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عـرضـهم على قـاضي التـحقـيق اخملتص
ادة الـذي قرر توقيفهم استنادا ألحكام ا
 340 مـن قانـون الـعـقـوبـات).  وأضافت
ـديـرية تـمـكن في عـملـيةٍ أن (فـريـقا من ا
مـنفـصلـةٍ من ضبط ثالثـة متـهمـ قاموا
بــاالسـتــيالء عـلى أرضٍ تــابـعــةٍ لـبــلـديـة
الــبـصــرة مــسـاحــات خـضــراء بـدون أي
مـــــســــوغٍ قــــانــــونـي). واشــــارت إلى أن
ـتهـم قـاموا بـاستـغالل األرض التي (ا
دينة تـقع بجوار مديرية اجلوازات في ا
وإنـــشـــاء  30 مـــكــــتـــبـــا وتـــأجـــيـــرهـــا
). وأضـافت أنه  (تــنـظـيم لــلـمـواطــنـ
ــتــهــمــ مــحـــضــر ضــبطٍ أصــولـي بــا

وعـرضه عـلى قـاضي الـتحـقـيق اخملتص
ـناسـبة). التـخاذ اإلجـراءات القـانونـية ا
وأدت عــمـلــيـة انــزال جـوي فـي صـحـراء
حافظـة االنبار الى مقتل تاجر الـرطبة 
.وقال مصدر مـخدرات كبـير امس االثنـ
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كــشــفت دائــرة الـتــحــقــيـقــات في هــيــئـة
الـنزاهة عن قيامها بتنفيذ عمليتي ضبطٍ
مـنفصلـت في محافـظة البصـرة أسفرتا
عن إحـبـاط محـاولـة لتـهريـب مادة الـنفط
األبــيض في مــيـنــاء أم قـصـر اجلــنـوبي
وإعــادة مـلـكـيــة أرض لـلـبــلـديــة. وأكـدت
الــــدائــــرة في بــــيــــان امس أن (مـالكـــات
مـــديــريـــة حتــقـــيق الـــبــصـــرة تــمـــكــنت
بـالــتـنـسـيق مع األمن الـوطـني من ضـبط
شـهود لقيامهم خـمسة متهـم باجلرم ا
ــحـاولــة تـهـريـب مـادة الـنــفط األبـيض
ـنـفــيـست عــلى أنـهـا الــتي سـجــلت في ا
مـــادة الـــهــيـــدرولـــيك) مـــشـــيــرة إلى أن
ـتـهمـ هم أحد أعـضاء جلـنة الـكشف (ا
في مـيـناء أم قـصـر اجلنـوبي وأربـعة من
الــعـــامــلــ في إحــدى الــبــواخــر جــرى
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عـاد مـلف وجود الـقـوات االمريـكـية
فـي العراق الى الواجـهة امس بعد
ان اثــار الـرئـيس االمــريـكي دونـالـد
تـرامب غـضب الـفرقـاء الـسيـاسـي
بـــعــزمه ابـــقــاء قــواتـه في الــعــراق
ـــراقــبــة ايــران  وفـــيــمــا ســارعت
الـــنـــخب الـــســـيـــاســـيـــة الى رفض
وجــود الــقــوات االمـريــكــيــة هـددت
جــمــاعــات مــسـلــحــة بــإخــراج تـلك
الـــقــوات بـــالــقـــوة في وقت تـــســلم
ـــان مــقــتـــرح قــانــون رئـــيس الــبــر
لسحب القوات األجنبية من العراق
مـوقـعا من  52 نـائـبـا. وقـال رئيس
اجلـمـهوريـة برهم صـالح إن ترامب
لم يـطلب موافقة بغداد إلبقاء قوات
راقـبة إيران لكنه بـالده في العراق 
أوضـح أن (الـقــوات األمـريــكــيـة في
وجب اتفاق ب الـعراق موجودة 
الــبـــلــدين ومــهـــمــتــهــا مـــكــافــحــة
اإلرهـــاب) مـــؤكــدا أن (احلـــكـــومــة
طـــلــبت إيــضـــاحــات بــشــأن أعــداد
ــوجـودة في الــقــوات األمــريـكــيــة ا
الـعـراق ومهـمتـهـا).وكان تـرامب قد
ابـلغ قـناة أمـريكـية مـساء اول امس
بــأنه يـعـتــزم إبـقـاء قـوات بالده في
(كل ما راقـبـة إيران" قـائال ً الـعـراق 
ـراقـبة) أريـده أن يـكـون بـإمكـاني ا
مـضيفا(لدينا قـاعدة عسكرية رائعة
وغـالـيـة الـتـكـلـفـة في الـعراق وهي
ـراقــبـة الـوضع في مــنـاسـبــة جـدا 
جميع أجزاء منطقة الشرق األوسط
ــــضــــطــــربـــــة وهــــذا أفــــضل من ا
االنـسـحاب) وتـابع ان (هـذا األمر ال
يــفـهــمه الــكـثــيـر مـن الـنــاس نـحن
ــراقــبــة فــإن نــعـــتــزم مــواصــلـــة ا
حـــــصــــلـت مــــشـــــاكل أو أراد أحــــد
تـصــنـيع أسـلـحـة نـوويـة أو أشـيـاء
أخــرى فـــســنــعــرف قــبل أن يــفــعل
ذلـك). كــــــــمــــــــا أكــــــــد أن (بــــــــعض
الـعسكري األمريـكي الذين سيتم
سـحــبـهم من سـوريـا سـيـنـضـمـون
وجودة في إلـى القوات األمريكـية ا
الــعــراق) وانــتــقــد تـرامـب الـتــدخل
الــعـســكـري األمــريـكي فـي الـعـراق
واصـفـا ايـاه بـ(أحـد أكـبـر األخـطـاء
ـتـحـدة الـتـي ارتـكـبـتـهـا الـواليـات ا
عــلـى مــرّ الــتــاريخ). وشــدد صــالح

