
 

 لكتتن �لقوى �ال�ستعمارية مل تتترك لنا خيار�ً �إال 
�أن ت�سنع لنا عدو� من �لد�خل، بعد ف�سل �ملخطط 
�لقتتدمي �ملذكتتور يف مذكر�ت "هتتري كي�سنجر" 
�سيتتئ �ل�سيت، يف تق�سيم �لعتتر�ق و�ل�سيطرة على 
ثرو�تتته، متتن ختتال �سيا�سة فتترق ت�ستتد، والأنهم 
ف�سلتتو� يف �ل�سابتتق وحترر �لعر�ق متتن �الحتال 
�لربيطاين بثورة �لع�رشين، �تخذو� منهجا جديد� 

وجنحو� فيه مع �الأ�سف!.
��ستمالة �سيا�سيني من �لد�خل بتغيري �مل�سار، من 
خال تاأثريهتتم على �لقتتر�ر �ل�سيا�سي، وتوغلهم 
يف كل �ملفا�ستتل! و�ل�سيا�ستتة غري �ل�سحيحة يف 
�لدورتتتني �ل�سابقتني، و�إرجتتاع معظم من كانت 
عليتته �أكرث من عامة، و�لوقوف بوجه �جتثاثهم 
�أوجتتدت لنا عتتدو� متتن �لد�ختتل، وكل �خلروقات 
�لتتتي حدثتتت كانتتت معظمهتتا متتن �ل�سيا�سيتتني 
�ملعادين للعمليتتة �ل�سيا�سيتتة ومب�ساعدتهم، مع 
وقتتوف �لقانون �إز�ءهتتم بالتفرج! وعتتدم �تخاذ 
�إجر�ء بحقهم جعلهم يتمادون �أكرث يف �لعمليات 

�الإرهابية، د�خل بغد�د وباقي �ملحافظات.
�حل�ستتد �ل�سعبتتي �ملقد�س �لذي لبى نتتد�ء �ملرجع 
�الأعلتتى، بعتتد �لياأ�س متتن �حلكومتتة �ل�سابقة يف 

�تختتاذ �إجتتر�ء �سليتتم، وم�سارهتتا �خلاطتتئ جعل 
�الإرهتتاب يتمادى، و�سل حلد �أبو�ب بغد�د، والبد 
من �إجتتر�ء باإيقافهم، و�إنهاء وجودهم من خال 
تلتتك �لتلبية، مع �لعجز من قبتتل �أقوى جي�س يف 

�لعتتامل، �ملتمثل باجلانتتب �الأمريكي �لذي �أعطى 
ُمتتَدٍد كبتترية جد�ً، فقتتد ��ستطاع �حل�ستتد �أن يك�رش 
تلك �ملو�قيت، ويحقق �لن�رش �لذي عجز عنه ذلك 
�جلي�تتس �لبعبع، �لتتذي ُتَخِوْف �أمريتتكا به �لعامل، 

وجتترف �لن�تترش كان �النطاقتتة �الأوىل يف ك�رش 
هيبة �الإرهاب، بعدما عجز �جلي�س �الأمريكي من 
دخولها، و�ملدة �لتتتي �أعطتها �لقيادة �الأمريكية 

يف حترير جرف �ل�سخر، كانت �ستة ��سهر!.

