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طبعة العراق 
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أســتـنــفـرت االدارة احملــلـيـة في
مـــحــافــظـــة ذي قــار مالكـــاتــهــا
الـبيـطريـة والزراعـية لـلسـيطرة
على حاالت نفوق االسماك التي
ســــجـــــلـت في قـــــضـــــاء ســــوق
الشيوخ وهي االولى من نوعها
في احملــــافــــظـــة . وقــــال نـــائب
احملـــافظ عــادل الــدخــيــلي   في
بيـان تلقـته لـ (الزمان) أمس ان
(الـلـجنـة الـزراعـية الـفـرعـية في
الـقـضـاء سـجـلت عـددا مـحدودا
من حـــاالت الــــنـــفـــوق في احـــد
االقــفـاص الــعـائـمــة لالسـمـاك)
واضاف (بصفتي رئـيسا للجنة
الـزراعيـة الـعلـيـا وجهت اقـسام
الـثـروة احلــيـوانــيـة والــصـحـة
ـسـتـشـفى الـبـيـطري الـعـامـة وا
ــتــابـعــة الـوضـع عن كـثب وان
ــتـخــصـصــة اخـذت ـالكـات  ا ا
ــصـابـة عـيـنــات من االســمـاك ا
والـنـافـقــة بـعـد ان عــزلـتـهـا عن
بــقــيـة االســمـاك في االقــفـاص 
فــــــيـــــمــــــا وزعـت الـــــعـالجـــــات
الضـرورية لـتفـادي اي اصابات
جـديـدة) واوضح الـدخـيـلي ان
(االدارة احمللية نسقت كذلك مع
مفارز السيـطرات اخلارجية في
ـنع دخــول وخـروج احملــافـظــة 
ــصـابــة  فـضال عن االســمـاك ا
ــنع نــصب مــصـــدات وقــائــيــة 
عـبــور االســمـاك الــنـافــقـة عــبـر
ــــســـــتـــــشــــفى االنــــهـــــار وان ا
البيطري والـدوائر الزراعية في
احملافظة مـستنفـرة بشكل كامل
للسيطرة على الوضع واحلفاظ
على الثروة السمكية). في وقت
اكـد مـديـر عام صـحـة احملـافـظة
عــبـد احلـسـ اجلــابـري وكـالـة
عــدم  حـدوث أي حــالــة تــســمم
كـــمـــا  نـــشــر عـــدد مـن جلــان
راقبة  باعـة االسماك ومراقبة ا

االسماك النافقة. 
وقـــــال وكــــيـل وزارة الــــزراعــــة
مهـدي سـهر اجلـبوري في بـيان
تـلـقـته لـ(الـزمـان) أمس انه (في
الوقت الذي تـسعى فيه الوزارة
الى حتــقــيـق االكــتــفــاء الــذاتي

ـيـاه في بـعض مـنـاطق تـربـية ا
األسـمــاك بـاالقــفـاص الــعـائــمـة
اضـافـة الى مـا يـلـقى في نـهـري
دجــلـــة والــفــرات مـن مــلــوثــات
صناعية ومنزلية بدون عمليات
معاجلة وتدوير للمياه ) وتابع
(ومن جـهـة أخـرى عـدم االلـتزام
بـالضـوابط واحملددات الـبـيئـية
مـن خالل وجــود أعــداد كــبــيـرة
ـــــتــــجـــــاوزيـن من مـــــربي مـن ا
االسـمــاك بـاالقــفـاص الــعـائــمـة
وكذلك كـثافة الـتربـية في وحدة
ـســاحـة   25 ســمــكـة لــلـمــتـر ا
مــشـددا عـلى ــكـعب الــواحـد)  ا
(ضـــرورة الـــتـــعـــاون مع وزارة
الـصـحـة والـبـيـئـة واحملـافـظات
ــربـ بــااللـتـزام وكــذلك إلـزام ا
بـالضـوابط واحملددات الـبـيئـية
ونظام التربـية الصحيح وكذلك
ـربـ بــفـحص األعالف إلــزام ا

ــسـتـخـدمـة لـالسـمـاك من قـبل ا
دائرة الـثـروة احليـوانيـة وعلى
ـــــــــربـــــــــ ايـــــــــضــــــــــا إبالغ ا
ـسـتـوصـفـات ـسـتـشـفـيـات وا ا
الـبيـطريـة عن اي حالـة مرضـية
او غـيــر طـبــيـعــيـة تــظـهــر عـلى

االسماك).
واكــد مــحـافظ واسـط مـحــمـود
ال طـالل ان احملــــــــافــــــــظـــــــة ا
خــســــرت أطـنــانـاً من األســمـاك
لنفوقها كما حصل في محافظة

