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شاريع اآلن) الـضروريـة وتنـفيـذ ا
مــضـيــفــا انه (لـتــوضـيـح لـلــشـعب
الـعـراقي فإن الـشـراكة بـ الـعراق
وشـركائه الرئـيسيـ في االقتصاد
وفي االعمال والتجارة واالستثمار
تـؤدي الى نتائج إيجابـية ملموسة
عـــلـى األرض). لــكـن زايـــر يــرى ان
(تــصــريح الــســفــيــر الــبــريــطــاني
ـثـابة ضـغط سيـاسي يتـناغم مع
مــايـشـهــده الـوضع االقـلــيـمي وقـد
اصـبح العراق سوقا رائدة لترويج
بـضـائع تـلك الـدول  فـارتـفع حجم
االسـتيرادات الى مـستويـات عالية
كـما ازدادت  قيمـة صادرات النفط)
ــتـلك  مــشــيـرا الـى ان (الـعــراق 
قــــــوة اقـــــتــــــصــــــاديـــــة ووضــــــعه
االقـــتـــصـــادي يــــتـــحـــسن بـــشـــكل
مضطرد كما ان الوضع في  2014
ـا هـو عـلـيه و 2015 كــان اسـوأ 
اآلن). ولـــفت الى ان (من االســبــاب
الــتي حتـول دون تـطـور االقـتـصـاد
ـا يـتالءم مـع الـطمـوحـات والـتي
جـعـلت الـعـراق بـيـئـة غـيـر مـثـالـية
ـالـيـة لـالسـتـثـمــار تـردي االدارة ا
وســوء الـسـيـاسـة الـنــقـديـة لـلـبـنك
ــركــزي الــعــراقي بــاالضـافــة الى ا
عـدم تفـعيل القـوان وعدم تـطبيق
اجلـــهــاز الــتـــنــفــيـــذي لــهــا مع ان
الـقــوانـ الـتي تـعـنى بـاالقـتـصـاد
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عــــبـــر الـــعــــراق امس الـــثـالثـــاء عن
تــضـامــنه مع فــرنـسـا غــداة احلـريق
الـذي انـدلع فـي كـاتـدرائـيـة نـوتردام.
وقـال رئيس اجلمهـورية برهم صالح
في تـغـريـدة على تـويـتـر (العـراقـيون
يـقـدرون بـشـكل فـريـد األلم والـشـعور
بـاخلسارة التي تصـيب شعب فرنسا
كـما شهدنـا مؤخرًا تدمـير العديد من
تـراثنـا الثقـافي الوطني). ونـقل بيان
ـتـحـدث باسم عن احـمـد الـصـحاف ا
وزارة اخلـارجية قوله (تلـقينا بأسف
ــروع الــذي نـشب في نــبــأ احلـريق ا
كــاتـــدرائــيــة نــوتـــردام. وهــو مــعــلم
تـاريـخي عـبـادي ذو قيـمـة حـضـاريَّة
( وتابع ـيـاً ـثل صـرحـاً تراثـيـاً عا و
(نـؤكد صدق تعاطفنا وتضامننا مع
الــشـعب الـفـرنـسيِ حــكـومـة وشـعـبـاً
ُواجَهة هذه احملنة ). من جانبه نقل
ـــوصل  نـــاشط عـــبــر مـــواقع عـــ ا
الـتـواصل االجتـمـاعي بـينـهـا تويـتر
ــوصل بـأن يــتــابع أحـداث مــديــنـة ا

(مــشـاهــدة حـريق نــوتـردام تــذكـرني
ـوصل حتترق وصل كـما لو ان ا بـا
من جـديـد) في إشـارة للـمديـنـة التي
تـعـد اكـبـر مـدن شـمـال الـعـراق التي
فـقـدت مسـجد الـنـوري الشـهيـر الذي
تــــنـــتــــصب فـــيـه مـــأذنــــة احلـــدبـــاء
الـتأريـخيـة خالل معارك اسـتعـادتها
مـن ســــيـــطــــرة داعـش. وتــــعــــتــــبـــر
كـاتدرائيـة نوتردام في وسط باريس
صـرحاً تـاريخيـا يسـتقطب أكـبر عدد
من الزوار في اوربا ويزورها ما ب

 12 و  14 مــلـيــون سـائح كـل سـنـة.
وانـدلع احلريق عند الساعة السابعة
مـــســاء االثـــنــ فـي الــكـــاتــدرائـــيــة
الــتـاريــخـيــة وأدى الى انـهــيـار بـرج
الـكاتدرائية القوطية التي شيدت ب
الـقـرنـ الـثـاني عـشـر والـرابع عـشر
والـبـالغ ارتـفاعه  93 مـتـرا وسقـفـها
ـا أثـار صـدمة وحـزنـا في مـخـتلف
أرجـاء الـعـالم. وأعـلـن جـهـاز اإلطـفاء
فـي بـــاريس صــــبـــاح امـس إخـــمـــاد
احلـريق بالـكامـل فيمـا وعد الـرئيس
ـانــويل مــاكــرون بـانه الــفــرنـسـي ا
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ـتـنــبئ اجلـوي صـادق عــطـيـة رجـح ا
حـصـول انـخـفـاض مـلـحـوظ بـدرجات
ـقبل في احلـرارة منـتصف االسـبوع ا
ناطق. وقـال صادق عطية في عـموم ا
مـنــشـور عـلى صـفـحـته في فـيـسـبـوك
امـس (في مــؤشــر جـــديــد تــوقــعــات
بـانخـفاض مـلحـوظ بدرجـات احلرارة
ـقـبل يـومي 22 مـنــتـصف االسـبـوع ا
ـــدن) و 23 نــــيـــســــان في عــــمـــوم ا
مــوضـحـا ان (األجــواء سـتــعـود شـبه
).من جـــهــة اخـــرى أعــلن بـــاردة لــيـالً
دني رئـيس الـلـجـنة الـعـلـيا لـلـدفـاع ا
وكــيل وزارة الـداخـلـيـة لـشـؤون االمن
االحتـادي الــفـريق مـحـمـد بـدر نـاصـر
عـن إصـدار رئيـس الـوزراء عـادل عـبد
ـــهــدي قــراراً بــتــعـــويض الــعــوائل ا
ــتـضـررة من الـســيـول مـشـيـراً إلى ا

