
ة البـشعة. في ارتـكاب هذه اجلـر
ـة تـنـديـداً سـيـاسـيـاً والقت اجلــر
ــيــا واسـعــاً وسط وشــعــبــيــا وا
دعـــوات لـــلـــتــحـــقـــيق بـــاحلـــادثــة
والـــكـــشـف عن اجلـــنـــاة . وكـــشف
عـضــو مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
هـيمن بـاجالن عن أن (التـحقـيقات
األولـــيـــة تـــشـــيـــر الى ان الـــشــاب
ـقـتول هـيثـم لم يقـتل أي شخص ا
ـــواقع). كـــمـــا اشـــيع في بـــعض ا
وأظـهرت وثائق صادرة عن رئاسة
مـحكمة استئناف بغداد/ الرصافة
االحتـــاديـــة الـــتـــابـــعـــة حملـــكـــمـــة
ـركزيـة صدور مـذكرات الـتحـقيق ا
قــبض بـحـق مـجــمـوعــة أشـخـاص
جـميعهم من محـافظة ميسان وفق
ـــادة  406 مـن قـــانـــون أحــــكـــام ا
الـعقـوبات العـراقي حيث تـضمنت
ن أوامــــر الـــقـــبض  17اســــمـــا 
اشـتـركـوا في عمـلـية قـتل مـسؤول
مـــكــتب الــعـــصــائب فـي الــعــمــارة
وســام الـعــلـيــاوي وشـقــيـقه خالل
االحـداث التي شهـدتها احملـافظة .
فـي غضون ذلك  افـاد شهود عيان
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ـــتــظـــاهــرين واصـــلت حـــشــود ا
الـزحف الى ســاحـات االحـتـجـاج
ـــدة بــــالـــتــــزامن مـع انـــتــــهـــاء ا
رشح الدسـتـوريـة واالعالن عن ا
ـــنـــصب رئـــاســة الـــوزراء وسط
انـــتــشــار امـــني غــيـــر مــســبــوق
بالقرب من تلك الساحات حتسبا
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بـــأن حــريـــقــا انــدلـع في مــنـــطــقــة
الــــشـــورجـــة.وقـــال الــــشـــهـــود في
تـصريح امس ان (حريـقا اندلع في
ــواد الـــتــجـــمـــيل ومــواد مـــخـــزن 
احلـالقــة خــلـف عــمــارة الـــضــمــان
ـا ادى الى ــنـطــقـة الــشـورجــة 
احلـــاق اضــرار مــاديــة دون وقــوع
ايـة خسائـر بشرية) الفت الى ان
ــدني تــمــكــنت من (فــرق الــدفــاع ا
الــسـيــطـرة عـلى احلــريق و فـتح
ــعـرفـة اســبـاب انـدالعه). حتــقـيق 
وفـي ديــالى  اكـــد شـــهـــود عـــيــان
إنــدالع حـريق داخل مــقـر لـلــحـشـد
بـبـعـقوبـة.وقـال شـهود الـعـيان  إن
(حـريقـا اندلع اول امس داخـل مقر
لـلـحـشـد في مـطـار بـن فـرناس وان
ـــدني تــمـــكــنت من فـــرق الــدفــاع ا
وقف االن حتت إخـماد احلـريق وا
دني الـسـيـطـرة).  وكـافح الـدفـاع ا
حريقا نشب في مستشفى احلس
الــتــعــلــيـمـي وسط كــربالء.وذكـرت
ـديرية إنها (اخمدت حريقا اندلع ا
سـتـشفـى ولم يسـفـر احلادث فـي ا

عن اصابات بشرية).
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مـؤكدا (اهمـية التـعاون والتـنسيق
بــــ اجلــــانــــبــــ في مــــســــاعـــدة
). واكد رئيس اجلمهورية الالجئ
بــرهم صـالح ان حــجم الـتــحـديـات
ـــصـــالح تــــتـــطـــلب الــــتـــرفع عـن ا
الــفــئــويـة واحلــزبــيــة في تــرشـيح
رئــيس الـوزراء. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (صــالح يــجـري
حـــراكــا مـــكــثــفـــا مع قــادة الـــكــتل
الـسـياسـيـة والفـعـاليـات الـشعـبـية
ـية واالجـتـمـاعيـة والـنخب االكـاد
ـهــنــيـة والــنــقـابــات واالحتــادات ا
وشــرائـح مــخــتــلــفــة من اجملــتــمع

