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عـــنـــهـــا". من جــهـــة اخـــرى يـــتــوجه
ـــصـــري عـــبــد الـــفـــتــاح الــرئـــيس ا
الــسـيــسي الى اخلــرطـوم اخلــمـيس
للقاء نظيره الـسوداني عمر البشير
حـسب مـا افـاد الـتـلـفـزيـون الرسـمي
الــثالثــاء. والــزيــارة هـي اخلــامــسـة
الـــتي يـــقـــوم بـــهـــا الـــســـيـــسي الى
اخلـرطوم واالولى مـنـذ فـوزه بـوالية
رئــــاســـيـــة ثـــانـــيـــة في اذار/مـــارس
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وكــان الـبــشـيــر تــوجه الى الـقــاهـرة
صرية عشية االنتخابات الرئاسية ا
وصـرح ان اختـيـاره تـوقـيت الـزيارة
"يـؤكـد اننـا مع اسـتـقـرار مـصر ومع
دعم الرئـيس السـيسي ألنـنا عـرفناه
عن قـرب وعـرفـنــا صـدقه وتـطـلـعـاته
لعالقـات قـوية بـ الـبلـدين". وكانت
زيـارة الـسـيـسي االخـيـرة لـلـخـرطوم
في تشرين االول/اكـتوبر 2016 وقد
استغرقت عدة ساعات القى خاللها
كلمة امام اجللسـة اخلتامية للحوار

الوطني السوداني.
وتـسـعى الــقـاهـرة مـنـذ سـنـوات الى
حل ازمـة سد الـنـهـضة الـتي تـشـيده
اثـيــوبـيـا عــلى نـهـر الــنـيل من خالل
مـــبـــاحـــثــات مـع اخلــرطـــوم واديس

ابابا. وتعتمد مصر تماما على مياه
النـيل لـلشـرب والري وتـقول ان "لـها
وجب حقـوقا تـاريخـية" في الـنهـر 
اتــــفـــاقــــيـــتي 1929 و 1959 الـــتي
ـئـة من مـيـاه النـيل تـعـطـيـها 87 بـا
وافقة على مشاريع الري في وحق ا

نبع. دول ا
وتـخشى الـقـاهرة تـأثـير الـسـد الذي

ضـــده إلى ان تـــولى عـــبـــد الــفـــتــاح
الـسـيـسي الـذي كـان يـشـغل مـنـصب

وزير الدفاع آنذاك رئاسة البالد.
وتسـاءل احلريـري "اذا لم يكن هـناك
من ارتـــكب خــطـــأ في هــذه الـــفــتــرة
?". وقـال احلـريري فلـمـاذا التـحـص
ـــوجب الـــقــانـــون يـــحق لـــرئــيس "
اجلمـهـورية حتـديد اسـمـاء الضـباط
واسـتــدعـاؤهم لـلـخـدمــة الـعـسـكـريـة
ـاذا ال يـكون مدى حـيـاتـهم". وتابع "
ـسلحة هي اجمللس االعلى لـلقوات ا
اجلـهة الـتي تـتـحـكم في ذلك ... غـير
مــنــطــقي ان يـكــون شــخص مــنــفـرد
(الـــرئـــيس) يـــتـــحـــكـم في كل شيء".
ـــكـن لـــهـــذا واضــــاف احلـــريــــري "
ـنع هــذه االسـمـاء من الـقــانـون ان 
ـارســة الـعـمل الـسـيـاسي". آلـيـات 
وكــان االســتــدعــاء لــلــخــدمــة ضــمن
اسباب استبعاد الفريق سامي عنان
رئـــيس اركـــان اجلـــيش االســـبق من
الــتــرشح النـتــخــابـات الــرئــاسـة في
ــــاضي وفـــاز فـــيـــهـــا اذار/مـــارس ا
الـسـيـسي بـوالية ثـانـيـة بـنـسـبة 97
ـــئــة  من االصـــوات. كــذلـك عــلّق بــا
ـنــحه الـقـانـون احلـريــري عـلى مـا 
لـهـؤالء الـضـبـاط من مـزايـا وحـقـوق
مـقـررة لـلوزراء قـائال "انـهم فـي غنى
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دعـــا اخلـــبـــيـــر االقـــتــصـــادي مالذ
ــصــارف احلــكــومـيــة الى االمــ ا
ــمــنــوحـة زيــادة مــبــالغ الــســلـف ا
للـمـتقـاعدين بـاالضـافة الى شـمول
شــرائـح اخــرى بــتـــلك الــقــروض ,
فيـما اطـلق مصـرف الرافـدين دفعة
ـــتـــقـــاعـــدين جـــديـــدة من ســـلـف ا

