
اك��د وزي��ر اخلارجية ابراهي��م اجلعفري ،االح��د ،ان العراق 
ل��ن يقبل ببق��اء القوات الرتكي��ة يف ارا�ضي��ه ،يف حني اأكد 
ا�ض��تمرار احلوار مع اجلانب الرتكي ب�ض��اأن ان�ضحاب قواتها 

من مع�ضكر بع�ضيقة يف العراق.
وق��ال اجلعف��ري يف موؤمت��ر �ضحف��ي عق��د يف مق��ر وزارة 
اخلارجي��ة و�ض��ط بغ��داد وتابعت��ه )اجلورن��ال ني��وز( ان" 
ال�ضي��ادة العراقية خط احمر وعل��ى تركيا ان ت�ضحب قواتها 
من بع�ضيقة �ضمايل العراق". وا�ضاف اجلعفري ان حوارتنا 
مع تركيا مل تنقطع ولك��ن �ضيادة العراق من ثوابتنا ونريد 
عالق��ة جي��دة م��ع دول اجل��وار"، داعيا اىل خ��روج القوات 
الرتكية م��ن منطقة بع�ضيقة ب�رسعة لكونها انتهاك ل�ضيادة 

العراق".
وبخ�ضو���ص توجه احل�ض��د ال�ضعبي للقت��ال يف �ضوريا قال 
اجلعفري "وجود مقاتلني عراقيني يف مدينة حلب ال�ضورية 
ت�ضان��د قوات اجلي�ص ال�ض��وري يف حماربة االرهاب ال يعرب 
ع��ن املوقف الر�ضمي للحكومة العراقي��ة والد�ضتور العراقي 
ال مين��ع �ضفر العراقيني اىل اي مكان".م�ضيفا "احلكومة مل 

تعط االأذن الأحد للقتال يف �ضوريا".
موؤك��دا ان " الع��راق يق��ف مع �ضوري��ا واية دول��ة تتعر�ص 
لالرهاب ". وعن الت�ضوية ال�ضيا�ضية التي يتبناها التحالف 
الوطني بني اجلعفري ان "العراق بحاجة للت�ضوية ال�ضيا�ضية 
الت��ي هي بدورها حتت��اج اىل دعم حملي ودويل وتوافقات 

بني الكتل ال�ضيا�ضية من اجل م�ضلحة العراق".
وب�ض��اأن طل��ب الدع��م الع�ضك��ري للعراق ملحارب��ة االرهاب 
او�ض��ح ان العراق طل��ب امل�ضاعدة من دول الع��امل لتدريب 
الق��وات العراقية فقط ولي���ص ان�ضاء قواعد ثابت��ة او موؤقتة 
يف  ا�ضتجواب��ه  وبخ�ضو���ص  العراقي��ة".  االرا�ض��ي  عل��ى 
الربمل��ان قال اجلعف��ري ان "الربمل��ان موؤ�ض�ض��ة ت�رسيعية 

وعليه تفعيل دوره وفق الد�ضتور ملحا�ضبة املق�رسين".

ويف ه��ذا ال�ض��اأن ق��ال ع�ضو جلن��ة متابع��ة وتنفيذ 
امل�ضاحلة الوطنية فعال نعمة املالكي يف ت�رسيح 
، اإن��ه مت ت�ضكي��ل جلان ميدانية ل��كل حمافظة كانت 
حمتل��ة من قبل ع�ضابات داع�ص ، م�ضرياً اىل ان تلك 
اللجان �ضت�ضكل جلانًا اخرى فرعية على م�ضتوى كل 
ق�ضاء، موؤكداً و�ضع ثالث �ضفحات لعودة النازحني 

اىل اماكنهم اال�ضلية.
واأ�ض��اف املالك��ي بداأن��ا من��ذ االن التوا�ض��ل م��ع 
حمافظ��ة،  كل  يف  املجتمعي��ة  والنخ��ب  الع�ضائ��ر 
لت�ضخي���ص اال�ض��كاالت الت��ي ممك��ن ان تط��راأ بع��د 
حتريره��ا م��ن داع���ص االرهاب��ي، �ض��واء كان على 
م�ضتوى الع�ض��رية الواحدة او عل��ى م�ضتوى الع�ضائر 
املختلف��ة او املكونات فيما بينه��ا، مبينًا انه �ضيتم 
التن�ضي��ق بني الوجهاء ومثقفي هذه ال�رسائح لو�ضع 

