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كـان الـرئيـس الـراحل حـافظ االسـد قـد اعـد خلـاصة ضـيـوفه
مبنى يسـكنه ابن ذو الفـقار على بـوتو واخيه وانـا وعائلتي ثم
ي  كارلوس ناضل العا شاركنا عبد العزيز بوتفليقة. وكان ا
وينادى عندنا بـاسم ميشال يزورنـا كل يوم قبل ان يطلب منه
ترك سـوريـا وابـعـد لـلسـودان .حـيث سـلم لـلـفرنـسـيـ مـقابل
رشـوة .ومـايـزال قــابـعـا بــزنـزانـة مـظــلـمـة في عـاصــمـة الـنـور
بـاريـس وعـادت بــنــازيـر رئــيــســة لـلــوزراء فــعـرضـت عـلي ان
ـكـتــبـهـا عـلى ان اتـولى ــكـتب الـعـربي مــلـحـقـا. تـسـتـحـدث ا
رئاسته فاعتذرت بـان هدفي التوجه لبـلدي وليس االنتقال من
منـفى الى منـفى .وعاد بـوتفـلـيقـة زعيـما يـستـكمل تـاريخه في
جبـهـة الـتحـريـر اجلـزائربـة حـيث انـتـخب رئيـسـا لـلجـمـهـورية
وعرض علي االنتقال الى اجلزائر فاعتذرت وكان بوتفليقة قد
ذكـرة للـرئيس حافظ ـا اليناسب مـقامه فـاعتـرضت  عومل 
االسـد فـابـلغـونـي بـضرورة احلـديـث مع االسـتـاذ عـبداحلـلـيم
خـدام الـذي فـاجـأني بـان بــوتـفـلـيـقـة لم يـعــد ضـيـفـهم بـسـبب
احتجاج من احلكومة اجلزائرية وهي حليفة سوريا في جبهة
الـرفض. فـنـاقشـت هذا الـتـطـور مع بـوتـفـلـيـقـة حـيث كـنـا نـعد
الطـعام وهـو ضيـفـنا الضـيف احلكـومـة السـورية الـتي كانت
محرجـة. اتفقنـا على ان يتـوجه ضيفـا على شيـخ العرب زايد
بن ســلــطــان لــكن بــوتــفــلــيــقــة خــشي ان يــســبب وجــوده في
االمارات اشكاالت دبلـوسية لهـا فعرضت علـيه فكرة ايصال
رسـالـة الى صـدام حـسـ وسـتــكـون وكـأنك زعـيم في جـبـهـة
التحربر اذ  ال يوجد بلد كالعراق يدلل ضيوفه ويوفر الكرامة
واحلمـايـة لهم. تـفـاجأ قـائال تـقـول هذا وانت مـطـلوب خلـشـبة
االعدام في بـلـدك .اجبـته انـني احتدث عن مـكـارم دولة ووطن
.  االتـصال بـبغـداد عن طـريق صديق وانا ال اعـارض وطنـاً
ناضل العربي اردني فجاء الرد سريـعا ان الرئيس يرحب بـا
السيـد بوتفـليقـة وكان هدف االخـير ان ينـجح بعقـد صلح ب
العراق وايـران.ثم يقـرر ما ستـكون عـليه اخلطـوة التـالية وعن
طريق صديق فـي مواقع علـيا في االمـارات  ايصـال رسالة
بوتفليقة لـلسيد اخلميني فـجاء الرد شرسا وبال اشارة شكر
ــبــادرة الــزعــيـم اجلــزائــري . ان الــزعــبـم االيــراني الــســيــد
ـبــادرة . وكـان رد بـوتــفـلــيـقـة اخلـمــيـني.اليــرحب بـصــاحب ا
جــاهــزا ان شــركــة سالح ايــطــالـي عــرضت عــلــيه ان يــكــون

وسيطا. لـبيعهـا اليران احملاصـرة لكنه فضل ان
يــكـــون وســيـط سالم ال وســيـط سالح.امــا
واجلــواب االيـــراني مـــهـــ فـــســانـــصح
االيـطــالـيــ بـبـيــعـة الــصـفــقـة لــلـعـراق.
والاعرف بعدها شيئـا اذ غادر بوتفليقة

واصبح رئيسا للجمهورية واليزال. 
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كشف الـنائب رعـد الدهـلكي عن
وجـــــود حـــــراك ســـــيـــــاسي من
رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
ونـــاشـــطــ اخـــرين لـــتـــقــريب
وجهات الـنظر ب الـكتل بشأن
تــمــريــر مـــرشــحي الــكـــابــيــنــة
احلـــكـــومـــيــة  داعـــيـــا رئـــيس
ـهـدي الى الـوزراء عــادل عـبـد ا
اختـيار مـستـقلـ وابعـاد خطر
االزمـة احلـالـيـة الـتي قـد تـطيح
بـــحــكـــومــته. وقـــال الــدهـــلــكي
لـ(الـــــزمــــان) امـس ان (هــــنــــاك

