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كـــشـف الـــنـــائب عن االحتـــاد الـــوطـــني
الـكردستـاني ريبوار طه عـن احراز تقدم
وصـــفه بــاجلـــيــد فـي مــبـــاحــثــات اال
ـتـحـدة مع مكـونـات كركـوك مـؤكدا ان ا
لفات وصلت الـى مرحلة اتخاذ بـعض ا
القرار مشيرا الى استمرار االجتماعات
ـتحدة لوضع آلـيات مناسبة  مع اال ا
ـشاكل التـي تعانـيها مـحافظة ـعاجلة ا
كـركـوك.وقـال طه في مـقـابلـة مـتـلـفزة ان
تـحـدة مع مـكـونات (اجـتـمـاعـات اال ا
كـركـوك قـطعـت اشواطـاً جـيـدة ووصلت
لفات الى مرحلة اتخاذ القرار). بـعض ا
ـــتـــحـــدة ادت دورا واضـــاف ان (اال ا
ايــجــابــيـا فـي الـتــقــريب بــ مــكــونـات
كـركــوك والـسـعي الى الـتـوصل التـفـاق
وجودة شـاكل ا بـشأن آلـيات مـعاجلـة ا
في احملـافـظـة مـن الـنواحـي الـسـيـاسـية
واالداريـة واالمـنيـة). وبشـأن انـتخـابات
مــــجـــالس احملـــافــــظـــات اوضح طه ان
(مــجــلـس الــنــواب يــعــمل عــلى تــعــديل
قـانـون االنتـخـابات مـجـالس احملافـظات
واالقـضـية والـنـواحي لذا عـلـينـا جتاوز
ــرحــلـة الــراهــنـة واجــراء انــتـخــابـات ا
نـزيـهـة وشـفـافـة في كـركـوك تـشكـل على
ـــديـــنـــة وكل مـــكــون اســـاســـهــا ادارة ا
يـحصل على استحـقاقه) من جهة اخرى
تــعـقـد حـكـومــة اقـلـيم كــردسـتـان الـيـوم
االثــنـ اجـتـمـاعـهــا االعـتـيـادي الـثـاني

ــنـــاقــشــة آلـــيــات تــنـــفــيــذ الـــبــرنــامج
احلــكـومـي.وقـال مــصـدر ان (االجــتـمـاع
سـينـاقش آليـات تنفـيذ اخلـطوط الـعامة
لـلبـرنامج احلـكومـي واالوضاع الـراهنة

في االقليم).
 فـي غـضــون ذلـك اصـدر مــكــتب رئــيس
مــــجـــلـس وزراء كـــردســــتـــان مــــســـرور
الـبـارزاني امراً بـتـعيـ آشـتي هورامي
مــسـاعــداً له لـشــؤون الـطـاقــة.وجـاء في
األمـــر أنـه تـــقـــرر تـــعـــيـــ (عـــبـــد الـــله
عـبـدالرحـمن عـبـد الله) وشـهـرته (آشتي
ـــنـــصـب مــســـاعـــد رئـــيس هـــورامي) 
مـجــلس الـوزراء لـشـؤون الـطـاقـة.وحـدد
األمـر صالحـيات مـساعـد رئيس مـجلس
الـوزراء لـشؤون الـطاقـة باآلتي (مـتابـعة
تـنــفـيـذ قـرارات وتـوصـيـات وسـيـاسـات
حـكـومة اإلقـلـيم في قطـاع الـنفط والـغاز
بــالـتـشــاور مع رئـيس مــجـلس الـوزراء
وتـــقــد تـــوصــيــات لـــرئــيس مـــجــلس
الوزراء في مجال الطاقة والتنسيق مع
ـعـنـيـة في مـجـال الـطـاقـة في اجلـهـات ا
ــهــام حـــكــومــة كـــردســتــان  وإجنـــاز ا
اخلـاصة الـتي يكـلفه بـها رئـيس مجلس
الــوزراء في قــطـاع الــطـاقــة و حـضـور
اجــتـمــاعـات اجملـلـس اإلقـلـيــمي لـلــنـفط
والــــغـــاز وصــــيـــاغــــة جـــداول أعــــمـــال
االجــتــمــاعــات).وفـي مــســار آخــر أشـاد
رئـــيس اإلقــلـــيم جنـــيــرفــان الـــبــارزاني
بسرعة األجهزة األمنية في اعتقال منفذ
اغـتيـال نائب القـنصل الـتركي في أربيل

