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قرو�ض  اطالق  قرب  الر�شيد، عن  م�ش�ؤول يف م�رصف  ك�شف م�شدر  ــ خا�ض:  بغداد 
جديدة ت�شل اىل 75 ملي�ن دينار لغر�ض بناء وحدات �شكنية، م�شريا اىل فر�ض فائدة 
على هذه القرو�ض تبلغ 7 %.. وقال امل�شدر، اإن "تعليمات جديدة �شدرت من م�رصف 
اعلى  كحد  دينار  ملي�ن   75 ومبقدار  الدولة  وم�ظفي  للم�اطنني  قرو�ض  ملنح  الر�شيد 
لغر�ض بناء وحدات �شكنية"، م�شريا اإىل اأن "هذه التعليمات ار�شلت اىل مكتب اخلرباء يف وزارة 
املالية لغر�ض امل�شادقة عليها."  واأ�شاف، اأن "التعليمات تت�شمن منح قرو�ض مل�ظفي الدولة 
بالإ�شافة اىل امل�اطنني ومببالغ ت�شل كحد اأعلى اىل 75 ملي�ن دينار"، مبينا اأن "القر�ض �شيك�ن 
على ثالث دفعات وب�اقع 25 ملي�ن دينار لكل دفعة".  واأو�شح امل�شدر ان "الفائدة التي �شتفر�ض 
على هذا القر�ض �شتك�ن 7 %"، لفتا اىل اأن "م�شتلم القر�ض �شيدفع مبلغا قدره 542 الف دينار �شهريا 
وت�شدد ملدة 20 عاما".  وا�شار اإىل اأن "امل�اطن او امل�ظف املقرت�ض �شيح�شل على القر�ض بعد رهن قطعة 

الر�ض املراد بناوؤها، ا�شافة اىل كفيل �شامن من م�ظفي الدولة وعلى املالك الدائم".

اأن  العبادي،  حيدر  ــ�زراء  ال لرئي�ض  الإعالمي  املكتب  اأكــد   
الأخري �شيجري ال�شب�ع املقبل م�شاورات مع الكتل ال�شيا�شية 
ما  التي  ال�زارية  احلقائب  لت�يل  �شخ�شيات  لرت�شيح  كافة 
زالت �شاغرة، يف وقت يتحرك فيه ن�اب رئي�ض ال�زراء ال�شابق 

ن�ري املالكي ل�شتج�ابه والطاحة به.
الربملان  حل  يف  رغبته  املالكي  حزب  اعالن  تكرار  ومع    
الزمــة  جتــاوز  مبــزاعــم  مبكرة  انتخابات  نح�  ــذهــاب  وال
من  ال�شدر  مقتدى  بزعامة  ال�شدري  التيار  حذر  ال�شيا�شية 
نا�رص  التيار   يف  القيادي  وقال  اخليار  هذا  وراء  الجنــرار 
داخل  التحرك  ا�شتطاع  "املالكي  اإن:  لـ)اجل�رنال(  ال�شاعدي 
جمل�ض الن�اب ب�شم اع�شاء اىل ائتالف دولة القان�ن لي�شكل�ا 
اغلبية تهدف اىل ا�شتج�اب وزراء احلك�مة احلالية واقالتهم 
من منا�شبهم لتحقيق مكا�شب �شيا�شية وا�شعاف خ�ش�مه"، 
م�شريا اىل ان املالكي: "ا�شتطاع ان ي�جه �رصبة اىل خ�شمه 
زعيم ائتالف "متحدون" ا�شامة النجيفي  باقالة وزير الدفاع 
املجل�ض  رئي�ض  نف�ذ  تقلي�ض  ين�ي  وكــان  العبيدي،  خالد 
العراقي عمار احلكيم با�شتج�اب وزير  العلى ال�شالمي يف 
لكن  املهدي  عبد  عــادل  والنفط  �ش�لغ  جرب  باقر  النقل 
ال�زيرين قدما ا�شتقالتيهما قبل ا�شتج�ابهما"  لفتا اىل حترك 
ن�اب ائتالف دولة القان�ن مع حلفائهم يف جبهة ال�شالح: 
"نح� اقالة وزير املالية احلايل ه��شيار زيباري لكي يقت�ض 
بارزاين،   م�شع�د  كرد�شتان  اقليم  رئي�ض  املالكي من خ�شمه 
ليتفرغ بعد ذلك لرئي�ض الربملان �شليم اجلب�ري لإبعاده من 
من�شبه" .  وكان اع�شاء يف ائتالف املالكي وجبهة ال�شالح 
اعلن�ا تبنيهم برنامج عمل، يت�شمن ا�شتج�اب رئي�ض جمل�ض 
احلالية  حك�مته  اع�شاء  وبع�ض  العبادي  حيدر  الـــ�زراء 
رئي�ض  اقالة  نح�  الت�جه  ثم  ف�شاد،  ت�رطهم مبلفات  مبزاعم 

