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قـاسـمي الـتفـجـير وقـال في بـيان إن
(اجلـمهورية االسالمـية تتعاطف مع
احلـكـومـة والـشـعب الـعـراقـي بـشأن
احلـــادث االجــرامـي وتــدعم نـــضــال
ــســتـــمــر والــدؤوب ضــد الـــعــراق ا
االرهــاب) مــشــيــراً الـى أن(اإلرهـاب
مـــتـــجـــذر لــدى االيـــديـــولـــوجـــيــات
.( ـتـطـرفة لـالرهابـيـ الـتكـفـيـري ا
ــنــظــمـة وأعــربت األمــانــة الــعـامــة 
الـــتـــعـــاون اإلسالمـي عن إدانـــتـــهــا
الـــــشــــديـــــدة لــــلـــــعــــمـل اإلجــــرامي
واإلرهــابي. وقـالت فـي بـيـان تــلـقـته
(الـزمان) ان أمينـها العام يوسف بن
أحـمد الـعثـيمـ يقـدم (تعـازيه ألسر
الــضــحــايــا األبــريــاء الــذين فــقــدوا
حـيـاتـهم جراء هـذا الـعـمل اإلرهابي
ـنــظـمـة اآلثم) مــجـددًا (اسـتــعـداد ا
لـلعمل مع احلكومة الـعراقية والكتل
الــسـيــاسـيـة كــافـة من اجـل حتـقـيق
ـصاحلة العراقية من خالل مبادرة ا
ـــنــظــمـــة بــعــقـــد مــؤتــمـــر بــغــداد ا
لــلـمـصــاحلـة الـوطــنـيـة الــعـراقـيـة).
وتـــعــهــدت احلـــكــومــة األمـــريــكــيــة
ـواصـلـة الـشـراكـة لـتـحـس األمن

في العراق وادانت التفجير. 
وقـدم بـيـان لـلـسـفـارة األمـريـكيـة في
بـــغــداد (أعــمـق الــتــعـــازي لــعــوائل
الـــضــحـــايــا ونـــشــارك الـــعــراق في
ــــواســـاة لــــفـــقــــدان هـــذه األرواح ا
الــبـريـئـة ونـتـمـنـى الـشـفـاء الـعـاجل
لـــلــجـــرحى) مــؤكـــداً أن (الــواليــات
ـــتـــحــدة األمـــريـــكــيـــة ســـتــواصل ا
الشراكة مع حكومة العراق لتحس
األمـن للـشـعب الـعـراقي ومـنـع عودة
اإليـديولـوجيـة اإلرهابـية الـتي تهدد
بـلديـنا). وادانت بريـطانيـا التفـجير
ايــضــاً وقـال بــيــان لــسـفــارتــهـا في
ــتـحــدة تـدين ــمـلــكـة ا بــغـداد إن (ا
الـــهـــجــوم االرهـــابي) مـــعـــربــة عن
(تــعـاطــفـهـا وصــلـواتـهــا مع عـوائل
ضـحــايـا هـذا الـهـجـوم). كـمـا ادانت
سـفارة الـيابـان التـفجـير ونـقل بيان
تـلــقـته (الـزمـان) عن سـفـيـر الـيـابـان
فـــــومــــيــــو إيـــــواي قــــولـه ان(عــــلى
الـعـراقيـ ان يبـقوا مـتحـدين بوجه
االرهـــاب حــتى يــتم الـــقــضــاء عــلى
ــتــطــرفــة). وجـدد جــمــيع األفــكــار ا
الـبـيان دعم حـكومـة اليـابان جلـهود
حــكــومــة الــعــراق في حــربــهــا ضـد
اإلرهاب وقال انها (تأمل بأن يسود
األمـن واإلستـقـرار في جـمـيع أنـحاء
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والـنجاح) مؤكـداً أن (هناك أكثر من
 1900جـــــنـــــدي وشـــــرطي عـــــراقي
يـتلـقون في الـوقت الراهن تـعلـيمات
ـنتـشرة في من الـقـوات األسبـانيـة ا
الـعـراق وسـيـتم إرسال  30 جـنـديا
قبلة). أسـبانيا إضـافيا فى الفتـرة ا
في ســيـاق مـتـصل تــوقـعت تـقـاريـر
عــودة ست طــائــرات اسـتــرالــيـة من
طـراز سوبـر هورنـيت الى البالد في
بـدايـة االسـبـوع الـقـادم بـعـد انـتـهاء
مـهــمـاتـهـا اجلـويـة ضـمن الـتـحـالف
ـتحدة في الـدولي بقيـادة الواليات ا
ســوريـا والـعـراق. وقـال مـوقع نـاين
نـيـوز االستـرالي أن (حـكومـة رئيس
الـوزراء االسـتـرالي مـالكـوم تـرنـبول
اســتــدعت الــطــائــرات لــلــعــودة الى
قــاعـدتــهـا في مــعـســكـر امــبـرلي في
مــديــنــة كــويــنــز النــد). واوضح أنه
(بــاالضـافـة الى الــطـيـاريـن سـيـعـود
ايـضــا الـطـاقم الـفـني والـتـسـلـيـحي
لـــلــطـــائــرات) مـــســتـــدركــا ان (ذلك
اليــعـني نـهـايـة االلــتـزام الـعـسـكـري
االسـترالي في احلـرب على داعش) .
ـــئــات مـن الــقــوات ولـــفت الى أن (ا
ـــهــام االســـتــرالـــيــة الـــتي تـــقــوم 
الـــتـــدريب في مـــعـــســـكـــر الــتـــاجي
ســتـواصل عــمـلــيـة  حتــويل مــهـمـة
تـدريب الـقـوات العـراقـية من الـقـتال

