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ـرء انه وحيـدا غريـبا تـائهـا اليجد ـشاكل حـ يشـعر ا انـها مـشكـلة ا
من يـشــاركه هـمـــــــــومه واالمــة واليـعــرف احالمه ايــنـمــا يـذهـــــــــب
قلقة والـعزلة القــــــــاتلـة انه يريد ولكن ال احد يعرف يشعر بالغـربة ا
نال وكم كان ماذا يريد وان الـذي يريــــــــــده لم يكن خـياليا صـعب ا
الـذي يـريــده ويـتـمـنــاه يـقع عـنــد انـسـان اليــفـهـــــــــمه واليـعــطـيه حـقه
واليشعـر بوجوده وال بـأهمــــــــــيته ابـدا فيشــــــــــعر هــــــــذا باحلظ
الـعـاثـر الـذي اوجـده هـنـا وانـا اشــــــــــــعـر بـاحلظ الـعـاثـر والـقـسـمـة

السوداء.. 
بل اقـول انـها قـسـمـة ضيـزا. ويـطـول احلديث مع الـنـفس وفي اخلـيال
والـواقع اجـد نـفـسي امـام من احـب ولـكنـه أصـبــــــــح قـسـمـة حـسـنة

لغيري. 
وهنا البـد من احلديث والتفـاهم فأقول لهـا بكل جدية وصـدق واهتمام
وكـأنـني كـنت احـدثهـا قــــــــــبل هـذا حـديث طـويل قائـال لهـا.. احـيـانا
كـثـيـرة.. قد نـسـقط في سـوء الـتـفاهم.. وتـأخـذنـا حـاجات بـسـيـطة الى

امور اكبر.. 
ونحلـلها الى قضـايا مغلـوطة.. التنتـمي الى احلدث االول بشيء.. وقد
نقع في مـصادفـات اخرى تـدخلـنا في وسـاوس جديـدة.. وبهـذا تتسع
ـحض الـصـدفـة ال ـسـافـات فــيـمـا بـيـنـنــا.. وقـد يــــــــــقع تـصــرف  ا
صادفات.. وندخل في الم وتفكير القصد.. فتتراكم علينا االحداث وا
قـد يطول او يـفسـر على قـدر عالقـتنا بـهؤالء االفـراد وما نـحمـله لهم..

هنا.. 
علـيك أن تـتـخـذ الـقـرارات بـخـطوات سـلـيـمـة وان تـكـوني مـصـيـبة في
تقـديـرك لـألمـور. ويـعـز علـيّ ارى فـيه االنـسـان اجلـيـد.. مـثـال الـطـيـبة
والــــهـــدوء.. وعـــلـى خـــلق رفــــيع.. خـــاجلــــني شـــعــــور ال ادريه كـــيف

داخلني..?!! 
قـــــــــــد يــــكـــــــــون مـن شيء.. او قــــد يــــــــكــــون مـن الشيء!! لــــكــــنه

حصل..!??. 
من الطـبيـعي ح يـضع احدنـا نقطـة حتى ولـو خفـيفة وضـئيـلة.. على
شيء ما.. دون ان تـدري تتلـملم اخرى.. وهـكذا تـتوالى النـقاط.. حتى

تصبح بقعة كبيرة.. فندخل القلق!!.
كيف سنتعامل معها..??.

عـلـيك ان تراجـعي ذاتك اوال لـعـلك كـنت في اخلطـأ في يـومـا ما..!! أو
في وضع مـا.. عـليك ان تـراجـعيـهـا وبـأمانـة وبال تـبريـر.. وكي تـكوني
ــوازنــة.. فــمــهــمــا نــكن.. لــنــا اخــطــاؤنــا ونــقـوم عــادلــة في احلــكم وا

بتبريرها.. فليس هناك من يفضل االخرين على ذاته!!.. 
وراجعت كل شيء مع ذاتي.. وبكل امـانة اضعـها امامك.. لم يكن من
شيء.. كـنت صـافـيــة لـدرجـة الـشــفـافـيـة.. وهـذا مــا تـركـني في راحـة

واطمئنان وثقة.. فكيف ستكون خطواتي معها.
هناك من يـضع ثالثا ورابـعا.. او قد يتـساءل من هنا وهـناك.. ويحاول
ان يــســتــشف احلــوادث من االخــرين وذلك لــضــعف في ذاتـه.. وعـدم
واجهـة!! ويقفع فريسة اقـاويل واكاذيب ال اخر لها.. وما قدرته على ا
أأسف له ان مـعـظـمــنـا يـحب احلـدث اجلــديـد لـيـصــنع مـنه اقـاويل بل

يتسلى بها.. حل طواف حدث اخر. 
ويـكـون صـاحـبـنا قـد وضع حـجـمـا لـقـضيـة من اجلـائـز ال اسـاس لـها

اطالقا. 
ال احب الوساطـة والتسـاؤل.. وال ان يتحــدث االخرون بلـسان حالي..
الـقـضـيــة قـضـيــتي.. ومـا اشــــــــعـره انــا.. اليـشـعـره غــيـري ثم لـيس
هـنـــــــالك من أتـمــنه عـلى قـضـايــاي.. كي يـوصل الـكـلـمــة.. ويـنـقـلـني

اخلبر.
ال كلمـــــــــة ترد لهــــــــفتي غير التي تصــــــــرح بها ذاتي.. وتلقائيا

مني "انا!! 
النها هي احلق الصادق الوحيد.. 

ـقــــــــدوري ان اصــدق كـلـمـة اذا لـم تـدخـلـني مـن صـاحـبـهـا ولـيس 
مباشــــــــرة.. هو.. المنـقولة عن االخــــــــــرين.. فكم من كالم وتـعبير

شوهه االخرون.. من اجل ان تقوم عليه مصاحلــــــــهم..??!!.
التقـيتهـا.. خرجت مني الـكلمة.. عـفوية صـادقة.. وبطـبعي ال انظر الى
االخرين حـ التـحدث مـعهم.. اسـمعـهم فقط.. ونـظري يـلتـقط االشياء
االخـرى!!.. فهـناك صـوت يخـترقـني.. وهنـاك اصوات جـوفاء.. تـتنـاثر

ويبتلعها الهواء..!!.
جاءتـني الـكلمـة نقـية امـطرتـني.. خرجـت مغـسولة
مـغـمورة بـفـرحي.. واخـتزن لـهـا حـبا واحـتـراما
اكبـر.. قائال لـيتني حـظيت بـها فأشـعر بـاحلياة
واشـــعـــر بــــوجـــودي وراحـــتي بـل بـــســـعـــادتي

