
ك�شف قائد ال�رشطة االحتادية الفريق رائد �شاكر جودت، 
مدينة  وتطهري  التفتي�ش  لعمليات  اإح�شائية  اآخ��ر  عن 

املو�شل من بقايا وخملفات “داع�ش” االإرهابي.
التفتي�ش  عمليات  “االإح�شائية ملجمل  اإن  وقال جودت 
منذ ال�شابع من متوز، وحتى يوم االأحد املا�شي ال�شاد�ش 
يف  اإرهابيا،   47 على  القب�ش  اإلقاء  ت�شمنت  اآب،  من 
مناطق ال�شاحل االأمين للمو�شل مركز  حمافظة نينوى”. 
وا�شاف “عرثت قوات ال�رشطة االحتادية على 10 اأطنان 
ي�شتخدمها  كان  الكيميائية  االأمونيا  نرتات  مادة  من 
والعبوات  ال�شواريخ  ح�شوات  يف  “داع�ش”  تنظيم 
النا�شفة وبقية املتفجرات يف ا�شتهداف املدنيني وعرقلة 
تقدم املعارك للق�شاء عليه يف اأمين املو�شل”. واو�شح 
“�شبطت القوات يف تفتي�شها للمنازل واالأبنية واملواقع 
له،  مقار  االإرهابي  “داع�ش”  تنظيم  يتخذها  كان  التي 
184 حزاما نا�شفا، واأربعة معامل للتفخيخ، و5 براميل 
من مادة ال�)C4( ” وهي مادة �شديدة االإنفجار لها قدرة 

عالية على تدمري الدروع”.
على  اأي�شا  االحت��ادي��ة  ال�رشطة  ق��وات  “عرثت  وب��ني   
�شالح  و70  ه��اون،  مدافع  و5  ه��اون،  قنربة   )2000(
للدبابات”،  م�شاد  لل�شواريخ  ق��اذف  “وهو  بازوكا 
ووجدت 125 �شاروخًا موجهًا، و10 اأجهزة لالت�شال، 
 )1614( فت�شت  “القوات  اأن  جودت،  واأكد  ل�”داع�ش”. 
ثالث  على  وا�شتولت  مفخخًا،  داراً   20 وفككت  منزال، 

�شيارات مفخخة”.

فقد اعلنت اللجنة القانونية ، االثنني، ايجابية اخلطوة 
انتخابات  دم��ج  خ��الل  من  ال��ربمل��ان  بها  ق��ام  التي 

جمال�ش املحافظات مع االنتخابات الربملانية.
ت�رشيح  يف  ال��ل��ب��ان،  ،���ش��ادق  اللجنة  ع�شو  وق��ال 
القانونية  اللجنة  امام  خيار  ال   " «،اإن  ل�»اجلورنال 
النيابية �شوى دمج انتخابات جمال�ش املحافظات مع 
االنتخابات النيابية ، خا�شة واأن الوقت بداأ ينفد من 
وقتها  املحافظات يف  انتخابات جمال�ش  اجناز  اجل 

املحدد".
واأ�شاف اأن " هذه اخلطوة ت�شمن ا�شافة اىل اختزال 
 ، العراقية  الدولة  عن  املالية  االعباء  تخفيف  الوقت، 
عملية  يف  دور  له  االمني  الو�شع  ان  اىل  النظر  الفتًا 
اإقرار  تتطلب  اخلطوة  هذه  ولكن    ، االنتخابات  دمج 
اىل  تطبق  االنتخابات مل  اجراء  قبل  د�شتورية  فقرات 
من  ومدعوم  مو�شوعي  التاأجيل  فلذلك  ه��ذا،  يومنا 

الد�شتور".
كما اأكد املحلل ال�شيا�شي الدكتور خالد عبد االله "كان 
الظروف  اطار  يف  اخلطوة  هذه  تاأتي  اأن  املتوقع  من 
ال�شعبة التي مير بها العراق من الناحية االقت�شادية 
واال�شتقرار  االم��ن  واإع���ادة  داع�ش  بعد  ما  ومرحلة 
بع�ش  وان  خا�شة  مناطقهم  اىل  النازحني  وع��ودة 