خالل كلمة القاها في ملتقى ببغداد
امـس عـلى الـقــول ان (الـعـراق عـلى
مـر اربع عقـود ماضيـة كان مـسرحا
لـصـراعـات دمـويـة وكـانت الـسـاحـة
الــعــراقــيـة ســاحــة تــنـاحــر الــقـوى
االقـليمية والـدولية وقد دفع العراق
ثـمـنا بـاهظـا من امـوالنـا وثمـنا من
ارواحـنا وفـرص التـقدم في البالد)
سـتخلص من مـضيفـاً ان (الدرس ا
ــــاضـــيـــة ان الــــعـــقـــود االربــــعـــة ا
ـنـظـومة االقـلـيـمـية هي مـنـظـومة ا
غــيـر مـسـتــقـرة ومـتــأزمـة والـسـبب
الـرئـيس هو غـيـاب العـراق من هذه
ـــعـــادالت). وتـــابـع (لـــقـــد قـــمـــنــا ا
بـزيارات للمـنطقة نـيابة عن العراق
وتـكـلـمـنا مع الـعـديـد من الـقادة في
ـنطقة وطـرحنا مشـروعاً واضحاً ا
نـريـد ان يتـحـول العـراق من سـاحة
ـصالح) صـراع الى سـاحة تالقي ا
نطقة مـضيفا (لقد آن االوان لـهذه ا
ان تـــشــــتـــرك في هـــدف اجـــتـــثـــاث
االرهـاب واسـتـئصـاله وعـدم اتـاحة
ــتــطـرف الــفــرصـة لــهــذا االرهـاب ا
والــتـكــفــيـري ان يــعـود مــرة اخـرى

