
اضي ما أدى الى فيضان األسبوع ا
مـتلكـات وتسبب في ياه وتـضرر ا ا
موجـة غـضب ضد الـسـلطـات بـسبب
ما يـعـده  البـعض فـشلـها فـي صيـانة

أنظمة الصرف).
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ـمطـرة التي واضاف ان (الـعاصـفة ا
ضـربـت الـبالد تــســبــبت  في ارتــفـاع
ناطق إلى ياه في بـعض ا مستـوى ا
1.7 متر وتضـررت اجلسور والطرق
بــســبب األمــطــار الـــقــيــاســيــة الــتي
ــا يــوازي الـكــمــيــات الـتي سـقــطت 
تـســقط خالل 6 أشـهــر في الــظـروف

الطبيعية).
ــتــحــدث بــاسم ونــقل الــبــيــان عـن  ا
وزارة الـداخـلـيـة الـتـونـسـيـة سـفـيان
الـــزعق الــــقـــول ان (رجال يــــبـــلغ من
الـعـمـر سـتـ عـامـا غـرق بـالـقـرب من
بلدة تـكلسة وعـثر على جـثة آخر في
بلدة بئر بورقبة وان  السيول جرفت
شقيـقيـ لدى خروجـهمـا من العمل
ـصــانع في بـلــدة بـوعـرقـوب بـأحـد ا
على بعد 45 كيلـومترا جـنوب شرقي

العاصمة).
وتــابع الــبـيــان ان (االمــطــار الــقــويـة
جرفت االشجـار الكـثيفـة  من الوديان
ــيــاه ارتــفـــعت فــوق اجلــســور وان ا
ــنـــاطق وجــرفت والــطـــرق في تــلـك ا
االشـجـار وان الـعـاصـفـة تـسـبـبت في

هــطـــول أمــطـــار تــقـــدر بــنـــحــو 200
مــلـــلـــيـــمــتـــر في نـــابل ونـــحــو 225
مــلــلــيــمـتــر فـي مــديــنـة بــنـي خــالـد)
واوضاف البيـان ان (تلك االمطار هي
أغزر أمـطـار تسـجل مـنذ بـدء الـهيـئة

في  درجــــــات احلــــــرارة و الــــــريـــــاح
شـمالـيـة غـربـيـة خـفـيـفـة الى مـعـتـدلة
الــســرعــة وفي اجلــنــوبــيــة ســيــكـون
صــحـــوا مع انـــخـــفـــاض في درجــات

احلرارة).
ـنطـقة اجلنـوبية واضاف ان (طقس ا
ســـيـــكـــون صـــحـــوا مع  انـــخـــفـــاض
احلــرارة والـريــاح شــمــالــيــة غــربــيـة
خفـيفـة الى مـعتـدلة الـسـرعة مـتغـيرة

االجتاه).
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فيما تـسببت سيـول ناجتة عن أمطار
غــزيــرة في مــقــتل 4 أشــخــاص عــلى

األقل في  تونس.
وقـال بـيـان لــهـيـئــة االرصـاد اجلـويـة
التونسيـة امس ان (خدمات الطوار
وقــوات اجلــيش انــتــشــرت في واليــة
نـابل الــتي عُــزلت عن بــقـيــة مــنـاطق
الـبالد طـيـلـة أكـثـر من ثالث سـاعـات
دارس وان السلطات احمللية اغلقت ا
ــزيــد من ـــتــوقع ا في الــواليــة ومن ا
الطـقس السـيئ عـلى منـطـقة الـساحل

التونسي جنوب).
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مــخـتــلــفــة في مــحــافــظــتي األنــبـار
ــتــحـدث الــرســمي وديــالى. وقــال ا
جمللس القضاء األعـلى القاضي عبد
السـتـار بـيـرقـدار في بـيان امس  إن
(مـحـكـمـة اجلـنـايـات نـظـرت قـضـايا
مــدانـــ اثــنـــ وحــكـــمت عــلـــيــهم
ــوت بــعـد بــاالعـدام شــنــقــا حــتى ا
قـتـلـهم اثـني عـشـر مـواطـنـا بـدوافع
إرهابية في مـنطقتي عـنة واجلزيرة

التابعت حملافظة األنبار).
وأضاف أن (احملـكـمة نـظـرت قضـية
دان وحكمـت عليه بالسجن احد ا
ؤبد بـعد اشـتراكه بـتفـجيـر منازل ا
في مــديــنــة الــوجــيــهــيــة الــتــابــعـة
حملافظة ديالى) ,وأشار بيرقدار الى
ان (االحـكــام صــدرت وفــقـا لــلــمـادة
الــرابــعــة/1 من قــانــون مـــكــافــحــة

