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سياسة

املفــو�ض ّيـة ت�ستلـف ثلـث موازنتهـا لإكمـال
ا�ستعداداتها لالنتخابات

احلكومة �س ُتطلق 100
مليار دينار لتغطية
املتط ّلبات اللوج�ست ّية
 بغداد  /حممد �صباح
ال�سلف
جل� ��أت احلكومة �إىل خي ��ار ِ
م ��ن �أج ��ل توف�ي�ر الأم ��وال الت ��ي
حتتاج �إليه ��ا مفو�ضية االنتخابات
لدف ��ع م�ستحقات ال�شرك ��ة الكورية
اجلنوبي ��ة امل�صنع ��ة للأجه ��زة
امل�سرعة ال�ستخراج النتائج.
و�ستطلق احلكومة الوجبة الأوىل
من ه ��ذه الأم ��وال ه ��ذا الأ�سبوع ،
وه ��ي �ستتجاوز املئة ملي ��ار دينار
ال�ستكمال كل املتطلبات اللوج�ستية
التي تلزم العملية االنتخابية.
وي�أتي ه ��ذا الإجراء احلكومي بعد
ت�أخ ��ر الربمل ��ان يف �إق ��رار قان ��ون
املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام 2018
حتى الآن.
وكان ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات قد
فاحت ��ت جمل� ��س ال ��وزراء� ،أواخر
ال�شه ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي،
لتخ�صي� ��ص ِ�سل ��ف مالي ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات يف ح ��ال ت�أخ ��ر �إقرار
املوازنة.
ويك�ش ��ف ع�ضو جمل� ��س مفو�ضية
االنتخاب ��ات معتم ��د املو�س ��وي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ،ان "احلكومة
ال�سل ��ف لت�سديد
�ستلج� ��أ �إىل نظام ِ
الأموال التي تطال ��ب بها مفو�ضية
االنتخابات وا�ستكم ��ال �إجراءاتها
االنتخابية" ،مو�ضح ��ا �أن "الدفعة
الأوىل �ستك ��ون مئ ��ة ملي ��ار دينار
نت�سلمها خالل الأ�سبوع اجلاري".
وحتت ��اج مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
اىل  296ملي ��ار دين ��ار لإكم ��ال
حت�ضرياته ��ا اللوج�ستي ��ة املتعلقة
ب�إمتام العملي ��ة االنتخابية يف 12
�أيار املقبل التي �سي�شارك فيها 300
�ألف موظف يتم تدريبهم ال�ستخدام
� 59أل ��ف جه ��از �إلك�ت�روين تدخ ��ل
اخلدمة يف العراق لأول مرة.
وح ��ذرت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
يف وق ��ت �سابق ،م ��ن ت�أخ ��ر �إقرار
املوازنة ،م�ؤك ��دة انه �سيحول دون
متكنها من �إجراء االنتخابات التي

موظفون يجرون
عملية العد يف
�أحد املراكز
االنتخابية..
ار�شيف
حتت ��اج �إىل حت�ض�ي�رات لوج�ستية
قب ��ل املواعيد املح ��ددة ب�ستة �أ�شهر
املتمثلة ببع�ض امل�ستحقات لل�شركة
الكوري ��ة اجلنوبي ��ة امل�صنع ��ة
للأجه ��زة امل�سرع ��ة للنتائ ��ج وطبع
�أوراق االقرتاع والأحبار.
وجل� ��أت احلكوم ��ة ال�سابق ��ة
يف انتخاب ��ات ع ��ام � 2014إىل
تخ�صي�ص �سلفة مالي ��ة للمفو�ضية
بلغ ��ت ٣٥٠ملي ��ار دين ��ار عراق ��ي،
منه ��ا  155ملي ��ار دين ��ار لدع ��م
م�ش ��روع الت�سجيل الإلكرتوين يف
تلك االنتخابات الربملانية.
وتنتظر املفو�ضية احلالية و�صول
املر�شحني م ��ن الكت ��ل والتحالفات

ال �أحد من القيادات احلزب ّية
ملكوناتها يعرتف بالآخر
ّ
والنتيجة انهيار الأمن
 بغداد� /شاالو حممد

