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عزا مصرف الـرافدين سبب تأخر
ـدنـيـ الى ـتـقـاعــدين ا رواتب ا
ـتـعـلـقـة بـتلك تـدقـيق الـبيـانـات ا
ـكــتب اإلعالمي الـرواتب .وقــال ا
لـــلـــمــــصـــرف في بـــيـــان امس إن
(اجلـهـات ذات الـعالقـة من هـيـئـة
التقاعد واإلدارة العامة للمصرف
تـواصـل عـمــلـهــا الـدؤوب وبــجـد
واخالص الســــتـــكـــمـــال تـــدقـــيق
الـبـيــانـات الـتي تــتـعـلق بـرواتب
) مشـيرا الى ـدني تقـاعدين ا ا
ــجــرد انــتــهــاء اإلجـراءات انه (
سـيــتم تـوزيـع رواتـبـهـم وبـأقـرب
ـــكن واألعالن عـــنـــهــا في وقت 
وسائل اإلعالم). ونقل الـبيان عن
ـصـرف تـأكـيـده (االستـمـرار في ا
مــــنح الــــســــلف لــــلــــمــــوظــــفــــ
ـتــقــاعـدين مـن خالل الـتــقـد وا
ألـــكـــتــــرونـــيـــاً عن طـــريق فـــروع
ـنح في ـصــرف اخملـصــصـة بــا ا
بغـداد واحملـافـظات) واضاف ان
(السـلف االلكـتـرونيـة بدون كـفيل
وان تـــســــلـــيـــفـــهـــا لألشـــخـــاص

تـــــشـــــجع الـــــقـــــطـــــاع اخلـــــاص
وتـنــمــيـته) مـؤكــدا ان (مــشـروع
تــوطــ رواتب مــوظــفي الــدولــة
وحـــسب قـــرارات وتـــوجـــيـــهــات
األمــانـة الــعـامــة جملــلس الـوزراء
ـركـزي يـنص عـلى عـدم والـبـنك ا
وظفـ بتوط رواتبهم اجبار ا
بـــاي مـــصــرف وان يـــتـــرك االمــر
لـــلـــمـــوظـف لالخـــتـــيـــار من بـــ
ــشـروع ــشــاركــة بــا ــصــارف ا ا
سواءً كـانت حكـوميـة ام خاصة)
واوضح البـيـان ان (شكـاوى عدة
وصــلت الــيـهــا تــتـعــلق بــإجــبـار
دوائــرهم بــتــوطـ رواتــبــهم في
صـارف احلـكومـية)  وتابع أن ا
صارف اخلـاصة قـامت مؤخرا (ا
بـتـطـويـر خــدمـاتـهـا من ضـمـنـهـا
إنــشـــاء شــركــة ضـــمــان الــودائع
لــتـعــطي ثـقــة اكـبــر لـلــمـواطــنـ

صارف).  ودع أموالهم في ا ا
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انه (اليــــحـق لــــلـــطــــالـب األخـــذ
ـركــزي الـســابق بـعـد بـقـبــوله ا
ـعدل تـمـتـعه بـفرصـة حتـسـ ا
سواء اكانت نتيجته النجاح او

وتـــعـــتـــمـــد الـــدرجـــات لـــلـــعــام
واشترطت الدراسـية اجلـارية). 
الوثيقـة (تنظيم تـعهد خطي من
قبل الـطالب وولي امره لـتوثيق
ذلك). وحـــددت الــــعـــشــــرين من
الـشـهـر اجلـاري مـوعـدا نـهـائـيا
ـعدل. لـتـقد طـلـبـات حتسـ ا
وســـــمــــــحت الـــــوزارة فـي وقت
سابق لـلطـلبـة اخلارجـ للـفرع
الـعـلـمي الـراسبـ والـنـاجـح
مــنــهم بــأداء االمــتــحــان بــفــرع
مغايـر (اإلحيائي أو التـطبيقي)
ــــكــــتب اإلعالمـي بـــأن .وذكـــر ا
ـــديــريــة الـــعــامــة لـــلــتــقــو (ا
واالمتحـانات قد وجـهت اعماماً
لـلمـديـريات الـعـامة لـلـتربـية في
احملــافــظــات كــافـــة يــنص عــلى

الـسمـاح جلـميع طـلـبة الـدراسة
اخلارجـية لـلفـرع العـلمي سواء
اكانوا من الراسب والناجح
بـإداء االمــتـحــان بـفــرع مـغــايـر
اإلحـيـائي أو الـتـطـبـيـقـي لـلـعام
اجلـاري وذلـك بـعــد حــصــولــهـا
عــلى مــوافــقــة الــوزيــر لــوكــالـة
عـلـيـهـا) داعـيــاً جـمـيع الـطالب
الى (اجلـد في اكـمال مـسـيـرتهم
الـــتـــربــويـــة لـــتــقـــد اخلـــدمــة