فقودة وهذا الم دائم. ا
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اعـلن رئيـس مجـلس مـحـافـظـة ديالى
عـلي الـدايـني   عن انـعـقـاد اجلـلـسة
154 بـــحـــضــور 22 عـــضــوا والـــتي
ــصـادقـة عـلى شـهـدت الــتـصـويت وا
مشـاريع موازنـة تنـميـة االقاليـم لعام
2019 وذلـك بـــعــــد مــــنــــاقــــشــــتــــهـــا
ودراســتــهــا بــشــكـل مــعــمق من قــبل
اجملــلس خالل جــلــســة سـابــقه الــتي
شهدت القراءة االولى . وب الدايني
 لــ ( الــــزمـــــان ) امس ان  (اجملـــــلس
شاريع حرص على ان يكـون توزيع ا
حسـب الكـثـافة الـسـكـانيـة بـعـيدا عن
اي حــســابـــات اخـــــــــــرى إلنــصــاف
جـمـيــــــــع االقـضــــــــــيــة والـنـواحي
في محافظة ديالى بال اســــتثناء ) . 
من جــــانـــبـه اكـــد  عــــضـــو مــــجـــلس
محـافـظـة ديـالى حـقي اجلـبوري  إن
(مـا خـصص لـلـمـدن والـقـرى احملررة
في ديـــالـى إلعـــمـــارهــــا ال يـــصل الى
%10 من احــتــيــاجــاتــهــا الــفــعــلــيـة
والتـزال الــبـنى اخلــدمـيـة تــعـاني من
تـــداعـــيـــات احـــداث حـــزيــران 2014
ــأسـاويــة). واضــاف اجلــبـوري أن ا

االقضية والـنواحي في ديالى توقف
الـعــمل بــهـا مــنـذ 4 سـنــوات بــسـبب
تداعـيـات االحـداث االمنـيـة )  مبـيـنا
ـتوقفـة رصد لها 100 شاريع ا أن (ا
مــلـيــار ديــنـار من مــيــزانـيــة تــنـمــيـة
االقالـيم لـتمـويل ما تـبـقى من مراحل

بناءها ) . 
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وأضـاف الـدايــني أن ( إعـادة احـيـاء
ـتـوزعـة على 5 تـوقـفـة ا ـشاريـع ا ا
قطاعات خدمية رئيسية ستسهم في
حل جــزء من مــشــكــلــة اخلـدمــات في
منـاطق واسـعـة من ديـالى ولـو بـقدر
نسبي يكـون بداية نحـو حتقيق مبدا

تكاملة ) .  اخلدمات ا
وأشـار إلـى أن  ( مـجــلس احملــافــظـة
يــعــتـــمــد مــبــدأ الــعـــدالــة في تــوزيع
ـشــاريع اجلــديــدة والـتـي خـصص ا
لـهـا 20 مـلــيــار ديـنــار في مــيـزانــيـة
2019) الفـتـا إلـى أن  ( كل الـوحـدات
االداريــة ســـتــشــمـل بــهــا وفـق مــبــدا

الكثافة السكانية ) .
واكــد مـجــلس مــحــافــظــة ديـالى  ان
نـصف عــمــالـة االطــفـال هم نــازحـون

ـعيـشـيـة الصـعـبة ارغمـتـهم ظـروف ا
عــلى الــعــمل.وقــالت عــضــو مــجــلس
ديــالى جنـــاة الــطـــائي لـ ( الــزمــان )
امس  إن (نـصف عـمــالـة االطـفـال في
اسـواق واجملمـعـات الـصـــــــــــنـاعـية
ـدن ومـنـها او الـتجـاريـة في مـراكـز ا
بعقــــــــــوبة ينـتمون الى اسر نازحة
تـعــيش اوضــاع انـســانـيــة صــــعــبـة

ومعقدة ) . 
واضــــافت الــــطــــائي ان (  عــــمــــالـــة
االطـــفـــال ارتـــفـــعـت مـــعـــدالتـــهـــا في
الـسـنـوات االخـيـرة بـسبـب تـداعـيات
احـداث حـزيران 2014 والـتي دفـعت
عشرات االف من االسر للنزوح خارج
ــعـيــشي مــنــهــا الفـتــا الـى الـوضـع ا
الصعب كـان وراء تدفق اعـداد ليست
قـلـيـلـة من االطــفـال الى سـوق الـعـمل
ومنـهـا الى مـهنـة خـطـرة التتالئم مع

اعمارهم ) .  
الى ذلك اكـد عـضو مـجـلس مـحـافـظة
ديـالى عــامـر الـكــيالني لــ ( الـزمـان )
ان  ( نزوح الـعطش اليـزال مـستـمرا
قـــــرب احلـــــدود االيــــرانـــــيـــــة شــــرق

احملافظة).

وقــــال الــــكــــيـالني لـ (الــــزمــــان ) إن
(نـزوح الـعـوائل من الـقـرى الـزراعـيـة
قـرب احلـدود الــعـراقـيـة  –االيـرانـيـة
ضـمـن قـاطع نــاحــيـة مــنــدلي  اليـزال
مـسـتـمرا بـسـبب الـعـطش احلـاد رغم
ـنــاطق تـغـرق بــالـكـامل في ان هـذه ا
مــواسـم الــشــتـــاء بــســبب الـــســيــول

تدفقة من احلدود ) .  ا
واضـاف الـكـيالني أن  ( هـنـاك قـنـاة
اروائــيــة تــسـمـى قـنــاة مــنــدلي وهي
تمثل شريان احلياة للقرى احلدودية
والـنـائـيـة لـكـنـهـا لألسف تـعـاني من
جتاوزات كـبيـرة ورغم مـحاوالت رفع
ـشكـلة التزال تلك التـجاوزات اال ان ا
قائمة والقرى احلدودية هي من تدفع

طاف ) .  الثمن في نهاية ا
واشار الـكيـالني الى  (وجود جـهود
جــادة في انــهــاء مــلف قــنــاة مـنــدلي
وازالــة كـل الــتـــجــاوزات لـــكن االمــر
يـــــحــــتـــــاج الى جـــــهـــــــــــــــد امـــــني
وحكومي معا النقاذ القرى احلدودية
من الــعـــطش وتــأمــ مـــيــاه لــســقي
مـحـاصــيـلـهم الــزراعـيـة ولــو بـالـقـدر

البسيط ). جناة الطائي علي الدايني
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

انّ الـذكـاء الـعـراقي ملـتـمع وضّـاء  واال فـلـماذا نـفـسّـر قـوافل الـنوابغ
فكرين والباحثـ العراقي على مدى التاريخ والعظماء من العلـماء وا

?
ان الذكـــــاء هو احـدى منـــــح السماء الـغالــــية البناء الـعراق العظيم

.
وهنـيئاً لـهم هذه الـعطاء الـرباني الذي قـفز بـهم الى القمم الـعوالي ب

أبناء الشعوب اخملتلفة .
-3-

ــوهـوب (حـسـن مـحـسن) كــان االول عـلى طالب ان الــفـتى الــعـراقي ا
ائة ( 99.86)  وهو أمر ليس العراق جـميعـهم فقد حـاز معدالً قـارب ا

بالسهل يقينا 
في دار طينية ...

