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واثق الهاشمي
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عـمت االحتـجاجـات بغداد وست
مــحـافـظـات امس   فــيـمـا اكـدت
مـصادر طبية وقوع اكثر من 55
ـتـظاهـرين نـتيـجة اصـابـة ب ا
(اطـالق الـــــرصــــاص وقـــــنـــــابل
ـفـكر ـسـيـلة لـلـدموع)  ورأى ا ا
والـــنـــاشط الـــســـيـــاسي حـــسن
الـــعـــلـــوي ان تـــظــاهـــرات امس
جـاءت في وقـتهـا بـعد اشـهر من
االنــتــظـار والــسـأم   مــؤكـدا ان
ــتـظـاهـرين تــوقـعـوا ان تـبـادر ا
ـــهــدي حـــكـــومــة عـــادل عـــبــد ا
بـــأجــراءات وتـــدابـــيــر جـــديــدة
ــــعــــاجلـــة تــــدهــــور االوضـــاع
وتـــفـــشي الـــفـــســـاد وتـــنـــفـــيــذ
بـــرنـــامـــجــهـــا الـــذي تـــشــكـــلت
ـوجـبه. وفـي سـاحـة الـتـحـرير
ببغداد   التهمت النيران مقدمة
ـطــعم الـتــركي ســابـقـا بــنـايــة ا
الـــــواقع عــــلـى جــــانـب جــــســــر
اجلـمهوريـة بعد انـسحاب قوات
مــــكـــافــــحـــة الــــشـــغـب وتـــقـــدم
ــنــطــقــة ــتـــظــاهــرين نــحـــو ا ا
اخلــضــراء من اجلـهــة الــثـانــيـة
لـلجـسر.  وقـال منـدوب (الزمان)
ان (صــــــدامــــــات وقــــــعـت بـــــ
ـتظاهرين والـقوات االمنية في ا
الـساحة وعلى جسر اجلمهورية
نـتيجـة استخـدام قوات مكـافحة
ـسيلـة للدموع الـشغب القـنابل ا
ـيـاه)  واضـاف ان وخــراطـيـم ا
(اصـــابــات وقـــعت في صـــفــوف
ــــتــــظـــــاهــــرين وقــــوات االمن ا

مــا اسـمــاه بـ (حـكــومـة االنــقـاذ
الـوطني) واورد اسماء عدد غير
مـــتــجــانس مـن االشــخــاص في
داخـل الــعـــراق وخــارجه   و

نـاصب حـكـومـية  تـعـيـيـنهـم 
اال انـه سـرعـان بـادر عـدد مـنـهم
الـى نـفي عـلـمـهم به او قـبـولـهم
لـلــمـنـاصب الـتي اخـتـيـروا لـهـا
ومـن هؤالء القـاضي منـير حداد
والــدكـــتــوران عــصــام اجلــلــبي
وزيــر الــنــفط االســبق ومــحــمـد
مــهــدي صــالـح وزيــر الــتــجـارة
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ـــوجـــودة فـي الـــســـاحـــة وهـــرعت ا
ـنطـقـة لـنقل عـجالت االسـعـاف الى ا
اجلـرحى ومـعاجلـة حاالت االخـتناق
ـستـشـفيـات الـقريـبة) ونـقـلهـا الى ا
ــتـظــاهــريـن تــقــدمـوا واوضـح ان (ا
بــأجتــاه جــســر اجلــمــهـوريــة وسط
تـصاعد اعمدة الدخان نـتيجة التهام
ـطـعم الــنـيـران اجلـزء االمــامي من ا
ـتـظـاهـرون الـتـركي سـابـقـا). ونـدد ا
بـشعاراتهم بـسياسة احلـكومة وعدم
تـــوفـــيــر فـــرص عـــمل لـــلــعـــاطـــلــ
واخلـريج . وقالوا لـ(الزمان) امس
ان (احــتــجـاجــاتــنـا جــاءت نــتـيــجـة
تـــراجع فـــرص الـــعـــمـل لـــلـــشـــبــاب
الــعـــاطــلــ واخلــريــجــ وبــســبب
اســتـمـرار احملـاصــصـة الـســيـاسـيـة
الــتـي مــا زالت تــنــتــهــجــهــا الــكــتل
وتـسـتـولي عـلى الـتـعيـيـنـات اضـافة
الـى اســتـــمــرار الـــفــســـاد في اغــلب
مـؤسسـات الدولـة دون اتخـاذ اجراء
ـفـسـدين )  واشـاروا صــارم بـحق ا
ــتـلـك الـكـثــيـر من الـى ان (الـعـراق 
ــوارد الـتـي تـكــفي لـتــوفـيــر عـيش ا
كـر لهؤالء الشـباب الذي يتـطلعون
لـتحقـيق ابسط احالمهم بعـد انتهاء
ســـنـــوات الـــدراســة   وكـــان االولى
بــاحلــكــومـة ان حتــتــضن الــطــاقـات
الـشــابـة النـهم عـمـاد الـوطن وثـروته
احلـقيقية بدل من ان تـستخدم القوة
ضــدهم خـوفــا عـلى زوال مـصــالـهـا)
عــــلى حــــد تــــعــــبــــيــــره. مــــؤكــــدين
(االســتــمـرار بــاالحــتـجــاجــات حـتى
ــشــروعــة الــتي ــطــالب ا حتــقــيـق ا
كـفلهـا الدستـور والقانون)   واكدوا

