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واعــربت مـنـدوبــة حـقـوق الــطـفل لـدى
الـكرمل آنا كوزنيتسوفا في تصريح
تـلفزيـوني عن اسفها بـالقول ان "سبب
عـاييـر محددة احلـريق هو االهـمال. ا
لـكـن طـريـقـة تـقـيــدنـا بـهـا هي الـسـبب
ـــآسي الـــتي نـــراهـــا الـــكـــارثـي لـــكل ا

اليوم".
W ö « WLE½«

ــاثـلـة واضــافت ان "مــراكـز جتــاريـة 
ناطق تـقريبا. وهذه مـوجودة في كل ا
ــأسـاة يـجب ان تـكــون اشـارة مـلـحـة ا
لـضـرورة التـحـقق من انـظمـة الـسالمة

فيها".
واوضح شــهـود لـلـحـريق لــلـتـلـفـزيـون
الــروسي انـهـم لم يـســمـعــوا صـفـارات
ــفــتـرض ان االنــذار بــيـنــمــا كـان من ا

تنطلق بصورة تلقائية.
وقـــالت امـــرأة لـــشـــبـــكـــة روســـيــا 24
الـتـلفـزيونـيـة "لم يصـدر اي اعالن بدأ
الــنــاس فــقط يــركـضــون نــحــو بــوابـة
اخلــروج. ثم انـتــشـرت رائــحـة حـريق.
وبـــدأنـــا نـــدرك ان مـــا يــحـــصل لـــيس

تمرينا".
وتـطوع مئات االشخاص لـلتبرع بالدم
مـن اجل الــــضــــحــــايــــا كــــمــــا ذكـــرت

السلطات احمللية.
وقـد دمـر احلـريق الـذي تـفـيـد عـنـاصـر
الـتــحـقـيق االولـيـة انه انـدلع في قـاعـة
سـيـنمـا اكـثر من  1000مـتـر مربع من
ــركـز الــتــجـاري كــمـا ذكــرت وسـائل ا

من ألـسـنة الـلهب يـتلـقيـان العالج في
ستشفى وهما في حالة خطرة. ا

ونـــقل تــســعــة اشـــخــاص آخــرين الى
ـستشفى. اما اجلرحى اآلخرون "فهم ا
في حـالـة مطـمئـنة تـقريـبا لـكن يتـع
ان نــأخـذ في االعــتـبـار ان عــددا مـنـهم
فــقـدوا افــرادا من عـائـالتـهم وبــعـضـا

منهم ابناءهم".
وقـد اندلع احلـريق في الـساعة 00.11
ت غ االحـــــد في الـــــطـــــابق الـــــثـــــالث
ـــركــز الـــتــجــاري واألخـــيــر مـن هــذا ا
الـــــواقع في جـــــادة لــــيــــنـــــ بــــوسط

كيميروفو.
وأعـلنت جلنـة التحـقيق الروسـية أنها
فـتحت حتقيقـا جنائيا فـيما  توقيف
أربــعــة أشــخــاص بــيــنــهم مــســتــأجـر
الـــطـــابـق الـــذي انـــدلع فـــيه احلـــريق
ــركــز ومــديـــر الــشــركــة الــتـي تــديــر ا

التجاري.
وكــان الـتــلـفــزيـون الــروسي بث االحـد
صـورا لـدخان كـثيف اسـود ينـبعث من
بنى الـنوافذ ويرتفع فـوق سطح هذا ا
الــضــخم بــعـد اكــثــر من ست ســاعـات

على اندالعه.
وكـان عدد كبـير من األشخـاص يؤمون
ــركــز الـتــجــاري الـذي يــضم ســاونـا ا
وبـضعة قاعـات سينمـا ومطاعم وقاعة
بـولـينغ. وقـدرت االضـرار النـاجـمة عن
احلــريق بــأكــثـر من  3مــلــيـارات روبل

