
وق��ال اإعالم املجل�س يف بيان ان جدول اعمال اجلل�سة 
ال��� 32 من الف�سل الت�رشيع��ي احلايل ت�سمن الت�سويت 
باالغلبي��ة عل��ى مق��رح قانون هيئ��ة احل�س��د ال�سعبي 
والقوات التابعة له . يف حني و�سف ع�سو هيئة رئا�سة 
جمل���س الن��واب هم��ام حم��ودي مترير جمل���س النواب 
قانون احل�سد ال�سعبي باأنه يعد انت�سارا ثانيا بعد مترير 
قان��ون جترمي حزب البعث املحظور. وقال حمودي يف 
بي��ان اإن ت�سوي��ت جمل���س الن��واب على قان��ون احل�سد 
ال�سعب��ي يع��د انت�س��ارا ثاني��ا بعد اق��رار قانون جترمي 
البع��ث،  لدم��اء �سه��داء ح�سدن��ا والإرواحه��م الطاه��رة 
الت��ي ذهبت من اجل حترير اخوته��م يف املناطق التي 
انت���رشت فيها داع�س ، وتقدي��راً ل�سل�سلة البطوالت التي 
يقدمونه��ا يومي��ًا يف �سبي��ل ذل��ك . واأ�س��اف، " الي��وم 
وفين��ا بالعه��د ال��ذي قطعن��اه عل��ى انف�سن��ا ولعوائ��ل 
ال�سه��داء وا�رشين��ا عليه جتاه الت�سحي��ات التي خّطها 
االأبط��ال يف �ساح��ات املواجه��ة �س��د داع���س". وثّمن 
حم��ودي الدور امل�سوؤول جلميع اع�س��اء جمل�س النواب 
الذي��ن ح�رشوا اجلل�س��ة و�سوت��وا على اإق��رار القانون. 
ه��ذا واعلن زعي��م ائتالف متح��دون ا�سام��ة النجيفي، 
رف�سه مل�رشوع الت�سوية ال�سيا�سية وال�"تاأريخية" على 
خلفية ت�رشيع قانون احل�سد ال�سعبي. وقال النجيفي يف 
موؤمتر �سحف��ي داخل الربمل��ان ان التالعب بالقوانني 
م��ن قبل كتل��ة نيابية متتل��ك االغلبية غ��ر مقبول وال 
يح��ق له��ا ذل��ك واي ق��رار اح��ادي اجلان��ب مرفو�س، 
م�س��را ان "ال�سيا�سي��ة اجلديدة للكت��ل مرفو�سة ويجب 
اعادة النظر فيه��ا". وا�ساف النجيفي،اننا "نرف�س اي 
مفاو�سات بعد اليوم ملا ي�سمى ب�"الت�سوية ال�سيا�سية" 
ول��ن نناق�سه��ا على االطالق ولي�س م��ن حق احد تقرير 
م�س��ر البلد بت�رشيع قانون م��ن دون الرجوع اىل مبداأ 
ال�رشاكة". وتابع،ان توجهات فر�س االرادات مرفو�سة 
يف ظل التوجهات الفردية ويجب ان تكون هناك اعادة 
ومراجعة لقان��ون احل�سد ال�سعبي ال��ذي نرف�سه رف�سا 

قاطعا و�سنلج��اأ اىل الطعن فيه.  وقال النائب عن كتلة 
ب��در النيابي��ة حنني القدو ان قان��ون احل�سد ال�سعبي مت 
متري��ره يف جل�سة ال�سبت "ب���رشف النظر عن رف�س او 

