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شـهــدت بــغـداد واربــيل حــراكـا
دبـلـومــاسـيـا اقــلـيـمــيـا ودولـيـا
ـنطـقة لـلحـفـاظ على اسـتقـرار ا
من خالل تـخـفـيف حـدة الـتـوتر
تنازعة والتصعيد بـ القوى ا
وابــــعـــاد الــــبالد عـن اي حـــرب
جـديدة تـستـنـزف طاقـات البالد
ــــنـــــطــــقــــة وجـــــدد رئــــيس وا
اجلمهورية بـرهم صالح تأكيده
بــأن الـعـراق لن يـكـون مـنـطـلـقـاً
لالعـــتــــداء عـــلى أي ايـــة دولـــة
مـجاورة  جـاء ذلك خالل لـقائه
بـــوزيــر اخلـــارجــيـــة الــقـــطــري
محمـد بن عبد الـرحمن آل ثاني
الذي يـزور بغـداد واربيل ضمن
جـــهــود تــخــفــيـف الــتــصــعــيــد
الــــراهن  . وبـــــحــــسـب بــــيــــان
الـرئـاسـة تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (صـــالـح وآل ثـــاني بــــحـــثـــا
الوضع الـراهن إقلـيميـاً ودولياً
وسـبل الـتــهـدئـة لـلــحـفـاظ عـلى
ــــنــــطــــقــــة أمن واســــتــــقــــرار ا
وضرورة ضبط النفس وتغليب
لـغة احلـكمـة واحلوار لـتخـفيف
حـــدة الــتــوتـــر والــتــصـــعــيــد)
واضــاف ان (اجلـانــبـ نــاقـشـا
السبل الـكفيلـة لتعزيـز وتطوير
الـعالقات الـثـنائـيـة ب الـعراق
ـــصـــالح ـــا يـــخـــدم ا وقـــطـــر 
.( ـشتركـة للـشعـب الـشقـيق ا
وقــال صـــالح خـالل الــلـــقــاء ان
ـكن أن يـكـون عـامالً (الـعــراق 
لـــلــتــفـــاهم اإليــجــابـي ونــقــطــة
اســتـــقــرار وسالم بـــ الــقــوى
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ويــدعم
عاجلة توحيد اجلهود الرامية 
األزمــات احلـــالــيــة لــكـي تــنــعم
ـــنـــطـــقـــة بـــالـــسالم شـــعــوب ا
والـرفـاهـيـة) مـؤكـدا ان (الـبالد
لن تـكـون مــنـطـلــقـاً ألي اعـتـداء
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تــشــرع احلــكــومــة بــأعــادة فــتح
ـنـطقـة اخلـضـراء بـعـد اغالقـها ا
مــنـذ انــطالق االحــتـجــاجـات في
اضي  االول من تـشريـن االول ا
واعـــلـن مـــكـــتب رئـــيس الـــوزراء
هـدي عن اعـادة فتح عادل عـبـد ا
نـطقـة بـتوقـيتـات محـددة.وقال ا
السكرتير الشخصي للقائد العام
الـــفــريق الــركن مـــحــمــد حــمــيــد
الــبــيــاتي فـي تــصــريح امس انه
(نتـيجـة لالسـتقـرار االمني وجه
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
نطقة بفتح حي التشريع ضمن ا
اخلــضــراء بــتـوقــيــتــات مــحـددة
قبل) مبـينا ان خالل االسبـوع ا
(فــتح اخلــضـراء ســيــكــون بـخط
ـعلق السـيـر القـادم من اجلـسر ا
بــاجتــاه بـوابــة الــزوراء ومــطـار
ثـنى مـرورا بـتقـاطع عـمان الى ا
ومـضى مــطــار بــغــداد الــدولي) 
الـبـيـاتي الى الـقـول ان (الـطـريق
سيفتـتح ذهابا وايـابا حل فتح
نطقة بشـكل كامل). ويستجيب ا
ــطــالـبــات نــتـيــجـة هــذا الــقـرار 
ـروري واغالق اجلـسور الـزخم ا
في بغـداد. واعلـنت قيـادة الفـرقة
ـســؤولـة عن حــمـايـة اخلـاصــة ا

