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حسن العلوي

احلـــرب الـــبـــاردة)  واضـــاف (نـــحن
بـأمس احلاجة الى اتـفاقيـة بل تعزيز
االتـــفــاقــيـــة احلــالــيـــة مع الــواليــات
تحدة االمريكية وليس الى الغائها ا
 وهـــذه عــواطف وطـــنــيــة مـــصــونــة
ومــحــتــرمـة لــكن مـن بـاب مــصــلــحـة
الـعراق ادرك ذلك   فـأمـريكـا ال تتـأثر
بـااللـغـاء او انـسـحـاب الـعـراق النه ال
أهـمية ستراتيجية له بالنسبة للتمدد
االمــريــكي   فــاخلــلــيج في اجلــنـوب
وتـركيا في الشمـال وال أهمية للوسط
اي ان احلـــدود الــقـــريــبـــة من اوربــا
ـطـلـة عـلى اخلـليج مـعـهـا واحلـدود ا
مــعـهــا ايـضـا)  واســتـطـرد الــعـلـوي
قـائال (اذن فالـنفـوذ االمريـكي موجود
وقائم لكن ما يحدث في داخل العراق
ال يـــعـــدو كـــونه مـــزايـــدات والـــقــرار
ـاني ال يستـند الى رؤية واقـعية الـبر
عــمـــلــيــة وهــو مــجــرد اداء اعالمي)
ـتـعطـشة مـبـينـا ان (اكـثر الـشـعوب ا
لــوطـنـهـا هم االتـراك   وتــركـيـا مـنـذ
مـؤسسها اتاتورك هي في حتالف مع
الـغرب واالن سياسـتها تبدو مـستقلة
لكنها غير بعيدة عن الغرب)  واردف
(انــا رجل عـراقي عـاصــرت احلـكـمـ
ـــلـــكي واجلــمـــهـــوري وانــا ال اشك ا
بــوطــنــيـتـي كـمــا ال أحــد يــســتــطـيع
ـزايـدة عـليّ   فـال مـظاهـرة خـرجت ا
مـنذ عام  1948 اال كـنت شاركـت بها
او كــان لي رأي بــهــا فال احــد يــزايـد
عـــليّ في مـــثل هــذه االمــور)  ولـــفت
االنــظــار الى انه (يــجب ان ال يــتــخـذ
الـــعـــراق قـــرارا غــيـــر مـــدروس ضــد
ـتـحــدة النـنـا نـحــتـاجـهـا الــواليـات ا
ويـجب ان نـتعـلم كل شيء مـنهـا على
صــعـيــد الــصـنــاعـة ام الــسـيــاسـة ام
الـزراعة ام التجارة   فـأفضل بضاعة
هـي االمـريـكـيـة وأفـضل سـيـارات هي
االمــريـكـيـة وأفـضل كــهـربـائـيـات هي
امـريكية وعـندما اقاطـعها فأني احرم
ـيا)  وتـساءل نـفـسي من االفـضل عا
ــكن ان ـــاذا اقــاطع دولــة كـــبــرى  )
تـــوفــر لي احلـــمــايــة الـالزمــة ضــمن
حـلفـائهـا ? وهذا هـو ضمن االتـفاقـية
تـحدة مـعـها اي ان تـكون الـواليـات ا
حــــامـــيـــة الــــعـــراق مـن اي اعـــتـــداء
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ستقل حسن ـفكر والسياسي ا رأى ا
الــعـلـوي ان حتـريك الـصـراع احلـالي
ـتـحـدة والـعـراق هو بـ الـواليـات ا
ـفـروض عــمل طـائـفي صــرف وكـان ا
عــلى الـعـراق ان يــغـمض عــيـنـيه عن
حـادث اغتـيال  قـاسم سلـيمـاني وابو
ــهـنــدس من اجل مــصـاحله مــهـدي ا
اني الـكـبرى  مـؤكـدا ان الـقرار الـبـر
بـشـأن الـغـاء االتـفـاقـيـة مع امـريـكا ال
يـستـند الى رؤيـة واقعـية وانـه مجرد
اســتـهالك اعالمي. وقـال الـعـلـوي في
رســالـة صـوتــيـة لـ (الـزمـان) امس ان
(حتــريك الــصــراع احلــالي هــو عــمل
ــــفـــروض طــــائــــفي صــــرف وكــــان ا
بـالعراق ان يغـمض عينه عن احلادث
مـن اجل مــصــاحله الــكــبــرى واال اذا
كــان كل حــادث قـتل يــؤدي الى حـرب
او قــــــطـــــيــــــعــــــة  فـــــأيـن هـــــو دور
الـدبلـوماسيـة الدولـية ولكـانت قواعد
هـذه الدبلوماسية تغيرت والعالم كله
عـاش حالـة من االستـنفـار) مبـينا ان
(مـا ب الـعراق وامريـكا االن  لم يأت
من فـراغ  واالتفاقيـة بينهـما ال تعني
خـضـوع امريـكـا للـسـياسـة الـداخلـية
الـعـراقـية الن المـريـكـا مصـالح كـبرى
ـيـة والعـراق دولة بـوصـفهـا دولـة عا
مـحلية واليجوز عقد اتـفاقية متكافئة
بـ دولـت من هـذا الوزن)  ومـضى
الى الـقول (البد الي اتـفاقيـة تعقد من
ية ويكفي الدولة رجـحان للدولة العـا
احملـلـيـة كالـعـراق ان تضـمن سالمـها
وال أحـد يـسـتـطـيع اخـتـراق حـدودها
مـثل مـا كـان الـعـراق في حـلف بـغداد
ــيــة مـــرهــون بـــوجــود الـــدول الــعـــا
كـــبــريــطــانــيــا)  واكـــد الــعــلــوي ان
(الــتـحـالف مـع الـدول الـكــبـرى يـبـدو
صــحـيـحـا  وانـذاك كـان امن الـعـراق
من أمـن بريـطـانـيـا وقد اخـذت تـركـيا
ـبدأ مـنذ تـأسيـسهـا وحتالفت بـهذا ا
ـانيا وخاضت مـعها حرب ضد مع ا
دول الـغـرب كـما انـهـا وقـعت قبل 70
عـامـا اتـفـاقـا مع االحتـاد الـسـوفـيـتي
الـسـابق ولم تـعـبـر اجـواءهـا حـمـامة
مـن جـمـيـع دول االحتـاد ابـدا اوخالل
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سربـة بشأن عزم احـدث الرسالـة ا
الـقـوات االمـريـكـيـة االنـسـحاب من
الــــعـــــراق  اربــــاكــــا بـــــ كــــبــــار
ـسؤول العسكـري االمريكي ا