ال�سيا�سية لغر�ض �إكمال �إجراءاتها.
ودع ��ت مفو�ضي ��ة االنتخابات ،قبل
�أ�سبوع�ي�ن ،االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
والتحالف ��ات اىل تق ��دمي قوائ ��م
املر�شحني �ضمن املدة املحددة التي
ب ��د�أت يف الرابع من ال�شهر احلايل
وتنته ��ي يف العا�ش ��ر م ��ن �شب ��اط
املقبل.
ومل تر�س ��ل جمي ��ع التحالف ��ات
االنتخابي ��ة والأح ��زاب املرخ�ص ��ة
خلو� ��ض االنتخاب ��ات النيابي ��ة
املقبلة قوائ ��م مر�شحيها حتى الآن
مما ي�صعب املهمة على املفو�ضية.
ويتوجب على مفو�ضية االنتخابات
�أن تدقق بيانات املر�شحني يف هيئة

امل�ساءلة والعدالة والأدلة اجلنائية
ووزارة التعليم العايل والت�أكد من
عدم انتماء املر�شحني اىل الأجهزة
الأمنية.
كما يتعني عليها ،بعد �إكمال فح�ص
بيانات ه ��ذه الأ�سماء� ،إر�سالها �إىل
ال�شركة الكورية امل�صنعة للأجهزة
امل�سرع ��ة ،لك ��ي يت ��م برجمته ��ا يف
الأجه ��زة االلكرتوني ��ة م ��ع و�ض ��ع
�شع ��ارات الكيان ��ات والأح ��زاب
والأ�سم ��اء يف �أوراق االق�ت�راع.
ويدع ��و ع�ض ��و جمل� ��س املفو�ضية
معتم ��د املو�س ��وي "كل الأح ��زاب
والكيان ��ات امل�ص ��ادق عليه ��ا يف
مفو�ضي ��ة االنتخابات �إىل �ضرورة

الإ�سراع حل�سم ملف مر�شحيها".
و�أعلنت مفو�ضية االنتخابات ،قبل
�أيام� ،أنّ عدد التحالفات االنتخابية
التي �صادقت عليها بلغ  27حتالف ًا،
فيما بلغ عدد الأحزاب املن�ضوية يف
تلك التحالفات  143حزب ًا �سيا�سي ًا.
ودع ��ت املفو�ضي ��ة العراقي�ي�ن
املقيم�ي�ن يف اخل ��ارج �إىل الإ�سراع
يف ت�سجي ��ل بياناته ��م ليت�سنى لهم
امل�شارك ��ة يف انتخاب ��ات جمل� ��س
النواب ،داعية الأحزاب ال�سيا�سية
ومنظمات املجتمع املدين للتثقيف
لغر�ض الت�سجي ��ل وفق الآلية التي
اعتمدتها املفو�ضية.
ويق ��ول املو�س ��وي �أن "مفو�ضي ��ة

كركــوك حمافظـة بال �صـاحـب بعد
�سيطرة بغداد عليها!



