
وكان��ت م��ن �س��من برنامج الع��راق الع�س��كري 
الذي عرف حينها با�س��م اال�س��تفادة من درو�س 
احل��روب العربية م��ع “اإ�رسائيل” عامي 1967 

و1973.
تبل��غ م�س��احة قاع��دة القي��ارة نح��و 26 كيل��و 
م��را وتتاألف من مدرجني بط��ول 3505 اأمتار 
و3596 م��را، وح��وايل 33 حظ��رة طائ��رات 
حم�س��نة تنت�رس يف القاعدة، ويحيط بها �س��ياج 
بقط��ر 20 كيلو مرا، ومع ال�س��ياج حزام اأخ�رس 
م��ن االأ�س��جار يحي��ط بالقاع��دة حلج��ب الروؤية 
و�س��مان ال�رسي��ة. وتت�س��ع القاع��دة لنح��و 50 
طائ��رة مقاتل��ة مبختل��ف االأن��واع، ف�س��ا ع��ن 
اأنها تت�س��ع لنحو 5 اآالف جن��دي، وحتوي ثاثة 
فيم��ا  املقات��ات،  وتاأهي��ل  ل�س��يانة  معام��ل 
يوجد فيه��ا مهابط دائرية خا�س��ة للمروحيات 
القتالية، وت�س��م اأبراجا وتاال �س��ناعية كانت 
ت�س��تخدم يف ن�س��ب اأجه��زة الر�س��د واملراقب��ة 

اجلوية العميقة.
يج��ري احلديث ه��ذه االأيام عن ا�س��تمرار تثبيت 
االأمريكي��ني اأرجله��م يف قاعدة القي��ارة اجلوية 
جنوب املو�سل، بعد و�سول ع�رسات الع�سكريني 

االأمركي��ني اإليه��ا برفق��ة مهند�س��ني وفني��ني 
وعم��ال بن��اء، با���رسوا اأعم��ال ترمي��م القاعدة 
واإع��ادة تاأهيله��ا جم��ددا؛ بع��د نحو �س��هر على 

حترير القاعدة.
رئي���س الوزراء العراقي حيدر العبادي وبح�س��ب 
ت�رسيب��ات مقرب��ة من��ه، من��ح ال�س��وء االأخ�رس 
للجي���س االأمرك��ي ال�س��تخدام القاع��دة كيفم��ا 
ي�ساء يف جهود حماربة االإرهاب والق�ساء على 
تنظي��م داع���س م��ن دون اأن يحدد �س��قفا زمنيا 

لبقاء اجلي�س االأمركي فيها.
واقع احلال اأن القوات االأمريكية ت�ستعجل تاأهيل 
القاعدة، وهي با�رست بتاأهيل مدارج الطائرات 
وقاع��ات املبي��ت ومراب���س مبي��ت الطائ��رات، 
الت��ي �س��كلت نقطة فارق��ة يف حي��اة العراقيني 
طيل��ة االأربع��ني �س��نة املا�س��ية، اإذ ا�س��تخدمها 
الع��راق يف حربه مع اإيران، ومنها كانت تنطلق 
طائرات “مراج” و”�س��وخوي” لق�س��ف العمق 
االإي��راين مثل عب��ادان وطه��ران. ومنها حتركت 
كتيب��ة ال�س��واريخ الثالث��ة لتق�س��ف ت��ل اأبي��ب 
ع��ام 1991، قب��ل اأن تدم��ر ب�س��كل �س��به كامل 
يف احل��رب االأخرة التي انتهت باحتال العراق 
ع��ام 2003. لتعيد الق��وات االأمريكية ترميمها 
واتخاذها قاعدة له��ا منذ العام 2004 ولغاية 
الع��ام 2010، ث��م ت�س��لمها اإىل الفرق��ة الثانية 

