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رفـض الـــــــعــــــراق اخلـــــــطــــــة
االمـريكـيـة للـسالم في الـشرق
ــوصــوفـة بــصـفــقـة االوسط ا
الـــقــــرن واكـــد الــــوقـــوف مع
فلـسطـ الستـرجاع حـقوقـها
الشرعية  داعيا العرب لوقفة
جـادة تـدعـم الـفــلـســطـيــنـيـ

ـسـتــقـلـة  بــأقـامــة دولـتـهـم ا
فــيـمــا تــعــقـد جــامــعــة الـدول
الـعـربــيـة جـلـسـة طـارئـة عـلى
مـــســتــوى وزراء اخلـــارجــيــة
الـــعـــرب بــــرئـــاســـة الـــعـــراق
ـــنــاقـــشـــة احلـــدث واتـــخــاذ
شروع قرارات تلزم بأيقاف ا
فـي وقـت جــــــــدد الــــــــعــــــــاهل
الــســعـودي ســلـمــان بن عــبـد
الـعــزيـز مـوقـف بالده الـثـابت
من الـقـضـيــة الـفـلـســطـيـنـيـة.
ــتــحــدث بــأسم وزارة وقــال ا
اخلـارجــيـة احـمــد الـصـحـاف
فـي بـــيــان امـس ان (الـــعــراق
يـــــــــــــقـف مـع اشـــــــــــــقــــــــــــائـه
الـفــلـسـطـيـنـيّـ في حـقـوقـهم
ــشــروعــة الــتي ضــمــنــتــهـا ا
الــشـرعـيّــة الـدولــيـة وقـرارات
مـــجــــلس األمـن وحـــقــــهم في
ــــــــنــــــــازل الــــــــعــــــــودة إلـى ا
واالراضي) مـــشـــيـــرا الى ان
(الــــعـــراق يــــطــــالب الــــعـــرب
ــســلـــمــ بـــالــوقــوف إلى وا

جـانب الــفـسـلـطـيـنـيـ  في دعم
ــشــروعــة وإقــامــة حُــقــوقــهـم ا
ـسـتـقِـلّـة وعـاصـمـتـهـا دولـتـهم ا
الـــقـــدس واســتـــرجــاع األراضي
احملــــتـــلــــة كـــافــــة إلى ســــوريـــا
ولـبـنان). وحـذر ائـتالف الـنـصر
من أن هـذه الصـفـقة سـتـزيد من
نطقة. اضطراب شعوب ودول ا
وقـــال االئــتالف في بـــيــان امس
إنه (يـعلـن رفضه لـصـفقـة الـقرن
ـتـبـنـيـة لـهـا ويـحـمّـل االطـراف ا
جـميع الـتـداعيـات التـي ستـنتج
عـنــهـا) واضـاف ان (الالعــدالـة
واالســتــقــواء وفــرض ســيــاســة
االمـــر الــــواقع لـن تـــنــــتج االمن
والــسالم ولن حتــقق الــتــعـايش
واالزدهــــــار لــــــشــــــعـــــوب ودول
نـطقـة). وعدت حـركة عـصائب ا
أهل احلق صــفـقـة الـقـرن بـأنـهـا
ســــتــــتــــســـبـب بــــزوال حـــتــــمي
إلســـرائــيـل وهي مــؤامـــرة عــلى
العرب و اإلسالم.وجـاء في بيان
احلــركـــة أنه (يــومـــاً بــعـــد يــوم
ــــتــــحـــدة تــــثــــبـت الــــواليــــات ا
األمـريــكـيــة انـحــيــازهـا الــكـامل
صلحـة الكيان الـصهيوني وما
صـــفـــقــــة الـــذل األخـــيـــرة الـــتي
يسميـها ترامب صفـقة القرن إال
تـــــتــــــويـــــجــــــاً لـــــلــــــمـــــشـــــروع
ــتـآمـر عـلى الــصـهـيــوأمـريـكي ا
العـرب واإلسالم بل واإلنـسانـية
جــمــعــاء). وأكــد حــزب الــدعــوة
شؤومة االسالمية ان الصفـقة ا

لن تمـر ابـدا فيـما شـدد على ان
فــلـسـطـ لـيـست ســلـعـة لـلـبـيع
والـشـراء.وقـال احلـزب في بـيان
امـس ان (الــتــآمـــر الــدولي ضــد
االمـة االسالمـيـة بقـيـادة امـريـكا
مازال يتبلور يوماً بعد يوم  اذ
ــسـلــمـ اصــبــحت مـقــدسـات ا

