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{ الــفــاتــيــكــان - (أ ف ب) - وجه
البـابـا فـرنسـيس امس األحـد نداء
مــلــحــا لــوقف فــوري لـلــعــنف" في
ســـوريـــا والــــســـمـــاح بــــايـــصـــال
ـساعـدات االنـسـانيـة خـصـوصا ا
في الــغـــوطــة الـــشــرقـــيــة مـــعــقل
ــــعــــارضــــة الــــتي الــــفــــصــــائـل ا
يــســتــهــدفــهــا الــنــظــام الــســوري
اضي. بضربات جوية منذ األحد ا
وقــال الـبــابــا في سـاحــة الــقـديس
بطـرس في رومـا بـعـد صالة األحد
(أوجه نـــداء مــلــحـــا لــوقف فــوري
لــلـــعـــنف والـــســـمــاح بـــايـــصــال
ــواد ـــســاعـــدات االنــســانـــيــة ا ا
الــــغـــــذائـــــيــــة واألدويـــــة واجالء

رضى). اجلرحى وا
وجــددت قــوات الـنــظــام الــسـوري
قــصـــفــهـــا األحـــد عــلـى الــغـــوطــة
الـشرقـيـة رغم قـرار تبـنـاه مـجلس
األمن الدولي مـساء الـسبت يـطلب
هــدنـة من دون تــأخـيــر فـيـمــا قُـتل
 500 مـــــدني خـالل أســــبـــــوع من
ــــنـــطـــقـــة الـــقـــصـف عـــلى هـــذه ا
ـنظـمات احملاصـرة وفقـا الحدى ا

احلقوقية.
وطــلـب مــجــلس األمـن الــدولي في

الـنـص الـذي  تـبــنـيه بــاالجـمـاع
الـســبت بـعــد مـفـاوضــات طـويـلـة
ــدة ثالثـ يـومـا وقف اطالق نـار 
فـي ســوريـــا لـــلــســـمـــاح بـــتــوزيع
ـــســاعــدات االنــســـانــيــة واجالء ا
اجلـرحى. واضــاف احلـبـر األعـظم
(في هــذه األيـام غــالـبــا مـا تــتـجه
أفـــكــاري الـى ســوريـــا احلــبـــيــبــة
والــشـهــيــدة حـيـث تـعــود احلـرب

خصوصا في الغوطة الشرقية).
وقـــال ان (الـــشـــهـــر اجلـــاري كـــان
إحـدى األشـهـر األكــثـر عـنـفـا خالل
سـبـع سـنـوات مـن الـنــزاع: مـئـات
ـدنـيـ أطـفـال آالف الـضـحـايــا ا
ــســتـشــفــيـات نــســاء مــسـنــون. ا
تأثـرت. الـشـعب لم يعـد قـادرا على
احلصول عـلى طعام وكل هـذا غير
كن أن نـحارب الـشر انسـاني. ال 

بشر آخر).
و اكــــــدت ايـــــران امـس االحـــــد ان
الهجوم على اجملموعات االرهابية
سـيــسـتـمـر في الـغــوطـة الـشـرقـيـة
احملـاصــرة غـداة الــتـصــويت عـلى
ــتـحــدة يـطــلب وقــفـا قــرار لال ا

الطالق النار.
وقـــــال رئــــــيـس اركـــــان اجلــــــيش

اجلنرال مـحمد بـاقري في تصريح
نقلـته وكالـة االنباء الـرسميـة (كما
يــفــيــد (الــقــرار) فــان مــنــاطق في
ضــــــاحـــــيــــــة دمــــــشق فـي ايـــــدي
(اجملــمـوعــات) االرهـابــيـة لــيـست
مـــعــــنـــيـــة بــــوقف اطـالق الـــنـــار
وســتـسـتــمـر الـهــجـمـات وعــمـلـيـة
التـنـظيف الـتي يـقوم بـهـا اجليش

السوري).
و تــدور اشـتــبـاكــات عـنــيـفــة مـنـذ
صــــبـــاح امس األحــــد بـــ قـــوات
الــنـــظـــام الـــســـوري والـــفــصـــائل
ــعـارضــة عــلى أطــراف الـغــوطـة ا
الشرقية احملاصرة قرب دمشق ما
ادى الى مــــقــــتل  19مــــقــــاتالً من
ـرصـد الـسـوري اجلـانـبــ وفق ا

حلقوق االنسان.
ـعـارك الـتي تـتزامن وتـأتي هذه ا
ـرصد مع قصف وغارات بحسب ا
لــقـــوات الــنـــظــام عـــلى الــغـــوطــة
الــشــرقــيـة وإن بــوتــيــرة اقل عــمـا
اضية رغم كانت عليه في االيـام ا
تــبـنـي مـجــلس االمن لــيل الــسـبت
قـراراً بــاالجـمــاع يـطـلـب هـدنـة من
دون تأخير في مـحاولة لوضع حد

