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طبعة العراق 
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اكـد رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
ـــانـــويل صـــالح لـــنـــظـــيـــره ا
مـــاكـــرون ان فــــرنـــســــا شـــريك
اقـتصـادي فاعل لـلعـراق معـربا
عن أمــله في تـطــويـر الـعالقـات
في اجملـاالت كافـة. وقـال صالح
في مـؤتمـر مشـترك مع مـاكرون
فـي بــــاريس إن (الــــنــــصــــر في
الـعـراق نـصـر غــيـر مـكـتـمل بل
يــــحــــتـــــاج الى ادامـــــة الــــزخم
االقتصـادي واالقليمي) مشددا
عـــــلـى (ضـــــرورة الـــــعـــــمـل مع
احلـــلـــفـــاء الــدولـــيـــ من اجل
جتـــــفـــــيف مـــــنـــــابـع االرهــــاب
والـقــضـاء عــلى هـذه الــظـاهـرة
الـــــشـــــاذة) واكـــــد صـــــالح ان
(الــعـراق يــركـز عــلى الـتــنـمــيـة
الـــبـــشــريـــة ولـــيـس بــالـــســـهل
حتــقــيـقـه ولـكــنــنــا نـتــوقع من
احللفاء ان يسـاعدوننا في هذا
اجملــــال) داعــــيــــا الى (اعــــادة
ـــرحـــلـــة) االعــــمـــار في هـــذه ا
وتــابع أن (فـرنـســا كـانت دومـا
شريكـا اقتصاديا فـاعال للعراق
ونــتـمـنى ان تـتــطـور الـعالقـات
اكــثـر وتــشـمل اجملــاالت كـافـة)
مــشــيـرا الـى ان (الــعــراق امـام
اســــتـــحـــقــــاقـــات ســـيــــاســـيـــة
واقـتصـادية واصالحـيـة كبـيرة
خـاصة وان الـشعـب مصـر على
تــلــبـــيــة تــلك االســتـــحــقــاقــات
والـــعـــودة الى مـــا يــســـتـــحــقه
الــعــراق من مــســتــقـبـل زاهـر)
واضــــاف (ال نـــريــــد ان يـــكـــون
ا العراق سـاحة للـمنازالت وا
ســاحـة لــلــتــوافق بــ الـدول)
ولـــفت صــالـح الى ان (الــعــراق
يـتـطـلع  الـى شـراكة فـعـلـيـة مع
فـــرنــســـا واالحتــاد االوربي من
ـرحـلـة الـعـصـيـبة اجـل انـهـاء ا
من اســتـــفــحـــال االرهــاب). من
جــهــته قــال مــاكــرون ان بالده
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وافق وزيـر الـنفط  ثـامـر عـباس
الـغــضــبـان عــلى تــعــيـ دفــعـة
جـــديــدة من خـــريـــجي كــلـــيــات
هنـدسة الـنفط.  وقـال الغـضبان
بـيـان امس ان (الـغـضـبان وافق
عـلى تــعــيــ دفـعــة جــديـدة من
خـريجي هـندسـة الـنفط بـحسب
الـشـواغر والـدرجـات الـوظيـفـية
الواردة من الـشركات الـنفـطية)
واضاف ان (الدائرة االدارية في
الـــوزارة ســتــقـــوم بــاإلعالن عن
تقدم جدول مقابـلة باسمـاء ا
امـام جلـنـة  تــشـكـيـلــهـا لـهـذا
الــغــرض وذلـك الـيــوم الــثـالثـاء
إلجــــراء االخــــتــــبــــار بــــحــــسب

الـــــــــــــضــــــــــــــوابـط االداريـــــــــــــة
والـتـخـصـصـات الـفـنـيـة). وكـان
الــعـشـرات مـن خـريـجي كــلـيـات
الــهــنــدســـة اعــتــصــمــوا االحــد
ــاضـي  امــام مـــبـــنى الــوزارة ا
لـلـمـطـالـبـة بـتـوفـيـر فـرص عـمل
لـــهم. واطــلـــقت صـــحــة بـــغــداد
الرصافة درجات وظيفية ناجتة
ـالك والختـصـصات عن حـركة ا
مــخـــتــلـــفــة. واعــلن مـــديــر عــام
الــدائــرة عــبــد الـغــنـي ســعـدون
الساعدي خالل اجـتماع مجلس
االدارة عن (اطـالق االســتـــمــارة
االلــــكـــــتــــرونــــيـــــة واخلــــاصــــة
الك بالـتـعيـينـات ضمن حـركة ا
احلذف واالستحداث) مبينا ان
(الدائرة عملت ومـنذ اشهر على