معار�سة اي طرف". 
وع��رب الق��دو ع��ن اال�سف م��ن وج��ود بع���س القيادات 
ال�سيا�سي��ة الت��ي مازال��ت حت��ى اللحظ��ة تعم��ل وف��ق 
اجن��دات بع���س ال��دول الإ�سع��اف العملي��ة ال�سيا�سي��ة 
ون�سفها ب�سكل كام��ل".  وا�ساف ان "تهديدات البع�س 
الت��ي ج��اءت مبقاطع��ة العملي��ة ال�سيا�سية بع��د مترير 
قانون احل�س��د ال�سعبي ال قيمة لها ومن يريد املقاطعة 
فليفع��ل ما ي�ساء".  من جهته دع��ا النائب علي العالق 
ع��ن ائتالف دولة القانون الكت��ل ال�سيا�سية التي كانت  
لديها مالحظات ب�س��اأن م�رشوع قانون احل�سد ال�سعبي 
اىل تقدميه��ا عرب البواب��ة الت�رشيعية ب��دال عن طرحها 
والت�سعي��د ع��رب و�سائ��ل االع��الم، مبين��ًا اأن التحالف 
الوطني "ا�سط��ر اإىل الت�سويت على القانون باالأغلبية 
الدميقراطي��ة مع الكتل الداعمة له ". وبني اإن  اال�رشاع 
بت�رشي��ع قانون احل�سد ال�سعب��ي كان امرا �رشوريا مع 
اقراب حترير حمافظة نينوى ب�سكل كامل بغية �سمان 

عدم ابقاء ال�سالح خارج �سيطرة الدولة.  واأو�سح العالق 
اأن اجتماع��ا مو�سعا عقد داخ��ل جمل�س النواب بح�سور 
جمي��ع االأط��راف ال�سيا�سي��ة وجلنت��ي االأم��ن والدف��اع 
القان��ون  م�س��ودة  ملناق�س��ة  النيابيت��ني  والقانوني��ة 
ب�سيغته��ا النهائي��ة قبل ال���رشوع والت�سوي��ت عليها . 
وي�س��م احل�س��د ال�سعبي حالي��ا 150 ال��ف مقاتل ومن 
املنتظ��ر بعد اقرار قانون��ه ان يتمتع ب�سخ�سية معنوية 
ويك��ون ج��زءاً من الق��وات امل�سلح��ة العراقي��ة ويرتبط 
بالقائ��د العام للق��وات امل�سلحة باال�ساف��ة اىل �سمول 
منت�سبي��ه بهذا القانون بدءاً من 13  يونيو عام2014.  
هذا وب��ارك رئي�س جمل�س الوزراء القائ��د العام للقوات 
امل�سلح��ة حي��در العب��ادي، لل�سع��ب العراق��ي والبطال 
احل�س��د ال�سعبي اقرار قانون احل�س��د. وقال العبادي يف 
بي��ان انن��ا جندد التاأكيد م��رة اخرى ، عل��ى اهمية هذا 
القانون الذي اكدنا يف اكرث من منا�سبة اهمية اقراره ، 
فهوؤالء املقاتلون االبطال من �سباب وكبار ال�سن يجب 
الوف��اء لت�سحياته��م التي قدموها وهو اق��ل ما نقدمه 
لهم. وا�سار اىل ان احل�سد ا�سبح يف �سوء القانون حتت 
القيادة املبا�رشة للقائد العام للقوات امل�سلحة وهو من 

