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قــال رئــيس الــوزراء حــيــدر الــعــبـادي ان
الـعراق لن يسمح بـاستغالل اراضيه ضد
ايران مؤكداً توجيهه بفتح حتقيق بشأن
اعــطــاء اوامـر خلــروج قــوة مــحـدودة من
ـنـطــقـة الــسـعــدونـيـة احلــشـد الــشـعـبـي 
. وأكـد الـعـبـادي خالل وتـعــرضـهـا لـكـمـ
مـؤتمـره الصـحفي االسـبوعي الـذي عقده
امس بـعـد انتـهـاء جلـسـة مجـلس الوزراء
ان (الـعراق لن يـسمح بـاستـغالل اراضيه
ضــد ايــران من حــلف الــنـاتــو او غــيـره).
وتــتـعـرض ايــران الى ضـغـوطــات دولـيـة
ـتــحـدة وتــهـديــدات تــقـودهــا الـواليــات ا
االمــريـكـيــة مـتــهـمـة ايــاهـا بـالــتـدخل في
ــشــاكل شـــؤون الــدول االخــرى واثـــارة ا
وتــزويـد جــمــاعـات مــسـلــحـة بــصـواريخ
ـنـطـقة. وفي تـسـتـخـدم في ضـرب دول بـا
شـــؤون اخـــرى اكـــد الـــعــبـــادي انه فـــتح
ن اعـطـى االوامـر خلـروج قوة حتـقـيـقـاً 
ــنـطــقـة مــحــدودة من احلـشــد الــشـعــبي 
الـسـعدونـيـة في ناحـيـة الريـاض الـتابـعة
حملـافـظـة كركـوك مـا اسـفر عن اسـتـشـهاد
 27 مـقاتالً من احلشـد بعد تـعرض القوة
لـكم نصـبته خاليا نائمـة تابعة لداعش
ـنطـقة. ونـفى صحـة ماتـردد عن عزم في ا
احلــكـومــة عـلى خــفض الـرواتب ووصف
تـلك االنباء بـ(الكاذبة) كما وصف مؤتمر
ـانــحـ الـذي عـقـد في الـكـويت مـؤخـراً ا
بـاحملطة االولية جلذب االستثمارات.ودعا
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ـصـرف الـرافـدين ـثـلي االدارة الـعـامـة 
لـوضـع آلـيـة تـنـفـيـذ خـاصـة بـهـذا الـشـأن
ـمكنة). من جـهة اخرى بحث وبـالسرعة ا
ــيــة ــصــرف والــشــركـــة الــعــا وفــد مـن ا
لـلبطـاقة الذكـية مع جلنـة توط الرواتب
في دائــرة صـحـة بـغـداد/ الــرصـافـة آلـيـة
وظـفـ الكـتـرونيـا.وقال تـوطـ رواتب ا
ـكتب االعالمي لـلمصـرف في بيان امس ا
ية صرف والشـركة العا ـثل عن ا ان (
لـلبطـاقة الذكـية عقـدوا إجتمـاعاً مع جلنة
تـوط الرواتب في صحة بغداد الرصافة
ونــاقــشــوا اخلــطـوات الـالزمـة لــعــمــلــيـة
الــتـوطـ الــكـتـرونـيــاً ومـنـحــهم الـسـلف
والـقـروض من خاللـها).ولـفت الـبـيان الى
ـاثــلـة عــقـدتــهـا (حــضـور الــوفـد نــدوة 
مـديـريـة زراعـة بـغـداد لـلـتـعـريف بـاهـمـية
ـيزاتـها ـاسـتر كـارد الـدوليـة و بـطـاقة ا
وامـكانياتها في تـقد خدماتها من خالل
الية الـصراف االلي وحتويل احلسابات ا
وفــقـا لـنــظـام الــكـتـروني يــتـضــمن الـدقـة
والــســرعـة واالمــان في تــسـديــد الـرواتب
بـواسـطـة الـبـطـاقـات االلـكـتـرونـية وكـذلك
صـرفي بـآلـيات اشـاعـة ثـقافـة الـتـعـامل ا
حـديثة وضرورة مغادرة الطـرق التقليدية

