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كـشفت كـتلـة نيـابيـة عن توجّه الخـتيار
مـرشح من خـارج الـعـملـيـة الـسيـاسـية
لـرئاسة احلكومة االنقـالية بعد اعتذار
ضي ـكلف محمد توفيق عالوي عن ا ا
بـالتـصـويت على كـابيـنته مـلمـحة الى
مـناقشة امكانيـة إبقاء حكومة تصريف
ان نفـسه وإجراء األعـمال مع حـل البـر
انـتــخـابـات مـبـكـرة خالل سـتـة أشـهـر.
وقـال رئيس  كـتلـة بدر النـيابـية مـحمد
الــغـبـان في تـصـريح امس إن (االجتـاه
يــذهب إلـى اخــتــيــار مـرشـح لــرئــاسـة
احلـكـومـة اجلـديـدة من خـارج الـطـبـقـة
الـــســـيـــاســـيـــة) مـــؤكـــدا ان (الـــكـــتل
الـسـياسـية لم تـعـقد الى اآلن اجـتمـاعاً
رشح البديل). واضاف  الغبان بشأن ا
ان(اخلـــيـــار األفــضل بـــقـــاء حــكـــومــة
ان تـصريف األعمـال على أن يحـل البر
بكرة خالل نـفسه وإجراء االنتخابات ا
سـتة أشهر). وكان عالوي قد اعتذر في
وقـت مـتــأخــر من مـســاء اول امس عن
وكـلة الـيه بتـشكيل ـهمـة ا اسـتكـمال ا
احلـكومة اجلديدة بعد ان أرجأ مجلس
الـــنــواب مــرة أخـــرى عــقــد اجلـــلــســة
قـررة لـتمـريـر كابـيـنته االسـتـثنـائـيـة ا
لــعــدم اكـتــمـال الــنــصـاب اذ لـم تـثــمـر
مـباحثاته مع الكرد وحتالف القوى عن
حـلـول للـخـروج من االزمة الـتي نـشأت
ــطــالـبــة الـكــرد وحتــالف الـقــوى بـأن
يــتــولــيــا هم تــرشـيـح وزرائـهـم. وعـزا
اعـتـذاره في رسالـة وجـههـا الى رئيس
اجلــمـمـهـوريـة بـرهم صــالح وتـلـقـتـهـا
(الـــزمــان) امـس الى انه قـــد (مــورست
ضـغوط سيـاسية لـغرض تمـرير اجندة
مــعــيـنــة عـلـى احلـكــومـة الــتي اعــتـزم
تـشـكـيـلـهـا وعـلـيه كـان قـراري تـشـكـيل
حـكـومـة مـسـتـقـلة مـن اجل الـعمل دون
الـتزامات حزبية او ضغوطات من اجل
اإلسـراع بـتنـفيـذ مـطالب الـشعب واني
عــلى عــلم تــام بـأن اإلصــرار عــلى هـذا
الـشرط سـيـكلـفني تـمريـر حكـومتي الن
اجلـهات الـتي غرقت بـالفسـاد وتاجرت
بــالـطـائــفـيــة والـعـرقــيـة ســتـكـون اول
مــتـضـرر .. وانـي لـو قـدمت الــتـنـازالت
لــكــنت االن مــبــاشــرا عــمــلي كــرئــيس
لـوزراء الـعـراق )  مـضـيـفـا انه  اثـنـاء
ـفـاوضـات اصـطـدم بـ(أمـور كـثـيرة ال ا
تــمت الى قــضـيــة الـوطن ومــصـلــحـته
بـشيء) مـؤكدا انه (كـانت هنـاك بعض
اجلــــهـــات تــــتـــفــــاوض فـــقـط من اجل
احلــصــول عــلى مـصــالح ضــيــقـة دون
إحساس بالقضية الوطنية  و دون أي
اعـتبار لدماء الـشهداء التي سقطت في
سوح التظاهر من اجل تغيير األوضاع
و حتـــقـــيق رفــعـــة الـــوطن وازدهــاره)
بـحسب تعبـيره. وتقدم عـالوي بالشكر
الـى الـنــواب الـذيـن سـانــدوه بـدون ان
ـتظـاهرين نـاصب كمـا دعا ا يـطـالب 
الـى ان يـسـتـمـروا بــالـضـغط من خالل

