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مـؤخراً يـعد شـريانـا وعصـبا رئـيسا
لـــتــنـــشــيط احلـــركــة االقـــتــصـــاديــة
والـــتـــجـــاريـــة بــ الـــبـــلـــدين ومن
الــضــروري اســتــثــمــاره وتــطــويــره
وتـسهـيل عمـليـات التـبادل الـتجاري
ـعـبر) وتـيـسـيـر حـركة الـنـقل عـبـر ا
مـؤكداً (استـعداد األردن لتـقد كافة
الــتـسـهــيالت الالزمـة لــدخـول رجـال
ــمـلــكـة) األعــمــال الـعــراقـيــ إلى ا
ـقـابـلـة أي رجل مـبــديـا (اسـتـعـداده 
أعـــمــال عـــراقي بـــهــذا اخلـــصــوص
ومتابعة اإلجراءات معه) مضيفا أن
(الـسفارة األردنية في بـغداد أبوابها
مـفتوحة على مدار الساعة وعلى أ
االسـتعـداد لتـقد كـافة الـتسـهيالت
الالزمــة لـرجـال األعـمــال الـعـراقـيـ
لــلـدخـول إلى األردن).من جـانـبه قـال
الـسفير األردني لدى الـعراق منتصر
لـتـقـى الذي نـظـمـته الـزعـبي خـالل ا
الـسفارة األردنية في بغداد بدعم من
ـرحـلة مـجـمـوعة كـابـيـتال بـنك ان (ا
احلــــالـــيـــة تــــنـــطـــوي عــــلى فـــرص
اسـتثمارية لرجال األعمال العراقي
واالردنـي لالستـفادة من فتـح معبر
طـريـبـيل وانـسـيـاب السـلع من خالل
اتفاقية التجارة احلرة الثنائية التي
تـعـد الـوحـيـدة مـا بـ الـعراق ودول
اجلـــوار وكـــذلك احلـــضـــور الـــقــوي
لــلــمــنــتـجــات األردنــيــة في الــسـوق

العراقي).
ــــقــــاولـــ  الـى ذلك دعــــا نــــقــــيب ا
األردنـيـ احمـد يعـقوب الى (اتـخاذ
خــطـوات عـمـلــيـة لـتـعــزيـز الـتـعـاون
االقـتصادي ب البـلدين وفي مقدمة
ذلـك الـعــمل عــلى إلــغـاء تــأشــيـرات
الــدخــول مــا يــحـفــز رجــال األعــمـال
ومــــواطـــني األردن والــــعـــراق عـــلى
الـتـنقل بـكل سهـولة ويـسر). وعـقدت
جـلـسـات ثـنـائيـة بـ رجـال األعـمال
الـعراقـي ونظـرائهم األردنـي تمت
خاللـــهــا مــنــاقــشــة ســبل الــتــعــاون
ــــبـــادالت ــــشــــتـــرك فـي مـــجــــال ا ا
الــتـجـاريـة واالسـتــثـمـار.وشـارك في
سؤول من ـنتدى عـدد كبيـر من ا ا
الــقـطــاعـ الـعــام واخلـاص ورجـال

