
وذكر التقرير اأن “اإجمايل عقود زواج الأردنيات من 
اجلن�سي��ات العربية خ��ال الع��ام 2016 وامل�سجلة 
ال�رشعي��ة يف خمتل��ف حمافظ��ات  ل��دى املحاك��م 
اململك��ة بلغ 3549 عقداً”، م�س��را اىل ان “اإجمايل 
عق��ود زواج الأردنيني م��ن اجلن�سي��ات العربية بلغ 

3475 عقداً”.
وا�ساف التقرير ان “اإجمايل عقود زواج الأردنيات 
م��ن اجلن�سي��ات الأجنبي��ة بلغ 350 عق��داً واإجمايل 
عقود زواج الأردنيني من اجلن�سيات الأجنبية 431 
عقداً”، م�س��را اىل ان “هناك تقارب يف عدد العقود 
ب��ني الأردني��ني والأردني��ات املتزوج��ني من عرب 
واأجان��ب، بيد ان هناك تفاوت��ا يف اأعداد اجلن�سيات 

العربية والأجنبية الأكرث تكراراً فيما بينهم”.
وبني ان "اجلن�سيات العربية لأزواج الأردنيات، فقد 
ت�سدرت القائمة اجلن�سية الفل�سطينية )1806 عقداً( 
وتاه��ا اجلن�سية ال�سوري��ة )895 عق��داً( واجلن�سية 
ال�سعودي��ة  واجلن�سي��ة  عق��داً(   283( امل�رشي��ة 
عق��داً(   157( العراقي��ة  واجلن�سي��ة  عق��داً(   201(
واجلن�سي��ة اللبناني��ة )53 عقداً( واجلن�سي��ة اليمنية 
)48(،واجلن�سي��ة البحريني��ة )36 عق��داً( واجلن�سية 

الإماراتية )23 عقدا".
وا�س��ار اىل ان��ه "فيم��ا كان��ت اجلن�سي��ة الأمركي��ة 
مت�سدرة القائم��ة بالن�سبة لزيج��ات الأردنيات من 
اأجان��ب، حي��ث بلغت )112 عق��دا(، تلته��ا اجلن�سية 
الأملاني��ة )31 عق��دا(، واجلن�سي��ة الربيطاني��ة )28 
عق��دا(، واجلن�سي��ة الكندي��ة )25 عق��دا( واجلن�سي��ة 
 20( ال�سويدي��ة  واجلن�سي��ة  عق��دا(،   20( الرتكي��ة 
عق��دا(، واجلن�سية ال�رشائيلية )15 عقدا(، واجلن�سية 
ال�سرتالية )13 عقدا(، اجلن�سية البنغالية )5 عقود(، 
واجلن�سية النم�ساوي��ة )5 عقود(، واجلن�سية الفلبينة 
)3 عق��ود(، واجلن�سية الرو�سي��ة )2 عقد(، اإىل جانب 

)44 عقد( من جن�سيات خمتلفة مل يتم ت�سميتها".
واكد: "اأما قائمة الأردنيني املتزوجني من جن�سيات 
عربي��ة، فق��د اأظهر التقري��ر الإح�سائ��ي اأن اجلن�سية 
الفل�سطيني��ة ت�سدرته��ا كذلك بواق��ع )1605 عقداً( 
تاه��ا اجلن�سي��ة ال�سورية )1412 عق��داً( واجلن�سية 
امل�رشي��ة )170عق��داً( واجلن�سي��ة العراقي��ة )149 
عق��داً( واجلن�سي��ة املغربي��ة )20 عق��داً( واجلن�سي��ة 
اجلزائري��ة )32 عق��داً(، واجلن�سي��ة ال�سعودي��ة )26 

عق��داً(، واجلن�سي��ة اللبنانية )18 عق��دا(، واجلن�سية 
التون�سية )16 عقداً( واجلن�سية اليمنية )13 عقداً".

