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طبعة العراق 
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اصدر رئيس الـوزراء عادل عبد
هـدي توجـيهـات امنـية حتفظ ا
مـحـذرا أمن وسـيــادة الـعـراق  
الـقـوات االجـنبـيـة واحملـلـية من
اي عـمل داخـل او خـارج الـبالد
دون الــتـنــسـيق مع احلــكـومـة .
ـهـدي في تـصـريح وقـال عــبـد ا
امس (تمنع ايـة قوة اجنـبية او
دولــة بـالــعـمل او احلــركـة عـلى
االرض بـــدون اذن واتـــفـــاق من
احلـكــومـة كــمـا تــمـنع ايــة قـوة
مسـلحة تـعمل في اطـار القوات
الـعـراقــيـة وحتـت امـرة الــقـائـد
ـسـلـحـة من ان الـعـام لـلـقـوات ا
تـكون لـها حـركة او عـملـيات او
مـــخــازن او صـــنـــاعـــات خــارج
معرفـة وادارة وسيطـرة القوات
الــعـراقــيـة) مــبـيــنــا ان (الـبالد
ــــاضــــيــــة ـــــدة ا مـــــرت خالل ا
بـــظـــروف مـــعـــقـــدة من حـــروب
داخلـية وخارجـية بدءا من حل
اجلــيش وفـرض االحــتالل عـلى
الـعـراق ووجـود قـوات اجـنـبـية
وتــــدخالت خـــارجــــيـــة وقـــيـــام
تشـكيالت مسـلحة او اسـتخدام
اراض الـعـراق العـمـال مـسـلـحة
ضد اهـداف ودول وقـوى خارج
ارادة الدولة العراقية) واضاف
ان (العراق عانى من النشاطات
التـخريـبيـة واالعمـال االرهابـية
والســــيـــمـــا الــــقـــاعـــدة وداعش
واحتاللها مساحات واسعة من
االراضي والـــتي تـــصــدت لـــهــا
سلحة بكافة صنوفها القوات ا
من اجلــيش والــشــرطــة وقـوات
احلــشـد الـشـعــبي والـعـشـائـري
ــتــطــوعــ والــبـــيــشــمــركــة وا
وباسـناد دول التـحالف والدول
وتـابع الــصــديــقــة واجملـاورة) 
هدي ان (الواقع االقليمي عبد ا
والـــدولـي افـــرز الــــكــــثـــيــــر من
ــظــاهــر والـســلــوكــيــات غــيـر ا
ـسـيطـر عـليـهـا والتي تـتـطلب ا
بـعـد عـمـلـيـة الـتـحـريـر الـكـبـرى

واالنـتصـار الكـبـير الـذي حتقق
علـى داعش ان تسـتعـيد الـدولة
هـيـبـتـهـا وقــوتـهـا وسـيـطـرتـهـا
ــطــلــقـة عــلـى اراضـيــهــا وفي ا
حتقيق استـقالليتهـا وسيادتها
ـظـاهر الـشاذة من انـهاء كـافة ا
وغـيـر الـقـانـونـيـة والـسـيـادية)
ولــــفـت الى ان ( الـــــتــــطـــــبــــيق
الـــنـــاجح قـــد يـــتـــطـــلب بـــعض
الـــــوقت فـــــالــــــتـــــعـــــقـــــيـــــدات
واحلساسيـات كثيرة واالطراف
متعددة واخلـروقات غير قـليلة
لــكــنــنــا بــدأنــا ومــنــذ تــولــيــنـا
ـسـؤولـيـة بـتـعـزيـز اخلـطـوات ا
ـن ســبـــقـــنـــا في االيـــجــابـــيـــة 
ــســـؤولــيـــة لـــتــحـــقـــيق هــذه ا
الــتــوجـهــات من جـهــة وجتـاوز
بـــعـض الـــســــلــــبـــيــــات ووضع
اخلــــطط اجلــــديــــدة من جــــهـــة
اخــــرى وصــــوال الـى حتــــقــــيق
ا الـسـيـطـرة الـكـامـلـة لـلـدولـة 
يحـقق هذه التـوجيـهات و يد
ــعــركــة ضــد االرهـاب وداعش ا
ويــحــقق أمن الــعــراق وشــعــبه
واســـــتــــقـالله و يـــــؤمن وحــــدة
الـبالد وسـيادتـهـا الكـامـلة وفي
اجملــاالت كـافــة). من جـانــبـهـا 
شتركة افادت قيادة العمليات ا
ـــتـــابـــعــة بــإتـــخـــاذ إجـــراءات 
وتـشخـيص اجلهـات الـتي تقف
وراء إطـالق الــــــــــــصـــــــــــواريـخ