ة). القد

اعـضاء مفوضية االنـتخابات الى االلتزام
ـيـلـوا الى طـرف على بـالـقـوانـ وان ال 
حـــســــاب اخـــر.  ورهن الـــعــــبـــادي فـــتح
مـطـارات اقـلـيم كـردستـان بـتـحـقق جـميع
مــطـالب احلــكـومـة االحتــاديـة. من جـانب
اخـــر اعـــلـــنت وزارة الـــعـــمـل والـــشــؤون
تقاعدين االجـتماعيـة عن شمول العمـال ا
بـسـلفـة الـثالثة ماليـ ديـنار من مـصرف
تـقـاعـدين من مـوظفي الـرافـدين أسـوة بـا
الــدولــة فـيــمــا بـحـث مـصــرف الــرافـدين
ـية لـلبطـاقة الـذكية ـثلي الـشركـة العا و
مـع جلنة توط الرواتب في دائرة صحة
بــغــداد- الــرصــافــة آلــيــة تـوطــ رواتب
ــوظــفـ الــكــتـرونــيــا واصـدار بــطــاقـة ا
تـحدث باسم ـاستـر كارد الـيهم. وقـال ا ا
الــوزارة عــمــار مــنــعم في بــيــان امس أن
(مــصـرف الــرافـدين قــرر شـمــول الـعــمـال
ـشمـول بـاخلدمـة بسـلفة ـضمـون وا ا
ــصــرف الــبـالــغــة ثالثــة ماليــ ديــنـار ا
ستحصلة من توقيفاتهم بالغ ا بضمان ا
ـصرف الـتـقاعـديـة على ان يـتم تـخويل ا
بــتـــنــفــيــذ االجــراءات االداريــة اخلــاصــة
بـتسـهيل ذلـك بحكـم وجود امـوال الدائرة
ـذكــو).واضـاف مـنـعم إن ـصـرف ا لــدى ا
(الـوزارة سـتـعـقـد اجتـمـاعـاً تـشـاورياً مع
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قــال مـقـرب من احلـكـومــة اإلسـرائـيـلـيـة
امـس الثالثـاء ان رئيس وزراء بـنيـام
نــتـنـيـاهـو يـرى مـن الـضـروري تـشـكـيل
ـنــطــقـة دولــة مــسـتــقــلــة لالكـراد فـي ا
مـؤكـدا عـدم وجود عالقـات دبـلومـاسـية
بـــ بــغــداد وتـل ابــيب. واوضح دوري
كــولــد خالل نــدوة عـقــدت في مــوســكـو
بــشـأن أوضــاع االكـراد ومــصـيـرهم ان
(إســرائــيل تــريـد طــريــقــة حلل مــشـاكل
االكــراد اذ  تـقــسـيم  40 مــلـيــونـا في
ــنــطـــقــة وال زالت الــدول الــتي تــضم ا
أجزاء كردستان ترتكب أخطاء بحقهم)
عـلى حـد قوله.وأفـاد بأن (نـتنـياهـو قال
ان االكــراد بـحـاجـة الى دولـة مــسـتـقـلـة
ا تـضمهم) مضـيفا (نحن مـنزعجون 
ـنـطـقـة). وتابع يـجـري بـحق االكـراد بـا
كـــــولــــد انه (لـــــيس لـــــديــــنـــــا عالقــــات
دبــلـومــاسـيــة مع الــعـراق ولــكن لـديــنـا
عالقــات مع تـركـيـا ونـحن نـقف بـالـضـد
من أي مـخـاطر تـهـدد األراضي الـتركـية

