل  ومرت�كمة 
تركيا باعتباره يدخل يف جر�ئم �لإبادة �جلماعية، وقيام �حلكومة 
�لع�سوية يف جمل�ص  �لدول د�ئمة  بتحرك ديبلوما�سي مكثف على 
�لأمن، و�لدول �لكربى �لفاعلة، ل�رصح خماطر �خلطو�ت �لرتكية، و 
رفع �سكوى �ىل جمل�ص �لأمن �لدويل ل�ست�سد�ر قر�ر مبنح �لعر�ق 
تركيا  مع  د�ئمة  معاهدة  لعقد  �ل�سعي  وكذلك  �ملياه،  يف  حقوقه 
باإ�رص�ف ورعاية �لمم �ملتحدة و�سمان جمل�ص �لمن �لدويل ،حول 

تقا�سم مياه نهري دجلة و�لفر�ت .
يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عارمة،  غ�سب  موجة  و�جتاحت 
�لعر�ق، حيث عرب نا�سطون و�إعالميون عن غ�سبهم من �ملمار�سات 
�لرتكية "�ل�ستفز�زية" جتاه بلدهم �جلار �لعر�ق، مطالبني حكومة 
نهر دجلة،  �حلا�سل يف  �جلفاف  و�إنهاء  �لعاجل  بالتدخل  بالدهم 

ومنع �لكارثة �لإن�سانية �لتي بد�أت تلوح يف �لأفق.
�لعر�ق  يف  �لعاملة  �لرتكية  �ل�رصكات  �ن  مطلعة  م�سادر  وتقول 
و�ملو�قع �لدبلو�سية و�حليوية و�لتبادل �لتجاري و�لت�سدير �لنفطي 

�هد�ف م�ستقبلية لعر�قيني غا�سبني من جر�ء �سح �ملياه.

�لأحد، �رصعة �ملركبات د�خل �ملدن وعلى  �لعامة،  : حددت مديرية �ملرور  – �جلورنال نيوز   بغد�د 
�لطرق �ل�رصيعة، لأول مرة يف �لعر�ق لتقليل معدلت �حلو�دث �ملرورية �لتي �سهدت ت�ساعد� يف �لآونة 
د�خل  �ملركبات  “�رصعة  �إن  وليد  عمار  �لعميد  �لعامة  �ملرور  مديرية  با�سم  �ملتحدث  وقال  �لأخرية. 
�ملدن حددت ب�60 كم/ �ساعة، و�أعلى �رصعة على �لطرق �ل�رصيعة �لد�خلية �ستكون 100 كم/ �ساعة”. 
و�أو�سح وليد، �أن “�أعلى �رصعة على �لطرق �ل�رصيعة �لدولية حددت ب� 120 كم/ �ساعة، وعلى �لطرق 
�ل�رصيعة �خلارجية ذ�ت م�سارين منف�سلني �ستكون �عالها 100 كم/ �ساعة”. وتابع وليد، �أن “قر�ر 
مر�قبة  �ستتوىل  �ملرور  “دوريات  �ن  موؤكد�  �ملرورية”،  �حلو�دث  ياأتي ملنع  �ملركبات  حتديد �رصعة 

تطبيق �لجر�ء�ت �جلديدة وحما�سبة �ملخالفني، عرب حجز مركباتهم وفر�ص غر�مات مالية”.

�ل�رصق  لدول  �لقت�سادية  لالإح�ساء�ت  وفقا 
�لو�سط  قدرت �لبطالة  يف �لعر�ق  ب�)59%( 
موؤقتة  بطالة   ) و)31%  �لعمل  قوة  من حجم 
ن�سبة  تقدر  كما  مقنعة  بطالة   )43%( ونحو 
عمل  ق��وة  من  ب�)85%(  �لعاطالت  �لن�ساء 
�لتقارير  �خ��ر  وبح�سب  �ل��ع��ر�ق    يف  �لن�ساء 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  للقرو�ص  �مل��ر�ف��ق��ة  �ل��دول��ي��ة 

للعامل  �لإنتاجية  ن�سبة  فان  �لعر�ق  ��ستلمها 
دقائق   10( مدة  يعمل  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  يف 
مدة  وهي  �ساعات  ثماين  يف  دقيقة(   15 �إىل 
�أو  �لعامل  يكون  حني  يف  �لر�سمي،  �لإن��ت��اج 
ل��دورة  حمققا  �خلا�ص  �لقطاع  يف  �ملوظف 
�إنتاجية تغطي كل �ساعات �لعمل، وهذ� �لتناظر 
يحدث فرقا هائال ويت�سبب بعدم تو�زن فر�ص 

�لعمل و�ختالل �ملرتبات �ل�سهرية.

