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طبعة العراق 
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تـوشـحت اجلـامـعـات الـعـراقـية
بـالــســواد حـزنــا وحــدادا عـلى
ضــحـايــا فـاجــعــة الـعــبـارة في
ـــوصل الـــتـي اودت بـــحـــيــاة ا
واطـنـ بيـنهم الـعشـرات من ا
نـســاء واطـفــال في نـهــر دجـلـة
ــاضي  كــمــا اقـام اخلــمــيس ا
وصل اساتـذة وطلبـة جامـعة ا
صالة الــغـائب ومــجـالس عـزاء
عــلى ارواح الـــشـــهــداء. ووقف
وصل اساتـذة وطلبـة جامـعة ا
في نيـنوى امس االحـد مرتدين
ثـــــيــــابـــــا ســــود حـــــدادا عــــلى
الـضحـايا. ونـشـر ناشـطون من
الـطـلـبة واالسـاتـذة عـبـر مواقع
الـتــواصل االجــتــمــاعي صـورا
تــــظـــهــــر طــــلــــبـــة اجلــــامــــعـــة
واساتذتها من مختلف الكليات
ــعـــاهـــد مــرتـــدين الـــثـــيــاب وا
الـسـود كــمــا اقـيــمت مــجـالس
الــعـــزاء وصالة الـــغــائـب عــلى
ارواح ضحايا الفاجعة االليمة.
وتـوشح منـتـسبـو وطلـبـة كلـية
الطب الـبيطـري بالسـواد ايضا
حــداداً وحـزنـاً عـلـى الـضـحـايـا
وعـــلى شـــهــيــدة كـــلــيـــة الــطب
رحـلة الثالثة البيطـري طالبة ا
زهــوة احـمـد ســعـد الـدين وقـد
جتـمع مـنتـسبـو وطـلبـة الـكلـية
مـع زمالئــــــهم واقــــــرانـــــهـم من
كـلـيـات الـتــمـريض والـصـيـدلـة
امــام مـــبــنى عـــمــادة الـــكــلـــيــة
حامل مـعهم االحزان والفتات
الـتعـزية تالهـا الوقـوف دقيـقة
صـمـت وقـراءة سـورة الـفـاحتـة
تــرحــمــا عـــلى الــشــهــداء وفي
نــهــايــة الــوقـفــة اقــيــمت صالة
الـغـائب عـلى ارواح الـضـحـايا.
وشـهـدت جـامـعـة االمـام جـعـفـر

الـصـادق في بغـداد وقـفـة حداد
تــرحــمـــا عــلى ارواح ضــحــايــا
حــادث انــقالب الــعــبــارة. كــمـا
اقــــامت فــــروع اجلــــامـــعــــة في
مــــحـــافـــظــــات الـــبالد االخـــرى
اثـلة شـارك بها وقفـات حداد 
جــمـــيع االســـاتـــذة والــطـــلـــبــة
ـوظــفـ تــضـامــنـا مع ذوي وا

الــضــحـــايــا .واقــامت جــامــعــة
تـــكــريـت وقـــفـــة حـــداد عـــبــرت
خاللها عن حزنها لهذا احلادث
االليم  رافعـ رايـات التـأب

تلى ذلك مـسيـرة للـطلـبة جابت
اروقـة اجلـامـعة  حـيث توشح
احلــاضـرون بـالـسـواد تـعـبـيـرا
عن احلـزن الــعـمــيق لـفــقـد تـلك

االرواح الـطــاهـرة. من جـانـبه 
أكد رئيس اجلامعة عادل فوزي
شـهـاب ان (اجلـامـعـة تقـف بكل
حزن حيـال ما أصاب أهـلنا في
وصل وستبـقى ذكراهم حزنا ا
عراقيـا في قلوبـنا). وفي بغداد
 نــــظــــمت كــــلـــــيــــة االعالم في
اجلـامـعة الـعـراقـية وقـفـة حداد

