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*ولكـن البـصــرة بــاملقــابل ظـلت
تـتعــــرض لإلهـمـــال والـتجــــاهل
املقـصـــوديـن مـن قـبل األنـظـمـــة
املــتعــــاقـبـــــة علــــى مـــــدى عقــــود
عـديـدة، خـاصـة بعـد مـواجهتهـا
اثار وانعكاسات احلروب املدمرة
خالل الـــسـنــــوات 1980 - 2003،
ممــــا أدى إلــــى تخــــريـب بـنــــاهــــا
الــتحـتـيــــة وتــــردي خــــدمـــــاتهــــا
إجمـاالً، مبـا يف ذلك عـدم تـوفـر
ميــاه الـشـــرب، وغيــاب مـشــاريع
اجملــــــاري والــــصــــــرف الــــصـحــي
والكهـرباء، ومعـاناتهـا الشـديدة

من التلوث، أرضاً ومياهاً.
*يف حــــوار مع الـــسـيــــد تــــوفــيق
جـمعــــة العـبـــادي رئـيــس احتـــاد
رجـــال األعمــال العــراقـيني فــرع
البصـرة، قدم لنـا صورة واضحة
عــن األوضــــــاع يف احملــــــافـــظــــــة،
وطــبـــيعــــــة وحجــم األنـــــشـــطـــــة
املــتــمــيـــــزة الــتــي نــظــمهـــــا فـــــرع
االحتـــــــــــــــــاد خــالل الــفــــــتـــــــــــــــــرة
املـنــصـــرمـــة، ومـــا تـنـتــظـــره مـن
أعـمـــال وفعــالـيــات مــسـتقـبلـيــة

مخططة، حيث أكد قائالً:
- إن األعمــال واإلجنــازات الـتي
حققهـا فرع االحتـاد يف البـصرة
تعـتـبــر غــايــة يف األهـمـيــة وذات
طـبـيعــة مـتـمـيــزة إذا أدخلـنــا يف
احلـــســــاب عـمــــر االحتــــاد مـنــــذ
انـبثــاقه قـبل أشهــر عــدة وحتــى

اآلن.
فهـناك اتصـاالت مكثفـة ودائمة
مع الــــســيـــــد احملـــــافـــظ بهـــــدف
إجـــراء الـتـنــسـيقـــات املــسـتـمـــرة
ـــــرامـج العــمـل مع ـــــاغـــــة ب وصــي
األجهــزة واإلدارات اخملـتلفــة يف
احملــافـظـــة، كمــا انـشــأنــا غــرفــة
عمليـات مشـتركـة مع املنظـمات
واالحتـادات االقتـصاديـة املهنـية
التخـصصـية، ومـن بينهـا احتاد
املقـاولني وغـرفـة جتــارة البصـرة
ـــــــســــيـق اجلـهــــــــــود مــــن أجـل تــــن
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يف حوار مع رئيس احتاد رجال األعمال العراقيني فرع البصرة:

أنشطة وإنجازات مهمة حققها االحتاد فرع البرصة برغم قرص عمره

استثمار مساحات األرض غير املشغولة إلنشاء جمعيات جتارية وخدمية
نكثف عملنا إلقامة مصرف استثماري وشركة جتارية لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتوفير احتياجات

صغار املوظفني
مـا زلنـا نتـابع مـسألـة إنشـاء مصفـى نفطـي يف البصـرة لتـعزيـز االكتـفاء الـذاتي من املـشتـقات الـنفطـية

البصرة / موفد املدى

يـحتــاج إلــى اسـتقــرار أمنـي من
أجل ان يـــوظف أمـــواله إلقــامــة

مشاريع اقتصادية.
املناطق واألسواق احلرة

ــــــد ــــــوطــي ــــــاق ت ــــــرز يف ســي *وتــب
الـعـالقــــــــــــات مـع دول اجلــــــــــــوار
توجهات إلقامة أسواق ومناطق

حرة. فماذا عنها؟
- إن هـنــــاك بــــالفـعل تــــوجهــــات
إلقامة أسواق حرة من قبل دول
اجلـــوار يف املـنـــاطق احلـــدوديـــة،
وهـــي حـــتــــــــى اآلن لـــم تـــتـخــــــــذ
ســبــيـلهـــــا للــتــنفــيـــــذ. أمـــــا مــن
جـــــانــبــنـــــا، فقـــــد كـــــان الــنــظـــــام
السابق يخطط إلقـامة منطقة
ـــــر ولـكــن ـــــزبــي حـــــرة يف خـــــور ال
املشـروع واجه صعوبـات وعقبات
قـانـونيـة وعمليـة كثيـرة، وتتجه
اجلهــــود بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
إلعــطـــاء هـــذه املـنــطقـــة احلـــرة
أبـعادها التنـفيذية وهي اآلن يف
طـــور الـتـــوســيع وبـنـــاء اخملـــازن
ـــــرافق اخلـــــدمــيـــــة األخـــــرى، وامل
فــــضالً عــن تـــبلــيـــط الـــــشـــــوارع
لــتكـــون املـنــطقـــة قـــائـمــــة علـــى
اســــس حـــــديــثـــــة وتــــســـتقـــطــب
املسـتثمـرين العـراقـيني والعـرب
واألجـــانـب الـــذيـن يـــرغـبـــون يف
تـوظيف أموالهم ضمن مشاريع
تـــرتكــز علــى املــوارد الـتي تــزفــر
بـها البصـرة، فهي مدينـة موانئ
ونـفط وغــاز وغيـر ذلـك، وتبقـى
األمــــور املــتعـقلــــة بــــاالســتقــــرار
األمنـي والتـشــريعــات املـالئمــة،
ــــــــأمـل أن تــكــــــــون الـــــظــــــــروف ون
مـناسبـة بعد االنـتخابـات، حيث
ـــــة، تــنــبـــثق حـكـــــومـــــة مـــــركـــــزي
ــــــــشـــــــــــرع ــــــــس وطــــنــــي وت ومـجـل
القوانني والنظم اجلديدة التي
تنـسجم مع رغبات املـستثمرين،
وتـضـمـن حقـــوق كال الـطــرفـني،
اجلــانب العــراقي واملـستـثمـر يف

