العدد  -525 :االربعاء 2057/2/55
















ت ييييييار األحييييييرار بحثييييييا اخت ييييييار أعضيييييياء

رئيييييي مجليييييي النيييييي ا السيييييي د سييييييل الجبيييييي ر
جدد لمف ض ة االنتخابات(.ص(..)4م از ن ز)
النائيييييييي اال ل لييييييييرئ مجليييييييي النيييييييي ا الشيييييييي همييييييييا حميييييييي د للسييييييييف ر الن زلنييييييييد :
الطائف ة انتهت(.ص (..)4كالة الناظر االخبار ة)
رئييييي لجنييييية االمييييي اليييييد ا الن اب ييييية حييييياك الزاملييييي  :إقامييييية األسييييي ار لحفيييييظ امييييي الميييييد ال
لترس الحد د االدار ة(.ص(..)5م از ن ز)
النائييييييي علييييييي البيييييييد ر كشييييييي عييييييي اآلل ييييييية التييييييي تتبعهيييييييا الكتيييييييل إلخت يييييييار المف ضييييييي
الجدد(.ص(..)5ع العراق ن ز)
النائيييييييييي طيييييييييي الييييييييييد اع  :اسييييييييييتج ا ز يييييييييير الزراعيييييييييية يييييييييي البرلمييييييييييا االسييييييييييب
المقبل(.ص(..)5شبكة االرسال العراق ة)
النائبيييييييية عال يييييييية نصيييييييي تت عييييييييد بعيييييييير "ملفييييييييات مذهليييييييية" خيييييييي ل اسييييييييتج ا ز يييييييير
الهجرة(.ص(..)6ع العراق ن ز)
النائيييييي رعييييييد الييييييدهلك  :الكشيييييي عيييييي الشخصيييييي ات المشيييييياركة بميييييي تمر “جن يييييي ” للقيييييي
السن ة غدا(.ص (..)6كالة المعل مة)
عتيييييييز استضيييييييا ة رئييييييي ال قييييييي السييييييين بشييييييي
النائييييييي بيييييييدر الفحيييييييل :اتحييييييياد القييييييي
كام رات المراقبة(.ص(..)7االتجاه بر )
ال نقبيييييييييل تقط ييييييييي أ صيييييييييال
النائييييييييي عبيييييييييدالكر عبطيييييييييا  :سييييييييي ر بغيييييييييداد مر ييييييييي
العاصمة(.ص(..)7م از ن ز)
رئ سييييية كتلييييية اتحييييياد الييييي طن الكردسيييييتان اال طالبيييييان  :جييييي عيييييد زج الشيييييار العراقيييييي
المناكفات الس اس ة(.ص(..)7االتجاه بر )
النائيييييييييييييي عييييييييييييييادل نيييييييييييييي ر " :ك مشيييييييييييييينات" سيييييييييييييياد بيييييييييييييي الد ليييييييييييييية القطييييييييييييييا
الخاص(.ص(..)8م از ن ز)
جبهيييييييية اإلصيييييييي  :ز ييييييييارة قييييييييادة سيييييييينة لتراميييييييي قبييييييييل العبيييييييياد "كارثيييييييية" ..هييييييييذا مييييييييا
س ناقش ن (.ص(..)8ع العراق ن ز)
النائييييييييي ماجيييييييييد شييييييييينكال  :ال مكييييييييي تغ ييييييييير مف ضييييييييي ة االنتخابيييييييييات بيييييييييالق ة ييييييييير
االرادات(.ص(..)9االتجاه بر )
النائييييييي سيييييييرحا احميييييييد :كردسيييييييتا "مفلسييييييية" كيييييييل همنيييييييا تييييييي ر الر اتييييييي ل شييييييييهر
المقبلة(.ص(..)9ع العراق ن ز)
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رئييييييي الجمه ر ييييييية ييييييي اد معصييييييي لكييييييي ب ت  :نيييييييدع أ إجيييييييراءات تشييييييير عات تضيييييييم
مهن ة نزاهة العمل ة االنتخاب ة(.ص(..)50الس مر ة ن ز)
نائيييييي رئيييييي الجمه ر يييييية اسييييييامة النج فيييييي عييييييد قييييييرار سييييييح حيييييير ن نيييييي ميييييي أ سيييييير
الم صل "مجحفا ذ جنبة س اس ة"(.ص(..)50الس مر ة ن ز)
جماعيييييييييات سيييييييييتغل
رئييييييييي مجلييييييييي الييييييييي زراء ح يييييييييدر العبييييييييياد  :هنيييييييييا مندسييييييييي
التظاهرات(.ص (..)55كالة الناظر االخبار ة)
رئيييييي اليييييي زراء ح ييييييدر العبيييييياد كشيييييي عيييييي  54مشيييييير قييييييان معييييييدة ميييييي الحك ميييييية
إلقرارها بالبرلما (.ص (..)55كالة المعل مة)
األمانيييييية العاميييييية لمجليييييي اليييييي زراء تصييييييدر عييييييددا ميييييي الت صيييييي ات الخاصيييييية بالسيييييي مة يييييي
األبن ة(.ص(..)52االتجاه بر )
مف ضييييييييييييييييي ة االنتخابييييييييييييييييييات تميييييييييييييييييين اجيييييييييييييييييازة ت سيييييييييييييييييي لحييييييييييييييييييز الييييييييييييييييييدع ة
االس م ة(.ص(..)52الس مر ة ن ز)
مسيييييييييييي ل محليييييييييييي  :خنييييييييييييدق كييييييييييييرب ء ُحفيييييييييييير لقضييييييييييييا ا أمن يييييييييييية ال ع قيييييييييييية ليييييييييييي
بالتقس (.ص(..)51الس مر ة ن ز)
اسيييييط صييييي ت علييييي إعفييييياء معيييييا قائيييييد شيييييرطة المحا ظييييية علييييي خلف ييييية ضييييير
مجلييييي
المتظاهر (.ص(..)51الس مر ة ن ز)
األمييييي العيييييا لعصيييييائ أهيييييل الحييييي الشييييي قييييي الخزعلييييي يييييدع الييييي مشييييير الصييييي
النظا الس اس (.ص(..)51االتجاه بر )
كيييييييد ضييييييير رة انهييييييياء االزميييييييات الداخل ييييييية المشييييييياكل مييييييي الحك مييييييية
االتحييييييياد الييييييي طن
االتحاد ة(.ص(..)54االتجاه بر )

 عمل يييييييييات بغيييييييييداد :اعتيييييييييداء ارهييييييييياب
االخبار ة)
 عمل ييييييات البصييييييرة تتعهييييييد بالقضيييييياء عليييييي ظيييييياهرة العبيييييي ات مجليييييي
"العسكرة"(.ص(..)55الس مر ة ن ز)
 الحشد حبط تعرضا لـ”داع ” عل تل عبطة(.ص (..)55كالة المعل مة)

ييييييييي منطقييييييييية الب يييييييييا (.ص (..)55كالييييييييية النييييييييياظر
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 ا ييييييييييرا تعليييييييييي اسييييييييييتعدادها العييييييييييادة تاه ييييييييييل المصييييييييييان
العراق(.ص(..)56شبكة االرسال العراق ة)
 دانيييييييييييييية غييييييييييييييياز اإلمارات ييييييييييييييية تفييييييييييييييي ز بحكيييييييييييييي ييييييييييييييي نيييييييييييييييزا مييييييييييييييي حك مييييييييييييييية
كردستا (.ص(..)56الس مر ة ن ز)
 مصيييييييييير تقتيييييييييير ميييييييييي اتفيييييييييياق ميييييييييي العييييييييييراق السييييييييييت راد الخييييييييييا تسييييييييييع لصييييييييييفقات
أخر (.ص(..)57م از ن ز)
المعامييييييييييل المتضييييييييييررة يييييييييي

 البرلما العرب د كا ة التدخ ت الخارج ة المنطقة(.ص(..)58دار الخل ج)
 ت ج ل بدء المحادثات الس ر ة آستانة ما احدا(.ص(..)58ر ترز)

 أم عا الـ «نات » دع لز ادة النفقات الد اع ة(.ص(..)59دار الخل ج)
 ك ر ييييييييييييا الجن ب يييييييييييية تعتقييييييييييييد أ األخ غ يييييييييييير الشييييييييييييق لييييييييييييزع ك ر ييييييييييييا الشييييييييييييمال ة
قتل(.ص(..)59ر ترز)
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رئ

