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ـنــطــقـة اخلــضـراء كــشـفـت مـفــرزة ا
ـديريـة تفـتيش التـفتـيشـية الـتابـعة 
ـــفــتش الـــعــام بـــغـــداد في مــكـــتب ا
لوزارة الداخلية عن وجود نقص في
مـــوجـــودات وآلـــيـــات مــــيـــرة قـــسم
الــهــويــات وإجــازات الـسـالح وهـدر
ــال الــعــام بــنــحـو  150مــلــيـون بــا
دينار. وقال بيان لـلمفتشية امس ان
(الـلـجـنـة الـتـدقـيـقـيـة الـتي شـكـلـتـها
ــفــرزة رصـــدت وجــود  نــقص  في ا
مـواد الـقـسم الـعـامـة وآليـاته وكـذلك
األســبـــاب الــتي أدت الـى الــهــدر في
ـال الـعـام الـنـاجت عن اسـتالم 526 ا
جـهـاز قـار للـبـطـاقـات عـاطل وغـير

صالح للعمل). 
ــفـتش الـعـام في كـمـا اعــلن مـكـتب ا
الـوزارة عن إيـقـاف عـقـد اسـتـثـماري
أبـرمه صـنـدوق شـهـداء الـشرطـة في
عــام  2018 مع إحـــدى الـــشـــركـــات
لـتـنـفـيـذ مـشـروع لـتـصـفـيـة وتـعـبـئة
ياه بأسلوب االستثمار عازياً ذلك ا
إلى وجــود مـــخـــالــفـــات قـــانــونـــيــة
وإدارية ومالية في العقد. وافصحت
قـــيــــادة الــــشـــرطــــة االحتـــاديــــة عن
ـة قتل بـحق مـواطـنة تـفاصـيل جـر
عام  2015 في مــنـطـقــة الـتــاجـيـات
ببغداد.وقالت القيادة في بيان امس

إنه ( الـقبض عـلى مـتـهمـ إثـن
قامـوا بقـتل مـواطنـة ودفنـها في دار
ومن ثم اخـراجـهـا ورمـيـهـا في مـكب
ـتــهـمـ الـنــفــايـات) واضـاف ان (ا
اعــتـرفـا خـالل الـتـحــقـيق االبــتـدائي
بوجود اجلثة وقتلها من قبل اخيهم

الثالث). 
وفي صالح الدين  افاد مـصـدر بأن
سيـارة مفخـخة انفـجرت قـرب مطعم
في بيجي.وقال في تصريح امس ان
(سيارة مفخخـة انفجرت بالقرب من
مــطـعم االمــ بـبــيـجي عــلى عــجـلـة
للحشـد من دون وقوع أي اصابات).
ـقـتل واكـد مـصـدر ثـان في كـركـوك 
شقـيقـ وإصابـة والدهـما بـانفـجار
عـبـوة ناسـفـة غـربي احملـافـظـة.وقال
صـدر في تـصـريح امس إن (عـبوة ا
ناسـفـة انفـجرت في نـاحـية مال عـبد
الــله مــا أسـفــر عن مــقــتل شـقــيــقـ

وإصابـة والدهـمـا بجـروح خطـيرة).
الى ذلـك اوضح احلـــشــد الـــشـــعــبي
تـفـاصـيل الـهـجوم اإلرهـابي لـداعش
ـحـافـظـة بابل. عـلى جـرف النـصـر 
وقال بـيـان امس ان (عـنـاصر داعش
تسللوا إلى الناحية من جهة الفرات