( 6?42مليون يورو).
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قــــانـــــونــــاً وصــــلـت الى مـــــرحــــلــــة
الـتـصـويت ويـنـتـظـر وجـود الـنواب
لتـشـكيل اجلـلـسـة والتـصـويت على
) ,وأضـافت (لـديـنـا قـانـون القـوان
ـهن الـصـحـيـة وقـانون الـتـمـريض ا
وقـانـون الـتـجـاوز الـذي يـعـد مـهـمـا
حلل مـشـكـلـة لم حتل مـنـذ  20سـنة
وتمليكـهم االراضي لشاغلـيها بثمن
زهـيــد او بــالـتــقــسـيـط ويـتــرك هـذا
وضوع لـلجهـة التنـفيذيـة الختيار ا
االلية وقـانون االراضي والبـسات
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ـانـيـا أنهـا تـعرفت عـلى سـيدة ذكـرت إحـدى اجلالـيـات العـراقـية في أ
ـرور أو االقـتـراب مـن كـلبـهـا . فـقـالـت لـها ـانـيـة انـتـابـهـا اخلوف بـا أ
ـانيـة بتـكبـر واطمـئنـان ال تخـافي إنّ هذا الـكلب ذاهب إلى الـسيدة األ

مدرسة مختصة ولديه شهادة في حسن السلوك .
عندها شعرت هذه العراقية باألمان ثم قالت : البلد الذي يقدمُ فرصاً

للكالب ال يجوز ألحد فيه أن يفقد األمل .
وذكرت عارضةُ األزياء البريـطانية (هربت كرانفيـلد) البالغة من العمر
دللة (24 عاماً ) إنـها أنفقت (18) ألف دوالر أميركي على كـلبتهـا ا

(بينكي) لشراء مالبس وأدوات جتميل ووجبات أكل فاخرة .
دللة تمتلك وذكرت صحيفة ( ديلي  ميل ) البريطانـية إنّ هذه الكلبة ا
حـقــائب من تـصـمـيم (كـوكـو شـانــيل) وخـزانـة مالبس وتـذهب مـرتـ
شـهـريـاً إلى صــالـون الـتـجـمـيل كــمـا تـسـتـمـتع الـكــلـبـة بـالـتـسـوق مع

رآة . صاحبتها وتصفيف شعرها وكذلك النظر في ا
ـواجـهة ـقابل هـنـاك نسـاء يـتلـقـ دروسـاً في الدفـاع عن الـنفس  وبـا
التحرش والعنف في مركز (شي فـاينر) بعمان في األردن وهو عبارة
عن صالـة ألعاب ريـاضية تـنظم دروساً لـلدفاع عن الـنفس مخـصصة
رأة نـفسياً وجسدياً من ركـز لتقوية ا للنساء فـقط حيث يسعى هذا ا

رأة .  خالل تدريبات الدفاع عن النفس بهدف إلغاء العنف ضد ا
ــة تــــمـر ــقــابل أيــضــاً هــنــاك مــشــاهــدات وأحــداث ووقــائـع مــؤ وبــا

باإلنسان.
فـهـنـاك زوجة تـقـتلُ زوجـها بـطـعنـتـ وأخـرى تقـتلُ صـديـقتـهـا وشاب
أغـتصب فـتـاة قـاصر ( 12) مـرّة وشـخص يخـنق أبـنـته وآخـر يـقطع

رأسَ صديقته وآخرُ يقتل ابنته ثم يطعن نفسه بسك .
الحـظـات الـتي نــشـرت هـنـا وهـنـاك   ,يـتـبـ لـنا أن من خالل هــذه ا
اإلنـسان مـخلـوق يـحملُ في طـيـاته عنـاصرَ اخلـيـر والشـر ومن واجبه
اإلنـساني الـعـملُ علـى تهـذيب الـنفس والـتـخلص من الـنـوازع األنانـية

والعنف حيث قال اللهُ تعالى : 
(ونفـس وما سـواها فـألهــــــمـها فـجورَهـا وتقـواها) ( الـشمس - 6-

.(7
وألهـميـة اإلنسـان في بنـاء احليـاة جعـل اللهُ تـعالى األصـالة لإلنـسان

بغض النظر عن عقيدته وأفكاره وجنسه ولونه حيثُ قال تعالى :
(وكـرّمـنـا بـني آدم  وحـمـلـنــــــــــــاهم فـي الـبـر والـبـحـر ) (اإلسراء -

(70
والســــــؤالُ متى يــــــــدركُ اإلنسـانُ أنه مكـلف بحب أخـيه اإلنسان .
ثم مـتى يـدرك أن احلـيـوانُ اسـتـطـاع أن  يـدرك وجـوده ويـحـافظ عـلى
كـيانه بـعـيـداً عن العـنــــــــــف والـقـتل واالرهاب في الـوقت الـذي جندُ
فــيه اإلنـــســان يــتــلـــــــقى دروســـــاً في الــدفــاع عن نـــفــسه من أخــيه