انــــــــــــــــــــهـم

(لـيسوا طالب مـناصب او جاه وما
نتطلع اليه فرصة بسيطة تساعدنا
عـلى االستمرار باحلياة)  مطالب
احلـكومة بـ(اعـادة حسابـاتها جتاه
ابـنــاء الـشـعب والـعـمل اجلـاد عـلى
حتـقيق التطلعات وتوفير اخلدمات
االسـاسية فضال عـن اتخاذ خطوات
جـــادة في مـــحــاســـبــة الـــفـــاســدين
والــقــضــاء عـلى احملــاصــصــة الـتي
ن ال اقـصت الـكـثـيـر من اخلـبـرات 
ـتــلـكـون وسـاطـات لـتـعـيـيـنـهم في
ـتـظـاهـرون دوائــر الـدولـة). وحـمل ا
شـعـارات كـتب عـليـهـا (ال مـسـير الى
ـــظــالم والــبالء  كـــربالء قــبل رفع ا
ولن يـدوم فسادهم ان كانـوا يعلمون
او ال يــعـلـمـون   وشــعـارات وصـور
اخــرى مــؤيــدة لــقـائــد قــوات جــهـاز
مـكـافحـة االرهاب الـفـريق الركن عـبد
الـوهاب الـساعدي   اثـر احالته الى
االمــرة فـي وزارة الـدفــاع بــقــرار من
ـهـدي). رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا
وافـادت مـصادر بـتسـجيل  55 حـالة
اصـــابـــة بـــســـبـب اطالق الـــقـــنـــابل
ــسـيـلـة لــلـدمـوع ضـد الــصـوتـيـة وا
ـتـظـاهرين  فـيـمـا افاد مـصـدر ثان ا
بـــأصـــابـــة ضـــابط وجـــنـــديـــ اثــر
تـعـرضهـم للـضـرب من قبل مـنـدس

تـظاهرين في سـاحة التـحرير. بـ ا
وكــان الـسـاعـدي قــد الـتـحق بـوزارة
الــدفــاع بــعــد تــأكــيــده بــانه جــنـدي
ـتـثل ألوامـر الـقـائـد الـعـام وسـوف 
ـسـلــحـة . من جــهـته رأى لــلـقــوات ا
الـعلوي ان التظاهرات التي شهدتها

بــعض احملـافـظــات يـوم امس جـاءت
في وقــتـهـا بـعـد اشـهـر من االنـتـظـار
ــتــظــاهــرين والــســأم   مــؤكــدا ان ا
هدي تـوقعوا ان تبادر حكـومة عبد ا
ـعـاجلـة بــأجـراءات وتـدابـيـر جــديـة 
تــدهــور االوضــاع وتـفــشي الــفــسـاد
وتــنـفـيــذ بـرنـامـجــهـا الـذي تــشـكـلت
ــوجـبه. وقـال الـعـلـوي لـ (الـزمـان)
امـس ان (الــســلــطــة مــنـذ  15 ســنــة
عـجزت عن حتقـيق اي وعد او اجناز
اي مـشروع في اجملـاالت االقتـصادية
والـعمرانية والدستورية)  واضاف

(اذا عـــدنــا

الـى الــــســـــنــــوات 15
ــلـكي  ــاضــيـة مـن عـمــر الــعـهــد ا ا
فـاننـا نقـطف ثمـار دخول الـعراق في
عــصــبــة اال وبــروزه قــوة عــربــيــة
حتولت الى قبلة لالحرار وبناء نظام
ـثـال في مـجــلـسي دســتـوري قــوي 

النواب واالعيان .
 اما النظام اجلمهوري فقد جنح
خـالل اربع سـنــوات من قـيــادة  عـبـد
الـكر قـاسم لثورة  14 تـموز 1958
فـي شق قــــنـــاة اجلــــيش وحتــــقـــيق
مــكـاسب كـبــرى لـلـعــمـال والـفالحـ

وجـمـيع فـئـات الـشـعب)  مـسـتـدركـا
بـالقول (اما اخلمس عـشرة سنة منذ
 2003 فأنها حقبة مجمدة في
تـــــاريخ الـــــعــــراق بـال اجنــــازات او
مـكـاسب فـعـليـة يـعـتد بـهـا الـشعب)
وعـــزا الــــعـــلـــوي تـــفـــاقم االوضـــاع
ـهدي الى بـالـنـسـبـة حلكـومـة عـبـد ا
(انــعــدام الــقـوة الــتي تــدافع عــنــهـا
وفـردانـية مـوقف رئـيـسهـا بـحيث لم
ـسـتـطـاع احـد ان يـدافع عـنه يـعــد 
ـــا في  ذلـك االذاعــة احلـــكـــومـــيــة
والــتـلــفــزيـون الــذي بـدا عــاجـزا عن

