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تــــوقع مــــنــــبئ جــــوي حـــدوث
مــفـــاجــات  جــويـــة يــشـــهــدهــا
فـيــمـا ـقــبــلـة  الـعــراق األيــام ا
تـسـبـبت عـاصــفـة خـريـفـيـة في
بـــحـــر الــشـــمـــال فـي تــعـــطـــيل
احلــــركـــة اجلـــويــــة في مـــطـــار
سـخيـبـول في أمسـتـردام ثالث
أكـبــر مــطــار في أوروبــا. وقـال
ـنـبئ صـادق عـطـيـة من هـيـئة ا
االنــــواء اجلـــــويــــة والـــــرصــــد
الـزلـزالـي في وزارة الـنـقل عـلى
صفحته في الفيسبوك امس ان
(حــــالــــة االضــــطــــراب اجلـــوي
مــســتــمــرة في تــأثــيــرهــا عــلى
عــمــوم مـــدن الــبالد ويــبــدو ان
اخلـــــــــريـف احلــــــــالـي مـــــــــليء
واضاف ــفـاجـات اجلـويـة)  بـا
ان (مـــنـــاطق عـــديـــدة مـن مــدن
الــفــرات االوسـط والــشــمــالــيــة
تـتــعــرض لـزخــات من االمــطـار
الـــرعــديــة اخلـــفــيـــفــة وســحب
ركـــامــيـــة مــتـــفــرقـــة في أمــاكن
عـشـوائـيـة) واوضح عـطـيـة ان
(احلـالـة مـسـتـمـرة الـيـوم االحد
في تــأثــيــرهــا وصــور األقــمــار
الصـناعيـة ترصـد إشارات برق
صــبــاحــاً نــواحي مــحــافــظــتي
ديـــــالى وذي قــــــار ومـــــنـــــاطق
مــتـفــرقـة أخـرى مـن الـبالد عـدا
الــغـربــيــة في حـالــة خــريـفــيـة
بــإمـــتـــيــاز) وتـــابع (لـــيس من
ــســتــبــعـد تــأثــر مــحــافــظـتي ا
الـبصـرة وميـسان لـزخات مـطر
خـــفــيـــفــة مع بـــرق ورعــد  وان
االضطراب في األجواء مـستمر

ــــقـــبـــلــــة وفي أمـــاكن لاليـــام ا
مــتـــفـــرقــة مـن الــبـالد). فــيـــمــا
توقـعت الهيـئة العامـة في بيان
تلـقته (الـزمان) امس (أسـتمرار
الـريـاح شــمـالـيـة غــربـيـة خالل
الـــنــهــار وســكــونـــهــا لــيال مع
انـخـفـاض في درجـات احلـرارة
ويكون الـطقس اليـوم اخلميس
ـنـطـقـة الــوسـطى صـحـوا فـي ا
مع ظـــهــور بــعض الـــغــيــوم  و
درجــــات احلـــرارة تــــنــــخـــفض
قـلـيال) وتـابع الــبـيـان (امـا في
الــشــمــالـــيــة  ســيـــكــون طــقس
صــــحــــوا مع انـــــخــــفــــاض في
درجـــــات احلـــــرارة والـــــريـــــاح
شــمـالــيـة غــربــيـة خــفـيــفـة الى
معتدلة السـرعة وفي اجلنوبية
سـيـكـون صـحـوا مع انـخـفـاض
في درجــات احلــرارة).واضــاف
ـنــطــقــة الــوسـطى ان (طــقس ا
سـيكـون صـحوا مع  انـخـفاض
احلـــرارة والـــريـــاح شــمـــالـــيــة
غــربــيــة خـفــيــفـة الـى مـعــتــدلـة

