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شــهـدت مـدن ايــرانـيــة امس االربـعـاء
تـظـاهرات شـارك فيـها عـشرات اآلالف
من االشــخـاص لـلـتـعـبـيـر عن دعـمـهم
لــلــنــظــام وادانــة الــتــظــاهـرات الــتي
شــهـدتــهـا الــبالد مـنــذ نـحــو اسـبـوع
ـعـيـشـية احـتـجـاجـاً عـلى االوضـاع ا
فــيـــمــا قــال رئــيس الــدورة الــراهــنــة
جملـــلس االمن الــدولـي ان اجملــلس لم
يـــحــدد مــوعـــدًا لــبـــحث االحــداث في
ايران. وتخلل التظاهرات اعمال عنف
دامــيــة ادت الى مــقـتل  21 شــخــصـاً
بــيــنـهم  16 مــتــظـاهــرا و خاللــهـا
تـوقيـف نحو  450 شـخصـا. وعاشت
الـعاصمة االيرانية ليلة هادئة بعد ان
شـهدت تظـاهرات صغيـرة في الليالي
الـثالث السابقة وبـدا االنتشار االمني
فـي طهران االربعـاء أقل ظهورا .ورفع
ــتـظــاهـرون الفـتــات تـدين (مــثـيـري ا
الـــشــغب) ورددوا هــتـــافــات مــؤيــدة
لــلــمــرشـــد االيــراني عــلي خــامــنــئي
ـوت المــريـكـا) وأخــرى من بـيــنـهــا (ا
ـــــــوت ـــــــوت الســـــــرائــــــــيل) و(ا و(ا
) في إشــارة الى حــركـة لــلــمــنـافــقــ
مـجاهدي خلق التي تتهمها السلطات
بــــتــــأجــــيج أعــــمــــال الــــعــــنف. وبث
الـتلـفزيون احلـكومي لـقطات مـباشرة
ـسيرات خصوصا في االحواز واراك
وعــيالم وكـرمــنـشـاه وغــرغـان.وهـتف
ـتـظـاهــرين (بـالـدم بـالـروح بــعض ا
نـــفــديـك مــرشـــدنــا) ورفـع كــثـــيــرون
تظاهرون االعالم االيـرانية. ويحتج ا
عـلى الضائقـة االقتصاديـة وسياسات
حـــكـــومــة الـــرئــيـس حــسـن روحــاني
ـتـقشـفـة.وأعـلنت الـسـلطـات تـوقيف ا
عـــدد من مــثــيـــري االضــطــرابــات في
مــنــاطق مــخــتـلــفــة. من جــانــبه قـال
اجملـلس الـوطني لـلـمقـاومـة اإليرانـية
ان(اإلنــتـــفــاضــة الــعــارمـــة ســتــبــقى
مـستـمرة حـتى اسقـاط النـظام). ونقل
بـيان تلقته(الزمان) عن عضو اجمللس
مـهـدي عـقـبائي قـوله ان (الـتـظـاهرات
جـرت في فوالد شـهر بـإصفـهان حتت
شــعــار لـتــعـلم ايــران أن االنــتـفــاضـة
مـــســتـــمــرة) مــشـــيــراً الـى حــصــول
ـتظـاهـرين وعنـاصر مـواجـهات بـ ا
ــواطـــنـــون دافـــعــوا عن األمـن وأن (ا
أنـفـسـهم بـإلـقـاء رمـانـات يـدويـة عـلى
عـناصر النظـام). وافاد بتجمع عوائل
ــعــتــقــلـ فـي مـديــنــة قــهــدريــجـان ا
ـحافـظة اصـفهـان أمام مـقر احلرس
الــثـوري غــيـره من األجــهـزة األمــنـيـة
مـــطـــالــــبـــ بـــإطالق ســـراح ذويـــهم
احملــتـجـزين. واتــهم الـبـيــان عـنـاصـر
ـواطـن الـنـظـام بـتـحـطـيم عـجـالت ا
ـتــلـكــاتـهم ومــحـالــهم الـتــجـاريــة و
ــنـــتــفــضــ (لــيـــشــوهــوا ســـمــعــة ا

ولــيـحـمـلـوا مـسـؤولــيـة ذلك عـلـيـهم).
وخــــلص عــــقــــبـــائـي الى الــــقـــول ان

