
خارطة  �إىل  �لرئي�سة،  �لكردية  �لأح��ز�ب  لت  تو�سّ
�إقليم  حلكومة  �ملقبلة  �لت�سكيلة  ب�ساأن  جديدة 
�لنقاط  بع�ض  وج��ود  رغ��م  �ل��ع��ر�ق،  كرد�ستان 
�أّن ق�سية  �أكد م�سوؤولون  �خلالفية بينها، يف حني 
حزب  مت�ّسك  مع  �حل���و�ر�ت،  يف  حا�رضة  كركوك 

"�لحتاد �لوطني �لكرد�ستاين" مبن�سب �ملحافظ.
"�حلزب  وجتري �حلو�ر�ت بني �حلزبني �لرئي�سني، 
م�سعود  برئا�سة  �لكرد�ستاين"  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
�لبارز�ين �لرئي�ض �ل�سابق لإقليم كرد�ستان، وحزب 
جالل  )�أ�س�سه  �لكرد�ستاين"  �لوطني  "�لحتاد 
عن  ف�ساًل  �ل��ر�ح��ل(،  �لعر�قي  �لرئي�ض  طالباين 
�ملعار�سة  �سف  يف  كانت  �لتي  �لتغيري"  "حركة 
�لأح���ز�ب  �مل�سهد،  ع��ن  تغيب  بينما  �ل��ك��ردي��ة، 

�ملعار�سة �لأخرى.
�ل�سيا�سية  للخارطة  �لرئي�سية  �مل��الم��ح  وب��دت 
تقريبي،  ب�سكل  و��سحة  �جلديدة،  �لإقليم  حلكومة 
ب�ساأن  �لت��ف��اق  "مت  �إّن���ه  ك���ردي،  م�سوؤول  وق��ال 
و�ستكونان من ح�سة  و�لإقليم،  �حلكومة  رئا�ستي 
�لحت��اد  �سيح�سل  بينما  �لدميوقر�طي،  �حل��زب 
ونائبي  �ل��رمل��ان  رئي�ض  من�سب  على  �لوطني 

رئي�سي �حلكومة و�لإقليم".
عن  �لك�سف  عدم  ل  ف�سّ �ل��ذي  �مل�سوؤول  و�أ�ساف 
من�سب  على  �ستح�سل،  �لتغيري  "كتلة  �أّن  هويته، 
"هذه �ملنا�سب  �أّن  نائب رئي�ض �لرملان"، موؤكد�ً 
�خلالف  يرتّكز  بينما  نهائي،  �سبه  ب�سكل  ُح�سمت 

حاليًا ب�ساأن �حلقائب �ل�سيادية يف �حلكومة".
بتلك  متم�سك  �لدميقر�طي  "�حلزب  �أّن  و�أو���س��ح 
كونه  له،  �نتخابيًا  ��ستحقاقًا  ويعّدها  �حلقائب، 
و�سط  �لرملانية،  �لنتخابات  يف  �لأول  �لفائز 
�لوطني للح�سول على  حماولت من قبل �لحتاد 
حقيبة �سيادية و�حدة"، كا�سفًا �أّن "ق�سية كركوك 
حا�رضة يف حو�ر�ت ت�سكيل حكومة �لإقليم، وحزب 

�لحتاد �لوطني متم�سك مبن�سب حمافظها".
و�أ�سار �إىل �أّن "�ملو�سوع قيد �ملد�ولة، �إذ �إّن �حلزب 
يف  �ملنا�سب  يخ�رض  �أن  يريد  ل  �لدميوقر�طي 
"�مل�سهد  �أّن  �إىل  كركوك"، م�سري�ً، يف �لوقت عينه، 
�أي حلظة، يف ظل وجود  للتغيري يف  �حلايل قابل 

نقاط خالف مل حت�سم بعد".

على  �لكرد�ستاين"،  �لدميقر�طي  "�حلزب  و�أخ��ذ 
�جلديدة،  �لكردية  �حلكومة  ت�سكيل  م�ساألة  عاتقه 
�أ�سل  من  مقعد�ً  ب�45  �أغلبية  على  ح�سوله  بعد 
يف  جرت،  �لتي  �لرملانية  �لنتخابات  يف   ،111

�سبتمر/�أيلول 2018.
�إىل ذلك، عقد حزب "�لحتاد �لوطني �لكرد�ستاين"، 
حكومة  ت�سكيل  حو�ر�ت  تطور�ت  لبحث  �جتماعًا 

كرد�ستان �لعر�ق.

