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ـسؤوليـة باحملافـظة اضافة توليه ا
الى تنفيذ امر القبض الصادر بحق
ــديــر الـــعــام لــصــحـــة احملــافــظــة ا
الـسـابق اسـتـنـاداً إلى نـفس أحـكـام
ــادة وتـم إيــداعه الــتــوقــيف عــلى ا
ـة مـطـبــوعـات صـحـة خـلـفــيـة قـضـيـَّ

احملافظة في عام 2017).
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وبـــشــــأن ذاته اوضـح الـــبــــيـــان ان
(امري استـقدام صدرت بـحق عضو
مـجــلـس مــحــافـظــة ســابـق وأخـرى
ـادة حــالـيـة اســتـنـاداً إلى أحــكـام ا
ال  331عقوبـات لتسبـبهمـا بهدر ا
العام عبـر إقدامهمـا على التصويت
عـلى قـراراتٍ تــسـبـبت بـضـررٍ حـيث
وقــــررت اجلــــهــــات الـــقــــضــــائــــيـــة
تـوقيـفهـما اسـتنـاداً إلى مقـتضـيات
ـادة احلـكـمـيـة) ,مـضـيـفـا (صـدور ا
ــادة 340 أمــر قـــبض وحتــر وفق ا

ــديـــر الــعــام من الــقـــانــون بـــحق ا
لــتـربــيــة الــديــوانــيـة احلــالي عــلى
خـــلــفـــيـــة صــرف مـــعـــامالت شــراءٍ
ال تّهم بهدر ا مختلفة تسبب بها ا

العام).
وتــابع ان (اخلــبـــراء قــدروا قــيــمــة
الــهـدر الــذي بـلغ نــحـو 83 مـلــيـون
ديــنـار). ولـفـت الـبـيــان الى ان (أمـر
تهم و القـبض نفـذَ أصولـياً بحـق ا
شتريات ثلون جلـنة ا 12 اخرين 
واعــــتـــدال األســــعــــار والــــعـــروض

بالتهمة ذاتها). 
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كـمـا اصـدرت الـهـيـئـة أمـر اسـتـقدام
بــــحقّ وزيـــر الــــنــــقل وآخــــر بـــحق
. واشارت محافظ البصرة السابق
دائــرة الـــتــحــقـــيــقـــات في مــعــرض
حديثها عن القضيت اللت حققت
فيـهمـا وأحالـتهـما إلى الـقضاء إلى

شروع. وكانت الهيئة للتربح غير ا
قـــد افـــصـــحت عن تـــفـــاصـــيـل أمــر
االســـتــقـــدام الـــصـــادر بــحـقّ وزيــر
الــصــحـــة األســبق ومــحـــافظ بــابل
السابق فيما أشارت إلى تنفيذ أمر
ــديـر الــعــام لـصــحـة قــبضٍ بــحق ا
احملافظة السابق. وقال بيان لدائرة
التحقيقات في الهيئة امس ان (أمر
اسـتقـدام صـدر بـحق وزير الـصـحة
األسبق على خلفية قضية مخالفات
تتعـلَّق ببناء مـستشـفى بسعة 400
ســريــر من خالل اســتـبــدال أجــهـزة
ادة ومولدات اسـتناداً إلى أحـكام ا

340 من قانون العقوبات).
مـؤكـدا (صـدور أمـر اسـتـقـدام بـحق
مـحافـظ بابل الـسـابق اسـتـناداً إلى
ــادة ذاتــهـا عــلى خــلــفــيـة أحـكــام ا
قـضـيـة شـراء مـواد لـبـلـديـة القـاسم
بـأســعــار فــيــهــا مــغـاالة خـالل مـدة
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بغداد وواشنـطن وضرورة توسيع
الـتـعاون االقـتـصـادي بـ الـبـلدين
وتطويـر االستثـمار لتـحقيق فرص
تـشــغـيـلـيـة لـلـعــمـالـة بـ الـشـبـاب
اضافة الى جهود التحالف الدولي
ـــتـــحــدة في بـــقـــيـــادة الــواليـــات ا
مـحــاربـة داعـش ومالحـقــة خاليـاه
ـــدن وحتــــقـــيق االســـتــــقـــرار في ا
ــــســــاعــــدة فـي عـــودة احملــــررة وا
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بحث رئيس مـجلس النـواب محمد
احللبوسي مع وفد مجلس النواب
األمريكي بـرئاسة آدم سـميث الذي
يزور بـغداد حـاليـا تعـزيز الـتعاون
الــثــنــائي بــ الــبــلــدين ومــطــالب
تاحة. تظاهرين واالصالحات ا ا
ـكتب احللـبوسي امس وقال بـيان 
ان (اجلـانـب بـحـثـا الـعالقـات ب