آن واحد.
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احملـافـظـة مـن خالل األخ نــائب
رئــيـــــس االحتــــــاد يف الــبــــصــــــرة
السيـد صبيح الهـاشمـي، ونأمل
يف أن نعيد التـشاور مع اجلهات
الـتـي طلـبـت مـنـــا املــشـــاركـــة يف
إقـــامـــة املــصفـــى ونـتـــوصل إلـــى
التــوافـق مع مجلـس محــافـظــة
البصرة، وبذلك ستتم مساهمة
اخلـبـــرات الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة
ــــــدخل ـــــة ون الــكفـــــوءة والـفعـــــال

كشركاء بهذه املشروع.
التنسيق مع القطاع اخلاص

يف دول اجلوار
*وقلـنا للـسيد تـوفيق الـعبادي،
ــــــوجهـــــات ـــــة ت ـــــاك أي هل أن هــن
تنــسيـقيــة مع القـطــاع اخلــاص
يف الدول اجملاورة للبصرة، وهي
الــــسعــــوديــــة والـكــــويـت وإيــــران،

فقال موضحاً:
- أن احتـــــــاد رجـــــــال األعـــمـــــــال
العــــراقـيـني فــــرع الـبــصــــرة قــــام
بـإجـراء اتـصـاالت مـسـتمــرة مع
القـطـــاع اخلـــاص لـيــس يف دول
اجلــوار فحـسـب، بل مع كل دول
اخللـيج العــربي واألردن ومـصـر
ــــــا الفـــــرق ـــــرهـــــا، وأعـــطــيــن وغــي
الـتجــاريــة والــصنـــاعيـــة يف تلك
الــــدول صــــورة تــــوضــيحـيــــة عـن
أوضاعنا بـصورة عامـة، وطبيعة
املشاريع املراد تنـفيذها، وطلبنا
حتديـد مدى إمـكانيـة مسـاهمة
تلك املنـظمـات ورجـال األعمـال
واملـستـثمــرين يف املـشـاريع الـتي
حتـتـــــاجهــــا الـبــصــــرة، وأقـمـنــــا
عالقــات مــشـتــركـــة مع اجلهــات
الـتـي متـثـل القــطــــاع اخلــــاص،
ومــــا زلـنــــا يف اتــصــــال دائــم مع
اجلــــمــــيـع، إال أن الـهـــــــــــاجــــــــس
األمـنـي لــدى هـــذه اجلهــات هــو
ــــــذي يـــــشـكـل عــــــائـقــــــاً أمــــــام ال
الـــدخـــول يف تــــوجهـــات عـملـيـــة
ووضـع املـــــــــشــــــــــــاريـع مــــــــــــوضـع
الـتــنفـيــــذ، ذلـك ان املـــسـتـثـمــــر
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للـــتجـــــار يف القـــطـــــاع اخلـــــاص
بــأسعــار تنـافــسيـة ونــسبـة أربـاح

بسيطة ومتهاودة للغاية.
وقــــد وجــــدنــــا ان هـنــــاك رغـبــــة
أكيـدة لـدى األخــوة املسـتثمـرين
ورجـــــال األعــمـــــال الــبـــصـــــريــني
للمـساهمـة يف هذين املـشروعني
والـعـــمـل مـــن أجـل اإلســــــــراع يف
إقـامتهـا، علمـاً بأنـنا نـرى فيـها،
خـــاصـــة بـــالـنـــسـبــــة للـمــصـــرف
االسـتـثـمــــاري أنه يـــشـكل رافــــداً
ـــــاحلـــــركـــــة مهــمــــــاً للـــنهـــــوض ب
ـــــــة، مبـــــــا يف ذلــك االقـــتــــصـــــــادي
ــــــــزراعــــــــة مـــن خـالل تـقــــــــدمي ال
القـــــروض املــيــــســـــرة وبفـــــوائـــــد
قلــيلــــة، ونحـن نــطــمح إلقــــامــــة
الكـثيــر من املـشــاريع، ونــأمل يف
أن يسـهم األخوة رجـال األعمال
واملــستـثمـريـن معنـا بــشكل جـاد
وفاعل يف بلـورة الصيغ العـملية
ملـثل هــذه املـشــاريـع التـي تخــدم

البصرة وأهلها قبل كل شيء.
ـــــــاك ـــــــا أن هـــن *حـــــســـب عـلـــمـــن
تـوجهـات إلقامـة مصـفى نـفطي
يف الــبـــصـــــرة، فــمـــــاذا عــن هـــــذا

