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هدي. وقال دعم حكومة عادل عبد ا
ــكـــتـــبه امس ان  (احلـــكــيم بــيـــان 
استقبل السفير اإليراني لدى بغداد
إيـرج مسـجدي و بـحـثا مـستـجدات
االوضــاع الــســيـاســيــة في الــعـراق

نطقة وسبل تعزيزها). وا
 …dO¦   U d²A

وشــــدد احلــــكــــيم عــــلـى (اهــــمــــيـــة
ـشــتـركـات الــكـثـيـرة االنــطالق من ا
الــــتي تــــربط الــــبــــلــــدين اجلــــارين
) ,مــجــددا والــشــعــبـ الــصــديــقـ
رفضه (لسياسة العقوبات االحادية
التي تفرض على ايران)  ,مؤكدا ان
(التحدي القادم هو توفير اخلدمات
البـنـاء شـعـبــنـا ومـكـافــحـة الـفـسـاد
وهــذا يـتــحـقق بـدعـم حـكـومــة عـبـد
ـــهــدي في تـــنــفــيـــذ بــرنــامـــجــهــا ا

الطموح). 
فــيــمــا اكـــد األمــ الــعــام لــلــحــزب
اإلسالمي العـراقي ايـاد السـامرائي
ان احلـــزب ال يـــتـــعــــامل مع الـــدول
اإلقـلـيــمـيــة وال تـوجــد له مـصــلـحـة
لـالجنـيـاز الـى جـهـة مــعـيــنـة. وقـال
الـسـامــرائي في تـصـريح مـتـلـفـز ان
(عـالقـــــــات احلــــــزب لـم تــــــتـــــــوقف
وحـافــظــنـا عــلى االســتــمــراريـة مع
ايــران النـهــا كـانت حــريـصــة بـعـدم
قــطع عالقــاتــهـا مع أي جــهــة حـتى

وان كانت مع اخلصوم).
مـبــيـنـا ان (عـامالً إقـلـيـمـيـا ودولـيـا
يـــتـــحـــكم بـــالـــقـــرار الـــعـــراقي وان
اجملـتمـعـ السـني والـشيـعي وقـعا
ضـحـيـة مـسـائل الـسـيـاسـيـة وسوء
اإلدارة وجـلب األجــنـبي),ولـفت الى
ان (ظـاهرة بـيع الـوزارات أصـبحت
عــامــة لـكـن اين اجلـهــات الــرقـابــيـة
ـاذا التـسـتـر على مـلـفات الـفـساد و

ــا رئــيـس الــوزراء ال يــحــركــهـا?) و
عـــلى حـــد قــوله. وتـــابع (احلــزب ال
يـتــعــامل مع الــدول اإلقــلـيــمــيـة وال
تــوجــد له مــصـلــحــة لالجنــيـاز الى
جـهـة مـعـينـة). عـلى صـعـيـد مـتصل
,اتـهم الــرئـيس الــتـركي رجب طـيب
ـا اسمـاهم بـاإلرهـابـي أردوغـان 
بــالــتــحــريض عــلى االعــتــداء عــلى

وجودة في العراق. قواته ا
 وقــال أردوغـان خالل افــتـتــاح عـدد
ــشـــاريع الــتــنـــمــويــة بــواليــة من ا

باالضـافـة الى التـأكيـد على مـا جاء
ــانــحــ في الــكـويت فـي مـؤتــمــر ا
ــدن احملـررة ودعم جــهــود اعـمــار ا
من داعش) ,الفــتــا الى ان (الــوكــيل
األقــدم لــلـــوزارة نــزار اخلـــيــر الــله
ـشاركـة رئـيس الـدائـرة العـربـية و
الـسـفــيـر إسـمـاعـيل شـفـيق مـحـسن
تـرأسـا الفـريق الـتـشـاوري الـعراقي
في مــا رأس وفــد وزارة اخلـارجــيـة
اإلمـاراتـيـة مـسـاعـد الـوزيـر خـلـيـفـة
ـرر وبــحــضـور الــسـفــيـر شـاهــ ا
اإلمــاراتي في بــغــداد حــسن أحــمـد

الشحي). 
مـن جــــهــــة اخــــرى  ,شــــدد رئــــيس
اجلــمـهــوريـة بــرهم صــالح ورئـيس
ائتالف الـنصـر حيـدر العـبادي على
اهـــمـــيـــة دعم االصـالح احلـــكـــومي
ــتــحــقــقــة تــعــزيـــزاً لــلــمــنــجــزات ا