"من  لـ)اجل�رنال(  ال�شدي  عدنان  النائب  وقال  الربملان، 
والد�شت�ر  امل�ش�ؤولني،  ا�شتج�اب   الن�اب  جمل�ض  اع�شاء  حق 
كفل هذا احلق، نحن نهدف اىل تفعيل دور الربملان الرقابي 
واخلروج عن قاعدة الت�افقات لغر�ض الت�شرت على املف�شدين 
الت�ش�يت  بان  اعتقاده  عن  معربا  ا�شتج�ابهم"،  وعرقلة 
عن  التعبري  حرية  الن�اب  جمل�ض  اع�شاء  "�شيمنح  ال�رصي 
ناحيته  من  الكتل".    روؤ�شاء  �شغ�ط  عن   بعيدا  م�اقفهم 
قال مدير املكتب �شعد احلديثي لـ)اجل�رنال( اإن "العبادي ل 
يف  الكتل  مع  وخالفات  �شيا�شية  مهاترات  يف  الدخ�ل  يريد 
الكتل  مع  م�شاورات  �شُيجري  اأنه  اإىل  لفتا  الن�اب"،  جمل�ض 
زالت  ما  التي  ال�زارية  احلقائب  لت�يل  �شخ�شيات  لرت�شيح 
اإر�شال  يتم  امل�شاورات  يف  التفاق  "بعد  اأنه  ".وبني  �شاغرة 
بدون  عليها  للت�ش�يت  الن�اب  جمل�ض  اإىل  املر�شحة  ال�شماء 
اأي خالفات وم�شاكل �شيا�شية"، لفتا اإىل "اأن العبادي ي�شعى 
املنا�شب  اإدارة  وملف  الــ�زارات  يف  ال�ش�اغر  ملف  لإنهاء 
بال�كالة خالل الأيام القليلة املقبلة ". واأو�شح اأن "من جهة 
م�ازنة 2017 متت معاجلة جميع الفج�ات القت�شادية فيها 
ليتم اإر�شالها اإىل جمل�ض الن�اب خالل ايام قليلة جدا، م�ؤكدا 
التق�شف  ملعاجلة  املناقالت  بع�ض  �شُيغري  الن�اب  جمل�ض  اأن 
املك�ن  متثل  �شيا�شية  ق�ى  رف�شت  وفيما  والتعيينات".  
ال�شني يف العراق خيار النتخابات املبكرة، م�شددة يف ال�قت 
لي�شارك�ا  املحررة،   مدنهم  اىل  النازحني  اعادة  على  نف�شه 
مف��شية  بتغيري  مطالبتها  جــددت  الت�ش�يت،  عملية  يف 
النتخابات وقال القيادي يف الكتلة العربية بزعامة �شالح 
النتخابات  "خيار  اجلب�ري:  عمر  ال�شابق  النائب  املطلك، 
املبكرة تبناه حزب املالكي يف حماولة  لكت�شاح ال�ش�ات 
املحافظات  ابناء  حرمان  ظل  يف  برملانية،  اغلبية  وت�شكيل 
ال�شنية من امل�شاركة يف النتخابات لإقامتهم حتى الن يف 

املخيمات".

 اأكد جمل�ض حمافظة بغداد اأن وزارة الداخلية ُتعرقل 
اخلطط الأمنية امل��ش�عة من قبل جمل�ض املحافظة 
ُتعرقل  الداخلية  اأن  لبغداد، م�ؤكدا  واحلك�مة املحلية 
املتفجرات  ك�شف  اأجهزة  ن�شب  وترف�ض  اخلطط  تلك 
"الراب�شكان" من قبل احلك�مة املحلية.  وقال مقرر 
"الداخلية  اإن  لـ)اجل�رنال(  البياتي  اأركان  املجل�ض 
بغداد  حمافظة  جمل�ض  على  �شيطرتها  لفر�ض  ت�شعى 
تريد  "الداخلية  اأن  اإىل  م�شريا  املحلية"،  واحلك�مة 
ك�شف  اأجهزة  ون�شب  الأمــن  حفظ  م�شاريع  ُتنفذ  اأن 
حمل�ض  تهمي�ض  خالل  من  املناطق  يف  املتفجرات 
"الداخلية  اأن  وبني    ." املحلية  وحك�مته  املحافظة 