تظاهرين من اجل مـهاجمة جمهور ا
ـهدي)  وشـدد نـصـرة حكـومة عـبد ا
ــهــدي لـيس عــلى الــقــول ان (عـبــد ا
حـريصـا على مـنصب رئـاسة الوزراء
ـــــــــيـل في ظـل االوضــــــــاع وهــــــــو 
واالزمــات الــراهــنــة الى االســتــقــالـة
فـــــضال عن نـــــأيه عـن الــــدخــــول في
صـــــراعــــات مـع الــــقـــــوى والــــكـــــتل
ــانــيـة النه رجل الــسـيــاســيـة والــبـر
سلم)  مـضيـفا (انـا في حالـة خصام
ـهـدي لــكن احلق يـدفـعـني مـع عـبـد ا
الى الـقول انه غيـر متمسك بـالسلطة
  اال ان ضـغوطا خـارجية تـمنعه من

تــقــد االســتـقــالــة خــوفـا من

تــعــذر تـشــكـيـل حـكــومـة
بديلة في ظل ظروف محلية واقليمية
مـــعــقــدة)  واشـــار الى ان (مـــطــالب
ــتـظـاهـرين غـيـر واضــحـة ولـكـنـهـا ا
تـمس طـبـيـعـة الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
نـتـيـجة عـجـز احلـكومـة عن الـتـعامل
ــان ــطـــالب   امـــا الـــبـــر مـع تــلـك ا
فـرأيـناه صـامـتا عـاجزا لم يـعـلن منه
صــــــوت عـــــلـى االطالق). وتــــــداولت
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي شـريط
تحدث بأسم (احلراك الثوري فيديو 
العراقي) وصف نفسه بالثائر (احمد
احلـلـو) يقـرأ بيـانـا شبـيهـا بـبيـانات
االنـقالبات العسكرية ينتهي بتشكيل
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كـــشـف اخلـــبـــيـــر الـــســــيـــاسي واثق
الـهـاشمي عن قـرب عقـد قمـة سعـودية
ايـرانــيـة في بـغـداد بـشـأن الـتـصـعـيـد
ـنـطـقـة بـهدف الـراهن الـذي تـشـهـده ا
تـســويـة االزمـات احلـالـيـة  فـيـمـا عـد
تـصـريحـات رئـيس الوزراء عـادل عـبد
ـهـدي في ما يـخص نسب الـهجـمات ا
عـلى مقرات احلشد الـشعبي السرائيل
(مـتـأخـر جـدا) . واكـد الـهـاشـمي وهو
رئـيس اجملـموعـة العـراقيـة للـدراسات
الــسـتــراتـيــجـيـة لـ (الــزمـان) امس ان
(الــنـيــة تـتــجه لــعـقــد قـمــة سـعــوديـة
ايـرانية في بغداد قـريبا لتدارك االزمة
ـنطـقـة بـعد الـراهـنـة الـتي تشـهـدهـا ا
الــتـصــعـيــد االخـيــر عـقب اســتـهـداف
مـنـشـأت الـنـفط في الـسـعـوديـة والذي
ـنـطـقـة وتـصـاعـد الـقـى بـظالله عـلى ا
( االتـهـامـات والـتـهديـد بـ اجلـانـب
مــبـيـنـا ان (الـريــاض بـدأت تـطـلب من
الــعـراق وبـاكـسـتـان الــتـقـارب بـسـبب
الـــوضـع بـــالـــيـــمن الـــذي حتـــول الى
ـكن اخلـروج منه مـسـتـنـقع كـبـيـر ال 
واالهـم من ذلك ايـــقـــنت بـــعـــدم نـــيـــة
الـرئـيس االمـريكي دونـالـد ترامب شن
حـــرب عــلـى طــهـــران كــمـــا ان ايــران

ان (االعـالن جاء متأخرا جدا والسيما
فـي كل الـــدول وعـــنــــدمـــا تـــتـــعـــرض
لـالعـــتــــداء خالل  24او  48 ســــاعـــة
يـصدر بيان من القيادة العامة للقوات
ــسـلــحـة تــشــيـر فــيه الى الـتــعـرض ا
العـتـداء او هجـمات من دولـة مـعيـنة)
ولــفت الى انه (وبـعـد مـضي اكـثـر من
شـهــرين لم نـعـرف اجلـهـة الـتي شـنت
هـجـمـات عـلى الـبالد سـوى االن بـرغم
مـن مــشــاركــة الــعــراق مع الــتــحــالف
الــدولي اضــافــة الـى وجـود تــنــســيق
امـني مع دول اجلوار) مبـينا ان (هذا
االمــر في وقـته احـدث اربـاكـا وتـبـادالً
بــاالتـهـامـات والـبـعـض يـتـهم امـريـكـا
ومـــجــاهـــدي خــلق واســـرائــيل ودول
ـوقف ـا ادى الى تـصــعـيـد ا اخــرى 
في بـلـد يـعاني من مـشـكالت سيـاسـية
مــتــعـددة) مــضـيــفــا (امـا االعالن عن
ــوضـوع في الـوقت الــراهن سـيـضع ا
احلـكـومة في مـوقف محـرج الن بعض
قـاومـة اكـدت الرد فـصـائل احلـشـد وا
عـلى اسرائيل وبالتالي يجب ان يكون
الــنـاطق بـالــرد هـو رئـيس الـوزراء او
ـشتـركـة كـون اي فعل من الـعـمـليـات ا
قبل احلشد على اسرائيل سيؤدي الى
رد فــعل مـقــابل) مـشــددا عـلى ان (مـا
مـطـلـوب من العـراق حـالـيا هـو تـقد