تع ّمق ��ت اخلالف ��ات ال�سيا�سي ��ة ح ��ول
من�صب�ي�ن يف حمافظ ��ة كرك ��وك لدرجة
�أث ��رت متام ��ا عل ��ى حي ��اة املواطن�ي�ن،
وتبقى �آفاق احلل غري وا�ضحة يف ظل
اخلالفات املتزايدة.
و�صل ال�ص ��راع على من�ص ��ب املحافظ
ورئي� ��س جمل�س حمافظ ��ة كركوك اىل
مرحل ��ة متقدم ��ة وت�شه ��د العالقات بني
االحزاب ال�سيا�سية يف كركوك وجمل�س
املحافظة خالفات عميقة حوله.
التجم ��ع العرب ��ي ال ��ذي ميث ��ل غالبي ��ة
املك ��ون العرب ��ي يف كرك ��وك ال يرغ ��ب
يف ح�سم ق�ضي ��ة املو�ضوع حتى �إجراء
انتخابات جمل�س املحافظة� ،أما اجلبهة
الرتكماني ��ة الت ��ي متثل غالبي ��ة املكون
الرتكم ��اين يف املدين ��ة فله ��ا ر�أي �آخ ��ر
وتري ��د عق ��د �صفق ��ة تت�سل ��م مبوجبه ��ا
من�ص ��ب رئي� ��س جمل� ��س املحافظ ��ة
مقابل �إع ��ادة من�ص ��ب املحافظ للمكون
الكردي.
ب ��د�أ اخل�ل�اف الرئي� ��س ح ��ول من�ص ��ب
املحافظ حني ا�ستولت القوات العراقية
من الفرقة الذهبية وقوات الرد ال�سريع
واحل�شد ال�شعبي يف ال�ساد�س ع�شر من
ت�شري ��ن االول (�أكتوبر) من عام 2017
عل ��ى كرك ��وك واملناطق املتن ��ازع عليها
بع ��د ان�سحاب ق ��وات البي�شمركة منها،
وت ��رك املحاف ��ظ �آن ��ذاك من�صب ��ه وعني
رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي
نائب ��ه راكان �سعي ��د حمافظ ��ا لكرك ��وك
بالوكالة.
وق ��ال حمم ��د خ�ض ��ر اجلب ��وري ع�ضو
التجم ��ع العرب ��ي يف جمل� ��س حمافظة
كرك ��وك لـ"نقا� ��ش" :ح ��ول ذل ��ك "نحن
ل�سن ��ا مع �إ�ضفاء طاب ��ع قومي ومذهبي
على املنا�ص ��ب يف املدينة ،كان املن�صب
ي ��دار من قبل الك ��رد ل�سنوات عدة ومن
الطبيع ��ي �أن يقب ��ل الك ��رد الآن بت�سل ��م
�شخ�صية من قومية �أخرى املن�صب".
وكان من�ص ��ب حماف ��ظ كرك ��وك قب ��ل
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن ت�شري ��ن االول
(اكتوب ��ر) املا�ض ��ي من ح�ص ��ة االحتاد
الوطن ��ي الكرد�ستاين الذي ي�سعى الآن
لت�سلم املن�صب من جديد عن طريق عقد

االنتخاب ��ات و�ضع ��ت ا�ستم ��ارة
خا�ص ��ة للعراقي�ي�ن املقيم�ي�ن يف
اخل ��ارج للتو�صل ع ��ن طريقها �إىل
�أع ��داد الناخب�ي�ن يف اخلارج�ي�ن"،
م�ؤك ��دا ان "وزارة اخلارجي ��ة
فاحت ��ت كل ال�سف ��ارات العراقي ��ة
للتعاون مع مفو�ضي ��ة االنتخابات
لتزويده ��ا ب�أع ��داد العراقي�ي�ن
املقيمني يف اخلارج".
وكان ��ت املفو�ضي ��ة قد فتح ��ت عددا
م ��ن املراك ��ز يف انتخاب ��ات 2014
للعراقي�ي�ن املقيم�ي�ن يف اخل ��ارج
التي و�صلت يف وقتها �إىل �أكرث من
خم�س ��ة ع�ش ��ر مرك ��زا انتخابيا يف
ع ��دد من العوا�صم وامل ��دن العربية

جل�س ��ة جمل�س حمافظ ��ة كركوك جتمع
املكون ��ات واالط ��راف� ،إال ان ذل ��ك يعد
�أمرا �صعبا للغاية.
جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك م ��ن ()41
ع�ض ��وا ،ينتمي ( )26ع�ض ��وا منهم اىل
قائم ��ة الت�آخ ��ي الكردي ��ة ذات االغلبي ��ة
وت�سع ��ة �أع�ضاء من الرتكم ��ان ال�شيعة
وال�سن ��ة و�ست ��ة �أع�ض ��اء م ��ن املك ��ون
العرب ��ي ،جميع ه ��ذه الأط ��راف لي�ست
متفق ��ة يف ما بينه ��ا ،فالقائم ��ة الكردية
التي ت�ضم االحتاد الوطني الكرد�ستاين
واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
واالحتاد اال�سالم ��ي خمتلفة يف �آرائها
ح ��ول من�صب املحاف ��ظ ،كم ��ا ان هناك
مكون�ي�ن م ��ن الرتكمان داخ ��ل املجل�س
من املذهبني ال�شيعي وال�سني خمتلفني
بدورهم ��ا �أي�ض ��ا� ،أم ��ا قائم ��ة التجم ��ع
العرب ��ي فعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان�ض ��واء
�أع�ضائه ��ا يف ظ ��ل قائمة واح ��دة ولكن
قلما يتفقون حول �ش�ؤون املدينة.
وق ��ال �آ�س ��و مامن ��د ع�ض ��و املكت ��ب
ال�سيا�س ��ي وم�س� ��ؤول مرك ��ز تنظيمات
كرك ��وك لالحتاد الوطن ��ي الكرد�ستاين
لـ"نقا� ��ش"" :ل ��ن ن�ضح ��ي بكركوك من
اج ��ل �أح ��د لأن م ��ا يهمن ��ا ه ��و ان يبقى