الــتـظـاهـرات الـسـلـمــيـة لـكي ال تـضـيع
تـضحياتهم سدى. من جهته اكد رئيس
ــشـاورات ــبــاشــرة  اجلــمــهــوريــة ا
الخـتـيـار مرشح بـديل عن عالوي خالل
مدة  15يوما . وقال رئيس اجلمهورية
فـي بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه
بـاإلشـارة الى بــان عـالوي بـشـأن (عدم
دة تـمكـنه من تشـكيل حـكومـته خالل ا
الــدســتـوريــة احملـددة واســتــنـاداً الى
ـادة  76 مـن الـدسـتـور يـبـدأ احـكـام ا
رئـيس اجلـمهـورية مـشـاورات الختـيار
مــرشح بــديل خالل مـدة  15 يــومـاً في
نـــطــاق مـــســـؤولــيـــاته الـــدســتـــوريــة
والـوطـنيـة) داعيـا القـوى النـيابـية الى
(الــعــمل اجلــاد لــلــتــوصل إلـى اتــفـاق
وطـــني عــلى رئــيـس الــوزراء الــبــديل
دة ـقـبـول وطنـيًـا وشـعبـيـا خالل ا وا
الـدسـتـوريـة احملـددة من أجل تـشـكـيل
هامها في حـكومة قادرة على التصدي 
ضـوء التحديات اجلـسيمة التي تواجه
الــعـراق). وفي اطـار ردود االفـعـال قـدم
ــــــقـــــــراطي رئـــــــيس احلـــــــزب الــــــد
الـكـردستـاني مسـعود الـبارزاني  امس
شـــكــره الى الــقـــوى الــكــردســـتــانــيــة
والقوى السياسية االخرى التي  عملت
عـلى عـدم منح الـثـقة  لـعالوي وجـنبت
الـعـراق الـكـوارث. وقـال البـارزاني في
رســالــة وجـهــهـا الـى الـرأي الــعـام في
الـعراق وإقليـم كردستان (اود ان اعرب
عن شــكـري وتــقـديــري جلـمـيـع الـقـوى
الـسـياسـية الـكـردستـانـية الـتي وحدت
صـفـوفهـا وموقـفهـا في ما يـخص منح
الــثـقـة من عـدمه لــلـحـكـومــة الـعـراقـيـة
اجلـديدة رغم اختالف وجهات نظرها)
ـوحد مكسباً وقف ا عـادا (بلورة هذا ا
تــاريـخـيــاً لـشـعب كــردسـتـان ومـوضع
تـقــديـر). كـمـا تـوجه بـ(الـشـكـر لـلـقـوى
الـسـيــاسـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة الـتي
ـنـطقـية الـصـحيـحة ـواقفـها ا حـالت 
دون تـعميق وزيادة األزمات في العراق
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أكـدت منظمـة اليونيـسيف ان االلتزام
بـتـعلـيـماتـهـا بشـأن فـايروس كـورونا
يـفي بغرض الـوقاية مـنه  داعية الى
تـــفــادي  تــهــويل وســـائل الــتــواصل
االجـتـمـاعي مـوضحـة ان الـفـايروس
يـقـتل عنـد تـعرضـه لدرجـة حرارة 26
درجــة مـئــويـة وأن اي قــنـاع يــرتـديه
ــكن ان يــؤدي الى مــنع الــشــخـص 
دخـــــــولـه وأن ال داعي الســـــــتـــــــغالل
الـكمامات. وقال مـكتب يونيسيف في
نــشــرة  تــلــقــتــهــا (الـزمــان) امس ان
(فــايــروس الــكـورونــا كــبــيــر احلـجم
حـيث يـبلغ قـطـر اخللـية من 400 إلى
ـــنع 500 ولــــهـــذا فــــإن اي قـــنــــاع 
دخــــولــــهـــا وال داعـي من اســــتـــغالل
الـصـيـادلـة لـلـكـمـامـات ) مـضـيـفة ان
(الـفــايـروس اليـسـتـقـر في الـهـواء بل
عــلى االرض لـذا ال يــنـتــقل بــواسـطـة
اجلـــو وعــنـــد ســقـــوطه عـــلى ســطح
مـعدني فـانه سيـعيش  12 سـاعـة لذا
ـاء فـإن غــسل الـيـدين بـالـصـابـون وا
بــشــكل جــيــد يـفـي بـالــغــرض وعــنـد
ســقـوطـه عـلى االقــمـشــة يـبــقى تـسع
البس او ســاعـــات لــذا فــإن غــسل ا
تـعريضـها للـشمس مدة سـاعت يفي
بـغرض قتـله وانه يعيش عـلى اليدين
ـدة  عـشـر دقـائق فـقط لـذا فإن وضع
ـــعــقم الــكـــحــولي في اجلـــيب يــفي ا
بـغـرض الوقـاية). وبـحـسب الوصـايا
فــإنـه (في حــال تــعــرض الــفــايـروس
لـدرجة حرارة 26 او 27 درجـة مئوية
ناطق فـسوف يُقـتل لذا اليعـيش في ا
ـــاء احلــار احلـــاره كـــمـــا ان شـــرب ا
والـتعرض لـلشمس يـفيان بـالغرض)

مــشـددة عــلى ضـرورة (االبــتـعـاد عن
ثلجات واالكل السريع)  مضيفة ان ا
ــــاء دافـئ ومــــلح او (الـــــغــــرغـــــرة 
Betadine sore  ـحـلـول بـيـتادين
 throatتـــــؤدي الى قــــتـل جــــراثــــيم
الـلـوزت وتـمـنعـها مـن التـسرب الى
ــاء الـــرئـــتـــ اضـــافـــة الى شـــرب ا
بــكـثــرة). وخـلـصـت يـونـيــسـيف الى
الـقـول ان (االلتـزام بهـذه الـتعـليـمات
يـفي بالغـرض للوقايـة من الفايروس
ويـــكــفي تــهــويـل وســائل الــتــواصل
االجتماعي وكثرة االشاعات حوله). 
مـن جــهـــتــهـــا دعت وزارة الــصـــحــة
والـبـيـئـة الى (اإللـتـزام بـالـتـوصـيات
ـنع الـتـجـمّع والـتـجـمـهر الـصـادرة 
ــنــاســبـات ألي ســبب كــان ومــنــهـا ا
الـديـنـيـة والـتـجـمـعـات والـتـظـاهرات
ومناسبات األفراح واألحزان وغيرها
حــمـايــةً لـلــجـمــيع من خــطـر تــفـشي
ــسـتــجـدّ مــرض فـايــروس كــورونـا ا
خــصــوصــاً بــعــد تــسـجــيل عــدد من
احلـــاالت في بـــغـــداد واحملـــافـــظــات
المـس ـتـابـعـة ا والـعـمل مـسـتـمـر 

والــتــأكـد مـن خـلــوهم من الــعـدوى).
واضــافت في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس انه (في الوقت الـذي وقفت فيه
مـالكـــات الـــوزارة اخملــــتـــلـــفـــة ألداء
واجــبـهــا في تـقــد كـافــة اخلـدمـات
ـــتــظـــاهــرين الـــعالجـــيــة جلـــرحى ا
والـقوات األمنية منـذ بدء التظاهرات
ـــاضي ولــغــايــة فـي أواخــر الــعــام ا
الـوقت احلـالي وفي مـخـتـلف مـناطق
الـعـراق تـدعـو الـوزارة ومن مـنـطلق
ـصلحة الصـحية العامـة كافة أبناء ا
الــشــعب الـعــراقي إلى االمــتــنـاع عن
الـــتــــجـــمع في أي مــــكـــان حـــمـــايـــةً

لـلــمـجـتـمع ) مـشـيـرة الى ان جـمـيع
ـــؤســـســات ـــراجـع الـــديـــنـــيـــة وا ا
ــيــة الــصـــحــيــة والــعـــلــمــيــة الـــعــا
واإلقـــلــيـــمـــيــة واحملـــلــيـــة دعت إلى
(تـــطــبــيق هـــذه اإلجــراءات حــمــايــةً
لـــلــجـــمــيع مـن حــدوث حــالـــة تــفش
وبـائي). وأهـابـت الوزارة بـ(اجلـمـيع
ــســؤولــيــة أن يــكـــونــوا عــلى قــدر ا
الـتـأريخـية والـوطـنيـة وإجراء الالزم
حلــمـــايــة عــوائــلــهم ومـــجــتــمــعــهم
ووطـنـهم). وكـانت الوزارة قـد اعـلنت
امس اكــتــشــاف حــالـتــ جــديــدتـ
مـؤكـدت في جـانب الرصـافة وحـالة
اخـرى لـرجل في الثـامنـة واخلمـس
من عـمـره  في الكـرخ ببـغداد  مـشرة
ـصـابـ كانـا فـي ايران الـى ان كال ا

