
ن�صيف،  عالية  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  دعت 
للمنفذين  احلماية  توفري  اإىل  احلكومة  الأح���د،  ام�س 
العدليني اأثناء قيامهم بواجبهم، م�صريًة اإىل اأن املنفذين 
الذين  الأ�صخا�س  م��ع  مبا�رش  متا�س  على  العدليني 
والذين  م�صاحلهم  مع  تتعار�س  اأحكام  بحقهم  �صدرت 
فعل  ردة  منهم  ت�صدر  وقد  "غا�صبني  يكونون  ما  غالبًا 
اإن  �صحفي،  بيان  يف  ن�صيف  وقالت  من�صبطة".  غري 
كونه  من  تاأتي  العديل  بامُلنفِّذ  حتيط  التي  "اخلطورة 
كا�صتح�صال  القا�صي،  قرارات  بتنفيذ  املكلف  ال�صخ�س 
الأحوال  اأو ق�صايا  منزل  اأو  �صيارة  اأو احلجز على  ديون 
القا�صي  ال�صخ�صية، فاأية ق�صية ي�صدر ب�صاأنها قرار من 
حتال اإ�صبارتها اإىل املنفذ العديل املكلف بالتنفيذ، ومن 
ثم فاإن هذه ال�رشيحة على متا�س مبا�رش مع الأ�صخا�س 
م�صاحلهم  مع  تتعار�س  اأحكام  بحقهم  �صدرت  الذين 
منهم  ت�صدر  وق��د  غا�صبني  يكونون  ما  غالبًا  والذين 
الو�صع  ه�صا�صة  اأن  واأ�صافت،  من�صبطة".  غري  فعل  ردة 
الأمني حاليًا و�صعوبة جعل جميع النا�س على اختالف 
جعلتنا  تام،  ب�صكل  القانون  ب�صيادة  يوؤمنون  ثقافاتهم 
التي  ال�رشائح  حتمي  مرحلية  قوانني  ت�رشيع  اىل  ن�صطر 
واملعلمني  كالأطباء  بالنا�س  مبا�رش  متا�س  على  هي 
اأكرث �رشيحة معر�صة  هم  العدليون  واملنفذون  وغريهم، 
القتل  اأو  اجل�صدي  ك��الع��ت��داء  املخاطر  ان���واع  جلميع 
كفيلة  اإج��راءات  اتخاذ  باحلكومة  والأج��در  التهديد،  اأو 
واجب  من  اإن  القول،  اإىل  ن�صيف  وم�صت  بحمايتهم. 
اأو  ال�رشيحة  احلكومة تقدمي م�رشوع قانون حلماية هذه 
اأن تقوم باإ�صدار تعليمات ت�صمن �صالمتهم اأثناء عملهم 
الأمني  الو�صع  ا�صتقرار  اإىل حني  العدل  من خالل وزارة 

يف البلد.

 موجه غ�صب كبرية يف ال�صاحة ال�صيا�صية التي �صهدت 
البع�س  عّدها  بينما   ، ومعار�س  موؤيد  بني  انق�صامًا 
موؤامرة كبرية �صد العراق ، اما البع�س الخر فقد عرب 
عن امله بال�صتفادة من هذه القمة وامكانية اأن تكون 

حاًل جذريًا لكل ما ي�صهده الواقع ال�صيا�صي العراقي.
حيث راأى النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي، 
ان هذه القمة �صوف تخدم ت�صعيد ال�صتقطاب الطائفي 
يف املنطقة ، م�صريا اىل ان العراق �صوف ل ي�صتفيد من 

هذه القمة باأي �صكل من ال�صكال.
اما النائب ال�صابق حيدر املال، فقد و�صف التفاقيات 
مع  ال�صعودية  العربية  اململكة  وقعتها  التي  الأمنية 
يف  ا�صرتاتيجي  منعطف  بانها  املتحدة  ال��ولي��ات 
عهد  وبداية  الأو�صط  لل�رشق  اجليو�صيا�صية  اخلارطة 
ا�صتقرار  مب�صلحة  ت�صب  التي  التحالفات  من  جديد 