أعمال من كال البلدين .
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وان احملـكـمـة أوقفـتـهم واتـخـذت اإلجراءات
كـافة بـحـقهم). كـما صـدقت مـحكـمة حتـقيق
شـرق األنبار اخملـتصة بقـضايا االرهاب في
رئـاسة محـكمـة استئـناف االنبـار االحتادية
اعـتـرافـات أربــعـة مـتـهـمـ شـكـلـوا مـفـرزة
سؤول األمني عـسكرية بـينهم ما يسـمى با
الـعــام لـقـاطع الـفـلــوجـة في داعش بـعـد أن
الـقـت الـقـوات االمـنـيـة فـي االنـبـار الـقـبض
عـلـيـهم واتـخـذت احملكـمـة االجـراءات كـافة
ـادة الـرابـعة/ 1من بـحـقـهم وفـقـاً الحـكـام ا
قـانون مـكافـحة اإلرهـاب بحـسب بيـان آخر
ــتـــهــمــ جملــلـس الــقـــضــاء أضـــاف ان (ا
اعـتـرفـوا بـتـشـكـيل مـفـرزة عـسـكـريـة ضـمن
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ـركـزيـة سـتة اصـدرت احملـكـمـة اجلـنائـيـة ا
ـوت بـحق أحــكـام بـاإلعــدام شـنــقـا حـتـى ا
مـتهـم اثـن قـاما بـقتل عـائلـة مكـونة من
ســتــة أشــخــاص في مــنــطــقــة الــطــالــبــيـة
ركز اإلعالمي ببغداد.وقال بيان صادر عن ا
جملـلس الـقضـاء األعلى أن احملـكـمة (نـظرت
قـضايـا مدانـ اثن أقـدما عـلى قتل عـائلة
من سـتة أفـراد في منطـقة الـطالبـية بـبغداد
وأصــدرت أحـكـامـا بــاإلعـدام) مـوضـحًـا أن
ـــدان األول قــام بــدخـــول مــنـــزل اجملــنى (ا
عـلـيــهم وبـعـد تـعـرف رب االسـرة عـلـيه قـام
بــقـتــله مع زوجــته وطــفـلــيه) مــضـيــفـا ان
ــدان بـعــد ذلك شــاهــد امـرأة كــبــيـرة في (ا
الـسن وطفـلة ولم تسـلمـا من وحشيـته فقام
بـقتلهما أيضـا بحسب اعترافاته).وبحسب
دان الثاني اعطى للمدان االعـترافات فأن (ا
ـســدس الـعـائـد له). االول وهـو شــقـيـقه ا
وكـان اجلاني منسبا بـصفة ضابط مفصوال
من اخلــدمـة  وصـدقـت مـحـكــمـة الـتــحـقـيق
ـركزية في رئاسة مـحكمة استـئناف بغداد ا
الـرصـافــة االحتـاديـة أقـوال ثالثـة مـتـهـمـ
بــارتــكــاب (الــدكـة الــعــشــائــريــة) واتــخـاذ
ادة اإلجـراءات كـافـة بـحـقـهم وفق أحـكـام ا
الـرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب.وأوضح
بـيــان جملـلس الـقــضـاء أن (ثالثـة مــتـهـمـ
الـقت الـقوات االمـنيـة الـقبض عـلـيهم أثـناء
نازل في قـيامـهم بالـدكة العـشائـرية ألحـد ا
ـتـهـم مـنـطـقـة االعظـمـيـة) مـضـيفـاً ان (ا
ضـبطت بحوزتهم االسلحة التي استخدمت
ـة والـعجالت الـتي يـسـتـقلـونـها في اجلـر
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اتــفق وزيــرا الــصــنـاعــة والــتــجـارة
الـعراقيان  خالل لقائهما بنظيريهما
االردنـي علـى هـامش انـعـقـاد ملـتـقى
رجـال األعمـال العـراقيـ واألردني
عــــلـى ضــــرورة زيــــادة  الــــتــــعـــاون
االقـتصادي ب الـبلدين. ولفت وزير
عـادن صالح اجلـبوري الـصـناعـة وا
ـلـتقى الـذي انعـقد في بـغداد خالل ا
عـلى هامش افتتاح فـعاليات معرض
لتقى بـغداد الدولي الى ان (انعقاد ا
بـالـتـزامن مع افتـتـاح معـرض بـغداد
يـكتـسب أهمـية خـاصة جلـهة تـعزيز
الـتعاون االقـتصادي بـ البلدين في
مـختـلف اجملاالت بـخاصـة التـجارية
واالسـتثـمارية مـنها) مـشيراً الى أن
ـرحلة احلالية تتطلب إعطاء دفعة (ا
قــويــة لــلــتــعــاون االقــتــصــادي بــ
الـــبــــلـــدين في مــــخـــتـــلف اجملـــاالت
والـتـعـاون أيضـا في مـجـال مـشاريع

