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إكييييييييد عليييييييي مشيييييييير ع مطاليييييييي

رئيييييييي مجليييييييي النيييييييي ا السيييييييي د سييييييييل الجبيييييييي ر
المتظاهر ن(.ص(..)4االتجاه بر )
رئييييييييي مجلييييييييي النييييييييي ا السييييييييي د سيييييييييل الجبييييييييي ر البرلمانيييييييييا العرب ييييييييي أشييييييييياد
باالنتصارا األخ رة(.ص(..)4الصباح)
باسيييييييت
عيييييييد فسييييييي المجيييييييا لضيييييييعا الن ييييييي
العراق ييييييي تيييييييدع لضيييييييبط الييييييين
التظاهرا السلم (.ص(..)2م از ن ن ز)
النائيييييي عليييييي البييييييد ر  :البرلمييييييان تجيييييي إلقاليييييي أعضييييييا مجليييييي الم ضيييييي ن اخت ييييييار
قضاة متقاعد ن بدال عنه (.ص (..)2كال المعل م )
النائبييييييي هيييييييد سيييييييجاد  :س اسييييييي العبييييييياد اثبتييييييي نجاحهيييييييا خارج يييييييا اتصيييييييا ترامييييييي
مثاالا(.ص(..)6الم ق العراق )
النائيييييي مييييييازن المييييييازن طاليييييي الحك ميييييي بتحق يييييي عاجيييييي نز يييييي لكشيييييي الجهييييييا التيييييي
تسبب باحداث التحر ر(.ص(..)6م از ن ن ز)
النائبييييييي سييييييير ة عبدال احيييييييد تيييييييرد علييييييي تصييييييير حا رئييييييي مجلييييييي كيييييييرب بشيييييييؤن
"قدس المد ن "(.ص(..)7م از ن ن ز)
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صيييييييييدر ب انيييييييييا بشيييييييييؤن المتظييييييييياهر ن قيييييييييان ن

رئييييييييي الجمه ر ييييييييي فيييييييييإاد معصييييييييي
االنتخابا (.ص(..)8االتجاه بر )
القائييييييد العييييييا للقيييييي ا المسييييييلح ح ييييييدر العبيييييياد ييييييؤمر بييييييالتحق فيييييي االصييييييابا التيييييي
حصل ف االجهزة االمن المتظاهر ن(.ص(..)8م از ن ن ز)
رئيييييي مجليييييي الم ضيييييي ن فيييييي الم ضيييييي العل ييييييا ل نتخابييييييا سربسيييييي مصييييييط 00 :
اليييييييييييييي ن الت ييييييييييييييار الصييييييييييييييدر فل قييييييييييييييدم ا
بالمائيييييييييييييي ميييييييييييييين كييييييييييييييادر الم ضيييييييييييييي
استقاالته (.ص (..)9كال المعل م )
عضييييييييييييييييي بمجلييييييييييييييييي الم ضييييييييييييييييي ن قيييييييييييييييييد اسيييييييييييييييييتقالت اسيييييييييييييييييتجاب لطلييييييييييييييييي
المتظاهر ن(.ص(..)9م از ن ن ز)
محيييييييافظ ب يييييييداد علييييييي التم مييييييي علييييييين مقتييييييي اربعييييييي متظييييييياهر ن اصييييييياب  050اخييييييير ن
طال العباد بالتحق (.ص (..)9كال الناظر االخبار )
رئيييييي التحييييييال اليييييي طن  :نتجيييييي لألغلب يييييي ال طن يييييي ال الس اسيييييي (.ص (..)20كاليييييي كيييييي
العراق)
ليييييييي ح باتخييييييييا اجييييييييرا ا تمنيييييييي تكييييييييرار انتهييييييييا قدسيييييييي المحافظيييييييي
مجليييييييي كييييييييرب
من"السافرا "(.ص(..)20االتجاه بر )
م ضيييييييييييييييي االنتخابييييييييييييييييا تطاليييييييييييييييي الحك ميييييييييييييييي بحما تهييييييييييييييييا اثيييييييييييييييير تعرضييييييييييييييييها
لتهد دا (.ص(..)22االتجاه بر )
تع ض متضرر اإلرها ف المناط المحررة(.ص(..)22الصباح)
حز الطالبان صدر قرارا بعد إجتماع السل مان (.ص(..)22االتجاه بر )
المرجع تحم الجم مسإ ل بنا الم اطن الصال (.ص(..)25الصباح)
زعيييييي الت ييييييار الصييييييدر السيييييي د مقتييييييد الصييييييدر تبييييييرأ ميييييين ُمسييييييتخدم العنيييييي األعمييييييا
التخر ب الساع ن لزعزع االمن ف ب داد(.ص(..)25م از ن ن ز)
الت ييييييار الصييييييدر حميييييي الحك ميييييي مسييييييإ ل االعتييييييدا عليييييي المتظيييييياهر ن نعتهييييييا بيييييي
"ال رع ن "(.ص (..)20كال ك العراق)
دار اإلفتيييييييييييييييا المصييييييييييييييير « :داعييييييييييييييي » حييييييييييييييي غييييييييييييييير الم صييييييييييييييي لسيييييييييييييييجن
كب ر(.ص(..)20الصباح)
الك ييييييي  :م قييييييي العيييييييراق بشيييييييؤن خييييييي ر عبيييييييده قطييييييي طر ييييييي ال ييييييييتن(.ص(..)24دار
الخل ج)
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ز ييييييير اليييييييدفاع البر طيييييييان للح يييييييال  :مسيييييييتمر ن بيييييييدع العيييييييراق(.ص (..)22كالييييييي كييييييي
العراق)
عمل ييييييا ب ييييييداد :استشييييييهاد اصيييييياب  8ميييييين عناصيييييير الشييييييرط بن ييييييران “مندسيييييي ن” سييييييط
المتظاهر ن(.ص(..)22االتجاه بر )
إجيييييييرا ا أمن ييييييي مشيييييييددة فييييييي ب يييييييداد علييييييي خل ييييييي أحيييييييداث األمييييييي (.ص (..)26كالييييييي
المعل م )




الصناع مستمرة بب الك نكر الجاهز(.ص(..)27الصباح)
إفتتييييييييييييياح قر ييييييييييييي لعيييييييييييييدد مييييييييييييين فييييييييييييير ع مصييييييييييييير الرافيييييييييييييد ن فييييييييييييي ب يييييييييييييداد
المحافظا (.ص (..)27كال ك العراق)
شيييييييييرك د أن أ النر ج ييييييييي تعلييييييييين ت سييييييييي عمل يييييييييا ح ييييييييير اآلبيييييييييار الن ط ييييييييي فييييييييي
العراق(.ص (..)28كال المعل م )








اله ئيييييي العل ييييييا للم ا ضييييييا  :المعارضيييييي السيييييي ر سييييييتعلن أسييييييما
الس (.ص(..)29ر ترز)
اإلميييييييييارا تيييييييييدع إلييييييييي خطييييييييي اسيييييييييترات ج برلمان ييييييييي قابلييييييييي للتطب ييييييييي (.ص(..)29دار
الخل ج)



را ال ابيييييييييييييان تماميييييييييييييا بعيييييييييييييد تجربييييييييييييي ب نج يييييييييييييانج





فييييييدها فيييييي محادثييييييا

ترامييييييييييييي  :أمر كيييييييييييييا تقييييييييييييي
الصار خ (.ص(..)50ر ترز)
 7قتل ف عمل انتحار ب ال هلمند األف ان (.ص(..)50دار الخل ج)
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رئ

مجل

الن ا

الس د سل الجب ر
المتظاهر ن

إكد عل مشر ع مطال

االتجيييييييياه بيييييييير  /أكييييييييد رئيييييييي مجليييييييي النيييييييي ا سييييييييل الجبيييييييي ر عليييييييي مشيييييييير ع مطاليييييييي
المتظيييييياهر ن لت يييييير م ضيييييي االنتخابييييييا  .قييييييا الجبيييييي ر بحسيييييي ب ييييييان لمكتبيييييي ان "البرلمييييييان
سييييييي ؤخ بنظييييييير االعتبيييييييار جم ييييييي المطالييييييي المشييييييير ع للمتظييييييياهر ن فييييييي الدسيييييييت ر الصييييييي ح ا
هيييييي ماضيييييي فيييييي محاسييييييب المقصيييييير ن" .أ ضيييييي ان "البرلمييييييان سيييييي ؤخ بنظيييييير االعتبييييييار جم يييييي
المطاليييييي المشيييييير ع التيييييي نيييييياد بهييييييا المتظيييييياهر ن فيييييي الدسييييييت ر الصيييييي ح ا هيييييي ميييييياض
فييييي محاسيييييب المقصييييير ن لحييييي ن تحسييييين اقييييي اليييييب د تحق ييييي االسيييييتقرار ف ييييي " .بييييي ن الجبييييي ر
ان "م ضيييييي االنتخابييييييا ميييييين بيييييي ن مييييييا ييييييت مناقشيييييي أعميييييياله تحد ييييييد م عييييييد االسييييييتج ا لهيييييي
اخت ييييييييار الم ضيييييييي فيييييييي التحد ييييييييدا الزمن يييييييي " .اشييييييييار رئيييييييي البرلمييييييييان اليييييييي ان "مجليييييييي
النيييييي ا ميييييي التظيييييياهرا السييييييلم التيييييي تطاليييييي بتحق يييييي االصيييييي ح فيييييي الييييييب د تحقيييييي مطاليييييي
الشييييييييع العراقيييييييي " مإكييييييييدا فيييييييي ال قيييييييي ن سيييييييي "عليييييييي ضيييييييير رة الح يييييييياظ عليييييييي مإسسييييييييا
الد لييييييي " .دعيييييييا الجبييييييي ر "االجهيييييييزة االمن ييييييي الييييييي تييييييي ف ر الحما ييييييي الييييييي المتظييييييياهر ن عيييييييد
التعيييييرض لهيييييي الن هييييي ال عراق يييييي ن دميييييائه غال يييييي اضيييييياف الييييي كيييييي ن التظييييياهر حقييييييا مشيييييير عا
ك ليييييي الدسييييييت ر العراقيييييي " مإكييييييدا عليييييي "ضيييييير رة حما يييييي الصييييييح ن تسييييييه عملهيييييي كيييييي نه
ع ن الشع الت تنق له الحق ق ".

