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وســائل اإلعالم (بــالـتــدقــيق قـبل
إعــادة الـتــرويج لـتــقـاريــر مـعـدةً
سلـفاً من جـهـات تسـعى لتـشويه
ســـمــعـــة األجــهـــزة األمــنـــيــة في
ـتـحدث بـاسم االقـلـيم). وكـشف ا
مـديـرية شـرطـة الـسلـيـمـانـية عن
اعـــتـــقــال  914 مـــطــلـــوب خالل
ـتــحـدث ـاضي.وقــال ا الــشـهــر ا
ـديـريـة الـنـقـيب سـركوت بـاسم ا
احــــمــــد في تــــصــــريـح امس انه
(وفق االحــصـائــيـات  اعــتـقـال
 914 مـطـلـوب مـن قـبل احملـكـمـة
ــاضـي وبــتـــهم خـالل الــشـــهـــر ا
مـختـلـفـة). وافـادت دائـرة شؤون
األلــــغـــــام في وزارة الـــــصـــــحــــة
والـبـيـئـة بــتـطـهـيـر كل من جـامع
الـــنـــوري ومـــنـــارة احلــدبـــاء في
ـــة مـن االلـــغــام ـــوصـل الــقـــد ا
بـجـهد من قـبل كـتـائب الـهـنـدسة
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
واعـلن وزير الـثـقـافة والـسـيـاحة
التركي مـحمـد نوري ارسوي عن
ـبـاشرة بـاعـادة تـأهـيل اجلـسر ا
الــــرابع فـي احملـــافــــظــــة . وقـــال
ارســوي انه (بــعـد الــتــعـلــيــمـات
الــتي صـدرت مـن الـرئــيس رجب
طــيـب اردوغــان وبــهــدف اعــمــار
ــــــوصـل وارجـــــــاع احلـــــــيــــــاة ا
الـتــجـاريـة فـيـهــا سـتـقـوم وكـالـة
تــركــيــة بـأعــادة تــأهــيل اجلــسـر
الرابع الـذي حتـطم خالل احلرب
ضــد داعـش والــذي يـــربط شــرق

وصل بغربها).  مدينة ا
فـيـمــا اكـد رئـيس حـكــومـة اقـلـيم
كـردسـتـان مـسـرور البـارزاني ان
ــبــاحـثــات بــ بــغــداد واربـيل ا
تـــشــــهـــد تــــطــــورا حلل جــــمـــيع
اخلالفـات الـعــالـقـة . ونـقل بـيـان
عن البارزاني خالل اجـتماعه مع
ان الكـتل الـكردسـتانـيـة في البـر
االحتادي القول ان (هناك تطوراً
ــبـــاحـــثــات مـع احلــكـــومــة فـي ا
االحتــاديـة ونــتــمـنى أن يــتم حل
ـــــشـــــاكل عن طـــــريق جــــمـــــيع ا
ــبــاد الـــدســتــور مع مـــراعــاة ا
ــتـمــثــلـة بــالـشــراكـة احلــقـيــقـة ا
والـتـوازن والـتـوافق) مـؤكدا ان

(مـــشـــاكل اإلقــلـــيم ال تـــنــحـــصــر
ـالية والـرواتب الننا بالقـضايا ا
أصـحـاب قـضـيـة ولـديـنـا مطـالب
ولن نــــتــــنــــازل عـن حــــقــــوقــــنـــا
الدسـتـورية) واوضح البارزاني
ان (حـكـومـة إالقــلـيم تـتـطـلع إلى
ــوازنـة إبــرام اتــفــاقـيــة بــشــان ا
االحتادية للعام 2020 وتؤكد أن
العـمل مسـتـمر من أجل الـتوصل
ـلفات على إلى حل جذري لهذه ا
ـــصــلــحــة أســـاس الــدســتــور وا
ــشـــتــركــة). وســلط االجــتــمــاع ا
الضوء على جملة محاور ابرزها
مـــلف الـــنـــفط ومـــعـــدل اإلنـــتــاج
الــيـومي لالقــلـيم وكــمـيــة الـنـفط
ــالــيـة ـســتــحــقـات ا ــصــدر وا ا

لـلــشـركـات الـنــفـطـيـة والـواردات
الـشـهـريـة الـتي تُـصـرف كـرواتب
.وتـــابع الـــبـــيــان انـه ( عــرض
الــتــفــاصــيل بــاألرقـام وجــزء من
مشـروع التـدقـيق في ملف الـنفط
ـية والغـاز من قـبل الـشركـة الـعا
ديـــلــويـت وهي ضــمـن ســيـــاســة
ـــكــاشـــفــة الــتي الــشــفـــافــيــة وا
تـتـبـنـاهـا حـكـومـة كـردسـتـان في
هــذا الــقــطــاع اضــافــة الى مــلف
ــتـرتــبــة عــلى إالقــلـيم الــديــون ا
والــتي تــقع في إطــار احلــوارات
بــــ اجلـــانـــبــــ واإلشـــارة إلى
مشـيرا األسـباب الـرئـيـسـة لـها) 
الـى ان (اجملــتـــمـــعــ نـــاقـــشــوا
بـــعض من الـــتــشـــريــعـــات الــتي
تـــصــــدر عن مــــجــــلس الــــنـــواب
الـــعــراقي والـــتي تــتـــعــارض مع
مـــبـــاد الـــدســـتـــور والـــنـــظـــام
االحتـــــــادي).  بــــــدورهـم اعــــــرب
رؤسـاء الـكـتل الـكـردسـتـانيـة عن
سرورهم بـاالجتمـاع والتـفاصيل

