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مـحاور متعـددة  وزوايا نظر عمـلياتية
 نعرض ابرزها هنا  وكما يأتي :

1- لـن تـــســـتـــطـــيـع إيـــران مـــقـــاومـــة
اسـتـراتيـجـية أمـريـكا وحـلـفائـهـا التي
تــسـتـهــدفـهـا وســتـضـطــر لالسـتـسالم

طاف. واخلضوع في نهاية ا
2- إيـران مخـيرة في األيـام القـادمة ما
بـ تـغيـيـر سلـوكـياتـهـا العـدوانـية أو
حـدوث كارثة اقـتصادية مـقبلـة محدقة

بها ال محالة.
3- الـعقـوبات األمـريكـية اجلـديدة ضد
إيـران سـتـستـمـر إلى حـ خضـوعـها
وقـــبــولــهـــا بــاتــفـــاق جــديـــد يــنــاسب
واشــنــطن وحـلــفــاءهـا ويــقــطع طـريق
طــهـران نــهـائـيــاً نـحــو صـنع أســلـحـة

نووية.
4-  تــوازنـات الـقـوى الـعــسـكـريـة بـ
ـتحـدة وإيـران ال جتعل من الـواليـات ا
جلـوء الـنـظـام اإليراني إلـى التـصـعـيد
خـياراً واقعياً في ظل الفوارق الهائلة
في قــدرات الــتــسـلح الــتــقــلـيــديــة بـ

الـقـوات اجلـويـة والـبـحـريـة والـقدرات
الــصــاروخــيــة لــلــجــيــشـ األمــريــكي

واإليراني.
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5- إيـران مضطـرة لالنحنـاء للعـاصفة
ــواجـهـة بــسـبب أنـهــا لن تـســتـطـيع ا
الــعـسـكـريــة أمـام خـصـوم يــفـوقـونـهـا
ـراحل وكـذلك لن تسـتطـيع مواجـهة
االنــهـيـار االقـتـصــادي الـداخـلي بـفـعل
ـسبـوقة الـعـقوبـات االقتـصاديـة غـير ا

. تاريخياً
6- خـضوع الـنظام اإليـراني للـضغوط
األمـريكية ليـست أكثر من مسألة وقت
والـــتــصــعـــيــد الــســيـــاسي واإلعالمي
لـالســــــتـــــــهـالك الــــــشـــــــعــــــبـــــــوي في
فــإيــران تــدرك أنـهــا ســتــكـون الــداخل
اخلاسر األكبر من أيّ حرب تندلع

ـعطيات احلالية تضع أمام إيران 7- ا
خــيـارات مــحـدودة وضــئـيــلـة لــلـنــفـاذ
بــجـلــدهــا وهي اخلـضــوع لــلـمــطـالب
األمــريـكــيـة والــدولــيـة الــعـادلــة فـيــمـا

بــنــســبــة تــســعـة الـى واحـد  وكــشف
الــتـقـريـر عن مــعـلـومـات اطـلـع عـلـيـهـا
ــرشــد االعــلى فـي ايــران تــفــيــد بـأنّ ا
ايـران خــسـرت في الـعـقـوبـات ثـمـانـ
ــائـــة من ايـــراداتــهـــا مـــجــزأة الى بـــا
ـائـة بـسـبب الـعـقوبـات في سـبـعـ بـا
ــائـة بـسـبب قــطـاع الـنـفـط وعـشـرة بـا
ـعـادن  وانّ الــعـقــوبـات عــلى قـطــاع ا
دورة االنهيار االقتصادي الكامل بدأت
مـنـذ عـشرة أيـام وتـزداد خطـورة يـوماً
بـعـد اخر ولن تـمضي سـتـة اشهـر قبل
حـدوث انــهـيـار نـقـدي عـنـدمـا يـحـصل
ا تـراجع فـي قـيـمـة الـعـمـلـة احملـلـيـة 
ائـة اضافـية في يـصل الى خـمسـ با
نـهــايـة االشـهـر الـسـتـة. وكـان مـحـلّـلـو
مـركز الزمـان للدراسـات االستراتـيجية
في لــنـدن قــد فـحــصـوا خــارطـة االزمـة
ـتحدة االخـيرة الـدائرة ب الـواليات ا
وايـــران  وخـــلــــصـــوا عـــبـــر حتـــلـــيل
قابالت التي علومـات وا ـعطيـات وا ا
أجـروهـا الى عـدد من النـتـائج بـحسب