مجل

الن ا الس د سل الجب ر ت ار األحرار بحثا اخت ار
أعضاء جدد لمف ض ة االنتخابات

مييييييي از ن ييييييي ز /بحييييييي رئييييييي البرلميييييييا سيييييييل الجبييييييي ر اله ئييييييية الس اسييييييي ة للت يييييييار الصيييييييدر
الث ثييييييياء إقيييييييرار القييييييي ان المهمييييييية خاصييييييية قيييييييان االنتخابيييييييات إ جييييييياد آل ييييييية الخت يييييييار أعضييييييياء
مف ضييييييي ة االنتخابيييييييات الجد يييييييدة .ذكييييييير ب يييييييا أ رده مكتييييييي رئييييييي البرلميييييييا أ "رئييييييي مجلييييييي
النيييييي ا سييييييل الجبيييييي ر اسيييييييتقبل بمكتبيييييي مسيييييياء الث ثيييييياء اله ئييييييية الس اسيييييي ة للت ييييييار الصيييييييدر
برئاسييييية ضيييييي اء األسييييييد بحضيييييي ر عيييييدد ميييييي أعضيييييياء تحييييييال القييييي العراق يييييية .بحسيييييي الب ييييييا
اسيييييييتعر اللقييييييياء "آخييييييير المسيييييييتجدات الس اسييييييي ة األمن ييييييية باإلضيييييييا ة مناقشييييييية القييييييي ان المهمييييييية
ييييي مقيييييدمتها قيييييان االنتخابيييييات مف ضييييي ة
التييييي تسيييييه ييييي ر ييييي المسيييييت المعاشييييي للمييييي اط
قييييييا للب ييييييا عليييييي "أهم يييييية ت ح ييييييد الجهيييييي د بيييييي جم يييييي القيييييي
االنتخابييييييات" .أكييييييد الجبيييييي ر
الس اسيييييي ة ميييييي أجييييييل إ جيييييياد حليييييي ل ناجعيييييية للمشييييييك ت الس اسيييييي ة التيييييي ميييييير بهييييييا البلييييييد دعيييييي
عمل ييييييات التحر يييييير الجار يييييية يييييي مد نيييييية الم صييييييل" .أضييييييا أ "البرلمييييييا مسييييييتمر يييييي م ضيييييي
االسييييييتج ابات ضييييييم جييييييد ل محييييييدد خيييييي ل الفصييييييل التشيييييير ع الحييييييال إقييييييرار القيييييي ان المهميييييية
خاصيييييية قيييييييان االنتخابييييييات إ جييييييياد آل يييييية الخت يييييييار أعضيييييياء مف ضييييييي ة االنتخابييييييات الجد يييييييدة".مييييييي
ييييييد اله ئيييييية الس اسيييييي ة للت ييييييار الصييييييدر " الجهيييييي د التيييييي بييييييذلها رئيييييي مجليييييي
جانبيييييي ثميييييي
جهات النظر الم اق ب الكتل الس اس ة".
تقر
الن ا

النائ اال ل لرئ

مجل

الن ا الش هما حم د للسف ر الن زلند
 :الطائف ة انتهت

كاليييييية النيييييياظر االخبار يييييية /أكييييييد عضيييييي ه ئيييييية رئاسيييييية البرلمييييييا همييييييا حميييييي د الث ثيييييياء للسييييييف ر
الن زلنييييييد جيييييي م ميييييي نر  ,انتهيييييياء الطائف يييييية يييييي البلييييييد معتبييييييرا ميييييي حييييييا ل المتيييييياجرة هييييييا
سيييييي ء غييييييرد خييييييارج السيييييير  .قييييييال المكتيييييي اإلع ميييييي لحميييييي د يييييي ب ييييييا إ “عضيييييي ه ئيييييية
رئاسييييييية مجلييييييي النييييييي ا هميييييييا حمييييييي د اسيييييييتقبل ال ييييييي بمكتبييييييي السيييييييف ر الن زلنيييييييد جييييييي م
ميييييي نر ” .أكييييييد حميييييي د بحسيييييي الب ييييييا أ “الطائف يييييية يييييي البلييييييد انتهييييييت كييييييل ميييييي حييييييا ل
المتييييياجرة هيييييا سييييي ء غيييييرد خيييييارج السييييير ” مشييييي را إلييييي أ “شيييييعار الطائف ييييية ا صيييييل العيييييراق
الحليييييي ل التيييييي تيييييي ت ميييييي الخييييييارج”
ب قييييييت سيييييياب إليييييي حا يييييية الها يييييية” .تيييييياب أننييييييا “نيييييير
معتبيييييييرا “االسيييييييتقرار العييييييي المشيييييييتر هميييييييا خ يييييييار الشيييييييع القيييييييرار بميييييييا خيييييييص شييييييي نه
الداخل ييييييية بإ يييييييد ه قييييييييط جييييييي ا سييييييييت ع الجم ييييييي ذلييييييي ” .اسييييييييتدر حمييييييي د بييييييييالق ل أ
“اليييييي الء لليييييي ط النظييييييا الييييييد مقراط اإلبتعيييييياد عيييييي المحاصصيييييية اساسيييييي ات لحفييييييظ األميييييي يييييي
البلد” معربا ع تطلع لـ”مساهمة الد ل المانحة بإعادة اعمار المناط المحررة”.
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رئ

لجنة االم

الد ا الن اب ة حاك الزامل  :إقامة األس ار لحفظ ام
المد ال لترس الحد د االدار ة

ميييييي از ن يييييي ز /اكييييييد رئيييييي لجنيييييية االميييييي الييييييد ا الن اب يييييية حيييييياك الزامليييييي الث ثيييييياء أ إقاميييييية
األسيييي ار حيييي ل المييييد ميييي أجييييل حفييييظ األميييي هييييا ليييي لترسيييي الحييييد د اإلدار يييية .قييييال الزامليييي
إ "هنييييا ميييي حيييييا ل التيييي ث ر علييييي مييييا جييييير يييي البلييييد مييييي انتصييييارات مييييي خيييي ل زج السييييي ارات
أ األميييييير حتيييييياج لتيييييي م هييييييذه المنيييييياط ب سيييييي ار" مب نييييييا أ "ضييييييع
المفخخيييييية االنتحييييييار
قييييييدرة ق ييييييادة قيييييي ات الحييييييد د ميييييي حفيييييير خنييييييادق عليييييي الحييييييد د ميييييي سيييييي ر ا السييييييع د ة مسييييييكها
بشيييييكل ج يييييد صيييييل االمييييير الييييي بنييييياء االسييييي ار ييييي كيييييل مييييي بغيييييداد سيييييامراء كيييييرب ء" .أضيييييا
أ "عمل يييييات الرا يييييد بيييييدأت بإقامييييية سييييي ر كيييييذل عمل يييييات بغيييييداد ا ضيييييا تعميييييل علييييي بنييييياء سييييي ر
حييييييا ل تشيييييي الصيييييي رة تحييييييت مسييييييم التيييييي ث ر
إضييييييا ة إليييييي سييييييامراء" ال تييييييا اليييييي ا "الييييييبع
علييييي الميييييزار المسييييياك إنهيييييا عييييي تييييي ثر لكييييي تييييي ضييييي معالجيييييات لتلييييي العييييي ار التييييي قيييييد
االبتعيييييييياد عنهييييييييا" .أ ضيييييييي رئيييييييي اللجنيييييييية أ "اللجييييييييا زارت سيييييييي ر بغييييييييداد
تيييييييي ذ النييييييييا
جيييييييدت بعييييييي الع ائييييييي لكييييييي ممكييييييي حلهيييييييا مييييييي خييييييي ل االجتماعيييييييات
كيييييييرب ء سيييييييامراء
المييييييدا الت" م كييييييدا ا "االسيييييي ار هيييييي امن يييييية ليييييي لتحد ييييييد الحييييييد د االدار يييييية لكيييييي الحييييييد د
االمن ة تختل ع الحد د االدار ة".

النائ عل البد ر

كش

ع اآلل ة الت تتبعها الكتل إلخت ار المف ض
الجدد

عييييي العيييييراق ن ييييي ز /كشييييي النائييييي عييييي كتلييييية اليييييدع ة تنظييييي اليييييداخل علييييي البيييييد ر الث ثييييياء
عيييييي جيييييي د اجتماعييييييات برلمان يييييية الخت ييييييار مف ضيييييي جييييييدد للمف ضيييييي ة العل ييييييا المسييييييتقلة لإلنتخابييييييات
ميييييا اكيييييد ا كيييييل حيييييز رشييييي شخصيييييا احيييييدا لغييييير عرضييييي
ييييي مبيييييدأ المحاصصييييية الحزب ييييية
عليييييي مجليييييي النيييييي ا اشييييييار اليييييي ا المف ضيييييي ة الحال يييييية كشييييييفت ع مييييييات اسييييييتفها باالنتخابييييييات
السيييييابقة .قيييييال البيييييد ر " ا "هنيييييا اجتماعيييييات برلمان ييييية مييييي قبيييييل الكتيييييل الخت يييييار مف ضييييي جيييييدد
يييييييي مبييييييييدأ المحاصصيييييييية الحزب يييييييية"
لمجليييييييي المف ضيييييييي ة العل ييييييييا المسييييييييتقلة ال نتخابييييييييات عليييييييي
هييييي ب نتظيييييار عرضيييييه علييييي مجلييييي
م ضيييييحا ا "كيييييل حيييييز رشييييي عضييييي لمجلييييي المف ضييييي
الن ا ل ت التص ت عل ه ".

