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رشد اإليـراني علي خامـنئي الثالثاء اكـد  ا
ــطــالـب الــصــادقـة ضــرورة الــفــصل بــ ا
واحملـقة للـشعب وب مـا اسماه بـاحلركات
الـوحشية والتخريبيـة لفئة معينة  واصفًا
أعـمال بعض احملتـج بالشـيطانيـة  فيما
قـال مسـتشـاره للـشؤون الـدوليـة علي أكـبر
ـتـحـدة االمـريـكـية لم واليـتي ان الـواليـات ا
تـتخل عن مشروعها الرامي لتقسيم العراق
ـا ارجــأته لـلـمـسـتــقـبل.وقـال خـامـنـئي وا
خـالل استـقبـاله اآلالف من أهـالي مديـنة قم
ـناسبـة الذكرى الـسنويـة الحداث التاسع
مـن كـــانــون الـــثـــاني  1978 ان (الـــشـــعب
اإليـراني وفي مختلـف أنحاء البالد  وبدءا
مـنذ الثالثـ من كانـون األول ح قام عدد
من األفــراد بــأعــمــال شـيــطــانــيــة والــلـعب
فـرقعـات  بدأ تـظاهـراته الرافـضة لـهذه بـا
األفـعـال)  الفـتًـا الى أن (الـشـعب انتـبه الى
ان جــــواســــيـس األعــــداء ال يــــكــــفّــــون عن
أعـمالهم  فلذلك بدأ مـنذ ذلك الوقت بالقيام
بـــــالـــــتـــــظــــــاهـــــرات عـــــلى مـــــدى األيـــــام
ــاضـيـة).ونـوّه اخلـامــنـئي الى أن (حـركـة ا
الــشــعـب اإليــراني األخــيــرة في مــواجــهــة
مـؤامـرة العـدو هي حركـة فريـدة من نوعـها
اضية في الـعالم على مـدى األربع سنـة ا
وهي مـستـمرة في هـذا االجتاه) مضـيفاً ان
(كـل حتـركــات األعـداء عــلى مـدى األربــعـ

الــدولـيـة لــلـطـاقــة الـنـوويــة يـوكـيــا أمـانـو
االثــنـ  إنه (في حـال لم تــلـتـزم الـواليـات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـاالتـفـاق الـنـووي فإن ا
إيــران ســـتــتــخــذ بــعـض اخلــطــوات الــتي
سـتـؤثر في الـتـعاون مـع الوكـالـة الدولـية).
مـن جـهــتـه  حــذر نــائب وزيــر اخلــارجــيـة
اإليــراني عــبــاس عـراقــجي من (انــســحـاب
واشــنـطن من االتـفـاق الـنـووي خالل األيـام
ـقـبلـة)  واضاف ان(عـلى الـعالم أن يـكون ا
ـرحــلــة)  الفــتـا إلى أن مــســتـعــدا لــهــذه ا
(تــرامب يـحـاول مـنـذ عــام تـقـريـبـا   وبـكل

قوة  اخلروج من االتفاق النووي).
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اجملــتـمع الـعــراقي عـارض هـذا الـتــفـكـيـر)
مـوضـحـا أن (األمريـكـان أجـلـوا تنـفـيـذ هذا
اخملــطط لــلــمــســتــقــبل ولن يــنــجــحـوا ألن
الـشعب العراقي واجليش واحلشد الشعبي
واحلــكـومـة يــعـارضـونه).وبــشـأن الـوجـود
األمريكي في سوريا  قال واليتي (لم يرغب
األمــريـكـان أن يــحـدث اتـصــال بـ سـوريـا
والـعراق  وكانوا يرون البوكمال سدا أمام
ــسـاعــدة الــقـوات هــذا االتــصـال  ولــكن 
ـقـاومـة مـرغ أنف الـســوريـة والـعـراقـيـة وا
أمــريــكـا بــالـتــراب وهــزم داعش اإلرهـابي)
مـضيفاً ان (األمريكـان بنوا قواعد في شرق
الـفرات ويـريدون تـوفيـر األرضيـة النفـصال
أكـــراد فـي ســـوريـــا ولـــكـن هـــذا احلـــلم لن
يـتحـقق).واشار واليـتي إلى (زيادة الـتبادل
بــ إيـران والـعـراق في مــخـتـلف اجملـاالت
خالل الــســنــوات األخــيــرة  لــيــبــلغ حــجم
الـتجارة بـ البلـدين في الوقت الراهن 15
مـلـيـار دوالر). وفي شـأن آخـر  اكـد واليتي
أن كل اخلـيارات مطـروحة على الـطاولة في
حـــال انـــســحـــبت واشـــنـــطن من االتـــفــاق
ؤتـمر الـى مصـادقة الـنـووي. ولفت خـالل ا
مجلس الشورى اإليراني على قانون يرتبط
ــوضــوع االتــفــاق الــنــووي  واوضح ان
(هذا القانون سيكون معيار القرار اإليراني
في حــال انـسـحــاب أمـريـكــا). وكـان رئـيس
مـنـظمـة الطـاقـة الذريـة اإليرانـيـة علي أكـبر
صـاحلي قال خالل اتصال مع مـدير الوكالة

