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مـضـيـفا (نـعم لـدى الـدولة الـعـراقـية
ضـــعف فـي الــرقـــابـــة واحملـــاســـبــة
وتـطبـيق القـانون مـا أدى إلى تـناثر
ــشــاريع مـــوازنــات الــعــراق  بـــ ا
ـتلـكئـة والتي ـشاريع ا الـوهمـية وا
لــــو كـــانت قــــد أجنـــزت حــــسب مـــا
مـخــطط لـهـا لـكـانت قـد أسـهـمت في
) مشيرا تـوفير فرص عمل للـعاطل
الى ان (هـنـاك سبـبًا اخـر يتـمثل في
ضـــــعف الـــــقــــوانـــــ واإلجــــراءات
اخلـاصـة بـدعـم الـقـطـاع اخلاص إذ
يـنـبـغي أن تـولي احلـكـومـة لـلـقـطاع
اخلـاص اهـتـمامـا كـبـيرا فـبـازدهاره
نــــقــــضـي عــــلى جـــــزء كــــبــــيــــر من
االسـتيـرادات) موضـحا ان (الـقطاع
اخلــاص يــحــتـاج إلى الــطــاقــة مـثل
كـهـرباء مـدعـومة ومـشـتقـات نـفطـية
مــدعــومــة ومــواد أولــيــة قــد تــكــون
مــسـتـوردة وبـذور وأسـمـدة وآلـيـات
ومـكائن وقروض مـالية طـويلة األمد
وتـسـهيـالت كمـركـية عـنـد التـصـدير
وكــذلك دورات تـدريــبـيــة  وكل هـذه
األمــور وغـيـرهــا تـسـهم فـي تـطـويـر
الــقــطــاع اخلــاص بــاالســتـفــادة من

االستقرار األمني). 
ولـــــفت االمـــــ الى انـه (بــــحـــــسب
الــدراسـات الــسـكــانـيــة فـإن نــفـوس
الـعـراق سيـتـجاوز  50مـلـيونـا بـعد
 مــا يــحــتم عــلـى احلــكــومـة  2030
الــتـخــطـيـط لالسـتــفـادة من الــثـروة
الــبـشـريــة وتـهــيـئـة اجلــيل اجلـديـد
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واإلنــشــائـيــة والــغــذائـيــة وااللــبـان
وغـيـرها). واضـاف االمـ ( اما اآلن
فــإن واردات الــعـراق الــســنــويـة من
الـنفط تفوق الـ  75 مـليار دوالر  اي
مـا يـعـادل مـيـزانيـات  ثالث دول في
ـنطقة االمـر الذي يجعلـنا نتساءل: ا
هـل أن أمــوال الــنــفط تــذهب رواتب
ـــوظــــفي الـــدولـــة فـــقـط بـــحـــيث ال
تـسـتـطـيع احلـكـومـة أن تـزيـد اعـداد
? وهل أن هــذه األمـوال ال ــوظــفــ ا
تـكـفي إلنـشـاء مـشـاريع اسـتـثـمـارية
جـديدة تـكون إنـتاجـية أو على األقل
ــصـانع احلــكـومــيـة إعــادة إعـمــار ا
وحتــديث خــطــوطــهــا اإلنــتــاجــيــة?
واجلـواب نـعم  ان األمـوال ال تـكفي)
اذا? لوجود ترهل وتـساءل االم ( 
فـي اجلـــــهــــاز اإلداري احلـــــكـــــومي
ورواتـب خيـاليـة ودوائر ال تـنتج مع
أن مــوظـفـيـهـا يـتــسـلـمـون رواتـبـهم
الـتي تـزيد سـنويـا وفق االسـتحـقاق

الوظيفي). 
وتـــابـع (اود أن أشــيـــر إلـى أن عــدم
ـوازنـة االلــتـزام  بــخـطط تــشـغـيـل ا
وعــــدم مــــحــــاســــبــــة الــــفــــاســــدين
ـال الـعام ـتـسـبـب بـالـهـدر في ا وا
هـما أحـد أسباب  تـوقف القـطاعات
اإلنـــتـــاجـــيــة عـن الـــنــمـــو فـــكم من
مــشــروع  الــتــوقــيع عــلــيه والزال
حـبرا على ورق فيـما هربت األموال
اخملــــصــــصــــة له خــــارج احلـــدود) 6

طبعة العراق 
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لـوزارة الــنـقل تـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة
رعــديــة ابـتــداء من الــيـوم االثــنـ مع
حــصـــول ارتــفــاع بــســيط في درجــات
احلـرارة. وبحسب تقرير لـلهيئة بشأن
احلـالـة اجلويـة أطلـعت عـليه (الـزمان)
ـنـطقـتـ الـوسطى امس فـإن (طـقس ا
والــشـمــالـيـة ســيـكــون الـيــوم االثـنـ
صـحوًا الى غـائم جزئي واحيـانا غائم
مع تـسـاقط زخات مـطـر متـفـرقة تـكون
رعـديـة أحيـانـا بعـد الـظهـر خـاصة في
االقـسـام الـغـربـيـة مع ارتـفـاع لـدرجات
احلــرارة قـلــيال) مــوضـحــا ان (طـقس
ـنطـقة اجلنـوبيـة سيكـون صحوًا مع ا
قـــطع من الـــغـــيــوم وتـــرتـــفع درجــات

