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تـعلن رئاسة جامـعة كركوك عن إجراء مزايـدة علنية لـتأجير حق (مصور
فوتوغرافي ) في كلـية التربية الريـاضية يوم االحد ٢٠١٨/٥/٢٠ الساعة
الــثـانـيـة عـشـر ظـهـراً فـي رئـاسـة اجلـامـعـة فـعــلى بـالـراغـبـ االشـتـراك
بـاخملزايدة العلنـية مراجعة شعبـة العقود احلكومـية في رئاسة اجلامعة
ـبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر الستالم نـسخة من الشروط لقاء وصل 
الف ديـنـار فـقط غـيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـه في كـلـيـة الـتـربـيـة الـريـاضـية

زايدة اجور نشر واالعالن .  ويتحمل من ترسو عليه ا
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ؤرخ في تـنفـيذاً لـقرار الـسيـد قاضي حتـقيق ابي غـريب ا
ــتـضـمن تـعـمـيم ـرفـقـة نــسـخـة مـنه طـيـاً وا ٢٠١٨/٤/٨ ا
فقود ( محمد شيحان غضبان جعاطة الزوبعي اوصاف ا
 تــولــد ١٩٦٠ كــاسب يــسـكـن ابي غــريب / حي الــشــهـداء
ـلـصقـة صورته اعاله . والـذي فقـد بـتاريخ ٢٠٠٦/٤/١ وا
راج تـعمـيم اوصـافه في صحـيفـتـكم وتزويـدنا بـنسـخة

من النشر . مع التقدير. 
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فــقـــد مــني بـــاج الــبــنك
ركـزي العـراقي  بأسم ا
(عــــذراء طه مــــحــــمـــد )
ن يعـثر عـليه الرجـاء 

صدره .  تسليمه 
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{ تورونـتو (كنـدا) (أ ف ب) - عقد
وزراء خـارجــيـة مـجــمـوعــة الـسـبع
اجتـماعـا االحد في تورونـتو بـكندا
ـــــقـــــرر ان يــــتـــــواصل حـــــتى من ا
ـوحـد االثـنــ لـتــأكـيـد مــوقـفــهم ا
ـواجــهـة روســيـا ولــلـتــحـقق من
ــتـــحـــدة قــبل مـــواقف الـــواليـــات ا
استحقاقات اساسية تتعلق بإيران

وكوريا الشمالية.
وقــبل قــمــة الــبــلــدان الــصــنــاعــيـة
تـحدة وفرنسا السبعـة (الواليات ا
ـتحدة وايـطاليا مـلكة ا انـيا وا وا
والــــــيـــــابــــــان وكـــــنــــــدا) في  8و9
حـزيـران/يونـيـو في كـيبـيك سـيلي
هذا اللقاء اجتماع لوزراء الداخلية
واألمن االثـــنـــ والـــثـالثـــاء حــول
ـوضوع نـفـسه: "بـناء عـالم يـتسم ا

زيد من السالم واألمان".
ــواجـهــة بـ الــبـلـدان وسـتــكـون ا
الــغــربـيــة ومــوسـكــو الــتي بــلـغت
مستـويات غير مـسبوقة مـنذ نهاية
احلـرب البـاردة عـلى جدول اعـمال
عـدد كبـيـر من جلـسـات العـمل التي
تـتمـحور حـول النـزاع في اوكرانـيا
ــــعـــلــــومـــاتي و"تــــعـــزيـــز واألمن ا
ــوقــراطـــيــة ضـــد الــتــدخالت الـــد
االجـنـبيـة" في اشـارة واضـحة الى
ــنـــســوب الى روســـيــا في الـــدور ا
االنـتـخـابـات االمريـكـيـة االخـيرة او

في بلدان اخرى بأوروبا.
واعــلن وزيـر اخلــارجـيــة االمـريـكي
بــالـوكــالـة جــون سـولــيـفــان مـسـاء
الــســبت فـي خــتــام لــقــاء مع وزيــر
اخلارجية االوكراني بافلو كليمك
في تورونتو "الدعـم الثابت لسيادة
ووحـــــدة االراضـي االوكـــــرانــــــيـــــة

واجهة االعتداء الروسي".
مـن بــــــــاريـس وصـف الــــــــرئــــــــيس
انـويل ماكرون نـظيره الفـرنسي ا
ـــيـــر بــوتـــ بـــانه الـــروسي فـالد
"شــخص قــوي جــدا" مــعــتــبــرا ان
"علينا اال نبدو ابدا ضعفاء" امامه.
وقـال مـاكـرون في مـقــابـلـة اجـراهـا
باالنكليزية مع شبكة "فوكس نيوز"
االمــريــكــيــة  بـثــهــا االحــد قــبـيل
زيــارته الى واشــنـطن ان الــرئـيس
الــروسي "رجل قـوي جــدا" قـبل ان
يـضـيف "اعـتـقـد ان علـيـنـا اال نـبدو
. ابـدا ضـعـفاء امـام الـرئـيس بـوت
عنـدما تكـون ضعيـفا فهـو ال يفوت

الفرصة".
وتابع الـرئـيس الفـرنسي كالمه عن
بــــوتــــ "انـه قــــوي وذكي ولــــيس
ساذجا" معتبرا ان نظيره الروسي
"مـــهـــووس بـــالـــتـــدخل فـي شــؤون

وقراطياتنا". د
وأعــاد وزراء خــارجـيــة مــجــمــوعـة

الـسـبع الـتـأكـيـد علـى "وحدتـهم في
دعم أوكرانيا وسيـادتها وسالمتها
اإلقــلــيــمــيــة" بـحــسـب مـا جــاء في
تـغـريـدة نـشرتـهـا وزارة اخلـارجـية