وصل . لـشهـداء كارثـة عبـارة ا
كـمــا تـضــامن طـلــبـة واســتـاذة
جامعـة واسط مع ذوي ضحايا
الـــعـــبـــارة خالل وقـــفـــة حــداد.
والـــــقـى عـــــدد مـن االســـــاتـــــذة
والطلبة كلـمات عبروا فيها عن
حـزنـهم وتـضـامـنـهم مع اهـالي
الـضـحـايـا كـمـا رفـعـوا الفـتـات

خـطت علـيهـا عبـارات تعـبر عن
وصل. التضامن مع اهالي ا

وشـكل مـجـلس الـقـضـاء األعلى
هــيــئـة خــاصــة لـلــتــحـقــيق في
حـادث غــرق الـعـبـارة.وجـاء في
بـيان لـلـمجـلس امس انه (تـقرر
تـشكـيل هيـئة خـاصة لـلتحـقيق
في حـــادث غـــرق الـــعــبـــارة في
وصل الذي راح ضحيته عدد ا
ـــــواطـــــنـــــ األبـــــريــــاء) من ا
وأضاف أن (الـهيئـة تضم عدداً
مـن الـقــضــاة وأعـضــاء االدعـاء
ـوصل).  وتــمـكـنت الــعـام في ا
من انـتـشال ـدني فـرق الـدفاع ا
الـعــبـارة الـتي غـرقت وبـحـسب
دني ما ذكرته مـديرية الـدفاع ا
امس ان (العبـارة انقسمت الى
نــصـفــ اثـنــاء انـتــشـالــهـا من
ـــيــاه بـــســـبب هـــشــاشـــتـــهــا ا
وهوانها) مشيرة الى ان (فرق
ـدني لم تـعثـر على اي الـدفاع ا
جـثــة فـيــهـا). واظـهــرت وثـائق
ـديرية فـي نينوى حتذيرا من ا
تنـزهات السـياحية الصحـاب ا
الـوقعـة على ضـفاف نـهر دجـلة
ــيــاه في بــارتــفــاع مــنــســوب ا
النهر نتيجة زيادة اطالق كمية
وصل. ياه من مشروع سد ا ا
دني وتـضـمن حتـذيـر الـدفـاع ا
ضـرورة اتــخـاذ اقـصى تـدابـيـر
الــــسـالمـــــة واحلـــــذر من قـــــبل
ـتـنـزهات فـيـمـا وقع عـدد من ا
ـتــنـزهـات عـلى اصــحـاب تـلك ا
تـعـهد بـاتخـاذ تـدابيـر الـسالمة
واحلـيـطـة واحلـذر ومن بـيـنـهم
ــسـؤولــ عــلى مــتــنـزه احــد ا
جـزيرة ام الـربيـع الـسيـاحية
الـتـي حـصل فـيـهـا حـادث غـرق
الـــعـــبـــارة وراح ضـــحـــيـــتـــهـــا
واطـنـ بيـنهم الـعشـرات من ا

نساء واطفال.
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بي العراقي نتخب االو حقق ا
امس االحــد فــوزا مــهــمــاً عــلى
نـظيـره التـركمـنسـتاني بـهدف
ــــبـــاراة الـــتي من دون رد في ا
جـــرت عــــلى مـــلــــعب بـــاس في
الــعــاصــمـة االيــرانــيــة طــهـران
وذلك ضـمن مـنـافـسـات اجلـولة
الـثــانـيـة لـلــمـجـمـوعــة الـثـالـثـة
لــتـصــفـيــات الـقــارة االسـيــويـة
ؤهلة الى الـنهائيات دون 23 ا

عاما .
وســــجـل أهــــداف الـــلــــقــــاء من
بي العراقي الالعبان مراد االو
مـحمـد في الـدقيـقة  16من زمن
الـشـوط االول فـيـمـا عـزز الـفـوز
الالعـب ســـــجــــــاد جـــــبــــــار في
الــدقــيــقــة  89وبــذلـك يــحــصـد
الـنـقــطـة الـسـادســة وبـانـتـظـار
ـنـتـخب الــلـقـاء احلـاسم امــام ا
االيراني للحـصول على صدارة
ـديـر الـفني اجملـمـوعـة . وأكـد ا
ـبي  عبـد الغني للـمنـتخب االو
شـهــد ان (خـصـمه فـريق مـنـظم
وجاهـز بـدنـيا لـلـبـطـولة لـكـنـنا
شخصنا نقاط الضعف وعلمنا
عـلى حـسم النـتـيجـة لـصاحلـنا
وخــطف الـعـالمـة الـكــامـلـة الت
قربتنا كـثيرا  من التأهل فضال
عـلى ان الــتـفــوق مـنــحـنــا قـوة
ـنتخب إضافـية قـبل مواجـهة ا