 فــفـيـمــا اشـار وزيـر الــدفـاع مـارك
وجهة الى اسـبر الى ان الرسالة ا
الـفـريق الركـن عبـد األميـر يـار الله
ـــؤرخـــة في  6 كـــانـــون الـــثـــاني ا
اجلــاري غـيـر دقــيـقــة . قـال رئـيس
هـيئة االركان االمريكية مارك ميلي
انـها كـانت مسودّة . وتـلقى رئيس
ـــســتـــقــيـل عــادل عـــبــد الـــوزراء ا
ـهـدي اتـصـاال هـاتـفـيـا من األم ا
الــــعـــــام حلــــلف الــــنـــــاتــــو يــــنس
ســتـولــتـنــبـرغ اكــد دعـمه لــلـقـوات
االمـنية العراقية وتدريبها حملاربة
تــنــظــيم داعش. وقــال مــكــتــبه في
ـهـدي اعرب بـيـان امس ان (عـبـد ا
عـن اعتزازه بـعالقات التـعاون ب
الــعـــراق وحــلف الــنــاتــو ومــوقف
ــان الـعـراقي من احلــكـومـة والــبـر
وجــود الــقــوات األجـنــبــيــة وقـرار
انــســـحــابــهــا من الــعــراق وحــفظ
ســـــيـــــادتـه). من جـــــانـــــبه   اكـــــد
ستولتنبرغ (أهمية تطوير عالقات