لــغــرض تــكــلــيف مــرشح لــرئــاسـة
الـوزراء يــحـظى بـتـأيـيـد الـشـعب)
مــشـددا عـلى (اعــتـمـاد الــسـيـاقـات
الـدسـتـورية والـتـوقـيـتات الـزمـنـية
احملـددة لـضـمـان أن يـتـولى رئـيس
احلــكــومــة اجلــديــدة مــهــمـة إدارة
ــرحــلــة االنـتــقــالــيــة وصـوالً الى ا
وجب انـتـخـابـات نيـابـيـة جتـرى 
قــانــون انـتــخــابـات عــادل وبـإدارة
مــفـوضـيـة انــتـخـابـات مــسـتـقـلـة)
وأوضـح صـــــــــــــالـح ان (حـــــــــــــجـم
الـتـحـديـات اخلـطـيـرة الـتي تـواجه
ـصالح الـبالد تـتطـلب الـترفع عن ا

الــفـئــويـة و احلــزبــيـة في تــرشـيح
رئـــيـس الـــوزراء واعـــتـــمـــاد رضــا
الـشعب وااللتزام بتلـبية استحقاق
اإلصـالح وتـــــقــــــد االولــــــويـــــات
الــــوطــــنـــيــــة عــــلى االعــــتــــبـــارات
احلـزبية) مـشيـرا الى ان (الـسياق
ادة الـدستوري حسب مقتضيات ا
عنية  76 يلزم الكتل السياسية ا
ـان بتـقد مـرشحـها على في الـبر
أن يــــأتي الــــتـــكــــلـــيف مـن رئـــيس
اجلــمــهــوريــة). واظــهــرت وثــيــقــة
اطــلــعت عــلــيــهــا (الــزمـان) حتــمل
تــوقـيع صـالح مـوجـهـة الى رئـيس

ان مـحـمد احلـلبـوسي يـطلب الـبـر
فـيها حتديـد الكتلـة النيابـية االكثر
عـددا. وجاء في الوثـيقة ان (رئيس
ـــهــدي قــدم الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
ـان الـذي قـبل اسـتــقـالـته الى الـبـر
بـــدوره االســـتــقـــالــة  االمـــر الــذي
ادة /67 اوال يـتوجب العودة الى ا
الــــــتـي تــــــنـص عــــــلـى ان رئــــــيس
اجلـمـهـوريـة يـكـلف مـرشـح الـكـتـلة
الــنـيــابــيـة االكــثـر عــددا لــتـشــكـيل
مــــجــــلس الـــوزراء  لــــذلك يــــرجى
سجلة في اعالمـنا الكتلة االكبر وا
اجلـــلـــســـة االولى لـــلــمـــجـــلس في
انـعـقـاده االول). وكـان احلـلـبوسي
قــد دعـا صـالح الى تــكـلـيف رئـيس
الــوزراء خــلـفــا لــلـمــســتـقــيل عــبـد
ـــــهــــدي .ووجه رئــــيـس ائــــتالف ا
الــوطـنــيـة أيـاد عـالوي رسـالـة إلى
رئــيس اجلـمــهـوريـة بــرهم صـالح
قبلة أشـار فيها إلى أن احلكـومة ا
يـجب ان تـكون (مـصـغرة ومـؤقـتة)
ال يــتـجـاوز سـقـفـهـا عـام واحـد وال
تـرشح لالنـتـخابـات. ونـفى ائتالف
الـنصـر تايـيده الي مـرشح لرئـاسة
الــوزراء فــيــمــا دعــا االحــزاب الى
الــتــحــرر من عــقـلــيــة االســتــحـواذ
واحملـــاصــصـــة احلــزبـــيــة الجــراء
الـتغييـر بتنفـيذ العدالـة ومحاسبة
اجلــــنـــاة وحـــصـــر الــــسالح بـــيـــد

