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الخميس 10 رمضان، 1440 هـ ق  26 ارديبهشت 1398 هـ ش،  16 ايار 2019م العدد )10131( السنة التاسعة والثالثون

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك:
اللهمّ اجْعلني فيهِ من المُتوّكلين عليكَ واجْعلني فيهِ 
من الفائِزينَ َلدَيْكَ واجْعلني فيهِ من المَُقرّبينَ اليكَ 

بإحْساِنكَ ياغايََة الّطالِبين.
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و دقيقة واحدة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 23 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 21 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 59 دقيقة

وزير الخارجية البريطاني: حزب 
العمال يعادي أميركا

هانــت،  جيرمــي  اتهــم،  وكاالت:   – لنــدن 
النــواب المنتميــن لحــزب العمــال المعــارض فــي 
البــالد بمعــاداة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــدن للرئيــس  ــرارًا بدعــوة لن ــك النتقادهــم ق وذل
ــارة بالدهــم الشــهر المقبــل. ــد ترامــب لزي دونال

وذكــرت شــبكة »فوكــس نيــوز« األمريكية  
امــس أن هانــت وجــه اتهامــه إلــى هــؤالء 
البرلمــان  فــي  ســؤاله  تــم  عندمــا  النــواب 
ــارة رســمية  ــد زي ــة بتمدي ــرار الحكوم حــول ق
إلــى  ترامــب  دونالــد  األمريكــى  للرئيــس 
البــالد فــي يونيــو المقبــل بمناســبة حلــول 
خــالل  النورمانــدى  إلنــزال   75 الـــ  الذكــرى 

.)1945  -1939( الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
وأوضحــت فوكــس نيــوز أن نــواب حــزب العمــال 
اتهمهــم  هانــت  أن  إلــى  الزيــارة، مشــيرة  انتقــدوا 
بالمعــاداة الشــديدة للواليــات المتحــدة األمريكيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، أعلــن ترامب الشــهر الماضى 
احتفــاالت  لحضــور  فرنســا  زيــارة  اعتزامــه  عــن 
ــن  ــدى المشــترك بي ــزال النورمان الذكــرى الـــ 75 إلن

الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى تشكيل جبهة 
عالمية لمكافحة اإلرهاب

بشــكيك – وكاالت: أدان أمنــاء مجالــس األمــن فــي 
الــدول األعضــاء بمنظمــة شــنغهاي للتعاون خــالل االجتماع 
الســنوي الــذي عقــد فــي بشــكيك امــس  اإلرهــاب بجميــع 
أشــكاله وأكــدوا أهميــة الجهــود المبذولــة لتشــجيع تشــكيل 

جبهــة عالميــة واحــدة لمكافحــة اإلرهــاب.
وجــاء فــي بروتوكــول البيــان الختامــي الــذي وقــع 
عليــه أمنــاء مجالــس األمــن فــي المنظمــة وفــق مــا 
ذكــر مكتــب الخدمــة الصحفيــة فــي مجلــس األمــن 
االجتمــاع  فــي  “المشــاركين  ان  الروســي  القومــي 
أدانــوا اإلرهــاب بــكل أشــكاله ومظاهــره وأكــدوا أهميــة 

ــدور التنســيقي  ــة ال ــة واحــدة لمكافحــة اإلرهــاب برعاي ــة عالمي ــة لتشــجيع تشــكيل جبه ــود المبذول الجه
المركــزي لألمــم المتحــدة والتــي ســتعمل علــى أســاس القانــون الدولــي دون تســييس ومعاييــر مزدوجــة 
كمــا تــم التأكيــد أيضــا علــى عــدم جــواز التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول بحجــة مكافحــة اإلرهــاب 

ــة”. ــة والراديكالي ــة والمتطرف ــول اســتخدام المجموعــات اإلرهابي ــك عــدم قب والتطــرف وكذل
واتفــق المشــاركون علــى مواصلــة التعــاون فــي مواجهــة انتشــار الدعايــة لإليديولوجيــا اإلرهابيــة والدعايــة لهــا مــن 

خــالل الشــبكة االلكترونيــة ومحــاوالت إشــراك الشــباب فــي أعمــال المجموعــات اإلرهابيــة واالنفصاليــة والمتطرفــة.

مؤكدة انها ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقًا أبديًا ال يسقط بالتقادم..