الى مسك االراضي).
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اسـتـجـواب الـفـهـداوي وفي حـالـة عـدم
ضـي باالسـتجواب حـضوره فـسيـتم ا
غـيـابـيـا كـما حـدث بـاسـتـجـواب رئيس
هــيــئــة االعالم واالتــصــاالت وبـحــسب
قــرار احملـكـمــة االحتـاديــة الـتي اعـطت
احلـق جملـلـس الـنــواب بــاالســتــجـواب

الغيابي).
 وفـي مـحـافــظـة ديــالى حــذر أمـ سـر
مـجـلس احملـافـظـة خضـر الـعـبـيدي من
تــفــجـيــر أزمــات بـســبب قــرار مــجـلس
الـــنــواب تـــقــلــيـص اعــضــاء مـــجــالس
احملـافـظـات وإلغـاء مـجـالس الـنواحي.
وقــال الـعــبـيـدي في تــصـريح امس  إن

اسـتجـواب الفـهداوي غـيابـيا اذا تـعذر
حـضوره بعد ارسـاله كتابا يـفيد قيامه

بالسفر الى خارج العراق).
 ودان اجلـبوري الـعمل االجـرامي الذي
ـواطـن في بـغداد  داعـيا اسـتـهدف ا
االجـهزة االمـنيـة الى اتـخاذ االجراءات
. وشـدد ــواطـنــ الــكـفــيـلــة حلـمــايـة ا
اجلـبوري خالل اجلـلسـة (احلفـاظ على
الـلـحمـة الـوطـنيـة ومـكتـسـبات الـنـصر
ـتحـققـة على االرهاب) داعـيا الـقوات ا
االمـنـية الى (اتـخاذ االجـراءات الالزمة

 .( واطن حلماية ا
وبــــشـــأن اخــــر اشـــار اجلــــبـــوري الى
(تـشـكـيل جلـنـة لالطـالع علـى االولـيات
الــتي حــدثـت بـشــان الــتــصــويت عــلى
قــانـون الـعـفــو والـنـتــائج الـتي افـضى
الــيــهــا نـشــر الــقــانـون) مــوضــحـا ان
(االشـكالية تـمثلت بحـدوث ارباك اثناء
عـــمــلــيـــة الــتــصـــويت عــلى الـــقــانــون
وتـسجيل مداخالت وتقد وتاخير في

ادة). التصويت على ا
 في غــضـون ذلك قـالت الــنـائـبـة حـنـان
ـان فــوجئ بـايــفـاد الــفـتـالوي ان الـبــر
الــفــهــداوي الى ابــو ظـبـي. واكـدت في
تـصريح امس ان (استجواب الفهداوي
كـان مقرر في جـلسة امس االثـن لكن
نـتفـاجأ بايـفاده الى ابو ظـبي حلضور
مـناسبة تـكر الفائـزين بجائزة زايد)
مــشــيــرة الى ان (اجلــبــوري حــدد غـداً
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حــدد مـجــلس الـنـواب جــلـســة يـوم غـد
االربــعـاء الســتـجـواب وزيــر الـكــهـربـاء
قـاسم الفـهداوي غـيابـيا بـسبب ارساله
كـتـابـا يـفـيـد قـيـامه بـالـسـفر الـى خارج
الــعــراق فــيــمـــا كــشــفت الــنــائــبــة عن
الـتــحـالف الـكـردسـتـاني جنـيـبه جنـيب
عـن اســـتـــمـــرار خالف الـــكـــتل بـــشـــأن