احلرارة). 
ـنـطـقـة واضــافت الـهـيـئـة ان (طــقس ا
الــوسـطى سـيــكـون يـوم غــدا الـثالثـاء
صــحــوا وغــائــمــا جــزئــيًــا في بــعض
االمـاكن مع فرصة لتـساقط زخات مطر
مـتفـرقة تـكون رعديـة أحيـانا) مـشيرة
ــنــطـقــة الــشـمــالــيـة الى ان ( طــقس ا
ســيــكــون غــائـمًــا جــزئــيــا مع فــرصـة
لـتـساقط زخـات مطـر خفـيـفة ومـتفـرقة
ويــتــحــول الـطــقس بــعــد الــظــهـر الى
ـنــطـقـة صــحـو فــيـمـا يــكـون طــقس ا
اجلـنوبـية صـحوًا مع قـطع من الـغيوم
وال تـــغــيـــر في درجـــات احلــرارة). من
جــــهـــة اخــــرى حث مــــســــؤولـــون في
ـواطـنـ الـذين يـعـيـشون مـوزمـبـيق ا
قــرب نــهــريـن في شــمــال الــبالد عــلى
االنـتـقـال إلى مـنـاطق مرتـفـعـة بـعد أن
تــسـبـب اإلعـصــار كـيــنـيث في هــطـول
أمـطار غزيرة وفيـضانات ودمار .ولقي
خـــمــســـة أشــخـــاص حـــتــفـــهم جــراء
اإلعــصـار الـذي ســوى مـنـازل بـاألرض
فـي سواحل شـمـال مـوزامـبـيق قبل أن
يــتـوغل في الــبـر مــصـحــوبـا بــأمـطـار
غــزيــرة هــطــلت عــلـى مــنــطــقــة كــابـو
ــا مــا أثــار مــخــاوف من ديــلــجــادو 

فـــيــــضـــان األنـــهـــار وغــــرق مـــنـــاطق
واسـعة).وقـالت الهيـئة الوطـنية إلدارة
ـائيـة إن (مـنسـوب مـياه نـهر ـوارد ا ا
مــيـجـارومـا سـجل ارتـفــاعـا مـلـحـوظـا
ـنـاطق وسـبـب بـعض الـفـيـضـانـات بـا
ــنــخـفــضـة فـي مـنــطــقـتي مــيــكـوفي ا
وشــيـــور جــنــوبي مــديـــنــة بــيــمــبــا).
ـــتــوقع وأضـــافت في بـــيـــان أن (من ا
أيـــضـــا أن يــســـبب نـــهـــر مــيـــســـالــو
فــيــضـانــات في مــنـطــقــتي مــويـدامب
ومــاكـومــيـا شــمـالي بــيـمــبـا)  ضـرب
اإلعـصـار كـينـيث مـوزمـبيـق بعـد سـتة
أسـابـيع فقط من اإلعـصار إيـداي الذي
سـوى مـدينـة بيـرا الـساحـليـة باألرض
ثم سـبب فيضانـات مدمرة أغرقت قرى
ومـناطق واسعة. وقـتل إيداي أكثر من
بابوي ألـف شخص في موزمبـيق وز
ومـاالوي. ونـقل مـتـحـدث بـاسم مـكـتب
ـــتــحــدة لـــتــنــســـيق الــشــؤون األ ا
اإلنـسـانيـة نـقال عن احلـكومـة إن (عدد
قــتـــلى اإلعــصــار كــيـــنــيث ارتــفع إلى

خــمــســة قـتــلى) . وكــان اإلعــصــار قـد
أودى بـحـيـاة ثالثة أشـخـاص في جزر
الـقـمر قـبل أن يبـدأ اجـتيـاح موزمـبيق
ـاضي  ليـثـير ريـحا مـسـاء اخلمـيس ا
تـصل سرعتها إلى  280 كـيلومترا في
ـتـحدة الـسـاعـة.وقـالت مـنظـمـة األ ا
لــلـطـفــولـة  يــونـيـسف امس إن (368 
ألـف طـفـل آخـريـن مـعــرضــون حــالــيـا
لـلخطر في موزمـبيق التي تعد واحدة
مـن أفـقـر دول الـعـالم وتـواجه بـالـفـعل
صعوبة من أجل معاجلة آثار اإلعصار
إيـداي الـذي جـعل نـحو  1.85 مـلـيون
شـخـص في حـاجـة لـلـمـسـاعـدة).وقـال
ثل يونيسف مـيشال لو بيشـو نائب 
نـظمة قـلقـة بشدة في مـوزامبـيق إن (ا
من أال تـكـون التـجـمعـات الـسكـنـية في
كـابو ديـلجادو مـستـعدة إلعصـار بهذه
الـــقــــوة ومع انـــقـــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء
ـنـاطق واالتــصـاالت في الـعــديـد من ا
تـسعى وكـاالت اإلغاثـة جاهـدة لتـقو

حجم الدمار.
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ــئــات من انــصــار الــتــيــار تــظــاهــر ا
الــصــدري امس االحـد امــام الـســفـارة
الـبحـرينيـة في بغـداد احتجـاجا على
الــتـصــريـحــات الــتي ادلى بـهــا وزيـر
خـارجـية الـبـحرين جتـاه زعـيم التـيار
مقتدى الصدر فيما نظم العشرات من
اتــبـاع الــتـيــار في مـحــافـظـة الــنـجف
امـس  تــــظــــاهــــرة ســــلــــمــــيــــة امـــام
مـبنـى القـنصـليـة البـحريـنيـة للـسبب

