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•
•
•
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•

نائببببي رئببببال وابببببل النببببداي دئباببببار الدببببداد ابنببببة النائببببي رابببباد العبببب اد بونا ببببب
انتخابه أوانا عاوا َ لبد ي اإل الوي العراقيئ(ص) 5ئ(ودقع وابل النداي)
وابببببل النببببداي ااببببدة عبببببج ا تلببببا رئببببال وابببببل الببببد راء دانبببببي قببببراء قبببباندني
التقاعببببببد الوددببببببد دالتبببببباء االوتاببببببا اة الوالابببب ب لبو بببب ب دلانئ(ص) 5ئئ(ودقببببببع وابببببببل
النداي)
النائي هاد العاور ارد عبج ر ال الادرئ(ص) 6ئئ(ال دورا ناد )
النائبببببببببي ا بببببببببعد الورابببببببببد  :اوابببببببببع الد دوببببببببباة أخ قبببببببببة بتبباببببببببب و البببببببببي
الوتظاهرانئ(ص)7ئئ(ال راة ناد )
النائببببب ببببباي العقابببببي :رد ببببتان لببببن تدابببب عبببببج ودا نبببب ببببي  2020وببببا لببببي ت بببببي
دارداة الن ئ(ص) 7ئئ(د ال الوعبدو )
النائبببببي رعبببببد الو ادابببببي :نعوبببب عببببببج بببببو ارتببببببا الوبببببدارااة بالودا ظببببباة داعادتببببببا
لبد ار ئ(ص) 8ئئ(د ال الوعبدو )
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االعبببببالي العراقبببببيئ(ص) 9ئئ(د البببب

واببببببل البببببد راء اعبببببان هائبببب أونببببباء ادابببببد لابببببب
االنباء العراقا )
الوتدبببببد با بببببي ا وانببببب العاوببببب  :عببببباد ا بببببر وبببببن  78البببببس ونت بببببي البببببج البببببد ا
دالداخبا ئ(ص) 9ئئ(د ال االنباء العراقا )
العبببببراج دالااوعببببب العرباببببب ابد بببببان الخبببببر الو بببببتاداة بببببي الببببببالدئ(ص) 10ئئ(ال بببببراة
ناد )
التعببببببباي العببببببالي تدببببببدد ال ئبببببباة الواببببببودل ببببببباداء االوتدانبببببباة الت وابابببببب لبدرا بببببباة
االدلا ئ(ص) 10ئئ(د ال االنباء العراقا )
ودا ظ ربالء اأور بإ الج راح وعتقبي التظاهراةئ(ص) 11ئ(ال راة ناد )
البببببدخابي اع بببببي و ببب ب دلان بببببي م قبببببار دا ببببببس وعادنابوبببببا لدبببببان اختابببببار الببببببدا ئ(ص
)11ئئ(ال راة ناد )
الابببببدر ابببببرد عببببببج عببببببد الوببببببد  :ن بببببدي ال قببب ب عنبببببو بببببدرائ(ص) 11ئئ(ال بببببدورا
ناد )
التابببببار الابببببدر اعببببببن انلبببببواي الابببببدر لبوتظببببباهران بببببي النابببببسئ(ص) 12ئئ(ال بببببدورا
ناد )
قببببباد ال نا ببب ب بببببي العبببببراج ابببببدعودن التظببببباهراة دابببببدعدن الد دوببب ب التخبببببام خ بببببداة
اااع ندد االاالحئ(ص) 12ئئ(د ال الوعبدو )
لبببال هبببد الدببب أببببدا ددوااببب ا رداح لبببردر
العنبببس
وو بببب ا وبببي الوتدبببد بببي العبببراج:
َ
َ
دتوا ئ(ص) 13ئئ(ال دورا ناد )
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• قت ال ارهاباان داعتقا ا نان غري االنبارئ(ص )14ئئ(ال راة ناد )
ببببربالء تدببببب ودادلبببب ل ببببرق الواببببرس ال راعببببي داعتقببببا وند ببببان ادوبببببدن
• اببببر
“قناب ودرو ”ئ(ص) 14ئئ(د ال الوعبدو )

• وابببرس الرا بببدان  :د بببع  691وبابببار دانبببار رداتبببي لبوتقاعبببدان دالوبببدظ ان بانببببا لبابببد
دالتربا ئ(ص) 15ئئ( د ال االنباء العراقا )
• د ار الاناع ادا بببع عبببج اببرس الرداتببي الودخبببر لوببدظ ي الونببا ع الودببرر ئ(ص) 15ئ(د الب
الوعبدو )
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• البببببببرئال ال ا بببببببي ا بببببببتقب د ابببببببر خارااببببببب اوبدراببببببب ألوانابببببببا االتداداببببببب ئ(ص
)16ئئ(االهراي)
• ا ردن ا ببببتدعي بببب ارا لببببدج بببببرائا ادتاااببببا عببببببج ادتاببببا وبببببدا نان ا نبببببانئ(ص16
)ئئ(رداتر )
• "