سوريا: على مجلس األمن إلزام “إسرائيل” وقف سياساتها االستيطانية غير القانونية في الجوالن المحتل
*دمشق وموسكو: واشنطن تعرقل عملية إجالء المدنيين من مخيم 

الركبان وتسرق النفط السوري لتمويل اإلرهابيين
*الجيش السوري يواصل الرد على خروقات اإلرهابيين ويدمر 

أوكارا وآليات لتنظيم “النصرة” بريفي حماة وإدلب

الخارجيــة  وزارة  أكــدت  وكاالت:   – دمشــق 
والمغتربيــن أن الجــوالن الســوري المحتــل جــزء ال 
يتجــزأ مــن أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
ــكل الوســائل  ــه ب ــى إعادت وأن ســوريا ســتعمل عل
ــادم. ــقط بالتق ــًا ال يس ــًا أبدي ــاره حق ــة باعتب المتاح

امــس  وجهتهــا  رســالة  فــي  الخارجيــة  وقالــت 
إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس مجلــس 
األمــن إن ســوريا تؤكــد دعمهــا للمواطنيــن العــرب 
اإلســرائيلي  لالحتــالل  مقاومتهــم  فــي  الســوريين 
ورفضهــم لقــرار ضــم الجــوالن الســوري إلــى كيــان 
والممتلــكات  االراضــي  نهــب  ولسياســة  االحتــالل 
التــي يتبعهــا فــي الجــوالن بمــا فــي ذلــك إقامتــه 
للمســتوطنات غيــر الشــرعية علــى األراضــي الســورية 
المحتلــة تحــت أي عنــوان أو مســمى كان بهــدف 
والقانونــي. والجغرافــي  الديمغرافــي  تغييــر طابعــه 

األمــن  مجلــس  مجــددًا  الخارجيــة  ودعــت 
بالتحــرك العاجــل لحفــظ األمــن والســلم الدولييــن 
إلــزام “إســرائيل” بوقــف سياســاتها  مــن خــالل 
االســتيطانية غيــر القانونيــة وإجراءاتهــا القمعيــة 
بحــق أهلنــا فــي الجــوالن الســوري المحتــل والتــي 
تشــكل انتهــاكًا صارخــًا لميثــاق األمــم المتحــدة 
العامــة ومجلــس األمــن ذات  الجمعيــة  وقــرارات 

الصلــة وفــي مقدمتهــا القــرار رقــم 497.
الجيــش  مــن  وحــدات  دمــرت  جهتهــا  مــن 
العربــي الســوري أوكارا إلرهابيــي “جبهــة النصــرة” 
ــب  ــاة وإدل ــي حم ــدات ريف ــرى وبل ــي عــدد مــن ق ف
ــن  ــات اإلرهابيي ــى خروق ــا عل ــي إطــار رده ــك ف وذل

التفــاق منطقــة خفــض التصعيــد.
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاة أن وحــدات مــن 
الجيــش نفــذت ضربــات مدفعيــة وصاروخيــة طالــت 

تجمعــات وتحصينــات إرهابيــي “جبهــة النصــرة” 
ــف  ــز بري ــراس والحوي ــت ال ــي جســر بي ــي قريت ف
حمــاة الشــمالي الغربــي مــا أدى إلــى تدميــر أوكار 

لهــم وإيقــاع قتلــى ومصابيــن فــي صفوفهــم.
وفــي ريــف إدلــب الجنوبــي والجنوبــي الغربــي 
لفــت المراســل إلــى أن وحــدات مــن الجيــش دمــرت 
بضربــات مركــزة ومكثفــة عتــادا وآليــات إلرهابيــي 
“جبهــة النصــرة” فــي جســر الشــغور وجبــل شحشــبو 

