
 بغداد / حممد �صباح

تقود ال�سفارة الأمريكية يف بغداد 
ح���وارات مكثف���ة من���ذ اخلمي����س 
ال�سني���ة  الق���وى  م���ع  املا�س���ي 
وال�سيعي���ة لتقريب وجهات النظر 
املوع���د  عل���ى  امل�سادق���ة  ب�س���اأن 
ال���ذي اقرتحته احلكوم���ة لإجراء 
النتخاب���ات النيابية واملحلية يف 
12 اأي���ار املقبل وح�سمها يف اأقرب 

جل�سة برملانية.
املو�سع���ة  الت�س���الت  و�سمل���ت 
املح���ررة  املحافظ���ات  حمافظ���ي 
باأنه���م  معلوم���ات  اأف���ادت  الذي���ن 
اأب���دوا للجانب الأمريكي ا�ستعداد 
النتخابات  لإج���راء  حمافظاته���م 
املق���رتح  املوع���د  يف  الربملاني���ة 
م���ا يوؤك���د وج���ود انف���راج مرتقب 
للأزمة الت���ي اأخرت اإق���رار قانون 

النتخابات.
ويتح���دث قي���ادي ب���ارز يف احتاد 
الق���وى العراقي���ة ل�)امل���دى( قائل 
اإّن"ال�سف���ارة الأمريكية يف بغداد 
دخلت على خ���ط الأزمة احلا�سلة 
العراقي���ة  الق���وى  احت���اد  ب���ن 
ب�س���اأن  الوطن���ي  والتحال���ف 
امل�سادقة على موعد النتخابات"، 
مبينًا اأن"الت�س���الت التي قادتها 
ال�سف���ارة  لتقريب وجه���ات النظر 
م�س���اء  انطلق���ت  الفرق���اء  ب���ن 

اخلمي�س املا�سي".
الرفي���ع  القي���ادي  وي�سي���ف 
ا�سم���ه  ذك���ر  ع���دم  ���ل  ف�سّ ال���ذي 
اجلان���ب  ب���ن  ان"املفاو�س���ات 
الأمريكي والكت���ل ال�سنية مازالت 
يف اأطوارها الأوىل ومل ت�سل اإىل 
م�ست���وى التف���اق النهائ���ي وحّل 
كل اخللف���ات التي اأث���ارت حتّفظ 
احتاد الق���وى العراقي���ة"، م�سددًا 
عل���ى اأن"العمل جار مع الأمريكان 
حللحة كل النزاعات واملخاوف".

ويلفت اإىل اأّن"ال�سفارة الأمريكية 
جت���ري ح���راكًا يف الوقت احلايل 
مع كل الأطراف والكتل واملكونات 
وطلب���ت  الن���واب،  جمل����س  يف 
منهم ح�س���م امل�سادق���ة على موعد 
النتخابات واإجراءها يف توقيتها 

املقرتح من قبل احلكومة".

وكان جمل����س ال���وزراء ق���د ق���رر، 
موع���د  تق���دمي  املا�س���ي،  ال�سه���ر 
 15 م���ن  الربملاني���ة  النتخاب���ات 
اأي���ار 2018 اإىل 12 اأي���ار، ن���زوًل 
عند مقرتح مفو�سية النتخابات، 
حتّفظ���ت  ال�ُسني���ة  الق���وى  اأن  اإّل 
يف  النتخاب���ات  اإج���راء  عل���ى 
ه���ذا الوق���ت متم�سك���ة بجملة من 
الذرائ���ع يف مقدمته���ا تاأخر عودة 
العوائ���ل النازحة اإىل مدنها وعدم 
تخ�سي����س الأم���وال اللزم���ة يف 
املوازن���ة الحتادية لإعم���ار املدن 

التي ُحررت من داع�س.
القيادي���ة  الهيئ���ة  ويتاب���ع ع�س���و 
لحت���اد الق���وى العراقي���ة حديث���ه 
قائ���ل اإن"احل���راك ال���ذي تق���وده 
ال�سفارة الأمريكي���ة لإنهاء اجلدل 

موع���د  عل���ى  امل�سادق���ة  ب�س���اأن 
النتخاب���ات �سم���ل اأي�س���ا احلوار 
م���ع حمافظي امل���دن الت���ي ُحّررت 
م���ن تنظيم���ات داع����س"، موؤك���دا 
اأب���دوا  املحافظ���ن  اأن"ه���وؤلء 
مدنه���م  خلو����س  ا�ستعداده���م 