رئ

مجل

الن ا

الس د سل الجب ر البرلمانا العرب أشاد
باالنتصارا األخ رة

الصييييييييباح /اكييييييييد رئيييييييي مجليييييييي النيييييييي ا سييييييييل الجبيييييييي ر دعيييييييي جم يييييييي رإسييييييييا المجييييييييال
البرلمانييييييييا العرب يييييييي للحيييييييير التيييييييي ق دهييييييييا العييييييييراق ضييييييييد عصييييييييابا «داعيييييييي » االرهاب يييييييي
تحق يييييي طم حييييييا شييييييعب عييييييد التييييييدخ بشييييييإ ن الداخل يييييي  .ف مييييييا جييييييدد حييييييرص العييييييراق عليييييي
إقاميييييي أفضيييييي الع قييييييا ميييييي الك يييييي بيييييي ن ان حيييييي المشيييييياك الحد د يييييي ييييييت ميييييين خيييييي الحيييييي ار
بيييييييالطرق السيييييييلم الدسيييييييت ر  .قيييييييا الجبييييييي ر فييييييي تصييييييير خييييييياص لييييييي «الصيييييييباح» علييييييي
هييييييام مشيييييياركت فييييييي المييييييإتمر الثيييييييان للبرلمانييييييا العرب يييييي الييييييي انطليييييي امييييييي السييييييب فييييييي
البرلمانييييييييا العرب يييييييي جييييييييدد ا
العاصييييييييم المصيييييييير القيييييييياهرة :ان «جم يييييييي رإسييييييييا المجييييييييال
دعمهييييي للعيييييراق فييييي الحييييير التييييي ق دهيييييا ضيييييد عصيييييابا «داعييييي » االرهاب ييييي لتحر ييييير مناطقنيييييا
ميييييين سيييييي طرتها اشيييييياد ا فيييييي ال قيييييي ن سيييييي بانتصييييييارا القيييييي ا االمن يييييي عليييييي تليييييي العصييييييابا
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اع نهيييييي التضييييييامن الكاميييييي ميييييي العييييييراق تؤك ييييييده بييييييان جيييييي د التنظيييييي االرهيييييياب فيييييي المنطقيييييي
اميييييير خطيييييير جييييييدا بالتييييييال البييييييد ميييييين جهيييييي د مشييييييترك لم اجهيييييي ليييييي » .اشييييييار الجبيييييي ر اليييييي
«حيييييرص العيييييراق علييييي إقامييييي أفضييييي الع قيييييا مييييي الك ييييي » من هيييييا بيييييؤن «العيييييراق مسيييييتمر فييييي
س اسييييييت الرام يييييي لحيييييي المشيييييياك الحد د يييييي ميييييي الك يييييي ميييييين خيييييي الحيييييي ار بييييييالطرق السييييييلم
الدسيييييت ر » .اكييييييد عقيييييي اللقييييييا اليييييي جمعيييييي بييييييرئ مجليييييي االميييييي الكيييييي ت مييييييرز ق ال ييييييان
بيييييالق « :بحثنيييييا مييييي الشييييي ال يييييان م ضييييي ع االزمييييي االخ يييييرة بييييي ن البليييييد ن فييييي خييييي ر عبيييييد ه
صيييييي ن حق قهييييييا
التصيييييير حا التيييييي صييييييدر عيييييين الجييييييانب ن» مب نييييييا ان» احتييييييرا سيييييي ادة الييييييد
حكمنيييييا  ..نحتييييير التزاماتنيييييا االمم ييييي االت اق يييييا التييييي قعييييي سيييييابقا ا ا ميييييا طيييييرأ
هييييي الييييي
ا اشييييييكال فيييييي م ضيييييي ع مييييييا ف بييييييد ان كيييييي ن الحيييييي ضييييييمن آل يييييي الحيييييي ار ميييييين د ن اسييييييتخدا
ل التهد د التهد د المقاب ».

العراق تدع لضبط الن

عد فس المجا لضعا
التظاهرا السلم

الن

باست

ال طن يييييي كيييييياظ الشييييييمر السييييييب القيييييي ا
ميييييي از ن ن يييييي ز /دعييييييا رئيييييي الكتليييييي الن اب يييييي الئييييييت
عيييييييد فسييييييي المجيييييييا لضيييييييعا الن ييييييي
االمن ييييييي الجمييييييياه ر المتظييييييياهرة الييييييي ضيييييييبط الييييييين
تلييييييي الممارسييييييي الد مقراط ييييييي التظييييييياهرا السيييييييلم لتحق ييييييي اهيييييييدا مشيييييييب ه  .قيييييييا
السيييييييت
الشيييييييمر فييييييي ب يييييييان صيييييييح لمكتبييييييي االع مييييييي ان "التظييييييياهرا حييييييي ك لييييييي الدسيييييييت ر للشيييييييع
العراقييييييي للمطالبييييييي بحق قييييييي بشيييييييك سيييييييلم ضيييييييمن حيييييييد د القيييييييان ن" مشيييييييددا علييييييي "ضييييييير رة
تلييييييي الممارسييييييي الد مقراط ييييييي
السيييييييت
عيييييييد فسييييييي المجيييييييا لضيييييييعا الن ييييييي
ضيييييييبط الييييييين
ف ييييييا بيييييي ن صيييييي
لتحق يييييي اهييييييدا مشييييييب ه " .اضييييييا ان "ماحصيييييي ميييييين حيييييياال اصييييييابا
المتظييييياهر ن القييييي ا االمن ييييي هييييي حالييييي نؤسييييي لهيييييا نيييييرفض حصييييي لها الننيييييا فييييي بليييييد د مقراطييييي
عل نيييييا ت جبييييي اسيييييلحتنا ق تنيييييا تجييييياه عيييييد نا الم حيييييد تنظييييي داعييييي
لسييييينا فييييي سييييياحا قتيييييا
االرهيييييياب " .اكييييييد الشييييييمر ان "مجليييييي النيييييي ا القيييييي الس اسيييييي عل هييييييا الق ييييييا بمسييييييإ ل اتها
تجيييييياه الشيييييييع العراقييييييي ان تعمييييييي علييييييي االسييييييراع بتشييييييير قيييييييان ن االنتخابيييييييا " الفتيييييييا الييييييي ان
ال طن ييييي بشيييييك رسيييييم
"ضييييير رة ت اعييييي البرلميييييان المضييييي بمقترحنيييييا الييييي تقيييييد بييييي ائيييييت
الييييييدكت ر ا يييييياد
اليييييي القان ن يييييي الن اب يييييي انسييييييجاما ميييييين الرسييييييال التيييييي جههييييييا زعيييييي االئييييييت
فييييي شيييييهر ا مييييين العيييييا الماضييييي الييييي كييييي القييييي الس اسييييي بضييييير رة أسيييييتبدا اعضيييييا
عييييي
الم ضييييي بقضييييياة مسيييييتقل ن مرشيييييح ن مييييين قبييييي مجلييييي القضيييييا االعلييييي بميييييا قلييييي مييييين فيييييرص
التز ر بشك كب ر عل حد ق ل .

النائ عل البد ر  :البرلمان تج إلقال أعضا مجل
اخت ار قضاة متقاعد ن بدال عنه

الم ض ن

كالييييي المعل مييييي  /كشييييي رئييييي كتلييييي حيييييز اليييييدع ة تنظييييي اليييييداخ النائييييي علييييي البيييييد ر األحيييييد
عييييييين جييييييي د ن ييييييي ليييييييد مجلييييييي النييييييي ا إلقالييييييي أعضيييييييا مجلييييييي الم ضييييييي ن فييييييي م ضييييييي
االنتخابيييييا اخت يييييار قضييييياة متقاعيييييد ن بيييييدال عييييينه مشييييي را إلييييي أن تلييييي الخطييييي ة سيييييتقلص الكث ييييير
ميييييين الن قييييييا المال يييييي باإلضيييييياف إليييييي ضييييييمان ح اد يييييي العميييييي  .قييييييا البييييييد ر إن “مجليييييي النيييييي ا
عتييييييز إقاليييييي أعضييييييا مجليييييي الم ضيييييي ن فيييييي م ضيييييي االنتخابييييييا اخت ييييييار قضيييييياة متقاعييييييد ن
بهييييييد تشييييييك ه ئيييييي قضييييييائ مشييييييرف عليييييي االنتخابييييييا ” .اضييييييا أن “اخت ييييييار قضيييييياة متقاعييييييد ن
قليييييص الن قيييييا الضيييييخم التييييي تتك ييييي بهيييييا الد لييييي العضيييييا مجلييييي
ضيييييمن ح اد ييييي االنتخابيييييا
الم ضييييي ن ح يييييث يييييت صييييير مخصصيييييا ز ييييير لكييييي عضييييي مييييين االعضيييييا ” .اشيييييار البيييييد ر إلييييي
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ان ” القضييييييياة المتقاعيييييييدبن ليييييييد ه خبيييييييرة فييييييي مجيييييييا ادارة االنتخابيييييييا
بع دا عن تؤث را الكت الس اس ”.