وعادا مؤخرا للبالد.
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ـتـحدة يـعـقـد مـجـلس األمن في األ ا
الـيوم الثالثاء جلـسة تتناول األوضاع
مثل اخلاص في الـعراق تقرأ خاللها ا
تحـدة في العراق لـألم العـام لأل ا
جــيـنـ هــيـنـيس بالســخـارت إحـاطـة
بـهذا الشأن. وقال بيان لـلبعثة الدولية
فـي الـعـراق تـلــقـته ( الـزمـان) امس ان
اجلــلـســة سـتـعــقـد في تــمـام الــسـاعـة
الـعـاشـرة صـبـاحـاً بـتـوقـيت نـيـويورك
الــســادســة  مــسـاءً بــتــوقــيت بــغـداد.
ــتــوقع أن تــقــدم واشــار الـى انه من ا
بالسـخـارت إحـاطـة بـعـد بـدء اجلـلـسة
بـقـلـيل تـتـناول خاللـهـا الـتـطورات في
ـتــحـدة الــعـراق ومــهـام بــعـثــة األ ا
ــسـاعــدة الــعـراق يــونـامي.  واوضح
الـبيان ان (اجللســــــــة ستبث مباشرةً
http://webtv.un.org ــــوقع عـــــلى ا
وسـتـكـون الـتـرجـمة الـعـربـيـة الـفـورية

مـتوفرة). وكانت بالسـخارت قد اتهمت
ــاضي الـــســلـــطــات فـي كــانـــون أول ا
فرطة ضد الـعراقية بـاستخدام القـوة ا
ـتظاهـرين السلـمي مـا أسقط مئات ا
الــــشـــهــــداء ومـــا يــــزيـــد عن  19 ألف
مــصــاب مــنــذ انــدالع االحــتــجــاجـات
الــشــعـــبــيــة في الــعــراق.وقــالت خالل
جــــلـــســـة ســــابـــقـــة جملــــلس األمن إن
عـنية في بـغداد تسـتخدم (الـسلـطات ا
فـرطة ضد متـظاهرين سـلمي الـقوة ا

خـرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم)
.وشـددت على أن (األوضاع خرجت عن
الــسـيـطـرة في األيـام األخـيـرة وجلـأت
ـفـرطـة ســلـطـات الــعـراق إلى الـقــوة ا
وإطـالق وعــود لم يــتم إجنــازهــا عــلى
األرض). وفـي تـطــور في مــلف لــيــبــيـا
اســتـقـال غـسـان سـالمـة مـبـعـوث اال
ـتــحـدة الى لـيـبـيـا من مـنـصـبه غـداة ا
رفـض الـفــرقــاء االلــتــزام بــوقف ثــابت

الطالق النار.
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بـاشـرت هـيــئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة دفع
ـتـقـاعـديـن لـشـهـر اذار اجلاري رواتب ا
مع صـــرف مــكـــافــأة نـــهــايـــة اخلــدمــة
ـدنــيـ والـعــسـكـريـ لـلــمـتـقــاعـدين ا
احملـال إلى الـتقـاعد.وقـالت الهـيئة في
مـنشور على موقعهـا االلكتروني تابعته
(الـزمان) امس انها باشرت (دفع رواتب
ــتــقــاعــدين لــوجــبـة اذار اجلــاري مع ا
صـرف مكافأة نهاية اخلدمة للمتقاعدين
ــدنـيــ والــعـســكـريــ احملــالـ إلى ا
الــتــقــاعــد في شــهــري كــانـون الــثــاني
وشباط/ 2020 مع صـرف مكافأة نهاية
ــنــتـســبـي اجلـيـش الـعــراقي اخلــدمــة 
الـسابق الوجبة األخيـرة) مشيرة ايضا
الى (صـرف راتب وجـبة حـزيران 2014
ن لم ــتـقــاعــدي مـحــافــظـة نــيــنـوى 
ذكـورة سابقا يـتسلـموا راتب الوجـبة ا
بـعد إجراء التدقيقات الالزمة). من جهة

اخـرى كـشـفت شـركـة التـأمـ الـوطـنـية
بـالتعاون مع هيئة الـتقاعد عن تفاصيل
وثــيــقــة الـــتــأمــ الــصــحي اخلــاصــة
ـتقـاعـدين. وكانت هـيـئة الـتـقاعـد قد بـا
ـتــقـاعـدين اعــلـنت اول امس عن مــنح ا
تــأمـيــنـا صــحـيــا وخــصـومــات مـالــيـة
ئة بالتعاون لعوائلهم تصل الى  40 با
مع شـركة التأم . وفي تـفاصيل وثيقة
الـتــأمـ الـتي تــلـقـتــهـا (الـزمـان) امس
فـإن(مـدة التـأم  من 2020/3/1 لـغـاية
(  2021/2/28 بـضـمـنـهـا كـلي الـيـومـ
امـا غـطاء الـتـأم الـصـحي فإن (شـركة
الــتــامـ تــتــعــهــد بـتــحــمل الــنــفــقـات
ــتـــرتــبــة عن ــصـــاريف الــطــبـــيــة ا وا
ـفاجئة الـعملـيات اجلراحيـة الطارئة وا
الـتي حتـصل بـعد سـريـان عـقد الـتـأم
ــــســـتـــشــــفـــيـــات والـــتـي جتـــري في ا
ـراكز الـطبـية والـعـيادات اجلـراحيـة وا
ــتــخــصـصــة ويــدخل ضــمن مــفــهـوم ا
الـعـمـلــيـات الـعـمـلـيـات الـكـبـرى وفـوق

