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طبعة العراق 
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ـــثل عــــامل جـــذب هـــو اآلخــــر 
وتــطـــمــ لــلـــمــســتــثـــمــرين في

العراق). 
وعـــرض االمـــ الــعـــام جملـــلس
الـــوزراء مــــهــــدي الـــعـالق عـــلى
ــصــري عالء مـوسى الـســفــيـر ا
ـصــريـة في اسـهــام الـشــركـات ا
مـشــروع بـنـاء  300 الف وحـدة
سـكـنـيـة في عـمـوم الـعـراق.وقال
بـيــان لالمــانــة امس  ان الـعالق
بـــــحـث مع مــــــوسى (الـــــفـــــرص
تاحـة في العراق االستثـماريـة ا
ـصـريـة واسـتـعــداد الـشـركــات ا
لالستـثـمـار في قطـاع اإلسـكان)
مـؤكـدا (عـزم الــعـراق بـنـاء 300
الف وحــدة ســكــنــيــة في عــمــوم
الــــعـــــراق ورغــــبــــتـه  بــــدخــــول
ــصـريـة هـذا اجملـال الـشـركـات ا
بـالــنــظـر الى خــدمــتـهــا في هـذا
الـقـطـاع). واشـار الـعالق الى أن
(مشاريع اإلسكـان ستحـرك بقية
ـواطن الـقـطـاعـات وتـعـزز ثـقـة ا
ــــصـــــارف والــــنـــــظـــــــــــــام بـــــا
صـرفي في الـعراق) مـوضـحاً ا
ان (خـطـة الـتـنــمـيـة الـتي اقـرهـا
مـــجـــلـس الـــوزراء لـــلـــســـنـــوات
 2018 - 2022 تــــــــــــــــعــــــــــــــــد
استراتيـجية مـكافحة الـفقر احد
أســســهـا وهـي اسـتــراتــيــجــيـة
تــعــتـمــد عــلى بــنــاء اجملــمــعـات
السكـنية واطـئة الـكلفـة واسكان
ـتــجــاوزين في الــعـشــوائــيـات ا
فيها النهـاء ملف التجاوزات في
الـعـراق). من جـهـته دعـا مـوسى
ـصــريـة الى (زيـارة الــشـركــات ا
اخملـتـصـة في مـجـال االسـكان )
مؤكـداً (رغـبـة هذه الـشـركات في
ـسـتـثـمـرين ـلـتـقى ا ـشـاركـة  ا
ـقــرر عــقـده في بــغــداد نـهــايـة ا
الشـهـر اجلاري) مـشـيراً الى ان
صرية (الشركات االسـتثماريـة ا
ليست لديها مشاكل في التمويل
ناسبة لكنها تنتظر االجراءات ا
لـلمـسـاهـمـة في عـمـلـيـة تـسويق
ـــشـــاريع االســـتـــثـــمـــاريـــة كي ا
تـــــضــــمـن الــــشـــــركــــات إجنــــاح
ـسـتـقـبل). الى مـشـاريـعـهـا في ا
ذلك بـحث  الـعالق  مـع الـسـفـيـر
الــروسي لــدى بــغــداد مــاكـســيم
ماكـسيـموف الـعالقـات الثـنائـية
ب الـبلـدين الـصديـق وإنـشاء
مجـمع جديـد للـسفـارة الروسـية
في بغداد.وبحـسب بيان لالمانة
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هـدد الرئـيس الـتـركي رجب طـيب
أردوغان امس بالتدخل العسكري
في ســنــجــار فـي حــال لم تــتــخــذ
احلكـومة الـعراقـية إجـراءات ضد
مـن أســــمـــــاهـم بـ(اجلـــــمـــــاعــــات
اإلرهــــابـــيــــة) الــــتي تــــنــــشط في
ــنـــطـــقــة.وقـــال أردوغــان  خالل ا
كلمـة ألقـاها في حفل الفـتتاح 80
مـــدرســة و 59 صـــالــة لـأللـــعــاب
درسية في إسطنبول الرياضية ا
(إذا كــــان بــــاســـتــــطــــاعـــتــــكم أن
تـتـعــامـلـوا مــعـهم فــافـعـلـوا وإال
فـسـنــأتي إلى سـنـجــار ونـتـعـامل
معهم بطريقتنا) مضيفاً (نحن ال
نطـلب اإلذن من أحـد كـمـا أنـنا ال

نفعل ذلك من أجل أحد). 
وأضاف (لـقد قـلنـا سابـقا إنـنا قد
نـــأتي فـــجـــأة وهــا قـــد أتـــيـــنــا..
رابط على التقينا مع جنودنا ا
احلدود وجمـيعـهم يؤدون عـملهم
ان وتـفان في سبـيل بلوغ بكل إ
أهـــداف جـــديــــدة) مـــشـــيـــراً الى
(حتـيـيــد  الـقـوات الـتــركـيـة نـحـو
اربـــعـــة آالف إرهـــابي مـــنـــذ بـــدء
عمليات غصن الـزيتون في مدينة

