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أكـد وزير الـنـفط ثـامر الـغـضـبان
حــرص الــعـــراق عــلى الــتــعــاون
ـشــتـرك مع االردن فـي مـجـاالت ا
الـنفط والـغـاز والـكهـربـاء . وقال
بيان للـوزارة امس ان (الغضبان
اسـتـقبل وزيـرة الـطـاقـة االردنـية
هــالــة زواتي وبــحــثــا الــتــعــاون
الـثـنـائي بـ الـبـلـدين في مـجـال
النفط والغـاز والكهرباء) واشار
ــبـاحــثـات  الــغـضــبـان الى ان (ا
الـتي جـرت  بـ الـعراق واالردن
كـانت مـثمـرة وسـيـجـنى الـبـلدان
ـسـتـويـ ثـمـارهـا قــريـبـا عـلى ا
واضـاف الــفــني واالقــتــصـادي) 
أنه (تـمت ايـضـا منـاقـشـة تـزويد
االردن بـــالـــنـــفـط الـــعـــراقي وفق
مـذكــرة تـفـاهم ســيـتم تـوقــيـعـهـا
الحـقـا بـعـد اسـتـحـصـال مـوافـقـة
حـكـومة الـبـلـدين وكـذلك مـشروع
مـد انـبـوب التـصـديــــر  الـرمـيـلة
العـقبـة فـضالً عن مشـروع الربط
الكهربائي ب الـبلدين باالضافة
الى مـــــواضــــيع تـــــشـــــمل افــــاق
ـسـتــوى الـفـني الـتــعـاون عـلـى ا
الســـتــــخــــراج الــــنــــفط والــــغـــاز
ـتـجددة). من ومشـاريع الـطـاقة ا
جــانــبـــهــا قــالت زواتي ان (هــذه
الــــــــزيــــــــارة تــــــــاتـي فـي اطـــــــار
تــعـزيــزالـعالقــات الـثــنـائــيـة بـ
البـلـدين الشـقـيقـ وتواصالً مع
الـــزيـــارات الــتـي قــام بـــهـــا مــلك
االردن ورئـــيس الـــوزراء لــبـــحث
ـشترك واضيع ذات االهـتمام ا ا
فـي مــجـــاالت الـــطـــاقـــة والــنـــفط
مـؤكـدة (اهـمــيـة تـعـزيـز والـغــاز)
ـا فيه من الـتعـاون بـ البـلـدين 
مصالح مـشتركـة على مسـتويات

الـتــعـاون االقــتـصــادي والـفـني).
مــعــربــة عن امــلــهــا بــان (تــؤدي
ــبــاحــثـــات الى الــتــعــجــيل في ا
ـشـتـركـة بـعـد ـشـاريع ا تـنـفـيـذ ا
االتفـاق على اخلـطوات وااللـيات
ـشـاريع). وبـحث الـفـنـيــة لـهـذه ا
وزير الزراعة صالح احلسني مع
نــــــظـــــيــــــره االردنـي ابـــــراهــــــيم
الــشــحــاحــدة تــوســيع الــتــبــادل
الـتـجـاري الــزراعي بـ الـبـلـدين
الـشـقـيـقـ . وقـال بيـان امس ان
(الـــلــــقـــاء بـــحث ســـبل تـــوســـيع
وتـطـويـر الــتـعـاون الـزراعي بـ
الــبــلــدين الــشــقــيــقــ وبــشـقــيه
الـنــبـاتـي واحلـيــواني فـضال عن
تبـادل اخلـبرات واقـامـة الدورات
ـــشــتـــركـــة فـي مـــجـــال وقـــايــة ا
ـزروعـات والــتـسـويق الـزراعي ا
واتــبــاع وســائل الــتــكــنــلــوجــيـا
ـتــطـورة في انــتـاج احملــاصـيل ا
اخملـتـلـفة) وقـدم الوزيـر االردني
لـنـظـيـره الـعـراقي (دعـوة لـزيـارة
االردن بـــغــــيـــة بــــحث تـــطــــويـــر
العالقات وتـوسيع حجم الـتبادل
الـــتــجـــاري حملـــاصــيل اخلـــضــر
والــفــاكــهــة امال بــالــوصــول الى
تــفـعــيل وتــوقــيع مـذكــرة تــفـاهم
بهـذا اجملال) مبـيـنا ان (الـعراق
لـه االهــمـــيــة والـــعـــمق الـــعــربي
واحلـــضـــاري وان اجلـــغـــرافـــيــا
( مشتـركة ب البـلدين الشـقيق
وتـابع انه (بــاالمـكـان االسـتـفـادة
من اخلــبـرات االردنــيـة جملــابـهـة
ــــيــــاه واالســـــتــــفــــادة من شـح ا
الــقــدرات الــعــلــمــيــة في مــواسم
تــــســــاقط االمــــطــــار  فــــضال عن
امـــكــانـــيـــة تـــفـــعــيـل وتـــطــبـــيق
االمــــكـــانــــيــــات بـــشــــأن قــــطـــاع
الـدواجن). وكان وزيـر الـصـنـاعة