وازنة واالنتخابات.  قانوني ا
وقـــــالت جنــــيـب لـ (الــــزمــــان) امس ان
ــان اسـتــأنف جــلـســته بـرئــاسـة (الــبـر
سـلـيم اجلـبـوري اجنـز خاللـهـا الـقراءة
االولـى لثالثة قـوان هي تعـديل قانون
الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة رقم  126 لـسـنـة
 1980بــــاالضـــــافــــة الى الـــــعــــفــــو من
الــعـقـوبــات الـضـريــبـيـة وكــذلك قـانـون
) الفـــتـــة الـى ان (اجلـــبــوري الـالجـئـ
حـاول بدء جلـسة جديـدة لكن تعذر ذلك
لـعدم حتقق النصـاب بسبب عدم دخول
اغـلب الـنواب لـلـتصـويت عـلى الـقنـاعة
من عــدمـهــا بـاجــوبـة وزيــر االتـصـاالت
حـسـن الـراشد) وكـشـفت جنـيب عن ان
قـبـل (جـلـسـتي االربعـاء واخلـمـيس ا
ــوازنـة لن تــشــهــدا الـتــصــويت عــلى ا
واالنـتــخـابـات بـسـبب اسـتـمـرار خالف
الــكـــتل بــشــأنــهــمـــا وغــيــاب الــتــوافق
هـمة) لـلـتصـويت عـلى تلـك القـوانـ ا
ان حدد في جلسة غد وتـابعت ان (البر
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ان بتقليص اعضاء مجالس (قـرار البر
احملـافــظـات وإلـغـاء مـجـالس الـنـواحي
سـيــفـجـر أزمـات في احملـافـظـة ويـشـكل
حتـــديــــا الســـتـــقــــرارهـــا الـــســــيـــاسي
كونات) واضاف واجملـتمعي وتمثيل ا
ان (إلـغـاء مـجـالس الـنـواحي لـن يـخدم
احملـافـظة ويـزيد الـضـغط على مـجالس
االقــضـيــة الـتي بــاالسـاس تـتــشـكل من
ابـناء مركـز القضـاء وبالتالي  فان ذلك
سـيـخلق مـشكالت) داعـيا الـى (مراعاة
ـناطق اخملتلطـة وتنوعها خـصوصية ا
ـذهـبي واهـمـيـة ان تـكـون الـطــائـفي وا

مشاركة في صنع القرار).
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كـــشف خـــبـــيــر عـــســـكـــري عن عــزم
احلـكـومـة الطـلب من جـمـيع الـقوات
االجــنـبــيـة االنـســحـاب من االراضي
الـعراقية مؤكداً ان بقاء تلك القوات
لـم يــعــد له ضــرورة بــعــد ان حتــقق
النصر الكامل على تنظيم داعش . 
وقال صفاء االعسم لـ( الزمان) امس
مــعــلــقًــا عــلى انــبــاء افـادت بــرفض
احلـكـومـة االسبـانـيـة سحب قـواتـها
مـن الـعـراق ان (الــقـوات االجـنــبـيـة
اخملــصـصــة لـلـدعـم الـلـوجــسـتي او
ـنـتـشرة في الـتـدريب واالسـتـشارة ا
الـعـراق مـرتبـطـة بـعقـود مـوقـعة من
احلـكــومـة الـعـراقـيـة تـشـتـرط انـهـاء
وجودها في البالد بعد القضاء على

