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لوفد حكـومي اقتصـادي تشيكي الى
العراق اسبوع.

 وقــــالت فـي تــــصـــريـح امس انــــهـــا
(الـــتــقت وفــدا تــشـــيــكــيــا من وزارة
الـصنـاعـة والتـجـارة الذي سـيـشارك
في اجتمـاعات الدورة الثـالثة لـلجنة
ـشتـركـة التي الـعراقـيـة التـشـيـكيـة ا
ستعـقد في بـغداد للـمرة اولى لـلمدة
من 24 الى 25 ايـــــلـــــول اجلـــــاري)
مبينة ان (الوفد الذي سيرأسه نائب
وزير الـصنـاعـة والتـجارة الـتشـيكي
سيـبـحث تعـزيـز التـعـاون اقتـصادي
والتجـاري ب العـراق والتشيك خل

قبلة).  رحلة ا ا

من جانبها جلنة اقـتصاد واستثمار
في مـجـلـس الـنـواب زيـارات الـوفـود
ــيــة الى الــعـراق دلــيل تــعـافي الــعـا

البلد اقتصاديا. 
وقال عـضو الـلجـنة مـازن الفـيلي ان
ــيــة الى (زيـــارة تــلك الــوفــود الـــعــا
الـعراق مـؤشـر ايـجـابي ودلـيل على
ان العراق وصل الى مرحلة التعافي
اقتصـادي وان قدوم الدول ورؤوس
ـــســتــثــمــرين الــيه نــشــاء امــوال وا
مـشـاريع كـبـرى واسـتـثـمـاريـة دلـيل
عل ذلك).  وتابع ان (اقتـصاديي تلك
الـدول رأوا في الـعراق الـبـيـئـة امـنة
واخلـصـبـة لـسـتـثـمـار فـيـهـا) مـؤكـد
(ضرورة تقد تسهيت من احلكومة
ــســتـثــمــرين اجـانب لــتــنـفــيـذ الى ا
ـكن من خـلـها امـتـصاص مـشاريع 

البطالة وتشغيل ايدي العاملة).
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من جهة اخرى اعلنت وزارة الهجرة
ــهــجــرين عن عــودة نــحـو 1326 وا
وصل ومناطق اخرى دينة ا نازحا 
بـــنــيــنــوى .وقـــال مــديــر عــام دائــرة
شؤون الـفروع عـلي عـباس جـهاكـير
فـي بـــــيــــــان امس ان (1326 نـــــازح
عادوا من مخيـمات احملور اجلنوبي
ـوصل إلى احـيـاء ومنـاطق ـديـنـة ا

احملافظة).
الفـتــا الى ان (ذلك  بـالــتـعـاون مع
وزارة الـــنــقـل وقــيــادة الـــعــمـــلــيــات
ــشـــتـــركـــة حـــيث  تـــخـــصـــيص ا
حــــافالت لـــنـــقل هـــؤالء الـــنـــازحـــ
الــراغــبــ بــالــعــودة الــطــوعـيــة من

اإلجــــراءات الــــتي ســــيــــقــــوم بــــهـــا
اجلانب من اجل اسـتكمال الـتهيئة
ـصـرفـية لـلـخـطـوة الـثانـيـة مـابـعد ا
فــــتح احلـــســـابـــات مـن اجل الـــبـــدء
شـاريع والتي ستركز على بتمويل ا
ـشاريع مـشاريع الـبـنى الـتـحتـيـة وا
االســتـراتــيـجــيــة وشـبــكـات الــسـكك
الـــداخـــلــيـــة واخلـــارجـــيــة). ووصل
رئـــــيس مــــــجـــــلس الـــــوزراء عـــــادل
ـهدي اخلـميس الى بـك على عبدا
رأس وفـد حـكـومي كبـيـر لـلـمـشـاركة

ي للتصنيع. ؤتمر العا في ا
واعلـنت سفـيرة الـعراق في الــتشيك
سنـدس عـمر عـلي عن زيـارة مـرتقـبة
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في حتقـيق الـسالم) يحـاضـر فيـها
الدكتور آدم بيدار. 

