
اعلن��ت ع�س��و جلن��ة حق��وق االن�س��ان الربملاني��ة 
النائب��ة ا�سواق اجلاف، الثالث��اء، وجود "لب�س" يف 
قان��ون �سحاي��ا العدالة ،ويف حني ا�س��ارت اىل ان 
القان��ون ال ي�سم��ل املجرم��ني وامنا الذي��ن ظلمهم 
وا�سبح��وا  ودرا�سته��م  وظائفه��م  وفق��دوا  احلك��م 

�سحية احكام خاطئة.
وقال��ت اجلاف يف ت�رصيح له��ا اإن "هناك �سبابية 
ب��اأن  البع���س  ل��دى  القان��ون وع��دم و�س��وح  يف 
القان��ون ي�سمل فقط الذي��ن مت ايداعهم يف ال�سجون 
بته��م كيدية واخط��اء خمتلفة ما ت�سب��ب بفقدانهم 
وظائفه��م ودرا�ستهم او ق��وت عي�ستهم وهوالء من 
ال���رصورة ان ي���رصع له��م قانون ين�س��ف حياتهم 

ويعيدهم اىل املجتمع".
وتابعت، ان بع�س ال�سخ�سيات عندما نناق�س معها 
القانون يظهر "لب���س" يف املو�سوع ويتوقعون ان 
القانون ي�سمل املجرمني ومن تلطخت ايديهم وهذا 
م�ستحي��ل ، الن القان��ون وا�س��ح بعنوان��ه وفقراته 
ان��ه فقط ي�سمل م��ن ثبتت برائته��م يف الق�ساء من 
بع��د �سنوات يف ال�سج��ون ما اثقل كاهله��م باأعباء 
مادي��ة واجتماعية كثرية. وبين��ت اجلاف، انه "يف 
ال��دورة ال�سابقة اي�سا طرح القانون واعرت�س عليه 
بع���س النواب ما ادى اىل �سحب��ه من قبل احلكومة 
وتوق��ف ال���رصوع في��ه" م�س��رية اىل ان " احلكومة 
احلالي��ة اي�سا �سحبت القانون الن فيه اعباًء مالية 
وهي تتجنب كل مايتعلق باالموال ب�سبب الظروف 
االقت�سادي��ة الت��ي مي��ر به��ا البلد، ولك��ن يف حال 

موافقة احلكومة �ستتم اعادة النظر فيه".

ع��دت وزارة اخلارجي��ة، الثالث��اء، تك��رار قي��ام وزير 
اخلارجي��ة ال�سع��ودي باإط��الق الت�رصيح��ات امل�سيئة 
الأبط��ال وم�سّح��ي احل�س��د ال�سعب��ي وحماول��ة اإل�ساق 
الته��م به��م، ا�ستمرارا للتعام��ل ال�سع��ودي املتاأزم مع 

الع��راق، واملنطلق من خلفيات طائفية �سيقة ، موؤكدة 
انه��ا ال تعري وزنا ملثل ه��ذه الت�رصيحات. وذكر بيان 
للوزارة، ان “هذا املنهج اخلاطئ اأفقد ال�سعودية الكثري 
من فر�س التوا�س��ل االيجابي والبّناء مع �سعوب دول 
املنطق��ة، وجعله��ا �سبب��ًا ال�ستم��رار التوت��ر واالزمات 
خ�سو�س��ًا يف اليم��ن و�سوري��ا، وه��و ما ل��ن ن�سمح به 

يف العراق” . وا�سار البيان اىل ان “احل�سد ال�سعبي قّوة 
قتالي��ة وطنية با�سلة تعمل وف��ق القانون الذي �رصعه 
جمل���س النواب، وهو احد الت�سكي��الت االمنية الر�سمية 
للدول��ة”. يف حني اك��دت الوزارة يف بيانه��ا، انها “ال 
تع��ري وزنًا ملثل هذه الت�رصيح��ات، ترفعًا عن الدخول 
يف جزئي��ات ال طائل منها، م�س��رية اإىل ان العامل بات 

يدرك كل احلقائق يف الع��راق ويتعامل معها باحرتام 
.” وو�سف وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري، يوم 
ام���س، احل�سد ال�سعبي يف الع��راق باأنه موؤ�س�سة طائفية 
بحت��ة “تقاد من قبل �سباط اإيرانيني”، عادا اأنه يهدد 
وحدة العراق واأمنه، واأن هناك جمازر ترتكب من قبله 

يف عدة مناطق عراقية.