حراكـا سـياسـيا من قـبل صالح
واشـــخــاص اخـــرين لـــتـــقــريب
وجـــهـــات الــنـــظــر بـــ الـــكــتل
اخملتلفة على مرشحي الكابينة
احلكـومـية وانـهاء اجلـدل الذي
ان الثالثاء شهدته جـلسة البـر
اضي) مستبعدا ان (يتضمن ا
ـان جـدول اعـمـال جـلــسـة الـبـر
اليوم اخلـميس التـصويت على
مـرشــحي الــكـابــيــنـة الــوزاريـة
ـتـبـقـية) وتـابع الـدهلـكي انه ا
(حــــتى االن ال يــــوجـــد اتــــفـــاق
( رشـح نـهائي عـلى تـمريـر ا
ـهدي الى ان (يعي داعيـا عبد ا

ـر بـها ـرحلـة الـتي  خـطـورة ا
الــعــراق واخـتــيــار مــسـتــقــلـ
لــــيــــتالءم ذلـك مع الــــبـــرنــــامج
احلكومي وايضا لتدارك االزمة
الــتي قـــد تــطــيح بــحــكــومــته).
بـــدوره  دعــــا حتـــالف احملـــور
الـوطني كـتلـة الـفتح الى تـقد
مـرشح آخــر عن فـالح الـفـيـاض
لـوزارة الـداخـلـيـة.وقـال الـنائب
عن احملور فـالح العـيساوي في
ـمــكن تــصــريح امس انه (مـن ا
اسـتبـدال الـفيـاض ويجب ان ال
ر يـتعطـل بسـببه الـبلـد الذي 
بـظـروف صعـبـة وعـلى حتـالفي

فـتح والبـناء اسـتـبداله وتـقد
مــرشح آخـر لـلـمـضي بـتـشـكـيل
وإسـتـكـمـال الـكـابـيـنة) مـشـيرا
الى ان (الـــنــصـــاب الــقـــانــوني
جللـسة أمس االول كان مـكتمالً
ـقــاطـعـة ســائـرون وبــلغ عـدد
احلــضــور  171 نـــائــبــاً  لــكن
ــــان مـــــحــــمــــد رئـــــيس الـــــبــــر
احلـلـبـوسي كـان حـريـصـاً عـلى
إنــعــقـــاد اجلــلـــســة بـــحــضــور
ســــــــــــائـــــــــــرون وانــــــــــــهـــــــــــاء
موضـحا ان (نواب مقـاطعتـهم)
ســائــرون دخــلــوا بــفــوضــويــة
لــــلـــجــــلـــســـة وبــــشـــكل يــــقـــتل

ـقـراطـية) حـسب تـعـبـيره. الـد
مبينا انه ( كان هناك اتفاق في
ــرشح احملــور بــعــدم تــمــريــر ا
فــيـصل اجلــربـا لــوزارة الـدفـاع
كونه مـرشح عن رئـيس ائتالف
الــوطــنـيــة ايــاد عالوي الـذي ال
ـــكــــون الــــســــني). من ــــثـل ا
جهتها  أكدت النائـبة عن كتلة
الــنـصــر نـدى شــاكـر جـودت أن
أسباب عدة  تقف وراء مقاطعة
ـان من كــتـلـتــهـا جلــلـســة الـبــر
بــيــنـــهــا عـــدم إرســال الـــســيــر
الـذاتــيــة لـلــمــرشـحــ قـبل 48
ســـاعـــة من مـــوعـــد اجلـــلـــســة.
وقالت جودت في تصريح امس
إن (حتـــالــفـــهــا قـــاطع جـــلــســة
ـان السـبـاب  عـدة نـعـتـقـد الـبـر
أنها حق لنـا كممثـل للشعب)
واضــــافـت ان (الــــســـــبب األول
يــتــعـلـق بــشـرط إرســال رئــيس
الــــوزراء لـــلــــســـيــــر الـــذاتــــيـــة
للـمـرشحـ قبل  48 سـاعة من
جلسة التـصويت على األسماء
لكن مـا حدث أن السـير الـذاتية
تــسـلــمـنــاهــا بـيــوم اجلـلــسـة)
مـــؤكــدة ان (الـــنــصـــر وجــد أن
هـناك صـراعاً كـبـيراً بـ بعض
الــقــوى الــسـيــاســيــة وأن عــبـد
ــهـدي وقـع حتت تــأثــيــر قـوة ا
تلك الـقوى الـسيـاسيـة وخاصة
ــعـــروفـــة بــإدراتـــهــا الـــقـــوى ا
دة). الى لـلـمـشـهـد خالل هـذه ا
ذلك عد النائب عن كـتلة احلزب
ـقـراطي الكـردستـاني ديار الد
بـرواري أن الـكــتل الـسـيــاسـيـة
امـام خـيـارين امـا سـحب الـثـقة
ــــهـــدي او مــــنـــحه عن عـــبــــد ا
احلـريــة احلـقــيـقـيــة والـكــامـلـة
باختيار مرشحيه.وقال برواري

