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بـاسم انـطـوان عـلـى احلـكـومـة تـنـفـيذ
بــــعض اخلــــطـــوات الصـالح الـــوضع
االقـتـصـادي الـهش وحتـقيق الـتـنـمـية
ـــــســــتــــدامــــة . واوضـح انــــطــــوان ا
لـ(الــزمـان) امس ان (الـعـجـز احلـاصل
ــوازنــة حـقــيـقـي نـتــيـجــة زيـادة في ا
وازنة بسبب عدم وجود النفقات في ا
ايــرادات نـــفــطــيــة وكــذلك الــضــرائب
والـرسـوم االخرى لـتـغطـيـة ذلك فضال
عن ان هـناك ديون مترتبة على العراق
وتــبـلغ  110 مــلـيــار دوالر وبـفــؤائـد.
وعــلــيه يـجـب ان يـتــحــول االقـتــصـاد
الـريـعي الـى انتـاجـي حتـى ال تـتشـكل
اعـباء في حال انخفـاض اسعار النفط
ـــيــا)  مـــشــيـــرا الى ان (تـــنــويع عـــا
االقـتصاد بشكل عام ضرورة ملحة في
الــــوقـت الــــراهن ويـــــجب ان تــــكــــون
ـوازنــات مـبـيـنـة عـلى بـرامج ولـيس ا
بنود)  واكـد انطوان ان (هناك مالمح
جـديدة بدأت تـظهر عـلى الساحة وفق
تـصـريحـات رئـيس الوزراء عـادل عـبد
ان واتـبـاع تـوجـهات ـهـدي في الـبـر ا
لــهـيــكـلــة االقـتــصـاد واجــراء عـمــلـيـة
االصالح)  مــبــيـنــا ان (اجـراءات دعم
الـقطاع اخلاص ال تزال ضـعيفة وشبه
مـــعــدومــة   اذ تـــعــد احـــدى مــكــامن
الــضـعـف في االقـتــصـاد الــعـراقي وال
تــتـــنــاسب مع حــجــمـه وامــكــانــيــاته
ـسـؤولـ والسـيــمـا ان تـصـريـحـات ا
كـثيرة بهذا الشأن لكن في الواقع جند
ـعـوقـات وانــهم خـلـقـوا الــكـثـيـر مـن ا
قـــطــاع خــاص طـــفــيـــلي ال اســاس له
يـعـيش عـلـى مـزاد الـعـمـلـة واسـتـيراد
الـبضائع وليس على تـطوير الصناعة
والــزراعــة وهــذا خــطــر كــبــيــر يــهـدد
االقــتــصـاد)  واقــتــرح انــطــوان عـلى
احلـكـومة (اخـتيـار العـناصـر الكـفوءة
لـتـنفـيذ الـبرنـامج احلـكومي ومـتابـعة
الـفاسدين بـشكل اساس وكـذلك تفعيل
الـقــطـاعـات االنـتـاجـيـة ودعم الـقـطـاع
اخلــاص كــحــصن مــنــيـع لــلــنــهـوض
بــاالقـتـصـاد والـتـخــلص من الـريـعـيـة
وحتـديـد شكل الـنـظام االقـتـصادي في
هدي قد كشف عن الـبالد). وكان عبد ا
وجود نحو  34 تـرليون  دينار سائبة
ــهــدي في فـي االســواق. وقـال عــبــد ا
مــجــلس الــنــواب (مـجــلس مــكــافــحـة
الـفساد أعد سياسة واضحة وستشهد
ـقـبـلـة تـطـورا كـبـيـرا بـهـذا ـرحـلــة ا ا
ــــلف)  وأكــــد انـه (من الــــضـــروري ا
ـفـتشـ الـعـمـومـي أعـطـاء مـكـاتب ا

الـفرصة في احلـد من ظاهـرة الفساد)
ـــــهــــدي ان (وزارة وكـــــشف عـــــبـــــد ا
الـتخـطيط قـدمت أكثـر من تـسعة اآلف
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ــــســـؤولـــيـــة)  ولــــفت قـــدو الى ان ا
(الـتصريحات النظرية ال جتد نفعا وال
ـلف تــوصل الي نــتــائج بـشــأن هــذا ا
والسـيـمـا ان جـهـات متـعـددة ورقـابـية
فـتشـ الـعومـي كـهـيئـة النـزاهـة وا
ـالـيـة  لن حتقق اي وديـوان الـرقـابة ا
اضية   بل على شيء خالل االعوام ا
الـعـكس ما زال الـفسـاد مـستـشري في
بعض الدوائر)  متمنيا على (اجمللس
ـكـافـحـة الـفـسـاد الـنـجـاح في االعـلى 
مــسـعـاه ولــكن نـشــدد في الـوقت ذاته
على تفعيل نظام احلوكمة االلكترونية
فـي مـؤســســات الــدولــة والــســمـاح ال
عــضـاء مـجـلس الـنـواب لالطالع عـلى
شاريع بشكل دقيق دون ـعلومات وا ا
الـرجوع الى االجراءات الـبيروقـراطية
الــسـائـدة حـالـيـا)  وبــشـأن تـصـويت
ـبـدأ عــلى الـغـاء ـان من حــيث ا الــبـر
فتش العمومي   اكد قدو مـكاتب ا
ــكـاتـب حـلــقــات زائـدة ولم ان (هــذه ا
تــــقــــدم اي فــــاســـد)  واشــــار الى ان

ـبالغ التي  (الـلجـنة قـررت متابـعة ا
وازنة تـخصيصيهـا للوزارات ضمن ا
واالطـالع عـــــلى الـــــيـــــات الـــــصــــرف
ـتلـكئـة والسيـما ان هـناك ـشاريع ا وا
ــشـــاريع الـــتي اذا اجنــزت االف مـن ا
يـكـون لـهـا تـأثـيـر ايـجـابي عـلى حـياة
ــواطن). من جــانـبه   رأى  الــنـائب ا
عـن كــتـــلـــة االصـالح واالعــمـــار عـــلي
ـلـف الـفـسـاد الــبـديـري ان الــتـصـدي 
ســيـكــون اصـعب من مــواجـهـة داعش
وسـتـسـقط بـه رؤوس واحـزاب كـبـيرة
بــحـال تـنـفـيـذه بــالـشـكل االمـثل. وعـد
الـنـائب عن كتـلـة احلكـمـة محـمود مال
ــان بـإلــغــاء هـذه طـالل ان قـرار الــبــر
ـشــكـلـة الــفـسـاد. ــكـاتب لــيس حالً  ا
بـدوره    اقـتـرح اخلـبـيـر االقـتـصادي

