
عد النائب عن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، ماجد 
�سنكايل، قرار جمل�ض النواب برف�ض تق�سيم حمافظة 
نين��وى بانه “ق��رار �سيا�س��ي وخمال��ف للد�ستور”. 
�سن��كايل يف ت�رصيح �سحفي له اأم�ض قال ان “اقليم 
كرد�ستان هو اول من رف�ض قرار جمل�ض الوزراء يف 
احلكومة ال�سابقة بتحويل ق�ساء تلعفر اىل حمافظة 
يف �سه��ل نينوى، ولكن اليوم هناك حقوق ملكونات 
وه��ي ارادة �سعب بت�سكي��ل مناطقهم اىل حمافظات 
الوق��وف  ت�ستطي��ع  جه��ة  اي  او  الربمل��ان  ولي���ض 
امامه��م النهم هم الذين يعي�س��ون يف هذه املناطق 
ك��م بق��رارات م��ن جمل���ض النواب”  وال ميك��ن ان تحُ
ح�س��ب قول��ه. واأ�س��اف “هذا الق��رار الربمل��اين فيه 
خمالف��ة د�ستوي��ة للمادتني 140 وامل��ادة اخلا�سة 
بت�سكي��ل االقالي��م وعندما يقال ان��ه ال ميكن اللعب 
بح��دود اي حمافظة بينها نينوى اذن هو املعار�ض 
واليري��د تطبيق امل��ادة 140 من الد�ست��ور”. وبني 
�سنكايل ان “امل�ساألة الثانية عندما يتحدثون ببقاء 
احل��دود ادارية يعن��ي اإلغاء م��ادة د�ستورية خا�سة 
بحق��وق اهل املحافظة بت�سكي��ل اقاليم اذا ما ارداوا 
ذل��ك” وا�سفا قرارا الربمل��ان “بانه موقف �سيا�سي 
وا�سح اكرث م��ن كونه قرار قانوين، من بع�ض الذين 

كان��وا نوابا من نينوى واع�س��اء مبجل�ض املحافظة 
عندم��ا �سقطت مدين��ة املو�س��ل بيد داع���ض”. واأكد 
النائ��ب الك��ردي “هوؤالء يريدون اع��ادة نف�ض الفنت 
واالنق�س��ام ال�ساب��ق لك��ي يعتا�س��وا عل��ى مث��ل هذه 
االم��ور لكن هيه��ات وال ميكن الحد الي��وم ان يقف 
ام��ام توجه��ات ابن��اء املحافظ��ة”. وكان جمل���ض 
النواب قد �سوت  االثنني  املا�سي على قرار يرف�ض 
تق�سي��م حمافظ��ة نين��وى، واأك��د ن���ض الق��رار ب��ان 
“نينوى بحدودها االدارية احلالية حمافظة عراقية 
العراقي��ة  والقوان��ني  العراق��ي  بالد�ست��ور  حممي��ة 

القان��وين واالداري  الناف��ذة واي تغي��ر بو�سعه��ا 
خمال��ف للد�ستور ويع��د باطال”. كما ج��اء فيه “ان 
ال�سع��ب العراقي يرف�ض من خالل ممثليه املنتخبني 
ا�ستغالل وجود داع�ض لتحقيق مكا�سب على االر�ض 
يت��م بحثه��ا  االراء واملواق��ف واملطال��ب  وجمي��ع 
بع��د التحري��ر الكامل وع��ودة جمي��ع النازحني اىل 
مناطقهم وح�سب الد�ستور والقوانني العراقية وعلى 
اجلميع توحيد اجلهود لتحرير املحافظة من ارهاب 
داع�ض وم�سر حمافظ��ة نينوى يحدده ابناءها بعد 

التحرير وح�سب الد�ستور والقانون”.

تت�س��د جحافل وجيو�ض ق��وى خمتلفة على عتبات 
مدين��ة املو�س��ل تر���ضّ �سفوفه��ا متهي��داً للمعركة 
املقبل��ة يف �سهول �سمايل العراق التاريخية؛ معركة 
يرج��ح اأنها �ستك��ون فا�سلة يف احل��رب على تنظيم  
)داع���ض(، ح�سب تقري��ر لوكال��ة االأ�سو�سييت��د بر�ض 