لبلدنا).
 وبشأن اخر عقبت الوزارة على
تـــــقـــــريـــــر عـن وجـــــود بـــــعض
االشــكـــالــيـــات في كـــتــاب مــادة
الــريــاضــيــات لـــلــصف الــثــالث

توسط.  ا
ـــــكـــــتب اإلعـالمي أن واوضـح ا

(الــوزارة تــقــوم بـإعــادة الــكـتب
الــدراســـيــة ســـنــويـــاً وهــذا من
واجـبــاتــهـا ان تــقــدم ألبـنــائــهـا
الـطــلـبــة كل عـام كــتـابــاً جـديـداً
يـلـيق به) مــعـلـلـة الــسـبب بـأن
(الــكـتــاب مــعــرض لالســتــهالك
والــعــبث بـــاإلضــافــة الى ســوء
االســـتــخـــدام  وهـــذا فـــرق بــ
اعــادة الــطــبع وتــألف الــكــتــاب
الذي يجهلهُ الكثيرون فالطباعة
تـخـتــلف عن الـتـألـيف) مـنـوهـا
الى ان (بــوجــود هــذه األخــطـاء
الـــــتي ال تــــتــــعــــدى ان تــــكــــون
مـطـبـعـيـة ومالحـظـات لـتـبسـيط
احلل وأخــرى لـــغــويــة وفـــنــيــة
ويـــــحــــــصـل ذلـك في الــــــكــــــتب
ــــدرســــيـــة فـي بـــعـض الـــدول ا

حــيث يــتم وضع في نــهــايـة كل
كــــتــــاب مـــدرسي صــــفـــحــــتـــ
فــارغـــتــ بـــيــضــاء تُـــخــصص
الحظات ان لتدوين األخطاء وا
ـعــنـيـ  امـا وجــدت من قـبل ا
فــيــمــا يـــخص كــثــرة االســئــلــة
برهنة العلمية بشأن موضوع ا
ديـرية والتـمـرين  فقـد عمـدت ا
عـلى وضــعــهـا لــغــرض تـوفــيـر
مـــــهــــــاره لــــــلـــــطـالب في فــــــهم
الــعــمــلـيــات الــريــاضــيــة وهـذه
مـــعـــايـــيـــر عـــالـــيـــة). وتـــنـــاقل
نـاشطـون على مـواقع الـتواصل
االجــــتــــمــــاعـي ووســــائل اعالم
وثــــــائق صــــــادرة مـن الـــــوزارة
ـوجودة حتـدد فـيـهـا االخـطـاء ا

في طبعة هذا الكتاب.

WBIK  vI²K*« …ezU−Ð “uH¹ w «dŽ
X¹uJ « w  …dOBI «

ÊU e « ≠ X¹uJ «

فــاز الــقــاص الــعـراقـي ضــيـاء
لتـقى للقصة جبيلي بـجائزة ا
القصيرة التي تـمنحها سنويا
اجلامعة األمريـكية في الكويت
لتقى الثقافي) بالتعاون مع (ا
وذلك عن مجموعته القصصية
(ال طــــــــــواحـــــــــ هــــــــــواء في
البـصرة). وذهـبت اجلائزة في
ـسمـاة باسم دورتـها الـثالـثة ا
دورة إسـماعـيل فهـد إسمـاعيل
إلى جــبـــيــلي الــذي اخــتــيــرت
مـــجـــمـــوعـــته من بـــ خـــمس
مجموعات وصلت إلى القائمة
الـنــهـائــيـة. ويــحـصل الــقـاص
عـــــلـى مـــــبـــــلغ  20 ألف دوالر
إضـــــافـــــة إلى درع وشـــــهــــادة
اجلـائزة كـمـا ستـتـعاون إدارة
اجلــائـزة مع نـاشــر اجملـمـوعـة
الـــفـــائـــزة لـــتـــرجـــمــتـــهـــا إلى

اإلجنليزية. 
وقـالـت جلـنـة حتـكـيم اجلـائـزة

في مسوغات قرارها االثن إن
جبيلي (راوح في طول قصصه
بـ الــقـصص الــقـصــيـرة جـدا
والـقـصص الــطـويـلــة وتـنـاول
مــوضـوعــات احلـرب بــأسـلـوب
يـــــجـــــمـع بـــــ الـــــواقـــــعـــــيــــة
والفانتازيـا بسرد ساخر حول
احلــرب إلـى مــوضــوع تــسـاؤل
كبير بأهمية ما يجري من عبث

