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اســتــبــعــد خــبـيــر اســتــراتــيــجي
امـــكـــانـــيـــة دخـــول قـــوات بـــريـــة
امريكيـة الى العراق بـسبب تعدد
شهـد السياسي الوالءات داخل ا
مـشـيـراً الى ان مــا يـشـاع عن هـذا
االمـــر يــــدخل في بــــاب الـــصـــراع
الـسـيــاسي الـداخــلي. وقـال واثق
الـــــهـــــاشـــــمي لـ(الـــــزمـــــان) امس
(اسـتـبـعـد تـمـامـاً امـكـانـيـة دخول
قوات بـرية امـريكـية الى االراضي
الـــعـــراقـــيـــة ألن مـــثل هـــذا االمـــر
ـــــوافـــــقــــة ـــــكن ان يـــــتم اال  ال
اجلهات الرسمية العراقية كما ان
ـكن ان يـضـيف رئـيس ـان  الـبـر
الـوزراء اذا مـا بـدا االمـر جـديًـا )
ــنــافــذ مــشــيــراً الى ان (هـــيــئــة ا
احلـدوديــة نــفت قــبل ايــام دخـول
مــثل هـــذه الــقـــوات او تــســـجــيل
دخـولـهـا . ولـذا فـإن االمـر اليـعدو
عن كـونه اشـاعات تـدخل فـي باب
الصـراع الـسـيـاسي الـذي يـعـيشه
ــشـــهــد الــســـيــاسي الـــعــراقي). ا
وتابع الـهـاشمي ان (دخـول قوات
امـريـكــيـة الى الـعــراق يـبـدو امـراً
مسـتـبعـدا بـسبب تـعـدد الوالءات
ـشــهـد الــســيـاسي الــداخـلي في ا
وألن مثل هذا االمر سـيفتح عـلينا
ازمة خـانـقـة تـضـاف الى سـلـسـلة
االزمـات الـتي نــعـيـشــهـا. فـإذا مـا
دخـلـت قـوات امــريــكــيـة ســيــكـون
اجملـال مـتـاحــاً امـام دخـول قـوات
تـركـيـة واخـرى ايــرانـيـة وهـكـذا)
س مــنــوهــاً الى ان (هــذا االمــر 
بـــشــكـل مـــبــاشـــر االمـن الــقـــومي
العـراقي. لـذلك مـن السـابق ألوانه
احلديث عن امـكانـية دخـول قوات
ــوافــقـة اجــنـبــيــة الى الــعــراق 
اجلـهـات الــرسـمـيــة وهـو امـر لن

.( يـــحـــدث واســـتـــبـــعـــده تـــمـــامــاً
وأكدت مصادر أمنية عراقية امس
األحــــــد أن جــــــزءاً من الــــــقــــــوات
األمــريـكــيــة الــعــائــدة من ســوريـا
اســتــقــرت في قــاعــدة عــ األسـد
ـصادر حـافـظة األنـبار.وقـالت ا
إن (احلـــــــديث عـن ذهـــــــاب تـــــــلك
ـنـسـحبـة إلـى مـحـافـظة الـقـوات ا
أربيل ليـس هو احلقـيقـة الكـاملة
فهـنـاك جـزء كـبـيـر في قـاعـدة ع
ـــحــافـــظــة األنـــبــار وفي األســد 
معـسـكـرات أخـرى في احملـافـظة).
وأضــافت (مــا زالت هــنــاك قــوات
أمـريـكـيـة عــلى احلـدود الـعـراقـيـة
الـــســـوريـــة ولم تـــنـــســـحب هـــذه
الـقــوات بــالـكــامل).ووصــفت كـتل
سـيــاســيــة عـراقــيــة دخــول قـوات
أمـريــكـيــة من األراضي الـســوريـة
إلى الـعراق بـاألمـر اخلـطـيـر جدا
مؤكـدة أن (مـجـلس الـنـواب ماض
في إقــرار قـانــون إخــراج الــقـوات
ــكن). األجــنــبــيــة بـــأقــرب وقت 
وكــــــان  ضـــــابـط عــــــراقي رفــــــيع
ـسـتـوى قـد اكـد اجلـمـعـة إن مـا ا
يــزيــد عن  100 شــاحــنـــة حتــمل
ناقالت واسلحة ومعدات عسكرية
لـــلـــجـــيش االمـــريـــكي تـــتـــجه من
مناطق شرقي سوريا الى احلدود
العـراقـيـة من مـعـبر سـيـمـالـكا في
طريـقهـا القلـيم كردسـتان الـعراق.
ـــصـــدر أن (غــالـــبـــيــة وأضــاف ا
القـوات االمريـكـية اتـخذت مـقرات
لها في شمال شـرقي اربيل باقليم
كـــردســـتـــان  واجلـــزء اآلخـــر في
قاعـدة عـ االسد بـاألنـبار ). وفي
الـــشـــأن نـــفــسـه قـــررت الـــقــوات
االمـــريـــكـــيـــة فــــتح ثالث قـــواعـــد
عـــســـكــــريـــة في قـــضــــاء بـــيـــجي
ـحافـظـة صالح الـدين  عـلى ان
يــــكـــــون احــــدهــــا داخـل قــــاعــــدة

ـصـفى الـصـيـنـيـة الواقـعـة قـرب ا
مقر لواء  14 سابقا. 

