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اتـهم الـنـاطـق الـرسـمي بـاسم حتـالف
الـقـوى لــيث الـدلـيــمي رئـيس الـوزراء
بإسـتهداف اخلـصوم الـسيـاسي من
خالل مكافـحته للـفساد.وقـال الدليمي
في تـــصــريح ان (إحـــالــة مـــســؤولــ
لـلــنـزاهـة سـيــسـبب اربـاكـاً ســيـاسـيـاً
وسط مــبـاحــثــات تـشــكـيـل احلـكــومـة
وحتالفات تشكيل الكتلة األكبر) الفتا
الـى ان (االســــتـــهــــداف الــــســــيــــاسي
مــوجــود وهـــو قــد والــيــوم اقل من
الـسـابق بـكــثـيـر) عـاداً ايـاه (مـؤشـرا
ــرحـلــة وبـحــكـومـة ايــجـابــيـا لــهـذه ا
الــعــبــادي) واشــار الى انه (كــان من
فتـرض احالـة جميع مـلفات الـفساد ا
الـى الــــنــــزاهــــة) واضــــاف (اذا كـــان
فـلن مــحــاربــة الــفــســاد وفق االدلــة  
يـعـوق ذلك واذا كـان بـانـتـقـائـيـة فـانه
سيكون استهدافا سياسيا ونحن من
اشــــد الــــداعـــ حملــــاربــــة الـــفــــســـاد
والفاسدين ونعـتقد ان الوقت مناسب
لـذلك وطــمـوحـنـا ان نــكـون جـزءاً من
احلل وانــقــاذ الــبــلــد من الــفـســاد من
خالل وضع خـطـة مــتـكـامـلـة لـذلك في
قبلة) واشار الدليمي الى احلكومة ا
ان (اعالن األســمــاء عــبــر االعالم فــيه
تشـهيـر واجـراء غيـر صحـيح). وتابع
ان (حتــالف الــقــوى لـديـه لـقــاءات مع
حتالف الـنـصر والـتـحالـفـات األخرى
ومـــشــروعـــنــا الـــقــادم هـــو مــحـــاربــة
الفساد ومـعاجلة كل اشـكاالت الدولة
ووضع نـــــظـــــام اداري مــــدروس). من
جـهـته قـال عـضـو حتالـف الفـتح لـيث
الـعــذاري ان (الـعــبـادي غــيـر مـتــحـكم
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أعلنت مديريـة شرطة محـافظة النجف
عن قيـام خلـية الـصقـور االستـخبـارية
ديرية بتحرير فتاة مخـتطفة. وقالت ا
في بــيــان امـس ان (خــلــيــة الــصــقــور
نـفــذت واجـبـاً خــاصـاً بــتـحـريــر فـتـاة
مـخــتــطـفــة في بــغـداد وإعــادتــهـا الى
محافـظة الـنجف).وأشـار الى ان (قائد
الـشـرطـة الـلـواء عالء غـريب الـزبـيـدي
قـدم شـكـره إلى رجـال خـلـيـة الـصـقـور
االستـخبـاريـة في احملافـظة جلـهودهم
ـتــمـيــزة واالســتـثــنـائــيـة في الــعـمل ا
االسـتـخـباري فـي حفـظ امن احملـافـظة
ناطة بهم). وجناحهم في الواجبـات ا
و أعــلـنت مــديــريـة شــرطــة مـحــافــظـة
السـليـمانـية  عـن تنـفيـذها حـملـة على
الكازينوهات والنـوادي الليلة تمكنت
خاللـهـا من إلـقـاء الـقـبض عـلى سـت
ارسـة لـعبـة القـمار شخـصا بـتـهمـة 
بــــــعــــــد اســــــتــــــحــــــصــــــال قــــــرار من
ديرية في بيان امس القاضي.وقالت ا