fO Ë dNý√ W²Ý w  ÍœUB² ù« —UON½û  W{ÒdF  Ê«d¹≈

b¹bł ÍËu½ ‚UHðù ÊUŽ–ù« ÈuÝ UN U √

…UM'« sŽ nAJ «Ë s¹—ÒdC²*« i¹uF²Ð W uJ(« Êu³ UD¹ »«u½

االمارلت

شهق الناس

wðUO³ « dOCš ”U¹

بغداد
V Uſ wKŽ 5 Š

يـخص برنـامجهـا النووي أوالً ووقف
تــدخالتــهــا في شــؤون الــدول األخـرى

وتمويل اإلرهاب.
ــــرّات 8- هـــــدّدت إيـــــران عــــشـــــرات ا
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خالل مـدة قياسيـة  أغلبهـا ال يتجاوز الـيومان  والثمـن ثابت ال نقاش فيه
مـستندات قـانونية من دول مـحددة تتيـحها للـمستثمـرين من احلصول على
جـنسيـتها وجـواز سفرهـا حتى مـعاملـة حتويل مبـلغ رمزي بحـوالة بنـكية 
وبـالطبع ال الـكثـيرين اآلن يـتوقعـون أنني أقـوم بتـسويق أمـور غير قـانونـية 
فـهـذه الـدول اسـتـحـدثـت قـوانـ لـلـمـسـتـثـمـرين ألن يـقـومـوا بـكل إجـراءات
عــمـلـهم من دون حــتى الـقـدوم إلـى بـلـدهم  وكل شـيء وفق ضـوابط وثـمن
ـعامالت ـيـزة بكل بـسـاطـة هي الـسرعـة الـقـياسـيـة الـفـائقـة إلجنـاز ا لـكن ا

واإلجراءات القانونية . 
ستثمر وقته من ذهب هـكذا تميزت هذه الدول بخـاصية السرعة الفائقـة فا
ـكن  سوف تـأتيني تـعلـيقات كـثيرة  ويـريد أن ينـهي عمـله بأسرع وقت 
بأن مثل هذه اخلدمات متاحة وليست حكرا على دول معينة  وجوابي نعم
فأنا أحتدث دول كـــــــثيرة تتـيح خدماتـها لكن بهـذه السرعة الـفائقة فـكال 
عن عـدة أيـام كحـد أقـصى ألي معـامـلة قـانــــــونيـة حتـى لو أردت تـأسيس

بنك. 
عـامل الـوقت عنـدنـا قاتـل وكل منـا له قـصة مع اإلجـراءات احلـكومـيـة التي
أخــذت شـــهـــور ولــلـــبـــعض األخـــر ســنـــوات  وكل هـــذا مـــعــنـــاه ضـــيــاع

لالستثمارات واألموال وفرص العمل للعاطل وغيرها الكثير. 
وكل مـا فـعـلـته هـو تـعـيـ كـادر مـحـتـرف لـقـد كـسـبت هـذه الـدول الـكـثـيـر 
وسـريع  وطـبـقـــــــــــت قـوان سـهـلـة جـاذبة لـلـمـسـتثـمـرين مـتـمـيزين عن
ا ساهم غـيرهم بعامل الوقت وأطلــــــــقت خدماتها عبر شبكة االنترنيت 
بـنجـاح بتـســــــــويق خدمـاتهم  فال داعي بـعد الـيوم لـوقوف طـابور طويل
من أجل خــتـــــــم أو الـــــصـاق طــابع بـريــدي  أو تـنــتـــــــظــر دورك حـتى
ـوظف احلـكـومـي بـوضع تـوقـــــيـعـه الـكـر في نـهـايــة الـصـفـحـة يـتـكــرم ا

