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بـاشرة أعلـنت وزارة الزراعـة ا
بــــإنــــشـــاء مــــركــــز الــــنــــخــــيل
والـــــتـــــمـــــــــور ضـــــمـن دائــــرة
الــبـــســتــنــة إحــدى تــشــكــيالت
الـــوزارة اســـتـــنـــادا إلى قـــرار
هـيــئـة الـرأي في الـوزارة خالل

اجتماعها األخير.
 وأكـد مسـتـشار الـوزارة مـهدي
ضـمـد الـقيـسي في بـيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس إن (قـرار إنـشاء
مـركـز الــنـخـيل والــتـمـور يـأتي
بـهدف االرتـقـاء بقـطـاع النـخيل
والــتــمــور في الــعــراق وزيــادة
إنــتـاجــيــته فــضال عن تــطــويـر
صـناعـة التـمور ودعم أصـحاب

بسات النخيل). 
وبــ إن (هــذه اخلــطــوة تــأتي
ـــانــا من الـــوزيــر وأعـــضــاء إ
هــيـئــة الـرأي لــلـنــهـوض بــهـذا
الـــقــطــاع احلـــيــوي في الـــبــلــد
ــثل ثــروة حــقــيــقــيــة والــذي 
وجـــــــزء أســــــاسي مـن تــــــاريخ
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وعـدت انقـرة بـالـرد الـسـريع على
مــقـتـل أحـد دبــلــومـاســيــيــهـا في
أربيل امس وفـيمـا أدان الرئيس
الــــتــــركـي رجب طــــيب أردوغــــان
االعــتــداء ووصـــفه بـ(الــشــنــيع)
نـفى حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني
صلـته بـاالعتـداء  في وقت بدأت
اســـايش اربـــيل عـــمـــلـــيــة بـــحث
مــوسـعــة لـلــقــبض عـلـى مـنــفـذي
االعتداء. وافـاد ضابط في شرطة
أربـيل بـ (مـقـتل ثالثـة أشـخـاص
بيـنهم نـائب القـنصل الـتركي في
أربيل في هجوم مـسلح استهدف
القنصل وموظفي القنصلية عند
تــــــــــــنــــــــــــاولــــــــــــهـم فــي أحـــــــــــد
ــطــاعـم).وأضــاف أن(شــخــصــاً ا
واحــداً عـلى األقـل نـفــذ االعــتـداء
والذ بالفرار). وأشار شهود عيان
كان إلى نشر حواجز أمنية في ا
وفي محيط منطقـة عينكاوه التي
تـعـد مـركـزاً لـلـمـطـاعم في أربـيل.
ــان الـــتــركي وأكــد رئـــيس الـــبــر
مـصـطــفى شـنـطــوب في تـغـريـدة
علـى حسـابه في مـوقع تـويـتر أن
ـكن بالده سـتــرد بـأســرع وقت 
عـلـى (االعـتــداء الـغــادر) مـقــدمـا
تــعـازيـه لـلــشــعب الــتــركي .وقـال
(ســــيـــتم الــــرد الالزم عــــلى هـــذا
االعــــتـــــداء الــــغـــــادر بــــأقـــــصــــر
مــضــيــفــا (أقــدم الــتــعــازي وقت)
ألمتي).بـدوره قال إبـراهيم كـال
ـتـحـدث بـاسم الـرئـيس الـتـركي ا
في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر(سـنـقوم
ـنـاسب عـلى مـنـفـذي هذا بـالرد ا
االعتداء اجلـبان).ولم يتـهم كال
أيـة جــهـة بـتــنـفـيــذ االعـتـداء. من
جـــهـــته أدان أردوغـــان االعـــتــداء
وكـتب في تــغـريـدة عــلى حـسـابه
اخلـــاص في تـــويــتـــر امس(أدين
االعـتــداء الـشــنـيـع عـلى مــوظـفي

