
وبعيدا عن الطموحات الكبرية والأحالم التي 
نرغ��ب يف حتقيقها..بعي��دا ع��ن كل ذل��ك هل 
ميك��ن اأن جن��د حلول يف ركام ه��ذه الفو�ضى 
احلا�ضل��ة يف العراق ويف ظل هذه املناكفات 
والتهامات املتبادلة والتي يندى لها اجلبني 
..وه��ل ميكنن��ا اأن نع��ر على احلل��ول يف ظل 
هذا الدمار الكبري ملوؤ�ض�ض��ات الدولة والف�ض��اد 
امل�ض��ت�رشي فيه��ا ف�ض��ال ع��ن اخلل��ل الكب��ري 
يف اختي��ار قياداته��ا وموظفيها..ه��ل ميك��ن 
ان ن�ض��تخرج م��ن هذه املي��اه الآ�ض��نة مياهًا 
�ض��احلة لل�رشب او عل��ى اقل تقدي��ر مياهًا ل 

تقتل ..
واذا كان ذلك ممكنا فما هي هذه احللول التي 
لعلها ت�ض��نع يوما اأف�ض��ل للمواط��ن العراقي 
وغ��دا م�رشقا.. والأهم من ذل��ك من هو القادر 

على ترجمتها على اأر�ض الواقع..
يف العراق مازال هناك ب�ض��ي�ض اأمل �ضعيف 
يف ا�ض��الح ه��ذا الو�ض��ع امل��زري م��ن دون 
انقالب ع�ض��كري اأو انفالت �ضيا�ضي اأو احتالل 
جديد اأو ثورة عارمة حترق الأخ�رش والياب�ض 

فكل ما نحتاجه هو قرار �ض��جاع من اجلهات 
التي يبدر منها احلل مبا ياأتي..

اأول..احلل من الربملان..
فق��د املواط��ن ثقت��ه يف الربملان من��ذ زمن..
فالي��وم م�ض��كلة الربمل��ان الك��ربى ه��و الثقة 

املفقودة بينه وبني ممثليه..
اإن م��ا يعي��د ثق��ة املواط��ن بالربمل��ان اليوم 
ه��و تخل��ي الربملانيون عن كتلهم ال�ضيا�ض��ية 
جميعها والجتماع حت��ت قبته والتعهد اأمام 
النا�ض يف جل�ض��ة علني��ة باأنهم من الن حتى 
نهاي��ة الدورة الت�رشيعية ل��ن يحتكموا ال اىل 
�ض��مائرهم وحبهم للعراق واأهله.. واأن يبداأوا 
اأول باأنف�ض��هم في�ض��دروا ق��رارات تقل��ل م��ن 
امتيازاتهم وحماياتهم واأن يتربعوا بق�ضم من 
رواتبه��م اىل فقراء الأم��ة وجرحى املدافعني 

عن حيا�ض الوطن وعوائل ال�ضهداء ..
ان ا�ض��رجاع الثقة �ضيكون هو القوة املحركة 
لالإ�ض��الح الذي �ضيم�ضي به الربملان فحينها 
ميكنه اأن يجدد نف�ض��ه �ض��واء بانتخاب رئا�ضة 
جدي��دة اأو بل��ورة عالق��ات وطني��ة وحتى لو 
وق��ف بع�ض��هم �ض��د هذا امل���رشوع وه��و اأمر 
وارد جدا فاإنهم �ضيكونون يف الطرف املقابل 

لل�ضعب و�ضيكونون �ض��عافا غري قادرين على 
كبح عربة يدفعها ال�ضعب ويركبها برملانيون 
تخل��وا ع��ن اأحزابه��م وقادته��م ليكون��وا م��ع 

�ضمائرهم ومع العراق..
ف��اإن مل ي�ض��تطع ذل��ك فعلي��ه اأن يح��ل نف�ض��ه 
ويدعو اىل انتخاب��ات مبكرة وتكون احلكومة 
لت�رشي��ف الأعم��ال ول يتحجج ب��اأن العراق 
مي��ر بو�ض��ع اأمن��ي خا���ض فاحل��ق يق��ال ان 
ت�ض��عف  الت��ي  ه��ي  ال�ضيا�ض��ية  مناكفاتك��م 
الب��الد وتوؤج��ل الن�رش ولي�ض اآخرها م�ضل�ض��ل 

التهامات بينكم وبني وزير الدفاع..

