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تـسـجـيـل الـطـلـبــة من خـريـجي
الــــــفـــــرع األدبـي والـــــعــــــلـــــمي
هني وا اإلحيـائي والتطـبيقي ,
ـــقــبـــولــ من واإلسالمي من ا
الــســـنـــتـــ الــدراســــــــــيـــتــ

2019/2018 2018/2017 و 
عــلـى أن يــتم اعــتــبــار الــســنــة
الـدراسـية  2017 /2018 سـنة
رســوب و  2019/2018 ســـنــة
ــقــبــولــ تــأجــيل لــلـــطــلــبــة ا
فـــــــــي الـــســــنـــة الــــدراســـيـــة
 2018/2017) وأضــــــاف (انه
يـتم اعـتـبـار الــسـنـة الـدراسـيـة
سنة رسـوب بحق الطـلبة شرط
عـدم الـتـحـاقـهم بـإحـدى كـلـيات
الــتــعــلـــيم احلــكــومي اخلــاص
ـــســــائي او الــــصــــبـــاحـي او ا
االهلي او كـليتي األمـام الكاظم
او االمـام االعظم اسـتـنثـناءً من
الــسـقف الـزمــني ولـغـايـة االول

قبل). من تشرين االول ا

فــيـمــا أكـد الــسـهــيل اسـتــمـرار
ـــــطــــــلق لـــــلـــــكـــــوادر دعـــــمه ا
التدريسيـة والتربوية واحلفاظ
على العـمليـة التربـوية  موكدا
ان (احلــادث الــذي قــام به احـد
تالميذ مدرسة سلمان احملمدي
في نـاحــيـة الــدبـونـي الـتــابـعـة
لـقضـاء العـزيـزية شـمال واسط
ـدرسة بحـرق قيـود وسجالت ا
امــر في غــايـة اخلــطــورة حـيث
قـامت الـقــوات األمـنـيــة بـإلـقـاء
الــقـبـض عـلــيـه وهـو اآلن عــلى

ذمة التحقيق) . 
وأضــــاف بـــيــــان أن ( الـــوزارة
ـاضـيـة عـمـلت طــيـلـة الـفــتـرة ا
حـمــايــة الــعــمــلـيــة الــتــربــويـة
وضـمان عـدم الـتعـدي عـليـها  
وان الــســهــيـل وجه بــتــشــكــيل
جلنـة حتقيـقية عـاجلة لـلوقوف
ـــوضــوع) عـــلـى حــيـــثـــيـــات ا
مشدداً على( أهمـية إيقاف هذه

الـــظـــاهـــرة الـــدخــيـــلــــــة عـــلى
اجملــــتــــمع الــــعــــراقي  وعــــدم
ـــــعـــــتـــــدين الـــــتـــــهـــــاون مـع ا
ــقـــصــرين بــحق الــعــمــلــيــة وا
الــتـربـويــة مـــــــوكـدا ان احلـرم

درسي خط أحمر). ا
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اشاد رئيس الوزراء الفـلسطيني
مــحــمـد اشــتــيـة بــرفض الــعـراق
ؤتـمر لصـفقـة القـرن ومقـاطعـته 
الـبـحـريـن الـذي عـقـد مـؤخـرا في

نامة. ا
ووصل أشـتـيـة الى بـغـداد  امس
عــلـى رأس وفــد رفـــيع في زيــارة
رسمـية الـتقى خاللـها الـرئاسات
سـؤول واجرى الثالث وكبـار ا
معهم مـباحـثات لتـعزيز الـتعاون
بـ الـبـلـدين.وقـال اشـتـيـة خالل
مـــؤتــمـــر صــحـــفي مــشـــتــرك مع
ـهدي رئيس الـوزراء عادل عـبد ا
إن (وحــدة الـــعــراق ســـنــد لــيس
لـــفــلـــســطـــ فــحــسـب بل لالمــة
الــعـــربــيــة جـــمــيـــعــا) مـــشــيــدا
بـ(جـهــود الـعـراق في نــزع فـتـيل
ـنـطـقــة).وأضـاف (لـقـد االزمـة بــا
هدي الدعم من وجدت لدى عبد ا
اهـــلــنــا فـي الــعــراق) مـــضــيــفــا
ــوقف الــعـراق (ونــحن نــشـيــد 
قـاطعـة مـؤتمـر صفـقة تـمـثل  ا
الـــقـــرن). من جـــهــتـه جــدد عـــبــد
هدي رفض العراق ألي مشروع ا

ـنـطقـة مـشـيرا اسـتيـطـاني في ا
الـى ان الـــعـــراق واجـه صـــفـــقـــة
الـقرن بـشـكل مـشـرف.وقال خالل
ؤتـمـر أن (موقف الـعـراق ثابت ا
من القضية الفلـسطينية) مؤكدا
إن (الــعـراق يــرفض اي مــشـروع

ـنــطـقـة).ورأى اسـتــيـطــاني في ا
ـهــدي أنه (تـمت مـواجـهـة عـبـد ا
صفقـة القرن بـشكل مشرف ومن
أراد تمـريرهـا أصبح في شك من
إمـكـانيـة حتـقـيـقهـا) مـضـيـفاً أن
(قضـية فـلسطـ قضـيتـنا ونقف

