
اك��دت حرك��ة بابلي��ون، ان اقليم كرد�ست��ان مل ُي�سّلم اىل 
احلكوم��ة االحتادي��ة الدواع���ش اللذي��ن �سلم��وا اأنف�سه��م 
م��ن قب��ل ق��وات البي�سمركة يف ق�س��اء احلويج��ة التابع 
ملحافظ��ة كرك��وك. وق��ال االأمني الع��ام للحرك��ة ريان 
ني��وز«،ان  ل�»اجلورن��ال  الكل��داين يف ت�رصي��ح خا���ش 
"احلكوم��ة العراقي��ة ا�س��درت ام��راً بت�سلي��م العنا���رص 
االرهابية اللذين �سلموا اأنف�سهم من قبل قوات البي�سمركة 

اىل احلكوم��ة املركزي��ة". واأ�س��اف ان "حرك��ة بابليون 
طالب��ت م��راراً وتكراراً حكوم��ة اقليم كرد�ست��ان بت�سليم 
الدواع���ش الذين قتلوا ابناء الع��راق ولكن مل ي�سل اي رد 
م��ن قبل االقليم".وا�سار الكلداين اىل ان "اتخاذ اخلطوات 
لت�سل��م االرهابي��ني من كرد�ستان يع��ود اىل القائد العام 
للق��وات امل�سلحة حيدر العبادي لفر���ش القانون وهيبة 
الدول��ة"، موؤك��داً ان "القطع��ات �ستتح��رك عل��ى وفق ما 
ي�س��در م��ن اوام��ر م��ن قب��ل رئي���ش ال��وزراء". يذكر ان 
الع���رصات م��ن عنا���رص تنظيم داع���ش االرهاب��ي �سلموا 

انف�سه��م اىل ق��وات البي�سمرك��ة يف ق�س��اء احلويجة، يف 
ح��ني ت�سري انب��اء عن دخول م��ا يقارب ال���)70( حافلة 
حمّمل��ة بالدواع�ش وا�رصهم مروراً م��ن �سنجار وو�سواًل 
اىل اقليم كرد�ستان.     ويف ال�ساأن االأمني اأي�سًا، اعلن اآمر 
الفوج االول للح�س��د ال�سعبي يف ق�ساء الكرمة مبحافظة 
االنب��ار العقيد حممود مر�سي اجلميل��ي امتالك قطعات 
احل�س��د ال�سعبي خربة قتالية وع�سكرية يف مقاتلة تنظيم 
داع���ش االرهاب��ي يف عم��ق ال�سح��راء الغربي��ة ونح��ن 
على ا�ستع��داد ع�سكري لتنفيذ اي واج��ب .وقال اجلميلي 

ملرا�س��ل »اجلورن��ال نيوز« ان" ثالث �سن��وات من ت�سكيل 
ق��وات احل�سد ال�سعبي يف االنب��ار وخ�سو�سا الفوج االول 
�سم��ن ل��واء الكرمة �رصق��ي الفلوج��ة الذي قات��ل داع�ش 
االرهاب��ي يف الفلوجة وال�سقالوي��ة والكرمة والعامرية 
وح��رر مناطق وا�سعة وا�سناد ق��وات اجلي�ش وال�رصطة يف 
عملي��ات التحرير وتاأم��ني املناطق".وا�ساف ان" داع�ش 
االرهاب��ي ب��ات يه��اب مواجه��ة ق��وات احل�س��د ال�سعب��ي 
ال��ذي ميتلك خ��ربة ع�سكرية وجه��ازاً ا�ستخباري��ًا رادعًا 
م��ع معرف��ة مقاتل��ي الع�سائر بطبيع��ة االر���ش وطرقها 

واهله��ا، م��ا اعطاهم مدى اأو�سع يف حمارب��ة الع�سابات 
االجرامية".وا�سار اجلميلي اىل ان" احل�سد ال�سعبي م�ستعد 
لتنفي��ذ اأي واج��ب يف عمق ال�سح��راء الغربية وحترير ما 
تبقى م��ن مناطق القائ��م وراوه وناحي��ة العبيدي غربي 
ال�سعب��ي  القي��ادي يف احل�س��د  اك��د  االنب��ار". اىل ذل��ك، 
مبحافظ��ة االنبار حترك ق��وات الفرقة املدرع��ة التا�سعة 
م��ن كرك��وك اىل قاعدة ع��ني اال�سد يف ناحي��ة البغدادي 
غربي االنب��ار للم�ساركة مبعارك حترير املناطق الغربية 
م��ن تنظي��م داع���ش االرهاب��ي . وق��ال قط��ري ال�سمرم��د 