قرب انتهاء أزمة السيول. 
وقــال نــاصــر خالل مـؤتــمــر صــحـفي
ـهدي امـس إن (قراراً صـدر من عـبـد ا
ـتضـررة نـتيـجة لـتـعويض الـعـوائل ا
الـــســـيــول فـي جــمـــيـع مــحـــافـــظــات
الـعراق). وأضاف أن (الـوضع مطمئن
واالزمـــة تــقــريـــبــاً انــتـــهت) مــؤكــداً

راقبة حل انتهاء هذه (االستمرار با
األزمـــة).من جــانــبـه أكــد مــديــر عــام
ــدني الـلــواء كـاظم ســلـمـان الــدفـاع ا
دني ما بـوهان أن (تشكيالت الدفاع ا
زالـت تـتــابـع األزمــة وهي مــســتــعـدة
جلــمـــيع االحــتــمــاالت) مــشــيــراً الى
(إقـامة مقر جوال في محـافظة ميسان

عدات).  مجهز بكامل ا
وأوضح بوهان أن (ميسان هي االكثر
تـضرراً نتـيجة السـيول) الفتاً الى أن
(مـحـافـظة ذي قـار دخـلت ايضـا خـطة
ـناسيب فـيهـا). بدوره كشف ارتـفاع ا
وكـيل وزارة الصـحة والـبيـئة لـشؤون
الـبيئة جاسم عبد العزيز الفالحي عن
(قـيام وكـالة الفـضاء االمـريكيـة  ناسا
دني بـتزويـد الـلجـنة الـعلـيا لـلدفـاع ا
بـصور فضائيـة آنية تظهـر مستويات
يـاه بـالتـعاون مع ارتـفـاع منـاسـيب ا

ائية).  وارد ا وزارة ا
في غـضون ذلك اعلنت جمعية الهالل
األحــمــر الـعــراقي امس الــثالثـاء عن
تضررة جراء ارتـفاع أعداد العوائل ا
الـفـيـضانـات الـتي اجـتـاحت عددا من
احملـافـظات الـوسطى واجلـنوبـية إلى
اربـــعــة آالف و 751 عـــائــلــة فـــيــمــا
اشارت إلى توزيع خمسة آالف و400

ســلـــة غــذائــيــة ومــواد اغــاثــيــة بــ
تـضـررة. وقالت  في بـيان الـعـوائل ا
امـس إن (الفـيـضـانـات األخـيـرة الـتي
شــهـدتـهــا الـعـديـد مـن مـنـاطق وقـرى
صالح الـــدين مـــحـــافـــظـــات بــغـــداد 
 ديـالـى  واسط  مـيـسـان  ذي قار
والــبـصـرة احــدثت وضـعـاً انــسـانـيـاً
ـنازل حـرجـاً في ظل انهـيار عـشرات ا
وتــضــرر اربــعـة آالف و 751 عــائــلـة

جراء تلك االحداث) .
واضـــافـت أن (فــرق الـــهـالل االحـــمــر
قـامت باتـخاذ تـدابير عـاجلـة الحتواء
االزمـــة من خالل اســـتــنـــفــار جـــمــيع
ـاديـة وتـهـيـئة مـواردهـا الـبـشـريـة وا
مـراكز طوار إضافـية لتسـهيل مهمة
الــتــدخل الـفــوري والــسـريـع لـتــقـد
ساعدات الغذائية واالغاثية الـدعم وا
ـتضـررة فـضالً عن القـيام لـلـعوائل ا
بـــتــــعـــزيـــز اجلـــانب الــــلـــوجـــســـتي
تـضررة من الفيضانات لـلمحافظات ا
بـعجالت اضافيـة وزيادة رصيدها من
ـواد الــغـذائـيــة واالغـاثـيـة مــخـزون ا
واالسـعافيـة ليبلغ عـدد العوائل التي
اســـتـــطــــاعت فـــرق الـــهالل االحـــمـــر
اغــاثــتـهـم ثالثـة آالف و 666 عــائــلـة
مـتـضـررة ونازحـة كـمـا  نـقل اغلب

الـعوائل الـى مخـيمات  نـصبـها في
مناطق اكثر امناً).

 واوضـــحت أن فــرقــهـــا (وزعت مــنــذ
بـدايـة ازمـة الفـيـضـانات في االول من
نــيـســان حـتى االن اكــثـر من خــمـسـة
آالف و  400ســـلـــة غــذائـــيـــة ومــواد
ـتــضـررة في اغــاثـيــة بـ الـعــوائل ا
ــنـاطق الــتي اجـتـاحــتـهـا الــسـيـول ا
والـفـيـضانـات فـضالَ عن نـصب اكـثر
من  500 خـــيـــمـــة اليـــواء الـــعـــوائل
الـنـازحة بـعـد غرق مـنازلـهـا) مشـيرة
إلى أن (الــفــرق الــصــحـيــة الــتــابــعـة
لـلـجـمعـيـة قـامت بـتوزيع ألف و 851
سـيـتا صـحـيا اشـتـمل على مـسـاحيق
غـسيل  مطهرات ومناشف وحفاظات
اطــفــال فــضالً عن تــقــد اخلــدمـات
الـطـبيـة واالسعـافيـة والـدعم النـفسي

