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طبعة العراق 
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بـقـضـايـا االنـتـهـاك الـتي يـتـعـرض لـهـا
ـتظاهرين) الـصحفـي والنـاشط وا
داعـ الى (اإلسـراع بـتـشـكـيل حـكـومة
جـــــديـــــدة قـــــادرة عـــــلـى ضـــــبط األمن
ومــحــاســبـة اخلــرجــ عن الــقــانـون).
ـطـعم ونــشب حـريق في أعـلى بــنـايـة ا
الـــتــركي حـــيث تــنـــشط الــتـــظــاهــرات
هـنـاك.وتضـاربت االنبـاء بـشان اسـباب
احلــريـق حـيـث اكــد شــهــود عــيـان إن
(الـــــســــبب وراء احلـــــريق هــــو حــــرق
لـلـنـفـايـات أعـلى الـبـنـايـة). بـيـنـمـا قـال
نــاشــطــون عــلى صــفــحــات الـتــواصل
االجـــتــمــاعي أن (احلــريـق نــشب بــعــد
طعم).وأكد شـجار ب مجاميع داخل ا
مـصـــــدر طـبي (تـعرض  24 مـتـظـاهرا
إلصـابات بينها حاالت اختناق). ويندد
ـتـظاهـرون مـنذ أكـثر مـن ثالثة أشـهر ا
بــالـطـبـقـة الــسـيـاسـيــة احلـاكـمـة الـتي
يــــــتـــــهــــــمــــــونــــــهـــــا بــــــالــــــفــــــســـــاد
واحملـسوبـيات.وأسـفرت أعـمال الـعنف
الـتي شـهـدتـهـا الـتـظـاهـرات فـي أنـحاء
الــبالد عن مـقــتل نـحـو  460 شــخـصـا
غـالبـيتـهم من احملتجـ وإصابـة أكثر
من  25 ألــفــا بــجــروح مــنــذ األول من
اضي في ظل تـشـرين األول في العـام ا
اسـتـمـرار تـعرض الـنـاشـطـون حلمالت
تـخـويف وعمـليـات خـطف واغتـيال في
ـرتقب أن تـشهد مـحافـظات عدة. ومن ا
الـــــبالد في  24 اجلـــــاري تــــظـــــاهــــرة
(مــلـيــونـيــة) دعــا إلـيــهـا زعــيم الـتــيـار
الــصـدري مــقــتـدى الــصـدر لــلــتـنــديـد
بــالـوجـود األمـريـكي في الـعـراق. وقـال
صــالـح الــعــراقي في مــنــشــور له عــلى
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي (نـعم ان
هـذه التـظاهرة سـتكون مـليونـية لكـنها

يـجب أن ال تـكـون كـسـابقـاتـهـا بل أكـبر
واكـثـر عدداً ألنـها حتـدد مـصيـر الوطن
وسـيادته واستقالله وحريته) وأضاف
ن ن يسـانـد وطنه والـغـفران  (شـكـراً 
ال يـسانـد وطنه). بدوره  أشـار الناطق
ـسـلـحـة بـاسم الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
الــلــواء الــركن عــبــد الــكــر خــلف في
تصريح امس إلى أن (مخرب هاجموا
احلــواجـز في مـنـطــقـة الـسـنك وقـوات
مـيـتة األمن تـسـتـخدم الـوسـائل غـيـر ا
ـنعهم). وقطع محـتجون جسر الغراف
الــرئـيس فـي مـحــافـظــة ذي قـار فــيـمـا
أشـعـلـوا الـنـار في اإلطـارات بـسـبب ما
وصـفوه (بـاستـحواذ كـتلـة معـينـة على
تـعـيـيـنات الـكـهـربـاء) اخلاصـة بـقـضاء
الــغـراف  بـحــسب شـهــود عـيـان. وفي
كـربالء  تمكـنت مفارز شرطـة احملافظة
مـن القاء الـقبض على  5مـخربـ اثناء
ولتوف لغرض حرق محاولتهم صنع ا
ـمتـلـكـات العـامـة واخلـاصة ـبـاني وا ا
.وقال اعالم شـرطة احملافظة واطن بـا
فـي بـــيـــان امس ان (قــــوة من شـــرطـــة
كــربـالء قــامت بــضــبط مــجــمــوعــة من
االشـــخـــاص اخلـــارجـــ عن الـــطـــابع
الـــســلـــمي ومــعـــهم مـــعــدات لـــلــحــرق
ومـــولــوتــوف في افــرع حـي الــبــلــديــة
يـخـطـطون ألسـتـهـداف القـوات االمـنـية
ــــبـــاني). واكــــد احملـــافظ نــــصـــيف وا
اخلـطــابي دعـمه لـلـحـراك اجلـمـاهـيـري
والـتـظاهـرات الـتي تشـهـدها احملـافـظة
ـشـروعة كـونـها لـلـمـطالـبـة بـاحلقـوق ا
حـق كفـلـه الـدسـتور  مـشـددا عـلى دور
ـــســؤول والـــهـــادف فـي هــذه االعـالم ا
ـرحلة وعـدم االجنرار وراء الشـائعات ا