مع الشـعب الـفلـسطـيني دون أي
شــــــروط أو حتـــــفـظ). وبـــــشـــــأن
ــبــاحـثــات بــ اجلـانــبــ قـال ا
(اجتمـعنـا مع الوفد الـفلسـطيني
وبــــحـــثــــنـــا في شــــتى اجملـــاالت
الـــصـــنـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة

والتـجـارية). بـدوره قـال السـفـير
الفـلسـطـيني  لـدى أحمـد عقل ان
زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني
الى بـغداد(تـأتي لـبـحث القـضـية
الــفـلــسـطـيــنـيــة ومـلف الــشـراكـة
ـشـترك االقـتـصاديـة والـتـعـاون ا
بــ الـبــلـديـن في كـافــة اجملـاالت

بينها الزراعة).
وأضـاف عــقل في تــصـريح امس
ان (هـذه الزيـارة تـهـدف لتـطـوير
ــبــرمــة بـ مــذكــرات الــتـفــاهم ا
) ومــضى قــائال انــهـا اجلــانــبــ
(زيــارة مـهــمــة وسـتــضع أســسـا
قوية ومـتيـنة للـعالقات العـراقية
ــســتـقــبـلــيـة). الـفــلـســطــيـنــيـة ا
واستـقبل رئـيس مـجلس الـنواب
مـحمـد احلـلـبـوسي امس االثـن
رئـــيس الــوزراء الـــفــلــســـطــيــني
ـــــرافق له والـــــوفــــد الــــوزاري ا
بـحـسب بـيـان لـلـمـكـتب االعالمي
لرئيس مجلس النواب . من جهة
اخرى اكد وزير اخلارجية محمد
ـصـري عـلـي احلـكـيم ونــظـيــره ا
ســــامح شــــكـــري خالل اتــــصـــال
هـاتفي أهـمـيـة حل األزمـات التي
ـنطـقـة بالـطرق تـتعـرض إلـيهـا ا

ــكــتب الــســلــمـــيــة.وقــال بــيـــان 
احلـكـيم ان االخـيـرتـلـقى اتـصـاالً
هـاتـفـياً مـن شكـري (جـرى خالله
بـــحث الـــعـالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة
والـتـعـاون بـ بـغـداد والـقـاهـرة
ــــصـــالـح الـــشــــعــــبـــ خـــدمــــة 
الـشـقـيـق كـمـا بـحـثـا الـقـضـايا
اإلقليمية والـدولية ذات االهتمام
ـشـتـرك) مـضـيـفـا ان اجلـانـبـ ا
أكدا(أهميـة حلحـلة األزمات التي
ـنــطـقـة بـالـطـرق تـتــعـرض لـهـا ا
الـسـلمـيـة واعـتـمـاد احلـوار ب
أطـــراف اخلـالف حـــفـــاظـــاً عـــلى
ـــنــطـــقــة االســـتـــقــرار في هـــذه ا

احلساسة من العالم).
وفي بــروكـسل وصــفت مـفــوضـة
الـعالقـات اخلـارجـية فـي االحتاد
االوربي فــيـديــريـكــا مـوغـيــريـني
زيــارتــهـــا الى بــغــداد والــكــويت

همة . با
وقـالت في مـؤتـمـر صحـفي امس
عــــلـى هــــامش اجــــتــــمـــاع وزراء
خـارجــيـة االحتــاد انـهــا (وجـدت
حـرصـا من اجلـمـيع عـلى تـفـادي

نطقة). ازمة في ا
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وصل رئــيس مـــجــلس الــقــضــاء
األعـــلى فـــائق زيـــدان إلـى إيــران
امــســة عــلـى رأس وفــد قــضــائي
رفـــيع الجـــراء حـــوارات تـــهـــدف
لـتـعـزيـز الـتـعـاون القـضـائـي ب
الـبـلــدين. وقـال بــيـان لـلــمـجـلس
تـلــقـتـه (الـزمــان) امس أن زيـدان
(وصل إلى طهران على رأس وفد
ستـوى بناء على قضائي رفـيع ا
دعوة رسمـية وكان في اسـتقباله
معاون رئيس الـسلطة الـقضائية
في ايران) مشيرا الى أن (رئيس
الـســلـطــة الــقـضــائـيــة في ايـران
ابــراهــيم رئـــيــسي كــان قــد وجه
دعـــــــوة إلـى زيـــــــدان لـــــــزيـــــــارة
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة لـتـعـزيـز
التعـاون القـضائي ب الـبلدين).
واوضح أن (الـوفــد ضم أعــضـاء
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز االحتــاديــة
ورئـــيـس اإلشـــراف الــــقــــضـــائي
ــــــنـــــاطق وعـــــددا مـن رؤســـــاء ا
االستئنـافية ومـشرف قـضائي
تحدث الرسـمي باسم مجلس وا

القـضاء االعـلى ومـدير عـام دائرة
احلراسات القضائية العامة). من
جـــهــة اخـــرى اعـــلــنـت احملــكـــمــة
االحتادية العليا اصدارها خمسة
ـتـهـمـ أحـكـام تـضـمن حـقـوق ا