الو�صاع ال�صيا�صية والمنية يف املنطقة.
الذي  ال�صيا�صي  احلراك  ان   ، �صحفي  بيان  يف  وقال 
من  واخلليج  العربية  ال��دول  بني  اأ�صهر  منذ  تبلور 
المريكية  املتحدة  بالوليات  املتمثل  والغرب  جهة 
الدويل  التح�صيد  باإجتاه  ي�صري  اإمنا  اخرى  جهة  من 
ملواجهة ارهاب تنظيم داع�س ، والنفوذ الإيراين الذي 

تغلغل يف منطقتنا العربية .
وا�صاف ، ان هذا التح�صيد ي�صكل بارقة اأمل للمجتمع 
عانت  التي  والعربية  ال�صالمية  والم��ة  الإن�صاين 
ا�صطهاداً وانتكا�صة حقيقية يف املدة املا�صية ب�صبب 

تنامي ظاهرة اٍلرهاب .
ومن جانب اخر عّد علي اكرب وليتي كبري م�صت�صاري 
قائد الثورة الإ�صالمية ال�صيد علي اخلامنئي، اأن القمة 
تقوية  اإىل  تهدف  الريا�س  يف  الأمريكية  العربية 
اأن  اإىل  م�صريا  ال��ع��راق،  يف  املنهزمني  الإرهابيني 
ترامب ي�صعى جلمع اموال من دول املنطقة لقت�صاده 
اإن  قوله،  وليتي  عن  ايرانية  وكالة  ونقلت  املنهار. 
“زيارة الرئي�س الأمريكي التاجر اىل ال�صعودية تهدف 
لذا  املنهار،  الأمريكي  لالإقت�صاد  الأم��وال  جمع  اىل 

اأمريكا  الّطيعة بيد  الّدول  فنحن نراه يت�صّول يف هذه 
امل�صلمني  وخزائن  خزائنها  فتحت  التي  كال�صعودية 
، يعتزمون عقد  اأنهم  واأ�صاف  املت�صّول.  الرئي�س  لهذا 
الرهابيني  وتقوية  دع��م  اأج��ل  من  ���ص��ورّي  موؤمتر 
املنهزمني يف املنطقة ل �صّيما العراق، �صوريا واليمن.
ولفت وليتي النتباه اإىل اأن ، ما ن�صهده اليوم خالل 
اإىل  اإ�صافة  تكرارية  م�صاهد  هي  هذه  ترامب  زي��ارة 
الأمريكي  الرئي�س  يحملها  التي  املبتذلة  الثقافة 
اجلديد حيث يعامل الدول وروؤ�صاءها لكونه تاجرا ل 
اأكرث، عاداً اأن هذه امل�صاهد ال�صورية ل توؤّثر مطلقا يف 
ال�ّصعب اليراين “حيث زادت زيارة ترامب اىل املنطقة 
النتخابات  يف  امل�صاركة  يف  وحما�صته  رغبته  من 
ائتالف  عن  النائب  عد  مت�صل  �صياق  ويف  الرئا�صّية. 

دولة القانون حممد ال�صيهود، اأن موؤمتر القمة العربية 
ف�صل  بعد  جديد  “تاآمري”  مل�رشوع  بداية  الأمريكية 
الهزيل  ال�صتقبال  انتقد  حني  يف  “داع�س”،  م�رشوع 

لرئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�صوم والوفد املرافق له.
وقال ال�صيهود ، اإن “املوؤمتر ال�صعودي الأمريكي بداية 
مل�رشوع تاآمري جديد يف املنطقة بعد ف�صل م�رشوع 
داع�س يف العراق واملنطقة”، منتقدا “م�صاركة العراق 

يف قمة معروفة التوجهات والنوايا �صلفا”.
بال�صا�س  موجهة  القمة  هذه  اأن  ال�صيهود،  واأ�صاف 
والقوى  داع�س  وق��اوم��ت  واجهت  التي  ال��دول  �صد 

الإرهابية وا�صتطاعت الق�صاء عليها.
ولفت ال�صيهود النظر اإىل ، ال�صتقبال الهزيل لرئي�س 
اجلمهورية فوؤاد مع�صوم والوفد املرافق له، م�صرياًاىل 

العراق،  �صاأن  من  التقليل  بهدف  مق�صود  هو  اأن��ه 
اإجراء هكذا مرا�صيم مع  اأن ال�صعودية تعمدت  وموؤكدا 