الراب�شكان ون�شب  لها مب�رصوع  باأنه ل علم  تتحجج 
كامريات مراقبة يف املحافظة"، مبينا اأن "املحافظة 
خاطبت الداخلية باأنها �شتك�ن اجلهة املنفذة لن�شب 
اأجهزة ك�شف املتفجرات اإل اأن الداخلية ترف�ض تنفيذ 
القان�نية  الناحية  "من  اأن  واأ�شاف    ." امل�رصوع 
جلميع  الأمنية  ال�شيا�شية  ر�شم  بغداد  ملجل�ض  يحق 
منفذه  املحلية  احلك�مة  وتك�ن  العا�شمة  مناطق 
ال�شيطرة على قرارات  " الداخلية تريد  اأن  ، وبني  لها 
واأو�شح   ." الأمنية  باخلطط  اإ�رصاكه  بدون  املجل�ض 
�شقر  م�رصوع  اإيقاف  يتم  ان  الكبري  اخلطاأ  "من  اأنه 
العجالت  ُيراقب  امل�رصوع  "ذلك  اأن  م�ؤكدا  بغداد"، 
الداخلة واخلارجة من العا�شمة بالإ�شافة اىل حتديد 

العجالت امل�شب�هة واملفخخة".

 اأكد النائب عن ائتالف دولة القان�ن علي الفيا�ض، 
زيباري  ه��شيار  املالية  وزير  عن  الثقة  �شحب  اأن 
اأن  اإىل  لفتا  ال�شيا�شية،  العملية  يف  �رصخا  يعترب 
هذه  يف  زيباري  عن  الثقة  ب�شحب  �شع�بة  هناك 
لتحرير  اأمني  ظــرف  يف  مير  البلد  كــ�ن  املرحلة 
امل��شل بال�شافة اإىل ال��شع القت�شادي واملايل 

املرتدي، 
ي�شعى  القان�ن  دولــة  ائتالف  اأن  الفيا�ض  واكــد 

لتط�ير عالقته ال�شيا�شية مع اجلانب الكردي .
"التحالف  اإن   ) ـــ)اجلــ�رنــال  ل الفيا�ض  وقـــال   
العلمية  بناء  يف  كبريا  جــزءا  يعترب  الكرد�شتاين 

الربملان"،  يف  عنه  التخلي  ميكن  ول  ال�شيا�شية 
لفتا اإىل اأن "ا�شتج�اب وزير املالية يختلف متاما 

عن ا�شتج�اب وزير الدفاع ".
 وبني النائب عن القان�ن اأن "العراق يخ��ض حربا 
املناطق يف  لتحرير امل��شل وبع�ض  الإرهاب  مع 
كرك�ك ودياىل و�شالح الدين والنبار"، م�ؤكدا اأن 
هناك بع�ض املناطق ما زالت بيد ق�ات البي�شمركة 

ول ميكن خلق اأي م�شاكل �شيا�شية بني الأكراد.
"زيباري ميثل ثقال �شيا�شيا  اأن   واأ�شاف الفيا�ض 
ال�فد  زيــارة  اأن  اإىل  لفتا  الكردي"،  اجلانب  لدى 
مع  والتن�شيق  لل�شغط  جــاءت  بغداد  اإىل  الكردي 
الكتل ال�شيا�شية يف جمل�ض الن�اب لتاأجيل م��ش�ع 

�شحب الثقة عنه ".