النتخابات يف 12 اأيار املقبل".  
حمم���د  النب���ار  حماف���ظ  وكان 
اخلمي����س  اأك���د  ق���د  احللبو�س���ي 
حمافظته"جاه���زة  اأن  املا�س���ي 
النتخاب���ات  لإج���راء  وم�ستع���دة 
اأن  معت���ربًا  املح���دد،  وقته���ا  يف 
تاأجيل النتخابات �سابقة خطرية 
و�سرب لن�سو�س  الد�ستور التي 

ل تقبل الجتهاد". 
اإىل  ال�سن���ي  القي���ادي  وي�س���ري 
اأن"الأم���ر بات م���رتوكًا للحكومة 

لللت���زام مبا تعه���دت به وهو نزع 
ال�س���لح م���ن الف�سائ���ل امل�سلح���ة 
وتوف���ري  النازح���ن  كل  وع���ودة 
الأم���وال لإعادة اإعم���ار كل املدن"، 
مازال���ت  اأن"احل���وارات  موؤك���دًا 

م�ستمرة بن كل الأطراف".
واأث���ار اعتماد الت�سوي���ت ال�سري 
الن���واب  جمل����س  جل�س���ة  يف 
موع���د  عل���ى  املا�س���ي  اخلمي����س 
النتخاب���ات، جدل برملانيا وا�سعا 
انتهى مب�سادات كلمية بن رئي�س 
جمل����س الن���واب وكت���ل التحالف 
الوطن���ي الت���ي اأعلن���ت ان�سحابها 

من اجلل�سة.
الن���واب يف  ومل يتمك���ن جمل����س 
جل�س���ة اأم����س ال�سبت م���ن التفاق 
على الرغم م���ن تقدميه 3 خيارات 

مو�س���وع  ط���رح  ع���دم  تت�سم���ن 
امل�سادقة عل���ى موعد النتخابات، 
عل���ى  امل�سادق���ة  اأو  عر�س���ه،   اأو 
الربملاني���ة  النتخاب���ات  موع���د 

وتاأجيل النتخابات املحلية.
يف  املح���اولت  كل  ف�س���ل  وبع���د 
تقريب وجه���ات النظر بن القوى 
النتخاب���ات  لتاأجي���ل  الداعم���ة 
والتحال���ف الوطن���ي امل�س���ّر على 
اإجرائه���ا يف املوعد الذي اقرتحته 
احلكومة، تع���ّول الكثري من الكتل 
ق���رار املحكم���ة الحتادي���ة  عل���ى  

حل�سم هذه اجلدلية.
الحت���اد  كتل���ة  رئي����س  ويق���ول 
الإ�سلمي الكرد�ستاين مثنى اأمن 
اإن"املحكم���ة الحتادية  ل�)امل���دى( 
ه���ي اجلهة الوحي���دة القادرة على 

ح�س���م كل اخللفات"، م�سددًا على 
اأن"اأي ق���رار ي�س���دره الربملان يف 
�سرتف�س���ه  النتخاب���ات  تاأجي���ل 
املحكم���ة الحتادي���ة لع���دم وجود 
ود�ست���وري  قان���وين  م�س���وغ 

للتاأجيل".
يف  القانوني���ة  اللجن���ة  وكان���ت 
ك�سف���ت   ق���د  الن���واب  جمل����س 
ل�)امل���دى( يف بداية ال�سهر احلايل 
تلّقي املحكم���ة الحتادية خطابن 
م���ن الربمل���ان واحلكوم���ة ب�س���كل 
منف���رد، ي�ستو�سح���ان فيهم���ا عن 
النتخاب���ات.  تاأجي���ل  د�ستوري���ة 
الت�سريعي���ة  ال�سلطت���ان  وتنتظ���ر 
حل�س���م  الق�س���اء  رّد  والتنفيذي���ة 
اجلدل حول موعد النتخابات يف 

جمل�س النواب.

