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طبعة العراق 
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رجح مــنــبـىء جــوي انــحــســار
تــســـاقط االمــطـــار خالل االيــام
ــدن ــقــبــلـــة اال عــلى بــعض ا ا
الـــشــمـــالـــيـــة الــتـي ســتـــتـــأثــر
ـنـخـفـضـات جـويـة مـتـعـاقـبـة
مـصــحـوبــة بـأمــطـار مــتـفــاوتـة
الشـدة. وكتب صـادق عطـية في

صفحـته على فيـسبوك امس (ال
فـــــرص المـــــطــــار خـالل االيــــام
ـقـبـلـة بـأسـتـثـنـاء مـدن شـمال ا
الــــــبالد الــــــتـي ســــــتــــــتــــــأثـــــر
ـنـخـفـضـات جـويـة مـتـعـاقـبـة
مـصــحـوبــة بـأمــطـار مــتـفــاوتـة
الشدة خالل االسبوع اجلاري)
واضــاف ان (االجــواء احلـالــيـة
ــا حــدوث بـعض مـتــقــلــبـة ور

فـاجـئة الـتـغيـرات الـسريـعـة وا
في حــالــة الــطــقس). واظــهــرت
صــــور مـــنــــطـــقــــتي الـــثــــرثـــار
ـوصل اثـنـاء تـسـاقط حـبـات وا
الـبــرد واالمـطـار الـغـزيـرة امس
االول  وارتفـعت مناسـيب مياه
نـهـر دجـلـة في مـنـطـقـة الـشرش
بالـبـصرة  كـما  فـتح الـسدة
ياه الترابية الـتي كانت تمنع ا

عن تـــغــذيـــة اجلــبـــايش. ووثق
الـنــاشط مـحـمـد احلـسن حلـظـة
حادثـة غرق أحـد الصـيادين في
الــسـويب شـرق الـقــرنـة بـسـبب
الــسـيــول.وغـطت الـثــلـوج جـبل
كـاره في اقـلـيم كـردسـتـان الـذي
يـبـلغ ارتـفـاعه  2151 مـتـرا عن
سطح البحر شمال شرق مدينة
دهـــوك ويــشـــرف شـــمـــاال عــلى
مــصــايف  ســوالف و آشــاوه و
آنـيــشـكـي و بـامــرني. وبــسـبب
غـزارة الــثــلــوج خــرج الــطـريق
الــرابط بـــ حــدود ســـر زيــري
ومــركـــز نــاحـــيــة كـــاني مــاسي
الـتــابع لــقـضــاء الــعـمــاديـة في
مـحــافــظــة دهــوك عن اخلــدمـة.
وقــال مـديـر الـنــاحـيـة سـربـست
اكـــــريـي انه (بـــــســـــبـب غــــزارة
ــتــســاقــطــة خــرجت الــثــلــوج ا
مــعـــظم الـــطــرق عن اخلـــدمــة)
مشـيرا الى ان (مالكـات البـلدية
شــرعت فـي تــنــظــيـف الــطــريق
وازالـة الــثــلـوج العــادة الــطـرق
الـتي خـرجت عن اخلـدمـة جراء
تـلـك الـثــلــوج). وفــوجئ ســكـان
مـديـنـة وان بــكـردسـتــان تـركـيـا
بـتسـاقط الثـلـوج على مـدينـتهم
في ظــاهــرة نــادرة احلــدوث في
شـهـر نــيـسـان. وبــدأت الـثـلـوج
بــالــتــســـاقط عــلى مــديــنــة وان
دينة اضية لترتدي ا اجلمعة ا
حـــلـــة بــيـــضـــاء.وشــرع عـــمــال

ــديــنـة بــأعــمـال الــبـلــديــة في ا
جتـريف الــثـلـوج فــيـمــا عـلـقت
ـركبات على الطرق الكثير من ا
الــــســــريــــعــــة بــــســــبب تــــراكم
الــثـلـوج.من نــاحـيـة أخـرى أدى
ــفــاجئ إلى تــسـاقـط الــثـلــوج ا
تـضـرر بـعض أشـجـار الـفـاكـهـة
ــنـاطق الــزراعـيـة ــزهـرة في ا ا
التابعة للمدينة. كما وتساقطت
الثـلـوج بكـثافـة في ريف دمشق
ــرتــفـــعــات وسط اجــوء فــوق ا
شــتــويــة تــتــعــرض لــهــا اغــلب

