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طبعة العراق 
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رأى رئـيس اجلـمـعـيــة االنـسـانـيـة
لـلـمـتــقـاعـدين عـبــد الـرضـا شـيـاع
احلفـاظي انه ال اشكـالـية بـصرف
ـدنـي ـتـقـاعـدين ا رواتب دفعـة ا

خالل شـــهـــر حـــزيـــران اجلـــاري 
ـتدنـية مؤكـدا ان زيادة الـرواتب ا
للشريحة مطـروحة للتعديل. وقال
احلفـاظي لـ (الـزمـان) امس انه (ال
ــوضــوع تــوجــد اي اشــكـــالــيــة 
ــتــقــاعـدين صـرف رواتـب دفـعــة ا
دني خالل الشهر اجلاري كون ا
الرواتب تدفع لكل شهرين مقدما)
واضـــاف ان (الـــتـــســـاؤالت الـــتي
ـتـقـاعـدون بـشـأن الـية يطـرحـهـا ا
صـرف الــرواتب غــيــر صــحــيــحـة
وتـأتي من ســوء فـهـم لـلــمـوضـوع
حـيث قــمــنـا بــاالجــابـة وشــرحــنـا
وجبها صرف االلية التي يكـون 
الـــرواتب  اي ال اثـــر قـــانـــونـــيـــا
يـــــــتـــــــرتـب عـــــــلـى ذلك) واوضح
احلـــفـــاظـي ان (مـــوضـــوع زيـــادة
ـــتـــقـــاعـــدين مـــطـــروحــة رواتب ا
لـلـتــعـديل في جلـنــتي الـقــانـونـيـة
اليـة النـيابـيت حيث طـالبـنا وا
وزانة بأضافة الزيادة عند اقرار ا
التـكميـليـة وان يكـون احلد االدنى
لـــلــــرواتب  500 الف ديــــنـــار مع
عيشة وجعلها زيادة نسبة غالء ا
ئـة عـن كل سـنـة خـدمـة بدال  2 بـا
من الـنـسـبـة احلالـيـة الـتي تـشـكل
ــــئـــة فــــقط) داعـــيـــا الى  25 بـــا
(ضـرورة تـوحـيـد رواتب احملـالـ
عـلى الــتـقــاعــد قـبل شــهـر كــانـون
الــثـــاني عــام  2008 مع احملـالـ

علـى التـقـاعـد بـعـد هـذا الـتاريخ)
مــؤكــدا (ابـالغ هــيــئـــة الــتـــقــاعــد
ومــصـــرفي الــرشـــيــد والـــرافــدين
تقاعدين في االيام صرف رواتب ا
الثـالثـة االولى عـنـد كل شـهر واي

ــوضـوع مـرفـوض تـأخـيــر لـهـذا ا
كما نطالب مصرف الرشيد بزيادة
تقاعدين من 8 مبالغ السلف من ا
ماليـ الى عــشـرة ماليــ وكـذلك
ــتــقـاعــد وشــمــولـهم مـنح ورثــة ا
وتـــابع بــــالـــســــلـف احلــــالــــيـــة) 
احلفـاظي ان (اجلـمعـيـة ستـبـاشر
بـــتــوزيـع اســـتـــمـــارات ســـيــارات
تـقاعـدين الـراغب االقسـاط ب ا
ــقــبل بــالـشــراء خـالل االســبـوع ا
ومـــدة الـــتـــســـديـــد عـــلى مـــدى 5
سنـوات وبـدون مـقـدمـة او كـفيل).
ـتـقـاعـد ـي ا بـدوره طـالب االكـاد
خــــضـــــيــــر زيـن ضــــاحـي رئــــيس
ـــــهــــدي الــــوزراء عـــــادل عـــــبــــد ا
ــتــقــاعـدين بـانــصــاف شــريـحــة ا
بــصــرف مــســتــحــقــاتــهم. واشــار
ضـاحي في رســالـة مـفــتـوحـة الى
ــهـدي ان (هــيـئــة الـتــقـاعـد عـبـد ا
ــتـقـاعـدين اعـلـنت عن ان رواتب ا
ـدنـي سـتـصـرف كـل شـهـر بدال ا
من كل شهرين وابـتداء من الـشهر
اجلاري  حيث قامت بـتفـعيل هذا
االجـراء بــصـرف راتب واحــد بـدل
) مــضـــيـــفـــا (وعــلـى هــذا راتـبـ
االســاس ســيــكــون عــدد الــرواتب
ستلمة لهذا العام هي  11 راتبا ا
 بدل من  12 اي ان راتب الـشـهـر
ــــاضي لـن يــــدفـع رغم انـه يــــقع ا
ضـمن مـيـزانـيــة هـذا الـعـام ونـعـد
ذلك ســــرقـــة واضــــحــــة حلــــقـــوق
تقاعدين  وكان االجدر بالـهيئة ا
ان تـطبـق هـذا االجـراء من الـشـهر
ـقــبل لـتـالفي هـذه االشــكـالــيـة) ا
ـهـدي بـ (انـصـاف مـنـاشـدا عـبـد ا
ــــــتــــــقــــــاعــــــدين وصــــــرف االف ا
اضي مسـتحـقاتـهم لـلشـهر ايـار ا
بعد التـأكد من سالمة مـوقفهم مع
ــتــقــاعـدون الــهـيــئــة). ويــشــعــر ا
ـدنـيــون ان هـنـاك خــطـأ في دفع ا
رواتـبـهم الـتـقــاعـديـة هـذا الـشـهـر

