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مشيرا الى ان (العمل استؤنف مرة
أخرى في نهاية عام 2018 بتمويل
ذاتـي من وزارة الــنـــقل - الـــشــركــة
ــشــروع دون تــكـلــيف اخلـاصــة بــا
ــوازنـة الـعـامــة أي عبء وهـا هـو ا
اليوم يـنجز بالـكامل وبحـلة جديدة

ومتطورة).
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وأوضـح لـعــيــبي أن (هــذا الــصـرح
ـــتـــد عــلى الـــذي تــوسـط بــغـــداد 
مـــــســــاحــــة 42 ألف مــــتـــــر مــــربع
ـــشــروع عــلى بــنــايــة ويــحــتــوي ا
مركـزيـة مكـونة من ثالثــــــة طوابق
تـشــمل صـالــة اسـتــراحـة ومــكـاتب
لــقـطع الـتـذاكــر مع شـاشـات عـرض
ــــــوعــــــد انــــــطـالق الــــــرحـالت مع
مــصـعـدين وسـلـمــ كـهـــــربـائـيـ
ــواطــنــ كــمــا لــصــعــود ونــزول ا
حتــتـــوي عــلى أجــــــــهـــزة تــبــريــد
مـركـزيـة عـمالقـة وبـنـايـة اسـتـراحة
الــسـواق مـكـونــة من ثالث بـنـايـات

منفصلة). 
وأشــار إلـى أن (احملــطـــة حتـــتــوي
على منظـومة مجار متـكاملة وكذلك
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أعـلـن مــديــر عـام الــشـركــة الـعــامـة
يكـانيكية للصنـاعات النحـاسية وا
أكـرم شـاكـر عـبـد الـفـتـاح عن إنـتاج
أكــثـــر مـن (عــشـــرة) طن مـن ألــواح
ادة األساسية في صناعة الكاثود ا
ـــخـــتــلف األسالك الـــنـــحـــاســيـــة 
واد أنـواعـهـا إضـافـة الى تـهـيـئـة ا
األولـيــة الالزمـة لــلـشــروع بـإنــتـاج
ـــطــلــوبــة من األسالك الــكــمــيــات ا
الـنــحــاسـيــة خالل األيــام الـقــلـيــلـة
ـقــبـلـة ضــمن اخلـطــة اإلنـتــاجـيـة ا
للـشـركة لـلعـام احلالي 2020 واكد
في بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس عزم
الـشـركـة عـلى الـنـهـوض بـإنـتـاجـها
لـإليـفـاء بـالــتـزامـاتــهـا مع اجلـهـات

ستفيدة. ا
وأفتتح وزير النقل عـبد الله لعيبي
محـطة النـهضـة احلديثـة في بغداد
بــهــدف اســتــيــعـاب أكــبــر عــدد من
ـــســافـــرين من بـــغــداد الـــركــاب وا

واحملــافـظـات . ونقل بـيان لـلوزارة
تــلـقـته (الــزمـان) امس  عن لــعـيـبي
قـوله خالل حـفل االفـتـتـاح (إنـنـا إذ
ـا حـلـمنـا به نـقف أمـام إجنـاز لـطـا
بعـد أن كـان عبـارة عن بنـاية خـربة
مـهــجـورة وكـومـة من الـركـام فـجـاء
الـقـرار حــيـنـهـا أن نـنـشئ في نـفس
ــكـــان مـــحــطـــة عـــصــريـــة تـــلــيق ا
بـالـعـاصــمـة بـغـداد وتــخـدم جـمـيع
فئـات اجملتـمع العـراقي وتسـتوعب
ـسـافـرين أكـثـر عــدد من الـركـاب وا
من مـحـافـظـات الـعـراق والـعـاصـمة

بغداد).
وأضاف انـه ( بدأ الـعمـل والتـأهيل
للمشروع عام 2012 وتوقف العمل
به عــــام 2015 بــــعــــد مــــواجــــهــــة
الي مـعـوقـات عـدة مـنـهـا اجلانـب ا
النه كـان يعـتمـد تمـويله من اخلـطة
ــشـاريع االســتـثــمـاريــة اخلـاصـة 
ــواجــهــة الــدولــة وكــذلك بــســبب ا
الــشـــرســة ضـــد عــنـــاصــر داعش)

مــحــطــة رفـع ومــحــطــة ضخ مــيــاه
اإلسالـة ومنـظومـة متـكامـلة إلطـفاء
احلريق ومنـاطق ومساحـات خضر