طبعة العراق 
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أفـتتحت وزارة النفط مـحطة تعبئة
وقــود الــزعــفـرانــيــة بــبـغــداد بــعـد
عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويــر شـــامـــلـــة وفق
مـواصفـات فنـية عـاليـة. وقال مـدير
ــنــتــجــات عــام شـــركــة الــتــوزيـع ا
الـنــفـطـيـة كـاظم مـسـيـر يـاسـ في
بــــيـــــان امس ان (الــــوزيــــر ثــــامــــر
الــغــضــبــان افــتــتح احملــطــة الــتي
أجنـزت وفق مواصفـات فنيـة عالية
الكات وبـإشـراف مبـاشر من قـبل ا
الـهـنـدسيـة في الـشركـة وخـصصت
نتجات واطـن  لـغرض جتهيز ا
الــنـفط األبــيض والــبـنـزيـن والـكـاز
وحتتوي ايضا على عشر مضخات
لــتــجــهــيــز الــبـنــزين واربـع اخـرى
لــتـجـهـيـز الـنـفـط األبـيض ومـثـلـهـا
لـــــــزيـت الـــــــغـــــــاز)  واضـــــــاف ان
(تــــوجـــهـــات الــــوزارة والـــشـــركـــة
مـستقبالً بإضافة منتوجي البنزين

عـالي األوكتـ ومنـظومة ال . بي .
جـي الى احملـطـة)  مــشـيـرا الى ان
(إفـتتاح هذه احملطـة جاء سعياً من
الــوزارة لــتـقــد أفــضل اخلــدمـات
لـلـمـواطنـ ولـتخـفـيف الـزخم على
ــوجـــودة في احملـــطـــات األخـــرى ا
نـطقة)  مـؤكداً أن (الوزارة نـفس ا
عـازمـة عـلى فـتح وتـأهـيل مـحـطات
جـديدة في بغداد وباقي احملافظات
ــوصل الــتي من بــيــنــهــا مــديــنـة ا
تـشـهد حـملـة واسعـة إلعادة تـأهيل
مـــحــطــاتـــهــا بـــعــد حتــريـــرهــا من
اإلرهـــاب). من جـــهــة اخـــرى قــالت
الــوزارة ان الـعـبـارة الـتـي اطـلـقـهـا
الـغـضبـان (امسح به االرض ) عـبر
تـصريح مـتلفـز سابق لـكل من يريد
مـن الـــنـــواب اســـتـــجـــوابه جـــاءت
لـلـمـزحة.  واكـد بـيان امس انه (من
أجـل إيضـاح مـوقف الـوزارة بـشأن
ردود األفـــعـــال الـــصـــادرة من قـــبل
بـــعض أعـــضــاء مـــجــلس الـــنــواب

وسـوء الـفـهم الـذي حـدث بـشـأن ما
ورد فـي تــصـــريح الـــغــضـــبــان في
بـرنامـج متـلفز   نـود توضـيح بأن
اجلــمــلــة الــتي وردت عــلى لــســانه
ســــوف أمــــسح به األرض لــــكل من
يـحاول استجوابي للمزحة  قاصداً
أن اإلجـــابــات ســـتـــكــون حـــاضــرة
وعـــلى مـــســـتـــوى عـــالٍ من الـــدقــة
ـــوضـــوعـــيـــة لـــكل مـن يـــحــاول وا
ـــاء الــــعـــكـــر و االصــــطـــيـــاد فـي ا
مـسـتنـداً بذلك الى خـبرته الـطويـلة
ومـهنـيته العـالية)  مـشيرا الى انه
( اجـــتــزاء اجلـــمـــلــة في اخلـــبــر
وإبـــرازه كــعـــنــوان مع جتـــاهل مــا
ســـبق من حــديـث لــلــغـــضــبــان في
الــبــرنـامج الــذي أكــد فـيـه تـقــديـره
الـــعــالـي لــعـــمل مـــجــلس الـــنــواب
واحـــتــــرامه لـــدوره الـــتــــشـــريـــعي
والـرقابي  وأن الكثـير من أعضائه
يـساندون الـوزارة وداعم لعـملها
والســـيــمـــا انه يـــتــمـــتع بـــعالقــات

مـتميزة مع أكثرهم) وناشد البيان
ــعــنــيــة بـ(تـــفــهم عــمل اجلــهـــات ا
الـوزارة ودورهـا الـرائـد وأهمـيـتـها
فـي االقتـصاد الـوطني) مـحذرا من
(اســــتـــغالل مـــســــاحـــة احلـــريـــات
والـــــتـــــعــــبـــــيـــــر في اإلســـــاءة الى
ـسؤول والـعامل فـيها ألهداف ا
ـصـالح ضـيـقة  وأن سـيـاسـيـة أو 
ـعــنـيـة تــتـوخى جــمـيـع اجلـهــات ا
ــهـنــيـة فـي الـتــعـاطي مع الــدقـة وا
الـــشــأن الـــنــفـــطي ألنــهـــا جــزء من
الــســيــادة الــوطــنــيــة وأن اإلسـاءة

