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مشيـراً الى (استخدام تـقنيـات عالية
الدقـة بـالـتصـويـر االشعـاعي جلـميع
اجزائـها لـكشف االعـطال وصـيانـتها
واعـــادتـــهـــا لـــلـــخـــدمـــة مـــرة اخــرى
واضـاف ان (هـذه االعــمـال تـصـنف ,(
ـــهــمـــة اال ان مالكــات بـــاخلــطــرة وا
الـــشــركــة تـــمــتـــلك  اخلــبـــرات الــتي

هام). ثل هذه ا تؤهلها  
مؤكدا( تـطبـيق شروط الـسالمة على
طـائــرات الــنـاقل الــوطـنـي فـضالً عن
اسـتـعـداد الـشـركـة الجـراء الـصـيـانـة
على طائرات النواقل االخرى احمللية
واالجنبـية وبـأسعار تـنافسـية ضمن

طلوبة) .  واصفات ا ا
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تــزيــد عن الــعــام الــســابق بــحــوالي
فعـالـية 1400 فـعالـيـة قـدمـنا  600

.( على مدى أسبوع
وتـابع (وكـان الـكتـاب األكـثـر مـبـيـعا
مؤشـرا إيجـابيـا على اجتـاه الشعب
ــصــري إلى الــثــقــافــة احلــقــيــقــيـة ا
ــــواجـــهــــة لـــلــــتـــطـــرف واجلـــادة ا
واإلرهاب هو كتاب (الفتنة الكبرى)
لطه حس نـحو ألفي نسـخة بيعت

عرض من الكتاب). في هذا ا
وأقــــيــــمت الــــدورة من 27 كــــانـــون
الثـاني إلى الـعاشـر من شـباط حتت
شـعـار (القـوى الـنـاعـمـة.. كيف?) في
إشــارة إلى دور الــثــقــافــة والــفــنـون
واآلداب في مد جـسـور التـقـارب ب

الشعوب والدول.
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وتـضــمن حـفـل اخلـتـام  تــكـر اسم
الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي الذي
عرض هـذا العام اختـير شخـصيـة ا
وتـــســـلــمـت الـــتـــكــر ابـــنـــتـه عــزة
الـــشــــرقـــاوي كـــمـــا  خالل احلـــفل

عرض. إعالن وتوزيع جوائز ا
وفازت بجائـزة الرواية هـالة البدري
عن روايتـهـا (مدن الـسور) الـصادرة
صرية اللبـنانية فيما فاز عن الدار ا

بغداد
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فـيـمـا كشـفت الـشـركـة الـعـامـة لـسكك
احلديد يـة عن قيام مالكـاتها  الـفنية
والــهـنــدسـيــة  بـحــمــلـة لــغـرض رفع
كفاءة خطوط السـكك احلديد العاملة

ومنها خط( بغداد - البصرة).
ZzU²½ oOI%

وقـال  مديـر عـام الـشـركـة سالم جـبر
سلوم في تصريح امس انه (بتوجيه
من احلمامي اثـمرت جـهود العـامل
عن حتقـيق نتـائج متـقدمـة في مجال
رفع ســـرعــة الـــقــطـــارات الــصـــاعــدة
والنازلـة والتي تنـطلق من العـاصمة
بــــاجتـــــاه مـــــحـــــافــــظـــــات الـــــوسط
واجلنوب) واضـاف ان (تلك احلـملة
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في هذه األيام يشـهدُ العراقُ تطـوراتٍ بالغةً وخـطيرةً جداً بـعضُها قد
; والـبــعضِ اآلخـر قــد حـدثَ خــلفَ الـكــوالـيس!! َّ في وضحِ الـنــهــارِ
غـريـةِ ; في هذا والغـايـة تبـررُ الـوسـيلـةِ من أجلِ الـتّمـسكِ بـالـسلـطـةِ ا
الـبلـدِ الـذي مـهـمـا كـانتْ الـظّروفُ صـعـبـةً لن يـكـونَ شـحـيحَ اخلـيراتِ