�حل�ستتد �ملقد�س دختتل منطقة �الإرهتتاب �الأوىل 
�ملتمركتتزة يف جتترف �لن�تترش، �أخذهتتا بظرف 
�أ�سبتتوع و�حتتد! متتع �الإمكانيتتة �لب�سيطتتة متتن 
حيتتث �ل�ستتاح و�لعتتتاد، و�لعتتدد �لتتذي �سارك 
بذلتتك �لهجوم جعل عاليهتتا �سافلها، من خال 
�لهمتتة و�لعزميتتة، �لتتتي فاقتتت كل �لت�سور�ت، 
و�لعقيتتدة �لتتتي �أذهلتتت �لعتتامل، فيمتتا عجتتزت 
عنتته قتتو�ت ي�سهتتد لهتتا بالباأ�تتس و�الإمكانيتتة 
�لع�سكريتتة، و�الأ�سلحتتة �لذكيتتة �لتتتي يتباهون 
�لت�سلتتح  �سبتتاق  يف  ��ستعر��ساتهتتم،  يف  بهتتا 
�لتتتي تختترج لنتتا بتتني �حلتتني و�الآختتر، ب�ساح 
جديتتد فتتتاك ذو قتتوة تدمرييتتة هائلتتة .�ليتتوم 
�حل�ستتد قوة علتتى �الأر�س له وجتتود، من خال 
�النت�ستتار�ت �ملتحققة يف �ساحتتة �ملعركة، مت 
�إن�سائتتِه حتتتت عتتني �حلكومتتة ومبو�فقتهتتا، له 
ميز�نية مقررة من قبتتل �لربملان، وهو �لظهري 
�لقتتوي للقو�ت �مل�سلحة، �أوجدتهتتا �حلالة �لتي 
فر�ستتت نف�سها على �الأر�س، مبقارعة �الإرهاب 
�لعاملتتي �ملتمثل بد�ع�تتس، و�أخو�تها من بقايا 
�لبعتتث �ملقبتتور، وباقتتي �لف�سائل �لتتتي تاأمتر 
باأعتتد�ء �لعتتر�ق، و�لعمليتتة �لدميقر�طيتتة �لتتتي 
�أر�دو� �إف�سالهتتا، لكنهتتم ف�سلتتو�، وقلب �ملو�زين 
هو �لنتتتاج �لذي مل تتوقعتته �أمريكا ومن ميول 

�الإرهاب �لعاملي. 

عناصر داعش في الفلوجة هربوا إلى الصحراء الغربية

 منذ عام 2003، مل تتمكن �جلهات �لعر�قية �ملعنية من 
ر�سد ثروة �لنظام �ل�سابق وعلى �لرغم من ت�سكيله جلانًا 
عدة ملعرفة هذه �الأمو�ل و��سرد�دها لتن�سيط �القت�ساد، 
�إال �أن �ملحاوالت بتتاءت بالف�سل، فلم يجد �لنظام �أمامه 

�سوى �القر��س �خلارجي ل�سد �لعجز.
�مل�ست�سار �ملايل للحكومة �لعر�قية، مظهر حممد �سالح 
قتتال "مت ت�سكيل جلنتتة ال�ستترد�د �الأمتتو�ل �لعر�قية من 
�خلتتارج خال فرة �لنظتتام �ل�سابق، و�لتي ُهربت بطرق 
غتتري م�رشوعتتة"، مبينتتًا �أن �للجنتتة ت�سعتتى متتن ختتال 
حمامتتني دوليني لو�سع �آليات �ال�ستترد�د، �إال �أن �لعديد 
متتن �لعر�قيتتل و�جهتتت عملها ب�سبتتب عدم وجتتود �إر�دة 

خارجية الإعادة هذه �الأمو�ل. 
وي�سيتتف : "قامتتت �حلكومتتة باإ�ساحات عديتتدة لدعم 
��ستترد�د �الأمتتو�ل متتن ختتال تعديتتل قانتتون مكافحتتة 
غ�سيتتل �الأمتتو�ل �لتتذي �أعطى ر�فعتتة قويتتة للتعاطي مع 

�الأمتتو�ل �مل�رشوقة و�ملهربتتة خارج �لبتتاد"، ولذ� فاإنه 
متتن �ل�رشوري وفق �سالح تعديل قانتتون هيئة �لنز�هة 
�لتتذي ي�سكل ذر�عًا قوية ملحاربتتة �لف�ساد و�إيقاف �لهدر 