اإلنـتفاضـة العارمة سـتبقى مـستمرة
ــة وارادة الـــشــعـب االيــراني بـــعـــز
وبـــاجلــهـــود الــدؤوبــة لـــلــمـــقــاومــة
االيــرانـيـة ومـنـظـمــة مـجـاهـدي خـلق
االيـرانية حتى اسـقاط النظام).  وفي
اطــار ردود االفــعــال اخلـارجــيــة عـدّ
نـــائب رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة نــوري
ـالكي أن ما يحصل في إيران (شأن ا
داخـلي) داعـيا إلـى التـهـدئة واتـخاذ
ــنــاســبـــة الــتي تــصب اإلجـــراءات ا
ــالـكي  في ــصـلــحـة إيــران.وقـال ا
مـعــرض رده عـلى اسـئـلـة صـحـفـيـ
مـوجـهـة له عـبـر نـافـذة التـواصل مع
ــوقــعه وســـائل االعالم  اخلــاصـــة 
االلــــكـــتـــرونـي إن (مـــا يـــحــــصل في
اجلـمـهوريـة اإلسالميـة اإليـرانيـة هو
شــأن داخــلي رغم أن أعــداء طــهـران
وامــتـداداتـهم في الــداخل يـحـاولـون
إثــارة الـشـغب واإلربـاك) مـعـربـاً عن
شـــجـــبه واســـتــنـــكـــاره لـ(أي تــدخل
خــارجي في الـشــأن الـداخـلي إليـران
ـالـكي إلى وأي دولـة أخـرى). ودعـا ا
ناسبة (الـتهدئة واتخـاذ اإلجراءات ا
الــتي تــصـب في مــصــلــحـة الــشــعب
اإليــراني). من جـهـته حـذر الـقـيـادي
فـي اجملـــلس الـــســــيـــاسي لــــلـــعـــمل
الـعراقي جـواد العـطار من ان احداث
ــكن ان تــؤثـــر  في الــعــراق ايـــران 
نطقة. ونقل بيان وتـزعزع استقرار ا
تـلـقـته (الزمـان) االربـعاء عن الـعـطار
ـتخصص في الشأن االيراني  قوله ا
في مــقـابـلـة مـتـلـفـزة ان ( اسـتـهـداف
الـتـجربـة الـناجـحـة في ايران واضح
لـلـمـراقب والـعيـان)   مـشـيراً الى ان
(مــحـاولــة تـضــخـيم مــسـار االحـداث
الـتــخـريـبـيـة اجلـاريـة في هـذا الـبـلـد
وتـــغـــذيــتـــهـــا لن يـــصب في صـــالح
ـنطـقة الـشـعب االيراني وال شـعوب ا
او امن واســتــقــرار عــمــوم مــنــطــقــة
الـــشــرق االوسط). وأعـــرب الــرئــيس
الـــتــركي رجب طـــيب أردوغــان خالل
اتـصــال هـاتـفي مع نـظـيـره اإليـراني
حـسن روحـاني األربـعـاء عن أمله في
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ضــــرب زلـــزال بــــقـــوة  4.8 عــــلى
مـقـياس ريـخـتر مـديـنة هـجدك في
مــحــافــظــة كــرمــان جــنــوب شــرق
إيرانٍ   فـيمـا يشـهد نـهايـة كانون
الــثــاني اجلــاري ظــاهــرة فــلــكــيـة
نـادرة هـي خـسـوف الـقـمر االزرق.
ـتـحـدث بـإسم جلـنة ادارة وقـال  ا
الـطوار في كرمـان مصطفي آيت

الــلــهي في تــصــريح امس انه (
ــديـنـة)ٍ أيــفـاد فـرق االغــاثـة الي ا
مــؤكـداً ان (الــزلـزال لم يــسـفـر عن
أي خــســائــر بــشــريــة او مــاديـة)
واضـــاف ان (الـــزلـــزال وقـع عـــنــد
الــتـقـاء الـطـول اجلـغـرافي 57.37
والـعرض اجلـغرافي  30.75 وفي
عـمق  10 كـيلـو متـرات  من سطح

األرض). 
وكــــان زلــــزال بــــقــــوة  6.1 عــــلى
مـقـيـاس ريـخـتـر قـد ضـرب هـجدك

اضية.  اجلمعة ا
وتـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لـالنواء
اجلـوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لـــوزارة الـــنـــقل ان يـــكـــون طـــقس
نطقة العراق اليوم اخلميس في ا
الـوسطى غائما مع فرصة لسقوط
زخـات مـطر وفي الـشمـاليـة غائـما
ــطــرا مع اســتــمـرار انــخــفـاض
شــديـد في درجــات احلـرارة يـصل
ــئــوي في الـى مــا دون الــصــفــر ا
ـناطق اجلبلية ٍ  وفي اجلنوبية ا
بــــ  صـــحــــو الى غـــائـم جـــزئيٍ
درجــات احلــرارة مــقـاربــة لــلــيـوم
الــســابق )ٍ   واكــدت الــهــيــئـة في
بــــيـــان تـــلــــقـــته (الــــزمـــان ) امس
(استمرار  موجة االمطار والثلوج
ـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة مع في  ا
انــــخـــفــــاض شـــديــــد في درجـــات
احلـرارة يصل الى مـا دون الصفر
ــنــاطق اجلــبــلــيــة ٍ ــئـــوي في ا ا
وســيـكـون طـقس الـيـوم اخلـمـيس
ــنـطـقـة الـوســطى غـائـمـا مع في ا
فــرصـة لـسـقـوط زخـات مـطـر وفي
ــطــرا مع الـــشــمــالــيـــة غــائــمـــا 
اســتـــمــرار انــخــفــاض شــديــد في
درجـات احلرارة يصل الى ما دون
ــــنـــاطق ـــئــــوي في ا الــــصـــفــــر ا
اجلــبـلــيــة ٍ  وفي اجلـنــوبـيــة بـ

صـحـو الى غـائم جزئي ٍ   درجـات
احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق)
واضـــــــاف ان  (درجـــــــة احلــــــرارة
ــتـوقــعــة سـتــكـون 18 الــعــظـمى ا
درجـة مئـوية والـصغرى 5 درجات
وحــركـة الــريـاح شــمـالــيـة غــربـيـة
خـفيفة الى مـعتدلة الـسرعة ومدى
الـــرؤيــة 8- 10 كـــيـــلــو مـــتــرات)ٍ
واوضـح البيان ان ( طقس يوم غد
ــنــطــقـة اجلــمــعــة  ســيــكــون في ا
الــوسـطى غـائــمـا جـزئـيــا يـتـحـول
تـدريجـيا في االقـسام الـغربـية الى
طرٍ  وفي الشمـالية غائما غـائم 
 مـع تــســاقط زخـــات مــطــر تــكــون
رعـدية احـيانا   مـع تساقـط ثلوج
في اقــسـامــهـا اجلــبـلــيـة ودرجـات
احلــرارة مـقــاربــة لـلــيـوم الــسـابق
وفي اجلـنـوبـيـة غـائـمـا جـزئـيا مع

استقرار في درجات احلرارة).
 ومـن جـانب اخــر يـشــهـد يـوم 31
كــانــون الــثــانـي اجلــاري  ظــاهـرة
فـلكـية نـادرة وهي (خسـوف القـمر