ـــاضـي.  ووجه الـــبـــارزاني األربـــعـــاء ا
رســالـة شـكـر وتـقــديـر لـقـوات اآلسـايش
ومــكـافـحــة االرهـاب واألجـهــزة االمـنـيـة
األخـرى لـسـرعتـهـا الـفائـقـة في الـقبض
عـلى مـنفـذ العـمل اإلرهابي داخل مـطعم
بــاربـيل ومــسـاعـده).ولــفت الى إن (هـذا
الـنجـاح جاء نـتيجـة حرص تـلك القوات
وسـهرها على أمن كـردستان واستقراره
واطني االقليم الذين كـما اتقدم بالشكر 
ــؤســســـات االمــنــيــة ــا ســانـــدوا ا طـــا
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رجـحـت هـيـئـة االنـواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقـل ارتـفاع
درجـات احلرارة بـشكل ملـحوظ في أغلب
ــدن.وقـالت الـهـيـئـة فـي تـقـريـر اطـلـعت ا
عــلــيه (الــزمــان) امس إن (طــقـس الــيـوم
ـنــطـقـة الـوســطى سـيـكـون االثــنـ في ا
مـشـمـسـاً حـاراً وتـرتـفع درجـات احلـرارة
قـلـيالً فـيـمـا سـيـكـون حـاراً مـشـمـساً وال
ــنـطــقـة تــغـيــيــر بـدرجــات احلـرارة في ا
نطقة اجلنوبية فسيكون الـشمالية أما ا

الـطـقس فـيهـا مـشـمسـاً شـديـد احلرارة)
مـــضــيـــفــة ان طــقـس يــوم غــد الـــثالثــاء
ـــنــطـــقـــتـــ الــوســـطى ســـيـــكـــون في ا
والـشـمــالـيـة (مـشـمـسـاً حـاراً وال تـغـيـيـر
نطـقة اجلنوبية بـدرجات احلرارة  أما ا
فـسيكون طقـسها مشمـساً شديد احلرارة
مـع ظـــهــور بـــعـض الـــغـــيـــوم ودرجــات
احلرارة ترتفع لتصل الى  50 مئوية في
بــعـض األمـاكـن).وأظــهــر جــدول درجـات
احلـرارة نشرته الهـيئة أن درجة احلرارة
الـــصـــغــرى كـــانت فـي بــغـــداد امس 30
مــئـويـة والـعـظـمى  45 وفـي دهوك 25-

 45 والبصرة 30- 48 واالنبار 46-29
ـيــا يــشـهــد جـزء كــبــيـر من مــئــويـة. عــا
ـتــحـدة مـوجــة حـر أثـرت في الــواليـات ا
نــحــو  150 مــلــيــون شــخص وأدت إلى
وفـاة ثالثـة أشخـاص حتى اآلن بـحرارة
بــــلـــغت  38 مــــئــــويـــة فـي نـــيــــويـــورك
وواشـنـطـن.وقـال مـركـز األرصـاد اجلـوية
األمـريـكي إن مـوجـة احلـر هـذه تـمـتد من
ســــهــــول وسط الــــغـــرب إلـى الـــســــاحل
األطـلسي.واثنان من ضـحايا موجة احلر
تـوفيا في واليـة ميريالند (شـرق) بالقرب
مـن واشنـطن في نهـايـة االسبـوع قبل أن
تبلغ درجات احلرارة حدها األقصى.وفي
أركـنسـو توفي العب كـرة القـدم األمريكي
الــسـابـق مـيــتش بـيــتـروس ( 32 عــامـا)
بـينـما كـان يعـمل في اخلارج بـالقرب من
مـتـجـر عـائـلـته. وقـد تـوفي بـسـبـب نـوبة
قـلبـية جنمـت عن احلر كمـا قال الـطبيب
الـشــرعي في مـنـطـقـة بـوالسـكي.وحـذرت
وكــالـة األرصـاد اجلـويــة من أن الـسـكـان
ــكن أن يـشـعـروا بــدرجـة حـرارة تـصل
إلى  45 مـــئــويـــة. وقــد نــشـــرت رســائل
لـلـوقـايـة من احلـر مـنـهـا شـرب الـسوائل
ومــتــابــعــة الــذين يــعــانــون مـن أوضـاع
صـحـيـة هـشـة واحلـد من الـنـشـاطات في
اخلـارج وعـدم ترك األطـفـال واحليـوانات
فـي الــســيــارات.وأطــلــقت حتــذيــرات من

