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اربيل / راميار الهركي 
قــال مــديــر الــدائــرة االعـالميــة يف وزارة التــربيــة بــإقلـيم
كــــردسـتــــان لـ )املــــدى(: ان الــــوزارة بــصــــدد ادخــــال الـلغــــة
الفـرنـسيــة ضمـن املنـاهج الــدراسيـة يف مـدارس االقلـيم،
واوضح ان وزير الـتربيـة عبد الـرحمن دلـشاد وبعـد لقائه
بوفـد مركز ارثـو لالذاعة الفـرنسية يف ديـوان الوزارة اوعز
الى الـدوائر الـتابعـة لوزارة الـتربيـة بدراسـة خطـة ادخال
درس اللغـــة الفـــرنــسـيـــة الـــى جـــانــب اللغـــة االنـكلـيـــزيـــة
وجعـلهــــا مــنهــــاجــــاً مقــــرراً جلـمــيع املــــراحل الــــدراسـيــــة
واالتفاق مع شركة فرنسية لطبع الكتب اخلاصة بتعليم

قواعد تلك اللغة.

خطة الدخال اللغة الفرنسية يف مناهج كردستان

كتب محرر الشؤون العربية
مـع دخـــــــول احلـــــــرب عـلـــــــى اجلـــبـهـــــــة
االســــــرائـــيلــيـــــــة - اللــبــنــــــانــيــــــة امــــس
اسبوعها الثاني، دون ان تلوح يف االفق
أي مـــواقف أو قــرارات دولـيــة حــاسـمــة
لـــــــوقـفـهـــــــا، صـعـــــــدت اســـــــرائــيـل زخــم
هجمـات مـوسعـة مـسـاحــة استهـدافهـا
االهـداف اللـبنـانيـة وهي تـقصف الول
مرة شاحنة يف االشرفية وسط بيروت،
تــــــــزامـــن ذلــك مـع قـــــصـف مــكـــثـف يف
اجلنـوب ادى إلى مـجزرتـني اضافـيتني
كــــان حــصــــادهـمــــا عـــشـــــرات القــتلــــى

واجلرحى من املدنيني اللبنانيني.
اســـــــرائــيـل ادعــت بـــــــانـهـــــــا جنـحــت يف
حتــطـيــم ثلــث القــــدرة الــصــــاروخـيــــة
حلــــزب اهلل الـتـي قـــــدرتهــــا بـ )12000(
اثني عـشر الف صـاروخ، لكن حزب اهلل
ســـارع امــس لـيـــؤكــــد ان مخـــزونـــاً مـن
الــصـــــواريخ ال يـــــزال كـــــافــيـــــاً لــضـــــرب
اســــرائـيـل شهــــوراً طــــويلــــة، اتــبع ذلـك
بـــاطـالق دفعـــات جـــديـــدة مـنهــــا علـــى
الــــــشـــمــــــــال االســــــــرائـــيـلـــي دون اعـالن

اجلانب اآلخر عن سقوط ضحايا.
سلــسلــة الغــارات االســـرائيـليــة اوقـعت
صــبـــــــاح امـــــس االربـعـــــــاء )55( قــتــيـالً
مـدنيـاً، وعـززت من جـانب آخـر تـوسيع
عـمليـة النـزوح اجلمـاعي إلـى الـشمـال

PUK  / بغداد
قـــال داوود الـبـــاغــسـتـــانـي مـــديـــر هـيـئـــة
النزاهة انه وأثناء قيامه بزيارة تفقدية
للمنافـذ احلدودية يف منطقة ربيعة مت
ايقـافه يف منطقة الكسـك غربي مدينة
املـــــوصل مــن قــبـل مفـــــرزة )ســيـــطـــــرة(
وهـميـة تعـمل بكـتب رسـميـة صـادرة عن
دائــرة الكمـارك، وبعـد ســؤالهم مـن قبل
مـدير هيئـة النزاهـة عن شرعيـة  نقطة

ـ ـ ـ

بغداد/ نصير العوام
اعلـن  رئـيــس الـــوزراء نـــوري
املــــــالـكــي امـــــس ان الهــيــئــــــة
الـعليا  للـمصاحلـة الوطـنية
سـتجتمع يـوم السـبت املقبل
الطـالق املـــبـــــــــادرة عـــمـلـــيـــــــــًا
ومــيــــــدانــيـــــــًا وفق اخملـــطـــط
الـذي اعلن سابقـا، مؤكدا ان
الكثير من العراقيني  الذين
تــــوقفــــوا عـن  املـــشــــاركــــة  يف
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة، ابــدوا
استعدادهم للدخول يف هذه