بالأردني��ني  املتعلق��ة  القائم��ة  "اأم��ا  واو�س��ح: 
املتزوج��ني من جن�سي��ات اأجنبي��ة، فق��د ت�سدرتها 
تاه��ا  عق��دا(   126( الأمركي��ة  اجلن�سي��ة  اأي�س��ًا 
اجلن�سية الأوكراني��ة )43 عقداً( واجلن�سية الأملانية 
)29عقداً(، واجلن�سية الكندية )19 عقدا(، واجلن�سية 
الربيطاني��ة )19 عق��دا(، واجلن�سي��ة الهولندية )16 

عقدا(، واجلن�سية الفلبينية )12 عقدا(".
ولف��ت التقرير اىل انه "على عك�س الأردنيات فكانت 
اجلن�سية الرتكية اأق��ل اجلن�سيات لزيجات الأردنيني 
فل��م ي�سجل �س��وى عقدا واح��دا، باملقابل )20 عقدا( 
لأتراك مع الأردنيات، فيما بلغت زيجات الأردنيني 

م��ن الأندوني�سي��ات )7 عق��ود( اإىل ذل��ك فقد �سجلت 
املحاك��م ال�رشعي��ة 10907 عق��د زواج لأردني��ات 
يف عم��ر اأق��ل م��ن 18 عام��ا )قا���رشات(اأي بن�سبة 
4و%13 فيما �سجلت املحاكم ال�رشعية 334 عقد 
زواج لذك��ور اأقل م��ن 18)قا�رشي��ن(، بن�سبة بلغت 

41و0%.".
واختت��م ب�"ت�سجيل الزيجات لاإن��اث للفئة العمرية 
18 – 20 نح��و 17458 بن�سبة 5و%21 وكانت 
اأعل��ى ن�سب��ة للفئ��ة 21 – 25 حي��ث بلغ��ت الن�سب��ة 
8و%39 بواق��ع 32352 عق��د زواج فيم��ا كانت 
ن�سبة زيجات الفئة 26 – 29 تبلغ 3و%12 بواقع 
10015 عقد زواج، اأما الفئة العمرية من 30 – 40 

كانت الن�سبة 3و%10 بواقع 8359 عقد زواج".

وا�س��ارت الوكالة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال« اىل ان 
بالرغم م��ن ذهاب مقاتلي داع���س، ال ان  الألغام واملتفجرات 
الت��ي تركوها وراءهم ل تزال ت�سكل تهديدا كبرا. وت�سر بع�س 
التقدي��رات اإىل اأن الأم��ر ق��د ي�ستغ��رق عقدا قب��ل اأن يتم تطهر 

املو�سل.
ونقلت الوكالة راأي مدير م�رشوع دائرة الأمم املتحدة لاأعمال 
املتعلق��ة بالألغ��ام يف العراق، بر لودهام��ار،  حني قال " لقد 
عمل��ت على تفكيك الألغ��ام واملتفجرات يف جميع اأنحاء العامل 
مل��دة 27 عام��ا لكن و�س��ع مدينة املو�س��ل فريد م��ن نوعه"، 
م�سيف��ا " عندم��ا يتعل��ق الأمر بكثاف��ة التل��وث مل ارى للعراق 

مثي��ل". واف��ادت الوكال��ة ان مقاتل��و داع���س و�سع��و اللف 
م��ن الجهزة املتفج��رة، و العب��وات النا�سف��ة يف �سفوف متتد 
لع��دة امي��ال داخل وخ��ارج املدين��ة، بال�ساف��ة اىل ان زوايا 
املدين��ة مليئة بالقنابل اليدوي��ة، و القذائف املدفعية، والعديد 
م��ن الفخاخ الخ��رى. و�رشح مدي��ر برنامج ال�سلح��ة للوزارة 
اخلارجي��ة المركي��ة، �سولوم��ان ب��اك، ب��اأن  " م��ن ال�سعب 
التخل���س م��ن العب��وات النا�سفة املن�سب��ة يف البن��ى التحتية 

للمباين ال�سا�سية يف املو�سل".
ونوه��ت الوكال��ة ان بي��وت كثرة اأخ��رى مت تلغيمه��ا بعبوات 
نا�سفة بدائية ال�سنع. كما حفر تنظيم داع�س اأنفاقا يف املدينة 
وحوله��ا. واإن فريق��ا من املجامي��ع ال�ست�ساري��ة لاألغام قام 

بتطهر معظمها غر اأنها مازالت متثل خطورة كبرة.

