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طبعة العراق 
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كـشف اخلـبـيــر سـمـيـر عـبـيـد عن
توقـيع رئـيس الـوزراء عادل عـبد
هـدي الذي يـزور الصـ حالـيا ا
ثــمــاني اتــفــاقــيــات في مــجـاالت
مخـتلـفة ومهـمة لـلنـهوض بواقع
الـبـالد . وقـال عـبــيـد في حتــلـيل
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
ــهــدي ســيـــوقع ثــمــاني (عـــبــد ا
اتفـاقـيات مـهـمة مع الـص وفي

قـطـاعـات حـيـويـة مـهـمـة بـحـاجة
لــهــا الــعــراق في الــوقت الــراهن
خالل الزيـارة التـاريخـية لـلص
وذلـك لــتـــعــزيـــز فــائـــدة الــعــراق
وألثــــبــــات ان الــــعــــراقــــيــــ لن
يــســتــســلــمــوا لــهــيــمــنــة أحـد)
واضـاف ان (الــظــروف واالزمـات
الـــتـي صـــنــــعـــتــــهــــا و شـــاركت
بتعقيداتها  بعض الدول التي ال
تريـد اخلير لـلعـراق  كانت سـبباً
في تـقـهقـر الـبالد وأنـعـزالـها عن

العالم  كون تلك اجلهات ال تريد
حتقيق الـتنمـية واالنفـتاح طوال
ـــا 16 عــــامـــاً الــــتي مــــضت وا
تريده سوقاً لها أو ساحة صراع
تُـــصــدّر لـــهــا االزمــات) واوضح
عــــبـــيـــد ان (بـــعـض تـــلك الـــدول
تـســلـلت لــلـقـرار الــعـراقي وعـلى
مـــراحل بـــســبب ضـــعف وأمـــيــة
سـؤول والكـارثة باتت بعض ا
تــلك اجلــهــات والــدول هي الــتي
ـنـاسب في تـضع  الـرجل غـيـر  ا

ــهـمـة واحلــسـاسـة في األمـاكن ا
الـدولـة الـعــراقـيـة عـلى ان تـكـون
مهـمة هـؤالء  تـصديـر الشـعارات
والـــوعـــود الـــكـــاذبــــة لـــلـــشـــعب
والــدخــول فـي أزمــة لــتــلــد أزمــة
أخرى) على حـد تعـبيره  واشار
الى ان (احلـــكــومــات الــعــراقــيــة
الـــســــابــــقـــة أرســــلت قــــادتــــهـــا
ومسـؤولـيـها و زاروا دوال مـهـمة
وكبيـرة في  العالم بـحجة تـنمية
وتــطــويـر الــعــراق وأعــلــنـوا عن

اتـفــاقـيـات وصـفــقـات وشـراكـات
سـتـراتـيـجيـة كـبـيـرة ومـتـوسـطة
ــيــاديـن  وصــرفــوا ـــخــتــلـف ا
خالل زيــــــاراتـــــهم مــــــلـــــيـــــارات
الــدوالرات مـن خــزيــنـــة الــعــراق
ولكن النـتيجـة كانت الشيء على
ارض الــــــــواقع) واكــــــــد انـه (لم
يـــخــرج من الـــعــراق وفـــد بــهــذه
الــضــخــامــة واألهــمــيــة والــعــدد
والتنوع  منذ عام 2003 ولزيارة
دولـة مــهـمـة وكــبـيــرة في الـعـالم
وهي الصـ اال هذه األيـام حيث
لم تتكلف الـدولة في هذه الزيارة
دوالرا واحــــــــــداً الن اجلـــــــــــانـب
الـصـينـي تكـفل بـجـمـيع تـكـاليف
وأقـامة الـوفـد لـتقـد حـسن نـيّة
ورغـــبــة لـــلــتـــعــاون مـع الــعــراق
ــشـــاركــة في نــهــوض الــبــلــد وا
ـهم) وتـابع عـبـيد احلـضاري وا
ان (الـعـراق سـيــوقع ايـضـا عـلى
شترك مع الص الي ا االتفاق ا
ــشـــاريع بــ وزارة  لـــتــمـــويل ا
اليـة ومؤسسـة دعم الصادرات ا