املناطق مازالت حتت �شيطرة التنظيم".
واأ�شاف اأن " الوالية القانونية للمفو�شية تنتهي يف 
حماوالت  هناك  اللحظة  هذه  وحتى  املقبل،  �شبتمرب 
اخلرباء  جلنة  ان  ال�شيما  جديدة  مبفو�شية  للخروج 
روؤ�شاء  اىل  كتابًا  اأر�شلت  النواب  جمل�ش  �شكلها  التي 
الكتل ال�شيا�شية الختيار مر�شحني من داخلها، فعندما 
للحديث  جمال  هناك  لي�ش  املفو�شية  والي��ة  تنتهي 

باالنتخابات وعقدها يف موعدها املحدد".
وعن اإيجابية هذه اخلطوة ا�شتدرك عبد االله  " نتيجة 
اليوم  بها  منر  التي  واال�شتثنائية   ال�شعبة  الظروف 
الكلفة  وال�شيما  االنتخابات  دمج  على  الكتل  اأجربت 
النتخابات جمال�ش املحافظات ت�شل اىل 700 مليار 

�شيكون  واكرث  املبلغ  هذا  مثل  فاإن  وبالتاأكد  دينار 
جاءت  الدمج  خطوة  فاإن  لذلك  الربملان،  النتخابات 

يف م�شلحة الو�شع العراقي احلايل".
 ويف جانب اخر عرب اغلب ال�شا�شة عن غ�شبهم جتاه 
الت�شويت على قانون 1.7 عادين الت�شويت عليه ظلمًا 
وهذا  العراقي،  ال�شعب  بحق  واجحافًا  ال�شغرية  للكتل 
ما دفع كتلة االحرار اىل االن�شحاب من جل�شة االم�ش. 
حيث اعلنت كتلة االحرار النيابية، رف�شها ن�شبة 1.7 
حني  يف  املحافظات،  جمال�ش  انتخابات  قانون  يف 
�شيعاك�شه طعن  الفقرة  الطعن يف هذه  ان  ا�شارت اىل 

من اطراف اخرى ما ي�شبب تاأخري اإجراء االنتخابات.

عقده  موؤمتر �شحفي  اال�شدي يف  النائب �شياء  وقال 
يف مبنى الربملان بح�شور اع�شاء الكتلة اإن "جمل�ش 
12 من مقرتح  املادة  النواب �شّوت يف جل�شته على 
املحافظات  جمال�ش  انتخابات  قانون  على  احلكومة 
ح�شل  "الت�شويت  ان  مبينا   ،"1.7 انتخابي  بقا�شم 
مع  عليها  اعرتا�شنا  من  الرغم  وعلى  قليلة،  بن�شبة 
عدد من ال�شخ�شيات والقوى الوطنية لكننا مل ن�شتطع 

مترير ما نريده بن�شبة 1.4".
وا�شاف اال�شدي، ان "االحرار ترف�ش هذه الن�شبة ومل 
ت�شتطع احل�شول على الن�شاب املطلوب لتمرير ن�شبة 
مبوقفها  الكبرية  الكتل  ومت�شك  ا���رشار  ب�شبب   1.4

عر�ش  �شاربني  م�شاحلها،  حتقيق  على  وا�رشارها 
طالبت  التي  والتظاهرات  ال�شعبية  املطالب  احلائط 
 1.7 "عتبة  ". وا�شار اال�شدي، اىل ان  بتحقيق العدالة 
لكنها  واملتو�شطة  الكبرية  للكتل  �شهلة  عتبة  هي 
�شعبة جدا على الكتل ال�شغرية ونعتقد ان الطعن فيها 
بتاأخري  يت�شبب  ما  اخرى  اطراف  من  طعن  �شيعاك�شه 

اجراء االنتخابات وهو امر ال نريده".
القا�شم  ن�شبة  خف�ش  على  ال��ن��واب  جمل�ش  و�شوت 
املحافظات  انتخابات  قانون  االنتخابي يف م�رشوع 

واالأق�شية، املثرية للجدل من 1.9 اىل 1.7 .
وذكرت مرا�شلة  "اجلورنال نيوز" ان "عدد امل�شوتني 

باملوافقة بلغ 115 نائبًا من اأ�شل 212، اأي اأكرث من 
ن�شف زائد واحد من عدد احلا�رشين".