نفسه.
 وكــان الـــصــدر قــد دعــا الى (ايــقــاف
احلـرب في الـيمن والـبـحرين وسـوريا
وتــنـحي حـكـامــهـا فـورا وتـدخل اال
ـــتــحـــدة الســتـــتــبـــاب االمن فــيـــهــا ا
والـتحـضيـر النتـخابـات نزيـهة بـعيدة
عـن التـدخالت وحمـايـتهـا من االرهاب
الــداعـــشي وغــيــره) االمــر الــذي اثــار
حـفـيـظـة وزيـر اخلـارجـيـة الـبـحـريـني
خــالـد بن مـحـمــد آل ثـاني الـذي نـشـر
تــغـريـدتــ في تـويــتـر تــضـمـنــتـا مـا
وصـف بـانـه اســاءة بــالــغــة لــلــصـدر.
وجـــاءت الـــتـــظـــاهـــرتــان فـي بـــغــداد
ـاثـلة والـنـجف في اعـقـاب تـظـاهـرة 
جـرت مـسـاء اول امس امـام قـنـصـلـية
الـــبـــحـــرين في الـــنـــجف وردود فـــعل
حـــكـــومــيـــة ونـــيــابـــيـــة غــاضـــبــة إذ
اصـدرت وزارة اخلـارجـيـة مـسـاء اول
امـس الــــســــبـت بــــيــــانــــا دانـت فــــيه
تــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــحــــــــــــــــــات
ـنـامة الـوزيـر الـبـحـريـني وطـالـبـت ا
بــتــقـــد اعــتــذار رســمي. وقــالت في
بــيـانـهـا ان (كـلــمـات وزيـر اخلـارجـيـة
الـبـحـريـني وهـو يُـمثّل الـدبـلـومـاسـية
الـبـحـريـنيَـة تـسـييء لـلصـدر بـكـلـمات
نــابــيـــة وغــيــر مــقــبــولــة إطالقــاً في
األعــراف الــدبــلــومــاسـيــة بل تُــسِيء
أيـضـا لـلـعـراق وسـيادتـه واستـقالله
خـــصُــصـــاً عــنــدمـــا يــتـــكــلـم الــوزيــر
الــــــــــــــــبــــــــــــــــحـــــــــــــــريــــــــــــــــنــي عـن

خــضـوع الــعــراق لـســيـطــرة اجلـارة
ايـران). ووجّه وزيـر اخلارجـيـة محـمد
عـلي احلـكيم في وقت مـتأخـر من ليل
الـسبت بـاستـدعاء السـفيـر البـحريني
في بـغـداد لـتـسـليـمه مـذكـرة احـتـجاج
بــشـأن تــصـريـحــات وزيـر اخلــارجـيـة
الـبـحـريـني من جـهـته دعـا الـصـدر كل
من يــريــد الــتــظــاهــر امــام الــســفــارة
الـبـحـريـنيـة الى تـسـلـيمـهـا وردة تـعد
هــديــة لـلــشــعب الــبـحــريــني .واعـرب
حتـــــــالف اإلصـالح واإلعــــــمـــــــار  عن
ا بدر من اسـتنـكاره الـشديـد وشجـبه 
وزيـر اخلارجية الـبحريني من (إساءة
وتــطـاول) عـلى رمـز من رمـوز الـعـراق
الــوطـــنــيــة . بــدورهــا اشــادت كــتــلــة
سـائـرون الـنيـابـيـة بالـرفض الـشـعبي

إلساءة الوزير . 
وقـال رئـيس الـكـتـلـة حـسن الـعـاقـولي
خـالل مــــوتـــــمــــر صـــــحــــفـي عــــقــــده
فـي مجلس النـواب امس األحد (نثمن
رفـض وادانـة جــمــيع الــعــراقــيـ من
الــشـمــال الى اجلـنــوب لـتــصـريــحـات
وزيــر اخلـارجـيــة الـبــحـريـني الــفـاقـد
لــلـيــاقـة) عـلـى حـد وصـفـه مـؤكـدا أن
(الـعراقي اثبتوات وحدتهم في ردهم
عـلى االساءة الـتي وجههـا الوزير الى
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ابـرم وفد حكومي رفـيع مع حكومة
اقــلــيم كــردســتــان في اربــيل امس
ـهـمة االحـد عـددا من االتـفـاقـيـات ا
ــرحــلــة ــتـــفق بــشــأنــهـــا خالل ا ا
اضية. وقال بيان لوزارة الزراعة ا
تــلــقــته(الــزمــان) امس ان وزيــرهـا
صـالح احلسـني (شارك باالجـتماع
نعقد في اربيل بحضور الوزاري ا
ــســؤولــ في اقــلــيـم كــردســتـان ا
بــرئــاســة رئـيـس حـكــومــة االقــلـيم
جنـيرفـان البارزاني لـبحث عدد من
ــهــمـــة بــ احلــكــومــة ــلـــفــات ا ا
الـعــراقـيـة واالقـلـيم ) مـضـيـفـا انه
( خـالل االجـتمـاع ابـرام عـدد من
ــدة ـــهــمـــة خالل ا االتـــفــاقـــيــات ا
ــاضــيــة بــ حــكــومــتي الــعـراق ا
واإلقـلـيم بـشـأن اخلالفـات الـعـالـقة
مـــــنــــذ ســـــنــــوات حـــــول الــــنـــــفط
ـــوازنـــة). واوضـح الـــبـــيــان ان وا
(االجـتـمـاع يـأتي من أجل اخلوض