يف �ملال �لعام.
�أمتتا ب�ساأن حجم �الأمو�ل �مل�رشوقتتة، فيقول �سالح: "من 
�ل�سعب جتتد�ً حتديد قيمة �الأمتتو�ل �مل�رشوقة يف �لنظام 
�ل�سابتتق، الأن �حلكومة تتعامل متتع �لو�قع ومعطياته، �إذ 
�إن �أغلبيتتة �الأمتتو�ل �لتي �رشقت متتتت من خال �رشكات 
�أثنتتاء تنفيذ مذكرة تفاهتتم �لنفط مقابل �لغتتذ�ء، وكذلك 
عرب قيتتام �أتباع �لرئي�س �لعر�قي �ل�سابق، �سد�م ح�سني، 
�الأمتتو�ل  هتتذه  �أن  �إىل  الفتتتًا  �خلتتارج"،  �إىل  بتهريبهتتا 
مر�ستتودة لتتدى �ملجتمتتع �لدويل ولي�تتس غافتتًا عليها، 
لكتتن ��سرد�دها يحتاج �إىل تطور يف �الأد�ء �لقانوين مع 

�ملنظمات �لدولية. 
وبح�ستتب تقارير �أمريكيتتة، ح�سل �لنظتتام �لعر�قي على 
6.6 مليتتار�ت دوالر يف �ستتورة عمتتوالت من برنامج 
�لنفط مقابل �لغتتذ�ء، و�أ�س�س �رشكات باأ�سماء وهمية يف 

�لعديد من دول �لعامل لنقل �الأمو�ل �مل�رشوقة. و�أو�سحت 
�لتقاريتتر �أن عمليات �ل�سلب و�لنهب �لتي متت يف �لعر�ق 
تعيق جهود �لبحث عن �أمو�ل �سد�م ح�سني، حول �لعامل 
بعتتد �أن تعر�ستتت �لوثائتتق للحتترق و�لتدمتتري خال تلك 

�لعمليات وخا�سة يف بع�س �مل�سارف �لكربى.
�أمتتا ع�ستتو �للجنتتة �القت�ساديتتة يف �لربملتتان، فار�تتس 
�لفار�تتس، فيوؤكتتد �أن جميتتع �الأمتتو�ل �لتتتي خرجتتت من 
�لعتتر�ق يف �لنظتتام �ل�سابتتق وحتتتى بعتتد عتتام 2003 
و�سعت حتتتت يد �الأمم �ملتحدة، و��ستطاعت �حلكومة �أن 

جتلب بع�سها لكن بن�سبة قليلة جد�ً.
 ويقتتول: "�إن �لدولتتة �لعر�قية �سكلت جلانتتًا عديدة ت�سم 
�ملخابتتر�ت  وجهتتاز  و�ملاليتتة  �القت�ساديتتة  �الأجهتتزة 

ووز�رة �خلارجية ملتابعة �الأمو�ل خارج �لعر�ق".
�أما مقرر �للجنة �ملالية يف �لربملان �أحمد حمه، فيقول: 
"�إن �الأمتتو�ل �لعر�قيتتة �ملجمدة يف �خلتتارج �لتي تعود 
للنظام �ل�سابق �رشفت خال فرة �الحتال �الأمريكي"، 
موؤكتتد�ً �أن هناك �أمتتو�اًل طائلة �رشقت متتن �لعر�ق خال 

فتترة �لنظتتام �ل�سابتتق، م�ستتري�ً �إىل �أن �لدولتتة �لعر�قيتتة 
�سكلتتت جلنتتة، وتد�ولتتت متتع �لبلتتد�ن �لتتتي توجتتد فيها 
�الأمتتو�ل، ولكتتن بع�تتس �لتتدول رف�ستتت �إعتتادة �الأمو�ل، 
بحجتتة �ختتتاف �الأنظمتتة �لق�سائيتتة فيها، �الأمتتر �لذي 
يحتتتاج �إىل جهتتد كبري ال�سرجتتاع �الأمتتو�ل، �أ�سف �إىل 
ذلتتك، فهنتتاك �أمتتو�ل حتتتتاج �إىل �تفاقيتتات ثنائية بني 