واأ�س��اف "بحثن��ا م��ع اإحت��اد الق��وى العراقي��ة يف 
مكت��ب رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري  الهموم 
امل�سرتكة التي جتمعنا يف هذه اللحظة احلا�سمة من 

تاأريِخ بالدنا".
واأ�س��ار اإىل اأّنه مت التاأكيد اأي�س��ًا �رصورة اأن يتحلى 
اأع�س��اء جمل�س الن��واب بالهمة العالي��ة يف الف�سل 
الت�رصيعّي اجلديد لتمرير القوانني االأ�سا�سية، والتي 
تخ��دم املواط��ن، كم��ا مت بح��ث م�سكل��ة النازح��ني 
عنه��م  ال�سغ��وط  تخفي��ف  و���رصورة  ومعاناته��م 
وتوف��ري امل�ستلزم��ات ال�رصورية له��م حلني حترير 

مدنهم من االإرهاب.   
اإن  ق��ال احلكي��م  داع���س،  بع��د  م��ا  وع��ن مرحل��ة 
امل�سارك��ني يف االجتم��اع "اجمعوا عل��ى اأن اخليار 
التفاه��م  ه��و  للعراقي��ني  واال�سرتاتيج��ي  الوحي��د 
والت�سوي��ة ال�سيا�سية عل��ى االأُ�س���س ال�سحيحة التي 
الناف��ذة الأن خي��ار  الد�ست��ور والقوان��ني  و�سعه��ا 
الت�سوي��ة الوطني��ة ه��و اخلي��ار االإ�سرتاتيج��ي الذي 
تدعم��ه كِل الق��وى الكرمي��ة يف اإحتاد الق��وى، وهم 
ما�س��ون به��ذا االإجتاه وم���رصون على بن��اء دولة 
املواطنة التي ُتبنى عليها وثيقة الت�سوية املقرتحة 

من قبل التحالف الوطني".
واأ�س��ار، اىل اأّن ح��وارات ونقا�س��ات �رصيح��ة جرت 
خالل االجتماع ع��ن الهواج�س واخلطوات وخارطة 
الطريق املطلوبة لتحقي��ق الت�سوية الوطنية يف ظِل 
التحوالت الوطنية واالإقليمية التي ن�سهدها يف هذه 

املرحلة.  
و�س��دد احلكي��م على وح��دة الع��راق وع��دم ال�سماح 
بتق�سيم��ه اأو الذه��اب حلرب اأهلي��ة يف البالد، وقال 
"وجدنا تفهمًا كبرياً من حتالف القوى ولن ن�سمح 

بالذهاب اإىل احلرب االأهلية اأو التق�سيم". 
وا�س��اف،  اأّن حتال��ف الق��وى اأك��د التم�س��ك بخيار 
 دول��ة املواطن��ة اإ�سافة حلديثنا ع��ن خارطة طريق 

وا�سحة يف ظ��ل املتغريات  االقليمي��ة والدولية مع 
ا�ستح�سارنا امل�سلحة العامة واالأخطار املحتملة.

 واأكد ، احلكيم اأن م�رصوع الت�سوية الوطنية لن يكون 
اإر�ساًء لطرف على ح�ساب طرف وهو �سي�سمل اقليم 
ا..مبيًن��ا ان الت�سوي��ة م�رصوع دولة  كرد�ست��ان اي�سً

ليكون العراقيون كلهم مواطنني درجة اأوىل.
واأو�س��ح ، ان االجتم��اع ا�سف��ر ع��ن ت�سكي��ل جل��ان 
ن��زّف  الأن  متهي��ًدا  بالتفا�سي��ل  للخو���س  فرعي��ة 
الب���رصى الأبن��اء  �سعبن��ا يف ان الق��وى ال�سيا�سي��َة 
املت�سدي��َة جاهزة اليوم خلدمته��م وهي ت�ستح�رص 