"املادة ١٢ من القانون تن�ش على تق�شيم  وبينت ان 
االأ�شوات ال�شحيحة لكل قائمة على االأعداد الت�شل�شلية 

)١.٧، ٣،٥، ٧.. الخ( بناًء على طلب نيابي".
القا�شم  اعتماد  ان  خمتلفة،  كتل  م��ن  ن���واب  وع���ّد 
االنتخابي 1.9 يف م�رشوع قانون انتخابات جمال�ش 
ب�شهادة  املر�شح  وحت��دي��د  واالق�شية  املحافظات 
من  مهمة  ل�رشائح  متعمد  اب��ع��اد  ه��و  البكلوريو�ش 
االنتخابي  القا�شم  اعتماد  اىل  دعوا  حني  يف  ال�شعب، 

1.4 و�شهادة االعدادية.
عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  ال�شايف  علي  النائب  وقال 
مب�شاركة نواب من كتل خمتلفة ، انه "يف الوقت الذي 
ندعو فيه اىل اقامة انتخابات نزيهة وتفرز لنا جمال�ش 
حملية منتخبة ومثمرة وممثلة من اجلميع ا�شافة اىل 
والت�رشيعي،  الرقابي  دوره  اداء  على  ق��ادر  برملان 
عراقي  كل  االنتخابات  يف  ي�شارك  ان  نتمنى  فاننا 
يرى يف نف�شه القدرة على اداء هذه اخلدمة وهذا الدور، 
والنتائج  القانون  وفق  حقه  حق  ذي  كل  ياأخذ  وان 
ل القوانني ح�شب مقا�شات الكتل  االنتخابية ال ان تف�شّ
الكبرية كي تبقى مهيمنة وبالوجوه نف�شها وُت�شتبعد 
ال�شغرية  الكتل  املجحفة  القوانني  تلك  خ��الل  من 
وجتعلها خا�رشة حتى وان �شاركت يف االنتخابات". 
وا�شاف ال�شايف، "اننا ن�شجل اعرتا�شنا على القا�شم 
االنتخابي 1.9 وحتديد املر�شح ب�شهادة البكلوريو�ش 
الن هذا يعّد ابعاداً متعمداً ل�رشائح مهمة من ال�شعب"، 
ال�شهادة  ���رشط  ت�شع  ال  العامل  دول  "كل  ان  مبينا 
م�شاركة  لكونها  واالورب��ي��ة  العربية  ال��دول  ومنها 
�شعبية وممار�شة دميقراطية من حق اجلميع اال�شرتاك 
اع�شاء  داعيا اجلميع من  فيها ومتثيل جمتمعاتهم"، 
الربملان "اىل اقرار قانون انتخابي من�شف مبني على 
ا�شا�ش حق اجلميع يف امل�شاركة وبعيدا عن االق�شاء".
 1.4 ن�شبة  "اعتماد  ���رشورة  على  ال�شايف  و�شدد 
تكون  وان  حقه  حق  ذي  كل  لياأخذ  انتخابي  كقا�شم 

ب�شهادة االعدادية كون العراق بلد اجلميع".
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بغداد_ الجورنال

العبادي يتسلح »خفية« بالصدر بشأن مستقبل الحشد في مواجهة المالكي وقادة الفصائل الضاغطين إلقرار قانونه

الوطني الكردستاني ينفي اتفاقًا سريًا مع بارزاني 
ضد “التغيير”

النزاهة تحقق بأكثر من 13 ألف بالغ خالل النصف 
األول من 2017

نائب عن نينوى: ثالثة أسباب تحول دون عودة 
العائالت النازحة إلى مناطقها المحررة

بغداد_ متابعة : نفى املكتب ال�شيا�شي لالإحتاد الوطني الكرد�شتاين وجود اتفاق �رشي 
مع احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين لتفعيل الربملان الكرد�شتاين املعطل.