مـطـمـحـاً تـأريـخـيـاً لـلـعـنـصـريـة
الـصهـيـونـية بـدعم من الـتـطرف
ـسـتـمـر) مـبـيـنـا ان االمـريـكي ا
(الـعــنــجــهـيــة االمــريـكــيــة الـتي
اعترفت بالقدس عـاصمة للكيان
الــصــهـيــوني وايــضـا بــاحـتالل
اجلـوالن وضــمـهـا الى االراضي

ـشروع غـتـصبـة  كـللت ذلك  ا
متـكامل من اجل طـمس القـضية
الفلـسطيـنية والـقضاء على حق
الفلـسطيـني بـاحلرية والسالم
والعيش على ارضهم ووطنهم)
مؤكدا ان (مـشروع صفـقة القرن
ـر ابـدا  ولـيس ـشـؤومـة لن  ا

بل انه له اي مـقـومـات لـلـحـيـاة 
ولد مؤامرة مـيته).  وحذر نائب
رئـــيس الــوزراء الــســابق بــهــاء
األعرجي من ان استـمرار القوى
الـســيــاســيـة في فــشل اخــتــيـار
رئيس الـوزراء اجلديـد قد تـكون
تـبـعــاتـهـا أداة لـتــنـفـيــذ صـفـقـة

القـرن. وجدد الـعاهل الـسعودي
ســلــمـان بن عــبــد الـعــزيـز خالل
اتّـــصــال هـــاتـــفي مـع الــرئـــيس
الـفــلـســطـيــني مـحــمـود عــبـاس
موقف بالده الثابت من الـقضية
الـفـلـسـطـيـنـيـة وحـقـوق الـشـعب
الـفــلـسـطـيــني وذلك في أعـقـاب

إعالن الرئـيس األمريـكي دونالد
تـــرامب عن خــطــتـه لــلــسالم في
الـشــرق األوسط. وذكــرت وكـالـة
السعـودية الـرسميـة أنّ (العاهل
ـمــلـكـة الــسـعـودي أكّــد مـوقف ا
الثابت من القـضية الفلـسطينية
وحقوق الشعب الفلسطيني منذ
ــلك عــبــدالــعــزيــز حــتى عــهــد ا
ـــمــلـــكــة إلى الــيـــوم ووقــوف ا
جــانب الــشــعب الــفــلــســطــيــني
ودعــمـهـا خلــيـاراته ومــا يـحـقّق
آمــــالـه وتــــطــــلــــعـــــاته). ورفض
الـرئـيس الـفـسـلـطـيـني الـصـفـقة
لــتــســويـة الــصــراع في الــشـرق
األوسط الـتي تـقـدم بـهـا ترامب
واصــفـــا ايـــاهـــا بـ(مــؤامـــرة لن
تــمـــر).وعـم اإلضــراب الـــشـــامل
مــخـــتــلف مـــنــاطق قـــطــاع غــزة
ورفـعت األعالم الـسـوداء رفـضـا
إلعالن الـصــفـقـة. وطـالب احتـاد
وقف عربي احلقوقي العرب 
ـــوقف مـــوحــد يـــتـــجـــاوب مع ا
الـفــلـســطـيــني في مــواجـهــة مـا
يسمى صفقـة القرن . وقال بيان
تــلــقـــته (الــزمــان) امس انه (في
ـــنــطـــقــة من ظل مـــا تــشـــهــده ا
تــوتـــرات وصـــراعــات واعـــمــال
عـــنف  جـــاء اعـالن تـــرامب عن
ــســـمــاة ــزعـــومـــة وا خـــطــتـه ا
ــدعــومــة من بــصــفــقــة الـقــرن ا
الـــكـــيـــان الــــصـــهـــيـــوني الـــتي
تــسـتــهــدف تـصــفــيــة الـقــضــيـة
ساس باحلقوق الفلسطينـية وا