امل�سلحة العامة. 
م��ن جهت��ه، اأ�س��ار اجلب��وري اىل اأن االجتم��اع مع 

التحال��ف الوطني برئا�سة احلكيم يع��د اللقاء االول 
الذي جرى فيه احل��وار لر�سم ا�سرتاتيجية مقبلة ملا 
بع��د داع�س �سم��ن اجواء �رصيح��ة ووا�سحة اخذت 
يف االهتم��ام كل التحدي��ات. واأ�س��اف ان��ه ج��رى 
خالل االجتماع نقا���س م�ستفا�س و�رصيح للو�سع 
ال�سيا�س��ي يف البلد، واب��رز التحديات التي تواجهها 
العملي��ة ال�سيا�سي��ة واالإعداد ملرحلة م��ا بعد داع�س 
من خ��الل اعداد روؤية وا�سح��ة ملرحلة مقبلة تلبي 
طم��وح جميع االط��راف ال�سيا�سي��ة وت�سمن حقوق 
املواطنني جميعًا ب�سكل مت�ساٍو، وفق مبداأ املواطنة.
وب��ني ، اأّن امل�ساركني يف االجتم��اع اأكدوا �رصورة 
جت��اوز اخط��اء واخفاقات املا�س��ي واالنطالق من 

نقطة جديدة مبنية على ال�رصاحة واملكا�سفة وعدم 
الرك��ون اإىل مب��داأ الغال��ب واملغل��وب والعم��ل على 
تق��دمي التنازالت من قبل اجلميع والتعاون لتحقيق 
االه��داف املن�س��ودة. وقال اإن املجتمع��ني اأو�سحوا  
اأن مرحل��ة ما بعد داع���س تتطلب من اجلميع توحيد 
اجلهود وبناء دولة ال�رصاك��ة مع االآخرين بعيًدا عن 

كل املزايدات وحماولة فر�س االرادات.
واو�س��ح، اجلب��وري ان م�رصوع الت�سوي��ة ال�سيا�سية 
بحاج��ة اإىل مزي��د م��ن االجتماعات لبل��ورة موقف 
جتاه��ه، م�س��رياً اإىل اأّن احل��وارات م�ستم��رة لبل��ورة 
روؤية م�سرتكة ترافقها اجراءات عملية على االأر�س.. 
واأ�ساف ان النوايا ال�سادقة معززة باإجراءات عملية 

هي ما �سُينجح اأي مبادرة للت�سوية ال�سيا�سية.
وع��ن حف��ظ االم��ن يف املناط��ق الت��ي ا�ستعادته��ا 
الق��وات االأمني��ة م��ن �سيط��رة تنظي��م داع���س، قال 
اجلب��وري اإن م��ن �سيم�س��ك االرا�س��ي املح��ررة هم 
ابن��اء املناطق الذين قاتلوا االإرهاب، وللقائد العام 

للقوات امل�سلحة ال�سالحيات يف هذا االمر.
واأ�س��اف اأن مبادرة اللقاء جاءت يف ظرف ح�سا�س 
ومه��م، وه��و اللق��اء االول ال��ذي جرى في��ه احلوار 
لر�س��م ا�سرتاتيجي��ة مقبل��ة مل��ا بع��د داع���س �سمن 
اج��واء �رصيحة ووا�سح��ة اخ��ذت يف االهتمام كل 
التحدي��ات التي ميكن ان تواج��ه اجلميع والتغريات 
الت��ي حت�س��ل على االر�س �س��واء كان��ت املحلية اأو 

االقليمية اأو الدولية. 
و�س��دد، بالق��ول الب��د م��ن بل��ورة روؤي��ة م�سرتك��ة 
ووا�سح��ة وحم��ددة �سم��ن اط��ار ت�سوي��ة تاريخية 
تنعك���س على االر���س، وي�ست�سعر املواط��ن العراقي 
م��ن خالله��ا اأن هن��اك عملية بن��اء لدول��ة م�ستقرة 
واأمن��ة.. واأك��د ���رصورة تهيئ��ة االج��واء االيجابية 
كاإعادة النازحني للمناطق املحررة وحتديد م�سري 
املختطف��ني يف عدة َمواطن و�س��ّن الت�رصيعات التي 

تعزز التوافق الوطني وحتقيق التوازن.
وكان حتال��ف القوى ال�سني��ة عقد يف 12 من ال�سهر 

احل��ايل اجتماًعا يف منزل اجلب��وري، بح�سور عدد 
من القيادات ال�سيا�سية والرموز الدينية والع�سائرية 
للمكون ال�سني ملناق�سة م�رصوع الت�سوية، لكنه اأرجاأ 
ح�سم موقفه منه اإىل ما بعد عطلة اعياد راأ�س ال�سنة 