ـنـطـقـة  في الـثـاني من كـانـون ا
الـــثــاني اجلـــاري عن وضـــعــهــا
جـــدوال زمــنـــيــا العــادة افـــتــتــاح
ــنــطـقــة. وكــانت احلـكــومــة قـد ا
قـــررت احلـــكـــومـــة إعـــادة إغالق
ــنـــطـــقـــة  الـــتي تـــضـم مـــقــار ا
حـكـومـيـة والـسـفـارة األمـريـكـيـة
بـعدمـا أعـيد فـتـحهـا في حـزيران
ـاضي بسبب الـتظاهرات العام ا
ـدرعـات العـسكـرية . وانتـشرت ا
ـداخل وعـنـاصـر أمــنـيـون عـنـد ا
ــنــطــقــة ــؤديــة إلى ا والــطــرق ا
اضـــافــــة الى ســــيــــطــــرات عـــدة
ـنع دخـول حتـسـبــا الي طـار و

ـتـظاهـرين الـيـهـا بعـد مـحـاولة ا
عـبـور جـسـر االحـرار والـتـظـاهـر
امـام مــقـر احلـكـومـة فـي مـنـطـقـة
تظاهرون في العالوي. ويتخـذ ا
بغـداد من سـاحة الـتحـريـر نقـطة
انــطالق لالحــتــجــاجـات الــتي ال
ـنـطـقـة اخلـضراء يـفـصـلهـا عن ا

سوى جسر لعبور نهر دجلة. 
ومـــنــذ ثـالثــة أشــهـــر يــتـــظــاهــر
الـــعـــراقــــيـــون في بــــغـــداد ضـــد
احلـكـومـة والــطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
ــتــهـمــة بــالـفــســاد  مـحــاولـ ا
ـقار الـرئيـسة في الوصـول إلى ا
ــنــطـقــة لــكن شــدة الـتــحــصـ ا

حتــول دون وصـول احملــتــجـ 
نطقـة تظاهرة حاشدة وشهدت ا
لـعـنـاصـر احلـشـد الـشـعـبي امـام
الـسـفارة االمـريـكـيـة بـعـد مراسم
تشيع شهداء اثر ضـربة امريكية
حــيث عـــلى مـــقــرات بـــالـــقــائم  
ـــنــطـــقــة ـــشــيـــعــون ا اقــتـــحم ا
ووصــلــوا إلى أســوار الــســفــارة
وأشــعـــلــوا اإلطــارات ووضــعــوا
أعالما على اجلدران  وبعد يوم
من احلادثة  دعت هيـئة احلـشد
احملــــتــــجــــ قــــرب الــــســــفــــارة
األمريكيـة إلى االنسحـاب حفاظًا
على هـيبـة الدولـة وان (رسالـتكم

وصلت). 
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عــلى أي ايــة دولــة مــجـاورة أو
سـاحة حلـرب جديـدة تـستـنزف
طاقـات ومقدرات الـشعوب). من
جانبه  اعرب ال ثاني عن قلقه
(ازاء حـــــســـــاســـــيـــــة الـــــوضع
الـراهن) مــشـددا عـلى (أهــمـيـة
ـشـترك مع الـتـنـسيق والـعـمل ا
االطـراف اإلقـلــيـمــيـة والــدولـيـة
بـــغـــيـــة الـــوصـــول الى حـــلــول
ــنــطــقـة ســلــمــيــة حلــفظ أمـن ا
واستـقرارهـا). فيـما  قال وزير
اخلـارجــيـة مــحــمـد احلــكـيم ان
العـراق مع سياسـة التـهدئة في
ـالحـــة ــــنــــطــــقـــة وحــــريــــة ا ا

بـاخلـلــيج. واوضح احلـكـيم في
مؤتمـر مشتـرك عقده مـع نظيره
الـقـطـري ال ثـاني  ان (الـعراق
يؤكـد رفضه وادانـته لـلهـجمات
داخـل اراضـيـه ويـعــدهــا خــرقـا
لسيادته) وتابع ان (مباحثاتنا
مـع ال ثـــاني ركــــزت عـــلى ان ال
يـكـون الـعـراق سـاحـة لـلـمـعارك
ب اي طرف) مبينا ان (بغداد
والـدوحـة اتـفقـتـا عـلى تـخـفيف
نطقة) مؤكدا حدة التوتر في ا
(نـحن مع سـيـاسـة الـتـهـدئة في
الحة باخلليج نطقة وحرية ا ا
طلة على على ان تكون الـدول ا
اخلــــلـــيج صـــاحـــبـــة الـــقـــرار)
واســتـطــرد ان (ال ثـاني اوضح
اجلـهـود الــتي قـامت بـهـا بالده
ـتـحـدة بـ ايـران والـواليـات ا
واعــطى نــبـــذه مــخــتــصــرة عن
ـــبـــاحــثـــات الـــتي جـــرت بــ ا