ويستبيح بالدنا.
 مـــشـــدداً عــلـى ان (الــعـــراق دولــة
مــحـوريـة وبــدون دور فـاعل وجـدي
ـــنــطـــقــة لـن تــكـــتــمل لـه في هــذه ا
ــنـظــومـة االقــلـيــمـيــة).بـدوره أكـد ا
رئـــيس حتــالف اإلصالح واإلعــمــار
عـمـار احلـكـيم ان الـعـراق لـن يـكون
مــنــطــلــقـاً لــتــهــديــد اجلــوار. وقـال
احلــــكـــــيم فـي تــــغــــريــــدة لـه عــــلى
تـــويــتـــر(نــرفـض بــشـــدة أن يــكــون
الـعراق سـاحة لـتصفـية احلـسابات
اإلقــلـيـمـيــة والـدولـيـة أو مــنـطـلـقـا
ـراقـبة دول اجلـوار أو اسـتفـزازها
أو الـــتــــعـــدي عـــلــــيـــهـــا) وأضـــاف
(اســتـنــادا إلى الـدســتـور الــعـراقي
الـــذي يــنص عــلـى رفض أن يــكــون
الـــعــراق مُـــهـــدِدا ألمن واســتـــقــرار
ـنطقة والعالم فإنـنا نعد توجهات ا
جـعل أراضـيـنـا مـنـطـلـقـا لـلـنـيل من
ــصــاحلــنــا دول اجلــوار تـــهــديــدا 
الــوطــنــيــة وأمــنــنــا الـعــراقي وأن
الــعــراقَ لن يــســمح بــذلك). وأعـرب
رئـــيـس إئـــتالف الــــنـــصـــر حـــيـــدر
الــعـبــادي عن رفـضه لــتـصــريـحـات
6تــــرامـب.وقــــال في بــــيــــان امس ان
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رفـعت قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد الـكـتل
الــكــونــكــريــتــيــة عن مــنــطــقــة بـارك
الــسـعـدون امـس في اطـار خـطــطـهـا
ــغــلــقـة لــفــتح الــطــرق والـشــوارع ا
بـهـدف الـتـخـفـيف مـن حـدة االزدحام
ــروري .وقــالت الــقــيــادة في بــيـان ا
امـس ان (الـلــواء الــركن حــامــد جـار
الـله  أشرف عـلى عـمليـة فتـح الطرق
ورفع الـكتل الـكونكـريتـية في منـطقة
بــــارك الـــســــعـــدون وسـط بـــغـــداد).

وازالت الـقـوات االمـنـيـة  الـسـيـطرة
االمـــنـــيــة الـــتي كـــانت تـــرابط قــرب
مـسـتـشـفى الـراهـبـات بـالـكـرادة مـنذ
ســنـوات طـويـلــة. وشـهـد شـارع ابـو
نؤاس في اآلونة االخيرة ازالة الكتل
الــكــونـكــريـتــيــة من االزقـة والــطـرق
الـــفــرعـــيــة مـــا اثــار االرتـــيــاح لــدى
مـستخدمي الطرق.من جـهتها اعلنت
امـانة بغـداد عن اعادة افتـتاح شارع
ــــســـرح يــــربـط الـــكــــرادة داخـل بــــا
غـلق مـنذ  14سـنـة.وقالت الـوطـني ا
األمـانـة في بيـان انه (بـالتـنـسيق مع
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في تـصريح إن (قوة امـنية عراقـية نفذت
عـمـلـية انـزال جـوي في صـحراء الـرطـبة
بـهدف اعـتقـال تاجـر مخـدرات كبـير  اال
أن الـعـمـليـة اسـفـرت عن مقـتل الـتـاجر)
مـشيـرا الى (نقل اجلـثة الى دائـرة الطب

العدلي في الرطبة).
 الـى ذلك أصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات ذي
قـار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات
ــتـاجـرة مــالـيــة بـحق مــدانـ اثـنــ بـا

باخملدرات . 
ــركـز االعـالمي جملـلـس الـقــضـاء وقــال ا
األعـلى في بيان امس أن احملكمة (قضت
ـدة خـمس سـنوات مع حـكـمـا بـالسـجن 
غـرامة مـاليـة قدرهـا عشـرة مالي ديـنار
ة االجتـار بـاالدوية بـحق مـدان عن جـر

اخملدرة في الناصرية).
 وأضـــاف أن احملــكــمــة ذاتـــهــا (نــظــرت
قـضية مـدان ثان وحكـمت عليه بـالسجن

