
الثالثاء 18 جمادي االول ، 1441 هـ ق 24 دي 1398 هـ ش، 14 كانون الثاني 2020م العدد )10324( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
من أحسن الى جيرانه كُثر خدمه.. 

ومن جاهد على إقامة الحق وّفق
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 13 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 32 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 45 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 14 دقيقة

كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية 
المشتركة بين سيئول وواشنطن

بيونــغ يانــغ – وكاالت: انتقــدت كوريــا الشــمالية  
الجنوبــي  الكــوري  الدفــاع  وزيــر  االثنيــن،  امــس 
جونــج كيونــج - دو بســبب التدريبــات العســكرية 
ونــدد  المتحــدة،  الواليــات  مــع  لبــالده  المشــتركة 
»ميــاري« - وهــو أحــد مواقــع الدعايــة علــى اإلنترنــت 
فــي كوريــا الشــمالية - بوزيــر الدفــاع جونــج باعتبــاره 
ــدي أمريكــي بســبب عــدم  ــة مــن أي جن أدنــى مرتب
ــا الشــمالية  ــه، والــذي قــال » إن كوري وجــود ســلطة ل
ســتفعل، فــي النهايــة، كمــا تقــرر الواليــات المتحــدة«.. 
وأضــاف » لتوضيــح األمــر، ليــس للجيــش الكــوري 
قــرار  اإلطــالق التخــاذ  أي ســلطة علــى  الجنوبــي 

بشــأن التدريبــات العســكرية المشــتركة.«
جــاء هــذا االنتقــاد بعــد يوميــن مــن ســخرية كيم 
كيــه - جــوان، كبيــر المفاوضيــن النووييــن الســابقين 
الجنوبيــة  كوريــا  جهــود  مــن  الشــمالية،  لكوريــا 
ــج. ــج يان ــن واشــنطن وبيون لتســهيل المفاوضــات بي

وتمــارس كوريــا الشــمالية ضغوطا علــى كوريا 
الجنوبيــة والواليــات المتحــدة بســبب تدريباتهمــا 
العســكرية المشــتركة وإدخــال أســلحة فــي شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، قائلــة إنهــا لــن تعــود إلــى طاولــة 
سياســتها  واشــنطن  توقــف  حتــى  المفاوضــات 
العدائيــة ضــد كوريــا الشــمالية.. ولطالمــا شــجبت 
بيونــغ يانــغ التدريبــات العســكرية المشــتركة بيــن 

ســيئول وواشــنطن باعتبارهــا »بروفــة غــزو«.

مؤكدا انه ما يقلقني هو احتمال تراجع الواليات المتحدة عن قيادتها حول العالم..

وزير الدفاع: بريطانيا »مطالبة باالستعداد للحرب 
بدون الواليات المتحدة«

شــدد  وكاالت:   – لنــدن 
وزيــر الدفــاع البريطانــي بيــن 
واليــس علــى ضــرورة أن تكــون 
لخــوض  جاهــزة  بريطانيــا 
الواليــات  بــدون  الحــروب 
أساســي. كحليــف  المتحــدة 

إن  واليــس  وقــال 
احتمــال انســحاب الواليــات 
موقعهــا  مــن  المتحــدة 
العالــم  فــي  القيــادي 
الرئيــس  إدارة  ظــل  فــي 
ــب،  ــد ترام ــي، دونال األمريك

األرق. لــه  يســبب 
وأشار إلى أن هذا األمر قد يضطر بريطانيا إلعادة التفكير في افتراضاتها بشأن استراتيجيات الدفاع.

وجــاءت تعليقــات وزيــر الدفــاع بينمــا تســتعد بريطانيــا لـ«أعمــق مراجعــة« منــذ نهايــة الحــرب البــاردة 
لشــؤون الدفــاع واألمــن والسياســة الخارجيــة.

وفــي تصريحــات لصحيفــة »صنــداي تايمــز«، قــال واليــس »مــا يقلقنــي هــو احتمــال تراجــع الواليــات 
المتحــدة عــن قيادتهــا حــول العالــم«، مضيفــا أن »هــذا ســيكون ســيئا للعالــم وســيئا لنــا. نخطــط لألســوأ 

ونأمــل حــدوث األفضــل«.

خالل رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم..