ــــعــــادن صــــالـح عــــبــــد الــــله وا
اجلبوري قد استقبل وفدا اردنيا
ـياه ـسـتـوى ضم وزراء ا رفـيع ا
الية والصناعة والري والنقل وا
والـتــجـارة والـتـمــوين و الـطـاقـة
ـعــدنـيــة واالتـصـاالت والـثــروة ا
عـلومات و الزراعة وتكنلـوجيا ا
و الـبـيـئـة بـاالضـافة الـى محـافظ
ركزي االردني وام عام البنك ا
وزارة الــــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة
والتـموين ومـساعـد االم الـعام
وتـســتـغـرق لـلــشـؤون الــفـنــيـة  
الـزيـارة ايـام عـدة بـرئـاسة نـائب
رئــيـس الــوزراء االردنـي رجــاني
ــبــاحــثـات مع ــعــشـر الجــراء ا ا
اجلـانب الـعـراقي ومـنـاقـشـة اطر
ـستـقبـلي ب الـبلدين التـعاون ا
ووضع جـــداول زمــنـــيــة الدخــال
الـفقـرات الـتي  االتـفاق عـلـيـها
ــبــاحــثـات الــتي ســبق وان في ا
جــريـت لــتـدخـل حــيــز الــتــنــفــيـذ
الفـعلي.ومن ب هـذه االتفـاقيات
عـابـر احلدوديـة الـعراقـية فتـح ا
االردنيـة امام حـركـة النـقل ومنح
الـتسـهـيالت للـبـضـائع العـراقـية
ـــســتـــوردة عن طـــريق مــيـــنــاء ا
العقـبة والـتي مقصـدها الـنهائي
الـــعـــراق خـــصـــمـــا مـــقـــدارة 75
ـــــئـــــة من الـــــرســـــوم الـــــتي ـا بــــ
تتقاضاهـا سلطة العـقبة وانشاء
مـديـنـة صــنـاعـيـة مـشـتـركـة عـلى
احلـــدود الـــعـــراقــــيـــة االردنـــيـــة
واالتـفاق عـلى الـربط الـكـهـربائي
االردني العـراقي من خالل شبـكة
الربط واالتفـاق على االنـتهاء من
االتفاقـية االطـارية النبـوب النفط
الـعـراقي االردني والـذي سـيـمـتد
من الـــبــصــرة عــبــر حــديــثــة الى

العقبة وغيرها من االتفاقات.
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اعـــلن رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتان نـيـجـيـرفـان الـبارزاني
عن تـشـكـيل جلـنـة لـلـتـحـقـيق في
أحــداث شـيالدزي الــتي أســفـرت
عن مقـتل شـخـص وإصـابة 10
آخرين إثـر اقتـحام مـجمـوعة من
احملتـج مـوقعا عـسكـريا تـابعا
لـــلـــجــيـش الــتـــركي فـي نــاحـــيــة
شـــيالدزي الـــتــابـــعـــة حملــافـــظــة
دهـــــوك. وقـــــال الـــــبـــــارزانـي في
تــصــريح امس  (شــكــلــنــا جلــنـة
حتـقـيـقـيـة لـلـوقـوف علـى أحداث
شـيالدزي ومـنع تـكـرارها) الفـتا
ــــــقـــــبـــــول الى ان (مـن غـــــيـــــر ا
اســتــخـــدام األراضي الــعــراقــيــة
لـلـهــجـوم عـلى الـدول اجملـاورة)
واوضـح ان (مـــــــــــا حـــــــــــدث فـي
شيالدزي مؤسف جدا ونعلن عن
تــضــامــنـنــا مع الــضــحــايــا لـكن
سـيـاسـة كــردسـتـان تـتـجـسـد في
عدم اسـتخـدام أراضـينـا لزعـزعة
أمـن دول اجلـــــــــــــوار). وذكـــــــــــــر
مسـؤولون أكراد إن مـحتـجا قُتل
وأصــيب عــشـرة آخــرون عــنــدمـا
اقــتــحــمــوا مــعــســكــرا لــلـجــيش
الـــتــركي قـــرب دهــوك وأحـــرقــوا
دبـابـتـ ومـركـبـات أخـرى. واكـد
ــنـطــقـة ــسـؤول الــصـحي في ا ا
جنيب سعيـد إن (اجلنود األتراك
أطلقـوا النار عـلى احملتج وأن
ـعـدات تـسبب ركـبـات وا حـرق ا
في انـفـجــارات عـدة). واسـتـدعت
وزارة اخلارجيـة السفـير التركي
لـدى بـغـداد غـداة االحـتـجـاجات.
وقـــالت الـــوزارة في بـــيــان امس
(نـــــدين مــــا قــــامـت به الــــقــــوات
التركيـة من فتح نيران أسـلحتها
عـلـى مـواطـنــيـنـا فـي شـيالديـزي