إليها يضر بالصالح العام). 
وكـان الغضـبان قد اكـد في تصريح
سـابق انه (من حق أعـضاء مـجلس
الحـظات ووجـهات الـنـواب إبداء ا
الــنـظـر واآلراء واالنـتــقـاد وتـأشـيـر
مـــواقع اخلــلل وفق مـــا تــقــتــضــيه
ــســـؤولــيــة الــوطــنــيــة إذا كــانت ا
ا تـهدف الى اإلصالح والتقو و
يــخــدم الــصــالـح الــعـام)  رافــضــاً
(ســــلـــــوك الــــبــــعض فـي تــــوجــــيه
االتـهــامـات الـعـشـوائـيـة والـبـاطـلـة
ـسـؤول والـتـشـهيـر والـتـنـكيل بـا
والـعـامـلـ في قـطـاع الـنـفط الـذين
يـواصـلـون الـلـيل بـالـنـهـار من أجل
تــطــويــره وزيــادة وإدامــة اإلنــتـاج
ــا يـــؤمن حتـــقــيق والـــصـــادرات 
ـــالــــيـــة لــــلـــمــــوازنـــة اإليــــرادات ا
االحتـادية بـرغم التـحديـات األمنـية
واالقـتـصـادية الـتي تـواجه بـلـدنا)
وشــدد الـــغــضــبــان عــلى (أهــمــيــة
الـتـعـاون والـتـواصل بـ الـسـلـطـة
الـتشريعية والـتنفيذية)  مؤكداً أن
(أبــواب الـوزارة مــشـرعــة إليـضـاح
عـملها بشفافية ومسؤولية ومهنية
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اكـد رئيس اجلمهورية برهم صالح
ان الــتــنــوع الــديـنـي والـقــومي في
الـعـراق عـنصـر قـوة وعـليـنـا اغـناء
هـذا التنوع وحمـايته والتمسك به.
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(صــــالـح بــــحث مع الــــبــــطــــريــــرك
كـوركيس الثالث موضوع التعايش
الـــســلـــمي بــ جـــمــيع الـــطــوائف
واالديـان لتعزيـز اللحمـة الوطنية)
واكــد صــالح ان (الــتــكــفــيــريــ لم
يـــعــبــروا في ســلـــوكــهم االجــرامي
ـــنـــحــرف عن طـــائـــفــة او ديـــانــة ا
كونات مـعينة  بل استـهدفوا كل ا
واالديـان)  مـشـيرا الـى ان (التـنوع
الـديني والقومي في العراق عنصر
قــوة وعـلــيــنـا اغــنـاء هــذا الـتــنـوع

وحـمـايـته والـتـمسك به)  واضـاف
ــسـيـحــيـ تـعـرضــوا كـبـاقي ان (ا
ـكونات الى االضطهـاد والتهجير ا
الـقـسري من قـبل داعش االرهابي)
مـشـددا عـلى (ضـرورة عـودتهم الى
مـناطـقهم ومنـازلهم وتوفـير البـيئة
ـــنـــاســبـــة لــهم)  واشـــاد صــالح ا
ـسيحيـ في مواجهة بـ(بـصمود ا
االرهــابـيـ الـذي عـكـس تـمـسـكـهم
الـوطني واالنـساني)  داعـيـاً رجال
ـســيـحــيـ الى ان (يـؤدوا الــدين ا
دورهـم احلـيـوي في الــتـأكــيـد عـلى
كون أهـمية عودة ابنـائنا من هذا ا
إلـى بـلـدهم الـذي عــاشـوا فـيه مـنـذ
). من جــانـــبه  ثــمن االف الـــســنـــ
الـبـطـريرك (جـهـود صـالح في نـشر
مـفاهيم التعايش الـسلمي وتوحيد
ـكون الـصـفوف)  مـؤكـداً (اصرار ا
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ــسـيـحي في الــتـمـسك بــهـويـتـهم ا
الــعــراقــيـة). الـى ذلك بـحـث رئـيس
حتـــالف اإلصالح واإلعــمــار عــمــار
احلــكــيـم مع نــائب مــســاعــد وزيــر
اخلــارجـيــة االمـريــكـيـة انــدرو بـيك
مـسـتـجـدات الـوضع الـسيـاسي في
نطقة ومدى تأثر وتأثير العراق وا

العراق بها.
 وقــال بـيـان امس ان (الــلـقـاء شـدد
عـــلى تـــفـــعـــيل اتـــفـــاق الـــتـــعــاون
الـستـراتيـجي ب الـعراق وامـريكا
في جـوانبه الـثقـافيـة واالقتـصادية
والــتـعـلــيـمـيـة فــضال عن اجلـوانب
األمــنــيـة وتــأكــيــد االلـتــزام بــرؤيـة
احلــكـــومــة الــعــراقــيــة في حتــديــد
احلـاجة لـتواجـد القـوات والقـواعد
االجـنبـية عـلى االراضي العـراقية)
ودعـا احلـكـيم الى (إعتـمـاد احلوار
حلـل جـــمــــيع اخلالفــــات بـــ دول
ــنـطـقــة لـتـحــقـيق االســتـقـرار في ا
الــــــشــــــرق االوسط). ووصـل وفـــــد
ــسـتــوى بـرئــاسـة لــبـنــاني رفــيع ا
وزيــر االتــصــاالت مــحــمــد شــقــيــر
شـاركة في اعادة لـلتـباحث بشـأن ا
ــتـضــررة وكـذلك ــنـاطق ا اعــمـار ا
ــســاهــمـة فـي االسـتــثــمــار. وقـال ا
مـصـدر في تـصـريح امـس ان (وفدا
لـبـنانـيا وصل الـى العـراق برئـاسة
شـقـيـر لـلمـشـاركـة في اعـادة اعـمار
تضررة والتباحث بامور ناطق ا ا
اخـــرى اهـــمـــهـــا االســـتــثـــمـــار في
الــعـــراق) مــشــيــرا الى ان (الــوفــد
يـــــتــــالـف من  رجـــــال اعــــمـــــال من
مـخـتـلف اجملـاالت واالختـصـاصات
باالضافة الى السفير اللبناني لدى

بغداد علي حبحاب). 