حلملة التصعيد.
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عدت سـفيـرة أمـريكـا الـسابـقة في
الكـويت وليـبيـا ديبـورا جونز أن
غـزو بـالدهــا لـلــعــراق هــو خــطـأ
اســتـــراتـــيــجـي فــادح لـــلـــواليــات
ــــتــــحــــدة في الــــقــــرن احلــــادي ا
والـــعـــشـــرين.وقــــالت جـــونـــز في
تـصـريح لـصـحـيـفـة روسـيـة امس
انا (ال أعـتـقـد أن أحـدا في الـشرق
األوسط ينكر أن غزو العراق كان
خطـأ استـراتيـجيـا وسوف يـنظر
إلـيه عـلى أنه خـطــأ اسـتـراتـيـجي
في الــقــرن احلــادي والـعــشــرين)
مشـيـرة الى ان (كل عـمل عـسـكري
ـتـحدة أو إرهابي ضـد الـواليات ا
يــرافـــقه تـــغـــيــيـــر في الـــعــقـــيــدة
واضافت ان العسكريـة األمريكية)
ـفــارقـة في مــا حـدث بــالـعـراق (ا
تكـمن في أنه كـان لـدينـا جـنراالت
في وزارة اخلـارجــيـة األمـريــكـيـة
مــــثل كــــولـن بــــاول وريــــتــــشـــارد
آرمـيـتـاج الـلـذان كـانـا ضـد الـغزو

ـدنـيون ويعـارضـانه فـيـمـا كـان ا
مــــــثـل وزيــــــر الــــــدفــــــاع رئــــــيس
الـبــنـتــاغـون دونــالـد رامــسـفــيـلـد
واشارت يـدعـمـون الــغـزو بـقـوة) 
الـــصـــحــــيـــفـــة الـى ان ( احلـــجـــة
الرسمـية الـتي اتخـذتهـا واشنطن
ذريـــعــة لـــغـــزو الـــعـــراق من قـــبل
الــقـــوات األمـــريــكـــيـــة واالئــتالف
ـنـاهض لــلـعـراق في عـام 2003 ا
مـــــعــــــلـــــومــــــات خـــــادعــــــة ادعت
االستخبارات األمـريكية احلصول
عـلـيـهــا ومـزاعم بـأن لــديـهـا أدلـة
على أن بغـداد تطـور أسلـحة دمار
شــامل ولــكن اجلـــيش األمــريــكي
وحـلـفاءه لـم يـعـثروا عـلـى أي أثر
لـهـذه األسـلحـة وال عـلـى أيـة أدلة
عــــلـى مــــحـــــاولــــة تــــطـــــويــــرهــــا
وتـصـنـيــعـهـا). عـلـى صـعـيـد اخـر
يـرأس وزيــر اخلـارجــيـة إبــراهـيم
اجلـعــفــري وفــداً عـراقــيــاً لــزيـارة
ـقــبل. وقـال مـوســكـو األســبــوع ا
ــتــحــدث بـاسـم الــوزارة أحــمـد ا
مــحــجــوب في تــصــريح امس ان
(الــعالقــات الـعــراقــيــة الــروســيـة

تشـهـد تـطـوراً ملـفـتـاً اذ سـيرأس
اجلعفري لعقد اجتماعات اللجنة
شتـركة العـراقية - الـروسية في ا
دورتـهــا الـســابـعـة) واضـاف  ان
(هذه الـزيـارة سـتـركـز أيـضـا على
ـفاوضـات مع اجلانب استـكمـال ا
الروسي بـشـأن رفع التـأشـيرة عن
حـامــلي جـوازات الــدبـلــومـاســيـة
واخلدمـة وتـسهـيل إجـراءات منح
الـعـراقـيـ تــأشـيـرة الـدخـول الى
دولة روسـيـا االحتـادية) واوضح
محجوب ان ( اجلعفري  سيتوجه
الى القـاهرة قـريـبا لـلـمشـاركة في
اجتـمـاع وزراء اخلـارجـيـة الـعرب
ـــقــــرر عـــقــــده يـــومي  7-6 آذار ا
قبل). واسـتعرض اجلـعفري مع ا
وفــد إعالمـي ســعـــودي بــرئـــاســة
رئــــيس مــــجـــــلس إدارة هــــيــــئــــة
الـصـحـفــيـ الـســعـوديـ رئـيس
حترير صحـيفة اجلـزيرة خالد بن
ــــالك مُـــجــــمَل األوضـــاع حـــمـــد ا
السياسيَّة واألمنيَّة التي يعيشها
العراق وتطوُّر العالقات العراقيَّة
مع مُخـتلِف دول الـعـالم والسيَّـما

