
عن  احل�صانة  برفع  طلبها  على  للرد  العراق  الربتغالية،  اخلارجية  وزارة  دعت 
جنلي �صفريه لدى الربتغال، فيما امهلت بغداد حتى نهاية اال�صبوع املقبل للبت 

باملو�صوع املتعلق باعتدائهما على �صبي برتغايل خالل �صهر اب املا�صي. 
على  للرد  العراق  تدعو  »الوزارة  ان  قالت  بيان  يف  الربتغالية  اخلارجية  وزارة 
اأن »امام  طلبها برفع احل�صانة عن ابني ال�صفري العراقي لدى الربتغال«، موؤكداً 
بغداد حتى نهاية اال�صبوع املقبل للبت باملو�صوع املتعلق باعتدائهما على طفل 

برتغايل خالل �صهر اب املا�صي«.
واأ�صافت وزارة اخلارجية، اأن »الربتغال كانت قد ا�صتقبلت وفدا من العراق للفرتة 
من 10 اىل 11 ت�رشين االول احلايل ومت التباحث يف هذه الق�صية اثناء الزيارة 
ف�صال عن مناق�صة امور اخرى متعلقة بالعالقات الثنائية بني البلدين«، م�صرياً 

اىل ان »الربتغال طلبت من اجلانب العراقي رفع احل�صانة الدبلوما�صية عن ولدي 
ال�صفري العراقي ال�صباب تتعلق باجراءات التحقيق يف احلادث«.

وتابعت وزارة اخلارجية، اأن »اجلانب العراقي قد احيط علما بجميع املعلومات 
نهاية  ر�صمي  بقرار  يديل  ان  منه  وطلب  للق�صية  القانوين  باالطار  املتعلقة 

اال�صبوع القادم للبت مبو�صوع رفع احل�صانة«.
ي�صار اىل ان الربتغال ماتزال حتقق بق�صية اعتداء ولدي ال�صفري العراقي التواأمني 
املراهقني حيدر ور�صا علي البالغني من العمر 17 عاما على ال�صبي الربتغايل 
روبني كافاكو البالغ من العمر،)15 عاما(، يف الـ17 من �صهر اب املا�صي، يف 
بلدة بونت دي�صور التي تبعد مب�صافة 180 كم عن العا�صمة ل�صبونة حيث تعر�ض 
لغيبوبة ادخل يف اثرها للم�صت�صفى. يذكر ان ال�صلطات الربتغالية كانت قد اطلقت 
�رشاح التواأمني حيدر ور�صا بعد ان علمت انهما ولدي ال�صفري العراقي لديها �صعد 

حممد ر�صا الذي يتمتع بح�صانه دبلوما�صية عن امل�صاءلة القانونية .

عن  اأم�ض،  العراقي،  الوطني  التحالف  ك�صف 
للتيار  التابعة  االأحرار  لكتلة  "قريبة"  عودة 
مل  ال�صدري  التيار  ان  موؤكدا  اإليه،  ال�صدري 
نظر  وجهات  هناك  لكن  التحالف  من  يخرج 

خا�ض به وهي حمرتمة. بح�صب تعبريه
يف  الطريف  حبيب  التحالف  يف  القيادي 
ح�صل  �صيا�صيا  "حراكا  ان  قال،  له  ت�رشيح 
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر  بعد بيان زعيم 
االأخري الذي جمد اأو اجل تفاو�ض كتلة االأحرار 
مع الوطني من اأجل عودتهم جمددا"، مبينا ان 

"نتائج احلراك ايجابية جدا وهناك عودة قريبة 
التحالف  الجتماعات  جديد  من  لل�صدريني 

الوطني".
الوطني  التحالف  "قيادة  ان  الطريف  واأكد 
جميع  �صمل  مل  على  وم�رشة  عازمة  اجلديدة 
من  ال�صدري  والتيار  الوطني  التحالف  اإطراف 
ابرز تلك االإطراف وتواجدها مهمة يف املرحلة 

املقبلة".
ووجه زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر، يف 
بتاأجيل  له  التابعة  االأحرار  كتلة  �صابق،  وقت 
التفاو�ض مع التحالف الوطني بعد عودة الكتلة 

الجتماعات التحالف.