ثـابة اضـية في مـواجهـتـنا كـانت  عـامـا ا
هـجمات مضـادة للثورة اإلسالمـية. فلقد 
اقـتالع جذور العدو من الـناحية الـسياسية
من الــبالد  وهـو يـعـمـد بـشـكل مـتـكـرر الى
تـنـفـيذ هـجـمـات مضـادة لـكـنّه يُـهزم في كل
بـادرة لكنّه لم يستطع مـرّة لقد جترّأ على ا
أن يـواصل عمله بفـضل الوقوف في وجهه
 بــفــضل هــذا الــســد الــشــعــبي والــوطــني
ـنيع). وتابع (لقد سمـعنا حتليالت عديدة ا
خـالل هذه األيام. وفي هـذه التحـليالت كان
هــنـاك شيء مـشــتـرك تـقــريـبـا وهـي نـقـطـة
صـــحــــيـــحـــة وهي وجــــوب الـــفـــصل بـــ
ــطـالـبــات احملـقـة لـلــشـعب والــتـصـرفـات ا
الــوحــشـيــة والــتـخــريــبـيــة جملــمـوعــة مـا)
وأضـاف أن (يعـترض إنسـان على حق حُرم
مـنه ويـتـجـمع في سـبـيل هـذا األمـر مـئة أو
خـمـسمـئـة ليـعـبروا عن آرائـهم فـهذا شيء;
وأن يـسـتـغل عـدد مـن االفراد هـذا الـتـجـمع
لـإلســـاءة الـى الـــقــــرآن واإلسالم والــــعـــلم
ساجد ويـخربوها الـوطني  وأن يحرقـوا ا
ويشعلوا النيران فهذا شيء آخر). من جهة
ـتـحـدة اخــرى  قـال واليـتي ان الــواليـات ا
االمـريـكـيـة لم تتـخل عن مـشـروعـهـا الرامي
ا اجـلـته لـلـمـسـتـقبل لـتـقـسـيم الـعـراق وا
واوضـح خالل مؤتـمـر صـحـفي مـشـترك مع
رئـيس اجمللس االسالمي االعلى في العراق
هـمام حـمودي إن (سـينـاريو األمـريكـان هو
تــقـــســيم الــعــراق لــثـالثــة أقــســام  ولــكن
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الـعــيـداني في تــصـريح إذاعي أن
ـشاكـل تتـمثل بـعـدم أهلـية (تلك ا
ـبــنى والـذي قــال أنه ال يــصـلح ا
حـتى كـسـجن   فـضالً عن نـقص
الــكـــادر فــالـــهــيـــئــة حتـــتــاج الى
اربــعــمــائـــة  مــوظف في حــ ان
مالكـــهــــا يـــقـــدر بـ  140 مــا بـ
الك ومنـسب مـقابل مثـبت عـلى ا
أكــثــر من الـف مــراجع لــلـــهــيــئــة
يــومــيـاً  كــمــا طـالـب بــأن تــكـون
(هنـاك حـوافز واربـاح لـلمـوظـف