األزرق). 
وقال موقع فلكي امريكي امس إن
(هـــذيـن احلـــدثـــ الـــقـــمــر األزرق
واخلـسوف الكلى للـقمر  لم يحدثا
مــنـذ عـام  1866أي مــنـذ أكـثـر من
 150عـاماٍ   ولن يـتكـرر هذا األمر
مجددا قبل عام  2028ٍ)  واضاف
انـه (لن تــــتــــاح مــــشــــاهــــدة هـــذه
الـظـاهـرة بـشـكل كـامل في عـدد من
الــدول مـثـل تـلك الــتي في أمـيــركـا
الـــشــمــالـــيــة والــوســـطىٍ   ولــكن
ســتـكــون الــرؤيـة جــيـدة في وسط
وشــــرق آســـيـــا وإنــــدونـــيــــســـيـــا
ونـيوزيلندا وأجزاء من أستراليا)ٍ
  واوضـح البيـان ان (القمر األزرق
هــو مـصـطــلح يـسـتــخـدم لإلشـارة
إلـى اكــتــمــال إضــافي لــلــقــمــر في
قــسـمي الــسـنـة وال يــعـنى ذلك أن
الــقـمــر ســيـكــتـسب الــلـون األزرق
ويــبـدو الـقـمـر فـي هـذين الـيـومـ
باللون نفسه وبالشكل نفسه  كما
يــبـدو في أشـهــر الـسـنـة األخـرى).
ولـم يــتـسـن لـ(الــزمــان) احلــصـول
على تفاصيل الظاهرة من اجلهات
ـتــخـصــصـة في وزارة الــفـلــكـيــة ا
ي الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعا

رغم االتصاالت دون رد.

داعـــــــيــــــا الـى (ضـــــــبط الـــــــنـــــــفس
والـتهـدئة).وكـان التـلفـزيون االيراني
ذكـر في وقت سابق ان روحاني طلب
مـن مــاكــرون اتـــخــاذ اجــراءات ضــد
أنـشـطة (مـجمـوعة إرهـابيـة) إيرانـية
مــوجـودة في فــرنـســا وضـالــعـة في
رأيـه في التـظـاهـرات االخيـرة.وتـتهم
ايـران جماعة مجاهدي خلق بتأجيج
أعـــــمـــــال الـــــعــــنـف وبـــــاالرتـــــبــــاط
بــالـســعـوديــة. في الــغـضــون  أعـلن
ـقرر االلـيـزيه إرجـاء زيـارة كـان مـن ا
ان يـــقــــوم بـــهـــا وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
الـفرنسي جـان ايف لودريـان لطهران
نهاية االسبوع الى موعد الحق.وكان
يـفـتـرض أن يـحضّـر لـودريـان لـزيارة
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إنـهـاء االحـتـجـاجات فـي إيران خالل
أيام.وأكد أردوغان إيالء بالده أهمية
كــبــيــرة لـــلــمــحــافــظــة عــلى الــســلم
واالســتـقــرار االجـتـمــاعي في إيـران.
وتـــعــمل واشـــنــطـن عــلى اســـتــغالل
الـــتــطــورات لـــزيــادة الــضـــغط عــلى
ايـران إذ طـلبت الـسـفيـرة االمـريكـية
تـحدة نـيكي هـايلـي عقد لـدى اال ا
(اجــتـــمــاعــات طــارئــة جملــلس االمن
الـدولي في نيويـورك ومجلس حقوق
االنسان في جنيف) لبحث التطورات
فـي ايران و(احلرية) التي يطالب بها
الـشعب االيـراني.واضـافت (علـينا اال
نــبـقـى صـامــتـ فــالـشــعب االيـراني
يــطــالـب بــحــريــته). بــدورهــا قــالت
ـتحـدثة بـاسم البـيت االبيض سارة ا
ســانـدرز ان الـنـظــام االيـراني (يـنـفق
ثـروات بالده على االنـشطة واالرهاب
فـي اخلـارج بـدال مـن تـأمــ الـرخـاء
فـي الـــداخل) بـــحـــسب قـــولـــهـــا. في
ـقابل نددت مـجموعـة االصالحي ا
الــرئــيـســة في ايــران الـتـي يـرأســهـا
الــرئــيـس االيــراني االســبق مــحــمــد
خـاتمي باعمال العـنف التي شهدتها
الـتظاهرات وبـ(اخلداع الـكبير) الذي
تحـدة عبر اعالن تـمارسه الواليـات ا
تــأيــيــدهــا الــتــظــاهــرات. وســخــرت
الـنـاطـقـة بـاسم اخلـارجـيـة الـروسـية
مــاريــا زاخـاروفــا من دعــوة أمـريــكـا
لــعـقـد اجـتــمـاع خـاص جملـلس األمن
ومـــجــلس حـــقــوق اإلنــســـان بــشــأن
أحـداث إيـران.وكتـبت زاخاروفـا على
حـسـابـها في فـيـسـبوك تـقـول ( ليس
هـــنــاك شك في أن الـــوفــد األمــريــكي
لديه شيء ما يقوله للعالم في سبيل
ـكن لــنـيـكي هــايـلي تـبـادل ــثـال  ا
اخلــبـــرات األمــريــكــيـــة بــشــان قــمع
وتفريق أعمال االحتجاج وأن تشرح
بـالتفـصيل كيف مـثال قمعت بالدها
حـركـة احـتـلـوا وول سـتـريت  وكـيف
قـامت باعتقـاالت جماعية لـلمشارك
فـــيـــهــا  أو كـــيف نـــفـــذت عــمـــلـــيــة
تـطهيـرفيرغسـون). وفي هذا الشأن 
مثل الـدائم لكازاخـستان لدى أعـلن ا
ــتـــحــدة كــيــرات عــمــروف أن األ ا
مــــجـــلـس األمن لم يــــحـــدد مــــوعـــداً
لإلجـتماع بـشأن إيران.وقـال عمروف
الـــذي تـــرأست بـالده اجملــلـس مـــنــذ
مـــطــلع كـــانــون الــثـــاني اجلــاري إن
(إيــران لـــيــست عــلى جــدول أعــمــال
مـــجــــلس األمن ولـــكن إذا أرادت أي
دولـــة عــضــو طـــرح هــذه الــقـــضــيــة
ومـناقشتها فإننـا سنكون مستعدين
لـــلـــعـــمـل عـــلى ذلك). وأشـــار إلى أن
السفيرة األمريكية اتصلت به بالفعل
بـــهــذا الـــشــأن. واعــلـــنت الـــرئــاســة
ـانــويل الــفــرنــســيــة أن الــرئـيـس إ
مـاكـرون أبـلغ نـظـيـره االيرانـي حسن
ة هاتفية الثالثاء روحـاني خالل مكا
(قـلقه) ازاء عدد ضحايا التظاهرات 