جّد�ً مبو�سوع  مهم  "�لجتماع  �إّن  �مل�سوؤول  وقال 
ت�سكيل �حلكومة، ونرتقب خمرجاته، �لتي �سيكون 

لها تاأثري يف �سري مفاو�سات �لت�سكيل".
مت�ّسكه  �لكرد�ستاين"،  �لوطني  "�لحتاد  و�أب��دى 
�ل�سديد مبن�سب حمافظ كركوك، وقال �لقيادي يف 
�إّن  �سحايف،  ت�رضيح  يف  �لطالباين،  بافل  �حلزب 
حزبه "مل ولن يتنازل عن من�سب حمافظ كركوك 

وحقوق �ملكون �لكردي فيها".

و�سّدد على �أّن "مو�سوع من�سب �ملحافظ غري قابل 
للنقا�ض و�مل�ساومة، وح�سولنا عليه ي�سب ب�سالح 
روح  وتنمية  كركوك،  يف  �لأو�ساع  تطبيع  خدمة 

�لأخوة بني مكوناتها".
يبا�رض  مل  �جلديد،  كرد�ستان  برملان  �أّن  �إىل  ُي�سار 
�أ�سهر مّرت  مهامه، حتى �لآن، بعد �أكرث من ثالثة 
بني  �ل�سيا�سية  �خلالفات  ب�سبب  �لنتخابات،  على 

�حلزبني �لكرديني �لرئي�سني.
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بغداد - الجورنال

كربالء تقدم اعتراضا إلى الحكومة والبرلمان بشأن تخصيصاتها بالموازنة الحلبوسي يعلن نهاية الفصل التشريعي األول 
للبرلمان

الدفاع المدني تحذر من فيضانات في ثالث 
محافظات

امانة بغداد تفتتح شارعا مهما يخدم مناطق 
الحرية والدولعي

�لف�سل  نهاية  �حللبو�سي،  حممد  �لنو�ب  جمل�ض  رئي�ض  �أعلن  �جلورنال:   - بغد�د 
�لت�رضيعي �لأول للدورة �لنيابية �لر�بعة.

نهاية  هو  �لثاين  كانون   26 �ملو�فق  �ل�سبت  "�م�ض  �إن   ، بيان  يف  �حللبو�سي  وقال 
�لف�سل �لت�رضيعي �لأول لل�سنة �لت�رضيعية �لأوىل من �لدورة �لنيابية �لر�بعة". 

ودعا �حللبو�سي "�لنو�ب �إىل �ل�ستمر�ر مبمار�سة دورهم �لرقابي من خالل تو�جدهم 
مبا�رض،  ب�سكل  �ملو�طنني  مع  و�لتو��سل  �ملحافظات،  يف  �لنو�ب  جمل�ض  مبكاتب 

و�لتعرف على �حتياجاتهم".
�لوز�رية  �لكابينة  بقاء  يعني  �لف�سل  هذ�  لنهاية  �حللبو�سي  �عالن  �ن  �ىل  ي�سار 
�لرتبية  لها  ت�ساف  وقد  و�لعدل  و�لدفاع  �لد�خلية  هي  وز�ر�ت  لثالث  منقو�سة 
د�ع�ض  �سقيقها يف ع�سابات  �رتباط  ب�سب  �حليايل(  )�سيماء  �ملر�سحة  �إ�ستقالة  بعد 

�لرهابية.
وكان جمل�ض �لنو�ب قد �سوت على م�رضوع قانون �ملو�زنة �لحتادية لعام 2019 
على  �لت�سويت  تاجيل  قرر  فيما   ، �ملا�سي  �لربعاء  ليلة  من  متاخرة  �ساعة  يف 

�لوز�ر�ت �ل�ساغرة �ىل ما بعد عطلته �لت�رضيعية.