خطة عمل للم�ضاحلة املجتمعية.
وا�ضار املالكي اىل اأن اللجنة و�ضعت ثالث �ضفحات 
لع��ودة النازح��ني اىل مناطقه��م اال�ضلي��ة،  االوىل 
تتمثل بعودة االبرياء منهم، والثانية للمتهمني من 
خالل البح��ث ب�ضحة اتهاماتهم وه��ل هي حقيقية 
ام كيدي��ة، على ان يت��م ذلك بفرز م��ن قبل اجلهات 
االمني��ة واال�ضتخبارية، والثالث��ة للمتورطني بالدم 
العراق��ي وهل ان هذا التورط جاء مبح�ص ارادته او 
رغم��ًا عنه ومثل ه��وؤالء يكون الق�ض��اء العراقي هو 
الفا�ضل يف عودة اندماجهم باملجتمع او زجهم يف 

ال�ضجون لينالوا جزاءهم العادل.
وك�ض��ف ع�ض��و اللجن��ة ع��ن وج��ود م�ض��اع وجهود 
ميداني��ة م�ضتمرة مع ق��ادة العملي��ات االمنية حلل 
ازم��ة النازحني واالهتمام به��م ومباأواهم ودعمهم 
والعم��ل على اعادته��م با�رسع وق��ت، م�ضريا اىل ان 
جه��ود اعادته��م بالتن�ضي��ق م��ع القي��ادات االمنية 
امليداني��ة بع��د تدقيق اجلان��ب االمني له��م، بحيث 
ي�ضبح املواطن خطًا احمر، اذ لي�ص من حق اي جهة 
ابت��زازه او اعتقال��ه او تفتي�ض��ه ويع��ود اىل مدينته 

معززا مكرما كاأي مواطن اآخر. 

يف ح��ني ا�ض��ار العب��ادي خ��الل اجتم��اع عقده مع 
ال�ضف��راء والبعث��ات الدبلوما�ضية للع��راق لدى دول 
الع��امل اأن �ضيا�ض��ة الع��راق وا�ضح��ة تتمث��ل بع��دم 
وتعزي��ز  لالخري��ن  الداخلي��ة  بال�ض��وؤون  التدخ��ل 
العالق��ات مع الدول عل��ى ا�ضا�ص االحرتام املتبادل 
واحلف��اظ على ال�ضيادة العراقية. وقال اإن ال�ضفارات 
العراقي��ة يف اخل��ارج هي بي��وت للعراقيني يف هذه 
الدول واليجوز لل�ضف��ري اأو املوظف هناك ان يعك�ص 
انتم��اءه و�ضلوك��ه ال�ضيا�ضي فيها الن��ه ميثل �ضوت 

الدولة العراقية.
ودع��ا اىل اي�ضال �ضوت الع��راق يف اخلارج وعك�ص 
�ض��ورة ايجابي��ة للع��راق م��ن خ��الل وج��ود حياة 
ن�ضط��ة يف مدنن��ا باجلوان��ب االقت�ضادي��ة واملالية 
والتجاري��ة واالجتماعي��ة وحم��و ال�ض��ورة الذهنية 
املتكونة يف اخل��ارج عن الع��راق واملتمثلة بالقتل 

والتفج��ريات وغريه��ا. واك��د ان املع��ارك م�ضتمرة 
وت�ض��ري بوت��رية جي��دة وجمي��ع القوات ت�ض��ارك يف 
معرك��ة املو�ضل والتفاه��م بينها ممت��از واملعركة 
نظيفة ، م�ضرياً اىل اأنه مل يت�ضلم اأي �ضكوى اأو جتاوز 