الــتـعــاون الـقـائــمـة بـ

ـتـأصل اخلــاص بـعـمـلـيــة الـعـزم ا
لـــلـــتــحـــالف الـــدولي جـــزئـــيــا من
الـــعــراق إلى الـــكــويت. وتـــنــاولت
مـــواقـع الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
تـقارير اخرى تفـيد بأخالء القوات
ـواقع غــيـر حـصــيـنـة االمــريـكـيــة 
شـمـال بـغداد.ونـقـلت التـقـارير عن
مـصـادر امـنـيـة قـولـهـا ان (الـقوات
االمـــريـــكــيـــة أخـــلت مـــواقع غـــيــر
حــصــيــنــة شــمــال بــغــداد ونـقــلت
جــــنــــوداً ومــــعــــدات إلـى قــــواعـــد
عـــســكـــريــة اخــرى)  مـــؤكــدين أن
ـاضي (الــعـمــلـيـة بــدأت الـســبت ا
واكــــــتـــــمــــــلت امـس الـــــثـالثـــــاء)
ــــــصــــــادر أن (هـــــذه وأضــــــافـت ا
الـعـمـلـيـة تـنـدرج حتت بـنـد تـقو
ســاحـة الــعـمــلــيـات في ظل تــزايـد
الــتـهـديـدات اإليــرانـيـة لــلـمـصـالح
األمـريــكـيـة في الـعـراق بـعـد مـقـتل
قــائـــد فــيــلق الــقــدس في احلــرس
الـثـوري اإليـراني قـاسم سـلـيـماني
ونـــائـب رئـــيس هــــيـــئـــة احلـــشـــد
ـهــنـدس). الــشـعــبي أبــو مـهــدي ا
ـئـات من ابــنـاء الـبـصـرة وخــرج ا
ــهـنـدس الـذي لــتـشـيـيـع جـثـمـان ا
اغــــتـــيل مـع ســـلـــمــــاني في غـــارة
امـريكـية قـرب مطـار بغـداد الدولي
غــــربي بــــغــــداد.الى ذلك   كــــشف
مـصدر في محافـظة االنبارعن عزم
الــقـوات االمــريـكـيــة انـشــاء مـطـار
لــــطــــائـــرات بي  52 الــــقـــاصــــفـــة
الـعـمالقـة داخـل مـبنـى قـاعـدة ع
ـصــدر في االســد اجلــويــة.وقــال ا
تـــــــصــــــريـح امس إن (الـــــــقــــــوات
االمــريـكــيــة تـعــتـزم انــشـاء مــطـار
دولـي عـــمالق وذات مــــواصـــفـــات
ـية لـطـائرات بي  52 الـعـمالقة عـا
فـي قـــاعـــدة عـــ االســـد اجلـــويــة
بـنـاحـيـة الـبـغـدادي)  مـشـيـرا الى
تـمركزة (قـيام الـقوات االمـريكيـة ا
داخل مــبــنى الـقــاعــدة بـعــمـلــيـات
ــطــار من جــهــة تــوســـيع لــبــنـى ا
نـاحية كبيسـة).  وأبلغت احلكومة
ان بـأنها تنقل بعض ـانية البر األ
الــعـسـكـريــ من الـعـراق إلى دول
مـجاورة ألسباب أمنية  وذلك بعد
أيـام من مقتل سلـيماني في ضربة
أمـريكيـة بطائرة مـسيرة. وتـستعد
الـــــــفـــــــلـــــــبـــــــ إلجـالء اآلالف من
مــواطـنـيـهـا الـعــامـلـ في الـشـرق
األوسـط مع تــصــاعــد الــتــوتــر في
أعـقاب مقـتل سليمـاني في بضربة
جـوية أمـريكـية  حـيث يعـمل نحو
ــنـطـقـة  2.3مــلـيـون فـلــبـيـني في ا
نـزليـة وفي قطاع ضـمن العـمالـة ا
. رض اإلنـشاء أو كمـهندسـ و
ـتـحـدث وقـال ســلـفـادور بـانـيـلـو ا
بـاسم الرئيس الـفلبـيني رودريجو
دوتـيـرتي إن (الرئـيس أمر الـقوات
ـسلحة بـتجهيـز األصول اجلوية ا
والـبـحـريـة إلجالء الـفلـبـيـنـي من
الــعـراق وإيــران والـدول الـعــربـيـة
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اسـتـبـعـد قـائـد الـقـوات الـبـريـة في
وزارة الـدفـاع الفـريق الـركن جمـعة
عـنـاد عـودة داعش مـن جـديـد.وقال
عـنـاد في تـصـريح  امس أن (قوات
اجلـــيش مـــاســكـــة احلــدود بـــقــوة
ومزودة بكاميرات حرارية متطورة
بــعــد تـقــسـيم مــنــاطق احلـدود من
األكـثـر الى األقـل خـطورة)  مـبـيـنا
ان (الـقـوات الـبـرية لـديـهـا مـشروع
فـي حتويط احلدود بخـنادق شقية
وبـي آر سي ونــــصب أبــــراج لــــكل
كــيـلـومـتـر فـضالً عن نـصب أسالك
شــائـكـة تـعـوق أي تــسـلل لـلـعـدو)
وتــابع ان (عـودة داعـش من جـديـد
صـــعب جـــدا كـــون قـــوات اجلــيش
دمــــرت قـــــدرات عــــنــــاصــــره خالل
اضـيـة). واصدر الـثالث سـنـوات ا
ستـقيل عادل عبد رئـيس الوزراء ا
ـهدي امرا ديوانيا يقضي بترقية ا
ضــبــاط وزارة الــداخــلــيــة وجــهـاز
مـكـافحـة االرهاب. وقـال السـكرتـير
الـشــخـصي لـلـقـائـد الـعـام لـلـقـوات

ــســلــحـة الــفــريق الــركن مــحــمـد ا
حـمـيـد البـيـاتي  في تـصريح امس
ــــهــــدي أصــــدر أمــــراً إن (عــــبــــد ا
ديــوانـيــاً يـقــضي بـتــرقـيــة ضـبـاط
الـداخلـية وجـهاز مـكافـحة االرهاب

ـسـتحـق لـلتـرقيـة في جدول من ا
 6 كانون الثاني اجلاري واطاحت
ـتـهم ينـوي بـيع ابـنته الـداخـلـية 
فـي بغـداد.وقالـت الوزارة في بـيان
امـس ان (مفارز استخبارات بغداد
الـعاملـة ضمن وكالة االسـتخبارات
فـي الوزارة القت القـبض على أحد
ــتـــهــمــ في بــغــداد  وبــاجلــرم ا
ـشهـود أثنـاء قيـامه ببـيع ابنته) ا
ـتـهم مـطلـوب أيـضاً واضـاف ان (ا

ادة 28 مخدرات). وفق أحكام ا
ـتـهم   واشـار الى (تـدويـن أقوال ا
وتـسـلـيـمه الـى اجلـهـات اخملـتـصة
إلكـمال أوراقه الـتحقـيقيـة وإحالته
لـــلــقــضـــاء). كــمـــا الــقت مـــديــريــة
مـكـافحـة اخملدرات الـتـابعـة لقـيادة
شرطة نينوى وبناءً على معلومات
دقـيقة القبض عـلى  ثالثة  متهم
مـن مـــروجي وبــــائـــعـي احلـــبـــوب
اخملـدرة . ولـفت بـيـان امس الى ان
ــتــهــمـ (قــوة امــنــيــة اعـتــقــلت ا
وضــبــطت بـحــوزتـهم 5321 حــبـة
مــخـدرة مــخـتــلـفــة األنـواع و  30 
زجـاجة شـراب مع كمـيات مـختـلفة

