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الـعــراق جـسـرا لــلـتالقي ولـيس
ســـاحـــة لـــلـــصـــراع وان يـــكــون
الـعــراق مـســاحـة لــلـتــفـاهــمـات
ـــشـــتـــركـــة وبــوابـــة لـــتـــبــادل ا
ــــنــــافـع والـــرؤى ــــصــــالح وا ا
واألفـكـار) واوضح ان (الـعـراق
يــتـطـلع إلـى شـراكـات حـقــيـقـيـة
واســتـراتـيـجـيــة وتـبـادل مـنـافع
منصفة ومقبـولة للجميع بهدف
 خـلق بـيـئـة اقـتصـاديـة سـلـيـمة
لـتوفـيـر اآلالف من فـرص الـعمل
لـــلــشـــبـــاب وأصــحـــاب احلــرف
ــعــيـشي ــسـتــوى ا وحتـســ ا
) مـؤكـدا واخلـدمي لـلـمـواطـنـ
أن العـراق لن يـتوقف أيـضا عن
مـحــاربــة الـفــســاد الــذي ال يـقل
خطـورة عن االٍرهاب) وتابع ان
( الــعـراق جنـح في إعـادة أكــثـر
من نصف أعداد النازح الذين
يزيد عددهم عـلى خمسة مالي
نـــــــازح إذ نـــــــؤكـــــــد أن عـــــــودة
الــنــازحـ طــوعــيـة فــإن إعـادة
تــأهـــيل اخلـــدمــات األســـاســيــة
ـشـاريـع سـريـعـة تـشـجع عـلى
الـعودة إلى مـنـاطقـهم بـات أمرا
مـشـيـرا الى ان (مـؤتـمـر مـلــحـا)

الـكـويت هـو بـدايـة االنـطالقـة
الــــكــــبــــرى إلعــــادة اإلعــــمــــار
واالستثمار في العراق). فيما
 دعـــــا وزيــــــر اخلـــــارجــــــيـــــة
االمـيــركـيـة ريـكس تـيـلـرسـون
خالل مــشـــاركـــته في أعـــمــال
ـؤتـمـر احلـكـومـة الـعـراقـيـة ا
الـى اعـــتـــمــــاد الـــشـــفــــافـــيـــة
ــفــســدين.وقـال ومـحــاســبـة ا
امـس ان (اعــــــادة الــــــبــــــنـــــاء
وحتـديث االقتـصـاد يـتطـلـبان
ـهم ان عـمال كـبــيـرا لـكن من ا
نـــظـــهــر ان تـــنـــظـــيم الـــدولــة
االسالميـة  فشل) مـضيـفا ان
(احلــكــومــة الــشــامــلــة الــتي
حتـاسب وتـعـتـمـد الـشـفـافـية
ـكــنـهـا ان تــبـني مــجـتــمـعـا
ـتـطـرفة  وان يـقـاوم االفـكـار ا
احلــكـــومــة الــعـــراقــيــة بــدأت
بالفعل تتخذ خطوات للتأكيد
عــــلى ان الــــعــــراق مـــفــــتـــوح

لالعمال).
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ــمــلـكــة الــعـربــيـة و أعـلــنت ا
الــســعــوديــة عن تــخــصــيص
ـشروعـات إعادة مـليـار دوالر 
اإلعـــمـــار في الـــعــراق و500
ملـيـون دوالر لدعم الـصادرات
السـعـودية إلـى العـراق. وقال
وزيــر اخلــارجــيـة الــســعـودي
عادل اجلـبير ضـمن فعـاليات
مـــؤتـــمـــر الـــكــــويت امس انه
(نـعــلن عن تـخـصــيص مـلـيـار
دوالر إلعـــادة إعــمــار الــعــراق
و 500 مـــــــلــــــــيـــــــون لــــــــدعم
الـــــصــــادرات الــــســـــعــــوديــــة

للعراق). 
وبـحث الـعـبـادي عـلى هـامش
ــــؤتـــمــــر مع نــــائب رئــــيس ا
الـــــوزراء الــــــروسي اركـــــادي
دفوركوفـيتش تعزيـز التعاون
الـثنـائي بـ البـلـدين ودخول
الشركات الروسـية لالستثمار
في الـعــراق.ونـاقش الـعـبـادي
ايـــضــــا مع رئــــيس مــــجـــلس
بارك الوزراء الكويتي جابر ا
ؤتمر احلمد الصباح نتائج ا
وقال بيان امس ان (اجلانب
همة للمؤتمر ناقشا النتائج ا
اضـــــافـــــة الى اهـــــمــــيـــــة حل
االشــــكـــاالت الــــعـــالــــقـــة بـــ
الـبـلـدين عـبـر اللـجـان الـفـنـية