عن احل�ضد ال�ضعبي يف معركة املو�ضل.
وكان موؤمت��ر ال�ضفراء العراقي��ني اخلام�ص قد ناق�ص 
يف اجتماعات��ه م��ع االأم��ني العام ملجل���ص الوزراء 
مه��دي العالق حمور اإعادة االعم��ار واال�ضتقرار يف 
املناط��ق املح��ررة، حيث ق��دم عر�ض��ًا مف�ضاًل عن 
جهود احلكومة يف دعم واإعادة االعمار واال�ضتقرار 
اىل امل��دن املحررة يف حمافظ��ات )االنبار، �ضالح 
الدي��ن، دي��اىل، نين��وى( مو�ضًح��ا اأن خلي��ة اإدارة 
االزم��ات با�رست و�ضع خط��ة ا�ضرتاتيجية وا�ضحة 
حتريره��ا  بع��د  مناطقه��م  اىل  النازح��ني  الإع��ادة 

وم�ضاهمة الوزارات كافة يف تنفيذها.

واكد ان خلية االزمة و�ضعت خطة الإعادة النازحني 
اىل مناط��ق �ضكناهم بعد حتريره��ا وكانت النتائج 
والفلوج��ة  والرم��ادي  تكري��ت  م��دن  يف  جي��دة 
ال�ضف��راء  العب��ادي  ودع��ا  والكرم��ة.  وال�ضقالوي��ة 
وروؤ�ض��اء البعث��ات اىل العم��ل عل��ى حتفي��ز ال��دول 
املعتمدي��ن فيه��ا لتنفي��ذ وعودها يف تق��دمي الدعم 
امل��ايل للعراق ع��رب �ضندوق اإع��ادة اعمار املناطق 
املحررة. ومن جهة اخرى، اكد العبادي حاجة البلد 
اىل الوح��دة بع��د االنت�ض��ار على ع�ضاب��ات داع�ص، 
م�ض��رًيا اىل ان ال���رساع ال�ضيا�ضي يعر���ص امن البلد 

اىل خطر جمِدداً الدعوة اىل امل�ضاحلة املجتمعية.
 ج��اء ذل��ك خ��الل كلم��ة للعب��ادي يف االحتفالي��ة 
بالذكرى ال�ضتني لتاأ�ضي�ص ح��زب الدعوة اال�ضالمية 
حم��ذراً م��ن ان اال�ض��الم ال�ضيا�ض��ي يتعر�ص لهجمة 
م��ن بع�ص املح�ضوبني عليه وم��ن يقف بال�ضد منه 

واال�ض��الم بريء من كليهم��ا فالدين اال�ضالمي دين 
رحمة و�ضالم وان�ضاف، ولي�ص دين عداوة.

واو�ض��ح ان جمم��وع التخري��ب يف الع��راق من قبل 
اجلماع��ات االرهابية بل��غ 35 مليار دوالر، ا�ضافة 

اىل حجم الدمار الب�رسي.
و�ض��دد على ���رسورة حتقيق امل�ضاحل��ة املجتمعية 
التي دعا اليها �ضابًقا بعد حترير الفلوجة الن داع�ص 
اراد ان يوق��ع ب��ني مكون��ات ال�ضع��ب العراقي وبني 
الع�ض��رية الواح��دة وبني املذاهب ويج��ب ان الندعه 

ينفذ م�رسوعه وان نعاقب املجرم على قدر جرمه.
واأ�ضاف العبادي اأن امل�ضاحلة املجتمعية �ضتنطلق 
بعد حتري��ر املو�ضل وفيها معاٍن كبرية.. م�ضرياً اىل 
اأن انط��الق ه��ذه امل�ضاحل��ة ياأتي رًدا عل��ى داع�ص 

الذي حاول اأن يوقع بني اأبناء البلد الواحد. 
العملي��ة  الطائفي��ة يف  ا�ضتخ��دام  داعي��ا اىل ع��دم 
ال�ضيا�ضي��ة الن امل�ضوؤول علي��ه ان يعمل ويدافع عن 
جميع العراقيني وان ال يدافع عن مذهبه وطائفته.. 
م�ض��رًيا اىل اأن الت�ضوي��ة ال�ضيا�ضي��ة �ضتك��ون بداي��ة 
جديدة الإنهاء "ال�رساعات" بعد االنتهاء من داع�ص 

وحترير مدينة املو�ضل. 
واك��د ان الن���رس على ع�ضاب��ات داع���ص االرهابية 
ا�ضب��ح بالي��د والق��وات العراقي��ة دخل��ت املو�ض��ل 
فالع��دو عقائدي باطل و�رس���ص ويجب ان ال نعطيه 