اإلنسان. 
وخـتـامـاً أقـولُ لن نـفـقـد األملَ في عـالم يـقـدم فـيه لإلنـسـان واحلـيوان
فرصَ الـتـعلم والـتدريب وإلـقاء الـدروس في حسن الـسلـوك والتـسوق
والتجميل والدفاع عن النفس سواء بسواء ولكن يبقى

السؤال أيهما يستوعبُ أكثر و أسرع ?.
ـتراكم في وما عـلـينـا بعـد ذلك إالّ نـفضَ الغـبار ا
حـيـاتـنـا قـائـلـ رفـقـاً بـاإلنـسـان الـذي جعـلهُ الـلهُ

خليفة في األرض .

»ŸUL²ł∫  جانب من اجتماع خلية االزمة في وزارة التجارة

لم يبق اال اسبوع على موعد بدء الدعاية االنتخابية  وشهر ونصف
عـلى مـوعـد  االنـتـخـابـات  ونـحن نـشـاهـد حـمـلة دعـائـيـة انـتـخـابـيه لم
نـشــاهـدهـا في انــتـخـابــات اجلـمـعـيـه الـوطـنـيــة واالنـتـخــابـات  الـثالثه
ـال االنتـخـابي بـشكل ـانيـة بـشكـل يفـوق الـتصـور بـحـيث ظهـر ا الـبـر
واضـح واذا كـان قــانـون انــتـخــابـات مــجـلس الــنـواب رقم 45 لـســنـة
رشحـ للدعايه االنـتخابيـة يجعلهم عدل واذا كان تـعاطي ا 2013 ا
ـسـؤولـيـة الـقانـونـيـة سـواء اكـانت الـدعايـة االنـتـخـابـية في فـي دائرة ا
مــواقع الـتــواصل االجــتــمـاعـي الـفــيس بــوك وغــيـرهــا وســواء اكـانت
الـدعـايه االنـتـخابـيـة عن طـريق تـعلـيق الالفـتـات والـصور والـكـتـابة او
الـتـجـمـعـات الـعـشـائـريـة او الـزيـارات والـلـقـاءات وغيـر ذلك مـن صور
ؤلم والذي ال جنـد له تفـسيرا ان واشكـال الدعـاية االنتـخابـية ولكـن ا
جـمـيع وسـائل االعالم وخـاصـة الـفـضائـيـات تـؤكـد عـلى االبـتـعاد عن
ـرشحـ او تنـسب لهم ما ال الدعـاية االنـتخـابية وتـشنع عـلى بعض ا
ــكن ذكـره من الــفـاظ واوصــاف  تـدخل في بــاب الـسـبــاب والـقـذف
والتشهـير او على االقل على االسـاءة لكن هذه الفـضائيات من جانب
ا تقدم عليه او ة  آخر جتنح الى الدعاية االنتخابـية سواء اكانت عا
ا  تـقدمه اذ ان برامج الـفضائـيات ال تخـلوا اطالقا من غير عـارفة  
رشح كضيوف في البرامج التي تقدمها واليقف االمر عند وجود ا
رشح وال يـنـادى بصـفته ـا يـنادى في الـبرنـامج بـا ضـيف مرشح وا
كـاسـتاذ او عـضـو مجـلس الـنـواب اواحملامـي او اية صـفـة اخرى من
غير صفة مـرشح اذ ان اطالق اسم مرشح على الضـيف يعني دعاية
انـتـخـابـيـة غـيـر مـشـروعه مع سـبق االصـرار عـلـى هـذه الدعـايـة الـتي
ـاذا تـصـر بعض الـفـضائـيـات عـلى استـضـافة يـرفـضهـا الـقـانون ثم 
ـرشحـ في الـبرامج وهـل يعـني ذلك ان الـبالد خلت مـن الضـيوف ا

االخرين اذ ما أكثر الضيوف.
ــرشـحــ كـضــيـوف فــاالفـضل لــكل الــفـضــائـيــات جتــنب حـضــور ا
ان لم رشـح من اعضاء البر بالبرامج واالسوأ من ذلك ان بعض ا
ـاضيـة وهم االن حريـصون عـلى الظـهور نـشاهـدهم طيـلة الـسنـوات ا
في الـبرامج لـلحصـول على دعـاية انـتخـابيـة غيـر مباشـرة لكن ذلك ال
يــشـمل ظــــــــــهــورهم في الـنــشـرات والــبــــــــرامج االخـرى واالفالم
ـبــاشــرة مع احلـدث او بـحــكم الــوظـيــفــة او الـواجب او الــعالقـــــــة ا