الصينية سايناشور).
ــهـدي خالل الى ذلك دعــا عــبــد ا
زيــارة لــشــركــة مــعــدات الــطــاقـة
الـــشــــمـــســـيــــة في الــــصـــ الى
التعاون مع العراق مجال الطاقة

الكهربائية. 
ـهدي وقال بـيان امس ان (عـبد ا
زار شـــركــــة مــــعـــدات الــــطــــاقـــة
ـديـنـة خـيفـي ودعا الـشـمـسـيـة 
خاللـهـا الى أهـمـيـة الـتـعـاون مع
الـــعــــراق فـي مـــجــــال الــــطــــاقـــة
والـتـطـورات الـتي يـشـهـدهـا هذا
الـقـطاع وحـاجـة الـبالد لـتـحـقيق
االسـتــقـرار في مـجـال الــكـهـربـاء
واالستفادة مـن اخلبرة الصـينية
فـي مـجــال الــطــاقــة الــشــمــســيـة
ـكن ان واحلـلـول الـبـديـلـة ومـا 
توفـره هـذه الـشركـات من اجـهزة
ومـعـدات مـتـطـورة تـخـدم جـهـود
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اصـــدرت مـــحـــكــــمـــة جـــنـــايـــات
الرصـافة حـكمهـا بقـضيـة تزوير
اوراق تــــرشـح الـــنــــجم الــــدولي
الـــــــســــــابـق عــــــدنــــــان درجــــــال
النتخابات االحتاد العراقي لكرة
الـقدم. وقـال مـصدر في احملـكـمة
في تــصـريـح امس إن (احملـكــمـة
حـــكــمت عـــلى امـــ ســر احتــاد
الـــكــرة (ص . ر) ورئــيـس جلــنــة
االســتــئــنــاف (س . ز) بـاحلــبس
ــدة سـنــة وســتـة اشــهـر بــشـأن
قـــضــــيـــة الــــتـــزويــــر اخلـــاصـــة
ـقـرر ان تـصـدر بـدرجـال). ومن ا
احملــكـمــة قــرارهـا بــشـأن عــضـو
جلــنـــة الــعـالقــات الـــدولـــيــة في
احتــــــاد الــــــكــــــرة (و.ط) بــــــذات
القضـية. وقال اخلـبير الـقانوني
طـارق حــرب لـ(الـزمـان) امس ان
(احملكمة لم تصـدر قرارها بشان
(و. ط) كــــونـه لم يــــحــــضــــر الى

جــلــســة احملــاكـــمــة وســتــصــدر
حكـمهـا ح الـقاء الـقبض عـليه
او تــسـلــيم نــفـسـه وبـخالف ذلك
سـتـصدر حـكـمـهـا غيـابـيـا بـحقه
وان مــدة الــعـقــوبــة سـتــحــددهـا

احملكمة).
 الى ذلك  اوضح احملامي طارق
الـشرع تـفـاصـيل احلـكم الـصادر

في الــقــضــيــة واكــد الــشــرع إن
(احملـكـمـة اصـدرت حـكـمـها عـلى
ـتهـم بـنـاءً على اربـع قضـايا ا
اثـــنـــان تـــزويــــر واثـــنـــان ســـوء
استـعمال و احلـكم بسـنة على
قضية التزويـر وستة اشهر على
ســـــــوء اســـــــتـــــــخـــــــدام االوراق
الرسـمية) واضاف ان (العـقوبة
االشــد وهي سـنــة سـتــطـبق اوالً
ـــا ان احلـــكم بـــالـــتـــعـــاقب  و
ـتـهمـون الـسـنة ومن فـسيـكـمل ا
وبـشـان ثم الــعـقـوبــة الـبــاقـيـة) 
احلـــــكم عـــــلى عـــــضــــو جلـــــنــــة
الـعالقات الـدولـيـة بـاالحتاد (و .
ط)   اشار الشرع الى ان (غيابه
هو من أجل النطق بقضيته على
ان يـتم احلـكـم عـلـيه غـيـابـيـاً في
حـــالــــة اســــتـــمــــرار هــــروبه من
العدالة) مؤكدا انه (برغم من ان
احلــكم قـــابل لــلـــتــمــيـــيــز ولــكن
العقوبة لن تـخفف بسبب وقائع