تخصصة ).  ا
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اعــلن نـــائب رئـــيس مـــجــلس
الــــوزراء وزيـــر اخلــــارجــــيـــة
الـكويـتي صبـاح خـالد احلـمد
الـصـبـاح عن تـعـهـدات بـنـحـو
 30 ملـيار دوالر خالل مـؤتمر
الـكويت الـدولي العـادة اعـمار
الــعــراق. وقـال الــصــبـاح  في
كـلمـته في اجلـلسـة اخلـتامـية
لالجـتـمـاع الوزاري لـلـمـؤتـمر
ـبلغ نـتج عن امس  ان (هـذا ا
زخم واسـع من مــشـــاركــة 76
دولة ومنظمة اقـليمية ودولية
 51 من الـصنـاديق الـتنـمـوية
ومــؤسـسـات مـالـيــة اقـلـيـمـيـة
ودولية  107 منـظـمة مـحلـية
واقــــلــــيــــمــــيــــة ودولــــيــــة من
ـنــظــمـات غــيــر احلـكــومــيـة ا
و 1850 جــهــة مـخــتــصـة من
ــثـــلـي الــقـــطـــاع اخلــاص)
واضـــاف انـه (بـــتـــجـــمـــعـــنـــا
وتـمـاســكـنــا وشـراكـتــنـا هـذه
اننا العميق اثبتنا مجـددا ا
بــاســـسس ومـــبـــادي الــسالم
طـريـقـا نـحـو الـبـنـاء والـنـمـاء
وان مــــعـــاول الـــهـــدم وادوات
الـدمـار واالرهـاب لن تـنـتـصـر
يــــومـــا عــــلـى ارادة الـــعــــيش
واحلــــيــــاة وعــــلى مــــســــيـــرة
الـتــنـمــيـة واالعــمـار وســنـظل
جـمــيـعــا اوفـيــاء لـقــنـاعــاتـنـا
الـراسـخـة بـاحملـبـة والـتـعاون

شترك). والعيش ا
ـــؤتـــمـــر قــد انـــطـــلق وكـــان ا
شـاركة عدد ـاضي  االثن ا
ـنظـمات ـانـحة وا من الدول ا
الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة بـرئـاسة
خــــمس جـــهـــات هي االحتـــاد
االوروبي والــعـراق والــكـويت
تحدة والبنك الدولي واأل ا
ــؤتــمـر الى حــشـد  ويــهـدف ا
ــــعـــانــــاة عن الــــزخم لــــرفع ا
تضررين مالي النازحـ وا
العراقـي من ضحـايا احلرب
على االرهـاب فضال عن إعادة
ــنـــاطق احملــررة من إعـــمــار ا
االرهـــــاب واحملــــتـــــاجـــــة الى
ـساعـدات). فـيمـا اكـد االم ا
ـتحدة انـطونيو العام لال ا
غــوتـيــريش ان عـلى اجملــتـمع
الــــدولي  مــــســــؤولـــيــــة  دعم
جــــهـــود الــــعـــراق فـي اعـــادة

االعـمـار بـعـد احلـرب مع تـنـظيم
داعـش االرهـــــــــــــــابـي.وقــــــــــــــال
غــوتــيـــريش في كــلـــمــته  خالل
مــؤتــمــر اعــادة اعــمــار الــعـراق
الـذي تـستـضـيـفه الـكويت امس
ان (الـــعــــالم مــــدين لــــكم جـــراء
ي نـضـالـكم ضـد الـتـهـديـد الـعـا
الـذي فـرضه تـنـظـيم داعش وان
الــوقت حـان الظــهـار امــتـنــانـنـا
اخلالص والتعبير عن تضامننا
مع الشعب الـعراقي) داعيا الى
(تـــقــــد الـــدعم بـــالـــســـيـــاســـة
ــــوارد) واضـــــاف ان (عــــلى وا
اجملــتـــمع الـــدولـي دعم جـــهــود
العراق فـي اعادة بنـاء ما دمرته
ـــــتـــــحـــــدة احلـــــرب وان اال ا
سـتـقــوم بـدورهـا وسـتـكـون الى

جانبكم في كل خطوة).
واوضـح غــوتـــيـــريش ان (عـــلى
بــغـــداد ادخــال اصالحــات عــلى
ــالي وعـلى الــقـطـاع نــظـامــهـا ا
االمـني والى مــعـاجلـة االسـبـاب
الـــــتي دفـــــعت عـــــراقــــيـــــ الى
التطـرف وبينهـا أنظمة مـكافحة
ـعـتـمـدة في الـعراق) االرهـاب ا
مـطــالـبــا (الــعـمل عــلى حتــقـيق

صاحلة).وأعلن غوتيريش عن ا
تحدة برنامج مساعدات لال ا
ــتـد عــلى عـامــ ويـهـدف الى
مساعدة احلكومة العراقية على
تـطـبــيق اجلـوانب االجـتـمـاعـيـة