الكي نوري ا

ـــاكــرون ســـتــكـــون االولى لـــرئــيس
فـرنـسي الى ايران مـنذ عـقود.ولـفتت
ــز صـــحــيـــفــة الـــفــايـــنــنـــشــال تـــا
الـبريطانيـة الى ان الرئيس االمريكي
دونـــالـــد تـــرامـب اســـتـــهل الـــســـنـــة
اجلـــديـــدة بـــهــجـــوم عـــلى صـــعـــيــد
الـسياسـة اخلارجية مـشددا الضغط
عـــلى إيـــران وبـــاكـــســتـــان وكـــوريــا
الـشمـالية ومـحوال تـركيزه بـعيدا عن
الــشــأن الــداخــلي والــتــخــفــيــضــات
الــضـريـبــيـة. وقـالـت الـصـحــيـفـة في
مـقـال حتـلـيـلي حتت عـنـوان (تـرامب
يـــوجه اهـــتـــمـــامـه إلى بـــاكـــســـتــان
وإيـران) أن (ترامب يـواجه صـندوقا
لفـات في مجـال السـياسة مـكتـظا بـا

اخلـارجـيـة فـي عام  2018 وبـضـمـنه
ــطـرد حتــديــات الــرد عــلى الــنــمــو ا
لـــلـــصـــ وروســيـــا والـــتـــهـــديــدات
الــوشـــيــكــة من كــوريـــا الــشــمــالــيــة
ـسلحة وقد واجلـماعات اإلسالمية ا
أضـــاف هــذا األســبــوع إلـى الئــحــته
سـاعدات ـزدحـمة الـتهـديـد بقـطع ا ا
عن بــاكـسـتـان الـبــلـد احلـلـيف لـوقت
تحـدة الذي اتهمه طـويل للواليـات ا
تـرامب بـدعم اجلـمـاعـات اإلرهـابـية).
وقـال تـرامب في تـغريـدة علـى تويـتر
اضي (لـقد منـحت الواليات االثـن ا
ــتــحــدة بــحـمــاقــة مــســاعـدات الى ا
بـاكـسـتـان تـبـلغ أكـثـر من  33 مـلـيـار
دوالر خالل 15 عـــامــا األخــيــرة ولم

تـــعـــطــنـــا أي شيء ســـوى األكــاذيب
واخلـــداع مــــتـــصـــورة أن قـــادتـــنـــا
حـمقى).مـن جهـتها طـالبـت صحـيفة
ـز في مــقــال افـتــتــاحي زعـيم الــتــا
ـعارضة الـبريطـانية وحـزب العمال ا
ي كـوربن باخلـروج من صمته جـير
واحلـديث ضد ما سمـته قمع (النظام
الـثـيـوقـراطي) فـي إيـران.كـمـا نـشرت
راسليها من الـصحيفة ذاتها تقريرا 
واشــنـطن واسـطــنـبـول يــتـحـدث عن
عــــزم اإلدارة األمــــريــــكــــيــــة (فــــرض
عـقوبات مشددة على احلرس الثوري
اإليــراني مع اشــتـداد حــمــلـة الــقـمع
الـتي يشنها على حركة االحتجاجات

في إيران).
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رأى الـــنــــائب عـن ائـــتـالف دولـــة
القـانـون جـاسم مـحمـد جـعـفر ان
بـعض الـكـتل الـسـيـاسـية تـسـعى
ــوازنـة وكـذلك الى عـدم تـمــريـر ا
ـقبـلة كي ال تأجـيل االنتـخـابات ا
تفـقد امـتيـازاتها  مشيرا الى ان
االزمـة مع اربــيل مـســتـمــرة مـالم
تنـفـذ شروط احلـكـومة االحتـادية
طارات. ـنافذ وا بشأن اخضاع ا
 وقال جـعفـر لـ (الـزمان) امس ان
وازنة (هناك خالفـا كبـيرا عـلى ا
من خالل الـطلـبـات الـتي قـدمـتـها
كـتــلـتــا الــتـحــالف الــكـردســتـاني
واحتــــــــاد الــــــــقــــــــوى وبـــــــــعض
نـتجة لـلنـفط بهدف احملافظـات ا

