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والــتــاريـخــيــة الـتـي تـربط شــعــبـيــهــمـا
). الى ذلك   اعـــرب زعـــيم الـــشــقـــيــقـــ
ـــقـــراطي الـــكـــردســتـــاني احلـــزب الـــد
مـسعود الـبارزاني عن قلـقه ازاء تصاعد
الــعـنـف وتـدهــور االمن واالسـتــقـرار في
الــعــراق عـلـى وقع االحــتـجــاجــات الـتي
تـشـهـدهـا بـغـداد ومـحـافـظـات اجلـنـوب.
وقــال بـيــان امس ان (الــبـارزاني الــتـقى
مـبـعـوث مـبـعـوث اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة
اخلــاص لـلــتـحــالف الــدولي ضـد داعش
جـيم جـيـفـري وبـحث الـتـنـسـيق والـعمل
ــشـتـرك بـ اجلـيش األمـريـكي وقـوات ا
الــبــيــشــمــركـة فـي احلـرب ضــد داعش)
وعـبر اجلانبـان عن (قلقهمـا البالغ حيال
زيــادة الــعــنف وتـدهــور اإلســتــقـرار في
الــعـراق وتـأثــيـرهـمــا عـلى إعـادة داعش
لـصـفـوفه وزيـادة مخـاطـره وتـهـديداته)
وتــــابع ان (الــــلـــقــــاء تـــطــــرق الى آخـــر
يدانية في شمال عادالت ا ـتغيرات وا ا
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رأى اخلــبـيــر الـقــانـونـي طـارق حـرب ان
شـمـول شخـصـيات ومـسـؤول عـراقـي
بـعقوبـات اخلزانة االمريـكية له اثـر كبير
وجودة في البنوك ويستهدف االرصدة ا
ــيــة اضــافـــة الى تــقــيـــيــد حــركــة الــعـــا
ــشـمـولـ من بــلـد آلخـر. وقـال حـرب لـ ا
(الـزمـان) امس ان (للـعـقوبـات االمـريكـية
اثــرا كـبـيـرا تــسـتـهــدف بـالـدرجـة االولى
وجـودة في البنـوك االمريـكية االرصـدة ا
او لـدى الدول الصديقة لواشنطن اضافة
شول بالقرار من الى انـها تقيد حركة ا
بــلــد الخــر وذلك بــفـرض عــقــوبــات عـلى
شـــركـــات الـــطـــيـــران الـــتي تـــقـل هــؤالء
االشـخـاص)  واضاف ان (جـمـيع االمور
تـختل عند اصـدار اي عقوبة مـعينة ومن
فـروضة علـيهم تلك ثم يـعد االشـخاص ا
الـعـقوبـات اعداء المـريكـا ومـعاقـبة بـهذا
ــعــاقـبــته ــتــهم  الــشــكل دون حــضــور ا
وجـاهـيـا  وال يقف هـذا االمـر عنـد حـجز
ا يتعدى الى غير ذلك). االمـوال فقط وا
وعـــد الــنــائـب في حــركــة عـــصــائب اهل
احلـق حـــسـن ســـالـم قـــرارات اخلــــزانـــة
االمـريكـية بأنـها استـهداف لـلشخـصيات
الـوطـنيـة اجملاهـدة. وقـال سالم في بـيان
امس إن (الـــعــقــوبـــات الــتي فـــرضــتــهــا
اخلــزانـة جتـاه الـشــخـصـيـات الــوطـنـيـة
اجملـاهــدة امـثـال قـيس اخلـزعـلي واخـيه
ا تعبر لـيث اخلزعلي وحسـ الالمي ا
عن حــالـة الــهـســتـيـريــا الـتي تــعـيــشـهـا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة بـعـد فـشل الـواليـات ا
اغـلب مـخـطـطـاتـهـا في الـعراق)  واشـار
الى أن (هــذا االسـتـهـداف لـلـشـخـصـيـات
الــوطـنــيــة يـعــد تـدخـال سـافــرا بـالــشـان
الـداخلي)  عـازيـا ذلك الى (فشل وتـخبط
ؤامرة واشـنطن بعد الكشف عن خيوط ا
الــتـي تــقــودهــا امــريــكــا والــصــهــايــنــة
واذنــابـهـا والـتي فـشــلت بـوعي وحـكـمـة
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أكــد مـلك االردن عـبـدالـلـه الـثـاني الـتـزام
بـالده الـثــابـت والـراسـخ بــالـوقــوف إلى
جــانب الــعــراق وشـعــبه بــكل مــكــونـاته
وأطيافه لتجاوز االزمة احلالية وحتقيق
االسـتـقرار . واشـار عـبد الـله الـثاني في
اتــصـال هـاتــفي مع رئـيس اجلــمـهـوريـة
بـرهم صـالح الى (حـرص األردن العـميق
على جتاوز األشقاء في العراق األوضاع
احلـالـية عـلى قاعـدة التـوافق ب جـميع
مـكـونات الـشـعب عبـر السـبل والـوسائل
ـسـارات الـكـفـيـلة)  واضـاف ان (هـذا وا
االمر يتحقق بثبات وثقة وإجماع وطني
عــلى طــريق تــعــزيــز االســتـقــرار واألمن
واحلـفاظ عـلى وحدة الـعراق واسـتقالله
الــســيــاسي والــتــصــدي لــكل مــحـاوالت
الــتـدخل في شـؤونه الـداخــلـيـة والـعـبث