في مشروع اعادة االعمار. 
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فيما أعلنت الكويت انها ستقدم
لـلـعـراق مـلـيـار دوالر عـلى شـكل
قــروض وسـتــقــوم بــاســتــثــمـار
ملـيار دوالر آخـر للـمسـاهمة في
اعادة اعمـار العـراق  في اعقاب
احلــــــرب مع تــــــنـــــظـــــيـم داعش
االرهـــابي.وقــال أمــيــر الــكــويت
صـباح االحـمد اجلـابـر الصـباح
ـؤتمرامس إن في كلـمته خالل ا
ــســاهــمــة الــكــويــتــيــة تــأتي (ا
انــطـالقــا من الـــتـــزامــهـــا بــدعم
األشقاء في الـعراق وان الكويت
تــدرك حــجم الــدمــار الــذي حلق
بــالــعــراق جـــراء ســيــطــرة تــلك
الــتــنـظــيــمــات اإلرهــابــيـة عــلى
بـــعـض األراضي الـــعــــراقـــيـــة)
واضاف ان (اعـادة االعمـار عمل
لن يـتـمكن الـعـراق من الـتـصدي
ـا دعانـا إلى التوجه له وحده 

بـــالــنــداء إلى اجملــتــمع الــدولي
بــدعـــوته لــلـــمــشــاركـــة في هــذا
العـمل وحتمل تـبعـاته).ويتـطلع
الـعــراق الى أن يـقــابل اجملـتـمع
الـدولي انـتـصـاره  عـلى تـنـظـيم
سـاهمـة مالـية ضـخمة داعش 
تـــعــيـــد بــنـــاء مــا دمـــرته حــرب
الـســنــوات الــثـالث وقــال بــيـان
ـــقـــرر ان تـــعـــلن امـس ان (من ا
الـــدول احلــــلــــيــــفـــة لــــلــــعـــراق
والشـريـكة في الـتحـالف الدولي
حملـاربـة داعش  عن مـسـاهـمـات
ماليـة في مشروع اعـادة االعمار
الـضــخم تـأمل بــغـداد ان تـصل
الى نحو  88 مليار دوالر وعلى
رأس تـــــلك  الـــــدول الـــــواليــــات
ـتـحـدة وفـرنـسـا والـسـعـودية ا
بعـد الـتقـارب االخيـر ب بـغداد
والـــريــاض وكـــذلك الـــكــويت )
واضــاف ان ( بـغــداد انـتــصـرت
عـلـى تـنـظـيـم داعش  في كـانـون
اضي  بـعدمـا استـعادت األول ا
الـقـوات الـعـراقـيـة مـدعومـة من
الــتـحــالف الـدولي الــذي تـقـوده
واشـــنــطـن اجــزاء واســـعــة من
تـطرفة البالد كـانت اجملموعـة ا

سـيـطــرت عـلـيــهـا في مــنـتـصف
العام 2014)  .واوضح البـيان
انه (الـى جـانب الـدمــار الـكــبـيـر
الذي خلـفته احلرب فـان النزاع
اليــ وال تـــســبب في نـــزوح ا
يــزال هــنـاك 2.6 مــلــيــون نـازح
يقيمون في مخيمات في مناطق
مــخــتــلــفـــة من الــبالد الــغــنــيــة
بـالنـفط لـكن العـراق الـذي عانى
ـاضية من مالـيا في السـنوات ا
تراجع اسعار النفط يتطلع الى
طـي صـــــفـــــحـــــة احلـــــرب هــــذه
واالنـــطالق نــحـــو اعــادة اطالق
الـعـجـلــة االقـتـصـاديــة مـشـرعـا
أبـوابه امام الـشركـات االجـنبـية
ـسـتـثـمـرين).وعـلى الـصـعـيد وا
نــــــــفــــــــسـه وخـالل  االعـالن عن
في ـــســاهـــمــات احلـــكــومـــيــة ا
ـــؤتـــمـــر  ســـعى الـــعـــراق الى ا
ـستـثمرين طمـأنة واسـتقـطاب ا
ــمـــثل في لــلـــقـــطــاع اخلـــاص ا
اجــــتــــمـــــاع الــــكــــويـت وفــــقــــا
للمنظم بأكثر من الفي شركة
ورجـل اعـــــمـــــال.وقـــــال رئـــــيس
الـهــيـئـة الــوطـنـيــة لالسـتــثـمـار
ثل عن سامي االعرجي أمام 

