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نـــظـم نـــاشـــطـــون مـن مـــحـــافـــظـــة
الــبـصـرة وقـفـة تـضـامن مع اسـرة
شـاب كردي ضحى بـنفسه من اجل
انـقاذ حـياة امـرأة قدمت الى اربيل
بـهدف الـسياحـة وتعرضت لـلغرق.
وشـارك في الوقفـة وجهاء وشيوخ
عــشــائـر من مــدن بــغـداد والــفـرات
االوسـط لالعـــــراب عـن الـــــشـــــكـــــر
والـتقديـر لتضـحية الـشاب الكردي
جـبار عـثمان فـيمـا اطلقت مـديرية
الـسـياحـة في اقلـيم كردسـتان اسم
الـشـهـيـد عـلى احـدى قـاعـات مـركـز

تابعة لها. 
وقـال الناشط عبد الـزهرة التميمي
(جــئـنـا من جــنـوب ووسط الـعـراق
لـنقـدم التـعازي الى عـائلـة الشـهيد

الــتـي يــعـــيش فــيـــهــا ) مـــبــديًــا
استـغرابه لـ(قـرار احلـكومـة منح
ـــتـــضـــررين  قـــروضًـــا من دون ا
فــــــوائـــــد واالجــــــدر مـــــنـــــحــــــهم
تـــعــويـــضـــات مـــجــزيـــة من دون
اســتــرداد او ان تـــتــولى الــدولــة
بناء بيوتـهم). ولفت انطوان الى
ــوصل لم تــشــهــد عــمــلــيــة ان (ا
اعــمــار حــقـــيــقــيــة حــتى اآلن ) 
مــوضــحــاً ان (الــدلـــيل عــلى ذلك
ـية اجنلـينا مـثلـة العا مانقـلته ا
ـــديـــنـــة جـــولي عـــنـــدمـــا زارت ا
مـؤخــراً حــيث عــرضت الــصـورة
احلقـيقيـة للـعالم مـا يؤكـد صحة
كالمـي). وكــــان مـــديــــر بــــلــــديـــة
ـوصل عـبـد الـسـتـار احلـبـو قـد ا
اعـلن عن تــخـصـيص  احلــكـومـة
 20 مــلــيــار ديـنــار عــلى تــأهــيل
ديـنة. وقال احلـبو في تـصريح ا
امس ان (احلـكــومـة وافــقت عـلى
وصل مشروع تقدمت به بلدية ا
ـة ــديـنــة الـقــد إلعـادة تــأهـيل ا
بكلفة  20 مليـار دينار مـا يعادل
 19 مـلــيـون دوالر) مــضـيــفًـا إن
ــؤلـفــة من (الــلــجـنــة الــوزاريــة ا
وزارات عدة  وافـقت على مـقترح
ـة وسـوق ــديـنـة الــقـد تـأهـيل ا
ة بالكامل).وأوضح دينة القد ا

قترح يتضمن أيضاً احلبو أن (ا
ــدمــرة ــنــازل ا مــنح أصــحــاب ا
قـروضـاً لـلـبــنـاء من غـيـر فـوائـد
وهي اآلن في طــور إصــدار األمـر
ـنـفـذة من جـانب رئـيس لـلـجـنة ا
الوزراء حـيـدر الـعـبـادي). وأشار
الى إنه (اجـــتــمـع في بـــغــداد مع
األمـــ الـــعــــام جملـــلس الـــوزراء
مـهــدي الــعالق ورئــيس مــجـلس
ــوصل مــزاحم اخلــيـاط إعـمــار ا
ووكالء من وزارات مــــتـــعـــددة) 
مــوضـــحًــا ان (الـــشــركـــات الــتي
ــشـروع هي الـشـركـات سـتـنـفـذ ا
احلــــكـــومــــيـــة لــــوزارة االعـــمـــار
واالسكان والبـلديات االحتادية).
تــــنــــطـــلق في شــــأن ذي صــــلـــة 
ــقـبـل أعـمــال تــأهـيل االسـبــوع ا
ـنارته ـعـروف  جامـع النـوري ا
وصل. وقال رئيس احلدباء في ا
مـجـلس مـحـافـظـة نـيـنـوى بـشـار
الـــكـــيـــكي في تـــصـــريح امس إن
(مـــشــروع إعـــادة إعـــمــار جـــامع
الـنـوري ســيـنـطــلق في االسـبـوع
ـــقـــبل بـــعـــد أن تـــبــرعـت دولــة ا
االمارات بـنـحـو خـمسـ مـلـيون
ـشـروع دوالر) مـشـيـرا الى ان (ا
سـيــوفـر نــحــو ألف فـرصــة عـمل
ـــديــــنـــة). وأضـــاف ان البـــنــــاء ا
(اتــــفــــاقًــــا أبــــرم مع مــــنــــظــــمـــة
الــــيـــونــــســــكـــو بــــدعم امــــاراتي
ووسـاطـة فـرنـسـيـة بـشـأن إعـمار
ـنـارة احلـدبـاء وجامـع الـنوري ا
باإلضـافـة الى بـنـاء مـتـحف تابع
لـلـجـامع وتـأهـيل الـدور الـقـريـبة
مـــنه) مــــوضـــحًـــا أن (مـــشـــروع
تأهيل اجلامع قد يـستغرق ثالثة

