
املفت�ش  مبكتب  اخلا�صة  التفتي�صية  املفارز  متكنت 
حمافظة  �رشطة  ق��ي��ادة  يف  الداخلية  ل���وزارة  ال��ع��ام 
224 دعوى ق�صائية خمفية  ال�صبت، من �صبط  بغداد، 
يف ثالثة مراكز �رشطة ببغداد من دون اأن ت�صجلها يف 
�صجالتها االأ�صا�ش اأو تتخذ ب�صاأنها االجراءات القانونية 
املنا�صبة. وقال بيان �صادر عن مكتب املفت�صية اطلعت 
عليه "اجلورنال "،انه “متت عمليات ال�صبط بناًء على 
حممد  ال�صيد  الداخلية  لوزارة  العام  املفت�ش  توجيهات 
التحقيقية يف مراكز  االأوراق  مهدي م�صطفى مبتابعة 
املواطنني  بحياة  تتعلق  ق�صاياها  لكون  ال�رشطة، 
مفارز  نفذت  ذلك  على  “بناًء  انه  وتابع  وحقوقهم”. 
تفتي�ش مديرية �رشطة حمافظة بغداد جوالت تفتي�صية 
على مراكز ال�رشطة ببغداد، �صملت مركز �رشطة املنتظر 
�رشطة  ومركز  الثانية،  ال�صدر  �رشطة  ملديرية  التابع 
ملديرية  التابع  الر�صاد  �رشطة  ومركز  الزعفرانية، 
�رشطة بغداد اجلديدة”. وا�صاف ان “املفارز التفتي�صية 
اكت�صفت 103 دعاوى ق�صائية يف مركز �رشطة املنتظر 
للمركز وخمفية حتت  االأ�صا�ش  ال�صجل  غري م�صجلة يف 
ق�صائية  دعوى   92 اكت�صفت  كما  املركز،  اأ���رشة  اأحد 
ت�صجيلها  يتم  مل  الزعفرانية  �رشطة  مركز  يف  اخ��رى 
ذلك  عن  ف�صاًل  وخمفية،  االأ�صا�ش  ال�صجل  يف  اأي�صًا 
�رشطة  مركز  يف  ق�صائية  دع��وى   29 اأي�صًا  �صبطت 
ا�صولية  �صبط  حما�رش  املفارز  نظمت  حيث  الر�صاد، 
اتخاذ  بغية  امل��راك��ز  م��دي��ري  اىل  ال��دع��اوى  و�صلمت 
فاحتت  ذل��ك  اىل   .“ ب�صددها  القانونية  االج���راءات 
ت�صكيل  بغية  بغداد  تفتي�ش  مديرية  التفتي�صية  املفرزة 
باإخفاء  قاموا  الذين  ال�صباط  بحق  حتقيقية  جمال�ش 
هذه الدعاوى وعدم ت�صجيلها يف �صجالت االأ�صا�ش، ملا 

لها من متا�ش بحقوق املواطنني وحياتهم.

ضبط 224 دعوى قضائية مخفية في مراكز الشرطة ببغداد
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بغداد_ الجورنال

معصوم يدعو إلى إنجاز مصالحة مجتمعية حقيقية وتجاوز األزمة في المناطق المتنازع عليها )الجورنال( تكشف عنها... هذه الملفات التي سيبحثها 
العبادي في السعودية

المجلس األعلى يدعو إلى االلتزام بمواعيد 
االنتخابات وتوفير سبل عودة النازحين

دعوة برلمانية للصفح عن نواب “االنفصال”  

تتمة �ش 1: وو�صل رئي�ش الوزراء، حيدر العبادي اإىل الريا�ش، ال�صبت، على راأ�ش وفد رفيع 
العراقية، وذلك حل�صور  اأكرث من ع�رشة وزراء وم�صوؤولني وم�صت�صارين يف احلكومة  ي�صمل 
برنامج  اأجندة  وت�صم  االأح��د.  العراقي  ال�صعودي  التن�صيق  جمل�ش  اتفاقية  توقيع  مرا�صم 
املجل�ش التن�صيقي ال�صعودي - العراقي عدة برامج وفعاليات على مدار اليومني املقبلني، 
ع�صاء.  ُتختتم مباأدبة  ثقافية  فعاليات  اإىل جانب  الريا�ش،  ال�صعودية  العا�صمة  حتت�صنها 
بينما �صيت�صمن الربنامج، غداً، اجتماعًا ملجل�ش التن�صيق، وتباداًل للهدايا والتقاط ال�صور 
وكان  جانبية.  لقاءات  جانب  اإىل  املجل�ش،  رئي�صا  �صيعقده  �صحافيًا  وموؤمتراً  التذكارية، 
امللك �صلمان بن عبد العزيز اأجرى ات�صالني هاتفيني خالل االأّيام املا�صية بالعبادي. واأفيد 
باأن االت�صال تناول العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت، و�صبل تعزيزها 

وتطويرها من خالل جمل�ش التن�صيق ال�صعودي - العراقي.