بابل.
وقــــال مـال طالل في تـــــصــــريح
امـس (لـالسـف الـــــــــشـــــــــديــــــــد
الـفايـروس وصل الى احملـافـظة
وتــســبب بـــاضــرار كــبــيــرة في
الـثروة الـسـميـكـة وشمل 8 - 9
واضاف مـواقع في احملـافـظـة) 
رض كـان موجوداً سـابقاً ان (ا
وبـنــسـبـة قــلـيــلـة ولـكـن بـسـبب

ــيـــاه وكــثــرة الــتـــلــوث وشـح ا
االســمــاك في احلــقــول تــســبب
ـئـات األطـنان بـخـسـارة تـقـدر 
ـسـتـشـفى و الـتــنـسـيق مع  ا
ـبيدات واتصلنا مع البيطرة با
وزيــر الــزراعــة وارسل كــمــيـات
ـــعــاجلــة الـــفــايــروس كـــبــيــرة 
ــعـاجلــتــهـا) ولــديـنــا حــمالت 
موضحـا  ان (النافـورات خففت
بـــشـــكل كـــبـــيـــر في حـل االزمــة
بـــبــعـض األحــواض ومـــنــعـــنــا
الــــســــيــــطــــرات من االســــمــــاك
اجملــــمـــــدة الى إشــــعـــــار آخــــر
كـأجــراء لـلــحــفـاظ الى االنــتـاج
احملــــــلي) مــــــشـــــددا عــــــلى ان
طـلوب هـو كمـيات كـبيرة من (ا
ــيــاه لــلــحــفــاظ عــلى الــثــروة ا
ـائـيـة تـوفـيـرها ـوارد ا وعـلى ا
للـسيـطرة عـلى احلالـة الصـعبة

التي تمر بها احملافظة).
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اجلـــاد لــــلـــحــــد من اخلــــطـــاب
تـطرف). وبـشأن اخـر تمـكنت ا
الوزارة من ارجاع مواطن من
احدى اخملـيمـات السـورية بـعد

ان تركهم من قبل ذويهم.
 ورأى رئــــــيـس جــــــهــــــاز األمن
الوطني قاسم األعرجي ان قتلة
االقــبـاط في مــصـر وااليــزيـدين
ـــســيـــحــيــ فـي الــعــراق ال وا
ــثــلــون االسالم بــشيء.وقــال
األعــــرجـي في بـــــيــــان امس إن
(قــــتــــلـــة األقــــبــــاط في مــــصـــر
ــسـيــحــيـ في وااليـزيــدين وا
ـــثــــلـــون االسالم الــــعـــراق ال 
بــشيء فـــاالسالم دين احملـــبــة
ـثلون والوئـام وهؤالء القـتلة 
مــــذهب الــــتــــطــــرف واحلــــقــــد
والــكـــراهــيـــة لــلـــحــيـــاة ألنــهم
يــعـيـشـون الــظالم في أنـفـسـهم
ويحاولـون نشر الـظلم والظالم

على اآلخرين) متـوعدا (القـتلة
واجملـرمـ بـالـقـصـاص الـعادل
اينمـا كانوا وألي جهـة ينتمون
سواء الذين قـتلوا األطـفال بعد
خــطـفـهم أو الـذيـن قـتـلـوا كـرار
نـــوشي وتــارة فـــارس وجــاسم
الساعـدي وعدداً من النـاشط

.( دني ا
 ولــقي سـبــعـة أشــخــاص عـلى
األقل مــصـــرعــهـم وأصــيب 14
آخـــرون في إطـالق نـــار نـــفـــذه
مـسـلحـون عـلى حـافلـة لألقـباط
كـانت مـتـوجـهــة نـحـو كـنـيـسـة
ـنيـا .ونعى  الـرئيس قـبطـية با
عـبـد الفـتاح الـسـيسـي ضحـايا
االعـــداء. وقـــال (أنــــعى بـــبـــالغ
احلـزن الشـهـداء الذين سـقـطوا
بـأيـادٍ غـادرة تـسـعى لـلـنـيل من
ـــتـــمـــاسك) نــــســـيج الـــوطـن ا
مــــــؤكـــــــدا (عــــــزم بـالده عــــــلى

مــواصـــلـــة جــهـــود مـــكــافـــحــة
اإلرهـــــاب األســــود ومـالحــــقــــة
اجلـــنـــاة). وأظـــهــرت لـــقـــطــات
فـيديـو  تداولـها عـلى مواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي صـورا
قــاســيـــة لــضــحــايـــا الــهــجــوم
مضـرج بالـدماء في احلـافلة.
وقــــال مــــصـــــدر إن (الــــطــــريق
الرئـيس للديـر كان مـغلقـا نظرا
خلـطـورة مـوقـعه عـلـى الـظـهـير
الـصـحــراوي وانـقـطــاع شـبـكـة
االتــصــاالت في مـحــيــطه حـيث
اســـتــخـــدم الــضـــحــايـــا دروبــا
فـــرعـــيه لـــلـــعـــودة من الـــديــر).
نيا وأعلنت مديـرية الصحـة با
ـسـتـشـفـيـات حـالـة الـطـوار 
العدوة وبني مزار ومـغاغة كما
دفعت هيـئة اإلسعـاف بعدد من

