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طبعة العراق 

»U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية خالل استقباله في قصر السالم ببغداد امس السفير البريطاني لدى العراق 
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دعـت رئــاســات إقـــلــيم كـــردســتــان
الـثالث الى حوار وحل دبـلوماسي
إلرســــــاء االمـن والــــــسـالم  عــــــقب
الـهجـوم الصـاروخي اإليراني على
مـنـاطق في الـعراق ومـنهـا إالقـليم.
واكـد بـيـان  بعـد انـتـهاء االجـتـماع
ناقشة التطورات شترك  الدوري ا
الـــتي تـــشـــهـــدهـــا الــبـالد تـــلــقـــته
(الـزمان) امس أن (إالقليم لن يكون
مــيــدانــاً لـلــصــراعــات ونــدعـو إلى
اإلســــراع فـي الــــســــيــــطــــرة عــــلى
األوضــــــاع الـــــطــــــارئـــــة مـن خالل
احلـوار)  واعـرب الـبـيـان عن (قلق
الـرئـاسـات الـشديـد إزاء مـا يـحدث
ــنــطــقــة فـي وقت تــزداد فــيه فـي ا
خــطــورة اإلرهــاب وهـنــاك تــهــديـد
مــبـاشــر عـلى كــردسـتــان والـعـراق
ــــنـــطــــقـــة)  مــــؤكـــدا ان (احلل وا
الـعسكري لن يـصلح األوضاع بأي
شـكل وإالقـلـيم مع تهـدئـة األوضاع
مـــن خــالل احلـــــــــــــــــــــــــوار واحلــل
الـــــدبـــــلـــــومـــــاسـي إلرســـــاء األمن
والـسالم)  مــشـددا عـلى (األطـراف
إبـعـاد الـصـراعـات عـن كـردسـتان)
وتــابـع الــبــيــان ان (إالقــلــيم يــدعم
قـوات التـحالف الـدولي في العراق
لدوام مواجهتها لإلرهاب والسيما
فـي اآلونــــة األخــــيـــــرة مع ازديــــاد
الـعـمـلـيـات اإلرهـابـيـة والـتـصـعـيـد
الـــذي حــدث  ونـــطــالب اجملـــتــمع
الــدولي أن ال يــتـرك مــجـاالً لــعـودة
اإلرهــــاب إلى إنــــتــــاج نـــفــــسه في
ــنــطــقـة مـن جـديــد). بــدوره أكـد ا
رئــيس حــكــومــة إالقــلــيـم مــسـرور
الـبارزاني أن كردستـان ستتواصل
مع األطـراف كافة لـتحقيق الـتهدئة
نطقة.وقال وعودة االستقرار الى ا
الـــــبـــــارزاني فـي تـــــصـــــريح امس
(وقـعت أحداثاً مؤسفة خالل األيام
ـاضية في العراق وإالقليم ونحن ا
نـنظر بقـلق بالغ اليها)  واسـتطرد
بـالقـول ان (العـنف والتـوتر  خلق
أجـواء غـيـر مـستـقـرة وسـنـبذل كل
مــابـوســعــنـا كــمـا ســنــتـواصل مع
األطــراف كــافــة في سـبــيل تــهــدئـة
االوضــــــــــاع وحتــــــــــقــــــــــيـق األمـن
واالسـتقرار)  وتـابع (لـكن واجبـنا
الــرئـيـس وأولـويــتـنــا هي حـمــايـة
إالقـلـيم وشـعـبه وسـنـبـذل قـصارى
جــهــودنــا في ســبــيـل عــدم إقــحـام
ــــشـــاكل) كــــردســـتــــان في هــــذه ا
وطــمــأن الــبـارزاني   االكــراد بـأن
(احلــكـومــة ســتـبــذل كل جـهــودهـا

حلـــمــايـــة االقــلـــيم لــتـــبــقـى آمــنــة
ومــسـتـقــرة). وعـقــد مـجـلس وزراء
إالقليم اجتماعه االعتيادي برئاسة
الــبـارزاني وحـضـور نــائـبه قـوبـاد
الـــــطـــــالــــبـــــاني   ونـــــاقـش آخــــر
مــسـتــجـدات األوضــاع في الـعـراق
ـنـطـقة . وقـال الـبارزاني خالتل وا
اجلـلسة (لسنا مع زيـادة التصعيد
ـنــطــقـة ألن ذلك من فـي الـعــراق وا
ـضـاعـفة ـهـد األرضـية  شـأنه أن 
ـــنــظـــمــات الـــعــنـف ونــشـــاطــات ا
اإلرهـــابـــيــة )  مـــؤكـــدا ان (اربــيل
سـتواصل محادثاتـها مع احلكومة
االحتــــاديـــة لــــضــــمـــان احلــــقـــوق
ـالـية ـسـتـحـقـات ا الـدسـتـوريـة وا
لـإلقــلـــيم). وبـــحـــسب الـــبـــيــان ان
(االجـتـمـاع بحـث نتـائج االجـتـماع
ــشـتـرك بـ احلـكــومـة والـلـجـنـة ا
ــالـــيــة والــشــؤون االقــتــصــاديــة ا
ـان إالقلـيم  حيـث تقـرر إضافة لـبر
فـــقــرتــ  تـــتــعــلق األولـى بــفــتح
ــســتــلــمي الــرواتب يــتم حــســاب 
تـنظيم عمـله حسب الضوابط التي
الـيـة واالقتـصاد حتـددهـا وزارة ا
بــيـنـمــا تـتـصـل الـفـقــرة بـالـثــانـيـة
بــإعــادة الـنــظــر بــاحلـدود الــدنــيـا
ــتـقــاعـدين بــعـد تــنـفــيـذ لــرواتب ا