•

عقدببببباة عبببببج تر اببببا ب بببببي

•

عقدببببببباة

النببببداي ا ورا ببببيع ادا ببببع عبببببج قبببباندن اقلببببي ب ببببر
عددانبا عبج دراائ(ص) 17ئئ( االهراي)
تر اببببببا ت ببببببتن ر تأااببببببد وابببببببل النببببببداي ا ورا ببببببي قببببببرارا ا ببببببر
عبابائ(ص) 17ئئ(رداتر )
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نائي رئال وابل النداي دئباار الدداد ابنة النائي رااد
الع اد بونا ب انتخابه أوانا عاوا َ لبد ي اإل الوي العراقي
ودقببع وابببل النببداي /هنببأ نائببي رئببال وابببل النببداي العراقببي الببد تدر باببار خبابب الدببداد النائببي رابباد
العب ب اد بونا بببب انتخاببببه أوانبببا عاوب با َ لبدب ب ي اإل بببالوي العراقبببيء وتونابببا ل ببباادته دا علببباء د بببدادر
الد ي اإل الوي و ادا ون التد اع دال داد ي أداء وباوبي.
الدببداد قببا ببي باببان اببادررببالا ال ببردر دالتقببدار العببالي ا ببعدنا أن نبببارو ل ببي وبب تور ي الوبب دقر دنبباب ي
ق ب الد ب ي ببأوان عبباي لبد ب ي بباوا د ن العببراج اوببر بوردب ب اببعب تت بببي وببن اواببع القببدج دا دبب اي
الد نا ب بببم الو اببد وببن الابببدد ددعببي الو بباعي الراوا ب لبولببي بو ببار اإلاببالح الابباو دت باببة ا وببن
داإل تقرار دالواار ي عوبا اإلعوار دالبناءرئ

وابل النداي اادة عبج ا تلا رئال وابل الد راء دانبي
قراء قاندني التقاعد الوددد دالتاء االوتاا اة الوالا لبو دلان
ودقببع وابببل النببداي /اببدة وابببل النببداي ببي اب ببته الدادا ب عاببر دالتببي عقببدة برئا ب ال بباد ودوببد
الدببد بببي رئبببال الواببببل دبدلبببدر  185نائببببا الابببدي ال ال ببباء  2019/10/29عببببج ا تلبببا رئبببال
واببببل البببد راء دأنببببج القبببراء االدلبببج لبتعبببدا االد لقببباندن التقاعبببد الوددبببد دقببباندن التببباء االوتابببا اة
الوالا لبو دلان ي الددل العراقا بعد ر عه الاب الو تدد ال ابق .
د ببي و ببتب الاب بب ادلببا ال بباد الدببد ببي أن تاببداة وابببل النببداي عبببج القببراراة الخاابب بد وبب
االاببالداة ببان و ببتندا بت بباء قبباندني دد ببتدر خاابب دبب واببالل الودا ظبباة بوداببي الوبباد  20وببن
قبباندن واببالل الودا ظبباة غاببر الونتظوبب ببباقباي رقببي 21ء داعاببا الوتلببرر لباببدء الببج الودببا ي القلببائا ء
ال تبببا البببج أن التابببداة عببببج قبببرار وراقبببب واببببل النبببداي الداء الودبببا ظان و بببندد بالوببباد  61وبببن
الد تدر.
دنبببدا ال ببباد رئبببال الواببببل البببج لبببردر وباابببر البانب ب الواب ب ب بتعبببدا الد بببتدر لوباوببببا عببببج ان
ت بببتعان بال ببباءاة بببي الااوعببباة دونظوببباة الواتوبببع الوبببدني دمداة االختاااببباةء وابببار البببج تبببد ار
رئا ب ب الواببببل لاوابببع الوت ببببباة الال وب ب لتن ابببم وبببباي البانب ب الخااب ب بتعبببدا الد بببتدرء البببا البببج
الولي بتاراع لتعدا قاندن الو ت ادان ون قاندن العدال االاتواعا بلونبا ودتا ر داء.
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دادة الوابل عبج ا تلا ال اد رئال وابل الد راء بناء عبج بي لعدد ون النداي.
وببا أعبببن رئببال الوابببل عببن الوبااببر ببباإلاراءاة ال درابب بوببا اتعبببع بالتبباء اوتاببا اة اعلبباء وابببل
النببداي دااقا بببا ببدرا.داببدة الوابببل عبببج ر ببع الداببان عببن أ نائببي وببتبي بال بباد خاا ب وببن دابببة
وب ببباتبي وبببن القلببباء البببج واببببل النبببداي.دأنببببج الواببببل قبببراء وابببرد قببباندن التعبببدا االد لقببباندن
التقاعببد الوددببد بعببد داببدله الببج الوابببل دادالتببه الببج البان ب الوالا ب دالببم ابباء لال ببت اد وببن الببدرااة
الناتا ب عببن در ب الوببالو ببي ا ببتق اي الوال بباة الابببابا دلتعببدا ال ببن القاندنابب الداببدبي ل دال ب الببج
التقاعببد دإللتبباء الناببدص القاندنابب التببي تاابب لبوتقاعببد الاوببع بببان راتبببان.دل ببة ال بباد الدببد ببي الببج
ان تاببراع التعببدا االد لقبباندن التقاعبب د الوددببد ا بببي ببي تببد ار أ ببر وببن  300الببس درابب دظا ابب
لاببراد الاببباي الخببرااانء ودابببا بببأن ت ببدن القببراء ال انابب دوناقابب القبباندن ببي اب بب اببدي الخوببال
الوقبب ب  .دأتبببي الواببببل القبببراء االدلبببج لوقتبببرح قببباندن التببباء االوتابببا اة الوالاب ب لبو ب ب دلان بببي الددلب ب
العراقاب ب لتبببر اال بببتااب البببج الو البببي الوابببردع لبوتظببباهران وبببن ابنببباء الابببعي العراقبببي دإللتببباء
ال ببدارج بببان الوببدظ ان ببي الددلبب العراقابب دللببوان تدقاببع العدالبب االاتواعابب بببان الوببدا نان.بعببدها
أعبن ال اد رئال الوابل أن الاب تبقج ي دال انعقاد و تورئ