ملرا�سل »اجلورن��ال نيوز« ان" اوامر ع�سكرية �سدرت من 
القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي بتحرك قوات 
الفرقة املدرعة التا�سعة من كركوك اىل قاعدة عني اال�سد 
للم�سارك��ة مبعارك حترير ق�سائ��ي راوه والقائم وناحية 
الفرق��ة  ق��وات  ان"  االنبار".وا�س��اف  غرب��ي  العبي��دي 
التا�سع��ة املدرع��ة �ستتمرك��ز يف قاع��دة ع��ني اال�سد مع 
ن�رص وح��دات مدفعية لها يف حماور اق�سية القائم وراوه 
لدع��م القطع��ات الربي��ة يف اقتحامها للمناط��ق الغربية 

وحتريرها من ع�سابات داع�ش االجرامي".
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وزارتي  العقابي،  ح�سام  النائب  النيابية،  املالية  اللجنة  ع�سو  طالب  خا�ش:  بغداد- 
والقرو�ش  ال�سلف  اأق�ساط  الف�ساد املايل واالإداري مبو�سوع  باإيقاف  الكهرباء والرتبية، 
الرتبية  “موظفي وزارتي  ان  ل� »اجلورنال«،  العقابي  امل�ستوفاة من قبل موظفيهم. وقال 
والكهرباء يعانون عدم ت�سديد االأق�ساط املرتتبة بذمتهم اىل م�رصيف الرافدين والر�سيد، عند 
ت�سلمها من قبل وزاراتهم”. واأ�ساف ان “اأق�ساط ال�سلف القرو�ش ت�ستقطع من موظفي الوزارتني 
مل�سلحة دوائر احل�سابات املالية التابعة لهما، من دون ت�سديدها اىل م�رصيف الرافدين والر�سيد”. 
واأ�سار اىل ان “عدم ت�سديد وزارتي الرتبية والكهرباء لالق�ساط امل�ستح�سلة من املوظفني، يرتتب عليه 
اإيقاف رواتب املوظفني والكفالء وحجز بع�ش االأرا�سي والدور ال�سكنية وغرامات تاأخريية”. واأو�سح ان 
ان  اىل  باالإ�سافة  راتبه،  من  مبا�رص  ب�سكل  ُت�ستقطع  االأق�ساط، حيث  ت�سديد  عملية  “املوظف غري مق�رص يف 
اال�ستقطاع يظهر يف �رصيط الراتب”. وطالب العقابي وزارتي الرتبية والكهرباء “باإيقاف الف�ساد املايل واالإداري 

ب�ساأن اأق�ساط ال�سلف والقرو�ش املت�سلمة من قبل املوظفني”. 

نوري  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  بزعامة  القانون  دول��ة  ائتالف  اكد 
املالكي، االحد، ان” الق�ساء العراقي �سي�سدر مذكرة قب�ش بحق رئي�ش 
اإقليم كرد�ستان املنتهية واليته م�سعود بارزاين، م�سرياً اىل ان بارزاين 

