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بـ االوروبــيـ وااليــرانـيــ بـعـد
االنـســحــاب االمـيــركي من االتــفـاق

النووي الذي ابرم في .2015
وبـعــد زيـارته الى ســويـســرا حـتى
الــثالثــاء سـيــتــوجه روحــاني الى
فيينـا االربعاء للقـاء رئيسي الدولة
واحلكـومـة. وحضـر حوالى  25الف
شــخـص جتــمع حــركـــة مــجــاهــدي
الـشــعب بـالــقـرب من بــاريس الـذي
قرب الى حضره اثنان من اقرب ا
الـرئــيس االمـيـركي دونـالـد تـرامب
الـرئــيس الــسـابق جملــلس الــنـواب
نيـوت غيـنغـريتش ورئـيس البـلدية
ــديــنــة نــيــويــورك رودي الــســابق 

جولياني.
وقــال "اجملـلس الـوطـني لـلـمـقـاومـة
االيــرانــيــة" الــذي تــنــضــوي حتــته
مـنـظـمـة مـجـاهـدي خـلق االثـن ان
ـاللي في "دبــــلــــومــــاسي نــــظــــام ا
ـــانـــيــا (...) الـــنـــمـــســـا اوقف في ا
ويــدعى اسـد الـله اســدي" واتـهـمه
بــانه "مـــدبـــر" مــحـــاولــة االعـــتــداء

"واخملطط الرئيسي لها".
وحــسـب مــوقـع وزارة اخلــارجـــيــة
الـنـمسـاويـة يـشغل اسـدي مـنصب
ستشار الثالث في سفارة ايران. ا

الـدبــلـومـاسي" الـذي اوقف الـسـبت
ــانــيــا. واوضـح نــاطق بــاسم في ا
الوزارة ان فيينا ابلغت بذلك سفير
ايـران في الـنــمـسـا الــذي اسـتـدعي
الى الــــوزارة االثـــنـــ مـــنـــذ اعالن
القضاء الـبلجيـكي عن احباط خطة
الهـجوم. واعلن الـقضـاء البلـجيكي
االثنـ توقـيف عدد من االشـخاص
في اطــــار الـــتـــحــــقـــيق فـي خـــطـــة
االعتـداء. فـالى جانب الـدبلـوماسي
ـعـتـمد فـي فـيـيـنا اعـتـقـل زوجان ا
بــلــجــيــكــيـــان من اصل ايــراني في
بروكـسل وبحـوزتهـما  500غرام من
مادة بـيروكسـيد االسـيتون (تي اي
تي بـي) وهي مــتـــفـــجــرات يـــدويــة

الصنع الى جانب "مفجِّر".
dO−Hð cOHMð

ويـشتـبه بـان الزوجـ أرادا تـنفـيذ
تـفــجـيــر في فـيـلــبـانت بــالـقـرب من
باريس خالل جتمع جملاهدي خلق
ـنــفى وهي حــركــة مــعــارضـة فـي ا
تــــأســــست في  1965وحــــظــــرتــــهـــا

السلطات االيرانية في .1981
وتـقـول ايـران انهـا "عـمـليـة مـزيـفة"
بينما يقوم الرئيس حسن روحاني
ناقشة التعاون بزيارة الى أوروبا 

بـــان االنـــســـحـــاب الــذي اعـــلـــنـــته
ـكن ان يـعـرقل ـتـحـدة  الـواليـات ا
او يــعـرض لــلــخـطــر الــتـقــدم الـذي
حتـقق. من وجــهـة نــظـر ســويـسـرا
هــذا االتـــفـــاق كـــان جنــاحـــا غـــيــر
مـسـبــوق. لـكن الـيـوم هــنـاك غـيـاب
لالمن الى حد ما نأمل ان يتراجع".
وتـابع رئـيس االحتـاد الـسـويـسري
"اجريـنا حـوارا صريحـا ومفـتوحا.
نــــأمل فـي مـــواصــــلـــتـه (...) حـــتى
عـندمـا ال نكـون مـتفـق عـلى الرأي
نــفــسه" في اشــارة خـصــوصـا الى
مسألة االعتراف بوجود اسرائيل.
ورد روحاني قائال ان ايران "تعتبر