النائ ط الد اع  :استج ا

ز ر الزراعة

البرلما االسب

المقبل

د ليييييية القييييييان طيييييي الييييييد اع الث ثيييييياء
شييييييبكة االرسييييييال العراق يييييية /اعليييييي النائيييييي عيييييي ائييييييت
مشيييييييي را اليييييييي ا البرلمييييييييا
اكمييييييييال االجييييييييراءات الشييييييييكل ة القان ن يييييييية السييييييييتج ا  8مسيييييييي ل
ز يييييير الزراعيييييية الخميييييي ميييييي االسييييييب المقبييييييل .قييييييال الييييييد اع ا “مجليييييي النيييييي ا
س سييييييتج
اكميييييل االجيييييراءات الشييييييكل ة القان ن ييييية ليييييـ  8اسييييييتج ابات هييييي ز ييييير الزراعيييييية الصيييييحة الهجييييييرة
مجليييييي المف ضييييييي يييييي المف ضييييييي ة المسييييييتقلة ل نتخابييييييات رئييييييي ه ئيييييية االعييييييي
المهجيييييير
االتصييييييياالت رئييييييي ال قييييييي الشييييييي ع ” م كيييييييدا ا “الخمييييييي مييييييي االسيييييييب المقبيييييييل س شيييييييهد
ا ل استج ا ل ز ر الزراعة”.
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النائبة عال ة نص

تت عد بعر "ملفات مذهلة" خ ل استج ا
الهجرة

زر

الث ثييييييياء أ
عييييييي العيييييييراق ن ييييييي ز /اعلنيييييييت النائبييييييية عييييييي "جبهييييييية االصييييييي " عال ييييييية نصييييييي
اسيييييتج ا ز ييييير الهجيييييرة المهجييييير سييييي ت خييييي ل األ يييييا القل لييييية المقبلييييية ال تييييية الييييي أ الملفيييييات
التيييييي سييييييتعل عنهييييييا أثنيييييياء اسييييييتج ا اليييييي ز ر ستصيييييي النيييييي ا بييييييـ"الييييييذه ل" تجعلهيييييي تخييييييذ
ييييييي ب يييييييا لهيييييييا " إ "اإلجيييييييراءات القان ن ييييييية التييييييي تخيييييييص
القيييييييرار الصيييييييح  .قاليييييييت نصييييييي
اسيييييييتج ا ز ييييييير الهجيييييييرة المهجييييييير جاسييييييي دمحم الجيييييييا أ دربييييييياز دمحم قيييييييد تييييييي اسيييييييتكمالها"
م كييييييدة أنيييييي "سيييييي ت اسييييييتج اب يييييي مجليييييي النيييييي ا خيييييي ل األ ييييييا القل ليييييية المقبليييييية " .أضييييييا ت
المهجيييييييير المتضييييييييرر ميييييييي األداء السيييييييي ء لهييييييييذه اليييييييي زارة شييييييييعر
نصيييييييي أ "النييييييييازح
بييييييالقل ميييييي احتميييييياالت عييييييد اسييييييتج ا اليييييي ز ر يييييي مجليييييي النيييييي ا " م كييييييدة "نحيييييي نييييييتفه
د اعيييييي قلقهيييييي أل هنييييييا ن ابييييييا شيييييين ا حربييييييا اع م يييييية ضييييييد أداء هييييييذه اليييييي زارة لكيييييينه سييييييكت ا
ج ة".

النائ رعد الدهلك  :الكش ع الشخص ات المشاركة بم تمر “جن
للق السن ة غدا

”

كاليييييية المعل ميييييية /كشيييييي النائيييييي عيييييي إتحييييييياد القيييييي العراق يييييية رعييييييد الييييييدهلك الث ثيييييياء عييييييي
الشخصيييييي ات المشيييييياركة بميييييي تمر جن يييييي للقيييييي السيييييين ة المزميييييي عقييييييده يييييي س سييييييرا يييييي غييييييد
األربعيييييياء مييييييا لفييييييت إليييييي أ رئيييييي مجليييييي النيييييي ا سييييييل الجبيييييي ر ر يييييي دعيييييي ة رسييييييم ة
لحضييييييي ر الميييييييي تمر .قييييييييال الييييييييدهلك إ “الميييييييي تمر سييييييي عقد يييييييي غييييييييد األربعيييييييياء يييييييي العاصييييييييمة
الس سييييير ة جن ييييي برعا ييييية منظمييييية أمر ك ييييية لمناقشييييية مسيييييتقبل المنييييياط الغرب ييييية ييييي مرحلييييية ميييييا
آل يييييية أعمييييييال المنيييييياط المحييييييررة ميييييي سيييييي طرة العصييييييابات اإلجرام يييييية ضيييييي عيييييي
بعييييييد داعيييييي
بحيييييي المسييييييتقبل الس اسيييييي للمكيييييي السيييييين ت ح ييييييد ق ادتيييييي ” .أضييييييا أ “الشخصيييييي ات المزميييييي
متحيييييييد
العرب ييييييية صيييييييال المطلييييييي
حضييييييي رها ييييييي المييييييي تمر الميييييييذك ر هييييييي ر سييييييياء ائيييييييت
لإلصيييييي أسييييييامة النج فيييييي أ ميييييي نيييييي عنيييييي باإلضييييييا ة لألميييييي العييييييا لحييييييز الحيييييي اليييييي طن
ضيييييييي عيييييييي المتحييييييييد ب سيييييييي المحا ظييييييييات السيييييييين ة السييييييييت النائيييييييي خالييييييييد
أحمييييييييد المسييييييييار
المفرجييييييي ” .لفيييييييت اليييييييدهلك إلييييييي أ “رئييييييي مجلييييييي النييييييي ا سيييييييل الجبييييييي ر ر ييييييي دعييييييي ة
قت ساب ”
رسم ة لحض ر الم تمر جهت ل
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عتز استضا ة رئ
النائ بدر الفحل :اتحاد الق
كام رات المراقبة

ال ق

السن بش

االتجيييييياه بيييييير  /اعليييييي النائيييييي عيييييي اتحيييييياد القيييييي العراق يييييية عضيييييي لجنيييييية اال قييييييا الن اب يييييية بييييييدر
استضييييييا ة رئيييييي ال قيييييي السيييييين عبييييييد اللط يييييي
الفحييييييل عييييييز اله ئيييييية الس اسيييييي ة التحيييييياد القيييييي
الهمييييييي ال ضيييييييا ميييييييا جييييييير ييييييي ال قييييييي مييييييي خرا .قيييييييال الفحيييييييل " جييييييي التحقييييييي مييييييي صيييييييحة
المعل مييييييات التيييييي أُث ييييييرت ميييييي خرا حيييييي ل ضيييييي كييييييام رات داخييييييل ال قيييييي السيييييين قبييييييل اتخيييييياذ ا
م قيييييي " داع ييييييا الجهييييييات المختصيييييية للبييييييت بالقضيييييي ة باسيييييير قييييييت ممكيييييي  .أضييييييا الفحييييييل" ا
هييييييذه المعل مييييييات الخط ييييييرة بحاجيييييية اليييييي قفيييييية حازميييييية لمعر يييييية م بسييييييات هييييييذا الحيييييياد " مشيييييي را
اليييييي ا اله ئيييييية الس اسيييييي ة التحيييييياد القيييييي تعتييييييز استضييييييا ة رئيييييي ال قيييييي السيييييين عبييييييد اللط يييييي
ال ق م خرا.
الهم إل ضا ما جر

النائ عبدالكر عبطا  :س ر بغداد مر
العاصمة

ال نقبل تقط

أ صال

ال طن يييييية عبييييييد الكيييييير عبطييييييا الث ثيييييياء أ سيييييي ر
ميييييي از ن يييييي ز /إعتبيييييير النائيييييي عيييييي إئييييييت
بغيييييييداد مر ضيييييييا لك نييييييي عميييييييل علييييييي تقط ييييييي أ صيييييييال بغيييييييداد(حسييييييي تعب يييييييره) .قيييييييال عبطيييييييا إ
"هنالييييي تقط ييييي أل صيييييال بغيييييداد ييييي اآل نييييية األخ ييييييرة" متسيييييائ "هيييييل بيييييدأ التقسييييي ييييي العييييييراق
ال نقبليييييي كنيييييي ا عيييييي العاصييييييمة" .أضييييييا عبطييييييا إ
ل بييييييدأ بالعاصييييييمة سيييييي ر بغييييييداد مر يييييي
"أرادت الحك مييييية ا تعميييييل سييييي ر للحفييييياظ علييييي االمييييي علييييي ه ا حيييييا ظ ا علييييي الحيييييد د اإلدار ييييية
للعاصيييييييمة ا ال قتطعييييييي ا أ صيييييييال المنييييييياط األخييييييير المجيييييييا رة إلييييييي بغيييييييداد" .شيييييييدد علييييييي أ
ميييييي ح يييييي المبييييييدأ ال نقبييييييل بتقط يييييي أ صييييييال بغييييييداد كييييييذل المحا ظييييييات
"سيييييي ر بغييييييداد مر يييييي
االخيييييير " م كييييييدا "دعيييييي مجيييييي النيييييي ا لكييييييل أسييييييال تيييييي ر األميييييي األمييييييا ألهييييييال العاصييييييمة
لك ل بتقط عها إلغاء ارض زراع ة شاسعة حزا بغداد".

رئ سة كتلة اتحاد ال طن الكردستان اال طالبان  :ج عد زج الشار
المناكفات الس اس ة
العراق
االتجييييييياه بييييييير  /ر ضيييييييت رئ سييييييية كتلييييييية اتحييييييياد الييييييي طن الكردسيييييييتان اخضيييييييا الشيييييييار العراقييييييي
ليييييي رادات الس اسيييييي ة الشخصيييييي ة  ,ب نييييييت طالبييييييان ا تغ يييييير مف ضيييييي ة االنتخابييييييات ميييييي مسيييييي ل ة
مجلييييييي النييييييي ا كميييييييا اكيييييييدت طالبيييييييان تا يييييييد االتحييييييياد الييييييي طن الكردسيييييييتان لمشييييييير حك مييييييية
االغلب يييييية الس اسيييييي ة النقيييييياذ الييييييب د ميييييي ازماتيييييي الحال يييييية ا ضييييييحت طالبييييييان ا الكيييييي رد ميييييي ا
نقيييييييذ اليييييييب د مييييييي ازمتييييييي حيييييييل الخ يييييييات بييييييي الس اسييييييي بشيييييييرط ا التكييييييي هيييييييذه
مشييييييير
المشار هد ها زر الفتنة ب صف الشع
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النائ عادل ن ر " :ك مشنات" ساد ب