حن القدو
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رجح منبىء جـوي تسـاقط امطار
ـنـاطق خالل خـفـيـفـة فـي بـعض ا
ـقـبـلـ بـسـبب انـدفاع الـيومـ ا
مــنـــخـــفض جــوي نـــحـــو الــبالد.
وكتـب صادق عـطـيـة في صـفـحته
عـلى فـيـسـبـوك امس ان (االجـواء
ستـكون صـافيـة نـسبـيا يـتخـللـها
بـعض الــسـحب بــسـبب ســيـطـرة
مـــرتــفـع جــوي وتـــبـــدأ الـــســحب
بــالـــتــكــاثـــر لــيل الـــثالثــاء ويــوم
ـقـبـلـ بسـبـب إنـدفاع االربـعـاء ا
منخفض جوي للمـنطقة وتتحول
الريـاح الى جـنوبي شـرقي ويـبدأ
هطول االمطـار من غرب البالد ثم
دن). وتوقع خبراء يتجه لبـاقي ا
أرصــاد هــبــوب عـواصـف رعــديـة
عــاتـيــة عــلى مــنــاطق من الــغـرب
األوسط واجلــــنـــــوب األمــــريــــكي
مـصــحــوبـة بــأمـطــار ثــلـجــيـة مع
احــــتــــمــــال حــــدوث أعــــاصــــيـــر.
وتــــســــبــــبت أعــــنف مــــوجــــة من
األعــاصــيــر تــضــرب الــبالد مــنــذ
 2013 في مــقــتل  23 شــخــصــا
وإصابـة الـعـشرات   كمـا أحلقت
نـاطق سكـنية أضرارا جسـيمـة 
صـغــيــرة في ريف أالبــامـا مــطـلع
ــاضي.وقــال خـــبــيــر األســبـــوع ا
األرصــــاد اجلـــــويــــة فـي خــــدمــــة
الطقس الـوطنـية أليـكس الميرس
إن (أجـــزاء من شــــرق اركـــنـــســـو
وجـنـوب شـرق مـونـتـانـا وجـنوب
إيـلـيـنـوي وغـرب كـنـتـاكي تـواجه
خطـر الـتـعـرض لعـواصف عـاتـية
ــــتــــوقع أيــــضــــا أن تــــهب ومن ا
عــواصف رعـــديــة مــنـــفــردة عــلى
سيسبي مناطق تمتد من أعالي ا

وشــمــال شــرق تــكـســاس وحــتى
وادي أوهــايـــو الـــســـفــلي ووادي
تــنـيــسي)  واضــاف ان (اخلــطـر
األكبر في الوقت الراهن يقع على
ــفــيس).وتــســبــبت األعــاصــيـر
ـــاضي عــلى الــتي هـــبت األحــد ا
مــقــاطــعــة لي كــاونــتي في واليــة
أالباما في تـدمير مـنازل وشركات
بـــســـبـب الـــريـــاح الــــتي وصـــلت
سرعتـها إلى  274 كيـلومـترا في
الـسـاعـة.وزار الــرئـيس األمـريـكي
ـاضـيـة دونـالـد تـرامب اجلـمـعـة ا
ـتضـررة من األعـاصـير نـطـقـة ا ا
في واليــــة أالبـــامــــا والـــتــــقى مع
. سـعف تـطوعـ وا الناجـ وا
في غـضـون ذلك   قـالت سـلـطـات
الطوار في اسـترالـيا إن حرائق
الــغــابــات احملــتــدمــة عــبــر واليـة
فـيـكـتـوريـا مـنـذ أسـبـوع تـسـبـبت
بـــتــدمـــيـــر أكــثـــر من  30 مـــنــزال
وأحرقت نحو  70 مبنى آخر فى
الـوقـت الـذى مــازالت فــيه مــعـظم
احلرائق مـستـعرة. وقـال متـحدث
بـــــــــاسـم إدارة الــــــــطـــــــــوار فى
فـيــكـتــوريـا إن (حــرائق الـغــابـات
أحرقـت أكثـر من مـئـة ألف هـكـتار
ـــــتــــوقع أن من األراضـي). ومن ا
يـســاعــد تـراجع درجــات احلـرارة
الـعـالــيـة خالل االســبـوع اجلـاري
رجـــال اإلطـــفـــاء الـــذين مـــازالـــوا
يـكـافــحـون نـحـو  17 حـريـقـا فى

أنحاء فيكتوريا. 
وأدت أســـوأ حــرائـق غــابـــات فى
ــنـازل  2009 إلى تــدمــيــر آالف ا
فى فيكتوريا وسقوط  173 قتيال
و 414 مـصــابـا في يــوم وصـفـته
ــــواقع بــــأنـه الــــســــبت بــــعـض ا