االرهاب رقم 13 لسنة 2005).
وأعـلـنت هـيـئــة الـنـزاهـة عن صـدور
مــذكـــرة قــبض وحتـــر بــحـق مــديــر
حـســابــات دائـرة صــحــة مـحــافــظـة
األنبـار الـسابق. وقـال بـيان لـلـهيـئة

بغداد
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وانــهــا في الـــتــســـجـــيل عــام 1995  
أصدرت حتذيرا من العاصفة اجلمعة

اضي). ا
واضـــــاف ان (تــــــونـس تـــــتــــــعـــــرض
لعـواصف رعديـة قـوية مـنـذ منـتصف
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يعتـبر هذا الـسوق هو األقـدم وهو الوحـيد الذي كـان تتسـوق منه العـائلة
العمـارية حاجـاتها من الـلحـوم واخلضروات والـفواكه  يقع هـذا السوق
ـتـد من واجه نهـر دجـلـة حتى على امـتـداد الـسوق الـرئـيـسي الذي هـو 
ـغــايــز وسـوق ـســقــوف او ا ضـفــة نــهـر الــكــحالء ابــتـداء من الــســوق ا
ـسـافة العـطـارين ثم سـوق النـجـاري  وسـوق اخلـضارة هـذا يـتوسط ا
سقف احلـالي باجتاه سوق النجاري تقريبا بعد قلـيل من نهاية سوق ا
لـسـوق اخلـضـارة بـابــان رئـيـسـيـان احـدهـم يـدخل له الـزبـون من سـوق
العـمـارة الرئـيـسي واآلخر من سـوق الـصفـارين الـذي يقع خـلـفه  سوق
اخلضـارة عبـارة عن مـجمـوعة من دكـاك شـيـدة على أرض مـريع حيث
ـسـاحـة الـداخـلـيـة مـسـقـفـة بـهـيكـل من احلـديد تـشـكل مـحـيط له بـيـنـما ا
ضلع او ما تسـمى بالبنكلة وهذه الـساحة مقسمة إلى دكات والصفيح ا
رات يعرض البائع حاجياته من اخلضروات على تلك الدكات  بينما و
اغلب الـدكاكـ الـتي تشـكل احملـيط مشـغـولة من قـبل القـصـابيـ  كان
هـذا السـوق مـزدهـر حـتى نـهـايـة السـبـعـيـنـات  وكـان اغـلب الزبـائن من
الـســيـدات الــعـمــاريـات حـيـث يـتـســوقن صــبـاحـا وهـن يـرتــدين الـعــبـائـة
والبوشية وعـند التسـوق يلحقهـن الصبية من حـملة ما يـسمى (الكوشر)
وهؤالء سواق إلى دورهن وهم يـسيرون حـلفهن  بحيث يقـومون بحـمل ا
ال في احسن االحوال الصبية يطـلق عليهم ( الكـولية) مقابل مـبلغ من ا
كـمـا يـقـوم بـعمـلـيـة الـتـسـوق أصـحاب احملالت عـشرة او عـشـرين فـلس 
اجدية واالحياء اجملاورة احملـمودية والصـابوجنية والـسرية والسـراي وا
وبعد التـسوق يقـوم الكولي بـإيصالـها الى البـيت دون صحبة والقادريـة 
ـوظفـون فأغـلب تـسوقـهم مسـاء  كانت اخلـضار صاحب الـبضـاعة ام ا
واللحوم ال يسمح لها بالبيع خارج هذا السوق وكانت اللحوم متابعة من
قبل الصـحة الـبيـطرية فال جتـد حلمـا غيـر مختـوم  بيـنما نـظافـة السوق
ام تتابع من قبل مراقـبي البلديـة حيث كان كل شيء يبـدو منظم ونظيف 
ـلـؤ بــاالنـقــاض واخملـلـفــات  يـبـدو اآلن فـأصـبـح الـسـوق شــبه فـارغــا 
مـوحـشـا بـعـد ان غـاب زهـوه  وجتـد الـبـاعـة الـيـوم يـتـوسـطـون األسواق
االخر مـسـببـ لـلـمارة االزدحـام والـصعـوبـة بالـتـحرك
دون رقـــيب  فال غـــريـب ان جتـــد عـــربـــة األســـمــاك
سقف او ما يسمى واخلضروات في وسط سوق ا
ـغايـز  أصـبح الـيوم كل شـيء غيـر مـنظم بسـوق ا

ولم يخضع ألي قانون غير قانون التجاوز 

سلح على استعراض عسكري في االحواز    lOOAð∫  االف االيراني يشاركون في تشييع قتلى الهجوم ا

