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صــوّت مـــجــلـس الــنـــواب عــلى
تــوصـيــات الــلـجــنـة الــنــيـابــيـة
اخلـاصــة بــالـنــظـر فـي طـلــبـات
ـتـظـاهـرين بـاستـثـنـاء الـفـقرة ا
تعـلقة  بتـجميـد عمل مجالس ا
احملــــافـــظــــات. وافـــاد مــــصـــدر
ـوافــقـة اجملـلس نــيـابي امس 
عــلى جـمـيع تـوصـيـات الـلـجـنـة
الـنـيـابـيـة اخلــاصـة بـاسـتـثـنـاء
ـتعـلقـة  بـتجـميـد عمل الـفقـرة ا
مــــجـــالـس احملـــافــــظـــات وقـــرر
احالـتهـا الى اللـجنة الـقانـونية
الـنـيـابـية  لـدراسـتـهـا . وصوّت
ـفـسـوخة اجملـلس عـلى اعـادة ا
عـقــودهم من مـنـتـسـبي احلـشـد
الشعبي الى اخلدمة كما صوت
ـفــتــشـ عــلى الـغــاء مــكــاتب ا
.واصـدرت الـلـجـنـة الــعـمـومـيـ
تـوصـيـاتهـا الـرامـية الى تـلـبـية
تـظاهرين . وتـضمنت طلـبات ا
قــرارات الــلـجــنــة عــدّ ضــحــايـا
الـتظـاهـرات  شهـداء وتـعويض
اجلـرحى  وفـتح حتـقـيق عـاجل
في مالبـسات االحـداث االخـيرة
وقـررت الــلـجــنــة اطالق مـنــحـة
مالـية دوريـة للـشبـاب العـاطل
عن الـعـمل واخلـريـجـ وقـررت
ـفـسـوخـة عـقـودهم  في اعـادة ا
وزارتي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة
والــتـحــاقــهم بــوحــداتــهم فـورا
وفــتح بــاب الــتــطـوع في وزارة
الــدفــاع  لالعــمـار من  18ســنـة
حـتى  25 ســنـة وجتـمــيـد عـمل
مـجــالس احملــافـظــات احلـالــيـة
والـــغـــاء اجملــــالس الـــبــــلـــديـــة
ومـجـالس االقـضـيـة كـمـا قررت
الــلــجــنــة ايــقــاف حــمــلــة ازالـة
الـتـجـاوزات الـسـكـنـية واوصت
ـزارع والفالح من باعفاء ا
تـســديـد بـدالت ايـجـار االراضي
الـزراعــيــة كــمــا قــررت حتـويل

احملــــــاضــــــريـن اجملــــــانــــــيـــــ
ـتــطــوعـ  اخلــارجــيـ في وا
وزارتي التربـية  والتـعليم  الى
عـــقـــود ضـــمن مـــوازنـــة 2020
وقــررت ايـــضـــا الــبـــدء بــوضع
توقيتـات زمنية محـددة لتثبيت
تـعاقـدين في الوزارات جمـيع ا
وتفعيل قـرارات مجلس الوزراء
بـشـأن حمـلـة الشـهـادات العـلـيا
ــــــهـــــنـــــدســــــ واالطـــــبـــــاء وا
. الى ذلـك قــررت الـــبـــيـــطـــريـــ
الـــلــجــنــة اســتـــثــنــاء مــشــاريع
وزارتي الــــصـــحــــة واالســـكـــان
والـبلـديات من تـعلـيمـات تنـفيذ
الــعــقـــود احلــكــومــيــة . بــدوره
نــاقش مــجــلس الــوزراء حــزمـة
الــقـرارات الـثـانـيــة في جـلـسـته
االعــتـيـاديـة الــتي عـقـدهـا امس
بــرئــاسـة رئــيس اجملــلس عـادل
ـهـدي . وضـيّف اجملـلس عـبــد ا
احملــافـظـ في جـلــسـته لـبـحث
ــــــــشــــــــاريـع اخلــــــــدمــــــــيــــــــة ا
واالســتـثــمــاريــة واحـتــيــاجـات
احملــافــظـات لــلــســكن وتــوفــيـر