الـقــنـصـلـيــة الـتـركــيـة في أربـيل
وأتـرحم عـلى الـشـهـيـد الـذي فـقد
حـــيـــاته فـي االعـــتـــداء) وأضــاف
(اتــــصــــاالتـــنــــا مـــســــتــــمـــرة مع
ـسـؤول السـلـطـات العـراقـية وا
احملـلــيـ لـلــعـثـور بـســرعـة عـلى
مـرتـكـبي هـجوم أربـيل).ووصـفت
اخلــارجــيـــة الــتــركــيــة االعــتــداء
بـ(الـغـادر) وقــالت انه أسـفـر عن
مـقـتل (أحـد مــوظـفي الـقـنـصـلـيـة
الـتـركـية فـي أربـيل) دون حتـديد
هويـة الضـحيـة. بدوره اكـد وزير
اخلــــارجــــيـــة الــــتــــركي مــــولـــود
تـشـاويش أوغـلو ان بـالده تتـابع
هـجـوم أربـيل وتـواصل الـتـشاور
سؤول العـراقي سترسل مع ا
وفداً للعراق اذا لزم األمر.وادانت
وزارة اخلــــارجـــيـــة الــــعـــراقـــيـــة
االعـتـداء واكــدت انـهـا مــسـتـمـرة
بالـتنـسيق مع اجلـهات الـرسمـية
لـلـوقـوف عـلـى الـتـفـاصـيل .وقـال
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة أحــمــد ا
الصحاف في بيان (ندين احلادث
الذي طـال دبـلومـاسـياً تـركـياً في
أربيل ومعه مـرافق عراقً وجريح
واحد).وأضـاف (نحن مـستـمرون
بالـتنـسيق مع اجلـهات الـرسمـية
لــــلـــــوقـــــوف عــــلـى تـــــفــــاصـــــيل
احلـادث).بــدورهـا قــالت مـديــريـة
أســـــايـش أربـــــيل فـي بـــــيــــان ان
(هجـومـا مـسلـحـا وقع في مـطعم
في اربـيل واسـفــر عن مـقـتل احـد
العـامـل في الـقـنصـليـة الـتركـية
ومــــــــواطـن آخــــــــر واصــــــــابــــــــة
شـــخص).وادان الــبـــيــان بـــشــدة
احلـادث وعــزا عـوائل الـضــحـايـا
ـقيم وطمأن مـواطني اربيل وا
فـيـهـا وبـاألخص الـدبـلـومـاسـي
(بــأنـنــا لن نـســمح بــأن يـتــزعـزع
ــديــنـة) األمن واالســتـقــرار في ا
مــؤكــدا (بــدء الــتــحــقــيــقــات وان
اجلــــنـــاة ســــيـــنـــالــــون جـــزاءهم

الـعــادل). وقــالت مـصــادر أمـنــيـة
وإعالمـيـة فـي أربـيل أن االعـتـداء
أسـفــر عن مــقـتل نــائب الـقــنـصل
الـــتـــركي واثـــنـــ من مـــرافــقـــيه
. بـرصـاص مـســلـحـ مـجـهـولـ
وأفادت مـعـلومـات بـأن مسـلـح
اثــــنــــ أطــــلــــقـــــا الــــنــــار عــــلى
الـدبلـومـاسي الـتـركي في مـا كان
ـطاعم يتـنـاول الـطعـام في أحـد ا
ـنـطـقـة راقـيـة بـأربـيل .وطـوقت
قـوات األمن في كــردسـتــان مـكـان

ـؤدية احلادث وأغـلـقت الطـرق ا
ـطـعم وقـامت بـالبـحث عن إلى ا
مـــنـــفـــذي االعـــتــداء الـــلـــذين الذا
بـالــفـرار. وتــولى مــديـر األمن في
كـردسـتـان االشـراف بنـفـسه عـلى
التـحـقـيق في مالبـسـات احلادث
راقبة في استنادا إلى كاميرات ا
ــرة األولى الــتي ــكــان.وهـــذه ا ا
يستـهدف فـيها دبـلومـاسيون في
أربيل شـمالي.ولم تـعلن أي جـهة
مــســـؤولــيــتــهــا عـــلى الــفــور عن

ـتــحـدث بـاسم االعـتــداء ونـفى ا
اجلنـاح العـسكـري حلزب الـعمال
الكـردستـاني ديار دنـير أن تـكون
للحزب عالقة باالعتداء.وفي وقت
الحـق ادانت بــــعــــثــــة الــــواليـــات
ــتــحــدة األمــريــكــيـة فـي بــغـداد ا
االعــتــداء ووصــفـتـه  بـ(الـبــشع).
وقالت في بيان ان(بعثة الواليات
تحدة األمريكية في بغداد تُدين ا
االعــتــداء الــبــشـع عــلى مــوظــفي
الـقـنـصـلــيـة الـتـركـيـة في أربـيل)