داعش ).
 واضـاف ان ( بقـاء تلك القـوات غير
مــجـد بـعـد الـقــضـاء عـلى داعش في
وقت قـياسي وحتقيق النصر الكبير
عـلـى يـد الـقـوات االمـنـيـة من جـمـيع
الـصنوف). وتابع االعسم ان (جميع
الـواجـبـات الـعـسـكـريـة والـتـدريـبـية
انـتـهت ولم تـعد لـلـقوات اي فـائدة)
مـــؤكــداً ان (احلـــكــومـــة ســتـــطــالب
بــســحب جــمــيع  تــلك الــقـوات وفق
مـعاهدة موقعـة مع التحالف الدولي
ضـد تنظـيم داعش الذي تشـكل  بعد
عــــام 2014 ). واوضـح االعــــسم ان
(بــقــاء الــقـوات االجــنــبــيـة مــا بــعـد
داعش يـــثـــيـــر حـــفـــيـــظــة الـــشـــعب
واحلــكـومـة)  مـشـيـرا الى ان ( طـلب
االنــــســــحـــاب ال يــــشــــمل الــــقـــوات
االمـريكية كونـها مرتبطـة باتفاقيات
ســابـقــة مع احلــكـومــة تـخــتـلف عن
الــبــنــود الــتي ابــرمت في ضــوئــهـا
اتـفـاقـيـات الـتـحـالف الـدولي). وكان

ـدربـ الــعـسـكـريـ رئــيس فـريق ا
األسـبـان في الـعـراق الـعـمـيـد لويس
ســـبــــيـــيـــدا قـــد رفـض احلـــديث عن
ـة داعش في الــعـراق.وقـال في هــز
مــقـابــلـة أجــرتـهــا مـعه صــحـيــفـة ال
راثـــون اإلســـبـــانـــيــة إنـه يــثـق بــأن
(اجلـيش الـعراقي أصـبح قـادراً على
تـــوفــيــر األمن لـــبــلــده). وأوضح أن
(اجلــنـود اإلسـبـان سـانـدوا الـقـوات
الـعراقية منذ  2014ودربـوا اجلنود
الـعـراقـي بـشـكل قـوي  ما جـعـلهم
اآلن قــــادريـن عــــلى تــــوفــــيــــر األمن
لــبــلـــدهم) مــســتــدركًــا انه (لم يــأت
الـوقت لسحب قواتنا من العراق في
الــوقت الـراهن) مــضـيـفًــا انه (عـلى
ـة الــرغم من األقــاويل بــأنه  هــز
ـــــنــــــطـــــقـــــة إال أن من داعـش في ا
الــضــروري تــعـزيــز األمن بــالــعـراق

بشكل قوي).
 وأوضح أن ( 541 جـنـديا أسـبانـيا
كــانـوا قــد دربـوا أكــثـر من  20 ألف
عــنـــصــر أمن عــراقي بــواقع 13الف
جـــنـــدي  و 7آالف مـن الـــشـــرطـــة)
مـشـيـراً الى (قيـام وحـدات اسبـانـية
مـخـتلـفة في الـعراق بـتدريب كـتائب
). وتابع عـراقـيـة حـاربت اإلرهـابـيـ
أن (األولـوية الـرئيسـة في ما يـتعلق
بــالــتــدريب هــو حتــقــيق الــتـمــاسك
والــوحــدة  وتــعـزيــز اإلرادة لــلــفـوز

اجلــــاري. في غـــضـــون ذلـك كـــشـــفت
ـفـاوضات عن مـصـادر مـطـلـعـة عـلى ا
مـوافقة كـردستان عـلى تسلـيم مطاري
أربــيل والــســلــيــمــانــيــة الـى ســلــطـة
ـدني واخــضـاعــهـمــا لـهـا الــطـيــران ا
ــصــادر ان بـــإشــراف كـــامل.وقــالـت ا
االجتماعات تمخضت عن االتفاق على
طارات ـا يخص مسـألة ا نـقاط عدة 
فـي اإلقــلــيـم وهي خــضـــوع مــطــاري
اربـيل والـسـلـيـمـانـيـة لـقـانـون سـلـطة
ــدني الــعــراقي رقم 148 الــطـــيــران ا
ــــعــــدل وجــــمــــيع لــــســــنــــة  1974 ا
الـتـعـليـمـات والـلوائح الـتي تـصـدرها
ـوافـقات سـلـطـة الـطـيران. واعـتـمـاد ا
الــتي تـصــدرهـا سـلــطـة الــطـيـران في
ـــطــاري اربـــيل هـــبـــوط الــطـــائـــرات 
والــسـلــيـمــانـيــة وعـدم الــسـمــاح أليـة
طـــائــرة بـــالــهـــبــوط واإلقالع من دون
حـصـول مـوافـقة مـن سلـطـة الـطـيران.
ثل عن قسم النقل اجلوي ووجـود 
وأمـن وسالمــة الــطـــيــران والــسالمــة
اجلـــويـــة من ســـلــطـــة الـــطـــيــران في
ـطـارين بشـكل دائم كـأحد مـتـطلـبات ا
مــنــظــمــة األيــكــاو. وأن تـقــوم إدارتي
ـطـارين  بـتـطـبـيق نـظـام األجـور في ا
ـدنـية رقم  5 لـسـنة 2008 ـطـارات ا ا
وتـزويد سلطة الطيران بكشف حساب
عن أجـور هـبـوط الـطـائـرات وضـريـبة