الـكبـرى والعـمليـات الوسـطى وعمـليات
كـــســـور الـــعـــظـــام الـــتي جتـــري حتت
الـتخـدير الـنصـفي او بطـريقـة اجلراحة
الـناظوريـة ويتحـمل الطرف األول أجور
الــطـــبــيب اجلـــراح والــطـــبــيب اخملــدر
ــســـتـــلــزمـــات الـــطــبـــيــة واألدويـــة وا
ـسـتـشفى والـتـحـالـيل واألشـعـة داخل ا
ـبـيت ـريض في حـالـة ا وأجـور رقــود ا
ـسـتشـفى وأجور األجـهزة الـطبـية في ا
ـسـتـخـدمـة في الـعـمـلـيـة). واوضـحت ا
الـوثـيـقـة الـتي وقـعتـهـا شـركـة الـتـأم
الـوطـنـيـة كـطـرف أول وهـيـئـة الـتـقـاعـد
كـــطـــرف ثــان ان (حـــدود الـــتـــغـــطـــيــة
الـتأمـينـية تـشمل مـليـوني دينـار عراقي
بـاشـر للـفـواتيـر الـطبـية عـبـر السـداد ا
سـتشفـيات وشـركة التـأم حيث بـ ا
تـتحمـل الشركـة كامل النـفقات دون دفع
أي مـتـقـاعـد ألي مـبـالغ حلـدود مـلـيوني
ــشـمــولـ ديــنـار. وحــددت الـوثــيــقـة ا
بـالــغـطـاء بـ(مـنـتـســبي الـطـرف الـثـاني

ـوجودين في اخلدمـة عند بـدء التأم ا
والــبـالـغ عـددهم مــلـيــونـ و 400 ألف
مـتقاعد تـقريبـا وتنظم قوائم بـأسمائهم
عـلى قرص سي دي مطبوعة في برنامج
اكسل وتقدم للطرف األول على أن تكون
بـاشر طـالبـات عبـر السـداد ا تـغطـيـة ا
من خـالل شــبــكـــة غــلــوب مـــد الــعــراق
ـسؤولـية اكدت حـصرًا).وبـشأن حدود ا
الـــوثــيـــقـــة بـــأن احلــد األعـــلى جملـــمل
الـتعـويض الـذي تتـحمـله الشـركة خالل
ـتـقـاعد الـسـنـة الـتـأمـينـيـة الـواحـدة وا
الـواحـد هــو مـلـيـونـا ديـنـار مع شـمـول
ـتـقـاعـدين بـكـافـة أعـمـار .  واسـتثـنت ا
الـوثـيقـة من غـطـاء التـأمـ (الـعمـلـيات
اجلـراحية الناجتة بشكل مباشر أو غير
علنة علنة او غير ا مباشر عن احلرب ا
وأيـــة عــــمــــلـــيــــات ذات طـــابـع حـــربي
والــعـمـلــيـات اإلرهـابــيـة وإيـقـاع األذى
بــالــنـفس إال إذا كــان ســبب ذلك فــقـدان
الـشخص إلرادته واخطار الـطيران غير

الـتجاري بكافة أشـكاله واخطار الطاقة
الـذريــة مـهـمـا كــان نـوعـهـا واألمـراض
الــتــنــاســـلــيــة والــعــيـــوب اخلــلــقــيــة
وأمـــراضـــهــا واي نـــوع من اصـــابــات
الــعـــمل والــعــدســـات الالصــقــة او أي
أجــهـزة نـظــريـة والــنـظــارات الـطــبـيـة
وجـراحات الـتجـميل أو الـعالج اخلاص
بـهـا  إال إذا كانـت بسـبب حـادث حصل
خالل مـدة الـتأمـ وعمـليـات تصـحيح
الـبـصـر بـاللـيـزر او الـلـيـزك واألمراض
ــنــاعـة الــنـاجتــة عن فــايــروس نـقص ا
كــمــرض االيــدز وحــاالت اإلدمـان عــلى
اخملـدرات بـجـمـيع أنـواعـهـا واألمراض
ـزمـنة بـكـافة أنـواعـها ومـضـاعفـاتـها ا
ونـوبــات الـصـرع واألمـراض الـعـقـلـيـة
وأمـــراض األنـــفـــلـــونـــزا الـــوبـــائـــيـــة
واألمراض السرطانية واألورام والعالج
اإلشـعــاعي ومـضـاعـفـاتــهـا وعـمـلـيـات
اطـفــال األنـابـيب والــفـحـوص اخلـاصـة
بـهـا والعـالج الطـبـيعي بـعـد الـعمـلـية

فـاصل وعمـليات وعـملـيات اسـتبـدال ا
ـعـدة شـفـط الـدهـون وعـمـلــيـات قص ا
لــغـــرض تــخـــفــيف الـــوزن واالخــطــار
الـسـياسـيـة احلربـيـة واإلرهابـية). وعن
الــعـالجــات في الــظـــروف الــقــاهــرة او
الـــعالجـــات خـــارج الـــعــراق اوضـــحت
ـطــالـبـة تــكـون بــكـتـاب الــوثـيـقــة ان (ا
ــنــتـسـب خالل مـدة رســمي من دائــرة ا
أقــصــاهـا  60 يــومًــا من تــاريخ اجـراء
ـطالـبة الـعـملـيـة وبعـكسـه يسـقط حق ا
بـتــسـديـد أجـور الـعـمــلـيـة إال في حـالـة
حــصــول ظـــروف قــاهــرة مــنــعت ذلك).
واشــتــرطـت الــوثــيــقـــة (تــقــد قــوائم
مــفـصــلــة بــتـكــالــيف اجــور الــعـمــلــيـة
ـسـتشـفى اجلـراحـيـة مـهـمـا كـان نـوع ا
ويـعد ذلك اساسا لصرف التعويض كما
ـصادقة عـلى التقـارير الطـبية تـشترط ا
ـعني من الـسـفارة الـعراقـية فـي البـلد ا
في حــالـة اجــراء الـعــمـلــيـة اجلــراحـيـة
خـارج العـراق مع ترجـمة كافـة التـقارير

الــطــبــيــة وفي حــالــة تــعــذر ذلك يــرفق
نـسـخـة من جـواز الـسـفـر لـلـمـنـتـسب -
ـغـادرة وتــأشـيـرات الـدخـول صـفــحـة ا
والـعـودة).  وفي سـيـاق مـتـصل طـالـبت
االمـانة الـعـامة جملـلس الوزراء بـترويج
ـعامالت التقاعدية . وقال االم العام ا
جملس الـوزراء حـميـد الـغزي في وثـيـقة
مـعنـونـة الى احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
ومــجــلس الــقــضــاء األعـلـى والـوزارات
ـؤسـســات احلـكـومـيـة كـافـة اطـلـعت وا
عـليهـا (الزمان) امس انه (جتـنبا لـتعدد
الـتطـبيقـات في الوزارات واجلهـات غير
ــرتـبــطـة بــوزارة  ولـغــرض تـســيـيـر ا
وظف الـذين جرى إحالتهم مـعامالت ا
إلى الـتـقـاعـد اسـتنـادا ألحـكـام الـقـانون
رقم  11لــسـنـة 2019 قــانـون الــتـعـديل
األول لــقـانـون الـتــقـاعـد رقم  9  لــسـنـة
ـــعــــامـــلـــة 2014   تـــنــــسب تــــرويج ا
ذكور الـتقاعدية لـلمشمولـ بالوصف ا
لــعـــدم وجــود ســنـــد قــانــونـي يــســمح