حــضــور وزيــر الــتــربــيــة الى الــلــجــنــة
ـنـاقـشة االوضـاع الـتـربويـة بـشـكل عام
عـيشيـة للـمعـلم وحتـس االوضـاع ا
ـعلم وبـحث كيفـية معـاجلة مقـاطعة ا
لــلـدوام  النه اليــجـوز ان تــسـتــمـر هـذه
ــقــاطـــعــة اكــثــر من ذلك) مــحــذرة( من ا
ـعــلـمـ خــطـورة اسـتــمـرار مــقـاطـعــة ا
لـلـدوام) مـؤكدة ان (الـعـمـلـية الـتـربـوية
في االقـــلــيم بــرمــتــهــا تــواجه مــخــاطــر
قاطـعة كما تهـدد مستقبل بـسبب هذه ا
الـــــطـالب في كـــــردســـــتـــــان). واشــــارت
اسـماعيل الى ان (اجتماع جلنة التربية
مـع الــوزيــر ســـيــعـــقــد خـالل االســبــوع
ــقـبل).في غـضـون ذلـك  اعـلـنت شـركـة ا
شـيـفـرون الـنـفطـيـة األمـريـكـية امس عن
إسـتـئــنـافـهـا عـمـلـيـات احلـفـر في اقـلـيم
تحـدثة باسم الشركة كـردستان.وقالت ا
ســـالي جــونـــز في بــيــان ان(شـــيــفــرون
ـــكــنـــهــا أن تـــؤكــد أنـــهـــا اســتـــأنــفت
أنـشـطـتـهـا في اقـلـيـم كـردسـتـان الـعراق
واسـتـأنـفت عـمـلـيـات احلـفـر في حـقـلـنا
ســارتــا3). وكــانـت الـشــركــة قــد أوقــفت
مـؤقتـا عـملـياتـها في االقـليم في تـشرين
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ـــاضي بــعـــد االســتـــفــتـــاء عــلى األول ا
االنــفــصــال الــذي أثــار الــتــوتــرات بــ
بـغداد وحكومة االقـليم.وقبل ذلك حفرت
اضي بئـرا نفـطية شـيفـرون في أيلـول ا
في سـارتا بـعد توقف اسـتمـر عام مع

نطقة . استعادة ثقتها في ا

وال نـــغض الــنــظـــر عن أوضــاع االكــراد
أيـضـا) مـشدداً عـلى ان (حـزب  االحتاد
الـوطـني الـتـركي مـنـظمـة إرهـابـيـة وهو
عـلى شاكـلة داعش في سوريـا) بحسب
ــان رأيـه. من جـــهــة اخـــرى يـــعــقـــد بـــر
كـــردســـتــان الـــيـــوم االربـــعــاء جـــلـــســة
ـنــاقــشـة عــدد من مــشـاريع اعــتــيـاديــة 
هـمـة.وقـال النـائب عن كـتـلة الـقـوانـ ا
االحتـــاد الـــوطـــنـي الـــكـــردســـتـــاني في
ــان سـركـوت ســرحـد في تــصـريح الــبـر
امـس ان (جـلــسـة الــيـوم االربــعـاء وهي
الـــعــاشـــرة ضــمـن الــدورة اخلـــريــفـــيــة
سـتشهـد مناقـشة مشـاريع قوان مـهمة
هـي اصالح الــــــتــــــقـــــاعــــــد والــــــرواتب
واخملــــصـــصــــات ومـــنـح االمـــتــــيـــازات
والـتصديق على قانون مكافحة االرهاب
ـقرر ان ومـشـاريع قوانـ اخرى).ومن ا
ـان كـردستـان وزيـر التـربـية يـضـيف بر
ـنــاقـشـة االوضـاع في حــكـومـة االقــلـيم 
الـتربـوية بشـكل عام وحتـس االوضاع
.وقـالت عضـو جلنة ـعيـشيـة للمـعلـم ا
ـان شـكريـة اسـمـاعيل الـتـربـية فـي البـر
في تــصـريح ان (جلـنــة الـتـربــيـة طـلـبت
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ـــوجــة اكـــدت وزارة الـــزراعــة ان ا
الـتـي شهـدهـا الـعـراق خـالل االيام
ــاضـيـة ادت الى انـعـاش االهـوار ا
ــيــاه ــائي من ا وزيــادة اخلـــزين ا
اجلـــوفـــيـــة وانـــخـــفـــاض نـــســـبــة
ـياه لء االنـهر  ـلـوثات نـتيـجة  ا
االمـــطـــار. وقـــال الـــوكـــيل الـــفـــني
لــلــوزارة مــهــدي ضــمــد الــقــيــسي
ـطـر لـ(الــزمـان) امس ان (هــطـول ا
اضي افاد في ري خالل االسبوع ا
احملــاصـــيل الــزراعــيــة الــشــتــويــة
والســيـمــا احلـنـطــة والـشــعـيـر في
ـنـاطق الـوسـطى واجلنـوبـيـة اما ا
ــنــاطـق الــغــربــيــة ومــحــافــظــات ا
نـينوى وكـركوك وصالح الدين فان
قــسـمـا من مـحـاصـيــلـهـا الـزراعـيـة
ـيـة تعـتمـد اعـتمـادا كـبيـرا على د
االمـــــطــــار). واضــــاف ان (هــــنــــاك
جـوانب عدة  انعاشها عن طريق
ـطـر ومـنـهـا الـعـشب الـذي يـنـمـو ا
ــيـاه فــضال عن نــتــيــجـة هــطــول ا
ـو  اخلـضار الـتـحـسن الـبـيـئـي و