الد لة القطا الخاص

ميييييي از ن يييييي ز /أكييييييد عضيييييي لجنيييييية النزاهيييييية البرلمان يييييية عييييييادل نيييييي ر الث ثيييييياء أ هناليييييي العد ييييييد
ميييييي "الك مشيييييينات" بيييييي د ائيييييير الد ليييييية الشييييييركات الخاصيييييية .قييييييال نيييييي ر إ "كييييييل د ل العييييييال
تييييييذه إليييييي الخصخصيييييية إذا كييييييا المشيييييير بع ييييييدا عيييييي الفسيييييياد" مسييييييتدركا "لكيييييي لألسيييييي نحيييييي
ييييي لجنييييية النزاهييييية شخصييييينا بييييي ادر سييييياد ييييي القطيييييا الخييييياص أ ضيييييا" .ييييي اشيييييارة الييييي (خصخصييييية
قطييييييا الكهربيييييياء) أضييييييا أ "هناليييييي قطاعييييييات كث ييييييرة يييييي الد ليييييية العراق يييييية ييييييت صيييييير مبييييييالغ
هائلييييية عل هيييييا كإعيييييادة ت ه يييييل مصييييين أ معميييييل عنيييييدما كتميييييل تحيييييال إلييييي القطيييييا الخييييياص بسيييييعر
زه ييييييييد بهييييييييذا تخسيييييييير الد ليييييييية الكث يييييييير" .أشييييييييار إليييييييي أ "الفسيييييييياد كيييييييي بيييييييي الشييييييييركات
عنيييييدما يييييت مراجعييييية أحيييييد تلييييي العقييييي د بييييي الد لييييية القطيييييا الخييييياص تييييير ت اطييييي
المتعاقيييييد
ب نهمييييييا الد ليييييية دائمييييييا هيييييي التيييييي تييييييد الغراميييييية لحسييييييا الشييييييركات" ملمحييييييا إليييييي أ "مسيييييي ل
قسيييييي القان ن يييييية يييييي الييييييدائرة المعن يييييية عطيييييي دائمييييييا الحيييييي للشييييييركة كيييييي تغيييييير الد ليييييية لحسييييييا
الشركة تر ب ن أخذ مجم عة م الك منشات".

جبهة اإلص

 :ز ارة قادة سنة لترام قبل العباد "كارثة" ..هذا ما
س ناقش ن

عييييي العيييييراق ن ييييي ز /اعتبيييييرت جبهييييية اإلصييييي الن اب ييييية الث ثييييياء ز يييييارة قيييييادة سييييينة إلييييي اشييييينط
لقيييييييييياءه الييييييييييرئ األمر كيييييييييي الجد ييييييييييد تراميييييييييي قبييييييييييل رئيييييييييي الحك ميييييييييية ح ييييييييييدر العبيييييييييياد
باليييييـ"كارثييييية" .قاليييييت النائييييي عييييي الجبهييييية نهلييييية الهبييييياب " ا "هيييييد ز يييييارة القيييييادة السييييينة الييييي
اشييييييينط لقييييييياءه بترامييييييي هييييييي س اسييييييي حزبييييييي طيييييييائف ليييييييدعمه ييييييي انشييييييياء إقلييييييي سييييييين
للمحا ظييييييات الغرب يييييية" م ضييييييحة ا "هيييييي الء القييييييادة سيييييي تباك أمييييييا تراميييييي بييييييا المكيييييي السيييييين
زارات مهميييييييية م سسييييييييات بالد ليييييييية العراق يييييييية" .ب نييييييييت الهبيييييييياب ا
هيييييييي شييييييييغل
مهميييييييي
"ز ييييييارة ال ييييييد السيييييين قبييييييل العبيييييياد ييييييدل عليييييي ضييييييع الحك ميييييية العراق يييييية زارة خارج تهييييييا
ز ارة هذا ال د قبل رئ الحك مة العراق ة كارثة ج من ق تل الكارثة".
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النائ ماجد شنكال  :ال مك تغ ر مف ض ة االنتخابات بالق ة
االرادات

ر

االتجييييييياه بييييييير  /اكيييييييد النائييييييي عييييييي الحيييييييز اليييييييد مقراط الكردسيييييييتان ماجيييييييد شييييييينكال ال ييييييي ا "
اسييييييتج ا المف ضيييييي ة ا اقالتهييييييا ميييييي اختصيييييياص مجليييييي النيييييي ا ميييييي حقيييييي الرقيييييياب القييييييان ن
 ,م كيييييييدا" ال احيييييييد سيييييييتط ا صيييييييادر حييييييي البرلميييييييا ييييييي اسيييييييتج ا ا اقالييييييية ا مسييييييي ل ا
ز ييييير ا رئييييي له ئييييية مسيييييتقلة ييييي الد لييييية مهييييي عييييي شيييييان .شييييينكال " قيييييال ا  ,مسييييي لة ييييير
االرادات الحزب يييييييية الكتل يييييييية بييييييييالق ة ميييييييي خيييييييي ل المطالبيييييييية بتغ يييييييير مجليييييييي المف ضيييييييي امييييييييرا
غ يييييير مقبيييييي ل  ,ال تييييييا" ال مكيييييي ا خضيييييي اعضيييييياء مجليييييي النيييييي ا الكتييييييل الس اسيييييي ة
مر يييييي
اليييييي ارادات كتل يييييية س اسيييييي ة تحييييييت عنيييييي ا التغ يييييير االصيييييي  .اضييييييا ا " مجليييييي النيييييي ا
حييييييدد جلسيييييية السييييييتج ا مجليييييي المف ضيييييي ميييييي قبييييييل الجهيييييية التيييييي طالبييييييت باالسييييييتج ا لتقييييييد
المسيييييييتندات ال ثيييييييائ  ,مب نيييييييا" اذا ميييييييا اقتنييييييي اعضييييييياء مجلييييييي النييييييي ا سيييييييتت اقالييييييية رئييييييي
المف ضيييييي  ,عليييييي رئيييييي المجليييييي تقييييييد اسييييييتقالت ا ضييييييا ,مضيييييي فا" ح نييييييذا سييييييتك الكييييييرة
يييييي ملعيييييي الخبييييييراء التيييييي شييييييكلها البرلمييييييا برئاسيييييية النائيييييي الثييييييان لمجليييييي النيييييي ا الخت ييييييار
مجل مف ض جدد .

النائ سرحا احمد :كردستا "مفلسة" كل همنا ت
المقبلة

ر الر ات ل شهر

عييييي العييييييراق ن ييييي ز /اكييييييد النائييييي عيييييي التحيييييال الكردسييييييتان سيييييرحا أحمييييييد الث ثييييياء أ أزميييييية
حك مييييية كردسيييييتا ييييي تييييي ر الر اتييييي "الحق ق ييييية" مب نيييييا أ الجهيييييد مسيييييتمر ييييي عبييييي ر األزمييييية
االنتهيييييياء ميييييي هييييييذه السيييييينة رسيييييي خطييييييط جد ييييييدة .قييييييال سييييييرحا " ا "كردسييييييتا تميييييير ال يييييي
ب زمييييية حق ق ييييية تسيييييتدع ال قييييي معيييييا إع م يييييا مهن يييييا كيييييل جهييييي د حك مييييية اإلقلييييي هييييي تييييي ر
ر اتيييييي الميييييي ظف لألشييييييهر المقبليييييية" .أضييييييا النائيييييي أ "الييييييد ائر المال يييييية يييييي اإلقليييييي مفلسيييييية
ييييي " مشييييي را إلييييي أ "العميييييل
المييييي ظف
تعيييييان مييييي عجيييييز خط ييييير هيييييدد األكيييييراد كيييييل العملييييي
جار م قبل رئ الحك مة المس ل م أجل عب ر األزمة".
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رئ

الجمه ر ة اد معص لك ب ت  :ندع أ إجراءات تشر عات
تضم مهن ة نزاهة العمل ة االنتخاب ة

السيييييي مر ة ن يييييي ز /دعييييييا رئيييييي الجمه ر يييييية يييييي اد معصيييييي الث ثيييييياء إليييييي حما يييييية أسيييييي العمل يييييية
الد مقراط ييييييية م سسييييييياتها االنتخاب ييييييية م كيييييييدا دعمييييييي أل إجيييييييراءات تشييييييير عات تضيييييييم مهن ييييييية
نزاهييييية شيييييفا ة العمل ييييية االنتخاب ييييية ميييييا أشيييييار الممثيييييل الخييييياص لألمييييي العيييييا لألمييييي المتحيييييدة
ييييي العيييييراق يييييا كييييي ب ت اسيييييتعداد المنظمييييية ليييييدع خطيييييط العيييييراق علييييي صيييييع د حما ييييية النيييييازح
القضييييياء علييييي "اإلرهيييييا " المصيييييالحة الس اسييييي ة .قيييييال معصييييي ييييي ب يييييا صيييييدر علييييي هيييييام
تلقيييييت السييييي مر ة ن ييييي ز نسيييييخة منييييي إنييييي يييييدع إلييييي "حما ييييية أسييييي العمل ييييية
لقائييييي كييييي ب ت
الد مقراط يييييييية م سسيييييييياتها االنتخاب يييييييية السييييييييع إليييييييي تط رهييييييييا بييييييييالطرق الدسييييييييت ر ة" م كييييييييدا
"الييييييدع أل إجييييييراءات تشيييييير عات تعييييييزز النظييييييا الييييييد مقراط تضييييييم مهن يييييية نزاهيييييية شييييييفا ة
العمل ييييييييييية االنتخاب ييييييييييية رق هيييييييييييا التزامهيييييييييييا التيييييييييييا بمبييييييييييياد الدسيييييييييييت ر حقييييييييييي ق مصيييييييييييال
الميييييي اطن " .بشيييييي نتييييييائج ز ارتيييييي األخ ييييييرة إليييييي إقليييييي كردسييييييتا شييييييدد معصيييييي عليييييي "لييييييز
تعز يييييييز ع قيييييييات الثقييييييية التفييييييياه بييييييي الحك مييييييية االتحاد ييييييية حك مييييييية إقلييييييي كردسيييييييتا " مشييييييي دا
الشيييييرطة االتحاد ييييية قييييي ات الب شيييييمركة ييييي جبهيييييات القتيييييال
التعيييييا بييييي الجييييي
بيييييـ"التنسييييي
ضييييييد العصييييييابات اإلرهاب يييييية".ميييييي جانبيييييي أكييييييد كيييييي ب ت "اسييييييتعداد األميييييي المتحييييييدة لييييييدع خطييييييط
القضيييييياء عليييييي اإلرهييييييا المصييييييالحة الس اسيييييي ة" .كييييييا
العييييييراق عليييييي صييييييع د حما يييييية النييييييازح
كييييي ب ت أعييييير أمييييي االثنييييي عييييي "قلقييييي البيييييالغ للتهد يييييدات" التييييي تلقاهيييييا أعضييييياء مجلييييي
المف ضيييييييي يييييييي مف ضيييييييي ة االنتخابييييييييات دعييييييييا المف ضيييييييي ة إليييييييي االسييييييييتمرار بعملهييييييييا الته ئيييييييية
ل نتخابات المقبلة.