في الـتـفاصـيل وحـلحـلـة اخلالفات
ـتبـقيـة ب اجلـانبـ في أربيل) ا
مــشـيـرا الى ان (االجـتــمـاع يـبـحث
ــهـمـة ــسـائل ا ايــضـا جــمـلـة من ا
ـعـابر مـنـها الـتـعرفـة الـكمـركـية وا
إضــافـــة إلى مــواضــيـع مــتــعــلــقــة
ـــــالي والـــــتــــجــــاري بـــــاجلــــانب ا
والزراعي). وتألف الوفد احلكومي
ـــالـــيـــة والــــصـــنـــاعـــة مـن وزراء ا
والــتـخــطـيط والـزراعــة والـثــقـافـة
ورئـيس هيـئة االسـتثـمار ومـحافظ
ــركــزي الــعــراقـي ومــديـر الــبــنك ا
الــــكـــــمــــارك وعــــددا كـــــبــــيــــرا من
ــســتـشــارين في رئــاسـة مــجـلس ا
الـوزراء  فـيـمـا يـحـضـر االجـتـمـاع
بـــاالضـــافـــة الى رئـــيس حـــكـــومــة
اإلقــلــيم  مــســتــشـار مــجــلس أمن
اإلقــلـيم مـسـرور الـبـارزاني ونـائب
رئــيس الــوزراء قــوبــاد طــالـبــاني
وعـــــدد من الـــــوزراء فـي االقــــلـــــيم
ومـنـهم وزراء الصـحـة والتـخـطيط

والثقافة. 
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عـزا خبيـر اقتصـادي تفشي الـبطالة
وتـــراجع االقــتـــصــاد الـــعــراقي إلى
تـــنـــاثـــر  مـــوازنـــات الـــعـــراق  بــ
ـــشــاريع ـــشـــاريع الـــوهــمـــيـــة وا ا
ـــتــلــكــئـــة بــاالضــافـــة الى ضــعف ا
الـقوان واإلجـراءات اخلاصة بدعم
الـــقــــطـــاع اخلـــاص مـــشـــددا عـــلى
ضـرورة االهـتمـام بـالقـطـاع اخلاص
مـن اجل القـضاء علـى جزء كبـير من
االســـتـــيـــرادات ووقـف اســـتـــنــزاف
االيـرادات. وفي تعلـيق على تصريح
لـنـائب رئيس الـبـعثـة الدبـلـوماسـية
االمـــريـــكــيـــة في بـــغــداد كـــابـــريــال
أســكـوبـار ان (الـقـطــاع الـنـفـطي في
ــــطــــلـــوب من الــــعـــراق ال يــــوفـــر ا
الـــــــوظــــــائـف) قــــــال مـالذ االمــــــ
لـ(الــزمـان) امس أن (كالم اســكـوبـار
لم يــعـد جـديـدا فـمــنـذ عـقـدين كـانت
الـواردات النـفطـية ال حتـقق وظائف
حـكـومـية  وحـتى اآلن) مـضـيـفا انه
(بــعــد  2003  حتــيــيــد ســيــطــرة
ــركـــزيــة عــلـى جــمــيع احلـــكــومــة ا
الـقـطـاعات اإلنـتـاجـية وغض الـنـظر
عن اســتــيـراد مــخــتـلف الــســلع  مـا
اســهم بـاألمـعـان في قــتل الـصـنـاعـة
والــزراعـة الــوطـنــيـة وذبح الــقـطـاع
الــصـنـاعي والــزراعي اخلـاص عـلى
مـقصـلة فـتح احلدود أمـام البـضاعة
الــرديـئــة دون رقـابــة.  وقـد أدى ذلك
الـى ايقاف عمل القطاع اخلاص وما
كـان يـوفـره من فـرص عمـل حقـيـقـية
ومـــوقع فــعـــال في الــدخـل الــقــومي
الــســنـوي الــذي كــان يــزيـد  عن 10
اضي) ئة في سـبعينـات القرن ا بـا
ـصــنـعـة مــشـيــرا الى ان (الـتـمــور ا
والــرز الـعــنـبــر  كـانـا يــصـدران الى
اخلـارج إضافة إلى تغطية الشركات
الـــصــنـــاعــيــة الـــعــامـــة واخلــاصــة
واد احتياجات السوق احمللية من ا
البس والـبالسـتيك الـكـهـربـائـيـة وا
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تعهد وزير اخلارجية التركي مولود
جـــاووش اوغــلــو خالل زيــارته الى
بـغـداد امس بـإستـخـدام بالده مـبلغ
الـ  5مــلـيــارات دوالر الـتي تــعـهـدت
بالده بـتـخـصـيـصـهـا لـلـعـراق خالل
مـــؤتـــمـــر الـــكـــويت إلعـــادة اعـــمــار
شـاريع الـبنـية الـتـحتـية الـعـراق 
ـنــاطق الـتي االســتـراتــيـجــيـة فـي ا
دمــرهـا تــنـظــيم داعش كـاشــفـا عن
عــزم حــكــومــته عــلى رفـع الــتــبـادل
الـتـجاري مع الـعراق الى  20مـلـيار
دوالر ســنــويــاً وتــقــد دعـم كــبــيـر
ـقــبـلـة.وقـال ــرحـلـة ا لــلـعـراق في ا
اوغــلـو في تـغــريـدة له عـلـى تـويـتـر
عـقب لقائه رئيس الوزراء عادل عبد
هدي (هدفنا رفع التبادل التجاري ا
مـع الــعـــراق الى  20مـــلـــيـــار دوالر