السرعة وفي  الشمالية سيكون
 الــــطـــقـس صـــحــــوا ودرجـــات
احلــرارة تــنــخـــفض قــلــيال عن
الـيـوم السـابق الـريـاح متـغـيرة
الـتـجـاه خـفــيـفـة الـسـرعـة وفي
اجلــنـوبــيــة صــحــوا و درجـات
احلرارة مـقاربـة للـيوم الـسابق
و الرياح شماليـة غربية خفيفة
الى معتدلة الـسرعة). وتسببت
عــاصــفـــة خــريـــفــيــة فـي بــحــر
الــشـمــال في تــعــطــيل احلــركـة
اجلوية في مـطار سخـيبول في
أمستردام ثـالث أكبر مطار في
أوروبا وفرضت إلـغاء عشرات
الـرحالت ز وقـال بـيان امس ان
( الـريـاح الـتي بـلـغت سـرعـتـها
كيلومترا دفعت شركات إير 95
فـــــــــرانـس وإيـــــــــسـت جــــــــــيت
وإيــروفــلــوت ودلــتــا وخــطــوط
جـنوب الـص اجلـوية تـشايـنا
ســاذرن إيـراليــنـز وغــيـرهـا إلى
إلـــــغــــاء رحـالتـــــهــــا إلـى مــــدن

أوروبية).
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نــعى رئــيس اجلــمــهــوريــة فـؤاد
معصوم قائد العمليات اخلاصة
األولى في الـــفــــرقـــة الـــذهـــبـــيـــة
التابعـة جلهاز مكـافحة االرهاب
الــــلـــواء فـــاضـل بـــرواري الـــذي
ـاضي ـنـيــة اخلـمــيس ا وافـتـه ا
أثـر نــوبـة قـلـبـيــة عن عـمـر نـاهـز
 52 عــــامــــاً مـــــشــــيـــــدا بــــدوره
ـــتــمـــيـــز فـي دحــر الــبـــطـــولـي ا
عـــصــابـــات داعش وخـــاصــة في
معـارك حتريـر محـافظـتي األنبار
ونيـنوى.وقـال معـصوم في بـيان
امس (إذ نتـقاسم وإيـاكم مشـاعر
األسى لـــفــــقـــدان هــــذا الـــقــــائـــد
الــــعـــــســــكـــــري الالمـع بــــأدواره
ـتــمــيـزة فـي صـنع الــبــطـولــيــة ا
الــنــصــر عــلى عــصــابــات داعش
وخــــاصـــة فـي مـــعــــارك حتـــريـــر
مـــحــافــظـــتي األنــبـــار ونــيــنــوى
حسبـنا جميـعاً فخـراً ذكرى قائد
عـســكـري ســاهم في إعــادة بـنـاء
ـسـلــحـة وفي تـأسـيس قـواتــنـا ا
جــهــاز مــكـافــحــة اإلرهــاب وكـان
مــثــاالً لــلــقـادة الــعــســكــريـ في
الـشـجـاعـة والـصـمـود في جـمـيع
عـارك الـتي خاضـهـا على رأس ا

وحداته العسكـرية ضد اجملرم
) واضـاف (ال يـخـفف اإلرهابـي
مـن ألم فــــقــــدان بــــرواري إال مــــا
خـلّـفه من ذكـرى عـسـكـري مـغوار
بــحق ســـتــظل مــحــفــوظــة له في
سلحة وجدان شعبنا وقـواتنا ا
أحــر تــعـازيــنــا لـعــائـلــة الــفـقــيـد
ولــزمـالئه وجــنـــوده وأصــدقــائه
ومحـبيه والـرحمـة الواسـعة له).
وعــزى رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
حـيـدر الــعـبـادي بـوفـاة بـرواري.
وقــــال الــــعـــبــــادي في بــــيـــان ان
(بــــــرواري كــــــان حــــــاضــــــرا في
مـــواجــــهـــة االرهـــاب الـــداعـــشي
بــشــجــاعــة والــذي وافــاه االجل
احملــتـوم ونــتــقـدم بــالــعـزاء الى
ــقــاتــلــ فـي جــهــاز مــكــافــحـة ا
ـة االرهـاب والى عــائـلـتـه الـكـر
وانــا لـــله وانــا الـــيه راجــعــون).
شتركة ونعت قيادة الـعمليـات ا
وفـــاة بـــرواري ووصـــفــتـه (أحــد
صناع النـصر على اإلرهاب وهو
الـبـطل الشـجـاع قـائـد العـمـلـيات
اخلـــاصـــة األولى بـــرواري هـــذا
الــشـــهم الــذي كـــانت له صــوالت
وجــــوالت ضــــد الـــــعــــصــــابــــات
ـقاتل اإلرهابـيـة وسيـبـقى هذا ا
مـــفـــخـــرة لـــلـــوطـن وفي قـــلـــوب