مطـالبا شـروعة)  الوطـنيـة ا
(بـــضــــرورة اتــــخـــاذ مــــوقف
عـــربي مــوحــد يــتــجــواب مع
ـــوقف الـــفــلـــســـطــيـــني في ا
مــواجــهــة الــصــفــقــة ورفض
اخلــــــطط والــــــســـــيـــــاســـــات
االمـريكـيـة الصـهـيونـيـة التي
تـعـمل عـلى تـكريـس االحتالل
لالراضي الفـلـسطـينـية وضم
ارضـي جــــديــــدة لــــلــــكــــيــــان
ــــوقف احملــــتل) مـــــؤكــــدا (ا
ــطــالــبــة اجملـتــمع الـثــابت 
الـدولي بـالعـمل عـلى احـترام
الـقـرارات الــشـرعـيـة الـدولـيـة
ذات الـــصـــلـــة بـــالـــقـــضـــايـــا
صيرية للشعب الفلسطيني ا
ـا فـيهـا الـقـدس والالجـئ
ــــســـــتــــوطــــنــــات وادانــــة وا
ـة الــقــرارات واخلــطط الــظــا
ــتــحــدة لــرئــيس الــواليــات ا
لـصـالـح الـكـيـان الـصـهـيـوني
عــــلـى حـــســــاب الــــقــــضــــيـــة
الفلسطينية وحق الشعب في
تـقريـر مصـيـره واقامـة دولته
ـــســتـــقــلـــة). الى ذلك  أكّــد ا
رشد اإليراني علي خامنئي ا
أنّ خطّة السالم األمريكية في
الــشــرق األوسط لن تــتــحــقّق
. وقـــال خــــامــــنــــئي في أبــــداً
تغريدة على تـويتر (رغماً عن
ـسـؤول األمـريكـيّ أنوف ا

لن تتحقّق الصفقة اخلبيثة).
¥ ’ qO UHð

 wJ¹d _« Âö « ŸËdA  WNł«u* w u  n u0 Êu³ UD¹ »dF « ÊuO uI(«

 W¹—ULF²Ýù« ÊdI « WIH  i dÐ 5D K  l  ·u u « sKF¹ ‚«dF «

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تـوقع متـنـبىء جـوي تـأثـر البالد
بـحـالـة جويـة جـديـدة مـصـحـوبة
ناطق بأمطار رعـدية في بعض ا
غـبرة بدءا ونشاط عـال للـرياح ا
مـن يــوم غـــد اجلـــمـــعــة . وكـــتب
صـادق عـطـيـة في صـفـحـته عـلى
فيـسبـوك امس ان (حالـة الطقس
ناطق كـافة بسبب متذبذبـة في ا
الـصـراع بـ مـرتـفع ومـنـخـفض
جوي احدهما منحدر من اوربا
بـــصـــحـــبـــة اخـــر مـن الـــســودان
لــيـــشــكالن حــالــة جــويــة جــديــة
مــصــحـوبــة بــأمـطــار رعــديـة في
بــــعـض االمــــاكن ونــــشــــاط عـــال
ــغـــبــرة غــدا مـــتــوقـع لــلــريـــاح ا

اجلمعة). 
وسـجـلت الــهـيـئـة الـعـام لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتــابـعـة لـوزارة الـنــقل سـلـسـلـة
هــــزات أرضــــيــــة قــــرب احلـــدود
العراقية اإليرانية. وقالت الهيئة
في بيان امس ان (مراصد الهيئة
ســـجــلـت ســلــســـلــة مـن الــهــزات
األرضـية قـرب احلـدود الـعـراقـية
اإليرانيـة في منـطقة مـندلي عقب
الهـزة األرضية األولى) واضاف
انه ( تـــســجــيـل أربــعــة هــزات

واطـني في أرضيـة شعـر بهـا ا
ـنطـقـة حـيث بلـغت قـوة  الـهزة ا
األولى  3.4 والـثــانــيـة 2.9 كـمـا
سـجـلت الــثـالـثـة بـقـوة مـقـدارهـا
3.1 في ما سجلت الـهزة الرابعة
وكـانت قـوتـها  3 درجات حـسب
مــقـــيــاس ريــخــتــر) مــبـــيــنــا ان
(منطقة مـندلي قد تعرضت خالل
ــــاضـــيــــة إلى عــــدد من األيــــام ا
الـهزات األرضـيـة الضـعـيفـة غـير
احملـسـوس بـهـا) وتـابع الـبـيـان
انه (لـم حتــصل أضـــرار تـــذكــر).
ـواطــنــ الى (اإللــتـزام داعــيــا ا
بــالـــوصــايـــا الــزلـــزالــيـــة وعــدم
اإلسـتمـاع لالشـائـعـات واألخـبار
الـكـاذبــة). وذكـرت وكـالـة الـدفـاع
دني في الـبرازيل أن عـدد قتلى ا
األمـطار الـغـزيرة الـتي تـسـاقطت
ـاضي عــلى مــيـنـاس األسـبــوع ا
52 جـــــــيــــــــرايـس ارتــــــــفـع إلى 
شـخــصــا فـضال عن إصــابـة 65
آخــــــــــــــــــريـن وفــــــــــــــــــقـــــــــــــــــدان
.وتـركزت اخلـسـائر في شخـصـ
عــــاصـــــمــــة الـــــواليــــة بـــــيــــلــــو
هــــوريـــزونــــتي حـــيـث لـــقي 13
شخـصـا مصـرعـهم وفقـا ألحدث
البـيانـات وقـالت فرق اإلنـقاذ إن
(نـحـو  33 ألف شـخـص نـزحـوا