وترسيخاً لالستقرار في البالد.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(صــالح الــعـبــادي اكــدا ضـرورة أن
يــكـــون احلــوار الـــبــنـــاء وااللــتــزام
بــالـدسـتــور أسـاسـا حلل الــقـضـايـا
الــعـــالــقــة بـــ مــخـــتــلف األطــراف

والقوى الوطنية العراقية). 
واوضح صــالح ان (تـفــعـيل الــعـمل
الـتــشـريــعي والـتــنـفــيـذي وتــرتـيب
اولــــويـــات ذلـك له اهــــمــــيـــة بــــدعم
الـبـرنامج احلـكـومي لـتـقـد افضل
) ,مـبــيـنـاً ان اخلـدمـات لــلـمـواطـنـ
(االوضــاع الــتـي تــمــر بـــهــا الــبالد
زيد من نطقـة عموما  تـتطلب  ا وا
اجلـهـود حلل االشكـالـيـات  وايـجاد
احلـلول اجلـذرية لـهـا عبـر توافـقات

ورؤى مشتركة). 
الـى ذلـك شـــــــدد رئـــــــيـس حتـــــــالف
اإلصالح واإلعمارعمار احلكيم على
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أنطالـيا ان (تنـظيمـات إرهابيـة عند
احلــدود حتـــرّض عـــلى مـــهــاجـــمــة
بالدنـــا) ,واضـــاف (مــــســـتــــعـــدون
لــلــتـصــدي لــهم حـال ارتــكــابـهم أي
خــطـأ) ,ورأى اردوغــان أن (الــعــالم
ـرحـلـة حـسـاسة ـران  ـنـطـقـة  وا
واجهة وإننا على أهبة االسـتعداد 
) ,مــنـوهــا الى (مـواصــلـة اي طـار
بالده مــــشـــاريــــعــــهــــا الــــعـــمـالقـــة
وانــفــتـاحــهــا الــســيــاسي وبــنــاهـا
الـتــحــتـيــة الــعـســكــريـة الـى جـانب
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ـاضي على فـكرة "قومـجية" كـما يـحب منتـقدوها تـربينـا نحن جـيل القرن ا
أن يـسـمـونـهـا مـفـادهـا أن " الـكـيـان اإلسـرائـيـلي" هـو الـعـدو األول والـدائم
ـتـحـكم بـكل قضـايـا وشـؤون الـعـالم من خالل سـيـطـرتـها عـلى كل وأنـهـا ا
ـهمة. تـداولنـا بشكل الـية والـسياسـية واإلعالمـية ا جـوانبه اإلقـتصاديـة وا
ي وسيطرة ال العا عـاطفي قصصا عن حتكم سـري لعوائل يهودية بـكل ا
ـهمة وصـار أطفالـنا يعـرفون أسماء عـظم تفاصـيله ا أخـرى على اإلعالم 

كروتشيلد ومردوخ وغيرها كثير..
 وصـدقـنـا أن الـكل يسـعى خلـدمـة الـدويـلـة الصـغـيـرة "إسـرائـيل" وحتـقيق

هدفها بدولة قومية لليهود.. فهل كل هذا صحيح?! 
من يـقرأ عن تاريخ اليـهود بعقـلية منـفتحة ومـوضوعية يرى عـن قناعة أنهم
تـعرضوا إلبادات جـماعيـة كثيرة وكـبيرة رغم أن بـعضا منـها كان لهم دور
في الـتـسـبب بـهـا من خالل مـواقف مسـانـدة جلـهـة دون أخـرى في صراع

 .. كاسب أو نزاع حول سلطة ب متنافس يتعلق بالنفوذ أو نيل ا
ن ال نـاقة لهم ومن نـالهم اجلـزء األكبر من األذى من الـيهـود هم األبرياء 
فـيها وال جـمل ولم يكن لـهم أصال موقف بأي قـضية! جنـاح اليهـود األكبر
ظلـوميـات واإلنتـفاع منـها في نـيل مكـاسب ومنافع تـمثل في تـسويق تـلك ا
كـبرى وإستراتيجية.. حقـقت لهم في النهاية وطنا ودولـة كانوا يحلمون بها
ويـتـداولـونهـا في قـصـصهم وتـراثـهم جـيال بـعد جـيل.. وجنـحـوا في كسب
حـلـفـاء لـهم أقـوياء ومـتـنـفـذين عـلى مـسـتـوى خارطـة الـعـالم الـسـيـاسـية بل
وحتـكـمـوا في إرادات دول عـظـمى كـمـا نـرى فـي أمـريـكـا مـثـاال واضـحا ال
لـبس فيه.  هل أن األذرع الـيهوديـة هي فعال من تـتحـكم باإلرادة األمريـكية
ولـو على سبـيل الضغط والتالعـب? أم أن القضيـة "وهم" يستـخدم للتـغطية
ـزعومـة?! هـناك حـقـائق يجب عـلى الالعب احلـقـيقي خـلف هـذه السـتـارة ا