وعدمية ورغبـة صادقة بالنجاة
ــوت). وأضــافت من عــبــثــيــة ا
الــلــجـــنــة (قــصص اجملــمــوعــة
ترصـد انعـكاسـات ثالث حروب
عــلـى الــعـراق بــدءا مـن احلـرب
الــعــراقـيــة/اإليــرانــيــة وحـرب
اخللـيج وموجـة التـطرف التي
ال يزال يغص بهـا العراق حتى
اليوم). وتشكلت جلنة التحكيم
بــرئــاســة الــنــاقــدة والــكــاتــبــة
الــكـــويــتـــيــة ســـعــاد الـــعــنــزي
ي وعـضــويـة الــنـاقــد واألكـاد
الـعــراقي جنم عــبــد الـلـه كـاظم
والـنـاقـد الـتـونـسي عـبـد الدائم
الـسالمـي والـنــاقــد الـســعـودي
مـــحـــمـــد الـــعـــبــاس والـــروائي
الــســوداني أمــيــر تــاج الــســر.
وكــــانـت اجلــــائــــزة ذهــــبت في
دورتــــــهـــــا األولـى عـــــام 2016
للـفلـسطيـني مازن شـديد بيـنما
ذهـبت في دورتـهـا الثـانـيـة عام
 2017 إلى الـــســــوريـــة شـــهال

العجيلي.
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ارجــأ مـجـلس الـنـواب جـلـسـته
الى غد اخلميس بعد عجزه عن
حتـــقــــيق الــــنـــصـــاب بــــســـبب
مـقاطـعة بـعض الكـتل النـيابـية
ورفــضـــهــا تـــمــريـــر مـــرشــحي
ـــتـــبـــقـــيــة مـــا دفع الـــوزارت ا
رئــــيس الــــوزراء عــــادل عــــبــــد
رشحـ الى مغادرة هـدي وا ا
ان وشهدت اجللسة جدال البر
وتراشقـا باالتهـامات ب نواب
الفتح وسائرون لتحفظهم على
. وقـال مـصدر ـرشحـ بـعض ا
فـي تـــصـــريح امس ان (رئـــيس
ان محـمد احللـبوسي قرر البـر
رفع اجللسة الى غد بعد اخالل
النصاب نـتيجة مـقاطعة بعض
الكـتل  واعتـراضهـا على بعض
ـتـبـقـيـة) مــرشـحي الـوزارات ا
ـهـدي غـادر واضـاف ان (عـبـد ا
ان) ـرشـحـ مبـنى الـبـر مع ا
مـــبـــيــنـــا ان (حتـــالف االصالح
واالعــمـــار اشــتــرط عـــلى عــبــد
ـــهـــدي اســـتـــبـــدال االســـمــاء ا
ـهـدي بـغــيـرهـا). وعــقـد عـبــد ا
ورؤســـاء الــــكـــتل اجــــتـــمـــاعـــا
لــلــتــفــاوض بـشــأن اســتــكــمـال
الكـابينـة الوزاريـة قبيل انـعقاد
اجلـلـسـة. وقـال مـصـدر ثـان في
تصريح امس إن (اجتماعاً عقد
في مكـتب النـائب األول لرئيس
ـــان بــ رئــيس الــوزراء الــبــر
ورؤســـاء الــكـــتل الـــنــيـــابــيــة)
واضاف ان (االجتماع يأتي من
أجل التفـاوض بشأن اسـتكمال
الـكـابـيـنـة الـوزارية) الفـتا الى
انه (تزامنـاً مع انقعـاد اجللسة
قــــرر كـل من حتـــــالف االصالح
وبـعض الكـتل االخرى مـقاطـعة
اجلـلــسـة واالخالل بــنـصــابـهـا
ـرشـح ـنع  تـمـريـر اسـمـاء ا
لــلـكــابــيــنـة). ووصل مــرشــحـو
ان ـتبـقيـة الى البـر الوزارات ا
عــلى امـل الــتــصــويت عــلــيــهم
ومـنـحـهم الثـقـة اال ان اجلـلـسة