من ديارهم أو  إجالؤهم).
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شـتركة أكدت قـيادة العـملـيات ا
اســــتـــــمــــرار طـــــائــــرات اف 16
بــتـنـفـيـذ واجـبــاتـهـا وان فـنـيـ
عــــراقــــيــــ هـم من يــــقــــومــــون
بــــتـــجـــهــــيـــز تـــلـك الـــطـــائـــرات
وتـسـلـيـحـهـا.وقـالت الـقيـادة في
تـــصــرح امس إن (طـــائــرات اف
 16 مسـتمرة بـتنـفيذ الـواجبات
ضـــــــد داعش) الفـــــــتــــــة الى ان
(الــفـــنــيــ الـــعــراقـــيــ هم من
يقـومون بتـجهـيز تلك الـطائرات
وتسليحها) مؤكدةً أن (احلديث
عن تـــوقـف هـــذه الـــطـــائـــرات ال
صـــــحـــــة لـه). وأفـــــاد خـــــبـــــيــــر
ســتــراتــيــجـي نــقال عن مــصــدر
عــســـكــري عـــراقي بــأنـــســحــاب
اخلـبـراء األمــريـكـيـ من قـاعـدة
بـــلـــد اجلـــويــــة أدى إلى تـــوقف
حتـــلــيق تــلك الــطــائــرات. وقــال
هـشـام الـهـاشـمي في تـغـريدة له
عـــبـــر مـــوقع تـــويـــتـــر نـــقال عن
ـصـدر ان (اخلـبـراء األمـركـيـ ا
انسحـبوا من قاعدة بـلد اجلوية
ـا أدى إلى تــوقف حتـلـيق إف
16العـراقيـة عمـليـاتهـا القـتالـية

ضد تـنظيم داعش) واضاف أن
(تشـغـيل الطـائـرات يتم بـصورة
كـــامـــلــــة بـــواســـطـــة اخلـــبـــراء
والـفنـيـ األمـريكـيـ فضالً عن
عـمـلــيـات الـصـيـانـة والـتـوجـيه
بـاسـتـثـناء الـقـيـادة).واسـتـشـهد
جنـدي واصيب اخـر في حادث
منفـصلـ ببغـداد وديالى. وقال
مــــصـــدر فـي تـــصــــريح امس ان
(مـســلـحــ مـجــهـولــ فـتــحـوا
نيران اسلحتـهم الكاتمة باجتاه
ا جندي ضـمن منطـقة الدورة 
اســـفـــر عن اصــــابـــته بـــجـــروح
خـطرة) وتـابع ان (جـنـديـا اخر
قــتل بــنـيــران قــنـاص داعش في
ـحـافـظة اطـراف نـاحـيـة بـهـرز 
ديـــــــــالـى). وألـــــــــقـت قـــــــــوة من
االستخبارات العسكرية القبض
على ثالثـة ارهابـي في مـناطق
ــوصل. مـخــتــلــفــة من مــديــنـة ا
ديرية االستخبارات وذكر بيان 
امس انه (ضمـن عمـلهـا الدؤوب
الحــقـــة اخلاليـــا اإلرهــابـــيــة 
تـــــمــــكـــــنت مـــــفـــــارز شــــعـــــبــــة
االســتــخـبــارات الـعــسـكــريـة في
الــــفـــرقـــة 16وبــــالـــتــــعـــاون مع
ــشــاة 75 اســتــخــبــارات لــواء ا

والــلـــواء الـــثـــالث والـــلــواء 76
قـيادة عـملـيات نـيـنوى من الـقاء
الـقـبض عـلى ثالث مـتـهـمـ في
مـناطـق حمـام الـعلـيل وسـيـطرة
الشهيد سبهان وسيطرة موصل
تـهـم هم دهوك) مـبيـنـا ان (ا

وجب ـطـلـوب لـلـقـضـاء  من ا
ادة مذكرات قبض وفق أحكام ا
4 إرهـاب وقد  تـسـلـيـمهم إلى
جـهـة الـطـلب). واعـلـنت مـديـريـة
ــدني عن رفع صـاروخ الـدفــاع ا
نــــوع كـــراد من دار االيــــتـــام في

