
قررت رئا�ض��ة جمل�س النواب، الأحد، تقدمي ا�ضتجواب مفو�ضية 
النتخاب��ات عل��ى بقي��ة ال�ضتجوابات الخ��رى ب�ضبب ال�ضغط 
اجلماه��ري، يف ح��ن رجح��ت اللجن��ة القانوني��ة ا�ضتج��واب 

املفو�ضية يف جل�ضة اليوم.
ع�ضو اللجنة ابت�ضام الهاليل يف ت�رصيح لها قالت ، اإن “رئا�ضة 
جمل�س النواب ونتيجة �ضغط اجلماهر خالل تظاهرات ال�ضبت 
املا�ض��ي قررت تق��دمي ا�ضتج��واب مفو�ضي��ة النتخابات على 
بقي��ة ال�ضتجوابات الخ��رى والتي كانت مق��ررة يوم 23 من 

ال�ضهر اجلاري”.
وا�ضاف��ت اله��اليل، اأن “جمي��ع ا�ضئل��ة ا�ضتج��واب مفو�ضي��ة 
النتخاب��ات قد ار�ضل��ت يف وقت �ضابق وان جمي��ع الجراءات 
ان  موؤك��دة  مكتمل��ة”،  ل�ضتجوابه��ا  والد�ضتوري��ة  القانوني��ة 

“جل�ضة ا�ضتجواب املفو�ضية رمبا �ضتتم يف جل�ضة اليوم”.
م��ن جانبها ا�ضتبع��دت اللجن��ة القانونية النيابي��ة، ا�ضتجواب 
جمل�س مفو�ضية النتخابات خالل اجلل�ضة ، ويف حن او�ضحت 
ان رئي���س الربمل��ان اعلن مواعيد ال�ضتجواب��ات على ان تكون 
جل�ض��ة ال�ضتج��واب ا�ضبوعية ويف يوم اخلمي���س حتديداً، اكدت 

ان المور تتجه اىل اقالة املفو�ضية من قبل جمل�س النواب.
وقال��ت ع�ض��و اللجن��ة عالي��ة ن�ضي��ف يف ت�رصي��ح له��ا ، اننا 
خ��الل  النتخاب��ات  مفو�ضي��ة  جمل���س  ا�ضتج��واب  "ن�ضتبع��د 
جل�ض��ة الي��وم"، م�ض��رة اىل ان "رئي�س الربملان اعل��ن مواعيد 
ال�ضتجواب��ات على ان تكون جل�ض��ة ال�ضتجواب ا�ضبوعية ويف 
ي��وم اخلمي�س حتديداً وكانت املفو�ضي��ة يف الت�ضل�ضل رقم 2 او 
3". واو�ضحت ن�ضيف ان "قناعة او عدم قناعة جمل�س النواب 
باجوي��ة املفو�ضية عن ال�ضئلة املقدمة لها �ضتحدد ما اذ كان 
�ضيت��م الت�ضويت على اقالته��ا"، م�ضتدركة بان "الربملان �ضكل 
بالفع��ل جلن��ة لختيار اع�ض��اء جمل�س املفو�ضي��ة اجلدد ومن 
ث��م جن��د ان المور تتج��ه اىل اقالة املفو�ضية م��ن قبل جمل�س 

النواب".
وكانت بع�س التقاري��ر العالمية حتدثت عن تقدمي ا�ضتجواب 
مفو�ضية النتخابات على بقية ال�ضتجوابات الخرى من قبل 

رئا�ضة جمل�س النواب ب�ضبب ال�ضغط اجلماهري.
وكان رئي���س كتل��ة ح��زب الدعوة تنظي��م الداخ��ل النائب علي 
البديري ك�ضف عن وجود نية لدى جمل�س النواب لإقالة اأع�ضاء 
جمل���س املفو�ضن يف مفو�ضي��ة النتخاب��ات واختيار ق�ضاة 

متقاعدين بدًل عنهم.