النائي هاد العاور ارد عبج ر ال الادر
ال ببدورا نابببد  /رد رئبببال تدبببالس ال بببتا هببباد العببباور ء ال ال ببباءء عببببج ر بببال عببباي التابببار الابببدر
وقتببدج الاببدر.دقببا العبباور ببي ر ببالته ع ببنتعادن وعببا وببن اا ب تدقاببع واببالا الاببعي العراقببي دانقببام
البببالد بوببا تقتلبباه الوابببد العاوبب ".دأر بب رئببال الببد راء عبباد عبببد الوبببد ببي دقببة ببابع وببنء
الاببدي ال ال بباءء ر ببال الببج عبباي التاببار الاببدر وقتببدج الاببدرء اوببا خا بببه بببالقد عات ببع وببع العبباور
لتاب ب ا د دوب ب ببببد دعبببدتي العبببالن انتخابببباة وب بببر  ".اوبببا رد الابببدر ببببالقد عادعبببد هببباد العببباور
لبتعادن ون أا دي ال ق عن رئال الد راء دراعئ

-6-

العدد -183 :االربعاء 2019-10-30

النائي ا عد الوراد  :اواع الد دواة أخ قة بتببا و الي
الوتظاهران
ال بببراة نابببد  /رأج النائبببي عبببن تببب الد وبب الناابابب الوعارلبب ء ا بببعد الورابببد ء ان اوابببع الد دوببباة
أخ قببة بتببابب و الببي الوتظبباهران.دقببا الوراببد لب ببراةع وت ببائبدن ان هنالببو ا ببر ببي الوابببد العراقببي
االن دالقببادي ببا دن أ لبب بعببد تببباد الر ببائ بببان عبباي التاببار الاببدر ال بباد وقتببدج الاببدر درئببال
ببائردن
الببد راء عبباد عبببد الوبببد دالتببي دوبببة ال اببر وببن اإلابباراة ونبببا ان الد دو ب ا ب بة وببن قب ب
دال ببتا}".دألبباس انع عبببد الوبببد لببدح ببي ردا عبببج ال بباد وقتببدج الاببدر انببه غاببر وتو ببو بال ببب
ل ببن هنبباو أدلدابباة دقلببااا واببردع دد ببتدرا اتخببمهاء دهنبباو تبب اا ببا باببر درئا بب اوبدرابب
ااببي ان تت ببع عبببج البببدا دوببن ببي هببد و ببتعد لتقببداي اال ببتقال عء عببادا هببما التاببرسع بببالخ د اإلااابا ب
تد ببي لببه ببي هببما البدظبباة".دأاببار الوراببد الببج انع اواببع الد دوبباة ال ببابق دالدالابب أخ قببة ببي
تببا ب بببباة الوتظبباهرانعء ال تببا الببج انع عبببد الوبببد لببد دلببر الاببدي الببج وابببل النببداي لدببد ة ال اببر
ون الواا دالاداواة ب بي او ا دداباة نظر وختب ون قب ال ت ال اا ا تانج الودقسعئ