فرص العمل .
وبـاشـر مـجـلس الـوزراء  مـطلع
االسـبوع تـنـفيـذ احلـزمة االولى
ـتـعــلـقــة بـتـلــبـيـة من قـراراتـه ا
تظـاهرين بفـتح نافذة مطـالب ا
الكترونية لتتلقى بشكل مباشر
طـلــبـات الـتـقـد عـلى األراضي
الــســكــنــيــة اخملــصــصــة لـذوي
الــــدخـل احملــــدود والـــــفـــــئــــات
األخــــرى كــــمــــا فـــــتح نــــافــــذة
ن ال الكترونية اخرى لالسر  
يــتـسـلم احــد افـرادهـا اي راتب
شهري وللشباب والعاطل عن
الـعـمـل.وقـرر اجملـلس فـتح بـاب
التقـد على األراضي السـكنية
اخملــــصـــــصـــــة لــــذوي الـــــدخل
احملـــدود والـــفـــئـــات األخـــرى 
ـالـيـة بـتـعـزيـز مــوجـهـا وزارة ا
رصــيــد صــنــدوق اإلســكــان من

ــقـــتـــرضــ اجل زيـــادة عـــدد ا
وتـمــكـيـنـهم من بـنـاء الـوحـدات
الـســكـنــيــة عـلـى قـطع األراضي
ـواطــنـ الـتي ســتــوزع عـلـى ا

وتضم ذلك في موازنة 2020
وتــكــون الــقـــروض مــعــفــاة من
الــــفـــوائـــد وفي شــــأن مـــتـــصل
ـــهــدي امس اســـتـــقــبـل عــبـــد ا
رئــيس مـجـلس الــنـواب مـحـمـد
احلـلـبــوسي لـبــحث الـتــنـسـيق
ـــشــتـــرك لـــتـــلــبـــيـــة مــطـــالب ا
ــــــتـــــظــــــاهـــــريـن وحتـــــقــــــيق ا

االصالحات. 
ــهــدي بــرئـيس والــتـقـى عـبــد ا
مــجـلـس الـقــضـاء االعــلى فـائق
زيـــــدان وبــــحث مـــــعه جــــهــــود
احلــكـومــة بــشــأن االسـتــجــابـة
تـظاهرين واالجراءات طالب ا
ـتعلـقة بهـا كما اكد القـانونية ا
اجلـانـبـان اهـمـيـة الـتـعـاون ب
الـــســـلـــطـــات الــــثالث. الى ذلك
ــهـدي جــمــعـا اســتـقــبل عــبــد ا
كــبـــيــرا من رؤســاء الـــعــشــائــر
ـــشـــروعـــة ـــطـــالب ا لـــبــــحث ا
لـلـمــتـظــاهـرين. ودعـا اجــتـمـاع
الـقيـادات السـيـاسيـة الذي عـقد
ــــاضي فـي قــــصـــر الــــســــبـت ا
الـــــسـالم بـــــدعـــــوة من رئـــــيس
اجلــمــهــوريـة بــرهم صــالح الى
الــتــعـــجــيل بــاتــخــاذ اجــراءات
حتقـيقيـة بشـأن سقوط ضـحايا
في الـتـظـاهـرات الـتي شـهـدتـها
بغـداد وعـدد من احملافـظات في
االول من الشـهر اجلـاري مؤكدا
وجوب الـشروع الـفوري بـاقرار
قـــانــــونـي مــــجـــلـس االعــــمـــار
والضـمان االجـتمـاعي وتشـكيل
مــــجــــلس اخلــــدمــــة االحتـــادي
وتــــــوفــــــيـــــر فــــــرص الـــــعــــــمل
والــتــوظــيف الــعــادل. وحــضــر
االجـتـمــاع بـاالضــافـة الـى عـبـد
ــهـــدي واحلـــلــبـــوسي  قــادة ا

الكتل واالحزاب السياسية.