متهم ب�رصقة االأموال وايواء مطلوبني للق�ساء والتعاون مع داع�ش.
وقال النائب عن االئتالف حممد ال�سيهود ل� »اجلورنال «، ان “الربملان 
اتخذ جملة من القرارات خالل االآونة االأخرية قبل اال�ستفتاء، حيث تلزم 
هذه القرارات احلكومة املركزية مبحا�سبة بارزاين وتقدميه للق�ساء”، 
والبع�ش  تنفيذها  مت  املهمة  القرارات  “بع�ش  ان  اىل  االنتباه  الفتًا 
النفط  اأموال  ب�رصقة  متهم  “بارزاين  ان  واأ�ساف  بعد”.  ينفذ  مل  االخر 
العراق  على  والتاآمر  اخلارج  يف  وايداعها  العراقي  بال�سعب  اخلا�سة 
اإيرادات املطارات، باالإ�سافة اىل ا�ستقباله واحتوائه  وا�ستحواذه على 
لقيادات داع�ش واملعار�سني للحكومة املركزية يف اأربيل”. واأو�سح ان 
الذي  بارزاين،  قب�ش بحق  اأوامر  ا�سدار  اىل  العراقي متوجه  “الق�ساء 
القاء  “اإمكانية  اىل  التهم املذكورة”، م�سرياً  )راأ�ش االفعى(، بعد  ميثل 
اأوامر  ا�سدار  بعد  )االنرتبول(  الدولية  ال�رصطة  قبل  من  عليه  القب�ش 
القاء القب�ش عليه”. ويتهم خ�سوم بارزاين بانتهاكه الد�ستور واإجراء 
اال�ستفتاء واال�ستيالء على املناطق املختلف عليها و�سعيه ل�سمها اىل 
االإقليم، باالإ�سافة اىل ايوئه مطلوبني للق�ساء العراقي بتهم اإرهابية، 
االمر الذي اثار غ�سب احلكومة املركزية ف�سال عن بقائه رئي�سًا لالإقليم 
جمل�ش  يف  القانونية  اللجنة  وك�سفت  واليته.  انتهاء  من  الرغم  على 
الق�ساء  ا�ستقدام  اىل  توؤدي  التي  االحد، عن اخلطوات  العراقي،  النواب 
االعلى رئي�ش اقليم كرد�ستان املنتهية واليتُه )م�سعود بارزاين( او القاء 
خا�ش  ت�رصيح  يف  �سوقي"  "�سليم  اللجنة  ع�سو  وقال  عليه.  القب�ش 
»اجلورنال نيوز«،ان "جمل�ش النواب العراقي لي�ش جهة ق�سائية حتى 
العام  "االدعاء  ان  "م�سعود بارزاين". واكد  ياأمر باعتقال  ان  ي�ستطيع 
قادر على رفع دعوة ق�سائية �سد بارزاين اذا ما َوجد ان هنالك تهديداً 
الد�ستور  على  جتاوزاً  او  الدولة  موؤ�س�سات  على  اعتداًء  او  البلد  لوحدة 

او  باال�ستقدام  اوامر  وُت�سدر  الدعوة  هذه  تنظر  واملحاكم  والقوانني، 
امر  تنفيذ  ت�ستطيع  التنفيذية  "اجلهات  ان  اىل  وا�سار   ." القب�ش  القاء 
املادة  الواردة يف  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول  قانون  اال�ستقدام وفق 
اىل  ب��ارزاين  �سفر  حال  "يف  انه  اىل  االنتباه  ولفت   .")100( و   )94(
دولة اخرى فاإن االنرتبول �سيكون احلل الوحيد اللقاء القب�ش عليه". 
اإ�سدار  الق�ساء  عزم  عن  االأحد،  يوم  النواب،  جمل�ش  يف  ع�سو  وك�سف 
مذكرة ا�ستقدام بحق رئي�ش اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين، ب�ساأن 55 
ملفًا ُرفعت فيها دعاوى �سده. واأ�ساف النائب الذي رف�ش الك�سف عن 
البلد  اأمن  وتهديد  اال�ستفتاء  ق�سايا  ت�سمنت  الدعاوى  هذه  اأن  ا�سمه 
واأعلن  والقانونية.  االإداري��ة  املخالفات  من  وغريها  النفط،  وتهريب 
جمل�ش الق�ساء االأعلى، �سدور اأمر اإلقاء قب�ش بحق نائب رئي�ش اإقليم 
كرد�ستان كو�رصت ر�سول، على خلفية ت�رصيحاته االأخرية التي و�سف 
فيها القوات االأمنية االحتادية يف حمافظة كركوك ب�"املحتلة". يذكر 
اأن النائبة عالية ن�سيف رفعت دعوى ق�سائية يف 18 اإكتوبر/ت�رصين 
االأول، �سد رئي�ش كرد�ستان م�سعود بارزاين الرتكابه جرائم مت�ش باأمن 
عن  النائب  واأكد  اأرا�سيها.  و�سالمة  ووحدتها  البالد  وا�ستقالل  الدولة 
التحالف الوطني عامر الفايز، ان احلوار بني اربيل وبغداد لن يتم اإال 
تاأخر  مرجحا  املركزية،  احلكومة  �رصوط  بقية  بني  االأهم  يعد  ب�رصط 
احلوار ب�سبب مت�سك الطرف الكردي بنتائج اال�ستفتاء. وقال الفايز، ان 
"االقليم البد ان يبقى �سمن حدود املحافظات الثالث اربيل �سليمانية 
ودهوك، اما االرا�سي اخلارجة عن هذه احلدود فهي عراقية"، مو�سحا 
ان "الذي ميثل الكرد وُيجمع عليه ال�سعب الكردي هو من يتفاو�ش مع 
�سمال  يف  "احلكومة  ان  وا�ساف،  العراق".  بوحدة  االلتزام  مع  بغداد 
االكراد  املواطنني  ادارة م�سالح وحياة وحرية  اأخفقت يف  اذا  العراق 
فال ن�ستبعد فر�ش االأمن فيها، مثلما حدث مع حمافظة كركوك"، م�سريا 
اىل انه "من دون اعرتاف كرد�ستان وم�سعود بارزاين باإلغاء اال�ستفتاء 
ونتائجه، لن يكون هناك اي حوار".ورجح الفايز، "تاأخر احلوار فيما 
يتعلق مب�ستقبل الطرفني، ب�سبب مت�سكهما ب�رصوطهما من اجل احلوار". 
تتمة �ش 2