والـــقـــذائف الـــتي أســـتـــهـــدفت
مـــعــســكــرات ومـــقــرات أمــنــيــة
ـحـافـظـات ومـنـشـآت نـفـطــيـة 
عـــدة.  وكـــانـت خـــلـــيـــة اإلعالم
األمـنـي قــد اعـلــنـت عن ســقـوط
صـاروخ كــاتـيـوشـا عـلى شـركـة
حفـر اآلبار الـنفـطيـة في منـطقة
حـافـظة الـبـصرة الـبـرجسـيـة 
ــــا ادى الـى اصــــابــــة ثالثــــة
أشــخــاص كــحــصــيــلــة أولــيـة.
ويــــأتي هــــذا الـــهـــجــــوم عـــقب
ســـاعـــات من ســـقـــوط صــاروخ
قرب مقـر قيادة عـمليـات نينوى
ـوصل ويـضم قوات في أيـسر ا
امريـكيـة في وقت متـأخر امس
االول وفي ثـــــانـي واقـــــعـــــة من
.كما تعرض نوعها خالل يومـ
مـعـسـكـر الـتـاجي شـمـال بـغداد
ـاضـية الى في األيـام الـقـليـلـة ا
قصف صاروخي ايـضا. واكدت
خــــــلــــــيــــــة اإلعـالم األمــــــني ان
(صـاروخاً نـوع كـاتيـوشـا سقط
بــالــقـــرب من قــيــادة عــمــلــيــات
نــيــنـوى دون أضــرار). وعــثـرت
الـقــوات االمــنـيــة عـلـى مـنــصـة
اســتـــخــدمت بـــإطالق صــاروخ
اسـتـهـدف مـقـر قـيـادة عـمـلـيـات
نينوى. واوضح البيان ان (قوة
مشتركة من قيادة العمليات في
نــيــنـــوى عــثــروا عــلى مــنــصــة
اسـتــخـدمت في اطالق صـاروخ
استـهدف مقـار األجهزة األمـنية
ـــوصل). وافـــادت في ايـــســــر ا
مــصــادر بــأن صـــاروخــا ســقط
ية قرب مقـرات شركات نـفط عا
كــبـرى بــيــنـهــا شــركـة إكــسـون
مـوبـيل األمـريـكـيـة فـي الـبـصرة
ـا أدى إلى إصــابـة اثـنـ من
. الفتا الى ان العـمال العـراقيـ
(إكــسـون تـعــد إلجالء نـحـو 20
من مــوظــفـــيــهــا األجــانب عــلى
الــفــور). وقــال مـــســؤولــون في
مــجـال الــنـفط إن من الــشـركـات
ـوقع األخــرى الـتي تـعــمل في ا
رويــــــــــال داتـش شـل وإيــــــــــني

اإليطالية.  
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اعـتقـلت قيـادة شـرطة مـحافـظة
ديالى عـشرة متـهم مـطلوب
بـقضـايا ارهـابـية وجـنائـية في
مـناطق احملـافظـة.وقال الـناطق
باسم الشرطة غالب العطية في
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
( الــقـاء الــقـبض عــلى اربـعـة
مـــطــــلـــوبــــ من قـــبـل مـــفـــارز
مـــكــافـــحـــة اجــرام ابي صـــيــدا
وجلـوالء وقسم شـرطة بـعقـوبة
بـــاالشـــتـــراك مع مـــفـــارز االمن
فارز الوطني) ولفت الى ان (ا
االمـنـيـة والـدوريـات في اقـسـام
شرطـة هبهب والـعظـيم ومفارز
مــكـافــحــة االجــرام في مــنـاطق
مـتـفـرقـة من احملـافـظـة تـمـكـنوا
من اعتـقال ستـة مطـلوب وفق
قـضـايـا جـنـائـيـة مـخـتـلـفـة و
اتـخــاذ االجــراءات الـقــانـونــيـة
بـحــقـهم) مــبـيــنـا ان (ســيـطـرة