ثانيا..احلل من رئا�ضتي الوزراء واجلمهورية.. 
وان كان��ت رئا�ض��ة الوزراء ه��ي الأكر تاأثريا 
يف النا���ض واملجتمع.. ولذل��ك نعول هنا على 
احللول التي ت�ض��در من رئا�ض��ة ال��وزراء ومن 
رئي�ض الوزراء ح�رشا كونه امل�ضوؤول التنفيذي 

الأعلى يف احلكومة العراقية..
ان مو�ض��وع الثق��ة املتهالك��ة ين�ض��حب على 
احلكوم��ة وموؤ�ض�ض��اتها ولذل��ك لب��د من فعل 
ق��وي يعيد ه��ذه الثقة فال�ض��يد العب��ادي نال 
م��ن الدعم م��امل ينله اأي رئي���ض وزراء عراقي 

م��ا بع��د 2003 و تناق���ض هذا الدع��م تباعا 
ب�ض��بب ال�ضيا�ض��ات غ��ري احلازمة والوا�ض��حة 
وع��دم القدرة على حتويل �رشاع الرادات اىل 
حتال��ف الرادات ملا فيها من مطالب مغايرة 
حلرك��ة ال�ض��الح ولكنه م��ع ذلك حت��ى هذه 
اللحظ��ة هو قادر على حتويل اخلط النازل اىل 
خط ت�ض��اعدي اأو اأفقي عل��ى اأقل تقدير لعبور 

هذه املرحلة اخلطرية..
اإن اأول اج��راء يج��ب اأن يبداأ م��ن النف�ض فاأول 
خطوة هو الع��الن املبا�رش للنا�ض واملجتمع 
يف خطاب ر�ض��مي متلفز عن تخليه عن حزبه 
وج��وازه الربيط��اين وان��ه الي��وم ه��و رج��ل 
عراق��ي ل غ��ري �ض��يقود البالد وفق م��ا يريده 
ال�ض��عب العراق��ي من ا�ض��الحات واأنه �ض��يبداأ 
بنف�ض��ه اأول ومبكتبه ثانيا فيغ��ريه كله ويبداأ 
مبعركة التغيري اعتمادا على ال�ضعب والد�ضتور 
ال�ض��وء  عل��ى  اعتم��ادا  ولي���ض  واملرجعي��ة 

الأخ�رش من الأحزاب..
ا�ض��ا�ض  عل��ى  بالإ�ض��الحات  يق��وم  ث��م 
القطاع��ات.. فيبداأ بالكهرب��اء بقرارات كبرية 
وحا�ضمة يحيل فيها جميع وزراء ووكالء هذه 
ال��وزارات طيلة الفرة املا�ض��ية اىل التحقيق 

لينالوا جزاءهم العادل.. وهكذا كل القطاعات 
الأخ��رى.. وهك��ذا دوالي��ك كل القطاعات التي 
ت�ض��خم فيه��ا الف�ض��اد ومما ل�ض��ك في��ه اأنها 
معرك��ة كب��رية ولكن��ه �ض��ينت�رش فيه��ا اأخريا 

لأنها معركة احلق �ضد الباطل..
هن��اك اج��راءات كث��رية اأخ��رى وه��ي لي�ض��ت 
خمالف��ة للد�ض��تور ولكنه��ا �ض��تجعل ال�ض��عب 
يحم��ي حكومت��ه بق��وة و�ض��تجعل من ال�ض��يد 

