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ــتــقـاعــدين من اسـتــغــرب ورثـة ا
عدم شمولهم بزيادة احلد االدنى
من الـراتب الـتـقـاعـدي  400 الف
ديـنـار وبـقـاء مـســتـحـقـاتـهم كـمـا
هي  بـــرغم مـن اشـــعـــار هـــيـــئــة
الـتـقـاعد الـوطـنـيـة لـلـمـسـتـحـق
بــصـرف الــفــروقــات خالل اطالق
ــان الى الـــرواتب  داعــ الــبـــر
ضرورة مـتـابعـة تطـبـيق القـانون
وعــــــدم تــــــســـــــويف احلــــــقــــــوق
ـشـروعـة  مـهــددين بـأعــتـصـام ا
مــفــتــوح امــام الــهـيــئــة فـي حـال
اســـتـــمــرار الـــتـــجـــاهل بـــصــرف
الـــتـــخـــصـــيـــصـــات الـــتي اقـــرت
بـالــقـانـون   فـيــمـا وعـد الــنـائب
ـتـابــعـة االمـر مع حـنـ الــقـدو 
انيـة والهيئة الية الـبر اللجنـة ا
لــلـــوقـــوف عــلى االســـبـــاب الــتي
حـالت دون صـرف الـزيـادة. وقـال
الــــــقـــــدو لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
ــان اجـــرى تــعـــديال عــلى (الــبـــر
ـوحـد يـتـضمن قـانون الـتـقـاعـد ا
رفـع احلـــــــــد االدنى لـــــــــلـــــــــراتب
الـتـقــاعـدي الى  400 الف ديـنـار
ستفيد على ان يشمل ذلك ورثة ا
ــالـــيــة والــهــيــئــة وعــلى وزارة ا
الوطنية احتساب الراتب بحسب
اجلـداول اجلـديـدة)  واضاف ان
(هـــنــــاك تـــعــــديال يـــجــــري عـــلى
الـقــانـون بــشـأن الــرواتب وكـذلك
سن الـــتــقــاعـــد ونــحـــاول انــهــاء
التعديالت الـضروية بعـد سلسلة
من النقاشات خالل االيـام القليلة
ــقــبــلـة)  ووعــد الــقـدو جــمــيع ا
ـــتـــقـــاعــــدين والســـيـــمـــا ورثـــة ا
ــسـتــفــيـد لــلــراتب بـ (مـتــابــعـة ا
ـــالـــيــة ـــوضع مع الـــلـــجـــنـــة ا ا
والــوزارة ومــديــر عــام الــتــقــاعـد
للـوقوف عـلى اسبـاب عدم صرف
الــــفــــروقــــات ورفع احلــــد االدنى
لــلـراتب وتــأكــيــد شـمــول جــمـيع
سـتـحقـ بـتلك الـزيـادة). فيـما ا
هدد متـقاعدون بـأعتصـام مفتوح
امـام الـهـيــئـة لـتـجــاهـلـهـا صـرف

الزيـادة ورفع احلـد االدنى لـورثة
ستفـيد بعـد نفاذ الـقانون الذي ا
ـدة ـان خالل ا صـوت عـلـيه الـبـر

اضية.  ا
ــتــقــاعــدون لـ (الــزمـان) وشــكـا ا
امس من (اســــتـــمـــرار تـــســـويف
ـــمـــاطــلـــة بـــصــرف احلـــقــوق وا
ستحقات   اذ استبشرنا خيرا ا
بعد اشعار هيئـة التقاعد بصرف
لـــــكن الـــــرواتـب مع الــــــزيـــــادة  
ــسـتـحـقـات تـفـاجــأنـا بـأسـتالم ا
دون اي تغيير  االمر الذي دفعنا
الى التساؤل عن اسباب عدم رفع
احلد االدنى لـلراتب الـذي اقر في
الـقــانــون وهـو  400 الف ديــنـار
مضافا اليها مئة الف دينار غالء
معيشة)  وتساءلوا (كيف فسرت
الـــهـــيـــئـــة الـــقــانـــون وهـل ورثــة
ــســتــفــيــدين غــيــر مــشــمــولــ ا
بالزيـادة وبالـتالي هذا االمـر يعد
ـان الـذي ـا اقــره الـبــر مـخــالـفــا 
ن سـتـحـق  يؤكـد ان جـمـيع ا
رواتبهم اقل من  500 الف دينار
مــشـــمــولـــ بــهـــذا الــتـــعــديل?)
مـــطــالـــبـــ مــجـــلس الـــنــواب بـ
(الوقوف على اسـباب عدم صرف
الــــــزيــــــادة او رفع احلــــــد االدنى
للراتـب والسيمـا ان هنـاك الكـثير