مــوجــة احلـر فـي عـدد من مــنــاطق شـرق
كـندا أيضا.وفتحت مديـنة نيويورك نحو
ـكن للسكان التوجه  500 مـركز مكيفة 
إلـيـهـا. ومنـذ اجلـمـعـة يلـهـو األطـفال في
ــقـرر مــيــاه الــبــرك الــعــامــة .وكــان من ا
تـنـظـيم مـسـابقـة لـلـجـري امس األحد في
نـيـويـورك لـكـنـهـا ألـغـيت (بـسـبـب نـسـبة
كن الـرطـوبة ودرجـات احلـرارة اللـتـ 
أن تـبـلغـا مسـتـويات قـصـوى) كمـا كتب
ـوقع االلـكـتـروني لــلـمـسـابـقـة.في عــلى ا
ــعـروفـة بــحـرهــا مع ارتـفـاع واشــنـطن ا
نـسـبـة الـرطوبـة اخلـانـقة صـيـفـا ألـغيت
ـوسـيـقى اجلاز الـشـعبـيـة للـغـاية حـفـلة 
كـان يـفـتـرض تـنظـيـمـهـا امس واقـترحت
وســائل إعالم بــســخـريــة عـلـى الـســكـان
الـتوجه إلى مـدينـتي ميـامي أو فيـنيكس
الـــلــتــ تـــشــهــدان عـــادة حــرا أشــد من
فـيـالدلـفـيـا لـكن درجـات احلـرارة فـيـهـمـا
ـا هي عـلـيه كــانت أقل بـعـشـر درجــات 
فـي فـــــــيالدلـــــــفــــــــيـــــــا في نـــــــهـــــــايـــــــة
األســـبـــوع.وارتـــفـــعت درجـــات احلــرارة
أيــضـا مــطـلع الــشـهـر اجلــاري في واليـة
أالســـكـــا الـــتي تـــقع فـي دائــرة الـــقـــطب
الــشــمـالي حــيث بــلـغت  32 مــئــويـة في
مــديــنـة أنــكــوريج. ويــقــول الـعــلــمـاء أن
ارتــفــاع حـرارة اجلــو في أالســكــا أسـرع
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بـنـجم الـنـادي ومـنـتـخـب اسـبـانـيا
بــوتـراغـيـنــيـو الـذي يـعــمل حـالـيـا
مــديـر ادارة ريــال مـدريــد كـمـا زار
ـدينـة الـريـاضـية مـوفـد (الـزمـان) ا
لــــلـــنـــادي وجتـــول فـي الـــقـــاعـــات
ــنــشـــآت الــريــاضــيــة ـالعب وا وا
ــلـكي وســجل اعــجـابه بــالــنـادي ا
الـذي يـعـد سـيـد اوربـا بـكـرة الـقدم
واهـديت له فـانـيـلـة الـفـريق وفـيـها
. وخــتم تــواقــيع جــمــيع الـالعـبــ
مــوفــدنــا الــزيــارة بــالــتــجــوال في
مـلــعب سـانـتـيـاغـو بـرنـابـيـو الـذي
العب في يـعـد احـد اكـبـر واعـظم ا
الـعالم  ويقع حتتـه متحف النادي
الـذي يزوره يوميـا االف السائح
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اكــــد رئــــيس نــــادي ريــــال مــــدريـــد
فـلـورنتـيـنـو بيـريـز وجود تـعـاقدات
كــبـيــرة مع العــبـ كــبــار لـلــمـوسم
ـقــبل بـعـد مـوسم الـنـسـيـان الـذي ا
خــرج مـنـه الـنــادي خـالي الــوفـاض
من جــمــيع الــبــطــوالت الــرســمــيـة.
واغـضب هذا الـعجـز عشـاق النادي
ــلـكي الــذين يـأمـلــون عـودة فـريق ا
نـــاديـــهم الى ســـكــة االنـــتـــصــارات
والــــفـــوز بــــالـــبــــطـــوالت وحــــصـــد
الــكـؤوس. والــتــقت (الـزمــان) الـتي
تـعـد اول مـطـبـوعـة عـراقـيـة تـلـتـقي
بــيـريـز وتــدخل مـعـقـل ريـال مـدريـد