�لدول و�لعر�ق.
متتن جهتتة �أختترى، تقتتول �خلبتترية �القت�ساديتتة، ثريتتا 
�خلزرجتتي، "�إن �لتقاريتتر �لتي تتحدث عتتن وجود �أمو�ل 
كبتترية للنظتتام �لعر�قتتي �ل�سابق غتتري �سحيحتتة الأنه ال 
ميكتتن �إح�ساوؤهتتا"، موؤكتتدة �أن �الأمتتو�ل �لوحيتتدة �لتي 
ميكتتن �إح�ساوؤها هتتي �أمو�ل �لنفتتط مقابل �لغتتذ�ء �لتي 
متتتت ختتال فتترة �حل�ستتار �القت�ستتادي �لتتدويل علتتى 
�لعتتر�ق، وهي موجودة يف م�ستتارف �أمريكية و�أوروبية 
وثبتت با�سم �حلكومة �لعر�قية بعد عام 2003". وت�سري 
�خلزرجتتي �إىل �أنتته ال ميكتتن ��سرجتتاع �الأمتتو�ل، دون 

مطالبات �حلكومة �لعر�قية.
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موجودة في مصارف أميركية وأوروبية

مطالبات نيابية باسترداد أكثر من 6 مليارات دوالر أودعها النظام السابق خارج العراق

الغبان: الفلوجة مصدر تصنيع 
السيارت المفخخة

الفيلي: واشنطن ستقوم بتسليم العراق 
وجبة جديدة من طائرات اف 16

السهيل: سيكون لنا موقف مع الدول 
التي تدعم اإلرهاب

دعت حكومة �النبار �ملحلية �لقو�ت �مل�سركة �ىل تنفيذ 
عمليتتة ع�سكريتتة لتحرير جزيتترة �خلالدية متتن �سيطرة 
تنظيم د�ع�س، وقال نائب رئي�س جمل�س �ملحافظة فالح 
�لعي�ستتاوي لت)�جلورنال(: مع دخول �لقو�ت �المنية  �ىل 
ق�ستتاء �لفلوجة هتترب ما تبقتتى من عنا�تترش وقياد�ت 
تنظيم د�ع�س �ىل جزيرة �خلالدية، تاركا جثث قتاه يف 
�ر�س �ملعركتتة وقام لو�ء درع �لفلوجة بكل �ملتطوعني 
مباحقتهتتم و�جربهم على �لتوجتته لل�سحر�ء" مو�سحا 
�ن �لفتترق �لهند�سيتتة بتتد�أت  باز�لتتة �اللغتتام  وخملفات 
�ىل  �لنازحتتني  العتتادة  متهيتتد�  �لع�سكريتتة  �لعمليتتات 
مناطق �سكنهم.    ويف ما يتعلق باملحتجزين من �هايل 
�لفلوجتتة �كد �لعي�ستتاوي ت�سكيل ثاث جلتتان للعمل يف 
متتكان �حتجاز �هايل �لفلوجتتة لغر�س تدقيق بياناتهم 
متتع بنتتك �ملعلومتتات: "لغر�س �طتتاق �تترش�ح �البرياء 
منهتتم".  ومتتع �نطتتاق عملية حتريتتر �لفلوجتتة �عتقلت 
�لقتتو�ت �المنيتتة �كتترث متتن ع�رشين �لتتف �سخ�تتس �ثناء 
خروجهتتم متتع �لعائتتات �لنازح متتن �خلدمتتات، وقال  
ع�ستتو جمل�تتس �ملحافظة حذيفتتة جتتر�د  لت)�جلورنال(" 
�ن: "مركتتز �الحتجتتاز �سهد ت�سجيل ع�تترش�ت �ال�سابات 
بحتتاالت �الغماء نتيجتتة فقد�ن �ملتتاء و�لكهرباء ف�سا 
علتتى �رتفاع درجات �حلتتر�رة"، مو�سحتتا  �ن �حلكومة 
�تترش�ح  "الطتتاق  جهودهتتا:  �ق�ستتى   تبتتذل  �ملحليتتة 
�ملحتجزيتتن  با�تترشع وقت ممكن مبطابقتتة معلوماتهم 

مع �لبيانات  �ملتوفرة  لدى �الجهزة �المنية". 