وقال العقيد االمريكي جوزيف في
مؤتمر صـحفي عقـده في قاعد كي
ـحــافــظــة كـركــوك ان (مــقـر وان 
القاعدة الثانية سيكون في منطقة
الــــفــــتـــــحــــة- الــــفـــــوج الــــثــــاني
فـيــمــا سـتــكــون الـقــاعـدة سـابــقــا
الــثــالــثــة فـي كي وان بــكــركــوك)
مــوضــحــا ان(شــركــات امــريــكــيـة
سـوف تــبـاشــر عـمــلـهــا في اعـادة
بـنــاء الـبــنـيــة الـتــحـيــة حملـافــظـة

صالح الدين). 
من جــــهـــة اخــــرى قــــالت قــــيـــادة
عـمـلـيـات بــغـداد ان قـيـام عـدد من
رافـقة قائد الضبـاط األمريكـي 
العـملـيـات خالل جولـته في شارع
ــرافــقــة ــتــنــبي بـــبــغــداد جــاء  ا
صـــحــــفـــيــــة امـــريــــكـــيــــة ولـــيس
حلــمــايـتــهــا.وقــال بــيــان لــقــيـادة
العمليات امس انه ( اُثير عدد من
األسـئــلـة واالســتـفــسـارات بــشـأن
ـرافـقة قـيـام عـدد من األمـريـكـان 
قائـد عمـليـات بـغداد خالل جـولته
ـــتــــنـــبـي ولـــبــــيـــان في شــــارع ا
احلـــقــــائق نـــوضـح انه بــــتـــاريخ
اجلمـعة الـرابع من كـانون الـثاني
اجلاري جتول قائد عمليات بغداد
الــفــريق الــركن جـــلــيل الــربــيــعي
يــــرافــــقـه عــــدد من ضـــــبــــاط ركن
الـــقـــيـــادة وكـــذلك الـــصـــحـــفـــيــة
األمريكية  ج اراف من إذاعة ان
بي ار  الــتي كــانـت قــد قــدمت في
وقت سـابـق طـلــبــا الجـراء جــولـة
مـــيــــدانــــيـــة فـي بـــغــــداد من أجل
االطالع على الـواقع األمـني فيـها
وتــــكـــذيـب مــــزاعم الــــصــــحــــافـــة
الــصـــفـــراء الـــتي تـــروج ألعـــمــال
الــــــــعــــــــنـف واالقــــــــتــــــــتــــــــال في
الــعـــاصــمـــة).واضــاف انه ( رافق

ـذكورة خالل جولـتها الصحـفية ا
عدد من قوات التـحالف مع العلم
ـهـمة عـسـكـرية وان لم يكـونـوا 
مهـمتـهم اقتـصرت عـلى مرافـقتـها

وليس تأم احلماية لها). 
واضـــاف الـــبـــيـــان ان (الـــصـــورة
الـــســـابـــقـــة لـــلـــوضع األمـــني في
دن العاصمـة بغداد وغـيرها من ا

العراقية كانت قد تشكلت واعطت
انطبـاعا سيـئاً لـلمجـتمع الدولي
ـــاكـــنـــة بـــســـبـب الـــضـــعف فـي ا
اإلعالمـــيــــة الـــتي كــــان يـــجب أن
تــــوجـه الى اجملـــــتــــمـع الــــدولي
وتــعــمل عــلـى تــغــيــيــر الــصــورة
السابـقة حلـال الوضع األمني في
العراق لذا عـمدنا إلى اسـتقطاب

ؤسـسـات الـصـحـفيـة األجـنـبـية ا
من أجل تــغــيـــيــر تــلك الــصــورة
وبـيـان احلقـائـق الـناصـعـة الـتي
تــرسم صــوراً مـتـأللــئـة عـن قـدرة
ـختلف وقابلـية القـوات األمنية 
تسـمـيـاتـها في مـحـاربـة اإلرهاب
وإعادة احلـياة إلـى طبـيعـتـها في

ربوع الوطن كله ).
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ـبـاراته ــنـتـخب الـعــراقي  يــسـتـعـد ا
األولـى في بطولـة آسيا   2019  أمام
فـيـتـنـام غدا الـثالثـاء. وتـسـود أجواء
ـنتـخب وال سيـما إيـجـابيـة معـسكـر ا
بــعـد عـودة الالعب عــلي حـصـني إلى
الـــتـــدريـــبـــات عــقـب غـــيــاب بـــداعي
ــــؤمل أن يــــكـــون االصــــابــــة . ومن ا
حـــصـــني جـــاهــزًا خلـــوض مـــبــاراة
ـنتخب الـيمن بحـسب تقريـر طبيب ا
قــاسم اجلــنــابي. وتــبـدو مــعــنــويـات
أســود الــرافـدين بــأحــسن حـال كــمـا
شـهدت حركة الـطيران من العراق إلى
اإلمـارات زخمًـا ملحـوظا جـراء توافد
اجلـمـاهيـر العـراقـية لـدعم منـتـخبـها
ــدرب فـي الــبـــطـــولـــة. وقـــد أشـــاد ا
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نــفى الـكـاتـب الـكـبــيـر حـسن الــعـلـوي
مـانسب الـيه من تصـريحـات تتـنضمن
االســاءة لـشـخــصـيـات عــامـة او رمـوز
مــقــدســة . وقــال الــعــلــوي لـ(الــزمـان)
امـس( أنــفي صــحــة مـــانــسب الي من
تـــصـــريـــحـــات تـــتـــنــضـــمـن االســاءة
لـشـخـصـيـات عامـة او رمـوز مـقـدسة)
ــنـاســبـة مــضـيــفًـا ( وأؤكــد في هـذه ا
ثــبـاتي عــلى مـبــادئي وشـجــاعـتي في
اعـالن مـــواقــــفـي). من جــــهــــة اخـــرى
اسـتـدرك وزيـر اخلـارجيـة مـحـمـد علي
احلـكـيم تـصـريـحـات سـابـقـة لـه بـشأن
الـقضـية الـفلـسطـينـية وحل الـدولت

مـــؤكـــدا ان مـــا  تـــنـــاقـــله (عـــارٍ عن
الـصحة واحلقيقة).وقال مكتب احلكيم
فـي بــيــان انه(صــدرت مــؤخــراً بــعض
الـتصـريحـات واالخبار الـتي تداولـتها
وســائل االعالم ومــنــصــات الــتـواصل
االجـــتــمــاعي  بــشـــأن تــصــريح وزيــر
اخلــارجـيــة بـشــأن مـوقف الــعـراق من
الـقضـية الـفلـسطـينـية وحل الـدولت
وبــهـذا الـصـدد نـود ان نـبـ ان مـا 
تــنـاقــله هـو مــجـاف لـلــواقع وعـارٍ عن
الـصحة واحلقيقة).واضاف ان (موقف
الــــعــــراق الــــثــــابـت من الــــقــــضــــيــــة
ـبادرة ـسـتنـد الى ا الـفـلـسطـيـنيـة وا
الــعـربـيــة لـلــسالم لـعـام  2002والــتي