بـسعي برشـلونة لضم ديـفيد أالبا
مـن الــــنــــادي الـــــبــــافــــاري وبــــدء
ـــــفــــاوضــــات مـع بــــاريس ســــان ا
جــيـرمــان لـضم نــيـمـار. وعــنـونت
صحيفة ماركا: (بداية حزينة ولكن

هازارد رائع). 
وأضـافت (الـشـوط األول كان جـيدًا
خـاصة مع تألق البلجيكي وبايرن
تـفــوق بـشـكل مـلـحـوظ بـعـد إجـراء
الـتغييرات). وتابعت (زيدان أشرك
يــــوفــــيــــتـش كــــوبــــو مــــيــــنـــدي
ورودريــجــيـو ولم يــدفع بــجـاريث
بــيل). وخـرجت صـحــيـفـة (مـونـدو
ديــبــورتـيــفــو بــعـنــوان: (مــفــاتـيح
أالبـا). وأضـافت (بـرشـلونـة يـعرف

من مـختلف بـلدان العـالم. وتشاهد
مـخـتـلف الـكـؤوس واجلـوائـز التي
فــاز فــيــهــا الــنــادي وايــضـا يــضم
صـور مـئات الالعـب الـذين مثـلوا
تحف الـنادي منذ تـأسيسه. وفي ا
عــشـرات الـشـاشـات الـتــلـفـزيـونـيـة
الــتي تـعـرض بـاسـتـمـرار االهـداف
ــــبـــاريــــات الــــتي فــــاز فـــيــــهـــا وا
الـفريق.وكانـت الصحف اإلسـبانية
الــصــادرة صـبــاح امس األحــد قـد
سـلـطت الـضـوء عـلـى اخـر خـسارة
لـلـريـال وديًـا بـثالثـيـة مـقـابل هدف
ضــــد بــــايــــرن مــــيــــونـخ في أولى
ـلكي ضـمن حتضـيراته مـبـاريات ا
لــلــمـــوسم اجلــديــد. كــمــا اهــتــمت
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نـفت وزارة العـدل امس صحة تـقارير
صـحفيـة بشأن حدوث حـاالت انتحار
أو وفـيـات بـ صفـوف نـساء تـنـظيم
داعـش في سجن الـرصـافة الـسـادسة
بـــبــغـــداد.وقـــالت في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس إن (فــريــقــاً من قــسم
الـرصـد الـتـابـع لـلـوزارة أجـرى زيارة
مـــيــــدانـــيـــة إلى ســــجن الـــرصـــافـــة
الـسـادسـة سـجن نـسـاء  داعـش وفـقا
لتوجيهات الوزير لغرض التحقق من
صــحـة االدعـاءات الـواردة في تـقـريـر
ـتـضـمن أنـبـاء عن وكـالــة رويـتـرز وا
مـــحـــاولـــة نـــزيالت قـــتل أنـــفـــســـهن
وأطـفالهن داخل السـجن) مضيفة أن
ـديرة (الـفـريق التـقى خالل الـزيارة 
الـقسم التي بينت أن الـقسم لم يشهد
أي حالة وفاة ب النزيالت باستثناء
حـالـة وفـاة طـفل اثـناء اجـراء عـمـلـية
في مـستشفى ابن البـيطار) موضحة
ان الـــطــفـل كــان (يـــبــلغ عـــمــره ثالث