اخلــصـيب بـالـبـصـرة)  مـؤكـدا ان
(االعــــتـــداء نــــفـــذه مــــجـــهــــولـــون
يـسـتـقـلـون عـجـلـة بـعـدمـا اطـلـقـوا
الـنـار جتـاه الـضـحـيـة الـذي يـعمل

 .( مدرسا واردوه قتيالً
 بـدورهـا   اتـلـفت الـهـيـئـة الـعـامة
لــلــكـمــارك شــحـنــة ادويــة بـشــريـة
ومـعـسل ومـواد تـغـلـيف مـوسـومة
مــــخـــالــــفـــة في كــــمـــرك الــــشـــحن
اجلــوي.وذكـرت الـهــيـئــة في بـيـان
انه ( إتالف شحنة ادوية بشرية
ومــواد غـــذائــيــة ومــعــسل ومــواد
تـغليف موسومـة في كمرك الشحن
اجلــــوي مـــخـــالــــفـــة لـــلــــضـــوابط
والــتـعـلـيــمـات الـنـافـذة)  واوضح
الـبيان ان (عمـلية االتالف تمت من
قـبـل جلـنـة مـخـتـصـة شـكـلت لـهـذا
الـــغــرض مع اجلـــهــات الـــســانــدة
ـرك في مـطار بـغداد الـعـاملـة في ا
الــــــدولي)   مــــــؤكـــــداً (اتــــــخـــــاذ
اإلجــــراءات الـــقــــانـــونــــيــــة بـــحق
ادة 68/ثانيا من اخملالفات وفق ا
قـانون الهيـئة النافذ رقم 23 لـسنة
عدل والتعليمات النافذة). 1984ا

والسـيــمـا نـحن واقـعـون بـ دولـتـ
لـــهــمـــا مــصــالـح ونــفـــوذ ســابق في
الـعـراق هـمـا تـركـيـا وايـران)  وتـابع
(امـا ان احتــالف مـعـهـمـا كـمـا حـصل
فـي حلف بغـداد او ان اجته الى دولة
كــبـرى مـثل امـريـكــا لـتـكـون احلـلـيف
ومـن طـبــيـعــة احلـلــيف ان يـدافع عن
حـليفه) واشـار الى ان (القول بأنه ال
تــــــوجــــــد حــــــرب   فــــــأنــــــا اقــــــول
الـدبـلومـاسـية هي حـرب دائـمة   الن
ندوب الـكل في مجلس االمن يراقب ا
االمـريـكي وبـالنـسـبة لـلـدول العـربـية
الــتي خــرجت عن الـســيـاق   فــأنــهـا
تـواجه صـعوبـات جتاريـة وصـناعـية
وسـيـاسيـة والـدلـيل على ذلك لـديـنا 
ان سـوريا محـاصرة برغم انـها قائدة
الــيـســار الــعـربي واالردن بــرغم عـدم
ــئــة من مــقــومـات وجــود عــشــرة بــا
سـوريا االقتصادية ابدا  لكن مع ذلك
نـالحظ الـديـنــار االردني كم هـو قـوي
مـقـابل الـلـيـرة الـسوريـة الـضـعـيـفة 
ولــيـست ضــعـيــفـة بــذاتـهـا بـل لـقـوة
اعـدائهـا وخصومـها االمـريكان ودول
االحتـاد االوربي   فـمن الـصعـوبة ان

جتد لها طريقا الى هذا االحتاد). 
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رجـح مــتــنـــبىء جــوي تـــأثــر طــقس
ـنــخـفض جـوي جــبـهـوي الــعـراق 
يــتـسـبب بـتـسـاقـط امـطـار مـتـفـاوتـة
نـاطق ويؤدي الـشـدة على عـدد من ا
الـى انــخـــفـــاض درجـــات احلــرارة .
ـتـنـبـىء صادق الـعـطـيـة في وكـتب ا
صــفــحــته عــلـى فـيــســبــوك امس ان
(طـقس العـراق يتـأثر الـيوم االربـعاء

ـنخـفض جوي جبـهوي يؤدي الى
تـسـاقط امـطـار مـتـفـاوتـة الـشـدة في
بــــعض االمــــاكن وتــــكــــون غــــزيـــرة
شـمـاال)  مـتـوقـعـا (تـسـاقط الـثـلـوج
ــرتــفــعــات اجلــبــلــيـة) عــلى قــمـم ا
وتـــابع ان (درجـــات احلـــرارة تـــبــدا
بـاالنـخـفـاض الـتـدريـجي ثم تـتـعمق
ـوجة الـباردة اكـثر خـالل االسبوع ا
ــقــبل). وضــرب زلــزال بــقـوة 6 5 ا
درجات جزيرة بورتوريكو األمريكية