انه ( وبعد صدور قرار من القاضي 

وغير مـسيـطر على الـوزراء وقد ضيع
فرصة كـبيرة لضـرب الفاسـدين عندما
ـرجعـية حصل عـلى تـأييـد الشـعب وا
ـان ولم يـسـتــثـمـرهـا) الـعــلـيـا والـبــر
ـقـراطيـة في الـعراق وأضاف ان (الـد
فقـاعـة والوزارات حتـولت إلقـطاعـيات
لـقـوى سـيـاسـيـة هيـمـنت عـلى الـواقع
السياسي) على حد تعـبيره. مستدركاً
ان (تأتي متاخراً خير من ان ال تأتي )
مشيرا الى ان (مكافحة الفساد خطوة
مـتأخـرة جـداً وكـان عـلى احلـكـومة ان
تـــذهب الــــيـــهـــا قــــبل الـــتــــظـــاهـــرات
رجعـية التي حـفزت لهذه وخطابـات ا

االجراءات). 
قراطي فيما  دعا عضو التحالف الد
الـــكـــردســـتـــانـي شـــيـــرزاد قـــاسم الى
التوازن في فـتح ملـفات الفـساد. وقال

بــحــوزتـــهم وجــرى تــســلـــيــمــهم الى
اجلـهـات اخملـتـصـة التـخـاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيـة الـالزمـة بـحـقـهم). وتـطـور
خالف عـائـلي تـســبب بـضـحـيـة إمـرأة
في مـــحــافــظـــة ذي قــار. وقـــال  بــيــان
العالم مـدريريـة شـرطـة احملـافـظة   ان
(مــركـز شــرطــة الـرفــاعي تــلـقـى بالغـاً
بحـدوث إطالق نـار في قـرية الـسـعادة
ـركز عـلى اثرهـا تـوجـهت مـفـرزة من ا
مــدعـــومــة بـــقــوة من فـــوج الــطــوار
اخلـــامس الى مـــصـــدر اطـالق الـــنــار
حيث عـثـر علـى سيـدة تـبلغ من الـعـمر
عاما مـصابـة بطلق نـاري برجـلها  63 
الـيـمـنـى طـلـبت الـشــكـوى بـحق ثالثـة
اشخاص من اقربائهم  لوقوع خالف
بــــيـــــنــــهم ) وأشــــار الى ان (إرســــال
ستـشفى لتـلقي العالج صابـة الى ا ا
فــيــمــا قــام خــبــراء االدلــة اجلــنــائــيـة
ـة) بـضـبط كل مـا له مـسـاس بـاجلـر
مشـيـرا الى ان (الـقوة األمـنـيـة شرعت
ــتــورطـــ حــيث الــقي لــلــبـــحث عن ا
القبض على اثـن منهم  عرضهما
عـــــلى قــــاضـي الــــتـــــحــــقـــــيق وقــــــرر

توقيفهما).  
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كشـفت هـيـئة الـنـزاهـة عن اصدار
مـذكـرات اســتـقـدام والــقـاء قـبض
بحق مسؤول من ذوي الدرجات
اخلاصـة ومنـع عشـرين وزيرا من
الــســفــر خالل الــنــصف االول من
الـعـام اجلاري  مؤكـدة اسـتـعادة
ومــنـع هــدر امـــوال بــنـــحــو 387
ملـيار ديـنـار. واعلـنت الـهيـئة عن
تفاصـيل اجنازاتهـا خالل االشهر
اضـية في بـيـان تلـقته (الـزمان) ا
ـتـهـمـ احملـال امس ان (عـدد ا
ــوضـوع  اجلــنح الى مــحــكــمــة ا
واجلـــــنـــــايـــــات بـــــلـغ الف و539
مـتــهــمــاً مــنـهم  5 وزراء ومن هم
بـدرجـتـهم حــيث صـدر بـحـقـهم 9
قــراراتٍ بـاإلحــالــة كــمــا بــلغ عـدد
احملــالـــ الى الــقـــضــاء من ذوي
ـــديــرين الــدرجـــات اخلـــاصـــة وا
العامـ  93 متهمـاً صدر بحقهم
 112 قـراراً بـاإلحـالـة) الفـتـا الى
ان (التـحقـيقات قـادت إلى إصدار
القضاء الف و  71 أمر قبضٍ نفذ
مـنــهـا  476 أمـراً خالل الــنـصف
األول من الـــعـــام كـــمـــا بـــلـغ عــددُ
ن صــدر بــحــقـهـم أمـر الــوزراء 
قـــبضٍ تـــســـعـــة بـــواقع  21 أمــر
قبضٍ و 107 أوامـر قبـضٍ أخرى
صــــــــــدرت بــــــــــحق  59 من ذوي
ــديـــرين الـــدرجــات اخلـــاصـــة وا
ـــ في حــ بــلــغت اوامـر الــعـامّ
االسـتـقــدام الـقـضـائــيـة الـصـادرة
بـنــاءً عـلى الــتـحـقــيـقــات نـحـو 3
االف و  738 أمراً نفذ منها الف
) واوضح الـبـيان ان و 275 أمراً
(عشـرة  وزراء ومن هم بـدرجـتِهم
صدرت بحقهم أوامر استقدامٍ في