…d «R  ‚«dF «  «d¼UEð ∫Ê«d¹≈

s¹bK³ « 5Ð W öF « i¹uI²
wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNþ

تــــــــابــــــــعـت ايــــــــران عـن كــــــــثب
االحتجاجات الـدامية في العراق
اضي مـنذ انـدالعـهـا االسـبـوع ا
اذ تنـظر اليـها عـلى انهـا مؤامرة
تهدف الى تقويض العالقات ب
البلدين اجلارين. وتوجد عالقات
وثيـقة ب ايـران والعـراق لكـنها
معـقدة وتـنامي الـنفـوذ االيراني
في الـعراق بـعـد الغـزو االمـريكي
فــي عــــــــــــــام  .2003وبــــــــــــــدأت
اضي مع الـتظـاهـرات الـثالثـاء ا
دعــــوات لـــوضع حـــد لـــلـــفـــســـاد
والبطالة. لكنـها تطورت لتتحول
طـالبة بـاستـقالة احلـكومة الى ا
واصالح النظام السياسي. ومنذ
ذلك احلـــ اطـــلـق مـــســـؤولــون
ايـــرانـــيـــون ســـلـــســـلـــة مـــواقف
يتهـمون فيـها اعداء ايـران بانهم
خـلف االضـطــرابـات في الـعـراق.
ـرشـد االعـلى اية ونـقل حسـاب ا
الله عـلي خـامـنئي الـرسـمي على
تـوتـر عـنه قـوله االعـداء يـسـعون
لــلـتــفـرقــة بـ (الــعـراق وايـران)

لـــكــــنــــهم عــــجــــزوا ولن يــــكـــون
ـؤامــرتـهم اثــر. واضـاف (ايـران
والعراق شـعبان تـرتبط قلـوبهما
وارواحــهـمــا وسـوف يــزداد هـذا
االرتــبـاط قــوة يـومــا بـعــد يـوم).
واكدت وكالة انباء ارنا االيرانية
ــرشــد الــرســمــيــة ان تــصــريح ا
االعـــلى يـــأتـي تـــعـــلـــيــــقـــا عـــلى
االحــداث االخـــيــرة فـي الــعــراق.
وعــلــقت الـوكــالــة عــلى االحـداث
ـــتـــحـــدة مـــتـــهـــمـــة الـــواليـــات ا
والـسعـوديـة واسرائـيل بـتـحريك

الــتـظــاهـرات في الــعـراق بــهـدف
تخريب عالقات ايران مع العراق
وســـوريــا. وكــتــبـت الــوكــالــة ان
ـسـبوقـة في (الـتـظـاهـرات غـيـر ا
ـدن الـعـراقـيـة تـظـهـر ان بـعض ا
القـوى الـداخلـيـة واخلارجـية في
ـنـطـقة قـلـقـة بـدرجـة كـبـيرة من ا
الــتـقــارب والـتــعـاون بــ بـغـداد
وطــهــران ودمــشق). و احــراق
عــــدد مـن مــــقــــرات االحــــزاب في
جـــنـــوب الـــعـــراق و الـــتـــداول
بـــاشــرطــة فـــيــديــو عـــلى مــواقع
التواصل االجتـماعي يظهـر فيها
متظـاهرون يهـتفون الـعراق حرة
حــرة ايـــران بــرة بــرة ويــتــبــادل
سـيـاسـيــون ايـرانـيـون اتـهـامـات
احيانا بالتبعية للخارج السيما
ــــتــــحـــدة. اليــــران والــــواليـــات ا
تحـدث باسم احلـكومة وافتـتح ا
االيـرانــيـة عـلي ربـيــعي مـؤتـمـره
الــصــحـــفي االســبــوعي االثــنــ
بـــــتـــــصــــــريح عـن االحـــــداث في
العراق. وقال ان (هـناك مضمري
سوء يريـدون تخـريب اي انفراج