لهم).
ـتحـدة قالـت الهـيئة   وفي الـواليات ا
الــــوطـــنــــيـــة لـألرصـــاد اجلــــويـــة إن
عـــواصف رعــديــة عــاتـــيــة اجــتــاحت
الــسـاحل الـشـرقي مــصـحـوبـة بـريـاح
تـصل سرعـتها إلى  80 كـيلـومترا في
الساعة وتسببت في انقطاع الكهرباء
ـنـازل ووضـع واليـات عـدة عـن آالف ا
في حـالـة تأهـب للـسيـول. وقـال موقع
(بـاور أوتيدج. يو.إس) اإللكتروني إن
(الـكـهـربـاء انـقـطعـت عن أكـثر من 54
ألف منزل وشركة في بنسلفانيا). كما
وردت أنـباء عن انـقطـاع الكـهرباء عن
 139 ألـف مـنـشــأة أخـرى فـي أنـحـاء
نــيــويــورك ورود آيالنــد وفـرجــيــنــيـا
ونـــــورث كــــارواليـــــنـــــا ومــــاريـالنــــد
ونـيوجيرسي.  وتتوقع هيئة األرصاد
أمــطــارا غــزيــرة وســيــوال في شــمـال
شـــــرق الــــبالد فـي وقت الحق .وقــــال
ـركز بـراين هـيـرلـي خـبـيـر األرصـاد 
الـتـنبـؤ بـالطـقس في مـاريالند الـتابع
لــهــيــئـة األرصــاد انه(مــا زالت هــنـاك
ــطــر الـغــزيــر والــريـاح جــيــوب من ا
الـقـادرة على الـتـسبب في أضـرار قبل
ابــتــعــاد الــعــاصــفــة عن الــبــر).وقـال
مـسؤولون إن (العاصفة اكتسبت قوة
تحدة في مطلع في جـنوب الواليات ا
األسـبوع وتـسببت فـي أعاصيـر هناك
ـقـتل خـمسـة أشـخاص في األقل أدت 

بينهم ثالثة أطفال).
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أصـــيب  20 جـــنــديـــاً بــجـــروح لــدى
إنــفــجـــار عــبــوة نــاســفــة في قــضــاء
الـفـلـوجـة في مـحـافـظـة األنـبار امس.
وقــال مـصــدر في تـصــريح ان (عـبـوه
نـاسفـة انفجـرت في منطـقة الـنعيـمية
بـالفلوجة ما اسـفر عن اصابة عشرين
من منتسبي اجليش العراقي). وأعلن
جـهــاز مـكـافـحـة االرهـاب عن اعـتـقـال
اربـــعـــة من عـــنــاصـــر داعش شـــمــال
بــغـــداد. واوضح في  بــيــان امس انه
ــعــلــومــات اســتـخــبــاريــة دقــيــقـة )
ومــتــابــعــة من اســتــخــبــارات جــهـاز
مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب  اعـــتـــقــال 4
ارهـابـيـ في شـمال بـغـداد من بـقـايا
عـــصــابــات داعش االرهــابـي بــيــنــهم
ــبــالغ امـــرأة مــســؤولــة عن تـــوزيع ا
ـــالــيــة الفــراد داعـش) مــشــيــرا الى ا
(ضـبط  600 شــريـحـة اتــصـال  سـيم
كــارت هـاتف نــقـال بــحـوزتـهـم كـانـوا
يـخفـونهـا في علـب زيتـون وعصارات
مــادة الـــســلــيــكــون كــانــوا يــرومــون
تــوزيــعـهــا بـ عــصــابـات داعش في
مـايـسمى بـواليـة االنبـار). وألـقت قوة
من االسـتـخبـارات العـسكـرية الـقبض
عـــلى إرهـــابي في قـــاطع الــبـــغــدادي
ـحـافـظـة االنـبـار.وقـال بـيـان لوزارة
الـــــدفـــــاع ان (مــــــفـــــارز مـــــديـــــريـــــة
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة في الـفـرقة
السابعة قاطع البغدادي ألقت القبض
عـلى احد االرهـابيـ كان يـروم نصب
عــبــوات وجتـنــيـد أشــخــاص لـلــعـمل
ضــمن عــصـابــات داعش اإلرهـابــيـة)
ـطـلـوب الى احملـاكم مـؤكـدا(تـسـلـيم ا
اخملـتـصـة).في سـيـاق مـتصـل  كشف
مـركز العراق للـتنمية الـقانونيّة امس
لف عقود الـثالثاء التفاصيل الـكاملة 
ــتـفــجـرات صــفـقــات أجـهــزة كـشف ا
ـــوردة لـــصـــالح وزارة الـــداخـــلـــيــة ا
واحملــافـظـات ودوائـر أخـرى  مـؤكـدا
ان الـتحـقيقـات السـابقة كـانت شكـلية
شـمـلت صيـاغات الـتعـاقدات قـانونـياً