الـــتـــطـــوُّر احلــاصـل بـــ بـــغــداد
والـريـاض في مُــخـتـلِف اجملـاالت
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتي تـــــواجه
ـنــطــقــة.وأكّــد اجلــعـفــريّ خالل ا
لــقـــائه الـــوفـــد امس ان (الـــعــراق
حـــريص عـــلـى تـــعـــزيـــز عالقـــاته
الـثـنـائـيَّـة مع بـلـدان الـعـالم كـافـة
ُـشــتـرَكـة ـصـالـح ا واسـتــثـمــار ا
ُــشـتــرَكـة) ومُـواجَــهــة اخملـاطــر ا
مُوضِحاً ان (العالقات العراقـيَّة-
السعـوديَّة تشـهد حتسُّـناً واضحاً
يــصبُّ في مــصـــلــحــة الــشــعــبــ
الـشـقـيـقـ وان  أمن واسـتـقـرار
الـــعــــراق يـــصبّ فـي مـــصــــلـــحـــة
نـطـقة) وشدد علـى (اإلعالمي ا
ــســـؤولـــيَّـــة في تـــقــريب حتــمُّـل ا
وجهات الـنظـر ب البـلدان ومنع
الــفــ واحلُــرُوب وهــدر ثــروات
األ والشُعُوب) واوضح البيان
ان (اعضاء  الوفـد اكدوا حرصهم
العمل على كل مـا من شأنه تعزيز
العـالقات الـثـنـائـيَّـة بـ الـبـلدين
ومُــواجَــهـة كـل الــتــحـديــات الــتي
حتـاول تـأز الـعالقـات) مُـشـيـراً

إلى (ضـــــرورة الــــــتـــــواصُل بـــــ
مـــســــؤولي الـــبــــلـــديـن وتـــبـــادُل
ـزيــد مـن آفـاق الــزيـارات لــفــتـح ا
ُشـتـرَك). و أكـد رئـيس الـتـعـاون ا
اجلمـهوريـة فؤاد مـعصـوم أهمـية
تــعـــزيــز حــريـــة الــعـــمل االعالمي
لـــيــكـــون أداؤه فـــاعال ومـــهـــنـــيــا

وأمينا. 
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كــشف االمـ الــعــام لألمــانـة
العامة جملـلس الوزراء مهدي
الـــــعـالق عن قــــــرب انـــــطالق
مؤتمر للـمصاحلة اجملـتمعية
في سهـل نيـنـوى خالل االيام
ـقـبـلـة  مـشـيـرا الى ان  مـا ا
حصل عليه العراق من اموال
خالل مـؤتــمـر اعــادة االعـمـار
فـي الـــكــــويـت كـــان مــــتــــوقع
لــلــحـــكــومــة .  وقــال الــعالق
خالل نـدوة حـواريـة امس أن
(الـــرقـم الـــذي حـــصـل عـــلـــيه
العـراق خالل مؤتـمر الـكويت
الـــــدولـي كـــــان مـــــتـــــوقـــــعــــا
لـــلــحـــكـــومــة) الفــتـــا الى ان
(وقـــوف الــــدول مع الـــعـــراق
ـــا قــدمه من ــثـل الــتــزامــاً 
تــضــحـــيــات لــلــقــضــاء عــلى
داعش واحــبــاط مــخــطـطــاته
االرهابـية الـتي شكـلت خطرا
موضـحا على الـعـالم أجمع) 
ان (الـفـريق الـوطـني لالعـداد
لـلـمـؤتـمـر كـلف مـجـموعـة من
اعضـائه بـهدف الـتواصل مع

صـادقة علـيها من قبل تمت ا
ـركـزيــة لـتـعـويض الـلـجــنـة ا
ـــــتــــضــــرريـن قــــبـل تــــاريخ ا
2014/6/9 واضـــــــــــــــــــاف ان
ـــصــادق عـــلــيـــهــا ـــبــالغ ا (ا
بانتظـار تخصيـصها من قبل
ـالــيــة الى حـســابـات وزارة ا
احملافـظـة ليـتم تـوزيعـهـا ب
ـعـلـنـة أسـماؤهم ـواطنـ ا ا
عـــــبـــــر نـــــظـــــام تــــــعـــــويض
ـتاح عـلى موقع تـضررين ا ا
األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس او
الـــلــــجــــنــــة الــــفــــرعــــيــــة في
احملـافــظــة). واوضح الـبــيـان
ــــركــــزيــــة ان ( الــــلــــجــــنــــة ا
تـضـررين جددت لتـعـويض ا
تـضررة ـواطنـ ا دعوتـها ا
تـلكـاتـهم في احملافـظة الى
مراجعة اللجنة الفرعية التي
شــكــلـت مــؤخــرا والــوحــدات
االداريـــــة فـي احملـــــافـــــظـــــة 
لــــتــــرويج مــــعــــامـالتــــهم عن
الـــــــــــضـــــــــــرر الـــــــــــذي حلـق
مـتلـكـاتهم جـراء العـملـيات
احلــــــربـــــــيــــــة واالخـــــــطــــــاء

العسكرية).

مــلــفـات رئــيــســيـة بــشــأن اعـادة
االعمـار وخـطط الـتـنمـيـة وفرص
االسـتـثـمـار في الـعـراق). وأكـدت
ـــركــزيــة لـــتــعــويض الـــلــجــنــة ا
ــتــضـــررين جــراء الــعــمــلــيــات ا
احلـربـيــة واالخـطـاء الـعــسـكـريـة
والعمـليـات اإلرهابيـة في األمانة
العامة جمللس الوزراء  ان مبالغ
الـــتـــعـــويـــضــات لـــلـــمـــواطـــنــ
تلكاتهم في محافظة تضررة  ا
نـيـنـوى الـذيـن صـادقت الـلـجـنـة
ــــركــــزيــــة عـــلـى مـــعــــامالتــــهم ا
الـتعـويـضـيـة قـبل تــــــــــــــــاريخ
2014/6/9 ســيـــتم صــرفـــهــا من
قــبل حــســابــات احملــافــظــة حـال
تـــخـــصـــيــصـــهـــا من قـــبل وزارة
الية.وقال  بيـان لالمانة العامة ا
ركـزية كانت امس  ان (اللـجنـة ا
قـد اوعــزت مـؤخــرا الى الـلــجـنـة
الــفـرعـيــة في مــحـافــظـة نــيـنـوى
ـــبــــاشـــرة بــــصـــرف مــــبـــالغ بــــا
ـعـامالت الـتــعـويض اخلـاصــة 
ـتـلكـاتهم تـضررة  واطـنـ ا ا
نــتــيـجــة الــعـمــلــيـات اإلرهــابــيـة
واالخــطـاء الــعــســكـريــة والــبـالغ
عـددهـا  2780 مـعــامـلــة والـتي