نائ رئ

الجمه ر ة اسامة النج ف عد قرار سح حر
أ سر الم صل "مجحفا ذ جنبة س اس ة"

نن

م

السيييييي مر ة ن يييييي ز /عييييييد نائيييييي رئيييييي الجمه ر يييييية اسييييييامة النج فيييييي الث ثيييييياء قييييييرار سييييييح قيييييي ات
حيييييير ن نيييييي ميييييي السيييييياحل اال سيييييير للم صييييييل اليييييي اطييييييرا المد نيييييية ب نيييييي "مجحيييييي ذ جنبيييييية
س اسييييييييي ة اضيييييييييحة" مب نيييييييييا ا القيييييييييرار خيييييييييال االتفييييييييياق الس اسييييييييي المعقييييييييي د قبيييييييييل معركييييييييية
التحر ييييير .قيييييال مكتييييي نائييييي رئييييي الجمه ر ييييية ييييي ب يييييا إ "النج فييييي اسيييييتقبل ال ييييي سيييييف ر
الجمه ر ييييية الترك ييييية ييييي العيييييراق يييييات ليييييدز" مب نيييييا انييييي "تييييي خييييي ل االجتميييييا بحييييي الع قييييييات
تطييييي رات معركييييية تحر ييييير الم صيييييل الحييييير ضيييييد اإلرهيييييا ضييييي
الثنائ ييييية بييييي البليييييد الجيييييار
عيييييييي الملفييييييييات ذات االهتمييييييييا المشييييييييتر " .نقييييييييل المكتيييييييي عيييييييي النج فيييييييي ق ليييييييي إ "اإلرهييييييييا
ترك يييييا عانيييييت منييييي ميييييا تيييييزال" مشييييي را الييييي ا "التعيييييا بييييي البليييييد صييييي
سيييييتهد الجم ييييي
مصلحة الشعب الجار الصد ق ".
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رئ

مجل

ال زراء ح در العباد  :هنا مندس
التظاهرات

جماعات ستغل

كالييييييية النييييييياظر االخبار ييييييية /اكيييييييد رئييييييي مجلييييييي الييييييي زراء ح يييييييدر العبييييييياد االثنييييييي ا هنيييييييا
جماعييييييييييات سييييييييييتغل التظيييييييييياهرات حرضيييييييييي المتظيييييييييياهر ل حتكييييييييييا بييييييييييالق ات
مندسيييييييييي
االمن ييييييية .قيييييييال العبييييييياد خييييييي ل مييييييي تمره االسيييييييب ع ا “هنالييييييي محرضييييييي د عييييييي ا المتظييييييياهر
ل حتكيييييييا بيييييييالق ات االمن ييييييية مميييييييا تسيييييييب بإضيييييييطرابات خييييييي ل التظييييييياهر” مب نيييييييا ا “المندسييييييي
حيييييييا ل اسيييييييتغ ل التظييييييياهرة الجنيييييييدات اخييييييير ” .اضيييييييا “ تحنيييييييا تحق قيييييييا بشييييييي الصييييييي ار
التييييي اسيييييتهد ت المنطقييييية الخضيييييراء مييييي اجيييييل عيييييد تكيييييرار مثيييييل هيييييذه الخر قيييييات التييييي تسيييييتهد
الميييييي اط ” م كييييييدا يييييي ال قييييييت نفسيييييي عليييييي “اهم يييييية التظيييييياهر السييييييلم يييييي االميييييياك المخصصيييييية
له ”.

رئ

ال زراء ح در العباد كش ع  54مشر
الحك مة إلقرارها بالبرلما

قان

معدة م

كاليييييية المعل ميييييية /كشيييييي رئيييييي اليييييي زراء ح ييييييدر العبيييييياد الث ثيييييياء عيييييي جاهز يييييية  54مشيييييير
قيييييان جم عهيييييا معيييييدة مييييي قبيييييل الحك مييييية العراق ييييية جييييياهزة إلقرارهيييييا ييييي مجلييييي النييييي ا  .ذكييييير
المكتييييي اإلع مييييي ييييي ب يييييا أ “مجلييييي الييييي زراء أنهييييي عيييييدد مييييي مشيييييار القييييي ان مييييي ب نهيييييا
التعييييييييد ل األ ل لقييييييييان العفيييييييي العييييييييا رقيييييييي ( )27ضيييييييي عيييييييي انتخابييييييييات مجييييييييال المحا ظييييييييات
االقضيييييييي ة التعييييييييد ل الثاليييييييي لقييييييييان المحا ظييييييييات غ يييييييير المنظميييييييية بييييييييإقل رقيييييييي ( )25لسيييييييينة
 2008باإلضييييييييا ة لمشييييييييار قيييييييي ان الخدميييييييية المدن يييييييية االتحاد يييييييية اإلدارة المال يييييييية دمييييييييج
إلغيييييييياء بعيييييييي اليييييييي زارات” .أضييييييييا أ “المشييييييييار الجيييييييياهزة للتصيييييييي ت يييييييي مجليييييييي النيييييييي ا
يييييي األحكييييييا القييييييرارات الخاصيييييية بالملك يييييية العقار يييييية ضيييييي
شييييييملت الطعيييييي لمصييييييلحة القييييييان
قييييييان الضييييييما
المجنيييييي عليييييي ه
عييييي مشيييييير قييييييان حما يييييية الشييييييه د الخبيييييراء المخبيييييير
المحكميييييييييية
الصييييييييييح باإلضييييييييييا ة مشيييييييييير قييييييييييان جهيييييييييياز المخييييييييييابرات اليييييييييي طن العراقيييييييييي
االتحاد ييييييية” .لفيييييييت العبييييييياد إلييييييي أ “مجلييييييي الييييييي زراء أنهييييييي مشييييييير قيييييييان ه ئييييييية دعيييييييا
الملك ة مشر قان جرائ المعل مات ة باإلضا ة لحر ة التعب ر”.
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األمانة العامة لمجل

ال زراء تصدر عددا م الت ص ات الخاصة بالس مة
األبن ة

االتجييييييياه بييييييير  /أصيييييييدرت األمانييييييية العامييييييية لمجلييييييي الييييييي زراء عيييييييدد مييييييي الت صييييييي ات الخاصييييييية
جهييييييت اليييييي زارات الجهييييييات غ يييييير المرتبطيييييية بيييييي زارة المحا ظييييييات كا يييييية
بالسيييييي مة يييييي األبن يييييية
االلتيييييييزا بهيييييييا حسييييييي االمييييييير اليييييييد ان  62لسييييييينة  2056الخييييييياص بمراجعييييييية تق ييييييي اإلجيييييييراءات
الخاصيييييية بالسيييييي مة يييييي األبن يييييية .جيييييياء يييييي الت صيييييي ات جميييييي قيييييي ان الييييييد ا المييييييدن الب ئيييييية
البلييييييييد ات مييييييييد نات زارة االعمييييييييار اإلسييييييييكا البلييييييييد ات يييييييي الئحيييييييية احييييييييدة تييييييييز د بهييييييييا
الجهييييييات الراغبيييييية يييييي انشيييييياء األبن يييييية المجمعييييييات التجار يييييية إعطيييييياء كييييييل دائييييييرة سييييييق زمنيييييي
لغييييير انجييييياز الجيييييزء الخييييياص بهيييييا مييييي اإلجيييييراءات لضيييييما تييييي ا ر اشيييييتراطات السييييي مة األميييييا
قبيييييييل االشيييييييغال إليييييييزا جم ييييييي الجهيييييييات ب ضيييييييعها ييييييي ل حييييييية إع ن ييييييية بمكيييييييا اضييييييي ابييييييي
يييييي
العييييييامل بمييييييا جيييييياء هييييييا ت ج يييييي ه ئييييييات االسييييييتثمار بعييييييد السييييييما للمسييييييتثمر بالشيييييير
تنف يييييذ المشيييييار ميييييال تيييييت المصيييييادقة علييييي التصيييييام مييييي قبيييييل الجهيييييات المختصييييية علييييي الجهييييية
المسيييييييتف دة مييييييي المشييييييير االسيييييييتثمار تسيييييييم ة مهنيييييييد مشييييييير مت اجيييييييد باسيييييييتمرار لمتابعييييييية
تنف ييييييذ شيييييير ط السيييييي مة التعل مييييييات الخاصيييييية ال سييييييم باسييييييتمرار العمييييييل خ ييييييا لتليييييي الشيييييير ط
الت ك يييييد علييييي جييييي د شيييييخص ا ر ييييي للسييييي مة اليييييد ا الميييييدن ييييي كيييييل نشييييياط بحسييييي حجييييي
الم قييييي مهمتيييييي حيييييص معييييييدات إطفييييياء الحر يييييي االنييييييذار اإلرشييييياد بمييييييا ضيييييم سيييييي مة الم قيييييي
امنيييييي  .ب نييييييت الت صيييييي ات إ جيييييياد ال يييييية للتنسيييييي بيييييي الجهييييييات األمن يييييية الجهييييييات ذات الع قييييييية
لتسييييييه ل تحق يييييي إجييييييراءات االسييييييتجابة المعالجيييييية بالسييييييرعة الممكنيييييية لتقل ييييييل الخسييييييائر يييييي حيييييياالت
إلييييييزا الجهييييييات المسيييييي لة ب خييييييذ اإلجييييييراءات المناسييييييبة ت ج يييييي العق بييييييات للمخييييييالف
الطيييييي ار
خييييي ل تييييييره زمن ييييية محييييييددة لت ييييي حصيييييي ل حيييييي اد جسييييي مة تتحمييييييل الجهيييييات المسيييييي لة كا يييييية
التبعات القان ن ة.