بــأمــنـه واحلــيــلــولــة دون تــمــكن أي من
اجلــمـــاعــات اإلرهــابــيــة اجملــرمــة الــتي
ـة تــصـدى لـهــا الـشـعب بــبـسـالــة وعـز
ودحـرها بـتعاضـده من الظهـور مجددا)
مـؤكــدا (دعم بالده الـثـابت ومـسـانـدتـهـا
لـكل اجلـهـود اخلـيرة الـرامـيـة إلى إعادة
األمـور إلى مـساراتـها الـكفـيـلة بـتحـقيق
تـطلعات الشعب العراقي برمته في إطار
يعزز النهضة ويقود إلى إعادة إعمار ما
هـدمته قوى اإلرهاب والشر ويفضي إلى
تـمـتـ جبـهـته الـداخلـيـة وتـقويـة حلـمة
أبــنــائه الــوطــنــيــة ومــنـعــته وصــوال به
ــهم في الســتــعــادة مـكــانه الــطــبـيــعي ا
مـحيطه العربي وعلـى الساحة الدولية).
بـــدوره   اعـــرب صــــالح عن (تـــقـــديـــره
ــلك ـــواقف األردن األخــويــة بـــقــيــادة ا
جتــاه الــعــراق وشــعــبه)  مــشــيــرا الى
(عـمق وقـوة هذه األواصـر األخويـة التي
جتـمع البلـدين والعالقات الـستراتـيجية
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حقق فـريق ريـال مـدريد بـكـرة الـقدم
أمس الـسـبت انــتـصـارًا مــهـمًـا عـلى
فــريق إســبــانــيــول بــهــدفــ دون رد
خالل مــواجــهــة الـــفــريــقــ  ضــمن
مـنـافـسـات اجلـولـة الـسـادسـة عـشـر

من الدوري االسباني .
وســـجل هــــدفي الــــريـــال الـــثــــنـــائي
الــفـــرنـــسي رافــائـــيل فـــاران وكــر
ا في الدقيقت  37 و79. وبهذا بنز
ـلــكي رصـيـده إلى االنـتـصــار رفع ا
 34 نقطة في صدارة الترتيب بشكل
مؤقت بينـما جتمـد رصيد إسـبانيول
ـركز قبل عند الـنقـطة الـتاسـعة في ا

األخير.
ودخل زيـن الــــــدين زيــــــدان مــــــدرب
ــبـاراة بـعــدة تـغــيـيـرات في الـريـال ا
الـــتـــشـــكـــيـــلــــة األســـاســـيـــة في ظل
اإلصابات التي ضربت الفريق حيث
شــارك فـيــرالنــد مــيــنــدي في مــركـز
الظـهـيـر األيسـر لـتـعويض مـارسـيـلو
وفـيــنــيــسـيــوس جــونـيــور لــتــعـويض
هـازارد ورودريـجــو بـدال من جـاريث
ــبـاراة بـيل. وكــان أول تــهـديــد في ا
من نصـيب ريال مـدريد حيـث انطلق
الــبــرازيــلي الـــشــاب فــيــنــيــســيــوس
جونـيـور علـى الطـرف األيـسر ودخل
مــنــطـــقــة اجلــزاء وســـدد كــرة قــويــة
تصدى لها حارس إسـبانيول دييجو
لوبـيـز  لـترتـد أمـام فـيدي فـالـفـيردي
الذي سدد بـجوار القـائم األيسر في

