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{ طهـران (أ ف ب) - اتهـمت إيران
تحدة بالتدخل في امس الواليات ا
شــؤونــهــا الــداخـلــيــة بــعــد إعـراب
واشــنـــطن عن دعـــمــهـــا "لــلـــشــعب
اإليــرانـي" وذلك عـــقب يـــومــ من
تـظـاهـرات عـنـيـفـة في عـدد من مدن
اجلـمـهـوريـة اإلسـالمـيـة احـتـجـاجاً
ـــــفــــاجئ ألســــعــــار عــــلـى الــــرفع ا
الــبــنــزين.وكــتب وزيــر اخلــارجــيـة
األميركي مايك بومبيو السبت على
تـويـتـر "كـمـا قـلت لـلـشعـب اإليراني
قـــبل نـــحـــو عـــام ونـــصف الـــعـــام:
ـتـحدة مـعـكم".واعتـبرت الـواليات ا
اخلارجـية اإليـرانيـة في بيـان صدر
لــيل األحــد تــصـريــحــات بـومــبــيـو
إعــرابـــاً "عن الـــدعم جملــمـــوعــة من

مثيري الشغب".
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ــا وصـــفــته ونـــددت اخلــارجـــيــة 
بـ"الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــدخـــلـــيـــة"
األمــيـركــيــة مـعــتـبــرةً أن "الــشـعب
اإليــراني يـعــلم جـيــدا أن مـثل هـذه
ـزيـفة ال ـنـافـقـة وا الـتـصـريـحـات ا
تــــتــــضــــمـن أي تــــعــــاطف صــــادق
وحـــقــيــقـي يــعــكـس احلــرص عــلى
مــصـلــحـته".وقــتل شــخـصــان عـلى
األقـل مـدني وشــرطي مــنـذ مــسـاء
اجلـــمـــعـــة في إيـــران عـــنـــد انــدالع
تـظـاهـرات عـنـيـفـة في عـدة مدن في
الـبالد بـعـد سـاعـات من اإلعالن عن
رفع كـبـيـر لـسـعـر الـوقـود.ويـقـضي
الـــقـــرار احلــكـــومي بـــرفع أســـعــار
ـئة أي من الـبـنزين بـنـسـبة  50بـا
60  10إلى  15ألـف ريــــــــــال ألوّل 
لـيتـراً من الـبـنزين يـتمّ شـراؤها كلّ
شــهــر بــيــنـمــا ســيــبــلـغ ســعـر أيّ
مــشـتـريــاتٍ إضـافـيّـة  30ألف ريـال
لـلّـتــر.وسـيـسـتـفـيــد سـتّـون مـلـيـون
إيــــراني هـم األكــــثــــر حــــاجــــة من

عــائـدات هـذا الـقــرار.وأعـلن الـبـيت
األبــيـض األحـد أنـه يـدعـم "الـشــعب
االيـراني في احتـجـاجاته الـسـلمـية
ـفـترض أن ضـد الـنـظـام الـذي من ا
يـقـوده".وقـالـت سـتيـفـانـي غـريـشام
مسؤولـة االعالم في البيت االبيض
تحدة "تدين في بيان إن الواليات ا
الـقـوة الـفـتـاكـة والـقـيـود الـصـارمة
ـفروضـة عـلى االتصـاالت" مـنددةً ا