 . دني والعسكري ا
وقــال االمـــ لـ (الــزمــان) امس ان
ـــــصـــــرف بـــــاالجتــــاه (خـــــطــــوة ا
الـــصــــحــــيح والســــيــــمــــا حتـــاول
احلــكــومــة من خالل ذلك حـل جـزء
من االزمة احلـالية) ,مشيرا الى ان
ـسـاعـدة لـهـذه الـشـريـحة (تـقـد ا

بغداد
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بدأت اعماله في 2012 بكلـفة اربعة
ملـيارات دوالر عـلى مـنسـوب النـهر
ـئة الذي تـعتـمد عـليه بـنسـبة 90 با

ياه. لتأم حاجاتها من ا
وكـــان الـــســيـــسي اتـــفق مـع رئــيس
وزراء اثــــيـــوبـــيـــا ابـــيي أحـــمـــد في
ـاضي عـلى تـبني حـزيران/يـونـيـو ا
"رؤيـة مشـتـركـة" ب الـدولـتـ حول
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ان ماتـشهده محافـظات العراق بعـامة واجلنوبيـة بخاصة من تظـاهرات معبرة
ا هي من عن سـخط الشـعب عـلى ادارة الـبلـد من قـبل االحـزاب والهـيـئـات ا
قصرين موجـبات النـشاط االنساني لـلمطالـبة باصالح االوضـاع ومحاسبـة ا
صير تربع على الكراسي وغير االبه  ال العام وا والفـاسدين وسراق ا
وحيـاة الـشـعب فـان هـذه االحـزاب ولـكي تـشغـل النـاس عن سـرقـاتـهـا فـتـقوم
باحـداث مشاكـل اجتمـاعية وحـياتيـة لهم ومن ذلك قـطع الكهـرباء وعدم تـوفير
ـا هو ـاء لوحـدهـما وا ـؤكد ان الـشـعب لم ينـتـفض للـكـهربـاء وا يـاه ومن ا ا
ثـائر عـلى كل الـبـرامج احلكـومـيـة التي  تـدشـيـنهـا مـنذ 2003 وهي الـعمل
ـفخـخات او العـبوات او االقـتتـال الطـائفي على ابـادة الشـعب العـراقي امـا با
لـكي تـسـهل عـمـليـة احـتالله من قـبل عـصـابـات مرتـبـطـة بـدول اجلوار لـتـنـفـيذ
اجـندة هـذه الـدول ومن بـاب االنتـقـام من الـشعب الـعـراقي الـذي كان له دوره
البـطـولي في الـوقـوف بـوجه محـتـلـيـيه وغـاصبي ارضه . ان قـمع الـتـظـاهرات
ا هي رسالة تؤكد يليشـيات الوقحة والسائـبة ا وبالـطريقة البشعـة من قبل ا
ان لــدول اجلـوار مــطــامع في الـعــراق ولــهـذا اعــتــمـدت عــلى عــنـاصــرهـا من
يـليشيات بعد ان انضم اجليش والقوات االمنـية العراقية الى قافلة الثائرين ا
. ان الـقمع الـوحـشي للـمـتظـاهـرين واستـخـدام الرصـاص احلي والذي اودى
ـئات اضـافـة الى التـفريق بـالـهراوات والـغاز الى قـتل العـشرات والـى جرح ا
ا هي اجراءات عـنفيـة بعيـدة عن روح الدستـور الذي يكفل سـيل للدمـوع ا ا
ـهدورة ومـطالـبتـهم باسـترجاع ـطالـبة بـحقـوقهم ا للـمواطـن حق الـتظـاهر وا
ــهم حملــاكـمــة عــلــنـيــة . ان لــرئــاسـة ــال الــعــام وتـقــد امـوالــهم مـن سـراق ا
ـتظاهرين الن ذلك اجلمـهورية الـدفاع عن الدسـتور وعدم فسح اجملـال لقمع ا
انــتـهـاك صـارخ  وخــرق واضح لـلـدســتـور فـان لــلـمـواطـنــ حق ابـداء الـرأي
واخلـروج بـتـظـاهـرات اليصـال صـوتـهم الـى احلـكومـة والـرأي الـعـام من أجل
. ان الـبـلدان ـنـظـومـة احلـكـومـيـة الـتي التـقـدم خـدمـاتـهـا لـلـمـواطـنـ اصالح ا
تـقدمة هي التي حتفظ لـدساتيرها حـرماته وتقدسه وتمـنحه الهيبة من خالل ا
عدم فـسح اجملال الختـراقه او العمل بـقوان مـخالفة لـبنوده . ان الـتظاهرات
حق مـشـروع وعـلى وزارة الـداخـلـيـة تـأمـ احلـمـايـة لـلـمـتـظـاهـرين ومـكـافـحة
ـؤسـسـات من الـذين يـريـدون االيــادي اخلـبـيـثـة الـتي تـقـوم بـحـرق الــدوائـر وا
بافـعـالهم هـذه الـتأثـيـر على حـقـوق الـناس او اعـطـاء صبـغـة غيـر حـقيـقـية عن
ـنــظـومــة احلــكـومــيـة الـثــوار احلــقـيــقـيــ الــذين يـعــمــلـون من أجل اصـالح ا
واخراجـها من حتت عباءة االحزاب الـفاسدة التي نخرت خـزينة الدولة وقتلت
تـوحـدين . ـسـمـيـات طـائـفـيـة وهي ثـقـافـة غـريـبـة عـلى الـعـراقـيـ ا االبـريـاء 
سلوبة ويطالبون بحياة ظاهرات حالة سليمة وان الثوار يطالبون بحقوقهم ا ا
ـة وتوفير اخلدمات وهم ليـسوا مرتبط بأيـة جهة سياسية كر
فـقط انهم عراقـيــــــون خلـص وليسـوا كما يـدعي البعض
مـن خـونــة الـعــراق بــأنـهم ارهـــــــابـيــون او مــرتـــبــطـون
ـحاكـمة الفـاسدين ليس بجـهات مـعينـة فالـذي يطالب 
ارهـابـيــا بل ان االرهـابي هـو من قــتل الـشـعب وسـرق

