
�أم�س  �لنائلي,  �الله  عبد  �لقانون  دولة  عن  �لنائب  ك�شف 
�لثالثاء, عن فحوى مباحثات رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي 
مع �مللك �ل�شعودي �شلمان بن عبد �لعزيز, مبينا �أن �لعبادي 
�بلغ �شلمان باأن �لعر�ق يحتفظ بحقه �لقانوين يف حما�شبة 
ت�رصيح  يف  �لنائلي  وق��ال  �الإره���اب.  دعمت  �لتي  �ل��دول 
�شحفي , �إن “�لعبادي �بلغ �ل�شعوديني وعلى ر�أ�شهم �مللك 
�لعر�ق  قبول  بعدم  �رصيح  ب�شكل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان 
باحلق  �الحتفاظ  مع  �الإرهابية  �جلماعات  بدعم  جمدد� 

�لقانوين ملحا�شبة �ي متورط يف �الرهاب”.
لدعم  �لكويت  �ىل  �شتكون  �لثانية  “�لزيارة  �أن  و��شاف   
ملف �عادة �عمار �ملناطق �ملحررة وك�شب �لتاأييد �لدويل 
�البرز  �مللف  بحث  �ىل  باال�شافة  �خلارجي  �لتمويل  �شد 
�خلليجية  �الزم��ة  يف  �لو�شاطة  جهود  �ىل  �ال�شتماع  وهو 
ومدى �إمكانية تدخل �لعر�ق حلل �الزمة يف ظل �لعالقات 

�ملتميزة مع جميع �طر�ف �ل�رص�ع”.
�شبل  �ي��ر�ن  يف  �شيبحث  “�لعبادي  �أن  �لنائلي,  وتابع   
�من  وتعزيز  �القت�شادية  و�لعالقات  �خلليجية  �لو�شاطة 

�حلدود وعدة ملفات �برزها �الزمة �ل�شورية”.
�ل�شعودي  �ل��دف��اع  وزي��ر  �لعهد  ويل  ويل  �أك��د  جانبه  من 
حممد بن �شلمان عدم وجود خالفات حقيقية بني �لعر�ق 
و�ل�شعودية, م�شري� �إىل �أن بغد�د و�لريا�س �شيقطعان �شوطا 

مهما من خالل �ملجل�س �لتن�شيقي بني �لبلدين.
جمل�س  “رئي�س  �أن  �لعبادي,  ملكتب  �شحفي  بيان  وذكر 
مكة  يف  �قامته  مقر  يف  ��شتقبل  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء 
�ملكرمة ويل ويل �لعهد وزير �لدفاع �ل�شعودي �المري حممد 
بن �شلمان بن عبد �لعزير”, مبينا �أنه “جرى بحث �لتعاون 
و�مل�شالح  �لثنائية  �لعالقات  ,وتعزيز  �الره���اب  �شد 
�مل�شرتكة �لتي تخدم �ل�شعبني �لعر�قي و�ل�شعودي, وفر�س 
,�ىل  ,و�ل�شناعة  و�لزر�عة  �لطاقة  جماالت  يف  �ال�شتثمار 

جانب �لتعاون �المني ,ومو�جهة خطر �الرهاب”.

��شتيالء   , و�ل��دف��اع  �الم��ن  جلنة  ��شتبعدت  حيث 
هزمية  قبل  �الر��شي  من  قدر  �كرب  على  و��شنطن 

د�ع�س يف �لعر�ق و�شوريا.
ت�رصيح  يف  يوخنا  عماد  �للجنة  عن  �لنائب  وقال 
�أي  م�شالح  فاإن  بالتاأكيد   "  , نيوز«  ل�»�جلورنال 
�لواليات  خا�شة  �أولوياتها  مقدمة  يف  تاأتي  دولة 
�حلقيقي  �ل��دويل  �ل��دف��اع  ننكر  ال  لكن   , �ملتحدة 
�لعر�ق وبالتايل يعود  ملكافحة �الإرهاب وم�شاعدة 
تنفع  م�شالح  ب��وج��ود  �الأم��ريك��ي  �جل��ان��ب  وج��ود 