لالأنباء 25 �سبتمرب/اأيلول 2016.
اأهمي��ة املعرك��ة تنب��ع م��ن التحال��ف ال�سمني بني 
جيو�سه��ا اجل��رارة املتباين��ة م��ن جن��ود عراقي��ني 
و اإىل رج��ال م��ن قبائ��ل عربي��ة �سني��ة ومقاتل��ني 
اأك��راد وانته��اء بق��وات اأمركي��ة خا�س��ة. اإن جن��ح 
ه��ذا التحال��ف يف ترير املو�سل -ث��اين اأكرب مدن 
العراق- وا�ستعادتها، ف�سي�سكل ذلك �رصبة قا�سمة 
لظه��ر تنظي��م داع�ض من �ساأنها قط��ع دابر خالفتهم 

ولو اقت�رص ذلك على العراق حاليًا.
لك��ن الن���رص ال يعني نهاي��ة احلرب، فف��ي عراق ما 
بع��د داع�ض قد ت�ستعل وتتدم العداوة بني الالعبني 
�سم��ن ه��ذا التحال��ف �س��د داع���ض، وت�ستع��ر نران 

املناف�سة فيما بني اأنف�سهم على اأهون �سبب.
فمنذ ا�ستوىل عليه��ا عنا�رص داع�ض حينما اكت�سحوا 
�سم��ال وغ��رب الع��راق �سي��ف 2014، واملو�س��ل 
متث��ل �سيداً ثمينًا للتنظي��م، فاالإيداعات البنكية يف 
م�سارفه��ا كانت املم��ول النقدي ال�سخ��م للتنظيم، 
كم��ا اأن ِبن��ى املدين��ة التحتي��ة وموارده��ا �ساعدت 
داع���ض عل��ى تاأ�سي���ض خالفت��ه يف كل م��ن الع��راق 

و�سوري��ا. فاإن رجحت كف��ة املعركة للتحالف ومتت 
ا�ستع��ادة املو�س��ل، ف�سيك��ون ذل��ك انقالب��ًا كام��اًل 
عك�سي��ًا على "االرهابيني" بعد اكت�ساحهم الع�سكري 
ع��ام 2014. عندها لن يتبقى للتنظيم �سوى ب�سعة 

جيوب وبوؤر متناثرة هنا وهناك يف العراق.
يف ا�ستجابة خل�سائره��م يف املعارك، تّول مقاتلو 
داع���ض اإىل اأ�سل��وب وا�سرتاتيجي��ة قت��ال ال�س��وارع 
والع�سابات اأو اإىل االن�سح��اب والرتاجع اإىل �سوريا 
حي��ث ينكفئون اإليه��ا للتح�سن مبا تبق��ى لهم فيها 
والدفاع ع��ن مناطق وجودهم االآخ��ذة هي االأخرى 

يف االنكما�ض ب�رصعة.
املتباين��ة  احلل��ف  ق��وات  الأ�سابي��ع خل��ت متكن��ت 
م��ن انت��زاع مناط��ق يف حمافظ��ة نين��وى -حي��ث 
املو�سل- من براثن داع���ض، فا�ستولت قواتهم على 
ق��رى وخطوط اإم��داد بالغة االأهمية. م��ع ذلك يبقى 
اأق��رب موقع للقوات العراقية م��ن املو�سل على بعد 
حوايل 48 كيلومرتاً جن��وب املدينة، تف�سل بينهما 
ع�رصات القرى االآهلة الواقع��ة تت �سيطرة التنظيم 
والت��ي ينبغي على الع�ساك��ر تريرها قبل الو�سول 
اإىل م�س��ارف املدينة واأطرافها. اأم��ا القوات الكردية 
فاأق��رب، حيث تبعد ال اأكرث م��ن 16 كيلومرتاً �سمال 

املدينة و�رصقها.
وق��د عمدت قوات التحالف هذه بقيادتها االأمركية 
اإىل ت�رصيع عجلة تدريب القوات العراقية واملقاتلني 
االأكراد، فكثف��ت دورات تدريبية كان��ت فيما م�سى 
ت�ستغرق اأكرث من �سهرين، فباتت االآن تتم يف خ�سم 