واالمتيازاتِ على من يتسيد احلكمِ فيه .
اضـيـةِ بتـجاربٍ فالـشـعبُ العـراقي قـد مرَّ في هـذه الـسنـ الـقالئلِ ا
عديدةٍ  وقد تذوقَ طعمَ الذّلِ واخلـيبةِ من كل من حكمِ البالدِ في هذه
احلـقــبــةِ الـعــصـيــبــة فـمــعـظم تــلك األحــزابِ الـســيــاسـيــة والـتــيـارات
ذهبِ والطائفيةِ التي كانتْ السياسية كانت تصطبغ بصـبغةِ الدينِ وا
ـواطنِ والناخبِ العراقي!. ولكن والزالتْ هي بوابةُ الدخولِ إلى قلبِ ا
اذا لم في هذه األيـام قد تـتغـيرُ الـنظـريةُ السـابقـةُ; وقد يـسألُ سـائل 
ـة أو بـذات الرداء يعـدْ يـنـجحُ هـؤالء الـسيـاسـيـ بـذاتِ احلـجةِ الـقـد

القد ?!
اجلواب : مقسم إلى قسم 

; كـن أن ينـجحَ هـؤالء الـسـيـاسـيـ بـحـصـدِ األصواتِ -األول هـو : 
ن بـنى حيـاتَهم هـذا احلـزب أو التـيار ولكن في أمـاكنٍ مـحددةٍ فـقط 
ناصبِ سينتخبونه بكل اضية ومتّعهم بالوظائفِ وا في تلك السن ا
تأكيد وبال شكٍ أو ترددٍ ولكنّهم قلةُ هؤالءِ مهما كانت أعدادهم .. 

-أما القسم الثـاني من اجلواب : سوف يحاولُ هـذا احلزب أو التيار
االنــشـــقــاق وتـــأســيس عـــددٍ غــيـــر مــحـــدد من األحـــزابِ واحلــركــاتِ
واطنُ العراقي سابقاً!! السياسيةِ اجلديدةِ التي لم يشهدْ مثيالً لها ا
ـكنُ أن تكونَ عـلمـانيةُ ولـيبـرالية وال بحيث تُـلبي كلَ طـموحـاتِه فهي 
تنادي بالدينِ أصال ; لكي تكسبَ محبةَ اجلماهيرِ وحتصدُ أصواتَهم
مسـتقـبالً !!ولكن وحتـتهـا ألف خط أحمـر (( إن كلَ هذه االنـشقـاقاتِ
والـتــكـتـالتِ اجلـديــدةِ مـا هي إال كــذبـةً جــديـدةً وســوف تــنـطــلي عـلى
واطنِ العراقي بنجاحٍ ; والسبب إن جميعَ هذه احلركات واألحزاب ا
الـســيـاسـيــة حـديــثـةُ الـتــشـكــيل قـد ظــهـرتْ أو انـشــقت من األحـزابِ
ةِ الـتي كـانتْ والزالتْ هي الالعبُ األكـبـرُ بالـسـاحةِ واحلركـاتِ الـقـد
وما يجـبرهـا اآلن على أن تعـملَ حركـاتٍ جديدةً لـكي تكـسبَ أصواتاً
جـديـدةً والـنـتـائجَ سـتـثـبـتُ ذلك قـريـبـاً ! وسـوف تـعـودُ هـذه احلـركـات
احلـديـثـة لتـطـلبَ الـتـحـالفَ مـع ذلك احلـزب  وتـلك الـكـتلـةَ األم!! لـكي
تـتـمـكنَ بـالـنـهـايـة من حـسمِ الـوصـولِ إلى مـنـاصبٍ قـيـاديـةٍ حـسـاسـةٍ
بالـدولـةِ )) والـشـاهـدُ عـلى هذا الـكالمِ وهـذا الـتـحـلـيل لالحـداثِ التي
جتـري اآلن هـو قـانـونُ الـعـصـا الـســحـريـة الـذي قـصمَ ظـهـرَ اجلـمـيعِ
وتمـكنَ من إبـقـاءِ الطـاعـةِ العـمـيـاءِ لكـبـارِ اللـعـبةِ الـسـيـاسيـة فـقط وهو

عدل على يدِ كبارِ اللعبةِ السياسية بالعراق). (قانون سانت ليغو ا
ـواطـنَ الـعـراقي من ذاتِ اجلـحـر مـرةً أخـرى من هـنـا سـوف يـلـدغُ ا
َ احلـركـات الـســيـاسـيـة واإلسالمـيـة وسـوف لن يـكـونَ هـنــاك فـرق بـ
ــة. بل األكـثـرُ غــرابـةً أن أكـثــرَ احلـركـاتِ واألحـزابِ احلـديـثــة والـقـد
حديثةُ الـتأسيس مصـادر تمويـلها من األحزابِ واحلـركاتِ اإلسالمية