تقاعدين تعاني ظروفا من اسر ا
مـعـيـشـيـة صعـبـة في ظـل ارتـفاع
االسعار واحلاجة لتـغطية نفقات
االوالد ومــــــصــــــاريف الــــــعالج)
مهددين بـ (اعـتصام مـفتوح امام
مـبـنى الـهـيـئـة في حـال الـتـراجع
عن صــرف مــســتــحــقــاتـنــا الــتي
جاءت بقانون). وكـانت الهيئة قد
تقاعدين سيتم أكدت أن رواتب ا
صــرفـــهــا مع الـــزيــادة.  ونـــقــلت
مـصــادر عن الــهـيــئــة قـولــهـا  ان
(صـــرف الـــرواتب الـــتـــقـــاعـــديـــة
عــازيــة ســيــكـــون مع الــزيــادة)  
(اســبــاب تــأخـر صــرف الــرواتب
الـى اجـــــــراءات ربـط الـــــــزيـــــــادة
وادخـال الــتـعــديالت الـقــانـونــيـة
صـوت علـيهـا). وباشـر مصرف ا
تـقاعدين الرافدين بـدفع رواتب ا
مع الزيـادة لشـهر كـانون الـثاني.
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف وقال ا
في بـيــان امس ( اطالق رواتب
تـقـاعديـن لشـهـر كانـون الـثاني ا
عــن طـــــــــــــريــق أدوات الـــــــــــــدفـع
االلـــكــــتـــروني)  واشـــار الى انه
ــدنــيـ ــتــقـاعــدين ا (بــإمـكــان ا
والــعــســكــريـ تــســلم رواتــبــهم
الشهرية عن طريق فروع مصرف
الرافـدين في بـغـداد واحملـافـظات
ـنـافــذ اخلـاصـة)  وتـابع ان او ا
ـــتـــقـــاعـــد ســــيـــســـتـــلم راتـــبه (ا
الـتــقــاعــدي إضـافــة الى الــزيـادة
ـا اكـدته الـهـيـئـة). ـقـررة وفـقـا  ا
كـمـا افـاد مـصــرف الـرشـيـد بـرفع
رواتب الشريحة مع الزيادة التي

ان. أقرّها البر
صرف في بيان امس انه  وذكر ا
ــتــقـاعــدين حــمــلـة (رفع رواتب ا
بطـاقات الـدفع االلكـتروني نـخيل
مــاســـتــر كــارد وكـــذلك  كي كــارد
لشـهـر كـانون الـثـاني مع الـزيادة
مضيفا التي اقرت في القانون)  
تـقـاعـدين اسـتالم (بـاسـتـطـاعـة ا
رواتـــبــهم مـن شــبـــكـــة فــروعـــنــا
ـنـتــشـرة في احملــافـظـات او من ا
احـد مـنــافـذ نـخـيل مــاسـتـر كـارد

عتمدة).  ا
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. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
(صــالح واردوغــان بــحــثــا هــاتــفــيــا
األوضــــاع الـــــراهــــنــــة في الــــعــــراق
ـــنـــطــقـــة وكـــذلك ســـبل تـــطـــويــر وا
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــبـلــدين
)  وأتـفق الـرئـيـسـان على الـصـديـق
أن (األولـويـة يـجب أن تـبـقى حملـاربة
الـتـطرف واإلرهـاب وتعـزيـز استـقرار
ـنـطقـة من خالل التـعـاون والتـفاهم ا
بـ شــعـوبـهـا ودولـهـا).واسـتـعـرض
ــسـتـجـدات صــالح خالل االتـصـال (ا
والــتــطـورات الــســيـاســيـة)  مــؤكـداً
(حـرص الـعـراق عـلى تـعـزيز عـالقاته
الـثـنائـيـة مع اجلارة تـركـيا)  واشـار
الـى ان (الـعــراق يـثــمن دعم األشــقـاء
واجليران لسيادته وحماية استقراره
ومـنع حتـوله الى سـاحـة لـلـصـراعات
ـــصــــالح شــــعـــبه الــــتي ال تـــضــــر 
ــصــالح ــا  ومــســتــقـــبــله فــقط وأ
)  مـجددا نـطـقة عـمـوماً واسـتـقـرار ا
تـأكـيـده (ضـرورة الـتـعـاون اإلقـلـيـمي
والدولي من أجل حل األزمات والبناء
ــشــتــركــات). بـدوره   اعــرب عــلـى ا
اردوغــان عن (حـرصه عــلى اسـتـقـرار
الـعراق ودعم وحدته وحماية سيادته
واســتـقالله)  مــشــدداً عـلـى (أهـمــيـة
ؤسـسات العـراقيـة الوطـنية تـمكـ ا
مـن التـصـدي لدورهـا في حـمـاية أمن

العراق).
 فـي غضون ذلك رفـضت رئاسـة إقليم
كـــردســتـــان اي خــطـــوات تــصـــفــيــة
حلـسـابـات الـدول عـلـى أرض الـعراق
وانـتهاك سيـادته  داعيةً كل األطراف
إلـى االلـتـزام بــأقـصى درجــات ضـبط
الـنفس. وعلقت الرئاسة على القصف
ـقـتل قـائـد األمــريـكي الـذي تـسـبـب 
فـيلق القدس االيراني قاسم سليماني
ونـائب رئـيس هيـئة احلـشـد الشـعبي
ـهندس قرب مـطار بغداد أبـو مهدي ا
فـجر اول أمس اجلمـعة بأن (األحداث
األخـــيـــرة الـــتي وقـــعت فـي كـــركــوك
والــقـائم وأمـام الــسـفـارة األمــريـكـيـة
بــبــغـداد مــؤشـرات تــدل عــلى ازديـاد

تـعقيد األوضـاع في العراق التي أدت
إلـى أفـعــال وردود أفــعــال مــتــكـررة)
نطـلق نرفض واضـاف انه (من هـذا ا
خـطوات تصفيـة حسابات الدول على
أرض الـــعــراق وبـــالــتـــالي انـــتــهــاك
سـيـادته  األمـر الـذي ادى بالـنـتـيـجة
ـــهــنــدس الـى وقــوع ســلـــيــمــاني وا
ورفــاقــهـمــا ضــحــايـا)  مــشــيـرا الى
انــهـمــا (كـان لـهــمـا دور مــشـهـود في
احلــرب ضــد داعش خالل الــســنـوات
ـاضية)  ومـضى البيـان الى  القول ا
(ال يـجـوز جعل الـعـراق ساحـة حلسم
صــراعـات الـدول كـمــا نـدعـو إلى حل
ـشكالت عـن طريق احلـوار واحترام ا
الـبالد وسيـادتها)  وشـددت الرئاسة
عـلـى أن (اسـتـمـرار هـذه الـتـعـقـيـدات
واألفــعــال وردود األفـعــال سـيــمـضي
ـنــطـقــة نـحــو الـهــاويـة بــالـعــراق وا
ومــسـتــقـبـل مـجــهـول وســيـؤدي إلى
ــتــشــددة إحــيــاء وتــقــويــة الــقــوى ا
واإلرهـابـية)  الفـتـا الى انه (فـي هذه
ـــعـــقـــدة واحلـــســـاســـة الـــظــــروف ا
واخلــــطـــيـــرة نـــطــــالب كل األطـــراف
االلـتزام بأقصى درجات ضبط النفس

