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ـان تــقــوم اجلــهــات احلــكـومــيــة والــبــر
ـستقلة لالنتـخابات بإتمام فوضية ا وا
جـميع مـستـلـزمات الـعـملـية االنـتـخابـية
وتــهـيــئـة الــظـروف الالزمــة إلجنـاحــهـا
وليومنا هذا غير معمول به في نينوى).
ـتـبقـي الجراء  مـشـيـرة الى أن (الـوقت ا
االنــــتـــــخــــابـــــات ال يـــــتــــيـح ذلك إذ من
ـناسـبة االستـحالـة ان تتـوفر الـظروف ا
لالنـتـخـابـات في نـيـنـوى بـصـورة عـامـة
ـــوصل بـــصــورة خـــاصــة وألســـبــاب وا
عدة). وأوضحت ان (السبب األول يعود
ـثلون وصل  ـدينـة ا الى ان العـائدين 
ئة من سكانها فقط والبقية هم 20 با
نـازحـون اغـلـبــهم في اقـلـيم كـردسـتـان)
مـوضحـة ان (الـسبـب الثـاني هـو وجود
اآلالف من الــشـهـداء في نــيـنـوى بــيـنـهم
اربـــعـــة آالف مــا زالـــوا حتت االنـــقــاض
ـــوصل وهـــؤالء ن مـن ا بـــاجلــــانب اال
جـميـعـهم لم تـسجل لـهم شـهـادات وفاة
كـــون ذووهم ال يــــعـــرفـــون مــــصـــيـــرهم
واســــمـــــاؤهم مـــــوجــــودة فـي ســــجالت
فـوضيـة الـعلـيا لالنـتخـابات كـناخـب ا
ـــــــفـــــــقـــــــودين فـــــــضـالً عن اآلالف مـن ا
واخملـــطـــوفـــ الـــذين الزال مـــصــيـــرهم
مــجــهــوالً. وهــنــاك اعــداد من الــدواعش
هاربون خـارج العراق واسـماؤهم ايضا
ا يـثـير مـوجودة في سـجل الـناخـبـ 
من مخـاوفنا في اسـتغالل االسـماء التي
 االشـارة الـيـهـا في عـمـلـيـات الـتـزوير

وهي كبيرة جدا). 
واضــافـت  أن (الــســبب الـــثــالث هــو أن
ـــــوصـل مـــــدمـــــر ن مـن ا اجلـــــانـب اال
بـصــورة كـبـيــرة جـدا وهـو يــحـتـاج الى
اموال كبيـرة ووقت طويل في حال توفر
االمـوال كي نـتـمـكن من اعـادة الـنـازح

اليه وتوفير االستقرار له).
مـــشــــيـــرة الـى أن (الـــســــبب الــــرابع ان
ـــفــــوضــــيـــة ســــبق أن اعــــلــــنت خالل ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أبــلغ رئــيـس الـتــحــالـف الـوطــنـي عــمـار
ـتحـدة في ـثل األمـ الـعـام ا احلـكـيم 
الــعــراق يــان كــوبــيش رفــضه لــتــأجــيل
االنــتــخــابـات فــيــمـا حــددت نــائــبـة عن
مـحافـظـة  نـينـوى خـمـسة أسـبـاب تـمنع

إجراء انتخابات في احملافظة. 
ـكــتب احلــكـيم عــنه رفـضه ونــقل بـيــان 
ـكـتـبه كـوبـيش لـ(كل خالل اسـتـقـبــاله 
مـحـاوالت تـأجـيل االنـتـخـابـات) مـشدداً
عـــلى (إجـــرائــهـــا في مـــوعــدهـــا احملــدد
دسـتـوريـاً ألنــهـا تـمـثل ضـمـانـة لـلـنـظـام

قراطي في البالد). الد
واكــد (ضـرورة تـهــيـئـة كـل مـسـتــلـزمـات
شاركة قراطـية وا مارسـة الد إجناح ا
الـواسعـة فـيـهـا)  مشـيـداً بـ(جـهود األُ
تـحدة في الـتحـقيق ومالحـقة اجلرائم ا
الــتي ارتـــكــبــهــا داعش اإلرهــابي بــحق

.( العراقي
وأعـرب احلكـيم عن (تـرحـيبـه بالـلـقاءات
ــشــاورات الــتي جتــري مع مــخـتــلف وا
األطراف في إقـليـم كردسـتان) داعـيا إلى
(تــعــزيــزهــا بــانــطالق احلــوار الــشــامل
ــســـتـــنـــد إلى الـــدســتـــور والـــقـــانــون ا
ــفـضي إلى حل جــمـيـع اإلشـكــالـيـات وا