ـديرية ـة.وقالت ا وصل الـقد ا
في بــــيـــان ان (فـــرق مــــعـــاجلـــة
ــــنـــفــــلـــقـــة الـــقــــنـــابل اغــــيـــر ا
ـتـسـاقـطات اجلـويـة الـتـابـعة وا
ــدني تــمـكــنت من الى الــدفــاع ا
رفع صــاروخ نــوع گــراد مــحــور

من دار االيـتـام الـتـابع لـكـنـيـسـة
ـة). ـوصـل الـقـد الـســاعـة في ا
وفي االنـــبـــار  عـــثـــرت مـــفـــارز
االســــتــــخــــبــــارات عــــلـى كـــدس
لالعتدة في القـائم . واكد البيان
ان (مفـارز شـعبـة االسـتخـبارات
الــــعـــســــكـــريــــة في الــــفـــرقـــة 8
وبــالــتــعــاون مع اســتــخــبــارات
ـشـاة 32 الــفـوج الــثـالث لــواء ا
قيادة عـمليـات اجلزيرة  تـمكنت
من الوصـول إلى مخـبأ لالعـتدة
في مـنــطــقـة الــكـرابــلــة بـالــقـائم
وتضبط ما بداخله) مشيرا الى
ـــواد الـــتي  ضـــبـــطـــهــا ان (ا
هي 11قذيفة عيار 155 ملم  و6
قــنـــابــر 120 مــلـم و خــراطــيش
كـاتـيـوشـا بـاالضـافـة الى قـنـابـر
هـــــاون عـــــيــــار 82 و60 مـــــلم)
مـــبــيـــنـــا ان (هـــذه االعــتـــدة من
مــخــلـفــات داعش حـيـث تـكــفـلت
مـفــارز هـنـدسـة الـفـرقـة بـتـدمـيـر
ـــواد مـــوقــــعـــيـــا دون حـــدوث ا
اضـــــرار). ورجـــــحت مـــــصـــــادر
سـقــوط طــائــرة نــقل عــســكــريـة
أمـريكـية غـرب مـحافـظة األنـبار.
ــــصـــــادر انه (يــــرجح وقــــالت ا
سقـوط طـائرة امـريـكيـة من نوع

سي- 27جـــيه ســبـــارتــان غــرب
االنـــــــــبـــــــــار ومـــــــــقـــــــــتل 4 من
ولم يـصـدر أي تـعـليق طـاقـمهـا)
او تــأكــيـــد من الــبـــنــتــاغــون او
احلـــكـــومــة الـــعـــراقــيـــة بـــشــأن
احلادث. والـقت وزارة الداخـلية
الــقــبض عــلـى ثالثــة مــتــهــمــ
يتـاجرون بـاحلبـوب اخملدرة في
بـغـداد.وقــالت الـوزارة في بـيـان
امـس إن (مــفــارز اســتــخــبــارات
الــشــرطــة االحتــاديــة الــعــامــلــة
ضـمن وكــالـة االسـتـخـبـارات في
الوزارة تمكنت من إلقاء القبض
عـلى ثالثـة مـتـهـمـ في مـنـاطق
مــتــفــرقــة من بــغــداد لــقــيــامــهم
ــتــاجـرة بــاحلــبــوب اخملـدرة بــا
حـيث ضـبط بـحـوزتـهم اكـثر من
 500حبه مخدرة) موضحا انه
( اتخـاذ اإلجراءات الـقانـونية
بحـقهم وتـسلـيمهـم الى اجلهات
اخملتـصـة). وانـدلع حريق داخل
كرفـانات مخـصصـة للمـمرضات
في مـــســــتـــشـــفـى صالح الـــدين
التعليمي . وقال شهود عيان ان
ـــدني كـــافــحت (فــرق الـــدفـــاع ا
احلريق دون حـدوث اي خسـائر

بشرية). 
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واصل احملـتـجــون الـتـظـاهـر في
بـغـداد واحملــافـظـات الدامـة زخم
ــــطــــالب احلــــراك الــــشــــعــــبي ا
بأخـتيـار رئيس وزراء بـعيدا عن
تــــأثــــيـــرات االحــــزاب والــــكــــتل
الــســيــاســيــة  وشــهــد عــدد من
احملـافـظـات تـوافـد اعـداد غـفـيرة
من الـطـلــبـة لـدعم االحـتـجـاجـات

ناهـضة للـحكومـة بعد حمالت ا
من قبل مـكافـحة الشـغب لفـضها
بـالـقـوة  وسط ادانـة مــنـظـمـات
ـــفـــرط الـــذي دولـــيـــة الـــعـــنف ا
تسـتخـدمه اللـقوات االمـنيـة ضد
تظـاهرين السـلميـ وقد عدته ا
(انتهاكـا وتقييـدا حلرية الرأي).
وقـال متـظـاهـرون لـ (الـزمان) ان
(الكـتل الـسيـاسيـة جتري حـراكا
واسعا القناع رئيس اجلمهورية
بأختيـار مرشح احلكومـة ليكون