كموافقة .
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طــالب االحتــاد الــعـام لــلــجـمــعــيـات
الفالحـيـة في العـراق رئـيس الوزراء
ـهــدي بـالــتـدخل لـوقف عـادل عــبـد ا
ــعــرفـة هــذه احلــرائق والــتــحــقــيق 
. وأكـد ــزارعـ اجلـنــاة وتـعـويض ا
رئـيس االحتــاد حـسن الـتــمـيـمي في
ــفــتـعــلـة بــيـان امـس أن (احلـرائق ا
جـــاءت خلــــلق أزمـــة اقــــتـــصــــاديـــة
وزعــزعـة األمن الــغــذائي الــعـراقي),
مــطـالـبــا   احلـكــومـة بـ(وقــفـة جـادة
ومـســانـدة لـلــمـزارع الـذي يــتـعـرض
ألنــواع الــضــغــوطــات لــيــمــتــنع عن

زراعة أرضه). 
مـن جـــهــتـه شـــدد عـــضــو مـــجـــلس
الـنــواب عن مـحــافـظــة صالح الـدين
جاسم جبـارة على ضـرورة تعويض
ــتــضـررين جــراء حــرائق احلــقـول ا
الـــزراعــــيـــة  ,لــــكن نــــائب اخــــر عن
محافـظة ديـالى فرات التـميمي رجح
أن تــــكـــــون تـــــلك احلـــــرائق ضـــــمن
اسـتـهداف من وصـفـهم بـاإلرهـابـي
أو اخلالفـــات الــشــخـــصــيــة . ودعــا
الـــنــائب عن ديـــالى رعــد الـــدهــلــكي
احلـــكــومـــة الـى تـــفـــســـيـــر الحــداث

احلراق في احملافظات. 
وقــال الــدهـــلــكـي في بــيـــان تــلـــقــته
حلالزمانخل امس ان حلظاهرة احراق
حــقــول احملــاصــيل الــزراعـيــة خالل
هذه االيام هي امتداد لسابقاتها نت
احلوادث الـتي لم يـتم الـكـشف حتى

تورط فيه. اللحظة عن ا
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من جــانـبـهـا طــالـبت جلــنـة الـزراعـة
ــيـاه واالهــوار الـنــيــابـيــة رئـيس وا
الــوزراء بــالـتــدخل الــفــوري وانــقـاذ
الــنـــخـــلـــة من االجـــراءات االمـــنـــيــة
االحتـرازية.وقال عـضو الـلجـنة علي
الـــــبــــديــــري في تـــــصــــريح امس ان
(مسلسل استهـداف الثروة الزراعية
واحلــيـوانـيــة مـسـتــمـر ولن يــنـتـهي
مــادامت هــنــاك ايــاد خــفــيــة التــريـد

ـصــدر في تــصـريح امس ان وقــال ا
(حـريـقـا كـبـيـرا انـدلع في مـحـاصـيل
ا للـحـنطـة ضـمن ناحـيـة الريـاض 
ادى الى احلـاق اضـرار بـاحملـاصـيل
دون وقــوع ايــة خــســائــر بــشــريــة),
ـدني قـامت وتـابع ان (فـرق الـدفاع ا
بـــاخــــمــــاد احلــــرائق وان اســــبـــاب
انـــــدالعـه لم تــــــعـــــرف حــــــتى االن).
ـدني عن وأعـلــنت مـديـريـة الــدفـاع ا
ــــا من احـــــتــــراق نـــــحــــو 136 دو
مــحـصـولي احلــنـطــة والـشــعـيـر في
ـنـاطق الـزراعـيـة بـعـدد من حـرائق ا

احملافظات. 
ـديــريــة في بــيـان الى إن واشــارت ا
ا احـترقت و اخـماد 334 (136 دو
دني الـساعات آخر من قبل الـدفاع ا

اضية). ا
واضـــاف ان (حـــريـــقـــا انـــدلع داخل
ارض زراعـــيــة حملــصــول الـــشــعــيــر
ــات وانــقــاذ 80 ــســاحــة 10 دو
ا في قضـاء الدور في ما اندلع دو
آخــــر في ارض زراعـــيــــة حملـــصـــول
ـــســـاحـــة  دو واحـــد احلـــنـــطـــة 
ـا في قــضـاء الــعـلم وانـقـاذ 19 دو