املبادرة.  
وقــال املـــالكـي خالل املــؤمتــر
الــــــصـحـفــــي الــــــــــذي اعـقــــب
اجــتــمــــــاع مـجلــــس الــــــوزراء
امــــــس االربـعــــــــاء مــــــــازلـــنــــــــا
مـصـممـني  علــى ان نـسـتمــر
يف  املصاحلة الوطنية، النها

اكد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل )مجاهدي خلق( يف العراق

املالكي: السبت املقبل اطالق مبادرة
املصاحلة الوطنية عملياً وميدانياً
تنفيذ تلك االحكام.

وكـــشف املــــالكـي ان  اجمللــس
نـاقش مـسالـة وجود منـظمة
مـجاهـدي خلـق االيرانـية يف
االراضـي العـــراقـيــــة بعـــدمـــا
قـــــدمــت االجهـــــزة االمــنــيـــــة
تـقـــــــريـــــــرا عــن متـــــــدد هـــــــذه
املنــظمــة ودخــولهـــا يف امللف
الــــســيـــــاســي واالجــتــمـــــاعــي
ودخـــــــــــولـهـــــــــــا عـلـــــــــــى خــــــط
الــتــنـــــاقـــضــــــات واخلالفـــــات،
علــمــــــا ان هــــــذه املــنـــظــمــــــة
محـســوبـــة ضمـن املنــظمــات
االرهــــــابــيــــــة  ووجــــــودهــــــا يف
البلــد يتنـافـى مع الـدستـور.
مـــــؤكــــــدا ان اجمللـــــس اتخـــــذ
قــرارات بهــذا الـشـــأن ستـبلغ
بهــــا  املـنــظـمــــة  واالطــــراف

التي تتعامل معها. 

قــــــال املــــــالـكــي: ان مـجلـــــس
الـــــــــوزراء بـحـــث ضـــــــــرورة ان
يــــــــــراعـــي ذلــك املـــــصـلـحــــــــــة
الــوطـنيــة، واال يكــون سلـبيــًا
ومثيـرًا ومحـفزًا لـلفتنـة بني
ابــنـــــــاء الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي،
مــــؤكــــدا ان مـجلـــس الــــوزراء
وقف عـنــــد هــــذه الــظــــاهــــرة
مــشـيـــرا الـــى ضـــرورة اتخـــاذ
مــــوقف قـــوي  ضـــد  وســــائل
االعالم الـتي تـسـتمـر بـاثـارة
الـفــــتــــنــــــــــة الــــــطــــــــــائـفــــيــــــــــة

والعنصرية يف العراق. 
كــــمـــــــــــا اوضـح املـــــــــــالــكــــي ان
اجمللس  توقف عند االحكام
الــــصـــــــادرة بـحـق اجملـــــــرمــني
الـــــــــذيـــن صـــــــــدرت بـحـقـهـــم
قــــــرارات اعـــــــدام   ومعــــــرفــــــة
االسـبــــاب الـتـي  حــــالـت دون

اجل تعميم ظـاهرة االرتباك
االمـنـي.  كـمــــا تــــؤكــــد هــــذه
اجلـــــــــــرائــــم انـهـــــــــــا تــــنـفـــــــــــذ
بــتــــــوجـــيهــــــات مــن بــن الدن
عـندما دعـا انصاره ليـضربوا
يف احملافظـات من اجل اثارة
الفوضى.واكـد رئيس الوزراء
ان احلـكــــــومـــــــة واجهـــــــزتهــــــا
االمـنـيــــة  هـي بــــدرجــــة مـن
احلـــــضـــــــــور والـقـــــــــوة حـــيـــث
اســتــــطـــــــاعــت ان حتـــــــاصـــــــر
الكـثيـر مـن اعمـال القـاعـدة،
مشيـرا الى ان هذا التصعيد
االمـني ضـد االبـريـاء العـزل
جــــــاء ملـــــــواجهــــــة حـكــــــومــــــة