سـنـوات و يـعـاني مـن فـتـحـة ربـاعـية
في القلب).ولفت البيان الى أن (ادارة
الــقــسـم مــحط اهــتــمــام الــعــديــد من
ـنـظـمـات الـدولـيـة الـتي تـعـمل عـلى ا
ـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة تـــقـــد ا
والـغـذائـيـة والـطـبيـة بـشـكل مـسـتـمر
مـثل اللجـنة الدوليـة للصـليب االحمر
والـيـونـيـسـيف والـسـفـارات الـدولـيـة
مـؤكـدا ــدني) ومــنـظـمــات اجملـتـمع ا
(شـمولهـا بزيارة اجلـهات التـفتيـشية
ـتـمـثلـة بـلـجـنة حـقـوق االنـسان في ا
مـجلس النـواب وفرق الرصد الـتابعة
لـلـمـفوضـيـة العـلـيـا حلقـوق االنـسان
ومـجـلس احملـافظـة فـضالً عن وجود
قــــاض من االدعــــاء الــــعــــام يـــتــــابع
االوضـاع الـقانـونـية لـلنـزيالت بـشكل
مــسـتــمـر).وتــابع أن (وكـالــة رويـتـرز
كــانت قـد زارت الـقـسم في شـهـر آذار
مـن العـام اجلـاري وأجـرت مع مـديرة
الـقسم حواراً صحفيا بينت خالله أن
ـــعــلــومـــات الــواردة في الــتـــقــريــر ا
مـغـلوطـة وال وجـود لهـا) مـضيـفا أن

(الـفـريق اطـلع عـلـى أحوال الـنـزيالت
عـرفـة الظـروف احمليـطة األجـنـبيـات 
البـسـات الـتي أصـدرتـهـا الـوكـالة وا
فـي تـــقـــريــــرهـــا حــــيث نـــفـت اغـــلب
الـــــنـــــزيالت وقـــــوع اي مـــــحـــــاولــــة
انـــتــحـــار).وبــحــسـب الــبـــيــان  فــإن
ـقـتـرحـات (الــفـريق خـرج بـعــدد من ا
مــنـهــا ضـرورة تــفــعـيل دور الــنـاطق
الـرسـمي االعالمي لـلوزارة لـلـرد على
البـــســـات بـــحـــصــول االدعـــاءات وا
انـتهاكات وجتاوزات حلقوق االنسان
ـنــظـمـات الـدولـيـة الــتي تـصـدر عن ا
والـــوكــاالت االعالمــيـــة اضــافــة الى
تـسلـيط الضوء عـلى اجراءات حـماية
حـــــقـــــوق االنـــــســــان فـي االقـــــســــام
االصـالحيـة وذلك من خالل الـتنـسيق
بـــ دائــرة حـــقــوق االنــســـان  قــسم
الـرصـد ووحـدات حقـوق االنـسان في
االقــسـام االصالحـيـة). وفي شـأن ذي
صــلـة بـحث رئـيس مــجـلس الـقـضـاء
االعــــلى الـــقــــاضي فـــائـق زيـــدان مع
الـسفير االوكراني لدى بـغداد فيكتور
تـهمات يـوريفـيج نيـدوباس شـؤون ا
بـــاالنـــتـــمـــاء الى داعش مـن حـــمـــلــة
اجلنسية االوكرانية.وقال بيان صادر
ـركـز االعـالمي لـلـمجـلـس تلـقـته عن ا
(الـــزمــان) امس ان زيـــدان اســتـــقــبل
ــكـتـبه امس  نـيــدوبـاس بـاالضـافـة
الـى القـنـصل في الـسـفـارة االوكراني
ايــفـان كـاجنـاريــنـكـا وبـحث مــعـهـمـا
ـتهـمـات باالنـتـماء (مـتـابعـة شـؤون ا
الـى تنظيم داعش االرهـابي من حملة

اجلنسية االوكرانية) .
مــضـيـفــا أن (اجلـانـبـ بــحـثـا خالل
الـلـقاء أيـضا امـكـانيـة عقـد اتـفاقـيات

تعاون قضائي ب البلدين).
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كشفت وزارة التربية امس عن أن
مـــــوعــــد إعالن نـــــتــــائـج الــــصف
الـسـادس االعـدادي بـكـافـة فروعه
هني سيكون نهاية شهر تموز وا
ـقبل اجلـاري او مـطلع شـهر آب ا
. وقــال مــديــر الـعـالقـات واإلعالم
فـي الــوزارة فـــراس مـــحـــمــد  إن
ـالكـات الــتـدريــســيـة في وزارة (ا
الـتربـيـة تسـتنـفذ جـميع طـاقاتـها
مـن اجل إكمـال تـصـحيح الـدفـاتر
االمــتـحـانــيـة لـصــفـوف الـسـادس
االعــدادي بــعـد أن أكــمل الــطـلــبـة