وفي منطقة ريفية ...
وفي عائلة فقيرة تصطلي بنيران الفاقة ..

وتـبـعـد مدرسـته عـنه عـدة كيـلـومتـرات يـقطـعـهـا ماشـيـا  بأوحـالـها في
عاناة شدة احلرارة في الصيف ..!! الشتاء  و
وليس ثمة من دروس خصوصية على االطالق .

ـرتبة األولى  التي استحق بها منّا ومع هذه الظروف الصعبة أحرز ا
التقدير والتبــــريك  البل انه أصبح "القدوة" التي البد أنْ حتتذى .

-4-
راحل لقد دلت سـيرته الدراسـية على أنَّ التـفوق كان نـصيبه في كل ا

الدراسية .
وهذا هو الذكاء األصيل .

-5-
انـنا نـهني به أنـفسـنا والـعراق كـله وال تقـتصـر التـهنـئة علـى محافـظته

الطيّبة (الناصرية) واهله الطيب .
زيد من انه ايقونه عراقـية نفتخـر بها ونعتـز غاية االعتزاز ونـدعو له با

النجاحات .
-6-

لقد رفعنا به رؤوسنا  
ــؤسـســات الــرســمـيّه والبُــدَّ أنْ يــحـــــــظى من ا

واألهلية بتكر خاص فهو أهل ومحل 
ـنــحى احلــضـاري ــوهــــــوبــ هــو ا وتــكــر ا

الذي البــــدَّ أنْ يعتمد من دون أبطاء.
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بغداد

ـدن والـقرى احملـررة يـجري (اعمـار ا
وفق مبدا السلـحفاة في حركته وهذا
سـبـب ضـرر بــالغ لــعــشـرات االف من
الـــعــــوائل الـــتـي تـــعـــانـي من نـــقص
اخلــدمــات االســاســـيــة   داعــيــا الى
ضــرورة اعـــادة الـــنــظـــر في تـــمــويل
ـدن والـقـرى احملررة مـشاريع تـنـقـذ ا
من نـــقص اخلــدمـــات الــذي ســـيــدفع

الكثيرين للنزوح مرة اخرى ).
وأعلن رئيس مجلس مـحافظة ديالى
عـــلي الــدايـــني   إعـــادة إحـــيــاء 70
مشـروعـا خـدمـيا  تـوقف الـعـمل بـها
مــنـذ  4 ســنــوات بــســبب االوضــاع
األمنـية. وقـال الـدايني  لـ  (الـزمان)
إن ( الـــعـــمل اعـــيـــد من جـــديــد بـ70
مـشـروعـا خـدمـيـا مـوزعـة عـلى أغـلب
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ـركـزيـة أعـلـنت مـحـكـمـة الـتـحـقـيق ا
اخملتصة بقضايا اإلرهاب في رئاسة
محكمة استئناف الرصافة االحتادية
امس االثنـ تـوقيف خـمـسة ضـباط
وثمانية منتسب على خلفية هروب
 14مـتــهــمـاً بــقــضـايــا مــخـدرات من
ــركـز مــركـز شــرطــة الــقــنــاة.وقــال ا
اإلعالمي جمللس الـقـضـاء األعلى في
بيان  إن (احملكمة اتخذت اإلجراءات
الـقـانـونـيـة وأصـدرت أمـراً بـتـوقـيف
خـمسـة ضـبـاط وثـمـانـيـة مـنـتـسـب
عــلى خـــلــفـــيــة هــروب  14مــتـــهــمــاً
بقـضايـا مخـدرات بيـنهم مـدان صدر
ــدة  10ســـنــوات) حـــكم بـــســـجــنـه 
وأضــــاف أن (احملــــكــــمــــة أكــــدت أن
تهمـ الهارب ألـقي القبض على ا
سـتـة مـنـهم فـيـمـا مـا يـزال  8آخرين
هارب أصدرت احملكمة اوامر قبض
بــحـــقـــهم فــضـالً عن تـــعــمـــيــمـــهــا).
وبحسب البـيان فإن (أغـلب الهارب
متهمون بـقضايا مـتاجرة باخملدرات
ادة  28من وموقوفون وفـق أحكام ا
ـؤثـرات العـقلـية قانـون اخملدرات وا
رقم  50لسـنة  .(2017وقررت وزارة
الــداخــلـيــة احــالــة خــمــســة ضــبـاط
وثالثـة منـتـسـبـ الى الـقـضـاء بـعد
ثـبــوت تـقــصـيــرهم بـقــضـيــة هـروب
وقـوف كـمـا قررت تـكـليف الـلواء ا
احلــقــوقي صالح مــهــدي عــبــد الــله
ـنـصب مـديـر شـرطة بـغـداد  بـديالً
ــقــال .وقــال ــديــر شــرطــة بــغــداد ا

مصدر امـني في تصـريح إن (اللـجنة
الـتي شـكـلـتـهـا الـوزارة قـررت احـالـة
خمـسة ضـباط وثالثـة منـتسـب الى
الـقـضــاء) مـوضـحــا أن (هـذا الـقـرار
جـاء بـعد ثـبـوت تـقـصـيـرهم في مـنع
ــوقــوفـ مـن مـركــز شــرطـة هـروب ا
القـنـاة شـرقي بـغـداد). وكـان الـناطق
بـاسم الـوزارة الـلــواء سـعـد مـعن قـد
اوضح ان الــوزارة تـــنــتــظـــر نــتــائج
الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة التـي شـكـلـتـها
ـعــرفــة مـا اذا كــانت حــادثــة هـروب
السـجـنـاء مـتـعمـدة ام عـرضـيـة.وقال
في بـيـان انه (بــعـد تـشـكـيـل الـلـجـنـة
التـحقـيـقيـة ومـتابـعة زيـر الـداخلـية
واإلقــالــة الــتي طـــالت قــائــد شــرطــة
بغداد ومـدير شرطـة الرصافـة ومدير
قـسم شــرطــة بـاب الــشــيخ وتــوقـيف
ركـز وضباط ـسؤول عن ا الضابط ا
ــوجــودين هــنــاك ــســائي ا الــدوام ا
تـســتــمــر االجـراءات فـي الـبــحث عن
الـسـجـناء الـفـاريـن).وأضـاف ان فرق
الـبــحث (تــمـكــنت من الــقـاء الــقـبض
على أربعة من الهارب منذ ليلة اول
أمس الى صــــبــــاح امس).وتــــابع ان
(الـلــجــنـة الــتـحــقــيـقــيـة ســتــبـ في
ــوضــوع نــتــائـــجــهــا ان كـــان هــذا ا
عـــرضــيـــا ام مـــتـــعـــمـــدا). وكــان 15
ســجــيـــنــاً في ســـجن شــرق الـــقــنــاة
مـــدانـــ بـــجــرائـم حـــيـــازة وجتــارة
اخملـــــدرات قـــــد فـــــرواً اول أمـس من
السـجن فـيمـا أصدر وزيـر الـداخلـية
ياسـ الـياسـري بـعد سـاعـات أوامر