طبعة العراق 

الــكـتل الــسـيــاسـيـة تــرك اخلالفـات
ــنــاكــفــات وتـوحــيــد الــصــفـوف وا
القــرار قــانــون يــجــدول انــســحــاب
الـقوات االجنبية من العراق وانهاء
جــمـيع االتـفـاقـيــات الـسـابـقـة الـتي
ابــرمت في احلــكـومــات الــسـابــقـة)
.ورأى الــــربـــيــــعي ان (بـــقــــاء تـــلك
الـقـوات يـشـكل خـطـرا عـلـى الـعراق
سـيــاسـيـا وامـنـيـا ويـزيـد من تـوتـر
ــنــطــقــة) مــؤكــدا ان (الـعــراق لن ا
يـكـون سـاحـة لـتصـفـيـة احلـسـابات

ولن تــســتــخــدم اراضـيـه مـنــطــلــقـا
لـضرب دول اجلـوار) . بدوره كشف
رئـــيس مـــجــلـس الــنـــواب مــحـــمــد
احلـلـبوسي عن تـسلـم هيـئة رئـاسة
ــان مــقـتــرح قــانــون لــسـحب الــبــر
الـقوات األجنـبية من العـراق موقعا

من  52 نائبا.
 وقـــــــال في مـــــــداخــــــلـــــــة امس ان
(الـرئـاسة سـتبـحث تـمريـر القـانون

بعد التشاور مع احلكومة)
. وكـــان احلــلــبــوسـي قــد اشــار في

وقـت ســـابـق من يــــوم امس الى ان
(الـعـراق مـا زال يحـتـاج إلى جـهود
اجملـــتــــمع الـــدولي فـي مـــكـــافـــحـــة
االٍرهـاب واإليفـاء بتـأدية الـتزاماته
جتـاه العـراق ودعم حكـومته). وفي
طـــهـــران وصف وزيـــر اخلــارجـــيــة
االيــــراني مـــحــــمـــد جــــواد ظـــريف
تـصريحات تـرامب بـ(الوقحة).وقال
ظـريف في تصريح امس ان (وقاحة
تـرامب سـبـبهـا خـنوع حـكـام بعض

الدول العربية) على حد قوله.