وحيــش وخــان شــيخون والهبيــط.
ــداد  ــى أع ــش أمــس عل وقضــت وحــدات الجي
ومقــرات  أوكارا  لهــم  ودمــرت  اإلرهابييــن  مــن 
اللطامنــة  بلــدات  فــي  اإلرهابيــة  للمجموعــات 
وكفرزيتــا واألربعيــن والــزكاة بريــف حمــاة وبلدتــي 
ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــان شــيخون بري ــط وخ الهبي
ــان التنســيقيتان  ــب اخــر جــددت الهيئت مــن جان
الســورية والروســية حــول عــودة المهجرين الســوريين 
التأكيــد علــى أن الواليــات المتحــدة مســؤولة عــن 
ــان  ــم الركب ــي مخي ــن ف ــالء المدنيي ــة إج ــطء عملي ب
مــا يخلــف مزيــدا مــن الضحايــا ويزيــد مــن معانــاة 
ــرا  ــن قس ــوريين المحتجزي ــن الس ــرات اآلالف م عش
مــن قبــل قــوات االحتــالل األمريكــي فــي منطقــة 
التنــف ومجموعــات إرهابيــة تدعمهــا وأشــارتا إلــى أن 
ــط الســوري وتســهل  ــات المتحــدة تســرق النف الوالي

تهريبــه لتمويــل مجموعــات إرهابيــة.
وذكــر بيــان صــادر عــن الهيئتيــن امــس أن 
“الواليــات المتحــدة تتحمــل المســؤولية الكاملــة 
مــن  النازحيــن  إجــالء  عمليــة  فــي  البــطء  عــن 
مخيــم الركبــان وإعادتهــم إلــى مناطــق ســكنهم 
الدائــم” الفتــا إلــى أنــه “لــم يغــادر المخيــم ســوى 

ربــع المدنييــن القاطنيــن فيــه”.
وأضــاف البيــان إن “التصرفــات غيــر البنــاءة مــن 
الجانــب األمريكــي تخلــف مزيــدا مــن الضحايــا 
ــاة الســوريين المحتجزيــن قســرا  وتزيــد مــن معان
ــه “رغــم اإلجــراءات  ــا أن ــان” مبين فــي مخيــم الركب
غيــر المســبوقة التــي تتخذهــا روســيا وســورية 
لتأميــن الظــروف المناســبة فــي المناطــق التــي 
إجــالء  إجــراءات  تســير  الالجئــون  إليهــا  يعــود 
المواطنيــن مــن الركبــان ببــطء وحتــى اآلن غــادره 

ــط”.  ــخص فق ــف ش ــن 12 أل ــر م أكث

السودان.. المجلس العسكري وقوى التغيير يتفقان 
على تشكيل هياكل الحكم الثالثة 

الخرطــوم – وكاالت: أعلــن المجلــس العســكري االنتقالــي فــي الســودان أنــه توصــل إلــى اتفــاق علــى 
90% مــن القضايــا مــع قــوى إعــالن الحريــة والتغييــر، وأبــرز نقاطــه مرحلــة انتقاليــة مــن 3 ســنوات، ومجلــس 

تشــريعي مــن 300 عضــو.
ياســر  وكشــف 
المجلــس  عضــو  العطــار 
العســكري متحدثــا باســم 
مؤتمــر  فــي  المجلــس 
مــع  مشــترك  صحفــي 
إعــالن  عــن  ممثليــن 
والتغييــر  الحريــة  قــوى 
عــن التوصــل إلــى تســوية 
القضايــا  مــن   %90 حــول 
هيــاكل  تشــكيل  منهــا 

التشــريعي. والمجلــس  الــوزراء  ومجلــس  الســيادي  المجلــس  الثالثــة:  الحكــم 
وقــال المتحــدث العســكري إنــه ســيتم تشــكيل المجلــس التشــريعي بعــدد 300 عضــو، بنســبة 67 % لقــوى 
الحريــة والتغييــر، و33% للقــوى األخــرى وذلــك بالتشــاور بيــن مجلــس الســيادة وقــوى إعــالن الحريــة والتغييــر.

وأضــاف المتحــدث: »نعاهــد شــعبنا العظيــم علــى أن يكتمــل االتفــاق ويحقــق طموحــات شــعبنا األبــي، 
وســتحتفل جماهيرنــا خــالل  الســاعات القادمــة بتحقيــق غايــات الثــورة المجيــدة«.