وقتٍ كـــــان عــــدد الـــــذين صــــدرت
بحقهم أوامر قضائية باالستقدام
ديـرين من الـدرجـات اخلـاصـة وا
الــعــامــ   171مـــســـؤوالً صـــدر
بـــحـــقـــهم  222 أمـــراً فـــضالً عن
إصـــدار  736 مــــذكـــرة تــــوقــــيف
مــذكــراتٍ قــضـــائــيـــة مــنـــهــا  10 
صدرت بحق  7 متهم من ذوي
ــديـــرين الـــدرجــات اخلـــاصـــة وا
العامـ كما بلـغ عدد قرارات منع
الــســـفــر الــصـــادرة عن اجلــهــات
الـقــضـائــيـة  97 قـراراً  3 مـنــهـا
بحق وزراء أو من بـدرجتهم و10
من ذوي الـدرجــات اخلـاصـة ومن
بدرجتهم) واضاف ان  (مـجموع
ـشـمولـ بـقـضـايـا الـفـسـاد بلغ ا
 418 متـهـمـاً ومحـكـوماً في 360
قضـية جـزائية) وتابع الـبيان ان
(األموال الـعامـة الـتي استـرجِعت
وفق أحـكام قـضـائـية بـلـغت نـحو
 387 مليار دينار) واشار البيان
الى ان  (عدد البالغات كان الفا و
  361 بـالغــــاً كـــــمـــــا بـــــلـغ عــــدد
807 اإلخــــــــــبــــــــــارات  3 االف و 
إخـباراً أمـا الـقـضـايـا اجلـزائـية 
فـبـلـغت  8 االف و 473 قـضـيـة)
مؤكـدا ان (عـملـيات الـضـبط التي
نـفـذت بـلـغت 216 عـمـلـيـة ضـبط
كـان مــنــهـا  62 عـمــلــيـة مـن قـبل
مديرية حتـقيق البصرة و 23 من
قـبل مـديـريـة حتـقـيق بـغـداد و19
من قـبل مـديـريــة حتـقـيق نـيـنـوى
وتــنــفــيــذ 112 عــمــلــيــة من قــبل
مــديــريـــات ومــكــاتب الـــتــحــقــيق
التابعة للهيئة في احملافظات عدا
إقلـيم كـردسـتان) مبـيـنـا ان (عدد
تـهمـ بلغ 231 متـهـمـاً مـعززاً ا
ـبرزات اجلـرمـية الـتي يتمّ ذلك با

