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رفـــضت واشـــنــطـن طــلب الـــعــراق
الــتـهــيــؤ لـســحب قـواتــهـا  وردت
بـأنـهـا تدرس تـوسـيع وجـود حلف
شــمـــال األطــلــسي هــنــاك. وقــتــلت
ضــربـة أمـريـكـيـة بــطـائـرة مـسـيـرة
قـائـد فـيـلق الـقـدس االيـراني قـاسم
ســلــيــمــاني ونــائب رئــيس هــيــئـة
احلـــشـــد الــــشـــعـــبي ابـــو مـــهـــدي
ـهـنـدس مـا ادى الـى تـوتـر شـديد ا
ــنـطــقـة عــنـدمــا ردت طـهـرات في ا
اضي بـإطالق صواريخ األربـعـاء ا
عـلى قـوات أمريـكـية في الـعراق اال
ان اجلـــانـــبـــ لـم يـــدفـــعـــا نـــحــو
الـتصعـيد العـسكري حتى اآلن مع
مـــواصــلـــة الــقــادة الـــعــســـكــريــ
اإليـراني بـالتهديـد بشن مزيد من
الـهـجمـات.وقـال الرئـيس األمـريكي
دونــالــد تــرامب خالل مــقــابــلـة مع
مـحـطـة فوكـس نيـوز الـتـلفـزيـونـية
إنـه (إذا أراد الـــــعـــــراق مـــــغـــــادرة
الــقــوات األمــريــكـيــة فــســنــقـول له
عـليكم أن تـدفعوا لـنا األموال التي
دفــعـنــاهـا).وأضــاف (أعـتـقــد أنـهم
سـيوافقـون على الدفع وبـغير ذلك
ـكتب سـنـبـقى هـنـاك). وقـال بـيـان 
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا
إنـه قـــدم الـــطـــلب الــــعـــراقي خالل
اتــــصــــال مـع وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
األمـريـكي مـايك بـومبـيـو اخلـميس
ـا يـتمـاشى مع تـصويت ـاضي  ا
ـــان عـــلى ســــحب الـــقـــوات الـــبــــر

االجـــنــبـــيـــة من الــعـــراق.وأضــاف
ــهـدي طــلب من الــبــيــان أن عـبــد ا
بــومـــبــيــو (إرســال مــنــدوبــ إلى
الـعـراق لوضع آلـيات تـطبـيق قرار
مـجـلس الـنواب بـاالنـسـحاب اآلمن
لـلقوات من العـراق).وتابع ن(هناك
قــوات أمـــريــكــيــة تـــدخل لــلــعــراق
ومـــســيّــرات أمــريــكـــيــة حتــلق في
ســـمــائه بــدون إذن مـن احلــكــومــة
الـعراقـية وهذا مـخالف لالتـفاقات
الــنـافــذة). من جـهــتـهـا ردت وزارة
اخلــارجـيــة األمـريـكــيـة إن أي وفـد
أمـــريـــكي لـن يـــنــاقـش انـــســـحــاب
الـقوات األمـريكيـة ألن وجودها في
ـتحـدثة الـعـراق (منـاسب).وقـالت ا
بـــــاسم اخلـــــارجـــــيـــــة مـــــورجــــان
أورتـاجـوس في بـيـان (بيـد أن ثـمة
حــاجـة لــلـحــوار بـ احلــكـومــتـ
األمـريــكـيـة والـعـراقـيـة لـيس فـيـمـا
يـتـعـلق بـاألمن فـحـسب لـكـن بـشأن
ــالـيــة واالقــتـصــاديـة شــراكــتـنــا ا
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة). بـــدوره قـــال
بـومـبيـو لصـحفـي إن (زيـارة وفد
حـــــلـف شـــــمـــــال األطـــــلـــــسـي الى
واشـنـطن  اول امس  اجلـمعـة جاء
همة في العراق ـناقشة مستـقبل ا
وبــحث خــطـة لــتــقـاسـم الـعبء في
ــنــطـقــة). واضـاف إن (واشــنـطن ا
لـديها مـعلومـات محددة عن تـهديد
إيــراني وشــيك يــشـمـل الـســفـارات
األمــريـكـيــة) الفـتـا  الى ان (أرواح
أمـــريــكــيــ كــانـت في خــطــر). في
غــضـون ذلـك قـال مــسـؤول بـوزارة
اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة إن الـواليات
ـــتــحـــدة هي (رأس احلـــربــة) في ا
قـتــال تـنـظـيم داعش وإنه سـيـكـون
من الـصـعـب أن يـتـمركـز الـتـحـالف
ــتــحــدة ضــد بــقــيــادة الــواليــات ا
الــتــنـظــيم في الــعــراق دون وجـود
أمــريـــكي.وأضــاف مــســاعــد وزيــر
اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق
األدنى ديــفـيـد شـيـنـكـر في مـؤتـمـر
صـــحــفـي في اإلمــارات الـــعــربـــيــة
ـتـحـدة لن ـتـحـدة إن (الـواليـات ا ا
تـقـبل أي شـروط مسـبـقـة من إيران
لـلـدخـول في مـحادثـات).وبـالـعودة
ـقـابـلة الـى ترامب فـقـد اكـد خالل ا
الـلفزيـونية إن (إيـران خططت على
ـهـاجـمـة سـفـارة الـواليات األرجـح 