ـراديـة الـتـابـعـة لـقـسم شؤون ا
السـيطـرات والطـرق اخلارجـية
ضــبـطت عــجـلــتـ مــحـمــلـتـ
ــــمـــنــــوع من ـــادة الــــثــــوم ا
االســتــيــراد  حــيث  تــســلــيم
ضـبوطة واد ا العـجلتـ مع ا
وســائـــقــيـــهــمـــا الى اجلـــهــات
اخملـــتـــصـــة التـــخـــاذ مـــايـــلــزم

بحقها).
 واعـلـنت خـلـيـة اإلعالم االمـني
مـقـتل ارهـابـي اثـنـ وتـدمـير
وكـــر لــــهم بـــقــــصف جـــوي في
ديالى. وقال بيان للخلية  امس
ان (طـــــيـــــران اجلـــــيش وخالل
اســـنــادهـم لــقـــطـــعـــات قـــيــادة
عمـليـات ديالى تـمكـنوا من قتل
إرهابي إثن يـستقالن عجلة
في قــــريـــة اخملــــيــــســـة ضــــمن
احملـــــــافـــــــظــــــة) وأضــــــاف ان
(القصف اسفر ايضاً عن تدمير
). وتمـكنت قوة وكر لالرهابـي
عـسـكـريـة مـشــتـركـة من تـدمـيـر
نــفق لإلرهــابــيــ بــطـول 200

متر في كركوك. واوضح البيان
ــعــلــومــات دقــيــقــة انه (وفــقــا 
تـــمـــكــنـت قـــوة مـــشــتـــركـــة من
استخبارات الـشرطة االحتادية
في وكــــالــــة االســــتــــخــــبـــارات
والــفـــرقــة الـــســـادســة شـــرطــة
احتـــاديــــة مـن تـــدمــــيــــر وكـــرا
لالرهـــابـــيــ عـــبــارة عـن نــفق
بــطـول 200 مــتـر) مــبــيــنـا ان
(الــنـفق يـحـتـوي عـلى مـدخـلـ

في مـنــطـقــة قـوتــان بـكــركـوك).
والــــقت الـــشـــرطـــة االحتـــاديـــة
القـبض على ارهـابي في احدى

قرى احملافظة.
 وقـال اعالم قيـادة الـشـرطة في
بـيـان ان (فـوج مـغـاويـر الـفـرقة
اآللـــيـــة الـــتـــابــعـــة لـــلـــشـــرطــة
االحتــــــــاديـــــــة وبــــــــعـــــــد ورود
مــعـلـومـات من مـصـادر خـاصـة
تـفـيـد بـوجـود أحـد اإلرهـابـيـ
فـي احـــدى الـــقـــرى احملـــيـــطـــة
بـنــاحـيــة الــريـاض في كــركـوك
تــمـكن بــالـتــنـســيق مع شـعــبـة

اســتـخـبـارات الـفـرقـة من الـقـاء
الـقــبض عـلى االرهـابي) الفـتـا
الى (تسليمه للجهات اخملتصة
اصــولـــيـــا). في غـــضــون ذلك 
أصــدرت احملــكــمــة اجلــنــائــيــة
ـركـزيـة في رئـاسـة اسـتـئـناف ا
بـــغــداد الـــرصـــافــة االحتـــاديــة
ـؤبــد بـحق حـكــمـا بــالـســجن ا
مدان ع من قـبل داعش كامام
الحــد اجلــوامع فـي مــحــافــظــة
نـيـنـوى. وقال مـجـلس الـقـضاء
االعلى في بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن (احملــــكــــمــــة أصـــدرت
ؤبـد إلرهابي حكـما بـالسـجن ا
اعـتــرف بــاالنــتـمــاء الى داعش
عام  2015 وردد قـسم الـبـيـعـة
وبـــعـــدهـــا نـــسب لـــلـــعـــمل في
سـاجد كامام مايسـمى ديوان ا
الحــد اجلـوامع في احملــافـظـة)
ــــتــــهم كــــان واشــــار الـى ان (ا
يحرض الناس على القتال ضد
القوات االمنيـة اثناء خطبه في
اجلـامع) مــبـيــنـا ان (احملــكـمـة

وجــــــدت كل االدلـــــة كــــــافـــــيـــــة
ـادة ه وفــقـا الحــكـام ا لـتــجـر
الــرابـعــة من قــانــون مـكــافــحـة

