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العـمل التي تـتسم بـها هـذه العـائلة
والدعم والـثـقة الـتي يولـيـها مـجلس
إدارة الشركـة الستراتـيجيـة األعمال
كناً حتقيقه). فهذا النجاح لم يكن 
وبــــ الـــزاهــــد أن (روح الـــتــــحـــدي
ـنـافــسـة هي الـسـمــة الـغـالـبـة في وا
زين الــعــراق فــجـــمــيع مــوظـــفــيــنــا
يـعـملـون بـكل تـفـاني واحـتـرافـية من
أجل تعزيز مـكانة الشـركة والتزامهم

بــتــحــقــيق وعــود الــشــركــة لــلـشــعب
الــعــراقي واســتــمــراريــة تــصــدرهــا
ـشهـد قـطاع االتـصـاالت في الـعراق
كــأكــبــر مــشــغل اتــصــاالت من حــيث
قـاعدة مـشـتـركيـهـا الـتي بـلغت 15.3
مــلــيــون مــشــتــرك كـــمــا في نــهــايــة

النصف األول من العام 2019  ).
وانضـم علي الـزاهـد الى زين الـعراق
في  2013 كـمــديـر لـلـمــبـيـعـات ومن

والتزامـها بـالوفاء بـوعودها لـلشعب
العراقي بـالعـمل على حتسـ جتربة
الــــعـــمالء مـن خالل تـــقــــد أفـــضل
ـشتـرك وأحدث اخلـدمـات جلمـيع ا

في كافة أنحاد البالد).
وقــال الــزاهـد (نــثــمن هـذا الــتــكـر

الـذي جاء بـفـضل جـهـود كافـة عـائـلة
زين في الشـركة الـبالغ عددهم 1884
مــوظف فــمن دون شــغف وحــمــاسـة
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اجلــديــر بـالــذكــر أن الـزاهــد يــتــمـتع
بخبرات واسعـة في قطاع االتصاالت
وفي اســتـــراتـــيــجـــيــات الـــتـــســويق
والــــعـالمـــــات الــــتـــــجـــــاريــــة وإدارة
االســتـــراتــيــجـــيــات الـــتــجـــاريــة في
األسواق الناشئة في أسواق أوروبا
والـشـرق األوسط وافــريـقـيـا شـهـدت
إجنـــازاته الـــنـــاجــحـــة تـــرقــيـــته إلى
ديـر التـجاري في مـنتصف منـصب ا
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حصد الـرئيس التـنفيـذي لشركة زين
الــعـراق عــلي الــزاهـد جــائــزة أفـضل
رئـيـس تـنـفــيـذي في الــشـرق األوسط
في قطاع االتـصاالت عن العام 2019
وجـاء تــتـويج الــزاهـد بـالــلـقب خالل
ـؤتــمــر الـســنـوي جملــلـة فــعــالـيــات ا
CEO Middle East الـــــــــــــــــــذي
استضافته مـؤخرا دبي. والذي يقوم
بـتـكـر ومكـافـأة خـصـائص الـقـيادة
الـقــائـمـة عــلى الـنـزاهــة الـشـغف في
الـعـمل الــشـجـاعـة اإلبـداع والـرؤيـة

يزة للنجاح احلقيقي. كسمات 
وذكـرت شـركـة زيـن الـعـراق في بـيـان
صـــحــفي تـــلــقــتـه (الــزمــان) أمس أن
(الــزاهـــد تــصـــدر قــائـــمــة الـــرؤســاء
رشـح لنـيل اجلائزة التنـفيـذي ا
بفضل مـسيـرته احلافلـة بالنـجاحات
في الـسوق الـعـراقيـة والـتمـيّـز الذي
شــهــدته أعــمــال شــركــة زين الــعـراق
إحدى شـركات مجـموعـة زين الرائدة
في مــجـاالت االتـصــاالت والـبــيـانـات
واخلدمات الرقمية في منطقة الشرق

األوسط وأفريقيا).
وأعــرب الــزاهـــد عن ســعــادته بــهــذه
اجلــائــزة بـــقــوله ان (هــذا الــتــتــويج
يـــعـــكـس مـــدى الـــنـــجــــاحـــات الـــتي
حـصدتـهـا شـركـة زين العـراق كـكـيان
تشغيلي رائد في خدمات االتصاالت
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ـهدي عن فـتح مطـار بغداد  24 سـاعة ابـتداء اعلن مـكتب رئـيس الوزراء عـادل عبد ا
من يوم غـد الثالثاء. وقال سكرتيـر رئيس الوزراء الفريق الركن محـمد حميد البياتي
ؤدي الى مطـار بغداد الـدولي سيفـتح على مدار 24 في تصـريح امس ان (الطـريق ا