الرتكية  لــلــقــوات  ال�صماح  ــدم  ع الــعــبــادي  اأكـــد 
من  �صكل  بــاأي  املو�صل  حترير  يف  بامل�صاركة 
االأ�صكال، متحدًيا اأنقرة اإبراز اأي وثيقة توؤكد طلب 
العراق م�صاعدات ع�صكرية من تركيا، يف حني اأكد 

اأردوغان اأن العبادي هو الذي طلب تلك القوات.
هو�صيار  املقال  العراقي  املالية  وزير  قال  فيما 
زيباري اإن القوات الرتكية موجودة يف االأرا�صي 
حكومة  اأن  مو�صًحا   ،  1995 عام  منذ  العراقية 
االإقليم مل تطلب قدوم تلك القوات املتواجدة حالًيا 
يف قاعدة بع�صيقة يف جنوب مدينة املو�صل يف 

حمافظة نينوى.
الرتكية  "القوة  اأن  له  مقابلة  زيباري يف  اأ�صاف 
احلالية املتواجدة يف بع�صيقة جاءت على اأ�صا�ض 
بحجة  ـــدويل،  ال التحالف  �صمن  مــن  قــوة  اأنــهــا 

حماربة االإرهاب، االأمر الذي خلق اأزمة. 
العراقية  احلكومتني  بني  "املباحثات  اإن  وقال 
هذه  وجــود  ب�صاأن  حل  اإىل  تتو�صل  مل  والرتكية 
يطلب  مل  كرد�صتان  "اإقليم  اأن  موؤكًدا  القوات".. 
اأمــًرا  اأ�صبح  لكن وجــودهــا  الــقــوات،  هــذه  قــدوم 

واقًعا".
ال�صخ�ض،  عن  زيــبــاري  ك�صف  اأخــرى  جهة  من 
اأكرث من �صتة  اإنه حّول  الذي قال يف وقت �صابق 

هو  العراق،  خــارج  م�رشف  اإىل  دوالر  مليارات 
برئا�صة  القانون  ائتالف دولة  �صيا�صي قريب من 
اأ�صار  فيما  املالكي،  نوري  ال�صابق  الوزراء  رئي�ض 
اإىل "وجود حماية �صيا�صية" للم�رشف لقربه من 

االئتالف.
اإن  "قلت يف ت�رشيحات �صابقة  واأو�صح زيباري: 
�صتة  من  اأكرث  قيمته  مبلًغا  حّول  ا  �صخ�صً هناك 
من  اأكرث  مدة  خالل  اخلــارج  اإىل  دوالر  مليارات 
قريب  �صيا�صي  ال�صخ�ض  "هذا  اأن  مبيًنا  �صنتني".. 

من دولة القانون". 
واأ�صار اإىل اأن "امل�رشف الذي قام بتحويل االأموال 
حممي �صيا�صًيا، وبالرغم من اأنه م�رشف �صغري، 
ال�صالحية يف حتويل مبلغ �صخم  لديه هذه  لكن 
من االأموال كهذا".. الفًتا اإىل اأن "امل�رشف قريب 

ا من دولة القانون". اأي�صً
تقدمي  خــالل  من  متت  التحويل  عملية  اأن  واأكــد 
البنك  من  دوالر  و�ــرشاء  مــزورة  ووثائق  اأوراق 
باأ�صماء  اخلارج،  اإىل  وحتويله  العراقي،  املركزي 
خا�ض  ح�صاب  اإىل  نقلها  ثــم  ومــن  ــات،  ــرشك �

للمو�صوي يف اأحد البنوك.
واأو�صح زيباري اأنه قدم ملف ف�صاد خطرًيا وكبرًيا 
جًدا اإىل رئي�ض اللجنة املالية الربملانية ال�صابق، 
تو�صيح  اأو  فيه  املتورطني  حما�صبة  تتم  ومل 
كيفية اإمتام حتويل مايل بهذا القدر للمدعو حمد 

اأي  اتخاذ  يتم  ومل  مــزورة،  وبــاأوراق  املو�صوي، 
اإجراءات بحقه لغاية هذه اللحظة.