مناطق سوريا .
 وأفـادت وسـائل إعالم إيـرانـيـة
بأن  15 مـحـافظـة تـتـعرض في
غــرب ووسط إيــران إلى مــوجـة
جــديـدة من األمــطـار والــثـلـوج.
وتـــــســـــاقـــــطت الـــــثـــــلـــــوج في
مـحافـظتـي أردبيل ومـازندران 
وحــــــذرت شــــــرطــــــة الــــــطـــــرق
اخلــارجـــيـــة من االنـــزالق عــلى
الطرق اجلبلية وانخفاض مدى
الـرؤيـة.كمـا هـطـلت األمـطار في
مـــحــافــظـــات طــهـــران و الــبــرز
ــــركــــزيـــة و قم وســــمــــنـــان و ا
وزجنان و لرستان وجهارمحال
وبـخـتيـاري وكـيالن ومـازندران
و كلسـتان وأذربيـجان الشـرقية
والغـربية و خـراسان الـرضوية
والــشـــمـــالـــيـــة والــتـي تــتـــوقع
االرصــاد اجلــويـة اســتـمــرارهـا

 . حتى غد االثن
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وفق تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيــادات
االمـنـيـة الـعـلـيا) ودعـا الـبـيان
ـــــواطـــــنـــــ الـى (االبالغ عن ا
ـشـبـوهـة الـتي تـثـير احلـاالت ا
الـشـك بـغــيــة اجنـاح الــزيـارة).
ووزعت قـيادة عـمـليـات الـفرات
ــــــــــــنــــــــــــشـــــــــــورات األوسـط ا
والـتوجـيهـات األمنـية اخلـاصة
بــالـزيــارة. وقــال بــيــان لـوزارة
الدفاع امس ان (الـقيادة وزعت
ــنـــشــورات والـــتـــوجــيـــهــات ا
االمـنـيـة اخلاصـة بـالـزيـارة ب
ـواكب ــواطـنــ وأصـحــاب ا ا
والـــــزوار الـــــعــــرب واالجـــــانب
وبلغات مـختلفة لـغرض توعية
وإرشــــاد الـــزوار الـــقــــاصـــدين
كربالء وجتنبا حلدوث التدافع

ـدينة بـينـهم واحتـرام قدسـية ا
وااللـتـزام بــالـشـعـائــر الـديـنـيـة
وطـــقـــوســـهـــا) مــــشـــددا عـــلى
(ضــــرورة احــــتــــرام إجــــراءات
الـــــتـــــفــــتـــــيـش في الـــــنـــــقــــاط
والــســيــطــرات وعــدم االجنـرار
ــغــرضـة او وراء الـشــائــعـات ا
رفع الـــــصـــــور والــــشـــــعــــارات
الطائفية والتعاون مع االجهزة
االمــنـيــة الــتي تــعـمل حلــمــايـة
ــــواطـن والــــزائــــرين وابــــداء ا
االحـتــرام الـتـام لـهـا). وشـرعت
قـــيــادة عــمـــلــيـــات احلــشــد في
الـــفــــرات االوسط بــــتـــطــــبـــيق
خــطـــتــهـــا االمــنـــيــة اخلـــاصــة
بـالزيـارة. وقال قـائد الـعمـليات
عـلي احلـمـداني في بـيـان امس

ان (ألــــويـــة احلـــشـــد بـــاشـــرت
بتنفيذ اخلـطة االمنية اخلاصة
بــالـزيــارة الــشـعــبـانــيــة والـتي
شمـلت انتـشار عـناصـر احلشد
بالـتنـسيق مع االجـهزة االمـنية
في كــــربـالء والـــنــــجف وبــــابل
والـــديــوانــيــة لـــتــأمــ اجــواء
الــزيـارة) واضــاف ان (اجلــهـد
االسـتـخـبـاراتي سـيـكـون فـاعال
بـشــكل كـبــيـر في هــذه الـزيـارة
لــلــحـفــاظ عــلى انــسـيــابــيـتــهـا
وتـــــفـــــويت الـــــفـــــرصــــة عـــــلى
ــتـربــصـ بـاالمـن). ويـتـوجه ا
االف الـــــزوار مـن مــــــخـــــتــــــلف
احملــافــظــات ودول الــعــالم الى
كـربـالء سـنـويـا الحـيـاء مـراسم

الزيارة. ÃuKŁ∫ عوائل تتسلق جبل كاره في دهوك برغم جتمع الثلوج

حلــكـومــة الــعــراق وشــعـبه
دلــــيل حــــرص ايـــران عــــلى

نطقة). استقرار امن ا
 الـى ذلــك عـــــــــــد رئــــــــــــيـس
اجلــمـهــوريــة بــرهم صــالح
ــانـات دول اجلـوار قــمـة بـر
فـي بـغــداد مــؤشــرا عـلى ان
اســتـقـرار الـعـراق مـصـلـحـة