ومــجــمع ســبــريي ضــمن قــضـاء
الـــعــمــاديّــة الـــذي أدى لــســقــوط
ضـــحـــيــــة وعـــدد من اجلـــرحى)
وأضـــافت أن (ذلك أعـــقــبه قـــيــام
الـــطــيــران الـــعــســكـــريِ الــتــركي
بــالـــتـــحــلـــيق عـــلى ارتـــفـــاعــات
ـا تسـبب بحـالة من منـخفِـضة 
وتــابع  ( ــواطــنـ الــذعــر بــ ا
الـــبـــيـــان أن (الـــوزارة ســـتـــقــوم
بـاستـدعـاء الـسـفيـر الـتـركي لدى
بـغداد وتـسـلـمه مذكـرة احـتـجاج
ــطـالـبـة بـعـدم بـشـأن احلـادث وا

تكراره). 
بــــدوره  قــــال عـــــضــــو جلـــــنــــة
الــعالقـات اخلــارجـيـة الــنـيــابـيـة
ــوسـوي فـي تـصــريح مــخــتــار ا
امس إنه (فـي حــال عـــدم اتــخــاذ
احلـكـومـة االحتـاديـة بـالـتـنسـيق
مـع حــكـــومــة اقــلـــيم كـــردســتــان
اجـراءات عـاجـلـة  فـان الـقـصف
التركي على بعض قرى احملافظة
سيـسـتمـر ويتـكرر) مشـددا على
(ضرورة تعـاون اجلانـب وخلق
اجواء ايجابية مع تركيا الخراج

قوات حـزب العمـال الكـردستاني
ــا يــنــهي من مــنـــاطق االقــلــيم 
ــــنـــاطق اعــــذارهــــا في قــــصف ا
والـــقــرى الـــعــراقـــيــة) واضــاف
(النريـد ان يكون ابـناء كـردستان
ضــــحـــايـــا جـــراء ذلـك الـــقـــصف
ـــتـــكـــرر). ووجـــهـت الـــرئـــاســة ا
التركية اصابع االتهام الى حزب
الـعـمـال بـالـوقـوف وراء الـهـجوم

على قاعدتها.
 وقــال رئــيس دائــرة االتــصـاالت
في الـرئـاسـة فـخـر الـدين ألـطـون
ـعــتـدين في تــصـريح امـس إن (ا
عــلى الـقــاعـدة الـتــركـيــة بـدهـوك
ــدنـــيــ بــهــدف انـــدســوا بــ ا
تـــعــكــيـــر صــفــو الـــعالقــات بــ
اجليش التركي واألهالي) داعيا
الى (توخي احلـذر بشأن أنـشطة
حـزب الــعـمـال ) مـشــيـرا الى ان
(الــــــتـــــنــــــظـــــيـم الـــــذي وصــــــفه
باالنفصالي مارس التضليل عبر
مواقع التواصل االجتماعي فيما
يتـعـلق بـاالعـتداء)  مؤكـدا (عدم
وجود خـسـائر بـشـرية بـ أفراد
اجليش في ما اقتصرت األضرار
عدات) وأضاف أن على بعض ا
سلحة التركية اتخذت (القوات ا
الــتـدابــيـر الالزمــة لــلـتــعـامل مع
الـواقعـة في الـقـاعدة واحلـيـلـولة
دون وقـوع خــسـائــر في صـفـوف
) مشـددا على أن (تـركيا دني ا
مـصمـمـة على مـواصـلة الـتـعاون
الــوثــيـق مع أهــالي احملــافــظــة).
واقتـحم محـتجـون أكراد الـسبت
ـاضي مـقـراً عـسـكـريـاً لـلـجـيش ا
ـا أدى إلى الــتـركـي في دهــوك 
انـدالع اشتـبـاكـات ب اجلـانـب
اسفـرت عن مـقتل مـواطن ما دفع
ــتــظــاهــرين الـى اضــرام الــنـار ا

بآليات عسكرية تركية.

WO*UŽ qHŠ rÝ«d  ‰öš f½UM¹U  ‰UÐuKł WK−  …ezUł rK ²¹ hLON «
 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــصـرف الــعـراقي لــلـتــجـارة فـاز ا
بجائزة أفضل مصرف جتاري في
الـعــراق لــعـام  2019 خالل حـفل
تــوزيع جــوائــز مــجــلــة جــلــوبــال
ـيـة في الـعـاصـمة فـايـنـانس الـعـا
سـاهمته البريـطانية لـندن وذلك 
ــو ـــســتــمـــرة في  الــكـــبــيــرة وا
ـالي االقـتصـاد الـعـراقي وأدائه ا
ـاضـي وقوة الـقوي خـالل الـعام ا
ميـزانـيته الـعـمـوميـة إضـافة إلى
ال التحسن الذي طرأ على رأس ا
والــســيـــولــة واســتـــقــرار جــودته
االئـتــمــانــيــة. وقـال بــيــان تــلــقـته
صرف (الزمان) امس ان (تـكر ا
ــتــمــيـزة ــكــانــته ا جــاء تـقــديــراً 
كـــمــــؤســـســــة رائـــدة فـي مـــجـــال
صـرفـيـة في الـعراق العـمـلـيـات ا
وألن نــتــائج االخــتــيــارات جــاءت