سـنـوياً والـقتـال مـعا لـلـقضـاء علي
حـزب العـمال الـكردستـاني) مضـيفا
ان انـقرة (ستـستخدم الـ  5مـليارات
ـــتــعــهــد بـــهــا إلعــاده بــنــاء دوالر ا
ـشـاريع الـبـنيـة الـتـحـتـية الـعـراق 
ـنــاطق الـتي االســتـراتــيـجــيـة فـي ا
دمــرتــهــا داعش). وكــان لــقــاء عــبـد
ــهــدي واوغــلــو مــغــلــقًــا . ووصل ا
اوغـــلـــو الى بـــغـــداد صـــبـــاح امس
وألتقى بوزير اخلارجية محمد علي
احلـكيم وبحث معه ملـفات سياسية
وجتــاريــة واقــتــصــاديــة فــضال عن
ـلف الـسوري. الـوضع االقـلـيـمي وا
وخالل مـؤتـمر صـحفي مـشتـرك قال
اوغــلـو (انــنــا سـنــسـتــمــر بـالــعـمل
لـتـقويـة عالقـاتنـا الـثنـائـية ونـعمل
سوياً لتنفيذ االمور التي  االتفاق
عـــــلــــــيـــــهـــــا خـالل زيـــــارة رئـــــيس
اجلــمـهـوريـة بـرهم صـالح) مـؤكـدا

(ضــرورة تــذلــيـل الــعــقــوبــات امـام
زيـادة حجم التبادل التجاري) ولفت
فيد ان نفتح الى  انه (سيكون من ا
مـنفـذا حدوديـا جديدا ويـكون لـدينا
ايـضـا خـطـوط سـكك لـلـنـقل) مـؤكدا
عـزم بالده علـى (افتـتاح قـنصـليـتها
ـــوصل وافــــتـــتـــاح الــــعـــامـــة فـي ا
قــنــصــلـيــتــ في الــنـجـف وكـربالء
وتــعــزيـز الــتــعــاون بـ الــبــلـدين)
مـتـعـهـدا بـأن(تـركـيـا سـتـقـدم دعـمـا
ـقبـلة) ـرحلـة ا كـبـيرا لـلعـراق في ا
مــعـلــنًـا ان (الــرئـيس الــتـركي رجب
طـيب اردوغان سيزور العراق نهاية
الـعام اجلـاري). كمـا استـقبل رئيس
مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبوسي
أوغـلو وجرى خالل الـلقاء (مـناقشة
سـبل تـعـزيـز الـتـعـاون الـثـنـائي ب
الـــبـــلــدين فـي مــخـــتـــلف اجملــاالت
وأبــــرزهـــــا اجملــــال االقــــتــــصــــادي

ـســاهـمـة في جـهـود واإلنــسـاني بـا
إعـادة الـنازحـ وإرسـاء االستـقرار
ـلف األمني نـاطق احملررة وا فـي ا
ـــــعــــلـــــومــــات مـن خالل تـــــبــــادل ا
االسـتخـباريـة للـقضـاء على اخلاليا
ـتـطـرف فضال اإلرهـابـيـة والـفـكـر ا
عن الــتـأكـيـد عـلـى ضـرورة تـنـشـيط
ـانيـة) بحسب جلـان الصـداقة الـبر
ـكـتب احلـلـبـوسـي أضاف ان بـيـان 
(الـــلــقـــاء تــطـــرق ايــضـــا إلى مــلف
تـشـكيل جلـان مشـتركٍ حلل مـشكـلة
ــيـــاه وتــبــادل اخلــبــرات في هــذا ا
اجملـــــال وكــــذلـك بــــحـث إجــــراءات
تــسـهـيل احلـصــول عـلى تـأشـيـرات
الــــدخـــول بــــ الـــبــــلــــدين). وأكـــد
احلــلــبـوسـي خالل الـلــقــاء(ضـرورة
نـطقة الـعمل بـرؤية موحـدة لدول ا
ا سيكون لها نتائج إيجابية على
الـواقع) . كـما الـتقى أوغـلو الـنواب

الــتـركــمـان في لــقـاء مـغــلق في أحـد
فنادق بغداد .

وفـي وقت الحق من يـوم امس االحد
وصـل الوزيـر الـتـركـي الى مـحـافـظة
الـبصرة قـادماً من بغـداد ليبحث مع
مـــحـــافـــظـــهـــا اســـعـــد الـــعـــيـــداني
ــــســــؤولـــ اآلخــــرين تــــعــــزيـــز وا
الـعالقـات بـ اجلـانـبـ خـصـوصـا
االقــتـصـاديـة السـيــمـا وان الـبـصـرة

عاصمة العراق االقتصادية. 
وأكــد أوغـلـو خالل لـقـاء مع عـدد من
ـسؤولـ البـصريـ إن (احلكـومة ا
الـتـركـيـة عـازمـة عـلى إعـادة افـتـتاح
الــقــنـصــلــيـة الــتــركــيـة الــعــامـة في
الــبـصـرة قـريــبـاً بـعـد اغالقــهـا مـنـذ
خــــمس ســــنــــوات) مـــضــــيــــفـــا أن
(أردوغـــان بـــصـــدد زيـــارة الـــعـــراق
قـريـبـاً والبـصـرة ستـكـون جزءاً من
بـرنـامج الـزيـارة). ويـتـضـمـن جدول