بغداد_ اجلورنال: دعا رئي�ش املجل�ش االعلى اال�صالمي همام حمودي، ال�صبت، احلكومة اىل 
االلتزام باملواعيد االنتخابية املحلية والربملانية املقررة يف مواقيتها، م�صريا اىل �رشورة 

العمل �صوية لتوفري �صبل عودة النازحني اىل مناطقهم وتهيئة و�صائل العي�ش الكرمي لهم.
وقال حمودي يف كلمة له خالل احتفالية بذكرى تاأ�صي�ش املجل�ش االأعلى اال�صالمي العراقي 
وتابعتها "اجلورنال"، ان "من ال�رشوري االلتزام باملواعيد االنتخابية املحلية والربملانية 
املقررة يف مواقيتها، واالإ�رشاع بتاأمني كل ما يتطلبه هذا اال�صتحقاق الد�صتوري من اأ�صباب 
قانونية وفنية ولوج�صتية كفيلة بتحقيق اإراده الناخب العراقي ومن ميثله وب�صفافية ونزاهة 
"وحدة العراق جزء من �صيادته وهي  ومن دون م�صادرة حلقه يف االختيار". وا�صاف، ان 
غري قابلة للم�ش او الت�صكيك، داعيا احلكومة اىل، االلتزام  بخريطة الطريق التي اأ�صارت اإليها 
املرجعية الدينية العليا، وحل اخلالفات عرب احلوار بني احلكومة  االحتادية واالإقليم". و�صدد 
بقرارات  وااللتزام  املنازعات  يف  الف�صل  هي  االحتادية  املحكمة  "تكون  ان  على،  حمودي 
امل�صالح املجتمعية وتوفري  لتحقيق  �صوية وبجد  العمل  "�رشورة  اأكد  النواب". كما  جمل�ش 
�صبل عودة النازحني اىل اأماكنهم وتوفري و�صائل العي�ش الكرمي لهم من خالل حتقيق الدعم 
الدويل الإعمار املناطق املت�رشرة ب�صبب االإرهاب واالإ�رشاع يف عملية اإعادة البناء". وحّمل 
احلرية  جيل  ال�صباب  ال�صتيعاب  خا�صة  م�صوؤولية  الدولة  اال�صالمي،  االعلى  املجل�ش  رئي�ش 
واالنت�صارات وفتح فر�ش ثقافية وتعليمية وريا�صية متنا�صبة مع او�صاعهم واإيجاد فر�ش 
القوات امل�صلحة  ال�صتثمار طاقاتهم مبا يخدم املجتمع. وا�صاد حمودي ب�صجاعة وان�صباط 
الر�صد  حلظة  يف  امل�صوؤول  الوطني  ملوقفهم  االبطال  البي�صمركة  ورجال  ال�صعبي  واحل�صد 
التاريخي الدقيق جلميع املواقف عرب تفويتهم فر�ش دعاة الفتنة والتق�صيم ورف�صهم اال ان 

يكونوا جزءا عزيزا ينتمي ب�رشف الوطنية للموؤ�ص�صات الع�صكرية العراقية.