عــقـد اجـتــمـاعـات مــسـتـمـرة من
اجل وضـع ضــــوابـط دقــــيـــــقــــة
ومعايير مهنية من اجل حتقيق
مـبدأ الـعدالـة فـضال عن تطـبيق
تــعـلـيــمـات مــجـلس الـوزراء في
ـوضـوع من خالل حتـديد هـذا ا
ــــئـــة لـــذوي الـــشـــهـــداء  10بـــا
وشـــهـــداء احلــــشـــد الـــشـــعـــبي
وضــحــايــا االرهــاب  فــضال عن
ــئــة حلــمـلــة الــشــهـادات  15بـا
ئـة لذوي االعاقة) العليا و 5با
داعــــيــــا الـى (ضــــرورة اشــــراك
مشرفـ من دائرة التـفتيش في
وزارة الـصـحـة وهـيـئـة الـنـزاهة
وأعـضاء مـجـالس احملـافـظة من
اجل انـسيـابيـة الـعمل وحتـقيق

 .( العدالة في التعي
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واصـل فــريـق الــشـــرطـــة رحـــلــة
الــتــحـــلــيق في صــدارة الــدوري
ـمــتـاز بـكــرة الـقـدم بــعـد فـوزه ا
مـســاء امس االثـنـ عــلى فـريق
البحري في ملـعب الشعب فيما
احلـق فـــــريق اربـــــيل خـــــســــارة
قاسـيـة بفـريق الـزوراء بـرباعـية
نظيفة امام انظار جمهور ملعب
فرانسو حريري حلساب اجلولة
ــرحــلـة الــتــاســعــة عــشــرة من ا

متاز. األولى للدوري ا
واحــرز الــشــرطــة ثالثــة اهـداف
( احــرزهــا مــهــنــد عــلي (هــدفــ
وكـرار جـاسم مـقابـل هدف حـمل
تـــوقــيع العـب الــبــحـــري احــمــد
داود ووصـل الــــــشــــــرطــــــة الى
النـقطة  44بيـنـما جتـمد رصـيد
ركز البحري عند  14نقطة في ا

الـ 19قبل االخير.
وفـي اربــــــيـل جنـح اصــــــحــــــاب
االرض في حتقيق نتيـجة كبيرة
عـــلـى حـــســــاب حـــامـل الـــلــــقب
الزوراء الـذي تلـقت شـباكه اربع
كرات جاءت جميعها في الشوط
الـــثـــاني وكـــان حملـــمـــد جـــفــال
ومـيـران خسـرو حـضـورا كـبـيرا

في الــتــوقـيـع عـلـى االهـداف في
وقت اضاع الـزوراء ضربـة جزاء
عـن طـــــــريق عـالء عــــــبـــــــاس في
الدقـيقة  .65ومهـد الفـوز انتـقال
ـركـز الــسـابع بـ 26 اربـيل الـى ا
نقطـة وبقـاء رصيد الـزوراء عند

ركز الرابع.  36نقطة في ا
كــمـــا ســجل فــريـق نــفط الــوسط
فــوزا مـهــمـا عــلى فــريق احلـدود

ـباراة بهـدف مـقـابل الشيء في ا
الـــتي أقـــيـــمـت امس في مـــلـــعب
الـــنــجـف الــدولي. واحـــرز هــدف
الـفـوز صـالح سـديـر في الـدقـيـقة
باراة ليرفع رصيد نفط  43من ا
الــــوسط  الى الــــنـــقـــطـــة  27في
ركز السادس فـيما بقى رصيد ا
احلـــدود عــنـــد الــنـــقــطــة  24في

ركز التاسع. ا
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ســتـعــمل عـلـى حـمــايـة الــدولـة
الـعـراقيـة.  واكـد مـاكرون خالل
ــؤتـمــر ان (جنــاح احلــكــومـة ا
ــشـاكل يــكــمن في حل جــمـيع ا
ب كـافة االطراف الـسيـاسية)
واضـاف ان (هــنـاك الـكـثـيـر من
ــــشـــاريـع في اعـــادة تــــأهـــيل ا
تضررة خالل ايام احملافظات ا
داعش في الــعـــراق بــاالضــافــة
الى انـشـاء مـنـظـومـة مـشـتـركـة
ــشــتـرك في حتــقق الـتــعــاون ا
اجملــــــال االقـــــتــــــصـــــادي بـــــ
البلدين). في غضون ذلك  راى
صـالـح ان الـعـراق بـحـاجـة الى