ــســؤولـ الــعــراقــيــ . و أكـد ا
الــــعـــــبــــادي في وقـت ســــابق أن
الظـروف في الـعـراق مهـيـأة أمام
سـتثمـرين مشـيرا إلى تـشكيل ا
جلنـة عـلـيا لـتـسهـيل دخـول عمل
ـسـتـثـمــرين.وقـال الـعـبـادي في ا
تـصـريح سـابق إن (الـعـراق فـتح
باب االستثمار أمام جميع الدول
والــــظـــروف مـــهـــيــــأة فـــيه أمـــام
ــــســــتــــثـــمــــرين) وأضـــاف ان ا
(احلـــكــومـــة مــاضـــيــة  بـــإجــراء
االصالح االقــتــصـادي وشــكــلــنـا
جلنة علـيا لتسـهيل دخول وعمل
ــســتــثـمــرين) مــشـيــراً إلى أن ا
(العراق بحاجة إلى دعم اجملتمع
ـنـاطق) الـدولي إلعــادة إعـمــار ا
وتــــــــابـع ان ( الــــــــعــــــــراق واجه
حتديات اإلرهاب وتراجع أسعار
الــنــفط والــفــســاد ومــســتــمــرون
بــتـحــقــيق االصالحــات) مــؤكـداً
(قــدرة الـعــراق عــلى اسـتــقــطـاب
رؤوس األمـــوال لـــبـــدء مـــرحـــلــة
جديدة من اإلعمار) الفتا الى انه
(نـتــطـلـع الى وقـوف دول الــعـالم
مع الــــعــــراق في اعـــادة اعــــمـــار
نـاطق احملـررة وقـد  اعداد 3 ا

حـ افادت  احلـكـومـة الـعـراقـية
عن حاجتها الى  88 مليار دوالر
لـــــعـــــمـــــلــــــيـــــة اإلعـــــمـــــار.ورأى
اقــتـصــاديــون ان الـنــتــائج الـتي
ـؤتمـر غـير مـرضـية خرج بـهـا  ا
وال تـنـاسب مــا قـدمه الـعـراق من
تـــضــحـــيــات خالل احلـــرب ضــد
ــــؤتـــمـــر داعش . مــــؤكـــدين ان ا
ومـــانـــتج عــــنه لم يـــلب طـــمـــوح

ـانـحــة وعـقـد االتـفـاقـات الـدول ا
الــنـهــائــيــة بـشــأن االمــوال الـتي
اعــلـن عــنــهـــا اضــافـــة الى عــقــد
ـسـتـثـمرين مـؤتمـر لـلـشـركات وا
الــــــذين ابــــــدوا رغـــــبــــــتـــــهـم في
احلصول عـلى فرص اسـتثـمارية
ــقــبل بــالــعــراق خالل الــشــهــر ا
بـهـدف عـقد االتـفـاقـات الـنـهـائـية
ـعــلــنـة) ــشــاريع ا بــشـأن تــلك ا
مــؤكــدا (اسـتــمــرار عــمــلــيـة دعم
ـنــاطق احملـررة االسـتــقــرار في ا
وقـرب عـقــد مـؤتـمـر لــلـمـصـاحلـة
اجملـتــمـعــيـة في ســهل نــيـنـوى)
مـــبــيـــنــا ان (الــبـــعــد االنـــســاني
المح واجملتـمعي سـيكـون احد ا
ـــقـــبــــلـــة في الـــعـــراق).وكـــانت ا
الـكــويت قــد ضـيــفت في الــثـاني
ؤتمر عشر من الشهـر اجلاري  ا
الـــدولي إلعــادة إعـــمــار الـــعــراق
بـحــضـور رئــيس الـوزراء حــيـدر
ــشـاركـة الــشـركـات الـعــبـادي و
الـعــربـيــة واألجـنــبـيــة فـضالً عن
ـال. وأعـلن في رجـال االعـمال وا
ـؤتــمــر جـمع خــتـام فــعــالـيــات ا
 29.6مليار دوالر كقروض ومنح
وتسهيالت مـالية الى العراق في
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يــبـحـث رئـيـس مـجــلس الــنـواب
سلـيم اجلـبوري الـذي يزور قـطر
حاليا اجلهود العربية في اعادة
ــنــاطق احملــررة وكـذلك اعــمـار ا
عـودة الـعـراق لـدوره الـفـاعل في
نطقة . وقال رسم السياسات بـا
ان مدير اعالم مكتب رئيس البر
ـلك احلـسيـني لـ (الـزمان) عبـد ا