بيننا وب دول مجاورة).
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دني في اخـمدت فـرق الـدفـاع ا
ســـاعــة مـــتــأخـــرة من لــيل اول
امـس حـريـقــاً كـبـيــرا انـدلع في
مـــبــنى فـــنــدق بــلـــو في شــارع
العرصـات ببغـداد. وقال شهود
عـــيــان ان (الــنــيـــران إلــتــهــمت
الــطـوابق الــعـلــيــا من الـفــنـدق
بــالـكــامل وان ألــسـنــة الــدخـان
انـــتــقــلت الى اجـــواء مــنــطــقــة
الـــكــرادة بـــأســرهـــا). واضــاف
الــشــهــود لـ (الــزمــان) امس ان
(رائـحــة احملــروقــات والــدخـان
تسببت في حاالت اختناق وان
فرق االطـفـاء سارعت الى مـكان
احلـادث الجناز مـهمـتـها لـكنـها

لم تــــســــيـــطــــر عــــلى احلــــريق
بالكامل اال في سـاعة متأخرة).
وحتـــــدثـت انــــبـــــاء عـن وقــــوع
ضــحـايــا بــيـنــهم مــصـرع جنل
الــنــائب االول لـرئــيس الــنـواب
الــذي قـال الــشــهــود انه (الــقى
بـــنـــفـــسـه من الـــطـــابق الـــرابع
للـتخلص من الـنيران لـكنه لقي
مصرعه). ولم تؤكد هذه االنباء

انية. مصادر حكومية ام بر
واكـــدت قـــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات
ــشـــتــركـــة اســتـــشــهـــاد احــد ا
نشآت منتـسبي قوات حمـاية ا
واصــابـة اربــعـة اخــرين مـسـاء
اول امس في مــديــنــة الــصــدر.
وقـــــال بـــــيـــــان امـس ان (احــــد
نشآت منتـسبي قوات حمـاية ا

اســـتـــشـــهــــد واصـــيب اربـــعـــة
اخرون بينهم ضابطان بجروح
خالل اطـالق نــــار فـي ســــاحــــة
ـديــنـة الـصــدر مـسـاء مـظــفـر 
االحـد) واضـاف (ان الـعـنـاصر
كـانـوا في واجب حـمـايـة مـبـان
حـكـومــيـة) وشـدد عــلى الـقـول
ـشتـركة سـتواجه (ان الـقوات ا
بــقــوة اي مــســلح او مــحــاولــة
الستهدافها وانها ستظل تؤدي
ال العام واجباتها في حماية ا

تظاهرين). وا
واعـلـنت قـيـادة عمـلـيـات بـغداد
عن فــــــتـح جـــــســــــر الــــــســــــنك
بــاجتـــاهــ وعــدد مـن الــطــرق
وسط الـــعـــاصــمـــة. وقـــالت في
بــيــان امس نــيــوز انه (اصــبح

ــركـبــات والــسـابــلـة بــامـكــان ا
عــبـور جـسـر الـسـنك بـاجتـاهي
الـذهاب وااليـاب) ويـعـكس هذا
االجراء عودة احلياة الطبيعية
الى بـــــغـــــداد بـــــعـــــد مـــــوجـــــة
الـــتـــظــــاهـــرات الـــتـي شـــمـــلت
ـنــاطق فـضال عن 7 مــخـتــلف ا
مـحافـظـات. واضاف الـبـيان ان
(قـيـادة عمـلـيـات بغـداد بـاشرت
بفتح عدد من الـطرق بشكل تام
وسط الـعـاصـمـة) مـوضـحـا ان
(هــذه الـــطـــرق هي من تـــقــاطع
قرطبـة باجتاه ساحـة الطيران
وشــارع الــنــضـــال الى تــقــاطع
سـاحة الـطيـران بـاجتاه مـجمع
الـــوزارات وســـاحـــة األنـــدلس
اضـافــة الى اعــادة فــتح جــسـر