صاب العجالت لنقل ا
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تـوقع الـنـائب عن كـتـلـة سـائـرون
رائـد فـهـمي تـقـد ريس الـوزراء
هـدي اسـماء جـديدة عادل عـبـد ا
تـبقية لشغل الـوزارت الثمانـية ا
ــان الــثالثـاء خالل جــلـســة الــبـر
ـقــبل. وقـال فــهـمـي لـ (الـزمـان) ا
امـس ان (جــلـــســـة مـــنح الـــثـــقــة
للـحـكـومة اجلـديـدة والـتي مررت
خاللها   14 وزيرا اثـارت بعض
الحــظــات واجلــدل بــ الـكــتل ا
بـســبب حـضـور احملــاصـصـة في
ـواقع) واضاف ان بـعض تــلك ا
(اغـــــلب الـــــكــــــتل تـــــنـــــازلـت عن
اســتــحـقــاقــهــا من اجل اخــتــيـار
وزراء مــســـتــقــلــ قـــادرين عــلى
تــقــد اخلــدمــات خالل االربــعـة
ـقبـلة) واوضح فـهمي سنـوات ا
ـان يوم الـثالثاء ان (جلـسـة البـر
ـقبل سـتـشـهـد تغـيـرات بـبعض ا
ـــرشـــحـــ لـــلـــوزارت اســــمـــاء ا
ــتـبــقـيــة الن هـنــاك مـفــاوضـات ا

ــهـدي مع الـكـتل يـجـريــهـا عـبـد ا
رشح  لضمان تـمرير هـؤالء ا
امـــــا بـــــصـــــدد وزارتي الـــــدفــــاع
والداخلية فهناك اصرار على من
يشغل هات احلـقبيت يجب ان
( ستقل يكون من العسكـري ا
ــهـدي الى (ايــجـاد داعــيـا عــبـد ا
بـدالء عـن االسـمــاء الــتي طـرحت
الحـظات الـتي اثـيرت واالخذ بـا
مـن اجل جتــــاوز الـــــتــــحــــديــــات
الـــراهـــنـــة وعـــدم الـــتــصـــادم مع
الــــــشـــــروط الــــــتي وضـــــعـت في
اسـتيـزار شـخـصـيات مـسـتـقـلة)
وتـابع ان (مـجـلس الـنواب ارسل
اسـمـاء الـوزراء احلــالـيـ الـذين
صوت عـلـيهم الـى هيـئـة النـزاهة
لـتدقـيق مـلـفـاتهـم وفي ضوء ذلك
اما تخلي ساحتهم من اي شائبة
ـان او تــهـمــة او ســيـكــون لــلـبــر
مــــوقـف بــــهــــذا الــــشــــأن). ورأى
الـــنــائب األول لـــرئــيس مـــجــلس
الـنــواب حـسن كـر الــكـعـبي ان
هناك شـروطا يـنبغي تـوفرها في

ــرشح لــلــكـابــيــنــة احلـكــومــيـة ا
تبـقيـة. وقال الـكعبي للـوزارات ا
في تـصـريح امس ان (أي مـرشح
يــخــالـف الــضــوابط والــقــوانــ
سـيـكــون لـنـا مــوقف جتـاهه لـذا
ــمــكن قــبــول وزيــر ال من غــيـــر ا
يـــخـــضـع لـــلـــشـــروط الـــتي نص
الــقـــانــون عــلــيــهــا ومــنــهــا عــدم
ساءلة والعدالة شموله بقانون ا
و غيـر مـتورط بـقـضايـا فـساد او
عـلـيه دعـاوى او قـيـود جـنـائـية).
بـدوره  رجح الــقـــيــادي بــتــيــار
احلكـمـة الـنائب جـاسم الـبـخاتي
اســــتـــــثـــــنـــــاء وزارتي الـــــدفــــاع
ـقـبـلـة والـداخـلـيـة في اجلـلـسـة ا
لـعـمـق اخلالفـات حـولــهـمـا.وقـال
الــبــخــاتي في تــصــريح امس إن
ـقـبـلـة سـتـكون (األيـام الـقـلـيـلـة ا
ـفـاجآت وهـنـاك إصرار حُبـلى بـا
ـهـدي ورغـبـة كـبــيـرة لـدى عـبـد ا
والـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة حلـــسم
الكابـينـة الوزارية خالل اجلـلسة
قـبلة بـاستـثنـاء وزارتي الدفاع ا

والداخلية اللتان عليهما خالفات
عمـيقة) مطـالبـا جمـيع االطراف
بـ (ضـــــــــرورة الــــــــوصـــــــــول إلى
تـفـاهــمـات وحـسم الــتـرشـيـحـات
لـتــلك الـوزارتــ  بـأقــرب فـرصـة
كنة في حـال عدم التوصل إلى
تـــفـــاهم بـــشـــأن األســـمـــاء الـــتي
ــــرحـــلــــة األولى من رشــــحت بـــا