قبل). وافق االول من تشرين االول ا ساعة يوم الثالثاء ا
ـديـنة مـونـتريـال في كـندا وانـطـلقت 
اجـتــمـاعـات اجلـمـعـيــة الـعـمـومـيـة 40
دني الدولي (إيكاو) ـنظمة الطيران ا
الـذي يتزامن مع الذكرى 75  لـتأسيس
ـشـاركــة الـوفــد الـعـراقي اجلــمـعـيــة 
الـذي ترأسـه مديـر عام سـلطـة الطـيران
ــدني الــعــراقي الــســيــد عــلي خــلــيل ا
إبــراهـيم إضـافــة ألكـثـر من 192 دولـة
ـنظـمـات الدولـية. اضـافـة للـعديـد من ا
وألــقى ابـــراهــيم كــلــمــة الــعــراق أمــام
ـشاركة الـتي استـعرض فـيها الـوفود ا
مـجـمل الـتـطورات الـتي شـهـدهـا قـطاع
ــدني الــعــراقي قــائال "مع الــطــيــران ا
عــودة االســتـــقــرار واألمن في الــعــراق
ـدني تـطــورا كـبـيـرا شـهــد الـطـيــران ا
فـبـعد ان كـانت عـدد الطـائـرات العـابرة
فـوق االجواء الـعراقيـة اليتجـاوز معدل
2014 طــائــرة شــهــريـا فـي عـام 1000
أصـبح مـعدل عـدد الطـائرات مع حـلول
الـنـصف الثـاني من عام 2019 إلى 30
الف طـائـرة شهـريا مـوضـحا سـيادته"
ــطـــارات الــعـــراقــيــة شـــهــدت هي أن ا
األخــرى تـطـورا كــبـيـرا حــيث بـلغ عـدد
ـطـارات العـراقـية الـرحالت في عـموم ا
مـع حـلـول عـام 2019 (60 الـف رحـلـة)
نـقـلت ما يـقارب 10 مـلـيون مـسـافر من

والى العراق. 
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مـشيـرا إلى أن (النـقل اجلوي شـهد هو
اآلخـر تـطـورا مـلـحـوظـا حـيث بـلغ عدد
ـطارات ـشغـلة إلى ا الـنواقل اجلـوية ا
الــعــراقــيــة بــحـدود 50 نــاقل إقــلــيـمي
ـتــوقع ان يــتــزايــد عـدد ودولي ومـن ا
ـتـوسـطـة هـذه الـنـواقل خالل الـفـتـرة ا

قبلة).  ا
ولـــفـت الى أن (الـــعــــراق يـــعـــمـل بـــكل
طـاقاته ألن يكون جزءا فاعال في جميع
نـظـمـات الـدوليـة لـلـطـيران نـشـاطـات ا
ـدني وعـلى رأسـهـا مـنظـمـة الـطـيران ا