مضـيفـة(نتقـدم بتـعازيـنا الـقلـبية
للبعثـة الدبلوماسـية التركية).من
جهـة اخرى عـطلت حـكومـة اقليم
كــــردســــتــــان مــــوقع الــــتــــواصل
دة زمـنـية االجتـمـاعي فـيسـبـوك 
لـدواعٍ امنـيـة عـلى خـلفـيـة مـقتل
الـــدبـــلـــومـــاسي الـــتـــركـي. وقــال
مصـدر مـسؤول بـحـكومـة االقـليم
فـي بــــيــــان ان (وزارة داخــــلــــيـــة
ــدة االقــلــيـم عــطــلت فــيــســبــوك 

زمنية لدواعٍ امنية).
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وصل حـيث تـفترش لم جتـد عائـلة مـوصلـية مـا يؤويـها ويـقيـها حـر الشـمس سوى اجلـسر اخلـامس في ا
االرض في الـعـراء. وقال شـهود عـيان ان (عـائـلة مـكونـة من اب معـاق وزوجـته وطفـل يـفتـرشون االرض
ـوصل). وأضافـوا أن (العـائلـة  تعـاني من حرمـان وفاقه حتت جسـر اخلامس مـقابل مـدينـة االلعـاب في ا

وانعدام السكن).
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الروضان ان( هـذا اليـوم تاريخي
ـد وهـو اول وفـد يـزور الـبـصـرة 
يـــد الــــتـــعـــاون مع جـــمـــهـــوريـــة
الــعـراق) مــضـيــفــا أن (الـتــبـادل
االقــــــتـــــــصــــــادي هـــــــو أســــــاس
مـــــوضـــــوعــــنـــــا).وتــــابـع ان(مــــا
شاهدنـاه اليـوم في منفـذ سفوان
حديث آخر أمـر مخـجل أن يكون
هذا منفذا وينقصنا إقامة منافذ
جيـدة ولديـنـا توصـية لـبنـاء هذه
ـــــــنـــــــافـــــــذ بـــــــعـــــــد إكـــــــمــــــال ا
الـتصـمـيـمـات).وكـشف الـروضان
عن (تــشــكــيل أربع جلــان حلــسم
مـلف الــدخـول هـي جلـنـة تــأهـيل
نفذ وجلنة منح سمات الدخول ا
وجلــنـة الــربط الــسـكــكي وجلــنـة

نطقة احلرة). بناء ا

احملافل العربية والدولية وكانت
لــديـنــا اجـتــمـاعــات مــسـبــقـة مع
اجلانب الـكـويتـي ووقعـنـا اتفـاقا
مـــــــشــــــــتـــــــركــــــــا فـي شـــــــبـــــــاط
ـــــاضي).وأشـــــار إلى (اتـــــفــــاق ا
اجلانب عـلى عقد الدورة األولى
لـلـجــنـة الـعـراقـيـة الــكـويـتـيـة في
قبل لغرض اخلامس من ايلول ا
الوقوف على الـعقبات واالنطالق
بالعالقات الى مستـويات متقدمة

في جميع اجملاالت).
وتــــــابـع (أمــــــا فـي مــــــا يــــــخص
مــوضــوع االتـفــاقــيــة الـتــجــاريـة
احلـرة وإقـامـة مــنـطـقـة حـرة بـ
الـــبـــلـــديـن فـــتم عـــرضـــهـــا عـــلى
الـوزارات األخــرى لــغـرض بــيـان
وجـهـات الـنــظـر).من جـانـبه قـال