مع إهــمـالٍ كــبـيـر لــلـجــوانب الـفــنـيـة
ـركـز في ـالـيـة . وقـال  ا ـهـنـيـة وا وا
بــيــان امس  أن (الــتــحـقــيــقــات الـتي
لف سابـقاً قد إقتصرت تـناولت هذا ا
عـلى الـنـاحـية الـشـكـليـة حـيث شـملت
صــيـاغــات الــتـعــاقـدات قــانـونــيـاً مع
هنية إهـمالٍ كبير لـلجوانب الفنـية وا
ـــــالــــيـــــة من دون الـــــتــــعـــــمق في وا
تــفـاصـيـلـهــا الـتي تـكـشف نــتـائـجـهـا
الـكـارثيّـة التي لم تـقـتصـر على سـرقة
ــال الـــعــام بـل جتــاوزت ذلك وهـــدر ا
لـلـوصـول إلى زهـق أرواح الـعـراقـي
ـركز ـتلـكـاتـهم) مـطالـبـا ا وتـدمـيـر 
ــكــافــحــة الــفــســاد اجملــلـس األعــلى 
ُـرسَــلـة الـتي ــعـلـومــات ا بـ(تــدقـيق ا
بــلـغت خــمس عـشــرة نـقـطــة واتـخـاذ
ناسب بشأنهـا وفقاً للقانون. الـقرار ا
وقـضت محكـمة جنـايات صالح الدين
حــكــمــا بـالــســجن ســبع ســنـوات مع
غــرامـة مــالـيـة قــدرهـا عــشـرة ماليـ
ـــــواد ديـــــنــــــار عـــــلى مــــــتـــــاجـــــر 
مـــخــدرة.وبــحـــسب بــيـــان لــلـــمــركــز
اإلعالمي جمللس القضاء األعلى تلقته
( الــزمـان) امـس (فـقــد جـرى الــقـبض
ـتـهم في الـطـوز عـلى يـد قوات عـلى ا
الرد السريع  وضبط بحيازته حبوبا
مـخدرة متنوعة موضوعة داخل كيس
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مع مـسـحـوق الـكرسـتـال وكـذلك عـثر
عـــلى مـــســدس نـــوع كــلـــوك وخــمس
ـــؤســســـات عــدة ) هـــويــات تـــعــود 
مـوضحا أن (احملـكمة أصدرت حـكمها
وفـقـا لـلـمـادة الـقـانـونـية /28 أوال من
ـؤثـرات الـعـقـلـية قـانـون اخملـدرات وا
رقم  50لـسنة 2017). ودقـقت محكمة
حتـقـيق الـشـعب اعـتـرافـات مـتـهم عن
ــة ابــتــزاز لــفــتــاة عــلى مــواقع جــر
الــتـواصل االجـتـمـاعي.واوضح بـيـان
صــادر عن مــجــلس الــقــضــاء تــلـقــته
تـهم اعترف أمام (الـزمان) امس أن (ا
قـاضي التـحقيق انـه تعرف عـلى فتاة
قــــــبـل شـــــهــــــريـن من خـالل مــــــواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي  بـرنامج بـيـكو
اليف وحـصـلت عالقـة غرامـة بـينـهـما
وقــام بـاالتــفــاق مـعــهـا عــلى الـزواج
وبــعـد زرع الـثـقــة بـداخـلــهـا حـصـلت
ة فيديوية وقام بتصويرها أثناء مـكا
ـتـهم ـة). وأضـاف الـبـيـان أن (ا ـكـا ا
بلغ مالي قدره ساومة الفـتاة  قـام 
ثالثــة ماليــ ديـنــار لـقــاء عـدم نــشـر
صـــــورهـــــا فـي مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجــتـمـاعي) مــضـيـفــا أنه (قـد الـقي
الـقـبض علـيه بـعد نـصب كـم له من

اجلهات اخملتصة). 
فـي سـيــاق آخــر وجه الــوكــيل االقـدم
لــوزارة الــداخــلــيــة عــقـيـل اخلـزعــلي
الدائرة القانونية في الوزارة بتشكيل
مـجـلس حتـقـيـقي ومـتـابـعـة مـوضوع
تـسـريب مـقـطع مصـور لـعـملـيـة الـقاء
الـقبض على شخص يرتدي زي رجال
الــدين في مـحــافـظــة الـبــصـرة. ودعـا
اخلـزعـلي إلى (مـحاسـبة اجلـهـة التي
قـــــامت بـــــهــــذا الـــــفــــعـل وروجت له
خملـــالــفـــته ضـــوابط الـــعــمـل األمــني
والـقـانوني الـذي يـرتكـز عـلى السـرية
وعـدم الـتشـهيـر بأي شـخص وان كان
مــتـهـمــا بـقـضــيـة مـعــيـنـة).وتــمـكـنت
األجـهـزة األمـنـية من احـبـاط مـحـاولة
اســتـهــداف مـنــزل مـواطن فـي قـضـاء
ـا يـعـرف بـ(الـدكـة) ســوق الـشـيـوخ 

العشائرية.