وذلك في الــــســــاعــــة الــــســــادســــة
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ـنـدائـيـة تـقــيم جـمـعـيــة الـثـقـافــة ا
امسية ثقافية بعنوان (دور االعالم

بيروت
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مــخــيــمي حــمـام الــعــلــيل واجلــدعـة
وصل الى مناطق سكناهم جنوبي ا
االصــلــيـــة في نــيــنــوى) ,مــؤكــدا ان
(هدف احلـكـومة والـوزارة هـو عودة
الــنـازحــ الى مـنــاطـقــهم االصـلــيـة
ـدينة) ,وتابع جـهاكـير احملررة في ا
ـــنـــاطق الـــتـي عـــادت الـــيـــهـــا ان (ا
العـائالت النـازحة بـضمـنهـا اقضـية
وصل وبادوش مخمور واحلضر وا
وتل عبطة وربـيعة وبعـاج و القيارة
والــكـــسك واحملـــلــبـــيـــة والــنـــمــرود
وحميدات وحمام العليل وسنجار).
ووافقت جـامعـة الدول الـعربـية على

مقترح العراق بشأن النازح 
وقـالت وزارة الـهـجة واجملـهـزين انه
سـيتـم تشـكـيل جلـنة مـشـتـركة لـعـقد
تحدث اتفاقية بهـذا الشأن. وقالت ا
الــرســمي بــاسم الــوزارة مــديــر عـام
دائــرة شــؤون الــفــروع عــلي عــبـاس
جـهـاكـيـر في بـيـان امس ان (اعـضاء
اجملــلس الــوزاري لــلــدول الــعــربــيـة
قترح الذي قدمه وزير وافقوا على ا
ــهــجـــرين نــوفل بــهــاء الـــهــجــرة وا
شتركة موسى بشأن عقد االتفاقية ا
اخلــاصــة بــالــنــازحــ داخــلــيــاً في

نطقة العربية).  ا
ــوافـــقـــة عــلى واضـــاف انه (تـــمت ا
الــبـنــد الـثــاني عــشـر ضــمن قـرارات
مــجــلس اجلــامــعــة الــعــربــيــة خالل
اجــتـمــاع مـجــلس وزراء اخلـارجــيـة
نـعقـد في العـاشر من شـهر العـرب ا
ايـلــول اجلـاري) مــوضـحــا ان (هـذا
الــبــنـد يــنص عــلى تــكـلــيف االمــانـة
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أعـلن تـنـظـيم داعش مـسـؤولـيـته عن
اسـتـهـداف حـافلـة بـواسـطـة تـفـجـير
عـبـوة نـاسـفـة اسـفرت عـن مقـتل 12
شـخـصًـا بيـنـهم نـسـاء وأطـفـال عـند
دينة كربالء . فيما دخل الشمالي  ا
اطــاحت وزارة الـداخــلـيــة بـاخلــلـيـة
اخملططة للتفجير الذي وقع اجلمعة

اضية .  ا
وقـــــال بــــــيـــــان لــــــلـــــوزارة امس إن
يز (اجلهات األمنـية قامت بنـشاط 
أسفـر عن الـقبض عـلى اخلـليـة التي
خطـطت لـعمـليـة الـتفـجيـر في مدخل
كـربالء) ,واشــار الى (الــقـبـض عـلى
عــصــابـة خــطف أطــفـال مــكــونـة من
خـمــسـة أشـخـاص بــيـنـهم امـرأة في
بــــابل) ,واضــــاف انه ( الــــقــــبض
ايـــضــا عــلى مـــتــهم صـــاحب مــركــز
جتــمـيل غــيـر مــجـاز ضــمن مـنــطـقـة
نـصور وصـاحب مركـز مسـاج غير ا
مجـاز في منـطقـة الوزيـرية و غلق
مــركــز مــســاج اخــر ضــمن مــنــطــقـة

زيونة والقبض على صاحبه).
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وكانت قوة أمـنية قد اعـتقلت مـتهما
بـتــنـفـيـذ الــتـفـجـيــر الـذي اسـتـهـدف
عجـلة مـدنـية عـند مـداخل احملافـظة.
وقال مصدر في تصريح ان (قوة من
االمن الوطـني اعـتقـلت منـفذ تـفجـير
طاعم القريبة من كربالء في احدى ا

موقع احلادث).
واضـاف ان (عـدد االشــخـاص الـذين
استشهـدوا اثر انفجـار عبوة الصقة
كـــانت مــوضــوعــة فـي مــركــبــة نــوع
جــمــبي بــلغ  12 شــخــصــا بــيــنــمــا
تــــــعـــــرض 5 اخــــــرون الـى جـــــروح

وحروق خالل احلادث).  