الـــطــــرفـــ واالتــــصـــاالت). من
جــهـته اكـد ال ثــاني ان (زيـارته
الى بـغـداد جاءت لـلـتـباحث في
مــسـتــجـدات األوضــاع وخـفض
نطقة) مبينا ان التصعيد في ا
ـرحلـة مـتـوترة ـنـطـقة تـمـر  (ا
جـــدا وعــلى كل الــدول الــســعي
بـاجتـاه الـتـهـدئـة) ومضى الى
الـقول ان (بالده داعـمـة للـعراق
وشــــعــــبه وســــيــــادتـه ووحـــدة
أراضـيه) مــشــيـداً (بــتـحــركـات
الـــعــراق األخــيـــرة وبــتـــوطــيــد
عالقـــاته مـع الــدول الـــعـــربـــيــة
واجلـوار).  ووصل ال ثـاني في
زيـارة رسـمـيـة الى بـغـداد امس
االربـعاء لـبـحث جهـود الـتهـدئة
وتخفيف حدة االزمات الراهنة.
وكـان مصـدر مسـؤول قـد كشف
عن ان بـــــغــــداد تـــــعــــوّل عـــــلى
اجلـهـود الـقـطـريـة لـلـتـهدئـة في

ـــصـــدر ان ــــنـــطـــقـــة. وقـــال ا ا
(احلـكومـة العـراقيـة تعـوّل على
مـا وصـفـهـا باجلـهـود الـقـطـرية
احلالـية للـتهدئـة ومنع االنزالق
ألي مــــواجـــهــــة مـــبــــاشـــرة في

نطقة). ا
ووصـل ال ثـــــــاني الـى اربـــــــيل
قـــــادمــــا مـن بــــغـــــداد لــــلـــــقــــاء
ــسـؤولـ االكـراد والــتـبـاحث ا
بـــشـــأن االرضــــاع في الـــعـــراق

نطقة. وا
 الى ذلك بحث رئـيس احلكـومة
ـهدي مع ـستـقيل عـادل عـبد ا ا
ان سـفراء ثالث دول قـرار الـبـر
بـــــــانـــــــســـــــحـــــــاب الـــــــقــــــوات
االجــنــبــيــة.وقــال مــكــتـبـه عــبـد
ــــــهـــــدي في بــــــيـــــان امس ان ا
ــهـدي بــحث مع ســفـراء (عـبــدا
كـــنـــدا واســـتــرالـــيـــا وروســـيــا
عتـمدين لدى بغـداد بناء على ا

طلـبـهم كال على انـفراد  األزمة
االقليمية وجهود التهدئة ومنع
نطقة التصعيد وجتـنيب دول ا
والـعـالم اي تـداعـيـات مـحـتـمـلة
الى جانـب قرار مـجلس الـنواب
بانسـحاب القوات االجـنبية من
الـــــعـــــراق والـــــتـــــعـــــاون ضــــد
االرهـاب). ودعــا رئـيس ائـتالف
ــالــكي دولــة الــقــانــون نــوري ا
الدول األوربيـة إلى دعم العراق
ونزع فتيل األزمـات.وقال مكتبه
ـــــالـــــكـي في بـــــيـــــان امس إن ا
ــالـكـي اسـتــقــبل فـي لـقــاءين (ا
مـنــفـصــلـ ســفـيــري الـواليـات
ـتـحـدة وفـرنـسـا لـدى بـغـداد  ا
وجـرى خالل الـلـقـاء البـحث في
مستجدات األوضـاع السياسية
وتداعيـات األزمة التي تـشهدها
ـنـطـقة اثـر الـصـراع األمـريكي ا

اإليراني). 
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حــددت وزارة الــتــربــيــة عــطــلــة نــصف الــســنــة لــلــعــام
الدراسـي احلالي. وقـالت وثـيـقـة بـتـوقـيع الـوزيـرة سـها
خـلــيل الــعــلي بك اطــلــعت عــلـيــهــا (الــزمـان) امس (ان
ـوافق  16 شـبـاط الـعـطـلـة الـربـيـعـيـة تـبـدأ يـوم االحـد ا

قـبل). واضـافت في اعـمام الـى مديـريـات التـربـية في ا
بــغــداد واحملــافــظــات ان (الـعــطــلــة تــبــدأ بــعــد انــتــهـاء
امتـحانات نصف السنة ونهاية الكورس االول) واكدت
ان (الدوام لـلنصف الثاني من الـعام الدراسي يستأنف