السنك ذهابا وإيابا).
واغـلـقت الـقـوات االمـنـيـة عـددا
من الـطرق وسـط بغـداد بـسبب
الـتــظـاهـرات الـتي انـطـلـقت في
يــــوم الــــثالثــــاء من االســــبـــوع
ــاضي وادت الى وقـوع اكــثـر ا
من مـئـة شهـيـد واكثـر من سـتة

آالف جريح. 
وكـشف بـيــان حـكـومي  تــلـقـته
(الــــــزمـــــــان) عـن (انــــــتـــــــهــــــاء
الــتـظــاهــرات في الـنــجف بــعـد
ـتابـعة ـفاوضـات ب خـلـية ا ا
تظاهرين بتعاون احلكومية وا

قائد شرطة النجف). 
واضــاف الــبــيــان ( كــمــا جـرى
االتفـاق مع متـظاهـري الشـطرة
في مـــحـــافــظـــة ذي قـــار عــلـــى
انــــهــــاء الـــتــــظــــاهـــرات بــــعـــد
الـــــتـــــفــــاوض مـــــعـــــهم ونـــــقل

مطالبهم).
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كرّم االسـتاذ سـعد الـبزاز رئيس
ـــســتـــقل مـــجــمـــوعـــة االعالم ا
الــســـيـــدة ( دنــيـــا) الـــتي تــوزع
ـناديل الـصـحيـة عـلى الشـباب ا
ـتظـاهـرين في سـاحة اخلالني ا
بــبـغـداد ووصــفـهـا بــانـهـا (رمـز
حلــنــان  الــعــراقــيــة وعــطــائــهـا
ونـفسـهـا الـعزيـزة)  كـما وصف
ـتعـفـفة دنـيـا والسـيدة الـبزاز  ا
التي تـوزع (خـبر الـعبـاس) على
الـشـبـاب  في الـطـرقـات بـانـهـمـا
(اكــــرم كـــرمــــاء االرض) وكـــانت

دنــيــا والــســيــدة مــانــحــة خــبـز
الـــعــبــاس قـــد حتــولت الى رمــز
شعـبي في فـيديـوهات تـناقـلتـها
مـــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
خالل الـتظـاهـرات االحـتجـاجـية
العفوية التي عمت بغداد وسبع
من احملــافــظــات. فــيـمــا اعــلــنت
مـجــمــوعـة قــنــوات (الـشــرقــيـة)
رفضَها لكل اشكال االِعتداء على
ـــــــؤســــــســـــــات االعـالمـــــــيــــــة ا
والـصــحــفــيــ والــعــامـلــ في
مــحـــطــات الـــتــلـــفــزيـــون. وقــال
مــتــحــدث بــاسم اجملــمــوعـة (اِن
مجـموعـةَ قنـوات الشـرقيـة تَفتحُ

ابـوابــهَــا واســتـديــوهــاِتــهـا في
الــعـراق وجــمـيع اِنــحـاء الــعـالم
جلــمـــيع الـــقــنـــوات الــعـــراقــيــة
والـصِـحـفـيـ الـعـراقـيـ الـذين
تــعـرضـت مـؤســســاتُـهم لالذى .
وتــلــتــزم الــشــرقــيــة مع جــمــيع
ؤسسات االعالمية العاملة في ا
البـلد بـالدفـاع عن وحدة الـعراق
ارضا وشعبا وصـيانةِ احلريات
وحقـوق الـتعـبيـر في كل وسائل
ـتحدث تـاحة ). واكد ا االعالم ا
هنة ال (ان التضـامن مع زمالء ا
يـــــقــــتــــصــــر عــــلـى الــــعــــواطف
ـسانـدة الـلفـظـية بل سـيـكون وا

ذا طـابع عمـلي وسـتكـون جـميع
امـكــانـات مــجـمــوعـة الــشـرقــيـة
ـا فـيـهـا الـصـحـفـيــة والـفـنـيــة 
االســتـوديــوهــات ومـراكــز الـبث
متاحة جلميع الـقنوات الوطنية
رافـــضـــ بـــقـــوة ايَ مـــحـــاولــة
لـتـكمـيم االفـواه وكـبح احلـريات
وتــعــريـض الـصــحــفــيــ لالذى
عنوي واجلسـدي). مضيفا(اِن ا
حـــريـــة االعالم فـي الــعـــراق هي
جزء من سيادة هذا البلد العزيز
وعنوان كبير نتمسك به وندافع
عنه في كـل الظـروف واالوقات).
ـتحـدث على (ان قـنوات وشدد ا