 أعوام). 
وأعـلن مـجلس مـحـافـظـة نـيـنوى
مـطـلع الــعـام اجلـاري عن شـروع
اليـونـسـكـو بإعـادة اعـمـار مـنارة
احلــــدبـــاء فـي جــــامع الــــنـــوري
مؤكداً حـاجة احملـافظـة إلى مبلغ
 350 مـلـيـار دوالر إلعـادة اعـمـار

دينة. البنى التحـتية في ا
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مـشـيـرا الى (اننـا مـستـمـرون حتى
ـسـتـحـقات الـلـحـظـة بـدفع جمـيع ا
طلوبة). وااليجارات والضرائب ا
وتـسببت التـظاهرة بتـعطيل حركة
ــركـبــات بــاجتــاه مـنــطــقـة ســيــر ا
عـالوي احلـــلـــة من جـــانب جـــســـر
ـتـظاهـرين وسط الـسـنك لـوقـوف ا
. ـنــطــقــتـ الــشــارع الــرابط بــ ا
ـتـظـاهـرين لم وقــال الـشـهـود ان (ا
يـــحـــظـــوا بـــأي رد حـــاسم بـــشــأن

ـنــطـقـة مــطـالــبـهم الـتـي تـتـعــلق 
جتــاريـة حـاشـدة تـقـع قـرب مـديـنـة
الــــصـــــدر).وتــــزامن ذلـك مع قــــطع
جـزئـي عـلى طـريق مـحـمـد الـقـاسم
رور دة اسبوع واعلنت مديرية ا
الـعــامـة ان ذلك جـاء بـعـد مـبـاشـرة
امـانـة بـغـداد باعـمـال صـيـانـة على
الــطـــريق.وقــال مــديــر الــســيــطــرة
واخملــابـرة الــعـمــيـد حــيـدر رشــيـد
الـقصاب في بـيان امس ان (طريق
مــحـمــد الـقــاسم في بــغـداد ســيـتم
قـــطــعه بــشـــكل جــزئي مـن الــقــطن
ـعــهـد الـقـضـائي الــطـبي بـأجتـاه ا
ــدة اسـبــوع) عــازيـا الــسـبب الى
الكـــات الــهــنـــدســيــة (مـــبــاشــرة ا
التابعة المانة بغداد باجراء اعمال
ـشــبك احلـديـدي الــصـيـانــة عـلى ا
ــوجـود عــلى لــلــتــمــدد احلــراري ا

الطريق).
واضــاف ان (االعــمــال سـتــســتــمـر
بـــهـــذا االجتـــاه وســـوف تـــنــتـــقل
ـــعـــهــد ـــعـــاكس من ا بـــاالجتـــاه ا
الـقضائي باجتاه القطن الطبي في
االســبـوع الـقــادم) داعـيـا ( سـواق
ــركــبــات الى االنــتــبــاه وتــقــلــيل ا
نوه الـسرع ضمن منطقة االعمال ا
عــنـــهــا عــلــمـــا ان هــنــاك عالمــات
مــــروريــــة حتــــذيـــريــــة مـع وجـــود
دوريــات مـــروريــة ضــمن مــنــطــقــة

االعمال).
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غـــاز الـــبــصـــرة. في غـــضــون ذلك
بـــحث وزيـــر الـــنـــفط جـــبـــار عـــلي
ـديـر الـعـام لـشـركـة الـلــعـيـبي مع ا
سـيـوز نـفت غـاز الـروسـيـة غـيـسـا
ـرافق له آفـاق غــوشـيـتل والـوفـد ا
ــشــتــرك تـــوســيع الــتـــعــــــــــاون ا
ـشــاريع الــنـفــطــيـة في لــتــنـفــيــذ ا

البالد. 
وأكـــد الـــلــعـــيــبـي بــحـــسب بـــيــان
لـلـوزارة(حـرص الـوزارة عـلى بـناء

الــــعــــلــــيــــا من اطــــراف الــــدعـــوى
واالشــخـــاص الــثــالــثــة بــيــان ذلك
نازعة ب وزارة لـتستطيع حسم ا
الـــــنـــــفط وبـــــ وزارة الـــــثــــروات
الـــطـــبـــيــعـــيـــة في االقـــلـــيم وفـــقــا
ـنصـوص علـيها الخـتصـاصاتـها ا
في الـدستور ولغرض تـمكينهم من
رافعة ذلك وبـطلبـهم تقرر تاجـيل ا
ـــقــبل مـن جــهــة الـى يــوم 14 اب ا
اخـرى اعلنت  وزارة النفط تسليم
شـركــة شل حـقل مـجـنـون الـنـفـطي