ي�سع انظمته وميثل كل اطياف ال�سعب العراقي ويدافع 
عن جميع العراقيني اينما كانوا وان هذا مل يكن ليحلوا 
جلماع��ات الفو�س��ى الذي��ن عرقلوا متريره ط��وال هذه 
امل��دة ولك��ن االرادة الوطنية هي م��ن انت�رشت. وكان 
ق��د مت ت�سكيل احل�سد ال�سعبي يف 13 يونيو عام 2014 
بن��اًء على فتوى اجلهاد الكفائي التي ا�سدرها املرجع 
االعل��ى يف البالد اآي��ة اهلل ال�سيد عل��ي ال�سي�ستاين عقب 
احت��الل تنظيم داع�س مدينة املو�س��ل ثاين اكرب املدن 
العراقي��ة واحتالله م�ساح��ات �سا�سعة م��ن حمافظات 
دي��اىل وكرك��وك و�س��الح الدي��ن واالنب��ار وتهدي��ده 
باحت��الل مدينتي النج��ف وكرب��الء املقد�ستني. وجاء 
يف ن�س القانون الذي اأقره جمل�س النواب واإ�ستناداً اىل 
اأح��كام البند )اأواًل( من امل��ادة )61( والبند )ثالثًا( من 
امل��ادة )73( من الد�ستورماياأتي:   قانون هيئة احل�سد 
ال�سعب��ي والق��وات التابع��ة له��ا : امل��ادة ) 1 ( : تعت��رب 
ف�سائل وت�سكيالت احل�سد ال�سعبي مبوجب هذا القانون 
كيانات قانوني��ة تتمتع باحلقوق وتلت��زم بالواجبات 
باإعتبارها قوة رديفة و�ساندة للقوات االأمنية العراقية 
وله��ا احل��ق يف احلف��اظ عل��ى هويته��ا وخ�سو�سيتها 
م��ا دام ال ي�سكل ذل��ك تهديداً لالأمن الوطن��ي العراقي .  
امل��ادة ) 2 ( : حت��دد العناوين وامل�سمي��ات للت�سكيالت 
الت��ي تندرج حت��ت م�سمى ف�سائ��ل وت�سكي��الت احل�سد 
ال�سعب��ي امل�س��ار اإليهم��ا يف امل��ادة )1 ( اأع��اله وتقرر 
م��ن قبل جلن��ة االأمن والدفاع النيابي��ة وبالتن�سيق مع 
مكت��ب القائ��د الع��ام للق��وات امل�سلح��ة العراقي��ة على 
�س��وء توف��ر االإجراءات التي يتطلبها ذل��ك .  املادة ) 3 
( : متار���س ف�سائل وت�سكي��الت احل�سد ال�سعبي مهامها 
واأن�سطتها الع�سكرية واالأمني��ة بطلب واإيعاز من القائد 
العام للقوات امل�سلح��ة العراقية وبالتن�سيق معه اإبتداًء 
وا�ستمراراً عند وجود تهدي��دات اأمنية ت�ستدعي تدخلها 
املي��داين لردع تلك التهديدات واإجتثاثها .  املادة ) 4 ( 
: تخ��ول ف�سائل وت�سكيالت احل�سد ال�سعبي مبوجب هذا 
القان��ون حق اإ�ستخ��دام القوة الالزم��ة والقيام بكل ما 
يلزم لردع التهديدات االأمنية واالإرهابية التي يتعر�س 

له��ا الع��راق وكذل��ك لتحري��ر امل��دن م��ن اجلماع��ات 
االإرهابي��ة وحفظ اأمنها والق�ساء عل��ى تلك اجلماعات 
االإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وحتت اأي م�سمى 
كان . امل��ادة ) 5 ( : تلتزم احلكوم��ة العراقية وجمل�س 
ف�سائ��ل  واإحتياج��ات  م�ستلزم��ات  بتهيئ��ة  الن��واب 
وت�سكي��الت احل�س��د ال�سعب��ي الع�سكري��ة وغره��ا مم��ا 
يتطلبه قيامها باأن�سطتها االأمنية والع�سكرية يف حال 
وق��وع التهديد االأمني للعراق اأو ما يتطلبه بقاوؤها يف 
حال��ة اجلهوزية التامة لردع تلك التهديدات .  املادة ) 
6 ( : يتمتع اأفراد ومنت�سبو ف�سائل وت�سكيالت احل�سد 
ال�سعبي و�سحايا االأعم��ال الع�سكرية منهم – ال�سهداء 
واحلق��وق  الرات��ب  ب��ذات   – واملفقودي��ن  واجلرح��ى 
التقاعدي��ة واالإمتي��ازات التي يتمتع به��ا اأقرانهم من 
منت�سب��ي وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة .  امل��ادة ) 7 ( : 
حتت�س��ب الأغرا�س اخلدمة الوظيفية والرفيع والتقاعد 
الف��رة الزمنية اجلهادية التي يق�سيه��ا اأفراد ف�سائل 
وت�سكي��الت احل�س��د ال�سعب��ي يف مواجه��ة التهدي��دات 
االإرهابي��ة ح��ال تعيينه��م يف وظيف��ة اأخ��رى �سم��ن 
امل��الك الر�سم��ي للدول��ة .  امل��ادة ) 8 ( : يلتزم مكتب 
القائد العام للقوات امل�سلحة ووزارة ال�سحة كل ح�سب 
اإخت�سا�س��ه مب�س��ك �سج��الت مركزية يف بغ��داد تثبت 
الوقائع املتعلقة باخلدمة اجلهادية وب�سهداء وجرحى 
ومفق��ودي مناط��ق العمليات االأمني��ة يف املحافظات 
واملتعلق��ة باأفراد ف�سائل وت�سكي��الت احل�سد ال�سعبي . 
امل��ادة ) 9 ( : تعت��رب ال�سجالت املركزي��ة امل�سار اإليها 
يف املادة ) 7 ( اأع��اله مرجعية قانونية اإدارية للقيود 
املطلوبة يف اإجناز املعامالت املتعلقة بتثبيت واإقرار 
حق��وق منت�سبي و�سه��داء وجرحى ومفق��ودي ف�سائل 
وت�سكي��الت احل�س��د ال�سعب��ي ول��كل ما يرتب��ط باإثبات 
�سح��ة �س��دور الوثائ��ق املتعلقة بذلك .  امل��ادة ) 10 
( : ملجل���س الوزراء اإ�س��دار التعليمات الالزمة لت�سهيل 
تنفي��ذ اأحكام هذا القانون .  امل��ادة ) 11 ( : ين�رش هذا 
القان��ون يف اجلريدة الر�سمية ويع��د نافذاً من تاريخ ) 
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استعدادت امنية لحماية الزائرين في ذكرى وفاة الرسول )ص(