فر�ضة. 
وكان العب��ادي ق��د اأك��د يف زيارت��ه للفلوج��ة يف 
اأن  حتريره��ا  بع��د  املا�ض��ي  يوني��و  م��ن  الثام��ن 
امل�ضاحلة املجتمعية ا�ضبحت �رسورة وال ميكن ان 
ن�ضلم من دونها،.. م�ضيًفا اأن هناك من يريد اأن يثري 
الطائفية االثنية والقومية بني افراد ال�ضعب العراقي 
به��دف اإحداث م�ضكلة بني ابناء املجتمع على الرغم 

من ان املجتمع موحد.
وا�ضاف العبادي، اإن تنظيم داع�ص مل يفرق يف قتله 
ب��ني مكون واآخر وا�ضتهدف العراقيني بكل طوائفهم 
وقومياته��م واديانه��م.. موؤك��ًدا ع��دم ال�ضم��اح ملن 
و�ضفهم ب�" دواع�ص ال�ضيا�ض��ة" واال�ضوات النا�زشة 
بالعودة مرة اأخرى واي�ضال البالد اىل ما اآلت اليه.

الجعفري: قتال الحشد في سوريا ال يعبر عن موقفنا الرسمي 

بح��ث رئي���ص ال��وزراء حي��در العب��ادي م��ع رئي���ص 
التحال��ف الوطن��ي عمار احلكي��م، نتائج زي��ارة وفد 

التحالف االأخرية اىل ايران.
وقال احلكيم بح�ضب بي��ان ملكتبه "بحثنا يف لقائنا 
م��ع رئي�ص الوزراء حيدر العب��ادي تطورات االأو�ضاع 
ال�ضيا�ضي��ة واالأمني��ة وم�ضتج��دات عملي��ات قادمون 
ي��ا نينوى". واأ�ضاف كم��ا ا�ضتعرا�ضن��ا نتائج زيارة 
وف��د التحالف الوطني  اإىل اي��ران، والتاأييد االإقليمي 

والدويل مل�رسوع الت�ضوية الوطنية.
االعل��ى  املجل���ص  با�ض��م  املتح��دث  نف��ى  يف ح��ني 
اال�ضالمي حميد املعال، ان تكون هناك �ضخ�ضيات او 
جماميع ارهابية ذكرت يف ورقة الت�ضوية التاريخية.
وقال املعال يف ت�رسيح، ان"االنباء التي تتحدث عن 
ات�ض��ال مع اي جه��ة ارهابي��ة او �ضخ�ضيات مطلوبة 
للق�ض��اء عارية عن ال�ضح��ة"، الفتا النظر اىل ان تلك 
االنب��اء هي للت�ضويف على ورق��ة الت�ضوية التاريخية 
وغ��ري �ضحيحة. وا�ضاف املع��ال ان الت�ضوية ما زالت 
يف مراحله��ا االولي��ة وه��ي عبارة ع��ن عر�ص ورقة 

طرح��ت عل��ى ال�رسكاء لالط��الع عليه��ا والقبول بها 
او اال�ضاف��ة اليه��ا وم��ن ثم النقا���ص ب�ض��اأن بنودها 
والعمل مبوجبها. و�ضدد املعال على ان ورقة الت�ضوية 
مل ت�ضم��ل اي �ضخ�ضي��ة مطلوب��ة للق�ض��اء وت�ضتثن��ي 
االرهابي��ني والبعثي��ني وكل م��ن تلطخ��ت اياديه��م 
بدم��اء ال�ضع��ب العراق��ي. م��ن جانبه اك��د احلكيم ان 
م���رسوع الت�ضوي��ة الوطني��ة هو م���رسوع ا�ضرتاتيجي 
الب��د منه للحف��اظ على وح��دة العراق وحلم��ة �ضعبه 
واملطمئ��ن اجلامع للعراقيني وه��و �رسوري اليقاف 
نزي��ف الدم واعادة الع��راق كبلد اآم��ن ك�ضائر البلدان 
لياأخ��ذ دوره كالعب موؤثر يف ا�ضتقرار املنطقة. وذكر 
البيان ان احلكيم التقى يف مكتبه النخب والنا�ضطني 
والقادة ال�ضباب وبني خالل اللقاء ان الت�ضوية مل ولن 
ت�ضمل القتلة واملجرمني وم��ن تلطخت ايديهم بدماء 
العراقي��ني بل ي�ضم��ل ال�رسكاء يف العملي��ة ال�ضيا�ضية 
مباحث��ات  يف  للدخ��ول  العراق��ي  ال�ضع��ب  وممثل��ي 
�ضاملة، م�ضريا اىل ان توقيت اطالق امل�رسوع �ضيكون 
بعد حتري��ر املو�ضل من دن�ص االره��اب، م�ضددا على 
���رسورة ان ياأخ��ذ ال�ضباب الذين ي�ضكل��ون ما ن�ضبته 
%90 دون �ضن ال�50 �ضنة من فئات ال�ضعب العراقي 

