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( كــردسـتــان بـاســتـثــنـاء احلــزبـ
الفـتا الى ان (اجلبهة حتاول إبعاد
احلــزبـــ عن الــســلــطــة). الى ذلك
اسـتـبـعـد الـنـائب عن ائـتـالف دولة
الـقـانون جـاسم محـمـد جعـفر قـيام
تـركيا بالوساطة ب بغداد واربيل
ــنـــافــذ احلـــدوديــة بــرغم بـــشــأن ا
مـسـاسه بـاالقـتصـاد الـتـركي. وقال
جـــــعــــفـــــر في تـــــصـــــريح امس ان
(الـــرئــيس رجـب طــيب أردوغــان ال
يـقحم نفسه بقضـية خالفات منافذ
حـــدوديـــة بـــ طــرفـي نــزاع داخل
دولــة مــجــاورة رغـم إنــهــا قــضــيـة
تــمس أيـضــاً االقـتــصـاد الــتـركي)
واضـاف ان (هـنـاك شـخصـا قـريـبا
ـجـال مـن مـكـتب اردوغـان يـعـمل 
الــتــجـــارة وله عالقــات مع عــائــلــة
نـيـجـرفـان الـبـارزاني قـد قـام بـتـلك
اخلـطوة خلدمة مصـالح اقتصادية
ــــرجع جــــواد مــــحـــــددة). ودعــــا ا
اخلــــــالـــــصـي الى انــــــهـــــاء ازمـــــة
ـا يـتـنـاسب مـع وحدة كـردسـتـان 

العراق . 
وقــال اخلــالـصي في بــيــان تـلــقـته
ــــســـتــــقـــبل (الــــزمـــان) امس ان (ا
الـعــربي ال يـتـحـقق بـالـتـنـازل امـام
ـشـروع الـصـهـيـوني)  مـبـيـنـا ان ا
نعها من (االعـداء يحاربون بغداد 
ـعـاصـر اداء دورهــا الـتـاريــخي وا
ــســتـقــبل الــعـربي) في صــيــانـة ا
داعـيـاً إلى (انهـاء االزمة في شـمال
الـعراق بشكل طبيعي يحفظ وحدة
الــــعـــراق دون تــــدخل االجــــنـــبي)
وطــالـب اخلـالــصـي بـ (مــحــاســبـة
الـذين رفـعـوا االعـالم االسـرائـيـلـية
خـالل استـفتـاء كردسـتان)  مـؤكدا
ان (قـــرار اســتالب الــقــدس أعــطى
لألمة فرصة تاريخية ستكون وباالً
عــلى أعـداء اإلسالم والـصـهـايـنـة)
مــحــذرا من (مــخــاطـر مــخــطــطـات
احلــركـة الـصـهــيـونـيــة الـتي تـريـد
قـدسة) تـفـريق االمة في االمـاكن ا
وتـــابـع ان (االمـــة تـــعـــاني حـــاالت
ضـــعف مـــتـــعـــددة ال يـــزيـــلـــهــا اال
الــتــمـسك بــالــكـتــاب والــعـودة إلى

 .( سيرة الصاحل
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كــشـــفت رئــاســة اجلــمــهــوريــة عن
ـلف اسـتـئـنـاف تـطــورات قـريـبـة 
احلوار ب بغداد واقليم كردستان
ـــبـــادرة الـــتـي طـــرحـــهـــا ضـــمـن ا
الـــرئـــيس فـــؤاد مـــعـــصـــوم. وقــال
مـسـتشـار رئـيس اجلمـهـورية امـير
الــــكـــنـــانـي في تـــصــــريح امس ان
(هــنـاك مــبـادرة طـرحــهـا مــعـصـوم
لـــلــحـــوار بـــ اجلــانـــبــ وارسل
خـاللـهــا رســالــة الى طــرفي االزمـة
ـــــتـــــحــــدة) اضـــــافـــــة الـى اال ا
مـوضحـا ان (جمـيع االطراف ابدت
رغـبـتهـا باالعـداد لـلحـوار ونتـمنى
قـبلـة عن انضاج ان تـسفـر االيام ا
تـــلك الــرؤيــة)  الفـــتــا الى (وجــود
تــفـاهــمـات لــتــشـكــيل جلـنــة عـلــيـا
لـلحوار بـرعاية مـعصوم)  مـتمـنيا
(بــــدء تــــلك احلــــوارات االســــبـــوع
ـقبل  لكـنها فـعليـا لم يتم حتديد ا
تـوقـيـتـات مـعيـنـة النـطالقـهـا حل
الــــوصـــــول الى خــــطــــوط عــــامــــة

لالنطالق بها).
 من جــانـبه اكـد مـصـدر بـالـرئـاسـة
فـي تــصـــريح امس ان (الـــرئـــاســة
تـلـقت ردودا ايـجـابـيـة من رئـيـسي
الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي وحـكـومـة
االقــلـيم جنــيـرفــان بـارزانـي بـشـأن
مـبادرة طرحها معصوم)  واضاف
(قـريبا ستكون هناك تطورات بهذا