التي تتحدث عن  االأنباء  اأن  الوطني  ال�شيا�شي لالحتاد  وذكر بيان �شدر عن املكتب 
اتفاق �شيا�شي �رشي بني االحتاد واحلزب الدميقراطي لتفعيل املوؤ�ش�شات الت�رشيعية 
عارية عن ال�شحة وال اأ�شا�ش لها، م�شريا اىل اأن ن�رش مثل هذه املعلومات �شيوؤثر يف 
امل�شهد ال�شيا�شي واملحاوالت الرامية لتطبيع االأو�شاع ال�شيا�شية يف اإقليم كرد�شتان، 

كما اأن الرتويج لها �شينعك�ش �شلبا على املهنة ال�شحافية يف االإقليم.
الوطني  االحتاد  قادة  باأن  تفيد  �شابق معلومات  مواقع �شحافية  يف وقت  ون�رشت 
اتفقوا �رشا مع م�شعود بارزاين على تفعيل الربملان الكرد�شتاين واملوؤ�ش�شات الت�رشيعية 

يف حال مل ت�شتجب حركة التغيري ملبادرة حزب بارزاين الداعية اىل تفعيل الربملان.

بغداد_ اجلورنال :  اأعلن رئي�ش هيئة النزاهة ح�شن اليا�رشي ح�شم %50 من الق�شايا 
اجلزائية واالبالغات خالل الن�شف االول من العام اجلاري، مبينا ان الهيئة حتقق ب� 

13 الفًا و635 بالغًا واإخباراً وق�شية جزائية”.
ن�شف  تقريرها  ملخ�ش  باعالن  اخلا�ش  النزاهة  هيئة  موؤمتر  يف  اليا�رشي  وقال 
واخبارا  بالغا  و635  الفا   13 ان”   ،» »اجلورنال  وتابعته   2017 لعام  ال�شنوي 

وق�شية جزائية ح�شم منها بن�شبة 50%”.
وبني ان “عدد امل�شمولني بقانون العفو العام خالل الن�شف االول من العام احلايل 
%70 من اوامر اال�شتقدام خالل املدة  1614 متهما، يف حني ا�شار اىل اجناز  بلغ 
ذاتها. واو�شح ان” ديوان الرقابة املالية اخلا�ش بالهيئة يفتقر للمالكات الوظيفية 
التي تعمل يف الديوان ما يت�شبب بتاأخري اجناز الق�شايا وهو ما يدفعنا اىل توجيه 
دعوة اىل جميع اجلهات احلكومية بزيادة عدد املوظفني الجناز الق�شايا با�رشع وقت 

ممكن”.

اللويزي،  الرحمن  عبد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  ك�شف   : ال�شمري  فاطمة  بغداد_ 
االثنني، عن ا�شباب عدم عودة العائالت النازحة اىل منازلهم  يف املو�شل.

“املناطق املحررة تعاين �شوء اخلدمات ومن  وقال اللويزي ل� »اجلورنال نيوز«، ان 
للقوات  الهند�شي  اجلهد  حماوالت  من  بالرغم  وااللغام  الع�شكرية  املخلفات  وجود 
�رشوري  متخ�ش�شة  �رشكات  مع  التعاقد  ان  اال  الزالتها،  ال�شعبي  واحل�شد  االمنية 
ب�شبب الكم الهائل من العبوات واملتفجرات التي تركها التنظيم االرهابي يف املناطق 
املحررة”. وا�شاف ان “هناك ثالثة ا�شباب اخرى حتول دون عودة العائالت النازحة 
اىل املناطق املحررة، االأول، يتعلق بامل�شاكل ال�شيا�شية يف املناطق املتنازع عليها، 
والثاين، وجود املخلفات الع�شكرية يف املناطق املحررة، اما ال�شبب الثالث فينح�رش 

بامل�شكلة الفنية التي تتعلق باإعادة اخلدمات اىل املناطق املحررة”.
ب�شبب  املو�شل،  من  املحررة  املناطق  يف  ن��زوح  موجة  ح��دوث  تقارير،  ون�رشت 

املخلفات احلربية التي تركها “داع�ش” وانفجار املقذوفات ب�شكل مفاجئ.
واعلن رئي�ش الوزراء حيدر العبادي يف العا�رش من ال�شهر املا�شي بيان الن�رش الكبري 

با�شتعادة املو�شل من تنظيم داع�ش االرهابي.