اأن"امل�سكل���ة  اأم���ن  وي�سي���ف 
احلقيقية التي تعيق مترير قانون 
النتخابات هي م�ساألة التوقيتات 
وامل�سادق���ة عليها كون اأن املناطق 
الغربي���ة تع���اين م���ن ع���دم ع���ودة 
النازحن ف�سًل عن الأو�ساع غري 

امل�ستقرة يف حمافظة كركوك".
ويوؤكد اأن"اجلان���ب الأمريكي مع 
اإج���راء النتخاب���ات يف توقيته���ا 
املقرتح من قب���ل احلكومة يف 12 
اأيار املقبل"، م�سددًا على اأن هناك 
ال�سيا�سي���ة  الق���وى  ب���ن  ح���وارًا 
ت�ساع���د في���ه ال�سف���ارة الأمريكي���ة 
للو�س���ول اإىل تفاهم���ات ب���ن كل 

الأطراف". 
الحت���اد  كتل���ة  رئي����س  ويو�س���ح 
الكرد�ست���اين  الإ�سلم���ي 

اأن"ال�سف���ارة الأمريكي���ة تعر����س 
امل�ساع���دة لإزال���ة العقب���ات وتفهم 
التحفظ���ات املتمثل���ة يف ال�سغ���ط 
اإج���راء  يف  احلكوم���ة  عل���ى 
املناط���ق  كل  يف  الإ�سلح���ات 
موؤك���دًا  واإعماره���ا"،  املت�س���ررة 
اأن"القرار يبقى عراقيًا لأننا دولة 

ذات �سيادة".  
الأول  النائ���ب  ك�س���ف  ب���دوره، 
هم���ام  الن���واب  جمل����س  لرئي����س 
توجيه���ه  ع���ن  اأم����س،  حم���ودي، 
الحتادي���ة  للمحكم���ة  ا�ستف�س���ارًا 
النيابي���ة،  النتخاب���ات  ب�س���اأن 
م�س���ددًا عل���ى اح���رتام التوقيتات 
الد�ستورية وامل�سلحة يف احلفاظ 

على الد�ستور.
وق���ررت رئا�س���ة جمل����س النواب 
عقد اجتماع لها م���ع روؤ�ساء الكتل 
النيابي���ة �سب���اح الي���وم الأحد يف 
القاعة الد�ستورية حل�سم مو�سوع 
موع���د  حتدي���د  عل���ى  امل�سادق���ة 
للنتخاب���ات وقان���ون انتخاب���ات 
جمل����س النواب للخ���روج ب�سيغة 

متفق عليها.
كتل���ة  ع���ن  النائ���ب  وي�ستعر����س 
رع���د  العراقي���ة  الق���وى  احت���اد 
للموافقة  كتلته  الدهلكي،"�سروط 
عل���ى امل�سادق���ة على املوع���د الذي 
ب�س���رورة  احلكوم���ة  اقرتحت���ه 
ح�سر ال�سلح بي���د الدولة واإعادة 

كل النازحن واإعمار املدن".
وي�سي���ف الدهلك���ي يف ت�سري���ح 
ال�سني���ة  اأن"الق���وى  ل�)امل���دى(، 
غ���ري متخوف���ة م���ن موع���د اإجراء 
م���ن  تخوفه���ا  بق���در  النتخاب���ات 
لق���ادة  �ست�سم���ح  الت���ي  نتائجه���ا  
بال�سع���ود"،  امل�سلح���ة  الف�سائ���ل 
موؤك���دًا اأن"خيارات ح�سم مواعيد 

النتخابات غري متفق عليها".
ال���ذي  ع���ن طبيع���ة احل���راك  اأم���ا 
تقوده ال�سف���ارة الأمريكية فيقول 
رئي����س جلنة الهج���رة واملهجرين 
الربملانية"اإنن���ي ل اأنف���ي وج���ود 
م�س���اورات مع اجلان���ب الأمريكي 
ال�سف���ارة  داعي���ًا  اأوؤكده���ا"،  ول 
الأمريكية اإىل"النظر اإىل امل�سلحة 
املجتمعية اأكرث من حمافظتها على 

مواعيد النتخابات".
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ات�صاالت مو�ّصعة مع 
رة تتكّلل  املحافظات املحرَّ
باملوافقة على م�صاركتها 
باالقرتاع 

نّية وال�شيعّية  ال�شفارة الأمريكّية تتو�ّشط بني القوى ال�شُّ
لالتفاق على موعد النتخابات 

