الطريان املدني :حركة الطائرات يف
األجواء العراقية طبيعية ومستمرة

بغداد /الزوراء:
أكدت س�لطة الطيران املدني ،ام�س االربعاء،
ان حرك�ة الطائ�رات يف األج�واء العراقي�ة
طبيعي�ة ومس�تمرة.وقال مدير إعالم س�لطة
الطيران املدن�ي ،جه�اد الدي�وان ،يف بي�ان :إن
«حرك�ة الطائرات يف األج�واء العراقية طبيعية
ومس�تمرة».وأضاف الديوان أنه «بالنس�بة إىل
الرشكات التي تناولتها وس�ائل اإلعالم بتعليق
رحالته�ا ،فلم يردنا اي يشء رس�مي من هذه
الرشكات لتعليق رحالتها يف األجواء العراقية».
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رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

الالمي يهنئ الشرطة العراقية
بالذكرى الـ  98لتأسيسها

هنأ نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي،
الرشطة العراقية بمناسبة الذكرى الـ  98لتأسيسها .وقال الالمي يف تهنئته:
يف التاس�ع م�ن كانون الثاني ع�ام  1922تش�كلت قوات الرشط�ة العراقية
لتنه�ض مع الجيش العراقي الباس�ل بحماية أمن وسلامة العراق.وأضاف
الالمي :ان الجيش والرشطة يف بالدنا كان لهما عرب التاريخ بطوالت ومواقف
ترس�خت يف تاريخ حاف�ل وكبري ،امتد عقودا ً من الزمن ،الس�يما مقارعتهما
لالره�اب والقض�اء عليه ،حي�ث قدما فيهم�ا ،بمختلف تش�كيالتهما ،أروع
األمثلة يف التضحية والفداء ،والحرص عىل أمن وسالمة الوطن واملواطن.

وكل عام والشرطة العراقية بألف خري

العدد 7164 :الخميس  9كانون الثاني 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7164 Thu 9 Jan 2020

محلت احلكومة مسؤولية انتهاك السيادة العراقية من قبل الدول
ّ

كتلة بيارق اخلري تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت كتلة بيارق الخري عن تحرك
نيابي لعدم جعل العراق ساحة
للرصاعات الدولية ،وفيما حذرت من

تداعيات الرضبات االمريكية وااليرانية
عىل العراق ،دعت اىل رضورة وضع حد
النتهاكات الدولة للسيادة العراقي،
محملة الحكومة مسؤولية ذلك.

عن حترك نيابي لعدم جعل العراق ساحة للصراعات الدولية

وقال رئيس كتلة بيارق الخري النيابية،
النائب محمد الخالدي ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان الحكومة الحالية
“املستقيلة” ،وعىل رأسها رئيس الوزراء،

اطفال العراق يباركون للشرطة عيدهم الثامن والتسعني

عادل عبد املهدي ،تتحمل مسؤولية
ما يحدث من انتهاك صارخ للسيادة
العراقية من قبل الواليات املتحدة
االمريكية وايران ،النها حكومة ضعيفة،
وليس لديها القدرة عىل مواجهة هذه
االعتداءات او النأي عن الرصاعات.
واضاف :ان هناك تحركا نيابيا تقوم
به مجموعة من النواب لغرض الخروج
من االزمة الراهنة ،وعدم جعل العراق
ساحة للرصاعات الدولية وساحة حرب
لتصفية الحسابات بني الدول .مبينا:
ان هذا التحرك ربما سينتج عنه عقد
جلسة طارئة إلصدار قرارات جريئة.
واوضح :ان املرحلة الراهنة تتطلب وجود
رئيس وزراء قوي وشجاع ،ويكون والؤه
للوطن ،ويضع الحلول للمشاكل الحالية
سواء عن طريق التفاوض او القوة .الفتا
اىل :ان الرضبات االمريكية وااليرانية
يف العراق سيكون لها تداعيات كبرية
وخطرية ،وهي بمثابة “مصيبة” ستحل
عىل البلد من النواحي االمنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية .بدوره ،اكد
النائب عن تحالف سائرون ،صباح
العكييل ،أن أي قصف سواء كان أمريكيا
أو إيرانيا داخل األرايض العراقية يعد
خرقا وانتهاكا للسيادة العراقية .مشريا
إىل :أن تلك الرضبات تعكس عجز العراق
عن حماية سيادته ،وتؤكد أن أجواءه