ا لفهمها فنحسن التعامل معها..  قبولها ال من باب اإلستسالم لها وإ
فـاليهود أذكـياء أحسنوا الـتصرف ح فـهموا مفـاتيح لعبـة األ فأبتعدوا
ـال والثروة ناطـق الظل حيث ا عن الـصفـوف األماميـة للسـلطـة وتراجعـوا 
صرفي وإنـشاء وإمتالك فـنجحـوا في بنـاء ثروات طائـلة من خالل العـمل ا
ـؤسسـات اإلقتـصـادية الـرابحـة وأكتـفوا بـكـيان سـياسي صـغيـر في قلب ا
تـنـاميـة الـتي جنحت في الـعـرب ليـشغـلـوا به العـالم عن قـوتـهم احلقـيـقيـة ا
ــال في الــعـالم كــله وهي قــبـضــة تـتــحـكـم بـكل مــفـاصل الــتـحــكم بـدورة ا
ـتنـامي فإجتـهـوا له.. سيـطروا عـلى كبـريات احلـياة.. فـهـموا دور اإلعالم ا
نـابر إعالمـية الـصحف والـقـنوات اإلخـباريـة وحتكـمـوا في مفـاصل مهـمـة 
أخرى يسيرونها توافقا مع مصاحلهم ومن لم تقبل السير في ركابهم كان
مصيرها اإلضمحالل واإلندثار.  حقيقة أن اليهود يتحكمون بقرارات دول

كبرى مثل أمريكا لتحقيق مصالح دولة إسرائيل هي نصف كذبة.. 
فـرغم أن إســرائـيل دولـة قــومـيـة لـلــيـهـود أو هـكــذا "سـوقت" حـتى لــلـيـهـود
صـالح ال أكثـر.. وأما احلديث ال وا أنـفسـهم لكن حقـيقـة األمور تتـعلق بـا
ـصالح ال دين ـال وا عن الـهـدف القـومي والـديـني فهـذه أكـذوبـة مطـلـقة فـا
ال زيد من ا لـها.. وهما مع الـسلطـة والهيمـنة والتحـكم هدفهم واحد هـو ا
ال والـثـروة والتـحكم في دورة لن زيـد من ا والـثروة والـتـحكم.. لـتحـقـيق ا
تـنتـهي ما زال اإلنـسان مـوجودا.  حـكايـة حتكم الـيهـود بالـعالم شـماعة أو
ا قـنـاع حتاول دول كـأمريـكـا وأوربا وحـتى اليـهـود وإسرائـيل أنـفسـهم ر
اديـة.. لكنـنا نـحن العرب نـصدق هذا اإلخـتباء خـلفه لـتحقـيق مصـاحلهم ا
ـبرر لنقـنع أنفسـنا أن فشـلنا وتـراجعنـا وسوء أدائنا الـوهم.. ألننا نـحتاج 
وتـفاعلنـا مع مختـلف القضـايا سببه أن عـدونا أقوى منـا ويتحـكم بالعالم..

ولم نفكر كيف نغير هذا العالم أو في األقل نغير أنفسنا.