ــــعـــهــــد اجلـــيــــولـــوجي . وأعــــلن ا
األمــريــكـي ان (مــركــز الــزلــزال حـدد
عـلـى بـعد 13 6 كـلـيـومـتـرا جـنـوب
مـديــنـة بـونس الـسـاحـلـيـة بـعـمق 7
كـــيـــلــومـــتــرات وال نـــتـــوقع حــدوث
تـسـونـامـي). كـمـا ضـرب زلـزال قوي
بـــقــوة 6  2 درجـــات شــمـــال غــرب
إندونيسيا . ووفق بيان للمعهد فأن
(الـزلـزال لم يـتـسبـب بأضـرار مـهـمة
او بـإصدار إنذار بوقوع تسونامي).
ووقـع الزلـزال بـعمق  20 كـلـيومـتراً
قـرب جزيرة سـيمولـو غرب محـافظة
آتــشــيه في جــزيــرة ســومــطـرة. ولم
ـكتب اإلندونـيسي لألرصاد يـصدر ا
اجلـــويـــة واجلـــيــولـــوجـــيـــا إنــذاراً
بـتــسـونـامي بـعـد الـزلـزال. وأصـيب
سـكان سـيمـولو بالـهلع اثـر الزلزال
حـيث هـرعـوا من منـازلـهم  بـحسب
شـهود عيان. ولم تشر السلطات إلى
وقوع ضحايا أو أضرار مادية هامة
ـؤلفة ـكان. وتـقع إندونـيسـيا ا في ا
ـشــكّـلـة من من  17ألـف جـزيـرة  وا
تالقـي ثالث صفائح تـكتـونيـة كبرى
عـلى خط الزالزل في احمليط الهاد

 الـذي يـشـهـد حـركـة زلـزالـيـة قـويـة.
وفي عام 2018 قـتل أو فقد أكثر من
 4300 شــخص بـعـد زلـزال بـقــــــوة
7 5 درجات  تبعته تسونامي  في
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مـن األدويــــــة تــــــســــــتــــــخــــــدم في
الـتـعـاطي)  مـبـيـنـا انـه ( اتـخاذ
االجــراءات الـــقــانــونــيـــة بــحــقــهم
ــادة  28 من وتـــوقـــيـــفـــهم وفـق ا
قــانــون اخملــدرات الــعــراقي حــيث
الــقي الـقــبض عـلــيـهم فـي مـنـاطق
واحــيــاء  الــزهــراء والــقــاهــرة في
ــوصل). ــديـنــة ا ـن  اجلــانب اال
وافـاد مـصـدر بـالـعـثـور عـلى جـثـة
رجـل مـــــجـــــهـــــول الـــــهـــــويـــــة في
ـصـدر فـي تـصـريح بــغـداد.وقــال ا
امـس إن (قـوة امـنــيـة عــثـرت عـلى
جـثـة رجل مجـهـول الهـويـة مرمـية
ضــمـن مــنــطــقــة االمـــ الــثــانــيــة
وعــــلــــيــــهــــا اثــــار اطالق نــــار في
الـصدر)  واضـاف ان (القوة نقلت
اجلــثــة الى دائــرة الــطب الــعـدلي
وفـتحت حتقيقا في احلادث). وفي
مــــحـــافـــظــــة الـــبـــصـــرة  اغـــتـــال
مــســـلــحــون مــجــهــولــون مــدرســاً
مـتقـاعداً امـام منـزله. وذكر مـصدر
ثــان ان (مـواطـنــاً يـبـلغ مـن الـعـمـر
نــحـو  60 عــامـا قــتل بـالــقـرب من
مـــــحـل ســــكـــــنـه في قـــــضـــــاء ابي

جـزيـرة سـوالوسي في مـنطـقـة بـالو.
وفي  26 كـانون األول   2004ضرب
زلــــزال عـــنـــيـف بـــقـــوة 9 1 درجـــة
مـــحــافـــظـــة اتــشـــيه  أقـــصى غــرب
األرخـبيل  مـسبـباً مـوجة تـسونامي
ضــخــمــة في احملــيـط الــهــنــدي  مـا
أســـــــفـــــــر عـن مـــــــقـــــــتل  170 ألـف
شـــخص.وفي اســـتــرالــيـــا ســاعــدت
األمـــطـــار اآلالف من رجــال اإلطـــفــاء
ـتـطوعـ الـذين يقـاومـون ألسـنة وا
الـــلــهب الـــتي تـــنــدلع مـــنــذ أيـــلــول
ـــاضي. لــكن شـــدة الــنــيــران زادت ا
ــــاضي  مـــا دفع خـالل األســـبـــوع ا
الـــــســــلــــطـــــات إلى إخـالء عــــدد من
ــدن.وقـتل عــشـرون شـخــصـا حـتى ا
اآلن بــســبـب احلــرائق  من بــيــنــهم
ثـالثة مـتـطـوعـ مـن رجـال اإلطـفاء
كـــمـــا أتت الـــنـــيــران عـــلى  60 ألف
كـــيــــلـــومـــتـــر مـــربـع من الـــغـــابـــات
واألحـراش واحلدائق. وتعاني والية
نــيـــو ســاوث ويــلــز أســوأ وضع في
هـذه احلرائق  إذ أتت احلرائق على
خـمسـة مالي هكـتار  ودمـرت أكثر
من  1300مـــنــزل  وأجــبــرت اآلالف
عــلى الــنـزوح. وانــتــشـرت الــنــيـران
بـــســرعــة شـــديــدة بـــســبب األجــواء
احلـارة واجلافـة  واجلفـاف الشـديد