هيمنة على السلطةِ في الدولة !. ة ا القد
هم هنا: سيبقى يترددُ ويعلو دائماً; الصراعُ والسؤال ا

رة ? على السلطةِ إلى أين سيسيرُ بِنا هذه ا
مـاعـلـيـنـا إال أن نـصـبــرَ لـنـرى نـتـائجَ اإلنـتـخـابـاتِ
قـبـلةِ وسـنـتحـدثُ ونـقيمُ احلـكـومةَ الـقـادمةَ بـعد ا

توزيعِ احلقائبِ الوزاريةِ.
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شهـدت اجللسـة الصـباحيـة األخيرة
ـــربــد الــشــعــري في دورة من أيــام ا
الـــشـــاعـــر كــاظـم احلــجـــاج صـــبــاح
ـدة ـاضي الـتي انــطـلـقت  الـسـبـت ا
ـقامـة في مـول الـتا اربـعة ايـام وا
سكـوير فـي البـصرة قـراءات شعـرية
من العراق شارك فيها جبار الكواز
وفـاء عــبـد الـرزاق أحـمــد جـار الـله
نـضـال العـيـاش مـصـطـفى اخلـياط
نـــاجي إبـــراهــيم وحـــيــدة حـــســ

حـسام الـبـطـاط قـاسم العـبـد مـؤيد
جنــرس مــهـدي الــنــهـيــري حــسـ
اخملــــزونـي ومن الــــيـــــمن عـــــلــــوان
اجلــيـالوي ومن الــســعـــوديــة عــبــد
الوهاب ابو زيد ومشـاركة مجموعة
شـعــراء من إيـران فــريـبــيـا يـوسف
ليلى فكـاري ساناز داود زاده. وقال
الـشـاعـر كـر جـخـيـور ان الـبـصرة
ــربـد الـشـعـري ـهـرجـان ا احـتــفت 
ـهــرجـان من وزارة الــثـقــافـة بــدعم ا
كـون الــوزارة هي الـراعي الــرسـمي
وان أرتـــأت ان يـــقـــام في الـــبـــصــرة
كــــونـــهـــا احلــــاضـــنـــة االولـى له من
الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة ومــنـــــــــــذ
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ــوانـئ الــعــراقــيــة اعــلـــنت شــركــة ا
التابـعة لوزارة النـقل  عن ارتفاع في
اضي 2017 وارداتهـا خالل الـعـام ا

مقارتة ً بالعام الذي سبقه.
ــار وقـــال مـــديــر اعـالم الــشـــركـــة ا
الصافي في بيان امس إن (الواردات
بــلــغت تــقــريــبــا  56 مــلــيــار ديــنــار
ينائي ام قـصر الشـمالي واجلنوبي
اللـذين تـصل قـدرتهـمـا االستـيـعابـية
الى  9مالي و 750 الـف طن إال ان
الـعــمل يـجـري حــالـيـا بـ  13مـلـيـون
طن) ,وأضاف أن (االيـرادات ارتفعت
ئة با يـناء خور الـزبيـر بنـسبة  30
ـئة وارتفـعت في ابو فـلوس الى 9با
وان جـمـيـع الـعـقـود الــتي وقـعت مع
شترك استطاعت شركات التشغـيل ا
يـة تنـفـيذهـا بالـكامل الشـركـات العـا
وتـــشـــغـــيل االرصـــفـــة بـــطـــاقـــتـــهـــا

القصوى).
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فـيـمـا اشـارت  الـشـركـة الـعـامة لـنـقل
سـافرين والـوفود الـتابـعة لـلوزارة ا
اعـادة العـمل بـتـشـغـيل خط بـغداد –
عنه فـي محـافظـة االنـبار بـعـد توقف
دام ســنـــوات عــدة وقــال مـــديــر عــام
الـشــركـة عـبـد الــله لـعـيــبي في بـيـان
لـلـوزارة امس انه (بــتـوجـيه مـبـاشـر
من الـوزيــر كـاظم فــنـجــان احلـمـامي
سافرين في الشركة بنقل أقام قسم ا
واطـنـ من بـغداد الى احملـافـظات ا
كـافة وبـالـعـكس عـبـر اخلـطـوط التي
وضــعــتــهـا الــشــركــة بــاالضـافــة الى
الـواجـبات الـوطـنـيـة والـديـنـيـة التي
تـكـلـف بـهـا الـشـركــة وأهـمـهـا واجب
نقل العـوائل النازحـة ونقل الزائرين