العالقة).
WOÝUOÝ ŸU{Ë«

وبـحـسـب الـبـيـان فـقــد بـحث اجلـانـبـان
(مــسـتـجــدات األوضـاع الــسـيــاسـيـة في
الـــعـــراق) وأشـــادا بـ(مــســـارهـــا الـــعــام
والعـمل على انعـكاس ذلك إيـجابـياً على

.( واطن حياة ا
الى ذلك قـالت  الـنـائـبـة عن نـيـنـوى فرح
الـسـراج ان هـناك خـمـسـة أسـبـاب تـمنع
إجـــراء انــــتــــخـــابــــات في احملــــافــــظـــة.
واوضـــــحـت الـــــســــــراج في بــــــيـــــان إن
(االنــتـخــابـات صــمـام االمــان لـلــعـمــلـيـة
قراطية وهي حق دستوري على ان الد
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قرأت إلحدهم يقول : هذا اجليل من الـشعب العراقي هو جيل اخلسران
واخليبة والهزائم ..!!

هزوم من داخـله (وخارجه) : لسـنا جيل الـهزائم ..بل جيل وأقول لهـذا ا
الـتـحـدي والـصـمـود ..جيـل الـتـضحـيـة ..جـيـل الرجـال األوفـيـاء األصالء
ـقـاومة والـتـحـريـر ..هـذا اجلـيل الـذي وقف بـوجه ألف ..جـيل احلـشـد وا
موجـة داعـشيـة سـوداء وضد ألف عـدوّ طـاغٍ وشرس لم تـشـهد له الـدنـيا

مثيالً…!
نـحن جـيل قـد ورث قــيـمـته من أجـداده األحـرار الــثـائـرين ..ومن تـاريـخه
واقف الـشريفة ..وهـذا هوالثمن في قـبول التحدي الناصع بالـبطوالت وا
ـواجـهـة حـتى نـال احلـريّـة الـكـبـيـر ..هـذا اجلـيل قـبل الــتـحـدي وخـاض ا
والـكـرامـة وإسـتـعـاد األرض وحـفظ الـعـرض ووجه صـفـعـة قـويـة لـكل من
ساس بالعراق وشعبه العزيز ...لذلك فأن التحديّات التي واجهها يريد ا
هـذا اجلـيل هي لـتـصـفـيـة الـنـوع األثــمن من الـثـفل األرعن أمـثـالـكم أيـهـا

ثلوم )... سقوم والقلم ا ثقف ا (ا
فلـو أن أي شـعب في هـذه الدنـيـا وفي التـاريخ كـلّه واجه هـذه التـحـديّات
وتعـرض لهـذا العـدوان البـغيـض الندثـر منـذ أول أيام الـهجـمة الـداعشـية
الـسـوداء وألصـبح شــعـبـاً مـشــرداً في اآلفـاق الوطن له والأرض ...! فال
جتلدوا الـشعب الـعراقي بـسيـاط اللـفظ وكلمـات البـغض بسـبب مجـموعة
من األشـخـاص الـذين خـانــوا وسـرقـوا وأسـاءوا الـتـصـرف واإلدارة  في

زمن الغفلة واإلحتالل والفراغ ...!
هذا شـعـبنـا الـعراقي تـاج الـله في األرض ..وكل من في الـشرق والـغرب
ــني الـنــفس بـاألســتـحــواذ عـلى مــقـدراته طـامع فـي خـيـراتـه الـدافــقـة و

وثرواته الهائلة...
ـنهـزمـ الذين لم .فال تنـخـدعـوا بأقـوال وكـلمـات وفـلـسفـات الـفاشـلـ ا
قاوم الذائدين يقدموا للعراق في شـدته سوى الطعن بشبـابه ورجاله ا

عن حياضه ..
وبـعـضـهـم الـيـوم - وبـعــد أن رأى الـنـصـر قــد بـانت تـبـاشــيـره وسـطـعت
شـمـسه - راح يـتـزلف ويـنـافق ويـدّعي أنه كـان مع احلـشـد ومع اجلـيش
ومع حلظـات الصـد األولى ومع عمـليـات التـحريـر وهو الـذي كان يـسخر
ويسـتهـزيء و يـسلق احلـشد بـأسـوأ العـبارات وأشـنع األلـفاظ والـكلـمات
ـروءة وخـال من كل شـرف وكـرامـة الـتي اليـتـفـوه بـهـا إال إنـسـان عـد ا