ــتـحـدة في بـغــداد وكـانت تـهـدف ا
إلـى مــــهــــاجــــمــــة أربع ســــفــــارات
أمــــــريـــــكــــــيــــــة) واوضح تــــــرامب
(سـنبلغكم بأنها على األرجح كانت
الـــــــــســــــــفـــــــــارة فـي بـــــــــغــــــــداد).
ــكـــنــنـي أن أكــشف عن وأضـــاف(
ا كـانت أربع أنـني أعـتـقـد أنـهـا ر
ســــفـــارات). الى ذلـك قـــالت وزارة
اخلـارجـيـة االمريـكـيـة إن (بومـبـيو
نـــاقـش مـــســـألـــة إيـــران مع وزيـــر
اخلـارجية الكندي فرانسوا-فيليب
شـامـبـ فضال عـن فرصـة تـوسيع
قــوة احلــلف في الــعــراق وتــقـاسم
الـــعبء بــشــكل مـــتــنــاسب). وكــان
مــجــلس الــنـواب قــد عــقـد جــلــسـة
اسـتثنـائية برئـاسة رئيس اجمللس
مـحـمـد احلـلـبـوسي وحـضور 168
نـائبا صوّت خاللها على  5 فقرات
ـــســاعــدة هـي(أوال: إلــغــاء طـــلب ا
ــقــدم من الــعــراق إلى الــتــحـالف ا
الدولي حملاربة تنظيم داعش وذلك
النــتــهـاء الــعـمــلــيـات الــعــسـكــريـة
وحتـقـيق النـصر والـتـحريـر.ثانـيًا:
عـلـى احلـكـومـة الـعـراقـيـة االلـتـزام
بـإنهاء وجود أي قوات أجنبية في
األراضـي الـعــراقــيــة ومــنــعـهــا من
ـــــيـــــاه اســـــتــــــخـــــدام األراضي وا
واألجـواء الـعراقـية ألي سـبب كان.

ثــالـثًــا: تـلــتـزم احلــكـومــة بـحــصـر
الــسالح بـيــد الـدولـة. رابــعًـا: عـلى
ـثـلةً بـوزيـر اخلارجـية احلـكـومة 
الـــتــوجه بــنـــحــو عــاجل إلى األ
ـــتــحــدة ومــجـــلس االمن الــدولي ا
وتـــقـــد شـــكــوى ضـــد الـــواليــات
ـتحدة; بسبب ارتكابها انتهاكات ا
وخــروقـات خـطـيـرة لـسـيـادة وأمن
الــعـراق.خــامـسًـا: قــيـام احلــكـومـة
بـــإجـــراء الـــتــحـــقـــيـــقـــات بــأعـــلى
ــعـــرفــة مـالبــســات ـــســتـــويــات  ا
الـقـصف األمـريـكي وإعـالم مجـلس
الـنواب بـالنتـائج خالل سبـعة أيام
مـن تــــاريخ هــــذا الــــقــــرار). ونـــدد
ـرجع الـديـني عـلـي الـسيـسـتـاني ا
واجهة الـعسكريـة ب الواليات بـا
ـتحـدة وإيران عـلى أرض العراق ا
وقـال إنها تهدد بجر البلد ومنطقة
الــــــــشــــــــرق األوسـط إلـى صـــــــراع
تـبـادلة أكـبـر.ورأى إن الـهجـمـات ا
ب اجلانب داخل العراق تنم عن
(جتـاهـل صـارخ لـسـيـادة الـعراق)
مـضـيفـا أن (شعب الـعـراق يتـحمل
اخلــسـارة األكـبـر من الـصـراع بـ
ثل واشـنـطن وطـهـران).وأضـاف 
ـرجـعـيـة مـهـدي الـكـربالئي خالل ا
خـــطـــبــة اجلـــمـــعــة فـي كــربالء أن
(سـلـسلـة الهـجـمات تـنـتهك سـيادة

الــعــراق وال يــتـعــ الــســمـاح ألي
قــوى أجــنــبـيــة بــتــحـديــد مــصــيـر
الـــــعــــراق).وقــــال إن (الــــتـــــعــــامل
غـالبـة من قبل األطراف بـأسلـوب ا
لك كل منها جانباً اخملـتلفة التي 
مـن الـقــوة والــنــفــوذ سـيــؤدي إلى
اســتـحـكـام األزمـة واســتـعـصـائـهـا
عـلى احلل) مشـيرا الى إن (ما وقع
فـي األيــام األخــيــرة من اعــتــداءات
خـــطــيـــرة وانــتــهـــاكــات مـــتــكــررة
لــلـســيـادة الــعـراقــيـة هــو جـزء من
تــداعـيــات األزمـة الــراهـنــة).وتـابع
(كـفى الـشـعب ما عـانـاه من حروب
ومـــحن وشـــدائـــد عـــلى مـــخــتـــلف
الـصـعـد طـوال عـقود مـن الزمن في
ظل األنـظمة السابقة وحتى النظام
الـــــراهن) مــــشـــــددا عــــلى وجــــوب
أن(يـــكـــون الــعـــراق ســيـــد نـــفــسه
يـحكمه أبـناؤه وال دور للـغرباء في
قــــراراته). في هـــذه االثــــنـــاء ابـــلغ
الــعــراق ايـران رفــضه لــلـهــجــمـات
االيـرانيـة على اراضـيه. وقـال بيان
لـوزارة اخلــارجـيـة تـلـقـته(الـزمـان)
امـس انه (عـــلـى خـــلــــفـــيــــة قـــيـــام
اجلــمـهـوريـة اإلسالمــيـة اإليـرانـيـة
بــقـصف مـعـسـكـرات داخل الـعـراق
تـضم قـوات عـراقـية وغـيـر عـراقـية
اسـتـدعـت وزارة اخلـارجـيـة سـفـير