والتضليل.  
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أن (اإلرهـاب لم ينـته وأن اإلرهـابي
مــــا يــــزالــــون فـي شــــرق الــــفـــرات)
واسـتطرد احلـكيم  بالـقول أنه (جرى
مـبـاحثـات مكـثفـة مع الصـفدي بـشأن
ـا يـخـدم مـصالح تـعـزيـز الـعالقـات 
الـبـلـدين وان أراؤنا مـتـشـابهـة بـشأن

شتركة).  القضايا ا
مـن جـانــبه  قــال الــصـفــدي (نــحـمل
رسـالة الى رئـيس اجلـمهـورية ودولة
رئــيس الــوزراء الــعــراقـيــ تــتــعـلق
بــوقـوف االردن بــالـكـامـل مع الـعـراق
حلـفـظ األمن واالسـتـقرار) واردف ان
(احلـفـاظ عـلى أمـن العـراق وسـيـادته
ضـــرورة اقــلـــيـــمــيـــة ومــوقف األردن
واضـح في الـــبـــدايـــة بـــأن ال يـــكـــون
الـعراق ساحة للـصراعات) مؤكدا أن
(األمـور تمـيل باجتاه الـتهـدئة ويجب
نع التصعيد) ولفت تكثيف اجلهود 
الـى ان (الـــعــــراق واالردن اشــــقـــاء 
فــعـالقــاتــنــا تــاريــخــيــة وحــاضــرنــا
يــســتـوجب ذلـك) وتـابع ان (اخلــطـر
الـداعشي ما يزال قائما والبد احلفاظ
عـلـى مـنـجـزات الـنـصـر) مـضـيـفـا ان
(مــــلـك االردن عـــاد مـن زيــــارة اوربـــا
ـوضـوع الـعـراقي ضـمـن اولـويات وا
زيـارته). ووصل الـصـفـدي الى بـغداد
امـس الـــســـبت فـي زيـــارة رســـمـــيـــة
ـسـؤول الـعـراقـي تـضـمـنت لقـاء ا
لـبـحث االوضاع الـسيـاسيـة واالمنـية