حتالف القوى: احلكومة غري جاهزة 
لإجراء النتخابات مبوعدها

كتلة احلّل ت�صتغرب 
مطالبات الوزراء 
ّنة بالتاأجيل ال�صُّ

بغداد/ املدى

اأكد القي����ادي يف حتالف القوى ظافر 
الع����اين، اأم�����س ال�سب����ت، اأّن حتالف����ه 
لك����ن  النتخاب����ات  خلو�����س  جاه����ز 
احلكومة غ����ري جاه����زة لإجرائها يف 

موعدها املقرر.
ومن املقرر اأن جتري النتخابات يف 
12 اأياراملقب����ل اإّل اأن الق����وى ال�ُسنية 
وبع�����س الكرد يري����دون تاأجيلها اىل 
�سه����ر كان����ون الأول املقب����ل ل�سم����ان 
اإعادة جميع النازحن اىل مناطقهم.

ح�سل����ت  بي����ان  يف  الع����اين  وق����ال 
منه،"نح����ن  ن�سخ����ة  عل����ى  )امل����دى(، 
النتخاب����ات  خلو�����س  م�ستع����دون 
يف موعده����ا املح����دد وجمتمعنا واع 
ولك����ّن  املن�س����ود،  التغي����ري  لأهمي����ة 
تقديراتن����ا اأّن احلكوم����ة غري جاهزة 
ب����ل وغ����ري ج����ادة بتوف����ري الظ����روف 
عليه����ا  للنتخاب����ات،اإذ  الطبيعي����ة 
ومتطلب����ات  اأ�سئل����ة  ع����ن  جتي����ب  اأن 
جوهري����ة و�سعته����ا عل����ى نف�سها يف 

قانون النتخابات".
وت�ساءل العاين"م����اذا ب�ساأن نازحي 
والعدي����د  وي����رثب  ال�سخ����ر  ج����رف 
من امل����دن يف بغ����داد و�س����لح الدين 
ودياىل التي ترف�س امللي�سيات عودة 

الأهايل اإليها؟".
وتاب����ع القي����ادي يف حتال����ف القوى، 
اأن����ه"اإذ بغ����ري معاجل����ة ه����ذه امل�سكلة 
ف����اإن  حلّله����ا  توقيت����ات  و�س����ع  اأو 
احلكوم����ة تربه����ن  على اأنه����ا اأ�سرية 
وتري����د  الطائف����ي  التغي����ري  منه����ج 
اإ�سفاء ال�سرعي����ة على هذا املنهج من 
خلل النتخاب����ات"، مت�سائًل"ماهي 
الإج����راءات التي اتخذته����ا احلكومة 
ب�س����دد اإنه����اء املظاه����ر امل�سلح����ة يف 
املحافظ����ات املدم����رة وغل����ق مكات����ب 

الف�سائل الع�سكرية فيها".
واأ�س����ار القيادي يف حتال����ف القوى، 
����ح  اىل اأنه"عل����ى احلكوم����ة اأن تو�سّ
ب�سكل جلي ماه����ي اإجراءاتها لإعادة 
الإعمار يف مدن بلغت ن�سبة التدمري 
يف بع�سه����ا ما يف����وق الثمانن باملئة 

وم����ع ذل����ك مل جن����د يف امليزاني����ة اأي 
اأو  امللّح����ة  الق�سي����ة  به����ذه  اهتم����ام 
بتعوي�س ولو جزئي للمت�سررين".

ولف����ت العاين"ماذا عن ال�ستعدادات 
الفنية للمفو�سية وهي التي مل تفتح 
�سج����لت  حتدي����ث  مراك����ز  الآن  اىل 
الناخب����ن يف نينوى مثل التي بلغت 
ن�سب����ة حتديث ال�سج����لت فيها اثنن 

باملئة فقط".
وتاب����ع القي����ادي ال�سن����ي اأن"حتالف 
القوى اإذ يوؤك����د جاهزيته ال�سيا�سية 
خلو�����س النتخاب����ات يف اأي موعد، 
فاإن عل����ى احلكوم����ة اأن تو�سح مدى 
جاهزيته����ا م����ن خ����لل اإجابته����ا ع����ن 

الأ�سئلة اأعله". 
يف غ�س����ون ذل����ك، اأب����دت كتل����ة احلل 
م����ن  ا�ستغرابه����ا  اأم�����س،  النيابي����ة، 
الق����وى  حتال����ف  وزراء  مطالب����ات 

بتاأجيل النتخابات.
واأك����د رئي�����س الكتل����ة النائ����ب حممد 
ح�سل����ت  بي����ان  يف  الكرب����ويل، 
)امل����دى(، على ن�سخة من����ه، ا�ستعداد 