ـشـروع خـمـسـة أبـواب ويـحـتـوي ا
ـركـبـات وبـنـظام لـدخـول وخـروج ا

اجلباية االلكترونية)
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أصـبـحت الـعمـلـية اخلـاطـفـة التي نـفـذتهـا الـقـوات األمريـكـية  بـواسـطة
طائرة مـسيرة وقـتلت فيـها قائد فـيلق القـدس اإليراني قاسم سـليماني
هندس وعدداً من مستشاري ونائب قائد احلشد الشعبي أبـو مهدي ا
سـلـيـمـاني مـحـط اهـتـمـام كل دول الـعـالم و مــادة دسـمـة لـلـفـضـائـيـات
األجـنـبيـة والعـربيـة ولـلمـحلـل واخملـتـص بـالشـؤون الـعسـكريـة حيث
اآلراء والـتكـهنـات والتـحلـيالت والـتوقـعات ومـعهـا التـهديـدات اإليرانـية
بشأن طبيـعة الرد اإليراني احملتمل عـلى عملية االغتـيال واختلفت هذه
الـتوقعـات وكذلك الـتهـديدات ب تـهديـدات ناريـة يغلب عـليـها االنـفعال
تـصـدر من جـهـات مـوالـيـة إليـران بل هي اذرع  إيـران الـعـسـكريـة في
ـصالح األمـريكـية في الـعراق ـنطـقة تـهدد فـيهـا القـوات األمـريكـية وا ا
نطقـة برد مزلزل و قوي وسـيؤدي الى إخراج القـوات األمريكية من وا
الـعراق وتـوجـيه ضـربات مـوجعـة إلسـرائيـل وب ردود أخـرى سـقفـها
عـالٍ جـدا لـلــحـرس الـثـوري اإليـرانـي وضـعت خـمـســة و ثالثـ هـدفـا
ــنــطـقــة قــد تــطـالــهــا قـوات احلــرس الــثــوري اإليـراني أمــريــكـيــا في ا
وتـهديـدات أخرى أكـثر اعـتداال وتـعـقال صدرت من احلـكومـة اإليرانـية
ـنـاسـب واجلـيش اإليـراني تـتـوعـد بـرد مـنـاسب في الـوقت والـزمـان ا
وهذا الرد هو األكثـر احتماالً الن إيران تـدرك جيدا ان أي رد متسرع
وقـوي ســيـكـون وبــاال عـلـيـهــا خـصـوصــا بـعـد الـتــهـديـدات األمــريـكـيـة
واحلـشـود الـعسـكـريـة األمريـكـيـة في مـنطـقـة اخلـليج الـعـربي والـشرق
األوسط وآخــرهـا تــهــديـد الــرئـيـس األمـريــكي تــرامب بـتــحــديـد اثــنـ
وخـمـس هـدفـا إستـراتـيـجيـا إيـرانيـا سـيتم الـتـعامل مـعـها بـجـدية بل
وتدميرها ان أقدمت  إيران على رد عسكري لضرب القوات األمريكية
نطقة وفي ضـوء هذه األحداث والتهديدات صالح األمريكيـة في ا أو ا
فــان إيــران تــدرك جــيــدا ان أوضــاعــهــا الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة
والـعقـوبات الـتي تعـاني منـهـا وعزلـتهـا عن العـالم ال تسـمح لهـا القـيام
ـنطـقة الن بـأي رد قوي ومـباشـر على أمـريكـا أو على مـصاحلـها في ا
ذلك من شانه زعزعة اســـــــــتقراها وتعرض أمنها الوطني للخطر بل
ـا سـيــــــــــؤدي الى زوال نـظــامـهـا لـهـذه األسـبــاب فـأنـني وغـيـري ر
كـثـيـرون ال نـتـوقع ردا إيـرانـيـا عــسـكـريـاً مـؤثـراً ومـبـاشــــــــــــراً عـلى
عـمـليـة اغـتيـال سـليـمـاني بل ستـوكل إيـران أمر الـرد الى  أذرعـها في
الـعـراق وبـعض الـدول الـعربـيـة لـلـقيـام بـهـجـمات مـحـدودة عـلى قـواعد
ومـعسـكرات تـنتـشر فـيهـا القـوات األمريـكية وهـذا ما بـدا بالـفـــــــــعل
ـنــطـقـة حـيث  ضــرب قـاعـدة بــلـد اجلــويـة شـمــال بـغـداد وضــربت ا
اخلضـراء من قبل حـزب الله الـعراقي بـعدد من الـصواريخ ســـــــــقط
ــواطــنـ ولـم حتـدث هــذه الــضــربــات أيـة احــدهــا عـلـى مـنــزل احــد ا
خـســــــــــائـر بـالـقـوات األمـريـكـيــة لـكن الـقـصف األخـيـر لـيـلـة  6 ك2
احــدث خــسـائــر بــشـريــة عــنـدمــا ســقط احــد الـصــواريخ عــلى مــنـزل
سلحة عائــــــــلة في اجلادرية وقد هدد  حزب الله حتى الــــــــقوات ا
الـعـراقـيـة الذي يـعـــــد هـو جـزءا مـنـهـا بـوصـفه احـد فـصـائـل احلـشد
الـشعـبي بـاالبتـعاد عن الـقـوات األمريـكيـة في سـابقـة خطــــــــــــيرة لم
حتدث في أي جـيش في العـالم حيث يهـدد فصـيل مسـلح  قــــــــيادته
وقواته األعلى بالضرب ان لم تبتعد عن القوات األمريكية التي تشارك
ـوجب ـعـــــــــسـكــرات و الـقــوات الـعــراقـيــة في عـدد من الــقـواعــد وا
اتـفـاقــيـة اإلطـار االسـتـراتــيـجي الـعــسـكـري بـ الـــــــــعـراق وأمـريـكـا
سـلـحة وال وزارة الـدفاع ـشكـلـة ان ال القـائـد العـام للـــــــــــقـوات ا وا
عـــلــقت عــلـى هــذه الــتـــهــديــدات الــتـي تــكــررت وتــبـــقـــــــــى هــذه هي
السـينـاريوهات احملـتمـلة حـتى اآلن إيران لن تـهاجم القـوات األمريـكية
ـنـطــقـة بــشـكل مــبـاشــــــــــر بل ـصــالح األمـريــكـيـة فـي اخلـلـيـج وا وا
ستستخدم اذرعـها في عمليات محـــــــــدودة هـــــــــنا وهناك كقصف
بـعض الــقـواعـد الـعــسـكـريـة والــقـواعـد اجلـويــة والـسـفـارة األمــريـكـيـة
بالـصواريخ  وحـتى نشـاهد أو نـسمع ردا إيـرانيـاُ مبـاشرا وقـويا على
ـهـنـدس والــذي اسـتـبـعــــــــــده في هـذه عـمـلـيــة اغـتـيـال سـلـيــمـاني وا
شـهد الـعسـكري واألمـني في العراق الظـروف سيـكون الـترقب سـيد ا