زيـادة رصـيـدهـا في االنـتـخـابـات
ـقـبـلة مـا يـحـول ذلـك دون اقرار ا
وازنة  والسيـما ان هذا االمر ال ا
يـــصـب في مـــصــــلـــحــــة الـــبالد)
مــشـيــرا الـى ان (مـا مــوجــود في
ـوازنــة هـو رواتـب لـلــمـوظــفـ ا
تـريــلـون وكـذلك تــخــصـيص  24 
ديـنـار مـوازنـة اسـتثـمـاريـة حـيث
تسـعى الـكتل الى احلـصـول على
منـافع وامـتـيازات لـكن احلـكـومة
ــســـاس بــتــلك االمــوال تــرفض ا
ا وبالتالي سـيكون ذلك مشـابها 
حدث في عام  2014)  مبـينا ان
ـوازنة او عـدم اقـرارها (تأخـيـر ا
ــا لن يــؤثــر عــلى احلــكــومــة وا
سـتتـأثـر الـكـتل الـسـيـاسـيـة التي
حتـــاول احلـــصـــول عـــلى بـــعض

االمـتــيـازات)  الفـتــا الى (وجـود
نـــيـــة لــــدى الـــبـــعض بــــتـــأجـــيل
االنتـخابـات ومن ثم عدم حـصول
توافق وطني على اجراء االقتراع
في مـوعـد مـتـفق عـلـيه وسـيـؤدي
ذلك الى تــأجـــيــلــهــا)  وتـابع ان
ـان ارجأ جـلسـته الى اليوم (البر
ـوازنـة اخلـمـيس كــمـا قــرر رفع ا
واالنــتـــخـــابـــات من عـــلى جــدول
ــدة اســـبــوع الى حــ االعــمــال 
التوصل الى اتفاق القرارهما). 
وبـــشـــأن زيــــارة وفـــد كـــردي الى
ـقـبـلـة حلل االزمـة بـغـداد االيـام ا
اكد جعفر ان (الزيارات لم تنقطع
دة واحلكومة ماتزال خالل تلك ا
ملـتـزمـة بـشـروطهـا ضـمن وثـيـقة
ـاضي  26 شـهر تـشـرين االول ا

اي ان االزمـــة مـــســتـــمـــرة مـــا لم
ـنـافـذ يـخـضع اقـلـيم كـردسـتـان ا
ـــطــــارات وكـــذلك احلـــدوديــــة وا
ــالـــيــة الى اجــراءات الـــرقــابـــة ا
الــســلـــطــة االحتـــاديــة). بــدوره 
ـــان ســلـــيم كـــشف رئـــيس الـــبـــر
ــقــبــلـة اجلـبــوري عن ان األيــام ا
ســــتــــشــــهــــد حــــضــــور وفــــد من
كردستان إلى بغداد لبحث بعض
لفات األساسـية.وقال اجلبوري ا
الحـظات في تصـريح امس إن (ا
ثـلي كردسـتان قـدمة من قـبل  ا
والبصرة واحتاد القوى واللجنة
ــالــيــة صــمــيــمــيــة وأســاســيــة ا
وحتــــتـــــاج إلى جـــــواب واضح)
ـوازنة عادا ان (تـأخـيـر تـشـريع ا
لـــيس بـــتـــقـــصــــيـــر من مـــجـــلس

ان الـنواب)  مـوضـحـا ان (الـبـر
يـبـذل جـهـوده لـتشـريـع الـقـوان
التي حتـقق االسـتـقـرار ومـصالح
) وتــابع أنه (لـــيــست ـواطــنـ ا
هــنــاك نــيــة لــلــتــلــكــؤ في إجــراء
ـوعــدهــا احملـددٍ االنـتــخــابــات 
لـكن هــنـاك خــطـوات الزمــة يـجب
اتـــخـــاذهـــا  وســـيـــنــــاقش هـــذا
ــفـوضــيـة الــيـوم ـوضــوع مع ا ا
اخلـمـيس)  مـبــيـنــا ان (مــجـلس
الـــوزراء وضـع اربـــعــــة ضـــوابط
إلجـراء االنــتـخــابــات وهي عـودة
سلحة النازح و إنهاء األذرع ا
الئمة إلجراء و توفير األرضيـة ا
الـعـمـلـيـة بــاالضـافـة الى اعـتـمـاد
وبشأن التـصويـت اإللكـتروني)  
العالقات ب أربـيل وبغداد  اكد

اجلــبــوري إن (اإلشــكـــالــيــات مع
كـردسـتـان بـدأت بـاحلل من خالل
حـوار قـد ال يـكـون عـلى مـسـتـوى
عالٍٍ   لكنها تقع ضمن إطار فني
ـكن أن يــهـيئ األرضــيـة إلجـراء
حـوار اوسع والسـيــمـا ان بـغـداد
ــقــبــلــة ســتــشــهــد خـالل االيــام ا
حـضــور وفــد من إالقــلــيم لــبـحث

لفات االساسية).  بعض ا
ـالـيـة  وافـصح عـضــو الـلـجـنــة ا
النيابية مسعود حيدر عن فحوى
اجـتـمـاع رئـاسـة مـجـلس الـنـواب
مع الــــلـــجـــنــــة ورؤســـاء الــــكـــتل
الــســـيـــاســيـــة. وقـــال حـــيــدر في
تصريح امس إن (االجتماع خرج
ـانيـة تـنـاقش بـتـشـكـيل جلـنـة بـر
ـوازنــة مع احلـكــومـة مـوضــوع ا

خالل أســــبــــوع). بـــدوره  رفض
الـــــنـــــائـب مـــــحـــــمـــــود احلـــــسن

تصريحات اجلبوري بشأن موعد
االنتخابات . 