الجيش السوري يدمر آليات لإلرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي
*مصدر روسي: فتح 3 معابر جديدة إلجالء المدنيين من مناطق سيطرة  االرهابيين في إدلب

دمشــق – وكاالت: دمــرت وحــدات الجيــش 
الســوري عــدة آليــات للتنظيمــات اإلرهابيــة وقضــت 
ــة  ــات ناري ــن خــالل رماي ــن اإلرهابيي ــدد م ــى ع عل
ــف  ــا ضــد مواقعهــم وتحركاتهــم بري ــة نفذته مكثف

إدلــب الجنوبــي الشــرقي.
وذكــر مراســل ســانا أن 
نفــذت  الجيــش  وحــدات 
الماضيــة  الســاعات  خــالل 
رمايــات ناريــة مكثفــة ضــد 
إرهابيــي  وتحــركات  مواقــع 
جبهــة النصــرة والمجموعــات 
المتحالفــة معهــا والمنتشــرة 
بريــف  الســبل  خــان  فــي 
ســراقب جنــوب شــرق إدلــب 
مــا أســفر عــن تدميــر عــدة 

آليــات ثقيلــة ومقــرات.
الجيــش  رمايــات وحــدات  أن  إلــى  المراســل  ولفــت 
انتشــارهم  ونقــاط  اإلرهابييــن  تحصينــات  أيضــًا  طالــت 
ومحــاور إمدادهــم وأوكارهــم فــي محيــط معــرة النعمــان 

وقضــت  الشــرقي  الجنوبــي  إدلــب  بريــف  ومعرشــورين 
خاللهــا علــى عــدد مــن اإلرهابييــن ودمــرت تحصينــات لهــم.

  وقضــت وحــدات الجيــش االثنيــن الماضــي علــى 
عــدد مــن اإلرهابييــن ودمــرت آلياتهــم وتحصيناتهــم 
خــالل رمايــات مدفعيــة وضربــات بســالح الدبابــات 
نفذتهــا ضــد تجمعــات ومناطــق انتشــار اإلرهابييــن 
بريــف  ومحيطهمــا  وســراقب  النعمــان  معــرة  فــي 
إدلــب الجنوبــي وقــرى وبلــدات الديــر شــرقي والديــر 
غربــي ومعصــران وأحســم وحنتوتيــن ومعرشــمارين 

ــه. ــف ذات ــا بالري ومعرشــورين وكفروم
مــن جانــب اخــر قــال المركــز الروســي للمصالحــة 
معابــر   3 إن  بســوريا  المتحاربــة  األطــراف  بيــن 
فتحــت  امــس االثنيــن لتأميــن خــروج المدنييــن مــن 
مناطــق ســيطرة  االرهابييــن فــي إدلــب إلــى األراضــي 

ــش الســوري. ــيطرة الجي ــة لس الخاضع
نقــاط  ثــالث  بــدأت  انــه  المركــز،  بيــان  وقــال 
مغــادرة  أجــل  مــن  )المعابــر(  العمــل  فــي  تفتيــش 
المدنييــن للمناطــق التــي يســيطر عليهــا االرهابيــون 
فــي  منطقــة إدلــب لخفــض التصعيــد .. وتقــع )هــذه 

النقــاط( فــي أبــو الظهــور والهبيــط والحاضــر«.
تتضمــن  المعابــر  هــذه  فــإن  البيــان،  وبحســب   
نقــاط لتقديــم اإلســعاف والمــاء الصالــح للشــرب والغــذاء 
الســاخن واألدويــة والمســتلزمات األساســية للمدنييــن 
ســيطرة  مناطــق  مــن  االنســحاب  فــي  الراغبيــن 
المســلحين، وتــم تخصيــص وســائل النقــل إلخراجهــم.
الســورية،  إدلــب  محافظــة  أراضــي  معظــم  وتدخــل 
إضافــة إلــى أجــزاء مــن محافظــات حمــص والالذقيــة وحلــب، 
ضمــن منطقــة خفــض التصعيــد التــي أقيمــت فــي إطــار 

ــران. ــا وإي ــيا وتركي ــن روس ــة بي ــتانا التفاوضي ــة أس عملي
وتشــهد المنطقــة تصعيــدا ميدانيــا جديــدا بعــد أن 
ــادة  ــاك بقي ــزة هن ــلحة المتمرك ــل المس ــنت الفصائ ش
بالدرجــة  المكــون  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  تنظيــم 
األولــى مــن عناصــر »جبهــة النصــرة«، فــي ديســمبر 
ــوات  ــع للق ــى مواق ــدة عل ــات واســعة ع الماضــي، هجم
ــداءات،  ــك االعت ــة التــي أطلقــت، بعــد صــد تل الحكومي
األيــام  فــي  خاللهــا  مــن  تمكنــت  مضــادة  عمليــات 

الماضيــة مــن تحريــر نحــو 320 كيلومتــرا مربعــا.