بالكامل للحكومة. 
ونـــقـــلت رويـــتــرز عن مـــســـؤولــ
قــولـهم ان )شــركـة الــنـفط الــكـبـرى
رويــال دتش شـل خـرجت مـن حـقل
مــجـنـون الـنـفـطـي وسـلـمت جـمـيع
عـملياته هناك لـشركة نفط البصرة
الـــتي تـــديـــرهـــا الـــدولـــة بـــعــد ان
اجــتـمـعـا امس في الـبـصـرة).وقـال
مـسـؤول نـفطـي بعـد االجـتـماع انه
(تمت عملية التسليم بسالسة دون
أي مــشــكالت).وكــانـت الــوزارة قـد
ـاضي عـقـدين مع وقــعت في اذار ا
مع شـركة انـتون الـصيـنيـة وشركة
كــيـــبــيــار االمــريــكــيـــة لــتــشــغــيل
وصـيانة حقل مجنـون النفطي بعد
اعـالن شــركــة شل االنــســحــاب من

احلقل. 
وطـلـبت شـركـة شل االنـسـحـاب من
حـقل مجنـون لتتـفرغ كلـيا لتـطوير
عـملـيات اسـتثـمار الـغاز في شـركة

االجــوبـة وجـد انــهـا لم تــركـز عـلى
طلوبة حلسم الدعوى الن الـنقاط ا
ـدعي مـوضــوع الـدعـوى يـسـتـنـد ا
ـــادتــ  111و 112من فـــيه الى ا

الدستور). 
ادة وتابع أن احملكمة (وجدت أن ا
 111مـن الــــدســـــتـــــور قــــد اوردت
احلـكم الـعـام لـثـروة الـنـفط والـغاز
ونـصها :النفط والغاز هو ملك لكل
الـــشــعـب الــعـــراقي بـــكل االقـــالــيم
ادة 112 واحملـافـظـات ورسـمـت ا
من الــدسـتـور كـيـفـيــة تـنـفـيـذ حـكم
ـــادة  111 مـــنـه وان يــكـــون ذلك ا
ــوجب قــانــون يــصــدره مـجــلس
ــعــني لم الــنـــواب وان الــقــانــون ا

يصدر حلد تاريخه). 
واوضـح  الـســامــوك أن (احملــكــمـة
تـريـد أن تـقف عـلـى كـيـفـيـة جـريان
ادة 111 عـمـلـيـة تـطـبـيق احـكـام ا
من الـدسـتور بـشـان النـفط والـغاز
بــــدءا مـن اســـتــــخــــراجـه ومـــرورا
بــالـبـيع وكـيــفـيـة تـوزيـع مـحـصـلـة
الـبيع وهل هـناك قانون يـنظم هذه
الـعملية غـير القانون الـذي تطلبته
ادة  112مـن الدستـور والذي لم ا
يـصدر حلـد االن هل هـناك اتـفاقات
ثــنـائـيــة بـ احلـكــومـة االحتـاديـة
وحـــكـــومـــة االقـــلـــيـم وحـــكـــومــات
ـنتـجـة للـنفط او غـير احملـافـظات ا
ذلك مـن تعليـمات أو غيـرها وبناء
عــلــيه طـلــبت احملــكــمـة االحتــاديـة

ــــدعـي عــــلــــيه وزيــــر الــــثــــروات ا
الـطـبـيعـيـة في اقـليـم كردسـتـان قد
امــتــنع عـن تـســلــيـم الـنــفـط اخلـام
ــنــتج من االقــلـيم الـى احلـكــومـة ا
االحتــاديــة بـاالضــافــة الى انه قـام
بـــتـــصــديـــر الــنـــفط اخلـــام خــارج
الــعـــراق دون مــوافــقــة احلــكــومــة
االحتــاديــة مــخـالــفــا بــذلك احــكـام
الـدسـتور والـقـوان ذات الـصـلة).
وأضـاف أن (احملكمة بعد ما وقفت
ــدعي الــواردة في عــلـى طــلــبــات ا
عـريضة الـدعوى وفي الئحـة الحقة
لـــهــا ولـــكــون مـــوضــوع الـــدعــوى
وضـوعها يـخص اطراف اخـرى 
قـــررت في اجلـــلــســـات الــســـابــقــة
ادخـــال رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
ـالـيــة االحتـادي ورئـيس ووزيــر ا
مــجـلس وزراء االقـلــيم اضـافـة إلى
وظـائفـهم اشخـاصاً ثالـثة لـلوقوف
عـــلى مــواقــفـــهم الــدســـتــوريــة من
مـوضوع الدعـوى بعدمـا تيقنت ان
ـوضـوع هـو نـزاع بـ احلـكـومـة ا
االحتـاديـة واالقـلـيم ويـكـون الـنـظر
ـادة فــيه من اخــتـصــاصـهــا وفق ا