زيـارة الى اوغـلـوالى  العـراق ايـضا
زيــارة اقـلـيم كـردسـتــان لـلـبـحث في
.من جــهـة الــعالقــات بـ اجلــانــبـ
اخــــــرى دعت وزارة اخلــــــارجـــــيـــــة
الـسـفـارة األمـريـكـيـة في بـغداد  الى
ـسيء الـى ايران حـذف مـنـشـورهـا ا
ــثّل جتـاوزاً عــلى األعـراف لــكـونه 
الــدبـلــومـاســيـة. وكــتـبت الــسـفـارة
ـاضي األمــريـكــيـة  يــوم اجلـمـعــة ا
عــلى  صـفـحــتـهـا  في فــيـسـبـوك ان
ـرشـد اإليــراني تـقـدر بـ200 ثــروة ا
مــلـيــار دوالر.وقـالت فـي مـنــشـورهـا
ان(الــفــســاد يـســتــشــري في جــمـيع
مــفـاصل الـنــظـام اإليـراني بـدءًا من
تـلكات مرشد الـقمة) مضـيفة أن (
الـنظام عـلي خامنـئي وحده تقدر بـ
مـليـار دوالر بينـما يرزح كـثير 200
مـن أبناء الـشعـب حتت وطأة الـفقر
ـزري بــسـبب الـوضع االقــتـصـادي ا

الــذي وصـلت إلـيـه إيـران بـعـد 40
اللي)  عــلى حــد عــامًــا مـن حــكم ا
وصـف الـبــيــان. وقـالـت الـوزارة في
بـــــيــــان امـس إن (قــــيـــــام بــــعـــــثــــة
دبـلوماسيـة عاملة في الـعراق بنشر
مــنــشــورات تـســتــهــدف إحـدى دول
جـوار العراق ورموزهـا الدينية أو
الــسـيــاسـيــة يـتــعـارض مع مــبـاد
الـــدســتــور الـــعــراقي والــســـيــاســة
اخلارجية العراقية والسيما مباد
حـسن اجلـوار وسـيـاسـة الـنأي عن
احملــاور في الــعالقــات اخلــارجــيـة
وعـدم التدخل في الشـؤون الداخلية
جلـمـيع الـبـلـدان). وتـابع الـبـيان ان
(مـا قامت به الـسفارة  يـتعارض مع
ـضيـفة طـبـيعـة عـملـهـا في الدولـة ا
وفق اتـــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــلــعالقــات
الـدبلومـاسية واالعـراف الدولة ذات

الصلة).

لـقيادة بالده باالستفادة من الثروات
الـتي منحـها الله للـعراق سواء أكان
ــــوقع اجلــــغــــرافي أو الــــنــــفـط أو ا
الـــســيـــاحــة أو األراضي الـــزراعــيــة
اخلــصـبــة أو الــصـنــاعـة او الــثـروة
احلــــيـــوانــــيـــة) مــــؤكــــدا ان (عـــلى
احلـكومة أن تهتم بالتـعليم والتربية
وفـتح مـجـاالت الـعمل لـلـعـاطـل عن
طـريق القـطاع اخلـاص والبـدء جديا
ــحـاربــة الــفـســاد  ووضع اخلـطط
الـرصـيـنـة لالسـتـفـادة الـقـصـوى من
خـيرات البالد وتـوزيعها بـعدالة ب
).وكـان أسـكـوبـار قـد القى ـواطـنـ ا
كــلـــمــة عن الــســيـــاســة اخلــارجــيــة
األمــريـكـيـة والـعالقــات االقـتـصـاديـة
االمــريــكــيــة - الـعــراقــيــة بــحــضـور
نـحـو 75 طــالـبـاً جـامـعــيـاً في كـلـيـة
العلوم السياسية بجامعة بغداد قال
فـيـهـا (يـولـد مـلـيـون طـفل عـراقي كل
عــام ويـنــضم كـذلك  800 ألـف شـاب
ولـسـوء احلظ إلـى الـقـوى الـعـامــلـة
يــشــعـر الــكـثــيــرون في الـعــراق بـأن
ــكن أن يـــوفــر الـــوظــائف الـــنــفـط 
ــكن أن يــوفـر ــطــلــوبـة لــكــنه ال  ا
ـا هـو مـطـلـوب) ـئـة  سـوى 10 بـا
مــؤكـدا ان (هـنــاك حـاجــة إلى قـطـاع
خـــاص قــوي ومــســتـــقــر لــتـــنــمــيــة
ـكن أن االقــتــصــاد بـأكــمــله الــذي 
يـوفر بدوره فرصاً مستـقبلية جلميع
الـشـبـاب الـعـراقـيـ الـذين يـدخـلـون

سوق العمل). 
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{ الـقـدس- ا ف ب:  أعـلنت وزارة الـصـحـة الفـلـسـطيـنـيـة مسـاء الـسـبت وفاة
ـاضي خالل محـاولته شاب فـلسـطيـني مـتأثـرا بجـروح اصـيب بهـا األسبـوع ا
طعن أحـد عناصـر حرس احلدود االسـرائيلـي كما قـالت الشرطـة االسرائيـلية
حيـنـذاك.وقالت الـوزارة في بيـان إن الـشاب عـمر عـوني يونس ( 20 عـاما) من
دينة قلـقيلية شمـال الضفة الغربيـة توفي في مستشفى قرية سـينيريا التابـعة 
إسرائـيلي بالقـرب من تل أبيب مساء الـسبت.وأعلنت الـشرطة اإلسرائـيلية قبل
نـحـو أسـبـوع أن حرس احلـدود اإلسـرائـيـلي أطـلق الـنار عـلى فـلـسـطـيـني كان
يحمـل سكينا ويريد استـهداف عدد من عناصره قرب مـدينة نابلس في الضفة
تـحـدث باسم الـشـرطة ـا أدى إلى إصـابته بـجـروح.وقـال ا الـغـربيـة احملـتـلة 
ميكي روزنـفيلد في رسـالة عبـر تطبيق واتـساب حينـها إن (إرهابيـا فلسطـينيا
يـبـلـغ من الـعـمـر  20  عـامــاً ومن قـريـة ســنـيـريــا اقـتـرب من عــنـاصـر (حـرس
وجـودة أطلقوا احلدود) وهـو يحمل سكـينا). وأضاف أن (أفـرادا من القوات ا