خاضـعـا لتـأثـيرات تـلك االحزاب
طالب الشعب الذي دون االخذ 
قـدم تـضـحـيـات كـبـيـرة مـنـذ بـدء
التـظاهرات فـي االول من تشرين
ـاضي) مـؤكــدين (رفض االول ا
اي مـرشح ال يــخـتــاره الـشـعب)
واشـاروا الى ان (احلمـالت التي
جتريها بعض اجلهات لتخويف
ـتظـاهـرين وارهـابهم  تـزيـدنا ا
ــطـالـبـة اصـرارا عــلى الـبـقـاء وا
ــســلـوبــة مــنـذ زمن بــاحلــقـوق ا

طـــــويل) مــــجـــــدديـن الـــــدعــــوة
لــلــمــجـــتــمع الــدولـي (لــلــتــدخل
وايقـاف االنتـهاكـات التي حتدث
ــتــظـاهــريـن الــســلــمــيـ ضــد ا
ومــحــاسـبــة من الــقـائــمــ عـلى
ــــارســـات الــــعــــنف والــــقــــمع
هـم الى القـضـاء لـيـنـالوا وتـقـد
اجلـزال الـعـادل) الفتـ الى انه
(ال رجــعـة حــتى حتــقـيق جــمـيع
ـــطـــالب بـــرحـــيل الـــفـــاســـدين ا
واجـــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكــرة
الخــتـــيـــار مــرشـــحـــ الـــشــعب
ـــعـــانـــاة). وفي وانـــهـــاة هـــذه ا
قال ســاحـة الـتــحـريـر بــبـغـداد  
شـــــهــــــود عـــــيـــــان ان (تـــــوافـــــد
تظاهـرين مستمـر الى الساحة ا
بـــعــــد اشـــتـــبــــاكـــات درات بـــ
مـحـتــجـ وقـوات الـشـغب امس
االول بـالـقرب من سـاحـة الـوثـبة
اســفــرت عن تـســجــيل اصــابـات
). وعد رئيس بصفوف احملـتج
ـسـتـقــيل عـادل عـبـد احلـكــومـة ا
ـهـدي الـتـظـاهـرات الـتي تـغـلق ا
ـــصـــالـح والـــطـــرق ــــدارس وا ا
بـالــقـوة لـيـست ســلـمـيـة مـؤكـداً
حـــدوث نــــقـالت جـــوهــــريــــة في
مــسـألـة الــتـظـاهــرات.وقـال عـبـد
ـــهـــدي فـي تـــصـــريح امس إنه ا
(حــــدثت نــــقالت جـــوهــــريـــة في
مـسألـة الـتـظاهـرات ونـحن نـريد
نــحــمي الـتــظـاهــرات الـســلـمــيـة
حـــمـــايــة كـــامـــلــة) مـــبـــيـــنــا ان
دارس (التظـاهرات التي تـغلق ا
ـصـالح والـطـرق بـالـقـوة غـير وا
مـقـبـولـة في اي مـكان فـي العـالم
وهي لــيــست سـلــمــيـة) مــشـدداً
بــالــقـول (حــ يــتم قـطـع طـريق
بصـرة بـغداد اكـثر من  10 االف
شاحنة تتعطل). وتناقلت مواقع