الشـرقيـة ستـبقى صـوت الشعب
الـهادر ومـنـصة احلـريـة ومنـبرا
لـكل احرار الـعـراق وللـمـهمـش
والـفــقــراء وسـتــبــقى الـشــرقــيـة
وكــوادرهـــا الــبـــواسل الــفـــيــلق
الــشـرس الـذي يــحـارب الــفـسـاد
ويالحق رمــوزه مـهـمــا احـتـمـوا
من اغـطـيـة سيـاسـيـة او حـزبـية
ـعركـة ضـد الفـاسدين وستـظل ا
الــطـغـاة ومن يــحـمـيــهم شـرسـة
ومتقـدة حتى يتطـهر العراق من
بــراثـن الــلــصــوص ومــصــاصي

دماء الشعب).
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تـوجه (الـزمـان) شكـرهـا لـرجـال االمن الـوطـني االبـطـال السـتـجـابتـهم الـفـوريـة التـصـالـهـا بـشأن
اشكالـية تـعرضت لـها اجلريـدة صبـاح امس. والشـكر موصـول الى رئيس اجلـهاز االسـتاذ فالح
ـسـؤول الـرفـيع في اجلـهـاز االسـتـاذ حـمـيـد االيـزيـرجـاوي اليـعازهـمـا الى ادارة امن الـفـياض وا
ـوقف خـلـيـة ــعـني مـبـاشـرة في وقت نـأسف  ـديـر ا الـكـرادة بـتـأمـ طـلب (الـزمـان) وحـضـور ا
وقف الـالمسـؤول امام االعالم االمني الـتي جتـاهلت اتـصـال رئيـس التـحريـر بـها وتـضع هـذا ا
وزيري الداخـلية والـدفاع وتتـساءل: اذا كانت اخلـلية ال تـستجـيب وال جتيب على طـوار جريدة
وطنية كبرى كالزمان فهل من واجـبها ان يظهر اعضاؤها امام الـفضائيات الستعراض انفسهم

حتت االضواء?
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فاز ثالثـة علماء هـم امريكيـان وبريطاني بـجائزة نوبل
لـلطب لـعام  2019 . وتـمكن الـعلـماء الثـالثة من اعداد
بـحث عن الـسـرطــان تـنـاول الـكـيـفـيــة الـتي تـتـمـكن بـهـا
اخلاليـا من اسـتشـعـار االوكـسـجـ مع مـسـتويـاته في
اجلسم. وخـصص مـبتـكـر الديـنامـيت الـسويـدي جورج
نـوبـل امـواله لــهــذه اجلـائــزة الــتي بــدأت مـطــلع الــقـرن
الـعــشــرين وتــشــمل مــجـاالتــهــا كالً من حــقــول الـطب
والفـيـزياء والـكيـميـاء واالقـتصـاد والسالم واالداب.وفي

اضي هذا االخـير فاز منتـصف الثمانيـنات من القرن ا
صري احمد الروائي الـعربي جنيب محفوظ كما فاز ا
زويل باجلـائزة في اواخر التـسعينات في حـقل الفيزياء
ـنية ولم يحظ اي عـربي بهـا منذ ذلك احلـ باستـثناء 
وعراقـية فازتا بهـما في حقل السالم منـاصفة. ومنحت
جلنـة نوبل جـائزة الـفيـزياء لـهذا الـعام الى ثالثـة علـماء
هم امــريـكي وسـويـسـريـ البـحــاثـهم في نـشـأة الـكـون
وخواصه الـفيـزيائـية واكتـشاف كـوكب خارج اجملـموعة

الشمسية.