وهو يدعي أنه مثقف وأديب قلبه على العراق .! 
ووالـله : لـفالحّــة جـنـوبـيـة في كــبـد األهـوار قـدمّت وزفت بــالـهالهل فـلـذة
كبدهـا الوحـيد شـهيـداً من أجل العـراق خيـر من طبـاق األرض من أمثال
ــنـافــقــ الـفــارغــ من كل وطــنـيــة وشـرف ــأزومـ ا ــثــقـفــ ا هـؤالء ا

وكرامة..!
ـظـلـوم الـكـادح بــسـيـاط  أقالمـكم الـتـافـهـة يـكـفي جـلـد الـعــراق وشـعـبه ا
وألسـنتـكم البـذيئـة ..كأنـكم في سـوق نخـاسة وكـأن لكم الـوالية عـلى هذا
الـشـعب فـتـفـتـرون علـيـه ماتـشـاءون مـن سفـاسـف القـول وحـطـيط الـكالم
وتـرمــونه بـالــضـعـف والـهــوان والـذل واخلــنـوع ..بل أنــتم هم اخلـانــعـون
ـسؤوليـة ....وأعلموا األذالء ..أنتم الذين الأرادة لـكم والقيمة والشـعور با
سـتقـبل لـنا مـهـما أدلـهمت سـوداويـة احلاضـرعلـيـنا من سّـراق هذا أن ا

الزمن وخونة البالد ومخانيث الغدر والنفاق ...
فـإذا خـسـرنـا عقـداً أو عـقـدين مـن حـياتـنـا فـي صراع وفـوضـى وحروب

ستقبل كله ..سنربحه وستربحه أجيالنا القادمة. وإرتباك ..فإن لنا ا
.وهـذه لـيـست مـجـرد أمـنـيات بـل هي حـقـائق بّـيـنـة وثـقـة راسـخة بـشـعب

صـبــور قــد تــراكـمـت جتـاربه ونــضــجت أفــكــاره الـتي
سـتـكــون هي زاده ووقـوده لـإلنـطالق نــحـو الـسالم
ة التي يـستحقها ..إن والبناء واحلياة احلـرة الكر

شاء الله تعالى.!

ـقلقة للمجتمع خصوصاً اصبحت ظاهرة اطفال الشوارع من الظواهر ا
دن يـومـاً بـعد بعـد انـتـشـارها وتـنـامـيهـا وازديـاد اعـدادهم في شـوارع ا
يــوم فال تــخـلــو اي مــديــنـة مـن أطـفــال في حــالــة يــرثى لــهـا نــراهم في
ـرور يــحـاولــون مـسح زجــاج الـســيـارات الـتــقـاطــعـات وعــنـد اشــارات ا
طـاعم واحلدائق ال ويبـيعـون الـعلك واحملـارم الورقـيـة وقد تـراهم قـرب ا
مكان لهم وال مـلجأ فالـشارع مسكنـهم والرصيف وسـادة لرأسهم وسلة

غذائهم حاويات القمامة.
تعتـبر ظـاهرة اطـفال الشـوارع من اكثـر انتـهاكات حـقوق الـطفل واحدى

و اجملتمع. شكالت االجتماعية التي تواجه تطور و اكبر ا
معظم هؤالء االطفال تنتهك طفولتهم فيتعرضون لالستغالل واجلشع في
الــشــارع عن طــريق تــشــغــيـــلــهم في ظــروف صــعــبــة بــأبــخس األثــمــان
ويـتعـرضـون لالسـتـغالل اجلـسـدي والـنـفـسي أو اسـتـغاللـهم في اعـمال
اجـراميـة او ارهـابـيـة فـيـصـبـحوا ذئـابـا بـشـريـة وقـنـابل مـوقوتـة في وجه