العبادي قائدا وطنيا..
مب�ض��توى  الأوىل  اخلط��وة  تك��ون  اأن  امله��م 

الفو�ضى العارمة الهدامة التي نعي�ضها..
ويبق��ى عل��ى املجتم��ع واملرجعي��ة وال��دول 
ال�ض��ديقة العتماد على احلركات ال�ضيا�ض��ية 
اجلديدة والوطنية لإعطائها الفر�ض��ة للرقي 
الع��راق  بن��اء  يف  احلقيق��ي  دوره��ا  ولأخ��ذ 

للمرحلة املقبلة..
 الربمل��ان ورئي���ض ال��وزراء هما م��ن يقرران 
ه��ذه  يف  الع��راق  م�ض��رية  ويح��ددان  احل��ل 
الأوق��ات فاأم��ا الهاوي��ة واأم��ا النهو���ض من 
جدي��د وال ف��اإن اخلي��ارات الأخ��رى �ض��تكون 
م��ن خارجهم��ا و�ض��يعاقب كل من اأ�ض��هم يف 

الفو�ضى �رش عقاب ولت حني مندم

)الوكالة( حسن الجنابي يتسنم رسميًا إدارة وزارة الموارد المائية بـ

جا�ضم  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  اأكد 
حممد جعفر، اأن جل�ضة جمل�ض النواب املزمع 
بوزير  الثقة  جتديد  �ضت�ضهد  ال��ي��وم  عقدها 
الدفاع خالد العبيدي واإقالة رئي�ض الربملان 
يف  جعفر  من�ضبه.وقال  من  اجلبوري  �ضليم 
جمل�ض  “اأع�ضاء  اإن  ل��ه:  �ضحفي  ت�رشيح 
اإقالة �ضليم  النواب تولدت لديهم قناعة حول 
الف�ضاد  ملفات  بعد  من�ضبه  م��ن  اجل��ب��وري 
العبيدي  خالد  الدفاع  وزي��ر  بها  اأدىل  التي 
اتهامه  عن  ف�ضاًل  ا�ضتجوابه،  جل�ضة  خالل 
خطرية  مبلفات  لتورطه  اإرهاب  اأربعة  مبادة 
مبينًا  مايل”،  وف�ضاد  ابتزاز  عمليات  ووجود 
اأن “الفيديو الذي ن�رشه العبيدي مل يقدم �ضيئًا 
للجبوري”. املوجه  التهامات  حول  جديداً 
واأ�ضاف اأن “جل�ضة اليوم �ضت�ضهد جتديد الثقة 
العبيدي والت�ضويت على  الدفاع خالد  بوزير 

�ضي�ضوت  فيما  باأجوبته،  الربملان  قناعة 
على اإقالة رئي�ض الربملان �ضليم اجلبوري من 
العبيدي،  الدفاع خالد  وزير  من�ضبه”.وتوعد 
بن�رش مقاطع فيديو و�ضوت ل�ضهادات موثقة 
اجلبوري  �ضليم  الربملان  رئي�ض  تورط  تثبت 
مقطع  العبيدي،  ن�رش  فيما  ف�ضاد،  مبلفات 
اجلبوري  ت��ورط  يثبت  ال�ضهود  لأح��د  فيديو 
لعمليات  والتح�ضري  النتحاريني،  بتجنيد 
وامل�ضارف.فيما  البنوك  على  م�ضلح  �ضطو 
على  عزمها  النيابية،  الإ�ضالح  جبهة  اأعلنت 
�ضليم  العراقي،  النواب  جمل�ض  رئي�ض  اإقالة 
”ذلك  ان  اىل،  لفتة  من�ضبه“،  من  اجلبوري، 
فيها  اأعلنت  التي  ال�رشعة   بنف�ض  �ضيكون 
براءته” .واأ�ضاف، النائب عن جبهة الإ�ضالح، 
اجتمعت  "اجلبهة  ان  احل���ارث���ي،  ح���ارث 
اإقالة اجلبوري وجمع عدد اكرب من  ملناق�ضة 
التواقيع لتحقيق الن�ضاب املطلوب لإقالته”، 
حتى  لإقالته  توقيع   120 اىل” جمع  م�ضريا 