ة الدامغة).  اجلر
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دعا رئيس مجلس  الـنواب محمد
احلـلــبـوسي هــيـئــة الـتـقــاعـد الى
تطبـيق القوانـ النافـذة اخلاصة
ـتـقـاعدين  مشـيرا الى بحـقـوق ا
ـــان داعم لـــلــهـــيـــئــة في ان الــبـــر
ـتبـعة الجناز تسهـيل االجراءات ا
عـامالت التـقـاعديـة.  وقال بـيان ا
امس ان (احلــلـبــوسي الــتــقى في
مـكتـبه رئـيس الـهـيـئـة احـمـد عـبد
اجلـلــيل الــســاعــدي وجـرت خالل
اللـقـاء مـنـاقـشـة تـسـريع إجراءات
ـتـقاعـديـن والـشهـداء واجلـرحى ا
والـتـأكـيـد عـلى تـطـبـيق الـقـوانـ
النـافذة الـتي تنصُّ عـلى حقـوقهم
الـتــقــاعــديـة) وحثَّ احلــلـبــوسي
زيد من ) على بذل ا خالل اللقاء 
) مؤكدا واطن اجلهود خلدمة ا

ان (مـجـلس الـنـواب دعـم لـلـهـيـئـة
ـتــبــعـة في تــسـهــيل اإلجــراءات ا
ــعــامالت الــتــقــاعــديـة). إلجنــاز ا
وكان رئـيس اجلـمعـيـة االنسـانـية
لـلـمـتـقـاعــدين عـبـد الـرضـا شـيـاع
احلفـاظي قـد رفض التـجـاوز على
تـقـاعـديـن وفرض اسـتـحـقـاقـات ا
اجتهادات على حـقوق الشريحة 
سـائل التي ـتابـعـة ا فيـما وعـد 
تقاعدون  والسيما يعاني منها ا
موضوع صـرف مستـحقات نـهاية
اخلــدمــة مع الــهـــيــئــة الــوطــنــيــة
لـلـتـقـاعـد بـغـيـة حـلـهـا بـأسـرع مـا
كن. وقـال احلـفاظي لـ (الـزمان)
في وقت سابق ان (مـكـافأة نـهـاية
اخلــدمـــة تــمـــنح حـــسب الــرتـــبــة
وســنــوات اخلــدمــة وال يــجـوز ان
يـــتـــســـاوى الـــضـــابط مع الـــرتب
الــدنــيـــا ونــرفض الــتـــجــاوزعــلى

ــســألــة تــتــعــلق احلــقــوق كــون ا
ـســتـحــقـات شــريـحــة واسـعـة).
ودعـا مــتـقـاعــدون خالل تــظـاهـرة
سـابــقـة امــام مـبــنى الــهـيــئـة الى
الـــتـــدخل اليــــقـــاف مـــا وصـــفـــوه

ــصــيــر ــهــزلــة) والــتـــحــكم  بـ(ا
شريـحة افـنت سنـوات عمـرها في

خدمة الدولة. 
وقــــالــــوا ان (الــــهـــــيــــئــــة تــــرهق
ـتـقـاعـدين وتـسـتـنـزف مـواردهم ا
مقـابل رسـوم معـيـنة والـقـيام بـها
في الـــــصـــــيـف احلـــــار حـــــيث ان
ــــتــــقـــــاعــــدين أوضــــاع بــــعـض ا
الصحـية ال حتـتمل ذلك فضال عن
ان كي كــــــارد اســـــتــــــوفت مـن كل
مـتـقـاعـد مـبـلغ عـشـرة االف ديـنـار
فــور اصـدار هــويــته الــتــقــاعــديـة
للـمـرة االولى في وقت ان مـصرف
الرشـيـد يدعـو إلى اصـدار ماسـتر
كــارد الــنـــخــيل  فــلــمـــاذا ال يــتم
الـــتــــوحــــيـــد?) واشـــاروا الى ان
(الـهــيــئـة قــامت بــصــرف مـكــافـأة
نـهـايـة اخلـدمـة جلـزء من اجلـيش
ـنـحل فـقط والـبـالـغة 9 الـسـابق ا