شــكــوى في مــجــلس االمـن ويــتــحـرك
ـــتـــحـــدة والــدول نـــحـــو الـــواليـــات ا
اخلـــمس الــكــبـــار الصــدار قــرار ضــد
اســرائـيل  وفي حـال تــكـرارهـا لالمـر
سـيـكون لـلـعراق حق الـرد) مـؤكدا ان
(الـعراق ال يـتحمل الـدخول في مـعركة
مـــفـــتـــوحـــة وجــديـــدة مـع اســرائـــيل
والسـيـما في ظل االوضـاع والتـوترات
الـتي تشهدها منطقة الشرق االوسط).
ـــهــــدي  إســـرائــــيل واتــــهم عــــبــــد ا
بــالـوقـوف وراء هـجــمـات عـلى مـواقع
لـلــحـشـد بـالـعـراق. وقـال في تـصـريح
امس ان (الــتـحـقـيـقـات في اسـتـهـداف
بــعض مــواقع احلــشـد تــشــيـر إلى أن
إســرائـيل هـي من قـامت بــذلك). وكـان
احلـشـد قـد حـمل اسـرائـيل مـسـؤولـية
الهجمات بطائرات مسيرة على قواعد
ا في ذلك ومـخـازن سالح خاصـة به 
هــجـــومــان أســفــرا عن مـــقــتل بــعض
عـناصره بـالقرب من احلدود الـعراقية
الـسوريـة . ورأى األم الـعام لـكتائب
سـيـد الـشهـداء ابـو االء الوالئي إعالن
ــهـدي وقــوف إســرائـيـل خـلف عــبــد ا
قــصـف مــقــرات احلــشــد بــأنه (ضــوء
أخـضر ألخذ الـثأر). وكتب الوالئي في
وقع تويتر أن تـغريدة على صفـحته 
ـهـدي بـوقـوف إسـرائيل (إعـالن عبـد ا

خـلف قـصف مقـرات احلـشد هـو ضوء
أخضر ألخذ الثأر) على حد تعبيره.
 من جـهته  دعا االم العام لعصائب
اهـل احلق قـيس اخلــزعـلي احلــكـومـة
لـلقيام بإجراءاتـها في احملافل الدولية
مع احـتـفـاظنـا بـحق الرد الـكـامل على
هـــذا االعـــتــــداء.وقـــال اخلـــزعـــلي في
تــغـريــدة انه (بــعـد اعالن مــسـؤولــيـة
الــكــيـان االســرائــيـلي عـن اسـتــهـداف
مــــخـــازن احلــــشـــد  يــــجب عــــلى كل
ــوقف امــام هـذا الــعــراقــيـ وحــدة ا
الــــعــــدو األزلي لــــلــــعـــراق) وطــــالب
احلـكـومـة بـان (تـقـوم بـإجـراءاتـها في
احملـافل الـدولـيـة مع احـتـفـاظـنـا بحق
الـــرد الـــكــامـل عــلى هـــذا االعـــتــداء).
وامــتــنــعت مــتــحــدثـة بــاسم اجلــيش
اإلســـرائـــيــــلي عن الـــتـــعــــلـــيق عـــلى
تــصـريـحـات رئــيس الـوزراء الـعـراقي
بـالـقـول (هـذه تـصـريـحات مـن وسائل
إعالم أجـنبـية ونـحن ال نعـلق علـيها).
لــــكن رئـــيـس الـــوزراء اإلســـرائــــيـــلي
اضي ح الـشهـر ا بـنيـامـ نتـنيـاهو 
إلى احـتـمال ضـلوع إسـرائيل. وتـقول
إسـرائيل إنها شنت مئات الغارات في
سـوريا اجملاورة وبعضها على أهداف
ـنع أي وجـود عـسـكري دائم إيـرانـيـة 