فق��د اأعرب��ت بعث��ة الأمم املتحدة مل�ضاع��دة العراق 
وم�ضاب��ن  قتل��ى  ل�ضق��وط  قلقه��ا  "يونامي"ع��ن 
م��ن املتظاهري��ن وعنا���رص الق��وات المنية خالل 
تظاه��رات ال�ضب��ت املا�ض��ي يف بغ��داد، للمطالب��ة 
بتغي��ر املفو�ضي��ة العلي��ا لالنتخاب��ات العراقي��ة 
وقانونه��ا، واختي��ار مفو�ضية يقوده��ا تكنوقراط 

متخ�ض�ضون م�ضتقلون.
وقت��ل �ضبعة ا�ضخا�س وا�ضيب اك��ر من مئتن يف 
�ضدام��ات ن�ضبت بن قوات المن واآلف من ان�ضار 
مقتدى ال�ضدر املطالبن بال�ضالحات، حيث اأكدت 
البعث��ة يف بي��ان �ضحايف الحد، "ح��ق املواطنن 
يف التظاه��ر ال�ضلمي مع اللت��زام بالقانون، والذي 
اأق��ر في��ه رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي مب�ضوؤولية 
احلكومة حيال حماي��ة املتظاهرين واأمن و�ضالمة 

املواطنن".
و�ض��ددت البعث��ة الأممي��ة على ان "احل��ق يف حرية 
التجم��ع ال�ضلمي هو حجر الزاوي��ة يف الدميقراطية 
ويتع��ن اإحرتام��ه وحمايت��ه م��ن قب��ل املواطنن 
واحلكومة والقوات الأمني��ة يف كل الأوقات وحتت 
كل الظ��روف.. اإن للمواطن��ن احل��ق يف التعبر عن 
راأيهم واملطالبة بال�ضالح والتغيرات، واأن ُي�ضمع 
�ضوتهم غر اأنه ينبغي اأن يتم ذلك ب�ضكل �ضلمي مع 

اللتزام بالقانون".
واأك��دت انه "ينبغي عل��ي احلكومة والقوات الأمنية 
اح��رتام وحماي��ة ح��ق املواطن��ن يف الحتج��اج 

ال�ضلمي والتحلي ب�ضبط النف�س".. 
العب��ادي  ال��وزراء حي��در  رئي���س  بق��رار  ورحب��ت 
"باإج��راء حتقي��ق علني حول الأح��داث املاأ�ضاوية 

التي وقعت ال�ضبت املا�ضي ومالب�ضاتها". 
ال�ض��دري مقت��دى  التي��ار  زعي��م  ت��رّباأ  وبالأم���س 
ال�ض��در م��ن اأي "ثائ��ر" ي�ضتخ��دم العن��ف اأو ينف��ذ 
عم��اًل تخريبيًا. فقد تعر�س مكتب املفو�ضية العليا 
لالنتخابات يف مدينة الب�رصة اجلنوبية اإىل اطالق 

نار كثيف جمهول امل�ضدر. 
وقال مدي��ر املكتب العالم��ي يف املفو�ضية عزيز 
اخلي��كاين اإن مكتب انتخاب��ات الب�رصة تعر�س اإىل 
اط��الق نار كثي��ف م�ضاء ال�ضبت املا�ض��ي ، ما ادى 
اإىل ح��دوث ا���رصار مادي��ة يف املكت��ب واح��رتاق 
�ضيارة كانت واقفة بقربه من دون وقوع ا�ضابات . 
ودعا احلكومة والقوات المنية اإىل "حماية مكاتب 
املفو�ضي��ة وموظفيه��ا بع��د تعر�ضه��ا للعدي��د من 
التهديدات من خالل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي".
وق��ال ال�ض��در يف بي��ان اإن "اأي اأح��د م��ن الث��وار 
العن��ف ومل  ا�ضتعم��ل  اإذا  لن��ا وغره��م  التابع��ن 
ين�ضح��ب اأو حاول القيام باأي عمل تخريبي يزعزع 

الأم��ن يف بغ��داد اأو اأي �ضرب من ار���س الوطن فاأنا 
براء منه".