تكثيف دعم اليونسكو لعدد من
ملـفاته وفي مخـتلف القـطاعات
الســـيــــمـــا وهــــو في مــــرحـــلـــة
الــتـعــافي. وأشــار صـالح خالل
نـظمة اال ديـر العـام  لقـائه ا
ــتــحـدة لــلــتـربــيــة والـثــقــافـة ا
والـــعــلـــوم الــيــونـــســكــو اودي
نـظمة أزوالي الى أهمـية دعم ا
لـلـثـقـافة والـتـربـيـة فـي الـعراق
واعــانـته عــلى اسـتــعـادة آثـاره
ـنــهـوبـة. وقـال بـيـان امس ان ا
نظمة (اجلانب بـحثا جهـود ا
الـــدولـــيــة فـي مــجـــاالت مـــحــو
االمـية واسـتـثمـار خـبراتـها في

هـــذا الـــشـــأن وتــوفـــيـــر فــرص
لــلــعــامــلــ في قــطــاع الـبــحث
الـعـلـمي ووضع خـطط وبـرامج
ــوارد ـــشــاكل في ا ــعــاجلــة ا
ائية والبيئة وتطوير التعليم ا
ومــنح اولــويـة لــلــبــاحــثـ في
ــنح الــدراســيـة) واضـاف ان ا
(اللـقاء ناقش زيـادة فرص عمل
ـنـظـمة ـوظـفـ العـراقـيـ با ا
اســوة بـبـاقي الــدول فـضالً عن
اشــــــراك الـــــعـــــراق بــــــبـــــرامج
اليونسكو وشركائها في مجال
الذكاء االصطـناعي وغيرها من
الـــبـــرامج احلـــديـــثـــة). واشــاد

ـــنـــظـــمـــة في صـــالـح بـ (دور ا
ادراج االهـــوار ضــــمن الئــــحـــة
ي واطـالقـــهـــا الـــتـــراث الــــعـــا
ــوصل مـــبــادرة احـــيـــاء روح ا
وتركيزها عـلى البعد االنساني
ـديـنة) داعـيا لـعـمـلـية اعـمـار ا
الــيـــونــســكـــو الى (حث الــدول
لــلــمــشــاركــة في االكــتــشــافــات
ـقـبـلـة ـرحـلـة ا االثـاريـة خالل ا
ووضع مدينة بابل األثرية على
ي وضرورة قائمـة التراث الـعا
ـناهج ـنـظمـة بتـطـوير ا قـيام ا
ــــدارس الــــتــــدريـــــســــيــــة في ا
الــــعـــراقــــيــــة وفق االســــالــــيب

احلـديـثة واعـتـماد الـبـرمجـيات
الـرقــمـيــة). من جـانــبـهــا أكـدت
ـــنــظـــمــة أزوالي (اســـتــعـــداد ا
ــســانـدة الــعــراق في اجملـاالت
الثـقافـية والـتربـوية واسـتعادة
ـنـهـوبـة واحلـفـاظ عـلى آثــاره ا
ارثه الـــتــــاريـــخي ومــــشـــاركـــة
مالكــــاتــــهـــــا في الــــتـــــنــــقــــيب
واالكــــتــــشـــاف) مـــعــــربــــةً عن
ســـــرورهـــــا (لــــزيـــــارة صـــــالح
لـلــيـونـســكـو الـتـي تـعـد األولى
ـنــظـمـة). لــرئـيس عــراقي الى ا
ووصل صالح امس االثن الى
فـرنــسـا تـلـبــيـة لـدعــوة نـظـيـره
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رفض الــــــطــــــرف األوروبـي في
الــقـــمــة الــعـــربــيـــة األوروبــيــة
ـديـنـة شـرم الـشـيخ ـنـعـقـدة  ا
في مـصـر تعـديالت اقـترحـتـها
البحرين واإلمارات والسعودية
ولـبــنـان وفــضّل بـقــاء الـبــيـان
اخلـتـامي لـلـقـمـة عـلى صـيـغـته
ــــثل الــــوفــــد األولـى . وقــــال 
الـــســــعــــودي إن (الـــوفــــد قـــدم
تعـديالت عـلى البـيان اخلـتامي
لـم يــتم وضـــعــهـــا في الـــبــيــان
ـــــــوزع عـــــــلـى األطـــــــراف في ا
اجلــلــســة اخلــتــامــيــة لــلــقــمــة
).وعـلق األمـ الـعام لـلـجـامـعة
الـــعــربــيــة أحــمـــد أبــو الــغــيط
بـالـقـول (تـلـقـيـنـا من الـبـحـرين
واإلمـارات والسـعـودية ولـبـنان
تعديالت مقترحة وتشاورنا مع
الـــطــرف األوروبي الــذي فــضل
بــقــاء الـــبــيــان اخلــتــامي عــلى
صـــيـــغـــته األولى). وأوضح أن