امس ان (اجلــبــوري وصل قــطـر
امس في زيارة رسمية وجهت له
في وقت سـابق لـبـحث الـقـضـايا
ـشــتــرك وكـذلك ذات االهــتـمــام ا
اعـــادة الـــعـــراق الى حـــاضــنـــته
الــعــربــيــة) واضــاف ان (هــنــاك
ـلفات سـيتطـرق لها الكثـير من ا
اجلبـوري منـها اجلـهود الـدولية
في اعــادة االسـتـقــرار لـلــمـنـاطق
احملـــررة وكــذلـك عــودة الـــعــراق

لــــــــــدوره الــــــــــفــــــــــاعـل فـي رسم
ـنـطقـة ومـعـاجلة الـسـياسـات بـا
وتــابع مـــخـــتـــلف الـــقـــضـــايــا) 
رحـلـة احلـالـية الـسودانـي ان (ا
ــر فـيـهـا الــعـراق العـمـار الـتي 
ــدن احملــررة تــتــطــلب جــهـودا ا
مـــكـــثـــفــة وحـث الــدول لـــتـــكــون
ــشــهــد كـون حــاضــرة في هــذا ا
العـراق بحـاجة الى دعم اشـقائه
وكـــذلك لـــتـــحــقـــيق االســـتـــقــرار
ومعـاجلـة ما خـلـفه داعش فضال
عن مــــنــــاقــــشــــة مــــلف الــــســــلم
اجملـــتـــمــعـي الــتـي تــعـــنى بـــهــا

مؤسسات معينة). 
ووصل اجلـــبــوري الى الـــدوحــة
لـلــقـاء االمـيــر تـمــيم بن حـمـد آل
ثاني للتـباحث بشأن مـستجدات
ـــنــطـــقـــة وســبل االوضـــاع في ا
تـطـويـر الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
الــبــلــدين. الى ذلك قــرر مــجــلس
ـقـرر الــنـواب تـأجــيل جــلـسـتـه ا
عــقــدهــا غــدأ الى يــوم االربــعــاء
قبل.  وقال مـصدر في تصريح ا
امس ان (قـــرار الـــتـــأجـــيـل جــاء
ـوازنـة بـسـبب  اكـمـال جـوانب ا
ــالـيــة لـلــعــام اجلـاري من اجل ا
الـتـصـويت عـلـيـهـا يـوم االربـعاء

قبل).  ا

q u*«  UI×²  ·dBð WOÐd(«  UOKLF « s  s¹—dC²*« WM'

W ËUD « VKI¹ b²¹U½u¹ d² A½U
mO d1d³ « W U Ë œd² ¹Ë w KOAð vKŽ

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

قـلًب فريق مـانشـستـر يونـايتد
الـطاولـة على ضـيفه تـشيـلسي
أمس االحد وحـقق فوزا مـثيرا
بـهــدفـ مــقـابل هــدف واحـد 
عــلى مـلـعب أولــد تـرافـورد في
اجلــولـة الــثـامــنــة والـعــشـرين
للدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ولم يـحــافظ فــريق تــشـيــلـسي
عـلـى تـقـدمه بـهـدف الـبـرازيـلي
ويليان في الـدقيقة 32 وتعادل
مانشسـتر يونايتـد في الدقيقة
 38 بـهدف الـبـلجـيـكي روميـلو
لوكـاكـو قبل أن يـسجل الـبديل
جـيـسي لـيـنـجـارد هـدف الـفـوز

في الدقيقة 75 .
واســتــرد الــشــيــاطــ احلــمــر
ــيـرلـيج بـعـدمـا وصـافـة الـبـر
رفـع رصــــــــيــــــــده مـع مــــــــدربه
الـبـرتــغـالي جـوزيه مــوريـنـيـو
  نـقـطـة إلـى تـسـعـة وخـمـسـ

بـفــارق نـقـطــتـ عن لـيــفـربـول
ــــــــــــــــــركـز الـثـالث صـاحب ا
وتــراجـع تــشــيــلــسي لــلــمــركــز
اخلـــــامـس بـــــرصـــــيـــــد ثالثـــــة
  نـقــطــة مع مــدربه وخــمــســ

اإليطالي أنتونيو كونتي.
بـاراة جـانـبا كـبـيرا وشـهـدت ا

 من اإلثــارة والــنــديــة بــعـد ان
كـــانـت عــنـــوان مـــوقـــعـــة أولــد
ترافورد في ظل صراع تـكتيكي
سـاخن ومـثـير حـتى الـلـحـظات
األخـــــيـــــرة تـــــفــــوق خـاللـــــهــــا
مانشستـر يونايتد بـدنياً وفنياً