نطقة . وا
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حذر خـبراء اقتـصاديـون وفي مجال
الـنـفط من خــطـورة فـرض عــقـوبـات
اقتصادية على الـعراق النها ستضر
ـصالح الـشعـب وتؤدي الى كـارثة
كــبــرى  ,مــؤكــدين ان تـــطــبــيق ذلك
سـيـدخل الــبالد حتت طـائـلــة الـبـنـد
الـسـابع وفرض وصـايـة عـلى اموال
ــــوجـــودة في الــــبـــنـــوك الـــعـــراق ا
ـيـة. وقـال اخلبـيـر االقـتـصادي الـعـا
بــاسم انــطـوان لـ (الــزمـان) امس ان
(االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقي ســـيـــتـــأثــر
بــالــعـقــوبــات الــتي لــوح بـفــرضــهـا
الرئيس االمريـكي دونالد ترامب ردا
ـان بـأخـراج الـقوات عـلى قـرار الـبـر
االمـــريـــكــيـــة من الــبـالد وبــالـــتــالي
صالح الشعب وعودة سيضر ذلك 

الـعـراق حتـت طائـلـة الـبـنـد الـسـابع
وفــــرض وصـــــايـــــة عــــلـى االمــــوال

ية). وجودة في البنوك العا ا
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واضاف انه (االتـفاقيـة الستـراتيجة
بــ اجلـانــبــ حتــوي ايـجــابــيـات
كن التخلي اقتصادية وثقافية وال 
عــنـــهــا في الــوقـت احلــاضــر النــهــا
صادرة بـقـانون وحتـتاج الى قـانون
اللغائها) ,مشيرا الى ان (العراق ما
يزال بحاجة الى الدعم االمريكي في
مـا يـخص تــزويـده بـالــسالح وغـيـر
ذلك) ,وتـابع ان (الـشـأن االقـتـصادي
ال يعـالج بـعـشـوائـيـة مـثل الـقـضـايا
الـسيـاسيـة والعـسكـرية  ,اذ يحـتاج
وقف الى تـرو وتفـكيـر بـعد تـقديـر ا
كـون اي انــهـيــار لالقـتــصـاد يــشـكل