االرهاب رقم  13لسنة .
 واعتقـلت قيادة عمـليات بغداد
ثـالثــــة مــــتــــهــــمــــ بــــجــــرائم
مـختـلـفة.وذكـر بيـان لـلعـملـيات
ان (الـقــوات األمـنـيـة في قـيـادة
الـعــمــلـيــات اعــتــقـلـت مـتــهــمـاً
بـاخلـطف في مـنـطـقـة الدورة و
اخــر بــالــتــهــديــد في مــنــطــقــة
الـنـهروان ومـتـهم بالـتـزوير في

منطقة الزعفرانية). 
الفتـا الى (تشـكيل جلـنة مـكونة
ــــعــــنــــيـــة ذات من الــــدوائــــر ا
االخـــتـــصـــاص وفـق مـــحـــضــر
اتــالف اصــــــــــــــولــي). الـى ذلـك
ضــبـطت هـيـئـة الـنـزاهـة 3200
عــاكـــســة مــروريـــة مــودَعــة في
مـــخـــازن بـــلـــديـــة احلـــلـــة دون
محضر استالمٍ خـالفاً للقانون.
وقـالت دائـرة الــتـحـقــيـقـات في
الهيئة ان (فريق عمل من مكتب

حتـــقـــيق بــــابل قـــام بـــأعـــمـــال
الـتحـري عن مـوجودات مـخازن
بـلــديــة احلـلــة حــيث تــمـكّن من
ضـبط 3200 عــاكــسـةٍ مــروريـة
مودعة في مخزن وحدة هندسة
ــرور دون مــحــضــر أو جلــنــة ا
اسـتالم إضـافـةً إلى عـدم وجود
أيــــة أولـــيـــاتٍ تــــخص اجلـــهـــة

ُجهزة).  ا
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دعت الــرئــاســات الـثـالث امــيـر
الـكـويت صـباح األحـمـد اجلـابر
الــصـــبـــاح الــذي وصل بـــغــداد
امس االربعاء في زيـارة رسمية
ــــــاضي الى طـي صـــــفــــــحـــــة ا
ـــســاهــمــة بـــجــهــود اعــمــار وا
الــــعـــراق فــــضال عـن تـــتــــويج
العالقة احلاليـة لتحقيق توافق
اقـــلـــيـــمـي شـــامل وفق قـــاعـــدة
احلــوار واجلــيـــرة بــ الــدول.
وقـال بيـان لرئـاسة اجلـمهـورية
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
(الرئـيس برهم صـالح بحث مع
الـصـبـاح الـعالقـات الـتـاريـخـية
بـــ الــبـــلــدين والـــتي قـــطــعت
اشـــواطــــا كـــبـــيـــرة الى االمـــام
بفـضل حـكمـة ورغبـة القـيادت

ـاضي) في جتــاوز مـخـلــفـات ا
واضــاف ان (اجلـانــبـ نــاقـشـا
اخـر الـتـطورات الـسـيـاسـية في
ا نطقة ومحـاوالت تهدئتها  ا
يــصب فـي صـالح اســتــقــرارهـا
فضالً عن مـساهـمة الـكويت في
عـمـلـيـات اعـمـار الـعـراق). واكد
صــالح (رغــبــة الــعــراق لــبــنــاء
عالقــات مــتـطــورة مـع جـيــرانه
ـا تـخـدم والســيـمـا الـكــويت و
ـشـتــركـة لـلــشـعـبـ ـصـالـح ا ا
) مـبـيـنـا ان (الـعراق الـشقـيـق
ينظر الى طبيعة األزمة احلالية
ــنـــظــار واسع ـــنــطـــقـــة  في ا
ويــســـعى الى حتـــقــيـق تــوافق
اقـــلـــيـــمي شـــامل عـــلى قـــاعــدة
احلـوار واجلـيـرة احلـسـنـة بـ
الدول) مـتمـنـياً ان (تـكـون هذه
ــاضي الــزيــارة فــرصـــة لــطي ا
وبدء صفـحة عالقات بـناءة ب
). من جانبه اجلارين الـشقـيقـ
أشـــار الـــصــــبـــاح الى (حـــرص
بالده علـى دعم وتمـك الـعراق

