
ان  الربملان  يف  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  اك��دت 
املعابر  على  العراقي  والد�ستور  القانون  فر�ض 
العراق  على  �سيعود  كرد�ستان  اقليم  يف  احلدودية 
على  اللجنة  ع�سو  وق���ال  ك��ب��رة.  م��ادي��ة  مببالغ 
ل�»اجلورنال  خا�ض  ت�رصيح  يف  املالكي"  "�سبحي 
نيوز«،ان " العراق ي�سعى لفر�ض القانون على املعابر 
 ." قبل  من  عليها  القانون  يفر�ض  مل  التي  احلدودية 
عندما  االمور  من  عدد  عن  التغا�سي  مت   ": وا�ساف 
مبينًا   ،" الكرد  ادارة  حتت  تقع  املعابر  تلك  كانت 
احلالية  االزم��ات  معاجلة  على   ق��ادر  العراق   " ان 
اىل  املالكي  ".وا�سار  والد�ستور  القانون  �سقف  حتت 
الواقعة  الثالثة  احلدودية  املعابر  على  ال�سيطرة  ان" 
املعابر  من  غرها  او  كرد�ستان  واقليم  اي��ران  بني 
ما  اذا  البالد  على  كبرة  اقت�سادية  بفائدة  �ستعود 
وملتطلبات  املركزية  للحكومة  يخ�سغ  املعرب  كان 
االدارة القانونية ".ولفت النظر اىل ان " فر�ض قانون 
لُه  �ستكون  املعابر  تلك  على  االحت��ادي��ة  احلكومة 
 " "، م�سراً اىل انه  ا�ستفادة مربجمة وا�سحة املعامل 
�سيتم التعرف اىل م�سادر االموال الداخلة واخلارجة 

من تلك املعابر ".
اخلا�ض  النقل  مهن  اأ���س��ح��اب  ا�ستهجن  ذل��ك  اىل 
رئي�ض  ا���رصار  العراق،  يف،�سمال 
اإق����ل����ي����م 

على  ب��ارزاين  م�سعود  واليته(  )املنتهية  كرد�ستان 
التم�سك باال�ستقالل، الذي ادى اىل عزل االإقليم حمليا 
ودوليا، مهددين بوقفة احتجاجية تندد باالنف�سال.  
ونا�سد عدد من �سواق النقل عرب ال� »اجلورنال نيوز« 
احلكومة العراقية بال�سغط على اإقليم كرد�ستان اللغاء 
نتائج اال�ستفتاء واإعادة احلركة اىل ما كانت عليه بني 
�سيا�سات  من  الكردي  ال�سعب  واإنقاذ  وبغداد  االإقليم 
بارزاين التع�سفية جتاه �سعب االإقليم".   واأ�سافوا ان" 
الركود االقت�سادي وارتفاعًا  االإقليم ي�سهد حالة من 
كبراً  يف ا�سعار املواد الغذائية والوقود بعد ان رف�ض 
بعدم  والدولية  واالقليمية  املحلية  الدعوات  بارزاين 
اجراء ا�ستفتاء االنف�سال، موؤكدين ان نتائجه ا�رصت 
بالو�سع املعي�سي للمواطن الكردي.  واأ�ساروا اىل انه 
االإقليم  يف  االقت�سادية  االزمة  ا�ستمرار  حال  يف   "
ال�سبيل  هي  باال�ستفتاء  �ستندد  التي  التظاهرات  فان 
الوحيد الإعادة احلياة اىل ما كانت عليه يف ال�سابق".  
و�سلط نا�سطون يف مواقع التوا�سل االجتماعي ال�سوء 
وكذلك  امل�سبوقة،  وغ��ر  احل��ادة  ال��غ��ذاء   ازم��ة  على 
املنافذ  اغالق  ب�سبب  ا�سعاره  وارتفاع  الوقود  �سحة 
احلدودية بني االإقليم ودول اجلوار اإ�سافة اىل قرارات 
اال�ستفتاء  على  ردا  بغداد  يف  االحت��ادي��ة  احلكومة 
اإقليم كرد�ستان )املنتهية واليته(  الذي اجراه رئي�ض 
ان" حمافظتي  النا�سطون  واأكد    ." ب��ارزاين   م�سعود 
اأربيل ودهوك اخلا�سعتني ل�سيطرة احلزب احلاكم يف 
االأخرى  املحافظات  بني  ت�رصرا  االأكرث  هما  االإقليم 
من    . " املحافظات مهددة  ا�سواق  وباتت 
اعلنت  اخر،  جانب 