اجملتمع .
ال احد يـستطـيع ان يلـومهم فـهم ضحـايا لـعوامل اجـتمـاعيـة واقتـصادية
وسيـاسـية فال يـحق لـنـا ان ننـتـظر من طـفل ال يـفـرق ب الـصح واخلـطأ
ـارة بأي طـريقـة للـحصـول على ومحـروم من أبسط حـقوقه ويـستـعطف ا
سـتقبل لقمـة تسد رمـقه . هذه الشـريحة الـتي يفتـرض ان تمثل اجـيال ا
فأي مستقبل له وهو يعيش بثيابه الرثة ووجهه البائس ومنتهك الطفولة
ـشـكـلـة وسـبب انـتـشـارهـا ومـعـرفـة لـذلك البـد من حتـديـد اسـبـاب هـذه ا
نظمات االنسانية االعداد احلقيقية لهؤالء األطفال والتـي قدرتهم بعض ا
ـنــاسـبــة لـهـا بـنـحـو 500 الف طـفل لــكي نــتـمــكن من ايـجــاد احلـلــول ا
وحتس الـظروف االقـتصاديـة وشمول الـعوائل الـفقيـرة برواتب الـرعاية
االجـتـمـاعـيـة بـحـيث تـكـون مـنــاسـبـة وتـكـفل الـعـيش الـكـر لـهـذه االسـر
ـشـردين واذا قـام وايـجـاد مـراكـز حـكـومـيـة لـرعـايـة االيـتـام واالطـفـال ا
بعض اخليـرين بفتح مـراكز خاصـة لاليتام يجـب ان تكون حتت اشراف
حـكـومي ويـجب احلـد من عـمـالـة االطـفـال النـهـا الـبـوابـة االولى لـلـتـشـرد
ن تسول له نفسه بـاستغالل االطفال مستقبالً وانـزال اقصى العقوبـات 
ألنهم امـانة في اعـناق اجلـميع ويـجب احلفـاظ علـيهم وتـوجيهـهم للـطريق

الصحيح .
طبات  ترى فتاة ليء با طر في ذلك الـشارع ا بينما انت تمشي حتت ا
صغيرة حاملة مجموعة من األكيـاس الرديئة الصنع تتمزق عند أول ثقل
ـا تـصفع عـلى وجـهـها يوضع فـيـهـا فتـوبخ الـطـفلـة من قـبل الـزبون ولـر
الـبريء  كـيف لـهـا احلـفـاظ عـلى بـراءتـهـا في هـذا الـزمن الـقـاسي الذي
ظـلوم فيـحقد عـلى مجتمع يحمل حتت طـياته حقدا كـبيرا يـعيش داخل ا

ظالم مثلك .
أ لـست انـسـانـا ? ألم تـتـحـرك مـشـاعـرك اجلـامـدة عـنـد رؤيتـهـا فـي أحد

األحياء الفقيرة اجملاورة حليّك اجلميل .
ا كـتبك األنيق  ر ذلك الشارع الذي تـسلكه كطـريق مختصـر يوصلك 
لم تـكن صـدفــة  قـد يـكـون هـذا خــيـال صـدفـة رتـبت مـن قـبل أقـداركـمـا
شتـركة . ألم تضع نـفسك مكـانهـا يوماً ? اغـمض عينـيك لبرهـة  انظر ا
لهذا الظالم الـكئيب .. أ تنـتظر مني ان اقـول انه يشبه حيـاة الفقراء? ال
بل هو يشبه حـياتك انت تلك احلـياة اجملردة من الـضمير  فـأي ضمير

نظر كهذا !  لك وال يقوم بالتأنيب عند رؤيتك 
أرجوك اجـعل منـها انـسانـة مكـملـة جملتـمعك الـظالم  تـكفل بـها حتـتاج
ليدك تمسك بيدها لتأخذ بها الى الطريق الذي يقودها حلياة كحياتك .
لـو خــلــقت انت ألب كــأبـيــهــا  ألُم مـغــلــوب عـلى امــرهــا لـكــان مــاضـيك

كحاضرها .
ارجــوكم يــا ضــمــائــر افـــيــقــوا  حــركــوا ســاكــنــكم

فأقرانكم محتاجة لتأنيبكم ..
فأما ان تنهضوا أو تموتوا ولن تروا السالم

ضمائركم الى اين ? 

تملك احـزابا سياسـية هي التي تـسيطر
ــلف االمــني هـنــاك بــشـكـل شـبه عــلى ا
كــامـل مـا يــعــنـي أن الــنـتــائـج ســتــكـون
لـــصـــاحلـــهــا ولـــصـــالح االحـــزاب الــتي

تدعمها). 
VFA « W×KB

وطـــالــبت الـــســراج احلــكــومـــة والــكــتل
السياسية بـ(النـظر إلى مصلحة الشعب
بـصـورة عــامـة من دون تـمـيــيـز والـعـمل
ــنـاســبـة مــعــا عـلى تــهــيـئــة الـظــروف ا
لالنـتـخـابــات من خالل اعـادة الـنـازحـ
واعـــادة االســـتـــقـــرار لـــلـــمـــدن احملـــررة
وتـأجــيل االنـتـخــابـات الى مـوعــد يـتـفق