داود عبد زاير
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حـمّل خـبيـر اقتـصادي دول الـغرب
ـشكالت التي يـعانـيها مـسؤولـية ا
الـعــراق ومـنـهـا االقـتـصـاديـة الـتي
جـعــلـته بـيـئـة سـيــئـة لالسـتـثـمـار
ــركـزي يـتـحـمل مــؤكـداً ان الـبـنك ا
ـســؤولـيــة لـسـوء جــزءا من هــذه ا
ادارتـه الـنــقــديــة. وقــال داود عــبـد
زايــر لـ(الـزمـان) امس مـعـلـقـاً عـلى
تـصـريح لـلسـفـيـر البـريـطـاني لدى
بــغـداد أرجع فـيه تــردي االقـتـصـاد
الــــــــعـــــــــراقـي الى الـــــــــفــــــــســــــــاد
والـبيروقراطية وقوان االستثمار
سـؤولية ان (دول الـغرب يـتحـمل ا
ـشكالت التي يعانيها العراق عن ا
والـــتي جـــعـــلـــتـه بـــيـــئـــة ســـيـــئــة
لالسـتـثمـار ألنـها لم تـؤسس جـيدا
لــسـيــادة الـقـانــون في الـبـالد بـعـد
  2003) مستدركًا انه (برغم ذلك
ـثابة قـبلة فـإن العراق الـيوم هو 
لــدول االقـلــيم من اجل االسـتــثـمـار
واقــامـة مـشــاريع جـديــدة والـدلـيل
ــتــكــررة من عـــلى ذلك الــزيـــارات ا
دول اجلـــوار لــلـــعـــراق  وعــقـــدهــا
االتــفـاقـيــات مـعه). وعـزا الــسـفـيـر
الـــبـــريــطـــانـي لــدى بـــغـــداد جــون
ويـلـكس تـردي االقـتـصـاد الـعـراقي
الـى عـوامـل عـدة أبــرزهــا الــفــسـاد
والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة وقــــوانــــ
االسـتثمـار.وقال ويلـكس في مقطع
فـيديو نشرته الـسفارة في صفحته
عـــلى فــيـــســبــوك امس ان (بـــيــئــة
االعــمـال في أفـغــانـسـتــان بـحـسب
ـقـارنة ـعـايـير الـدولـيـة أفضل بـا ا
مـع العـراق برغم كل امـكانـياته من
وارد الطبيعية والبشرية وحتى ا
نـــيـــجـــيـــريـــا مع كـل حتـــديـــاتـــهــا
ومـشـاكـلهـا فـانـهـا تسـتـفـيد من كل
بــرمــيل لــلــنــفط أكــثــر من الــعـراق
بـثالثـة أضـعـاف ونـصف مـا يـعني
مــزيــدا من الــقــيــمــة االقــتــصــاديـة
لـلـثـروة الوطـنـية) مـشـددا على ان
(هــذا األمــر غــيـر مــقــبــول جلــمـيع
الـعراقي وجلميع أصدقاء العراق
ــتــحــدة). ــمــلـــكــة ا ـــا في ذلك ا
وتــابـع ويــلــكس (نــريــد مــســاعــدة
الــــعـــراق في إدخــــال االصالحـــات
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ــتـــازة كــمــا ان الــفــســاد االداري
والــفــوضى االجــرائــيــة مـن االمـور
الـطــاردة لالسـتـثـمـار) مـضـيـفـا ان
ـــوظف احلـــكــومي يـــعــمـل عــلى (ا
ايــقـــاف مــا يــطــمح الـــيه الــقــطــاع
اخلــاص وهــو يــقــوم بـذلـك بـشــكل
يـتوافق مع الـقانـون).   بدوره علّق
اخلــــبـــــيــــر االقــــتـــــصــــادي بــــاسم
جـميل أنطوان علـى اشارة السفير
الــبــريـــطــاني الى عــدم اســتــثــمــار
الـعراق لـثروته الـنفـطيـة علـى نحو
امــــثـل بــــالــــقــــول ان (الــــعــــراق لم
يـسـتـثمـر  ثـرواته عـلى افضل وجه
ألســبـاب عـدة فــمـثال ان بــاالمـكـان

االفــادة من الــنــفط اخلــام بــصـورة
اكـــبـــر اذا مـــا جــرى حتـــويـــله الى
صـنـاعات بـتـروكـيمـيـاوية فـيـصبح
ســعـر الــبـرمــيل الـواحــد من اخلـام
ـا اكـثـر  وقـد اربــعـة أضـعـاف ور
دمـرت احلـروب مـعـمـل الـصـنـاعات
الــبـتــروكــيـمــيـاويــة) مـوضــحـا ان
ـــعــنـــيــة تـــعــمـل عــلى (اجلـــهــات ا
اسـتعـادة هذه الـصنـاعة وقـد بدأت
بــإبـرام عــقـود إلحــيـائــهـا من خالل
ـيـة وضـعت االتــفـاق مع شـركـة عــا
االسـس لهـذا االمـر الـذي يـصب في
صالح االقتصاد العراقي)  مضيفا
ـشكالت التي يعـانيها العراق ان (ا

جتــعل من عـوائـد الــنـفط غـيـر ذات
جدوى). 

ورأى انطوان ان (قانون االستثمار
في الـعراق  يتضمن مزايا عدة لكن
الــــعــــراق لــــيس بــــيــــئــــة جــــاذبـــة
لالسـتثـمار  بـسبب معـوقات كـثيرة
مـــنــهــا الـــبــيـــروقــراطــيـــة وبــعض
ــعـــرقــلــة وعـــمــلــيــات الـــقــوانــ ا
االبــتـزاز)  الفـتـا الـى ان (تـسـلـسل
الــعـراق في الئـحــة الـدول اجلـاذبـة
لـالستثـمار يفوق الـ 140 وهو رقم

متأخر للغاية). 
مـن جـهــة اخـرى أعــلــنت الـســفـارة
األمــريـكـيـة في بــغـداد تـعـيـ أول

مــديــر تــنـفــيــذي لــغـرفــة الــتــجـارة
األمــريــكــيــة في الــعـراق . واعــربت
الـسـفارة في بـيان عن تـطـلعـها إلى
(الـعـمل عن كـثب مع مـهنـد حـيـمور
لـتـعـزيـز الـتـعـاون والـشـراكـات بـ
ــتــحـدة ومــجــتــمــعـات الــواليــات ا
األعــمـال الـعـراقـيـة). وأوضـحت ان
(غــرفــة الـتــجــارة األمـريــكــيـة تــعـد
شـريكـاً رئيـساً في سـفارة الـواليات
تحدة في بغداد حيث تعمل على ا
تـوفـيـر فـرص أكـثـر أمـام الـشـركـات
األمــريـــكــيــة والــعــراقــيــة من خالل
دعـوة الـشـركـات والرؤى الـتـجـارية

وخدمات الدعم).
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ســـتـــتم إعـــادة بـــنــاء هـــذا الـــصــرح
الــتـاريـخي (تــفـاصـيل ص 4). وبـعـد
سـاعـات من انـدالع حريـق كاتـدرائـية
ــســـجــد األقــصى نـــوتــردام شــهـــد ا
حــريــقــاً في اجلــهـة الــشــرقــيــة مـنه.
وذكـرت وكالـة سبـوتنك الـروسية أن
(فـــريــقــاً من اإلطـــفــائــيــة تـــمــكن من
الـسيطـرة على احلريق الذي شبّ في
ـرواني في اجلـهة ـصـلى ا مـنـطـقـة ا
ــســـجــد األقــصى). الـــشــرقــيـــة من ا
ونــــقــــلت عـن مـــصــــدر فـي األوقـــاف
اإلسـالمـيــة قـوله إن (احلــديث يـدور
عـن حـريق انــدلع في غــرفـة احلـراس
رواني صـلى ا اخلـارجـية لـسطـح ا
وقــد تــعــامل فــريـق اإلطـفــاء الــتــابع
لـألوقــــــاف اإلسالمــــــيــــــة مـع األمـــــر
ــرواني ـــصــلى ا بـــنــجــاح). ويــقع ا
ـــســـجـــد األقـــصى حتـت ســـاحــات ا
اجلـنوبـية الـشرقيـة ويتـحد حـائطاه
اجلـــنـــوبي والـــشـــرقي مـع حــائـــطي
ـسجـد األقصى وهمـا كذلك حـائطا ا
ــة في مــديــنــة ســور الــبــلــدة الــقــد