التصويت على الكابينة الوزارية
إلنـــهــاء الــعـــمل بــالـــوكــالــة). من
جانـبه  طـالب الـنـائب عن كـتـلـة
الـــبــنــاء حـــيــدر الــفـــوادي عــبــد
ـــهـــدي بـــفــتـح مــلـف مــنـــاصب ا
الــوكــالــة والــشــخــصــيــات الــذي
ــنـــاصب مــنــذ تـــســنــمـــوا تــلك ا
سنوات وثبت عدم كـفائتهم.وقال
الـــفــوادي فـي تــصـــريح امس إن
ـهـدي مـطـالب بـفـتح ملف (عـبد ا
ـــديــريــات الــعــامــة الــوكــاالت وا
ـنــاصب مــنـذ الــذين تــسـنــمــوا ا
ســـــنـــــوات والـــــذين ثـــــبـت عــــدم
كــــفــــائـــتــــهم او  تــــشــــخـــيص
موضحا مؤشرات فسـاد عليهم) 
هـدي حتدث في جلسة ان (عبد ا
نهاج احلكومي التصويت على ا
والــكـابــيـنــة الــوزاريـة عن الــغـاء
ــنـاصـب بـالــوكــالـة والــدرجـات ا
اخلاصـة ورئـاسـة الهـيـئـات التي
مـضت عـلـيـهـا مـدة طـويـلـة خالل
ثالثــة اشــهـر)  داعــيـا ايــاه الى
ـدة (تــنـفــيــذ مـا وعــد به ضــمن ا

احملـددة وأن اليــتـكـرر ســيـنـاريـو
احلـكـومــات الـسـابــقـة من تـقـد
الوعود وعـدم تنفـيذها). الى ذلك
كـــشف مــــصـــدر عن ان عـــددا من
النـواب يـسعـون الى فـتح ملـفات
عن الـــوزراء اجلــدد قــالـــوا انــهم
مـتـورطـون بـقـضـايـا فـسـاد.واكـد
ـــــصــــدر إن (نـــــوابــــاً عـن كــــتل ا
مـخـتلـفـة يـسـتـعـدون إلثـارة ملف
الـــوزراء اجلــدد خـالل جــلـــســات
ــقـبــلـة) مـشــيـراً إلى ــان ا الــبـر
(وجــود اتــهــامــات تــطـال بــعض
الـــــوزراء والـــــذيـن صـــــوّت لـــــهم
ـان خالل جلـسـة منـح الثـقة البـر
للحـكومة) واضاف أنّ (عدداً من
أعضاء مـجلس الـنواب يعـتقدون
أنّ وزراء بــاحلـــكــومـــة اجلــديــدة
متـورطـون في قـضايـا فـساد وأنّ
آخرين كـانـوا يـنتـمـون إلى حزب
نـحل) على حـد تعـبيره البـعث ا
الفـــتـــا الى ان (هـــذا احلـــراك قـــد
ـــــرور الـــــوقت ومن يـــــتـــــوسّـع 
توقع ان يتسبّب ذلك في عرقلة ا
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نتجات الزراعية بشقيها ألهم ا
الــنـبـاتي واحلــيـواني من خالل
تـقــد الـدعم لـلـمـزارعـ إال أن
غـــالـــبـــا مـــا يــــواجه الـــقـــطـــاع
الزراعي مخاطر انتاجية تتمثل
بــانــتــشــار األوبــئــة واألمـراض
والـــتــــغــــيــــرات والــــبــــيــــئــــيـــة
ــنــاخـــيــة) واضــاف ان (مــا وا
حـصل في مـحـافـظـة بابـل وقبل
مدة في بغداد وديالى من نفوق
كمـيات كـبيـرة لالسـماك بـعد ما
وصـلــنـا لالكـتـفـاء الـذاتي وسـد
حـاجــة الـسـوق من االسـمـاك له
األثـــر الــكـــبـــيـــر عـــلـى الـــثــروة
احلــيــوانــيـــة حــالــيــا) واوضح
اجلـبـوري ان (من أهم االسـباب
ـيـاه هـو انــخـفـاض مـنـاسـيب ا
في نـهـري دجـلـة والـفـرات وقـلة
ـــائــيــة مـن تــركــيــا االيــرادات ا
وبـالـتالي ركـود وتـوقف جـريان
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وجـه رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان نيـجـرفـان الـبارزاني
رســالــة إلى مــصــر أدان فــيــهـا
االعتداء االرهـابي الذي تعرض
نيا. واطنـون  في مدينـة ا له ا
وقــال الـــبـــارزاني في رســـالــته
(نـدين الـهـجـوم الـوحـشي الذي
تــعـرضت له حـافــلـة مـدنـيـة في
ـنيـا والذي فـارق بـسبـبه عدد ا
ـــســيـــحــيــ ــواطـــنــ ا مـن ا
احلــيـاة بـيـنــمـا أصـيب آخـرون
بـجراح) مـضـيـفـاً (نـعزي ذوي
وأقــــارب الـــضـــحـــايـــا وشـــعب
وحكـومة مصـر ونعـبر لهم عن
تـعــاطـفــنـا ومـشــاركـتــنـا إيـاهم
األحــزان).  مــبـــيـــنــا ان (إعالن
إرهــابـيي داعش مـســؤولـيـتـهم
ة يظـهر حقـيقة عن هذه اجلـر
أن الهزائم العسكرية التي مني
بـــهـــا اإلرهــاب عـــلى جـــبـــهــات
الــقــتـال واســتــرجــاع األراضي
منه لـيس كافـياً لوحـده كما أن
اســتـمــرار األعــمـال اإلرهــابــيـة
يـــضع اجملـــتــمـع الــدولـي أمــام
مـــســـؤولــــيـــة كـــبــــرى من أجل
ــزيـد من تـوحــيـد الــطــاقـات وا
الـــتـــنـــســــيق لـــلـــقـــضـــاء عـــلى