إعادة إعمار العراق). 
واكـــد اجلــبـــوري ( عــزم احلـــكــومــة
الــعــراقــيــة عــلى تــرســيـخ ســيــاسـة
االنـفـتـاح االقـتصـادي وبـالـتـالي فان
الـفـرصة مـواتيـة أمـام رجال األعـمال
األردنــيــ لالســتــفــادة مـن الــفـرص
ـتـاحـة في الـسـوق الـعراقـي وكذلك ا
ـتـعـددة) ــشـاريع االسـتــثـمـاريــة ا ا
مــنـوهــاً الى ان (األردن يــعـد من اهم
الــشـركــاء االقـتــصـاديــ بـالــنـســبـة
لــلــعـراق وبــالـتــالي البــد من الــعـمل
بـــأقــصى الـــطــاقـــات من أجل زيــادة
حــجم الــتـجــارة بـ الــبــلـدين ورفع

معدالت االستثمار).
 بــدوره أكـد وزيـر الــتـجـارة مــحـمـد
هـاشم العاني (أهـمية إدامة عـمليات
الــتـواصل بـ األردن والـعـراق عـلى
ــســتـــويــ الــرســمي وفــعــالــيــات ا
الــقـــطــاع اخلــاص حــتى يــتم زيــادة
مـستوى الـتعاون االقـتصادي وإزالة
أي مــعـــيــقــات تــعـــتــرض الــتــجــارة
الـبيـنيـة وحتفيـز رجال األعـمال على
إقـامة مـشروعات اسـتثـمارية في كال
الـــبـــلـــدين). من جـــهـــته أكـــد وزيــر
الــصـنـاعـة والـتـجـارة االردني طـارق

احلــــمـــوري خالل رعـــايــــته ألعـــمـــال
ـشـتـرك ب ـلـتـقى (أهـمـية الـعـمل ا ا
األردن والــعــراق لــتــعــزيــز الــتــعـاون
االقــتــصـادي بــيــنــهـمــا في مــخــتـلف
اجملـــاالت وتــعــظـــيم االســتـــفــادة من
ــتــاحــة لـدى الــفــرص واإلمــكــانـات ا
) مــشــيــراً الى ان (األردن اجلــانــبــ
يـقف إلـى جانـب الـعراق الـشـقـيق في
مــعـركـة الـبــنـاء والـتــنـمـيــة والـتـقـدم

واالزدهار).
 وتـــابع ان (الــعــراق الـــشــقــيق أمــام
مـرحــلـة واعـدة من الـتـطـور والـنـمـو
وان الـبـعد االسـتراتـيجي في الـعالقة
األردنـــيــــة الـــعـــراقـــيــــة والـــعالقـــات
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة الــتي تــربط
الــبــلــدين يــتــطــلب تــعــزيــز اجلــهـود
وتـكاتـفها لـبناء شـراكة اسـتراتيـجية
بــ الـبــلـدين قــائـمــة عـلـى االحـتـرام
ـا ــشـتــركـة  ـصـالح ا ــتـبــادل وا ا
يــفـضي إلى بــنـاء روابط اقـتــصـاديـة
وجتـارية متينة بـ البلدين ويساهم
فـي حتــقـــيق األمن واالســـتـــقــرار في
ـنطقة) مضيفاً (نحن على استعداد ا
لـوضع إمـكـانيـاتـنـا الفـنـيـة واإلدارية
وخـبـراتـنـا كـافـة وفي شـتـى اجملاالت
إلعـادة اإلعـمـار والـبـنـاء في الـعراق).
واشـــار احلــــمـــوري الى ان (مـــعـــبـــر
الـــكـــرامــة طـــريــبـــيل احلـــدودي بــ
الــبـلـدين الــذي تـمت إعـادة افــتـتـاحه

وتــتـركـزغـزارتـهـا كــمـا يـظـهـر في صـورة
الرادار على البادية اجلنوبية).