مشتركة. 
وقـــال صـــالح في تـــغـــريــدة
عــــلـى تــــويـــــتــــر إن (قــــمــــة
ــانــات اجلــوار مــؤشــرا بــر
عــلى ان اســتــقــرار الــعـراق
مـصـلـحة مـشـتـركة)  داعـيا
الـى (ضــــــرورة ان يــــــكـــــون
ــنـظــومـة إقــلـيــمـيـة عــمـادا 
ـشـتـرك تـســتـنـد الى األمن ا
والـــتــكـــامل االقـــتـــصــادي).
وشـــــهــــــدت بـــــغــــــداد امس
الــــســـبت مـــؤتـــمـــر رؤســـاء
انـات دول جـواره الست بـر
السعوديـة والكويت وإيران
وتــركــيـــا وســوريــا واألردن
وذلك بدعوة من احلـلبوسي
لـلــمـشـاركــة في قـمــة بـغـداد
حتت شــــــعــــــار (الــــــعـــــراق
استقرار وتنمية). في تطور
الحق  عــــــلـق اخلــــــبــــــيـــــر
الـقـانـوني طـارق حـرب على
ــان مـــا قـــاله رئـــيـس الـــبـــر
االردني بــشـأن لــلــعـراقــيـ
وشــــــــهـــــــــدائــــــــهـم ديـن في
اعـنـاقـنـــــا . وقـال حـرب في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــان ان (قـــول رئـــيس الـــبـــر
االردني هو االفـضل من ب

االقوال). 

االردني عــاطـف الـطــراونــة الى
أن  بالده  داعمه للـعراق. ودعا
الــطـراونــة خـالل انـطـالق قــمـة
بــــــغــــــداد الى (دعـم الــــــعـــــراق
بــعـمــلـيــات الـبــنـاء واالعــمـار)
واضــاف (أنـنـا بــامس احلـاجـة
لــفــتـح افــاق الــتــعــاون بــيــنــنـا

واجهة حجم التحديات).
 وشـدد رئـيس مـجـلس الـشـعب
الـســوري حـمـودة يـوسف عـلى
ضـــــرورة احـــــتـــــرام ســـــوريـــــا
واســتـقـاللـهــا من خالل اخـراج
جـــمــيـع الــقـــوات الــتـي دخــلت
بــشـكـل غـيــر الــشــرعي لــلـبالد.
وقــال يـوسـف خالل فــعــالــيـات
الــقــمـــة إن (الــشــعب الــســوري
مـصــمم عــلى حتــقـيـق الـنــصـر
مـــهــمــا كــانت الـــتــضــحــيــات)
مـــطــالــبــا بـ (احـــتــرام ســوريــا
واســتــقاللــهــا وخــروج جـمــيع
القـوات التي دخـلت بشـكل غير
شـرعي الن شـعـبـنـا لن يـتـوانى
عـن حتــــريــــر كـل شــــبــــر ارضه
والســـيــمـــا أن جـــمـــيع قــرارات
مــجــلس االمـن تـؤكــد عــلى امن
ســـــــوريــــــــا وحـــــــريــــــــتـــــــهـــــــا

واستقالليتها).
 ورأى عـضـو مـجـلس الـشـورى
االيراني عـالء الدين بـروجردي
ان الـعــراق تـمــكن من الـقــضـاء
عــــلـى داعش بــــجــــهــــوده و ان
ايــران حـريـصـة عــلى اسـتـقـرار
ــــــنــــــطــــــقــــــة. واشــــــار وامن ا
بـروجــردي خالل الـقـمـة الى إن
(العراق تـمكن من القـضاء على
داعش بــجــهــوده) مـــبــيــنــا ان
ساعـدات االستـشارية (تقـد ا

شـنـتـوب ان احلـكومـة الـتـركـية
بذلت جـهداً كـبيراً من اجل امن
ــنــطــقـة اســتــقــرار الـعــراق وا
مـــشـــيــــرا الى ان (احلــــكـــومـــة
الــــتــــركـــــيــــة تــــقف بـــــوجه كل
التـحديات الـتي تهـدد العراق)
مــــؤكـــدا (دعـم بالده لـــلــــعـــراق
بــخـــمــســة مـــلــيــار دوالر خالل
ـــانــحــة 500 مــؤتـــمــر الــدول ا
مـلـيـون دوالر اخرى  مـنـحـها

جلهود االعمار).
 ولــفت رئـيس مـجــلس الـنـواب

االمــة الـكـويــتي مـرزوق الـغـا
على ان بالده مع عـراق مسـتقر
آمن ومـوحـد. وقـال الـغا  انه
(من يــراهـن عـلـى ضـعـف جـاره
فـــــهــــو يــــخــــاطـــــر ويــــضــــحي
ـــســتـــقـــبــله) واشــار الى ان
ـــؤتـــمـــر يـــعـــطي بـــادرة امل (ا
لــلـدخـول في عــصـر االسـتـقـرار
والسـلم وان الصـراعات لـيست
اسـاس كمـا يـحاول الـبعض ان
يــشـيـع).  ورأى رئـيس مــجـلس
الـــنـــواب الـــتـــركي مـــصـــطـــفى