في تصـريح امس إن (استـمرار
اخلالفـات بـ كـتـلـتي االصالح
والــــبـــنــــاء بــــشــــأن مـــرشــــحي
الـوزارات االمــنـيـة كـان الـسـبب
االساس في عـدم انعـقاد جـلسة

ان). البر
مـؤكدا ان (الـصـراع الـذي حدث
احـرج الكـتلـتـ السـياسـييـت
كــونـهـمــا كـتــلـتـان رئــيـســيـتـان
ان ولديهما ثقل وجمهور بالبر
كـبيـر كمـا احـرج رئيس مـجلس
الـوزراء كــونه مــلـزم بــتــرشـيح
اسماء لشغل احلقائب الوزارية
لــلـمــضي بــتـطــبـيـق الـبــرنـامج
ـوضوعة دد ا احلكـومي وفق ا
احملـددة) واضــاف بــرواري ان
(الــــعـــمــــلــــيـــة الــــســــيـــاســــيـــة
ــقـــراطــيـــة جــزء مـــنــهــا والــد
مــحــاولـــة اســتــقــطــاب اطــراف
سـياسـية الفـشال تـمريـر مرشح
او اكـثــر عــلــيه اعــتــراض لـكن
وكـــــمــــا يــــبـــــدو لالسف  فــــان
زيد قـراطية بحـاجة الى ا الد
من الـوقـت النـضــاجـهــا بــشـكل
اكـــبـــر بــــعـــدمـــا مــــاحـــصل من
ــيل اكــثـــر لــلــعــنف اســلـــوب 
وفـرض االرادات والتـهـجم على
رئــاســـة اجملـــلس وهـــو امــر لم
يـــكـن مـــتــــوقـــعــــا ولم يــــرتـــقي
وتابع ـقـراطـية)  ـسـتوى الـد
ان (الــكـــتل الــســيـــاســيــة امــام
خـيــارين امـا ســحب الـثــقـة عن
ـهـدي او مــنـحه احلـريـة عــبـد ا
احلـقـيـقـيـة والـكـامـلـة بـاخـتـيار
مـرشــحـيه لـلــكـابـيــنـة  كـمـا ان
االتفاق الـوطني يـنبغي تـنفيذه
بـشــكل واقـعي وتـرك اخلالفـات
االخـرى جــانـبـا). عــلى صــعـيـد
مـــتــصـل شــدد رئـــيس حتـــالف

االصالح واالعمار عمار احلكيم
على ضرورةِ استكـمال الكابينة
ـمـكـنـة احلـكـومـيـة بـالــسـرعـة ا
ــكــتــبه امس عن .ونــقل بــيــان 
تـأكـيـد احلكـيم خاللَ اسـتـقـباله
الـنـائب الثـاني لـرئـيسِ مـجلس
الـنواب بـشـير احلـداد (ضرورةِ
اسـتـكمـال الـكـابيـنـة احلكـومـية
ـــمــكــنــةِ وتــقــد بــالــســرعــةِ ا
ـصالحَ ـصلـحة الـعامـة على ا ا
اخلـاصـة  لـيـتـسـنى لـلـحـكـومـةِ
تـنــفـيــذ بـرنـامــجـهــا احلـكـوميّ
وتلبية متطلبات أبناء شعبنا).
كــمــا الــتــقـى احلــكــيم بــرئــيس
وأعـضاء كـتـلة تـغيـيـر النـيابـية
وبـحث مــعـهم مــلف اسـتــكـمـال
الـكـابـيـنـة احلـكـومـيـة والـعالقة

ركز واإلقليم . ب ا
ـهـدي قـد اكـد عقب  وكـان عـبدا
جــلـــســـة ســـادتـــهـــا الــفـــوضى
ان  لم تـسـفر الـكـبيـرة في الـبـر
عن استكـمال الكابـينة الوزارية
حللـقـد قـمنـا عـنـد تـوافق الـكتل
الـسـياسـيـة بـاختـيـار أفـضل ما
قُدّم إلينا من مرشح وبخالفه
اقـتــرحـنــا عـلى الــقـوى أســمـاءً
أخـــرى أو من الـــذين أوكـل أمــر
ترشيحهم أو اختيارهم لرئيس

مجلس الوزراء).
واضــاف أن (أي قــرار تــرتــئــيه
الــكــتل  او يـتــخــذه اجملـلس او
رئـاســته ســواء بـتــأجــيل طـرح
ـواقع مـفـضالً حـصـول بـعض ا
توافق عـليـها او بـحجب الـثقة
ــارســات عــمن يـــريــد فــهــذه 
مــتــروكـة لــلــمــجــلس  ونــفـضل
حتديد مواعيد قريبة ال تتجاوز
24 الى 48 ســــاعــــة لــــتــــقـــد