وتساءل موقـفا سـلبـيا عـلى البالد) ,
ـــاذ يــدفـع الــعـــراق ثــمن انـــطــوان (
الــصــراعــات االقـلــيــمــيـة والــدولــيـة
وجــعل ارضه ســاحــة لــلـتــصــفــيـات
العـسـكـريـة واالقـتـصـاديـة مـا يـشكل
ذلك خـــطــرا كــبــيــرا يــهــدد مــصــالح
قال الـشـعب الـعـراقي?). من جـانبه  ,
اخلبـير مالذ االمـ لـ (الزمان) امس
انه (فــرض الـعـقــوبـات سـيـؤدي الى
تــدهـور اوضـاع الـبالد النـه يـخـتـلف
عن اي بـلـد اخـر كـالـصـ مثـال التي
لم تتـأثر بالـعقوبـات االمريكـية النها
مكتفية ذاتيا من الصناعات اخملتلفة
وتــــمـــتـــلـك عالقـــات قــــويـــة مع دول
كبرى) ,الفـتا الى ان (الـعـراق يفـتـقد
لهذه الـصناعـات وغير مـؤمن غذائيا
ا سـيؤثر ذلك عـلى االقتـصاد حال

فـرض عــقـوبــات عـلى قــطـاع الــنـفط
الذي تـتـشكل مـعظم واردات الـعراق
ـا سـيـضع الـبالد امـام كـارثة مـنه 
بــاهــظــة) ,داعـــيــا الى (وحــدة قــرار
ــوقف لـــتــجــنــيـب الــشــعب ويالت ا

الصراع واالزمات احلالية).
dDš b¹bNð

 فـيمـا اعـرب اخلبـير الـنـفطي بـيوار
خــــنـس عن امـــــلـه بــــعـــــدم وصــــول
االوضاع الى هـذا احلد من الـتهـديد
اخلـــطــر. وقـــال خـــنس لـ (الـــزمــان)
امس (نـأمل ان ال يــصل الـتــصـعــيـد
لهـذه الدرجة النه سـيؤثر عـلى طاقة
انتاج العراق للـنفط والسيما الدولة
تـعــتـمـد بـشـكل اسـاس عـلى واردات
النفط في ظـل احلاجة للـتكنـولوجيا
احلـديثـة لـتـطويـر احلـقول من خالل
الــشـركــات الـكــبـرى) ,وتـابع ان (كل
ؤشرات احلالية تـؤكد عدم تطبيق ا
ـا رد فـعل عـلى قـرار اخراج ذلك وا
الــقــوات االمـريــكــيـة  بــعــد الــتـوجه
بــالـــغــاء االتــفـــاقــيــة االمـــنــيــة بــ
ـالـيـة الـبــلـدين). واكـدت  الــلـجـنــة ا
الـــنـــيـــابـــيـــة ان اتـــفـــاقـــيـــة اإلطـــار
الــســـتـــراتـــيـــجي الـــتي اقـــرت عــام
ـفعـول وعدم 2008مـازالت ساريـة ا
ـــان اول تــــأثــــرهــــا بــــقــــرار الــــبــــر
امس.وقـالت الـلـجـنـة في بـيان امس
ان (اتـفـاقــيـة اإلطــار الـسـتــراتـيـجي
العراقية - االمريكية التي اقرت عام
ـــفـــعــول  2008 مـــازالـت ســـاريـــة ا
ونحن مـلتزمـون بها) ,واضاف انها

(ال تــتــاثــر بــالــقـرار الــذي صــدر من
ــان كـــونـه ركـــز عــلـى إنـــهــاء الـــبـــر
الـوجــود الــعـســكـري األجــنــبي فـقط
وبـــجــدول زمـــني تـــعــده احلـــكــومــة
الـــعــراقــيــة وفق جـــاهــزيــة الــقــوات
ـسـلحـة وتقـديـرات القـيـادة العـامة ا
ا ال يوثر بالتنسـيق مع تلك الدول 
عـلى طـبـيعـة الـعالقـات). في غـضون
ـاني ذلك  ,عـد وزيــر اخلــارجــيــة األ
هايكو ماس تـهديدات ترامب بفرض
عـــقـــوبـــات عـــلى الـــعـــراق في حـــال
أُجــبـــرت الــقــوات األمــريــكــيــة عــلى
مـغـادرة األراضي ال تـسـاعـد كـثـيراً ,
واشــار مـاس في تــصـريح امس الى
ـكن إقــنـاع الــعـراق (ال أعـتــقـد أنـه 
بــتـهــديـدات بل بــحـجج) ,مـبــيـنـا ان
(الـتزاماتـنا فـي العراق كـبيـرة ليس
فقط عـلى الصـعيـد العـسكري بل في
ساعدة عـلى إحالل االستقرار ومن ا
أجل إعـادة إعمـار هذا وإقـامة الـبنى
الــتـحــتـيـة) ,مـحــذّراً من أن (كل هـذا
سـيــضــيع إذا وصـل تــطـور الــوضع
بــــهــــذا الـــشــــكل). وعــــارضت وزارة
اخلـارجـيـة الـصـينـيـة تـهـديـد ترامب
عاقبة العراق  ,ووصفته باجلائر.
 وأكــدت اخلــارجــيــة الــصــيــنــيـة ان
(ضـــمـــان الـــسالم واالســـتــقـــرار في
منـطـقـة اخلـلـيج أمر حـيـوي لـلـغـاية
لــلـــعــالم كـــله). وحـــذرت صــحـــفــيــة
امـريكـيـة من (وضع كـارثي) في حال
قطع إمدادات الطاقة عن العراق بعد
انتـهاء مـدة استـثنـائه من العـقوبات