ومنع حدوث أي تطورات خطرة). 
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فـاز فـريـق  ريـال مـدريــد بـكـرة
الـقـدم امس الـســبت بـنـتـيـجـة
ثـالثــــــــة اهـــــــــداف من دون رد
خالل مـواجهـة فـريق خـيـتافي
ضـــمن مـــنـــافـــســـات اجلـــولــة
الــتــاســعــة عــشــر من الــدوري

االسباني.
ـــــلـــــكي وســـــجـل ثالثـــــيـــــة  ا
احلـارس دافــيـد ســوريـا العب
خيتافي باخلطأ في مرماه في

ــديـر بــيــلــبــاو.ودخل زيــدان ا
ــبـاراة الـفــني لــريـال مــدريـد ا
بعدة تغـييرات عـلى التشـكيلة
األســاســيـــة  إذ أشــرك إيــديــر
مـيــلـيــتـاو بــدال من سـيــرجـيـو
رامـــوس الـــغـــائـب لإليـــقـــاف
واعـــتــــمـــد عــــلى مــــودريـــتش
أسـاســيًـا عــلى حـســاب فـيـدي
فــالــفــيـــردي  وإيــســكــو عــلى
حساب فـينيـسيوس جـونيور
وكـــالـــعـــــــــــــادة طـــريـــــــــقـــة

اللعب 3-3-4.

الدقـيـقة   34والالعبـ  رافـائيل
فـاران في الــدقـيــقـة    53 ولـوكـا

مودريتش في الدقيقة 6+90.
وبهـذا االنتـصار رفع ريـال مدريد
رصيده إلى  40 نقطة في صدارة
الـتـرتـيب مـؤقــتـا  بـيـنـمـا جتـمـد
رصيد خيتافي عند  30 نقطة في

ركز السابع. ا
ــــــيـــــرنــــــكـي لـــــطــــــريق وعــــــاد ا
االنتـصـارات في الـليـجـا  بـعد 3
ــاضــيـة تــعــادالت في اجلــوالت ا
ضد فالنسـيا وبرشلـونة وأتلتيك
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يـعـقـد مـجلـس النـواب الـيـوم االحد
ـناقشـة الضربة جـلسة اسـتثنـائية 
اجلـوية االمريـكية والـتصويت على
قــــرار بــــإنــــهـــاء وجــــود الــــقـــوات
االمـــريـــكـــيـــة فـي الـــعـــراق. وحــذر
اخلـبير في القانون حسن الياسري
مـن مـغــبــة عـدم انــعــقـاد اجلــلــسـة
وطــالـب بــالــكــشف عــمن يــتــســبب
بــعــرقــلــة عــقــدهــا مــشـيــرا الى أن
ــان ســيــكــون أمــام اخــتــبـار الــبــر
حقيقي.قال الياسري في بيان امس
إن (مــجـلس الـنــواب سـيـكـون أمـامَ
ـر به مـنذ بدء اخـتبـار حقـيقي لم 
ـانـيـة احلـالـيـة  فـإمـا الـدورة الـبـر
االنــتـصــار لـلـشــعب بـحــفظ كـرامـة
وســيــادة الـعــراق الـتـي انـتــهـكــهـا
الـعـدوان الـغـاشم  عبـر الـتـصويت
عــلى إنـهــاء وجـود قــوات الـعـدوان
الـتـي لم يـعـد الشـعـب يأمَـن غـدرَها
وعـدوانَها وحماقـتَها  وبذلكَ يكون
اجملــلس قــد اسـتــجـابَ لــنـصــيـحـة
ـرجعيـة الدينـية العـليا التي دعتْ ا
الـى التصـرف بحكـمة وإما اخلذالن
والـــــنــــكــــوص مـنْ هــــذا اجملــــلس
وآنــذاك سـيـقـطع آخـرَ حـلـقـة وصل
مـع الـــشـــعـب  وســـيـــتــــســـبب في
حـــصـــول الـــفــوضـى الــتـي حــذرت
ـرجعـية مـنهـا)  مضـيفـا (من هنا ا
ال بــد أنْ يـحـاطَ الـشـعب عـلـمـاً بـكل