{ عمـان (أ ف ب) - دانت احلـكـومة
األردنــيــة امس االثـــنــ (الــعــمــلــيــة
اإلرهـابـيـة) في األهـواز الـتي أوقـعت
 24قـتـيال و60 جـريــحـا الــسـبت في
ـديــنــة بــجـنــوب غــرب إيـران هــذه ا

وتبناها تنظيم الدولة اإلسالمية.
وعبرت احلكومة في بيان رسمي عن
إدانـتــهـا "الـعــمـلـيــة اإلرهـابــيـة الـتي
أعـلـنت عـصــابـة +داعش+ اإلرهـابـيـة
نـطـقـة األهواز مـسؤولـيـتـها عـنـهـا 

في ايران".
ونــدد وزيــر الــدولـة لــشــؤون اإلعالم
بالوكالة مـبارك أبو يام بـ"الـعملية
اإلرهـــابــــيـــة" مـــعـــربــــا عن "تـــعـــازي
احلـكـومــة إليـران وألسـر الــضـحـايـا
وتــمــنــيــاتــهــا لــلــجــرحى بــالــشــفــاء

العاجل".
وأكـــد ضـــرورة "اســـتـــمـــرار الـــعـــمل
ـــشــتـــرك لـــلــقـــضـــاء عــلى الـــدولي ا

االٍرهاب وظالميته".
وجتـــمـع آالف األشـــخــــاص صـــبـــاح
االثنـ في األهواز لـتـشيـيع ضحـايا
الـهـجـوم الــذي وقع الـسـبت في هـذه
ديـنة بـجـنوب غـرب إيران عـلى ما ا

أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وبـحـسب آخــر حـصـيــلـة صـادرة عن
السـلـطـات احمللـيـة قتل  24شخـصا
وأصــيب  60بــجــروح الـســبـت حـ
فــتح مــســلــحــون الــنـار عــلـى عـرض
ـشـاهـدين فـيـما عـسكـري وحـشـود ا
ــهــاجــمــون األربــعــة بــحــسب قــتل ا

السلطات.
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واتــــهــــمت إيــــران مــــجــــمــــوعــــة من
االنفصـاليـ العـرب إضافة إلى دول
ـــتـــحــدة خـــلـــيـــجـــيـــة والـــواليـــات ا
وإسـرائـيل بـالـوقـوف خـلف الـهـجوم

الذي تبناه تنظيم داعش.
و جتـــمع آالف األشـــخـــاص صـــبــاح
امس االثــنــ في األهــواز لــتــشـيــيع
ضـحـايـا الـهـجـوم الـذي وقع الـسـبت
ـدينـة بجـنوب غـرب إيران في هذه ا
على ما أفـاد صحـافيو وكـالة فرانس

برس.
وبـحـسب آخــر حـصـيــلـة صـادرة عن
السـلـطـات احمللـيـة قتل  24شخـصا
وأصــيب  60بــجــروح الـســبـت حـ
فــتح مــســلــحــون الــنـار عــلـى عـرض
ـشـاهـدين فـيـما عـسكـري وحـشـود ا
ــهــاجــمــون األربــعــة بــحــسب قــتل ا

السلطات.
شيع قرابة الساعة وجتمع حشد ا

ــلــفــوفــة بــالــعــلم اإليــراني. وحــمل ا
الكثيرون صـور صبي في الرابعة من
الـعـمـر لـقي حــتـفه في الـهـجـوم الـذي
يعـد أحـد أسوأ الـهـجمـات عـلى قوات
احلرس الثـوري اإليراني التي تـعتبر

األقوى في اجلمهورية اإلسالمية.
وأطـلق أربـعــة مـهـاجـمــ الـنـار عـلى
مــنـــصــة بــالـــعــرض الــعـــســكــري في
األهــواز جتــمع عــلــيــهــا مــســؤولــون
تـابعـة احلدث الـذي يقـام سنـويا في
ذكــرى بـدء احلــرب الــعــــــــــــــــراقــيـة
اإليرانية التي دارت من عام 980 إلى
عــــــام 1988. وزحف اجلـــــــنـــــــود في
الشارع لتجنب األعـيرة النارية وفرت

نساء وأطفال للنجاة بحياتهم.
وألـقى زعـمـاء إيــرانـيـون كـبـار أيـضـا
اللوم على دول عربية خليجية حليفة
تـحدة في الهـجوم الدامي للواليـات ا
ـؤسـسة الـذي وجه ضـربـة إلى قـلب ا

األمنية اإليرانية.
ــؤكـــد أن يــســتـــفــز هــذا ومن شـــبه ا
االتهام الـسعوديـة. ويخوض الـبلدان
حــربــا مـن أجل الــنــفـــوذ في الــشــرق
األوسط إذ يدعمـان أطرافـا متـصارعة

في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
ـــقـــرب ونـــفت اإلمــــارات احلـــلـــيف ا
للسـعودية وواشـنطن مزاعم إيـرانية