اعــيـد تــاكـيــدهــا في الـقــمـة الــعـربــيـة
بــــبــــغـــداد  - 2012 اعـالن بــــغـــداد -
ستـمر السـترجاع يـتجـسد في الـدعم ا
ـغتـصـبة من االراضي الـفـلـسطـيـنيـة ا
قـبل الكيـان الصهـيوني فضال عن دعم
جــهـود الــسـلــطـة الــفـلــسـطــيـنــيـة في
ـؤتمرات واحملافل الدولية في كل من ا
جـنـيف ونيـويورك وبـشـكل مبـاشر من
الــوزيــر عــنــدمـا كــان مــنــدوبــاً دائــمـاً
ـوقــعـ حـيث عـمل لــلـعـراق في كال ا
الــوزيـر في مــجـلـس حـقــوق االنـسـان
وعـبر البـند السـابع من جدول االعمال
والـذي يـبحث الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية
عـلى تـاشـير االنـتـهاكـات االسـرائيـلـية
ـطـالـبة بـحق الـشـعب الـفلـسـطـيني وا
ـحـاسـبة مـرتـكبي هـذه اجلـرائم ضد
ـدنيـ العـزل(واشار الـبيان الى دعم ا
احلـكــيم لـلـقـضــيـة الـفـلـســطـيـنـيـة في
ـنابر الـدولية الـتي مثّل العـراق فيها ا
ومـنها  ترؤسه لـلمجموعـة العربية في
ـتـحـدة في اجلــمـعـيــة الـعـامـة لـال ا
نـيـويورك ومـنح الرئـيس الـفلـسطـيني
مـحمـود عبـاس  وسام القـدس للـحكيم
وهــو اعــلى وســام تـمــنــحه الـســلــطـة
الـفلـسطـينيـة مصـحوباً بـرسالـة شكر
جلـهود مندوب العراق سابقاً - الوزير
احلـــالي - وتـــقـــديـــراً لـــدعم الـــعــراق
لـلقضية الفلسـطينية. ونقل عن الوزير
تـصريحات بشـأن االعتراف باسرائيل.

وقـال الـنـائب وجـيه عبـاس انه يـعـتزم
جـمع تواقيع من اجل اسـتجواب وزير
ـان في حال ثبت اخلـارجيـة داخل البر
صــحــة تـصــريــحــاته االخـيــرة بــشـأن
(االعـــــتـــــراف) بـــــدولـــــة اســـــرائـــــيل.
وأسـتغراب رئيس كتـلة النهج الوطني
عـمار طعـمة موقف احلـكيم بعد اعالنه
(الـترحيب واالعتراف) بدولة اسرائيل
ـواقف البد مـشـيـرا الى ان (مثل هـذه ا
مـن الرجـوع فيـهـا الى مجـلس الوزراء

ان). والبر
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جـابت سماء بـغداد امس طائرات
الـــقــــوة اجلـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لــلــمـشــاركـة في احــتــفـاالت عــيـد
اجلـيش ورسم عالمـات اطـمـئـنان
لـلعراقي  فيـما أكدت الرئاسات
الثالث الدور الرئيس للجيش في
ـدن. حــمـايــة الـعــراق وحتـريــر ا
واحــيــا افـراد اجلــيش مع ابــنـاء
الــــشـــعـب الـــذكــــرى الــــثـــامــــنـــة
والـتسـع لـتأسـيس اول تشـكيل
عــــراقـي عـــام 1921. وشــــهــــدت
الـوحـدات الـعـسـكـريـة احـتـفـاالت
ـــنــاســبــة كــمـــا قــامت نــقــاط بــا
الـتـفـتيش بـتـزيـ مقـارهـا فضالً
ـركـبـات الــعـسـكـريـة عن تــزيـ ا
واالمـــــــنــــــيـــــــة. ووضع رئـــــــيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح صـباح
امـس إكـلــيـل زهـور عــلى ضــريح
اجلـــنـــدي اجملـــهـــول فـي بـــغــداد
ـناسـبة وسط .وجـرت مراسـيم با
ـثــلـ عن حــضـور عــسـكــري و
قـوات التحـالف الدولي فصال عن
الــــبـــــعــــثــــات األجــــنـــــبــــيــــة في
الــــعــــراق.بـــــدوره  وجه رئــــيس
مــجــلـس الــوزراء الــقــائــد الــعـام
ــسـلــحــة عــادل عــبـد لــلــقــوات ا
ــــهـــدي كـــلــــمـــة الى الــــشـــعب ا

الـهاشتـاك هو الهـاشتاك الـوحيد
واضيع واحلـقيقي الذي تـصدر ا

تداولة في العراق). ا
 واضـاف ان (صورا وفـيديـوهات
وشــعـارات ورسـومــات مـخـتــلـفـة
رافـقت تغريـدات مغردي هـاشتاك
عـــيــد اجلــيش الــعـــراقي تــشــيــد
بـبطوالت اجليش العراقي تزامنا

مع ذكرى التأسيس).