(اجلــامــعــة واالحتـاد األوروبي
رأوا أن يظل البيان على حالته
بــــوصــــفـــهــــا احلــــد األدنى من
االتــفـاقــات بــ الــطــرفـ دون
اخلــوض في الــتـفــاصــيل الـتي
ـــــــــــــــــكــن أن تـــــــــــــــــؤدي إلـى
خالفــات).وانــعــقــدت أول قــمــة
عــــربــــيــــة أوروبـــيــــة اول أمس
ـديــنــة شــرم الــشـيخ األحــد 
ـــــــشــــــــاركــــــــة رؤســـــــاء دول
وحــــــكــــــومـــــات  50دولــــــة من
اجلـــانــبــ لـــبــحث الـــتــعــاون
ـشــتـرك بــ الـدول الــعـربــيـة ا
واألوروبـيـة بـشـأن الـعـديـد من
الــــقــــضــــايــــا ذات االهــــتــــمـــام
ـشـتـرك.وقال أمـ عـام الـقـمة ا
العربية األوروبية رؤوف سعد
إن (القـمة تعـد ذات خصـوصية
قـاييس لـيس فقط ألنـها بكـل ا
تعقد للـمرة األولى ولكن أيضا
فـي تـــوقـــيـــتـــهـــا).وأضـــاف في
تــصـريح أن (الـقــمـة جـاءت في
ظـروف اســتـثـنــائـيـة تــشـهـدهـا

نطـقة العـربية ودول االحتاد ا
األوروبي وهي ظــروف فــرضت
عقد هذه القـمة التى جتمع ب
مـواجــهـة الـتــحـديــات وتـعـاظم
ـصالح بـ اجلانـب الـعربى ا
واألوروبي) مـــــشــــيــــرا إلى أن
(هــذه الــتــحــديــات تــتــمــثل فى
الــــهـــجـــرة غــــيـــر الـــشــــرعـــيـــة
ومــواجـهـة اإلرهـاب وغــيـرهـمـا
من الــظــواهـر الــســلـبــيــة الـتى
تـــفـــرض حـــتــمـــيـــة الـــتـــعــاون
ـــــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــة بــــــــــــ وا
).وأشار إلى أن (هناك اجلانب
ملـفات تـمثل لالحتاد األوروبي
أهـمــيـة خــاصـة ولــذلك البـد أن
يــكــون هــنـاك تــعــاون إقــلــيـمي
ودولـي) مـضــيــفــا أن (االحتـاد
ـــنـــطـــقــة األوروبـي يـــحــتـــاج ا
إلمـداده بـالـطاقـة وبـالـتـالي هو
في حــاجــة لـــوجــود شــريك في
ــنـطــقـة).وتــابع ان(كل األمـور ا
واألوضـــاع جتــــعل مـن مـــصـــر
الشـريك النـموذجي الـقادر على

أن يـــقــوم بـــالــدور لـــيس فــقط
ـا خلـدمــة أطــراف مـعــيـنــة وإ
نـطقـة ككل وأن يضع خلدمـة ا
أسـاسـا جــديـدا لـلــعالقـات بـ
الــدول الـعــربـيــة ودول االحتـاد
األوروبي). وأعـــــلـن الــــرئـــــيس
ـصري عـبـد الفـتـاح السـيسي ا

خالل اجلـلـسة اخلـتـامـية امس
قـبلـة ستـعقد لـلقـمة أن الـقمـة ا
في بــروكــسل عـام  2022كــمـا
حـــذر مـن إن(تـــأثـــيـــر اإلرهـــاب
مـــدمــــر عـــلى أمن واســـتـــقـــرار
ـنـطــقـة الـعـربــيـة واألوروبـيـة ا
والعالم كله).وأضـاف السيسي