6 مرشحين ديمقراطيين يشاركون في المناظرة 
األخيرة قبل السباق التمهيدي

واشــنطن – وكاالت: أيــام معــدودة، وتبــدأ أولــى مراحــل االنتخابــات الرئاســية األميركيــة المقــرر إجرائهــا 
فــي نوفمبــر المقبــل، مــع انطــالق الســباق التمهيــدي فــي الواليــات الختيــار مرشــح الحزبيــن يــكاد يكــون 
الجمهــوري  الترشــيح 
فــي  لترامــب،  محســوما 
األبيــض. البيــت  ســباق 

 وقبــل أن تبــدأ هــذه 
الثالــث  فــي  المرحلــة، 
المقبــل،  نوفمبــر  مــن 
المرشــحون  يســتعد 
لخــوض  الديمقراطيــون 
المناظــرة األخيــرة بينهــم. 
ــم« إن  ــة »تاي ــول مجل وتق
الســابعة  هــي  المناظــرة 
واألولــى  للديمقراطييــن 
ــوا.  وللمــكان  ــة أي ــاء فــي جامعــة دراك فــي ديمونيــس بوالي فــي عــام االنتخابــات وســتجري اليــوم الثالث
داللتــه، حيــث أن أيــوا ســتكون نقطــة انطــالق الســباق التمهيــدي، أول واليــة يعقــد بهــا المجلــس الحزبــي 

الرئاســي. الســباق  فــي  الحــزب  مرشــح  ســيحددون  الذيــن  المندوبيــن  الختيــار 
 وقــد تقلصــت ســاحة المنافســة بيــن الديمقراطييــن بشــكل كبيــر فــي األشــهر األخيــرة. وتأهــل ســتة 
مرشــحين فقــط للمناظــرة األخيــرة وهــم نائــب الرئيــس الســابق جــو بايــدن، وعمــدة بينــد الســابق بيــت 
بوتيجيــج، وســيناتور مينســوتا أمــي كلوبشــار، وســيناتور فيرمونــت بيرنــي ســاندرز، والمليارديــر تــوم 

ــث وارن. ســتاير وســيناتور ماسوشســتس إليزابي

تايلند .. آالالف يحتجون على استمرار 
رئيس الوزراء في الحكم

ــة  ــة“ بالعاصم ــدو ضــد الدكتاتوري ــي ”ســباق الع ــف شــخص ف ــن 12 أل ــر م ــوك -  وكاالت: شــارك أكث بانك
بانكــوك  التايالنديــة 
للتعبيــر عــن إحباطهــم مــن 
اســتمرار حكومــة رئيــس 
تشــان  برايــوت  الــوزراء 

الحكــم. فــي  أوتشــا 
برايــوت،  يــزال  وال 
وهــو قائــد ســابق للجيــش 
اســتولى علــى الســلطة فــي 
انقــالب عــام 2014، فــي منصبه 
بعــد انتخابــات متنــازع عليهــا 

جــرت العــام الماضــي.
وقال أحد المشاركين ”أريده أن يعيد الديمقراطية إلى البالد“.

وردد المشــاركون خــالل الســباق الــذي امتــد لمســافة 2.6 كيلومتــر هتافــات منهــا ”ارحــل يــا برايــوت!“ 
و“عاشــت الديمقراطيــة!“.

ومعظــم المشــاركين فــي الســباق مــن أنصــار الحــزب الجديــد ”المســتقبل إلــى األمــام“ الــذي أسســه 
رجــل األعمــال تاناتــورن جوانجرونجروانجكيــت )41 عامــا(.

