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اكـــد وزيــر اخلــارجــيـــة االمــريــكي
مــايك بــومــبــيــو لــرئــيـس الـوزراء
ـعــلـومـات ــهـدي ان ا عــادل عـبـد ا
ـتوافرة لدى واشنـطن تفيد بعدم ا
اســــتـــخــــدام اراضي الــــعـــراق في
تــنـفــيـذ الــهـجــوم الـذي اســتـهـدف
شـركـة ارامـكو الـسـعوديـة. وتـبنت
جـماعة احلوثي الـيمنيـة الهجمات
بـطـائـرات مسـيـرة التي اسـتـهدفت
مــعـمـلـ تــابـعـ لـشــركـة ارامـكـو
ـكتب عـبد الـسـعوديـة. وقال بـيان 
ـهـدي امس ان االخيـر تلـقى ليـلة ا
اول امـس اتـــصـــاال هـــاتـــفـــيـــا من
بــومـبـيــو تـنـاول خاللـه اجلـانـبـان
ـسـؤول رتـقـبـة ب ا الـلـقـاءات ا
فـي الـــبـــلـــدين كـــمـــا(جـــرى بـــحث
الـضـربـات االخـيـرة الـتي تـعرضت
لــهـا الــسـعــوديـة) مـشــيـرا الى ان
(الـطرف قيما مـوقفهما من األزمة
الـراهـنـة واتـفقـا عـلى الـتـعاون في
ــعــلـــومــات). واكــد عــبــد تـــبــادل ا
ــهـدي خالل االتـصــال ان (مـهـمـة ا
الـــعــراق هـي احلــفـــاظ عــلـى أمــنه
واســتــقــراره وجتــنب ايــة خــطـوة
لـلتصـعيد ومنع اسـتخدام اراضيه
ضـد أية دولة مجاورة اوشقيقة او
صــديــقــة) مــوضــحــا ان (الــعـراق
بــــســــيـــاســــتـه يـــســــعى ألداء دور
ايـــــجــــابـي لــــتـــــفــــكـــــيك االزمــــات
نطقة والـصراعات التي تعيـشها ا
وإبــعـاد شــبح احلـرب عـن الـعـراق
ــنـطـقــة وابـتـعـاده عـن سـيـاسـة وا
احملـاور). بـدوره أكـد بـومـبـيـو ان
ـعلـومات التي لـدى  بالده تؤكد (ا
بـيـان احلـكـومـة الـعـراقـيـة في عدم
اسـتخـدام اراضيهـا في تنفـيذ هذا
الــهـجـوم) بــحـسب الـبــيـان.ونـفت
احلـــكــومــة  اول امـس اســتــخــدام
اراضي الـعـراق لـتنـفـيذ الـهـجوم 
نع مـؤكـدة التـزامهـا الـدستـوري 
اسـتخدام أراضي الـعراق للعدوان
عـلى (جواره وأشقائه وأصدقائه).
وكــــــانـت شــــــبـــــــكــــــة (سي أن أن)
األمــريــكــيــة ذكـرت اول امـس بـأن
االعــــتـــــداء (نــــفــــذ من الــــعــــراق).
وبــحـسب صـحـيـفـة (وول سـتـريت
جــورنــال) فـإن خــبــراء سـعــوديـ
وأمـريـكـيـ يحـقـقـون في احـتـمال
اســــتـــخــــدام صـــواريـخ كـــروز في
الــهـــجــوم أطــلــقت من الــعــراق أو