اضي في مـجلس تضـيـيفـها االسـبـوع ا
الـنـواب ان أجـهـزة الـتـحـقق في نـيـنـوى
وصالح الدين واالنبـار تعرضت لـلسرقة
والــتــخــريب عــلى أيــديِ تــنــظــيم داعش
االرهــابي واالمــر يــسـتــدعي اســتــكــمـال
التـعـاقد لـغرض الـتـعويض عن االجـهزة
ؤمـل وصولـهـا خالل االشـهر الـتي من ا
ـفـوضـيـة غـيـر ـقـبـلـة وهـذا يـعـني ان ا ا
جـاهـزة من الـنـاحيـة الـفـنـيـة في نـيـنوى
ــوصل من وهــذا هـــو واقع احلــال فـي ا

خالل متابعتنا ووجودنا هناك).
مــضــيــفــة ان (الــسـبـب اخلـامـس هـو أن
ــسـلـحـة في احملـافـظـة الـتي الـفـصـائل ا

ـتحدة الى عليـه اجلميع) داعـية األ ا
(أن يـكـون لـهـا مـوقف من ذلك والـضـغط
عـــــلـى احلـــــكـــــومـــــة من اجـل تـــــاجـــــيل
االنتخابات والعمل عـلى تهيئة الظروف

ناسبة لالنتخابات).  ا
وخــــلـــــصت الـــــســــراج الـى الــــقــــول أن
(االصــرار عــلى اجـراء االنــتــخــابـات في
مــوعــدهــا وخــاصــة في نــيــنــوى يـعــني
االصــــــرار عـــــلـى الــــــتـــــزويــــــر واجمليء
ثـلـون نـيـنـوى) مـحذرة بـاشـخـاص ال 
من ان هذا االمر يـعني(الـعودة للـمشاكل
واالزمـات الـتي سـبـقت دخـول عـصـابات

داعش االرهابية للمحافظة).

مالذ االم
بـغـداد لـلـمـدة من 12 الى 15 شـباط

قبل. ا
ـلـحق الـتـجـاري االيـراني في وقـال ا
الــعــراق نـاصــر بــهــزاد في تــصـريح
ســابـق ان (بالده ســتــقـــيم مــعــرضــا
جتـارياً - صـنـاعيـا احـتصـاصـيا في
ــــدة من 12 الى 15 بــــغــــداد خالل ا

قبل). شباط ا
w½«d¹« ŸUD

ـعـرض يقـيـمه القـطاع واضاف ان (ا
اخلــــاص االيـــراني بـــتــــرخـــيص من
مـنــظـمـة تـنــمـيـة الـتــجـارة االيـرانـيـة
وبالتعـاون مع السفـارة االيرانية في
ـعـارض الــدولـيـة الـعــداق في مـقــر ا
بــبـــغــداد). واوضح بـــهــزاد ان (هــذا
ــعـــرض يــقـــام بــهـــدف الــتـــعــريف ا
بـــامـــكـــانــــيـــات ايـــران الـــتـــجـــاريـــة
ـتوقع ان تـشارك والصـنـاعيـة ومن ا
فـيه مــئـة شـركـة صـنــاعـيـة وجتـاريـة
وهــنـدســيـة عــلى مـســاحـة الف مــتـر
مربع لـتعريف وتـسويق مـنتوجـاتها
وخدمـاتهـا). مـؤكدا ان (الـظروف في
زاولة السوق العراقية مناسبة االن 
مــخـــتـــلف االنــشـــطـــة الــصـــنــاعـــيــة
والــتـــجـــاريــة فـي مــرحـــلـــة الــبـــنــاء
واالعـمــار بـعــد انـتـهــاء احلـرب عـلى

داعش وحترير االراضي العراقية).

ايـــراني ان الــصــادرات الـــســلــعــيــة
واالستـهالكيـة اليـران انخـفضت في
بــــســـبب الــــتـــعـــديـالت عـــلى 2017
الــتــعــرفــة الــكـمــركــيــة الــتي أقــرهـا
الـعراق في اسـتـيـراده الـبـضائع من
اخلارج. وقال مـدير كـمارك محـافظة
جـهـار مـحـال وبـخـتـيـاري االيـرانـيـة
اســمــاعــيـل الــله دادي في تــصــريح
ـــئـــة من صـــادرات امس ان (70 بـــا
احملــافــظـة تــصــدر الى الــعـراق وان
الــتـعــديالت الــتي ادخـلــهــا اجلـانب
ــقــررات االســتــيــراديـة الــعــراقي وا
اجلديـدة الـتي وضعـهـا اخيـرا الذي
ـــقــــبل وفق يـــنــــتـــهي في 21 آذار ا
الـــتـــقــو الـــفــارسـي) عــازيـــا هــذا
شـاركـة الواسـعة االنخـفـاض الى (ا
النـطاق لـبـلدان كـالسـعوديـة وتركـيا
في اسواق العراق بسلع ذات جودة