لطهران هناك.
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رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء اجلـوية
والـرصد الـزلزالي التـابعة لـوزارة النقل
انــخـفــاض درجـات احلــرارة ابـتـداء من
ــقــبــلــة وسط اجــواء غــيــر اجلــمــعــة ا
مـسـتـقرة ومـتـقـلبـة  فـيـما عـد مـتـنبىء
جـوي مـا تـردد بـشـأن ظـالم األرض أيام
عــدة في نـهــايـة الــعـام اجلـاري بــسـبب
عـاصفـة شمـسية هى األكـبر من نـوعها
عـلى مدار  50 سـنة ماضيـة شائعات ال
صــحــة لــهــا  في وقت هــز زلــزال قـوي
بــلــغت قـوته  6.8 درجــات مــنـطــقـة في
احملـيط الـهـاد قـبـالـة سـواحل تـشـيلي
ـــــبـــــاني في ـــــا ادى الى تـــــمـــــايل ا
سـانـتـيـاغـو. واشارت الـهـيـئـة في بـيان
قبلة امس الـى ان (طقس يوم اجلمعـة ا
ــنـطـقــتـ الـوســطى والـشــمـالـيـة في ا
سـيـكـون صـحـوا مع انـخـفـاض درجـات
بـــاحلــرارة ويـــكــون صـــحــوا ودرجــات
ـنطـقة اجلـنوبـية) احلـرارة مسـتقـرة با
ـقـبل واضــاف ان (طـقس يـوم الـسـبت ا
ــنــاطـق كــافــة صــحـوا وال يــكــون في ا
تـــغـــيـــيـــر في درجـــات احلـــرارة ســوى
ـنـطـقة انـخـفـاضـهـا بـضع درجـات في ا
ــتــنــبىء اجلــنـــوبــيــة). بــدوره  اكـــد ا
اجلـوي صـادق عـطـية تـأثـر الـعراق الى
جــانب بالد الـشـام ومـصـر حلـاالت عـدم

االستقرار اجلوي بدءا من غد اخلميس.
وكـتب عطيـة في صفحـته على فـيسبوك
امـس ان (عـدم االسـتـقـرار اجلـوي نـاجت
عـن انـدفـاع تــيـارات هـوائــيـة بـاردة في
الــطـبـقـات الــعـلـيـا مـن اجلـو قـادمـة من
ــتــوسط اوربــا نـــحــو شــرق الــبــحــر ا
تـندمج مع تيارات هوائـية مدارية قادمة
ـا يـسـبب تـشـكل حاالت مـن السـودان 
عـدم اسـتـقـرار مـتـعـاقـبـة) الفـتـا الى ان
(تشكل السحب في اجواء البالد تستمر
ـقـبـلـة  ومـتـوقع تـسـاقط خالل االيــام ا
امـطار غـدا لتـشمل مـناطق مـحدودة من
الـبالد وهـي غـيـر مـؤثرة بـسـبـب حرارة
ا تـكون عـلى شكـل قطرات االجـواء ور

في مدن وسط البالد).
 وبـشأن ما تـردد حول ظالم األرض أيام
عــدة في نـهــايـة الــعـام اجلـاري بــسـبب
عـاصـفة شـمسـية هـى األكبـر من نوعـها
عـلـى مدار  50 ســنـة اوضح عـطـيـة ان
(هــذا الــشيء غــيــر الــصـحــيح ويــدخل
ضـمن شائـعات واكاذيب نـهايـة العالم).
الـى ذلك   تـــهـــدد كــوارث طـــبـــيــعـــيــة
الــعــاصــمــة الـتــركــيــة إســطــنـبــول في
ــا ســيـؤدي إلى ــســتــقـبل الــقــريب  ا
ـمتـلكات. خـسائـر كبـيرة في األرواح وا
ونـقـلت صحـيـفة تـركيـة عن رئـيس قسم
الــــــزالزل الـــــتـــــابـع إلدارة الـــــكـــــوارث
والــطـوار مـراد نــورلـو الـقــول (هـنـاك

احـتـمـال حـدوث زلـزال قـوته  7.6درجـة
عـــلى مـــقـــيــاس ريـــخـــتـــر عــلـى صــدع
األنـاضـول الشـمالي فـي بحـر مرمـرة قد
يــــؤدي إلى مــــقــــتل مــــا بـــ  26 ألف
شـــخص و 30 ألـــفــــاً  كـــمـــا أحـــذر من
احـتــمـال حـدوث تـسـونـامي في أعـقـاب
الـزلزال). من جهته  قال اخلبير التركي
في مــركـز أبـحــاث الـعـلــوم الـطـبــيـعـيـة
بـجامعة يلـدز التقنيـة شوكرو إيرسوي
أن (وصـول قوة الـزلزال إلى  7.7 درجة
ثل خـطرا كـبيرا عـلى مقـياس ريـختـر 
عــلى تــركــيــا وذلك ألن هــنــاك عــدد من
ـــكن أن تــؤدي إلى خـــطــوط الــصــدع 
هـزات عنـيفـة  ونظراً إلى عـدد سكـانها
نـطقة كـونها ـباني في ا الـكبـير وعدد ا
الي لـلبالد فـإن مـنطـقة مـرمرة ـركـز ا ا