محـلـية وبـاسـعار تـنافـسـية مع ارقى
ـيـة). فيـمـا اعـلن مـدير ـناشئ الـعـا ا
عام الشركة العامة للنقل البري عماد
ـباحثات مع االسدي عن  استـكمال ا
إدارة نـاقالت الـنـفـط والـتي سـتـتـوج
ــشــاورات الى تــوقــيع مــذكـرة تــلك ا
تفـاهم بـ الطـرفـ تمـهـيدا لـتـوقيع
اكـبر عـقـد نـفـطي في تـاريـخـها خالل

قبلة. االيام ا
qLŽ W œ

وقـــال االســـدي فـي  بـــيـــان امس  ان
ـبـاحـثـات جـاءت بتـوجـيه من (تـلك ا
ـســته دوائـر ــا  احلــمـامي نــتـيــجـة 
الدولـة ومؤسسـاتهـا من دقة بـالعمل
وااللـتـزام بـالــوقت فـضال عن سالمـة
ــنــقــولـة ) ,واضـاف ان احلــمـوالت ا
(النقل البري والسكك احلديد هم من
يـــتــولى عـــمــلـــيــات نـــقل الـــنــفط من
ـنتـشرة في ارجـاء العراق مصادره ا
وانئ كافة الى ارصفة التحميل في ا
الـعراقـيـة لـتـأخذ بـذلك طـريـقـهـا على
مـــ نــــاقالت الـــنــــفط الى االســـواق
ـيـة).  وعـلى صـعيـد اخـر نـفذت الـعا
الـشــركـة الـعـامــة لـلـخــطـوط اجلـويـة
العـراقـية  عـمـليـات فـحص متـطورة
على مختـلف انواع الطائـرات ومنها
طـائـرة  B767-300حـيث اخـضـعت
لـواحــدٍ من اهم انــواع الـفــحـوصـات
ـــيــاً وهــو الـــفــحص ـــعــتــمـــدة عــا ا
باالشعة الـسينية جلـسم الطائرة من

اخلارج والداخل .
وقال مـديـر عـام الشـركـة ميـران فـريد
في بـيـان امس ان (اعـمـال الـصيـانى
تـنـفــذهـا مالكـات  عـراقـيــة مـخـتـصـة
ي في مقر داخل مركز الصـيانة الـعا

طار بغداد الدولي). الشركة 

نـاسبـات الديـنيـة). واضاف ان في ا
(بعض خـطـوط الشـركـة اجبـرت على
التوقف بسـبب الظروف االمنـية بعد
االعـــتــــداء الـــداعـــشـي وبـــعـــد اعالن
الـنــصـر والــتـحـريــر الـكــامل من قـبل
القوات االمنية واحلشد الشعبي و
الـعمـل على اعـادة تـشـغـيل اخلـطوط
ـنـاطق ـتــوقـفـة خلــدمـة اسـر تــلك ا ا
ـوصـل الـذي واهــمــهــا خط بــغــداد ا
ـواطن من مـرآب في بغداد ينقل ا
االول مرآب الـكرخ الـشمالـي والثاني
ن مـرآب الــنـهــضــة الى اجلـانب اال

وصل وبالعكس). واأليسر في ا
واكـد لـعــيـبي انه ( اعــادة تـشـغـيل
خط بــغـداد  –عــنه  لــتــقــد خــدمــة
الـنــقل الهـالي  الــقـضـاء واحملــافـظـة
من مرآب الكـرخ الشـمالي في منـطقة

العالوي ببغداد).
واشـــار الى ان (الـــشـــركــة مـــاضـــيــة
بسعيها في تطوير واقع النقل داخل
 بــغــداد واحملـافــظــات وكــذلك الــنـقل
الــــــدولي بــــــ الــــــعــــــراق والــــــدول