{ ريــســيف (الــبــرازيل) (أ ف ب) -
شـدّد الــرئــيس الــبــرازيـلـي األسـبق
لـويس إيـناسـيـو لـوال دا سيـلـفا في
خـطــاب مــسـاء امس أمــام عــشـرات
اآلالف من األشــخــاص في مــنــطــقـة
ريـسـيف بـشـمـال شـرق البـالد على
ـعركـة لم تـنـته بـعد" وذلك في أنّ "ا
أوّل جتـمّع كـبــيـر يُـنـظّـم بـحـضـوره
منذ خـروجه من السجن قـبل تسعة
أيّام.وقـال لوال "بـعد أن رأيت أنـاسًا
كثيرين يقومون بتعبئة أنفسهم في
عركة أنحاء البالد أودّ أن أقـول +ا
ـعـركـة ال يُـمـكن أن لم تـنـته بـعـد+. ا
زيد" تنتهي ذلك أنّنـا نريد دائمًا ا
في إشارة إلى التعبئة التي قام بها
كــثـيــر من الـنــاشــطـ الــيـســاريّـ
طوال األيّام الـ 580الـتي كان فـيـها
مـسـجـونًا.وأضـاف أنّ "حـمـلـة +لوال
حــرّ+ يــجـب أن تــتـــحــوّل إلى شيء
أكـبر من ذلك بـكثـير!" بـينـما هـتفت
احلــشـــود "لــوال مُــحـــارب الــشــعب
البرازيـلي".وتوجّه الـرئيس األسبق
( (2010-2003األحد إلى ريـسيف
عـاصـمة واليـة بـيرنـامـبوكـو مـسقط
رأسـه لــلــمـــشــاركـــة في مـــهــرجــان
ًا له.وقـال لوال مـوسيـقي نُظّم تـكـر
مـــــرارًا "لم أكـن أريـــــد الـــــتـــــحـــــدّث
بالـسيـاسة في مـهرجـان موسـيقي"
قــبـل أن يُــهـــاجم بـــشـــدّة حـــكـــومــة
ـتطـرّف جـايـير الـرئـيس الـيمـيـني ا
بــولــســونــارو.وتــابع "يُــمــكـنــكم أن
تـكــونــوا واثـقــ من أنّ كلّ دقــيــقـة
بــاقـــيـــة لي في حـــيـــاتي ســـتـــكــون
مخصّصة لتحرير بلدنا من عصابة
يليشيـاوي التي استولت عليه" ا
فـي تـــلـــمـــيح إلى الـــشـــكـــوك حـــول
عالقـــات بــ عـــائــلـــة الــرئـــيس مع
مـجـمـوعــات شـبه عـسـكــريّـة تـنـشـر
الـرعب في بعض األحـيـاء الشـعبـية

في ريو دي جانيرو.
الى ذلك  دان الـــرئــيس الــتـــشــيــلي
سـيـباسـتـيان بـيـنيـيـرا األحد لـلـمرة
األولى مـا أسـمـاه االنـتـهـاكـات التي
ارتـكـبتـهـا الـشرطـة في الـتـعامل مع
أربعـة أسابيع من الـتظـاهرات التي
تشهدهـا تشيلي.وقـال الرئيس "كان
هـنـاك اسـتـخـدام مـفـرط لـلـقـوة. لـقد
ارتُــكِــبت انــتــهــاكــات وجــرائم. ولم
تُــحـتـرم حـقــوق اجلـمـيع" وذلك في
ـنـاسـبـة خــطـاب ألـقـاه أمـام األمـة 
مـرور شـهـر عـلى الـتـظـاهـرات الـتي
أدت إلى مـقـتل  22شـخـصـا وجـرح
أكـــثــر من ألـــفــ آخـــرين.وتـــشــهــد

تشيلي حركة احـتجاج بدأت بسبب
ترو في 18 زيادة أسعار بـطاقات ا
تــشـــرين األول/أكـــتــوبـــر لـــكــنـــهــا
تـوسعت لـتشـمل التـنديـد بالـتفاوت
االجـتــمـاعي في مــجـاالت الــتـعــلـيم
والـصــحـة والــتـقــاعـد.ومــنـذ بــدايـة
االحــتـجـاجـات تـزايـدت االتـهـامـات
لـرجــال الـشــرطـة بـانــتـهــاك حـقـوق
ـتـحدة إلى اإلنـسان مـا دفع األ ا
إرســال بــعـثــة حتــقــيق. ويــتــواجـد
ايـضـا في الـبالد مـحقـقـون تـابـعون
ــنـظــمـة الــعــفـو الــدولـيــة.وأضـاف
بـيـنـييـرا "لن يـكـون هـناك إفالت من
الـعقـاب سواء بـالنّـسبـة إلى أولئك
الـذيـن ارتـكــبـوا أعــمــال عـنف غــيـر
عاديّة أو أولئك الذين ارتكبوا (...)
انــتــهـــاكــات. ســوف نــفــعل مــا هــو
األفـضل لـلضـحـايـا" في إشـارة منه
إلـى األعــــمــــال الــــتـي ارتــــكــــبــــهــــا
تظـاهرون األكثـر تطرفًـا من جهة ا
ـسـتـخـدم من جـانب وإلى الـعــنف ا
الشـرطة خالل الـتظـاهرات مـن جهة
ثـانـيـة.وهذه أكـبـر أزمـة في تـشـيلي
وقراطية عام 1990 منذ عودة الد
وانـــتـــهـــاء احلـــكـم الـــدكـــتـــاتـــوري
ألوغــوسـتــو بــيـنــوشــيه.وأكــثـر من
 200من اجلــــرحـى أصـــيــــبــــوا في
أعــيـنــهم بل حــتى الــبــعض فــقـدوا
الــنــظـر فـي إحـدى الــعــيــنــ جـراء
اســـتـــخـــدام الــشـــرطـــة الـــرصــاص
طاط.رحب بـينييـرا باالتفاق الذي ا