حتت األضواء بشكل خاص).
 وهـــز زلـــزال قــــوي بـــلـــغت قـــوته 6.8
درجـات منطـقة في احمليط الهـاد قبالة
ــبــاني ــا جــعل ا ســواحل تــشــيــلي 
تـتـمايل في سـانتـيـاغو في حـ لم ترد
أنــبـاء عن وقــوع اي أضـرار.وتــراجـعت
ـداري لـوريـنـزو  الـذي شـدة اإلعـصـار ا
يـنـشط بوسط األطـلسي إلى إعـصار من
الـدرجة الـثالـثة يتـوقع أن تتـأثر أجزاء
مـن غــرب أوروبــا بـــامــتــداد لـــلــســحب
صـاحـبة لإلعـصار الـركـاميـة الرعـديـة ا

خالل الشهر اجلاري .
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اصـــدر رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ــهـدي تــوجــيـهــات بـشــأن نـســبـة ا
شاريع تـشغيل األيدي العاملة في ا
االسـتثـماريـة  موجهـا بقـيام دائرة
ـهـني في وزارة الـعـمل والـتـدريب ا
الـــعــمل والــشـــؤون االجــتــمـــاعــيــة
بــحـسب االخـتـصـاص بــاسـتـيـعـاب
ـهـنـدسـ حديـثي الـتـخـرج. وقال ا
كتب االعالمي لرئيس الوزراء في ا
ـهـدي اصـدر بــيـان امس إن (عـبـد ا
تــوجــيــهــات بـشــان نــســبــة األيـدي
ـشاريع االسـتـثمـارية الـعـاملـة في ا
ـهـنــدسـ في واحــتـســاب خـدمــة ا
الـــقــطــاع اخلــاص)  ولـــفت الى ان
ـهــدي وجه بـالـتــأكـيـد عـلى (عــبـد ا
ـادة  30 مـن نـظام تـنـفـيـذ أحـكـام ا
االســـتــثــمــار رقم  2 لــســنــة 2009
الــذي حــدد حـجم االيــدي الــعـامــلـة
ــا ال يـقل عن نــسـبـة 50 احملــلـيـة 

ـئـة من اجـمالـي االيدي الـعـامـلة بـا
شـروع االسـتـثـماري)  وتـابع فـي ا
ان (رئـــيـس اجملـــلس وجه بـــقـــيـــام
ـرتـبـطة الـوزارات واجلـهـات غـيـر ا
بـــــوزارة واحملـــــافـــــظـــــات بـــــأخــــذ
الئمة بشأن زيادة عدد اإلجـراءات ا
ـهـنـدس والـفـنـي الـعـامـل من ا
وأصـحـاب االخـتـصاص الـعـراقـي
تعاقدة مع في الـشركات األجنبية ا

.( ذكورة آنفاً اجلهات ا
 واكـد الـبـيـان ان (رئـيـس احلـكـومة
وجـه وزارة الـــــنــــــفط واجلــــــهـــــات
احلـكومية االخرى بتـضم العقود
الـتي ستبـرم مع الشركات االجـنبية
نـصــوصـاً تـضـمن حتـديـد نـسـبـة ال
ــئــة من مالكــاتــهـا تــقل عن  50 بــا
الـهندسـية واخملصصـة للمـهندس

ــتــخــصــصــة). ــهن ا واصــحـــاب ا
وبـــحث وزيـــر الــداخـــلــيـــة يــاســ
الـياسـري مع السفـير الصـيني لدى
بـغـداد تـشـانغ تـاو تـنـفـيـذ مـشـاريع

وابـــــدى تـــــاو (اســـــتـــــعـــــداد بالده
لـــلـــتــــعـــاون مع الـــوزارة لـــتـــقـــد
اخلـــــدمـــــات الـــــتـي تـــــخص عـــــمل
الـداخـلـية في اجملـاالت كـافة). فـيـما
اتــهم رئـيس جـبــهـة احلـوار صـالح
ـــطــلك مــا اســـمــاهــا مـــؤســســات ا
الـفساد باالستحواذ على الكثير من
ـفاصل االقتـصادية واالستـثمارية ا

في البالد . 
ونـقل بيان تلـقته (الزمان) امس عن
ـطـلك خالل لـقـائه سـفيـر بـلـغـاريا ا
لـــدى بــغـــداد بالمن هـــاريــســـتــوڤ
الــقــول ان (الــعــراق مـا زال يــواجه
الـكثـير من اخملاطـر والتـحديات في
ـؤسسات الفساد ظل سـيطرة تامة 
الــتي اسـتـحــوذت عـلى الـكــثـيـر من
ـــــــفــــــــاصل االقــــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة ا

واالستثمارية).
  مـــعـــربـــا عـن امـــله  بـــأن (تـــوسع
الـشركـات البلـغاريـة اطر عمـلها في
ــجـاالت الــزراعـة والـطب الــعـراق 
والـــســيـــاحــة واخلـــدمــات االخــرى
والســيــمـا ان الــعالقــات الـعــراقــيـة
الــبـلــغـاريـة تــتـمــتع بـتــاريخ حـافل
بـالتعاون)  واكـد البيـان ان (اللقاء
بــحث ايـضـا الــقـضـايــا االقـلـيــمـيـة