الدقيقة السادسة .
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الـدولي للمساءلة بـشأن حقوق األنسان)
 ولفت الى ان (قراءة نص القرار تكشف
عن فـضيحـة أخالقية وسيـاسية ترتـكبها
تـحـدة بشـأن حـقوق اإلنـسان الـواليـات ا
عــنـدمــا تـســتــنـد إلى اتــهـامــات مـرســلـة
واعـتـبـاطيـة ضـد اخلـنجـر بـانه عـمد إلى
رشـوة مسـؤول حـكومـي والـتورط في
الـفسـاد على حـساب الشـعب كمـا تسـتند
فـي ذلك عـلـى واش تـصــفه الــوزارة بـانه
ـستـوى فضال عن مـسؤول سـابق رفيع ا
االتـهـامـات اجملـانـيـة عن اخـتالس أموال
ــمـتـلــكـات اخلـاصـة الــدولـة ومـصـادرة ا
ألغــــراض شـــخــــصـــيـــة أو احلــــديث عن
تـعـلق بالـعـقـود احلكـومـية أو الـفـسـاد ا
وارد الطبـيعية أو الرشوة) اسـتخراج ا
شروع  واستطرد البيان بالقول ان (ا
الـــــعــــربي فـي الــــعــــراق إذ يـــــدين هــــذا
الـــتـــســـيـــيس غـــيــر االخـالقي لـــقـــانــون
مـاغنيـتسكي من جانب اإلدارة االمـريكية
ـعـاقـبة من ومـحـاولـة اسـتـخـدامه كـأداة 
يـقف بـوجه سـيـاساتـهـا الـتي كانت وراء
الــكـارثــة الـتي حــلت بـالــعـراق وشــعـبه
فـانه سـيسـتـخدم حـقه الطـبـيعي في رفع
دعـوى قضـائيـة ضد اخلـزانة في احملاكم
األمــريــكـيــة. بــدورهـا  اعــربت الــنـائــبـة
الـــســـابــــقـــة ســـروة عـــبـــد الـــواحـــد عن
اسـتـغـرابـهـا من عـدم تـطـرق اخلـزانة في
كل قـوائم الـعقـوبـات التي أصـدرتـها إلى

الفاسدين في اقليم كردستان . 
وقــالت عــبــد الــواحــد في تــغــريـدة عــلى
تـويتـر ( مسـتغـربة من عـدم تطـرق قوائم
اخلـزانـة الى الـفـاسـدين في االقـلـيم ومن
كــــان يـــــتــــاجــــر مع داعـش?) عــــلى حــــد

تعبيرها.
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شــهـدت مــنـطــقـة الــسـنك فـي بـغـداد
امـس االول هجـوما دامـيا بـعد اقدام
مـسلح مجـهول على اطالق النار
ــا اسـفــر عن صــوب احملــتــجــ  
سـقوط عـدد من الضحـايا ب شـهيد
وجــــريح   االمــــر الــــذي دفع قـــوات
نع اي اجلـيش الى اعادة انتشارها 
خـــــرق اخـــــر وسط حتـــــذيـــــرات من
فــوضى امـنــيـة قـد تــشـهــدهـا الـبالد
بــــــســـــــبب تـــــــكــــــرار اجملــــــازر ازاء
. وقال شـهود عـيان امس ـنتـفضـ ا
ان (حـريـقا وقع بـالـطابق االخـير من
مـرأب الـسنك تـبعـها وقـوع مشـاجرة
وتــــبـــادل اطالق نـــار حــــيث دخـــلت
مــجـامـيع مـسـلـحــة تـسـتـقل عـجالت
نـوع بيك اب حتمل اعـدادا كثيرة من
االســــلـــحــــة واالعـــتــــدة وبـــاشـــرت
بـاالنتشار اسفل واعلى جسر السنك
ـرأب والـوثــبـة واخلالني) وداخـل ا
واضـافـوا ان (تـلك اجملـامـيع اطـلـقت
ـتـظـاهرين الـرصـاص احلي صـوب ا
من جـمـيع اجلـهـات وبشـكل مـبـاشر
مــا دفع الى االنــســحـاب الى ســاحـة
الــتـحــريـر الــتي كـان يــخـيـم عـلــيـهـا
اخلـوف والقـلق بعد مـحاصـرتها من