قـــرب مــنــطــقــة عـــبــد ويس الــتي 
كــشــفــهــا ومــعـاجلــتــهم بــاألســلــحـة
اخلفـيفة مـا اضطـرهم الى الهروب).
والقت قوة أمنـية القـبض على متهم
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كــامل) مـــشـــيـــرا الى ان (الـــواليــات
ــتـــحــدة تـــســعى الى حتـــجــيم دور ا
دعـومة من طهران قـاومة ا فصائل ا
ومنـعهـا من الوصـول الى سوريا الن
وتـــابع ذلك يــــهـــدد امن اســــرائـــيل) 
ـوجودة حـاليا االعسم ان (الـقواعد ا
داخـل الــــعــــراق هــــدفــــهــــا االســــاس
الــســيــطـــرة عــلى حتــركــات فــصــائل
ـــقـــاومـــة مـن خالل الـــضـــغط عـــلى ا
احلكومة الـعراقيـة للحد من نـشاطها
لـغرض حـمـايـة احلـدود االسرائـيـلـية
من اي خـطـر قـائم). وحتـفـظت وزارة
اخلـــارجــيـــة الــعـــراقــيـــة عــلى إعالن
الــرئــيس األمـــريــكي دونــالــد تــرامب
تـصـنـيـف قـوات احلـرس الـثـوري في
إيران مـنـظمـة إرهابـيـة أجنـبيـة.وقال
ــتــحــدث بــاسم اخلــارجــيــة أحــمــد ا
نـطقة الصحـاف في بيـان امس ان (ا
بـحـاجـة إلى قــرارات تـسـهم بـتـعـزيـز
االســتــقـــرار فــيــهــا وقــرار الــواليــات
ــتــحـدة بــشــأن احلــرس الــثـوري ال ا
يأتي فـي هذا الـسـياق) الفتـا الى ان
ـوقـفه ولن يـسمح (الـعرق مـتـمـسك 
ــراً بــأن تـــكــون أراضــيـه مــقــراً أو 
إلحلاق الضرر بأي من دول اجلوار)
مضيفـا (لسنـا مع حتالفات سـياسية
ولن ننحاز خلطـاب احملاور وسنكون
فاعل في أي مبادرة تنعكس إيجاباً
ـــنــطـــقــة). ورد الـــرئــيس عـــلى أمن ا

تهـديـدا المن اسرائـيل. وقـال االعسم
لـ (الـــــزمـــــان) امـس ان (هـــــنــــاك 14
قاعـدة عسـكـرية امـريكـية في الـعراق
ــنــطــقــة وخالف لــلــســيــطــرة عــلى ا
واشـــنـــطن مع دول اجلـــوار دفع الى
جعل البالد ساحة للمراقبة وتصفية
احلسـابـات وهذا مـا رفـضنـاه بـشكل

بـــاإلبــتــزاز اإللـــكــتــروني لـــفــتــاة في
مــحــافــظــة بــابل خالل نــصـب كــمـ
محكم في مركز احلـلة وإلقاء القبض
شـهـود ليـنـال جزاءه عـليه بـاجلـرم ا
العادل. على صعيد متصل  اصدرت
مــحــكــمــة جــنـــايــات الــكــرخ حــكــمــا
بـاالعــدام شـنـقـا بــحق شـخص مـدان
بـــاالنــتـــمــاء لـــداعش.وقــال مـــجــلس
الـــقــضـــاء االعــلى في بـــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امـس إن (الــهــيــئــة االولى
لـلـمـحــكـمـة اصـدرت حـكـمـا بـاالعـدام
ـوت بـحق مـدان مـنتي شـنقـا حـتى ا
الى  داعش االرهـابيـة واشـتراكه في
ا يـسمى دورات عسـكـرية والـعـمل 
بـــديـــوان اخلــــدمـــات ومن بــــعـــدهـــا
االشتـراك في مـفارز عـسكـريـة للـعمل

ضـــد الـــقــوات االمـــنـــيـــة). وصــدقت
محكـمة حتـقيق بني سـعد في ديالى
اقـــول رجل قـــتل اوالده الـــثالثـــة في
الناحـية نـتيجـة رفضـهم العودة الى
ناحـية مـندلي . من جـهة اخرى ردت
احملـكــمـة االحتـاديــة الـعـلـيــا الـطـعن
ـشرفة بتـشكـيل اللـجنـة القـضائـية ا
عــلى انــتــخـابــات نــقـابــة احملــامـ

مشـيـرة الى ان دور مـجلس الـقـضاء
االعــلـى هــو ادارة شــؤون الـــقــضــاء
ـادة 91 ــوجب ا واالشـراف عــلـيه 
مـن الـــدســتـــور وان قـــراراتـه بـــهــذه
ـشـرفة الـصـفـة وبـتـشـكـيل الـهـيـئـة ا
عـــلى االنــتـــخــابـــات قــرارات اداريــة
تـخـضع لطـرق الـطـعن الـتي رسـمـها