 قال وزير �لد�خلية حممد �سامل �لغبان �إن �لكثري من �ملفخخات �لتي ��ستهدفت �لعا�سمة 
لت�سنيع  م�سدر  تعترب  �لتي  �لفلوجة  مدينة  من  تنطلق  كانت  و�ملحافظات  بغد�د 
مدينة  متاأ  �لتي  و�ملعامل  �مل�سانع  من  �لكثري  �ن  �لغبان:  وقال  �مللغمة.  �ل�سيار�ت 
�ل�سيار�ت ال�ستهد�ف �البرياء يف  �لتي ت�ستخدم بتفخيخ  �لفلوجة ل�سناعة �ملتفجر�ت 
بغد�د و�ملحافظات، م�سري� �إىل �ن قياد�ت د�ع�س يف معظم �ملناطق �ملحيطة بالفلوجة 

جتمعو� د�خل �ملدينة يف حماولة لعدم �ل�سماح للقو�ت �لعر�قية بتحريرها.
د�ع�س  زمر  من  �لفلوجة  حترير  يف  �ساهمت  �لتي  �المنية  بالقو�ت  �لغبان  و��ساد 
�الرهابية، مبينا �ن هذه �لقو�ت �ساركت يف معركة �رش�سة من �جل حترير هذه �ملدينة 
على �لرغم من ��ستماتة عنا�رش د�ع�س فيها. و��ساف �ن هناك رهانات �قليمية ودولية 
�لعر�قية،  �حلكومة  على  كورقة �سغط  لارهاب ال�ستخد�مه  مركز�  �لفلوجة  بقاء  على 
�ملدينة من رج�س  �لرهانات وحررو�  ��سقطو� هذه  �المنية و�ملقاتلني  �لقياد�ت  ولكن 

د�ع�س �لتكفريي.

 قتتال �ل�سفتتري �لعر�قتتي يف و��سنطن لقمان �لفيلتتي، �ن �لواليات �ملتحتتدة �المريكية 
�ست�ستلم �لعر�ق وجبة جديدة من طائر�ت F16 �سمن �لعقد �ملربم بني �لبلدين.

وقتتال �لفيلتتي خال ماأدبتتة �إفطتتار �قامتها �ل�سفتتارة للجاليتتة �لعر�قيتتة هناك: �ن 
“و��سنطتتن �ستقتتوم بت�سليم �لعر�ق وجبة جديدة من هذه �لطائر�ت يف متوز �ملقبل 

�سمن �لعقد �ملربم بني �لبلدين و�لقا�سي ب�رش�ء �لعر�ق لت 36
 طائتترة F16”.و�أ�ساف "نحن نتحدث عن موعد متفقني عليه يف غ�سون �أ�سبوعني 
للت�سليتتم وو�سولها �ىل �لعر�ق" مبينتتا �ن "�لوجبة �جلديدة تتاألف من �أربع طائر�ت 
وهنتتاك طياريتتن عر�قيتتني تخرجو� متتن �لتدريتتب عليهتتا". وك�ستتف، �ن "�ملدربني 
�المريكيتتني �سيقومتتون بتدريتتب �لطياريتتن �لعر�قيني د�ختتل �لعر�ق بعتتد ��ستكمال 
�مل�ستلزمتتات �ملطلوبة لذلك" مبينتتا �ن "�ملرحلة �ملقبلة �سيكتتون تدريب �لطيارين 

د�خل �لعر�ق وقد يكون يف 2018". 