قبل). وافق االول من اذار ا يوم االحد ا
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يـــــواصل احلـــــراك الــــشـــــعــــبي
االحــــتــــجـــــاجــــات فـي بــــغــــداد
واحملــافـظــات لـرفض مــحـاوالت
الــطـــبــقــة الــســيــاســيــة تــدويــر
الوجـوه او اعـادة الثـقة لـرئيس
ــســتـقــيل عــادل عــبـد الـوزراء ا
هدي  فقـد شهـدت محـافظات ا
عـدة تصـعـيـدا جديـدا اسـفر عن
قــطع الـطـرق ومـنع الــطـلـبـة من
الـــدوام بــعـــد الــتـــحــذيـــر الــذي
اطـلـقــته وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والـــبـــحث الــعـــلــمـي لــلـــطــلـــبــة
ــضـربــ عن الــدوام . وطـالب ا
نــاشــطــون لـ (الـزمــان) امس ان
(اجملـــتـــمع الـــدولي بـــالـــتـــدخل
وايـــقــاف مـــحـــاوالت الــطـــبـــقــة
الـســيــاســيــة الـتـي تـســعى الى

ــــطــــالـب احلــــقــــة تــــســــويـف ا
للـمحـتجـ واعادة تـدوير نفس
الــوجــوه او مــنح ثــقــة جــديــدة
ـــهــدي الــذي لـم يــقــدم لــعـــبــد ا
اصالحـات حـقـيـقـيـة عـلى ارض
الــواقع) مــؤكـــدين ان (احلــراك
الشعـبي مستـمر بأالحـتجاجات
ـطالب ولن نتأثر حتى حتقيق ا
ـحــاوالت الــبـعـض لـتــشــتـيت
سار التظاهرات او حرفها عن ا
الــذي خــرجت مـن اجـلـه البــعـاد
ــنــاصب ــتــحــاصــصـــ عن ا ا
العـليـا في الدولـة وتصـحيح ما
افسـده البـعض طوال الـسنوات
جـدد ــاضـــيــة). وفي كــربالء   ا
طــلـبـة اجلـامـعــة رفـضـهم لـقـرار
الـوزارة القـاضي بألـزام الـطلـبة
بــــــــالــــــــدوام  مــــــــؤكـــــــــدين ان
االعـتــصــامـات مــســتـمــرة وفـاء

لـدمـاء الـشـهـداء وحـتى حتـقـيق
ـــشـــروعـــة بــرحـــيل ـــطـــالب ا ا
الــفـاســدين وابـعــاد الـعـراق عن
الصراعات الدوليـة واالقليمية .
وقـام مــحـتــجـون في مــحـافــظـة
الـــديـــوانـــيـــة بـــقـــطع الـــطـــريق
الـــســـريـع الـــرابط بـــ بـــغـــداد
واحملــافـظـات اجلـنــوبـيـة. وقـال
شــهـــود عــيـــان ان (احملــتـــجــ
رفعـوا األعالم العـراقيـة وبعض
الالفـتـات الـتي تـطـالب اجلـهات
طـالب اخملـتـصـة بـاالسـتـجـابـة 
تظاهرين). وفي النجف  افاد ا
شــهـود عـيـان بـقــطع احملـتـجـ
عددا من الطرق من بينها طريق
طار ومـنع فتح ابواب جـامعة ا
الــــكـــوفـــة. واكــــد الـــشـــهـــود ان
(محـتجـ أحرقـوا إطارات قرب
مــعــرض الـــكــتــاب فـي الــنــجف

ومــــنــــعــــوا فــــرق اإلطــــفــــاء من
الـــتــــدخـل). وفي ذي قــــار اقـــدم
متظاهـرون على قطع اجلسور .

وبـــحــــسب شـــهــــود اخـــرين ان
دارس االبـتدائـية (دوام طلـبـة ا
متـواصل بـرغم من اقـدام بعض

ــتـظـاهــرين عـلى قــطع الـطـرق ا
واجلـسـور في احملافـظـة). فـيـما
ـتحدث بـاسم القائـد العام اكد ا