لف). ا
ـتـحــدة بـاحلـوار  وعـن دور اال ا
ـتـحدة ـصدر ان (دور اال ا اكـد ا
شـورة الفنية يـقتصر عـلى تقد ا
والسـيما ان رعايـة اجملتمع الدولي
لـلحـوار قد يـعني تـدويل القـضية).
من جهة اخرى   اعلن القيادي في
حـركة تـغييـر الكـردستانـية كاروان
هــاشم عن وجـود مـســاعً لـتـشـكـيل
جـبـهة سـيـاسيـة تـضم أطرافـاً عدة
ـقـراطي والـوطني بـاسـتـثـنـاء الـد

 . الكردستاني
وقـال هاشم إن (احلركـة تسعى مع
األطـراف الـسيـاسيـة الـكردسـتانـية
الى تــشـكـيل جــبـهـة ســيـاسـيـة في
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اعـــلن مــوقـع انــتي وار االمـــريــكي ان
ـــاضي شـــهــد شـــهـــر كــانـــون االول ا
انـخـفاضـا في اعـداد الوفـيـات نتـيـجة
االعمال االرهابية قياسا بشهر تشرين
اضي  مشيرا إلى استشهاد الـثاني ا
 1262 عــراقـيـا خـالل الـشـهـر  فــيـمـا
اعـلـنت منـظـمة حـقـوقيـة في مـحافـظة
ديـالى عن تـسـجيل  63 حـالـة انتـحار
خالل  2017 فـيـمـا اشارت الى ان 40
ــنـتــحـر وذكـر مــنـهــا انـتـهـت بـوفـاة ا
ـوقع  امس ان (عدد الوفـيات بلغ في ا
ـاضي  1262 عـراقـيـا فـيـمـا الـشـهـر ا
جـرح  396 آخـرين) مـبـيـنـا أن (الـعدد
ـذكور شهد انخفاضا دراماتيكيا عن ا
ـاضي والـذي شــهـر تـشـرين الــثـاني ا
كــانت فـيه حــصـيــلـة الــوفـيـات 2366
قــتــيال و  384جــريــحــا).وأضـاف  أن
(داعـش ما زال يـشن بـعض الهـجـمات
من الــنــوع الــصــغـيــر بــاالضــافـة الى
الـــتـــوتــرات بـــ الـــقــوات الـــكـــرديــة
والــعــراقــيــة كــمــا أن تــركــيـا مــازالت
مـستمرة بقصف عـناصر حزب العمال
ـتــمـركـزين في شـمـال الــكـردسـتـاني ا
الـعـراق). وقـال رئـيس مـنـظـمـة ديـالى
حلـقـوق االنـسـان طـالب اخلـزرجي في
تـــصــريـح امس ان (مــنـــظــمـــة ديــالى
حلــقـوق االنــسـان ســجـلت  63 حــالـة
انـتحـار في عمـوم منـاطق ديالى مـنها

 40 حــالـة انــتـهت بـالــوفـاة فــيـمـا 
انـــــــقــــــاذ  23 فـي الـــــــلــــــحـــــــظــــــات
االخـيرة).واضـاف ان (معدالت انـتحار
الذكور بلغت  15 حالة انتهت بالوفاة
فـيـمـا  انـقاذ  3 اخـرين فـيـمـا بـلغت
مــعـدالت انــتـحــار االنـاث  25 انــتـهت
بــالــوفــاة و 20 مــنــهن  انــقــاذهن).
واشــار الى ان (الـشـنق كـان االسـلـوب
االبـرز حملاوالت االنتحار لدى الرجال
 فـيما كان طريقة احلرق باالضافة الى
تــنـاول الـعــقـاقـيــر الـطـبــيـة االسـلـوب
االبـرز لـدى الـنـسـاء).وتابع ان (دوافع
االنــتـحـار في ديــالى مـتــبـايـنــة مـنـهـا
االوضــاع الـنــفـسـيــة واالقـتــصـاديـة).
داعــــيــــا الى (ضــــرورة دراســـة مــــلف
االنــتــحــار بـشــكل عــام والــعـمـل عـلى
مـعــاجلـته وفق االطـر الـعـلـمـيـة). ومن
جــانـبه قـال إحتـاد الـدفـاع عن حـقـوق
رجــال كـردسـتـان عـن ارتـفـاع مـعـدالت
انــتــحــار الـرجــال في الــعــام احلـالي
مــشـيـرا إلى انـتـحـار قـرابـة  74 رجالً
وقــتل خــمـســة عـلـى أيـدي زوجــاتـهم.
وقــال مــسـؤول االحتــاد آزي ابــراهـيم
فـي مـــــؤتـــــمــــــر صـــــحـــــفـي  امس ان
(احــصــائــيــاتــنــا سـجــلت  74 حــالــة
انـتحار للـرجال بطلـقات نارية أوحرق