االمـريكـيـة عـلى ايران.وقـالت مـديرة
مكـتب صحيـفة واشـنطن بوست في
بـغـداد وبـيروت لـويـزا لـوفـلوك في
تـغـريــدة لـهــا عـلى مـوقع تــويـتـر إن
(وزارة اخلـارجيـة االمريـكـية مـنحت
الـعـراق تـنـازالً ثانـيـا عن الـعـقـوبات
لـشـراء واردات الطـاقـة احلـيـوية من
ـــدة إيـــران)  ,واضـــافـت أن (تـــلـك ا
تــنــتــهي خالل شــهــر أو نــحــو ذلك
وسط احلـــــديث عـن الــــعـــــقــــوبــــات
وتـــصــاعــد الــتـــوتــر بــ الــواليــات
ــتــحــدة وإيــران) ,وتــســاءلت (هل ا
ـتــحـدة تـنـازالً او تـمـنح الــواليـات ا
اســتـــثــنــاء آخـــر الن قــطع إمــدادات

كن أن يكون كارثيا?). الطاقة 
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 وكـــان تــــرامـب قـــد هــــدد بــــفـــرض
عـقـوبـات علـى العـراق بـعـدمـا طالب
مـجـلس الـنـواب الـقـوات األمـريـكـيـة
غـادرة الـبالد. وقال تـرامب (لديـنا
قـاعـدة جـوية هـنـاك باهـظـة الـتكـلـفة
بـشــكل اسـتــثـنــائي ولـقــد احـتـاجت
مليارات الـدوالرات لبنائـها منذ مدة
طويـلة قبل مـجيئي لـذلك  لن نغادر
إال إذا دفـــعـــوا لـــنــا تـــكـــلـــفـــتـــهــا),
واســتــطـرد بــالــقــول انه (إذا طــالب
الـعـراق بـرحـيل الــقـوات االمـريـكـيـة
ولـم يــــــتم ذلـك عــــــلـى أســـــاس ودي
سـنـفـرض عـلـيــهم عـقـوبـات لم يـروا
مــثـلــهــا من قــبل مــطــلــقــا ســتــكـون
عــقــوبــات إيــران بــجــوارهــا شــيــئـا

صغير).  بيوار خنس مالذ االم باسم انطوان
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لم تـبق اية مـن قرآن وال حـديث صـحيح وال حـكـمة و ال بـيت شـعر وال
نصـيـحـة مـجـرب لم نـكـتـبـهـا لنـذكـر كـبـار مـوظـفي الـدولـة الـذين يرون
ـشون بنا لهالك بال انفسهم سـياسي فـوق العادة بأنـهم يسيرون و

ن تخاطب. اجر وال داع ولكن ال سماع 
ـكـون بالـكـامل وبدأت بدأنـا مع اجلـماعـة بـعد 2003 بـحمـلـة اقصـاء 
يومها حفالت القتل على الهوية برعاية حكومية او صمت رسمي و لم
ت االخطاء الـتي جلـبها انـبهار اجلـماعـة بالسـلطة تنـته االمور حـتى 
وامـتـيـازاتـهـا فـحـولـوا االمـور لـتـنـمـيـة اسـرهم واالصـهـار والـنـسـبـان
فـصار النـسيب نـائبـا لكونه نـسيـبا و الـصهر مـركز قـوة لكـونه صهرا
ومقرات االحزاب مـكاتب لتمريـر العقود والرشـا ومع هذا فكل خطيب
سياسي البـد له من مرور على ذكـر حيتـان الفسـاد و فقمـاته و بجعاته

واسماكه والقصة ليست اكثر من لغو يحبه اجلمهور.
ذهب ثاني القوم بـفلسفته الـتي كانت حتت عنوان الـقوي االم ليرجع
بـزواجـاته الـتي كـانت فــاكـهـة احـاديث حـزبه ولـيــسـكن في ڤـيال تـلـيق
بتـقـاعـده بعـد مـكاسـب شخـصـية جـعـلـته ثريـا لـنـدنيـا جـديـدا بعـد فـقر