في احملافظة).
مـــــبــــيــــنــــا ان (حـــــرائق داخل ارض
ساحة 5 زراعية حملصول احلنطة 
 دوا وانـقاذ 195 دو في داقوق
ـسـاحة 15 دو وانقاذ 15 وآخر 
دو بــــاحلـــويــــجـــة وحــــريق اخـــر
ـســاحـة 5 دوا وانـقـاذ 25 دو
ناذرة كما واندلع حريقا في قضاء ا
ساحـة مئة آخر حملصـول احلنطـة 

دو بقضاء الرياض). 
نـاذرة في ونـفى قـائـمـمـقـام قـضـاء ا
الــنــجف عــبــدالــكــر جــودي تـبــني
داعش حرق احملـاصيل الـزراعية في

احملافظة. 
وقـال جـودي في بـيـان امس انه (في
كل مـــوسم وبــعـــد جــني مـــحــصــول
زارع او احلـنـطـة والـشـعـيـر يـقـوم ا
الـفالح بـحــرق االرض من اخملـلـفـات

ألجـل حــرثـهــا وتــهــيــئــتــهــا لــزراعـة
محصـول الشلب) ,نافيا مـا (تناقلته
ــواقع  بـــأن داعش هــو من بــعـض ا
يتبـنى حرق احملاصـيل الزراعية في
ـزارعــ عـنـد احملــافــظـة) ,داعـيــا (ا
حرق االرض وتـهيـئتـها لـلزراعة الى
ــدني لــتالفي تــبــلــيغ فــرق الـدفــاع ا

وقوع األضرار في االراضي الزراعية
اجملــاورة لــهـــا). وفي تــطــور الحق ,
افــاد مــصـــدر  في صالح الــدين بــأن
ســـايـــلــو الـــدور أغـــلق ابـــوابه امــام
مــسـوقي مــحـصــول الـقـمـح ألسـبـاب
مجـهـولة مـشيـرا الى تـراكم طوابـير
. بدوره زارع الشاحـنات وتـــذمـر ا