البدائل.  
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نعت (الزمـان) سكرتـير حترير
اجلـريـدة الــزمـيل صـبـاح عـبـد
الـغـفــور اخلـالـدي الـذي تـوفي
فـجر امس اثـر مـرض مـفاجئ
وتعـد رحيـله خسـارة صحـفية
ا يتصف به من كفاءة بالنظر 
وخــلق مــهـنـي واداء مـتــمــيـز.
وكــــان الــــراحـل قــــد عــــمل في
صـحف ومـواقع اعالمـيـة عـدة
اخـــرهـــا فـي وكـــالــــة االنـــبـــاء
الــعــراقــيــة قــبل الــغــائــهــا في
نــــيـــســـان  2003 وغـــادر الى
سوريا لالقامة لكن حنينه الى
بــلـــده دفــعه الى الــعــودة عــام
 2013والـــتـــحـــاقه بـــالـــزمــان
سـكـرتـيـرا لـتـحـريـرهـا. وعـرف
بـنـشـاطه ومـثـابـرته وانـتـمـائه
الـصـادق للـعـمل فـيـهـا ودفاعه
واطن وارتباطه عن حقوق ا

بـقـضـايـاهم الـعـادلـة. واذ تـنـعى
(الزمان) الـزميل اخلالـدي فانها
ستكون وفـية اليه والى الـقضية
الــوطـنــيــة الـتي كــرس قــلـمه في

سبيلها حتى اللحظة االخيرة.
وفـور نـشـر اخلـبـر عـلى صـفـحـة
(الـــزمــان) في فــيــســبــوك تــلــقت

اجلـــريـــدة ســــيال من بــــرقـــيـــات
ات الـهاتـفية من كـا التـعازي وا
داخـل الــــعــــراق وخـــــارجه وهي
تـشاطـر (الـزمان) احـزانـها بـفـقد

الراحل.
 وقـال جنـله اســامـة ان (مـجـلس
الــفـــاحتــة ســـيـــقــام عـــلى روحه

الطاهرة اليوم اخلميس بدءا من
الــســـاعــة الـــثــانـــيــة ظـــهــرا الى
ـدة الــسـاعــة الــرابـعــة عـصــرا و
يــومــ في حــســيــنــيــة الــزويــة

ببغداد).
رحم الـله الــفـقـيـد والـهم عـائـلـته
ـــة واصـــدقـــاءه وزمالءه الـــكـــر
وقـــــراء (الــــــزمـــــان) الـــــصـــــبـــــر

والسلوان.
الى ذلك شــيع مــثــقــفــون وادبـاء
الــشــاعــر عــريــان الــســيــد خــلف
صبـاح امس االربعـاء الى مثواه
ــوكب انــطـلق من مــقـر االخــيـر
االحتـاد الـعــام لالدبـاء والـكـتـاب
ـوت في بـغــداد بـعـد ان غــيـبه ا
صــبـاح امـس في مـديــنــة الـطب.
ونـعــاه االحتـاد بـبــيـان جـاء فـيه
ــبـدع (الــذكــر الـطــيب لــلــراحل ا
األصـــيـل...ســـتــــظل قــــصــــائـــده
مـــــــــحــــــــــفـــــــــورة فـي وجـــــــــدان
الــــوطن...والــــعـــزاء كـل الـــعـــزاء

لـلـعـراق كـله). ويـعـد خـلف أحـد
أقـــطــاب الــشــعــر الــشــعــبي في
الــعــراق ولـــد في قــلــعـــة ســكــر
ــحــافـظــة ذي قــار عـام 1941
وبــدأ بــنــشــر قــصــائــده مــطــلع
اضي السـتـينـيـات من القـرن ا
وأصـدر ست مـجــامـيع شـعـريـة
من بـيـنـهـا (تل الـورد) و(صـيـاد
الـهـمـوم) وحـصل عـلى الـعـديد
مـن اجلـــــــــوائـــــــــز.وعـــــــــمـل في
الصحافة العراقية و التلفزيون
و اإلذاعة وهـو عضـو في نقـابة
الـصحـفـيـ العـراقـيـ واحتاد
الــصـحـفــيـ الــعـرب ومـنــظـمـة
ـيـة وعـضو في الـصـحـافة الـعـا
جـمــعــيـة الــشــعــراء الـشــعــبـ
. وكــتب لــلــعـديــد من الــعــراقــ
ـــطــربـــ مــنــهـم: فــؤاد ســالم ا
وقــحــطــان الــعــطــار وســعــدون
جــــابــــر وريـــاض أحــــمـــد وأمل
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويــة والـــرصــد الـــزالــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنقل اسـتـمرا
هــطـــول االمــطــار وانـــخــفــاض
درجـــــــات احلـــــــرارة الـــــــيـــــــوم
اخلــمـيس . وقـالت الــهـيـئـة في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
نطقت الوسطى والشمالية (ا
سـتـشهـد الـيوم امـطـارا خفـيـفة
ومـــتــوســـطــة وتـــكــون رعـــديــة
احيـانا) الفتـة الى ان (الطقس
ـنطـقة اجلـنـوبيـة سيـكون في ا
غـائم جـزئي مع تـسـاقط امـطار
توسطة الشدة ب اخلفيفـة وا
و حـــدوث عــــواصف رعـــديـــة).
ـــنـــبئ اجلـــوي بـــدوره  اكـــد ا
صـادق عـطـيـة في مـنـشـور على
ــدن فـــيـــســـبـــوك ان (جـــمــيـع ا
مـشمـولـة باالمـطـار من الشـمال
الـى اجلــــنـــوب) مــــبــــيــــنـــا ان
(االمــطــار تــتـالشى فــرصــتــهــا
مـــؤقـــتـــا من مـــديـــنـــة االنـــبــار
وجــــنـــوب غـــرب الــــبالد حـــيث
تـنـدفع االمـطـار شرقـا بـانـتـظار