شـــفــافــيــة بــالــكـــتل والــنــواب الــذين
سـيتغيبونَ عن اجللسة للحيلولة دون
عـقدها  ليعـرفَ الذي له والذي عليه 
 ومَـنْ مــــعـه من الـــــشــــرفـــــاء ومَن مع
مـصـاحله اخلـاصة   قـومـيـةً كانت أو
مـــــــذهـــــــبــــــيـــــــةً أو حـــــــزبـــــــيــــــةً أو
شـخصيةً).وجرت امس مراسم تشييع
نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي ابو
ـهـنـدس وقـائـد فـيـلق الـقدس مـهـدي ا
االيــراني قـاسم سـلـيــمـاني في بـغـداد
ـشاركـة فعالـيات سـياسيـة وشعـبية
وسـط انـتـشــار امـني واسـع وحتـلـيق
مــكــثف لــلـطــيــران االمــريـكي  فــيــمـا
تـصـاعـدت حـدة التـوتـر بـ واشـنطن
وطـــهـــران بــعـــد الـــضــربـــة اجلـــويــة
االمــريــكــيـة الــتي ادت الى اســشــهـاد
ـهـنـدس وسـلـيـمـاني فـجر اول امس ا
اجلـمـعـة والـتي اسـتهـدفت مـوكـبـهـما
اثـناء خروجه من مطار بغداد الدولي.
وانـطـلقـت مراسم الـتـشيـيع الـشعـبـية
والـرسمـية من منـطقـة الكرادة بـبغداد
ــــســـــؤولــــ بـــــحـــــضــــور كـــــبـــــار ا
والــشـخـصـيـات الـرسـمـيـة واحلـزبـيـة
وقــــادة احلـــشـــد . وقـــال مـــصـــدر في
تــصـريح امس ان (تــشـيـيـعــاً مـركـزيـاً
ـهـندس وسـلـيمـاني جرت جلـثـماني ا
فـي منطقة الـكرادة وبعد ذلك نقال الى
مـدينـة الكـاظمـية ومن ثم الى مـدينتي
كـربالء والنجف قبل ان يوارى جثمان
ـــهــنــدس الــثـــرى في مــقــبــرة وادي ا
الـسالم على ان ينقل جثمان سليماني

الـى طـهـران)   مــؤكــدا ان (الـطــيـران
ـنطقة األمـريكي عاود الـتحلـيق فوق ا
اخلـضراء ومـنطـقتي الـكرادة والدورة
وجـسـري الـطـابـقـ واجلـادرية خالل
الـتـشيـيع). وفي واشنـطن كشف بـيان
رســـــمـي صـــــادر عن وزارة الـــــدفـــــاع
ـباشر لـتنـفيذ األمـريكـية عن الـسبب ا
عــمــلــيــة (الــبـرق األزرق) الــتي  من
خـاللـــهـــا اســـتـــهــــداف ســـلـــيـــمـــاني
ـــهــنــدس. وأكــد بــيــان الــوزارة أن وا
(اجلـنرال سلـيماني كان يـضع بنشاط
ـهاجـمة دبـلومـاسيـ وأفراد خـطـطًا 
نـطـقة خـدمـة أمـريكـان في الـعـراق وا
وأنـه من خالل فـيـلق الـقـدس مـسؤول
عـن مــقــتل مــئــات من أفــراد اخلــدمــة
األمــريـــكــان والــتــابــعــ لــلــتــحــالف
وإصـابة آالف آخرين)  واشار الى ان
(سـلـيـمـاني دبـر هـجـمـات ضـد قـواعد
لـــلــتــحــالف فـي الــعــراق ووافق عــلى
هـــجـــوم الـــســـفـــارة في بـــغـــداد هــذا
األســبــوع)  مـــبــيــنــا ان (الــعــمــلــيــة
اســـتــــهـــدفت ردع أي خـــطط هـــجـــوم
مـسـتـقـبـلـيـة إليران)  وتـوعـدت وزارة
الــدفـاع األمـريـكـيـة بـأنـهـا (سـتـواصل
أخـذ كل الـتـدابيـر الـضـرورية حلـمـاية
رعــايـاهـا ومـصـاحلـهـا أيـنـمـا كـانت).
واعـلن الـبنـتاغـون في وقت سابق عن
أن الـــرئــيس دونــالـــد تــرامب هــو من
أصـدر تـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ عـمـلـيـة قـتل
ســـلـــيـــمـــاني. وأفـــاد فـي بـــيـــان بــأن
(اجلـيش األمريـكي تلقـى تعلـيمات من

الـرئـيس بـقـتـل سلـيـمـانـي قائـد فـيـلق
الـــقــدس الـــتــابع لـــلــحـــرس الــثــوري
درج من قبل واشنطن على اإليـراني ا
قـــوائم اإلرهـــاب). واســفـــرت الــغــارة
ــهــنــدس اجلـــويــة عن اســتــشـــهــاد ا
وســلـيــمـانـي وزوج ابـنــته وافـراد في
احلــشــد هم سـامــر عــبـد الــله ومــديـر
طار مـحمد رضا تـشريفـات احلشد بـا
اجلـابري وحسن عبد الهادي و محمد
الـــشـــيــبـــاني و حـــيـــدر عـــلي . وقــرر
الـتـحالف الـدولي خـفض عمـلـياته في
الـعراق ألسباب أمنية  كما علق حلف
الـنـاتـو عـملـيـات الـتـدريب في الـعراق
إثــر اغــتــيــال قــائــد احلــرس الــثـوري
االيــــرانـي في بــــغــــداد. ودعـت كل من
ـغادرة واشـنـطـن ولـنـدن رعـايـاهـمـا 
الـعـراق وعـدم الـسـفر الـيه بـاسـتـثـناء
اقـلـيم كـردستـان وكـذلك جتنب الـسـفر
الـى ايران نـظـرا لـتصـاعـد الـتـوتر في
ــنــطــقـة . وأصــدرت هــيـئــة احلــشـد ا
الـشـعبـي بيـانـا بشـأن الـغارة اجلـوية
فـي قضاء الـتاجي   نـافيـة استـشهاد
الـقادة الـذين  تداول اسـماؤهم على
مــواقع الــتـواصل وهـم شـبل الــزيـدي
وحـامد اجلزائـري ورائد الكروي). من
جـهتها نفت طبابة احلشد في بيان ما
تـردد عن استهـداف صواريخ أمـريكية
لـها فجر يـوم امس في قضاء التاجي.
وافـادت تـقـاريـر بـاتـفـاق قـادة احلـشد
عــلى اخـتـيــار أمـ عـام مـنــظـمـة بـدر
هـادي العـامري خـلفـاً للـمهـندس الذي