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في
الـــعـــراق وقـــد أنـــاب عــنـه الــقـــائم
ؤقت مـوسى طبطبائي; بـاألعمال ا
وذلـك لـوجــود الــســفــيـر فـي ايـران

ــهـمــة رسـمــيـة) مــضـيــفـة انه(
إبـالغ الــقـــائـم بـــاألعــمـــال بـــرفض
حــكــومـة جــمـهــوريــة الـعــراق تـلك
االعـتـداءات وعدهـا خرقـاً لـلسـيادة
الـــعــراقــيــة وكــذلـك دعــوة جــمــيع
ــعـــنــيـــة إلى الــتـــحــلي األطـــراف ا
بـضبط النفـس وعدم جعل العراق
سـاحة حـرب لتصـفية احلـسابات).
وبـحسب البيان  (فـقد جرى تأكيد
ان الـعـراق بـلـد مـسـتـقل وأن أمـنه
الــــداخــــلي يــــحــــظى بــــاألولــــويـــة
). (تــفـاصـيل واالهــتـمـام الــبـالـغـ
ص2). وفـي شـأن مــتـصل تــعـرض
ــــرشح تــــرامـب الى هــــجــــوم من ا
قراطي احملتمل في انتخابات الد
ـقـبــلـة جـو الــرئـاسـة األمــريـكـيــة ا
بـايدن. وبحسب بايدن  فأن ترامب
(يــحـتــضن مــجـرمــ في مـخــتـلف
أنــحـاء الـعــالم ويـغــرز إصـبـعه في
أعـ األصـدقـاء واحللـفـاء).وحـمّله
أثــنــاء جتــمع انــتــخـابـي في واليـة
ــســؤولـــيــة عن (كل مــا نـــيــفــادا ا
حـــــصل في إيـــــران والــــعــــراق في

األسابيع األخيرة).
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 قـرر مـجـلس الـنـواب امس تـأجيل
الـــتــصــويت عــلـى تــعــديل قــانــون
ـوحــد بـســبب اخـتالل الــتـقــاعــد ا
الـنصـاب فيـما صـوت على مـقترح
قـــانــون الــتـــعــديل األول لـــقــانــون
ـــــالــــيـــــة. ورفع اجملـــــلس اإلدارة ا
جــلـســته االعـتــيـاديــة الى يـوم غـد
ـاني االثــنـ  بــحـسب مــصـدر بــر
اوضـح إن (اجملـــــلس انـــــهـى امس
تـقـريـــــر ومـنـاقشـة مـقـتـرح قـانون
الــتــعــديل االول لــقــانـون الــهــيــئـة
الـعـراقـيـة لالعـتـماد رقم 78 لـسـنـة
ـان قـرر 2017) مـضـيـفـا أن (الـبـر
تــأجــيـل الــتــصــويت عــلى تــعــديل
ــوحــد بــسـبب قــانــون الــتــقـاعــد ا
اخـتالل النصاب).وكان اجمللس قد
صـــــوّت في وقت ســـــابق من يــــوم
امـس الـسـبت عـلى اضـافـة تـعـديل
ـوحد عـلى جدول قـانون الـتقـاعد ا
اعـــمــال جــلــســة االمس. وتــضــمن
جـدول أعـمال اجلـلـسة الـتـصويت
عـلى مـقتـرح قـانون الـتـعديل األول
ـاليـة واسـتكـمال لـقـانون اإلدارة ا
الــتــصــويت عــلى مــقــتــرح قــانـون
الــــــــــضــــــــــمــــــــــان الــــــــــصــــــــــحي.
ـان عــلى الــتــعـديل وصــوّت الــبــر
ــــالــــيـــة االول لــــقــــانــــون اإلدارة ا
االحتـــــاديــــة  الـــــذي كـــــان من اهم
ـادة  13 الــتي نــصت تــعــديالتـه ا
عـــلـى ان ( يـــكــون الـــصـــرف عـــلى
ــشـاريع االسـتـثـمـاريـة  اسـتـنـادا ا
لـــذرعــات الـــعــمل  او الـــتــجـــهــيــز
الـفعـلي  للـمشـروع بعـد التـأكد من
تـوفر السـيولة الـنقديـة  والتي لها
تــخـصـيـصـات  اقــرارهـا سـابـقـا
ــوازنــة ضـــمن مــشـــروع قــانـــون ا
لــلـسـنــة الالحـقـة ) وعــقـد اجملـلس
امـس جلسته برئاسة النائب األول
ــان حـسن الــكــعـبي لــرئــيس الـبــر
وحـضور  185 نـائبـاً. وكان عـضو
ـانـيـة أحـمـد ـالـيـة الـبـر الـلــجـنـة ا
الصفار قد استبعد في وقت سابق
مـن يـــوم امس الـــســـبت تـــمـــريـــر
الية قـانون تعـديل قانـون اإلدارة ا
خـالل جلسـة عازيـاً ذلك إلى وجود
بـــعـض اخلالفـــات بـــشـــأنه. وقـــال
الـــصــفــار في تــصــريح إن (هــنــاك
بــعض اخلالفــات بـشـأن الــقـانـون
ضِ مـن بــيـنــهــا أن الــقــانــون لم 
عــلى تــشـريــعه اال اشـهــر عـدة ولم
يـدخل حيز التنفـيذ حتى اللحظة)