األسود.
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ـالية الـنيابـية جهات اتـهمت اللـجنة ا
ـلـفات مـتـنـفـذة لم تسـمـهـا بـالتـورط 
فـساد كـبيـرة وحتاول ابعـاد الشـبهات
عـنـها لـتصـدرها مـواقع مـسؤولـية في
وازنة الـدولة   مـشيرة الى ان عـجز ا
ارتـــــفع الى  27 تــــرلــــيــــون  ديــــنـــار
والــعــراق ســدد خـالل الــعــام اجلـاري
نـحـو  11 تــرلـيـون  ديـنـار فـوائـد عن
ـيـة   فــيـمـا الــقـروض لـلــبـنـوك الــعـا
اقـــتــرح خـــبــيـــر عــدد مـن اخلــطــوات
الصـالح وضع االقــتـــصــاد فـي الــبالد
ـسـتـدامـة . وقال وحتـقـيق الـتـنـمـيـة ا
عـضو الـلجـنة حنـ القـدو لـ (الزمان)
وازنة  ارتفع الى 27 امس ان (عجز ا
تــرلـيــون  ديـنـار ونــحـتــاج في الـوقت
الــراهن لـتــخـفـيض ذلـك عـبـر تــعـظـيم
ـردود االيجـابي لتحـقيق وضع مالي ا
جـــيــد يــبــعـــد الــبــلـــد عن االقــتــراض
اخلـــــــــارجي)  واضــــــــاف ان (تــــــــلك
ـوارد الــقــروض تــكـبـل االقـتــصــاد وا
االخــرى والســـيــمــا ان الــعــراق ســدد
خـالل العام اجلـاري نحو  11 تـرليون
ديـنـار فـؤائـد لـلـبـنك الـدولي وجلـهات
اخـرى وبالتالي استمرار ربط اقتصاد
الــبـالد بــهــذه الــبــنــوك يــهــدد حــيــاة
ـالـية)  وبـشـأن ـوارد ا الـعـراقـيـ وا
مــكــافــحــة الــفــسـاد   اوضـح قـدو ان
(قــضــيـة الــفــسـاد بــحــاجـة الى ارادة
ســيــاســيــة واعــيــة وتــطــبــيق بــعض
كـافحته من بيـنها موضوع ـقومات  ا
الـــشـــفـــافـــيـــة من خالل االطالع عـــلى
الـنتائج النهائية بـاستخدام امكانيات
ـوارد اخملـصـصـة لـلـوزارات الــفـرد وا
ـؤسـسات وكـذلك الكـشف عن نسب وا
ـشـاريع)  وتـابع انـه (ال تزال اجنـاز ا
ؤسسـات مبينة الـكثير من الـدوائر وا
على اساس احملاصصة والعالقات في
الــتــوظــيف بــدرجـة الــقــرابــة والـوالء
ــــهـــنــــيـــة او ولــــيس عــــلى اســـاس ا
االستحقاق)  مشيرا الى ان (موضوع
الـفسـاد خطيـر وله انعـكاسات كـارثية
عــلى وضع الــشـعب ويــضـعف ايــضـا
قــدرة احلـكـومـة عـلـى ايـجـاد مـشـاريع
ذات جـــدوى اقــتــصــاديـــة تــســهم في
انـعاش احليـاة بشكل عام)  مـبينا ان
ـبادى والـقـوانـ اخلـاصة (تـطـبـيق ا
ـحاسـبـة الفـاسدين يـسهم بـالقـضاء
عــلى هــذه االفــة الــتي نــخــرت جــسـد
الــدولـة لـسـنـوات طـوال   لــكن هـنـاك
جـهات متـنفذة متـورطة بقضـايا فساد
وحتــاول قــدر االمــكــان عــدم الــكــشف
عـــنـــهـــا بـــســـبب تـــصـــدرهـــا مـــواقع
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انـطلـقت  منـافسات بـطولـة أندية
غــرب آســيـا امس االحــد بـاقــامـة
مـــبـــاراتــــ في قـــاعـــة الـــشـــعب
بـالـعـاصـمـة بـغـداد بـعـد احـتـفـال
ـــركـــزي بـــكــرة اقـــامـه االحتـــاد ا
الـــســـلـــة .وحـــقق فـــريق الـــنـــفط
الـعـراقي فـوزا يسـيـرا عـلى فريق
قـلنيـديا الفـلسطـيني بنـتيجة 89
- 53 فـي افـتـتــاح بـطـولــة انـديـة
غــرب اســيــا بـكــرة الــســلــة الـتي
انــطـلـقت مـنـافــسـاتـهـا  في قـاعـة
ـشـاركـة خـمـسـة الـشـعب اريـنـا 

النفط   53 – 89 وأفـضل مسجل
الالعب األمريكي تايلور. 

وقـــوبل مـــنع مـــصــور الـــلــجـــنــة
ـبيـة العـراقيـة قحـطان سـليم االو
من دخـول وقائع افـتتاح الـبطولة
بـــاســتــهـــجــان ورفض واسع في
االوســـــاط الـــــصـــــحـــــــــــــفـــــيــــة
الــريــاضــيـة. وعــد ذلك مــوقــفـا ال
مـوجب له بالـنظـرر لالهمـية التي
تـــتـــمــتع بـــهـــا كـــامــيـــرا ســـلــيم
وبــوصـــفه شــخــصــيـــة مــهــنــيــة
مـعـروفة مـثـلت العـراق في اشـهر
واوسـع احملــــافل الــــريــــاضــــيــــة

الدولية في الداخل واخلارج.

انــديـة.وأنـتــهى الـربع األول بــتـقـدم
فـريق النفط بـنتيجة   5 – 22 فـيما
كــــان الالعـب عــــلي مــــؤيـــد افــــضل
ـسـجـل  8 نـقـاط  بـعـد سـيـطـرة ا
واضـحـة لـفـريق الـنـفط الذي واصل
ـباراة تـقـدمه في الربع الـثاني من ا
وانـهى الشـوط متـقدمـا بنـتيـجة 48
 16 – وكـــان احملـــتـــرف األمــريـــكي
سـجل  15 نـقـطة تـايلـور أفضـل ا
فـي الـربع الــثــاني  وواصل الــنـفط
تــوســيع الـفــارق في الــربع الــثـالث
لـيـنـتـهي بنـتـيـجة  32 – 70 أفـضل
مـسجل األمريـكي تايلور  20 نـقطة
باراة بفوز وانتهى الربع األخير وا

 UOKF « …¡UHJ « …œUNý ‰UMð ©WO dA «®

…œU¹dK  w Ëb « …d¼UI « dLðR  s
ÊU e « ≠ …d¼UI «

مـنح مؤتمر القاهرة الدولي للريادة
قــنـاة (الـشــرقـيــة) شـهـادة الــكـفـاءة
ـركز الـعـلـيـا بـعد حـصـولـهـا عـلى ا
االول كـــأفـــضل قـــنـــاة فـي الـــعــراق
ـهنيـتها وصدقـها في نقل االحداث
ــلف وتـــمــيــزهــا فـي االهــتــمـــام بــا
االنــــســــاني. واقــــيم حــــفل تــــوزيع
ــؤتــمــر في دورته األولى جــوائـــز ا
اضـية في قاعة بـالقاهرة اجلـمعة ا
ؤسسة األهرام   جنـيب محفـوظ 
الــذي تــنــظــمه مــنــظــمــة كـتــاب بال
حـــدود واحتــاد اخلــلــيـج الــعــربي
لـــلــتــنــمـــيــة الــبـــشــريــة. و خالل
فـعالـيات احلـفل تكـر شخـصيات
سـياسية وثـقافية وديـنية وإعالمية
وفـــنــانــ ومـــخــرجـــ من أنــحــاء
الــوطـن الــعــربي واخــتــيــار افــضل
ــــؤســــســــات الــــتـي بــــرز دورهـــا ا
الـريادي في العام 2018 بـناءً على
تخصص تـقرير قدمته جلان من ا