بغداد_ خا�ش : اكدت اللجنة القانونية يف جمل�ش النواب العراقي، ال�صبت، �رشورة عدم 
اعطاء الفر�صة لقادة االقليم واملتاآمرين مع اخلارج على العراق لتفتيت وحدة البلد، يف 
ا�صتفتاء  يف  �صارك  من  حما�صبة  وعدم  الكرد  النواب  احتواء  �رشورة  على  �صددت  حني 

االنف�صال منهم.
مواقف  “هناك  نيوز«،ان  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  �صوقي”  “�صليم  اللجنة  ع�صو  وقال 
م�رشفة لالحتاد الوطني الكرد�صتاين وكتلة التغيري الكردية لواأد الفتنة وال�صماح بفر�ش 
كركوك  يف  املواطنني  وان�صاف  عليها  املتنازع  املناطق  يف  والقانون  الدولة  �صلطة 

مبعي�صتهم وا�صتقرارهم”.
والفتنة  التق�صيم  بوجه  للوقوف  الكرد  النواب  من  ممكن  عدد  اكرب  “احتواء  اىل  ودعا 
“حما�صبة دعاة االنف�صال او املروجني  البلد”. وا�صار �صوقي اىل �رشورة  التي مير بها 
�صارك  من  حما�صبة  “عدم  �رشورة  اىل  الفتًا  العراق”،  على  اخلارج  مع  واملتاآمرين  له 
النواب الكرد واحتوائهم لتفويت الفر�صة على دعاة  ا�صتفتاء انف�صال كرد�صتان من  يف 

االقليم من خلق اال�صطفافات اىل جانبهم”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قال رئي�س الوزراء العراقي حيدر 
العبادي ان الديون املرتاكمة 

على كرد�ستان �سببها ف�ساد بع�س 
ال�سيا�سيني االكراد وعائالتهم 

، مو�سحا ان اجلميع تفاجاأ 
بالقرارات الع�سوائية لبع�س 

القادة االكراد وانه وجه القوات 
االحتادية بعدم الرد على اي 

اعتداءات اثناء دخولها اىل كركوك 
.

“نيويورك  ل�صحيفة  مقال  يف  العبادي  وق��ال 
“نهاية العراق”  “قراأت عبارة  تاميز” االمريكية،: 
يونيو  يف  “تاميز”،  ملجلة  الرئي�صية  ال�صفحة  يف 
وبف�صل  �صنوات،  ث��الث  وبعد  االن   ،2014 ع��ام 
ب�صالة قواتنا االمنية العراقية وال�صعب العراقي، يل 
الفخر باإثبات ف�صل هذه التوقعات. منذ ذلك احلني، 
ارهابي  تنظيم  اقوى  داع�ش،  تنظيم  العراق  دحر 
هائلة  اع��داد  مبقتل  املت�صبب  الب�رشية،  واجهته 
العامل. حيث مت اجبار  من املدنيني االبرياء حول 
بطرق  منازلهم  ت��رك  على  العراقيني  من  العديد 
وح�صية وبربرية، لكن ا�صتطاع �صكان العراق حترير 
اعادة فتح  املو�صل، وتلعفر، واحلويجة، كما متت 
بت�صلم  النازحون  وبداأ  الطبية،  واملراكز  املدار�ش 

دفة حياتهم، و�صط مدنهم املحررة من جديد”.
وح�صب مقال “العبادي” الذي ترجمته »اجلورنال 
نيوز«، بذل مواطنونا ت�صحيات ال تقدر بثمن، من 
ان  بعد  العراقية،  االرا�صي  من  التنظيم  دحر  اجل 
وحدة  وتق�صيم  تدمري  با�صتطاعته  ان  داع�ش  ظن 
العراق، لكن مواطني هذا البلد اثبتوا وحدتهم امام 

جميع القوى اخلارجية.
واأو�صح العبادي، بعد احتادنا للتغلب على داع�ش، 
االعمار،  اجل اال�صالح واعادة  ان نتحد من  اأملُت 
لقادة  الع�صوائية  بالقرارات  العديد  تفاجاأ  لكن 
احلكومة الكردية. واال�صواأ من ذلك، هو ت�صبب هذا 
اال�صتفتاء، بزيادة جراأة تنظيم داع�ش. ان القرارات 
اخلالية  الد�صتوري،  للقانون  املخالفة  الع�صوائية 
ت�صبب  لن  امل�صتقلة،  الذاتية  والقيادة  الوحدة،  من 
غري زيادة التهديد االمني املحيط بالعراق، ودوله 

املجاورة.
انا مكلف  للعراق،  وزراء  رئي�ش  بو�صفي  وا�صاف، 

وحماية  الد�صتورية،  القوانني  ح�صب  ب�التحرك 
ذل��ك،  ولتطبيق  ال��ع��راق��ي.  ال�صعب  جميع  وح��دة 
ال�صيادية  القانونية  ال��ق��رارات  وتعزيز  تاأكيد  مت 
على  املركزية  احلكومة  �صيطرة  كفر�ش  العراقية، 
خمالفة  حال  يف  الثانوية،  االقليمية  احلكومات 
االخرية للتعاليم الفيدرالية من اجل حدود �صيا�صية 