وحصد الفوز بجدارة .
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ـاليـة الـنيـابـية كـشفت الـلـجنـة ا
ـــصـــرفي في عـن ان الـــقـــطـــاع ا
و احلركة العراق ال يسـهم في 
ــا يــعــد احــد االقــتــصــاديــة وا
ابــــواب الــــفــــســــاد في الــــبالد 
ـسـتوى مـشيـرة الى انـخـفاض ا
ـــركــزي االقــتـــصــادي لـــلـــبــنك ا
العراقي ليصل ضمن اقتصادات
بــعض الـدول االفــريـقــيـة . وقـال
عــضـو الــلـجـنــة مـسـعــود حـيـدر
لـ(الــزمــان) امس ان (تــصــنــيــفـا
ركـزية لدول في ـيا للـبنـوك ا عا
ــنــطـــقــة الحــظــنـــا انــخــفــاض ا
ركزي من درجة مستوى البنك ا
سـي الـى دي وهــي تـــــــــــمـــــــــــثـل
اقــــتــــصــــاديـــات بــــعـض الـــدول
االفـريـقيـة عـنـد هذا الـتـصـنيف-
ــــغـــرب امــــا االردن وتــــونس وا
فــوقـعـت ضـمن تــصــنـيف بي او
أي) الفتـا الى ان (هنـاك اسبـابا
عـدة اثـرت عـلى مـسـتـوى لـلـبـنك
والبـيـئة االقـتصـاديـة بشـكل عام
ــوجـــود في مـــنــهـــا الـــفـــســـاد ا
مؤسـسـات الدولـة باالضـافة الى
عــــوامل اخــــرى من ضــــمـــنــــهـــا
استقـاللية الـبنك ومدى ابـتعاده
ـشــاحــنــات الـســيــاســيـة) عـن ا
وبــــــــشـــــــــأن وضع الـــــــــعــــــــراق
االقــــتــــصــــادي اكــــد حــــيــــدر ان
ـــتــلك مـــصــادر قــوة (الــعــراق 
كـثـيـرة ويـعـد من الـدول الـرائـدة
في انــتـــاج الــنـــفط الســـيــمــا ان
تــكـلـفــة ذلك االنـتــاج مـنـخــفـضـة
مـقارنـة بـالـكثـيـر من دول الـعالم
باالضافة الى امتالكه احـتياطيا
يـــصل الـى نـــحــو  150مـــلـــيـــار
ــئـــة عــام بــرمـــيل نـــفط تـــكــفـي 
مــقـــبــلــة) مــبــيـــنــا ان (الـــنــمــو
االقـــتــصــادي في الـــعــراق لــيس
ــطــلــوب لــوجــود ــســتــوى ا بــا
مـعوقـات كـثيـرة بـسبب شـبـهات
ـؤسـسات الـفسـاد الـتي تـنـخر 
الـــدولـــة وعـــدم ثــــقـــة اجملـــتـــمع
ــالـــيــة ـــؤســســـات ا الــدولي وا
ـيــة بـاالقــتــصـاد الــعـراقي الــعــا
كــــونـه بـــيــــئــــة غــــيــــر مالئــــمـــة
لالسـتــثـمـارات) واضـاف (نـحن

بــــــحـــــاجـــــة الـى ادارة جـــــيـــــدة
لالقـــتــــصـــاد حـــتى يــــســـهم في
حتــقــيق الــنــمــو بــاالضـافــة الى
اسـتـثـمـار االيـدي الـعـامـلـة الـتي
ــئــة من اجملــتـمع تــمـثل  60 بــا
هي طــاقـات شــبـابـيــة فـضال عن
محـاربـة الفـساد) كاشـفا عن ان
ـصـرفي ال يـسـهم في (الـقـطـاع ا
ثل ا  احلركـة االقتـصاديـة وا
ــالي احـــدى ابــواب  الــفـــســاد ا
واالداري فـي الـــبالد) عــــلى حـــد
تــعــبــيــره. وعـن مــوازنــة الــعــام
ـوازنة اجلـاري رأى حـيـدر ان (ا
يـجـب ان تـكـون داعـمــة لـلـحـركـة
والــنــمـو االقــتـصــادي لــكـنــهـا ال
تــخــتــلف عـن مــوازنــات االعـوام
ــاضـيــة بــاالضـافــة الى وجـود ا
اتــفــاقـــات مع صــنـــدوق الــنــقــد
الــــدولـي لــــتــــحــــســــ الــــوضع
االقـــتــصـــادي وفي حـــال خــروج
ــــعـــد احلــــكـــومــــة عن االطــــار ا

ســــيــــؤدي الى رفـع ايــــدي تــــلك
ـيـة عن عـمـلـية ـؤسـسـات العـا ا
وفــيــمـا االصالح االقــتــصـادي) 
يـتـعلق بـحـصـة اقلـيم كـردسـتان
ـوازنة قال ان (مـا خـصص في ا
ئـة كحـد ادنى حلاجة هو 60 با
االقليم بينما تـشير التقارير الى
ان احلـاجــة الـفـعـلــيـة هي تـؤكـد
موضـحا عشـرة تـرليـون ديـنار) 
ـطـالـبات ان (عـدم مـراعـاة تـلك ا
هـو تــهـمـيـش وجتـاوز عـلى حق
دســــــتـــــوري  ونـــــحـن كـــــكــــــتل
كـردسـتـانـيـة لن نـسـمح بـتـمـريـر
ـــوازنــة) وتـــابع ان (مـــجــلس ا
الـنـواب وخالل تــعـديل الـقـانـون
اضاف بعـض فقرات فـيها جـنبة
كن مالية وباطلة بسبب انه ال 
اضـافــة فـقــرات دون االتـفـاق مع
احلكـومة). الـى ذلك كشف الـبنك
الـــــدولي عـن جتـــــاوز الـــــعــــراق
ــالي قـيـاسـا حتـقــيق الـشـمـول ا