الدولــة . 
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التابعـة لوزارة النـقل تأثر طقس
الـبالد بـأمــتـداد مـنـخـفض جـوي
مصحوب بـأمطار. وقالت الـهيئة
في بـيــان امس ان (طـقـس الـيـوم
ــنـاطـق كـافــة غـائم االثــنـ في ا
مـصــحـوب بـأمــطـار خـفــيـفـة الى
مـــتــوســطــة الـــشــدة وتــكــون في
بعض االماكن غزيرة بسبب تأثر
الـبالد بـأمــتـداد مـنـخـفض جـوي
تـوسط اضـافة قادم مـن البـحـر ا
الى انــخـفــاض درجــات احلـرارة
عن اليوم السابق بضع درجات)
واضـاف ان (طــقس غـد الــثالثـاء
نـاطق كـافة صـحو سيـكـون في ا

الـى غـــــائم جـــــزئي مـع فـــــرصــــة
لـتسـاقط زخـات مـطر خـفـيـفة في
االقــســـام الــشــرقـــيــة  من الــبالد
وتكون درجـات احلرارة مسـتقرة
والـرياح شـمـالـية غـربـيـة خفـيـفة
الى مـعـتـدلـة الـسـرعـة). وأصـيب
عـشـرة أشـخـاص بـحـوادث سـيـر
مــخـتــلـفـة نــتـيــجـة الــضـبـاب في
مــديـــنــة الـــنــاصـــريــة .وتـــســبب
الضباب الـكثيف بتـدني مستوى
الــرؤيـة بـشــكل كــبـيـر فـي بـغـداد
وعــدد من احملـــافــظــات . وكــانت
ــدني قـد دعت مـديــريـة الــدفـاع ا
ــــركــــبـــات اول امـس ســــائــــقي ا
وسـالـكي الــطـرق اخلـارجـيـة إلى
تـوخـي احلـذر وتـقــلـيل الــسـرعـة
إلى أدنـى حـــــد عــــــنــــــد حـــــدوث
مــوجــات الــضــبــاب مع تــشـغــيل

مــصـابــيح اإلشــارة الـتــحـذيــريـة
وكـشـافات اإلنـارة والسـيـمـا عـند
الـقيـادة في الـلـيل لـتـجـنب وقوع
احلوادث. واستأنف مطار بغداد
الــــدولي رحالته اجلــــويـــة بـــعـــد
توقفها لساعات بسبب الضباب.
ـــــطـــــار في وقت وقـــــالـت ادارة ا
سـابق انه نــظـرا لـسـوء األحـوال
اجلوية وانعدام الرؤية نعلن عن
الحـــة اجلــويــة تـــوقف حــركـــة ا
ـــا وســــيــــتم فـــتـح االجـــواء حــــا
تـتــنـاسب مــديـات الــرؤيـة مع مـا
نظمات الدولية). وضرب أقرته ا
زلـزال بـقوة 6 8 درجـات جـزيرة
ميـنـداناو في جـنـوب الفـيـليـب

ـــــنـــــازل وهـــــرع الــــــنـــــاس مـن ا
ـطاعم بـعـدمـا شعـروا بـالـهزّة وا
الـــقــويــة جــنـــوب مــديــنــة دافــاو

ـكــتــظــة بــيــنــمــا تــوقع مــعــهـد ا
الــفــيــلــيــبــ لــعــلــوم الــبــراكــ
والـــزالزل حــــدوث أضـــرار.وأكـــد
ــــسح اجلــــيــــولــــوجي مــــركــــز ا
األمريـكي أن (قـوة الزلـزال بـلغت
6 9 وعدم وجود تهديد بحدوث
تـسـونـامي). وتـشـهـد الـفـيـلـيـب
باسـتـمرار زالزل بـسـبب وقوعـها
عـــلى (حــزام الـــنــار) فـي احملــيط
نطقة الـناشطة زلزاليا الهاد ا
الـــتي تــمـــتــد من الــيـــابــان عــبــر
جـــنـــوب شـــرق آســـيـــا وحـــوض
. وضــربت ثالثـة احملـيط الــهـاد
زالزل بلـغت قـوتهـا أكـثر من ست
نـطقة ذاتـها تقـريبًا في درجات ا
غــــضـــــون أســــابــــيع عــــدة خالل
ـا أسـفر ـاضي  تـشـرين األول ا
عن مـقـتل نـحـو عـشـرين شـخص
وتسبب بـأضرار بالـغة للـمباني.
فــــيــــمــــا  قــــالـت الــــشــــرطــــة في
نيوزيلندا إن  فرق البحث عادت
إلـى جــــــــزيــــــــرة وايـت آيـالنــــــــد
الـبـركـانـيـة لـكـنـهـا لم تـتـمـكن من
حتديـد مكـان اجلثـت الـباقـيت
خالل بحثها في ح ارتفع عدد
ضـحـايــا ثـوران بـركـان اجلـزيـرة
ــاضي إلى  16قــتــيال. االثــنـ ا
وفي الـبـانـيا  اكدت الـشـرطة إن
مــــــســـــؤولـي االدعـــــاء أصـــــدروا
سلسـلة من أوامـر االعتقـال بتهم
من بيـنها الـقتل وسـوء استغالل
الوظـيـفـة بعـد مـقتل  51شخـصا
ـبـاني بـسـبب انــهـيـار عـشـرات ا
إثر زلزال بقوة  6.4درجة الشهر
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طبعة العراق 