(العالقـات السـعوديـة العـراقية
شـهـدت تـقـدمــا مـلـحـوظـاً وهـا
نــحن جنــتــمع في بــغــداد بــعـد
زيــارة اجــراهــا رئــيس الـوزراء
هدي التي العراقي عادل عـبد ا
شـــهـــدت تـــوقـــيع اتـــفـــاقـــيـــات
ومـــذكـــرات تـــفـــاهم ســـتــحـــقق
تـعاونـاً مشـتـركًا بـ البـلدين).
داعـــيــــا الى (تــــظــــافـــر عــــربي
اقـلـيـمي للـقـضـاء عـلى االرهاب
ومـظـاهـره مـدعم بـتـشـريـعـات).
من جهته  شدد رئـيس مجلس

الــتــجــاري مــعــهــا بــعــد اتــمـام
تـــوقـــيع اهـم االتـــفــاقـــيـــات مع
االردن وكل ذلك يـجـري بـتوازن
تـــــام وتــــوزيـع دقــــيـق ألبــــواب
ــــشـــــتـــــركـــــة مع ـــــصـــــالـح ا ا
جيراننا). من جانبه قال رئيس
مجلس الشورى السعودي عبد
الـــلـه بن مـــحــــمـــد ال شـــيخ أن
الـعالقات بـ بـغداد والـرياض
تشهـد تقدمـاً ملحـوظاً وصادقة
ــزيــد من الـتــطـور. لــتـحــقـيق ا
وقــال آل شـيـخ خالل الـقــمـة إن

فأنه يوقع اخرى في السعودية
سـتويـات إضافة وعلى أعـلى ا
الى عالقــات عــراقـيــة كــويـتــيـة
مــهــمــة وحــيـويــة وتــفــاهــمـات
واســـــــعـــــــة) الفـــــــتــــــــا الى ان
(الـعالقـات الــعـراقـيـة الــتـركـيـة
تمـيزة ولدى بافـضل حاالتهـا ا
بـغداد خـطط اقـتصـاديـة واعدة
مـع انـقـرة سـيـتـم الـشـروع بـهـا
قــريــبــا اضــافــة الى االنــفــتــاح
الـــــــــــواضـح مـع ســـــــــــوريـــــــــــا
ـــعـــبــر واالســـتــعـــداد لـــفـــتح ا