عفرين السورية) . 
في غـضـون ذلك كـشـفت صـحـيـفـة
احوال الـتركيـة عن توغـل القوات
التـركيـة داخل االراضي الـعراقـية
بــإقـــلــيم كـــردســتــان  بـــعــمق 17
كـيـلومـتـرا وبـدئـهـا بـانـشـاء طرق
وقــواعـــد مــتــقـــدمــة دائـــمــيــة في

نـطقة.واشـارت الى أن (اجليش ا
الـتـركـي كـان قـد تــوغل ايـضـا في
ــاضي مــديــنـة عــفــرين الــشـهــر ا
حملـاربـة وحـدات حــمـايـة الـشـعب
ــدعـومـة مـن الـواليـات الـكــرديـة ا

تحدة).  ا
 وأعلن أردوغـان في وقت سابق
الـــبــدء بـــالــتـــحــضـــيــرات لـــطــرد
سـلحـ األكـراد من ع الـعرب ا
وتل أبــــيض واحلــــســــكـــة حــــتى
احلـــدود الــعـــراقــيـــة الــســـوريــة
مـــشـــيـــرا إلى اســـتـــعـــداد قـــواته
لـــدخـــول ســـنــــجـــار في أي وقت.
واوضـح أردوغـــــــــان أن قــــــــــواته
ستـدخل سـنـجـار (لتـطـهـيـرها من
سلح األكراد وتـطهير العراق ا
منهم وإيقاف أنـشطتهم) واضاف
ان (سـنــجـار مــثـلـهــا مـثل قــنـديل
بـالنـسـبـة إليـنـا وسـيسـتـمـر هذا
حـتى تـطـهـيـرهـا من الـتـنـظـيـمات
ـكـنـنا اإلرهابـيـة ومن أجل ذلك 
أن نــذهـب إلى هــنـــاك عـــلى حــ

غرة) .
وكــان وزيــر اخلــارجــيــة الــتــركي
مولـود جـاويش أوغلـو قـد اكد إن
أنـقـرة وبـغـداد سـتـنـفـذان عـمـلـيـة
عـسكـريـة مـشـتركـة ضـد مـسـلحي
حـزب الـعــمـال  الـكــردسـتـاني في
ــقــبل. شــمــال الــعــراق في أيــار ا
وعــلى الـصــعــيــد االمــني  صـوّت
مــجـلس مــحــافــظــة ذي قـار خالل
ــنـاقــشـة اخلــطـة جـلــسـة طــارئـة 
االمـنــيـة لــعـام  2018 بـاإلجــمـاع
عـلى تـبـني اخلــطـة الـتي اعـدتـهـا

قيـادة الـشرطـة واجلـهات االمـنـية
الساندة لها. 

وقـال عـضـو الـلــجـنـة االمـنـيـة في
اجملــــــــــــــــــلـس داخــل راضــي  فـي
تــصــريـح إن (اجلــلــســـة نــاقــشت
بــشــكل دقــيـق تــفــاصــيل اخلــطــة
بحضـور جمـيع القـيادات االمـنية
الحـظــات عـلــيـهـا مع تـســجـيـل ا
وإجــراء الـتــعــديالت الــتي تــؤمن
حمايـة امن احملافظـة) مشيرا الى
ان (اخلـطــة اجلــديـدة تــركــز عـلى
تفعيل العنصر االستخباري وسد
ـكن ان تسـتغـلها الثغـرات التي 
اجملـمـوعـات الـتي حتـاول الـعـبث

باألمن واالستقرار). 
وأوضح راضي ان (خـطـة حـمـاية
االنتـخابـات ستـكون لـها مـناقـشة
اضافـية سيـتم حتديـدها في وقت
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كـشـفت جلـنـة الـعـالقـات اخلـارجـية
فـي مـــجــــلس الــــنـــواب عـن تـــوجه
عـراقي بـالـتـعـاون مـع مـصـر إلعادة
ســـوريــا الى عـــضــويــة اجلـــامــعــة
الـعربية لكنـها قالت انها لم تبحث
ـــوضــوع داخـل الــلـــجــنـــة. وقــال ا
رئـيس اللـجنـة عبـد البـاري زيباري
لـ(الـزمـان) امس  إن (هـناك تـوجـهاً
دبـلـومـاسيـاً عـراقـياً إلعـادة سـوريا
الى اجلـامـعـة الـعـربـيـة) مـبـيـنا أن
(وزارة اخلــــارجــــيــــة تــــرى أنه من
نـطـقة بـشكل عـام عودة مـصـلحـة ا
سـوريا للـجامعـة العربـية) وأضاف
زيـــبـــاري  أنه (لـم تـــتم مـــنـــاقـــشــة
ـوضوع بشكل رسمي داخل جلنة ا
الـعالقـات اخلـارجـيـة) مـشـيـراً الى
أن (اجلـامعـة العـربيـة هي صاحـبة
لف). بدوره الـقرار النـهائي بهـذا ا
افــــاد الــــنــــائب عن ائــــتـالف دولـــة
الـقـانـون  جـاسم مـحـمـد جـعـفر عن
وجـود  مساع عراقية عربية حثيثة
إلعـادة عضوية سوريا في اجلامعة
الـعـربـيـة. وقال جـعـفـر في تـصريح
امـس إن (العـراق ومصـر واجلزائر