دوره��م يف تثقي��ف النا�ص كل م��ن موقعه عن اهمية 
اع��ادة الوئام اىل املجتمع العراق��ي ، الفتا النظر اىل 
ان م�ضاري��ع امل�ضاحل��ة ال�ضابق��ة ُدفع��ت م��ن اجلها 
ملي��ارات ال��دوالرات لكنه��ا مل تنج��ح، مو�ضح��ا ان 
التحال��ف الوطني وم��ن ورائه جمه��وره يريدون من 
الت�ضوي��ة الوطنية االميان الكامل بالعملية ال�ضيا�ضية 
ومغ��ادرة �ضيا�ض��ة قدم يف العملي��ة واخرى خارجها 
مع االعرتاف بنتائج االنتخابات كتعبري حقيقي عن 
اف��راز �ضيا�ض��ي جمتمعي.  واأ�ض��اف احلكيم ان جوهر 
الت�ضوي��ة يكم��ن يف حتقي��ق االم��ن ال��ذي يت��م بقطع 
حوا�ض��ن االرهاب وعدم اال�ضغ��اء للتدخل اخلارجي 
ال��ذي يغ��ذي االره��اب ف�ضال ع��ن مطالبته��م بغطاء 
اقليم��ي للت�ضوية وقب��ول دول املنطق��ة لواقع العراق 
احل��ايل كبلد متن��وع وحم��وري و���رسورة اندماجه 

وطنيا واقليميا، م�ضدداعلى ان ال بديل عن الت�ضوية.
 وتاب��ع رئي���ص التحال��ف الوطن��ي ان االمم املتحدة 
تبن��ت ت�ضويق امل���رسوع داخليا وخارجي��ا موؤكدا ان 
توقي��ت اطالق امل�رسوع �ضيك��ون بعد حترير املو�ضل 
وان مواده��ا �ضتزي��ل كل اللغط الذي اث��ري حولها وال 
تفاو�ص م��ع داع�ص او حزب البع��ث ، الفتا االهتمام 

اىل ان امل���رسوع هو جهد عمل ت�ضع��ة ا�ضهر الن�ضاج 
امل���رسوع واالتيان به للتحال��ف الوطني القراره يف 

هياآته الثالث العامة وال�ضيا�ضية والقيادية.
 وع��ن قانون احل�ض��د ال�ضعبي اعرب احلكيم عن   لعدم 
تبني��ه م��ن قب��ل الكت��ل ال�ضيا�ضي��ة التي دف��ع احل�ضد 
لتحري��ر ارا�ض��ي جمهوره��ا دم��ا ومل يذه��ب لنزهة، 
حق��وق  بحف��ظ  ان�ضاني��ًا  ُبع��داً  للقان��ون  ان  مبين��ا 
املجاهدي��ن من ال�ضهداء واجلرح��ى ف�ضال عن اهمية 
القان��ون حلماية احل�ضد قانونيا وح���رس ال�ضالح بيد 
الدول��ة وحماية احل�ضد م��ن االخرتاق ، مت�ضائال " هل 
م��ن املنطقي التخل��ي عن قوة نخبوي��ة متتلك الكثري 
م��ن اخل��ربة يف ظ��ل حال��ة اجلي���ص العراق��ي لكونه 