الروؤ�صاء وامل�صوؤولني ال�صابقني.
اخلارجية  العالقات  جلنة  مقررة  ا�صتبعدت  و  ه��ذا 
ال�صالمية  القمة  خ��روج  احل�صيني،  اح��الم  النيابية 
المريكية املنعقدة يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س، 
من  �صابقاتها  عن  تختلف  خمرجات  او  بتو�صيات 
القمم العربية واملوؤمترات ال�صالمية.وقالت احل�صيني، 
المريكية  ال�صالمية  بالقمة  العراق  "م�صاركة  ان 
وجهت  ر�صمية  دعوة  وفق  متت  بالريا�س،  املقامة 
للعراق من قبل القائم بالعمال ال�صعودية يف بغداد"، 
مبينة ان "الدعوة وجهت للعراق كدولة ولي�س ل�صخ�س 
حمدد"، لفتة النظر اىل اهمية ان "يدر�س العراق مدى 

امكانية ال�صتفادة من هذه القمة وامكانيته كي يكون 
حلقة و�صل بني امريكا ودول اخلليج من جهة وايران 
من جهة اخرى ل�صمان اطفاء فتيل الزمات التي لن 

ت�صب مب�صلحة العراق باي �صكل من ال�صكال".
وا�صافت احل�صيني، ان م�صاركة العراق بالقمة ينبغي 
اي تلميحات  البلد فقط، من دون  ان ت�صب مب�صلحة 
يف  اننا  خا�صة  اخر،  ح�صاب  على  حمور  اىل  للتوجه 
املحاور  �صيا�صة  ال�صري خلف  فيها  يخدمنا  ل  مرحلة 
�صيا�صة  انتهاج  اىل  وبحاجة  املنقطة  يف  احلا�صلة 
و�صطية مبا ين�صجم مع م�صلحة البلد وال�صعب العراقي 
فقط. واو�صحت، ان الوليات املتحدة وعلى الرغم من 
لكنها  الره��اب  مكافحة  ا�صم  حتمل  لقمة  ح�صورها 
العقود  خالل  من  القت�صادي  اجلانب  من  تخُل  مل 
مبجرد  الم��ريك��ي  الرئي�س  وقعها  التي  الع�صكرية 
دولر،  مليارات   110 بقيمة  ال�صعودية  مع  و�صوله 
املنطقة  يف  حلفائه  حفظ  على  حر�صه  اىل  ا�صافة 
من  باعتباره  وامنها  ال�صعودية  وخا�صة  واخلليج 

اولويات ترامب.
املوؤمتر  وخمرجات  تو�صيات  ان  احل�صيني،  واك��دت 
املوؤمترات  تو�صيات  عن  كثريا  تخرج  ان  نتوقع  ل 
على  م�صددة  ال�صابقة،  ال�صالمية  القمم  او  العربية 
وخلق  القليمي  ال���ص��ت��ق��رار  على  ال��ع��راق  ح��ر���س 
عالقات متوازنة مع بقية الدول يف املنطقة بعيدا عن 

ال�رشاعات.
العراقي �صوت على حظر م�صاركة  يذكر ان الربملان 
التي  باملوؤمترات  ال�صيا�صيني  امل�صوؤولني  وح�صور 
خمالفة  فيها  امل�صاركة  اأن  عاداً  البالد،  خارج  تقام 
العراقية  القوى  حتالف  كتلة  رئي�س  وقال  للقانون. 
نيوز”،  ل�”اجلورنال  امل�صاري  اأحمد   ، الربملان  يف 
اإن “ت�صويت الربملان على منع النواب من امل�صاركة 
خاطئ”،  اأمر  اخلارجية  واملوؤمترات  بالإجتماعات 
تابعني  غري  الربملان  “اأع�صاء  اأن  اإىل  ذل��ك   عازيًا 
لكي  احلكومة  موافقة  ينتظرون  حتى  للحكومة 
خارج  موؤمترات  هكذا  مثل  يف  بامل�صاركة  يقومون 