احلقوقي��ة  واملوؤ�ض�ض��ات  املتح��دة  الأمم  وطال��ب 
بالتدخ��ل "فوراً" لنق��اذ املتظاهري��ن متوعداً برد 
اأق��وى يف امل��رة املقبلة. وق��ال اإن "بع�س اجلهات 
املجهولة ا�ضتعملت القوة املفرطة �ضد املتظاهرين 
الع��زل، فعلى الأمم املتح��دة واملوؤ�ض�ضات احلقوقية 
التدخل فوراً لإنقاذ املتظاهرين ال�ضلمين". وحّمل 
ال�ض��در امل�ضوؤولي��ة لرئي���س ال��وزراء "ال��ذي يدعي 
منا�رصته لالإ�ضالح".. مهدًدا بالقول "�ضيكون ردنا 
نح��ن الثوار اأقوى يف املرة القادمة فدماء �ضهدائنا 

لن تذهب �ضدى".

وكان العب��ادي اأم��ر باإج��راء حتقي��ق كام��ل ب�ضاأن 
الإ�ضاب��ات الت��ي وقع��ت ب��ن �ضف��وف الأجه��زة 
الأمني��ة واملتظاهرين يف تظاه��رة �ضاحة التحرير 
و�ض��ط بغ��داد، بعدم��ا اعل��ن حماف��ظ بغ��داد عل��ي 
التميم��ي مقت��ل اأربع��ة متظاهري��ن واإ�ضابة 320 
اآخري��ن.. واثر ما اعلنته قيادة عمليات بغداد ب�ضان 
مقتل واإ�ضابة ثمانية منت�ضبن يف القوات الأمنية.

ام��ا ح��زب الدعوة ال�ضالمي��ة بقيادة نائ��ب رئي�س 
اجلمهوري��ة ن��وري املالك��ي، فق��د طال��ب بتحقيق 
عادل و�ضامل و�رصيع حول املجابهات التي حدثت 
بن القوات المنية وبع���س املتظاهرين يف بغداد 
واطالق ال�ضواريخ على مناطق متعددة من بغداد ، 

واجلهات التي تنتمي اإليها.
وح��ذر احل��زب يف بي��ان ل��ه الحد مم��ا ق��ال اإنها 
"موؤام��رات خارجي��ة اأو داخلي��ة ت�ضته��دف ا�ضغال 
ال�ضع��ب العراق��ي بالف��ن واحليلول��ة دون تخلي�س 
الع��راق مما تبقى م��ن تنظيم داع���س الرهابي يف 
الق�ضم الأمين م��ن املو�ضل ويف احلويجة والقائم". 
بانتخ��اب  ال���رصاع  اإىل  الن��واب  جمل���س  ودع��ا 
الأع�ضاء المناء اجل��دد للمفو�ضية العليا امل�ضتقلة 
لالنتخابات، "والذين ينبغ��ي اأن يتمتعوا مبميزات 
ادارة النتخابات بكف��اءة عالية واخال�س ونزاهة 

ومن دون اخل�ضوع اإىل جهة معينة". 
واأك��د احلزب دعم��ه لرئي�س الوزراء حي��در العبادي 
وه��و احد قادت��ه "يف ال�ضتم��رار عل��ى مواقفه يف 
ع��دم الجن��رار وراء هذه الف��ن وتق��دمي املتهمن 
اإىل العدال��ة واحلفاظ على الأم��ن وال�ضتقرار وعدم 
ال�ضم��اح للم�ضا���س بالعملي��ة ال�ضيا�ضي��ة وتخلي�س 

العراق من الرهاب وم�ضببيه وداعميه".
من جهت��ه، اعلن رئي���س اجلمهورية ف��وؤاد مع�ضوم 
انتهاء رئا�ضة اجلمهورية م��ن اعداد م�ضودة قانون 
جدي��د لالنتخابات ومتت مناق�ضته م��ع اأبرز الكتل 
الربملاني��ة وع��رّب ع��ن المل ب��اأن يحظ��ى مبوافقة 

جمل�س النواب يف اأقرب وقت بعد درا�ضته.
عق��ب   ، الرئا�ض��ة  ا�ضدرت��ه  بي��ان  يف  ذل��ك  ج��اء 

التظاه��رات الدامية التي �ضهدته��ا بغداد، دعت فيه 
املواطن��ن "ل �ضيما املتظاهري��ن منهم اإىل تغليب 
اله��دوء واللت��زام بالقان��ون و�ضب��ط النف�س وعدم 
امل�ضا���س باأي م��ن م�ض��وؤويل وموظف��ي وممتلكات 
املفو�ضية العليا امل�ضتقل��ة لالنتخابات، كما ندعو 
ال�ضلط��ات الأمني��ة اإىل التحقيق العاج��ل باحلادث 
ال�ضلط��ة  ندع��و  املق�رصي��ن، يف ح��ن  وحما�ضب��ة 
الت�رصيعي��ة اإىل اخ��ذ مطال��ب املتظاهري��ن ببال��غ 