امليالدية.
ويف التا�س��ع ع�رص من ال�سهر احلايل نقل قادة ال�سنة 
يف الع��راق ق�سي��ة ح�سولهم على حقوقه��م وانهاء 
تهمي���س مكونه��م اإىل االردن داع��ني اىل �سمانات 
ميك��ن ان يح�س��ل عليها املل��ك عبد الل��ة الثاين من 
التحال��ف الوطن��ي ال��ذي يق��ود م���رصوع الت�سوي��ة 
بتنفي��ذ هذا امل�رصوع عل��ى اأ�س�س �سحيح��ة تتج�سد 

على ار�س الواقع من خالل اجراءات وقرارات. 
وكان ي��ان كوبي���س رئي�س بعث��ة االمم املتحدة يف 
الع��راق "يونام��ي" قد بحث يف عم��ان مطلع ال�سهر 
اجل��اري مع �سخ�سي��ات عراقي��ة معار�سة م�رصوع 
الت�سوي��ة الذي ين�س على ان تط��رح البعثة ال�سيغة 
النهائي��ة له��ذه الت�سوي��ة الوطني��ة وتك��ون ملزم��ة 
جلمي��ع االأطراف العراقية ويت��م اإقرارها يف جمل�س 
الن��واب واحلكومة بعد مبارك��ة املرجعيات الدينية 
ودع��م و�سم��ان املنظم��ات واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة 
واالإقليمي��ة ويف مقدمته��ا جامع��ة ال��دول العربية 
ومنظم��ة التع��اون االإ�سالمي، و�ستعم��ل بعثة االأمم 
املتحدة مل�ساعدة العراق عل��ى حت�سيد الدعم الالزم 
من الدول االإقليمية املجاورة الإجناح خطة الت�سوية 

املتفق عليها.
وي�س��ري م���رصوع الت�سوية اي�س��ا اإىل اأّن��ه يهدف اإىل 
"احلف��اظ على العراق وتقويته كدولة م�ستقلة ذات 
�سي��ادة موح��دة وفدرالي��ة ودميقراطي��ة جتم��ع كل 
اأبنائه��ا ومكوناته��ا معًا.. ويوؤكد ان��ه "ال عودة وال 
ح��وار وال ت�سوي��ات م��ع ح��زب البع��ث اأو داع�س اأو 
اأي كي��ان اإرهاب��ي اأو تكفريي اأو عن���رصي". وتوؤكد 
الت�سوية �سيادة القان��ون وح�رص ال�سالح بيد الدولة 
ومواجه��ة اخلارج��ني على القانون م��ن دون متييز 

وحما�سبة املتهاونني واملق�رصين.  

اإلنسان البرلمانية تكشف عن أسباب سحب قانون ضحايا العدالة من البرلمان

الخارجية: تصريحات الجبير عن الحشد “ال نعيرها وزنًا”

ك�س��ف النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة القان��ون جا�سم 
البيات��ي، الثالثاء، عن دخ��ول االئتالف االنتخابات 
املقبل��ة بعدة ت�سكي��الت، موؤكدا بق��اء رئي�س الوزراء 
حي��در العبادي يف حزب الدع��وة. وقال البياتي، يف 
ت�رصي��ح ل��ه، اإنه "ال توجد داخل ح��زب الدعوة حتى 
االآن اأف��كار تتعل��ق بت�سكيل كيان �سيا�س��ي م�ستقل"، 
مردف��ا " لكن لي�س ببعيد وال غري��ب اأن يكون حلزب 
اأن ذل��ك مل يط��رح  اأال  ث��الث،  اأو  الدع��وة قائمت��ني 
حت��ى االآن". واأ�س��اف، اأن هن��اك درا�سة ب��اأن يدخل 

ائت��الف دولة القانون االنتخابات باأحزابه اخلم�سة، 
واأن يدخ��ل ح��زب الدع��وة مبف��رده. واأك��د القي��ادي 
الدع��وة  اأن خو���س ح��زب  الوطن��ي،  التحال��ف  يف 
بقائمت��ني اأمر غري مطروح، وال اعتق��د �سحته، كون 
اأن العب��ادي باق يف الدعوة ول��ن يدخل االنتخابات 
بعي��دا عن احل��زب. يف ح��ني ك�سف نائ��ب يف احتاد 
القوى العراقية، عن قيام رئي�س جمل�س النواب �سليم 
اجلبوري بت�سكي��ل حزب جديد خلو���س االنتخابات 
املقبل��ة.    وق��ال النائ��ب عب��د الرحم��ن اللويزي يف 
ت�رصيح له، اإن "رئي�س الربملان والقيادي يف احلزب 
االإ�سالمي العراقي �سليم اجلبوري قام اأخرياً بت�سكيل 