بــالــبــلـــدان الــعــربــيــة بــنــســبــة
ـئـة. وقـال الـبـنك في بـيـان 11بـا
امس إن (الــعــراق عــمل مــؤخـرا
ــالي بــهـدف بــنــظـام الــشــمـول ا
صرفي الي وا مواصلة التقدم ا
الـذي يـعـمل عـلـيه الـعالـم والذي
وصل الـى مـســتـويــات مـتــقـدمـة
جدا) مـشيـرا الى ان (الـبـيـانات
أظهرت بـأن العراق يحـتل نسبة
ـئــة من االنـتـشـار لـلـنـظـام 11بـا
الي فيما كانت السودان 15.3 ا
ـئــة وفي الــضــفــة الــغــربــيـة بــا
وقطاع غـزة بلغت الـنسبة 24.2
ـئة وفي األردن بلـغت النـسبة با
ئة اما في تونس بلغت  24.6با
ـئــة). وعـلى الــنـســبـة  27.3 بــا
مستوى العالم تقدمت كندا على
الــــدول حـــيث بــــلــــغت نـــســــبـــة
االنـتـشـار للـنـظـام بـنـسـبة 99.2
ئـة وجاءت بـعـدها بـريـطانـيا بـا
ـئة واسـترالـيـا بنـسـبة  98.9با

ـانـيــا بـنـسـبـة فـي كـلـيـهـمــا ثم ا
ئـة ثم اليابـان وفرنسا  98.8 با
ـــئــة). عــلى بــنـــســبــة  96.6 بــا
صـــعــيــد اخـــر اعــتــمــدت  وزارة
الـعــدل  بـطـاقـة مــاسـتـر لـتـوزيع
الرواتب ب منتسـبيها . ولفتت
الـــوزارة في بـــيـــان امس الى ان
(هـــذا االجــــراء جـــاء تـــنــــفـــيـــذا
لتعلـيمات األمانـة العامة جمللس
الوزراء حيث سيتمتع موظفوها
ــنـــحــهم بــحـــســاب مــصـــرفي 
سهولة تسلم رواتبهم من جميع
راكز إضافة الى تيـسير عملية ا
ـــصـــرفـــيــة ســـحب الـــقـــروض ا
ومـنـاقـلـة االمـوال والـتسـوق عن
طريق تسـديد القوائم) واضاف
ان (هــذه الــعـمــلـيــة اكــثـر امــانـاً
بـــالــنـــســـبـــة لــتـــوزيع الـــرواتب
وستسـهم بتـقليل اجلـهد). وكان
مصـرف الرافـدين قد قـرر توط
رواتـب مـــوظـــفـي بـــعض دوائـــر

محافظة النجف وتسلم رواتبهم
. وقال  بيان الشهـرية الكـترونيـاً
امـس انـه ( تــــــوطـــــــ رواتب
مـوظـفي تـربـيـة احملـافـظـة ومـقـر
احملافظة ودائرة اطارات النجف
الـــتــابـــعـــة لـــوزارة الــصـــنـــاعــة
ــــــــعـــــــادن) واشــــــــار الى ان وا
(موظـفي تلك الـدوائر يـتسـلمون
رواتــبــهم الــشــهــريــة عن طــريق
احـدى ادوات الـدفع االلـكـتـروني
بدال من النقد اليدوي) مبينا ان
(تـلك اخلطـوة فـيـها مـيـزات عدة
لـلــمـوظف من بــيـنــهـا امــكـانــيـة
حصوله عـلى السـلف والقروض
ـصــرف اسـوة ـنــحـهــا ا الــتي 
ـــــــــوظــــــــفـي بـــــــــعض وزارات
ومؤسسات الـدولة االخرى التي
تــتـســلم رواتـبـهــا الـشــهـريـة من
ـصـرف  فـضال عن انـهـا تـقـلل ا
مـخـاطـر الـسـرقـة والـسـطـو عـنـد

نقل االموال يدويا).
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ــــــوصل ومــــــعــــــاقـل داعش فـي ا
نظمة السابقة األخـرى). وقالت ا
الـتي تـتـخــذ من نـيـويـورك مـقـرا
انـه بـــــدون تــــــســـــجــــــيل هـــــؤالء
االشخـاص فـلن يكـون بـامكـانهم
التحـرك بحريـة كما انـهم يكونوا
عرضة لالعتـقال وال يستـطيعون
احلــــــصــــــول عــــــلى وظــــــائف او
استحقاقات الرعاية االجتماعية.
ـنظـمة مـقابالت مع 18 وأجرت ا
ن فـيـهم ـوصل  شـخـصـا فـي ا
مــــحـــــامـــــون وعـــــمـــــال إغـــــاثــــة
ومـــســؤولـــون أمـــنــيـــون العــداد
تـــقــريــرهـــا مــنــذ أواخـــر كــانــون