سلحة اللواء ركن عبد للقوات ا
الـكـر خلف انـه سيـتم اعـتـقال
ــجـامــيع مـكــافـحـة مـايــسـمى 
الـدوام. وقـال خلـف في تـصريح
امس ان (مجـلس االمن الـوطني
جـاميع قرر اعـتـقال مـايسـمى 
هم مكافحة الـدوام وسيتم تقد
الى الـــعـــدالـــة). ويـــشـــهـــد يــوم
ـصادف ـقـبـلـة ا اجلـمـعـة بـعد ا
24 كــــانــــون الـــثــــانـي اجلـــاري
تظـاهرة التـباع الـتيـار الصدري
في بــغـداد  حــيث حــدد صـالح
ـقرب من زعيم الـتيار العراقي ا
مـقـتـدى الـصـدر مـوعـد انـطالق
ــلـيــونــيــة لـرفض الــتـظــاهــرة ا
الـــوجــود االجـــنــبـي في الــبالد.
وقال صـالح محـمد الـعراقي في
بيان عـنوانه (نصـائح) جاء فيه
(سـنــتـظــاهـر من اجل الــتـنــديـد

بـاالحـتالل وانـتهـاكـاته لـسـيادة
الــعــراق لـــنــعــيش فـي عــراقــنــا
آمن ومع جيراننا واصدقائنا
.وانـني اجـد ان الـواجب ـ سـا
الـوطــني يُـحـتّـم عـلى كل عـراقي
ان يــتــظــاهـر مـن اجل ســيـادته
ومـن اجـل رفض الـــــــتـــــــواجــــــد
داعــيـا االمــريــكي فـي الــعـراق) 
الـى (االلــــتـــــزام بــــرفـع الــــعـــــلم
الــعــراقي فـقـط ال غـيــر وال بـأس
بلبس االكـفان للـداللة على حب
الوطن والفداء في سبيله فضال
عن مـــنع كـل الـــهـــتــافـــات عـــلى
االطالق الــــتـي تــــسيء لــــغــــيـــر
احملــتـل او الـتـي تـتــغــنّى بــحب
الـوطن فـمـظـاهراتـنـا ال شـرقـية
ـا ثورة عـراقية). وال غربـية وا
وكــــان الـــصـــدر قــــد دعـــا عـــبـــر
تـــــغــــريــــدة له إلـى تــــظــــاهــــرة

مـلـيــونـيـة لـلــتـنـديــد بـالـوجـود
األمـــــريــــكـي في الـــــبالد. وقــــال
الــــصــــدر إن (ســـمــــاء الــــعـــراق
وأرضه وسيادته تنتهك من قبل
مـا وصـفـهـا بـالـقـوات الـغـازية)
ودعــا من وصــفــهم بــجــنــد الـله
وجــنـــد الــوطـن (لــهـــبــة وثــورة
عــراقـيــة ومــظـاهــرة مــلـيــونــيـة
سـلمـية مـوحـدة تنـدد بالـوجود
األمــريــكي وبــانــتــهــاكــاته). من
جهـة اخرى   تظـاهر الـعشرات
من موظـفي مصرف الـرشيد في
ـصـرف لـلمـطـالـبة بـغـداد امام ا
ــصــرف.وقــال بــاقـــالــة مــديـــر ا
شـهـود عـيـان ان (الـعـشـرات من
صـرف طالـبوا بـاقالة موظـفي ا
وهــــددوا ـــــصــــرف   مـــــديـــــر ا
بــاالســتــمــرار في تــظــاهــراتــهم

طلبهم).  حل االستجابة 

التحـالف الدولي بقـيادة الواليات
سـاعـدته في حـربه ضد تـحـدة  ا
داعش وهـي صـــاحــــبــــة الــــقـــرار
ولــيس غــيــرهــا ولــضــمــان ان ال
يكون ساحـة مفتوحـة امام القوى
االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة). مــبــديـا
استغرابه (مـن جتاهل تلك االمور
الن ذلك االمر جعل الـعراق اسيراً
لــلـــوجــود الـــدولي واالقــلـــيــمي).
بــيــنـــمــا كــشــفـت صــحــيــفــة وول
سـتـريت جــورنـال االمـريــكـيـة عن
قرارمحـتمل لـلبـيت البـيت يفضي
لــقـطع مــســاعــدات عـســكــريـة عن
الــعـــراق حــال مـــضي بـــغــداد في
إخراج الـقوات األمـريـكيـة. وقالت
بالغ كان الصحيفة إلى أن (تلك ا
الكـونـغـرس قـد أقرهـا سـلـفا وان
اإلدارة األمريكـية تـعيد الـنظر في
ــــســــاعـــدات نــــطـــاق واسـع من ا
االقتـصـادية والـعـسكـريـة األخرى
لـلـعـراق لم يـحـسم أمـرهـا بـعـد)
الفــتـــة الى انـــهــا (اطـــلــعـت عــلى
مراسالت بالبريـد اإللكتروني ب
وزارتي اخلـــــارجــــيــــة والــــدفــــاع
األمــيــركـيــتــ تــظــهــر أن مـكــتب
شــــؤون الـــشــــرق األدنـى بـــوزارة
اخلـارجــيــة يـســتـعــد لــقـطع 250
مــلــيــون دوالر الــتي يــفــتـرض أن
ــوجب بـرنــامج الـتــمـويل تـدفع 
الـعـسـكري اخلـارجـي للـعـراق عن