عــقـــد مع اجلــانب الـــكــويــتي في
مـنفـذ سـفـوان- العـبـدلي لـغرض
نفذ االطالع بشكل ميداني على ا
الـــذي البــــد ان يـــكـــون بـــصـــورة
مختلفة عما هو عليه االن خاصة
ـقـبـلة سـتـشهـد مـزيدا دة ا وان ا
من الـــتــعـــاون وزيــادة فـي حــجم
الـتـبــادل الـتـجــاري في ظل رغـبـة
مشتـركة واصـرار على جتاوز كل
العقبـات) مشيـرا إلى أن (الرغبة
شتركة لـقيادة البـلدين ستسهم ا
ــشـاكل في مــعــاجلـة كــثــيــر من ا
والعـقـبات الـتي تعـتـرض تطـوير
الــعالقــات) وأضــاف أن (الــعـراق
والـكـويت مـتـفـقـان عـلى مـسـتوى
عـال ووجهـة نـظـرنـا واضـحة في
كــثـــيــر من اجملـــاالت خــاصــة في
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أتفق العـراق والكويت امس على
تـــشــــكـــيل اربـع جلـــان رئـــيـــســـة
لـتـطـويـر الــعالقـات بـ الـبـلـدين
وجتاوز العقبات التي تعترضها
واعــداد خــطــة شــامــلــة لــتــأهــيل
وبـنـاء مـنـفـذ سـفـوان - الـعـبـدلي
تتـماشى مع زيـادة حجم الـتبادل
التجاري ب الـبلدين. وقام وزير
الــتـجــارة والـصــنـاعــة الـكــويـتي
خالـد نـاصر الـروضـان على رأس
وفد بـزيارة الـبـصرة امس الـتقى
خاللــهــا وزيــر الـتــجــارة مــحــمـد
هاشم العاني. وقال العاني خالل
مـــؤتــمـــر صـــحــفي مـــشـــتــرك مع
الـروضــان في الـبـصــرة أن (لـقـاء
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احلـــفــاظ عــلى اولــويــة الــقــضــيــة
الفلسطينية وعدم حرف البوصلة
بـاجتـاه صراعـات ثـانويـة) مـؤكدا
(وجـوب تـكـريس الـوحدة الـعـربـية
على أرض الواقع من أجل توحيد
اجلـــــــهــــــود إلنــــــهـــــــاء االحــــــتالل
.( االســرائـيـلي عن ارض فـلـسـطـ
وأضــاف اشــتــيــة (نــريــد تــطـبــيق
مـذكـرات الـتـفـاهم واالتـفـاقـيـات ما
بــ الـبـلـدين وادخــالـهـا الى حـيـز
الـــتــنــفـــيــذ خــاصـــة في مــجــاالت
الــزراعــة والـصــنــاعـة والــتــجـارة
تـماشيا مع استراتـيجية احلكومة
وقـرارهـا باالنـفـكاك الـتـدريجي عن
االحـتـالل من خالل االنـفـتاح عـلى
ـيــة خـاصــة الـدول األســواق الـعــا
ـنـتج الـوطني الـعـربـيـة وتـعزيـز ا

الفلسطيني وتسويقه دوليا).

الــنــخــيل بــالـعــراق ) كــاشــفـا عن
(اجـراء نـقاشـات بـشأن فـتح بـنوك
فــلــســطــيـنــيــة في الــعــراق وكـذلك
تــوسـيع آفـاق الـتـعـاون في مـجـال
الـصحة وتأمـ االدوية) موضحا
ان (الـوفـد الـفـلـسـطـينـي ضم عددا
كــــبــــيــــرا مـن رجــــال االقــــتــــصـــاد
والـصـنـعـة  والـتـجـارة االمـر الـذي
اتــاح عــقــد مـنــتــدى مع نــظــرائـهم
الـــعــراقــيــ خالل الــزيــارة). وفي
الـشـأن نـفـسه نـقـلت وكـالـة االنـباء
الـفلسطينـية عن أشتية قوله خالل
لــقــائه رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهم
صـالح في قصر الـسالم ببغداد إن
(نـهـوض العـراق وتعـزيز دوره في
ـــنـــطـــقــة يـــشـــكل عــنـــصـــر قــوة ا
ــنـطــقـة والــعـالم لــفــلـســطـ في ا
ايـــضـــا وعـــلـى األمـــة الـــعـــربـــيــة