القانون للقرارات االدارية.
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مــنـتـسـبـيـهـا وهـي شـبه مـعـطـلـة
وغير قادرة على االنتاج بكميات
كبيرة الـتي تستـطيع من خاللها
مــنــافــســة هـــذه االقــتــصــاديــات
الكبيرة التي جـرى حتديثها منذ
زمن بــعــيــد)¨ واوضح زيـدان ان
(الــــعـــــراق ســــوق لــــتـــــصــــريف
ــنـتـجــات والـسـلع االجــنـبـيـة)¨ ا
مـضــيـفــا (يــهـمــنـا حتــقــيق هـذا
الــتــوازن ولــكن عــلى الــصــعــيــد
الـعـملي والـواقـعي لن تـنـفـذ تلك
االتــفـــاقــات اال فـــقط مع تـــركــيــا
ــيــزان ــيل ا وايــران والبـــد ان 
الى ناحـية معـينة لـوجود ضغط
شعبي كبير القـامة عالقات طيبة
مع الدول والتـنافس على اساس
ـقـدمـة ــنـتج واخلـدمــة ا جـودة ا
لالقــتـصــاد الــوطـني)¨ وتـابع ان
(هـذه االتفـاقـات ال تخـدم الـعراق
في الــــــوقت الـــــراهـن لـــــوجـــــود
ســيـاســات تـهـاجـم تـلك الــبـلـدان
ودون حتقـيق اسـتقـرار سـياسي
ضي بـتـحـقيق كـن ا وامـني ال 
ـواضـيع ¨ اذ مـا نـحـتـاجه تـلك ا
حاليا هو حكومـة قوية تستطيع
حتقيق الـتوازن في العالقات مع

تلك البلدان). 
وكشف رئيس الـوزراء عادل عبد
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أعــلن الــهالل األحــمـر الــعـراقي
عن تـضرر  2300 عـائـلـة جراء
السـيول الـتي اجتـاحت مناطق
مــخـتــلــفـة من الــبالد مــؤخـرا 
ــيـاه وادى ارتـفــاع مـنــاسـيب ا
في نـهـر دجـلـة الى غـرق اجـزاء
من مـقـام اخلـضـر عـليـه السالم
الـذي يـقع عــلى ضـفــاف الـنـهـر
في جـانب الـكرخ بـبـغداد وسط
حتــذيـرات من تـصــدع الـسـدود
بـعـد بـلـوغ سـعـتـهـا الـقـصـوى
كمـا اجتاحت الـفيضـانات حرم
جـــامــعـــة االمـــام الـــصــادق في
مـيــســان وخـروج جــســر يـربط
ـدائن والصـويرة عن قضـائي ا
اخلــدمـة. وقــالت اجلـمــعـيـة في
بــيــان امس إن (عـــدد الــعــوائل
ـتــضــررة جـراء الــســيـول في ا
مــحـافـظــات الـعـراق بـلغ 2300
عـائلـة مـنـها  13عـائلـة تـهدمت
منـازلـها بـشكل كـامل في إحدى
قــرى مــيـــســان الــتي تــصــدرت
ــتــضـرريـن بــأكـثــر من أعــداد ا
 500 عـائـلـة وتـلـتـهـا مـحـافـظة
صالح الـــديـن الـــتي تـــضـــررت
فيـها  300 عـائلـة وواسط مـئة
عـائـلـة) وأضـاف أن (الــسـيـول
أدت إلى إحـداث أضـرار هـائـلـة
بــــســـــبـل الـــــعـــــيش واألراضي
الـزراعــيــة و لم تـســجل الــفـرق
ـيــدانـيــة أضـراراً بـشــريـة في ا
ـناطق الـتي تعرضت مخـتلف ا
لـــلـــفـــيـــضـــانــات) واشـــار الى
(تــوزيع مــســاعــدات ألكــثــر من
 2250 عـائلـة مـتضـررة شـملت
طــرود غــذائــيــة ولــوازم اغــاثـة
وعدد من اخليـام لاليواء فضال
عن مـواد الـتنـظـيف واإلسـعاف
االولي والـدعـم الـنـفـسي ونـشـر

ــنـاطق ســيـارات إســعـاف في ا
األكثر تضرراً).

 وارتـفـعت منـاسـيب نهـر دجـلة
بــشـكل الفـت في بـغــداد لـتـدخل
الى مـقام خـضـر اليـاس الواقع
عــلى ضـفـاف الـنــهـر في الـكـرخ
ـباني االثـرية. والذي يـعد من ا
كـما اجـتاحت الـفيـضانـات بعد
ارتـفاع مـناسـيب الـنهـر جامـعة
االمام الصادق في ميسان التي
فـيـما تـقع بـالـقـرب من الـنـهـر  
اكــد مـصــدر ان (احـد اجلــسـور
دائن الذي يـربط ب قـضائي ا
والصـويرة في واسط خرج عن
اخلـــدمـــة و غـــرق الـــســـيـــطــرة
بـسـبب ــرابـطـة قــرب اجلـسـر  ا
يـاه.  وافصـحت دائرة صـحة ا
مـحـافــظـة ذي قـار عن خــطـتـهـا
ــواجــهـــة مــخــاطـــر الــســيــول

