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ال���ك���وي���ت اس���ت���م���رت ب��دع��م��ه��ا ل���ل���ع���راق ع��ب��ر ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة وب���ن���اء ال���ت���واص���ل امل���ش���ت���رك م���ع م���ؤس���س���ات ال���دول���ة

 قال رئيس البرملان العراقي سليم اجلبوري 
ان دولة الكويت مشهود لها احتواء املبادرات 
الهادفة ال��ى جت��اوز املشكالت ورأب الصدع 
ف��ي املنطقة على جميع املستويات الرسمية 

والشعبية والرياضية.
واش��اد اجل��ب��وري في كلمة له مساء األحد 
خالل لقائه الوفد االعالمي الكويتي الذي يزور 
العاصمة العراقية باملواقف الكبيرة التي تبنتها 
دولة الكويت حكومة وشعبا بدعم من صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد منوها 

بالعالقة املميزة بني البلدين.
وق���ال ان دول���ة الكويت استمرت بدعمها 
للعراق عبر تطوير العالقات العامة وبناء 
التواصل املشترك مع مؤسسات الدولة وفئات 
املجتمع املتنوعة ليس بالسلطات الثالث امنا 
بالسلطة الرابعة ايضا عبر زي���ارات الوفود 

االعالمية الكويتية املستمرة للعراق.
واعرب عن امله في تعزيز احلضور املكثف 
للمؤمتر النادر في املسعى والهدف ليستشعر 
الشعب العراقي بنتائج املؤمتر مؤكدا حرصه 
على تطوير العالقات بني البلدين وتذليل كل 

الصعوبات التي حتول دون حتقيق ذلك.
واش���ار ال��ى التحديات ال��ت��ي تغلب عليها 
العراق والتي توجت بالنصر على ما يسمى 
تنظيم الدولة االسالمية )داعش( مؤكدا ان هذا 
النصر البد ان يتوج باالستقرار االمني ونبذ 

العنف واالرهاب والطائفية.
وشدد على ضرورة احلفاظ على االستقرار 
االمني والفكري عبر غلق املنافذ التي يعتاش 
منها االرهاب والتطرف بالتعاون مع املؤسسات 
التربوية والتعليمية مشيرا الى اهمية حتقيق 

االصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
وق��ال ان ال��ش��ارع العراقي ك��ان يعاني من 
كثرة االصطفافات املذهبية والطائفية والقومية 
التي هددت وحدة العراق ومتاسكه ومت جتاوز 
ذل��ك عندما ع��اد اجلميع ال��ى املنطق والقانون 

والدستور.
واضاف ان الواقع احلالي اختلف عما كان 
في السابق عبر ال��دع��وات املعلنة بضرورة 
البحث عن حالة عابرة للطائفية والتعايش 
املشترك مشددا على ضرورة التعاون ووحدة 

الصف واملوقف.
وقال ان بعد اعالن احملكمة االحتادية بعدم 
ج��واز تأجيل االنتخابات التشريعية املقبلة 
سيمضي مجلس النواب بتبني ق��رار يصادق 
فيه على ما مت حتديده من موعد ويضع بعض 
الضوابط والشروط االمنية والفنية لتطمئن من 
يشكك بأن تكون انتخابات نزيهة ومنصفة في 

نفس الوقت.
واضاف ان التحالفات السياسية التي حصلت 
لم تعط الصورة اجللية بعملية القفز للتفاهمات 
العابرة للطائفية بالرغم من وج��ود شعور 
لدى اجلميع باملضي باجتاه تشكيل االغلبية 

السياسية اجلامعة.

وذكر ان هناك حالة من االستقرار االجتماعي 
عبر عودة النازحني الى مناطقهم وترسخ مفهوم 
التعايش املشترك مشيرا الى زيارته التي قام 
بها الى للموصل الطالعه على ما حتتاجه من 

معونة.
وح��ول الضمانات التشريعية التي يجب 
على البرملان العراقي وضعها جلذب املستثمر 
االجني قال اجلبوري ان البرملان ح��اول ازالة 
القيود املوجودة في التشريعات السابقة عبر 
اقرار تشريعات غير مقيدة وجاذبة لرأس املال 
معتبرا ان التخوف ال��ذي ك��ان موجود سابقا 