تــرلـيــونــات ديــنــار فــيـمــا لم يــتم
كافـأة للبعض االخر صرف هذه ا
حــــتى بــــعـــــد تــــقــــد الــــبــــعض
سـتـمـسـكات اعتـراضـات بـرفـقـة ا
طلوبة التي تؤيد شمولهم بهذه ا
كـافأة  رفضت الـهـيـئة صـرفـها ا
وفق مسوغات غير صحيحة). من
جــــهــــة اخـــرى  وضع مــــصــــرف
ـنح سـلـفة 25 الـرافـدين شـروطـا 
. وقـال مـلـيــون ديـنـار لــلـمـوظــفـ
صرف في بيان امس  ان (سلفة ا
 25 مليون دينار لـلموظف تمنح
ــاســتــر كــارد حلــامــلي بــطـــاقــة ا
ـــصــرف حـــصــرا الــصـــادرة من ا
وبــــدون كـــــفـــــيل) ولـــــفت الى ان
(الـســلـفـة تــكـون بــاالعـتــمـاد عـلى
ـوظف عــلى ان يـغـطي 50 راتب ا
ـئـة من راتـبه الـشـهـري الـقسط با

الشهري للسلفة).

النـفط الـسعـوديـة العـمالقـة التي
سـتهـدف وفق وقـعـ ا تديـر ا
مــــا نــــقــــلت عــــنـه وســــائل اعالم

. بريطانية امس اإلثن
وأوضح مــتــحــدث بــاسم رئــاسـة
احلكـومـة البـريطـانـية االثـن ان
جونـسون اعـتمـد في تصـريحاته

على "االدلة التي نتلقاها".
وأضـاف ان جـونـســون سـيـبـحث
هذا االمـر عـندمـا يـلتـقي الـرئيس
ـــانــويل مـــاكــرون الـــفــرنـــسي ا
ــانــيـة انــغــيال ــســتــشــارة اال وا
مـــيـــركل مــشـــيـــرا الى أن لـــنــدن
تــــســــعى الى "حـل يـــزيـل فـــتــــيل

التوتر".
من جــهـته قــال وزيــر اخلـارجــيـة

الـــبـــريـــطـــاني دومـــنـــيك راب في
تــغـــريــدة "نــعــمل مـع شــركــائــنــا
الـــدولــــيـــ من اجـل حتـــديـــد رد
دبـــــلــــــومـــــاسي قـــــوي ومـن أجل

نطقة". االستقرار في ا
ــــتـــحـــدة ونــــســـبت الــــواليـــات ا
الــهــجــمـــات الــتي وقــعت في 14
أيـــلـــول/ســبـــتـــمــبـــر وتـــبــنـــاهــا
تـمـردون احلـوثيـون في الـيمن ا
إلى ايــــران مـــشــــيـــرة إلـى "عـــمل
حــــربي" لــــكن طــــهـــران نــــفت أي
مـــســؤولـــيــة وحـــذرت من "حــرب
شـامــلـة" فـي حـال تــعـرضــهـا لـرد

أميركي أو سعودي.
وأكـد وزيـر اخلـارجــيـة األمـيـركي
مايك بومبيو أن بالده تؤيد "حال

ســلـمــيــا" مع إيــران. ورد عــبـاس
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم مـــــوســـــوي ا
اخلارجيـة االيرانيـة "بدال من بذل
جــــهــــود ال طــــائل مــــنــــهــــا ضـــد
جمـهوريـة ايران االسالمـية على
ـتـحــدة أن تـتـوقف عن ـمـلــكـة ا ا
مـيتـة للـسعـودية بيع االسـلحـة ا
كــمــا يـطــلب مــنــهــا الـنــاس عــبـر
الـعـالم وأن تـبــر سـاحـتـهـا من
اتــــهـــامــــات بــــجـــرائـم حـــرب في
الـــيــمن" وفـق مــا اوردت وكـــالــة

تسنيم االيرانية.
ويلتقي جـونسون الـيوم الثالثاء
الرئيس االميـركي دونالد ترامب
قبل اجـتمـاعه بـالرئـيس االيراني