Y¹bŠ∫  محافظ ذي قار يحيى الناصري خالل حديثه للصحفي

ـتـحـدة االميـركـيـة تـرامب الـنـارية لم تـتـوقف تـصـريـحات رئـيس الـواليـات ا
بـشأن العديد من القـضايا في العالم ومـنها ما يتعـلق بالتمدد االيراني في
عـدد من اقطـار الوطن الـعربي ومنـها سـوريا والـعراق وحتت ذرائع وحجج
نطقة .لسنا هنا في معرض الدفاع عن تدخله في الشؤون الداخلية لدول ا
الـنـظام االيـراني الـذي ما انـفـكت تـصريـحـات مسـؤولـيه تـثيـر غـضب وقلق
واطن في اجلنوب او الـفرات االوسط او الوسط  غير ان منطق واسـتياء ا
الـسـياسـة والعـقل يـدعونـا لالعـتراف بـحـقيـقـة ال اظنـها غـائـبة عن ذهن اي
واحـد مـنـا وهي ان ايـران وسواهـا من الـدول لـهـا مصـاحلـهـا ومـاكان الي
ـتهاونة مـنها ان تـتجرأ على الـتدخل لوال مـواقف السياسـي  الضـعيفة وا
ـفـهـوم الـسـيـادة الـوطـنـيـة سـواء من كـان مـنـهم في مـوقع في مـا يـتـعـلـق 
ـسـؤولـية ام ال  و بـجـمـيع انـتمـائـاتـهم وتـصنـيـفـاتـهم . ومـا يثـيـر احلـيرة ا
واالسـتـغـراب هـذا الـكـم الـهـائل من االخـبـار عن حتـرك الـقـوات االمـيـركـيـة
وتـصـريـحـات بـعض مـسـؤولي االدارة االمـيـركـيـة ومـنـهـا وزيـر خـارجـيـتـها
بـومبيو واخرها قوله ان ايران تعيق احلرية في العراق ! وتهافت اشخاص
يـحـمـلـون صـفـة مـحـلــلـ وخـبـراء عـسـكـريـ وسـتـراتـيـجـيـ  عـلى نـشـر
تـصـريـحات خـطـيـرة  تـظـهر تـرامب واالدارة االمـيـركـيـة وكأنـهم مـخـلـص
لـلـعـراق وغـيـره وان سـبـب عـدائـهم لـلـنـظـام االيـراني و مـاسـبـقه من فـرض
الـعقوبـات االميـركية عـلى الشعـوب االيرانـية من اجل ( سواد عـ الشعب
الـعراقي ) وحرصهم على حريته وحقوقه ! ومع كل احترامي جلميع االراء
واالشـخاص فـاحلـقيـقة الـتي يـعرفـها اجلـميع بـان تـاريخ  عالقات  شـعوب
ـتحـدة االميركـية عـلمـتنا دروس الـعالم وخـاصة نـحن العرب مع الـواليات ا
قـراطية ومـحاربة االرهـاب شعارات من ابـسطـها ان حقـوق االنسان والـد
اسـتـغـلـتـهـا االدارات االمـيـركـيـة بـشـكل سيء وقـتـلت حتـت هـذه الـيـافـطات
شـعـوب واسـقــطت انـظـمـة ونـهـبت خـيــرات دول وان في مـقـدمـة اولـويـاتـهـا
مـصاحلـهـا  والنـفطـية  مـنهـا بـشكل خـاص.. كلـنا نـتـذكر كـيف استـخدمت
امـيركا ذريـعة خطر الـشيوعـية البتزاز انـظمة هـنا وهنـاك وهي اليوم جتعل
من خـطر ايران وسـيلة ابـتزاز لهـذه االنظمـة  كما عـلينا ان النـنسى تاريخ
طـويل من الـويالت والكـوارث التي تـسبـبت بهـا مواقف االدارات االمـيركـية
ـتحدة ومنـظماتها ا مواقفـها في مجلس االمن واال ا لـوطننا الـعربي ور
ـكيـال مع ازاء الـقضـيـة الفـلـسطـيـنيـة شاهـد مـا زال حيـا عـلى تعـامـلهـا 
ابـسط حـقـوق الـفلـسـطـيـن وغـيـرهم .. وفي مـا يـتـعـلق بالـعـراق فـان حـالة
الـفوضى والتخبط هي نتـاج سياسة اميركـية تعمدت وفي اطار مـخططاتها
الـتي نــفـذتـهـا بـدقـة مــنـذ االحـتالل البـقــائـهـا النـهـا تــتـوافق واحلـفـاظ عـلى
مــصــاحلــهــا وال نــغــالـي اذا قــلــنــا ان انــشــاء مــجــلـس احلــكم بــصــيــغــته
وذج على طبيـعة ما رسمته االدارة االميركية للعراق احملـاصصاتية خير 
اجلـديد ! ال ادعي انـني من احمللـل الـستـراتيـج ويـكفيـني اننـي صحفي
اتـابع االخـبار واسـتـلـهم العـبـر والدروس الـتي اكـدت ان الـرهان احلـقـيقي
والـسيـادة الوطـنيـة احلقه تـترسخ بـاقتـراب اال نطـمة من شـعوبـها واحـترام
تطلعاتها باحلرية والعيش الكر فهي وحدها الضمانة بحماية اي نظام ..
امـا االتكاء على االجـنبي ومهمـا بلغت قوته فـهو رهان خاسـر وال يجر غير
اخليبات .. وعلى سياسيينا ان يفهموا وقبل فوات االوان ان صبر الشعب
صـالح ب هذه الـدولة او تلك و ان بـدأ ينفـد ويبـعدوا العـراق عن صراع ا
اليـكـون سـاحة صـراع بـالـنـيابـة الن نـيـران الـفوضى اذا
اشـتـعلت السـمح اللـه ستـحرقـهم قـبل غيـرهم .. ومرة
اخـرى الـسـيادة تـتـرسخ بـاحتـرام تـطلـعـات  الـشعب
شـروعة فـكفوا عن ظـلمه .. فهل وحـقوقه الـبسيـطة ا

