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ــــتــــحــــدة دعت بـــــعــــثــــة اال ا
ـــســـاعـــدة الـــعــراق (يـــونـــامي)
مــــجــــلس الــــنــــواب الـى اجـــراء
حتـــــســــيـــــنــــات عـــــلى قـــــانــــون
االنــتـــخــابـــات لــيـــلــبي مـــطــالب
ـــتــظـــاهـــرين فـــيــمـــا طـــالــبت ا
رجـعـية الـديـنيـة بـاالسراع في ا
إجنــــاز قـــانــــون االنـــتــــخـــابـــات
وقانون مفـوضيّتهـا ورأت أنهما
هـدّان لـتجـاوز األزمـة الكـبـيرة
ــر بــهــا الــبــلــد في وقت الــتي 
قررت مـنـظمـة اليـونـيسف إلـغاء
ي في اإلحتفال بيوم الطفل العا
الـــعــراق  بـــســـبب قـــتل وجــرح
ـــــــراهــــــقــــــ في األطــــــفــــــال وا
الـبـلــد.وقـالت يـونــامي في بـيـان
تــــــلـــــقـــــتـه(الـــــزمــــــان) امس  ان
(اإلصالح االنتخابي بـات مطلباً
ـتـظـاهرين رئـيسـاً لـلـعـديـد من ا
الـــســـلـــمـــيــــ وفي األســـابـــيع
األخــــيـــرة ســــعت الــــســـلــــطـــات
الــعـــراقـــيــة إلى إيـــجــاد حـــلــولٍ
تشـريـعيـةٍ تُـلبّي دعـوات الـشعب
إلجراء انتخابـاتٍ موثوقةٍ وحرةٍ
ونزيهـة وهذه الـعملـية هي ملك
للعـراقي وبـقيـادة عراقيـة كما

يجب أن تكون). 
وأضافت أن (خبراء االنـتخابات
تحدة قد قدّموا التابع لأل ا
دعـمــاً فـنــيــاً إضـافــيـاً من خالل
ـــمـــارســات مـــشـــاركـــة أفـــضل ا
الــدولـيــة) مــؤكــدة ان (مــسـودة
الـتــشـريع االنــتـخــابي الـتي هي
ـراجـعـة حـالـيـاً من جـانب قـيـدَ ا
مـجـلس الـنــواب تـتـطـلب إدخـالَ
حتــســيــنــاتٍ لـــتــلــبــيــة مــطــالب

الشعب). 
مثلة اخلاصة ونقل البيان عن ا
ـتـحـدة في لألمـ الـعـام لأل ا
الــــعــــراق جـــيــــنــــ هــــيـــنــــيس
بالســـــخــــارت قــــولـــــهــــا ان (من
صالحـــيــــات مـــجـــلس الـــنـــواب
دراسة هـذا التشـريع بحـسب ما
يـراه مــنـاســبـاً ومع ذلك أودُّ أن
ـانــيــ عــلى الــعـمل أحثّ الــبــر
بــنــاءً عــلى مـــطــالب نــاخــبــيــهم
ــــــشــــــروعــــــة من أجـل إجـــــراء ا
انـــتـــخـــابـــات مـــوثـــوقـــة وحـــرة

ونزيـهـة) مـعربـة عن أمـلـها  في
أن (تــعـــكس خـــيــاراتـــهم رغـــبــة
الشـعب بـاعتـماد طـريـقة جـديدة
ــارسـة الــعـمل ومـخــتـلــفـة في 
السياسي واستعادة أمل الكثير
من الـــعـــراقـــيـــ فـي غـــد أكـــثــر
) مـــــؤكـــــدة ان (األ إشـــــراقــــــاً
ـــــتــــحـــــدة عــــلـى اســــتـــــعــــداد ا
للمساعدة في إعـداد التشريعات
االنتـخابـية الـتي تُـلبّي تـطلـعات
الـشـعب الـعــراقي بـالـكـامل). من
رجعيـة الدينية جهتها طـالبت ا
بــــاالســــراع في إجنــــاز قــــانـــون
االنتخـابات وقانـون مفوضـيّتها
ــهـدّان لــتــجـاوز ورأت أنــهـمــا 