اأ�سابيع.  4
ويف يوليو/متوز اأعل��ن البنتاغون اأنه �سين�رص 560 
جندي��ًا اأمركي��ًا اإ�سافي��ًا يف الع��راق بغي��ة تويل 
قاع��دة القي��ارة اجلوي��ة جن��وب املو�س��ل اإىل مق��ر 
تدريب وتخطيط من اأجل املعركة النهائية املرتقبة.
م��ع ذلك تعاين القوات العراقي��ة من نق�ض يف اأعداد 
اجلن��ود يربو عل��ى االآالف، فاملطلوب ه��و حد اأدنى 
مق��داره 30 األ��ف جن��دي ل�س��ن الهجم��ة، يف ح��ني 
اأن الق��وات احلالي��ة تع��اين م��ن �سد وم��ط وتخلخل 
يف ال�سف��وف؛ نظ��راً ال�ستبق��اء اأع��داد كب��رة منهم 
يف املناط��ق املح��ررة للحرا�سة، خا�س��ة يف غربي 

حمافظة االأنبار.
يق��ول اللواء امليج��ور جرنال غ��اري فولي�سكي قائد 
الق��وات االأمركي��ة الربي��ة يف الع��راق، اإن "ت��دي 
الع��راق االأك��رب يكم��ن يف توف��ر الق��وات الالزم��ة 
لتحري��ر املو�س��ل، ف��اإن اأردت ا�ستق��دام البع�ض من 
االأنبار واإر�سالهم اإىل املو�سل ينبغي عليك اأن ت�سع 

اأحداً ما مكانهم هناك".
لك��ن التناف�ض بني ِف��رق التحالف ب��داأ يظهر ويطفو 
اإىل ال�سطح، ولعل��ه �سيتاأزم ويحتدم اأكرث بعد �سقوط 

داع�ض.
فاالأك��راد الذين ا�ستولوا عل��ى م�ساحات �سا�سعة بعد 
قتالهم �سد االإرهابيني يودون االحتفاظ مبا نالوه. 
واأم��ا ق��وات احل�سد ال�سعب��ي فرتيد اع��رتاف اجلميع 
بقوته��ا ال�سيا�سي��ة والع�سكرية الت��ي جمعتها خالل 

احلرب.

التحالف الوطني يدعو الى تشريع قانون الوحدات االدارية في االقضية والنواحي

 328( العراق��ي  الربمل��ان  137 ع�س��واً يف  طال��ب 
اإجمايل ع��دد النواب(، با�ستج��واب اإبراهيم اجلعفري 
وزي��ر اخلارجي��ة، وقا�س��م الفهداوي وزي��ر الكهرباء، 
مبلفات تتعل��ق بالف�ساد واإدارتهما للوزارة على مدى 

العامني املا�سيني.
و�سب��ق للربمل��ان اأن ا�ستجوب خالل اأق��ل من �سهرين 
وزي��ري الدف��اع خال��د العبي��دي، واملالي��ة هو�سيار 
زيب��اري، ب�س��اأن ملف��ات ف�س��اد و�س��وء اإدارة، وق��رر 

باالأغلبية اإقالتهما من من�سبيهما.
ووّق��ع 65 نائبًا على طلب ال�ستجواب اجلعفري، وهو 
اأحد قادة التحالف الوطني ، والذي تعر�ض على مدى 
العام��ني املا�سي��ني اىل انتق��ادات وا�سع��ة ، ب�سب��ب 

مواقفه من عدة ق�سايا مرتبطة بال�ساأن العراقي.

وق��ال النائ��ب جمال كوج��ر، اإن “تواقي��ع النواب مت 
جمعه��ا، وه��ي اخلط��وة االأوىل املمه��دة ال�ستج��واب 

وزير اخلارجية داخل الربملان”.
ووفق��ا للنظام الداخلي للربملان، فاإنه يتم ا�ستجواب 
اأي م�س��وؤول يف ال�سلط��ة التنفيذي��ة )احلكوم��ة(، بع��د 
تقدمي طلب موقع من اأكرث من 50 نائبا يف الربملان.
واأ�س��اف كوج��ر، اأن “التواقي��ع �سرتف��ع اإىل رئا�س��ة 
باالأ�سئل��ة  مع��ززة  ونائبي��ه(،  )الرئي���ض  الربمل��ان 
اخلا�س��ة باال�ستجواب م��ن قبل النائ��ب امل�ستجوب، 
ثم ت��دد الرئا�سة موعداً ال�ستج��واب وزير اخلارجية 

داخل الربملان”.
فيما ا�ستقال �ست��ة وزراء بحكومة حيدر العبادي من 
منا�سبه��م خ��الل 2016، وه��م: النف��ط، والداخلية، 
وال�سناع��ة  املائي��ة،  وامل��وارد  الع��ايل،  والتعلي��م 
واملع��ادن، واالإ�سكان واالإعمار، فيم��ا اأقال الربملان 

وزي��ري الدف��اع واملالي��ة، وجنح العب��ادي قبل نحو 
�سهر من ت�سمية خم�سة وزراء جدد يف حكومته.