بــعـــد ان اصـــبح الـــدفع شـــهـــريــا
ولـيـس لـكـل شــهـريـن. وقـالــوا في
احاديث لـ (الزمان) امس (تسلمنا
ــــاضي راتــــبــــ في نــــيــــســـــان ا
تـقاعدين وتفسـير الراتـب عـند ا
اضي اي انهما راتب الشهرين ا
شـبــاط واذار الن احلـكــومــة تـدفع
عــرفـــا وقــانـــونــا رواتب االشـــهــر
السـابقـة وليـس االشهـر القـادمة)
تقاعدون انهم (يستحقون ويرى ا
ـاضـي حالـيـا راتـبي الـشهـرين ا
نـيــســان وايــار وان مــا يـدفـع لـهم
ـنـتـهي حـالـيـا هـو راتب الـشـهـر ا
ايـار ولــيس شــهــر حــزيــران فـاين
راتب شهـر نـيـسان?) مؤكـدين ان
(الهيئة تفسر ذلك بانها دفعت في
ــاضـي راتـبـي نــيــسـان نــيـســان ا

ـعـنـى ان هـيـئـة الــتـقـاعـد وايـار 
متـساءل تدفع الـرواتب مـقـدما) 
(مــــاهـــــو االســــاس الـــــقــــانـــــوني
واالنــسـانـي الــذي جــعل الــهــيــئـة
تدفع مـنذ سنـوات راتب الشـهرين
مـــقـــدمـــا خالفـــا لـــكل الـــقـــوانـــ
واالنـــظـــمـــة في دفـع الـــرواتب في
ا في الـعـالم اجمع?) العـراق ور
واشـــــــــاروا الـى انـه (اذا كـــــــــانت
التـقـاعـد تدفع الـرواتب مـقـدما كل
شــهــرين ســابـــقــا واالن كل شــهــر
ـتـقـاعـد االن فـكـيف تـعـالج وفـاة ا
بـعـد تـسـلـمه راتب شـهـر حـزيـران
حسب قولها  وهل تطالب الورثة
ــتـوفى بـاســتـرجـاع مــا تـســلـمه ا
وهذا االمر ينفي ان الـتقاعد تمنح
واضافوا قـبلة)  رواتب االشهـر ا

ان (الــكـــثـــيــر يـــشـــكــو مـن نــقص
سـتـحقـات عنـد اسـتالم الـتقـاعد ا
كمـا ان هناك تـواطؤ بـ كي كارد
والـهـيــئـة لــتـشــغـيل مــراكـز الـدفع
بسبب صـرفهـا يوم اخلمـيس بعد
انـتـهـاء الــدوام الـرسـمي). وكـانت
الـهــيــئــة قــد اوضـحـت ان (صـرف
تـقـاعديـن أصبح شـهـريا رواتب ا
واعتبارا من الـشهر اجلاري حيث
دني رواتبهم تقاعـدين ا تسلم ا
التقاعـدية دفعة شـباط تمثل راتب
شـهــري الــثـانـي والـثــالث ودفــعـة
نــيـــســـان تــمـــثل شـــهـــري الــرابع
واخلـــامـس واآلن راتب الــــشــــهـــر
ــــتــــقــــاعـــدون الــــســـادس  امـــا ا
الـعـســكـريــون فـتــسـلـمــوا الـراتب
الـتــقـاعــدي دفـعــة كــانـون الــثـاني