وتـــونس يــدعــمـــون وبــقــوة عــودة
ســوريــا إلى وضــعــهــا الــطــبــيــعي
وإعــادة عـضــويــتـهــا في اجلـامــعـة
الــعـربـيــة). وأضـاف ان (مـصـر هي
الالعـب األبرز كـونـهـا حـلـيـفـاً قـوياً
مـع روسيا وهي من تـسيـطر إداريا
عـلى اجلـامـعـة الـعـربـيـة مـا يـجـعل
دعــمــهـا لــلـمــلف إيــجــابـيــاً جـدا) .
وأضـــاف  أن (الـــعـــراق يــدعـم تــلك
الــــــتــــــوجــــــهــــــات مـن خالل وزارة
اخلـــارجـــيـــة الرتـــبـــاط اســـتـــقـــرار
األوضــــاع عـــلـى احلـــدود بــــعـــودة
ســوريـا إلى وضــعـهــا الـطـبــيـعي )
مـوضـحـا أن (تـلك الـدول ال يـهـمـهـا
بــقـاء بـشـار األسـد من عـدمه  حـيث
أن اســـتـــقـــرار ســـوريـــا يـــصب في
ـنــطــقـة صــالح الــشــرق األوسط وا
الـــــعـــــربــــيـــــة). وكـــــشف مـــــصــــدر
ـصـريـة فى تـصـريح بـاخلــارجـيـة ا
لـ(الـزمـان) بطـبـعتـهـا الدولـية امس
عن إنّ هــنـاك تـنـســيـقـاً يـجـري االن
بـ مـصـر والـعـراق العـادة سـوريا
الى مــقــعــدهــا بــاجلــامــعــة . واكــد
ــصــلـحــة الــقــومــيـة ــصــدر ان (ا ا
تـــتـــطــلـب اعــادة ســـوريـــا فى هــذا
نطقة الـتوقيت الذى تتعـرض فيه ا
لــتــهـديــدات خــارجــيـة وداخــلــيـة).

واشــار  الى ان (اعـادة سـوريـا الى
اجلـامـعة الـعربـيـة ال تعـني تـغيـيرا
ــــــصــــــري الــــــداعم ــــــوقـف ا فـى ا
لــتــطــلــعــات الــشـعـب الـســوري فى
ـقراطي تـشـارك فيه اقـامـة نظـام د
ـفاوضات). كـل االطياف من خالل ا
فـى الـــســــيــــاق ذاته اكــــد  عــــضـــو
ـعـارض بـسام االئـتالف الـسـوري ا
ـقــبـلـة ــلك انّ (الـقـمــة الـعـربــيـة ا ا
ـلف ) .واضاف فى سـتـبـحث هـذا ا
تـصـريح  ان (هـنـاك مـؤشـرات على
عـدم معارضة الدول العربية لعودة
سـوريا الى مقعدها باجلامعة منها
تـصـريح ولي الـعـهد الـسـعودي فى
امـــريــــكـــا بـــأن بـــشـــاراالســـد بـــاق
واحلــديث االمـريـكـي عن انـسـحـاب
امـريـكي قريـب من سوريـا)  بدوره
ــــصـــري أكــــد  عــــضــــو اجملـــلـس ا
لــلــشـؤون اخلــارجــيـة رضــا احــمـد
حــسن  ان (وقف عــضـويــة سـوريـا
كـان خـطـأ كـبـيـرا ألن مـا يـحدث فى
ســـوريـــا شــأن داخـــلي). من جـــهــة
ـصـري عـبـد اخــرى أكـد الـرئـيس ا
الــفــتــاح الــســيــسي مــوقـف مــصـر
الـداعم لوحدة الـعراق ومسـاندتها
جلـهود اسـتعادة األمن واالسـتقرار
عـلى كامل أراضيه وتعزيز تماسك

نـسـيجه اجملـتمـعي في إطار مـوحد
واطنة .  من ا

ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم وبـحـسب ا
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افـرجت مــديـريــة اصالح الــكـبـار
في اربـــيل مـــنـــذ تــاريـخ الــعـــمل
بـقــانــون الــعـفــــــــــــو الــعـام في
اقـــــلـــــيم كـــــردســـــتـــــان عن 383
. وذكــر بــيــان امس ان شــخــصـــاً
(القانون لم يشمل  121 شخصا
ـســتــقــبل الــقـريب وســيـتم فـي ا
االفــــراج عن وجــــبـــة اخــــرى من
ــــوقـــوفــــ فـي االصالحــــيـــة). ا
وأضاف (انه وبعد صدور قانون
الــعـفــو الــعــام من قــبل حــكــومـة
اقـلـيم كــردسـتـان تـمـت مـعـاقـبـة
 721 شــــخــــصـــا بــــيــــنــــهم من

