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طالب رئيس اجلـمعية االنـسانية
لـلـمـتقـاعـدين عـبـد الـرضـا شـياع
احلفـاظي بزيـادة رواتب شريـحة
ـتــقـاعـدين عــبـر تـعــديل قـانـون ا
ـوحد وصـرف مـكـأفاة الـتقـاعـد ا
نــهــايــة اخلـدمــة بــدفــعــة واحـدة
خالل شـــهــري حــزيـــران وتــمــوز
قبل  مشيرا الى ان اجلمعية ا
بــالــتــعــاون مع شــركــة الــتــأمـ
الــوطــنــيـــة بــاشــرت بــتـــجــهــيــز
تقاعدين بالسيارات وفق نظام ا
االقسـاط وبـدون مـقدمـة او كـفيل
ومدة السـماح ثالثة اشـهر. وقال
احلـــفــاظـي لـ (الــزمـــان) امس ان
(الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في مـجـلس
النـواب قدمت مـقتـرحات لـتعديل
قــانــون الــتــقـاعــد احلــالي رقم 9
لــســـنــة  2014 خالل تــضـــيــيف
رئـيس هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة
احـــمـــد الـــســـاعـــدي الـــذي وعـــد
ــوضــوع مع وزارة ــنــاقـــشــة ا
ــالـــيــة لــتــنــفــيــذ جــزء من تــلك ا
ــــقــــتــــرحـــات) مــــشـــددا عــــلى ا
ـالية (احلكـومة متـمثـلة بوزارة ا
وهيئة الـتقاعد ان تـعد العدة من
ـتــقـاعـدين االن لـتــعـديل رواتب ا
خــاصــة ذوي الــدرجــات الــدنــيــا
وتـخـصيـص االموال الـالزمة من
ـوازنـة الـتـشـغـيـلـيـة في فـائض ا
ـقـبل ليـكـون احلد االدنى تمـوز ا
للـراتب  500 الف دينـار شـهـريا
لــيــتــنــاسب ذلـك مع مــتــطــلــبـات
ــعــيــشــة ) داعــيــا الى (زيــادة ا

تـقـاعدين دون اسـتثـناء رواتب ا
وعـــلى ان تــشـــمل هـــذه الــزيــادة
واقــتـرح ــســتــفــيــدين ايــضـا)  ا
احلـفــاظي (عـلى الـتــقـاعـد ايـضـا
ـتبـقي من مـكافـأة نهـاية صرف ا
اخلـــدمـــة بـــدفـــعــة واحـــدة خالل
) كـمـا ـقــبـلــ حــزيـران وتـمــوز ا
طـــــالب (مـــــصـــــرفي الـــــرافـــــدين
والـرشيـد بـزيادة مـبـلغ الـقروض
لـــلــمـــتــقـــاعــدين الى  10 مالي
ديـنـار مع تـقـلـيل نـسـبـة الـفـائـدة
ـعــمـول بــهـا حــالـيـا) مـطــالـبـا ا
ادة  36 من القـانون بـ(تفـعـيل ا
احلـــالـي وزيـــادة الـــرواتب عـــلى
ـاضـيـة مـدى خـمس الــسـنـوات ا
ـئـة عن كل بـنـســبـة تـعـادل 2 بـا
ئة خدمة فعليـة بدال من واحد با
ـــادة تــــنص عـــلى زيـــادة كـــون ا
الـــرواتب كـــلــــمـــا زادت نـــســـبـــة
التضخم الـسنويـة على ان تكون
الـــــزيــــادة اكـــــثــــر مـن نــــســـــبــــة
الــتـــضــخم) مــضـــيــفــا ان (عــدم
ادة يعد استخفافا تطبيق هذه ا
بحقوق الشريـحة كما نشدد على
ـــتــــقـــاعـــدين تـــوحـــيــــد رواتب ا
احملـالـ عـلى الـتـقـاعـد قـبل عـام
ـتـقـاعـدين بـعـد هـذا  2014 مع ا
الـتـاريخ) وتـابع ان (اجلــمـعــيـة
بــالــتــعــاون مع شــركــة الــتــأمـ
الــوطــنــيـنــة ســتـقــوم بــتـجــهــيـز
ــتـقــاعــدين بـســيــارت مـتــعـددة ا
ـناشـئ بنـظـام االقـسـاط وبدون ا
مـقــدمـة او كـفـيل ومــدة الـسـمـاح
ثالثة اشـهر). ونـاشد مـتقـاعدون
احلـــكـــومــــة بـــزيـــادة رواتــــبـــهم