األزمة. 
هدي رجعية عبد ا ثل ا وقال 
الـكــربالئي في خـطــبـة اجلــمـعـة
الـــتي ألـــقـــاهـــا داخل الـــصـــحن
رجعية احلسيني الشريف إنّ (ا
الدينيـة قد أوضحت مـوقفها من
طـالبة االحتـجاجات الـسلـميـة ا
بــاالصالح في خــطـبــة اجلــمــعـة
ــاضــيــة من خالل عــدّة نــقــاط ا
تضمّـنت التـأكيـد على سلـميّـتها
وخلـوها من الـعـنف والتـخريب
والــتـــشـــديــد عـــلى حُــرمـــة الــدم
الــعـراقـي وضـرورة اســتــجــابـة
الــقـوى الــســيـاســيــة لـلــمــطـالب
). وأضاف ان ُحـقّة لـلمـحتـجّ ا
ــرجــعــيــة إذ تــوكّــد مــا ســبق (ا
مـــنــــهـــا تُـــشــــدّد عـــلى ضـــرورة
االســـــراع فـي إجنــــــاز قـــــانـــــون
االنتخـابات وقانـون مفوضـيّتها
بــالــوصف الـــذي تــقــدّم في تــلك
اخلطبة ألنّـهما يُمـهدّان لتجاوز
ـر بــهـا األزمـة الــكـبــيـرة الــتي 

البلد). 
وتـــــــابـع في جـــــــانـب آخـــــــر من
اخلـطــبـة انه (ال يــجـوز لـلــحـاكم
سؤول ان يعد الرعية فريسة وا
واالستـحـواذ من خالل الـسـلـطة

على مقدراتهم وأموالهم). 
وأكـد ان (التـظـاهـرات الـسـلـمـية
هي من االسـالـيب الـعـصريـة في
اســمــاع مــظــلــومــيــة الــشــعــوب
وشكـاواهم والبـد ان يـفـسح لهم
ـسـؤول لــلـمـجـال عن احلـاكم وا
ذلك ويسعى الى االستجابة لهم
وفق مــــبــــاد احلق والــــعـــدل).

وأضـاف (لــو تـأمـلــنـا صــفـحـات
الـتـاريخ لـوجـدنـا ان الـكثـيـر من
ا ثـورات الشـعـوب وتـمـردهـا ا
هو بسبب الظـلم الذي استشرى
فيـهم ولم يـجـدوا هـؤالء غـير لك
سـبـيالً لــلـخالص).ولـفت الى ان
ــســـتــشـــارين قـــد يــضـــلــلــون (ا
) مـحذرا من سـؤول احلكـام وا
ان (سـفـك الـدمــاء قــد يـؤدي الى
زوال احلـــــكـم وانـــــتـــــقـــــالـه الى
آخـرين). من جــهـة اخــرى قـررت
مـــنــظـــمــة الـــيــونـــيــسف إلـــغــاء
ي في اإلحتفال بيوم الطفل العا
الـعــراق الـيــوم وقـالت فـي بـيـان
تـلـقـته(الــزمـان) امس ان (الـيـوم
ـي وهـو هــو يــوم الــطـفـل الــعـا
الـيـوم الـذي يـحـتـفل فـيه الـعـالم
ــرور 30  عـــامــاً عـــلـى تــبـــني
اتـفــاقــيـة حــقــوق الـطــفل  وهي
االتـفــاقـيــة الــتي تـضم احلــقـوق
ا االنسـانـية الـكـاملـة للـطـفل  
في ذلك احلق فـي احلــمـــايــة من
الـــعـــنـف واحلق في الــــتـــعـــلـــيم
والــصـــحــة وفي الـــتــعــبـــيــر عن

الرأي. 
وقد وقـعت مئـة وأربعـون دولة 
ـــــا في ذلـك الـــــعـــــراق  عـــــلى
ــا اتــفــاقــيـــة حــقــوق الــطــفل 
ي تمت جعـلـهـا أكـثر مـيـثـاق أ
ـصــادقــة عـلــيه في الــتـاريخ ) ا
مـضـيــفـة انه (مـنـذ بــدايـة الـعـام
تطـلعت مـنظـمة الـيونـيسف الى
االحتـفال بـهـذا اليـوم التـاريخي
في الـعــراق  لـكــنـنـا اضــطـررنـا
إللـغـاء كـافـة االحـتـفـاالت بـسـبب
ـراهـق قـتل وجـرح األطـفـال وا
فـي الــــــــعــــــــراق مــــــــنــــــــذ بــــــــدء
االحـــــتــــجـــــاجـــــات في األول من