ضـبطـهـا وتـثـبيـتـهـا في مـحـاضر
الضبط األصولية) مشيرا الى ان
 (الـهـيـئة عـمـلت عـلى  343 مـلـفاً
طـلـوبـ في خـاصـا بـالـهـاربـ ا
قـضـايــا الـفـســاد جـهـز مــنـهـا 64
ملـفـاً والتـحـقيق  بـ  209 ملـفاتٍ
هربة) كاشفا السترداد األموال ا
عن (تـــســـلـم الـــهـــيـــئــة   16 الف
و900 اســـتـــمـــارة كــشـف الـــذمــة
ــــالـــيــــة حـــيـث كـــانـت نـــســــبـــةُ ا
اســتـجــابــة رؤســاء اجلـمــهــوريـة
والـــــوزراء ومــــجـــــلس الـــــنــــواب
والسلطة القضائية ونوابهم  مئة
ئة  كـما كانت نـسبة اسـتجابة با
ـــــئـــــة إذ لم الــــوزراء 86 4 بـــــا
يـفـصح  3 وزراء عن ذلك  فـيــمـا
كـانـت نـســبـة اســتــجـابــة رؤسـاء
رتـبطة الهـيئـات واجلهـات غيـر ا
بــــوزارة ومن هـم بــــدرجــــة وزيـــر
ـئـة أمـا أعضـاء مـجلس  67.7 با
ــنـتـهـيــة واليـته فـكـانت الـنـواب ا
ئة إذ نسبة استجابتهم 36.3 با
أفـــصح  118 نــــائـــبــــاً فــــقط عن
ـالـيــة من مـجـمـوع 325 ـهم ا ذ
) واكـد الـبـيـان ان (الـهـيـئة نـائـباً
شكلت فرقاً جوالة تفتيشية سرّيةً
تــعــمـل  في عــدد مـن مــؤســســات
الدولة للتأكد من مستوى اخلدمة
ـقـدَّمـة لـلـمـواطـنـ إذ بـلغ عـدد ا
الزيارات خـالل النصف األول 66
زيارة شـملت  40 تشـكـيالً إدارياً
لوزارتـ فيـما قـامت فرق تـقو
األداء الــــــوظـــــيـــــفـي بـــــعــــــددٍ من
الـزيـارات في بـغـداد واحملـافـظات
بــــلغ عــــددهــــا الف و  99 زيـــارة
شـمـلت  568 تـشـكــيالً إداريـاً في
 29 وزارة وجـهــةً غـيــر مـرتــبـطـة

بوزارة). 

العـراق. وقـال بـيان امس ان ( جـمـاعة
إرهابيـة  كانت تنـوي دخول إيران من
مـنـطــقـة أشـنــويـة احلـدوديــة لـزعـزعـة
األمن والـقــيـام بـعـمــلـيـات تــدمـيـريـة)
واضاف ان (الـقوات اإليـرانية نـصبت
كمـيـنا لـهـا وقتـلت عـشرة  مـنـهم  على
األقل في اشتباك عنيف). وافاد مصدر
امــنـي ان حــريــقـــا انــدلـع في عــدد من
يـكـانـيك في احملـال الـتـجـارية بـحـي ا
مــنــطــقــة الــدورة  مــا ادى الى احلــاق
اضـــرار مــاديـــة دون وقـــوع خــســـائــر
بـــشــريـــة). والــقـت الــقـــوات االمــنـــيــة
الــقـبـض عـلـى عـصــابــة مــتـخــصــصـة
بـتـجــارة احلـبـوب اخملــدرة في بـغـداد
.وقــال  الــنـــاطق بــاسـم مــركــز اإلعالم
األمني الـعمـيد يـحيى رسـول في بيان
ان (مــفــارز جــهــاز األمـن الــوطــني في
بــغــداد الــقت الــقــبض عــلـى عــصــابـة
متـخـصصـة بتـجـارة احلبـوب اخملدرة
ذات التأثيرات العـقلية والنـفسية بعد
ورود مـعـلـومــات اسـتـخـبــاريـة دقـيـقـة

ونـصب كــمــ لـهم) واضـاف انه (
ــشــهــود الــقــبـض عــلــيــهم بـــاجلــرم ا
ــــضـــــبــــوطـــــات الــــتي ومـــــصــــادرة ا