باعـفـاء مـديـر شرطـة بـغـداد وضـباط
كـبـار عـلـى خـلـفـيــة احلـادثـة.وأجـرت
الــوزارة امس االحــد تـــغــيــيــرات في
مــنـــاصب عـــدة قــيـــادات في شـــرطــة
بغـداد.وجاء في وثـيقـة حتمل تـوقيع
وكـيل الـوزارة االقـدم عــقـيل مـحـمـود
اخلزعلي انه بناء على االمر الوزاري
الصـادر بـكـتـاب مكـتب الـوزيـر تـقرر
نقل اللـواء علي الـغريـري من منصب
مدير شـرطة بغداد إلـى مديرية ادارة
ـوارد الـبـشريـة ونـقـل اللـواء هـيـثم ا
حسن من منـصب مدير شـرطة بغداد
ـــذكــورة ــديـــريــة ا الــرصـــافــة إلـى ا
والعـمـيـد بـسـام رمـضـان من مـنصب
مـديـر قــسم شـرطــة بـاب الــشـيخ إلى
ـــديــريـــة نـــفـــســـهـــا ونـــقل الـــلــواء ا
احلقـوقي صالح مـهدي عـبـد الله من
مالك مديـرية الـتـدريب والتـأهيل إلى
مالك وكالـة الوزارة لـشـؤون الشـرطة
ـنصب مـديـر شرطـة بـغداد ويكـلف 
وكــالــة حلــ تــســمــيــته لــلــمــنــصب
أصوليا وتكلـيف اللواء حسن خماط
نـصب مديـر شرطـة بغداد / حامـد 
الرصافة والـلواء توفيق أحـمد حمد
ـــنـــصب مـــديـــر شـــرطـــة بـــغــداد /
الــكــرخ). واوضـح مــصـــدر امــني في
وقت ســــــابق إن (الــــــســـــجـن يـــــضم
نــحــو 70مــوقــوفـــا وأثــنـــاء تــقــد
وقـوفون احلرس الـطـعام لـهم أقـدم ا
على سحب احلرس وضربهم فتمكن
15مــوقـــوفــا من الـــفــرار   أغــلـــبــهم
مـوقـوفـون عــلى ذمـة قـضــايـا جـرائم

مخدرات). وأعـلنت الوزارة امس عن
القـاء الـقبض عـلى سـجيـنـ آخرين
من السجنـاء الهاربـ ليرتفع الى 9
سجـنـاء عـدد الذيـن جرى اعـتـقـالهم
احــدهـم ســـلــمـه ذووه الى  الـــقــوات

االمنية. 
وقـال مـعن في بــيـان آخـر أن (مـفـارز
شــرطــة بـــغــداد تـــمــكــنـت من إلــقــاء
القبض على أحد الـهارب في بيوت
التـجاوز خـلف مركـز شرطـة القـناة 
ـاء بـعـد وكـان داخل احـد خـزانــات ا
ـنـفذة لـلـواجب) ان طـاردته الـقـوة ا
مضيفا أن (مفـارز شؤون السيطرات
الــتـــابــعـــة لــقــيـــادة شــرطـــة بــغــداد
وحتـديــدا ســيـطــرة بــغـداد  –واسط
تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى احـد

). واعـلنت تـهـمـ الـهـاربـ أيـضـاً ا
قيـادة عـملـيـات بغـداد امس عن قـيام
ذوي احد الـهـارب بـتـسلـيـمه.وقالت
في بـــــيــــان انه (فـي بــــادرة تـــــنم عن
ــســـؤولــيــة الــوطــنــيــة الــشــعــور بــا
واحلس األمـني تـسـلم مـركـز شـرطـة
ـتـهـمــ الـهـاربـ من الـقـنـاة أحــد ا
ـتـهم الـسـجن ) مـوضــحـة ان (ذوي ا
اقـدمـوا عـلـى تـسـلـيم ابــنـهم الـهـارب
ـركـز لــيـنـال جـزاءه إلى مـسـؤولـي ا
وفق الـقانـون). وحتـدث خـبـيـر أمني
عن طبيـعة احملـاوالت التي يقـوم بها
الهـاربـون من سـجن الـقنـاة لـلـتـخفي
عن أعـ السـلـطـات.وقـال فـاضل أبو
رغــيف في تـــصــريح  ان (الـــهــاربــ
يـحــاولــون الــتـنــقل إلـى مـحــافــظـات

أخـرى عـبـر أوراق شـخـصـيـة مـزورة
بــــــأســـــــمــــــاء وصـــــــور آخــــــريـن مع
مـحاوالتـهـم تغـيـيـر مالمـح وجوهـهم
وأزيائـهم من أجل االبـتـعـاد عن أع
الـســلــطـات لــلـهــرب إلى مــحـافــظـات

أخرى).
وأضــاف أن (من بــ مــا يــحــاولــون
الــــقــــيـــــام به تــــزويـــــر الــــهــــويــــات
الشخـصيـة وحالقة الـشعـر والذقون
بأشكال مختـلفة وكذلك ارتداء أزياء
أخرى مـثل الـزي الـعـربي أو الـبدالت

الرسمية).
وبحسب أبو رغيف فإن (الهارب ما
زالوا في حـدود العـاصمة بـغداد ولم
يتمكـنوا من الهرب خـارجها) مؤكدا
ان(اجلـهــد االســتـخــبــاراتي واألمـني
مـكــثف إللــقـاء الــقـبض عــلــيـهم). من
جـهــة اخـرى اعــلن مـجــلس الـقــضـاء
األعــــلـى وجــــود اكـــــثــــر من  13الف
موقوف على ذمة التحقيق واحملاكمة
في جميـع احملاكم لغـاية نـهايـة شهر

اضي عن مختلف اجلرائم. تموز ا
ـركــز اإلعالمي لـلــمـجـلس في وقـال ا
بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن ( عدد
ـــوقـــوفــ عـــلـى ذمـــة الــتـــحـــقـــيق ا
واحملـاكـمـة في عـمــوم مـحـاكم الـبالد
بـــلغ 13ألف و58 مـــوقــــوفـــاً بــــتـــهم
مـخـتـلـفــة) الفـتـا الى ان (هـذا الـعـدد
يأتي بعد بذل الـقضاة اجلهـد الكبير
في حـــسم الـــقــضـــايـــا الــتـي تــخص
{114ألف و424 متـهمـا نسـبت لهم