مبوضوع االستثمار »غير مبرر«.
واش����ار ال���ى ت��وق��ع��ه ب��وج��ود تغيير في 

طبيعة التحالفات السياسية بعد االنتخابات 
التشريعية املقبلة مضيفا ان��ه م��ن املتوقع 
وجود كتلة اكبر جتمع اطراف عديدة وتتجاوز 
التخندق املعهود على احلالة السياسية سابقا 
وع��ودة حالة املعارضة التي غابت في الفترة 

السابقة.
وحول رؤيته ملسار العراق مستقبال اعرب 
اجلبوري عن تفاؤله بهذا اجلانب اذ ان املزاج 
العام يبحث عن عملية تصحيح حقيقة مشيرا 
ال��ى وج���ود رغ��ب��ة ع��ام��ة ف��ي االمي���ان بالدولة 

كمفهوم شامل.
ويلتقي الوفد االعالمي الكويتي الذي يزور 
العاصمة العراقية بغداد ع��ددا من املسؤولني 

احلكوميني ورؤساء االحزاب السياسية للنظر 
في مؤمتر إع��ادة اعمار العراق الذي من املقرر 
ان تستضيفه الكويت في منتصف شهر فبراير 

املقبل.
ويضم الوفد الكويتي كال من نائب املدير 
العام لقطاع التحرير رئيس حترير وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( سعد العلي وامني سر جمعية 
الصحافيني الكويتية منسق ال��زي��ارة عدنان 
الراشد والوكيل املساعد لالعالم اخلارجي في 
وزارة اإلع��الم الكويتي فيصل املتلقم ورئيس 

حترير جريدة النهار الدكتور عماد بوخمسني.
كما يضم رئ��ي��س حت��ري��ر ج��ري��دة )كويت 
تاميز( عبدالرحمن العليان ومن ديوان رئيس 

الوزراء حسن الصايغ وموفد جريدة )اجلريدة( 
ابراهيم املليفي وموفد صحيفة )القبس( ابراهيم 
السعيدي وم��وف��د ج��ري��دة )ال��ش��اه��د( محمد 
العجمي وموفد جريدة )ال��راي( وليد الهوالن 
واحمل��رر ب )كونا( فواز اسميران واملصور ب 
)كونا( مصطفى البدر ومن إدارة االعالم العربي 

في قطاع االعالم اخلارجي طالل املشيطي.
ومن املقرر أن ينعقد املؤمتر في الفترة من 12 
الى 14 فبراير املقبل مبشاركة عدد من الدول 
املانحة واملنظمات الدولية واإلقليمية وسيكون 
برئاسة خمس جهات هي االحت��اد االوروب��ي 
وال��ع��راق وال��ك��وي��ت واألمم امل��ت��ح��دة والبنك 

الدولي. 

رئيس البرملان العراقي سليم اجلبوري خالل لقائه مع الوفد اإلعالمي الكويتي

خال لقائه الوفد اإلعامي الكويتي الذي يزور بغداد

رئيس البرملان العراقي: الكويت مشهود لها احتواء مبادرات رأب الصدع في املنطقة 

األعرجي: احلكومة العراقية عازمة على 
االرتقاء مبستوى العاقات مع الكويت 

أكد وزير الداخلية العراقي قاسم االعرجي 
ع��زم حكومة ب��الده على االرت��ق��اء مبستوى 
العالقات العراقية الكويتية مبديا تفاؤله 
مبستقبل ه��ذه ال��ع��الق��ات »ف��ي ض��وء عدم 

وجود مايعكر صفوها وتطويرها«.
 وق��ال االع��رج��ي خ��الل لقائه ي��وم االحد 
الوفد االعالمي الكويتي الذي يزور العاصمة 
العراقية بغداد ان »الكويت بلد جار وشقيق 
ونحترم كل االتفاقيات والقرارات الدولية 
ال��ص��ادرة بتنظيم ال��ع��الق��ة ب��ني البلدين 

وترسيم احلدود«.
 واش����اد ب��ح��رص ال��ك��وي��ت ع��ل��ى تهيئة 
الظروف لتشجيع االستثمارات الكويتية في 
العراق مؤكدا التزام حكومة بالده باالتفاقات 