ـسـلــحـة خالل حـضـوره والــقـوات ا
ــنـاسـبـة االســتـعـراض الـعــسـكـري 
ذكــــــــــرى تـــــــــأســــــــــيـس اجلــــــــــيش
ـهـدي صـباح الـبـاسل.وحـضـر عبـد ا
امس االحـد حـفل تخـرج ضبـاط كلـية
ــشــتــركــة الـدورة  78 في األركــان ا
مـقر كـلية االركـان بالـرستمـية. وبارك
سلحة هدي للشعب وللقوات ا عبد ا
بـجمـيع صنوفـها وتشـكيالتهـا حلول
الـذكـرى  وحـيا الـضـباط اخلـريـج
ـاجـسـتـيـر وشـارة لـنـيـلـهم شـهـادة ا
ولـــقب الــركن والـــقــدم الــعـــســكــري
وسـلــمـهم جـوائـز تـقـديـريـة . وشـهـد
احلـفل تخرج  167 ضـابطا مـن كلية
اجـستـير شـتركـة بدرجـة ا االركـان ا
في الـعلوم العسكرية مع شارة ولقب
ـهـدي في كـلـمـة الـركـن . وأكـد عـبـد ا
ـناسبة ان (جيـشنا الباسل الـقاها با
لـن يــكـــون اال لـــلــدفـــاع عن الـــعــراق
ومــصـالح شــعـبه). كــمـا أصــدر عـبـد
ـهدي أمراً ديوانـياً بترقـية الضباط ا
األعــوان في جـدول  6 كــانـون 2019

لوزارة الدفاع. 
ان محمد من جـهته اشاد رئيس البر
ـهنيـة اجليش العراقي احلـلبوسي 
وبـــطــوالته.وقــال مـــخــاطــبـــاً أبــنــاء
ـنـاسـبـة ( لـقد اجلـيش في رسـالـة بـا
حـقـقتم نـصـرا تاريـخيـا مع إخـوانكم
في تـشكيالت قواتـنا البطلـة فقاتلتم

بـالنـيابـة عن العـالم ودحر داعش
وطـــهــر أرضــكـم مــنــهـــا وقــدمــتم
ـــوذجـــا فـــريــدا فـي الــتـــضـــحـــيــة
والــشــجــاعــة خالل تــأديــة مــهــامــكم
ـهنـية عـاليـة انطالقًـا من عقـيدتكم
ـتــمــثــلـة في حــمــايـة الــعــسـكــريــة ا
الـسيادة العراقية والشعب واحلفاظ
عـلى مـؤسـسات الـدولـة والـدفاع عن
وحـدة تـراب الوطن) مـضـيفًـا (نـؤكد
ــؤســسـة حــرصــنــا عــلى دعم هــذه ا
الـوطنية واسـتقاللها وضمـان بقائها
كــصـمـام أمــان بـعــيـدة عن كل أنـواع
ــيــول واالجتــاهـات الــتــســيــيس وا
ــثــلـة كل ألــوان الـطــيف الــعـراقي
مــعــتــمـدة فـي تـقــو أفــرادهــا عـلى
ـهـنـيـة). وتـابع (كـذلك ال ـقــايـيس ا ا
يــفـوتـنــا أن نـؤكـد أنــنـا ســنـعـمل مع
احلــكــومــة لــيــكــون جــيــشــنــا قــويـا
وســـنـــدعم إبـــرام االتــفـــاقـــيــات ذات
الــصــلــة الــتي تــصب فـي مــصــلــحـة
تــعـزيـز قــدراته تـسـلــيـحـا وتــدريـبـا
وسـنـقف إلى جـانب حـقـوق اجلرحى
وعــوائـل الــشــهــداء حــتى تــتــحــقق
ـــان وســــنـــســـعى خـالل دورة الـــبـــر
احلــالـيـة إلى إصـدار الـقـوانـ الـتي
من شأنها تلبية متطلبات أبنائنا في
ا يحفظ مـختلف األجـهزة األمنيـة و

حقوقهم).
وهــنــأ رئــيس حتــالف الــفــتح هـادي

ـنـاسـبة الـعـامـري ابـنـاء اجلـيش بـا
وقــال في بــيــان انـه (سـطــروا أعــظم
ـالحم في معـارك الشـرف والـعقـيدة ا
ضــــد االرهـــاب الـــداعــــشي االعـــمى
وقـدموا الشهداء تلـو الشهداء دفاعا
عـن االرض والعرض وحفـظا لكرامة
وسـيـادة واسـتـقـالل الـعـراق). بدوره
خـاطب رئـيس إئـتالف الـنصـر حـيدر
الــعــبــادي ابــنــاء اجلــيش فـي بــيـان
بـالـقـول ان (بلـدنـا وشعـبـنـا ينـعـمان
بـاالمن واالسـتقـرار بفـضل بطـوالتكم
ـسـلـحة من مع بـقـيـة ابـنـاء قواتـنـا ا
مــخـتــلف الـصــنـوف بــعـد ان حـرروا
االنــــســـان واالرض وســــطـــروا اروع
مالحـم البطولة والـتضحية).وأضاف
ان (مـوقــفـكم وبـطـوالتـكم ومـعـاركـكم
الــتي خــضــتـمــوهــا امـام عــصــابـات
داعش االرهـابـية وحـقـقتـم االنتـصار
بـهـا اصـبـحت تـدرس فـي اجلـامـعات
ــيــة بــعــد ان مــرر بــظــروف الــعـــا
قـاسية ولكنـكم وقفتم موقـفا تأريخيا
فـي دفـاعـكم عن بــلـدكم ومـقــدسـاتـكم
وشـعبـكم كمـا عهـدناكم).وهـنأ رئيس
حتـــالـف اإلصالح واإلعـــمـــار عـــمـــار
نـاسبـة .وأكد في احلـكـيم اجليش بـا
بـيـان أن اجلـيش هـو(لكل الـعـراقـي
ـذهـبـية بـكل انـتـمـاءاتهم الـديـنـية وا
والـقوميـة بال تميـيز) موجـهًا (حتية
حب وتـثم وتقدير الى بواسلنا في