فـلسـطيـنيـة في مجـال الزراعـة كما
اتــفــقــنــا عـلى تــأســيس شــركــتـ
مــشــتــركــتــ اخــريــ فـي مــجـال
الـصـنـاعة والـتـجـارة من اجل فتح
آفــــاق اوسـع لـــلــــمـــســــتــــثـــمــــرين
الـفلسـطينيـ وخاصة ان اجلانب
الـفلسـطيني لـديه جتربة في اعادة
االعــمــار) مـضــيـفــا ان ( اجـراءات
عــمــلـيــة اتـخــذت لــكي تـكــون هـذه
الـشـركـات عـلى االرض في غـضون
شــــهـــرين).  وبـــحـــسب عـــقل فـــإن
ـشــتـرك بـ (امــكـانــيـات الــعـمـل ا
الـبـلـدين هي الـيـوم قـريـبـة لـلـغـاية
حـتى في مجـال القـطاع اخلاص )
مـشيرا في هذا الصدد الى (جتربة
فـــلـــســـطـــ في زراعـــة الـــنـــخـــيل
اجملــهـول االمــر الـذي سـيــثـمـر عن
مــسـاهـمـة فــلـسـطـيــنـيـة في زراعـة

االمـــور). وتـــابع ان (الــوفـــد طــرح
ايــضــا اســتـراتــيــجــيـة احلــكــومـة
الــفـلـسـطـيـنــيـة اجلـديـدة وقـرارهـا
بـاالنفـكاك الـتدريـجي عن االحتالل
االسرائيلي وقد جاءت الزيارة الى
الـعـراق لتـتمـاشى مع هـذه الرغـبة
وهـي الـدولـة الـثـانــيـة الـتي زارهـا
الـــوفـــد احلـــكـــومي بـــعـــد زيـــارته
ــــــــاضي) لـالردن االســــــــبـــــــــوع ا
مـــــوضــــحــــا ان (تــــنــــفــــيــــذ هــــذه
الــســتـراتــيــجـيــة يـتــطــلب تـعــزيـز
الـتعـاون مع الدول العـربية ومـنها
الــعـراق ولــهـذا نــاقـشـنــا عـددا من
همة ومنها ـشاريع االقتصادية ا ا
ا بـنـاء مديـنة زراعـيـة في العـراق 
لـفـلـسـطـ من جتـارب في الـزراعة
ــنـطــلق جـرى االتــفـاق ومـن هـذا ا
عـــلـى تــأســـيس شـــركـــة عـــراقـــيــة

ـواقف ) مـشـيـرا الى ان (وزيري ا
خـارجـيـة الـبـلـدين عـقـدا بـدورهـما
اجــتــمـاعــا مــنـفــصال لــبــحث هـذه

الـتي طـرحـهـا الـوفـد الـفـلـسـطـيني
هـي (مـحـاولـة امـريـكـا ونـتـنـيـاهـو
ايــهــام اآلخــرين بــأن اســرائــيل لم
نطقة تـعد هي العدو االول لـدول ا
وبـالتـالي فـإن على الـدول العـربية
ان تــــتــــحــــالف مـع اســـرائــــيل وال
تـكتـفي باقامـة عالقات مـعها ) في
اشــــــارة الـى ايــــــران . واوضح ان
مــــثل هــــذا االمـــر (يــــعـــد جتـــاوزا
وتـــــدمــــيـــــرا حلــــقــــوق الـــــشــــعب
الـــفـــلـــســـطـــيـــني ) مـــشـــيـــرا الى
ـوقف) ان(الــعــراق يـتــفــهم هــذا ا
مـضـيـفا ان(الـبـلـدين نـاقشـا ايـضا
ـشـتـرك الــقـضـايـا ذات االهـتـمـام ا
وبـــــحــــثــــا آلــــيـــــة الــــتــــحــــركــــات
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة ســـــواء في
ـؤتمـرات الـعربـية االجـتـماعـات وا
او الــــدولــــيــــة من اجـل تــــوحــــيـــد

نـطقة عـموما وفـلسط مـقدرات ا
خــصـوصــا) مـســتـطــردا (يـهــمـنـا
ـوقف الـعراقي كـثـيـرا ان يـتجـذر ا
وقـد وجـدنـا العـراقـيـ كمـا كـانوا
واجـهات السـابقة التي عـليه في ا
دخـــلــهــا الــفـــلــســطــيـــنــيــون ضــد
). وتـابع ان (الـوفـد االســرائـيـلـيـ
الـفلـسطيـني تقـدم بالـشكر لـلعراق
عارض لوقوع ايـضا على موقـفه ا
ـنطـقة ألن مـثل هذه اي حـرب في ا
احلـــرب ســتــعــود بـــالــضــرر عــلى
ــنـطـقــة ومن بـيــنـهـا جــمـيع دول ا
فــلــســطــ وبــالــتــأكــيــد لــيس من
مـصـلـحـة العـراق نـشـوب احلرب)
فـي اشارة الى احـتدام الـتوتـر ب
واشــنــطن وطـهــران والــتـهــديـدات
. وبـحسب ـتـبـادلة بـ اجلـانبـ ا
ـهـمـة االخرى عـقل فـإن الـقـضـيـة ا