طـبــقــا لــلــدراسـات والــتــحــلـيالت
ـشـاورات من جـانب نـخـبـة من وا
دراء الـتنفـيذي واحملـلل أبرز ا
صرفي اليـ وخبـراء القطـاع ا ا
صرف حول الـعالم). كـما حظـي ا
بــاإلشـــادة من مـــجـــلــة جـــلـــوبــال
فاينـانس اللتـزامه بتقـد خدمات
مصرفية متميزة والنطاق الواسع
ـــصــرف دولــيــاً الــذي يــغـــطــيه ا
فضالً عن خدمة العمالء واألسعار
التنافسية باإلضافة إلى التقنيات
بـتـكرة الـتي يـوفـرها صـرفـيـة ا ا
بــاســـتــمـــرار. ونــقـل الــبـــيــان عن
الـهــيــمص الــذي تــســلم اجلــائـزة
خالل حفل تـوزيع اجلـوائز الـقول
(يعـد حصـولنا عـلى هـذه اجلائزة
ــثـابــة اعــتــراف آخـر ـرمــوقــة  ا
بإجنـازاتـنـا الـكبـيـرة الـهـادفة إلى
تـنـمـيـة االقـتـصـاد احملـلي وتـأتي
نتـيـجة جـهودنـا احلـثيـثـة لتـقد

الية في العراق أفضل اخلدمات ا
نطـقة والتي نفخر وباقي أنحاء ا
ـهــا بـاســتــمـرار. وأوضح بـتــقــد
صرف بهذه خالل كلمته أن فوز ا
ـا يـؤكــد مـجـدداً عـلى اجلـائـزة إ
ـــصــداقـــيــة ارتــفـــاع مـــســتـــوى ا
لـلـمـصـرف عـلى الـصـعـيـد الـدولي
والتـي اكتـسـبـهـا خالل الـسـنوات
اضية نـتيجة دخوله في القليلـة ا
عـدة اتـفـاقـيـات اسـتـراتـيـجـيـة مع
ـية). وأضاف مؤسسـات مالـية عا
ــصـرف حــركــة الــتــبـادل (يـدعـم ا
التجاري ب العراق وبقية أنحاء
الــعــالم. ولــذلك نــحن حــريــصــون
عــلى تـــعــزيـــز أواصــر الـــتــعــاون
ــــــشـــــتــــــرك مـع شـــــركــــــائــــــنـــــا ا
االسـتــراتـيـجــيـ من أجـل تـقـد
حـلـول تـمـويل جتـاري مـخـصـصة
لـلـعـمالء). وأكـد فـي خـتـام كـلـمـته
ــــالي الــــقـــوي (أهـــمــــيــــة األداء ا

لــلـمــصــرف وســعــيه لالســتــمـرار
بـــــالـــــتــــــعـــــاون مـع الـــــشـــــركـــــاء
ـكانته االستراتـيجـي لالرتـقاء 
الدولية وشكل وجودنا في الشرق
األوسط إلـى جـــــانـب الـــــعالقـــــات
اإلسـتـراتـيـجــيـة اجلـديـدة خـطـوة
ـــــزيــــد من مــــهـــــمــــة فـي جــــذب ا
االستـثـمـارات إلى الـعـراق والتي
ستـظل بـدورها مـصـدراً للـثـقة في
ـصــرف طـويــلـة اسـتــراتـيــجـيــة ا
األجل مع الـتـركـيـز عـلى االرتـقـاء
بــخــدمــات الــصـــيــرفــة احلــديــثــة
وحتــقـــيق الـــتــنـــمــيـــة واالزدهــار
االقـــتــصـــادي لـــلـــعـــراق).  جتــدر
ـــــصــــرف جنح اإلشــــارة إلى أن ا
بـتــحــقـيـق إجنـازات كــبــيـرة مــنـذ
افتتاحه عام  2003 ومازال يلعب
دوراً أساسـياً ومؤثـراً في مـسيرة
الــتــنــمــيــة في الــعــراق. ويــرتــبط
جنـــاح الـــبـــنك بـــشـــكل مـــبـــاشـــر

بـاســتــقــرار وازدهــار الــعـراق من
خالل تــمــويـل مــشــاريع الـــبــنــيــة
الــتــحــتــيــة والـــتي تــؤثــر بــشــكل
إيــجــابي في اجملـــتــمع الــعــراقي.
ويـــؤدي دوراً بــالـغ األهـــمــيـــة في
ـــشـــاريع وتـــأمــيـــنـــهــا تــمـــويل ا
بـاعــتـبــاره مـؤســسـة رائـدة وذات
مـوثـوقـيــة عـالـيـة بــ مـؤسـسـات
ـصرفي الـدولي وساهم القـطاع ا
ــصـــرف ألول مـــكـــتب افـــتـــتـــاح ا
تمثـيلي له خارج الـعراق في دولة
اإلمـارات عـام  2017 في حتـقـيق
ـزيــد من االجنـازات والــتـواجـد ا
على الـصـعـيد الـدولي واسـتـطاع
الـبـنـك مـنـذ ذلك الــوقت أن يـرسخ
لعالقات عمل وتعاون مشتركة مع
ــــصــــارف الــــدولــــيــــة الــــرائـــدة ا
ــالـــيــة لــتـــمــويل ــؤســـســات ا وا
مـشـاريع الـبـنـيـة الـتـحتـيـة والـتي
تـساهـم في إعـادة إعـمـار الـعراق