حسن روحاني.
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ودعـــاه لالشـــتـــراك في مـــنـــتــدى
دافــوس) مـــعـــربــــاً عن أمـــله بـ
(تـضــافـر اجلـهــود من أجل خـلق
بيئة اقتـصادية إيجابـية للعمل).
ووصل صــــــالـح الى مــــــديــــــنـــــة
نـيــويــورك امس االول عـلى رأس
ستـوى للمشاركة في وفد رفيع ا
اجــتــمـاعــات اجلــمـعــيــة الـعــامـة
والـتي يـرجح مـراقـبـون الـتـطـرق
لــقــضــايـا الــشــرق االوسط خالل
مــــبـــاحــــثــــات الـــقــــادة الــــعـــرب
ــــتــــوقع ان والــدولـــيــ  ومن ا
يلتـقي صالح بالـرئيس االمريكي
دونــالــد تـــرامب وبــحث مــلــفــات
نـطقـة والسبل تخص الـعراق وا
ـــــواجــــهـــــة االزمــــة ــــتـــــاحــــة  ا

الراهنــــــة . 

التـقـدم واالزدهار. واعـرب صالح
عن (حــــرص الـــعـــراق عــــلى أمن
ــا يـحـقق ـنــطـقـة  واسـتــقـرار ا
تـطلـعـات شعـوبـهـا في الرفـاهـية
والـــرخــاء). كـــمـــا نــاقـش رئــيس
ـنـتـدى اجلـمـهـوريــة مع رئـيس ا
ي كالوس االقــــتـــصــــادي الـــعــــا
شـوالــبـة بـنــاء نـظـام اقــتـصـادي
ـنطـقـة. ولفـت البـيان جديـد في ا
الـى انه (جـــــرى خالل الـــــلـــــقــــاء
مـنـاقشـة بـنـاء نـظامـا اقـتـصـاديا
يـدعم الـسـلم األهـلي في الـبـلـدان
كافة) وراى صالح ان (االقتصاد
بــوصــفه داعم لــلــسالم من خالل
الــروابط الــتي يــنــشــئــهــا سـوق
العمل). من جانبه  ثمن شوالبة
(تــوجـهــات صــالح االقــتـصــاديـة

صالح قـد زار أميـر دولة الـكويت
صـبـاح األحـمـد اجلـابـر الـصـباح
في مـــقـــر اقـــامـــته بـــنـــيـــويــورك

الــعــربـي ومــواجــهــة الــتــدخالت
اخلارجية الـتي تستـهدف زعزعة
االمن الـــقــومـي الــعـــربي). وكــان

اإلرهـاب والــقـضـاء الــكـامل عـلى
كل الـتنـظـيـمات اإلرهـابـية أيـنـما
وجدت ومواجـهة كل من يدعـمها
سـيـاسـيـا أو مـالـيـا أو إعالمـيـا)
مجددين دعمـهم (الكامل لـلجهود
العراقية الستكمال إعادة اإلعمار
وعودة الـنـازح لـلـمنـاطق التي
 حتـريـرها مـن تنـظـيم داعش)
واشـــــاروا الى (أهـــــمــــيـــــة احلل
الـــســــيــــاسي الــــشـــامـل ألزمـــات
ــنــطــقــة والســيــمــا في ســوريـا ا
ولــيـبـيــا والـيــمن وفـقــا لـقـرارات
ـا مـجــلس األمن ذات الـصــلـة و
يـــحــفظ وحـــدة واســتـــقالل هــذه
الـــدول وسالمــتــهــا اإلقـــلــيــمــيــة
ومــقـــدرات شـــعـــوبـــهـــا ويــتـــيح
احلــــفــــاظ عــــلى األمـن الـــقــــومي

عـــبـــد الـــله الـــثــــاني والـــرئـــيس
ـصـري عـبــد الـفـتـاح الـسـيـسي ا
على هامش االجتماعات وبحثوا
ادامـــــة احلــــــوار مـع االشــــــقـــــاء
ــــنع الــــتــــوتـــرات واالصـــدقــــاء 
وتـفـكـيك األزمـات قـبل حـدوثـها)
واضــاف الـبــيــان ان (مـخــرجـات
الـــقــمــة ركـــزت عــلى مـــضــاعــفــة
اجلهـود الـدافـعة بـاجتـاه السالم
واحلــوار من أجـل هــدوء يــشــمل
ــنـــطـــقـــة كــلـــهـــا حـــيث لـــفــتت ا
األطـراف اجملـتمـعـة إلى أن األمن
مــــشــــتـــــرك وأن الــــتــــهــــديــــدات
والثـغـرات األمنـيـة من شأنـها أن
تـــــشــــمل اجلـــــمــــيع) داع الى
(احلـفاظ عـلى االنـتـصـارات التي
عـركـة على حتقـقت مـؤخـراً في ا