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ن ســلم وزيــر اخلــارجـيــة االردني ا
ـسؤول في بـغداد رسالة الـصفدي ا
ـلك عـبـدالـله الثـاني بـشـأن االحداث ا
والــــتــــصــــعــــيـــد وضــــرورة خــــفض
الــتـوتـرات واحلـفــاظ عـلى عـراق امن
ومـــســـتـــقـــر حـــيـث الـــتـــقى رئـــيس
اجلــمـهـوريــة بـرهم صـالـح الـصـفـدي
وشــددا عــلى اهــمـيــة تــرسـيخ اسس
ــنـــطــقــة الـــسالم واالســتـــقــرار في ا
وجتـنيبـها عبث احلـروب والنزاعات.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلــانــبــ بـحــثــا اهــمـيــة تــطــويـر
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــبـلــدين
ا الـشقيق وتوسـيع آفاق التعاون 
يــعــزز الـتــكــامل االقـتــصــادي) واكـد
صـالـح بحـسـب الـبـيـان  ان (ضرورة
تـرسيخ أسس السالم واالستقرار في
ــنـطـقـة وجتــنـيـبــهـا عـبث احلـروب ا
والـنـزاعـات الـتي تـستـنـزف الـطـاقات
ـاديـة والركـون إلى لـغة الـبـشـرية وا
ــعــاجلـة احلــوار اجلــاد والــصــريـح 
األزمـات) مـشـيـرا الى ان (الـعراق لن
يـكون منـطلقـاً لالعتداء عـلى أية دولة
مـن دول اجلوار أو يكون ساحة حرب
لــتــصــفــيــة احلــســابــات) الفـتــا الى
(حـرص العراق على أن يكون الركيزة
األســـــاس جلـــــمع شـــــمل األشـــــقــــاء
ـــصــالح ــا يـــحـــقق ا واألصـــدقـــاء 
ـشـتـركة ويـعـزز الـسالم واألمان في ا
ــنــطـقــة والــعــالم) وحـمـل صـالح  ا
ـلك عبـد الله الـصـفدي (حتـياته إلى ا
وتــمـنــيـاته لـه بـالــتـوفــيق ولـلــشـعب
ــزيــد من الـتــقـدم األردنـي الـشــقـيق ا
والــتــطــور). بـدوره  نــقل الــصــفـدي
ـــلك وتـــأكـــيـــده دعم أمن (حتـــيـــات ا
واسـتـقـرار الـعـراق بـعـده ركـيـزة أمن
ـلك ـنــطـقـة فـضالً عن اسـتـفـسـار ا ا
ـرجع الـديـني األعـلى بـشــأن صـحـة ا
عــلـي الــســيــســتــانـي وتــمــنــيــاته له
وفور الصحة والعافية). كما التقى
وزيـر اخلـارجـية مـحـمد عـلي احلـيكم
نـــظـــيــره االردنـي ونـــاقــشـــا جـــهــود
الــتــهـدئــة الــهــادفـة المن واســتــقـرار
ـنطـقـة . وقـال احلـكيم في الـعـراق وا
مـؤتمر مشـترك مع الصفـدي بعد لقاء
جــمـعـهـمـا إنه ( الــتـركـيـز عـلى أن
الــعـــراق لن يــكــون ســاحــة لــلــحــرب
ـعارك وشددنا على أهمية احترام وا
ســيــادة الـعــراق وعــدم انــتـهــاكــهـا)
وأضـاف احلكيم (أكدنا ضرورة إبعاد
الــعـراق عن الــتـجــاذبـات اإلقــلـيــمـيـة
وســــيـــاســــة احملـــاور ودعـم جـــهـــود
مـحاربة التنظيمـات اإلرهابية) مبيناً

الـــتي يـــشــهـــدهــا الـــعــراق خـــاصــة
ـنطـقة عـامة اضـافة الى الـعالقات وا
الـثنـائية بـ البلـدين فضال عن نقل
سؤول رسـالة من ملـك االردن الى ا