البالد”.
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بغداد_متابعة

الحكيم يشدد على ضرورة تشكيل هيئة لمراقبة توزيع الواردات االتحادية على المحافظات

مجلس األنبار يؤكد استكمال التحضيرات لتحرير 
المناطق الغربية

األمن النيابية: القوات التركية ستنسحب بعد إعالن 
تحرير نينوى بالكامل

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير التشيلي 
لدى العراق

ال�صتعدادات  اكمال جميع   ، الأحد  اأم�س   ، النبار  اأكد جمل�س حمافظة   : بغداد_متابعة 
الع�صكرية اخلا�صة مبعارك حترير الجزاء الغربية من املحافظة ، م�صريا اإىل اأن القوات 

الع�صكرية بانتظار اأوامر القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي لبدء التحرير.
ال�صتعدادات  “جميع  اإن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  الغني  عبد  طه  املجل�س  ع�صو  وق��ال 
وجميع  اكتملت  قد  املحافظة  من  الغربية  الجزاء  حترير  مبعارك  اخلا�صة  الع�صكرية 
القوات بانتظار اوامر القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي لتحديد �صاعة ال�صفر 

وال�رشوع بالعمليات”.
التي منيت بها ع�صابات  الكبرية  الهزمية  ب�صبب  لن تطول كثريا  املعارك  اأن  واأ�صاف 

داع�س الجرامية  يف املو�صل وقطع اغلب اإمدادات داع�س.
باإغاثة  اخلا�صة  اخلدمية  اخلطة  ناق�صت  امل�صرتكة  القوات   ، ان  اإىل  الغني  عبد  وا�صار 

النازحني وفتح ممرات اآمنة  للعوائل النازحة قبل ال�رشوع بالعملية.

بغداد_متابعة : قال ع�صو جلنة المن والدفاع النيابية عبد العزيز ح�صن، اأم�س الحد، 
ان ملف �صقوط املو�صل "�صفحة انطوت" ونحتاج اىل التهدئة وترك اخلالفات جانبا 

بعد طرد داع�س الرهابي من الرا�صي العراقية.
واو�صح ح�صن يف ت�رشيح �صحفي،ان "ما ي�صاع ب�صاأن اعادة فتح ملف �صقوط املو�صل 
بعد اعالن حتريرها من داع�س ورقة �صغط من قبل بع�س اجلهات"،م�صيفا ان "امللف 
�صيا�صي بحت ومت طي هذه ال�صفحة". وا�صاف،ان املرحلة املقبلة حتتاج اىل ت�صفية 
وب�صاأن  ماحدث.  تكرار  ملنع  حقيقية  وطنية  م�صاحلة  وحتقيق  وت�صفريها  اخلالفات 
وجود القوات الرتكية يف املو�صل ،اكد ح�صن انها �صتن�صحب بعد اعالن حترير نينوى 
وجود  زيادة  وعن  اخل�صو�س.  بهذا  انذاك  قراره  �صيتخذ  الدويل  واملجتمع  بالكامل 
القوات المريكية ، قال ، تربط العراق بامريكا اتفاقية ا�صرتاتيجية امنية وقواتها مل 
تتدخل بريا اىل الن ومن امل�صتبعد عودتها كما يف ال�صابق لنها تعرف اأن هذا لي�س 

يف �صاحلها.

ببغداد،  مكتبه  يف  الأحد،  اجلعفرّي،  اإبراهيم  ة  اخلارجيَّ وزير  ت�صل�َّم   : بغداد_متابعة 
ن�صخة من اأوراق اعتماد �صفري ت�صيلي اجلديد غري امُلقيم لدى العراق فرناندو �صالكيت 

�صيبولبيدا.
بغداد  بني  الثنائيَّة  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  "جرى  اأنه  للخارجية  بيان  وذكر 
و�صانتياغو، و�ُصُبل تعزيزها مبا يخدم م�صالح ال�صعبني ال�صديقني، وا�صتعرا�س اجُلُهود 

التي يبذلها العراقيون يف حربهم �صدَّ ع�صابات داع�س الإرهابيَّة".
عمله  مهامِّ  يف  والنجاح  باملوفقيَّة،  امنياته  ،عن  الت�صيلي  لل�صفري  اجلعفري  واعرب 
البعثة  ة  َمهمَّ لإجن��اح  الدعم  كلِّ  لتقدمي  اخلارجيَّة  وزارة  ا�صتعداد  ُمبديًا  ببغداد، 