تمـثل راتب شـهـري األول والـثاني
ودفــعــة اذار تــمــثل راتب شــهــري
الثـالث والـرابع ودفـعة ايـار تـمثل
اخلــــامـس والــــســـــادس). واعــــلن
مـــصــــرف الــــرافــــدين عن تــــوزيع
ـدنيـ لشـهر تـقاعـدين ا رواتب ا
حــزيــران عن طــريق أدوات الــدفع
كتب االعالمي االلكتروني. وقال ا
لـــلـــمـــصـــرف فـي بـــيـــان امس انه
ـتــقـاعـدين (جـرى تـوزيـع رواتب ا
دنـي لـشـهر حـزيـران فقط وفق ا
مـــاهـــو مـــؤشـــر مـن قـــبل قـــاعـــدة
ولفت البـيـانـات لـهـيئـة الـتـقـاعد) 
الى ان (هذه اآللية ستتكرر في كل
ــتــقــاعــدون شــهــر وســيــتــســـلم ا
ـدنـيـون رواتـبهم العـسـكـريـون وا

شهرياً وبانسيابية عالية). 
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راكان اجلبوري 

والــتــنـســيق بــ الــدول الـعــربــيـة
واإلسـالميـة وبـلـورة مـوقف مـوحد
بـــشـــأنـــهـــا) داعـــيـــا طـــهـــران الى
(الـــتــركــيــزعــلـى حتــســ الــوضع
ـعيـشي للـشعب االيـراني بدال من ا
أن تـنفق قدراتها على دعم اإلرهاب
والــــدمــــار والــــقــــتل) مــــؤكــــدا ان
(مـسؤولـية احلـكومـات هي مراعاة
شـعــوبـهـا والـتـركـز عــلى الـتـنـمـيـة
واألمـن واالستـقرار والـسـلم وليس
الــدمـار والــتـخــريب كــمـا تــقـوم به
إيـران) وطـالب اجلـبـيـر السـلـطات
اإليـــرانــيـــة إلى (احـــتــرام ســـيــادة
الـدول وعـدم الـتـدخل فـي شـؤونـها
الــــداخـــلـــيــــة والـــتـــخــــلي عن دعم
ــلـــيــشــيــات وإطالق الــصــواريخ ا
الـبـالـيـسـتـية) وتـابـع ان (اجملتـمع
الــــدولي الــــذي فــــرض عـــقــــوبـــات
شـــديــدة عـــلى إيــران يـــوجه بــذلك
رسـالة واضحة بأن استمرارها في
ــنــهج ســيــزيــد الــعــقــوبـات هــذا ا

ويرفع الثمن). 
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(بـاالعــتـداءات الـتي طـالت مـنـطـقـة
اخلـــلـــيج وحتــديـــدا الـــســعـــوديــة
واإلمــارات) مـــؤكــدا (دعم الـــقــمــة
لـلـحكـومـة والشـعب الـلبـنـاني على
ــــســـــتــــويـــــات الــــســــيـــــاســــيــــة ا
واالقـتـصاديـة لإلسـهام في حتـقيق
االجنـازات اإلصالحـيـة والـنـهوض
ـا يـعــزز االسـتـقـرار بــاالقـتـصــاد 
ويــــحــــفظ الــــوحــــدة الـــوطــــنــــيـــة
والــســيــادة). بــدوره  أعــلـن وزيـر
الــــدولـــة الـــســــعـــودي لــــلـــشـــؤون
اخلـارجـيـة عـادل اجلبـيـر أن الـقمم
الــثالث الــتي اســتـضــافــتـهــا مــكـة
وجـــهت رســالــة واضـــحــة بــإدانــة
ـنـطـقـة ـمـارسـات اإليـرانـيـة في ا ا
والــتـدخل فـي الـشــؤون الـداخــلـيـة
لـدولـهـا. وقـال اجلـبـيـر في مـؤتـمـر
ـنـظـمـة مــشـتـرك مع األمـ الـعــام 
الــــــتــــــعـــــــاون اإلسالمـي يــــــوسف
الـعـثـيـمـ أن (الـقـمم الـثالث الـتي
ـلك الـسـعـودي عـقـدت دعـا إلـيـهـا ا
ـنـطـقـة من في ضــوء مـا تـشـهــده ا
تــــطــــورات تـــتــــطــــلب الــــتــــعـــاون

أعــقـاب هـجـمـات بــطـائـرة مـسـيـرة
شـنـتـهـا جـماعـة احلـوثي الـيـمـنـية
عـلـى مـحـطـتـ لـضخ الـنـفط خالل
ـاضي. كـمـا وأكـد الـبـيان الـشـهـر ا
اخلــتـامي لـقـمـة مـنــظـمـة الـتـعـاون
اإلسـالمي الـتـي انـعــقــدت في مــكـة
ـكـرمـة ايضـا عـلى قـضيـة الـقدس ا