النار عليه وأصابوه) مشيرا إلى أن (أياً من العناصر لم يصب)٠
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رجّـح متـنـبـئ جـوي انـخـفـاض درجات
احلــرارة في مــســتــهـل رمــضــان بــعـد
ارتـفـاعـهـا بـضع درجـات قـبـيل الـشـهر
الــفــضــيل. وقــال صـادق عــطــيــة عـلى
صــــفـــحـــتـه في فـــيــــســـبـــوك امس ان
(األجـواء الـدافـئة سـتـسـتـمر ويـسـتـمر
اإلرتــــفــــاع الـــتــــدريــــجي فـي درجـــات
ـقـبـلة احلـرارة خالل األيـام اخلـمـسة ا
ـعـدل الى اعلى لـكـنـها تـسـتـمر حـول ا
بــقـــلــيل من مــعـــدالتــهــا بــنــحــو 3-2
ــدن) درجـــات مـــئـــويـــة فـي عـــمـــوم ا
مـضيـفا انه (ابتـداءً من يومي اجلـمعة
ــقـبــلــ ســيـطــرأ إرتــفـاع والــســبت ا
مــلــمــوس عــام عــلـى درجــات احلـرارة
ــعــدل قـــلــيال في لـــتــكــون أعــلـى من ا
ــعـدل في الــوسط واجلــنـوب وحــول ا
غــرب الـبالد وشــمـالــهـا) مـشــيـرا الى
انـهــا(سـتـتـجـاوز االربـعـ مـئـويـة في
مـدن اجلنوب وتقـترب من االربع في
ــنــتــصف مــدن الــوسط وتــســتــمــر 
ــنــاطق الــغــربــيــة الــثـالثــيــنــات في ا
والـشمالـية). وبحـسب عطيـة فإن (هذا
االرتفاع لن يستمر طويال وستنخفض
احلــرارة مع بــدايـات شــهـر رمــضـان).
ـــتـــنــبـئ اجلــوي نـــائل بـــدوره رجح ا
الـعلي (إرتـفاع درجات احلـرارة إبتداءً
مـن الــيــوم االثــنــ لـــتــتــراوح يــومي
ــنـــطـــقــة االربـــعـــاء واخلــمـــيس فـي ا
الـــشـــمـــالــيـــة من  27 الى  32 درجـــة
ـنطـقة الـوسطى من 35 مـئـوية وفي ا
ـنـطـقة الى  39 مـدرجـة مـئـوية وفي ا
اجلـنوبية  39 إلى  41 درجـة مئوية)
مــشـيــرًا الى ان (طـبــيـعـة األمــطـار في
فـصل الـربـيع تـكـون مـتـقـلـبـة جداً أي
ـــكن ان تــزداد قــوتـــهــا أو تــضــعف
كــثــيـراً). مـن جـهــتــهـا رجــحت هــيــئـة
االنــواء والــرصــد الـزلــزالي الــتــابــعـة

بغداد
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الـصـدر).من جـهـتـهـا قـالت اخلـارجـية
الــبـحـريـنـيـة إن بــيـان الـصـدر يـشـكل
إسـاءة لطبيعة الـعالقات ب البحرين
ــثل تــدخال في شــؤون والــعـــراق و
الـبـحـرين.وقـامـت الـوزارة بـاسـتـدعاء
الــقـائم بـأعــمـال سـفــارة الـعـراق لـدى
الـبـحـرين بـاإلنـابة نـهـاد رجب عـسـكر
الـعاني  وابالغه بـاستـنكار الـبحرين
واحــتـــجــاجــهــا الــشـــديــدين لــبــيــان
لكة الـصدر(الذي  الزج فيه باسم 
ــثـل إســاءة مــرفــوضـة الــبــحــرين و
ـملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخالً
ـلــكـة الـبـحـرين ســافـرًا في شـؤون 
وخـرقًــا واضـحًـا لـلـمـواثـيق ومـبـاد
الـقـانـون الـدولي ويـشـكل إسـاءة إلى
ـلكة الـبحرين طـبيـعة العالقـات ب 
وجـــمـــهـــوريـــة الــعـــراق) مـــحـــمـــلــة
(احلــكـومــة الـعــراقـيــة نـتــيـجــة لـذلك
مـــســـؤولـــيـــة أي تـــدهــور أو تـــراجع
لــلــعالقــات بــ الـبــلــدين) مــطــالــبـة
احلـكـومة الـعـراقيـة بـ(الـقيـام بـدورها
وحتـمل مـسـؤولـيتـهـا في حـمـاية أمن
ـلـكـة الـبـحـرين في وسالمـة سـفـارة 
ـمـلكـة في الـنجف بـغـداد وقنـصـلـية ا
األشـــرف وفــقًــا التـــفــاقـــيــة فــيـــيــنــا