الـدقـيـقـة الـتي  الـتـطـرق إلـيـها
واالتـفــاق عـلى عـقـد اجــتـمـاعـات
ـاثــلـة. الى ذلك  كـشف دوريـة 
وزير النفـط ثامر الغـضبان الذي
يـزور االمارات حـالـيـا للـمـشـاركة
في اجــتــمـاع الــلــجـنــة الــوزاريـة
راقبة االنتاج والتي تعقد نهاية
االســـبــــوع اجلـــاري عن وصـــول
باحثـات ب بغداد واربيل الى ا
مـراحل مـتـقـدمـة  مـؤكـدا الـتـزام
الـعراق بـأتـفـاق خـفض االنـتاج .
وقال الغضـبان قبل مغادرته الى
االمارات امس ان (العراق سيبدأ
بخـفض االنتـاج الذي  االتـفاق
عـــلـــيه في كـــانــون الـــثـــاني عــام
  2018 خـالل تـــــــشـــــــرين االول
ــقـبـل حـيث ســتــبـدا فــعـالــيـات ا
ـصـافي بـاالضـافـة الى صـيـانـة ا
انـــخــفـــاض االســتـــهالك احملــلي
ــنــاخ وعــلـيه نــتــيـجــة اعــتـدال ا
سيـترتب ايـضا خفـض استهالك
الفتا الكهـرباء من الـنفط اخلام) 

ـــبـــاحـــثـــات بــ الـى (وصـــول ا
بـــغــداد واربــيـل بــشــأن تـــنــظــيم
االنـتــاج والـتــصـديـر فـي االقـلـيم
وبـــالـــتـــنـــســـيق مع احلـــكـــومـــة
االحتـاديـة الى مـراحل مـتـقـدمة)
مـــــؤكــــدا ان (هــــذا االمــــرســــوف
يسـاعـد بألـتزام الـعـراق بحـصته
حـــسب مــا مـــتــفـق عــلـــيه ضــمن
االتـفـاق مع دول اوبك وخـارجـها
ـا وصـوالً الى االلـتـزام الـكـامل 
 االتـفـاق عـلـيه وهـذا يـنـبع من
اهــتــمــامـــنــا ووعــيــنـــا ألهــمــيــة
اسـتــقـرار الــسـوق وعــدم حـدوث
تـــقــــلـــبــــات حـــادة تــــؤثــــر عـــلى
ـنــتــجـة) اقــتــصـاديــات الــدول ا
مــشـيــرا الى (اجــراء الـعــديـد من
الــــلــــقـــاءات مـع وزراء الـــطــــاقـــة
ـنـظـمـات الـدولـية والـشـركـات وا
لـــبــحث مــســـتــقــبل الـــطــاقــة في
ـــنـــطـــقــــة فـــضال عـن تـــعـــزيـــز ا
العالقات الثنـائية وتوسيع افاق

التعاون معها). 

œuN'« dO ²Ð tÒłu¹ Ídz«e'«

¡«—uýUŽ …—U¹“ ÕU$ù
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وجه مــــــحــــــافـظ بــــــغــــــداد فالح
اجلزائـري بتسـخيـر اجلهد اآللي
والــتــخــصــصي لــلــمــشـاركــة في
خـدمــة زائــري كـربالء واالســهـام
بـاجنـاح زيــارة عـاشـوراء . وقـال
بـيان لـلـمحـافظـة تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (اجلـــــــــــزائــــــــــري وجـه
بـاســتـنـفــار اجلـهــد اآللي الـتـابع
لـلـمـحـافظـة وارسـاله الى كـربالء
للـمسـاهمـة بنـقل الزائـرين فضال
عـن اشـــــــــراك اجلـــــــــهــــــــــد اآللي
ـديــريــة مــجـاري الــتــخــصـصـي 
ـالكــات فــنــيــة بـــغــداد مــعــززة 
وهـنــدسـيـة لــلـمـشـاركــة بـاجلـهـد
اخلـــدمي اضــافـــة الى مـــشــاركــة
الــــدوائــــر اخلــــدمــــيــــة االخــــرى
بجهدهـا االلي والبشري واجناح
ـلــيــونــيـة) الفـتــا الى الــزيــارة ا
ـديـريـتـ (وجـود تـنـسـيق بـ ا
لــيـكـون ضــمن قــاطع مـســؤولـيـة
ـــنـــاطق شــارع االولى الـــعـــمل 
الـــوائــلي وبـــاب بــغــداد ومـــيــثم
الــتــمـار وحي االمــام الــعــبـاس)
ـديـريـة شـارك مـؤكـدا ان (جـهـد ا
فــور وصــوله بـــتــنــفــيـــذ حــمــلــة
تــنـــظــيف وتــســلــيك لــلــمــجــاري
ـناطق واخلطـوط الـناقـلـة لتـلك ا
وان العـمل مسـتمـر حل انـتهاء
مراسم الزيـارة). واصدرت قيادة
عـــمـــلـــيـــات بـــغـــداد تـــوصـــيــات
ـــواكب بـــضــرورة لـــلــزائـــرين وا
االنتباه وعدم تصديق الشائعات