استفاد من القانون).
ــــديــــريــــة ان (من واوضــــحت ا
عـاقـب اسـتـفاد 287 مجـمـوع ا
ـئة من الـقـانون شخـصـا مئـة بـا
و االفـــــــراج عــــــــنـــــــهم و182
شـخـصـا اسـتــفـادوا بـنـسـبـة 20

ـئـة ومـعـاقـبة  131 شـخـصا با
استفـاد من هذا الـعدد من الـعفو
ــئـــة) الفــتــا الى ان (من  30 بــا
ــســـتـــفـــيــديـن ايــضـــا من بـــ ا
الــقـــانــون  96 شـــخــصـــا وذلك

شروط). باطالق سراحهم ا
وقـــــــــال (حـــــــــتـى االن االفــــــــراج
ومعاقبة  383 شخصا ومعاقبة
 121 اخـرين لم يــسـتــفـيـدوا من

القانون). 
وفـي بـــــغـــــداد أعـــــلــــــنت دائـــــرة
اإلصالح الـتـابـعـة لـوزارة الـعدل
عن مــوقـفــهـا الــشـهــري اخلـاص
طلق سراحهم لشهر أذار بعدد ا
ـــاضـي. وقـــال بــــيـــان امس ان ا
(الـعدد الـكـلي لـلـمـفـرج عنـهم من
ســجــون الـــوزارة خالل الــشــهــر
ـــــاضي بـــــلغ  436 نـــــزيالً من ا
ســــجـــــون الــــوزارة فـي بــــغــــداد
واحملــــافـــــظــــات بــــيـــــنــــهم 130
مشمـوالً بالـعفـو العام و 43 من
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أفاد تقـرير لـهيـئة االنـواء اجلوية
والــرصــد الــزلــزالي بــانــخــفــاض
درجات احلـرارة مع تـشـكـيل قطع
غيوم في بـعض مناطق الـعاصمة
بـغـداد مـتـوقـعا ان تـشـهـد الـبالد
عــواصـف رعـــديــة وانـــخـــفـــاضــا

ملحوظا في درجات احلرارة.
وقـــال بــيـــان لـــلـــهـــيــئـــة امس ان
(درجـــــات احلـــــرارة في بـــــغـــــداد
مـنـخـفــضـة لـهـذا الــيـوم االربـعـاء
لـيـكـون الـطـقـس غـائـمـا مع بـلـوغ
درجة احلرارة العظمى  30 درجة
مــئـــويــة والـــصــغــرى  14 درجـة
ـتوقع مئـويـة) واضـاف انه (من ا
ان تكون احلـرارة نهايـة االسبوع
مرتـفعـة ثم تـعود الـى االنخـفاض
قبل انـخفاضا ليشـهد االسبـوع ا

الــنــســاء و 393من الــرجـــال 
االفراج عنـهم بعـد انتهـاء فترات
مـحــكـومــيــتـهم).واكــد ان (دائـرة
االصالح قـطعت اشـواطـاً كـبـيرة
في مــــجــــال عــــمــــلــــيــــات اطالق
الــســراح مع تــطــبــيــقــهــا نــظــام
االرشفة االلكترونية والذي يتيح
نـتهـية امكـانيـة حتديـد النـزالء ا
احـكـامــهم الـقــضـائـيــة ويـسـاهم
بــحـسـم مـلــفــاتــهم وفــقـاً لــلــمـدة
الــــقـــانــــونــــيـــة احملــــددة إلطالق

السراح).
ـطلق سراحـهم بقرار وبلغ عدد ا
الـعـفـو الـعـام  7353 نـزيالً مـنـذ
عام  2016. وكان هذا الـقرار قد
ـاني اثار مـوجة جـدل ب الـبر
بـالـنـظـر لشـمـول بـعض اجلـرائم
ــال الــعـام كــاالسـتــحــواذ عــلى ا
ـــســـلـح به ثم قـــام والـــســـطــــو ا
ــان بــتـعــديــله فـي خــطـوة الــبــر

توافقية.