ـــا يــتـالئم مع غالء ـــتــدنـــيــة  ا
عيشة واالحتياجات االسرية .  ا
وقــالـوا في احــاديث لـ (الــزمـان)
امس ان (الــــرواتب احلـــالـــيـــة ال
ـعـيـشة تـكـفي لـتـغـطـيـة نـفـقـات ا
والـــدواء والســـيـــمـــا بـــعـــد قــرار
صــرفــهــا شــهــريــا الن هـنــاك من
يتـقاضـى لكل شـهرين  600 الف
ديـنار  وبـالـتـالي عـنـدمـا يـقـسم
ـبــلغ يـكـون  300 الف ديـنـار) ا
واشـــــاروا الـى ان (الـــــقــــــانـــــون
ـــتــقــاعــدين احلــالـي اليــنــصف ا
السابقـ ومجحف بـحقهم حتى
ان كانوا من الورثة) مؤكدين ان
(احلـكـومـات الـسـابـقة لـم تـلتـفت
ــوضــوع زيـــادة الــرواتب بــرغم
ـــــنـــــاشــــدات ـــــطـــــالــــبـــــات وا ا

ـتقـاعدون سـتـمرة) وتسـاءل ا ا
(كــيف يـكــمل لـلــمـتـقــاعـد في ظل
هذه الظروف الصعبة قضاء ايام
د يـده لالخرين الشـهر دون ان 
لـطـلب  مـسـاعـدة او صـدقة  فـهل
تـكـفي الـرواتب احلـالـيـة لـتـوفـير
االحـتــيـاجــات من مـأكل ومــلـبس
وغيرها?) الفت الى انه (في كل
مرة نطالب بـالزيادة لكن نـتفاجا
حتت ذرائع التــصـدق بــأن هـنـاك
ـوازنـة  لـذا البـد من عـجــز في ا
ان يدرك الـسـياسـيون واصـحاب
الــقـرار ان هــذه الـشــريـحــة تـكـاد
تــهـبـط الى قـاع الــفــقـر الــعــمـيق
وتنازع صعوبات احلياة النتظار
موعد الـراتب الذي ال يـكفي اليام
قـلــيـلـة) مـنــاشـدين احلــكـومـة بـ

(ضرورة تـعـديل القـانـون وزيادة
ـا يــتالئم مع اوضـاع الـرواتب 
الــشـريــحــة الـتي خــدمت الــدولـة
لسـنـوات طوال). وكـانت الـلجـنة
القانونيـة النيابـية قد كشفت عن
مقـترحـات لتـعديل الـقانون ورفع
احلـــــــــــــد األدنـى مـن الـــــــــــــراتـب
التقاعدي إلى  600 – 500 ألف
دينـار ووزيادة الـراتب التـقاعدي
ئة طبقا بنسبة ال تقل عن 50 با
ـاده  36 من الــقــانـون ألحــكــام ا
ــادة  28/ فـــضال عن  تـــعـــديل ا
اوال  لــــتـــكــــون حـــصــــة الـــوارث
مــعـــادلـــة لـــلـــراتب الـــتـــقـــاعــدي
لــلـمــوروث اضــافـة فــقــرة صـرف
مكافـأة نهـاية اخلدمـة للمـوظف
الـذين  إحـالتـهم عـلى الـتـقـاعد

ـعاق قبل عام 2014 وشمول ا
واجلرحى قبل عام 2003 بنفس
االمتـيـازات الـتي تمـنح القـرانهم