كربالء
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(صــدور أمــر اسـتــقــدام بــحق وزيـر
ـادة الـنـقل الــسـابق اسـتـنـاداً إلى ا
نتـيجـة ارتكـاب مخـالفـات في العـقد
بـرم بـ الشـركة الـعامـة للـموانئ ا
ـتضمن وإحدى الـشركـات األهلـية ا
اسـتئـجار قـطعـة أرض خـلف ميـناء
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لكي  حتقق الثورة الشبابية  أهدافها النبيلة ? 
يـثق الـكـثـيـرون  بــأن تـغـيـيـر الـنــظـام الـسـيـاسي في الــعـراق حـالـيـاًً شـبه
ـوجـب مــشـروع ومــخــطط شــيــطــاني ودولي مـســتــحــيل  ألنـه مـحــمـي 
وضوع شائك ومعقد وفيه تفاصيل واجتهادات استراتيجي محكم    فا
متـبـاينـة  ومـلخـصـهـا أن تضـعـيف أو  تدمـيـر الـعراق هـدف يـؤمن األمان
للـكـيـان الـصـهـيونـي  ويضـمن تـدفق الـنـفط الى الـغـرب كـمـا ويـوفـر تدفق
الثروات الـوطنيـة الي اخلارج بطـرق غيـر مشروعـة وأن من أدوات حتقيق
هذا الهدف  تنصـيب حكومات شكـلية  على رقاب الـعراقي  رموزها من
افيات وشبكات تبـييض األموال والسراق واللصوص وخريجي أعضاء ا
قراطـية التي زدوجـة  حتت ال فتة الـد السجـون ومن حملـة اجلنسـيات ا
ـقـراطـيـة كمـا يـعـرفـهـا الـعالم هي األخرى مـسـتـوردة وال صـلـة لـها بـالـد
ــزق الـفــؤاد كـمــداًً وحـزنــاًً ازديــاد  وتـتــابع قـوافل ـتــحـضــر . والـذي  ا
ـلـثـم الشـهـداء الـشـبـاب الـذين سـقطـوا ويـسـقـطـون يـوميـاََ  بـرصـاص ا
ــســيـلــة لــلــدمـوع ـعــروفــ واجملــهـولــ  وبــفــعل الــقــنـابل والــغــازات ا ا
ـسلحـة والعـصابـات التـي تصول ـطاطـي وهراوات الـقوى ا والرصاص ا
وجتـول في مــيــادين الــتــظــاهـرات دون رادع او وجـل  !! ال شك ان ثـورة
الشبـاب  ثورة نـقيـة ونزيهـة وسلـميـة   وهي وليـدة معانـاتهم األلـيمـة  عبر
ـاضـيـة  وكـانت  اَي الـثــورة كـاجلـمـرة الـغـافـيـة حتت الـرمـاد الـسـنـوات ا
ـاً وجـدت من نـفخ فـيـهـا فـإذا بـهـا تـتـحول الـى بركـان  بل الـى سيل فحـا
غاضب هـائل  إكـتسح  اخلـوف والـتحـسب  والـرضوخ لـلـظلم والـتـعسف
واالضطـهاد وفـرض سيـاسـة التـمايـز الـطائـفي ونظـام احملـاصصـة  التي
تمـنح االحـزاب كل الـعراق وحتـرم بـقـية الـعـراقيـ - وهم  األكـثـرية  -
دوي الذي يـعصف بأركان من كل العراق !  إن هذا االنـفجار الشـعبي ا
راحل التـأريخـية  التـي مرت بالـعراق سوف النظـام احلالي  في أقـسى ا
يفرز في الـنهـاية دون أدنى ريب واقعـا َ جديـداََ حتى ولـو شكالََ  يتم  في
ظله  االطاحة باحلكومة احلـالية  وتنصيب حكومـة جديدة تلتزم بحزَم من
الوعود الوردية  وقـد تباشر بتـحقيق بعـضها إلمتصـاص النقمة الـشعبية
قـدمـة منـها ـطالـيب اإلسـتراتـيـجيـة لـلمـتظـاهـرين وفي ا لكن هل تـتـحقق ا
تعـديل الدسـتور ووقف الـتـدخالت األجنـبيـة في الشـؤون الـداخلـية لـلبالد
والغاء نظـام احملاصصـة  ومحاكـمة الفـاسدين وسراق قـوت الشعب على
إمـتداد ١٦ سـنـة  وضـمـان إسـتـقـاللـيـة القـضـاء وتـوفـيـر الـسـكـن وفرص
العمل جليوش العـاطل  و غيرهـا ?  علينا اإلقرار بـحقيقة ال غـبار عليها
تقـول  أن األجنـبي ( مهـمـا كانت صـفته) مـوجـود في اتون هـذا االنفـجار
الكبيـر وانه يعمل بـخبث  ودهاء عـلى ركوب موجـة الثورة  الـصاخبة وأنه
تلك أصابعاََ  قـوية  تمتد وتعـمل في اخلفاء لتحريف  مـسارها  حلماية
مكـاسبه اإلسـتراتـيجـية   والـتي يسـتـحيل تـنازله عـنهـا  مهـما كـلف األمر
وأنه مع غرمـائه سـيحـول الـعراق لـو اقـتضى األمـر الي جـغـرافيـة صراع
دموي هائل  يدفع شـعب العراق وبـاخلاصة شـبابه الثـمن الباهض.   لذا
ـواصلة والـنفس الـطويل والتـضحـيات مطـلوبة فإن احلذر واجب .. وإن ا
ـتــحــدة  ضــرورة قــصـوى وإن احلـرص عــلى الــتــدويل من خـالل األ ا