�شنكايل،  الكرد�شتاين ماجد  التحالف  النائب عن   قال 
اإن التظاهرات التي ت�شهدها العا�شمة بغداد يف كل ي�م 
جمعة قد ُتزعزع ال��شع الأمني وت�شغل الق�ات الأمنية 
اإرهابية  خاليا  هناك  اأن  م�ؤكدا  لها،  احلماية  بت�فري 
اأمنية  خروقات  اإىل  التظاهرات  م�شار  لتغيري  ت�شتعد 
�رصع  "الد�شت�ر  اأن  �شنكايل  وبني  �شمعتها.  لت�ش�يه 
يف  اأنه  اإل  البلد،  يف  م�اطن  لكل  التظاهرات  قان�نية 
هذه املرحلة احلك�مة ل تتحمل ان�شغالت اأمنية ك�نها 
وكرك�ك  نين�ى  �شهل  مناطق  بتحرير  التزامات  لديها 

"وزارة الداخلية  اأن  ".  وتابع النائب الكردي  والنبار 
يف  ال�شتخبارية  الناحية  من  تنفيذي  �شعف  لديها 
اإىل  م�شريا  العا�شمة"،  يف  الإرهابية  اخلاليا  مراقبة 
اأن "اأغلب التفجريات التي �شهدتها بغداد م�ؤخرا �شببها 
عدم قدرة الق�ات الأمنية على فر�ض �شيطرتها" ، داعيا 
عمليات  من  النتهاء  بعد  ملا  التظاهرات  تاأجيل  اىل 
حترير كافة املناطق املغت�شبة  من قبل داع�ض.  وكان 
طالب  قد  ال�شدري  التيار  زعيم  ال�شدر  مقتدى  ال�شيد 
واحدا  �شهرا  ال�شب�عية  التظاهرات  بتاأجيل  ان�شاره 
ي�شهدها  التي  احلر  م�جة  ب�شبب  الي�م   تنتهي  والتي 
العراق .  من جهته قال رئي�ض جلنة العمار واخلدمات 

"هناك  اإن   ) لـــ)اجلــ�رنــال  ال�شاعدي  ناظم  النيابية 
الكثري من الفئات العراقية املت�رصرة ب�شبب ال�شيا�شات 
"اأغلب  اأن  اإىل  لفتا  املركزية"،  للحك�مة  اخلاطئة 
العمل  عن  عاطل�ن  وهــم  تعيينات  بــدون  اخلريجني 
والقت�شادي  اخلدمي  ال��شع  تــردي  اإىل  بالإ�شافة 
اأن  ال�شاعدي  واأو�ــشــح    ." املحافظات  يف  والأمــنــي 
جمعة  كل  يف  املحافظات  ت�شهدها  التي  "التظاهرات 
اأن هناك بع�ض  ال�شدري"، م�ؤكدا  للتيار  تع�د فقط  ل 
لل�شغط على احلك�مة  التظاهرات  ت�شارك يف  الحزاب 
يف جمال تنفيذ اخلدمات، وم�شريا اإىل اأن "التظاهرات 
�شلمية ول ت�ؤثر على الأو�شاع الأمنية يف املحافظات 

".  بدوره اأكد  النائب عن كتلة الأحرار النيابية ماجد 
الغراوي لـ)اجل�رنال( اإن رئي�ض ال�زراء حيدر العبادي 
مل ُيكمل برناجمه ال�شالحي، لفتا اإىل اأن هناك عددا 
ال�شعف  اإىل  بالإ�شافة  �شاغرة  زالت  ما  الــ�زارات  من 
واملــاء  الكهرباء  من  اخلــدمــات  تقدمي  يف  احلك�مي 
تلك  يف  نق�شا  ت�شهد  التي  املحافظات  اإىل  وال�شحة 
امر د�شت�ري  "التظاهرات  اأن  الغراوي  اخلدمات. وبني 
بها  ياأمر  التي  التظاهرات  اأن  م�ؤكدا  عليه"،  غبار  ول 
وُتطالب  �شلمية  تظاهرات  تعترب  ال�شدر  مقتدى  القائد 
الفا�شدين  اإ�شقاط  على  والعمل  احلك�مة  من  بحق�قها 

وحماربتهم.

 فيما وفرت احلك�مة العراقية نافذة الكرتونية ل�شتقبال 
منا�شب  �شغل  يف  للراغبني  الرت�شح  يف  الراغبني  طلبات 
ال�شالحية   خط�اتها  تنفيذ  اطار  يف  امل�شتقلة،  الهيئات 
الدولة،  ادارة  واحلزبية   الطائفية  املحا�ش�شة  من  للحد 
ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  قدرة  �شيا�شية   او�شاط   ا�شتبعدت 
حيدر العبادي على تنفيذ هذا الجراء، لن حزبه "الدع�ة 
ال�شالمية بزعامة ن�ري املالكي"  ي�شيطر على  هيئات  
وت��شيع  نف�ذه  على  احلفاظ  لتنظيمه  ت�شمن   م�شتقلة 
قاعدته ال�شعبية  خل��ض النتخابات املحلية والت�رصيعية 
ال�طنية  الكتلة  ع�ش�  يق�ل  ال�شياق  هذا  ويف  املقبلة.  
لـ)اجل�رنال(  املطلك  النائب  حامد  اياد عالوي  بزعامة 
عن  حرب  عن  عبارة  ال�شالحية  العبادي  "خط�ات  ان: 
ورق، مل ت�شفر عن نتائج  تلغي نظام املحا�ش�شة احلزبية 
�شخ�شيات   اختيار  يدور من حديث عن  وما  والطائفية،  
الحزاب  اطار  امل�شتقلة  مل يخرج عن  للهيئات   منا�شبة 
املتنفذة  ب��شفها ممثلة يف الربملان ولن ت�ش�ت ل�شالح 