املشروع؟
- لقـــــد تــبلـــــورت فـكـــــرة إقـــــامـــــة
مصفى نفطي يف البصرة ضمن
إطـــــار لقــــاءات أجــــريـنــــاهـــــا مع
شــركـــات استـثمــاريـــة وصنـــاعيــة
عـربيـة سعـوديــة وإيطـاليـة علـى
اســاس أن نــدخـل كمــستـثمـــرين
مـــســـــاهــمــني يف املـــشـــــروع، وقـــــد
حـصلنــا يف حيـنه علـى مــوافقـة
مبــدئيــة من وزارة الـنفـط بهــذا
الـــشــــأن، إال أنـه بعــــد تقــــدميـنــــا
الـطـلب إلـــى مجلــس محــافـظــة
الـبصــرة الستـحصـال املـوافقـات
ــــــة لــم يـلـق ــــــة األصــــــولــي األولــي
مــشــروع املـصفــى الـتجــاوب مـن
ـــــس اإلعـــمـــــــار يف جـــــــانـــب مـجـل
ـــــواصل احملـــــافـــظـــــة، ولهـــــذا ســن
مــتــــــابـعــــــة هــــــذا املـــــشــــــروع مـع
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تخصـصية مـوسعة، شـارك فيها
السيـد احملافـظ وجميع الـسادة
املـدراء العـامـني للمـوانـئ ونفط
ـــــــــاقـالت الـــنـفـــــط ـــــــــوب ون اجلـــن
والـنقل املــائـي، وجهــات رسـمـيــة
كــثــيـــــرة، إضـــــافـــــة إلـــــى ممــثلــي
املنظمـات املهنية، وعـدد يتجاوز
الـ)300( مـن أعــضــــاء احتــــادنــــا

واملستثمرين والتجار.
وقـد ركـزت النـدوة علـى العـديـد
مـن احملــــاور األســــاسـيــــة، حـيـث
ـــــد احملـــــافـــظ اســـتهـلهـــــا الــــســي
بـــتقـــــدمي صـــــورة مـــــوجـــــزة عــن
طـبــيعــــة وحجـم االسـتـثـمـــار يف
محـافظـة الـبصـرة، داعيـاً رجـال
األعمــال واملــستـثمـــرين الــى أن
يـسـهمــوا بــدورهم يف الـعمـليــات
اإلعـماريـة والبنـائيـة والتنمـوية

والتطويرية للمحافظة.
وقـدم االحتاد ورقة عـمل مكثفة
اشتـملت على أفـكار ومقتـرحات
كـثـيـــرة، ويف مقــدمـتهــا الـتـــوجه
إلنشاء مـشروعني، األول يتمثل
يف إقـــامـــة مـصـــرف اسـتـثـمـــاري
باسم رجال األعـمال يف البصرة
رأس مـالـه عشـرة مليـارات دينـار
ــــــشـــــــــاريـع ـــــــــدعـــم امل ويـهـــــــــدف ل
الـــصغــيـــــرة واملــتـــــوســطـــــة الــتــي
سـتـــسهــم بقـــســـطهــــا يف إجــــراء
نـقلـــــة لألوضــــاع االقـتــصــــاديــــة
واالجـتـمــــاعـيــــة يف احملــــافــظــــة
واســتقــطـــاب األيــــدي العــــاملـــة
العــــاطلـــة وتـخفـيـف ومعـــاجلـــة
مــشكلــة البـطــالــة. أمــا املـشــروع
الـثـــانـي، فـيــتجلـــى يف تـــاسـيــس
شركة جتارية هدفها دعم صغار
املــوظـفني مـن خالل جتـهيـــزهم
بـــالــسـلع والـبــضــــائع اخملـتـلفـــة
ــــــريح ــــــاألجل والـــتقــــســيـــط امل ب
واسـتقـطــاع املبــالغ مـن رواتبـهم
عــبـــــر الــتــنــــســيـق مع الـــــدوائـــــر
الـرسـميـة يف احملــافظـة، إضـافـة
إلــــى تــــوفـيــــر املــــواد والـبــضــــائع
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للـنهـوض بــواقع احملـافـظـة مبـا
يـتالءم مع مكــانتهــا احلضـاريـة

والتاريخية واالقتصادية.
وهـنـــــاك لقــــاءات دوريــــة نـــصف
شهــريــة مـنتــظمــة نعقــدهــا مع
مجلــس اإلعـمـــار يف احملـــافـظـــة
مـن أجل حتــديــد املــشـــاريع ذات
األولويـة وتأشيـر سبل تنفيـذها
بكفــاءة وفــاعـليــة، وعلـــى سبـيل
املـثال ال احلصر، أجرينا مسحاً
ملساحات األراضي غير املشغولة
لـتــأمـني اسـتـثـمــارهــا يف إقــامــة
مجـمعـــات جتـــاريـــة وسـيـــاحـيـــة
وخـدمية يجـري التخطـيط لها
بـهـــــــــدف عـــــــــرضـهـــــــــا كـفـــــــــرص
استثمـارية علـى رجال األعـمال
واملستـثمرين العـراقيني، وبوجه
الـتحــديـــد البـصـــريني، يف إطــار
الـنهوض بـاحملافـظة وتـطويـرها

على نطاق واسع.
ـــــا ـــــة مــن قـــبلــن وبـجهــــــود فعـــــال
انـبثـقت غــرفـــة عمـليــات أخــرى
جتــتــمع بـــصفـــــة دوريـــــة نـــصف
شهــريـــة للـتـنــسـيق مع اجلــانـب
البـريطـانـي والشـركـات العـاملـة
مبختلف جنسياتها يف البصرة،
إضـافة إلـى ممثلني عن احتـادنا
واحتــاد املقــاولني وغـرفـة جتـارة
احملــافظـة، وذلـك لإلطالع علـى
مجــــريــــات األمـــــور يف مجــــاالت
اإلعمار وإعـادة البنـاء والتنـمية
وتطوير احملافظة بصورة عامة.