ويف ال�سي��اق ذات��ه، اأعل��ن كاظ��م ال�سي��ادي، رئي���ض 
الكتل��ة النيابي��ة الئت��الف الوطني��ة، بزعام��ة اإي��اد 
عالوي، عن جمع تواقي��ع 72 نائبا ال�ستجواب وزير 

الكهرباء قا�سم الفهداوي، داخل الربملان.
وقال ال�سم��ري، يف بيان له، اإن “اال�ستجواب �سيكون 
حول ملفات ف�ساد وتلكوؤ بعمل الوزارة، و�سيتم ت�سليم 
التواقي��ع اإىل رئا�سة الربمل��ان )دون اأن يحدد موعدا 
ثابت��ًا(”. ووفقا للد�ستور والنظ��ام الداخلي للربملان 
ف��اإن الوزي��ر ي�سبح م�ستقي��ال بعد ت�سوي��ت االأغلبية 
املطلقة للربملان )1+50( اأي ن�سف عدد احلا�رصين 
يف اجلل�س��ة، التي يطرح فيه��ا الت�سويت على االإقالة 

م�سافا اإليه نائب واحد.
وتدف��ع موجة االإقاالت حكومة العب��ادي اإىل الوقوع 

يف م��اأزق خط��ر يف ظل فراغ اأرب��ع وزارات �سيادية 
وبقائه��ا دون وزير، وهي املالية والدفاع والداخلية 
والتج��ارة، يف انتظ��ار التحاق اخلارجي��ة والكهرباء 
نظ��را ل�سح��ب الربملان الثق��ة من كل وزي��ر مير على 
اال�ستج��واب، بالتزامن مع ما مت��ر به البالد من اأزمة 
مالي��ة حادة واال�ستعداد ملعركة م�سرية �سد تنظيم 
الدول��ة االإ�سالمي��ة. ويعترب املراقب��ون اأن عدم تريث 
الربمل��ان العراقي، وع��دم مراعاته للواق��ع ال�سيا�سي 
واالأمني واالقت�سادي للبالد، واإ�رصاف جهة �سيا�سية 
بعينها � ائتالف دولة القانون بزعامة رئي�ض الوزراء 
ال�سابق نوري املالكي � على الدفع نحو اال�ستجوابات 
تدخل يف �سياق خطة مت و�سعها الأهداف مت تدرا�سها 
وامل�ساوم��ة حولها فيما بني الكت��ل ال�سيا�سية بهدف 
متري��ر �سفق��ات م�سرتك��ة وتقي��ق اأجن��دات خا�سة 

ت�سب يف جمملها مبدئيا يف اإ�سقاط احلكومة.
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بغداد ـ متابعة

البرلمان يواصل مسلسل االستجواب... قاسم الفهداوي والجعفري  على خط االقالة الشمري: قانون العطل الرسمية محل 
خالف منذ عام 2009

دوريان: زيادة عدد القوات االمريكية 
في العراق بموافقة الحكومة العراقية

العبادي : تركيا ليس لها أي دور في 
عمليات تحرير الموصل 

دعا زعيم التحالف الوطن��ي عمار احلكيم،اأم�ض، 
اإىل ت�رصيع قانون الوحدات االإدارية يف االق�سية 
والنواح��ي، كم��ا اأك��د عل��ى اعتم��اد الالمركزية 

االإدارية.
مكت��ب احلكي��م يف بي��ان ق��ال ،اإن "احلكيم حث 
روؤو�ساء الوحدات االإدارية خالل ا�ستقباله اإياهم 
مبكتب��ه يف بغداد م�ساء اأم�ض، على فرز مطالبهم 
تت ما هو من اخت�سا�ض جمل�ض النواب وماهو 

حكومي او يخت�ض بال�سلطة الق�سائية".
"���رصورة  عل��ى  للبي��ان  وفق��ًا  احلكي��م٬  واأك��د 
ت�سكيل جلنة ا�ست�ساري��ة مهمتها متابعة مطالب 
الوح��دات االإداري��ة والعاملني فيه��ا"، داعيا اىل 
"ت�رصي��ع قانون الوح��دات االإدارية يف االق�سية 