اغـتالـته واشنـطن بغـارة جوية  فـيما
أشــارت إلى تــقــد اسـمه إلـى رئـيس
الـوزراء. وفي الـتداعـيات عـقد مـجلس
األمن الوطني إجتماعا برئاسة رئيس
ـهدي ـسـتـقـيـل عـادل عـبـد ا الـوزراء ا
لـبـحث اإلعـتداء الـذي ادى إلسـتشـهاد

عدد من الشخصيات القيادية.
ـوقف  وأكــد اجملـلس في بـيـان(دعـمه 
ــســلــحــة الـــقــائــد الــعــام لــلـــقــوات ا
بــإســتـنــكــار وادانـة انــتــهـاك ســيـادة
ثله من الـعراق ورفض اإلعتداء وما 
خـروج عن دور وشروط وجود القوات
االمــريـكـيـة  ولـلـدعــوة الـتي وجـهـهـا
جملـلس النواب لعقد جلسة استثنائية
ــوقف مـن اجل تــنـــظــيم وتـــوحــيـــد ا
الـرسـمي الـعـراقي واتـخـاذ اإلجراءات
والـقرارات الالزمـة حلفظ كـرامة وأمن
وســيـادة الــعـراق). وفي طــهـران هـدد
ــــرشـــد اإليـــرانـي عـــلى خــــامـــنـــئي ا
واشـنطن بانتقـام قاس. وعزا الرئيس
اإليــــراني حــــسن روحـــانـي اســـبـــاب
اغـتيال قـائد فيلق الـقدس الى انزعاج
األعــداء من بــرامــجه لــتــحـقــيق األمن
ـنـطقـة. بدوره  قـال واإلسـتـقرار في ا
الـقيـادي في احلرس الـثوري اإليراني
غـالم عــلي أبــو حــمــزة إن ( 35هــدفــا
نـطقة بـاإلضافة أمـريكـيا حيـويا في ا
إلـى تل أبـــــيب فـي مـــــرمى الـــــقــــوات
اإليـرانـية). وتـناقـلت مواقع الـتواصل
االجــتـــمــاعي صــورا لــزعــيم الــتــيــار
الــصــدري مـقــتـدى الــصـدر في مــنـزل

ســلـــيــمــاني لــتــقــد واجب الــعــزاء.
ووصـل وزيــر اخلـــارجــيـــة الــقـــطــري
مـحـمـد بن عـبـد الـرحـمن آل ثـاني إلى
ـصادر مزيدا طـهران امس. ولم  ذكر ا
ــبــاحــثــات مـن الــتــفــاصــيل بــشــأن ا
الـعاجلة الـتي اجراها الـوزير القطري
فـي طهـران والـتي جـاءت على خـلـفـية

مقتل سليماني.
 فـي غضـون ذلك اكـد وزير اخلـارجـية
الــروسي ســيــرغي الفــروف ونــظــيـره
اإليــراني مــحــمــد جــواد ظــريف عــبـر
اتـصـال هـاتـفي ان اغـتيـال سـلـيـماني
(ســيــؤدي النــدالع جــولــة جـديــدة من
ـنـطــقـة). وقـالت تــصـاعـد الــتـوتـر بــا
الـكـويت أنـهـا (تـتـابع بـاهـتـمـام وقلق
تسارعة بـالغ التطورات اإلقلـيمية ا
ـنـطقـة) في ظل وانـعـكـاسـاتـهـا عـلى ا

اغتيال سليماني في العراق. 
ـــتـــحـــدث بـــاسم احلـــكـــومــة ودعـــا ا
ـزرم جميع األطراف الـكويتـية طارق ا
إلـى (االبتـعاد عن اخلـطابـات التي من
ـسـاس بـالـوحـدة الـوطـنـيـة شــأنـهـا ا
وعـدم االجنراف خـلف كل ما من شأنه
إثـارة النعـرات واالنقسـامات). واعرب
ـيـر بـوت الـرئـيـسـان الـروسي فـالد
ـانـويـل مـاكـرون خالل والــفـرنــسي إ
اتـــصــال هـــاتــفي عن قـــلــقـــهــمــا إزاء
الــتــصــعـيــد اإلقــلـيــمي احملــتــمل إثـر
اغـتـيـال سـلـيـمـاني. في غـضـون ذلك 
قـالت وزيرة الدولة الفـرنسية للشؤون
هندس وسليماني في بغداد امساخلــارجــيــة الــفــرنــســيــة أمــيــلي دي ركزي جلثماني ا lOOAð∫ جانب من التشييع ا