مع وزيــر اخلـــارجــيــة االمــريــكي
مـــايك بــومـــبــيــو ســبـل تــطــويــر
الـعالقـات الـثنـائـيـة بـ الـبـلدين
الـــــصــــــديـــــقــــــ إضـــــافــــــة إلى
ستجـدات اإلقليمـية والدولية) ا
واكـــد صــــالح (ضـــرورة تـــفـــادي
التـصعـيد ونـبذ احلـرب واعتـماد
احلـــوار وســـيـــلــة حلـل مــشـــاكل
ــنـطــقــة وحـمــايـة اســتـقــرارهـا ا
والتـركيـز عـلى استـكمـال احلرب
ـــا يــحــقق األمن ضــد اإلرهــاب 
). ودعا صـالح والـسـلم الـدولـيـ
خـالل قـــمـــة ثالثــــيـــة مع مـــصـــر
واالدرن الـى تــــرســـــيخ جـــــهــــود
ـنطـقة وابـعاد شبح السالم في ا
احلرب عنـها. واوضح الـبيان ان
(صـالح الـتــقى بـالـعـاهل االردني
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يجري العـراق حراكا دبلـوماسيا
واسـعـا مع قـادة الـدول الـعـربـيـة
ووزراء خارجيـة دول اخرى على
هــامش اجــتــمــاعــات اجلــمــعــيـة
تحدة في نيويورك العام لال ا
والــتي تــدشن اعــمــالــهــا الــيـوم
ــنـــاقــشـــة الــقـــضــايــا الــثالثـــاء 
الـــطـــارئــــة واحلـــســـاســــة الـــتي
ــنــطــقــة والســيــمـا تــشــهــدهــا ا
التصـعيـد ب واشنـطن وطهران
والــهـــجــمـــات الـــتي شـــهــدتـــهــا
الـســعـوديــة مـؤخــرا اضـافـة الى
مـلفـات اخـرى. وقـال بيـان تـلـقته
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (رئــــــــيس
اجلـمــهـوريـة بـرهـم صـالح بـحث
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رئيس
اجلمهورية

خالل لقائه في
نيويورك امير
دولة الكويت

لالطمئنان على
حالته الصحية

لالطمـئنـان على حـالته الـصحـية
متمنـياً له دوام العافـية وللشعب
ــزيــد من الـــكــويــتي الـــشــقــيـق ا

ـــنـــظـــومـــة اصالح وتـــطـــويــــر ا
الـكـهربـائـيـة في الـعـراق). واعلن
ـعادن صـالح وزيـر الـصـنـاعـة وا
عـبــد الـله اجلـبــوري عن االتـفـاق
عــلـى إنــشــاء مــديــنــة صــنــاعــيـة
ــنـتــجـات مــشــتـركــة لـتــصـنــيع ا
ـيـة. ـواصـفــات عـا الـصــيـنـيــة 
ونقل بـيـان عن اجلبـوري تأكـيده
خالل مشاركته في اعـمال منتدى
الـتعـاون االقـتـصـادي الـعراقي -
الصـيـني في بـك (االتـفـاق على
انـشاء مـديـنة صـنـاعيـة مـشتـركة
ــنـتـجـات الــصـيـنـيـة لـتــصـنـيع ا
ـــيــة وكـــذلك ـــواصـــفـــات عـــا و
تـوقــيع مـذكــرة تـفــاهم بـاالحـرف
االولـى الكــــمــــال وإنــــشــــاء مـــدن
صـنـاعـية في خـمـسـة مـحـافـظات
فـــضال عـن طــرح اكـــثـــر من 200
مــشــروع وفــرصــة اســتــثــمــاريـة
مـتاحـة لـدى شـركـات الوزارة في
شـــتى اجملـــاالت الـــصــنـــاعـــيــة).
وبـــحث مـــحـــافـظ الــنـــجـف لــؤي
الياسري مع مـدير شركة هواوي
الــصــيـنــيــة تـنــصــيب مــنـظــومـة
كــامـيــرات مـراقــبــة مـتــطـورة في
احملافظة وتطوير البنى التحتية
لالتــصـــاالت في الــنــجف . وقــال
بــيــان امس ان (الــيــاســري عــقـد
أجتـماعـاً مع هـواوي والتي تـعد
الــشــركـــة االولى عــلى مــســتــوى
الـــعـــالم فـي اجملـــال اإلتـــصــاالت
ـناقـشـة تطـويـر البـنى الـتحـتـية
لإلتـــــصــــــاالت في احملـــــافـــــظـــــة
وتــنـصـيـب مـنـظــومـة  كــامـيـرات
ـــواكـــبــــة الـــتـــطـــور ـــراقـــبــــة  ا
والــتــكــنــلــوجــيــا في عــالم االمن
واخلـدمـات) واكـد الــيـاسـري ان
(الشـركة وافـقت على ارسـال وفد
رســـمـي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة من أجل
االطالع على منـظومة الـكاميرات
واالتصـاالت وتطويـرها بـالقريب