واالسـتــثـمـاري وتـطـويـر حـقـول الـنـفط
ـهـدي بـ(الـدور والــغـاز). واشـاد عـبــد ا
ـتــوازنــة الــتي الــروسي وعـالقــاتــهــا ا
تـسهم بتـدعيم جهـود األمن واالستقرار
قابل نقل بوغدانوف نطقة). في ا في ا
حتـــيـــات الـــرئـــيـس الـــروسي ورئـــيس
ــهـدي احلــكـومــة الـروســيـة إلى عــبـد ا
وجـدد (دعم القيـادة الروسيـة للحـكومة
العراقية والرغبة بتطوير العالقات ب
الـبـلـدين في جـمـيع اجملـاالت).وبـحسب
بـيــان فـقـد تـبـاحث اجلـانـبـان في (عـقـد
ـقـبــلـة لــلـجـنــة احلـكــومـيـة اجلــلـســة ا
شتركة  وتطورات الـعراقية الروسية ا
نـطقة).وحـضر الـلقاءين االوضـاع في ا
نـــــائب رئـس دائـــــرة الــــشــــرق األوسط
وشـــمــال افـــريــقـــا لــوزارة اخلـــارجــيــة
الــيـكسي سـولـوماتــ   ورئـيس احتاد
مـنـتـجي الـنـفط والـغـاز الـروسـي يوري
ـــديــر الــعـــام لــشــركــة شـــافــرانـــيك  وا
ســويــوز نــفت غـاز غــيــسى غــوتــشـيل
والـسـفيـر الروسي لـدى بغـداد ماكـسيم
مـاكسـيمـوف . ويصل الـى بغـداد اليوم
ـــاني اردني كــبــيــر  في زيــارة وفــد بــر
تــأتي فـي اطـار تــعــزيــز الــعالقــات بـ
الــبـلـدين.وابـرم الــعـراق واالردن مـطـلع
االسبوع اتفاقا شامال لتعزيز العالقات
االقـتصادية وبناء منطقة صناعية  ب
الـبلدين وتسهيل احلـركة التجارية ب
الـــبــلــدين. مـن جــهــة اخـــرى اكــد عــبــد
ــهــدي عــزم احلــكــومــة عــلى تــســريع ا
ــشــاريع واجنـــاز الــعــمـل في جــمــيـع ا
ـــتــلـــكــئــة االقـــتــصــاديـــة وبــاألخص ا
هدي عنه كتب عـبد ا مـنها.ونقل بـيان 
قـــوله خـالل لــقـــائه مـــديـــر الـــشـــركــات
الــكـوريـة هـي سـو هـوانغ خالل تــفـقـده
مـشروع مصـفى كربالء امس ان (إكمال
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ـــبــعـــوث اخلـــاص لـــلــرئـــيس أجـــرى ا
الـــــروسي الى الـــــشــــرق االوسط ودول
افـــريـــقـــيـــا ونـــائب وزيـــر اخلـــارجـــيــة
مــيـخــائـيل بــوغـدانــوف مـبـاحــثـات مع
رئـيسي اجلمهورية والوزراء في بغداد
امـس  فــيـــمـــا اكـــد األخـــيـــران حــرص
الـــعـــراق عــلـى تــعـــزيـــز الــعـالقــات مع
مـوسكو. ونـقل بيان تلـقته (الزمان) عن
رئـيس اجلمـهورية بـرهم صالح تـأكيده
خالل اســتــقـبــاله بــوغــدانـوف والــوفـد
ــرافق لـه في قــصــر الـسـالم (ضـرورة ا
تــظـافـر اجلــهـود االقـلــيـمـيــة والـدولـيـة
نـطقة) لـتعـزيز األمن واالستـقرار في ا
مــشـــيــداً بـ(دور روســيــا في مــكــافــحــة
االرهـاب).وجـدد صالـح (حرص الـعراق
عـــلى تـــوســـيع عالقـــات الـــتــعـــاون في
اجملــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديـة
واالسـتثمارية مع مـوسكو) مشيراً الى
ـمـيزة الـتي تـربط الـبـلدين (الـعالقـات ا
).من جانـبه نـقل بوغـدانوف الـصـديقـ
ــيــر حتــيــات الـــرئــيس الــروسي فالد
بـوتـ الى صـالح مـجـدداً دعم روسـيا
لـلعراق والـرغبة بـتطويـر العالقات ب

البلدين في جميع اجملاالت.
وجــــرى خالل الــــلــــقـــاء اســــتــــعـــراض
االوضـــاع واالحـــداث في الـــســاحـــتــ
االقــلـيـمـيــة والـدولـيـة. بــدوره اسـتـقـبل
ــدي صباح رئـيس الـوزراء عادل عـبد ا
ـرافق له  امـس بـوغــدانـوف والــوفــد ا
مــعـربًـا عن (اعــتـزازه بـالــعالقـات الـتي
تــربط الــبــلــديـن والــشــعــبــ وشــكـره
ـوقف روسـيـا الـداعم لـلـعـراق) مـؤكدا
(حــرص الـعــراق عـلى تـوســيع عالقـات
الــــتــــعـــاون فـي اجملـــال االقــــتــــصـــادي

االحــتــيــاجــات االسـاســيــة واخلــدمـات
دارس اضـافة الى أهـمية الـصحـية وا
ـفــقـودين ـتــعـلــقـة بــا ـلــفــات ا حــسم ا
ــتـهــمـ وفـق الـقــانـون).من جــانـبه وا
اعــرب مــاوربـر عن (شــكـره لــلــحـكــومـة
ــاتــوفــره من ظــروف عــمل الــعــراقــيــة 
جـيدة وتـعاون كبـير من جانب مـختلف
عـنيـة) مشـيرا الى اجلـهـات العـراقيـة ا
(أهـمية مـساهمة اجملـتمع الدولي بدعم
اجلــــهــــود االنــــســـــانــــيــــة ومــــشــــاريع