والفيضانات في احملافظة.
وقــال مــديــر قــسم الــعــمــلــيـات
وطب الــــطــــوار في الــــدائـــرة
صالح غــيــاض في بــيــان امس
ان (الـدائـرة تـسـتــعـد لـتـطـبـيق
ـواجـهـة خـطــة االخالء الـطـبي 
مخاطر الفـيضانات والسيول)
مــبــيــنــا ان (اخلــطــة تــتــضــمن
ردهــة تـــهـــيـــئـــة اكـــثـــر من 22 
طـوار في 14 مــركـزا صــحـيـا
وثمـان مستـشفيـات موزعة ب
ـــعــــرضـــة مــــدن احملـــافــــظــــة ا
لــــلــــفـــــيــــضــــانــــات فــــضال عن
ـسـتـلـزمات جتـهـيـزهـا بـكـافـة ا
الطـبيـة واألدوية بـاالضافة الى
تهيئة جميع سيارات اإلسعاف
وبواقع اكثر مـئة سيارة) الفتا
الى (تــشــكــيل غــرفـة عــمــلــيـات
ـــــتـــــابــــــعـــــة خــــــطـــــة اإلخالء
ـوارد الـطـبي).وأعـلـنت وزارة ا
ـائـية أن اخلـزانـات والـسدود ا
ـائـيـة الـرئـيـسـة بـلـغـت حدود ا
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رأى اخلــــــبـــــــيــــــر في الــــــشــــــأن
الـــســـيـــاسي مـــاجـــد زيـــدان  ان
االتفاقـيات التي يـعقدهـا العراق
مع دول اجلــوار بـشـأن الــتـبـادل
الـــتــجـــاري ال حتــقـق في الــوقت
الـــراهن اهــــدافـــهـــا فـي خـــدمـــة
ـــا االقــــتـــصــــاد الــــوطـــنـي وا
الرضـاء مــا اسـمـاه بــاحملـاجـجـة
الــســـيــاســيــة ¨ مــشــيــرا الى ان
الــعـراق سـاحــة لـتـصــريف سـلع
ومـنــتـجــات دول اجلـوار¨ فـيــمـا
ـــهــدي عـن عــقــد افــصح عـــبــد ا
مــذكـرات تـفــاهم مع الـســعـوديـة
ـاثـلــة إليـران واالردن ومـصـر.
وقـال زيـدان لـ(الزمـان) امس انه
(الول مرة يعقد العراق اتفاقيات
بهـذا الكم الهـائل من االتفـاقيات
مع اجلــمـيـع وكـلــهـا تــنص عـلى
الــتـبـادل الــتـجـاري الــتي حتـقق
مـصــالح دول اجلــوار وال تـصب
ــصــلـــحــة الــعـــراق ســواء في
دن الـصناعيـة والتبادل انشاء ا
الــــســـلــــعي وكــــذلك الــــتــــجـــارة

البينية).
واضـاف ان (االقـتـصـاد العـراقي
ال يـزال مـعـطال بـسـبب اعـتـمـاده
عـلى الـريع الـنـفـطي ولم تـتـمـكن
ـتـعـاقـبـة من اعادة احلـكـومات ا
وتـأهـيل شـركـات الـقـطـاع الـعـام
واخلاص)¨ مشـيـرا الى ان (هذه
االتـــفــاقـــات عــمـــلــيـــة تــرضـــيــة
لـلمـحـاججـة الـسـياسـيـة مع تلك
ــيــزان الــبــلــدان والســيــمــا ان ا
ـيل بــشـكل اسـاسي الـتــجـاري 
الى بلدين هـما وايران وتـركيا ¨
امـا الــشـركـات الـســعـوديـة فـهي
حتــــاول الـــدخـــول الى الـــســـوق
الـعـراقـيــة ولـكن نـأمل ان تـسـهم
ــتــوقــفـة بـتــطــويــر الــشـركــات ا
ــتـبــادلـة ــصـلــحـة ا لـتــحـقــيق ا
ـشـتـركة)¨ مـؤكدا ان ـنـفـعـة ا وا
(شــركـــات الـــتــمـــويل الـــذاتي ال
تمـتـلك موازنـات لتـغطـية رواتب
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عــد اخلــبــيــر االمـنـي صــفـاء االعــسم
الــقــرارات الـتـي تـتــخــذهــا الــواليـات
تحدة االمريكـية بشأن ايران تهدف ا
ـسـلـحة الى حتـجـيم دور الفـصـائل ا
ــدعــومــة مـن طــهــران الــتي تــشــكل ا