اضي). تشرين األول ا
تـظاهرين  وتابـعت إن (معـظم ا
في الـــعـــراق هـم من الـــشـــبـــاب.
ويُـعــد الــعـراق واحــداً من أكــثـر
الدول الفتيـة في العالم حيث أن
واطـنـ الـعـراقـي هم نصـف ا
( ن تقل أعمارهم عن  18عاماً
مــشـــيــرة الـى ان (هــنـــاك شــابــاً
واحــــداً عــــلى األقـل من بــــ كل
خمسة شبـاب عاطل عن العمل 
ــا يــجـعـل الــعـراق واحــداً من
الـــبـــلـــدان الـــتي لـــديـــهـــا أعـــلى

مـعـدالت بـطـالـة ب الـشـبـاب في
ــنـــطــقـــة). ولــفـت الــبـــيــان الى ا
ان(العـنف لم يقـتصـر الشوارع)
مــؤكــدا(حـــدوث حــاالت تــعــرض
فـــيــــهـــا األطـــفــــال والـــرضع الى
اخلطر نتيجة للعنف الدائر قرب
ــدرســة الـتي هم ـســتــشـفى وا ا
فيـها) مـنـوها الى إن (الـهجـمات
ـرافق التعـليـمية على األبنـية وا

والطبـية تعـد انتهـاكات جسـيمة
حلـقــوق األطـفــال) مـشــددا عـلى
(وجـوب حـمـايــة األطـفـال في كل
مـــــكــــــان وفي كـل زمـــــان وايالء
سالمــتــهم وبـــقــائــهم عــلى قــيــد

احلياة األولوية). 
وخــلص الــبـــيــان الى الــقــول ان
(الــيـونــيــسف تــنــاشــد األطـراف
كــــافــــة إلى حــــمــــايــــة األطــــفـــال

والــشـــبــاب مـن الــعـــنف وصــون
حـقــهم في الــتـعــبـيــر عن آرائـهم
وأنــفـســهم  بــعــيــداً عن الــعـنف
والــــتـــرهــــيب) مــــشــــيـــرا الى إن
(األطفـال والشـباب هـما الـدعامة
سـتقبل العراق اآلمن األساسية 
الـذي طـال انـتــظـاره عـقب عـقـود
مـن الــــــصـــــراعــــــات والــــــعــــــنف

واالضطرابات).
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اكـد مـكـتب رئـيـس الـوزراء عـادل عـبد
ـهـدي امس أن زيـارة نـائب الـرئيس ا
االمـــريــكـي مــايك بـــنس الى الـــعــراق
مــتـفق عـلــيـهـا وجــاءت لـتـفــقـد قـوات
بـالده في قـاعـدة عــ األسـد مــشـيـرا
الـى حــصـــول اتـــصــال هـــاتـــفي بــ
اجلــانـبــ فـيــمـا غــادر بـنس بــغـداد
مـتـوجهـا الى اربيل لـيـلتـقي برئـيسي
كـتب في االقـلـيم واحلـكـومـة . وقـال ا
بــيــان إن بــنس ( قــام بــزيــارة مـتــفق
عـليهـا الى العراق تـفقد خـاللها قوات
بـالده في قاعـدة عـ األسـد العـراقـية
فـي اطار التـحالـف الدولي الـذي يقوم
بـدعـم الـقـوات الـعـراقـيـة في مـحـاربـة
ــتـــفق عـــلــيه ان يـــقــوم داعـش ومن ا
بـــزيـــارة اربــيـل أيــضـــا).وأوضح أنه
(جــرى اتـصــال هـاتـفي امـس الـسـبت
بــحـــدود الــســاعــة الــثـــانــيــة عــشــرة
ــهــدي والــنــصف ظــهــرا بــ عــبــد ا
ونـــائب الـــرئــيس االمـــريــكـي تــنــاول
تـعـزيـز الـعالقـات بـ الـبـلـدين وآفاق
ـشـتــرك الى جـانب بـحث الــتـعـاون ا
الــتــطـورات الــتي يـشــهــدهـا الــعـراق
وجـــهـــود احلـــكـــومـــة وإجـــراءاتـــهــا
ـــطـــالب اإلصـالحـــيـــة اســـتـــجــــابـــة 
ـتظاهرين). وبحسب البيان فقد نقل ا
بــنس ( حتــيــات الــرئــيس االمــريــكي
دونــالــد تــرامب) مــؤكــدا (اســتــمـرار
الــتـعــاون من اجل تــطـويـر الــعالقـات
ـتميزة بـ البلدين).واضـاف البيان ا
أن (رئــــيس مــــجـــلس الــــوزراء بـــارك
لـنائب الـرئيس وعائـلته بـعيد الـشكر
وطـــلب نـــقل حتـــيـــاته الـى الــرئـــيس
االمـــريــكـي والــقـــوات الــتي تـــســاهم
بـتدريب القوات العراقية واكد اهمية
سـيادة واستقالل العراق وعلى توفير
االمـن واالسـتــقــرار لــلــبالد وحــمــايـة
ـخـتـلف مـصـالح جـمـيـع العـراقـيـ 
مـكوناتـهم ودياناتـهم وحصر السالح
بـيد الـدولة وتـعاون الـبلـدين في اطار
االتــــفـــاقــــيـــات اإلســــتـــراتــــيـــجــــيـــة
بـــيــنــهــمــا).وحتـــدثت  وســائل إعالم
اجــنــبـيــة امس عن وصــول بـنس إلى
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ــفــوضــيــة الــعــلــيــا  أكــدت فـــرق ا
حلـقوق االنسان في العراق ارتفاع
حــاالت اخلـــطف واالغــتــيــال الــتي
ــــتــــظـــــاهــــرين طـــــالت عــــدد مـن ا
ـدونـ والـنـاشـطـ واحملـامـ وا