اأعل��ن اجلي���س العراقي، ال�سب��ت، ا�ستع��ادة ال�سيطرة 
عل��ى %50 م��ن اإجم��ايل حمافظة نين��وى �سمايل 
البالد منذ انطالق عملية حترير املو�سل من قب�سة 

تنظيم داع�س، يف اأكتوبر/ت�رشين اأول املا�سي. 
وق��ال املتحدث با�س��م قيادة العملي��ات امل�سركة، 
اإن  العمي��د يحي��ى ر�س��ول، يف ت�رشي��ح �سحف��ي، 
قواتن��ا ت�سيط��ر عل��ى ن�س��ف حمافظة نين��وى منذ 
انطالق العملي��ات الع�سكرية. واأ�ساف "فيما يتعلق 
بال�ساح��ل االأي�رش )ال�سفة ال�رشقي��ة( للمو�سل، فاإن 
معظ��م االأحي��اء بات��ت حت��ت �سيط��رة ق��وات جهاز 
مكافحة االإرهاب وقوات الفرقتني االأوىل والتا�سعة 
يف اجلي���س". وتبل��غ م�ساحة حمافظ��ة نينوى نحو 
32 األ��ف كلم مربع، وه��ي ثاين اأكرب حمافظة بعد 
العا�سم��ة بغداد، وت�سم خليط��ًا من الكورد والعرب 

والركم��ان، ومكون��ات ديني��ة متبانية م��ن ال�سنة 
وال�سيعة وامل�سيحيني واالإزيديني.

وال�ساح��ل االأي���رش ه��و ق�س��م املدين��ة الواقعة على 
ال�سفة ال�رشقية لنهر دجلة الذي ي�سق و�سط املدينة 

وي�سطرها اإىل ن�سفني.
واأ�س��ار ر�س��ول اىل اأن اخلط��ة الع�سكري��ة اخلا�س��ة 
بتحري��ر ال�ساح��ل االأي���رش م��ن املو�س��ل متوا�سلة، 
ولدينا اأي�سًا خطة ع�سكرية خا�سة بتحرير ال�ساحل 

االأمين )الغرب( من املدينة.
ومنذ انطالق عملية حترير املو�سل يف 17 اأكتوبر/
ت�رشي��ن االأول املا�س��ي وحت��ى الي��وم، ا�ستع��ادت 
الق��وات العراقي��ة بدعم م��ن التحالف ال��دويل، 21 
حي��ًا �سكنيًا م��ن اأ�س��ل 65 تابعا ملدين��ة املو�سل 
التط��ورات  وب�س��اأن  واالأمي��ن.  االأي���رش  ب�ساحليه��ا 
امليداني��ة، اأعل��ن قائ��د احلمل��ة الع�سكري��ة لتحري��ر 
املو�س��ل، الفريق الرك��ن عبد االأمر ر�سي��د ياراهلل، 

ا�ستع��ادة ق��وات اجلي���س قري��ة جدي��دة م��ن قب�سة 
تنظيم داع�س.