واعالف الثروة احليوانية).
 ولـــفـت الى ان (االمـــطـــار ادت الى
ـائيـة وبالـتالي ارتـفـاع االيرادات ا
ســــتـــــؤدي الى انــــعــــاش االهــــوار
ــلــوثـــات الــتي حتــدث وتـــقــلــيـل ا
نــتــيــجـة جلــفــاف االنــهــار وتـراكم
ياه ـلوثات إذ ان ملء االنـهار با ا
ــلــوثـات يــؤدي الى تــقــلــيـل تـلـك ا
ــــيـــاه فــــضـال عن زيــــادة روافــــد ا
اجلـوفيـة التي تـفيـد البالد كـخزين
ــائــيـة). مــائي يــرفـع من الــثــروة ا
وخــلص الــقــيــسي الـى الـقــول انه
(بـاجململ فـان االمطار خـير ونـعمة
تـــعـــود بـــالـــدرجـــة االســـاس عـــلى
الـقطاع الزراعي )  متمنيا (هطول
امـطار اخرى نظرا الن دول اجلوار
ومــنـهـا تــركـيـا وايـران قــد قـلـصت
ائية والسـيما وان سد االيـرادات ا

الــيـســو قـد اقــتـرب مــوعـد اجنـازه
وبــالــتــالي فــانـه سـيــســبـب ضـررا
كـبـيـرا ليـس على الـقـطـاع الزراعي
ياه في فـحسب بل على استهالك ا
ــنـــزلــيــة وعــلى االســتـــخــدامــات ا
اسـتخدامات القطاع الصناعي وما
الـى ذلك مـن االمــــور الــــتي تــــدخل

ياه في مجالها).  ا
ودعــا مـزارعـون الى رفـع مـسـتـوى
احملـــاصــيل الـــزراعــيــة فـي عــمــوم
الـــبالد مــشـــيــرين الى ان خـــيــبــة
ـــاضـــيـــة االمـــال خـالل االشـــهـــر ا
نـتيجة لنـدرة سقوط االمطار. وقال
الـفالح احـمـد حـس ( 47 عـامـا -
من مـنطـقة الـكعـطاعـية في كربالء)
لـ (الـزمـان) أمس انـه ( تـهـيـئة 3
ـحصولي دوا لـغرض زراعـتها 
احلــنــطــة والــشــعــيــر حــيث بــدأت
االســــتـــــعــــدادات الالزمــــة حلــــرث
االرض وتـهــيـئـتـهـا بـالـبـذور ولـكن
وضــعت بـاحلـســبـان قـلــة االمـطـار
ـا جـعـلـني اتـريث بـزراعـة هـذين
احملــصـولــ والـلــجـوء الى زراعـة
اجلـت والـــــبـــــرســـــيم وهـــــمـــــا من
احملـاصيل احلـقليـة باالعتـماد على
ـبازل) مضيفا انه ( نشر بذور ا
ياه هـذين احملصولـ وسقيهـما 
ـبـازل وقد حـقـققت الـنـجاح بـهذا ا
ا جـعـلني اعـتمـد عـليـها الـتـوقع 
فـي رعي االغـــنـــام واالبــقـــار الـــتي
امـتـلك مـنـهـا اعـداداً ال بـأس بـهـا).
ــزارع حـمــيــد مـنــصـور واضــاف ا
( 52عـامـاً من منـطقـة الزمـتلـية في
كـــربالء ) ان (نــدرة االمــطــار خالل
ــاضـيــة قــد جـعــلـني في االشــهـر ا
وضع مـــحـــيــر وكـــنــا نـــعــتـــقــد ان
االمـطـار سـتـبـقى قـلـيـلـة خـالل هذا
الـــعــام ولــكن ارادة الـــله كــان لــهــا
الــفـضل الـكـبـيـر في احـيـاء االرض
طر الـتي كانت تنتظر قطرات من ا
حـيث شـهـدنـا هـذا االسـبـوع خـيرا
ـا سـاعدت في وافـرا من االمـطار 
ــــو االدغـــال انــــبــــات الـــبــــذور و

