
2009 االول  ت�����ش��ري��ن   )15( اخل��م��ي�����س   - ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����ش��ن��ة   )1629( http://www.almadapaper.com  Email: almada@almadapaper.comال���ع���دد 

16500
دينار

جريدة �شيا�شية يومية 

�شفحة

رئي�س التحرير رئي�س جمل�س االدارة
 فخري كرمي 

ال��ي�����������وم يف

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
فخري كريم

الخميس (15) تشرين االول 2009العدد (1629) السنة السابعة 

2





8

�سيف اخلمي�س: االحزاب التي تدعي بناء الدولة تدافع االن عن اكرب �سراق الوطن

انتقادات �شديدة من مواقع متباينة من داخل  اإىل  الأيام  الإعالم هذه  تتعر�ض �شبكة 
الربملان وخارجه ومن اأو�شاط اإعالمية وحتى من احلكومة نف�شها التي كانت ال�شبكة 

قد تلقت الطعنات من جراء ال�شلة بها.
الهيئات التي و�شفت بامل�شتقلة والتي جرى ت�شكيلها  ال�شبكة، ومثل �شواها من  هذه 
بقرارات وقوانني اأ�شدرتها الإدارة املدنية لالحتالل، هي نتاج لت�شورات اختلطت فيها 
عملها،  جمالت  يف  الإ�شتقالل  �شفة  اإىل  حتتاج  موؤ�ش�شات  بناء  يف  بالرغبة  الأوه��ام 
واىل ان�شباطها بلوائح مهنية حتكم اأداءها ووظيفتها وحتى اأ�شلوب تر�شيح واختيار 

العاملني فيها، ممن تتوفر فيهم املوؤهالت واخلربات التي تعينهم يف عملهم.
لقد كان امتزاج الوهم بالإرادة تعبريا متكررا يف الكثري من املجالت التي اأريد بها بناء 
دولة عراقية جديدة. فالأمريكان الذين كانوا حمكومني بحلم بناء يوتوبيا الدميقراطية 
يف العراق، اذا كانوا فعاًل حقيقيني يف ما اعلنوا عنه من م�شروع دميقراطي عراقي 
العراق  يف  الفاعلة  الظروف  كل  عن  اأعينهم  يغم�شون  كانوا  �شك،  مو�شع  هو  ال��ذي 
وعن التفكري مبدى اأهليتها وم�شتوى تطورها ون�شجها و�شالحيتها ل�شتحداث بنية 
التي  ال�شمولية  البنية  عن  بالكامل  منقطعة  جديدة  دميقراطية  واجتماعية  �شيا�شية 
ها والتي ما زالت جتد توا�شلها يف العادات وال�شلوكيات واأمناط التفكري  انهدت لتوِّ
والأخالق والعالقات ال�شارية يف اجل�شد الإجتماعي وال�شيا�شي والثقايف يف العراق..
كانت �شورة النموذج الأمريكي هي اجلاهزة للتمثل والنقل من بيئتها الأمريكية، بكل 

ا�شرتاطاتها التاريخية، اإىل بيئة عراقية، من دون اعتبار ل�شروطها التاريخية.
كان هذا التفكري م�شتهرتًا اأكرث من كونه طاحمًا، وكان يوؤدي اإىل نتائج فو�شوية اأكرث 
من كونها منظمة. و�شنكتفي هنا بال�شتدلل مبا تقت�شيه منا�شبة هذا الكالم، �شنكتفي 
ل اأو مدعوم من املال العام ويكون قادرًا على  باحلديث عن وهم بناء جهاز اإعالمي مموَّ

التوفر على ا�شتقالل تام عن ال�شلطات الفاعلة يف البلد.
اإن الوهم يتكر�ض من كون الأمريكان يف العراق مل يفكروا �شوى بالنموذج الأمريكي، 
لكن هذا التوقف اأمام النموذج الأمريكي والإ�شرار على اإعادة اإنتاجه، عراقيا، مل يكن 
يريد اأن ين�شغل بالتفكري يف اأن اجلهاز التنفيذي هو عراقي واأن بيئة ال�شتغال هي بيئة 
الإعالمي وال�شيا�شي  التدريب  زال  الدميقراطية وما  مفاهيم  تتهجى  زالت  ما  عراقية 
املتعايل على �شروط وجوده وعمله.ثم  بنموذجه  الوعد،  غري مهياأ مبا يكفي لإجناز 
ان اأ�شلوب الت�شرف باملال العام ومن هي اجلهة املت�شرفة وما هي اآلية ال�شرف التي 
ال�شلطة ويلِّ  ال�شراع على  زالت غري وا�شحة احل��دود يف حمى  ما  تعتمد  اأن  ينبغي 