ستمر  والرياح القوية. ا
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قـال وزير اخلارجية اإليراني محمد
جــــواد ظـــريف إن أيــــام الـــواليـــات
ـــــتـــــحـــــدة في الـــــشـــــرق األوسط ا
أصـبحت معدودة النتهـاكها مشاعر
الــنـاس وارتـكــابـهـا عـمـال عـدوانـيـا
اسـفر عن اغتـيال قائد فـيلق القدس
قــاسم سـلـيـمـاني . وقـال ظـريف في
تـــــــصــــــريـح امس ان (الـــــــرئــــــيس
األمـريـكي دونـالـد تـرامـب ال يـحـترم
الــقــانـون الــدولي وعــلى اسـتــعـداد
الرتــكـاب جـرائم حـرب)  مــبـيـنـا ان
ـوت (تـرديـد اإليـرانـيـ لـهـتـافـات ا
ــراسم اجلــنــائــزيــة ألمــريـــكــا في ا
ـظـاهـرات فـي إيران لـسـلـيـمـاني وا
هــو ثـمن الــغـطـرسـة)  واضـاف أن
ـتـحـدة انــتـهـكت ثالثـة (الــواليـات ا
مــبـاد بــاغـتـيــال سـلـيــمـاني وهي

الـسـيـادة الـعـراقـيـة واالتـفـاق الـذي
أبــرمـته مع الـعـراق ولــقـد حـصـلـوا
ـــان الــعـــراقي) عـــلى رد مـن الــبـــر
وتـابع ظريف (لـقد انـتهـكوا مـشاعر
الـنـاس وسـوف يـحـصـلـون عـلى رد
مـن الـنــاس الن الــغــارة األمـريــكــيـة
الــــتي أســــفـــرت عن مــــقـــتـل قـــاسم
سـليماني عـمل عدواني ضد العراق
وهـجوم مسـلح ضد إيران)  مـؤكدا
(لقد قتلوا أحد أكثر القادة احتراما
وســـنــرد بـــشــكل مـــتــنــاسـب ألنــنــا
مـلتزمـون بالقـانون ولسـنا خارج
عــــنه)  مــــشـــددا عـــلـى (الـــواليـــات
ــتــحـــدة أن تــســتــيــقظ عــلى هــذا ا
ـنطـقة الـواقع وهـو أن سكـان هذه ا
غــاضـبـون)  واســتـطــرد ظـريف أن
تحدة يعتقدان (تـرامب والواليات ا
ـعدات الـعسكـرية اجلمـيلة هي أن ا
الـتي حتكم العالم وانا ارى العكس

ــا ــعــدات ال حتــكـم الــعــالم وا فـــا
الـناس من يحكمون العالم)  وتابع
ــنـطـقــة يـريـدون  ان (ســكـان هـذه ا
ــتـحــدة). ونـفى خــروج الــواليـات ا
مــجـلس األمن الــقـومي اإليـراني أن
يـكـون أميـنه الـعـام علي شـمـخاني
أجـرى حديـثا صحـفيـا  قال فيه إن
(إيــران لـديـهـا  13 ســيـنـاريـو لـلـرد
عـــلى اغــتـــيــال ســـلــيــمـــاني).وأكــد
اجملــلس   أن (شــمــخــاني لم يــجـر
اضية أي لقاء مع أي خـالل األيام ا
وسـيـلـة إعالمـية)  مـشـددا على أنه
ــسـؤولــ عـمـا (بــصـدد مــتـابــعـة ا
نـــشـــرته مـــجـــلــة حـــرم اإليـــرانـــيــة
ومالحـقتها قانونيا). وكانت (حرم)
قــد نــقــلـت عن شــمــخــاني قــوله إن
(لـدى إيران  13سـينـاريو لـلرد على
اغـتــيـال سـلـيـمـاني أقـلـهـا سـيـكـون
كـابوسـا تاريـخيـا ألمريـكا)  مـؤكدا

قـتل سـليـماني أن (انـتـقام طـهـران 
لن يـكون عبـر توجيـه ضربة واحدة
مـحددة)  واضـاف (إنـنـا نـرصد كل
نـطقة وكل الـقواعـد األمريكـية في ا
الـتـحركـات فيـها  ونـعـلم أنهـا على
أهــــبــــة االســـتــــعـــداد)  وتــــابع أن
(األمــريـكـيـ يـدركـون أنـنـا قـادرون
عــــلى اســـتــــهـــداف بـــوارجــــهم في
ــنـطـقـة عـبـر صــواريخ مـتـوسـطـة ا
دى)  ومـضى الى الـقول وبـعيـدة ا
(ردنـــا عــلـى اغــتـــيــال ســـلــيـــمــاني
سـيـكون مـوجهـا للـقوات األمـريكـية
ــنــطـقــة). واعـلـن الـتــلـفــزيـون في ا
االيـــراني عن مـــقــتل 50 شـــخـــصــاً
واصـــابـــة 200 آخـــريـن في تـــدافع
أثـنـاء تشـيـيع جنـازة سلـيـماني في
كـرمـان (تـفـاصـيل ص4) . مـن جـهة
اخـــــرى   قـــــال وزيـــــر الـــــطـــــاقـــــة
اإلسـرائـيـلي يوفـال شـتايـنـتز   إنه