برلين تعلن عقد مؤتمر دولي حول 
ليبيا خالل الشهر الجاري

برليــن – وكاالت: أكــدت الحكومــة األلمانيــة أن 
مؤتمــرًا دوليــًا حــول ليبيــا ســيعقد فــي برليــن خالل 

الشــهر الجــاري مشــيرة إلــى بــدء التحضيــرات له.
ونقلــت فرانــس بــرس عــن المتحــدث باســم 
الحكومــة ســتيفن ســايبرت قولــه امــس “المؤتمــر 
ــدول  ــزاع وال ــي الن ــا يضــم طرف ــول ليبي ــي ح الدول
ــي  ــد يكــون ف ــن وق ــه ســيعقد فــي برلي ــة في الفاعل

ــي”. ــون الثان 19 كان
شــمال  حلــف  عــدوان  منــذ  ليبيــا  وتشــهد 
األطلســي الناتــو عليهــا عــام 2011 حالــة مــن الفوضــى 
الســالح  انتشــار  ظــل  فــي  األمنــي  واالنفــالت 
والتنظيمــات اإلرهابيــة التــي تحــاول فــرض نفوذهــا 
وســيطرتها علــى مختلــف المــدن والمناطــق بينمــا 
يتنــازع علــى الســلطات حاليــًا طرفــان أساســيان 
همــا حكومــة الوفــاق بقيــادة فايــز الســراج والحكومــة 
ــس  ــا مجل ــي يدعمه ــا الت ــرق ليبي ــي ش ــة ف العامل
النــواب فــي مدينــة طبــرق والجيــش الليبــي بقيــادة 

ــر. ــة حفت المشــير خليف

بوتين ومودي يبحثان الوضع في الخليج 
الفارسي واألزمة الليبية

ــس الروســي،  موســكو – وكاالت: بحــث الرئي
الهنــدي،  الــوزراء  رئيــس  مــع  بوتيــن،  فالديميــر 
ــي  ــي، الوضــع ف ــي اتصــال هاتف ــودي، ف ــدرا م نارين
الخليــج الفارســي واألزمــة الليبيــة، حســبما أورد 
المكتــب اإلعالمــي للكرمليــن، امــس  االثنيــن.

وقــال المكتــب، فــي بيــان، إن المكالمــة الهاتفيــة 
ــدي،  ــب الهن ــا الجان ــادر إليه ــي ب ــن الرئيســين، الت بي
تناولــت »عــددا مــن القضايــا الدوليــة الملحــة، بمــا 

فيهــا األوضــاع فــي منطقــة الخليــج الفارســي وليبيــا«.
أعربــا،  ومــودي  بوتيــن  أن  البيــان  وأضــاف 
أثنــاء مناقشــتهما العالقــات بيــن البلديــن، عــن 
ــتراتيجية  ــراكة االس ــر »الش ــى تطوي ــا عل إصرارهم

الهنديــة«. الروســية 

محذرة العدو من االستمرار بإهمالهم طبيًا..

حماس مخاطبة االسرى: لن نترك حياتكم لنوايا العدو النكم عناوين ورموز مقاومة شعبنا
*سلطة عباس اعتقلت 195 من عناصرنا بالضفة خالل أسبوع على خلفية سياسية

ــة اإلســالمية  ــة المقاوم غــزة – وكاالت: حــّذرت حرك
»حمــاس« االحتــالل الصهيونــي  مــن االســتمرار فــي 
ــي ســجونه. ــي بحــق األســرى ف ــال الطب سياســة اإلهم

ــن،  ــا امــس اإلثني ــان له ــي بي ــة ف ــت الحرك وحمّل
االحتــالل كل تبعــات ونتائــج ذلــك اإلهمــال، قائلــًة إنهــم 
»لــن يكونــوا وحدهــم فــي معركــة الحريــة وانتــزاع 
الحقــوق، ولــن نتــرك حياتهــم لحســن نوايــا العــدو، 

مقاومــة  ورمــوز  عناويــن  فهــم 
معاركهــم  فخــوض  شــعبنا، 
والدفــاع عــن حقوقهــم وحريتهــم 

واجــب علينــا جميعًــا«.
صمــت  البيــان  واســتغرب 
المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
الجرائــم  هــذه  علــى  والدوليــة 
اإلســرائيلي  لالحتــالل  النكــراء 
أودت  والتــي  األســرى  بحــق 
بحيــاة أكثــر مــن 60 أســيرًا، ومــا 
ــون مــن  ــزال نحــو ٧00 أســير يعان ي
أمــراض مزمنــة وخطيــرة، وتدهــور فــي حالتهــم الصحيــة، 
الشــديد نتيجــة  الخطــر  وبعضهــم دخــل فــي مرحلــة 
ــتمرار  ــى اس ــا عل ــام احتجاجً ــن الطع ــل ع ــه الطوي إضراب
االعتقــال اإلداري بحقهــم وتدهــور فــي حالتهــم الصحيــة.