اإليراني).
وأوضح شـهـد أن (الـفـريق كـان
مـكــتـمل الـصــفـوف بـاســتـثـنـاء
ــمــيــز حــسـ غــيــاب الالعب ا

جــــبــــار الــــذي عــــانى من شــــد
ــــبــــاراة األولى عــــضــــلـي في ا
ووضــعـــنـــا  ثــقـــتـــنــا بـــزمالئه

لتعويض غيابه).
وانـــفـــرد الـــعـــراق مـــؤقــتـــاً في
صـــدارة تـــرتــــيب اجملــــمـــوعـــة
بـرصـيد  6نـقـاط من مـبـارات

مـــقـــابل  3نـــقــــاط من مـــبـــاراة
واحــدة إليــران في حــ ال زال
رصـيـد تــركـمـانـســتـان والـيـمن

خالياً من النقاط.
وتقام اجلولة الـثالثة واألخيرة
من مـنـافــسـات اجملـمــوعـة يـوم
الـثالثـاء حـيث يـلـتـقـي الـعراق
مع إيـران وتــركـمــانـســتـان مع
الــيــمن وكــانـت اجلـولــة األولى
شـــهـــدت يـــوم اجلـــمـــعـــة فـــوز
الــــعـــــراق عــــلـى الــــيـــــمن 5-0
وإيران على تركمانستان .3-1

ويتأهل إلى النـهائيات صاحب
ــركــز األول في كل مــجـمــوعـة ا
من اجملــمــوعــات األحــد عــشــر
إلى جــــــانب أفــــــضل أربــــــعـــــة
ـركز مـنـتـخـبـات حتـصل عـلى ا
الـــثـــاني وفـي حـــالـــة حـــصــول
ضيفة تايالند منتخب الدولة ا
عــلى إحــدى بــطــاقــات الــتــأهل
باشر للنـهائيات فإن خامس ا
ركز أفضل فريق يحصل على ا
اخلـامس سـوف يـتـأهل إلكـمـال

تأهلة. نتخبات ا عقد ا
ــنــتــخــبـات الــثالث وحتــصل ا
األولى فـي الــنـــهـــائـــيــات عـــلى
بــــطــــاقـــات الــــتــــأهل إلى دورة
ــبــيــة  2020 في األلــعــاب األو
الــيــابـــان عــلــمـــاً بــأن الــدولــة
ـضـيفـة الـيـابان حـصـلت على ا

باشر. بطاقة التأهل ا

وصل في وقفة حداد على ارواح شهداء العبارة WH∫ طلبة جامعة ا Ë

ومـنـعــهم من الـسـفـر واحـالـتـهم
الى الــقــضــاء). ونـــفى مــجــلس
احملافظة الـتقارير الـتي تتحدث
عن بـيع مـنـاصب في احملـافـظة.
وقــــال عـــضــــو اجملــــلس خــــلف
احلـديــدي في تـصـريح امس ان
(مــــــــــــا صــــــــــــرح بـه بــــــــــــعـض
الـشـخــصـيـات بــاتـهــام مـجـلس
نينـوى واعضائه بـعقد صـفقات
هــــنـــا وهــــنــــاك لـــبــــيع وشـــراء
ـناصـب في نيـنـوى هـو كذب) ا
واضـــاف ان (ذلك يـــعــد افـــتــراء
وتزوير للحـقائق). وكان النائب
عن احملـــافـــظـــة عـــبـــد الــرحـــيم
الــــشـــمـــري قـــد اتــــهم اعـــضـــاء
ـساومة عـلى منصب اجمللس با
احملافظ  في اربيل بالتزامن مع
حـادثـة غـرق الـعـبـارة) عـلى حـد

تعبيره. 