وزارة االت�ساالت، تاأمني خدمات االنرتنت يف جميع 
العراق  بني  البيني  الربط  خالل  من  البالد  مناطق 

والدول املجاورة.
الر�سمي با�سم وزارة االت�ساالت حازم  الناطق  وقال 
حممد علي، يف بيان، اإن "�سبكة االنرتنت يف العراق 
م�سرا  طارئ"،  اي  حدوث  حال  يف  بالكامل  موؤّمنة 
وهي  بحرية  �سوئية  كابالت  لديها  "الوزارة  ان  اىل 
GBI وفالغ تربط العراق باخلليج العربي عن طريق 
الربية يف  املنافذ  اىل  باال�سافة  الفاو،  انزال  حمطة 
بدرة – ال�سالجمة مع ايران ومنفذ �سفوان مع الكويت 
ابراهيم  ومنفذي  ال�سعودية  مع  عرعر  منفذ  وكذلك 
اخلليل مع تركيا، والعمل جار للربط مع االردن عن 

طريق منفذ طريبيل".
واأ�ساف علي، "يف حال قطع منفذي ابراهيم اخلليل 
هذه  ف��اإن  االن��رتن��ت  �سعات  م��ن   2% يعرب  وال���ذي 
من  نف�سها  ح�سنت  ال��وزارة  الأن  تتاأثر،  لن  اخلدمات 

خالل املنافذ االخرى العاملة".
– ايرثلنك موؤّمن عن  “كما ان عقد �سمفوين  واأو�سح 
وبدرة  وعرعر  )الفاو  منافذ  اربعة  من  الربط  طريق 
ان هذا  ( بالرغم من  ابراهيم اخلليل  ف�ساًل عن منفذ 

امل�رصوع مل يدخل اخلدمة “.
املواطنني  ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وطماأن 
منذ  داأبت  ”الوزارة  باأن  كافة  العراق  حمافظات  يف 
من  املواطنني  خدمة  على  العمل  على  تاأ�سي�سها 
خالل تقدمي اف�سل اخلدمات لهم وملوؤ�س�سات الدولة، 
خالل  من  بالكامل  موؤّمنة  االنرتنت  خدمات  وان 
او  غلق  حال  ويف  االنرتنت،  �سعات  لتمرير  منافذ   8
انقطاع اخلدمة الواردة من �سمال العراق فاإن هناك 
هذه  تعو�ض  اخ��رى  منافذ 

ال�سعات وال تتاأثر اخلدمات“.
من جانبها، اأعلنت وزارة اخلارجية، اجلمعة، تقدميها 
مذكرة ر�سمية ل�سفارتي كل من تركيا وايران من اجل 
يتعلق  فيما  املركزية،  احلكومة  مع  ح�رصاً  التعامل 
اىل  باالإ�سافة  كرد�ستان،  مع  احل��دودي��ة  باملنافذ 

اإيقاف التعامالت التجارية والنفطية مع االإقليم.
يف  حمجوب  احمد  ال���وزارة،  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اخلارجية  “وزارة  ان  نيوز«،  »اجلورنال  تلقته  بيان 
قدمت مذكرة ر�سمية ل�سفارتي تركيا وايران يف بغداد 
للحكومة  اأ�سبوع، ت�سمنت طلبًا ر�سميًا  اكرث من  قبل 
“هذا  ان  مبينا  ال�سديقتني”،  الدولتني  من  العراقية 
الطلب ت�سمن التعامل مع احلكومة االحتادية ح�رصاً 
املنافذ  جميع  وغلق  احلدودية  باملنافذ  يتعلق  فيما 
قبل  من  اإدارت��ه��ا  ت�سلم  حلني  الدولتني،  هاتني  مع 