الـية من ـهم ا بـإيقـافـها حلـ إبراء ذ
نـقولة)  نقـولة وغـير ا أمـوال الدولـة ا
مــشـتـرطـا ان ال يـؤدي ذلك الى (اإلخالل
بالغ بـحق الدولـة في استحـصال تـلك ا
عـلى وفق السـباقـات القانـونيـة) مؤكدا
(عـدم وجـود تعـارض بـ مـا تقـدم أنـفأ
ـوظف لـلـمـسـوغـات وتـاجـيـل انـفـكـاك ا
ـذكــورة بـقـرار مـجــلس قـيـادة الـثـورة ا
ـنـحل رقم 20 لـسـنة 1988). وتـضـمن ا
ستحقة الـتوجيه ايضا بأن (الـقروض ا
ـتـقـاعـد أو مـبـالغ الـفروقـات من بـذمـة ا
الـفـصل الـسيـاسي أو من صـدر بـحـقهم
قـرارات بالـتضـم مـحكـومة بـنصوص
قـانــونـيـة وضـمــانـات خـاصـة ومـا دام
األمـر كذلـك فانه ال يـوجد سـند قـانوني
ـوظف احملــال إلى الـتــقـاعـد ــطـالـبــة ا
تـسـديـد مـا بـذمـته من سـلـف أو قروض
لــتــرويج مــعـــامــلــته الــتــقــاعــديــة ألن
ـالـيـة الـتي بـذمـته تـنـتـقل االلـتـزامـات ا

بحكم القانون للراتب التقاعدي) .
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تـــوقــعت هــيـــئــة األنــواء اجلــويــة
والـرصـد الزلـزالي الـتـابعـة لوزارة
الـــنـــقل ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة
بـشكل ملحوظ ابتداء من اخلميس
ـقـبل  مرجـحة ان يـكون الـطقس ا
صـــحـــوا مع بـــعـض الــغـــيـــوم في
ـنــاطق الـبالد. وبــحـسب جــمـيـع ا
تـقـريـر اطـلعت عـلـيه (الـزمـان) فإن
(طــــــقـس الـــــيـــــوم الــــــثالثــــــاء في
ــنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة ا
صـحو مع بـعض الغـيوم وال تـغير
ـنطقة فـي درجات احلرارة  وفي ا
الـشمالـية صحو مع بـعض الغيوم
ودرجــات احلــرارة تـرتــفع قــلـيالً 
صـحو مع بعض الـغيوم) مـضيفا
ان (طقس يوم غد االربعاء سيكون
نطقت الوسطى واجلنوبية فـي ا
صـــحـــوا مع بــعـض الــغـــيــوم وال
تــغــيـر في درجــات احلـرارة  وفي
الشمال  صحوا مع بعض الغيوم
ودرجــات احلــرارة تــرتــفع قــلــيال)
.ورجـح الـتـقـريــر ان (يـكـون طـقس
ـنـطـقـتـ بــعـد غـد اخلـمـيس فـي ا
الـوسـطى واجلـنوبـيـة  صـحوا مع
بــعض الـغـيـوم ودرجـات احلـرارة
نطقة الشمالية تـرتفع قليال وفي ا
غـائـمـا جـزئـيـاً الى غـائم ودرجات

احلـــرارة تـــرتــفـع قــلـــيالً ايـــضــا)
مـشيرا الى ان (طقـس يوم اجلمعة
ـــنـــطـــقــة ـــقـــبـل ســـيـــكــون فـي ا ا
الـــــوســــطـى صــــحــــوا مـع بــــعض
الـغـيـوم ودرجـات احلـرارة تـرتـفع
نطقة الشمالية درجات عدة وفي ا
غـائـمـا مـع فـرصة لـتـسـاقـط زخات
مـطـر لـيال تـكون رعـديـة  ودرجات
احلـــــرارة تــــرتـــــفع قــــلـــــيال  وفي
اجلـنـوبـية غـائـما جـزئـياً واحـيـانا
غــائم مـع فـرصــة لــتــســاقط زخـات
مـــطـــر تـــكـــون رعـــديـــة في بـــعض
االمــكـان  واحلــرارة تـرتــفع بـضع
درجــات). وبــلــغـت درجــة احلـرارة
الـــــصــــغــــرى فـي بــــغــــداد امس 9
درجـــات مــئــويــة والــعــظــمى 21 .
ـــيـــا جـــمع االحتـــاد األوروبي عــــا
ــــســـاعـــدة  18.7 مــــلـــيـــون دوالر 
ــبـابـوي ضــحـايــا اجلـفــاف في ز
ـعونـات غـذائيـة طـارئة ودعـمـهم 
لـتحس مستوى تغذيتهم وتقد
الـرعـاية الـصحـية األسـاسيـة التي
ــيـاه يــحــتــاجــونـهــا وإمــدادهم 
صــاحلـة لـلـشــرب. واوضح سـفـيـر
ــبــابـــوي تــيــمــو االحتـــاد لــدى ز
أولـــكــونـــ في تـــصــريح امس أن
ـثل جزءًا من دعم (هـذا الـتمـويل 
أكـــبـــر تـــزيــد قـــيـــمــتـه عــلى 24.5
ـــبــلغ مـــلـــيــون دوالر وأن بـــاقي ا
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كــشف الـسـفــيـر الـعــراقي في أنـقـرة
حــسن اجلـنــابي عن تــعـرض بـعض
أفـراد اجلـالـيـة الـعـراقـيـة في تـركـيـا
الى تـهـديـد واعـتـداءات مـتـفـرقـة من
أشـخـاص مـنـفـردين مـشـيرا الى ان
االمــر قـد يـكـون له ارتـبـاط بـالـوضع
فـي أدلب الـسـوريــة. وقـال اجلـنـابي
فـي مـــنـــشـــور عـــلى صــــفـــحـــته في
فيسبوك اطلعت عليه (الزمان) امس
(وردتـنــا أنـبـاء مـؤسـفـة عن تـعـرض
بـعض أفـراد اجلـالـيـة الى تـهـديد او
اعــتــداءات مــتــفــرقــة مـن أشــخـاص
مــنــفـــردين قــد يــكــون لــهــا ارتــبــاط
بـــــــالـــــــوضـع فـي أدلب) وأضـــــــاف
عنية (اتـصلنا بـالسلطـات التركيـة ا
وتـلقيـنا جتاوبا وتـفهمًـا كبيرين مع
قـلـقـنـا عـلى مـصـالـح ابـنـاء اجلـالـية
وســتـــتــخــذ الــســلـــطــات الــتــركــيــة
إجــــــــــــــراءات رادعــــــــــــــة بــــــــــــــحـق
).ودعـــا اجلـــنـــابي الى ـــســـيـــئـــ ا
(االطــمـــئــنــان الى إجــراءات الــبــلــد
ـضيف واحتـرام القوانـ السائدة ا
وتـوثـيق اَي حـادث مـن هـذا الـنوع).