الـفالنـيـة جلـهة مـعـيـنـة). وهدد
نـواب مــحـافـظــة بـابل بــاتـخـاذ
مــوقـف في حــال عـــدم تــمـــثــيل
مـــحــافـــظــتــهـم بــالــتـــشــكـــيــلــة
احلـكـوميـة. وقـال النـائب هـيثم
اجلــبـوري في مـؤتــمـر مـشـتـرك
إن (بابل محرومة من اخلدمات
وكـنـا نـنتـظـر أن يـكـون الوزراء
لــكل الـعـراق ولــيس وزيـراً لـكل
مــــحــــافــــظـــة) الفـــــتــــا الى انه
(ســيـكــون لــنــا مــوقف وســيـتم
دراسـته بـحــال تـغـافــلت الـكـتل
السيـاسية عن تمـثيل احملافظة
بــالـكــابـيــنــة الـوزاريــة ). وكـان
الـنـائب عن كـتـلة الـبـنـاء مـهدي

امـــــرلـي قـــــد كـــــشـف عن عـــــزم
ـــان تــمـــريــر ست وزراء. الـــبــر
وقـال امــرلي في تـصـريح امس
انـه (سـيــتم تــمــريـر ست وزراء
بــاسـتــثــنـاء الــدفــاع والـهــجـرة
ـهجـرين) مبـينـا ان (احملور وا
الـوطــني يـعـتـرض عـلى مـرشح
الــدفــاع وهــنــاك خالفــات عــلى
كون وزارة الهجرة ب نواب ا
الــكــردي). ودعــا األمــ الــعــام
حلــــــــركـــــــة أهـل احلـق قــــــــيس
اخلـــزعـــلي اجلـــمـــيع إلـى عــدم
حتـويل موضـوع احلـكـومة إلى
فرض اإلرادات. وقـال اخلـزعلي
وقع في تغريدة عـلى حسابه 

التواصل تويتر (أملنا بأعضاء
مجلس النـواب أن يكونوا على
ـسـؤولـيـة في الـتـصـويت قـدر ا
ن يـعـتـقـدون أنه فعـالً األنفع)
وأضاف (نـرجو من اجلـميع أن
ال يــتـحـول مـوضــوع احلـكـومـة
إلـى غـــايـــة ومـــحـــاولـــة فـــرض
إرادات) وتـابع أن (الـغـاية هي
خـــدمــة أبــنــاء شـــعــبــنــا وهــذا
يــحـصـل اذا أعـطــيــنــا لــرئـيس
الوزراء الفرصة ليختار وزراءه
وفق قـناعـاته حتى يـتحـمل هو
سـؤولية ومن ثم إعـطائه مدة ا
مـعـقـولـة لـلـحـكم عـلى حـكـومته
بـالــنــجـاح أو الــفــشل). وبـحث

رئـــــــــــيـس حتــــــــــالـف اإلصـالح
واإلعـــمـــار عـــمــار احلـــكـــيم مع
رئـيس إئــتالف الـوطــنـيــة إيـاد
عالوي مـــســـتـــجـــداتِ الـــوضع
نطقةِ. السياسي في العراقِ وا
ــكـــتـــبه امس ان وقـــال بـــيـــان 
(اجلانـب أكـدا ضرورةَ تـتويج
الـنــجــاحـات الــتي حتــقـقت في
الـــعـــراق بـــتـــقـــد اخلـــدمـــات
وتوفـيرِ فرص الـعمل ومكـافحة
الفـساد) وشدد اجلـانبـ على
(دعمِ احلـكـومـة وتـمـكـيـنـهـا من
تـنـفــيـذِ بـرنـامـجــهـا واسـتـيـزار
الــوزارات الــشــاغــرة بــاألكــفــاءِ