ـغـرضـة الـتي يـراد بـهـا تـعـكـير ا
صفـو الشـعائـر احلسـينـية وعدم
الــــســـمـــاح بـــوقـــوف الـــعـــجالت
ـواكب والـدراجـات بـالـقـرب من ا
ـزدحـمة  فـضال عن او األمـاكن ا
مــنع حــركــة الـدراجــات الــنــاريـة
والهـوائيـة لغـاية انـتهـاء الزيارة
ــواكب وكـــذلك عــلـى اصــحـــاب ا
ــــوكب من مــــراقـــبــــة مــــحــــيـط ا
االجـسـام الـغـريـبـة او الـعـنـاصـر
شبـوهة والتـواصل مع القوات ا
االمنـية الـقريـبة التـخاذ مـا يلزم.
وعــقــد وزيــر الـداخــلــيــة يــاسـ
طاهر الياسري اجـتماعاً في مقر
شاركة عدد قيادة شرطة بغداد 
مـن الــقـــيـــادات لـــبـــحث اخلـــطــة
األمـنـيـة اخلـاصـة بـشـهـر مـحـرم.
وشـــــهـــــدت بـــــغـــــداد امس االول

انفجـار عبوات نـاسفة في بعض
ــنـــاطق واســفـــرت عن اصــابــة ا
ـدنيـ . وقال مـصدر ان بعض ا
(عـــبــوة نــاســـفــة مـــزروعــة عــلى
جـــانب الـــطــــريق في مــــنـــطـــقـــة
الــشـرطــة الــرابـعــة انــفـجــرت مـا
أسـفـر عن إصـابـة مـدنـيـ اثـن
بـــجــروح) وتــابع ان (عـــبــوتــ
ناسفـت كانـتا موضـوعت على
نـطقـة الطالـبية جانب الـطريق 
ــا ادى الى انـــفــجــرتــا ايـــضــا 
اصـابــة اربـعــة مـدنـيــ بـجـروح
مختلفة). وأعلن مجلس محافظة
الـنـجف تـعــطـيل دوامه الـرسـمي
الـــيـــوم االثـــنــــ عـــدا الـــدوائـــر

ــشـمــولــة بـاخلــطـة ا
االمنية واخلدمية .

تفاصيل ص2
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بوصفه حد االنقالب بـعد اختفاء
ــتـهم ــزعــوم. وقـال ا اخلــلـيــفـة ا
ربـاح الـبــدري وهـو ابن عم زعـيم
داعش في معرض اعترافاته أمام
محـكـمة حتـقيق الـكـرخ اخملتـصة
بقضايـا اإلرهاب ان (داعش شهد
ـــدة  األخـــيــرة اإلرهـــابي خـالل ا
خـالفــــــات حــــــادة عــــــصــــــفـت به
ووصلت حد انقالب قادة مقاتل
ـقاتـل أجانب وعـرب والسيـما ا
التـونـسيـ والسـبب األبـرز لذلك
كان اخـتفـاء مـا يسـمى باخلـليـفة
الــبـــغــدادي وتــأخـــر ظــهــوره في
الساحة) الفتا الى ان (اخلالفات
تـركت أثـرهـا في الـبـغـدادي الذي
بقي في هدوئه وكان قد بان عليه
الـــــتـــــعـب واإلرهـــــاق فـــــضالً عن
ـشاكل الـصـحـية والـتي تـمـثلت ا
بإجرائـه عملـية جـراحية في إذنه
الـيـسـرى في مـنـطـقـة الـبـو كـمـال
السـورية) واضاف (كـنت مـقـرباً
من الـبــغـدادي نـشـأنــا مـعـاً مـنـذ
الـــطـــفــولـــة وافـــتــرقـــنـــا نــهـــايــة
الثمانينات عـندما انتقل للدراسة
في بــغــداد حـــتى حــصــوله عــلى
شــهــادة الـــدكــتــوراه وخالل تــلك
ـــدة كـــنــا نـــلـــتـــقي بـــ احلــ ا
واآلخـر حيث كـان هـادئـا وبـعـيدا
تـشددة  تـطرفـة وا عن االفكـار ا

لكن بـعـد اعتـقـاله عام  2007 من
قبل القوات االمـريكية ووضع في
مــعــتـــقل بــوكــا خــرج بــعــد عــام
وعـنـدهــا الـتـقـيت بـه كـان الـلـقـاء
االخير قبل تولـيه خالفة التنظيم
ولم يـظـهــر عـلـيه أي اخـتالف في
شـخـصيـته) وتـابع (عـلـمت بـعد
العام  2010 بأنه أصبح مطاردا
النخراطه في صفوف التنظيمات
اإلرهابـية) مضـيـفـا (كـنت اسكن
قضـاء الـدور في صالح الدين في
الوقت الذي أعلن داعش سيطرته
ــدن عــلى بــعض احملــافــظــات وا
وكان قـد انـتـمى ثالثة من أوالدي
السـتـة لـلتـنـظيم ألن اغـلب سـكان
ـنـطـقـة الــتي نـسـكـنـهـا انـتـمـوا ا
ورددوا البيـعة وبعد ذلـك انتقلت
الى ارض الـتمـكـ واليـة نـيـنوى
ورددت البـيعـة هناك امـام شرعي
ــكــنى ابـو مــصــطـفى الــواليـة وا