اضي  الـتـوصل إلـيه األسـبـوع ا
بــشــأن وضع دســـتــور جــديــد بــدل
وروث عن حـقبة بـينوشيه النص ا
الـــــذي حـــــكـم من  1973لـــــغـــــايــــة
.1990وكــــثــــيــــرون في تــــشــــيــــلي
يعتبرون ذلك -- التخلص من نص
يـذكــر بـحــقـبــة قـمــعـيــة سـوداء في
ماضي بلدهم -- خطوة نحو إنهاء
األزمــة. وهـو مـطــلب رئـيـسي آلالف
احملــــتـــجـــ الـــذي واظـــبـــوا عـــلى
الــنــزول إلـى شــوارع ســانــتــيــاغــو
وغــيــرهـــا يــومــيــا تــقـــريــبــا مــنــذ
شـهــر.والـدســتـور  تــعـديــله عـدة
مـرات لكـنه ال يـؤكد عـلى مـسؤولـية
الدولـة في توفيـر الرعـاية الصـحية

والتعليم.
وقـال بـيــنـيــيـرا في اخلــطـاب الـذي
ألــقـــاه في الـــقــصــر الـــرئــاسي "إذا
الـشــعب أراد ذلك ســنـمــضي نــحـو
دســـــــتـــــــور جــــــــديـــــــد األول حتت
ـــوقــراطـــيـــة".وبــدأت مـــوجــة الـــد
الــغــضب في تــشــيــلي بــســبب رفع
ـــتــرو لــكــنــهــا اســعــار بــطــاقــات ا
توسـعت لتـصبح صـرخة أكـبر ضد
الــتـفــاوت االجــتــمــاعي في الــدولـة
التي كانت تعد من األكثر استقرارا
في أميركا اجلنوبية.ووافق النواب
اجلـمـعـة عـلى تـنـظـيم اسـتـفـتاء في
نيـسـان/أبريل  2020حول دسـتور
جــــديــــد وذلك بـــعــــد ســــاعـــات من
ــفــاوضـات بــ االئــتالف احلـاكم ا

ـعــارضــة.ورغم ذلك نـزل وأحــزاب ا
الــتــشـيــلــيــون مــجـددا إلـى شـوارع
ســــانــــتــــيــــاغــــو في وقـت الحق من
اجلـــمــعــة وجتـــمــعــوا فـي ســاحــة
ايـــطــــالـــيـــا كـــالـــعــــادة. وانـــدلـــعت
مـواجـهـات عـنـيـفـة بـ مـجـمـوعات
صغيـرة من احملتجـ والشرطة في
ســـاعــة مـــتـــأخـــرة من بـــعـــد ظـــهــر
اجلــمــعــة.واالســـتــفــتـــاء ســيــســأل
الـناخـب مـا إذا كـان يتـع تـغيـير
الـدسـتـور وفي تـلـك احلـالـة الـهـيـئة
الــتي سـتــكــلف الــقـيــام بــذلك.وقـال
بــيــنــيــيـــرا في خــطــابه األحــد "في
اضـيـة تـغـيرت األسـابـيع األربـعـة ا
تــشــيــلي. الــتــشــيــلــيــون تــغــيـروا.
احلـــكـــومــة تـــغـــيـــرت. جــمـــيـــعـــنــا
ــــيــــثــــاق تــــغــــيـــــر".وأضــــاف أن "ا
ـوجـبه االجـتـمــاعي الـذي عــشـنــا 

انكسر".
وطـمأن بـينـييـرا البالد بـأن "نتـيجة
األسابيع األربعة هذه لم تُدون بعد"
وبأن العديد االتفـاقيات االجتماعية
ال يـزال يــتـعــ حتـديــدهـا ومــنـهـا
إصـالح نــظـــام الـــتـــقــاعـــد.وأظـــهــر
اســتـــطالع رأي نــشــرتـه مــؤســســة
كــاد لالسـتـشــارات األحـد ارتـفـاع
نسبة التأييـد لبينييرا في األسبوع
ــئـة في ـاضي من  13إلى  17بـا ا
ذروة االحـــــتـــــجـــــاجـــــات.وأظـــــهــــر
ـئة من االسـتـطالع أيـضا أن  67بـا
التشيلي يؤيدون دستورا جديدا.