تعون !

ان تــطــور امـكــانــيـاتــهم و تــعـدهم
بالشكل االمـثل لالنخراط في سوق
العـمل من ضـمن اولويـات الـهيـئة
حيث سبق لنا و ان اطـلقنا مبادرة
سـتقبل والتي تهدف (دوم) لبناء ا
لــلـــنــهـــوض بــقـــطــاع االتـــصــاالت
ـعـلـومـاتـيـة وتـعـزيـز االقـتـصـاد وا
ـشـاركـة ب الـرقـمي والـتـعـاون وا
ـــصـــالح اضـــافـــة الى اصـــحـــاب ا
امـكــانـيـة الـوصــول لـتـكـنــولـوجـيـا
ـعـلـومـات واالتـصاالت هـذا ومن ا
ـبـادرة ـؤمل ان تــسـتـكــمل هـذه ا ا

(دوم) عام 2025).
W d²A  ·«b¼«

وضوع الرئيس التنفيذي وحول ا
لشركة زين العراق قال علي الزاهد
(نـــتالقى نـــحن وهـــيـــئــة االعالم و
االتصـاالت العـراقـية بـالتـعاون مع
إريــكـســون عـلى أهــداف مـشــتـركـة
ــــســـــؤولــــيــــة تــــصـب في إطـــــار ا

االجـتمـاعـية لـلـشركـات الـتي حتتّم
علينا تـطوير مجتـمعاتنا من خالل
اســــتـــــحــــداث مـــــنــــصّـــــة لــــطالب
اجلامعات العراقـية تساعدهم على
تفجير مواهبهم. فنحن اليوم نقدّم
لــهم بـيــئـة حــاضـنــة خـارج اإلطـار
ي ضـمن مـسابـقـة تضـعهم األكاد
أمـام حتـدّيـات حــقـيـقـيـة وتـدفـعـهم
لـلـوصـول بــطـاقـاتـهم الـفـرديـة إلى
أقصى احلدود حتى ينجحوا فيما
" بــعــد فـي حـيــاتــهـم كــمــحــتــرفـ
ثابة مضيـفاً: "هذه الـتجربـة هي 
مـنصّـة تـنافـسيـة تـوفّر لـهم فـرصة
لـــصــــقل مــــهـــاراتــــهم وتــــطــــبـــيق
حتصيلهم العـلمي البتكار مشاريع
تـقــدّم احلـلـول اآليـلــة إلى حتـسـ
ـعيشـيّة في العـراق عبر الظروف ا
االســـتــفــادة مـن االمــكــانـــات الــتي
تـتــيــحــهـا تــكــنــولـوجــيــا انــتـرنت

األشياء).

الـعـراق إحـدى شـركـات مـجـمـوعـة
زين الرائدة في خـدمات االتصاالت
ــتــنـقّــلـة في الــشـرق والــبـيــانـات ا
األوســـــــــط وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا
مــؤتـمــرا ًصـحــفــيـاً بــالـتــعـاون مع
شـــــــركــة إريـــكــســون اضــافــة الى
وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي و الــبـحث
الـعــلـمي إلطالق مــسـابـقــة طالبـيـة
تــتـمــحــور حـول تــطــويـر مــشـاريع
مــبـــتـــكــرة تـــرتـــكـــز إلى "إنـــتــرنت
األشــــــيــــــاء" (IoT)  فـي بــــــغــــــداد
بحضور عـدد من اإلعالمي وكبار