بيعات).
واكد الـبـدري في اعـتـرافـاته امام
الـقـاضي اخملـتص بـنـظـر قـضـايا
جهاز اخملابرات الوطني العراقي
(لــقــد عــيــنـت لــلــعــمل في ديــوان
الزراعة/ قـسم الثروة احلـيوانية
حــيث كـان يــقـتــصــر عـمــلي عـلى
ـواشي وبيـعها تربـية االغـنام وا
ــال وارســال االمــوال الـى بــيت ا

للـتصـرف بهـا الن ديوان الـزراعة
كــان يـشــكل مـورداً مــالـيــاً مـهــمـاً
ـــوارد لـــلــــتـــنـــظـــيم فــــضالً عن ا
األخـــــــــــــــرى) واردف ان (اوالدي
ــــفـــارز الــــثـالثـــة عــــمــــلــــوا في ا
الـعـسـكـريــة ضـمن واليـة نـيـنـوى
وأنــــيـــطت بــــهم واجــــبـــات ضـــد
ـــتــــقـــدمـــة الــــقـــوات االمـــنــــيـــة ا
واالشــتــبــاك مــعــهم بــعــد صـدور
أوامر من ما يـسمى والي نـينوى
بـحل جمـيع الـتـشـكـيالت اإلدارية
ـفـارز وتـنـسـيب مـقـاتـلـيـهـا الى ا

الــعـســكـريــة عــنـد تــقـدم الــقـوات
دينة) واوضح البدري لتحرير ا
ــوصل من انه (وعـــنــد حتــريـــر ا
قـبل الــقـوات الـعــراقـيـة انـتــقـلـنـا
بــصـــحــبــة عــائـالتــنــا الى واليــة
الـفـرات وعـمـلت هـنـاك في ديـوان
الزراعة ايضاً وبـعد تقدم القوات
لـغـرض حتـريـر مـحـافـظـة االنـبار
انتـقـلنـا عـبر احلـدود الى سـوريا
) وعن مــنــطــقـة شــعــفــة حتــديـداً
محاوالته للقاء البغدادي  حتدث
الـبــدري (لـقـد تــلـقـيــنـا حتـذيـرات

عديدة ومنعا من مـحاولة التقرب
او الـلقـاء بـالـبغـدادي كـأقـرباء له
ـــكــلف من قـــبل شـــقـــيــقه وهـــو ا
بــحـمــايـتـه وحـارسه الــشــخـصي
خشـية مالحـقته من قـبل األجهزة
األمـنـيـة او مـعـرفـة مـكـان وجوده
لــــذلك لـم أفـــكــــر حــــتى احلــــديث
بـاألمـر) ولـفت إلـى أنه (في احـد
األيام أثـنـاء وجودي بـاحـد الدور
في مـنـطقـة شـعـفـة حـضـر شـقيق
الــبــغـدادي بــصــحــبــة شـخص ال
اعــرفه يــكــنى ابــو هــاجـر وطــلب
مــني الـذهــاب مــعه إلى مــكـان لم
يحـدده حيث ركـبت العـجلة وهي
نـوع كــيــا حـمل وقــامـوا بــعـصب
عـــــيــــنــــاي حــــتى ال أتـــــمــــكن من
ـكـان الذي مشـاهـدة الـطريق او ا
كنا قد ذهـبنا اليه وبـعد وصولنا
الـبـغـدادي الى فـوجـئت بـوجـود  
ما شـكل صدمـة لم أتـوقعـها قط)
واضـاف (لـقـد اخـبـرت الـبـغدادي
خالل اللقاء عن اخلالفات احلادة
التي عـصفت بـالـتنـظيم وسـببـها
اخـتـفــاؤه او تـأخـر ظــهـوره عـلى
ـقاتـل الـعرب السـاحة وادعـاء ا
بعـدم وجود خـلـيفـة حتى انه في
ـــرات اثــــنـــاء مــــا كـــنـــا إحــــدى ا
ساجد خرج موجودين في احد ا
قاتـل التونـسي وقال ال احد ا

يـوجد خـلـيـفة? مـتـسـائالً بـصوت
عــال: أيـن اخلــلـــيــفــة?) واكــد ان
(ابــرز من كــان يــروج لــلـخـالفـات
ويـدعي بــعـدم وجـود خـلــيـفـة هم
التونسيون في صـفوف التنظيم
وكـــــنــــــا نــــــعــــــاني أيــــــضــــــاً من
ــنــخــرطــ ?في الــســعـــوديــ ا
صـــفــوف الــتـــنــظـــيم لــتـــشــددهم
لـكــنـني ــبـالـغ فـيه   وتــطـرفــهم ا
الحـضت عـلى الــبـغـدادي قـد بـان
عـلـيه الـتـعب واإلرهـاق وعالمـات
التقـدم في السن وكـان يعاني من
الم نـتـيـجـة لـلـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة
الـتـي أجـراهــا في إذنه الـيــسـرى
في منـطـقة الـبو كـمال اذ لم يكن
بـــعـــيـــداً من مـــنـــطـــقـــة شـــعـــفـــة