حاليا.
واعـلـنت الـتقـاعـد امس االول عن
ـاليـة على صرف موافـقة وزارة ا
ـــدنـــيــ ـــتـــقــاعـــديـن ا رواتـب ا
والعـسكـري شـهريـا بدال من كل

شهرين. 
وكتبت الهيئـة في صفحتها على
فـيـسـبـوك امس ان (الـوزيـر فؤاد
حــــســـ وافـق عـــلـى دفع رواتب
دني والـعسكري تقاعـدين ا ا
شــــهـــريـــاً بـــدالً من كـل شـــهـــرين
ـقبل اعتـبارا من شـهر حـزيران ا
ـتــطـلـبـات بـعــد أجنـاز الـهــيـئـة ا

اخلاصة بذلك).
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ـــز نـــشــــرت صـــحـــيـــفـــة الـــتـــا
ـراسلها في البريـطانية تـقريراً 
الـقــاهــرة مـحــمــد عـز  بــعــنـوان
(فـــقـــراء مـــصــــر يـــفـــطـــرون في
رمـضــان عــلى بــقـايــا األطــعــمـة
تعفنة). وقال كاتب التقرير إن ا
الــــصـــائــــمـــ يــــعــــدون أطـــيب
الــوجـبــات لإلفـطــار لـدى غـروب
شـــــــمس كـل يــــــوم فـي شــــــهــــــر
رمــضـان وعــادة مـا تــكـون هـذه
الــوجــبــات دســمــة ومــتــنــوعــة.
الي من وأضاف أن (عشرات ا
الـسكـان في مـصـر يعـيـشون في
فــقــر مــدقع وأن الـعــديــد مــنـهم
يـفـطـرون عـلى بـقـايـا األطـعـمة)
مـــشــــيـــراً إلى أن (الــــبـــطـــاطس
ة وعظام الدجاج واجلبنة القد
تـعفنـة تبـاع للفـقراء في سوق ا

كرداسـة). وأشـار إلى أن (بعض
الـتجـار يجـمعـون بـقايـا الطـعام
ـصانع طـاعم والفـنادق وا من ا
لتـباع في هـذا السـوق). ويجول
بـــنــا كـــاتب الـــتــقـــريـــر في هــذا
الــســـوق حـــيث جتـــلس ســـيــدة
بـالـقـرب من أكـوام من الـنـفـايات
ـارة لـتـقـنـعـهم بـشراء وتـنـادي ا
علبة موتـيال بنصف سعرها ألن
مـدة صالحـيـتـهـا انـتـهت مـنـذ 6
ــقــابــلــة شــهــور وفي اجلــهــة ا
يجـلس شـاب يبـيع اخمللالت في
ـقـال بـرمـيل قـذر). ونـقل كـاتب ا
عن أحـــمــد ولــيــد ( 40عــامــا) –
مــــوظـف حــــكــــومي  –قــــوله إن
(شراء دجـاجـة كامـلـة يعـد قرارا
خـطيـرا إذ إنه يـتـقاضى شـهـريا
 2000جنيه مصري ( 90جنيها
إسـتـرلـيـنـيـا) لـذا فـهـو يـشـتـري
كــيـــلــو غـــرامــا واحـــدا فــقط من

أرجـل الــــدجــــاجـــــة ورقــــابــــهــــا
وأجــنــحـتــهـا مــرة في األســبـوع
بنـحو  80 قرشـاً إلطـعام أوالده
الثالثـة). وسلط التـقريـر الضوء
عـــلى ارتـــفـــاع نـــســـبـــة الـــفـــقــر
والـبطـالـة في مـصر مـنـذ تـوقيع
الـرئـيس عـبـد الـفـتـاح الـسيـسي
عـــلى قـــرض مـــالـي بـــقـــيـــمــة 9
مـلــيـارات جـنـيه إســتـرلـيـني من
الـــبـــنـك الـــدولي في عـــام 2016
ا أضعف قيمة العملة احمللية
وزاد مـن نــســبــة الـــتــضــخم في
الـــــــــــــــــبــالد. وأردف أن (رواتـب
ـــوظـــفــ فـي مـــصــر لـم تـــعــد ا
تــتـــمــاشـى مع ارتــقـــاع نــســـبــة
التـضـخم في البـالد بخـاصة مع
زيـــادة الـــنـــمــــو الـــســـكـــاني إذ
يـتـخطى عـدد سـكـان مـصر 100
مــلـيــون نـســمـة يــعـيش  60 في
ــئـــة مـــنـــهم في فـــقـــر). وخــتم ا