املن�ص ��ب بي ��د الكرد وهو م ��ا دفعنا اىل
بذل كل اجلهود م ��ن اجل انعقاد جل�سة
جمل� ��س حمافظة كركوك ،ولكن اع�ضاء
احلزب الدميقراط ��ي لي�سوا م�ستعدين
للع ��ودة اىل اجتماعات املجل�س وح�سم
املن�صب متذرعني باحتالل املدينة".
و�أ�ش ��ار مامن ��د اىل ان تعي�ي�ن حماف ��ظ
ي�ؤمن بالتعاي�ش ب�ي�ن املكونات �سيعيد
االطمئن ��ان اىل �أه ��ايل املدين ��ة وجميع
الذين يزورن كركوك.
و�أقال ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ر�سمي� � ًا
املحافظ جنم الدين كرمي كما ان معظم
قادة حزبه اي�ض ��ا لديهم خالفات عميقة
معه� ،إال انه اليزال يعترب نف�سه حمافظا
لكركوك على الرغم من انه مل يتمكن من
العودة اىل املدينة منذ ثالثة �أ�شهر.
جن ��م الدين كرمي ال ��ذي يقي ��م الآن يف
م�صي ��ف �ص�ل�اح الدي ��ن يف حمافظ ��ة
�أربيل قال لـ"نقا�ش" ان "كركوك حمتلة
الآن ومت تعي�ي�ن �شخ�ص حمافظا عليها
بالقوة وهذا خمالف للأ�س�س القانونية،
لذلك اعترب �أنا حمافظا لكركوك بح�سب
جمي ��ع املب ��ادئ الد�ستوري ��ة خ�صو�صا
وان ��ه مت تعيين ��ي بت�صوي ��ت جمل� ��س
املحافظة".

جل�سة �سابقة ملجل�ش حمافظة كركوك.
هن ��اك انب ��اء داخ ��ل االحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين تتح ��دث ع ��ن �أن خال ��د
�ش ��واين الع�ض ��و القي ��ادي يف احل ��زب
والنائ ��ب ال�ساب ��ق يف الربملان العراقي
ه ��و املر�ش ��ح للمن�ص ��ب ،ولك ��ن قبل كل
�شيء فان اخلالفات داخل قائمة الت�آخي
(القائمة الكردية) متنع ح�سم املن�صب.
ويرغب االحتاد الوطن ��ي الكرد�ستاين
واالحت ��اد الإ�سالمي يف انعقاد اجتماع
جمل� ��س املحافظ ��ة ولك ��ن احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين غري موافق
على ذلك.
وق ��ال كام ��ران كركوكي ع�ض ��و احلزب
الدميقراط ��ي يف قائم ��ة الت�آخ ��ي يف
جمل� ��س املحافظ ��ة لـ"نقا� ��ش" :انه "�إذا
كان ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة ال تقب ��ل
بالبي�شمرك ��ة والآ�ساي� ��ش فنح ��ن اي�ضا
ال نقب ��ل بالفرق ��ة الذهبي ��ة وال�شرط ��ة
االحتادية ،لذلك فان احلل للملف االمني
وعودة �أع�ضاء احلزب الدميقراطي اىل
اجتماعات جمل�س املحافظة هو ت�سليم
املل ��ف االمن ��ي لكرك ��وك اىل ال�شرط ��ة
املحلي ��ة وان�سحاب القوات الأخرى من
املدينة".
وا�ض ��اف" :لن نع ��ود اىل كركوك حتى