ح��زب �سيا�سي جدي��د خلو���س االنتخاب��ات املقبلة 
اطل��ق علي��ه ا�س��م )وط��ن(". واأ�س��اف اللوي��زي، اأن 
اجلبوري ق��ام بت�سجيل حزبه اجلدي��د يف املفو�سية 
العلي��ا امل�ستقل��ة لالنتخابات، م�س��ريا اإىل اأن خطوة 
اجلب��وري تاأتي �سمن خطة احلزب االإ�سالمي لدخول 
االنتخابات باأكرث من قائمة وحزب. من جانبه اأعلن 
جمل�س املفو�سني، من��ح اأول اإجازة ر�سمية لتاأ�سي�س 
ح��زب حلرك��ة "اإرادة"، مبين��ًا اأن ذل��ك مت مبوج��ب 
قان��ون االأح��زاب بع��د اأن ا�ستكمل��ت احلرك��ة جميع 
متطلب��ات تاأ�سي�س االأحزاب. وقال جمل�س املفو�سني 
يف بيان له اإن "املجل�س �سّدق ومنح اإجازة تاأ�سي�س 

الأول ح��زب �سيا�سي با�سم )حرك��ة اإرادة( بعد اتخاذ 
االإج��راءات الكفيلة التي اأوردها القانون واالإجراءات 
والتعليم��ات وقواع��د ال�سلوك الت��ي اأ�سدرها جمل�س 
املفو�س��ني مبوجب القانون". ودعا ، املجل�س جميع 
االأح��زاب الت��ي قطعت املدة القانوني��ة للت�سجيل اىل 
ا�ستكم��ال االإج��راءات املطلوبة منه��ا ليت�سنى اتخاذ 
الق��رار اخلا�س مبنح اإجازة العم��ل متهيداً للم�ساركة 
يف اال�ستحقاق��ات االنتخابي��ة املقبل��ة، الفتا النظر 
اىل اأن تل��ك االإجازات �سيتم منحها خ��الل االأ�سابيع 
املقبل��ة لعدد من االأحزاب الت��ي و�سلت اىل مراحلها 

النهائية يف ا�ستكمال اإجراءاتها.
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بغداد - خاص

أحزاب سياسية بعدة تشكيالت تستعد لالنتخابات المقبلة بنغالديش تسعى لتوقيع اتفاقيات مع العراق
 في مختلف المجاالت 

المالكي يكشف عن مؤامرة جديدة ضد العراق 
ما بعد داعش

رئيس البرلمان والياور يبحثان سير العمليات 
العسكرية في نينوى

بغداد_متابعة: اأعلن �سفري بنغالدي�س اجلديد لدى العراق اأبو مق�سود حممد فرهاد، 
الثالثاء، اأن بالده ت�سعى لتوقيع اتفاقيات مع العراق يف خمتلف املجاالت وفتح 
ج�رص جوي بني بغداد ودكا، يف حني قدم دعوة حملها من وزير خارجية بالده 

لنظريه العراقي اإبراهيم اجلعفريِّ لزيارة دكا.
اإبراهيم اجلعفرّي ا�ستقبل  وقال مكتب اجلعفري يف بيان له، اإن "وزير اخلارجية 
يف مكتبه، �سفري بنغالدي�س اجلديد يف العراق اأبو مق�سود حممد فرهاد، لبحث �سري 
ال�سعبني  م�سالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�سبل  ودكا،  بغداد  بني  الثنائية  العالقات 
مهام  يف  "النجاح  فرهاد  ملحمد  البيان  بح�سب  اجلعفرّي،  ومتنى  ال�سديقني". 
الدعم الإجناح  "تقدمي كل  ل�  ا�ستعداد وزارة اخلارجية  ُمبديًا  الدبلوما�سية"،  عمله 
يواجه حربًا عامليَّة �سد  العراق  اأن  واأ�ساف،  ببغداد".  الدبلوما�سية  البعثة  مهمة 
ع�سابات داع�س االإرهابيَّة دفاعًا عن نف�سه ونيابة عن العامل اأجمع، الفتًا النظر 

اإىل اأنَّ العراق حري�س على اإقامة اأف�سل العالقات مع بلدان العامل كافة.