من جتـاوز تداعـيـات ما تـعرض
له مـن اعـمــال ارهـابــيـة واعـادة
اعـماره) الفـتـا الى ان (الـزيارة
تمـثل فرصة لـبحث سبل تـعزيز
وتـطـويـر الـتعـاون بـ الـبـلدين
ـلفـات العـالقة بـينـهما وحسم ا
كـــمـــا انـــهـــا تـــأتي تـــتـــويـــجـــا
وشـدد لــلــعالقـــات الــوطــيــدة) 
الصباح على ان (الكويت تؤمن
بـشـكل راسخ بـأهـمـيـة ان يـنـعم
الــعــراق بــاالمن واالســتــقــرار).
وحـضر الـلقـاء رئـيسـا مجـلسي
الـــــوزراء والـــــنـــــواب ورئـــــيس
احملـــكــــمـــة االحتـــاديـــة مـــدحت
ـسـؤولـ من احملـمـود وكـبـار ا
ــهـدي .وعـقــد عــبـد ا اجلـانــبــ
والــصـبــاح جــلــسـة مــحــادثـات
ـنـطـقـة. وقـال بـشـأن تـطـورات ا
ــهـدي فـي بــيـان مــكــتب عــبــد ا
امس ان (اجلانب عـقدا جلسة
مــــحـــادثــــات بـــشــــان تـــعــــزيـــز
الـعالقات الـثنـائيـة والتـطورات
ـنطـقـة) دون ذكر مـزيد من في ا
التفـاصيل. بدوره  كشف وزير
اخلــارجــيــة الــكــويــتي صــبــاح
اخلالد األحمـد عن فحوى زيارة
أميـر الكويت إلى الـعراق. وقال
االحــمــد فـي تــصــريح امس إنه
(تخلل  الزيارة بحث العديد من
ـــوضــوعــات الــثـــنــائــيــة بــ ا
الــبـلـدين وعـلـى رأســهـا تـعـزيـز
ـشـتـرك في اجملـاالت الـتـعـاون ا
كـافة) الفـتـا الى (االتـفـاق عـلى
مـتـابـعــة مـا جـرى فـي اجـتـمـاع
الــلـجــنـة الــعـراقــيـة الــكـويــتـيـة
ـشــتـركـة فـي دورتـهـا الـعــلـيــا ا
الــســـابــعــة بــالــكــويت الــشــهــر
ـاضي وقـياس مـا  تـنـفـذه) ا
ـشـتـركـة مـؤكـدا ان (الـقـضـايـا ا
ـسـار بــنـبــ اجلـانــبـ عــلى ا
الـصحـح) وتـابع ان (الـلـقاءات
نــاقـشت الــقـضــايــا االقـلــيـمــيـة

والـدولـــيــة الـتـي تـتــعــلق بـأمن
ــنـــطــقــة). ودعت واســتـــقــرار ا
الـــنــــائــــبـــة عـن ائـــتـالف دولـــة
الـقـانـون عـالـيـة نـصـيف رئـيس
الـــوزراء الى اغـــتـــنـــام فـــرصــة
زيــارة أمــيــر الــكــويت لــبــغــداد
ومـطالـبته بـتغـييـر موقع مـيناء
مبـارك. وقالت نـصيف في بـيان
امـس ان (مـوقـع مـيــنــاء مــبـارك
كــمـــا هــو مـــعــروف لـــلــجـــمــيع
مـخـالف لـقـوانـ الـبـحـار كونه
وانـئ العـراقية يلـحق ضرراً بـا
في مـا لـو  افـتـتـاحه ووجـدت
احلكـومة الـكويـتية طـريقـاً برياً

أو ربــطـاً ســكـكـيــاً مع أيـة دولـة
جتـاورهـا وعـلى أرض الـواقع 
ـشــروع الــضـخم لن فــإن هــذا ا
يعود بـالفائـدة على الكويت في
ظل عـدم وجـود ربط سـكـكي مع
العراق اي ان الهدف منه حالياً
هو إحلاق الضـرر بالعراق فقط
وخــــنـق مــــوانــــئه ) عــــلـى حـــد
تعبيرها. واشارت الى (ضرورة
هـدي بأستثمار هذه قيام عبد ا
ــوضــوع ــنـــاقــشـــة ا الـــزيــارة 
ـيناء ومطـالبته بـتغيـير موقع ا
واســـتـــخـــدام قـــضــــيـــة الـــربط
الــســكــكـي كــورقــة ضــغط عــلى