93/ رابعاً من الدستور). 
وأوضـح أن (احملكـمـة أكدت وردود
اجلـواب من رئيس مـجلس الوزراء
الية االحتادي/ االحتـادي ووزير ا
اضـافة لوظيفتهما ولم يرد جواب
رئــيس حــكــومــة االقــلــيم/ اضــافـة
لـــوظـــيـــفــتـه وبــعـــد االطالع عـــلى
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طلبت احملكمة االحتادية العليا من
أطــــراف دعـــــوى الــــطــــعن بــــعــــدم
دســــتـــوريـــة اســــتـــخـــراج اقــــلـــيم
كــــردســـتـــان الــــنـــفط مـن اراضـــيه
وتـصـديره مـباشـرة بيـان االساس
عتمد حاليا في تطبيق الـقانوني ا
ـادة  111 مـن الـدســتـور احــكــام ا
ـتعـلقـة باسـتخـراج النـفط والغاز ا
مـــروراً بــبـــيــعه وكـــيــفــيـــة تــوزيع
محصلة هذا البيع لتستطيع حسم
ــنـازعـة بـ وزارة الـنـفط ووزارة ا
الــثـروات الـطـبـيــعـيـة في االقـلـيم .
تحدث باسم احملكمة اياس وقـال ا
الـــــســـــامــــوك فـي بــــيـــــان امس إن
احملــكـمــة (عـقـدت جــلـســتـهـا امس
بـرئـاسـة الـقـاضي مـدحـت احملـمود
وحــضـور الـقـضــاة االعـضـاء كـافـة
ونــــظـــرت فـي دعـــوى طــــلب وزيـــر
دعي الـنـفط اضافـة لوظـيفـته من ا
عــلـيـه وزيـر الــثـروات الــطـبــيـعــيـة
اضــافــة لــوظـيــفــته في كــردســتـان
بـتـنـفـيـذ وتطـبـيق مـا جـاء بـاحـكام
الـدسـتـور والـقـوانـ الـنـافـذة ذات
الــصــلـــة وتــســلــيم كــامل االنــتــاج
ــنــتـج في اإلقــلــيم إلى الــنـــفــطي ا
وزارة الـنـفـط االحتـاديـة )مـوضـحًا
أن (اجلـــلــــســـة شـــهـــدت حـــضـــور
ـدعي األطــراف كــافـة حــيث ذكــر ا
وزيــر الـنـفط اضــافـة لـوظــيـفـته أن

قوة عسكرية اضافية لتأم حدود
احملافظة. 

ـكــتب االعالمي لـلــجـبـوري وقــال ا
فـي بـــيـــان ان األخـــيـــر (ادان خالل
لـقـائه رئـيس قـبـيلـة الـكـاكـائـية في
الـعـراق سـردار اغا  االعـتـداء على
الـــقــرى الــكــاكـــائــيه واالعــتــداءات
االرهـابــيـة الـتي تـشـهـدهـا مـنـاطق
جـنـوبي كـركـوك وغـربـيـهـا) داعـيًا
رئــــــيس الــــــوزراء لـ(زيـــــادة عـــــدد
ا الـقوات األمـنيـة في احملافـظة  
يــضــمن االنــتــشــار الــشــامـل وسـد
الـــفـــراغـــات وقـــطع الـــطــرق الـــتي
تـسـتغـلـهـا العـصـابات االرهـابـية).
واعــتـقــلت قـوة أمــنـيـة فـي كـركـوك
اثـن من سـارقي احملـال التـجارية
نـفذا  11 عـملـية سرقـة في كركوك.
وقـــال مــصــدر  امـــني إن (قــوة من
شـرطة الـعدالـة تمـكنت من الـقبض
عــلى مـتــهـمــ ضـمن قــاطع مـركـز
شــرطـة الــعـدالــة) مـشــيـرًا الى أنه
تهـم اعترفا (عـند التحـقيق مع ا
بـقـيـامـهمـا بـسـرقـة عـدد من احملال
والـدور وبعد الـتعمق في الـتحقيق
أعــتـرفــا بـقــيـامــهـمـا بـ 11عــمـلــيـة
سـرقـة).من جهـة اخـرى وجه زعيم
الــتـيــار الـصـدري مــقـتــدى الـصـدر

بــتـجـمـيـد عــمل سـرايـا الـسالم في
الــبــصــرة لــعــامــ كــمــا قــرر طـرد
مـــســؤول الـــســـرايــا بـــاحملــافـــظــة
وجتــمـيــد عــمل مـســؤول الـســرايـا
.وقال الـسالم في اجلـنـوب  سنـتـ
مــكـتب الـصـدر في بـيـان  امس انه
بـحـسب تـوجـيـهـات الـصـدر (تـقـرر
جتــمــيـــد عــمل ســرايــا الــسالم في
) مـضيـفا انه ـدة سنـت الـبـصرة 
(تـقـرر ايـضـا طـرد مـسـؤول سـرايـا
الـــسـالم في الـــبـــصـــرة ).واضـــاف
الـبـيـان  ان (التـوجـيـهات تـضـمنت
ايـضا جتـميد عـمل مسـؤول سرايا
ــدة الـــسالم في جـــنــوب الـــعــراق 
) مـشــيـرا الى انه (ســيـتم ســنـتــ
ـــثـل الـــصــــدر الى ارســــال وفــــد 
الــبــصـرة لــدعم االجــهـزة االمــنــيـة
ـهـنـيـة وعـدم الــتـدخل بـشـؤونـهـا ا
والـوظيفية اخلاصة). ومنع البيان
(منعا باتا تدخل سرايا السالم في
اي عــمل غــيــر الــعــمل اجلــهـادي)
مـحذرا اخملاف بانه (سوف يعرض
نــفــسه لــلــعــقــوبــة) مــشــدداً عــلى
(ضــــرورة حــــصـــر الــــتـــعــــاون مع
اجلـهـات الـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة في
احملــافـظــة بـالـســيـاســيـ وبـعض