املالكي،  كامل  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئي�س  ك�سف  نيوز:  – اجلورنال  بغداد 
عن وجود موؤامرة جديدة حتاك �سد العراق  يف مرحلة ما بعد داع�س االرهابي، يف 
حني دعا اىل امل�ساركة الفعالة يف االنتخابات املقبلة.  وقال املالكي يف كلمه له 
خالل لقائه ،اليوم  الثالثاء، وفدا من ع�سائر بغداد، هناك موؤامرات جديدة حتاك �سد 
العراق ملرحلة ما بعد داع�س تهدف اىل زعزعة االمن وخلق حالة من الفو�سى وعدم 
اال�ستقرار ، مطالبا اجلميع باحلفاظ على النظام وحمايته من الذين يريدون ان ينالوا 
منه بهدف ال�سيطرة  على مقدرات البالد . وجدد رئي�س ائتالف دولة القانون دعوته 
اىل �رصورة اأن تكون الت�سوية مع من يوؤمن بالعراق والعملية ال�سيا�سية ، م�سريا اىل 
ان الت�سوية ال�سيا�سية فيها مبادئ والتزامات ترف�س الت�سوية مع البعث املقبور ومع 

من �سنع الفتنة وادخل االرهاب ومع من تلطخت اأيديهم بالدماء.

رئي�س  مع  الثالثاء،  اجلبوري،  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  بحث  بغداد_متابعة: 
املو�سل  حترير  عمليات  الياور،  عجيل  حميدي  اهلل  عبد  واال�سالح  العدل  حركة 

ودور الع�سائر يف عملية التحرير وم�سك االر�س.
وذكر بيان ملكتبه االعالمي ان "اجلبوري ا�ستقبل الياور يف مكتبه ببغداد وجرى 
القوات  ودور  نينوى،  حمافظة  يف  الع�سكرية  العمليات  �سري  بحث  اللقاء  خالل 
االأمنية واأبناء الع�سائر يف عملية التحرير وم�سك االر�س، وثّمن املواقف البطولية 
التي متيزوا بها وجهودهم الكبرية التي تكللت بتحرير عدد من مناطق املحافظة 

من �سيطرة ع�سابات داع�س االإرهابية".
واكد اجلبوري اهمية اعطاء ملف اعمار املناطق املحررة واعادة النازحني اولوية 
ال�سلم املجتمعي يتم  اأهمية و�سع خطط وا�سحة لربامج  ق�سوى، الفتا النظر اىل 
ال�سيا�سي والتعاي�س االجتماعي للمدينة بعد  الوفاق  التعاهد عليها للحفاظ على 
التحرير. يف حني بحث اجلبوري، مع رئي�س هياأة امل�ساءلة والعدالة با�سم �رصيف 
البدري، تعديل قانون امل�ساءلة والعدالة. وذكر بيان ملكتبه االعالمي ان "اجلبوري 
ا�ستقبل يف مكتبه اخلا�س البدري وا�ستعر�س اجلانبان ابرز النقاط التي ت�سمنها 
نتائج  اىل  و�سوال  لتعديله  املقدمة  واملقرتحات  والعدالة،  امل�ساءلة  هياأة  قانون 
تر�سي جميع االأطراف، ومبا يحقق اجماع الكتل ال�سيا�سية". واأكد، رئي�س الربملان 
�رصورة ان تن�سجم التعديالت مع ن�س الد�ستور ومبا يحقق تطلعات ال�سعب العراقي 

ويحمي نظامه الدميقراطي وفقًا للقانون ومبوجب الد�ستور.

ضمن أجواء صريحة وواضحة...

اللقاء األول لرسم استراتيجية التسوية الوطنية بين الحكيم والجبوري 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

خالل م�ؤمتر �شحايف م�شرتك 
مع قادة حتالف الق�ى 

العراقية برئا�شة رئي�س 
الربملان �شليم اجلب�ري عقب 

مباحثاتهما ح�ل "الت�ش�ية 
ال�شيا�شية التاريخية" يف 

بغداد ي�م االثنني، قال رئي�س 
التحالف ال�طني عمار احلكيم 

اإن خيار الت�ش�ية ال�طنية 
ه� اخليار اال�شرتاتيجي، ه� 
خيار اجلميع مبن فيهم احتاد 

الق�ى.. 

بغداد_ خاص