السورية). 
الى ذلك  اعتقلت وزارة الداخلية
ـوصل كـان مـقـاتال داعـشـيـا في ا
في ما يسمى بديوان اجلند.وقال
بــيــان امس إن (مــديــريــة شــرطـة
احلـدبـاء الـتـابـعـة لـقـيـادة شـرطة
نيـنـوى وبـناء عـلى مـذكـرة قبض
صـــادرة عن الـــقـــضـــاء وتـــعــاون
ـواطـنــ  اعـتـقــال عـلى احـد ا
عنـاصر داعش كـان يـعمل مـقاتال
في مـــا يــســـمى بــديـــوان اجلــنــد
خالل مدة سـيـطرة الـتـنظـيم على

وصل). ا
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دعـــا رئـــيـس إقــلـــيـم كـــردســـتــان
نــيــجــيـرفــان الــبــارزاني الى حل
ــســـألــة الـــكـــرديــة فـي تــركـــيــا ا
بـالطـرق الـسـلـميـة وعـدم تـفويت
أي فرصة لتحقيق السالم . وقال
بـيــان امس ان (الـبــارزاني بـحث
مـع وفــــــد حــــــزب الــــــشــــــعــــــوب
ــقـــراطي بــرئــاســة ســزائي الــد
نطقة إلى جانب تمللي أوضاع ا
ـســائل األخـرى وكـذلك عـدد من ا
ـســألـة الـكـرديــة في تـركـيـا حل ا
بـالـطـرق الـسـلـمـيـة ألن احلرب ال
وشـــــدد تــــــوفــــــر أي حــــــلـــــول) 
الــبـارزاني عــلى أن (جــهـوده في
سبـيل إجنـاح عـملـيـة السالم في
تركيا سـتستمـر ولن يدخر جهداً
في تـقـد كل مــا يـلـزم لـتـحـقـيق
هــذه الــغــايــة). من جــانــبـه عــبـر
الوفد عن امتنانه للمساعي التي
يـــبــذلــهــا الــبـــارزاني الــســابــقــة
واحلـــالــيـــة في ســـبــيل حتـــقــيق
الـسالم . وجـرى اجـتـمـاع رئـيس
حكومة إالقليم مسرور البارزاني
مع رؤسـاء الـكـتل الـكـردسـتـانـيـة
فـي مــجـــلس الـــنـــواب الــعـــراقي
واألعـــضــاء الــكــرد فـي الــلــجــنــة
ـوازنة ـالـية الـنـيـابيـة لـبـحث ا ا
ـســائل اخلالفــيـة مع الــعـامــة وا
بـــغـــداد وأهـــمــهـــا مـــلف الـــنــفط
والـغاز. في غـضـون ذلك انـتـقدت
وزارة الــداخــلـيــة في كــردســتـان
الـتــقـريـر الـذي زعـم وجـود نـحـو
خـمــسـة آالف مــعـتـقـل من سـكـان
كـــركــوك يــقـــبــعـــون في ســجــون
بــاربـيل والــسـلـيــمـانــيـة. واكـدت
الوزارة في بـيان امس ان (كل ما
تـضـمنـته تـلك الـتـقـاريـر ال تـعدو
كـونـها اتـهـامـاً مسـتـهـلكـاً يـتـكرر
بـ احلـ وآالخـر) مــــطـــالــــبـــا
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ـرتـبة االخـيـرة بـنـسـبـة جناح 44 وحـلت الـسـليـمـانـيـة بـا
ئة.  فيما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي با
سـائية في الـكليات احلدود الـدنيا للـقبول في الـدراسة ا

عاهد للعام الدراسي اجلاري. وا
 وقـالـت الـوزارة في بـيــان امس ان (الـقــبـول في كــلـيـات
الـتمـريض وكـليـات التـقنيـة الطـبيـة والصـحيـة يجب ان ال
ــركـزي يـزيــد الــفــارق عـلى  10 درجــات عن الــقــبــول ا
ـعدل ال الـصـباحي  امـا الـقـبـول في كلـيـات الـهنـدسـة 
عدل ـئة و في كليات التقنـية الهندسية  يقل عن  70 با
عدل ـئة وفي كليات العلوم والقانون  ال يقل عن  68 با
ـئة) مضـيـفـا ان (الـقبـول في كـلـيات ال يـقل عن  65 بـا
ـئـة وبـفارق ال عـدل ال يـقل عن  60 بـا الـزراعـة يـكـون 
ــركـزي الـصـبـاحي يـزيـد عـلى  5 درجــات عن الـقـبـول ا
ئة) ونوه البيان وبقية االختصاصات ال تقل عن  60 با
ـئـة لـلطـالب االول الى (تـخـفيض االجـور بـنـسـبة  50 بـا
ـئـة لــلـطـالب الــثـاني عـلى عـلى الـقـسـم وبـنـسـبـة  30 بــا