بــالــقـول إن (ســعـر الــلــحـوم في
مــصـــر يــعـــتــبـــر األرخص عــلى
مــسـتـوى الــعـالم غــيـر أن األمـر
مـخــتـلف بـالـنـسـبـة لـلـمـصـريـ

الـــذين يـــعـــيـــشــون عـــلـى احلــد
األدنى من األجــــور فــــيـــتــــعـــ
عليهم الـعمل أكثر من  20ساعة

لشراء كيلو من اللحم).

ـسجد ـعتـمرون وزوار ا تسابق ا
ـشـاهد. احلـرام إلى تـوثـيق تـلك ا
وفي االمـــارات شـــهــــدت مـــنـــاطق
طرة مع متفرقـة اجواء غائـمة و
تــكـون الــســحب الــركــامــيـة الــتي
يصـاحـبهـا الـبرق والـرعـد نتـيـجة
ـنطـقـة بـامتـداد مـنـخفض لتـأثـر ا
جوي سـطحي مـصـحوبـاً بامـتداد
مـنـخـفض جــوي آخـر في طـبـقـات
ركز الوطني اجلو العليا.وتوقّع ا
لألرصاد أن (يكـون الطقس غـائماً
مع تـــكــون الـــســـحب الـــركــامـــيــة
ـمــطـرة يــصـاحــبـهــا بـرق ورعـد ا
أحياناً عـلى مناطق مـتفرقـة فيما
تكون الـرياح جنـوبية شـرقية إلى
شمـالـية شـرقـيـة معـتـدلة الـسـرعة
تـنــشط أحــيـانــاً لـتــصــبح مـثــيـرة
ــا يـؤدي إلى لـلــغـبـار واألتــربـة 

تدني مدى الرؤية األفقية).

صـادق عـطــيـة في صــفـحــته عـلى
ـتـوقع فـيـســبـوك امس انه ( مـن ا
ان تــتــجــاوز احلـــرارة مــنــتــصف
االربـــــعـــــيــــــنـــــات فـي الـــــوسط و
اجلنوب) مشيرا الى ان (االجواء
تسـتمـر غـير مـسـتقـرة في الوسط
واجلـنــوب وشــرق الــبالد وفـرص
زخات االمـطار الـرعـدية واردة في
مناطق متفرقه يصعب حتديدها)
واضـــاف ان (مـــوجـــة الـــرطـــوبـــة
والرياح اجلنـوبيه الشـرقية تخف
شـدتـهــا في مـدن اجلــنـوب  حـيث
تـتــحــول الـريــاح فــيــهـا شــمــالـيه
غــربـيــة). الـى ذلك اعــلــنت خــلــيـة
مــواجـــهــة الـــســيـــول عن وصــول
ـــائـي لـــلــــبالد الى 54 اخلـــزيـن ا
سجد مليار متر مكعب). و شهد ا
ــطـر احلـرام تــسـاقـط زخـات من ا
حيث ــعـتـمـرين   اخلـفـيف عـلى ا

الشـمالـيـة سيـكون الـطـقس غائـما
جــزئــيــا). بـدوره  تــوقع مــنــبىء
جوي ان تـتأثر الـبالد بـكتلـة شبه
مــداريـة حــارة وجــافــة تــبــدأ يـوم
. وكتب قبل اجلمعة او السبت ا