اجلــســـد أوالــشــنق). مــبــيــنــاً أنه (
تـسجيل خمس حالة لقتل الرجال على

أيــــدي زوجــــاتــــهم).وأضــــاف أنه (
تـسجيل  614 شـكوى من قـبل الرجال

الـذين تـعرضـوا للـعنف). الفـتاً إلى أن
(الــــعـــديـــد مـن الـــرجـــال تــــعـــرضـــوا
لــضــغـوطــات نــفــسـيــة واجــتـمــاعــيـة
ألسـبـاب مـختـلـفة). وقـال نـائب رئيس
مـجــلس مـحـافـظـة نـيـنـوى نـور الـدين
قـــبالن  في تـــصــريـح امس ان (ثالثــة
مـدنـي من عـائـلة واحـدة رجـعوا الى
مــنــزلــهـم في حي خــضــر الــيــاس في
قــضــاء تــلـعــفــر وعــنــد دخــولـهـم فـيه
انـفـجـرت عـبـوة نـاسـفـة من مـخـلـفـات
تـنـظيم داعش  مـا ادى الى مصـرعهم
جـمـيعـا).طالب قـبالن  وزارة الصـحة
تـفـجرات والـبـيئـة عـبـر مديـريـة رفع ا
وااللــغــام ووزارة الــدفــاع (بــالــتــدخل
ــتـفــجـرات في قــضـاء تــلـعــفـر لــرفع ا
ونـاحـية الـعيـاضيـة ومنـاطق أخرى ال
زالـت تمـثل خـطراً عـلى حـيـاة االهالي
ــــنـــــاطق والـــــعــــائـــــديـن الى هـــــذه ا
احملـررة).وأوضـح قبـالن ان (االوضاع
االمــنـيـة في قـضــاء تـلـعـفــر مـسـتـقـرة
واحلـــيــاة بـــدأت تـــعــود مـــجــددا الى
طــبـيـعـتــهـا مع عـودة الـعــوائل الـيـهـا

.( تباعاً
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اعـلن رئـيس مـجـلس ادارة شـركـة رشا
ـــعـــرض الــــوادي وأحـــد مـــنـــظــــمي ا
الـتـخصـصي للـصنـاعة الـسوريـة فؤاد
اخلـفـاجي عن افـتـتـاح مـعـرض سوري
ـقــبل .وقـال ثــان  نـهــايــة شـهــر اذار ا
عرض اخلـفاجي لـ(الزمان) امس ان (ا
الـــتـــخـــصـــصي االول الـــذي اقـــيم في
الـــتــاسع من شـــهــر كــانــون االول  من
ـــفــروض ان ـــاضـي وكـــان ا الـــعـــام ا
يـنتـهي يوم  29 مـن الشهـر ذاته ولكن
ـواطـنـ عـلى اجلـنـاح نـظــرا القـبـال ا
سؤولـة في مجلس وبـفضل اجلهـات ا
الــنــواب وغــرف الــتــجــارة الــســوريـة
صـدرين السوريـ  تقد واحتـاد ا
ـعارض العـراقية طـلب الى مديـر عام ا
هـاشم الـسـوداني  وافق عـلى التـمـديد
و لـغايـة يوم  6مـن شهركـانون الـثاني
اجلـــــاري). واضـــــاف انه (وبـــــفـــــضل
بـذولة مـن اجلانب الـعراقي اجلـهـود ا
ـســاعـدة غـرف الـتـجـارة الـسـوريـة و
ــصــدريـن ســيــتم افـــتــتــاح واحتـــاد ا
قبل معرض آخر في نهاية شهر اذار ا

عرض كون وسـيكون اضخم مـن هذا ا
ـسجل للـدخول للمعرض وصل الى ا
اكثر من  300 شـركة وبالتالي سيكون
ـعـرض الـثاني فـخـمـا جدا ومـعـرضا ا
ـــدى الـــواسع جـــدا كــون ســـيـــاخـــذ ا
الـبـضـائع الـتي سـتـصل ذات نـوعـيات
جــيـــدة ومــتــنــوعــة). مــشــيــرا الى ان
ـعرض االول فتح  افاقا واسعة جدا (ا
العـادة العالقـات التي انقـطعت نتـيجة
احلروب وبالتالي ستكون فرصة مهمة
العـادة العالقات االقـتصادية الـتجارية
الـى سابق عهـدها حـيث  االتفاق مع
اجلـانب السوري من اجل افتتاح مركز
لــلـصــادرات احــد فـروعــهـا في بــغـداد
واالخــرى في مـحــافـظـة  كــربالء ولـقـد
قـمـنا بـتجـهـيز مـخازن سـعة  10 االف
مـتـر وتوفـيـر بنـايـات تكـون عـبارة عن
مــعــرض دائم لــلــبــضــاعــة الــســوريـة
ـــعـــرض ســـيـــكـــون حـــصــــرا وهـــذا ا
مـخـصـصـا لـلتـاجـر الـعـراقي اي نـقوم
بـتـزويـد الـتـجار بـالـبـضـائع الـسـورية
ـصـانع السـورية). وبـنـفس كلـفـتهـا با
مــــشـــيــــرا الى ان (الــــهــــدف من هـــذه
اخلـــطــوة هــو تــشـــجــيع الـــصــنــاعــة