وأضــاف ان (االمـطـار تــتـجه الى نـواحي
ـقـبـلة مـديـنـة الـبـصـرة خالل الـسـاعـات ا
وتـقل شـدتهـا كـلمـا اقتـربت لـلبـصرة أي
ــتــوقـــعــة تــكـــون فــقط في ان األمـــطــار ا
الـــبـــصــرة ومـــيـــســـان وذي قــار وواسط
لـتنـتهي الـفرصـة خالل الظـهر مع وجود
ضـعف في احلـالة نـاجت من تأثـير الـرياح
الـسطحيـة وضعف الرطوبـة في الطبقات
الــعــلــيــا).وبــحــسب عــطــيــة فــإن (فـرص
األمــطـار اخلـفـيـفــة تـسـتـمــر عـلى فـتـرات
قبـل في غرب مـتقـطعة خالل الـيومـ ا
مـــديــنـــة االنــبــار فـــقط وبـــعــدهـــا نــبــدأ
بـأستقبـال حالة جوية جـديدة صباح يوم
قبل).عـربياً عقـد مجلس األمة االربـعاء ا
ـناقـشة ـان) امس جلـسة  الـكويـتي (الـبر
آثــار الـســيـول واألمــطـار الــغـزيــرة الـتي
متلكات تـسببت بأضرار كـبيرة حلقت بـا
قـدم في اثرهـا كان وزيـر األشغـال العـامة
حـــســـام الـــرومي اســـتـــقـــالـــته .ورفـــعت
مــؤســســة الـــبــتــرول الــكــويــتــيــة حــالــة
الـطـوار الـتي اعـلـنـتـهـا عـقـب الـسـيول.
وادت أمـطـار غـزيـرة وسـيـول الى مـصرع
 12 شــخـصـا  في األردن اول امس فـيـمـا
اجـلت السلطات سياحا أجانب من مدينة
الــبـتـراء األثــريـة . الى ذلك أعــلن رئـيس
مـنظمة االغاثة واالنقاذ االيرانية مرتضى
ســلـيـمي عـن اجـتـيـاح الــسـيـولــلـعـدد من
ـناطق في عشر محافـظات.وقال سليمي ا
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رجــحت هـيـئــة االنـواء اجلـويـة الــتـابـعـة
لــوزارة الــنـقل أن يــكــون الـطــقس الــيـوم
االثــنـ غـائـمـاً  بـشــكل جـزئي في عـمـوم
ـنـاطق  فـيـمـا حتـافـظ درجـات احلرارة ا
عـلى مسـتويـاتهـا. وبحسب بـيان لـلهـيئة
ـتوقع ان تـلقـته (الزمـان) أمس فإن (من ا
ــنــطــقــة الـوســطى يــكــون الــطــقس في ا
صـــحـــوًا مع بـــعض الـــغـــيـــوم ودرجــات
احلــرارة مـقــاربـة لــلـيــوم الـســابق فـيــمـا
الـرياح شمالية غربيـة خفيفة الى معتدلة
ــتـوقع ان الــسـرعـة)  ,مــضـيــفـاً ان (من ا
ــنــطــقـــتــ الــشــمــالــيــة يــكـــون طــقس ا
واجلـنوبـية غائـمًا بشـكل جزئي ودرجات
احلــرارة مـقــاربـة لــلـيــوم الـســابق فـيــمـا
الـرياح شمالية غربيـة خفيفة الى معتدلة
الـسـرعة). وتـوقـعت الهـيـئة عـدم حـصول
تـغــيـيـر في الـطـقس يـوم غـد الـثالثـاء في
ــنـاطق. وبـلــغت درجـة احلـرارة جــمـيع ا
الـــصـــغـــرى في بـــغــداد امس  13 درجـــة
مـــئــويــة والــعــظــمى  24 درجــة. وتــوقع
ـنبئ اجلوي صادق عطـية هطول امطار ا
بــأمــاكن مــتــفــرقــة في أربـع مــحــافــظـات
جـنـوبــيـة.وقـال عـطـيـة في صـفـحـته عـلى
فـيسـبوك صـباح امس االحـد ان (السحب
ـوجودة اآلن في أمـاكن مـتفرقـة من مدن ا
اجلـنـوب وبعض مـنـاطق الوسـط ستـؤثر
بــأمــطـار مــتــفـاوتــة عــلى بـعـض األمـاكن

ــعـلــبـة واحلــبـوب والــسـكــر والـرز بـ ا
.( نكوب ا

تـحدة ارتـفعت حـصيـلة  وفي الـواليـات ا
احلـرائق الـتـي جتـتـاح كـالـيـفـورنـيـا مـنذ
ثـالثـة أيـام إلى  23 قــتـيال فــيـمـا أفـادت
دائــرة الـغــابـات واحلــمـايــة من احلـرائق
بـــإحــتــراق  40 ألف و 500 هـــكــتــار من
األراضـي حـــتى اآلن. من جــــهـــتـــهم أكـــد
عـناصر اإلطفاء أن السيـطرة الكاملة على
هــذه احلـرائق الـتي تـعــد االكـثـر تـدمـيـرا
بتاريخ كاليفورنيا ستستغرق نحو ثالثة

أسابيع.