وقال ي��اراهلل يف بيان اإن ق��وات اجلي�س من الفرقة 
التا�سع��ة ا�ستع��ادت قرية جليوخ��ان جنوب �رشقي 

املو�سل.
ولف��ت النظ��ر اىل اأن قوات��ه ا�ستع��ادت القري��ة بع��د 
تكبيد الع��دو )داع���س( خ�سائر ب��االأرواح واملعدات 

)مل يحددها(.
وا�ستعادت القوات العراقية احياء القاد�سية الثانية 
وع��دن والتحرير والزه��راء واملحاربني، اإىل جانب 
اأحي��اء اأخرى من داع�س خ��الل االأ�سابيع املا�سية، 
لكنه��ا ال ت��زال يف مرم��ى ق�س��ف املت�سددي��ن عرب 

قذائف الهاون وال�سواريخ.
فيم��ا اعل��ن قائ��د ال�رشط��ة االحتادية الفري��ق رائد 
�ساك��ر جودت،ال�سبت، ال�سيطرة عل��ى الطريق الرابط 
بني ق�ساء تلعفر ومدينة املو�سل. وقال جودت يف 

بيان ان قوات ال�رشطة االحتادية متكنت من حترير 
قرية ام امل�سائد جنوب غربي مدينة املو�سل.

وا�س��اف،ان قواته متكنت من ال�سيطرة على الطريق 
الرابط بني املو�سل وتلعفر.

م��ن جانبه��ا اعلنت خلي��ة االعالم احلرب��ي، تدمر 
عجل��ة مفخخ��ة ومعم��ل يحت��وي عل��ى 200 عبوة 

نا�سفة يف قرية الزوية جنوبي مدينة املو�سل.
وذك��رت اخللي��ة يف بي��ان له��ا، ان طائ��رة م�س��رة 
CH4تابع��ة لطران اجلي�س وجهت �رشبة جوية 
�سب��اح الي��وم، ا�سف��رت ع��ن تدمر عجل��ة مفخخة 
تابع��ة لداع���س االرهاب��ي يف قرية الزوي��ة جنوبي 
كان��ت  املفخخ��ة  العجل��ة  ان  وا�س��اف  املو�س��ل. 
متوقف��ة بالق��رب من وك��ر يوجد يف داخل��ه معمل 
ل�سن��ع العب��وات النا�سف��ة يحت��وي عل��ى اك��رث من 
200عب��وة نا�سف��ة، م��ا ا�سف��ر عن تفج��ر املعمل 

بالكامل نتيجة ت�سظية العجلة املفخخة.
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القوات العراقية تستعيد 50% من مناطق محافظة نينوى منذ انطالق معركة الموصل االتحاد الكردستاني يسعى لعقد اجتماع 
شامل بين األحزاب السياسية في اإلقليم

مباحثات بين االمارات واقليم كردستان 
لتعزيز العالقات االقتصادية

فرنسا تؤكد احترام وحدة وسيادة العراق 
ودعمه عسكريا

اأعلنت قيادة عمليات الفرات االأو�سط، ال�سبت، و�سع 
خطة اأمنية حلماي��ة الزائرين امل�ساركني يف اإحياء 
ذكرى وف��اة النبي حممد )�س( يف النجف ال�رشف، 
مبين��ة اأن 23 األ��ف عن���رش م��ن جمي��ع االأجه��زة 