الوحدة الوطنية. 
وبـشــان التغـطيــة االعالميـة
لـلجــــــرائــم الــبـــــشعــــــة الــتــي
تـرتكب يـوميـا بحق املـدنيني

اجلسـر الـوحيـد الـى شـاطئ
الــسالمــة  الــذي يــوحـــد بني
ابـناء الشعب العراقي وينهي
حــــــــــالــــــــــة الـعــــنـف ويـعــــيــــــــــد
االستقـرار ويقـضي علـى كل
االفـكــــار الـتـمـيـيــــزيـــــة علــــى
اسـس طـائـفيـة او حــزبيـة او
عـنـصـــريـــة.وذكـــر املــــالكـي ان
مجـلس الـوزراء نـاقـش امس
تــطـــورات االوضـــاع االمـنـيـــة
واجلــــــرائــم الــبـــــشعــــــة الــتــي
تـــــــــرتــكـــب بـحـق االبـــــــــريـــــــــاء
وبـــــالـــــذات الــتــي ارتـكــبــت يف
مــنـــــــاطق طــــــوزخــــــورمــــــاتــــــو
واحملـموديـة ومديـنة الكـوفة،
واثــــبــــتــــت الـفــــــــشـل الـــــــــــذي
تـواجهه تـنظـيمـات القـاعـدة
يف الـعـــــــراق، والــتــي اجتـهــت
نحـــــو املـنـــــاطق اآلمـنـــــة مـن

بغداد / هشام الركابي 
دانت احملكمـة اجلنـائيـة املركـزية
خمـسـة وعـشـريـن متـهمـاً بـينـهم
سعـوديـان وآخـر فـرنـسي بـاحكـام
تــــــراوحــت بــني الـــــسجــن املــــــؤبــــــد
والـسجـن سنـة واحـدة الرتكــابهم

جرائم مختلفة. 
وقــال مـصــدر مخــول يف احملـكمــة

املحكمة اجلنائية: ادانة 25 متهامً بينهم سعوديان وفرنيس
بـ )خ.ح.ح( )س.م.ح( )ك.ر.ع(
)أ.ع.ق( بــــــــالــــــسـجـــن 6 ســـنــــــــوات
وذلك السـتــيالئهـم  علـــى امـــوال
الـــــــدولـــــــة عــن طـــــــريـق الــتـالعــب
بـالرواتب واالسـتيالء على رواتب
اســـمـــــــــاء اشـخـــــــــاص مـــنـــتـهـــيـــــــــة
خــــدمــــاتهــم واشخــــاص ال وجــــود

لهم.

العراقية بصورة غير مشروعة.. 
من جــانب آخـر اصــدرت احملكمـة
اجلـنــــائـيــــة املــــركــــزيــــة احـكــــامــــا
بالـسجن تـراوحت بني الـعام و10
اعــــــوام  بـحق 11 مـــتهــمــــــا وذلـك
حليـازتـهم اسلحـة غيـر مــرخصـة
ومحـظـــورة. كـمـــا دانــت احملكـمـــة
ثالثـة  من املتهمني ويرمز اليهم

ان املـتهـمـني املـــرمـــز الـيهـم بـ )م.
م. ح(، )ع. ع..هـ(، )م.ج.م( حــكـــم
علــيهـم بــــالـــسجـن املــــؤبــــد وذلـك
النـضمـامهـم جملمـوعـات ارهـابيـة
مـــسـلحــــة، مــضــيفــــا ان احملـكـمــــة
اجلنائية املركزية دانت سعوديني
وفـــرنــسـيـــا بـــالــسجـن  بـني 7- 15
سـنــــة بـــسـبـب دخــــولهـم االراضـي

بغداد / املدى
أكــــــد رئــيـــــس اجلـــمهــــــوريـــــــة جالل
طــــالـبــــانــي علــــى ضــــرورة احـتــــواء
االحــتقــــان الــطــــائفـي يف الــبالد، و
تبني مـبدأ التـسامح و نـبذ الفـتنة،
جـــــاء ذلـك خـالل لقـــــائه بـــــرئـيـــس

خالل لقائه برئيس الوقف السني

طالباين يدعو إىل التعاهد عىل حتريم الدم العراقي
التـي تقــدم بهـا الــرئيـس للـتعـاهـد
علـــى حتـــرمي إراقـــة الــــدم و العــمل
علــــــى أســـــــاسهــــــا لــــــوقـف العـــنف و
الــتـحلــي بـــــروح األخــــــوة و تقـــــويـــــة
اللحمـة بني أبـناء الـشعب و إشـاعة

السالم و االستقرار يف البالد.