الأذرع امل�شتمر بني احلكومة والربملان.
يف هذا الت�شارع، عملت احلكومة على جعل العاملني يف �شبكة العالم جزءًا من جهاز 
احلكومية،  والإدارية  املالية  بال�شوابط  ويتمتعون  يخ�شعون  احلكوميني،  موظفيها 
وبهذا اأ�شبحوا جزءًا من الهيكل احلكومي، وقد قبل العاملون يف ال�شبكة، يف معظمهم، 
بهذا الإجراء الذي اأنهى ا�شتقالليتهم عن ال�شلطة التنفيذية، و�شمح بالتايل للحكومة 
بالتدخل يف تغيري الإدارات مبختلف م�شتوياتها..وهذا مف�شل �شغري، ولكنه اأ�شا�شي 
للتعبري عن الوهم الذي يقفز على الظروف التي تلتقي فيها م�شالح احلكومة وم�شالح 
املوظف الإعالمي يف اخلروج على قواعد بناء جهاز اإعالمي م�شتقل وممول اأو مدعوم 

من املال العام.
 ومنذ حلظة تاأ�شي�شها كانت �شبكة الإعالم هدفا لنقد ظل يتكرر باأ�شكال وغايات خمتلفة، 
فيه  �شارك  واأخالقي  ومهني  مايل  ف�شاد  بيئة  يف  جرى  التاأ�شي�ض  هذا  اأن  خ�شو�شًا 
اأمريكان ولبنانيون ومعهم عراقيون.وكان �شمت الإعالميني وال�شيا�شيني العراقيني 
وغ�شهم  الأوىل  �شهورها  يف  باإدارتها  وامل�شاركة  ال�شبكة  بتاأ�شي�ض  اأ�شهموا  الذين 
للزميل  ف��رتة،  بعد  املعلن،  املوقف  ا�شتثنينا  )اذا  واملهني  امل��ايل  الف�شاد  عن  الطرف 
الإعالمي جالل املا�شطة الذي اآثر الحتفاظ بكرامته املهنية والوطنية وان�شحب( من 
رت ( لها اأموال مل ت�شخر لكثري من اأكرب  اأ�شباب النمو امل�شوه لهذه املوؤ�ش�شة التي ) �ُشخِّ

املوؤ�ش�شات الإعالمية يف العامل واملنطقة.
ومثل معظم امل�شاريع الكبرية وال�شغرية يف العراق، فقد تقدمت اأهداف الف�شاد املايل 
على �شواها، وكان لبد من اأجل مترير هذا الف�شاد، من اختالق وتوفري فر�ض ن�شوء 
ال�شماح  يف  الأب��رز  هو  املهني  الف�شاد  وكان  والو�شيلة،  الغطاء  توفر  اأخرى  ف�شادات 
اإدارات  هيمنة  خالل  من  مت  ما  وذلك  اجلن�شية،  متعدد  املايل  الف�شاد  عن  والن�شغال 
والوا�شحة  الرا�شخة  ال�شورة  غياب  خالل  ومن   ، الإعالمي  بالعمل  ال�شلة  �شعيفة 
للتكوين املوؤ�ش�شي لل�شبكة، وعمل تلك الإدارات على ت�شييع حلقة ارتباط ال�شبكة بني 
الربملان وال�شلطة التنفيذية واإدارة برمير، م�شتفيدًة، ب�شلوكها الإنتهازي، من اأجواء 
قبول  تلقى  التي  اخلدمات  واإ�شداء  الولء  بيع  حبال  على  واللعب  ال�شيا�شي  التنافر 
اإمكاناتها وموا�شفاتها ورداءة نتائجها على امل�شتوى  لدى ال�شيا�شيني برغم توا�شع 