��ستكمال  عن  �لد�خلية،  ل��وز�رة  �لتابعة  �ملدين  �لدفاع  مديرية  �أعلنت  �جلورنال:   - بغد�د 
حت�سري�تها ملو�جهة �لفي�سانات �ملتوقع حدوثها خالل �ليام �ملقبلة يف �ملناطق �ل�رضقية 

من �لبالد.
�إن  ل�/�ملعلومة/،  ت�رضيح  يف  �لرحمن  عبد  جودت  �لعقيد  �ملديرية  با�سم  �ملتحدث  وقال 
“�ملعلومات �لتي ورددت �لينا بحدوث تقلبات جوية يف عموم مناطق �لبالد يف 27 و28 
عن  ف�سال  �ل�رضقية،  �ملناطق  يف  �سترتكز  �لمطار  وغز�رة  كثافة  �ن  �ل  �حلايل،  �ل�سهر  من 
و�سول �ل�سيول �لهائلة من �جلارة �ير�ن مما �ست�سبب بحدوث فيا�سانات يف �ملناطق �ل�رضقية 
من �لبالد”. و��ساف عبد �لرحمن �ن “�ملناطق �لتي �ستتعر�ض ملوجة في�سانات خالل �يام 
ودياىل  و�ل�رضقاط  �ل�سفل  و�لز�ب  �لعلى  �لز�ب  �ست�سمل  �جلاري  �ل�سهر  من  و31  و30   29
�ل�ستباقية ملو�جهة  �جر�ء�تها  كامل  ��ستكملت  �ملدين  �لدفاع  “مديرية  �أن  موؤكد�  وو��سط”، 
وموؤ�س�سات  دو�ئ��ر  دعم  عن  ف�سال  و��سخا�سها،  �لياتها  كامل  ��ستنفار  خالل  من  �ملوجة 

�ملحافظات �مل�سمولة باملوجة”.
و��سار �إىل �أن “مديرية �لدفاع �ملدين ��سدرت �لتعليمات و�لو�سايا �لتي تخ�ض �ملو�طنني يف 

كيفية �لتعامل مع �لفي�سانات ، ف�سال عن تخ�س�ض �رقام وهو�تف للطو�رئ”.

بغد�د - �جلورنال: �علنت �مانة بغد�د، عن �فتتاح �ل�سارع �خلدمي �لي�رض �ملحاذي 
لطريق �سالح �لدين للمرور �ل�رضيع �سمن قاطع بلدية �ل�سعلة .

وقالت مديرية �لعالقات و�لإعالم بالمانة يف بيان تلقت �ل�سومرية نيوز، ن�سخة 
منه �ن "د�ئرة بلدية �ل�سعلة �عادت �فتتاح �ل�سارع �خلدمي �لي�رض �ملحاذي لطريق 
�ن�سيابية  وتاأمني  �ملرورية  �لختناقات  فك  بهدف  �ل�رضيع  للمرور  �لدين  �سالح 
�سيانة  �عمال  ي�سهد  �لذي  �ل�رضيع  �لطريق  على  �ل�سغط  وتخفيف  �ل�سري  حركة 

م�ستمرة".
و�لدولعي  �حلرية  مناطق  يخدم  �فتتاحه  مت  �لذي  �خلدمي  "�ل�سارع  �ن  و��سافت 
�لدخول �ملبا�رض لهذه �ملناطق"، م�سرية  حيث ��سبح بامكان م�ستخدمي �لطريق 
�لكتل  ورف��ع  وتنظيف  و�د�م���ة  �سيانة  لع��م��ال  خ�سع  �ل�سارع  "هذ�  �أن  �إىل 

�لكونكريتية �مل�ستخدمة يف �إغالقه".
يذكر �أن �مانة بغد�د �فتتحت يف وقت �سابق �ل�سارع �خلدمي �لمين لطريق �سالح 
�لزخم  ل�ستيعاب  �ل�رضيع  �لطريق  �سيانة  باعمال  �ملبا�رضة  مع  بالتز�من  �لدين 

�ملروي و�يجاد ممر بديل حلركة �ملركبات.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

من  �ملن�سحبة  �لأمريكية  �لقو�ت  �أن  بينت  فيما   
�لنبار  يف  �لأ�سد  عني  قاعدة  من  �ستتخذ  �سوريا 
وقاعدة جوية �أخرى يف �ربيل كمحطة ��سرت�حة لها 