الكيان الصهيوني غير شرعي".
الى ذلك  اعلنت النمـسا انها طلبت
من طــــــهــــــران رفـع احلــــــصــــــانـــــة
الـدبـلـومـاسـيــة عن دبـلـومـاسي في
ســفــارة ايــران في فــيـيــنــا يــشــتـبه
بـتورطه في مـخطـط لتـنفـيذ اعـتداء
ضد جتمع حلركة ايـرانية معارضة

السبت في باريس.
وقـالـت وزارة اخلـارجـيـة االيـرانـيـة
امس الـثالثاء لـوكـالة فـرانس برس
انه طـلب من ايـران "رفع احلـصـانـة
الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة االيـــرانـــيـــة عن

احملــادثــات مع الــرئــيس بــيـرســيه
خصصت للـقضايا الثـنائية وكذلك
لالتـــفـــاق الـــنـــووي. وســـيـــتـــوجه

االربعاء الى فيينا.
وقال بـيرسـيه آسفـا "نحـن مدركون

ـــكـــنـــهــا االســـتـــفـــادة من ايـــران 
ـدرجــة في االتـفـاق) االمــتـيــازات (ا

سنبقى في االتفاق".
اجـرى روحاني الـذي وصل االثـن
الى ســـويــــســـرا ســـلـــســـلـــتـــ من
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النووي كان فعال مكسبا مهما ومن
مـصــلـحـة الــعـالم اجـمع احملــافـظـة

عليه من اجل السالم الدولي".
ـا ان مصاحلنـا محترمة وتابع "طا
ا ان في اطار االتـفاق النـووي وطا

خـــفض عـــائــداتـه من بـــيع الـــنــفط
اخلـام الى الـصـفـر". وقـال الـرئيس
االيــراني في مــؤتـمـر صــحـافي في
برن مع رئيس االحتاد السويسري
آالن بـــيـــرســـيه "انـــهـــا في الـــواقع
كن ان تصـريحـات مبـالغ فيـها ال 

تتحقق على اإلطالق".
واضـــاف ان "ســيـــنـــاريـــو من هــذا
الــنـوع يـعـنـي أن تـفـرض الـواليـات
ــتـحــدة سـيـاســة امـبــريـالــيـة في ا
انـتهـاك فاضح لـلـقوانـ والقـواعد

الدولية".
jH½ d¹bBð

وتــابع روحــاني ان "الــسـمــاح لـكل
مـنــتـجي الـنـفـط بـتـصـديــر نـفـطـهم
بـاسـتـثنـاء ايـران مـحض خـيال وال

اساس له وجائر".
ـعـاقـبـة وكــانت واشـنـطن هــددت 
الـشـركـات االجـنـبـيـة الـتي تـتـعامل

مع ايران.
وقـــال روحـــانـي ان "الـــعــــقـــوبـــات
ـفروضة على أمة كبيرة الغشيمة ا
هي بحد ذاتها اكبر انتهاك حلقوق

كن تصوره". االنسان 
واضــــاف ان ايــــران وســــويــــســــرا
"مـتـفـقـتــان عـلى الـقـول ان االتـفـاق

{ جـنـيف) ,أ ف ب) - اكـد الـرئـيس
االيـــــرانـي حـــــسن روحـــــانـي امس
ــتــحـدة لن الـثالثــاء ان الــواليـات ا
تـــتـــمـــكن ابـــدا من مـــنع ايـــران من
تـصــديــر نـفــطــهـا ووصف االعالن
الــصـادر عن اخلـارجـيـة االمـيـركـيـة
فـي هـــــذا االجتــــاه بـــــانه "مـــــحض

خيال".
وكان مدير التـخطيط السياسي في
وزارة اخلـارجـيـة االمـيـركـيـة براين
هــوك الـــذي يــديــر الـــتــفــاوض مع
ــتــحــدة حــول حـــلــفــاء الــواليــات ا
اسـتـراتـيجـيـة جـديدة حـيـال إيران
صــرح االثـنــ إن واشـنــطن واثـقـة
من وجود ما يكـفي من االحتياطات
الـنفـطيـة في الـعالم لالسـتغـناء عن