والنواحي".
و�س��دد على "���رصورة اي��الء النازح��ني معاملة 
باالإمكان��ات  له��م  اخلدم��ات  وتوف��ر  خا�س��ة 
املتاحة،واأهمية توفر اخلدمات لتمكني العوائل 

من العودة اإىل مدنهم".
واأ�س��ار اإىل ان "ع��ودة النازح��ني م��ن اأولوي��ات 
اإرادة عالي��ة  النازح��ني  ل��دى  فيم��ا  احلكوم��ة، 
حلماية مدنهم من االإرهاب والعودة اىل اأح�سان 

الوطن واحلكومة".
وجدد احلكي��م تاأكيده على "الالمركزية االإدارية 
ومن��ح ال�سالحي��ات مل��ا له��ا م��ن دور يف ح�سم 

القرارات واتخاذ املواقف".

بغداد_متابعة : ك�سف الباحث يف ال�ساأن ال�سيا�سي رحيم ال�سمري ،اأم�ض، ان قانون 
2009 ولي�ض وليد  العام  ادراجه للمرة االوىل يف  الر�سمية حمل خالل منذ  العطل 
العطل  قانون  م�رصوع  حول  "اخلالفات  ان  قال  له  ت�رصيح  يف  ال�سمري  اللحظة. 
الر�سمية لي�ض باجلديد و�سيتو�سع لتعلقها مب�سائل خالفية عميقة وروؤية ذات زاوية 
علم  للمناق�سة  االوىل  للمرة  ادراجه  منذ  خالف  حمل  القانون  وم�رصوع   ، �سيقة 

٢٠٠٩ ومازال يدور يف نف�ض الدائرة".
عطلة  فيها  تعلن  التي  االيام  تديد  حول  ترتكز  "اخلالفات  ال�سمري،ان  وتابع 
ر�سمية،واملتعلقة لبداية ال�سهر الهجري، وكما معلوم ان اعتماد اليوم االول لل�سهر 
يبداأ من روية الهالل واإعالن العلماء ح�سب نظرتهم وفقههم،وهذا معناه ان "ح�سول 
اي خالف قي تديد اليوم االول �سيكون لدينا يومني لبداية اي �سهر هجري ، وهكذا 

�ستكون عطلتني ومن غر املعقول ان يح�سل ذلك".

بغداد_متابعة : اأعلن التحالف الدويل، اأم�ض، اأن عدد قواته يف العراق يبلغ 8 اآالف 
 3 اأن يكون عدد م�سلحي تنظيم داع�ض يف مدينة املو�سل، مابني  عن�رص، مرجحًا 
قال  بغداد،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  مقر  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  اآالف.  و5 
املتحدث با�سم التحالف الدويل، جون دوريان:اإن “عدد قوات التحالف بالعراق هم 
8 اآالف عن�رص من �سمنهم 4 اآالف و500 اأمركي”، الفتًا اإىل اأن زيادة هذا العدد 

يرتبط مبوافقة احلكومة العراقية.
ورجح دوريان ان يكون عدد م�سلحي داع�ض باملو�سل ما بني 3 اإىل 5 اآالف عن�رص، 
املو�سل  يف  خنادق  بحفر  قام  داع�ض  اأن  توؤكد  اال�ستخبارية  “معلوماتنا  م�سيفا: 

ومواقع قتالية ولذلك نتوقع ان يكون القتال داخل املدينة.

رئي�ض  ت�رصيحات  على  النيابية،اأم�ض،  اال�سالح  جبهة  ردت 
يكون  وان  الربملان  عمل  ب�ساأن  العبادي  حيدر  الوزراء 
لي�ض من  باأنه  اال�ستجواب،قائلة  علنيًا يف جل�سات  الت�سويت 
حقه التدخل يف عمل ال�سلطة الت�رصيعية. ع�سو اجلبهة ابت�سام 
العبادي  حق  من  "لي�ض  انه  قالت  لها  ت�رصيح  يف  الهاليل 
والت�سويت  اال�ستجواب  الية  ب�ساأن  الربملان  عمل  يف  التدخل 

�سواء اذا كان �رصيًا ام علنيًا وغرها".
و�سلطة  ت�رصيعية  موؤ�س�سة  "الربملان  الهاليل،ان  وا�سافت 

�سوؤونها  يف  التدخل  الوزراء  رئي�ض  حق  من  ولي�ض  م�ستقلة 
الكرث من مرة واطالق الت�رصيحات"،مبينة ان" الربملان ميثل 