بشأن ضمان امن العراق واستقراره.
وكــان مـصـدر سـيـاسي قـد كـشف عن
ـلـفـات الـتي بحـثـهـا الـصـفدي ابـرز ا
في بــغـداد  ابـرزهــا مـنـفــذ طـريـبـيل
صدر وتـصدير النـفط لالردن. وقال ا
فـي تصريح امس ان (زيارة الصفدي
حتــمل مــلــفــات عـدة جــرى طــرحــهـا
ســابــقــا في اتــصــاالت هــاتــفــيــة مع
احلـــــكــــيم أبـــــرزهــــا حث األطــــراف
الــعــراقــيــة اخملـتــلــفــة عــلى ضـرورة
الــعـمل عـلى الــتـهـدئــة والـسـعي إلى
إبـعـاد الـعـراق عن شـظـايـا االحـتـكاك
اإليـــرانـي األمـــريـــكي) مـــبـــيـــنـــا ان
(الـصفـدي ناقش مـلفـات مخـتلـفة من
بـيـنـها الـتـبـادل التـجـاري عـبر مـنـفذ
طـريـبيل احلـدودي بـ البـلدين وأن
اجلــانب األردني يـســعى إلى ضـمـان
اسـتمـرار االتفـاق النـفطي بـ بغداد
ــشــروع أنــبـوب ــتـعــلق  وعــمّــان ا
الـبـصـرة ــ الـعقـبـة الـذي اتـفق عـليه
اجلــانـبـان قــبل سـنــوات) مـؤكـدا ان
(الـــــعـــــراق ســـــبق ان اشـــــار الى أن
شروع النفطي عبر األردن هو أحد ا
مشاريعه الستراتيجية لتنويع منافذ

تصدير النفط للعالم). 
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اكـــد رئـــيس ائـــتالف الـــوطــنـــيـــة ايــاد
عـالوي االتــفـــاق عــلـى ان يــحـل حــسن
شـويـرد بديال عـنه في مـجلس الـنواب.
وقــال عالوي في تـغــريـدة عـلى تــويـتـر
ـان (طــالــبت نــواب االئـتالف فـي الـبــر
ـواصـلة عـمـلهم بـهـدف تعـديل مـسار
الـــعـــمــلـــيـــة الـــســيـــاســـيـــة وحتــقـــيق
طلوبة) واضاف (اتفقنا االصالحات ا
ايـضاً عـلى ان يحل شـويرد بـديالً عني
فـي اجملـــلس الن اجلـــمـــيع يـــشـــهـــد له
بـالكـفاءة والـنزاهـة واخلبـرة في العمل
اني). وكـان عالوي قد ثمن موقف الـبر

ان على قبول استقالته .  البر
وقــال عالوي فـي رســالــة مـوجــهــة الى
ــان والـنـواب جـاء هــيـئـة رئـاســة الـبـر
فــيـهــا  اشــكـر لــكم قـبــول اســتـقــالـتي
ولــعــلـي ال اغــالي عــنــدمــا حتــدثت عن
تــراجع الــدور الــتــشــريــعي والــرقــابي
ــان  كـونه الــضـحــيــة لـعــمـلــيـة لــلـبــر
سـيـاسـيـة مـتـخـبـطـة ومـحـبطـه لم تـعد

ـا تـمثل جـزء بـسيط تـمـثل الـشعب وا
مــنه). واسـتــبـعــدت نـائـبــة عن ائـتالف
الـنـصـر جتـديـد الـثـقـة لـرئـيس الـوزراء
هـدي فيما اكدت ـستقيل عـادل عبد ا ا
ــــرشـح الـــبــــديل خـالل األيـــام حــــسم ا
ـقـبـلة.وذكـرت الـنـائبـة نـدى شـاكر في ا
تـصـريح امس  إن (الـهـدوء الـسـياسي
بـشأن اخـتيار شـخصيـة رئيس الوزراء
جـاء نتيجـة تناغم الكتل الـسياسية في
هندس وانتهاك مـا بينها بعد اغتـيال ا
الـسـيادة الـعراقـية).  وأضـافت أن (هذا
الـتقـارب سيسـهم في اختـيار شخـصية
رئـيس الـوزراء بـشـكـل سريـع وسـيـتـمر
تـمريرهـا خالل األيام القـريبة الـقادمة)
واسـتـطـردت بـالـقـول ان (جتـديـد الـثـقة
هـدي أمر مسـتعـبد ولن يـتحقق لـعبـد ا
كـون الشارع رافض للحكومة احلالية).
بـدوره  أكد عـضو جلنـة األمن والدفاع
ــانــيــة كــر عـــلــيــوي أن جلــنــة الــبـــر
هندس وقائد فيلق الـتحقيق باغتيـال ا
الــقـدس قـاسم ســلـيــمـاني ومـرافــقـيـهم
وصـــلت إلى مـــراحل مـــتـــقــدمـــة. وقــال