 و�سف��ت ع�سائب اهل احل��ق، االحد، ق��وات البي�سمركة 
التي متتث��ل اىل اوامر رئي�ش اقلي��م كرد�ستان املنتهية 
واليته )م�سعود بارزاين( والتي ت�ستهدف القوات االمنية 
بجميع ت�سكيالته��ا ب�"املتمردة". وقال املتحدث با�سم 
خا���ش  ت�رصي��ح  يف  العب��ودي"  "نعي��م  الع�سائ��ب 
ل�»اجلورن��ال« ،ان "هن��اك ج��زءاً انف�سالي��ًا م��ن قوات 
البي�سمرك��ة التابع��ة لرئي���ش اقليم كرد�ست��ان )م�سعود 
ب��ارزاين( ا�سته��دف الدول��ة و�سيادته��ا". واأ�س��اف ان 
"تلك القوات التي ت�ستهدف القوات امل�سلحة االحتادية 

تع��د خ��ارج القانون ومتمردي��ن"، موؤك��داً ان "الق�سف 
ال��ذي ا�ستهدف الق��وات امل�سلحة من اجلي���ش وال�رصطة 
واحل�س��د ال�سعبي كان وا�سح��ًا واثب��ت بالدليل القاطع 
ان )ب��ارزاين( ال يرت�س��خ للقانون والد�ست��ور العراقي". 
ودع��ا العب��ودي "احلكوم��ة العراقي��ة اىل ان يكون لها 
دور م��ع الدول التي كان��ت تورد اال�سلحة اىل )بارزاين( 
والتي كان من املفرت�ش ان ت�سوب �سد عنا�رص داع�ش 
ّوب��ت باجتاه الق��وات امل�سلح��ة والقانون".  ولكنه��ا �سُ
ولف��ت االنتباه اىل ان "اأفراد ق��وات البي�سمركة االخرى 
تعاونوا مع قواتنا امل�سلحة يف كركوك و�سلموا مقارهم 

اىل القوات االحتادية وحقنوا الدماء".

اعل��ن ع�س��و جمل���ش حمافظة االنب��ار فه��د الرا�سد 
ان 60 % ه��ي ن�سب��ة الدمار يف املب��اين املدر�سية 
من ج��راء العمليات االرهابي��ة يف اق�سية ونواحي 
االنبار وتاخري تاأهيل املدار�ش ب�سبب قلة املوازنة 

املالية .
وق��ال الرا�سد ملرا�س��ل »اجلورنال ني��وز« ان"ن�سبة 
الدم��ار يف املباين املدر�سية يف مدن االنبار كبرية 
ج��داً من ج��راء العمليات االرهابي��ة لتنظيم داع�ش 
ال��ذي ا�ستهدف مدار���ش الطلبة ملنع العل��م والتعلم 
فيه��ا ولتدمري منابر العلم والن��ور حتى ال ينك�سف 

وجه االره��اب املجرم". وا�س��اف ان" ق�سمًا كبرياً 
من املباين املدر�سية مت تاأهيلها من قبل املنظمات 
املدني��ة واملنح��ة الكويتي��ة الت��ي نف��ذت مدار���ش 
كرفاني��ة يف مناط��ق الرم��ادي والفلوج��ة ول��وال 
ه��ذا الدعم لكانت ن�سب��ة الدمار تتج��اوز ال� 80% 

ملدار�ش املحافظة".
وا�س��ار الرا�س��د اىل ان" االنب��ار حتت��اج اىل دع��م 
حكوم��ي وخ�سو�س��ا من وزارة الرتبي��ة يف تاأهيل 
وتوف��ري  الدرا�سي��ة  املراح��ل  جلمي��ع  املدار���ش 
امللحق��ات اخلدمي��ة للطلب��ة لك��ون هن��اك مئ��ات 
املدار���ش ت�ستقبل دوامًا مزدوجًا للطلبة على الرغم 

من تعر�سها لدمار يف اجزاء وا�سعة من �سفوفها.