الفتـة إلى استـقالل القـضاء وعدم
جـواز الــتــدخل في قــراراته.وقـال
تحدث الرسمي لـلمحكمة إياس ا
الــــســــامــــوك في بــــيــــان تـــلــــقت
تلـقـته(الـزمان) امس إن (احملـكـمة
ـــاضـــيـــة اصـــدرت خالل االيـــام ا
خـمـسـة احـكـام تـعـلـقت جـمـيـعـها
ــتـهــمـ امـام بـحــمـايــة حـقـوق ا
القضاء)وأضاف أن (تلك االحكام
ــتـهم نـصـت عـلى أن االصـل في ا
الــبــراءة حــتى تـــثــبت ادانــته في
مـحــاكـمــة قـانــونـيــة عـادلــة وفـقـاً
ـادة  /19خـامــسـاً من ـنــطــوق ا

دستور جمهورية العراق).
وبــيّن الـــســامــوك أن (احملـــكــمــة

اكدت أن حـريـة االنسـان وكـرامته
ـادة /37 مـصـانـة وفــقـاً ألحـكـام ا
/  1من الـدسـتـور).وأسـتـطرد أوالً
أن (تــلك االحــكـام نــصت عــلى أن
ــوقف يــتــرك لــلــقــضــاء تـقــديــر ا
القانـوني للمـتهمـ بتوقـيفهم أو
اخالء سـبـيــلـهم بـكـفــالـة ضـامـنـة
ة وجبها جسامة اجلر تراعي 
ــتـهم طــبـقـاً لــقـانـون وشـخص ا
اصـول احملـاكـمـات اجلزائـيـة رقم

23 لسنة 1971).
ومـــــضى الــــســـــامـــــوك قــــائال أن
(احملــكــمــة شـددت عــلـى تـطــبــيق
واد  /19أوالً و  88و 47 احكام ا
مـن الـــــدســـــتــــــور الـــــتـي قـــــضت
بــاســتــقالل الــقــضــاء في اتــخــاذ
احكـامه وقـراراته وأن ال سـلـطان
بدأ الفصل عليه لغير القانون و
بـــ الـــســـلــطـــات كـل في مـــجــال

اختصاصها).
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يــصل وفــد رفـــيع من حــكــومــة
اقـــلــيم كـــردســتــان الـى بــغــداد
الــيـوم الــثالثــاء لــلــتــحـاور مع
احلـــكــومـــة االحتـــاديــة بـــشــأن
ايــجـاد حل لـلـخالفـات الـعـالـقـة
.وقــال رئـــيس بـــ اجلـــانـــبـــ
حــــكــــومـــة االقــــلــــيم مــــســـرور
البازراني خالل االجتماع االول
مـع فــريــقه احلــكــومي امس ان
ـــــســــتــــوى من (وفــــدا رفــــيع ا
حـكـومـة االقـلـيم سـيـزور بـغداد
الـثالثـاء لـلـتــعـبـيـر عن الـنـيـات
احلـــســـنـــة وإلجـــراء حــوارات
بــــــشــــــأن ايـــــــجــــــاد حل مـالئم
لـلـخالفـات الـعــالـقـة بـ اربـيل
وبـغـداد وحل جـمـيع اخلالفـات
مـع بـــــغـــــداد اســـــتــــــنـــــادا الى

الـــدســتـــور الــعـــراقي). وخــرج
اجـتـمـاع مـجـلس وزراء االقـليم
بـقـرارات شـددت عـلى (ضـرورة
وظـف الـتزام الـوزراء وكبـار ا
بــدوامـهم وتـوقــيـته في مـقـرات
عــمــلــهم طـيــلــة ايــام االســبـوع
وعــدم الـــســمـــاح الي مــســؤول
بـتـرك مـقـر عــمـله اثـنـاء الـدوام
الــــرســـمي). وأكـــد االجـــتـــمـــاع
(وجـــــوب اإلســـــراع بـــــاجنـــــاز
ـواطنـ ومـكـافـحة مـعـامالت ا
الــــروتـــ بـــهـــذا اخلـــصـــوص
ــــــواطـــــنـــــ في واحـــــتـــــرام ا
ـــــؤســــســــات احلـــــكــــومــــيــــة ا
واالســـتـــجـــابــــة لـــشـــكـــاويـــهم
ومــــتـــابـــعـــتــــهـــا). كـــمـــا شـــدد
االجــتـمــاع عـلى (مــنع الـرشـوة
ومـــحــاربـــتـــهـــا بـــشــكـل حــازم
ـــرتـــشـــ وعــدم ومـــعــاقـــبـــة ا