كتسبات التي حققها شباب الوطن البواسل.    حلماية ا
وعلـينـا أيضـاََ ان نتـعـلم الدرس من هـذا االختـبـار القـاسي  وأن ال  نعـيد
ارسة األخـطاء الفـادحة الـتي قادنا الـبعض إليـها  بـدواع ٍ مختـلفة ك-
(اخلراف) إلى صناديق االقـتراع لنـنصب بأنـفسنـا طغمـة فاسدة أحرقت
أخضـرنا قـبل يـابسـنـا بل وعمـلـنا عـلى أن تـكون لـهذه
الطغـمة  التي اسـتغـلت مشاعـرنا ومقـدساتـنا الديـنية
والطـائـفـيـة   الـقـدرة عـلى  تـنـفيـذ سـيـاسـاتـهـا طـيـلة
ــاضــيـــة  ســواءََ بـــرضــانــا أو ســنــوات الـــشــقـــاء ا

بسكوتنا.

d¼UEð» ∫ متظاهر يقف بالقرب من احدى االطارات احملروقة خالل تظاهرات كربالء
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ــــــرجع الـــــديــــــني صـــــادق قـــــال ا
الـــشــــيــــرازي ان (الـــعــــراق عـــراق
ـؤمنـ عـليه الـسالم وعراق امـيرا
االمـــام احلــــســـ عــــلـــيـه الـــسالم
وعـراق صــاحب الـزمـان عـجل الـله
تـــعــالـى فــرجه الـــشـــريف و عــراق
االئــمــة االطـــهــار عــلــيــهم الــصالة
ــــــؤسف ان والــــــسـالم. وانه مـن ا
يــصـبح اتـونـاً لـلـقـتـلى و اجلـرحى

 .( للمؤمن
وشـدد عـلى الـقول فـي بيـان تـلـقته
(الـــزمـــان) امـس (انـــني وفي هـــذه
ـأســاة اجلـاريـة وااللـيـمـة اوصي ا
اجلـميـع بالـسـعي احلثـيث اليـقاف
هذه اجملـازر التي يـندى لـها جـب
الــتــاريـخ. كــمــا اوصي احلــكــومــة
واجلـيش والـشـرطـة واالمن لـفسح
اجملـال لـلـمـظـاهـرات الـسـلـمـيـة ايّاً
ــســـارعـــة الى تـــنــفـــيــذ كــانـت وا
ـتـظـاهـرين الـكـرام وتـرك مــطـالب ا
ـــســاس بــهم كــمـــا كــان يــصــنع ا
ـــؤمـــنـــ (عــلـــيه الـــصالة امـــيــرا
والـسالم) ايـام حـكـومته الـعـظـيـمة