الـعـراقـيـة الـسـوريـة واعـادة الـعالقـات
الــتـعــاونــيـة في مــجــال الـتــجـارة الى
ســـابق عـــهـــدهــا اضـــافـــة الى رغـــبــة
ـسـتـهـلك الـعراقي وثـقـته بـالـبـضائع ا
الـسـوريـة مـا شـجـعـنـا عـلى تـوفـيـرهـا
وتهيئة معارض دائمة لها في البلد).  
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جــدد الـــرئــيس االمــريــكي دونــالــد
تــــرامـب دعــــمه لالحــــتــــجــــاجــــات
ـناهضة للـحكومة في إيران التي ا
تـسـتـمـر لـيـومـهـا اخلـامس  فـيـمـا
ـــا اســـمــتـــهم اتـــهـــمت طـــهـــران 
اعــداءهـا بـتـحــريض الـشـعب الثـار
الــــفـــــوضى داخل الـــــبالد. وكــــتب
تــرامب في تــغـريــدة نــشـرهــا عـلى
حـــــســـــابـه الـــــرســـــمي فـي مـــــوقع
الــتــواصل االجـتــمــاعي تـويــتـر إن
(إيـــــران تـــــفـــــشـل عـــــلى جـــــمـــــيع
ـستويـات على الرغم من الـصفقة ا
الـهائلـة التي أبرمتـها إدارة أوباما
الــسـابــقـة مـعــهـا) مــشـيـرا الى ان
(الـشعب اإليراني العظيم قمع على
مـدار سنوات طويلـة وهو متعطش
لــلـطــعــام واحلـريــة بـاإلضــافـة إلى
حـــقــوق اإلنــســـان بــســـبب ســرقــة
الـثروة اإليـرانية)  واخـتتم ترامب
تــــغـــريـــدتـه بـــالـــقــــول (حـــان وقت
الــتـغـيــيـر). بـدورهـا  عــلـقـت ابـنـة
الـرئـيس األمـريـكي إيفـانـكـا ترامب
عـلى االحـتـجـاجات الـتي تـشـهـدها
إيـران. ودعت إيـفـانـكـا فـي تـغـريدة

عـلى تـويـتـر إلـى (الوقـوف بـجـانب
الـــشــعب اإليــرانـي الــشــجــاع ضــد
الــنـظـام)  وقــالت (عـلـيـنـا أن نـقف
إلـى جانب الشـعب في سعـيهم إلى
الــتــحــرر من الــطـغــيــان) عــلى حـد
تـعبـيرهـا. وكان الـبيت االبـيض قد
اعـــلن رســـمــيـــا تـــأيــيـــده الـــكــامل
لـلـمتـظاهـرين احملـتجـ في إيران.
ــتــحــدثـــة بــاســمه ســارة وقـــالت ا
ســــانــــدرز (نــــؤيـــــد حق الــــشــــعب
اإليـــراني في الـــتــعــبـــيــر عن آرائه
سـلـميـا ويجب أن يـسمع لـصوته).
مـطـالـبـة جـمـيع األطـراف بـ(الـدفاع
عـن هـــــــــذا احلـق األســــــــــاسـي في
الـتعـبيـر السـلمي وجتـنب أي عمل
يـسـاعد عـلى فرض الـرقـابة عـليه).
وتــصـدرت الـتـطـورات األخـيـرة في
إيـران اهتمام الصحف الـبريطانية
الـــــصــــادرة في أول ايـــــام الــــعــــام
اجلــديــد.حــيث نــشــرت صــحــيــفــة
الـغـارديـان  حتـليال بـعـنـوان أعداء
طـهران يراقـبون ينـاقش التطورات

األخيرة فيها. 
ون تيزدول قال سا ورأى كـاتب ا
إن (خـــصـــوم طـــهـــران وأعـــداءهـــا
يــراقـبـون الــتـطــورات األخـيـرة عن
كـثب  مـثل الطـيـور اجلارحـة التي