حن القدو
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أكـد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـانويل ماكرون ونـظيراه الـفرنسي ا
والــتــركي رجب طــيب اردوغـان خالل
اتــصــالــ هــاتــفــيــ ضــرورة عــمل
اجلـميع على مـنع حتويل العراق الى
تـنازعة. سـاحة صراع بـ األطراف ا
ـنـطــقـة بـعـد وتــصـاعـد الـتــوتـر في ا
الـضربـة اجلوية االمـريكـية التي ادت
الى اغـتيال نائب رئيـس هيئة احلشد
ـهـنـدس وقـائد الـشـعـبي ابـو مـهدي ا
فـيلق القدس االيراني قاسم سليماني
فـي بـغــداد فـجــر اول امس اجلـمــعـة.
وذكــر بـيـان رئــاسي تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (رئـيس اجلــمـهــوريـة تــلـقى
اتــصــاالً هـاتــفــيـاً من مــاكــرون جـرى
خاللـه تـبـادل وجــهـات الـنــظـر بـشـأن
ــتــســـارعــة في الــبالد الـــتــطــورات ا
ــنـطـقـة)  وأعــرب صـالح بــحـسب وا
الـبيـان عن (تقـدير الـعراق لـلمـساندة
الـــتي يــقـــدمــهـــا األصــدقـــاء كــطــرف
أســاسي يــدعم ضــرورات االسـتــقـرار
نـطقة)  مـؤكـداً (حرص الـعراق فـي ا
عـلى ان يكون عامـل استقرار وتوافق
ــنـطـقـة والـعـالم وعـدم الـسـمـاح في ا
بـــامــتـــداد الــصـــراع الى أراضــيه أو
حتوله الى ساحة للخالفات)  وأشار
إلى أن (حـمـايـة الـسيـادة واسـتـكـمال
الـنـصـر ضد اإلرهـاب واعـادة اإلعـمار
تـمــثل األولـويـة لـلـعـراق ولـلـمـجـتـمع
الـــــدولي). بــــدوره  اكـــــد الــــرئــــيس
الـفرنسي (حرص بالده على استقرار
الـعـراق وسـيـادته وسالمـة أراضـيه)
الفـــتــا االنـــتــبـــاه الى ان (اســـتــقــرار
الــشــرق االوسط يـتــطــلب الــعـمل من
أجل جتنيب العراق تداعيات األزمات
الـــدولــيــة واإلقـــلــيـــمــيــة)  وأضــاف
نع مـاكرون أنه (عـلى اجلميع الـعمل 
حتـويل العراق الى سـاحة صراع ب
ـــتــــنـــازعــــة في األزمـــات األطــــراف ا
الــدولــيــة ومــواصــلــة الــشـركــاء دعم
الـدولة الـعراقـية ومـؤسسـاتهـا حلفظ
األمن والسيادة). كما اتفق صالح مع
نــظـيـره الـتـركي رجب طـيب أردوغـان
عـــلى اســتــمـــرار اجلــهــود لـــضــمــان
اسـتـقـرار الـعـراق وعـدم حتـويـله الى
سـاحة للصراعات االقلـيمية والدولية
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رجــحـت الــهــيــئــة الـــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقس الـيوم
االحــد غــائــمـا مــصــحــوبـا بــأمــطـار
مــتـفـرقـة في بـعض االمـاكن . وقـالت
الــهــيـــئــة في بــيــان امس ان (طــقس
نـطقـت الـوسطى الـيوم االحـد في ا
واجلـــنــوبي غـــائم جــزئـي الى غــائم
مـصحـوب بأمطـار متفـرقة في بعض
ــــنــــاطق وال تــــغــــيــــر فـي درجـــات ا
احلــــرارة   امـــــا حــــركــــة الــــريــــاح
فـستكـون شمالـية غربـية خفـيفة الى
مــعـــتــدلــة الــســرعــة)  واضــافت ان
نطقة الشمالية (احلالة اجلوية في ا
ـطرة مع انـخفـاض بدرجات تـكون 

احلـرارة). واوضح البـيان ان (طقس
نـطقـت يـوم غـد االثنـ يكـون في ا
الــوسـطى واجلـنـوبــيـة صـحـوا وفي
ـنـطـقـة الـشـمالـيـة يـسـتـمـر تـساقط ا
ناطق). االمـطار اخلفيفة في بعض ا
وضـرب زلزال قوته  5.9 درجة شرق
الـيـابـان اول امس اجلـمـعـة . وقـالت
وكـالة األرصـاد اجلوية الـيابـانية ان
( الــزلـــزال وقع في احملــيط الــهــاد
قــبـالــة مــحـافــظـة تــشــيـبــا).ولم تـرد
تـقاريـر فوريـة عن وقـوع إصابات أو
ــــمــــتــــلــــكــــات جــــراء أضــــرار فـي ا
الــزلـزال.وســجل الـزلـزال  4 درجـات
عـلى مـقـيـاس شدة الـزالزل الـيـاباني
الـــــــبــــــالغ  7 درجـــــــات في اجلــــــزء
اجلــنــوبي من مــحــافــظــة إيـبــاراكي
واجلــــزء الـــشــــمـــالـي الـــشــــرقي من

مـحـافـظـة تـشـيبـا. وقـد شـعـر الـناس
بـالـهزة في مـناطق واسـعة من وسط
ـا في ذلك وشـمـال شـرق الـيـابان  
الـعـاصمـة طوكـيو. كـما ضـرب زلزال
اخر بقـــــوة  5.5 درجة على مقياس
ريـختـر للـزالزل مدينـة سانـتا تـيريزا
فـي نـــيـــكـــاراغـــوا. ونـــقـــلت وكـــالـــة
ـسح بــلـومـبـرغ لألنـبــاء عن هـيـئـة ا
اجلــيـولــوجي األمــريـكــيـة الــقـول إن
(مـــركـــز الــــزلـــزال يـــبـــعـــد تـــســـعـــة
كــيـلــومــتـرات غــرب مـديــنــة سـانــتـا
تيريزا في نيكاراغوا)  ولم ترد على
الـفـور أنـبـاء عن سـقـوط ضـحـايـا أو
حــدوث أضـرار مـاديـة. وفـر عـشـرات
ــــدن الـــــواقــــعـــــة عــــلى اآلالف مـن ا
الـساحل الشرقي ألستراليا اخلميس
ـاضي مع اقتراب حرائق الغابات  ا
بـــيــنــمـــا بــدأت الــســـفن وطــائــرات 
الـهلـيكـوبتـر العـسكـرية إنـقاذ اآلالف
احملــــــــــــاصــــــــــــريــن بــــــــــــســــــــــــبـب
احلــرائـق.ويـســتــعــر أكــثــر من 200
حـريق فـي واليـتي نـيـو سـاوث ويـلز
وفــــيـــكـــتــــوريـــا في جــــنـــوب شـــرق
أسـتراليا وتؤججها درجات احلرارة
ا يهدد ـرتفعة والرياح الـعاصفة  ا
مـدن عـدة.واصـطفت طـوابـير طـويـلة
خــــارج مـــحالت الــــســـوبــــر مـــاركت
ومـــحــطـــات الــبــنـــزين حـــيث ســعى
الـسكان والـسائحـون للحـصول على
ـا أدى لـنـفـاد بعض احـتـيـاجـاتهم 
ـواد الغذائية األساسية مثل اخلبز ا
واحلـليب   فـيمـا انقـطعت الـكهـرباء