دولــة مـحـوريـة وقـد اتـخـذ مـؤخـرا
مــوقــفـ مــهـمــ ســتـراتــيـجــيـ
يــتــمــثالن في وقــوفه ضـد صــفــقـة
وضـد ورشـة الـبـحـرين) الفـتا الى
ــواقـف سـتــشــجع ان (مــثـل هـذه ا
ــتــرددة بــســبب الــضــغط الــدول ا
االمـــريــكـي عــلــيـــهــا عــلـى اتــخــاذ
ـاثـلــة). وغـادر أشـتـيـة خــطـوات 
رافق له بغداد عصر اول والـوفد ا
امـس مــنــهـــيــا زيــارة اســـتــغــرقت
يــومـ الـتـقى خـاللـهـا الـرئـاسـات
الــثـالث واجـرى نــقــاشــات مــهــمـة
.واوضـح عـــقل ان (بــــعض الـــدول
التــســتــطـيع مــواجــهـة الــضــغـوط
االمــريـكـيـة  ووجــود مـوقف مـؤيـد
لـــنــا يــصب في صــالح فــلــســطــ
ـــواجــهــة مــحــاوالت الــهــيــمــنــة
االســرائــيــلــيــة واالمــريــكــيـة عــلى
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وصـف السـفـيـر الـفلـسـطـيـني لدى
بـــغــداد احــمــد عــقل زيــارة رئــيس
الـوزراء الفلسـطيني محـمد أشتية
الـى الــعــراق بـــأنــهــا (ســـيــاســيــة
بإمتياز) كاشفا عن اتفاق البلدين
عــلـى تــعــزيــز الـتــعــاون الــثــنــائي
بــيـنــهـمـا وتــشـكـيـل ثالث شـركـات
زراعـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة وجتـــاريــة
مـــشـــتـــركــة ســـتـــرى الـــنــور خالل
شـهرين.وقال عـقل لـ(الزمان) امس
(اعــتـقــد ان الـهـدف االول لــلـزيـارة
ا سـتـراتـيـجي سـيـاسي بـامـتـيـاز 
ـــلـــكه الـــعــراق مـن امــكـــانـــيــات
ســيـاسـيــة واقـتـصــاديـة وثـقــافـيـة
وخــروجه مـنـتــصـرا عـلى االرهـاب
ومــوحــدا) مــضــيــفــا ان (الــعـراق
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ـقبل في يـنـتـظم يوم الـسـبت ا
كـــربالء ســـتـــون عـــريــســـاً في
زفـاف جمـاعي ترعـاه مؤسـسة
مــصـــبــاح احلـــســ لـالغــاثــة
والتـنميـة. وقالت بطـاقة دعوة
تـــلــقـــتــهـــا (الـــزمــان) امس ان
ـــثـل حـــفل خـــتـــام الـــزفـــاف 
ـرحــلـة الـثـالــثـة من مـشـروع ا
ـــودة) الـــذي تــنـــظــمه (بــيت ا

ؤسسة.  ا
وقــــالت (انه اكــــبـــر مــــشـــروع
لتزويج شباب العراق وتوزيع
شروع مـنح الفـائزين بـقرعـة ا
االلـكـتـرونـيـة). ويـقـوم الـشـاب
لء استمارة الـكترونية على

ـــؤســــســـة ثم جتـــري مـــوقع ا
القرعة الختـيار الذين يدخلون
الـــــــــعش الـــــــــذهــــــــبـي فـي كل

مرحلــــــة.
الى ذلك زار وفد حركـة الوفاق
اإلسالمي مديرية شرطة جندة
كــــــــربالء وكــــــــرم ثـالثــــــــة من
مـنـتـسـبـيـهـا إلنـقـاذهم شـابـ
وقام حـاوال االنـتـحـار. مـؤخراً 
الـوفد بـزيـارة مديـريـة شـرطة
الـــنـــجــدة وأعـــرب عن شـــكــر
وتـقدير سـماحـة الشـيخ جمال
الــوكـيل األمــ الــعـام حلــركـة
الـــــوفــــاق اإلسالمـي لــــكــــافــــة
مــنــتــســـبي شــرطــة الــنــجــدة
ـــتــمــيـــز في تــأمــ لــدورهم ا
األمـن و االســــــــتــــــــقـــــــــرار في