بـات اليوم أكثر من مضى أهمية التكنولوجيا في التعليم وربطها بوظائف
وجــعـله أولـويـة لـدى اخملط ــسـتـقـبل الـتــعـلـيـمي  وأسـتـشـراف ا ـسـتــقـبل ا
الـتـربـوي والـسـيـاسي  إلن هـذا االستـشـراف اصـبح عـلـمـاً مـسـتـقالً بـحد
ذاته وعــلى رأس األولــويــات في هــذا اجملــال هــو اســتــشــراف مــســتـقــبل
الـوظائف ومتطلبات سوق العمل وهذا يتطلب  إسراع اخلطى نحو التعليم
وتـسريـع وتيـرة اللـحاق بـالتـخصـصات الـقائم عـلى الـتكـنولـوجيـا احلديـثة 
ـستقـبلية لـسوق العـمل التي تفـرضها الـثورة الصنـاعية الـرابعة وإعادة ا
تطلبات اجلديدة النظر في النظام التعليمي احلالي وتأهيله ليتماشى مع ا
ال الـبشري العامل األبـرز في حتقيق التـغيير وهو ما بـحيث يكون رأس ا
يـتطـلب بـناء وتـطـوير مـنـاهج جامـعـية تـتـماشى مع مـتـطلـبـات سوق الـعمل.
ـيـة عـنـدنا التـزال تـسـتخـدم الـتـكنـولـوجـيا ـؤسـسـات األكاد الحظ أن ا وا
ـستـقـبل وإذا ما اسـتـخدمت بـشـكل محـدود ال تـلبي احـتـيـاجات وظـائف ا
ـا ادى الى فـأن رؤيـتـهــا تـبـدو تـقـلـيـديــة في الـتـعـامل مع الـتــكـنـولـوجـيـا 
ـهارات واالبتـكار لدى الـطلبـة. ان وظائف اجلامـعة احلديـثة هو انـخفاض ا
تـعلـيم طلـبتـها طـرق استـخدام الـتقـنيـات احلديـثة والـتفـكيـر بطـريقـة علـمية
ـسـتـقـبل عـصـريــة ألن جـمـيع الـوظـائف الــتي سـتـقـدم رواتب كـبــيـرة في ا
هارات حتى لو كـانت خارج مجاالت الـعلوم والتكـنولوجيا سـتتطلب تـلك ا
والـهـندسـة والـرياضـيـات وستـشـمل اجملـاالت التي سـيـكون عـلـيهـا الـطلب
األكـبر جمـيع تخـصصات الـهندسـة وعلوم احلـاسوب خاصـة في مجاالت
األمن الـسـيـبرانـي والذكـاء االصـطـناعي والـبـلـوك تـش وإنـتـرنت األشـياء
ـتقدمة والـقانون والـطب. وهذا يعـني ان البرامج التـعليـمية البد والـعلوم ا
أن تـشـمل االبـتـكـار والـفـكـر االبـتـكـاري. واحلل يـتـلـخص بـضـرورة  وجود
مـسارات في ذهن اخملطط وادارة اجلامعة تشتمل علـى التكنولوجيا الذكية
كـوسيلة لالبتكار الواقع االفتراضي كوسيـلة للتعلم وجها بوجه افتراضيا
ناهج بـاستـخدام إنتـرنت األشيـاء واحلوسبـة السـحابيـة والبلـوك تشـ وا
ـتـغـيــرة وفق مـسـتـجـدات سـوق الـعـمل ـطـورة واخملـرجـات الــتـعـلـيـمـيـة ا ا
بـتـكـرين والـتفـكـيـر خارج ـبـدعـ وا ومـتـطلـبـاته وهـيـئة تـدريـسـيـة تضم ا
الـصـنـدوق وإلـقـاء مـنـاهج إبـداعيـة وابـتـكـاريـة وتـعـلم يـسـتـنـد إلى الـبحث
ـتعـلم فـضالً عن التـفـكيـر االبـتكـاري واإلبداعي الـعـلمي لـتـوسيع مـدارك ا
ـثال الواقـعي على هذا لـترسيخ مـبدأ حب االسـتطالع والعـقول البـاحثة. ا
مـا حـدث في الـيابـان قـبل مـا يـقارب الـسـنـتـ ثورة: قـررت احلـكـومة في
صـلـحة ـقـرر األدبي ألن ا يـا حـذف جانب من ا خـطـوة ال سابـقـة لهـا عـا
الـعلـيا كـانت حاسـمة حـتى ولو فـيهـا قسـوة وخروج عن الـقواعـد التـربوية
ثير أن تعلـيم التكنولوجيا ال يرتبط ألوفة عـلى سطح الكوكب. ا الـتعليمية ا
شكالت وهي باحملصلة قيم بها فقط بل بقيم مثل اإلبداع والتعاون حلل ا
مرتبطة بكينونة اإلنسان نفسه حيث تبرز في هذا العصر أسئلة وحتديات
مـثل أهميـة التـعليم الـتكيـفي واخملصص مع تـوسع الدروس عبـر اإلنترنت
ـسـاعدة مـزيد من الـطالب لـيكـونوا قـادرين على وانـتشـار الـتعـليم ودوره 
تـلبـيـة االحتـياجـات اجلديـدة. واألهم هـو اهمـية الـدور الـذي يقع عـلى عاتق
سـتقـبليـة وإدراج بعـضها ـهارات ا تمـثل بتـوحيد مـعايـير ا احلـكومـات وا
ساعدة عـلى إجراء األبحاث وبناء ـناهج وتوفير الـتمويل والبيـئات ا في ا
خـطة مـستقـبلـية لـتطويـر التـعلـيم وربط مخـرجاته بالـتطـورات واالحتـياجات
ـستدامة. ـا يلبي احتـياجات التـنمية الـشاملة وا ـستقبـلية لسـوق العمل  ا
وبـرؤية مستقبلية نعتـقد ان التخصصات الهندسيـة والتقنية سوف تستمر
ـواً وطلباً مـتزايداً في سـوق العمل بـينما سـيتم تطـوير الوظائف وتـشهد 
ـستحدثـة نحو التـركيز على األخـرى من خالل توجه العـديد من الوظائف ا
هن والـوظائف ا فـي ذلك ا تـطـبيق الـذكاء االصـطـناعي في كل اجملـاالت 
الـطبـيـة والصـحيـة والـقانـونيـة واحملـاسبـية وحـتى األدبـية مـنـها. ولـكن على
ـهـن الـتي تـتـطــلب عـمالً إبـداعــيـاً يـصـعب ـدى الــبـعـيـد فــإن الـوظـائف وا ا
ــومـة اســتـبــداله بــأنـظــمــة الـذكــاء االصــطــنـاعــيــة سـتــكــون هي األكـثــر د
ـسـتقـبل عـلى عكس االنـشـطة الـقـابلـة لـلبـرمـجة سـتـكون واسـتـمراراً في ا
أكـثر عرضـة لالختفـاء. باخـتصار شـديد جامـعاتنـا حتتاج الى اوكـسج
الـتـكـنـولوجـيـا  ألنـهـا الـيوم تـمـوت سـريـريـا من ناحـيـة احلـضـور واإلنـتاج
ــنـاهج ــهـارة بــ ا وهــذا يـحــتــاج الى ســد ثـغــرة الــكـفــاءة وا واالبــتـكــار 
ـا يتوافق مع الـتكنـولوجيا ناهج الـدراسية  ومـواءمة ا هـنية  واحلـاجات ا
احلـديثة (مناهج رقمـية) والتركيز على اسـتخدام التكنـولوجيا احلديثة في
مع التـركيز على خـدمة الطالب بـحيث تكـون البيئـة التعـليمـية قائمـة عليـها 
ـهارات القيادية الـتي حتتاجها عملـيات التحول الرقـمي وتعزيز الشراكة ا
بـ الــقـطــاعـ احلــكـومي واخلـاص لــبـنــاء وتـطــويـر مـنــاهج تـتــمـاشى مع
ستقبل ستـرتبط  بالذكاء االصطناعي ألن وظائف ا مـتطلبات سوق العـمل 