ندوة موسعة ومشاريع
متقدمة

ــــــــــا عــــن ــــــــــى ســــــــــؤالــــن *ورداً عـل
البرنـامج العلمي لفـرع االحتاد
ــــــى يف الـــبــــصــــــرة، خــــــاصــــــة عـل
ـــــــــدوات مــــــســــتـــــــــوى عـقـــــــــد الــــن
االقـتصـاديـة الـتخصـصيـة، قـال

السيد العبادي: 
-لقــد كــانـت بــدايــة انـطالقـتـنــا
واثقـــــة يف هـــــذا اجملـــــال، حــيــث
عقـدنـا نـدوة علـميـة اقـتصـاديـة
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*لم تكن البصرة
مدينة موارد
زاخرة فحسب، بل
إنها متتلك جتارب
وخبرات متراكمة
ذات طبيعة
مؤثرة يف احلياة
االقتصادية
واالجتماعية
للعراق بصورة
عامة،
وللمحافظة
بشكل خاص األمر
الذي جعلها محط
اهتمام اخلبراء
واملتخصصني
واملستثمرين
ليس العراقيني
فقط، وإمنا
العرب واألجانب.

بــــــرغــم أن اســم جــــــورج غــــــاالوي ورد
ضمـن الوثـائق التـي نشـرتهـا )املدى(
حـــول كـــوبـــونـــات الـنفـط الـتـي متـثل
رشـاوى النظـام السـابق إلفسـاد مئات
الـشخـصيـات الـسيـاسيـة واإلعالميـة،
عــربيـاً وعــامليــاً، من خالل تـطـبيقـات
بــرنـــامج الـنفــط مقـــابل الغــذاء بـني
ــــــــــــــدى( عــــــــــــــامــــــي 1996 و2003، فـ)امل
انطالقـاً من هـدفهـا األسـاس الـبحث
عـــن احلـقـــيـقــــــــة دون أيــــــــة أغــــــــراض
تـسـتهــدف هــذه الــشخــصيـــة أو تلك،
تـنــشـــر هـــذه املـــوضـــوع املـتـــرجـم عـن
صحـيفــة )الغــادريـــان( البــريـطـــانيــة،
وهــي تــــــواصل هـــــذا الــنـهج تـــــأكــيـــــداً
الحـتـــــرامهــــا مـبــــدأ "الــــرأي والــــرأي
اآلخـــــر" بـــــاعــتــبـــــاره ســبــيالً حلـــــريـــــة

التعبير وشفافية الطرح واحلوار.
بقلم ديفيد بالستر

حـقق عـــضــــــو الــبــــــرملــــــان الــيــــســــــاري
املعــــارض، جــــورج غــــاالوي، نــصــــراً ال
لبس فيه يف قـضية التـشهير املـقدمة
ضـــــده مــن قــبـل صحـــيفـــــة الــــــديلــي
تـلغـــــراف مـع تعـــــويـــض مقـــــداره 150
ألف باون. وعند تسلمه قرار احملكمة
العليـا، وصف الـسيـد جـستـس أيـدي
اإلدعـــــاءات املقـــــدمـــــة مــن صحــيفـــــة
الـديلي تلغـراف حول الـوثائق املـثيرة
للجــدل التـي مت العثـور عـليهــا عقب
نهــــــايــــــة حـــــــرب العـــــــراق علـــــــى أنهــــــا
"مــســرحـيــة ومــدعـــاة للــشجـب". ويف
اتهـام للـسيـد غـاالوي علــى أنه تلقـى
دفعات سريـة من نظام صدام حسني،
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غاالوي حيقق )نرصًا( يف قضية )التشهري(
الــــــدعـــــــوة املقــــــدمــــــة مـــن صحـــيفــــــة
التلـغراف عـلى اسـاس أن التقـارير ال
تــتعــــدى كــــونهــــا أكـثــــر مــن "تقــــاريــــر
محايـدة" واتهمهـا بإنهـا "غير مـؤكدة
متـاما" إضافـة إلى كونهـا وهماً. وقال
ايـضــاً "إن طـبـيعـــة ومحـتــوى وطـــابع
إثــبــــــاتهــم ال ميـكــن أن تـــــوصـف بهـــــا
احلـال". وقـال علـى الـرغم من إجـراء
مقـابلـة مع الـسيـد غـاالوي بــواسطـة
الهــــاتـف، إال أنه لــم يعـــط الفــــرصــــة
لقـراءة الـوثــائق العــراقيــة سلفــاً، بل
حتــى لـم تقــرأ لـه. ولم يـخبــر بــشيء
حـول اإلدعـاءات الـتي أشـارت إلـى إنه
كان قد تلقـى عموالت. وخالل تداول
القضـية، قـال السـيد غـاالوي أن هذه
اإلدعــاءات عبــارة عن "جــراح عمـيقــة