ثلي الصدر بشكل خاص).
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تـــظــاهـــر الــعــشـــرات من الـــعــمــال
والـتـجار في عـلـوة جمـيـلة بـبـغداد
امـس االربــعــاء احــتــجــاجــا عــلى

مطالبتهم بالرحيل من العلوة.
وقــال شـهــود عـيـان ان (الــعـشـرات
مـن الــعــمــال والــتـــجــار في عــلــوة
جــمــيــلـة بــبــغــداد تـظــاهــروا امـام
مـــجــلس مـــحــافــظـــة بــغـــداد بــعــد

اخـطـارهم بكـتـاب رسمي بـضرورة
ـديـنة رحـيـلـهم من عـلوة جـمـيـلة 
ـتظاهرين الـصدر). واضافوا ان (ا
نـاشـدوا اجلـهات اخملـتـصـة للـنـظر
بـقـضيـتـهم والسيـمـا ان مئـات هذه
ـكـان). االســر تـعـتــاش عـلى هــذا ا
ـتـظـاهــرين (تـوجـهـنـا وقــال احـد ا
كتب يـوم امس لتقد مظلوميتنا 
امــيــنــة بــغــداد اال انــنــا فــوجــئــنـا
بـاحلـرس الـذين قـامـوا بـتـفـريـقـنا)
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أصـدرت محاكم جنائـية امس حكمًا
بـإعدام مـدان باالشـتراك في تـفجـير
ســيـطـرة اآلثـار في احلـلـة  واعـدام
سـتة مدانـ بتنـفيذ هـجوم ارهابي
عـــــلـى مـــــطـــــعم فـــــدك فـي ذي قــــار
ــدان  بــاالجتـار ــؤبــد  والــســجـن ا

وترويج اخملدرات في بغداد. 
وأعـلن مجلس الـقضاء االعلى امس
ان مـحـكمـة جنـايات بـابل اصدرت
حـكـمـا بـإعدام مـدان بـاالشـتراك في
تـفجـير سيـطرة اآلثـار في احللة في

 . 2016
ــــــتــــــحـــــــدث الــــــرســــــمي وقــــــال ا
لـلمـجلس عـبد الـستـار بيـرقدار في
بــيــان امس إن (الـهــيــئـة األولى في
محكمة جنايات بابل أصدرت حكما
بـإعدام أحـد مفـجّري سـيطـرة اآلثار
ـدان فـي احملـافــظــة).وأضــاف أن (ا
اعـترف بـانتـمائه إلى تـنظيم داعش
اإلرهـابي والعمل ضمن شـبكة تمتد
مـن جــــــــــــــنـــــــــــــوب بــــــــــــــغـــــــــــــداد
حــتى الــبــصــرة نـفــذت عــمــلــيـات
إرهـابـيـة عـدة) مشـيـرا الى (الـقاء
الـــقــبض عـــلى أحــدهم فـي مــيــنــاء

البصرة).
واوضـح أن (االعـتـرافـات أوردت أن
اجملـموعـة اإلرهابـية قامت بـتفـجير
سـيـارة حمل كـبيـرة مـحمـلة بـالرمل
لـلـتمـويه مـا أدى إلى مقـتل عدد من
مــــنـــتــــســــبي الــــقـــوات األمــــنــــيـــة

). وأصـدرت مـحكـمة في ـواطـن وا
ذي قـار حـكمـاً باالعـدام شـنقـاً حتى
ـوت بحـق ستة  مـدان اشـتركوا ا
ـســلح الـذي اسـتـهـدف بــالـهـجـوم ا

سيطرة ومطعم فدك. 
وقــال الــقـاضي بــيــرقـدار في بــيـان
آخــر إن (مـحـكـمـة جـنـايـات ذي قـار
نـظرت قـضيـة  ستة مـدان بـتنـفيذ
الـهجوم االرهابي على مطعمي فدك
وأرز لــبـــنــان وســيــطــرة فــدك عــلى
الـطريق السـريع ب محـافظتي ذي
ثـنى الذي راح ضحـيته عدد قـار وا
ــواطـــنـــ األبــريـــاء وإحلــاق مـن ا
ـــمـــتــلـــكـــات الــعـــامــة األضـــرار بــا