اجلانب الكويتي إللـغاء اتفاقية
خور عـبدالله ). من جـهة اخرى
 افــــصــــحت ايــــران عن ســــبب
وضـع عـلـم الــعـراق خـالل لــقـاء
وزيــر اخلـارجـيـة مــحـمـد جـواد
ظريف ووفد من مجلس النواب
بـرئاسـة النـائب الـثاني لـرئيس
اجملــــلـس بـــشــــيــــر احلــــداد في
ـــكـــتب طـــهـــران. وقـــال بـــيـــان 
احلــداد ان (رئـيس الــوفـد طـلب
توضـيح األمر من قـبل السـفارة
الـعراقـية في طـهران ومـخاطـبة
وزارة اخلـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيــة
بشأن عدم وضع الـعلم العراقي

الى جانب الـعلم الـعراقي خالل
مراسيم االستقبال) مشيرا الى
ان (الـرد جـاء بـشكل رسـمي من
اجلانب اإليراني على استفسار
الــوفـد وجـاء في الــتـوضـيح ان
ــعــمــول به لـدى الــبـرتــوكــول ا
ايــران في مـراســيم االسـتــقـبـال
وجود اعالم الـبالد مع النـظراء
فــــــقـط ولــــــيس مـع األعــــــلى أو
ـا أن الـلـقـاء كـان ب األدنى و
نــائب رئــيس مــجــلس الــنــواب
الـــعـــراقي ووزيـــر اخلـــارجـــيـــة
اإليـراني  فــعـلـيه يــكـون الـعـلم

ضيف فقط). للبلد ا

خالل ســيــطـرة داعش) داعــيـا
رئـيس الـوزراء ووزيـر الـتـربـية
وكــالــة  الى (الــتــعــامل بــشــكل
ابــوي وانــســانـي مع ابــنــاءهم
الــطــلــبــة واســتــحــداث مــراكــز
مـتـعـددة في احملافـظـة انـصـافا
لهم وتقليال من معاناتهم). الى
ذلك  أعـلن الــبـيت األبـيض عن
تـعـيـ عـراقـيـة كـرديـة سـفـيـرة
ـتحـدة األمـريـكـية في الـواليـاتـا

بلغاريا.
وشــغــلت الــســفــيــرة اجلــديــدة
هــــيــــرو قــــادر مــــحــــمــــد أمـــ
مـصطـفى مـناصب دبـلـوماسـية
عـدة في احلــكــومـة األمــريـكــيـة
وعــمــلت في ســفــارة الــواليــات
ــــتـــــحــــدة فـي الــــبـــــرتــــغــــال ا
ومـستـشارة سـياسـية لـلسـفارة
في نـيودلـهي. وهي من مـوالـيد
أربــيل  1973 وجتـــيـــد خــمس
لــغـــات الــكـــرديــة والـــعــربـــيــة
والـــفـــارســـيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة
والـهـنـدية  كـمـا انـهـا حـاصـلة
عـلى شهـادة الـبكـالـوريوس من
جـامـعة جـورج واشـنـطن وعلى
ــــاجــــســـتــــيـــر مـن جـــامــــعـــة ا

برينستون.