فـي تصـريح امس ان (الـسـيـول اجـتاحت
مـــنــذ أســـبــوع لــغـــايــة االن مـــنــاطق في
مـحافـظـات اذربيـجان الـغربـية وكـلسـتان
ومــازنـدران وكـيالن وايالم وجـهـارمـحـال
وبــخـتــيـاري وخــوزسـتــان وكـهــكـيــلـويـة
وبـويـر احـمـد وفـارس وبـوشـهـر) مـؤكدًا
(اغــاثـة اكـثـر من ثالثـة  آالف شـخص في
 38 مـدينـة وقرية ومـنطـقة عشـائريـة كما
ـــنــكــوبــ  اســـكــان عــدد كــبـــيــر من ا
اضــطـراريـاً فــضالً عن تـفـريغ  38 وحـدة
يـاه التي غمـرتها كـما جرى سـكنـية من ا
تـوزيع عـدد كـبـيـر مـن االغـطـيـة واالغـذية

 ÎöO²  ≤≥ v ≈ UO½—uHO U  oz«dŠ U¹U×{ WKOBŠ ŸUHð—≈

oÞUM*« ÂuLŽ w  wzeł rzUſ fIÞ ∫¡«u½_«

نازل في كاليفورنيا oz«dŠ∫ رجال االطفاء يعاجلون حرائق ا

دائن حملـافظ بـغـداد عن قائـمـمـقام قـضـاء ا
فـاضـل بـرع جـودة قـوله أن (هـذه اجلـمـاعـة
تـتدخل بشكل مباشر بعمل الشركة وتفرض
قـاول والفـنيـ مبالغ مـاليـة مقابل عـلى ا
الـسـمـاح لـهم بـالـعـمل) مـشـيـرًا الى(تـبـلـيغ
احملـافظ وقـيـادة عـمـليـات بـغـداد واألجـهزة
األمـنـيـة احمللـيـة واجلـهـات اخملتـصـة بـهذه
ـشــكـلــة). وأحـبـطت الــقـوة الـصــاروخـيـة ا
لـلحشـد الشعـبي- محور غـرب االنبار ,فـجر
امس مـحـاولـة تـسلـل جملمـوعـة من عـنـاصر
داعش عــلـى احلـدود كــمــا عــاجلـت اهــدافـا
مــــهـــــمــــة لالرهـــــابــــيـــــ داخل الـــــعــــمق
الــسـوري.وقـال اعالم احلـشــد في بـيـان انه
(بـنـاء عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
عـاجلت القوة الـصاروخية لـلحشـد الشعبي
أهـــدافــــا مـــهـــمــــة لـــداعش داخـل الـــعـــمق
الـسـوري) ,مـضـيـفـا ان (قـواتـنـا اسـتهـدفت
أيـضاً مـجمـوعة من عـناصـر داعش حاولوا
الـــتـــقـــرب والـــتـــســـــلل بـــاجتـــاه احلـــدود
الـعـراقـيـة). من جـهـة اخـرى أعـلـنت رئـاسـة
االركـان الــتـركـيـة عن  قـتل  14مـسـلـحـا من
عارض تـنظـيم حزب العـمال الـكردستـاني ا
ألنقرة بغارات جوية شمالي العراق. ونقلت
وكـالـة االناضـول الـتركـيـة لألنبـاء عن بـيان
لـرئـاسـة األركـان الـتـركـيـة امس االحـد قوله
إنه (تـمت تصفية  14إرهـابيا من تنظيم بي
كي كي بـغـارات جـوية اسـتـهدفـت معـاقـلهم
اول أمس الـسـبت شمـالي الـعـراق) مشـيرًا
إلى أن (الــغـارات اسـتـهـدفـت مـجـمـوعـة من
اإلرهـابـيـ كـانـوا يسـتـعـدون لـهـجـوم على
وحــدات لــلــجــيـش الــتــركي عــلى احلــدود
وضربت مستودعات ذخيرة ومواقع لهم).