اجلـــيش الـــعــراقي الـــبـــطل وبــقـــيــة
الـشجعان في منظومتنا االمنية التي
اسـتبـسلت في معـارك الشرف وذادت
عـن حمى الوطن ودحـرت العـصابات
الــــــــــــظـالمــــــــــــيــــــــــــة عـن ربــــــــــــوع
الـــعـــراق).وتـــأســسـت أولى وحــدات
اجلــيش الــعــراقي عـام  1921 خالل
االنـتـداب البـريـطاني لـلـعراق عـنـدما
بـادر ضباط عراقيـون كانوا يخدمون
فـي اجلـيش الـعـثـمـاني الى تـأسـيس
أول جـــيش وطـــني يـــتــولـى مــهـــمــة
الـدفاع عن اسـتقـالل وسيـادة العراق
مـن العدوان اخلـارجي ليـشهد والدة
أول وحـدة عسـكريـة حتت باسم فوج
مــوسى الــكــاظم  تــبع ذلـك تــشـكــيل
الــقـوة اجلـويـة عـام  1931ثـم الـقوة
الــبـحــريـة عـام  1937ووصـل تـعـداد
اجلــيش إلى ذروته في بـدايــة حـقـبـة
الـتـسعـينـيـات ليـبلغ تـعـداده ملـيون
عــســكــري خــاض اجلــيش الــعــراقي
أولى حروبه في العصر احلديث ضد
سـلـطـات االنـتـداب الـبـريـطـاني سـنـة
 1941 وتـــــــبـع ذلك حـــــــروب عــــــدة
وانــقـالبــات عــســكــريــة وشــارك في
احلـــروب الــعـــربـــيــة ضـــد االحــتالل
اإلســـرائـــيـــلي فـي ســـوريــة واألردن
ـصـريـة وبـعـد ذلك وكـذلك سـيـنـاء ا
حــــــربـه مـع إيـــــران (1988-1980 )
الـــــتـي كـــــانت مـن أطـــــول احلــــروب

الــتـقـلـيـديـة في الــقـرن الـعـشـرين ثم
حـرب اخلـلـيج األولى 1990 -1991
ثـم واجه قــوات الــتـحــالف فـي حـرب
 2003 الـتي انتـهت بإسـقاط الـنظام
وبـعــد الـغـزو األمـريـكي لـلـعـراق عـام
ـدني لـلعراق  2003 أصـدر احلاكم ا
ـــر  قــراراً بـــحل اجلــيش بـــول بــرا
الــعــراقي فـأعــيــد تـشــكـيــله فــخـاض
اجلـيش اجلـديد مـعـارك داخلـيـة ضد
تـنـظـيم القـاعـدة ومن ثم داعش بـعد

العام 2014. 
 فـي شأن مـتـصـل طـالب مـتـظـاهرون
فـي بــغــداد بـــاصــدار عــفـــو عــام عن
ــفـصـولــ والـهــاربـ من اجلـيش ا
فسوخة والـشرطة .وجتمع عدد من ا
عـقودهم من مـنتسـبي وزارتي الدفاع
والــداخــلــيــة في تــظــاهــرة طــالــبــوا
خاللـها رئيسي اجلـمهورية والوزراء
ـفــصــولـ بــاصــدار عـفــو عــام عن ا
والــهـــاربــ من اجلــيش والــشــرطــة
ـناسبـة عيد واعـادتهم الى اخلـدمة 

اجليش .
 وكـشف مـدير الـدائرة الـقـانونـية في
مـــؤســســة الـــشــهــداء عـــزيــز صــدام
احملـمـداوي عن إسـتـحـصـال مـوافـقـة
مــجـلس الـدولـة عـلى تــنـفـيـذ الـفـقـرة
الــقـانـونـيــة السـتـمـرار الــعـسـكـريـ
ــــوظـــــفــــ من ذوي الــــشــــهــــداء وا
بــالــوظـيــفـة حــتى بــلـوغه الـ 68 من

الــعـمـر اسـتـثـنــاء من احـكـام قـانـون
ـوحد.وأوضح احملـمداوي الـتـقاعـد ا
فـي بيان انه (يحق للموظف من ذوي
صـادق على قـراراتهم في الـشهـداء ا
ادة ـشمـول بـا مـؤسسـة الشـهداء ا
/1اوال واحملــددين بـالـبـنــد ثـانـيـاً من
ـذكورة تـمديـد خدمـتهم وفـقاً ـادة ا ا
الحـكــام قـانـون مـؤسـسـة الـشـهـداء).
وافـاد مـركز االعالم الـرقـمي  بتـصدر

هـاشتاك عيد اجليش العراقي الترند
بــحـسب الـرقــعـة اجلـغـرافــيـة لـلـدول
الـقريبة من العراق صباح امس.وقال
ـركـز تلـقته بـيـان لفـريق الـرصد في ا
(الــزمـــان) امس ان (هــاشــتــاك عــيــد
اجلـــيش الــعـــراقي ســجـل حــالــة من
ـغــردين الـعــراقـيـ الــتـفــاعل بـ ا