النائب

باي العقابي :رد تان لن تدا عبج ودا ن ي 2020
وا لي ت بي دارداة الن

د البب الوعبدوبب  /ا ببدة البانبب الوالابب الناابابب ء ال ال بباءء ان اقببباي رد ببتان لببن ادابب عبببج ودا نبب ببي
 2020وببا لببي ا بببي دارداة الببن الوناببدص عبابببا ببي الودا ن ب ء ال ت ب الببج ان البرلوببان عببا ي عبببج دبب
الواا الوالا وع االقباي دلوان داد بتداد عبج دارداة الن .
دقالببة علببد البانبب النائببب ببباي العقابببي ان “ات اقببا ببادد داخبب وابببل النببداي باببأن ودا نبب اقببباي
رد ببتان وببن اا ب اتخببام ااببراءاة دلببوان عببدي داببد االقببباي عبببج ا ببر وببن ا ببتدقاقه الوناببدص عباببه
ببابري اببنص عبببج ان االقببباي ااببي ان ا بببي و ببتدقاة بتببداد
ببي الودا نبب ”.دالببا ة ان “االت بباج الببم
ون الن ون اا دادله عبج داته ون الودا ن دون غار الوو ن ان اعاد اناراد ”.2019
دبانببة ان “اوابببع اعلبباء البرلوبببان عبببا وان عبببج عبببدي التاببداة عببببج ودا نبب 2020ء ببي دبببا بقببباء
الوابب ب وببع اال ببرادء دابب ان التاببداة عبببج الودا نبب ورهببدن بت ببباي رد ببتان وابببموتبا وبب ن ااببراداة
ن ا رئ
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النائي رعد الو اداي :نعو عبج و ارتبا الودارااة
بالودا ظاة داعادتبا لبد ار
د ال ب الوعبدو ب  /ا ببد علببد لان ب التربا ب الناابا ب ء رعببد الو اداببيء االربعبباءء ان العو ب اببار عبببج اعبباد
ببو ارتبببا وببدارااة التربابب بالودا ظبباة داراعاهببا الببج البب د ار .دقببا الو اداببي ان “نقبب الاببالدااة
وببن الور ا ب الببج الالور ا ب دخاا ب ببي الظببردس الراهن ب ببان قببرارا ببببااء دلببي ااببي ببي وابببد تبببو
البببددائر”.دببببان ان “لانب ب الترباب ب النااباب ب تعوب ب عببببج اعببباد بببو ارتببببا وبببدارااة الترباب ب بالودا ظببباة
داعادتببببببا البببببج البببببد ار ء لت بببببدن اوابببببع الابببببالدااة ودابببببدر لبببببدج د ار الترباببب ب بعابببببدا عبببببن
الودا ظبب ”.دادلبببا ان “قبببرار اعببباد رببب الوبببدارااة ببببالد ار د بببو ارتبا ببببا بالودا ظببباة و بببردح ونبببم
الددر البرلوانا ال ابق ل نه لي ا ع ب بي الد دو رئ
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وابل الد راء اعان هائ أوناء اداد لاب

االعالي العراقي

د البب االنببباء العراقابب  /أاببدر وابببل الببد راء الاببدي ال ال بباءء قببرارا بتعاببان هائبب اداببد ونبباء اببب
االعببالي العراقببي بعببد انتببباء وببد دالابب أعلبباء وابببل ا ونبباء الودببدد بوداببي قبباندن الاببب رقببي 26
ل ن .2015
دنببص القببرار عبببج تداببا الببج وابببل النببداي بتعاببان بب وببن عبببد الد بباي اا ببي اببوخيء دودوببد ببالي
القا ببيء داع ببر ودوببد دنببانء دعببالء هبباد عبببددء دوببارلان عببداا هرو ب بباداء اعلبباءا بوابببل أونبباء
اببب االعببالي العراقببي.دد ببع القببرار ببان الببمداة الوببم دران ا ب ببدن بوبوبباة وابببل أونبباء الاببب لدببان
البة بو أل تعاانبي د قا لبقاندنئ

الوتدد با ي ا وان العاو  :عاد ا ر ون  78الس ونت ي الج
الد ا دالداخبا
د البب االنببباء العراقابب  /اعبببن الوتدببد الر ببوي با ببي ا وانبب العاوبب لوابببل الببد راء داببدر وااببد الاببدي
ال ال بباءء اعببباد  78661ونت ببببا وببن الو بببدخ عقبببددهي الببج د ارتبببي البببد ا دالداخبابب .دقبببا واابببد ع:
عبببببا عبببدد العائبببدان وبببن الو بببدخ عقبببددهي لبببج د ار البببد ا  32242ونت بببباء اوبببا اعابببد البببج د ار
الداخبابب 46419ء وبببن لبببونبي الابببر الودبابب بببي الودا ظببباة الودبببرر .دا بببد واابببد ا بببتورار العوبب ء
خاا ب وببن قب ب ا وان ب العاو ب دبالتعببادن دالتن بباع وببع الاببباة الوعنا ب لتن اببم د ب ي اإلاببالح التببي اعبنبببا
وابل الد راء تببا لو الي الوتظاهران خاا ء دالودا نان عاو ئ
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العراج دالااوع العربا ابد ان الخر الو تاداة ي البالد
ال ببراة ناببد  /تبقببج د اببر الخاراابب ودوببد عبببي الد بباي اتابباال هات اببا وببنء أدوببد أبببد التببا أوببان عبباي
الااوع ب العربابب لبتبادبب دببد الخببر او ببتاداة ا دلببا ببي العببراج ددعببي اا ابببدد الد دوبب العرا بق ببا ببي
تدقاببع اال ببتقرارء دا وببنء دتنوا ب االقتابباد.وببن اانبببه أ بد الببد ار الد بباي دبد ببي باببان الو تببي االعالوببي
لبببد ار الخاراابب ء أن عالعبببراج ا بببار بخ بببج ابتبب ندبببد تدقابببع وددببباة الابببعي العراقبببيء وبببا ابببرج
التأ اد عبج أهوا ا تورار دعي الااوع العربا لبقلااا العربا ا ا ا عئ