شعوبها) واشاروا الى (أهمية
دعم االعتدال ومحاربة التطرف
بــــكل أشـــكـــالـه وال ســـيـــمـــا أن
ـنـطــقـة هي من تـدفع شــعـوب ا
ودعـــا ثــــمـن ذلك الــــتــــطــــرف) 
اجملتـمعون بـحسب الـبيان الى
(دعم عـمـلــيـة الـبــنـاء واإلعـمـار
والتـنمـية في الـعراق وتـشجيع
خـتلف فرص االسـتثـمار فـيه 
اجملاالت الـتعـليـميـة والصـحية
والــصــنـــاعــيــة وتــكـــنــلــوجــيــا
ـعــلـومـات والــثـقـافــة وحـركـة ا
ناطق احلرة ـال وا التجارة وا
ومـرافق احلـيـاة األخـرى سـواء
فـي الـقــطــاع الـعــام أم اخلـاص
فـــضال عن دعـم جـــهـــود إعــادة
ــدن احملــررة وتــأهـيل إعـمــار ا
ا يؤمن توفير البنى التحتية 
فــرص عــمل إلعــادة الــنــازحـ
إلى مدنهم). بدوره  اكد رئيس
ـان محـمـد احلـلـبوسي ان الـبـر
العـراق لم يعد قـلقاً جتـاه فكرة
احملـاور واإلنـحـيـاز.وقـال خالل
الـــقــمـــة أن (الـــعــراق يـــقف من
جـديد شـامخـا عزيـزاً قويـا بعد
ان خاض معركـة الشرف وقاتل
االرهــاب نــيــابـيــة عـن جـيــرانه
وأشـــقــــاءه وأصـــدقـــاءه بـــروح
الشجاعة واإلقدام حتى حتقيق
الـنـصر) مـؤكـدا ان (الـعراق لم
يـعـد قـلـقــاً جتـاه فـكـرة احملـاور
واإلنـحــيـاز بل انه بـصـدد بـنـاء
شراكات ستراتيجية واعدة مع
مـضــيـفـا جـمــيع دول اجلـوار) 
(ففي الوقت الـذي يوقع العراق
فـيه عـلى حـزمة من االتـفـاقـيات
ومــذكــرات الــتــفــاهم مع ايــران
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ـانـات دول اتـفـق رؤسـاء بـر
اجلــوار عــلى دعـم االعــتـدال
ومـــحــاربـــة الـــتــطـــرف بــكل
اشـكاله والـتوجه نـحو بـناء
اسـس جــــــــديــــــــدة حتــــــــقق
شـتـركة لـبـناء الـتـفاهـمـات ا
شــــــبـــــكــــــة من الــــــعالقـــــات
الـتـكـامـليـة بـ شـعـوب تلك
الـــــدول. وشـــــدد الـــــبـــــيــــان
ــانــات دول اخلــتـــامي لــبـــر
ـشــاركـ فـي قـمـة اجلــوار ا
بــــــغــــــداد امـس عـــــلـى (دعم
اسـتــقـرار الـعـراق واحلـفـاظ
عـــــــــلـى وحــــــــدة أراضـــــــــيه
ونسيجه االجتماعي بعد أن
حتـقق نـصــره الـكـبــيـر عـلى
داعـش) الفــــــــتـــــــــ الى ان
(اسـتـقـرار الـعـراق ضـروريـا
نـطقة ويسهم في استقرار ا
في عـودته بـثُقـله الـسـياسي
واالقـــــتـــــصـــــادي ومــــوارده
الــــبــــشــــريــــة اخلـالقــــة إلى
محيـطه العربي واإلقـليمي)
مؤكـدين ان (االنتـصار الذي
حــقــقه الــعــراق عــلى داعش
ـثل أرضـيـة مـشـتـركـة لـكل
ـنطقة لـبدء صفحة شعوب ا
جديـدة من التـعاون والـبناء
ودعم احلـــوار اجملــــتـــمـــعي
وصـوال إلى بـنـاء تـفـاهـمـات
مـشتـركة عـلى أسس جـديدة
ــســتـــقــبل تــقــوم عــلى في ا
أســــاس دعـم الــــتـــــنــــمــــيــــة
واالستثمار وبـناء شبكة من
الــعالقــات الـتــكــامـلــيــة بـ
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استنفرت قيادة شرطة محافظة
كـربالء مـفاصـلـها االمـنـية كـافة
لتأم زيارة ذكرى والدة االمام
ـــــهــــدي عـــــلــــيـه الـــــسالم في ا
احملـافــظـة الــيـوم االحــد. وذكـر
بــيــان امس ان (اخلــطــة تــنــفـذ
حتت اشــراف الـقـادة االمــنـيـ
بــــالـــتـــعــــاون مع الـــقــــطـــعـــات
واألجــــــــهـــــــــزة االمــــــــنـــــــــيــــــــة
واالســتـخــبـاراتـيــة من اجلـيش
والـشــرطـة واحلــشــد الـشــعـبي
لـتوفـيـر الغـطـاء االمني جلـميع
ــــنـــاطق وعـــمـق الـــصـــحـــراء ا
ـائية اضافة الى سطحات ا وا
ـديـنـة جـواً بـاالشـتراك تـأمـ ا
وأضـاف مع طــيــران اجلــيش) 
ان (قـائـد الــشـرطـة احــمـد عـلي
زويــني اوصى مـــفــارز شــرطــة
ـــديــنــة بــرفع وتـــيــرة الــعــمل ا
االمـــني واالســــتـــعــــداد الـــتـــام
لتـأم أقـصى درجات احلـماية
لـــــلــــزائـــــرين) وأشـــــار الى ان
(االجــــهـــزة االمـــنــــيـــة تـــواصل
ـــديـــنــة ـــداخـل ا جـــهــودهـــا 
ومـــــخـــــارجـــــهـــــا وهي حتـــــكم
سـيـطـرتـهـا الـتـامـة عـلى جـميع
مــنـاطق كـربالء بــاالشـتـراك مع
الــقـوة  الــتي وصـلت قــبل أيـام
مِن احملـافظـات اجملاورة بـهدف
اجناح خطة الزيارة الشعبانية