باجلي�س العراقي عقب ان�سحابها من العراق. يف 
11 حزي��ران 2014، ان�س��حب اجلي�س العراقي 
منها لي�س��يطر عليها تنظي��م “داع�س” بالكامل، 
مب��ا فيها م��ن اأ�س��لحة ومع��دات ع�س��كرية تقدر 
قيمته��ا باأكرث م��ن مليار دوالر، �س��ملت عربات 
م�س��فحة ودبابات وكا�س��حات األغام واأ�س��لحة 
متو�س��طة وثقيلة ومعدات ر�س��د جوي خمتلفة. 
تب��دو الواليات املتحدة يف حالة من الردد اإزاء 
عاقاتها بحليفتها تركيا ال �سيما بعد االنقاب 
الفا�سل االأخر والذي اأ�سعف من هيمنة اجلي�س 
الركي يف امل�سهد الركي العام و�سعبيته، وهي 
تخط��ط للتخل��ي ع��ن قاع��دة اإجنرلي��ك الركية 
به��ذه اخلط��وة، فقاع��دة القي��ارة م��كان ممتاز 
لاأمريكي��ني وهو اأق��رب ل�س��احات املعارك يف 
العراق و�سوريا، واأكرث قربا من املنطقة العربية 
ب�سكل عام، ومن احلدود االإيرانية مع العراق، ما 
يربر ا�ستعجالهم يف عمليات التاأهيل قبل نهاية 

العام احلايل.
الواليات املتحدة االأمركية خ�س�س��ت اأكرث من 
20 ملي��ون دوالر لتاأهيل قاعدة القيارة، وهي 
مهتم��ة كثرا باإعادة اإعمار القاعدة الع�س��كرية، 
ب�س��بب موقعها اال�س��راتيجي. و�ستكون القيارة 
قاع��دة م�س��ركة للطائ��رات العراقية م��ن طراز 
اأف 16 التي ا�س��رتها بغداد اأخرا من الواليات 

املتح��دة، الطائرات االأمركي��ة كانت حتتاج ما 
ب��ني 20 اإىل 25 دقيقة للو�س��ول اإىل هدفها يف 
العراق ونحو 30 دقيقة للو�سول اإىل هدفها يف 
�س��وريا منطلق��ة م��ن اأجنرليك، لك��ن اإذا انطلقت 
م��ن قاعدة القيارة �س��تحتاج الأقل من 5 دقائق 
ل���رسب اأهداف يف العراق واأق��ل من 10 دقائق 
ل�رسب اأهداف داخل �سوريا، وهذا �سيوفر عليها 
الكثر من املال واجلهد و�سيانة الطائرات، كما 

يعتقد االأمريكيون.
ال�س��فر االأمريكي يف بغداد �ستيوارت جونز قال 
يف ت�رسيح��ات اإن “قاع��دة القي��ارة ل��ن تكون 
بديل��ة ع��ن اأجنرليك لكن �س��تكون مرك��زا للدعم 
اللوج�س��تي”. واأ�س��اف اأن “الق��وات االأمركي��ة 
التي �ست�سل اإىل العراق �ستكون يف هذه القاعدة 
به��دف تق��دمي الدعم اللوج�س��تي”، م�س��ددا على 
اأن “ه��ذه الق��وات لي�س��ت قتالي��ة واإمن��ا تتاألف 
م��ن مهند�س��ني ولوج�س��تيني وفني��ني، ورمب��ا 
كان��ت ه��ذه الت�رسيح��ات الدبلوما�س��ية جمرد 
امت�س��ا�س لغ�س��ب العراقي��ني وق��وات احل�س��د 
ا�س��تعمال  اإىل رف���س  �س��ارعت  الت��ي  ال�س��عبي 
القاع��دة م��ن قب��ل وا�س��نطن، اإذ اعت��رب االأم��ني 
الع��ام لق��وات “بدر” ه��ادي العام��ري واالأمني 
الع��ام ل“ع�س��ائب اأه��ل احلق” قي���س اخلزعلي 
وزعيم التيار ال�س��دري مقتدى ال�س��در، القوات 

االأمركي��ة اأنها هدف ع�س��كري م�رسوع و�س��يتم 
التعام��ل معها كاحت��ال، فيما اأعلن��ت قيادات 
يف التحال��ف الوطن��ي اأنه��ا تنتظر تو�س��يحات 
من رئي�س ال��وزراء حول املو�س��وع، معربة عن 

رف�سها للخطوة.
متتلك وا�س��نطن يف الع��راق قاعدت��ني، االأوىل يف 
احلباني��ة غرب الفلوج��ة، والثانية يف قاعدة عني 
االأ�س��د غرب الرمادي والقريبة من املثلث العراقي 
ال�سوري االأردين، وكاهما قاعدتان جويتان. كما 
متتلك يف اأربيل قاعدة ومع�س��كرا، غ��ر اأن قاعدة 
القي��ارة متثل عقدة ربط ب��ني بلدان مهمة، اأبرزها 
اإي��ران التي ميكن للطائرات اأن تنطلق من القاعدة 
وت�س��ل اأوىل املدن االإيرانية باأقل من 25 دقيقة، 