�لطرفني".
تاأت  " عملية �الحتالل مل جتد نفعا ومل  و�أ�شاف    
لديهم جتارب  لكونهم  �إيجابية لالمريكيني  بنتائج 
 " �أن  موؤكد�   ," �لعر�ق  يف  كانت  و�خرها  �شابقة 
تقدم  �ن  لكن ممكن   , �شوريا  تتورط مع  لن  �أمريكا 

�لدعم �جلوي �و تزويد �لدولتني باالأ�شحلة  ".
�ملعلومات  ه��ذه  �شحة  ثبتت  ح��ال  يف   " وت��اب��ع 
�شيوؤدي  �المر  وهذ�  �لقو�ت  ��شتهد�ف  ف�شيتم  هنا 
�لعر�ق  يف  تورطها  الن  �الأمني  �لو�شع  زعزعة  �ىل 
بوجود  �الأخرى  �لدول  مع  �لناحجة  غري  وجتاربها 
قو�تها على �أر��س �خرى وهي ال تريد ذلك لكون لها 

فكرة عن هذ� �المر".
 و�كد مكتب رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي يف وقت 
�شابق عدم وجود �ي قو�ت مقاتلة يف �لبالد, م�شري� 
�ىل �ن �حلكومة �لعر�قية مل تتفق مع �أية دولة ب�شدد 

دورها �لع�شكري مع �لعر�ق. 
�أنباء  “وكاالت  �أن  �شحفي  بيان  يف  �ملكتب  وقال 
دولية وحملية تد�ولت �خري�ً خرب� مفاده �ن �لعر�ق 
قو�ت  بقاء  على  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  �تفق  قد 
�لن�رص  حتقيق  تلي  �لتي  للمدة  �لعر�ق  يف  �أمريكية 
وجود  ال  �ن��ه  نوؤكد  ونحن  د�ع�س,  على  �لع�شكري 
�لعر�قية  �الر��شي  �أية دولة على  ِمن  لقو�ت مقاتلة 
يوجد  بل  عدمه  من  بقائها  يف  �لبحث  يتم  حتى 
�لدول”,  مدربون وم�شت�شارون وخرب�ء من عدد من 

دولة  �أية  تتفق مع  �لعر�قية مل  “�حلكومة  �ن  مبينا 
بعد  ما  ملرحلة  �لعر�ق  مع  �لع�شكري  دورها  ب�شدد 

�لن�رص �حلا�شم على �اٍلرهاب”.
عر�قية  باياٍد  حتقق  “�لن�رص  �ن  �ملكتب  و��شاف 
و�ن  �لعر�قيني  وت�شحيات  وببطوالت  خال�شة 
و�ال�شرت�تيجيات  �خلطط  لديها  �لعر�قية  �حلكومة 
�لتدريب  خالل  من  �المنية  قو�تنا  ق��در�ت  لتطوير 
�لتحديات  ملو�جهة  �جل��اه��زي��ة  لرفع  و�لت�شليح 
كافة  �لدولية  �خل��رب�ت  مع  منفتحة  وهي  �ملقبلة 

�لعر�ق يف بناء موؤ�ش�شة ع�شكرية  ومبا يلبي طموح 
ملو�جهة  �لكاملة  باجلاهزية  تتمتع  �أمنية  و�جهزة 
�م  كانت  خارجية  م�شتقبلية  �أمنية  حتديات  �ي��ة 
د�خلية ومبا يتو�فق مع مقت�شيات �ل�شيادة �لوطنية 

�لعر�قية”.
رف�شه  �لوطني,  �لتحالف  �علن  �شابق  وق��ت  ويف 
�الر����ش��ي  على  �مريكية  ع�شكرية  ق��و�ع��د  وج��ود 

�لعر�قية.
وعلى �لرغم من �أن عودة �لوجود �لع�شكري �الأمريكي 

�لعر�قية  �حلكومة  م��ن  بطلب  كانت  �ل��ع��ر�ق  �إىل 
نوًعا  و�أن هناك  د�ع�س,  على  �حلرب  للم�شاهمة يف 
�شيما  ال  �لقو�ت,  هذه  بعودة  و�لرتحيب  �لقبول  من 
�لعر�قي,  �ملجتمع  مكونات  من  �لعديد  قبل  من 
كبري  قطاع  كان  �لذين  �ل�شنة  عن  ف�شال  كاالأكر�د 
�أن هناك  �إال  منهم فيما �شبق يعار�س هذ� �لوجود؛ 
�أد�ءه��ا  ثم  وم��ن  �ل��ق��و�ت,  ه��ذه  تعرت�س  معوقات 