إيـران. وفي الشـأن نفـسه انخفض
إنـتـاج السـعوديـة من النـفط اخلام
إلى النصف بعد هجمات بطائرات
مـسيـرة السـبت تبنـاها احلـوثيون
في الــيــمن اسـتــهـدفت مــنـشــأتـ
. وتسـعى السعـودية منذ نـفطيـت
اول امـس األحد لتـكثـيف جـهودها
إلعـادة تشـغيل معـملي بقـيق أكبر
ـعاجلـة الـنفط مـنـشأة فـي العـالم 
وخــريص اجملـاور لـه والـذي يـضم
حــقـال نــفــطــيــا شـــاســعــا.وصــبت
الـــســعـــوديـــة اهــتـــمــامـــهـــا عــلى
ـنـشـأتـ اسـتــئـنـاف اإلنـتـاج في ا
فـــيــمــا انـــخــفض مـــؤشــر األســهم
ئة مع الـسعـودية بـنسبـة ثالثة بـا
بـــــــدء الــــــتـــــــداول صـــــــبــــــاح اول
امس.وتسببت االنفجارات باندالع
الــنـيـران في مــعـمـلي بــقـيق أكـبـر
ـعاجلـة الـنفط مـنـشأة فـي العـالم 
وخـريص اجملاور الذي يضم حقال
نـــفـــطـــيـــا شــاســـعـــا.واســـتـــهــدف
اضي احلـوثـيـون مـرات عـدة في ا
الـبــنـيـة الـتـحـتــيـة الـسـعـوديـة في
قـطاع الطاقة لكن العملية األخيرة
تـخـتـلف بطـبـيعـتـهـا وحجـمـها إذ
تــســبــبت بــتــوقف ضخ كــمــيـة من
إمــدادات اخلــام تـقــدر بـنــحـو 5,7
ماليـ برميل يومـيا أي ما يعادل
ــئــة مـن إمـدادات قــرابــة ســتــة بــا
ية ونـحو نصف إنتاج اخلـام العا
ـملـكة.وصرح بـيل فارين-برايس ا
مـديـر مـجـمـوعـة (آر أس إنـيـرجي)
ـارد خرج من ومـقـرهـا لنـدن أن (ا

القمقم).
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يتنافى مع مبدأ مـكافحة الفساد
واإلصالح الذي أعلنته احلكومة
في بــرنـامــجــهــا). وحــذر رئـيس
ـنـبـر الــعـراقي ايـاد عالوي من ا
ساس بـالعـلوان  مـوضحاً ان ا
استقالته جاءت احتراماً لرئيس
الــوزراء ووقـــفــةً واضـــحــة ضــد

فسدين.  الفساد وا
وقــال عالوي في بــيــان امس ان
(الــعــلـوان احــد ثــوابت الــوضع
السيـاسي في العراق وان حـملة
وجهة ضده االتهامات الباطلة ا
يـقف خـلـفـهـا فـاسـدون  بـعد ان
رفض االسـتــجــابـة لــضـغــوطـهم
ـوقف ومـغـريــاتـهم)  مـثـمــنـا (ا
الشجاع لوزير الصحة)   داعياً
 رئـيس الـوزراء الى (عـدم قـبـول
تــلـك االســتـــقــالـــة ودعم جـــهــود
الــوزيــر فـي مــحــاربـــة مــافــيــات
الــفــســاد واالبــتــزاز وفي خــطط
االرتــقـاء بــالــواقع الــصــحي في