بـــتـــجــــاوزات نـــظـــام "تــــخـــلى عن
شـعــبه".ومـنـذ بــدء االحـتــجـاجـات
أوقف عـــشـــرات األشــخـــاص وفق
مـعــلــومــات نــشــرتـهــا الــصــحــافـة

اإليرانية.
وكــــان الــــبـــــيت األبـــــيض قــــد دان
اســـتـــخـــدام إيـــران الــتـي تـــشـــهــد
احـتـجـاجات "الـقـوة الـفتـاكـة" ضد
ــتــظــاهـريـن خالل االضــطــرابـات ا

الـــتي ادت الـى مـــقـــتل شـــخـــصــ
واعـتـقــال الـعـشــرات وفـرض قـيـود
عــلى اســتــخــدام اإلنــتــرنت.وقــالت
ستيـفاني غريشـام مسؤولة االعالم
في الـــبـــيت االبـــيض فـي بـــيــان إن
ـتــحــدة تـدعم الــشـعب "الـواليــات ا
االيـراني في احتـجـاجاته الـسـلمـية
ـفـترض أن ضـد الـنـظـام الـذي من ا
يـقـودهم. كـمـا نـدين الـقـوة الـفـتـاكة

مــتـظــاهــرون.واشـارت وكــالــة إرنـا
الـرسـمـية الى وفـاة شـرطي مـتـأثراً
بـجروحه لـيل الـسبت األحـد بعـدما
اصـــيب بـــهـــا في اشـــتـــبــاكـــات مع
"مــثـيــري الـشــغب" خالل جتـمع في
كـــرمــنــشـــاه ).كــمــا قُـــتل مــدني في
ســـرجــان حــ حــاول مـــحــتــجــون
إشــعـــال الـــنــار فـي مــســـتـــودعــات

البنزين.

هـا أنــا أضع دواتي وقـلـمي ألكـتب الــيك مـسـتـصـغـرا ذاتي ووجـودي
أمام هيبتك وعظمتك ووجودك يابلد احلضارات.

 فأنا ال أعدو كوني ستـون عاما وشهادة وإن كانت عـالية فهي التمثل
االسطرا أوجملة في كتاب علمك وعلماؤك ياعراق. 

مـهــمـا عال إمــتـداد إعــجـابـي بك وحـبي الــيك وقــوة إنـتــمـائي ألرضك
وأجـمل ما يكـون خريـطة حتوي وتاريخك  تضل أنت أروع مـا كان 
اضي ومرارة احلاضر وشذى الزمن القادم كان  عبق ا الزمان وا

بكل أنسه ان شاء الله .
فما نـحن (انا وغيري من الـعراقي ) أال عـبيدا لله الـواحد من جهة 
فأنت الواحد أيضآ  الله واحد أحد وخدم لك ياعراق من جهة ثانية 

توهجة باألمل دائما ) واحد أحد ايضآ. والعراق ( ياعيون الزمن ا
ـيـني بــعـد إن صـاغـهـا الــقـلب بـكل صـدق الـيـوم أضع كـلــمـاتي في 
واقف خجال  مرتـبكا ألحـدثك ياعمالق الـوجود منحـنيا  أمـام هيبتك
وجبـروتك وعـظمـة وجودك فـأقول (مـبارك لك) فـقد ثـار الشـعب هاتف
بـصوت واحـد بأسـمك وتـاريخك وجـغـرافيـتك التـي مزقـتهـا احلروب 
وت من أجل أل من أن لـلـعـراق أبنـاء بـررة ال يـوقـفهـم ا مـعـلـنا أمـام ا

ودة واحملبة والوفاق.  عينيكَ ياوطن ا
مــبـارك لك يـاعـراق فـقــد نـهض الـزمن وازاح عن جــبـهـته تـراب غـفـوةِ
دامت سن  نـهض من جـديـد لـيـقف بـكل كـبـريـاء رافـعـا يـديه فـرحا
ن أتعـبوك وخنقوك مستبـشرا ليُحـي أبناءك الذين قـرروا أن يثأروا 

وأرادوا بك شرا ياسيد البلدان.
 ياعـراقا  يابـلدا يـا تأريـخا ياكـل التأريخ  ياعـمرا بال حـدود لقد
تـكـالــبت عـلــيك اإلرادات تـهـدف الــنـيل من شــمـوخك وجــبـروتك وقـوة
شخـصـيتك  يُـرهبـهم إسـمك ويقضُ مـضـاجعـهم تـاريخك  وتقـلـقهم

دائما إرادات أبناءك االصالء. 
قـد كـثـروا لالسف أعـداءك رغم كــونك مـتـعــاون ومـتـســامح ومـعـطــاء 

وعاهدوا انفسهم الشريرة على احلاق الضرر بك ياسيد الوجود.
ويعصـر االفئدة واالكباد  ان هناك ا يؤلم الظـهر ويفسـد الدهر   و
من ينتمي الى أرضك الـطاهرة من يسـاعد باحلاق االذى بـقممك أيها