و�س��ل رئي�ش الوزراء القائد الع��ام للقوات امل�سلحة العراقية، حيدر العبادي 
اإىل القاه��رة، يف زي��ارة ر�سمي��ة يبحث خالله��ا عدة ق�ساي��ا عربية، بينها 
االنت�س��ارات التي حققها اجلي���ش العراقي �سد تنظيم "داع���ش" االإرهابي.  
ونقلت وكالة اأنباء ال���رصق االأو�سط الر�سمية امل�رصية"، اأن العبادي "و�سل 
اىل القاه��رة، قادم��ا م��ن اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة، يف زي��ارة ق�سرية 
ت�ستغ��رق ع��دة �ساع��ات يلتق��ي خالله��ا بكب��ار امل�سوؤول��ني امل�رصي��ني". 
واأ�ساف��ت الوكال��ة اأن العب��ادي "بحث م��ع امل�سوؤولني يف م���رص العالقات 
الثنائي��ة و�سب��ل تطويرها يف جميع املجاالت اإىل جان��ب عدد من الق�سايا 
العربي��ة وتطورات االأو�س��اع يف العراق، يف �سوء النجاح��ات التي حققها 
اجلي���ش العراقي �سد تنظي��م "داع�ش".وامكانية التن�سيق يف جمال مكافحة 
االإره��اب وكان �سفري العراق ل��دى القاهرة، حبيب ال�س��در اأكد، يف �سباط/ 
فرباي��ر املا�س��ي، اأن هناك م�سعى م��ن البلدين لتطوي��ر العالقات يف املدة 
املقبل��ة، معلنًا قيام وفد من رجال االأعمال وامل�ستثمرين العراقيني بزيارة 

للقاهرة خالل هذه املدة.
كم��ا يعت��زم رئي�ش الوزراء حي��در العبادي اإجراء زيارة �رصيع��ة اإىل االأردن 
عل��ى راأ���ش وفد كب��ري، �سمن جول��ة اإقليمي��ة، ح�سب ما �رصح��ت به �سفرية 
الع��راق ل��دى االأردن �سفية ال�سهيل. واأ�سافت ال�سهي��ل اأن العبادي اأعلن اأنه 
يحم��ل معه م�رصوع روؤي��ة عربية يت�سمن طي �سفح��ة اخلالفات واحلروب 
ب��ني دول املنطقة والرتكيز على التنمية وب�سط االأمن واال�ستقرار، خ�سو�سا 
اأن ال�رصاع��ات مل جتل��ب للمنطق��ة �س��وى الدم��ار والتخلف. م�س��رية اىل اأن 
الع��راق حري�ش على بناء عالقات ا�سرتاتيجية م��ع االأردن، كما اأن القيادة 
العراقي��ة حتر�ش على التوا�سل مع جاللة املل��ك واإطالعه على امل�ستجدات 
على ال�ساحة العراقية، خ�سو�سا اأن االأردن يراأ�ش جامعة الدول العربية يف 
الدورة احلالية. يف حني اكدت م�سادر �سحفية اردنية اأن العبادي �سيلتقي 
جالل��ة امللك عبد اهلل الثاين، لبحث اآفاق العالقات الثنائية و�سبل تطويرها، 
ف�س��ال عن الق�ساي��ا العربية وتط��ورات احلرب �سد داع���ش، والق�سايا ذات 
االهتم��ام امل�سرتك". وكان��ت جلنة العالقات اخلارجي��ة يف جمل�ش ك�سفت، 
ال�سب��ت، عن امللف��ات التي �سيطرحه��ا رئي�ش الوزراء حي��در العبادي خالل 