الي تصـعـيـد مـتوقع  فيـمـا حذر
مــــتــــظـــــاهــــرون مـن مــــحــــاوالت
ـبـيــتـة السـتـهـداف وصـفـوهــا بـا
ــرشـحي احملــتـجــ الـرافــضـ 
االحــزاب والــكـتـل الـســيــاســيـة 
واقـــدم مــســلــحـــون مــجــهــولــون
يستـقلـون دراجة ناريـة على فتح
الـــنـــار جتـــاه عـــجــلـــة يـــقـــودهــا
ـــتـــظـــاهــــر حـــقي اســــمـــاعـــيل ا
الــعـزاوي في مــنــطـقــة الــشـعب .

بحـسب شهـود عـيان . فـيمـا افاد
اخـــرون بـــتـــشـــيــــيع أهـــالي حي
االعالم جــثـمــان الـشــهـيــد احـمـد
جاسم الدجـيلي الـذي اغتيل اول
امس بـرفـقـة اثـنـ من اصـدقـائه
في شارع فـلـسطـ بعـد اخلروج
من سـاحـة الـتـحـريـر.وتـصـاعـدت
وتــيــرة اســتــهــداف الــنــاشــطــ
تظاهرين خالل االيام دني وا ا
ـاضـيـة بعـد سـلـسـلـة اغـتـياالت ا

في بغـداد وعـدد من احملافـظات .
ـــتـــظـــاهـــرون الـــزحف وواصل ا
جتاه ساحات االحتجاج منذ يوم
ـدة امس بـالـتــزامن مع انـتـهـاء ا
الـســدتــوريـة لالعـالن عن مـرشح
ـقــبـلـة. وقـال رئـاسـة احلــكـومـة ا
شــــهـــود عـــيـــان انـه (مع تـــزايـــد
ــتـظــاهــرين الــرافــضـة حــشــود ا
لــتـــرشــيــحــات االحــزاب تــشــهــد
ســاحــات االحــتــجــاج  انــتــشـارا