الن" .وكانت م�ضادر مطلعة قد بينت، انه،” 
ل ميكن تقدمي مر�ضحني ل�ضغل من�ضب رئي�ض 
البت  قبل  اجل��ب��وري،  �ضليم  ال��ن��واب  جمل�ض 
بق�ضية اقالته، وكل املر�ضحني ل�ضغل من�ضبه 
الع��الم  و�ضائل  يف  ا�ضماوؤهم  اعلنت  ممن 
الن مر�ضحني  اذ مل يقدم حتى  غري ر�ضميني 
“.وا�ضافت،  القوى  حتالف  قبل  من  ر�ضميني 
ان “طرح ال�ضخ�ضيات املر�ضحة ل�ضغل من�ضب 
البت  بعد  ثانية  مرحلة  هي  الربملان  رئي�ض 
باإقالة اجلبوري ول يوجد حراك كبري لإقالته 
الذي  الوقت  ال�ضالح”.يف  جبهة  با�ضتثناء 
عبد  ال�ضالح  جبهة  عن  النائب  فيه  ك�ضف 
املالكي، عن وجود �ضغوط متار�ضها  ال�ضالم 
ال�ضالح  جبهة  على  ال��دول  بع�ض  �ضفارات 
النواب،  لإبقاء �ضليم اجلبوري رئي�ضا ملجل�ض 
اىل  اجلبهة  ن��واب  من  عدد  دع��وة  اىل  م�ضريا 
بقاء  على  مل�ضاومتهم  المريكية  ال�ضفارة 
ان  له،  ت�رشيح  يف  املالكي  اجلبوري.وقال 

والركية  والربيطانية  المريكية  "ال�ضفارات 
اجلبوري  �ضليم  بتثبيت  كبريا  دورا  لعبت 
"بع�ض  ان  وا�ضاف  النواب".  ملجل�ض  رئي�ضا 
داخ��ل  طلبهم  مت  ال���ض��الح  جبهة  ن���واب 
ال�ضفارة المريكية للتفاو�ض معهم حول بقاء 

اجلبوري برئا�ضة الربملان".
 ولفت اىل ان "بع�ض الطراف ال�ضيا�ضية التي 
جاءت بناءا على مباركة امريكية تناغمت مع 
تلك التدخالت التي هي ال�ضبب يف بقاء اولئك 
حماولت  "وجود  عن  كا�ضفا  مبنا�ضبهم"، 
اعتبار  على  اجلبوري مبن�ضبه  لإبقاء  ت�ضوية 
م�ضاحلهم  على  خطرا  �ضيمثل  اق�ضاءه  ان 

ويهدد ال�ضلطة التنفيذية".
 وا�ضار املالكي اىل ان "هذا الدور الذي تلعبه 
ال�ضفارات الجنبية ميثل تدخال �ضافرا بال�ضاأن 
ال��داخ��ل��ي واله����داف ال��ت��ي ي��ح��اول ال��ن��واب 
الوطنيون حتقيقها للق�ضاء على املحا�ض�ضة 

والتكتالت احلزبية و املكوناتية".
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خاص

أعضاء مجلس النواب تولدت لديهم قناعة حول إقالة سليم الجبوري من منصبه البارزاني والفياض يؤكدان على التنسيق 
والتعاون بين بغداد وأربيل

الحكيم يدعو الى إنشاء محكمة خاصة 
لمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين

قوات البيشمركة تشن هجومًا جديدًا 
على داعش في الموصل

ت�ض��نم �ض��فري الع��راق ال�ض��ابق يف الياب��ان٬ 
ح�ض��ن اجلنابي٬ ادارة وزارة املوارد املائية 
ب�”الوكال��ة”٬  بع��د تكليف��ه من قب��ل رئي�ض 
جمل���ض ال��وزراء٬ حيدر العب��ادي٬ فيما عقد 
اجتماعا مع امل��دراء العاميني للت�ض��كيالت 
التابعة للوزارة لبحث ق�ض��ية �ض��د املو�ض��ل 
وملف��ات اخرى.وذك��ر بيان ل��وزارة املوارد 
املائية تلقته )اجلورنال نيوز( ان “اجلنابي 
للت�ض��كيالت  العام��ني  امل��دراء  م��ع  التق��ى 
التابعة للوزارة وعقد اجتماعًا مو�ضعًا معهم 
اأكد خالله على عدة ق�ض��ايا من �ضمنها �ضد 
املو�ض��ل وتعزيز �ض��المته وحماي��ة الهوار 
وتاأم��ني ا�ض��تدامتها، ب��اإدارة �ض��ليمة وذلك 
لتاأم��ني احتياج��ات املو�ض��مني الروائيني 

ال�ضتوي وال�ضيفي” .
واأك��د اجلنابي٬ عل��ى “العمل ب��روح الفريق 
الواح��د متجاوزي��ن بذل��ك كل ال�ض��عوبات 
والعقب��ات الت��ي تواجهها ال��وزارة وتاأمني 
فر���ض النج��اح والتق��دم للمالكات ال�ض��ابة 
وتعزيز دور املراأة يف قيادة الوزارة” �ضاكراً 
“كل اجلهود التي بذلت من قبل ال�ضخ�ضيات 
واملهند�ض��ني الذين عملوا يف خدمة الوزارة 

وت�ضكيالتها”.
واأعل��ن اجلناب��ي٬ تكليف��ه م��ن قب��ل رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حيدر العبادي٬ لإدارة وزارة 

املوارد املائية بالوكالة.
اجلل�ض��ة  خ��الل  الن��واب  جمل���ض  و�ض��وت 
املنعقدة برئا�ضة �ضليم اجلبوري٬ يف القاعة 
الد�ض��تورية٬ عل��ى اختي��ار ح�ض��ن اجلنابي٬ 
وزي��را للموارد املائية٬ فيما قررت املحكمة 
الحتادية٬ لحقا٬” عدم العتداد” بجل�ض��ة 

الت�ضويت على كابينة التكنوقراط.

اإقليم كرد�ضتان، م�ضعود البارزاين، مع م�ضت�ضار الأمن الوطني، فالح  بحث رئي�ض 
الفيا�ض والوفد املرافق له، �ضري املعارك مع ع�ضابات داع�ض، والتعاون امل�ضرك 
بني اإقليم كرد�ضتان واحلكومة العراقية.وذكرت رئا�ضة اإقليم كرد�ضتان، يف بيان 
�ضحفي، اأن “رئي�ض اإقليم كرد�ضتان م�ضعود البارزاين، اجتمع، مع م�ضت�ضار الأمن 
الوطني فالح الفيا�ض والوفد املرافق له، وبحث اجلانبان الأو�ضاع الأمنية على 
“الفيا�ض قدم  ان  العراقية”، مبينًا  داع�ض يف املحافظات  املواجهة مع  جبهات 
نبذة لبارزاين عن النت�ضارات واملكا�ضب الع�ضكرية التي حققتها القوات العراقية 
اىل  البيان  الأخرى”.ولفت  واملناطق  نينوى  و  النبار  وحمافظتي  الفلوجة  يف 
ال�ضيا�ضية  الأطراف  وتوّجه  العراق  ال�ضيا�ضية يف  العملية  اإىل  “الفيا�ض تطرق  ان 
بخ�ضو�ض حل امل�ضاكل التي تعر�ض العملية ال�ضيا�ضية”.واكد اللقاء على اأهمية 
خالل  الدويل  والتحالف  والعراق  كرد�ضتان  اإقليم  حكومتي  بني  الدقيق  التن�ضيق 

عملية حترير املو�ضل والتوافق على مرحلة ما بعد هزمية داع�ض”.
وتناول اللقاء بحث امل�ضتجدات ال�ضيا�ضية يف املنطقة والعالقات بني اأربيل وبغداد.