من جـهة اخرى اعلن عضو مفوضية
حـقـوق اإلنـسـان عـلي الـبيـاتي امس
ـفـوضـيـة مـنـاشـدات من عن تــلـقي ا
عــراقـيــ مـوجــودين في تـركــيـا من
أجـل إعـادتــهم إلى الــعــراق. وكـانت
الـسلطات الـتركية قـد أعلنت السبت
ــاضـي إيــقــاف الــرحالت اجلــويــة ا
والـبـرية مع الـعراق مـؤقتـاً حتسـباً
النــتـشـار فـايـروس كـورونـا. وطـالب
الـبيـاتي في بيان وزارتي اخلـارجية
ـدني والــنــقل وســلــطـة الــطــيــران ا
ـــلف الــــعـــراقــــيـــة بـ(االهــــتـــمــــام 
ــوجـودين فـي تـركــيـا الــعــراقـيــ ا
الـــذين ســـافـــروا مـــؤخـــراً ألغــراض
الــــــــســـــــيــــــــاحـــــــة أو ألســــــــبـــــــاب
أخـرى).وأضـاف (وردتـنـا مـنـاشدات
بـــأن شــركـــات الــطـــيــران قـــد ألــغت
رحـالت الــــــعـــــــودة إلى الـــــــعــــــراق
دفـوعة الـثمن مـسبـقاً احملـجـوزة وا
بـــعــد إعالن تــعــلـــيق الــرحالت بــ
تــركــيــا والــعــراق رســمــيــاً مــؤخـراً
بسبب مرض كورونا) موضحا  أنه
ـنـاشـدات فـانه عـلى مدى (بـحـسب ا
يــومـ هـنـاك وعـود لــهم بـإعـادتـهم
إلى الـعـراق ويـتم نـقـلـهم مـن مـديـنة

إلى أخـرى بـدون توقـيتـات ثابـتة مع
وجـود مـؤشـرات السـتـغاللـهم).وكان
الـسـفـيـر الـعـراقي فـي انـقـرة قـد دعا
اول أمـس األحد الـعراقـي الـراغب
بــالـــعــودة من تــركــيـــا لــلــعــراق إلى
ـكاتب اخلطـوط العـراقية االتـصال 
لـتنظـيم عودتهم. وكـتب اجلنابي في
ــنــشــور مــنــشــور امس (احلــاقــا بــا
االخـــيــر وصــلـــتــني عـــلى اخلــاص
والــعــام مــئـات األســئــلــة عن حـاالت
واطـنـ بـعـضـهم  لـديهم مـخـتـلـفـة 
اقـــامــات وبـــعـــضــهم بـــعـــيــدون عن
عـــوائــــلـــهم وبـــعض ثــــالث لـــديـــهم
حجوزات او ترانزيت...الخ) مضيفا
ان (مـــنـــشــور االمـس كــان واضـــحــا
ـنع هبوط اية طائرة عراقية حتمل
طارات ركـابا قـادمة من العـراق في ا
الــتــركـــيــة بــغض الــنــظــر عن وضع
واطن سواء أكانوا مقيم أم ال. ا
وكـذلك منع تـوجه الطـائرات التـركية
واطن الى العراق اال بغرض نقل ا
األتـراك الى تركـيا وسـيسـتمـر تبادل
الـبضائع عن طريق اجلو او البر مع
إجــــراءات مــــشـــددة تــــمـــنـع دخـــول
األشــخــاص). وتــابع ان (ســفــارتــنـا

ـتـضررين ـواطـنـ ا تـتـعـاطف مع ا
مـن اإلجـــــراءات الــــتـــــركـــــيـــــة وهي
إجـراءات احتـرازية وسـياديـة ونحن
نــتــواصل مع الــســلــطـات الــتــركــيـة
ـعـنـيـة بـشـأن هـذه اإلجـراءات التي ا
تـــشــــمل أيـــضــــا الـــصـــ وكـــوريـــا

اجلنوبية وإيطاليا وايران).
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سـيُـستـخدم لـدعم أربع دول أخرى
هـي زامبـيـا ولـيـسوتـو ومـدغـشـقر
وإيــســواتــيــني)  مــشــيـرا الى أن
(هـــذا الــتــمــويل يـــأتي في الــوقت
الـذي تعـاني فيـه أجزاء كبـيرة من
ــبــابــوي ومــســاحــة شــاســعــة ز
ــنــطــقـة اجلــنــوب األفـريــقي من
جــــفـــاف شــــديـــد مـــنــــذ عـــشـــرات
) الفــتًــا االنـتــبـاه إلى أن الــســنـ
تاخمة للمحيط الهندي ـنطقة ا (ا
مــعـرضـة لـكـوارث طــبـيـعـيـة مـثل
اجلـفـاف والفـيضـانـات التي تـدمر
احملـاصـيل وتـتـسـبب في إضـعاف
مـــجـــتـــمـــعـــات هـــنـــاك). وذكــر أن
االحتـــاد األوربي قــام مــنــذ شــهــر
كـانون الـثاني  2019 بـتخـصيص
مــا يــعـادل  75.75 مــلــيـون دوالر
كــمـسـاعـدات إنـسـانـيـة لـدول عـبـر
نطـقة التي يتـعرض فيها أنـحاء ا
حـوالي  12مـلـيـون شـخص خلـطر
اجلــــوع.وأشــــار الـــدبــــلــــومـــاسي
األوروبـي إلـى أن (مـــــعـــــظم هـــــذا
الــتــمــويـل خُـصّـص كــمــســاعـدات
إغــاثــة طــارئــة في أعــقــاب وقـوع
كـوارث طبيعـية ولتقـد معونات
غــذائــيـة ومــسـاعــدة الـتــجـمــعـات
ـعرضـة لـلخـطـر حتى الـسـكـنيـة ا
تـتـمكن من مـواجهـة آثار الـكوارث