التـهاون في محـاسبـتهم).وكان
مـــســرور الـــبــارزاني قـــد اعــلن
عقب تـشكيـل حكومـته اجلديدة
الــقـيــام بـزيــارة بـغـداد ووضع
فـي بـرنـامـجه احلـكـومـة جـمـلـة
نقاط تـخص تنظـيم العالقة مع
بـــغــــداد حلل اخلالف الــــقـــائم.
وعقدت حكومة اإلقليم اجلديدة
امس أول اجـتـمـاعـا شـارك فـيه
نـــائب رئـــيس الـــوزراء قـــوبــاد
الطـالباني وجـميع الوزراء في
التـشكـيلـة احلكـوميـة اجلديدة.
ـان كـردســتـان الـثـقـة ومـنح بـر
للـكـابـينـة احلـكـومـية الـتـاسـعة
لـإلقـلـيم فـي الـعـاشــر من تـمـوز
ـانياً. بر اجلاري بأصوات  88 
وتـعــهـد مـسـرور الـبـارزاني في
ان بعد كلمته خالل جلسة البر
أدائه الــــيـــمـــ الـــقــــانـــونـــيـــة

بـ(إدخال اصالحات واسعة في
ـا يــسـهم في تــعـزيـز االقـلــيم 
جـمـيع الـقـطاعـات احلـكـومـية)
مـشــيـراً الى أن (بـغـداد وأربـيل
تـريـدان عالقـات مـزدهـرة تـخدم
).مـن جـــهـــة اخــرى اجلـــانـــبـــ
اعرب رئـيس اإلقليـم نيجـيرفان
الـبـارزانـي عن ثـقــته بـتــحـقـيق
مـزيـد من الـتـحـسن في الـقـطاع
االقـــتــصـــادي وتــوفـــيــر فــرص
الـــعـــمـل. وقـــال نـــيـــجـــيـــرفـــان
الــبــارزانـي في كــلــمــة الــقــاهــا
خالل افـتـتـاح مـعـرض (روانـكَه
فرص) في نـسخـته الرابـعة في
أربـيل امس ان (كردسـتـان قطع
أشـــواطـــاً واســـعـــة في مـــجــال
اإلعـــمــار والـــبـــنــاء الـــذي وفــر
الـكـثـيـر من فـرص الـعـمل ولوال
داعش لـوفـرنـا مـئات اآلالف من

فـــرص الـــعــمـل) مــضـــيـــفــاً أن
اإلقــلـيم (دخـل مـرحــلــة جــديـدة
ــزيــد وأنــا واثق من حتــقــيق ا
من الــــتــــحـــسـن في الــــقــــطـــاع
االقـتـصـادي وانتـعـاش الـسوق
وتـوفــيــر فـرص الــعــمل).ولـفت
الى ان(مـن حق الـــــشــــبــــاب أن
تكـون لديـهم طمـوحات كـبيرة)
مـــســـتــدركـــا( لـــكن ضـــعــوا في
احلسبـان أن مشوار األلف ميل
يبدأ بخطوة واكتساب اخلبرة
والـتـجـربـة كـفـيل بـارتـقـاء سـلم
النجاح).وخاطب رئيس االقليم
الــشــبـــاب قــائال ان(مــســتــقــبل
اإلقــلـيـم رهن إيــديــكم) مــؤكـدا
(حــتــمــيــة تــعــاون الــســلــطــات
الــســـيــاســـيــة واالقـــتــصـــاديــة
واإلدارية معاً خلدمة اجملتمع).
وانـــطـــلـــقـت اعـــمـــال مـــعـــرض
(روانـــكَه فـــرص) الـــذي يـــوفـــر
فــــرص عـــمـل ألكـــثـــر مـن ألـــفي
ـــشــاركــة شــخص فـي أربــيل 
 166 شـركـة من  14 دولـة .في
غـضـون ذلك صـدر أمـر إقـلـيمي
عن رئيس اإلقليم بتعي فوزي
حـريـري رئيـسـاً لديـوان رئـاسة
اإلقــلــيم . وشــارك حــريــري في
االجــــتـــمــــاع االول حلــــكــــومـــة
كــــردســـتـــان الـــذي عـــقـــد امس
.وفـوزي حــريـري تــولـد اإلثـنــ
عـــام  1958 ويـــجــــيـــد خـــمس
لـغـات بـطالقـة. ويـحـمل شـهادة
الــبـكــالـوريــوس في الــهـنــدسـة
الكـهربائـية من بـريطانـيا عمل
مديـراً لديـوان وزارة اخلارجـية
في احلــكـــومــة االحتـــاديــة  من
عام  2003 إلى 2005 ثم شغل
مــــنــــصب وزيــــر الــــصــــنــــاعـــة
ــــــعــــــادن في احلــــــكــــــومـــــة وا
االحتـــــــاديـــــــة  من  2006 إلى
.2010عاش احلريري 20 عاماً
في العـاصمة الـبريـطانيـة لندن
وعــمـل هــنـــاك في الــعـــديــد من
ــؤسـســات ومــنـهــا اخلــطـوط ا
اجلــويـة الــبـريــطــانـيــة بـصــفـة
مــســؤول. وهـــو جنل فــرنــســو
حـريــري الــقــيــادي في احلـزب
قـراطي الكردسـتاني الذي الد

أغتيل عام 2001 .
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تـسلـم الدكـتـور مـحمـد يـوسف فـتـاح رئيس فـرع هـنـدسة الـطـرق واجلـسـور في قسم الـهـنـدسة
ركز األول في بطـولة العالم في عـلوم األرض لعام دنيـة باجلامعـة التكنـولوجيـة كأس الفوز بـا ا
ـقاييس - قسم الشـهادات و االعتماد  2019 الذي منـحته اياه الوكـالة الدولية لـلمواصفات وا
ـي والنخب االقـتصاديـة اطلعت عـليه (الزمان) امس وبحسب بـوست نشر فـيه مجمـوعة اكاد