دعا رئي�ض املجل�ض العلى ال�ضالمي ال�ضيد عمار احلكيم، اىل اإن�ضاء حمكمة خا�ضة 
ملكافحة الف�ض��اد وحماكمة املف�ضدين، م�ض��ددا على �رشورة �ضد الثغرات القانونية 
التي ينفذ منها الف�ض��اد وت�رشيع القوان��ني التي حتد من عمليات التالعب يف املال 
العام.واك��د احلكي��م يف بيان له على "اهمية ال�ض��فافية يف مكافحة الف�ض��اد وعدم 
ت�ض��يي�ض امللف دون خلط الوراق والتعميم ال�ضلبي، مبينا اهمية العالقة التكاملية 
بني ال�ضلطة الت�رشيعية والتنفيذية"، لفتًا اىل "اهمية ان تكون ال�ضتجوابات بعيدة 
عن ال�ض��بهات ال�ضيا�ض��ية وال�ض��غوط ووفق اآلي��ات دميقراطية بعيدا ع��ن ال�رشاخ". 
وا�ض��ار اىل "اهمي��ة ت�رشيع قانون املحكم��ة الحتادية وت�رشيع قان��ون انتخابات 
جدي��د وجمع املمار�ض��تني النتخابيتني القادمتني يف يوم واحد �ض��غطا للنفقات 
وتفادي��ا للج��دل ال�ضيا�ض��ي خا�ض��ة والعراق مقبل عل��ى مرحلة ما بع��د داع�ض مع 
خف�ض �ضن الر�ضيح وتخفي�ض عدد الع�ضاء."و�ضدد على "التوا�ضل مع دول اجلوار 
و���رشح الواقع العراقي موؤكدا ان املو�ض��ل منازلة الع��راق الخرية مع داع�ض ولبد 
من درا�ضة مرحلة ما بعد داع�ض ، م�ضخ�ضا ازمة العراق بالأزمة الدارية على جميع 
ال�ض��عد، موؤكدا اهمية  القبول بالنظام الربملاين باإيجابياته و�ض��لبياته، داعيا اىل 
الركيز على املنجزات ومنها قناعة اجلميع باأهمية العملية ال�ضيا�ض��ية والد�ض��تور 

كمرجعية حاكمة على اجلميع".

ق��ال م�ض��وؤول ك��ردي اإن قوات البي�ض��مركة املدعوم��ة بغارات جوي��ة من قوات 
التحالف بقيادة الوليات املتحدة �ض��نت هجومًا جديداً على مقاتلي داع�ض يف 

�ضمال العراق، يف اإطار خطة لالإطباق على معقل التنظيم يف املو�ضل.
وا�ض��اف امل�ض��وؤول اإن “ق��وات البي�ض��مركة ب��داأت هجوم��ا وا�ض��عا عل��ى مواقع 
اإقليم  “داع�ض” يف حموري كوير واخلارز جنوب غرب اأربيل، مبينا اأن رئي�ض 
كرد�ض��تان م�ض��عود البارزاين ي�رشف على الهجوم” مبين��ا اأن طائرات التحالف 
ت�ض��اند قوات البي�ض��مركة، م�ضريا اإىل اأن تلك القوات تتقدم ب�ضكل ملحوظ فيما مل 

يبدي م�ضلحو التنظيم اأية مقاومة ملحوظة حتى ال�ضاعة.
وكان ميك��ن روؤي��ة اأعم��دة م��ن الدخان الأ�ض��ود تت�ض��اعد من على بع��د نتيجة 
اإ�ض��عال مقاتلي تنظيم داع�ض رمبا اإطارات �ضيارات اأو اأ�ضياء اأخرى لعرقلة قدرة 

الطائرات على الروؤية.
وبداأت القوات المنية وقوات البي�ضمركة من املنطقة الكردية التي تتمتع بحكم 
ذات��ي يف اتخ��اذ مواقع ب�ض��كل تدريجي حول املو�ض��ل الواقعة عل��ى بعد 400 

كيلومر �ضمايل بغداد.