أســوة بــبــعـض دوائــر الــدولــة) 
وأشــار الى ان (الـــقـــسم اخلــاص
بالـشـهـداء الـذي افـتـتح في مـبنى
الـــقـــصـــور بـــحــــاجـــة الى مالك)
ـالحــظــيـــة الــتي ونــوه الى أن (ا
افـتـتـحت في قــضـاء الـقـرنـة غـيـر
). ويجمع الك ايـضاً مفعلـة لقلة ا
خـــبـــراء اقـــتــصـــاديـــون عـــلى أن
تــثــبــيت مـــوعــد صــرف الــرواتب
ـواطن عــلى الـتـخـطـيط يـسـاعـد ا
ـالـي.وقـال خــبــيـر ان ( تــثــبـيت ا
ـــــكن الــــرواتـب من كـل شـــــهــــر 
ـالي ـســتـفـيــد من الـتــخـطــيط ا ا
بــــشـــكـل أفــــضل لــــيــــتــــواكب مع
االستحقاقات من فواتير الكهرباء
ــيــاه ومـــتــطــلــبـــات الــعــائــلــة وا
وغـــيــرهـــا).وأضـــاف أن (الـــراتب
وفـواتـيـر اخلـدمـات عـنـدمـا تـكون
مثبـتة في أيام مـحددة  سيـتمكن
ـــالي ــواطـن من الـــتـــخــطـــيط ا ا
الـسـلـيم  وبــذلك يـقل الـهـدر وكل
ذلك ســـيـــســــاعـــده عـــلى تـــفـــادي

الوقوع في شرك الديون).
وأوضح اخلبير إن (تـثبيت موعد
ـتــقــاعـدين وعــدم ارجـاء رواتب ا
دفعـهـا او تسـويف دفـعهـا خـطوة
واطن عـلى علم إيجـابيـة جتعـل ا
بـتـاريخ إيــداع الـراتب الــشـهـري
وبذلك سـيـتمـكن من إعـداد خـطته

وإثـــبـــات احلـــيـــاة أو غـــيـــرهـــا .
وصـــــادفت (الــــــزمـــــان) في يـــــوم
الـفـنان زيـارتـهـا مـبـنى الـدائـرة  
الكبير محمود ابو العباس القادم
من البصـرة نتيـجة تعـليق راتبه
كـمــا الـتــقت الــعـشــرات من كــبـار
السن الذين يعيـلون عوائل كبيرة
وقــد  الـــزعم بـــأن بـــطـــاقــاتـــهم
ـا أدى لـتـأخـر الـذكـيـة ال تـعـمل 
حــــــصـــــولــــــهـم عــــــلى الــــــرواتب
ــســتـــحــقـــات االخــرى. وشــدد وا
مـتــقــاعـدون عــلى ضــرورة تـدارك
احلكومة معضـلة تأخر حصولهم
عــلى مـــكــافـــآت نــهــايـــة اخلــدمــة
ـتــأخـرة مــنـذ أشــهـر بــوصـفــهـا ا
مبلـغاً متـراكماً يـعلقـون عليه أمل
ـعـيـشـية أو حتـسـ أوضـاعـهم ا
االسـتـعـانـة به لـلــقـيـام بـتـأسـيس
مشاريع تعـيل اوالدهم واحفادهم
. ورأى مـتـقاعـد ان (مـزاعـم دائرة
التقاعـد بعدم وجود تـخصيصات
مالـية تـسـتهـدف فـئات مـنهم دون
اخرى). وشـدد عـلى الـقول أن ( ال
فــضـل لــلـــحـــكــومـــة في ذلك  ألن
صــنــدوق الـــتــقـــاعــد يــســـتــقــطع
الـتـوقـيـفـات الـتـقـاعـديـة مـنـذ اول
ـــوظف فـــور راتب يـــتـــقـــاضـــاه ا
صدور أمر تعـيينه وحـتى إحالته
الى الـتــقــاعـد). وقــالـوا بــاحلـرف
ــســروقــة الــواحــد ان (االمـــوال ا
تـنفذين فـيما تذهب الى جيـوب ا
تعجز احلكومة عن تـلبية حقوقنا
الـتي ال تـستـطـيع قـوة في االرض
ــــوجب الــــقــــانـــون إنــــكـــارهــــا 
واالعــراف). وكــان مـــديــر هـــيــئــة
تقاعد البصرة باسل العيداني قد
طـــــالـب مـــــجـــــلـس احملـــــافـــــظـــــة
إلسـتـضـافـته في إحـدى جـلـسـاته
ــشــاكل لــغــرض إطالعــهـم عــلى ا
التي تعترض عمل الهيئة   وقال