خالل مـــؤتــمـــر صــحـــفي عــقب
خـــتــــام الـــقــــمـــة (أتــــصـــور أن
الــقــنـــاعــات بــدأت تــتــزايــد في
ضـــرورة إيــــجـــاد آلــــيــــة عـــمل
مــشـــتـــرك لــلـــتـــعــامـل مع هــذه
الـقــضـيــة بـشــكل مـتــكـامل بـ
الــدول الــعــربــيــة الــراغــبــة في

مكافحة اإلرهاب وب أوروبا)
داعـيـا إلى (حــرمـان الـعــنـاصـر
اإلرهـابــيــة من احلــصــول عـلى
ـــتــــقــــدمـــة الــــتي الــــوســـائـل ا
تستخـدمها في جتنـيد وتكليف
العنـاصر اإلرهابـية) مؤكدا أن
(االنــتــهــاء من اســتــراتــيــجــيـة
واضـحـة لـلـقـضـاء عـلى ظـاهرة
اإلرهــاب لن يــنـتــهى خالل مـدة
مـحـدودة). وبـحـسب الـسـيـسي
فـــإن (بــــعض الـــتـــنــــظـــيـــمـــات
اإلرهابـية الكـبيـرة حتصل على
دعم من بعض الـدول عن طريق
الــتـــمــويل وتـــوفــيـــر الــغـــطــاء
الـسـيـاسي لـتـلك الـتـنـظـيـمات).
وتضمن الـبيان اخلتـامي للقمة
االتـفـاق عــلى تـعـزيــز الـشـراكـة
الـعربـيـة األوروبيـة ودعم نـظام
دولي حقـيقي ومتـعدد األطراف
واالتـــــفـــــاق عـــــلى حـل األزمــــة
ــعــروف بـــاتــفــاق الــلـــيــبــيـــة ا
الصـخيرات والـترحيب بـاتفاق
ســتــوكــهـــولم لــوقف الــنــار في

احلـديـدة في الـيـمن والـتـعاون
في مــجـــال مــكــافــحــة اإلرهــاب
ـسـاعدات والـسـمـاح بوصـول ا
اإلنسـانية في الـيمن ومـواجهة
ـقاتـل األجـانب. كـما تـضمن ا
الــــبــــيـــان اخلــــتــــامي الــــتـــزام
اجلـانـبـ بالـتـعـاون في مـجال
وقف الـهــجـرة غــيـر الــشـرعــيـة
والــعـمل عـلى جتــفـيف مـصـادر
دعم اجلـمـاعـات والـتــنـظـيـمـات
اإلرهابية ومنع التحريض على
الـكـراهـيـة والــعـنـصـريـة. وقـال
نـاقشة البـيان إن القـمة عـقدت 
ـشتـركة الـتـحديـات الـراهنـة وا
نطقت اللت تمثالن 12 في ا
ـئـة من سـكـان الـعـالـم وبدء بـا
عـــصـــر جـــديـــد من الـــتـــعـــاون
والـتـنـسـيق. وعــبـر الـبـيـان عن
ثقـة القادة والـزعماء في تـعزيز
الـتــعـاون بــ الـدول األعــضـاء
فـي جــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة
واالحتـــاد األوروبي والـــذي من
شأنه تعـزيز االستـقرار والرفاه