كعاصمة للدولة الفلسطينية.
ورفـض الـــبـــيــــان (أي قـــرار غـــيـــر
قـانــوني وغـيـر مـسـؤول بـاعـتـراف
مـزعوم بعد القدس احملتلة عاصمة
إلســـرائــيل) مـــشــددا عــلى (الــدعم
ــتــواصـل لــلــمــســتــويــات  كــافــة ا
ا فـيها حقه لـلشعب الـفلسطـيني 
ـصـيـر وإقـامـة الـدولـة في تـقـريـر ا
ستقلة ذات السيادة الـفلسطينية ا
1976 عــــــــــــلـى حــــــــــــدود عــــــــــــام 
وعـــاصــمــتـــهــا الـــقــدس وضــرورة
( حـــمــايــة حـق الــعــودة لـالجــئــ
داعـيا الـدول التي نـقلـت سفـاراتها
إلـى الــقـــدس (لــلـــتــراجـع عن هــذه
اخلــطــوة) ونــدد الــدول األعــضــاء
ــــؤتــــمـــــر اإلسالمي ــــنـــــظــــمــــة ا

اإلسـالميـة والـعـالـم ويجـب تـظـافر
ـكـافـحـة هـذه الـظـاهـرة). اجلـهــود 
وجـاء في الـبـيـان اخلـتـامـي لـلـقـمة
أيــضــا أن الــســعــوديــة لــديـهــا كل
احلـق في الـدفـاع عن أراضـيهـا في

العالم) مؤكدا (رفض أي إجراءات
ـــســـاس بـــالـــوضع مـن شـــأنــهـــا ا
الــتــاريـخي والــقــانـونـي لـلــقـدس)
مــبـيـنـا ان (الـتـطـرف واإلرهـاب من
أخــطــر اآلفــات الــتي تــواجـه األمـة
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كشف محـافظ كركوك وكـالة راكان
اجلــــــبــــــوري عـن ســــــبب وقــــــوع
الــتــفــجــيـــرات االجــرامــيــة  الــتي
ضـربت احملــافــظـة مــؤخـرا وراح
ضحيـتها  40 مواطنـا ب شـهيد
وجــريح . وقـــال اجلـــبــوري خالل
تـرؤسه اجـتــمـاعـا طــارئـا لـلــجـنـة
األمــنــيــة بـاحملــافــظــة انـه ( جـرى
خالل االجـــتـــمــاع حتـــلـــيل دقـــيق
لــــلــــحــــادث اإلرهــــابي وحتــــديــــد
ـقــصــرين واالجــراءات األمــنــيـة ا
تـخذة قـبل وقـوع احلادث وبـعد ا
ة االرهـابية) ولفت الى ان اجلر
(دمـاء مـواطـني كــركـوك لن تـذهب
ــرتـــكـــبي هــذه ســدى وســـنـــصل 
ـة اإلرهـابـيـة الـتي احـزنت اجلـر
اجلـمـيع وسـيـتم ايـضـا مـحـاسـبة
ــــقــــصــــرين فـي اداء واجــــبــــهم ا
األمـــني) مـــؤكــــدا أن (األجــــهـــزة
االستـخباريـة كانت قـد نبـهت قبل
ايام من وجود نوايـا إرهابية قبل
وقـوع الــهـجــوم ولــكن كـان هــنـاك
تقـصيـر وضـعف في األداء األمني
لبعض تشـكيالت الشرطـة احمللية
ـنـاطق الـتـفـجـيرات) ـوجـودة  ا
وتابع ان (تكـاتف مكونـات كركوك
وتـعــاونـهـم مع األجـهــزة األمـنــيـة
عــــامـل مــــهـم لــــتـــــحــــقـــــيق األمن
واالســـتــــقــــرار وان امن وسـالمـــة
مـــواطــــني كــــركـــوك غــــيــــر قـــابل
لـلــسـجــال الــسـيــاسي بل عــلـيــنـا
جـــمـــيــعـــا الـــتـــوجه نـــحـــو األمن
واالســــتــــقــــرار واحلــــفــــاظ عــــلى
ــواطـني ـكــاسب الـتي حتــقـقت  ا
كركوك). وكانت وزارة الـصحة قد
اعـلــنت عن حــصــيـلــة تــفـجــيـرات
ــتـــحـــدث بـــاسم كـــركـــوك.وقـــال ا
الــوزارة ســـيف الـــبـــدر في بـــيــان
امس إن (حصيـلة الـتفـجيرات في
كركوك انـتهت الى شـهيدين و 38
جـريـحـا) مـشـيـرا الى (اســتـنـفـار
مالكـــات دائــــرة صـــحـــة كـــركـــوك