على حترمي إراقة الدم العراقي.
مــن جهــته، أعـــــرب رئـيـــس الـــــوقف
الـسـني عـن تقــديـــره للجهــود الـتي
يبـذلهـا رئيـس اجلمهـوريــة و سعيه
للــتقـــــريـب بـني جـمــيع األطـــــراف،
مـؤكـداً احلـرص علـى تـبني الـدعـوة

الــوقف الــسنـي احمــد عبــد الغفـور
السامرائي امس االربعاء.

ونـقل بيــان عن رئـاســة اجلمهـوريـة
تـــسلـمـت )املــــدى( نـــسخــــة مــنه، ان
طالباني دعا رجال الدين األفاضل
إلى التـساند و املبادرة إلـى التعاهد

بغداد / شاكر املياح
ــــــر ــــــدكــتــــــور خــــضــي اكــــــد ال
اخلـــزاعي وزيـــر التـــربيــة ان
امــتحــــانــــات الــــدور الـثــــانـي
ســتــــشـــمل املـكـــملـــني فقـــط
والــطلـبـــة املهجـــريـن قــســـراً
حتــى وان كــانــوا راسـبني يف

جميع الدروس.
ـــــؤمتـــــر جـــــاء هـــــذا خالل امل
ـــــــذي عـقـــــــده الــــصـحـفـــي ال
الــسيـد الـوزيـر مـسـاء امـس
مــعــلـــــنـــــــــــــاً فـــــيــه نـــــتـــــــــــــائــج
ـــــــات الـعـــــــامـــــــة االمـــتـحـــــــان
ـــــــــة ـــــــــدراســـــــــة االعـــــــــدادي لـل
بفـــرعـيهــــا العلـمـي واالدبـي
موضحـاً ان عدد الـناجحني
يف الـفـــــــــــرع الـعـلـــــمـــــي بـلـغ
ــــــــــاً وعــــــــــدد 26643 طــــــــــالــــب
املكـملني كـان 37784 طــالبـاً
ـــــــــــــراســـــبـــــني 20127، ويف وال
الـفــــــــرع االدبـــي بـلـغ عــــــــدد
الـنــــاجحـني 16853 طـــالـبـــاً
ـــــاً واملـكـــملــني 17534 طـــــالــب
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نــتـــــــائج املــتــــــوســـطــــــة يف 23 / 7
اعالن نتائج الدراسة االعدادية

للطلبة الراسبني املهجرين قسراً حق االشتراك يف الدور الثاني
الـــــرصـــــافـــــة االولـــــى نـــــالــت
ـــــى مــن بــني ـــــدرجـــــة االول ال
املـــديـــريـــات االخـــرى فـيـمـــا
حــازت تــربـيــة كـــربالء علــى
الـــدرجـــة الـثـــانـيــــة والكـــرخ
االولى الدرجة الثالثة، هذا
بالنسبـة للفرع العلمي، اما
الفــــرع االدبــي فقــــد جــــاءت
تــــربـيــــة كـــــربالء بــــاملــــرتـبــــة
االولــى تليهـا تــربيــة االنبـار
بــاملــرتـبــة الـثــانـيــة وتــربـيــة
القـادسيـة بـاملـرتبـة الثـالثـة
ـــــــر ـــــــوزي ـــــــد ال ـــــســـي ودعـــــــا ال
ـــــــى ـــــــاجـحـــني االوائـل إل الـــن
احلضـور إلـى مـكتب الـوزيـر
يــــــــــــــــــــــــــــــوم 1 / 8 / 2006 يف
السـاعـة 11 صبـاحـاً لتـسلم
الهـدايـا اخملـصصـة لـهم من
الـــوزارة. كـمـــا حـــدد الــسـيـــد
الـــوزيـــر يـــوم 23 / 7 / 2006
مــــــــوعــــــــداً العـالن نـــتــــــــائـج
ــــــــدراســــــــة ــــــــات ال امـــتـحــــــــان