ـــدني الــدولـي األمــر الــذي اســـتــدعى ا
ــدني وضع رؤيــة جــديــده لــلــطــيـران ا
طـارات الـعراقـية تـسـتنـد إلى تـطويـر ا
ودعم مـؤسسات النقل اجلـوي الوطنية
لــتـكــون قـادرة عــلى فــتح آفـاق جــديـدة
لــلـنــقل اجلــوي وكــذلك تـطــويــر قـدرات
اإلشـــراف عـــلى الـــسالمـــة واألمـن وقــد
ـسنا شـاكرين تعاون الـعديد من الدول
لــدعم هـذه الـرؤيــة). وقـال إنـنــا (نـعـمل
حـالـيـا عـلى بـرنـامج لـتـطـويـر الـقـدرات
الـوطنيـة بالتـعاون مع منـظمة الـطيران
ـكــتب اقـلـيم ـدنـي الـدولي مـتـمــثـلـة  ا
الـــشــرق االوسـط في مــجـــال الـــسالمــة
وامن الـطيران والنقل اجلوي استجابة
لـلـتطـورات الكـبـيرة في قـطـاع الطـيران
ـدني في الـعراق ومن ضـمن فـعالـيات ا
هــذا الــبــرنـــامج اقــامــة خــمــســة ورش
تــدريـبــيـة في مــجــال امن الـطــيـران في
بـغـداد وكذلك زيـارة اكـثر من وفـد يضم
مـتخصص في مجال السالمة لتطوير
اجراءات السالمة اجلوية ضمن اخلطة
الـتي  اعـدادها بـالـتـنسـيق مع مـكتب
إقــلـيم الــشــرق األوسط). ودعـا (جــمـيع
الـدول األعـضاء لـتضـافـر اجلهـود لدعم
مـــبــادرة (عــدم تـــرك بــلـــد وراء الــركب)
لـغرض االرتـفاع بـقدرات الـدول جمـيعا
لــتـحـقــيق مـســتـوى مــتـوازن ومــعـقـول
بـينهـا فيـما يتـعلق بتـحقـيق بيئـة آمنة
ـدني وكـذلك زيادة وسـلـيمـة لـلطـيران ا
ــنــظــمــة ــكــاتب اإلقــلــيــمــيــة  قــدرات ا
ــدني الـدولـي لـتــتــمـكن في الــطـيــران ا
االسـتـمرار بـالـنـجاحـات الـتي حـققـتـها
ــبـــادرة الــتي نـــشــهــد من خـالل هــذه ا
ثـمارها بشكل واضح) الفتا إلى (اهمية
الــعـمل عــلى تــوفـيــر الـبــيـئــة الـداعــمـة
تـخصصة إلنـشاء اجملامـيع اإلقليمـية ا
والــتي تـمـكن الــدول من االسـتـفـادة من
جتـارب الــدول األخـرى لـتـطـويـر وبـنـاء
قـدراتــهـا ومن جـانب اخـر  االسـتـمـرار

عـام  2015األمـر الــذي أهـله لــقـيـادة
شـــركـــة زين الـــعــــراق مـــنـــذ مـــطـــلع

العــــــام  2017 .
ـؤتمـر الـسـنوي وشـهـدت فعـالـيـات ا
لـلمـجـلة تـكر سـتـة عشـر فـائزاً في
ي خملــتــلف ــالي الــعـــا مــركـــز دبي ا
ــصـارف الــقـطــاعــات: االتـصــاالت ا
اإلعالم الـرعــايـة الـصـحــيـة والـبـنـاء

وغيرها. 
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احـتفلت الكثير من دول العالم بيوم  29 ايـلول الذي يعد اليوم الدولي للقهوة
وهو واحد من  14 يوما دوليا في هذا الشهر. 

ويـاتي هذا االحـتفال الـغريب اسـتجـابة لـقرار اتـخذته منـظمـة القـهوة الـدولية
شروب القهوة عام  2014 وحـسب القرار فان هذا اليـوم مناسبة لإلحتـفال 
في جـميع أنحاء العالم و قد اسـتغل هذا اليوم أيضاً للـتشجيع على التجارة

العادلة للقهوة و زيادة الوعي حول مشاكل مزارعي ال . 
وفي هـذا الـيــوم سـوف تـقــدم الـعـديـد مـن شـركـات الـقــهـوة أكـوابـا مــجـانـيـة

ومخفضة من القهوة.
لـكن الـدول الـتي قـررت االحتـفـال بـيوم  29 ايـلـول بالـيـوم الـدولي للـقـهوة 25
دولـة بينها  5 دول عـربية ليس من بينها العراق في ح اختارت دول اخرى

قليلة اياما اخرى لالحتفال
الـدول احملتفلة اليوم هي: اسـتراليا - كندا - اسـكتلندا - بلجـيكا - انكلترا
كسـيك -نيوزلندا- النرويج - - اثـيوبيا - هنغـاريا - ايسلندا  –مـاليزيا - ا
ـتـحـدة - الـيــابـان - اسـتـرالـيـا - جـنـوب افـريــقـيـا - الـسـويـد - الــواليـات ا
مـلكة ـتحـدة - ا رومـانيـا - الفلـب - تـايوان - مـصر - االمـارات العربـية ا

العربية السعودية- اليمن
ـعشـوقتـهم التي ال يـستـطيـعون االسـتغـناء عـنها في حـ يتـغنى الـكثـيرون 