للعالقات الدبلوماسية).
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ـدني الــعـراقي  امس األحـد  خـالل مـؤتـمـر  اسـتـعــرضت سـلـطــة الـطـيــران ا
ـقبلم صـحفي طبـيعة أعـمال معـرض طيران الـعراق الذي سـيعقـد في حزيران ا
 وقال مـديـر عام الـسـلطـة عـلي خـليل ابـراهـيم  أن (معـرض الـطيـران الـعراقي
طارات بـنسخـته السابـعة سـيكون فـرصة ألكتـشاف اإلمكـانيات الـتجاريـة في ا
تاحة بهدف وقطاعـات الطيران في العراق من خالل توفير العديد من الفرص ا
طـارات وقـطاع الـطـيران).  واوضح أن تـسويق مـنـتجـاته وخـدمـاته اخلاصـة بـا
ـقبل وسـيضم اكـثر عـرض ستـستـمر يـوم 12 - 13 من حـزيران ا (أعمـال ا
نتجات واخلدمات  من  50  شركة رائـدة ومتخصصة عبر احدث التـقنيات وا
ــتـحــدثـ الــعـراقــيـ واالجــانب) . واضـاف ان إضــافـة الـى اسـتــقـطــابه إلى ا
ـعرض  (سيـجمع اكـثر من  150 مـندوبـا سيـقدمـون عروضـاً تفـصيـليـة حول ا
مارسات التجـارية الفعالة واخلاصة في التطورات واالبـتكارات التكنولـوجية وا
مـجـال الـطيـران) مـوكـداً (إن مـعرض الـعـراق لـلطـيـران سـيعـكس رؤيـة الـعراق
ـعـنـيـ ألنـطـالقـته نـحـو آفق واضـحـة لـصـنـاعـة خـارجـيـاً عـبــر تـظـافـر جـهـود ا

الطيران ).

يا هوية عربية عراقية  مثل تفـكيرك  تهدهد تطلعات اطفالنا
ـر بـهم سواك اجلـياع بـبـيت ينـامـون فـيه  يبـكـون وال احد 
تتلمس من بعيد او قريب معانـاتهم ومصائبهم وما يحتاجون
اليه انت حمامة تطوف السـماء بحثا عن الفقراء انت ناسك
مع الكـبـرياء الـعراقـية  انت قـديس في زمن خـلت فيه بالدي

من القديس انت نقي نقاء العراقي .
يـا من حـولت الـعـتـمـة والـظـلـمـة في حـيـاة الـكـثيـريـن من ابـناء
بلدي الى نور سـاطع  يا من جعلت الـفقراء يشـربون الرمان
ــلح االجــاج  يــا من حــولت دمــوع اطـفــالــنـا بــعــد شــربـهم ا
تساقطة مع دمع الشمع االزلي الى حبـات لؤلؤ يستنير بها ا

كل من عانى الدجى .
انك ال تــغــطي رأسـك خـوفــا او تــمــلــقــا  ال تــدفن راسك في
الـتـراب كي ال تـرى النـاس جـيـاعـا  انت لـست من الـواهـم
ن اتوا بهم  اني اعـرفك تمـاما كمـا اعرف نفـسي  افنيت

عمرك كي تبتل جدران بيوتنا بالكحل والياسم .
كــنت بـارقــة امل  صـرخــة من بـقــايـانــا  لم تـكن تــطـمح في
منصب سيـاسي وانت قادر على ذلك  كـنت حاضناً لـلفقراء
ن يـسكـنون ـوصل  في كل بالدي  الـيوم احـتضـنت اهل ا

اخليام او بيوتاً مهدمة  كي تمضي احلياة ب ذراعيك .
لو لم تكن ضيغما السميتك كذلك  يقول لويس اراغون :

انت الطائر االبدي النادر الوجود
وكم البحر عميق للوصول اليك
ما بعد اسمك أي شي انادي 

ليس في السماء كفاية من العيون لتراك 
وليس في غيض قلبي مرآة لتشدك 

ووحده يحفظ وجهك السري .
انت وطني  فمـا زلت تتفـقد اصحـابك وحتنو عـليهم وترسم
عـلى ذراعــيك صـور الـشـهــداء واالطـفـال  هـمك االسـاس ان
تـنـمـو ضـفــائـر الـقـمح الـشـقـراء في بـلـدي  يـتـصـاعـد دخـان
ـعـامل وطـن بال ايـجـارات وال عـشـوائــيـات وال بـطـالـة  بال ا

سيول مخيفة وال ازمات متتالية .
كل الطيور تئوب الى اعشاشهـا ليال اال نحن فقد رافقنا طير
احلزن الـذي ظل يـحوم لـوحـده في سـمائي  صـرنـا محـطات
تعودت الترحـال  ال نعرف النـوم خشية من مفـخخة او عبوة
ناسفة او طلقـة ال تدري اين طريقها  ال نـنام الننا نخاف من

رض والسيول اجلارفة . اجلوع وا
بك ضحك االطفال من فرحـهم ويقولون يا ابـا الطيب : ودعنا
مــشــاكــلـنــا مع الــركض حــفــاة في الـشــوارع  مع الــتــسـول

ـستـمـر مع الهـرولـة وراء سـراب احالم اليـقـظة  ا
ورسم االطـفـال شارة الـنـصـر بـاصـابـعهم
في افق العـراق العظـيم  وغنـوا جمـيعا
لسـعد البـزاز الذي صـار وردة وفراشة
جــمــيــلـــة لــكل الـــعــراقــيــ  فـــلم يــعــد
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