اإلرهاب). 
وكـــانت وزارة اخلــارجـــيـــة قــد
ـشترك دعت مصـر الى العـمل ا
لـتـجـفـيف مـنـابع االرهـاب.وقال
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة احـمـد ا
مـــحـــجــوب فـي بــيـــان امس ان
(الــوزارة تــدين االعــتــداء الـذي
أستهدف مواطـن مصري ما
تسبب بـوقوع ضحـايا ابرياء)
واضـاف ان (الـعـراق مـتـضـامن
ــــصــــريــــ في مع اشــــقــــائه ا
مـواجـهة اإلرهـاب ودعـمه الـتام
في كـل مـــا تـــبـــذله من جـــهـــود
دؤوبـة من أجل األمن والـسلم)
مـؤكـدا (رافض الـعـراق لـلـعـنف
واإلرهـــاب بــصـــوره واشـــكــاله
كافة كما نـدعو اجملتمع الدولي
ـشـتـرك لـتـجـفـيف الـى الـعـمل ا
مـنـابـعـه ومـسبـبـاتـه والـتـعاون
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احلـرارة بـضع درجــات عن الـيـوم
السـابق) مشـيرا الى ان (الـطقس
ـنـطــقـة الـشــمـالـيــة سـيـكـون في ا
طـرا مع حدوث عواصف غائمـا 
رعــديــة احــيــانــا تــكــون االمــطــار
متوسطة الشدة في بعض االماكن
مع انخـفاض مـلمـوس في درجات

عن اليوم السابق).
وتـســبّـبت ريــاح عـنــيـفــة وأمـطـار
ــقــتل مــا ال يــقلّ عن 20 غــزيـرة 
شخصًا في إيطاليا هذا األسبوع
وبــتــدمــيــر مـــســاحــة كــبــيــرة من
الــغــابــات وبــخـــاصّــة في شــمــال
البالد. وقالت السُلـطات االيطالية
امس ان (الرياح تسـبّبت  باقتالع
مئات األشجـار في منطـقة فيـنيتو
ونقل في شـمـال شـرق ايـطـالـيا ) 
نطقة لوكا زايا البيان عن حاكم ا
رحـلة ما القول ان (األمـر شبـيه 
بعـد حـصـول زلـزال  وهـنـاك زهاء
 160 ألـف شـــــــــخـص في هـــــــــذه
ـــنــــطــــقـــة بـال كـــهــــربــــاء وقُـــتل ا
شــخــصــان هــمــا امــرأة تــبــلغ من
ـانية العمر  87 عاما وسـائحة أ
يبـلغ عـمـرها  62عامـا).ويـذكر ان
مــــســــتــــوى اإلنــــذار مــــرتــــفع في
فـيـنـيـتـو فـي وقت يـتـوقّع خـبـراء
األرصــــاد مـــــزيــــدًا مـن األمــــطــــار
والـــريـــاح خالل عـــطـــلـــة نـــهـــايــة

األسبوع.