املتوسطة.
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اما الـطالبـة الناجحـة التي
حـصلت علـى املـركـز الثـالث
ــــــد ــــــر عــب فـهــي زهــــــراء زهــي
ــــــــــويــــــــــة دكـــــــســــن مــــن ثــــــــــان
ـــــات يف ــــــدي للــبــن الفـــــراهــي
محــــافــظــــة الـبــصــــرة الـتـي
حــصلـت علـــى معـــدل قـــدره

.%98.86
امـــا الـنـــاجحـــون االوائل يف

الفرع االدبي فهم:
النــاجح االول علــى العــراق
ـــــد الـــطـــــالــب حـــــســنــني عــب
ـــــزهـــــرة مـــن محـــــافـــظـــــة ال
الــنجف الـــذي حــصل علـــى
مـعــــــــــدل 94.86% وجــــــــــاءت
الطالبـة مرمي محمـد عبود
بــاملــركــز الـثــانـي اذ حـصلـت
علــى معــدل 93.71% وحـلت
الطـالبـة مينـا منـير محـمد
الـصقــار بــاملــرتـبــة الـثــالـثــة
بعـد ان حصلت عـلى مـعدل
92.71% وذكر الـسيد الـوزير
ان املـديـريـة العـامـة لتـربيـة
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وطـالبـة امـا الـراسبـون فقـد
بـلـغ عــــــــددهـــم 25392 امــــــــا
الـنـــاجحــون مـن الــذكــور يف
الفــــرع الـعلـمــي فقــــد وصل
عـــددهم إلــى 11881 طـــالبــاً
وعـدد الناجحات من االناث
14666 طـــالبــة مــشيــراً إلــى
عـدد النـاجـحني من الـذكـور
يف الفـــرع االدبـي الـــذي بلغ
6541 طــــالـبــــاً ومـن االنــــاث
10312 طـــــالــبـــــة مــبــيــنـــــاً ان
النـاجحني االوائل يف الفرع

العلمي هم:
االولـــى هـي الـطـــالـبـــة دنـيـــا
حمـــود عبــد اخلفــاجـي من
ثـانـويـة الــوائلـي للـبنـات يف
محــافـظــة بــابل اذ حـصلـت
ـــــــــــــــى مــعـــــــــــــــدل %99.29 عــل
والـطالبـة الثانيـة هي سحر
ــــــودي مــن ــــــاسـل مــتــي هــن ب
ثــــانــــويــــة املـتـمـيــــزيـن الـتـي
حــصلـت علـــى معـــدل قـــدره

.%99.17
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بغداد / املدى
اعلـن مـــســــؤول يف الـلجـنــــة
االوملـبيــة العـــراقيــة االفــراج
عـن اربعـــة مـن اخملــطـــوفـني
مـــن الـلـجـــنـــــــــة االوملـــبـــيـــــــــة

العراقية.
وقـــال مـــديــــر مكـتـب رئـيــس
اللجنـة محـمد الـدبش: انه
افــــــــــــــرج عـــــن اربــعــــــــــــــة مـــــن

اطـالق ســراح )4( اشـخـــاص
اخـتـطـفــوا مـع رئـيـس اللـجـنــة االوملـبـيـــــة

يف االســــبـــــــــــوع الــــثـــــــــــانــــي حلـــــــــــرب لــــبــــنـــــــــــان
نــصـف ملـيـــون نـــازح ..والـتـــدمـري مـتــــواصل

تخـــــريــب لــبــنـــــان عــبـــــر اجملـــــازر الــتــي
تقتــرفهـا ضـد املــدنيـني، يف حني جـدد
الـسـنيــورة مـطــالبـته العــرب واجملتـمع
الـــــــدولــي بــتـحــمـل مـــــســـــــؤولــيـــــــاتـهــم
القــانـــونيــة واالنـســـانيــة بــالعـمل علــى
حتقيق الوقف الفوري الطالق النار.