دخــول خـط اجلــبــهـــة الــبــاردة
وامطارهـا للبالد) موضحا ان
(فــرصـــة االمــطــار تــنـــتــهي في
اجلـنـوب والـوسط خالل مـسـاء
ـقبل غـد وتـعود يـوم اجلـمعـة ا
لـكنـها ستـستـمر في اغـلب مدن
الـشــمـال مـابــعـد يـوم اجلــمـعـة
ـقـبل فـيـمـا تـتالشى في بـاقي ا
االمـــاكن مـــؤقـــتـــا الن احلـــاالت
اجلوية سـتؤثر عـشوائيا خالل
ـقبـل). وقرر مـجلس االسـبوع ا
محـافظة نيـنوى تعـطيل الدوام
الـرسمي الـيوم جلـميع الـدوائر
بـاســتـثــنـاء الــدوائـر اخلــدمـيـة
الــبــلــديــة والــصــحــة والــطــرق
ــــاء واجملـــاري واجلــــســــور وا
الـرسـمي بــسـبب الـفــيـضـانـات
الـــتي غـــمـــرت بــعـض مــنـــاطق
احملــافــظـة مـن جــراء االمــطـار.
وتـعهـدت بلديـات نيـنوى بـفتح
طـــريـق مـــوصل- اربــــيل بـــعـــد
ـــوجــات الـــســـيــول  تـــأثـــره 
وتـــواصـل ردم االنـــفــــاق الـــتي
سببتها االمـطار . فيما تواصل
محـافظة واسط اجنـاز عمـليات
حـــمــايــة احملـــافــظـــة من مــيــاه

نـحدرات ـقبـلـة من ا الـسيـول ا
االيرانية. 

وضرب زلزال قوته 7.5 درجات
عـلى مـقــيـاس ريـخــتـر سـواحل
ـا دفع كـالــيـدونــيـا اجلـديــدة 
الـســلــطــات إلى إطالق حتــذيـر
من حـدوث تـسـونـامي والـطـلب
من األهـــالي إخالء مــنــاطق في
اجلــزيــرة الـواقــعــة في احملـيط
. وقــالت الـســلـطـات إن الــهـاد
(مركز الزلزال الذي أعقبه عشر
هـزات ارتــداديـة كـان عـلى بـعـد
نـحـو  170 كــيـلــومـتــر جـنـوب
شــرق جـزر لـويـالـتي بـأرخـبـيل
كاليـدونيا اجلـديدة وعلى عمق
 10 كـيـلـومـتـرات فقـط). وتوقع
مــركــز رصــد الــتــســونــامي في
احملــيط الـهــاد حـدوث أمـواج
تـسونـامي يـصل ارتفـاعـها إلى
ثـالثــة أمـــتــار  مـــحــذرا من أن
زلـزاال قــريـبـا من سـطح األرض
ـــكن أن يــكــون بــتـــلك الــقــوة 
مــدمـرا  مــوضــحــا إن اخلــطـر
الناجم عن الزلزال األساسي قد
زال.بدوره  قـال متـحـدث باسم
ـدني إن (تــقــاريـر من الــدفــاع ا

ــــنـــــطـــــقــــة تـــــؤكـــــد أن قــــوة ا
الــتـسـونـامي تــراجـعت بـدرجـة
كـبيـرة ولم يعـد هـناك من خـطر
وأضاف كـبــيـر عـلى األهـالي)  
(لم تـرد تقـارير عن إصـابات أو
ـتـحـدث بـاسم أضـرار). واكــد ا
مـرصـد الـكوارث اجلـيـولـوجـية
في فــانـواتــو إن (جــزيـرة تــانـا
أهولـة بعدد قلـيل من السكان ا
سـتـتـعـرض عـلى األرجح ألكـثـر
األضــرار لـكـن لم تـصــدر أوامـر
إخالء) واشـــــــــــــار الـى انـه (ال
يــوجــد صـــفــارات إنــذارات في
تانا لكن األهـالي معتادون على
هذه األوضاع وبالـتأكيد اخذوا
االحــتــيــاطــات وتــوجــهــوا إلى
مــنــاطق مــرتــفــعــة). و رصـد
أمــواج تــســونــامي تــنــدفع من
ا دفع باألهالي مركز الزلـزال 
إلى الفرار إلى منـاطق مرتفعة
ـد إلى 72 فـيــمـا بــلغ ارتـفــاع ا
سنتـيمترا علـى جزيرة تانا في
فـانـواتـو.وقـال اهـالي اجلـزيـرة
إن (جــدران مــبـان اهــتـزت وفي
بـعض األمــاكن أصــبح الــبــحـر