ــــــزارعـــــــ عــــــنـــــــد تــــــأخــــــر وا
ان مسـتحـقاتـهم. فقـد أصدر الـبر
قـراراً يــلــزم احلـكــومــة بـدفــعــهـا
فيـمـا يتـغـاضى عن ذلك بـالنـسـبة
لـلــمـتــقــاعـدين ) . ويــتـذرع مــديـر
التـقاعـد أحمـد عـبد اجلـليل بـعدم
ـبـالغ ـالـيــة ا تـخـصــيص وزارة ا
الالزمــة لـصــرف مــكــافـأة نــهــايـة
اخلدمة   فيـمـا يـتهم مـتـقـاعدون
ذكـور بـتـرويج مـعـامالت ـديـر ا ا
اصــــــحــــــاب الــــــوســــــاطــــــات من
تنفذين اني ا السياسي والبر
. كـمــا اتــهــمــوه بـعــدم االهــتــمـام
ــعــانــاتــهم وإغالق مــكــتــبه في
وجــوهــهم مـن خالل مــوظــفــ ال
ن ألـــقت بـــهم يـــقـــيـــمـــون وزنـــاً 
ـصير ـلجـئة الى هذا ا الظروف ا
. وأقتـرح متـقاعـدون آخرون قـيام
اليـة واللجان انـية ا اللجنـة البر
ـــعـــنــيـــة فـي مـــجــلـس الـــنــواب ا
ـسـاءلته بإسـتـدعاء عـبـد اجلـليل 
عــلى الــفــوضى الــتي تــعم دائــرة
الـتــقــاعـد ومــعــرفـة ظــروف قــيـام
ـــهـــمــات فـــوق طـــاقــة الــدائـــرة 
منتسبـيها  والسيمـا عدم قدرتها
عـــلى إســــتـــيـــعــــاب مـــراجـــعـــات
ـــتـــقـــاعـــديـن الـــذين أتـــاح لـــهم ا
مـصرف الـرافـديـن احلصـول عـلى
قروض وسواها   وكذلك معاجلة
مسـألة إخفـاق شركـة كي كارد في
تقـد خـدمـاتهـا عـلى وفق الـعـقد
بـرم معـها.  واتـهموا احلكـومي ا
هذه الـشـركـة بـالـتـواطـؤ من جـهة
وعدم التكيف مـع التطورات التي
تـــســـتــــدعـــيـــهــــا بـــعض قـــرارات
ـــصــــارف ودائـــرة الــــتـــقـــاعـــد. ا
ــتـــقـــاعــدين وتــشـــمل مـــعــانـــاة ا
احملـافـظـات ايـضــاً حـيث يـضـطـر
بعـضهم الى احلـضور الى بـغداد
ـعــاجلــة قــضـيــة إيــقــاف الـراتب

هي الــتي تـســهم بــهــذا االزدحـام
وان عدد موظفـيها قـليل وال يلبي
تقـاعدين الـذين يتـقاطرون زخم ا
عـلـيـهـا مـنـذ الـصـبـاح الـبـاكـر من
ـدن).  ودعـا حامـد احـمد جمـيع ا
مـحــمــد الـذي كــان يــرافق والـدته
ـــتـــقــــاعـــدة وهي جتــــلس عـــلى ا
كـرسي مـتـحرك ( انـه يـراجع مـنذ
الـصــبـاح الـبــاكـر بــهـدف تــفـعـيل
الـــبــطـــاقـــة لـــكن زخـم احلـــضــور
يــحـول حــتـى دون اســتـطــاعــتي
احلديث مع مـوظف في الـشـباك)
وناشـد متقـاعدون رئـيس الوزراء
بـوصــفه وزيــراً لـلــمـالــيـة وكــالـة
إجراء مـراجـعـة شامـلـة الجراءات
التقاعد وتـكليف جلنة فـنية عليا
لكشف مالبسـات التعـقيدات التي
تـــــؤدي الـى تــــــأخـــــر حــــــصـــــول
ـتــقـاعــدين عـلى مــسـتــحـقــاتـهم ا
الـشــهــريـة من خـالل عـدم ظــهـور
ـصارف البـصمـة أو طـلب فروع ا
ا يـسـمى  الرقم الـسـري أو طلب