مف ض ة االنتخابات تمن اجازة ت س

لحز الدع ة االس م ة

السيييييي مر ة ن يييييي ز /اعلنييييييت المف ضيييييي ة العل ييييييا المسييييييتقلة ل نتخابييييييات الث ثيييييياء عيييييي منحهييييييا إجييييييازة
ت سيييييييي لحييييييييز الييييييييدع ة اإلسيييييييي م ة بعييييييييد اسييييييييتكمال جم يييييييي اإلجييييييييراءات تطب قيييييييي التعل مييييييييات
قيييييا لفقيييييرات قيييييان األحيييييزا  .قاليييييت المف ضييييي ة ييييي
الصيييييادرة عييييي المف ضييييي ة ق اعيييييد السيييييل
ب ييييييا إ "مجليييييي المف ضيييييي يييييي مف ضيييييي ة االنتخابييييييات ميييييين ال يييييي إجييييييازة ت سيييييي لحييييييز
اليييييييدع ة اإلسييييييي م ة" م كيييييييدة "اسيييييييتكمال الحيييييييز اليييييييذ تييييييي منحييييييي اإلجيييييييازة لجم ييييييي االجيييييييراءات
قييييييا لفقييييييرات قييييييان األحييييييزا
تطب قيييييي التعل مييييييات الصييييييادرة عيييييي المف ضيييييي ة ق اعييييييد السييييييل
الس اس ة المشر م قبل مجل الن ا ".
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مس ل محل  :خندق كرب ء ُحفر لقضا ا أمن ة ال ع قة ل بالتقس
السيييييي مر ة ن يييييي ز /اكييييييد عضيييييي مجليييييي محا ظيييييية كييييييرب ء محفيييييي ظ التم ميييييي الث ثيييييياء أ الخنييييييدق
األمنيييييي الييييييذ جيييييير العمييييييل عليييييي إكماليييييي للفصييييييل بيييييي كييييييرب ء األنبييييييار ُحفيييييير لقضييييييا ا أمن يييييية
مشييييي را إلييييي أ الخنيييييدق لييييي لييييي ع قييييية بيييييـ"التقسييييي " ميييييا أرجييييي سيييييب حفيييييره إلييييي تعييييير
المحا ظيييييية لعييييييدد ميييييي الهجمييييييات اإلرهاب يييييية خيييييي ل العييييييا الماضيييييي  .قييييييال التم ميييييي إ "الهييييييد ميييييي
بع يييييدة كيييييل البعيييييد عييييي التقسييييي " مب نيييييا أ "جيييييزءا
حفييييير الخنيييييدق قضييييي ة أمن ييييية بالدرجييييية األسيييييا
مييييي إسيييييترات ج ة الحما ييييية التييييي تسيييييتخدمها القييييي ات األمن ييييية هييييي حفييييير هيييييذا الخنيييييدق" .أضيييييا أ
"حفييييير الخنيييييدق نييييياتج عييييي تعييييير المحا ظييييية خييييي ل العيييييا الماضييييي  2056إلييييي هجميييييات إرهاب ييييية
مييييي الصيييييحراء الغرب ييييية لمحا ظييييية األنبيييييار" ال تيييييا إلييييي أنييييي "لييييي كيييييا هيييييد حفييييير الخنيييييدق التقسييييي
لسل اتجاها آخر".

مجل

اسط ص ت عل إعفاء معا قائد شرطة المحا ظة عل خلف ة
ضر المتظاهر

السيييييي مر ة ن يييييي ز /صيييييي ت مجليييييي محا ظيييييية اسييييييط الث ثيييييياء عليييييي إقاليييييية معييييييا قائييييييد شييييييرطة
اسييييييط ذليييييي عليييييي خلف يييييية ضيييييير المتظيييييياهر يييييي المحا ظيييييية .قييييييال رئيييييي المجليييييي ميييييياز
الزاملييييييي ييييييي ب يييييييا ا "معيييييييا قائيييييييد شيييييييرطة اسيييييييط العم يييييييد نجييييييي عبيييييييد هللا قيييييييا باالعتيييييييداء
ضييييييير المتظييييييياهر الف حييييييي اليييييييذ خرجييييييي ا للمطالبييييييية بمسيييييييتحقاته التييييييي لييييييي تصييييييير منيييييييذ
اسييييييط خيييييي ل جلسييييييت االعت اد يييييية صيييييي ت عليييييي إعفيييييياء
عييييييام " .أضييييييا الزامليييييي أ "مجليييييي
معييييييا قائييييييد شييييييرطة اسييييييط" مشيييييي را إليييييي أ "هنييييييا إجييييييراءات قان ن يييييية سييييييتتخذ بعييييييد عمل يييييية
التصيييييييي ت محاسييييييييبة المقصيييييييير بهييييييييذا الخصيييييييي ص" .تيييييييياب الزامليييييييي ا "التظيييييييياهرة كانييييييييت
سلم ة طالب ا م خ لها بمستحقاته الت ل تصر بعد

األم

العا لعصائ أهل الح الش ق الخزعل
الص النظا الس اس

دع ال مشر

االتجييييياه بييييير  /دعيييييا األمييييي العيييييا لعصيييييائ أهيييييل الحييييي الشييييي قييييي الخزعلييييي الييييي أ كييييي
تضيييييم بالدرجييييية األ لييييي إصييييي النظيييييا الس اسييييي  .اكيييييد خييييي ل
اضييييي لإلصييييي
هنيييييا مشييييير
إسييييييتقبال بمكتبيييييي يييييي النجيييييي عييييييددا ميييييي "الكفيييييياءات النخيييييي المهن يييييية ميييييي محا ظيييييية الد ان يييييية
بييييييالمجتم العراقيييييي لمييييييا تمثليييييي ميييييي عيييييي
أهم يييييية تفع ييييييل د ر الكفيييييياءات المهن يييييية يييييي النهيييييي
قييييييدرة عليييييي تشييييييخ ص نقيييييياط القيييييي ة الضييييييع يييييي المجتميييييي  .حيييييي ل الحشييييييد الشييييييعب قييييييال" أ
تجربييييية الحشيييييد الشيييييعب هييييي تجربييييية عراق ييييية ناجحييييية بإمت ييييياز إسيييييتطاعت نقيييييل حالييييية الحييييير مييييي
اليييييد ا إلييييي الهجييييي علييييي العيييييد ميييييا ذلييييي إال ألصيييييالة هيييييذه التجربييييية طن تهيييييا" .بشيييييا اإلصييييي
تضييييييم بالدرجيييييية
اضيييييي لإلصيييييي
شييييييدد الخزعليييييي عليييييي "ضيييييير رة أ كيييييي هنييييييا مشيييييير
األ ليييييي إصيييييي النظييييييا الس اسيييييي نفسيييييي هيييييي نظييييييا المحاصصيييييية أ الخطيييييي ة األ ليييييي الصييييييح حة
ه تشر قان إنتخاب عادل عتمد قان اإلنتخا الفرد ".
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االتحاد ال طن

كد ضر رة انهاء االزمات الداخل ة المشاكل م
الحك مة االتحاد ة

االتجييييييياه بييييييير  /حييييييييذر ك سيييييييرت رسييييييي ل عليييييييي النائييييييي اال ل ل مييييييي العييييييييا ل تحييييييياد اليييييييي طن
الكردسييييييتان ميييييي تييييييداع ات اسييييييتمرار االزمييييييات الخ ييييييات الس اسيييييي ة الداخل يييييية المشيييييياكل العالقيييييية
ميييييييي الحك ميييييييية االتحاد يييييييية .ذكيييييييير ب ييييييييا للمكتيييييييي االع ميييييييي لك سييييييييرت رسيييييييي ل ا النائيييييييي اال ل
ل مييييييي العيييييييا ل تحييييييياد الييييييي طن التقييييييي بالسيييييييف ر البر طيييييييان ليييييييد العيييييييراق رانييييييي ب كر ال يييييييد
المرا ييييييي ليييييييي جييييييير خيييييييي ل اللقييييييياء بحيييييييي اال ضيييييييا الس اسيييييييي ة االقتصييييييياد ة الحيييييييير ضييييييييد
داعييييييي " .شيييييييدد الجانبيييييييا بحسييييييي الب يييييييا علييييييي اهم ييييييية التحضييييييي ر ل ضييييييي خطيييييييط دق قييييييية
محكمييييية لمرحليييييية ميييييا بعييييييد داعييييي يييييي العيييييراق المنطقيييييية مشييييياركة الجم يييييي هيييييا .يييييي جانيييييي
اخيييير ميييي اللقيييياء تيييي بحيييي الع قييييات بيييي اقليييي كردسييييتا بغييييداد .يييي هييييذا الصييييدد اكييييد ك سييييرت
رسيييييي ل اهم يييييية ا كيييييي الحيييييي ار التفيييييياه اساسييييييا لحييييييل المشيييييياكل .بشيييييي الخ ييييييات األزمييييييات
الس اسيييييي ة يييييي إقليييييي كردسييييييتا قييييييال النائيييييي اال ل ل ميييييي العييييييا ل تحيييييياد اليييييي طن  ":ا ا ضييييييا
المنطقيييييية التطيييييي رات السيييييير عة تتطليييييي ميييييي جم يييييي االطييييييرا الس اسيييييي ة الت صييييييل لحليييييي ل سيييييير عة
انهاء المشاكل ".
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عمل ات بغداد :اعتداء ارهاب