ـتحدة االنسانـية التـابعة لال ا
ـناطق ازالـة االنـقاض وتـهـيـئـة ا
الــــتي حتــــوي مـــثل تــــلك الـــدور
خــصـــوصــا وان بــعـض من تــلك
االزقة حتـوي  عددا من الـكنائس
ــنــظــمـة االثــريــة  فــقـامـت هـذه ا
باالستعانـة باليات ثقـيلة لغرض
الــدخــول لــتـلـك االزقـة الــضــيــقـة
وتــــوســــيع دوائــــر الــــتــــدمــــيــــر
ـنطقة والتخريب  الـتي حاقت با
من جراء تركز  عـمليات الـتحرير
ـرتــبـطـة بــالـقـوات الـعــسـكـريـة ا
وحــربـهــا ضــد عـنــاصــر تـنــظـيم
ن  اســـتــــقـــروا بــــهـــذه داعـش 
ـــنـــاطق واتـــخــذوهـــا كـــامــاكن ا
لــلــتــسـتــر واالخــتــبـاء  لــتــشــهـد
تدميرا المثيل له  بـعد التحرير).
وطـالب يـوسف عـصـام (اجلـهات
سـؤولة للـتحـرك اجلاد فقـضية ا
ناطق مشتت ابقاء اهالي تلك ا
ـنـطـقة من  في ضـوء مـا حاق بـا
تدمير وتخلخل اغلب جدران تلك
الـبـيـوتــات الـعـتـيـقـة وتـعـرضـهـا
ـجــرد هــبــوب ريـاح لالنــهــيــار 
وعواصف قوية تنذر بالكثير من
الـكــوارث  لـذلك يـنـبــغي بـحـسب
ـكثـف من قبل عـصام  الـتـحـرك ا
اجلــهـــات ذات الــعالقـــة لــغــرض
وضع حــد لـوقــوع تـلك الــكـوراث
الــتي تـتـشــابـهــا في نـســقـهـا مع
حادثة عبارة اجلزيرة التي جرت

قبل نحو شهر).

ترميمـها وتاهـيلها بـالشكل التي
يـقـطع داب  مـثل تـلك الـهـواجس
الــــتي بـــدات بـــاالنـــتـــشـــار  بـــ
). فـيـمـا بـ ـوصـلـيـ صـفـوف ا
ســـــعـــــيــــد قـــــاسـم  ان (مـــــجــــرد
التحـذيرات تـكاد تخـتفي من ب
ـشــرفـ عـلى خــلـيـة االزمـة في ا
وصـلـي خـصـوصا من تنـبـيه ا
ـناطق الـتي حتوي مثل قاطني ا
تــــلك الــــدور بـــضــــرورة اتـــخـــاذ
التـدابيـر والـتحـويطـات التي من
شــانــهـــا  مالفــاة وقــوع حــوادث
مــثل سـقــوط اجلــدران واالسـوار
في االزقـة الـصـيـقـة  مـشـيـرا الى
حـادثة  وقـعت قـبل فـتـرة وجـيزة
ـنـظـمات من خالل تـبنـي احدى ا

ـــــوصــــلــــيـــــ في عــــام 2002 ا
حــيـنــمــا ادى انـهــيــار اجـزاء من
منـزل مـهـدم اصال بسـبب هـبوب
ريــاح قـويــة خـصــوصــا في ايـام
شـهــر نـيـســان من ذلك الـعـام الن
تـــتـــســاقـط عــدد مـن  اجــزاء ذلك
ـــــــواطن اجلـــــــدار عـــــــلـى راس ا
ـا اودى ــســكـ ولــتــهــشــمه  ا
ــا يــعــيـد بــحــيــاته فـي احلــال 
لالذهان عـودة مـثل تلك الـكوارث
اليسيـما وان هنـالك عوائل بدات
ــنـــاطق الــتي بـــالــعــودة لـــتــلك ا
التــــصــــلح اســــاســــا لــــلــــعــــيش
واالسـتــقـرار واصال هي مــنـاطق
حتتاج جلـهود كـبيرة ومـهمة من
نظمـات االنسانية من اجل قبل ا