الــقـــطــاع اخلـــاص ان (الــعــراق
ـسـتـثـمـرين وان مـفــتـوح امـام ا
بــغــداد تـعــرض االســتـثــمـار في
اغــلب الــقـطــاعـات من الــزراعـة
الى النفط). كما دعا وزير النفط
جبـار لعيـبي الى االستـثمار في
الـنفط بـعـدما اعـلن عن مـشاريع
عــديــدة في هــذا الـقــطــاع. وقـال
عـــــدد من رجـــــال االعــــمـــــال في
ــؤتـــمــر فـي تــصـــريــحــات ان ا
ـسـتـشـري يـعـدّ أحـد (الـفــسـاد ا
أكـبر الـتـحـديات امـام بـغداد في
ســـــعـــــيـــــهــــــا جلـــــمع االمـــــوال
ستثمرين رغم ان واستقطاب ا
ـواجهـة هذه احلـكومـة تـتحـرك 
اآلفــة ولـتــوفــيــر بـيــئــة مالئــمـة
لالستثمار).وقال رئيس الوزراء
حـيدر الـعبـادي في كـلمـته  امام
مـثلـ عن القـطاع اخلاص ان ا
(الــــفـــــســــاد يــــخـــــتــــبـئ خــــلف
الـــبــيـــروقــراطـــيــة وخـــلف عــدم
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــغـــمـــوض في
واضـاف ان ( احلكـومة العـراق)
تـــقـــود بـــرنـــامـــجـــا اصـالحـــيــا
كافحة الـفساد يهدف كذلك الى
تـــبــــســـيط االجـــراءات  من اجل

ساعدة في االسـتثمار وازاحة ا
ــســتــثــمــرين الــعــقــبــات امــام ا
ورجـــال االعـــمـــال الـــعـــراقـــيــ
واالجـانب ورفع الــعـراقـيل امـام
وشـدد الـعـبـادي على ـشـاريع) ا
(ثـــقــة بـالده في قـــدرتـــهــا عـــلى
اســــتــــقــــطــــاب رؤوس االمـــوال
والــشــركــات مـن خــارج الــعـراق
ـــرحـــلــة ومن داخـــله لـــلـــبـــدء 
جـديـدة من  االعـمـار تـعـوض ما
فات العراق من فرص على مدى

عقود من الزمن). 
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واكد الـعـبادي في الـيوم االخـير
ؤتمـر ان  العراق جنح في من ا
القـضاء عـلى تنـظيم داعش  في
الـبالد وإعـادة نـصف الـنـازحـ
داخل العراق الذين يزيد عددهم
عن خــمــسـة مـاليـ نــازح.وقـال
انه (بعد أن حقق الـعراق نصره
الــكــبـــيــر ودحـــر داعش وأنــهى
حـلـمه الـبـغيض يـتـطـلع عـراقـنا
وأضـاف لــلــمــســتــقـبـل بــثــقـة) 
العبادي ان (التـنمية في العراق
ـنطـقـة ولـكل جـيرانه هي لـكل ا
فـنـحـن نـرسخ مـفـهـوم أن يـكـون
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تـوقع مـنـبئ جـوي انحـسـار هـطول
االمــطـار الــتي اسـتــمـرت الــيـومـ
ـاضي على عـدد من مدن العراق ا
الـــيـــوم اخلــمـــيس  مع اســـتـــمــرار
الـهـطـوالت في مـنـاطق مـتـفـرقـة من
مــديــنـة ســلــيــمـانــيــة ومــدن اربـيل
نـبئ اجلوي في وحـلـبجـة . وقـال ا
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي صادق عطية  في
بـــيــان عـــلى صـــفـــحــته فـي مــواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي امس ان
(مــوجــة من االمــطــار سـتــشــهــدهـا
مــنـاطق الـعــراق كـافـة من يـوم  من
ـقبل غـد اجلـمعـة الى يوم االثـن ا
وســتـكـون غــزيـرة عـلى مــدن اقـلـيم
كــردسـتـان  الـتـي من الـواجب عـلى
ـــعـــنـــيـــة هـــنـــاك اخـــذ اجلـــهـــات ا
ــواجـهــة الـهــطـول احــتـيــاطـاتــهـا 

والـــثــلـــوج الــتي قـــد تــســـقط عــلى
ــنــاطق اجلــبـلــيـة  ) واضــاف ان ا
ــتـــوقع  ان تـــســـقط امـــطــار (مـن ا
ايــضــا وعـــلى فــتــرات في مــنــاطق
نطقة الوسطى ومنها مـتفرقة من ا
الـعاصمـة بغداد ومحـافظات ديالى
وصـالح الـــديـن وواسط امــــا مـــدن
ــنــطـقــة اجلــنـوبــيــة  فـامــطــارهـا ا
حـسب الـتـوقعـات تـتأخـر قـليال عن
يـوم غـد اجلـمـعـة وامـطـارهـا تـكون
خـفـيـفة). وكـات مـحـافظـات الـعراق
بــــعـــد ظــــهـــر أمـس االول شـــهـــدت
توسطة في أمطارا ب اخلفيفة وا
وقـت تعاني مـنه بالد الرافدين شح
مـياه غـير مسـبوق وجفـاف في نهر
دجـــلــــة الســـيـــمـــا بــــاحملـــافـــظـــات
اجلـنــوبـيـة مـا تـنـذر بــكـارثـة بـيـئـة
ــقـبل.فـيـمـا خالل أشــهـر الـصـيف ا
تــوقــعت الـهــيــئـة في بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان ) امس (اسـتـمـرار االجواء