علـى صعيد االجراءات الدولية، ناقش
مجلــس االمـن امــس، مــشـــروع القـــرار
الفــرنــسـي لـــوقف اطالق الـنــار، الــذي
دعا إلى وقف العمليـات العسكرية بني
اجلـــانـبـني، واطالق ســـراح اجلـنـــديـني
االســرائـيلـيـني االسـيــريـن، ونــزع سالح
امليليـشيـات اللبنـانيـة، وتطـبيق القـرار
الـدولي 1559، تـزامـن ذلك مع تــوسيع
ستـراتـيجيـة احلـرب االسـرائـيليـة، من
خالل الـتــــوغل الـبــــري امـــس يف عــمق
االراضـــي اللــبــنــــــانــيــــــة، قــــــرب قــــــريــــــة
"عيترون" اللبنانية وانفجار املواجهات
الــبـــــــريـــــــة املــبـــــــاشـــــــرة بــني حـــــــزب اهلل

واسرائيل.
ونـقل عـــــدد مــن وكـــــاالت االنــبـــــاء عــن
مـصادر مـقربـة من حـزب اهلل امس انه
متكـن مـن صــــد 3 محــــاوالت نفــــذتهـــا
وحـدات اسـرائـيليـة خـاصـة للتـوغل يف
اجلنــوب اللـبنـــاني، واكــدت املـصــادر ان
االشـــتـــبــــــــاكــــــــات اسـفــــــــرت عـــن مـقـــتـل

جنديني اسرائيليني وجرح آخرين.

االطفال.
املـنــظـمــــات االنـــســــانـيـــــة اللـبـنــــانـيــــة
والـدوليـة، وصفت االوضــاع االنسـانيـة
للــنـــــازحــني اللــبــنـــــانــيــني الـــــذيــن بـلغ
عـــــــــددهـــم نـــــصـف مـلـــيـــــــــون مـــــــــدنـــي،
بـالكـارثيــة، يف وقت اتهـم فيه الـرئيـس
الـلبنـاني حلـود اسـرائيل بــالعمل علـى

هـربــاً من اخـطـار احلـرب وتــداعيــاتهـا
التي طـالت كل شيء، واجبـرت عشرات
اآلالف علـى هجــرة منـازلهـم والتـوجه
إلـــى احلــــدائق واملـــدارس والــســـاحـــات
العــامــة الفـتــراش االرض تــرافـق ذلك
مـع انقــطــــاع الـكهــــربـــــاء وشحــــة املــــاء
والطعام واملستلـزمات الطبية، وحليب

برهم صالح : جملس الوزراء يقر مرشوع قانون االستثامر اجلديد
بغداد / املدى 

أًقـــر امـــس االربعـــاء مــشـــروع قـــانـــون االسـتـثـمـــار
اجلـــديـــد اثـنـــاء اجللــســـة االعـتـيـــاديـــة العـــاشـــرة
جمللـس الــوزراء و قــد جــاء مـشــروع هــذا القــانــون
بعـد سلـسلـة مـن االجتمـاعــات واملشـاورات للجنـة
الشـؤون االقـتصـاديـة ومنــاقشـات دقيقــة ومكثفـة
مـع  اخملتـصـني يف احلكــومــة العــراقيــة اخـتتـمت
آخــرهـــا بتـــوصيــات مجلـس شــورى الــدولــة حــول
مـشـروع القـانـون. وقــال بيـان صـحفي عـن مكـتب
نــائـب رئيـس الــوزراء د. بـــرهم صــالح ان مـشــروع
القـانـون اجلـديــد يهــدف يف بنــائه وأحكــامه إلـى

عــــوائـق علــــى أن يــــدفـع كل ديــــون ومـــسـتـحقــــات
احلكـومة العـراقية والقـطاع اخلاص. كـذلك قدم
املـــشــــروع تــصــــورًا عـن كــيفـيــــة تـنـمـيــــة املـنـــــاطق
اجلغـرافيـة يف عمـوم العـراق من خالل تقـسيمهـا
الــى منــاطق تـنمــويــة ذات نـسـب اعفــاء مـتبــاينــة
تـتـفق و تـــــوجهــــات الــــدولــــة يف تـنـمـيـــــة االقلـيـم
واحملـافظـات وبـاإلضـافـة إلـى إعطـاء دور جملـالس
احملــافظـات يف االستـشـارة والتـسهـيل لالستـثمـار
يف منـاطقهـم . ووضع مشـروع القـانـون آليـة حلل
املنازعات االستثمـارية كما ألغى قانون االستثمار
األجنبي الصادر يف ظل سلطة االئتالف املؤقتة.

