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إيران: ال نستأذن أحدًا الستئناف أنشطتنا النووية
طه��ر�ن - وكاالت: �أك��د وزير �خلارجية �الير�ين حممد ج��و�د ظريف، �أن بالده 
ال ت�شت��اأذن �ح��د� ال�شتئن��اف �ن�شطتها �لنووي��ة يف حال �نته��ك �لطرف �الخر 
�التف��اق �لن��ووي. وق��ال ظريف يف ت�رصيح��ات �وردتها وكال��ة “فار�س”، �إن 
“�التفاق �لنووي عقد يف �جو�ء �نعد�م �لثقة متاما.. ومن �ملوؤكد �ننا مل نكن 
نثق بالطرف �الخر وهم كذلك مل يكونو� على ثقة بنا، و�ن عدم �لثقة هو ��شا�س 

�لق�شايا �لتي تطرح يف �طار �حلكومة �المريكية �جلديدة”.
و�أ�شاف ظريف “�ننا ال ن�شتاذن �حد� ال�شتئناف �ن�شطتنا �لنووية”، م�شري� �إىل 
�أن “�لع��ودة �ل�رصيعة لي�س �شعفا لالتفاق �لنووي بل هنالك نقطتان كامنتان 

فيها، �حد�ها هي �ن �يا منا ال يثق باالخر”.
و�أك��د ظريف، �أن “�لع��ودة �ل�رصيعة �شمان��ة لدميومة �التفاق �لن��ووي، ولي�س 

طريقا لالخالل باالتفاق متى ما �شاء �حد”. 

 

كورتولموش: أنقرة لن تسلم مدينة الباب 
للحكومة السورية بعد تحريرها من داعش

�نقرة - وكاالت: نفى نائب رئي�س �لوزر�ء �لناطق با�شم �حلكومة �لرتكية نعمان 
كورتوملو���س �ملعلومات �لتي ترددت عن نّية �أنقرة ت�شليم مدينة �لباب �ل�شورية 

بعد حتريرها من د�ع�س �إىل �حلكومة �ل�شورية.
وق��ال كورتوملو���س يف ت�رصيحات �شحفية �إن "�لق��و�ت �لرتكية مل حترر مدينة 
�لباب لت�شليمها للحكومة �ل�شورية بل هدف عملية درع �لفر�ت تطهري �ملنطقة من 
�الإره��اب وت�شليمها الإ�شحابها". و�أ�ش��اف كورتوملو�س �أن مدينة �لباب يحتلها 
عنا���رص ال تنتم��ي للمنطقة، مو�شح��ًا �أن هدف تركيا �لرئي�ش��ي هو عودة �شكان 
�ملدين��ة �إىل منازله��م ب�شالم و�أم��ان، و�إعادة بن��اء حياتهم. و�أك��د كورتوملو�س 
�إن "درع �لف��ر�ت" عملي��ة متعلقة باأمن تركيا �لقومي، مو�شح��ًا �أنها تهدف �إىل 
"حماية تركيا و�إز�لة �لتهديد�ت �شدها من �ملنطقة �ملحاذية للحدود �جلنوبية. 
كذل��ك �نتق��د كورتوملو�س حجم �لدعم �ملقدم من �لتحال��ف �لدويل لعملية "درع 
�لف��ر�ت" �لع�شكري��ة �لتي �أطلقتها �أنقرة �أو�خر �شه��ر �آب �ملا�شي على �حلدود مع 
�شوريا م�شري�ً �إىل �أن " �لتحالف �لدويل ال يقدم حتى �الآن �لدعم �لكايف للعمليات 

�لرتكية يف مدينة �لباب �ل�شورية".

رحب �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هوالند يف بوغوتا بعملية 
�ل�ش��الم يف كولومبيا، �لتي و�شفها باأنها "مثال للعامل"، 
موؤك��د� لنظ��ريه �لكولومبي خو�ن مانوي��ل �شانتو�س دعم 

فرن�شا.
وق��ال هوالن��د �إن "ما �أجنزمتوه من خ��الل �تفاق �ل�شالم 
ه��ذ� ه��و  �نت�ش��ار لكولومبي��ا"، م��ع �إنهاء �أك��ر من 50 
عاما من ن��ز�ع "�أ�شفر عن مقتل ع���رص�ت �الآالف وت�رصيد 

�ملاليني".
و�أ�شاف �لرئي�س �لفرن�شي يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع 
نظ��ريه �لكولومب��ي �أن �التف��اق "مثال للع��امل. �إذ �أن هذه 
�لنتيج��ة تثبت �أنه من خالل �لتفاو�س و�حلو�ر و�ملثابرة 

و�لروؤية، ميكننا �لتو�شل �إىل حل للنز�عات".