مــجـــلس احملــافـــظــة وروؤســاء
الدوائـر فيـها. وكـان القـضاء قد
اعـلن عن تـشـكـيل هـيـئـة خـاصة
لـلـتـحـقـيق بـالـفـاجـعـة تـتـضـمن
قضاة وادعـاء عام من احملـافظة
. واشار مجلس العشائر الى ان
(تــدخـل رجــال اعـمــال فــاســدين
ــــوصل وتــــرشــــيح بــــشــــؤون ا
احــدهم لـنــفـسه مــحـافــظـا دلـيل
على الـرغبـة الراسـخة في ابـقاء
الـفـسـاد  وحتـطـيم مـا تبـقى من
دينة) مشددين على (ضرورة ا
مـنع الـسـياسـيـ الـذين خـربوا
مـحــافــظــات اخــرى وســرقــوهـا
ونـــشـــروا االرهــــاب فـــيـــهـــا من
ــوصل) الـــتـــدخل في شـــؤون ا
وطــــــالـــــبـــــوا رئـــــيس الـــــوزراء
بـ(ســـــــــحـب ايــــــــدي روؤســــــــاء
ـوصل الــوحــدات االداريـة فـي ا

اجملـلـس لـلــنــظـر فـي الـطــلــبـات
ـتـضررين اخلـاصة بـتـعويض ا
من ابنـاء الـشعب) الفتا الى ان
(  121 نـــائـــبـــا قــدمـــوا طـــلـــبــا
يـتـضــمن حل مـجـلس مـحـافـظـة
نــيـنــوى واحــالــة اعــضــائه الى
الـــقــضــاء لـــوجــود مــخـــالــفــات
جسيمة واهمال اداري واضح).
وفي سياق متصل  اكد مجلس
عـشــائـر نــيـنــوى عـدم الــسـمـاح
ـــجــــيىء مـــحــــافظ من رجـــال
االعـمــال الـفـاسـدين او روؤسـاء
الـــدوائـــر والـــوحـــدات االداريــة
الــــذين شــــاركــــوا في تــــدمــــيـــر
ـــوصل وســـرقـــتـــهــا  فـــيـــمــا ا
وقـف مجلس الـقضاء اشادوا 
االعــلى وســرعـة  اجــراءته عــنـد
وقوع فـاجعة الـعبارة كـما دعوا
الـى اجـــــراءات جـــــديـــــدة ضـــــد

احلـوادث مجـددا والـوقوف الى
جـانب ذوي الــضـحـايـا. وطـالب
احلـــلـــبـــوسـي حالل اجلـــلـــســـة
شـروع ازاحة الفساد بـ(البدء 
بالـتعاون مع الـسلـطات االخرى
و االعالن عن مـــعــايـــيـــر جــودة
واضحة يـتم مراقبـتها بـصرامة
في مـخـتـلف مـجـاالت احلـيـاة )
مــشـددا عــلى (ضـرورة مـالحـقـة
جميع عـمليـات االبتزاز بـأسماء
وعــنـاوين مـحـتـرمـة لـلـعـراقـيـ
ورفع القدرات االمنية واخلدمية
لــلـتـعـامل مع الــكـوارث بـسـرعـة
وسـن قـانــون خــاص بـضــحــايـا
الـــــكـــــوارث الـــــعـــــامــــة) ووجه
احلـلـبـوسي بـ (تـشـكيـل وفد من
ـوصل الـنــواب لـزيـارة مـديـنـة ا
ولـــقــاء ذوي ضـــحـــايــا حـــادثــة
الــعــبــارة) مـــؤكــدا (اســتــعــداد