ال�شرتاتيجي، �شواء ال�شيا�شي اأو الإعالمي.
التي  ال��دولرات  العراقية مئات املاليني من  الإعالم  با�شم �شبكة  اأُ�شيعت وُنِهبت  لقد 
الرقابة  اأو �شحالة  اأجواء انعدام  مل جتد من يت�شدى للبحث عنها واملطالبة بها يف 
املالية.لكن الأ�شواأ من النهب الع�شوائي واملخطط له اأن البلد مل يتوفر بعد هذا على 
ال�شامية ممرًا  الأهداف  املوؤ�ش�شون. كانت  بها  قد وعد  التي كان  اب�شط ال�شرتاطات 
لأب�شع انحطاط ُخلُقي ولتدمري الأهداف ال�شامية ذاتها، �شفقات نهب باملاليني قابلها 
تكدي�ض ملئات الب�شر الفاقدين، يف معظمهم، لأية موؤهالت اأو كفاءات فنية اأو اإدارية 
اأو تخطيطية اأو اإعالمية.. ومل َتلُح يف الأفق اأيُة رغبة حقيقية يف تدارك الأمر واإنقاذ 
ما ميكن اإنقاذه وال�شروع بتاأ�شي�ض ثاٍن لل�شبكة على الأ�ش�ض الأوىل التي ُوِعدنا بها 
وارت�شينا معها بالإنفاق من مالنا العام عليها.مل تكن م�شكلة �شبكة الإعالم باأُ�ش�شها 
ال�شيا�شة  ان��ح��راف  يف  تكمن  امل�شكلة  �شوئها..كانت  يف  ئت  اأُن�شِ التي  واملفاهيم 
التاأ�شي�شية والتنفيذية عن تلك الأ�ش�ض والأهداف املتوخاة منها.وحتى يجري ت�شهيل 
هذا النحراف كان ل بّد من الفو�شى والتجهيل والرتهيب والرتغيب الذي �شّوه َخْلَق 

ال�شبكِة ومنوها.
لنتذكر اأن ال�شبكة، مثاًل، اعتمدت، وبر�شى زمالء اإعالميني، ا�شتخدام القوة امل�شلحة 
موؤ�ش�شات  هكذا  مثل  يف  معهودة  غري  �شابقة  يف  ال�شباح،  �شحيفة  اإدارة  تغيري  يف 
املدنية.يف  املوؤ�ش�شية  طبيعتها  من  الأدن��ى  احل��د  حت��رتم  موؤ�ش�شات  اأي��ة  يف  وحتى 
اأربع  ال�شيا�شية مبئة وثمانني درجة خالل  الولءات  اأي�شًا تبديل  الإدارة جرى  هذه 
لل�شيد  انتهازية  مبايعة  اإىل  عالوي  اإي��اد  لل�شيد  �شافرة  م��والة  من  �شاعة،  وع�شرين 
جميع  من  متاما  التحرر  منها  ُيفرَت�ض  ك��ان  موؤ�ش�شة  يف  وذل��ك  اجلعفري  اإبراهيم 
ا �شريحا عن  ال�شبكة بقيت معربِّ اأ�شكال النحياز واملبايعة واملوالة واملعاداة..لكن 
الإعالميني  ال�شيا�شيني وحاجتهم وتنفذه جهالت  تغذيه رغبات  الذي  املنحاز  الأداء 
و�شراهتهم.اإن فاقد ال�شيء ل يعطيه، وكان الكثري من اأجهزة ال�شبكة التنفيذية يفتقد 
اأ�شا�شيات املهنة  اإىل  اأن تعطي ما مطلوب منها، بافتقارها  اإىل كل ما قد يعينها على 

وجهلها باأخالقياتها وبا�شتثمارها الوظيفة ملنافع �شخ�شية.
الأول  ال�شق  ومهني.ويف  �شيا�شي  ببعدين:  م�شكلًة  الإع��الم  �شبكة  م�شكلة  بقيت  لقد 
( والعمل  القائمني عليها  ) من خالل  ال�شبكة نف�شها  امل�شكلة متداخلة ما بني  �شتكون 
الإعالمي ب�شكل عام من جهة وبني الو�شط ال�شيا�شي، احلكومي منه وغري احلكومي 
دولة  يف  الإعالمي  بالعمل  اإميانه  حقيقة  ومدى  فهمه  و�شورة  عام  ب�شكل  واملجتمع 
وملتزم  حر  اإع��الم  يتاأ�ش�ض  اأخرى.فلكي  جهة  من  دميقراطية  تكون  اأن  اإىل  ت�شعى 
مثل  وج��ود  املهنة..لكن  لهذه  موؤهلني  اإعالميني  وج��ود  م��ن  ب��ّد  ل  املهنة  ب�شوابط 
واأمنية  �شيا�شية  بيئة  بد من  املطلوب..ل  الإع��الم  للتوفر على  يكفي وحده  ل  هوؤلء 
و�شيكون  والنمو.  العمل  م�شتلزمات  له  وتوفر  الت�شّكل  بهذا  ت�شمح  واجتماعية 
�شيتعلق  البيئة،  تلك  ت�شكيل  يف  حموريا  واملتنفذة  احلاكمة  ال�شيا�شية  القوى  دور 
الدولة  وبنى  موؤ�ش�شات  �شنع  يف  لالإ�شهام  و�شلوكيا،  ثقافيًا  اأهليتهم،  مبدى  الأم��ر 
الدميقراطية، و�شيكون مدى حتررهم من نزعة احتكار الإعالم وت�شيريه على وفق 
اإ�شناده  على  وعملهم  م�شبقة،  و�شيا�شات  لتوجيهات  واإخ�شاعه  واحلاجات  امل�شالح 
ببنية ت�شريعية ت�شاعده يف مهمته، هو املعيار لتلك الأهلية املطلوبة لتحرير الإعالم.