ئة للطالب الثالث).  القسم وبنسبة  20 با
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اعلـنت وزارة التربـية عن ارتفـاع نسب النـجاح في نتائج
توسط  للعام االمتـحانات الوزارية الدور الثاني لـلثالث ا
اضي . وقـال بيـان امس ان (نـسـبة الـنـجاح الـدراسي ا
ئة) مـبينا ان تـوسط بلغت  64.76 بـا لـلصف الثـالث ا
(ارتفـاع النسب  يدل عـلى رصانة االسئلـة وجدية وجهد
الـطـالب في حتـقـيق الـنـجـاح). وتـصـدرت مـديـريـة تـربـيـة
ئة تـلتهـا الكرخ كـربالء نسب النجـاح بـنحو  75.10 بـا
ئة  ثم الكرخ الثالثة 72.20 االولى  بـنسبة  72.75 بـا
ئة  امـا النجف ومـيسان ئة وواسط وذي قار  70بـا بـا
ئـة والرصـافة االولى وديـالى حقـقت نـسبـة جناح  69بـا
ـئة و الرصافـة الثالثـة والثانية والـقادسية بـنسبة  67 با
ئة ئة واالنبار بنسبة  63 با وبـابل بنسبة جناح  65 بـا
ئة  فـيما حقـقت البصرة والكـرخ الثانـية بنـسبة  62 بـا
ثـنى واربيل بنـسبة جناح 57 ـئة وا نـسبة جناح  61 با
ئة ـئة اما كـركوك ونيـنوى حقـقتا نـسبة جناح  55 بـا با
ـئـة ـئـة و صالح الـديـن بـنـسـبـة  48 بـا ودهـوك  49 بــا
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تـتــقــدم جــريـدة (الــزمــان) بــالـتــعــازي الى االمــتـ

الـعـربـيـة واالسالمـيـة بـذكـرى اسـتـشـهـاد
االمــام احلـــســ بـن عــلـي عــلـــيــهـــمــا
الـسالم وتأمل ان يكون هذا احلدث
ـراجــعـة الـذات اجلـلـل مـنــاسـبــة 
باد وخدمة ان بـا والـتأكيد اال
مـــــصـــــالح االمــــــة وحتـــــتـــــجب
(الــزمــان) غـــدا عــلى ان تــعــاود

قبل. الصدور يوم االربعاء ا

الالزمــة لــلــمـريــضــة احملــالـة من
ـثـنى شــكـلـنـا فـريق مـحـافــظـة ا
الــــعـــــمل الـــــطـــــبي من مـالكــــات
ـؤلـفـة من الـطـبـيب ـسـتـشـفى ا ا
اخملـــــــتـص حـــــــســـــــام نـــــــذيـــــــر
والتمريضـية واخملدراخلافر رعد

تريچي). 
وأوضح الــــغـــزالي ان (الــــفـــريق
الـــطـــبـي قـــام بـــأجــــراء نـــاظـــور
الــقـصــبــات الـهــوائــيـة و رفع
جـــــسـم  غــــريـب (دنــــبـــــوس) من
الــقـصـبــات الـهـوائــيـة وتــتـمـتع
ـريـضة بـصـحـة جـيـدة واحلـمد ا
لله  وبعد إجراء العملية أدخلت
ردهــــة الـــطـــواريء اجلــــراحـــيـــة
الســتـكــمـال بــاقي الـعالج لــهـا . 
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أصـدرت محـكـمـة جـنـايـات ديالى
أحــكــامــا بــاإلعــدام شــنـقــاً حــتى
ـــؤبـــد بـــحق ـــوت والـــســـجن ا ا
مــــدانـــ اثــــنـــ عن جــــرائم في
مـنـاطـق مـخـتـلـفــة من احملـافـظـة.
وقال مـجـلس الـقـضـاء االعلى في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الهـيـئة االولى لـلـمحـكـمة نـظرت
قـضــيـة مـدان اعــتـرف بـاالنــتـمـاء
إلحـــدى الـــفـــصـــائل االرهـــابـــيـــة
سـلـحة وحـيـازة أسلـحـة ومواد ا
متفجرة في نـاحية كنعـان منطقة
شـمـيـسـات حـيث أصـدرت حـكـمـا
باإلعدام بحقه) مبينا ان (الهيئة
الثانيـة للمـحكمة قـضت بالسجن
ة ؤبد عـلى مدان آخـر عن جر ا
وضع عــبــوة الصــقــة في ســيـارة
ـواطــنــ  كـشــفــهـا ولم احــد ا
تـنـفـجـر في مـنـطـقـة هـبـهب قـريـة
الـعــامــريـة) وتــابع أن (االحــكـام
ـدانـ تـأتي وفقـاً ألحـكام بحق ا
ـــادة الــــرابـــعـــة/ 1من قـــانـــون ا
مـكـافـحة اإلرهـاب رقم  13 لـسـنة
2005). وكــشف مــقــرب من  ابــو
بكر البغدادي عن خفايا ومصادر
تمويـل داعش واخلالفات احلادة
بــــ عــــنــــاصـــره الــــتي وصــــلت
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استـقـبلت مـدينـة الـصدر الـطبـية
فـي الــــنــــجف مــــســــاء اول أمس
شابة بـعمر  19 سنة مـحالة من
ـــثـــنى و تـــأمــ مـــحـــافـــظــة ا
وافـقة عـليهـا من قبل اإلحالـة وا
ــســتـشــفى عــبـد الــعـالي مــديـر ا
ـريـضـة الـغـزالي وعـنـد وصـول ا