وهي القهوة  ال يزال تاريخ القهوة عند البعض غامضاً. 
القهوة تنطلق من اليمن:

بـالعودة إلـى تاريخ القـهوة فـعلى الرغم من الـعدد الـكثيـر من الشـكوك حول
ـــؤرخــ يـــؤكــدون أن أوائل ــصـــدر األول حلــبـــوب الـــ إال أن جــمـــيع ا ا
ـستخـدم الذين جعـلوا من القـهوة مشـروباً اجتـماعيـاً وعادة منـتظمة هم ا

أهل اليمن بدءاً من القرن اخلامس عشر.
ومن بـ القصص احملـكية في اليـمن قصة راعي غـنم الحظ أن خروفاً لديه
أصـبح نشيطاً وبدأ يتـحرك كثيراً بعد أن تنـاول نوعاً من احلبوب التي كانت
في أحـد السهول وبـعد فترة من الزمن بـدأ أهل اليمن يصـنعون شراباً من
ـكـتـشــفـة عـلى درجــة حـرارة عـالـيــة سـرعـان مـا  تــسـمـيـته حـبـوب الــ ا

بالقهوة.
تـصوف الـذين يحـرصون على الـسهر واسـتعمـلت القـهوة آنذاك من قـبل ا

ليالً إلقامة صلواتهم وكانت القهوة تنشّط ذهنهم على الدوام.
وبـحسب الروايـات فإن القهـوة انتقلت شـماالً نحـو بالد احلجاز ودخلت في
تـقالـيـد الشـعوب الـتي عاشـت هنـاك ومن ثم وصلت إلى الـقـاهرة الـتي كانت
أكـبر مـركز لـلـسكـان في ذلك الوقـت ومن هنـاك انتـقلـت إلى اسطـنبـول التي
كـانت عاصـمـة الدولـة العـثمـانـية عن طـريق تاجـرين من بالد الـشام يـقال إن

أحدهما من دمشق يدعى حكيم والثاني من حلب واسمه شمس.
ومن تـركيا سـافرت القهـوة إلى لندن عام  1652 وسـرعان ما بـاتت مشروباً

يرتشفه أغلب الناس في العالم.
ـشــروبـات الــغـازيـة في وفي حــ تـشـيــر الـدراســات إلى أن عـدد شــاربي ا
ـتـعـددة من الـقـهوة ـقـاهي واحملالت الـتي تـقـدم األنواع ا انـخـفـاض تبـقى ا

. األكثر انتشاراً
واخـيرا يـقول الـشـاعر مـحمـود درويش القـهوة ال تُـشـرب على عـجل القـهوة
ذاق صوت أخت الـوقت تُحْـتَسى عـلى مهل القـهوة صـوت ا
الـرائحة القهوة تأمّل وتـغلغل فى النفس وفى الذكريات
هـكذا غازل الراحل محمود درويش مـعشوقته (القهوة)
شروب فـكان من أكـثر الـشعراء الـذين كتـبوا عن هـذا ا

الذى يعد مفتاح النهار - كما وصفه أيضًا.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6467 Monday 30/9/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6467  اإلثن 1 من صفر 1441 هـ 30 من ايلول (سبتمبر) 2019م