الربملان  �صحب  املا�صي  ال�صهر  مــن   21 ويف 
من  اأ�صابيع  بعد  زيــبــاري،  مــن  الثقة  العراقي 
هاجم  ذلك  اإثر  مالية.  خمالفات  حول  ا�صتجوابه 
زيباري النائب عن جبهة االإ�صالح هيثم اجلبوري 
املالكي،  برئا�صة  القانون  دولــة  ائتالف  ع�صو 
"بيانات  اإىل  ا�صتجوابه ال�صتناده  قدم طلب  الذي 
ا�صتجوابه، واتهمه  العام" يف طلب  للراأي  م�صللة 
اإىل �صمعة وزارة املالية"..  اإىل االإ�صاءة  بـ"ال�صعي 

واعترب اأ�صئلة اال�صتجواب "ا�صتهداًفا �صخ�صًيا".
هذا وحتدى رئي�ض الوزراء العراقي حيدر العبادي 
تركيا يف اإبراز اأي وثيقة تثبت طلب العراق منها 
قوات  اإر�ــصــال  يف  تتمثل  ع�صكرية  م�صاعدة  اأي 

مقاتلة على اأر�صه.
العراقيني  اإىل  موّجهة  كلمة  يف  العبادي  وقــال 
تقاتل  التي  وحدها  هي  العراقية  القوات  اإن   ،
على االأر�ض، وال يوجد �صواها من القوات. و�صدد 
بالقول: "اأحتدى اجلانب الرتكي اأن يربز اأية وثيقة 
تثبت اأن العراق طلب م�صاعدة ع�صكرية تتمثل يف 

اإر�صال قوات مقاتلة على اأر�صه".
القوات  م�صاركة  ترف�ض  بالده  اأن  العبادي  واأكد 
تنظيم  من  املو�صل  ا�صتعادة  معركة  يف  الرتكية 
تقاتل  اأجنبية  قوات  داع�ض.. مو�صًحا عدم وجود 

"قوات االحتالل  على االأر�ض العراقية، با�صتثناء 
الرتكي".. نافًيا وجود اأي اتفاقية لدخول اجلي�ض 
ال�رشطة  تدريب  على  اتفاق  "هناك  بل  الرتكي، 

العراقية يف االأرا�صي الرتكية".
الرتكية  لــلــقــوات  ن�صمح  "لن  بــالــقــول:  ــدد  و�ــص
يف  ال  ــكــال،  ــص االأ� مــن  �صكل  اأي  يف  املــ�ــصــاركــة 
وحدها  العراقية  والقوات  التنفيذ،  وال  التخطيط 
من تقاتل، ولن ن�صمح للقوات الرتكية باأن ت�صارك 
خطط  "لدينا  قائاًل  اأ�صاف  املو�صل".  معركة  يف 
حيث  كــركــوك،  يف  احلويجة  لتحرير  متكاملة 
تدخالت  دون  من  عراقية  باأيد  تدار  املعركة  اإن 
هو  امل�صلحة  للقوات  �صنف  اأي  م�صاركة  اأجنبية 
�صمن امل�صلحة الوطنية، وال يوجد لدينا اأي حتيز 
نقلب  "نحن  بالقول  م�صدًدا  اأخرى"..  دون  لقوات 
ال�صفحة االأخرية لوجود داع�ض يف العراق اليوم".

من جهته اأكد الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان 
يف  املتواجدة  قواتها  �صحب  تنوي  ال  بــالده  اأّن 
اأن تنتهي  مع�صكر بع�صيقة يف �صمال العراق، قبل 
اأزمة املو�صل، ويتم حتريرها من تنظيم داع�ض.. 
معركة  يف  �صت�صارك  القوات  تلك  اأن  اإىل  م�صرًيا 
املو�صل رغم معار�صة احلكومة العراقية.. معترًبا 
اأن مطالبات رئي�ض الوزراء حيدر العبادي بخروج 
لتعليمات  "تنفيذ  هي  الــعــراق  من  الــقــوات  تلك 
"تركيا  اإن  وقال  خارجية".  جهات  من  يتلقاها 

مع�صكر  يف  املتواجدة  قواتها  �صحب  تنوي  ال 
مدينة  اأزمة  تنتهي  اأن  قبل  العراقية  بع�صيقة 

داع�ض  تنظيم  من  حتريرها  ويتم  املو�صل، 
باالأمن  االأ�صليون  اأهلها  وينعم  االإرهابي، 
"تركيا  اأن  ــان  اأردوغ واأ�صاف  وال�صالم". 
رغم  املو�صل  حترير  عملية  يف  �صت�صارك 
بغداد"..  يف  املركزية  احلكومة  معار�صة 
واأكد اأن "تواجد القوات الرتكية يف مع�صكر 
به  تقّدم  طلب  اإىل  ا�صتناًدا  جاء  بع�صيقة 

قبل  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�ض 
عامني".