حتطم طائرة ركاب أوكرانية يف إيران وال ناجني من ركابها أو طاقمها
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حراك نيابي حكومي إلقرار املوازنة املتأخرة بعد ختفيض معدل العجـز

املالية النيابية لـ  :إرسال املوازنة العامة إىل الربملان
ال يتطلب تشكيل حكومة جديدة

الزوراء  /يوسف سلمـان:
مع تداعيات ازمة ترش�يح رئيس الوزراء
املكل�ف بتش�كيل الحكوم�ة املؤقتة بدال
من رئيس ال�وزراء املس�تقيل ،عادل عبد
امله�دي ،يف اعق�اب التظاهرات الش�عبية
املطالب�ة بتحقي�ق االصالح�ات ،ال ي�زال
مجل�س النواب يرتقب الوصول اىل مخرج
قانون�ي إلقرار مشروع قان�ون املوازنة
العامة االتحادي�ة للعام  ، 2020والتي لم
تصل من مجل�س الوزراء حت�ى اآلن .اىل
ذلك ،كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية عن

تنس�يق برملان�ي حكوم�ي لحل مش�كلة
تأجي�ل ارس�ال املوازنة االتحادي�ة للعام
الحايل من قبل الحكومة ،واقرارها رسيعا
امام الربملان .وقالت عضو اللجنة ،سهام
العقيلي ،لـ”ال�زوراء” :ان القرارات التي
اتخذته�ا الحكوم�ة الت�ي تتعل�ق بجنبة
مالية ،وذلك لتهدئ�ة الجماهري املنتفضة
يف بغ�داد واملحافظ�ات ،خاص�ة تلك التي
تتعلق بإعادة املفصولني بالقوات املسلحة
ووزارة الداخلي�ة وق�رارات أخرى تتطلب
توفري أموال .مبينة :ان تلك القرارات اثرت

يف العجز امل�ايل الحقيقي يف املوازنة ،حيث
بلغ اكثر م�ن  25ترليون دينار.وأضافت:
ان الحكومة أرجأت ارسال املوازنة لغرض
إيج�اد حل لتخفي�ض العج�ز الحقيقي.
مبين�ة :ان ارس�ال املوازن�ة العام�ة اىل
الربمل�ان ال يتطل�ب تش�كيل حكوم�ة
جدي�دة  ،الن هناك لجنة عليا تضم وزراء
وبرملانيني وخبراء ماليني لديها صالحية
ارس�الها للربملان يف حال إنجازها من قبل
الحكومة .
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وزير اخلارجية الرتكي
ترامب :سنفرض عقوبات
يزور العراق اليوم لتخفيف قوية على إيران وال نريد
التوتر يف املنطقة
استخدام القوة العسكرية

أنقرة  /متابعة الزوراء:
اعلن�ت الخارجي�ة الرتكي�ة ان وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي ،مول�ود
تش�اووش أوغلو ،يعتزم إجراء زيارة إىل العراق ،اليوم الخميس ،عىل
خلفية تط�ورات األحداث الت�ي أعقبت مقتل قائ�د “فيلق القدس”
التاب�ع للح�رس الث�وري اإليراني ،قاس�م س�ليماني ،ونائب رئيس
هيئة الحشد الش�عبي ،ابو مهدي املهندس ،يف غارة أمريكية ببغداد
األس�بوع املايض.وذكرت الخارجية الرتكية ،يف بيان ،أن تش�اووش
أوغلو سيزور العراق ،الخميس ،ضمن إطار “املبادرات الدبلوماسية
املكثف�ة لتخفي�ف التوت�ر املتصاع�د يف املنطق�ة نتيج�ة التطورات
األخرية”.وأوض�ح البيان “أن الزي�ارة ،التي من املتوقع أن تس�تمر
يوما واحدا ،س�تتضمن إجراء مباحثات حول املستجدات اإلقليمية،
والقضايا الثنائية بني البلدين”.وأعلن الحرس الثوري اإليراني ،فجر
األربعاء ،استهدافه قاعدتني أمريكيتني بالعراق ،بعرشات الصواريخ
الباليس�تية ،ر ًدا على مقت�ل الجنرال ،قاس�م س�ليماني ،قائد فيلق
“الق�دس” ،بغارة أمريكية يف بغ�داد ،الجمعة.وبعد الهجوم اإليراني
عىل القاعدتني ،أعلن البيت األبيض أن الرئيس ،دونالد ترامب ،أحيط
علمًا بالهجوم ،وأنه يتابع تطورات األوضاع عن كثب.