و��شتمر�ر بقائها يف �لعر�ق م�شتقبال. 
وتتمثل �أبرز تلك �ملعوقات برف�س عدد من �لف�شائل 

�أنها  �أعلنت  كما  �الأمريكية,  �لقو�ت  لعودة  �مل�شلحة 
عادت  �حتالل  قو�ت  لكونها  �لقو�ت  هذه  �شتقاتل 
هذ�  مقاومتها.  من  بد  وال  جديد  من  �لعر�ق  �إىل 
تز�يد عدد  �إير�ن �خلطر من  ��شت�شعار  �أن  �إىل جانب 
�إث��ارة  �إىل  يدفعها  �ل��ع��ر�ق  يف  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت 
�ملتاعب لها عرب �جلماعات �مل�شلحة �ملرتبطة بها, 
�الأمريكية, ال  �لقو�ت  ت�شتهدف  �أن  �ملمكن  �لتي من 
�شيما مع �نتهاء مربر�ت �لتو�جد �لع�شكري �الأمريكي 

يف �لعر�ق بانتهاء مو�جهة د�ع�س.
نف�شه  �ملوقَف  �مل�شلحة  �جلماعات  هذه  وُي�شاطر 
كالتيار  �لعر�قية,  �ل�شيا�شية  �لقوى  من  �لعديُد 
�أعلنا  �للذين  �لقانون,  دول��ة  و�ئ��ت��الف  �ل�شدري 
�الأمريكي, ما قد يدفع باحلكومة  رف�شهما للوجود 
�لعر�قية يف وقت الحق �ىل �ملطالبة بان�شحاب هذه 
د�ع�س. ف�شال عن رف�س  بعد  �لقو�ت يف مرحلة ما 
�لع�شكري  �لوجود  ��شتمر�ر  �الأمريكي  �لعام  �ل��ر�أي 
على  �لق�شاء  بعد  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملتحدة  للواليات 
من  �الأمريكية  �لقو�ت  ب�شحب  و�ملطالبة  �لتنظيم, 

�لعر�ق.
يف  �الأم��ريك��ي  �لع�شكري  �لوجود  �أه��د�ف  وتتعدى 
هناك  �إن  �إذ  د�ع�س؛  تنظيم  على  �لق�شاء  �لعر�ق 
طويل  ع�شكري  وج��ود  لتحقيق  ��ا  �أم��ريك��ًيّ توجًها 
�لعر�ق. وي�شتند هذ�  �ملدى -�إن مل يكن د�ئًما- يف 
�إد�رة  �لر�أي �إىل �نتقاد�ت �شيا�شيني �أمريكيني لقر�ر 
ب�شحب  �أوباما"  "بار�ك  �ل�شابق  �الأمريكي  �لرئي�س 
ف�شال   .2011 عام  �لعر�ق  من  �الأمريكية  �لقو�ت 
عن �أن هناك مهام م�شتقبلية للقو�ت �لعر�قية تدخل 
يف �إطار �شمان عدم عودة �جلماعات �الإرهابية �إىل 
�إير�ن يف  �لعر�ق, وتعزيز ��شرت�تيجية �ملو�جهة مع 

ظل ت�شعيد �إد�رة �لرئي�س "تر�مب" �شدها.
�إىل �شمان  كما ت�شعى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
يف  �ملناورة  حرية  متنحها  ع�شكرية  قو�عد  �متالك 
حال رف�س تركيا ��شتخد�مها قاعدة "�إجنرليك" يف 
�ملنطقة,  يف  ما  دولة  و�شد  معينة,  �أهد�ف  حتقيق 

مبا يتعار�س مع �ل�شيا�شة �لرتكية يف �ملنطقة. 
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بغداد _متابعة

مواجهة مستعرة.. أكراد »بارزاني« يهاجمون الشيعة والتحالف الوطني يرد: سنفضح تآمركم على الموصل