تهم مختلفة) .
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94- محـمـد حـيـدر كاظم جـواد/ ثـانـوية
/ بابل مستـقبل االجـيال االهـلية لـلبـن
95- صادق محمد جعفر عباس/ ثانوية
/ الـنجف 96 - بانـيـقيـا االهلـيـة للـبـن
مـجـتبـى حسـن رجب عـلي مـحـمد عـلي/
تميزين/ النجف 97 - يوسف ثانوية ا
رعد ابـراهيم خـليل/ ثـانويـة الفـراهيدي
/ البـصرة النـمـوذجيـة اخلاصـة لـلبـنـ
98- محـمـد كـر عـبد رخـيص/ ثـانـوية
/ الفراهيـدي النموذجـية اخلاصة لـلبن
الـبــصـرة 99 - عـمــر عــادل اســمــاعـيل
/ خليل/ ثانـوية الرافـدين االهلية لـلبن
البـصرة 100 - اية سـداد  عبـد الغـفور
ــتــمــيــزات عــبــد الــلــطـــيف/ ثــانــويــة ا
اخلـضـراء/ الـكـرخ االولى 101 - رقـيـة
حــيـــدر عــبــد الـــرزاق وهــيب/ ثـــانــويــة
احلكـمـة لـلبـنـات/ الـكرخ االولى 102 -
حسـ علي سـاجد مـحمـد علي/ ثـانوية
/ الـرصـافـة الـثـانـية ـتـمـيـزين لـلـبـنـ ا
103- دعـاء عبـد الـرسـول عـبـد الـعـباس
الئــــكــــة صــــاحـب/ ثــــانــــويــــة نـــــازك ا
للمـتمـيزات/ كربالء 104 - صفـا امجد
عـــودة احــمـــد/ ثــانـــويــة الـــفــراهـــيــدي
النـموذجـية اخلـاصـة للـبنـات/ البـصرة
105- االء مـصــطـفـى شـاكــر مـكــطـوف/
ثانويـة الفـراهيـدي النمـوذجيـة اخلاصة
للبنات/ البصرة 106 - نور علي جعفر
ـسـتـنـصـريـة لـلـبـنات/ عـبـود/ ثـانويـة ا
بابل  107 - اسراء محمد حس علي/
ثـانــويـة الــكـوثــر لـلــمـتــمـيــزات/ الـكـرخ
الـثــالــثـة 108 - عـبــد الـلـه لـيث حــامـد
/ جـويـد/ ثــانـويـة كـلــيـة بـغـداد لــلـبـنـ
الــرصـافــة االولى 109 - احــمـد مــوفق
/ حسن نعـمة/ ثانويـةكليـة بغداد لـلبن
الـرصــافـة االولى 110 - حـوراء حــيـدر
تميزات/ رؤوف محمد صالح/ ثانـوية ا
الرصافة الثانية  111 - وسام ابراهيم
احمد رجب/ ثانوية ايشق بغداد االهلية
مـحــمـد / الـكـرخ االولى 112 -  لـلـبــنـ
عـدنــان حـازم شــكـوري/ ثــانـويــة ايـشق
/ الـكـرخ االولى بـغـداد االهـلـيـة لــلـبـنـ
113- مسرة مـحمد انـور عبود/ ثـانوية
ــنــصــور/ الـكــرخ االولى ــتـمــيــزات ا ا
/ ثانوية 114- صفا محمـد جالل حس
ــنــصــور/ الـكــرخ االولى ــتـمــيــزات ا ا
/ 115- ســارة حـــيـــدر مــحـــمــد حـــســ
ـنــصـور/ الــكـرخ ـتــمـيــزات ا ثـانــويــة ا
االولى 116 - تـقى ومـيـض طه خـلـيل/
ـنــصـور/ الــكـرخ ـتــمـيــزات ا ثـانــويــة ا
االولى 117 - تقى سـلـمـان حسـ عـبد
ـنصور/ الكرخ ـتميزات ا الله/ ثانوية ا
االولى 118 - نـــرجس قـــاسم حـــمـــيـــد
داخل/ اعـــداديـــة الـــشـــعـب لـــلـــبـــنــات/
الرصـافة االولى 119 - فاطـمة الـزهراء
ـتـمـيـزات/ / ثــانـويـة ا زيـد عـلي حـسـ
الــكــرخ الــثــانــيـة 120 - مــحـمــد سالم
جـحــبل هـواش/ اعــداديـة اجلــمـهــوريـة
/ ذي قار 121 - االء علي مـحمد للبـن
كـاظم/ ثـانــويـة الـبــاقـر لـلــبـنـات/ بـابل
122- مــحـــمــد حـــسن جــاسـب جــلــود/
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1- زهـــراء احـــمـــد ابــــراهـــيم حـــســـ /
اعدادية قرطبة للبنات/ نينوى  2- مر
ـتــمــيـزات ايــاد طه ابـراهــيم/ ثــانــويــة ا
نصور/ الكرخ االولى   3- مر حيدر ا
حـمـزة خــضـيـر/ ثــانـويـة الـقــديس تـومـا
االهلـيـة للـبنـات/ الـرصافـة الـثانـية   4-
مر عـامـر عبـد الـعزيـز مـحمـد/ اعـدادية
مالك الـعروبـة لـلـبـنـات/ الـقـادسـية   5- 
احــمــد فــاخــر مــحــمـد/ اعــداديــة كــربالء
/ كربالء  6- مجتبى موفق محمد للبن
جـواد/ ثـانـويــة الـقـيـروان لـلــمـتـمـيـزين/
الـرصــافـة االولى  7- عـبــد الــله مـحــمـد
صالح صـــبـــحـي/ ثـــانـــويـــة الـــقـــيــروان
للمـتميزيـن/ الرصافة االولى  8- حس
حتـســ فـلــيح حــسن/ ثـانــويـة الــقـاسم
/ الـنـجف  9- االهـلـيـة اخلـيـريـة لـلـبـنـ
ابراهـيم سالم عـبـد الله فـرحان/ اعـدادية
الـفـتــوة اخملـتـلــطـة/ اربـيل 10 - سـجى
حــسن مـــكــطــوف عــبــيـــد/ثــانــويــة وهج
تميزات االهلية للبنات / ذي قار 11 - ا
دعـاء فـاضل مـوازي جـابـر/ ثانـويـة وهج
تمـيزات االهلـية للـبنات/ ذي قار 12 - ا
هـاجـر عالء الــدين فـاضل عــوده/ثـانـويـة
صفا تـمـيزات/ الـرصـافة االولى 13 -  ا
تـميزات / فاضل عوده عـمران/ ثانـوية ا
الـرصافـةاالولى 14 - ضي حسـن جاسم
حسن/ثـانـوية بـانـيقـيـا االهلـيـة للـبـنات/
النجف 15 - هدى محمـد يعقوب طالل/
اعداديـة بـغـداد لـلنـات/ الـرصـافة االولى
16- محمد عـبد اخلالق صحـبت عبد الله
/ ثانـوية كـلـية بـغداد- زيـونـة/ الرصـافة
الـثـانـيـة  17- شـهـد مــكي كـاظم هـادي/
ثانويـة الربـاب االهليـة اخليـرية للـبنات/
النـجف 18 - زيـنب رزاق حـمـزة راشـد/
اعـداديــة الـدكـتــورة مـديـحــة الـبــيـرمـاني
لـلـبـنـات/ بـابل 19 - غـديـر كـاظم صالل
عــبــاس/ثـــانــويــة فــاطـــمــة الــزهــراء (ع)
للـمتـمـيزات/ الـقادسـية 20 - سبـا منذر
جاسم رجية/ اعداديـة ام حبيبـة للبنات/
ديــالى  21 - حــسن مـــحــسن مـــعــيــوث
جواد/ ثـانويـة الطف اخملـتلـطة/ ذي قار
22- مؤمل حـمـزة عـن كـاظم /االعـدادية
حيدر ركزيـة للـبنـ / القـادسية 23 -  ا
ــتـمــيـزين / خـالــد ثـامــر مـطــر ثـانــويـة ا
القادسية 24 - كوثر عـمار جمـال محمد
/ ثـانـويـة قـزانـيـة لـلبـنـات/ ديـالى 25 -
كـــاظم مـــعــروف احـــمـــد داود/ اعـــداديــة
اجلــمــهــوريـــة لــلــبــنــ / ذي قــار 26 -
مــرتــضـى عالء مــحــسن غـــني/ ثــانــويــة
علي الـوائـلي لـلـمـتـمـيـزين / بـابل 27 - 
مـظـهـر مــوحـان مـنـعم /ثــانـويـة الـوائـلي
للمتميزين/ بابل 28 - منار ناظم محمد
طــنـش/ اعــداديــة الـــعــروبـــة لــلـــبــنــات/
القادسية 29 - محمد باقر نوري سلمان
/ حمود/  ثانوية السبـط االهلية للبن
ذي قـار 30 - ر بـشــار صالح نـوري /
ـتـميـزات االولى/ نيـنوى 31 - ثانـوية ا
/ ثــانــويـة مــرتــضى عــادل ضــيــول كــر