ـنـطـقة واضـاف ان (الطـقـس في ا
الــشـمــالــيــة ســيــكــون غــائـمــا مع
تــســـاقط امـــطـــار في اقـــســامـــهــا
الـشـرقــيـة خالل الــلـيل مع حـدوث
عـواصف رعــديـة فــيـهـا) واوضح
الــبـــيــان ان (الـــطـــقس لــيـــوم غــد
ـنــطـقــتـ االثـنــ سـيــكــون في ا
طرا الوسطى واجلنوبية غائما 
وتكـون االمـطـار غـزيـرة في بعض
االمـــــاكـن مـع حـــــدوث عــــــواصف
رعـديـة احـيـانــا وفـرصـة لـتـسـاقط
احلالوب فيـما ستـنخفض درجات

شـــــــرق الـــــــبـالد خـالل مـــــــســـــــاء
االربعـاء). فـيمـا قـالت الهـيـئة  في
بــيـان تــلــقــته (الــزمــان )امس  إن
ـنـطـقـتـ الـوسطى (الطـقس في ا
واجلنـوبـيـة الـيوم االحـد سـيـكون
غائـمـا مصـحـوبا بـتسـاقط امـطار
تكـون متـوسـطة الـشـدة في بعض
االمـــــاكـن مـع حـــــدوث عــــــواصف
رعديـة احـيـانـا فـيمـا سـتـنـخفض
نـطقة درجات احلرارة قـليال في ا
الـوسـطى وسـتــكـون مـسـاويـة في
ـنــطـقــة اجلــنـوبــيــة من الـبالد) ا

ؤثرة) عدل في مـجمل احلالـة ا ا
واوضح ان (جـــمــيـع مــدن الـــبالد
مـــشـــمــــولـــة بـــاحلــــذر من غـــزارة
االمطـار احيـانا والـرياح الـهابـطة
من الـســحب الــركـامــيــة الـرعــديـة
التي تـسبب تـصـاعدا لـلغـبارا في
مـــنــــاطق مـــحــــددة وأن االمـــطـــار
قبل على ستتركـز نهار االربعـاء ا
بــــعض مــــدن الــــوسط والــــشـــرق
وشمـال الـبالد  وتـخف  من وسط
البـالد بعـد ظـهـر االربـعـاء وتـتجه
شدتها نـحو مدينـة البصرة ومدن

احـيانـا وتـنـشط خـالل العـواصف
الـرعــديــة والــريـاح الــهــابــطـة من
الـسـحب والــتي تـسـبـب تـصـاعـدا

للغبار احيانا).
وتـابـع ان (الـريــاح تــسـتــقــر عـلى
االجتاه اجلـنوبي الـشرقي الـنشط
خالل الـيـوم االحـد وفـرص نـشـاط
قــوي لـــلــريـــاح عــلى بـــعض مــدن
ـتـوقع يـومي اجلـنـوب والبـاديـة ا
ــقـبــلـ عـلى االثـنـ والــثالثـاء ا
مــيـســان وواسـط وديـالـى وتــهـدأ
الـريـاح خـالل نـهـار يــوم االربـعـاء
وتــبـــدأ بـــالـــتـــحــول الـى االجتــاه
الشمالي الغربي بالتدريج ابتداءا
من غـرب الـبـالد ثم تـشـمـل جـمـيع
ــدن بــهـــذا الــتــحـــول خالل لــيل ا
االربــــعـــــاء وفــــجـــــر اخلـــــمــــيس.
مــصـحــوبــة بــأنــخــفــاض درجـات
احلرارة بشكل كبـير ومحسوس)
واضـاف عــطـيــة ان (ذروة احلـالـة
دن ـتـوقعـة في عـمـوم ا اجلويـة ا
ســتــكــون لاليــام االحــد واالثــنــ
والـــثالثـــاء ويــــضـــاف لـــهـــا يـــوم
االربـعـاء في مـديـنـة الـبـصـرة وان
االمطـار ستكـون على شـكل زخات
ـيـة مـصـحـوبة وليـست امـطـار د
بـــالــــبــــرق والــــرعـــد وزخــــات من
ا في احلالوب بـأحجـام كبـيرة ر
بعض االمـاكن وستـستقـبل بعض
ــدن كـــمــيـــات امــطـــار اعــلى من ا
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تـوقع مـنـبئ جـوي هـطـول أمـطار
عـلى مـنـاطـق الـعـراق خالل االيـام
ـنـبئ اجلـوي في ـقـبـلـة . وقـال ا ا
الـهـيــئـة الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة
والرصد الزلـزالي في وزارة النقل
صـادق عـطــيـة في صــفـحــته عـلى
فـــيــســـبـــوك امس ان (تـــبـــاشـــيــر
االمــطـــار بــالــهـــطــول تــبـــدأ عــلى
منـاطق غرب وجـنوب غـرب البالد
البـادية اجلـنوبـية من فـجر الـيوم
ــــتـــوقع ان تــــتـــسع االحـــد ومن ا
وتـمـتـد مـسـاحـة االمـطـارالـرعـديـة
ـثنى الى منـاطق من مـحـافظـتي ا
وذي قـار وبـعـض مـنـاطـق االنـبـار
والــنــجف وكــربـالء والــديــوانــيــة
واجــــــزاء من بــــــابل والتــــــشــــــمل
ـا نــهـارا ) الـعــاصـمــة بـغــداد ر
واضاف ان ( االمـطار تشـتد خالل
ـذكـورة مع ـنــاطق ا الـلـيل عــلى ا
فـرصـة بـشـمـول الـعـاصـمـة بـغداد
بزخـات امـطـار خفـيـفـة  مع غزارة
امــطــار مــتـوقــعــة عــلى مــديــنــتي
الـنجـف والـديوانـيـة ومـنـاطق من
واوضـح عطـية محـافـظة االنـبار )
ان (الريـاح ستـكون مـتقـلبـة وغير
ــســـتـــقــرة عـــلى اجتـــاه مـــحــدد ا
والسرعـة محـددة وتميـل للـسكون
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قـال الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب
أردوغــان فـي مــقــال بــصــحــيــفــة
واشـــنــطـن بــوسـت اجلــمـــعــة إن
األمـــر بــقــتـل الــصــحـــفي جــمــال
خـــــاشـــــقـــــجـي جـــــاء مـن أعـــــلى
مسـتـويات احلـكومـة الـسعـودية.
واخــتـفى خــاشــقـجي الــذي كـان
كـــاتـــبـــا لـــلـــرأي في صـــحـــيـــفـــة
واشــــنـــطن بــــوست ومـــنــــتـــقـــدا
للحكومة السعودية ولولي العهد
األميـر محـمد بن سـلمـان بعد أن
دخل الـقـنـصــلـيـة الـسـعـوديـة في
اسطنبول قبل شهر من اليوم في
الثـاني من أكتـوبر تـشرين األول.
وقـــال أردوغــان (ال أعـــتــقـــد ولــو
لــــثــــانــــيـــة أن خــــادم احلــــرمـــ
ـلك سلـمان أمـر بقتل الشـريف ا
خاشـقجي) كـمـا أحجم أيـضا عن
توجيه اتهام مباشر لولي العهد.
وقــــال مـــــســــتـــــشــــار ألردوغــــان
ـاضي إن يـدي األمـير األسـبـوع ا
مــحـمـد مــلـطــخـة بـالــدمـاء فــيـمـا
ـقتل خاشـقجي في أكثر يتعلق 
التعليـقات صراحة حتى اآلن من
شــخــصـيــة مــقــربــة من أردوغـان
بشأن صـلة األمير بـعملـية القتل.
وأصرت احلكـومة السـعودية في
الـبدايـة عـلى أن خـاشـقـجي غادر
الـقنـصـلـيـة ثم قـالت بـعد ذلك إنه
تـوفي في عـمــلـيـة لم يـخـطط لـهـا