قاطع الفلوجة وارتكاب اعمال اجرامية عدة
في احملــافـظــة من بـيــنـهــا اسـتــهـداف احـد
الـــقــضـــاة في االنـــبـــار بـــواســطـــة عـــبــوة
الصــقـة).وألــقت قــوة أمـنــيـة الــقــبض عـلى
عـنصرين من تنـظيم داعش في األنبار.وقال
ديريـة االستخبارات الـعسكرية امس بـيان 
ان (مـفارز مديـرية االسـتخبـارات العسـكرية
فـي الفرقة  14 وبـالتـعاون مع اسـتخـبارات
الــلـواء  50 وأثــر مـعـلــومـات اسـتــخـبـاريـة
دقـــيــقـــة ألــقـت الــقـــبض عـــلى اثـــنــ من
االرهـابـيـ في الفـلـوجـة والـكرمـة بـاالنـبار
أحـدهـمـا كـان عـنـصـراً أمـنـيًـا مع عـصـابات
داعش االرهـابـية) مـوضحًـا ان (االرهابـي
وجب مذكرة قبض ـطلوب للقـضاء  من ا
ـادة  4 إرهــاب). والـقت قـوة وفـق احـكـام ا
امــنــيـــة الــقــبض عـــلى مــتــاجـــرين اثــنــ
بـاالعضـاء البـشريـة وسط بغـداد.وقال قـائد
الــشــرطــة االحتـاديــة الــفــريق رائــد شــاكـر
جـودت في بـيـان ان (قوة من الـفـوج الـثاني
الـلواء الـثـالث بالـفرقـة األولى ألقى الـقبض
عـلى مــتـهـمـ اثـنـ يــتـاجـران بـاألعـضـاء
الـبـشريـة بصـحـبتـهمـا مـخطـوف من أهالي
ديـالى) مشـيـراً الى (إلقـاء القـبض علـيهـما
ـشهـود وسط بغداد وتـسلـيمـهما بـاجلرم ا
إلى مـكتـب مكـافحـة االجتار بـالبـشر إلكـمال
اإلجـــــراءات الــــــقــــــانــــــونـــــيــــــة الـالزمـــــة
بــحـقــهـمــا).وكـشــفت مــحـافــظـة بــغـداد عن
تـعـرض شـركة جـنـهـوا الصـيـنـيـة النـفـطـية
ـسؤولة عن عمـليات التـنقيب النـفطية في ا
ــدائن البـتــزاز وتــهــديــد عــلى يـد قــضــاء ا
مـجـموعـة تـطـلق علـى نفـسـها اسـم(اللـجـنة
اخلــاصـة).ونــقل بــيـان لــلــمـكــتب االعالمي