العراقي كافة). كما عزى رئيس
التحـالف الوطني عـمار احلكيم
بوفـاة بـرواري وقـال في بـيان ان
(نـسـتـذكـر مـحـطـاتٍ مـضـيـئـة من
حيـاةِ هذا الـقائـد العـسكـري الفذ
ـشرفـة في سوحِ نحـييّ وقفـاتهُ ا
الــوغى ومـــشــوارِ دحــر اإلرهــاب

الـداعـشيّ من ربـوعِ الـوطن الذي
يــــشــــهــــدُ بــــصــــوالتهِ وجــــوالتهِ
وتفانيه حتى رحلَ راضياً  منحَ
بالدهُ اجلهـود واإلخالص فأسبغَ
الوطنُ علـيه حبَّ الشعب تـغمدهُ
الـله بـواسعِ رحــمـته وألـهمَ ذويه
ورفــاقَ دربـه ومــحــبــيه الــصــبــر

والسـلوان).فـيـما قـدمت السـفارة
االمـــريــكــيـــة في بــغـــداد الــعــزاء
برواري.وقـال بـيـان للـسـفارة انه
(ببالغ احلزن واألسـى تلقيـنا نبأ
وفــــاة بــــرواري بـــطـل مـــعــــركـــة
ـوصل وقـائـد الـفـرقـة الـذهـبـيـة ا
ــــعــــروف وأحــــد أهـم الــــقـــادة ا

الـــعــســكــريــ الــرئــيــســيــ في
ــة داعش في الــعــراق فــقــد هــز
كــان وطـنـيــاً وعـراقـيــاً مـتـفــانـيـاً
بعمله ومقاتال ال يعرف اخلوف
ورجال كـرس حيـاته لـبـنـاء عراق
قــوي ومـســالم). وكــشف مــصـدر
مقرب من برواري تفاصيل وفاته
قـدم بژار سـلـمـان وهو . وقـال ا
احـد اقـارب بــرواي في تـصـريح
رحوم تعرض جللطة قلبية ان (ا
في مـنـزله وقــد تـدهـورت حـالـته
الصحـية) مشـيرا الى انه (فارق
ستشفى احلياة اثناء نقله الى ا
فـي مــديـــنـــة اربـــيل) مـــؤكــدا ان
ــرض بـــرواري كــان مـــصــابـــا 

السكري).
واقيمت مـراسيم تشـييع برواري
اجلـــمـــعــــة في مـــديــــنـــة  دهـــوك
بـحـضـور رســمي وشـعـبي كـبـيـر
ودفن اجلــــثــــمــــان في مــــقــــبــــرة
وبرواري ـديـنـة   شـاخـكي في ا
من موالـيد دهوك  1966وكان له
دور بــــــارز فـي مــــــعــــــارك طــــــرد
عـــــنــــاصــــر داعـش في الــــعــــراق
وخــاصــة في مــحــافــظــة األنــبـار
ــــوصـل. وكــــان من ومـــــديــــنــــة ا
مــؤســـسي جـــهــاز الـــعـــمــلـــيــات
اخلــاصــة لــتــكــون نــواة جلــهــاز