عن  �لنيابية  �حلقائق  تق�سي  جلنة  �جتمعت 
ع�سو  مع  �لنتخابات  نتائج  تزوير  خروقات 
و�لنائب  �لكاكائي  �سعيد  �ملفو�سني  جمل�ص 
ب�ساأن  �قو�لهما  لتدوين  �جل��ب��وري  م�سعان 

�خلروقات و�لتالعب با�سو�ت �لناخبني.
�لربملانية،  �حلقائق  تق�سي  جلنة  رئي�ص  و�كد  
�لتقرير �خلا�ص باخلروقات  �نهاء  عادل نوري 
جرت  �لتي  �لنيابية  �لنتخابات  �سهدتها  �لتي 
"هناك  �ن  �لنوري  �ملا�سي.وقال  �يار   12 يف 
�دلة د�مغة ل تقبل �ل�سك، توؤكد تزوير �نتخابات 
قوى  قبل  من  �لنتائج  يف  و�لتالعب   2018
�قو�ل  "مت تدوين  �نه  �سيا�سية خمتلفة و��ساف 

�سهود عيان منهم ع�سو جمل�ص �ملفو�سني �سعيد 
كاكائي، وع�سو جمل�ص �لنو�ب م�سعان �جلبوري 
باعتبارهم �سهود� �سبطو� �ملخالفات �ملنهجية 
�سجلت  "جلنته  �ن  و�و�سح  �لنتخابات،  قبل 
�لقانوين،  غري  و�لتالعب  �خلروقات  من  نوعني 

�لول منهجي مبعنى مربمج
وممنهج من قبل �ملفو�سية ومكاتب �ملفو�سني 
وفيه تخطيط م�سبق، مما �دى �ىل �نحر�فالعملية 
�لنتخابات  مبفو�سية  �لثقة  وفقد�ن  �ل�سيا�سية 
�لثاين  "�لنوع  �ن  �لعر�قي".وبني  �ل�سعب  �مام 
مفو�سية  تعمل  حيث  �ج��ر�ئ��ي��ة،  خم��ال��ف��ات 
بنتائج  بالتالعب  �لن  لغاية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ط��الع  وترف�ص  �حلقائق  وتخفي  �لبيانات 

�جلهات �لرقابية على بع�ص �لبيانات.

حتى  تخمد  �لكويت  مع  عر�قية  �أزم��ة  ن��ري�ن  تكاد  ل 
�لعر�ق  �لبلدين �جلارين، فبعد توقيع  �أخرى بني  تن�سب 
للكويتني  و�ل�سماح   ،2012 عام  �لكويت  مع  �تفاقًا 
 ، �مل�سرتك  عبد�هلل  خور  يف  �لبحرية  �ملالحة  مبمار�سة 
و�لخر  �حلني  �لعر�قني بني  �ل�سيادين  زو�رق  تتعر�ص 
�ىل م�سايقات و�عتقال من قبل خفر �ل�سو�حل �لكويتي.

�ل�سلطات  �عتقال  �لعر�قيني،  �ل�سيادين  و�أعلنت جمعية 
خور  يف  �لعر�قيني،  �ل�سيادين  م��ن  لعدد  �لكويتية 
ق�ساء  يف  �ل�سيادين  جمعية  رئي�ص  لّوح  فيما  عبد�هلل، 
�لفاو مبحافظة �لب�رصة، بدر�ن �لتميمي، بتنفيذ هجمات 
م�سلحة �سد �لكويت على خلفية قيام �سلطاتها �لأمنية 
ب�"�لعتد�ء" على زمالء لهم. وقال �لتميمي �إن "دورية 
�سيد  زورق  �عرت�ست  �لكويتية  �ل�سو�حل  خفر  قوة  من 

�لنار  باإطالق  و�أغرقته  �هلل  عر�قي يف منطقة خور عبد 
عليه، كما �ألقت �لقب�ص على �لعاملني على متنه"،. وحذر 
�لكويتي مطالبني  �جلانب  �لمور مع  نو�ب من ت�سعيد 
عن  �لنائب  ويرى   ، �ملالحة  باتفاقيات  �لنظر  باعادة 
�لعتد�ء�ت  "تكر�ر  �ن  �خلزعلي  فالح  �لب�رصة  حمافظة 
�لكويتية على �ل�سياديني �لعر�قيني هو �نتهاك لل�سيادة 
�لعر�قية". ويقول �خلزعلي �ن "�لعتد�ء على �ل�سيادين 
هو ��ستهد�ف �سيادوة �لعر�ق ولي�ص �لبحارة فقط، حمذر� 
�لوىل  �ملرة  لي�ست  و�ن هذه  �لمر خ�سو�سا  تكر�ر  من 