الطموح،  هذا  ير�شي  ما  يقدم  ل  ال�شبكة  عمر  من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  حدث  ما 
وبقيت اجلهود ال�شعيفة لإعالميني خمل�شني مروا، اأو ما زالوا يعملون يف ال�شبكة 
الذي  التيار  ق��وة  حتت  لالن�شحاق  عر�شًة  ا�شتقالليتها  على  حر�شوا  ول�شيا�شيني 
ت�شافرت به جهود الهيمنة ال�شيا�شية مع وفرة اخلدمات الإعالمية املعرو�شة للبيع..

هو  يقفز،  معظمها  م��ادام  تتوقف  لن  لنتقادات  م�شتمرا  هدفا  ال�شبكة  جعل  ما  وهو 
جهاز  على  التوفر  من  جتعل  التي  املو�شوعية  الظروف  على  الأمريكان  كما  الآخ��ر، 
ال�شبكة  اأمرا متعذرا..ويف هذا احلال فان املطلوب هو تفهم ظروف  اإعالمي مدعوم 
وو�شع ال�شوابط التي تعزز من مهنيتها وحت�شنها باأق�شى قدر متاح من التاأثريات 
ال�شيا�شية املت�شارعة، وهي اأمور تتعلق باأ�شلوب التمويل وجهة الرتباط  وم�شتوى 

تاأهيل العاملني الإعالميني فيها.
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بغ��داد 15ت�شرين االأول 2009، يحتفل العراق يف اخلام�س ع�شر من �شهر ت�شرين 
االأول بالي��وم العامل��ي لغ�ش��ل اليدين بهدف تر�شي��خ  املمار�ش��ة ال�شحية لغ�شل 
اليدي��ن بامل��اء وال�شابون بني فئ��ات املجتمع  ورفع الوع��ي باأهميتها يف حماية 
االأ�ش��رة واحلفاظ على �شحة االأطفال والبالغني وكافة افراد املجتمع على حد 

�شواء من االأمرا�س االنتقالية وخا�شة اأنها الو�شيلة الوقائية االأقل كلفة. 
وت�شم��ل الفعاليات التي تنظمها وزارتا الرتبي��ة وال�شحة هذا العام بدعم من 
منظمتي ال�شحة العاملية ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة يوني�شف و�شركائهم 
م��ن املنظم��ات غ��ر احلكومي��ة الدولي��ة واملحلي��ة  ن�شاط��ات واحتفالي��ات يف 
حمافظات العراق كافة ويف عدد من املدار�س التي مت تاأهيلها وتدريب كوادرها 
التدري�شي��ة يف جمال النظاف��ة ال�شخ�شية. وتت�شم��ن الفعاليات حما�شرات يف 
التثقيف ال�شحي ح��ول املو�شوع واأهميته وتنظيم م�شابق��ات لر�شوم االأطفال 
اإ�شاف��ة لتوزيع اأدوات الر�شم وقم�شان حتمل �شعار الي��وم العاملي لغ�شل اليدين 
و مت توف��ر ع��دة النظافة التي �شت��وزع لطلبة املدار���س االبتدائية  من تلك 

املدار�س ويف كافة املحافظات. 
وق��د مت توزيع مل�شق��ات اإر�شادية يف عدد م��ن املدار�س واملراك��ز ال�شحية ويف 
بع�س من الدوائر البلدية واالأماك��ن العامة يف عموم القطر مب�شاعدة وزارات 

الرتبية وال�شحة و البلديات واالأ�شغال العامة واأمانة بغداد. 
 كم��ا مت اإع��داد كرا�س اإر�ش��ادي للطلبة وفئ��ات اأخرى من املجتم��ع مت توزيعه 
يف ع��دد من املدار���س  لتثقيفهم باأهمي��ة تطبيق ممار�شة غ�ش��ل االأيدي باملاء 
وال�شاب��ون وفاعلي��ة هذه املمار�ش��ة يف حمايتهم من االأمرا���س االنتقالية ويف 
مقدمته��ا اأمرا�س االإ�شهال و االلتهابات الرئوي��ة والتي تت�شبب جمتمعة بوفاة 
1.8 ملي��ون طف��ل يف الع��امل �شنوي��ًا. ويت�شم��ن ه��ذا  الكرا�س اإر�ش��ادات �شحية 
حول اأ�شالي��ب الوقاية من مر�س االإنفلونزا الوبائي��ة N1 H1  وكيفية التعامل 
معه عن��د االإ�شابة به لغاية حماية اأنف�شهم  واالآخري��ن حيث �شيقوم الطلبة 