القدس احملتلة.
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يـــبــدأ رئــيس الـــوزراء عــادل عــبــد
ـــهـــدي الـــيـــوم األربـــعـــاء زيـــارة ا
رسـمـيـة إلى الـعـاصمـة الـسـعـودية
الـــريـــاض عـــلى رأس وفــد وزاري.
وقـال مـصدر في تـصريح  امس إن
(عـــددا مـن الـــوزراء ســـيـــرافـــقـــون
رئـــــيـس الــــوزراء إلـى الـــــريــــاض
أبــرزهم وزراء اخلـارجــيـة والــنـفط
والـكـهربـاء والـتجـارة) مـضيـفا أن
لـك سلمان هـدي سيلـتقي ا (عـبد ا

بـن عـبـد الـعـزيـز) .وأضـاف انه (
الـتـرتـيب  لـلـقـاءات أخـرى أبـرزها
مع ولـي العهد السعودي محمد بن
ــصــدر فــإن ســلـــمــان).وبــحــسب ا
(الــسـعـوديـ لم يـجـدوا جـديـة من
احلــكــومـة الــعــراقـيــة في تــطــبـيق
االتـفاقـيات بسـبب ضغـوط تمارس
ــهـدي عــلــيــهــا  لـذا يــريــد عــبــد ا
الـــتــأكــيـــد لــهم بـــأن االتــفـــاقــيــات
سـتـمضـي في طريـقـها الـصـحيح).

من جهة اخرى يبدأ رئيس الوزراء
ــصـري مـصـطـفى مـدبـولي زيـارة ا
ــقـبل. الـى الـعــراق يــوم الــســبت ا
وقــال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(مـدبولي سيرأس وفـد مصر يومي
ـــــقـــــبـــــلـــــ الـــــســـــبـت واألحـــــد ا
باجتماعات اللجنة العليا العراقية
شتركـة التي ستعقد في ـصرية ا ا

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

دعـــا حتــالف اإلصـالح واإلعــمــار إلى
عـقد اجـتماع عـاجل للرئـاسات الثالث
والـــقــيـــادات الــســيـــاســيـــة لــدراســة
تــداعـيـات (الــتـصــعـيـد اخلــطـيـر) من
ـتـحــدة األمـريـكـيـة جــانب الـواليـات ا
حـــيــال قـــضــايـــا الــقـــدس واجلــوالن
واحلـرس الثوري اإليراني. وقال بيان
لــرئـاسـة الـتـحــالف امس ان (الـهـيـئـة
الـسياسية لتحالف اإلصالح واإلعمار
نـاقـشت في اجـتـمـاعـهـا الـدوري عددا
ـــدرجـــة عــلـى جــدول ــلـــفـــات ا مـن ا
أعـمـالهـا وعلى رأسـها مـساعي إغـاثة
أهــــالي مــــيــــســــان وكــــذلك اخملــــطط
الـتشـريعي للـفصل الـتشريـعي الثاني
ان الـعراقي وفي احملور الدولي لـلبر
واإلقـــلــــيـــمي نـــاقـش اجملـــتـــمـــعـــون
الــتــصــعــيــد األمــريــكي األخــيــر ضـد
اجلـــــــمـــــــهـــــــوريــــــــة اإلسالمـــــــيـــــــة
اإليـرانـيـة)ودعت الـهـيـئـة الـسـيـاسـيـة
ـــركـــزيــة لـــلـــتـــحــالـف (احلــكـــومـــة ا
واحلــكــومــات احملــلــيــة ومــنــظــمــات
ـواطـنـ والـقوى ـدنـي وا اجملـتـمع ا
الـــســــيـــاســـيـــة لالســــتـــمـــرار بـــدعم
ــتــضـرريـن من الـســيــول وضـرورة ا
ــتــضــررين ونــقــلــهم إلى تــعــويض ا

أماكن آمنة ) .

وفـي احملور الـدولي واإلقلـيمي عـبرت
الـهــيـئـة الـسـيـاسـيـة عن (قـلـقـهـا ازاء
ـوقف الــتـطــورات والـتــصــعـيــد في ا
األمــــريــــكي ازاء قــــضـــايــــا الــــقـــدس
واجلـوالن واحلرس الـثوري اإليراني
ودعـت إلى اجتـمـاع عـاجل للـرئـاسات
الـثالث والقـيادات السـياسيـة لدراسة
تــداعـيــات هـذا الــتـصــعـيــد اخلـطــيـر
واتــخــاذ مــا يــلــزم من مــواقـف جتـاه
ذلك) داعـيـة احلـكـومـة الـعـراقـيـة الى
(االســـتـــمــرار في ســـيـــاســة احلـــيــاد
اإليـجابي وجتنيب الـعراق مضاعفات
هـذا الـصـراع). من جـهـة اخـرى يـعـقد
مـجلس الـنواب اليـوم األربعاء جـلسة
اعــتــيــاديــة جـديــدة يــتــضــمن جـدول
اعــمــالـهــا الــتـصــويت عــلى مــشـروع
الـية والـقراءة االولى قـانـون االدارة ا
ــــشــــروع قــــانــــون هــــيــــئــــة االعالم
ـشروع واالتـصـاالت والقـراءة االولى 
قــانـون الــهـيــأة الـبــحـريــة الـعــراقـيـة
الـعـلـيـا.بـاالضـافـة الى الـقراءة االولى
ــشـروع قـانـون انـضــمـام جـمـهـوريـة
الـعـراق الى اتـفـاقـيـة بـنك االسـتـثـمار
اآلسـيــوي لـلـبـنى الـتـحـتـيـة وتـقـريـر
ــدن ومـــنــاقـــشـــة مــشـــروع قــانـــون ا
الـصناعـية وتقريـر ومناقـشة مشروع
قـانـون الـتـعـديل االول لـقـانـون هـيـئـة