العراق م�صعود  اإقليم كرد�صتان  رئي�ض  واأعلن 
لعملية حترير  اال�صتعدادات  اأن جميع  بارزاين 

بدء  وقــت  وحـــان  اكتملت،  املــو�ــصــل  مدينة 
البي�صمركة  قــوات  تلعب  اأن  ويتوقع  املعركة. 
كردية دوًرا كبرًيا يف املعركة ال�صتعادة املو�صل، 
عليها  ي�صيطر  والتي  العراقية،  املدن  اأكرب  ثاين 
اإعالن  ويتوقع   .2014 يونيو  منذ  داع�ض  تنظيم 
بدء عملية حترير املو�صل قريًبا يف معركة يرّجح 

اأن تكون االأكرث �صعوبة وتعقيًدا يف احلرب �صد 
اإن�صانية،  التنظيم، وقد تت�صبب العملية باأزمة 

مع حتذير االأمم املتحدة من اأنها قد توؤدي 
مع  �صخ�ض،  مليون  نحو  ت�رشيد  اإىل 

اقرتاب ف�صل ال�صتاء.

المطلبي: التظاهرات لن تؤثر على قرارات القضاء

للقوات  العام  القائد  ــوزراء  ال جمل�ض  رئي�ض  وجه 
امل�صلحة حيدر العبادي بت�صكيل الفريق اال�صت�صاري 
االعلى لتن�صيق فعاليات ايواء النازحني من مناطق 
االإعالمي  للمكتب  بيان  وذكــر  نينوى.  حمافظة 
يف  �صكل  “العبادي  ان  اأمــ�ــض  الــــوزراء  لرئي�ض 
املتعلقة  اال�صتعدادات  حول  عقده  الذي  االجتماع 
فريق  املو�صل،  لتحرير  االن�صانية  بالعمليات 
التدقيق االمني لعمليات حترير املو�صل، لال�رشاع 
بتامني ا�صتقبال النازحني و�صمان رعاية العوائل 

بالتعامل االن�صاين املطلوب”.
ميداين  فريق  ت�صكيل  “جرى  انه  البيان  واأو�صح 

االغاثة  وتقدمي  االجــالء  عمليات  على  لال�رشاف 
الطارئة ل�صمان �صالمة النازحني”.

الــــوزارات  وجــه  “العبادي  ان  الــبــيــان  ــح  ــص اأو�
باال�صتجابة  االخـــرى  واجلــهــات  واملــحــافــظــات 
وادامة  النازحني  اغاثة  متطلبات  لتاأمني  الفورية 
اخلدمات ملخيماتهم من خالل خلية ادارة االزمات 
التام  بالتن�صيق  التوجيه  “مت  انه  املدنية”،م�صيفا 
كرد�صتان  اقليم  املخت�صة يف حكومة  اجلهات  مع 
للعمل ب�صكل متكامل يف اغاثة النازحني من خالل 
مع  املبا�رش  والتن�صيق  االعلى،  اال�صت�صاري  الفريق 
مع  وبالتعاون  النازحني،  الغاثة  العليا  اللجنة 

فريق االمم املتحدة”.
مع  م�صرتك  فريق  ت�صكيل  “مت  انه  البيان  واردف 

واالنبار  نينوى  ملحافظات  املحلية  احلكومات 
الهجرة  وزارة  ــع  م للتن�صيق  ــن  ــدي ال ــالح  ــص و�

واملهجرين فيما يتعلق باإغاثة النازحني”.
ال�صيطرة  ا�صهر ال�صتعادة  وجتري اال�صتعدادات منذ 
على مدينة املو�صل التي ا�صتوىل عليها داع�ض يف 
العراقية  االطــراف  جميع  �صت�صارك  حيث   2014

بغطاء جوي من التحالف الذي تقوده اأمريكا .
حنني  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اأكد  جانبه  من 
باجتاه  نينوى  �صهل  قــوات  حترك  اأن  اأم�ض،  قــدو، 
العمليات  النطالق  ا�صتعدادا  ال�رشقية  املــحــاور 
كل  اىل  اطمئنان  ر�صالة  بار�صال  كفيل  الع�صكرية 

ابنائنا من املكونات املختلفة.
يف  نينوى  �صهل  ــوات  ق على  املــ�ــرشف  وهــو  قــدو 