حتـلق في الـسمـاء فوق الـصحراء
مـتـأملـ أن تؤدي  تـلك التـطورات
إلـى انهيار النظام)  مؤكدا ان (اي
ضـعف لـلـنظـام في إيـران قـد يؤدي
إلى تـصعيـد خطر في الـتوتر الذي
ـنــطـقـة)  مــشـيـرا الى ان يــسـود ا
(جـــــهــــــود الـــــنـــــظــــــام في إيـــــران
الســتـعـراض عــضالته في مـنــطـقـة
الـشرق األوسط قـد جلـبت له مزيدا
مـن األعداء والسيـما انـها العب في
كـل من سـوريـا والـعـراق ولـبـنـان).
وعـــقب الـــرئــيـس االيــرانـي حــسن
روحـــاني عـــلى ادعـــاءات نـــظـــيــره
تـــرامـب من ان امـــريـــكـــا تـــقف مع
الـــشــعب االيــراني لـــنــيل حــقــوقه.
وقــال روحـــاني في تــصــريح امس
(مـن يـنـعــتـونـا بــاالرهـاب  ال يـحق
لـهم مناصـرة شعبنا)  واضاف ان
(بـعض الدول العربـية التي لم تكن
الــود لــلــشــعب االيــراني اصــبـحت
تـبتـهج وتفـرح هذه االيام)  وتابع
ان (تـــرامب ومـــنـــذ وطــات قـــدمــاه
الـبيت االبـيض اثارمشـكالت بشان
الــــســـفــــر الي امــــريـــكــــا واصـــدار
ــالــيـة الــتــاشــيــرات والـقــضــايــا ا
ــــصــــرفــــيــــة)  مــــوضــــحــــا ان وا
(الـشـخص الذي يـعـمل يـوميـا ضد

ـــكن له ان الــــشـــعب االيـــرانـي ال 
يـــكـــون حـــريـــصـــا عـــلـــيه)  واكـــد
روحـاني ان (االنتـقاد بـشان جـميع
قـضـايـا البالد هـو حق لـلـجمـاهـير
ونــــرى بــــان احلـــكــــومـــة والــــبالد

متعلقة بالشعب). 
واتـهم وزير الدفاع وإسناد القوات
ـسـلـحـة اإليـرانـيـة الـعـمـيـد أمـيـر ا
ا اسمـاهم  أعداء طهران حـاتمي 
ـحاولة حتريض الشعب من أجل
نـــشــر الــفــوضـى في إيــران. ودعــا
حـاتـمي الى (تفـويت الـفرصـة على
ــؤامـرات والـفـ الـتي يــحـيـكـهـا ا
األجــانب)  الفـــتــا الى أن (األعــداء
يــــحــــاولــــون حتــــريـض الــــشـــارع
اإليـراني في مـواجـهـة النـظـام عـبر
حـثّـهم على نـشر الـفوضى)  وادت
االحـتجاجات الى مقتل 12شـخصا
خـالل اشـــتــــبـــاكــــات مع الــــقـــوات
االمــنـيـة االيـرانـيــة بـسـبب احـداث
ـدن . من جـهة فـوضى فـي بـعض ا
اخــرى أفــاد مــصـدر بــأن األجــهـزة
االسـتـخـبـاراتيـة األمـريـكـيـة اعطت
إسـرائـيل الضـوء األخضـر الغتـيال
قــائــد في فــيــلق احلــرس الــثـوري.
صدر ونـقلت صحيفة كويتية عن ا
الـقول انه (بعد خالف استمر ثالث

سـنـوات بـشـأن قـائـد فـيـلق الـقدس
ـسـؤول عن العـملـيـات اخلارجـية ا
فـي احلــــرس الـــــثــــوري اإليـــــراني
الــلــواء قـاسم ســلـيــمــاني  أعـطت
االسـتــخـبـارات األمـريـكـيـة الـضـوء
االخـضـر إلسرائـيل لـقتـله)عـلى حد

قوله. 
 واضـــاف ان (ســـلـــيـــمـــاني يـــديــر

مــعـارك إيـران واألذرع الـعــسـكـريـة
ــوالـيــة لـهــا في لـبــنـان وســوريـا ا
والـعراق والـيمن وغـيرهـا)على حد

تعبيره.
وتـابـع ان (مـسـؤوالً كـبـيـراً سـابـقـاً
ــوســـاد أفــاد بـــأن إســـرائــيل فـي ا
كــــانت قـــاب قــــوســـ او ادنى من
اغـتـيـال سلـيـمـاني قبل  3 سـنوات

تـحدة قـرب دمـشق لكن الـواليـات ا
الـــتي عـــلـــمت بـــاخلـــطـــة وحــذرت
ســلــيــمــاني مــا أدى إلى فــشــلــهـا)
صدر عن بـحسب زعـمه . وكشـف ا
(وجـود تـوافق أمـيـركي إسـرائـيلي
بـشـأن خطـورة سلـيمـاني وتهـديده