الــــغـــــائــــمـــــة الــــيــــوم اخلـــــمــــيس
ـصاحبة لسـقوط زخات مطر مع وا
ـنـاطق تــصـاعـد غــبـار في مـعــظم ا
فـفي الـوسطى  سـيكـون  غائـما مع
تـسـاقط امطـار خفـيـفة الى مـعتـدلة
الشدة في اماكن متفرقة بعد الظهر
مـع فرصـة حلدوث عـواصف رعـدية
احـيانا  درجـات احلرارة تـنخفض
بــضع درجــات عن الــيــوم الــسـابق
وفي الـشـمـالـيـة غـائـمـا مع تـسـاقط
امـطـار خـفـيـفة الى مـعـتـدلـة الـشدة
خــاصــة فـي اقــســامــهــا اجلــبــلــيــة
وفي وتــــكـــون رعــــديـــة احــــيــــانـــا 
اجلـــنــــوبـــيـــة غـــائـــمـــا  ودرجـــات
احلــرارة تــرتـفـع قـلــيال  عن الــيـوم
الـسـابق  الـريـاح جـنـوبيـة شـرقـية
خـفيـفة الى معـتدلـة السرعـة تنشط
مـسـبـبـة تصـاعـد الـغـبار) واضـاف
ان ( طـقس يوم غد اجلمعة سيكون
في الــوســطـى غــائــمــا مــصــحــوبـا

بـتـسـاقط امـطـار خـفـيـفة فـي بعض
ـاكن صـبـاحـا يـتـحـول تـدريـجـيـا اأ
الى غـائم كـما يـتشـكل الضـباب في
الـصـباح الـباكـر في امـاكن متـعددة

يـــزول تــدريــجـــيــا خالل الـــنــهــار 
ودرجــات احلــرارة مـقــاربــة لـلــيـوم
وفي اجلــنـوبــيــة غـائــمـا الــســابق 
مـصـحوبـا بـتـساقط امـطـار خفـيـفة

فـي بــعض االمـــاكن صــبـــاحــا وفي
الـشمالية غـائما مصحـوبا بتساقط
امـطار خفيـفة يتحـول تدريجيا الى
غــائم كــمــا يــتــشــكل الــضــبــاب في

الـصـباح الـباكـر في امـاكن متـعددة
يــزول تـدريــجـيــا خالل   الــنـهـار ).
وكــانت  مــديــريــة األنــواء اجلــويـة
والــــرصــــد الــــزلــــزالـي في اقــــلــــيم
كــردسـتـان اعـلـنت عن ان وبـسـبب
مــنــخــفض جـوي قــادم من الــبــحـر
ـتوسط واألحـمر يـتوقع األبـيض ا
ان جتـــتــــاح مـــوجـــة من الـــثـــلـــوج
واألمـــطـــار والـــعـــواصف مـــنـــاطق
االقـليم والـعراق .وقـال بيـان سابق
لـلهـيئـة انه (يتـوقع تسـاقط الـثلوج
ـناطق اجلبلـية وأمطار غزيرة في ا
ـدن والــقـصــبــات بـاالقــلـيم   فـي ا
مـــصــــاحـــبـــة بـــعــــواصف رعـــديـــة
وانــخــفــاض مــلــحــوظ فـي درجـات
ـناطق خاصة احلـرارة في جميع ا
الـــيــوم اخلــمــيـس وغــدا اجلــمــعــة
).وعـلى صـعـيد اخـر اعـلنت إدارات
الــتــعـلــيم فـي عـدد من احملــافــظـات
الـسـعوديـة تعـلـيق الدراسـة للـيوم

الـــثـــالـث عـــلى الـــتـــوالي بـــســـبب
ــثـيـرة ـتــوقع لـلــريـاح ا الــنـشــاط ا
ـدير الـعام لألتـربـة والغـبار.وقـال ا
لـتـعلـيم الـقـصيم عـبـد الله الـركـيان
فـي تـــصـــريح ان ( قــــرار تـــعـــلـــيق
الـــدراســـة بــكـــافـــة مــدارس اإلدارة
الـعامـة لتعـليم الـقصيم يـأتي نظرا
ـناخـية احلـالية لـلحـالة اجلـوية وا
عـلى منطـقة القصـيم وحرصا على
سـالمة اجلمـيع).فـيما أعـلنت إدارة
الـتـعلـيم في مـحافـظـة حفـر الـباطن
الـسـعوديـة ان (تعـليق الـدراسة في
جـــمــيع مــدارس الـــتــعــلـــيم الــعــام
بـاحملافـظة بـسبب اسـتمـرار تأثـير
مـوجــة الـغـبـار عـلى احملـافـظـة وان
الــقـرار يـأتي بـنـاء عـلى مـا ورد من
الـهـيـئـة الـعـامـة لألرصـاد وحـمـايـة
الـــبــيـــئــة وحــفـــاظــا عـــلى سالمــة
الـطالب والـطالـبـات). ومن جـانبـها
رفـعت صحـة حفـر البـاطن جـاهزية