اجملاورة).
من جــــانب اخـــر اكــــد احلـــمـــامي ان
ارصفـة مـينـاء ام قصـر اجلـنوبي في
ـوانئ الـعراقـيـة تـشـهـد حـركـة عمل ا
مستمرة تـعد االكبر في عمـلية تفريغ
احلمـوالت خملتـلف البـضائع. واشار
وانئ احلمامي الى ان (ما تقوم به ا
ــثل الـعـمـود وبـكــافـة تـشـكــيالتـهـا 
الـــفـــقـــري لـــكــافـــة أنـــشـــطــة وزارات

الدولة).
وبــــ ان (رصــــيف الــــزيــــوت رقم 2
ثل قفزة نوعية من حيث التصميم
ـا وفــر احـد والــتـنــظـيـم واإلنـتــاج 
وانئ العراقيةمفردات البـطاقة التـموينيـة كصناعة UMO¡∫  سفن محملة بالبضائع ترسو في اخد ا

منـذ أن شاهـدتُ الـنائـبة الـنـرويجـية  –العـراقـية األصل  –في إحدى
القنوات الـفضائـية وأنا أفكـر طوال ساعات الـليل والنـهار عن الفارق
الكبير ب األنسان العراقي وأألنسان الذي يسكن أو يعيش في دولة
أجـنـبـيـة أخـرى عـلى كـوكـبــنـا أألرضي وأجـري مـقـارنـات بـ الـنـائب

العراقي والنائب الذي ينتمي الى دولة أجنبية . 
فـتـاة عـراقـيـة هـاجـرت مع عـائـلــتـهـا الى الـنـرويج ومـنـذ أن شـبت الى
احلـيـاة وهي تـدرس وتـعـمل في بـيع الـصـحف وتـعـمل في مـحل لـبـيع
اللحوم ومن بعدها أكلمت اجلامعة والدراسات العليا وصارت ضمن

ان النرويجي.  البر
نالحظ أن األنسـان هو نـفس األنسـان في أي مكـان يذهب إلـيه لكـننا
وجدنـا أن البـيئـة أو الدولـة التي يـعيش فـيهـا ذلك األنسـان تخـلق منه
كيانـا آخر وكـأنها تـعيد تـركيـبته البـشريـة. في بلدي مـن يصبح نـائبا
ان يتـحول الى شخص آخر وكـأنه الينتمي الى طبـقة الفقراء في البر

أو الشعب كما هو احلال في هذا الزمن. 
األمـتـيـازات الـعـــــــمالقـة الـتي يـحـصل عـلـيـهـا الـعـراقي خـيـالـيـة حـد
ـواطن الـعراقي اجلنـون دون أن يـقـدم أي شيء للـدولـة الـعـراقيـة أو ا
ان سك ونراهم يصرخون على بعـضهم البعض في جلسات البر ا
درسـة إبتـدائيـة يتـخاصـمون فيـما عـلى قطـعة من وكانـهم في ساحـة 

. خبزٍ
رض حديثـهم مؤسف  حد اجلـنون ولقـاءاتهم التـلفزيـونية تـصيبـنا با
النفسي ونشعر بعد نهاية اللقاء معهم وكأننا أصبنا بحالة من مرض

الكآبة التي ليس لها شفاء أو دواء. 
انية النرويجيـة الشابة من األصل العراقي شعرت حينما تابعت البـر
اني قـد جاء حـقا من أن احليـاة لهـا أهمـيـة عنـد تلك الـدولة وأن الـبـر

أجل الشعب. سالماً أيها الفقراء في العراق ...
نسية بكـل ماتعنيه هذه سالماً أيها البـؤساء في كل طرقات العـراق ا

الكلمة من معنى.
 حينما شـاهدت إحدى النـائبات العـراقيات وهي تضـرب نائبة أخرى
ألنهـا تـريـد سن قـانـون تعـدد الـزوجـات شـعرت بـاالسى من كل شيء
ـان وأدركت أن حق النـقـاش في العـراق ليس له ينـتمي الى هـذا الـبر
مجال أو مـكان وشعـرت أن التي هاجـمت زميـلتهـا التنتـمي الى صفة
اإلنسـانيـة مطـلقـا وكأننـي أشاهـد بائعـة سمـك في قريـة منـسية  –مع
ـهــنـة بـيع الـســمك ومن يـعــمل فـيـهــا ألنـهم شـرفـاء ــطـلق  االحـتـرام ا

اليسرقون قوت الشعب.
 مـتى يــعـود الـعــراق الى حـالــته الـطــبـيــعـة ومـتى
اني في الـعراق ألن وجودهم نتخـلص من كل بر

أصبح ليس له معنى ورب الكعبة ?