تـنــاول الــســوائل والســيـمــا عــنـد
اوقــــات االســـــحــــار او االفـــــطــــار
ـومـة وظـائف اجلـسم لـضـمـان د
من اجلفاف) مؤكدا ان (الشريحة
االكثر عرضة لـضربة الشمس  هم
االطـفـال وكــبـار الـسن) وتابع ان
(الـــوزارة لـم تـــســــجل حــــتى االن
ـستـشفـيات وخالل جوالتـها في ا
اي حـــاالت اغـــمــــاء او اعـــيـــاء او
حتى ضربـة شمس بسـبب ارتفاع
درجات احلرارة). ورجحت الهيئة
الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد
الـزلـزالـي الـتـابــعـة لــوزارة الـنـقل
ارتـــفــــاع درجــــات احلـــرارة خالل
ـقبـلـ . وقالت الـهيـئة اليـوم ا
فـي بــــــــيـــــــــان امـس ان (طـــــــــقس
ـنـطـقـتـ الوسـطـى واجلـنـوبـية ا
صـــــحــــوا مـع ارتـــــفـــــاع درجــــات
ــــنـــــطــــقــــة احلــــرارة  امــــا فـي ا
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ـواطـنـ اوصت وزارة الـصـحـة ا
ـبـاشــر الشـعـة بـعـدم الــتـعــرض ا
الــشــمس في ظل ارتــفــاع درجــات
توقع ان تصل احلرارة التي من ا
قبلة الى  44 مئوية خالل االيام ا
.  واكـد مــعـاون مــديـر عــام دائـرة
الصحة الـعامة في الـوزارة محمد
جبر لـ (الـزمان) امس ان (الوزارة
ـواطنـ بعـدم التـعرض توصي ا
قـــدر االمـــكـــان الشـــعـــة الـــشـــمس
ــبـــاشــرة والســـيــمـــا في اوقــات ا
الـظـهـيرة) مـشددًا عـلـى (ضرورة
البس الــعـاكـســة الشـعـة ارتـداء ا
ظالت الشمس وكذلك الـقبعات وا
الــشـــمــســيـــة لالشــخـــاص الــذين
يـــعـــمــــلـــون في مـــجــــال الـــبـــنـــاء
وغـيـرها) داعيـا الـى (االكثـار من
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ـــقــــراطي تــــوقع احلــــزب الــــد
الــكـردسـتــاني تـشـكــيل حـكـومـة
االقــلـيم خالل مـنـتــصف الـشـهـر
ــقـــبل بــعـــد تــفــعـــيل رئــاســة ا
كـــردســـتــــان وتـــوقع ان يـــكـــون
نيجـرفان البـارزاني االوفر حظا
ــنـــصب. واشــار لــشـــغل هـــذا ا
عـضـو احلـزب عـبـد الـغـني عـلي
يحـيى في تـصريح امس الى ان
(ازمــة احلــكم في اإلقــلـيـم بـاتت
قــريــبـــة من احلل بــعـــد تــعــديل
قـانون تـفـعيل رئـاسـة كردسـتان
ونـــتــوقـع تــشـــكــيـل احلــكـــومــة
ـــقـــبل) مـــنــــتـــصف الـــشـــهـــر ا
واضــاف ان (الــبــارزاني االوفــر
حــظـا بــرئـاســة االقـلــيم من بـ
نافس االربعة  كونه مدعوم ا
من احلـــزب وحـــركـــة تـــغـــيـــيـــر
الكـردستـانيـة وغالـبيـة االحزاب
ـان االخـرى). وكـانت رئـاسـة بـر
كــردســتــان أعــلــنت عن أســمــاء
ـــنــــصب رئــــيس ــــرشــــحــــ  ا
إالقــلــيـم.وأوضـحـت أن خــمــسـة
أشــخــاص تــقـــدمــوا بــطــلــبــات
ـنـصـب الـرئـيس وهم الـتــرشح 
كل مـن  الــــبـــــارزاني وأومـــــيــــد
عــبــدالــسالم قــادر وحــمــد حـمه
صـــالح قـــادر وريـــبـــوار عـــزيـــز
مـــصـــطـــفى وهـــيـــوا عـــبــدالـــله
ــان يــومـ خـضــر.وحــدد الــبـر
لغرض تقد الطعون وبعد ذلك
يــــتم حتـــديـــد مـــوعـــد جـــلـــســـة
لــلـتـصـويت عــلى انـتـخـاب احـد
رشح للـمنصب. في غضون ا
ذلك  كـــشـــفت جلـــنـــة االقــالـــيم
ــنــتــظــمـة واحملــافــظـات غــيــر ا
بـإقـلــيم في مـجـلس الـنـواب عن
تــأجـــيل انــتـــخــابـــات مــجــالس
احملـــــــافــــــظـــــــات الى الـــــــعــــــام
ــقــبل.وقــــال عــضــو الــلــجــنـة ا
شـــــيـــــروان الـــــدوبـــــردانـي في