بيان له قال اإنه “الأول مرة وبعد 25 �صنة حتركت 
اقليم  اىل  العراقي  اجلي�ض  مــن  االأمنية  الــقــوات 
بع�صيقة  حمــاور  على  تتجحفل  وبــدات  كرد�صتان 
مردفا  املو�صل”،  و�صد  ر�ض  وبرده  وكوير  وخازر 
املهمة  املحاور  هذه  من  لالنطالق  تتاهب  “وهي 
القائد  قبل  من  ال�صفر  �صاعة  حتديد  يتم  ان  بعد 
ومن  نينوى  �صهل  لتحرير  امل�صلحة  للقوات  العام 
ثم االنطالق نحو حترير ال�صاحل االي�رش من مدينة 
املو�صل”. واأ�صاف، اأن “�صار اجلي�ض العراقي على 
العامة  القيادة  بني  عاٍل  وبتن�صيق  املحاور  هذه 
يعترب  البي�صمركة  قوات  وقيادة  امل�صلحة  للقوات 
بني  العالقات  حت�صني  ل�صالح  كبري  ايجابي  تطور 

االقليم وبني احلكومة االحتادية”.
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بغدادـ رسول محمد

بغداد_متابعة 

تحرك قوات سهل نينوى باتجاه المحاور الشرقية

تشكيل لجنة لالشراف على عمليات ايواء النازحين من الموصل
النزاهة تصدر حكما بالسجن الربعة من  

حماية رئيس مجلس النواب

االسدي يرفض الشخصية التي عينتها الحكومة 
السعودية خلفا للسبهان

معصوم يدعو إلى اتخاذ اجراءات للقضاء 
على الخاليا االرهابية في بغداد

اكــد القيــادي يف ائتالف دولة القانون �صــعد املطلبي 
، اأم�ــض، ان التظاهرات املزمــع انطالقها يوم الثالثاء 
املقبــل لــن توؤثــر علــى قــرارات الق�صــاء ، وفيما دعا 
جمل�ــض النواب اىل االإ�رشاع بالت�صــويت على املحكمة 
االحتادية ، نفى علمه ب�صــاأن اإعطاء املوافقات االأمنية 

للتظاهر امام مقر ال�صلطة الق�صائية .
املطلبــي يف ت�رشيح له قــال ان " التظاهرات املزمع 
انطالقهــا يــوم الثالثاء املقبــل لن توؤثر علــى قرارات 
الق�صــاء" ، مبينًا باأن "الق�صاء �صلطة م�صتقلة ال ميكن 

الأي جهة التدخل بعملها او التاأثري عليها".
وا�صاف القيادي يف ائتالف دولة القانون اننا " ندعو 
جمل�ــض النواب اىل االإ�رشاع بالت�صــويت على املحكمة 
االحتاديــة حلل بع�ض اال�صــكاليات التــي تواجه عمل 
املحكمــة" ، م�صــرياً اىل انــه " ال علم لنا ب�صــاأن اإعطاء 
املوافقات االأمنية للتظاهر امام مقر ال�صلطة الق�صائية 
حيــث ان اإعطاء تلك املوافقات من �صــالحيات وزارة 
الداخليــة وال عالقة ملجل�ض املحافظة بذلك ال�صــاأن". 
وكانت ال�صــلطة الق�صــائية قــد اأعلنت ، تعليــق الدوام 
مبقرها ويف املوؤ�ص�صات الق�صائية املحيطة به يوم غد 
تزامنًا مع دعوة زعيم التيار ال�صــدري مقتدى ال�صــدر 
للتظاهر بالقرب من حمكمة ال�صاعة "خ�صية االحتكاك 
واملناو�صــات" مع املتظاهريــن ، وفيما طالبت رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حيدر العبادي "با�صــدار اوامر حلماية 
الق�صاة واأع�صاء االدعاء العام واملوظفني وعوائلهم"، 
اكدت على "�رشورة منع دخول املغر�صني واملند�صني 
بال�صــجالت  العبــث  و  مقارهــا  اىل  التظاهــرة  يف 

واملمتلكات العامة". 