جــانـــبه وعــد قــائــد الــشــرطــة فــائق
ـطـلب بـعد الـفـتالوي بـتـنـفـيـذ هـذا ا
ـــؤديــة الى دراســـة كــافـــة الـــطــرق ا
ـــــنــــاطق احملــــافـــــظــــة من جـــــهــــة ا

اجلنوبية. 
وفي مـــيــســان اطــاحت قــوة امــنــيــة
ـؤثـرات بـأكـبـر مـورد لـلـمـخـدرات وا
ــــوزع الـــرئـــيس في الـــعـــقـــلـــيـــة وا
احملــافـــظــة مـــيــســـان بــعـــد مــطــارة
. واعـلـنت اســتـمـرت نــحـو ســاعـتــ
الـداخــلـيـة  عن اعـتـقــال سـتـة كـانـوا
ـا يسمى ديوان اجلند في يعملون 

وصل.  مدينة ا
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واكـد الــبـيــان ان (قـوة مـشــتـركـة من
افــــواج الـــــطــــوار ومـــــديــــريــــة ام
الـربـيـع وزوارق الـنـجـدة الـنـهـرية
ومــديـريــة اســتـخــبـارات ومــكـافــحـة
ارهــاب نــيــنــوى الــتــابــعــة لــوكــالــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتادية بالوزارة ومن خالل تنفيذ
عـمــلــيــة امــنــيــة تــمـكــنـت من الــقـاء
القبض على سـتة عناصر من داعش

االرهابية).
واشار الى ان (هؤالء كـانوا يعـملون
مقاتل في ما يـسمى بديوان اجلند
خالل مدة سيطرة داعش على مدينة
ـــوصل) ,وتـــابـع ان (احـــدهم كـــان ا
يستخدم سالح القناص ضد القوات
االمـنيـة في مـعـارك حتريـر نـيـنوى),
واردف ان (اعتقاله  خالل مداهمة
وتــفــتـــيش مــنــاطق 17 تــمــوز و30
ـنـاطق احملـاذية تـموز والـهـرمات وا
لنهـر دجلة جهـة حاوي الكـنيسة في

ن للمدينة).  اجلانب اال
وفـي ديـــالى الــــقت قـــيــــادة شـــرطـــة
احملافـظـة الـقـبض على 13 مطـلـوبا
ومـــعــاجلــة عــبــوة نـــاســفــة وضــبط

شــاحـنــة مـخـالــفـة لــلـقــانـون.  وقـال
تحدث بـأسم القيادة الـعميد غالب ا
الـعــطـيــة في بـيــان امس إن (شـرطـة
احملـافـظـة وتــوابـعـهـا الـقت الـقـبض
ــــطــــلـــوبــــ خالل عـــلـى عــــدد من ا
ــمــارسـات االمــنــيـة في احملــافــظـة ا
ومــعـــاجلــة عـــبـــوة نــاســـفـــة في مــا
ضبطت شاحـنة مخالفـة للقانون في
ديـالى) ولـفـت الى ان (دوريـات قـسم
ـتـفـجرات شـرطـة الـعـبـارة وخـبـيـر ا
تـمــكـنت من مــعـاجلـة عـبــوة نـاسـفـة
مــحـلــيـة الـصــنع في قــريـة الــرعـايـة

ضمن ناحية العبارة).

مـوضحـا ان (سـيطـرة مـدرع التـابـعة
الى قسم شؤون الـسيطـرات والطرق
اخلـارجــيـة ضـبط شــاحـنـة مــخـالـفـة

للضوابط القانونية). 
وأفاد مـصـدر بـتفـجـير 17 صـاروخا
حتت السيـطرة عثر عـليهـا بقرية في

صالح الدين.
ــصــدر في بـيــان إن (قـوة من وقـال ا
ــــتـــفـــجــــرات تـــفـــجـــر مـــكــــافـــحـــة ا
عـثـر 17صـاروخــا حتت الـســيـطـرة ,
عـلـيـهـا خالل عـمـلـيـة تـفـتـيش ضـمن
احــد الـبــسـاتــ في قـريــة بـيــشـكـان

ضمن صالح الدين). 