اجلبل األشم. 
 حـاصــروك وخـنـقـوك وفـصـلّــوا أوديـتك وانـهـارك وجـبـالك  تـاريـخك
وحاضـرك ومسـتقبـلك على مـقاسهم وبـناءا عـلى رغباتـهم وتوجـهاتهم
وإجـنـداتهم مـتـناسـ ان الـعـراق لن يكـون كـما يـريـدون بلـدا هـشا 
ركيـكا  ضعـيـفا  الن الله أوجـده والـقوة واألصـالة مـعا  فهـو سـيد
البـلدان ومـنبع الـشعـوب فالـضعف اليـليق بـعراق احلـضارات عراق

اجملد  والهيبة واالناقة . 
يريـدون إضعافك وانت الـقوي يريـدون إهانـتك وانت العزيـز يريدون
ـثابـر وبـالـفـعل فـقد عـمـلـوا وبـقوة أن تـتـراجع وتـفـشل وانت الـذكي ا
ـكن حتقـيقه من عـلى حتقـيق مـآربهم اخلـبـيثـة على طـريق حتـقيق مـا

نوايا وأهداف.
 إبنتك الـكبـرى ياعراق  ياعـظيم عـظمـاء  األرض بتـاريخك ووجودك
إبنـتك بغداد  تلك التي كـانت تتبـاهى بك كأب كـر تمسح جـدائلها

بكل حنان الشجاع الغيور 
حتيط بـها األمـراض من كل جانب اليـوم بغداد  تعـاني من اإلهمـال 
ـا بفـجـرِ جمـيل أتـعبـوها ظـفـائرهـا لم تظـل كمـا كانـت تمـثل ليـال حا
فبـدت مُتعبـة بعين وعجزوا أن يـنظفوا شوارعـها حتى من النـفايات 
وهي حتمل تاريخـا مشرّفا سـيظل عنوان لـها رغم السن شاحبتـ 

العجاف 
سيدي ياعراق  وأنا أُسُبح بحبك  وأسجد على أرضك عاشق أقبّل
ـشـيـئـة الـله تــرابك الـطـاهـر بـكل آيـات الــتـبـجـيل والـتـوقـيـر  أعـلن و
اليـ من أبـنـاءك الـكـرام  بـان سـاعـة الـعـظـيـم ومـعي ا
الزمن األفضـل ستدق قـريبا وهي تـعلنُ عن عودة
فـانت بــحق الــسـيـد الـعـراق صــاعـدا شــامـخــا 
ـا ب يـا أ ـطـاع فال تقـلق يـاعـنوان رجـولـتـنا  ا

األضالع 

دن االيرانية بسبب التظاهرات صارف في ا U—∫ اثار الدمار الذي حلق ا œ
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ـفـروضـة على والـقـيـود الـصارمـة ا
االتـصـاالت".كـمـا شـجـبت جتاوزات
نـظـام "تـخلى عـن شعـبه".ومـنـذ بدء
االحتجاجات  اعـتقال العشرات
بـــحــــسب تـــقــــاريـــر الــــصـــحــــافـــة
ــرشـد اإليــرانـيــة.من جــهــته أيــد ا
األعـلى آية الـله عـلي خامـنـئي قرار
احلكومـة رفع اسعار الـوقود منددا
بــــــأعــــــمــــــال عــــــنـف قــــــام بــــــهــــــا
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في يوم من ايام احلـصار القـذر على الشـعب العراقي قـدمت بحثا عن
سـلـبيـات احلـصـار الى جـامعـة الـبـكـر وكانت الـسـلـبـيات كـثـيـرة جدا 
فالطفت الـقار في اخلاتـمة بقـولي (( اال ان هنـاك شيئـ لم يقربـهما