والــدوائــر الــقــريــبــة مــنــذ حلــظـة
االنفجـار لتقـد اخلدمات الـطبية
الالزمـــــــة). وفي ســـــــيــــــاق ذاته 
تــــبـــــرأعــــلـن االحتــــاد الـــــوطــــني
الكـردستـاني من احملافظ الـسابق
جنم الـدين كـر . وقــال الـقـيـادي
في االحتـاد رهـبـر سـيـد بـرا انه
(لم يعـد لكـر اي عالقة بـاالحتاد

الوطني).
 وتأتي تـصـريحـات القـيـادي في
االحتــاد الــوطــني بـــعــد تــصــريح
سابق  لسـعدي احـمد بيـره عضو
كتب السياسي لالحتاد الوطني ا
ان (عالقة كـريك انـقـطـعت الى حد
مـا بـاالحتـاد الـوطـني ويـبـقى ذلك
عـلى مـؤتـمــر احلـزب امـا بـانـهـاء
عضـويته او تـمـديدهـا). واعتـقلت
السـلطـات االمنـية مـحافظ كـركوك
السـابق في مـطار بـيـروت الدولي
قبل ايام عدة. وفي االنبار  عثرت
خـلــيــة االعالم االمــني عــلى تــسع
جثـامـ مـحتـرقـة جلامـعي الـكـمأ

في احملافظة.
وذكر بـيـان للـخلـيـة امس ان (قوة
ــقــر لـواء حــرس احلـدود تـابــعـة 
اخلامس عـثرت عـلى تـسعـة رفات
غـدورين في محـتـرقـة لـلـشـهـداء ا
مــنـطــقــة مــطــار مالشه من الــذين
كــانــوا يــرومــون احلــصــول عــلى

الــكــمــأ) وأضــاف انه ( تــســلم
اجلـثث الى ذويـهم). واكـد مـصـدر
انتـشال جـثة من نـهر دجـلة تـعود
الحد ضـحـايـا الـعـبـارة في مـديـنة
ـــصـــدر إن (قــوة ــوصـل.وقــال ا ا
امنية تـمكنت من إنتـشال جثة من
نهـر دجـلـة ألحـد ضحـايـا الـعـبارة
وصل) مبينا ان (اجلثة دنية ا
تعـود لـطفل يـبـلغ من الـعمـر عـشر
سنـوات في قـريـة طويـبـة بنـاحـية

الشورى ).
 والـقت قــيــادة شـرطــة مــحـافــظـة
كــربـالء الــقـــبض عـــلى عـــصـــابــة
مــتـخــصــصــة بــتــزويــر الـعــمالت
ـديـنة. األجنـبـية في أحـد احـياء ا
ـتحدث بـاسم القـيادة عالء وقال ا
ي فـي بـــيـــان ان (مـــفـــارز الـــغـــا
مـكــافـحــة اإلجــرام اسـتــطـاعت ان
حتـكم قــبــضـتــهـا عــلى اشــخـاص
يقـومـون بـتـزوير عـمالت اجـنـبـية
). في غـضـون وهم رجل وأمـرأتـ
دني ذلك  تمكنت مديـرية الدفاع ا
من الـسـيـطـرة عـلى احلـريق الـذي
ـنـطــقـة جـسـر انـدلع في مـخــزن 
ديـالى في بـغـداد. وقـال مـديـر عام
دنـي اللواء كاظـم سلمان الدفاع ا
بــــــوهـــــــان إن (احلــــــادث انـــــــدلع
ـســاحـة مــكـشــوفـة وتــسـتــخـدم
كــمـخــزن يــضـم نـحــو ثـالثـة االف
500 تـــكـــتـــكــا) مــشـــيـــراً إلى أن
(اخملــزن يـعــود لــشــركــة أهــلــيـة)
واضاف ان (احلريق اندلع في كل
األماكن حـيث  اشتـراك أكثر من
20 فـــرقـــة حـــوضــيـــة كـــونـه كــان

بالـقرب من انـبوب النـفط الذي 
تأميـنه بالكـامل). واعلنت مـديرية
الشـؤون واألمن الـتابـعـة للـشـرطة
االحتـاديــة عن اعــتــقـال مــنــتـسب
ـــارس االبـــتــزاز االلـــكـــتـــروني.
ـــديــــريـــة في بــــيـــان إن وقـــالـت ا
فارز االمنـية إلقت الـقبض على (ا
مـنــتـسب في الــشـرطــة االحتـاديـة
يقـوم بـعـملـيـة االبتـزاز إلـكـتروني
من خالل صــــفـــحـــات الــــتـــواصل

االجتماعي).