عن  50 ألـف شـخص ومـيـاه الـشرب
ـناطق.وحـثت السـلطات عـن بعض ا
دن الـواقـعة الـسـكـان على مـغـادرة ا
عــلـى الــســاحل اجلــنــوبي الــشــرقي
ألســتــرالــيـا وهـي مـقــصــد ســيـاحي
شـهيـر في موسم العـطالت الصيـفية
احلــالي  مـحـذرة من أن الــتـوقـعـات
بــارتـفـاع كـبــيـر في درجـات احلـرارة
ــقـــبــلـــة ســتـــزيــد من خـالل األيــام ا
تـأجيج احلرائق.وقال رئيس الوزراء
ســـكــوت مـــوريــســـون ان (األولــويــة
اليوم هي مكافحة احلرائق واالجالء
ونـقل النـاس الى بـر األمان والسـيما
ان هـناك أجـزاء في كل من فـيكـتوريا
ونـــيــو ســاوث ويــلـــز  تــدمــيــرهــا
بـالـكـامل وانـقـطـعت عنـهـا الـكـهـرباء
واالتـصـاالت). وافـاد مـسـؤولـون بأن
ثـمانية أشخاص لـقوا حتفهم بسبب
احلرائق في واليتي نيو ساوث ويلز
وفيكتوريا   فيما ال يزال  18اخرين
ـفقـودين.ووصلت سـفيـنة في عـداد ا
عـسـكريـة مـاالكـوتا الـسـاحلـيـة حيث
تــقـطـعت الـســبل بـنـحـو  4 االف من
الـسكـان والسـياح عـلى الشـاطئ منذ

اضي .  االثن ا
وذكــرت قـوة الـدفـاع األســتـرالـيـة إن
(خـمس طائـرات هليـكوبـتر عسـكرية
فـي طريـقـهـا إلى الـسـاحل اجلـنـوبي
لــدعم رجـال اإلطــفـاء ونــقل إمـدادات
ـيـاه والـبـنـزين   كــمـا سـيـتم مــثل ا
اســــتـــخـــدام الـــطــــائـــرات في إجالء

سن والصغار). اجلرحى وا
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ــقـتـل نـاشط افــاد مــصــدر امــني 
مـدني بهجوم مـسلح شرقي  بغداد
ـــصـــدر في امـس الــســـبـت.وقــال ا
تــصـريـح إن (نـاشــطـا مــدنـيــا قـتل
اثـنــاء عـودته من سـاحـة الـتـحـريـر
ضـمن مـقـتربـات مـدينـة الـصدر من
قــبل مـجــمـوعـة مــسـلــحـة تــسـتـقل
دراجـــة نــاريـــة). وتــشـــهــد بـــغــداد
ومــحــافـظــات اخـرى مــنــذ انـطالق

ـطـالـبـة بـاالصالح االحـتـجـاجـات ا
ورحــــيل الــــفــــاســــدين وحتــــســـ

اخلــدمـات وتـوفـيــر فـرص الـعـمل 
عـــمـــلــيـــات اغـــتــيـــال تـــســتـــهــدف
ــتـظــاهــرين . وفي الــنــاشــطــ وا
مـحافـظة نـينوى حـررت قوة امـنية
مـخـتـطـفـا وقـبـضت عـلى ثالثـة من
خــاطـفـيه.وذكــرت وزارة الـداخـلـيـة
في بـيان امس ان (مـديرية مـكافحة
االجــرام الــتـابــعـة لــقــيـادة شــرطـة
نـينوى تمكنت من حترير مخطوف

والــقــاء الــقــبض عــلى 3 مــتـهــمـ
بـاحلـادث حيث اعـتـرف اخلاطـفون
ة من اجل القيام بـإرتكابهم اجلـر
بـابـتزاز ذوي اخملـطـوف للـحـصول
عـــلى مــبـــالغ مــالـــيــة). واعــتـــقــلت
الــقـوات االمــنــيـة مــتـهــمـ اثــنـ
ـــة قــــتل فـي مـــحــــافــــظـــة بــــجــــر
الـــديــوانــيــة.وذكـــر بــيــان امس ان
(مــفـارز قـسم مـكـافـحـة اإلجـرام في
الــديـوانــيــة وبـعــد احلـصــول عـلى
مـــعــلــومـــات دقــيــقـــة ومــؤكــدة من

مــصـادر مــوثـوق بـهــا تـمــكـنت من
إلـقـاء الـقـبض عـلى متـهـمـ إثـن
بــالـقــتل مــطـلــوبـ لــلـقــضـاء وفق
ـادة  406  بـعـد الـتـعـرف أحـكـام ا
عــلى مــحل وجـودهــمـا)  وأضــاف
انـه ( عــــــلى الــــــفــــــور اتــــــخـــــاذ
اإلجـــراءات الـــقــانـــونـــيـــة الالزمــة
بــحــقــهــمــا). وفي الــشــأن نـفــسه 
الـــقت قـــوة اخـــرى الـــقـــبض عـــلى
مــتـهـمــ يـروجـان لــعـمـلــة مـزيـفـة
بـالديـوانية.وذكـر البيـان ان (مفارز