مكافحة اإلرهاب فيما بعد.
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دعا اخلبيـر النفـطي بيوار خنس
ــصـدرة لـلــنـفط مـنــظـمــة الـدول ا
اوبـك الـى رفـض اي زيــــــــــادة في
االنـــتــاج لــتـــعــويض انـــخــفــاض
إمــدادات إيــران بــغــيــة احلــفـاظ
عـلى االسـعـار من الـتراجـع وعدم
ـنــطـقـة. تـدهــور االسـتـقــرار في ا
وقـال خـنـس لـ (الـزمـان) امس ان
صدرة للنفط رفض (على الدول ا
اي زيـــــادة في االنـــــتــــاج الن ذلك
ســـيـــســاعـــد عـــلى رفع االســـعــار
ويــــحــــافظ عــــلى مــــا تـــبــــقى من
عالقات مع طهران كون البرنامج
االمريكي االوربي الذي يـستهدف
تـخفـيض او مـنع تـصـديـر الـنفط
االيـراني ســيـؤثــر عـلى اقــتـصـاد
الـــعــراق ودول حـــوض اخلـــلــيج
ـــصــــدر الـــرئـــيس الـــتـي تـــعـــد ا
ــنـظــمـة) لــتـصــديـر الــنــفط في ا
ــــصــــادر واضــــاف ان (بـــــعض ا
تـشـيـر الى ان الـعـراق بـالـتـعـاون
مع الـــســـعـــوديـــة يــحـــاوالن ملء
الـــفــراغ الـــنـــاجم من تـــخـــفــيض
امدادات ايـران وبالـتالي تـنعكس
تـــلـك اخلـــطـــوة عـــلى الـــعالقـــات
الـتـاريخـيـة بـ الـبـلـدين ويـخلق
حـــالـــة من عـــدم االســـتـــقـــرار في
ــنــطــقــة في ظل االحــداث الــتي ا
شهدتـها مـحافظـة البـصرة االيام
اضية ومحاولة جهات خارجية ا
لــعب دور فـــيــهــا) داعــيــا وزارة
النفط الى (حتسـ ادارة القطاع
الـــــذي يــــعــــد افــــضـل من زيــــادة
االنتـاج في الـوقت الراهن الن اي
تـطــور يـهــدف الى سـد الــثـغـرات
ومـنع حـاالت الـتـهـريب والـسـرقة
وبشأن وكذلك احلد من الـفساد) 
دعـوة الـرئـيس االمـريـكي دونـالـد
تـرامب لـتـخــفـيض اسـعـار اخلـام
اكـد خـنس ان (اي تـصـريح بـهذه
الـــــطـــــريـــــقـــــة يـــــؤدي الـى عــــدم
االســـتـــقـــرار في مـــنــابـع الــنـــفط
ويـسـهم بـرفع االسـعار وفـي حال
حــدوث اي تــهــديــد وخــاصــة في
مــضــيق هــرمــز الــذي يــعــبــر من
مـــــلــــيــــون بـــــرمــــيل  خالله  17 
فسيؤدي الى خسارة كبيرة لدول

حـــوض اخلــلـــيج  وبـــضـــمــنـــهــا
العراق). وكشف مصدر عن بحث
نـظـمة ودول غـير اعـضـاء فيـها ا
زيــادة جـديــدة في إنــتــاج الــنـفط
ألف بـرمــيل يــومـيـا قـدرهـا  500 
لــتــعـــويض انــخــفــاض إمــدادات
إيران بسبب العقوبات األمريكية
الـتي تـدخل حـيز الـتـنـفـيـذ مـطلع
ــصـدر ان ـقــبل.وقـال ا الـشــهــر ا
ـنـظـمـة وحـلـفاءهـا جتـتـمع في (ا
ـــراجـــعـــة االمـــتـــثـــال اجلـــزائـــر 
لـتـخـفـيـضـات اإلنـتـاج الـقـائـمـة)
الفــتــا الى ان (أحــدث الــبــيــانـات
اظــهـــرت بــضخ كــمـــيــات أقل من
ـــــــاضـي إلى الـــــــنــــــــفط فـي آب ا
ــيــة مــقــارنــة مع األســواق الــعـــا
حـجم انـتـاجـهم في تـمـوز بسـبب

هبـوط في الـصادرات اإليـرانـية).
زيج برنت وأغلقت سـوق النـفط 
عند  78 دوالراً للـبرميـل الواحد.
وكــــان تـــــرامب قــــد طـــــالب أوبك
بـتــخـفــيض أالسـعــار فـورا.وغـرد
تــرامب فـي حــســابه عـــلى مــوقع
التواصل االجتماعي تويتر قائال
(إننـا نحمـي دول الشرق األوسط
من دونـنــا لن يـتـمـتــعـوا بـاألمـان
طـــويال و  يــجـب أن تــخـــفــضــوا
أسـعار الـنـفط اآلن). الى ذلـك اكد
مـصــدران بـالــقـطــاع الـنــفـطي إن
صـــــادرات الــــنــــفـط من جــــنــــوب
الــعــراق تـتــجه صــوب مــســتـوى
قـــيــاسـي مــرتـــفع خـالل الــشـــهــر
اجلـاري. واوضـحوا فـي تصـريح
امس أن (صادرات جنوب العراق