 .( واخمللص

شــــهــــدت تـــراشــــقــــا وتــــبـــادال
باالتـهامـات ب نـواب سائرون
والـفتح. واكـد الـنائب عـن كتـلة
سـائرون رامي الـسـكيـني رغـبة
بعض الـكتل بالـعودة لسـناريو
احملـاصصـة. وقـال في تـصريح
امس ان (هــنــاك بــعض الــكــتل
الـــســيـــاســـيـــة تــريـــد الـــعــودة
لــســنـــاريــو احملــاصــصــة وهي
نفسهـا تدعو رئيس الوزراء ان
يـــكـــون اكـــثــــر قـــوة ويـــفـــرض
اراداته عـــــــلـى ارادة الــــــكـــــــتل
السياسية) واضاف ان (بعض
اجلـــهــات مـــازالت تــصـــر عــلى
مـــنـــهـج مـــعـــ وكـــأن الــوزارة
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خـرج فريق الـزوراء بكـرة الـقدم امس الـثالثاء من
فخ اخلـسارة امـام فـريق الـنفط بـالـتـعادل بـهـدف
ــبــاراة الـتي احــتــضـنــهـا اد لـكـل مـنــهـمــا في ا
الــشـعب الــدولي وذلك ضــمن مـنــافـســات اجلـولـة
ـمــتـاز . ـرحــلــة االولى لـلــدوري ا الــعـاشــرة من ا
وتــقــدم فــريق الــنــفط بــهــدفــ مــبــكــرين من زمن
الــشــوط االول عن طــريق الالعــبـ مــازن فــيـاض
ــهـاجـم مـحــمـد داود في بـالــدقــيـقــة اخلـامــسـة وا
ـانتـادا فريق الزوراء الـدقيـقة 23 فـيما حـقق الر
في احــداث الــشــوط الــثـانـي عن طــريق الالعــبـ
مـهنـد عـبد الـرحـيم في الدقـيـقة 61 وعالء عـباس
في الـدقيـقة 81 وسط اداء اكـبر من رائع من قبل
ـباراة صـراعـا كـبـيـرا على اجلانـبـ . وشـهـدت ا
الـعالمـة الـكـامـلة مـن اجل احـتالل صـدارة الئـحة
الــتــرتـيـب من قــبل الــفـريـق الـزورائـي بـالــرغم من
تــاخـره في الـشــوط االول بـهــدفـ بـعــد ان بـاغـته
فريق الـنـفط بهـدفـ سريـعـ غيـر مـتوقـع اربك
ـدرب ايـوب اديـشو حـسـابـات سـرب الـنـوارس وا
ا جعلهم يفكرون في كيفية حتقيق التعادل بدال
من الـفوز بـشق االنفس. وتـقدم فـريق الزوراء الى
ـركز الثـالث برصيد  21 نـقطة فـيما تـقدم فريق ا

ركز السادس برصيد  14 نقطة. النفط الى ا
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الراغـبـ بـها واحلـامـل ألدوات
الدفـع االلكـتـروني يـستـغـرق مدة
قـــصــيـــرة). فـــيــمـــا دعت رابـــطــة
ــصـــارف اخلــاصــة الـــعــراقــيــة ا
ستقلة إلى الوزارات والهيئـات ا
عدم إجبار مـوظفيهـا على توط
ــــــــصــــــــارف رواتــــــــبــــــــهـم فـي ا
احلـكـومـيـــة. وقالـت الـرابطـة في
بــيـان امـس إن (بـعـض الـوزارات
ــسـتـقـلـة في الـدولـة والـهـيـئـات ا
طـــالــبـت مــوظـــفــيـــهــا بـــتــوطــ
صـارف احلكـومية رواتبـهم في ا
فقط) مـبــيـنـا ان (قــيـام اجلـهـات
وظـف على احلكومـية بإجـبار ا
تـوطـ رواتــبـهم يـعــد تـقـويـضـاً
ـصارف اخلـاصة واهدارا لعمل ا
لـفــرصـتـهــا في عـرض خـدمــاتـهـا
والتي تـتمـيـز بالـسرعـة والتـنوع
ادة 25 الـكـبـيـر وكذلـك يـخالـف ا
من الــــدســـتـــور الـــعــــراقي الـــتي
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وافق وزيـــر الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبــحث الـعـلـمي وكـالـة جـمـال
الــعـــادلي عــلـى مــنح امـــتــحــان
تكميـلي لطلبة الـدراسات العليا
الـــراســبـــ في الـــدور الـــثــاني
ـــعــدل او ـــادة واحـــدة او بـــا
ــــــعـــــدل او ــــــادة واحــــــدة وا
ادت . وقـالت وثيقـة حصلت
(الزمان) على نسخة منها امس
ان (الوزيـر وافق عـلى مـنح هذا
االمـــتــــحـــان لـــلـــعـــام الـــدراسي
ـــاضي وعــلى ان اليــزيــد عــدد ا
ــعــدل عــلى ــواد لــتــحــســ ا ا
ـادة الراسب مادتـ بضـمنـها ا
فــيـهـا طـالب الــدراسـات الـعـلـيـا

كحد اقـصى). واضافت الوثـيقة
ـديـر الـعـام وكـالة ـوقـعـة من ا ا
لــدائـرة الــبـحث والــتـطــويـر في
الـوزارة ان (الـطــالب سـيـتـحـمل
نــــفــــقــــات اجــــراء االمــــتــــحـــان
ـبلغ مئـة الف دينار التكـميلي 
عن كل مـادة عـلى ان يـكـون اداء
االمــتــحــان ضــمن امــتــحــانــات
الــفــصل االول لــلــعــام الـدراسي
اجلــــاري). الى ذلـك قـــرر وزيـــرا
التعليم العـالي والبحث العلمي
وكـالــة والــتـربــيـة فـي اجـتــمـاع
مـــشــــتـــرك عـــقـــداه يـــوم االحـــد
اضي السماح للطالب الناجح ا
ــرحــلــة االعــداديــة لــلــعـام من ا
ـاضي باعادة الـسنة الدراسي ا
الـدراسـيــة في الـصف الـسـادس