بدورهم بنقل تلك املعرفة ال�شحية اإىل اأ�شرهم ومن حولهم  .
اإ�شاف��ة اإىل ذل��ك مت اإع��داد برام��ج توعية به��ذه املنا�شب��ة الإي�ش��ال الر�شائل 
ال�شحي��ة اإىل اأكرب ع��دد من جمهور املواطن��ني عرب و�شائل االإع��ام املقروءة 

وامل�شموعة.

املخابرات تنفي 
خرب قيادة املالكي 

للجهاز 
بغداد / املدى

نفى جهاز املخابرات الوطني 
العراقي ان يكون نوري املالكي 

رئي�ض الوزراء قائدًا للجهاز، واأكد 
امل�شت�شار العالمي جلهاز املخابرات 
الوطني العراقي يف ت�شريح خا�ض 

ل� )املدى( نفيه القاطع للخرب الذي 
ن�شرته اجلريدة يف عددها ال�شادر 

ام�ض الول حتت عنوان )املالكي 
يقود جهاز املخابرات حتى ت�شكيل 

احلكومة املقبلة( مو�شحًا: ان جميع 
ت�شريحات املخابرات ت�شدر ح�شرًا 
عرب الناطق الر�شمي للجهاز ، اإذ انه 
ال�شخ�ض املخول الوحيد بالت�شريح 

لو�شائل العالم، وبهذا يعد اأي 
ت�شريح مل ي�شدر عن الناطق عاريًا 

عن ال�شحة ، وقال امل�شت�شار العالمي 
للجهاز: ان من يدير دفة اجلهاز هو 

الفريق الطيار زهري الغرباوي، اذ 
ي�شغل من�شب رئي�ض اجلهاز وكالة.

رئي�س التحرير

بغداد/ افراح �شوقي 
وجه رئي�ض جمل�ض الوزراء نوري املالكي 
بتعطيل الدرا�شة يف اجلامعة امل�شتن�شرية 
ملدة ا�شبوع ومنع كل الن�شاطات احلزبية 
بيان  يف  ذل��ك  ج��اء  داخلها.  وال�شيا�شية  
علي  وق���ال  م��ن��ه،  ن�شخة  )امل����دى(  تلقت  
انه  للحكومة  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ال��دب��اغ 
الحت���ادات  جميع   ب��اغ��الق  التوجيه   مت 
والروابط الطالبية وحظر ن�شاطها داخل 
لها مبمار�شة  ال�شماح  اجلامعة، وامكانية 

ن�شاطها خارج احلرم اجلامعي. 
وعزا البيان ا�شباب ذلك اىل اعمال ال�شغب 

والفراد  الع�شابات  بع�ض  تثريها  التي 
غري املن�شبطني يف اجلامعة امل�شتن�شرية 
)للمدى(  هاتفي  ات�شال  ويف  بغداد.  يف 
العايل  التعليم  وزارة  اع��الم  مديرة  م��ع  
ال�شجريي،  ���ش��ه��ام  د  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
ح���ول امل��و���ش��وع ق��ال��ت ال�����ش��ج��ريي: ان 
ا�شتقاللية  ل�����ش��م��ان  ج���اء  الإج�����راء  ه���ذا 
اجلامعة وابعادها عن التدخالت الطائفية 
ا�شتقرار  من  نالت جزءا   التي  واحلزبية 
والق�شاء  املا�شية،  امل��دة  خ��الل  اجلامعة 
منها  عانت  التي  وامل�شاكل  التكتالت  على 
اجلامعة منذ اإقالة رئي�شها ال�شابق حممد 

ان اجلامعة  اذ  الن،  املو�شوي حتى  تقي 
�شلبًا  اث��ر  م��ا  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ  ت�شتقر  مل 
ان  وا���ش��اف��ت  فيها،  ال��درا���ش��ة  �شري  على 
من  باأمر  جاء  الدرا�شة  باإيقاف  التوجيه 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي اثر 

اخلالفات الكبرية التي ع�شفت بها.
وفيما يخ�ض غلق  الحتادات والروابط 
اجلامعة  يف  ان�شطتها  وحظر  الطالبية 
قالت ال�شجريي: ان الأمر مل يقت�شر على 
روابط امل�شتن�شرية واحتاداتها، بل �شمل 
احلظر ان�شطة هذه الحتادات والروابط 
موؤكدة  الخرى،  العراقية   اجلامعات  يف 