منطقة الب ا

كاليييييية النيييييياظر االخبار يييييية /قيييييي انفجييييييار صييييييبا ال يييييي الث ثيييييياء يييييي الحيييييي الصييييييناع بمنطقيييييية
الب ييييا غربيييي العاصييييمة بغييييداد .قييييال النيييياط باسيييي عمل ييييات بغييييداد العم ييييد سييييعد معيييي يييي ب ييييا ليييي
الح الصناع بالب ا ”.
أ “اعتداء إرهاب ا ق

عمل ات البصرة تتعهد بالقضاء عل ظاهرة العب ات مجل
حذر م "العسكرة"

المحا ظة

السييييييي مر ة ن ييييييي ز /تعهيييييييدت ق يييييييادة عمل يييييييات البصيييييييرة الث ثييييييياء بالقضييييييياء علييييييي ظييييييياهرة تفج ييييييير
ميييييا حيييييذر مجلييييي
العبييييي ات الصييييي ت ة التييييي تسيييييببت بحالييييية مييييي القلييييي الشيييييعب اإلربيييييا األمنييييي
المحا ظييييية مييييي ظييييياهرة العسيييييكرة طالييييي بيييييإغ ق المقيييييار العسيييييكر ة التييييي تعييييي د الييييي جهيييييات غ ييييير
مصييييييرحة ميييييي قبييييييل ه ئيييييية الحشييييييد الشييييييعب با تتييييييا مكاتيييييي معسييييييكرات .قييييييال رئيييييي مجليييييي
المحا ظيييييية صييييييبا البز نيييييي خيييييي ل ميييييي تمر صييييييحا مشييييييتر ميييييي قييييييادة األجهييييييزة األمن يييييية عقيييييي
حضييييييرت السيييييي مر ة ن يييييي ز إ "األجهييييييزة األمن يييييية مطالبيييييية بيييييي سيييييي د األميييييي
اجتمييييييا مغليييييي
االسيييييتقرار ييييي المحا ظييييية الحفييييياظ علييييي ه بييييية الد لييييية ال سييييي ما مييييي جييييي د خ يييييا تر يييييد إ صيييييال
رسييييييائل خاطئيييييية اليييييي خييييييارج المحا ظيييييية مفادهييييييا أ البصييييييرة غ يييييير آمنيييييية ال تصييييييل ل سييييييتثمار"
مب نيييييا أ "البصيييييرة شيييييهدت خييييي ل األ يييييا السيييييابقة تفج ييييير عبييييي ات صييييي ت ة ييييي عيييييدد مييييي المنييييياط
خييييييي ل األ يييييييا المقبلييييييية سيييييييتك هنيييييييا حلييييييي ل جذر ييييييية لهيييييييذه المشيييييييكلة األمن ييييييية التييييييي أرعبيييييييت
الم اطن ".

الحشد حبط تعرضا لـ”داع ” عل تل عبطة
كالييييية المعل مييييية /احبطييييييت قييييي ات الحشييييييد الشيييييعب الث ثيييييياء تعرضيييييا لتنظيييييي “داعييييي ” اإلجراميييييي
عيييييل تيييييل عبطييييية غييييير الم صيييييل .ذكييييير ب يييييا إلعييييي الحشيييييد الشيييييعب أ “قييييي ات الحشيييييد الشيييييعب
الليييييي اء  41احييييييبط تعرضييييييا اشيييييي عليييييي ناح يييييية تييييييل عبطيييييية المحييييييررة غيييييير الم صييييييل” .أضييييييا
الب يييييا أ ” مجم عييييية مييييي عناصييييير تنظييييي “داعييييي ” اإلجرامييييي قتلييييي ا ميييييا تييييي االسيييييت ء علييييي
أسلحة أثناء التصد ”.
عجلت
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ا را تعل استعدادها العادة تاه ل المصان
العراق

المعامل المتضررة

شيييييييبكة االرسيييييييال العراق ييييييية /اعلنيييييييت ا يييييييرا اسيييييييتعدادها للمشييييييياركة ييييييي عمل يييييييات ت ه يييييييل المنييييييياط
المحييييييييييررة التيييييييييي تعرضييييييييييت ل ضييييييييييرار نت جيييييييييية العمل ييييييييييات العسييييييييييكر ة اعمييييييييييال التنظ مييييييييييات
االرهاب ييييية .اكيييييد ز ييييير التخطييييي ط التجيييييارة كالييييية سيييييلما الجم لييييي خييييي ل اسيييييتقبال ز ييييير التجيييييارة
الصيييييييناعة المعييييييياد اال رانييييييي مسيييييييع د سيييييييادة ييييييي بغيييييييداد بحسييييييي ب يييييييا لمكتبييييييي الث ثييييييياء ا
“العيييييييراق سيييييييع لتطييييييي ر تنم ييييييية ع قاتييييييي التجار ييييييية الصيييييييناع ة مييييييي الجيييييييارة ا يييييييرا تنف يييييييذ
االتفاق ييييييات الم قعيييييي ميييييي خيييييي ل اللجنيييييية العراق يييييية اال ران يييييية المشييييييتركة” .اضييييييا الجم ليييييي ” بييييييا
قعييييييا مييييييذكرة تفيييييياه لت ر ييييييد مييييييادة ز ييييييت الطعييييييا لحسييييييا البطاقيييييية التم ن يييييية ضيييييي عيييييي
البليييييد
ييييي مجيييييياالت الطاقييييية الييييينفط الغيييييياز العميييييل علييييي تطيييييي ر المنا يييييذ الحد د ييييية اسييييييتخدا
التعيييييا
السييييي طرة الن ع ييييية كيييييذل
ييييي مجيييييال التق ييييي
التكنل ج يييييا ييييي دخييييي ل حيييييص البضيييييائ التعيييييا
تشييييييج الشيييييييركات اال ران ييييييية رجييييييال االعميييييييال لليييييييدخ ل ييييييي سيييييي ق االسيييييييتثمار العراقييييييي اقامييييييية
مشييييييييار مشييييييييتركة” .نيييييييياق الجانبييييييييا خيييييييي ل المقابليييييييية تطيييييييي ر الع قييييييييات الثنائ يييييييية تنف ييييييييذ
االتفاقيييييييات المشيييييييتركة بييييييي البلييييييييد ضييييييي مقترحيييييييات تطيييييييي ر التعيييييييا االقتصييييييياد التجييييييييار
اقامييييية مركيييييز تجيييييار ا رانييييي دائييييي ييييي بغيييييداد لعييييير المنتجيييييات اال ران ييييية تسيييييه ل مهمييييية رجيييييال
االعمال البلد الجار .

نزا م حك مة كردستا

دانة غاز اإلمارات ة تف ز بحك

السييييي مر ة ن ييييي ز /قاليييييت شيييييركة دانييييية غييييياز اإلمارات ييييية للطاقييييية أحيييييد أكبييييير المسيييييتثمر ييييي إقلييييي
كردسيييييتا العيييييراق الث ثييييياء إنهيييييا يييييازت بحكييييي ضيييييد حك مييييية اإلقلييييي أميييييا محكمييييية لنيييييد للتحكييييي
ضييييييي دانييييييية غييييييياز سيييييييع لت ك يييييييد حق قييييييي التعاقد ييييييية الحصييييييي ل علييييييي
اليييييييد ل  .كيييييييا ائيييييييت
ميييييد عات عييييي إنتييييياج الغييييياز ييييي دعييييي اه أميييييا المحكمييييية .ذكيييييرت ر تيييييرز نقييييي عييييي ب يييييا لشيييييركة
دانيييييييية ا "المحكميييييييية أمييييييييرت يييييييي أحييييييييد قراراتهييييييييا حك ميييييييية األقليييييييي بييييييييد  525مل يييييييي د الر
لسيييييداد المبيييييالغ المسيييييتحقة عييييي مب عيييييات الغييييياز غييييياز البتييييير ل المسيييييال التييييي تييييي تحم لهيييييا
ل ئيييييت
ميييييي قبييييييل أ ن ابيييييية عيييييي حك ميييييية إقليييييي كردسييييييا مييييييا بيييييي تييييييار  10حز ييييييرا  15 2055اذار
 ".2056أضيييييييا ت أ "ه ئييييييية التحكييييييي ر ضيييييييت أ ضيييييييا جم ييييييي المطالبيييييييات المقابلييييييية التييييييي تقيييييييدمت
أقيييييرت بعيييييد جييييي د أ تييييي خ ر غ ييييير مبيييييرر
بهيييييا حك مييييية إقلييييي كردسيييييتا العيييييراق ضيييييد االئيييييت
تنف ذ المشر ".
م قبل االئت
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مصر تقتر م اتفاق م العراق الست راد الخا