والقرارات الدولية مع الكويت.
 وشدد على ان تكون العالقات احلكومية 
بني البلدين مبستوى مماثل مع العالقات 
االجتماعية بني الشعبني فهي موجودة والبد 
من تنميتها وتطويرها مضيفا انه لنصل الى 
نتائج ايجابية البد من ترسيخ مبدأ الوضوح 

والشفافية.
 وحول موضوع محاربة مايسمى تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش( قال االعرجي انه 
البد من محاربته فكريا واستخباراتيا ليس 

عسكريا فقط.
 واوض��ح ان��ه مت العمل بشكل كبير ضد 
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة احمللية والدولية 
مشددا على ض��رورة وج��ود تعاون اقليمي 
واستخباراتي للقضاء على تلك التنظيمات 

وتشكيل منظومة امنية اقليمية وضرورة 
املصاحلة املجتمعية ف��ي ال��داخ��ل وع��ودة 
النازحني الى مناطقهم واهمية حصر السالح 

بيد الدولة.
 وردا على سؤال عن وجود كويتيني بني 
املعتقلني االرهاببني من تنظيم )داع��ش( او 
اح��د من اسرهم نفى الوزير االعرجي ذلك 

االمر.
 ولفت الى وجود تنسيق امني منفرد مع 
الدول املجاورة ولم يصل الى حالة املنظومة 
التي نتطلع اليها مؤكدا انه بتجاوز اخلالفات 
ف��ي املنطقة وترتيب االوض���اع الداخلية 
وتفعيل االستخبارات لن يستطيع اي تنظيم 

ارهابي ان يؤذي العراق.

 وعن االوضاع الداخلية في العراق شدد 
على احلاجة امللحة الى وجود سياسة حكيمة 
عبر استيعابها ملتطلبات الشعب العراقي 
وتلبية مختلف احتياجاته وانهاء معاناته 
معربا عن امله في ان تكون االختيارات في 
االنتخابات التشريعية املقبله على أساس 

صحيح لتحقيق املصلحة العامة للبالد.

وزير الداخلية العراقي قاسم األعرجي خالل استقباله الوفد اإلعالمي الكويتي
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العراق يعتزم عرض مصانعه املدمرة على 
املستثمرين في مؤمتر الكويت الدولي 

كشف وزير الصناعة واملعادن العراقي 
محمد ال��س��ودان��ي األح��د ع��ن خطة لعرض 
املصانع العراقية التي دم��رت إب��ان احلرب 
على م��ا يسمى تنظيم ال��دول��ة االسالمية 
)داعش( على املستثمرين في مؤمتر الكويت 

الدولي العادة اعمار العراق.
 وق��ال السوداني في تصريح خص به 
)كونا( إن وزارته أعدت ملفا متكامال ومفصال 
بجميع املصانع العراقية املتضررة واملدمرة 
وال سيما مصانع القطاعات املهمة لعرضها 

على املستثمرين في مؤمتر الكويت الدولي.
 واوض��ح ان املصانع ستكون معروضة 
ام��ام جميع املستثمرين بال استثناء اال ان 
املستثمر الكويتي سيحضى بخصوصية 
مؤكدا ان بالده لديها رغبة صادقة وتوجه 
حقيقي نحو تسهيل دخول املستثمر الكويتي 
ومنحه الفرص االستثمارية بحكم العالقة 
القوية وجتربة العمل السابقة لهم في البالد 

في الكثير من القطاعات.
 وت��ع��رض ال��ق��ط��اع الصناعي العراقي 
الضرار جسيمة في احملافظات التي خضعت 
لسيطرة تنظيم )داعش( في وسط وشمالي 
البالد مبا فيها مصاف نفطية ومعامل النتاج 
االسمنت في محافظات صالح الدين ونينوى 

واالنبار.

 ويحتاج ال��ع��راق ال��ى نحو 100 مليار 
دوالر امريكي الع��ادة اعمار البنى التحتية 
وقطاع االسكان فيه وهو يعول كثيرا على 

مؤمتر الكويت الدولي للحصول على منح 
واستثمارات للمشاركة في تأمني جزء كبير 
من ذلك املبلغ.  ومن املقرر ان يعقد مؤمتر 

الكويت ال��دول��ي ف��ي امل��دة م��ن 12 ال��ى 14 
فبراير املقبل وسيخصص اليوم االول منه 

لعرض الفرص االستثمارية.