وحتليل البيانات ومهارات التكنولوجيا احلديثة .
الـرؤية األخيرة: إذا بقيت مناهجـنا مغرمة باجترار األساليب
اضي الـتقـليـدية الـعقـيمـة ومنـتفـخة بغـازات منـاهج ا
ـتقدم ـطيـتهـا فأن الـهوة بـ منـاهجـنا والـعالم ا و
وهي الـيوم باألسـاس كبيـرة وخطيـرة فأنهـا ستكون

بعد عقد من الزمن كارثية إذا طال السبات.!

ــعــنــيــة من الــوزارات واجلــهــات ا
ـــشـــاركــة ي   _الى أن ا ووفــد ا
الواسعة للجهات احمللية والدولية
ا في حل ازمة الـسـكن بـالعـراق ا
تـــمـــثل جـــهـــدا جــادا مـن مــجـــلس
الـنـواب واللـجـنـة لـتحـديـد اسـباب
االزمة والتوصل الى حـلول ناجعة
حـقيـقيـة وعـملـيـة قبـيل اي تـشريع
مُـــلـــزِم لـــلـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن هـــذا

وضوع).  ا
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وقــد ذكــر الــســوداني ان (الــورشـة
شهـدت طرح الـعديـد من الرؤى من
ــشــاركـة الــتي تــنـاولت اجلــهـات ا
اسبـاب تلـكؤ مـعاجلـة ازمة الـسكن
وشخصتـها  موضحـا ان التقاطع
في عمل مؤسسات الدولة كان ابرز
عـامل في الـتــأخـيـر عـلى الـرغم من
وجود سياسة وطنية لإلسكان منذ
عــام  2010و حتـــديـــثـــهـــا عـــام
 2016فـــــضـال عـــــلـى اعـــــتــــــمـــــاد
احلـكــومـة هـذه الـســيـاسـة مـؤخـرا
والتي تمتد من عام  2018إلى عام
 2022والتي وافق عـلـيهـا اجمللس