العادلة والفضيلة). 
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واســـتـــطــــرد قـــائالً (كــــمـــا اوصي
ــظـلـوم الــشـعب الــعـراقي االبيّ وا
ثابـر والذي عانى ومنـذ العقود وا
الـعـديـدة االخـيرة عـبـر احلـكـومات
ــــة كل حـــيـف واســـتـــبـــداد الـــظـــا
ـظـاهرات وطـغـيـان بـااللـتـزام في ا
(بـالـسـلـمــيـة) وبـكل تـاكـيـد وان ال
يـسـمـحوا بـكل اصـرار بـان يـتوغل
في صـفوفـهم من يـشوهـون سمـعة

هذا الشعب الغيور). 
واضاف (انـني اسأل الـله عز وجل
ان يــاذن عــاجالً بــالــنــهــايــة لــهـذه
ـــأســاة وان يـــعــود الـــعــراق الى ا

ـعـتــصـمـ الـتــصـعـيـد من خالل ا
التظاهر في مناطق مختلفة).

واكـد مصـدر وجود خـيارين بـشأن
حل االزمـة الـتي يـشهـدهـا الـعراق
مـشـيـرا الى ان الـصـورة سـتـتضح
ـــقــبـــلـــة.وقــال خالل الـــســاعـــات ا
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان ا
(هــنــاك مــحــاوالت إلقــنــاع الــقـوى
ـطـالـبـة بـإقـالـة عـبـد الـسـيـاسـيـة ا
ـنحه ستة أشـهر اضافية هدي  ا
قبل أن تلـجأ إلى خيـار العمل على
الــتــوفــيق الخــتــيــار رئــيس وزراء
جــديــد) ,مـــوضــحـــا ان (غــالـــبــيــة
ــتــظــاهــرين ال يــتــبـعــون الى اي ا
جـهـة لـكن هنـاك مـحـاوالت لتـهـدئة
األوضــاع من خالل طـريــقـ األول
عـــبـــر الــتـــوافق ســـيـــاســـيــاً عـــلى
خــطــوات تــهــدئـة كــتــهــيــئــة بـديل
لرئـيس احلكومـة احلاليـة والثاني
الــــدفع لــــصــــالح تــــخــــفــــيف زخم
الـتـظـاهـرات وحتـولـهـا مـن يـومـية
إلـى أســبـــوعــيــة) ,وعـــمــا إذا كــان
هـنـاك أي دور أمـريـكي في احلـراك
السيـاسي العراقي  ,استـطر قائال
ـتـلـكـون أدوات ان (االمـريــكـان ال 
مــؤثـرة) ,مــؤكــدا ان (أي حـراك أو
وســاطــة حـالــيــة ألي طــرف يــبـقى
أمـرهـا غيـر مـحـسوم مـا لم يـتضح
تــأثـــيــرهــا بـــالــشــارع) ,وتــابع ان
ــشــهـد ســتــتــضح خالل (صــورة ا

قبلة).  الساعات ا
VKÞ .bIð

واعلن النـائب عن حتالف سائرون
مـــحــمــد الـــغــزي عن تـــقــد طــلب
هـدي الى رئاسة استـجواب عبـد ا
لفات ان ولفت الى ان ابرز ا البر
التي سيـتضمنـها االستجواب هي
قــمع الـتـظـاهـرات.وقـال الـغـزي في
تـصــريح امس ان ( سـائـرون اعـلن

إن اخلطأ الكبير الذي وقعـنا به عند كتابة وصيـاغة الدستورالعراقي عام
ـفروض أن توكل لها 2005 هو  جتاهلنـا للسلـطة التأسيـسيّة التي من ا
كتابـة الدسـتور..وأسـتعـضنـا عنـها بـأعضـاء جمللس الـنواب (من الـكتل و
األحـزاب الـسـيـاسـيـة احلــاكـمـة نـفـسـهـا ) في أعــداد و كـتـابـة و صـيـاغـة
ـا أفـقـد الـدسـتـور صــفـة احلـيـاديّـة أزاء الـسـلـطـات الـثالث الـدسـتـور  