يف كياني السياسي".
وقال الـقاضي واصفـاً السيـد غاالوي
بــــأنـه "شخــصـيــــة سـيــــاسـيـــــة صلـبــــة
اسـتخــدم لـتــوجـيه االنـتقــاد بــشــدة"
واسـتطرد قـائالً "ال ميكن القـول بأنه
من غيـر احملتمل أنه يعـاني األسى أو
من جـراح يف مـشـاعــره عنـدمـا مـست
هـــــــذه اإلدعـــــــاءات صــمــيــم كـــــــرامــتـه

وسمعته السياسية.
وقال "إن اإلدعاءات بـاخليانة لم تكن
من نـوع االنتقـادات الالذعـة التي قـد
يتـوقعهـا شخص مـا خالل منـاظرات

سياسية يومية".
ترجمة: سامي عبد اهلل
عن صحيفة الغارديان

هيئـة احملكمـة، فـإنه إذا كـان القـانـون
اإلنــكلــيــــــزي ال يقـــــدم أيـــــة حــمـــــايـــــة
حقيقـية لـلصحف التـي تنشـر وثائق
تـثير أسـئلة مهمـة حول سلـوك عضو
برملـاني، عـندهـا تكـون حريـة التعبـير

مجرد وهم.
وكــانت القـضيـة اخلـاصـة بــالتــشهيـر
قــد تــركــزت علــى أســاس سلـسلـــة من
املقاالت نشرت يف نيسان 2003 والتي
وصفها محـامي السيد غـاالوي بأنها
"ممــارســة خـطـــرة للقـضـــاء سيـــاسيــاً
علـــى احـــد الـــرمــــوز وعلـــى مــسـتـــوى

كبير".
واسـتنــدت الـصحـيفــة يف تقــاريــرهــا،
الـتي مت تــداولهــا بـشـكل واسع وعلــى
مـدى يــومني، إلـى وثــائق عثـر عـليهـا
أحـــــد صـحفــيــيهـــــا يف مـكـــــاتــب وزارة
اخلــارجيـة العــراقيـة، الـتي أصــابتهـا
األضــرار جــراء تعــرضهــا إلــى قـصف

بصاروخ كروز.
وقـال الــسيـد جــستـس أيـدي أن هـذه
التـقاريـر تعنـي أن السـيد غـاالوي قد
تـسلـم مبلغــاً يصل إلـى 375000 بـاون
يف الـــسـنــــة وهـي عـبــــارة عـن مـبـــــالغ
محــولـــة من بــرنــامج الـنفـط مقــابل
الغذاء الذي كان يهدف إلى مساعدة
الــــشعــب العــــراقـي إضــــافــــة إلـــــى أنه
استخـدم حملـته املنــاهضـة لـلحصـار
املـسمــاة - استغـاثـة مـرمي - لفـائـدته
الشخـصية.. وقـالت الصحيفـة أن ما

فعله هو مساو للخيانة. 
وكـــان القـــاضـي قـــد رفـض الـنـظـــر يف

وقــــــد وصفـــت صحـــيفـــــة الــتـلغـــــراف
احلكم علـى أنـه "لطمـة مـوجهـة ضـد
مبـدأ حـريـة الـتعـبيـر يف هـذا الـبلـد"
وتـخطـط الصـحيفـة الـتي تــستخـدم
دفــاعـــاً كفـئــاً إلــى اسـتـئـنـــاف احلكـم.
وقـال نيل داربيـشر، احملـرر التنفـيذي
للـصحـيفــة، "من الـطبـيعـي أن نكــون
محــبـــطــني مــن هـــــذا احلـكــم. وكــمـــــا
فهمنـا من التـصورات الـتي تعتقـدها

الــذي طـــرد من حــزب الـعمــال العــام
املـنصـرم، خطـابـاً قـويـاً ضـد صحيفـة
الــــديلـي تـلغـــراف. وخـــاطـب الــسـيـــد
غــــــــــاالوي الــــــصـحـفــــيــــني قــــــــــائـالً أن
الــــصحـــيفــــــة قــــــد تـــــسلــمـــت "جلــــــداً
قـضـــائيــاً". وقــال أيـضــاً أن كل هــؤالء
األشخـاص، وهم مـن النظـام السـابق
للـصحيفـة - لـورد بالك وبـربـرا اميل
وجــــــارلـــــس مــــــور كــــــانــــــوا مــن أكــثــــــر
األشخــــــاص الــــــذيــن عــــــزفـــــــوا علــــــى
األبواق عـند اتخـاذ القرار املـشؤوم يف

الذهاب إلى احلرب ضد العراق.
"ولغـرض املساعـدة يف قضيتهـم قالوا
كـثيــراً من األمـور الـتي اتـضح كــونهـا
زائفــــة ومــــزورة متــــامــــاً إضــــافــــة إلــــى
تـــــــــداولـهـــــــــا بـــــــشــكـل خـــــــــاطـــئ لـــــــــذا
فـــــالـــصحــيفـــــة مــطـــــالــبـــــة بــتقـــــدمي