دمرة  وهما اخملدرات وإسرائيل )) العراقي رغم الظروف ا
اسرائيل تـعني امريـكا وحلـيف امريكـا هو ان لم يكـن حليفـا إلسرائيل
فـهو صـديق لـها ..امـا الـتابع ألمـريـكا فـهو ان لـم يكن تـابـعا إلسـرائيل
ر يـفهم الكـثير عن فهو حـليفـا لها بـالضرورة .. من يـقرأ مذكـرات بر
اذا العملـية السيـاسية وصوال الى ساحـة التحريـر اليوم ويفـهم تماما 
احلـكـومـة في كـوكب واجلـمـاهـيـر في كـوكب  ومن يـقـرأه سـيـسـتـغرب
حتـمـا من ان اركان الـعمـليـة السـياسـيـة الذين جـاءت بهم امـريكـا التي
ـقاومة االسالمية  مانعة وا تعني اسرائـيل كما اتفقـنا يتحدثـون عن ا
طـلـوب من امريـكا حـتى دخلت وت ألمـريـكا  ألنـهم  حصـلوا عـلى ا وا
ايـران الـتي حـققت الـدخـول  بـدايـة األمـر وصار تـدخال بـعـدهـا وصار
نفوذا في عهـد اوباما وما بـعده وما كان على الـبعض من سنة الـعملية
الـسـيـاسيـة  وال اسـمـيهـم سنـة الـسـلـطة ألن ال سـلـطـة حقـيـقـيـة لهم ..
هؤالء اضـطـروا للـبحث عن مالذ داعـم فحـققـوا تدخال لـلـخلـيج وتركـيا
كن ان ولـيس نفـوذا ألنـهم هم اصال لـيس لهـم نفـوذ . ال ادري كـيف 
اقــاوم امـريـكــا وأهـدي سـيف األمــام عـلي لــوزيـر دفـاعــهـا او ان اطـعم
ر على الغذاء يوم سفره بال ر أو ان ادعو بر الفسنجون  للغازي بر
عودة فيضطر حلضورها  بحماية طائرات سمتيه  ومقاتالت ومدرعات
وعـشرات الـهـمرات ألنه كـان هـناك تـهـديد شـديـد على حـيـاته في ايامه
دللـة اسرائيل وصارت ايران االخيرة . امريـكا باتت كخ هي وابنتـها ا
نـبطحـ على حد سـواء  ولكون الـلذين ضد احلراك ال مكة الـثوار وا
يـعثـرون على مـا يـتحـدثـون به لذم احلـراك ولكـونـهم يعـلـمون ان شـباب
احلراك وطنيـ حتما عدا  1من كل  1000فاحلل يكـمن في ان تقول
لـهم ان احلـراك اسـرائـيلي ويـنـتـهي األمـر  وهـنـا لدي مـداخـلـتـ هـما
نصيحتان للمروج السرائيلية او تركية او خليجية التظاهرات االولى
) وال تـنطلي عـليه هذه اخلـرافات فهو هي ان الشعب بـات (مفتح بـالل
يعـلم ان اسرائيل لـيس من صاحلـها ان يكـون هنـاك جيل بهـذه الروعة
بـدأ (وحد تـسد) بل والقـوة والتـوحد  واالصـرار فـأسرائـيل ال تعـمل 
فرق تـسـد) ولعل الـعراق لم جنـده موحـدا قـدر توحـده في حراك الـيوم
... هكـذا جـيل لن يكـون اال خطـرا على اسـرائـيل واحملاصـصة الـقذرة
والـفـسـاد   خـصـوصـا وأن الـقـضـاء عـلى اسـرائـيل لـيس اصـعب من
قدس وليس التوصل الى مطلب فقط تؤطر كل هذا احلراك العراقي ا
اصـعب من تـوحـد الـعـراقـيـ الذي يـضـر اجلـوار وال يـفـيـد احـدا غـير
العـراقيـ وال يقل لي احد ان عـراق مسـتقـر سيفـيد اجلـوار واحلقـيقة
ان عراق مستـقر تصعب سـرقته بالتـعاون مع الطبـقة السيـاسية وليس
اصـعب من ان تـقـدم اكثـر من  500شـهـيـد ومـا مـجـمـوعه اربـعـة فرق
مدرعة واجلماهـير تتزايد يومـا بعد يوم تبـا ألمريكا واسرائيل وكل من
قدس ال يحـاول ادخال انفـه في شؤوننـا كائن من كـان وأقول لـلجـيل ا
تعودوا الى بـيوتكم حـتى يكون لديـكم وطن ولن يكون لـديكم وطن حتى
تعلن احلكـومة اسماء الـقناص  واجلهـات الداعمة لـهم واجلهات غير
سـيلـة للـدماء  وال احلكـومـية الـتي وردت القـنابـل ا
تقبـلوا بغيـر ذلك كخطـوة  اولى ال ثانيـة اال بتحقق
االولى  ال تـنـســوا ذلك فـتـذهب ريــحـكم .. وفـقـكم

الله فالله مع الشعوب االبية ..
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ــنــزل الــواقع في فــريــزنــو عـلى ا
بــــعــــد  320كــــلـم شــــمــــال لــــوس