والـصـحفـيـ من جهـات مـجهـولة.
فــيــمــا اســتـنــكــر نــقــيب احملــامـ
الـعـراقـيـ ضيـاء الـسـعـدي جرائم
اخلطف التي تعرض اليها عدد من
مـطالـبا االجـهزة االمـنية احملـام 
بـــالــكــشـف عن مــصـــيــرهم  وقــال
الـسـعـدي في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (اخـتـطـاف احملـامـ يـعـد
مـن اجلـرائم اخلــطـرة الـتـي تـخـلق

اجـواء من الـرعـب والـتخـويـف ب
ـــتــظــاهــرين صـــفــوف احملــامــ ا
الــسـلـمـيـ وتــؤدي ايـضـا الى هـز
اجملـــتــــمع الـــعـــراقـي) مـــطـــالـــبـــا
(االجـــهــزة االمـــنــيــة ذات الـــعالقــة
بـــالــكــشـف عن مــصــيـــر احملــامــ
ـفـقـودين وضـمان حـيـاتـهم).وأكد ا
الـسـعـدي ان (الـنقـابـة من جـانـبـها
تـتـابع قضـية احملـامـ اخملطـوف
مـن خالل رئـاسـة االدعاء الـعـام في
مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلـى بـــعــد
إحــاطـتـهـا عـلــمـا بـجـرائم اخلـطف
الـتي نـالـت رجـال القـضـاء الـواقف
ســــــواء فـي بــــــغــــــداد وبــــــقــــــيــــــة
احملــافــظـات).  من جــهــتـهــا وثـقت
مـــفــوضـــيــة حـــقــوق االنـــســان في

الــعـــراق احــداث الــتــظــاهــرات في
بـغـداد وعدد من احملـافـظات لـلـمدة
من  16 - 20  مـن الشهر اجلاري .
وقــالت في بــيــان تــلـقــته (الــزمـان)
ـــهـــامـــهــا امـس انه (اســـتـــمـــراراً 
الــرصــديــة في مــتــابــعــة ســاحــات
الــتـظـاهـر في بــغـداد واحملـافـظـات
ــفـــوضــيـــة ارتــفــاع أشـــرت فــرق ا
حــاالت اخلــطف واالغــتــيــال  الـتي
ـــــتـــــظــــاهـــــرين طـــــال عـــــددا من ا
ـدونـ والـنـاشـطـ واحملـامـ وا