W¹UJŠË dH _« q³'« WJK2

W¹dBÐ WO «dŽ

في كل دول الـعالم التي حتـرص انظمـتها عـلى مصالـح مواطنـيها فـان مدينة
تكون ا حـباهـا الله من خيـرات طبـيعيـة  مـثل البصـرة باطاللـتها الـبحـرية و
دن عـمرانياً واقـتصاديا وعـنصر جـذب للمسـتثمـرين وال يشكو من فـضلى ا
اهـلـهـا مـن حـرمـان اخلـدمـات او الـبــطـالـة والـفـقــر .. غـيـر ان اي زائـر لـهـذه
ـكن اال ان يـشـعر بـاالسى وهـو يالحظ مـسـتوى االهـمـال الذي احملـافـظة ال
تـعانيـه ومعانـاة شبـابها من الـبطـالة  وتـفشي اخملدرات بـ صفـوفهم وبؤس
ــرض وسـوء اخلــدمــات ..ومع ذلك فـان اوضــاع الـعــوائل بــسـبب الــفــقـر وا
الـعراقي الـبصـري االصيل مـا زال يسـتقـبل ضيـفه بكـرم متـناه مـشهـود لهم
وطـيـبـة قل نـظـيـرهـا . وفي الــسـيـارة الـتي اسـتـأجـرتـهـا من بـغـداد لم يـتـوان
سـائـقـهـا الـشاب الـبـصـرواي  وهـو اليـعـرف اي شيء عـني  اال ان يـعرض
عـلي ان اكــون ضـيـفه مــا دمت انـا من اهـالـي بـغـداد . الـطــريق طـويل والبـد
ونـحن نـسيـر في الـليل ان يـسـتمـر حـديثـي مع السـائق طـول الطـريق فـكانت
ـواطـنـ في كـربالء واسـبـاب عـدم فـاعـلـيـتـهـا وعـدم الـبـدايـة عن تـظـاهـرات ا
ـا يحصل من ظلم مسـتمر للمواطن اكـتراث السلطات االحتـادية او احمللية 
.. واخذ السائق يسرد قصته منذ اول شبابه عندما اجبرته ظروف احلصار
عـلى الذهاب الى االردن ليعمل هناك وعودته للعراق في  2005 منساقا وراء
اكـاذيب وتـصــريـحـات لـقـادة االحـزاب عـمــا سـيـحـقـقـونـه من رفـاه لـلـمـواطن
الـعـراقي  غيـر انه اصـطـدم بـواقع مريـر  كـمـا يـقول  خـاصـة بـعد تـفـجـير
مـرقدي االمامـي العـسكـري علـيهمـا السالم .. لـكنه وكغـيره من العـراقي
صـبر وانتظر ان تتحسن الظروف من دون جدوى ولم يبق في نفسه من امل
ــلـكــة اجلـبل االصــفـر في اصالح او تــغـيــيـر .. بل انـه بـادر بــسـؤالي عن 
ـملكة اال وكـيفية الـوصول اليـها !! وبصـراحة لم اكن اعرف شيـئا عن هذه ا
من خالل الـزمـيل عـلي الـزبـيـدي الـذي قـال انـهـا تـقع فـي مـنـطـقـة بـ مـصر
والـسودان وهي حديثة ويزمع انشاؤها بـاتفاق اميركي صهيوني وبدعم دول
عـربـيـة غنـيـة في اطـار صـفـقـة الـقـرن النـهـاء الـقـضيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة واجـبار
ـملكة كـما اخبـرني الزبيـدي اعلنت  وعلى الـفلسطـين عـلى الرحيل الـيها !ا
ن ال مـلـجأ او لـسان رئـيـسة وزرائـهـا الـلبـنـانيـة االصل عن قـبولـهـا الناس 
وطـنـاً لـهم وسـيــتم مـنـحـهم اغـراءات مـتـعــددة مـنـهـا جـواز سـفـر درجـة اولى
وبـانتظار اختيار ملك لها ! قلت للسائق الشاب ما الذي يجبرك على مغادرة
الـوطن وانت واحلـمـد لـله كـمـا يـبـدو حـالـتك جـيـدة واحلـمـد لـله فـاجـابـنـي ما
لـكـة اجلـبل االصـفـر او سـواهـا هـو الـشـعـور بـعدم يـدفـعـني لـلـهـجرة الـى 
ملكة صهيونية اميركية وجود مستقبل في العراق وال يهمني ان كانت هذه ا
ـهم انــهـا افـضـل من الـسـيــاسـيــ احلـرامــيـة الـذين كـمــا تـقـول انـت ام ال ا
اسـتحوذوا عـلى كل شيء وزرعوا الفـ وامعنوا في الـظلم وانتـهاك احلقوق
وشجعوا تعاطي اخملدرات ونشروا الفساد وباعوا الوطن ! لم استطع اقناع
السائق الشاب بترك فكرة الهجرة وقلت له ان السياسي الفاسدين تعمدوا
كل ذلك الجــبــار كل عــراقي مــخــلص لــوطــنه عــلى مــغـادرة الــوطن بــدال من
ر االسـهام بالتظاهـرات وغيرها من وسائل الـتعبير السـلمية لتـغيير الواقع ا
ـ بالـوحـدة العـربـية ـر به .ضحك وقـال مـا اروعـكم انتم جـيل احلـا الـذي 
وبـالوطن السعيد!! في الـيوم اللذين قضـيتهما في البـصرة هنالك حكايات
عن ابي اخلــصـيب وشــكـاوى سـكــانـهـا ومــنـهم ابــو لـيث او ابــو هـادي وابـو
مـنتظر الـذين اجمعوا ان ال امل بالـتغييـر بوجود سيـاسي سارق
والـبـصرة خـيـر شـاهد عـلى مـا يـعانـيه جـمـيع العـراقـي