أجنليس.
WłdŠ W UŠ

وقال مساعد رئيس شرطة فريزنو
مـايكل ريـد لصـحافـي "قـتل ثالثة
ـوقـع" مـضـيـفاً أن أشـخـاص في ا
شخصاً رابعاً نـقل للمستشفى في
حــالــة حـــرجــة ثم تــوفـي مــتــأثــراً
بــجـــروحه. وأضـــاف أن الـــقـــتــلى
األربـعــة واجلـرحى الــسـتــة الـذين

{ لـــوس اجنــلـــيس (أ ف ب) -
قـتل أربــعـة أشــخـاص وأصـيب
ســـتـــة بـــجــروح فـي إطالق نــار
بـيـنـما كـانـوا يـتـابـعـون مـباراة
لكـرة القـدم في حديقـة منزل في
وسط كـالــيــفـورنــيـا امس وفق
الـشـرطـة.واســتـدعـيت الـشـرطـة
إلى موقع احلادثة بعدما أطلق
شــخص عــلى األقل الــنــار عـلى
حــشــد من نــحــو  35شــخــصــاً
كــانـوا مــتـجــمـعــ في حــديـقـة

تحـدث باسم شرطة فـريزنو بيل ا
دولي إن الــــــشـــــرطــــــة تـــــدقـق في
تـســجـيالت مـراقـبــة وتـتـحـدث مع
شـهــود عـيــان بـحــثــا عن مـشــتـبه
بـهم.وأكـد شـوا فـانغ الـذي يـعـيش
قـرب مـوقع الـهجـوم األحـد أن هذا
احلادث هو الثاني من نوعه خالل
عـدة أســابـيع.وأضـاف لـصــحـيـفـة
فـريزنـو بي احمللـية "هـذا يجـعلني
أشـعـر بـعـدم األمـان عـنـد الـتـجـول

في اخلارج ليالً".

تــتم مــعـاجلــتــهم من إصــابـات "ال
تــهــدد حــيــاتــهم" جــمــيــعــاً رجـال
تــــراوح أعــــمـــارهـم بـــ  25و35
.وأعـرب عـن "الـتــعــاطف مع عــامــاً
عــائالت الــضــحـــايــا...هــذا عــنف
طائش" مـؤكداً "نفـعل ما بوسـعنا
".وأشار إلى أنه ـعـاقبـة اجملـرمـ
من غــــيــــر الــــواضـح بــــعــــد عـــدد
شاركـ في عملـية إطالق النار ا
وال يـــوجـــد "مــــؤشـــرات" عـــلى أن
احلـادث مـرتـبط بـعـصـابـات.وقـال
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نزل الشرطة تطوق حديقة ا

{ تــل ابـــــــــــــــــــيــب (أ ف ب) - وصـل
ـنــتـخب االرجــنـتـيــني وقـائـدة جنم ا
بـرشـلـونـة االسـبـاني لـيـونيـل ميـسي
إلى اسـرائـيل امـس عـشـيـة مـواجـهـة
االوروغواي وديـا وذلك بعـد عام من
ـنـتـخب "الـتـانـغـو" أمـام إلـغـاء وديـة 
اصـــــــــحــــــــــاب االرض رضـــــــــوخـــــــــا
لالحـتـجـاجــات الـتي طـالـبت حـيـنـهـا

بـعـدم اجـراء الـلـقـاء.ونـقـلت صـور 
تـــداولــهــا مــبــاشــرة عــبــر االنــتــرنت
وصول ميسـي ورفاقه إلى مطار بن-
غوريون بـالقـرب من مديـنة تل أبيب
قــبل أن يـصــعـدوا إلى حــافـلــة بـدون
االدالء بــــــــــاي تـــــــــصـــــــــريـح أمـــــــــام
.وعــلى هـامش مــؤتـمـر الــصـحـافــيـ
صــــحـــــافي عـــــقــــده الحـــــقــــا مــــدرب
االرجــنــتــ لــيــونـيـل سـكــالــوني في
صالة فندق هيلتون في تل أبيب اكد
أن مــيـسي ســيــخـوض الــلـقــاء بـرغم
ــبـاريــات بــعـد قــيـادة بالده كــثـافــة ا
لــلــفـوز بــلـقــاء الـ"ســوبـر كـالسـيــكـو"
الودي امام البـرازيل بتسـجيله هدف
ـوقــعــة الـتي ــبــاراة الـوحــيــد في ا ا
جـمعت بـيـنـهمـا اجلـمعـة عـلى مـلعب
مـلـكة ـلك سعـود في الـريـاض في ا ا
الـعـربيـة الـسـعوديـة.وقـال سـكـالوني
"مــــيـــسـي ســــيـــلــــعـب" وتـــابـع "لـــذا
".ولم بــامـــكــانــكم أن تــبــقــوا هــادئــ
يـخض مـيـسي قـبل مـوقـعـة البـرازيل
اي مـباراة مع مـنـتـخب بالده مـنذ ان
ـــركــزين الـــثــالث طـــرد في مـــبــاراة ا
والــــرابع في كــــوبـــا امـــيــــركـــا في 7
ـاضي وذلك بـسـبب تـمـوز/يـولــيـو ا
ه 50 دة ثالثـة اشهـر وتغر إيقـافه 
ألف دوالر على خلفية اتهامه االحتاد
القاري بالفساد.واشار سكالوني الى
أنه سـيـتـخـذ قراره بـشـأن الـتـشـكـيـلة
الـــتي ســـتــواجـه االوروغــواي ظـــهــر
االثــــــــنــــــــ بــــــــعــــــــد أن يــــــــرتـــــــاح
الالعبون.واضاف "انهم مرهقون من
دون أي مــشــاكل جــســديــة ولــكـنــهم
متـعبون وحـسب" وأنه "لذا سـننـتظر