يع ��ود الو�ض ��ع يف املدين ��ة اىل م ��ا كان
علي ��ه قب ��ل ال�ساد� ��س ع�شر م ��ن ت�شرين
االول (اكتوبر) ."2017
ف�ض�ل�ا ع ��ن من�ص ��ب املحاف ��ظ ،تكم ��ن
امل�شكلة الرئي�سة من الناحية ال�سيا�سية
يف من�ص ��ب رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة
كركوك اي�ض ��ا ،اذ ال يقل ال�صراع حول
ه ��ذا املن�صب عن ال�صراع حول من�صب
املحافظ ،وظه ��ر ذلك حني ا�صبح ح�سن
طوران رئي�س املجل�س نائبا يف الربملان
العراق ��ي يف ني�س ��ان (�أبري ��ل) من عام
 2014و�أدار نائب ��ه ريب ��وار طالب ��اين
املن�ص ��ب وكال ��ة ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت مل
يك ��ن الك ��رد م�ستعدي ��ن لدع ��م مر�ش ��ح
م ��ن الرتكم ��ان لت�سل ��م من�ص ��ب رئي�س
املجل�س كما مل يك ��ن لدى قائمة اجلبهة
الرتكمانية مر�شح موحد للمن�صب.
وق ��ال جن ��ات ح�س�ي�ن ع�ض ��و اجلبه ��ة
الرتكمانية يف جمل�س حمافظة كركوك
لـ"نقا� ��ش" :ان امل ��ادة  23م ��ن قان ��ون
انتخاب ��ات املحافظ ��ات تن� ��ص عل ��ى ان
"من�ص ��ب املحاف ��ظ هو م ��ن ا�ستحقاق
اك�ب�ر قائم ��ة وهي قائم ��ة الت�آخ ��ي� ،أما
القائمة الثانية وهي اجلبهة الرتكمانية
فمن حقها ت�سلم من�صب رئي�س املجل�س،
وقد طبقت املادة الد�ستورية يف البداية
ولك ��ن وبعد �أن �أ�صب ��ح رئي�س املجل�س
نائبا مت خرق املادة الد�ستورية من قبل
الك ��رد ومل يكون ��وا م�ستعدي ��ن لإع ��ادة
املن�صب اىل الرتكمان".
ولكن جمال مولود ع�ضو قائمة الت�آخي
ينف ��ي ان يكونوا �سببا يف ذلك ويقول:
"يختل ��ف املك ��ون ال�شيع ��ي وال�سن ��ي
الرتكم ��اين كث�ي�را ح ��ول ادارة من�صب
رئي�س املجل�س ما ادى اىل وجود ثالثة
مر�شحني ملن�صب رئي� ��س املجل�س وهم
حت�س�ي�ن كهي ��ة وعل ��ي مه ��دي وجن ��ات
ح�سني".
كرك ��وك الي ��وم حمافظ ��ة ب�ل�ا �صاح ��ب
اذ ال يع�ت�رف �أح ��د بالآخ ��ر ،الأمر الذي
انعك�س بو�ضوح عل ��ى الدوائر االمنية
واخلدمية كما يقول �أهايل املدينة ،فقد
انخف�ض م�ستوى اخلدمات ب�شكل كبري،
�أٍم ��ا م ��ن الناحي ��ة االمنية فق ��د ازدادت
حاالت القتل واخلطف وال�سرقة.
 عن موقع نقا�ش