مستمسكات تعجيزية). 
كــمــا طــالب مــتــقــاعــدون آخــرون
الـــعــــبـــادي بــــااليـــعــــاز لـــصـــرف
تـأخـرة والسيـما مسـتـحقـاتـهم ا
مكافأة نـهاية اخلـدمة التي مضى
عـلى مـراجــعـتـهـم بـشـأنــهـا نـحـو
صير ثمانـية أشهـر دون معرفـة ا
الـــــذي آلـت الــــــيه. وقــــــالـــــوا (ان
ـــان مــدعــوان احلــكـــومــة والـــبــر
ناصـرة اصحـاب اخلدمة الـعامة
بـالغ بها للمقاول كمناصرتهم ا
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طـالب مـتـقـاعـدون رئـيس الـوزراء
حيـدر العـبادي بـاحلضـور لتـفقد
فـوراً دائــرة الـتــقــاعــد الــعــامـة  
لالطالع عن كــثب عــلى الــفـوضى
التي تضـرب اطنـابهـا في الدائرة
ــعــانــاة ومــعــاجلــة اشــكــال من ا
تقاعدون   برغم انهم يقاسيها ا
ــكــفــولــة يــتــابــعــون حــقـــوقــهم ا
ـــرعـــيـــة  ـــوجب الـــقــــوانـــ ا
واكدوا لـ ( الزمان) أن (مـعاناتهم
كن السكوت عليه بلغت حداً ال 
وان اخفـاقات الـدائـرة ومسـالكـها
تـفــوق حــد احلـديـث والـوصف )
ـيــدانـيـة وقـالـوا ( ان الــزيـارات ا
ـــــؤســـــســــات اخلـــــدمـــــيــــة الى ا
ـبـاشر ـسـاس ا والـهـيـئـات ذات ا
واطـن وحقوق موظفي بحياة ا
اخلـدمــة الــعــامــة بـعــد إحــالــتـهم
للـتقـاعد   قد تكـون العالج األهم
في خـطط الــقـضـاء عـلـى الـفـسـاد
ومطـاردة الـطفـيـلـي والـفـاسدين

في عقر اوكارهم ). 
وتشهـد دائرة الـتقـاعد الـعامة في
خـتـلف فـروعهـا حـالة بـغداد   
من االربــاك وفــقــدان الــســيــطـرة
نتـيـجة كـثـرة التـعـقيـدات وارجاء
عامالت وإطالق يد شركة حسم ا
كي كـــارد في اولـــويـــات الـــدائــرة
ـراجعون وضغط العـمل  يكون ا
من كـبـار الـسن ضــحـيـتـهـا. وقـال
ـتـقــاعـد مــحـمـد هــادي ابـراهـيم ا
(اراجع هذه الـدائـرة منـذ أيام فال
أجد مجـيبـاً أو شخـصاً يـعاونني
على إجنـاز مـعامـلة طـلب الـقرض
بـرغم أن مـصـرف الــرافـدين يـزعم
.( أنه اجنـز كــذا مــعـامــلــة يـومــيـاً
تـقاعد هـيثم محـمود أم وقال ا
( أن منافـذ شركـة البطـاقة الـذكية

لـصـدورهـا في أوقـات مـخـتـلـفـة ال
تتـنـاسب مع أوقـات اسـتحـقـاقـها
ــالي الـذي فـيــصـطــدم بــالـعــجـز ا
( يـنــعـكس نــفـســيـاً واجــتـمــاعـيـاً
مــشــيــرا إلى أن (تـــثــبــيت صــرف
الرواتب من كل شهر خطوة جيدة

نــــحـــو االســـــــتــــقــــرار األســـري).
وقـــــــال خــبــيــر مــالي إن (صـرف
الـرواتب الــتــقـاعــديـة فـي الـشــهـر
قـــرار مــــطــــلــــوب  ويـــهــــدف إلى
اإلصـالح وإلى الـــــــتـــــــرشـــــــيـــــــد
وحتـــــــــســــــ إدارة اإلنــــــفـــــاق)

مشـيرا إلى أن (اعـتمـاد الدولة
الــتــقـــو الــثـــابت في صــرف
الــرواتب ســـيــحـــقق وفــراً من
تـكـلـفـة ســنـويـة من الـرواتب 
ــثل دعـمــاً لالقـتــصـاد وهـذا 

العراقي).