عـلـيـوي في تـصـريح امس إن (الـلـجـنة
شـكلـة من قـبل احلكـومة الـتـحقـيقـيـة ا
بــرئــاسـة وزيــر الـداخــلــيـة لــلـتــحــقـيق
ـة اسـتـهـداف الـقـادة الـشـهـداء بـجــر
وصــــلـت إلى مــــراحل مــــتــــقــــدمــــة في
الـتحقـيقات) مـبينا ان (الـتحقـيقات ما
زالت جــاريـة بــغـيــة اسـتــكـمـال جــمـيع
اجلـوانب لـلـوصول إلى نـتـائج نهـائـية
ــتــورطـ فــيــهــا) وتـابع ان وكــشف ا
(هـناك بـوادر إيجـابية ونـتائج سـتكون
واضـحـة ودقـيـقـة وسـيتـم إطالع الرأي
الــعـام عــلـيـهــا بـشـكـل شـفـاف وواضح
حـال استكـمال التـحقيـقات) ولفت الى
ـعــلـومـات الـتي لـديـنـا تـفـيـد بـأن ان (ا
ـتـعـلـقـة الـلــجـنـة سـتـكـمل اإلجـراءات ا
قبلة بـالتحقيقات خالل األيام القليلة ا
ـــتــعـــلــقــة لـــكــشف اجلـــنــاة واألمــور ا

باغتيال القادة). 
وكـان الـلواء الـركن عـبد الـكـر خلف 
ـتــحـدث بـاسم الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
اضي عن ـسلـحة قـد أعلن الـثالثاء ا ا
شـكلـة في الـتحـقيق (تـوصل الـلجـنـة ا

بـشأن الضربـة اجلوية األمريـكية التي
ـهـنـدس وسـلـيـمـاني إلى اسـتــهـدفت ا

استنتاجات مهمة).

عـلى سالمة السيستاني صمَّام األمان
وذخـيـرة الـوحـدة الـوطـنـيـة  حـفظـكم
الـــله وأطــال عـــمــركم خلـــدمــة الــوطن
واألمـة وحفظ عراقنـا احلبيب). وعلق
رجع الديني على ـتظاهرون صور ا ا
ـطـعم الـتـركي  كـتب عـلـيـهـا عـبارات ا
(قــلـوب الــثـوار مـعـك مـشـافـى مـعـافى
انـت مـرجـعـيــة وطن). وسط شـعـارات
تــدعــو بــالـــشــفــاء الــعــاجل لــلــمــرجع
الـــديـــنـي. واطـــمـــأن رئـــيس مـــجـــلس
الـــشـــورى االسالمي فـي ايــران عـــلي
الريـــجـــاني هـــاتـــفـــيـــاً عـــلـى صـــحــة
الــســيــســتـانـي بـعــد جنــاح عــمــلـيــته
اجلـراحـيـة الـتي جـرت له أمس االول.
وبــارك الريــجــاني (جنــاح الــعــمــلــيــة
لـلمـرجع األعلى الـتي خضـع لها امس
االول). وأكــد الـفــريق اجلـراحي الـذي
أجــرى الــعــمــلـيــة لــلــســيـســتــاني أنه
سـيــقف عـلى قـدمـيه ويـبـدأ بـاحلـركـة.
وشـكـر وزير اخلـارجيـة االمريـكي الله
عـلى جناح جـراحة السـيسـتاني وقال
(اتـــوجه لــله مـع ماليــ الـــعــراقــيــ
ــثل لــهـم مــصـدر بــالــدعــاء له فــهــو 