الـــتــواصل االجــتــمـــاعي مــقــطع
فـيـديـو ألحـد نـاشـطي تـظـاهرات
مـحـافـظات مـيـسـان يـتـحدث إلى
احملتج قـائالً : إلى احملافظات
الــشـمــالـيـة والــغـربــيـة والـوسط
واجلـــنـــوب ســانـــدوا إخـــوانــكم
ـتظـاهـرين فـالذي يـعـيش على ا
هـذه األرض هـو عـراقي لـنجـعل
من هــدفـنــا واحـداً) وأضـاف أن
رسـالـتـنـا (فـزعـة الـعـمـارة) الـتي
سنجـعلـها ملـيونيـة األحرار غدا
اجلــمـعــة).  وشــهـدت مــحـافــظـة
الــكــوت صــدامــات بــ الــقــوات
ـتـظـاهرين  أدت إلى االمـنيـة وا
ســـــقــــــوط عــــــدد من اجلــــــرحى.
واعـــربت نـــقـــابـــة احملــامـــ في
مــــحــــافــــظــــة الــــديـــوانــــيــــة عن
ــسـاعـدة اســتـعــدادهـا لـتــقـد ا
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــوقــــوف مع
تظاهرين في احملاكم والترافع ا
عـنـهم في الـدعـاوى الـتي أقـيمت
ضـدهم مـجـانا  كـما انـتـقـد عدد
من احملـام اجـراءات احلـكـومة
واالجهزة االمنية بعد ما تعرض
ـــتـــظـــاهــــرون من مالحـــقـــة له ا
ومـحـاوالت لــفض االعـتـصـامـات
بــالـقـوة كــان نـتـيــجـتـهــا سـقـوط
الــعـديــد من الــضـحــايــا. وكـانت
النـقـابة قـد اصدرت بـيـاناً بـشأن
ــــتــــصــــاعــــدة خالل االحــــداث ا
التظـاهرات. وقـال النقـيب ضياء
الـسـعــدي خالل ال بـيـان (نـتـابع
تــطـــورات انـــتــفـــاضـــة تـــشــرين
ـتصاعـدة هذه األيام الشعـبية ا
والتي يشكل احملامون ونقابتهم
جـــزءاً أســـاســيـــاً فـي حـــراكـــهــا
شاركة الفعلية السلمي سواء با
في ساحات التظـاهر واالعتصام
ام بـــــــالـــــــدفــــــاع عـن حـــــــقــــــوق

ـــتــظــاهــرين وحــريــاتــهم امــام ا
احملــاكم الــقــضــائــيــة في بــغـداد
ووسط الـعـراق وجـنـوبه عـنـدمـا
يتعرضون إلى الـقتل اواالغتيال
اواخلــطف اوالــتـوقــيف مـن قـبل
أجـهــزة األمن احلـكــومـيـة او أي
جــهـات اخــرى غــيـر حــكـومــيـة)
واضــــاف انه (في الــــوقت الـــذي
نـؤكـد فـيه ادانـتـنـا واسـتـنـكـارنا
وســخــطـنــا الـشــديــد السـتــمـرار
ميتة ـفرطة وا استخدام القوة ا
ـــتـــظـــاهـــرين بـــالـــتـــعـــامل مع ا
ـــنــــتـــفـــضـــ الــــســـلـــمـــيـــ وا
ومـطـالـبــتـنـا بـالـكـشف عن قـتـلـة
ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي تـمـهـيـدا
ــــقـــــاضــــاتـــــهم امـــــام احملــــاكم
ـفـوضـية اجلـزائـيـة). ووصـفت ا
الــعـــلــيــا حلـــقــوق االنـــســان في
الـــعــراق  مــحـــاوالت االغــتــيــال
واالخـــتـــطـــاف واالعـــتـــداء عـــلى
ــتـظــاهـرين انــتـهــاكـا صــارخـا ا
حلـق وتــقـــيــيـــدا حلــريـــة الــرأي
والــــتـــــعــــبــــيـــــر والــــتـــــظــــاهــــر
ـفـوضـية الـسـلـمي.وقال عـضـو ا
فــاضل الـغــراوي في بــيـان امس
ـفــوضـيــة وثـقت 49 حـالـة ان (ا
ومـحاولـة اغـتـيال و72 مـحـاولة
اخــتــطــاف طـــالت مــتـــظــاهــرين
ونـاشـطـ ومـدونـ مـنـذ الـيـوم
األول لـلــتـظــاهـرات) مــبـيــنـا ان
ــفـــوضــيـــة من خـالل فــرقـــهــا (ا
الـرصـديـة وثـقت ايـضـا٥٠ حـالـة
لـــلــتـــعــدي عـــلى الـــصـــحــفـــيــ
بالـضـرب والتـهديـد واسـتنـشاق
ــســـيـــلـــة لـــلـــدمــوع الـــغـــازات ا
ومـهـاجـمـة الـعـديـد من الـقـنـوات
ــعـدات الــفــضـائــيــة وتـكــســيـر ا
ومنع اإلعالمـي من أخذ دورهم

في تغطية التظاهرات).
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تـــســـلم رئــيـس حــكـــومــة اقـــلــيم
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
دعـوة من مـيـخـائـيل بـوغـدانـوف
مبعـوث الرئيس الـروسي للشرق
األوسط ودول أفريقيا للمشاركة
في مــنــتــدى ســان بــطــرســبــورغ
االقـتـصـادي . وقــال بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان (اجلـــانـــبـــ
بحـثـا خالل اللـقـاء آخر تـطورات
الــوضع في الــسـاحــة الــعـراقــيـة
نطـقة وسـبل تعزيـز العالقات وا
واتــفق بــ إالقـــلــيم وروســيــا) 
اجلــانـبـان عــلى (أهـمــيـة تــهـدئـة
األوضــاع في الــعــراق وســوريـا)
وشــددا عــلى (تـنــســيق اجلــهـود
ــــواجــــهـــة حتــــديــــات اإلرهـــاب
والســـيـــمـــا تــــنـــظـــيم داعش الى