اصيييييييدار قيييييييرارا ح اد ييييييي

النائب هد سجاد  :س اس العباد اثبت نجاحها خارج ا اتصا ترام
مثاالا
الم قيييييي العراقيييييي  /صيييييي النائبيييييي “هييييييد سييييييجاد” الس اسيييييي الخارج يييييي لييييييرئ مجليييييي اليييييي زرا
إكيييييد دعييييي امر كيييييا سييييي ر
“ح يييييدر العبييييياد ” بالناجحييييي معربييييي عييييين ت اإلهيييييا باتصيييييا ترامييييي الييييي
فيييييي ب ييييييان ان “الييييييرئ االمر كيييييي د نالييييييد
العييييييراق باالتجيييييياه الصييييييح  .قاليييييي سييييييجاد السييييييب
ترامييييي اكيييييد خييييي اتصيييييال بالعبييييياد دعييييي بييييي ده للعيييييراق فييييي الج انييييي العد يييييدة أهمهيييييا محاربييييي
االرهيييييا ف ميييييا جيييييدد دع تييييي للعبييييياد بز يييييارة ال ال يييييا المتحيييييدة ح يييييث سيييييب ان قيييييدم
داعييييي
هييييي ا ما إكيييييد نجييييياح الس اسييييي الخارج ييييي مييييين
دعييييي ة لييييي للز يييييارة جيييييا دعييييي ت ن خييييي  ٥٤ييييي
خييييييي كسييييييي دعييييييي الجانييييييي االمر كييييييي ” .ا ضيييييييح ان ” عييييييي دة العيييييييراق مييييييين جد يييييييد ل هتميييييييا
الييييييد ل بعييييييد محييييييا ال الييييييبعض بؤبعيييييياده تظل يييييي الييييييرأ العييييييا إكييييييد ليييييي النجيييييياح خص صييييييا ان
نتييييييائج االتصييييييا كانيييييي إ جاب يييييي سييييييتثمر عيييييين نتييييييائج ط بيييييي ب نهييييييا رفيييييي الحظيييييير عيييييين المسييييييافر ن
العيييييييراق ن اليييييييراغب ن بيييييييدخ ال ال يييييييا المتحيييييييدة بعيييييييد مطالبييييييي السييييييي د العبييييييياد بييييييي ل “ .ب نييييييي
سيييييجاد ان ” العبييييياد طالييييي ترامييييي بإبعييييياد العيييييراق عييييين الصيييييراعا االمر ك ييييي كييييي ن العيييييراق بليييييد
قات ا ٍالرها ن اب عن العال ”.
س ادة تحر ضمن مإسسات الدست ر

النائ مازن المازن

طال الحك م بتحق عاج
الت تسبب باحداث التحر ر

نز لكش

الجها

ميييييي از ن ن يييييي ز /طاليييييي النائيييييي عيييييين كتليييييي االحييييييرار مييييييازن المييييييازن السييييييب الحك ميييييي بييييييإجرا
تحق يييييي عاجيييييي نز يييييي لكشيييييي الجهييييييا المجه ليييييي التيييييي تسييييييبب بؤحييييييداث سيييييياح التحر يييييير ال يييييي
مسيييييييتنكرا ا اسيييييييتخدا القييييييي ة الم رطييييييي فييييييي ضييييييير المتظييييييياهر ن العيييييييز بالرصييييييياص الحييييييي ال ييييييياز
السيييييا المسييييي لليييييدم ع سيييييق ط شيييييهدا جرحييييي مب نيييييا ا "ال سيييييلط اقييييي مييييين سيييييلط الشيييييع ".
قيييييا الميييييازن عل ييييي نحمييييي "رئييييي الييييي زرا ح يييييدر العبييييياد المسيييييإ ل الكاملييييي بصييييي ت القائيييييد
العييييييييي للقييييييييي ا المسيييييييييلح يييييييييدع ه ل سيييييييييتجاب للمطالييييييييي الشيييييييييعب بيييييييييد ضييييييييير المييييييييي اطن ن
العييييييز " .اضييييييا المييييييازن عليييييي "مجليييييي النيييييي ا العراقيييييي اليييييي هيييييي ممييييييث للشييييييع ان كيييييي ن
االمبيييييييياالة تجيييييييياه المطاليييييييي المشيييييييير ع
المييييييييداف عيييييييينه المن يييييييي لمطييييييييالبه عييييييييد التسيييييييي
الدسييييييت ر " داع ييييييا ا "الحك ميييييي العراق يييييي ان تتييييييدار حجيييييي الخطيييييير المحييييييدق بييييييالب د ميييييين جييييييرا
االعتيييييدا علييييي المتظييييياهر ن العيييييز " .اكيييييد قيييييائ "ا ا لييييي تتخييييي الحك مييييي اجيييييرا ا صيييييارم ضيييييد
مييييييييين اطلييييييييي الرصييييييييياص ضيييييييييد المتظييييييييياهر ن سييييييييي ك ن مصييييييييي رها كسيييييييييابقتها " .أدان الميييييييييازن
"اسييييييتخدا القيييييي ة الم رطيييييي ضييييييد المتظيييييياهر ن ميييييين خيييييي ضييييييربه بال يييييياز السييييييا المسيييييي للييييييدم ع
ييييييدع االميييييي المتحييييييدة منظمييييييا حقيييييي ق االنسييييييان الد ل يييييي بالتييييييدخ ال يييييي ر
الرصيييييياص الحيييييي
التحق باالنتهاكا الت حدث ال ف ساح التحر ر.
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النائب سر ة عبدال احد ترد عل تصر حا رئ
"قدس المد ن "

مجل

كرب

بشؤن

مييييييي از ن ن ييييييي ز /أشيييييييار النائبييييييي عييييييين حركييييييي الت ييييييير فييييييي التحيييييييال الكردسيييييييتان سييييييير ة عبيييييييد
ال احيييييد السيييييب أن مييييين غ ييييير ال ئييييي إسيييييتخدا اليييييبعض م قعييييي الس اسييييي ل يييييرض أجنيييييدا كيييييان
ليييي ردا ا عليييي مييييا أسييييمت بيييي "تجييييا ز" رئيييي مجليييي محافظيييي كييييرب عليييي رئيييي لجنيييي الثقافيييي
اإلعييييييي فييييييي البرلميييييييان م سييييييي ن اليييييييدمل ج  .كييييييير ب يييييييان لعبيييييييد ال احيييييييد إن "لكيييييييرب مكانييييييي
مقدسييييي كب يييييرة فييييي قليييييي كييييي العيييييراق ن األحييييييرار فييييي العيييييال ميييييين غ ييييير ال ئييييي أن سييييييتخد
الييييييبعض م قعيييييي الس اسيييييي فيييييي المحافظيييييي ل ييييييرض أجنييييييدا س اسيييييي تصيييييي حسييييييابا شخصيييييي
بحسيييييي الب ييييييان بيييييي "االهتمييييييا بالخييييييدما
ضيييييي ق " .طلبيييييي ميييييين رئيييييي مجليييييي محافظيييييي كييييييرب
التيييييي قييييييدمها للكييييييرب ئ ن خدميييييي المد نيييييي المقدسيييييي بييييييد االسييييييتهدا الس اسيييييي التجييييييا ز عليييييي
ّكييييييييير رئييييييييي مجلييييييييي المحافظييييييييي انييييييييي سيييييييييب ان زار المحافظييييييييي
النائبيييييييييا المحترميييييييييا "
برلمان ييييييا ناشييييييطا مييييييدن ا ميييييين د ن أن ث يييييير م ضيييييي ع الحجييييييا عنييييييد الييييييدخ إليييييي المد نيييييي
حسييييي تعب رهيييييا .قالييييي إن "كييييي العيييييراق ن بميييييا فييييي ه السييييي دا النائبيييييا عيييييرفن ج يييييدا آدا ز يييييارة
المراقييييييد المقدسيييييي فيييييي مد نيييييي اإلمييييييا الحسيييييي ن" معربيييييي عيييييين أملهييييييا أن " هيييييي رئيييييي مجليييييي
قدسييييييي
المحافظييييييي عظمييييييي كيييييييرب الحسييييييي ن مييييييين خييييييي خدمتييييييي الكيييييييرب ئ ن لييييييي باسيييييييت
المد ن س اس ا".
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رئ

الجمه ر فإاد معص صدر ب انا بشؤن المتظاهر ن قان ن
االنتخابا

االتجيييييياه بيييييير  /دعييييييا رئيييييي الجمه ر يييييي فييييييإاد معصيييييي اليييييي البرلمييييييان اليييييي االهتمييييييا بمطاليييييي
مشييييي را الييييي
االلتيييييزا بالقيييييان ن ضيييييبط الييييين
المتظييييياهر ن حاثيييييا ا ا ييييياه علييييي ت ل ييييي الهيييييد
اعيييييداد مسييييي دة قيييييان ن جد يييييد ل نتخابيييييا  .قيييييا معصييييي فييييي ب يييييان رئاسييييي " شيييييهد تظييييياهرة فييييي
ب يييييداد تيييييدع إلييييي ت ييييير قيييييان ن مجلييييي الم ضييييي العل يييييا المسيييييتقل ل نتخابيييييا ال ييييي فيييييت نيييييار
مييييييين مصيييييييادر مجه لييييييي ميييييييا أد إلييييييي سيييييييق ط عيييييييدة شيييييييهدا جيييييييرح العشيييييييرا مييييييين المييييييي اطن ن
العييييييز " .اضييييييا " اننييييييا ا نه يييييي بكافيييييي أبنييييييا شييييييعبنا ال سيييييي ما المتظيييييياهر ن ميييييينه إليييييي ت ل يييييي
عيييييييد المسيييييييا بيييييييؤ مييييييين مسيييييييإ ل مييييييي ظ
االلتيييييييزا بالقيييييييان ن ضيييييييبط الييييييين
الهيييييييد
ممتلكيييييييا الم ضيييييييي العل ييييييييا المسييييييييتقل ل نتخابييييييييا نيييييييدع السييييييييلطا األمن يييييييي اليييييييي التحق يييييييي
العاجييييييي بالحيييييييادث محاسيييييييب المقصييييييير ن ف ميييييييا نيييييييدع السيييييييلط التشييييييير ع إلييييييي اخييييييي مطالييييييي
المتظييييييياهر ن ببيييييييال االهتميييييييا " .كييييييير معصييييييي " فييييييي هييييييي ه المناسيييييييب نإكيييييييد انتهيييييييا رئاسييييييي
الجمه ر يييييي ميييييين اعييييييداد مسيييييي دة قييييييان ن جد ييييييد ل نتخابييييييا قييييييد تميييييي مناقشييييييت ميييييي أبييييييرز الكتيييييي
البرلمان نؤم ان حظ بم افق مجل الن ا ف أقر ق بعد دراست ".