احلكومة االحتادية”.
كل  اي��ق��اف  اي�����س��ا  طلبت  “الوزارة  ان  وا���س��اف 
بت�سدير  تتعلق  التي  وخا�سة  التجارية،  التعامالت 
النفط وبيعه مع اقليم كرد�ستان، وان يتم التعامل يف 
العراقية االحتادية ح�رصا”،  هذا امللف مع احلكومة 
“احلكومة العراقية تعمل مع اجلانبني  م�سرا اىل ان 
جميع  بتنفيذ  التعاون  اأج��ل  من  واالي���راين  الرتكي 

االجراءات التي اتخذتها”.
الدولتني  “تتعامل  ان  �رصورة  على  حمجوب  و�سدد 
وفقًا  العراقية،  االحتادية  ال�سلطات  مع  اجلارتني 
العراقية  ال�سيادة  واح���رتام  اجل��وار  ح�سن  ملبادئ 
املخاطر  وم��واج��ه��ة  ال��ث��ن��ائ��ي،  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
امل�سرتكة”. وتعهد رئي�ض الوزراء حيدر العبادي، يف 
مناطق  كل  يف  العراق  حكم  بفر�ض  املا�سي  اأيلول 
اإقليم كرد�ستان بوا�سطة ما �سماها قوة الد�ستور، يف 
حني اأكد اأن احلكومة املركزية �ستدافع عن املواطنني 

الكرد داخل االإقليم وخارجه.
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خبراء: استرجاع السيطرة على المعابر الشمالية سيعود بفائدة اقتصادية كبيرة 
بغداد- ثائر جبار

السياحة.. تدهور شديد من 

اإلرهاب إلى غياب التخطيط

تراجع معدالت الفقر في المغرب 

إلى 8 في المئة

الموارد المائية تباشر تأهيل تمثال الشاعر 
السياب في البصرة

النفط توعز إلى الشركات االستثمارية 
بتصنيع اسطوانات غازية بالستيكية

أربع مدن في ديالى ترفض خصخصة 
الكهرباء وتهدد باعتصامات شعبية

بـ 750 مليون جنيه.. ثالثة مشاريع 
استثمارية جديدة لمصر في العراق

البصرة مهددة باإلفالس لشحة األموال 
الالزمة إلنجاز المشاريع

اف��اد م�س��در رفي��ع يف جمل���ض دي��اىل، ب��اأن اأربع م��دن يف املحافظة رف�س��ت 
م�رصوع خ�سخ�س��ة الكهرباء بقرارات ر�سمية ملجال�سها املحلية، يف حني ا�سار 
اىل اأنه��ا ه��ددت باقامة اعت�س��امات �س��عبية. وقال امل�س��در اإن "اربع مدن يف 
دي��اىل، ومنه��ا بعقوبة، رف�س��ت م�رصوع خ�سخ�س��ة الكهرباء بقرارات ر�س��مية 
ملجال�س��ها املحلية ب�س��بب اميانها بان اخل�سخ�س��ة �ست�رص مب�س��لحة املواطن 
و�س��توؤدي اىل م�ساكل جمة".وا�س��اف امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه، 
اأن "املدن االربع هددت باعت�س��امات �س��عبية للرد على اخل�سخ�سة". ي�سار اىل 
اأنه متت احالة �سبكة كهرباء بعقوبة والنواحي املحيطة بها، قبل ا�سهر معدودة، 

بالكامل اىل �رصكة ا�ستثمار جلباية اجور اخلدمة.