امواله .
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رأى خــــبـــيـــر اقـــتـــصـــادي ان وفـــرة
االمـوال تـسـهم بـتـغـطـيـة الـعجـز في
وازنـة وكذلك تدفع بـأجتاه تـسديد ا
ــتــمــثــلــة ديــون الــقــطــاع اخلــاص ا
ـقــاولـ مـا يــؤدي الى انــتـعـاش بــا
اقـــتـــصـــادي وحـــركـــة فـي الـــســوق,
مـــشــيــرا الى ان احـــتــيــاطـي الــبــنك
ركزي جيد ولكن هناك مخاوف من ا

القادم.
 وقـــال اخلـــبـــيـــر بـــاسم انـــطــوان لـ
(الـــزمـــان) امس ان (ديـــون الـــعــراق
تبلغ نحو  70 مليار ديـنار منها 40
مـــلــيـــار ديــنـــار هي ديــون داخـــلــيــة
مـجـمدة حـالـيـا ومـا تـبقـى هي ديون
ـة تخص حرب اخلليج خارجية قد
االولى والـــــتـي مـــــازال الـــــنـــــقـــــاش

بشأنها).
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واضـــاف ان (رصـــيــد الـــبـــنك جـــيــد
ويـتـجاوز 50 مـلـيـار دوالر جـاء ذلك
نــتــيــجــة الــوفـرة الــتي حتــقــقت من
ارتـــفــاع االســـعــار الـــنــفط بـــعــد مــا
ــوازنــة بــنــحـو 46 احــتــســبت في ا
دوالر للبرميل واصبـحت حاليا اكثر

من 70 دوالر للبرميل الواحد).
موضحا ان (تلك الوفرة من االموال 
ـوازنة تـسهـم بتـغـطـية الـعـجـز في ا
وكـذلك تــدفع بـأجتـاه تــسـديـد ديـون
قـاول تـمثـلة بـا القـطاع اخلـاص ا
مــا يـؤدي الـى انـتــعــاش اقـتــصـادي

وحركة في السوق).

ســـابق ان ارتـــفـــاع اســـعـــار الــنـــفط
ستـسهـم بتـغطـية  11تريـلون ديـنار
ـوازنة من قـيـمة الـعـجـز الـكـلي في ا

قبلة. ا
ورأى ان دعم قــــطـــاع الــــصــــنــــاعـــة
والزراعة يخلق فرص عمل للعاطل
ويـسـهم بـنـمو هـذا الـقـطـاع لـيـخفف
من االستـيرادات الـعشـوائيـة للـسلع
والــبـضــائع كـمــا ان ارتـفــاع اسـعـار
الــنــفـط تـغــطـي الــعــجــز بــنــحـو 11
تـريلـون ديـنـار والـفائـض يذهب الى
وازنـة االستـثـماريـة. وكشف مـدير ا
العمليات في البنك محمود داغر عن
وجـود 53 مــلــيــار دوالر احــتـيــاطي
نـقــدي لـدى الــعـراق. وقــال داغـر في
تـــصـــريـح  اول امس ان (مـــجـــمـــوع
الديـون بلغت 70 ملـيار ديـنار مـنها
ملـيار ديون 29 ملـيار مـجمدة و 41
خارجية) ,مشـيرا الى ان (احـتياطي
الـعـراق من الـعمـلـة الـنـقـديـة بلغ 53