مــشــيــرا الى ان (تـعــديل الــقــانـون
بــهــذه الــســرعـة هــو مــؤشــر غــيـر
صـــــــــحـــــــــيـح) وأضــــــــاف أن (أي
كن مـالحظات نـحتـاج لتعـديلـها 
ــوازنــة ـــضي بــهــا في قــانــون ا ا
الية هو قبلة ألن قانون اإلدارة ا ا
ـــثـل دســـتـــوراً قــــانـــون ثــــابت و
وقـاعـدة في سـيـاسـة إدارة األموال
بـالـبلـد وأيـة تعـديالت مسـتـعجـلة
صـلـحة الـعـامة). فـيه لن تـصب بـا
فـي غضـون ذلـك قدم زعـيم ائـتالف
الـوطـنـية ايـاد عالوي  الى مـجلس
الــــنــــواب امـس اســــتــــقــــالــــته من
عـــضـــويــة اجملـــلس.وقـــال مـــكــتب
عـالوي في بـــيــان ان االســـتـــقـــالــة
جــاءت(نــتـيــجــة فـشـل اجملـلس في
اداء دوره الــتــشــريــعي والــرقــابي
وعـدم تعامـله بجدية وايـجابية مع
مــــــطـــــالـب احلـــــراك الـــــشــــــعـــــبي
واجلماهيري). وافاد مصدر نيابي
بــأداء رشـا يـحـيى عـبـيس الـيـمـ
ان بدالً الـدستـورية نائـبة في البـر
عـن الـنائـب عـلي الـشـكري بـحـسب
مــصـدر لم يـدل بـتــفـاصـيل.وطـالب
رئــيس جلـنـة الـشــبـاب والـريـاضـة
الـنـيابـية عـباس عـليـوي القـضاء
األعـلى بـاإلسراع بـتشـكيل مـحكـمة
الـــنــزاعـــات الــريـــاضــيـــة واحــالــة
الـقـضـايـا الـريـاضـيـة الـيـهـا. ودعا
عــــلـــيــــوي في وثــــيـــقــــة اطــــلـــعت
عـلـيهـا(الـزمان) امس الى ان يـكون
مـقـر احملـكـمة في دار عـدالـة الـكرخ
ـنـصـور. من جــهـة اخـرى قـالت بــا
وزارة الــــتـــخــــطـــيط ان اعــــتـــمـــاد
ـــتــــمـــثـــلـــة الــــوحـــدات االداريـــة ا
بــاالقــضـيــة والــنـواحـي في اجـراء
االنــتـخـابـات  هـو من اخـتـصـاص
مــــجـــلس الــــنـــواب ومـــفــــوضـــيـــة
النــتــخــابــات مــؤكــدة انــهـا زودت
اجملـلس بـاسـمـاء وأعداد األقـضـية
ــرتـــبــطـــة بــجـــمــيع والـــنــواحـي ا
احملـــافـــظـــات  وعـــدد ســـكـــانـــهـــا
عتمدة لغاية عام 2019 ألغراض ا
قـانون االنـتخـابات اجلـديد . ونفى
ــتـحــدث الـرسـمـي بـإسم الـوزارة ا
فـي بيان تلقته(الزمان) امس بشدة
 مـا تناولـته بعض وسائل االعالم

 ومــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي 
بــان الــوزارة اعــتــمــدت األقــضــيــة
ــســجـــلــة  قــبل عــام والـــنــواحي ا
2003 فـقط  . واوضح ان (مـجلس
الــنـواب طـلب مـن الـوزارة تـزويـده
بـكشف تـفصيـلي عن عدد األقـضية
عتمدة  لسنوات عدة والـنواحي ا
 بـعد عام 2003) مـضيـفا ان (عدد
عتمدة لغاية عام 2019 األقضية ا
بــــــلغ 168 قــــــضـــــاء في جــــــمـــــيع
احملـافـظات)  مـشـيرا الى ان (آلـية
تمـثلة اعـتمـاد الوحدات االداريـة ا
بــاالقــضـيــة والــنـواحـي في اجـراء
االنــتـخـابـات  هي من اخـتـصـاص
ـفوضيـة العـليا مـجلس الـنواب وا
ـسـتقـلة لالنـتـخابـات). وفي شأن ا
كتب االعالمي للمرجع آخـر اعلن ا
الـــديـــني قـــاسم الـــطـــائي امس ان
االخــيــر يـدرس امــكـانــيـة تــرشـيح
كتب نـفسه لرئاسـة الوزراء.وقال ا
في بيان ان الطائي(يدرس إمكانية
الــــتـــرشــــيح لـــرئــــاســـة الـــوزراء)
مـوضـحـا ان (ذلك جـاء بـعـد تـلـقيه
مــــطـــــالــــبــــات كــــثــــيــــرة مـن قــــبل
ـتـظاهـرين بالـتـرشيح لـلمـنصب ا
وخــاصـة مـن قـبل مــتـظــاهـرين في
مـحـافظـة ذي قـار).واضاف الـبـيان
ـــتـــظـــاهـــرين بـــيـــنـــوا خالل ان (ا
طــلـبـاتــهم لـلــمـرجع عن ثــقـتـهم به
وقــدرتـه عـلـى انــتــشـال الــبــلــد من

الواقع احلالي).
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راسل احـمـد عـبد حتـول تـشـييـع ا
صـور صـفـاء غالي الى الـصـمـد وا
تــــظــــاهــــرة حــــاشــــدة لــــتــــنــــديـــد
بــاالغـــتــيــاالت واالعــتــقــاالت الــتي