رائد شاكر جودت

طبعة العراق 
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دعـا رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
الـى ان يكـون لـلـعـراق ودولـة الـكويت
مــوقف مــوحــد فـي احملـافـل الــدولــيـة
واإلقــلــيــمــيــة بــحـكـم تــشـابـه ظـروف
ومـصـالح الـشـعـب  فـيـمـا اكـد أمـير
دولـة الـكـويت الـشـيـخ صـبـاح األحـمد
الـصبـاح استـعداد بالده لـلوقوف الى
جانب العراق في إعادة اإلعمار .ونقل
بـيان رئـاسي تلقـته (الزمان) امس عن
صـالح تأكيده خالل استقبال الصباح
لـه امس االحـد ( عمـق العـالقات الـتي
جتــمع الــبــلــدين الــشــقــيــقـ والــتي
ــنــطــقــة)  ــوذجــاً فـي ا اصـــبــحت 
مـــشـــيـــراً إلى أن (افـــتـــتـــاح جــولـــته
اخلـليجية من دولة الكويت هو رسالة
بـحـد ذاتـهـا الثـبـات أهـمـيـة الـعالقـات
) داعـيـا الى بـ الـبـلـدين الـشـقـيـقـ
(ضـــرورة ان يــكــون لـــلــعــراق ودولــة
الـــكــويت مــوقف مـــوحــد في احملــافل
الـدولية واإلقليمـية وذلك بحكم تشابه
ظـــــروف ومـــــصــــالـح الــــشـــــعـــــبــــ
).ونوه الى (ضـرورة تكاتف الـشقيـق
الــبـلــدين مــعـا لــتـحــقــيق االسـتــقـرار
ـنـطقـة كي تـتـوفـر فرص الـكـامل في ا
الـعـمل للـشبـاب ويـتم إعادة اإلعـمار)
ـنطـقة عانت مـشيـراً إلى أن (شعوب ا
كـثيراً من آثار اخلالف ووجوب النظر
لـلـمـسـتـقـبل والـعـمل عـلـيـه) مـضـيـفاً
(إنـــنـــا مـــصـــرون عـــلى جتـــاوز آثــار
ــســتــقـبل ــاضي والــتــطــلع نـحــو ا ا
شـتـركة) والـتـركيـز عـلى مـصاحلـنـا ا
ونــوّه صــالح إلى (أهــمــيــة أن تــكـون
هـنـاك مـنـاطق مـشـتـركـة بـ الـبلـدين
ـالي واالستـثماري)  سـتوى ا عـلى ا
داعـياً إلى (الـعمل عـلى إنشـاء خطوط
نـــقل جــديـــدة وســكـك حــديـــد تــوطــد
الـعالقـات االقتـصاديـة والـثقـافيـة ب
). من الـبـلـدين والـشـعـبـ الـشـقـيـقـ
جــهــة اخــرى جــدد صــالح تــضــامــنه
الـكامل مـع الكويـت في أزمة الـسيول

مــؤكـدا أن (الـعـراق يـبـدي اسـتـعـداده
ـسـتـويـ الـشـعـبي والـرسـمي عـلى ا
ـسـاعدة دولـة الـكويت الـشـقيـقة في
ـقرر ان تـشهد جتـاوز أزمتـها). ومن ا
الــزيــارة تــســلــيم الــكـويـت دفـعــة من
واد اإلرشيـفية الكويتية ـمتلكات وا ا
ـوجودة في خزائـن وزارة اخلارجية ا
العراقية على أن يتم تسليم بقية تلك
ـمتلكـات على دفعات الحـقة بحسب ا
صــالح.من جــهــته جـدد الــصــبـاح في
ـناسبة بـداية اللـقاء تهانـيه لصالح 
تــولـيه رئــاسـة اجلــمـهــوريـة.وأكـد ان
(دولــة الــكــويت لـن تـدخــر جــهــداً في
مـساعدة العـراق والوقوف الى جانبه
في مـرحلة إعـادة االعمار بعـد القضاء
عــلـى عــصــابــات داعش اإلرهــابــيــة).
ووصـل صــالح  صـــبـــاح امس االحــد
إلـى الكـويت في زيـارة رسـميـة تـهدف
الى تـعزيز سـبل التعاون بـ البلدين
 كـان على رأس مستقبليه  أمير دولة
الــكــويت الـصــبـاح ورئــيس مــجـلس
األمـــــة مــــرزوق الــــغـــــا وعــــدد من
.وضم الـــوفــد ـــســؤولـــ الـــوزراء وا
الـعراقي وزيري اخلارجيـة والصناعة
ورئــيس جــهــاز اخملـابــرات ومــحـافظ
ــسـتــشـارين الــبـصــرة  وعـددا  من ا
واخلـبـراء.من جـهة اخـرى دعـا رئيس
تـيار احلـكمـة عمار احلـكيم  احلـكومة
نظمات اجملتمعية الى الوقوف مع وا
الـكـويت واالردن وتسـخـير اإلمـكـانات
الـالزمــــــــة مـن أجـل جتــــــــاوز ازمـــــــة
الـسيول.وقال في بيان امس(نعلن عن
تـضـامـنـنـا مع الـدولـتـ الـشـقـيـقـت
ـــمــلــكـــة األردنــيــة دولـــة الــكــويت وا
الــهــاشـمــيــة حــكـومــة وشــعــبـاً وذلك
لـتعـرضهمـا إلى سيول جـارفة نتـيجة
األمــطــار الــغـزيــرة ومــراعــاةً حلـسن
حـــاثًّـــا اجلــــوار وإغـــاثـــةِ احملــــتـــاج)
ــنــظــمــات احلــكــومـــةَ الــعــراقــيــة وا
اجملــتـمــعـيـة عــلى (الـوقــوف مـعــهـمـا
وتـسخـير كـافة اإلمـكانـات الالزمة من
أجـل جتاوز االزمـة). فـي غضـون ذلك