الرئيس الصيني: الشعوب اآلسيوية تتطلع آلسيا مستقرة
بكيــن – وكاالت: قــال الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج امــس األربعــاء، إن الشــعوب اآلســيوية تتطلــع 
إلــى آســيا ســلمية ومســتقرة، مؤكــدا فــي الوقــت نفســه أنــه لــن يوجــد احتــكاك بيــن الحضــارات طالمــا 

تعايشــت مختلــف الحضــارات بانســجام.
ــة  ــي العاصم ــيوية ف ــارات اآلس ــوار الحض ــر ح ــاح مؤتم ــم افتت ــالل مراس ــة خ ــى كلم ــج –ف ــرب بين وأع
)بكيــن( امــس  تحــت عنــوان »التبــادل والتعلــم المتبــادل بيــن الحضــارات اآلســيوية ومجتمــع ذى مســتقبل 
مشــترك«- عــن أملــه أن تحتــرم جميــع الــدول اآلســيوية بعضهــا، وتثــق ببعضهــا البعــض، وتتعايــش فــي 
ــا  ــظ مع ــرة للحضــارات، وتحاف ــك العاب ــن والفضــاء وكذل ــرة للحــدود والزم ــادالت العاب انســجام وتوســع التب
علــى أوقــات الســلم التــى هــى أثمــن مــن الذهــب، مطالبــا جميــع الــدول بخلــق شــروط لتنميــة الحضــارات 

األخــرى، والمحافظــة علــى حيويتهــا الذاتيــة فــي ذات الوقــت.

الفروف عن فنزويال: التهديدات االميركية 
ضد مادورو دعوة للتدخل المسلح

الخارجيــة  وزيــر  أكــد  وكاالت:   – موســكو 
الروســي ســيرجي الفــروف أن موقــف موســكو مــن 
ــة مفادهــا  ــى فرضي ــال يســتند إل ــي فنزوي الوضــع ف

أن »الديمقراطيــة لــم يتــم تأسيســها بالقــوة«.
جــاء هــذا التصريــح مــن قبــل المستشــار الروســي 
مايــك  األمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  مــع  لقائــه  بعــد 
ــذى عقــد فــي مدينــة سوتشــى الروســية. ــو ، ال بومب

ووفقــا لشــبكة »ســى إن إن« علــى نســختها 
اإلســبانية فقــد أكــد رئيــس الدبلوماســية الروســية 
أن البــالد تؤيــد »دعــم الحــوار والنظــر فــي جميــع 
دون   ، أنفســهم  الفنزويلييــن  قبــل  مــن  القضايــا 

إنــذار مســبق ودون شــروط مســبقة«. 
حكومــة  ضــد  »التهديــدات  أن  علــى  وشــدد 
مــادورو ، والتــي تســمع مــن الممثليــن الرســميين 
لــإلدارة األمريكيــة وزعيــم المعارضــة خــوان جوايــدو 
، الذيــن يذكروننــا باســتمرار بحقهــم فــي دعــوة 
أي  لهــا  ليــس   ، الخــارج  مــن  المســلح  التدخــل 

شــيء مشــترك مــع الديمقراطيــة«.

بومبيو: بوتين يعرف دقائق األمور والخالفات 
معه ليست شخصية

الخارجيــة  وزيــر  اعتبــر  وكاالت:   – موســكو 
ــع الرئيــس  ــه م ــو، محادثات ــك بومبي األمريكــي ماي
الروســي فالديميــر بوتيــن مثمــرة للغايــة، قائــال إن 
»الحديــث دار عــن عالقــات روســيا وأمريــكا وكيــف 

ــور الشــخصية«. ــا، ال عــن األم ــدم مع نتق
مــع  االجتمــاع  عقــب  للصحفييــن  بومبيــو  وقــال 
الرئيــس الروســي فــي سوتشــي: »لقــد تحدثنــا جيــدا. 
شــارك )بوتيــن( )فــى المناقشــة كاملــة(، مــن الواضــح 
ــة،  ــدا وبشــكل واســع للغاي ــا جي ــذه القضاي ــرف ه ــه يع أن
لذلــك تمكنــا مــن االنتقــال بســرعة إلــى تفاصيــل محــددة 
مختلفــة فــي العالقــات. لقــد كان )اللقــاء( مثمــرا للغايــة«.