واخلاصة). 
واضــاف أن (الــهـجــوم  تــنـفــيـذه
بـــواســـطــــة انـــتـــحـــاريـــ قـــامـــوا
ـوجـودين ـواطـنـ ا بـاسـتـهـداف ا
ـطـعـم والـعـناصـر األمـنـيـة في في ا
الــســيــطـرة بــإطالق الــنــار عــلــيـهم
وقــتـلـهـم واالسـتـيالء عــلى عـدد من
ــدنـيــة وبـعــد ذلك أقـدم الــعـجالت ا
االنـتـحاريـون على تـفـجيـر أنفـسهم
بـعد مـحاصـرتهم من جـانب القوات
األمـــنـــيــة) وذكـــر (انــهـم اعــتـــرفــوا
بــانــتــمــائــهم الــتى تــنــظــيم داعش
اإلرهـابـي واليـة اجلـنـوب ) مـشـيرا
الـى ان (احملـكـمـة أصــدرت حـكـمـهـا
ــوت بـحق بــاإلعـدام شــنـقــاً حـتى ا
اإلرهــابــيـ الــسـتــة وفــقـاً ألحــكـام
ـادة الـرابـعـة من قـانـون مـكـافـحـة ا

اإلرهاب).

وفـي بــــغــــداد قــــضـت احملــــكــــمــــة
ــركــزيـــة في رئــاســة اجلـــنــائــيـــة ا
مـــحــكــمـــة اســتـــئــنــاف الـــرصــافــة
ـؤبـد االحتــاديـة حـكـمـاً بــالـسـجن ا
وغـرامة مالية قـدرها ثالثون مليون
ـنـقـولـة ديـنـار ومـصـادرة األمـوال ا
ــنــقـــول بــحق احــد جتــار وغـــيــر ا

ومروجي اخملدرات. 
وبــحــسب بــيــرقــدار فــإن احملــكــمـة
(نــظـرت قـضــيـة مـتــهم يـقــوم بـبـيع
وبـتـرويج انـواع عـدة مـن اخملدرات
فـي بـغـداد) الفــتـا إلى أن (الـتــهـمـة
تهم في الـتحقيق ثـبتت باعـتراف ا

االبتدائي والقضائي). 
ـركــزيـة واشــار الى أن (احملــكـمــة ا
دقـــقت األدلــة ومـــحــاضــر الـــضــبط
ـدان وتـب انه اخلـاصـة بـقـضـيـة ا
يـقوم ببـيع مواد مخـدرة عدة بيـنها
ـثـيل امـفـيــتـامـ والـراتـنج مــادة ا

الكنابس -احلشيشة). 
ـدان  اعــتـقـاله مع وأضــاف إن (ا
زوجــته في مــنـطــقـة الــبـلــديـات في
جـانب الـرصـافـة من بـغـداد عـلى يد
ـــفـــارز االمـــنـــيـــة وضـــبط احـــدى ا
واد مـتـلبـسا وفي سـيـارته جمـيع ا
اخملــدرة) مــوضــحــاً أن (احملــكــمــة
ؤبد بحق أصـدرت حكما بالسجن ا
ـادة /28 اوال ــدان وفـق أحــكــام ا ا
ـــؤثــرات مـن قـــانـــون اخملـــدرات وا
الـعـقـلـيـة لـسـنـة  2017 وان احلـكم
قـابل لـلطـعن التـميـيزي والـوجوبي

في محكمة التمييز االحتادية).

جبار عثمان
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تـعلن وزارة الـتربيـة اليـوم نتائج
الـــطـــلــبـــة المـــتــحـــانـــات الـــثــالث
ـتوسط. وقالـت الوزارة في بيان ا
ــــــــــــوافـق ان (اخلــــــــــــمـــــــــــــيـس ا
6/28/ 2018 ســـيـــكـــون مـــوعــدا
ـتــوسط العـالن نـتــائـج الـثــالـث ا
ولــلـمـديــريـات االتـيــة الـرصـافـة 1
الـــــرصـــــافـــــة  2 الـــــرصـــــافـــــة 3
الــديــوانــيـة  الــبــصــرة  الــنـجف
االشـــرف  ديــالى  الـــنــاصــريــة 

ميسان  الكوت).
الـى ذلك كـــــشف عــــضـــــو جلــــنــــة
الـتربـية الـنيـابيـة رياض غالي عن
مـا اسـمـاه بـخـروقـات ومـخـالـفـات
تــتــمـثل بــأســمـاء بــعض الــطـلــبـة
الـذين قُدمت لـهم تسـهيالت كـثيرة
عـلى حساب الـقانون. واسـتعرض
فـي وثـائق الـعـديـد من اخلـروقـات
الــتي سـمــحت لـلــطـلــبـة بـتــخـطي
االخــتـبـار الــتـمــهـيـدي لالمــتـحـان
اخلــارجي في بــعض احملــافــظـات
مـن دون وجود اي مسـوغ قانوني
مـن قــبل الــوزارة. فـــيــمـــا كــشــفت
وثــــائق اخــــرى عن مــــخــــالــــفـــات
بـخصـوص الطـلبـة الذين مـارسوا
ــراكـز ظــاهــرة الـغشّ فـي بـعض ا