عالية وباسعارمغرية).
واضاف ان (عـلى منتـجيـنا الـتعرف
عــلـى اســواق دولــيـــة جــديــدة ورفع
مــســتــوى جــودة االنــتــاج والــقــيـام
بتـعـليب يـعـجب الزبـون اضـافة الى
ضرورة تأسيس نقابات ومؤسسات
تصديرية داخل احملافـظة  بالتعاون

مع غرفة التجارة).
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الفــــتـــا الى أنّ (عــــائـــدات صـــادرات
احملــــــافــــــظـــــة االيــــــرانــــــيــــــة خالل
العـامااليـراني اجلاري والـتي عبرت
الـكـمـارك رســكـيـا بـلـغت 95 مـلـيـون
دوالر بــســعــة 27 الــفـاو 962 طــنـا
تـــمــثـــلـت في مـــســـلـــزمــات الـــبـــيت
والصنـاعات البالسـتيكـية والكاشي
ـوكــيت والــســيــرامــيك وااللــبــان وا
ـاكــنـات واالجــهـزة ونــواة الـلــوز وا
ـعـدنـية الـكـهـربـائيـة والـصـنـاعـات ا
الــتـي  تــصــديــرهــا الى  والــهــنــد
واإلمارات وأفغانستان وباكستان).
فيما أعـلنت ايران عن اقـامة معرض
جتاري  —صـنـاعي اخـتصـاصي في
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الـبـلـدين من خالل تـسـهـيل اجـراءات
مــنح الــتــأشـــيــرة وتــوفـــيــر الــســبل
تبادل الالزمة لتـشجيع االسـتثمـار ا

في مجال اخلبرات النوعية).
واوضح اجلـــمــيــلـي ان (احلــكــومــة 
بــدأت خــطــواتــهــا في مــجــال اعــادة
االعمـار من خالل السـعي إلى توفـير
بــيـئــة اعـمــال مـنــاسـبــة لالسـتــثـمـار
والعمل على صيانة الطرق وتأمينها
وصــيــانـة اجلــســور الــتي تـقـع عـلى
طرق التجارة الدوليـة لتسهيل مهمة
دخول وخروج الـبضـائع والسلع من

وإلى العراق من دون عراقيل).
وتابع الـبيـان ان (جالل قـدم تهـانيه 
ـنــاسـبـة لــلـعـراق حــكـومــة وشـعـبــا 
القـضـاء على ارهـاب داعش وحتـرير

االرض العراقية).
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مـؤكدا ان (مـصـر بجـميـع فعـالـياتـها
االقتـصاديـة والسـياسـية واالعالمـية
والثقـافية تـرنو إلى مسـاعدة العراق
ـقـبـلـة) ودعـمه في مـرحــلـة االعـمـار ا
مـــشـــيــــرا إلى ان (اقـــامــــة مـــعـــرض
ـصرية واخر للكتاب في للمنتجات ا
ـا يأتي ـقبل ا بغـداد في شهـر اب ا

انسجاما مع هذه التوجهات). 
وعـلـى صـعـيــد اخـر بـحث اجلــمـيـلي
مع عـــدد من الــــشـــركـــات الـــكـــوريـــة
ـتـخـصـصــة في هـنـدسـة وتـصـمـيم ا
وتنفـيذ اجملـمعات الـسكنـية وتشـييد
دن الصناعية الـفرص االستثمارية ا
نـاطق ـتـاحـة في مـجـال الـسكـن وا ا

الصناعية.