حـيث  رصد آالف التغريدات بشأن
هـذا الـهـاشـتاك) مـشـيـراً الى ان (هذا

سـريـتـشكـو كـاتانـيـتش بـهذا الـتـوافد
ووصـف اجلــمـــهـــور الـــعـــراقي بـــأنه
عـاشق لـكـرة الـقـدم مثـمـنًـا مـسـاندته
لــلـمــنــتـخب. كــمــا قـام عــدد من رمـوز
الــكـرة الـعـراقــيـة بـالــذهـاب إلى مـقـر
ــنـتـخب في مـعـســكـر الـدوحـة مـثل ا
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يـقــوم رئـيـس اجلـمــهـوريــة بـرهم
صـــالح بـــزيـــارة الى دولـــة قـــطــر
نهـايـة األسـبـوع اجلـاري لـتـعـزيز
الـــعالقـــات بـــ الـــبـــلـــدين.وقـــال
مــــصــــدر فـي تــــصـــــريح امس ان
(صالح سـيعـقـد لقـاءات مهـمة مع
أميـر قطـر تمـيم بن حمـد آل ثاني
ـــســؤولـــ فـي قـــطــر) وكـــبـــار ا
وأوضح ان (وفدًا عـراقيًا سـيصل
الى الدوحـة الـيـوم األثنـ بـهدف
التحـضير لـلزيـارة).وانهى صالح
ووفد حـكومي رفـيع يـوم اجلمـعة
ـاثلـة  الى أنـقرة اضي زيـارة  ا
دامت يــومـ تــلــبــيــة لــدعـوة من
نــــظــــيــــره الـــتــــركـي رجب طــــيب
أردوغـــــان  ألــــــتـــــقـى خاللــــــهـــــا
ـــســـؤولــ بـــأردوغـــان وكـــبـــار ا
األتراك جـرى خالله مـناقـشـة عدد
شترك لفات ذات االهتـمام ا من ا
بـ الــبـلــدين وتـعــزيـز الــعالقـات
الــتـــجــاريــة واالقـــتــصـــاديــة بــ
اجلانبـ وتوسـيع آفاق الـتعاون
ــا يـــضــمن حتـــقــيق ــشـــتــرك  ا
مصاحلهـما.وأتفق اجلـانبان على
ان يكـون الـعـراق وتـركيـا حـلـقتي
وصل اقــــتـــصــــاديـــة بــــ اوربـــا
واخلـــلــيـج مع تـــاكــيـــد اهـــمـــيــة
مـسـاهـمـة الـشـركـات الـتـركـيـة في
مــشــاريع االســتــثــمـار فـي عــمـوم
الـعــراق ومــشــاركــتــهـا فـي إعـادة
ــدن احملـــررة. ووصف تــأهـــيـل ا
ـــــــكـــــــتب االعـالمـي لـــــــرئـــــــيس ا
ثمرة) باحثـات بـ(ا اجلمهوريـة ا

وقال في بـيـان انـها (تـركـزت على
تــعـــزيـــز الــعـالقــات الـــثـــنــائـــيــة
شـترك وتوسـيع آفاق الـتعـاون ا
ــلــفــات والــقــضــايـا ومــنــاقـشــة ا
الـعـالــقـة بـ الـبــلـدين وضـرورة
ايجاد  احللول اجلـذرية لها كما
جرى تبـادل وجهـات النظـر بشأن
الــــتـــــطـــــورات واالحــــداث الـــــتي
ــنــطــقـة) كــمــا بـحث تـشــهــدهـا ا
اجلـانـبـان مــلـفي الـطــاقـة والـنـقل
ــــنـــــظــــومــــة واعــــادة تـــــأهــــيـل ا
الكهـربائـية في الـعراق وضرورة
فتح منفـذ حدودي جديد لـتبسيط
االجــــــــراءات الـــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة
واالقــتــصــاديـة وتــســهــيـل أمـور
ــقـيــمـة في اجلـالــيــة الـعــراقـيــة ا
تــركــيـــا واحلــركــة الــســـيــاحــيــة.
والـــتــــقى  صــــالح عــــلى هــــامش
ان زيارته الى تركـيا رئيس الـبر

الــتــركي بن عــلي يــلــدرم وبــحث
معـه توطـيـد الـعالقـات الـثـنـائـية
وتـوســيع مـجــاالت الـتــعـاون بـ
ــرافق الــبـــلـــدين .وضم الـــوفـــد ا
وزراء اخلــارجـــيــة مـــحــمـــد عــلي
احلكـيم والـتـجـارة مـحـمـد هاشم
ــائـيــة جـمـال ـوارد ا الـعــاني وا
العادلي ومستشار االمن الوطني
فــــــالح الــــــفــــــيـــــاض وعــــــددا من
ستشارين.وبحسب سؤول وا ا
وزارة اخلــارجــيـــة فــإن أردوغــان
.وقــالت ســيــزور الـــعــراق قــريـــبــاً
اخلــارجـــيـــة في  بـــيـــان ان وزيــر
اخلارجيـة التـقى بنـظيـره التركي
مـــولــــود جـــاويش أوغــــلـــو خالل
الـزيــارة (وتــبــاحث مـعـه في عـدد
لفات التي تهم البلدين كبير من ا
اجلارين).ونقل البيان عن احلكيم
تـأكـيده (أهـمـيـة وعـمق الـعـالقات

العـراقيـة التـركـية الـتي تمـتد الى
آفـــاق كــــبـــيــــرة  اجـــتــــمـــاعــــيـــة
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة والبـد
لـلبـلـدين مـن تـنسـيـق كل اجلـهود
ـكن ان لـتـذلـيـل الـعـقـبــات الـتي 
حتول دون إقامة عالقات متوازنة
ومـســتــدامـة) داعــيـاً تــركــيـا الى
ــنــاطق (دعم عــمــلــيـــات إعــمــار ا
ـا ينـعكس إيـجابـاً على احملررة 
ـــنــاطق اســتـــقــرار أهـــالي تـــلك ا
ويساعـد في دفع عجـلة االقـتصاد
في الـــعـــراق وتـــركـــيــا عـــلـى حــدٍ
سـواء).من جــانـبه أكــد أوغـلـو ان
(تركيا صـديق داعم للـعراق دائماً
وان بــغــداد وانــقـــرة ســيــكــونــان
مـــحـــوراً مـــهـــمًــــا في اســـتـــقـــرار

نطقة).  ا
وأتـفق الـطـرفـان عـلى (إسـتـئـناف
الـعـمل ضــمن الـلــجـنـة الــعـراقـيـة
ـشـتـركـة الـتي سـتـعـقد الـتركـيـة ا
أعـمـالــهـا في الــعـراق مــطـلع هـذا
ــرتـــقــبــة الــعـــام خالل الــزيـــارة ا
لــلـرئــيـس الـتــركـي الى الــعـراق).
ـتــحـدث وفي شـأن مــتــصل أكــد ا
الرسمي باسم رئيس اجلمهورية
لقـمـان الـفـيـلي صـعوبـة تـصـفـير
االزمات مع تركيا.وقال الفيلي في
تـصــريح امس ان ( زيــارة صـالح
الى تـركــيـا لـم تـخل من مــنـاقــشـة
ــيــاه وخــروج الــقــوات قــضــيــة ا
الــتــركــيــة مـن األراضي الــعــراقي
والــدلـــيل عـــلى هـــذا ان اردوغــان
وعـد بـإرسـال مبـعـوث خـاص الى
ـــيـــاه الـــعـــراق حلـل مـــوضـــوع ا
).وأشـــار الى ان (هـــنـــاك قـــريـــبـــاً