وهذا ما قد يف�رس �سبب انزعاج اإيران وحلفائها.
لقد اأ�سبحت قاعدة القيارة �سمن خارطة الوجود 
االأمركي يف العراق ب�سكل اأو باآخر، لكن مو�سوع 
حتوله��ا لبدي��ل ع��ن اأجنرلي��ك ه��و ملف �سيا�س��ي 
بالدرج��ة االأوىل، على الرغم من اأن قاعدة القيارة 
العراقية اأف�س��ل ع�س��كريا لطران التحالف الدويل 
اأو االأمريك��ي، ويعتمد املو�س��وع بالدرجة االأوىل 
عل��ى تط��ورات العاق��ة م��ع احلليفة تركي��ا عقب 
االنق��اب الفا�س��ل، واإن كان الطم��وح االأمريك��ي 
للت�رسيع بعملية حترير املو�سل والرقة من تنظيم 

داع�س يغلب على اأي ح�سابات �سيا�سية اأخرى!

 

حذرت جلنة النزاهة الربملانية، كادر وزارة الدفاع من 
اأي تاعب غ��ر قانوين، موؤكدة اأنه��ا تتابع التعيينات 

التي اأ�سدرها العبيدي بداية �سهر اآب احلايل.
النائ��ب عن اللجن��ة عادل ن��وري، يف ت�رسيح له قال، 
اإن جلنت��ه "�س��تتابع اأي تعيين��ات �س��ادرة م��ن وزير 

الدف��اع املق��ال خالد العبيدي التي اأ�س��درت يف االأول 
من اآب احلايل"، موؤكدا اأنها "�ستتابع جميع االإجراءات 

الق�سائية واملالية واالإدارية بهذا اخل�سو�س".
واأ�س��اف ن��وري، "نح��ذر كادر الوزارة م��ن اأي تاعب 
غر قانوين واأنه �س��وف يتم حما�س��بتهم عليه، وعليهم 

احلذر يف التعامل مع اأوامر الوزير املقال".
و�س��دد، اأنه "على رئي�س الوزراء �س��حب يد الوزير فورا 

كونه مقال".
و�س��وت جمل���س الن��واب يف جل�س��ته التي عق��دت يوم 
اخلمي���س )25 اآب 2016(، على �س��حب الثقة من وزير 

الدفاع خالد العبيدي.
ي�س��ار اىل ان النائب عن جبهة اال�ساح عواطف نعمة 
ك�سفت عن قيام خالد العبيدي بتعيني اأكرث من 2300 

�سخ�س بوزارة الدفاع قبل ا�سبوعني من اقالته.

 

اأكد مقرر الربملان عماد يوخنا ، ان �سبب تاأخر ا�ساح 
"منظومة الت�سويت االلكرونية" يعود لعدم وجود قطع 
غيار يف االأ�س��واق املحلية ، فيما اأ�س��ار اىل ان الربملان 
قد خاطب ال�رسكة امل�س��نعة للمنظومة من اجل ار�س��ال 
قطع الغيار ، اأو�سح باأن الت�سويت ال�رسي يرفع �سغوط 

روؤ�س��اء الكت��ل عن اأع�س��اء جمل���س الن��واب. يوخنا يف 
ت�رسيح له قال ان " �س��بب تاأخر ا�ساحها يعود لعدم 
وجود التخ�سي�سات املالية" ، م�سراً اىل ان " الربملان 
قد خاطب ال�رسكة امل�سنعة وال زلنا ننتظرها". واأو�سح 
مق��رر الربمل��ان ان " الت�س��ويت ال���رسي يرفع �س��غوط 
روؤ�س��اء الكتل عن اأع�س��اء جمل�س الن��واب" ، مبينًا باأن 
"عملية الت�سويت على اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي 

قد متت و�س��ط اأجواء عالية من ال�س��فافية والدميقراطية 
وحتت ا�رساف مقررين الربملان واأع�ساء الهياأة العامة 
الأمان��ة جمل���س الن��واب". وكان��ت النائب ع��ن حتالف 
الق��وى العراقية زيتون الدليمي قد رجحت يوم الثاثاء 
اعتم��اد االقراع ال�رسي يف الت�س��ويت على اإقالة وزير 
املالية هو�س��يار زيباري من عدمها، عازية �س��بب ذلك 

اإىل "عطل" اأجهزة الت�سويت.