والـصحـفيـ من جهـات مجـهولة 
ــفــوضــيــة مــطــالــبــتــهــا وتــؤكــد ا
لـــلــحـــكــومــة واالجـــهــزة االمـــنــيــة
اخملتصة لتحري مصير اخملتطف
واطـالق سـراحـهم وتـقـد اجلـنـاة
لــلـعـدالـة) مـشــيـرة الى (اسـتـمـرار
اســـــتــــــخـــــدام الـــــرصـــــاص احلي
ـــســيـــلــة ـــطـــاطي والــغـــازات ا وا
لـلدمـوع وتسبـبها بـاستشـهاد عدد
ــــتــــظــــاهــــرين بــــواقع 2 في مـن ا
مـحافظـة ذي قار /ساحـة احلبوبي
 ومــتــظــاهـر واحــد في مــحــافــظـة
الـــبـــصــرة مـــتـــأثـــرا بــجـــراحه في
الــتــصــادمـات و6 مــتــظـاهــرين في
بـغـداد واعـتـقـال 89 مـتـظـاهـرا في
مــحـافـظــة بـغــداد اطـلق سـراح 11
مـنـهم  واعـتـقال 16مـتـظـاهرا  في
الـبصرة  و 14 في ذي قار  و 17
فـي الـــنـــجف  اطـالق ســـراحـــهم
ـفـوضـيـة (قـيام جـمـيـعـا) ووثـقت ا
ــــتــــظـــاهــــرين بــــحـــرق عــــدد من ا
اإلطـارات وغلق الـطرق أمـام حقول
الـنـفط و بـعض اجلـسور احلـيـوية

في مـحافظة البصرة  وأمام بوابة
شارع ومطار النجف ونفق اخملتار
فـي مــحــافــظــة الــنــجف األشــرف 
ـفـوضـيـة ضـرورة حـفـاظ وتــؤكـد ا
ـتظاهـرين السلمـي على سـلمية ا
الـتـظـاهـرات وعدم تـعـطـيل احلـياة
ــفـوضــيـة الــعـامــة  ووثــقت فـرق ا
قـيام الـقوات االمـنيـة باطالق الـنار
ــسـيــلــة لـلــدمـوع وقــنــابل الـغــاز ا
ــتـظــاهـرين قــرب نـقــابـة بــإجتـاه ا
ـــعــلــمــ فـي مــحــافـــظــة كــربالء ا
ـــفــوضـــيــة ـــقـــدســة  ورصـــدت ا ا
انـفـجـار  عـدد من الـعـبـوات وإلـقاء
ـنازل في رمـانـة يـدوية عـلى احـد ا
مـحافظة ذي قار أصيب على أثرها
ربــة الــبــيت وطــفـلــهــا كــمــا وثـقت
ـفــوضـيـة احـتـراق مـدرسـتـ في ا
مــنـطـقــة الـشــعب وعـدد من احملـال
ـصـرف الزراعي الـتـجـاريـة خـلف ا
فـي بغداد  وإصابة 135 مـتظاهرا
فـي بـــغـــداد قـــرب جـــســـر األحــرار
بسبب قيام القوات االمنية باطالق
ـسيـلة للـدموع والـقنابل الـغازات ا
ــفــوضــيــة الــصــوتـــيــة وتــشــيــد ا
بـــتـــعــــاون الـــقـــوات االمـــنـــيـــة مع
ــتـــظــاهــرين في تـــشــكــيل نــقــاط ا
تـــفــــتـــيش مـــشـــتــــركـــة حلـــمـــايـــة
ـتـظاهـرين واحلفـاظ على سـلمـية ا
الـتظاهـرات في محافـظات  النجف
ثنى األشـرف والديوانيـة وبابل وا
ومـــيــســـان  وواسط  كــمـــا  وثــقت
ـفـوضـيـة انـفجـار عـبـوة صـوتـية ا
فـي سرادق ساحة االعـتصام وسط