وا�ساف��ت الوكالة ان فريق عمل دائ��رة المم املتحدة لاعمال 
لدي��ه قائم��ة ت�س��م 255 مهم��ة تتعل��ق  املتعلق��ة باللغ��ام 
با�ستعادة وتطهر البنية التحتية احليوية مثل حمطات الطاقة  
، واملدار���س، وامل�ست�سفي��ات ليت��م ت�سجي��ع النا���س للعودة اىل 

املو�سل.
وحثت وكال��ة "بري الخبارية" عل��ى ان العاملون امليدانيون 
يف دائ��رة الأمم املتحدة لاأعم��ال املتعلق��ة بالألغام يقومون 
بالتفتي���س ع��ن طري��ق ا�ستخدام عرب��ات مدرعة م��ع مرافقني 
م�سلحني يقيم��ون ويراقبون املحيط اأثناء عملية التفتي�س. كما 
اأن التن��وع الهائل للعب��وات النا�سفة يجعله��ا اأكرث تكلفة واكرث 
تعقي��دا، ه��ذا ي��دل اىل ا�ستنتاج ان معظ��م امل�سغل��ني الدواع�س 

لديهم خربة ع�سكرية �سابقة يف نزع �ساح القنابل. 

واكدت الوكالة ان يجب على املفت�سني ان يتوقعوا الغر متوقع 
وي�ستعدون لاأ�سواأ. وو�سف "لودهامار" عمله بقوله " ل ميكن 
اأب��دا اأن تعت��اد عل��ى روتني عملك، علي��ك اأن ت�ستيق��ظ كل يوم، 
الذه��اب اإىل العم��ل والرتكي��ز لأن��ك ل تعرف اأبدا م��ا انت على 
و�س��ك اأن تواجه، بال�سافة اىل ان لي�س هنالك جمال للخطاأ، ل 

ميكنك العودة، وان ارتكابك لاخطاء قد يوؤدي بحياتك". 
وختم��ت الوكالة تقريره��ا بالقول "قد ت�ستغ��رق املو�سل عقدا 
او اك��رث قبل اأن تك��ون خالية م��ن الألغام واملتفج��رات، اإل اأن 
لودهام��ار ياأم��ل اأن ت�ساع��د دائ��رة الأمم املتح��دة لاأعم��ال 
املتعلق��ة بالألغ��ام يف تطه��ر الأجه��زة املتفج��رة، وتدري��ب 
اجلي���س العراق��ي وال�رشط��ة مع تثقي��ف ال�سكان ع��ن ار�سادات 

تفادي املتفجرات".

لحل أزمة الملوحة ..
محافظ البصرة يعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا

 ماليين الدنانير وعمالت مختلفة بحوزة متسولة 
في النجف

الب���رشة � متابعة : اك��د حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي انه عقد اجتماعا وزاريا 
طارئ��ا يف املحافظ��ة لتخ��اذ اإج��راءات عاجلة حل��ل م�سكلة املياه خ��ال الفرتة 
املقبلة. واأو�سح وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي ان ،" الوزارة �ستعالج م�سكلة 
امللوحة يف �سط العرب " م�سرا اىل ان الوزارة �ستعمل على حل م�سكلة نهر الكارون 

مع احلكومة الإيرانية لطاق مياه النهر يف �سط العرب لتقليل ن�سبة امللوحة.
م��ن جانبها اك��دت وزيرة العمار والإ�س��كان والبلديات ان ناف��ع او�سي اكدت ان 
جمل���س ال��وزراء �سكل جلنة حلل م�سكلة نق�س املياه خ��ال ف�سل ال�سيف م�سيفة 
ان م���رشع ماء الب�رشة الكبر �سيزود مناط��ق املحافظة باملياه ال�ساحلة لل�رشب 

خال العام املقبل.

النج��ف � متابع��ة : اعلنت مديرية �رشطة النجف، الأح��د، العثور على جثة مت�سولة 
م�سّن��ة بحوزته��ا مبال��غ مالية �سخم��ة بعم��ات خمتلفة خم�س��ات ذهبية داخل 

املدينة القدمية يف املحافظة.
وقال��ت املديري��ة يف بي��ان اطلعت عليه »اجلورن��ال« اإنه “بع��د ورد ا�ستخبار عن 
وج��ود ام��راأة كب��رة يف ال�سن متوف��اة يف منزله��ا املوؤجر مبحلة امل���رشاق داخل 
املدين��ة القدمي��ة والت��ي كانت متته��ن الت�سول، مت تفتي���س منزله��ا بح�سور قائد 

�رشطة النجف ومفارز �رشطة الغري والأدلة اجلنائية ح�سب الخت�سا�س”.
وا�س��اف البي��ان “مت العث��ور عل��ى مبالغ مالية كب��رة وخم�س��ات ذهبية كانت 

ملفوفة باأكيا�س من النايلون”
وبينت”عن��د عد وفرز الأم��وال وجدوا 72 مليونا و322 األف دينار عراقي و562 
دولرا اأمركي��ا و90 ريال �سعوديا و119 ل��رة لبنانية و10 يورو و300 دينار 
كويت��ي و440 تومانا اإيرانيا و�سبعني روبية افغاين و320 روبية باك�ستانية مع 

عمات نقدية هندية واأخرى غر معروفة”.