توضيحات".
وأشـــار إلـــى أنه قـــد غـــامـــر بـكل شـيء
لغـــــرض مـــــواصلـــــة العــمل، وأضـــــاف
"إنـني سـعيــد ومتــواضع إلــى حــد مــا
الكتـشـف أن هنــالـك يف األقل مكــانــاً
واحـداً يف الـنظـام اإلنـكليـزي ال يـزال
صحـيحــاً ومـسـتقالً وهــذا املكــان هــو

قاعة احملكمة".
وقـال الــسيـد غــاالوي أن ممثلـني من
مـــــؤســــســـــة األخـــــوة بــــــاركلــي الـــــذيــن
ميـلكــــون مجـمـــوعـــة الـتـلغـــراف، قـــد
اتــصلـــوا به قـبل إجــراء احملــاكـمــة يف
محاولة لعقـد اتفاق. ويعتقـد السيد
غـاالوي بـأنهـم أالن يتـمنـون لــو أنهم
كانوا قد وافقوا سلفاً على االعتذار.

فـإن الـصحيفــة "تسـرعت يف األحكـام
)الــتــي أصــــــــدرتهـــــــا(" بــنـــــشـــــــر هـــــــذه

املعلومات وهو ما يستحق اإلدانة.
وتـواجه الـصحيفـة تكـاليف قـد تصل
قـيـمـتهـــا إلـــى أكـثـــر مـن 1.2 ملـيـــون

باون.
ويف قــــاعــــة احملـكـمــــة جلـــس الـــسـيــــد
غـــاالوي أمــــام القـــاضـي الـــذي قـــال:
عضـو البرملـان قد تعـرض إلى تـشويه
بـالغ األثـر للـسمعـة. وأضـاف إلـى أنه
لــم يحــصـل علــــى فــــرصــــة عــــادلــــة أو
مـعقـــولــــة للـتـعلـيـق علـــى اإلدعـــاءات
الـتي قالـت أنه تسلم فـيها سـراً وعلى
نحــــــو شــــــائــن أمــــــواالً مــن الــنـــظــــــام

العراقي ملصلحة شخصية.
ويـواجه السـيد غـاالوي حتقيقـاً آخر
حـــــول اإلدعـــــاءات مــن قـــبل الــــســيـــــر
فيليب ماور، عضو اللجنة األخالقية
يف البـرملـان الـتي عـلقت مــؤقتـاً وإلـى
إشعـــار آخـــر جلــســـات الــسـمـــاع حـــول
هـذه القضية. وتقـول املتحدثـة باسم
الـــســيـــــر فلــيــب بـــــأنه لــن يعــطــي أي

تعليق حتى قراءة احلكم.
وقـال السـيد غـاالوي "إن الوثـائق أما
مــــزورة أو مت الــتالعــب بهـــــا، إال أنهــــا

ويف كل األحوال ملفقة".
وعشيـة الثاني من كانون األول، أعلن
الــسيـد غــاالوي أنه سـيكـون مــرشحـاً
عـــن احلـــــــــزب املـــنـــــــــاوئ لـلـحـــــــــرب يف

االنتخابات العامة القادمة.
وخـارج احملـكمــة، شن عـضــو البـرملـان
عن مـنطقـة غالسغـو كلفن 50 عـامـاً،

تـعقــــــد الـلجــنــــــة االمــــــريـكــيــــــة -
العــراقـيــة املــشـتــركــة اجـتـمـــاعهــا
الــثـــــانــي يف واشــنـــطــن االســبـــــوع
املـقبـل لبـحث عــدد مـن القـضــايــا
الـــتـــي تـــتـعـلـق بـــــــســـبـل انـعـــــــــاش
االقتصـاد العـراقي وملتـابعـة مامت
تــطـبـيـقه مـن قـــرارات االجـتـمـــاع
االول الـــــــذى عـقـــــــد فـــــــى أيـلـــــــول

املاضي.
ويتضمن جدول اعمال االجتماع
الثـانـى قضـايـا تتعلق بـاتفـاقيـات
املــســاعــدة االمـــريكـيــة والــدولـيــة
وبــالــسيــاســات املـــاليــة والـنقــديــة
العراقـية وبتنسيق املعـونة الفنية
وبقـــطــــــاعــي الـــنفـــط والــــــزراعــــــة
وامـكـــــــانــيـــــــة خـلـق فـــــــرص عــمـل
جديدة على املدى القصير وسبل
حتفيـز املبـادرات الفـرديـة وتنـويع
مـصــادر الــدخل. وقــال مـســوءول
كـبـيـــر يف وزارة اخلـــارجـيــــة خالل
ايجـــــــاز صـحفــي ان مـــــســـــــؤولــني
رفـيعـــى املــسـتـــوى مـن اجلـــانـبـني
ســيـــبحــثـــــون ايـــضـــــا شـــطــب 100
بـــاملـــائـــة مـن الـــديــــون العـــراقـيـــة

املستحقة للواليات املتحدة.
وقـال املـسـوءول الــذي طلب عـدم
ذكــــــــر اســـمـه ان االجـــتـــمــــــــاعــــــــات
املــشـتــركــة سـتـبحـث االتفــاقـيــات
املقـتـــرحـــة بـني العـــراق واعـضـــاء
نـادي بـاريـس بـشـان ديـون العـراق
وســبل الـتــــوصل الــــى اتفــــاقـيــــات
مـشــابهــة مع الــدائـنني االخـــرين
فــــضال عـــن اتفــــــاقــيــــــة الـــتعــــــاون
االقتـصــادى والـفنــى بـني العــراق