ومن ب شركـائه االستـراتيـجي
شــركـــة جــنـــرال إلــكـــتــريـك وبــنك
ستاندرد تشـارترد وكوميرز وبنك

شرق. ا
الى ذلك أعــلن مــصــرف الـرافــدين
عن إفـــتـــتـــاح مـــحـــطـــات إصـــدار
البطاقة االلكترونية والتقد على
تقاعدين في السلف للموظـف وا
عــدد مـن فــروعـه بــبـــغـــداد. وقــال
ــكــتب االعالمـي لــلــمــصــرف في ا
بـــــيـــــان امس انـه ( إفـــــتـــــتــــاح
مـحــطــات الــتـقــد عــلى الــسـلف
ـعـرفة في االلكـترونـيـة في فروع ا
الـســيــديــة والـضــبــاط في زيــونـة
وفـــرع وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون

االجتماعية. 
وأشــار الى انه "ســيـــتم تــوســيع
هذه اخلـطوة لتـشمـل فروع اخرى
في بـــغــــداد واحملـــافــــظـــات خالل

قبلة الفترة ا
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وجه رئـــيـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
هدي وزارة الدفاع بتمديد خدمة ا
ـنـتــسـبـ من ذوي الـشـهـداء الى ا
 68 عــامــا . و قــال مــديــر الــدائـرة
ؤسـسة الشهداء عزيز الـقانونية 
صــدام احملـمــداوي في بــيـان امس
ان (مـجـلس الـدولة اتـخـذ قراراً في
شـأن حتديد السن القانوني إلحالة
شـمول بـأحكـام قانون الـعسـكري ا
ـــؤســســة  رقم  2 لـــســنــة 2016 ا
الى الـتقاعد). من جانبه أكد رئيس
أركان اجليش الفريق الركن عثمان
ي (مـوافـقــة رئـيس مـجـلس الـغــا
ــــوجـــبه الـــوزراء عــــلى الـــعــــمل 
وتـعــمـيم هــذه الـفـقــرة الـقـانــونـيـة
وجـبه لتشكيالت وتـوفيق العمل 
ــادة 20 الـــوزارة) مـــبـــيـــنـــا ان (ا
ؤسـسة نصت سـادساً من قـانون ا
وظـف من ذوي الشـهيد عـلى حق ا
االســتــمــرار في اخلــدمـة الـى حـ

بـلـوغه سـن الـثـامـنـة و الـسـتـ من
الـعـمـر اسـتـثـنـاء من احـكـام قـانـون
وحد رقم  9 لـسنة 2014 الـتقاعد ا
او اي قــانـون يــحل مــحـله بــصـرف
النظر عن مدة خدمته). وشيع امس
االحــد  جـثــامــ اثـنــ من شــرطـة
مـحافظة الديوانـية الذين استشهدا
في قـاطع سـامراء .وذكـر مـصدر في
تــــصـــريـح امس انـه ( تـــشــــيــــيع
جـثـمـاني اثـنـ من مـنـتـسـبي فـوج
طـوار الديـوانيـة الذين اسـتشـهدا
في قــاطع ســامـراء آثــر تــعـرض من
قـــبل داعش). الى ذلـك أعــلن مـــركــز
اإلعالم األمـني عن حصـيلة ضـحايا
االعـــتــــداء الــــذي شــــهــــده قــــضـــاء
الـشـرقاط. وقـال بـيـان للـمـركز امس

ان (اعـتـداءين إرهـابـي مـنـفـصـل
في مـحافـظة صالح الـدين بـواسطة
عــبـــوتــ نـــاســـفــتـــ بــ مـــفــرق
ـسـيحـلي ما أدى الـشـرقاط وقـرية ا
الى اســتـشــهـاد 4 وإصــابـة عــشـرة
اخـرين بينهم من منـتسبي األجهزة
األمـنية). كـما اسـتشهـد صحفي من
اإلعالم احلـربي فـي الـتـفـجـيـر الذي
وقع في الـقضاء ذاتـه.  وقال مصدر
ان (االعالمـي احلـــــــربـي مـــــــنــــــــهل
اجلــبـوري اســتـشــهـد اثــر انـفــجـار
عـبــوة نـاسـفــة في قـريــة اخلـانـوگـة

الـــواقـــعـــة
جــــــنـــــوب
القضاء).