الــــــعـام 2003 بـدعم مـتـواصل من
وزارة الـثـقـافـة واحلـكـومـة احملـلـيـة
وعــلى الــرغم من كل الــظــروف الـتي
هرجان يقام ر فيها البـلد أال أن ا
سـنــويـاً لـنـقــول لـلـعــالم اجـمع نـحن
أصحاب حياة نحب اجلمال والشعر
واحلـيـاة وال نـحب احلـرب والـدمـاء

وت).  وال نريد ا
على صـعيد آخـر  قال رئـيس الهـيئة
صرية الـعامة للكـتاب هيثم احلاج ا
عـلي إن الـدورة الـتـاسـعـة واألربـع
عرض القاهرة الـدولي للكتاب التي
اضي أسدل الستـار عليهـا السبت ا
اسـتــقـبــلت نـحـو 4.5 مـلــيـون زائـر.
وقــال احلـاج عــلي في كــلـمــة بــحـفل
ــعـارض ــعــرض في أرض ا خــتـام ا
عرض دينـة نصر انه (كـان زوار ا
هذا الـعام يـزيدون عن أربـعة مالي
ـــلــيـــون زائــر عـــلى مــدى ونـــصف ا
أســـبــوعــ وكـــانت مــســـاحــة هــذا
ـعـرض تؤكـد إقـبـاال كـبـيرا من دور ا
صرية النشر العربيـة واألجنبية وا
ـئة عن الـعام بزيــــادة تقـريبا 25 با

اضي). ا
وأضاف (كـانت فـعالـيـات هذا الـعام
ـحبي الثـقافة نتـظمـة والزاخرة  ا
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األســواق). فـــيــمــا تـــنــظـم الــهـــيــئــة
ية مـؤتمرا اخليـرية اإلسالميـة العـا
لـلــمـنـظـمــات غـيـر احلـكــومـيـة دعـمـا
لـــلـــوضـع اإلنـــســـاني في الـــعـــراق .
واعــلـن رئــيس الـــهـــيـــئــة عـــبـــدالــله
ـعـتـوق عن (تـوجـيه دعـوات لـنـحو ا
مئة منظمـة محلية وإقلـيمية ودولية
الــنـــاشــطــة في احلـــقل اإلنــســاني),
ــؤتـمــر ســيـشــهـد مــشـيــرا إلى أن (ا
ـنظـمـات التي اإلعالن عن تـعهـدات ا

ستخصصها لدعم الوضع اإلنساني
في العراق خالل العام اجلاري).
وتابع ان (الـهدف من ذلك هـو تقو
الــوضـع اإلنــســاني وحــشــد جــهــود
نظـمات لالطالع عـلى االحتـياجات ا
األسـاســيـة). بــدوره كـشف الـســفـيـر
الـكـويـتـي لـدى بـغـداد سـالم غـصـاب
ؤتمر .  عن تأم مقومات اجناح ا
ورأى غــصـاب فـي تـصــريح امس ان
ـؤتــمــر مــؤمــنـة (مــقــومــات جنــاح ا
ــا يــنــســجم مع اهــمــيـة بــالــكــامل 
ـؤسـسـات الـشـركـات الــصـنـاعـيـة وا
ـشاركـة فـيه) متـوقـعا ان اخلـيريـة ا
ــؤتــمــر اشــبه بــتــظــاهــرة (يـــكــون ا
اقــتـصــاديـة واجـتــمـاعــيـة لــلـخـروج
بــقــرارات مــهـمــة لــصــالح الــعـراق).
وسـلم الـسـفيـر الـكـويـتي لـدى انـقرة
غـــســــان الــــزواوي دعــــوة لـــرئــــيس
الـــوزراء الـــتــركـي بن عـــلي يـــلــدر
ــؤتــمــر.في غــضــون ذلك حلــضــور ا
تـوجه وفـد من اقــلـيم كـردسـتـان الى
ــؤتــمــر الـــكــويت لــلــمــشـــاركــة في ا
الـدولي.  ويـتضـمن جـدول فـعـالـيات
ـؤتمـر عـقـد اجـتمـاع لـلـمدة من 12 ا
شاركة الى  14من الشهر اجلـاري 
ـنـظـمـات ــانـحـة وا عـدد من الـدول ا
الـدولـية واالقـلـيـميـة بـرئـاسـة خمس
جهات هي االحتـاد االوربي والعراق
ــتــحــدة والــبــنك والــكــويت واال ا
الـدولي  اضــافـة الى مـشــاركـة نـحـو
شــــخــــصـــــيــــة ســــيــــاســــيــــة 2300