نطقة). صالح البلدين في ا
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ذكــر الـتــلـفــزيـون الــسـوري الــرسـمي
امـس أن الـرئيـس بـشـار األسـد أصدر
االثـنـ مـرسـوما بـتـعـيـ وزراء جدد
لــلــدفــاع والـصــنــاعــة واإلعالم. وقـال
الـتــلـفـزيـون إن الـرئـيس عـ الـعـمـاد
عــلي عــبـد الــله أيـوب وزيــرا لـلــدفـاع
ومـــحــمــد مــازن عـــلي يــوسف وزيــرا
لـلصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا
لـالعالم.  من جــــهــــة اخـــرى   أعــــلن
مـصـدر في مـكـتب الـرئـيس الـفـرنـسي
ـانويل مـاكرون إن الرئـيس التركي إ
رجـب طـيب إردوغـان ســيـزور بـاريس
فـي اخلامس من كـانـون الـثاني لـلـقاء
نـظـيـره الـفرنـسي مع تـصـدر الـصراع
في سـوريـا جدول أعـمـال اللـقـاء.وقال
ـصـدر إن من ب األزمـات اإلقلـيمـية ا
الــتي يـعـتـزم الــزعـيـمـان مـنــاقـشـتـهـا
ســيـكـون هـنـاك تـركــيـز بـشـكل خـاص
عـلى سـوريـا بـاإلضـافـة إلـى الـقـضـية
الـفـلـسـطـيـنـيـة وذلك بـعـد أسابـيع من
اعــتــراف الـرئــيس األمــريـكي دونــالـد
تــــــرامب بــــــالــــــقـــــدس عــــــاصــــــمـــــة
إلسـرائـيل.وأثـارت هـذه اخلطـوة قـلـقا
لــدى حـــلــفــاء واشــنــطـن الــغــربــيــ
وغــضــبـــا في الــعــالم الــعــربي.وكــان
إردوغــــــان قـــــد أدلى فـي األســـــبـــــوع
ــاضي بـأعـنـف تـصـريـحــات له مـنـذ ا
أسـابـيع تـتـعلق بـاألسـد ووصـفه بأنه

إرهـابي وقـال إنه يـستـحيـل استـمرار
جـهود الـسالم في سوريـا إذا لم يترك
الـسلطـة.في الوقت نفـسه قال ماكرون
فـي اآلونة األخـيرة إن فـرنـسا سـتدفع
مـن أجل إجراء مـحـادثـات سالم تضم
كـل األطـــراف في احلـــرب الـــســـوريــة
ا في ذلك الـدائرة مـنذ ست سـنوات 
األســـد ووعــد بــطــرح (مــبــادرات) في
ــصــدر ــقــبل.وقــال ا بــدايـــة الــعــام ا
الـفرنسي (ستثار أيـضا مسألة حقوق
اإلنــســـان)عــنــدمــا يـــلــتــقي إردوغــان

وماكرون.
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وصف خـــبــيــر قـــانــوني الـــعــطــلــة
الـتـشـريـعـيـة الـتي مـنـحـهـا مـجـلس
مـحافـظة الـديوانـية لـنفـسه البـالغة
شـهراً كامالً  بـ(السابـقة اخلطيرة)
 مـــطــالـــبــا بـــقــطع رواتـب اعــضــاء
اجملــلس حلــ مـبــاشـرتــهم الـدوام
الــرسـمي .وقـال جـبــار الـشـويـلي لـ
(الـــزمـــان) أمس ان (مـــنح مـــجــلس
مـحــافـظـة الـديـوانـيـة نـفـسه عـطـلـة

ـدة شــهــر واحـد يــعـد تــشــريـعــيــة 
ســـابــــقـــة خـــطـــيـــرة فـي مـــجـــالس
احملـافظـات اذ ان اجملالس تـختلف
عن مــجـلس الــنـواب الــذي يـعــتـمـد
عــلـى عــطــلــة مــنـــصــوص عــلــيــهــا
دسـتوريـا  وبرغم ذلـك  تقـليـصها
مـن شـهـرين الى شــهـر واحـد نـظـرا
ر بها لـلظروف االستـثنائيـة التي 
الـــبــــلـــد) واضـــاف ان (الـــدســـتـــور
الـــعـــراقـي لم يـــنص عـــلى عـــطـــلـــة
تـشـريـعـيـة جملـالس احملـافـظـات في

اي دورة انـتـخـابـيـة سـابـقـة وعـلـيه
فــــأنه مــــلــــزم بــــتـــقــــد خــــدمـــات
لــلـــمــواطــنــ طـــيــلــة ايــام الــدوام
الرسمي). وتابع الشويلي (في حال
مـضي مجلس الديوانية بقراره فإن
عـــلى مــجـــلس الــنــواب ان يـــتــخــذ
اجـراءات قانـونيـة بحـقه لكـون هذه
االجــازة تـعــد مـخــالـفــة قـانــونـيـة)
دة مـشيراً الى (ضـرورة احتساب ا
ـتـنع  بهـا اجمللس عن شـهـر التي 
الــــدوام الــــرســـمـي اجـــازة من دون