.واكـد  عزم القادة نطـقت في ا
والــزعــمــاء عـلـى الــتـشــارك في
اخلــبــرات وتـعــمــيق الــشــراكـة
العـربية األوروبـية.وأكد الـبيان
ـشــتـركـة من عــمـلـيـة ـواقف ا ا
ا السالم في الشرق األوسط 
في ذلـك وضع الــــقــــدس وعـــدم
ـــــســــتــــوطــــنــــات شــــرعــــيــــة ا
اإلســــرائــــيـــلــــيــــة في األراضي
الـفـلـسـطيـنـيـة احملـتـلـة وإخالء
مـــنــطـــقـــة الــشـــرق األوسط من
أســلـحـة الـدمــار الـشـامل وحل
ــا يـقـتـضي األزمــة الـسـوريـة 
انــتــقــاالً ســيــاســيــاً حــقــيــقــيـاً
يــتـوافق مع الـقــرارات الـدولـيـة
ذات الصـلـة.وأوضح البـيان أن
ـشـاغل بـشأن (الـقـمـة تنـاولت ا
الــتـــهـــديـــدات لـــلـــســـلم واألمن
ا في ذلك الدولي واإلقـليـمي 
اإلرهـاب والــتــطــرف واألعــمـال
الــــتـي تــــقــــوض االســــتــــقــــرار
واالنــــــتــــــشــــــار واالجتــــــار في
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نــاقــشـا الــقــضــايــا الــتي تــعـزز
ـنــطـقـة االســتـقــرار واألمن في ا
ــــســـتــــجـــدات بــــشـــأن وآخــــر ا
التعـاون ب البـلدين ومسـتقبل
الـتـعــاون الـدفـاعي واإلعالن عن
االسـتعـداد للـتـعاون مع الـقوات
ــكـافــحـة ــسـلــحـة الــعــراقـيــة  ا
ـنطـقة).  من جـهة اإلرهاب في ا
اخرى تـوقع رئيس غـرفة جتارة
بغداد جعفر احلمداني انتعاش
الــــــعـالقــــــات الـــــــتــــــجـــــــاريــــــة
واالقتصاديـة مع التجار ورجال
االعـــمــال بــ الــعــراق واالردن.
واكـــد احلــمـــداني في تـــصــريح
امس ان (العـراق يريـد أن يكون
حاضراً بالفعـاليات االقتصادية
الــعـربـيــة والـدولـيــة والـوصـول
بأقرب وقت إلى اتـفاقية مـنظمة
ـية ودمج الـعراق الـتجـارة العـا
ي) الفـتاَ إلى بـاالقـتـصـاد الـعـا
أن (االتـفـاقـيـات سـتـكـون فـرصة
لــلــوصــول إلـى مــوانئ الــبــحــر
األحــــــمــــــر عن طــــــريق األردن)
مـتــوقــعــا (انـتــعــاش الــعالقـات
الــتــجــاريـــة واالقــتــصــاديــة مع
الــتــجــار ورجـــال االعــمــال بــ
الــعـــراق واالردن بــعـــد تـــوقــيع

االتفاقية التجارية).

الــعالقــات وتــوســيع الــتــعــاون
االقـتــصـادي والـتـجـاري.ووصل
عـراقـجي الى بـغـداد لـلـمـشـاركة
في اجلـــــولـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة من
احملادثات الـسياسـية ب ايران
والــعــراق.وعــقـــد رئــيس أركــان
اجلــــيـش الــــفــــريـق أول الــــركن
ي مع نـائب وزير عـثمـان الـغـا
الـدفـاع اإليــراني الـعـمـيـد قـاسم
تـقي زاده إجـتـمـاعـاً نـاقـشـا فـيه
ســبـل تــعــمـــيق الــعـالقــات بــ

ـسـلـحـة في الـبـلـدين. الـقــوات ا
وقـال بــيـان امس ان (اجلـانـبـ

حـفظ حـقوق الـعـراق في مـياهه
االقــــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــمل اجلـــاد
لـــتــحـــقــيـق مــصـــالح الــبـــلــدين
والشعب اجلارين في اجملاالت
كافة) مؤكـدا (استعـداد العراق
لبناء مـنطقة مشـتركة على غرار
ـنـطـقـة الـصـنــاعـيـة الـعـراقـيـة ا
االردنـــيــــة). مـن جـــانــــبه نــــقل
عــــراقـــجـي حتــــايــــا الــــقــــيـــادة
االيــــرانـــيـــة لـــرئـــيـس مـــجـــلس
الــــوزراء وحـــرصــــهـــا عــــلى ان
تــســهـم زيــارة الــرئـــيس حــسن
رتقبة للعراق بتعزيز روحاني ا
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اكــد رئــيس الـوزراء عــادل عــبـد
ـهـدي استـعـداد الـعراق لـبـناء ا
منـطـقة صـناعـية مع ايـران على
غرار االردن  داعيـا طـهران الى
حـفظ حـقوق الـعـراق في مـياهه
االقـلـيـمـيـة والـعـمل عـلى تـعـزيز
شتـركة في اجملاالت العالقـات ا
كـافة. وقـال بـيـان امس ان (عـبد
ــهـــدي بــحـث مع نـــائب وزيــر ا
اخلـــارجـــيـــة االيـــراني عـــبـــاس
عـراقـجي تـطـويـر الـعالقـات ب
الـبـلـدين وتـوسـيع الـتـعـاون في
اجملاالت االقتصاديـة والتجارية
ــــيــــاه واحلــــدود وقـــــضــــايــــا ا
وتــأشــيـرات الــدخــول والـرغــبـة
ـذكـرة ــشـتــركـة في الــتـوصـل  ا
ـصالح تـفاهـم واضحـة حتـقق ا
شـتركـة للبـلدين بـشكل عادل). ا
ـــهــدي (بــتــطــور ورحب عــبــد ا
الـعالقــات الـعــراقـيــة االيـرانــيـة
ـصـلـحـة الـبـلدين الـذي يـصب 
نطقة) معربا عن أمله وعموم ا
في ان (تـــــــؤدي الـــــــلـــــــقـــــــاءات
ـتبادلـة الى حتقيق والزيارات ا
نقلة في العالقات الثنائية وحل
القـضايـا العالـقة وفي مـقدمـتها