ـسائـية االعـدادي في الدراسـة ا
او الـــدوام بـــاالســـتــضـــافـــة في
ـدارس الــصـبـاحـيـة او الـدوام ا
بــاالنـــتــســـاب بــهـــدف حتــســ
عدل اذا لم يكن راغبا بالقبول ا
الـــذي ظــــهـــر له او لم يــــقـــتـــنع
ــعـــدل الــذي حـــصل عـــلــيه. بـــا
وكــشـفت وثـيـقــة اخـرى اطـلـعت
عـلــيـهـا (الـزمـان) امس بـتـوقـيع
ابـراهـيم حـسن عبـد ولي عن ان
ركزي (ترشيح الطالب للقبول ا
ـقــبـلــة سـيـكــون عـلى لـلــسـنــة ا
اســاس مـــعــدلـه اجلــديـــد الــذي
سـيــحـصل عــلــيه بـعــد الـتــمـتع
ـعـدل في بــفـرصـتـه لـتـحـســ ا
السـنة الـدراسيـة اجلاريـة ويعد
قــبـوله الــسـابق الغــيـا). واكـدت

الرسوب). وشددت الوثيقة على
ان (الدرجات التي حـصل عليها
ــعــدل لــلــعــام طــالب حتــســ ا
ـاضـيـة تــعـد مـلـغـاة الــدراسي ا

جمال العادلي
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تـلـقى رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صــالح دعــوة رســـمــيــة لــزيــارة
بيـروت وحضـور القمـة العـربية
االقتـصـادية  فـيمـا تـعهـد وزير
اخلــارجـيــة الــلــبــنــاني جــبـران
باسـيل الذي يـزور بغـداد حالـيا
برفع سـمات الدخـول للعـراقي
الــراغـبــ بـزيــارة لـبــنـان خالل
ـــقـــبـــلــة  .وقـــال بـــيــان ــدة ا ا
رئاسي تـلقـته (الزمان) امس ان
(صـالح الـتـقى بـبـاسـيل والـوفد
ــــرافق له وبـــحــــثـــا تـــطـــويـــر ا
ـــيـــادين كـــافــة الـــعالقـــات في ا
والسـيـما ان الـبـلـدين تربـطـهـما
عـالقــات وثـــيـــقـــة وتــاريـــخـــيــة
ــتــبــادل يــســودهــا االحـــتــرام ا
واشـــار ــــواقـف األخــــويـــة)  وا
صـــالح الى (اهـــمـــيـــة تـــفــعـــيل
االتفاقيات الثنـائية ب البلدين
وخـــــــــــاصـــــــــــة فـي اجملــــــــــاالت
االقــتــصـــاديــة والــتـــعــلــيـــمــيــة
والــســيـاحــيــة وتــفــعــيل قــطـاع
االسـتــثـمـار وتـسـهـيل اجـراءات
ـســتـثــمـرين دخـول الــطـلــبـة وا
الـعـراقـيـ في لـبـنان فـضال عن

ـــســـاهــمـــة في إعـــادة إعـــمــار ا
ــــــنــــــاطق احملــــــررة مـن خالل ا
اشتراك واضح وفعال للشركات
الـلـبـنـانـية) مـؤكـدا ان (الـعراق
يــســعـى الى الــوصـــول ألفــضل
الـعالقات مع جـيـرانه ومحـيـطة
الــعــربي في ســعــيه لــتــأســيس
مــرحــلــة جـــديــدة من الــتــعــاون
ثـمر في اجملاالت كافة البناء وا
ـصـلـحـة الـشـعـب ـا يـصب 
والبـلدين) مشـددا على (اهـمية
واقف في العـمل على تـنسـيق ا

ــــواقف الــــدولــــيـــة احملــــافل وا
وخــاصـــة مــا يــتــعـــلق بــاألزمــة
الــســوريـة والــعــمل عــلى اعـادة
األمن واالســتــقــرار فــيــهــا). من
جانبه  اكد باسيل (رغبة بالده
بــتـعــزيــز اواصــر الــتـعــاون مع
ــيـادين كـافــة كـمـا الــعـراق في ا
ســلّم صــالح دعـوة رســمــيـة من
الـرئـيس مـيـشـيل عـون حلـضور
الـقمـة الـعربـيـة االقتـصـادية في
بــــيـــروت).كــــمــــا بـــحـث رئـــيس
مـــجـــلـس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد

ــــهـــدي مع بـــاســــيل تـــعـــزيـــز ا
الــتـعـاون الـثـنــائي في مـخـتـلف
اجملاالت االقتصادية والتجارية
والـسيـاحـة والطـاقـة واالوضاع
ـكـتب ــنـطـقـة. وقـال بـيـان  في ا
رئـيس الـوزراء امس ان (الـلـقاء
بـحث تعـزيـز العالقـات الـوثيـقة
ب البلدين واالستمرار بتفعيل
ــشــتـركــة وتـوحــيـد الـلــقـاءات ا
ـهـدي ان واقف) واكـد عـبـد ا ا
(الــعـراق بـدأ يـسـتـعـيـد عـافـيـته
ومــوقــعه وان هـنــاك اسـتــقـرارا
امــــنـــــيـــــا ومالحـــــقــــة خلـاليــــا
االرهـــــاب) مــــــشـــــيــــــرا الى ان
(احلـكـومـة تعـمل بـأقـصى جـهد
لــتــنــمــيــة االقــتــصــاد وتــوفــيــر
اخلدمات وفرص العمل). بدوره
ـــهــدي بـــارك بـــاســيـل لـــعــبـــد ا
مـؤكـدا (بــتـشــكـيل احلــكـومـة)  
(سعـي لبـنان لـتوطـيد الـعالقات
ـرحـلـة مع الــعـراق وان تـكــون ا
ـقــبــلــة واعـدة لــتــقــد كل مـا ا
متعهد يخدم مصلـحة البلدين) 
بـ(رفـع ســـــــمــــــــات الـــــــدخـــــــول
لــلـعــراقــيــ الـراغــبــ بــزيـارة
ـــقــبـــلــة). ــدة ا لـــبــنـــان خالل ا
واستقبل وزير اخلارجية محمد

عــلي احلــكــيم نــظــيــره بــاســيل
وشددا على عـلى أهميـة حتقيق
ـشـتركـة في اجملاالت ـصالح ا ا
اخملــتـلـفـة. وجــرت خالل الـلـقـاء
(مـــنــاقـــشــة تــعـــزيــز الـــتــعــاون
الـثنـائي ب الـبلـدين الشـقيـق
في مـــــخــــتــــلـف الــــقــــطــــاعــــات
وبـــــــاألخـص فـي الـــــــقـــــــطـــــــاع
ـشاورات االقـتـصـادي ومـجـال ا
الـــســيـــاســيـــة وكــذلـك تــفـــعــيل
الـتعـاون الـتجـاري بـ البـلدين
ــــعــــابـــر عـــبــــر اعــــادة  فــــتح ا
احلـــــدوديـــــة مـع اجلـــــانـــــبـــــ
الــــــســــــوري واالردني) ودعــــــا
احلكيم الـشركات الـلبنـانية إلى
(االســــتـــــثـــــمـــــار في الـــــعــــراق
ــســاهــمــة في إعــادة إعــمــار وا
ــــدن احملــــررة مـن داعش). من ا
جــــــهــــــته  قــــــال بــــــاســــــيل ان
شـتركـات كبـيرة بـ البـلدين (ا
وان لـبـنـان تـتطـلع لـتـنـمـيـة تلك
الـعالقــات االخـويـة الــعـمــيـقـة).
ـرافق ووصل بــاسـيل والــوفـد ا
له الى بـغـداد امس اول االثـنـ
ــنـاقـشــة مـلـفــات عـدة في اطـار
ـشـتـركـة بـ تـقــويـة االواصـر ا

البلدين. 
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلــــويــــة والــــرصــــد الــــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل تــعـرض
ـنـاطق احلــدوديـة لـلـسـيـول في ا
حـــالــة حـــدوث امـــطــار غـــزيــزة 
مـــشـــيـــرة الى ان  طـــقس الـــيــوم
االربعـاء سـيكـون غائـمـا كلـيا في
ناطق مع فـرصة لتساقط اغلب ا
االمطار وحـدوث عواصف رعدية
احيانا . وقال بـيان للهيـئة تلقته
(الـزمــان) امس ان (طـقـس الـيـوم
االربعـاء سـيكـون غائـمـا كلـيا في
نـاطق كافـة مع فرصـة لتـساقط ا
االمطار وحـدوث عواصف رعدية
احــيـــانــا) واضــاف ان (درجــات
ــنـطــقــة الــوسـطى احلــرارة في ا
سـتـكـون مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق
والريـاح جنـوبيـة شرقـية خـفيـفة
الـى مــعـــتــدلـــة الــســـرعــة ومــدى
الرؤية  9 – 7 كيـلو مـترات وفي
طر  5-3 كيلو مترا) الفتا الى ا
نـطـقة ان (الطـقس سـيـكون فـي ا
الــشــمــالــيــة غــائــمــا مــصــحــوبـا
بـتـسـاقط االمـطـار وتـكـون حـركـة
الـــريــاح مــتـــوســطـــة الــشــدة في
اقــسـامــهــا الـشــرقـيــة مع فــرصـة
حلدوث عواصف رعديـة فيها مع