بغداد_متابعة: ا�صدرت حمكمة هيئة النزاهة، اأم�ض، حكما غيابيا بال�صجن الربعة من 
تعود  اأ�صلحٍة  على  ا�صتيالئهم  اىل  اال�صبق،�صبب  النواب  جمل�ض  رئي�ض  حماية  عنا�رش 

ملكيَّتها لوزارة الداخليَّة.
ة بق�صايا  قالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان لها ان "حمكمة اجلنايات امُلخت�صَّ
االأ�صبق  اب  وَّ النُّ جمل�ض  رئي�ض  حماية  من  عنا�رش  على  غيابيًا  حكمًا  ا�صدرت  النزاهة 
لوزارة  ملكيَّتها  تعود  اأ�صلحٍة  على  ال�صتيالئهم  بال�صجن،  يق�صي  امل�صهداين  حممود 
و)اأ.�ض.اأ(  الهاربني وهم كلٌّ من )ك.ع.م( و)م.�ض.م(  "املدانني  ان  وا�صافت  الداخليَّة". 
 ( ا�صتولوا على قطع م�صد�ٍض   ، الذين كانوا يعملون �صمن عنا�رش احلماية  و)ع.هـ.�ض( 
"، مبينة ان "قيمة  كلوك/9 ملم( مع ملحقاتها، عائدة اإىل وزارة الداخليَّة دون وجه حقٍّ

." كلِّ قطعٍة منهما تبلغ اأكرث من خم�صة ماليني ديناٍر عراقيٍّ
ـر لديها من اأدلٍة واإثباتاٍت، وقرينَة هروِب  ولفتت اىل ان "املحكمة وجدت نتيجة امُلتوفِّ
ة 316  اإىل اأحكام املادَّ امُلتَّـهمني من وجِه العدالِة، كافيًة ومقنعًة لتجرمِيهم، ا�صتناداً 

من قانون العقوبات".

احلكومة  اأم�ض،  النواب،  جمل�ض  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  طالبت  بغداد_متابعة: 
عينته  الذي  ال�صمري  العزيز  عبد  ال�صعودي  باالعمال  القائم  برف�ض  اخلارجية  ووزارة 

الريا�ض خلفا لل�صفري ثامر ال�صبهان التي طالبت بغداد با�صتبداله موؤخرا.
ع�صو اللجنة والقيادي يف حزب الدعوة النائب خالد اال�صدي يف ت�رشيح �صحفي له قال 
اإن “ال�صفري ال�صعودي ال�صابق ثامر ال�صبهان ت�صبب مب�صاكل �صيا�صية واأمنية خالل فرتة 
اثار حفيظتنا وعملنا  الداخلي مما  ال�صاأن  �صفريا، وكان يتدخل بكل وقاحة يف  تعيينه 

على طرده لتجنب املزيد من امل�صاكل واالأزمات”.
ودعا اال�صدي احلكومة العراقية اإىل “رف�ض ال�صخ�صية التي عينتها احلكومة ال�صعودية 
لل�صفري  ن�صخة  ال�صمري  “يكون  اأن  الع�صكرية”، حمذرا من  ب�صبب خلفيته  لل�صبهان  خلفا 

ال�صابق ويت�صبب مب�صاكل واأزمات جديدة”.

اجراءات  اتخاذ  اإىل  اأم�ض،  مع�صوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ض  دعا  بغداد_متابعة: 
عاجلة للق�صاء التام على اخلاليا االرهابية يف العا�صمة بغداد.

التفجريات  ب�صدة  اأدان  مع�صوم  فوؤاد  اجلمهورية  “رئي�ض  ان  رئا�صي  بيان  ذكر 
االإرهابية االنتحارية التي ا�صتهدفت جمل�ض عزاء يف منطقة ال�صعب ببغداد وحمال 
جتارية يف منطقة بغداد اجلديدة الذي اأ�صفر عن ا�صت�صهاد وجرح مواطنني مدنيني 
هذه  جراء  اأبرياء  عراقيني  مواطنني  وجرح  ال�صت�صهاد  احلزن  عن  معربا  عزل، 
االعتداءات  “هذه  اأن  البيان،  بح�صب  مع�صوم  واأ�صاف  االإجرامية”.  التفجريات 
ال�صلطات  داعيًا  و�رشيع،”  عادل  ق�صا�ض  بال  متر  ال  اأن  يجب  النكراء  االإرهابية 
االإرهابية” م�صدداً  التام على اخلاليا  للق�صاء  اإجراءات عاجلة  “اتخاذ  اإىل  االأمنية 
على “�رشورة م�صاعفة اليقظة واتخاذ كل االإجراءات الفورية ملنع وقوع مثل هذه 

الهجمات جمدداً”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

زيباري يكشف اوراقه.. تواجد القوات التركية في العراق ليس باألمر الجديد !!

الطرفي  يكشف عن عودة قريبة للصدريين الجتماعات التحالف الوطنيالبرتغال تطالب العراق برفع الحصانة عن ابني السفير العراقي لديها 