للهداية وااللهام).
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ـــرجـع الـــديـــني االعـــلى عـــلي غـــادر ا
احلــسـيـني الــسـيـســتـاني مـســتـشـفى
الـكـفـيل في مـديـنـة كـربالء عـائداً إلى
مـنزله في مدينة النجف. وقال مراسل
(الـزمـان) امس ان (السـيـستـاني غادر
مــســتـشــفى الــكـفــيل في كــربالء بــعـد
مـــوافــــقـــة الـــفـــريق الــــطـــبي وتـــوجه
مــبـاشـرة إلى مـنـزلـه في الـنـجف بـعـد
ـسـتـشـفـى وتـلـقـيه الـعالج مــغـادرته ا
بــشـكل تــام). وتـعـرض الــسـيــسـتـاني
اللـتـواء في الرجل الـيـسرى ادى كـسر
عـــظم الــفـــخــذ واجــريـت له عــمـــلــيــة
جـــراحــيـــة في مـــســتـــشــفـى الــكـــفــيل
وبــأشـراف فـريق طـبي عـراقي. وبـعث
رئـيس اجلمهورية بـرهم صالح برقية
إلى الــســيـســتــاني لالطــمـئــنــان عـلى
صـــحـــته بـــعـــد تـــعـــرضه إلـى وعـــكــة
صــحــيـــة. وقــال صــالح في الــبــرقــيــة
(تـابــعـنـا مـنـذ الـلـحـظـات األولى خـبـر
تـعـرض سـماحـتـكم للـوعـكـة الصـحـية
ومــا تــرتب عــلــيــهــا وإنــا إذ نــحــمــد
الـــــبـــــاري  عـــــزّ وجل  عـــــلى سـالمــــة
سـمـاحتـكم وتمـام العـمـليـة اجلراحـية
ـوفور نّ عـليـكم  بـنـجـاح ندعـو أن 
الـصـحـة والـعـافـيـة ويـتم نـعـمتـه على
الــعـــراق وشــعــبه بـــتــمــام تـــمــاثــلــكم
لـلشـفاء) مـؤكدا (اسـتعـداده لالتصال
بـاجلـهـات الـطـبـيـة اخملـتـصـة لـتـقـد

ــانـنـا بـكـفـاءة الــرعـايـة الالزمـة مع إ
ـالكات الطـبية الـتي أجرت وأشرفت ا
عـلى إجراء الـعملـية اجلراحـية والتي
سـتـتـابع الـرعـايـة الالحقـة له). ووجه
ـــــــقـــــــراطي رئـــــــيـس احلــــــزب الـــــــد
الكردستاني مسعود البارزاني رسالة
الى عــائـلـة الـسـيـســتـاني  إسـتـفـسـر
فــيـهــا عن احلـالـة الــصـحــيـة له.وذكـر
بــيـان أنه (بـعــد إنـتـشـار نــبـأ تـعـرض
ـرجع الـديـني لـوعكـة صـحـية  وجه ا