في احلـــرارة مع انــــتـــشـــار قـــطع
ــتــوقع ان حـدوث الـغــيــوم ومن ا
عواصف رعـدية تؤدي الـى هبوط
درجـات احلــرارة الـى مـا دون 30
درجة مـئـويـة) فـيـمـا ضـرب زلزال
بـــقــوة  6,8 درجــات بـــولـــيـــفـــيــا
االثنـ بدون ورود مـعلـومات عن
إصاباــت أو أضـرار على ما أفاد
ـعـهــد اجلـيـولــوجي االمـريـكي . ا
وقال تـقـريـر ان (الـزلزال  وقع في
جنوب شرق بـوليفيا عـلى مسافة
 200 كيلـو متـرا من تاريـخا قرب
احلـدود مع بـاراغـواي عـلى عـمق
ـعــهـد)  562 كـيــلـو مــتــرا وفق ا
واضـــــــاف ان (مـــــــرصـــــــد ســــــان
كاليـكستـو اخلاص البولـيفي قدر
قوة الزلزال بـ 6,6 درجات وشعر
به سكان مناطق عديدة من البالد
مـــــثل البـــــاز وكـــــوشـــــابـــــامـــــبــــا

وتشوكيساكا وتاريخا) . واضاف
(شـهد الـسـلـفـادور في وقت الحق
االثــنــ زلــزاال بــقـوة  6 درجــات
عــلى ســلم ريــشــتــر بــحــسب مــا
أعلنت وزارة البيـئة في هذا البلد

من أميركا الوسطى).
 ولـــــــفـت الى انـه (لـم تـــــــســـــــجل
إصــــابــــات أو أضــــرار بــــحــــسب
ـدنـي نـتــيـجـة مـديــريـة الــدفـاع ا
الــزلــزال الــذي وقـع في الــســاعــة
 23,23  17,23ت غ  في مـنـطـقـة
سـان فـيـسـنــتي وشـعـر به سـكـان

العاصمة سان سلفادور).
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بــحـث وزيــر الـــتــخـــطـــيط وزيــر
التجـارة وكالة سـلمان اجلـميلي
مع الـسـفـيـر االردني لـدى بـغداد
عــادل الــزعـبـي تـأهــيـل الـطــريق
الـــدولي الـــرابط بـــ الـــبــلـــدين
.وذكـر بـيـان امس ان  اجلـمـيـلي
التقى في مكتبه الزعبي (وجرى
خالل الـــلــقـــاء بـــحث الـــعالقــات
الـثــنــائـيــة بــ الـبــلــدين وسـبل
تـــــــطــــــويــــــرهـــــــا في اجملــــــاالت
االقــــتــــصــــاديـــة والــــتــــجــــاريـــة
واالســـتـــثـــمـــاريـــة).واضـــاف ان
(اجلــانـــبــ اكــدا خالل الـــلــقــاء
ضــــرورة تـــــمــــتــــ الـــــعالقــــات
الــثـــنــائـــيــة وصـــوال لــتــحـــقــيق
التكامل االقتـصادي ب البلدين
ثل كـل منـهـما عـمـقـا لالخر اذ 
).ونقل البيان عن اجلميلي قوله
ان (احلــكــومــة تــعــمل اآلن عــلى
تـأهــيل الـطــريق الــدولي الـرابط
ثله من ا  ب العراق واالردن 
اهــمــيـة لــزيــادة حــجم الــتــبـادل
الـتــجـاري سـواء فـي مـا يـتــعـلق
بــالـتــجــارة الـبــيــنـيــة او جتـارة
الــتــرانـــزيت).من جـــانــبه اعــرب
ـمـلـكـة في الـزعـبي عن ( رغـبــة ا
تقد كل انواع الـدعم للعراق) 
مشيـراً الى ان (هنـاك توجـيهات
من الـــعـــاهل االردنـي لـــتـــعـــزيــز
العالقات  ألن قوة العالقات ب
الــعــراق واالردن من شــأنــهــا ان
تـنــعـكس ايــجـابــا عـلى خــريـطـة
االستـثـمـار الـعربـي والدولي في
الـــــعـــــراق). ورأى ان (تــــــأهـــــيل
وتشغيل الـطريق الدولي الرابط

صريـة  بسام رئـاسة اجلـمهوريـة ا
راضـي  فـقـد شــدد الـســيـسي خالل
اســـتــقــبـــاله امس رئــيـس مــجــلس
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 اعـــلـــنـت وزارة الـــتـــربـــيـــة 
الثالثـاء  في  بـيان امس عن
ــهـــني ( اجنـــاز الـــتـــعــلـــيـم ا
اخـــتــراعـــا مــتـــمــيـــزا تـــثــمل
بـتـبـديل نــظـام سـيـارة تـعـمل

(الـسـرعـة بـدت مـضـاعـفـة من
خـالل حتـــــــويـل  الـــــــدخـــــــان
ضـر بالصحة الى الوقودي ا
ـاء الـصـديق لـلـبـيـئـة بـخـار ا
وتـــخــفـــيض اســـتـــهالك زيت
الـســيـارة وتــقـلـيـل االحـتـراق

ركبة). حملرك ا

اء الذي يقوم بتشغيل بتحويل ا
السـيـارة الى هـيـدروجـ صديق
لـلـبـيـئـة والـغـاء وقـود الـبـانـزين
وبــهــذا يـكــون مــحــرك الــســيـارة
ــــائي ذو كــــفــــاءة عــــالـــيــــة في ا
االحتراق ويزيد من عمره بنسبة
ــئـــة) مـــضـــيـــفــا   ان مـــئـــة بـــا