القائد العا للق ا المسلح ح در العباد ؤمر بالتحق ف االصابا الت
حصل ف االجهزة االمن المتظاهر ن
ميييييي از ن ن ييييييي ز /أميييييير القائيييييييد العييييييا للقييييييي ا المسيييييييلح ح ييييييدر العبييييييياد السييييييب بيييييييالتحق فييييييي
اإلصيييييابا التييييي حصيييييل فييييي األجهيييييزة األمن ييييي المتظييييياهر ن .كييييير مكتييييي العبييييياد فييييي ب يييييان إن
"القائيييييد العيييييا للقييييي ا المسيييييلح ح يييييدر العبييييياد أمييييير بتحق ييييي كامييييي فييييي اإلصيييييابا التييييي حصيييييل
لألجهييييييزة األمن يييييي المتظيييييياهر ن جييييييرا تظيييييياهرا ال يييييي فيييييي سيييييياح التحر يييييير" .جيييييي العبيييييياد
فقا ا للب ان ب "م حق العناصر المسإ ل عن تل األفعا ".
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رئ مجل الم ض ن ف الم ض العل ا ل نتخابا سربس
ال ن الت ار الصدر فل قدم ا
مصط  00 :بالمائ من كادر الم ض
استقاالته
كاليييييي المعل ميييييي  /أكييييييد رئيييييي مجليييييي الم ضيييييي ن فيييييي الم ضيييييي العل ييييييا ل نتخابييييييا سربسيييييي
الييييي ن الت يييييار الصييييييدر
جيييييي د أكثييييير مييييين  00بالمئيييييي مييييين كيييييادر الم ضيييييي
مصيييييط السيييييب
مطالبييييييا إ يييييياه بتقييييييد اسييييييتقاال جماع يييييي إن كييييييان ا صييييييادق ن .قييييييا مصييييييط إن “الت ييييييار الصييييييدر
لد ييييييي أربعييييييي ميييييييدرا عيييييييام ن أكثييييييير مييييييين  00بالمئييييييي مييييييين كيييييييادر الم ضييييييي العل يييييييا المسيييييييتقل
ل نتخابييييييا ” .أضييييييا رئيييييي مجليييييي الم ضيييييي ن أن “انصييييييار الت ييييييار الصييييييدر فيييييي الم ضيييييي
أن كان ا صادق ن فعل ه تقد استقاال جماع ”.

عض بمجل

الم ض ن قد استقالت استجاب لطل المتظاهر ن

مييييييي از ن ن ييييييي ز /قيييييييد عضييييييي مجلييييييي الم ضييييييي ن فييييييي الم ضييييييي العل يييييييا ل نتخابيييييييا محسييييييين
السيييييييب اسيييييييتقالت مييييييين منصيييييييب اسيييييييتجاب لطلييييييي المتظييييييياهر ن .قيييييييا ميييييييد ر إعييييييي
الم سييييييي
الم ضيييييي عز ييييييز الخ كييييييان إن "عضيييييي مجلييييييي الم ضيييييي ن فيييييي م ضيييييي االنتخابييييييا محسييييييين
إستقالت إستجاب لطل المتظاهر ن".
الم س قد ال

محافظ ب داد عل التم م علن مقت اربع متظاهر ن اصاب 050
اخر ن طال العباد بالتحق
كالييييييي النييييييياظر االخبار ييييييي  /اعلييييييين محيييييييافظ ب يييييييداد علييييييي التم مييييييي السيييييييب عييييييين مقتييييييي اربعييييييي
متظييييييياهر ن اصييييييياب  050اخييييييير ن خييييييي التظييييييياهرة التييييييي شيييييييهدتها ب يييييييداد ال ييييييي ف ميييييييا طالييييييي
محاسييييييييب ميييييييين ثبيييييييي ت رطيييييييي باالعتييييييييدا عليييييييي
رئيييييييي اليييييييي زرا ح ييييييييدر العبيييييييياد بييييييييالتحق
المتظييييييياهر ن .قيييييييا التم مييييييي فييييييي ب يييييييان انييييييي “ضيييييييمن المنيييييييا اليييييييد مقراط المك ييييييي دسيييييييت ر ا
شييييييهد العاصيييييييم ب يييييييداد صييييييباح ال ييييييي تظييييييياهرة مل ن يييييي سيييييييلم ح يييييييث سييييييار االمييييييي ر بكييييييي
انسيييييي اب كييييييان هنييييييا تعا نييييييا اضييييييحا بيييييي ن االجهييييييزة االمن يييييي المتظيييييياهر ن” مب نييييييا ان “هنييييييا
مييييين حيييييا تعك ييييير االجييييي ا السيييييلم فقيييييا بعيييييض افيييييراد االجهيييييزة االمن ييييي بييييياط ق ال يييييازا المسييييي ل
للييييييييدم ع الرصيييييييياص الحيييييييي عليييييييي المتظيييييييياهر ن ممييييييييا اد اليييييييي استشييييييييهاد بعييييييييض المتظيييييييياهر ن
جيييييييرح مئيييييييا اخييييييير ن ح يييييييث كانييييييي الحصييييييي ل النهائ ييييييي ( )٥شيييييييهدا ( )٠٢٣جر حيييييييا مييييييينه
( )٩٧اصييييييي ب ا بالرصييييييياص الحييييييي ” .اسيييييييتنكر التم مييييييي “اسيييييييتهدا المتظييييييياهر ن العُيييييييز ” مطالبيييييييا
رئييييي الييييي زرا بييييي ”تشيييييك لجنييييي تحق ق ييييي محاسيييييب كييييي مييييين ثبييييي ت رطييييي باالعتيييييدا اسيييييتخدا
العن الق ة ضد المتظاهر ن السلم ن”.
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رئ

التحال

ال طن  :نتج لألغلب ال طن ال الس اس

كاليييييي كيييييي العييييييراق /قييييييا رئيييييي التحييييييال اليييييي طن عمييييييار الحكيييييي أننييييييا "نتجيييييي اليييييي األغلب يييييي
ال طن يييييي " .كيييييير ب ييييييان لمكتبيييييي أن الحكيييييي قييييييا فيييييي د يييييي ان ب ييييييداد للنخيييييي الك ييييييا ا الشييييييباب
الييييييي "د ر أكبييييييير للشيييييييبا فييييييي المجيييييييا الس اسييييييي تناسييييييي حجمهييييييي المجتمعييييييي كميييييييا دع نيييييييا
الق يييييييادا الشيييييييباب الييييييي قيييييييرا ة ال اقييييييي الس اسييييييي النظيييييييا البرلميييييييان المعتميييييييد علييييييي الكتييييييي
الس اسيييييييي عليييييييي ه إ ا مييييييييا أراد ا التييييييييؤث ر الحضيييييييي ر الس اسيييييييي ان نخرطيييييييي ا فيييييييي الك انيييييييييا
الس اسييييي التييييي تنسيييييج مييييي أفكييييياره " .شيييييدد الحكييييي علييييي "أهم ييييي ان تناسييييي سييييين الترشييييي
حييييي رنا مييييين خطييييير التعمييييي السيييييلب فييييي التعامييييي مييييي الطبقييييي
مييييي سييييين السيييييماح بتشيييييك األحيييييزا
الس اسيييييي " .أشييييييار اليييييي ان "هنييييييا رأ ييييييدع لل الب يييييي الس اسيييييي بمعنيييييي ميييييين متليييييي أكثيييييير ميييييين
النصيييييي أغلب يييييي البيييييياق معارضيييييي ف مييييييا نتجيييييي اليييييي األغلب يييييي ال طن يييييي بمعنيييييي حضيييييي ر مراكييييييز
الثق ف المك نا العراق ك تك ن الحك م مطمئن للجم ".