العاجل). 

عدنان درجال 
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اكـد رئيس حكـومة إقلـيم كردستان
مـسـرور الـبـارزاني وجـود اشارات
ــركـزيـة ايــجـابــيـة من احلـكــومـة ا
ـشـكـالت الـعـالـقـة وفق لــلـبت في ا
الـدسـتور مـؤكـدا ان داعش ما زال
ــثل تــهــديــدا كــبــيــرا في بــعض
مـنــاطق الـبالد. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــبــــارزاني
الــتــقـى بــوفــد عــســكــري أمــريــكي
بـرئـاسـة قائـد الـعـملـيـات اخلـاصة
ــشـتــركـة الــلـواء ــهـام ا في قــوة ا
إريـك تـ . هـيل ونــاقـشــوا مـخــاطـر
الــتـهــديـدات الـتي تــواجه الـبالد)
واضـــاف الــــبـــارزاني انه (مـــا زال
ــثل تــهــديــداً كــبــيــراً في داعـش 
بـعض مـنـاطـق الـعراق وإنـه يـعـيد
تـنـظـيم صـفـوفه لـشـن الـهـجـمات)

مــشـيــرا الى (وجــود تـعــاون أمـني
بــ قـوات الــبـيـشــمـركــة والـقـوات
ـواجـهـة اي تـهـديدات) الـعـراقـيـة 
وبــــشـــأن الـــعالقــــات بـــ بـــغـــداد
ــســنـا واربــيل  اكــد الــبــارزانـي (
إشـارات ايـجـابـيـة من بـغـداد لـلبت
ـشـاكل الــعـالـقــة عـلى اسـاس فـي ا

الـــدســتــور). بــدوره  أشـــاد قــائــد
الـعـمـلـيـات اخلـاصـة بـ (الـتـنـسـيق
الـسـائـد بـ بـغـداد واربـيل) عـادا
ذلـك (ضروريـا في اسـتـتـباب األمن
بــشــكل أكــثـر) مــبــديـا (اســتــعـداد
بـالده لـتــقــد الــدعم الـالزم بــهـذا

الصدد).
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محمد احللبوسي 

{ لـنــدن (أ ف ب) - اتــهم رئـيس
الـــوزراء الـــبــــريـــطـــاني بـــوريس
جـونـسـون إيـران بـالـوقـوف وراء
الهجمات على منـشأت نفطيت
في الـســعـوديـة في تــصـريـحـات
أدلى بها لصحفي يرافقونه إلى
ـــقــرر ان نـــيـــويـــورك حــيـث من ا
يـلــتـقي الــرئـيس اإليــراني حـسن

روحاني اليوم الثالثاء.
وقـال جونـسـون عـلى مـ طـائرة
تنقله إلى نيويـورك للمشاركة في
ـتـحدة اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
ـملـكة كـنـني أن أقول لـكم إن ا "
ــــتــــحـــــدة تــــنــــسب إلى إيــــران ا
وبدرجة عالية جدا من االحتمال
الهجـمات على أرامـكو" مجـموعة

هدي الى الص “U¹—…∫ ثالث لقطات من وقائع زيارة رئيس الوزراء عادل عبد ا
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