تلمح إلى تورطها في الهجوم.
وقــال وزيـــر الــدفـــاع اإليــرانـي أمــيــر
حاتمي خالل مـراسم اجلنازة إن على

”اإلرهابي “توقع انتقام إيران.
وتــمـتــعت إيــران بــاسـتــقــرار نــسـبي
مقارنـة بجيـران من الدول العـربية ما
زالـوا يعـانـون اضـطـرابـات سـيـاسـية
واقتـصـاديـة منـذ انـتفـاضـات شعـبـية

عام 2011.
ونقـلت وكـالة مـيـزان لألنبـاء الـتابـعة
لـــلـــهــــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة عن وزيـــر
االستخبارات مـحمود علوي قوله إنه
كـبـيرة “من  الـقـبض عـلى شـبـكـة ”
شـتـبه بهم لـصـلتـهم بـالهـجوم. ولم ا

يكشف علوي عن تفاصيل أكثر.
ونـــــشــرت وكــالـــة أعــمــاق الــتــابــعــة
لـتـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة تـسـجـيال
مـصــورا لــثالثــة رجـال داخل مــركــبـة
قالت إنـهم كانـوا في طـريقـهم لتـنفـيذ

الهجوم.
—uB  qO− ð

ـصـور يـظـهـر رجل وفي الـتـسـجـيـل ا
يرتـدي قبـعة عـليـها مـا بدا أنه شـعار
احلـرس الــثـوري ويــتـحــدث بـالــلـغـة

الفارسية عن الهجوم الوشيك.

ويقـول الرجل (إن شـاء الـله سنـثخن
بـأعـداء الـله ونـسـأل الـله اجلـنـة ولن
جنــتــمع مع مـن نــقــتــلــهم في مــكــان
واحد إن شاء الله بإذن الله سيكون
هناك عمل فيه إثخان بأعداء الله من

احلرس وغيرهم).
تـشـكل احلـرس الـثـوري بـعـد الـثـورة
اإلسالمـــيــــة اإليـــرانـــيـــة عـــام 1979
حلــمـــايــة الــنـــظــام الــديـــني احلــاكم

ومباد الثورة.
ويــــتـــبـع احلــــرس الـــزعــــيم األعــــلى
اإليـراني آيـة الـله عـلي خـامـنـئي وله
نــحــو  125ألف مــقـــاتل في وحــدات

برية وبحرية وجوية.
ويقول مـحلـلون إن الـهجوم أدى إلى
زيـادة في دعم احلـرس الـثـوري الذي
ســيــســتــغــلـه عــلى األرجح إلســكــات
مـــنـــتـــقــديـه ومن بـــيـــنــهـم الــرئـــيس

البراجماتي حسن روحاني.
وروحـــاني هـــو مـــهـــنـــدس االتـــفـــاق
ية في النووي الذي أبرم مع قوى عا
عـــام 2015 وأذن بـــفــــتـــرة انــــفـــراج
مشـوبـة باحلـذر مع واشـنطن إلى أن
تـصـاعــدت الـتـوتـرات مــجـددا بـقـرار

الرئـيس األمـريـكي دونـالـد ترامب في
أيـار االنــسـحــاب من االتـفــاق وإعـادة

فرض العقوبات على طهران.
وأعـلــنت أيـضــا حـركــة مـعــارضـة من
أصول عربية في إيران تدعى منظمة
ـــقـــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة األحـــوازيـــة ا
مـسـؤولـيـتـهــا عن الـهـجـوم. وتـسـعى
نـظـمـة لتـأسـيس دولـة مسـتـقـلة في ا

إقليم خوزستان الغني بالنفط.
وقـال قـادة كـبــار في احلـرس الـثـوري
إن هـجــوم األهــواز نـفــذه مــسـلــحـون
دربتهم دول خليـجية وإسرائيل بدعم
ـرجح أن من أمـريــكـا. لــكن من غـيــر ا
يهـاجم احلرس الـثوري أيـا من هؤالء

اخلصوم بشكل مباشر.
وقد يسـتعرض احلرس الـثوري قوته
بـــإطالق صـــواريـخ عـــلى جـــمـــاعـــات
معارضة تنـشط في العراق أو سوريا
ـسـلـحـ الذين قـد تكـون مـرتـبـطة بـا

نفذوا الهجوم.
ونقلت وكـالة مـيزان لألنـباء عن نوذر
نـــعـــمـــتي اجلـــنـــرال في سـالح الـــبــر
اإليــراني قــوله ” حتــديــد هــويــات
الـــعـــمالء الـــذيـن يـــقـــفـــون وراء هــذا