. تظاهرين والصحفي تطال ا
وشــهــدت مــحــافــظــة كــربالء امس
تــظـــاهــرات ســلــمــيــة عــصــر امس
طــالـبت بــتـوفــيـر االمن والــسـيـادة
داعـــيــة رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة الى
االســـراع بــاخــتـــيــار رئــيس وزراء
بــعــيــدا عن الــقــوى الــســيــاســيــة.
ـتـظـاهـرون عن تـأيـيدهم واعـرب  ا
رجـعيـة الديـنيـة كؤكدين خلـطبـة ا
رفـــضــهم ان يـــكــون الـــعــراق ســاة
لـلصراع االمريكي االيراني. وكانت
ــرجــعـيــة الـديــنــيـة قــد اكـدت في ا
خـطـبة اجلـمـعة ضـرورة ان (يـحكم
الــعــراق ابــنــاؤه والدور لــلــغــربــاء
لـــلـــتـــحــــكم في مـــصـــيـــره). وقـــال
ــتـظــاهــر احـمــد عـلي لـ(الــزمـان) ا

امـس (ســنـــبــقى نـــتـــظــاهـــر حــتى
طالب ) مـضيفا انه(رغم حتـقيق ا
ـراهنة عـلى الوقت  لكنـنا مانزال ا
نـتظاهر وكـأننا في اليوم االول من
ــتـظــاهـر الــتــظـاهــرات). ووصف ا

ـطالـب بأنه حـسـ غـزاي اهـمـال ا
تـــــســــويـف وقــــال لـ(الـــــزمــــان) ان
ان(الــتــسـويـف تـمــثل في اخــتــيـار
نصب رئيس شـخصيات سياسية 
الـــــوزراء عـــــلـى عـــــكس مـــــطـــــالب

تظاهرين ) مشددا على ان(احلل ا
االمـثل لـالزمـة  يتـمـثـل في اخـتـيار

شخصية مستقلة للمنصب).
الى ذلـك قالت قيادة عمـليات بغداد
انـهـا نفـذت حمـلة كـبرى بـالتـعاون

مـع اجلهـات ذات العالقـة لـتنـظيف
شــــارع الـــرشـــيــــد بـــالـــتــــزامن مع
تـأمينهـا التظاهـرات . وقالت خلية
اإلعـالم األمــنـي في بــيـــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امـس انه(بــالــتــزامن مع
تـأمـيــنـهـا الـتـظـاهـرات وقـيـامـهـمـا
بــعـمــلــيـات أمــنـيــة في الــعـاصــمـة
الدامـــة االســــتـــقـــرار وافـــشـــال أي
مــحــاولــة لـزعــزعــة األمن  نــظـمت
شاة احلادية عشرة / قيادة فرقة ا
عـــمــلــيــات بـــغــداد حــمـــلــة كــبــرى
بـالتـعاون مع اجلهـات ذات العالقة
لـتـنظـيف شارع الـرشـيد) مـضيـفة
ان الـــقــــوات(ســـخـــرت جـــهـــودهـــا
وإمــكـانـيـاتـهـا من عـجالت ومـوارد
بــشــريـة خالل هــذه احلــمـلــة كــمـا
عـمـلت عـلى أدامـة بعض االسـيـجة
فـي هـذا الــشـارع). واشــار الـبــيـان
الـى (تـــرحـــيب كـــبــــيـــر من جـــانب
ــــتــــظـــاهــــرين واألهــــالي الــــذين ا
اشــادوا بــاجلــهـود الــتي تــبــذلــهـا
الـقـوات األمـنيـة خـاصـة خالل هذه

دة) ا

qOÐ—_ ÂeK  WO³Mł_«  «uI « ¡öł≈ —«d  ∫ ÍbN*« b³F  ÊU²Ýœd

مايك بومبيو  دونالد ترامب   جو بايدن

s Š b¹d  ≠ qOÐ—√

بــحث رئـيس حــكـومــة تـصـريف
ــهـدي مع االعــمــال عـادل عــبـد ا
كـبـار القـادة في اقلـيم كردسـتان
ـواقف امـس الـســبت تــوحـيــد ا
بـشأن االحداث االخـيرة التي مر
بــهـا الــعـراق فــيـمـا اكــد رئـيس
االقـلـيم نيـجيـرفان الـبارزاني أن
أي قـــرار تــــتـــخـــذه احلـــكـــومـــة
االحتــاديـة بــإنـســحـاب الــقـوات
األجــنـبـيـة مـن الـعـراق هـو قـرار
االقـليم.وبحـسب بيان صادر عن
ــهـدي ــكـتـب االعالمي لـعــبـد ا ا
فــقــد الـــتــقى االخــيــر في اربــيل
صــــبــــاح امـس بــــنــــيــــجــــرفـــان
الــــبــــارزاني واســــتــــعــــرض له
(سـيـاسـة احلـكـومـة الـثـابـتة في
إقــــامــــة افــــضل الــــعالقــــات مع
اجلـميع وتـطورات االحداث في
الــــعــــراق ومـــوقـف احلـــكــــومـــة
الـــعــراقـــيــة من الـــصــراع الــذي
ـنطـقة ومـخاطـره على تـشـهده ا
األمـن واالســـــتــــــقــــــرار وقـــــرار
ـان بـإنـسـحاب احلـكـومـة والـبـر
الــقــوات األجـنــبـيــة من الــعـراق
ورؤيـــة احلـــكـــومــة إلســـتـــمــرار