او منافع نفطية.
وبني العبادي، كما يعّد قرار اعادة انت�صار القوات 
االمنية يف كركوك قبل عدة ايام، اب�صط مثال على 
ع�صكرية،  فيدرالية  حكومية  قوات  هم  اولئك  ذلك، 
�صجعان،  ومتطوعني  و�رشطة،  جي�ش،  من  مكونة 
امل�صلمة  العراقية  االنتماءات  جميع  من  ممثَّلني 
�صبب  اي  لديهم  لي�ش  الكردية.  وحتى  وامل�صيحية 
ملهاجمة املواطنني االكراد وايذائهم، ال يف الوقت 

احلايل وال يف امل�صتقبل.
واكد رئي�ش الوزراء يف مقاله، حر�صت على توجيه 
ا�صتباكات  خلق  دون  من  كركوك،  نحو  القوات 
حلماية  احل���ق،  ك��ام��ل  لديهم  لكن  و����رشاع���ات، 
انف�صهم  عن  وللدفاع  خطر،  اي  �صد  املواطنني 
�صبب  ان  نحوههم.  نارية  عيارات  وجود  حال  يف 
�صيطرة وجناح حماية حكومة  ذهابهم هو فر�ش 
بغداد على جميع االرا�صي املتنازع عليها، لتاأمني 
موؤكدين  تدريجيا،  النازحني  رج��وع  ا�صتكمال 

ا�صتمرار احلياة فيها كما كانت قبل تنظيم داع�ش.
االم��ن  على  املحافظة  عملية  تتطلب  وت��اب��ع، 
فبعد  اي�صا.  االقت�صادي  اال�صتقرار  واال�صتقرار، 
النفطية،  االرب��اح  نهب  عمليات  من  طويلة  �صنني 
الهاوية  ح��اف��ة  م��ن  كرد�صتان  حكومة  ت��ق��رب 

هي  هذه  املراكمة،  ديونها  ب�صبب  االقت�صادية 
نتيجة ف�صاد بع�ش ال�صيا�صيني االكراد وعائالتهم. 
بني  العراقية  الرثوات  توزيع  منع  حكومتي  تنوي 
من  كرد�صتان،  حكومة  ف�صاد  وايقاف  الفا�صدين، 
�صمال  يف  االك��راد  املواطنني  حقوق  حماية  اجل 
الثالث  ال�صنوات  يف  احتدنا  وكما  وب��نّي،  العراق. 
ال�صابقة من اجل قتال داع�ش، يجب ان نتحد االن 
االعمار،  كاإعادة  القادمة،  التحديات  يف  للنجاح 
مواطن  اي  ي�صتطيع  دميوقراطية،  دولة  وت�صكيل 

اللجوء حلمايتها يف كل زمان ومكان.
مت   ،2014 ع��ام  يف  اأن���ه،  اىل  ال��ع��ب��ادي  واأ���ص��ار 
جدا،  �صعبة  ���رشوط  حتت  وزراء  رئي�ش  انتخابي 
ثلث  من  اكرث  على  ي�صيطر  االره��اب  كان  حينها 
عن  ف�صال  االقت�صادية،  املعاناة  ازمة  مع  البالد، 

ازمة االنق�صامات الطائفية بني ت�صكيالت املجتمع. 
بهذه  يتعلق  فيما  كبريا  �صوطا  بقطعنا  اعرف  انا 
لتحقيق  ن�صعى  داع�ش،  تنظيم  دحر  فمع  امل�صاكل، 
 2.9% بن�صبة  العراقية  املحلية  ال�صناعة  زيادة 
من  احل��ايل،  العام  متكننا  كما   .2018 ع��ام  يف 
اخل��ارج،  دول  اىل  دوليني  ماليني  عقدين  ا�صدار 
لكي ن�صتطيع اعادة اعمار ما مت تدمريه، والنهو�ش 
به من جميع النواحي االقت�صادية، غري مقت�رشين 