وغـــلق مــلف الــنــزوح وتــســريع
ـتـضـررين اجـراءات تـعــويض ا
ـالـية واطالق الـتـخـصـيـصـات ا
لـلــمـحـافـظـة وبـاقي احملـافـظـات
االخــرى) واوضـح الـــبـــيــان ان
ـان اجنــز الـقـراءة االولى (الــبـر
ـشـروع لـقـوانـ الـكـسب غـيـر ا
ـدن الــصــنـاعــيـة والــتــعـديل وا
االول لـقــانـون حـجـز ومـصـادرة
ـنقـولة ـنقـولة وغـير ا االموال ا
الـــعـــائـــدة الى اركـــان الـــنـــظــام
السابق رقم  72 لسـنة 2017)
وتـابع انـه (تـقـرر عـقـد اجلـلـسـة
ـنـاقـشة عـدد من الـيـوم االثـنـ 
ــدرجـة عــلى جـدول الــقـوانــ ا
دعا اعـمـال اجلـلـسـة).  بـدوره  
احلـــلـــبـــوسي الـى الــتـــحـــقـــيق
باسـباب حادث الـعبـارة والعمل
عــــلى عــــدم تــــكــــرار مـــثـل هـــذه

ـال الـعـام ــسـؤولـيـة وهــدر ا وا
نـصب الـوظـيفي) واسـتغـالل ا
واضــاف ان (اجلــلــســة شــهــدت
الــتــصـــويت عــلى قـــرار نــيــابي
يـتـضـمن تــوصـيـات لـلــحـكـومـة
والـســلـطــة الـقــضـائــيـة الكــمـال
الــتــحـقــيــقــات بــشــأن احلــادثـة
ـقصـرين وكذلك عد ومحـاسبة ا
ضـــــحــــايــــا احلـــــادث شــــهــــداء
وتــعــويـــضــهم مـع ضــمــان حق
ذويـهم بـالـلـجـوء الى الـقـضـاء)
الفـــتـــا الى ان (اجملـــلـس صــوت
ايضا على قـرار توزيع وانتشار
القـوات العسـكرية في احملـافظة
حلـفظ االمن وان يــتـولى رئـيس
الـوزراء اتـخـاذ االجـراءات كـافة
ــقــار غــيــر الــرســمــيــة ألغالق ا
اضــافــة الى الــقـيــام بــأجـراءات
عـاجـلـة إلعـادة اعـمـار احملـافـظة
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اقال مجلس الـنواب في جلسته
يوم امس االحـد محـافظ نيـنوى
نــوفل الـعــاكـوب ونــائـبــيه بـنـاء
عـلى طـلب قـدمه رئـيس الـوزراء
ـهـدي بـعـد فـاجـعـة عـادل عــبـد ا
وصل  كما صوت على عبارة ا
قـرار الكـمال الـتـحـقيـقـات بـشأن
ـقـصرين الـفـاجعـة ومـحـاسبـة ا
وعــــد الـــــضــــحـــــايــــا شـــــهــــداء
وتــعــويض ذويــهم. وقــال بــيـان
امس ان (اجملـلس عـقـد جـلـسـته
برئـاسة محـمد احللـبوسي اقال
فـيــهـا الـعــاكـوب ونــائـبــيه عـبـد
الــقـادر عــبـد الـلـه وحـسن ذنـون
ــقــدم من ــقــتـرح ا بــنــاء عـلـى ا
رئيس مجلس الـوزراء إلهمالهم
وتـــــقـــــصــــــيـــــرهم بــــــالـــــواجب
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عالقــاته مع الــدول الــعــربــيـة)
الفـتـا الى ان (اجلـامـعـة تـتـطلع
لــدور عــراقـي ريــادي لــتــعــزيــز
الـوحـدة واالستـقـرار والـتنـمـية
وخدمـة الشـعوب الـعربـية التي
عــــانت طــــويل). ولــــفـت عــــبـــد
ـــهـــدي خـالل لـــقـــائه بـــشـــيخ ا
االزهــر احـــمــد الـــطــيب الى أن
(الـعــراق يـســيــر عـلى الــطـريق
الـصـحـيح رغم كل الـصـعـوبات
التي تواجهه واستطاع بوحدة
شـــــعــــــبه دحــــــر داعش وكـــــان
للمرجعية الدينية الدور الكبير
في الــوحـدة الــوطــنــيــة وحـفظ

السلم األهلي). 
وأعــــرب الــــطــــيب عـن رغـــبــــته
بـ(زيارة العراق ومدينة النجف
وعن ســـروره لـــلــتـــطـــور الــذي
يـشـهـده الـعـراق ووحـدة شـعبه
وانــــتـــصـــاره عــــلى اإلرهـــاب)
مـــؤكــداً أن (الـــروابط الـــقـــويــة
تـــســــتـــدعي تـــوحــــيـــد دولـــنـــا
وشــــــعــــــوبــــــنـــــا وجتــــــاوز كل
اخلالفات وإحـراز تقـدم لصالح
ـســلـمـة والـبـشـريـة الـشـعـوب ا

جمعاء).
ـــهـــدي خالل  وســــعى عـــبــــد ا
زيـارته الى الـقـاهـرة لـلـحـصول
على دعم مصر جلهود مواجهة

التطرف. 