مليار دوالر). 
 U ËdB  qOKIð

وشـــهـــد الـــعـــراق خالل الـــســـنــوات
ــاضـيــة ازمـة مــالـيــة واقـتــصـاديـة ا
نـتـيـجـة انـخـفـاض اسـعـار الـنفـط ما
دفع احلـكــومـة الى اتـبــاع سـيـاسـيـة
ــصـروفـات الــتـقــشف عـبــر تـقــلـيل ا
ودمج بـعض الــوزارات مع بـعـضـهـا
ـــواجـــهـــة حتــد االرهـــاب وحتـــريــر
احملــــافـــظــــات من حتـت ســـيــــطـــرته
والســيـمــا ان ادامــة احلـرب حتــتـاج

الى توفير اموال لشراء االسلحة . 

لكن تأتي تـلك السيـاسة االقتـصادية
التي اتـبعهـا العـراق جاءت بـتوجيه
من قــبـل خــبــراء دولــيــ وتــنــفــيـذا
لشـروط صنـدوق النـقد الـدولي الذي

طـــــــالـب بـــــــأجــــــراء
إصالحـــــات إداريــــة
ومــــــالـــــيــــــة ضـــــمن
ـــتــفق الـــبــرنـــامج ا
عــلــيه بــالــقــطــاعــ
الـــــعـــــام واخلـــــاص
وجعل الـعـراق بيـئة
اسـتــثـمــاريـة جــيـدة
جلــــــــــــــــــــلـب رؤوس
األمـــوال وحتـــســـ
وضـع الـــــــقـــــــطــــــاع
ــــصــــرفي وزيــــادة ا
اإليـــــــرادات غــــــيــــــر
الـنـفـطـيـة والـتـحـول
مــن الــــــــــــــــــــواردات
األحـاديــة الى تـعـدد
ـــوارد مع ايـــقـــاف ا
دة ثالث التعيينات 
ســـــــنــــــوات ضــــــمن
وازنة ,لكن الدمار ا
الــــذي تـــعــــرضت له
ــــدن خالل بــــعض ا
احلــرب ضـــد داعش
وضــــرورة تـــوفــــيـــر
بيـئة امنـة للـنازح
دفع بــــالــــعـــراق الى
دعـــــــوة اجملــــــتــــــمع
الـــدولي لـــدعـــمه في

جهود اعادة احليـاة للماطق احملررة
بــالــتـنــسـيـق مع الـكــويت عــبـر عــقـد
مــؤتــمـر لــلــمـانــحــ من اجل اقــامـة
مـشــاريع خـدمـيــة من طـرق وجـسـور
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باسم انطوان جميل

{ الــــــــقـــــــاهـــــــرة  (أُ ف ب) - وافق
ــصــري االثــنــ مــجـــلس الــنــواب ا
ــنح رئــيس نــهــائــيــا عــلى قــانـون 
اجلمهـورية احلق في استـدعاء كبار
ضباط اجليـش للخدمـة مدى احلياة
وحتــــصــــيـــــنــــهـم ضــــد االجــــراءات
القضائية حسبما قال احد النواب.
ــان ــوقع الــرســـمي لــلــبــر ونـــشــر ا
موافـقته عـلى "قـانون بـشأن مـعامـلة
ـسـلـحة" بـعض كبـار قـادة الـقوات ا
إال انـه ال يـــــزال إلى بـــــحــــاجـــــة الى

تصديق رئيس اجلمهورية.
وقـــد وافـق جـــمـــيع الـــنـــواب الـــذين
حضـروا اجللـسة العـامة بـاستـثناء
ثمانية اعضـاء يتبعون تكتل 30 25
ــعــارض كــمـا قــال الــنــائب هــيـثم ا

احلريري لفرانس برس.
b¹bł Êu½U

ويحظر الـقانون اجلديـد مباشرة أي
إجـــــراء قــــضـــــائـي في مـــــواجـــــهــــة
اخملــاطــبـ به خـالل الـفــتــرة بـ 3
تــــمـــــوز/يــــولـــــيــــو 2013 حــــتى 8
حـزيـران/يـونـيـو 2014 إال بإذن من