على االعمار، بل �صاعني اي�صا للتطور واالزدهار.
ال�صماح  ميكنني  ال  انه،  على  الوزراء  رئي�ش  و�صدد 
االرا���ص��ي  يف  واالن��ق�����ص��ام  الفتنة  ب���ذور  ب���زرع 
حكومة  ادع��و  لذا  واجلنوبية،  ال�صمالية  العراقية 
�صوابها،  اىل  ال��رج��وع  اىل  العراقية  كرد�صتان 
الأقلية،  ع�صوائية  ب��ق��رارات  يعرف  ال  فالعراق 
تاريخها  يتجاوز  ام��ة،  وح��دة  تدمري  اىل  هادفة 
العراقيني،  جميع  عن  وبالنيابة  ال�صنني.  االف 
القوانني  اىل  الرجوع  اىل  كرد�صتان  حكومة  ادعو 
ميكن  ذل��ك،  ا�صا�ش  وعلى  احلكومية،  الد�صتورية 
كما  واأ���ص��اف،  الطرفني.  بني  مفاو�صات  تنظيم 
ت�صعى  الفيدرالية،  العراق  حكومة  ان  ذكر  يجب 
قبل  من  امل�صتمر  والدعم  التعاون  على  للمحافظة 
ندعو  احل��ايل،  الوقت  يف  لكن  الدوليني.  حلفائنا 
يف  التدخل  عدم  اىل  اخلارجية  الدولية  القيادات 
على  قادر  العراق  الن  الداخلية.  العراق  عالقات 
حل النزاعات الداخلية مب�صاندة قوانينه الد�صتورية 
بدعم  نرحب  العامة،  ال�صوؤون  يف  اما  الفيدرالية. 
االمنية  العراق  لقرارات  الدولية  القيادات  جميع 

واالقت�صادية.
"نيويورك  �صحيفة  يف  مقاله  العبادي  واختتم 
اال�صتقرار،  �صنحقق  بالقول،  االمريكية"  تاميز” 
م�صلحة  اجل  من  متكاتفة،  واي��اد  واح��د،  بعراق 

العراقيني والعامل اجمع

العبادي: الديون المتراكمة على كردستان سببها فساد بعض السياسيين األكراد وعائالتهم
ترجمة_ دانيا رافد

دعا رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�صوم، ال�صبت، اإىل اإجناز 
���رشورة  على  م�صددا  حقيقية،  جمتمعية  م�صاحلة 
وايقاف  عليها  املتنازع  املناطق  يف  االزم��ة  جتاوز 
التجاوزات واالعتداءات وطماأنة املواطنني باحلر�ش 

على حمايتهم ورعايتهم.
ال�26  ال��ذك��رى  يف  ل��ه  كلمة  خ��الل  مع�صوم  وق��ال 
تابعتها  االإ���ص��الم��ي  االأع��ل��ى  املجل�ش  لتاأ�صي�ش 
"اجلورنال" اإن "هذه املنظمة اأ�صهمت بحيوية جهادها 
ون�صالها �صدَّ الدكتاتورية اإىل جنب الف�صائل الوطنية 
النت�صار  جديدة  اآف��اق  بفتح  االأخ���رى،  واالإ�صالمية 
احلرية  حتقيق  اأج��ل  من  املباد  النظام  على  �صعبنا 
والكرامة والدميقراطية ل�صعبنا وبلدنا، على الرغم من 
الظروف القاهرة التي كان يرزح حتتها العراق اآنذاك".
والت�صحيات  الن�صالية  امل�صرية  " تلك  اأن   واأ�صاف، 
اىل  جنبا  االعلى  املجل�ش  لها  ت�صدى  التي  امل�صهودة 
كانت  االخ���رى،  الوطنية  العراقية  القوى  مع  جنب 

بعزم،  امل�صي  ل�رشورة  حقيقي،  ادراك  عن  تعبرياً 
واالزدهار  والتقدم  باالمن  �صعبنا  طموحات  لتحقيق 
واحلرية، مهما واجهت العملية ال�صيا�صية من حتديات 
الفعلي  التقدم  طريق  على  احيانا  عنيفة  و�رشاعات 
اأ�ص�ش  على  اجلديدة  العراقية  الدولة  اأرك��ان  لتثبيت 

دميقراطية اأكيدة".
املتطلبات  �صل�صلة من  تزال هناك  "ال  وتابع مع�صوم 
بانت�صار  املرحلة  هذه  الجتياز  االأخ��رى  االأ�صا�صية 
ناجز وا�صراتيجي، يف مقدمتها العمل معًا على اإعادة 
اعمار املناطق املحررة وعودة النازحني واملهجرين 
جمتمعية  م�صاحلة  واجن��از  التحتية  البنى  وتطوير 
املت�صامنة  املتاآخية  الروح  بذات  مت�صلَّحني  حقيقية 