ب العـراق ولبـنان تـشابه كبـير في أوضـاعهـما السـياسـية واالقتـصاديـة اخرها
االعتـداءات االسرائلـية عـلى البـلدين الـعربـي وعدم الـرد من حكـومتـيهـما سوى

عتدي عدم تكرار اعتداءاته. اتصاالت بسيد واشنطن لعله يقنع ا
وعـدا الـعدوان االسـرائـيـلي هـناك تـشـابه بـ الـعراق ولـبـنـان في قضـايـا عـديدة
ـكـافـحة منـهـا مـكـافـحـة الـفسـاد الـتي يـعـلن رئـيـسـا احلـكومـتـ كل يـوم وعـدا 
الفساد في ح يقول العراقيون واللبنانيون ان مكافحة الفساد حبر على ورق.
ويستـمر الـفساد في كل مـفاصل احلـياة السـياسـية في البـلدين وهـاتان قضـيتا

فساد هما حديث ابناء البلدين هذا االسبوع.
دير العام للتربية في لبـنان ذكرت وسائل االعالم نقال عن مصادر حكومية ان ا
يبـيع الشهادات اجلامـعية مقابـل االف الدوالرات (لعل بعضـها كانت من نصيب
سياسي عراقي حصلوا على مناصب بشهادات لبنانية مزورة) وقضية فساد
اخرى هي مـناقصة نصب مـصعد في احدى الـبنايات احلكـومية لقاء 140 الف
دوالر. امــا في الــعــراق فــقــد حتــدثت وســائل االعالم عن عــقــد شــراء ثـالجـات
ـثـنى لـقاء 41 مـلـيـونا ؤسـسـة صـحـية في مـحـافـظة ا صـغـيـرة 
و500 الف ديــنــار (حــوالي 34 الف دوالر) لــكل ثـالجـة
ـاثلة لـثالجات في االسواق بـ 250 الف ديـنار حوالي
وظفـ  ايفادهم الى 200 دوالر) وان مـجموعـة من ا

اوربا للتدريب على الثالجة.. نعم التدريب!!!
لك الله ياعراق .. لك الله يا لبنان

وكــان مـــجــلس االعــمـــال الــوطــني
عهد العراقي لالصالح العراقي وا
االقـتصـادي قـد اقـام ندوة بـعـنوان
(واقع التربية والـتعليم في العراق
 –حاضرا ومستـقبال) حتدث فيها
ـهنـدس نـايف ثـامر حـسـ مـدير ا

عام التخطيط التربوي. 
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ونـاقشت الـنـدوة الـتي اقـيـمت يوم
ـاضي خــطــة الـتــنـمــيـة الــسـبـت ا
الـوطـنـيـة واهـمـيـة التـعـلـيم وواقع
ؤشـرات الـتعـليم احلال بـالـنسـبـة 

نطقة). (مقارنات مع دول ا
ـالــيـة لــقـطـاع والــتـخــصـيـصــات ا
الـــتــعـــلــيم وتـــقــو دور الـــقــطــاع
ـالـيـة اخلـاص والــتـخـصـيــصـات ا
توسط طلوبة باالمـد القصير وا ا
والـــبـــعـــيـــد ومـــا هي االصـالحــات

ـطـلـوبـة والتـحـديـات الـسـيـاسـية ا
االقـتــصـاديـة? وغـيـرهــا لـلـنـهـوض

بالتعليم. 
وينـظم االحتاد الدولـي لالتصاالت
ومنظمة اليونسكو اسبوعا شامال
لالدماج الرقـمي للدول الـعربية في
الـــعــراق لـــلـــمــدة  22-28 ايـــلــول
اجلـــاري حتت شـــعــار (الـــصـــحــة
والــتـعــلـيم والــبـيـانــات الـضــخـمـة

لتعزيز الرفاه). 
وقالت دعوة تلقـتها (الزمان) امس
عــــبــــر واتـــــســــاب ان (االســــبــــوع
تــــســــتــــضــــيــــفـه هــــيــــئــــة االعالم
واالتـصــاالت الـعــراقـيــة في بـغـداد
ويـهــدف الى تـعـزيـز الــتـعـاون بـ
ــصــلــحــة واالفــادة من اصــحــاب ا
عـلـومـات حـتى عام تـكـنولـوجـيـا ا

.(2030

والـنصـف من مسـاء الـيـوم االثـن
في قــاعــة اجلـمــعــيــة الـكــائــنـة في
عــيــنــكــاوا خــلف مــطــعم فــيــنـوس