بغداد /الزوراء:
اك�د الرئيس األمريك�ي ،دونال�د ترامب ،امس االربع�اء ،عزمه
فرض عقوبات قوية جديدة عىل ايران ،وفيما اوضح انه يدرس
جميع الخيارات االخرى كرد عىل الترصفات االيرانية ،اش�ار اىل
أن أيام التس�امح مع ترصفات إيران انتهت ،فيما أكد أن بالده
ال تري�د اس�تخدام قوة عس�كرية.وقال ترام�ب يف كلمة له للرد
على الهجم�ات االيرانية على القواعد االمريكي�ة يف العراق :ان
الرضبات الصاروخية اإليرانية أسفرت عن حد أدنى من األرضار
 ،ولم يس�قط أي جندي أمريكي أو عراقي يف الرضبات اإليرانية
 ،مبينا انتهت أيام التسامح مع ترصفات إيران .واضاف :بقتل
سليماني وجهنا رسالة قوية إىل اإلرهابيني ،وسنفرض عقوبات
قوية جديدة على إيران وندرس كل الخيارات األخرى ،مش�ددا
على إيران التخلي عن طموحاته�ا النووية ودع�م اإلرهابيني.
وتاب�ع :س�أطلب م�ن النات�و مزيدا م�ن املش�اركة يف األحداث
الجارية بالرشق األوس�ط ،وال نريد استخدام قدراتنا العسكرية
وقوتنا االقتصادية هي أفضل رادع  ،الفتا اىل ان الواليات املتحدة
مستعدة للتوصل إىل السالم مع كل األطراف .

أردوغان“ :طبول احلرب” تدق يف املنطقة على خلفية التصعيد بني واشنطن وطهران

إيران تستهدف قاعدتني أمريكيتني يف العراق وسط
حتذيرات دولية من اندالع حرب يف املنطقة
بغداد /الزوراء:
استهدفت ايران قاعدتي عني االسد،
غرب محافظة االنبار ،وحرير يف
محافظة اربيل ،بنحو  22صاروخا
باليستيا ،واللتني تتواجد فيها القوات
االمريكية ،وسط تحذيرات دولية
من اندالع حرب بني الواليات املتحدة
االمريكية وايران يف املنطقة ،فيما حذر
الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان،
من أن “طبول الحرب” تدق يف املنطقة
عىل خلفية التصعيد الحاد بني الواليات
املتحدة وإيران.ونفذ الحرس الثوري

اإليراني ،فجر امس األربعاء ،هجوما
صاروخيا واسعا استهدف القوات
األمريكية يف قاعدتي عني األسد يف
األنبار وحرير يف أربيل بالعراق ،ردا
عىل العملية التي نفذتها الواليات
املتحدة يوم  3كانون الثاني الجاري
قرب مطار بغداد ،وأسفرت عن مقتل
قائد “فيلق القدس” ،اللواء قاسم
سليماني.وقال الحرس الثوري اإليراني
إن الهجوم الصاروخي أدى إىل مقتل
 80جنديا أمريكيا ،بينما نفت الواليات
املتحدة سقوط قتىل بني قواتها.وكشف

مصدر مسؤول يف محافظة االنبار
عن ان “معلومات ترسبت من قاعدة
عني االسد الجوية بناحية البغدادي
بقضاء هيت غربي االنبار ،قبل وقوع
الرضبة بساعات ،افادت بأن القوات
االيرانية تروم استهداف مبنى القاعدة
بالصواريخ” .مبينا ان “ذلك دفع القوات
االمريكية اىل اتخاذ اجراءات عاجلة
للحد من وقوع اصابات يف صفوف
قواتها والقوات االخرى املتمركزة يف
املبنى نفسه”.