االمتحانات) .
وأضـــاف أن (هــنــالك إصــراراً من
قـبل الوزارة عـلى إكمال تـصحيح
الـــدفـــاتــر االمـــتــحـــانـــيــة وإعالن
النتائج نهاية شهر تموز اجلاري
ـقـبـل) الفـتاً او مـطـلع شـهـر آب ا
الـى أن (نتائج االمـتحانـات للدور
األول سـتـعـلن قـبل عـيـد األضـحى
ــبــارك) .بــيــنــمــا اكــد حــسن إن ا
ـدارس (نــسب الـنــجـاح لــطـلــبـة ا
ــتــوسط االبـــتــدائــيــة والــثـــالث ا
ســــتــــرتـــفـع بـــعــــد أن فـــتـح بـــاب
االعـتـراض عـلى النـتـائج وإعـطاء
فـرصـة لـلـطـلـبـة الـراسـب بـثالث

دروس اعادة االمتحانات).
ورجـح (ارتفاع نسبـة النجاح الى
ـئة بـعد اكـثر من  50 الى  60 بـا

اجراء امتحانات الدور الثاني).

وبـشأن تدني مستوى النجاح في
ـــدارس الــــدور االول لـــطــــلـــبــــة ا
أوضـح حـــــسن أن (الـــــنـــــســـــبـــــة
احلــقـيـقـيــة لـلـنـجــاح تـقـاس بـعـد
اجـراء امـتحـان الدور الـثاني الن
هـنـاك الـكـثـيـر من الـطـلـبـة أجـلـوا
واد في امتـحانات الدور بـعض ا
االول وبــــالـــتـــالي فــــان نـــســـبـــة
ئة وهذه الـنجـاح حالـيا 34.7 بـا
الـنسـبة تـعد افـضل من الـسنوات

السابقة).
من جـهته اكد وزير الـتربية وكالة
 قـصي الـسـهـيـل ان (نـهـايـة شـهر
الــثــامن ســتـكــون جــمــيع الــكـتب
ــــنـــاهج كــــامـــلــــة في جــــمـــيع وا
دارس وال يوجد اي ـديريات وا ا
نـقص او تـأخـيـر فـيـهـا وذلك بـعد
احــالــة عــمــلــيــة طــبــاعــة الــكــتب

للقطاع احلكومي واخلاص).
الـى ذلك وافـق الــــســــهــــيـل عــــلى
تـــخــــفـــيض االجـــور الـــدراســـيـــة
لــلـمــقـبــولـ لــدراسـة الــدكـتـوراه
ن جتـــاوزت بــــدون كـــورســــات 
اعمارهم  اخلـمس  سنـة بنسبة
ـــئـــة مـن الـــقـــسط خـــمــــســـ بـــا
الــدراسـي الــســنــوي كــمــا اوقف
الـسهيل تنـظيم نشاطـات مشتركة
ــيـة  ــنـظــمـات الــعـا مع بــعض ا
وقــال الـــســهــيل (نــســعى القــامــة
عالقـات تـعاون وتـنظـيم نشـاطات
ـية  ـنظـمـات العـا مـشـتركـة مع ا
لـكننا اوقفنا الـتعاون مع بعضها

فــقــد اكــتــشــفــنــا زيف نــشــاطــات
نظمات وبـرامج العديد من هذه ا
اليـــــ الـــــدولـــــيــــــة وهـــــدرهـــــا 
الــدوالرات عـلـى انـشــطـة وهــمـيـة
فـاسـدة وقيـامهـا باصـدار بيـانات
وتـرويج معـلومات غـير صحـيحة
تــــسىء لـــســــمـــعـــة اجلــــامـــعـــات
الـــعــراقــيــة  ونـــحن االن بــصــدد
تـقييم هذه العالقة والتواصل مع
قــيــاداتـهــا لــوضع بـرامـج بـديــلـة
ــصـداقـيـة تــتـسم بـالـشــفـافـيـة وا
ــــنــــظـــورة و عــــلى والــــفــــائـــدة ا
اجلـــامــعــات تـــطــويـــر الــتــواصل
االلـــــــكـــــــتــــــرونـي مـع الــــــوزارات
ـنظـمات لالطالع عـلى مخـتلف وا
الــتـــشــاطــات لـــلــتــعــاطـي مــعــهــا
ومـعـرفة واقع احلـال في اجملاالت
ـعـرفـة تـقـدم افـكـارا كـافـة وهـذه ا
جــيــدة الجـراء االبــحــاث وكـتــابـة

االطاريح اجلامعية ).