واقتصادية واعالمية .
ويـرى مـراقـبـون ان حـصـول الـعـراق

ــنــحــة الــضــخــمــة تــعـد عــلـى هـذه ا
تـظــاهـرة اقـتــصـاديـة ونـافــذة مـهـمـة
لـتـشجـيع االسـتـثمـار لـكـنهـا تـتـطلب
وضع اسس وقـواعد سـليـمـة لتـنفـيذ
ـشـاريع بـعـيـدا عن يـد الـفـساد تـلك ا

والفاسدين.
—ULŽ« …œUŽ«

من جهـة اخـرى بحث رئـيس الوزراء
حــيـدر الــعــبـادي مع رئــيس الــفـريق
االســتـشــاري إلعــادة إعـمــار نـيــنـوى
مــزاحـم قـــاسم اخلـــيـــاط إمـــكـــانـــيــة
ــواطـنـ في إعـادة بـنـاء مـسـاعـدة ا
تضررة من االرهاب. وقال منازلهم ا
بــيــان امس ان (الــلــقــاء نــاقش واقع
احملـافظـة وتـأكـيد عـلى جـهـود إعادة
االســـتــقـــرار واإلعــمـــار في نـــيــنــوى
ـة وتـسهـيل ـديـنـة الـقـد والسـيـمـا ا
واضاف انه ( عـودة جمـيع الـنـازحـ
ــواطــنــ في ( بــحـث مــســاعــدة ا
إعادة بناء منازلهم التي تضررت من
قبل االرهاب والعـمليات الـعسكرية).
الى ذلك قدرت وزارة التخطيط حجم
اخلـسـائـر الـنـاجـمـة عن احلـرب ضـد

داعش بنحو  90مليار دوالر . 
واكــد االمــ الــعــام جملـلـس الـوزراء
مــــهـــــدي الـــــعالق ان  (الـــــدراســــات
ــيــدانــيــة الــتي اجنــزتــهــا الـوزارة ا
بــــالـــتـــعـــاون مع عـــدد من اجلـــهـــات
الــســانــدة  ,قــدرت اخلـــســائــر الــتي
تكبـدها العـراق في حربه ضد داعش
ب 80 الى  90ملـيـار دوالر). مبـيـنا
ان ( 47 مـــلــيـــون دوالر من االضــرار
نـشأت مرتـبـطة بـالبـنى الـتحـتيـة وا

االقــتـــصــاديــة). وبــشــأن اخــر اتــهم
رئـيس مـجلس مـحـافـظـة ديـالى علي
الــدايـني بــغـداد بــتـجـاهـل نـحـو 40
فرصة استثمارية داخل احملافظة . 
وقـال الـدايــني في تـصـريح امس ان
ثل (مؤتمر الكـويت العمار العراق 
نـافـذة مهـمـة لـلـعـالم من اجل تـعـزيز
مــــلف اعــــمــــار الـــبـالد وتــــشـــجــــيع

االستثمار في مجاالت متعددة).
واضاف ان (احلكومـة جتاهلت اكثر
من 40 فـــرصـــة اســـتـــثــــمـــاريـــة في
مــجـاالت اخــرى بـاحملــافـظــة).  عـلى
صعـيد اخر وصف الـسفـير االيراني
لدى الـعـراق ايـرج مسـجـدي احلدود
بــ ايــران والــعــراق بــانــهــا حــدود

صداقة وأمن وتعاون. 
÷«—« …bŠË

واكـــــد مـــــســــــجـــــدي خـالل زيـــــارته
حافظة كربالء القنصلية االيرانية 
انه (مـــثـــلــــمـــا وقـــفـــنــــا الى جـــانب
احلـــكــومـــة والــشـــعب الـــعــراقي في
احلرب ضد داعش وكذلك في الدفاع
عن وحــدة اراضـيـه بـوجه انــفــصـال
االكـراد ســتـكـون الى جــانب الـعـراق
ايــضـــا في عــمــلــيــة اعــادة االعــمــار
والبناء). مبيـنا ان (العراق بامتالكه
هـذا الــرصـيــد االنـســاني والـثـروات
ــكــنه االعـتــمــاد عـلى الــطــبـيــعــيـة 
قدراته الـذاتيـة التي تتـيح له جتاوز
مــرحـلــة الـبــنـاء واالعــمـار) ,واعـرب
مـــســـجــدي عن أمـــله بـــأن (يــتـــمــكن
الـــعــراق من إكــمـــال مــرحــلــة إعــادة