النزاهة رقم  30 لسنة 2011.
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بـغداد بـرئاسة رئـيسي الوزراء في
الـــبــلــدين).وتـــبــحث اجـــتــمــاعــات
شتركة سبل تعزبز اللجنة العليا ا
الـعالقـات ب الـبلـدين في مخـتلف
اجملـــاالت خــاصـــة االقـــتــصـــاديــة
والـتجارية وزيادة مـعدالت التبادل
الـتجـارى واالستـثمـار ب الـبلدين
ــنــتـظــر أن يـتم .ومن ا الــشـقــيــقـ
الــتـوقـيع خالل االجــتـمـاعـات عـلى
عـــدد من االتـــفـــاقــيـــات ومـــذكــرات
الـتـفاهم لـتـعزيـز مـجاالت الـتـعاون
بــ مــصـر والــعـراق فـي مـخــتـلف

اجملاالت.
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وصـف مــثـــقـــفـــون ونـــاشـــطــون
عـراقـيـون مـشـروع قـانـون جرائم
ان ـقـدم الى الـبـر ـعـلـومـاتيـة ا ا
ــثـابــة عــودة الى الـوراء بــانه 
ومــحـاولـة خلـنق فـضـاء احلـريـة
الــذي شـيــده الـعــراقـيــون بـدمـاء
الـشـهداء وتـضحـيات قـادة الفـكر
واعــــمـــدة الـــرأي فـي اجملـــتـــمع.
وقــالــوا في احـاديث لـ (الــزمـان)
شروع يتضمن بنودا امـس ان (ا
ومـواد من شأن اقـرارها تـسجيل
انتكاسة كبرى في احلريات التي
كـفلها الدسـتور العراقي ويحاول

تـنفذون قـادة االحزاب الـسياسـية وا
شهد احلالي حجبها او شرعنة في ا
قـمعهم للحريات العامة وبينها حرية
الــتــعــبــيــر والــرأي). وكــان مــجــلس
ــاضي الــنــواب قـــد انــهى الــســبت ا
ثير شروع القانون ا الـقراءة االولى 
لــلـجـدل. واكـد الــنـائب االول لـرئـيس
ــان حـــسن الــكـــعــبي ضــرورة الـــبــر
ــا يــضــمن عـدم تــشــريع الــقــانـون 
ــســـاس بــاحلــقــوق الــتـي كــفــلــهــا ا
ـان الــدســتـور. واشــار الى ان (الـبــر
يـعتزم ايجـاد صيغة قـانونية سـليمة
ودقـــيــقـــة تــضـــمن انـــهــاء االبـــتــزاز
االلــكــتـروني). واكــد الــنـاشــطـون ان
ـثــقـفــ الـعـراقــيـ عـلى (جــمـوع ا

اخـتالف رؤاهم يـنـظـرون الى عـمـلـية
ـشـروع بـانـهـا مـحـاولة تـقـد هـذا ا
اسـتغفـال مقصـودة لتدمـير احلريات
ووضـع مزيد من احملـرمات في طريق
ــان االراء احلـــرة). ونــاشـــدوا الــبـــر
ـعنى (رفـض اي صيغ مـقـدمـة بهـذا ا
واعـادتـهـا الى اجلـهـة الـتـي قـدمـتـها
ـــهــا فـي هــذه وكـــشف دوافـع تــقـــد
الـظروف والسيما بعد تصاعد موجة
ـطــالـبـة بـاخلـدمـات االحــتـجـاجـات ا
والــعـيش الـكـر واالصالح). واشـار
ـثقفـون والناشـطون الى (محاوالت ا
سـابـقة في هـذا االجتاه لم يـكتب لـها
الـنـجـاح وقـوبـلت بـالـرفض الـشـعبي
طلق). وشددوا على ان (اي تشريع ا

مـن هــذا الـــنـــوع ســـيـــواجه بـــرفض
ـاثل) مشيـرين الى ان (تنسـيقيات
خــاصــة انــبــثــقت مــنــذ ايـام لــوضع
بـرنامج مـيداني لـلتـحرك عـلى جميع
ـستويـات لرفض مشـروع القانون). ا
ـــثــقـــفــون والـــنــاشـــطــون ونـــصح ا
ان والسـيما الـلجنـة القانـونية (الـبر
ــــشـــروع واقـــرار بــــارجـــاء عـــرض ا
قــوانـ مــعـطــلـة ذات صــلـة بــحـيـاة
ــواطـــنــ ومــطــالـــبــهم وحتــســ ا
ظـروفـهم بدال مـن االذعان الى رغـبات
الــكـتـل واالحـزاب الــسـيــاسـيــة الـتي
تـدرك ان مـصـلـحـتـهـا تـكـمن في قـمع
احلـريات ومـنع النـاس من اسـتخدام
وســـائل الـــنـــشـــر الـــرقـــمي واالعالم