سلحة. اجمللس األعلى للقوات ا
وهذه الفـترة هي التي اطـاح خاللها
اجلــيش الـرئــيس االسالمـي مـحــمـد
مــرسي بــعـد احــتـجــاجـات شــعـبــيـة
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صري ان ا احدى جلسات البر

وبـشـأن الـتــظـاهـرات الـتي تـشـهـدهـا
بــعض احملــافــظــات اجلـنــوبــيــة اكـد
انطوان ان (الـتظاهـرات سببت شلال
اقـــتـــصـــاديـــا وركــــودا في الـــســـوق
بـاالضـافـة الى ان انـقـطـاع االنـتـرنت
الـذي ابعـد الـعـراق عن الـتواصل مع
دول الــعــالم  لــكن بــحــسب تــصـريح
وزيـر الـنـفط جـبـار عـلي الـلـعيـبي ان
الـصــادرات الـنـفــطـيـة مـســتـمـرة ولم
تــتــأثــر بــاالوضــاع احلــالــيـة والــتي
ـئـة من الـنـاجت احمللي تشـكل  60 با

االجمالي).
وتــــابـع ان (نـــــشــــاطـــــات احلـــــركــــة
االقتصاديـة في داخل البالد اصيبت
ـقـبل). بـشل واخلـوف من اجملـهـول ا
وكــان انــطـوان قــد ذكــر في تــصـريح

وبــنى حتــتــيــة ومـؤســســات طــبــيـة
ـشاريع على وتعلـيمـية بعـد عرض ا
تــلك الــدول الـــتي خــصــصت بــعض

االموال للبدء بعملية لالعمار.
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يـاه في العراق لـيست احـادية اجلـانب وتتداخل فـيهـا عوامل كـثيرة مشـكلـة ا
مـنـهـا اجلــانب االقـتـصـادي والـسـلـوك الــسـيـاسي وعـوامل الـبـيــئـة الـطـبـيـعـيـة
ائـية الـهـائلـة والتـي حبـاه الله به والعـراق احـدى الدول الـتي تتـمـتع بالـثـروة ا
زية الكبيرة فلديه نهران كبيران هما دجلة والفرات ليتنعم افراد شعبه بهذه ا
وهـنـاك عـدد كبـيـر من الـبـحيـرات الـطـبيـعـيـة والـصنـاعـيـة ايضـا وكـان الـعراق
ـلكي ومـاسبقه ولـهذا كثـرت الفيـضانات ـياه ابان الـعهد ا يعـاني من فائض ا
ا اسـتدعى اقامة الـسدود التي توالت مـنذ اخلمسيـنات الى فترة الـثمانيات
وآخـر السدود التي  بناؤها هو سد العظيم الذي  بناؤه عام 2000 حول
الـفـرات في محـافـظـة ديالى ويـوجـد في الـعراق 16مـاب سـد وسـدة تتـفاوت
هيأ له واول سـدة انشأت في العراق هي قدراتـهم اخلزنية حـسب التصمـيم ا
سدة الهندية عام 1913على نهر الفرات في احللة واعلى سد هو سد دوكان
بـارتفاع 116مـتر الذي  بنائه عام 1959 في مـحافظة السليـمانية علما ان
ائية بناء السدود لم يكن وفق نظرة ستراتيجية وتخطيط مستقبلي حلاجاتنا ا
ا لـوجود عوارض طبيعـية ولتفادي اخـطار الفيضان ولـو كنا نبني سدودا وا
ـا وقـعـنـا في مـشـاكل تـلك هي ـسـتـقـبـلـيـة واسـتـشـعـار اخلـطـر  وفق الـرؤيـة ا
اخلطـيئة الـتي نتحمل وزرهـا اليوم ومـعروف قدرة السـدود على امكـانية خزن
ـنبع وهي ايران ـياه الزائـدة اثناء مـواسم االمطـار وذوبان اجللـيد من دول ا ا
ياه والسيطرة عليها في قيام نهضة زراعية واقتصادية وتركيا وقد ساعدت ا
كبـيرة وايضا صنـاعية بفضل نـصب محطات التـوليد الكهـربائي على ضفاف
االنهـر لالستـفادة منـها في تـوليد الـطاقة وتـعبـئتهـا في اجملال الـصناعي وفي
تلك الـفـتـرات كـان العـراق مـكـتـفيـا ذاتـيـا من احملـاصـيل الزراعـيـة االسـاسـية
ية والفـاكهـة واخلضار وفي بـعض االحيان يـصدر احلـبوب والتـمور لدول عـا
ـياه كـ انـكـلـتـرا والـصـ ولم يـخـطـر عـلى بـال احلكـومـات والـسـيـاسـيـ ان ا
ستـتأثـر يومـا ما وتكـون هنـاك مشـاكل في استـمراريـتها وتـدفقـها. وهـناحدث
اخلطـأ في عدم التقديـر للجانب السـتراتيجي للـمشكلة وبـقيت االمور كما هي
الى االن رغم ان بــعض الـبــلـدان قــد انـتــبـهت لــلـمــسـألــة واحـتـاطـت وانـشـأت