اخلام االيراني.
وأكـد ان الـعقـوبـات االمـيركـيـة ضد
الــشـركـات الـتي تــتـعـامل مع ايـران
ســتُــفــرض مــجــددا اعــتــبــارا من 6
آب/اغـــــســــــطس عـــــلـى شـــــركـــــات
عـادن واعتـبارا من 4 الـسيـارات وا
تــشـــرين الـــثــانـي/نــوفـــمــبـــر عــلى
ـصـرفـيـة الـتـعـامالت الـنــفـطـيـة وا
مـشــيـرا الـى ان "هـدفــنـا هــو زيـادة
الـضغـط على الـنـظام االيـراني عـبر

‚ULŽô« s  W¾MNðWO³FA « WO³D «  «œUOF « …dz«œ

©©Êö‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ž≈®®

  تـعـلن دائـرة الــعـيـادات الـطــبـيـة الـشــعـبـيـة عن
حـاجـتـهـا السـتـئــجـار سـيـارات كـوسـتـر عـدد (٦)
سـعــة (٢٤) راكب مـوديل ٢٠١٦ فــمـا فـوق تــلـتـزم
وظفـ ذهاباً وإيـاباً من محالت سـكناهم بنـقل ا
إلى مـقـر دائـرتـنـا وبـالـعـكس خالل أوقـات الدوام
الرسمي لـلدائرة فـعلى الراغـب من ذوي اخلبرة
واالخـتــصـاص (شــركـات ومــتـعــهـدين) مــراجـعـة
دائرة العـيادات الطبيـة الشعبية / شـعبة العقود
الـكـائـنــة في مـنـطــقـة اإلسـكــان / غـربي بـغـداد /
مــجــاور دائــرة كـهــربــاء بــغــداد/ الــكــرخ لــشـراء
ــبـلغ (١٠٠٫٠٠٠) مــائـة ألف ديــنـار ال الـشــروط 
غــيــر وتــقــد عــروضــهم عــلــمــاً أن آخــر مــوعــد
السـتالم الـعـروض نــهـايـة الـدوام الـرسـمي لـيـوم
صادف (٢٠١٨/٧/٣٠) على أن يتحمل ) ا (االثن
من تــرســو عــلـيه تــأمــ اخلــدمـة أجــور الــنــشـر

واإلعالن .
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تـعـلن رئـاسـة جامـعـة كـركـوك عن تـمـديد اعـالن الجراء مـزايـدة عـلـنـية
ـصادف ٢٠١٨/٧/٩ لـتـأجـير كـافـتـريـا كـلـيـة الـهـنـدسـة  يـوم االثـنـ ا
لـســاعـة الـثـانـيـة عـشـر ظـهـرا في رئـاسـة اجلـامـعـة وفـقـا لـقـانـون بـيع
وايجار امـوال الدولة رقم (٢١) لسنـة ٢٠١٣ فعلى الراغـب باالشتراك
ـزايـدة مـراجعـة شـعـبـة الـعـقـود احلكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعة في ا
ـبـلغ قدره (٢٥٠٠٠) خـمـسة الستـالم نسـخـة من الشـروط لـقاء وصل 
وعشـرون الف دينـار فقط غـيـر قابل لـلرد يـتم دفعـه في كلـية الـهنـدسة

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا

t¹uMð
نشـر سـهوا في اعالن شـركـة كويت انـرجي الـصادر في عـدد جـريدتـنا

ناقصة  6080 في 2018/7/3 رقم ا

KEIL/SIBA/2018/T-191- CSR-FAW SCHOOLS  

خطأ والصحيح هو
KEIL/SIBA/2018/T-191- CSR-SIBA SCHOOLS. 

لذا اقتضى التنويه 

مــايــزال قــسم الــصــحــافــة في كــلــيــة االعـالم / اجلــامــعـة
الــعـراقـيـة يـرفــد اجملـتـمع بـأقـالم تـبـرعم في عــيـد الـكـتـاب
وتـورق كلمـات مجنـحة ترداد االفاق نـحو شواطئ مـعشبة
التــعــرف الـــذبــول والــشــحــوب .. من هــذه االقالم الــشــاب
w الـذي احرز درجة االمتياز UÝ –UF  s Š اجملتهد
وهـو يـجـتـاز عـامه الـثـاني بـجـدارة عـابـرا جمـيـع االسوار