مـن الــســـابق ألوانه الـــقــول مــا إذا
كــانت إيــران في ســبــيـلــهــا لــصـنع
سـالح نـووي  بـعـدمـا أعـلـنت أنـهـا
سـتـتـخـلى عن قيـود عـلى تـخـصيب
الـيورانيوم. وقال شتاينتز ردا على
ســؤال بــهــذا الــشــأن (من الــســابق
ألوانـه قــول ذلك)  وأضـــاف (يــجب

أن ننتظر وسنرى). 
وكـانت إيران قد اكـدت تخلـيها  عن
جــمــيع الــقــيــود عــلـى أنــشــطــتــهـا
ـوجب االتـفـاق الـنـووي الــنـوويـة 
ـــبـــرم بــ إيـــران والـــســداســـيــة ا
الـدولـيـة. وورد في بـيـان لـلـحـكـومة
اإليــرانـيــة ان (اخلـطــوة اخلـامــسـة
والـنـهـائـية تـنص عـلى الـتـخلي عن
ــفـــروضــة عــلى جـــمــيع الــقـــيــود ا
ـوجب االتفاق أنـشطـتنـا النـووية 
ــــا في ذلك مــــســـتـــوى الــــنـــووي 
تـخصـيب اليـورانيـوم وعدد أجـهزة

ـركزي)  مـضـيـفا (من االن الـطـرد ا
فــصــاعــدا لن يــكــون أمــام بـرنــامج
إيــــران الــــنــــووي أي قـــيــــود عــــلى
مــســتــوى تــخـصــيب الــيــورانــيـوم
وســيـكــون الـنــشـاط الــنـووي وفــقـا
حلـاجـة الـبالد الفـنـية)   مـؤكدة أن
(إيـران سـتـواصل الـتـعـاون كـما في
الـسابق مع الوكـالة الدوليـة للطاقة

الذرية).
 من جـهتـها  قالت كـيليـان كونواي
مـــســـتـــشـــارة الـــبـــيت األبـــيض إن
(الــرئـيس تـرامب ال يــزال مـسـتـعـدا
ــنـاقـشــة صـفـقـة جــديـدة مع إيـران
بـشــأن بـرنـامـجـهـا الـنـووي  فـيـمـا
أكــدت وزارة اخلـارجـيــة الـروسـيـة
ـشـاركـة في أنـه يـجب عـلى الـدول ا
خــطــة الــعــمل الـشــامــلــة اخلــاصـة
بـبـرنامج إيـران النـووي بذل جـهود

جدية للحفاظ على اخلطة.
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عـلقت شركـة مصر للـطيران الرحالت
تجهة الى بغداد ابتداء من اجلوية ا
الـيـوم االربـعاء ولـغـايـة يوم اجلـمـعة
ـــقــبل بـــســبـب االوضــاع االمـــنــيــة ا
ـتحـدث بأسم وزارة الـراهـنة. وقـال ا
صـريـة بـاسم عـبد ـدني ا الـطـيـران ا
الـكـر في بـيـان انه (نظـراً لـلـظروف
الــراهــنــة وعـدم اســتــقــرار األوضـاع
األمـنيـة التي تمـر بهـا مدينـة بغداد 
فـقد تـقرر تعـليق رحالت شركـة مصر
تجهة إلى بغداد  اعتباراً لـلطيران ا
مـن اليـوم األربـعاء الـى يوم اجلـمـعة
ـقـبـلـة حـفـاظًـا عـلى سـالمـة الـركاب ا

والـطـائـرات وحلـ استـقـرار احلـالة
ــديـــنــة)  واضـــاف أن األمـــنــيـــة بـــا
ـــوقف أوال بــأول (الـــوزارة تــتـــابع ا
ـعـنـية بـالـتـنـسـيق مع كـل اجلـهـات ا
لــــتــــقـــو الــــوضع واتــــخــــاذ قـــرار
اسـتـئـنـاف الـرحالت مـرة أخـرى عـند
حتـــسن األوضــاع األمــنـــيــة هــنــاك)
داعـيـا عـمالء الـشـركـة الـى (مـراجـعة
وتــعـديل احلـجـوزات من خالل مـركـز
االتـصـاالت الهـاتفـيـة). وكانت شـركة
ـلـكـيـة األردنـيـة قـد علـقت الـطـيـران ا
رحالتـهـا الـى بـغـداد بـعـد اسـتـهداف
ـطار بـغارة امريـكية . وقـالت شركة ا
الـــنــاقل الـــوطــني األردنـي في بــيــان
سـابق (انـهـا أوقـفت جـمـيع الرحالت