االحتـاديــة الـعـلــيـا أن احـكــامـهـا
وقــراراتــهــا مــلــزمــة ونــافــذة من
تاريخ صدروهـا ما لم تنص على
تـــاريخ اخـــر لـــلـــســـريـــان. وقــال
تحدث الرسمي للمحكمة إياس ا
الـــســـامـــوك فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الزمان) امس إن (احملكـمة تلقت
طـــلــــبــــاً من وزارة الــــصـــنــــاعـــة
ـــعــــادن يــــتــــضـــمـن  اصـــدار وا
احملـكــمـة في وقـت سـابق حــكـمـاً
ـواد  13و15 بـعـدم دســتـوريـة ا
و 16من قانون تنظيم االستثمار
ــعـــدني رقم  91لــســـنــة 1988 ا
ـعـدل بـالـقـانـون رقم  13لـسـنـة ا
 1994خملـــالــفــتـــهــا لــلـــدســتــور
اســتـنــاداً لـلــمـواد  /19خـامــسـاً
وسادساً 37و  47و (87 مبـيـنا
ان (الــوزارة طـلــبت اعالمــهـا عن
مدى سريـان احلكم بـتعـطيل تلك
ـشـار بـأثـر ـواد  من الـقـانـون ا ا
رجـعـي عـلى احلــاالت احلـاصــلـة
قبل صدوره)  وأوضح الساموك
أن (احملـــكــمـــة نــظــرت بـــرئــاســة
الـقاضي مـدحت احملـمـود الـطلب
ووجـدت انــهـا ســبق أن أصـدرت
حــكــمــاً بــالــعـدد  /10احتــاديـة/
 2013بــــعـــدم دســـتــــوريـــة تـــلك

واد).  ا

رقم  13لسـنة  .(2005وأصدرت
ــركـزيـة و احملــكـمـة اجلــنـائــيـة ا
جنـايات ذي قار أحـكامـا مختـلفة
بالـسجن مع غـرامات مـاليـة على
ــــة االجتــــار مـــــدانــــ عن جــــر
واد اخملـدرة. واكـد الـبـيان أن بـا
(جنـايـات ذي قـار اصدرت حـكـما
ـدة عـشـر سـنـوات مع بـالـسـجن 
غرامة ماليـة قدرها عشرة مالي
ــة ديـــنـــار عـــلى مـــدان عن جـــر
االجتــــار بـــاألدويــــة اخملـــدرة في
مــديـنــة الــبـطــحـاء) وأضـاف أن
(احملكمة نـظرت قضـية مدان ثان
دة سبع وحكمت عليه بـالسجن 
ســنـوات وغــرامــة مـالــيـة قــدرهـا
ـة عـشـرة ماليـ ديـنـار عن جـر
حــيــازة حـبــوب مــخـدرة بــقــصـد
تاجـرة فيها) وتابع الـبيان ان ا
ـركــزيـة في رئـاسـة (اجلـنــائـيـة ا
اســتـــئـــنــاف بـــغـــداد الــرصـــافــة
االحتــــاديــــة اصـــــدرت حــــكــــمــــا
ــدة ست ســنـوات مع بــالـســجن 
غـــرامــة مـــالــيـــة قــدرهـــا ثالثــون
مــلـيــون ديــنـار عــلى مــدانـ عن
ـادة الكـرسـتال ة احلـيـازة  جـر
اخملـدرة بـهـدف الـترويـج لهـا في