تـصـريح امس ان (هـنـاك اتـفـاقاً
أولـياً جـرى بـ رئـيس الـوزراء
ـفـوضـيـة ـهــدي وا عــادل عـبـد ا
عــلى تـأجـيل االنـتــخـابـات الـتي
ـقـرر إجـراؤها في 16 كـان من ا
تـشـرين الـثـاني الى نـيـسـان من
ــقـبل) مــشــيـرا الى ان الــعــام ا
(مـــــمـــــثـل الـــــحـــــكــــومـــــة  فـي
ــــفـــتـي ــان طــــورهـــان ا الــبـــر
طــــلـب الـــــتــــريـث بــــالــــقــــراءة
الــثـانــيــة لـتــعــديـل القــانـون)
الفتا الى (وجـود رؤية للحكومة
بأن يكون الفـارق ب انتخابات
مـجـالس احملـافـظات والـنـيـابـية
). بـدوره  اكــد عـــضـــو ســنـتــ
الــلـجــنــة الـقــانــونـيــة صـائـب
خــدر أنـه مـن اجلانب الــفــنــي
أصــــــــــــــبـــح تـــــــــــــــأجــــــــــــــيـــل
االنـــتــخـــابـــات  حـتمـيـاً. وعلل
خـــدر ذلـك الـــتــأجــيـل (لــوجــود
اعـتبـارات بـعد اجـتمـاع الـلجـنة
ـفـوضـيـة مع أعــضـاء مـجـلـس ا
حــيـث طــرحت رؤيـــة بــضــرورة
إجراء التعـديالت على القـانـون
فـي مــــدة ال تــــتــــعــــدى شــــهـــر
ـــاضــي وبـــخـالف نــــيـــســــان ا
ذلـك  فــإن االنــتـخــابــات تـؤجل
ــــــوعـــــد الــــــذي حتـــــدده وفـق ا

ان احلكومة) واضاف ان (البر
حـتى االن لم يــصـادق عـلى تـلك
ــا يـجــعل مـهــمـة الـتــعـديالت 
إجــــــراء االنـــــتـــــخـــــابـــــات فـي
ـقـتـرح صـعـبـة مـن مــوعـــدهــا ا
الناحيـة الفنية ويـتطلب اقتراح
مــوعــد جـــديــد الجـــرائــهــا). من
جـــــــانــــــبه  اوضـح  عـــــــضـــــــو
ـــفـــوضـــ مـعـتـمد مــجــلـس ا
ـفوضـيـة سبق و ـوسوي أن ا ا
ان حــــــددت مــــــوعــــــدا إلجــــــراء
ـوسـوي االنــتـخــابـات . ولـفـت ا
فـي تـــــــــصــــــــــريـح امـس الى ان
ـفوضـية طـلـبت من احلكـومة (ا
تــســهــيل عـــدد مـن االجــــراءات
الـتـي تمكنها من إجراء العملية
االنتخابية بكل يسر من ضمنها
مــنـحـهـا اســتـــثــنــاءات فـي مــا
يــخـص الــتــعــاقــدات اخلـاصـة
ــواد الــعـمــلــيــة االنـتــخــابــيـة
وإجــراء بـــعـض الـــتــــعــــديـالت
األســـاســيـــة عـــلـى الـقـــانــون)
موضحا ان (أبـــرز الـتـعـديـالت
هو مـجالس احملـافظات رقم 12
لسـنة  2018 وضـــرورة فـصـل
انـــتــــخـــابــــات االقـــضــــيـــة عن
مــجــالس احملـــافــظــات لــوجــود
استـحالة فـنية لـتنفـيذهمـا معاً
الحـــظـــات اخلـــاصـــة وإبـــداء ا
وضـوع خـالل االجتـماع بهـذا ا
مع الـلـجـنـة القـانـونـيـة إضــافـة
الـى فــصل الــتـصــويت اخلـاص
عن الـعــام بـعـد أن كـان مـشـروع
القـانـون يقـضي بإجـرائهـما في
ــــــــــكن يــــــــــوم واحــــــــــد إذ ال 
لـلمـفـوضـية أن جتـعل من قـرابة
ــلــيــون مــنـــتــسب في وزارتي ا
الداخـليـة والدفـاع يقـترعون مع
النـاخبـ العـادي والسـيما ان
هناك  55 ألـف محطة انتخابية
وأكــــثــــر مـن  10 آالف مـــــركــــز
اقـــتـــراع بـــحــاجـــة الـى تــأمـ