االأمنية �سينت�رشون لتنفيذ اخلطة.
وقال��ت عملي��ات الف��رات االأو�س��ط يف بي��ان، اإنه��ا 
و�سع��ت خط��ة اأمنية خا�س��ة باإ���رشاف ميداين من 
قائ��د عمليات الف��رات االأو�س��ط الل��واء الركن قي�س 
املحم��داوي وقائد �رشطة حمافظ��ة النجف العميد 
حمم��د عب��د الواح��د الالم��ي لتاأم��ني زي��ارة وفاة 

الر�سول حممد )�س(.
واأ�ساف��ت، اأن قائ��د �رشط��ة النج��ف اك��د جاهزية 
القوات ومبا�رشتها بتطبيق اخلطة بعد جناحها يف 
تاأمني احلماية ملاليني الزائرين العراقيني والعرب 
واالأجانب الذين عربوا املحافظة اىل كربالء خالل 

زيارة اأربعينية االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(.
وبين��ت، اأن اخلط��ة ت�سمن��ت تق�سي��م املحافظة اىل 
قواط��ع اأمنية، ف�سال عن ن�رش قوات يف بحر النجف 
حلماية مرك��ز املدينة، وا�ستخدام العنا�رش االأمنية 
الن�سائي��ة يف حماي��ة وتفتي���س الن�س��اء، موؤك��دا اأن 
ح�س��ود الزائري��ن يف ه��ذه الزيارة املليوني��ة بداأت 
تتوافد عل��ى املحافظة من خمتلف املحافظات اىل 
مرق��د االإمام علي )ع( الإحي��اء ذكرى وفاة الر�سول 
)���س(، ومت توفر الدع��م واحلماية ملئ��ات مواكب 

العزاء يف املحافظة.
يذك��ر اأن ال�28 م��ن �سفر من كل ع��ام ي�سهد توافد 
مئ��ات االآالف من الزائرين من خمتلف املحافظات 
العراقي��ة اىل مرق��د االإم��ام عل��ي )ع( يف النج��ف 

اال�رشف الإحياء ذكرى وفاة النبي حممد )�س(.

االأحزاب  بني  �سامل  اجتماع  لعقد  الكرد�ستاين  االحتاد  ي�سعى  بغداد_متابعة: 
خليل   ، لالحتاد  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وقال  كرد�ستان.  اإقليم  يف  ال�سيا�سية 
اىل  دعت  التي  البارزاين  م�سعود  كرد�ستان،  اقليم  رئي�س  ر�سالة  "بعد  ابراهيم، 
باالت�سال  الدين،  بهاء  الدين  للحزب �سالح  العام  االأمني  قام  االطراف،  اجتماع 
االطراف  تلك  ابدت  املقابل  ويف  احلوار،  طاولة  اىل  للعودة  االحزاب  بجميع 
جانب  واىل  للحوار،  ا�ستعداده  ابدى  االحتاد  اأن  واأ�ساف  لذلك".  ا�ستعدادها 
معًا  االأحزاب  جلمع  جهوداً  يبذل  احلزب  فاإن  الدين،  ل�سالح  ال�سخ�سية   اجلهود 
فاإن  عام  ب�سكل  لكن  االآن،  حتى  لالجتماع  معني  موعد  حتديد  اىل"عدم  م�سراً   ،
واأبدت اجلماعة  با�ستئناف احلوار".  اأمل  ايجابية وهناك  االطراف  مواقف جميع 
اال�سالمية يف اقليم كرد�ستان واالحتاد اال�سالمي الكرد�ستاين واحلزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين وحركة التغير ر�سميًا ا�ستعدادها مل�ساركة يف االجتماع تلبية للدعوة 
التي اطلقها رئي�س اقليم كورد�ستان، م�سعود البارزاين يف 2016-11-20، يف 

حني مل يعلن االحتاد الوطني الكورد�ستاين موقفه بعد.