وغري العربية.
و�شارك يف االنتخاب ��ات الربملانية
ال�سابقة �أكرث من اثني ع�شر مليون
ناخ ��ب من �أ�ص ��ل واح ��د وع�شرين
مليون ��ا كان يح � ّ�ق له ��م الت�صويت،
�أي �أن ن�سب ��ة امل�شارك ��ة بلغ ��ت
بح�س ��ب مفو�ضية االنتخابات �أكرث
من �ستني باملئة تناف�س خاللها �أكرث
م ��ن ت�سعة �آالف مر�ش ��ح بواقع مئة
وثماني ��ة ائتالف ��ات �سيا�سية ل�شغل
ثالث مئة وثمانية وع�شرين مقعدا
برملاني ��ا لتمثيل حمافظ ��ات العراق
كاف ��ة .وكان عدد من الدول العربية
قد اعرت�ض ��ت يف انتخاب ��ات العام
 2010عل ��ى فت ��ح مراك ��ز اق�ت�راع

للعراقي�ي�ن املقيم�ي�ن عل ��ى �أر�ضها،
لك ��ن يف انتخاب ��ات  2014ح ��دث
تغ�ي�ر كثري يف مواقف ه ��ذه الدول
حي ��ث وافق ��ت عل ��ى فت ��ح مراك ��ز
االقرتاع.
و�ص ��وت جمل�س الن ��واب الأ�سبوع
املا�ض ��ي عل ��ى قان ��ون االنتخابات
وث ّب ��ت الثاين ع�شر م ��ن �أيار املقبل
موع ��د ًا لإجراء االق�ت�راع العام يف
االنتخابات الربملانية.
وعق ��ب االنته ��اء م ��ن الت�صوي ��ت
�أ�شارت اللجنة القانونية الربملانية
اىل خمالف ��ات يف الت�شري ��ع،
ودع ��ت املعرت�ض�ي�ن �إىل مراجع ��ة
املحكمة االحتادية.وت�ضمن قانون
االنتخاب ��ات فقرة ت�سمح للعراقيني
املقيمني يف اخل ��ارج للم�شاركة يف
االق�ت�راع بالت�صويت ك ّال ملحافظته
،عل ��ى ان جت ��ري انتخاباته ��م قبل
مواعيد االنتخابات العامة.
وب�ّي�نّ ع�ضو اللجن ��ة القانونية يف
جمل� ��س الن ��واب ح�سن ت ��وران يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،أن "�إج ��راء
االنتخاب ��ات يف اخل ��ارج �سيك ��ون
قب ��ل ثم ��ان و�أربع�ي�ن �ساع ��ة م ��ن
االنتخاب ��ات العام ��ة واملح ��ددة
يف � 12أي ��ار املقب ��ل م ��ن اج ��ل منح
العراقي�ي�ن املقيم�ي�ن يف اخل ��ارج
فر�ص ��ة للتنقل �إىل امل ��دن التي فيها
مراكز االقرتاع".
وي�ضي ��ف ت ��وران �أن "مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �ست�ض ��ع مراك ��ز
انتخابي ��ة يف امل ��دن والعوا�ص ��م
العربي ��ة وغ�ي�ر العربي ��ة ا�ستن ��ادا
�إىل الكثاف ��ة ال�سكانية للعراقيني"،
مبدي� � ًا تخوف ��ه م ��ن "ا�ستخ ��دام
الآلي ��ة الت ��ي كان معم ��وال به ��ا يف
االنتخاب ��ات ال�سابق ��ة الت ��ي كانت
ت�شرتط ان يق ��دم الناخب �أكرث من
م�ستم�سك للإدالء ب�صوته" .ويلفت
ع�ضو اللجنة القانونية يف املجل�س
�إىل �أن "هن ��اك تطمين ��ات م ��ن قبل
املفو�ضية للكيان ��ات والأحزاب يف
اعتماد م�ستم�سك واحد".