راتـب ).وكان مـجـلس الـديوانـيـة قد
دة اعلن عن بدء عطلته التشريعية 
شـهر واحد مع بدايـة العام اجلديد.
وقـالت عـضـو اجملـلس زيـنب حـمزة
الـــعـــابــــدي في تـــصـــريح ان (هـــذه
الــعــطـلــة تـنــدرج في اطــار الـنــظـام
الــداخــلي جملــلس احملــافــظــة الـذي
يـنص عـلى اعـطاء عـطـلة تـشـريعـية
ألعــضــاء اجملــلس) مــشــيـرة الى ان
(اجملـلس مـسـتـعـد لـعـقـد اي جـلـسة

طارئة في حال تطلب االمر ذلك).
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اســتــقــبل الــعــراق والــعــالم أمس
الـعـام اجلـديد وسـط فرحـة عـارمة
مـقـترنـة بإجـراءات أمنـية واسـعة
وفـيـمـا جنح الـتـشـديـد االمـني في
مـنع ايـة اعـتداءات ارهـابـية اال ان
احـــداثـــاً حـــزيـــنـــة كـــدرت اجــواء
االحـتـفـاالت. واحـتـفل الـعـراقـيـون
بـــالــعــام اجلــديـــد وسط مــظــاهــر
الــبـهــجـة والــفـرح وهم يــشـهـدون
بـلـدهم قد حتـرر تمـامـاً من تنـظيم
داعـش كـمـا تـمــيـزت االجـواء هـذه
ــوصــلــيــ ــرة بـــإســتــئــنــاف ا ا
احـتفاالتهم برأس الـسنة اجلديدة

لـلـمر االولى مـنذ ثالث سـنوات بـعد
زوال كـــــابــــوس داعش الــــذي كــــان
ناسبة  غير يـحرم االحتفال بهذه ا
ان احــتـفـاالت الــعـراقــيـ عـكــرتـهـا
االلـعـاب النـاريـة التي اوقـعت مـئات
ـصـابـ وادت الى حـوادث حـريق ا
(تــفـاصـيل ص2). وكــان اسـتـهـداف
أحــد مـحـال بـيـع اخلـمـور اول خـبـر
ــصــريــون مع الــســاعــات تــلـــقــاه ا
األولى لليوم االول من العام اجلديد
بــعـد أن أطــلق مــجـهــول يـقــله(تـوك
تــوك)  الــنــيــران جتــاه مـحـل لـبــيع
نطقة العمرانية  ما ادى اخلـمور 
الى مـقـتل شـقيـقـ قـبطـيـ  كانت

أمـــام مــحـل اخلــمــور

الـكائن بشارع (الدكتور) في  منطقة
الــعــمــرانــيــة  وقــد قـتـال في أثــنـاء
ـســاعـدة جلــارهـمـا تــقـد بــعض ا
صـاحب احملل. وقد تكـررت تفاصيل
ـــشــهــد نــفـــسه مع بـــدايــة الــعــام ا
اضي  2017 ففي الثالث يالدي ا ا
ـاضي  لــقي  صـاحب مـن كـانــون ا
مـحل لـبـيع اخلـمور مـصـرعه ذبـحا
عــلى يـد مـجـهـول في أثـنـاء وجـوده
تلكـها باإلسـكندرية في مـحمصـة 
لــيـكـون اســتـهـداف مــحـال اخلـمـور
بـــاكـــورة احلــوادث اإلرهـــابـــيــة في
.وأدت األلــعــاب عــامــ مــتــتــالــيــ
الـنارية إلى مقتل شخص وإصابة

ـــانــــيـــا خالل ســــتـــة آخــــرين فـي ا
احــتــفــاالت رأس الـســنــة  بــحـسب
الــــــشـــــرطــــــة الـــــتـي اوضـــــحت أن
الــشـخـصـ قــتال عـنـدمــا انـفـجـرت
األلـعاب الـناريـة في وجهـيهـما.وفي
بـرلـ قـال اطـبـاء في مـسـتـشفى إن
خـمـسة أشـخاص قـطـعت أصابـعهم
وأيــديــهم بــعــد تــعــرضــهـم جلـروح
خـطـيـرة جـراء األلـعـاب الـنـارية. وال
تــــزال ذكـــرى رأس الـــســـنـــة 2017
ـأساوية تالزم تركيـا بعدما اقتحم ا
رجـل مــسـلـح بــرشــاش نــادي ريــنـا
الــشـهـيــر في اسـطـنــبـــــــــــــــول مـا
أدى إلـى مــــقـــــتل  39 شـــــخـــــصــــا