نيجيرفان البارزاني 
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وقـوع نـحـو عـشـرة حـوادث سـيـر بـسـبب الـثـلـوج مـا
دفع وزارة احلــاالت الــطـارئــة لــتــوجــيه حتــذيـرا الى
ـــواطــنـــ مــتـــوقــعـــة اســتـــمــرار الـــطــقـس الــسيء ا
واسـتـمـرار تـسـاقط الـثـلـوج مع هـبـوب ريـاح شـديـدة
لتـنخفض احلرارة ما بـ ست درجات حتت الصفر
واحدى عـشرة درجة حتت الصفـر. وفي اندونيسيا
لـقي  68 شـخـصـا حتـفـهم كـما اضـطـر نـحو سـبـعة
آالف لالحتـماء في مخابئ الطوار بـعد الفيضانات
واالنــهـــيــارات األرضـــيــة الـــتي شـــهــدتـــهــا جـــزيــرة
ـتحدث ـنصـرم.وقال ا سوالويـسي خالل األسـبوع ا
بـاسم وكـالـة الـتـخـفـيف مـن الـكـوارث سـوتـوبـو بورو
نوجـروهو إن (فرق اإلنقاذ مـا زالت تبحث عن سبعة
مفقودين في ح أصيب  47اخرين بعد أن تسببت
األمــطــار الـغــزيــرة في فــيــضــان سـد) وأضــاف أن
(أكـثر من خمـسة آالف مـنزل غـرقت وحلقت أضرار
ــدارس ودور الــعــبــادة كــمـا بــعــدد من اجلــســور وا
زروع) الفـتا الى انه ـياه اآلالف من األرز ا أتـلفت ا
(مع انحـسار مـياه الـفيـضانـات بدأ بـعض النـازح
ـعدات في الـعودة إلى مـنـازلـهم إال أن هـناك حـاجـة 
ثـقـيلـة إلزالـة طبـقـة سـميـكـة من الطـ تـكسـو الـطرق
ـنـازل). الى ذلك تـسـبـبت مـوجـة شـديـدة احلرارة وا
ـفتوحة لـلتنس في تعـليق مبـاريات بطـولة أستـراليا ا
ـوجـة ــاضـيـة.وأدت ا في مـديــنـة مـلـبــورن اجلـمـعـة ا
ـسـتــمـرة مـنـذ أسـبـوع فـي انـقـطـاع الـتـيـار احلـارة ا
ـارة حتى في حي الـكهـربـائي وخلت الـشـوارع من ا
ــواجـهـة أي ــال واألعـمـال.وتــأهب رجـال اإلطــفـاء  ا
حـرائق مع اقـتـراب درجـات احلرارة من  44 درجـة
مئـوية وهو األعلى منذ حرائق غابات السبت األسود
في عام  2009والـتي راح ضحيـتها  180شـخصا

في والية فيكتوريا بجنوب شرق البالد.
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اكدت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي
نـخفض جوي التـابعة لوزارة النـقل  تأثر البالد 
ـتــوسط نــاجتــ من انــدمــاج مــنـخــفــضي الــبــحــر ا
بالبـحر األحمـر ترافقهـما كتلـتان هوائـيتان معـتدلتان
ورطـــبــتـــان. واشــارت الـــهــيـــئـــة في بــيـــان امس الى
نخفض اجلوي وسيكون (إستـمرار تأثر البالد با
الـطـقس غـائمـا مـصـحـوبا بـتـسـاقط امـطار مـتـوسـطة
الـشدة مع حدوث عـواصف رعديـة وتكـون غزيرة في
نطقت احملافـظات الشمالية واالقسام الشرقية من ا
الوسطى واجلنوبية) مـؤكدا (احتمالية حدوث سيول
ـــنــاطـق احلــدوديـــة اجملـــاورة اليـــران ودرجــات في ا
احلـرارة تبـدأ بـاالنـخفـاض تـترواح  من  3-5 درجـة
ــائــيــة اجــراءات ــوارد ا مــئــويــة). واتــخــذت وزارة ا
ــواجـهــة الـســيـول احملــتـمــلـة نـتــيـجــة االمـطــار الـتي
ــقــبــلــة.وذكـرت تــتــعــرض لــهــا الــبالد خالل االيــام ا
ــتــوقع ان تــتــركـز الــوزارة في بــيــان امس انه (من ا
نطقة الـشمالية والـشمالية االمطـار بشكل كبيـر في ا
ـنـطـقة الـشـرقـية احملـاذيـة اليران  حـيث الـشـرقـية وا
استـنفرت الوزارة جهدها االلي والهندسي والبشري
للسيطرة على هذه السيول وتمريرها بشكل امن الى
ـائي لـلوزارة الـسـدود واخلـزانـات لـتـعـزيـز اخلـزين ا
ـياه في وصوال الـى منـاسـيب خـزنيـة آمـنـة واطالق ا
نهـر دجـلة وحتـويـله الى مـنخـفض الـثرثـار). وأعـلنت
روسيـا عن تسـاقط ثلـوج بشكل كـثيف تـسبب بـإلغاء
وإرجـــاء عـــشـــرات الــرحالت اجلـــويـــة في مـــطــارات
مـوســكـو. واوضـحت خـدمـة يـانـدكس عـلى االنـتـرنت
لـرصـد االحـوال اجلـويـة أن ( 13رحـلـة ألـغـيت و34
ــيـــتـــيـــفــو تـــأجــلـت في مـــطـــارات مــوســـكـــو شـــيـــر
ودومـوديـدوفـو وفـنـوكـوفـو). كـمـا أحـصت الـسـلـطات
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{ انـــــــــــقـــــــــــرة (أ ف ب) - رفـض
الــرئـيس الــفــنــزويـلي نــيــكـوالس
مادورو في مـقابـلـة  بثـها امس
ـهــلـة الـتـي حـددتـهـا دول األحـد ا
أوروبية له للدعوة النتخابات في
غـضون ثـمـانـيـة أيـام مـصـرا على
أن (بالده غيـر مرتـبطـة) بأوروبا.
ــقـابــلــة الـتي وقـال مــادورو في ا
أجــرتـهــا مــعه "سـي إن إن تـورك"
وتمت دبلجتها إلى الـلغة التركية
من اإلسبانـية (عليـهم سحب هذه
ـكن ألحـد أن يـعـطـيـنـا ـهـلـة.ال  ا
مـــهــــلـــة). وفـي واشـــنـــطـن اعـــلن
ـلــحق الـعـســكـري في الــسـفـارة ا
الفـنـزويلـيـة انشـقاقـه عن حكـومة