والدولية). 
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{ الــربـــاط - ا ف ب:  أعــلـــنت شـــركــة اخلـــطــوط
ـغربـية امس الـعثور عـلى رجل يـنحدر من ـلكـية ا ا
أفـريقـيا جـنوب الـصحـراء جثـة هامدة فـي صندوق
عـجالت إحـدى طـائـراتـهـا لـدى هـبـوطـهـا في مـطـار
الـدار البـيـضاء آتـيـة من كونـاكـري. وقالـت الشـركة
في بـيـان إنّ الرجـل لقي مـصـرعه بـعيـد تـسـلّله إلى
صـنـدوق الـعـجالت ليـل األحد اإلثـنـ بـيـنـمـا كانت
طــائــرة الــرحـلــة إيه تي  526 تــســتـعــدّ لإلقالع من
مـطــار الـعــاصـمــة الـغــيـنــيـة إلى مــطـار الــعـاصــمـة
االقـتـصـاديـة لـلـمـمـلـكـة. وأوضح الـبـيـان أنّ الـرجل
تـسلّل إلى مدرج مطار كوناكري في انتهاك لقواعد
ـعـمـول بـهـا ثم اخـتـبـأ في مـخـزن جـهاز الـسالمـة ا
الـهبـوط. وبـحسب الـبـيان فـقـد  العـثـور على جـثة
الـرجـل مـا أن هــبــطت الــطـائــرة في مــطـار مــحــمـد
اخلـامس فـجـر اإلثـنـ مـشـيـرة إلى أنّ الـسـلـطات
فـتـحت حتـقـيـقـاً في احلـادث. وحـ حتـلّق الـطـائرة
عـــلـى ارتـــفـــاع  10 آالف مـــتــــر تـــتـــراوح احلـــرارة
اخلـارجيـة ب  50 و 55 درجـة مـئويـة حتت الصـفر
ـا يكون عـليه احلال ويـنعدم األوكـسيـج وخالفاً 
داخل الــطــائــرة فــإنّ مــخــزن الــعــجالت ال يــجــهّــز

. بوسائل التدفئة أو األوكسج

نجزة من قبل الـشركة النها تقع ـواقع ا ا
ضــمن مــهــام مــصـافـي الـوسط)  مــؤكـداً
الكـات الـوطـنـية (قـيـام الـشـركـة بإعـداد ا
ــتـدربـة بــهـدف أدارة وتـشــغـيل وحـدات ا
ـطـلـوبـة  ــصـفى وفق الـتـخـصــصـات ا ا
الذي يعد اضافة مهمة لقطاع التصفية). 

تـــشــانغ يـــنغ ووي يــوان بـــحــجم 740.9
مـليار متر مكعب. وتـخطط الشركة إلنتاج
عدل الـغاز الـصخـري في العـام احلالـي 
 7.7مــلــيـار مــتــر مـكــعب. الى ذلك   أكــد
وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد
يـــونـس حـــرص الـــوزارة عـــلى االرتـــقـــاء
بقطاع التصفية من خالل تنفيذ وتشجيع
ــصــافي احلــديــثـة وفق مــشــاريع بــنـاء ا
ـيـة. وقـال يـونس خالل ـواصـفـات الـعـا ا
تــفـقــده مـشـروع مــصـفى كــربالء ان (هـذا
ــشــاريع الــرائـدة في ــصــفى يــعـد من ا ا
قــطــاع الــتــصــفــيــة ويــأتي ضــمن خــطط
الــوزارة لــتـغــطـيــة احلــاجـة احملــلــيـة من
ية وان واصـفات عا ـنتجات النـفطية  ا
االعــمــال تــنــفـذ وفق اجلــداول الــزمــنــيـة
ـقـررة)  واشــار الى ان (نـسـبـة االجنـاز ا
ـشــروع جتــاوزت اكــثـر من 76 العــمــال ا
ـئـة وهــذه خـطــوة مـهـمــة نـحـو وضع بــا
الـلمسـات النهـائية لـبدء مراحل الـتشغيل
الـــتـــجـــريــبـي لــبـــعض الـــوحـــدات بـــعــد
ـشــروع يـحـظى أجنــازهـا) مــبـيـنــا ان (ا
تـابعـة حـثيـثة من بـاهـتمـام احلكـومـة و
قـبل نـائب رئـيس الوزراء لـشـؤون الطـاقة
يـدانية او عن طريق مـن خالل الزيارات ا
راحل االجناز). ـتابعـة  عـقد اجتـماعات ا
بـدوره   اعـلن مـديـر عـام شـركـة مـصـافي
الـوسط زيـد كاظم عـن (بدء اسـتالم بعض