فكانت الـهيـمنـة لسـلطة مـجلس الـنواب الـذي تمـثله األحـزاب ...بحيث 
أحتـكار جـمـيع الصـالحيـات السـيـاسيـة عـلى حسـاب الـسلـطـة التـنـفيـذية
..فال سلـطـة تـتـسـاوي أو تـتـوازن مع سـلطـة مـجـلس الـنـواب  وال سـلـطة
تسـتـطيع احلـدْ من سـلـطة مـجـلس الـنواب .  فـفي الـدسـتور لـيس لـرئيس
الوزراء حق حلْ مجـلس النواب والـدعوة الى إنتـخابات مـبكرّة - كـما هو
ـاني في أوربـا والعـالم ..فالوجـود إلي سلـطة قـادرة على في النـظام الـبر
حلْ مجلس النواب ..كـما أن حَّلْ مجلس النـواب مرهون بأعضاءه ...وهم
من يــحّــلــون أنــفــســهم بــإنــفــســهم ..!! وهُمْ الــذين يــحــددون رواتــبــهم و
ـكــافـئــات و لـيس أمـتــيـازاتــهم . عـلـى الـرغم أن مِنْ حــقـهّـم أن يـأخــذوا ا
ـدة زمنـية ثـلوا الـشعب و  ـا  الرواتب  ألنـهم ليـسوا مـوظفي دولـة و إ
ـقراطيـة .. إلن ب الـنائب ـعمـول به في الـدول الد محدوده  وهـذا هو ا
وجبه مكـافأة نقديـة مؤقتة واطن عقد تـمثيل مؤقت ..يـستحق النـائب  وا
.. فـلـيـس هـنــاك بـ الــنـائب و الــدولـة عــقـد عــمل أو عالقـة وظــيـفــيـة كي
وجبـهمـا أجور أو راتب ..!! وأما مـهمة كـتابـة الدستـور فتُوكلْ يستـحق 
مهمة إعداده و كتابته و صياغة فقراته ومواده  الى ما يُسمّيـ في القانون
الدستوري (الـسلطة الـتأسيـسيّة للـدستور ).. وهي سـلطة مـستقلـة مؤلفة
من أفراد مـختـص في الـقانـون والفـكر والـفقه الـدستـوري  ومخـتص
في القانـون العام و قـانون الـعقود بـاعتبـار الدستـور عقـد إجتمـاعي ينتج
ـواطن وعـلى اجملتـمع ...تـقـابـلـهـا حـقوق و إلتـزامـات عـلى الـدولـة وعـلى ا
حريات ومنـافع ..وهذه السـلطة يـجب أن تتمـيّز بإسـتقالليـتها و بـتجردها
من اإلنتمـاء احلزبي والتـكتلي والـتياري إلخ …عالوة عـلى تخصـصها في
عرفة .. فإذا ماأردنـا اليوم تغيير الـدستور أو كتابته من جديد العمل و ا
ـطـلـوب تـشـكـيل جلـنـة مـؤلّـفـة من أعـضـاء مـسـتـقـلـون ومـخـتـصـون في فـا
ليس لـهم عالقة ال في مجـلس النواب و ال القانـون والدستـور والسيـاسة 
ـواطن ..جلنة ـصلحـة الدولـة واجملتمع و ا في السلـطة التـنفـيذية ضـماناً 
غـيـر خـاضــعـة لـتـأثــيـر حـزبي أو ســيـاسي أو ديـني أو مــذهـبي أو قـومي
ا ـصلـحة الـعـامة ولـيس  ـا يـتمـاشى مع ا ...واجبـها تـعـديل الدسـتور 
يتمـاشى مع مصـلحة األحـزاب أو األقلـيات أو القـوميـات أو الطوائف ...!
ولكن هل باإلمكان فعالً تـعديل الدستور ...أو تـعديل بعض فقراته ..? قد
ذهـبـية ـكونـات الـقومـيـة و ا يرى الـبـعض أن ذلك شبه مـسـتحـيل  ..إلن ا
والتي جتـسـدت بـاألحـزاب الـسـياسـيـة التـسـمح بـتـعديل
الدستور...فالدسـتور بالنسـبة لها أصبح بـأيجابياته
وعالّته مُـقــدسـاً أكــثـر مـن الـوطن ..!! ولــكن الـوطن
يـبـقى فـوق الـدسـتـور وفـوق كل األحـزاب واجلـهـات

التي وضعته وفصلته على مقاسها ..!