الواقعة.
رشح ناداة بصفة ا قبول البرامج وا فهذه مسألة مقبولة ولكن غـير ا
وال نعتقد ان وراء ذلك فساد اعالمي في مـقابلة الفساد االخر اذ من
ـرشح لوحده بـرنامجا من ـقبول ان فـضائية خـصصت لفالن ا غير ا
ــرشح وعـلى ســاعـة كــامـلـة قــبل يــومـ بــبـرنــامج اسـتــحـدث لــهـذا ا
مفوضـية االنتـخابات مراقـبة ذلك واصدار بـيان حول االلتـزام بقواعد
قـانـون االنـتـخـابـات والـدعـايه االنـتـخـابـيـة ومـباد
ـطــلــوبــة فال نــخـرج عـن هـذه الــقــواعـد االعالم ا
واالحــكـام ألي سـبـب خـاصـة الــفـضـائــيـات غـيـر

احلزبية والتي تكرر انها على احلياد .

بـــرئـــيس وزراء وبــــنـــواب ورئـــيس
مـجــلس جـدد االمــر الـذي ســيـؤدي
الى قـــراءة الـــقـــوانـــ قـــراءة اولى
وثـانـيــة ومن ثم الـتــصـويت  حـيث
نـتــمـنـى ان تـمــضي هــذه الـقــوانـ
خالل هذه الدورة اما القوان التي
وصـــلت قـــراءة ثــانـــيـــة تـــؤجل الى
ـــقــبــلـــة ).وحــدد مـــجــلس الــدورة ا
النواب اليـوم الثالثاء موعـد انعقاد
جـلـســته الـتـي تـتـضــمن اسـتــكـمـال
ـعدة في التـصويت عـلى القـوان ا
انية في جدوله. وقالت الدائرة البر
بـــيـــان امس ان (مـــجـــلس الـــنـــواب
سـيــعــقــد الــيـوم الــثالثــاء جــلــسـته
االعتـياديـة التي تـتـضمن اسـتكـمال
الــتــصـــويت عــلـى الــقــوانـــ الــتي

تضمنتها جدول اعمال اجللسة).
W Kł —uCŠ

من جـــهــــته دعــــا  رئـــيس مــــجـــلس
الــنــواب ســلـيـم اجلــبــوري اعــضـاء
قبلة ان الى حـضور اجللسـة ا البر
السـتـكـمـال الـتـشـريـعـات والـقـوان
ــعــدة لـلــتــصــويـت. واكـد ــهــمــة ا ا
اجلــــــبـــــــوري في بـــــــيــــــان امس ان
ـان مــسـتــمــر في اداء واجـبه (الـبــر
وحتـــمل مـــســـؤولـــيـــاته الـــتي نص

عـلــيـهــا الـدســتـور والــقـانــون حـتى
انتـهـاء دورته) ,الفتـا الى ان (هـناك
ـعدة ـهـمـة ا العـديـد من الـقـوانـ ا
للتصـويت ومن الضروري اسـتثمار
مـا تـبـقى من الـدورة احلـالـيـة بـغـية
اقرارهـا وعدم تـرحيـلهـا الى الدورة
ــقـبــلــة). في غــضــون ذلك كــشــفت ا
الـنـائـبــة عن ائـتالف دولــة الـقـانـون
عالـيـة نصـيف عن ان مـسـؤول في
وزارة التـجارة وشـخصـيات حـزبية
لم تـسـمــهـا تـتــعـمـد في عــدم تـفـريغ
احلـنـطـة الـواردة عـبـر الـبـواخـر في
ســايـلــو أم قــصــر لــلـحــيــلــولـة دون
فـحـصــهـا.وقــالت نـصـيـف في بـيـان
امس إن (ســايــلــو أم قــصـر الــتــابع
للشـركة العـامة لتجـارة احلبوب في
الـوزارة  يـحـتوي عـلـى مـكـان خلزن
وشحن احلنطة الى احملافظات كافة
ـصالح   ,لكن هـذا السـايلـو يضر 
مـافيـات الـفـسـاد فـيـمـا لـو  تـفريغ
احلـــنــطـــة فـــيه ألنـــهـــا ســـتــخـــضع
للفحص وبذلك سيتم كشف احلنطة
ـتعفـنة التي يـستوردها الفاسدة وا
بعض الـتجـار) عـلى حد تـعـبيـرها ,
مــنــوهــة الى ان (هــنــاك أشــخــاصـاً
مــتــنـــفــذين فـي أحــزاب ســيـــاســيــة