ـالـية دون ـسـتـحقـات ا لتـغـطـية ا
عــشــوائــيـــة).واوضح أن (مــعــظم
موظفي الدولة في السابق لم يكن
لـــديـــهـم مـــشـــكــــلـــة في تــــقـــاضي
الــــرواتب  وانــــعــــكس ذلك عــــلى
تسـديد الـفواتـير والـديون  نـظراً
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يـسـتعـد الـعـراق بالـتـنسـيق مع الـكويت
ــانــحـة لــعـرض لــعـقــد مــؤتـمــر الـدول ا
ــنـــاطـق احملــررة عـــلى احـــتـــيـــاجـــات ا
ــسـتـثـمـريـن بـضـمـانــة الـبـنك الـدولي ا
ـؤتـمـر فـيـمـا وصف خـبـيـر اقـتـصـادي ا
ـوازنــة من الـعــجـز بــالـفــرصــة النـقــاذ ا
واعـادة اعـمـار الـبـنى الـتـحـتـيـة لـلـمدن.
ــكـتب االعالمي ـتـحــدث بـأسم ا وقــال ا
لــــرئــــيـس الــــوزراء ســــعــــد احلــــديــــثي
ـؤتــمــر سـيــعــقـد لـ(الــزمــان) امس ان (ا
دة مـن الثـانـي عشـر الى الـرابع خـالل ا
ـقـبل بـالـكـويت عـشـر في شـهـر شـبـاط ا
بـعـد االنـتهـاء من االعـداد له بـالتـنـسيق
مع الـبنـك الدولي بـاعتـباره اجلهـة التي
تـــتــولـى تــقـــد الــتـــأمـــيــنـــات الالزمــة
لـالسـتـثـمـار في الـعـراق)  الفـتـا الى ان
ـــؤتـــمـــر (الـــعـــراق ســــيـــعـــرض خالل ا
احــتـيــاجـاته بــشـأن مــلف اعــادة اعـمـار
بالغ دن احملررة وا االستقرار وتأهيل ا
ــعـــاجلـــة االضــرار وتـــوفـــيــر ـــقـــدرة  ا
اخلـدمات االسـاسية فـيها بـاالضافة الى
عــرض فــرص االســتــثــمــار فـي الــسـوق
ية)  الفتا الى ان احمللية للشركات العا
(هـنـاك دورا ايـضا لـلـمـنـظمـات الـدولـية
ـــالـــيـــة لــتـــقـــد الـــضـــمــات الـالزمــة ا
لـلمستثمرين الذي سيكون عامال محفزا
لـــدخــول تـــلك الـــشــركـــات الى الـــســوق
الــعـراقـيـة)  واضـاف ان (سـبـعـ دولـة
ـؤتمر لـتقد دعـمها الى سـتشارك في ا
دن الـعـراق في جـهـوده باعـادة اعـمـار ا

الـعراق في التخلص من عبء مالي كثير
لـيس بامـكانه توفـيره االن بـسبب االزمة
االقـتصادية وتراجع سعر النفط اخلام).
وكـان االم العام جمللس الوزراء مهدي
الـــعالق قـــد اعـــلن عـن  الــتـــنـــســـيق مع
الــكـويت لـدعــوة أكـــــــــثـر من  70 دولـة
ؤتـمـر. وقـال الـعـالق في تـصـريح الـى ا
امـس ان (عـدد الـدول الـتـي سـتـدعى الى
ؤتمر لن يقل عن  70 دولة من االشقاء ا
الـعـرب واالصـدقـاء فـي اوروبـا وامـريـكا
ـــشــاركــة واســـيــا ونــتـــوقع ان تــكــون ا
كـبـيـرة)  الفـتـا الى ان (بـغـداد والـكويت
اتــفــقـتــا عــلى ان تــكـون الــدعــوات عـلى
ـسـتـوى الوزاري)  مـرجـحـا (االنـتـهاء ا
دعوة االسبوع مـن وضع أسماء الدول ا