الهتمام".
واأك��د مع�ضوم انتهاء رئا�ض��ة اجلمهورية من اعداد 
م�ضودة قانون جديد لالنتخابات متت مناق�ضته مع 
اأب��رز الكتل الربملانية، "وناأم��ل ان يحظى مبوافقة 
اأق��رب وق��ت بع��د درا�ضت��ه"..  جمل���س الن��واب يف 
النظ��ام  تع��زز  وت�رصيع��ات  اج��راءات  "اأي  موؤي��ًدا 
الدميقراط��ي وت�ضم��ن مهني��ة ونزاه��ة و�ضفافي��ة 
العملية النتخابية ورقيها والتزامها التام مببادئ 

الد�ضتور".
احل��وار  مبب��ادئ  اللت��زام  ���رصورة  اإىل  ودع��ا 
ودح��ر  الد�ضتوري��ة  احلي��اة  و�ض��ون  الدميقراط��ي 
الره��اب وو�ضع م�ضالح العراقي��ن كافة فوق اأي 
م�ضالح اأخرى. وق��ال "اإننا ناأمل واثقن اأن يراعي 
اجلمي��ع كل ذل��ك واأن ي�ضعوا معًا من اأجل عمل جاد 
ومثاب��ر على �ضب��ط النف�س واتاحة اجل��و املنا�ضب 
لعم��ل �ضلم��ي دميقراط��ي ود�ضتوري مي�ض��ي قدًما 
بتطوي��ر النظام الدميقراطي ويحم��ي وحدة العراق 
و�ضيادت��ه". و�ضهدت �ضاحة التحرير و�ضط العا�ضمة 
بغداد ام���س تظاهرة �ضارك فيه��ا اآلف الأ�ضخا�س 
للمطالب��ة بتغير ما اأُطلق عليه��ا الوجوه الفا�ضدة، 

اإ�ضافة اإىل مفو�ضية النتخابات وقانونها.
يف ح��ن كان��ت املفو�ضي��ة العلي��ا لالتخابات قد 
حددت يف ال�ضهر املا�ضي 16 �ضبتمرب املقبل لإجراء 
انتخابات احلكومات املحلية ملجال�س املحافظات 
العراقية، حيث تع��د نتائج هذه النتخابات موؤ�رًصا 
على ما قد ت�ضفر عنه النتخابات الربملانية العامة 

املقررة يف ابريل عام 2018.
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بغداد_متابعة

وسط انتشار أمني كثيف في بغداد 

الحكومة تتوعد بإجراءات أكثر صرامة والحائري ينصح الصدر بالتخلي عن التظاهرات منعًا إلراقة الدماء
األمن النيابية: الحديث عن مفاوضات 

الستحداث قواعد أميركية مرفوض مسبقًا

العراق يدعو موريتانيا إلى التعاون معه 
في مجال مكافحة اإلرهاب

مقرر البرلمان السابق: تظاهرة السبت انقالب 
سلمي للشعب

بغداد_متابعة : اأكدت جلنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد ، ان اأي حديث عن اتفاقات 
او مفاو�ضات ل�ضتحداث قواعد ع�ضكرية امركية داخل العراق مرفو�س م�ضبقا. 

ع�ضو اللجنة حممد ناجي يف ت�رصيح له قال ، اإن “الت�رصيحات التي ت�ضدر من هنا 
او هناك بوجود مباحثات بن العراق وامركا ب�ضان ا�ضتحداث قواعد امركية داخل 
العراق مرفو�س م�ضبقا ويف حال وجود هكذا حديث فان املوافقة ل تتم ال عن طرق 

الت�ضويت داخل الربملان العراقي” .
وا�ضاف ناجي، اأنه لي�س مبقدور احد ان ميرر مثل هكذا مو�ضوع و�ضوف لن يجروؤ اأي 

نائب على رفع يده باملوافقة يف حال عر�ضه للت�ضويت.
اأكر من منا�ضبة عن  نيتها يف  الأمركية مل تخف  املتحدة  الوليات  ان  اإىل  ي�ضار 
اإقامة قواعد ع�ضكرية امركية وا�ضتمرار وجود قواتها يف البالد حتى بعد الق�ضاء 

على تنظيم داع�س الرهابي.