�أكتتد �لنائب عن �ئتاف دولة �لقانون ه�سام �ل�سهيل، عن وجود 56 دولة تدعم 
�الرهتتاب يف �لعتتر�ق باعر�ف �مريتتكا وبع�س �لدول �الوروبيتتة، م�سري� �ىل �ن 
�لعر�ق �سيقا�سي تلك �لدول يف �ملحاكم �لدولية و�سيطالب بتعوي�س ما تعر�سه 
لتته �لبلد نتيجة �الرهاب. وقال �ل�سهيل يف ت�رشيح �سحفي له �إنه “�سيكون لنا 
موقتتف مع �لتتدول �لتي يثبت دعمها لارهاب يف �لعتتر�ق”، موؤكد�ً “وجود 56 
دولة تدعم �الرهاب بالعر�ق وباعر�ف �لواليات �ملتحدة �المريكية”. و�أ�ساف 
�أن “علتتى �حلكومة تو�سيتتح �آلية و�سول ودخول هتتوؤالء �الرهابيني و�عد�دهم 
ليكتتون للتتر�أي �لعام موقتتف �ي�سا”، مبينتتا �أن “هدفنا �ليوم هتتو �لتخل�س من 
د�ع�تتس �الجر�مي وبعد ذلك �سنقوم بعدة خطتتو�ت لردع وحما�سبة تلك �لدول”. 
و�أو�ستتح �ل�سهيل �أن “�وىل �لتتتي �سنتخذها لردع د�ع�تتس �الجر�مي رفع دعوى 
ق�سائيتتة على �لدول �لتي دعمت �الرهاب يف �لعر�ق وكذلك �ملطالبة بتعوي�س 

�لعر�ق ماديا”. 

رحيم الخالدي  

بغداد -خاصبغداد -خاص

الحشد الشعبي يقلب الموازين 

 �كتتد حمافتتظ كركتتوك جنتتم �لديتتن كتترمي، علتتى 
كرد�ستانيتتة حمافظته، و��تترش تعر�سها يف �لوقت 

نف�سه �ىل ما و�سفه باملظلومية.
وتعترب حمافظة كركوك، �لغنية باملو�رد �لنفطية، 
متتن �أهتتم �ملناطق �ملتنتتازع عليها، وي�تترش �لكرد 
ب�ستتدة علتتى �سمهتتا �إىل �إقليتتم كرد�ستتتان، بينمتتا 

يعار�س �لعرب و�لركمان.
ورغتتم �أن �لد�ستتتور �لعر�قتتي و�ستتع �سياقات حلل 

بتتني  �خلافتتات  �أن  �إال  �ملناطتتق،  هتتذه  م�سكلتتة 
�لكتتتل �ل�سيا�سيتتة منعت حتقيق ذلتتك وبقيت حتى 
ظهتتور تنظيم د�ع�تتس يف عتتام 2014 يف �لعر�ق، 
و�ن�سحتتاب �جلي�تتس �لعر�قتتي متتن تلتتك �ملناطتتق 
�لتي �سيطرت عليها قتتو�ت �لبي�سمركه، حيث �أعلن 

�لقادة �لكرد بعدها �سم تلك �ملناطق �إىل �الإقليم.
وقتتال كرمي يف موؤمتر �سحفي عقتتده بكركوك �نه 
مت تف�سري ت�رشيحاته ب�سكل خاطئ و�نه مل يطالب 
بف�ستتل كركوك عتتن �قليم كرد�ستتتان، و�ن كركوك 
كرد�ستانيتتة، ولكن متتعها بنتتوع من �خل�سو�سية 