و�أك��د هوالن��د �أنه "يجب عل��ى �ملجتمع �ل��دويل �أن يكون 
�إىل جانبك��م، و�لهدف �الأول من زيارتي �إىل كولومبيا هو 

�إظهار �أن فرن�شا هنا، لي�س فقط لدعمكم بل ملر�فقتكم".
وتابع هوالند "�شاأذهب معك��م الأرى على �الأر�س منطقة 
ت�شلي��م �شالح، وكي��ف ميكننا ت�رصيع عملي��ة نزع �ل�شالح 

وت�شليمه، وبالتايل تنفيذ �تفاق �ل�شالم".
وم��ن �ملتوق��ع �أن يتوج��ه �لرئي�شان �لثالث��اء �إىل منطقة 
كايل )جن��وب غرب( لتفقد "�آلية ر�شد" �تفاق �ل�شالم بني 
�حلكومة و�لق��و�ت �مل�شلحة �لثوري��ة �لكولومبية )فارك( 

برعاية �الأمم �ملتحدة.
ومبوجب �التفاق �لذي �أبرم يف 24 ت�رصين �لثاين، يتعني 
على عنا�رص فارك �لتجم��ع يف 27 منطقة من كولومبيا 
لت�شليم ��شلحتهم فيها ب�شكل تدريجي خالل مدة �أق�شاها 

�شتة �أ�شهر.

�أع��ادت �ملحكم��ة �لعلي��ا يف بريطانيا خل��ط �الأور�ق يف 
مل��ف خروج �لب��الد من �الحت��اد �الأوروب��ي �أو ما يعرف 
�إذ طلب��ت م��ن �حلكوم��ة �حل�ش��ول عل��ى  ب�"بريك�ش��ت"، 
ت�شوي��ت من جمل�س �لن��و�ب حول �لقر�ر قب��ل بدء عملية 
�الن�شح��اب من �الحت��اد رغم فوز �ملق��رتح يف �ال�شتفتاء 

�ل�شعبي.
وي�ش��ع �لقر�ر حتديات جدية �أمام حكومة رئي�شة �لوزر�ء 
�لربيطاني��ة، ترييز� ماي، �لتي كانت ترغب يف �مل�شارعة 
بال�ش��ري يف تنفيذ �ملادة 50 من معاه��دة �الحتاد و�لتي 
حت��دد �شبل خروج �ل��دول منها، �إذ كانت م��اي قد �أعربت 
ع��ن �أمله��ا يف �نط��الق تل��ك �لعملي��ة �عتبار� م��ن نهاية 
مار���س/�آذ�ر �ملقب��ل عل��ى �أن ت�شتم��ر �لعملي��ة لعام��ني 
على �الأق��ل. و�أعادت �ملحكمة قر�ره��ا �لقا�شي ب�رصورة 
��شت�ش��ارة �لن��و�ب �إىل و�ق��ع �أن �الن�شحاب م��ن �ملعاهدة 

�شي��وؤدي �إىل تعديل �لقو�نني �لربيطاني��ة و�إ�شد�ر قو�نني 
جدي��دة، م��ا يحت��م وج��ود دور نياب��ي. ومبوج��ب �حلكم 
�جلدي��د، �شيكون على ماي تقدمي م�شاريع قو�نني ملجل�س 
�لعم��وم �لربيطاين للمو�فقة عليها قبل �ل�شري مبفاو�شات 

�الن�شحاب، ما يعني �حلاجة للمزيد من �لوقت.
ويف �أول تعليق له، عربت �حلكومة �لربيطانية عن "خيبة 
�أمله��ا" حي��ال �حلكم، وقال جريمي ر�ي��ت، �ملدعي �لعام 
الإجنل��رت� وويلز، �إن �حلكومة "�شتلتزم باحلكم وتقوم بكل 
م��ا يلزم لتطبيق��ه". غري �أنه ��شتطرد بالق��ول �إن �حلكم ال 
يتعلق باخلروج من �الحتاد �الأوروبي باعتبار �أن �ل�شعب 
�لربيط��اين "ح�ش��م خي��اره"، معت��رب� �أن �خل��الف يتعل��ق 

باجلو�نب �ل�شيا�شية و�لقانونية فقط.
وق��د حكمت �ملحكم��ة ل�شال��ح �حلكوم��ة �لربيطانية يف 
جزئي��ة �أخرى تتعل��ق بالق�شية، وهي ع��دم وجود حاجة 
للت�ش��اور م��ع �حلكوم��ات �ملحلي��ة يف �إ�شكتلن��د� وويل��ز 

و�أيرلند� �ل�شمالية حول "بريك�شت".