العائلي. 
وفي بــغـداد يــقـيم مــركـز الــتـعــلـيم
ـســتـمـر الــتـابع جلـامــعـة بـغـداد ا
ـاذج اخلزين محـاضرة بـعـنوان (
ـــؤســســات واتـــخــاذ الـــقــرار في ا
االنــتــاجــيــة واخلـدمــيــة) وذلك في
الــــســــاعــــة 11 من صــــبــــاح يــــوم
ـقـبل يـلـقــيـهـا الـدكـتـور االربـعــاء ا

حامد الشمري. 
ــركـــز فـي بـــطـــاقــة وقـــالـت ادارة ا
تــــلـــــقــــتـــــهــــا (الـــــزمــــان) امس ان
(الــتـســجـيل لــلـمــحـاضــرة يـتم عن
ـوقع االلـكـتـروني لـلـمـركـز طـريق ا
ــشــارك عــلى كــتـاب وســيــحــصل ا

مشاركة وشهادة).
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ـالــيـة مــحــادثـات مع اجــرت وزارة ا
ـصــارف الـصــيـنـيــة لـتــمـويل احــد ا

شروعات في العراق.  ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان امس ان
(الـوزيــر فـؤاد حـسـ الــتـقى رئـيس
مــجــلس إدارة سـيــتك بــانكً الــســيـد

جـانك زمــنك) مـبـيــنـة ان (الـلـقـاء 
بـحــضـور وزيـري الـنـقـل والـكـهـربـاء
ومحـافظي بغـداد والبـصرة وكربالء
و واسط وديـالى واألنــبـار ومـيـسـان
وأربــيل والـــســـلــيـــمـــانــيـــة ودهــوك

وواسط وذي قار). 
واضـــــافـت أنه ( اســــــتـــــعـــــراض
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صارف الصينية ثلي احد ا الية فؤاد حس خالل محادثاته مع  ×UŁœU ∫ وزير ا

واقــام بـيـت احلـكــمـة يــوم الــسـبت
ــاضـي بــالــتــعــاون مع جــمــعــيــة ا
االقــتـصــاديـ الــعـراقــيـ وكــلـيـة
بغداد للعلوم االقـتصادية اجلامعة
ــراكــز نـــدوة عــلــمــيــة بــعــنــوان (ا
الــبـحـثـيــة واجلـمـعــيـات الـعــلـمـيـة
ودورهـــــا في رسـم الـــــســـــيـــــاســــة
االقــتـصــاديـة بــحــضـور حــشـد من
ــــــــيــــــــ واخلــــــــبــــــــراء االكــــــــاد

 . االقتصادي
وقـــــــد اشـــــــرف عــلى الــنـدوة كل
من احملــــاسب الــــقــــانــــوني عــــبـــد
احلــســـــــ الــيـاســري والـدكــتـور
فالح حـــــــــــــسـن ثـــويـــني رئـــيس
قـســــــــــم الـدراســات االقـتـصـاديـة
في بـــيـــــــت احلــكــمـــة والــدكــتــور
لـبـنـان هاتـف الشـامي عـمـيـد كـلـية

بغداد.   

واكــد رئـــيس الــلــجــنــة االمــنــيــة في
سعودي ان مجلس احملافظة عقيل ا
مــنــفــذ الـتــفــجــيـر مـن سـكــنــة جـرف
الصـخر فـيمـا اشار الى ان الـعمـلية
كـان مــخـطـطـا لـهـا لــتـنـفـيـذهـا داخل
سيطرة .54وتبنى داعش مسؤوليته
عن الـتـفــجـيـر الـذي اسـتـهـدف حـافـة
ـاضـيـة عـنـد لـلــمـواطـنـ اجلـمـعــة ا
احدى مـداخل كـربالء وراح ضـحـيته
اكــثــر من 17 شــخــصــا بــ شــهــيـد