الية احلالية). السنة ا

الى االيـــعـــاز بـــدراســـة مـــشـــروع
شــراكـة بــ الــقـطــاعــ اخلـاص
والــــعــــام. في وقت حــــذر زعــــيم
ائـتالف الـوطـنيـة ايـاد عالوي من
تـكــرار الـسـيــنـاريــو الـسـوري في
الــعــراق وان قـــرار جالء الــقــوات
األجـــنــبـــيـــة من الـــبالد لـــيس من
صالحـــيــات حـــكــومـــة تـــصــريف
االعـمـال. واشـار عالوي في بـيـان
ان مـحاسبة امس (كان على الـبر
احلكـومـة ومراقـبة الـيـات تطـبيق
قـواعـد االشــتـبـاك الـعــسـكـري من
حيث طريقـة وتوقيتـات االشتباك
ستخدمة على ونوعية االسلحة ا
ان يــــكــــون الــــعــــراق دولــــة دعت

(احلرب ضـد داعش لم تـنته بـعد
ا يـحـتم على اجملـتـمع الدولي و
االسـتـمـرار في مــسـاعـدة الـعـراق
ـــجــــال مــــكـــافــــحـــة وإالقــــلـــيـم 
اإلرهـــاب). والــــتـــقى الــــبـــارزاني
ــــبــــعــــوث اخلــــاص لــــوزيــــر بــــا
اني فـيلـيب اكرمان اخلارجيـة اال
وبحـثـا التـطورات الـتي تـشهـدها
السـاحتـ الـعراقـية واالقـلـيمـية.
في تـــطـــور الحق عـــقـــد مـــجـــلس
وزراء االقلـيم جـلسـته االعـتيـادية
برئاسـة البارزاني نـاقش خاللها
زيـارة الوفـد االحتـادي الى اربـيل
وتـــأكــيـــد مــواصـــلـــة الــعـــمــلـــيــة
االصالحـية في كـردسـتـان اضـافة

ومـسـانـدة التـحـالف الـدولـي ضد
داعش للتصدي لتلك التهديدات).
كمـا التـقى رئـيس حكـومة االقـليم
مسـرور الـبـارزاني الـوفـد نـفسه 
ـســتـجــدات عـلى ونـاقــشـا اخــر ا
الساحة احملليـة واالقليمية. وقال
مـكتب الـبـارزاني في بـيـان تـلـقته
(الـزمــان) امس  إنه (جـرى خالل
الــلـــقــاء الـــتــبـــاحث بـــشــأن آخــر
ـــســــتـــجـــدات عـــلـى الـــســـاحـــة ا
وأكــد ـــنـــطـــقــة)  الـــعـــراقـــيـــة وا
اجلـــانـــبـــان بـــحـــسب الـــبـــيـــان
(ضــرورة تــهــدئــة األوضــاع وحل
الـــنـــزاعـــات بـــاحلـــوار والـــســـبل
الــســـلــمـــيــة) مــشـــددين عــلى ان

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

رأى رئـــيـس إقـــلــــيم كــــردســـتـــان
نـيجـيـرفـان الـبـارزاني إن الـعراق
مـا زال بــحـاجــة لــدعم ومـســانـدة
ـــواجــــهـــة الــــتـــحــــالف الــــدولي 
تـــهــديـــدات داعش . وقـــال بـــيــان
امس ان (الـبـارزاني الـتـقى بـوفـد
عسكـري بريطـاني برئاسـة السير
ــر كـبـيـر مــسـتـشـاري جـون لـور
وزارة الدفاع الـبريـطانيـة لشؤون
الـشـرق األوسط وبـحـثـا األوضاع
األمـنيـة والـتـطـورات والـتـوترات
الـتي طـرات مـؤخـراً في الـعـراق)
مــشـــيــرا الى ان (الـــلــقـــاء نــاقش
حتركات داعش األخـيرة والسـيما
تانزع عليها اضافة ناطق ا في ا
الى الـدعم والـتـعـاون والـتـنسـيق
بـ قـوات الـبـيـشـمـركـة والـقـوات
الــعــراقـيــة لــلــتــصــدي لــهـا ودور
احلـلـفـاء في إزالـة الـتـوتـرات في
مــا يـــخص الــعـالقــة بـــ بــغــداد
واربيل) واضاف ان (اجملـتمـع
اتـفـقـوا عـلى اسـتـمـرار الـتنـسـيق
والـتـعـاون بـ كلٍ من بـريـطـانـيـا
والـــعــــراق وكـــردســــتـــان). واكـــد
الــبـــارزاني بــحـــسب الـــبــيــان ان
(اإلرهـــــاب وتـــــهـــــديـــــدات داعش
يشـكالن خطـراً حـقيـقيـاً وهجـوماً
نطقة واليزال على أمن البالد وا
الــعـراق وإالقــلــيم بــحــاجــة لـدعم