تظاهرين »öÞ‚∫ ذوو محتجزين في مركز شرطة السعدون ينتظرون اجراءات اطالق سراح ابنائهم ا
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اكــــد رئـــيس حــــكـــومـــة إقــــلـــيم
كــردســتــان مــســرور الـبــارزاني
لـــوزيــــر اخلـــارجـــيــــة الـــروسي
ســـيـــرغـي الفـــروف إن أولـــويـــة
حـكومـته هي حتـسـ الـعالقات
مع احلكـومة االحتـادية  مـعربا
عن امله في أن تسفر احملادثات
بــ بــغـداد واربــيل عن اتــفـاق.
وقــال بــيــان حلـــكــومــة االقــلــيم
تـلـقـته (الـزمان) امـس ان رئيس
حكومـة اإلقليم اسـتقبل الفروف
يــــــرافــــــقـه وفـــــد كــــــبــــــيــــــر من
الـدبـلـوماسـيـ ورجـال األعـمال
الـروس وجـرى خالل االجـتـمـاع
بحث سبل تـعزيز الـعالقات ب

. اجلانب
وفـي مـســتـهل االجــتـمــاع جـدد
الوزيـر الروسي تهـنئـته لرئيس
حـكــومـة االقــلــيم عـلـى تـشــكـيل
احلـكومـة اجلـديدة مـشـيراً إلى
أن (بالده حتــــتــــفـظ بــــعالقــــات
تــــاريـــخــــيــــة مـع كــــردســــتـــان
وتــوطـــدت حــ مـــكث الـــزعــيم
الكردي مـال مصطـفى البارزاني

في روسيا سنوات عدة). 
وأبـــدى الفـــروف دعم مــوســـكــو
للمـحادثات اجلاريـة ب اإلقليم
وبــغــداد مـعــربــاً عـن تـرحــيــبه

بهذه اخلطوة.
وأشــــــاد الـــــــوزيـــــــر الـــــــروسي

باسـتـتبـاب األمن في كردسـتان
وقــال إن (الــشــركـات الــروســيـة
ـــســتـــثــمـــرين الـــروس عــلى وا
اسـتعـداد للـقـدوم إلى كردسـتان
لالنخراط في مجال االستثمار)
كــمـا رحب بــفـكــرة (تـدشـ خط
جـــــوي مــــبــــاشـــــر بــــ اربــــيل
وموسكو) وقال إن (بالده تدعم
ذلك).وبـحث االجـتـمـاع مـخـاطـر
ظـــهـــور داعـش مـــجـــدداً وقـــال
الفـــروف إنه يـــتـــفـق مع رئـــيس
حـكومـة اإلقلـيم عـلى أن (تنـظيم
ثل خـطـراً على داعش ال يـزال 
الـــوضع األمـــني) وأثـــنى عـــلى
(دور الــبـيـشــمـركـة فـي مـحـاربـة

الـــتــنـــظـــيم في كـل من ســـوريــا
والعـراق) واكـد استـعداد بالده
لـ(تـــــقـــــد كل مــــــا يـــــلـــــزم من
مــســاعــدات).وســلط االجــتــمـاع
ـــســــتـــجـــدات الــــضـــوء عــــلى ا
السوريـة واتفق اجلانـبان على
أن (تـــأز الــوضع فـي ســوريــا
مـن شــأنـه أن يــضـــاعف مـــآسي
السكان كما  تـأكيد أهمية أن
يؤدي الكرد دورهم في مـستقبل
سوريـا). وأعرب رئـيس حكـومة
اإلقــلــيم عن تــرحـيــبه بـ(تـعــزيـز
الــــعالقــــات االقـــتــــصــــاديـــة مع
ــسـتــثــمـرين مـوســكــو وقـدوم ا
الـروس إلى اإلقـليـم).واشار الى