محافظ كربالء يفتتح سوق الحبوبي الجديد 
كرب��اء� حممد اخلفاجي : افتتح حمافظ كرباء املقد�س��ة عقيل عمران الطريحي 
�سوق احلبوبي اجلديد يف منطقة �سهداء امللحق والذي اأحيل من قبل مديرية بلدية 

كرباء املقد�سة اإىل اأحد امل�ساطحني يف وقت �سابق.
وق��ال مدير اإعام بلدية كرباء املقد�سة ماجد ناج��ي عن افتتاح �سوق احلبوبي 
اأن، " ال�س��وق ي�س��م )74( حمل جت��اري اإ�سافة اإىل املجامي��ع ال�سحية مع تنفيذ 

الغرفة احل�سينة اخلا�سة باإجراءات الدفاع املدين"
واأ�س��اف،" جمي��ع هذه املح��ات ا�ستاأجرت مبوج��ب عقود مت التعاق��د عليها ما 
ب��ني امل�ستاأج��ر وامل�ساطح ال��ذي �سيكون �ساغ��ًا لل�سوق ملدة خم�س��ة ع�رش عامًا 
مبوج��ب عق��د امل�ساطحة املوقع بين��ه وبني مديري��ة بلدية كرب��اء املقد�سة مع 
دف��ع اللتزام��ات املالي��ة التي ترتتب بذمت��ه والبالغة 4.5 مليون دين��ار �سنويًا 
ك��اإيراد ل�سالح املديرية " م�سيفًا ، مع اإلزام اأ�سحاب املحات بدفع اأجور ر�سوم 

التنظيفات .

ك�سف��ت هيئ��ة النزاه��ة، الأحد، عن اإ�س��دار حمكمة 
��ة بق�ساي��ا النزاه��ة يف بغداد  اجلناي��ات امُلخت�سَّ
حكم��ًا غيابي��ًا يق�سي بال�سجن مل��دَّة ع�رش �سنوات 
ل�رشقتهم��ا  الرافدي��ن؛  م���رشف  زب��وين  عل��ى 

)1،244،875،000( مليار دينار.

وقال��ت دائ��رُة التحقيق��ات يف الهيئ��ة، مبعر���س 
حديثها عن تفا�سيل الق�سيَّة املحالة اإىل املحكمة 
بح�سب بيان للنزاه��ة ، اإن "املدان الهارب )هادي 
�ساح��ب عل��وان الفرطو�سي( ق��ام بتحري��ر ال�سكِّ 
لأم��ر امل�ستفيد املدان اله��ارب )و�سام حممد جنم( 
ة  من م���رشف ال�سمال، و�رشفه عن طريق املقا�سَّ
��ة بالرغ��م من عدم وج��ود ر�سيٍد كاٍف  الإلكرتونيَّ

ي املبلغ". ُي�غطِّ
لعت على اأقوال  واأ�سافت الدائ��رة، اأنَّ "املحكمة اطَّ
وامُلمثِّ��ل  الرافدي��ن  مل���رشف  القان��وينِّ  امُلمثِّ���ل 
القان��وينِّ مل�رشف ال�سم��ال للتموي��ل وال�ستثمار، 
��ر لديه��ا من اأدل��ٍة وقرينة  فوج��دت نتيج��ة امُلتوفِّ
ه��روب املدانني من وج��ه العدالة كافي��ًة وُمقنعًة 
ة )444/حادي  لتجرميهما على وفق اأحكام املادَّ

ع���رش( م��ن قان��ون العقوب��ات، فحكم��ت عليهم��ا 
مبقت�ساها".

��ن اإ�س��دار اأمر  ولفت��ت اإىل، اأنَّ "ق��رار احلك��م ت�سمَّ
القب�س بحقِّ املدانني، وتاأييد احلجز على اأموالهما 
املنقول��ة وغ��ر املنقول��ة، واإعط��اء احل��قِّ للجه��ة 
امُلت���رشِّرة بطل��ب التعوي�س حال اكت�س��اب القرار 

الدرجة القطعيَّة".