ـــــاء  RO بـــــدال مـن وقـــــود بــــــا
الـبــانـزين ).وقــالت  ان ( مـدرسـا
مـــســــاعـــدا فـي  إعـــداديــــة مـــالك
سائيـة التابعة هنـية ا االشتر  ا
ـهني الـثالث في لقـسم التـعلـيم ا
الــرصـــافــة تـــمــكـن من  تــطـــويــر
مــنـظــومــة جــهـاز الــهــيــدروجـ

الـعـامـة جملـلس الـوزراء فـقـد اكد
السفير الروسي ( رغبة حكومته
بـتعـزيـز الـعالقـات الثـنـائـيـة ب
الــــبــــلـــديـن في اجملــــاالت كــــافـــة
وتطـويـر التـعـاون االقتـصادي) 
مــشــيــرا الـى ( أهــمــيــة حــمــايــة
وتـــشــــجـــيع االســـتــــثـــمـــار بـــ
اضـــافـــة الى  رغـــبـــة الـــبـــلـــديـن
الـشــركـات الـروســيـة لـلــعـمل في
ــشــاركـة فـي عـمــلــيـة الــعـراق وا
البناء واإلعمار) . من جانبه دعا
الـعالق الـشـركــات الـروسـيـة الى

ـــشــاركـــة في مـــلـــتـــقى فــرص (ا
االستثمار واالعمار الذي سيعقد
) مؤكداً (أهمية في العراق قريباً
مـــســــانـــدة الـــدول الـــشــــقـــيـــقـــة
والــصــديـقــة جلــهــود احلــكــومـة
ـــدن الــــعــــراقـــيــــة في اعــــمــــار ا
ــتــضـــررة وإعــادة االســتــقــرار ا

للمناطق احملررة) .
 وفي سياق ذي صلـة فعَّل ميناء
ـلك عـبد الـعـزيـز بـالـدمـام خـطا ا
مالحـيـا بـحـريـا مـبـاشـرا يـربـطه
ـــيـــنـــاء أم قـــصــر يـــهـــدف إلى

تـكــثـيف الـتــبـادل الـتــجـاري بـ
الــــســــعــــوديـــة والــــعــــراق خالل
ـقـبـلـة.واوضح مـصدر ـرحلـة ا ا
سعـودي امس ان (هـذه اخلـطوة
تأتي تمـاشيا مع مـبادرة اللـجنة
ــشــتــركــة بـــ الــبــلــدين الــتي ا
ـاضي تـشـجـيـعا عـقـدت في آب ا
لـلتـبـادل االقـتـصـادي وتـرسـيـخا
ــوانئ بــالـتــمــاشي مع لــســعي ا
ــمــلــكـة  2030 وتــعــزيـز رؤيـة ا
التـجارة الـبيـنـية بـ البـلدين) 
مــــــشـــــــيــــــراً إلـى أن (الــــــرحالت

ــيــنــاءين بــدأت الحــيــة بـــ ا ا
فـــعــــلـــيــــا مـــطـــــــلـع شـــهـــر اذار
ـــاضي) . ولــــفت الى أن (إدارة ا
ـلك عـبـد الـعـزيـز تـبحث مـينـاء ا
تطويـر هذا اخلط بـالتـنسيق مع
عدد من شركات الـشحن البحري
جلـعل مـيـنـاء الـدمــــــــام مـنـصـة
لــوجـســتــيـة الســتــقـبــال الــسـفن
نافسة في وانئ ا العمالقة مع ا
ـنـطـقـة قـبـيل إعـادة تـصـديـرها ا
الحي لــــلــــعــــراق عـــبــــر اخلـط ا

باشر). ا مهدي العالق
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الــنـواب سـلـيم اجلـبـوري واعـضـاء
شارك  بإجتماعات االحتاد الـوفد ا
ـاني الــعــربي عـلـى (انـفــتـاح الــبــر

مـــصــر لــلــتــعـــاون مع الــعــراق في
جـميع اجملاالت الثـنائية فضالً عن
اســتــمــرار الــتــشــاور والــتــنـســيق
الــثـنــائي بـهــدف تـعــزيـز الـتــكـاتف
والـتـضامن بـ الـدول العـربـية في
ظـل األزمات اإلقلـيمـية الـتي تواجه
األمــــة في الـــوقت الــــراهن والـــتي
تـــفـــرض أهــمـــيــة تـــرســـيخ وحــدة
الـــصف ونــزع فـــتــيل الـــطــائـــفــيــة
ـذهبية وذلك في إطار احملددات وا
ـبـاد الـثـابـتـة لـسـيـاسـة مـصـر وا
ــتـبـادل الــقـائــمـة عـلى االحــتـرام ا
وعـــــدم الــــــتـــــدخل فـي الـــــشـــــؤون
الــداخـلـيــة لـلـدول وااللـتــزام  بـقـيم
األمـانة وعدم الـتآمر)  مـؤكداً (قوة
ومـتـانـة الـعالقـات الـتي جتـمع ب
الـبـلــدين الـشـقـيـقـ عـلى مـخـتـلف
ـا تـشـهده ـسـتـويـات ومـشـيـداً  ا
الـعالقات الـثنـائيـة ب الـبلدين من
ـــــدة تــــــطــــــور إيــــــجـــــابـي خـالل ا
األخـيـرة).ووجه اجلبـوري التـهنـئة
ــنـاســبـة فــوزه بـواليـة لــلـســيـسي 
رئــاســيـة ثــانــيــة مـشــيــراً إلى (مـا
عــكــســته نــتــائج االنــتــخـابــات من
ـكـانة الـتي يـحظى بـهـا السـيسي ا
ــصــري وثـقــته في لــدى الــشــعب ا
ـــرحــلــة ـــصــر في هــذه ا قـــيــادته 