تــســاقط الــثــلــوج في اقــســامــهـا
اجلــبـلــيــة كـمــا يــتـشــكل ضــبـاب
خفيف لتنخفض درجات احلرارة
قــلــيـال عن الــيــوم الــســابق  في
نـطقة ح سيـكون الـطقس في ا
اجلـــنــوبــيـــة غــائــمـــا مع فــرصــة
وتوقع لتـسـاقط امـطـار خفـيـفة) 
البـيـان (حدوث سـيـول في بعض
ـنــاطق الـتي ســتـشـهــد امـطـارا ا
ـــنـــاطق غـــزيـــرة وخــــاصـــة في ا
احلــدوديــة). واســتــنــفـرت وزارة
الـــنــــفط مـالكــــاتـــهــــا وااللــــيـــات
الـتـخــصـصـيـة مـن اجل مـعـاجلـة
الــســيـــول واالمــطــار ومــســانــدة

وزارة الــكــهـــربــاء بــعــد تــعــرض
ابـراج نـقل الـطـاقـة في مـحـافـظـة
واسـط الى الــــســــقـــوط بــــســــبب
الـسـيـول واالمــطـار . وقـال مـديـر
فـرع واسط للـمـشتـقـات الـنفـطـية
شــاكــر جــواد في تــصــريح امس
انـه ( تـــــوجـــــيه االلـــــيـــــات من
مــحــافــظــة بــغــداد واحملــافــظـات
اجملـــــــــــــــــاورة الــى واســط وذلـك
عـاجلـة الـسيـول واالمـطـار التي
ـسـاهـمة حـدثت في احملـافظـة وا
مع الــكــهـربــاء بــتـعــبــيـد الــطـرق
امـامـهم حـتى يـتم اعـادة االبـراج
الـــتي ســـقـــطت جــراء الـــســـيــول

واالمـطــار). من جــهـة اخــرى اكـد
ــــتـــحـــدة األمــــ الـــعــــام لأل ا
أنـطــونـيــو غـوتــيـريش إن تــغـيـر
ــنـاخ أصــبح مـســألـة حــيـاة أو ا
مـوت. وقـال غوتـيـريش في خالل
ناخ ي بشأن ا افتتاح مؤتـمر أ
في بـولـندا انه (بـالـنـسـبة لـكـثـير
ــنـاطق وحـتى من األشـخـاص وا
ناخ مـسألة الدول أصبح تـغيـر ا
حيـاة أو موت) مبـيـنا ان (تـغـير
ـناخ هـو أهم قـضـية نـواجـهـها ا
حـــالـــيـــا والــعـــالم فـي مــشـــكـــلــة
مــعــقـدة) الفــتـا الـى ان (درجـات
احلـــرارة عـــلـى ســـطح الـــكـــوكب
تــشــهــد ارتــفــاعــا وتــزيــد حـرارة
احملـــيــطــات وتـــذوب الــطـــبــقــات
اجلـــلـــيـــديــــة بـــشـــكـل أكـــثـــر من
ـــتــــوقع) واكـــد انـه (مـــا تـــزال ا
جـهـودنا غـيـر كـافـيـة وال نـتـحرك
طـلـوبـة من أجل منع بالـسـرعـة ا
ــنــاخ). كــوارث تـــرتــبط بــخـــلل ا
ــؤتــمــر في وانــطــلـــقت أعــمــال ا
مـديـنـة كـاتــوفـيـتـشي الـبـولـنـديـة
ـدة أسبوع وتستـمر فعـالياته 
ـثلـ من مـعظم دول شـاركـة 
ــنـاقــشـة كــيـفــيـة بــلـورة الــعـالم 
الــــتـــــعـــــهــــدات وااللـــــتـــــزامــــات
ــنــصــوص عــلــيــهــا في اتــفــاق ا
ناخ لعام 2015 . باريس بشأن ا
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