وزير الصناعة واملعادن العراقي محمد السوداني مع الوفد اإلعالمي الكويتي الزائر

اجلميلي: العراق يضع خطة متكاملة إلعادة 
اإلعمار لعرضها على مؤمتر الكويت الدولي 

 أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان اجلميلي 
وضع خطة متكاملة الع��ادة إعمار ب��الده لعرضها 
على مؤمتر الكويت الدولي املزمع انعقاده في ال 12 

من شهر فبراير املقبل.
وقال اجلميلي اثناء لقائه الوفد االعالمي الكويتي 
الذي يزور بغداد مساء االحد ان اخلطة تستند الى 
دراسات مكثفة حول احصاء حجم االضرار في البنى 
التحتية والتي قدرت بنحو مئة مليار دوالر امريكي 
بينها ق��راب��ة 47 مليار دوالر ف��ي البنى التحتية 

واملنشات احلكومية واملدنية.
واوضح ان خطة اعادة االعمار ستمتد على مدار 
عشرة اعوام على ان متول من منافذ متعددة اهمها ما 
ترصده احلكومة االحتادية العراقية ضمن املوازنات 
االستثمارية في العراق وما يحصل عليه من منح 

واستثمارات مالية من مؤمتر الكويت الدولي.
وقال »نحن نعول كثيرا على الدعم الدولي في 
مؤمتر الكويت سواء من املنظمات الدولية او الدعم 
املباشر من الدول سواء بقروض او منح او عن طريق 

دخول املستثمرين االجانب والعرب واخلليجيني«.
ولفت الى ان احلكومة العراقية ستعرض ضمن 
ه��ذه اخلطة 130 مشروعا على املستثمرين في 
الكويت بينها عشرة مشاريع مهمة ج��دا تعد من 
محركات االقتصاد العراقي ومنها مصفى بيجي 
النفطي في محافظة صالح الدين ومعامل الفوسفات 

والكبريت غربي البالد.
واك��د ان اخلطة ل��ن تقتصر على اع���ادة اعمار 

البنى التحتية فقط بل ستشمل على برامج للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة والبشرية وامل��ص��احل��ة املجتمعية 

واشاعة الوسطية ونبذ التطرف.
واشار الى ان اعادة االعمار سيستهدف املناطق 
واحملافظات العراقية املتضررة بشكل مباشرة من 
العمليات االرهابية واحملافظات املتضررة بشكل 

غير مباشر منه.
وحث املستثمرين على عدم التردد بالدخول الى 
السوق العراقية في الوقت الراهن الن الفرصة لن 
تكون متاحة دائما مستشهدا بتركيا التي زجت 
بالعديد من شركاتها في االستثمارات العراقية 
وف��ي معظم احملافظات وك��ان حضورها مباشرا 
ومبواطنيها االت���راك انفسهم وليس ع��ن طريق 

وسطاء.
واوضح ان احلكومة العراقية سهلت من جانبها 
العديد من اج���راءات منح الرخص االستثمارية 
السيما للشركات العربية الكبيرة مؤكدا ان اللجنة 
العليا لالستثمار في العراق والتي يرأسها رئيس 
ال���وزراء العراقي حيدر العبادي منحت في اول 
جلسة لها قبل نحو ثالثة اشهر فرص استثمارية 
لشركات اماراتية معروفة ودون دخولها املنافسة 
رغبة من بغداد باستقطاب الشركات الرصينة 
للعمل في العراق. وقال ان مؤمتر الكويت سيكون 
بداية عهد جديد يتطلع اليه جميع العراقيني النطالق 
حركة اعمار حقيقية تقضي على اثار مايسمى تنظيم 

الدولة االسالمية )داعش(.

وزير التخطيط العراقي سلمان اجلميلي خالل استقباله الوفد اإلعالمي الكويتي

سلمان اجلميلي يستقبل نائب املدير العام لقطاع التحرير رئيس حترير وكالة االنباء الكويتية )كونا( سعد العلي 