تحدة حسن روحاني بأن الـواليات ا
حيث ي   هي زعـيـمـة اإلرهـاب الـعـا
تـصـاعــدت الـتـوتــرات بـ واشـنـطن
وطـــــهــــران مــــنــــذ أن أعــــلـن تــــرامب
ــتـــحــدة من انـــســحـــاب الــواليـــات ا
االتـفــاق الـنــووي اإليـراني . الى ذلك
ـبعوث شدد الرئـيس برهم صالح وا
اخلــــاص لـــــلــــرئــــيس الـــــروسي الى
الــــشــــرق االوسط ودول افــــريــــقــــيـــا
مـيـخـائـيل بـوغـدانـوف عـلى ضـرورة
ـنطقة. تعزيز االمن واالسـتقرار في ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلـانــبـ بــحـثـا تــضـافــر اجلـهـود
ـكافحـة التطرف االقليـمية والـدولية 
واإلرهاب وتخـفيف الـتوتـر وتوسيع
آفــــاق الـــــتــــعــــاون تــــعــــزيــــزاً لألمن
نطـقة وكذلك تعزيز واالستقرار في ا
الــعالقـات مـع روسـيــا عـلـى الـصــعـد
الــــســـــيــــاســــيـــــة واالقــــتـــــصــــاديــــة
واالســـتــــثـــمـــاريـــة) واشـــاد صـــالح
بـ(الروابط الـتاريـخيـة العـميقـة التي
داعـيـاً  ( تـربط الــبـلــدين الـصــديـقـ
ــــشـــاركـــة اجلــــانب الـــروسـي الى (ا
الفاعلـة في اعمار البالد واالسـتثمار
في قــطــاعـات الــنــفط والــطــاقـة). من
جانبه  جدد بوغـدانوف (دعم بالده
حــكـومـة وشــعـبــاً لـلــعـراق والــرغـبـة
بـتـطـويـر الــعالقـات بـ الـبـلـدين في

جميع اجملاالت).

ــهــدي عن عـــقــد اتـــفــاقــات مع ا
اثلة اليران واالردن السعودية 
ـهــدي في ومــصــر. وقــال عــبــد ا
تصريح امس انه (التزال الوفود
تـــصل الـى الــعـــراق وهـــذا دلــيل
صــــحـــة وشــــهـــادة مـن الـــعــــالم
اخلــارجي بـان الــعـراق يــسـتــقـر
اكـثـر فـاكـثـر)¨ مـشـيـرا الى (عـقـد
اجــتــمــاعـات مـع وفـدا ســعــوديـا
وستـكون لـنا زيـارة الى الرياض
ملكة قريبا البرام اتفـاقيات مع ا
ـاثــلــة  التـفــاقـات الــســعـوديــة 
ايران ومصر واالردن)¨ مبينا ان
شـتركات مع الدول فيه (تفعيل ا
ــنـطـقـة وهـذا صـالـح لـلـعـراق وا
امر مـهم والـبقـاء عـلى اخلالفات
صالح خسـارة وضرر وتـعطيـل 
الــبالد)¨ مـــشـــيــرا الـى ان (نــهج
احلـــكـــومـــة إقـــامـــة عالقـــات مع
جـــمـــيع دول اجلـــوار وتـــعـــزيـــز
مـــكـــانـــة الــعـــراق فـي مــحـــيـــطه
اخلــارجي)¨ وتــابـع ان (الــعــراق
يـــنـــأى بـــنـــفـــسه عن اي صـــراع
وسـنـستـمـر بإسـتـثـمار عالقـاتـنا
اجلديـة بكل االطـراف والنريد ان
يــجــري عــلى ارضــنــا اي صـراع
ســـواء من مـــنــظـــمــات ضــد دول

اوب الدول).
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ســـعـــتـــهـــا الـــقـــصــوى  وسط
مـخــاوف من حـدوث تـصـدعـات
بــالــســدود في حــال اســتــمـرار