في بـــــيــــــان امس  إن (احملـــــكـــــمـــــة
دان اجلنائية نـظرت دعوى احد ا
بــتـــهـــريب الـــنــفط )  ,واضــاف  أن
دان اعـتـرف بسـرقة الـنـفط اخلام (ا
بــعــد قـــيــامه بـــعــمل ثـــقب في أحــد
ــارة بـالــقــرب من أنــابـيـب الــنـفـط ا
مــنــزله في مــنــطــقــة جــرف الــنـداف

ونصب مضخة فوقه).
واوضح بـــيــــرقـــدار أن (احملــــكـــمـــة
ـؤبـد أصـدرت حــكـمــهـا بـالــسـجـن ا
ــادة ــدان وفـــقـــا ألحــكـــام ا بــحـق ا
الـســادسـة/ 1من قـانــون مــكـافــحـة
تـهـريـب الـنـفـط ومـشـتــقـاته رقم 41
نافذ لسنة 2008). وأحالت هيئة ا
احلــدوديــة مـــســافــرا ايـــرانــيــا الى
القـضـاء بـعـد ضـبط حـبـوب مـخدرة
بــــحـــوزتـه في مــــنــــفـــذ زربــــاطــــيـــة
احلـدودي.وقـال بـيـان للـهـيـئـة امس
انه (  اتخاذ اإلجراءات الـقانونية
بحـقه وأحـالتـه الى شعـبـة مكـافـحة

مخدرات بدرة). 
يدان في احلشد وضبطت هندسـة ا

الـشـعـبي ,عـبـوات وأحـزمـة نـاسـفـة
بعـمـلـية مـسح مـيـداني ضـمن قاطع
عمـلـيـات نـينـوى. وقـال بـيان العالم
ـيـدان احلـشـد ان (مـفـارز هــنـدسـة ا
في احلــشــد نــفـــذت عــمــلــيــة مــسح
مـيــداني في قــرى الــشــيخ ابــراهـيم
وابو راسـ ضمـن قاطع الـعـملـيات
بحثا عن األلغام واخمللفات احلربية
التابعـة لتنـظيم داعش وان العـملية
اسفـرت عن ضبط عـدد من العـبوات
ــقــذوفــات احلـــربــيــة واألحــزمــة وا
الـنـاسـفـة ومـواد تـدخل في صـنـاعـة
ــتــفــجــرات حــيث  مــعــاجلــتــهـا ا
مـيـدانـيا) ,وتـابع الـبـيـان ان (قوات
احلـشـد عـثـرت عـلى احـزمـة نـاسـفـة
وانفـاق وخنـادق لداعش في جـزيرة
ــوصل). واضـاف ان تـلــعـفــر قـرب ا
(رجـال  الـلـواء  33و لواء احلـس
في احلـشـد شـرعـوا بـعـمـلـيـة أمـنـية
استباقيـة انطلقت من جزيـرة تلعفر
بإجتاه احمللبية بناءً على معلومات
إسـتــخـبـاريــة دقـيــقـة بــشـأن وجـود

امس ان (مــــــذكـــــرة قــــــبض وحتـــــر
صــدرت عـن مــحـــكــمـــة الــتـــحـــقــيق
اخملــتــصَّــة بــقــضــايــا الــنــزاهــة في
الرمادي مركز احملـافظة  بحق مدير
حسابات دائرة الصحَّة السابق - م

. م . ع .).
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واضاف انه (تأذن احملـكمـة ألعضاء
الـضـبط الـقـضـائي وأفـراد الـشـرطـة
كافة وكل من تقع ب أيديهم مذكَّرة
رافـقة بـالقبض القبض والـتحـري ا
ُتَّهم وإحضاره أمام احملكمة على ا
ـقـامة  لكـونه مُـتَّـهمـاً في الـشـكوى ا
ضـدَّه في الـهــيـئـة - مـكــتب حتـقـيق

ساعدة في ذلك). األنبار أو ا
ركزية وأصدرت احملكمة اجلنائية ا
في رئاسة استئناف بغداد الرصافة
ـؤبـد االحتـاديـة حــكـمــاً بـالـســجن ا
بحق مدان قام بتهريب النفط اخلام
في مــنــطـــقــة جــرف الــنــداف. وقــال
ـتـحدث الـرسـمـي جمللـس الـقـضاء ا
األعلى القاضي عبد الستار بيرقدار
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ضربت هزة ارضـية بلغـت قوتها 4.2
درجات عـلى مـقـيـاس ريـختـر مـنـطـقة