ـادة 389 اعـتـقـال  60 مـتـهــمـا وفق ا
من قــانـون الــعــقــوبـات  وان احلــمــلـة
مـســتـمــرة  حلـ إلـقــاء الـقــبض عـلى
هم للقضاء وان تهم وتقد جميع ا
 احلملة تطال الـكازينوهات والنوادي
اللـيـلـيـة كـافة ) واضاف ان ( احلـمـلة
نفـذت من قبل شـرطة مـكافـحة االجرام
ومركـز شرطـة سـراي في احملافـظة ) .
وافاد  مصدر في الـشرطة  بـأن مدنيا
قـتـل فـيــمـا  تــسـلــيب آخــر بـهــجـوم
مسلح شنه مجهولون في منطقة سبع
ــصــدر في الــبــور في بـــغــداد .وقــال ا
تصريح  إن (مـجموعـة مسلـحة شنت
اعــتــداءا مـســلــحــا بــاسـلــحــة كــاتــمـة
لـلـصــوت عـلى شــخـصـ في مــنـطـقـة
ســـــبع الـــــبـــــور)  مـــــشـــــيـــــرا الى أن
سلح قاموا بقتل احد الشخص (ا
وأضـــاف أن (قــوة وتــســـلـــيب اآلخــر)
امــنـــيــة وصــلـت الى مــكـــان احلــادثــة
وفتحت حتقيقا بها فضال عن قيامها
بــــنــــقـل جــــثـــة الــــقــــتــــيـل الى الــــطب
الـــعــــدلي).واعــــلن احلــــرس الـــثـــوري
االيراني عن إنه قـتل عشـرة متـشددين
في عــمــلــيــة أمــنــيـة قــرب احلــدود مع

قـاسم في تــصـريح امـس ان (الـتـوازن
مطلوب في مـحاربة الـفساد ويجب ان
يــكـون بــأدلـة وهــنــاك قـضــاء مـحــتـرم

ونلتزم بقراراته).
 مشـيـرا الى ان (السـكـوت عن الفـساد
كـارثـة كــبـرى ولالسف الــعـراق يـحـتل
مـراتب متـدنـيـة في منـظـمـة الشـفـافـية
الــدولـــيــة) وتـــابع  ان (الـــفــســـاد في
الـــــعـــــراق أصـــــبـح له مـــــؤســـــســـــات
ومدافـعـون عنه من قـوى كـبرى داعـمة
له وان الـــتــظــاهــرات األخـــيــرة دلــيل
واضح عــلى ان الــفــسـاد نــخــر جــسـد
الدولـة) موضـحا ان (مـكافـحة الـفساد
يــحـتــاج الى اجــراءات ولـيـس خـطــبـاً
وشــعـارات) وأكــد قـاسـم (ضـرورة ان
يــعـمـل الـقــضــاء بـســرعــة عـلـى حـسم
قضايا الفساد ويجب على اجلميع ان

يــقــفــوا في صف واحــد فـي مــحــاربـة
الفـساد في اقـليم كـردستان لـكن يجب
ان ال تـكـون قـضـايـا مـحـاربـة الـفـسـاد
فـقط لـلـدعـايـة)  مـبـيـنـا ان ( الـعـبـادي
اسـتــخـدم مـحـاربــة الـفـسـاد لــلـدعـايـة
فـــيـــجـب حتـــويل تـــهم الـــفـــســـاد الى
الـقــضـاء وان تـكــون مـقـرونــة بـأدلـة)
وقــال ان (هــنــاك فـســادا كــبــيــرا جـدا
بــــأضــــعـــاف مــــضــــاعـــفــــة في بــــاقي
احملافـظـات وهـذا ال يعـني عـدم وجود
فـسـاد في االقـلـيم واذا اردنـا مـعـاجلة
الـفسـاد من اسـاسه يـجب عـدم الـنـظر
الى خلفـية الـفاسد سـياسـيا وطائـفيا
وقومـيـاً واذا كان لـلعـبـادي اي قضـية
فسـاد الي مسـؤول كردي فال نـعترض
ونــرحب به فــالـســكــوت عن ذلك غــيـر

صحيح).
الى ذلـك تــوقــعت تــقــاريــر صــحــفــيــة
باصدار احلـكومة قـائمة اخـرى بأقالة
مسـؤول كبـار وجتمـيد مـهام اخرين
ـقبـلة  فيـما رهـنت كتل خالل االيام ا
سياسـية حتـالفاتـها لـتشكل احلـكومة
ببقاء مسؤوليـها في السلطة . ونقلت
الـتـقـاريـر عن مـصـدر قـوله ان (بـعض
اجلهـات الـسيـاسـية أبـلـغت احلكـومة
بأنها لن تقف مكتوفة األيدي في حال
 سحب يد وزراء ومسؤول تابع
لـها) مـبيـنـا ان (هـذه اجلـهـات ربطت
مـستـقـبل حتالـفـاتهـا لـتشـكـيل الكـتـلة
ـانـية الـكـبرى بـبـقاء مـسـؤوليـها الـبر
في السلطة) واضاف ان (هناك قائمة
ــســؤولــ جــديـــدة تــضم عــددا مـن ا
الـكــبـار الــذين سـتــتم إقــالـة بـعــضـهم
وجتـمـيـد مـهمـات آخـرين خـالل االيام