قبل �لعودة لو��سنطن.
وقال ع�سو �للجنة عبا�ض �ل�سماعيلي يف ت�رضيح 
عقدت  �لنيابية  و�لدفاع  �لأمن  “جلنة  �إن  �سحفي، 
ورئا�سة  �لأمنية  �لقياد�ت  مع  مو�سعا  �جتماعا 
�لأمريكية  �لقو�ت  �أع��د�د  ملناق�سة  �جلي�ض  �أرك��ان 
�لع�سكرية”،  قو�عدها  وعدد  �لبالد  يف  �ملتو�جدة 
�لركن  �لفريق  �جلي�ض  �أركان  “رئي�ض  �إن  �إىل  لفتا 
�لنيابية  �لأمن  جلنة  �أع�ساء  �بلغ  �لغامني  عثمان 
بان �لتو�جد �لأمريكي يف �لبالد غري ثابت و�ن تلك 
يف  �لأ�سد  عني  لقاعدة  �سوريا  من  �ن�سحبت  �لقو�ت 
��سرت�حة  كمحطة  �ربيل  يف  جوية  وقاعدة  �لنبار 

قبل �لعودة �إىل �أمريكا”.
للغامني  �سوؤ�ل  وجهت  �لأم��ن  “جلنة  �أن  و�أ�ساف 
�لأمنية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  �ملنعقد  �لجتماع  خ��الل 
ب�ساأن �لقو�ت �لأجنبية يف �لبالد و�أجاب ،�أن هنالك 
�لريطانية  كالقو�ت  �لأمريكية  �لقو�ت  غري  قو�ت 
و�ل�سرت�لية و�لدمنركية متو�جدة لإغر��ض �لتدريب 
�لأمريكية  �لقو�ت  “دخول  �أن  مبينا  و�ل�ست�سارة”، 
�ملن�سحبة من �سوريا لالأر��سي �لعر�قية ح�سل بعلم 
رئا�سة �أركان �جلي�ض و�لقياد�ت �لأمنية و�حلكومة”.
�لتحركات  �أي�سا  ناق�ض  “�لجتماع  �أن  وب��ني 
مع  �لبالد  مناطق  من  عدد  يف  �لقتالية  �لأمريكية 
�لع�سكرية”،  �سنوفها  بجميع  �لأمنية  �لقياد�ت 
خرق  وتعد  مرفو�سة  �لتحركات  “تلك  �أن  مو�سحا 
�ملرمة  �لإ�سرت�جتية  و�لتفاقية  �لعر�ق  ل�سيادة 

�للوج�ستي  بالدعم  و�ملتعلقة  و�أمريكا  �لعر�ق  بني 
و�لتدريب �لقو�ت �لأمنية”.

وكان جمل�ض حمافظة �لنبار قد ك�سف، عن مو�فقة 
�لقو�ت  جت��و�ل  على  �مل�سرتكة  �لعمليات  ق��ي��ادة 
�لأمريكية يف ق�ساء �لفلوجة، م�سري� �ىل �ن �لتحرك 

�لع�سكري �لمريكي هو �ساأن �حتادي.
�سعد  �لركن  �للو�ء  �لنبار  �رضق  عمليات  قائد  و�أكد 
حربية، �أن جتو�ل �أربع �آليات �أمريكية د�خل مدينة 

�لفلوجة جاء مبو�فقة �ملر�جع �لر�سمية.
حيي  يف  باآلياتها،  جتولت  �أمريكية  قو�ت  وكانت 
ظهور  يف  �لفلوجة  ق�ساء  جنوبي  وجبيل  �ل�سهد�ء 
�لنت�سار  ع��ن  �حل��دي��ث  م��ع  بالتز�من  لها  جديد 

�لأمريكي �لو��سع يف �لبالد.
و�أكدت م�سادر حملية يف مدينة �لفلوجة مبحافظة 

م�سلحة  �أمريكية  قو�ت  قيام  �لعر�ق(  )غرب  �لأنبار 
من  �أقل  بعد  �ملدينة،  �أحياء  من  عدد  يف  بالتجو�ل 
�أ�سبوع على �إلقاء طائر�ت �أمريكية من�سور�ت حتمل 
فوق  �لثالث،  �لنجمات  ذ�  �ل�سابق  �لعر�قي  �لعلم 

�لفلوجة، ومدن �أخرى بالأنبار.
وقال م�سدر حملي �أن قوة �أمريكية جتولت �سباح 
برفقة  للفلوجة،  �جلنوبية  �لأحياء  يف  �ل�سبت  �م�ض 
قوة �أمنية عر�قية، مو�سحًا �أن �جلولة �سملت �أحياء 
�لر�سالة و�ل�سهد�ء وجبيل ونز�ل يف �لقاطع �جلنوبي 