ثلون  88 دولة. فان فتاحا  اختياره للفوز من ب  5541 مرشحاً رشحتهم الوكالة 
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قـرر مصـرف الـرافـدين مـنح سـلف
وظفي القـطاع اخلاص واخملتلط
ــســـتـــشــفـــيــات الــعـــامـــلــ فـي ا
والـكـلـيـات والـشــركـات الـرصـيـنـة
االهلـيـة وذلك بـهـدف دعم الـقـطاع
كتب االعالمي االقتصادي. وقال ا
لـــلـــمــــصـــرف في بــــيـــان امس ان
(الـــقـــروض الـــتـي تـــمـــنح لـــهـــذه
ــهــمــة تــكــون وفــقـا الــشــريـحــة ا
للـضوابـط والشـروط) يكـون مـبلغ
ن الـسـلـفـة عــشـرة ماليـ ديـنـار 
راتـــــبه الـــــشـــــهـــــري  األســـــمي +
اخملـصــصــات الـثــابـتــة يــزيـد عن
 500ألف ديـنـار وخــمـسـة ماليـ
ن راتـبه الـشـهـري االسمي دينـار 
+ مخصصـات الثابـتة يتراوح من
 500 ألف ديـــنــار فـــمــا دون. وان
مـدة الـسـلـفــة خـمس سـنـوات يـتم
التسديد القساط السلفة والفوائد
شـهــريـا خالل  60 شـهــراً ابـتـداء
من الـشــهــر الـتــالي لــتــاريخ مـنح
الـسـلـفــة. وتـقـوم اجلـهــة االهـلـيـة
ستـشفى او الكـلية او الـشركات ا
اخلـــاصـــة او شـــركـــات الـــقـــطــاع
اخملتـلط بفـتح حسـاب جاري لدى

ــــصــــرف وتــــقــــوم احــــد فــــروع ا
بتـوطـ رواتب موظـفـيهـا طـالبي
ــصــرف الصــدار الــســلــفــة لــدى ا
ـــاســـتـــر كـــارد لـــهم. بـــطـــاقـــات ا
وضـمــان الــســلـفــة تــقـد كــفــالـة
مــوظف مــدنـي من دوائــر الــدولــة
الك الــــدائم يـــغـــطي 50 وعـــلى ا
ــئــة من راتـبـه. ويـتم الــتــأمـ بـا
ـسـتلـف وعـلى نـفـقة عـلى حـيـاة ا
ـــســـتــــلف. وان ال يـــزيــــد عـــمـــر ا
سـتلف عن  59 سنة كـما ال تقل ا
خدمـة مـوظف القـطـاع اخلاص او
. الــقـــطــاع اخملــتـــلط عن ســـنــتــ
ـستـمسـكات الـشخـصية وتقد ا
ــدنـيـة + شـهـادة هـويـة االحـوال ا
اجلـنـسـيـة او الـبــطـاقـة الـوطـنـيـة
وحدة إضافة الى بـطاقة السكن ا
لطـالب الـسلـفـة والـكفـيل.  وكـتاب
صادر من اجلـهـة الـتي يـعـمل بـها
مــــوظـف الـــــقــــطـــــاع اخلــــاص او
اخملــتـــلط يـــؤيــد فـــيه بـــان طــالب
السـلفـة مسـتمـر باخلـدمة ومـقدار
راتــبه االســمي والـــكــلي وصــافي
الــــراتب. وتــــأيــــيــــد من اجملــــلس
الـبــلـدي يــؤيــد فـيه عــنــوان سـكن
طالب السـلفة ومـصدق بالـتواقيع
واالختـام الـرسمـيـة). على صـعـيد

اخـر اسـتــنـكــرت الـهـيــئـة الــعـامـة
لــلـكــمــارك اخلــطــاب الـقــائم عــلى
مــصــادرة جــهـود اخملــلــصــ من
ـؤسف رجـاالتـهـا وقــالت انه من ا
تـكـئـون عـلى ارائـكـهم ان يـعـمـد ا
الى نـسف جــهـود الــعـامــلـ دون
أدنى موضوعية. وذكر بيان امس
ان (اجلـالـسـ في الـظل يـسـعـون
الى تــقــلـــيل من جــهـــود مــوظــفي
الـكـمـارك الـذين يـقـضـون نـهـارهم
في أشـعــة الــشـمس احلــارقـة وان
ـارســة الـوصــايـة يـعــمـدوا الـى 
واحلـــلـــول ومـــصـــادرة اجنـــازات
الــهــيــئــة). وأكــدت (انــهــا اجلــهـة
ـســؤولـة عـن جـبــايـة الـوحــيــدة ا
الــرســـوم الــكـــمــركـــيــة وتـــنــفـــيــذ
ارسة الرقابة الية و السياسة ا
الـكــمــركــيــة عـلى حــدودهــا وفــقـا
الحـكــام قــانـون الــكــمـارك رقم 23
لـسـنة  1984الـنـافـذ). وأوضـحت
ـسـتـوفـاة تدخل في ان (الرسـوم ا
حسـاب مـغـلق يتم حتـويـله الحـقا
الية ويخضع الى حساب وزارة ا
ـالـية وال لرقـابـة ديـوان الـرقـابـة ا
كـن ان جند تـفـسـيـرا عـلـمـيا او
عمليا لقـيام اجلهات االخرى بهذا