االمـتحانـية ونالوا درجـات مؤهلة
لـنـجـاحـهم فـي وقت يـعـد الـقـانون
الطالب راسبا بالعام الدراسي في
ـــارســـته لــــلـــغش خالل حـــالــــة 
االمــتـــحــانــات. وعــرضت وثــيــقــة
اخـرى حـصـول احـد الـطـلـبـة عـلى
اســـتــثـــنــاء وزاري من قـــبل وزيــر
الـتـربيـة بتـاريخ الرابع من كـانون
االول لــعـام الـفـ وخــمـسـة عـشـر
ؤهل لـعبور االخـتبار الـتمهـيدي ا
رحلة الثالث لالمـتحان اخلارجي 
مــــتـــوسط حتـت ذريـــعـــة ظـــروف
ـــهمّ كم من قـــاهـــرة  والــســـؤال ا
طــالب عـراقي مـرّ بــظـروف قـاهـرة
ولـم يـنل االســتــثـنــاء من الـوزارة.
واوضـح ان (كل هــــذه االجــــراءات
واخملــالـفـات يـبـقـى دور الـسـلـطـة
الـرقابية هو االبرز في كشف هكذا
مـــلـــفــات لـــيــتـم حتــرّك اجلـــهــات
ـعـنـيـة لـلـحـدّ من تـلك اخلـروقات ا
ـــقــصــريـن تالفــيــا ومـــحــاســبــة ا

ستقبل). لتكرارها با
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دعـا اخلـبـيــر اإلقـتـصـادي بـاسم
انطوان جميل الى اعتماد حلول
ـوصل ـعــانـاة اهــالي ا جـذريــة 
ـعـاجلـات الـتـرقـيـعـية وتـفـادي ا
ـديـنة لألزمـات التي تـعـانـيهـا ا
مـؤكــداً ان عــلى احلـكــومــة مـنح
االهالي تـعويـضـات مجـزية ازاء
مــا عــانـــوه وتــدمــيــر مـــنــازلــهم
ـــتــلـــكـــاتــهـم واصــفًـــا قــرار و
ـــتـــضـــررين احلـــكـــومـــة مـــنح ا
قـــروضًـــا مـن دون فـــوائـــد بـــأنه
ـديــنــة . وقـال عـقــوبــة الهــالي ا
انـطـوان لـ(الـزمـان) امس مـعـلـقًا
عـلى تــخـصـيص احلــكـومـة  20
دينة مليار دينار إلعادة تأهيل ا
ــوصل ان (عــلى ــة فـي ا الــقــد
احلكـومة ان التـلجأ الـى احللول
الـتـرقــيـعــيـة حلل مـشــاكل ابـنـاء
ـوصل الـذين عـاونـا علـى مدار ا
اربع ســـنـــوات األمـــرين كـــانـــوا
خاللــهــا من دون مــأوى بــعـد ان
تـدمـرت مـنـازلــهم) مـشـدداً عـلى
(ضـرورة تــبــني بــرنـامج وعالج
جذري لـلـمـشـاكل التـي تعـانـيـها
ــــديــــنــــة عــــمـــومــــاً مـن جـــراء ا
احتاللـها  ال ان تـقـوم احلكـومة
عاقـبتهم من خالل عـدم توفير
فـــرص الـــعـــيـش الـــرغـــيـــد لـــهم
وتعويض خسائرهم ). ورأى ان
( علـى احلكـومـة ان تـمـنح ابـناء
ـوصل فرصـة اعـمـار مـديـنـتهم ا
بـعــد تــخـصــيص مــبـالـغ كـافــيـة
لـلـعـمـلـيـة والسـيـمـا مع حـصـول
الـعــراق عـلـى مـنح دولــيـة خالل
مؤتـمر اعـمـار العـراق الذي عـقد
في الكـويت قـبل أشـهر) مـشـيراً
الى ان (هذه الـتعـويضـات يجب
ان تــتــنــاسـب مع حــجم الــدمــار
ـــديـــنــة الـــذي تـــعـــرضت الـــيه ا
ن). ورأى والسيـمـا اجلانب اال
تضررين هو حق ان (تعويض ا
ـواطن عـلى الـدولـة 8من حـقـوق ا

باسم انطوان
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اني ـنـتـخب اال اقصت كـوريـا اجلنـوبـيـة امس االربعـاء حـامل الـلقب ا
في اكــبــر مـفــاجــآت كـأس الــعــالم بــكــرة الـقــدم اجلــاريـة وقــائــعــهـا في
ـانـيـة بـهـدفـ مـقابل ـاكنـات اال االراضي الـروسـيـة بعـد تـغـلـبـهـا عـلى ا
الشيء في اللـقاء الذي جـرى على ملعب كـازان ضمن منافـسات اجلولة

الثالثة اخلتامية للمجموعة السادسة.
ركز الـرابع واالخيـر فيمـا تقدمـت كوريا عـليهـا بفارق انيـا ا واحتـلت ا
االهداف بـعد تسـاويهـما بالـنقاط الـثالث وخرجـتا من الدور االول فـيما

كسيك بست نقاط. تاهلت السويد وا
نتخب وارتفعت االثارة والتشويق في الوقت بدل الضائع حينما تمكن ا
الـكوري من احراز هـدفي الفوز عن طـريق كيم يوجن  92 وسـون هيوجن