رئاسة البرلمان تستعد لسحب الثقة عن زيباري 

نف��ى جمل�س حمافظ��ة نينوى، جتني��د االأطفال 
النازح��ني �س��من احل�س��د الع�س��ائري، فيما اأكد 
وجود جلنة م�س��ركة بني اطراف عديدة ت�رسف 

على قبول املتطوعني �سمن احل�سد.
نائ��ب رئي���س املجل���س ن��ور الدي��ن قبان يف 
ت�رسي��ح ل��ه ق��ال ان "خميم��ات النازح��ني مل 
ت�سهد جتنيد االأطفال �سمن احل�سد الع�سائري"، 
مبين��ًا باأن "هناك جلنة م�س��ركة ب��ني اأطراف 
عديدة �س��منها حمافظ نينوى وم�س��وؤولني يف 
بغ��داد واربي��ل ت���رسف على قب��ول املتطوعني 

�سمن احل�سد الع�سائري".
واأو�س��ح قب��ان ان "م��ن اه��م ال���رسوط الت��ي 

يج��ب توفره��ا يف املتط��وع ه��و بلوغه لل�س��ن 
القانوني��ة"، م�س��راً اىل ان "املتطوع الذي يقل 

عمره عن 18 �سنة �سوف يرف�س بكل تاأكيد".
ووت���س"  رايت���س  "هيوم��ن  منظم��ة  وكان��ت 
احلقوقي��ة ق��د قال��ت، يف تقرير لها، اإن احل�س��د 
الع�س��ائري املدع��وم م��ن احلكوم��ة العراقي��ة 
يجن��د اأطف��اال ملحارب��ة ع�س��ابات "داع���س"، 
ونق��ل التقرير عن �س��هود عي��ان اأن جمموعتني 
م�س��لحتني م��ن احل�س��د الع�س��ائري جندتا ما ال 
يق��ل عن 7 اأطف��ال كمقاتلني م��ن خميم ديبكة 
اإىل  2016 واقتادته��م  اأغ�س��ط�س/اآب   14 يف 

بلدة قريبة من مدينة املو�سل.
بينم��ا اأك��د رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي، اأن 
ع�س��ابات داع���س االرهابي��ة يف الع��راق ق��د 

اأنته��ت". واو�س��ح العب��ادي خ��ال ا�س��تقباله 
حماف��ظ االنب��ار �س��هيب الراوي بح�س��ب بيان 
ملكت��ب املحاف��ظ "عل��ى ع��دم اإدخ��ار اأي جهد 
الت��ي  املاأ�س��اة  واإنه��اء  املحافظ��ة  دع��م  يف 
�س��ببتها ع�س��ابات ال�رس والتط��رف،" الفتًا اإىل 
ان "ع�س��ابات داع�س انتهت وا�س��بحت م�ساألة 

نهايتهم يف العراق م�ساألة وقت فقط".
واأ�س��اف البي��ان، ان اجلانب��ني "بحث��ا خ��ال 
لعم��وم  واالإن�س��اين  االأمن��ي  امللف��ني  اللق��اء 
االنبار، واالإ�س��تعدادات اجلارية بالتن�س��يق مع 
اجلهات املعني��ة يف احلكومة املركزية وقيادة 
العملي��ات امل�س��ركة الإجن��از التحري��ر الكامل 
للمحافظ��ة، وتوفر املم��رات واملاذات االآمنة 

للمدنيني".

واأ�س��ار اىل ان رئي���س ال��وزراء وحمافظ االنبار 
للنازح��ني  الطوعي��ة  "الع��ودة  اأي�س��ا  بحث��ا 
اىل املحافظ��ة، وتذلي��ل كاف��ة ال�س��عاب التي 
كاف��ة  وتوف��ر  الع��ودة  طري��ق  يف  تواجهه��م 
اخلدم��ات الازمة الإع��ادة احلي��اة املدنية اىل 

املناطق املحررة".
فيما يتعلق مبوؤمتر اإعادة النازحني اىل ق�س��اء 
الثام��ن  يف  عق��د  ال��ذي  ونواحيه��ا  الفلوج��ة 
والع�رسي��ن من اآب اجلاري، اأك��د الراوي "اإمتام 
كاف��ة اال�س��تعدادات بالتن�س��يق م��ع القي��ادات 
االأمني��ة لتي�س��ر الع��ودة الطوعي��ة للنازح��ني 
وتاأم��ني طري��ق عودته��م وتوفر كافة ال�س��بل 
مناطقه��م  اإىل  معززي��ن  لو�س��ولهم  الازم��ة 