فـكم من شاب انتحربرمي نـفسه من اجلسر االيطالي?!
ومـتى يـحـصل الـشـاب عـلى فـرصـته بـالـتـعيـ ? وهل
سـأل نــائب او مـسـؤول عـن الـفـقـراء وهــو يـلـهث وراء

!? الي مخصصات غير معقولة وراتب با
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ezUł…∫ علي الزاهد يتسلم جائزة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق األوسط

والـتـشجـيع عـلى إنـشاء هـذه اجملـاميع
يـــعــكس رؤيـــة االيــكـــاو في الـــتــعــاون
الــــدولي والــــوصــــول إلـى مــــســــتـــوى
عايير مـتكافىء ب الدول في تطبيق ا
ــطـلــوبـة بـغـض الـنــظـر عن قــدراتـهـا ا
الـبشريـة أو الفنـية والهـدف هو طيران
مـدني آمـن).  وشدد عـلى (ضـرورة دعم
مـبــادرات ومـقـتــرحـات تـطـويــر شـبـكـة
ــبـنـيـة ــمـرات اجلـويــة بـ الـدول وا ا
ـــرن عـــلى مـــفــــهـــومي االســـتـــخـــدام ا
لألجـواء وتطوير القدرات االسـتيعابية
ــســاعــدة الــدول عــلى لــهــذه األجـــواء 
راتـهـا اجلويـة والتي تـطـوير شـبكـة 
سـوف توفر بـالتـأكيد أنـسيابـية أفضل

للحركة اجلوية الدولية). 
dL²  rŽœ

وخــتم بـتــقــديـره لــلـمــنــظـمــة الـدولــيـة
وخـاصــة مـكـتب إقـلـيم الـشـرق األوسط
ستمر ليكون العراق جزءا على دعمه ا
فــاعال وايـجـابــيـا في مــنـظـومــة الـنـقل
اجلـــوي الــدولــيـــة. جتــدر اإلشــارة انه
سـتـجـرى انـتـخـابـات عـضـويـة مجـلس

ـكون ـدني الدولي ا مـنظـمـة الطـيران ا
من 63 دولــة فــقط الـذي يــعــد الـهــيــئـة
الـتشريـعية لـلجمـعية خالل اجـتماعات
هـذا العام التي تـستمر حتى 5 تـشرين

قبل. االول ا
وبــحـث الــوفــد الــعــراقـي عــلى هــامش
اجـتــمـاعـات اجلـمــعـيـة الـعــمـومـيـة مع
ــديـر الــتـنــفـيــذي لــلـوكــالـة األوربــيـة ا
Pat- الـسيدEASA  لـسالمة الـطيران
rick Ky ? لــــتـــــطـــــويــــر وحتـــــســــ
االجـراءات الـرقابـيـة لشـركـات الطـيران
ـديــر الـعـام الــوطـنـيــة . واسـتــعـرض ا
لــلـوكــالــة األوربـيــة لــسالمــة الـطــيـران
الــتــطــور احلــاصـل في مــجــال الــعــمل
وحتــســ واقع االجــراءات الــرقــابــيــة
عـلى عــمل شـركـات الـطـيـران الـوطـنـيـة
كتب تـواصل من قبل ا نـتيجـة الدعم ا
اإلقـليمي لاليكاو ضـمن خطة (عدم ترك
اي بــلــد خـلـف الـركب   (NCLBالــذي
ـنــظـمــة .  مـبــيـنــاً (طـبــيـعـة تـتــبـنــاه ا
ـسـتـقبـلي مـسـتـوى الـدعم والـتـعـاون ا
الـذي تـقـدمة  EASAلـسـلطـة الطـيران