الدبلوما�صيَّة، وفتح اآفاق التعاون امُل�صرَتك.
الإرهاب،  �صدَّ  حربه  يف  متتالية  انت�صارات  يحقق  العراق  اإنَّ  اخلارجية،  وزير  وقال 
للعراق  لي�صت  النت�صارات  وهذه  داع�س،  اإرهابيِّي  قب�صة  من  اأرا�صيه  كامل  و�صُيحرِّر 

فقط، واإمنا للعامل اأجمع.
العامل  بلدان  مع  الثنائيَّة  العالقات  تعزيز  على  تعمل  العراقية  ة  ،الدبلوما�صيَّ اأنَّ  واأكد 
كافة، وتفعيل امل�صالح امُل�صرَتكة، وُمواَجهة املخاطر امُل�صرَتكة، ُم�صدِّداً على اأنَّ تبادل 
امللفات  يف  والتعاون  التن�صيق،  حجم  زيادة  �صيحقق  البلدين  م�صوؤويل  بني  الزيارات 

ة، وال�صيا�صيَّة. الأمنيَّة، والقت�صاديَّ

القمة العربية اإلسالمية األميركية... هواجس عراقية من نتائج غير محسوبة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

فجرت م�شاركة العراق 
يف م�ؤمتر القمة العربية 

الإ�شالمية -الأمريكية 
الذي عقد، اأم�س الأحد ، يف 

العا�شمة ال�شع�دية الريا�س، 
ب�فد ي�شم رئي�س اجلمه�رية 

ف�ؤاد مع�ش�م، ونائبه 
اأ�شامة النجيفي، وعدًدا من 

امل�ش�ؤولني وامل�شت�شارين

بغداد_فاطمة عدنان

دع��ا رئي���س املجل���س العلى عم��ار احلكي��م، ام�س 
الحد، اىل ت�ص��كيل جمال�س تنفيذية يف املحافظات 
تك��ون مبثابة جمل�س ال��وزراء، يف حني �ص��دد على 
���رشورة ت�ص��كيل هيئ��ة ملراقب��ة توزيع ال��واردات 

الحتادية على املحافظات.
وقال احلكي��م يف كلمة له خالل احتفال باجنازات 
م���رشوع تقدم )GSP( ارث��ا لالمركزية الذي اقيم 
يف بغ��داد، ان��ه "يجب اإعطاء الفر�ص��ة للمحافظات 
وتثبي��ت  ال�ص��الحيات  نق��ل  عملي��ة  اإجن��اح  يف 
الالمركزي��ة الإدارية"، داعيا اىل "ت�ص��كيل جمال�س 
تنفيذي��ة يف املحافظ��ات تك��ون مبثاب��ة جمل���س 
ال��وزراء يف احلكوم��ة الحتادي��ة، ت�ص��م املحاف��ظ 

ونائبيه ومديري الدوائر يف تلك املحافظات".
وا�صاف احلكيم ان "مهمة هذه املجال�س التنفيذية 
هي التن�ص��يق ب��ني الدوائر املختلف��ة يف املحافظة 
القوان��ني  التنفيذي��ة �ص��من  الإج��راءات  وت�ص��هيل 
والأنظم��ة النافذة"، م�ص��ددا على �رشورة "ت�ص��كيل 
جمل���س اعلى لتن�ص��يط ال�ص��تثمار يف كل حمافظة 

يرتاأ�ص��ه املحاف��ظ، وي�ص��ارك يف ع�ص��ويته الدوائر 
ذات ال�ص��لة والعالقة مبو�صوعة ال�صتثمار ويتوىل 
حتدي��د الفر���س واخلط��ط ال�ص��تثمارية املحافظة 
ال�ص��تثمار  اإج��ازات  ومن��ح  الإج��راءات  وت�ص��هيل 
لتخرج من دوائر �ص��يقة ودهاليز م�ص��وبة بالف�صاد 