مشروع قانون اإلصالح).
 الـى ذلك قالت وزارة الـداخلـية في
إالقـليم إن الصـواريخ التي سقطت
قــرب أربــيل لم تــخـلف أيــة أضـرار
تــذكـر. فـيــمـا اكـد شــهـود عـيـان ان
(الـــقـــوات األمـــنـــيـــة عــثـــرت عـــلى
الـصـاروخ في منـطقـة غيـر مأهـولة
ـسافة تبعد كـيلومترين عن مركز
قــضـاء بـردرش بـدهـوك وإن قـطـعه
مــــتـــــنــــاثــــرة دون تـــــســــجــــيل اي
اصـابـات). وشـنت إيـران فـجـر يوم
امس هـجومـا صاروخـيا اسـتهدف
قـاعدت عـسكريتـ بالعراق وذلك
ردا عـلى عمـليـة اغتـيال قـائد فـيلق
الـقــدس قـاسم سـلـيـمـاني اجلـمـعـة
ـاضيـة.ونقل الـتلـفزيـون الرسمي ا
اإليــــراني عـن قـــيــــادي بــــاحلـــرس
الــــثـــوري قـــولـه إن (الـــهــــجـــمـــات
الـصاروخيـة اإليرانيـة على أهداف
أمـريـكـيـة في الـعـراق هـي اخلـطوة
األولـى وإن طــــــهـــــــران لن تـــــــرحم
ــقــابل الـــقــوات األمــريــكــيـــة.في ا
قــالت وزارة الـدفــاع األمـريــكـيـة إن
(الــهــجـوم الــصـاروخـي اسـتــهـدف
قــاعــدتي عـ األســد وأربـيل   من
دون ذكـر مزيد من التفاصيل بشأن
حـجم اخلسائر الذي خلفه الهجوم

متلكات او االفراد).  سواء با

لــلـتـمـديـد). كــمـا وافق اجملـلس عـلى
ثل (تـأليف جلنة حتقيقية برئاسة 
عن الـهيئة العامة لـلكمارك وعضوية
ـثل من الشركة العامة للسيارات
ومــديــريــة مــرور احملــافــظــات الــتي
لــديـــهــا مــنــافــذ حـــدوديــة  تــتــولى
ـوضـوع بـشـأن آلـية الـتـحـقـيق فـي ا
ركبات واستحصال الرسوم دخول ا
ـقـصرين الـكـمركـيـة عـنهـا وحتـديد ا
وأخـذ االجـراءات الـقانـونـية بـحـقهم
نـافذ احلـدوديـة كافـة  على أن مـن ا
تـنجز أعمالـها خالل اربعة أشهر من

تأريخ إصدار هذا القرار).
 ووافـق اجملـــــلس عــــــلى (شـــــمـــــول
ــســتــوردة من االجــهــزة الــطــبــيــة ا
الــقــطـاعــ الــعـام واخلــاص بــقـرار
مـجـلـس الوزراء  255 لـسـنـة 2019
بــشـأن فــرض رسم كــمـركي بــنـســبـة
ــئـة   اســتـنــادًا الى أحــكـام 0.5 بــا
ــادة 2/ أوالً مـن قـانــون الــتــعــرفـة ا
الـــكــمــركــيــة رقم  22 لــســنــة 2010
ويـنـفذ هـذا القـرار بدءاً من االول من

قبل). شباط ا
 واقــرّ مــجــلس الــوزراء (تــوصــيـات
جلــنـة األمــر الـديـواني  245 لــسـنـة
2019 بــشـأن وضع رؤيــة مـتـكــامـلـة
وإجـراءات تـنظـيمـية لـلسـيطـرة على
حموالت الشاحنات  وحماية الطرق
وتــطـبـيق انـظـمــة الـسالمـة الـعـامـة
وتطبيق جميع القوان والتعليمات
الـالزمــة ذات الـــعالقـــة الــواردة ربط
كـــتــــاب وزارة اإلعـــمـــار واالســـكـــان
والــبــلـديــات واالشــغـال الــعــامـة ذي
ــــــؤرخ في الــــــعـــــدد م.خ/ 1926 وا
10/13/ 2019 مـع األخـــــذ بـــــعــــ
االهـتمـام رأي االمانـة العـامة جمللس
ــــوجب مــــذكـــرة الــــوزراء الــــوارد 

الــدائــرة الــقــانــونــيــة ذات الــعــدد م
ــؤرخــة في د/ق/1/2/ 580 ل.ق وا

اضي). كانون االول ا
 كـــمـــا  إقـــرار تـــوصـــيـــة اجلـــهـــة
اخملـــتــــصـــة في وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـعادن ( دائـرة التطـوير والتـنظيم وا
الــصــنــاعي ) إســتــنــاداً إلـى أحــكـام
ــــادة  14 مـن قــــانــــون حــــمــــايــــة ا
ـنـتـجـات الـعـراقـيـة رقم  11 لـسـنـة ا

ُعدل بحسب اآلتي:  2010 ا
 (فـرض رسم كمـركي اضـافي بنـسبة
ـئـة مـن وحـدة قـيــاس مـنـتج  65 بــا
ـستورد الى (االمـبوالت الـلدائنـية) ا
نـاشئ كافة ذي الـعراق من الـدول وا
ــدة الــبــنـد الــكــمـركي  39076000 
أربـع ســـنــــوات بـــدون تــــخــــفـــيض
ومـراقـبـة الـسوق احملـلـيـة خالل مدة
تـطبـيق الرسـوم الكـمركـية اإلضـافية
خـالل مـدة ســتــة اشــهــر من وزارتي
ــعـادن من الــصــحـة والــصــنـاعــة وا