وجريح . 
وضــــيــــفت جلــــنــــة األمن والــــدفــــاع
الــنــيــابــيــة قــائــدي الــفــرات االوسط
ـنـاقــشـة مالبـسـات وشـرطــة كـربالء 
الــتـفـجــيـر.وقــال نـائب رئــيس جلـنـة
االمن والـــدفـــاع الـــنـــيـــابـــيـــة نـــايف
الــــشــــمـــــري في تــــصـــــريح امس إن
(الــلــجـنــة ضـيــفت قــائـدي عــمـلــيـات
الــــفـــرات االوسط وشــــرطـــة بـــغـــداد
ـنـاقـشـة مالبسـات حـادثـة الـتـفـجـير
الـــذي حـــدث عــنـــد ســيـــطـــرة مــدخل
ان مـحمد كربالء). ودان رئـيس البـر
احللـبوسي في وقت سـابق التـفجـير
الذي وقع عنـد أحد مداخل احملـافظة
وأســـــفــــر عـن ســــقــــوط 17 قــــتـــــيالً
وجــريــحـاً مــبــديـاً رفــضه لــلــخـروق
ـتـكـررة بــسـبب إخـفـاقـات األجـهـزة ا
االسـتـخـبـاريـة. ونـاقش رئـيس جلـنة
النزاهـة في مجلس مـحافظـة النجف
وســام الــزجــراوي مع قــائــد شــرطــة
احملـــافــــظـــة الـــقــــضـــايـــا االمــــنـــيـــة
واالسـتــعـدادات اجلــاريـة السـتــقـبـال
زيارة اربعينية االمام احلس (ع) .
واوضـح بــــيــــان امـس ان (الــــلــــقــــاء
تضمن مـناقشة امـكانية نـقل سيطرة
ـــنـــاذرة الـى مـــفـــرق الــــقـــايش فـي ا
غماس بغية تـسهيل اجراءات السير
ـركـبـات) ,من والـتــخـفـيف من زخـم ا

من جــهــة اخـرى  ضــبــطت الــهــيــئـة
الـعـامــة لـلـكـمـارك 4 سـيـارات مـعـدة

للتهريب في بوابة البصرة.
وذكر بيان لـلهيئـة امس ان (السلطة
الكـمركـية في مـحطـة بوابـة البـصرة
وبــالـــتــعــاون مع جــهــاز اخملــابــرات
الــوطــني قــسم الــســيــطــرة الــفــنــيـة
تـمـكـنت مـن ضـبط حـاويـة حـجم 40
قدم حتـتـوي على 4 سيـارة مخـتلـفة
ــــســــمــــوح ــــوديل ا االنـــــواع دون ا
بأسـتـيراده  اخـفائـهـا في محـاولة
لـــتـــهــــريـــبـــهـــا خالفــــا لـــلـــضـــوابط

والتعليمات النافذة). 
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لـم أصدق مـا  نـشـره في وسـائل االعالم بـحـيث يـصل االستـثـمـار الى مـقـبرة
النـجف والى جـامع الرحـمن في بـغـداد ولكن مـالم يـتم تشـره ان االسـتثـمـار قد
ـا ان الـغـايه يـصل لـلـحـسـيـنـيـات وصـدق من قـال ان الــغـايه تـبـرر الـوسـيـله طـا
الوصـول للمـال  وليس االجـر والثواب الـديني. هل أعـتزل رئيس الـوزراء الغرب

. كن تفسير رحلته للص وأقدم بشوق للشرق هذا ما 
سيـرفض االقلـيم واحملافـظات قـانون مـجلس االعـمار اجلـديد كـونه يحـرمهم من
العـقود وهي مـوضع الـرشوه. لم يـتم تنـفيـذ قانـون االدعاء الـعام رقم 49 لـسـنة
2017 بـالـرغم من مـضي أكـثـر من سـنـتـ الـذي أوجب انـشـاء مـكـاتب االدعاء
ال الـعام ـالي واالداري واحلفـاظ عـلى ا ـكافـحة الـفـساد ا العـام في كل وزاره 

الن ذلك ينهي مصدر مالي غير مشروع للبعض.
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التـشريع االكمل واالفضل لبنـاء واعمار العراق مجـدداً بعد الفوضى احلاليه اذ
انه يــجـعل جـهــة واحـدة مـخـطــطه ومـنـفــذه لـلـمــشـاريع االسـكــانـيه والـصــنـاعـيه
ـواصالت والـري وغـيـرهـا ويـنــشـأ جـهـة واحـدة تـتـولى اسـتالم امـوال الـنـفط وا
والقـروض لتوزيعها كمشاريع على جمـيع انحاء العراق ولكن هنالك امران هما:
هل يـقـبل االقـلـيم واحملـافـظـات هـذا الـتـشـريع النه سـيـوءدي الى رفع يـد االقـلـيم
واحملـافـظـات عن الـتـصـرف بـاالمـوال كــعـقـود وبـالـتـالي سـوف لن يـكـون هـنـالك
مجـلس للـقمـسيـونات والـصفـقات والـهدايـا التي هي رشـوه واالمر الـثاني الـغاء
أحكـام االستثـمار التي وردت في مـشروع القـانون فاالسـتثمـار احلالي ليس اال
اسـتيالء على اراضي الدوله واسـتالم القروض من مـصارف الدوله في ح ان
ليارات االستـثمار يعـني اموال من اخلارج تـأتي للبـلد وهذه مصـر كمثل عـلى ا
التي تدخـلها كأستثمار وتشغيل اليد الـعامله  ومشاريع صناعيه سكنية اروائية
والت والتـصرف بأموال الـدوله مجانا ولكن اسـتثمارنـا جلب ا
شاريع االسـتثماريه اذ وهذا يـظهر من تـفاهة بدل ايـجار ا
بالغ التي دخلت نتـحدى جهات االستـثمار العالمنـا رقم ا
العـراق كـأستـثـمار وتـقـد قائـمه بـبـدل ايجـار الـتي تدفع