البلد). 
ونـظم الــعـشـرات من مــسـؤولـ
ومنـتـسـبي وزارة الصـحـة وقـفة
ـطـالــبـة الـعـلــوان بـالـعـدول عن
اســتــقــالـــته. وقــالت الــوزارة ان
ـــــســـــؤولي (الـــــعـــــشـــــرات من ا
طالبة نتسب  نظموا وقفة  وا
العـلـوان بالـعـدول عن استـقـالته
واالستمـرار بادارة الوزارة). من
جـــهــــة اخـــرى صـــوت مــــجـــلس
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كـــلف رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
محمد احلـلبوسي جلنـة الصحة
والبـيئـة النـيـابيـة باعـداد تقـرير
مـفـصل عن اسـبـاب تـقـد وزيـر
الــصــحــة والـبــيــئــة عالء الــدين
نصب  العلـوان استـقالـته من ا
في وقت لم يقـبل رئـيس الوزراء
ــهــدي االســتــقــالـة عــادل عــبـد ا
ومنح العـلوان اجـازة مفـتوحة 
االمـر الــذي عــدته بــعض الــكـتل
الـــســـيـــاســـيـــة بـــاالجـــراء غـــيــر
ـســؤول في مــعــاجلــة الـدوافع ا
واالسبـاب الـتي تقف وراء ذلك .
وكان الـعلـوان قـد قدم إسـتقـالته
هدي لم من منصـبه  لكن عبـد ا
يرافق عـليـها وقـرر منـحه اجازة
مـفـتـوحة   بـحسـب ما جـاء في
بـــيــان رئـــيس جلـــنـــة الــصـــحــة
والـبيـئـة قـتـيـبـة اجلـبـوري وقال
مـــصــــدر في تــــصــــريح امس ان
(احللـبوسي كـلف جلنـة الصـحة
والبيئة بتقد تقرير مفصل عن
اسباب تقـد العلوان اسـتقالته
عـلى ان يــعـرض الــتـقــريـر خالل
قـبل).وعدت جلـسات االسـبوع ا
عارضة كتلة احلـكمة الـنيابيـة ا
ـنح إجازة ـهـدي   قرار عـبـد ا
مـفتـوحـة لـوزيـر الـصـحـة إجراءً
غيـر مسـؤول. وقال بـيان لـلكـتلة
امس انه (في الوقت الـذي نثمن
ـسؤول وقف الـشـجـاع وا فيـه ا
ـستقيل   ندعو لوزير الصحة ا
الى تضيـيفه في مجـلس النواب
لــبـــيــان األســـبــاب احلـــقــيـــقــيــة
إلسـتقـالـته وكـشف الـضـغـوطات
الـسـيـاسـيــة الـتي دفـعـته لـذلك)
واضــــاف (نـــرى إجــــراء رئــــيس
ـنـحه إجـازة مـفـتـوحة الوزراء 
إجراءً غير مسؤول ويتطلب منه
الـــوقـــوف بـــشـــجـــاعـــة لـــكـــشف
األسـبـاب ومـعــاجلـتـهـا). واشـار
نــائب رئـــيس الــوزراء الـــســابق
بهاء االعـرجي الى ان منح وزير
الصحـة اجازة مـفتـوحة يـتنافى
مع مـبـدأ مكـافـحـة الـفـسـاد.وقال
في تــغـريــدة له عــلى تــويــتـر ان
(مـــنـح وزيـــر الـــصــــحـــة إجـــازة
مـــفـــتـــوحـــة دون الــــتـــحـــقق من
اإلتهامات الواردة في استقالته

الـنــواب عـلـى ادراج الـتــصـويت
عـلى رفع احلـصــانـة عن الـنـائب
فــائـق الــشـــيخ عـــلي بــطـــلب من
اإلدعـاء الـعــام. وقـال مـصـدر في
ان عـقد تصـريح  امس ان (البـر
جــلـســته بــرئــاســة احلــلــبـوسي
اجنـز خاللـهـا قانـون رسم طـابع
دارس احلمـلـة الوطـنيـة لـبنـاء ا
وريـاض االطــفــال ورفض اعـادة
الــتــعـــديل االول لــقــانــون وزارة
الـتـربــيـة رقم  22 لـســنـة 2011
الى احلـكــومـة كـمــا اجنـز قـراءة
مشـروع قـانون انـضـمام الـعراق
الى االتفاقية هـوية البحارة رقم
185 لسنة 2003 وكذلك اتفاقية
األعــتــراف بــقــرارات الــتــحــكــيم
األجـنـبـيـة وتـنـفـيـذهـا نـيـويـورك
1958)  وتـــابع ان (اجلــــلـــســـة
ـقــتـرح شـهــدت الــقـراءة االولـى 
ــفـتـشـ قـانـون إلــغـاء مـكـاتب ا
الــعــمـــومــ وارجــاء الـــتــعــديل
احلــادي والـــعــشـــرون لــقـــانــون
الك رقم 25 لــــســــنــــة 1960) ا
الفـــتـــا الـى ان (اجملـــلس صـــوت
على إدراج فقـرة التـصويت على
رفع احلـصـانة عـن النـائب فـائق
الشـيخ علي عـلى جدول االعـمال
بـــطــــلب من اإلدعــــاء الـــعـــام في
قـــضــيـــة الـــسب والـــقـــذف عــلى
مـــســــتـــشــــارة رئـــيس مــــجـــلس
الـــوزراء) عـــلى حـــد تـــعـــبـــيــره.
ـان قرر رفع واشار الى ان (الـبر
جـــلــســـته الـى الــيـــوم الـــثالثــاء
للـتـصـويت عـلى قوانـ مـهـمة).
واعـلن الــنــائب حـسـن سـالم عن
جـمـع تـواقــيع نــيــابـيــة من اجل
درج فـــــقـــــرة اخـــــراج الـــــقــــوات
االجــنــبــيــة عــلى جــدول اعــمــال