التي اقت�صاها ن�صالنا امل�صرك �صد الدكتاتورية".
خماطر  ل��درء  للحوار  املطلقة  "االهمية  على  و�صدد، 
هذه  يف  وال�صيما  واالح����راب،  والت�صظي  التفرقة 
باندالع  واملقرنة  اخل��ط��رة،  اال�صتثنائية  املرحلة 
ا�صتفتاء  الناجتة عن  االزمة  وابرزها  خالفات عميقة 

ال�صهر املا�صي يف اقليم كرد�صتان".
مام  الراحل  الرئي�ش  حر�ش  " لقد  الرئي�ش،  وا�صتطرد 

املحراب  �صهيد  مقولة  ا�صتذكار  على   دائما  ج��الل 
انها  عاداً  للخالف"،  وكال  لالختالف  "نعم  ال�صهرية 
كاأ�صا�ش  الت�صارح  االط���راف  جميع  م��ن  تقت�صي 
بالد�صتور  االلتزام  على  الثابت  واالتفاق  للت�صالح، 
واالتفاقات  للتفاهمات  وحامية  جامعة  كمرجعية 
بناء وطن  للقدرة على  انها �صامنة  واملبادرات، كما 
للجميع من دون متييز، وعلى تفعيل مكا�صب التعددية 
جت�صيد  من  تت�صمنه  مبا  العراقية،  الوحدة  اطار  يف 
للمعاين الدميقراطية ومبا تتيحه من تنوع يف االفكار 
الت�صاحن  على  احل�ش  دون  من  وال��روؤى  والطموحات 

والتال�صن والفرقة".
وتكثيفه  املختلفة  االطراف  بني  احلوار  "اأهمية   واأكد 
على  حقيقية  تفاهمات  اىل  الو�صول  على  واحلر�ش 
حماية  اىل  تهدف  بالد�صتور  التام  االل��ت��زام  ا�صا�ش 
ك�رشكاء  واحرامهم  ا�صتثناء  دون  من  اجلميع  حقوق 
اىل  ال  امل�صتقبل  ب��ن��اء  ويف  ال��وط��ن  يف  مت�صاوين 
حتجيمهم باأي �صكل كان، هو ال�صمان الفعلي الوحيد 
للتو�صل اىل حلول ملمو�صة وعاجلة تكُفل جتاوز هذه 
االزمة"، الفتًا النظر اإىل اأهمية "التوجه اىل العمل معا 

النواق�ش  ومعاجلة  امل�صركة،  االه��داف  حتقيق  على 
وجهات  يف  االختالف  �صدة  كانت  مهما  واالخ��ط��اء 

النظر واملواقف".
ال�رشوع  ي�صتوجب  التوجه  "هذا  اأن  مع�صوم،   وبني 
للجميع  ومقنعة  وعادلة  عاجلة  حلول  بو�صع  فورا 
تهدف اىل جتاوز االزمة الراهنة يف املناطق املتنازع 
عليها، ال�صيما وقف التهديدات الع�صكرية وحفظ حياة 
وطماأنة  واالع��ت��داءات  التجاوزات  وايقاف  املدنيني 
على  ورعايتهم  حمايتهم  على  باحلر�ش  املواطنني 
وجه امل�صاواة مع جميع العراقيني دون ادنى انتقا�ش 

من حقوقهم الد�صتورية وكرامتهم".
اجل  من  وطاقة  فر�صة  كل  احل��وار  "لنمنح   واردف، 
تفاهم عميق يوؤدي اىل �صمن ازدهار وانت�صار العراق 
ووحدته و�صيادته، واننا على ثقة تامة بقدرة �صعبنا 
�صكيمة  اقوى  منها  واخلروج  االزمة  هذه  جتاوز  على 
ملعاجلة  قدما  امل�صي  على  عزما  وا�صد  وحدة  واعمق 
م�صاكله احلالية وتطوير نظامه ال�صيا�صي الدميقراطي 
ما  وهو  امل�رشق،  م�صتقبله  وبناء  د�صتوره  وحماية 

ندعو كل ابناء �صعبنا اىل العمل من اجله".

بغداد_ الجورنال

 