مجل

كرب

ل ح باتخا اجرا ا تمن تكرار انتها قدس المحافظ
من"السافرا "

السييييييب ان ز ييييييارة شخصيييييي ا نسيييييي برلمان يييييي
االتجيييييياه بيييييير  /اعتبيييييير مجليييييي محافظيييييي كييييييرب
ف مييييييا اشييييييار اليييييي انيييييي
للمحافظيييييي ميييييين د ن ارتييييييدا الحجييييييا "انتهييييييا صييييييار " لقدسيييييي كييييييرب
سيييييي تخ إجييييييرا ا حازميييييي ميييييين اجيييييي تطب يييييي التشيييييير الخيييييياص بقييييييان ن قدسيييييي كييييييرب  .قييييييا
رئييييي المجلييييي نصييييي جاسييييي الخطييييياب فييييي ب يييييان إن "كيييييرب المقدسييييي هييييي ه المد نييييي العظ مييييي
التيييييي أضييييييح ال يييييي عن انييييييا ا مقصييييييدا ا لكيييييي الخ يييييير ن ميييييين شييييييت أرجييييييا العييييييال بكيييييي د انيييييياته
طيييييي ائ ه أعييييييراقه تسييييييتقبله بيييييي د محبيييييي إحتييييييرا بادل نهييييييا هيييييي ه المشيييييياعر بكيييييي ضيييييي ح
إال أن مييييييا رأ نيييييياه ال يييييي عبيييييير م اقيييييي الت اصيييييي االجتميييييياع فيييييي مهرجييييييان خييييييان النخ ليييييي (خييييييان
الربييييي ) ميييييا يييييدع نا لألسييييي الحيييييزن مييييين خييييي انتهيييييا صيييييار لقدسييييي مد نييييي االميييييا الحسييييي ن
عل يييييي السيييييي ميييييين قبيييييي عييييييراق ن بم اقيييييي رسييييييم الم تييييييرض أن تعبيييييير عيييييين المجتميييييي العراقيييييي
تمثلييييييي " .أضيييييييا الخطييييييياب أن "حضييييييي ر شخصييييييي ا نسييييييي برلمان ييييييي فييييييي كيييييييرب المقدسييييييي
هييييي غ ييييير ُمرتد ييييي للحجيييييا الشيييييرع هييييي ا إن د علييييي شييييي إنميييييا يييييد علييييي عيييييد إحتيييييرا هييييي ه
المد نييييي المقدسييييي " مشييييي را الييييي "اننيييييا غ ييييير مليييييزم ن بيييييإحترا مييييين ال حترمنيييييا ال حتييييير قدسييييي
غدا ا".
مد نتنا ه غ ر مرح ب ال
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م ض االنتخابا تطال الحك م بحما تها اثر تعرضها لتهد دا
االتجييييييياه بييييييير  /طالييييييي رئييييييي مجلييييييي الم ضييييييي ن سربسييييييي مصيييييييط القائيييييييد العيييييييا للقييييييي ا
المسيييييييلح ح يييييييدر العبييييييياد المجتمييييييي اليييييييد ل لحما ييييييي م ضييييييي الم ضييييييي م ظ هيييييييا  .كييييييير
مصيييييط فييييي ب يييييان " نطالييييي القائيييييد العيييييا للقييييي ا المسيييييلح المجتمييييي اليييييد ل بحما ييييي م ضييييي
االنتخابيييييا مييييين مجلسيييييها م ظ هيييييا نت جييييي تعرضيييييه الييييي التهد يييييدا المباشيييييرة مييييين قبييييي اليييييبعض
مييييين مسيييييإ ل التنسييييي ق ا الخاصييييي بالتظييييياهرة" .اضيييييا " كميييييا نطالييييي المجتمييييي اليييييد ل االمييييي
المتحيييييييدة باعتبارهيييييييا مإسسييييييي دسيييييييت ر ك لهيييييييا الدسيييييييت ر العراقييييييي بحما ييييييي الم ضييييييي بنا اتهيييييييا
المنتشيييييرة فييييي جم ييييي المحافظيييييا م ظ هيييييا نت جييييي التهد يييييدا التييييي صيييييل الييييي اعضيييييا مجلييييي
سييييييائ الت اصيييييي االجتميييييياع العد ييييييد ميييييين رسييييييائ التهد ييييييد
الم ضيييييي ن الميييييي ظ ن ميييييين خيييييي
االخييييير " .اشيييييار الييييي ان " م ضييييي االنتخابيييييا تتعيييييرض الييييي ضييييي ط كب يييييرة مييييين بعيييييض الكتييييي
الس اس الهد منها زجها ف ات ن الصراعا الس اس ".

تع ض متضرر اإلرها ف المناط المحررة
الصيييييييباح /اعلنييييييي اللجنييييييي المركز ييييييي لتعييييييي ض المتضيييييييرر ن جيييييييرا العمل يييييييا الحرب ييييييي االخطيييييييا
العسييييييكر العمل ييييييا اإلرهاب يييييي فيييييي األمانيييييي العاميييييي لمجليييييي اليييييي زرا انجيييييياز جم يييييي المعييييييام
الخاصيييييي بممتلكييييييا الميييييي اطن ن المتضييييييررة نت جيييييي العمل ييييييا اإلرهاب يييييي مشيييييي رة اليييييي ضيييييي ال يييييي
جد يييييييدة السيييييييتقبا المعيييييييام الييييييي اردة مييييييين اللجيييييييان ال رع ييييييي فييييييي ب يييييييداد المحافظيييييييا السييييييي ما
المحييييييررة منهييييييا فيييييي التعييييييد الجد ييييييد للقييييييان ن .افيييييياد ب ييييييان للجنيييييي تلقتيييييي «الصييييييباح» بييييييان
ضييييييع ال يييييي جد ييييييدة السيييييي ما بعييييييد تشييييييك 20
«اللجنيييييي المركز يييييي أنجييييييز جم يييييي المعييييييام
فييييي التعيييييد الجد يييييد لقيييييان ن
لجنييييي فرع ييييي فييييي ب يييييداد المحافظيييييا مييييين قبييييي مإسسييييي الشيييييهدا
 50لسيييييين  »5009مشيييييي را ا اليييييي ان «االل يييييي الجد ييييييدة تتضييييييمن تشييييييك ثمان يييييي فييييييرق عميييييي دائميييييي
تقيييييييد مها الييييييي اللجنييييييي
مييييييين مييييييي ظ اللجنييييييي مييييييين شيييييييؤنها ضيييييييمان سيييييييرع انجييييييياز المعيييييييام
المركز للنظر ف ها».

حز الطالبان

صدر قرارا بعد إجتماع السل مان

االتجييييياه بييييير  /صيييييادق المكتييييي الس اسييييي ل تحييييياد الييييي طن الكردسيييييتان فييييي اجتماعييييي الييييي عقيييييده
ال ييييي فييييي السيييييل مان بحضييييي ر جييييي طالبيييييان االمييييي ن العيييييا ل تحييييياد علييييي ت يييييرا فييييي حصيييييت
اجييييييرا تبيييييياد فييييييي مإسسييييييا االتحييييييياد
ميييييين المناصيييييي الحك م ييييييي باالستشييييييارة ميييييي الحك مييييييي
بق ييييي المناصييييي فييييي ب يييييداد ارب ييييي  .قيييييا فييييي ب يييييان انييييي " فييييي الظييييير تمييييير بهيييييا المنطقييييي
العيييييراق سيييييائر كردسيييييتان ب ضييييي حسيييييا ملييييي باالسيييييئل المختل ييييي ظهييييير ف هيييييا العد يييييد مييييين
الق قيييييي االحتجاجييييييا االقتصيييييياد الس اسيييييي المتعلقيييييي بييييييالحك الدسييييييت ر لييييييد الييييييرأ العييييييا
فييييييان االتحيييييياد اليييييي طن كعهييييييده دائمييييييا رغيييييي المشيييييياك العاميييييي الخاصيييييي مسييييييإ اسييييييا فيييييي
حيييييي المشيييييياك " .اضييييييا ان المجتمعيييييي ن " صيييييي ا اخيييييير اجتميييييياع ل فييييييد رف يييييي المسييييييت ل تحيييييياد
اعتبييييييير ا االسيييييييتمرار باالجتماعيييييييا
الييييييي طن مييييييي الحيييييييز اليييييييد مقراط الكردسيييييييتان باال جييييييياب
بحسيييييي خارطيييييي طر يييييي االتحيييييياد
ميييييي الحييييييز الييييييد مقراط حركيييييي الت يييييير االطييييييرا االخيييييير
اليييييييي طن لحيييييييي جم يييييييي المشيييييييياك فيييييييي العييييييييراق كردسييييييييتان المسييييييييائ الدسييييييييت ر القان يييييييي
امييييييرا مهمييييييا " .اشييييييار الب ييييييان اليييييي ان المكتيييييي الس اسيييييي سيييييي جتم يييييي الخميييييي
االقتصيييييياد
المقبيييييي لبحييييييث خارطيييييي طر يييييي االتحيييييياد اليييييي طن سيييييي تخ قييييييرار اجتميييييياع ق ييييييادة االتحيييييياد اليييييي طن
سييييييتعرض المشييييييار القييييييرارا قبيييييي المصييييييادق النهائ يييييي عل هييييييا امييييييا المجليييييي
للهييييييد ن سيييييي
المركز ل تحاد ال طن .
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المرجع تحم الجم

مسإ ل بنا الم اطن الصال

الصييييييباح /جيييييييدد المرجع ييييييي الد ن ييييييي العل ييييييا دع تهيييييييا إلييييييي بنيييييييا «ميييييي اطن صيييييييال » مييييييين خييييييي
االهتميييييا بك يييييان األسيييييرة فييييي قييييي أكيييييد ف ييييي رئييييي د ييييي ان ال قييييي السييييين عبيييييد اللط ييييي الهمييييي
فيييي خطبيييي صييييي ة الجمعيييي التيييي ألقاهيييييا ميييين السيييياح األ سييييير المحييييرر للم صيييي قييييير تحر يييير بييييياق
المييييييدن التيييييي مازاليييييي خاضييييييع لتنظيييييي «داعيييييي » داع ييييييا اهييييييال المنيييييياط المحييييييررة عليييييي عييييييد
السييييييماح بعيييييي دة االرهيييييياب ن اليييييي منيييييياطقه  .شييييييدد ممثيييييي المرجع يييييي العل ييييييا الشيييييي عبييييييد المهييييييد
الكرب ئيييييي فيييييي خطبيييييي صيييييي ة الجمعيييييي التيييييي اق ميييييي فيييييي الصييييييحن الحسيييييي ن الشيييييير عليييييي «
ضيييييير رة أن تلتييييييز األسيييييير بيييييييالحق ق ال اجبييييييا تجيييييياه أفرادهيييييييا» مإكييييييدا ا «تنظيييييي األد ار داخييييييي
األسيييييرة لل صييييي إلييييي األهيييييدا المرجييييي ة» حييييي ر الكرب ئييييي مييييين «غ يييييا مبيييييدأ اعتمييييياد الحقييييي ق
ال اجبيييييييا داخييييييي األسييييييير» الفتيييييييا ا إلييييييي أن «انعيييييييدا مراعييييييياة الحقييييييي ق ال اجبيييييييا يييييييإد إلييييييي
ازد ييييياد حييييياال الطييييي ق ت كييييي األسييييير».كميييييا دعيييييا األسييييير إلييييي «الحييييي االحتيييييرا المتبييييياد ف ميييييا
ب نهييييييا» مشييييييددا ا عليييييي «أهم يييييي أن حتيييييير الييييييز حقيييييي ق ز جتيييييي أن حسيييييين إل هييييييا أن تحتيييييير
الز جييييييي ز جهيييييييا مهميييييييا علييييييي مكانتهيييييييا االجتماع ييييييي » قيييييييا  :إن «تييييييي ه ن األز ا االنتقييييييياص
ميييييينه ييييييإد إليييييي تحطيييييي الك ييييييان األسيييييير » عييييييزا ممثيييييي المرجع يييييي العل ييييييا انتشييييييار النزاعييييييا
الخ فيييييييا االقتتيييييييا إلييييييي «غ يييييييا مبيييييييدأ التسيييييييام داخييييييي األسيييييييرة هييييييي ميييييييا ييييييينعك علييييييي
المجتم ».