الدور).
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نـاشد اولـياء امـور طـلبـة وزير
الـتـربيـة وكـالـة قصي الـسـهيل
حتـري حقـيقـة معـلومـات تشـير
الـى وجـــود خــــطــــأ فـي ســـؤال
الوراثة بدرس االحياء للمرحلة
االعـــــداديـــــة فـي االمـــــتـــــحـــــان
الــوزاري. وقــالـــوا لـ (الــزمــان)
امس ان (تـسـريبـات تـشـير الى
وجـــــود خـــــطــــأ فـي االجـــــابــــة
الــنـــمــوذجــيــة المــتــحــان درس
االحياء لـلمرحـلة االعدادية دفع
ـصـححـ الى اعـتبـار اجـابة ا
الطـالب الصحـيحة خـطأ النها
ال تــــتـــــطــــابـق مع االجـــــابــــات
وذجـية الـتي تلـزم الوزارة اال
ــصـــحــحـــ بــاعـــتــمـــادهــا). ا
واكـدوا ان (مـدرس فـي بعض
مـدارس ابنـائهم اكـتـشفـوا هذه
احلــقـيـقـة وانـهم يـخـشـون امـا
رســــوب الــــطــــالب او هــــبــــوط
درجــــتـه بــــســــبـب مــــا يــــظــــنه
ـصــحـحــون خـطـأ فـي اجـابـة ا
ســؤال الـوراثـة). وتــمـنـوا عـلى
(وزيـر الـتربـيـة فـتح حتـقيق او
اصـــــدار بـــــيـــــان لــــتـــــوضـــــيح

احلقيقة).
 الى ذلك وافــقت هــيــئــة الــرأي
بـوزارة الـتـربـيـة عـلى الـسـمـاح
لــلــراســبــ بــثالثــة دروس في
االمـــــتـــــحــــــانـــــات الـــــوزاريـــــة
لـــــلــــــدراســـــتــــــ االعـــــداديـــــة
ـــتـــوســـطـــة االشـــتـــراك في وا
امـتـحـان الـدور الـثانـي. وكانت
امـتـحـانـات الـدراسـة االعـداديـة
قـــد انـــتــهـت امس بـــعــد نـــحــو
شاركة اسبوع من اجرائها 
االف الـــــطـــــلــــبـــــة في بـــــغــــداد
واحملـــــافــــظـــــات عــــدا اقـــــلــــيم

كردستان.
ووافق وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي
والبحث العلـمي قصي السهيل
عــلـى تـــســجـــيل الـــطـــلــبـــة من
خريـجي الفرع األدبي والـعلمي
هني وا اإلحيـائي والتطـبيقي ,
ـــقــبـــولــ من واإلسالمي من ا
الـسـنـتـ الـدراسـيـتـ -2017
فــي  2018و  2019- 2018 
ـديـر الـعـام اجلـامـعـات. وقـال ا
لــدائـرة الـدراسـات والـتـخـطـيط
إيـهــاب نـاجي عـبـاس في بـيـان
امـس إن (الــســهــيل وافق عــلى

ـســاكن جــراء الـزلــزال الـعــنـيف ا
بــقــوة  7,3 درجــات الــذي ضــرب
شـرق انــدونــيــســيــا بـحــسب أول
حــصــيــلــة رسـمــيــة نــشــرت امس
.ووقع الزلـزال األحـد بعـيد اإلثنـ
الساعة السادسة مساء في شمال
أرخـبــيل مـولــوكـو عــلى عـمق 10
كيلومترات مـثيرا حالة من الذعر
لــدى الــســكـــان الــذين جلــأوا إلى
رتفعات. وحـدد مركز الهزة على ا
بــعـد  165 كــيــلــو مــتــرا جــنــوب
تيـرنـات كـبـرى مدن اقـلـيم شـمال
سؤول احمللي في مولوكو.وقـال ا
وكــالـــة إدارة الـــكـــوارث احـــســان
صــبــور إن (الــضـحــيــة قــتـل لـدى
انـهيـار مـنـزله عـلـيه). ولـم يسـجل
وقــوع ضـحــايــا آخــرين رغـم قـوة
الزلزال.واضـطر مئـات األشخاص
إلى الــلـجــوء إلى مــدارس ومــبـان
ـتـحـدث إن (الـهـزات عـامـة.وقـال ا
االرتـــداديـــة ال تـــزال تـــســـجل مـــا
يشيع حالة من الـذعر ب السكان
الــذين يــخــافــون من الــعــودة إلى

منازلهم).