اخلدمات). 
وبـحث اجلانـبان خالل الـلقـاء(القـضايا
االنـســانـيـة ومـاخـلـفـته عـصـابـة داعش
االرهــابــيـــة من مــعــانــاة لــلــمــواطــنــ
وضـرورة استمـرار التعاون والـتنسيق
ـكن من تــسـهـيالت لــتـقـد افــضل مـا

نظمة في العراق).  لدعم عمل ا

ـشاريع وتـشـغيل مـصـفى كربالء هـذه ا
بـكامل طـاقته االنتـاجيـة سيسـهمان في

تطوير االقتصاد العراقي). 
من جـهـته قدم مـديـر الشـركـات الكـورية
عـــرضــا عـن مــشـــروع مــصـــفى كــربالء
ومــراحل الــعــمـل وتــوقــيــتــات االجنـاز
والــتــحــديــات الـتـي تـواجـه الـعــمل في
ـهـدي سـعي ــصـفى . كـمـا أكـد عــبـد ا ا
احلـكـومـة اجلادة إلعـادة الـنـازح الى

مناطقهم. 
ـهـدي وبـحـسب بـيـان فـقـد اشـاد عـبـد ا
خالل اسـتقباله رئـيس منظمـة الصليب
االحـمر الدولية بيـتر ماوربر بـ(اجلهود
ناطق احملررة االنـسانية للمنظمة في ا
ــتـضــررة) مـؤكــدا (سـعي احلــكـومـة وا
اجلــاد لــتــحــقــيق عــودة آمــنــة جلـمــيع
الـــنــازحـــ الى مــنـــاطــقـــهم وتـــوفــيــر
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في مــرحـلـة الـبـحث لالخـتـصـاصـات
الـعلـمية والـهنـدسية والـطبـية وعلى

. النفقة اخلاصة حصراً
وقـررت مـديـريـة تـربـيـة نـيـنـوى عـدم
الــســمــاح ألي جــهــة بــالــدخــول إلى
ــدارس في احملــافـظــة. وقـال بــيـان ا
ــديـريـة لــوزارة الـتـربــيـة امس ان (ا
الــعــامــة لــتـربــيــة نــيــنــوى أصـدرت
إعــمـــامــاً الى أقــســام الـــتــربــيــة في
ـدارس كـافة االقـضـيـة والنـواحي وا
ابـلغت به عدم السـماح بالدخول إلى
ـدارس الـتـابـعة لـلـمـديـريـة من قبل ا
أي جــهــة مـهــنــدسـ و مــقــاولـ و
مــنــظـــمــات لــغــرض تــنــظــيم كــشف
تخميني للمدرسة أو الترميم إال بعد
جـلب كـتـاب رسمي صـادر عن مـكتب
ــديــريـة الــعــامـة ــديــر الـعــام في ا ا
لـتربية نينوى). واوضح ان (عدد من
الــشـكــاوي وردت لـلــمـديـريــة تـخص
ـــقـــاولـــ ــــهـــنـــدســـ وا دخـــول ا
ــنـظــمـات إلـى مـدارس احملــافـظـة وا
ـديـرية لـغـرض اجلـرد فـيمـا اكـدت ا
بـكـتاب رسـمي عدم الـسـماح بـدخول
لــلــمــدارس وحـذرت انه بــخالف ذلك
تـتحمل اجلهة اخملالفة كافة التبعات

القانونية).
واشــــرف مــــحــــافظ ديــــالى مــــثــــنى
الـتميمي ميدانـيا على إزالة التجاوز
احلـاصل عـلـى جـدار مدرسـة مـوسى
بن نـصـيـر فـي مـنطـقـة الـتـحـريـر في
ـكـتب قــضـاء بـعـقــوبـة. وذكـر بــيـان 
الـنـائب فـرات الـتـمـيمـي ان (احملافظ
اشـرف مـيـدانيـا عـلى إزالة الـتـجاوز