جصان التابعة حملافظة واسط .
وقـال بـيــان لـلـهــيـئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلـويـة والــرصـد الــزلـزالي الـتــابـعـة
لوزارة النقل تلقته (الزمان ) امس ان
( قـسم الــرصـد الـزلــزالي في الـهــيـئـة
رصـد  هــزة ارضـيــة ضـربت مــنـطــقـة
بـــدرة وجـــصـــان في احملـــافـــظـــة وان
قـــوتـــهـــا بـــلـــغت  4.2 درجـــات عـــلى
مــقـــيــاس ريـــخــتـــر دون حــصــول اي

اضرار).
ـنــطـقـة ــواطـنـ فـي ا واضـاف ان (ا
شعروا بالهزة بشكل قوي ) ,واوضح
البيـانأستـمرار الـرياح اليـوم الثالثاء
شمالية غربية خالل النهار وسكونها
لــــيال  مـع انــــخــــفــــاض في درجــــات
ـنـطـقة احلرارة ويـكـون الـطـقس في ا
الـوســطى صــحــوا مع ظــهــور بـعض
الـغـيــوم ودرجـات احلـرارة تــنـخـفض
قـلــيال ) ,وتـابـع (امـا فـي الـشــمــالــيـة
سيـكـون طـقس صـحـوا مع انـخـفاض
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حتــركــات لـــعــنــاصــر مـن ارهــابــيي
ــنــاطق) ,واوضح داعش في تــلـك ا
الـبــيــان ان (الـعــمــلـيــة اســفـرت عن
ضبط أحزمة ناسفـة واسلحة كاتمة
وانــفـــاق لـــعـــصــابـــات داعش خالل
عـمـلـيـة أمـنـيــة انـطـلـقت في جـزيـرة
تلعفر وان  اجلهد الهندسي للقوات
تمـكن من تـفكـيك الـعبـوات الـناسـفة
واألحـزمـة دون أي اضـرار مـادية أو

بشرية). 
`K  Âu−¼

وأفــــاد مـــــصــــدر امـــــني بـــــأن رجال
وزوجــته قــتال بــهــجـوم مــســلح في
ـصدر في محـافظـة  ميسـان. وقال ا
تـصــريح ان (مـســلـحــ مـجــهـولـ
اقتـحـمـوا منـزال سـكـنـيا في مـنـطـقة
الــدبــيــســات بـــاحملــافــظــة وقــتــلــوا
ــنـزل وزوجــته) وأضـاف صـاحب ا
أن (قوة امنية طوقت مكان احلادث
ونقـلت اجلـثتـ الى الـطب الـعدلي
ـــعــرفــة فــيـــمــا فـــتــحت حتـــقــيـــقــا 

مالبساته). عبد الستار بيرقدار

 5,00) 8,30ت غ) أمـــــام مـــــســـــجـــــد
ــــشــــاركــــة وزيــــر بــــوسط األهــــواز 
االستخبارات محمـود علوي بانتظار
وصول النعوش. ويـتم تشييع  12من

الضحايا وفق التلفزيون الرسمي.
ولم تعط السلطات أي معلومات حول

هوية ضحايا الهجوم.
وتـوعــد نـائـب قـائــد احلـرس الــثـوري
اإليـراني الــعـمــيـد حــسـ سالمي من
نبر "سنثأر ثـأرا فظيعا من أعدائنا ا

وجميعهم يعرفون ذلك جيدا".
ورفـــعت احلـــشـــود أعالمـــا إيـــرانـــيــة
والفـتـات كـتب عـلى إحـداهـا "سـنـبـقى

واقف حتى النهاية".
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واتـــــهــــمت إيـــــران مــــجــــمـــــوعــــة من
االنفـصـالـي الـعـرب إضـافة إلى دول
تحدة وإسرائيل خليجية والواليات ا
بـالوقـوف خـلف الـهـجـوم الـذي تـبـناه

تنظيم داعش.
ونـفى مــسـؤول إمــاراتي كـبــيـر األحـد
مـــزاعم إيـــرانــيـــة تـــشـــيــر إلـى تــورط
اإلمـارات في تـدريب مـسـلـحـ نـفـذوا

الهجوم على العرض العسكري .
وقـــال أنـــور قــــرقـــاش وزيـــر الـــدولـــة
اإلمــاراتي لـــلــشــؤون اخلـــارجــيــة في
تــغـــريــدة عـــلى تــويـــتــر(الــتـــحــريض
الــرســـمي ضـــد اإلمــارات فـي الــداخل
اإليــرانـي مــؤسف ويـــتــصــاعـــد عــقب
هجـوم األهواز فـي محـاولة لـلـتنـفيس

احمللي).
وأضـاف (مـوقف اإلمــارات الـتـاريـخي
ضـــــــد اإلرهــــــاب والـــــــعــــــنـف واضح