(لــدى الـعـراق عالقـات مـتـقـدمـة
مع مـصـر وجـمـيع دول اجلـوار
العـربي واالقـليـمي ودول اوربا
وغـيـرهـا  لـذا فـان لـقـاء الـقـمـة
الثالثي تأكيد لتوجهاته بإقامة
عـالقـــات تـــعــــاون اقـــتـــصـــادي
وازالـــة الـــعـــقـــبـــات في طـــريق
الـتـعاون االقـتـصادي والـتـبادل
الـتـجـاري). من جـهـته قـال ابو
الــغـــيط ان (ســيـــاســة الــعــراق
اخلـارجــيــة حتــقق جنــاحـا في

ـا يـخـدم الـشـعـب الـثـنـائـيـة 
الـشـقــيـقـ في اجملــاالت كـافـة.
ـــقـــر ـــهـــدي  وبـــحث عـــبــــد ا
اجلـامـعـة الـعربـيـة في الـقـاهرة
بــأمــيـــنــهــا الــعـــام والــســفــراء
ـــعــتـــمـــدين لــدى ــنـــدوبــ ا ا
اجلـامـعـة حيث  اشار الى  ان
(ســـيــــاســـات الـــتــــعـــاون ومـــد
اجلسـور ب الـدول رابحة وان
الـفـرصــة مـؤاتـيـة االن لــتـرمـيم
الــبـيت الــعـربي) مـوضــحـا ان

للدور الكبيـر الذي تلعبه الدول
الــــــثالث) مـــــــشــــــيــــــرا الى ان
شـاريع االقتـصاديـة واالعمار ا
واالسكان والكهـرباء في مقدمة
اهــتــمـــامــاتــنــا واحـــتــيــاجــات
شــعــبــنـا). وقــبل انــعــقــاد هـذه
هدي مباحثاته القمة بدأ عبد ا
ـصـري ــشـتـركـة من نـظـيـره ا ا
مـــــصـــــطــــفـى مـــــدبـــــولي وذلك
بــحــضــور وفـــود من الــبــلــدين
تـناولت سـبل تـطويـر الـعالقات