وقـال احلــسن فـي بـيــان امس إن
(موعد انتـخابات مـجلس النواب
ثــــــابت دســــــتــــــوريـــــاً ونــــــرفض
تصريحـات اجلبوري الـتي علقت
اجـراء االنـتـخـابــات عـلى حتـديـد
ــوازنـة مـوعــد واقــرار قــانــوني ا
واالنــتــخــابـــات اذ ان ذلك اليــعــد

عائقا الجرائها). 
من جـهـتــهـا كــشـفت الـنــائـبـة عن
الـتـحـالـف الـكـردسـتــاني بـيـروان
خيالنـي عن استـقـطـاع احلـكـومة
ـوازنة ان في ا خملصـصات الـبـر
ـــقـــبـــلـــة . وقـــالت خــــيالني في ا
تــــصـــريـح امس إن (احلــــكــــومـــة
ــالــيـة في أرسـلت إلـى الـلــجــنـة ا

ــان فـقط الـرواتـب األسـمـيـة الـبـر
لالعضاء حـيث  استـقطاع 2.5
من اخملـــــــصــــــصــــــات و 2.5 من

الضيافة). 
وفي شــأن اخــر دعــا الــنــائب عن
كـتــلـة االحــرار ريـاض الــسـاعـدي
الى عـــدم الــــتـــصـــويـت عـــلى مـــا
وصفه بالصـفقة الستـقالة النائب
ـان مـطـشـر الـســامـرائي من الـبـر
واحالل مـثـنى الـسـامـرائي بـديال

عنه.
الى ذلك بحث رئـيس اجلمـهورية
فــؤاد مـعــصــوم مع نــائب رئــيس
اللجنة الـقانونيـة قاسم العبودي
ان الستراتيجية التـشريعية للبر
في الـفــصل الــتــشـريــعي الــثـاني

همة.  فيما يخص القوان ا

سليم اجلبوري
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اعلن األم العام للمجلس األعلى
لألمـن الــــقــــومـي اإليــــرانـي عــــلي
شمخـاني عن قيام بالده بـوساطة
ـــشـــكالت بـــ احلـــكـــومـــة حلل ا
االحتــــاديــــة وحــــكـــومــــة اقــــلــــيم
كـــردســتـــان  كـــاشـــفـــاً  عن قـــطع
خطوات جيـدة بهذا الـشأن  الفتًا
الى ان طهـران ليس لـديهـا مرشح
مـحـدد في االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة
ـقــبـلــة مـؤكــداً ان من يــنـتــخـبه ا
الـشـعب ســيـكـون بـشــكل طـبـيـعي
حلـيـفـاً اليران.وقـال شـمـخاني في
مـقــابـلــة مـتـلــفـزة رداً عــلى سـؤال
بـشــأن عالقــة طـهــران مع  بــغـداد
وأربـيل (لـديـنـا عالقـات جـيـدة مع
االقـلــيم ونـحن اســاسـا مـع الـكـرد
ونعدهم حـلفاء اسـتراتـيجيـ لنا
وفي الـنــهــايـة فــان جـمــيع الــكـرد
ملجأهم في ايـران والتاريخ يثبت
ذلك وخاصة كرد العراق) مضيفًا
(لقد نصحناهم كـثيرا وقدمنا لهم
ادلـة بـأن عـمـلـهم الـذي يـؤدي الى
التقسـيم هو عمل خـاطئ) مشيراً
الى ان (اآلخـــــريـن قــــدمـــــوا لـــــهم
اسـتـشــارات خـاطــئـة وحــالـيـا هم
نـادمـون واعـلـنـوا بأنـهـم يـقـبـلون
بقـرار احملـكـمـة الـدسـتـوريـة وهذا
يكفي). وتـابع (نحن نقـوم بجهود

وسـاطة بـ االقـلـيم وبـغـداد حلل
ــشــكالت بــ الــطــرفــ بــشــكل ا
مرض وقد اتخذنا خطوات جيدة
في هـذا الـطريـق وسـنواصـل هذه
الـوســاطـة) مــؤكـداً (نــحن لـديــنـا
ركزية عالقة جيدة مع احلكـومة ا
في الــعـــراق وكــذلك مع حـــكــومــة
االقلـيم وسـنسـتـثـمر هـذه الـعالقة
الـطــيـبــة لـتــعـزيــز وحـدة الــعـراق
ورفعته وتالحم الشعب العراقي).
وردًا عـلى سـؤال مــا اذا كـان لـدى
طـــــهـــــران مـــــرشّـح مـــــفـــــضّـل في
ـقبـلة قال اإلنتخـابات الـعراقـية ا
شمخـاني ان(آليـة االنتـخابات في
العـراق محـددة.ونحن لـيس لديـنا
مــرشح مــحــدد) مــضــيــفًــا ان(من
ينـتخـبه الشـعب العـراقي سيـكون
بشكل طبيعي حليفاً اليران وليس
لديـنـا اي قـلق من هـذه الـنـاحـية).
ـسـتـشار في غضـون ذلك كـشف ا
االعالمي في مكـتب رئيس احلزب
ـقـراطي الـكــردسـتـاني كـفـاح الـد
مـحـمـود امس االربـعـاء عن تـوجه
وفـد كردي الـى بغـداد حـامال مـعه
لـوائـح بـأســمــاء مـوظــفي وزارتي
التربيـة والصحـة في االقليم.وقال
في تـــصـــريـح ان (هـــذه الـــلـــوائح
حتـتــوي عــلى اسـمــاء نــحـو 200
الف موظف) مـشـيراً الى(تـشـكيل
جلـنـة من سـبـعـة اشـخاص 5 من

بغداد واثـنان من االقـليم احـدهما
عن وزارة الـــتـــربـــيـــة واالخـــر عن
وزارة الـــصـــحـــة).ورأى ان (هـــذه
ــعــطــيــات تـعــطـي مــؤشــراً بـأن ا
هنالك توجها جديا الى حد ما اذا
ما صدقت بغداد ألن عملية توزيع
الـرواتب الزالت احـاديث اعالمـيـة
ولـيس هــنـالـك شيء مـلــمـوس في
الـواقع) مـضــيـفـا ان (مــا يـخـشى
مــنه ان تــســـتــغــرق عــمـــلــيــة دفع
الـرواتب وقـتـا طــويال الن عـمـلـيـة
تدقـيق االسـماء سـتسـتـغرق وقـتاً
بسـبب الـروتـ وذلك يـحـتاج الى
قــــــرار ســـــريـع من احلــــــكــــــومـــــة
االحتادية وبـرغم جمـيع العـراقيل
نــعــتـقــد ان هــنــالك تــوجــهــا حلل