حيث الكمية النوعية. 
وقــيــام الــهـيــئــة الــعــامـة لــلــكــمـارك
بـتـطـبـيق الـرسم الـكـمـركي اإلضـافي
ـذكــور وأيــضـاً قــيـامــهـا لــلـمــنــتج ا
بـإشـعـار  دائرة الـتـطـوير والـتـنـظيم
الــصــنـاعـي بـشــكل دوري عن كــمــيـة
ـنـتج آنـفاً إسـتـيـرادات الـعـراق من ا
وقـيـمة الـرسـوم الكـمركـيـة اإلضافـية
ستورد من الـتي يتم جبايتـها على ا
ــسـتـورد ــنـتج االجــنـبي وقــيـمـة ا ا
وبــــلـــدان الــــتـــصــــديـــر واجلــــهـــات
ـــســـتــوردة لـه.وتــتـــولى اجلـــهــات ا
الـرقـابـية تـدقـيق اآلثـار النـاجـمة عن
فـرض حـمايـة كـمركـيـة إضافـيـة على

ستورد.  نتج ا ا
ويـنـفـذ هـذا الـقـرار بـعـد  120 يـومـاً

من تأريــــخ إصداره).
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وافـق مـجــلـس الــوزراء  في جــلــسـة
عـــقــدهـــا الـــثالثـــاء عــلى تـــســـجــيل
ـــعاليــة الـــداخـــلــة الى ـــركــبـــات ا ا

نافذ احلدودية. العراق عبر ا
وقــال بــيــان حــكــومي إن (اجلــلــسـة
وافقة على استمرار صرف شـهدت ا
وظفـ العامـل بصـفة عقد اجـور ا
ــسـتــقــلـة ــفــوضــيـة الــعــلـيــا ا في ا
لالنــتــخــابــات لــشــهــر كــانـون االول
ـرصدة  2019 مـن التـخـصـيصـات ا
فـي مـــوازنـــة الـــبــــرامج اخلـــاصـــة ـ
الـنـفـقـات االنـتـخـابـيـة  عـلى أن يـتم
إدراج اجـــــمـــــالي رواتـب مــــوظـــــفي
الــعـقــود الـتــشـغــيـلــيـة ضــمن فـصل
ــوظـفـ فـي مـشـروع تــعـويــضـات ا
ــوازنـة الــعـامــة االحتـاديـة قــانـون ا
ـالـيـة جلـمــهـوريـة الـعـراق لـلــسـنـة ا
 2020 شـريطة عـدم تعارض ذلك مع
ـــالـــيـــــــة والـــدين قـــانــــون االدارة ا

العام).
 ووافـق اجملـلس الـوزراء عـلى (قـيـام
ــرور الـعــامــة بـتــســجـيل مــديــريـة ا
ــعاليــة) الــداخــلــة الى ــركــبــات (ا ا
ـنـافـذ احلدوديـة كـافة الـعـراق عـبر ا
والـتي يثبت من خالل الـكشف الفني
ان سـنـة صـنـعـهـا احلـقـيـقيـة أقل من
ــثــبت في كــتــاب ســنــة صـــنــعــهــا ا
رسل تـسجيلـها الكمـركي والقرص ا
من الـهيئة الـعامة للكـمارك والداخلة
الـى الــعــراق لــغــايـة 2016/12/31
شـريطـة مراعاة مـا جاء في الفـقرت

 1و 2 مـن قرار مجـلس الوزراء 115
لــســنـة   2018 عــلـى أن يـتـم إجنـاز
ـــوضـــوع خالل ســـتـــة أشـــهـــر من ا
تـأريخ إصـدار هذا الـقرار غـيـر قابـلة
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حـــذرت كل من الــهـــنــد وبــاكـــســتــان
مـواطـنـيـها امس األربـعـاء من الـسـفر
إلـى الــعـــراق بــعـــد ســاعـــات من شن
إيـران هجـمات صـاروخيـة على قوات
ـــتـــحـــدة في تـــقـــودهــــا الـــواليـــات ا
الــعـراق.وجـاء الــهـجـوم اإليـراني ردا
عـلى ضربـة بطـائرة أمـريكـية مـسيرة
اســتـهـدفت قـائــدا إيـرانـيـا عــسـكـريـا
ـاضي كــبـيــرا أثـار قــتــله األسـبــوع ا
مـخـاوف من انـدالع حـرب جـديـدة في
الــــــــشــــــــرق األوسـط.وقــــــــالت وزارة
اخلــارجــيــة الـهــنــديــة في بــيـان (في
ضـــوء الـــوضع الـــراهن فـي الـــعــراق
واطـنون الهنـود بتجنب كل يُـنصح ا
أشـكال السفـر غير الضـرورية للعراق
حــتى إشــعـار آخــر). وفي وقت الحق
قـالت متحـدثة باسـم وزارة اخلارجية
الـــبــاكـــســـتــانـــيـــة عــلـى تــويـــتــر إن
(الــبـاكـســتـانــيـ يـجب أن يــتـوخـوا
أقـصى درجـات احلذر عـند الـتخـطيط

لزيارة العراق في هذا الوقت).
كــمـا أمـرت الـفـلــبـ بـإجالء عـشـرات
اآلالف مـن مــواطــنـــيــهــا مـن الــشــرق
األوسـط بـعــد الــهــجــوم الـصــاروخي
اإليـراني. وقال وزير العمل سيلفستر
غادرة بيلو امس األربعاء إن (األمر 
إيـران ولـبـنـان جـاء في أعـقـاب إجالء