علي السيستاني
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ئات من احملتج الى ساحتي تـوافد ا
الــتــحـريــر واخلالني عــقب مـواجــهـات
وقـــعت بــشــكـل مــفــاجـىء قــرب جــســر
الــسـنـك  راح ضـحــيـتــهـا مــتـظــاهـران
وتـعرض اخرون الصابات خالل اطالق
قـوات مـكـافـحـة الشـغب قـنـابل مـسـيـلة
لـلدموع اول امس اجلمـعة فيمـا تشهد
ســاحـــات االعــتــصــام في احملــافــظــات
اجلـــنـــوبـــيـــة هـــدوءاً حـــذراً بـــرغم من
اســـتــمـــرار عــمـــلــيـــات اخلــطـف بــحق
الـنـاشـطـ واحملـتـجـ  حـيث طـالبت
سـاحـات الـتظـاهـر بـتـدخل فوري لال
ـمارسات ـتحـدة لوقف االنتـهاكات وا ا
الـتـي يـتـعـرض لـهـا احلـراك الـسـلـمي .
وقـــال مــتـــظــاهــرون لـ (الـــزمــان) امس
ـتحـدة بالـتدخل (جنـدد دعوتـنا لال ا
ـمـارسـات واسـالـيب الـفـوري اليـقـاف ا
ـمنـهجة بـحق احلراك الـشعبي الـقمع ا
ــنـتــفض ضـد الـفــسـاد والــفـاسـدين) ا
مــــؤكـــديـن ان (مـــحــــاوالت الـــطــــبـــقـــة
الـــســـيـــاســـيــــة لن تـــنـــجح او حتـــيـــد
ـشـروعـة ــتـظـاهـرين عـن مـطـالـبــهم ا ا
واحلــقــة ومــســتــمــرون حـتـى حتـقــيق
ـطالب وفـاء لدمـاء الشـهداء وضـحايا ا
االحــتـجــاجـات الـذيـن قـدمـوا اغــلى مـا
ـتلكـون لتصـحيح مسـار البالد وطرد
الــفــاســدين) واشــاروا الـى ان (مــهــلـة
تظاهرين للحكومة وطن الـتي امهلها ا
ـستقيلة وللطبقـة السياسية ستنتهي ا
وسـنصـعد من حراكـنا الـشعبـي لتلـبية
ــطــالب) مــشــددين عــلى (ضـرورة ان ا
يكون هناك موقف دولي واضح ازاء ما
يـحدث وعلى مجـلس االمن فتح حتقيق
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حقق فريق ريال مدريد بكرة القدم امس السبت
فـوزا صــعـبــا بـهـدفــ مـقـابل هــدف واحـد عـلى
فريـق  إشبيلية وذلك  ضـمن منافسات اجلولة
الـعشرين من مـنافـسات الدوري االسـباني التي
جـرت عــلى ارض سـانــتـيــاكـو بــرنـابـيــو.وسـجل
ـــــلــــكـي الالعب ــــبــــاراة مـن فــــريق ا أهـــــداف ا
كـاسيميرو  في الدقيقة   57 و 69 بـينما سجل
الالعب لـوك دي يوجن هدف إشبيـلية الوحيد في
الـدقيـقة 64.وبـهذا االنـتصـار يـرفع ريال مـدريد
رصـــيــده إلى   43 نـــقــطــة في صـــدارة تــرتــيب
الـلـيغـا مؤقـتًـا بيـنمـا يـتجـمد رصـيـد إشــــبـيلـية

ركز الرابع. عند   35 نقطة في ا
ديـر الـفني ودخل الـفرنـسي زين الـدين زيـدان ا

عتادة  3-3-4 لـكنه دفع لـريال مدريد بـطريقـته ا
بلـوكـاس فاسـكـيز أسـاسـيًا في اخلط الـهـجومي
بـجانب يوفـيتش ورودريـجو وتـواجد في الوسط
ــوقـوف فـيـدي فــالـفـيـردي مــودريـتش بـدال من ا
ــدافع إيــديـر بــجـانـب كـروس وكــاســيــمـيــرو وا
ُــصــاب بــجــانب مــيــلــيــتــاو بــدال مـن رامــوس ا
مــارسـيـلــو فـاران وكـارفــاخـال أمـام احلـارس
كـــورتــوا. وعـــلى اجلـــانب اآلخـــر دخل جـــولــ

دير الفـني إلشبيـلية بـطريقة 4-3-3 لوبـيتيـجي ا
ـــرمى أمــامه بــوجــود فـــاســلــيـك في حــراســة ا
الـرباعي ريـجيـلـون كارلـوس كـوندي ونـافاس
وفي الــوسط بــانــيــجــا جــوديــلي وفــيــرنــانــدو
وثالثي هـجومي فاسكويـز لوك دي يوجن ومنير