زع الت ار الصدر الس د مقتد الصدر تبرأ من ُمستخدم العن
األعما التخر ب الساع ن لزعزع االمن ف ب داد
مييييي از ن ن ييييي ز /اعلييييين زعييييي الت يييييار الصيييييدر السييييي د مقتيييييد الصيييييدر مسيييييا السيييييب برا تييييي مييييين
األعمييييييا التخر ب ييييي مميييييين حيييييا ل ن زعزعييييي االميييييين فييييي ب ييييييداد لييييي بعييييييد
ُمسيييييتخدم العنييييي
سييييياعا مييييين انيييييدالع مصيييييادما خييييي تظييييياهرا بيييييدا كؤنييييي محييييير رئييييي لهيييييا ميييييا اعقبهيييييا مييييين
هجييييييي بصييييييي ار الكات شيييييييا علييييييي المنطقييييييي الخضيييييييرا  .قيييييييا ب يييييييان للصيييييييدر " إن أ أحيييييييد مييييييين
الثييييييي ار التيييييييابع ن لنيييييييا غ يييييييره إ ا اسيييييييتعم العنييييييي لييييييي نسيييييييح أ حيييييييا الق يييييييا بيييييييؤ عمييييييي
كييييي ن
تخر بييييي زعيييييزع األمييييين فييييي ب يييييداد أ أ شيييييبر مييييين ارض الييييي طن فانيييييا بيييييرا منييييي سييييي
أدا ا لمشييييير ع اإلصييييي ح" .جيييييا ب يييييان الصيييييدر بعيييييد انبيييييا عييييين تعيييييرض المنطقييييي
عملييييي الممقييييي
الخضيييييييرا سيييييييط العاصيييييييم ب يييييييداد الييييييي هجييييييي صيييييييار خ بقييييييي ائ الكات شيييييييا مسيييييييا السيييييييب
ليييييييي بعييييييييد سيييييييياعا ميييييييين صييييييييداما شييييييييهدتها مظيييييييياهرا خرجيييييييي احتجاجييييييييا عليييييييي م ضيييييييي
االنتخابييييييا قييييييان ن االنتخابييييييا طالبيييييي بت يييييير الم ضيييييي قبيييييي ان تنييييييد االشييييييتباكا المسييييييلح
مييييييا دعيييييي زعيييييي الت ييييييار الصييييييدر اليييييي اعيييييي ن "انسييييييحا تكت كيييييي " اميييييير المتظيييييياهر ن بييييييالخر
مييييين امكيييييان التظييييياهرا العييييي دة .سيييييقط فييييي هييييي ه التظييييياهرا سيييييبع شيييييهدا  072مصيييييابا ف ميييييا
ال تزا أج ا الت تر قائم خش الق ا باعما انتقام .
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الت ار الصدر

حم الحك م مسإ ل االعتدا عل المتظاهر ن
ب "ال رع ن "

نعتها

كالييييي كييييي العيييييراق /حمييييي الت يييييار الصيييييدر الحك مييييي مسيييييإ ل االعتيييييدا علييييي المتظييييياهر ن فييييي
عيييييادا ا م مييييي سيييييلطتها بييييي "ال رع ن ييييي " .كييييير ب يييييان لله يييييؤة
سييييياح التحر ييييير سيييييط ب يييييداد ال ييييي
الس اسيييييييي للت ييييييييار الصييييييييدر " مييييييييا ا بعييييييييد آخيييييييير ثبيييييييي المتشييييييييبث ن بالسييييييييلط أن سييييييييلطته
هييييي لهييييي أهييييي مييييين نيييييدا آ شيييييعبه دمييييي الميييييراق فييييي
مكاسيييييبه أ هييييي مييييين ب ييييي العنكبييييي
ثبتيييييي ن أنهيييييي ال سييييييتحق ن حكيييييي الييييييب د إدارتهييييييا ألنهيييييي اسييييييتهان ا بمعانيييييياة
طر يييييي اإلصيييييي ح
الشيييييع الط لييييي بمطالبييييي الحقييييي مييييين اجييييي ح ييييياة كر مييييي نعمييييي ن ف هيييييا بخ يييييرا بليييييده أمنييييي
أمانييييي " .اضييييييا " اعتيييييد الحك ميييييي ال ييييي عليييييي ابنييييييا شيييييعبها العييييييز أطلقييييي عليييييي ه ال يييييياز
الحقيييييته فييييي الشييييي ارع األزقييييي علييييي اليييييرغ مييييين عيييييد تجيييييا زه أ حييييي اجز
الييييي خ رة الح ييييي
أ تخطيييييييي ه أ حييييييييد د" .تيييييييياب الب ييييييييان "الشييييييييع طاليييييييي باإلصيييييييي ح بم ضيييييييي مسييييييييتقل
عبَّيييييياد المحاصصيييييي أ ل ائهييييييا جييييييد ن فيييييي ليييييي زعزعيييييي
انتخابييييييا شيييييي اف نز هيييييي عادليييييي
ُ
هييييي قيييييا ق سييييي ن أ أدنييييي مييييين اليييييز ا " .بييييي ن " نُييييي كر الحك مييييي بيييييؤن م مييييي سيييييلطتها
لعييييير
ّ
هييييي ا ميييييا حييييي ر منييييي السييييي د الشيييييه د الم كييييير دمحم بييييياقر الصيييييدر نتسيييييب ن
باتييييي فرع ن ييييي ظالمييييي
حكم ن كآ فرع ن .ما ك د فرع ن إال ف تبا إل ز ا ".
ال االس

دار اإلفتا المصر « :داع » ح

غر الم ص لسجن كب ر

الصييييييباح /اسييييييتعرض سيييييي ر العييييييراق لييييييد مصيييييير دمحم هيييييياد الصييييييدر خيييييي لقائيييييي ز يييييير قطيييييياع
الع قييييييا التجار يييييي بيييييي ن البلييييييد ن سييييييب اإلرتقييييييا
االعمييييييا العييييييا المصيييييير أشيييييير الشييييييرقا
بهيييييا ت ع لهيييييا .يييييؤت لييييي فييييي قييييي دعيييييا ف ييييي دار االفتيييييا المصييييير جم ييييي األطيييييرا الد ل ييييي
إلييييي العمييييي علييييي إ جييييياد مميييييرا آمنييييي ألهيييييال الم صييييي المحاصييييير ن فييييي الجانييييي ال ربييييي مإكيييييدا
ان عصيييييابا «داعييييي » االرهاب ييييي ح لييييي الجانييييي ال ربييييي مييييين مد نييييي الم صييييي إلييييي سيييييجن كب ييييير
ألهييييي المد نييييي  .قيييييا الصيييييدر فييييي تصييييير لييييي »الصيييييباح» :انييييي «اسيييييتعرض مييييي الييييي ز ر المصييييير
الع قيييييا التجار ييييي بييييي ن البليييييد ن سيييييب اإلرتقيييييا بهيييييا ت ع لهيييييا بميييييا تناسييييي مييييي متانييييي الع قيييييا
العراق يييييييي  -المصيييييييير المتجيييييييي رة» م ضييييييييحا ا أن «أهيييييييي المشيييييييياك التيييييييي تع يييييييي ز ييييييييادة التبيييييييياد
التجييييييار بيييييي ن البلييييييد ن هيييييي صييييييع ب تنقيييييي رجييييييا االعمييييييا فضيييييي عيييييين صييييييع ب حركيييييي انتقييييييا
األمييييييي ا » .دعيييييييا الصيييييييدر الييييييي تسيييييييه إجيييييييرا ا مييييييين تؤشييييييي را اليييييييدخ لرجيييييييا االعميييييييا
العيييييييراق ن بهيييييييد ت ع ييييييي التعيييييييا ن التجيييييييار بييييييي ن البليييييييد ن .أكيييييييد السييييييي ر جييييييي د العد يييييييد مييييييين
الشيييييركا المصييييير التييييي لهيييييا مكانييييي مهمييييي فييييي قطييييياع االعميييييا مييييين اجييييي المشيييييارك فييييي عمل يييييا
اعمييييييار المنيييييياط المحييييييررة مشيييييي را اليييييي انيييييي «عييييييرض الخارطيييييي االسييييييتثمار العراق يييييي » داع ييييييا ا
«الييييي زارة الييييي حي ّ
ييييث الشيييييركا القابضييييي المنضييييي تحتهيييييا الييييي االسيييييتثمار فييييي هييييي ه المشيييييار لميييييا
تمثل من فرص اعدة».
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الك