جـــانب تـــأكــيـــد الـــدور احملــوري
ـنـطـقـة). لإلقـلــيم في اسـتـقــرار ا
بـــحـــسب ونـــقـل بـــوغـــدانـــوف  
ير البيان (حتيات الرئيس فالد
بوت ورئـيس الوزراء ميـخائيل

مـيــشـوســ الى رئـيس حــكـومـة
كـــردســـتـــان  كـــمــــا وجه دعـــوة
رســــمـــيـــة لــــلـــبـــارزانـي من اجل
نتـدى االقتصادي شاركـة في ا ا

في سان بطرسبورغ). 
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دخلت الكتل السياسية في سجال
بـشـأن اخــتـيـار مـرشـح احلـكـومـة
ـهـلة الـتي حـددها اجلديـدة بـعد ا
رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
لتـكلـيف مرشـح مقـبول لـلجـميع .
وقـال مــراقـبـون لـ (الــزمـان) امس
ــهــلـة الــتـي حـددهــا رئــيس ان (ا
اجلـمــهـوريـة لــلـكـتـل الـسـيــاسـيـة
بـتـقــد مـرشح مـقــبـول تـأتي من
ـلف الـذي اجل االسـراع بـحــسم ا
تــعـــدى الــســقـــوف الــدســـتــوريــة
اضافـة الى  ان الشـارع ال يتـحمل
اكثـر من ذلك بـسـبب وجـود حراك
شعبي يـطالب بـتغيـير االوضاع),
مــؤكــدين ان (مــفــاوضــات الــكــتل
ا واالحزاب سـتـفشل من جـديـد 
سـيــدفع ذلك رئــيس اجلــمـهــوريـة

الى اخـــــتــــيـــــار مــــرشـح يــــرضي
االطراف جـمـيعـا).  وأمـهل رئيس
عنية اجلمهورية الكتل النيابية ا
من حــــسم أمــــر الــــتــــرشــــيح الى
ـــقــبـل وفي حـــال عــدم الـــســبـت ا
حسم االمـر سـيمـارس صالحـياته
الـدسـتـوريـة من خالل تـكـلـيف من
يـجــده األكـثــر مـقـبــولـيــة نـيــابـيـاً
وشـعــبــيــاً وفي إطـار مــخــرجـات
ــشـــاورات الــتي أجـــراهــا خالل ا
ـــــاضـــــيــــــة مع الـــــقـــــوى ـــــدة ا ا
السيـاسيـة والفعـاليـات الشعـبية.
وقال صـالح في رسالـته للـكتل ان
(الـــعـــراق يـــواجـه مـــنـــعـــطـــفـــات
سـيــاســيــة خـطــرة حتــتّم عـلــيــنـا
ـسـؤولـيـة جـمـيـعـاً أن نـتـصـدى 
لهـا لـتالفي مزيـدٍ من الـتعـقـيدات
ـشـهــد الـعـراقي ولــتـحـقـيق في ا
شـروعة لتشكيل مطالب الشعب ا

حكومـة جديدة تـمهّد لالنـتخابات
ــقـــبـــلــة) مـــؤكـــدا ان (األحــداث ا
ـشـهـد يـزداد تـعـقـيداً تـتـسـارع وا
ـــــســــتــــويــــ الــــرســــمي عــــلى ا
والشـعـبي فهـنـاك أعداد مـتـزايدة
من الـــشــهـــداء و الــضـــحـــايــا من
ـتظـاهـرين الـسـلـمـيـ و الـقوى ا
األمنيـة ونعتـقد أن العـقدة االكبر
تــكـمـن في الــوصـول الـى احلـدود
ـرشح ــعـقــولــة لالتــفــاق عـلـى ا ا
داعيا اجلديـد لرئـاسة احلـكومة) ,
ـعــنـيـة بــتـرشــيح رئـيس الـكــتل ا
مـجــلس الـوزراء الى (اســتـئــنـاف
احلوار الـسـيـاسي البـنّـاء واجلاد
من أجـل االتــــفــــاق عــــلى مــــرشح
جـديــد لــرئــاسـة مــجــلس الـوزراء
يحـظى برضـىً شعـبيّ ورفعه الى
الـــرئـــاســـة مـن اجل إصـــدار أمـــر

التكليف). 
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