. لندني قد
ثم انطلق الـثاني مغرمـا بتحويل الـدارجة للفـصحى وراح يوقع اوراقا
ملزمة بتـنازالت داخلية وخارجـية رعاها محـمد ناصيف ضمن احملور
االقـلـيـمـي لـيـكـون رجل الــعـراق الـذي حـاول اســتـثـمـار داعـش لـيـعـلن
قولة" ان احكاما عرفيـة فأذا بأتفه اتباعه يـنقلب عليه ليكـون مصداقا 

حضر ال يعد و ان غاب ال يفتقد".
عارضة الرجل الذي حتى اذا مضت االيام ظهـرت علينا اخر هدايـا ا
سيـعيد عـلى البالد ايـام هال فبرايـر الكـويتيـة التي حتـتفل بطـرد الغزو

وتكسير العراق شعبا و مقدرات.
ـدة طالت واشـنطن تـهدد بـعقـوبات وايـران تـهدد بـالرد في الـعراق وا

اكثر من اربع عاما هي تيه بني اسرائيل في الصحراء.
ـان بـعـد مـقـــــــــتل سـلـيمـاني- غريـبـة رســــــــــالـة احلـكـومـة في الـبـر
ان يوم هـندس وغريب ان رئـيــــــــس الوزراء لم يـذهـــــــب للـــــــبـر ا
ـتــظـاهــرين لـكـــــــــنه يـذهب طـلب الــيه ان يـذهب لــيـجــيب عن مـقــتل ا
مـصـــــــحـوبا بـرسالـة اسرار عن انـتـهاك الـسيـادة و مقـترحـات حلفظ

السيادة!
الى قــبل ضـــربــات الـــقــائـم االخــيـــرة كــان احلـــديث عن الـــتــوقـــيــتــات
الـدسـتـوريـة و صـارت ايــات الـتـوقـيـتـات مــثل قـصص ايـات قـرب يـوم
القيامة وفجأة راحت التوقيتات ودخلنا مقدمات مشروع يوحي بدمار
ــا تـبــقى والــكل فــيه مــشــدود او يــدعي انه مــشــدود فال مــرونـة وال
دبـلـومــاسـيـة بل بــيـانـات تـهــديـد ووعـيــد وحـداد حـكـومي واســتـنـكـار
ومـؤسـســات رسـمـيـة يـجــري انـتـقـادهـا لــتـعـمل كـمــا حـدث مع انـتـقـاد

اخلارجية من قبل صادقون النيابية.
اخيرا: بالنسبة الموال العراق احملمية امريكيا بطلب عراقي هل جرى

التفكير بها?
: مباح سفكها? دماء العراقي

شـخـصـيـا اريـد دمي و مـالي و لـدعـاة غيـر ذلك
شـــأنــهم مـــوتــا او فـــقــرا فـــرجــاء رجـــاء ايــهــا
نتفعون من سيطرون على عقـارات الدولة و ا ا
وت مال الـدولة حـد الثـراء الفـاحش ان ارد ا

انتم فذلك خياركم.

حسن روحاني
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اجرى رئيسا اجلمهورية والوزراء
ـاضـيـ سـلـسـلة خـالل الـيـومـ ا
من االتـصــاالت بــالـزعــمـاء الــعـرب
واالجــانـب لـــبـــحث مـــســـتـــجــدات
ـــنــطــقــة االوضــاع فـي الــعــراق وا
بــالـــتـــزامـن مع حتـــركـــات دولـــيــة
واســعـة الــنــطــاق بـهــدف جتــنـيب
ـنـطـقـة تـصـعـيـدا جـديـدا في اثـر ا
الـضـربـة اجلـويـة االمـريـكـيـة الـتي
اودت بـحــيـاة نـائـب رئـيس هــيـئـة
احلـــشـــد الـــشـــعـــبي ابـــو مـــهـــدي
ـــهــنــدس وقــائــد فـــيــلق الــقــدس ا

االيراني قاسم سليماني. 
ودعــا رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــــالح خـالل اتــــصــــال هـــــاتــــفي
بــنـظـيـره االيــراني حـسن روحـاني
اول امس االحد الى (ضبط النفس
ــــرحــــلــــة واحلــــكـــــمــــة في هــــذه ا

الدقيـــقة). 
وبـحـسب بـيـان رئـاسـي فـقـد اعرب
صــــــالـح عن (تـــــــعــــــازيه احلــــــارة
باسـتشهاد احلـاج قاسم سلـيماني
ورفـاقه مـسـتـذكـراً و مـقـدرًا عـالـياً
ـشــهـود لـلـشــهـيـد في دعم الـدور ا
الــعـراق في مــرحــلـة اجلــهــاد ضـد
تنظيم داعش اإلرهـابي واالنتصار