للمدينة.
�ملنفذ  من  دخلت  �لأمريكية  �لقوة  �أن  �إىل  ولفت 
و�جلي�ض،  �ل�رضطة،  من  قوة  حيث  للفلوجة  �لغربي 
�أن هذه �جلولة جاءت  �إىل  �ل�سعبي، م�سري�ً  و �حل�سد 
لرفع خملفات تنظيم "د�ع�ض"، ودعم �ل�ستقر�ر يف 

�ملدينة.
ق��و�ت  فيها  تظهر  �لتي  �لأوىل  ه��ي  �مل��رة  وه��ذه 
حترير  منذ  �لفلوجة،  يف  تتجول  وه��ي  �أمريكية 

�ملدينة من "د�ع�ض" �لإرهابي قبل نحو عامني.
وكان ع�سو جلنة �لأمن و�لدفاع بالرملان �لعر�قي 
قو�عد  �أي  وجود  عدم  �أكد  قد  �لأعاجيبي،  �سعر�ن 
�لعر�قية،  �لأر��سي  على  منفردة  �أمريكية  ع�سكرية 
�لأمريكيني  و�مل��درب��ني  �مل�ست�سارين  �أن  مبينًا 

يتو�جدون يف مع�سكر�ت عر�قية.
�أّن رئي�ض �أركان �جلي�ض �لعر�قي �لفريق  و�أ�سار �إىل 
عدم  جلنته  �أبلغ  �لغامني،  عثمان  �لركن  �لأول 
�أّن "مهمة �لع�سكريني  وجود قو�عد �أمريكية، موؤكد�ً 
�لعر�قية،  �لقو�ت  تدريب  يف  تنح�رض  �لأمريكيني 
على  �لعر�قية  للقو�ت  �جل��وي  �لإ���س��ن��اد  وت��ق��دمي 

�لأر�ض، يف حال �حتاجت �إىل ذلك".
�لع�سكرية  �لعمليات  ق��ي��ادة  �أك���دت  �لأث��ن��اء،  يف 
�لعر�قية �مل�سرتكة عدم وجود قو�عد منفردة للقو�ت 
�إىل  نف�سه  �لوقت  يف  م�سرية  �لعر�ق،  يف  �لأمريكية 
وجود �لأمريكيني يف مع�سكر�ت م�سرتكة مع �جلي�ض 

�لعر�قي.
�لركن  �لفريق  �لعمليات �مل�سرتكة  وقال نائب قائد 
�لتي  �لدويل  �لتحالف  قو�ت  �إن  يار�هلل،  �لأمري  عبد 
حموريًا  دور�ً  �أّدت  �لعر�ق،  يف  و��سنطن  تقودها 
"د�ع�ض"  تنظيم  على  �حلرب  �سنو�ت  خالل  ومهمًا 
يف  �لأم��ريك��ي  �جلانب  دور  �أن  مبينًا  �لإره��اب��ي، 
تقدمي  ع��ن  ف�ساًل   ،80% م��ن  �أك��رث  مثل  �حل��رب 

�لإ�سناد �جلوي و�ملدفعي.
بتدريب  �ل��دويل  �لتحالف  ق��و�ت  قيام  �إىل  ولفت 
�ل�سنو�ت  خالل  عر�قيًا  ع�سكريًا  لو�ًء   54 من  �أكرث 
لوج�ستي  دع��م  تقدمي  �إىل  بالإ�سافة  �ملا�سية، 
و�قت�سادي بلغ نحو 11 مليار دولر �أمريكي �أثناء 

�سنو�ت �حلرب على "د�ع�ض".
ويف حني نفى وجود قو�عد �أمريكية يف �لعر�ق، لفت 
�لقو�ت  �أن  �إىل  حملية  �إعالم  و�سيلة  مع  مقابلة  يف 
م�سرتكة  ومع�سكر�ت  قو�عد  يف  توجد  �لأمريكية 
�أجل تقدمي  و�لقيارة، من  �لأ�سد، �حلبانية  هي عني 
وبري  �لفو�سفات،  مع�سكري  ويف  �لقتايل،  �لإ�سناد 