بن عـبد العـزيز خالل افتتـاح القمة
الحة الـبـحريـة تواجه ان (حـركـة ا
تـهـديدا خـطـيرا) مـعـربـا عن اسفه
أن (يــشـكل الـنــازحـون والالجـئـون
ــســـلــمــون الــنــســـبــة األكــبــر في ا

الـياباني شيـنزو آبي بأن واشنطن
ال تـسعى لتغيـير النظام في إيران
وأعـرب عن قنـاعته بأن إيـران تريد
ـتحدة أن تـتفـاوض مع الواليات ا
مــؤكـدا اســتـعــداد واشـنــطن لـذلك.
وعـارض الـعـراق الـبـيـان اخلـتامي
الــصـادر عن الـقـمــة الـطـارئـة الـذي
نـدد بتدخل إيران في شؤون الدول
األخـــــرى. وقـــــال األمـــــ الـــــعـــــام
لـلجامعـة العربية أحـمد أبو الغيط
في بـيـان إن (الـعـراق يـسـتـنـكـر أي
عــــمل من شــــأنه اســـتــــهـــداف أمن
ـملكـة وأمن أشقائـنا في اخلليج ا
ونـود ان نوضح أننا لم نشارك في
صـيـاغـة البـيـان اخلتـامي ونـسجل
اعــتـــراضــنــا عــلــيـه في صــيــاغــته
احلـاليـة). وكان ملك الـسعـودية قد
دعـا خالل الـقـمة إلى اتـخـاذ إجراء
حـاسم لـوقف األنشـطـة التـخـريبـية
ـنطـقـة عقب لـلـنظـام اإليـراني في ا
هــجـمــات اسـتــهـدفت نــاقالت نـفط
قـبالـة سواحل اإلمـارات ومحـطت
لـضخ الـنـفط في الـسـعـوديـة. وقال

الـسيادة وعدمَ التدخلِ في الشؤون
الـداخلـية ونـبذَ الـعنف والـتطرف)
الفــتـا الى ان (تــرسـيخَ االســتـقـرارِ
في الـعراق يتـطلب تـعاوناً وتـفهماً
مـن االشقـاء واجلـيـران واالصـدقاء
ـا يـحتم عـلى كلِ األشـقـاءِ دعَمـنا
والـوقـوفَ إلى جـانـبـنـا الن الـعراق
ـنطقة) مـؤكدا ان أحـدُ أهم ركائز ا
(أي تـصادمٍ في منـطقتِنـا سيعرض
أمـن الــعــراق لــلــتــهــديــد ومن هــذا
ـنــطـلق فـأنـنـا سـنـعـمل عـلى بـذل ا
قـصـارى جهـدنا لـفتحِ بـابِ احلوارِ
الـــبــنــاء). من جــهــته  رحـب وزيـر
اخلــارجــيــة مـحــمــد عــلي احلــكـيم
بــالـتـصـريـحـات األخــيـرة لـلـرئـيس
األمـريـكي دونـالـد تـرامب بـشأن أن
ـتحـدة ال تريـد حربا مع الـواليات ا
إيــران. وقـال احلــكـيم فـي بـيـان أن
(مـوقف العراق واضح وصريح من
األزمـــة احلـــالـــيـــة بـــ الـــواليـــات
ـتحدة وايران وهو التهدئة ومنع ا
نطـقة). وحتدث نـشوب حـرب في ا
تـرامب خالل لقائـه برئيس الوزراء
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اعـــتـــرض الــعـــراق عـــلى الـــبـــيــان
اخلـتـامي لـلـقمـة الـعـربيـة الـطـارئة
ــكــرمـة الــتي انــعــقــدت فـي مــكــة ا
بـالـسعـوديـة ندد بـتـدخل إيران في
شـــــؤون الــــدول األخــــرى . ووصل
رئــيس اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالح
الـى بـــغـــداد امـس الـــســـبـت بـــعـــد
مــشـاركــته في الــقـمــتـ الــعـربــيـة
واالسـالمــيــة الـــتي دعـــا الــيـــهــمــا
الـعـاهل السـعودي سـلـمان بن عـبد
الـعزيـز التخاذ اجـراء حاسم لوقف
ـنـطـقة. االنـشـطـة التـخـريـبـية في ا
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
( صــــالـح عــــاد الى الـــــبالد بــــعــــد
ـؤتـمـري الـقـمـة مـشـاركـة مـثـمـرة 
الــعـربـيــة الـطـارئــة وقـمـة مــنـظـمـة
الـتـعـاون اإلسالمي الـرابعـة عـشرة
ـكـرمـة حـيث الـقـى كـلـمة في مـكـة ا
ـنطـقة الـعـراق التي اكـدت حاجـةٍ ا
الى اسـتـقـرار مبـني عـلى منـظـومةٍ
ــشـتــرك يــعــتــمــدُ احــتـرامَ لالمـن ا
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تعاني الـكثيـر من النساء خالل
مــــــدة احلـــــمـل من الــــــبــــــرامج
الـغـذائـيـة والتـقـيـد بـهـا والتي
تـسمح بـتنـاول بـعض االطعـمة
في الــوقت الــذي تـمــنــعــهـا من
اطـــعــمــة أخـــرى حــيث تـــتــفق
جـمـيع األنـظـمـة الـغـذائـيـة على
ضـرورة وجــود كـمــيـات جــيـدة
مـن الــــفــــواكه واخلــــضــــروات
بــاإلضـافــة لـلــحـبــوب الـكــامـلـة