قضاءالغراف في ذي قار .
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االســتـخــفـاف بــالـتــظـاهــرات الـتي
ـدن العـراقـيـة مـؤكدا تـشل حـركـة ا
ضـــرورة إدراك مــخــاطـــرهــا وعــدم
الــتـصــور  أنـهـا عــابـرة وســتـعـمل
مــجـمــوعـة إجــراءات ثـانـويــة عـلى
إخــمــادهــا. وقــال الـبــارزاني خالل
كــلـمـة ألـقـاهـا في مــؤتـمـر (مـلـتـقى
األمـن والسـلم فـي الشـرق األوسط)
ـنعـقد في اجلامـعة األمريـكية في ا
دهــــوك ان ( بــــغـــداد هـي الـــبــــعـــد
والـــعــمق الــســـتــراتــيــجـي إلقــلــيم
ــكــاسب كـــردســتــان) وأكـــد أن ( ا
واحلـــقـــوق الــدســـتـــوريـــة إلقــلـــيم
كردستان محفوظة في إطار سيادة
الــدولــة الــعــراقـيــة).وتــابع ان (من
ــؤسف أنــنــا تــوقـعــنــا مــنـذ زمن ا
بــعـــيــد نــتــيــجـــة من هــذا الــنــوع
فـعـندمـا أديرت الـظـهور لـلدسـتور
ارتـــــفع أول صـــــوت مـــــحــــذر ودق
نـــاقــوس اخلـــطـــر من كــردســـتــان.
وقـلنا إن استمرت األمور على هذه
باد الـوتيرة وانتهك الدستور وا
الـتي بـني عـلـيـهـا الـعـراق اجلـديد
فـــإن الـــعــــراق ســـيـــمـــضي نـــحـــو
الـهاوية) مـشيرا الى ان (احلل هو
ــشــاكل والـــعــقــد أن يُـــنــظــر إلـى ا
بـحجمها احلـقيقي. وأن جتري لها
قــراءة صــحـيــحــة وواقـعــيـة. أن ال
يـجري االسـتخفـاف باالحتـجاجات
ويـتم إدراك مخاطرهـا وعلينا أن ال
نــــظن أنـــهــــا عـــابــــرة وســـتــــعـــمل
مــجـمــوعـة إجــراءات ثـانـويــة عـلى

إخـمـادها). وعن الـهـدف من زيارته
االخـــيــرة إلى بــغـــداد قــال رئــيس
اإلقـليم (لقـد أبدينـا استعـداد إقليم
كــردســتـان لــتــقــد أيـة مــســاعـدة
الزمــة إلعــادة االســتــقــرار واألمــان
إلى الـعراق). وأضاف (إنـنا نعـتقد
أن االســتـقــرار في الـعــراق هـو في
صـالح شعب كردسـتان وفي صالح
الـــــعــــراق).وخـــــاطب الـــــبــــارزاني
الـسـيـاسـيـ والقـيـادات الـعـراقـية
راكز السياسية قـائال (يجب على ا
فـي الــــعـــــراق أن حتــــمـل رســــالــــة
ـواطن على مـحمل اجلد وتكون ا
عـندها أجـوبة مقـنعة. من أجل هذا
كـــنـــا في بـــغـــداد وشـــجـــعــنـــا كل
األطـراف على الـتفـكيـر معاً في حل
جـاد وحـقـيـقي وجـذري. حـل يـكون
بــحـجم ضـخـامــة اسـتـيـاء وغـضب
الـشعب وهذه مـسؤوليـتنا جـميعاً
وال أحـــد في الـــعـــراق يــســـتـــطــيع
الـتـهـرب منـهـا) مضـيـفـا (نحن في
إقــلـيم كـردسـتـان وكــمـا هـو دأبـنـا
مـستعدون لـكل ما يقع علـى عاتقنا
مـن أجل حتــقــيـق الــسالم واألمــان
واالسـتقرار  في الـعراق  ومن هنا
فـإننـا نطـمئن رفاقـنا وأخـواننا في
العراق بأن إقليم كردستان مستعد
لـبذل كل ما في اسـتطاعته من أجل
حتــقـــيق االســتــقــرار والــسالم في
الـعـراق وهـو يـعد مـشـاكل الـعراق
ـساعـدة العراق مـشاكـله ومسـتعد 
عــــــــــلـى اخلــــــــــروج مـن وضــــــــــعه

وســـنـــســتـــمـــر في ان تــكـــون لـــنــا
سـتـراتـيـجـيـتـنـا لـلـتـعـامل مـع هذه
ــــــــــشــــــــــاكـل) مــــــــــوضــــــــــحــــــــــا ا
ان(ســـتــراتـــيــجـــيـــتــنـــا هي ادامــة
اسـتـقـرار واعـمـار اقـلـيم كـردسـتان