التعباي العالي تددد ال ئاة الواودل باداء االوتداناة الت وابا
لبدرا اة االدلا
د ال ب االنببباء العراقا ب  /قببررة د ار التعببباي العببالي دالبد ب العبوببي الاببدي ال ال بباءء ال ببواح ل بب ب الوراد ب
الااوعابب لبدرا بباة االدلابب ا بب ووببن اخ قببدا ببي ببال وببداد وببا ددن ببباداء االوتدانبباة ببي ددر ت وابببي
بتا ب وببندبي ال را ب ببي ودااببب و ببارتبي العبوا ب ء ددراببا وببن الببد ار عبببج وعالا ب الدبباالة الوتعبق ب
باالخ بباج البنائبببا ال بببب دل دنبببا وقبببب عبببج البببدء بت باببع نظبباي الوقببرراة لبعبباي الدرا ببي الدببالي دبنبباء
عبببج وببادار ببي ااتوببا الوببالو الوتقببدي لبببد ار ال ببارجءء قببررة الببد ار ااببراء اوتدانببا ت واباببا لب بببب
المان اخ قدا بالنااح ب ال وداد درا ا وا ددن دااو بملو ون:
أئال بب المان لي ا ددا اوتدان الددر االد اد ال اني اد بابوا.
ي ال ببب ب البببمان بببترقن قابببددهي ب ببببي الر بببدي بوبببداد العببببدر اد التدواب ب (دردل الوقااب ب العبواب ب )
بت النظر عن الددر الم اوتدن اه ال الي
جئ ال بب الرا بان باالوتداناة دل ال وداد وا ددن
وا قررة الد ار اع اء الااوعاة االدا تن ام هما الوعالااة د ي ودعد اقااا .15/11/2019
عببببج ان الاابببو بوبببا درد بببي الوعالاببباة اعبببالا ال ببببب الرا ببببان ببببالتا اد العقدبببباة االنلببببا ا اد
الرا بببان بالتابباي د قببا الد بباي الوبباد ( )9وببن التعباوبباة االوتدانابب د ببملو االوببر بالن ببب لب بببب الورقنبب
قاددهي ب بي التا اد الت دار اد العقدباة االنلبا ا ئ
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ودا ظ ربالء اأور بإ الج راح وعتقبي التظاهراة
ال بببراة نابببد  /أعبنبببة ودا ظببب بببربالءء الابببدي ال ال ببباءء بببالج بببراح الوعتقببببان عببببج بببر ادبببدا
التظبباهراة االخاببر ببي الودا ظبب .دم ببرة الودا ظبب ببي باببان :عبببأور وببن رئببال البانبب االونابب العباببا
ودبببا ظ بببربالء الوقد بب ناببباس اا بببي الخ بببابي دقائبببد عوباببباة ال بببراة االد ب ب عببببي الباابببويء دقائبببد
ربالء الوقد دالوناآة أدود عبي دانيء تقرر ا الج راح وعتقبي الوظاهراةعئ
ار

الدخابي اع ي و

دلان ي م قار دا بس وعادنابوا لدان اختاار
البدا

ال بببراة نابببد  /أع بببج ودبببا ظ م قبببارء عببباد البببددابيء و ب ب دلان ا نبببان بببي م قبببار.دم بببر ورا ب ب ن
البببدخابي اع بببج وبببدار بببببدااة م قبببار دببداببب الناابببرا د ببببس وعادنابوبببا بببباإلدار لدبببان تراببباا
البببدا .دااببدر الببدخابي ببي دقببة ببابع وببن اوببل ال ال بباءء د وبب االاببالداة ال انابب ببي م قببارء داعببدا
بالو ادئ

الادر ارد عبج عبد الوبد  :ن دي ال ق عنو درا
ال ببدورا ناببد  /رد عبباي التاببار الاببدر وقتببدج الاببدرء ال ال بباءء عبببج ر ببال رئببال وابببل الببد راء
عببباد عببببد الوببببد ء اوبببا خا ببببه ببببالقد :عادعبببد هببباد العببباور لبتعبببادن وبببن أابب بببدي ال قبب عنبببو
ببدرا".دقببا الاببدر ببي باببان ء نببه عادابببا عبببج عبباد عبببد الوبببد ئئ نببةا أظببن أن و البتببو باالنتخاببباة
الوب ببر ابببا د ببظ ل راوتببوء اوببا ما ر لببةئئ ببأنني أدعببد هبباد العبباور لبتعببادن وببن أابب ببدي ال قبب
عنبببو بببدرا".دألببباس :عادعبببد العببباور لبعوبب وعبببا لتتاابببر و دلبببا االنتخابببباة دقاندنببببا داالت ببباج عببببج
اابببالداة امرابب وبببن لبببونبا تتاابببر بنبببدد الد بببتدر ل ردببببا عببببج التابببداةء د بببي دبببا عبببدي تابببداة
البرلوان عبج الاعي ان اقد بوته (أرد )عئ
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التاار الادر اعبن انلواي الادر لبوتظاهران ي الناس
ال ببدورا ناببد  /أعبببن التاببار الاببدر ء ال ال بباءء عببن انلببواي وقتببدج الاببدر لببج الوتظبباهران ببي ودا ظ ب
النابببس.دم بببر التابببار بببي بابببان وقتلبببي ء ان عالابببدر انلبببي لبوتظببباهران بببي ببباد الابببدران بودا ظبب
الناببس ا اببرس".د ببان واببدر و بببع قببد أ بباد ببي دقببة ببابع وببنء الاببدي ال ال بباءء بداببد عبباي التاببار
الادر وقتدج الادر لج الناس قادوا ون ارانئ