شاكل).  ا
وتــابع ان (بـــغــداد تـــريــد تـــقــز
ـــشـــكـــلــة مـع االقـــلـــيم من خالل ا
حـصـرهــا فـقط بــقـضــيـة الـرواتب
وهنـالك مـشـاكل كـبـيـرة مع بـغداد

ــــوازنـــة الـــتي  من بـــيــــنـــهـــا ا
ـتــنـازع ـنــاطق ا تـخــفـيــضـهــا وا
علـيـهـا التـي يحـدث فـيـها تـطـهـير
عرقي في طوز خـورماتـو وكركوك
وعـمــلــيــات تــعــريب واضــحـة في
ـنــاطق وهـذه مــشـاكل كـثـيــر من ا
خطـيرة ومـالم تـتوفـر نـية صـادقة
ـشـاكـل فـأن االمـور االخـرى حلل ا
تـــبـــدو تــــرقـــيـــعـــيــــة) عـــلى حـــد

قـــوله.وافـــاد مـــصــــدر مـــطـــلع في
التـحالف الـوطـني في وقت سابق
بـأن األزمة بـ بـغـداد واربـيل في
طــريـــقــهـــا إلى احلل في الـــقــريب
الـــعـــاجل بـــعـــد مـــرونـــة أبـــداهـــا
الطـرفان تـمهيـدا للـحوار.واوضح
ـــصـــدر ان اجلـــانـــبـــ بـــصـــدد ا
تشـكـيل جلـنـة من سبـعـة أعـضاء
خـــــمــــســـــة مـــــنـــــهم مـن بـــــغــــداد
وشخـصـيـتـان كـرديتـان مـهـمـتـها
ـلفـات اخلالفـية مراجـعـة جمـيع ا
ب الطرف والقيام بعملية بحث
دقــيــقــة لــلــمــلــفــات الــســيــاســيــة
واالقـتــصـاديــة وقــضـايــا احلـدود

طارات. وا
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تـمـكـنت قـوات احلـشـد الـشعـبي من
إعـادة تأهـيل الـساتـر احلدودي ب
الـعـراق وسوريـا بـهدف مـنع تـسلل
عـنـاصـر تـنـظـيم داعش من سـوريا
فــيـــمــا اكــد رئــيس الــوزراء حــيــدر
الـعبادي  أن التـحدي األمني ما زال
قـــائــمـــا    مــشـــيــرا الـى ان هــنــاك
جـوالت قادمة للـقضاء على االرهاب
والـفسـاد. ونقل بيـان إلعالم احلشد
الـشـعـبي تـلـقـته (الـزمـان) عن مـدير
الـهنـدسة ذو الفـقار الـعارضي قوله
ان (فرق الهندسة العسكرية شرعت
بـتـأهـيل وتـرميم الـسـاتـر احلدودي
مع ســوريــا من مـنــطـقــة اجلـغــيـفي
ـسـافـة اكـثر شـمـال غـرب نـيـنـوى 
من  120كـــيــلــومــتــرا).واضــاف ان
(الـهندسة الـعسكرية عـززت نقاطها
ــتــاريس األمــنــيــة الــعــســكــريــة وا
لــــقـــطــــعـــات احلــــشـــد الــــشــــعـــبي
ـنـطـقـة والـتــشـكـيالت االخـرى في ا
نع اي تسلل او هجمات احلدودية 
لـعـناصـر داعش). الى ذلك قال قـائد
عــمـلــيـات الــلـواء األول فـي احلـشـد
ابــو حـيـدر الـنـجـار في بـيـان  امس
ان (قـوات اللـواء األول وبالـتنـسيق
مـع الــلــواء احلــادي والــثالثــ في
احلــشــد الــشــعــبي نــفــذت كــمــيــنــا
مـــحــكــمــا تـــمــكــنت خـالله من قــتل
خـــمــســة انــغــمـــاســيــ من داعش
حــاولــوا الــعـبــور بــاجتــاه احلـدود
الــعـراقـيـة الـســوريـة عـلى قـاطع تل
صـــــفــــوك احلــــدودي).واضــــاف ان
(الـقـوات تـمـكـنت مـن تـدمـيـر عـجـلة
مـــفـــخـــخـــة وحـــرق دراجـــة نـــاريــة
لـعناصر داعش). مبينا ان (العملية

تـمت بـدقـة وتنـسـيق عال).وتـمـكنت
قـــوات احلــشــد الـــشــعــبـي من قــتل
وصل مـئات الدواعش منذ حترير ا
خـالل عـمــلـيــات تـســلل من اجلـانب
الــسـوري. من جـانـبه قـال الـعـبـادي
في كـلـمة له خـالل االحتـفالـيـة التي
اقــامــهـا جــهــاز مــكـافــحــة االرهـاب
ـنـاسـبة الـنـصـر الكـبـير امس  ان
(الــتــحــدي االمـنـي مـا زال قــائــمـا).
مــبــيــنــا ان (هــنــاك جــوالت قــادمــة

للقضاء على االرهاب والفساد). 
وأضــاف (يـجب الــعـمل عــلى كـشف
الـــفــــســـاد من اجـل احلـــفـــاظ عـــلى
الـنصر الذي حتـقق بدماء االبطال).
ـكــتب الــعــبـادي فــيــمـا قــال بــيــان 
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (رئــيس
الـوزراء حـيدر الـعـبادي أصـدر أمرا
ديــوانــيــا بــتــرقــيــة ضــبــاط جــهـاز
مـكافحة اإلرهـاب مستحـقي الترقية
فـي جــــدول  6 كـــــانـــــون الــــثـــــاني