قبلة)على حد تعبيره.  ا
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حــددت مــفــوضـيــة االنــتــخــابـات
الـــيـــوم االحـــد مــوعـــدا لـــلــطـــعن
بنتائج العـد والفرز اليدوي التي
ـاضي  . اعـلن عـنــهـا اخلـمـيس ا
وقـــال الــنـــاطق الـــرســمـي بــأسم
ــفـوضــيــة الـقــاضي لــيث جــبـر ا
حمـزة في بيان امـس إن (مجلس
نـتـدب فـوضـ من القـضـاة ا ا
يـــســتـــقــبل الـــطــعـــون اخلــاصــة
بـنـتـائج االنــتـخـابـات الـتي اعـلن
اضي) واضاف عنها االسبوع ا
ان (اجملــلس يـســتـقــبل الـطــعـون
ـدة ثالثة أيام ابتداء من الـيوم و
وحــسـب الــقـــوانــ واالجــراءات
ـوضوع). . ـتـبعـة بـشـأن هـذا ا ا
وكــشــفت الــنــتــائج األخــيــرة عن
تغيـير فـوز حتالف سائـرون يليه
حتــالف الــفــتح بــاضـافــة مــقــعـد
واحد وكـذلك تغـييـر ستـة فائزين
جدد خمـسة منهـم مرشحون في
داخل الـقـوائم ذاتـهـا  كـمـا بقـيت
قـــائـــمــة رئـــيس الـــوزراء حـــيــدر
ركز الثالث مع 42 العبادي في ا
مقـعـدًا تـليـهـا كلّ من قائـمـة إياد
عالوي   21 مـــقــــعـــداً وقـــائـــمـــة
احلكـمة   19 مقـعـدًا.  وبرغم من
إعــــادة فــــرز األصــــوات بـــســــبب
ثــــغـــرات في عـــمــــلـــيـــات الـــفـــرز
االلكـتـرونيـة وشـبهـات بـالتالعب
لم تـــؤد الى تــغـــيــيـــر جــذري في
الــنــتـائـج . بـدوره   لـوح  زعــيم
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
عارضة في حال اللجوء خليـار ا
جتـاهل مـطـالـبه بـشـأن تـصحـيح
مسار العملية السياسية . واعلن
الصدر في بيـان عن (اللجوء الى
ـعــارضـة الــسـيــاسـيــة في حـال ا
عـــدم االســتـــجـــابــة الى أربـــعــ
مطـلـبا قـدمهـا بـهدف تـأم سـير
الـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة في االجتاه
الــصــحـــيح من بــيــنــهــا   إبــعــاد
احملاصـصـة الـطائـفـية ومـحـاربة
سؤول الفاسدين وعـدم تولي ا
السابـق مناصـب جديدة وكذلك

إقـصــاء مـزدوجي اجلــنـســيـة من
نـاصب). الى ذلك تـوقع  عـضو ا
االئـتالف ذاته مـحـمـد الـصـيـهـود
ــقــبــلــة بــأن تـــكــون احلــكــومــة ا
ضعيفـة ومبنيـة على احملاصصة
والــتــزويـر.وقــال الــصــيــهـود في
تـصــريح امس إن (قــرار مــجـلس
ـفـوضـ بـنـتـائج الـعـد والـفـرز ا
الــيــدوي كــان مــتــوقــعــا كــونــهــا
مـضت بـاجتاه الـتـسـويـة بـعد أن
ذهـــــبـت الـى عـــــد وفـــــرز بـــــعض
احملطـات رغم أن تـعديل الـقـانون
كان واضحا وأوجب العد والفرز
الـــشـــامل) وأضـــاف أن (وجـــود
مـطــابـقـة في بــغـداد بـنــسـبـة 99
ئة ومطابقة في كركوك بنسبة با
ــئــة هــو أمــر اليــصــدقه مــئــة بــا
ـــنـــطق بـــعـــد حـــريق الـــعـــقـل وا
مــــخـــازن الــــرصـــافـــة مـن جـــهـــة
والـشـكـاوى الـثـابـتـة والـواضـحة
وباالدلة على الـتزوير الذي جرى