قانون 1.7 يشعل غضب األحرار... دمج االنتخابات المحلية مع النيابية يوحد اآلراء السياسية 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف خطوة قد تكون �إيجابية 
نوعًا ما و�سط �لظروف 

�القت�سادية �ل�سعبة �لتي 
يع�سيها �لعر�ق �ليوم حيث 

جاء ت�سويت �لربملان يف 
جل�سته �العتيادية على دمج 

�نتخابات جمال�س �ملحافظات 
مع �نتخابات جمل�س �لنو�ب 

يف موعدها �لد�ستوري 
باتفاق جماعي من �غلب �لكتل 

�ل�سيا�سية نا�سبة هذ� �لدمج �ىل 
�أو�ساع �لعر�ق �حلالية �سو�ء 

�الأمنية �و �القت�سادية.

بغداد_ فاطمة عدنان

احل�شد  يكون  ان  اهمية  يوؤكد  اأن"القانون  واأو�شح 
واعتباره  اجلي�ش،  قوة م�شتقلة كما هي احلال يف 
قوة م�شتقلة عن ال�رشطة، واالجهزة االمنية االخرى 
العام"،  بالقائد  مرتبطة  وكلها  م�شتقلة  جميعها 
ا�شا�شي، فالق�شية  "ال يوجد خالف  انه  م�شريا اىل 
امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  قرارات  اىل  تعود 

وطبقا للقانون".
واخل��ب��ري  االم���ن���ي  امل��ح��ل��ل  اأ�����ش����ار  ذل����ك  اىل 
ت�رشيح  يف  ال�����رشي��ف��ي،  اال���ش��رتات��ي��ج��ي،اح��م��د 
على  ت�شكل  ال�شعبي  احل�شد  اإن"  ل���»اجل��ورن��ال«، 
ا�شا�ش اخفاق وخلل �شيا�شي ت�شارك فيه اجلميع يف 
م�شاألة تاأ�شي�ش موؤ�ش�شتني حامية للجبهة الداخلية 
وجهة  من  االهم  تعد  املعادلة  وهذه  واخلارجية 

نظر البع�ش".
احل�شد  حل  ب�شاأن  طرف  حتدث  "اذا  اأن��ه  واأ�شاف 
هذه  ب��اأن  �شمانة  االن  حتى  توجد  فال  ال�شعبي 
ان  على  ق��ادرة  والع�شكرية  االمنية  املوؤ�ش�شات 
فاالخرية  حما�ش�شة،  هناك  دامت  ما  البلد  حتفظ 
االمنية  باملوؤ�ش�شة  كثريا  وا�رشت  ال��والءات  �شتت 

والع�شكرية". 
واأكد انه "اذا كانت هذه املوؤ�ش�شات راغبة يف ايجاد 

بيد  ال�شالح  وح�رش  املحا�ش�شة  عن  بعيدة  قوات 
بهذه  البداية  من  القبول  بها  االجدر  فكان  الدولة، 
الطروحات التي تخلق �شمانة لعدم دخول القاعدة 

ومن بعدها داع�ش". 
فكل  نفوذ،  مناطق  على  نزاعًا  "هناك  اأن  واأو�شح 
جهة ترغب باأن ت�شيطر على منطقة دون االطراف 
لي�ش  نفوذ  �رشاع  هناك  الوقت  ذات  يف  االخ��رى، 
االول كما ان هذه النزاعات ال حتمل ثوابت وطنية 

وال حتمل م�شلحة للعراق".
كما او�شح املحلل ال�شيا�شي،عبد االمري املجر، يف 
للقوات  العام  "القائد  اإن  ل�»اجلورنال«،  ت�رشيح 
ت�رشيحات  اىل  بحاجة  العبادي،  ،حيدر  امللحة 
ال�شعبي  احل�شد  بخ�شو�ش  ال�شدر  مقتدى  ال�شيد 

وم�شتقبله". 
�شغوطات  اىل  يتعر�ش  "العبادي  اأن  واأ���ش��اف 
يف  ال�شعبي  احل�شد  دور  ب�شاأن  متزايدة  خارجية 
املرحلة املقبلة الن هناك قوة داخل احل�شد ولي�ش 
جميع احل�شد تت�شلح بثقافة والية الفقيه". واأكد اأن 
"هذه القوة ت�شعى اىل ان جتعل من احل�شد ال�شعبي 
ا�شبه باحلر�ش الثوري االيراين وان يكون لها دور 
يتمف�شل  الع�شكري  الدور  اىل  باال�شافة  �شيا�شي 
العراق  القرار االيراين ويتفاعل معه من داخل  مع 
ان  وبني  ال�شيا�شية".  الرموز  بع�ش  مع  بالتعاون 