عـلى الــقـوات األمـنــيـة مع احلـفـاظ
عـلى سـلـمـيـة الـتـظـاهـرات والعـمل
عــــلى إجـــراء إصـالحـــات جـــذريـــة
ة للشعب ).  لتوفير احلياة الكر

rŽbK  .bIð

من جـــانــبه ونــاقـش اعــرب رئــيس
الـــوفــد عن (اســـتــعــداد واشـــنــطن
ـزيــد من الــدعم لـلــعـراق لــتـقــد ا
سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا وعـسـكـريـا
واحملافـظة عـلى اسـتقـراره ووحدة
شـعــبه وسالمــة أراضـيه كــمـا دعـا
إلـى ضـــــرورة إجـــــراء إصالحـــــات
اقتصادية وسياسية لتلبية مطالب

تظاهرين وحمايتهم).  ا
كما التقى رئـيس اجلمهورية برهم
صـالـح الـوفـد األمــريـكي بــحـضـور
الـســفـيـر لـدى بـغــداد مـاثـيـو تـولـر
وبـــحــثــا تــطــويــر آفــاق الــتــعــاون
ـــا يــخـــدم مـــصــالح ـــشـــتــرك و ا

الــشــعــبــ الــصــديــقــ حــيث 
الــتــأكــيــد خالل الــلـقــاء عــلى (دعم
اخلــطـط واإلجــراءات اإلصالحـــيــة
في الـــعـــراق لــتـــحـــقـــيق مـــطـــالب
ـــــــواطـــــــنـــــــ مـن خـالل إصالح ا
ــــنــــظــــومــــتـــ الــــســــيــــاســــيـــة ا
واالقــتـــصــاديــة وتــوفــيــر احلــيــاة

ة). احلرة الكر
واضاف بـيان لـرئاسـة اجلمـهورية
امس انـه (جــرى ايــضــا مــنــاقــشــة
تـــطــــورات احلـــرب عـــلى اإلرهـــاب
ــســتــجــدات واســتـــعــراض آخــر ا

اإلقليمية والدولية).

وتــــســـلـم صـــالح أوراق اعــــتـــمـــاد
السفـراء اجلدد لدى بـغداد لكل من
هـولـنـدا ايـريك سـتـراتك والـسـويـد
الرس رونوس والبوسنة والهرسك
مــاتــو زيـــكــو وجـــنــوب افــريـــقــيــا
إبـراهـيم سـالي وقـبـرص انـدرياس
كوزويس. وأكـد صـالح ان (الـعراق
يحـرص عـلى االنفـتـاح في عالقاته
ـا يعـزز األمن مع جـمـيع الـدول و
واالســـتـــقـــرار عــلى الـــصـــعـــيــدين

اإلقليمي والدولي).
مـتـمنـيـاً لـلـسفـراء اجلـدد (الـنـجاح
كـمـا في مــهـام عـمــلـهـم اجلـديـدة) ,
جـــرى خالل الـــلــقـــاء (بــحـث ســبل
تطـويرعالقـات الصـداقة والـتعاون
ـشتـركة ب ـصالح ا ا يـخدم ا و
ُــــمــــثــــلـــة الــــعــــراق والــــبـــلــــدان ا

دبلوماسياً فيه).
 وفي تــطـور الحق اكــد مــصـدر في
رئــاســة اجلــمــهــوريــة لـ (الــزمــان)
امس ان (صـــالح وصل الـى اربــيل
ــســؤولــ هــنــاك وبــحث لــلــقــاء ا
ملفـاعة عـدة من بينـها الـعالقة ب
ركـز وكـردستـان وكـذلك اجراءات ا
تـــعــديـل الــدســـتــور). وعـــقــد آمس
اجـتــمـاعـاً بـالــرئـاسـات الـثالث في

اإلقليم 
من جـهـة اخرى رأى النـائب حـن
قـــدو ان انــفـــصــال كــردســـتــان عن
الــعـــراق ســيــنــعــكس ســلــبــا عــلى
االكراد.وقال قدو في تصريح امس
ان (القيادات الـسياسيـة الكردية ال