األمطار وذوبان الثلوج.
 وقــال مــســـتــشــار في الــوزارة
عون ذياب في تصريح امس إن
(خـزان دوكـان تـخـطى الـسـبـعة
مـــلــيـــارات مــتـــر مــكـــعب وهــو
مؤكدا تقريـباً كامل االحـتمال) 
ان (خزاني دربنـدخان وحمرين
الـواقـعـان شـمـال بـغـداد المـسـا
اكتـمال حدودهـما الـتخزيـنية)
ـوصل أكــبـر مـبــيـنــا ان (ســد ا
سدود الـعراق الذي تـبلغ قدرته
االسـتـيـعـابـيـة  11 مـلـيـار مـتـر
ياه فيه مكعب وصل مستوى ا
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إلى  9 مــلــيـارات) واضـاف ان
(الـــــوزارة حـــــذرت اجملـــــاورين
لـلــمـجــرى الـفــيـضـانـي وتـعـمل
بـــالــتــنـــســيق مـع احلــكــومــات
ــســـتــوى ـــراقــبـــة ا احملــلـــيــة 
والـــضــــغـــوط) مـــوضــــحـــا ان
(الـوزارة بـشـكل عـام مـسـيـطـرة
عــلـى الــســدود وتــطــلق مــنــهــا
الــكــمــيــات الــكـــافــيــة وبــشــكل
مــحـســوب حــتى ال يــؤثــر عـلى
أحــد او يــســبـب أي مــشــاكل ال
يـوجد مـا يثـيـر القـلق بالـنسـبة
لـسالمـة الـسـدود واسـتـقـرارهـا
والـــثـــقـــة بــهـــا). ووصل نـــاظم
الـثــرثـار عـلى بــحـيـرة الــثـرثـار
الـواقـعـة شـمـال غـرب مـحـافـظة

صالح الـدين وشـمـال مـحـافـظة
االنــبــار الى أعـلـى مـســتـوى له

منذ إنشائه قبل  63 عاماً.
ويـبـلغ الـتـصـريف الـتـصـمـيمي
لـلـنـاظم الواقـع على نـهـر دجـلة
 8500 مـتر مـكـعب في الـثانـية
ـرصـد لـلـحد وهـو الـتـصـريف ا
األقصى. من جـهة اخـرى  فيـما
رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلــويـة والــرصـد الــزلـزالي ان
يـكــون الـطـقس غــائـمـا جــزئـيـا
مـصـحـوبـا بـأمـطـار خـفـيـفة في

بعض االماكن. 
وقالت الهيئة في بيان امس ان
(الطقس غـائما جزئـيا واحيانا
غائم مصـحوب بتـساقط امطار

خــفــيـفــة ومــتــفــرقـة فـي بـعض
االمـاكن  امـا درجــات احلـرارة
تــرتـفـع قـلــيال وحــركــة الــريـاح
شــمــالــيــة غــربــيــة وجــنــوبــيـة
شــرقـيــة خـفـيــفـة الـى مـعــتـدلـة
الـــســــرعــــة وفـــرصــــة حلـــدوث
عواصف رعـدية احـيانـا). فيـما
افـاد مصـدر بالـعثـور على جـثة
طـــفـــلـــة من ضـــحـــايـــا عـــبـــارة
ـــــصــــدر في ـــــوصل. وقــــال ا ا
تـصــريح امس إن (فـرق الـدفـاع
ــدني عـثـرت عـلى جـثـة طـفـلـة ا
ــوصل من ضـــحـــايــا عـــبـــارة ا
وارســـالـــهـــا الى دائـــرة الـــطب
الـعـدلي لــغـرض الـتــعـرف عـلى

هويتها). 
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حددت وزارة الـتربـية مـواقع االمتـحانـات الـعامـة للـدراسة االعـدادية لـلعـام اجلاري.
وذكر بـيان للوزارة امس ان (وزارة الـتعليم الـعالي والبحث العـلمي وافقت على اداء
ـعاهد كافة رحلة الدراسـة االعدادية في اجلامعـات والكليات وا االمتحـانات العامـة 

للعام الدراسي اجلاري للدورين االول والثاني). 
ديريات العامة للتربية في بغداد واحملافظات كافة عدا وأضاف ان (الـوزارة ابلغت ا
ـعاهد السـتالم القـاعات ابتداء اقليم كـردستان لـلتنـسيق مع اجلـامعات والـكليات وا
طلوبة إلجناح سير ستلـزمات ا ـقبل لغرض تهيئة وتـوفير كافة ا من  22 حزيران ا

االمتحانات).
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