أن أالبـا مـعروض لـلبـيع والبـايرن
نعه من الرحـيل والنمساوي لـن 
ـغــادرة بـالـفــعل). وتـابـعت يــريـد ا
(أالبــا يــســتــطــيع الــلــعب في اربع
مــراكـز وعــقـده يـنــتـهي في 2021
ولـم يــــتـم اتــــخـــــاذ أي خـــــطــــوات
لــتـجــديـده). وأضــافت (بـرشــلـونـة
وبــاريس ســان جــيـرمــان يــحـددان
ــقــبـــلــة كــمـــوعــد من أجل األيـــام ا
الــتـفـاوض حـول نــيـمـار والـنـادي
الـفرنسي يوجه أنظاره نحو ديباال
كـبديل محتمل له في حالة رحيله).
وتــابــعـت (بــرشــلــونــة يــطــيــر إلى
الـــــــيــــــابــــــان مـن أجـل اجلــــــولــــــة

التحضيرية).
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وتــعـاونـوا مــعـهـا).واكــد الـبـارزاني إن
(كـردستان بجهـود أولئك اخمللص من
أبــنـائه وبـتــعـاون مـواطــنـيـنــا سـيـظل
مـالذاً دائــــمــــاً لـألمن واالســـــتــــقــــرار).
وأعــلــنت قــوات مـكــافــحــة اإلرهـاب في
ــســؤول اإلقــلـــيم  اول أمس اعــتــقــال ا
األول عـن الــــهــــجــــوم (مــــظــــلــــوم داغ)
ـلـقب ومــعـاونه (مــحـمـد بــيـســكـســز) ا
بـ(دجــوار مـامــنـد يــوسف).من جــهـته
ــــقــــراطي اكــــد رئـــــيس احلــــزب الـــــد
الــكــردســتـانـي مـســعــود الــبـارزاني ان
كـردستـان لن تكـون أبداً مـقراً لإلرهاب.
ــنــاســبــة وقــال الـــبــارزاني في بـــيــان 
اعـــتـــقــال مـــنـــفــذي اعـــتـــداء اربــيل أن
(كـــردســــتـــان لن تـــصــــبح أبـــداً مـــقـــراً
لـإلرهـاب وأن أي مـجــرم لن يـســتـطـيع
ـواطن اخمللص الـتخفي عن أنظار ا

ؤسسات األمنية في االقليم) وصقور ا
داعـــيـــاً اجلـــمـــيع إلى (عـــدم تـــصـــديــر
مـشـاكلـهم إلى داخل كـردستـان وإحلاق
األذى بـشعـبه ). وحيـا البـارزاني بشدة
(أبــطـال األســايش ومــكـافــحـة اإلرهـاب
ــــؤســـســـات األمــــنـــيـــة في وجــــمـــيع ا
كـردستان التي استـطاعت إلقاء القبض
عـلى اجلـنـاة بـأقـرب وقت وأثـبـتـت كـما
هــو احلـال كل مـرة بـأنـهــا مـحل لـلـثـقـة
والــفـخـر) مـضـيــفـا أنه (من هـنـا أدعـو
اجلــمـيـع إلى عـدم تــصـديــر مــشـاكــلـهم
لــداخل كـردسـتـان وأال يـكــونـوا سـبـبـاً

إلحلاق األذى بشعبه).
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 اقدم شاب على قتل شقيقته قبل ان يفر الى جهة مجهولة.
ـحـافظـة اربـيل الـرائد ـتـحـدث باسم شـرطـة قـضاء سـوران  وقال ا
سعدون هاودياني ان (الفتـاة س. س. ع البالغة من العمر  17 عاما
قـتلت امـس علـى يد شـقـيـقـهـا بـاطالق نـار بنـاحـيـة خـلـيـفان  وذلك
بحـسب افـادات االب). واضـاف ان (شـقـيقـهـا اجلـاني فـر الى جـهة
ـعــرفـة مالبــسـات مـهــجـولــة) مــؤكـداً ان (الــتـحــقـيــقـات مــســتـمــرة 

ة). اجلر

جنيرفان البارزاني

»U³I²Ý‰∫ رئيس مجلس القضاء االعلى خالل استقباله السفير االوكراني ببغداد امس
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اطفال
يسبحون في
احواض عامة
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