(احلـديث عـن قـواعـد امريـكـيـة وعن
ـواجــهـة دول جـوار اســتـخـدامــهـا 
يــتــعــارض مع الـدســتــور الــعـراقي
واالتـفاقـيات بـ العـراق والواليات
ـتـحـدة) داعـيـا االدارة االمـريـكـية ا
الـى ان (تــراجع مــوقــفــهــا وتــعــيــد
الــنـظــر بـهــذه الـتــصـريـحــات الـتي
تـــــزعــــزع الــــعـالقــــة بـــــ بــــغــــداد
وواشـنــطن وتـخـلق اجـواء سـلـبـيـة
غــيــر مــبــررة). ودعــا الــعـبــادي في
بـيانه احلـكومـة الى (تأكيـد موقـفنا
الـــثــابـت بــعـــدم جــواز اســـتــخــدام
االراضـي الــعــراقــيــة ضــد اي دولـة
جـــــارة ومن اي جــــهــــة كـــــانت).من
جــهـته اكـد االمـ الــعـام لـعـصـائب
اهـل احلق قــــــيـس اخلــــــزعــــــلي ان
بــامــكــان االجــهـزة الــعــســكــريـة ان
تـخـرج القـوات االمريـكيـة في ليـلة
ظــــلـــــمــــاء . وقــــال اخلــــزعـــــلي في
تـــصــــريح امس ان (لـــدى الـــعـــراق
ـان يـسـتـطـيـع ان يـتـخـذ الـقـرار بــر
ــنـاسب بـشـأن الـوجـود االمـريـكي ا
فـي الـــبالد ولـــدى الـــعـــراق ايـــضــا
مـــؤســســات عــســكـــريــة من جــيش
وشــرطـة وحــشـد وجـهــاز مـكــافـحـة
االرهـــاب ويــســـتـــطــيع ان يـــخــرج
الـقوات االمريكـية من العراق سواء
كــان عـددهــا خــمـســة او سـبــعـة او
حـتى لـو كـانت تسـعـة االف شخص
بــــلــــيــــلــــة ظــــلــــمــــاء).واضــــاف ان
(تـصريحـات ترامب االخيـرة تكشف
ـشـروع االمـريـكي في عـن حـقـيـقـة ا
الـعراق وانه يـستـهدف دول اجلوار
مـع ان الـبعـض كـان يـقـول بـأن هذا
ــســاعــدة الــعــراق) الــوجـــود هــو 
مـشددا ان (على ترامب ان يعلم بان
الـــعـــراق دولـــة قـــويـــة عـــســـكـــريــا
واجـتـماعـيا وسـياسـيا وان الـعراق

هو من يفرض قراره) .
 كــمـا دعــا حتـالف ســائـرون رئـيس
ان مـحمد احللـبوسي الى عقد الـبر
ـناقـشـة تصـريـحات جـلـسة طـارئـة 
تـرامب.وقـال عـضـو الـتـحـالف عالء
الـــربــيــعـي في بــيـــان إن (الــوجــود
االمـريـكي بـات يشـكل قـلقـا ومـصدر
ازعـاج لدى الشارع العراقي السيما
بـعد الـتحركـات االخيرة لـلقوات في
ـنـاطق وزيـارة تـرامب غـير بـعض ا
الـرسـميـة للـبـلد). واضـاف أن (على
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الـغت وزارة التربية السعي السنوي
لــلــصف الــسـادس االبــتــدائي. وقـال
مـديـر الـعالقـات الـعـامـة واإلعالم في
الـوزارة فراس محمـد حسن في بيان
امـس ان (هــيــئــة الــرأي في الــوزارة
ـنـعـقـدة امس قـررت فـي جـلـسـتـهـا ا
االثــنــ الــغــاء الــســعي الــســنــوي
واالعـتـمـاد على االمـتـحـانات الـعـامة
فــقط بــالــنــســبــة لــلــصف الــسـادس
االبــتــدائي). واتــبـعت الــوزارة الــيـة
احــتــسـاب مــعـدل الــســنـوي لــطـالب
الــصف الــســادس االبــتــدائي ويــتم
جـمعه مع معدل البكالوريا للحصول