عليه).
ونـقـل الـبــيــان عن صـالـح تـأكــيـده
(ضــرورة ضـبط الـنــفس واحلـكـمـة
ـرحـلـة الــدقـيـقـة لـتـدارك في هـذه ا
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األزمــات احلــالــيــة وحــمــايــة أمن
ــنــطــقــة واسـتــقــرارهــا وســيـادة ا
دولــــهـــا وابـــعــــاد شـــبح احلـــروب

والعنف).
وتــلــقى صــالح اول امس اتــصــاالً
هاتفياً مع أمير دولة قطر تميم بن
حمـد آل ثاني أكـدا خالله (ضرورة
ضـبط الــنــفس وتـكــثـيف اجلــهـود
اإلقليـمية والـدولية من أجل احالل
احلــوار بـديـالً عن الـصــراعـات في
نـطقـة) كمـا شدد صـالح على أن ا
(العـراق لن يكون سـاحة صراع أو
تـــنـــاحــر بل مـــنـــطـــلــقـــاً لـــلــسالم
ـنـطـقة واحلـوار الـبـنّـاء بـ دول ا

خدمة لتطلعات شعوبها). 
وفي الـــيــوم نــفــسه تـــلــقى صــالح
ـاثالً من رئـيس الـوزراء اتـصـاالً 
اإليـطـالي جـوزيـبـي كـونـتي بـحـثـا
خالله التطورات في منطقة الشرق
ـــوقف الـــدولي مـــنـــهــا االوسط وا
وفيما أكـد رئيس الوزراء اإليطالي
حرص بالده على استـقرار العراق
وسـيــادته وضـرورة ضـبط الـنـفس
ـنـطــقـة أشـار ومـنع الــتـوتـر فـي ا
رئــيس اجلــمــهــوريــة الى احــتـرام

العراق لتعهداته الدولية. 
كــمـا اجــرى الــعــاهل األردني عــبـد
الـله الــثـاني اتــصـاال بــصـالح اول
امس االحـــد أكــــد خالله (ضـــرورة
تـــخـــفـــيـف الـــتـــوتـــر في الـــعـــراق
ـنطـقة وتـدارك األزمـة الراهـنة وا

وضــــــبـط الـــــنــــــفس مـن جـــــمــــــيع
األطراف). 

وكـــان صـــالح قـــد تــلـــقى الـــســبت
اضي اتصـاالً هاتفـياً من العاهل ا
الـسـعودي سـلمـان بن عـبـد العـزيز
ـسـتـجدات شـهـد تـبـاحـثـهـما فـي ا
اإلقـلـيـمـيـة والــعالقـات الـثـنـائـيـة .
وفي الــيــوم نـفــسه تــلــقى اتــصـاالً
هـاتـفـيـاً من الـرئـيس التـركي رجب
طــيـب أردوغــان لــبـــحث تــطــورات

االوضاع. 
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بـــــدوره تــــلـــــقـى رئــــيـس الــــوزراء
هدي اتصاال ستقيل عـادل عبد ا ا
هـــاتـــفـــيـــا من وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
الفرنسي جـان ايف لودريان الذي
انـويل ماكرون نقل من الـرئيس ا
رسـالـة تـناولـت (مسـتـقـبل الـعالقة
بــ الــتــحـــالف الــدولي والــعــراق
حملـــاربــــة داعش في ظـل احـــتـــرام

السيادة العراقية).
ودعـا لـودريـان خالل االتـصـال الى
(إعــطـاء وقت لـلـتـبـاحث حـول هـذا

وضوع). ا
ـــهــدي ان مـن جــهـــته اكـــد عـــبــد ا
ـسـؤول الـعـراقـي اخملـتـص (ا
في الدوائر اخملتلـفة يعدون مذكرة
لـلـخـطوات الـقـانـونيـة واالجـرائـية
لــتـــنــفــيـــذ قــرار مــجـــلس الــنــواب

بإنسحاب القوات االجنبية). 
ــهــدي ونــظــيــره كــمــا اكــد عــبــد ا

الـبريـطـاني بوريس جـونـسون في
اتــصــال هــاتــفي (ضــرورة خــفض
الــتــورات والــتــعــاون إليــجــاد حل

دبلوماسي). 
كــمــا اكــد جــونــســون
لــــــرئـــــــيـس الــــــوزراء
العراقي بحسب بيان
ـــكــتب االول (الــتــزام
بـريـطـانـيـا بـاسـتـقـرار
وســــيـــادة الــــعـــراق).
وفـي اتــصــال هــاتــفي
ـهـدي آخـر اكــد عـبـد ا
وولـي الــــــــــعــــــــــهـــــــــد
الـســعـودي مـحـمـد بن
ســـــلــــمـــــان (ضــــرورة