وحماية).
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احلربية حتى وصل مضيف باب
ـــنــدب وهـــرمــز)  مـــبــيـــنــا ان ا
(احلـــــرب ان وقــــعت لـن تــــهــــلف
وراءها سـوى الـرماد وتـهدد امن
ـوانئ ــوانئ وفي مــقــدمـتــهــا ا ا
الـــعــراقـــيـــة). في غـــضــون ذلك 
وصل وزيـر اخلـارجـيـة الـعمـاني
يـــــــــــوسـف بـن عـــــــــــلــــــــــوي الـى
طهران.وعـقد بن عـلوي اجتـماعاً
مع نظـيره االيـراني محـمد جواد
هم) ظريـف اجتـمـاعـا وصف بـ(ا
ـــنــاقــشـــة آخــر الـــتــطــورات في
ـــنـــطـــقـــة والـــتـــوتـــر االيـــراني ا
األمـريكـي. بدروه  نصـح ظريف
الرئيس االمـريكي دونـالد ترامب
بعـدم تهـديد ايـران. وفي تغـريدة
له عـــــــلـى مـــــــوقع الـــــــتـــــــواصل
االجــــتـــمــــاعي  كـــتـب ظـــريف ان
(ترامب يأمل بتحقيق شيء فشل
قـدوني في حتـقـيـقه االسـكـنـدر ا
وجـــنــــكـــيـــز خـــان) وأضــاف ان
(االرهـاب االقـتـصـادي والـتـهـديد
بـــابـــادة الـــنـــسل لن يـــؤديـــا الى
انهـاء ايـران فال تهـدد اي ايراني
اطـالقــــا). واعــــلن مــــســــؤول في
اخلــــارجــــيـــة األمــــريــــكــــيــــة عن
ـــنــــطــــقـــة صـــاروخــــا وقع فـي ا
اخلــضــراء بــالــقــرب من ســفــارة
واشـــــنــــطن فـي بــــغــــداد دون أن
يــــســــفــــر عن إصــــابــــات. وقــــال
ــنـــشــآت ـــســؤول ان (أي مـن ا ا
األمـريـكـيـة لم تـصب كـمـا لم تـقع
واضـــاف أيــــة أضــــرار تــــذكــــر) 
(نـحن عــلى اتـصـال مــسـتـمـر مع
ــســؤولــ الــعــراقــيــ بــشــأن ا
احلـادث ونحـقق فـي مالبـساته)
سؤولية وتابع (سنحمّل إيران ا
مــــــــا إذا كـــــــــانـت أي مـن هــــــــذه
الهـجمـات من تنـفيـذ أي ميـليـشا
تـابـعة لـهـا و سـنـرد علـيـهـا وفـقًا

لذلك). 