ـؤتـمر ـنظـمـة ومنح ا شُـكـلت في ا
ــكـرمــ (درع الـريــادة) و(شـهـادة ا
الــكــفــاءة الــعــلــيــا).ومن الــقــنــوات
ـهــا  فـضال االخــرى الـتـي  تـكــر
ـصــريـة عن (الــشــرقـيــة) الـقــنــاة ا
األولى وفـضـائـيـة كـردسـتـان وقـناة
عـدن الـيـوم.كـمـا  تـكـر الـشـاعـر
الـعـراقي اسـعـد الغـريـزي والـشـاعر

الـسوري خالد مصباح مظلوم الذي
يـعتبر من أغزر شـعراء العالم حيث
ـئـة وخمـسة جتـاوز عـدد دواوينه ا
بــاإلضــافــة إلى وعــشــرين ديــوانــا 
تـكـر مـطار أربـيل الـدولي كـأفضل
مـطار في الـعراق وجـامعـة النـهرين
الـعراقـية وجـامعـة سوران وجـامعة

األزهر.
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أعـلن مجلـس القضاء االعـلى مثول
 14 فـرنسيـاً انتموا لـتنظيم داعش
أمـام الـقـضـاء تـسـلـمـهم الـعراق من
ســوريـا.وذكـرت صـحـيــفـة الـقـضـاء
الــصـادرة عن اجملـلس ان (مـحـكـمـة
حتـقـيق الـكـرخ اخملـتـصـة بـقـضـايـا
اإلرهـاب أجـرت الـتـحـقـيـقـات مـعهم
وفــقــا لــقــانــون مــكــافــحــة االرهـاب
الــعــراقي) الفــتــتــة الى ان (مـن بـ
االرهــــابــــيـــــ جــــنــــدي في اجلش
الـفـرنسي خـدم في افـغانـستـان عام
2009). وأضـــافت ان (االرهــابــيــ
الـذين يحملـون اجلنسية الـفرنسية
وبـعـضهم من أصـول عـربيـة تلـقوا
الـتدريبات العسـكرية والشرعية في
سـوريا عـند انـخراطـهم في صفوف
داعـش بـــحــــسب اعــــتــــرافـــاتــــهم).
وأشـــــارت الـى ان (الـــــســـــلـــــطــــات
الـعـراقـيـة تـسلـمت االرهـابـيـ بـعد
مــتــابــعــة وجــهــود من قــبـل جــهـاز
اخملــــابــــرات الــــوطــــني الــــعــــراقي
وقـاضي الـتـحـقـيق اخملـتـص بـنـظر
قــضـــايــا اجلــهــاز). واســتــعــرضت
تهم الـصحيفة بعض اعترافات ا
خالل مـرحلـة التـحقيق حـول كيـفية
انـتمائـهم وانتقالـهم من فرنسا الى
ســوريـا ومن ثـم الـعــراق وتـلـقــيـهم

دورات تـديـبـيـة عـسـكـريـة وشـرعـية
واالمـاكن الـتي شـغـلهـا االرهـابـيون
فـي صـــــفـــــوف داعش). وكـــــشـــــفت
مـحـكـمة اسـتـئـناف بـابل االحتـادية
عـن صـــدور الــــفـي مـــذكــــرة قــــبض
ـــتــــهـــمـــ في اإلرهــــاب. ونـــقـــلت
الـصحيفـة القضاء الـتابعة لـلسلطة
الــقــضــائــيــة عن رئــيس احملــكــمـة
الـــقــاضـي حــيـــدر جــابـــر قــوله إن
وقـوف بلغ  152 بـحسب (اعـداد ا
ديـرية تـوفـرة في ا اإلحـصـائيـة ا
وأن عـدداً مـنـهم احـيل الى مـحـكـمة

اجلنايات).
 وأضـــاف (اطـــلـــعـــنـــا عــلـى أوامــر
الــــقـــبض الـــصــــادرة والـــتي وصل
عـــددهـــا في الـــوقت احلـــاصـــر الى
الــفي مــذكـرة) الفــتـاً الـى ان (مـديـر
االســــتـــخـــبـــارات بــــ ان جـــمـــيع
ـــذكــرات من ـــتــهـــمــ فـي هــذه ا ا
خـارج احملافظة واكـثرهم في إقليم
فاحتة بذولة  كردستان واجلهود ا
اجلــهــات اخملـتــصــة لـتــنــفـيــذ هـذه
واجهة ـذكرات). وبشـأن طلبـات ا ا
ن طرحوا وقوف  لـبعض ذوي ا
موضوع طول فترة موقوفية ذويهم
افـاد القـاضي بأن (قـضاة الـتحـقيق
تهم مطلوبون بـينوا ان بعض ا
بـعدد من الـدعاوى اإلرهـابيـة ويتم
الـــتــركـــيـــز عــلى بـــعض الـــدعــاوى

واحـالتهم الى اجلـنايات وبعد ذلك
تــقـدم دعـاوى أخـرى بــحـقـهم وهـذا
يتسبب في تأخير مدد موقوفيتهم)
 وألـــقـت قــوة مـن االســـتـــخـــبــارات
الـعـسكـرية الـقبض عـلى عنـصر من
داعـش في االنــــبـــار. وذكــــر بــــيـــان
لـــلــمــديـــريــة امس انه (بـــنــاء عــلى
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقـة
وبــعـمـلــيـة نــوعـيـة تــمـكــنت مـفـارز
مـديرية االستخبارات العسكرية في
مـقر الفرقة  العاشرة وبالتعاون مع
اســتـخـبـارات الــلـواء االربـعـ  من
الــقـبـض عـلى احــد اإلرهـابــيـ في
مـنـطـقـة الـرشـاد بـقـضـاء الـكـرمـة –
االنـبار). وأضاف ان (االرهابي احد
الـذين قـاتـلـوا ضـد قـواتـنـا األمـنـيـة
ـطـلـوبـ قـبـل الـتـحـريـر وهـو من ا
ـوجب مذكـرة قبض وفق لـلقـضاء 