محافظ ديالى يعلن استعداد المحافظة الستقبال 
الشركات االستثمارية البريطانية

المالية النيابية: القرار النهائي إللغاء استقطاعات 
رواتب الموظفين بعد العيد

أوروبا تدعو كردستان إلى تجنب خطوات أحادية 
بشأن االستفتاء

�ل�شفري  ��شتقباله  خالل  �لتميمي  مثنى  دي��اىل  حمافظ  ك�شف   : متابعة   _ بغد�د 
�لربيطاين يف بغد�د فر�نك بيكر, ��شتعد�د حمافظته ال�شتقبال �ل�رصكات و�مل�شتثمرين 

�لربيطانيني, للم�شاهمة بتنفيذ �مل�شاريع وعمليات �لبناء و�العمار �ملتاحة.
و�و�شح بيان �شادر عن مكتب �لتميمي , �ن �ملحافظ �طلع �ل�شفري �لربيطاين على 

�و�شاع دياىل �خلدمية و�القت�شادية و�لفر�س �ال�شتثمارية �ملتو�فرة.
�ال�شتثمارية  �ل�رصكات   ال�شتقبال  �ملحافظة  ��شتعد�د  �للقاء,  يف  �لتميمي  و�عرب 
على جلب  �شي�شجع  دياىل  �المني يف  �لو�شع  “��شتقر�ر  و�ن  �لربيطانية, خ�شو�شًا 

�مل�شتثمرين �ليها”.
يف حني �بدى �ل�شفري �لربيطاين, ��شتعد�د بالده لتقدمي �مل�شاعدة يف ملف �العمار 

و�مل�شاريع �ال�شتثمارية يف عموم دياىل.
�شيطر  �لتي  �ملناطق  بعد حترير  و�قت�شاديا  �منيا  ��شتقر�ر�  دياىل  وت�شهد حمافظة 

عليها “د�ع�س” خالل �لعام 2014.

بغد�د - متابعة: ك�شفت �للجنة �ملالية �لنيابية, �م�س �لثالثاء, �أن �لقر�ر �لنهائي 
لبقاء �أو �إلغاء �ال�شتقطاعات من رو�تب موظفي �لدولة �لبالغة ٪3.8 �شيحدد بعد 

عيد �لفطر �ملبارك.
وذكر ع�شو �للجنة �ملالية �لنيابية, م�شعود حيدر, �إنه حتى �الآن مل ت�شل �إىل �للجنة 
رو�تب  ��شتقطاعات  باإلغاء  مقرتحنا  ب�شاأن  �حلكومة  من  �إجابة  �لنيابية  �ملالية 
موظفي �لدولة وذلك ب�شبب �لعطلة �لت�رصيعية للربملان, مبينا �أن �ملوقف �لنهائي 
من �لغاء �أو بقاء ��شتقطاعات رو�تب موظفي �لدولة يحدد بعد عيد �لفطر �ملبارك.

�إىل  يعود  �لدولة  موظفي  رو�ت��ب  من  ��شتقطاعات  بالغاء  مطالبتنا  �أن  و�و�شح 
�الير�د�ت �ملالية �لتي حت�شنت نتيجة �رتفاع ��شعار �لنفط يف �ل�شوق �لعاملية.

2017, �نها �شرت�شل كتابا  6 حزير�ن  وكانت �للجنة �ملالية �لنيابية ك�شفت يف 
�ملو�زنة  �شمن  �ملوظفني  رو�ت��ب  من  �ال�شتقطاعات  اللغاء  �ل��وزر�ء  جمل�س  �ىل 
�لتكميلية, م�شري� �ىل �ن �جمايل و�رد�ت �لدولة �لعر�قية هي �على مما كان موجود� 
يف �ملو�زنة �الحتادية ��شافة �ىل �ن تكاليف �حلرب �شد د�ع�س �شتكون �قل بكثري 

خالل �ملرحلة �ملقبلة.

بغد�د _ متابعة : دعا وزر�ء خارجية �الحتاد �الأوروبي , �إقليم كرد�شتان �لعر�ق �إىل 
تنظيمه  �ملزمع  �ال�شتفتاء  �إىل  ��شارة  يف  �جلانب”,  �أحادية  “خطو�ت  �تخاذ  جتنب 

ب�شاأن ��شتقالل �الإقليم.
وقال �لوزر�ء يف بيان �شحفي: “يعتقد �الحتاد �الأوروبي �أن �مل�شلحة �لعامة لل�شعب 
�لعر�قي تتحقق على �أكمل وجه من خالل �حلو�ر و�لتعاون, و�أنه يجب جتنب �خلطو�ت 
�ملو�قف  �ملح�شومة من خالل  �مل�شائل غري  بد من حل جميع  �جلانب. وال  �أحادية 