إلـزامي لـلـمـواطنـ من الـعـراق.وقال
بـيـلو إنه سـيكـون كـابوسـا إذا حتول
الــــصــــراع بــــ إيــــران والــــواليـــات
ـتحدة حـليفة الـفلب الـوثيقة إلى ا
حـرب شامـلة لـكن احلكـومة مـستـعدة
التـخاذ إجراءات لضمان توفير فرص
عـمل لـلـعـائدين). وأضـاف (نـنـاشدهم
الـعودة إلى ديارهـم... عندما تـتحسن
ـكــنــهم الــعـودة لــلــشـرق الــظــروف 

األوسـط إذا أرادوا).ويعـيش أكـثر من
مـليوني فلـبيني ويعـملون في الشرق
األوسط ويرسلون مليارات الدوالرات
من التحويالت النقدية السنوية التي
ـــكن أن يـــعـــطـــلـــهــا صـــراع واسع
الـنـطـاق.وقـال بـيـلـو إن (أكـثر من 30
ألـفا من هـذا الرقم يـعمـلون في لـبنان
وأكثر من  1000 فـي إيران باستثناء
). وذكرت وزارة سجل الـعمال غير ا
اخلــــارجـــــيــــة إن (أكــــثــــر من 1600
فـلبـيـني يعـملـون في العـراق نصـفهم
يـقيـمون في إقـليم كـردستـان والباقي
يـعملون في مـنشآت أمريكـية وغيرها
ـنشـآت األجنـبيـة في بغداد وفي من ا

ؤسسات التجارية في أربيل). ا
وقـــال وزيــر الــدفــاع اإليـــراني أمــيــر
حـاتمي لـلتـلفـزيون الـرسمي إن بالده
سـتـرد بـشكـل متـنـاسب عـلى أي عمل
عـسـكـري أمـريـكي جـديـد انـتـقـاما من
هــجـمـات طــهـران الـصـاروخــيـة عـلى
أهـداف أمـريـكيـة في الـعـراق.وأضاف
دى... (اسـتخدمنا صواريخ قصيرة ا
آمـل أن يــكــون هــذا درســـا ال يُــنــسى
ألمــريــكــا). ومــضى يــقــول (رد إيـران
عـلى أي انتـقام سـيكون مـتنـاسبا مع
مــا ســتــفـعــله أمــريــكـا) مــضــيــفـا أن
(الــرئــيس األمــريــكي دونــالــد تـرامب
حــول اإلدارة األمـريـكـيـة إلى حـكـومـة

إرهابية).
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تـوعـد ام عـام حـركة عـصائب اهل
احلـق قــــيس اخلــــزعـــــلي الــــقــــوات
االمـريــكـيـة بـرد عـلى اغـتـيـال نـائب
رئـيـس هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي ابـو
ــــهــــنـــدس اكــــبــــر من رد مــــهــــدي ا
االيــرانــيـ عــلى اغــتـيــال اجلــنـرال
قـاسم سـلـيمـاني.وقـال اخلـزعلي في
تـــغـــريــــدة عـــلى تـــويـــتـــر إن (الـــرد
اإليـــــراني األولـي عــــلـى اغــــتـــــيــــال
ســلــيــمــاني حــصل واآلن وقـت الـرد
ـهــنـدس) الــعـراقـي عـلى اغــتـيــال ا
وتـــابع أن (الـــعـــراقـــيـــ اصـــحــاب
شـجاعـة وغيـرة فلن يـكون ردهم اقل
مـن حجم الـرد االيـراني وهـذا وعد).
ـرشـد األعـلى في ايـران عـلي وقـال ا
خــامـنــئي  أنه  تــوجـيه (صــفـعـة)
ـــــتــــحــــدة مع إطالق لــــلــــواليــــات ا
صــواريخ بــالـســتـيــة ايــرانـيــة عـلى
قــواعـد أمــريــكـيــة في الـعــراق.وقـال
خـــامــنـــئي فـي خــطـــاب بث بـــشــكل
مـباشـر على التـلفزيـون الرسمي انه
.( ( تــوجــيه صـفــعــة لألمــريـكــيـ
ويــأتي ذلك بـعـدمـا تــوعـد (بـانـتـقـام
ـقــتل سـلــيـمـانـي في ضـربـة قــاس) 
أمــريـكــيـة في مــحـيـط مـطــار بـغـداد

ـاضي. وأطـلـقت الــدولي االسـبـوع ا
ايـران سـلسـلة صـواريخ على قـواعد
في الـعراق تـضم جنـودا أمريـكي 
بـحـسب ما أعـلن عـنه مسـؤولون في
واشـنطن وطـهران.وأضاف خـامنئي
أن (هـذه الضربة وحـدها ال تكفي بل
البـــد ان يـــتــواصل الـــعـــمل إلخــراج
ـنــطــقـة) الــقــوات االمـريــكــيــة من ا
واردف ان (الــتـدخل االمـريـكي جـلب
الــــتـــوتــــر وعـــدم االســــتــــقـــرار الى
ـــنـــطـــقـــة)  مـــؤكـــدا أن (شـــعـــوب ا
ـنتخـبة ال تقبل ـنطقة ا وحـكومات ا
بـالوجود االمـريكي). وافادت تـقارير
صـحفـية بـحضور خـامنـئي إلى مقر
ـتابـعـة قصف الـعـملـيـات اإليـرانيـة 
الـقواعد األمـريكيـة في العراق. فـيما
قـــال الـــبـــنـــتـــاغـــون ان االصـــابـــات
الــبــشــريـة جــراء الــقـصـف االيـراني
طـالت الـعـراقـي فـقط. واكـد مـصدر
تحدة ان   ايـران ابلغت فـي اال ا
االمـ الــعـام أنـطـونـيـو غـوتـيـريس
بـــردهـــا عـــلى اغـــتـــيـــال واشـــنـــطن
لـسليماني وانها ال تريد الدخول في
تحدة. حـرب مفتوحة مع الـواليات ا
وأصــدره احلـرس الــثـوري اإليـراني
بـيانا بعد قصفه بصواريخ بالستية
قـاعـدت في الـعـراق يتـمركـز فـيهـما
ــقـتل جــنـود أمــريــكـيــون انـتــقــامـاً 