في كركوك من جهة اخرى).
في غــــضـــون ذلك كــــشف رئـــيس
ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون نـــوري
ـالـكي عن وجـود تـفـاهـمـات مع ا
الــكـثــيـر من الــقـوى الــسـيــاسـيـة
لـتـشـكـيـل الـكـتـلـة الـكـبـرى ضـمن
ـالـكي الـفـضــاء الـوطـني .وقــال ا
خـالل اجــــتــــمــــاع ضم أعــــضــــاء
ـرشـحــ الـفــائـزين االئـتـالف وا
في االنــتـخــابــات انه ( تـدارس
مسـتـجدات األوضـاع الـسيـاسـية

واألمـــنـــيــة ومـــا أفـــرزته نـــتــائج
االنـــتـــخـــابـــات والســيـــمـــا بـــعــد
االنتـهـاء من عـملـيـة العـد والـفرز
الـيـدوي) مـؤكـدا (وجــود تـفـاهم
جـــدي مـع الــكـــثـــيـــر مـن الـــقــوى
ـواقف الـوطـنـيــة بـهـدف بـلـورة ا
تـمهـيـدا لالنـتـقـال الى اخلـطوات
ــتـعــلــقـة الــدســتـوريــة االخــرى ا
بـتـشـكـيـل الـكـتـلـة الـكـبـرى ضـمن
الـــفــضـــاء الــوطـــني الـــذي يــضم
جمـيع القـوى). واستـغرب االم
الـعـام لعـصـائب اهل احلـق قيس
طـالب ـرجعـية من ا اخلزعلي ا
بفصل الـدين عن السيـاسة .وقال
اخلــزعـــلي في تـــغــريـــدة له عــلى
مــوقـع تــويــتــر انـه (من عــجــائب
الـــــعـــــراق ان فـــــيـه اشـــــخـــــاص
يـــطـــالـــبـــون بــــفـــصل الـــدين عن
الـــســيـــاســـة وفي نــفـس الــوقت
ـرجعيـة الدينـية بدور يطالـبون ا
اقــــــوى فـي احــــــداث الـــــــبــــــلــــــد
السياسية). وعلى الصعيد نفسه
حـذر بطـريك الـكـلـدان في الـعراق
والـعـالـم الـكـارديـنــال مـار لـويس
روفائـيل االول سـاكـو من جتاهل
ــرجــعــيـة فـي تــشـكــيل خــطــاب ا
حكومـة حتقق تـطلعـات الشعب .
وقال سـاكو في تـصريح امس ان
ـرجـعــيـة في اخـتـيـار (مـعـايــيـر ا
رئيس الوزراء ضرورية لـلمرحلة
قبلة في الـنهوض بالبـلد أمنياً ا
وخدميـاً وبنـاء مؤسسـات الدولة
واالنتعاش االقتصادي والزراعي
والصناعي) مؤكدا (نـحتاج الى
اصالح وبــنــاء دولــة عــلى أسس
سلـيمـة وفق الدسـتور والـقوان
الـنـافـذة) مـشــددا عـلى (ضـرورة
تشـكيل حـكومة مـقبـولة إئـتالفية
وتـعـمـل عـلى تـنـظــيم انـتـخـابـات
أكثـر شفافـية واخـتيـار مفـوضية
انــــتـــخـــابـــات واضــــحـــة ولـــيس
بــانــتـمــاءات طــائـفــيــة وقـومــيـة)
بـحـسب قـوله وتـابع (مـا نـريـده
حــكــومـــة تــكـــنــوقـــراط تــتـــمــيــز
بــاالجنــاز ولـيس مــجــرد أســمـاء

وعناوين). 

الكي نوري ا

ليث الدليمي  ليث العذاري 
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