سافرين شهرياً. ا

اخملـــتــصــ فـي اجلــوانب  االمـــنــيــة
ــطــارات والــگــمـارك واحلــدوديــة وا
ـنافذ احلدودية والسدود والنفط وا
وقـد سـاد االجـتـمـاعـات جـو من الـثـقة
والـتـفـاهم) مـوضحـاً ان االجـتـمـاعات
(انـتهت بـصيـاغة مـحاضـر لكـل محور
ذكورة تضمنت عدداً من مـن احملاور ا
ـوجب ما الـتـوصـيات سـيـتم رفـعهـا 
ورد فـي االمــر الــديــوانـي رقم لــســنــة
وجـبه الـلجـنة 2017 الـذي تـشكـلت 
الــعـلـيـا مـع اسـتـمـرار الــفـرق الـتي لم
تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير
الحـــقــة بـــذلك). وكــان الـــوفــد الـــفــني
احلـكـومي الرفـيع الذي تـرأسه العالق
قــد وصـل  إلى أربــيل في وقت ســابق
إقـــلــــيم من يـــوم امـس لـــبـــحث أزمـــة
ـطـارات وتـصــديـر الـنـفط. احلــدود وا
ــنــافـذ وضم الــوفــد مــديــري هـيــئــة ا
ـائــيـة وســلـطـة ــوارد ا احلــدوديـة وا
ـثــلـ عن وزارة ــدني و الــطـيــران ا
ـستـشارين في الـنـفط ورئيس هـيئـة ا
مـــجـــلس الـــوزراء . وكـــانت مـــصــادر
مـطـلـعـة في حـكومـة اإلقـلـيم قـد افادت
فـي وقت سـابق بــان اجـتـمــاعـات وفـد
اإلقــلــيم الــذي زار بــغـداد مــؤخــراً قـد
افــضـت التــفــاق مــبــدئي عــلى إنــهــاء
احلــظـر عــلى الـرحـالت الـدولـيــة عـلى
مــطــاري أربـــيل والــســلــيــمــانــيــة في
اخلـــامس والـــعـــشـــرين مـن الـــشـــهــر
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اعـلـنت االمانـة العـامة جملـلس الوزراء
عن تـــوصـل اجــتـــمـــاعـــات الــلـــجـــنــة
ـسـؤول في احلـكـومـيـة العـلـيـا مع ا
اقـلـيم كردسـتان الى صـياغـة محـاضر
تــتـضـمن تـوصــيـات بـشـأن الــقـضـايـا
ـطروحة مؤكـدة ان جواً من التفاهم ا
والــثــقـة ســاد الــلــقـاءات. وقــال بــيـان
لالمـانة االثن إن (اللجنة العليا التي
وجـه رئــيس مــجــلس الــوزراء حــيــدر
الـعـبـادي بـتـشـكـيـلـهـا بـرئـاسـة األم
الــعـام جملـلس الــوزراء لـغـرض اجـراء
ـراجعة الشاملة للـقضايا العالقة مع ا
حــكـــومــة اقــلــيم كـــردســتــان عــقــدت
اجتماعها الثاني في اربيل االثن مع
ـثـلي حـكومـة اإلقـلـيم برئـاسـة وزير
داخـلـية اإلقـليم كـر سـنجـاري).ونقل
الـــبـــيـــان  عن االمـــ الـــعــام جملـــلس
الـــوزراء مــهــدي الــعـالق تــأكــيــده في
بـداية االجتماع (حرص رئيس مجلس
ـشاكل الـعـالـقة الـوزراء عـلى دراسـة ا
وجب ثوابـت الدستور بـشكل بنـاء و
الـــعـــراقـي والـــقـــوانـــ االحتـــاديــة).
وبــحــسب الــبــيـان فــقــد اعــرب وزيـر
داخـلـية اإلقـليم عـن (امله في الـتوصل
طـروحة في ـسـائل ا الـى حلـول لكل ا
جـدول اعمـال االجتـماع).وافـاد البـيان
بـ(عــقـد خـمــسـة لـقــاءات ثـنـائــيـة بـ
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ـزدوج اثــار الــتــفـجــيــر االجــرامي ا
الــذي شــهـدته ســاحــة الـطــيـران في
بــغــداد امـس ادانــة دولــيــة واســعـة
وتـعاطـفا كبـيراً مع الشـعب العراقي
وضـحايـا التـفجـير وسط حتـذيرات
ـــاثـــلــة من هـــجـــمــات إجـــرامـــيــة 
ـراجـعـة اخلـطط االمـنـيـة. ودعــوات 
وفـجـعت بـغـداد في الـصبـاح الـبـاكر
مـن يــوم امس بـــتــفـــجــيـــر اجــرامي
مــزدوج اسـتـهـدف جتــمـعـاً لــلـعـمـال
وادى الـى استـشـهـاد وإصـابـة اكـثر
. وقــال مـــصــدر من  120 شـــخــصـــاً
امـنـي لـ(الزمـان) امـس ان (حـصـيـلة
الــتـفـجــيـر الـذي اســتـهـدف جتــمـعـا
نـطقة لـلعـمال في سـاحة الـطيـران 
الـــبــاب الـــشـــرقي ارتــفـــعت إلى 26