سليماني فيما يلي نص البيان (الى
األمـــــة اإلسـالمـــــيـــــة وأمـــــة ايـــــران
اإلسـالميـة الـعـظـيـمة ان زمـن حتقق
الـوعد الـصادق قد حلّ  فـقد تـمكّنت
الـقوة اجلوفضائيـة للحرس الثوري
في عـمـليـات نـاجحـة بـاسم عـملـيات
الـشـهـيـد سـلـيـمـاني من دكّ الـقـاعدة
اجلوية االحتاللية للجيش األمريكي

ـسـمّـاة عـ اإلرهــابي والـعـدواني ا
األســد بـعـشـرات الـصـواريخ أرض-
أرض وذلـك ردّاً عـــلى الـــعـــمـــلـــيــات
اإلجـرامـية واإلرهـابيـة لـهذه الـقوات
ــعـتـديـة وثــأراً لـعـمـلــيـة االغـتـيـال ا
الـغادرة للـشهيد سـليماني)  مـحذرا
(الــنـظــام األمـريـكي بــان اي عـمــلـيـة
شــريـرة جـديـدة او حتـرك او عـدوان
اخــر ســيـواجـه بـردود أكــثــر ايالمـا
وتــدمــيـــرا كــمــا نــنــبه احلــكــومــات
احلــلـــيــفــة المــريــكـــا الــتي وضــعت
قـــواعـــدهــا حتت تـــصـــرف اجلــيش
االرهــابي لــهـذا الــبـلــد  بـانه ســيـتم
اســـتــهــداف اي ارض تـــكــون مــبــدا
العـمـال عدوانـية ضـد ايران وال نـعد
ــعــزل عن الــكـــيــان الــصــهــيـــوني 
الــنـظـام االمـريــكي في هـذه اجلـرائم
اطـالقـــــــا). بــــــدوره   اكـــــــد وزيــــــر
اخلــارجــيـة اإليــراني مــحـمــد جـواد
ظـريف أنّ الضربة الصاروخية التي
شـنّتهـا بالده ضد القوات االمـريكية
فـي الــعـــراق هي إجـــراء انـــتــقـــامي
(مـتـكـافئ)   مـشـيـراً إلـى أن طـهران
ســتــكـــتــفي بــهــذا الــرد وال تــســعى
لـتـصـعـيـد. وقـال ظـريف في تـغـريدة
عــلـى تــويــتــر (لــقــد اتّــخــذت إيــران
واسـتـكـمـلت إجـراءات مـتـكـافـئـة في
ــوجب إطـــار الــدفــاع عن الـــنــفس 

ـتـحـدة ـادة  51مـن مـيـثـاق األ ا ا
مـن خالل اسـتـهــداف الـقــاعـدة الـتي
شــنّت مـنــهـا هــجـمــات جـبــانـة ضـدّ
مــواطــنــيـنــا وضــبــاطـنــا الــرفــيـعي
ـسـتوى)  وأضـاف (ال نـسـعى إلى ا
الـتصعيد أو احلرب  لـكنّنا سندافع
عن أنـفـسـنـا ضـدّ أيّ عـدوان). فـيـمـا
حـــذر رئــيس الــوزراء اإلســـرائــيــلي
بــنــيــامــ نــتــانــيــاهـو مـن (ضــربـة
مــدويـة) في حــال تـعــرض اسـرائـيل
لــــهــــجــــوم مـن قــــبل إيــــران. وقــــال
نــــتـــانــــيــــاهـــو فـي تـــصــــريح امس
(ســنــوجه ضـربــة مـدويــة ألي طـرف

يهاجمنا). 
وقـصـفت إيران بـصواريـخ بالـستـية
فـجــر قـاعـدتـ في الـعـراق يـتـمـركـز
فــيـهـمـا جــنـود أمـريــكـيـون ردّاً عـلى
مـقتل قـائد فيـلق القـدس السابق في
احلــــرس الـــثـــوري اإليـــراني    في
مـنعـطف تصعـيدي جديـد يخشى أن
يـؤدّي الى انـدالع نـزاع مفـتـوح على
األرض الـعـراقـيـة   بـحـسـب مـايراه
مـراقـبون.وكـان نتـانـياهـو قد وصف
ســلـيـمـاني الـذي اغــتـالـته الـواليـات
ــتـحـدة بــطـائـرة بـدون طــيـار بـأنه ا
(قـائد إرهـابي).وقال نـتانـياهـو (كان
قـاسم سـلـيـمـاني مـسـؤوال عن مـقتل
عـدد ال يـحصى من األبـرياء وزعـزعة
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اكـد اخلـبـيـر االمـني صـفـاء االعسم
ـسـتـقـلـيـة بـرئـاسـة ان احلـكــومـة ا
ـهـدي عاجـزة عن حفظ عـادل عـبد ا
الـســيـادة الـعـراقـيـة من الـتـدخالت
والـصـراع االقـلـيـمي والـدولـي بـعد
ســـلــســـلــة صـــواريخ بــالـــســتـــيــة
اســـتــهـــدف فــيـــهــا ايـــران قــواعــد
امـــريــكــيــة داخل الــبالد  في وقت
اســتــدعت وزارة اخلــارجــيــة امس
الـسفير االيراني في بغـداد للتعبير
عـن احــــتــــجــــاجــــهـــــا عــــلى هــــذا
ـــثل خـــرقــا االســـتـــهــداف الـــذي 
لـلسـيادة العـراقية وقـالت في بيان
انـــهـــا (تــــرفض تـــلك االعـــتـــداءات
عـنية الى وتـدعو جمـيع االطراف ا
الـتحلي بضبط الـنفس) فيما اشار
ــتـحـدث بـأسم الــقـائـد الـعـام الى ا