راكز واستعداد أقسام الطوار وا
ــراجـعـ الــصـحــيـة الســتـقــبـال ا

حتـسبـا للظـروف اجلوية الـتي تمر
بــهـا احملــافــظـة.وتــوقـعت الــهـيــئـة
الـعــامـة لألرصـاد وحـمـايـة الـبـيـئـة
الـسعودية في بيان امس (استمرار
ــثـــيــرة لألتــربــة نــشـــاط الــريــاح ا
والــــغـــبــــار ويــــتـــوقـع اســـتــــمـــرار
انــخـفـاض درجــات احلـرارة بـشـكل
ـنــاطق الـشـمـالـيـة مــلـمـوس عـلى ا
والـغربـية تـصحب بـرياح شـمالـية
نــشـطــة مـثــيـرة لألتــربـة والــغـبـار
وتــــدنـي في الــــرؤيــــة األفــــقــــيــــة)
واضـــــــاف ان (درجــــــات احلــــــرارة
سـتـشـهد انـخـفـاضـا ملـمـوسـا على
ملـكة يصاحب ذلك وسـط وشرق ا
ريـاح شمـاليـة غربيـة نشـطة مـثيرة
لـألتــربــة والــغــبــار حتــد من مــدى
الــرؤيـة األفـقــيـة إلى أقل من كــيـلـو

مترين ).

جبار علي اللعيبي 
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أكــد وزيـــر اخلــارجـــيــة إبـــراهــيم
اجلــعـفــري ان اإلرهــاب خــلف 18
الف شـهــيـد و 36 الف جـريح و5
ماليـ نـازح.وقــال اجلـعـفـري في
كـلـمـته  خالل اجــتـمـاع الـتـحـالف
الــدولي ضـــد داعش في الـــكــويت
ُــــعـــاصِـــر لم امس ان( اإلرهـــاب ا
يــســـتــثـن دول الــعـــالم واســتـــمــرَّ
ليُـواصِل مـآسـيه وتـراكـماته وعم
اوربا وانـتـقل إلى مـنطـقـة الـشرق
األوسط) وأضـــــاف ان( االرهــــاب
خـلف في الـعـراق 18ألف شـهـيـدٍ
ـــــنــــــاطق و36ألف  جــــــريحٍ فـي ا
نكوبـة كما خلـَّف خـمسة مالي ا
نـــازح من الــــعـــراق كـــمــــا ســـبب
ـــنـــشـــآت االرهـــاب أضـــراراً فـي ا
احلكـوميَّـة تقدر  36 ملـيوناً و15
مـــلـــيـــونـــاً فـي قـــطـــاع الـــســـكن)
واوضح اجلـــــعــــفـــــري ان ( الــــرد
الـعــراقي عـلى االرهــاب كـان عــبـر
مواصـلـة اجلهـود ووحـدة الكـلـمة
ـــســـتـــويـــ الــســـيـــاسي عـــلى ا
والعسـكري الذي حدا بـالعالم أن
يحترم اإلرادة الـوطنيَّة الـعراقـيَّة
وســانَــدَ الــعــراق عـلـى الــصــعــيـد
اللوجستي واألمني وجعل األ
ــتــحــدة تــخـرج بـ  15قـراراً في ا
مــجــلس األمن لــصــالح الــعــراق)

ُــعـادِالت حــقــيــقـــيَّـة وتـابـع  ان( ا
تمـثل باالرهاب واجهـة اخلطـر ا
الذي اليزال مُسـتشريـاً في مناطق
كــثــيـــرة من الــعـــالم يــكـــون عــبــر
احـترام مُـكـونـات الـشُـعُـوب مـهـما
كــانت خــلـــفــيَّــاتــهــا) وأشـار الى
ان(العراقيـ وقفوا جمـيعاً عرباً
وأكــراداً وتـركــمــانــاً مُــســلِــمـ
ومسـيـحـيـ وصـابـئـة وإيـزديَّة
وسُـنـَّــة وشـيــعــة درعـاً حــصـيــنـاً
ـساهمة للدفاع عن الـعراق كذلك ا
واضاف بـالـعـمـلـيَّـة الـسـيـاسـيَّة) 
ُعـادِل الـسـياسيّ اجلعـفـري  ان( ا
واجهـة االرهاب يـكون عـبر حفظ
الشُعُـوب ومنحـها حُريَّـة التعـبير
عن الـــرأي وكــذلـك حــفظ األرض
والدفاع عنها وعن اإلنسان وعن
الدستور  وان  كل الدول أسهمت
بـالـنـصـر الـذي حتـقق في الـعـراق
كـذلك فـأن الــتـحـالف الــدوليّ مـنـذ
انطالقـه في عام  2014 لم يـتردَّد
في أن يُـــســـنِـــد الـــعـــمـــلـــيَّـــات في
الــعـراق) مــشــددا عــلى ان( إدارة
العـمـلـيَّـات العـسـكـريَّـة كـانت على
األرض الـعـراقـــيَّـة بـأيــادٍ عـراقــيَّـة
محـضة وهكـذا وقفت دول الـعالم
تُـسـانِـد الـعـراق) مـثـمـنـا (مـوقف
الــكــويت حــكــومــة وشــعــبــا عــلى
مبـادرتها ) موضحـا ان ( العراق
اخذ عـلى عاتـقه أن يهـزم الفـساد