نطقة). ليمتدا إلى العراق وا
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ن ليوسف النصيري الطرف األ
 الــذي تـوغل في مـنـطـقـة اجلـزاء
وأطــلق تـصـويـبــة رائـعـة أقـصى
ـــ احلــارس تـــيـــر شــتـــيــجن
مـــســجال هــدف لــيـــجــانــيس في
الـــدقــيــقــة 12وكـــاد أوســكــار أن
يـسجل الهدف الثاني لليجانيس
فـي الـدقــيـقـة  15 حــيث اســتـغل
خـطـأً دفـاعـيًا في مـنـطـقـة اجلزاء
وسـدد بقوة لكن الكرة اصطدمت

بالشباك من اخلارج.
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حـقق فريق برشـلونة بـكرة القدم
امـس الــــســـبـت فــــوزا صــــعــــبـــا
بـهدفـ مقـابل هدف واحـد  على
مـضـيـفه ليـجـانـيس وذلك  ضمن
مـنافـسات اجلـولة الــرابعـة عشر

من مسابقات الليغا.
وسـجل هـدفي بـرشـلـونـة  لويس
ســـــواريــــز فـي الــــدقـــــيــــقــــة 53
وأرتـورو فـيـدال فـي الـدقـيـقة 80

بــيـنـمــا أحـرز لـلــيـجـانــيس الـنـجم
ـــغــربي يـــوسف الــنـــصــيــري في ا

الدقيقة   12.
وبـهــذا االنـتـصـار يـرفع بـرشـلـونـة
رصـيده إلى ثماني وعشرين  نقطة
في صــدارة تـرتـيب الـلـيـغـا بـيـنـمـا
جتــمـــد رصــيــد لــيــجـــانــيس عــنــد
الــــنــــقــــطــــة الــــســــادســــة  في ذيل
الـترتيب.وكانت أول فرصة خطيرة
ـبــاراة من نــصــيب أصــحـاب فـي ا
األرض حــيـث وصــلت الــكــرة عــلى

×W∫ رئيس اقليم كردستان يصافح نائب الرئيس االمريكي  UB

احلـالي).وأشار الى  إن (كـردستان
ــنــأى عن الــوضع الــسيء لــيـس 
ـنطـقة وعـليه أن يـعمل لـلـعراق وا
بــــحــــذر من اجل تــــدبــــيــــر امـــوره
بـاطـمئـنـان في ظل الـبيـئـة السـيـئة
ـــعــقــدة. لـــذلك بــذلــنـــا جــهــودا وا

الـعـراق في زيـارة غـير مـعـلـنة يـتـفـقد
خـاللـهــا قــوات بالده في قــاعــدة عـ
األســـد في مــحــافـــظــة األنــبــار .وهي
الــزيــارة األولى لــبــنس الـى الــعـراق
ـســؤول أمــريــكي عــلى هـذا واألولـى 
ـسـتـوى مـنـذ زيـارة تـرامب الـقـاعدة ا
نـفسـها في أواخـر كانون األول 2018
لساعات فقط ما أثار جدال لعدم لقائه
أي مـسؤول عراقي.وتـأتي زيارة نائب
الـرئيس األمـريكي الـتي لم يكشف عن
جـدول أعمالها في خضم احتجاجات
واسـعـة يـشـهـدهـا الـعـراق مـنـذ قـرابة
شـهرين لـلمـطالـبة بـ(اسـقاط الـنظام)
وإجـــراء إصالحــات واســعــة.وهــنــاك
 5200 عـنـصر من الـقـوات األمريـكـية

مــوجــودين في قـواعــد عــسـكــريـة في
الــعـراق فـي إطـار الــتـحــالف الـدولي
ضـــد تـــنـــظـــيم داعـش الـــذي تـــقــوده
واشـنـطن كمـا يعـمل هؤالء في مـجال
الـتـدريب وتـقد االسـتـشارة لـلـقوات

العراقية.
 وفـي وقت الحق من يـــوم امس وصل
بـنس الى اربيل قادما من بغداد.وكان
رئــيس اقـلــيم كـردسـتــان نـيـجــيـرفـان
الـبـارزاني ونـائـبـاه ورئـيس حـكـومة
االقــلــيم مــســرور الــبـارزانـي ونـائــبه
قـوبـاد الـطالـبـاني في اسـتقـبـال بنس
ـطـار اربيل الـدولي بـحسب مـصدر
ــــســــؤولــــ في االقــــلــــيم اكــــد ان (ا