وأضــاف الوزيــر األمريكــى قائــال علــى متــن 
الطائــرة بعــد لقائــه مــع بوتيــن فــي سوتشــي: »إنــه 
ــا، وبالتالــى  ــع القضاي ــة تامــة بجمي ــى دراي فعــال عل
تفاصيــل  إلــى  بســرعة  الوصــول  مــن  تمكنــا 
ــة  ــب مختلف ــق جوان ــى دقائ ــز عل ملموســة والتركي
مــن العالقــات«.. »لقــد كان حقــا لقــاء مثمــرا جــدا«.
ألول  روســيا  األمريكــى  الخارجيــة  وزيــر  وزار 
مــرة منــذ تعيينــه فــي هــذا المنصــب، واســتقبله 
الرئيــس الروســى فالديميــر بوتيــن، بعــد ختــام 
حادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة ســيرغى الفــروف.

مؤكدا ان مسيرة العودة أصبحت استراتيجية على طريق التحرير..

بحر: غرفة العمليات المشتركة للمقاومة أقضت مضاجع العدو الصهيوني في جولة التصعيد األخيرة
*حماس: إذا تجرأ العدو على إهراق دم شعبنا 

سيكون للمقاومة كلمتها
*حرائق كبيرة في تجمع مستوطنات »ستوت نيغيف« 

بغالف غزة بفعل بالونات العودة الحارقة

لرئيــس  األول  النائــب  قــال  وكاالت:   – غــزة 
المجلــس التشــريعي أحمــد بحــر، أّن مســيرات 
العــودة أصبحــت إســتراتيجية علــى طريــق تحريــر 
ــى  ــى اســتمرارها والعمــل عل ــدًا عل فلســطين، مؤّك

تطويرهــا.
وأّكــد بحــر خــالل مشــاركته فــي مليونيــة العــودة، 
بــات  الفلســطيني  الشــعب  أّن  األربعــاء،  امــس 
ــات  ــة العملي ــي غرف ــة، ف ــدق المقاوم ــي خن موحــدًا ف

تضــم  التــي  المشــتركة 
كل الفصائــل الفلســطينية 
العــدو  أغاظــت  والتــي 
الصهيونــي وكل المهروليــن 
محليــًا  والمطبعيــن 

. قليميــًا وإ
غرفــة  أّن،  وأوضــح 
المشــتركة  العمليــات 
العــدو  مضاجــع  أقضــت 
جولــة  فــي  الصهيونــي 
التصعيــد األخيــرة، أمنيــًا وسياســيًا واقتصاديــًا، 
ــا  ــع شــعبنا وعهدن ــا م وأضــاف: »هــذا هــو عهدن
أوفيــاء لدمــاء الشــهداء  أواًل مــع اهلل أن نظــل 

فلســطين«. تحريــر  حتــى 
مــن جانــب اخــر اندلعــت حرائــق كبيــرة ظهــر 
امــس ألربعــاء فــي مناطــق »غــالف غــزة« المُحتلــة 
بفعــل ســقوط بالونــات حارقــة، دون وقــوع إصابــات.
وقــال موقــع »0404« إن حريًقــا اندلــع فــي تجمــع 

ــدة  مســتوطنات »ســدوت نيغيــف«، وآخــر قــرب بل
الغــالف«،  مــن  الثانيــة  الدائــرة  فــي  »نتيفــوت« 
وأشــار إلــى أن فــرق اإلطفــاء اإلســرائيلية تعمــل 

ــر. ــة الخب ــى كتاب ــران، حت ــاد الني ــل إخم ع
ــالل  ــأن االحت ــلنا ب ــاد مراس ــاء، أف ــي األثن وف
فــي  للمشــاركة  مروحيــة  طائــرات  اســتدعى 

الحرائــق. إخمــاد 
كمــا قالــت »يديعــوت«: إن 400 دونــم مــن القمــح 
ــم  ــس علومي ــي كيبوت ــران امــس  ف ــا الني التهمته
بعــد انــدالع حريــق بفعــل بالونــات حارقــة أطلقــت 

مــن غــزة.
واســتخدم شــبان طائــرات ورقيــة وبالونــات 
وســيلة إليصــال شــعلة حارقــة إلــى مســتوطنات 
التــي  الشــعبية  المقاومــة  أدوات  الغــالف ضمــن 
تصاعــدت مــع انطــالق مســيرات العــودة وكســر 
ــع  ــى قم ــارس الماضــي، وردًا عل ــي 30 م الحصــار ف

الســلمية. المســيرات  االحتــالل  قــوات 
آالف  مشــاركة  مــع  الحرائــق  وتزامنــت 
المواطنيــن فــي مليونيــة العــودة وكســر الحصــار 
فــي مخيمــات العــودة شــرقي القطــاع فــي الذكــرى 