قاد ال نا

ي العراج ادعودن التظاهراة دادعدن الد دو
التخام خ داة اااع ندد االاالح

د البب الوعبدوبب  /ااتوببع قبباد ال نا بب ببي بتببداد ء ال ال بباءء ببي ب رارا ابب ال بببدان بببدعد وببن ال اردانببا
لببدال ببا د وعببربان عببن دعوبببي لبوتظبباهران ال بببواان ء داعببان الد دوبب العراقابب الببج اتخببام خ ببداة
تاراخابب د اببااع ندبب د االاببالح .دم ببر ودقببع ا بباا بباة ببي تقراببر أن ر قبباد ال نا بب عبببردا عببن
خببد بي وببن ان ب الج البببالد ندببد الوابببد ء دابب ر ب االاتوببا عبببج التلبباون وببع الوتظبباهران الو ببالوانء
ددعبببي و بببالببي الوابببردع بببي العوب ب دال ب ب ن دالخبببدواة دالرعااب ب االاتواعاب ب دالابببدا ء لبببال عبببن
ال ببباح الدا بببي لبببد ال ببباد د ا بببترداد االوبببدا الونبدببب وبببن الد دوب ب ”.دقالبببة وبببم ر االاتوبببا ن ر
نظبببرا لو بب دلاتنا التاراخابب تاببباا هبببما البببببد وبببن الدلببباراة ء إننبببا نبببدعد الد دوبب لبببج اتخبببام قبببراراة
اببااع دتاراخابب دابب انبتببي ااببالح وببا ادتبباج لببج اببالح بابب عببا ”.ددببمرة الوببم ر عبببج أن ر
ا وب ب الدالاب ب ال او بببن التتببببي عباببببا ال وبببن خبببال “دبببدار قبببا ي و ب ب د داببباا بعابببدا عبببن القبببد
دالعنببس الببم ال اخببدي الببببد”.دداببا القبباد الو ببادادن هبب الء الاببباي دالابباباة ء الببمان او بببدن و ببتقب
العبببراج ء عببببج ادتاببباابي ال ببببوي ء دالتتببببي عببببج الدبببداا ال ائ اب ب ء دالتأ ابببد عببببج البداب ب الد ناب ب
العراقا الدادد ء نبي ادعدن لج عراج ار عبج واتوع ودني ادتري التعددا د نا لباواعرئ
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لال هد الد أبدا ددواا
وو ب ا وي الوتدد ي العراج:
َ
العنس َ
ا رداح لردر دتوا
ال بببدورا نابببد  /أدانبببة الوو بببب ا الخااببب ا لموبببان العببباي لموببب ي الوتدبببد بببي العبببراج اانبببان هانبببال
بال بببخارةء ال ال ببباءء بأابببد العبببباراة ارت بببا َ عبببدد الد اببباة داإلاببباباة خبببال الوظببباهراة التبببي ااتادبببة
بال هببد الد ب أبببدا ددواا ب ا رداح لببردر دتوا ب .دقالببة
أندببا َء اببر وببن العببراجء اوببا أ ببدة أن العنب َ
بس لب َ
بال ببخارة ببي باببان ء ن عأ ببر وببا اا اببر القبببع هببي الت ببدراةا ا خاببر ا ببي أندببا َء اببر وببن العببراجء ال
تقببارار ابببدد لببج ا ببتخداي الرابباص الدببي لببد الوتظبباهرانء
بباوا ببي ببربالء الباببب الوالببا ء م ت ااببار
ا
بال هببد الد ب أبببداء ددواا ب ا رداح هببي
ب
ل
بس
ب
عالعن
أن
ة
با
ب
دأل
".
ي ببي أعببداد باببر وببن اإلابباباة
َ
وببا ت َ ببب َ
َ
دااببي
اللببردر الدتوابب ئ ن هنبباو داابب وا بب إلاببراء دببدار د نببي إلاابباد ا ببتااباة ببراع د اعببب ء
ا
ي هما الدبق ا ال او رغ ا ون العنسئع
أن تنتب َ
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قت ال ارهاباان داعتقا ا نان غري االنبار
ال راة ناد  /أعبنة د ار الد ا ء الادي ال ال اءء قت ال ارهاباان داعتقا ا نان غربي االنبار.
دقالببة الببد ار ببي باببان ء ن ع رقبب الواببا ال ببابع بقابباد قائببد ال رقبب البببداء واببا الببي الببر ن رعببد
ودوببدد عبببد باببر بااببرة بعوبابب ندعابب ببي داد اعببا ء د ببن الببمايء دداد دببدران".دالبباس :عدابب
خراببة القببد الودودلبب اببدا ببباور قائببد ال رقبب لتببر البدبب دالت تبباا دااببتب ة القببد وببع واودعبب
ارهابابب ت بببتق  }2دراابب نارابب دنبببتج عبببن العوبابب قتبب 3ارهبببابي داعتقبببا  }2اخبببران انبببا ارتبببددن
اد وببه نا بب ء اال ببتاالء عبببج  2دبب اي نا ببس بنببادج الاببن دسء بنببادج m16ء 2درااببه نارابب ء عببادة
القدا بددن داد ام رعئ