والسـيـطرة عـلى الـزراعة واخلـضار
في الشـارع العراقـي وقانون الـطعن
ــصــلــحــة الــدولــة وقــانــون هــيــئـة
وأكدت نـازعـات وقـوانـ اخرى) , ا
ان (جمـيع تـلك القـوانـ فقـراتـها ال
تـتـجـاوز  5مـواد وال حتـتـاج سـوى
ربع الـســاعـة لـلــتـصــويت عـلــيـهـا),
وتــابــعت انه (فـي حــال لم نــصــوت
عــلى هــذه الــقــوانــ الــتي وصــلت
مـرحـلـة الـتـصـويت الـنـهـائـيـة وكـما
قبلـة  ستكون معروف فان الـدورة ا
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(أ ف ب) - لــــــقي 64 { مــــــوســـــكـــــو,
شــخـــصــا عــلى االقل مــنــهم 9 اطــفــال
مــــصــــرعـــهـم وال يــــزال عـــشــــرات من
االشـــخــاص بـــيــنـــهم عـــدد كــبـــيــر من
ـــفــقـــودين امس االطـــفــال فـي عــداد ا
االثــنـ غــداة حـريق مـدمــر انـدلع في
مـــركــــز تـــســـوق مــــكـــتظ فـي مـــديـــنـــة
كـيـمـيـروفـو الـصـنـاعـيـة في سـيـبـيـريـا

الغربية.
وتـسعى اجهزة االغاثة ورجال االطفاء
الى ازالــة الـركـام في الـطـبـقـة الـثـالـثـة
الـتي انـدلع فيـهـا احلريق فـيـما انـهار
ـركز التجاري بـالكامل تقـريبا سقف ا
مـغطـيا  1500مـتر مـربع من االنقاض

كما ذكرت وكاالت االنباء الروسية.
واعـلـنت جلـنة الـتـحـقيق عـلى تـطـبيق
"تـلغـرام" انه " حالـيا تـأكيـد حصـيلة

64 قتيال".
U¹U×{ ‰UHÞ«

واوضحت متحدثة محلية باسم وزارة
االوضــــاع الـــطـــارئـــة هـي بـــوريـــســـا
ديـديوخـينا في تـصريح نشـرته وكالة
ريـا نــوفـوسـتي الـرسـمـيـة لالنـبـاء ان
تـــســــعـــة اطـــفـــال عـــلـى االقل هم بـــ

الضحايا.
وذكــرت وزيــرة الــصــحــة فــيــرونــيــكــا
ســكـفــورتــسـوفــا لـشــبــكـة روســيـا 24
الــتـلــفــزيـونــيـة ان طــفال في احلــاديـة
عــشـرة من عـمــره وشـابـة في الــثـامـنـة
عـشـرة قـفـزا من الـطـابق الـثـالـث هـربا