ادة اربعة إرهاب). ا
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يــــصـل الــــرئـــيـس االيــــراني حــــسن
روحـاني الى بغداد اليوم االثن في
زيـارة رسـمـيـة تـلـبـيـة لـدعـوة رئـيس
اجلـمهورية بـرهم صالح لبحث افاق
الـــتــعـــاون بــ الــبـــلــدين وتـــوقــيع
اتــفــاقــيــات في اجملــاالت اخملــتــلــفـة
فـضال عن الـتطـرق التفـاقيـة اجلزائر
بـشـأن احلـدود بـ اجلـارين  فــيـمـا
كـــشــفت اخلــارجــيـــة االيــرانــيــة عن
اجــــنــــدة زيـــارة روحــــانـي ولـــقــــائه
رجع الديني علي السيستاني في بـا
الــــنـــجـف. وقـــال بــــيـــان لــــرئـــاســـة
اجلــمــهــوريــة امس ان (صــالح يـرى
زيــارة روحــاني الـى الــعــراق الــيـوم
والــــتـي تــــعـــد االولـى خالل واليــــته

ــهـمــة لــلـغــايـة)  واضــاف (هـذه بــا
الـــرحــلــة هي تــعــمــق الــعالقــات بـن
الــبــلـدـن   وخـالل زيـارتي لــطــهـران
قـبل ثالثـة اشـهـر اجـريـنـا مـحـادثات
طـوـــلـة ومـفـصـلـة بـشـأن الـوضع في
الـــعـــراق والــعالقـــات بـن الـــبـــلــدين
وكـــذلك االوضــاع الـــتي تــعــيـــشــهــا
ـنـطـقـة)  مــبـيـنـا ان (هـذه الـزيـارة ا
اسـتـكـمـال لـلـمـحـادثـات بـن الـبـلـدـن
ونـأمل أن تكون مـحطة هامـة لتعمـق
ــــــا في ذلـك األمـــــور الــــــعالقــــــات 
االقـتـصـادــة والتـأكــد عـلى الـعالقات
الــقــائــمــة بــشــأن الــقــضــاـــا األمــنــة
والسـاسـة)  واكد صالح ان (العراق
وايــران تـربـطـهــمـا حـدود مــشـتـركـة
وروابط  ثــقــافـــيــة واجــتــمــاعــيــة و
تـاريـخـيـة وديـنـيـة مـشـتـركـة). فـيـمـا

كـــشف وزيـــر اخلـــارجـــيــة االيـــراني
مـحمد جواد ظـريف عن اجندة زيارة
روحــاني الى الــعــراق. وقــال ظـريف
فـي تصـريح امس ان (روحـاني يزور
الـــــعـــــراق ألول مـــــرة خالل واليـــــته
واعــتـقـد انـهــا نـقـطـة بــدايـة جـديـدة
بـعالقتنـا مع بغداد)  مـشيرا الى ان
(هـنــاك تـوافـقـات عـديـدة مع الـعـراق
والســيـمـا بـشــان احلـدود لـكن زيـارة
روحـــاني ســـتـــكـــون اوال لـــتـــقـــويــة
الـعالقات ب احلـكومت والـشعب
الــــــعـــــراقـي واإليـــــرانـي وإيـــــجـــــاد
ـشتـركـة االقتـصـادية) اإلمـكـانيـات ا
ـبـاحـثـات واضــاف ان (الـلـقـاءات وا
ســتــركــز ايـضــا عــلى مــجــال الــنـقل
لــوجـود ربـط جـيــد بـ بــحـر عــمـان
والــعـراق   فــهـنـاك  32 كــيـلــومـتـرا

خــطـوط سـكـك احلـديـد مع الــبـصـرة
وســتـكـون مـتــصـلـة وهــذا سـيـحـدث
تــطـور مــهم في مــجـال نــقل الـطــاقـة
والـنـفط والصـناعـات االخرى) الفـتا
الـى ان (اتــفـــاقــيـــة اجلــزائـــر حتــدد
الــــعالقــــات بــــ الــــعــــراق وايـــران
وخــاصـة في مــا يـتـعــلق بـاحلـدود)
وكـــــشف ظـــــريـف عن ان (الـــــزيــــارة
تـــــــتـــــــضـــــــمن لـــــــقـــــــاء روحـــــــاني
بــالــسـيــســتـاني)  وبــشــأن مـقــتـرح
ــتــضـمن دعــوة اقـلــيـمــيـة الــعـراق ا
حلـوار امـني يـضـم  الـعـراق وتـركـيا
وإيـران ومصر والسعودية   أوضح
ظـــــريـف (نـــــحن مـع كل الـــــدعـــــوات
ــقــتــرحــات لـلــتــعــاون اإلقــلـيــمي وا
ونـدعم ذلك  ويجب ان تـكون شـاملة
). بـدوره   عــد وال ضــد طـرف مــعـ

الــسـفـيـر االيـرانـي في بـغـداد ايـريج
مـسجـدي زيارة روحـاني الى العراق
مـن شـــأنـــهـــا ان تـــعــــزز الـــعالقـــات
الـثنائـية. وقال مسـجدي في تصريح
امـس ان (زيارة روحانـي الى العراق
مـن شــأنـــهــا أن تـــؤدي الى تــعـــزيــز
الــعالقــات بــ الــبــلـديـن في جــمـيع
اجملـاالت  الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية
والـثقـافيـة واالجتـماعـية )  مـتوقـعا
ان (يـبلغ حجم الـتبادل الـتجاري ب

قـبـلة 20 الـبـلـدين خالل السـنـوات ا
مــلـيـار دوالر سـنـويـا)   واضـاف ان
(الـــزيــارة ســـتــســـتـــمــر ثالثـــة أيــام
ـسـؤول وسـيـنـاقش روحـاني مـع ا
الــعـراقـيــ تـفـعــيل اخلط احلـديـدي
خـرمـشـهر الـبـصـرة إضـافة لـتـطـوير
ـــدن الــصــنـــاعــيــة والـــتــأشــيــرات ا