واتهامات طهران ال أساس لها).
وحـــذر حـــســـ سـالمي نـــائب قـــائـــد
احلـــرس الـــثــــوري اإليـــراني زعـــمـــاء
ــتــحــدة وإســرائــيل امس الــواليــات ا
االثـــنـــ من رد (مـــدمـــر) من طـــهــران

واتهمهم بالتورط في الهجوم.
وقــال سالمي في كــلــمــة قــبـل جــنـازة
القـتـلى في األهواز نـقـلهـا الـتلـفـزيون
الرسـمي في بث حي (رأيـتم انـتقـامـنا
من قــبل... ســتـرون أن ردنــا ســيــكـون
ســاحــقـا ومــدمــرا وســتــنــدمـون عــلى

فعلتكم).
ومأل اآلالف شــوارع مـــديــنــة األهــواز
لتـشـيـيع ضحـايـا هـجوم يـوم الـسبت
الــذي أسـفــر عـن مـقــتل  25شــخــصـا
بـــيــــنـــهم 12 من عـــنــــاصـــر احلـــرس
ــوت الــثــوري. وهــتف الــكــثــيــرون (ا

إلسرائيل وأمريكا).
ـشـيـعــون نـعـوش الـضـحـايـا وحـمل ا

الهـجـوم وسيـجري اإلعـالن عنـها في
ناسب. الوقت ا

عـلى صـعـيـد اخـر لـقي  10أشـخاص
مـصــارعــهم وإصــابـة 35 اخـرين في
حاذثـ مـروريـ الصطـدام سـيارات
حتمل وقـودا مـهربـا ومـهاجـرين غـير

شرعي جنوب شرق إيران. 
وقال مـدير مـركـز احلواث والـطوار
الــطــبــيــة في مــديــنــة زاهــدان مــركــز
مــحــافـظــة ســـســتــان وبـلــوجــســتـان
فريـبـرز راشـدي في تـصـريح صـحفي
امس ان (اصــطـــدام ســيـــارتــ نــوع
بيجـو وبرايد بـشاحنة صـغـرة حتمل
وقوداً مهرباً مساء األحد في الطريق
بـ زاهـدان وخـاش أدى الى مـصـرع
6 اشــخــاص حــيـث تــوجه فــريــقــان
للطوار الى مكان احلادث). كما قال
مديـر مـسـتشـفي االمـام اخلـمـيني في
خــاش رضــا كـــرد ان (إنــقالب ســـارة
حتـمل مــهـاجـريـن غـيـر شــرعـيـ من
سراوان الى خاش أدى الى مصرع 4
أشخـاص وإصـابة 35 آخرين مـنهم
حــيث  نــقل اجلــرحى بــواســطـة 6