الشخصيات.
ونقل البـيان تلـقته (الـزمان) رئيس
اجلـهـاز الـتــنـفـيـذي لـهـيـئـة االعالم
واالتـــصـــاالت احلـــكـــومــــيـــة عـــلي
اخلويلدي (االعراب عن دعمه لهذه
ــــبـــــادرة واكـــــد: "ان مــــثـل هــــذه ا
بـادرات التي تـصب في مـصلـحة ا
الشبـاب العـراقي والتي من شـأنها
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أكد رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
رغـبـة الـعـراق بـالـتـعـاون األمـثل مع

البنك الدولي.
وقـال بـيــان رئـاسي امس ان صـالح
(اســتـقــبل في قـصــر الـسـالم الـيـوم
الثالثـاء وفد الـبنك الـدولي برئـاسة
ــديـر الـتـنــفـيـذي وعــمـيـد اجملـلس ا
جملمـوعة الـبنك مـرزة حسن والـوفد
ــــرافـق له). واعـــــرب صـــــالح (عن ا
رغـبـة الـعـراق بـالـتـعـاون األمـثل مع
الـبنك الـدولي في مـخـتـلف اجملاالت
ـا يحـقق الـرخـاء والتـقـدم لـلبالد
مــشـيـراً الـى ضـرورة تـعــزيـز فـرص
الـــعـــمل واالســـتـــثـــمــار فـي مـــجــال
ـشــاريع والـتــنـمــيـة االقــتـصــاديـة ا

واالجتماعية).
W «dý oKš

واشـاد (بـالـدعم الـذي يـقـدمه الـبـنك
الدولي لـلعـراق خللق شـراكة فـاعلة
ـاليـة الـعراقـية من ـؤسسـات ا مع ا
خالل زيــادة مــجـــاالت االســتــثــمــار

األفضل للموارد والطاقات.
مـن جــانـبـه اكــد رئـيـس وفــد الـبــنك
الــــــدولي عــــــلى دعـم االقـــــتـــــصـــــاد
الـــعــراقـي) مــعـــربـــاً عن (الـــرغـــبــة
بتـوسـيع افق الـتعـاون في اجملاالت

كافة).
الى ذلك نـاقــشت وزارتـا اخلـارجـيـة
الـعــراقـيــة ونــظـيــرتـهــا اإلمـاراتــيـة
فــرص الــتــعــاون بــ الــبــلــدين في
اجملــاالت كــافـة ودعم جــهــود إعـادة
ـنـاطق احملررة من داعش . إعمـار ا
وقال بيان لـلوزارة امس  ان (اللقاء
شتـركة ب ناقش فـرص التعـاون ا
الــبـلــدين في اجملــاالت الـســيـاســيـة
واالمـــنـــيــــة وكـــذلك االقـــتـــصـــاديـــة
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ويــتم تــقــد الـطــلــبــات عــبـر ملء
ــوقع اســـتــمــارة مــفــصّـــلــة عــلى ا
ـســابـقـة اإللــكـتــروني اخلـاص بــا
وســتـخـتـار الــلـجـنــة الـتـحـكــيـمـيـة
أفــــضل 20 مــــشــــروعــــاً لــــدخــــول
ـــنــــــــــــــــافــســة اعـــتــمــاداً عــلى ا
ية للـوصول إلى قائمة معاييـر عا
أفضل 5 مـشـاريع إبــتـكـاريـة ومن
ثم يـتم اخـتـيـار 3 مـشـاريع فـائـزة.
وسـتــوزع اجلــوائـز والــدروع عـلى
الفـائـزين في حفل تـوزيع اجلـوائز
ـسابـقة حيث قـرر عند اخـتتام ا ا
سـيــحـصل الـفـائــزون عـلى جـوائـز
عينـية إضـافة إلى برنـامج تدريبي
ـدة ثالثـة أشـهـر يـتـخـلـله اسـبـوع
ـقر الرئـيسي لـشركة معايـشة في ا
أريكـسون في العـاصمـة السـويدية
ــدّة شــهــر في زين ســتــوكــهــولم و
الـعراق حـيث سـيـتدرّبـون عـلى يد