مجلس النواب. 
واكــــد ســـالـم انه (حــــتى االن 
جـمع  53تــوقــيــعــا الدراج هــذه
ثل الفقـرة). من جانبه  اشار 
احلــكــومــة في مــجــلس الــنـواب
ـــــفـــــتي الـى عــــدم طـــــورهـــــان ا
اعـتـراض احلــكـومـة عــلى الـغـاء
. فـتـشـيـ الـعـمـومـي مـكـاتب ا
في غضون ذلك  تظاهـر موظفو
فتـش الـعمـومي في مكاتـب ا
ـنــطـقــة اخلـضــراء احـتــجـاجـا ا
على سعي مجلس النواب اللغاء

فتشي العمومي .  مكاتب ا
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اشرف محـافظ بغداد فالح اجلـزائري على إجـراء القرعـة العلـنية لـلمتـقدم
للتـعي في تربيات الـكرخ األولى والثانية والـثالثة. ونقل بيـان تلقته (الزمان)
ــيـدانــيــة في مــديــريــات الــتــربــيـة امـس عن اجلــزائــري قـولـه خالل جــولــته ا
ـتـقـدمـ عـلى لالشـراف عـلـى إجـراء الـقـرعـة الـعـلـنـيـة إن (الـقـرعـة شـمـلت ا
الـدرجــات الـوظـيـفــيـة اخلـاصـة بـاحلــراس واحلـرفـيـ ومــوظـفي اخلـدمـة من
الـذكــور واالنــاث عــلى تــربـيــات الــكــرخ الـثالث)  الفـتــا الى ان (مــنــتـصف
قبل سـيكتـمل اإلعالن عن جمـيع الدرجات وتُـعلن جمـيع االسماء األسبـوع ا
الـفائـزة مع انـطالق الـعـام الـدراسي اجلـديد)  واضـاف انه ( حتـديـد مدة
السـتقـبال جـمـيع االعتـراضات)  وتابـع اجلزائـري ان (الـعمـليـة الـتي جترى
للـمرة االولى عـلى مستـوى العـراق سارت بـشكل شـفاف وواضح وبـحضور
)  مـؤكـدا ـتـقـدمـ جـهـات رقـابـيـة ووسـائـل إعالم من اجل ضـمـان حـقـوق ا
مـاثلـة التي (حـضوره الـيوم الـثالثاء لـإلشراف ايـضا عـلى القـرعة الـعلـنيـة ا

سـتـنـطـلق في مـديـريـات تـربيـة الـرصـافـة االولى والـثـانيـة والـثـالـثـة). واعـلنت
ديـريـة تربـية الـكرخ االولى احملـافـظة عن صـرف اجور احملـاضـرين باجملـان 
والـرصافـة الثـالثـة. واكد الـبيـان (اكمـال صرف اجـور جمـيع مديـريات تـربية
ديـرتي تـربية مـحافـظة بـغداد الـست بعـد صرف اجـور احملاضـرين باجملـان 
الـكــرخ االولى والـرصـافــة الـثـالـثــة). واقـتـرحت وزارة الــتـربـيـة عــلى مـجـلس
. وقـال بـيـان لـلوزارة امس ان الـوزراء إجـراء دور ثـالث لـلـطلـبـة الـراسـبـشـ
(هيئة الرأي عقدت اجتماعا ناقشت فيه طلبا من جلنة التربية النيابية الجراء
)  واضـاف انه ( التـصـويت على امـتـحان الـدور الـثالث لـلـطلـبـة الراسـبـ
مخاطـبة مجـلس الوزراء الجـراء امتحان الـدور الثالـث لهؤالء الـطلبة)  وتابع
ان (الوزارة عـلى استعداد الجراء امتـحان الدور الثالث حـال موافقة مجلس
الــوزراء عـلـى ذلك). وحــددت الـوزارة مــوعــدا لـبــدء دوام الــطـلــبــة في الــعـام
الـدراسي اجلديد. واكد البيان ان (الوزارة حددت  30  ايلول اجلاري موعد

انطالق الدوام الرسمي جلميع تالميذ وطلبة العراق). 