للدوله مقابل استثمار االرض احلكومية.

ـثيـرة للـجدل التي تـصدر عن مـكتب رئـيس مجلس االوامر الـديوانيـة الكـثيرة وا
ـفتـش العـموميـ او حصر الوزراء بصـفته الـوظيفـية مثل اسـتحـداث مكاتب ا
ستمر سلحة وخالفه ا التنـقالت في القيادات االمنية بصفته قائد عـام للقوات ا
مع الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة يـحـتـمـل احـد أمـرين: امـا انه يـحـظى بـدعم قـوي جـداً
واطالق يد من الـكـتل التي رشـحته او انه يـعمل وفـقا لـرؤيته اخلـاصة في إدارة
الـدولـة. وفي كلـتـا احلالـتـ فان االمـر يـعيـدنا الـى موضـوع الـكتـلة االكـبـر التي
ان. واذا كـانت الكتلة االكـبر التي تشكل تدعـمه وتدعم عمل حكومـته داخل البر
احلكومة بعد االنتخابات امر مفروغ منه وانتهى باتفاق حتالفي الفتح وسائرون
هدي لرئـاسة مجلس الـوزراء ... فان السؤال على تـرشيح الدكتـور عادل عبـد ا
الذي يـطرح نـفسه االن: الى متى يـستـمر هـذا االتفاق? خـصوصـا انه لم يترجم
الى اتفـاق رسمي على تشـكيل حتالف مشـترك ينـتهي بتشـكيل حكومـة ائتالفية
ان تـدعم احلكـومة ومشـاريعـها وحتافظ قوية حتـظى بأغـلبـية مريـحة داخل الـبر
بنفـس الوقت على مصالح مؤيديها احلزبيـة ورؤاهم وتوجهاتهم السياسية. عليه
ـؤطر بـ الفـتح وسائـرون أبقى حـكومة كـتوب وا فان غـياب االتـفاق الرسـمي ا
ـهدي رهـينـة باسـتـمرار اتـفاقـهمـا مثـلـما هي في مـهب الريح في الـدكتـور عـبد ا
حـال اخـتالفـهمـا. والـسـؤال هل سيـسـتـمـر هذا االتـفـاق الـداعم للـحـكـومة ام ان
بــوادر االنـشـقـاقــات في سـائــرون من قـبل اعـضــاء في كـتــلـة الـنــصـر الـنــيـابـيـة
عارضة وانفصال الكربولي قبل اشهر عن الفتح مؤشر اولي على والتـحاقهم با
تـشـقق هذه الـكـتل ونهـاية هـذا االتـفاق ومـعه نـهايـة احلكـومـة احلالـية. كل شيء
ـهدي ـصـالح الدائـمة  ومـا دام الدكـتور عـبد ا وارد في حسـابات الـسيـاسة وا
يـسـتــجـيب إلمـالءات من رشـحه فال امل يــلـوح بــاألفق النـفـراط اتــفـاق تــشـكـيل
ان حاليا. امـا امكانية تشكيل كتلة اكبر من احلكومـة او طرح الثقة بها في البر
دى ان حاليـا فانه يحـتمل أمرين ال ثالث لـهما في ا الفـتح وسائرون داخل البـر
ان نـظر: االول - ان يتطور اتفاق الفتح وسائرون الى حتالف كبير داخل البر ا
يــدعم احلـكـومـة ويــدفـعـهــا الى فـعل مـا يــحـلـو لـهــا دون اعـتـراض من الــسـلـطـة
التشـريعية وهذا يخضع لعدة عوامل اهمـها: اتفاق قادة الكتلت اوال; ومصالح
طالـبهما ثـالثا; واالهم في هـدي  الطرفـ ثانيـا; ومدى استـجابة الـدكتور عـبد ا
رابـعـا; وهـو الـعـامل اخلـارجي الـذي يـتـرك بـصـمـة في اي عـمل سـيـاسي كـبـيـر