بغداد). 
في غـضون ذلك  اكـدت احملـكـمة

دة خمـسة عشـر عاما. بالسـجن 
وأوضـح الــبـــيـــان ان (الـــهـــيـــئــة
االولى لـلـمـحـكـمـة نـظـرت قـضـية
مــدانـ اثــنـ قـامــا بـثــقب احـد
األنـــابـــيب الـــنـــفــــطـــيـــة في حي
ـنـطقـة الدورة عـامـرة التـابـعة  ا
ومن ثم تــهــريــبه) الفــتــا الى ان
(احملكمة اصدرت حكما بالسجن
خمس عـشـرة سنـة علـيهـما وفـقا
ـادة  /6اوال من قـانـون الحـكـام ا
ــنـــتــجــات مــكــافـــحــة تــهـــريب ا
ـادة الـرابـعة الـنـفـطيـة وبـداللـة ا
/ 1من قـانـون مـكـافـحـة االرهـاب
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صدقت محـكمـة حتقيق الـرصافة
اخملتصة بقضايا النزاهة وغسل
االموال اعترافات متهمة بجرائم
احتيال عـلى مواطنـ وإيهامهم
بـــانـــهـــا مــديـــرة قـــسم في وزارة
الـتربـيـة لغـرض تـعـييـنـهم. وقال
مجـلس القـضـاء االعلى في بـيان
تـهمة تلـقته (الزمـان) امس ان (ا
اعـتــرفت امـام قــاضي الـتــحـقـيق
ـة االحـتيـال على بقـيـامهـا بـجر
ــواطــنــ بــعــد ان ادعت انــهــا ا
مـديـرة قـسم في الـتـربـيـة وقـامت
بأخـذ مبـالغ مـاليـة عالـية لـغرض
ـتـهـمة تعـيـيـنهم) واضاف أن (ا
اعـــتـــرفت أيــضـــاً بـــانــهـــا كــانت
تزودهم بـكتب تعـي مـزورة كما
أنـهــا قـامت بـاسـتــخـدام صـفـحـة
على مواقع التواصل االجتماعي
لإليـــقــاع بـــالــضـــحــايــا) وتــابع
الـــبـــيــان ان (احملـــكـــمـــة صــدقت
اقــوالـهــا وبـصـدد إحــالـتــهـا الى
ـوضوع لـتنـال جزاءها محـكمة ا
الـــعـــادل). واصـــدرت مـــحـــكـــمـــة
جنـايـات الكـرخ الـتابـعـة لرئـاسة
استئناف بغداد الكرخ االحتادية
حــكـــمـــ عـــلى مـــدانـــ اثـــنــ
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حــذر مـنــبىء جـوي من مــوجـة بـاردة
يــبـــدأ تــأثــيــرهــا عـــلى الــبالد الــيــوم
الثالثـاء لتستمر التقلبات اجلوية الى
ـقـبلـة. وكتب صـادق عطـية اجلمـعة ا
في صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(مـنـخـفـضـا قطـبـيـا في طـبـقـات اجلو
ـنـخـفض جـوي الـعـلــيـا مـصـحـوبــا 
جـبــهـوي سـطـحي يـبــدأ تـأثـيـره عـلى
الـعـراق الـيـوم) مـتـوقـعـا ان (تـنـشط
ا تثير الريـاح اجلنوبية الشـرقية ور
الـــغـــبـــار في وسط وجـــنـــوب الـــبالد
خالل نـهار اليـوم حيث تبـدأ السحب
تـنــدفع مـن اجلـهــة الــغــربــيــة لـلــبالد
وتـسبب اجـواء غـائـمة جـزئـيا) الفـتا
الى ان (تـسـاقط االمـطـار يـبـدأء بـعـد
ظهر اليوم  في مناطق شمال العراق
ـــوصل و أربـــيـل وتـــكــون دهـــوك و ا
مـعـتـدلــة الـشـدة نـســبـيـا ثم تـتــبـعـهـا
منـاطق الـسلـيـمانـيـة واربيل وكـركوك
ـوصل وتـكون ومـناطق مـتـفرقـة من ا
خــفــيــفــة الــشـدة) ورجح عــطــيـة ان
(تـشــمل االمــطــار اخلـفــيـفــة مــنـاطق
البصرة وميسان وذي قار والسماوة
وبــاديــة الــســمــاوة وأطـراف مــنــاطق
واسط اجلـنوبـية) مـبيـنا ان (درجات
احلـرارة تــسـتــمـر بــاالرتـفــاع لـغــايـة
قـبـلـة والسيـمـا في الوسط اجلمـعـة ا
واجلـنــوب ولـكـنــهـا سـتـنــخـفض عـدة
ـــقــبل الــذي درجــات يــوم الـــســبت ا

سيشهد اخر موجات البرودة).
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