مشيرا الى ان (الـكثير من االمور
 الـغـيـر طـبـيـعـيـة   مـعـاجلـتـها
على ضوء ما حدث في جزيرة ام
الـــربــيـــعــ لـــكن بــقـي االهــمــال
والـالمـــبـــاالة  واقـــعـــا تـــعـــيـــشه
ــة  الـتي ـوصـل الـقـد مـنــاطق ا
ـهــمـلـة ـنــازل ا تــعـيـد لـالذهـان ا
الـــتي هـــجـــرهــا اهـــلـــهــا واودت
بانهيار اجزاء منها بابرياء  كان
ـرون سـوء حـظـهـم قـد جـعـلـهم 
ـنازل في وقت انهـيارها). بتلك ا
ولفـت االنتـباه عـبـد اللـه محـمود
الى ان (الـكـثـيـر من الـسـيـاسـي
ن كــانــوا يـنــادون بــاالهـتــمـام
ــديـنـة خـصــوصـا قـبل دخـول بـا
داعش  للـمديـنة عـادوا باسـاليب
جـــــديـــــدة الســـــيـــــمـــــا مـن خالل
اهــتــمــامــهم بــاصــدار صــحـفــهم
ومــطـبــوعــاتـهـم دون ان يـفــكـروا
ولــو قــلـــيال بــان عــودتــهم بــهــذا
الـــــشــــكل ســـــوف لن يـــــوسع من
قــاعـدتـهم الــشـعــبـيــة بـ اهـالي
قارنة مع اجلهود التي دينة با ا
يــنـــبــغي ان تــتــوافــر لالهــتــمــام
ــة واالحــيــاء ــنــطــقــة الــقــد بـــا
اجملــاورة لــهــا الســيــمــا قــضــيــة
ــنـازل االيــلـة لــلــسـقــوط والـتي ا
يــنــبـغـي االلـتــفــات الـيــهــا وعـدم
ـرور مـنـها اهـمـالـهـا الن مـجـرد ا
يـنـذر بـكوارث انـسـانـيـة اليـحـمد
عـقــبـاهـا). وقـال فــاضل سـعـدون
انه (استذكـر  حادثـة وقعت الحد
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بعد اشـتداد العـواصف  الرعدية
والـرياح الـقـويـة اضطـرت عـائـلة
محمود احلاج سالم  الى مغادرة
مــــنــــزلـــهــــا فـي مــــحــــلـــة االوس
ن مـن مــــديــــنـــة بــــاجلــــانـب اال
ــوصـل  لــتــلــجـــا الى  اجلــانب ا
االيسـر وتـبيت لـيـلتـهـا عنـد احد
االقـارب  ولـيكـتـشف رب الـعـائـلة
صباح اليوم التالي ان اجزاء من
مــنـزله  قــد تــهـدمـت ..هـذا وضع
اغـلب منـازل مـحـلـة االوس  التي
ـوصل تـبـدو قـريـبـة من  احـياء ا
ـة الــتي تــضــررت بــشـكل الــقــد
كـبيـر اثـناء حـرب الـتحـريـر التي
ـا جــرت نــهــايــة عـام   2017 
يجـعل اغلب العـوائل  حتجم عن
الـــعــــودة  رغم ان مـــنـــازلـــهـــا لم
تتضـرر لكن بنـيتهـا قد تخـلخلت
وحتتاج الى تدعيم  مع ان اغلب
ــنـــاطق يـــعــانــون عـــوائل تـــلك ا
ضــيق الــيــد واصــبــحــوا اســرى
رتـفعة بـعد جلوئهم االيجارات ا
الـى احــــيــــاء اجلــــانب االيــــســــر
..يــقـول مــحـمـود نــعـمــة الـله  ان
ـنـازل االيـلـة لـلـسـقـوط (حـادثـة ا
تنـذر بكـوارث جـديدة  عـلى غرار
مـا جرى قـبل نـحـو شـهر حـيـنـما
اودت عبـارة جـزيرة ام الـربيـع
بـكارثـة انـسانـيـة وقع ضـحيـتـها
عـــشـــرات الـــنـــســـاء واالطـــفــال).

بهـدف تـطـويـر وتـعـزيـز الـعالقات
ب البـلدين.وشهـدت مراسم حفل
االفـتــتـاح حــضـور مــجـمــوعـة من
ـــســـؤولـــ الــعـــراقـــيــ كـــبــار ا
ــســـتــثـــمــرين والــســـعــوديـــ وا
ـصـارف الـرائدة ثـلي كـبـرى ا و
ــصــرف قـد ــنــطـقــة. وكــان ا في ا
افتتح مكـتباً تـمثيلـياً في أبوظبي
باإلمـارات عام  2017 حيث جنح
في حتــقــيق خــطــوات كــبـيــرة في
ســـــــبـــــــيـل حتـــــــقــــــــيق أهــــــــدافه
الستراتيـجية ليشهـد بذلك مرحلة
جديـدة تسـاعده في تـمكـ النـمو
ــــصـــرف ــــســــتــــدام ألعــــمــــال ا ا
ساعدة في عمـلية إعادة إعمار وا
الــعـــراق وتـــعــزيـــز حـــضــوره في
ـــالـي عـــلى مـــســـتــوى الـــســوق ا
ـنـطـقـة كـمـؤســسـة مـالـيـة تـمـتع ا
ـالية بعالقـات وثيقـة بالـشبـكات ا
ـــــيـــــة وفــــــقـــــاً خلـــــطـــــته الـــــعـــــا
السـتـراتـيجـيـة طويـلـة األمـد التي
وضعها للعام  2021 ليلعب دوراً
جوهـريـاً ومؤثـراً بـشكل كـبـير في
عــمـلــيــة إعــادة اإلعــمــار والــنــمـو
ستمـر لالقتصـاد في العراق إذ ا
ــصـرف يـرتــبط جنــاح مـســاعي ا
ارتــبـــاطــاً مــبـــاشــراً بــاســـتــقــرار
وازدهــار الـبـالد وله تــأثــيــر قـوي

على اجملتمع العراقي.