امنيا غـير مسبـوق على اجلسور
وفي مـحــيط الـسـاحــات والـطـرق
الـقريـبـة مـنـها) واشاروا الى ان
تظـاهرين رشـحوا شخـصيات (ا
ـــنع اي ــنـــصب  عـــدة لـــتــولـي ا
محاولة التـفاف من قبل الكتل او
االحــزاب عـلى حــقــوق الــشـعب).
فــيــمــا اســتــغــرب نــاشــطــون من
صمت حـكـومـة تصـريف االعـمال
ازاء جـــرائـم االغـــتـــيــــاالت الـــتي
ــطــالـبــيـ تالحق الــســلـمــيـ ا
ـــشـــروعـــة . وقـــال بـــاحلـــقـــوق ا
الـــنـــاشـــطـــون لـ (الــزمـــان) امس
(نـستـغـرب صـمت احلـكـومة ازاء
تـكـررة التي جرائم االغـتـيـاالت ا
تالحـق احملــتــجــ الـــســلــمــيــ
ــطــالــبــ بــتــعــديل الــدســتــور ا
وقــانـون االنــتـخــابـات واخــتـيـار
شـخصـيـة مـشهـود لـهـا بالـكـفاءة
والـــنــزاهــة لــرئـــاســة احلــكــومــة
ـــؤقــــتـــة) واكـــدوا ان (جــــرائم ا
اخلـطـف والـقــتل لن حتـيــدنـا عن
قـضــيـة تـصــحـيح مـســار الـدولـة
ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا
الفت امـوال وخـيـرات الشـعب) 
الى ان (ســاحـــات الــتــظــاهــر في
بـغداد و احملـافـظـات اتـفـقت على
مـنع أي مـحـاولـة لاللـتـفـاف عـلى
احلــقـوق ولن نــقــبل بــأي مـرشح
وقف وفاء مهما كان وسنصعد ا
 لدماء الشهداء). وهدد متظاهرو
الـبـصرة بـإيـقـاف تـصـديـر الـنفط
حــال تـســمـيــة اي مــرشح حـزبي
ـؤقـتـة فـيـما ـنـصب احلـكومـة ا
رفض مـعـتــصـمـو الـديـوانـيـة أي
مفـاوضـات مع احلكـومـة احمللـية
إلعـادة فـتح الـدوائـر احلـكـومـيـة
في وقت نصب فيه طالب جـامعة
ــــثـــنى ســـرادقـــاً عـــنـــد بـــوابـــة ا
ـواصــلــة االعــتــصـام اجلــامــعــة 
وسط تــوافــد عــشــرات الــطــلــبـة.
وواصل طلبة احملـافظة اإلضراب
عن الدوام واستمرار التوافد إلى
ساحـة الـسـاعة وسط احملـافـظة .
وأغــلق مــتــظــاهـرون سـت دوائـر
حـكــومـيـة.وقـال شــهـود عـيـان ان
ـــتــظـــاهـــرين في الـــديــوانـــيــة (ا
مـسـتمـرون بـالـتـوافـد إلى سـاحة
الساعة مع اضـراب طلبـة جامعة
دارس  حيث اقدم القـادسيـة وا

مـــحــتـــجــون عـــلى اغالق مـــبــنى
احلـــكــومـــة احملــلـــيــة ومـــديــريــة
ــاء الـــتـــربـــيـــة والـــضـــريـــبـــة وا
واجملـاري والـتـســجـيل الـعـقـاري
والبـيئـة). وافاد مصـدر أمني في
مـــحــافـــظــة كـــربالء بـــأن شــرطــة
احملــافــظــة دخــلت حــالــة اإلنــذار
ـدة  72سـاعــة.وقـال الـقــصـوى  
ــــصـــدر فـي تـــصــــريح امس إن ا
(شــرطـة احملــافـظــة دخـلت حــالـة
االنـذارالـقـصــوى بـحـسب بـرقـيـة
قـــــادمـــــة مـن بـــــغـــــداد). وأغـــــلق
مـحـتجـون مـبـنى الـهيـئـة الـعـامة
لـلــضــرائب في كـربالء مــعـلــقـ
عـلى جدرانـهـا الفـتـة كتب عـلـيـها
(مــــغـــلق بــــأمـــر الـــشــــعب). وفي
النـجف  اقـدمت مـجـمـوعـة عـلى
غـلق بــعض الـدوائـر احلــكـومـيـة
ــدارس . وقــال شــهــود عــيــان وا
لـ(الزمان) امس ان (مـجموعة من
االشـخـاص حـامـلـ عـلم الـعراق
والفـــتـــات كـــتب عـــلـــيــهـــا دوامك
خيـانة اقـدمـوا على غـلق عدد من
دارس في الدوائـر احلكـوميـة وا