�لتي يتم �لعتد�ء فيها على �ل�سيادين �لعر�قيني".
�لنظر  ب��اع��ادة  �لعر�قية  �حلكومة  �خلزعلي  وط��ال��ب 
�تفاقيات  و�ب��ر�م  �لكويت،  مع  �ملالحية  بالتفاقيات 
�لعر�قية  �مل��ي��اة  على  و�لي�سطرة  �ي���ر�ن  م��ع  ج��دي��دة 
و�لدفاع  �لمن  جلنة  عن  �لنائب  وي�سيف  وحمايتها". 
نظر�  طبيعي  "�لمر  �ن  �ل�سدي  عدنان  �لربملان  يف 

�لكويتية".  �لر��سي  على  �لعر�قني  �ل�سيادين  لتجاوز 
"يف  �ن  ل���»�جل��ورن��ال«  حديث  يف  �ل���س��دي  و����س��اف 
مياة  على  يتجاوز  �سخ�ص  �ي  مينع  �لعامل  دول  كل 
�لقانوينة  �لج��ر�ء�ت  بحقه  وتتخذ  �ملجاورة،  �لدولة 
�ملحلل  ويرى  �رص�حه".  ةيطلق  ينذر  وثم  �عتقاله  ويتم 
�ل�سيا�سي جنم �لق�ساب �ن "�لت�سعيد موجود منذ �سنو�ت 
خفر  رجال  عمد  بعد  وخ�سو�سا  و�لكويت  �لعر�ق  بني 
مع  ��ستفز�زية  ��ساليب  يبا�ستخد�م  �لكويتني   �ل�سو�حل 
�لق�ساب  و��ساف  �لعر�قيني".  و�ملز�رعني  �ل�سياديني 
�لتفاو�ص  �ىل  �ليوم  "نحتاج  ل�»�جلورنال«  حديث  يف 
مع �لدول �ملجاورة وحتديد �ملناطق �مل�سموح دخولها 
بهذه  "�ل�ساح  �ن  �ىل  و��سار  �ليها".  �لدخول  و�ملمنوع 
�لعر�قية  �خلارجية  وز�رة  �سعف  من  تاتي  �خلروقات 
يتعاملون  �سفر�ء  وجود  وعدم  �لفو�سى  �ىل  بال�سافة 
حقوق  مفو�سية  طالبت  جهتها  من  بجدية".  �لمر  مع 

ملف  مبتابعة  �لعر�قية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �لن�����س��ان 
ويوجد  حقوقهم،   و�خذ  خارجيا  �لعر�قني  �ل�سيادين 
تعتا�ص  �سيد  زروق   1600 نحو  �لب�رصة  حمافطة  يف 
وبيعها،  �ل�سماك  �لعائالت عن طريق �سيد  �لف  عليه 
�سيء  ب�سكل  تتعامل  �لكويتية  "�ل�سلطات  �ن  بينو�  فيما 
مع من يتم �عتقالة". وكانت �حلكومة �لعر�قية قد وقعت 
عام 2012 �تفاقية خور عبد �هلل، مع نظريتها �لكويتية 
بهدف "�لتعاون يف تنظيم �ملالحة �لبحرية و�ملحافظة 
على �لبيئة �لبحرية يف �ملمر �ملالحي يف خور عبد �هلل، 
مبا يحقق م�سلحة كال �لطرفني" لكن مر�قبني يوؤكدون 
�أن �لتفاقية �أعطت �لأولوية للكويت يف �لتحكم بالقناة 
بدورهم  �لذين  �لعر�قيني  حفيظة  �ث��ار  مما  �ملالحية 
يف  �ملالحة  حقوق  ل�سرتجاع  �لقوة  با�ستخد�م  هددو� 
�لعر�ق وعادة  �ل�سكوت عن حقق  �خلليج و�رصورة عدم 

تقييم لتفاقية خور عبد�هلل .