ـــديـــنـــة الـــصـــدر الـــطـــبـــيـــة 
استقبـالها وادخلت الى طواريء
سـتـشفى فـوراً  ومن ثم نـقلـها ا
. وقــال إلى عـــمــلــيـــات الــطــوار
الــــغـــزالـي في بـــيــــان صـــادر من
أعالم دائرة الـصحـة (بعـد إجراء
الفـحوصـات الطبـية والـشعـاعية
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قال عـلي أكبر صاحلي رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية امس األحد إن
ـوقعـة عـلى االتـفـاق النـووي لـعام  2015 أخـفقت في األطراف األوروبـيـة ا
ـوجـبه وذلك بـعـد يـوم من إعالن طـهـران عن أحـدث الـوفـاء بـالـتـزامـاتـهــا 
خـطـوة لـتـقـلـيص الــتـزامـهـا بـاالتـفـاق. وأضــاف صـاحلي بـعـد اجـتـمـاع مع
دير الـعام للوكالـة الدولية للـطاقة الذرية في كورنيل فـيروتا القائم بـأعمال ا
طـهــران (أخـفــقت األطـراف األوروبــيــة لألسف في الــوفـاء بــالـتــزامـاتــهـا...
االتفـاق ليس طريقا من اجتاه واحد وإيـران ستتصرف بنـاء على هذا مثلما

فعلنا حتى اآلن بتقليص التزاماتنا تدريجيا).

الـتـحتـيـة في مـارش هـاربـر التي
ضـــربـــهــا اإلعـــصـــار عـــلى مــدار
يــومـــ كـــامـــلـــ تــقـــريـــبـــا قــد

تضررت.
وأشارت تـقـديرات الـبـرنامج إلى
أن نـــــــحـــــــو  70 ألـف شـــــــخص
ــأوى يـــحــتـــاجــون لـــلــغـــذاء وا
وقــدرت مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة
ـدمرة ـمـتلـكـات ا خـاصة حـجم ا
ؤمن علـيها بنحو تضررة ا أو ا

ثالثة مليارات دوالر.
وذكـرت صحـيـفـة ميـامي هـيـرالد
ووســــائل إعـالم أخـــرى أن إدارة
الرئيس األمـريكي دونـالد ترامب
طـلبت دعـمـا جـويا ولـوجـيسـتـيا
من وزارة الــدفــاع يــوم اجلــمــعـة
لدعم جهود اإلغاثة في الباهاما.
وكـــانت قــوات خـــفــر الـــســواحل
األمـريكـيـة وغيـرهـا من الـوكاالت
قــد وفـرت الـدعـم بـالــفـعل فــيـمـا
وصل قــائـد الــقـيــادة الـشــمـالــيـة
األمـــريــكــيــة اجلـــنــرال تــيــرانس
أوشــونـيــسي يــوم اجلـمــعـة إلى

ناسو لتقييم االحتياجات.

ــشــاهــيـر لــقــضــيـتــهم. ووصل ا
احملـتــجـون في الـصـبــاح الـبـاكـر
ورحلـوا بشـكل سلـمي بعـد بضع
ساعـات. ويوم الـسبت هـو اليوم
األخير للمهرجان الذي يقام على
جـزيــرة لـيـدو وســيُـعـلـن الـفـائـز
بــــجــــائـــزة األســــد الـــذهــــبي في
ــســاء. وقــال بــرنــامج األغــذيـة ا
ــتــحـدة ي الــتــابع لـأل ا الــعــا
ـــــشــــــردين الـــــســـــبـت إن آالف ا
يــعـيــشــون في ظــروف "تـتــدهـور
ـــنــــاطق ســـريــــعــــا" في أســــوأ ا
ـتـضـررة بـجـزر الـبـاهامـا وذلك ا
بـــعــــد ســــتــــة أيــــام مـن وصـــول

اإلعصار دوريان.
جــاء الـــتــحــذيــر بــعــدمــا هــرعت
ساعدة منظمات اإلغاثة لتقد ا
ـسـؤولـ أن عـدد وعـقب إعالن ا
الـــقــتـــلى الـــبــالغ  43 شــخـــصــا
سيزيـد على األرجح بعـد اتضاح
فقودين ب السكان البالغ عدد ا

عددهم  400 ألف نسمة.
وقال الـبـرنـامج إن نـحو  90 في
نازل واألبنـية والبنية ئة من ا ا

الــســبت مـــطــالــبــ بـــالــتــحــرك
نـاخ وحظر واجهـة آثار تغـير ا
دخول السفن الـسياحية لـلمدينة

ائية. التي تشتهر بقنواتها ا
مـــحــــتج وجــــلس نــــحـــو  300 
يـــرتــدون بـــذالت بــيــضـــاء عــلى
الـبسـاط األحـمر الـذي سـار عـليه
جنوم مـثل براد بـيت وسكـارليت
جوهـانسن وواكـ فـينـيكس من
أجـل الـــــــعـــــــرض األول ألحــــــدث
ــهـــرجــان الــذي أفالمـــهم خالل ا
يــــســــتــــمــــر  11يــــومــــا. ولــــوح
احملـتـجون بالفـتـات كـتب عـلـيـها
”وطـنـنــا يـشـتـعل “و“ال لـلـسـفن
الــســيــاحــيــة “ورددوا هــتــافـات

بينما أحاطت بهم الشرطة.
وقالت كيارا بوراتي وهي عضو
ــنـاهــضـة لـلــسـفن في الــلـجــنـة ا
الـسيـاحـيـة في البـنـدقـية ”نـريد
الــــتـــعــــامل مع مــــوضـــوع أزمـــة
ـنــاخ نـعـتـقــد أنـهـا أهم من أي ا
ـــكن أن نــراه في الـــعــالم شيء 
ــتـظـاهـرين اآلن .“وأضـافت أن ا
أرادوا احلـــــــصـــــــول عـــــــلـى دعم