قبل). ا
ؤتمر سيشهد  واشار العالق الى ان (ا
ـنـظـمـات ـيـزا لـلـعــديـد من ا حــضـورا 
الـعربـية والدولـية ومنـها منـظمات اال
ـتحـدة بجـميع اخـتصـاصاتـها واخرى ا
من االحتاد االوربي والبنك الدولي الذي
يـــعــد شـــريــكــا فـي االعــداد لـــلــمـــؤتــمــر
بـــاالضــافــة الى الـــصــنــدوق الـــكــويــتي
لـلتنمية االقتصادية العربية)  مؤكدا ان
ـنظمـات التنـموية الدولـية واالقلـيمية (ا
ؤتمر سـتكون حاضـرة هي االخرى في ا
ــنــظــمـات فــضال عـن مـشــاركــة فــاعــلــة 
ــدنـي الــتي ســتـــنــخــرط في اجملـــتــمع ا
ـتـخــصص لـبــحث الـعـمــلـيـات احملــور ا
ـناطق االنـسـانـية ودعـم االستـقـرار في ا
ـصـاحلة احملـررة وسـبل دعم عـمـلـيـات ا
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وقـدرت احلـكـومـة حـجم االضـرار لـلـبنى
ا ال الـتـحـتـية في احملـافـظـات احملـررة 
يـقل عن  100 مــلـيـار دوالر. في غـضـون
ذلك تــعــتــزم احلـكــومــة االمـريــكــيــــــــــة
تـقـد  150 مــلـيـون دوالر من الـتـمـويل
االضــــافي لـــلــــمـــســــاعـــدة في حتــــقـــيق
االســتـــقــرار في الــعــراق بــعــد حتــريــره
بـــالــكــامل مـن داعش. وأعــلن الـــســفــيــر
االمريكي لدى العراق دوغالس سيليمان
تـحدة تعـتزم تقد 150 ان (الـواليات ا
مـلـيـون دوالر جلهـود حتـقيق االسـتـقرار
ـــنـــاطق فـي خالل الـــعـــام اجلـــاري في ا
احملـررة وبـذلك يـصل إجـمالي مـسـاهـمة
ــتـحـدة إلى  265.3 مــلـيـون الــواليـات ا
دوالر مــــــــــــــــــــــــنـــــــــذ عــــــــام  2015)
واضــاف ان (إلـــتــزامــنــا جتــاه الــشــعب
العراقي ال ينتهي بالقضاء على داعش)

ناطق احملررة  مبينا ان (أبناء ا
يـواجهون حتديات تتمثل في إعادة بناء
حــيــاتـهم واســتــعـادة تــراثـهـم الـثــقـافي
والسـيـمـا ان تـلك االمـوال سـتـسـاعـد في
ـيـاه اعــادة اخلـدمـات االســاسـيـة مــثل ا
والكهرباء حتى تتمكن االسر من العودة
الى ديارها بشكل آمن وطوعي)  مشيرا
الـى ان (تلك األموال ستـقدم إلى برنامج
ـــــائي عـن طــــريق ـــــتــــحــــدة اإل األ ا
الـوكـالـة األمـريـكـيـة لـلـتـنـمـيـة الـدولـية)
وتــابع ان (بـرنــامج حتــقـيق االســتـقـرار
بــعــد تـعــزيــزه بـهــذا الــتـمــويل اجلــديـد
ــنــاطق ســيـــواصل مــســاعــدة ســـكــان ا
احملـــــررة عــــلـى الــــعـــــودة إلى ديـــــارهم
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علي خامنئي

وتـوفير االحـتياجـات االنسانـية). بدوره
ـنـذري لـ   اكـد اخلـبـيـر عـبـد احلـسـ ا
ـانحة (الـزمان) امس ان (مؤتـمر الدول ا
ـبـادرة من الــكـويت وبـعض ســيـعـقــد  
ــعــاجلـة الــدمــار الـذي الــدول االوربــيـة 
ـنـاطق الـتي ســيـطـر عـلـيـهـا حــدث في ا
اضية)  واضاف ان دة ا داعش خالل ا
(تــلك الــدول ســوف تـتــبــرع بــامـوال من
اجـل اقـامــة مــشـاريـع خـدمــيــة من طـرق
وجـسور وبنى حتتـية ومؤسسـات طبية
شـاريع من قبل وتـعـليـميـة بعـد عـرض ا
احلـكـومـة عـلى تـلك الـدول الـتي سـتـقوم
بـتــخـصـيص االمـوال الالزمـة لالعـمـار)
نـذري ان (هنـاك بـعض الدول واوضـح ا
ـشاريع سـوف تـأتي بـشـركـات لتـنـفـيـذ ا
ـطـلوبـة ووفق احدث الجنـازهـا بالـدقة ا
الـتـقـنـيـات  جتـنـبـا لـعـمـلـيـات الـفـسـاد)
ـؤتـمـر سـيـسـاعـد الفـتــا الى ان (جنـاح ا
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