تــلـقي احلــكـومــة رسـالــة رسـمــيـة من
ايــران تــفــيــد بـبــدء الــضــربــة وانــهـا
ســتـقـتــصـر عـلى امــكـان وجـود قـوات
ـــتـــحــــدة في الـــعـــراق  الــــواليـــات ا
ـتحدة على أن ال وشـددت بعثة اال ا
يـــدفع الـــعـــراق ثـــمن الـــتـــنـــافـــســات
اخلــارجـيـة. وقـال االعـسم لـ (الـزمـان)
هـدي اثبت عدم قدرته امـس ان (عبد ا
عــلى حــمــايــة ســيــادة الــعـراق بــرغم
ابـالغه من قــبل االيــرانـيــ بــتــوجـيه
ضــربــات عــلى الــقــواعــد االمــريــكــيـة
وقـبلهـا كان تبلـيغ امريكي بـأستهداف
مـسـؤول ايـراني وبـصراحـة ال نـتـمنى
ان يــكــون الـعــراق ســاحـة لــتــصـفــيـة
احلـسـابـات او االقتـتـال النـنا نـتـحدث
عـن دولة صديـقة وهي امريـكا واخرى
جـارة هـي ايران   اذ تـربـطـنـا مع كال
الـبـلـدين اتفـاقـيات ومـصـالح والبد ان
ا يـكـون الـتـعـامل مـعـهـمـا مـتـوازنـاً 

يــحــفظ الـســيــادة واحـتــرام الــدولـة)
واضـاف ان (اي عمـلية صـدام او قتال
داخل الـبالد سـيـكـون تـأثيـرهـا كـبـيراً
عــلى الــشــعب الــعـراقي والســيــمـا ان
الــشـارع مــلــتـهب ومــتـوتــر كـمــا اثـر
الــتـصـعــيـد عــلى االقـتـصــاد وارتـفـاع
الــدوال مـقـابل الـديـنـار). بـدوره   قـال
تـحدث بأسم القائد عـبدالكر خلف ا
سـلحـة في بيان امس الـعام لـلقـوات ا
انـه (بعد مـنتصف الـليل من يوم امس
االربـعاء تلـقينا رسـالة شفويـة رسمية
مـن قـبل ايـران بـان الـرد عـلى اغـتـيـال
قـاسم سليـماني قـد بدأ او سيـبدأ بعد
قــلـيل وان الــضـربــة سـتــقـتـصــر عـلى
امــاكن اجلـيـش االمـريـكـي في الـعـراق
دون ان حتـدد مـواقـعـها)  واشـار الى
انـه (في نــــفس الــــوقت اتــــصل بــــنـــا
اجلـانب االمـريـكي وكـانـت الصـواريخ
تـتساقط على اجلـناح اخلاص بهم في

قـاعدتي عـ االسد فـي االنبـار وحرير
فـي اربيل وفي مـواقع اخرى)  مـؤكدا
(انــذرنـا فـور تــلـقــيـنـا خــبـر الــهـجـوم
الـقيـادات العـسكـرية الـعراقـية التـخاذ
االحـتـيـاطـات الالزمـة ولم تـردنـا حتى
الــلـحــظــة ايـة خــسـائــر بــشـريــة لـدى
اجلـــانب الــعـــراقي او اخلــســـائــر في
جـــانب قـــوات الـــتـــحـــالف). وطـــمــأن
الــرئـيس االمـريــكي دونـالـد تـرامب ان
الـتـقو االولي لألضـرار الـناجـمة عن
هــذا الـقــصف يـشــيـر إلى أنّ كل شيء
عـلى ما يرام. وأعلنت قـيادة العمليات
ـشتركة عن سقوط  22 صاروخاً في ا
الـعراق بعدما قصفت إيران بصواريخ
بـــالـــســـتــيـــة فـــجـــر امس قـــاعـــدتــ
عــسـكـريـتــ يـتـمــركـز فـيـهــمـا جـنـود
أمـريـكـيـون ردّاً علـى مقـتل قـائـد فـيلق
الــقـــدس. لــكن اخلــبــيــر في الــشــؤون
االمـنية هـشام الهـاشمي رأى أن ايران

اســــتـــخـــدمـت فـــخـــر صــــنـــاعــــتـــهـــا
الــصــاروخــيــة لــكــنــهــا بال اثــر.وقـال
الــهـاشـمي في تـغــريـدة له عـلى مـوقع
تـويـتر  إنه (بـحـسب الـصور األولـية
فــأن الـصـواريخ الـتي اسـتـخـدمت في
اســتـهـداف قـاعــدة عـ األسـد هي من
نــوع فــاحت  110وفــاحت  313 وفــاحت
)  الفـتـا الى ان (تـلك الـصواريخ مـب
ــفـتــرض انـهــا فـخـر لــلـصــنـاعـة من ا
دى الـصـاروخـية اإليـرانـيـة قصـيـرة ا
لــكن اخــطـاءهــا اكــثـر مـن صـوابــهـا)
وتـابع ان (صوابـها الـصحـيح كان بال
أثـر). وحـذّر رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صــالـح من زج الــعــراقــيــ في حــرب
جـديـدة  مـؤكـدا أن الـعـراق يرفض أن
يـكـون مـصدر تـهـديـد أليّ من جـيرانه.
وبــحث صـالح مع االمــ الـعـام لال
ــتـحـدة انـطـونــيـو غـوتـيـريس خالل ا
اتـصال هـاتفي موقف اجملـتمع الدولي