شبعة.  وا
وقدم خـبراء التـغذية قـائمة من
الـفواكه الـتي ينـصح بتـناولـها
خـالل مــــــــــــدة احلـــــــــــمـل وهـي
ـــشـــمش الـــذي يـــعـــد غـــنـــيــا ا

بـــالــــكــــالــــســــيــــوم واحلــــديـــد
والــبـــوتـــاســـيــوم بـــاإلضـــافــة
لـفيـتـاميـنـات (أ- ج- هـ) حيث

ـــغــذيــات عــلى تـــســاعــد تــلك ا
ــــــوه تــــــطــــــور اجلــــــنــــــ و
ويــســتــطــيع عــنــصــر احلــديــد

الـوقايـة من فقـر الـدم ويسـاعد
ــو عــظـام الــكـالــســيــوم عـلى 

وأسنان قوية. 
والـبـرتـقـال فـهـو يـحـتـوي عـلى
حـمض الفـولـيك وفـيتـام (ج)
ـاء يسـاعـد البـرتـقال بـشكل وا
كـبـير فـي احلفـاظ عـلى تـرطيب
ـاجنو النه اجلـسم وصحـته وا
غني بفـيتاميـنات (أ- ج) فكأس
اجنو كاف إلعطاء واحدة من ا
اجلـــسم احلـــصــــة الـــيـــومـــيـــة
ـوصـى بـهـا من فـيـتـامـ (ج) ا
وأكثر من ثلث احلـصة اليومية
لـفـيـتـامــ (أ) والـكـمـثـرى يـعـد
هـذا الــنـوع مـن الـفــواكه غـنــيـا
بـــاأللــــيـــاف والـــبــــوتـــاســـيـــوم
وحــمض الـفــولـيـك األمـر الـذي

يــســاعـد عــلى احلــد من حـاالت
اإلمــســاك الــتي تــتــعــرض لــهـا

النساء احلوامل. 
كـمـا  نـصـحـوا بـتـنـاول الـرمـان
ـد احلـوامـل بـكــمـيــــــات النـه 
مـن فـيـتـامـ (ك) والـكـالـسـيـوم
والـفــولــيك واحلــديـد وهــو مـا
يـــــســـــــــاعــــــد عـــــلـى صـــــحـــــة

العـــظــــام.
فــــضالعن تــــنـــاول األفـــوكـــادو
بــوصـفه يــحــتــوي عــلى دهـون
صـحـيـة تـمــد اجلـسم بـالـطـاقـة
وتـــقي مـن اإلصــابـــة بـــعـــيــوب
األنـبوب الـعـصبي وهـو أيـضا
ــســؤولـة عن يــحـفــز اخلاليــا ا
بـنـاء أنــسـجـة اجلــلـد والـدمـاغ