اأعلنت رئي�س��ة احتاد امل�س��تثمرات العرب، هدى ي�س��ى، اول اأم���ض االثنني، اإقامة 
9 م�رصوعات يف م�رص والعراق وجيبوتي. وقالت ي�س��ى يف ت�رصيح �سحايف، 
اإن "االحت��اد حظي بتكليل جهوده برعاية الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�س��ي للموؤمتر 
عل��ى اأر���ض الواق��ع"، موؤك��دة اأن "تلك املوؤمت��رات توفر م�رصوع��ات تنموية يف 
م���رص وع��دة دول عربية بينه��ا الع��راق وجيبوت��ي". واأو�س��حت اأن "موؤمترات 
االحت��اد دائما تب��داأ باإعالن م�رصوعات عملية على اأر�ض الواقع، وت�س��مل اإقامة 
9 م�رصوعات ا�ستثمارية م�رصية عربية اإفريقية م�سرتكة بقيمة 2.650 مليار 
جنيه، وت�سمل 4 م�رصوعات يف م�رص مبحافظة البحر االأحمر بقيمة اإجمالية 1. 
640 مليار جنيه وهي م�رصوع لل�سياحة العالجية مبدينة الغردقة على م�ساحة 
50.400 األف مرت مربع با�س��تثمارات م�رصية عربية �س��وي�رصية بقيمة 450 
مليون جنيه ومدينة ترفيهية وحديقة حيوان على امل�ستوى الدويل با�ستثمارات 

م�رصية ونيجرية واإماراتية بقيمة 600 مليون جنيه".

ق��ال ع�س��و جمل���ض حمافظ��ة الب���رصة احم��د عب��د احل�س��ني ان املحافظة 
تع��اين ديونًا كبرة لل�رصكات واملقاولني وعدم وجود تخ�سي�س��ات مالية 
كافية لتغطيتها. وا�س��اف، ان هذه املبالغ هي بذمة املحافظة للمقاولني 
وال���رصكات املجه��زة، باال�س��افة اىل امل�س��اريع الت��ي توقف��ت من��ذ ع��ام 
2014 – 2015"، موؤكدا ان هناك مديونية عالية، عازيا ذلك اىل حجب 
التخ�سي�سات املالية للبرتودوالر من قبل جمل�ض النواب وجمل�ض الوزراء".

اأوع��زت وزارة النفط، ال�س��بت، اإىل ال�رصكات اال�س��تثمارية بت�س��نيع ا�س��طوانات 
غازية بال�ستيكية، م�سرة اإىل اأن اال�سطوانات البال�ستيكة اأكرث متانة واأمانًا.

وقال املتحدث با�س��م الوزارة عا�س��م جهاد اإن "وزير النفط جبار علي اللعيبي 
اأوع��ز اإىل ال�رصك��ة العامة لتعبئ��ة الغاز وال���رصكات اال�س��تثمارية بالعمل على 
اإن�س��اء خط��وط انتاجي��ة ال�س��طوانات غ��از بال�س��تيكية". واأ�س��اف جه��اد، اأن 
"الوزارة ت�س��جع قيام امل�س��انع �سواء اال�س��تثمارية اأو غر اال�ستثمارية منها 
باإن�ساء خطوط انتاجية خا�سة بت�سنيع ا�سطوانات بال�ستيكية بو�سفها خفيفة 
الوزن واأكرث اأمانًا ومتانة، ف�ساًل عن توفر العملة ال�سعبة من جراء ا�سترادها 
من اخلارج". ووقعت وزارة النفط يف �س��هر كانون الثاين من العام احلايل عقداً 
مع احدى ال�رصكات العربية النتاج ا�سطوانات الغاز، وبواقع 3000 اىل 5000 

ا�سطوانة باليوم، مبينة ان العقد �سيكون ملدة 10 �سنوات.