الثاني.
وقــــالـت فــــقــــيه ان (احلــــكــــومــــة
الـعـراقـيـة لـديـهـا مـخـاوف أمـنـية
مــــشـــــروعــــة ازاء ضــــرورة عــــدم
طلوب حصول عناصـر داعش ا

لى أوراق هوية مزورة).
وتـــابـــعت (لــكـن حــرمـــان نـــســاء
وأطــفــال ذنــبــهم الــوحــيـد أنــهم
أقـارب عـنـاصـر في الـتـنـظـيم من
الـــعــمـل والــتـــعـــلــيم وجـــعـــلــهم
يخافـون من االعتـقال كل يوم لن
صاحلة في يساعد إطالقـا على ا

العراق).

مع نهاية عام 2017. من جهتها
تـقـول ســلـطـات اقـلــيم كـردسـتـان
بـانـهــا تـعـتـقـل نـحـو أربـعـة االف

مسلح بينهم اجانب.
وتــمـــكن مــســلـــحــون آخــرون من
الـتسـلل بـ الـنازحـ والـتـخفي
ب الـسكـان في مـناطـقهم بـهدف

دنية. العودة الى احلياة ا
الى ذلك اتـهـمت مـنـظـمـة هـيـومن
رايـــــتـس ووتش الـــــســـــلـــــطـــــات
ـمــارسـة مـا اســمـته الـعــراقـيــة 
عـقــوبـات جـمــاعـيــة ضـد عـائالت
عناصر مشتبه بانتمائهم لداعش
واعـتــبـرته احــد اشـكـال الــعـقـاب
الـتي يـحـظــرهـا الـقـانـون الـدولي

حلقوق اإلنسان.
ا فقيه نـائبة مديرة قسم وقالت 
ـــنـــظـــمـــة الـــشـــرق األوسـط في ا
احلـــــقــــوقـــــيــــة ان (قـــــوات األمن
الــعـراقــيــة تــهـمـش آالف عـائالت
شـتبه بانتـمائهم إلى العنـاصر ا
داعش إذ حتـرمــهم من الــوثـائق
األســاسـيــة الالزمــة إلعـادة بــنـاء

حياتهم).
واضـــافت انه (مـــا لم يـــكـف هــذا
العقـاب اجلمـاعي فان السـلطات
سـتـمـعن في إضـعـاف االسـتـقـرار

تـنـفـيـذ عــقـوبـة االعـدام لالنـتـمـاء
ــسـلــحــة حـتى الى اجلــمـاعــات ا

شارك باعمال قتالية. لغير ا
ويصل الى  20 الف شخص عدد
ــعــتـقــلــ في الــعــراق بـتــهــمـة ا
االنتماء إلى تـنظيم داعش  وفقا

. لعدد من الباحث
ولم تـكـشف الـسـلـطـات الـعـراقـية
بـــشـــكل رســـمي عن عـــدد الـــذين
اعتـقلـتـهم خالل هجـمات الـقوات
الـعـراقـيـة الــتي تـمـكـنت من طـرد
ـدن الـعـراقـية داعش من جـمـيع ا

{ بــغـــداد - (أ ف ب) - اصــدرت
مـحــكــمـة اجلــنـايــات امس االحـد
حـكـمــا بـاعـدام  15امـرأة تــركـيـة
بتهمة االنـتماء الى تنظيم داعش
حــسب مــا افـاد مــصــدر قــضـائي

لفرانس برس.
ــــــســــــؤول ان (قــــــاضي وقــــــال ا
احملـكـمة اجلـنـائـيـة اصـدر حـكـما
بـاألعدام بـحق  15امـرأة تـركـية)
بـــعـــد إقـــرارهن بـــاالنـــتــمـــاء الى
الـتنـظـيم فـيـما حـكم عـلى تـركـية
ــــؤبــــد. واضــــاف ان أخــــرى بـــــا
(الـــنـــســـاء اقــرت بـــالـــذنب خالل

االعترافات).
وأصـــدرت احملــــاكم الـــعــــراقـــيـــة
مــؤخـرا عــددا من االحــكــام بـحق
أجنبـيات بـعد أدانتـهن باألنـتماء

الى تنظيم داعش.
فـقـد أصـدرت احملـكـمـة اجلـنـائـية
ـانـيـة ـركـزيـة حـكــمـا بـاعـدام ا ا
بينما أفرجت عن فرنسية وقررت

ترحيلها إلى بالدها.
ويسـمح قـانون مـكـافحـة اإلرهاب
الــــعــــراقي بــــتــــوجــــيه االتــــهـــام
الشخاص غـير مـتورط بـاعمال
ــهم عــنـف لــكن يــشــتــبـه بــتــقــد
مــســاعـدة لــداعش ويــنص عــلى

gŽ«b  ¡UL²½ù« WLN²Ð WO dð 15 Â«bŽSÐ rJ(«

ا فقيه

مهدي العالق 

وصل يسهمون باعمار منازل مدمرة نتيجة احلرب على داعش »ULŽ—∫ متطوعون في ا

u‰∫ رئيس مجلس النواب حلظة وصوله الدوحة امس Ë