االعــشـاب الــتي كـانـت خـيــر مـعـ
لـلمـاشية) مـشيـراً الى (وجود عدد
مـن الـــبـــدو والـــرحل عــــلى طـــريق
كـــربالء ــ الــنــجـف وهــؤالء كــانــوا
يــنـتـظـرون هـطــول االمـطـار بـفـارغ
الــــصـــبــــر حـــيـث حتـــقـق مـــرادهم
بـاحلـصـول عـلـى االمـطـار وهـذا ما
اسـهم في ري الـنـباتـات واالعـشاب
ـا عاد نـاطق احملـيـطة بـهم  فـي ا
ــنــفــعــة لــقــطـيـع االغــنـام الــتي بــا

تلكونها). 

مـن جهـة اخـرى رجح قـسم التـنـبؤ
اجلــوي في هـيـئــة االنـواء اجلـويـة
والـرصد الزلزالي اسـتقرار الطقس

ب غائم الى غائم جزئي. 
نـبئ اجلوي سـالم سلـيمان وقـال ا
لـ (الــــــــزمـــــــان) أمـس ان (الــــــــبالد
ســتـشــهـد الــيـوم االربــعـاء طــقـسـاً
غــائــمـاً الى غــائم جــزئي ودرجـات
احلـرارة اقل من الـيوم السـابق اما
الرياح فهي متغيرة االجتاه خفيفة
الـسرعة  من 5 -  10 كـيلـو مترات

فـي الــســاعـــة ومــدى الــرؤيــة 8-6
كـيلومـترات في عمـوم احملافظات).
واعــلـن مـديــر االنــواء اجلــويــة في
إقـليم كردستـان فاضل إبراهيم عن
حـدوث هزة أرضيـة ضربت منـطقة
قـلعـة دزة شرق الـسلـيمـانيـة. وأكد
ابــــراهـــــيم في تـــــصــــريح امس ان
(سـكـان مـدن رانيـة وكـويـة ودوكان
شــعــروا بـالــهـزة) مــشــيـراً الى ان
(الــهـزة لم تــتـسـبـب بـايـة خــسـائـر

بشرية او اضرار مادية). 
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أكــــد رئـــيس اجلـــمــــهـــوريـــة فـــؤاد
مـعـصوم ونـظيـره اللـبنـاني العـماد
مـيشيل عون اهمـية اتخاذ خطوات
عــمــلـــيــة لــتــعــزيــز الــعالقــات بــ
الـبـلـدين وتـسـهـيل دخـول مـواطني
الـبـلـدين الى كـل مـنـهمـا. وبـحـسب
بــيـان رئـاسي فـقــد اعـرب مـعـصـوم
عن (سـعادتـه البـالغـة لهـذه الزيارة
ـهـمـة الـتي تـؤكـد عـمق الـعـالقات ا
الـتـاريخـية بـ البـلـدين الشـقيـق
والـصديـق وتسـاعد في تطـويرها
ـصالح ـا يـخـدم ا واالرتـقـاء بـهـا 
ــشــتــركــة لـلــشــعــبــ الــلــبـنــاني ا
والــعــراقي) مــشـيــراً الى ( الــعـمق
الــتـاريــخي لـلــعالقـات الــتي تــمـتـد
جــذورهـا الى االف الـســنـ مـاقـبل
ـيالد تـؤكـدهـا مـلـحـمـة كـلـكـامش ا
الــذي كــان قــد ســافــر من هــنــا الى
غـابـة االرز في لبـنان) الفـتاً الى ان
(الــشــعــبــ يـســتــطــيــعـان اآلن ان
يـــجـــعال مـن هـــذا الــعـــمـق حـــافــزا
الرســـاء عالقـــات ثـــقـــافـــيــة وعـــلى
ــسـتـويـات تــكـون مـثـاال مــخـتـلف ا
لـالخوة والصـداقة وحسن الـتفاهم
والــتـعــايش).واضـاف مــعـصـوم ان
(الـــعــراق وبــعــد انـــتــصــاره عــلى
داعش يـسـتـعـد لـلـشـروع بـعـمـلـيـة
اعــادة الـبـنـاء بـكل مــا تـتـطـلـبه من
امـكـانـيـات) مؤكـدا (الـرغـبة في ان
يـكون للشركـات اللبنانـية اسهامها
الــــــــــفـــــــــــاعـل فـي الــــــــــبـــــــــــنــــــــــاء
واالســتـثـمـار).ووفــقـاً لـلـبــيـان فـقـد
اعــرب عــون  عن (سـعــادته لــزيـارة
الـعراق وشكره للحفاوة التي قوبل
ـــرافق لـه).وهـــنــأ بـــهـــا والـــوفـــد ا
الـــرئـــيس الـــلـــبـــنـــانـي مـــعـــصــوم
والـعراقيـ بـ(النصر الـعظيم الذي
حتــقق ضــد االرهــاب) مــعــربـا عن
(تـمنـياته بالـقضـاء تمامـا على بؤر
االرهـــاب وخاليـــاه الــنـــائــمــة وان
يـتـحـقق االمن والـسـالم في الـعراق
ـنـطـقـة) مـؤكـدا ان(نـصر وعـمـوم ا
الــعـراق واســتـقــراره مـهم لــلـبــنـان
ولالســتـقـرار في مـنـطـقـتـنـا).وعـبـر
عــون عـن (رغــبــة لــبــنــان بــالــعــمل
ـشترك في مختلف اجملاالت للدفع ا