شــكـلت نـاحــيـة سـفــوان في الـبـصـرة
خـلـية أزمـة حتـسبـاً لتـدفق سـيول من
الـكـويت .وقال رئـيس اجملـلس احمللي
فـي الـنــاحـيــة مـنــاضل اجلـوراني في
تــصـريح إن (الـنـاحـيــة شـكـلت خـلـيـة
ـواجـهة مـخـاطر الـسـيول أزمـة امس 
فـي حــــال وصـــــولـــــهـــــا من األراضي
الـكـويتـية الى الـنـاحيـة) موضـحاً أن
(اخلــلـــيــة تــعــمل بـــإشــراف مــجــلس
احملــافـظــة وتـضم مــخـتـلـف الـدوائـر
اخلـدمية في الـناحية ومـنها اجملاري
ـدني والكـهرباء). والـبلـدية والـدفاع ا
وتــابع أن (بـعض الــشـركـات األهــلـيـة
الـعاملة في الناحـية أبدت استعدادها
( لـلـمـسـاعـدة في حـال حـصـول طار
مـــحــــذراً من أنه(فـي حـــال اجـــتـــيـــاز
الـسيول للـحدود فإنهـا سوف تتسبب
بـــتــضــرر مــزارع ونـــزوح مــواطــنــ
يـــســــكـــنـــون في مــــنـــاطق حـــدوديـــة
مــنـخـفـضــة نـسـبـيــا) ووضع مـجـلس
مـحافظـة البصرة خـطة طوار سوف
يـتم تطـبيـقهـا في حال بـلغت الـسيول

ناحية سفوان أو ناحية أم قصر .
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تـلـقى فــريق بـرشـلــونـة بـكـرة الــقـدم اخلـسـارة
الثـانـيـة  امس االحـد له في الـدوري االسـباني
أمام فـريق ريال بـيتـيس عـلى ملـعبه كـامب نو"
بـنــتـيــجـة اربــعـة اهــداف مـقــابل ثالثــة  ضـمن

منافسات اجلولة الـثانية عشر.
وسـجل لـفـريق ريـال بـيـتـيس الالعـبـ فـيـربو
وخواك ولو سيلسـو وكاناليس في الدقائق
(20 34  71  و 83) على التـرتيب بيـنما
سـجل لـبـرشـلـونـة مـيـسي هـدفـ في الـدقـائق
( 68و 93) وفـــيـــدال فـي الـــدقـــيـــقـــة ( 79)
وجتـمـد رصـيد بـرشـلـونـة عن (24) نقـطـة في
صـدارة الــتــرتـيـب بـيــنــمـا رفـع ريـال بــيــتـيس

ركز الـثاني عشر. رصيده للـنقطة (16) في ا
وســـعى لـــويـس ســـواريـــز من أجـل تـــقـــلـــيص
الــفـارق حــيـث سـدد كــرة مــرت أعــلى مــرمى
لوبـيـز في الـدقـيـقة (42) وفشل بـرشـلـونة في
الــعــودة لــيــنــتــهي الــشــوط بــتــأخــر الــبــارســا
واستمرت مـحاوالت البلـوجــرانا لكن دون أي
فائدة وقـرر فالـفيردي إشـراك منـير احلدادي
بـدال من الــبـرازيــلي مـالــكـوم لــتـنــشـــيط اخلط

الهجومي.
وعـلـى اجلـانب اآلخــر أشــرك كــيـكي ســيــتـ
ديـر الفـني لريـال بيـتيس سـيرجـيو كانـاليس ا
بــدال من خــواكـــ ثم لــيــون بـــدال من لــورين

وأخيرًا تاكاشي بدال من لو سيلسو.