. وأضـاف ”كــأعـــضــاء األمــنــيــ
مـســؤولـ في اجملـتــمع الـدولي
يـجب عـليـنـا الـكـشف عن هـويات
الـعـمالء الـذين كـانـوا وراء مقـتل
خــاشـقــجي وكــشف هــؤالء الـذي
ــــــســــــؤولـــــون وضع فــــــيــــــهـم ا
الـســعـوديــون ثـقــتـهـم ومـا زالـوا
ـة يـحـاولـون الــتـسـتـر عـلى جـر
القـتل .“وذكـرت صـحـيـفة حـريت
اجلـــمـــعـــة نـــقال عن مـــســـتـــشــار
للرئيس الـتركي أن (الفريق الذي
قــتل خــاشـقــجي فـي اسـطــنــبـول
قـطع جـثته بـهـدف إذابـتـهـا حتى
يــسـهل الــتـخــلص مــنـهــا). وقـال
ياس أقطاي مستشار أردوغان
وأحــــد أصــــدقــــاء خــــاشـــقــــجي
لصحيفة حريت إنه ( التخلص
من اجلثـة بتـقطـيعـها وإذابـتها).
وقــال (وفــقـا ألحــدث مــعــلــومـات
لدينا فإن الـسبب في أنهم مزقوا
جثته هو إذابتها بسهولة أكثر).
ــــــقــــــتل ونـــــددت إســــــرائــــــيل 
خاشـقـجي في قـنصـليـة بـلده في
اســـطـــنـــبـــول لـــكـــنــهـــا قـــالت إن
التعاون مع الرياض في مواجهة
إيـــران له أولـــويـــة أكـــبـــر. وقـــال
رئــــيـس الـــوزراء اإلســــرائــــيــــلي
بنيام نـتنياهو في أول رد فعل
علني من جـانبه على الـقضية إن
مقتل خاشـقجي الذي تسبب في
ـيـة أمـر مروع مـوجـة غـضب عـا

وال بد من التعامل معه.