ــايــحـفظ الــعالقــات مع اجلــمـيع 
وحـدة واسـتـقـرار وسـيـادة الـعراق
والـوقـوف ضـد االرهـاب) مـوضـحـا
ان (احلــــكـــــومــــة واجــــهت األزمــــة
االقــلـــيــمــيــة والــدولـــيــة الــراهــنــة
وحتــمــلت مــسـؤولــيــاتـهــا رغم كل
الـصــعـوبـات والـتـعـقـيـدات ونـحن
حـــريــصــون عــلـى الــبالد واتــخــاذ
الــــقــــرارات الالزمــــة بــــعــــيــــدا عن
ـتـشــنـجـة وان نـكـون اخلــطـابـات ا
ــسك األمــور بــثــقــة واضــحـــ و
مـتـبـادلـة مع جـمـيـع أبـنـاء شـعـبـنا
ومـع جـيــرانــنــا واصــدقــائــنــا).من
جــــهـــته قــــال رئـــيس االقــــلـــيم إن
(مــــوقـف اقــــلــــيم كــــردســــتــــان مع
مـصـلحـة العـراق وأي قـرار تتـخذه
احلــكـومـة االحتـاديــة هـو قـرارنـا)
ـهدي بالـقول (نحن مـخاطبـا عبد ا
واثـقون من أنـكم تـعرفـون مصـلحة
ــر حـالــيــا بـوضع الــعــراق الـذي 
صـــعب ونـــحن نـــشــهـــد لــكـم أنــكم
وضـعـتم منـذ البـدء حمـاية الـعراق
كــهــدف وان اليـتــحــول الى ســاحـة
صــراع وان الــعـراق شــهـد في ظل
حـــكـــومـــتــــكم عالقـــات مـــتـــطـــورة
ومــتـوازنـة مع جـمـيع دول اجلـوار
الـــعــربي واالقــلـــيــمي وحتــوّل الى

ـنـطـقـة اضـافـة نـقـطـة تـوازن في ا
الـى الـــــتــــــطــــــور االقـــــتــــــصـــــادي
ـــلـــمــوس واالســـتـــقــرار األمـــني ا
ــوقف احلـكــومـة ونــؤكـد دعــمــنـا 
ونـدعـو الـدول الصـديـقـة الى تـفهم
تـــعــقــيــدات األوضـــاع في الــعــراق
ودعـم اســـــتــــــقــــــراره وســـــيــــــادته
الــوطــنـيــة) بـحــسب الــبـيــان الـذي
هدي تـلقته (الزمان). ووصل عبد ا
الـى أربـيل صــبــاح امس في زيـارة
رســمـيــة عـلى رأس وفــد رفـيع ضم
.كـما ـسؤولـ عـدداً من الـوزراء وا
ــــهـــدي مـع رئـــيس بــــحث عــــبـــد ا
حـكـومة اإلقـلـيم مسـرور الـبارزاني
ــــســـتـــجـــدات في الـــعـــراق آخـــر ا
. ـنطقة والعالقـات ب اجلانب وا
ونـــقـل بـــيـــان حلـــكـــومـــة االقـــلـــيم
تـــلــقــتـه(الــزمــان) امـس عن رئــيس
الـــوزراء قـــوله ان(هـــنــاك أســـاســا
ـشـاكل ب جـيـدا لـلـتـفـاهم وحلل ا
كــردسـتــان واحلـكـومــة االحتـاديـة
ا ـشاكل كافة  وثـمة فرصة حلل ا
يــصـب في مــصــلــحــة الــعــراقــيــ
). من جـانــبه شـدد رئـيس جــمـيـعــاً
حـكومـة اإلقليم عـلى ضرورة حسم
ـــشـــاكل الـــعـــالـــقـــة بــ جـــمـــيع ا
اجلـانـبـ عـبـر تـطـبـيق االتـفـاقـات

ـبــرمـة بـيـنـهم  وقـال إن (تـنـفـيـذ ا
ذلك يحتاج الى قرار وإرادة حازمة
وجـــديـــة لـــيـــتم الـــبت في جـــمـــيع
القضايا اخلالفية).وأشار من جهة
اخـــرى الـى أن (تـــنـــظـــيم داعش ال
يــزال يــشــكل تــهـديــداً جــديــاً عـلى
الـــــعــــــراق) داعـــــيـــــاً الى (زيـــــادة

سـاعدة الـتـنسـيق ب اجلـانبـ 
التحالف الدولي).   وأكد اجلانبان
( أهـــمـــيــــة الـــنـــأي بـــالـــعـــراق عن
الـصـراعات اخلـارجيـة) كمـا شددا
عـــلى (ضـــرورة أن تـــكـــون لــلـــبالد
عـالقات متوازنة مع اجلميع). وفي
ـــهــدي وقـت الحق الـــتـــقى عـــبـــد ا

ــــقــــراطي بــــزعــــيـم احلــــزب الــــد
الــكـردسـتــاني مـسـعــود الـبـارزاني
وتــبـادل مـعـه (وجـهـات الــنـظـر في
تعلـقة بالعالقة مـختلف القضـايا ا
بـ احلـكـومـة االحتاديـة وحـكـومة
االقــلـيم  واالســتـجـابــة لـلــمـطـالب
ـشروعة وحق التظـاهر السلمي  ا