من الــتــصــعــيـد واالحــداث الــراهــنـة.
كــمــاشـدد صــالح خالل لــقـائـه سـفــيـر
االحتــاد األوربي لــدى بــغـداد مــارتـ
هـوث عـلى (حمـاية الـسـيادة الـوطنـية
وحــــفظ امـن الـــعــــراق واســـتــــقـــراره
ـنـطقـة الصـراعات وجتـنـيب البالد وا
الـعـسـكـريـة). من جـانـبه   دعـا رئيس
مــجـلس الــنـواب مـحــمـد احلــلـبـوسي
احلــــكـــومـــة إلـى اتـــخـــاذ اإلجـــراءات
الالزمـة حلفظ السيـادة من االنتهاكات
احلــاصـلــة  وإبـعـاد الــبالد عن دائـرة
الــصـراع  فـيــمـا أدان حتــالف الـقـوى
ـتـكرر الـعـراقـيـة الـصـمت احلـكـومي ا
النـتـهـاكـات الـسـيـادة الـعـراقـيـة. وقال
احلــلــبــوسـي في بــيــان امس إنه (في
الـــوقت الـــذي نـــديـن فــيـه االنـــتـــهــاك
اإليـراني لـلـسـيـادة الـعـراقـيـة   نـؤكـد
رفـــضــنــا الــقـــاطع حملــاولــة األطــراف
ـتنـازعة استـخدام السـاحة العـراقية ا

فـي تــصــفــيـــة احلــســابــات)  داعــيــا
احلكومة (التخاذ اإلجراءات والتدابير
الــسـيــاسـيــة والــقـانــونـيــة واألمـنــيـة
الـالزمـة إليقـاف مـثـل هـذه االعـتداءات
والـــعـــمل عـــلى حـــفـظ الــســـيـــادة من
االنـــتـــهـــاكـــات وإبـــعــاد الـــعـــراق عن
الــصــراع الـدائــر). بــيـنــمــا رأى زعـيم
حتــالف الـوطــنـيــة ايـاد عالوي حتـول
الــعـراق بـفـعل الـســيـاسـات اخلـاطـئـة
لــســاحـة حــروب ومــسـرح لــتــصـفــيـة
احلسابات  مشيرا الى ان (ردة الفعل
الــرسـمـيـة ازاء ذلك مـخــيـبـة لـآلمـال).
ودان ائتالف النصر االنتهاك االيراني
لـلسـيادة العـراقية  ودعـا الى الوحدة
والــتـضـامن الــوطـني. وشــددت بـعـثـة
ـتحدة في الـعراق على ضرورة اال ا
أن ال يــدفع الـعـراق ثـمن الــتـنـافـسـات
اخلــارجـيـة .وقــالت الـبـعــثـة في بـيـان
امـس ان (هجمـات الصـواريخ االخيرة

في مـحافـظتـي اربيل واالنـبار تـصاعد
الصراع)  مـؤكد أنه (من جديد تنتهك
الـسيادة الـعراقية)  داعـيا الى (ضبط
الـنـفـس واسـتـئـنـاف احلـوار). وقررت
وزارة الــدفــاع فـي ســلــوفــيــنــيــا نــقل
قــواتــهــا من الــعــراق بــعــد الــهــجــوم
اإليــراني عــلى الـقــواعــد الـعــسـكــريـة
األمـريـكـيـة. كـمـا أعـلـنت كـرواتـيا نـقل
كـتيبتها الثانية في العراق التي تضم
 14عـســكـريـا من بـغـداد إلى الـكـويت
بـاإلضافـة إلى عودة  7 عـسكـري إلى
كــرواتـيـا بـعــد أن انـهـوا مــدة عـمـلـهم
هـناك. ونفت الكويت تلقيها رسالة من
االمـريـكان بـشـأن سحب الـقوات خالل
ثالثــة ايـام . كـمــا اعـلن حـلـف الـنـاتـو
عـــدم وجــود اصـــابــات بـــ صــفــوف
قــواته اثــر الــضــربـات الــصــاروخــيـة
االيـــرانــيــة الـــتي اســتــهـــدف قــواعــد
صفاء االعسمعـسكرية للـتحالف الدولي في العراق.
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أعلنت امـانة بغـداد عن قطع أحد
جــوانب طــريـق مــحــمــد الــقــاسم
الــسـريـع غـدا اجلــمــعــة ألغـراض
الصيانة. وقـالت االمانة في بيان
ـــرحـــلـــة امس انه ( انــــطالق ا
الــرابـــعــة واألخـــيــرة مـن أعــمــال
الــصــيــانـــة اخلــاصــة بــالــطــريق
ــمــتــد من وحتــديــداً لــلــمــقــطع ا
تـقــاطع الـنـهــضـة وحـتـى تـقـاطع
القطن الطبي مع رمبتي الصعود
الية ورمبة والنزول قرب وزارة ا
صـعـود الـنـهـضة (بـاجتـاه جـامع
الـــنـــداء)  وأضـــاف أن (أعـــمـــال
الــصــيــانــة تــتــضــمن اســتــبــدال
وصــــيـــانــــة مــــفـــاصـل الـــتــــمـــدد
احلـديـديـة بــاالضـافـة الى أعـمـال
الــتــزحــيـف مع صــيــانــة اجلــدار
ـتـضـرر من الـسـانـد واسـتـبـدال ا
السياج الـواقي واليدوي وأعمال