تراك الـكوريـة جونغ مـون استـعرض
ـشـاريع الـتـي تـضـطـلع بـتـنـفـيـذهـا ا
اجملـموعـة في الـعـراق والـتي تـتـمثل
بــتـنــفــيـذ مــشـاريع الــبــنـاء من خالل
اجملـمـعــات الـسـكـنـيـة) ,مـوضـحـا ان
(الشركـة انتهت من وضع الـتصاميم
جملــــمـــعــــ ســــكــــنــــيـــ فـي كل من
مــحـــافــظـــتي الــبـــصــرة واالنـــــــبــار
بــــــواقع 500 وحــدة ســكـــنــيــة لــكل
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واضـاف ان (اجملمـوعـة تـسـعى لـنقل
الـتـجـربـة الـكـوريـة في مـجـال الـبـناء
إلـى الــــــــــــعــــــــــــراق مـن خـالل وضـع
مـــســـاحـــات تـــضـم مـــرافق خـــاصـــة
ـائـيـة ومـراكز ومـتـميـزة لـلـسـيـاحة ا
الــتـعـلــيم الـصـنــاعي ومـرافق طــبـيـة
وصــحـــيـــة ومــراكـــز لـــلــمـــؤتـــمــرات
واالعـمـال الـتـجـاريـة وانـشـاء قـنوات
للترابط االجتماعي تتالءم مع البيئة
االجـتمـاعـيـة للـمـنـطقـة وتـنـسجم مع

جميع االجناس واالديان).
واوضح مون (فـضال عن العـمل على
سـتلزمـات االساسـية للـبناء توفـير ا
مـحــلـيـا وعـدم اســتـيـرادهـا وذلك من
خالل بـنـاء مـجـمـعـات صـنـاعـية قـبل
الـشـروع ببـنـاء اجملـمـعات الـسـكـنـية
وانه  االنــتــهــاء من وضع اخلــطط
الـــهـــنـــدســــيـــة لـــبـــنـــاء اجملـــمـــعـــ
الصـنـاعيـ في الـبصـرة واحلـبانـية
الـــذين ســـيـــســـهـــمـــان في حتـــســـ
ـــســتــوى االقـــتــصــادي وتـــشــغــيل ا

.( دينت االيدي العاملة في ا

ونـقل الـبـيـان عن اجلـميـلي قـوله ان
(احلــكــومـة الــعـراقــيــة تـتــجه نــحـو
تــكـوين وبــنــاء شـراكــات فـاعــلـة مع
عروفة يـة الرصينة ا الشركات العا
ـرحلـة اجلديدة بكـفاءتهـا في اطار ا
إلعادة االعمـار وحتقـيق التنـمية في
ابـعادهـا االقـتصـاديـة واالجـتمـاعـية
والبـشرية فـضال عن تنـفيـذ مشاريع
الــبـنـى الـتــحـتــيـة عــلى وفق الــيـات
ا يسهم في استثمـارية متطـورة و
حتـــقـــيق االســـتـــثــــمـــار االمـــثل في
العـراق). واضـاف ان (قطـاع الـسكن
يــعـــد احـــد اهم الـــقـــطـــاعــات الـــتي
ستـحـظى باالهـتـمام سـواء في اطار
خـــــطط اعــــادة االعـــــمــــار ام خــــطط
الــتــنــمـيــة اخلــمــسـيــة ام من خالل
استراتيجـية التخـفيف من الفقر في
الــبالد وبـالــتـالي فــان هـذا الــقـطـاع
احلــيـوي يــسـهم في حتــريك عـجــلـة
الـتــنـمـيــة واالقـتـصـاد فـي كـثـيـر من

همة). فاصل ا ا
واوضح اجلـــمــيـــلي ان (احلـــكــومــة
تـــعــــمل عــــلى تـــعــــزيـــز الــــشـــراكـــة
الـالمــركــزيــة والــعــمل عــلى تــقــلــيل
ــنـاطق الــفـوارق احلــضــاريـة بــ ا
الريفـية واحلضـرية وهذا اليـتحقق
ــــشــــاريع اال من خالل تـــــنــــفــــيــــذ ا
االسـتـراتـيـجـيـة في جـميـع اجملاالت
وفي مـقدمـتـهـا اجملمـعـات الـسكـنـية
ــنــاطق الــصـنــاعــيـة واالهــتــمــام بـا
ــشـــاريع الـــصــغـــيــرة وتــشـــجــيـع ا

توسطة). وا
وتـابع الـبـيـان ان (رئـيس مـجـمـوعة
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بـحث وزيـر الــتـجـارة وكـالـة سـلـمـان
اجلــمـيــلي مع  مــديـر عــام مـؤســسـة
ـصــريـة احـمـد جالل اخـبــار الـيـوم ا
الذي يزور الـعراق عددا من الـقضايا
التي تشكل اهتماما مـشتركا للبلدين
وفي مــقــدمـتــهـا الــتــحـضــيـر القــامـة
ـصـريـة واخر مـعـرض لـلـمـنـتـجـات ا
لـلكـتـاب في العـاصـمة بـغـداد للـمــدة

من 31 اب لغـاية الـعـاشر من ايـلول
ؤسسة. قبل والذي تقيمه ا ا

 وقال بـيـان للـوزارة تـلقـته (الـزمان)
أمس أن (اجلــانــبـ نــاقــشـا ايــضـا
سـبل تــعـزيـز الـتــعـاون االقـتـصـادي
والـتـجــاري والـثـقـافي بــ الـبـلـدين
السـيمـا بـعـد تمـكن الـعـراق من دحر
االرهـاب والـشروع بـعـمـلـيـات اعادة
االعمار والتنمية للمناطق احملررة).