التـصريـحات األخـيرة تـشير إلى
حــرص الـطــرفــ عـلى تــخــفـيف
حــدة الـصــراع ويــجب ان يــكـون
ذلك مـقـدمـة لـلـوصـول إلى حـلول
نطقة مناسبة وجتنيب شعوب ا
ويـالت احلــــروب وســـــيـــــاســــات
احلصار) ولفت الى ان ( للعراق
عالقات وثيقة مع الطرف تمكنه
مـن أن يـــــــؤدي دور الــــــوســـــــيط
لـتـقـريب وجـهـات الـنـظـر وانـهـاء
حـــالــــة الـــتــــوتـــر كــــمـــا أن أمن
البعثات الدبلوماسية في العراق
من مـــســؤولـــيــة الـــدولــة). ورأى
عـضـو جلـنة اخلـدمـات الـنـيـابـية
كـاظـم فـنــجـان ان طــبـول احلـرب
وانئ في اخلليج العـربي تهدد ا
وفي مـقــدمـتـهـا الــعـراقـيـة. وقـال
فـــنـــجـــان فـي تـــصـــريح امس ان
(طــــبــــول احلـــرب تــــتـــعــــالى في
اخلليج العـربي وترتفع وتـيرتها
في الـــســواحل فــقــد احــتــشــدت
االســـاطــيل وانـــتــشــرت الـــســفن

األمـريـكي اإليـراني قـد وصل إلى
مراحل مُتقدمة وأصـبحنا نعيش
حـالــة حـربٍ سـيــشـتـعل فـتــيـلـهـا
عـــاجالً أم آجالً) واشـــار الى أن
ــنــطــقــة وخــاصــةً (بــعض دول ا
إسـرائــيل  تـدفـع حلـصـولــهـا في
مـــحــاولـــةٍ مــنــهـم إلضــعــاف دور
ـنـطـقة) مـضـيفـا (لم ايـران في ا
يــــكن لــــلـــعــــراق مـــوقـف رســـمي
ـتـضررين واضح رغم أنه أكـبر ا
مـن نــيــران احلــرب وتـــبــعــاتــهــا
وعـلـى األصـعــدة كـافــة) . وبـحث
رئيس حتـالف االصالح واالعمار
عـمار احلـكـيم مع الـقائم بـأعـمال
الــسـفــارة األمـريــكــيـة في بــغـداد
جـوي هود مـسـتـجـدات األوضاع
نـطقة. السـياسيـة في العـراق وا
وقــال احلـــكــيم خـالل الــلــقــاء ان
(الــتـصــعـيــد األمـريــكي اإليـراني
يــبــعـث الــقــلق لــدى جــمــيع دول
ــــنــــطـــــقــــة ويــــهــــدد أمــــنــــهــــا ا
واســــتــــقــــرارهـــا) مــــؤكـــدا ان (
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دعـا رئـيس حتـالف الـفـتح هـادي
العامـري الى ابعـاد شبح احلرب
عن الـعــراق النـهـا اذا اشــتـعـلت
ســـوف حتـــرق اجلـــمـــيع . وقـــال
الــعــامــري في تــصــريح امس ان
(كل مـن يــحـــاول اشــعـــال فـــتــيل
احلـرب انــطالقـا من الــعـراق امـا
جـــــاهـال او مــــدســـــوســـــا الن كل
االطــــراف التـــــريــــد احلــــرب  فال
ايـران تـريـد احلـرب وال الـواليات
تـحدة تسـعى لذلك) داعيا الى ا
(ابـعـاد شـبح احلـرب عن الـعراق
النـــهــــا اذا اشـــتـــعـــلت ال ســـوف
حتــرق اجلــمــيع). واعــرب نــائب
رئـــيس الــوزراء الـــســابـق بــهــاء
األعـرجي عـن اسـفه لــعـدم وجـود
مـوقف رسـمي واضح لـلـحـكـومـة
العراقية جتـاه االزمة ب طهران
وواشـــنـــطن.وقـــال االعـــرجي في
بـــيــــان امس إن (الــــتــــصـــعــــيـــد
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