ان تلك الروابط غري قانونية، ول ت�شتند 
انها  كما  لعملها   ر�شمي  ت�شريع  اي  اىل 
كثرية-   موؤ�شرات  -وف��ق  كثريا  ا�شهمت 
الفرتة  يف  واثارتها  اخلالفات  تعزيز  يف 

املا�شية.
يذكر ان الزمة يف اجلامعة امل�شتن�شرية 
اقيل  حيث  املا�شي  اذار  �شهر  اىل  تعود 
املو�شوي  تقي  د.حممد  ال�شابق  رئي�شها 
اجلامعة  يف  مب��ن�����ش��ب��ه  اع��ت�����ش��م  ال����ذي 
جديد  رئي�ض  تعيني  رغم  القالة،  راف�شًا 
لها ه��و ال��دك��ت��ور ف��الح ال���ش��دي ال���ذي مل 
ل�شرار  نظرا  مهامه  مبا�شرة  من  يتمكن 

فيما   ، من�شبه  يف  البقاء  على  املو�شوي 
ال�����ش��راع ان  ي��وؤك��د مقربون م��ن اط���راف 
جاء  اجلامعة  ب��اغ��الق  احلكومي  ال��ق��رار 
من  اف��راد  اثارها  ا�شطرابات  خلفية  على 

حماية املو�شوي داخل اجلامعة.
من جانب اخر �شكا مراقبون من تدخالت 
اجلامعة  ����ش���وؤون  يف  ال�����وزراء  جم��ل�����ض 
ما  اخذت منحى خطريا ومت�شاعدًا  التي 
فتيل  وا�شتعال  الزم��ة  تعزيز  يف  ت�شبب 
التوتر بني قوى �شيا�شية متنفذة واخرى 
حتاول ان تزيحها وت�شتحوذ على مناطق 

نفوذها.

بعد ا�شطرابات واأعمال �شغب �شهدها احلرم اجلامعي

رئي�س الوزراء يغلق اأبواب امل�ستن�سرية �سبعة اأيام

ترجمة املدى
يف بحث لتو�شيع وحتديث القطاع النفطي يف العراق ترتدد 
احلكومة ب�شاأن الطلبات املتناف�شة جلذب ال�شتثمار الجنبي 
تقرتب.التوتر  بداأت  املقررة  النيابية  النتخابات  ان  خا�شة 
مع  املا�شي،  الثالثاء   وا�شحًا  ب��دا  التناف�ض  يف  والنفعال 
العالن عن ان العراق قارب املوافقة على �شفقتني جديدتني 

للتطوير والتنمية يف احلقول النفطية. 
مقبل  البلد  ان  ال�شهر�شتاين:  ح�شني  النفط،  وزي��ر  واعلن 
العوام  يف   النفطي  الن��ت��اج  جم��ال  يف  ق��وة  يكون  ان  على 
املقبلة، وان العراق �شيتوىل ن�شبة 85 %من العمل لل�شركات 
العاملية النفطية. واعرتف  ال�شهر�شتاين ان البلد بحاجة اىل 
مئات  اللف من املهند�شني والتقنيني ً، وعلى �شركات النفط 
تاأ�شي�ض كليات خا�شة. والعراق بعد ف�شله يف جذب ح�شد من 
يف  العلني  للمزاد  الوىل  اجلولة  يف  الجانب  امل�شتثمرين 
حزيران يتوجه للجولة الثانية يف �شهر كانون الول املقبل، 
اىل  .بال�شافة  نف�شها  لال�شباب  الف�شل  ي��واج��ه  ق��د  وال���ذي 
احل�شا�شية ال�شديدة جتاه حماية الرثوة الوطنية، فان توجه 
با�شتمرار،  املعوقات  يواجه  الجنبية  لال�شتثمارات  العراق 
اىل  احلاجة  ب�شبب  و�شناعية،  �شيا�شية  تقارير  ذكرت  وكما 

هايدروكاربون منخف�ض لتنظيم القطاع النفطي ، اىل جانب 
الف�شاد الداري يف وزارة النفط. 