االلـكتروني الغراض ايصـال احلقيقة
الـى الــــرأي الـــعــــام بــــهــــدف كــــسب
تـضامنه وفـهم حقيـقة ما يدور داخل
الـبالد مـن صـفـقـات وفـسـاد وتـواطؤ
ـصلحـة الوطنـية العـليا بـالضد من ا
وفي طــلـيــعـتـهــا مـصــلـحــة اجملـتـمع
وحـــريــات افـــراده وقــواه الـــفــاعـــلــة
واغـلـبـيـته الـصـامـتـة). من جـهـته عد
اخلـــبـــيــر الـــقـــانـــوني طـــارق حــرب
الــقـانـون ذريـعـة الشـعـال خالف حـاد
ـان ومـنـظـمـات بـ احلـكـومـة والـبـر
شروع دني وعد مقدمي ا اجملـتمع ا
ــان بـاجلـهل ومــنـاقـشــيه داخل الـبـر
بــالـقـانــون والـقـفــز عـلى تـشــريـعـات
مــنــظــمــة سـبـق لـهــا مــنــذ عــقـود ان

وضــعـت عـقــوبــات وعــاجلـت افــعـال
شروع من قـبيل التـخابر وردت فـي ا
مـع دولـة اجــنـبــيــة والـسب والــقـذف
واالبـتزاز بـانواعه مـن قبيـل التـهديد
ـباشر او التهديد االلكتروني. وقال ا
حـرب لـ(الزمان) امس ان (جميع هذه
اجلـرائم وردت في قـانـون الـعـقـوبات
ــواد جـرى الــعــراقي وقـد عــوجلت 
الـســيـر عـلى اعـتـمـادهـا مـنـذ زمـان).
واضـــاف (ان الــوســيــلـــة الــتي يــرى
ـشروع انـهـا تـقـتل االخر ال مـقـدمـو ا
ـكن عدها كافية الثبات هذا الفعل).
ـسـودة ان واشــار الى ان (االجـدر بـا
تـعـالج قـضـايـا فـنـيـة فـقط من قـبـيل
عـلومـات او حقـوق التـأليف سـرقـة ا

واالبـــداع ولــيس اخلــوض في امــور
عـاجلـتـهـا الـقـوانـ حـتى بـالـنـسـبـة
لـالرهـاب). وكـان نـاشــطـون قـد عـدوا
ادراج مــشـروع الـقـانـون عـلى جـدول
اعــمـال مـجـلـس الـنـواب خـطــأ يـثـيـر
جـدال واعـتـراضا شـديـدين ووصـفته
مــنــظــمــات حـقــوقــيــة بــانه تــصـرف
دكـتاتوري.  وقال صـحفي مخضرم لـ
(الـزمان) ان (القـانون في حال اقراره
سيمهد الجواء واليات اعالم السلطة
ا انطوى عليه من فـقط وذلك بالنظر 
عـقــوبـات بـالـسـجن وفـرض غـرامـات
مــالــيـة كــبــيــرة). ووصـفـت مـنــظــمـة
عـلومـات بـانهـا (ال تخـتلف ـة ا جـر
ـة اخــرى فـهي تــرتـكب عـن ايـة جــر

ايــضــا ضــد فــرد او جــمــاعــة بــدافع
جرمي ونية االساءة لسمعة الضحية
او جـسده او فـكره او مـاله او حياته
سـواء كــان ذلك بـطـريـقـة مـبـاشـرة ام
بـطريقة غـير مباشـرة عبر االنترنت).
واكــد مـركــز يـطــلق عـلى نــفـسه اسم
ــشـروع (مــركــز االعالم الــرقــمي ان ا
بــصـيــغـته احلــالـيـة بــحـاجــة مـاسـة
لــلــمـراجــعــة واعـادة دراســة فــقـراته
وصــــيـــــاغــــتــــهــــا مـن خالل اشــــراك
اخملــتــصــ في اجملــال الــقـانــوني).
فــــيــــمـــا طــــالب اخــــرون (بــــاشـــراك
االعـالمـيـ عـلى نــطـاق واسع بـهـذه

العملية).  
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ـعـامل بـبـغـداد يـومه الـعـاشـر لـلـمـطـالـبـة بـتـحـس دخل اعـتـصـام سـكـنـة مـنـطـقـة ا
اخلدمـات واصالح االوضـاع الـبـلـدية. واكـد مـعـتـصمـون في سـرادق نـصـبت لـهذا
الغرض (بقـاءهم منذ عشرة ايام بانتظار تنفـيذ وعود محافظة بغداد بزيارة احملافظ
طالبهم). وخلص متحدث عشائري باسم االهالي فالح اجلزائري الـيهم لالستماع 
ـاء الـصـالح لـلـشرب. ـطـالب بـ (حتـسـ شبـكـة الـكـهـربـاء واحلصـول عـلى ا هـذه ا
وتبليط الشوارع وتشييد مدارس البنائهم ومستشفى لعالج عوائلهم). وقالوا (انهم
ـطـالب) وعـرض ضـريـر يـنـاهـز مـازالـوا يـأمـلـون حـضـور احملـافظ لالسـتـمـاع الى ا
نطـقة بسـبب االمطار وعدم عـاناة التي يـتعرض لـها سكنـة ا اخلـمس من عـمره (ا
ـسافة الـى مستـشفى او عيـادة صحـية). واكد (حـدوث وفيات تـعبيـد الطـرق وبعد ا
ـنـطـقـة اخلـضـراء جتـمع عـشـرات نـتـيـجـة عـدم وجـود مـسـتـشـفى). وامــام مـدخل ا
تـفـوقـ في كـليـات اجلـامـعات لـلـمـطـالبـة بـتـعيـيـنـهم وتـفهم مـشـاكـلهم اخلـريـجـ ا
هـدي تعـمـيم اوامره لـلمـحافظ ووزارة الـتعـليم ونـاشدوا رئـيس الوزراء عـادل عبـد ا
ـرتبـة الـثانـية الـعالي لـشمـولـهم بامـتـياز الـطلـبـة االوائل بالـنسـبـة للـحاصـلـ على ا

والثالثة على دفعاتهم الدراسية.   