اربـعـة جـهات)  مـؤكـدين ان (عـملـية
اطـالق الــرصــاص احلي اســـتــمــرت
حـــتـى فـــجـــر امس االول وبـــعـــدهـــا
ـسـلـحـة وعاد انـسـحـبت اجملـامـيـع ا
ـــتـــظــاهـــريـن الى ســـاحــة تـــوافـــد ا
اخلـالني والــســـنك مع نــشـــر نــقــاط
ـــتــظــاهــرين واغالق تـــفــتــيش من ا
.( ــرأب حتــسـبــا لـوقــوع اي طـار ا
واستشهد عشرة متظاهرين وأصيب
واصيب نحو 80 برصاص مسلح
ــــكـــان . وأشـــار مــــجـــهـــولــــ في ا
نـاشـطـون الى ان (احلـادث وقـع بـعد
وصــول سـيـارات إلى اخلالني يـقـدر
عـددهـا بــنـحـو  24 عـجـلـة مـن جـهة
مـقـبـرة الـغـزالي في جـانب الـرصـافة
وهي تـقل مسـلحـ بأسـلحـة خفـيفة
ومـتـوسطـة بـدأوا بإطالق الـرصاص
ـتـظـاهرين)  واضـافـوا احلـي على ا
ان (عــشــر عــجالت أخـرى قــدمت من
وقع وشاركت في جانب الكرخ إلى ا
عـمـلـية إطـالق الرصـاص األمـر الذي
أدى إلـى ســقــوط عــشـــرات الــقــتــلى
( واجلــرحى في صـفــوف احملـتـجـ
واسـتطـرد النـاشطـون ان (تسـريبات
 تــــداولـــهـــا قــــبل وقـــوع احلـــادث
بـدخول بـعض اجملهولـ إلى ساحة
الـــتـــحــريـــر واخلالني الســـتـــهــداف

ـتـظاهـرين   إال أنـنا لم نـتـمكن من ا
ـوقع بــالـكـامل)  واكـدوا ان إخـالء ا
ــتـظــاهـرين (هــنــاك مـنــدسـ بــ ا
وهــــؤالء قـــامــــوا بــــإلـــقــــاء قــــنـــابل
ـولوتـوف على مـوقع احملتـج في ا
ــا أدى إلى نــشـوب مــرأب الــسـنك 
ـفـوضـيـة الـعـلـيا حـريق). وأعـلـنت ا
حلـــقـــوق اإلنـــســـان فـي الـــعــراق أن
إجــــمــــالي حــــصــــيـــلــــة ضــــحــــايـــا
االحـتـجـاجات في الـبالد بـلغت 460
شهيدا  و 20 ألف مصاب. واظهرت
لـقطـات تداولـها نـاشطـون في مواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي اثــار دمــاء
وبـــقـــايـــا مالبس الـــشـــهــداء الـــذين
ســـقـــطـــوا وكـــمــيـــة الـــعـــتـــاد الــذي
ـنـطـقة. ـسـلـحـون فـي ا اسـتـخـدمه ا
واعـادة قوات اجلـيش انتشـارها ب
ســـاحـــتي الـــســـنـك واالحـــرار بـــعــد
ــتـــظــاهــرين وسط االعـــتــداء عــلى ا
حتـذيرات من فـوضى امنـية في حال
ـئـات من ـة. وتـوافـد ا تــكـرار اجلـر
ـتـظـاهـرين بـاجتـاه الـتـحـريـر بـعـد ا
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلى جــســر
ومـــرأب الـــســـنك وســـاحـــة اخلالني
وأزقــــة شــــارع الــــرشــــيــــد وحــــافظ
الـقاضي القـريبة مـن جسر االحرار .
بـحسب شهود عيان . وفتحت وزارة