شهيدا و95 جريحا).
وأضـــاف أن (الـــتـــفـــجـــيـــر ادى إلى
احــداث اضــرار كــبـيــرة بــالــعـجالت
الــقـريـبــة من مـكــان احلـادث).وبـعث
ـــلك عـــبـــد الـــله الـــعـــاهـل االردني ا
الـثـاني بـبـرقـية تـعـزيـة الى الـرئيس
فـؤاد معـصوم في ضـحايـا التـفجـير
اإلرهــابى مـعــربًـا عن (إدانــته لـهـذا
الـعـمل اإلرهابي اجلـبان). وأكـد ملك
االردن الــتـضـامن الـكـامل لـبالده مع
(الــعــراق الــشــقــيق والــوقــوف إلى
جــانـبه فى مـواجـهـة خـطـر اإلرهـاب
وعــصـــابــاته اإلجــرامـــيــة) مــبــديــاً
ـواسـاة (أصــدق مـشـاعـر الــعـزاء وا
لـلـرئـيس مـعـصـوم وأسـر الـضـحـايا
ـصاب األلـيم).وأدانت لـبـنان بـهـذا ا
الــتــفــجــيــر  داعــيــة إلى مــواصــلــة
ـعـركـة ضـد اإلرهـاب. وقالت وزارة ا
اخلــارجــيـــة الــلــبــنــانــيــة في بــيــان
أنـها(تدين بشدة التفجير اإلرهابي)
مــضـيـفـة أن (هــذا اإلعـتـداء اجلـبـان
هم الذي يـأتي بعد النصر الكبير وا
حـقـقه الـعـراق الشـقـيق عـلى تـنـظيم
داعـش اإلرهـابي والـهـزائم الـكـبـيـرة
الـــتـي أحلـــقـــهـــا به وهـــو يـــعـــكس
مـحاولة هـذا التنظـيم إثبات وجوده
عــلى الــســاحـة الــعــراقـيــة من خالل
إســتــمــراره بــإراقــة دمــاء األبــريـاء)
.وأكــد الــبــيــان (ضــرورة مــواصــلــة
ـعـركة ضـد اإلرهـاب حتى الـقـضاء ا
عــــلى آخــــر فــــلــــوله وعــــلى فــــكـــره
تـحدث باسم ـتطـرف). واستنـكر ا ا
وزارة اخلــارجـيــة االيـرانــيـة بــهـرام
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ضـربت هزة أرضية منطقة برويزخان على احلدود
الــعـراقــيــة االيــرانــيــة دون اي خــســائــر مــاديـة او
بـشرية فـيمـا توقعت الـهيـئة العـامة لالنـواء اجلوية
والـرصـد الزلـزالي الـتـابـعة لـوزارة الـنـقل في بـيان
تـلقـته (الـزمان) أمس (اسـتـمرار مـوجـة الثـلوج في
ـنطـقة الشـمالـية مع انخـفاض شـديد في درجات ا
ــئــوي في احلــرارة يــصل الى مــا دون الــصــفــر ا
ـناطق اجلبلية وسـيكون طقس الـيوم الثالثاء في ا
ـنطقة الـوسطى صحوا مع قـطع من الغيوم  وفي ا
الـشـمـالـيــة غـائـمـا مع تـســاقط امـطـار وثـلـوج عـلى
ـناطق اجلـبلـية مع انـخفـاض ملـحوظ في درجات ا
احلـرارة وفي اجلنوبي صحـوا مع قطع من الغيوم
ودرجـات احلرارة مقـاربة للـيوم السابق) واضاف
تـوقـعة سـتـكون 19 ان (درجـة احلـرارة العـظـمى ا
درجـة مئويـة والصغرى  4 درجـات وحركـة الرياح
شـمالـية غـربيـة خفـيـفة الى مـعتـدلة الـسرعـة ومدى