االعمار وحتقيق االزدهار). 
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تنـطـلق اليـوم االثـن اعـمـال مؤتـمر
شاركة دولية انح في الكـويت  ا
واقــلــيــمــيــة واســعــة العــادة اعــمــار
الـــعــــراق وفق دراســـة شـــامـــلـــة عن
ـتـضـررة من ـنــاطق ا احـتــيـاجـات ا
االرهــاب  ,فـــيـــمـــا عـــده مـــراقـــبـــون
تـظــاهـرة اقـتـصـاديــة ونـافـذة مـهـمـة
لــلــعــالم وتــشــجــيع االســتــثـمــار في
مـــجــاالت مــخــتــلـــفــة . وقــال رئــيس

مجـلس إدارة غـرفـة جتارة وصـنـاعة
الكويت علي ثنيان الغا لـ (الزمان)
امس ان (إعـادة إعــمـار الــعـراق مـهم
بــالـنــســبـة لــدول اخلـلــيج والــكـويت
ؤتـمر يشهد خاصة) ,الفتا الى ان (ا
عـرض دراسـة اجلـدوى والـتـرخـيص
لستـ مشروعـاً استثـمارياً أسـاسياً
تتجاوز قيمة استثماراتها 85 مليار
دوالر ويـــدعــــمـــهـــا الــــبـــنـك الـــدولي
بـالـضـمـان والـتعـويض والـبـحث عن

وجدي الـكـومي بجـائـزة القـصة
القصيرة عن مجموعته (شوارع
الـــــســــمــــاء) الــــصــــادرة عن دار

الشروق.
وفـي فــئــة شــعــر الـــعــامــيــة فــاز
بـاجلــائـزة مــسـعــود شـومـان عن
ديوان (عارف يا رب) الصادر عن
ـصريـة الـعـامة لـلـكـتاب الـهيـئـة ا
فـــيــــمـــا ذهـــــبـت جـــائــــزة شـــعـــر
الـفـصـحى إلى عـبـيـر عـبـد الـعـزيز
عن ديـوان (يـوم آخــر من الـنـعـيم)
الـــصـــادر عن دار نــشـــر اجلـــزيــرة

ضمن مشروع (ستاند شعر).
وفي خــتــام احلــفل الــذي حــضــره
األم العام جلامعـة الدول العربية
أحـمـد أبـو الــغـيط ووزيـرة الـثـقـافـة
ـصريـة إيـنـاس عبـد الـدا أعـلنت ا
صرية العامة للكتاب بعض الهيئة ا
ـقـبـلة لـلـمـعـــرض تـفـاصيل الـدورة ا

في 2019.
وقال رئيس الهيئة إن (جامعة الدول
الـــعــــربــــيـــة ضــــيف شــــرف الـــدورة
اخلـمـسـ لـلـمـعـرض فـيـمـا سـيـكون
ثـروت عـكـاشــة وسـهــــيـر الـقـلـمـاوي
ــعـرض في عــيـده مــعـا شــخــصـيــة ا

الذهبي).
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تـــمـــخـــضت عن تـــبـــديل 8 عــوارض
كونكريتـية قد تعرضت لـلكسر ضمن
قـــطــاع مـــحـــطــات -  مـــحــمـــوديــة -
إسكندرية -  باالضافة الى استخدام
ـصــنـعــة مـحـلــيـا داخل احلـشــوات ا
مــعـامـل الـشــاجلــيـة وقــد  مــوخـرا
تـصـنـيع اكـثـر من 50 حـشوة والـتي
اثبت جناحـها واستـخدمت على خط
ســـكـــة مـــحـــمــوديـــة - إســـكـــنـــدريــة
وستـشـهد سـائر الـقـطاعـات االخرى
هذا الـنوع من الـعـملـيات وان الـعمل
فـــيــهـــا جــارمـن قــبل الـــعــامـــلــ في
الـــقــطـــاعــات بـــاســتـــخــدام االلـــيــات

االختصاصية العلمية ).