والواليات املتحدة.
واضــــاف ان جــــدول اعـمـــــال تلـك
االجتمـاعات الهـامة يشـمل ايضا
وضـع املـــيــــــــزانـــيــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
واخلـطط املـاليــة والنقـديـة الـتي
تهــــــدف الــــــى تـقلــيــــص االنفــــــاق
وزيــادة الــدخل ووســائل مــواجهــة

الضغوط التضخمية.
وعلـــى الــصعـيـــد الـــزراعـي تـنـــوي
اللجـنــة مـنــاقــشــة طــرق حتــريــر
تعـــامالت ذلـك القـطـــاع السـيـمـــا

وفد عراقي يبحث يف واشنطن
وسائل انعاش االقتصاد  

الـتــشـــوهـــات الـتـي حلقـت بــســـوق
املـنــتجــــات الــــزراعـيــــة مـن جــــراء
تـطـبيـق النـظــام الـســابـق لتــوزيع
حـصـص االغـــذيـــة بـــالـبـطـــاقـــات.
واشـار الى ان املبـاحثات سـتتطرق
ايضا الى خطوات تشجيع العمل
علـــى تــطـــويـــر االراضــي وحقـــوق
املـلــكــــيـــــــــــة وطـــــــــــرق اصـالح وزارة
الـزراعـة العـراقيـة كي تـتمكـن من
حتــــــــويـل مـهـــمـــتـهــــــــا مـــن جـهــــــــاز
للتخـطيـط والتـوزيع الــى سلطـة

تنظيمية.
وقــــــــال ان اجلــــــــانـــب االمــــــــريــكـــي
سـيــطـلع الــــوفـــــد العــــراقــي علــــى
خطط احلكومة االمـريكية لبناء
القــدرات بهــدف تـطــويــر الـتجــارة
يف املـنتجـات الــزراعيـة ومـا ميـكن
للحكـومة الـعراقـية ان تـضعه من
صــــادراتهــــا علــــى قــــائـمــــة الـــسـلع
املـدرجـة يف اجلــداول التـفضـيليـة

العامة.
كــمـــــا ســتــتــنـــــاول االجــتــمـــــاعـــــات
خــــطــــط االصـالح الـــتـــــشـــــــريـعـــي
والـــتـــنــــظـــيـــمـــي لــــــــوزارة الـــنـفــــط
العــراقيــة وبــرامـج التــدريب الـتي

ميكن تقدميها للعاملني فيها.
وردا علـى سـوءال لـوكـالــة االنبـاء
الـكــــويـتـيــــة )كــــونــــا( عـن تــــاثـيــــر
الـعمـليــات االرهـــابيــة فــى العــراق
علــــــى تـــنفــيــــــذ خـــطــــط إنعــــــاش
االقـتصـاد هنـاك قـال ان " فـرصـة
النجــاح يف تطـبيق هـذه اخلـطط
تتــزايــد كـلمــا امـكن الـتقـليـل من
الـعمـليــات اإلرهـــابيــة والهـجمــات
علــى مـشــروعــات اعــادة الـتعـميــر

وعلى منشآت قطاع النفط".
ومـن املقرر ان ينـاقش وزير املـالية
الزائـر الدكـتور عـادل عبـد املهدى
ومـــــســـــــاعـــــــد وزيـــــــر اخلـــــــارجــيـــــــة
االمــــريكـيـــة لــشـــوءون االقـتـصـــاد
والــزراعـــة واالعمــال آالن الرســون
نــــتـــــــــــائـج االجــــتــــمـــــــــــاعـــــــــــات مـع
الـصحـفيـني يف لقـاء مـفتـوح يـوم
ـــــــــــــادي الـــــثــالثـــــــــــــاء املــقـــــبــل يف ن

الصحافة الوطنية بواشنطن. 
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أعلـن اجليــش االميـركـي يف بيـان
ان مطـار الـبصـرة الـدولـي سيعـاد
افـتـتـــاحه رسـمـيــا يف متـــوز املقـبل

امام الرحالت الدولية. 
وقــال املهنـدس نـوالن سـميـث من
اجلـيـــش االمـيــــركـي يف بـيــــانه ان
مـطــار البـصــرة الــدولي الــذي لم
يعمل نهـائيـا بـسبب احلـرب علـى
العراق سـيعاد افتتـاحه رسميا يف
شهــر متــوز مـن العــام املقـبل امــام

الرحالت التجارية واملسافرين. 
وأضــــاف انه مت تخـصـيـص مــبلغ
ـــــــــــــــــون دوالر مـــــــن اجــل 9،4 مــلـــــــي

حتديث املطار. 
وأوضـح ســـمـــيـــث أن كـل شـــيء يف
املطار سينتقل الى مستوى عاملي
قـبل ان حتـط ايــة رحلــة جتــاريــة
عـلــــــــــى أرضـه. ويـقـع املـــــطــــــــــار يف
مـدينـة الـبصـرة )550 كلـم جنـوب

بغداد(. 
يـــشـــــار إلـــــى أن مــطـــــار الــبــصـــــرة
الـدولي تـضرر جـراء 13 عامـا من
العقــوبــات االقـتـصــاديــة )1990-
2003( وبـالتـالي التـداعيـات التي
تلـت انتهـاء احلـرب يف الـرابع من

نيسان من العام املاضي. 
وكـان وزير النقل العـراقي السابق
بهنـام زيـا بــولص قــد أعلن يف 24
أيـار املــاضي انه يـريـد اعــادة فتح
مطـار الـبصــرة، جنــوب البالد، يف

احلال. 
وقـــــال لـــــو كـــــانــت لــي الـــــسلـــطـــــة
التخــذت غــدا قــرارا بــإعــادة فـتح
مــطــــار الـبــصــــرة حـيـث االوضــــاع
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إعادة افتتاح مطار البرصة الدويل يف متوز املقبل  
)االمنية( جيدة. 