ÂU d « ÊuK¹e¹ ¡UHÞù« ‰Uł—Ë sÐœuIH*« œ«bŽ w  ‰UHÞ√

Δ—«uÞ∫ عربات الطوار الروسية تتجمع خارج مركز التسوق الذي اندلع فيه حريق

ــســتـحــيل مـن أجل عـدم يـفــعــلــون ا
ـيـناء إيصـال احلـنـطـة الى أرصفـة ا
للحـيلـولة دون فـحصـها بـشكل كامل
وشـامل) ,مـؤكــدة ان (سـعـة تــخـزين
الــســايــلـــو تــصل الى  200ألف طن
لــكن الــبــعض يــدعــون بــأنه مــعــطل
وغـيـر صالـح لـلعـمـل في حـ يـؤكد
آخـــرون بـــأنـه صـــالح لــــلـــعـــمل وأن
التقارير التي تذكر بأنه معطل كتبت
بتـأثـيـر من شـخصـيـات حـزبـية ومن
يعـارضـها تـلصـق به تهـمـة التـجاوز
على رموز دينـية أو يتـهم بأنه بعثي
ويكون مصيره اإليقاف عن العمل أو
اإلحالة الى  التقاعد) على حد قولها
 ,مشددة علـى (ضرورة تشكـيل جلنة
حتقـيقـيـة من رئاسـة الـوزراء وهيـئة
النـزاهـة واجلـهات الـرقـابـية لـتـقـييم
الـسـايـلـو ومـراجـعـة الـتـقـاريـر كـافـة
الـتي كــتـبت بــشـأنه ومــحـاســبـة من
يـثــبت تــورطه في الـتــمــويه وطـمس
وضوع). وأكد احلقائق بشـأن ذلك ا
الـســفـيـر االيــراني في بــغـداد إيـرج
مـســجـدي بـان بـالده حتـتــرم خـيـار
الــشـعـب الــعـراقـي في االنــتــخــابـات
ـقبلـة وستدعم احلـكومة ـانية ا البر
.( النابعة منها كما في السابق دوماً ابتسام الهاللي
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االعـالم الروسـية. وأجـلي حوالى 120
شخصا كما قال عناصر اإلنقاذ.

وفــتح حتـقـيق حـول "انــتـهـاك لـقـواعـد
الــــسالمــــة" كــــمــــا اوضــــحت جلــــنـــة

التحقيق.
ويـــلـــقى عـــدد كــبـــيـــر من االشـــخــاص
مـصرعهم سنـويا في حرائق تندلع في

روسـيــا الـتي تـعـاني من بـنى حتـتـيـة
في حالة يرثى لها وغالبا ما تعود الى
احلـقــبـة الـسـوفـيـاتـيـة حـيث كـان يـتم
التساهل في تطبيق التدابير األمنية.

وفـي تـــشـــرين االول/اكـــتـــوبـــر 2017
انــدلع حـريـق كـبــيـر في مــركـز جتـاري
كـبـيـر في اقصى جـنـوب غرب مـوسـكو

3000 وادى الـى اجـالء اكــــــــثـــــــــر من 
شخص.

وفـي تــمـــوز/يـــولـــيــو 2017 نـــقل 14
ـستشـفى بعد اصـابتهم شـخصا الى ا
فـي احلـريـق الــكـبــيــر الــذي انــدلع في
مــركـز جتــاري شـمــال شـرق مــوسـكـو
وتطلب ايضا اخالء االف االشخاص.
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أكـدت عـضــو الـقـانـونــيـة الـنــيـابـيـة
ابتسـام الهاللي ان  جـلسـة مجلس
النواب اليوم ستكـون مهمة للشارع
العراقي مبـينة ان هناك  15قانونا
ـرحــلــة الـتــصــويت وجــمـيع وصل 
هـذه الــقــوانـ ال يــحــتــاج اال لـربع
الـساعـة لـلـتـصـويت.وقـالت الـهاللي
في تـــصـــريـح امس  إن (اجلـــلـــســـة
سـتــكــون مـهــمـة لــلــشـارع الــعـراقي
ويتـرقـبـهـا بـشكل كـبـيـر لـوجود 15

عالية نصيفسليم اجلبوري
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 نـاقــشت  الــلـجــنـة الــفـرعــيـة خلــلـيـة
االزمــة في وزارة الــتـجــارة مــتــابــعـة
الـية للـبطاقة توفير الـتخصـيصات ا
التموينية وتأم خزين استراتيجي

واد الغذائية. من ا
وقــال مــديــر عـــام دائــرة الــتــخــطــيط
ـتـابـعـة ورئـيـسـة الـلـجـنـة ابـتـهال وا
هـــاشـم صـــابـط  في بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الــــــزمـــــان) أمـس  ان( الـــــلــــــجـــــنـــــة
اسـتـضـافت  وكـيل الـوزارة لـلـشـؤون
االقتـصاديـة هـيثم اخلـشالي لالطالع
ـقبـلة رحـلة ا على عـمل اللـجنـة في ا
ــواضـيع بــاالضـافــة الى مــنــاقــشــة ا
طـروحة عـلى جدول اعـمال الـلجـنة ا
فردات الية  ومنها  التخصـيصات ا
البـطـاقة الـتمـويـنيـة واليـات الـتعـاقد
الـيـة لوضع احلـلول وخطـة االدارة ا
ـــعــاجلــات  لـــتــوفــيــر ــنـــاســبــة وا ا
ـالـيــة الـتي حتـتــاجـهـا الـســيـلـويــة ا
ـفردات الوزارة لـتـغطـيـة متـطـلبـات ا