واتـفاقية  1975والـقضايا الـكمركية
والـصحـية). وكان روحـاني قد اعرب
عن امــله بـتــوقـيع اتــفـاقــيـات قــيـمـة
وهــامـة خالل زيـارتـة لـلـعـراق. وقـال
روحـاني خالل تسلـمه اوراق اعتماد
الـسفير العـراقي اجلديد لدى طهران
ســعــد قــنــديل إن (هــنــاك إمــكــانــات
كـبــيـرة تـتـمـتع بـهـا طـهـران وبـغـداد
ـكن استـخدامـها لـتوطـيد الـتعاون
بـــيـــنـــهـــمــا أكـــثـــر فـــأكـــثــر)  عـــادا
(الــعالقــات بــ الــشـعــبــ رصــيـدا
ــكن تـوظــيـفه لـتــعـمــيق الـعالقـات
الـثنائـية في شتى اجملاالت)  مـعرباً
عـن أمـــله بـــأن (تـــتـــمـــخض زيـــارته
لــلــتـوصـل إلـ الى اتـفــاقــيـات قــيــمـة
ومــهـمــة في اطـار تــمـتـ الــعالقـات
الـثنـائيـة). من جـهة اخرى   تـظـاهر

ـــئــات من مـــعــارضـي الــســـلــطــات ا
اإليــرانـيـة فـي واشـنـطن لــلـمـطــالـبـة
بـتـغـيـيـر الـنـظـام في طـهـران. وقالت
رئـيـسة مـجـاهدي خـلق مـر رجوي
انـه (ال حل لــلـمــشــاكل في إيــران مع
اسـتمـرار حكم هذا الـنظام)  مـجددة
تـأكيدها ان (الـشعب اإليراني يطالب
بـــتـــغـــيـــيـــر ســـيـــاسي أســـاسي في
طــهـران).واكـد جــيـسـون غــريـنـبالت
مـستشـار الرئيس األمـريكي أن خطة
ـسـتقـبـلـية لـلـشرق األوسط الـسالم ا
ســتــكــون مــفــصــلــة لــلــغــايــة. وقـال
غــريــنــبالت خـالل اجـتــمــاع جملــلس
األمـن الــــدولي ان (خـــــطــــة الــــسالم
ـستـقبـليـة للـشرق األوسط سـتكون ا
مـفصلـة بعد االنـتخابـات التشـريعية

قبل).  اإلسرائيلية في نيسان ا

مـشـروع مـتـلـكـئ مـنذ  2004 قـيـمـتـهـا
اكـثر من  300 مـليـار دوالر وهناك 32
مـشروعـا في هـيئـة االستـثمـار متـلكـئة
ايـضـا بـسبـب عدم تـوقـيع عـقد االرض
تجاوزين وكذلك وجود اكثر وبـسبب ا
من  274 مـشـروعـاً بـقـيـمة  12 مـلـيار
دوالر مـتـلـكـئـة في احملـافـظـات بـسـبب

تفشي الفساد). 

وكـــان مـــجـــلس الـــنـــواب قـــد  صــوت
ـبـدأ عـلى ـاضي من حــيث ا الــسـبت ا
ــفـتــشـ الــعـمــومـ إلــغـاء مــكـاتب ا
وتـفـعـيل دور اإلدعـاء الـعـام. في تـطور
الحق   تــمــكن الــعــراق مـن اســتـرداد
نـحـو  12 مــلـيـون يـورو من إسـبـانـيـا
تـمثل قيمة شـحنات نفطـية مجهزة من
قــبـل وزارة الـنــفـط إلحــدى الــشــركـات

اإلســـــــــــــــــبانـية عام 1988 . وقالت
هـــيــئـــة الـــنــزاهـــة في بـــيــان امس ان
(الـعـراق تـمـكن مـن اسـتـرداد نـحو 12
مـلـيــون يـورو قـيـمـة شـحـنـاتٍ نـفـطـيـة
ـوجب اتــفـاقـيـة مــجـهـزة إلسـبــانـيـا 
مـــوقـــعــة بـــ الـــبـــلــديـن عــام 1988
وجب قـرارات مـجلس وجـمـدت هـذه 

األمن الدولي). 

محمد جواد ظريفحسن روحاني

rN uI×Ð W³ UDLK  ÊuÒ−²×¹  «—«“Ë lÐ—√ uHþu
”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ــفـسـوخـة عــقـودهم في وزارتي تـظــاهـر الـعــشـرات من ا
الداخـلية والدفاع في سـاحة التحريـر للمطالـبة بإعادتهم
إلى اخلـدمة. وقـال شهـود عيـان امس إن (العـشرات من
فـسوخة عـقودهم في الدفـاع والداخليـة نظمـوا تظاهرة ا
في سـاحـة الـتـحـريــر لـلـمـطـالـبـة بـاعـدتـهم الى اخلـدمـة)
تظـاهرين طالـبوا احلكـومة بتـنفيـذ بنود واضافـوا ان ( ا
ـالـيـة الـتي أقـرت بـإعـادتهـم الى اخلـدمة خالل وازنـة ا ا
الــعــام اجلـاري). واحــتج الــعـشــرات من مــوظـفي وزارة
الـنـفط خالل تـظـاهـرة امام مـبـنى الـوزارة لـرفع عـدد من
طـالب بينـها توزيع قطع اراضٍ وحتـس االجور. وقال ا

الـشهـود  امس إن (نحو 300 مـوظف بالـوزارة تظـاهروا
ـطـالب مـنـهـا تثـبـيت الـعـقود في بـغـداد لـرفع جـمـلة من ا
واألجور الـيوميـة وتوزيع قطع أراض لـلموظـف وحتس
ـتظـاهـرين طـالبـوا ايـضا األجـور)   مشـيـرين الى ان (ا
الـتـحـقــيق بـأسـبـاب خــسـارة شـركـة نـفط الــشـمـال وقـلـة
االربــاح). ودعـا الــعــشـرات من مــوظــفي دائــرة صـيــانـة
عـنية الى تلبية حقوقهم مشـاريع محافظة بابل اجلهات ا

شروعة .  ا
واضـافــوا ان (الـعـشـرات من مـوظـفي الـدائـرة تـظـاهـروا
للـمطالبـة بحقوقهم وزيـادة نسبة اخلـطورة واخملصصات

اسوة بالوزارات االخرى). 
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