والصعاب .
ناسبة العزيزة نهنئ ولدنا العزيز حسن بنجاحه ولـهذه ا
الـبـاهر ونـحن نـنتـظـر موسم الـتـخرج الـقـريب .. ومن الله

التوفيق 
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انـــطالقـــا من حـــرصـــهــا عـــلى دعم
الشباب العراقي وتـلبية حلاجاتهم
الــتــرفــيــهــيــة أعــلــنت شــركــة زين
الــعـراق إحـدى شـركـات مـجـمـوعـة
زين الرائـدة في خدمـات االتصاالت
ــتـنــقّـلــة في مـنــطـقـة والــبـيــانـات ا
الـشـرق األوسط وشــمـال إفـريــقـيـا
عن تـنــظـيم مُــبـادرة ريـاضــيـة عـلى
هـامش بــطـولــة كـأس الـعــالم الـتي
جتري فـعاليـاتهـا في روسيا من 14
حــزيــران إلى  15تـــمــوز كي تــتــيح

أمــام الـشـبـاب الــعـراقي من عـشـاق
كـرة القـدم فرصـة االحتـفال مع زين
بـهـذا الـعـرس الـكـروي عـلى شـاشـة
عمالقة داخل مالعب نادي اليرموك
الـتــرفـيـهـي في بـغــداد وسـعـته 300
شــخص بــاإلضــافــة الى شــاشــات
اخـــرى في كل من مـــديـــنـــة كــربالء
واربيل  والسـليمـانية وسط أجواء
حـمــاسـيـة وتـفــاعـلـيــة. ونـقل بـيـان
تــلـقـته (الـزمــان) امس عن الـرئـيس
التـنفيذي لـزين العراق عـلي الزاهد
قــوله "تــتـــشــارك زين مع الــشــبــاب

الـعـراقي شـغف مــتـابـعـة مـبـاريـات
ــــا حتــــمـــــله من كــــأس الــــعـــــالم 
مــفــاجـــآت لــذا قــررنــا إطالق هــذه
ــبــادرة الــفــريــدة من نــوعــهــا في ا
الــعــراق لـتــمــكــيـنــهم من تــشــجـيع
ــفـضّــلـة واخــتـبـار مــنـتــخـبــاتـهم ا
التـظاهرة الـرياضيـة األكثر شـعبية
حـــول الـــعــالـم في جــو تـــنـــافــسي.
وتــــأتي هــــذه اخلــــطـــوة فـي إطـــار
تــوجـــهـــنــا االســـتــراتـــيــجـي لــدعم
شــريــحـة الــشــبــاب." يــذكـر أن زين
العـراق ستـختـار عدد من الـرابح

سابقات عبر إطالق مجمـوعة من ا
الـتـفـاعــلـيـة عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعي وفي مـــراكـــز خـــدمــة
مشتـركيهـا الذين سيفـوزون بتذاكر
ــشـاهـدة مـبـاريـات كـأس مـجـانـيـة 
بـاريات تقد العالم كـما يتـخلل ا
فـقـرات ريــاضـيـة وفـنـيــة مـتـنـوعـة
منهـا مشاركة كوكـبة من جنوم كرة
القدم العراقـية إلى جانب لفيف من
الـشخـصـيات اإلجـتمـاعـية والـفنـية
ــا سـيــعـزز األجـواء واإلعـالمـيـة 
احلــمـــاســـيـــة من خـالل اســـتـــديــو

حتــلـيــلي وجــلــســات حــواريـة مع
شاهيـر ومسابقات مجموعـة من ا
لـلـفوز بـجـوائز قـيـمة مـنـها أجـهزة
ــيــزة وكــرات "زين فــاي" وارقــام 
ـــشـــاهـــيــر قـــدم حتــمـل تــواقـــيع ا
ـيداليـات وغيرها من والكؤوس وا
اجلـــوائــز. وتـــشــارك زين الـــعــراق
اجـــــواء احلـــــمــــاس وتـــــشــــجـــــيع
ــشــاركــة في كــأس ــنـــتــخــبــات ا ا
العالـم مع الشبـاب العراقي في كالً
من كـربالء واربـيل والـســلـيـمـانـيـة
وذلك بنصب شـاشات عمالقـة لنقل
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