في التسعـة عشر يوما األولى من
مليون الشهر اجلاري بلغت  3.6 
توسط بزيادة برميل يوميـا في ا
 20ألـف بــــرمـــــيل يـــــومــــيـــــا عن
ملـيون مسـتوى آب الـبالغ  3.58 
ـسـتـوى الـقـيـاسي بـرمـيل وهـو ا
واضافوا رتـفع الـقائم حـالـيا)  ا
ان (هذه الزيادة تأتي عقب اتفاق
ــنــتــجــ حــزيــران بـــ أوبك وا
ــتـحـالــفـ مــعـهــا عـلى تــعـزيـز ا
عروض بـعد أن كـبحـوا اإلنتاج ا
لــــتــــصــــريف مــــنــــذ عـــام  2017 
الــتـــخــمــة) مــؤكـــدين ان (ســبب
الــــزيــــادة يــــعـــــود الى  سالســــة
الـعـمــلـيـات في مـرافـئ الـتـصـديـر
وعدم تأثر التدفـقات بالتظاهرات
واعـمــال الـعــنف الـتـي شـهــدتـهـا

الــبــصــرة). في غــضـون ذلـك قـال
الــوزيـر جــبــار الــلـعــيــبي حـرص
الوزارة على تطبيق التكونلوجيا
احلــديــثــة في الــقــطــاع الــنـفــطي
ـــشـــاريـع اخلـــاصــة وتـــنـــفـــيـــذ ا
ــنــشــات واالنــابــيب بــحــمـــايــة ا
الـــنــــفـــطـــيـــة في الــــبالد . ولـــفت
اللـعيـبي الى ان (شبـكة االنـابيب
النفطية التي تـقوم شرطة الطاقة
بـتـامـ احلمـايـة لـهـا تـمـتـد عـبر
االف الـكـيـلـومتـرات وفـي منـاطق
وتضـاريس مخـتلـفة لذلـك تسعى
الــوزارة لالتـــفــاق مع الــشــركــات
ـتـخـصـصـة لـنـصب مـنـظـومـات ا
حــــمـــايـــة مـــتـــطــــورة تـــتـــضـــمن
ـــــتــــحـــــســـــســـــات لـالخـــــطــــار ا
والكاميـرات احلرارية والتـقنيات

احلــــديـــثـــة اخلــــاصـــة بـــاالنـــذار
بكر). على صعـيد اخر سيطرت ا
ايران عـلى النـيـران التي انـدلعت
ــشــتــرك مع في هـــور الــعــظــيـم ا
الــعــراق. وقـال مــديــر عــام دائـرة
شــــؤون األزمــــة في مــــحـــافــــظـــة
خـوزسـتـان كـيامـرث حـاجي زادة
فـي تـــــصـــــريـح امس انـه (تـــــمت
الــســيــطــرة عــلى الــنــيـران الــتي
اضــــــرمت عــــــمـــــدا فـي اجلـــــانب
االيـــراني لـــهـــور الــعـــظـــيم وذلك
بــجــهــود فــرق االغــاثــة واالنــقـاذ
واالطـفاء والـبـيـئـة الـتي تـوجهت
واشار ـنـطـقة)  علـى الفـور الى ا
الى (القاء القـبض على شخص
ضــالـــعــ في اشـــعــال احلــرائق