االعــــــلـى لإلســـــــكــــــان). واضــــــاف
الــــســـوداني ان (اطــــرافـــا عـــديـــدة
مـــحـــلـــيـــة ودولـــيـــة من اخلـــبـــراء
اخملـتـصـ قــد أسـهـمـوا في وضع
ســــيـــاســـة االســـكـــان في الـــعـــراق
واشـروا نــقـاط اخلـلل بــعـد دراسـة
واقــعــيــة لـــلــحــال  مـــنــوهــا  بــأن
مجلس النواب عمد الى اقامة هذه
الـــورشــة من اجـل االســتـــمــاع الى
ــعــنــيــة وجــهــات نــظــر االطــراف ا
واخلـــروج بــتــوصـــيــات ســـتــعــمل
الـلجـنة عـلى مـنـاقشـتهـا عـلى مدى
ثالثــة ايـام في اجلــلـســات الـعــامـة
ـان  من اجـل اخلـروج بـقـرار لـلــبـر
مُلزِم للحكومـة يتجاوز االشكاليات
السابقـة التي جعلت مـلف معاجلة
الـسكـن والعـشـوائـيـات يراوح  من
دون تــقــدم عــلى الــرغم مـن اتــخـاذ
احلـــــكـــــومـــــة بـــــعض االجـــــراءات

واخلطوات).
وشــدد الــســـوداني عــلى (ضــرورة
مــعــاجلـــة عــائــديــة االراضي الــتي
سـتـوزع الحـقـا وكـذلك وضع خـطـة
لــتــيــســـيــر الــتــمـــويل والــقــروض
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ـوقف نشـره مركز ذكـر تقـرير لـتقـدير ا
الـــزمــان في لـــنــدن امس ان اقـــتــصــاد
ايـران مــعـرض لـلـتـداعي الـكـامل خالل
سـتة اشهر  واشـار الى  انّ العقوبات
االمـريـكـيـة اجلـديـدة  سـتـسـتـمـر حـتى
خــضـوع طــهـران  الـكــامل وصـوالً الى
اتـفـاق نـووي جديـد وسـيـاسة ايـرانـية
جـــــديــــدة تـــــرضى بـــــهــــا واشـــــنــــطن
وحـلفاؤها. وجاء في الـتقرير انّ ايران
غــيـر قـادرة وغــيـر مــسـتـعــدة لـتـنــفـيـذ
تكـرّرة منذ سـنوات بغلق تـهديداتـها ا

مضيق هرمز.
»d(« œUF³²Ý«

واكد التقرير ان احلرب مستبعدة على
الرغم من قرع طبولها واالستعراضات
الــلــفــظــيــة وانّ واشــنــطـن قـرّرت أن ال
ـــــواجـــــهــــة ـــــبـــــادرة فـي ا تـــــكـــــون ا
الـــعــســـكــريـــة.وانّ ايــران تـــدرك انــهــا
ســتــكــون اخلـاســر االكــبــر في احلـرب
بــســبب تــفــوق امــكـانــات خــصــومــهـا
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ــا يــعــانــيه الــســهــلــة االســتــرداد 
ــــواطـن من تـــــســـــديـــــد قــــروض ا
صندوق االسكان والـعقاري بسبب
ـســتــقـر ــعـيــشي غــيــر ا الــوضع ا
فـضال على حتـديـد اولـوية الـفـئات
شمولة وحتديدا الفقراء من اجل ا
البـدء بـالقـضـاء على الـعـشوائـيات
وايـــقــــاف جتــــريف الــــبــــســــاتـــ
واالستـفـادة من حتـديث التـخـطيط
االســاسي لـــلــمــدن من خالل رصــد
األمـوال اخملصـصـة للـتـمـلك والتي
تـمـثل الــعـائق االول في  اسـتـغالل

هذه األراضي).
وكان مجلس النواب قد نظم ورشة
اقـامــتــهــا جلــنــة مـراقــبــة تــنــفــيـذ
ــشــاركــة الـــبــرنــامج احلــكـــومي 
وزارات واطراف اسـتـثمـاريـة تنـفذ
حاليا الـعديد من مـشاريع االسكان
ــتــحــدة ووفــد من بــرنــامج اال ا
للمستـوطنات البشـرية الهبتات إذ
تـــرأس الــورشــة رئـــيس الــلـــجــنــة
محـمد عـلي زيني بـحضـور اعضاء
الــلــجــنــة فــضال عــلى أعــضــاء من

ان . البر

الــنــهــوض لـهــذا الــبــلـد اقــتــصــاديـا
وزراعــيــا وصــنــاعــيـا) ,واضـاف انه
(وبــــعــــد نـــفــــوق االســــمــــاك وتــــلف
محاصـيل الطـماطم ثم احـراق حقول
احلـنـطـة والـشـعـيـر وصل الـدور الى