بـ بـغـداد وعـمـان في ضـوء الوضع
األمــني بــعــد تــعــرض مــطــار بــغـداد
الــدولي لـغـارة امــريـكـيــة اسـتـهـدفت
اجلــنـرال االيـرانـي قـاسم سـلــيـمـاني
وعـددا من قيـادات احلشـد الشـعبي).
ـلـكـيـة األردنـيـة  18رحـلـة وتــشـغل ا
أسـبوعـيا ب عـمان وبـغداد  وقالت
ـنــتـظـمــة إلى الـنـجف إن رحالتــهـا ا
والــبــصـرة وأربــيل والــسـلــيــمـانــيـة
ـعـتـاد. وكـانت شـركات سـتـمـضي كـا
اخـرى قد علقت رحالتـها . واستغرب
خـــبـــراء من هـــذا االجـــراء في ضــوء
تـطـمـيـنـات قـدمتـهـا سـلـطـة الـطـيران
ـدني العـراقي بسـالمة امن االجواء ا

العراقية.
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الــعــراق واحلــلف والــرغــبـة بــدعم
الـقوات األمنية العـراقية وتدريبها
ومحاربة داعش)  كما جرى خالل
االتـــصـــال (الــتـــبــاحـث في األزمــة
احلــالـــيــة وتــطــوراتـــهــا األمــنــيــة
وجـــهــود تــفــاد نـــشــوب حــرب في
ـنطقة وتخفـيض التصعيد ونزع ا
فـــتــيـل األزمــة وجتـــنــيب شـــعــوب
ـنطقة والعـالم تداعيات احلرب). ا
ـهدي فـي وقت سابق وابـلغ عـبـد ا
الـسفيـر األمريكي في بغـداد ماثيو
تــولــر انه يــتــعـ عــلى الــدولــتـ
ان بسحب القوات تنفيذ قرار البر
االمـــريـــكـــيـــة مـن الـــعــراق   لـــكن
ـسـربــة احـدثت اربـاكـا الــرسـالـة ا
بــ كـــبــار الــقــادة الـــعــســكــريــ
االمـريـكـي حـيث اشـار اسـبر الى
ـوجـهـة الى الـفـريق ان الــرسـالـة ا
ؤرخة الـركن عبد األمـير يار الـله ا
في  6 كـانـون الـثاني اجلـاري غـير
دقـيـقـة   بـيـنـمـا قـال رئـيس هـيـئـة
ــشـتــركـة إن األركــان األمـريــكــيـة ا
الــرسـالـة مـســربـة من اجلـيش إلى
الــــعـــــراق أثــــارت انــــطـــــبــــاعــــات
بـــانــســحـــاب أمــريــكـي وشــيك من
الـبالد لم تكن سوى مـسودة سيئة
الـصـياغـة تـهـدف فقط إلى تـسـليط
الــــضــــوء عــــلى
زيـــــــــــــــــــادة فـي
حتـــــــــــركـــــــــــات
الـــقـــوات.واكـــد
مـــــــــيـــــــــلـي في
تـــصــريح امس
ان (الــــرســـالـــة
ســـــــــيـــــــــئـــــــــة
الـــــصــــيــــاغــــة
وتـــــــــــــــــــوحـي
بـــاالنــســحــاب
حــــيث ال يــــتم
الــــتـــخــــطـــيط
لــــهــــذا االمـــر
وجــــــــــــــــــــــــاء
اخلــــــــطـــــــاب
ـسـرب بـعـد ا
يــــــــــــــــوم مـن
اقـــــــــــــــــــــــرار
ـــــان الـــــبـــــر
الـــــــعـــــــراقي
بــــــــيـــــــانـــــــاً
يــــــــطـــــــــالب
جـــــــــمـــــــــيع
الــــــــقـــــــوات
األجـــنــبــيــة
ـــــغـــــادرة
الــــــــــبـالد).
فـيما أفادت
تـــــقـــــاريــــر
قـر الرئـيسي صـحفـية بـبدء نـقل ا
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اصـدرت وزارة الــتـربــيـة ايــضـاحــاً بـشــأن نـظــام حتـسـ
اضي. عـدل الـذي  اقـرارهُ خالل شهـر كـانـون األول ا ا
وقــالت الــوزارة في بــيـان امـس انه (بـحــسب الــقــرار فـإنه
ــديـريـة بـتــوجـيـه من الـوزيــرة سـهـا الــعـلـي بك أصـدرت ا
ـديريات الـعامة الـعامـة للتـقو واالمتـحانات تـعمـيماً الى ا
للتـربية في احملـافظات كـافة  عدا إقـليم كردسـتان يوضح
ـعــدل). وتـابـعت ان (الـقــرار يـخص طـلـبـة قــرار حتـسـ ا

الدراسة الـصباحية حصراً) مـوضحة انه (ال يشمل طلبة
ـــســائـــيــة او اخلـــارجـــــــــيــ وكـــذلك طــلـــبــة الـــدراســة ا

احملاوالت) .
وفي مـحـافظـة الديـوانـية عـاد الـتالميـذ الى مـدارسهم بـعد
إضـراب اسـتمـر أكثـر من ثالثـة اشهـر. وقال شـهود عـيان
ــدارس االبــتــدائــيــة عــادوا صــبــاح االحــد إن (تالمــيــذ ا
اضي الى الـصفـوف الدراسيـة بعـد إضراب اسـتمر من ا

ثالثة اشهر).
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