والتعطيل".
واك��د احلكي��م "اهمي��ة تعدي��ل قان��ون 21 املعدل 
ليحدد فيه بو�صوح �ص��الحية واخت�صا�س روؤ�صاء 
الوح��دات الداري��ة جمال���س الق�ص��ية والنواح��ي 
والذي��ن ل توج��د �ص��الحية وا�ص��حة له��م وفقدوا 
م�ص��وؤولياتهم"، حاثا "على ت�ص��كيل جمل�س اخلدمة 
املحلي �صمن ما ا�صار اليه قانون اخلدمة الحتادي 
والذي اعطى فر�صة للمحافظات واجاز لها ت�صكيل 
مث��ل هذا املجل�س يف كل حمافظة لتنظيم ال�ص��وؤون 
وحم��ددات  �ص��وابط  وو�ص��ع  املحلي��ة  الوظيفي��ة 
واليات حمددة ل�ص��غل الوظائف احلكومية وو�ص��ع 

�صوابط للرتقية".
وتاب��ع انه "يج��ب ت�ص��كيل هيئة خمت�ص��ة ملراقبة 
ا�صتحقاقات املحافظات والأقاليم �صمن الوظائف 
الحتادية، كما ن�ص��ت عليه املادة 5 من الد�ص��تور 

العراق��ي احلكومة الحتادي��ة بوزاراتها معنية بان 
ت��وزع وتنظ��م التعيين��ات الإدارية ح�ص��ب الن�ص��ب 
اىل  النتب��اه  لفت��ا  املحافظ��ات"،  يف  ال�ص��كانية 
���رشورة "ت�ص��كيل هيئ��ة ملراقبة توزي��ع الواردات 
الحتادي��ة ا�ص��تناد اىل املادة 6 من الد�ص��تور التي 
حتتم عل��ى احلكومة الحتادية ان تنف��ق موازنتها 

بح�صب الن�صب ال�صكانية".
ودع��ا احلكي��م اىل "ا�ص��تكمال نق��ل ال�ص��الحيات 
املن�ص��و�س عليها يف قانون 21 والتي حتتاج اىل 

جهد كبري وعمل دوؤوب ل�صتكمال هذه اخلطوات".
يف �ص��اأن اخ��ر ج��دد اع�ص��اء يف حتال��ف الق��وى 
العراقية )اأكرب كتلة �ص��نية داخل الربملان العراقي( 
اأم�س الحد ، مطالبته بالك�ص��ف عن م�صري ع�رشات 
املخطوفني من ابناء املكون ال�ص��ني، بالتزامن مع 
ات�ص��اع ظاه��رة اخلط��ف يف الع��راق خ��الل الآونة 

الخرية.
واته��م رئي�س حزب الأمة مثال الآلو�ص��ي ، “جهات 
داخل التحالف الوطني مل ي�صمها مبحاولة ا�صعاف 
�ص��لطة احلكومة، واف�ص��الها من خالل تبني ق�ص��ية 

املخطوفني خارج نطاق الدولة “.

وق��ال الآلو�ص��ي ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان” ال�رشاع 
داخ��ل التحال��ف الوطن��ي انعك���س عل��ى ال�ص��ارع 
العراقي وك�ص��ف �ص��عف احلكوم��ة يف ادارة امللف 

المني”.
وعن ق��رب اع��الن زعيم التي��ار ال�ص��دري ،مقتدى 
ال�صدر،الك�ص��ف عن اجلهات اخلاطفة ،قال اللو�صي 
ان “على ال�صيا�صيني العراقيني البتعاد عن جتاوز 
القان��ون وحق��وق الن�ص��ان وان ل ياأت��ي احلل عرب 

عمليات تكتيكة قبيل النتخابات”.
الع��راق  يف  ال�صيا�ص��ية  ان” الح��زاب  اىل  وا�ص��ار 
تلعب على ورقة النتخابات بعد ان ا�ص��تد ال�رشاع 

بينها“.
كم��ا قال��ت النائبة ع��ن حمافظة نينوى ، انت�ص��ار 
اجلب��وري ل�»اجلورن��ال ني��وز« ، ان” احلكومة هي 
امل�ص��وؤولة عن ك�صف م�صري املختطفني لكونها تقع 

�صمن م�صوؤوليتها القانونية و�صالمة املواطنني”.
وا�ص��افت ان”على الق�ص��اء العراقي ان ياأخذ دوره 
القان��وين يف اطالق �رشاح املتهم��ني وفق القانون 
، بعي��دا ع��ن ال�ص��تهداف واع��الم ذويه��م مب�ص��ري 

ابنائهم اإن كانوا حمتجزين لدى الق�صاء”.

بغداد_متابعة