فــــسح اجملـــــال بــطـــــريقـــــة مـــــدروســـــة لــتــــشجــيع
االستثمار يف العراق، وساوى مشروع القانون بني
املــسـتـثـمــر األجـنـبـي واملــسـتـثـمـــر العــراقـي إال يف
موضـوع عدم الـسمـاح لألجنـبي يف متلك األرض
داخل العــراق. واضــاف الـبيــان ان املـشــروع أنـشــأ
هـيـئــة االسـتـثـمــار والـتـي سـتــأخــذ علــى عـــاتقهــا
مـهمــة تـسـهيـل االستـثمــار ومـنح االعفـــاءات من
الـضــرائب والـرســوم بنـسـب محـددة وفـق طبـيعـة

املنطقة التي سيباشر فيها االستثمار.  
ويـسـمح  مـشــروع القــانــون اجلــديــد لـلمــستـثمــر
امكانية حتويل امواله وعوائدها الى اخلارج دون

االوملـبـيـــة العـــراقـيـــة احـمـــد
عـبـــد الـغفـــور الــســـامـــرائـي
واالمـني العـــام عـــامـــر عـبـــد
اجلـــــبـــــــــــــار مـع عـــــــــــــدد مـــــن
املــــســــــؤولــني الــــــريــــــاضــيــني
السبـت املاضي اثنـاء انعقاد
اجلمعيـة العمـوميـة للجنـة
علــى قــاعــة املــركــز الـثقــايف

النفطي يف بغداد.

العـــــامـــــة وخـــــالـــــد شــــــريف
وعـقيـل عبــد الكــرمي شقـيق
رئــيــــس االحتـــــــاد العــــــراقــي
للـتـــايكـــوانـــدو جـمـــال عـبـــد

الكرمي..
وبــــذلك ارتـفع عــــدد املفـــرج
عنـهم إلـى عـشــرة اشخـاص
بعـد ان اختـطفت مجمـوعة
مــــسـلحـــــة رئــيــــس الـلجــنـــــة

اخملـــطــــــوفـــني ظهــــــر امـــــس
االربـعــــــــــاء، وقــــــــــد وجــــــــــدوا
معـصوبي االعني يف مناطق
مــتفـــــرقـــــة مــن العـــــاصــمـــــة
بـغـــــــــــــداد، مـــــــــــــوضـحـــــــــــــاً ان
االشـخـــــــــاص االربـعـــــــــة هـــم
مـديــر العالقــات يف اللـجنـة
يـــوسف خـــوشـــابـــا ومحـمـــد
علــي سعــيـــــد مــن االمـــــانـــــة

هيئة النزاهة تعتقل عددًا من قطاع الطرق يف املوصل
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــادف ـــــــــــــــــريــق املــــــــــص ـعـــــــن ط ـ ـ

تـسلـيب املــواطنـني ومتت إحـالـتهم الـى
ــــــة القـــضـــــــاء بعــــــد اعــتـــــــرافهــم لـلجــن
الـتحـقيـقيـة اخلـاصــة بهـيئــة النـزاهـة.
ــــام ــــة اصــــدرت قــبل اي يــــذكــــر ان الهــيــئ
قــرارات بــإلقــاء الـقبـض علـــى اكثـــر من
ــــورطــــوا ثالثــــة عـــشــــر مـــســــؤاًل ممــن ت
بقضايا فسـاد إداري ومالي بينهم عادل
الالمــي املــــديـــــر العـــــام يف مفــــوضــيــــة

االنتخابات.
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الـتفـتـيــش ذكـــروا ان نقـطـــة الـتفـتـيــش
فــتحـت بـــأمـــر مـن احـــد املــســـؤولـني يف
دائرة الكمارك. واضاف الباغستاني انه
بعــد التــدقيق والـتحقـيق الفـوري تـبني
ان هــذه السـيطـرة تقـوم بـتسـليب سـواق
الــشـــاحـنـــات العـــراقـيـــة والــســـوريـــة وان
الــسيـطــرة غيـر رسـميـة.مـضيفــا انه مت
القــاء القـبـض علــى أكـثــر مـن ثـمــانـيــة
اشخـاص اعترفوا بتـورطهم يف عمليات

ـلـبـنــانـيــون ارغــمهـم عـنـف القــصف االســرائــيلــي علــى الـنــزوح ـ ـ ـ ـ

ـطــفــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــراقـــــــيــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــائــعــــــــــــــــــــة وســـــــــــط اجملــهــــــــــــــــــــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