النازحـ إلى مدنهم). واسـتعرض
احللبوسي خالل اللقاء (التطورات
الــســيــاســيــة في الــبالد ومــطــالب
ــشـــروعـــة وحــزم ـــتـــظـــاهــريـن ا ا
اإلصالحــات الــتي أقــرهــا مـجــلس
ـــتـــعــلـــقــة الـــنـــواب واإلجــراءات ا
بـالـتـعــديالت الـدسـتـوريـة وقـانـون
االنـــتــخـــابــات) مــؤكـــدا (ضــرورة
ـتـظاهـرين وعدم االعـتداء حمـاية ا
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أصدرت هـيئـة النـزاهة الـعامـة أمراً
بـإسـتقـدام رئـيس واعـضـاء مـجلس

إدارة مطار النجف الدولي.
وقال بيان أمس (ان الهيئة أصدرت
أمر اإلسـتقـدام على خـلفـية شـبهات
فـسـاد للـتـحـقـيق مع رئـيس مـجلس
ادارة مــــطــــار الــــنـــجـف وأعــــضـــاء
اجملــــلـس)  وأضــــاف (ان اجملــــلس
مـتـهم بـالـتـصـرف خـارج صالحـيـته
بـإيـفـاد مـوظـفـ دون مـوافـقـات من

مجلس احملافظة).
كما اصدرت مـحكمة حتقـيق الهيئة
ـثـنى أمراً بـإستـقدام في مـحافـظة ا
نـائب احملافـظ للـتـحقـيق مـعه بـتهم
فسـاد إداري ومـالي في إطـار حترك
واسـع لــرصـــد اخملــالــفـــات وضــبط
عـملـيـات الفـسـاد واإلستـحـواذ على
ـــال الـــعــام وإســـتـــغالل الـــنـــفــوذ ا
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زال يــفـكــرون بـاقــامـة دولــة كـرديـة
وتستغل الـوضع احلالي) على حد

وصفه. 
واضــاف (نــحـن ال نــعــتــرض عــلى
اقامة دولة كرديـة متكونة من ثالث
مـــحــافــظـــات ووفق قــرار مـــجــلس
نطقة الكردية اال االمن الذي حدد ا
ان التمدد حملافظة كركوك ومناطق

اخرى مرفوض).
واشار الى ان (اسـرائيل تـدعم هذا
الـــتــــوجه االنــــفــــصــــالي كــــمـــا ان
االمـــريــكــان فـي بــدايــة مــجـــيــئــهم
طرحوا تـقسـيم العراق الى خـمسة
او ثالثة اقـاليم مبـنيـة على اساس
ا سيدخل العراق عرقي وطائفي 
في نـــفق مـــظــلم مـن حــروب وعــدم

استقرار) على حد زعمه.  
مـشـددا علـى (ضرورة ان نـعي ذلك
ونعرف بـان الوحدة هـو االستقرار
ولـــيس الـــتــشـــضي واالنــقـــســام),
وتابع قـدو ان (موضـوع االنفـصال
مــــــوجـــــود في ذهـن بـــــعض هـــــذه
القيادات حـيث ان البعض االخر ال
يـفــكـر بـاالنــفـصـال ويــعـارض مـثل
هـذه االفـكـار او مـحـاولـة استـغالل

الوضع احلالي في العراق).
 مــطــالــبـا الــقــيــادات الـســيــاســيـة
الـكرديـة بـأن (تـفكـر بـشـكل عقالني
وانــهم جـــزء من الــعــراق حــيث ان
االنـفصـال سـيـنـعكس يـسـلـبـا على
الـشعب الـكـردي والـعـراقي ويودي
شاكل واراقة الدماء).  الى اثارة ا

االمن و االســـتــقـــرار كــامـالً بــجــاه
محـمـد وآله الطـاهرين انه الـقريب

اجمليب).
وكـشف خـبيـر سـيـاسي عن وصول
ثالثـة مـسـؤولـ عــراقـيـ رفـيـعي
ـلمة ما ستـوى الى ايران العادة  ا
وصـفه بـالـبـيـت الـشـيـعي واالبـقـاء
عـــلى رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ــهـدي ,مــشــيــرا الـى ان االحـداث ا
تـتـسـارع نـحــو الـتـصـعـيـد وااليـام