احمد الكـرار للـمتـميـزين/ ذي قار 32 - 
ساالر احمـد فتـاح / ثانـوية كـركوك جاغ
/ كركوك 33 - االهلية النموذجية للبن
رقية محمد عدنـان محمد/ اعدادية زينب
للبنـات/ نينوى 34 - يق وسام حسن
ـتمـيزات/ الـنجف 35 - علي/ ثـانويـة ا
ـتميزات رفل علي عزوز حسن/ ثـانوية ا
/ الــــنـــــجف 36 - نــــور صـالح حــــسن
سلطان/ اعدادية الطلـيعة للبنات/ بابل
37- زهـراء رزاق حـيـدر سـالم / ثـانـويـة
االسـتــقالل لــلـبــنــات/ الـرصــافـة االولى
38- احـمـد سـعـد عـبــد الـقـادر مـهـلـهل /
/ ثـانويـة ابي اخلـصـيب االهـلـيـة لـلـبـن
البـصرة 39 - محـمد عـبـد احملسن عـبد
احلس خـضير/ اعـدادية الشيـخ محمد
/ البصرة 40 - مروة ظفر للبن رضا ا
جـادر كــر عـبـد / ثــانـويــة الـعـدنــانـيـة
للبـنات/ديالى  41 - سلـسبيـل ابراهيم
احمد هيس / اعدادية ام حبيبة للبنات/
ديالى  42 - هاجـر عـمـار ابـراهـيم عـبد
ـتـمـيـزات/ الـرصـافة الـكـر / ثـانـويـة ا
طـلب صـبيح االولى 43 - محـمـد عبـد ا
/ سعيـد/ ثانـوية بانـيقيـا االهلـية للـبن
النجف 44 - احمد سـرمد جاسم مـحمد
/ علـي/ ثانـويـة بانـيـقـيا االهـلـيـة للـبـن
النجف 45 - مر ماجـد حمـيد مـجيد/
ثانـوية اغاديـر للـبنـات / الكـرخ الثـانية
46- غــسق مــؤيــد ابــراهــيم مــحــمـود /
ثانوية سومر لـلبنات / الرصـافة الثانية
 47 - هـاجــر مـحــمـد حــمـزة / ثــانـويـة
تـمـيزات  –اخلضـراء / الـكرخ االولى ا
48- عال احـــمــد هـــاشم مـــحــمـــد عــلي/
الئــكـة لــلــمـتــمــيـزات / ثــانـويــة نــازك ا
ا ابراهيم فالح نوري / كربالء 49 - ر
ثانـوية الـفراهـيدي الـنمـوذجيـة اخلاصة
للـبنـات/ البـصرة 50 - رقيـة طالل علي
حس / ثـانويـة الفـراهيدي الـنمـوذجية
رندة اخلـاصـة لـلـبـنـات/ الـبـصرة 51 - 
/ ثــانــويــة مــحـــمــد اســمــاعـــيل حــســـ
زينب ـسـعـودي لـلبـنـات / بـابل 52 -  ا
/ اعدادية اخلـنساء تركي خلـخال حسـ
لـلـبـنـات/ بـابل 53 - سـمـا عـلي حـمـيـد
ـتـمــيـزات / الـرصـافـة حـسن/ ثـانــويـة ا
الـثـانـية  54 - مـر عـبـد الـرزاق جـبار
نـصور / تـميـزات- ا سلـمان/ ثـانويـة ا
الكـرخ االولى  55- غديـر حـيـدر قـطران
ـنـصور / ـتـميـزات- ا رحيـم / ثانـويـة ا
الـكـرخ االولى 56 - طـيـبـة عـمـر حـس

نـصور / ـتمـيـزات- ا جمـيل / ثـانويـة ا
الكرخ االولى 57 - ريام رائد طالب عبد
ـنـصور / تـمـيزات- ا الرزاق/ ثـانـويـة ا
الكـرخ االولى 58 - دنـيـا فـراس عـدنـان
غــنــو اعـــداديــة االنــتــصـــار لــلــبــنــات /
الرصافة االولى  59 - كوثر جاسم جار
ـتـميـزات/ الـكرخ / ثـانويـة ا الله حـسـ
الــثــانــيــة  60 - زيــنب فــراس مــحــمــد
ــتــمـــيــزات/ الــكــرخ راضي/ ثــانـــويــة ا
الـثــانــيـة 61 - عـبــد الــله عــمـار صالح
تميزين  –احلارثية / مولود/ ثانويـة ا 
الكرخ االولى  62 - جمـانة بـاسم رحيم