عمدا في الهور). 
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تمـكن مـنتـخبـنـا الوطـني لـلنـاشئـ من الـفوز في
االستـحـقاق االول ضـمن اجملمـوعة الـرابعـة على
منـتـخب افـغانـسـتان بـهـدفـ مقـابل هـدف واحد
ـباراة الـتي اقـيمـت امس السـبت في مـلعب في ا
ــالـــيـــزيــة في يــو ام اريـــنـــا مـــلــعب اجلـــامـــعـــة ا
ـنـتـخب الـوطـني ـبــور. وقـال رئـيس بـعـثـة ا كـواال
العـراقي لـلـنـاشـئـ فـالح مـوسى ان ثـقـة الـكادر
الـتــدريـبي بــالـفـريق ومـن بـعـده جــمـاهـيــر الـكـرة
ـسـتـحق لـلـعـراق وجاء تعـززت بـعـد هـذا الـفوز ا
نـتـيجـة طـبـيعـيـة لتـطـور الفـريق ومـستـواه وتـفاني
الالعـب ومالكهم في العمل بسرعة الجل كسب
الوقت وتـعـويض فـترة االعـداد الـقصـيـرة نسـبـيا
وحث مـوسى الالعبـ على اسـتثـمار الـفوز على
افغـانستـان بافـضل صورة والتـطلع نحـو التاهل
بقـوة الى الـدور الثـاني من الـبطـولـة التي التـغيب
ـيدان االسـيوي مـذكرا بان عنـها فـرقنـا ضمن ا
سـتـقبل مجـمـوعة الـالعبـ الـصغـار هم جنـوم ا

وامل الكرة العراقية.
نتـخب الالعبـ محـمد حسن وضمت تـشكـيلـة ا
رمى ومصطفى جنم ومرتضى محمد حلـراسة ا
وحــسـ جـاسم  لـلــدفـاع وحـسـ خــالـد وعـبـد
الـرزاق قاسم وحسـ صادق وعـلي كاظم وعلي

جاسم وامير محمد وامير حسن.
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اعــــلــــنت ايــــران عن مــــقـــتل
شــــخــــصــــاً واصــــابــــة  86 
حــصـــيـــلــة الـــهـــجـــوم عــلى
اســـتــعـــراض عــســـكــري في
مــنــطـــقــة االحــواز جــنــوبي
الــبـالد.وقــال عــضـــو جلــنــة
االمن الــقـومي والــســيــاسـة
اخلــــارجــــيــــة في مــــجــــلس
الـشـورى االسالمي مـجـتـبى
ذو الــــنــــوري في تــــصــــريح
امس إن (العـملـية االرهـابية
فـي مـديــنــة احــواز ادت الى
اســـتــشـــهــاد  29 شـــخــصــا
واصــــــابــــــة  57 آخـــــــرين).
وكـانت حــصـيــلـة اولــيـة قـد
قتل  عشرة عناصر افادت 
من احلرس الثوري اإليراني

وأصـــابـــة  21 اثـــر الـــهـــجـــوم
ـــــــســــــــلـح الـــــــذي وقـع خالل ا

االستعراض.
ونـقـلت وكالـة أالنـباء اإليـرانـية
عن مساعـد الشؤون السـياسية
في مـحـافــظـة خـوزســتـان عـلي
حــسـ حــسـ زادة الــقـول أن
( 4ارهــابـيــ قــامـوا بــتــنـفــيـذ
الهجوم و استشـهد نتيجة ذلك
 10من قــــوات حـــرس الـــثـــورة
االسالميـة وجرح  21 آخرين).
وعـلق الـرئـيس حـسن روحـاني
عــلى االســتــهــداف االجــرامي .
وأوعــز روحــاني في اتــصــالـ
هـاتــفـيــ مع وزيـر الــداخـلــيـة
عــبــدالــرضــا رحـمــانـي فـضــلي
ومحـافظ خـوزستـان غالم رضا
شـريـعــتي (بـاسـتــخـدام جـمـيع
االمــكـانـات لالهـتـمـام بـالـوضع

الـصــحي لــلـمــصـابــ في هـذا
احلــادث االرهــابـي كــمــا أصـدر
االوامــــــــر الالزمــــــــة الى وزارة
االمن لـتـعـبـئـة امـكـانـات جـميع
االجــــهـــزة االمــــنـــيــــة لــــكـــشف
االرهـــابـــيـــ وارتــــبـــاطـــاتـــهم
والــتـصــدي الـقــاطع لـكل من له
ة) مؤكدا ان صلة بهذه اجلر
(رد ايـــران عـــلى أدنى تـــهـــديــد
سـيـكون قـاطـعاً ومـدمـراً و على
الـذين يـقـدمـون الـدعم االعالمي
ــعــلــومـاتـي لالرهــابــيـ ان وا
سـؤوليـة). بدوره  يـتحـملـوا ا
قــال وزيـر اخلـارجــيـة االيـراني
جـــواد ظــريف ان بـالده ســتــرد
عـلى الـهـجوم بـسـرعـة وحسم .
وكـتب ظريـف في تغـريـدة قائال
(هـاجم ارهابـيـون االحواز بـعد
ان قام نظـام اجنبي بتـجنيدهم