وأشــارت إلــى أن بعــض األســرى دخــل فــي مرحلــة 
الخطــر الشــديد نتيجــة إضرابــه الطويــل عــن الطعــام 

احتجاجــا علــى اســتمرار االعتقــال اإلداري بحقهــم، وفــي 
ــد زهــران. ــم األســير أحم مقدمته

للتدخــل  الحقوقيــة  المؤسســات  الحركــة  ودعــت 
الفــوري والشــامل إلنقــاذ حيــاة األســرى، وإجبــار ســلطات 
االحتــالل علــى وقــف سياســة اإلهمــال الطبــي والعقــاب 

ــجونه. ــي س ــيرات ف ــرى واألس ــق األس ــي بح الجماع
يُشــار إلــى أن ســلطات الســجون اإلســرائيلية 
تتعمــد ممارســة اإلهمــال الطبــي بحــق األســرى، فيمــا 
استشــهد بعضهــم نتيجــة تدهــور أوضاعهــم الصحيــة 
وســوء الرعايــة واالكتفــاء بتقديــم المســكنات فقــط 

علــى أبعــد تقديــر.
ــة اإلســالمية  ــة المقاوم ــت حرك ــب اخــر قال مــن جان
»حمــاس«: إن أمــن الســلطة فــي الضفــة الغربيــة المحتلة 
اعتقلــت 195 مواطنًــا علــى خلفيــة سياســية خــالل أســبوٍع 
واحــد، أي منــذ نهايــة ديســمبر الماضــي وحتــى األســبوع 

األول مــن الشــهر الجــاري.
وأوضــح بيــان للحركــة، امــس االثنيــن، أن المعتقليــن 
أســرى محــررون ومعتقلــون سياســيون ســابقون وطــالب 

جامعــة، معظمهــم فــي نابلــس والخليــل.
وذكــر البيــان أن أجهــزة أمــن الســلطة شــنّت حملــة 
اعتقــاالت عقــب إعــالن رئيــس الســلطة الدعــوة إلجــراء 
انتخابــات منــذ 26 ديســمبر 2019، وامتــدت لثالثــة أشــهر، 
حمــاس  نشــطاء   اســتهدفت  الحملــة  أن  إلــى  الفتًــا 
وكوادرهــا للحصــول علــى معلومــات حــول نشــاط الحركــة 

لالنتخابــات ومرشــحيها.
وأشــار إلــى أن أمــن الســلطة اقتحمــوا 144 منــزاًل، 
ــا  ــا خلويًّ وصــادروا مــن داخلهــا نحــو 3000 شــيكل و55 هاتًف

و10 حواســيب ومئــات الرايــات والكتــب.

داعيا إلعادة فتح ملفات التجاوزات األميركية منذ 2٠٠3..

»دولة القانون« يدعو لالسراع بتكليف رئيس وزراء للمباشرة بمطالبة أميركا بتعويضات عن 17 عاما
*تحالف الفتح: الهدف األكبر للبرلمان حاليًا التصويت 

على مرشح الفتح وسائرون لرئاسة الوزراء
*القوات األميركية تفرض إجراءات أمنية في محيط 

»عين األسد« تحسبًا لضربة جديدة
بغــداد – وكاالت: طالبــت 
النائــب فــي البرلمــان العراقي 
وعضــو دولــة القانــون عاليــة 
االثنيــن،  امــس  نصيــف، 
قضيــة  بحســم  باإلســراع 
الــوزراء  رئيــس  تكليــف 
لمواجهــة التحديــات الراهنــة، 
فيمــا شــددت علــى ضــرورة 
توكيــل شــركة محامــاة دوليــة 
عــن  بتعويضــات  للمطالبــة 
منــذ  األمريكيــة  التجــاوزات 