مـركـز شـرطة سـومـر في الديـوانـية
عـلـومات تـمـكنت من وبـعـد جمـع ا
إلـقـاء الـقـبض عـلى متـهـمـ إثـن

بـحـوزتـهـمـا عـمـلـة مـزيـفـة فـئـة 50
الـف ديـنــار بـواقـع مـلــيـون و 400

ألف دينار). 
عــلى صــعـيــد آخـر  شــكـلت وزارة
الـعـدل جلـنـة مـشـتـركـة مع مـديـرية
ــرور الـعــامــة لـتــسـهــيل عــمـلــيـة ا
اصـدار كـتب صـحـة صـدور وكاالت
ــركــبـات. وقــال مــديـر عــام دائـرة ا
الـكـتـاب الـعـدول في الـوزارة امـجد
مـحــمـد الـصـاحلي بـتـصـريح امس
ان (هـنـاك عددا من الـوكاالت تـأخذ
وقــتـــا طــويال الى حــ اصــدارهــا
نـــظــــر لالجـــراءات الــــروتـــيـــنـــيـــة
واالداريـة التي تـرافق تلك الـعمـلية
والســــيـــمــــا الـــوكــــاالت اخلـــاصـــة

ركبات).  با
ــــواطــــنـــ واضــــاف ان (اغــــلب ا
يـواجـهون صـعـوبة في ذلـك لتـأخر
عــمـلـيـات االصـدار  وبــالـتـالي فـان
هــنــاك عـزوفــا لــلــكـثــيــر مـنــهم عن
تــرويـج مـعــامـالت االصــدار االمـر
الـــذي دعــا الــدائــرة الـى مــفــاحتــة
ــرور الـــعــامــة التــخــاذ اجــراءات ا

عاجلة بهذا الصدد).

ـــســـؤولـــ مـــونــــشـــاالن ان كـــبـــار ا
الـفرنـسيـ سيـقومـون باتـصاالت مع
ــنــطـقــة عـقب ـســؤولـ في ا كــبــار ا
احلـــــادث. ودعت الـــــصـــــ جــــمـــــيع

األطراف إلى ضبط النفس. 
تـحدث باسم وزارة اخلـارجية وقـال ا

غــيــنغ شــوانـغ (نـحـض األطـراف ذات
ـتـحـدة الــصـلـة  والسـيـمـا الـواليـات ا
ـارسـة عــلى احلـفـاظ عـلى الـهـدوء و
ـــزيــد من ضـــبط الــنـــفس لــتـــجــنب ا

تصعيد التوتر).
 وجـاءت الضربـة األمريكيـة بعد ثالثة

أيـام على هـجوم غيـر مسـبوق على
ـتحـدة في بغداد سـفارة الـواليات ا
واسـتهدفت قـافلة بالـقرب من مطار
الـعاصمة قتل فيها تسعة أشخاص

على االقل.
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الذي يـتولى حـاليـا منـصب مديـر مكـافحـة أسلـحة الدمـار الشـامل اإليـرانية
قــرر االسـتــقـالــة ألســبـاب شــخــصـيــة كي يــعـود إلـى مـنــظـمــة الــدفـاع عن
ـقراطيـات غير احلـكومـية التي عـمل فيهـا سابـقا وما زال يـتلقى رواتب الد
مـنـهـا خالل عمـله في الـبـيت األبـيض). وكان جـون بـولـتون مـسـتـشار األمن
القـومي السـابق في إدارة الـرئيس دونـالد تـرامب  قد أسس مـنصب مـدير
مـكـافـحـة أسـلحـة الـدمـار الـشـامل اإليـرانـيـة خـاصـة لـغـولـدبرغ ودعـاه إلى
ا رأى فيه سعي وزارتي اخلارجية مجلس األمن القومي قبل عام للتصدي 
واخلزانـة إلى إضعاف حمـلة الضـغط التي تمـارسها اإلدارة األمريـكية على
ـاضي إيـران.وبـلـغت اخلالفـات داخل اإلدارة األمـريـكـيـة ذروتـهـا في آذار ا
ـتـحـدة لـبعض بـشـأن مـسألـة اإلعـفـاءات الـتي سـبق أن مـنـحـتهـا الـواليـات ا

الدول من عقوباتها.
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دان حاخـام يهـودي  اغتيـال القـوات األمريـكيـة لقـائد فـيلق الـقدس االيراني
ـتحدث .وقال ا قاسم سـليمـاني كمـا قدم تعـزيته لـلقيـادة والشـعب اإليرانيـ
عـاداة للـصهـيونـية ديـفيـد آشر عـلى موقـعه في تويـتر)  امس باسم جتـمع ا
(نحن نـدين هـذا الهـجوم. نـحن مع شـعب إيران).وأضـاف(كـيهـود توراتـي
ـقتل قاسم سليـماني ونقدم تعـازينا لشعب حقيـقي نعّبـر عن بالغ أسفنا 
إيـران ونــدين هـذا الـهــجـوم)ومـضى قـائـال (نـحن نـقف إلى جــانب الـشـعب
تحـدة قرر مديـر مكافحـة أسلحة الـدمار الشامل اإليراني). وفي الـواليات ا
اإليرانـية في مجلس األمن القومي األمريكي ريتشارد غولدبرغ ترك منصبه
ـتـشـدد جتاه بـعـد عـام من تـوليـه له. ويعـد غـولـدبـرغ من أبـرز دعاة الـنـهج ا
إيران في مـجلس األمن القومي األمريكي. وأكـد مصدر مطلع أن (غولدبرغ