وتـدريــبـهم وتــسـلـيــحـهم ودفع
االمــوال لــهم وان ايـران ســتـرد
بسرعة وحسم دفاعا عن ارواح
ابنائها). وافاد مسؤول إيراني
بـــأن اجملـــمــوعـــة الـــتي نـــفــذت
الــهـجــوم جـاءت من كــردسـتـان
العراق.وقال نـائب رئيس جلنة
جلس الشورى األمن القومي 
اإليـراني أبـو الـفـضل بـيـغي إن
(اجملـــمــوعـــة اإلرهــابــيـــة الــتي
نـــفــــذت الـــهــــجــــوم جـــاءت من
كـردستـان العـراق وتـلقت دعـما
ــــوســـاد من الــــســــعـــوديــــة وا
اإلسرائـيلي) علـى حد تعـبيره .
وأضــاف أن (اجملــمـوعــة قـدمت
من التـجمـعات الـتي استـهدفت
الـقـوات اإليـرانـيـة قـبل مـدة في
كــردســتــان الــعــراق) عــلى حــد
ــتـحــدثـ قـوله. وكــان كـبــيـر ا

ــــســــلــــحـــة بــــاسـم الــــقــــوات ا
االيـرانـيــة الـعـمـيــد ابـوالـفـضل
شــكـــارجي قــد روى تـــفــاصــيل
احلــادثــة. وقــال شــكــارجي في
تصـريح امس ان (هـذا احلادث
االرهــابي وقع نـــحــو الــســاعــة
التاسـعة صبـاحا من يوم امس
فـي احـــــــواز) واشــــــــار الى ان
ـســلـحـ كــانـوا أربـعـة (عـدد ا
اطـــــلـــــقــــوا الـــــنــــار اوال عـــــلى
ــــواطــــنـــ احلــــاضــــرين في ا
ـراسم مـا ادى الى اسـتـشـهاد ا
واصـــابــة عـــدد مـــنـــهم ومن ثم
اطـــلــقــوا الـــنــار عـــلى الــقــوات
شاركة في العرض العسكرية ا
الــعـــســكــري حــيث اســتــشــهــد
واصــيب عـدد مــنـهم) واضـاف
ـسـلـحـ ارادوا بـطـبـيـعة ان (ا
ــســؤولـ احلـال اســتــهـداف ا

ــراسم اال ان احلــاضـــرين في ا
الــقــوى االمـــنــيــة تــصــدت لــهم
بـــقـــوة) وتــــابع شـــكـــارجي ان
ـسلـح قـتلوا في (ثالثة  من ا
االشـــتــبــاك فــيـــمــا  اعــتــقــال
الرابع من قـبل القوى االمـنية).
واعـــادت إيــران فـــتح مـــنـــفــذي
الشـيب والشالمجـة احلدودي
مـع الـعــراق بــعـد إغـالق مـؤقت
بــــــســــــبـب الــــــهــــــجــــــوم خالل
اســــتــــعــــراض عــــســــكــــري في

األحواز. 
من جـــهـــة اخــرى اكـــد مـــصــدر
افــتـــتــاح مـــنــفـــذ كــمـــركي بــ
مــــــحـــــــافـــــــظـــــــتـي كـــــــركــــــوك
صدر إنه والسـليـمانـية.وقـال ا
 افتـتاح منـفذ كمـركي لطريق
كــركــوك الـســلــيـمــانــيـة شــمـال

شرقي احملافظة). 
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وأضاف (أثبتنـا كيف أن النيران
ـضــادة لــلــطــائـرات الــســوريــة ا
ـباشـر في إصابة كانت الـسبب ا

الطائرة الروسية).
ــســؤول (فــتــحــوا الــنــار وقــال ا
بـــشـــكل أهـــوج وغــيـــر مـــســؤول
ويـفــتـقـر لالحــتـرافـيــة بـعـد وقت
طـويل من اخـتـفـاء طـائـراتـنـا من