سـارات إسعاف).
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قبل أيام واثـناء العشـرة العاشـورية السـنوية .. شـوهد بعض الـعسكرين
ثنـى   باجراء متـفرقـ ب كل كـيلـو متـر تقريـبا عـلى طول خـط مطـار ا
امني يعبر عن احليطة واحلذر واالنتشار العسكري كاجراء مهني حسن
ـقاتـل ال نـظر والـتاثـير .. لـكن اخملجـل في العـملـية  من يـرى هؤالء ا ا
هـني  فبـعضـهم رمى السالح جـانبـا وتمـدد على حـديقة يسـر بحالـهم ا
ـوبايل بـشـكل شـبه نائم  الرصـيف كـانه في مـنتـجع .. واخـر يـتصـفح ا
فيما جتـمع اخرون على شكل ثـنائيات وثالثـية لالكل كانهم اسـر عراقية
تتـفـسح وتتـغـدى على طـرق الـبسـات  كـانـهم نسـوا انـفسـهم بـانهم في
انذار وحـالـة تـاهب لـصد أي عـمل إرهـابي مـتـوقع .. فـضال عن ضرورة
ان يكـون منـتـسب اجليش والـشـرطة عـلى أهـبة االسـتـعداد بـكل األحوال
نتهى  جاهـزيته ومراقبته وكانه مقاتل في ساحـة احلرب بكامل عـدته و
لكل ما يجري من جميع اجلهـات وهذا لألسف غير موجود ليس بشارع
ـكن لـها ان ـطـار كمـا يـتـوقع الـبـعض بل بـاغـلب سـيـطـراتـنـا بـصـورة  ا
ؤسسات العراقية وليس العسكرية واألمنية فحسب . تكشف هشاشة ا
حـينـمـا نـسـوق مـثـاال مـا  ال نريـد الـنـقـد واالنـتـقـاص من أي مـسؤول او
ـنتظر الذي موظف نكن له االحتـرام   لكن ضرورة اإلصالح والتـغيير ا
تـخـرج اجلـمـاهـيـر تـنادي وتـطـالـب به كل أسـبـوع تـقـريـبـا  . يـتطـلـب مـنا
ــسـار وإعــادة الــنــظـر اإلشــارة لـلــمــشــاهـد احلــيــة لــغـرض تــصــحــيح ا
بالتسميات والتـعليمات والتنـفيذ على مستوى جـميع مؤسسات احلكومة
قبلة وال نكتفي بالوزراء فحـسب  اذا ما اردنا بناء وطن يتغنى به حقا ا
ا ال . بعيدا  عن التسميـات ( تكنوقراط او اصالح او ... غير ذاك )  
ـنـاسب والقـيام ـكان ا نـاسب في ا كن ان يـتم اال عـبر وضع الـرجل ا
بواجـبه ومسـؤوليـاته بروح وطـنيـة معـبئـة بضـميـر حي قبل ان تـكون أداء
مهام وظيـفية . قبل 2003 ذكر ان شخص مقرب من الـنظام آنذاك ع
ستشفيات  بعمل ليس له عالقة باالمور  الطبية مدير خدمات  بإحدى ا
التخصصية اطالقا. وكان في احـد األيام يفتش بعض األقسام اخلاصة
ـشفى مـانعـا إياها به  ودخل الى صالـة العـمليـات  فتـصدى له مـدير ا
من الدخول اثناء الـعمليـة  فرد قائال : ( انا مـدير وانت مدير ومن حقي
ـستشـفى وبقي اجلاهل افعل أي شيء) . بعـد احلادثة يـقال نقـل مدير ا
في دولة  كنـا نسمـيهـا بوليـسة وحكـومة دكتـاتوريـة  ليس غريب فـيها 
ان يكـون الـعريـف وزيرا لـلـدفاع او الـبـلطـجي وزيـرا لـلصـحـة او التـعـليم
العالي  .  كان ذلك في السابق  اما اليوم فحدث وحرج من هرج ومرج
يحدث في بعض الـدوائر التي تسـيدها وقادهـا احلزبيون او االقـربائيون
او احملـاصــصــاتــيــون او من مـتــلــوني كل زمــان ومــكــان . حـتـى اصـبح
علم يراس اكبر ستشفـى  وا درسة واحلرس يـقود ا الفراش يتحـكم با
عتمد يهز اركان الدائرة  فيما احلزبي البسيط  جلنة امنية في البلد وا
ؤسسات وهو ال يحمل اال اسفارا يتقلد منصب كبير مستـشاري اكبر ا
ـكن اإلصالح فـيهـا ابـدا .. اال اذا كان .. غيـر ذلك الـكـثيـر في دولـة ال 
قادة الكتل يؤمنـون ياالصالح حقا  ويطـبقوا التكـنوقراط في حصصهم
أوال .  عنـد ذاك فـقط يـحلم ويـسـتطـيع كل عـراقي ان يـحـصل على راتب
كن الي يعـيلـه بدون إجـراءات واستـغالل ومـزايدات وشـعـارات .. كمـا 
مـواطن ان يـسـكن بـدار تـاويه وعـيـاله وفـقـا لالنـتـسـاب عـبـر اجلـنـسـية ال
واطن بامان غيرها من إجراءات تـصب بصالح الفاسـدين  .. وان ينام ا
دون خشـيـة اعـتـقـاله او مـداهمـته او سـرقـته حتت عـنـاوين شـتى وبـازياء
ومسميات عـدة .  اذا ما تام تغيـير الفاسدين بـكل عناوينهم ومـسمياتهم
التي عرفهم بها الناس خالل خمسـة عشر سنة مضت  وابدلوا بغيرهم
ن يـضـعـون الـوطن نصب  من اإلصالحـي والـتـكـنـوقراط احلـقـيـقـي 
كن ان ندعي اإلصالح واطن في ضمـيرهم احلي  حـينهـا  اعينـهم  وا
والتـكنـوقـراط .. واال فان مـا بـينـنا وبـيـنه بعـد الـسمـاء عن األرض .. وما
نسـمـعه ونـقوله ونـكـتبـه ما هـو اال مـجرد طـوبـاوية او
حلم بريء بنيـة سليمة لم تهـيء أسباب جناحه بعد
.. والــله ولي الــتـوفــيق لــشــعب مــنــهك وحلــكــومـة

وموظف نتمنى لهم الصالح والنجاح ..
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قضت مـحـكـــــمـة جـنايـات مـحافـظة
وت ذي قار بـاإلعدام شـنـقا حـتى ا
بــحق إرهــابــيــ اثــنــ مع احلــكم
ـؤبــد عـلى إرهـابي آخـر بـالـسـجن ا
بـــعـــد إدانــتـــهـم بـــارتــكـــاب جـــرائم

ياه تغمر شوارع مدينة نابل التونسية نتيجة الفيضانات ÊUCO∫ ا