ال�س����ركاء  باق����ي  م����ع  كتلته"للعم����ل 
لإن�ساج روؤية وطنية م�سرتكة داخل 
اأبن����اء �سعبن����ا  قب����ة الربمل����ان تخ����دم 
العراقي وتعزز العملية الدميقراطية 
يف  حقوقه����م  للجمي����ع  وحتف����ظ 
النتخابي����ة  بالعملي����ة  امل�سارك����ة 

وا�ستحقاقاتها".
واأع����رب الكرب����ويل، ع����ن ا�ستغراب����ه 
من"مطالب����ات وزراء حتال����ف القوى 
العراقية لكتلته����م الربملانية وهيئتها 
ال�سيا�سي����ة بالإ�س����رار عل����ى تاأجي����ل 
موع����د النتخاب����ات يف الوق����ت الذي 
�س����ّوت جميعه����م على حتدي����د ال�12 
م����ن  اأي����ار املقبل موع����دًا للنتخابات  
من دون الرجوع لكتلتهم الربملانية"، 
حتال����ف  وزراء  كان  مت�سائًل"اأي����ن 
القوى من مناق�سات جمل�س الوزراء 
ملواعيد اإج����راء النتخاب����ات؟، وملاذا 
اأهله����م  يق����ّدروا و�س����ع ومعان����اة  مل 
مو�س����ع  وي�سعوه����ا  النازح����ن 
اعتبار قب����ل الت�سويت داخل جمل�س 

الوزراء".

بغداد/ املدى

اأكد رئي�����س كتل����ة الف�سيلة الربملانية عم����ار طعمة، 
اأم�����س ال�سب����ت، اأن����ه لي�����س للربمل����ان ح����ق يف البت 
يف  النتخاب����ات  اإج����راء  ق�سي����ة  يف  الجته����اد  اأو 

موعدها. 
وق����ال طعمة يف بيان، ح�سلت )املدى(، على ن�سخة 
من����ه، اإن"قانون انتخابات رق����م )45( ل�سنة 2013 
يف امل����ادة )7( من����ح ح����ق امل�سادق����ة للربمل����ان على 
املوع����د املقرتح م����ن جمل�س ال����وزراء، كم����ا حددت 
امل����ادة )56( م����ن الد�ستور اإج����راء انتخاب جمل�س 
الن����واب اجلدي����د قب����ل 45 يوم����ًا من تاري����خ انتهاء 
ال����دورة النتخابي����ة ال�سابق����ة، وحي����ث اأن نهاي����ة 
ال����دورة النتخابي����ة احلالي����ة تكون يف ال����� 30 من 

حزي����ران 2018 ف����اإن موع����د النتخاب����ات للربملان 
اجلديد ل يتجاوز 2018-5-15".

وتن�س املادة مادة )7(/ اأوًل من قانون النتخابات 
ع����ام 2013 عل����ى اأن����ه يج����ب اأن جت����رى انتخابات 
جمل�����س الن����واب قب����ل 45 يوم����ًا من تاري����خ انتهاء 

الدورة النتخابية ال�سابقة على الأقل.
ثانيًا- يح����دد موعد النتخابات بق����رار من جمل�س 
ال����وزراء بالتن�سيق م����ع املفو�سية العلي����ا امل�ستقلة 
للنتخابات وي�سادق جمل�س النواب عليه وي�سدر 
مبر�س����وم جمهوري ويعل����ن عنه بو�سائ����ل الإعلم 
كاف����ة قبل املوعد املح����دد لإجرائها مب����دة لتقل عن 

90 يومًا.
فيم����ا تن�س امل����ادة 56 من الد�ست����ور العراقي على: 
اأوًل:� تكون مدة الدورة النتخابية ملجل�س النواب 

اأرب����ع �سن����واٍت تقوميي����ة، تب����داأ ب����اأول جل�س����ٍة له، 
وتنتهي بنهاية ال�سنة الرابعة.