الغذائية).
WOM¹uLð WBŠ

واضـافت (كــمـا  مـنــاقـشـة  اهــمـيـة
توفـيـر خـزين اسـتتـراتـيـجي مـناسب
ـواطـن لضـمـان اسـتمـرار جتـهـيز ا
عـاجلة حاالت باحلصـة التمـوينـية و
الطـوارى التي تـتعـرضلهـا البالد في

كل الظروف).
واوضــــحـت صــــابط  انـه (  كــــذلك
مناقشة التقريراالسبوعي والتراكمي
عن مـوقف جتـهـيـز مـفـردات الـبـطـاقة
الــتـــمــويــنـــيــة من  الــســـكــر والــزيت
واد والطـح   وانـسـيابـية تـوزيع ا
ـنــاطق احملـررة ــواطـنــ في ا بـ ا
ـــفــردات ومـــخــيـــمـــات الـــنــازحـــ 
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة في مـحـافـظـتي

ديـونيـة عن طريق تـصديـر العـمالة ا
نـتجات الزراعـية البـسيطة وبعض ا
في حـــــيــــنه وخـالل مــــدة احلــــصــــار
االقـــتـــصــــادي  الـــذي فـــرضـــته اال
ـتـحـدة عـلى الــعـراق قـامت فـيـتـنـام ا
ـديـونـيـة من خالل بـتـسـديـد بــعض ا
جتــهــيــز كــمــيــات من الــشــاي والــرز
ومنتـجات أخـرى وبعد تـوجه فيـتنام
الى االســتــثــمــار اخلــارجي نــتــيــجـة

االنـفتـاح االقـتـصـادي عـلى الـعالم 
ــشــاريع طــرح مــلــفــات االســتــثـمــار 
وشـركـات حـكـومـيـة كـان من ضـمـنـها
مـشـروع انــشـاء الـشــركـة الـعــراقـيـة ـ
شـتركـة لزراعـة وانتاج الفـيتنـاميـة ا
الــــشــــاي وتــــصــــديــــره كــــمــــشــــروع
استـثـمـاري خـارجي بـغيــة احملـافـظة
عــلى االمـوال الــعــراقــيـة الــتي بــذمـة
فـيتـنـام وجتـنب الـتـعرض (الـى طلب
أطـفـــاء تــلك الـديــــون أسـوةً بــبـقـيــة
الـدول االوربـيــــة الـتي اتــخــذت هـذه
اخلطـــوة) و اسـتحـصــال موافـقــة
اجلـــهــات الـــرســـمــيـــــة الـــعــراقـــيــــة
وحــصــلت دراســة مــســتــفــيــضــة من
االمانة العامة جمللس الوزراء بعد أن
قدمت دراسة من قـبل وزارت التجارة
ــركـزي ـالــيـة والــزراعـة والــبـنك ا وا
العـراقي ونوقش في مـجلس الـدولــة
من حــــيث اجلــــدوى االقــــتـــصــــاديـــة
ــشـروع وتــقـــرر حــيـنــهـــا وعـوائــد ا
تــســجـيــل الـشــركـــة رســمــيـاً بــاســم
فوداتــي  وفـقــاً لـقانـــون االستـثمــار
الــفــيـــتــنــامـــي بــتــاريـخ  7/1/1999
وافقـة على تـسجيل كـيان الـشركة وا
الــتي تــمــثل كــيــان مــسـتــقل خــاضع
للقـانون الفـيتنـامي لتطـوير انتـاجية
ـساحة 388/1119 مزارع الـشاي و
هـكـتـاراً وزراعـة مـسـاحـات إضـافـيــة

بـأنــواع جــيـدة من الــشــاي وحتـديث
ثالث مـــصــــانع قـــائـــمـــة وتـــصـــديـــر
ـئة  مـن االنـتاج الـى االســواق 95بـا
ـيــة) ,وشدد الـبـيان العـراقيــة والـعا
عــــلى أن (مــــجـــلـس أدارة الـــشــــركـــة
العراقية ـ الفيتنامية حقق إجنــازات
مـهـمـة خالل الـعـامـيـن االخـيـريـن من
خالل حتقـيق أربـاح ومـكـاسب فضالً
ــــصــــانع ــــعــــامـل وا عن جتـــــديــــد ا
ـزرعـة وأن مـعـظم أعـمال اخلـاصة بـا
هـــذا اجملــلس جتــري بــشــفـافــيــة من
خالل مراقبة ومـتابعة ديـوان الرقابة
ـالـيــة االحتـادي وتـدقــيـق االجـهـزة ا