وإصــابـة 79  . وقــررت الــسـلــطـات
الــــتـــركــــيـــة فـي هـــذا اإلطــــار مـــنع
الــتـــجــمــعــات في ســـاحــة تــقــســيم
الشهيرة في اسطنبول وفي األحياء
األخـرى الـتي تشـهـد حركـة واسـعة.
واســـتـــقـــبل االيـــرانــيـــون الـــســـنــة
اجلــديـدة وبالدهم تـشـهـد مـنـذ ايـام
احــتـجـاجــات واسـعـة بــسـبب سـوء
االوضــــاع االقـــتـــصــــاديـــة ادت الى
مصرع  12 شـخصاً. والتنظم ايران
ــنـــاســبــة احـــتــفــاالت عـــلــنــيـــة بــا
.وانـطلقت من نيوزيلندا االحتفاالت
بــســبب فــارق الــتــوقــيت لــتـتــوالى
تـــدريــجــيــا من آســـيــا إلى الــشــرق

األوسـط وأفريـقـيا وأوربـا ثم أخـيرا
إلـى األمــريـــكــيـــتـــ وسط عــروض
ضـوئية مذهلة. وقد استقبلت إمارة
رأس اخلـيـمة بـدولـة اإلمارات الـعام
اجلــديـد بـاحـتـفـاالت وعـروض غـيـر
مـسـبـوقـة بـاأللـعـاب الـنـارية  حـيث
ـرجـان اطالق أحد شـهـدت جـزيرة ا
أكــبـر عـروض األلــعـاب الــنـاريـة في
الـدولة. وسجل احلدث رقمـاً قياسياً
فـي مــوســـوعـــة غـــيـــنـــيس لـألرقــام
الـقـيـاسـيـة عن فـئـة أكـبـر مـفـرقـعات
نــاريــة هـوائــيـة. واســتــمـتع مــئـات
قيم والزوار في رأس اآلالف من ا
ـذهل ـشـاهـدة الـعـرض ا اخلـيـمـة 
الـــذي تــألــقـت فــيه ســمـــاء جــزيــرة

ظـلة من األلـعـاب النـارية ـرجـان  ا
ـلونة منطلقة من مواقع عدة. وفي ا
دبـي جــــرى عـــــرض لــــيـــــزر مــــرفق
ـوسـيـقى من برج خـلـيـفـة  أعلى بـا
مـــبـــنى فـي الــعـــالم ( 828 مـــتـــرا)
عـوضـا عن عـرض األلـعـاب الـنـارية.
وتـوقعت شـرطة دبي وصول مـليون
ـشـاهـدة ـلـيـون شــخص  ونــصف ا
الـعرض الـذي نقل بالـبث احلي عبر
مــوقع تــويــتــر.ونــظــمـت أمــســيـات
غـنـائـيـة في مـخـتـلـف مـدن اإلمارات
أحــيــاهـا فــنـانــون عــرب وغـربــيـون
بـيــنـهم األمـريـكـيـة كـيـتي بـيـري في
أبـوظـبي.ووصف أمـيـر قطـر الـشيخ
تـميم بن حـمد آل ثـاني العام 2017

بـأنه سـنـة (ثـقـيـلـة).وكتـب تمـيم في
رسـالة معايـدة أرسلها إلى مـتابعيه
ـــوقع عـــبــــر حـــســـابه الـــرســــمي 
تـويتـر(نودع عـاما ثقـيال على أمـتنا
ومـنطـقتـنا.  ونسـتقـبل عامـا جديدا
وكـــلي رجــاء أن يـــســوق الـــله مــعه
اخلير لشعوبنا واالستقرار لبلداننا
والـــسالم لـــلــعـــالم أجــمـع). وكــانت
نــيـوزيـلـنـدا أول دولــة بـارزة تـطـلق
االحــتـفـاالت حـيـث نـظـمت اوكالنـد
كـبـرى مدنـها  مـهرجـانهـا السـنوي
فـي الــشــارع الـــذي تــخــلـــله عــرض

ألعاب نارية من برج سكاي تاور.
وفـي ســـيـــدني جتــــمع نـــحـــو 1 5

مــلـــيــون شــخص فـي خــلــيــجــهــا
الـشـهـيـر حلـضـور عـرض األلـعـاب
الـنارية التقليدي  الذي تلون هذا
الــعــام بــألــوان قــوس قــزح  رمــز
ثـلي  احـتفاال بـتشريع حـقوق ا
ــثـــلي إثــر أســـتــرالـــيــا الـــزواج ا
اســـتــــفـــتـــاء وطـــنـي نـــال دعـــمًـــا
واســـعًــا.وفي هـــونغ كـــونغ كــانت
األلـــعــاب الـــنـــاريــة الـــتي تـــشــبه
ــوســيـقى الــشــهب تــصـحــبــهـا ا
سـمـة االحتـفـال في هذا الـبـلد و
إطـالقـــــهـا من نــاطـحــات سـحـاب
تــطـل عــلى مــرفــأ فــيــكــــــــتــوريــا

هاربر.