تعر�ص النتكا�ضات ويف مرحلة اعادة الرتتيب".
 وا�ض��ار رئي���ص التحال��ف الوطن��ي اىل اإن التحال��ف 
وبالتزام��ن مع االإجنازات الع�ضكرية التي تتحقق قّدم 
م�رسوع��ًا للت�ضوية الوطنية الذي �ضيحظى بثقة جميع 
فئ��ات ال�ضعب العراقي، مبين��ًا  اأن م�رسوع الت�ضوية ال 
ي�ضم��ل املجرمني الذي تلطخ��ت اأيديهم بدماء ال�ضعب 
العراق��ي ب��ل ي�ضم��ل ال���رسكاء يف العملي��ة ال�ضيا�ضية 
وممثلي ال�ضعب العراقي للدخول يف مباحثات �ضاملة.
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بغداد – الجورنال نيوز

الحكيم يكشف للعبادي نتائج زيارته إلى إيران ونفي شمول المجاميع اإلرهابية بالتسوية البيت "السني " يبعد "صقوره".. تتمة ص1

الجبوري والمالكي يناقشان المستجدات السياسية 
وعمليات تحرير نينوى

133 حزبًا نافذًا بعد انتهاء مدة التكييف القانوني

وا�ضاف املحلل ال�ضيا�ضي ان هذا خيار مرفو�ص باملطلق من جانب �ُضنة العراق 
اإيران  مع  نفوذ  �رساع  تخو�ص  التي  ال�ضعودية  وخا�ضة  عربية  دول  جانب  ومن 
يف العوا�ضم العربية االأربع املتنازع عليها: بغداد ودم�ضق وبريوت و�ضنعاء. اأما 
احتمال  لكنه  مذهبية،  غري  دميقراطية  وطنية  دولة  قيام  فهو  الثاين،  االحتمال 
يتعار�ص مع امل�رسوع االإيراين يف العراق وم�ضالح القوى واالأحزاب امل�ضيطرة، اأما 
االحتمال الثالث فهو فر�ص دولة �ُضنية اإىل جانب الدولة ال�ضيعية، اأي فر�ص خيار 
اأو دويالت ثالث: كردية و�ضيعية و�ُضنية،هذا  اإىل كيانات  للعراق  الكامل  التق�ضيم 
والتي  ال�ُضنية  و�ضقورالزعامات  الأحزاب  مطلبًا  بات  اأنه  يبدو  االأخري  اخليار 
الذي �ضيوؤدي اىل تغيري حتمي  ال�ُضنية«،وهو االمر  تروج بقوة ل�ضعار »املظلومية 
،فا�ضامة  منهم  املعتدلني  جانب  والتزام  املتطرفني  بابعاد  ال�ضنية  اخلارطة  يف 
العي�ضاوي وطارق  ورافع  العراق   علماء  ال�ضاري من  و�ضقيقه وجماعة  النجيفي 

الها�ضمي مل يعد لهم مكان يف عراق مابعد داع�ص .
االإقليم  ال�ضاعني الإقامة  ال�ضنة  الزعماء  العلوي  ال�ضابق ح�ضن  النائب  انتقد  بدوره 
ال�ضني الذي و�ضفه باأنه �ضيولد ميتا ولي�ص فيه مقومات احلياة لعدم وجود موارد 
اأهلهم النازحني قبل التفكري  اإياهم م�ضاعدة  لديه وانعزاله و�ضط ال�ضحراء، داعيا 
اأكرث من  الكثري من املعلومات واحلقائق  "مطّلع على  اأنه  العلوي   باالإقليم. واأكد 
كل  مع  وا�ضعة  عالقات  وله  حمايدا  كونه  بحكم  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص 
احلالية  ال�ضيا�ضية  العملية  �ضواء يف  ال�ضيا�ضيني  العراقي وخمتلف  ال�ضعب  اأطياف 
اأو املعار�ضني لها، واأنه يعلم باأن خمطط تق�ضيم العراق ي�ضري بثبات نحو التحقق" 
يف ظل وجود �ضخ�ضيات مت�ضددة من الزعامات التقليدية وان ابعادهم �ضيكون من 
اولويات اال�ضتقرار يف العراق واحلال نف�ضه مع الكرد وال�ضيعة ،فاملرحلة املقبلة 