الدقيقة من تاريخها ). وكان رئيس
ـــصــري عـــلي مـــجـــلس الـــنـــواب ا
عـبــدالـعـال قـد اسـتـقـبل  اجلـبـوري
رافق له وأعـد مأدبة غداء والـوفد ا
ـصـري عـلى شرف ان ا ـقـر الـبـر
اجلــبـــوري. وتــلــتــئم في الــقــاهــرة
ــؤتــمــر الــيـــوم األربــعــاء أعــمــال ا
الــــســــابع والــــعــــشــــرين لـالحتـــاد
ـاني العـربي على مـدى يوم الـبر
ـنـاقـشـة الوضع ـشـاركـة الـعراق 
الـــعــربي الــراهن وعـــقــد اجــتــمــاع
ـــانــات تـــشـــاوري لـــرؤســـاء الـــبـــر
ـشـاركة في واجملـالس والـوفود و ا
الـدورة الـ 23 لــلـجـنــة الـتـنــفـيـذيـة
لـالحتــاد واجـــتــمـــاعـــات الــلـــجــان
ــتـــعـــلــقـــة بــالـــشــؤون الـــدائــمـــة ا
ـانـيـة الـسـيـاسـيـة والـعالقـات الـبـر
ــالــيـة واالقــتــصــاديـة والــشــؤون ا

رأة والطفولة .  وشؤون ا
وفـي ســـيــــاق آخــــر بـــعـث رئـــيس
اجلــمـهـوريـة فــؤاد مـعـصـوم  امس
الـثالثاء برقية تهـنئة إلى السيسي
ــنـاسـبــة فـوزه لـواليـة ثــانـيـة فى
االنـــتـــخـــابــات الـــرئـــاســـيـــة.وأكــد
مـــعــصــوم حــرص الـــعــراق ( عــلى
ـزيد من ـشـتـرك  مـواصـلـة الـعمل ا
الـقوة لعالقـات التعـاون التاريـخية

ــصـالح ــا يـخــدم ا بــ بــلـديــنــا 
ــشـتــركـة لــشـعــبـيــنـا الــشـقــيـقـ ا
ويــسـهم فى تـعــزيـز االمن والـسالم
ـنــطـقـة) مـتــمـنـيـاً والــتـعـاون في ا
ـزيـد من الـنـجـاح) في لـلـسـيـسي (ا
ــصـري الـشـقـيق عــمـله ولـلـشـعب ا
(اضـطراد التـقدم والرفـعة).وبحثت
اجلـامعة العربـية في القاهرة امس
بـناء على طلب فلسـطيني وبرئاسة
الـسعوديـة (اإلجراءات اإلسرائـيلية
الـــتــــصـــعـــيــــديـــة بـــحـق الـــشـــعب
الـــفـــلــســـطــيـــني).واتـــهم مـــنــدوب
فــلـــســطــ لــدى اجلــامــعــة  ديــاب
الــــلــــوح إســـرائــــيل بـ(شـن حـــرب
شـرسـة ضد الـشـعب الفـلـسطـيني)
بــعـد اسـتــشـهـاد  17 فــلـسـطــيـنـيـا
ـئــات في ذكــرى إحــيـاء وأصــابــة ا

يوم األرض. 
وأضـاف الـلوح أن حـكومـة (اليـم
ـتـطرف بـرئاسـة نتـنيـاهو تـضيق ا
اخلـــــــــنــــــــاق عـــــــــلـى الــــــــشـــــــــعب
الــفـلــسـطـيــني).وقـال األمــ الـعـام
ـساعد لشؤون فلسط باجلامعة ا
سـعيد أبو عـلي إن (الكويت ومصر
واألردن أيـدت الـطـلب الـفلـسـطـيني
لــبــحث جــرائـم االحـتـالل وتــوفــيـر