(اسـتمـرار احلوار مـع احلكـومة
االحتــاديــة) مـؤكــدا إن أولــويـة
حكومـته هي (حتسـ العالقات
مع بـغـداد الـتي قـمنـا بـزيـارتـها
بعـد تسنـمنـا رئاسة احلـكومة)
مـــعـــربـــا عن امـــلـه أن (تـــســـفــر
احملــادثــات عن اتــفـاق). ووصل
الفــــروف الى اربـــيل قـــادمـــا من
بــــغـــداد الـــتي زارهـــا اول امس
حيث الـتـقى بالـرئاسـات الثالث
لـبـحث الـقـضـايـا ذات االهـتـمـام
ـــنـــطـــقـــة  . ـــشـــتـــرك  وامن ا ا
وجــاءت زيـــارة الفـــروف فــيـــمــا
يـــشــهـــد الــعـــراق اضــطـــرابــات
وتظاهرات احتجاجا على تردي
االوضـاع اخلـدميـة واالنـسـانـية
وتـــفــشي الـــبــطـــالــة والـــفــســاد
ــــــــــــــــــــالــي.الــى ذلـك االداري وا
اسـتـقبـل رئيس حـكـومـة اإلقـليم
سفيـر فرنسـا لدى بغـداد برونو
أوبــيــر في مـكــتــبه وبــحث مـعه
ستجدات على الساحت آخر ا
الـعــراقـيـة والـسـوريـة.وبـحـسب
بـيان فـقـد (اتـفق اجلانـبـان على
أن تــــــصـــــــعــــــيـــــــد األوضــــــاع
وخصوصاً في سـوريا ال يخدم
أحـــداً بـل ســـيـــفـــاقم مـــعـــانـــاة
الـسكـان وسـيفـجـر موجـة نزوح
لــــلـــكــــثــــيـــريـن). وجـــرى  خالل
االجــتــمــاع ايــضـــا(بــحث ســبل
تـعــزيــز الــعالقــات بــ اإلقــلـيم

وفرنسا في شتى اجملاالت).
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هـــدد الـــرئــيـس االمـــريــكـي دونـــالــد
تـرامب بتدمير االقتصاد التركي اذا
جتـاوزت تركـيـا احلدود بـعـد قراره
ـفاجـئ بسـحب الـقـوات االمـريـكـية ا
من شمالي سوريا. وفي سلسلة من
الـتغـريـدات الـغـاضـبـة دافع الـرئيس
ـــهــد االمـــريــكـي عن قـــراره الــذي 
ـقـاتـل لشـن تـركـيـا هـجـوما عـلـى ا
االكـراد عبـر احلدود. وانـتقـد حلـفاء
تـرامب من احلزب اجلمهوري بشدة
قـــرار ســحب الـــقــوات. ولـــلــواليــات
ــتــحــدة قـوات قــوامــهــا نــحـو الف ا
جـنـدي في سـوريـا و سـحب نـحـو
ـنــطـقــة احلـدوديـة.  20 مــنـهــا من ا
ـــــســـــؤول بـــــارز في وزارة وفـــــقـــــا 
اخلـارجية االمـريكيـة. وبدأت القوات
االمـريكيـة االنسـحاب من مواقع في
شــمـــال شــرقـي ســوريـــا لــتـــفــسح
الطـريق امام عـملـية عـسكـرية تـركية
وشـيكـة ضد قـوات كرديـة مسـلحة.
ويـــرى االكــــراد ان هـــذا الــــتـــحـــول
االمريـكي بعـد طعـنة في الـظهـر بعد
الـسـمــاح بـعـمـلـيـة عــسـكـريـة تـركـيـة
ضـدهم. لكن ترامب قـال في تغريدة
ـتحدة صـباح الثالثـاء ان الواليات ا
انـخـرطت اكـثـر واكـثر فـي حرب بال
هـدف في االفق وتـقــول تـركـيـا انـهـا
تـريد ابـعـاد وحـدات حمـايـة الـشعب
الــكــردي الـــتي تــعـــتــبــرهـــا انــقــرة
امـتدادا حلزب الـعمـال الكـردستاني
احملـــظـــور عن احلـــدود الـــتـــركـــيـــة
واقـامـة مـنـطـقـة آمـنـة العـادة الجـئ

سوري اليها.
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