�شخ�شيات مل تر�شحها"   وي�شيطر حزب الدع�ة ال�شالمية 
على هيئة النزاهة اجلهة الرقابية امل�ش�ؤولة عن مالحقة 
والبنك  العام،  املــال  وهــدر  الف�شاد  مبلفات  املت�رطني 
العالم  و�شبكة  والت�شالت  الر�شال  وهيئة  املركزي، 
والعمرة،  احلج  وهيئة  النتخابات،  ومف��شية  العراقي، 
ممثل  ال�طني  التحالف  ويدير  ال�شيعي،  ال�قف  وديــ�ان 
الق�ى ال�شيعية يف ال�شلطتني الت�رصيعية والتنفيذية رئا�شة 
وكانت    ،29 البالغ  جمم�عها  من  هيئة   20 من  اكرث 
رئا�شة اجلمه�رية اعلنت  اهمية ت�رصيع قان�ن ينظم عمل 
واع�شائها،  روؤ�شائها  اآليات  وحتديد  امل�شتقلة  الهيئات 
امري  اجلمه�رية  رئا�شة  يف  القان�ين  امل�شت�شار  وقــال 
الكناين لـ )اجل�رنال( اإن رئا�شة اجلمه�رية: "ابدت دعمها 
ما  يف  وخا�شة  ال�شالح   حتقيق  يف  احلك�مة  خلط�ات 
يتعلق باإدارة الدولة يف تقدمي م�رصوع قان�ن ي�شع اآلية 
لعمل الهيئات امل�شتقلة من خالل عدم تاأثر عملها مبجل�ض 
ال�زراء والكابينة احلك�مية، ا�شتجابة ملتطلبات املرحلة 
املنا�شب  ادارة  وانهاء  امل�شتقلة  الهيئات  ملف  وح�شم 

بال�كالة" 

العبادي يشاور الكتل لترشيح وزراء جدد ونواب "المالكي" يستعدون لإلطاحة به

برلمانيون: الخاليا اإلرهابية النائمة قد تستغل التظاهرات الشعبية والمطلوب تأجيلها

قوى سياسية تتهم حزب الدعوة بالهيمنة على الهيئات المستقلة  
خالفات واتهامات بين مجلس بغداد 

والداخلية على نصب أجهزة كشف المتفجرات

القانون: لن يتم سحب الثقة عن زيباري
بغداد ــ ستار الغزي

بغداد ـ عالء الحسن 

بغداد ــ عالء الحسن 

بغداد -خاص 

بغداد ـــ خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

حمى االستجوابات النيابية تطال وزراء الخارجية والصحة والتربية والزراعة
 

 يبــدو ان �شل�شلــة ال�شتج�ابــات يف الربملــان لن تت�قف 
علــى وزيــري الدفاع خالــد العبيــدي واملاليــة ه��شيار 
زيبــاري، بل �شت�شمــل اي�شا رئي�ض جمل�ض الــ�زراء حيدر 
العبــادي ووزراء اخــر لطاملــا ن�ــرصت و�شائــل العــالم 
"املان�شيتــات" مللفــات الف�شاد امل�جــ�دة يف وزارتهم، 
فاو�شــاط برملانيــة حتدثت عن ا�شتجــ�اب وزراء ال�شحة 
عديلــة حمــ�د واخلارجيــة ابراهيــم اجلعفــري والرتبيــة 