اجلاري).
 وذكــر مــكــتب الـعــبــادي  في بــيـان
ســـابق ان (الـــعــبـــادي اصــدر أمــرا
ديــوانــيــا بِــتــرقــيــة ضــبــاط وزارة
الـدفـاع  من مسـتحـقي الـترقـية في

جدول  6 كانون الثاني اجلاري) .
عــلـى صــعــيــد اخــر أكــد الــعــبــادي
األربــعــاء أن احلـكــومـة تــعــمل بـكل
ـــســـيــــحـــيـــ قــــوة عـــلى إعــــادة ا
الــنــازحـ إلى مــنــاطـقــهم  داعــيـا
ـسـلـمـ مــسـؤولـيـة رجـال الــدين ا
سيحي  الى العمل على إرساء وا
ان األمـن من خالل تـقـويـة روح اإل
ـواطـن والـعـدالـة والـوحدة لـدى ا
وتــوجـيــهـهم.ونــقل بـيــان لـلـمــكـتب
اإلعـالمـي لــــــرئــــــيـس الــــــوزراء عن
الــعـــبــادي قــوله خـالل اســتــقــبــاله

سـيحية  أن (كل رؤسـاء الطوائف ا
الـعـراقـيـ مـتـسـاوون في احلـقـوق
والـواجـبـات واننـا نـسعـى لتـعـميق
هـــذا الـــفــهم لـــدى جـــمــيـع شــرائح
اجملـتـمع ومنـهـا قواتـنـا األمنـية في
ناطق كل مـناطق الـعراق ال سيمـا ا
احملـــررة)  مــشـــددا عــلى (ضــرورة
احلـــفـــاظ عـــلى الـــتـــنـــوع الــديـــني
ــــذهــــبي ألنـه هــــويــــة الــــعـــراق وا
ومــــصــــدر قـــــوته)  الفــــتــــا الى أن
(اإلرهـاب حـاول مـحـو هـذه الـهـويـة
لــكـــنه فــشل بــفـــضل تــوحــد أبــنــاء

شعبنا). 
وأضـاف (اننا حققنا االنتصار على
داعـش وســنـــعـــمل بـــكل قـــوة عــلى
ـــســيـــحـــيــ ـــواطــنـــ ا إعـــادة ا

الــنـازحــ إلى مـنـاطــقـهم وتــوفـيـر
األمـن لــــهم إضـــــافــــة إلى بـــــقــــيــــة
)  مؤكدا (مسؤولية رجال النازح
سيحي في سلم وا الـدين من ا
إرســاء األمن من خالل تــقـويـة روح
ــان والــعــدالــة والــوحــدة لــدى اإل
ــواطــنــ وتـوجــيــهــهم لــلــطـريق ا
الـصحـيح والعـمل علـى تنـمية روح
ـكـونـات الــتـعـايش الــسـلـمي بــ ا
الــعـراقـيـة والـذي يــحـقق انـتـصـارا
آخـر عـلى الـفكـر اإلرهـابي و يـسقط

هدفه). 
يالد وهـنأ العبادي الـوفد  بأعياد ا
ـــيالديــة وتـــمــنى ورأس الـــســنــة ا
لـلـجـمـيع عـام مـحـبـة وسـالم  وأكد
(رعـايـة الـدولـة جلـمـيع مـواطـنـيـهـا

علي شمخاني 
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بـغض الـنـظر عن انـتـمائـهم الـديني
أوالـــــســــيــــاسي).   الـى ذلك قــــالت
الـنــائـبـة عن ائـتالف دولـة الـقـانـون
عـالـية نـصيف في تـصريح امس ان
(احلـــكــومـــة ان تــخـــطــو خـــطــوات
قـانـونـية وان كـانت بـطـيئـة بـاجتاه
تــعــزيــز ســلـطــة الــقــانــون وإنــهـاء
ظـاهــرة عـسـكـرة اجملـتـمع) مـشـيـرة
لف األمـني لـبـغـداد يجب إلـى أن (ا
ان يـوكل بالكامل لوزارة الداخلية).
ورأت نـصـيف  أنـه (ال يوجـد داعي
السـتمـرار حضـور وزارة الدفاع في
ـــدن). الفـــتـــة إلى أن الـــشــــوارع وا
(وجـود أجـهـزة وزارة الداخـلـية من
الــشــرطــة وغــيــرهــا من تــشـكــيالت

الوزارة يكفي لتأم بغداد).
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جنا رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد اخلضر من حادث
تـعرضـت له طائـرة هلـيكـوبتـر تقـله ووفـدا مرافـقا بـسبب الـضبـاب الكـثيف
خـالل زيــارة رســمــيـــة لــبــنــغـالديش. وقــالت الـــوزارة في بــيــان  امس ان
ـرافق له خالل زيارته روحـية الـتي تقل رئـيس األركان الـعامـة والوفد ا (ا
لبنـغالديش تعرضـت حلادث أثناء عـمليـة هبوطـها في منـطقة سـيليت حيث

روحيـة باألشجار حجب الـضباب الكـثيف رؤية الطـيار ما أدى الحتـكاك ا
ـوقع اخملصص لذلك. وأضافت انه (لم يـتم تسجيل سوى وهبـوطها قبل ا
ـرافقـ و الـتـأكـد من سـالمة خـسـائـر مـاديـة وإصـابـات طـفـيـفـة ألحـد ا
اجلمـيع). وفي موسكو اعلن عن مقـتل شخص بتحطم مـروحية عسكرية
ليـلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما اسفر عن مصرع طيارين

كانا على متنها. 