تهدئة الوضع). 
دولــيـا بـحـث الـرئـيس
األمــــريـــــكي دونــــالــــد
تـــــــرامب مـع رئـــــــيس
الــوزراء الــبــريــطــاني
بـــوريس جـــونـــســـون
الـــوضع فـي الـــعـــراق

وإيــران في اتـــصــال هـــاتــفي  اول
امس األحـد أكـدا خالله (الـتـحـالف

الوثيق ب البلدين). 
وحـــذر تـــرامب مـــجــددا إيـــران من
اسـتــهـداف مــواطــنـ أو مــصـالح
أمريكـية  مؤكـدا أن الرد األمريكي
(ســيــكــون ســريـعــا جــدا وقــاســيـا

جدا). 
ودعـت بـــرلـــ وبــــاريس ولـــنـــدن

طهـران إلى الـتخـلي عن اإلجراءات
التي تـتعـارض مع االتفـاق النووي
للـعام 2015 كـما دعـتـها لالمـتـناع

عن (األعمال العنيفة).

ـانـية أنـغيال سـتـشارة األ وقـالت ا
مــــيــــركل والــــرئــــيس الــــفـــرنــــسي
انـويل مـاكرون ورئـيس الوزراء إ
الـبـريطـاني بـوريس جـونـسون في
بيان مشترك صدر اول أمس األحد
بعد ساعات قـليلة من مشــــــاورات
هــاتـفــيـة بــيـنــهم(نـدعــو إيـران إلى
ســــــحـب كل اإلجـــــــراءات الــــــتي ال

تتوافق مع االتفاق النووي). 
وتــــطــــرق الــــبــــيـــان الــــثـالثي إلى
ــتــزايــدة في أعــقــاب الــتــوتـــرات ا
الضربـة اجلوية األمـريكية  ,وشدد
ـهـم حـالــيــا خـفض عـلى انـه (من ا
الـتـصعـيد ونـدعـو جمـيع اجلـهات
إلـى إظــهـار أقــصـى درجـات ضــبط

سؤولية). النفس وا
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وكـانت طـهـران قـد أعـلـنت قـبل ذلك
بساعات تـخليها عن جـميع القيود
عـلى أنـشـطـتـهـا الـنـوويـة في إطـار
(اخلطـوة اخلامسـة والنهـائية) من

تقليص التزاماتها الدولية. 
كما دعـا القادة األوربـيون األطراف
ـعـنـيـة إلى عـدم تـعـريض عـمـلـيـة ا
مـكافـحـة داعش للـخـطر وذلك بـعد
ان الـعـراقي احلكـومة أن دعـا البـر

إلـى (إنــــــهــــــاء وجــــــود أي قـــــوات
أجــــنـــبـــيــــة) عـــلى أراضــــيه عـــبـــر
ـسـاعدة) ـبـاشـرة بـ(إلغـاء طـلب ا ا
قـدم إلى اجملتـمع الدولي في هذا ا

اإلطـــار.  وعــــقــــد االحتـــاد األوربي
امس جـــلـــســــة طـــارئـــة لـــبـــحــــث
تــداعــيــــات االوضــاع. وكــان وزيـر
ـاني هايـكو مـاس قد اخلارجـية األ
دعـــا األحــــد الجـــتــــمــــاع أزمـــة مع
نـظــرائه بــاالحتــاد األوربي لــبـحث
تزايـد في الشرق األوسط التوتـر ا

واالتفاق على نهج مشترك.
ــانــيــا وقـــال الــوزيــر أيــضـــا إن (أ
سـتـتـحدث إلى احلـكـومـة العـراقـية
ان العراقي توصية بعد تأييد البر
رئـيس الـوزراء بـرحـيل كل الـقـوات

األجنبية من البالد). 
وكــا االحتـــاد األوربـي قــد دعـــا في
وقـت سـابق وزيــر خــارجـيــة إيـران
مــــحــــمـــد جــــواد ظــــريف لــــزيـــارة

بروكسل.
وفـي ســيــاق مـتــصـل ذكـرت وزارة
ــانــيــة عــلى تــويــتـر أن الــدفــاع األ
ـانـيـا قـررت إرجـاء عـمـلـية إحالل أ
وتبديل مقبلة لقواتها في العراق. 
ـــــــقــــــــرر ان تـــــــصل الـى ذلك مـن ا
انـية أجنـيال ميركل سـتشـارة األ ا
ــقـبل إلى مــوسـكــو يــوم الـســبت ا
ير لبـحث األزمة مع الرئـيس فالد
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