احملافظة).
ـتــظــاهـرون مــبـنى  كــمـا أغــلق ا
ـثنى. مـديـريـة تربـيـة مـحـافـظـة ا
وتـبـرأت عــشـائـر مــيـسـان من كل
شخص يـقـتل او يحـرق ويعـتدي
ـال الـعام واخلـاص. وجاء على ا
في بـــيـــان الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الـــزمــان) امـس عــقـب اجــتـــمــاع
واسع لــهــا ان (شــيــوخ مــيــسـان
اتــــفـــــقت عــــلى الـــــبــــراءة من كل
ـال الـعام شـخص يعـتـدي عـلى ا
ــؤسـسـات او اخلـاص او حـرق ا
احلـكومـيـة كـما تـشـجب االعـتداء
عـلى مـنزل الـنـائب مـحـمـد شـياع
الــــســـوداني). بــــدورهـــا  أكـــدت
عشـائـر بـني أسد في بـغـداد على
ــرجــعــيـة تــنــفــيــذ تــوجـيــهــات ا
الـدينـيـة معـربـة عن اسـتنـكـارها
ـــوجــــة االغـــتـــيـــاالت واخلـــطف
والـــتـــهـــديـــدات. واعـــرب رئـــيس
ــســـتــقــيل عــادل عــبــد الــوزراء ا
ــهـدي عـن اسـتــنــكــاره ورفـضه ا
اهانة اعالم وصور زعماء لبلدان
تـــربــطــهـــا عالقــات مـع الــعــراق
ـمـارسات مبـيـنا ان جـمـيع هذه ا
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شـــهـــدت ثالث مـــحـــافـــظـــات امس
حـرائق اسـتهـدفت مـنازل واسـواقا
ومــســتــشـفى . فــقــد اعــلـنت وزارة
الــداخـلــيـة الـســيـطـرة عــلى حـريق
ــنــزل اقـارب الــفــتى الـذي انــدلع 
قـــــتل فـي مـــــنــــطـــــقـــــة الـــــوثـــــبــــة
ـــتـــحــدث بـــاسم بـــبـــغــداد.وقـــال ا
الــوزارة خـالـد احملـنــا في تـصـريح
امـس ان (حريقـا اندلع داخـل منزل
عـمـة الفـتى الـذي قتل قـبل ايام في
ـا ادى الى احلاق اضرار الـوثبة 
مـــاديـــة دون وقـــوع ايــة خـــســـائــر
بـشـريـة) واضـاف ان (فـرق الـدفـاع
ـــدنـي ســـيـــطـــرت عـــلى احلـــريق ا
وقــــامت بـــاخـــمـــاده)  مـــؤكـــدا ان
(احلــريق مـفـتـعل). والـقت الـوزارة
فـي وقت ســـــابق الـــــقـــــبض عـــــلى
خـمـسـة مـتـهـمـ بـاحلـادثـة. وكـان
مــجــلس الــقــضــاء األعــلـى قــد اكـد
ـبـاشـرة بـإجراء الـتـحـقـيق بـشأن ا
ــــة قـــتـل الـــشــــاب واصـــدار جــــر
مـذكـرات قـبض بـحق كل مـن شارك
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دعــــا رئــــيس إقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
نـيجرفان البارزاني الى نبذ العنف
وااللــتـــزام بــالــقــانــون والــتــعــامل
ـدنية مع متظـاهري العراق.وقال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــبـــارزاني الــتــقـى مــديــر مــكــتب
االحتــــاد األوربـي في كــــردســــتـــان
فــنـســنت كــيـوم ونــاقـشــا األحـداث
نـطقـة وتظـاهرات الـتي تشـهدهـا ا
تـنازع ـنـاطق ا الـعـراق وأوضاع ا
عــلـــيــهــا وســهل نــيــنــوى) وشــدد
الــــبـــارزاني عــــلى (ضــــرورة نـــبـــذ
الــــعـــنف وااللــــتـــزام بـــالــــقـــانـــون
ـدنـيـة مع مـتـظـاهـري والـتــعـامل 
الـــعــراق) الفـــتـــا الى (اســـتـــعــداد
إالقــلـيم لـلــتـعـاون الــكـامل من اجل
حتـــقـــيق األمــان واالســـتـــقــرار في
ــشـــكالت الـــعـــراق وحل جـــمــيـع ا
وقدم الـبارزاني (نبذة عن الـراهنة)
أوضـــاع كــردســـتـــان ومــحـــادثــات
األطــراف الــســـيــاســيــة لــتــشــكــيل
حتـالف لـلـكـتل فـي بـغـداد واحلوار
). من جـــانــبه قــيم بـــ اجلــانــبــ
كـيـوم (اهـتـمـام كـردسـتـان بـأحوال
الــنـــازحــ والالجــئــ والســيــمــا
الــذين جلـأوا إلـى إالقـلــيم نـتــيـجـة
الــتــوتــرات األخــيــرة في ســوريـا)
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حـقق فـريق تـوتـنــهـام هـوتـسـبـيـر بـكــرة الـقـدم امس االحـد فـوزًا درامـيًـا
بنـتيجة هدف مـقابل هدف واحد  على فريق وولـفرهامبتون وذلك ضمن