الكندية.
وبعد اكثر من اسبوع على الغارات
الــتي شــنـتــهــا واشــنـطـن وبـاريس
ولـنــدن عـلـى الـنــظـام الــسـوري ردا
على هـجوم كيـميائي مـفترض قرب
دمـشق سـتـكـون سـوريـا ايـضـا في

صلب مناقشات تورونتو.
ويــســعى الــغـربــيــون الى تــوحــيـد
صـفــوفـهم في مـواجــهـة الـكــرمـلـ
الـداعم االســاسي لــنـظــام الــرئـيس
الـــــســـــوري بــــــشـــــار االســـــد وفي
ـــســـاعي لـــتـــحـــريك الـــعـــمـــلـــيـــة ا
الـسـيــاسـيـة في سـوريــا بـعـد سـبع
ســنـوات مـن الـنــزاع االمـر الـذي ال
ــكن ان يــتـم اال عــبــر احلــوار مع

روسيا.
اال ان اســتـــراتـــيـــجــيـــة الـــواليــات
ـتـحــدة بـالـنـسـبـة لــسـوريـا تـقـلق ا
حلـفاء واشنـطن خصوصـا بعد ان
اعـــلن الــرئــيـس االمــريــكـي رغــتــبه
بـــســحـب الــقــوات االمـــريــكـــيــة من

كن. سوريا في اقرب وقت 
وكــان وزراء خــارجــيــة مــجــمــوعــة
الــــســـبع قــــدمـــوا فـي مـــنــــتـــصف
ـمـلـكة نـيـسـان/ابريـل دعمـهم الى ا
ـــتـــحـــدة بـــعـــد اتـــهـــام روســـيـــا ا

بالوقوف وراء تسميم عميل روسي
ســـابق عــــلى اراضـــيــــهـــا ودعـــوا
مـوسـكـو الى الـكـشف عن تـفـاصـيل
بـرنـامـجـهـا لالسـلـحـة الـكـيـمـيـائـية
"نـوفـيـتـشوك" الـتي تـشـكل "تـهـديدا
لـــنــا جـــمــيـــعــا" كــمـــا يــعـــتــبــرون.
وستجرى في االجتماعات الرسمية
او في الكوالـيس مناقشـات معمقة
لف دبـلوماسي كبيرين تتعلق 
آخرين. االول هـو كوريا الـشمـالية
مع اقــتـراب مــوعـد قــمـة تــاريـخــيـة
ـبدأ ب مطـلع حزيـران من حيث ا
الــرئـيس االمــريـكي دونــالـد تـرامب
والــزعــيم الــكــوري الــشــمــالي كــيم
جــونغ اون يــفــتـرض ان يــنــاقــشـا
خاللـهـا بـعـد اشـهـر من الـتـصـعـيـد
مــسـألـة "نـزع الــسالح الـنـووي" في

شبه اجلزيرة الكورية.
والــثـاني هـو ايـران حــيث سـيـقـرر
ترامب بحلول  12ايار/مايو ما إذا
وقع كـان سـينـسـحب من االتـفـاق ا
عـــام  2015بـــ الـــدول الـــكـــبـــرى
ـنـعـهـا من حـيـازة الــست وطـهـران 

القنبلة الذرية.
ورد وزير اخلارجية االيراني جواد
ظـــريف عـــلـى هـــذا الـــتـــهـــديـــد من
نـيــويــورك الـســبت مــحـذرا من ان
طهران ستستـأنف "بقوة" تخصيب
الـيــورانـيـوم فـي حـال الـتــخـلي عن
االتـفـاق مـؤكدا ان بالده سـتـعـتـمد

"تــــدابــــيـــــر مــــشــــددة" لم يــــكــــشف
طـــبــيـــعــتـــهــا. ويـــطــالب الـــرئــيس
االمـــريــكـي بــأن تـــقـــتــرح فـــرنـــســا
ــانـــيــا الــبــلــدان وبــريــطـــانــيــا وا
ــــوقـــعــــة عــــلى هـــذا االوروبــــيـــة ا

االتفاق حلوال لتشديد شروطه.
ـشــاورات فـي هـذا وســتـتــواصـل ا
االطـــار فـي تـــورونـــتــــو حـــيث من
قرر ان يعقد اجتماع مغلق األحد ا
لــلــوزراء الــفـرنــسـي جـان-ايـف لـو
دريــــان والــــبــــريــــطـــــاني بــــوريس
اني هايكو ماس مع جونسون واال

االمريكي جون سوليفان.
وردا عــــلى ســــؤال صـــحــــافي قـــال
مــســؤول امـــريــكي كــبــيــر في هــذا
االطـار "لقـد حقـقـنا تـقدمـا كبـيرا اال
اننا لم نحقق بعد ما نسعى اليه".
وهــذه مــرحــلــة مــهــمــة قــبل زيــارة
الــدولــة الـتـي يـقــوم بــهــا الــرئـيس
ــانـويـل مـاكــرون من الــفــرنـسـي ا
االثنـ الى االربـعاء الى واشـنطن
حـــيث ســـيـــحـــاول اقـــنـــاع تـــرامب
بــاالبـقـاء عـلى االتـفـاق الـنـووي مع

ايران.
وعلى هامش قمة مـجموعة السبع
عـبّـر وزيــر اخلـارجـيـة الــبـريـطـاني
بوريس جونسون لـوزير اخلارجية
األمـريكي بـالوكـالـة جون سـوليـفان
عن "قــلـقه" بــشــأن مـصــيـر االتــفـاق

النووي مع ايران.
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