بالده.
الى ذلـك اعـــــلن رئـــــيـس الــــوزراء
االسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو
االحـد في شـريط مـصور بـث على
مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي أن
بالده تـعــتـرف بـاحلــــكم اجلــديـد
ــتـــمـــثل بـــرئــيس في فـــنــزويـال ا

ان خـوان غوايدو الذي أعلن البر
نــفـسـه رئـيــســا بــالـوكــالــة. وقـال
نــــتــــانــــيـــاهــــو فـي الـــشــــريط إن
"اســرائــيل تــنــضم الى الــواليــات
ــتــحــدة وكــنــدا وغــالــبــيــة دول ا
امـيـركـا اجلــنـوبـيـة ودول اوروبـا
عبر االعتراف بـاحلكم اجلديد في

فنزويال".
واعــلن غــوايـــدو نــفــسه رئــيــســا
بالوكـالة في فـنزويال في تـظاهرة
حـاشـدة لـلـمـعارضـة االربـعـاء في
كراكـاس. وبـعيـد ذلك اعـترفت به
ــتــحــدة وكــنـدا ودول الــواليـات ا
عدة في امـيـركا اجلـنـوبيـة بـينـها

البرازيل وكولومبيا.
وطـالـبت مـدريـد وبـاريس وبـرل
ولـــنــدن وبـــروكـــسل ولـــشــبـــونــة
والهـــاي الــســـبت بـــالـــدعــوة الى
انتـخـابـات خالل ثمـانـيـة ايام في
فـنــزويال حتت طــائــلـة االعــتـراف

بغوايدو رئيسا.
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صدقت محكـمة حتقيق الـناصرية
في رئاسة استـئناف مـحافظة ذي
قــــار اقـــوال مــــتــــهـــمــــ اثــــنـــ
ـة مــا يــسـمى الرتــكـابــهـمــا جــر
الـنـهــوة الـعـشـائــريـة ومـنع زواج
احـدى الــفــتــيـات في احملــافــظـة .
ونـقل بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ــــتـــحــــدث بـــاسم مــــجـــلس عن  ا
الــقــضـــاء االعــلى عــبـــد الــســتــار
بيرقدار قولـه إن (احملكمة صدقت
أقوال مـتـهمـ اثـن الرتـكـابهـما
ـنع ـة الـنـهـوة الـعـشـائـريـة  جـر
زواج إحــــــدى الـــــفــــــتـــــيــــــات في
ـتهـم احملافـظة) وأضاف أن (ا
القي القبض عليهما بعد قيامهما
نع زواج إحـدى الفـتـيات وهـما
من أقــاربــهــا بــنــاءً عــلى شــكــوى
أقـيــمت من قــبل الـفــتـاة) واشـار

بيـرقدار الى ان (احملـكـمة اتـخذت
ـتــهـمـ اإلجـراءات كــافـة بــحق ا
وصــدقـت اعــتــرافـــاتــهــمـــا وفــقــاً
ــــادة  9 من قــــانــــون ألحــــكــــام ا
وتــعــد االحــوال الـــشـــخــصـــيــة) 
ـا الـنــهــوة عـرفــا عـشــائــريـا قــد
ـنع الـفــتـاة من الـزواج يـقـضـي 
برجل غـريب عن العـشيـرة ويُمكن
هـــذا الـــعـــرف ابن الـــعم او الـــعم
بـالنـهي عـلى الـفـتـاة ومـنـعـها من
الــزواج. وقــرر مــجــلس الــقــضـاء
تــــشــــكــــيـل دار تــــابع لــــرئــــاســــة
اسـتــئـنـاف بــغـداد الــكـرخ . وقـال
بـــــيـــــان امس ان (اجملـــــلـس قــــرر
تشكيل دار للقضـاء تابعة لرئاسة
استئنـاف الكرخ االحتـادية لتضم
مــــــحــــــاكـم الــــــبــــــداءة واجلــــــنح
والتحقيق) الفتا الى ان (محكمة
األحـــوال الـــشـــخــصـــيـــة في ذات
الــسـالسل تــنـــتــقل إلـى مــقــر دار