�سمن �القليم هو �مر طبيعي.
و��ستتار �ىل �ن �مل�سوؤولتتني يف �حلكومتتة �لعر�قيتتة 
ظلمتتو� كركوك، و�نتته �بلغ رئي�س �لتتوزر�ء �لعر�قي 
بتتان هتتذه �ملحافظتتة تتعر�تتس للظلتتم و�ن هتتذه 
�ل�سيا�سات �ستت�سبتتب يف م�ساكل �سيا�سية لكركوك 
و�لعتتر�ق. و�كتتد بتتان �ملتتادة 140 متتن �لد�ستتتور 
�لعر�قتتي مل يتتتم تنفيذهتتا حلتتد �الن، و�ن ممثلتتي 
�لكرد يف �لربملان �لعر�قتتي كانو� مق�رشين جتاه 
كركوك، و�نتته مت تخ�سي�س �المو�ل با�سم كركوك 

ولكنها مل ت�رشف للمحافظة.

 ك�ستتف �لنائب عن حركة �لتغيتتري كاوه حممد، عن 
ت�سكيتتل كتلة كرديتتة بالربملان �لعر�قتتي ت�سم 30 
نائبًا تفوق مقاعد �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين، 
فيمتتا ��ستتار �ىل �أن رئي�س �لتتوزر�ء حيتتدر �لعبادي 
�بدى ��ستعد�ده حلل �خلافات بني �ملركز و�القليم.
وقتتال حممد "�سمن �التفاق �لذي �برم بني �الحتاد 
�لوطنتتي �لكرد�ستتتاين وحركتتة �لتغيري هتتو ت�سكيل 
حتالفات يف �لربملتتان �لعر�قي وبرملان كرد�ستان 

وجمال�تتس �ملحافظتتات باالقليتتم"، مو�سحتتًا �نتته 
"مت ت�سكيتتل كتلتتة ت�ستتم 30 نائبا، لتكتتون �لكتلة 
�لربملتتان  يف  �الكتترب  �لكرد�ستانيتتة  �لربملانيتتة 

�لعر�قي".
و��ستتاف حممد �ن "عدد نو�ب �حلتتزب �لدميقر�طي 
�لكرد�ستتتاين 25 نائبا"، م�ستتري�ً �ىل �أنه "من خال 
دورنتتا بالربملتتان �سن�ساعتتد حلتتل �خلافتتات بني 

�القليم و�حلكومة �الحتادية".
وتابتتع �أنه "خال لقاء �لوفتتد �مل�سرك من �الحتاد 
�لوطني و�لتغيري مع رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، 

�كتتد �الختتري ��ستعتتد�ده ال�ستقبال �ي وفتتد حكومي 
كتتردي ملناق�سة �ملو��سيتتع بالتفا�سيل حللها عرب 
�حلو�ر و�ل�سفافية"، مبينا �أن "مهمة �لوفد �مل�سرك 
�لذي يتتزور بغد�د حاليًا هو الطتتاع �الحز�ب على 
�التفاق �ملربم بني �لطرفني ول�سنا وفد�ً تفاو�سيًا".
ووقتتع زعيتتم حركتتة �لتغيتتري نو�ستتريو�ن م�سطفى 
�لكرد�ستتتاين  �لوطنتتي  �الحتتتاد  �سكرتتتري  ونائتتب 
�تفاقيتتة   ،2016 �يتتار   17 ر�ستتول، يف  كو�تترشت 
ثنائية بهدف �لتعاون �مل�سرك يف �لعمل �ل�سيا�سي 

و�لربملاين.

استعدادات حكومية لحل الخالفات بين أربيل وبغدادمعارضة بين العرب والتركمان على ضم كركوك الى إقليم كردستان 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 العراق وبعد االنتهاء 
من حكم البعث الفا�شي 
دخل مرحلة جديدة مل 

ياألفها من قبل، وكان 
االأمل من قبل املواطن 

العراقي باالزدهار، 
وترك مرحلة احلروب 
وال�شناعة الع�شكرية، 
التي مل جتلب للعراق 

�شوى اخلراب والدمار

تحليل  سياسي