مـحــمــد/ اعـداديــة الــعـروبــة لــلـبــنـات /
القـادسـية 63 - هدى عـز الـدين مـحسن
حسب/ ثـانـوية الـصـديقـة (ع) لـلبـنات /
ذي قار 64 - غزوان نـزهـان خـلـيل عـبد
/ كـركـوك الـله/ ثـانـويـة الــوثـبـة لـلـبـنـ
/ ثانوية 65- مصطفى علي جبـار حس
/ ذي قار 66 - اخلورنق االهلـية لـلبـن
/ ثـانـوية ريـام احمـد صـدام عـبـد الـكـر
شط الـعـرب االهـلـيـة لـلـبـنـات/ الـبـصرة
/ 67- طــيــبـــة مــحــمــد عـــيــسى حــســ
اعداديـة الـفـوز لـلبـنـات/ الـكرخ الـثـالـثة
/ 68-  غيـث غسـان نـاجي عـبـد احلـس
/ الرصافة قاصد االهلـية للبن ثانوية ا
الـثـانـية  69 - هـبـة الـله حـيـدر تكـلـيف
حمزة/ اعدادية النـجاح للبنات/ كربالء
70- غديـر سـمـيـر عبـاس عـلي/ اعـدادية
عـلي الـنــجـاح لــلــبـنــات / كـربالء 71 - 
مـضـر عــبـاس مـحــمـد/ ثـانـويــة الـقـاسم
فـاطـمة االهـلـيـة اخلـيـريـة لـلـبـن 72 - 
بـاسم عالوي حـمـد / اعـداديـة الـفـلـوجـة
للـبـنات/ االنـبار 73 - تقى عـبـد الـكر
مــحـــمــد صـــالح/  اعـــداديــة الـــكــفــاءات
لـلـبـنــات/ الـرصـافـة االولى 74- تـبـارك
ــنــهل صــبــاح حــسن ســعــد/ اعــداديـة ا
للـبـنات الـكـرخ الثـانـية 75 - علي ولـيد
عــبــد الــعــزيــز خــزعل/ اعــداديــة احلــلـة
/ بابل 76 - حسام حس حمود للبن
/ بابل ش/ اعدادية االندلس لـلبن كر
77 - ضحى خالد خـزعل سالم/ اعدادية
االنـفــال لــلــبـنــات/ الــكـرخ االولى 78 -
عــمــار حــســ مــحــمــد عــلي/ اعــداديــة
ضحى / واسط 79 -  الصـويـرة لـلـبـن
حيدر عبد االمير سـلوم/ ثانوية االعتزاز
للمتميزات/ الرصافة االولى 80 - شهد
ـــيـــر طـه/ ثـــانـــويـــة االعـــتــزاز/ عـــلي 
الرصـافة االولى 81 - زهراء طه مـحـمد
خـداداد/  ثــانـويــة االعـتــزاز/ الـرصــافـة
االولى 82 - مـفـاز مـحمـد عـذاب ذويب/
اعـداديـة الــزعـيم عـبــد الـكـر لــلـبـنـات/
واسط  83 - نـور مـاجـد مـحـمـد سـعـيـد
يوسف/ اعدادية الطـليعة لـلبنات/ بابل
84- زينب غسـان محمـد سعيـد محسن/
ثـانـويـة الـتـحـريـر لـلـبـنـات/ بـابل 85 -
زهراء وسام هامل زغير/ اعدادية النصر
احلارث لـلـبـنـات/ الـكـرخ الـثـالـثة 86 - 
مــثـنـى عـبــد الــلــطــيف حــسن/ اعــداديـة
- ديـالى 87 - حـس اخلـالص لــلـبــنـ
مهـنـد كاظـم فاضل/ اعـداديـة جمـال عـبد
سـمـارة / ديـالى 88 -  الـنـاصـر لــلـبـنـ
ـتـمـيزات/ شـاكر عـبـد جـاسم/ ثـانـويـة ا
القادسية 89 - طيبة حيدر راجح مسير
/  ثانـويـة الـنوريـن للـبـنـات/ القـادسـية
90- شهزنان علي حس حبيب/ ثانوية
زينب احلـلـة لــلـمـتـمــيـزات/ بـابل 91 - 
حــيـــدر جــبـــار كــاظم/ ثـــانــويـــة احلــلــة
للـمتـميـزات/ بابل 92 - امنة لـواء علي
عــبــاس/ اعــداديـــة الــدكــتــورة مــديــحــة
زهراء الـبـيـرمـاني لـلـبنـات/ بـابل 93 - 
منـذر مـحمـد عـباس/ اعـداديـة متـفـوقات
بغداد االهلية للبنات/ الرصافة الثانية 

اعـداديـة الـشـعـلـة لـلـبـنـ / الـقـادسـيـة
123- فاطمة احـمد حس تـقي/ ثانوية
كـركـوك جـاغ االهـلـيـة لـلـبـنـات/ كـركـوك
124- زيــنب نــور الــدين ابــراهــيم عــبـد
الــله/ ثـــانــويــة كــركـــوك جــاغ االهــلــيــة
للبـنات/ كركوك 125- طه محمد فوزي
تـميـزين/ الرصـافة مصـطفى/ ثـانويـة ا
االولى 126 - ضحى ابـو بكـر عبـد الله
حمـود / ثـانويـة االمـام العـادل لـلبـنات/
االنــبــار 127- زهــراء مــحـــمــد صــادق
سـعـيد/ ثـانـويـة الـقـديس تـومـا االهـلـية

للبنات/ الرصافة الثانية.
wÐœô« ŸdH «

1- اسـمــاء جنم عـبــد جـابــر/ االعـداديـة
ركزيـة للـبنـات/ الرصافـة الثـانية 2 - ا
اسـمــاء عـزيـز مــحـمــد عـبـد/ ثــانـويـة ام
سـلـمــة لـلـبـنــات/ الـكـرخ االولى 3- ر