�ثار قر�ر �لكونغر�ص �لمريكي بادر�ج ف�سائل )ع�سائب 
يف  �ملن�سوية  �هلل(  حزب  وكتائب  و�لنجباء  �حلق  �هل 
لدى  كبري  �سخط  �لره��اب  لئحة  على  �ل�سعبي  �حل�سد 
�لو�ساط �لعر�قية �ملختلفة، عادين �ياه بانه ��ستهد�فا 
�ل�سعبي  �حل�سد  هيئة  لكون  �لعر�ق  جلمهورية  و��سحا 

منظومة ع�سكرية تابعة للقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة.
�إعالم  و�سائل  تناقلتها  للكونغر�ص  وثائق  و�أظهرت 
�حلق  �أه��ل  "ع�سائب  من  كل  ت�سنيف  تظهر  حملية، 
بزعامة  �لنجباء  وح��رك��ة  �خلزعلي،  قي�ص  بزعامة 
وك�سفت  �لعر�قي".  �هلل  �إىل حزب  �إ�سافة  �لكعبي،  �أكرم 

م�سادر �سيا�سية، عن موقف ر�سمي مرتقب من �حلكومة 
�لعر�قية �ز�ء قر�ر �لكونغر�ص �لمريكي لكون �لف�سائل 
�ل�سعبي.  للح�سد  �لقر�ر �لمريكي تابعة  ��ستهدفها  �لتي 
"�حلكومة  �ن  نيوز«  »�جل��ورن��ال  ل�  �مل�سادر  وقالت 
�لعر�قية �سرتد ر�سميا ببيان ��ستنكار و��ستهجان لكون 
�لعام  للقائد  تابعة  ع�سكرية  منظومة  �ل�سعبي  �حل�سد 
�لدر��سات  جمموعة  رئي�ص  وي��رى  �مل�سلحة".  للقو�ت 
�لقر�ر  هذ�  ت�رصيع  �أن  �لها�سمي  و�ث��ق  �ل�سرت�تيجية 
�لتي كانت حمبطة  �لنتخابات  نتائج  �إعالن  جاء بعد 
�أن  يتوقع  كان  �لأمريكي  �جلانب  �أن  �عتبار  على  لهم، 
�لدورة  و�حد�ً يف  "�لع�سائب" �لتي كانت متتلك مقعد�ً 
�أو  �أف�سل �لظروف على مقعدين  �ل�سابقة، �ستح�سل يف 

ثالث، ولي�ص خم�سة ع�رص مقعد�ً". و��ساف �لها�سمي ل� 
»�جلورنال نيوز« �ن "ما حققه �ئتالف "�لفتح" عمومًا 
�حل�سد  قياد�ت  من  هم  �لئتالف  معظم  �أن  )ول�سيما 
ما  هو  �لربملان  يف  �ملقاعد  �أعلى  ثاين  على  �ل�سعبي( 
�أزعج �جلانب �لأمريكي كثري�ً كما يبدو، وجعله يتخّوف 
�لقادمة  �ملرحلة  يف  �سيادة  �جلهة  لهذه  تكون  �أن  من 
�لطريق  يقطعون  هم  لذلك  �لعر�قية،  �لدولة  �إد�رة  على 
مقّدمًا من خالل هكذ� �إجر�ء�ت، ع�سى �أّل يكون لهم دور 
يف �ملرحلة �لقادمة". من جهته، عد �لنائب عن �ئتالف 
دولة �لقانون حيدر �لكعبي، قر�ر �لكونغر�ص �لمريكي 
باعتبار ف�سائل يف �حل�سد حركات "�رهابية" ��ستهد�فا 
وقال  ع��ام،  ب�سكل  وللعر�ق  �ل�سعبي  للح�سد  و��سحا 

�لكعبي ، �إن "قر�ر �لكونغر�ص �لمريكي باعتبار حركة 
�لنجباء و�لع�سائب و�لكتائب حركات �رهابية هو قر�ر 
غري �سحيح و��ستهد�ف و��سح للح�سد و�ل�سعب �لعر�قي 
".و�و�سح  للح�سد"،  و�لعد�ء  �لت�سقيط  م�سل�سل  �سمن 
�ل��ولي��ات  "قر�ر  �ن  ح��رب،  ط��ارق  �ل��ق��ان��وين  �خلبري 
�لرهاب  قائمة  على  �لع�سائب  باأدر�ج حركة  �ملتحدة 
ل يتحمل تبعاته نو�ب �حلركة يف �لربملان لن �مريكا 
مل ت�سخ�ص بالأ�سماء يف قر�رها و�منا �درجتها كحركة 
قر�ر  و�لنجباء،  �لع�سائب  حركة  تلقت  بكاملها".و 
�سدرت  حيث  �سديد،  باأ�ستهجان  �لمريكي  �لكونغر�ص 
للقر�ر  �لقاطع  رف�سهما  فيهما  عربت  بيانات،  عنهما 

�لمريكي،
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