ال�سعب ويخاف على م�ساحله اي�سًا وهو �سلطة رقابية".
الوزراء  ا�ستجواب  يف  ما�سية  اال�سالح  "جبهة  واكدت،ان 
"الفرتة املقبلة �ست�سهد  الذين عليهم �سبهات ف�ساد"،مبينه ان 
الرتبية  ووزير  اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزير  ا�ستجواب 
حممد اقبال". ي�سار اىل ان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي �رصح 
جل�سات  يف  علنيا  الت�سويت  يجعل  ان  الربملان  على  ،باأن 
احلكومة  تكون  ان  املعقول  غر  من  انه  اال�ستجواب،موؤكدا 

خالية من وزراء كرث وخ�سو�سًا الوزارات االمنية واملالية.

البياتي،  جا�سم  القانون  دولة  ائتالف  يف  القيادي  ك�سف 
اأم�ض، عن اتفاق ملنح املكون الرتكماين حقيبة وزارية، م�سرا 
القائمة  زعيم  قبل  من  �سيكون  التجارة  وزارة  اختيار  اأن  اىل 
العراقية اإياد عالوي. البياتي، يف ت�رصيح له قال، اإن "هناك 
اتفاقا �سيا�سيا على منح املكون الرتكماين حقيبة وزارية من 
اإعطاء ر�سالة  "ذلك يعد مبثابة  اأن  ال�ساغرة"، مبينا  الوزارات 

اإطمئنان اىل الرتكمان".
تختار  اأن  حول  اأويل  توافق  اىل  التو�سل  "مت  اأنه  واأ�ساف، 

والدفاع،  الداخلية  لوزارتي  مر�سحيها  ومتحدون  بدر  كتلتي 
اجلي�ض،  ومن  الوزارة  داخل  من  ال�سخ�سيات  تكون  اأن  وعلى 

ويتم االتفاق عليهما مع رئي�ض الوزراء".
لزعيم  يكون   " اأن  اىل  الرتكماين،  املكون  عن  النائب  واأ�سار 

القائمة العراقية اإياد عالوي دورا يف اختيار وزير التجارة".
ي�سار اىل ان خم�ض وزارات �سغارة االن وهي كل من التجارة 

وال�سناعة واملالية والدفاع والداخلية.
يذكر اأن النائب جا�سم حممد جعفر ك�سف يف وقت �سابق 

املفتي عن  تر�سيح طورهان  اتفاق مبدئي على  ، عن 
املكون الرتكماين ملن�سب وزير التجارة.

ت�رصيحات  من  ا�ستغرابه  عن  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  عرب   : بغداد_خا�ض 
الرئي�ض الرتكي رجب اوردغان ب�سان ترير املو�سل، م�سرا اىل ان تركيا لي�ض لها 
اأي دور يف العمليات الع�سكرية، فيما اكد عدم ووجود اأي نية النف�سال كرد�ستان عن 

العراق، وت�ساءل “ملاذا يدعون اىل اال�ستفتاء؟”.
العبادي يف موؤمتر �سحفي له قال ان “ترير ال�رصقاط والقيارة مت بوقت قيا�سي 
تاريخ  تديد  “�سيتم  انه  مبينا  وممتلكاتهم”،  املواطنني  حياة  على  احلفاظ  مع 
والدعم  االأمنية  القوات  جاهزية  من  التاأكد  بعد  املو�سل  ترير  عمليات  انطالق 

الدويل وتامني حياة املدنيني”.
وتابع بقوله ان “القوات االمنية اكت�سبت خربات من خالل معارك التحرير با�سرتاك 
مواجهة  على  العراق  بقدرة  عامليا  اعجابا  “هناك  ان  مبينا  ال�سعبي”،  احل�سد  مع 
العراق  ان  اكد  “العامل  ان  اىل  ولفت  واالقت�سادية”.  املالية  والتحديات  االإرهاب 
دولة ناجحة ون�سعى اىل ك�سب املزيد من الدعم الدويل للعراق، وقد قمنا بتخفي�ض 

االنفاق لدرجة كبرة والعراق اليوم اف�سل اقت�ساديا”.
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الديمقراطي الكردستاني يطالب بضم مناطق ادارية تابعة 
للموصل الى كردستان

مابعد معركة الموصل.. كيف ستكون خارطة العراق ؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الهاللي: ليس من حق رئيس الوزراء 
التدخل في عمل البرلمان

نائب : اتفاق على منح التركمان حقيبة 
وزارية والتجارة من نصيب عالوي