:م ق

العراق بشؤن خ ر عبده قط طر

ال تن

دار الخليييييييي ج /أكييييييييد رئيييييييي مجليييييييي األميييييييي الكيييييييي ت مييييييييرز ق ال ييييييييان أن التصيييييييير حا الرسييييييييم
العراق يييييي منهييييييا تصيييييير حا رئيييييي البرلمييييييان سييييييل الجبيييييي ر بشييييييؤن م ضيييييي ع خيييييي ر عبييييييده
التؤك يييييد علييييي االلتيييييزا بيييييالقرارا الد ل ييييي االت اقيييييا المصيييييادق عل هيييييا مييييين قبييييي البرلميييييان ن فييييي
البلييييييد ن تعييييييد خطيييييي ة فيييييي غا يييييي األهم يييييي لقطيييييي الطر يييييي عليييييي ميييييين ر ييييييد إشييييييعا ال تنيييييي بيييييي ن
الجيييييانب ن .أعييييير عييييين األمييييي فييييي أن « سييييي د حكييييي العقييييي علييييي أ أقل ييييي تر يييييد أن تعكييييير الجييييي
بمقييييير إقامتييييي فييييي القييييياهرة
تصيييييطاد فييييي الم ييييياه العكيييييرة».جيييييا لييييي عقييييي اسيييييتقبا ال يييييان أمييييي
رئيييييي مجليييييي النيييييي ا العراقيييييي سييييييل الجبيييييي ر عييييييدد ميييييين البرلمييييييان ن العييييييراق ن .صيييييي
ال ييييييييان مباحثاتيييييييي ميييييييي الجبيييييييي ر بشييييييييؤن األزميييييييي الم تعليييييييي لقضيييييييي خ رعبييييييييده بؤنهييييييييا جيييييييير
«بمنتهييييييي الصيييييييراح الشييييييي اف ميييييييا بييييييي ن األشيييييييقا فييييييي الطيييييييرف ن» أكيييييييد م قييييييي البرلميييييييان
لكيييييي االت اق ييييييا الد ل يييييي المبرميييييي بيييييي ن
العراقيييييي ال اضيييييي ميييييين احتييييييرا لسيييييي ادة د ليييييي الك يييييي
العراق.
الك
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ز ر الدفاع البر طان للح ال  :مستمر ن بدع العراق
كاليييي كيييي العييييراق /أكييييد ز يييير الييييدفاع البر طييييان ما كيييي فييييال ن أسييييتمرار دعيييي بيييي ده للعييييراق فيييي
حربيييييي ضييييييد األرهييييييا  .كيييييير ب ييييييان ليييييي زارة الييييييدفاع العراق يييييي أن " ز يييييير الييييييدفاع عرفييييييان محميييييي د
الح يييييال أسيييييتقب فييييي مقييييير الييييي زارة صيييييباح ال ييييي نظ يييييره البر طيييييان ما كييييي فيييييال ن ال فيييييد المرافييييي
لييييي تباحيييييث الجانبيييييان خييييي اللقيييييا االنتصيييييارا التييييي تحققهيييييا القييييي ا المسيييييلح ضيييييد عصيييييابا
داعييييي اإلرهاب ييييي جاهز تهييييييا للمرحلييييي المقبلييييي لتحر يييييير ميييييا تبقييييي ميييييين األراضييييي العراق ييييي ".كمييييييا
نيييييياق اليييييي ز ران "الييييييدع المقييييييد ميييييين قبيييييي المملكيييييي المتحييييييدة البر طان يييييي للقيييييي ا المسييييييلح فيييييي
المعل مييييييييييا االسييييييييييتخبار فيييييييييي مجييييييييييا الجهييييييييييد الهندسيييييييييي
التسييييييييييل
مجييييييييييا التييييييييييدر
الطبييييييي " .أكيييييييد ز ييييييير اليييييييدفاع البر طيييييييان "علييييييي اسيييييييتمرار اليييييييدع اإلسيييييييناد لحك مييييييي شيييييييع
العييييييراق كمييييييا قييييييد التهييييييان للقيييييي ا المسييييييلح العراق يييييي بمناسييييييب االنتصييييييارا التيييييي حققتهييييييا "
مشيييي دا ا "بيييييالر ح القتال يييي العال ييييي التيييي تتمتييييي بهييييا التنسييييي العييييال فييييي مييييا ب نهيييييا مقييييدما ا تعاز ييييي
لع ائ الشهدا الت ضح بدمائها من أج إن نع العراق شعب باألمن االستقرار".

عمل ا ب داد :استشهاد اصاب  8من عناصر الشرط بن ران “مندس ن”
سط المتظاهر ن
االتجييييياه بييييير  /اعلنييييي ق يييييادة عمل يييييا ب يييييداد انهيييييا قامييييي ب اجبهيييييا الدسيييييت ر القيييييان ن بتيييييام ن
حما يييييي التظيييييياهرا منهييييييا تظيييييياهرة ال يييييي السييييييب اضييييييا ب ييييييان صييييييادر عيييييين الق ييييييادة ان االميييييي ر
سيييييييار علييييييي ميييييييا را تمتييييييي المتظييييييياهر ن بالحما ييييييي الكاف ييييييي لكييييييين تحييييييير بعيييييييض المتظييييييياهر ن
خييييييار المنطقيييييي المسييييييم ح بهييييييا للتظيييييياهر تعمييييييد االحتكييييييا بيييييياالجهزة االمن يييييي اد اليييييي استشييييييهاد
منتسييييي جيييييرح سيييييبع منتسيييييب ن اخييييير ن اشيييييار الب يييييان الييييي العثييييي ر علييييي اسيييييلح نار ييييي سيييييكاك ن
ليييييد بعيييييض المتظييييياهر ن مما يييييد علييييي جييييي د ن ا يييييا مب تييييي ليييييد اليييييبعض خ فيييييا للقيييييان ن لحييييي
التظييييييياهر السيييييييلم ان القييييييي ا االمن ييييييي سيييييييتق ب اجبهيييييييا فييييييي ح يييييييظ االمييييييين النظيييييييا حما ييييييي
المييييييي اطن ن االمييييييي ا العامييييييي الخاصييييييي تيييييييدع ا المييييييي اطن ن الييييييي االلتيييييييزا بالنظيييييييا القيييييييان ن
الح ر من المندس ن المشب ه ن
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إجرا ا أمن مشددة ف ب داد عل خل

أحداث األم

كاليييييي المعل ميييييي  /أفيييييياد مصييييييدر فيييييي الشييييييرط األحييييييد بييييييؤن القيييييي ا األمن يييييي فرضيييييي إجييييييرا ا
ميييييا أعقبهيييييا
مشيييييددة فييييي العاصيييييم ب يييييداد علييييي خل ييييي أحيييييداث تظييييياهرة سييييياح التحر ييييير ييييي أمييييي
ميييييين تييييييداع ا  .قييييييا المصييييييدر إن “القيييييي ا االمن يييييي اتخيييييي إجييييييرا ا أمن يييييي مشييييييددة فيييييي الطييييييرق
الشييييييي ارع الجسييييييي ر الرئ سييييييي سيييييييط العاصيييييييم ب يييييييداد” .أضيييييييا المصيييييييدر الييييييي طلييييييي عيييييييد
الكشييييي عييييين اسيييييم أن “هييييي ه اإلجيييييرا ا تيييييؤت مييييين أجييييي حما ييييي المييييي اطن ن علييييي خل ييييي أحيييييداث
أم ”.
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الصناع مستمرة بب

الك نكر

الجاهز

الصييييييييباح /اعلنيييييييي الشييييييييرك العاميييييييي للتصييييييييم تن يييييييي المشييييييييار التابعيييييييي ليييييييي زارة الصييييييييناع
المعيييييييادن اسيييييييتمرارها بب ييييييي ميييييييادة الك نكر ييييييي الجييييييياهز للقطييييييياع ن العيييييييا الخييييييياص مييييييين خييييييي
معاملهيييييييا للصييييييي الك نكر ييييييي الجييييييياهز .قيييييييا النييييييياط الرسيييييييم باسييييييي الييييييي زارة عبيييييييد ال احيييييييد
الشييييييمر  :ان الشييييييرك مسييييييتعدة لتجه ييييييز مييييييادة الك نكر يييييي اليييييي الجهييييييا الطالبيييييي عبيييييير معاملهييييييا
الحد ثيييييي التيييييي تمتلكهييييييا همييييييا مصيييييينعا الك نكر يييييي فيييييي منطقتيييييي السيييييي د ابيييييي دشيييييي ر الليييييي ان
ييييييداران بؤحييييييدث االنظميييييي االلكتر ن يييييي الم اصيييييي ا ال ن يييييي اضيييييياف اليييييي خدميييييي ا صييييييا المنييييييتج
اليييييي م اقيييييي العميييييي ب اسييييييط اسييييييط كاميييييي ميييييين اآلل ييييييا الحد ثيييييي المخصصيييييي لنقيييييي الك نكر يييييي
كيييييي متطلبييييييا االنتييييييا الت صيييييي  .اضييييييا ان جم يييييي الميييييي اد المسييييييتخدم فيييييي االنتييييييا خاضييييييع
لل حيييييييص المختبييييييير ان الم كيييييييا ال ن ييييييي فييييييي معامييييييي الك نكر ييييييي تقييييييي بتقيييييييد االستشيييييييارا
ال ن ييييي اجيييييرا الكشييييي المييييي قع كييييي المتطلبيييييا االخييييير ال زمييييي لتسيييييه ا صيييييا الميييييادة الييييي
الزبييييييي ن مإكيييييييدا ان منتجيييييييا الشيييييييرك تمتلييييييي م اصييييييي ا عال ييييييي الجييييييي دة تطييييييياب انظمييييييي ادارة
الج دة.