بغداد_متابعة: اعلن امل�ست�سار االإعالمي يف مكتب البارزاين كفاح حممود، ال�سبت، اأن 
وتعزيز  االإرهاب  �سد  واحلرب  املو�سل  حترير  عملية  �سيبحث  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س 
العالقات االقت�سادية وال�سيا�سية خالل زيارته لدولة االإمارات العربية، م�سرا اإىل اأن 
البارزاين اأ�س�س عالقات متطورة مع االإمارات ودول اخلليج مبا يخدم تطلعات �سعوبها. 
وقال حممود يف حديث له اإن ملفات املباحثات بني اجلانبني ت�سم احلرب �سد االإرهاب 
العراقي  البي�سمركة واجلي�س  التي حققتها قوات  وعملية حترير املو�سل واالنت�سارات 
اأن  اإىل  النظر  التي تتقدم ب�سكل جيد، الفتا  التحرير  والتن�سيق اجليد بينهما يف عملية 
"االإمارات مهتمة كثرا مب�ساألة النازحني والالجئني يف االإقليم وت�ساهم ب�سكل جدي يف 
تقدمي الدعم وامل�ساعدة لهم".  وتابع حممود، اأن اإقليم كرد�ستان بقيادة البارزاين اأ�س�س 
عالقات متطورة مع دول اخلليج عموما ومع االإمارات ب�سكل خا�س مبا يخدم تطلعات 
�سعوب كرد�ستان واالإمارات واخلليج وعلى هذا االأ�سا�س يقوم الرئي�س بارزاين بزياراته 
املنظمة لدول اخلليج"، مبينا اأن "زعماء تلك الدول تكّن احراما واإعجابا كبرا بتجربة 

االإقليم وا�ستقباله ملئات االآالف من النازحني العراقيني وال�سوريني". 

بغداد_متابعة: اأكد رئي�س جمعية ال�سداقة الفرن�سية � العراقية جاك بريديه، ال�سبت، 
احرام �سيادة ووحدة العراق، م�سرا اىل اأن فرن�سا تدعم العراق معنويا وع�سكريا.

وقال بريديه خالل موؤمتر �سحفي للجنة العالقات اخلارجية الربملانية وجمعية 
ال�سداقة الفرن�سية � العراقية اإن فرن�سا وقفت اىل جانب العراق وهو مير يف ظروف 
تدعم  "بالده  اأن  موؤكدا  ال�سعبي،  احل�سد  قانون  اإقرار  مع  ح�رشنا  واليوم  �سعبة، 
العراق معنويا وع�سكريا". واأ�ساف، اأن هناك تعاونا كبرا بني اجلي�سني العراقي 
والفرن�سي خالل التدريب يف معركة حترير نينوى، مبينا اإننا "اليوم ن�سهد حتديا 
كبرا يف اإعادة ال�سلم والبناء للمناطق املحررة، و�سنك�سب الرهان بعد الن�رش على 
�ستعيد  باإنها  العراقي  ال�سعب  مبكونات  ثقة  على  "نحن  بريديه،  االإرهاب".واأكد 
الدويل  واملجتمع  االأوربية  الدول  "جميع  اأن  مو�سحا  واال�ستقرار"،  االأمن  لبلدها 

يعملون على احرام وحدة و�سيادة العراق".
امن  احرام  اىل  اجلوار  دول  حث  على  �ستعمل  فرن�سا  اأن  اجلمعية،  رئي�س  واأ�سار 

و�سيادة العراق.

بغداد ـ خاص

مجلس النواب يصوت على قانون الحشد الشعبي 
بعد مفاوضات بين الكتل السياسية ..

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأقّر الربملان يف جل�سته التي 
عقدت ,ال�سبت, بت�سويت 

اغلبية احل�سورعلى قانون 
هيئة احل�سد ال�سعبي بعد 

مفاو�سات "مارثونية" بني الكتل 
ال�سيا�سية.حيث �سهد جمل�س 

النواب, جل�سة مهمة مت خاللها 
الت�سويت على قانون احل�سد 

ال�سعبي و�سط خالفات بني قوى 
م�سرة على متريره ليكون حاميا 

م�سلحا لها واخرى ترى انه 
ال ين�سفها وي�سكل خطرا على 
التوازن يف املوؤ�س�سة االأمنية 

داعية نوابها اىل مقاطعة جل�سة 
الربملان, يف مواقف عربت عنها 

ت�سريحات وبيانات �سحافية 
للجانبني. 