ح��ذر الأم��ني الع��ام للموؤمتر الوطن��ي العراق��ي اآرا�س 
حبيب ،الأحد، من حتول حالت اخلطف والغتيال اإىل 

اإىل تنفيذ القوانني على اجلميع. "ظاهرة"، داعيا 
وق��ال حبي��ب يف بي��ان �سحف��ي ، "نح��ذر م��ن حتول 
ي�سب��ه  م��ا  اإىل  الغتي��ال  اأو  الختط��اف  عملي��ات 
الظاه��رة ومثار قلق النا�س، يوج��ب البحث عن حلول 
غ��ر تقليدي��ة"، م�س��راً اإىل اإن��ه "لي�س مبق��دور الدولة 

تخ�سي�س رجل اأمن لكل طبيب اأو عامل".
واأ�س��اف، اأن "على احلكومة تطبي��ق القوانني النافذة 
بق��وة عل��ى اجلمي��ع، لن�س��ل اإىل مقاربة يتق��دم فيها 
�سعورن��ا باأهمي��ة احلفاظ عل��ى الأمن الع��ام على كل 

�سيء".
واأو�س��ح اأم��ني عام املوؤمت��ر، اأن "موق��ف اأمنيه العام 
ياأت��ي يف الوق��ت ال��ذي �سهدت في��ه العا�سم��ة بغداد 
تنامي��ًا حل��الت الختطاف والغتي��ال بحق عدد من 

الكوادر العلمية والعنا�رش الأمنية".

توقعت الهيئة العامة لانواء اجلوية والر�سد الزلزايل، 
الحد، اأن يكون الطق�س �سحوا حارا ودرجات احلرارة 
ترتف��ع الأيام املقبلة. وقالت الهيئة يف بيان �سحفي 
، اإن "تاأث��ر املنخف���س اجل��وي احل��راري املو�سم��ي 
�سي�ستم��ر ليك��ون الطق���س يف املناط��ق كاف��ة �سحوا 
حارا، فيما �سرتتفع درجات احلرارة قليا يف املنطقة 
الو�سط��ى ومقارب��ة للمنطقت��ني ال�سمالي��ة واجلنوبية 
للي��وم ال�ساب��ق"، مبين��ة ان "درجات احل��رارة ببغداد 

�ستكون 47 درجة مئوية".
وا�ساف البيان، اأن "تاأثر املنخف�س اجلوي احلراري 
املو�سم��ي �سي�ستمر اي�سا ليوم الثاثاء ليكون الطق�س 
يف املناطق كافة �سحوا حارا، فيما �سرتتفع درجات 

احلرارة قليا عن اليوم ال�سابق".
ولف��ت اإىل، اأن "تاأث��ر املنخف���س اجل��وي احل��راري 
املو�سم��ي �سي��زداد لي��وم الربعاء ليك��ون الطق�س يف 
املناط��ق كاف��ة �سحوا ح��ارا، فيم��ا �سرتتفع درجات 
احل��رارة قلي��ا ع��ن الي��وم ال�ساب��ق لت�سج��ل درجات 
50 ْم يف املنطقت��ني  اأعل��ى م��ن  العظم��ى  احل��رارة 

الو�سطى واجلنوبية". 

السجن لزبونين سرقا أكثر من مليار دينار من مصرف حكومي

العراق يحتل المرتبة الخامسة في إحصائية دائرة قاضي القضاة األردنية 

األمم المتحدة: عشر سنوات إلخالء الموصل من مناجم المتفجرات

تحذيرات من تحول حاالت 
الخطف واالغتيال إلى "ظاهرة"

الطقس صحو والحرارة ترتفع 
خالل األيام المقبلة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

ترجمة ـ دانيا رافد 

ن�شرت وكالة " بري 
االخبارية" تقريرا نقلت فيه 

ت�شريحات منظمة االمم 
املتحدة باأنها حتتاج لعدة 

�شنوات من اجل ت�شفية 
�شوارع وازقة املو�شل من 

خمابئ اال�شلحة ومناجم 
املتفجرات.

ا�شدرت دائرة قا�شي 
الق�شاة االردنية ،ال�شبت، 

اح�شائية عقود زواج 
االأردنيات من اجلن�شيات 

العربية خالل عام 2016 
وامل�شجلة لدى املحاكم 

ال�شرعية مبختلف 
حمافظات اململكة، فيما 

ا�شارت االح�شائية اىل ان 
من  تزوجوا  عراقيا   157

اردنيات.
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