.وقالت الشرطة امس إن (السيول
واإلنهيارات االرضية الناجمة عن
االمـــطــــار الـــغــــزيـــرة قــــتـــلت 67
شــخـــصـــا عــلـى االقل في أنـــحــاء
النيبال بـينما ال يزال  30 آخرون
مـفـقــودين).وفي بـنــغالدش بـلـغت
حصيلة القتلى 29 على األقل منذ
التاسع من الـشهـر اجلاري بـينهم
 18 أصـيـبـوا بــصـاعـقــة وسـبـعـة
غــرقــوا بــعــد انــقالب قــاربــهم في
ميـاه مـتـقلـبـة في خـليـج البـنـغال.
ولقي عـشرة أشخـاص حتـفهم في
مـخـيـمــات الالجـئـ الــروهـيـنـغـا
كتظة في جنوب شرق بنغالدش ا
ساكن حيث هدمت األمطار آالف ا
ــتـــهـــاويــة.وفـي أحــدث مـــأســاة ا
وسـمـية في ناجـمة عـن األمطـار ا
الــهــنـد انــهــار مــبــنى مـن أربــعـة
طــوابق عـــلى ســفـح تل في واليــة
هيمـاشال بـراديش الشمـاليـة بعد
أيـام من األمـطـار الـغـزيـرة ما أدى
إلى مقتل  12 شخصاً ومحاصرة
ما ال يقل عن سـبعـة آخرين. وقتل
شــخص فـي األقل ودمــرت مـــئــات

األرض إذا كــــــانـت الــــــســـــــمــــــاء
صـــافـــيـــة. ومن بـــعض األمـــاكن
سيـكون اخلـسوف بـأكمـله مرئـياً
بيـنمـا في مـناطق أخـرى سيـرتفع
القمر أو يـغيب أثنـاء الظاهرة.من
جهـة اخـرى رحجـت هيـئـة االنواء
اجلـويــة ارتـفــاع درجـات احلـرارة
ــنـــطــقــة اجلـــنــوبـــيــة بــضع في ا
درجـات اليـوم الـثـالثاء. وبـحـسب
بيان للـهيئـة اطلعت عـليه(الزمان)
امس فــــإن( درجــــات احلــــرارة لن
ـــنــطــقــتــ تــشــهــد تـــغــيــرا في ا
الـوســطى والــشـمــالـيــة). وبــلـغت
درجـــات احلــرارة الـــصـــغـــرى في
بــغــداد امس  25 والــعــظــمى 42
وفي دهوك  38-2 والـبـصرة -30
ـــيــا  44 واالنـــبــار  43-27 . عـــا
جتــــاوزت حـــصــــيــــلــــة األمــــطـــار
وسمية التي تعرضت اليها عدد ا
من دول جـنـوب آسـيا  100 قتـيل
خالل نــحــو أســبــوع بـيــنــهم 12
شـخــصـاً عـلـى األقل قـتــلـوا جـراء
انـهــيــار مـنــزل في شــمــال الـهــنـد
جــراء هــطــول األمــطــار الــغــزيـرة

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

يــشــهــد الــعــراق ودول اخــرى من
الــوطن الــعــربـي والــعــالم الــيــوم
الـــثـالثـــاء وغــــدا االربـــعــــاء آخـــر
خـــســـوف لـــلـــقـــمـــر خالل الـــعـــام
اجلاري.ووفق احلسابات الفلكية
سيـشـهـد الـشـرق األوسط وشـمال
أفــريـقــيــا خــســوفــاً مــرئـيــاً خالل
الـيــومــ اجلـاريــ اذ ســتـشــهـد
غالبـية الدول الـعربـية ومن بيـنها
الـــــعـــــراق اخلـــــســـــوف اجلـــــزئي
بـالـكـامـل لـكن الـظـاهــرة سـتـكـون
ـغرب ومـوريـتانـيا بشـكل أقلـفي ا
وجزء من اجلـزائر. وسـيظـهر هذا
اخلـســوف اجلــزئي لــلـقــمــر وهـو
األخـيـر لـلـعــام اجلـاري أيـضـاً في
أســتــرالــيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكـا
اجلنـوبـية ومـعظـم أوروبا وآسـيا
فـــيـــمـــا ســــيـــغـــيب عـن أمـــريـــكـــا
الـشــمــالــيـة بــاســتـثــنــاء األجـزاء
كن اجلنوبـية والـشرقيـة منـها.و
أن يكون خسـوف القمـر مرئياً من
كل مكـان عـلى اجلـانب الـلـيلي من

تــمــكـنت مـــن الــقــاء الـقــبض عـلى
ـــادة /422 جــــرائم مــــتــــهم وفـق ا
اخلــطـف في مــنــطــقــة الــســيــديـة)
وأضـافت ان (متهما آخـر بالتهديد
ـدائن بـبـغداد اعـتـقل في مـنـطـقـة ا
ايــضـا). واعـلـنـت الـهـيـئــة الـعـامـة
لـلكمارك عن ضبـط مكمالت غذائية
مـخالـفة لـلضـوابط في كمـرك مطار
بــــغــــداد الــــدولي كــــانت بــــحـــوزة
مــسـافـرين يـرومــان ادخـالـهـا عـبـر
سـافرين خالفـا للـضوابط صـالـة ا
والــتــعــلـيــمــات الــنـافــذة. بــدورهـا
اعــلـنت هــيـئــة الـنـزاهــة عن ضـبط
مـالكـات مـديــريـة حتــقـيق نــيـنـوى
وصل مـوظف في مـديرية بـلدية ا
لـالشـتــبــاه بــاخـتـالسـهــمــا مــبـالغ
مـالية.وقال بيـان للنزاهة أنَّ (فريق
دائـرة التحـقيقـات في الهـيئة الذي
وصل انـتـقل إلى مـديـريـة بـلـديـة ا
مــــديـــر قــــام بــــضـــبـط عـــضــــوين 
ومــهــنــدس من أعــضــاء الــلــجــنـة
ـسؤولـة عن تسـلُّم سلـفة قـيمـتها ا
مليار و 150مليون دينارٍ لم يقوما
بـتـسـويـته  إضـافـة إلى ضـبط 11