النخلة).
مبينا ان (النخـلة تمثل هوية العراق
ومـعـلـمـا ورمزا لـهـذا الـبـلـد اصـابـها
مرض الـدوباس وهو افـة فتـاكة مالم
مؤكدا يتم مـعاجلتـها بـشكل سريع) ,
ــعـاجلــة لـهــذه االفـة تــكـون من ان (ا
ــبـــيـــدات بـــالـــطـــائــرات خـالل رش ا
الزراعـية وهـو االمر الذي لـم يحصل
بـسـبب تـخـوف اجلـهـات االمـنـيـة من

خروقات ستدفع ثمنها النخلة).
مـطــالـبــا رئـيس الــوزراء بـ (الـتـدخل
الفـوري وااليـعـاز بأتـخـاذ االجراءات
ـشـكـلة وفق الـعـاجـلة لـتـجـاوز تـلك ا
صـلحة الـعراق وتمنع رؤية تصب 
ابادة الـنخـيل بـسبب تـعنت الـبعض
السبـاب نعـدهـا غيـر مقـنعـة). وكانت
محـافظـة صالح الـدين قد كـشفت عن
أن التـحقيـقات األولـية بـشأن حرائق
احملـــاصـــيل الــزراعـــيـــة تــشـــيــر الى

حدوثها بفعل فاعل. 
وقـال معـاون احملـافظـة أحـمـد صالح
في تـصـريح  امـس إن (الـتـحـقـيـقـات
األولــيـة كــشــفت بــأن احلـرائـق الـتي
طـالت مـحـاصـيل احلـنـطـة والـشـعـير
تـــمـت بـــفـــعل فـــاعل) ,الفـــتـــا الى ان
(األجهزة األمـنية عـثرت على هواتف
نقالـة واسالك استـخدمت في اضرام
الـنـيـران الـتي الـتـهمـت االف الدوا
الــزراعـــيــة) ,مـــبــيـــنـــا ان (احلــرائق
الــتـــهــمت مــنــاطـق زراعــيــة عــدة في

احملافظة).
واشـار الى ان (احلـكـومـة االحتـاديـة
ســـارعت إلى إرســـال تـــعـــزيــزات من
ـدني لتـأمـ بقـية االراضي الدفـاع ا
الزراعـيـة). وافاد مـصـدر بأن حـريـقا
انـدلع فـي نـاحـيـة الـريــاض الـتـابـعـة

حملافظة كركوك.

 ,اكــد الـنــائب االول حملــافظ ذي قـار
عــادل الـــدخــيــلي عـن وصــول نــسب
الـــتــــســـويق حملــــصـــول احلــــنـــطـــة
والــشــعــيــر الى نــحـو 125 الف طن
مــرجـحــاً وصـــــولـهــا الى اكــثـر من
250 الف طـن لـــــنـــــهـــــايـــــة مـــــوسم

التسويق .
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بـإغالق مـضـيق هـرمـز االسـتـراتـيجي
ولـم تـصــدق في تــهــديــداتــهــا وال مـرّة
وهـذا دلـيل عـلى عـدم قـدرتـهـا واحــدة 

على تنفيذ أيّ منها
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اقـامــتــهــا جلــنــة مـراقــبــة تــنــفــيـذ
الـبــرنـامج احلــكـومي والـتــخـطـيط
االســتــراتــيــجي الــنــيــابــيــة االحـد
بــرعــايـــة رئــيس مــجــلس الــنــواب
ـشاركـة عدد محـمد احلـلـبوسي و

Wý—Ë∫ جانب من ورشة اقامتها جلنة مراقبة تنفيذ البرنامج احلكومي
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اكد النائب محمد شياع السوداني
ان معاجلة ازمة السكن تتطلب حل
شـاكل واهمـها تـوفير العـديد من ا
ــــنــــاسب االرض والـــــتــــمــــويـل ا

وانشاء البنى التحتية) فضال على
مــعــاجلـة الــعـشــوائــيـات وكــيـفــيـة
اجــراء الــصــيـــانــة لــلــمـــجــمــعــات
شيـدة مشيرا السكـنية او الـدور ا
 _خالل مـشــاركـته بـالــورشـة الـتي

محمد شياع السوداني

حاملة طاءرات امريكية في مياه اخلليج