بغداد_متابع��ة : اإ�ضتقب��ل رئي���س اجلمهوري��ة فوؤاد مع�ض��وم، الأحد، ال�ضف��ر املوريتاين 
ل��دى العراق��ي �ضيداتي ولد ال�ضيخ ولد احمد عي�ضه، يف حن دع��ا مع�ضوم موريتانيا اإىل 

التعاون مع العراق يف جمال مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان رئا�ضي ، اإن "رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�ضوم ا�ضتقبل يف ق�رص ال�ضالم ببغداد 
ال�ضف��ر املوريت��اين لدى العراق �ضيداتي ولد ال�ضيخ ولد احمد عي�ضه الذي نقل اإىل الرئي�س 
مع�ض��وم �ضكر وحتيات الرئي�س املوريت��اين حممد ولد عبد العزيز على التهنئة التي بعث 

بها له مبنا�ضبة يوم ال�ضتقالل املوريتاين".
واأك��د مع�ض��وم، بح�ضب البيان "اهتم��ام العراق بتطوير عالقات متمي��زة مع اجلمهورية 
الإ�ضالمية املوريتانية وم�ضاعفة التعاون يف املجالت كافة من خالل اللجنة العراقية 
املوريتاني��ة امل�ضرتكة،" م�ضراً اأي�ضا اإىل "اأهمية التعاون الأمني وتبادل املعلومات يف 

جمال مكافحة الإرهاب".
م��ن جانبه اأع��رب ال�ضفر املوريت��اين عن حر�س بالده عل��ى تعزيز العالق��ات الثنائية 
وتو�ضي��ع رقعة التعاون يف املجالت كافة حتقيق��ًا للم�ضالح العليا لل�ضعبن ال�ضقيقن، 
"م�ض��راً اإىل اأن "موريتاني��ا ت�ضعى لتقدمي كل دع��م للعراق من خالل رئا�ضتها احلالية 

للقمة العربية يف اإطار دفاعها عن جممل الق�ضايا العربية يف املحافل الدولية".

بغداد_اجلورن��ال ني��وز : انتق��د مق��رر الربمل��ان ال�ضاب��ق حممد اخلال��دي يف ت�رصيح 
ل�)اجلورن��ال نيوز( موقف احلكومة الحتادية حيال التظاهرة التي نظمها املئات من 
ال�ضدري��ن والتي��ار املدين ال�ضبت املا�ض��ي، بعد ان ادركوا ” املف�ض��ل املهم بالعملية 
ال�ضيا�ضية التي هي املفو�ضية “. وقال اخلالدي ان “الكثر من الخطاء رافقت ت�ضكيل 
املفو�ضي��ة العليا لالنتخابات التي ت�ضكلت عن طريق المم املتحدة وعن طريق خرباء 
وبعد ذلك ا�ضبحت �ضلعة بيد الكتل ال�ضيا�ضية وجمموعة من النواب على ا�ضا�س طائفي 
وقومي”. وا�ضار اىل ان “ما تعرف بلجنة اخلرباء التي ت�ضكلت وفق قراراتها املفو�ضية 
بعي��دة عن كل خ��ربة لكونها اعتم��دت املحا�ض�ضة ” ع��اداً ”املطالب��ة بتغير قانون 
املفو�ضية مطلب يتحقق كل عام  ول م�ضكلة بخ�ضو�س ذلك وممكن ا�ضتخدام الرت�ضيح 

الفردي ولكن اختيار املفو�ضن يجب ان يكون عن طريق ق�ضاة “.
وه��و ” اج��راء تعتم��ده  دول عدي��دة“. وراأى ان “التظاهرات كان��ت �ضحيحة من اجل 
التغي��ر ال�ضلمي عن طريق ال�ضناديق فاجلمهور ي��ود النقالب على العملية ال�ضيا�ضية 
بطريقة �ضلمية وح�ضارية “. وان ” املجابهة كانت خاطئة ومفرطة من قبل احلكومة 

التي جلاأت اىل ا�ضتخدام  الغازات ال�ضامة لردع املتظاهرين”.