"دعوة ال�شيد ال�شدر اىل اعادة هيكلة احل�شد ال�شعبي 
وكيفية ان�شمامه اىل القوات امل�شلحة كان بحاجة 
هناك  الن  يعلنها  مل  وان  العبادي  �شخ�ش  اىل 
الظرف  هذا  يف  امل�شاألة  هذه  اعالن  يف  ح�شا�شية 
�رش�شة  حربا  يخو�ش  حاليا  العراق  وان  خا�شة 
جتاهها".  اجلهود  كل  توجيه  تتطلب  داع�ش  �شد 
ت�رشيحاته  خالل  ومن  "العبادي  اأن  اىل  وا�شار 
ال�شدر  بها  اأدىل  التي  الطروحات  تع�شيد  يحاول 
مطلقة  �شيطرة  حتت  ال�شعبي  احل�شد  يكون  حتى 
للقوات امل�شلحة ولي�ش ب�شكل  العام  القاد  من قبل 
رئي�ش اجلمهورية  "نائب  اأن  واكد املجر  �شوري". 
وهو  العبادي  مع  خ��الف  ،لديه  املالكي  ،ن��وري 
يدفع باجتاه ان يكون احل�شد قويًا الن جميع الكتل 
ال�شيا�شية تقف خلف احل�شد الذي ا�شبح اقرب اىل 

ايران". 
من جهته اأراد العبادي ان يكون احل�شد حتت امرة 
القيادة العامة للقوات امل�شلحة وان ال يتعر�ش اىل 
�شغوط خارجية ال �شيما االيرانية". ولفت االنتباه 
طروحات  مع  تتناغم  العبادي  "طروحات  ان  اىل 
ان  ي�شتطيع  ال  العبادي  ب��ان  م�شتدركا  ال�شدر، 
يوؤيدها علنا النها لي�شت يف م�شلحته االن ولكنها 
انتهاء  بعد  الن��ه  ال��ق��ادم  امل�شتوى  على  تفيده 
للمرجعية  م�شرتك  راأي  هناك  �شيكون  املعارك 

الدينية يف كيفية التمازج مع راأي ال�شدر ومع راأي 
دور  من  املرتابة  االخرى  ال�شيا�شية  الكتل  بع�ش 

احل�شد بعد مرحلة داع�ش". 
نف�شه  يفر�ش  وق��د  جم��ال��ه  الت�شور  ي��اأخ��ذ  ق��د 
باملح�شلة النهائية وهذا االمر ال يعني ان الطريق 
مفرو�ش بالورود فهناك �شعوبات معركة �شيا�شية 
التي  القوى  اىل  �شتكون  الغلبة  اذرع  وان  كما 
لي�ش  يكون و�شعه  ان  احل�شد من منظار  اىل  تنظر 
بال�شورة التي يريدها بع�ش قادته االن او ال�شورة 

التي تتمناها ايران .
كتلة  عن  ال��ن��واب  جمل�ش  ع�شو  ق��ال  جانبه  من 
االحرار ريا�ش غايل انه ال توجد هنالك اية م�شكلة 
الوزراء  ورئي�ش  ال�شدر  مقتدى  ال�شيد  �شماحة  بني 

ب�شبب بيان االخري يوم اجلمعة.
اية  هنالك  توجد  ال  انه  )اجلورنال(  ل�  غايل  وقال 
رف�ش  الذي  ال��وزراء  رئي�ش  بيان  جتاه  ح�شا�شية 
فيه حل احل�شد ال�شعبي بداعي انها موؤ�ش�شة تابعة 
�شماحة  تاأكيد  من  الرغم  على  والدولة،  للمرجعية 
ال�شيد �رشورة دجمه �شمن �شفوف القوات االمنية، 
ملمحًا اىل انه ال يوجد هنالك من ال يرغب بتقوية 
نظامية  ع�شكرية  موؤ�ش�شة  لها  تكون  وان  الدولة 
واحدة وهذا ما دعا �شماحته اليه خالل تظاهرات 

يوم اجلمعة واخلطاب الذي األقاه فيها.
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