الـــ71 لنكبــة شــعبنا وترحيلــه مــن أرضــه.
مــن جهتــه قــال عضــو المكتــب السياســي 
لحركــة حمــاس ســهيل الهنــدي إّن مليونيــة 
العــودة اليــوم تحمــل عــدة رســائل متفرقــة، أولهــا 
للعــدو الصهيونــي بــأّن الشــعب الفلســطيني 
لــن يســاوم علــى ذرة تــراب وأنّــه متمســك 

ــا كان. ــودة مهم بحــق الع
وأوضــح الهنــدي فــي تصريحــات متلفــزة، مــن داخــل 
الشــعب  رســالة  أّن  األربعــاء،  امــس  العــودة،  مخيمــات 
لالحتــالل  لتقــول  الماضــي  العــام  خرجــت  الفلســطيني 
ولــإلدارة األمريكيــة التــي تقــف خلفــه، إّن نقــل الســفارة 
األمريكيــة للقــدس لــن يكــون إال علــى جماجــم أبنــاء شــعبنا 

لفلســطيني. ا

ردا على االجراءات التي اتخذتها الخارجية االميركية..

الخارجية العراقية: الوضع األمني في العراق مستقر للغاية وننسق مع جميع األطراف
*تحالف الفتح: واشنطن استشعرت الخطر المحدق بموظفيها وهذا ما يخيفها

*السفارة االميركية: تعرضنا الى تهديدات 
متزايدة في العراق!

*قوات الحشد الشعبي تدمر مضافات لداعش 
غربي صالح الدين

وكاالت:   – بغــداد 
العراقيــة  الخارجيــة  ردت 
األخيــرة  اإلجــراءات  علــى 
الخارجيــة  اتخذتهــا  التــي 
خــالل  مــن  األمريكيــة 
ســحب عــدد مــن موظفيهــا 

العــراق. فــي  العامليــن 
وأكــدت وزارة الخارجيــة 
األربعــاء،  امــس  العراقيــة،  
فــي  األمنــي  الوضــع  أن 
العــراق مســتقر، مشــيرة إلــى 

أنهــا تنســق مــع األطــراف كافــة وتلتــزم خطــاب الحــوار 
التــوازن.  البنــاء علــى فــرص  وإمكانيــة 

أحمــد  الــوزارة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
الصحــاف: »وزارة الخارجيــة العراقيــة تنســق مــع 
األطــراف كافــة، وتلتــزم خطــاب الحــوار وإمكانيــة 

حاجــة  ضــوء  فــي  التــوازن  فــرص  علــى  البنــاء 
أن  الصحــاف،  أحمــد  وأضــاف  لذلــك«،  المنطقــة 
للغايــة«. مســتقر  العــراق  فــي  األمنــي  »الوضــع 

شــركاءه  يحتــرم  بلــد  العــراق  بــأن  وأفــاد 
وأصدقــاءه ويتبــادل معهــم المصالــح المشــتركة، 
فــي  مصالحــه  وحمايــة  ســيادته  علــى  ويؤكــد 

نفســه. الوقــت 
الفتــح،  تحالــف  عــن  النائــب  علــق  بــدوره 
محمــد البلــداوي، امــس األربعــاء، علــى دعــوة وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة موظفيهــا »غيــر الضرورييــن« 

المتواجديــن فــي العــراق، الــى مغادرتــه.
وقــال البلــداوي، فــي حديــث لـــ )بغــداد اليــوم(، 
إن »أغلــب الــدول عندمــا تشــعر بالخطــر ســواء 
مــن قريــب أو بعيــد، او بتهديــدات أمنيــة تحــدق 
برعاياهــا، تقــوم بتحذيرهــم«، مرجحــًا أن القــرار 
»جــاء بعــد التفجيــرات التــي حدثــت فــي االمــارات 

واســتهداف منشــآت النفــط الســعودية«.
وبيــن، أن »امريــكا استشــعرت بالخطــر الــذي 
يهــدد رعاياهــا، بعــد التصعيــدات األخيــرة، رغــم ان 
العــراق بوضــع مســتقر ولــدى االطــراف العراقيــة 
رؤيــة بــأن تكــون بعيــدة عــن الصراعــات التــي تــدور 

فــي المنطقــة«.