مكسوا بالرغوة). 
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التـوترات ب إيـران والواليات
تحـدة بعد انسـحاب الرئيس ا
األمــريــكي دونـــالــد تــرامب من
االتــــفــــاق الــــنـــووي مــــتــــعـــدد
األطـــــــراف وإعــــــــادته فـــــــرض
عــقــوبــات عــلى طــهــران. وقـال
ـتـحـدة روحـاني إن الـواليـات ا
لن تـــنـــجـح في قـــطع الـــروابط
نـطقة االقتـصاديـة إليران مـع ا
والــــــعـــــالـم. وقـــــال إســـــحـــــاق
جـــهـــاجنـــيـــري الـــنـــائب األول
للـرئيس اإليـراني يوم الـثالثاء
إن الـعقـوبات األمـريكـية تـلحق
الــضـرر بـالـفـئـات األضـعف في
إيران. وقـال جهـاجنيري ”ح
يـقـول (األمـريكـيـون) إن هـدفهم
هو احلكومـة اإليرانية وإنه لن
تـــكـــون هـــنــاك ضـــغـــوط عـــلى
ـسـنـ والـضـعـفاء ـرضى وا ا
في اجملـتمع فـهـذا كذب “وفـقا
ـا ذكــرته وكــالـة اجلــمـهــوريـة

اإلسالمية اإليرانية لألنباء.
وقــال وزيـر الـبــنـيــة الـتـحــتـيـة
األوكـراني فـولــدمـيـر أومــلـيـان
امس الثالثاء إن روسـيا رفعت
احلــصـــار جــزئــيـــا عن مــوانئ
ــطــلــة عــلـى بــحـر أوكــرانــيــا ا
آزوف. ونـــــقـــــلـت الـــــوزارة عن
أومــلــيــان قـوله ”نــعم  فـتح
مـــــيـــــنـــــائي بـــــيـــــرديـــــانـــــسك
ومــاريــوبـول جــزئــيــا. الــسـفن
تــدخـل وتــخــرج عــبــر مــضــيق
ــــوانئ كــــيــــرتـش في اجتــــاه ا
األوكـــرانــيـــة...عــادت احلـــركــة

جزئيا.

رور عبر اخلـليج سيؤدي من ا
إلى تــــوقف جـــمــــيع صـــادرات
ـــائي. ـــمــــر ا الــــنـــفط عــــبـــر ا
ــتـــحــدة وفـــرضت الــواليـــات ا
عــقــوبــات عــلى إيــران ويــقــول
ــسـؤولـون األمـريـكـيـون إنـهم ا
يعتزمـون وقف صادرات النفط
اإليــرانــيـة تــمــامــا في مــسـعى
لـــــكـــــبـح بـــــرنـــــامج طـــــهـــــران
الصاروخي ونفوذها اإلقليمي.
وقــال روحـاني في كـلـمـة بـثـهـا
الــتـــلــفــزيـــون خالل زيــارة إلى
مـديـنة شـاهـرود بشـمـال البالد
”يـجـب أن تـعــلم أمـريــكـا أنــنـا
نـبـيع نـفـطـنـا وأننـا سـنـواصل
بـيع نــفـطـنـا ولن يـســتـطـيـعـوا
وقال وقف صــادرات نـفـطـنـا .“
”إذا مـنعـوا يومـا تـصديـر نفط
إيـران فـلن يُـصـدر أي نـفط من
اخلــــلـــيج الــــفـــارسي .“وزادت

اخلـالف. وتــــقـــــول الــــواليــــات
ــتــحـدة إنــهـا تــعــتـبــر وحـدة ا
اخلـــلـــيج ضــــروريـــة جلـــهـــود

احتواء إيران.
ويــــضم مــــجــــلـس الــــتــــعـــاون
اخلــلــيـــجي ست دول عــربــيــة:
السـعودية والـكويت واإلمارات

وقطر والبحرين وعمان.
وتـأتـي دول مـجــلس الــتــعـاون
ـرتبة اخلـليـجي مجـتمـعة في ا
ــيـــا في احــتــيــاطي األولى عــا
ــرتــبـة الــثــانــيـة في الــنــفط وا
احـتـيــاطي الـغــاز وهي أيـضـا
يا في إنتاج النفط. األولى عا
وفي طــــهــــران قـــال الــــرئــــيس
اإليــــــرانـي حـــــــسن روحـــــــاني
ـتـحـدة الــثالثـاء إن الـواليـات ا
لن تــتــمــكن من مــنع إيــران من
تـصـديـر نـفـطـهـا وإن أي حترك
ـنع شـحـنـات اخلـام اإليـرانـيـة

رؤســـــــــــاء وزارة عــــــــــلـى رأس
وفـودهـا ولم يحـضـر مـلوك أو

رؤساء هذه الدول.
وتأتي دعوة العـاهل السعودي
بـعـد يـوم من إعالن قـطـر فـجأة
انـسحابـها من مـنظـمة الـبلدان
ـصدرة لـلبـترول (أوبك) بـعد ا
مشاركة دامت  57 عاما لـتركز
عــلى الـغـاز في مـا يـبـدو أنـهـا
ضـربة مـوجهـة إلى الـسعـودية