وتـــداعـــيــات األزمـــة الـــراهـــنــة في
ــنـطــقـة ومـســألـة وجــود الـقـوات ا
كتب عبد االجـنبية) بحسب بيان 
نـقل عــنه تـأكـيــده (أهـمـيـة ــهـدي ا
ــشــاورات في مــجــمل الــقــضــايـا ا
( وجـوانب العـالقة بـ احلكـومت
 مــشـيـرا  الى ان (األزمــة الـراهـنـة
خـــطــــيـــرة وتـــتـــطــــلب الـــتـــعـــاون
والـتنـسيق وسـد كل الثـغرات التي
ـكن ان تسـتغـلهـا داعش في هذه
الظروف) .من جهته  ابدى مسعود
ـــواجـــهـــة الـــبــــارزاني تـــقــــديـــره 
الـصــعـوبـات الـتي تـواجـهه بـغـداد
بــحـــكــمــة  واضــاف (نــحن مع اي
قــرار يـحــفظ مـصـلــحـة واســتـقـرار
وأمـن وسـيــادة الـعــراق وجتـنــيـبه
سـتقـبـليـة  ومع أهمـية اخملـاطـر ا
ان يـكـون الـعـراق نـقطـة سالم وفي
مـنأى عن الصراعات وعدم التدخل
فـي شـؤونه الــداخـلــيـة  وضـرورة
ــشـــتــرك ومـــعـــاجلــة كل الـــعــمـل ا
ـكن ان تـسـتغـلـها الـثـغـرات التي 
داعـش).وتألف الـوفد االحتادي من
ـالـيـة نــائب رئـيس الـوزراء وزيـر ا
فــؤاد حــســ ووزراء اخلــارجــيــة
مـحــمـد عـلي احلـكـيم والـتـخـطـيط
نـوري الدلـيمي والتـعلـيم والبحث

الــعـلـمي قــصي الـســهـيل ورئـيس
جـهاز اخملابـرات الوطني مـصطفى
الـكـاظمي بـاإلضافـة الى مـستـشار
رئـــيس الـــوزراء عــبـــد احلــســـنــ
الــهـنــ ونـائب قــائـد الــعـمــلـيـات
ـشـتـركـة الـفـريق عـبـد األمـيـر يـار ا
الـله.وحـضر االجـتمـاع عن حكـومة
اإلقــــلـــيـم  نـــائب رئــــيس الـــوزراء
قـوبـاد طـالـبـاني ووزيـرا الـداخـلـية
ـالــيــة آوات شـيخ ريــبــر احـمــد وا
جـنـاب فـضالً عن عـدد مـن الوزراء
. من جـهة ـسـؤول احلـكومـي وا
اخـرى تلـقى رئيس حـكومـة اإلقليم
اتــصـاالً هــاتـفــيـاً مـن وزيـر شـؤون
الــشـرق األوسط وشــمـال أفـريــقـيـا
بــوزارة اخلــارجـيــة الــبــريـطــانــيـة
آنــــــــدرو مــــــــوريــــــــســــــــون. ووجه
سرور البارزاني موريسون شكره 
عــلى جــهــود حــكــومـة إالقــلــيم في
تخفيف حدة التوترات األخيرة في
ــمــلــكـة ــنــطــقــة وقـال إن نــهج ا ا
ـتحدة وحـكومة إقلـيم كوردستان ا
مـتطابقان في هذا اإلطار . الى ذلك
 تــبــاحث رئــيس حــكــومــة اإلقـلــيم
هـاتـفيـاً مع وزير الـطـاقة األمـريكي
دان بـرولـيت في عـدد من الـقـضـايا
ـــشـــتـــرك. وأكــد ذات االهـــتـــمـــام ا

بـرولـيت استـعـداد وزارة الطـاقة
األمـريكية لتوسيع دور الشركات
تـخصصة في مجال األمـريكية ا
الـطاقة بـاالقليم.واتـفق اجلانبان
عـــــلى (احلـــــاجــــة إلـى إعــــطــــاء
األولـــويـــة لـــلــتـــنـــســـيق بـــشــأن
اإلجــراءات الــتي من شــأنــهـا أن
تـــــــعـــــــزز أمـن الـــــــطـــــــاقـــــــة في
ـهـدي قـد ـنــطـقـة).وكـان عـبـد ا ا
الـتـقى بوزيـر اخلـارجيـة الـتركي
مـــولـــود تــشـــاووش أوغـــلــو في
اضي واكد له بـغداد اخلمـيس ا
ان (حتـقيق الـسلـم والتهـدئة من
مـصــلـحـة اجلـمـيع). ونـقل بـيـان
ــهـدي عن أوغــلـو ــكــتب عـبــد ا
قـوله ان (الرئـيس التـركي وجهه
بزيارة بغداد بهدف التأكيد على
دعم تركيا للعراق والوقوف معه
حـكـومـة وشـعـبـا) مـشـددا (عـلى
ان تـركـيـا تـقدّر مـوقف احلـكـومة
العراقية الساعي إلبعاد الساحة
الـعراقية عن الصـراعات الدولية
وحـــرصــهــا عــلـى حــفظ الــسالم
واالســــتـــــقــــرار وجتــــنــــيب دول
ـــنـــطـــقـــة مـــخـــاطـــر احلــروب ا
وأهـمـية تـعاون الـبلـدين في هذا
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تنبئ اجلـوي صادق عطية حذر ا
من مــوجـة قــطــبـيــة قــادمـة نــحـو
ـــــؤدي الـى خـــــفض الـــــبالد قـــــد تُ
درجــــــات احلـــــرارة إلـى مـــــا دون
الــصـــفــر في مـــنــاطـق عــدة.وقــال
عطـية في مـنشـور على فـيسـبوك
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس إن
(الـبالد ســتـشـهــد مـوجـة قــطـبـيـة
بــاردة مـــصــحــوبــة بـــانــخــفــاض
واضح في درجات احلرارة حيث
تنـخفـض درجات احلـرارة الى ما
دون الــصــفــر فـي مــنــاطق غــربي
األنـبـار والـسـلـيـمـانـيـة وشـمـالي
أربــــيل ودهــــوك) مـــضــــيــــفـــا أن
(االنخـفـاض سـيشـتـد أكثـر الـيوم
األحـد واأليــام الـتـالــيـة لــتـصـبح
االجـــــواء شــــــدديـــــدة الـــــبـــــرودة
خــــصـــوصــــا في أوقــــات الــــلـــيل
والـصــبـاح فـي عـمــوم الـبالد).من
جــهـتــهــا تــوقـعـت هـيــئــة االنـواء
اجلـويــة الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل
انــخـــفــاض درجـــات احلــرارة في
الشمـال قليال والتغـير في الوسط
واجلنوب. وقالت الهيئة في قرير
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان

ـنطـقة الـوسطى سـيكون (طقس ا
الــيـــوم االحــد صـــحــوا يـــتــحــول
تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا
الى غـائم  وال تــغـيــر في درجـات
احلـــرارة ) مــضـــيـــفــة ان(طـــقس
نطقة الـشمالية سـيكون صحوا ا
يــتــحـــول تــدريــجـــيــا الى غــائم 
ودرجات احلـرارة تـنخـفض قـليال
ـــــنــــطــــقــــة ). وبــــشـــــأن طــــقس ا
اجلنوبـية توقع الـتقريـر ان يكون
( صحـوا يـتـحول تـدريـجـيا خالل
الـلـيل الـى غـائم جـزئـي واحـيـانـا
غـــائم  وال تــــغـــيــــر فـي درجـــات
احلرارة ). وبـلغت درجـة احلرارة
الصغرى في بـغداد  امس السبت
   7والـعـظـمى  18 مـئـويـة فـيـمـا
ــــوصل اوطــــأ درجــــة شــــهــــدت ا
حرارة بلغ  3فقط. من جهة اخرى
اعـلــنت مــديـريــة االنـواء اجلــويـة
والـــرصــــد الـــزلــــزالي في اقــــلـــيم
كردسـتـان تعـرض مديـنـة خانـق
في مـــحـــافــــظـــة ديـــالى الى هـــزة
ارضـيـة بـقـوة  4.3 عـلى مـقـيـاس
ريختر .وقالت في بيان ان (الهزة
كانـت عمق  10 كـيـلو مـتـرات من
بـاطن االرض). وبــحـسب الــبـيـان
(فـقـد شــعـر اهـالي الــسـلـيــمـانـيـة

وحلبجة واربـيل ومناطق كرميان
بــالـهــزة االرضــيـة فــيــمــا لم تـرد
انـباء عن وجـود ضـحـايـا بـشـرية
ـيــا حــثت او اضــرار مــاديــة).عــا
أســـتــرالـــيـــا نــحـــو ربع مـــلـــيــون
شــخص عــلى مــغــادرة مــنــازلــهم
ـواجـهة وجهـزت دعـمـا عسـكـريا 
احلرائق مـحـذرة من (سـاعات في
غـايـة الـصـعــوبـة) عـلى الـرغم من
ـــــطـــــر عـــــلى بـــــعض هـــــطـــــول ا
األنـــحــــاء.وقـــال رئــــيس الـــوزراء
سكوت مـوريسون لـلصحـفي إن
(أفراد اجلـيش متـأهبـون للـتحرك
إلى مناطق احلـرائق إذا تدهورت
األمـور بـشـدة حيـث سـبب ارتـفاع
درجـات احلـرارة وســرعـة الـريـاح
وضـعــا خـطـيــرا). من جـهــته قـال
رئــيس وزراء واليـــة فــيــكـــتــوريــا
دانـــيــيـل آنــدروز انـه(حــتـى عــلى
الــــرغم مـن هــــطــــول أمــــطــــار في
مــلـــبــورن ومع تـــوقــعـــات أفــضل
ـقــبل ال لــلــطـقـس في األســبــوع ا
يـزال الــطــريق طــويال) مـضــيــفـا
(بالـطبع نـعلم أن مـوسم احلرائق
ال يــــــزال مـــــســــــتـــــمــــــرا لـــــعـــــدة
أسابـيع).وحـذر من  ان(الـسـاعات
قـبـلة سـتـكون في غـاية القـلـيلـة ا

الـصــعـوبـة).وأرســلت الـســلـطـات
رسـائل طــوار نـصــيـة إلى 240
ألف شــــخـص في فــــيــــكــــتــــوريـــا
ــغـادرة. كـمــا حـثت تـطــالـبــهم بـا
ـــنـــاطـق عـــالـــيــة الـــســـكـــان في ا
اخلطـورة في واليـتي نـيـو ساوث
ويــلــز وجــنــوب أســتـرالــيــا عــلى
ــــغــــادرة لـــكن الــــتـــفــــكـــيــــر في ا
ــســـؤولــ لم يـــذكــروا عــدد من ا
ـنـاشـدة.ولـقي وجـهت لـهم هــذه ا
 27 شخصـا حتـفهم ونزح اآلالف
ـشتعلة بسبب احلرائق الـهائلة ا
في أكـثر من  25.5 مـلـيـون فدان
وهي مـــســـاحـــة بـــحـــجـم كـــوريــا
اجلنـوبـيـة.ومن ب  160 حـريـقا
في نـيــو سـاوث ويــلـز يــوجـد 46
حـريــقـا خــارج نـطــاق الـســيـطـرة
بـيــنـمــا يـســتـعـر  36 حـريــقـا في
واليـة فـيـكـتــوريـا اجملـاورة مـنـهـا
تــــســـعــــة في مــــســـتــــوى حـــاالت
.وشــــهـــدت ســــيــــدني الــــطــــوار
ومــلــبـــورن مــســيــرات  اول امس
اجلــمـعــة في إطــار احــتــجــاجـات
أكـبــر في مــدن كـبــيـرة في أنــحـاء
الــــعـــالـم إللـــقــــاء الــــضـــوء عــــلى
اخملـاوف بـشـأن ســيـاسـات تـغـيـر
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