املحررة".
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نينوى تنفي تجنيد األطفال النازحين ضمن الحشد العشائري الهاشمي : قوات الجيش لن تتأثر عسكريًا 
بغياب وزير الدفاع

الكشف عن زيارة مرتقبة للبارزاني لفرنسا وإيران 
وعمان بشأن إقامة الدولة الكردية

معصوم يتسلم أوراق اعتماد السفير السيريالنكي 
الجديد لدى العراق

اأعلنت رئا�س��ة الربملان، ا�ستعدادها الإكمال اإجراءات 
�س��حب الثق��ة ع��ن وزي��ر املالي��ة هو�س��يار زيباري، 
فيم��ا اأ�س��ارت اىل ان النظ��ام الداخل��ي يلزمه��ا على 
طرح �س��حب الثقة بعد مرور �س��بعة ايام عل��ى تق��دم 

الط�ل��ب. 
نائب رئي�س الربملان ئارام ال�سيخ حممد يف ت�رسيح 
ل��ه ق��ال، ان “م�س��األة �س��حب الثقة عن وزي��ر املالية 
هو�س��يار زيب��اري هي حم��ط اهتمام رئا�س��ة جمل�س 
او  الق��ادم  اال�س��بوع  يف  �ستح�س��ل  ورمب��ا  الن��واب 
اجلل�سات املقبلة، اذ جتري االن عملية جمع التواقيع 
من قب��ل نواب ل�س��حب الثقة ع��ن وزي��ر املالية وفق 

املادة 61 من الد�ستور العراقي”. 
فيما ا�س��اف ان “النظام الداخلي للمجل�س ي�س��ر اىل 
اأن يق��دم 25 نائبا طلب ا�س��تجواب وزير ما، وبعد ان 
ياأتي الوزير اإىل الربملان لي�س��وت اأع�ساءه بالقناعة 
او عدمها بخ�س��و�س االأجوبة، واإذا �سوت باالأغلبية 
على عدم القناعة يقدم طلب �س��حب الثقة اإىل رئا�س��ة 
املجل���س بعد جم��ع توقي��ع 50 نائبا لتاأيي��د ذلك”، 
الفت��ا اإىل اأن “النظ��ام الداخل��ي للمجل���س يوؤكد على 
�رسورة م�س��ي �س��بعة ايام للب��دء ب�س��حب الثقة بعد 

تقدمي الطلب”.
النائ��ب عن جبهة االإ�س��اح النيابية حممد �س��عدون 
ال�س��يهود ك�س��ف عن جتاوز اأعداد الن��واب املوقعني 
عل��ى اإقالة وزي��ر املالية هو�س��يار زيب��اري ال�100 

نائب.
جمل���س الن��واب �س��وت باالأغلبية على ع��دم قناعته 
باأجوب��ة وزي��ر املالية هو�س��يار زيباري بعد جل�س��ة 
تتعل��ق  ملف��ات  خلفي��ة  عل��ى  االأخ��رة،  ا�س��تجوابه 

بالف�ساد املايل واالداري

بغداد_متابعة: توقع اخلبر اال�سراتيجي واثق الها�سمي، عدم تاأثر عمليات التحرير 
الوزارة  بقاء  اأن  بنينَّ  فيما  النف�سية"،  "الناحية  من  اال  الدفاع،  وزير  بغياب  اجلارية 

�ساغرة �سيولد اإ�ستغرابا لدى التحالف وقد تقل ن�سبة م�ساعدته للعراق.
الها�سمي يف ت�رسيح له قال، ان "قوات اجلي�س لن تتاأثر ع�سكريا بغياب وزير الدفاع 
الوزير  ان  العمليات امل�سركة، حتى  االأ�سا�س هي غرفة  العبيدي، الأن قيادتها  خالد 
امُلقال ذكر يف اإ�ستجوابه ان ال دور له يف العمليات الع�سكرية"، م�سرا اىل ان "التاأثر 

الوحيد على اجلنود �سيكون على �سعيد الناحية النف�سية".
التحالف  اإ�ستغراب  البلد، قد يثر  ال�سيا�سي يف  "اإ�سطراب الو�سع  واأ�ساف اخلبر ان 
الدويل، ورمبا قد يقلل ن�سبة التعاون، �سيما واأن البلد ي�سهد حربا مع تنظيم خطر ويف 
الثقة من وزير  "�سحب  ان  الداخلية والدفاع"، الفتا اىل  لوزراء  ذاته ال وجود  الوقت 
املالية هو حدث جلل، ورمبا �سيعظم امل�سكلة ويزيد )الطني بلة(، ذلك النها م�سوؤولة 