اليــوم. ولغايــة   2003
وقالــت نصيــف فــي بيــان تلقــت الســومرية نيــوز، 
نســخة منــه ان »علــى مــن يمتلــك قــرار تكليــف رئيــس 
ــات  ــة التحدي ــف لمواجه ــوزراء اإلســراع بحســم التكلي ال
الراهنــة، وأهمهــا توكيــل شــركة محامــاة دوليــة إلعــادة 
فتــح ملفــات التجــاوزات األمريكيــة منــذ 2003 ولغايــة 2020 
لحــق  الــذي  الضــرر  كل  عــن  بتعويضــات  والمطالبــة 
ب العــراق بــدءًا مــن احتاللــه دون شــرعية دوليــة وإعالنــه 
كدولــة خاضعــة لالحتــالل، وقيــام ســلطة االحتــالل بخــرق 

القوانيــن الدوليــة وتدميــر البنــى التحتيــة وحرق الــوزارات 
مليــارات  ونهــب  وســرقة  الحكوميــة  والمؤسســات 

ــذا«. ــا ه ــى يومن ــب ال ــبائك الذه ــدوالرات وس ال
الســابقة  األمريكيــة  اإلدارات  »مقاضــاة  ان  وأضافــت 
والالحقــة يتضمــن مطالبتهــا بتعويضــات عــن إعاقــة تســليح 
العــراق واعتــراف ترامــب بــأن مــن أوجــد داعــش همــا اوبامــا 
الذيــن  العراقيــة  قواتنــا  مــن  الضحايــا  وملــف  وكلينتــون، 
قصفتهــم القــوات األمريكيــة وأبادتهــم تحــت مســمى نيــران 

ــار«. ــة المط ــم وجريم ــى مجــزرة القائ ــة، وصــوال ال صديق

العشــائري  الحشــد  فــي  القيــادي  كشــف  بــدوره 
بمحافظــة االنبــار غــرب العــراق، طــارق العســل، امــس 
ــوات  ــا الق ــة مشــددة تفرضه ــراءات أمني ــن اج ــن  ع االثني
فــي  األســد«  »عيــن  قاعــدة  مــن  بالقــرب  االميركيــة 

القاعــدة. علــى  االيرانيــة  الضربــة  بعــد  المحافظــة، 
وقــال طــارق العســل ، إن »القــوات االميركيــة تفــرض 
القريبــة مــن  المناطــق  اجــراءات أمنيــة مشــددة علــى 
قاعــدة عيــن االســد، لضبــط الوضــع األمنــي فــي المنطقــة 
بعــد  للقاعــدة،  جديــدة  اســتهداف  عمليــة  مــن  خوفــًا 

الضربــة االيرانيــة االخيــرة«.
وأضــاف، أن »القــوات االميركيــة زادت مــن تحركاتهــا 
وجوالتهــا االســتطالعية، ويصاحبهــا الطيــران الحربــي، 
بعــد الضربــة االيرانيــة االخيــرة لقاعــدة عيــن االســد«، 
الفتــا إلــى أن »التحــركات االميركيــة تقابلهــا تحــركات 
كبيــرة لفصائــل الحشــد الشــعبي فــي القائــم والمناطــق 

ــراق«. ــن ســوريا والع ــة بي الحدودي
مــن جهتــه اعتبــر النائــب عــن تحالــف الفتــح حســين 
اليســاري،امس  االثنيــن، أن الهــدف األكبــر لمجلــس 
النــواب حاليــًا هــو التصويــت علــى مرشــح لرئاســة الــوزراء 

مــن قبــل تحالفــي الفتــح وســائرون.
ــد« إن  ــث خــاص لـــ« العه ــي حدي ــال اليســاري ف وق
»مجلــس النــواب بانتظــار مرشــح رئاســة الــوزراء، أمــا 
المطروحــة  القوانيــن  مــن  عــدد  فهنــاك  األمــور  بقيــة 

بعضهــا«. علــى  والتصويــت  للمناقشــة 
والــذي  واألكبــر  االســمى  »الهــدف  أن  وأضــاف 
بانتظــاره البرلمــان، هــو االنتهــاء مــن مهمــة كبيــرة لألمــور 
التــي تهــم البلــد«، مؤكــدًا ان »الوضــع قلــق فــي البلــد 

التظاهــر«. وســاحات 
وأكــد أن »البرلمــان بانتظــار مــا يتــم ترشــيحه لرئاســة 
الــوزراء مــن قبــل تحالفــي الفتــح وســائرون خــالل هــذه 

ــي«. ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــه ف ــت علي ــام، للتصوي االي