ـتـمـيـزة بـ الـبـلـدين بـالـعالقـات ا
ـــســـتـــويـــات).ووجه الـى افـــضل ا
ـعصـوم لزيـارة لبـنان و الـدعوة 
قــبـول الـدعــوة الـتي ســتـتـرتب في
اقــرب فـرصــة.وجـرى خالل الــلـقـاء
االســــتـــمـــاع الـى اراء الـــوزراء من
اجلــانــبـــ الــلــبــنــاني والــعــراقي
ـــا يــســـاعــد في واقـــتــراحـــاتــهم 
تــطـــويــر وتــعــزيــز الــعالقــات بــ

البلدين .
 وفي مـؤتمر صحـفي مشترك  قال
مـعـصوم (لـقد حتـدثـنا مع الـرئيس
عــون بــشــأن الـنــقــاط الــتي تــطـور
الـعالقات ب الـبلدين بـشكل عملي
وبــــحــــثـــنــــا تــــســــهـــيـالت دخـــول
الـــعــراقـــيــ الـى لــبـــنــان ودخــول
الـلبـنانـي للـعراق). من جـهته اكد
عــــون ان (الــــلـــقــــاء مـع الـــرئــــيس
مـــعــصـــوم عــكـس اواصــر االخــوة
والـتـاريخ بـ الـبلـدين والـشـعـب
) مــشــيــدا بـ(صــمــود الــشــقــيــقــ
واجـهـة الظـروف التي الـعـراقيـ 
عــــانــــوا مـــنــــهــــا وعــــلى راســــهـــا

االرهــاب).واضـاف ان (لـبـنـان واجه
اثلة من قوى الظالم التي مـعاناة 
ربـضت على حدودنا الشرقية وكان
قـرار مواجهتها حـتمياً وجنحنا في

ذلك). 
ووصـل عون إلى بغداد صباح امس
فـي زيــــارة رســــمــــيــــة بــــدعــــوة من
مــعـصــوم الـذي كـان فـي اسـتـقــبـاله
وتـــوجـــهــا فـــور وصـــوله الى مـــقــر
رئـاسة اجلمهـورية وعقدا اجـتماعا.
ووجـه عـــون دعـــوة الى مـــعـــصـــوم
لـزيارة لـبنان في اقـرب وقت. وفاجأ
مـعــصـوم ضـيـفه عـون بـعـد انـتـهـاء
الــغـداء الـذي اقـيم عـلى شـرفه امس
ـثل عــلـمي بــتـقــد قـالـب حـلــوى 
لــبــنــان والــعـراق وطــلب مــنه قــطع
الـقــالب احـتـفـاال بـعـيـد مـيالده كـمـا