مشاريع وسدود عظيمة على اراضيها.
ـياه التي ورغم ان الـواقع العراقي الـسياسي قـد اثر بشـكل كبيـر على ازمة ا
نعـاني مـنـها حـالـيا فـكل احلـكومـات الـتي تـناوبت عـلى حـكم الـعراق لم تـعـقد
ـيا مع الدول اجملاورة والتـي ينبع منهـا نهري دجلة اتفـاقية ملـزمة مصدقة ا
شـكلـة مسـتقـبلـيا ـياه وعـدم تفـاقم ا والفـرات لتـأم احـتيـاجات الـعراق من ا
تشاطئة وتنظم رغم وجود اتـفاقيات ثنائية ووجود قوان دولـية حتكم الدول ا
ـائـية بـ تـلك الـدول ولم تـقم ببـنـاء سدود عـمالقـة اضـافة الى ان الـعالقات ا
ـياه بسبب عدم العـامل البيئي قـد خلق مشكلـة عظمى واثر سـلبا على تدفق ا
ائي واهتـمت الدول باجلانب وجـود توازن بيئي وانـعدام االحساس باخلـطر ا
ـلــوثـات الـصــنـاعـيــة الى حـالــة من الـتــصـحـر الـصــنـاعي وســاعـدت كـثــرت ا
ـايسمى ناخ بـسبب انعـدام هطـول االمطار و واجلفـاف بفـعل تأثيـرها علـى ا
(االحـتباس احلـراري) والذي نتـج بسبب وجـود الثقـوب السـوداء في الشمس
ا ساعـد على ارتفاع كـبير في درجات بفـعل التلـوث االشعاعي والصـناعي 
احلـرارة افضى ذلـك الى انعـدام هـطـول االمطـار والـتـصـحر والنـنـسى ايـضا
شكلة ففي الدول االسالمية مشكلة السكان وازديادهم في التأثير على هذه ا
ـنـع حتـديـد الـنــسل السـبــاب عـقـائـديــة فـقـد زادت الــنـسـبــة في الـعـراق الى
اضعـاف مضاعفة من ملـيون وربع بداية العهد الـعثماني الى مايقارب الـ 40
ملـيـون نسـمـة حالـيـا دون التـدخل في انـشاء مـشـاريع اروائيـة كـبيـرة وسدود
ياه واالستـفادة منهـا في سنوات القـحط واجلفاف وبرأي ان للـسيطرة عـلى ا
ـشــكــلـة ســتـزداد ســوءا في الــسـنــوات الـقــــــــادمـة لــعــدم وجـود مــنـظــومـة ا
ستـراتيجية لـلحلول مـعتمدة على عـقول اخلبراء وذوي االختـصاص وانشغال
نظم للثروات ودون ادنى اهتمام الطـبقة السياسية بـالسلطة والثروة والنهـب ا
ببـناء الـبلـد وتلـبيـة احتـياجـات مواطـنيه وكل مـابني من سـدود كان فـي فترات
قراطي لم ي اي سـد او مشروع مهم يسهم في سـابقة.  اما في العهـد الد
ـيـاه وهـذا يـدل علـى سوء اسـتـخـدام الـسـلطـات وجتـيـيـرها تـقـلـيص مـشـكلـة ا
الهــداف بــعــيــدة عن بــنـاء الــدولــة وتــطــورهــا ويــبــررهـا
الــسـيــاسـيــون بـأنـشــغـال الــعـراق بــاحلـروب واالرهـاب
والـتـقـاتل الـطـائـفـي رغم انـهم من اوجـد هـذا الـسـلـوك
وتــرسـيـــــــــــخه عــلى مـســتـوى الــطــبـقــة الـســيـاســيـة

والناس.