ويقول املراقبون ال�شيا�شيون: ان اجلولة املقبلة تقبلت اأمرًا 
خالل  للبالد  القت�شادي  الو�شع  تدهور  وهو  مهمًا  م�شافًا 
احل�شول  حرية  لتحقيق  اجلهود  يهدد  ما  املا�شية.  ال�شهر 
احلماية.  نفقات  ودفع  النظيف  واملاء  الكهربائية  القوة  على 
ال�شفقتني  بنود  ان  النفط  وزارة  يف  امل�شوؤولون  اعلن  لقد 
غرب   – النفط  حقلي  لتطوير  توقيعها  على  او�شكوا  اللتني 
القرنة والزبري، كانت مقاربة لتلك التي رف�شت يف حزيران 

املا�شي، موؤكدين جناح مزاد كانون الول.
 واحلقول غري املطورة الع�شرة املعرو�شة للمزايدة حتتوي 
 )3( زه���اء  وت�����ش��اوي  ال��ن��ف��ط،  م��ن  برميل  مليار   )91( على 
فان  ذل��ك  وم��ع  احلالية،  ال�شعار  ح�شب  دولر،  ترليونات 
هناك قلقًا متزايدًا ب�شاأن م�شاألة ال�شركات الجنبية وفقدانها 
حتولت  لقد  �شابقًا.  ذكرت  التي  لال�شباب  بالعراق  الهتمام 
م�شادر  اكت�شاف  بعد  اخرى  اج��زاء  اىل   2003 بعد  �شركات 
يف  برميل،  مليارات   )10( تقارب  النفطي  لالحتياطي  مهمة 
مناطق خمتلفة من العامل.  وكان العراق يف عام 2002 ينتج 
مليون   1.3 اىل  ت�شاءلت  يوميًا،   برميل  مليون    2.8 زهاء 

بعد الغزو. 
اما اعلى معدل لالنتاج كان عام 1979 ، قبل احلرب مع ايران، 

عندما كان ي�شخ 3.7 مليون برميل. 
يف  نفطي  احتياطي  ثالث  ال��ع��راق  امتالك  من  الرغم  وعلى 

العامل، فانه ياأتي يف املرتبة )13( يف النتاج. 
كما  فعاًل،  تعمل   )80( جمموع  من  حقاًل   )17( العراق  ويف   
ان البحث عن اآبار جديدة خارج اقليم كرد�شتان ، قليل جدًا. 
ويقول اخلرباء: ان العمل يف العراق يعترب خماطرة ب�شبب 
تقادم عمر املن�شاآت النفطية، ومنها النابيب التي تنقل النفط، 
على �شبيل املثال، يف اخلليج التي ا�شبحت مهددة بالنفجار، 
وال�شبب الثاين لذلك، هو قلة م�شايف تخزين النفط. وبناء 
على تقرير ملدير عام يف وزارة النفط، فان الف�شاد متف�ض اىل 
درجة ان ناقلة للبرتول يف ميناء الب�شرة حملت بالنفط من 
وليعلم  مزيفة،  كانت  وبياناتها  وثائقها  ان  مع  العمال  قبل 
يف  املتحدة  المم  وجدت  كما  توجهت،  اين  اىل  اليوم  حتى 
النفط يف �شركة نفط  ل��وزارة  ان احد اخلا�شعني  لها  تدقيق 
  698.000 عن  بيان  تقدمي  او  حتديد  ي�شتطع   مل  ال�شمال 

برميل من النفط ، والتي يعتقد انها �شرقت. 
عن النيويورك تاميز

ال����ع����راق ي��ب��ح��ث ع����ن م�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ل��ن��ف��ط

ا�ست�سهاد �سبعة مدنيني يف عملية �سطو على حمل �سياغة يف بغداد

ثالثة مطالب عراقية ملجل�س 
وزراء داخلية دول اجلوار 

�شرم ال�شيخ / وكاالت
فعاليات  ال�شيخ  �شرم  منتجع  يف  الرب��ع��اء  ام�ض  اأنطلقت 
وفد  مب�شاركة  العراقي  اجلوار  دول  داخلية  وزراء  اجتماع 
عراقي تراأ�شه وزير الداخلية جواد البولين وح�شور وزراء 
الردن  الكويت،  البحرين،  تركيا،  اي���ران،  )م�شر،  داخلية 
لتحقيق  العراق  التعاون المني مع  و�شورية( لبحث تعزيز 

ال�شتقرار والمن فيه. 
 PUKmedia  واكد م�شدر مطلع رفيع امل�شتوى بح�شب
اجلوار  داخلية  وزراء  لجتماع   التح�شريي  الجتماع  ان 
على  اجلميع  حر�ض  على  جماعيا  اتفاقا  �شهد  قد  العراقي 
المن  لتحقيق  مل�شاعدته  وال�شتعداد  العراق  ارا�شي  �شالمة 
ب�شاأن  املتخذة  الج���راءات  متابعة  على  التفاق  مت  كما  فيه 
التي  اخلام�شة  بدورته  باجتماعهم  الداخلية  وزراء  قرارات 