ناخية). تعلقة بالتغيرات ا ا

ـقـابل واإلنــزالق نـحـو الـكـوارث). في ا
اشــاد زعـيم الـتــيـار الـصــدري مـقـتـدى
ــوقف عالوي وانــســحـابه . الــصــدر 
وقـال في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر اطـلـعت
عـلـيـهـا (الـزمـان)  امس  مـخـاطـبـا اياه
ان (حـب العـراق اوحى لك بـاالنسـحاب
فــجــزيت عن الـعــراق خــيـرا) وتــسـاءل
(الى مـــتى يـــبــقى الـــعــراق بــيـــد قــلــة
صـيره) مضـيفـا (انني براء تـتالعب 
ـن عـــصـــوا الــــله وصـــاروا اســـارى
لـشهـواتهم ومـلذاتـهم).  من جهـته افاد
الــنــائب عن حتــالف ســائــرون صــبـاح
ــان مــحــمــد حــسـن بــان رئــيس الـــبــر
احلـــلــبـــوسي يــفـــاوض من اجل طــرح
بـعض األسـماء في الـكـابيـنة الـوزارية.
ـكن وقــال في تـصـريح  امس انه ( ال 
فـتح مجـال للـكتل الـضاغطـة للـحصول
كن عـلى استحـقاقات انـتخابـية اذ ال
فـــرض االرادات بــخـــاصــة وان رئــيس
ــثال عن ــان جــعل من نـــفــسه  الــبـــر
ـكـون الـسـني فـي ح ان  36 نـائـبـا ا
مــنـهم يـرفض تــأيـيـده وبــالـتـالي فـإن
ـلك احلـق بـأن يــكـون احلــلــبـوسـي ال
ـثال عن جميع أبـناء السـنة) بحسب
قــوله. وأضــاف ان (احلــلــبــوسي لــديه
عـدد مـع من الـنواب ويـتفـاوض على
ـقــابل يـرفض أســمـاء لــوزارات وفي ا
امـام االعالم هكذا مبـاد اذ ينبغي ان
يــكــون واضــحـا كــمــا فــعـلــهــا االكـراد

بـطلباتهم) على حد قوله .وعزا النائب
ــــقــــراطي عـن كــــتـــلــــة احلــــزب الــــد
الـكردسـتاني ديـار برواري امس خالف
ــكـلف الى الــكــرد مع رئـيس الــوزراء ا
ــشـاركـة (مــنـهــاجه احلـكــومي وعـدم ا
احلـقـيقـيـة في صنع الـقـرار). وقال  في
تـصريح امس إن (الوفود الـكردستانية
اجـرت الـعـديـد من الـلـقاءات مـع رئيس
ـــكــلف اضــافــة الى لــقــاءات الــوزراء ا
اخــرى مع الــقــوى الــســيــاســيـة الــتي
رشــحـته لـرئــاسـة الـوزراء لــكن جـمـيع
الـلقاءات لم تصـل الى نتيجـة ايجابية)
مـوضحا ان (اساس اخلالف اجلوهري
شاركة نهـاج احلكومي وا كـان بشأن ا
احلــقــيــقــيــة في صــنع الــقــرار ولــيس
الـتمـثيل الـشكلي فـقط للـمكـون خاصة
ـكون الكردي هو ان اقـليم كردستان وا
جـــزء اســاس وفـــعــال مـن الــعـــمــلـــيــة
الــســيــاســـيــة والــنــســيج اجملــتــمــعي
الــعـراقي).  وتـابع ان الــطـرف الـكـردي
يــرغب بـأن يـكــون وجـوده (فـعــاال مـنـذ
ـنـهـاج الــبـدايـة وانه عـنـد في كــتـابـة ا
احلـكومي واي مـخرجـات من احلـكومة
يـنبغي ان يتـعاون اجلميع فـيها وليس
طــرف واحـد فـقط). وفي الــشـأن نـفـسه
ـكـتب االعالمي لـرئـيس مـجـلس نـفـي ا
ـهدي ما سـتقيل عـادل عبد ا الـوزراء ا
تـردد بشأن حصول موقف جديد في ما
يـتعلق باسـتمراره في رئـاسة احلكومة

. واكــد الـبــيـان الـذي تــلـقــته (الـزمـان)
امـس أن (موقـفه هـو نـفـسه الـذي أعلن
ـرسـلـة إلى عــنه رسـمـيـا في رســالـته ا
مــجـلس الــنـواب في 19 شــبـاط).وكـان
ذكورة هدي قد اكد في رسالته ا عـبد ا
ـسـؤولـيـة بـعـد  2 آذار. انه سـيـغـادر ا
وفـي الشـأن نـفسه اتـهم رئـيس ائتالف
رشد الـعراقـية ايـاد عالوي مسـتشـار ا
اإليـراني لـلـشـؤون الـدولـيـة عـلي أكـبر
ــــمـــارســـة (إمـالءات) عـــلى واليــــتي 
مــجـلـس الـنــواب الـعــراقي في قـضــيـة
تـشكيل احلكـومة .وقال اياد عالوي في
بــيــان امس إنه قــبل اســابـيـع قـلــيــلـة
كـشـفت االخـبـار عن (إمالءات) لـواليتي
عــلى شـعب الــعـراق ومـجــلس الـنـواب
(تـخص شـأناً داخـلـياً يـتعـلق بـتشـكيل
احلــكــومــة الــعــراقــيــة ومــا وراء ذلك)
مـشـيرا الى أن تـلك (اإلمالءات واجهـها
واجــهـضـهـا صـمــود الـشـعب الـعـراقي
ـتــظـاهــرون الـســلـمــيـ الــبـاسـل وا