وتـتـمـتع مـــدن اجلـنـــوب العـــراقـي
بوضع امني افضل نـسبيا مقارنة
ــــــــــــوصـل مـع مــــــــــــدن بـغــــــــــــداد وامل

والفلوجة والرمادي وبعقوبة. 
ويف الــثـــــامــن عــــشـــــر مــن ايلـــــول،
قامت اخلـطوط اجلوية العراقية
بــاول رحلــة دوليــة منــذ 14 عــامــا
مـن مــطـــــار بغــــداد الــــدولـي إلــــى

عمان لكن من دون ركاب. 
والشركـة الوحيـدة العاملة حـاليا
يف العـــراق هـي املـلكـيـــة االردنـيـــة
الـتــي تقـــوم بــــرحالت بـني عـمـــان

وبغداد. 
وقد توزع أسطول الشركة السابق
ـــــــــــــذ 1990 بـــــني  عـــــــــــــدة دول مـــــن
وخــصـــوصـــا إلـــى االردن وتـــونــس

وإيران. 
وكــــان العـــراق قـــد وقـع عقــــدا مع
شركة ايربـاص قبل حرب اخلليج
سنـة 1991 لـشـراء عـشـر طـائـرات
ودفـع نــــــســـبــــــــة 10% مـــن قـــيـــمــــــــة
الصفقـة، إي عشرة ماليني دوالر،
كدفعة اولى، كما اوضح بولص. 

إال ان االتفـــاق لـم يــنفـــذ بــسـبـب
العقـوبات الـدوليـة التـي فرضـتها

االمم املتحدة على بغداد. 
ويف تـشـريـن الثـانـي، بعث بــولص
رســـــالـــــة الـــــى ايـــــربــــــاص ملعـــــاودة

املفاوضات. 
يــــــذكــــــر ان الـــظــــــروف االمــنــيــــــة
السائدة يف العـراق تدفع بشركات
الــطيــران الـــدوليــة الــى االبـتعــاد

عن االجواء العراقية. 
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طالب العـراق مؤخراً بفرض قيود صارمة على
ملـيـــــارات الـــــدوالرات الـتـي مــن املقـــــرر دفـعهـــــا
جلـيـــرانه عـن أضـــرار بـيـئـيـــة جنـمـت عـن غـــزوه
لــدولـــة الكــويـت يف عــام .1990 وجــاء يف كلـمــة
ممــثـل العـــــــراق أمـــــــام جلــنـــــــة األمم املـــتحـــــــدة
للتعـويضات دعـوته بأن تخـصص نسـبة 1% من
الـتـمـــويل ملــراقـبــة الـتعــويـضــات والـتــأكـــد أنهــا

أنفقت بشكل سليم يف مشروعات بيئية. 
وبحــسب دبلـومـاسـيني فــإن مجلـس محـافـظي
جلـنـــة األمم املـتحــــدة للـتعـــويــضـــات الـتــــابعـــة
جمللـس األمن الـدولي يبحـث يف جلسـة مغلقـة
مطالب بتـعويضات عن أضرار بـيئية قدرها 23
ملـيـــار دوالر تقــدمـت بهــا 6 دول، مـتـــوقعـني أال
يـــوافـق اجمللــس ســــوى علـــى جــــزء صغـيـــر مـن
املــبـلـغ الـــــــذي طـــــــالــبــت بـه كـل مــن الـكـــــــويــت
والــسعـــوديـــة وإيـــران واألردن وتـــركـيـــا وســـوريـــا،
علماً بأن جيران العراق يسعون للحصول على

تعويضات إجمالية قدرها 87 مليار دوالر . 
ومـن املسـتبعـد اتخـاذ قـرار هـذا األسبــوع بشـأن
االقـتــراح الـــذي يعـطـي للعـــراق للـمــرة األولــى
كلمـة يف كيفـية إنفـاق اخملصـصات املـاليـة التي
سيتم احلـصول عليهـا من عائـدات بيع النفط
يف قـضــايــا الـتعــويـضـــات التـي ستـتم املــوافقــة

عليها . 
ومـن املعـــروف أن 5% مـن عـــائـــدات بـيع الـنفـط
العـــــراقـي تـــــذهـب الـــــى جلـنـــــة األمم املــتحـــــدة
للــتعــــويــضــــات ومقــــرهــــا جـنــيف الـتــي تعــــالج
مــطــــالـب يـبـلغ اجـمــــالــيهـــــا 350 ملـيــــار دوالر
ألشخـاص وشـركــات وحكـومـات، إال أنـه وحتـى
اآلن لم يـــوافق مجلــس محــافـظـي اللـجنــة إال
علـى تعـويضـات قيـمتهـا 48.9 مليـار دوالر دفع

منها نحو 18.8 مليار دوالر. 
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