�ملبنية على �لرت��شي ��شتناد� �إىل �لتطبيق �لتام لن�شو�س �لد�شتور �لعر�قي”.
�الإقليمية  �لكردية  و�ل�شلطات  �لعر�قية  �حلكومة  على  “يجب  �أنه  �لبيان  و�أ�شاف 
مو��شلة �لعمل معًا ب�شاأن �الأمن مبا يف ذلك �حلملة �لع�شكرية لتحرير �ملو�شل من 
قب�شة �رهابيي “د�ع�س” و�النخر�ط يف حو�ر بّناء ب�شاأن جميع �لق�شايا �الأخرى”.

رغم دعواتها لمكافحة اإلرهاب.. واشنطن في دائرة الشك في األزمتين العراقية والسورية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ال�سك �ستكون هناك مباحثات 
بني وا�سنطن والعراق 

بعد الق�ساء على داع�ش 
خا�سة بعد ك�سف موقع 

امريكي اأن اهداف وا�سنطن 
اال�سرتاتيجية يف العراق 

و�سوريا ال تتمثل مبكافحة 
االرهاب كما تعلن ذلك 

الواليات املتحدة بل لتعزيز 
الهيمنة االمريكية على منطقة 

ال�سرق االو�سط الغنية 
بالنفط .

بغداد _ فاطمة عدنان

و�شدد �حليدري على �نه "من �ملفرت�س على �مل�شوؤول 
يف �لدول��ة �لعر�قية �ش��و�ء �أكان وزي��ر�ً �أم نائبًا �م �ي 
�شخ�شية �شيا�شية, �ن يكون من�شبًطًا ومعتدال يف كل 
ت�رصيحات��ه وقر�ر�ته على �الخرين, يف حني �ن كان 
يريد حتميل م�ش��وؤولية عل��ى فئة �و قومية معينة البد 

�ن يرفق بدليل". 
وتابع " �إن كان �ل�شيا�ش��ي ي�رصح من دون م�شوؤولية 
فاالم��ر يعد ب�"�النفالت", وبالنتيجة �ش��وف يوؤثر يف 
ر�أي �ل�ش��ارع و�جلمه��ور, و�ل�ش��عب لي���س بحاجة �ىل 
مز�يد�ت ومهاتر�ت و�آالم �خرى بالنتيجة �شوف توؤثر 

يف نف�شيتهم و�منهم".
�ما �ملتحدث باإ�ش��م �ملكتب �ل�شيا�شي حلركة ع�شائب 
�هل �حلق ,حممود �لربيعي, فقد �أكد ل�»�جلورنال « �أن 
"�لكالم عن هذه �التهامات له ��شول ترجع �ىل عام 
2011 عندما مت �ن�شحاب قو�ت �الحتالل �المريكي 

م��ن �لع��ر�ق". وتاب��ع " ومن��ذ ذل��ك �لوقت مت تاأ�ش��ري 
�ش��لوك عد�ئ��ي لرئي�س �القلي��م وحزبه �ش��د �حلكومة 
�لعر�قي��ة و�ش��د �لع��ر�ق ب�ش��كل ع��ام, وم��ن ثم �ش��د 
�لتحال��ف �لوطني باعتباره �لكتل��ة �لربملانية �الكرب 
ومنها خرج رئي�س �لوزر�ء, كما مت �لك�ش��ف عن �لدور 
�لو��ش��ح �لذي �أ�رصته جلنة �ش��قوط �ملو�ش��ل مل�شعود 
ب��ارز�ين, و��ش��تدرك" ل��و يف ح�ش��ابات دقيق��ة ف��اإن 
�مل�ش��تفيد �لوحيد من دخول د�ع�س �ىل �ملو�شل و�ىل 
بقي��ة �ملحافظ��ات خ�شو�ش��ا يف �ملناط��ق �ملتنازع 
عليه��ا هو �لب��ارز�ين و�لذي حاول �ن ير�ش��خ باالمر 