االنـــســانـــيـــة الـــطـــارئـــة وارســاء
االســـتــــقـــرار فـي الـــعــــراق يـــجب
ـتـنوع االعتـمـاد عـلى االقـتـصـاد ا
من خالل الـــقـــطـــاع اخلـــاص وان
الــشــركـــات الــفــرنــســـيــة تــشــارك
ـستـثـمرين بفـعـاليـة مع عـدد من ا
في عـــــدد من اجملـــــاالت امال بــــأن
يــثـــمــر ذلك عـن عالقــات جـــيــدة)
ستثمرين واضاف لودريان ان ( ا
يـحـتــاجـون الى ضـمــانـات مـاديـة
ثابتة ومتينة في اجملال القضائي
والـــبــــيـــئي والــــعـــمـــلـي وحـــسب
اعــــــتـــــــقــــــادي أن االشـــــــارات من

احلكومة العراقية ايجابية).

وبــشــريــا) واضــاف ان (الــعــراق
يستطيع الوقـوف على قدميه عند
ــصــاحلـة الــوطــنــيـة) حتـقــيــقه ا
مــشــيـــرا الى ان (عــمـــلــيــة اعــادة
االعــمــار تــأخـــذ بــعــ االعــتــبــار
اجلـانب االجــتـمــاعي واالنــسـاني
في الـعراق) واوضح لـودريان ان
(فـرنــسـا ســتـلــبي كل االلـتــزامـات
طـلوبـة عبـر الوقـوف الى جانب ا
الــعـــراق بـــاالضـــافـــة الى تـــقــد
يسرة واالستثنائية له القروض ا
وسـتـسـهم بـدعم الـبـنى الـتـحـتـية
ياه) خاصة في مـجال الـطاقـة وا
ساعدات وتابع  انه (بعد تـقد ا

وقد تـصـدَّى له مـنـذ فتـرة طـويـلة
وهو اآلن يُواصِل ضرباته للفساد
حـتى تـخــتـفي اثـاره).فــيـمـا اعـلن
وزيـر اخلــارجـيـة الــفـرنــسي جـان
ايف لودريان عن ان بالده ستقف
بـــكـل حــــزم الى جــــانب الــــعـــراق
الستعادة عافيته مثلما وقفت معه
في مــــكـــــافــــحــــة االرهــــاب.وقــــال
ـــؤتـــمــر لـــودريــان فـي كــلـــمـــته 
الـكـويت امـس  ان (عـمـلــيـة اعـادة
اعمار العراق هائلة وصعبة ولكن
مـتــفـائــلـون  بـقــدرة الـعــراق عـلى
ــتــلــكه من ـــا  حتــســ وضــعه 
قـدرات وامـكـانـيـات هــائـلـة مـالـيـا
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كـــشف وزيـــر الـــنــفط جـــبـــار عــلي
الــلــعــيــبي عن ســعـي الـعــراق الى
تعزيز انتاجه النفطي لنحو سبعة
مـاليــ بــرمـــيل يــومــيـــا بــحــلــول
2022 مــشـيـرا الى ان احــتـيـاطي
الـبالد من الـغـاز يـبلغ  135 مـلـيار
قـدم مـكعب  وقـال الـلعـيبي  خالل
مـؤتـمر اعـمـار العـراق في الـكويت
أن (االحــتـيــاط احلـالي لـلــغـاز هـو
 135 مـليار قـدم مكعب)  واضاف
ان (االســـتـــثــمـــار في هـــذا اجملــال
سـيـضع العـراق في مصـاف الدول
ـتقـدمة في انـتاج الـغاز والسـيما ا
انـه رابع دولة على مستوى العالم
مـن حيث االحتيـاط النفطي) الفـتا
الـى ان (الــــوزارة لـــديــــهـــا خــــطط
لــتـطـويــر الـقـطــاع الـنـفـطـي مـنـهـا
ــــصــــافي وانــــشــــاء وتــــطــــويـــر ا
اخلـزانـات وانـابيب الـنـفط وكل ما
يـتعـلق بهـذا اجملال نـظرا الهـميته
وحـيـويته ومـسـاهمـته في نـهوض
الــعـراق) مــشـيــرا الى (وجـود 73
حـقال نـفـطيـا مـكـتشـفـا بنـسـبة 30
ئة منـها قيد الـتطوير) واكد فـي ا
الـــلـــعـــيــبـي  (ســعـي الــعـــراق الى
تـطـويـر بـقـية احلـقـول لـرفع كـفاءة
مـجـاالت الطـاقة اخملـتلـفة لـوصول
االنتاج الى  7مالي برميل يوميا