ـتـوقع وسـقوط  43قـتـيال ومن ا
ارتــفـاع هــذا الــعــدد خالل األيـام

قبلة. ا
تظاهرين البساط واحتل مئات ا
األحـمــر في مـهــرجـان الـبــنـدقـيـة
الـســيـنـمـائي لــعـدة سـاعـات يـوم

من فـــوق مــبــنـى حتت اإلنــشــاء.
وكـــان دوريــان قــد اجـــتــاح جــزر
اضي برياح الباهاما األسـبوع ا
من الـــفــئــة اخلــامــســة جتــاوزت
سـرعة بـعـضـها  320 كيـلـومـترا
في الــســـاعــة وتــســبب في دمــار

ـنـطـقـة الـواقـعـة حـول الـسـاعـة ا
هاليفاكس .

وفي فــتــرة بــعــد الــظــهــر أســقط
دوريـــان أشـــجــارا فـــوق مـــنــازل
ـدينـة كـما اقـتلع سـقفـا واحدا با
على األقل وأسقـط رافعة ضـخمة

واجتاح االعـصار دوريان ساحل
طل عـلى احمليط األطلسي كندا ا
الـــســبت حـــيث أســقـط أشــجــارا
وقـطع الـكـهـربـاء وأطـاح بـرافـعـة
بــنـاء ضــخــمـة في وسـط مـديــنـة
هــالـــيـــفـــاكس عـــاصـــمـــة إقــلـــيم

نوفاسكوشيا.
وقال وزير السالمـة العامة رالف
جوديل عـلى تـويتـر إن احلكـومة
سـتـرسل اجلـيش لـلـمـساعـدة في
جـــهــود اإلغــاثــة بـــعــد اجــتــيــاح
ــنـــطـــقــة. وحـــثت الــعـــاصـــفـــة ا
الــســلــطــات أي شــخص يــعــيش
كان قرب شاطئ البحـر مغادرة ا

كإجراء وقائي.
وقــــــالت هــــــيــــــئـــــة كــــــهــــــربـــــاء
نـوفاسـكـوشـيـا إن أكـثر من 300
ألـف شــخص انـــقـــطـــعت عـــنــهم

الكهرباء بالفعل في اإلقليم.
ولم تـــــرد تــــقـــــاريــــر عـن وقــــوع

إصابات بسبب اإلعصار.
وقـال مـركـز االعـاصـيـر بـكـندا إن
توقع أن جتتـاح رياح قوية من ا
تبلغ سرعتها  150 كيلومترا في

اإلجمال. وقـال مسـؤول بالوزارة
ــتــوقع مــرور لــرويــتـــرز إن من ا
العاصـفة بجـوار العاصـمة سول
عـلى أن تـصل لـكوريـا الـشـمـالـية
في حـــدود الــســـاعــة الـــســادســة

مساء بالتوقيت احمللي .
ــســار ووفـــقــا خلـــريــطــة رصـــد 
اإلعصـار نشـرتهـا إدارة األرصاد
الـــكــوريــة عـــلى مــوقــعـــهــا عــلى
ـتـوقع مـرور اإلنـتـرنت فــإن من ا
بؤرة اإلعـصـار فوق بـيوجنـياجن

عاصمة كوريا الشمالية.
وقالت وسـائل إعالم رسمـية يوم
السبت إن كوريا الشمالية عقدت
اجــتـمــاعــا طـارئــا يــوم اجلـمــعـة
حتت إشراف الـزعـيم كـيم جوجن
ناقشة ”إجراءات الطوار أون 
العاجلة للتعامل مع اإلعصار.“
ـركــزيـة وذكــرت وكـالــة األنـبــاء ا
الكـورية أن كـيم انتـقد مـسؤول
كــــبـــارا بــــســـبب ”عـــجــــزهم عن
مــواجـهــة اإلعـصــار وعـدم إدراك
خـــطــــورته “ودعــــا لــــتــــطـــبــــيق

إجراءات طوار شاملة.
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قـــالـت الـــســــلـــطــــات الـــكــــوريـــة
اجلنوبية إن إعصارا قويا ضرب
الـبالد في وقت مـبـكـر من صـباح
ــــا أدى إلى مــــقــــتل الــــســــبـت 
شـــــــخـص واحــــــــد عــــــــلـى األقل
وانـقطـاع الـكهـربـاء عن نـحو 57
ألف مـنــزل قـبل أن يــتـجه صـوب

كوريا الشمالية.
وقـالت وزارة الداخـلـيـة في بـيان
إن اإلعــصـار لــيـنـجــلـيــنج ضـرب
ـدن السـاحلـية جزيـرة جيـجو وا
ا اجلنوبـية خالل ليل اجلـمعة 
أدى إلى انقـطاع التـيار الـكهربي
وإحلــاق أضــرار بــالــبــنـايــات ثم
حتــــرك شــــمـــــاال بــــســــرعــــة 49

كيلومترا في الساعة.
وأضافت أن امـرأة في اخلـامـسة
والــســبــعــ من عــمــرهــا لــقــيت
حــتـــفــهــا في بــوريــوجن جــنــوب
غربي العاصمة سول كما أصيب
شـخـصـان آخـران عـلى األقل و
إلــغــاء  124 رحـــلــة طـــيــران في
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