مثلـة أصالً في الرقابية في الوزارة ا
شتــرك).  عضويــة مجلس االدارة ا
وكان  جتـار أوروبيـون قد اعلـنوا عن
إن الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبوب
أشترت نحو  100ألف طن من القمح
الصـلد فـي منـاقصـة أُغـلقت األسـبوع
ـاضي ويـأتي نـحـو 50 ألف طن من ا
تحدة و50 ألف الكمية من الواليات ا
طن من اســتـرالــيـا. وقــالـوا في بــيـان
امس ان ( سـعـر الـقمـح األمريـكي بـلغ
332.17 دوالرا للـطن شـامال تـكـاليف
الــشــحن دون الــتـــفــريغ واالســتــرالي
309.95 دوالرا لـلــطن وشــاركت أربع

نينوى واالنبار باالضافة الى التاكيد
ـتضررة وبناء على تأهيل الـبنايات ا
ــنــشـــات احلــديــثــة خالل اخملــازن وا

ناطق احملررة). قبلة في ا رحلة ا ا
مـــشــــددة عـــلى (ضـــرورة مــــتـــابـــعـــة
االجــراءات االمـنــيــة لــضــمــان دخـول
ـواد الـغذائـية الشـاحنـات احملـملـة با
ــنــاطق واجنــاز الــتــدقــيق الى تــلك ا
ـــوظـــفـي شـــركـــات الـــوزارة االمـــنـي 
ـوافــقـات بــاجـراءات واسـتــحـصــال ا

صرف رواتبهم ).
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على صعـيد اخـر نفت الشـركة الـعامة
ــواد الــغــذائــيـة الــتــابــعـة لــتــجـارة ا
لـلـوزارة  تـصـريــحـات الـنـائب عـالـيـة
نـصيف بـشـأن  ذهـاب أمـوال الـشـركة
الفـيتـنامـية الـعراقـيــة لـزراعة الـشاي

سؤول في الوزارة. الى جيوب ا
 وقال بـيـان ثان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (تـأســيس الـشــركـة جـاء اســتـنـاداً
للـقـوانـ العـراقـيـة وموافـقـة مـجلس
الـدولــة ومــجـلـس الـتــخـطــيـط وبــعـد
مـخـاطـبـات اســتـغــرقت أكـثـر من عـام
ونشر تأسـيس هذه الشركـة في مجلة
التـجارة الـعراقـية الـعدد الـثاني لـعام
2004 ولم يــكن ذلـك ســـراً ألنه جــرى
ـسـؤولـة بـعـلم  ومــعـرفـة احلـكــومـة ا
وهي تـــــدار من قــــبـل مــــجــــلس أدارة
ــثل اجلــانــبــ الــعــراقي مــشــتــرك 
والـفـيـتـنـامـي وأن أعـمـالـهـا خـاضـعـة
الـية سـنوياً لتـدقيق ديوان الـرقابـة ا

.( باعتبـارها استثماراً خارجيــــاً
وأشـــار الــــبـــيــــان الى ان (تــــأســـيس
الــشـركــة جــاء نــتـيــجــة تــرتب أمـوال
لـلعـراق بـذمـة فـيتـنـــام عن جتـهـيـزها
بـالـنـفط خالل فــتـرة الـنـظـام الـسـابق
وقــد ســددت فــيــتــنـام جــزءا مـن هـذه

ناقصة شركات لتجارة احلبوب في ا
وهـــو عـــدد مـــتـــواضـع مـــقـــارنـــة مع

األعوام السابقة).
واوضح التـجـار ان (الـوزارة واجهت
صعوبات في استيراد احلبوب خالل
ـنـصـرم بـعد أن بـدأت الـعـمل الـعـام ا
بــشــروط جــديــدة لــلــســداد واجلـودة
ية أثنت التجار عن مـناقصاتهـا العا
نـاقصات العراقية وان الكميات في ا
اسميـة وكثيـرا ما يشـتري البـلد أكثر
ـنــاقـصـة ـنــصـوص عــلـيه فـي ا من ا
وكان الـعراق يـطلب  50 ألف طن في

ناقصة األخيرة).  ا