في سـوريـا) مـؤكــدين (دعـمـهم
الــكــامل لــلـــجــهــود الــعــراقــيــة
الستكمال إعادة اإلعمار وعودة
الـــنـــازحــ وضـــمـــان حـــقــوقه
وحقوق مواطنيه التي انتهكها
داعش والــتي عــدتــهــا قــرارات
مــــــجـــــلـس األمن الــــــدولي ذات
الـصــلــة جــرائم حــرب وجـرائم
ضـــــد اإلنـــــســـــانـــــيـــــة وإبــــادة
جــمـاعــيـة) ولــفت الــبــيـان الى
(االتــفــاق ايــضــا عــلى أهــمــيــة
االجتماع بصفة دورية لتنسيق
ــواقف والــســيـاســات فـي مـا ا
بـــــ الـــــدول الـــــثـالث من أجل
حتــقـيق مـصـالـح شـعـوبـهم في
االســــــــتــــــــقــــــــرار واالزدهــــــــار
االقـتـصـادي وحتـقـيق األهـداف
شـتركة من خالل الـتعاون مع ا
الــدول الــشـقــيــقــة والـصــديــقـة
وبناء عالقـات دولية مـتوازنة).
ــهــدي أن اتــفــاق وأكــد عــبـــد ا
العـراق ومصر واالردن سـيفرح
الـكـثيـر للـدور الـذي تلـعـبه هذه
هدي الدول الثالث. وقال عبد ا
في كــلــمـــته بــإفــتـــتــاح الــقــمــة
الــثالثــيــة إن (انــعــقــاد الــقــمــة
الثالثيـة نقطة حتـول كبيرة في
ـشـتـركـة مـسـتــقـبل الـعالقــات ا
ومصالح شعوبنا) واضاف أن
(اتـفـاقـنا سـيـفرح بـه الكـثـيرون
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عــاد رئـيس الـوزراء عــادل عـبـد
هـدي الى بغـداد منـهيـاً زيارة ا
اســتـــغــرقت يـــومــاً واحــداً الى
مـصر بـعد االتـفـاق مع القـاهرة
وعـمــان خالل الـقــمـة الـثـالثـيـة
عــلـى دعم جـــهــود الـــعــراق في
ــدن احملـررة وتــعــزيـز اعـمــار ا
الـتـعاون الـصـناعي والـتـجاري
بـ الـدول الثالث  وكـان عـبـد
ــهـــدي قــد قــطع عـــلى نــفــسه ا
ـواطـن بـأنه لم تـعـهـداً امـام ا
يــغـب عن الــبالد اكــثـر مـن يـوم
واحد . واشـار البيـان اخلتامي
هدي والرئيس للقمة ان (عبد ا
ـصري عـبـد الفـتـاح السـيسي ا
ومــلك األردن عـبــد الـله الــثـاني
اتــفـقــوا عــلى تـعــزيــزالـتــعـاون
ـنـاطق الــصـنـاعـيـة ـجـاالت ا
والــبــنـــيــة الــتــحـــتــيــة وزيــادة
الـــــــتـــــــبــــــــادل الـــــــتـــــــجـــــــاري
واالستـثـمارات) وشدد الـبـيان
عـركة عـلى (أهمـية اسـتـكمـال ا
الشامـلة على اإلرهـاب والسيما
في ضوء االنـتصار الـذي حققه
ـعـركـة ضد داعش الـعراق في ا
والتـضحـيات التي بـذلهـا أبناء
الشعب الـعراقي في هذا اإلطار
ـكـانـية له UI¡∫ زعماء العراق ومصر واالردن في لقاء قمة بالقاهرة امسوانـتـهـاء السـيـطرة ا
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ـسـتـفيـدين من (عـلى الـزبـائن ا
ــصـرفـيـة اخلـاصـة خـدمـاتـنـا ا
بــقــروض الــســيــارات االلــتـزام
بــتـــســـديـــد دفــعـــات األقـــســاط
ـصـرف الــشـهـريـة لــدى فـروع ا
حـــصـــراً لـــضـــمــان حـــقـــهم في
الــــتــــســــديــــد أصــــولــــيــــاً وفق
وصـوالت مـصـرفـيـة مـعـتـمـدة).
ـصرف لم يـخول وأضاف أن (ا
أيـة شـركـة متـعـاقـد معـهـا لـبيع
السيارات باألقساط للمواطن
صرف حق تقاضي األقساط وا
غير مـسؤول عن مصيـر تسديد
أية دفـعات خـارج عمل فروعه)
قتـرض إلى اإلسراع داعيـاً (ا
بـتـسـديد مـا بـذمـتـهم من أموال
تلك السيارات لتفادي األوضاع

القانونية بحقهم).

مـــقــاعــدهم الى قـــنــاة الــنــفــقــة
اخلـاصــة قـبل قــرار الـتــوسـعـة
الــذي صـــدر مــؤخـــرا مــراعــاة
ـاديـة وخلق لـظـروف الـطـلـبـة ا
ــنـافــســة فـيــمـا بــيــنـهم روح ا
مــنــبــهــا ان تــخــفــيض االجــور
الـدراســيـة لــلـطـلــبـة االحــتـيـاط
يــشـــمل فـــقط الــعـــام الــدراسي