كان). ا
ــســؤول إن أكـثــر من 20 وقــال ا
ضادة من الصواريخ السـورية ا
للـطائـرات أطلـقت خالل احلادث.
ومـضى يـقـول (نـظـراؤنـا الروس
طـرحـوا بـعـض األسـئـلـة وتـلـقـوا
اإلجـــــابــــة عـــــنـــــهـــــا). وأضــــاف
ـنـاقـشـات كـانت (انـطـبـاعـنـا أن ا

ــعــلــومــات  احــتــرافــيــة وأن ا
قبولها على نحو حسن).

وفي البدء وجهت روسيا انتقادا
إلســـرائــيل قــائــلـــة إنــهــا أعــطت
مـــوســكــو حتــذيــرا قـــبل دقــيــقــة
ا واحدة من هـجـوم طائـراتهـا 
جــعـل الــطــائــرات الــروســيــة في

تبادل. مرمى القصف ا
ــسـؤول اإلســرائــيــلي قـال لــكن ا
(بــــالــتـأكــيــد أعـطــيــنـا حتــذيـرا
ووقـتـا أطـول بــكـثـيـر من دقـيـقـة.
تصـرفنا وفق مـعايـير اإلجراءات
ــــعـــــمــــول بـــــهــــا مـع اجلــــيش ا

الروسي).

وزيـر الـدفـاع الـروسي إلسـرائـيل
بأنها مسؤولة بشكل غير مباشر
عن الــــواقــــعـــة. لــــكـن الـــرئــــيس
ـير بـوتـ وصف الـواقـعة فالد
بــأنــهــا (ســلـــســلــة من األحــداث

أساوية العارضة). ا
ــــســــؤول الـــعــــســــكـــري وقـــال ا
اإلســـرائـــيـــلي الـــذي حتـــدث إلى
الصحفـي طالبـا عدم ذكر اسمه
إن وفـدا إسرائـيـليـا بـقيـادة قـائد
الـقـوات اجلـويــة قـدم مـعـلـومـاته
عن احلـادث (شـامـلـة تـسـجـيالت
للـمحـادثـات ب الـقوات اجلـوية
اإلسـرائيـلـيـة ومسـؤول بـالـقوات

اجلوية الروسية في سوريا).

uKſË« d¼U  ≠ …dI½«

 نقـلت وكـالـة األناضـول الـتركـية
امس عن وزير اخلارجية التركي
مـولـود جاويـش أوغلـو قـوله إنه
ســـيـــجـــتـــمع فـي نــيـــويـــورك مع
نــــظــــيـــريـه الـــروسـي واإليـــراني
لـبـحث الــوضع في سـوريـا. ومن
توقع أن يـكون جـاويش أوغلو ا
ــرافق لــلــرئــيس ضــمن الـــوفــد ا
رجـب طــــــــــيب أردوغــــــــــان خالل
اجـتـماع اجلـمـعـيـة الـعـامة لأل

تحدة األسبوع القادم. ا
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي
اجلــــمـــعـــة إن إســـرائــــيل قـــدمت
ــوســكــو دلـيال عــلى أنــهــا غــيـر
مـــســـؤولـــة عن إســـقـــاط طـــائــرة

روسية في سوريا.
وقـتل طاقـم روسي مـكون من 15
فـــردا عــنـــدمــا أُســـقــطـت طــائــرة
اســــتــــطـالع روســـيــــة مـن طـــراز
إليـوشن- 20 قبـالـة الالذقـية في
شـــمـــال ســـوريــــا يـــوم االثـــنـــ
ـــــاضي . وقـــــالت روســـــيــــا إن ا
ســوريـا أســقـطـت الـطــائـرة بــعـد
قليل من قيام طائـرات إسرائيلية

نطقة. بقصف هدف في ا
وفي بـاد األمـر بـدا أن احلادث
سـيـسـبب عـلى األرجح أزمـة بـ
lOOAð∫ جثمان الفقيد اللواء فاضل برواري منقوال في سيارة الى مثواه االخيرمولود جاويش أوغلو روســيــا وإســرائــيل بــعــد اتــهـام
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