العبـــادي :نحتاج
�إىل  100مليار دوالر لإعمار
البنى التحت ّية
 بغداد /املدى
دع ��ا رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي،
اخلمي�س ،امل�ستثمرين الأجانب مل�ساعدة
العراق يف �إعادة بنائه بعد هزمية داع�ش
و�إحراز تقدم يف �إعادة توحيد البالد.
و�أك ��د �أن الع ��راق يحتاج اىل م ��ا يقارب
 100ملي ��ار دوالر لإ�ص�ل�اح البن ��ى
التحتية وامل ��دن التي دمرتها التنظيمات
الإرهابية.
وق ��ال العب ��ادي يف كلمت ��ه باملنت ��دى
االقت�صادي العاملي يف دافو�س ب�سوي�سرا
�إن ��ه "�سيحتاج ما ي�ص ��ل �إىل  100مليار
دوالر لإ�ص�ل�اح البني ��ة التحتية املتهالكة
واملدن التي مزقتها احلرب".
و�أ�ض ��اف �إن الع ��راق "بحاج ��ة �إىل
امل�ساع ��دة يف ع�ش ��رات امل�شروع ��ات،
وان بغ ��داد م�ستع ��دة مل�ؤمت ��ر مانح�ي�ن
رئي�سني يف الكويت ال�شهر املقبل �سيعقد
بالتن�سيق مع البنك الدويل".
واو�ض ��ح رئي�س ال ��وزراء "�إنه ��ا كميات
�ضخم ��ة م ��ن الأم ��وال ..نعل ��م �أنن ��ا ال
ن�ستطي ��ع تدبريها من خ�ل�ال املنح ،فهذا
م�ستحي ��ل تقريب ��ا ،ل ��ذا نلج� ��أ الآن �إىل
اال�ستثمار و�إعادة البناء".
وتاب ��ع العب ��ادي �أن "امل�ش ��اكل ه ��ي
الت ��ي ج ��اءت بداع� ��ش للع ��راق ،وال
نري ��د عودته ��ا" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "هن ��اك
خالفات بني الدول يجب حلها باحلوار،
و�سيا�ستن ��ا هي ع ��دم التدخل يف �ش�ؤون
الآخرين".
و�أو�ض ��ح رئي�س الوزراء العراقي "نحن
نبحث عن زي ��ادة يف احل�ص�ص الوطنية
يف القط ��اع النفطي" ،مبين ��ا "كان لدينا
قط ��اع نفطي فاعل ونري ��د �إرجاعه الآن،
و�سنفعل ذلك بالت�أكيد �إن كان ممكنا".
والتقى رئي� ��س الوزراء حي ��در العبادي
عل ��ى هام� ��ش منت ��دى دافو� ��س ،رئي� ��س
منت ��دى دافو� ��س االقت�ص ��ادي كالو� ��س
�ش ��واب ،كم ��ا التق ��ى وزي ��ر اخلارجي ��ة
االمريك ��ي ريك� ��س تيلر�س ��ون والوف ��د
املراف ��ق ل ��ه ،بح�س ��ب م ��ا ن�ش ��ره مكتب ��ه

الإعالمي يف في�سبوك.
كم ��ا التقى زعيم االغلبية اجلمهورية يف
جمل�س النواب االمريكي كيفن مكارثي.
وق ��ال مكت ��ب العب ��ادي ،يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،انه "ج ��رى خالل
اللق ��اء بح ��ث التع ��اون ب�ي�ن البلدي ��ن
واالو�ض ��اع يف املنطق ��ة وا�ستمرار دعم
العراق بع ��د االنت�ص ��ارات الكبرية التي
حتققت على ع�صابات داع�ش االرهابية".
وب�ش�أن التوترات بني وا�شنطن وطهران،
�أكد العبادي� ،أن "تلك التوترات تت�سبب
ب�أذى لنا وللمنطقة ،و�سيعني ذلك وجود
�ص ��راع يف مكان ما ،والع ��راق لن يكون
مبن�أى عن ذلك" .و�ش ��دد رئي�س الوزراء
قائال "نحن نحاول احلفاظ على الو�ضع
الراه ��ن ،ون�أم ��ل ان ت�ستم ��ر العالقة بني
الطرفني وي�ستمر احلوار".
و�أ�ض ��اف العب ��ادي" ،هن ��اك ا�ستقط ��اب
يك ��ون �سبب ��ا بالنزاعات ،كم ��ا انه يوجد
ف ��راغ يخل ��ق �إرهاب ��ا يت�س ��رب للمنطقة،
وه ��ذا كان وا�ضحا يف العراق و�سوريا،
ونح ��ن نعم ��ل ب ��كل جه ��د لتقلي ��ل تل ��ك
اال�ستقطابات".