إفتتاح قر

لعدد من فر ع مصر

الرافد ن ف ب داد المحافظا

كاليييييي كيييييي العييييييراق /أعليييييين مصيييييير الرافييييييد ن عيييييين تؤه يييييي انشييييييا عييييييدد ميييييين فر عيييييي بب ييييييداد
المحافظيييييا افتتاحهيييييا خييييي اال يييييا المقبلييييي  .قيييييا المكتييييي اإلع مييييي للمصييييير فييييي ب يييييان لييييي أن
"المصييييييييير ضييييييييي خطييييييييي لتطييييييييي ر فر عييييييييي فييييييييي ب يييييييييداد المحافظيييييييييا إظهارهيييييييييا بالشيييييييييك
ال ئييييي " .أشيييييار إلييييي "تؤه ييييي فيييييرع د ر الضيييييباط فييييي ز نييييي بب يييييداد إنشيييييا بنا ييييي جد يييييدة ل يييييرع
الحمييييزة فيييي الد ان يييي " .أضييييا انيييي "تيييي االنتهييييا أ ضييييا ميييين إنشييييا بنا يييي فييييرع الحسيييي ن بب ييييداد
ك ل اإلع ن عن إنشا عشر بنا ا ف عدد من المحافظا افتتاحهما قر با".
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شرك د أن أ النر ج تعلن ت س
العراق

عمل ا ح ر اآلبار الن ط ف

كالييييي المعل مييييي  /أعلنييييي شيييييرك د أن ا النر ج ييييي السييييييب فييييي أنهيييييا ست سييييي عمل يييييا ح يييييير
آبيييييار الييييين ط فييييي العيييييراق عميييييان بسيييييب األربييييياح التشييييي ل التييييي حصيييييل عل هيييييا عيييييا  5026مييييين
ميييييييدف عا حقييييييي طيييييييا ك شيييييييما العيييييييراق .نقييييييي م قييييييي ه يييييييدر كرب ن تكن لييييييي ج فييييييي ب يييييييان أن
“الشيييييرك ست سييييي مييييين عمل يييييا التنق ييييي عييييين اليييييين ط فييييي إقلييييي كردسيييييتان بعيييييد حصييييي لها عليييييي
أربييييييياح تقيييييييدر بسيييييييت م ييييييي ن د الر عيييييييا  5026مييييييين اإلقلييييييي ح يييييييث تقيييييييدر أن االسيييييييتثمارا التييييييي
سيييييتق بهيييييا فييييي اإلقلييييي عيييييا  5027بق مييييي  200مل ييييي ن د الر بضيييييمنها ح ييييير أربعييييي آبيييييار جد يييييدة
لإلنتييييا فيييي حقيييي طييييا ك ” .أضييييا أن ” الشييييرك تعتييييز أ ضييييا ح يييير بئيييير ثالييييث فيييي حقيييي ب شييييكار
تق ييييي اإلنتيييييا فييييي حقييييي ب نيييييان بيييييالقر مييييين ارب ييييي ف ميييييا سيييييتنظر فييييي ز يييييادة اإلنتيييييا مييييين حقييييي
م ا”.
طا ك بشك أعل من المعد الحال البال  220أل برم
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اله ئ العل ا للم ا ضا  :المعارض الس ر ستعلن أسما
محادثا الس

فدها ف

ر تييييييرز /قاليييييي اله ئيييييي العل ييييييا للم ا ضييييييا إن المعارضيييييي السيييييي ر سييييييتعلن يييييي السييييييب قائميييييي
مبع ث هيييييييا للج لييييييي القادمييييييي مييييييين محادثيييييييا السييييييي التييييييي تجييييييير تحييييييي رعا ييييييي األمييييييي المتحيييييييدة
المقيييييرر أن تعقيييييد فييييي جن ييييي فييييي  20فبرا ييييير شيييييباط الحيييييال  .كيييييان اخت يييييار شخصييييي ا المعارضييييي
قييييييا سييييييتافان د م سييييييت را مبعيييييي ث األميييييي المتحييييييدة إليييييي سيييييي ر ا إنيييييي سيييييي ختار
نقطيييييي خيييييي
مبعييييي ث المعارضييييي إ ا لييييي تمكنييييي ا مييييين االت ييييياق علييييي ممثلييييي ه "لضيييييمان تمث ييييي أكبييييير عيييييدد ممكييييين
مييييييين ال صيييييييائ " .انتقيييييييد اله ئييييييي العل يييييييا للم ا ضيييييييا التييييييي تيييييييدعمها السيييييييع د تمثييييييي الت يييييييار
الرئ سيييييي للمعارضيييييي السيييييي ر تصيييييير حا د م سييييييت را قاليييييي إنهييييييا غ يييييير مقب ليييييي  .قييييييا سييييييال
المسيييييلط المتحيييييدث باسييييي اله ئييييي لقنييييياة العرب ييييي الحيييييدث ييييي السيييييب بعيييييد اجتماعيييييا فييييي الر ييييياض
إن مسيييييييإ ل المعارضييييييي السييييييي ر سييييييي علن ن تشيييييييك فيييييييد مييييييين  20فيييييييردا اختيييييييار ه للمشيييييييارك
ف المحادثا .

اإلمارا تدع إل خط استرات ج برلمان قابل للتطب
دار الخليييييي ج /شييييييدد أميييييي القب سيييييي رئ سيييييي المجليييييي اليييييي طن االتحيييييياد بد ليييييي اإلمييييييارا عليييييي
تح يييييي خطييييييا التكاميييييي التضييييييامن العربيييييي
ضيييييير رة تعز ييييييز آل ييييييا العميييييي العربيييييي المشييييييتر
ال عيييييا إلييييي خطييييي اسيييييترات ج برلمان ييييي عرب ييييي اقع ييييي قابلييييي للتطب ييييي  .أشيييييار فييييي تصييييير حا
ل سييييييائ اإلعيييييي عليييييي هييييييام ترإسييييييها ل فييييييد الد ليييييي إليييييي المييييييإتمر الثييييييان لرإسييييييا البرلمانييييييا
إلييييي أنييييي علييييي اليييييرغ مييييين قسييييي ة التحيييييد ا التييييي مييييير علييييي
العرب ييييي المنعقيييييد بالقييييياهرة أمييييي
المنطقييييي منييييي عيييييد بل ييييي ر إال أننيييييا نشيييييهد ال ييييي تسيييييارعا ا غ ييييير مسيييييب ق فييييي ت يييييرة التحيييييد ا أن
أكبيييييير التحييييييد ا هيييييي التحييييييد ا الداخل يييييي م ضييييييح أن خطييييييا الكراه يييييي العنيييييي اليييييي جلبتيييييي
الطائ ييييي الب ضييييي اسيييييت لت قييييي خارج ييييي لبيييييث ال رقييييي  .قالييييي القب سييييي إننيييييا كممثلييييي ن عييييين األمييييي
العرب يييييي نتحميييييي ال يييييي مسييييييإ ل بليييييي رة رإ يييييي اضييييييح للتحييييييد ا التيييييي ت اجهنييييييا فيييييي العييييييال
العرب .
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ترام  :أمر كا تق

را ال ابان تماما بعد تجرب ب نج انج الصار خ

ر تييييييرز /قييييييا الييييييرئ األمر كيييييي د نالييييييد تراميييييي يييييي السييييييب إن ال ال ييييييا المتحييييييدة تقيييييي را
ال ابيييييييان تماميييييييا بعيييييييد التجربييييييي الصيييييييار خ األخ يييييييرة لك ر يييييييا الشيييييييمال  .قيييييييا ترامييييييي للصيييييييح ن
خييييي ب يييييان مشيييييتر مييييي رئييييي الييييي زرا ال ابيييييان شييييي نز آبييييي "أر يييييد فقيييييط أن هييييي الجم ييييي أن
عيييييييير تمامييييييييا أن ال ال ييييييييا المتحييييييييدة األمر ك يييييييي تقيييييييي را ال ابييييييييان حل تنييييييييا العظ ميييييييي 100
بالمئ ".

 7قتل ف عمل انتحار ب ال هلمند األف ان
دار الخلييييييي ج /قتييييييي  7أشيييييييخاص علييييييي األقييييييي أصييييييي  20آخييييييير ن أمييييييي السيييييييب فييييييي عمل ييييييي
انتحار يييييي اسييييييتهدف مجم عيييييي ميييييين الجنيييييي د فيييييي عاصييييييم ال يييييي هلمنييييييد التيييييي تسيييييي طر حركيييييي
طالبيييييييان علييييييي أجيييييييزا اسيييييييع منهيييييييا .فجييييييير االنتحيييييييار سييييييي ارت الم خخييييييي مسيييييييتهدفا ا عسيييييييكر ن
كيييييان ا نتظييييير ن تسيييييل ر اتيييييبه أميييييا مصييييير فييييي لشيييييكركاه مركيييييز ال ييييي هلمنيييييد .أعلنييييي حركييييي
طالبييييييان مسييييييإ ل تها عيييييين الت ج يييييير قاليييييي إنيييييي ييييييؤت ردا ا عليييييي الضييييييربا الج يييييي التيييييي شيييييينتها
ال ال ييييييا المتحييييييدة مييييييإخرا ا عليييييي منطقيييييي سييييييان ن .ن يييييي قيييييي ع أ ضييييييحا ا مييييييدن ن قاليييييي إن
إن ثيييييي ث آل ييييييا
 21ميييييين الجنيييييي د األف ييييييان قتليييييي ا .قييييييا شيييييياهد ع ييييييان ل كاليييييي فييييييران بيييييير
عسكر عل األق دمر ف االن جار.
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