الرؤية 8- 10 كيلو مترات). 
واوضح الـبيان ان (طقس يوم غد االربعاء سيكون
وفي في الـوسطى غائما جزئيا يتحول الى صحو 
الـشـمــالـيـة غـائـمــا مع تـسـاقط زخــات مـطـر تـكـون
رعــديـة احـيـانـا مع ثـلــوج في اقـســامـهـا اجلــبـلـيـة
ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة لـــلــيــوم الــســابق وفي
اجلـــنـــوبـــيـــة صـــحـــوا مع اســـتـــقــرار فـي درجــات

احلرارة).
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دني في ساحة الطيران ببغداد امس  W1dł∫ اثار التفجير االجرامي الذي استهدف ا

الـــبالد مـن خالل جـــهـــود حـــكـــومــة
الــــعـــراق وشــــعـــبـه). وأدان رئـــيس
اجلــمـهــوريـة فـؤاد مــعـصــوم بـأشـد
الـعـبـارات التـفـجيـر االجـرامي.ونقل
بـيــان رئـاسي تـلـقـته (الـزمـان) امس
عـن معـصـوم قـوله ان (مـرتـكـبي هذا
الــعــمل االرهــابـي يــؤكــدون مــجـددا
طــبـيــعـتــهم االجـرامــيـة وافـتــقـارهم
البـسط الـقيـم االنسـانيـة واالخالقـية
كـما يـثبتـون عداءهم االعمى لـلعراق
ــواطــنـ وشــعــبه بــاسـتــهــدافـهم ا
ـدني العزل). واعرب معصوم عن ا
(عـــزائه ومــواســـاته لـــذوي شــهــداء
ـه الــــبـــــالغ وجـــــرحى احلـــــادث وأ
ــواطــنـ لــســقـوط الــعــشـرات من ا
االبـريـاء جـراء احلـادث) كـمـا اهـاب
بــالـسـلـطـات االمــنـيـة (بـذل قـصـارى
جـــهــدهـــا لــلـــقــبض الـــعــاجـل عــلى

ة النكراء).  مرتكبي هذه اجلر
وأدان نـائب رئـيس اجلمـهوريـة إياد
ــة اجلــديــدة) لــزمــر عـالوي (اجلــر
االرهـاب. ونـقل بيـان تـلقـته(الـزمان)
عـن عالوي قـــوله أن (زمـــر اإلرهـــاب
والــتــطــرف الــتي اتــخـذت مـن سـفك
دماء األبرياء وسيلة لتعطيل احلياة
بـعد هـزائمهـا األخيرة عـلى أكثر من
جــبـهـة ومـحـور ,أقــدمت الـيـوم عـلى
ـة جــديـدة في مــسـعى حــثـيث جــر
لــبـث الــفــتــنــة والـــعــودة الى مــربع
الــعـنف وتــأجـيج الـشــارع) مـشـدداً
راجعة شاملة عـلى (ضرورة البدء 
لـلخط األمنية ووضع اسـتراتيجيات
ـــواجــهــة خـــطط اإلرهــاب جـــديــدة 
خــــصــــوصـــا مـع اقـــتــــراب مــــوعـــد

قبلة). االنتخابات ا
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