احملـــافــظــة وإنـــقــاذهم أرواح
ـــواطـــنـــ في الـــعـــديـــد مـن ا
ـدة مــواقف مــخـتــلــفــة خالل ا
األخـيـرة. و قـدم الـوفـد الـزائـر
ــديـــر شـــرطـــة جنــدة كـــربالء
الــعــقــيــد رحــيم عــبــد عــبــاس
ــســعــودي كـــتــاب شــكــر من ا
احلـــركــة ودرعـــا تـــقـــديـــريــا
بـــاإلضـــافـــة إلى مـــبـــلغ مـــالي
لــثالثــة من مـنــتــسـبي شــرطـة
الــنــجــدة  تــقــديــرا لــهم عــلى
إنـقـاذهم الـشابـ من مـحـاولة
االنــتــحــار . وقــد أبــدى مــديــر
ــســعــودي شــرطــة الــنــجــدة ا
شكره و تقديـره للوفد الزائر 
و مـــبــادرة أمـــ عـــام حـــركــة

الوفاق اإلسالمي.
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ــصــنف في اإلعــصــار دانـــاس ا
أضـعـف مـسـتــويـات األعــاصـيـر
مــقـاطــعـة يالن الــشـرقــيـة مــسـاء
الـيوم اخلـمـيس. وقـال مـسـؤولو
األرصـاد إن دانـاس يـتـحـرك عـبر
احملـــيط فـي االجتـــاه الــشـــمـــالي
الغربي بسرعة  18 كيلومترا في
الـسـاعـة.وذكـرت الـسـلـطـات أنـها
نقـلت أكثـر من ألـفي شخص إلى
مـنـاطق آمـنــة ومـعـظـمـهم سـيـاح
كـانـوا عـلى جـزر قـبـالـة الـسـاحل
الـشرقـي للـبالد. و إلـغـاء نـحو
 24رحـــلـــة داخـــلـــيـــة وخـــدمــات
الـعــبّـارات ووضـعـت الـقـوات في
ــنـاطق حـالــة تـأهـب في بـعض ا
وسط مخـاوف من سـقوط أمـطار
غـــزيــرة قـــد تــســـبب انـــهــيــارات

أرضية وفيضانات.

طـبــقـات اجلـو الـعـلــيـا مـصـاحب
لهواء بارد قادم من اوروبا يعمل
صاحب اء ا على تكاثف بـخار ا
لــلــتــيـار االســتــوائي).ولــفت الى
(مشاهدة السحب وهي تتجه من
الشرق للغرب عكس أيام الشتاء
ا يكون هناك فرصة ضعيفة ور
لـهــطـول قـطــرات من االمـطـار في
االجزاء الـشرقـية واجلـنوبـية من
ـيـا نـقـلت تـايـوان الـبـصـرة). عــا
أكـــــثـــــر من ألـــــفـي شـــــخص إلى
مـنـاطق آمـنـة  امس األربـعـاء مع
اسـتـعـداد اجلـزيـرة ألول إعـصـار
هـــذا الــــعــــام وألــــغـت شــــركـــات
الــــطـــــيــــران رحـالت داخــــلـــــيــــة
وأصدرت السلطات حتذيرات من
الــــــفـــــيــــــضـــــانــــــات وارتـــــفـــــاع
ـتـوقع أن يـجـتاح األمـواج.ومن ا

اجلـاف.وقـال عـطــيـة في مـنـشـور
عــلى صـفــحـته في فــيـســبـوك ان
(هــذه الـســحب نــاجتـة عن تــيـار
استوائي شرقي رطب مندمج مع
تــــيـــار هــــوائي مــــتـــوســــطي في

ــقـبل تــسـتـمـر بـدايــة االسـبـوع ا
عدة أيام.وقال عطـية في منشور
عــلى صـفــحـته في فــيـســبـوك إن
(الـــتــوقــعـــات تــشـــيــر إلى قــدوم
مـوجـة حـارة تـسـتـمـر أيـامـا عدة
حيث يـتـطور مـرتـفع علـوي قوي
عـــلى الـــعـــراق وايـــران وشـــمــال
ـوجة اخلـلـيج يتـسـبب بـتـكـون ا
الـتي تؤدي الـى ارتفـاع مـلـموس