    
الفق��ر وانع��دام فر���ض العم��ل، واالأمي��ة واجله��ل وقلة 
خدمات التعليم وال�س��حة والطاقة، اإ�س��افة اإىل تذبذب 
منا�س��يب املياه، كلها ظواهر �س��لبية يعي�س��ها الفرد يف 
االأه��وار العراقية ب�س��كل يوم��ي، بينما ميث��ل االهتمام 
به��ا والنهو�ض مبتطلباتها جزءا من التزامات احلكومة 
التابع��ة  العامل��ي  ال��رتاث  جلن��ة  ق��رار  اإزاء  العراقي��ة 
لليون�س��كو، املت�س��من املوافق��ة عل��ى اإدراج ع��دد م��ن 
االأه��وار واملواق��ع االأثرية العراقية عل��ى الئحة الرتاث 
العامل��ي واالإبق��اء عل��ى مواق��ع اأثري��ة  اأخ��رى مدرجة 
�س��ابقًا على الئحة ال��رتاث وهي اآ�س��ور واحل�رص وقلعة 
اأربي��ل وملوي��ة �س��امراء. وعل��ى الرغ��م م��ن ت�س��ويت 
جمل���ض الن��واب العراق��ي يف جل�س��ته املنعق��دة يف 14 
اأي��ار 2017، على قرار اإيق��اف ظاهرة التجاوزات على 
االأه��وار، يت�س��بب التاأخ��ر يف تنفي��ذ الربام��ج اخلدمية 

والعمراني��ة الت��ي ج��رى االتف��اق ب�س��اأنها يف مناط��ق 
االأه��وار، ب�س��يوع جمل��ة م��ن املخ��اوف م��ن اإمكاني��ة 
خ�سارة العراق وا�س��تبعاده من هذا املك�سب واالعرتاف 
الدويل الذي �سيعود على العراق بالنفع الكبر . وك�سفت 
جمل��ة ايكونومي�س��ت الربيطاني��ة، يف تقري��ر له��ا، ان��ه 
وبعدما جنح اأن�س��ار حماية البيئة الربية يف العراق يف 
اإنقاذ احلياة الربية والنباتية ملنطقة االأهوار يف جنوب 
العراق، باتت املنطقة معر�سة من جديد، خلطر اجلفاف 
والت�سحر، م�س��رة اىل ان النظام ال�سابق جفف االأهوار 
يف ت�س��عينيات القرن املا�سي. اأوىل هذه املخاوف هي 
ا�س��تمرار �س��كنة االأهوار ببناء اجلزر اال�ستيطانية داخل 
اأه��وار اجلباي�ض جنوبي حمافظة ذي قار، وهو ما تعده 
منظمة اليون�س��كو خمالفة �رصيحة ل�س��وابط ان�س��مام 
االأه��وار اإىل الئح��ة ال��رتاث العاملي. لكن رئي�س��ة جلنة 
ال�س��ياحة واالأثار يف جمل�ض ذي قار اجيال املو�س��وي، 
ت��رى اأن اعرتا�ض اليون�س��كو يتاأتى م��ن طبيعة االآليات 

امل�ستخدمة يف اإن�ساء تلك اجلزر يف املناطق االأهوارية، 
وم��ا ترتك��ه م��ن تهدي��د مبا���رص للتن��وع االأحيائي يف 

املنطقة.
 " ان  �س��حافية،  ت�رصيح��ات  يف  املو�س��وي  وبين��ت 
امل�س��وؤولني املحلي��ني يعمل��ون ب�س��كل يوم��ي ويقفون 
بوجه اأي حماولة لالإ�س��اءة له��ذا االإرث التاريخي الذي 
نعت��ز ب��ه" م�س��رة اىل اأن "تاأخر تنفي��ذ الربنامج الذي 
وعدت به احلكومة ي�س��عرنا بالقلق من اإمكانية خ�سارة 
االأهوار وا�س��تبعادها من الئحة الرتاث خ�سو�سا واننا 
ننتظ��ر زي��ارة مرتقب��ة لوف��د اليون�س��كو خالل االأ�س��هر 
املقبل��ة". وترى املو�س��وي يف اإج��راء مناقلة مالية يف 
بع���ض اأبواب ال���رصف امل��ايل يف ال��وزارات املعنية " 
ح��اًل لت��اليف العجز امل��ايل ال��ذي نعانيه، وت��دارك ما 
ق��د يح�س��ل ب�س��كل �رصي��ع". ومتث��ل االأه��وار العراقية 
مب�سطحاتها املائية العذبة واملمتدة على اأرا�سي ثالث 
حمافظ��ات عراقي��ة نظامًا بيئي��ًا كب��راً ال مثيل له يف 