ـزمع تشـكيـله في االيام القـضاء ا
قـبـلة) مبـيـنا ان (االخـتـصاص ا
كـاني لـلـدار يـشـمل مـناطق حي ا
الــــنــــور و الـــــصــــابــــيــــات و حي
اجلوادين) وتابع الـبيان ان (دار
الـقـضــاء اجلـديـدة جـاء تــشـكـيـله
بــنــاء عـــلى مــا عــرضـــته رئــاســة
اسـتـئـنـاف الـكـرخ واسـتـنـادا إلى
أحكام قانون التـنظيم القضائي).
واصدرت محكمة القضاء اإلداري
ــوجـبـه إجـراءات قــرارا أوقـفـت 
انـتــخـاب مـحــافظ جـديــد لـواسط
ـياحي واستـمرار مـحـمد جـميل ا
في مــــنـــــصــــبه.وبــــحــــسب قــــرار
احملـــكـــمـــة فـــانه (تـــقـــرر إيـــقـــاف
إجراءات انتخـاب محافظ لواسط
ــيـاحي ـدعي ا بـنــاء عـلى طــلب ا
التي طلب فيها إلغاء قرار مجلس
احملــافـظــة بــشــأن جتـمــيــده كــمـا
تـضــمن الــقــرار ايـقــاف اجـراءات

انـتخـاب وتـرشـيح مـحـافظ جـديد
حل اسـتـكـمـال اجـراءات الـطعن
ـيـاحي واسـتـمـراره ـقـدمـة من ا ا
بــــعـــمــــله في تــــصـــريـف اعـــمـــال

ــذكـورة). ـدد ا احملـافــظــة خالل ا
ــيــاحي في تــطــور الحق  مــنح ا
نــائــبه االول عــادل حــمـزة غــريب
إجازة مفتوحة. وجاء في الوثيقة
يـاحي بعنوان امر الصادرة من ا
اداري إنـه (اســــــــــتـــــــــنــــــــــادا إلى
الصـالحيـات اخملـولـة اليـنـا تـقرر
منح غريب إجازة مفـتوحة ويقوم
رشيد عيدان فـريح النائب الثاني
ـنـاطة للـمـحافظ بـإدارة االعـمال ا
فتش بـه). في غضون ذلك اعلن ا
الـعـام لـوزارة الـعـدل كـر الـغزي
عن إصـدار حكم بـحق مـوظف في
إحدى دوائـر الـتـسجـيل الـعـقاري
ــدة ســنــتـ بــاحلــبس الــشـديــد 
.وقــال الــغـــزي في بــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امس ان (محـكمة اجلنح
اخملــتـــصــة بـــقــضـــايــا الـــنــزاهــة
ــــة وغــــســـــيل األمـــــوال واجلــــر
اإلقتصادية حكمت حضورياً على

دان م.س.م الـذي يعـمل مسـاحاً ا
( ــدة سـنـتـ بـاحلـبس الــشـديـد 
ـتهم بكشف غير الفتا الى (قيام ا
دقيق وغيـر أصوالي وقدر الـعقار
ـبـلـغ مـغـالى مع جلـنــة الـكـشـف 
ـــســتـــخــدم فـــيه عـــلى الـــعــقـــار ا
كــــضــــمــــان لــــصــــرف قــــرض من
ـصــرف الــزراعي وقــدره مـلــيـار ا
و 500 مليون دينار) وأضاف أن
ـبـلغ جــاء إسـتـنـاداً الى (صـرف ا
سنـد عـقار  حتـريف مـحتـوياته
لـغـرض رفع قـيــمـته واسـتـخـدامه
ضـمــانـاً يــغـطي قــيـمــة الـقـرض)
مـبـيـنـا ان (احلــكم تـضـمن أيـضـاً
ـراجعة إعطـاء احلق للـمشـتكي 
ـــدنـــيـــة لــلـــمـــطـــالـــبــة احملـــاكم ا
بالتـعويض). فـيما ضـبطت دائرة
الـتـحــقـيـقــات في هـيـئــة الـنـزاهـة
أصل مـــســتـــنـــدات صـــرف ســلف
صــادرة عن إدارة مــطــار الـنــجف

ـبـلغ مــلـيـون الـدولي الــسـابـقــة 
دوالر إلــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مـــن
الشـركات.وقالـت الدائرة فـي بيان
امس ان (فريقـا من مكـتب حتقيق
النـجف الـتـابع لـلهـيـئـة تـمكن من
ضــبـط أصل مــســـتــنـــدات صــرف
الـــــســـــلف الـــــصـــــادرة إلـى ثالث
ـبـلـغ إجـمـالـي مـقـداره شـركــات 
مــلــيــون دوالر)  مــشــيــرا الى ان
صرف بلـغ لم يتم إيـداعه في ا (ا
كـمـا لم تــنـظمْ وصـوالت قـبض أو
قـيـود بــشـأنه) وتـابع الــبـيـان ان
(التحقـيقات األوليـة التي أجراها
ــطـار الــفـريق الــذي انــتــقل إلى ا
كشفت عن أن وحدة اإليرادات في
ــطـــار الـــتي قـــامت حـــســـابـــات ا
ـبلغ لم تـوضح األسباب بصرف ا
واآلليات التي تـمت على أساسها
عمليـة الصرف وهـذا يعد مخالفا

للسياقات واألنظمة). 
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