ا ـصـدق  ـاني وجـمهـورهم غـيـر ا ـنـتـخب اال  96 وسط ذهول العـبي ا
باراة الـتي اضاع فيهـا ابطال العالم  2014 الـعديد آلت اليـها نتيـجة ا
من الفـرص السهـلة لـلتسـجيل قبل ان تـنهـار قواهم في االمتـار االخيرة
ان كـأس اخلسارة ثل آسيـا الذي اذاق اال بـاراة الى  ليـتنازلـوا عن ا

للمرة االولى في سجالت القارة االسيوية .
ـانيـا وكـوريا ـبـاراة الـثانـيـة التـي جرت في نـفس تـوقيـت مبـاراة ا وفي ا
كسـيكي نـتخـب ا ـنتـخب السـويدي خـسارة قـاسيـة با اجلنـوية احلق ا
بثالثـة اهداف دون رد وحمـلت االهــــــــــــداف تواقـيع أوجوستـينسون
في الـدقيـقة  50 وجرانـكـفيـست من ركـلة جـزاء في الـدقيـقة  62 وجـاء
ـكـســــــــــــيـكي ألـفـاريـز بـاخلـطـأ في مـرمى فـريـقه الـثـالث بـواسـطـة ا

بالدقيقة 74 .

جبار اللعيبي

لــ(الـــــزمـــــان) امس إن  (الـــــقــــوات
ـــشــتـــركــة جنـــحت مع األمـــنــيـــة ا
الـسـاعات األولى النـطالق العـملـية
الـعـسـكـريـة في حـمـرين مـن تـدمـير
أربـع مـضــافــات لــداعش وتــفــكــيك
أربـع عبوات نـاسفـة وضبط دراجة

نارية ). 
وأضـاف  أن (العملية مستمرة في

حتـقـيق أهـدافـهـا وهي الـبـحث عن
اخملــتــطـفــ الـســتــة لـدى تــنــظـيم
داعـش ضـــمـن مــــنـــاطـق واســــعـــة
ومـــــتـــــرامـــــيــــة فـي حـــــمـــــرين في
تــضــاريس مـعــقــدة لـلــغــايـة) . في
غــضــون ذلك.دعــا مـحــافظ كــركـوك
وكـــالـــة راكـــان اجلـــبـــوري رئـــيس
الـوزراء حيـدر العـبادي الى ارسال
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عـثرت قوات تـابعة لـقيادة عـمليات
ديـــالـى  عـــلى جـــثـث الـــضـــحـــايـــا
ــغـدورين الـذين خـطــفـهم تـنـظـيم ا
داعـش عـلى طــريق بــغـداد كــركـوك
قــبل أيــام . وقــال قــائــد عــمــلــيــات
ديـــــالى الــــفـــــريق الــــركـن مــــزهــــر
الــــعــــزاوي في تــــصــــريح امس أن
(اجلـــثث الـــثــمـــاني  الــتـي عــثــرت
عـلــيـهـا تـشـكـيالت قـيـادة عـمـلـيـات
ديـــــالى فـي وقت ســـــابق مـن يــــوم
امـس في مـنــطـقـة تـل شـرف ضـمن
حــــــدود صـالح الــــــدين  تــــــعــــــود
لـلمواطـن الذين اخـتطفهم داعش
قــــبـل أيــــام عــــلى طــــريق بــــغــــداد
كـركـوك) مـشـيـرًا الى (نـقل اجلـثث
الـى مــســتــشــفى طــوز خــورمــاتــو
الــعـام). وكـان  عــنـاصـر من داعش
قـد اختطفوا ثمانية أشخاص  لكن
التنظيم أظهر ستة منهم في مقطع
فــيـديـو يـســاوم فـيه إلطالق سـراح
داعـشـيات يـقـبعن داخـل السـجون.
الـى ذلك  أعــــــلن الــــــعـــــزاوي  عن
تــدمــيــر أربع مــضــافــات وتــفـكــيك
عـبـوات نـاسفـة في حـوض حـمرين
شـــمــــال شـــرق بـــعــــقـــوبـــة. وقـــال

الــشـاب ونــبـارك مــوقـفه الــشـجـاع
ــــصـــيـــر الــــذي يـــتـــرجـم وحـــدة ا
االنــسـاني  والـروح الـوطـنـيـة بـ

العرب واالكراد).

عـالقــــات تــــعـــــاون رصــــيـــــنــــة مع
ـيـة وتهـيئـة الـبيـئة الـشـركات الـعا
ـا ـشـاريع و ـنــاسـبـة لـتـنـفـيـذ ا ا
ــــــصـــــالح يــــــحـــــقـق االهـــــداف وا

شتركة).  ا
مـن جــهــته أكــد غــوشــيــتل (رغــبــة
شـــركــتـه بــتـــوســيـع افــاق الـــعــمل
ــشــتـرك مع الــوزارة وشــركـاتــهـا ا
الـوطنية لـلتعاون االمـثل في تنفيذ

شاريع في احلقول النفطية). ا
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