على النتيجة النهائية.
واعـــادت الـــوزارة الـــعـــمـل بـــنـــظــام
احملـــاوالت. وقــال حــسن ان (هــيــئــة
ـنـعـقدة الـرأي قـررت في جـلـسـتـهـا ا
امـس االثــنـ ايــضــا اعــادة الــعــمل
بــنــظــام احملــاوالت لــهــذه الــســنــة).
ودعت جلـنة التربيـة النيابية في 22
ـاضي الـوزارة إلى كــانـون الـثــاني ا
ادة إعـادة الـعـمل بـنظـام احملـاوالت 
أو اثـنتـ لطـلبـة السـادس اإلعدادي
ـنح الــطـلـبـة مــعـتـبـرة ذلـك (خـطـوة 
فــرصـة لـلــنـجـاح وعــدم إضـاعـة عـام
كــامل من حــيــاتـهم بــســبب مـادة أو

.( مادت
ووافق وزيـر التعليم العالي والبحث
الــعـلـمي قـصي الــسـهـيل عـلى عـودة

طــلـبــة الـدراســات الـعــلـيــا الـذين 
الـغـاء قبـولـهم بسـبب الـتعـي وهم

احلـاصل عـلـى جـدار مدرسـة مـوسى
بن نــصــيــر في مـنــطــقــة الـتــحــريـر)
ــتــجـاوزيـن عـلى مــؤكــدا (مالحــقـة ا
ـتـلــكـات الـدولــة وإيـقـاف مــواقع و
الــتـجــاوز عـلــيـهــا وفـقــا لـلــقـانـون).
واضــاف ان (ذلك جـاء بـنــاءً عـلى مـا
طــالـب به الــتــمــيـــمي في اســتــيالء
مــتـنـفــذ مـدعـوم من قــبل ضـابط امن
كـبير عـلى جدار مدرسة في بـعقوبة
لـبـناء مـجـمع جتـاري بشـكل مـخالف
لـلـضـوابط). وكـان الـنـائب قـد كـشف
االحـــد فـي تـــصـــريح صــــحـــفي عن
إسـتـغالل مـتـنـفـذ مـدعـوم عـلى جدار
مـدرسـة مـوسى بن نصـيـر اخلارجي
لـبـنـاء مـجـمـعه الـتـجـاري فـيـمـا دعا
الـى ضرورة الـتـحـقـيق فـي الـتـجاوز

شروع فورا. وإيقاف ا

قصي السهيل

الـــقــــوات األمـــنـــيـــة  رفـع الـــكـــتل
الـكـونكـريتـية وفـتح  زقاق  12ضـمن
احملـــلــة  903 الـــذي يــربـط الــكــرادة
سرح الـوطني) مـضيفة أن داخل بـا
الكــات شــرعت بـحــمـلــة تـنــظـيف (ا
ــغـلق مــنــذ ســنـة وغــسل الــشــارع ا

.(2005

ـدة سـبع سنـوات وغـرامة مـالـية قـدرها
ـة االجتار عـشـرة ماليـ دينـار عن جـر

باألدوية اخملدرة)
. واوضـح أن (االحـــكـــام صـــدرت وفـــقـــاً
ــــادة 28  اوال مـن قــــانــــون ألحـــــكــــام ا
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة رقم 50  اخملــدرات وا

لسنة 2017 ). 
كــمـا أصـدرت مـحـكــمـة جـنـايـات ذي قـار
احــكـامـا بــالـسـجن تــراوحت بـ خـمس
الى  15عــــامـــاً بـــحق خــــمس مـــدانـــات

دينة الناصرية. مارسة البغاء 
 وقـال مصـدر امني ان (احملكـمة اصدرت
احـكـامـا بـالـسـجن  15 عـامـاً بـحق أربع
مـدانـات وخـمس سـنوات وشـهـرا واحدا
ـة بــحق مـدانـة واحــدة الرتـكـابــهن جـر
ــديـنــة الـنــاصـريـة) ــارسـة الــبـغـاء 
مــوضـحــا ان(االحــكـام صــدرت اسـتــنـاد

الحكام القرار  234 لسنة 2001).
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