بعد يوم من الصدامات.. هكذا كانت ردود أفعال قادة عراقيين من األحداث الدامية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد يوم من �صدامات بني 
متظاهرين مطالبني باال�صالح 

والقوات االمنية يف بغداد، 
اأكد قادة عراقيون رف�صهم 

العنف داعني اىل حتقيق عاجل 
ت االأمم  ودقيق، بينما عبرّ

املتحدة عن قلقها ل�صقوط قتلى 
وجرحى يف تظاهرات ال�صبت.

بغداد_متابعة

ال�ضالم،  ل�رصايا  اجلهادية  املعاونية  اعلنت  بدورها 
�ضواريخ  اط��الق  بعملية  قام  ممن  براءتها  الح��د، 
ان  اىل  ا���ض��ارت  حن  يف  اخل�����رصاء،  املنطقة  على 
ال�ضدر  مقتدى  ال�ضيد  اختطه  الذي  ال�ضالح  منهج 
والعت�ضامات  التظاهرات  على  يعتمد  �ضلمي  هو 
"يف  ،ان��ه  بيان  يف  املعاونية  وقالت  امل�رصوعة. 
الوقت التي نعرب عن ادانتنا ال�ضديدة لعملية اطالق 
�ضواريخ كاتيو�ضا على املنطقة اخل�رصاء وحميطها 

ح�ضب ما تناقلته و�ضائل العالم ب�ضاأن ذلك، فاننا 
ذلك  اىل  امل�ضن".  العمل  لهذا  املطلق  رف�ضنا  نوؤكد 
الكورد�ضتاين يف جمل�س  التحالف  النائب عن  اعلن 
نية  يف  ان  �ضليفانيي،  �رصحان  العراقي  ال��ن��واب 
املتظاهرين الدخول اىل املنطقة اخل�رصاء يف املدة 
املقبلة ، لفتا النظر اىل ان النواب الكورد �ضيعودون 
اىل اقليم كورد�ضتان. وقال �ضليفانيي وهو نائب عن 
كتلة احلزب الدميقراطي يف التحالف الكورد�ضتاين ، 
ان كالما يدور حول امكانية دخول املتظاهرين اىل 
املنطقة اخل�رصاء لذا فان النواب الكورد قد ا�ضتعدوا 

للعودة اىل اقليم كورد�ضتان، م�ضراً اىل وجود خطر 
بتكرار الحداث ال�ضابقة لأن هناك خمتلف الطراف 
بن املتظاهرين. وا�ضاف �ضليفانيي انه من الوا�ضح 
ان املتظاهرين يت�رصفون وفق هدف �ضيا�ضي لكون 
ح�ضب  فهمهم،  ي�ضتطيع  احد  ول  خمتلفة  مطالبهم 
قوله. وتعر�ضت املنطقة اخل�رصاء التي ت�ضم معظم 
الدبلوما�ضية  والبعثات  الرئي�ضية  احلكومية  املقار 
اأك��رب  غ����داة  ���ض��اروخ��ي  ق�����ض��ف  اإىل  ب��غ��داد  يف 
احتجاجات دامية �ضهدها العراق منذ �ضنوات وقتل 
فيها عدد من الأ�ضخا�س يف ا�ضتباكات بن ال�رصطة 

يف  احلربي  الإع��الم  خلية  وقالت  واملتظاهرين. 
بيان اإن ال�ضواريخ اأطلقت من حي البلديات و�ضارع 
حتدد  اأن  دون  من  ال�ضيعية  الأغلبية  ذات  فل�ضطن 
اهلل  خر  اآوات  اإطالقها.وقال  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة 
اأطلقت �ضفارات  الدبلوما�ضية  البعثات  اإن عددا من 
عن  تقارير  ترد  ومل  اخل�رصاء.  املنطقة  يف  الإن��ذار 
يف  انفجارات  اأربعة  دوي  �ضحايا.و�ضمع  �ضقوط 
الطرق  باإغالق عدد من  الأمنية  القوات  حن قامت 
وفر�س اإجراءات اأمنية م�ضددة يف العا�ضمة العراقية 

يف وقت متاأخر ال�ضبت.

تتمة صفحة 1