باالمتحانات الوزارية للمراحل
ـنـتهـيـة االعـدادية ومـصـيرهم ا
فـي خـطـر بـسـبب قـرار تـوحـيـد
االمــــتــــحـــانــــات في جــــامــــعـــة
وصل) واشار الى ان (اؤلئك ا
الــطــلــبـــة يــســكـــنــون في قــرى
ونــــواحي بـــعـــيــــدة عن مـــركـــز
ـوصل والـبـعـض مـنـهـا يـبـعد ا
اكـــثــر من  120 كـــيــلـــو مـــتــرا
يــقـابـلـهــا عـدم وجـود اي شـقق
بيتهم في سكنية او مجـمعات 
ـــوصل بـــســبـب دمــار مـــركـــز ا
الـــبــنى الـــتــحـــتــيـــة مــايـــعــني
اضـطـراراهم لـلـذهـاب والـعودة
بــــــشــــــكل يــــــومي وهــــــو امـــــر
مـســتـحـيـل والسـيـمــا ان اغـلب
هــــؤالء هــــو من الــــطــــالــــبــــات
وتنقلهم لهكذا مسافات هو امر
خطيـر وغير مـقبول) مبينا ان
(عدم الغاء هذا الـقرار واعتماد
بـــــديال عـــــنه بـــــفــــتـح مــــراكــــز
امـتـحـانـيـة مـتـعـددة ضـمن رقع
ـسـافـة عـلى جـغـرافـيـة تـقـرب ا
ـثل عـقـوبـة جـمـاعـية الطـلـبـة 
واضـــاعــة عـــام اخـــر من عـــمــر
ابــنـاء احملــافــظــة في الــدراسـة
بــعــد الــسـنــوات الــتي ضــاعت
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15 مــــــــنح  االحتــــــــاد األوربي 
مــلــيـون يــورو لــلــمــزارعـ في
نيـنوى لتشـجيع العـائدين على
زيــادة الــدخـل وتــوفــيــر فــرص
عــــمل. وقـــال ســـفـــيـــر االحتـــاد
بالعراق رامون بليكوا في بيان
امس إنـه ( مـــنـح مـــبــــلغ 15
مــلــيــون يــورو عـــبــر مــنــظــمــة
تحدة األغذية والزراعة لأل ا
الــفـاو إلى نــيـنـوى الــتي كـانت
تــعــد سـلــة اخلــبــز في الــعـراق
بـهـدف اسـتـعـادة سـبل الـعـيش
الـزراعيـة فـيـها) ولفت الى انه
توقع أن يستفيد من هذا (من ا
شروع بشكل مباشر نحو 10 ا
االف اســرة زراعــيــة ضــعــيــفــة
بــــواقع  60 الف شـخ شـــخص
بــاإلضــافــة إلى الــفــوائـد الــتي
سـيــجـنـيــهـا مـقــدمـو اخلـدمـات
احملـلـيـ والـعـمال) مـبـيـنـا ان
ــنــحـة فـي إطـار الــتـزام (هـذه ا
االحتاد جتاه العراق  فإن دعم
ــنـاطق الـتي دمــرتـهـا احلـرب ا
األخـــيـــرة ضــــد داعش بـــشـــكل
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رامون بليكوا 

مـأسـاوي يـعـد أولـويـة عـالـيـة)
ـــشــروع اجلــديــد مــؤكــداً أن (ا
ســــيــــســــاعــــد اجملــــتــــمــــعــــات
ـناطق الريـفية والعـائدين في ا
عــــلى زيـــادة دخــــلـــهم وفـــرص
ــتــاحــة لــهم). وحــذر الــعــمـل ا
الــنـــائب عن احملـــافــظـــة نــايف
الـشــمـري رئـيس الـوزراء عـادل
ـهــدي من ضـيــاع الـعـام عـبــد ا
الــدراسي الكــثـــر من خــمــســ
الف طــالب. وقـال الــشـمـري في
تــصـريح امس ان (هــنـاك نـحـو
 50الف طــــالب مــــشــــمــــولــــ
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اتـفقت الهيئة العـليا للحج والعمرة
ـملكة الـعربية الـسعودية على مع ا
مـنـح تـأشــيـرة الــدخـول لــلـحــجـاج
الـــعـــراقـــيـــ من ســـفـــارتـــهـــا في
تـحدث بـاسم الهـيئة بـغداد.وقـال ا
حـسن الـكـنـاني في بـيـان امس ان
(رئـيس الهـيـئة خـالد الـعـطيـة اتفق
مع الـسفـير الـسعـودي لدى بـغداد
عــبـد الــعـزيــز الــشـمــري  عـلى أن
يـــكـــون مـــنح تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول
لــلــحـــجــاج الــعـــراقــيـــ من مــقــر
الـسـفـارة في بـغـداد بـعـد انـقـطـاع
( اســتـــمــر ألكــثــر من  30 عــامــاً
الفـتا الى ان (الـهيـئة بـذلت جهوداً
كـــــبـــــيــــرة ألجل أن يـــــكـــــون مــــنح
الـتــأشـيـرات لــلـحـجــاج من بـغـداد
لــتـســهــيل هــذه الــعـمــلــيــة وكـسب
الوقت والتكلفة واجلهد التي كانت
تــبــذلــهــا في كل عــام حــيث كــانت
الـتــأشـيـرات تــمـنح من الــعـاصـمـة
األردنـيــة عـمـان). من جـهـة اخـرى
وجه الــــرئـــــيس اإليــــرانـي حــــسن
عنية بعدم ختم روحـاني اجلهات ا
جــوازات سـفــر الـسـيــاح األجـانب
ـطـارات كـافة.وعـزا مـراقـبون في ا
ـشاكل التي هـذا اإلجراء لتالفي ا
تـسببـها لهم خـتم تأشيـرة الدخول
ــتــحـدة الى إيــران في الــواليــات ا