خالل مدة قـصـيرة بـعـد استـكـمال
اإلجراءات وسيـشكل الـتوسع في
ـصـرف فــرصـة لـتـوسـيع أعـمـال ا
نــــطــــاق األعــــمــــال الــــتــــجــــاريـــة
واالسـتـثـمـارات ويــسـهم في بـنـاء
ـصرفـية مع شبـكة من الـعالقات ا
ؤسـسات الـكـبرى في الـقطـاع ا
ـصـرفي فـي الـسـعـوديـة ـالي وا ا
لالستفـادة من الفرص الـهائلة في
واً السوق الـعراقي الذي يـشهد 
. وتـــعـــمل احلـــكـــومــة مـــتــواصـالً
الـعراقـيـة عـلى تـنـفـيـذ الـعـديد من
شـاريع في الـسـعـوديـة تـتـضمن ا
مــجــمــوعــة واســعــة من اجملــاالت

الـلــحـظـة مــنـذ إعـالنـنـا عـن خـطـة
الـــتـــوسع وأنـــا أتـــطـــلع لـــرؤيـــة
الفوائـد االقتصـادية الكبـيرة التي
ســيــحــقــقــهـا الــفــرع اجلــديــد في
الـــــســــعـــــوديـــــة لـــــشــــركـــــائـــــنــــا
الستراتـيجي والعـمالء) مشيدا
ـصـرف الذين بـ (جهـود مـوظفي ا
اسهموا في حتقيق هذا اإلجناز),
مــــثـــــمــــنـــــا (دور الــــســـــعــــوديــــة
وتــوجــيــهـاتــهــا لــدعم وتــســهــيل
افتتاح الفرع في الرياض). ويأتي
ــصـرف ذلك تـمــاشــيـاً مع خــطـة ا
الـراميـة إلـى توسـيع أعـمـاله عـلى
ي الـصــعـيــدين اإلقــلـيــمي والــعـا
وفي إطار تفعـيل وإنعاش احلركة
ـصــرفي والـتـجـاري  والـنـشـاط ا
ويـتخـذ الـفـرع اجلـديـد لـلـمـصرف
العاصمة السعودية الرياض مقراً
له. وتـدعم هـذه اخلـطـوة مـسـاعي
ـصــرف نــحــو مـزيــد من الــنــمـو ا
والتـوسع كـمـا تـؤكـد عـلى الـتزام
صرف بتطبيق مـعايير االمتثال ا
ـصـرفي الـدولـيـة وفق الـنـمـوذج ا
ــصــرفي ــعــتـمــد فـي الــقـطــاع ا ا
ـسـاهــمـة في مــسـيـرة ـي وا الـعـا
التـنـمـيـة االقـتـصـاديـة في الـعراق
في سبيل حتقيق النمو واالزدهار
لــلـــبالد. ويـــبــدأ الـــفــرع اجلـــديــد
الية الحقاً صـرفية وا العمليات ا
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افــــتــــتح نــــائـب رئــــيس الــــوزراء
للشـؤون االقتـصادية فـؤاد حس
اول فـــرع لـــلـــمـــصـــرف الـــعـــراقي
لـلــتـجــارة بـالــسـعــوديـة لــتـعــزيـز
االستـثمـار وتـوسيع الـعالقات مع
الي . ونقل صرفي وا القطاع ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس عن
حس خالل مراسم االفتتاح قوله
ان (هــذه اخلــطـــوة تــمـــثل حــدثــاً
الي تاريـخيـاً بـالنـسـبة لـلـقطـاع ا
في العراق إذ أن افتتاح أول فرع
لـلـمــصـرف خــارج الـعــراق يـشـكل
خطوة كبيرة إلى األمام تسهم في
تعـزيـز الـعالقات مع الـسـعـودية),
واضــاف ( نـــتـــطــلع إلـى تــعـــزيــز
أواصـر الــتــعـاون الــثــنـائــيــة بـ
البـلـدين الشـقـيقـ والسـيمـا بـعد
الــدعم الــذي تــوفــره الــســعــوديــة
ستـثمرين لالسـتثمار للجهـات وا
في األســـواق الــــســـعــــوديـــة). من
ــــصـــرف جــــانـــبـه قــــال رئـــيـس ا
الـــعــــراقي لــــلـــتــــجـــارة  فــــيـــصل
ــصــرف يــســطـر الــهــيــمص ان (ا
جناحاً جديـداً في سجل إجنازاته
 ونـــحن كــــمـــوظـــفــــ وشـــركـــاء
وعـمالء فـخـورون بــهـذه اخلـطـوة
الـكـبـيـرة) ,مـؤكـدا (انـتـظـاره هـذه
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