ــدني الــعــراقي والـذي ســوف يــحـدث ا
تـغييراً مـلموساً في واقع عـمل الطيران
ـــــدنـي). وأكـــــد أن (اجلـــــانب االوربي ا
أبـدى خالل االجتماع اهتمامه وتعاونه
في جــمــيع مــجـاالت  الــعــمل اخلــاصـة
دني العراقي). بتطوير واقع الطيران ا
واعــلـنت وزارة الــنـقل عن افــتـتـاح خط
بـحري جـديد مع أمـريكا الـشمـاليـة بعد
وصــول الـبــاخـرة احلــدبـاء الى مــيـنـاء
فـانــكـوفـو الــكـنـدي مـبــيـنـا ان الـوزارة
تـــســـعى الـى رفـــد اســـطـــول الـــشـــركــة
ببواخر جديدة من مناشئ متخصصة.
وقـالت الوزارة في بـيان امس إن (وزير
الــنـــقل عــبــد الـــله لــعــيـــبي كــشف عن
وصـول احـدى بـواخـر الـشـركـة الـعـامـة
لـلــنـقل الـبـحـري (احلــدبـاء) الى مـيـنـاء
ــدة زمـــنــيــة لم فــانـــكــوفــو الــكـــنــدي 
تـشـهـدهــا الـبـواخـر الـعـراقـيـة مـنـد 40
عــامــآ ومن ثم ســتــتــجه الــبــاخــرة الى
لـوس اجنـلــوس في أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
وتـعتـبـر هذه اخلـطوة سـابقـة من نوعه
في تـأريخ الشركة لم تـشهدها من قبل).

واضـاف لـعـيـبي أن (وصـول الـبـاخـرة
احلـدباء الى كـندا هـو جناح مـهم يؤكد
مـدى الـتــزام الـبـحـار الـعـراقي بـالـنـظم
ـيـة الــبـحـريــة وامـتـثــاله جلـمـيع الـعــا
شــروط الــسالمــة الــدولـيــة ألن مــيــنـاء
وانئ فـانكـوفر الـكندي واحـد من أهم ا
يـة وال يـستـقـبل البـواخـر التي ال الـعـا
نظمة حتـترم التعليمات الـدولية لدى ا
ـية). ولفت لعيبي الى ان الـبحرية العا
(الـباخرة ابحرت قرابة  43يـوما عابرة
احملـيط الهندي وشـمال احمليط الهادي
لـتسجل رحلة بـحرية مهمـة لم تشهدها
الـبواخـر العـراقيـة مند  40عـامآ لـتنقل
عـلى مـتـنـهـا  14الـف طن من احلـديد).
واكــد ان (الـــقــطــاع الــبـــحــري يــشــهــد
تـطـورات مــهـمـة عـلى جـمـيع االصـعـدة
وخـصــوصـا في مـجـال نـقل احلـمـوالت
في اعـالي البحار) مضيفاً ان (الوزارة
تـــســـعى الى رفـــد اســـطـــول الـــشـــركــة
بـبواخر جديـدة من مناشئ متـخصصة
في هـذا الـشأن لألرتـقاء بـواقع الشـركة

ية). الى مصاف الشركات العا

ية في كندا دني العراقي مع وفد منظمة الطيران العا b∫  مدير عام سلطة الطيران ا Ë
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منحت جريدة (الزمان) مداليتها التذكارية الى ادارة شركة فضاء
الرافدين الستجابتها الفورية لنداءات اصالح الشبكة الكهربائية التي
غالبا ما تتعرض لالعطال في احمللة  101زقاق  72 . وحضر مدير
الشركة ساهر الراوي الى مبنى اجلريدة لتأكيده التعاون وابداء

نبر الوطني االستعداد لالستجابة الي نداء يوجه من (الزمان) بوصفها ا
 . واطن العراقي ستقل الذي يعبر عن صوت ا ا

وشكرت (الزمان) الراوي على استجابته وتمنت له دوام التوفيق خدمة
للصالح العام كما قدمت شكرها جلميع فرق الصيانة التي تعمل في ظل
ظروف صعبة وحتديات فنية قاسية. وانتهزت الفرصة لالعراب عن التقدير
الك الفني العامل في مكتبه وقف وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب وا
هندس مدحت البياتي ومدير الشكاوى عالء مالك ومسؤول والسيما ا

تابعة موفق ساجت.  ا
واطن الى االتصال بالشركة فور حدوث وناشد الراوي عبر (الزمان) ا
اي اعطال في الشبكة واالمتناع عن تقد (االكراميات) لفرق الصيانة

مؤكدا ان (الشركة تمنح العامل في الصيانة مكافآت ومخصصات عمل
مجزية). 