ــضــبــوطــة ـــواد ا الـــتــعــامل مع ا
أصـولياً). من جـهتها أعـلنت قيادة
عــمـلـيـات بـغـداد امس عن اعـتـقـال
مـــــتــــهــــمــــ اثــــنـــــ بــــاخلــــطف
والـــتـــهـــديـــد.وقــالـت في بـــيــان ان
(الـقوات األمنـية في قيادة عـمليات
بــغـداد وبــاالشـتــراك مــــــع مـفـرزة
مـن مــكـــــــــافــحـــة اجــرام الـــبــيــاع

مـدمـرت وثـمـاني أجهـزة مـوبايل
غـير صاحلة ومسدس عيار 9 ملم
وكـامـيـرا عاطـلـة واربع بـنادق و9
مــخــازن غـيــر صــاحلـة فــضال عن
 181ورقـــــة من فــــئــــة  100 دوالر
امـــريــكي صــاحلــة لــلــتــداول و73
ورقــة أخــرى غـيــر صـاحلــة وورقـة

ســوريــة فــئـة  500 لــيــرة وقـد 
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اسـتشـهد واصـيب ثـمانـية مـدني
بـإنـفجـار سـتوتـة في مـنطـقـة سبع
الــبـور بـبـغــداد امس.وقـال مـصـدر
أمـــني فـي تــصـــريح ان (ســـتـــوتــة
مـفخخـة أنفجـرت  في منطـقة سبع
الـبور ما اسفر عن استشهاد ثالثة
أشـخـاص وإصـابة خـمـسـة آخرين
بــجـروح طـفـيـفـة). وأعــلـنت خـلـيـة
اإلعـالم األمـني مــقـتل ثــمـانــيـة من
عـناصر داعش في مـحافظة صالح
الــــدين.وقــــال بـــيــــان لـــلــــخـــلــــيـــة
ان(الـــقـــوات األمـــنـــيـــة فـي قـــيــادة
عـمليـات صالح الدين نفذت عـملية
ــســؤولــيـة أمــنــيــة ضــمن قــاطـع ا
بــإسـنــاد جـوي اســفـرت عن مــقـتل
سـبعة  إرهابيـ بضربة جوية من
طــيــران الــتـحــالف الــدولي فــيــمـا
ـــنــفــذة لـــلــواجب قـــتــلت الـــقــوة ا
إرهـــابــيـــا ثــامـــنــا خـالل عــمـــلــيــة
تـفتـيش).وأضـاف ان (القـوة عثرت
عـلى عجلة نـوع بيك اب دبل قمارة
عـــــذاري ودراجــــتـــــ نــــاريـــــتــــ
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مـعـامـلـة تسـويـة ال تـتضـمَّن تـأيـيد
تـسلُّم مبالغ االستحقاق من  جانب
قـاولـ من ضمـنـها الـشـركـات وا
مـعـاملـتان فـيهـما نـواقص ولم يتمّ
ـتـهـم تـدقـيـقـهمـا).وأوضح أنَّ (ا
َّ توزيع مـبالغ الـسلـفة ادَّعـيـا أنه 
ـقــاولـ نــقــداً عـلـى الـشــركــات وا
ـستحق ولم تتم تسويتها رغم ا
مـرور خمسة أشـهرٍ على تـسلُّمها)
الفـــتــــة إلى أن (رئـــيس الـــلـــجـــنـــة
ـةٍ أخـرى مــوقــوف عـلى ذمــة قــضـيـَّ
يـجري التـحقيق فيـها). وفي مسار
آخــــر أعـــلـــنـت وزارة اخلـــارجـــيـــة
تـــــرحــــيل  33 طـــــفالً من أطــــفــــال
مــتــهــمــات روســيــات إلـى روســيـا
ــتــحـدث بــاسم االحتــاديــة.وقــال ا
اف في اخلــارجــيــة أحـمــد الــصــحـَّ
بـيـان امس ان الـوزارة (تعـمل عـبر
الـدائـرة الـقـانـونيـة بـجـهـد عالٍ مع
ة وهي مـجـلس ُـخـتـصـَّ اجلــهـات ا
الــقــضــاء األعــلـى ووزارة الــعـدل
واألجـــهــزة األمــنــيّـــة حلــسم مــلفّ
تــــرحــــيل أطــــفــــال الــــدواعش إلى

بلدانهم).
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