احلدادي.
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جـدد االسـتاذ سـعـد البـزاز رفضه اي
مـــشـــروع النــــتـــاج اقـــالـــيم حتت اي
مــســمى. وقــال في بــيــان امس (كــنـا
ـشاريع قـاومـ  ومـازلـنـا من اشـد ا
الــتـقــســيم واالقـلــمــة وال نـرى فــيـمن
يـطــرحـهـا سـوى حـفـنـة من لـصـوص
وفـاشـلـ يـسـترخـصـون اغـلى قـيـمة
فـي الــــــوطن وهـي وحــــــدتـه ارضـــــا

وشعبا). 
وكـانت اذرع سياسية قد روجت لهذا
ــشـروع وسط رفض شـعـبي واسع. ا
وقـــال حتـــالف الــقـــوى في بـــيــان ان
(اكذوبة االقليم السني صنعها الذين

يـهربـون من استـحقـاقات االنـتفـاضة
الـشعبية وال وجـود لهذه االكذوبة اال
ـــــريض الصـــــحــــاب فـي اخلــــيـــــال ا
اجلــيـوش االلــكـتــرونـيــة الـرخــيـصـة

واجلبانة).
 واكــد الـتـحـالف ان (االقــلـيم الـسـني
افــتــراض انــتـجـه خـيــال الــكــتـروني
ـــهـــربـــون مـــريـض يـــشـــتـــرك فــــيه ا
الـــلــصــوص والــطـــائــفــيــون). وكــان
رئـــيـس مـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمـــد
احلــلــبـوسـي قـد اكــد عــدم وجـود اي
طـرح بـشأن تـشكـيل اقلـيم في البالد.
ـشـروع من خـيال واضـاف ان (هـذا ا
الـلصوص والـطائفـي الفـاشل وال

زاودة علينا).    يستطيع احد ا

»U³?I?²?Ý‰∫ رئـيس اجلـمهـوريـة خالل اسـتـقـبـاله في بـغـداد امس وزير

اخلارجية االردني

ـرجع الــبـارزاني رســالـة الى عـائــلـة ا
إسـتـفـسـر فـيـهـا عن احلـالـة الـصـحـية
ن عليه كـما إبتهل فيـها الى الله أن 

بالصحة والعافية).  
ـسـتــقـيل واجــرى رئـيس احلــكـومــة ا
ــهـــدي اتــصـــاال وبــعث عـــادل عــبـــد ا
رســـالـــة لـالطـــمـــئـــنـــان عـــلى صـــحـــة
الــسـيـســتـاني . وذكـر بــيـان لـلــمـكـتب
االعـالمي لـــرئــيس الـــوزراء أن (عـــبــد
ـهـدي اتصل لالطـمئـنـان على صـحة ا
ــهـدي  الــســيـســتــاني) واكــد عـبــد ا
بــحـسب الـبـيـان (اسـتــمـرار مـتـابـعـته
الــشــخــصــيــة واســتــعــداد احلــكــومـة
وأجـهزتها كـاملة لتـقد أفضل رعاية
ـكــنــة لــلــمــرجع الــديـني) صــحــيــة 
واضــاف ان (الـشـعب الـعـراقي بـرمـته
يـــرفـع اكف الـــدعـــاء والـــتـــضـــرع الى
ن عــلى الـســيـســتـاني الــبـاري بــان 
بـالــشـفـاء الـعـاجل والـكـامل). ووصف
رئــــيس مــــجـــلـس الـــنــــواب مـــحــــمـــد
ــــــرجع الــــــديــــــني احلــــــلــــــبـــــوسـي ا
الـسـيـستـاني بـصـمام األمـان وذخـيرة
الـوحــدة الـوطـنـيـة. وقـال احلـلـبـوسي
في تـغـريـدة له على تـويـتر (حـمـدا لله