أمهر خبراء القطاع.
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عـــلى وجه اخلـــصـــوص وحـــرصــا
عـقـدت هــيـئـة مــنـهـا عــلى دعـمــهم 
االعـالم و االتـــــــــــصــــــــــاالت و زيـن
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انا بـدور التكـنلوجـيا في تطور ا
وارتقاء اجملتمع العراقي والشباب

ـوازنـة العـامة لـلبالد احملافـظة من ا
ـنصـفة في ظل للـعام  2019 بغـير ا
شاريع حاجتها الكبيرة للمزيد من ا
اخلـــدمــيــة واالســتـــثــمــاريــة . وقــال
الـــنـــاصـــري  فـي تـــصـــريح امس ان
(احلـكـومـة احملـلـيـة في ذي قـار غـيـر
راضـيــة عن حـصـة احملــافـظـة ضـمن
ــوازنــة الـعــامــة لـلــبالد  النــهـا لم ا
تـراع مـحـرومـيـة احملـافـظـة ولم تـلب
احلاجة الـفعلـية للـمشاريع اخلـدمية
فيـها). وطالب ( احلـكومـة االحتادية
بــاعـادة الــنـظــر بـالــكـثــيـر من بــنـود
ــشـاريع ــوازنــة والـتــركــيـز عــلى ا ا
اخلدمية لتجـعلها ب االولويات في
االنفاق والدعم) . وراى ان (محافظة
ذي قــــار هـــمـــشـت ولم تـــنــــصف في
ـــوازنــة احلـــالـــيـــة فـــيـــمـــا اخــذت ا
مـــــحــــافـــــظـــــات اخـــــرى اكــــثـــــر من

الي) .  استحقاقها ا
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بـــدوره قــال الــنـــائب عن احملـــافــظــة
ـرشـدي انه (عـلى الـرغم من اسـعـد ا
وازنة فاقت ان حصة احملافظة في ا
الـ  300ملـيار ديـنـار عراقي اال انـها
ــسـتــوى الـطــمـوح . وراى لم تــكن 
انه كـان يـفـتـرض بـبـغـداد ان تـرصـد
حصـة اكبـر السـيمـا وان ذي قار هي
رابع اكــبـر مـحـافــظـة عـراقــيـة بـعـدد

السكان من جهة  اخرى). 
االثـــنـــ بــرفع واشـــاد الـــنــاصـــري
انتـاج حـقل الغـراف الـنفـطي مـجددا
تعهده بتقـد كامل الدعم  للشركات

الــنــفــطـيــة الــعــامـلــة في احملــافــظـة
وطالب وزارة النفط بدعم شركة نفط
ذي قار للنهـوض بالصناعـة النفطية
وتعزيز دورها في اقتصاد احملافظة.
وقال النـاصري خالل لقـائه بعدد من
ذكور  ان الكـوادر العـاملـة باحلـقل ا
(جهـود شـركة بـتـروناس والـشـركات
االخــرى الـعــامــلـة في حــقل الــغـراف
النفطي بـرفع انتاج  احلـقل تستحق
االشـادة وخــصـوصـا وهم يــسـيـرون
بخطوات جدية لتطوير التكنولوجيا
واإلنتاج). مضيـفا ان (اعالن الشركة
عـن رفع انـــتـــاجـــيـــة حـــقل الـــغـــراف
ــثل تـاكــيـد واجنـاز حــفـر  22بـئــر 
جـديد عـلى الـتزامـهم بـبنـود االتـفاق
ــوقـع مــعـــهم ويـــبـــ عــمـــلـــيــا ان ا
احلكـومـة احمللـيـة جنحت فـي توفـير
البيئة االمنة لعمل الشركات النفطية
ـهم لالســتــثــمـار فـي هـذا الــقــطــاع ا
اوبـــقـــيــــة اجملـــاالت االقـــتــــصـــاديـــة
اخملــتــلـفــة). ودعــا وزارة الـنــفط الى
دعم شــركــة نــفط ذي قــار الســتــغالل
بــقـــيـــةاحلـــقــول بـــاحملـــافــظـــة ورفع
انـتـاجـيـتـهـا والـنـهـوض بـالـصـنـاعـة
النفـطيـة في ذي قار لتـعزيز اقـتصاد
احملافظة وتوفيـر فرص العمل البناء

احملافظة.
 وكانت شركة بتروناس  العاملة في
حـــقل الـــغـــراف اعـــلــنـت  في بـــيــان
رســمــــــــــي لــهــا عن رفع انــتــاجــيـة
حــــقـل الــــغـــــراف الــــنـــــفـــــــــــــــــطي
وتــســجــيل أعـــلى كــمــيـــة تــصــديــر