متاز. اجلولة السابعة عشرة من الدوري اإلنكليزي ا
وتقـدم توتنهام بهدف مبكر من توقيع البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة
الـثـامنـة لـكن الالعب آداما تـراوري تـعادل لـوولـفرهـامـبتـون في الـدقيـقة
67 واحـرز  الالعب يـان فـيرتـونـخ هـدف الـفوز لـتـوتنـهـام في الدقـيـقة

1+90 ليمنح السبيرز ثالث نقاط ثمينة.
ركز اخلامس مقابل 24 ورفع الـفوز رصيد توتنهام إلى 26 نـقطة في ا

ركز الثامن. نقطة لوولفرهامبتون في ا

وحلـسـاب ذات اجلـولـة جنا فـريق مـانـشـسـتر يـونـايـتـد من اخلـسارة في
عقـر داره بتعادله مع ضـيفه إيفـرتون بهـدف لكل منهـما وتقـدم إيفرتون
بـهدف في الدقـيقة  36 عن طريـق الالعب فيكـتور ليـنديلوف بـاخلطأ في
مرمـاه بينما عـادل الالعب ماسون جريـنوود النتـيجة بهـدف في الدقيقة
ـركز السـادس برصيد  25 نـقطة بـينما ظل 77 ليـستقـر اليونـايتد في ا

رتبة السادسة عشر برصيد 18 نقطة. إيفرتون في ا
ويـتـصــدر لـيـفــربـول جـدول تــرتـيب الـدوري اإلنــكـلـيــزي حـتى اآلن وقـد
حــصـد49  نــقـطـة من 15 فـوزًا وتـعــادال ولم يـخــسـر حــتى اآلن ويـأتي
ركز الـثاني بـرصيد 39 نـقطة ثم مـانشـستـر سيتي ليـستـر سيـتي في ا

ثالثًا برصيد 32 نقطة وتشيلسي رابعًا وفي جعبته 29  نقطة.
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ـثلون ثمـان دولة عـربية واجـنبية). الف مشارك 
واضـافت إن (الـتـلـمـيـذيـن تـمـكـنـا في ثـمـان دقـائق
فقط من االجابه على مـائتي سؤال تـتعلق جمـيعها
ـيـاً في بـالـعـمـلـيــات احلـسـابـيـة ويـعـد فــوزهـمـا عـا
كمبوديا حتديداً اجنازا عراقيا كبيرا يضاف الى
سلـسـلـة االجنازات الـرائـعة لـلـطـلبـة والـتالمـيذ في
ـيـا) بـحسب مخـتـلف احملـافل مـحـليـا وعـربـيا وعـا

البيان.
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ـظـفر حقـقت الـتـلـمـيـذة زهراء رونـق محـمـد امـ ا
والـتـلـمـيـذ يـوسـف مـحـمـد جنم من مـدارس ايـشق
ــيــاً في مــســابــقــة ــرتــبــة االولـى عــا بــالــبــصــرة ا

احلساب الذهني التي اقيمت في كمبوديا .
 وقــالت مــديــريــة الــعـالقــات الــعــامــة واالعالم في
وزارة الـتـربـيـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(مسابـقة احلسـاب الذهـني شارك فيـها اثنـا عشر
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غتـرب ماجد عزيزة في ـوت امس االول السبت االعالمي الـعراقي ا غيب ا
ـرض. والـراحل من مـوالـيد مـنـطـقة تـورنـتـو بكـنـدا بـعـد صراع طـويل مع ا
عــمل بـكل مــيـادين الــصـحــافـة وعــشق الـصــحـافـة ـوصل  الـدواسـة فـي ا
الـريـاضــيـة بـشــكل خـاص وتـرك بــصـمـة ال تــمـحى من الــذاكـرة سـواء في
هجر وقدم لتلفزيون العراق برنامج (صحافتنا غداً) مطلع العـراق او في ا
ـاضـي ورأس حتـريـر جـريـدة نـيـنـوى الـتي تـصـدر في تـسـعـيـنـات الـقـرن ا

تورنتو.
 ونـعـته امس الـبـطـريركـيـة الـكـلدانـيـة  وقـالت في رسـالـة صادرة عن اعالم
الـبطـريـركيـة (تتـقدم اسـرة البـطريـركيـة  بـشخص غـبطـة الكـاردينـال لويس
روفـائـيل ســاكـو بـخـالص الـتـعـازي الى اســرته مـقـرونـة بـالـصالة من اجل

راحة نفسه).