هوالند يعد عملية السالم في كولومبيا "مثاال للعالم"

القضاء البريطاني يخلط األوراق بملف "بريكسيت" 
ويطلب موافقة النواب

بوغوتا - وكاالت

لندن - وكاالت

      االتفاق على وضع آلية ثالثية لتطبيق ومراقبة وقف القتال           

البيان الختامي لمفاوضات أستانا: ال حل عسكريًا للصراع السوري  

�أك��دت رو�شي��ا و�إي��ر�ن وتركي��ا، يف بي��ان ختام��ي 
�ش��در  يف �ختت��ام مفاو�ش��ات �أ�شتانا ب��ني �أطر�ف 
�الأزمة �ل�شورية، �لتز�مها �لكامل مببد�أ وحدة �أر��شي 

�شوريا.
�خلارجي��ة  وزي��ر  ت��اله  �ل��ذي  �لبي��ان،  و�ش��دد 
�لكاز�خ�شتاين، خريت عب��د �لرحمنوف، عقب �نتهاء 
�أعم��ال �الجتم��اع، عل��ى �أن ال حل ع�شكري��ا لالأزمة 

�ل�شورية.
و�أك��د رحمن��وف �أن وف��ود رو�شي��ا وتركي��ا و�إي��ر�ن 
تو�شل��ت �إىل �تفاق حول �إن�شاء �آلي��ة ثالثية ملر�قبة 

تنفيذ وقف �إطالق �لنار يف �شوريا.
و�أعربت �لدول �لثالث عن دعمها مل�شاركة �ملعار�شة 
�ل�شوري��ة، مب��ا يف ذل��ك �مل�شلح��ة، يف مفاو�ش��ات 

جنيف، موؤكدة �أنها �شتنطلق يف 8 �شباط �لقادم.
و�أكد �لبي��ان، يف هذ� �ل�شياق، عل��ى �رصورة �شمان 
ف�شل �ملعار�شة �مل�شلحة عن �الإرهابيني يف �شوريا.  
و�عت��ربت رو�شيا و�إي��ر�ن وتركي��ا �أن �أ�شتانا من�شة 
�الأزم��ة  �أط��ر�ف  ب��ني  مفاو�ش��ات  الإج��ر�ء  فعال��ة 
�ل�شورية، موؤكدة، يف �لبيان، ��شتعد�د مو�شكو و�أنقرة 
وطهر�ن ملحاربة �الإرهاب يف �شوريا ب�شكل م�شرتك.
وختم �لبيان بالقول كما تقرر �لدول �لر�عية �لتعاون 
بفعالية بناء عل��ى ما حتقق يف من�شة ��شتانة حول 
�ملو��شي��ع �ملحددة يف �لعملي��ة �ل�شيا�شية �لتي تتم 
بت�شهي��ل من �المم �ملتحدة بقي��ادة وعائدية �شورية 
مب��ا ي�شهم يف �جلهود �لعاملي��ة لتطبيق قر�ر جمل�س 
�المن ٢٢٥٤ وتعرب عن �متنانها للرئي�س �لكاز�خي 
�شاحب �لفخام��ة نور�شلط��ان نز�رباييف وللجانب 
�لكاز�خ��ي باملجم��ل عل��ى ��شت�شافته��م لالجتماع 

�لدويل حول �شوريا يف ��شتانة.

استانا - وكاالت

وزارة التجارة
ال�شركة العامة لتجارة احلبوب

import1@grainb.iq  ق�شم اال�شترياد
market@grainb.iq  ق�شم الت�شويق

computer@grainb.iq  ق�شم احلا�شبة

تنويــــــه
ورد �شهوا خطاأ يف ا�شعار اعالن مناق�شة حتميل وتفريغ احلبوب يف فرع االنبار واملن�شور يف العدد 

)265( بتاريخ 2017/1/16 وال�شحيح هو ..
تفريغ احلبوب املكي�شة )2400( الفان واربعمائة دينار

حتميل احلبوب املكي�شة )2400( الفان واربعمائة دينار
تفريغ احلبوب الفل )2900( الفان وت�شعمائة دينار
حتميل احلبوب الفل )1700( الف و�شبعمائة دينار

التنظيف )2000000( مليوين دينار
لذا وجب التنويه
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