�ملر��سمة، من �أجل تقدمي �لدعم باملدفعية.
و�أو�سح �أن �لقو�ت �لأمريكية يف مع�سكري �لتاجي 
�لتدريب  تتوىل  �جل��وي��ة  بلد  وق��اع��دة  وب�سماية، 
�لأمريكيون  يقدم  بينما  و�ل�سيانة،  و�لتطوير 
�لإ���س��ن��اد  و�ن"  "كي  ق��اع��دة  يف  �مل���وج���ودون 
�مل�سرتكة  �خلا�سة  �لعمليات  وتنفذ  �ل�ستخبار�تي، 

مع قو�ت مكافحة �لإرهاب �لعر�قية.
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�خلطابي،  ن�سيف  ك��رب��الء  جمل�ض  رئي�ض  �ع��ت��ر 
�ل�سبت، �أن �ملو�زنة �ملالية لعام 2019 "مل تن�سف" 
�ملحافظة، م�سري�ً �إىل �أن �ملجل�ض �سيقدم "�عرت��سًا" 
عبد  ع��ادل  �ل���وزر�ء  ورئي�ض  �ل��رمل��ان  رئا�سة  �إىل 
من  �ملحافظة  تخ�سي�سات  بخ�سو�ض  �مل��ه��دي 

�ملو�زنة.
كربالء  "حمافظة  �إن   ، بيان  يف  �خلطابي  وق��ال 
حملية  كحكومة  و�إننا  مظلومة،  تز�ل  ما  �ملقد�سة 
�إق��ر�ر  بعد  خ�سو�سًا  كبرية  �أم��ل  بخيبة  �أ�سبنا 
مو�زنة عام ٢٠١٩ �لتي هي �لأخرى مل تختلف عن 

�سابقاتها من مو�زنات �لأعو�م �ملن�رضمة".
مبا  �ملحافظة  تن�سف  "مل  �ملو�زنة،  �أن  و�أ�ساف، 
�سمن  كانت  حيث  دولر،  �لز�ئر  مبو�سوع  يتعلق 
بن�سبة ٤٠ باملئة وحجبت عن  مو�زنة عام ٢٠١٢ 

�ملطالبات  وبعد  �لأخ��رى،  باملو�زنات  �ملحافظة 
رئا�سة  طريق  عن  �سو�ء  �جلهات  لكافة  �مل�ستمرة 
جمل�ض �لنو�ب ورئي�ض جمل�ض �لوزر�ء كنا نتوقع �أن 

�أنها  �ل  �ل�سابقة،  �أعلى من  بها وبن�سبة  �لعمل  يعاد 
�لن بن�سبة ٣٠ باملئة".

تتنا�سب  ل  �لن�سبة  "هذه  �أن  �إىل  �خلطابي،  و�أ�سار 

مع ما تتحمله �ملحافظة من �سغط كبري من خالل 
�أعد�د �لز�ئرين �لقادمني �ليها، فهي يقع عليها �لثقل 
�لزيار�ت  �أو  �ملليونية  �لزيار�ت  خالل  �سو�ء  �لأكر 

�لعتيادية".
�إىل  �عرت��سًا  �سيقدم  �ملحافظة  "جمل�ض  �أن  وتابع، 
حول  �ل���وزر�ء  رئي�ض  و�إىل  �لنو�ب  جمل�ض  رئا�سة 
تخ�سي�سات �ملحافظة من �ملو�زنة وخ�سو�سا مبا 
لتمكني  دولر  �لز�ئر  من  �ملحافظة  بن�سبة  يتعلق 

�ملحافظة من تقدمي �خلدمات �إىل �ملو�طنني". 
وكان جمل�ض �لنو�ب �سوت خالل جل�سته �لتي عقدت، 
قانون  على   ،)2019 �لثاين  كانون   23  ( �لأربعاء 
لل�سنة  �لعر�ق  �لحتادية جلمهورية  �لعامة  �ملو�زنة 
�ملالية 2019. و�سكت عدد من �ملحافظات من قلة 
لعام  �لحتادية  �ملو�زنة  يف  �ملالية  تخ�سي�ساتها 
هذ�  مو�زنة  �لنو�ب  من  عدد  �عتر  فيما   ،2019

�لعام با�سو�أ �ملو�زنات �لعر�قية عر �لتاريخ.
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