حتى الغد ظهرا".
nMF « ‰ULŽ«

وكان منـتخب االوروغواي وصل إلى
اسـرائـيل الـســبت فـيـمـا عـبـر مـدربه
اوسكار تاباريس عن مخاوفه بعد ان
شاهـد صورا عن أعـمـال العـنف التي
انـــدلـــعت اخلـــمـــيس بـــ اســرائـــيل
والـفـصـائـل الـفـلـسـطـيـنـيـة في قـطـاع
غــزة.وقــال اجلـــيش االســرائــيــلي أن
حـوالي  450صـاروخــا اطـلــقت عـلى
أراضــــــيـه خـالل االشــــــتـــــــبــــــاكــــــات
واعـــتــــرضت الــــدفــــاعـــات اجلــــويـــة

العشرات منها.
واعـلن عن وقف الطالق الـنـار صـباح
اخلـمــيس ولـكـنه ال يــزال هـشـا.وقـال

تاباريس امام الصحـافي "كنت قلقا
للغاية. النه من مونتـيفيديو ارسلوا
الينا صورا للصواريخ التي انفجرت
في الـسـمـاء ولـيس لـديـنـا خـبـرة في
ذلك".ولم يحـتج االحتاد الـفلـسطـيني
باراة االثن لكرة القدم على اقـامة ا
في تل أبـيب الـعـاصمـة االقـتـصـادية
إلسرائيل والتي ستـجمع ب رفيقي
الدرب والـزمـيلـ في برشـلـونة قـائد
االرجـنـتـ مــيـسي ولـويس سـواريـز
مــهــاجم االوروغــواي.وأدانت حــركــة
ـــقــاطــعـــة وســحب االســـتــثــمــارات ا
وفــرض الـعــقــوبـات الــتي تــدعـو إلى
مـقـاطـعـة الدولـة الـعـبـريـة احـتـجـاجا
عــلى احـــتالل واســتــعــمــار االراضي
ــبـاراة بـ الــفـلــسـطــيـنــيـة اقــامـة ا
.وتأتي مـباراة االثنـ بعد نـتخبـ ا
ــبـاراة الــوديـة الـتي عـام مـن الـغـاء ا
ـــــقــــرر أن تُـــــجـــــرى بــــ كــــان مـن ا
االرجـنــتـ واسـرائــيل والـتي أثـارت
موجة من الغضب واالحتجاجات من
قبل الفـلسطـينيـ وانتقـادات قاسية
على مواقع التواصل االجتماعي ضد

منتخب "ألبيسيلستي".
وتعتبـر اسرائيل القدس عـاصمة لها
"موحـدة وغيـر قابلـة للـتجـزئة" فـيما
يعتبر الفلسطـينيون القطاع الشرقي
لــلـمــديــنـة احملــتل من قــبل اســرائـيل
عــاصــمــة الــدولــة الــتـي يــتــطــلــعـون
إلــيــهـــــا. الى ذلـك أطـلـق مـســلــحـون
فـلــسـطـيـنـيــون صـاروخـ من قـطـاع
غـزة على جـنـوب إسـرائيل فـيـما ورد
اجليـش اإلسرائـيلـي بتـنفـيـذ عدد من
الضربات اجلـوية على أهـداف تابعة
ـا يزعـزع تـهدئـة هـشة لـلمـسـلحـ 
بــالـفــعل.ودوت صــفــارات اإلنـذار في
منتصف الليل في مـدينة بئر السبع
أكــبــر مـدن جــنــوب إســرائـيـل والـتي
تبـعـد نـحو  35كيـلـومـتـرا عن حدود

غزة محذرة من صواريخ قادمة.
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