عن �رسفيات احلرب".
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االقليم  لرئي�س  جولة  وجود  عن  �سنكايل،  ماجد  الكرد�ستاين  التحالف  عن  النائب  ك�سف 
م�سعود البارزاين، خال االأيام املقبلة لزيارة فرن�سا وايران واالردن بعد زيارة انقرة، مبينا 

ان الزيارة الغر�س منها ك�سب تاأييد دويل حول م�رسوع اإقامة الدولة الكردية.
�سنكايل يف ت�رسيح له قال اإن "رئي�س االإقليم م�سعود البارزاين، �سيجري جولة من الزيارات 
الكردية  الدولة  الإقامة  دويل  تاأييد  لك�سب  واالإقليمية  والعربية  االأوروبية  الدول  من  لعدد 

واإجراء اال�ستفتاء حول اال�ستقال".
واأ�ساف �سنكايل، اأن "الزيارة �ستبداأ من فرن�سا وبعدها اإىل اإيران واململكة االأردنية وغرها 
من الدول"، الفتا اإىل اأن "هناك زيارات �سيجريها البارزاين لعدد من الدول االأوربية االأخرى 

مل يعلن عنها".
وكان رئي�س االقليم م�سعود البارزاين زار، اال�سبوع املا�سي، انقرة والتقى خالها بالرئي�س 

الركي رجب طيب ارودغان.
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 ت�سلم رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم، اوراق اعتماد ال�سفر ال�سريانكي اجلديد لدى العراق 

نراجنان ا�سوكا رانا�سنكها يف ق�رس ال�سام و�سط بغداد.
ال�سريانكي  ال�سفر  اعتماد  اأوراق  ت�سلمه  خال  تاأكيده،  مع�سوم  عن  رئا�سي  بيان  نقل 
اجلديد لدى العراق رغبة العراق يف تطوير عاقات ال�سداقة والتعاون مع �رسيانكا على 
جميع ال�سعد ومبا يخدم امل�سالح امل�سركة ل�سعبي البلدين ال�سديقني" ، مبديًا "ا�ستعداد 
اآفاق  تعزيز  اأجل  من  ال�رسيانكي  ال�سفر  مهام  الجناح  الدعم  اأنواع  كل  لتقدمي  العراق 
ال�رسيانكي  الرئي�س  اإىل  حتياته  ال�رسيانكي  ال�سفر  مع�سوم  وحمل  امل�سرك" .  التعاون 
حتيات  رانا�سنكها  ال�سفر  نقل  جانبه  من   . بالنجاح  له  ومتنياته  �سري�سينا  مايريباال 
الرئي�س ال�رسيانكي اإىل الرئي�س مع�سوم" ، موؤكدا  "ت�سميم باده لبذل كل اجلهود املمكنة 
لتوطيد اأطر التعاون والعاقات املتينة مع العراق يف جميع املجاالت �سيما يف املجالني 
العراق  حققها  التي  الع�سكرية  باالجنازات  ال�رسيانكي  ال�سفر  واأ�ساد  والتجاري".  االأمني 
يف حربه �سد تنظيم داع�س االإرهابي، جمدداً دعم باده للعراق على طريق دحر االإرهاب، 

متمنيًا اأن ينعم ال�سعب العراقي بال�سام والتقدم واالزدهار.

بغداد_خاص

مجلس النواب يكشف سبب تأخر إصالح "منظومة التصويت اإللكترونية"النزاهة البرلمانية تحذر الدفاع من أي تالعب غير قانوني بأوامر وزيرها المقال

قاعدة القيارة تهدد الوجود العسكري األمريكي في العراق

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تعترب قاعدة القيارة العراقية، 
واحدة من اأهم القواعد 

الع�سكرية يف العراق، تقع 
على بعد 65 كيلو مرتا جنوب 
املو�سل �سمن حدود حمافظة 
نينوى احلدودية مع �سورية 

وتركيا، كما تبعد القاعدة 300 
كيلو مرت عن بغداد. اأُن�ساأت 

القاعدة يف �سبعينيات القرن 
املا�سي من قبل �سركة ع�سكرية 

يوغ�سالفية
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