تسع لصفقات أخر

ميييييي از ن يييييي ز /قييييييال رئيييييي اله ئيييييية المصيييييير ة العاميييييية للبتيييييير ل طييييييارق الحد ييييييد الث ثيييييياء إ
مصييييير تقتييييير مييييي اتفييييياق علييييي اسيييييت راد الخيييييا مييييي العيييييراق تتطلييييي إلبيييييرا صيييييفقات مماثلييييية مييييي
د ل أخيييييير  .تجيييييير مصيييييير محادثييييييات ميييييي العييييييراق السييييييت راد مل يييييي برم ييييييل ميييييي اليييييينفط الخييييييا
شيييييهر ا لميييييدة عيييييا  .قيييييال الحد يييييد ييييي قيييييت سييييياب هيييييذا الشيييييهر إ الييييينفط سييييي ت تكر يييييره ييييي
مصر.
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البرلما العرب

د

كا ة التدخ ت الخارج ة

المنطقة

دار الخليييييي ج /أكييييييد البرلمييييييا العربيييييي مسيييييياندت دعميييييي ليييييينهج الس اسيييييية الخارج يييييية لد ليييييية اإلمييييييارات
حسييييييي الجييييييي ار
العرب ييييييية المتحيييييييدة الثابيييييييت القيييييييائ علييييييي االلتيييييييزا بمبييييييياد التعيييييييا السيييييييلم
الداخل يييييية للييييييد ل
عييييييد التييييييدخل يييييي الشيييييي
االحتييييييرا المتبييييييادل تكيييييير ع قييييييات التعييييييا
اللجيييييي ء للطييييييرق السييييييلم ة لتسيييييي ة النزاعييييييات الد ل يييييية .أشيييييياد البرلمييييييا العربيييييي يييييي
األخيييييير
ب انييييييي الشييييييييامل اليييييييذ صييييييييدر عييييييي الجلسيييييييية الرابعييييييية ميييييييي د ر انعقييييييياده األ ل أميييييييي الث ثيييييييياء
بمشييييييياركة يييييييد الشيييييييعبة البرلمان ييييييية بت جهيييييييات
بالقيييييياهرة برئاسييييييية مشيييييييعل بييييييي هيييييييد السيييييييلم
د لييييية اإلميييييارات القائمييييية علييييي الحيييييرص علييييي إزالييييية كا ييييية مصيييييادر التييييي تر ييييي المنطقييييية تعز يييييز
تييييييييداب ر بنيييييييياء الثقيييييييية االحتكييييييييا للشييييييييرع ة الد ل يييييييية م اصييييييييلة المسيييييييياع السييييييييلم ة السييييييييتعادة
طنيييييي الكبيييييير طنيييييي الصييييييغر أبيييييي م سيييييي مطالبييييييا إ ييييييرا
سيييييي ادتها عليييييي جزرهييييييا الييييييث
الكيييييي
بالييييييدخ ل يييييي مفا ضييييييات جييييييادة مباشييييييرة بيييييي البلييييييد أ اللجيييييي ء إليييييي التحكيييييي الييييييد ل
بنيييييياء الثقيييييية تهييييييدد األميييييي
عيييييي األعمييييييال االسييييييتفزاز ة العد ان يييييية التيييييي ميييييي شيييييي نها أ تقيييييي
الداخل ييييييية العرب ييييييية
االسيييييييتقرار ييييييي المنطقييييييية ُميييييييد نا كا ييييييية التيييييييدخ ت الخارج ييييييية ييييييي الشييييييي
الداخل يييييية للييييييد ل العرب يييييية باعتبيييييياره انتهاكييييييا
عليييييي جيييييي الخصيييييي ص تييييييدخل إ ييييييرا يييييي الشيييييي
لق اعد القان الد ل لمبدأ حس الج ار س ادة الد ل.

ت ج ل بدء المحادثات الس ر ة

آستانة ما احدا

ر تيييييييرز /قاليييييييت زارة الخارج ييييييية ييييييي قازاخسيييييييتا إ المحادثيييييييات التييييييي تشيييييييار هيييييييا ر سييييييي ا
إ يييييرا ترك يييييا بشييييي األزمييييية السييييي ر ة التييييي كيييييا مقيييييررا لهيييييا أ تبيييييدأ ييييي العاصيييييمة آسيييييتانة
ييييي األربعييييياء ت جليييييت ميييييا احيييييدا .لييييي تيييييذكر الييييي زارة أسيييييبا الت ج يييييل.كانيييييت جماعيييييات المعارضييييية
السييييييي ر ة أثيييييييارت شيييييييك كا ييييييي االثنييييييي بشييييييي حضييييييي رها محادثيييييييات السييييييي متهمييييييية م سيييييييك
باإلخفييييياق يييييي إقنييييييا دمشيييييي باالمتثييييييال بشييييييكل كاميييييل التفيييييياق ل قيييييي إطيييييي ق النييييييار أ الق ييييييا بيييييي
إجيييييراءات لبنيييييياء الثقيييييية .قالييييييت قازاخسييييييتا حل فييييية م سييييييك األسييييييب الماضيييييي إ المحادثييييييات التيييييي
تسيييييتمر ل ييييي م  -دعييييي إل هيييييا أ ضيييييا سيييييتا ا د م سيييييت را مبعييييي األمييييي المتحيييييدة إلييييي سييييي ر ا-
سييييييتركز عليييييي دعيييييي قيييييي إطيييييي ق النييييييار .حضييييييرت يييييي د ميييييي الحك ميييييية السيييييي ر ة المعارضيييييية
المسيييييلحة الج لييييية السيييييابقة مييييي المحادثيييييات ييييي آسيييييتانة ييييي نيييييا ر كيييييان الثيييييان لكنهيييييا ر ضيييييت
بشيييييكل مباشييييير مييييي بعضيييييها بعضيييييا أ ت ق ييييي أ ثيييييائ  .مييييي المقيييييرر بيييييدء ج لييييية جد يييييدة
التفيييييا
م محادثات الس الت تدعمها األم المتحدة جن األسب القاد .
.
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عا الـ «نات » دع لز ادة النفقات الد اع ة

بيييييي ز ييييييادة
دار الخليييييي ج /صيييييير األميييييي العييييييا لحليييييي شييييييمال األطلسيييييي يييييين سييييييت لتنبر أميييييي
نفقييييييات «النييييييات » الد اع يييييية تعييييييد «أ ل يييييية» يييييي خطيييييي ة تت ا يييييي ميييييي مطاليييييي الييييييرئ األمر كيييييي
 .ردا عليييييي سيييييي ال بشيييييي رد الحليييييي عليييييي دعيييييي ات تراميييييي للق ييييييا بالمز ييييييد
د نالييييييد تراميييييي
لمشييييياركة العييييي ء مييييي اشييييينط قيييييال سيييييت لتنبر إ «األهييييي هييييي ز يييييادة النفقيييييات الد اع ييييية هييييي
تمامييييا مييييا نقيييي بييييي » قييييال للصييييحف أميييييا اجتمييييا ليييي زراء د ييييا أعضييييياء الحليييي يييي بر كسيييييل
إ «هيييييذا األمييييير احتيييييل أعلييييي قائمييييية أ ل يييييات قيييييد طرحتييييي ييييي تلييييي االجتماعيييييات التييييي عقيييييدتها»
أضيييييا « ييييي  2055أ قفنيييييا خفييييي اإلنفييييياق ييييي  2056قمنيييييا بييييي ل خطييييي ة مهمييييية ييييي ز يييييادة
نفقييييييات الييييييد ا بنسييييييبة  1,8بالمئيييييية» أ  50مل ييييييارات د الر .عنييييييد سيييييي ال عيييييي إمكان يييييية نشيييييي
تيييييي ترات أ خ ييييييات ميييييي اإلدارة األمر ك يييييية الجد ييييييدة أجييييييا سييييييت لتنبر إ «أهيييييي مييييييا يييييي األميييييير
ز ييييييير الخارج ييييييية أ صيييييييل ا جمييييييي عه نفييييييي
ز ييييييير اليييييييد ا
بالنسيييييييبة لييييييي هييييييي أ اليييييييرئ
الرسيييييييالة الق يييييييية ح ييييييييال حليييييييي األطلسيييييييي » إذ انهييييييي أ ضييييييييح ا أ «ال ال ييييييييات المتحييييييييدة سييييييييتبق
ملتزمة بق ة بالحل ».

ك ر ا الجن ب ة تعتقد أ األخ غ ر الشق

لزع ك ر ا الشمال ة قتل

ر تييييييرز /قييييييال المتحييييييد باسيييييي زارة الت ح ييييييد يييييي ك ر ييييييا الجن ب يييييية ج يييييي نج جيييييي هيييييي يييييي
مييييي تمر صيييييحف ييييي األربعييييياء إ الحك مييييية تعتقيييييد أ كييييي جييييي نج نيييييا األخ غ ييييير الشيييييق لليييييزع
الكيييييي ر الشييييييمال كيييييي جيييييي نج أ قييييييد مييييييات قتيييييي يييييي مال ز ييييييا .قالييييييت مصييييييادر يييييي الحك ميييييية
األمر ك يييييية يييييي الث ثيييييياء إنهييييييا تعتقييييييد بشييييييدة أ عميييييي ء ميييييي ك ر ييييييا الشييييييمال ة قتليييييي ا كيييييي جيييييي نج
نا  .ردا عل س ال عما إذا كا مقتل ك قد ت كد قال ج نج "نع  ..لقد قلت إن م كد".
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