نطقة. ودول في ا

تــــــســـــريـــــبـه لـــــوســـــائـل اإلعالم
البرازيـليـة يظهـر فيه خالف ب
أغـلـى العب في الـعــالم وعــارضـة
األزياء التي تقـوم بصفعه بـينما
يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها
عــــــنه. وكـــــوزمـي أراوجـــــو هـــــو
احملـامي الـرابع لـتـريـنـيـدادي في
هذه الـقضـية بـعدمـا تخـلى عنـها
ثالثــة مــحــامــون. وكــانت شــركـة
محاماة أولى قد انسحبت سابقا
ـلف وقت تــقـد تـريـنـدادي من ا
للـشـكوى بـسبب الـتـناقـضات في
أقـــوال صـــاحــبـــة الـــشــكـــوى. ثم
رافقـتهـا مـحامٍـية أخـرى لتـحويل
االتهـام الى شـكـوى رسمـيـة قبل
أن يـــتــولـى دي أنــدرادي أخـــيــرا
الـدفاع عـنـهـا لكـن تخـلى بـعـدها
عن مهمـة الدفاع عـنها احـتجاجا
على تصريحـات لها افترضت من
خاللـهــا أنه مــتـورط في الــسـرقـة

زعومة للجهاز اللوحي. ا
ـوجـهـة ويـنـفي نـيــمـار الـتـهـمـة ا
إلـــيه مـــؤكـــدا أن األمـــر يـــتــعـــلق
بـعالقــة جـنـسـيــة بـالـتـراضي مع
الــفـتــاة الـتي تــعـرف عــلـيــهـا في

شبكات التواصل االجتماعي.

{ ســـــــــاو بـــــــــاولـــــــــو(أ ف ب) -
استمعت شرطة ساو باولو امس
لـلـمـرة الـثــانـيـة لـعـارضـة األزيـاء
نــاجـيـال تـريــنــدادي مــنـديش دي
سـوزا الـتي تـتـهم مـواطـنهـا جنم
كــرة الــقــدم الــبــرازيــلـيــة وفــريق
بـاريـس سـان جــرمـان الــفــرنـسي

نيمار باغتصابها في باريس.
وتـوجــهت تــريـنــدادي إلى مــركـز
لـلـشـرطـة في جـنـوب سـاو بـاولـو
بصحبة محاميها اجلديد كوزمي
أراوجـــو الـي أكـــد أن الــــشـــرطـــة
طـــــلـــــبـت من مــــــوكـــــلـــــتـه عـــــلى
اخلــصــوص هــاتــفــهــا احملــمــول
إلجـراء خـبـرة لـكن الـشـابة قـالت
إنـــهـــا أضـــاعـــتـه بـــعـــد جـــلـــســة
االســــتــــمــــاع األولى لــــهــــا في 7
حـزيــران. وأضـاف احملـامـي عـنـد
اخلــروج من مـــركــز الــشــرطــة أن
الهاتف بقي "في سيارة محاميها
الــســابق (دانــيــلــو غــارســيــا دي
ــــنــــزل الــــذي أنــــدرادي) أو في ا
ذهـبت إلـيه بــعـدمـا غـادرت مـركـز

الشرطة".
وكــانت عـارضــة األزيــاء الـشــابـة
( 26عاما) التي أقرت أنها أرادت
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نيمار 

ارسة اجلـنس مع نيـمار لكـنها
لم تـتـوقع أن تـأخـذ الـعالقـة الـتي
جمعـتهـما في بـاريس خالل شهر
أيــار مــنــحــنى عــنــفــيــا تــطــرقت
ــاضي الى الـــســرقــة األســبـــوع ا
زعومـة جلهاز لوحـي الكتروني ا
يـحــتـوي عــلى اجلـزء الــثـاني من
تـسجـيل الـفـيديـو الـذي تـقول أنه
يــــوفــــر أدلـــة عــــلى تــــعـــرضــــهـــا

لالغتصاب من قبل نيمار.
وفـي مـــقـــطـع من الـــفــــيـــديـــو 
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