ركزي العراقي بناية البنك ا

ســد الـنــهــضـة تــسـمح لــكل مــنـهــمـا
ـســاس بـحــقـوق بــالـتــنــمـيــة "دون ا

الطرف اآلخر".
ويــهـدف سـد الــنـهـضــة الـكــبـيـر الى
تـــوفـــيــر ســـتــة آالف مـــيـــغــاواط من
الــطــاقــــــــة الــكــهــرومــائــيــة اي مــا
يـوازي ست مـنشـآت تـعـمل بـالـطـاقة

النووية.
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لقي زوار عـراقـيون مـشـاة مصـرعهم
في حـادث سـيـر قـرب مـديـنة داورزن

حافظة خراسان االيرانية. 
وقـال قــائـد قـوى األمن الــداخـلي في
ـديــنـة الـعـقـيـد جــمـشـيـد بـدري في ا
تــصــريح امس ان (ســيــارة صــالـون
صدمت خـمـسة زوار عـراقـي مـشاة
على بـعد 5 خمـسـة كـيلـومـترات من

دينة). ا
واضاف ان (3 من الزوار الـعراقـي
لــقــوا مـصــرعـهـم عـلى الــفــور فـيــمـا
ــعــيــة ركــاب اصــيـب اخــران نــقال 
صاب ايضا الى السيارة الثالثـة ا

ستشفى لتلقي العالج). ا
واوضح بدري انه (وفقـا للتحـقيقات
االولية فـان سبب احلـادث يعود الى
فــقــدان سـائـق الـســيــارة الــقـدرة في
السيـطرة علـيها).ويـشار الى ان هذا
احلادث هو الثـاني من نوعه بعد ان
تـعرضت حـافـلـة تقل زواراً عـراقـي
فـي ايـــران فـي الـــثــــاني من تــــمـــوز
اجلـاري الى حـادث مـروري مـؤسف
وقع بـ مـدينـتي مـشـهـد وأصـفـهان
أدى إلى وفاة خـمسـة منـهم وإصابة
اآلخـرين من بــيـنــهم بـعض احلـاالت
اخلطـرة حيث يـبلغ عـدد الركاب 29

شخصاً. 

من جــانب اخــر نــشــرت الــســلــطـات
االيـــرانـــيــــة صـــوراً جلـــثـث قـــتـــلى
ارهــابــيــ قــتــلــتــهم قــوات احلـدود
االيـرانـيــة قـرب حـدود الـعـراق.وقـال
بيان امس ان (صـور هي لالرهابي
الـذين قـتـلــوا خالل االشـتـبـاكـات مع
مـقـاتـلي مــقـر الـنـجف الـتـابع لـلـقـوة
الـبـرية لـلـحـرس الثـوري في مـنـطـقة
ـــحـــافـــظـــة نـــودوشه احلـــدوديــــة 

كرمانشاه غرب ايران).
واضـــاف اتـه (يــظـــهـــر فـي الـــصــور
االرهــابــيــون الــثالثــة الــذين قــتــلـوا
خالل تلك االشـتبـاكات التـي اندلعت
ـعدات ـاضي الى جـانب ا السـبت ا
الــــتي كـــانت بــــحـــوزتـــهم وقـــد ادت
االشـتـباكـات ايـضـا الي اصـابـة احد

.( االرهابي
واشــار الــبــيــان ان (زمــرة ارهــابــيـة
مـنـاوئـة لـلــثـورة االسالمـيـة تـسـلـلت
إلى محـافظـة كرمـانشـاه عبـر منـطقة
نـــدوشه احلـــدوديـــة وكـــانت تـــنــوي
زعزعة االمن واالسـتقرار فـيها إال ان
مــقــاتـلي مــقــر الـنــجف تــمـكــنـوا من
الـــتــعــرف عـــلى هــؤالء االرهـــابــيــ
والــقـضــاء عــلـيــهم بــشـكـل كـامل في
) مشيرة اشتباكات وقعت قبل يوم
الى (اسـتـشـهـاد أحـد عـنـاصـر قـوات

التعبئة خالل تلك االشتباكات). 

—«ÒË“ ŸdB
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تـقاعدين برغم تمثـلة با الكبيـرة ا
منوحة ليست  ذات بالغ ا من ان ا
قـــيـــمـــة لـــكـــنـــهـــا تـــســـد جـــزءً من
ـعـيـشـيـة او لـقـضاء مـتـطـلـباتـهم ا

حاجة معينة).
ـصارف الى (زيـادة  مـبالغ داعيـا ا
الـقـروض لـتـلك الـشـريـحـة من اجل
فــتح ورش عــمل تــســهم بــتــنــمــيـة
السـوق احمللي وتـشغـيل العـاطل
عن الـعــمل بـاالضــافـة الى ضـرورة
شمـول شرائح اخـرى بتلـك السلف