ــيــاه ــوضــوعــة ا بــعض احلق 
وقد تـكـون هنـاك ملـفـات أخرى لم
ـطـلـوبـة نـتـيـجة تـأخـذ األهـمـيـة ا
اإلرهــاق واحلـراك الــســيــاسي او
وجود قوات اجنبية ولكن اجليرة
واالمـن الـــــــقـــــــومـي الـــــــعـــــــراقي
ـصــالح االقــتـصــاديــة جـوانب وا
نــســتــطــيع الــتــحــدث مــعــهــا مع
اجلـانب الــتـركي وخــاصـة في مـا
ــيـاه) مــؤكـدًا(حــاجـة يـتــعـلـق بـا
ـيـاه الـعــراق إلعـادة إدارة مـلـف ا
وهـــنــاك قـــرار تـــركي لـــلـــتـــعــاون
ـوضوع). ورأى اإليجـابي بـهـذا ا
ان (تصفيـر االزمات مع بلـد لدينا
ــة مــعـه عالقـــات شـــائــكـــة وقـــد
) مستدركًا متعلقة سيكون صعباً
ان(احلـوار بـ صــالح واردوغـان
تـضــمن مــواضـيـع كـثــيــرة مـنــهـا
مـــــــحــــــاربـــــــة داعـش اإلرهـــــــابي
والـوجــود الـتــركي عـلى األراضي
الـعراقـيـة ولـكن في الـوقـت نفـسه
تـمت مـنـاقـشـة اخملـاوف الـتـركـيـة
وكيف الـتعـاطي معـها واحملـافظة
عــلى الــســيـــادة الــعــراقــيــة وهي
حتـــتـــاج الى حـــوارات داخـــلـــيــة
وخـــارجــــيـــة).وكــــشف الـــفــــيـــلي
عن(مؤشـرات وتـعهـدات إيـجابـية
من تركيا بإعـطاء قروض سيادية
إلعــــادة االعــــمــــار في الــــعــــراق)
مـشـيـرًا الـى ان (تـركـيـا مــتـفـهـمـة
ألهـمـيــة اسـتـقــرار ودعم الـعـراق)
مضـيفـاً ان ( هـناك زيـارات أخرى
قــريـبــة لــصــالح الـى  دول اخـرى
إلعـــادة الـــعـــافــــيـــة الى الـــعـــراق

وتعزيز العالقات مع محيطه).
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عـــاش االهـــالـي امس حلـــظـــات هـــلع
جـديــدة لـدى شـعـورهم بـهـزة ارضـيـة
ضــربت الـعــاصـمـة بــغـداد وعـددا من
احملـافـظات من دون تـسـجيـل خسـائر
او اضــرار. واعـتـاد الـعـراقـيـون خالل
ــاضــيـــة عــلى الــهــزات الــســـنــوات ا
االرتـداديـة التي تـأتي نـتيـجة تـعرض
مـــدن حــــدوديـــة ايـــرانـــيـــة الى زالزل
وهـزات كـان بـعـضـهـا مـأسـوياً واوقع
خــســائـر واضــراراً فـادحــة. وضـربت
الـهزة االرضـية الـتي لم تـعرف قـوتها
في حـينه بغداد والسليمانية وكركوك
وديــالى وصـالح الــدين والــديــوانــيـة
وبــابل ومــيــسـان وذي قــار اال انه لم
يــبــلغ حـتـى اعـداد هــذا الـتــقــريـر عن
تنبئ احلـاق خسائـر. من جهته قـال ا
اجلـوي صـادق عطـيـة في تقـرير اولي
عـن الــــهــــزة كــــتــــبه فـي صــــفــــحــــته
الـشــخـصـيـة في فـيـسـبـوك  ان ( هـزة
منـطقـة سومار ارضـية ضـربت ايران 
التي تبعد  20 كيلو مترا شمال شرق
مـندلـي بقوة 5. 8 درجـة عـلى مقـياس
رخـــتــر في الــســـاعــة الــرابــعــة و 42
دقـيــقـة عـصـرا) مـشـيـراً الى (وصـول
تـأثيـر الهـزة الى بعض مـدن العراق).
وكـانت مراصد الهيئة العامة لالنواء
اجلـويــة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـــوزارة الــنــقـل قــد ســجـــلت في وقت
سـابق حـدوث هـزة أرضـيـة فـجر  اول
امـس الــــــســـــــبـت في ايـــــــران قــــــرب
 بديالى.وقالـت الهيئة قـضاء خانقـ
فـي بيان انه ( تـسجيل هـزة أرضية
فـــجـــر الــســـبت فـي قــصـــر شـــيــرين

ايـران التي تبعد  21 كـيلوا مترا عن
جـــنـــوب شـــرق خـــانـــقــ بـــديـــالى)
مـوضحة ان (قوتـها بلغت  3,8 درجة
عـــلى مــقـــيــاس رخــتـــر) وتــابــعت ان
ـواطن شعـروا بها شعـورا خفيفاً (ا