اجتمعوا مع بنس فور وصوله).
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تـلـقـى رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـــهــدي ورئـــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
اتـصـالـ هـاتـفـيـ مـنـفـردين من امـيـر
دولـة قـطر تـمـيم بن حـمـد بن خلـيـفة آل
ثـاني اكد خاللـهمـا دعم بالده لـلحـكومة

في مـواجـهـة الـتـحـديـات .وقـال بـيـانـان
ــــكـــتـــبـــ االعالمـــيـــ صـــادران عن ا
لـرئيسـي اجلمهـورية والوزراء تـلقتـهما
(الــزمــان) امس  ان تــمـيـم  ابـلـغ صـالح
ـهدي (وقوفه مع الـعراق ودعمه وعـبد ا
للحكومة في مواجهة التحديات والعمل
ـا فيـه أمن واستـقرار الـعراق وحتـقيق
تـطلعـات الشـعب العراقي) مـشددا على
اهــمــيــة (تــعــزيــز اواصــر االخــوة بــ
). من جـهـته ابـدى الـبــلـدين الـشـقـيــقـ
صـالح شكـره المير قـطر مـؤكدا(ضرورة
ـشـترك االرتـقـاء بـالعالقـات والـتـعاون ا
بـ الـبـلـدين في مـخـتـلف اجملـاالت).من

ــهــدي عن شــكـره جــهــته اعــرب عـبــد ا
ـوقف قطـر اميرا وشـعبـا. وعلّق رئيس
وزراء قـطر السابق حـمد بن جاسم على
مـــــوضـــــوع الـــــصـــــلح اخلـــــلـــــيـــــجي
ـهزوزة ب مـشيـرا الى الثـقة ا ـنتـظر ا
أعـضاء مـجلس التـعاون اخلـليجي.وفي
سـلـسلـة تـغريـدات كـتب بن جاسم امس
ان (ما يتم تداوله هذه األيام عن الصلح
ـنتـظر يـحتـاج إلى تقـييم مـدى الضرر ا
من جـميع األطراف وإن يـكون هذا احلل
لألزمــة واحلـصــار الـذي فــرض عـلــيـنـا
ــنــطــقــة اجــتــمــاعــيــا والــذي أصــاب ا

واقتصاديا وسياسيا).
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ــــثل اقـــلـــيم اتـــفـق وفـــد رســـمي 
كــــردســـتــــان مع رئــــيس مــــجـــلس
ــهــدي عــلى الــوزراء عـــادل عــبــد ا
تــسـلـيم احلـكـومـة االحتـاديـة 250
نتج ألف بـرميل يوميـا من النفط ا
فـي االقــــلــــيم. ووصل الــــوفــــد الى
بـغـداد صبـاح امس السـبت الجراء
ـــســـؤولـــ في مـــبـــاحــــثـــات مع ا
احلـكومة االحتادية بـشأن القضايا
وازنة ـهمة اضـافة الى قانـوني ا ا
والــنــفط والــغــاز الــلـذيـن كـانــا في
ـباحـثات .واسـتـقبل عـبد صـدارة ا
ــهــدي وفــد االقــلــيم وبــحث مــعه ا
ـوازنــة  الــعــامـة مــلــفي الــنــفط وا
لـلبالد .  واشـاد عضـو الوفـد خالد
شــــواني بـــاالجــــواء الـــتي ســـادت
خـالل اللقاء ووصـفه بـ(االيجابي).
واوضـح ان (الوفـد اطلـع على آلـية
ـوازنـة الـعـامـة لـلـبالد وهـيــكـلـيـة ا
قـبل).واكـد شـواني اتـفاق لـلـعـام ا
اجلــانـبـ عــلى تـسـلــيم احلـكـومـة
االحتـادية  250 ألـف برميل يـوميا
ـــنـــتج في االقـــلـــيم . مـن الـــنــفـط ا
بــدوره اعـلـن نـائب رئــيس الـوزراء
وزيــر الـنــفط ثــامـر الــغـضــبـان عن
ايــعــازه لـــشــركــة تــســويق الــنــفط
بــــتـــســـلم   250 ألـف بـــرمــــيل من
الـنـفط  من كردسـتان يـوميـا. وكان
رئـيس اقـليم كـردسـتان نـيـجيـرفان
الـــــبــــــارزاني قـــــد دعــــــا الى عـــــدم خالد شوانيثامر الغضبان»½Ÿôb∫ النيران تندلع في مبان بشارع الرشيد 