ار

ربالء تدب ودادل ل رق الوارس ال راعي داعتقا
وند ان ادوبدن “قناب ودرو ”

د البب الوعبدوبب  /أعبببن قائببد اببر ودا ظبب ببربالء الوقد بب البببداء ادوببد دانببيء ال ال بباءء عببن ودادلبب
عناابببر وند ب ب بببرق الوابببرس ال راعبببي بببي الودا ظبب ء اوبببا أ بببد اعتقبببا وند بببان بدبببد تبي والببببل
ع بب را دقناببب ودروبب ددلاببا.دقببا دانببي ببي وبب تور اببدا ي ن “وند ببان دببادلدا ببرق الواببرس
ال راعببي ببي الودا ظبب رء وبببداا ا ببتترابه وببن “لاببدء البببع لبببما االعوببا ببي دقببة هببد اخببرج تنداببدا
بال بباد دال ببرق ”.دألبباسء انببه “تببي اعتقببا وند ببان بدببد تبي والبببل ع بب را دا ة ااردبب دقناببب
ودروبب ددلاببارء و ببدا تاببراداة ودببا ظ ببربالء دقائببد عوبابباة ال ببراة ا د بب باببأن عببدي ببقد ا
اببباد خببال ادببدا اوببل.د ببان قائببد عوبابباة ال ببراة ا د بب البببداء عبببي البااببوي ن ببجء الاببدي ال ال بباءء
ببقد ا اببباد خببال االدببدا التببي را قببة التظبباهراة لاببب اوببلء و ببدا ر ببع دظببر التابب دا الا ئببي
اباح الاديئ
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وارس الرا دان  :د ع  691وباار دانار رداتي لبوتقاعدان
دالودظ ان بانبا لباد دالتربا
د البب االنببباء العراقابب  /اعبببن واببرس الرا ببدانءالادي االربعبباءء تت اتببه ندببد  691وباببار دانببار رداتببي
لبوتقاعبببدان دوبببدظ ي عبببدد وبببن ددائبببر الددلب ب بانببببا الابببد دالترباب ب بببي ا ب ب ودا ظببباة الببببالد خبببال
الاببدوان الوالبباان  .دقببا الو تببي االعالوببي لبواببرس ببي باببان نببه عتببي د ببع  250وباببار دانببار لرداتببي
الوتقاعببدان ببي ردعببه ببي الد ب د  150وباببار دانببار ببي ردعببه ببي ودا ظبباة الانببدي" .دالبباس ءانببه
عتببي تتمابب دت داببد ا بب ببرد الواببرس بببالعراج بببا ودا الال وبب لاببر با عبببج الوببدظ ان دالوتقاعببدان
دأاببداي الونا ببم الخاابب " .دتببابع الباببان ءانببه عتببي اببرس ا ببر وببن ترلاببدن دانببار رداتببي لبوببدظ ان
دالوتقاعدان ادي اول دانه و تور ي د ع الرداتي ون خال ردعه الونتار بالبالدعئ

د ار الاناع ادا بع عبج ارس الرداتي الودخبر لودظ ي
الونا ع الودرر
د الببب الوعبدوببب  /دا بببع د اب بببر الاناعب ببب دالوعب بببادن ابببالا عببببد ،الاببببدر ء ال ال ببباءء عببببج ابببرس
الرداتببي الوببدخر العببداد اداببد وببن ونت بببي اببر اة دواببانع الببد ار ببي الونببا ع الودببرر .دم ببر باببان
لبببد ار ء أن “الببد ار الابببدر داببه باببرس الرداتببي الوترا وبب لوببدظ ي اببر اة دواببانع الببد ار ببي
الوببدن الودببرر بعببد أناببا التابباراا االونابب الخاابب ببببي اببوبة اببر الاببناعاة الدربابب بعببدد ()30
ونت ببي دواببنع الروبباح التببابع الببج الاببر العاوبب لباببناعاة التعدانابب بعببدد ( )34ونت ببي ألببا الببج
وعادنابببب ال ببببونة الاببببوالا التابعبببب الببببج الاببببر العاوبببب لب ببببونة العراقابببب دالبببببالا عببببددهي ()4
وببدظ ان”.دألبباس الباببان أن “د ار الاببناع دالوعببادن دبوتابعبب وبااببر وببن د ارهببا دوببن خببال و تببي
التاببباراا دالوعبدوببباة االوناب ب و بببتور بببي ا وبببا دوبببنا التاببباراا االوناب ب لوبببدظ ي ابببر اة دوعاوب ب
البببد ار بببي الوبببدن الودبببرر لتبببر ابببرس رداتبببببي الوترا وب ب دوبببندبي و بببتدقاتبي الوالاب ب لب بببنداة
الوالا رئ
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الرئال ال ا ي ا تقب د ار خاراا اوبدرا ألواناا االتدادا
االهببراي /ا ببتقب الببرئال عبببد ال تبباح ال ا ببيء الاببدي د اببر خاراابب اوبدرابب ألواناببا االتدادابب ء اببرح
ببببملو ال بب ار ب ببباي رالبببج الوتدبببد با بببي رئا بب الاوبدرابب ئدنق د ابببر خاراابب ألوانابببا لبببج البببرئال
تدابباة الو تاببار ا لوانابب أنابباال وار بب ء و ببدا اعتبب ا بببالدا بالعالقبباة الوتوابب وببع بواببرء بابب تبا
وددر اال تقرار داالت ان ي ون ق الارج ا د د راقاا.
أ بببد البببرئال ال ا بببيء االهتوببباي باال بببت اد وبببن الخببببراة دالت ندلداابببا ا لواناب ب لتبببد ان الابببناع بببي
وار د ملو الخبراة ا لوانا العراق ي واا التعباي ا ا ي دالااوعي دال ني.
ت ببرج البقبباء لببج وناقا ب ت ببدراة ا دلببا ببي لابابباء دا ب تببي التدا ببع دببد تلببا ر ابببدد واببر دألواناببا
لت دا ا دلا ي لاباا عبج ندد ااو اتناد ا اداني ا و البابا