ثانيًا:� يجري انتخ����اب جمل�س النواب اجلديد قبل 
خم�س����ٍة واأربع����ن يومًا م����ن تاريخ انته����اء الدورة 

النتخابية ال�سابقة.
واأ�س����اف رئي�س كتلة الف�سيل����ة النيابية، ان"املادة 
)13( م����ن الد�ست����ور ق����د ن�ست عل����ى )ل يجوز �سّن 
قانون يتعار�س مع هذا الد�ستور( مبعنى ل يجوز 
اأن ي�س����ّرع الربمل����ان قانون����ًا يت�سم����ن حتديد موعد 
لنتخابات الربملان القادم يتجاوز تاريخ ال�15 من 

اأيار احلايل".
واأو�سح طعم����ة انه"ل يجوز ت�سري����ع قانون ميدد 
عم����ل الربمل����ان،لأن يف ذلك خمالف����ة �سريحة لن�س 

املادة )56(".

بغداد/ املدى

للطفول���ة  املتح���دة  الأمم  منظم���ة  قال���ت 
)اليوني�سي���ف( اإن الأطف���ال ي�سكل���ون نحو 
الن�سف من بن 2.6 مليون �سخ�س نزحوا 
يف الع���راق ب�سب���ب احلرب الت���ي ا�ستمرت 
ثلثة اأعوام على تنظيم داع�س، واإن العنف 

امل�ستمر يعرقل جهود تخفيف معاناتهم.
اأعلن���ت  بينم���ا  اإن���ه  اليوني�سي���ف  وقال���ت 
احلكوم���ة العراقية ال�سه���ر املا�سي الن�سر 
عل���ى التنظي���م بعدم���ا ا�س���رتدت تقريبًا كل 
الأرا�سي التي ا�ستوىل عليها يف عام 2014 
فاإن ا�ستمرار الق�سف والهجمات يجعل من 

ال�سعب اإعادة بناء حياة النازحن.
وق���ال بيرت هوكينز كبري ممثلي يوني�سيف 

ل���دى العراق،"نعتق���د اأنه نتيج���ة لل�سراع 
اأع���وام  م���دار  عل���ى  ال�ستثم���ار  وغي���اب 
طف���ل  ملي���ن  اأربع���ة  هن���اك  والفق���ر... 
اأنح���اء  يف  الآن  الع���ون  اإىل  يحتاج���ون 

العراق".
وق���ال هوكينز خ���لل موؤمت���ر �سحفي يف 
جني���ف ع���رب الهات���ف م���ن بغ���داد، ونقلته 
رويرتز، اإن هن���اك 1.3 مليون طفل �سمن 
2.6 مليون نازح نتيج���ة القتال الذي كان 

مدمرًا عادة مع تنظيم داع�س.
املدي���ر  كابيل���ريي  ج���ريت  ق���ال  ب���دوره، 
الإقليم���ي لليوني�سي���ف يف بي���ان ن�سرت���ه 
روي���رتز انه"على الرغم م���ن انتهاء القتال 
يف ع���دة مناط���ق، ل يزال العن���ف م�ستمرًا 
يف مناطق اأخ���رى، ويف الأ�سبوع احلايل 

فقط وقعت ثلثة تفجريات يف بغداد".

واأ�ساف ان"العنف ل يقتل وي�سوه الأطفال 
فق���ط، اإن���ه يدم���ر املدار����س وامل�ست�سفيات 
واملن���ازل والط���رق. اإن���ه مي���زق الن�سي���ج 
الجتماع���ي املتنوع وثقافة الت�سامح التي 

حتافظ على متا�سك املجتمعات".
ت�ساع���د  اليوني�سي���ف  اإن  وق���ال هوكين���ز 
اأي�س���ا اأطفال امل�ستبه يف انتمائهم للتنظيم 
املحتجزين حالي���ًا عن طريق توفري رعاية 
�سم���ل  مّل  وحت���اول  قانوني���ة  وم�ساع���دة 
اآخري���ن مع اأ�سرهم مب���ن فيهم املوجودون 

يف اخلارج.
م���ن  املدني���ن  ن���زوح  ق�سي���ة  واأ�سبح���ت 
خا�سع���ة  كان���ت  الت���ي  ال�سني���ة  املناط���ق 
ل�سيط���رة داع����س اأحدث نقط���ة خلفية يف 
النزاع ال�سيا�سي ذي ال�سبغة الطائفية يف 

العراق.

جل�سة �سابقة 
ملجل�س النواب

الف�شيلة: حتديد موعد النتخابات لي�س من مهاّم الربملان

اليون�شيف: الأطفال ي�شّكلون اأكرث من ن�شف 
النازحني  

اطفال يف احد 
خميمات النزوح..
ار�سيف