ديد.  تمنى له العمر ا
فـي شــــأن مــــتــــصل تــــســــلّم وزيــــر
اخلـارجية إبراهيم اجلعفري نسخة
من أوراق اعـتـماد سـفيـر جـمهـورية
لــبـــنــان اجلــديــد لــدى بــغــداد عــلي
حــبـحـاب امس ونـقل بـيـان لـلـوزارة

عـن اجلعـفـري أشادته خالل الـلـقاء
بـ(عـــمـق الـــعالقــــات الـــعـــراقـــيـــة-
الــلـبـنــانـيــة) مـعـربــاً (عن أمـله في
تــعــزيــزهــا وشــمــولــهــا مــخــتــلف
اجملـاالت) مـضـيـفـاً (نـحن مُـقـبـلون
عـــلى فــتح فــرص االســـتــثــمــار في
الـعـراق ونـتـمـنـى أن يـأخـذ لـبـنـان
حـصــته من االسـتـثـمـار ويـكـون له
دور فـي إعـــــادة اإلعـــــمـــــار).ودعـــــا
اجلــعــفــري إلى ( الــتـعــجــيل بــبـدء
اجـتـماعـات الـدورة الـثانـيـة للـجـنة
ـشــتـركـة وإلى تـكـثـيف الـتـعـاون ا
األمـني واالستخباري ب البلدين
إلغـالق الطريق أمـام عودة اإلرهاب
مـن جـــديــــد).وأكـــد أن(احلــــكـــومـــة
تــــســــعى إلى اســــتــــرجــــاع اآلثـــار
ـسـروقـة بـالـتـعـاون مع الـعـراقـيـة ا
الـعـديـد من الدول ونـأمل أن يـكون
بــــ بـــلــــديــــنـــا تــــعــــاون في هـــذا
اجملـال).من جـهـته اكد حـبـحاب انه
سـيـسـعى الى(خـدمة الـعالقـات ب
ـا فــيه مـصـلـحـة لــبـنـان والـعـراق 
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أعــلن رئــيـس أركــان اجلــيـش الــفــريق أول
ي امس الـثالثـاء عن الـركـن عـثـمـان الـغـا
قـرب انـتـهـاء تشـكـيل لـواء مـدرع جـديد من
تـشـكــيالت دبـابـات تي 90 الـروســيـة الـتي
وصلـت الى العراق مؤخـرا مشيرا الى ان
وزارة الـدفـاع تـسـلـمت 36 دبـابـة من عـقـد
الـتـسلـح مع اجلانـب الروسي ,فـيـمـا  بحث
وزيـر الـدفـاع عـرفـان مـحـمـود احلـيـالي مع
وكيل وزيـر الـدفـاع اإليرانـي افاق الـتـعاون

العسكري ب البلدين.
ي فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) وقــال الــغـا
امس  عــلى هــامش زيــارته إلـى الــبــصـرة

إن ( 36 دبـابـة من الـعـقـد الـروسي تي 90
وصلت الى العراق). 

ــقـبل وأضــاف أن (نـهــايـة شــهـر نــيـسـان ا
ــا يـزيـد ذلك من قـدرة سـيـكــتـمل الـلـواء 
ـدرعــة). وكـان الـعـراق قـد تـسـلّم الـقـوات ا
أول دفعـة من صـفة الـدبـابات الـروسـية من
طراز تي اس  90  عـبر مـيناء أم قـصر في
الـبـصـرة  وذكر بـيـان لـوزارة الدفـاع تـلـقته
(الـزمان) امـس ان ( احلـيالـي استـقـبل في
مـكـتـبه  وكـيل وزيـر الدفـاع اإليـراني الـلواء
ســـيـــد حــجـــة الـــله قـــريــشـي حــيـث بــحث
اجلــانـبــان افـاق الــتـعــاون الـعــسـكــري بـ

البلدين). 
واضاف ( هـنأ وكيل وزيـر الدفاع االيراني
الـعــراق حــكــومــةً وشــعــبــاً بــاالنــتــصـارات
البـاهرة التي حققها اجليش العراقي وبقية
ـسـلحـة ضـد عـصـابات الـقـوات العـراقـيـة ا

داعش االرهابية).
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