(صـادرات الـنـفط اخلـام من موانئ
طلة عـلى اخلليج بلغت اجلـنوب ا
 3.490 مـاليـــ بــرمـــيل يـــومـــيــا
خـالل الشـهـر ذاته). وفي محـافـظة
كــــــركـــــوك اكـــــد احملــــــافظ راكـــــان
اجلـبورى الـشروع بتـصديـر النفط
مـن حـقــول شــمــال احملــافــظـة إلى
ـــعـــدل  60 ألـف بـــرمـــيل إيـــران 
يــومـيــا. واتـفق الــعـراق مع إيـران
فـي وقت ســابق عـــلى مــبــادلــة مــا
يــصل إلى  60ألـف بـرمـيل يــومـيـا
ـنـتج من كركـوك بـنفط مـن اخلام ا
إيـرانى للتسليم فى جنوب العراق
مـع نـقل الــنـفـط بـالــشـاحــنـات إلى
كــرمـانـشـاه فى إيـران. في غـضـون
ذلـك نـصـبت شــركـة نـفـط الـبـصـرة
مـنـظـومـة سـيـطـرة الـكـتـرونـيـة في
مـــحـــطـــة بن عـــمـــر . وقـــال بـــيــان
لـلـشركـة امس ان (مالكـات الشـركة
قـامت بتـحديث منـظومة الـسيطرة
ـحطـات احلقل الـتي كانت تـعمل
بـــضــغط  الـــهــواء واســتـــبــدالــهــا
ـنـظـومة الـكـترونـيـة هي االحدث
يا في هـذا اجملال).وبشأن اخر عـا
تـتجه شـركة غـاز اجلنـوب التـابعة
لــلــوزارة نــحــو اســتــثــمــار الــغــاز
النــتـاج كـمـيـات من الـغـاز الـسـائل
ليكون وقوداً للعجالت. وقال مدير
عـام الشركة حـيان عبد الـغني عبد
الـزهـرة في تـصـريح امس (نـسعى

لـتعظيم موارد الدولة بتقليل حرق
الـغاز لنصل الـى درجة صفر حيث
 وقـعنـا اتفـاقيـة مع شـركة اوريون
االمـريـكـيـة السـتثـمـار غـاز نـهر بن
عـمـر  وسيـتم االتفـاق مـعهـا قريـبا
ــــشـــــروع الــــذي يـــــعــــد الجنـــــاز ا
) الفــتــا الى ان مــشــروعــاً مــعــجالً
شـروع يسـهم في استـثمار (هـذا ا
اكثر من  100 مـقمق قابلة للزيادة
الى  150مـقـمـق تنـتـج كمـيـات من
الـغاز اجلـاف والغـاز السائل ايل .
بـي . جـي  لــــــــــنــــــــــزود مـن خـالله
الــعـجالت لــلـقـضــاء عـلى حــالـتـ
االولـى عـــدم اســــتـــثــــمـــار الــــغـــاز
واالخــرى تـقـلــيل الـتـلـوث الــكـبـيـر
بــســبب احلــرق فـضالً عـن تـوفــيـر

الغاز السائل).
 مـن جــهــة اخــرى كـــشــفت شــركــة
ـتأخرة ـستـحقات ا دانـة غاز عن ا
لـدى حكومـة اقليم كردسـتان بلغت
نــحــو  ســبــعـة مالي دوالر خالل
ــنـصــرم .  وقـال الــرئـيس الــعـام ا
ـان الــتـنـفـيـذي لـلــشـركـة بـاتـريك أ
وارد فــي بــــــــــــــــيـــــــــــــــــان امـس ان
سـتلمـة من حكومة ـستحـقات ا (ا
إالقـليم بـلغت  466 مـليون دوالر 
ـسـتــحـقـات فــيـمــا  بـلغ إجـمــالي ا
ـــتــأخــرة لــدى اإلقــلــيم  7مالي ا
دوالر خـالل نـــــــهــــــايـــــــة الــــــعــــــام

نصـــــرم ). ا

بحلو عام (2022 داعـيا الشركات
ـية الـى (االستثـمار فـي قطاع الـعا
الــغــاز الهـمــيــته الــكـبــرى).  وبـاع
الـعـراق نـحـو   108مـالي بـرميل
نفط من احلقول في وسط وجنوب
الـــــبـالد خالل كـــــانـــــون الــــثـــــاني
ـاضي. وقـال الـبـيـان ان (الوزارة ا
بــاعـت نــحـو   108مـاليـ بـرمـيل
مـن الـنــفط اخلــام من احلــقـول في
وسـط وجنـوب البالد خالل كـانون
اضي) الفتا الى (حتقيق الثاني ا
إيرادات بلغت نحو  6.85مليارات
دوالر بــــــــــــــــــــواقــع  63.29دوالرا
لـــلــبـــرمــيل) واوضـح الــبـــيــان ان