عقدت يف الردن العام املا�شي . 
 وا�شاف امل�شدر ان هنالك ثالثة مطالب رئي�شة قدمها الوفد 
المني  للتعاون  ج��دة  ب��روت��وك��ول  )مت��دي��د  وه��ي  ال��ع��راق��ي 
العام  هذا  فعاليته  انتهت  والذي  العراقي(  اجلوار  دول  بني 
 – ال��ع��راق��ي(  اجل���وار  دول  ب��ني  املجرمني  ت�شليم  )���ش��رورة 

و)العمل على وقف العالم التحري�شي(. 
  فيما دعا وزير الداخلية امل�شري اللواء حبيب العاديل اإىل 
اأجل  من  العراق  جوار  دول  بني  امل�شتمر  الأمني  التن�شيق 
احلفاظ على هويته وا�شتقراره ، ف�شال عن �شبط احلدود 

ومنع الت�شلل ومكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة.
و�شدد العاديل على �شرورة التعاون مع العراق يف جمال 
بكل  والت�شدي   ، والره��اب  العنف  ملواجهة  قواته  تدريب 

حزم ملحاولت اخرتاقه وا�شعال الفنت الطائفية.

االأردن تت�سلم جثامني 
ع�سكرييها الذين  قتلوا يف 

هاييتي
عمان/ وكاالت

من  اخلم�شة  الردن��ي��ني  الع�شكريني  جثامني  و�شلت 
ع��ن��ا���ش��ر ق���وات ح��ف��ظ ال�����ش��الم ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا اجلمعة 
هاييتي  يف  املتحدة  ل��المم  طائرة  حتطم  يف  املا�شية 
اإطالق  احلكومة  قررت  حيث  عمان  اىل  الربعاء  ام�ض 

ا�شمائهم على �شوارع رئي�شة يف عمان.
وكان العاهل الردين امللك عبدالله الثاين وامللكة رانيا 
يف مقدمة م�شتقبلي اجلثامني لدى و�شولها اىل مطار 
وبينهم  اخلم�شة  والع�شكريون  ال��دويل.  علياء  امللكة 
يقومون  كانوا  رك��ن  ومقدم  رك��ن  عقيد  برتبة  �شابط 
الدومينيكان  جمهورية  ح��دود  ق��رب  ا�شتطالع  مبهمة 
اىل  ادى  ما  جبل  �شفح  على  طائرتهم  حتطمت  عندما 
م�����ش��رع جميع رك��اب��ه��ا ال�����11 )���ش��ت��ة م��ن الورغ����واي 
وخم�شة من الردن(. وكانت جثث ال�شحايا قد انت�شلت 
او  بور  اىل  ونقلت  املا�شي  ال�شبت  احل��ادث  موقع  من 

برن�ض.
من جانب اآخر، �شتقوم امانة عمان باإطالق ا�شماء هوؤلء 
الن�شاين" على  الواجب  "�شهداء  اخلم�شة  الع�شكريني 
تكرميا  الرئي�شية  الردنية  العا�شمة  �شوارع  من  عدد 

وتثمينا لدورهم. 
وخرباء  والردن  الورغ���واي  من  حمققون  و�شي�شل 
كما  احلادث،  ا�شباب  لتحديد  هايتي  اىل  املتحدة  المم 
ان  اىل  م�شرية  هاييتي،  املتحدة يف  المم  مهمة  ذكرت 
"تدابري امنية فر�شت يف موقع احلادث و�شيبقى حتت 
املراقبة حتى جمع كل املعلومات ال�شرورية للتحقيق".

بغداد / ه�شام الركابي 
فيما اعلنت قيادة عمليات بغداد ح�شول عملية �شطو م�شلح على 
احد حمال بيع امل�شوغات الذهبية �شمال غربي بغداد راح �شحيتها 
منطقة  من  القريبة  المنية  املفرزة  عنا�شر  اوقفت  مدنيني،  �شبعة 

احلادث.
وقال م�شدر يف عمليات بغداد يف ت�شريح ل�)املدى( ام�ض الربعاء 

ان املجموعة امل�شلحة ا�شتهدفت احد حمال بيع امل�شوغات الذهبية 
يف حي اجلوادين قرب منطقة ال�شعلة، واو�شح امل�شدر ان العملية 
ا�شفرت عن ا�شت�شهاد )7( مواطنني بينهم اإمراأتان وطفل. مبينا ان 

التحقيقات لتزال م�شتمرة لتعقب امل�شلحني وتقدميهم للق�شاء. 
املحال  �شرقوا  ان  بعد  قاموا  "امل�شلحني  ان  اىل  امل�شدر  وا�شار 

باطالق النار ب�شكل ع�شوائي على املواطنني ولذوا بالفرار".