احلماية للشعب الفلسطيني).
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اكــدت هـــيــئــة احلج والــعــمــرة عــدم
حـــــصــــول جتـــــاوز عــــلـى حــــصص
احملــــافـــظــــات من مــــقــــاعـــد احلج 
مـوضـحـة ان (الـسـلطـات الـسـعـودية
تـعتمد النسبـة السكانية لعام 2013
لـعـدم وجـود احصـاء سـكـاني رسمي
لـلـعـراق).ونـقل بـيـان لـلـهـيـئـة تـلقـته
ـتحـدث باسـمها (الـزمان) امس عن ا
حــسن فـهـد الـكــنـاني قـوله  ان( عـدد
مـقاعد احلج الـكليـة للعـراق يبلغ 33
الـفا و  690 بـحـسب توقـيع محـضر
االجــــتــــمـــاع الــــوزاري االخـــيــــر مع
الـسعـودية  وفق الـنسـبة الـسكـانية
لــعـام  2013 لــعــدم وجـود احــصـاء
سـكـاني رسمـي للـعـراق يؤكـد وجود
زيـادة بـعـدد سكـانه) مـشـيرا الى ان
(نـــســبـــة الــفـــائــزيـن بــقـــرعــة احلج
ـقبلـة استـقطعت لالعـوام اخلمـسة ا
مـنهـا حصة اقـليم كردسـتان  وكذلك
نـسبـة مؤسسـة الشـهداء البـالغة 15
ــقــرة في مــجــلس الــنـواب ــئــة ا بــا
ـوزعـة ب عـوائل الـشهـداء الذين وا

اعــدمــهم الــنــظـام الــبــائــد وشــهـداء
احلـشد الشعـبي وضحايا االرهاب و
 550 مـقعـدا للـسجـناء الـسيـاسي

رشدين تـعهـدين وا ـقاعـد ا اضـافة 
الـديــنـيـ اخلـاصـة بـكل مـحـافـظـة).
وأكــد الـكـنـاني ان(الـهــيـئـة مـنـذ عـام
 2015 لم ولن تمنح اي مقعد خاص
اليـة جــهـة كـانت سـواء سـيـاسـيـة ام
ا مـواطـنـ كـمـا انـهـا ال تـتـعامـل 

يسمى احلج التجاري). 
وكــانت الــهـيــئــة قـد دعت الــفــائـزين
بـــقــرعـــة احلج  لالعـــوام اخلــمـــســة
ـقـبـلـة الى مـراجـعـتـهـا  إلسـتـكـمال ا
مــعـامالتـهـم. وبـحـسب بــيـان سـابق
فــإن (الـهــيـئـة فــتـحت مــكـاتــبـهـا في
بــغـداد واحملـافـظـات ابـتـداءً من يـوم
امس السـتـقـبـال الـفـائـزيـن بـالـذهاب
الـى بــيـت الــلـه احلــرام هـــذا الـــعــام

الكمال معامالتهم).
 وأضـاف انه (عـلى الـفـائـزين بـقـرعة
ـقبلة ايضا احلج لـالعوام اخلمسة ا
مـراجـعـة مـكـاتب الـهـيـئـة ابـتـداءً من
امس مـسـتـصـحبـ مـسـتمـسـكـاتهم
الـثبـوتـية لـتثـبيت أسـمائـهم وإجناز

لــلــمــوسم  2018 جــوا وبــرا. وقــال
كتب عـبد احلافظ العاتي في مـدير ا
تـصريح امس ان (تـكلفة احلـج للعام
اجلـاري تـبـلغ  4 مالي و 950 الف
ديــــنـــار حلــــجـــاج اجلـــو و 3مالي

و 950 الـف ديــنـــار حلــجـــاج الــبــر)
داعــيــاً جــمــيع احلــجــاج الــفــائــزين
بـقـرعـة الـعـام  2018 الـى (احلـضور
ـكـتب لـتـحـديد طـريـقـة سـفرهم الى ا
صارف لدفع تـمهيدا الرسـالهم الى ا
الـقسط الثاني من مبـلغ تكلفة احلج)
ـــكـــتـب حـــصل عـــلى واضـــاف ان (ا
مـوافـقـة الـهيـئـة عـلى  تـسـلم الـقسط
الـثــاني من الـفـائـزين بـاداء فـريـضـة
احلج للعام  2018 لـلراغب بالسفر
عـبـر الـبـر حـصـرا عـلى ان يـحدد في
وقت الحـق موعـد لـلـراغـب بـالـسـفر
جـوا) واشار العاتي إلى أن (التوجه
ـقــدسـة بــرا أفـضل من الـى الـديــار ا
الــتــوجه الـيــهـا جــوا من حــيث عـدم
حصول أي تاخير في عودة احلجاج
ـدة االنــتـظـار الـى ديـارهم قـيــاسـا 
طارات وذلك بناء الـتي حتصل في ا

على معطيات وجتارب سابقة). 

مـعــامالتـهم). واجـرت الـهـيـئـة خالل
ـــــاضي قـــــرعــــة احلج االســـــبــــوع ا
قبلـة للمحافظات لالعـوام اخلمسة ا
كـافة ونشرت اسماء جميع الفائزين

بها. 
وفي شـأن متصل حـدد مكتب الـهيئة
في الـبصرة تكلفة اداء فريضة احلج

حسن فهد الكناني
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