قبلة حبلى بالتطورات .  ا
وقـال رئـيس اجملــمـوعـة الــعـراقـيـة
لــلـدراســات الـســتـراتــيـجــيـة واثق
الـهاشـمي لـ (الـزمان) امس ان (اي
حـراك ســيـاسي لــتـقــد بـديال غن

ــهـــدي لن يــنــجح حــيث  عــبــد ا
تـدول اربـعة اسـمـاء لشـغل مـنصب
رئــيس الـوزراء لــكن لم يـحــصـلـون
على تـوافق من الـكتل الـسيـاسية),
واضــــاف ان (ثـالثــــة مــــســــؤولـــ
ــســتـــوى وصــولــوا الى رفــيـــعي ا
ايران العادة ترميم الـبيت الشيعي
ـهـدي في مـنـصـبه), وابــقـاء عـبـد ا
ـقبـلة رحـلة ا مـتوقـعا ان (تـشهـد ا
تـــــطــــورات جــــديــــدة ومــــحــــاولــــة
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ـعـقل). واكـدت انه ( اصـدار أمر ا
اسـتــقــدام بـحـق مـحــافظ الــبــصـرة
الـســابق عــلى خــلــفــيـة اخملــالــفـات
بـرم مع إحدى رتـكـبة في الـعقـد ا ا
الـشركـات األجنـبيـة لتـنفـيذ مـجاري

وبنى حتتية في أبي اخلصيب). 

وبـــــكـل وضــــوح انـه ســــيـــــتـــــخــــذ
اخلـطوات الـقانـونـية والـدستـورية
ــشـروعــة ومن دعــمــا لــلــمــطـالـب ا
بيـنها تـعلـيق عضويـته في مجلس
النواب احتجاجا على ماحصل من
اسـتـهـداف لـلـمـتـظـاهـرين ثم تـالها
باالعتصام داخل مجلس النواب).
واكــد ان (الــتــحـــالف اســتــفــاد من
ان وخالل ثالثة وجوده داخل البر
ــاضــيــة  تـشــكــيل خــلــيـة ايــام ا
عمـلت ليل نهـار وبهـدوء على جمع
ـــعـــلـــومـــات من بـــغـــداد االدلـــة وا
واحملــافـــظــات الـــتي تـــدين رئــيس
الـــــوزراء وتـــــدعـم مـــــطـــــالـــــبـــــنــــا

بــاسـتـجـوابه وسـحب الـثـقـة عـنه),
واضــــــــاف الـــــــــغــــــــزي ان (ادلــــــــة

االســـــتـــــجـــــواب واالســـــئـــــلـــــة 
اسـتـكـمالـهـا وسـيـتم ارسـالـهـا الى
ـان بغـية حتديـد موعد رئاسـة البر
الجــراء االسـتــجـواب) ,واشـار الى
لف االسـاس في االستـجواب ان (ا
ســيــكــون مــلف قــمـع الــتــظــاهـرات
والـتـي جـمـعــنـا فـيــهـا ادلـة كــافـيـة
هدي وتثـبت استخدام تدين عبـد ا
الـــــــعـــــــنـف والـــــــقـــــــوة فـي قـــــــمع
الـــتــظـــاهــرات) ,وتـــابع ان (هــنــاك
تـــــعــــاونـــــا مع بـــــعض اجلـــــهــــات
الـتـنـفـيـذية لـلـحـصـول عـلى وثـائق

رسمـية وتسجـيالت فيديـوية تدين
رئـيس الــوزراء بـاعـتــبـاره الــقـائـد
ـسلحـة اضافة الى العـام للقوات ا
االســتـــفــادة من تــقــاريــر الــلــجــان
ـشـكلـة لـلـتـحـقيق في احلكـومـيـة ا
الــتــظــاهـرات بــثــمــان مـحــافــظـات
والتي تضمنت بالبعض منها ادلة
عــــلى ان بـــــعض الــــقـــــيــــادات في
الــشـرطـة اخـذت اوامــرهـا من عـبـد
ـــهــدي بـــاســتـــخــدام الـــرصــاص ا
سيلة للدموع طاطي والغازات ا ا
والـتي كـانت مـنـتــهـيـة الـصالحـيـة
ــســتـقــبل بــامـراض وتــتــسـبب بــا

كثيرة). 
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