زياد عارف ناجي/ ثانوية دجلة للبنات/
الكـرخ االولى 4 - عـيـون عـبـد احلـس

عودة جري/ اعـدادية اخلنـساء للـبنات/
الرصـافة االولى 5- مر فالـح سعدون
احــمــد/ اعــداديــة الــصــبــاح لــلــبــنـات/
النجف 6 - علي موفق خفيف  حمدان/
اخلارجـيـون/ الـكرخ الـثـالـثة 7 - سـمر
كر سـوادي خـلف / اعـدادية الـنـاصرة
زينب لـلـبـنـات/ الـرصـافـة الـثـانـية 8 - 
جبـار يـحيى عـبـيد/ اعـداديـة شجـر الدر
لـلــبــنـات/ الــنـجف 9 - فـاطــمــة فـاضل
حـسـ سـلـمـان/ ثـانـويـة مـر الـعـذراء
للبنات/ بابل 10 - فاطمـة صفاء الدين
صالح مهدي/ اعداديـة العقيـدة للبنات/
الــبـــصــرة 11 - اســمــاء حــســ كـر
ـثنى ساجت/ ثـانوة عـاتكـة  لـلبـنات/ ا
12- فـرح عـبـد الـعـزيـز حـمـادي صـالح/
سائـية للبـنات/ االنبار ثانوية الـقائم ا
13- رفقـة مـحمـد واصف كـاظم/ ثانـوية
 14تـمـوز لـلـبـنـات / الـرصـافـة الـثـانـية
15- بــنت الــهــدى عـــبــد الــبــاسط عــبــد
الـصــمـد عــلي / ثـانــويـة الـشــهـيــد عـبـد
اجـدي للبنـات / البصرة 16 - اجمليد ا
ايــة احـــســان عــفـــات عــويــد/ ثـــانــويــة
االعـتـمـاد لـلـبـنـات / الـرصـافـة الـثـانـية
17- نـور حـسـ عــلي جـاسم/ اعـداديـة
رقــيـة بــنت احلــســ لــلـبــنــات/ الــكـرخ

الثالثة.
wIO³D² « ŸdH «

1- حـوراء احمـد مـحـمـد عـبـد الـرسول/
ـتـميـزات /الـرصـافة الـثـانـية  ثانـويـة ا
2- احسـان عـبد الـعبـاس نـاصر طـاهر/
/ ثـانــويـة شط الــعـرب االهــلـيــة لـلــبـنـ
البـصرة 3 - احمـد عمـاد طارق حـامد/
محمد اخلارجيـون- ايسر/ نـينوى 4 - 
ــعـارف عـادل جــهــاد مـحــمــد اعـداديــة ا
/ الـكـرخ الـثـانـية 5 - الـعـلـمـيـة لـلـبـنـ
فـاطـمـة مـحـمــد مـطـشـر نـاصـر/ ثـانـويـة
ايالف للـبـنـات/ الرصـافـة الثـانـية  6 -
روان كامل زمام حـسن/ اعداديـةاليـمامة
للبنـات/ ميسان 7 - احمد عـادل محمد
رمضان/ ثـانوية الـشهـيد طالب الـسهيل
هـند لـلمـتـمـيـزين / الـكـرخ الـثـالـثة 8 - 

حـســ احـمــد عـبــد احلـمــيـد / ثــانـويـة
ـتــفــوقـات االهــلـيــة لــلـبــنـات / الــكـرخ ا
االولى 9 - نور الدين شـوقي بشيـر عبد
ــتـمـيـزين لـلـبـنـ / الـواحـد / ثـانـويـة ا
البصرة 10 - مينا غسان سـلمان عطية
/ ثانوية الفراهيدي النموذجية اخلاصة
ر للبـنات/ الـبصرة  11 - علي احـمد 
عبد احلس / ثانويةاالعتصام للبن /
البصرة 12 - سبأ احمد شهاب احمد /
ثانـوية فـينك االهـليـة اخملتـلطـة / اربيل
ـــرتـــضـى عالء عـــســـكـــر عـــبـــود 13- ا
اعدادية االكرم للبن / البصرة 14 -
سجاد قاسم حس سكر / ثانوية صدى

احليديرية االهلية للبن / النجف.
wMN*« rOKF² «

  U uKF*« WOMIðË »uÝU(« Ÿd  ≠ôË«

1- سارة عالوي سميـر محسن/ اعدادية
هنية للبنات/ النجف 2 - رواء الغري ا
مــــهـــــدي صــــالـح مــــنــــاتـي/ اعــــداديــــة
هـنيـة للبـنات / الـرصافة ستـنصـرية ا ا
االولى 3  - فــاطـمــة عــبــد الــعــال عـواد
ـهنـية للـبنات/ كاظم/ اعداديـة بعـقوبة ا

ديالى.
wŽUMB « ŸdH «–  UO½UŁ

1- كرار عـلي محـسن موسى / اعـادادية
ـهـنـيـة/ ذي قـار  2 - علـي صادق اور ا
عبـد اخلـالق عـبـد الـرزاق / اعـدادية ابي
نهى ـهـنـيـة/ الـبـصـرة 3 -  اخلـصـيب ا
عــبـد الــكــر مــســيـر نــهــاب / اعــداديـة

هنية للبنات/ ذي قار. احلوراء ا
Í—U−² « ŸdH « ≠U¦ UŁ

1- ورقاء غياث مـحمد قـاسم/ خارجيون
/ نينوى 2 - ر عاصم كاظم خضير /
اعـداديــة الـزهــور الـتــجـاريــة لـلــبـنـات /
الكرخ االولى 3 - علي بهـاء الدين زهير
جـمـيل / اعــداديـةاحلـسـ ع الــتـجـاريـة

/ كربالء. للبن
wŽ«—e « ŸdH « ≠UFÐ«—

1- عمر اياد جميـل سعد / اعدادية هيت
الـزراعــيـة / االنــبـار 2 - قـيــصـر نـوري
مـهـدي جـبـر/ خــارجـيـون/ الـنـجف 3 -
مراد سعـيد حـميـد حنش/ اعـدادية هيت

الزراعية.
WOIO³D² « ÊuMH « ≠U Uš

1- مسار علي حـسن علي / خارجيون /
ديالى  2 - صفـاء زكي احمـد ابراهيم /
خــارجــيــون / نــيــنــوى 3 - ايــة وسـام
جــمــيل مــحــمــد / خــارجــيــون / الــكـرخ
االولى  4 - غفران فـارس جواد مـحمود
/ خــارجــيــون / الــكــرخ الــثــانــيـة  5 -
يـــاســـمـــ كــاطـع عـــريــبـي مـــحــيـــبس/

خارجيون / الكرخ الثالثة.
i¹dL² « Ÿd  ≠UÝœUÝ

1- فـرات سـعـد مشـعـل حسـن / اعـدادية
الـتــمـريض فـي تـكــريت / صالح الـدين 
2- مـر ياسـر حـمـد حـمـادي / اعـدادية
تـمـريض حـديـثـة لـلـبـنـات/ االنـبار  3 -
بــنـــ كــاظم احـــمــد عــطـــيــة/ اعــداديــة
الـتــمــريض لـلــبـنــات في الــديـوانــيـة   /

الديوانية .