الـداخـلـية حتـقـيقـا بـاطالق الـنار في
ــنـطــقــة الـذي ادى الى اســتـشــهـاد ا
واصــابــة  84 شـــخــصــا . وطــالــبت
اجلـمعية الـعراقية لـلدفاع عن حقوق
الـصحـفي   وزارة الـداخلـية بـفتح
حتــقــيق في حـادثــة االغــتـيــال الـتي
تـعـرض لهـا الـصحـفي عـبد احلـس
عـبد الرزاق في مـنطقـة الكرادة امس
ــرجع الــديــني جـواد االول. وحــذر ا
اخلــــالــــصي من مــــحــــاوالت خـــطف
ذهبية ظاهرات واثارة العواطف ا ا
مـن جــديــد. وجــدد اخلــالــصي خالل
خـطبة اجلـمعة دعوته البـناء الشعب
الـى (النزول الى الشـارع واالعتصام
ومـطـالـبـة الـقـوات االمـنـيـة بـحـمـايـة
طالب ). الـتظـاهرات حـتى حتقـيق ا
ودعـا رئيس اجلمهورية برهم صالح
اجلـميع إلى احترام الـطابع السلمي
لـلــتـظـاهـرات. وقـال صـالح في بـيـان
امس (نـتـابـع بـاهـتمـام شـديـد وبـألم
عـــمـــيق مع اجلـــهـــات احلـــكـــومـــيــة
اخملـــتــــصـــة مـــا حـــدث من اعـــتـــداء
إجــرامي مـسـلح قــامت به عـصـابـات
ذهـب ضــحــيـــته عــدد من الـــشــهــداء
واجلـرحى في االحـتـجـاج الـشـعبي)
مـؤكـدا ان (مسـؤوليـة أجـهزة الـدولة
األمـــنـــيــة بـــاإلضـــافــة إلى حـــمـــايــة

مـتـلـكات ـتـظـاهـرين السـلـمـيـ وا ا
الــعــامــة واخلــاصــة واحلــفـاظ عــلى
أرواح الــــعـــراقــــيــــ هي مالحــــقـــة
اجملــرمـ اخلـارجــ عن الـقـانـون)
ــشـروع ألي واشــار الى انـه (احلق ا
مـــواطن بــاالحــتـــجــاج والــتـــظــاهــر
الـسلـميَّ ومـنع وجتر أي رد فعل
ــتــظـاهــرين مــســلح وعــنــيف ضــد ا

 .( السلمي
وحــذر زعـيم ائــتالف الـوطـنــيـة ايـاد
عـالوي من اســتــمــرار االنــتــهــاكــات
واالعـتداءات الـتي تنـفذهـا عصـابات
خــــــارجـــــة عن الــــــقـــــانــــــون بـــــحق
ـتــظـاهـرين الـسـلـمـيـ   مــطـالـبـة ا
ــسـتـقــيـلـة والــسـؤولـ احلــكـومـة ا
االمـني الى اتخـاذ موقف جتاه تلك

العصابات. 
وفـي ذي قـار   نــفـت قــيــادة شــرطـة
احملــافـظــة االنـبـاء بــشـأن الــتـهــيـئـة
القــــتـــحـــام ســــاحـــة احلـــبــــوبي في
الـنـاصـرية. وقـالت الـقيـادة في بـيان
امس ان (االنــبــاء الــتي تــنــاقــلــتــهـا
بـعض شبـكات الـتواصل االجـتماعي
بــشــأن الــتــهــيـئــة القــتــحــام ســاحـة
احلـــبـــوبي عـــاريـــة عـن الـــصـــحــة)
مــــحـــــذرا (من تــــلـك الــــشــــائــــعــــات
ــــئــــات من ــــغـــــرضــــة). وحــــمـل ا ا