بغداد- خاص

بغداد -خاصبغداد -خاص

الفوضى الخالقة التي رفعتها أمريكا شعارا لبناء الشرق األوسط الجديد

ج��ددت كتل��ة بدر النيابية، مت�ض��كها مبر�ض��حها ملن�ض��ب 
وزارة الداخلية، قا�ض��م العرجي، موؤكدة على ان من�ض��ب 

الوزارة هو "من ح�ضة بدر".
وقال ع�ضو الكتلة امل عطية يف ت�رشيح لها، ان "خمتلف 

جاهزيت��ه  وم��دى  مر�ض��حنا  تع��رف  ال�ضيا�ض��ية  الكت��ل 
للمن�ض��ب، م�ض��رية اىل ان "يف ح��ال مت رف�ض��ه او ع��دم 

الت�ضويت عليه، فاإننا �ضرن�ضح اآخر من كتلتنا".
واأ�ض��افت عطية ان "وزارة الداخلية من ال�ض��عب اإدارتها 
م��ن قب��ل وزير ل يعرف ب�ض��وؤون احلرب او م�ض��امينها"، 
مبينة ان "باقي الكتل ال�ضيا�ض��ية اختارت اي�ض��ا اأ�ض��ماء 

مر�ض��حيها بدق��ة وح�ض��ب التكنوق��راط ال��ذي ن��ادى ب��ه 
ال�ضعب".

وكان م�ض��در برملاين، قد ك�ضف، عن تقدمي رئي�ض الوزراء 
حيدر العبادي �ضخ�ض��يات مر�ض��حة حلقائ��ب وزراية بدل 
من الوزراء امل�ضتقلني، مبينا ان املر�ضحني �ضيكونون من 

الكتل ال�ضيا�ضية.

نفى املتحدث الأمني با�ض��م احل�ضد ال�ضعبي يو�ضف 
الكالب��ي ، وج��ود خالف��ات ب��ني ف�ض��ائله ب�ض��اأن 
"قرار هيكلته" الذي اأ�ض��دره رئي�ض الوزراء حيدر 
العب��ادي، فيما اك��د باأن العب��ادي كان قد تباحث 

م��ع قي��ادات احل�ض��د قب��ل اتخ��اذه ق��رار الهيكل��ة 
.وق��ال الكالب��ي يف ت�رشي��ح ل��ه، ان "النباء التي 
ا�ض��ارت اىل وج��ود خالفات بني ف�ض��ائله ب�ض��اأن 
"قرار هيكلته" الذي اأ�ض��دره رئي�ض الوزراء حيدر 
العب��ادي ه��ي انب��اء عارية ع��ن ال�ض��حة متامًا"، 
مبينًا باأن "احل�ض��د موؤ�ض�ضة "غري دكتاتورية" وهو 

ي�ض��مح بتعدد الآراء وبحث كل القرارات التي تطرح 
على طاولة احلوار".

واأو�ض��ح الكالبي ان " العبادي كان قد تباحث مع 
قيادات احل�ض��د قبل اتخاذه ق��رار الهيكلة"، موؤكداً 
باأن "احل�ض��د ال�ضعبي موؤ�ض�ضة ر�ض��مية تتبع رئي�ض 

الوزراء ويوجد تعاون كبري بني اجلانبان".

الحشد ينفي وجود خالفات بين فصائله بشأن "قرار هيكلته"بدر تجدد تمسكها بـ"األعرجي" وزيرًا للداخلية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأ�ضحت يف العراق اليوم 
هي الفو�ضى الهدامة فقد 

و�ضلت البالد اليوم بعد 13 
�ضنة ونيف اىل اأ�ضواأ �ضورة 

مرت فيها الدولة العراقية يف 
تاريخها احلديث ..

تحليل سياسي...