تـرتبـة بذمتـها خلـزينـة الدولة ا
الية او وبخالفه يتحمل وزير ا
ــســؤولــيــة أي مــســؤول آخــر ا
الـقـانـونـيـة واجلـزائـيـة خملـالـفـة
الـــــنص أعـاله). ودعـــــا رئـــــيس
جلـنـة الـنفط والـطـاقـة النـيـابـية
هــــيـــبـت احلـــلــــبـــوسـي رئـــيس
مـــجـــلـس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ـــذكـــرة أو ـــهـــدي بــــإرســـال ا ا
ـبــرمـة بـ الـعـراق االتــفـاقـيـة ا
. واضـاف احلـلـبـوسي والـصــ
في بـــيـــان امس ان  (الـــلـــجـــنــة
ارسلت كتابـا رسميا إلى رئيس
ــســتـقــيل لــتـزويــدهـا الـوزراء ا
بـنـسـخـة من مـذكـرة أو اتـفـاقـية
التفـاهم التي أبـرمتهـا احلكومة
مع نظـيرتـها الـصينـية يـتضمن
الحق الطالع مجلس البنـود وا
الـــنــواب عـــلى تـــفــاصـــيل هــذه
االتـــفــاقـــيــة) ولــفت الى (ورود
مــعــلـومــات عن تــوقـيع الــعـراق
ألكــثــر من ثــمــانــيــة اتــفــاقــيـات
ومــذكـــرات تــفـــاهم مع الـــصــ
تــتـجــاوز قـيـمــتـهـا 500 مـلــيـار
دوالر للسنوات الـعشرة القادمة
ـستـورد األكـبر وجـعل الصـ ا

للنفط العراقي). 

بــــوقف صـــرف أي تـــمـــويل الى
إقــلـيم كــردسـتــان المـتــنـاعه عن
حتــــــويـل إيـــــــرادات الـــــــدولــــــة
االحتــاديــة. واطـلــعت (الــزمـان)
عـلى وثـيـقـة حتـمل تـوقـيـعـا عن
رئــيس الـلـجــنـة  الـنــائب خـالـد
اجلـــشـــعـــمي جـــاء فـــيـــهـــا انه
ـادة /27 (اســتــنــاداً الى نـص ا
الية خامساً من قانون اإلدارة ا
رقم  6 لــســنـة  2019 الــذي عـد
نــــــافــــــذاً من  1/1/2020الـــــذي
الـيـة بتـنزيل يـنص على قـيـام ا
ترتبة على عدم حتويل بالغ ا ا
الـــــــــوزارات او االقـــــــــلــــــــــيم او
احملافـظات غيـر منتـظمة بـاقليم
اليرادات الـنـفط والغـاز وغيـرها
فـعـليه من تـمـويـلـهـا الـسـنوي  
تلتزم الوزارة بإيقاف صرف أي
ـــا فــيه تـــمــويل لـــكــردســـتــان 
الـــصـــرف وفق مـــعـــادلـــة 1/12
ــوجــبه في حــالـة والــذي يــتم 
ــــوازنـــة عــــدم اقـــرار قــــانـــون ا
االحتـــاديـــة الـــســـنـــوي). وعـــزا
اجلــشــعــمي الــطــلب (المــتــنــاع
حـــكـــومـــة االقـــلـــيم عن حتـــويل
ايرادات الدولة االحتادية النفط
والـــــغــــاز والـــــواردات األخــــرى