والبـالـغة 118.5 برمـيل يـوميـاً بـعد
االنـتـهــاء من حـفـر 22 بـئـراً  ولـفت
الـــبــيـــان إلى أن (الــشـــركــة تـــعــتــزم
توسيع انشطة األعمال التجارية في
الـــعـــراق والـــتي تـــشـــمل تـــطـــويـــر
الـتـكـنـولـوجـيـا واإلنـتـاج وتـتضـمن
جــهـــود عــمــلــيــات االســتــخــراج في
الـغـراف اضـافـة الى حـقـول حـلـفـاية

وبدرة). 
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وأكــدت الــشــركــة ان (حــقل الــغـراف
النفـطي ينتج مـعدل سنـوي متوسط
يـصل إلى 100 الف بـرمــيل يـومـيـا
بلغ  178مليون ويسهم حتى اآلن 
بــرمــيل من الــصــادرات الـتــراكــمــيـة
الــعــراقــيـة مــتــوقــعـة ان يــزيــد هـذا
عـدل إلى أكثـر من الضعـف ليصل ا
ـسـتــهـدفـة الـتي إلى ذروة اإلنـتــاج ا
تبلغ 230 ألف برميل يـومياً بـحلول
الربع االخير من عام 2020). وكانت
ــالـــيـــزيــة شــركـــتـــا (بــتـــرونـــاس) ا
و(جـابـكس) الـيـابـانـيـة قـد فـازتـا في
عــام2009 بـــعـــقــد لـــتــطـــويـــر حــقل
الغـراف شمـالي ذي قار (االحـتياطي
ــؤكــد 5,7مــلــيـــار بــرمــيل) والــذي ا
يــتــضــمن حــفــر وتــطــويـر  11بــئـراً
ــرحــلــة إلنـــتــاج الــنــفط اخلـــام في ا
األولى وليـسـتكـمل فيـمـا بعـد ليـبلغ
قرر أن يرتفع 240 بئر حيث من ا
ســـقف اإلنــتـــاج الــنـــفــطـي في حــقل
الغـراف خالل العام 2022 إلى 230

ألف برميل يومياً.
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ـــنـــتـــجــات قـــررت شــركـــة تـــوزيـع ا
الــنــفــطـيــة الــتــابـعــة لــوزارة الــنـفط
تخفيض سـعر منتـوج النفط األسود
زيت الـــوقــود اجملــهــز الـى مــصــانع
اإلسمنت بـقطاعـيها الـعام واخلاص
ــشـــيـــدة وفـق قـــانــون ـــصـــانـع ا وا

اضافة الى حـرص وزارة النفط على
تــقـد الــدعم لــلـمــصـانع الــعـراقــيـة
ستـفيدة ليعـود بالفائدة واجلهات ا
ـــواطــنـــ الـــكــرام وســـيــتم عـــلى ا
ــبــاشــرة بـهــذا الــقــرار ابــتـداءً من ا

قبل). بداية الشهر ا
عـلى صـعـيـد اخـروصف مـحـافظ ذي
قـــار يـــحـــيـى الـــنـــاصـــري  حـــصـــة

االستثمار ابتداءً من االول من شباط
قـبل. وقال مـدير عـام الشـركة كاظم ا
مـــســيـــر يــاســـ في بـــيــان امس ان
ــعـروف (ســعــر مـادة زيت الــوقــود ا
بــالــنــفط األســود  تــخـفــيــضه الى
 100دينار للتر الواحد بدالً من 150
ديــنـارا لـلــتـر وذلك دعـمــاً لـلـمــنـتـوج
ــســتــورد الـــوطــني الــذي يــنـــافس ا

عمـليات مـكافـحة اإلرهاب في داخل
واخلارج احلدود). 

وهـــاجم مـــتـــظــاهـــرون غـــاضـــبــون
ــحـافـظـة دهـوك قــاعـدة عـسـكـريـة
تركية بناحية شيالدزي على خلفية
الـقصف الـتـركي الذي أودى بـحـياة
نطقة حيث  5مدني من مواطني ا
ـــتـــظـــاهـــرون الـــقـــاعــدة اقـــتـــحـم ا
ـعـدات واآللـيـات وأحـرقـوا بــعض ا
العـسكـرية واستـولوا عـلى بعـضها

اآلخر. 
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