اجلاري).
على صعـيد اخر طـالب مصرف
ـقـتـرضـ بـتـسـديد الـرافـدين ا
اقـسـاط قروض الـسـيـارات لدى
ـصـرف حـصـراً مـؤكداً فـروع ا
أنه لم يخول أيـة شركة مـتعاقد
معها لبيـع السيارات باألقساط
لـــلــــمـــواطــــنـــ حق تــــقـــاضي
كتب اإلعالمي األقساط. وقال ا
لــلــمــصــرف في بــيــان امس إن
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خـفضت وزارة الـتـعلـيم الـعالي
والـــــبــــحث الـــــعــــلـــــمي أجــــور
الـدراسـات العـلـيـا الى الـنصف
تقدم على للطلبة االحتياط ا
دورة مـقاعدهم القـناة العـامة ا
إلى قـنـاة الـنـفـقـة اخلـاصـة قبل
التـوسعـة التي صـدرت مؤخراً.
وقـــال مــــديـــر دائــــرة الــــبـــحث
والتـطويـر بالـوزارة إن (الوزير
قــــصي الــــســـهــــيل وافـق عـــلى
تخفيض اجور طـلبة الدراسات
اجـستـيـر والدكـتوراه الـعلـيـا ا
ـئـة).  وأضاف بـنـسـبة  50 بـا
أن (هـذا الـقـرار يـشـمل الـطـلـبـة
تقدم عـلى القناة االحتيـاط ا
الــــعـــــامــــة الــــذيـن  تــــدويــــر

في خـطــوة لم تــلق اعـتــرافـا دولــيـا. وتــعـتــبـر إســرائـيل
اجلـوالن مـنـطقـة اسـتراتـيـجـية ألنـهـا تطـل على الـبـلدات
الـواقـعـة في شـمـالـهـا وعـلى جـنـوب غـرب سـوريا حـيث
ـعـارك في احلـرب األهلـيـة الـدائرة مـنـذ ثـماني حتتـدم ا

سنوات.
ويــعـــيش نـــحــو  22 ألف درزي في اجلـــوالن احملــتـــلــة
ومـازال كثـيـرون منـهم لـهم أقارب في اجلـانب الـسوري

من احلدود احملصنة.
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جتمـع عشرات من الـدروز العـرب الذين كانـوا يحـملون
الـــعــلـم الــســـوري وصــور الـــرئــيـس بــشـــار األســد في
مـرتــفـعــات اجلـوالن يـوم الــسـبت احــتـجـاجــا عـلى دعم
الرئـيس األمريكي دونـالد ترامب لـسيادة إسـرائيل على

نطقة. ا
وكانت هـضبـة اجلوالن جـزءا من سوريـا حتى احـتلـتها
إسـرائـيل في حـرب  1967وضـمــتـهـا إلـيهـا في 1981
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االخـرى سـتـشـهـد نـشـاطـاً بـالـريـاح الـسـطـحـيـة وفرص
امطـار رعديـة خفيـفة الى معـتدلة). الى ذلك  قـال وزير
األراضي والبـيئة في موزامبيق سيلسو كوهيا إن (عدد
قـتلى االعصار الذي اجـتاح أجزاء من البالد ارتفع من
 417 إلى  446 قــتــيال) مــضــيــفـا أن (  531 ألــفــا
تـضــرروا بـالــكـارثــة). ويــتـوقع خــبـراء هــيـئــة األرصـاد
ـوجات من اجلـويـة الـبـريـطـانيـة أن تـتـعـرض بـريـطـانـيـا 
احلـر وأن ترتـفع درجـات احلرارة إلى نـحو  26 درجـة

قبل.  مئوية خالل شهر نيسان ا
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نـبىء اجلوي صـادق عطـية اجـواء غيـر مسـتقرة رجح ا
ناطق من مصـحوبـة بتسـاقط أمطار غـزيرة في بـعض ا
البـالد . واوضح عطـية في صـفـحته عـلى فـيسـبوك الى
ـا يعوق (هبـوط حاد لـلضغط الـسطـحي اليوم االثـن 
حـالــة عـدم االسـتـقـرار لـيـنـتج امـطـار غـزيـرة ) مـجـددا
حتـذيـره مـن (غـزارة االمـطـار الـرعـديـة يـرافـقـهـا حـبـات
دن ناطق ) مـبيـنا ان ( ا الـبرد(احلالـوب)  في بعض ا
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u“∫ ليوث الرافدين يعبرون عن الفرحة بالفوز على تركمانستان 