ويخضع لتوازنات إقليمية ودولية.
الثـاني - ان يخـتلف طـرفـا تشـكيل احلـكومـة او حتـدث انشـقاقـات كبـيرة داخل
كن ان تـتـشكل كـتـلة كـيـاناتـهم تـخل بالـنـصاب الـالزم لدعم احلـكـومة  وهـنـا 
ـعـارضـة احلـالـية ( 70 نـائب ) ويـشـكـلون ـنـشـقـ مع التـكـتالت ا كـبـيـرة من ا
كن ان تسقطها... وهذا االمر وارد الكـتلة االكبر التي تطرح الثقة بـاحلكومة و
جداً في حـالة انسـحاب سائـرون من االتفاق مع الـفتح او انقالبـها على حـكومة

هدي. عبد ا
وخــتـامـا ... يــبـقى تــشـكل الـكــتل الـكــبـيـرة داخـل مـجـلس الــنـواب في األنــظـمـة
ـصالح احلزبيـة ثانيا; والـتغيير ـصلحة الـوطنية الـعليا اوال; وا ـانية ره ا البر
اني والعراق من ضمنه. امر طبيعي ووارد جدا في أية حلظة وفي اي نظام بر
لـكن نـحن ال نـحـتاج االن مع األوضـاع الـداخـلـية الـهـشـة والـتـطورات اإلقـلـيـمـية
انـية مـعارضـة كبـيـرة تسـحب الثـقة من اخلطـيرة الى كـتلـة بـر
احلكـومة ألنها ستحدث ازمة سياسية كبيرة نحن في غنى
عنـها االن ناهيك عـن غياب البـديل الوطني للـدكتور عادل
ـهــدي في الــوقت احلــاضــر عـلى االقـل... بل مـا عــبــد ا
انـية قـوية تقـوم عمل احلـكومـة وتراقبه نحـتاجه كـتلة بـر

وتشخص اخللل وتطرح عالجه.

الــعــامــة جلــامــعــة الــدول الــعــربــيـة
بـتـشـكيـل جلنـة مـشـتـركـة من خـبراء
ـثـلي وزارتي الــعـدل والـداخـلـيـة و
العـرب لـعقـد اتـفاقـية عـربـية خـاصة
حلمـاية ومسـاعدة الـنازح داخـليا

نطقة العربية). في ا
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ـاني على ووافق مجـلس الـوزراء األ
كافحة انية  تمديد مهمة القوات األ
داعش في الـعــراق. وأعـطى اجملـلس
الـضـوء األخـضــر لـتـجـديـد تـفـويض
مــهــمــة الــعـراق ومــهــمــة الــتــحـالف

كافحة داعش.  الدولي 
وبـناء عـلى الـقـرار سـيُجـرى تـمـديد
ـانـيـة من نـشـر طـائـرات اسـتـطالع أ
طــــــــــراز "تــــــــــورنــــــــــادو" فـي األردن
واسـتـخـدام طـائـرات تـزود بـالـوقـود
في إطار مـهمة مـكافـحة داعش حتى
قـبل كمـا سيُـجرى تـمديد 31 اذار ا
انـية لقوات مهمة تـدريب القوات األ

دة عام.  األمن في العراق 
ـهــمـة ويــنص الـتــفـويض في هــذه ا
عـلى حـد أقــصى لـلـمـشـاركـة بـ 700

جندي. 
وجـاء في نـص الـتــفـويض امس أنه
(يـتعـ حـتى اآلن ضـمان احلـيـلـولة
دون صـعـود داعش) مـشيـرا الى ان
(أي شـيء خــالف ذلـك يــــــــــــــنـــــــــــــذر
بـاالنـزالق". ولــفت إلى "أوضـاع غـيـر
آمـنــة ومـضـطـربـة ذات آثــار سـلـبـيـة
ـنــطـقــة بـأكــمـلــهـا). ويــتـعـ عــلى ا
اني على التمديد ان األ موافقة البر

فعول. حتى يصبح ساري ا
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