اخرى مـتـفـرقـة مع حتـويل حـركة
السـير الى اجلـانب االخـر ليـكون
بــذلك ذهــابــاً وايــابــاً وعــلى قــدر

ـقـطع الـذي جتـري عـلـيه اعـمـال ا
الصيـانة وبـالتنـسيق مع مـديرية
رور الـعامـة). وكانت االمـانة قد ا

اجنـزت قـبل ايـام اكـسـاء وتأهـيل
اجلـــســــر الــــرابط بـــ الــــكـــرادة
وشـارع مـلـعب الـشـعب. واجنـزت
ــشـــروع في مـــرحــلـــتـــ تــرتب ا
ـرور على عـليـهـمـا عـمـلـيـة قـطع ا
ـــا تــســـبب بـــازدحــام اجلـــســر 

خانق.
 وأفاد مصـدر أمني بانـقاذ سائق
اثناء انقالب عجلة تعود للسفارة
ـصدر االيرانـية في بـغـداد.وقال ا
امس إن (عـجــلـة نــوع سـنــتـافــيـا
تعود للسفارة االيرانية في بغداد
انقلبت قرب سـاحة النسور وسط

العاصمة). 
ـصـدر الـذي فـضل عدم وأضاف ا
الـكـشف عن اســمه أنه ( انـقـاذ
ســائـق الــعـــجــلـــة من قــبـل فــريق
الـبــحث واالنـقــاذ الـدولي الــتـابع
ـــدني" الى مــــديـــريــــة الـــدفــــاع ا
مـؤكـدتـا أن احلـالـدث عـرضي ولم

تسجل به خسائر بشرية).
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقس الـيوم
اخلـمـيس غـائـمـا جـزئـيـا مـصـحـوبـاً
بـأمـطـار مـتـفـرقة فـي بعـض االماكن.
وقـــال الـــهــيـــئـــة في بـــيــان امس ان
(طـقس الـيـوم اخلـمـيس سـيـكون في
ــنـــطــقــة الــوســطـى غــائم جــزئــيــاً ا
وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر
خـفـيـفـة في أمـاكن مـتـفـرقـة ودرجات
احلـرارة تنـخفض عن اليـوم السابق
ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة غــائــمـاً وفي ا
مـصحـوباً بـتسـاقط امطـار متـوسطة
الـشدة تكون رعـدية احيانـا وال تغير
فـي درجـــات احلــــرارة  امــــا طـــقس
ـنطقة اجلنوبية فيكون صحواً الى ا
غـــــائـم جــــزئـي ودرجـــــات احلــــرارة
) مــشــيــراً الى ان تــنــخـــفض قــلــيالً

(درجــات احلـرارة في مـديــنـة بـغـداد
 19 مئوية). وضرب زلزال بقوة 4.5
درجـــة مــنـــطـــقــة تـــبـــعــد نـــحــو 50
كـليومترا عن محطة بوشهر النووية
ـعهـد األمـريكي إن اإليـرانـية. وقـال ا

(الــزلــزال الــذي حــدد عـلـى عـمق 10
كـلـيـومتـرات ضـرب مـنـطقـة بـجـنوب
شـــرق بـــرازجـــان). وأفـــادت وكـــالـــة
األنـبـاء اإليـرانيـة بـأن (الزلـزال شـعر

به في بوشهر). 

االســتـقـرار في الـعــديـد من الـبـلـدان
لــعــقـود مـن الـزمــان  وزرع اخلـوف
ا عـانـاة وكان يـخـطط  والـبـؤس وا
هـو أسـوأ)  وأضـاف ان (سـلـيـماني
ــهـنـدس والـقـائــد حلـمـلـة اإلرهـاب ا
اإليـرانـيـة في جـمـيـع أنـحـاء الـشرق
األوسـط والعالـم) على حـد تعـبيره .
ودانت لـنـدن ما وصـفتـه بالـهجـمات
ـتــهـورة واخلـطـيـرة) عـلى قـواعـد (ا
لــلــتـحــالف في الــعـراق تــضم قـوات
بـريـطـانـيـة  مـعـربـة عن قـلـقـهـا إزاء
مـعـلـومات عن سـقـوط جـرحى. وقال
وزيـر اخلارجية دومينيك راب (ندين
هـذا الـهـجـوم عـلى قـواعـد عـسـكـرية
عـراقيـة تضم قـوات للتـحالف بـينهم
بـريطانيون)  مـعربا عن (القلق إزاء
مــــعـــلـــومــــات عن ســـقــــوط جـــرحى
واســتـخــدام صـواريخ بــالـســتـيـة) 
ــســؤولـ يــعــمــلـون واضــاف ان (ا
لـتـحديـد الوقـائع على االرض).  ولم
يـتضح عن اي إصـابات كان يـتحدث
راب لـكن بـيـانـا مـنـفـصال من وزارة
ــكـنـنـا الــدفـاع الـبــريـطـانــيـة قـال (
الـتاكـيد انه لـيس هنـاك اي اصابات
). من فـي صــفــوف الـــبــريـــطــانـــيــ
جــــانـــبــــهـــا   نــــددت اخلـــارجــــيـــة
الـفرنـسية بـالهجـمات اإليرانـية ضد
قواعد التحالف الدولي في العراق. 
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