حتـايل عـلى انـها تـسـتـطيع انـتـاج الـنفط
فـي حـــال عـــدم اســـتـــقـــرار االوضـــاع في
حوض اخلليج او تعثر وصول االمدادات
الـنـفـطـيـة الـيـها)  مـؤكـدا انه (في الـوقت
ــبــاشـرة الــراهن ال تــســتــطـيـع الـصــ ا
بــأسـتـخـراج  الـنــفط وحتـتـاج الى مـدة ال
تـقل عـن عـام واحـدة لـلـشـروع بـهـذا االمر
وبــالــتـالي اســتــبـعــد تــخـلــيــهـا عـن نـفط
اخلــلـيج). وأعـلـنـت شـركـة بـتــروتـشـايـنـا
الـصـينـية الـعمالقـة اكـتشـاف حقل نـفطي
ضــخم في حـوض أوردوس شــمـال غـربي
ليار طن. البالد بحجم احتياطات تفوق ا
وذكـرت الـشـركـة الـتـابـعـة الحتـاد شـركات
الـنـفط والـغـاز الوطـني الـصـيني (سي إن
بـي سي) أن (احلــــقـل  اكــــتــــشـــــافه في
قـاطعة قانسو ويبلغ مـنطقة شينغ يانغ 
ـؤكدة  358 مـلـيون حـجم االحـتـيـاطـات ا
طن   بــيــنـمــا يـبــلغ حــجم االحــتـيــاطـات
توقع احملـتمـلة  693 مـليـون طن). ومن ا
أن يـــصل حـــجم إنـــتــاج الـــنــفـط في هــذا
احلــقل في الــعـام احلـالـي إلى نـحـو 640
ـسـتقـبل ألـف طن  في حـ سـيـبلـغ في ا
الـــقــريـب إلى ثالثـــة  ماليــ طـن.وكــانت
الــشــركـة أعــلــنت اكــتــشـاف حــقل لــلــغـاز
الـصـخـري في حـوض سـيـتـشـوان لـلـنـفط
والــغــاز  حـــيث  تــأكــيــد احــتــيــاطــات
جـيولـوجية لـلغـاز الصخـري في منـطقتي
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كــشف خـبـيـر نــفـطي عن اعـتــمـاد الـصـ
بـشـكل اسـاسي عـلى نـفط مـنـطـقـة حوض
اخلـــلــيج فـي تــطــويـــر اقــتـــصــادهــا وان
اعالنــهـا عـن اكـتــشـاف حـقـل جـديــد يـعـد
ـثابة اعالن جتاري او حتايالً على أنها
قــادرة عـلى انـتــاج الـنـفط. وقــال اخلـبـيـر
بـيوار خـنس لـ (الزمـان) امس ان (الص
تــعـد من الـدول الـتي تـمــتـلك احـتـيـاطـات
نـفـطيـة مـناسـبـة ومرارا مـا تؤكـد الـسعي
نـحو اكـتشـاف ابار وحقـول جديـدة وانها
ـــنـــاطق ســـتـــلـــجـــأ الى الـــبـــحـــيــرات وا
الــسـاحـلــيـة بـأســتـخـدام الــتـكـنــولـوجـيـا
احلــديـثـة في تـعـقب احلــقـول الـنـفـطـيـة)
واضـاف ان (الدراسات احلـالية وعـمليات
ـراحــلـهـا االولـيـة  اذ الــكـشف مـا تـزال 
يـحتاج حفـر االبار الى هيكـلية جيـلوجية
عن عـمق احلـقل وكـمـيـة االنـتـاج ونـوعـية
كـنها الـشروع باالمر الـنفط وبالـتالي ال 
فـي الـــوقت الـــراهـن) واوضح خـــنس ان
(دولـة مـثل الصـ تعـتمـد بشـكل اساسي
في تـطـويـر اقـتـصادهـا عـلى نـفط مـنـطـقة
حـوض اخللـيج الذي يشـهد اوضاعـا غير
مـستـقرة حالـيا بـسبب التـصعـيد اجلاري
بـ واشنطن وطهران) مبينا ان (االعالن
عن اكـتشاف حـقول جديـدة هو جتاري او
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طلك صالح ا
ــــديـــنــــة اآلمــــنـــة والــــتـــأشــــيـــرة ا
االلــكــتـرونــيـة.وقــال بــيـان امس إن
ـشـاريع (اجلـانـبـ بـحـثـا تـنـفـيـذ ا
تعلقة بضبط األمـنية االلكترونيـة ا
ــديـنـة اآلمـنـة احلــدود ومـنـظـومـة ا
والـتـأشـيـرة االلـكـتـرونـيـة)  واشـار
الـيـاسـري خالل الـلقـاء الى (أهـمـية
إقـامة الدورات وتبادل اخلبرات في
اجملـاالت الـتـقنـيـة واالسـتخـبـارية).

تــســعى هـي االخــرى الى مــبــاحــثـات
وحـــلــول لالزمــة االقــتـــصــاديــة الــتي
تــشـهـدهـا اثــر الـعـقـوبــات االمـريـكـيـة
وبالتالي  فأن كال الطرف سيسعيان
الى الـتـقارب بـهدف تـهدئـة االوضاع)
ـهـدي السـرائيل وبـشـان اتـهـام عـبـد ا
بـالـوقـوف وراء استـهـداف معـسـكرات
احلـشد في الـعراق  اوضح الـهاشمي