لتنشيط احلركة االقتصادية). 
ـصـرف فــيـمـا طــالب مـتــقـاعــدون ا
بــضـرورة تــسـهــيل اجــراءات مـنح
الـسـلـفـة والسـيـمـا ان هـناك بـعض
الـفــروع الـتـابــعـة له تـشــهـد زخـمـا

عامالت.  اثناء ترويج ا
5Fł«d  rš“

وقـــالـــوا في احـــاديث لـ (الـــزمــان)
ـــصـــرف امس ان (بــــعض فـــروع ا
تشهد زخمـا اثناء ترويج معامالت
الــســلف من خالل حتــديــد دفــعـات
متـتـابعـة بـ واحدة واخـرى اكـثر

.( من اسبوع
مــــطـــالـــبـــ بـ (ضـــرورة االســـراع
بـأجناز مـعـامالتـهم وتـقـلـيص مدة
الـصـرف الربع او خـمس ايـام على
ـاسة لتلك االكثر بسـبب حاجتهم ا
بالغ التي تسهم في رفع جزء من ا

ــصــرف فـي بــيــان تـــلــقــته وقـــال ا
ـصـرف اطـلق (الـزمـان) امس ان (ا
الـــدفــــعــــة الـــعــــشــــرين من ســــلف
ـتــقـاعــدين لــنـحـو  654مـتــقـاعـد ا
مدني كما  صـرف الدفعة  16من
ـتـقاعـدين العـسـكرين نـحو سلف ا

الف و61 متقاعد).
واضـــــاف ان (تـــــلـك الـــــســــــلف 
تقاعدين صرفها عن طريق ابالغ ا
عــبـــر رســائـل نــصـــيــة تـــخـــبــرهم
وافقـة على منح الـسلف بعد ان با
 استـكمـال االجـراءات القـانونـية
نـحهم ايـاها) ,واوضح البـيان ان
(عـمـلـيـة الـصـرف تـكـون عن طـريق

ادوات الدفع االلكتروني). 
ـــصـــرف قــــد وجه فـــروعه وكــــان ا
ـنح سـلـفـة اخلـمـسـة اخملـصـصـة 
ــوظـفي والــعـشــرة ماليــ ديـنــار 
دوائـــــــر الـــــــدولــــــــة في بـــــــغـــــــداد
واحملافظـات ان يكون الـتقد على
ن هذه الـسلف الـكـترونـيا حـصراً 
يحـملون بـطاقات الـكتـرونية وحث
طالبـي هذه السـلف وتوجـيههم ان
يـكــون الـتــقـد من خـالل الـدخـول

عـلى الروابط الـلـكـترونـيـة التي 
ـصـرف لـغرض وضـعـهـا من قـبل ا
ــعـلــومـات اخلــاصـة لــطـالب ملء ا
الـــســلـــفــة واالطالع عـــلى مـــعــرفــة

شموله لها.  

متطـلبـات احلياة الـصعبـة وتسهم
ـتـقـاعدين ايـضـا في عالج بـعض ا
الـذين يـعـانـون من امـراض مـزمـنة
جــراء سـنــوات اخلــدمـة الــطـويــلـة

التي انهكت قواهم).
واشاروا الى ان (هـنـاك العـديد من
تـقاعديـن يتمـنون شـمولـهم بتلك ا
السـلف كونهم يـتسـلمـون رواتبهم
بـشـكل يــدوي دون حـصـولـهم عـلى
الـــبـــطـــــــــاقـــة الـــذكـــيـــة الســـبــاب

مرضية).
داعـ الى (مـعـاجلـة تلـك االوضاع
تقاعدين ومساواتهم مع اقرانهم ا
من حـــامــلي بــطـــاقــة الــكي كــارد),
ـصـرف بـ (زيـادة مـقـتـرحـ عـلى ا
مبـلغ الـسـلفـة الى نـحو  10مالي
ـــوظــفــ ديـــنــار اســـوة بــســـلف ا
خــاصــة وان االســـتــقــطــاعــات هي
ـســتـمـسـكـات واحـدة لــلـطـرفـ وا
,( الرسـمـية مـتـوفرة عـنـد اجلانـب
مؤكـدين ان (مبلـغ الثالث مالي ال
تطلبات والسيما تسد العديد من ا
ان االســعـار بــدأت تـتــصـاعــد بـعـد
فرض ضـرائب جـديدة عـلى الـسلع

واخلدمات). 
ـصــرف دفـعـة جـديـدة من واطـلق ا
ـــدنــــيـــ ـــتــــقــــاعـــديـن ا ســـلـف ا
والعـسـكرين الـبـالغـة ثالثـة مالي

دينار .  مالذ االم