واضـاف ان (اجلـمـيلـي شدد عـلى ان
ــصـريــة تـعـد الــعالقـات الــعـراقــيـة ا
مــتــمــيـــزة في جــمــيع اجملــاالت وفي
مـــقـــدمـــتــــهـــا اجملـــال االقـــتـــصـــادي
واالســتــثــمــاري داعــيـا إلـى تـوســيع
ــشــتــرك وتــذلــيل دائــرة الـــتــعــاون ا
جميع العقبات الـتي تكتنف التعاون
الــتـجـاري وتــسـهـيـل حـركـة الــتـجـار
ـستثمرين في كال ورجال االعمال وا

االقـتــصـاد ودخــول الـســلع االردنـيـة
الى الــبـلــد ). وتــابع ان  (انـخــفـاض
اسـتـيـراد الـسـلع سـواء من ايـران ام
ارتـفاع الـتـعـرفة الـكـمـركيـة قـد يـفتح
افاقـا جديـدة امام الـتجـار العـراقي
ـنـتج ودفـعـهـم الى  االعـتـمـاد عــلى ا
الوطني اوفتح خطـوط انتاج جديدة
فـي الـبــلــد وبـالــتــأكـيــد عــنــد خـفض
استيـراد البضـائع ستكـون له اهمية
كـــبـــيـــرة في تــــنـــشـــيط االقـــتـــصـــاد

نتج احمللي).  واالعتماد على ا
عــلى صــعــيـد مــتــصل قــال مــسـؤول
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اكـد اخلبـيـر االقـتـصـادي مالذ االم
ان انــخـــفـــاض اســـتـــيـــراد  الــســـلع
والـــبــــضـــائع االيـــرانـــيـــة في 2017
نـتــيـجــة طــبـيــعــيـة بــسـبـب تـشــديـد
االجراءات الكمـركية والسـيطرة على

نافذ احلدودية.  ا
وقــــال االمــــ لـ (الـــزمــــان) امس ان
(انــــخــــفــــاض اســــتــــيــــراد الــــســــلع
والبـضـائع االيرانـيـة يعـود الى قـيام
احلكـومة العـراقية بـتطـبيق التـعرفة
الــكـــمـــركـــيــة اضـــافـــة الى تـــشـــديــد

ـنـافذ االجـراءات والـسـيـطـرة عـلى ا
احلــــدوديـــــة ومـــــراعــــاة خـــــضــــوع
الــبـــضــائع الــتي تـــدخل الى الــبالد
لـلــمـواصـفـات الـقـيــاسـيـة الـعـراقـيـة
وهذه االجراءات لم تطبق او لم تكن
بهذه الشدة واحلزم في التنفيذ  اما
االن فـــالـــوضع مــخـــتـــلف تــمـــامــا),

واضــــاف  ان (االجــــراءات الــــتي 
اتــبـاعــهــا في عـام 2017 وخـضـوع
ــســتـوردة لــلــتــقــيـيس الــبــضــائع ا
والسيـطرة النـوعية ووضع الـتعرفة
الـــكـــمـــركـــيــــة مـــا هي اال اجـــراءات

حملاربة الفـساد ولذلك فان ايـة سلعة
تدخـل للـعـراق  ال بد ان تـكـون ضمن
ـواصفـات الـقيـاسيـة الـعراقـيـة لكل ا

نتجات). تلك  ا
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واشـار االم الى ان (هـنـاك اسـبـابا
اخـرى قـد ادت الى خــفض اسـتـيـراد
الــســـلع االيــرانــيــة وفي مــقــدمــتــهــا
حتـــسن عالقـــات الــعـــراق مع الــدول
اجملاورة من بينهـا  السعودية وفتح
مـنــافـذ اخـرى حــدوديـة مـنـهــا مـنـفـذ
طريـبـيل والذي سـيـسهم فـي تنـشيط