ال���رصق االأو�س��ط، فهي متتد ب��ني نهري دجل��ة والفرات 
ومت��ر عرب ث��الث حمافظات جنوبية هي مي�س��ان، وذي 
قار، والب�رصة، على م�س��احة تقدر بنح��و 20 األف كيلو 
مرت مربع . وعلى مدى هذه امل�ساحة، يوؤّمن هذا النظام 
البيئ��ي الفريد احلياة ملا يق��ارب 80 نوعًا من الطيور، 
منه��ا طائ��ر الرثث��ار العراق��ي وطائ��ر ق�س��ب الب�رصة 
املغّرد، واأبو منجل املقد�ض وهي طيور توجد بكرثة يف 
االأهوار العراقية، باالإ�سافة اإىل اأنواع نادرة من اأ�سماك 
امل��اء العذب واحليوان��ات الربية واالأبق��ار واجلامو�ض. 
املخاوف التي يتحدث عنها امل�س��وؤولون املحليون يف 
ذي ق��ار، مل تك��ن ه��ي االأوىل م��ن نوعها، بل �س��بقتها 
خم��اوف مماثلة كان ق��د اأطلقها وزير امل��وارد املائية 
ح�س��ن اجلنابي عقب �س��دور ق��رار اليون�س��كو بيومني، 
ت�س��منت خم��اوف ال��وزارة من اإزال��ة تل��ك املواقع من 
الئح��ة ال��رتاث العامل��ي وعدم تطبي��ق برنام��ج اإداري 

الإدارة املواقع املذكورة وفق املعاير الدولية.
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رئيس التحرير

ك�سفت وزارة املوارد املائية، ال�سبت، عن مبا�رصتها بتاأهيل متثال ال�ساعر بدر 
�ساكر ال�سياب يف الب�رصة باال�ستعانة بالنحات نداء كاظم الذي �سمم التمثال 
خالل ال�سبعينات من القرن املا�سي، وذلك تزامنًا مع ا�ستمرار الوزارة بتاأهيل 
نهر الع�سار الذي ي�سب يف �سط العرب قرب موقع التمثال. ولفت الوزارة النظر اىل 
اأن "موقع الن�سب تعر�ض اىل ت�سويه متعمد، وقد حر�سنا على اأن يكون التاأهيل 
من�سجمًا مع الت�سميم االأ�سلي للن�سب، ولذلك فاإن امل�رصوع ينفذ بالتن�سيق مع 
م�سمم التمثال الفنان نداء كاظم، والذي زار املوقع قبل اأ�سابيع قليلة، وجلب 
على  ال��وزارة  مهند�سي  مع  اتفق  وقد  للن�سب،  االأ�سلي  امل�سغر  االأمن��وذج  معه 
نوعية االأعمال املطلوب اجنازها ال�ستعادة بهاء الن�سب واأ�سالته امل�ستباحة"، 
على  نعّده عماًل مهمًا  والكبر مبغزاه  بتكلفته  ال�سغر  العمل  "هذا  اأن  م�سيفة 
م�ستوى احرتام ذاكرتنا الثقافية واأ�سالة تراثنا، فالب�رصة نافذة العراق ومداه 

املنفتح على ف�ساء املعرفة واملغامرة والتجارة واالإبحار والتاأريخ".