�لو�قع و�ن ير�شم خر�ئط بالدم". 
و�أ�ش��ار �ىل �ن "م��ن هذه �الم��ور جميعا ن�شت�ش��ف �ن 
رئي�س �قليم كرد�ش��تان وحزبه ال ميكن لهما �ن يكونا 
على وفاق �و يتخذ� موقفا �يجابيا من �حل�شد �ل�شعبي 
باعتب��ار �ن �حل�ش��د ق��د �ف�ش��ل �مل���رصوع �ل��ذي كان 

م�شعود �لبارز�ين وحزبه جزء� منه". 
�لدميقر�ط��ي  �لنائ��ب ع��ن ح��زب  �ته��م  م��ن جهت��ه 

�لكرد�شتاين يف جمل�س �لنو�ب �شاخو�ن عبد �هلل �حل�شد 
�ل�ش��عبي بالف�ش��اد يف موؤ�ش�شته, م�ش��ري� �إىل �أن رئي�س 
�ل��وزر�ء حي��در �لعبادي ف�ش��ل يف جمع �حل�ش��د د�خل 
�إط��ار و�ح��د. وقال عب��د �هلل, وهو ع�ش��و جلنة �لدفاع 
�لنيابي��ة, يف ت�رصيحات نقلها عنه �ملوقع �لر�ش��مي 
�للجن��ة  ل��دى  �ن  �لكرد�ش��تاين  �لدميقر�ط��ي  للح��زب 
معلومات ��شتح�شلها خالل �لتدقيق يف �ال�شماء بان 
موؤ�ش�ش��ة �حل�ش��د �ل�ش��عبي منق�ش��مة على عدة ف�شائل 
بحيث يتبع كل ف�ش��يل حزب مع��ني, ما �دى �ىل عدم 
متكن �ملوؤ�ش�ش��ة من �ل�ش��يطرة عل��ى عنا�رصها و�لتي 
وعد �لعبادي بجمعها يف �طار موؤ�ش�شة موحدة, ح�شب 
قوله. م�ش��يفا �ن �مل�شوؤولني يف �حل�شد هم من يقفون 
بال�ش��د م��ن تنفيذ �لقانون �خلا�س باحل�ش��د الن ذلك 
ي�رصه��م, لكون �لقان��ون ين�س على جم��ع �لعنا�رص 
�مل�شلحة �ش��من ف�شائل ع�شكرية منظمة تتبع �لقو�ت 
�لعر�قي��ة, بحيث ال يتبع �ي عن�رص يف �حل�ش��د للحزب 
�لذي �نخرط فيه �ش��ابقا, كما �ن �لعبادي ال ي�ش��تطيع 

جمع تلك �لف�شائل يف موؤ�ش�شة �أو منظمة موحدة وفق 
�لقانون �لذي �شدر عن �لربملان �لعر�قي حتت م�شمى 

قانون �حل�شد �ل�شعبي.
ودع��ا �لنائ��ب �ىل تنفي��ذ �لقان��ون �خلا�س باحل�ش��د 
�ل�ش��عبي وب�ش��ورة ر�ش��مية لكون ذلك �شيك�ش��ف عدد 
عنا�رص �حل�ش��د, م�ش��ري� �ىل �ن �حد �لف�ش��ائل �لتابعة 
للح�ش��د يت�ش��لم �ش��هريا �مليز�ني��ة و�مل��وؤن �لغذ�ئي��ة 
لدي��ه  �ن  ح��ني  يف  �شخ�ش��ا,   60 لنح��و  و�ال�ش��لحة 
20 عن���رص� يف �ر���س �لو�ق��ع, وه��ذ� دليل و��ش��ح 
و�رصيح بوجود ف�ش��اد كبري يف �ش��فوف �حل�شد, على 
ح��د تعب��ريه. �ىل ذلك �ش��ن �لنائب عن حزب م�ش��عود 
ب��ارز�ين٬ رينا�س جان��و هجوما الذعا عل��ى قياد�ت 
�لتحال��ف �لوطن��ي متهم��ًا �ياه��ا بت�ش��ليم �ملو�ش��ل 
�ىل تنظي��م د�ع���س. وقال جان��و� يف حديث �ش��حفي 
�إن "ب��ارز�ين �أول �ملد�فع��ني ع��ن حق��وق �لعر�قي��ني 
بع��د 2003 وقبل �ش��قوط �لنظام �ملباد٬ و�نه �ش��اعد 

و�حت�شن �لكثري من موؤمتر�ت �ملعار�شة.
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