. للجن
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رجـح مـتــنــبىء جـوي تــأثــر الـبالد
ـوجة حارة خالل ايام عيد الفطر
حـــيـث ســتـــصـل درجـــات احلــرارة
ــديــنــة بــغـداد الى 48 ــتــوقــعـة  ا
مــئـويـة . وكــتب صـادق عــطـيـة في
صــفـحــته عـلـى فـيـســبـوك امس ان
ـــوجــــة حـــارة (الــــبالد تــــتـــأثــــر 
مـصـحوبـة بـرطوبـة عـاليـة تـستـمر
خـالل ايام عـيـد الفـطـر ومـتوقع ان
تـصـل درجـات احلـرارة لـبـغداد 48
درجـــــــــة وذي قـــــــــار  49 درجـــــــــة
وصل 44 والـبـصرة  48 درجـة وا
والرطبة  42 درجة مئوية) مشيرا
ــــــوجـــــة هي  اول الـى ان (هـــــذه ا
مـوجات احلر الصيـفية ستؤثر في
ـدن كـافة). فـيمـا انـعشت االمـطار ا

الـغــزيـرة احملـافـظـات اجلـبـلـيـة في
ثـلة في فـيفا جـازان بالـسعـودية 
والـــدايـــر والـــعـــارضــة  وضـــربت
مـوجة غبار مـحملة بـاالتربة معظم
احملـافظات ونتج عنـها انقطاع تام
ـرورية لـلـكهـرباء واعـاقة احلـركة ا
وانـــعــدام الـــرؤيـــة االفــقـــيــة وسط
اســتـــنــفــار اجلــهـــات احلــكــومــيــة
واالمـنـية .وضـرب زلزال بـقوة 4.2
درجـة على مقـياس ريخـتر سواحل
طلـة على بحر أيجه واليـة موغال ا
جــنــوب غــربي تــركــيــا .وجــاء ذلك
ــــوقع بــــحــــسب بــــيــــان نــــشـــره ا
اإللـكتروني لـرئاسة إدارة الطوار
والــكــوارث الــطـبــيــعــيـة الــتــابــعـة
لـــرئـــاســـة الـــوزراء الـــتـــركـــيـــة ان
(الـزلـزال وقع في خـلـيج غـوك أوفا
بـقضاء بدروم الـتابع لوالية موغال

بـلـغت قـوته  4.2 درجـة) واضـاف
ان (مــركـز الـهــزة يـقع عــلى بـعـد 4
وعلى كـيلومتـرا من سواحل بدروم
عـمق  7كـيـلـيومـتـرات  حتت سطح
الـبـحـر). وضـرب زلـزال اخـر بـقـوة
 6.2 درجــة عـلى مــقـيـاس ريــخـتـر
جـنـوب الـفـلـبـ  ولـم تـرد تـقـاريـر
عـــلى الـــفـــور بـــحـــدوث أضــرار أو
ـعـهـد الـفـلـبـيني إصـابـات حـسب ا
لــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الــــــــــبــــــــــراكـــــــــ
ـــعـــهــد ان مـــركــز والـــزالزل.وذكــرا
الـــــزلـــــزال يــــقـع عـــــلى بـــــعــــد 92
كـــيــلــومـــتــرا جــنـــوب شــرق بــلــدة
جـافـرنر جـينـيـروسو بـإقلـيم دافاو
اوريـنــتـال عـلى بـعـد أكـثـر من ألف
كيلومتر إلى اجلنوب من العاصمة
مانيال. ونبّهت السلطات األمريكية
ـنـاطق الــسـاحـلـيـة إلى مــواطـني ا

ـــواد الالزمـــة ضـــرورة تــــخـــزين ا
والـــتــزام احلـــذر بـــعــد مـــوجــة من
الـعـواصف الـعـنيـفـة في الـسـنوات

اضية. ا
واجــتـاحت أربـعــة أعـاصـيــر قـويـة
فـلـوريدا أو عـبـرت سواحل الـوالية
بــعـد عـقـود من هــدوء نـسـبي. لـكن
ركـز الوطني لألعـاصير في مـدير ا
مـيامي ك غراهام قال إنه (يتعيّن
االســتـعـداد في كل سـنـة) واكـد ان
(عـــدد الـــعــواصـف الــقـــويـــة الــتي
ـــاضــيــة ضـــربت في الـــســنــوات ا
جـعلت الناس أكثر إدراكًا باحلاجة
ـاء والغـذاء والدواء إلـى التـزود با
عـــنــدمـــا تــكـــون عــاصـــفــة آتـــيــة).
وتــــــعــــــرّضت أجــــــزاء أخــــــرى من
ـتــحـدة فـي الـســنـوات الــواليــات ا

اضية لعواصف قوية مدمّرة. ا
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