التي تتزعم أوبك فعليا.
وزاد انـــســـحـــاب الـــدوحـــة من
أوبك إحـسـاس الـدبلـومـاسـي
واحملـــلـــلـــيـــ بــــأنه من غـــيـــر
ـرجح أن تـمـثل قـمـة الـرياض ا
اخلـــلـــيــجـــيــة أي فـــرصــة حلل

قريب للخالف اخلليجي.
وقـال مــحـجــوب زويـري مــديـر
مركز دراسات اخللـيج بجامعة
قـطــر: "أنــا مـتــأكــد من أن هـذه

القمة لن تُحدث أي تغيير."
وتـؤكـد الــسـعــوديـة واإلمـارات
مرارا على أن النزاع مع قطر ال
ـثل أولـويـة كـبـرى بـالـنـسـبـة
لـهــمــا وقـال وزيــر اخلـارجــيـة
اضي إنه ال القـطري الشـهر ا

يتوقع حتسنا في العالقات.
ولم تـرسل قطـر مسـؤوال كبـيرا
إلى الـــقـــمـــة الـــعـــربــيـــة الـــتي
اسـتــضـافـتــهـا الـســعـوديـة في
ـاضي ورأس وفـدها نـيسـان ا
ـثـلـهـا الــدائم لـدى اجلـامـعـة

العربية.
ولـم تــفــلح جــهـــود الــوســاطــة
الـكـويـتـيـة واألمـريـكـيـة في حل
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تـلقى أمـيـر قطـر تـميم بن حـمد
آل ثــــاني دعــــوة من الــــعـــاهل
الــســـعــودي ســلــمــان بن عــبــد
الـعـزيـز حلـضـور قـمـة مـجـلس
ــقــرر الــتـــعــاون اخلــلـــيــجـي ا
عقدها في الـرياض في التاسع
من كــــــانــــــون األول اجلــــــاري
بـحسب وكـالة األنـباء الـقطـرية
الـرســمـيـة. وتــشـهــد الـعالقـات
القطرية السعودية توترا حادا
بــعــد إعالن الــريــاض ومــعــهــا
ثـالث دول عــــربـــــيــــة (مـــــصــــر
واإلمارات والـبحـرين) مقـاطعة
قـطــر ســيــاســيــا واقــتــصــاديـا
وجتـاريـا مـنـذ  حـزيـران 2017
متـهمـ إياهـا برعـاية اإلرهاب
ومحـاولة زعزعـة استـقرار هذه
الدول وهو ما تنفيه الدوحة.
ـــقــاطــعـــة عــلى وأثـــرت هــذه ا
مــجــلس الــتــعــاون اخلــلـيــجي
كون أيضا من (سلطنة عمان ا
والكويت والبحرين واإلمارات.
ولم تــعــلن قــطــر عن مــســتـوى
قبـلة وما التـمثيـل في القمـة ا
إذا كـان أميـرهـا سيـتـرأس وفد
بالده ام سيوفد من ينوب عنه
في وقت يـرى فـيه مـحـلـلـون أن
وقف تـلك القـمة لـن تؤثـر في ا
الــســيــاسي احلــالي بــ قــطـر
والــســعــوديــة. وشــهــدت قــمــة
ـــاضي في الـــكـــويت الـــعـــام ا
إرسـال الــســعـوديــة واإلمـارات
والــــبــــحــــريـن وزراء أو نـــواب
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بــاشــر مــصــرف الــرافـديـن بـتــوزيع
ــدنـيـ لــدفـعـة ــتـقــاعـدين ا رواتب ا
كـانون االول بعـد توقفه عن صـرفها
ـــكـــتب بـــســـبـب الـــتـــدقـــيق. وقـــال ا
االعالمي لـلـمـصـرف في بـيان امس
ــتـــقــاعــدين إنه ( صــرف رواتب ا
ـــدنـــيـــ عـن طـــريق أدوات الـــدفع ا
االلـكـتروني) وأضـاف أنه (بـإمـكان
ـتـقـاعـدين تـسـلم رواتـبـهم من قـبل ا
ـــــــصـــــــرف في بـــــــغــــــداد فــــــروع ا
واحملـافظات بدال من مـنافذ الصرف
اخلـاصة الـتي يفـرض البعـض منهم
مــبـالغ كــبــيـرة لــقــاء تـســلــمه لـراتب
ـصـرف قـد عـزا ـتـقـاعـد). وكــان ا ا
ســـبب تـــأخـــر صــرف الـــرواتب الى
تدقـيق البيانات.ونقل بيان عن مكتبه
اإلعالمي إن (اجلـهـات ذات الـعالقة
من هـيـئـة الـتــقـاعـد واإلدارة الـعـامـة
لـلـمـصـرف تـواصل عـمـلـهـا الـدؤوب
وبـجـد واخالص السـتــكـمـال تـدقـيق
الـــبـــيـــانـــات الــتـي تـــتــعـــلق بـــرواتب
) مـشيرا الى انه دني ـتقاعدين ا ا
ــجــرد انـتــهـاء اإلجــراءات ســيـتم )
ـكن تـوزيع رواتـبـهم وبـأقـرب وقت 
واألعالن عـنها في وسائل اإلعالم).
فيـما اوضـحت هيئـة التـقاعد الـعامة
حــقـيـقـة ايـقـاف الـرواتب الـتـقـاعـديـة
حلـامـلـي بـطـاقــة (كي كـارد) . وقـال
بـيـان لــلـهــيـئــة انه (وردت في االونـة
االخيرة بعض االشاعات التي تنص
عــلى ايــقــاف الـــرواتب الــتــقــاعــديــة
حلـامـلي بــطـاقـة كي كـارد وضـرورة
اسـتبدال تـلك البـطاقات) مـؤكدا ان
(تلـك االخبار غـير صحـيحة والـهيئة