اما تق�ضيم او وئام ووحدة باختيار �ضخ�ضيات معتدلة متثل املكونات العراقية .
وي�ضيف القيادات الثانوية ميكنها ان تقدم اكرث للمكون ال�ضني واحلال نف�ضه مع 
ال�ضيعي ،واعتقد ان ال�رساع �ضيح�ضم للمعتدلني يف ظل الظروف الدولية واالقليمية 
ال�ضنية  القوى  احتاد  اأن  �ضابق  وقت  يف  ك�ضفت  مطلعة  م�ضادر  وكانت   . املتقلبة 
ر�ضح رئي�ص ديوان الوقف ال�ضني ال�ضيخ عبد اللطيف الهميم، ملرحلة ما بعد تاأ�ضي�ص 
ووقع  �ضنية  غالبية  يقطنها  التي  العراقية  املدن  كربى  ي�ضم  والذي  ال�ضنة  اقليم 

االختيار على ال�ضيخ هميم النه االوفر حظا لرئا�ضة االقليم ان وجد.

القانون  دولة  واإئتالف  اجلبوري  �ضليم  النواب  جمل�ص  رئي�ضا  اأكد  بغداد_متابعة: 
للنازحني وتوفري  االإن�ضانية  باالأو�ضاع  االإهتمام  االأحد، �رسورة  املالكي،  نوري 
م�ضتلزمات احلياة ال�رسورية لهم، كما ناق�ضا جمريات عملية "قادمون يا نينوى".
 وقال مكتب املالكي يف بيان اإن "رئي�ص ائتالف دولة القانون نوري كامل املالكي 
اإ�ضتقبل ظهر اليوم، رئي�ص جمل�ص النواب �ضليم اجلبوري"، مبينًا اأن اجلانبني ناق�ضا 

امل�ضتجدات ال�ضيا�ضية واالأمنية، وجمريات عملية قادمون يا نينوى.
وبح�ضب البيان، فاإن اجلانبني �ضددا على �رسورة االإهتمام باالأو�ضاع االإن�ضانية 

للنازحني وتوفري م�ضتلزمات احلياة ال�رسورية لهم.

بغداد_متابعة : اكدت دائرة االحزاب، االحد، ان االحزاب التي منحها القانون 58 
مدة �ضنة كاملة حتى تكيف و�ضعها طبقا الحكامه بلغ عددها 133 حزبا، الفتا 

النظر اىل ان بقية االحزاب التي مل تتكيف مع القانون ا�ضبحت غري نافذة.
االحزاب  منح   58 "القانون  ان  ت�رسيح،  يف  العبديل  �ضعد  الدائرة  مدير  وقال 
مع  تتكيف  لكي  االول  دي�ضمرب/كانون   12 يوم  حتى  كاملة  �ضنة  مدة  ال�ضابقة 
القانون وفقا الحكامه وتكون نافذة " مو�ضحا ان من جمموع االحزاب العراقية 
كافة مل يتكيف مع القانون اال 133 حزبا قبل انتهاء املدة ومت العمل باجراءاتها. 
وتابع العبديل، ان هناك احزابًا اخرى انتهت مدة ال�ضنة يوم االثنني املا�ضي ومل 
ا�ضبحت غري نافذة ومنحلة، وفقا ملا  القانون فهذه االحزاب  تكيف و�ضعها مع 
اجلديدة  لالحزاب  مفتوحة  الزمنية  املدة  ان  اىل  واأ�ضار   .58 القانون  عليه  ين�ص 

التي ترغب بالت�ضجيل يف دائرة االحزاب.
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خطة لعودة النازحين إلى مناطقهم األصلية.. وإعالن بدء المصالحة المجتمعية بعد معركة الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلن رئي�س الوزراء العراقي 
حيدر العبادي اأن امل�صاحلة 

املجتمعية يف البالد �صتبداأ بعد 
حترير املو�صل وانهاء داع�س 

رًدا على حماوالته لزرع الفتنة 
بني املذاهب واملكونات، ودعا 

�صفراء العراق اىل االبتعاد 
عن عك�س انتمائهم و�صلوكهم 

ال�صيا�صي يف تعاملهم مع 
العراقيني يف الدول التي 

يعملون فيها الأنهم ميثلون 
�صوت الدولة العراقية.