ـتـظاهـرين في مـحـافظـة الـديوانـية ا
ــحـاكــمـة أعــضـاء الفــتـات تــطـالب 
مــجـلـسي الـنـواب واحملــافـظـة بـتـهم
ناصب. وقال ال العام وبيع ا هـدر ا
شهود عيان ان (متظاهري الديوانية
حاكمة طـالبوا عبر الفتات القضاء 
احملـافظ وقائد الشرطة األسبق بتهم
ـــتـــظـــاهـــرين مـــنـــذ انـــطالق قـــتل ا
االحـتـجـاجات). وانـتـشـرت العـشـائر
ـداخل ومـخارج ـحـافـظـة كـربالء 
احملــافـظـة بـهــدف احلـفـاظ عـلى أمن
دينـة. وقال شهود عيان واسـتقرار ا
ان (رجـــال الــعــشــائـــر اعــتــذروا عن
دة اسـتقبال القـادم إلى احملافظة 
اربـعـة ايـام بسـبب الـظروف األمـنـية
الـتي رافـقت الـتـظـاهـرات وانـتـشروا
ـــداخل واخملـــارج حتـــســـبــا الي بـــا
). في غـــــضــــون ذلك   دانت طـــــار
ـمـثلـة اخلـاصة لالمـ الـعام لال ا
تحدة في العراق جن بالسخارت ا
تظاهرين السلمي الـهجمات على ا
فـي الــعــراق.وقــالت بالســخــارت في
بـيـان (ندين بـاقـوى العـبارات اطالق
ــتـظــاهـرين الــعـزل في الــنـار عــلى ا
بــــغـــداد الــــذي تـــســــبب بــــعـــدد من
ـواطـن الـوفـيات واإلصـابـات ب ا

االبرياء). 
ئـات من انصار التيار الصـدري يحضرون الى منزل السـيد مقتدى الصدر في الـنجف بعد عملية uCŠ—∫ ا
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ـــرجـــعــــيـــة ووحـــدة الـــشـــعب). وكـــان ا
كـتب السـياسي حلـركة ـتـحدث بـاسم ا ا
الـصــادقـون مـحـمـد الـربـيـعي قـد قـلل من
قـيـمـة العـقـوبـات واكد أن (الـعـقـوبات لن
ـتــلك أرصــدة خـارجــيـة). تــنــفع ال ولن 
ــشــروع الـــعــربي الــذي ووصـف حــزب ا
يـترأسه خمـيس اخلنجـر العقـوبات التي
اسـتـهدفـته فضـيحـة أخالقـية وسـياسـية
تـحدة بـشأن حـقوق تـرتكـبهـا الواليـات ا

اإلنسان.
ـشــروع الـعــربي في بــيـان امس  وقــال ا
(تـــابــعـــنــا الـــبـــيــان الـــصــادر عن وزارة
اخلـزانة االمريكية مـكتب مراقبة األصول
األجــنــبــيــة الــذي فــرض عــقــوبـات عــلى
ــوجب قـانـون مــاغـنـيــتـسـكي اخلــنـجـر

قيس اخلزعلي

شـرق سـوريـا و تـأكيـد احلـيـلـولة دون
ـــوغــرافي في حـــصــول أي تـــغــيـــيــر د
ـنطقـة ومنع تعـرض االكراد في سوريا ا
ـــــآسـي والـــــويالت مــــــرة أخـــــرى الـى ا
والـهـجرة). كـمـا استـقـبل رئيـس حكـومة
ــبــعــوث االقــلـــيم مــســرور الــبـــارزاني ا
االمــريـكي ونــاقـشــا الـوضع فـي الـعـراق
وسـوريا وتـأكيـد مواصـلة الـتنـسيق ب
الـقـوات الـعـراقـيـة والـبـيـشـمـركـة . وقـال
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (البارزاني
ثـــمـن خالل الـــلـــقــــاء مـــوقف الـــواليـــات
ــتــحـدة الــداعم لالقــلـيم)  واســتــطـرد ا
بـالـقـول ان (داعش ال يـزال يـشـكل خـطرا
كـبـيرا وان الـتعـاون مع اجملتـمع الدولي
ــــواجــــهــــة تـــهــــديــــدات ذلك ضــــروري 
ستقيل الـتنظيم). وكان رئـيس الوزراء ا
ـهـدي قــد بـحث مع جـيـفـري عــادل عـبـدا
اســتـمـرار الـتـعـاون في مــواجـهـة بـقـايـا

داعش . 