مستمرة بصرف الرواتب). 

اإلنــسـان في احملــافـظــة  كـشف
عـن الــوعــود الـــتي اطــلـــقــتــهــا
اضية لم دة ا احلكومة خالل ا
تــــشـــهـــد تــــقـــدمـــاً يــــدعـــو الى
االطـــمــــئــــنــــان. فــــيــــمــــا اقـــدم
متظـاهرون غاضـبون على قطع
تـقـاطع بـهـو بـلـديـة الـنـاصـريـة
احتجاجـا على نتائج تـعيينات
تــربــيــة ذي قــار. وقــال شــهــود
ــواطـنـ عــيـان ان (عــددا من ا
تظـاهروا في تقـاطع بهو بـلدية
الــنـــاصــريــة احــتــجــاجــاً عــلى
نتائج تعيـينات تربية ذي قار)
ـــتـــظـــاهــرين واضـــافــوا ان  (ا
قــامـوا بـقـطع الــتـقـاطع واكـدوا
وجـود حـاالت فـسـاد كـبـيرة من
ـسـؤولـ خالل تـعـيـ أبـنـاء ا
وأقــربـائـهم وتــعـرض أصـحـاب
عـدالت العالـية إلى ظلم كـبير ا
ولم يـــنـــالــوا اســـتـــحـــقــاقـــهم)
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سترات صـفر).وأظهـرت مقاطع
فــيـديــو انــتـشــرت عــلى مـواقع
الــــــتــــــواصـل االجــــــتــــــمــــــاعي
اشــتـــبــاكـــات بـــ احملــتـــجــ
والشرطة كما سمع دوي إطالق
نــار خالل الــتــظــاهــرات. وكـان
الية فؤاد حس قد اكد وزير ا
االتـفــاق مع حــكـومــة الـبــصـرة
ـعـاجلة احملـلـية اليـجـاد الـيات 
ـشــكالت الــتي تــعـانـي مـنــهـا ا
احملــافـظـة وتـوفـيـر فـرص عـمل
لــلــعــاطــلــ . وكــشف احملــافظ
اســعــد الـعــيـدانـي عن أن نـائب
رئيس مجلس الـوزراء للشؤون
االقـتـصاديـة اطـلع على الـعـديد
ـشـاكل الـتي تـعـاني مـنـها من ا
احملافظة كما أوعز بحل الكثير
مـنـهـا وفي مـقــدمـتـهـا الـبـطـالـة
واالسـتـثـمـار وتــفـعـيل الـقـطـاع
اخلاص لبناء الـدولة والتنمية
لـكن  مـكـتـب مـفـوضـيـة حلـقوق
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جدد محتـجو محافـظة البصرة
تظاهراتهم للمطالبة باخلدمات
وتـوفـيرفـرص عـمل لـلعـاطـل .
وقـــال شـــهـــود عـــيـــان امس إن
(الـتـظـاهـرات عـادت إلى مـديـنة
الــبـصـرة من جـديـد احـتـجـاجـا
عـلى تـردي اخلدمـات واإلهـمال
والـبـطـالـة واسـتـشـراء الـفـسـاد
في احملافـظة) مشـيرين الى ان
(مـحـتـجي الـبـصـرة ظـهـروا في
ـا ظهر سـترات صـفر مـشابـهة 
به مـــتــظـــاهــرو بــاريـس لــلــفت
( ـسـؤولـ العـراقـي انـتـباه ا
واوضــــحــــوا أن (احملــــتــــجـــ
ــعــقل جتــمــعــوا فـي مــنــاطق ا
والزبـير وأم قـصر والـبرجـسية
وشط الــعـرب حـيث اعـتـصـمـوا
قــرب مـقــرات شـركــات نــفـطــيـة
ومـكاتب حـكومـيـة عدة مـرتدين
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محتجو البصرة
يرتدون السترات

الصفر في
تظاهرة امس
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حسن روحاني  تميم بن حمد آل ثاني

UD—∫ منظر عام لقرية السفينة في محافظة نينوى وقد غمرت اجلزء الغربي منها مياه االمطار «