بدرجات احلرارة السطحية).
ــــوجـــــة احلــــارة وأضـــــاف أن (ا
ســـيــرافــقــهــا ارتــفــاع كــبــيــر في
درجات احلـرارة لـتتـجاوز الـ 50
درجة مئوية جنوب العراق واقل
دن). وظـهرت من ذلك في باقـي ا
ســحـب مــتــوســطــة وواطــئــة في
ســمـــاء مـــحـــافــظـــتي الـــبـــصــرة
ومــــيــــســــان في شــــهــــر تــــمــــوز

غـد اجلمـعـة سـيـكـون في الوسط
والشـمال مـشمـسا وال تـغيـير في
درجــات احلـــرارة وفي اجلــنــوب
مــشــمــســا حــارا وال تــغــيـيــر في
درجـات احلـرارة ) وبـشأن طـقس
قـبل قالت انه (سـيكون السـبت ا
في الــوسط واجلـنــوب مـشــمـسـاً
وال تـــــغـــــيـــــر فـي احلـــــرارة وفي
الـــشـــمـــال مـــشـــمـــســـا ودرجــات
احلـرارة ترتـفع قـلـيالً ) مضـيـفة
ان (طـــقس األحـــد ســـيـــكـــون في
الـوسط والشـمـال مـشمـسـاً حارا
ودرجــات احلـرارة تــرتــفع قــلـيال
وفي اجلــنــوب مــشـمــســا شــديـد
احلرارة مـع اقتـراب مـوجـة احلر
ـرتـقـبـة في الـعراق). مـن جهـته ا
ـتــنـبىء اجلــوي صـادق تـوقـع ا
عــطــيــة تـأثــيــر مــوجــة حـارة مع
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 رجــحت هـيــئــة األنـواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
النقل ارتفاع درجات احلرارة في
ـنطـقـت الـوسـطى واجلنـوبـية ا
اليوم اخلميس. وقالت في تقرير
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(طـقس الـيـوم اخلـمـيس سـيـكون
ـنــطـقـة الـوسـطـى مـشـمـسـاً في ا
واحلــرارة تــرتـفـع بـضـع درجـات
وفي الـشـمـال مشـمـسـا وال تـغـير
فـي درجـــــــــــات احلـــــــــــرارة وفـي
اجلـنـوب مـشـمـسـا حـارا وترتـفع
درجــات احلــرارة بـضـع درجـات)
مـــوضــــحـــة ان (درجـــة احلـــرارة
الـعـظـمى في بـغـداد سـتـكـون 41
مئويـة). وأضافت ان (طقس يوم
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الــعــراق وهـــويــته الــزراعــيــة).
وأوضـح الــقــيـسـي إن (إنــشـاء
مركـز النـخيل والتـمور سـيكون
له انـعكـاس ايجـابي كـبيـر على
اقتصاد البـلد فضال عن تطوير
الـــواقع الــــزراعي في الـــعـــراق
بـــعـــده مـــهـــمــــا من الـــنـــواحي
االقـــتــــصـــاديــــة والـــبــــيـــئــــيـــة
واالجـتـمـاعـيـة من خالل زيـادة
اإلنـتاجـية والـنهـوض بصـناعة
الــتـمــور مــثل الـدبـس وتـوفــيـر
أعالف الــثـروة احلـيــوانـيـة عن
طــــريق مـــخــــلـــفـــات الــــتـــمـــور
الـســلـيـلــوزيـة)مـبــيـنـا ان (هـذه
اخلـــطـــوة ســـتـــكـــون مـــقـــدمـــة
لــتــأســيس دائــرة الــنــخــيل في

ستقبل).  ا
وكـانت (الـزمـان) قـد نـشـرت في
ــاضي عــددهـا يــوم الــثالثــاء ا
فـكـر والـسـيـاسي مـقـاال بـقـلـم ا
ستقل حسـن العلوي دعا فيه ا
الى تــأســيس كــلـيــة او مــعــهـد
يـعـنـى بـالـنـخـلـة ويـعـزز دورها

في ثروة العــــراق. 
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