احملــالــ لـلــتــقــاعــد من حــمــلـة
وبـحـسب الــشـهــادات الـعــلـيـا  
وثيقة مـوقعة من رئيـس اللجنة
قــصي الـيـاســري ومـوجـهـة الى
الوزارة  طالب خاللها (بتأجيل
ــذكــورين ــوظــفــ ا انــفــكــاك ا
والتريث في تنفـيذ امر االنفكاك
كــونــهم يــتــســاوون بــاحلــقــوق
واالمـــــتـــــيـــــازات مع حـــــمـــــلـــــة
الــــشـــهــــادات الــــعــــامــــلــــ في
اجلـامعـات . فـيمـا طـالبت جلـنة
ـالـية الـنزاهـة الـنيـابـية وزارة ا
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رفض مـــجـــلـس الـــنـــواب طـــلب
احلـــكـــومـــة تـــمـــديـــد اخلـــدمــة
واليد خالل الوظيـفية لبـعض ا
ـوحد . تـعديل قـانـون التـقـاعد ا
ــالــيــة وقــال مـــقــرر الــلــجـــنــة ا
الــنـيــابــيــة احـمــد الــصــفـار في
تــصـــريـح امس ان (احلـــكـــومــة
طلـبت من الـلجنـة تغـييـر بعض
واد في قانون التقاعد اجلديد ا
بــشــان حــاجــة بــعض الــدوائــر
والـــــــــــــوزارات لــــــــــــــبـــــــــــــعـض
ـن احــيــلـوا االخــتـصــاصــات 
عـــلى الـــتـــقـــاعـــد) واضــاف ان
(اللجنة رفضت ذلك النه سيفتح
طالـبات اخرى) ابواب جديـدة 
ـقـترح ولـفت الـصـفـار الى ان (ا
كـان مـدرجــا عـلى جـدول اعـمـال
ــان لـكـن  رفـعه جـلــســة الـبــر
وايــــقـــافه حـــالــــيـــا وهـــو قـــيـــد
ــنـاقـشــة). وكـانت الـلــجـنـة قـد ا
كــشـــفت عــزمـــهــا تـــقــد ثالثــة
مــقــتــرحـــات لــتــأجــيل انــفــكــاك
ـوظــفــ احملـالــ الــتـقــاعـد . ا
واقترحت جلنة التربية النيابية
تـأجيل انـفـكاك مـوظـفي الوزارة
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل تــسـاقط
امـطــار رعـديـة مـتــفـرقـة بـدءا من
الـيـوم اخلـمـيس. وقـالت الـهـيـئـة
فـي بـــيــــان امـس  إن (الـــطــــقس
ــنـطــقــتـ ســيــكـون الــيــوم في ا
الــوســطى واجلــنــوبــيــة غــائــمــا
جزئيا واحيانا غائما مع تساقط
زخــات مــطـر خــفــيــفـة فـي امـاكن
مــتــفــرقــة وال تــغــيــر في درجــات
احلــرارة) مــــبـــيـــنــــا ان (طـــقس

نطقة الشـمالية غائم مع فرصة ا
تـسـاقط زخــات مـطـر خـفـيـفـة في
بـــــعـض االمـــــاكن) واضــــاف ان
(فرص االمـطار اخلـفيـفة تـستـمر
ــنـــاطـق حــتـى يــوم في بـــعـض ا
ـقـبل). ونـاقـشت وزارة الـسـبت ا
واجـهة الداخـليـة االسـتعـدادات 
احـتـمـال تـعـرض الـبالد لـلـهـزات
بـعـد دخـول الـعـراق ضـمن اخلط
ــديــريــة الــزلــزالي. وقــال بــيــان 
ــــدنـي انه ( عــــقــــد الـــــدفــــاع ا
االجـتـمـاع الرابـع للـجـنـة الـعـلـيا
ـــدني بــرئـــاســة الدارة الـــدفــاع ا
وكيل الـوزارة الفـريق محـمد بدر

ناصر وعضوية مدير عام الدفاع
ـــدنـي الـــلــواء كـــاظـم ســـلـــمــان ا
بــوهــان من اجل مــتــابـعــة وضع
السيول ونـسبة ارتفـاع مناسيب
نهـر دجـلة والـفرات ومـدى جناح
ـوضــوعـة االجـراءات واخلــطط ا

واجهة االزمة ميدانياً).
واضـــاف ان (الــلـــجــنــة نـــاقــشت
اخلـــطـط الـــبــــديـــلــــة في حــــالـــة
الــــــــطــــــــوار ومــــــــســــــــتـــــــوى
ـتـخـذة من خالل االسـتـعـدادات ا
تــوحـــيــد اجلــهــد بــ الــوزارات
ــعــنــيــة كل حــسب تــخــصــصـة ا

دني). بالتنسيق مع الدفاع ا
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