حممد اقبال والزراعة ح�شن زيدان مبلفات بع�شها يتعلق 
بف�شــاد واخرى تتعلــق بت�قيــع العق�د اخلا�شــة ببع�ض 
امل�شاريــع. النائب عــن جبهة ال�شالح حنــان الفتالوي 
قالــت ان ملــف ا�شتجــ�اب العبــادي يف الربملــان اكتمل 
وقريبــا �شيتم ا�شتج�ابــه.  وا�شافت ان العبــادي قال ان 
علــى النائبــات الل�اتي يتهمــن احلك�مــة مراقبة عملهن 
يف الربملــان والي�م اق�ل لــه "اب� ي�رص قريبــا �شت�رصفنا 
يف الربملــان".  امــا النائــب عــن كتلة ال�شــالح وع�ش� 
جلنــة النزاهة عــادل نــ�ري فك�شف عن ا�شتجــ�اب جديد 

لــ�زراء اخلارجيــة ابراهيــم اجلعفــري وال�شحــة عديلــة 
حمــ�د خالل جل�شات الربملان املقبلة، مبديا ثقته بجمع 
نحــ� 150 ت�قيعا لطلــب ال�شتج�اب.  وا�شاف ن�ري ان 
ا�شتج�اب وزير اخلارجية ياأتي ب�شبب وج�د ملفات ف�شاد 
كبــرية واإخفاقــات يف الن�احــي الدبل�ما�شيــة والإدارية 
والقان�نيــة واملالية بالــ�زارة، مبينــا ان ال�زير يتحمل 
ب�شــ�رة مبا�رصة هذه املخالفات والإخفاقات، اأما ب�شاأن 
وزيــرة ال�شحة، فهي على خلفيــة وج�د هدر للمال العام 
وحم�ش�بيــة ومن�ش�بية داخــل ال�زارة وخروقــات مالية 

وعقــ�د وهميــة واإخفاقــات داخــل وزارة ال�شحة وحرق 
للم�شت�شفيــات ترتقي اىل ا�شتجــ�اب ال�زير.  وا�شار ن�ري 
اىل انــه مل يحدد وقــت ال�شتج�ابني، لنــه �شيقدم الطلب 
اىل رئا�شــة الربملــان خــالل اليــام املقبلــة، بعــد جمع 
الدلــة الكافية لذلك.  من جهــة اخرى اأكد م�شدر برملاين 
يف حتالــف الق�ى وج�د طلــب من ن�اب ل�شتج�اب وزير 
الرتبية حممد اقبال، بق�شايا تتعلق بالف�شاد يف م�شاريع 
هدم وبناء عدد من املدار�ض يف حمافظات دياىل وبغداد 

وعدد من املحافظات اجلن�بية.

 وا�شــاف ان اغلــب امللفــات التي �شيتم ا�شتجــ�اب اقبال 
وزيــر  ت�قيعهــا يف عهــد  م�شاريــع مت  هــي  مب�جبهــا، 
الرتبيــة ال�شابق حممد متيم، لكــن مت ت�قيع عق�د جديدة 
ل�شتكمالهــا يف عهد اقبــال، م�شريا اىل ان عملية الت�قيع 
علــى هــذه العق�د رافقهــا ف�شــاد وخروقــات ادارية ادت 
اىل هــدر يف املال العام.  ع�شــ� التحالف ال�طني حممد 
كــ�ن بدوره ا�شــار اىل وج�د ا�شتج�ابــات جديدة �شتطال 
وزيــر الزراعــة ح�شــن زيــدان اجلنابــي، بق�شايــا تتعلق 
ب�شــ�ء الدارة و�شيــاع امــ�ال املبــادرات الزراعية التي 

مت ت�قيعهــا يف عهــده، مبينا ان عمليــة ا�شتج�اب زيدان 
�شتكــ�ن بعــد العيــد.  وا�شــاف ان عمليــات ا�شتجــ�اب 
الــ�زراء �شتك�ن مت�شل�شلــة، م�ؤكدا ان عمليــة ال�شتج�اب 
�شتطال الهيئات امل�شتقلــة اي�شا ول تقت�رص على ال�زراء 
ورئي�ــض جمل�ــض ال�زراء حيدر العبــادي.  وا�شار ك�ن اىل 
وجــ�د ت�اقيــع ل�شتجــ�اب املف��شيــة العليــا امل�شتقلــة 
لالنتخابات و�شبكة العــالم العراقي يف الربملان، لفتا 
اىل ان ا�شتجــ�اب هذه الهيئات ياأتي ل�ج�د خروقات يف 

عملها.

بغداد ــ حيدر حسين

إستراتيجية إدارة
 المخاطر في العراق