خــــــرجت عـن مـــــســــــارهـــــا. وفي
ــاضي قـــال الــنــائب األســبـــوع ا
ـعجب العـام الـسـعودي سـعـود ا
إن الـقـتل  بنـيـة مـسـبـقـة. وقال
أردوغان يـجب أال يـجـرؤ أي أحد
عــلى ارتــكــاب مــثل تــلك األفــعـال
عـلى أرض دولـة عـضو فـي حلف
شـمـال األطـلـسي مـرة أخـرى. إذا
قــــرر أي شــــخـص جتــــاهل هــــذا
الـــتــحـــذيـــر فــســـيــواجـه عــواقب
وخيمـة. واتهم أردوغان الـقنصل
السعـودي في اسطـنبول بـالكذب
والنـائب العـام السـعودي برفض
الـــتــعـــاون وعـــدم اإلجــابـــة عــلى
أسئلة بسـيطة. وقال أردوغان إن
مـقتـل خاشـقـجي أكـثـر من مـجرد
ــسـؤولـ عـمل ”جملـمــوعـة من ا

الـتـصويـت علـى عدد مـن الوزراء
). واكـد مـصـدر اخـر عن ـتـبـقـ ا
ان مـــحــاوالت تـــقـــريب وجـــهــات
رشحة النظر بشأن الشـخصية ا
لـتــولّي وزارة الـداخــلـيــة وصـلت
لـطـريق مـسـدود. ونـقـلت مـصادر
ــان قــوله ان عن نـــائب في الــبـــر
(محاوالت تـقريب وجـهات الـنظر
رشحة لتولّي بشأن الشخصية ا
حــقــيـبــة الــداخــلــيـة وصــلت إلى
طريق مسدود) على حد تعبيره .
واضـــاف ان (جــمـــيع مـــحــاوالت
االتـــــفــــاق عـــــلى مـــــرشح واحــــد
للوزارة بـاءت بالفشل) الفتا الى
ان (نـوابــاً ابـدوا حتــفـظــهم عـلى
ترشيح فالح الفـياض للمنصب)
وتــــابع ان (اســــتــــمــــرار اخلالف
بشأن ذلك قد ينعكس على جلسة
ــا سـتــشــهـد ــان والــتي ر الــبـر
اجلــلــسـة مــشــادات كالمــيــة بـ
نـــواب الـــتـــحـــالـــفـــ فـــضالً عن
إمـكـانـيـة انـسـحاب بـعـض الكـتل

منها لإلخالل بنصابها). 
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{ كـــــــركــــــوك (أ ف ب) - أعـــــــلن
مسؤولون محليون امس السبت
أن متطرفـ قتلوا مـخاتير ثالث
قـــــرى فـي أقل مـن أســـــبـــــوع في
شـمـال الـعــراق في وقت يـتـزايـد
ــــثــــلي اإلدارات اســـــتــــهــــداف 
احملـــلــيــة. وأعــلـن الــعــراق دحــر
اضي لكن تنظيم داعش الـعام ا
جـيــوبـا صـغـيـرة لــلـمـسـلـحـ ال
تـزال تـشن هـجـمـات وخـصـوصـا
في منـاطق جـبلـية مـثل مـحافـظة

كركوك . 
وفي تلك احملافظة هاجم عناصر
من تــنــظـيم داعـش بـنى حتــتــيـة
لـلــدولـة ومـسـؤولــ حـكـومـيـ

مـــســـتــــهـــدفـــ بــــشـــكل خـــاص
اخملـاتـيـر. وآخــر الـضـحـايـا كـان
مخـتـار قريـة احملـموديـة الـقريـبة
من احلـــويــجــة وقــد قــتل مــســاء
ـــديــنـــة مــعـــروفــة اجلــمـــعــة. وا
بــكــونــهـــا مــعــقال لـــلــجــمــاعــات
ـعــاقل ــتــطــرفــة وكــانت أحــد ا ا

األخـــيـــرة لــــلـــتــــنـــظـــيـم قـــبل أن
تـسـتـعـيـدهـا الـقـوات احلـكـومـيـة
ــاضي. وقـــال مــســؤول الــعـــام ا
أمني محلي لـوكالة فرانس برس
إن مـخـتار احملـمـوديـة (عـبـد الله
الوسـمي قتل بـعد اقـتحـام منزله
من قـبل عـنـاصـر تـنظـيم داعش).
ويــأتي مـقـتــله بـعــد عـمـلــيـة قـتل
مـــشــابــهــة خملــتــار احلــانــوتــيــة
اجملـــاورة فـي ســـاعـــة مـــتـــأخــرة
األربـعـاء. واإلثــنـ قـال مـسـؤول
في احملافظة لوكالة فرانس برس
إن (عـــنــاصــر داعش اقـــتــحــمــوا
منـزل محـمـد جمـعه مخـتار قـرية
اجلاسمية) القريبة من احلويجة
ــســلــحـ أيــضــا مــضــيــفــا أن ا
(أعــــدمــــوه أمــــام مـــنــــزله والذوا
بالفرار). ويرتفع بذلك إلى تسعة
عـدد اخملـاتـيـر الـذين قـتـلوا عـلى
ايدي تـنظـيم داعش في مـحافـظة
كـــركــوك فـي األشــهـــر الــســـبــعــة

اضية. ا