والــشــهــداء الـذيـن سـطــروا بــدمــائـهم
واجـهـات السـلمـية الـزكـية في سـوح ا
رفـض العراقي ألي تدخل من اي جهة
ـانهم بـالله خـارجيـة كـانت يدفـعهم ا
عــز وجل وحــبـهـم لـلــوطن) عــلى حـد
قـوله. وبحسب ايـاد عالوي فإن (بعض
الـقـادة الـسـيـاسـي الـعـراقـيـ وقـفوا
انـــتــــصـــارا لالرادة الـــعــــراقـــيـــة وفي
مــقــدمـتــهم رفــيق دربــنـا االخ الــعــزيـز

مــســعــود الـبــارزاني وال يــفــوتـني ان
اشــكــر الـدول الــتي وقــفت مع الــعـراق
ـملـكة وشـعـبه الكـر وفي مـقدمـتـهم ا
االردنــيــة الـهــاشـمــيــة ودولـة الــكـويت
الـشـقـيـقـت الـعـزيـزتـ وبـعض الدول
ــتــحــدة الــتي االوربــيــة والــواليــات ا
ادانـت االعـتـداءات عـلى شـعب الـعـراق
ــعـاقــبــة الــقـتــلــة). ومـضى ووعــدت 
عـالوي قائال (ال بد ان نتـطلع اليوم ألن
يـشترك اجلمـيع في انزال اقصى انواع
الــعـقـوبــات بـحق هـؤالء الــقـتـلـة وفق
الــقـانــون الـعــراقي وتـعــويض اهـالي
الـشـهداء ومـعـاجلة اجلـرحى وايـجاد
ــشــاكل الـنــازحـ وتــعـويــضـهم حل 
والـعــمل عـلى ارجـاعـهم الى مـنـاطـقـهم
ـدمرة دن ا مـعـززين مكـرم وبـنـاء ا
عـتقـل واخملـتطـف واطالق سـراح ا

وإيــقــاف مالحــقــاتــهم  والــتــعــقــبـات
بــحــقـهم واجــراء انــتـخــابــات مـبــكـرة
ـوعـد مـثبت لـدى احملـكمـة االحتـادية
ـتـحـدة في نـيـويـورك وتـعـديل واأل ا
ـفـوضيـة وقانـون االنـتخـابات) داعـيا ا
اجلــارة ايــران الن تـعــمل (وفق اسـاس
حــــسن اجلـــوار مـع الـــعـــراق والـــدول
الــعـربـيـة وان تــنـتـهج قـيـم الـتـعـايش
وتـــبــتـــعـــد عن الـــتـــنـــابــز الـــســـلـــمي
واالســـتــــحـــواذ وان تـــعي جـــيـــداً ان
ــكن ان الــعــراق والــدول الــعــربــيـة ال

تبتلع).

جين هينيس بالسخارت
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 ســجــلت مــراصــد حــكــومـيــة ست
اصابات ببنادق الصيد بالقرب من
ســــاحــــة اخلالني بــــبــــغـــداد امس
.وقال مصدر في تصريح إن االثـن
 (االصــــابــــات جــــاءت نــــتــــيــــجــــة
مــــصــــادمــــات مــــتــــقــــطــــعــــة بـــ
ــتـــظــاهــرين والـــقــوات األمــنــيــة ا
بــــالــــقـــرب مـن ســـاحــــة اخلالني).
ويــأتي ذلـك بــعـد يــوم صــاخب في
الــــســـاحـــة ذاتــــهـــا  عــــلى اثـــره
اســتــشــهــاد مــتــظــاهــر وجـرح 83
اخـرين. ويـنـظم  حـمـلـة الـشـهادات
الـعـلـيـا في جـمـيـع االخـتـصـاصات
وقـفة احتجاجية اليوم الثالثاء في
مـــنــطـــقــة الـــعالوي وسط بـــغــداد.
وقـالت تنسيقية التظاهرة في بيان
تـلقته (الـزمان) ان (الوقفـة ستكون
عــنـد الــســاعـة الــعـاشــرة صـبــاحـاً
ـؤدي الى امــام مـجـســر الـعالوي ا
بــوابــة اخلـضــراء) داعــيــة وسـائل
االعـالم الى تـقــد الـدعم االعالمي
لـ (حـــمـــلــة الـــشـــهـــادات الــعـــلـــيــا

سلوبة حقوقهم) .  ا
مـن جــهـــة اخــرى اعـــلــنـت خــلـــيــة
اإلعـالم األمـني  سـقـوط صـاروخ
ـــنــطـــقــة نـــوع كــاتـــيــوشـــا عــلى ا
اخلـضـراء بـدون خـسـائـر . واكـدت

اخلــلـيـة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس (العثور على  منصة اإلطالق
بـــالـــقـــرب من ســـوق الـــثالثـــاء في
مــنــطــقــة زيــونــة). ودان الــســفــيـر
الــبـريــطــاني لـدى بــغــداد سـتــيـفن
هـايـكي الهـجـمات الـتي  تـستـهدف
ـنطقـة اخلضراء.وقـال هايكي في ا
تـــــغــــــريـــــدة عـــــلـى حـــــســـــابـه في
تـــويـــتـــر(نــديـن بــشـــدة الـــهـــجــوم
نطقة اخلضراء الـصاروخي على ا

في بغداد). 
واضــاف ان (مـثل هــذه الـهــجـمـات
واطـن العـراقيـ وتؤثر تـرهب ا
ســلــبـــاً عــلى االقــتــصــاد الــعــراقي
بـــاإلضــافــة الى تـــقــويض ســيــادة
الـدولة).واشار الى انه (ليس هناك
أي دولــة أخـرى في الــعـالم تـواجه
مـثل هذا اإلرهاب العشوائي) على
حــــد قــــوله مــــؤكــــدا ان (الـــشــــعب
الـعراقي يـستـحق األفضـل بكـثير).
كـمـا عـدت الـسـفـارة االمـريـكـيـة في
بــغـداد هـذا الـعـمل بـانه يـعـوق اي
فــرصــة لــلـتــطــور االقــتــصـادي في
الـــعـــراق . وكـــانـت الـــســـفـــارة قــد
تـعرضت الى سلسلـة من الهجمات
الــصـاروخـيـة مـنــذ مـقـتل اجلـنـرال
االيــراني قـاسم ســلـيـمــاني ونـائب
رئـيس احلـشد الـشعـبي ابو مـهدي

هندس. ا
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