ولم ترد انباء عن حصول أضرار). 
وضـرب زلزال بقوة  5,9 درجـات علي
مـقيـاس ريختـر مدينـة كيالن غرب في
مـحـافـظـة كـرمـانـشـاه غـرب االيـرانـيـة
عــنـد الـسـاعـة اخلـامـسـة و 11دقـيـقـة
و 59 ثــانــيــة من مــســاء امس االحـد.
ونـقلت وسائل اعالم ايرانية عن مركز
رصـــد الــزالزل الــتـــابع لــلــمـــؤســســة
اجلـيوفـيزيائـية بجـامعة طـهران قوله
فـي بــيـــان ان (هـــذا الــزلـــزال وقع في
عــمق  10 كــيـــلــو مــتــرات من ســطح
االرض). وفــي وقـت الحــق اعـــــــــــــــلـن
ـــتـــحـــدث بـــاسم مـــركـــز الـــطــوار ا
االيــراني مـجـتـبي خـالـدي عن ارسـال
خــــمـــســـة فــــرق تــــقـــو الـي كـــيالن
غـــرب.واوضح خــالـــدي ان ( الــزلــزال
وقـع عــلي بــعـد  23 كــيــلــو مــتـرا من
مـدينة كيالن غرب) مضيفًا ان (الفرق
هماتها الـتابعة للمـركز تقوم حاليـا 
في مـنطقة الـزلزال فيمـا حتركت عشر
ســــيـــارات اســــعـــاف الـي مـــنــــطـــقـــة
الـزلـزال).وفي الـفـلـيـبـ ارتـفـعت الى
ـتـوف في  126 شـخـصـا حـصيـلـة ا
الـعاصـفة الـتي اجتـاحت وسط البالد
ـــاضي فـي نـــهـــايــــة كـــانــــون األول ا
مــعـظـمـهم في انــزالقـات تـربـة.وكـانت
احلـصيـلة الـسابقـة تفـيد بـسقوط 68
قــتـيال جـراء الــعـاصـفــة الـتي ضـربت
جـــزر شـــرق األرخـــبـــيل ووســـطه في
اضي الـتاسع والعشـرين من الشهر ا

مـتـسـبـبـة بفـيـضـانـات.ولـقي أكـثر من
مـئة شخص حتفهم في مـنطقة بيكول
اجلــبـلــيـة إلـى جـنــوب شـرق مــانـيال
وفـق ما أوضح مـسؤولون فـي أجهزة

إدارة الكوارث الطبيعية. 
ولم يــتــخــذ عــدد كـبــيــر من الــســكـان
االحــتــيــاطــات الالزمــة في األرخــبـيل
ــنــاخــيــة ــعــتــاد عــلى الــظــواهــر ا ا
الـقـصوى إذ إن الـسلـطات لم تـصنف
الـعـاصـفـة علـى أنهـا إعـصـار كـما أن
الـكـثـيـرين لم يـفـضـلـوا عـلى مـا يـبدو
يالد مـغادرة منازلـهم في ايام أعياد ا
ــتـحــدث بـاسم ورأس الــسـنــة.وقـال ا
وكـالة إدارة الكـوارث الطبيـعية إدغار
بـــوســـاداس إنه (خالل يـــومـــ فــقط
تـسـاقط مـا يـعـادل أكـثـر من شـهـر من
األمــطـار عـلـى مـنـطــقـة بـيــكـول جـراء
الـــعــاصـــفـــة أوســمـــان). وأضــاف ان
(عــمـــلــيــات الــبــحـث تــتــواصل لــكن
الــوحـول وعـدم ثــبـات الـتـربــة تـشـكل
حتـديا) مشيرا إلى أن (  26 شـخصا
ـفقـودين). وأدت الـعاصـفة فـي عداد ا
إلـى نـــــــزوح أكـــــــثـــــــر من  152 ألـف
شـخص فـيـمـا أصيب  75 عـلى األقل
بـــجــروح. وفي تـــايــلـــنــد اســتـــأنــفت
الـــســلــطـــات  الــرحالت اجلـــويــة إلى
أقـالـيـمـهـا اجلـنوبـيـة بـعـد تـبـاطؤ في
ســـرعــة الــريـــاح الــنـــاجــمــة عن  أول
عـاصفة مدارية تـضرب البالد منذ 30

عـامـا وحتـركـهـا نـحـو بـحـر أنـدامـان.
واقــتــلــعت الــعــاصــفــة في طــريــقــهـا
أشــجــارا وأســطح بــنــايـات وأحلــقت
ـــنــازل وعــطــلت شــبــكــات أضــرارا 
الــكــهـربــاء.وقــبل وصــول الـعــاصــفـة
ــداريــة بـابــوك إلى الــبــر في إقــلـيم ا
نــاكــون سي تــامــارات يــوم اجلــمــعـة
قــادمـــة من خــلــيج تـــايالنــد أغــلــقت
ـطـارات في اإلقـلـيم وفي الـســلـطـات ا
إقــلـيم سـورات تـانـي الـقـريب وكـذلك
في جــزيــرة كـوه ســامــوي الـشــهــيـرة
لــلــعــطـالت وألــغت كل الــرحالت.لــكن
مـسـؤولي الطـقس قـالوا إن الـعاصـفة
فــقـدت زخـمــهـا و تــخـفـيــضـهـا إلى
منخفض جوي لدى ابتعادها عن البر
لـكنهم أبقوا على حتذيرات من هطول
أمــطــار غــزيــرة واحــتــمــاالت حــدوث
سـيـول في تـسـعـة أقـالـيم.واسـتـأنـفت
بـانـكوك ايـرويـز التي لـديـها احـتـكار
ــطـار كــوه سـامــوي عـمــلـهـا بــشـكل
طـبيعي في وقت مبـكر من صباح يوم
الـــســبت ودفــعت بـــرحالت إضــافــيــة
ــــســـــاعــــدة من عــــلـــــقــــوا بــــســــبب
الــعـاصـفـة.وخــلـفت الـعـاصــفـة قـتـيال
واحــدا كـان مـن طـاقم ســفـيــنـة صــيـد
انــقــلـــبت بــســبب قــوة الــريــاح قــرب
ســاحل إقـلـيم بــاتـاني فـيــمـا ظل أحـد
أفــراد الــطـــاقم مــفــقــودا لــكن أربــعــة

آخرين جنوا.
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عـــدنــان درجــال ومــجـــبل فــرطــوس
وهـــوار مال مــحــمـــد ومــهــدي كــر
ويونس محمود وفي اإلمارات أيضًا
مـثل نشأت أكـرم وأحمد راضي وهو
ـثل دافـعا مـعـنويـا لالعـبـ قبل مـا 

نافسات. خوض غمار ا

فالح الفياضلقمان الفيلي

نتخب ا
الوطني
العراقي
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