زيارت��ه اىل خم���ش دول اإقليمي��ة على راأ���ش وفد رفيع امل�ست��وى ي�سم 10 
وزراء ونح��و 60 م�ست�س��ارا. وق��ال ع�سو اللجنة النائ��ب عبا�ش البياتي يف 
ت�رصي��ح ل�»اجلورن��ال نيوز« ،اإن "جول��ة رئي�ش الوزراء ت�سم��ل )ال�سعودية، 
وم���رص، ولبن��ان، وتركي��ا، واي��ران( و�ستكون ام��ا على �سكل جول��ة واحدة 
او ع��دة جوالت". واأ�س��اف البيات��ي اأن" العبادي �سيعمل عل��ى طرح ثالثة 
ملف��ات مهم��ة، اأولها: االإره��اب واالنت�سار عليه ومكافحت��ه" ، م�سددا على 
���رصورة " التعاون يف ه��ذا ال�سدد وحماولة اإيجاد اتفاقيات جديدة ل�سبط 
احلدود والعمل على جتفيف منابع االإرهاب". واأو�سح اأن "امللف الثاين هو 
املل��ف االقت�سادي والتج��اري"، حيث اكد البياتي رغبة الع��راق بالت�سابك 
االقت�س��ادي م��ع هذه ال��دول لكونه��ا كبرية وموؤث��رة جداً يف ه��ذا املجال. 
وتاب��ع "لع��ل املل��ف ال�سيا�سي هو املل��ف الثالث واالأبرز ب��ني هذه امللفات 
فنح��ن نري��د تعاون��ًا �سيا�سًي وعالقات طبي��ة مع جميع ال��دول املجاورة ، 
خا�سة بعد ان اأبدت ال�سعودية ا�ستعدادها الكبري بهذا ال�سدد ال�سيما بعد ان 
فتح��ت �سفحة جديدة مع العراق."وعرب البياتي عن "امله بجدية ال�سعودية 

بفتح �سفحة جديدة مع العراق يف اجلوانب كافة " .

ك�س��ف ائت��الف دولة القانون ال��ذي يتزعم��ه نائب رئي�ش 
اجلمهورية ن��وري املالكي، عن مق��رتح جديد داخل هيئة 
رئا�س��ة الربمل��ان العراق��ي حل�سم مل��ف املفو�سي��ة العليا 
امل�ستقلة لالنتخابات. وقال ع�سو االئتالف النائب �سالح 
احل�سن��اوي يف ت�رصيح ل�»اجلورنال ني��وز« ،اأن" اإ�سكالية 
املفو�سي��ة تتمح��ور بني جمموعت��ني من الن��واب احداها 
متثل االأحزاب وتوجهاتهم واالخرى متثل اأحزابًا �سيا�سية 
معنية او �سخ�سيات م�ستقلة". واأ�ساف اأن" نقطة اخلالف 
اجلوهري��ة تتمرك��ز حول عمل املفو�سية ب��ني ما جاء يف 
الد�ست��ور وم��ا يت��م العمل به داخ��ل جمل�ش الن��واب لكون 

عملها يقت�رص مب�سوؤوليته��ا التامة عن نزاهة االنتخابات 
والتعامل ب�سكل مت�ساٍو مع االأحزاب ال�سيا�سية كافة".

وحت��دث احل�سن��اوي ع��ن املقرتح املط��روح داخ��ل هيئة 
رئا�س��ة الربمل��ان بع��د ردود اأفع��ال �سلبية عل��ى االأ�سماء 
ال�سابق��ة الت��ي طرحتها جلنة اخلرباء قائ��ال: اإن " املقرتح 
املطروح يت�سمن عر���ش اال�سماء ال� 36 للت�سويت ح�سب 
املكونات، على �سبيل املثال املكون ال�سيعي له 5 اأع�ساء، 
ك��ل مر�سح له 3 اأ�سم��اء احتياط، ويتم اختي��ار 5 من 20 
مر�سح��ًا من التحال��ف الوطني".وبني ان" ه��ذه اخليارات 
مرتوك��ة ملجل���ش الن��واب ليت��م االختي��ار ح�س��ب الكفاءة 
واال�ستقاللي��ة"، موؤكدا درا�سة املقرتح حتى هذه )اللحظة( 

داخل هيئة الرئا�سة ".

تهديد وحدة البلد.. أبرز ما سيحاكم عليه

التحالف الوطني: زمن التفاوض انتهى ومذكرة قبض بحق بارزاني في سلسة دعاوى قضائية تنتظره 

العبادي في القاهرة لبحث التعاون العسكري ضد اإلرهاب وبعدها في األردن للتنسيق التجاري 

مقترح قد ينهي الجدل ويخرج مفوضية االنتخابات من نفق الخالفات المستعصية 

العصائب: متمردو بارزاني يستهدفون القوات 
المسلحة والحزم معهم هو الحل

60% نسبة الخراب في المباني المدرسية 
والتربية تتحجج بالموازنة 
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سباليتي يؤكد جاهزية اإلنتر لإلسكوديتو 
وساري يشيد بمستوى هاندانوفيتش
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