ا ردن ا تدعي

ارا لدج

رائا ادتاااا عبج ادتاا ودا نان
ا نان

رداتببر  /قببا د اببر خاراابب ا ردن أاوببن الابب د ن الووب بب ا ببتدعة بب ارها لببدج ببرائا لبتاببادر
بببرائا اال بببتااب لو البببببا بابببأن بببالج بببراح ا نبببان وبببن ودا ناببببا ابببرج
ادتااابببا عببببج ر ببب
اعتقالبوببا باببدر غاببر قاندنا ب ونببم أابببر بببددن أ اتباوبباة.دألبباس الا ب د ببي تتراببد عبببج تببداتر أن
الد دوبب اإل بببرائابا تتدوبب الو بب دلا ال اوبب ب عبببن دابببا هببب البببببد دعببببد البببردون ورعبببي رالببببمان
تتدهدر دالتبوا الادا “ واارا لج أن هما رخ د أدلج“ ددن م ر أ ت ااا .
ددخبببة هببب ( 24عاوببا) ببي لببراي عببن ال عبباي دأادخبببة الو تابب ج بعببد تببدهدر دالتبببا الاببدا ئ د ببان
ألقببي القببب عبابببا ببي أغ بب ل الي بعببد العبببدر لببج الل ب التربابب لدلببدر د بب بباس دلببي تداببه لبببا
ببرائا ببال الوببدا نان داراببا ربالالقبباندني“ دتعبببد
ببرائا اتباوبباة دتببج ا ن.دداببس الابب د اعتقببا
ببببأن تتخبببم ببببالدا راوابببع اإلابببراءاة القاندناب ب دالدببدوا بببا دال اا بببا للبببوان عددتبوبببا لبببج د نبوبببا
الوان“.
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دااببدي التبببدتر العالقببباة بببان ا ردن د بببرائا بببي ا دنبب ا خابببر ئ دتخابببج الووب بب وبببن أن اببببدد لبببي
ببرائا أرالببي ببي الل ب التربا ب الودتب ب ا وببا ببي قاو ب ددل ب ب ب انا و ببتقبال.دا ردن دواببر هببي
الددلتان العرباتان الددادتان البتان أبروتا وعاهد الي وع رائا ئ

"النداي ا ورا يع ادا ع عبج قاندن اقلي ب ر
تر اا ب بي عددانبا عبج دراا
االهببراي /وابببل النببداي ا ورا ببي ادا ببع بأغببابب
ب بي هادوبا ي اوا در

عقدباة عبج

ببادق عبببج قبباندن اقلببي ب ببر

تر اا ت تن ر تأااد وابل النداي ا ورا ي قرارا ا ر
عبابا

عقدببباة عبببج تر اببا

عقدباة

رداتبببر  /ا بببتن رة د ار الخارااب ب التر اب ب بابببد تأاابببد واببببل النبببداي ا ورا بببي قبببرارا وبببن ابببأنه أن
ا ر عقدباة عبج أنقر ء قائب ن القرار ال اتنا ي وع علدا الببدان ي دبس اوا ا ب ي.
دابببدة أعلببباء الواببببل بأغببابب  403أابببداة وقاببب  16ابببدتا لابببالا القبببرار البببم ا البببي البببرئال
ددنالببد تراوببي ب ببر عقدببباة دقاببدد أخببرج عبببج تر اببا دالو بب دلان ا تببراو ب بببي هاببدي أنقببر ببي
اببوا ببدراا.دقالببة الخاراا ب التر ا ب ببي باببان ن هببما الخ ببد ال تت ببع وببع ات بباج البدن ب الببم تدابببة
لاببه أنقببر ددااببن ن ببي  17أ تببدبر تاببران ا د باببأن دقببس الباببدي التر ببي ببي اببوا ببدراائ دد ببة
اإلدار ا ورا ابب عبببج اتخببام اببراءاة لت بباد الخ ببداة التببي وببن اببأنبا أن تبدببع و اببدا وببن ا لبببرار
بالعالقاة ال نائا .
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