تفاصيل ص2

مفتوحة لكل األطراف املتصارعة.وقال
العكييل ،يف ترصيح صحفي“ :نرفض أن
يكون العراق ساحة لتصفية حسابات
بني الدول” .الفتا اىل “ان إيران دولة
جارة ،لكن هذا ال يعطي مربرا لها بأن
يكون العراق طرفا لتصفية حساباتها
مع الواليات املتحدة”.وطالب العيكيل
الحكومة باتخاذ خطوات جريئة لحماية
السيادة العراقية ،ودعا إىل حل املشاكل
بعيدا عن الرصاعات ،كما دعا إلبعاد
العراق عن تلك الخالفات والحروب
الدولية ،السيما أنه ال يتحمل املزيد من
املشكالت.وتابع النائب عن سائرون :ان
“أي قصف داخل األرايض العراقية من
الدول الجارة بدون موافقة العراق يعد
تعديا عىل السيادة ،وأي أمر يكون مخالفا
للقوانني واألعراف الدولية يعد اعتدا ًء عىل
العراق ،وذلك يعني أن العراق بال سيادة،
وان اجواءه مفتوحة لألمريكان والدول
اآلخرى”.وشنت طهران ،فجر امس
األربعاء ،هجوما صاروخيا باليستيا
عىل قاعدتني تتمركز فيهما قوات تابعة
للجيش األمريكي ،وللتحالف الدويل يف
العراق ،انتقاما ملقتل الجنرال اإليراني،
قاسم سليماني.واستهدف القصف
الصاروخي ،الذي انطلق من إيران،
قاعدة عني األسد الجوية ،إضافة إىل
قاعدة عسكرية أخرى يف أربيل.

صاحل حيذر من زج العراقيني يف حرب
جديدة واحللبوسي يطالب احلكومة
باختاذ ما يلزم حلفظ سيادة البلد
بغداد /الزوراء:
حذر رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
أم�س األربع�اء ،م�ن زج العراقيني يف
ح�رب جدي�دة ،وفيما طال�ب رئيس
الربملان ،محم�د الحلبويس ،الحكومة
باتخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة لحف�ظ
الس�يادة العراقية ،أعلن مكتب القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة أن طه�ران
أعلمت بغداد بالهجوم ،يف حني شددت
األمم املتحدة على ان العراق يجب أال
يدف�ع ثم�ن التنافس�ات الخارجي�ة.
وقال رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :تتابع رئاس�ة
الجمهوري�ة بقل�ق بال�غ التط�ورات
الخطيرة الت�ي تش�هدها املنطق�ة،
وتس�تنكر القص�ف الصاروخ�ي
اإليران�ي الذي طال مواقع عس�كرية
عىل االرايض العراقية ،وتجدد رفضها
الخ�رق املتك�رر للس�يادة الوطني�ة،
وتحوي�ل الع�راق اىل س�احة ح�رب

لألطراف املتنازعة .وأكدت :أن العراق
س�بق ل�ه أن أعل�ن رفض�ه أن يكون
منطلق�ا ً لالعتداء عىل أي�ة دولة ،كما
يرف�ض أن يك�ون مص�در تهديد ّ
ألي
م�ن جريان�ه ،ب�ل دعامة لالس�تقرار
ومساحة لتالقي املصالح بني شعوب
املنطق�ة ،وأن أمن�ه وس�يادته يجب
أن يصان�ا على وفق املواثي�ق الدولية
والعالق�ات واالتفاق�ات الثنائي�ة.
وش�ددت رئاس�ة الجمهورية عىل أن
وجود ق�وات التحالف الدويل يف العراق
تم عىل أس�اس االتفاقات املربمة بني
الحكومة العراقية والدول التي تشكل
التحال�ف منه�ا لضرورات محاربة
االرهاب ،وأن س�ياق ومصير تواجد
هذه القوات هو ش�أن داخيل عراقي
معنية به الحكومة العراقية ومجلس
الن�واب العراق�ي ،على وف�ق األط�ر
القانونية والدستورية والدبلوماسية.

منتخبنا األومليب يتعادل مع نظريه االسرتالي بهدف يف أوىل مبارياته بنهائيات آسيا
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