
اأك��د قائد ق��وات التحال��ف ال��دويل يف العراق 
احل�ش��د  ق��وات  اأن  تاو�ش��ند  �ش��تيفن  اجل��رال 
ال�ش��عبي كانت من�شبطة ب�ش��كل ملحوظ خالل 
مع��ارك حتري��ر املو�ش��ل، م�ش��را اإىل اأن��ه مل 
"االنته��اكات" الت��ي يتح��دث عنه��ا  ي�ش��اهد 

البع�ض.
ونقلت و�ش��ائل االع��الم االمركية ت�رصيحات 
هي االوىل من نوعها لقائد اأمركي اإن " قوات 
احل�شد ال�ش��عبي كانت من�شبطة ب�شكل ملحوظ 

منذ و�شويل اإىل العراق ".
واأ�ش��اد تاو�ش��ند بالق��وات العراقي��ة  قائال اإن 
وذخائ��ر  بتعزي��زات  يتحرك��ون  "العراقي��ن 
جديدة وان عملي��ة التوقف املوؤقت يف معارك 
املو�شل كانت لتقييم املوقف واخذ اال�شرتاحة 
والقي��ام بعملي��ات �ش��يانة قبل ب��دء التحرير 

الكامل للمو�شل".
الب�ش��مة  اأن  الو�ش��ائل،  ذك��رت  جانبه��ا  م��ن 
ال�ش��غرة لق��وات التحالف لي�ش��ت كم��ا كانت 
حينم��ا كان عدد الق��وات االأمركية يف العراق 
يبل��غ 100 األ��ف عن���رص يف مهم��ة تاو�ش��ند 
ال�ش��ابقة يف الع��راق حي��ث ال يبلغ ع��دد قوات 
التحالف �شوى اأكرث بقليل من 10 اآالف عن�رص 

وهم يف مهمة ملدة ق�شرة.
واأ�ش��افت، "اأن مقره��م يف املنطق��ة اخل�رصاء 
حتت �شيطرة احلكومة العراقية وان االأمركين 
لي�ش��وا اأكرث من زوار هناك حيث يدرك تاو�شند 

اأن مهمته هنا هي للم�شاعدة ولي�ض القيادة".

ك�ش��ف ع�ش��و جلنة االقاليم واملحافظ��ات النيابية، 
احم��د �ش��الل الب��دري، تفا�ش��يل قان��ون جمال���ض 
املحافظات الذي �ش��وت عليه جمل���ض الوزراء، عاداً 
دع��وات تاأجي��ل االنتخابات ام��را خط��را يف الوقت 

احل��ايل. وقال الب��دري، يف ت�رصيح ل��ه، ان "قانون 
��وت علي��ه داخ��ل جمل���ض  جمال���ض املحافظ��ات �شُ
الوزراء ونحن بانتظار ار�ش��اله اىل جمل�ض النواب"، 
جلن��ة  داخ��ل  قان��ون  مق��رتح  "هن��اك  اىل  م�ش��را 
االقالي��م مقدم م��ن قبل كتلة املواط��ن وممكن دمج 
املقرتح��ن للخروج بقانون ر�ش��ن". وا�ش��اف، ان 

اب��رز التعديالت هو تقلي�ض اعداد اع�ش��اء املجل�ض، 
وخ��ط ال�رصوع 10 اع�ش��اء وث��م ي�ش��اف مقعد بعد 
تع��دي عتب��ة ال��� 500 ال��ف وكل 200 األ��ف ن�ش��مة 
ا�ش��افة معق��د مع ابق��اء جمال���ض االق�ش��ية والغاء 
القان��ون  ان  اىل  النظ��ر  الفت��ا  النواح��ي،  جمال���ض 
ت�ش��من جملة من ال�رصوط ومن �ش��منها موا�شفات 

املحافظ ومن يت�ش��دى للمحافظة يجب ان تكون له 
خ��رة 10 �ش��نوات يف عمل املجل�ض ليك��ون له دور 
لنجاح املحافظات الن هناك ت�شع وزارات نقلت اىل 
املحافظ��ات املحلية". واأو�ش��ح، ان دع��وات تاأجيل 
االنتخاب��ات خطرة جدا والبد من االلتزام باملواعيد 

النها اربع �شنوات غر قابلة للتمديد.

قاط��ع  ب�ش��كل  "نرف���ض  اجلعف��ري   وق��ال 
اأي جت��اوز عل��ى حقوقن��ا، واأي �ش��يء مي���ض 
يف  لك��ن  و�ش��عنا،  يف  ويتدخ��ل  �ش��يادتنا 
الوقت نف�ش��ه من�ش��ك بق��وة عل��ى العالقة وال 
نفرط فيها، وال ن�ش��حي بها م��ع وجود هذه 
اأن  نتمن��ى  "باخت�ش��ار  امل�ش��اكل".وتابع: 
تك��ون عالقتن��ا بال�ش��عودية جي��دة، مثلم��ا 
برتكيا".قب��ل  جي��دة  تك��ون  اأن  نتمن��ى  اأن 
اأن ي�ش��تدرك: "لك��ن هن��اك بع���ض امللف��ات 
العالقة وبع�ض املو�ش��وعات، من �شاأنها اأن 
ت�ش��تدعي اأن نتح��اور من اأج��ل اأن نزيل هذه 
العقب��ات، ولي���ض م��ن �ش��اأنها اأن نذه��ب اىل 
طريق مغلق ا�ش��مه القطيعة؛ فطريق القطيعة 
ال يوؤدي اإىل نتيجة".وكانت وزارة اخلارجية 
العراقية طالبت، يف اأغ�ش��ط�ض/اآب املا�شي، 
نظرتها ال�ش��عودية با�ش��تبدال �شفرها لدى 
العراق ثامر ال�شبهان، واأرجعت ال�شبب اإىل ما 
و�شفته ب�"جتاوز حدود التمثيل الدبلوما�شي 
والتدخل يف �ش��وؤون العراق"، بع��د انتقادات 
ب�"انته��اكات"  و�ش��فه  مل��ا  ال�ش��بهان  م��ن 
قوات احل�ش��د ال�ش��عبي ال�ش��يعية �ش��د ال�ش��نة 
يف املناط��ق التي يتم حتريرها من �ش��يطرة 
تنظيم "داع�ض".والحقا ويف اأكتوبر/ت�رصين 
االأول املا�ش��ي، �ش��حبت الريا���ض ال�ش��بهان 
وعين��ت عبدالعزيز ال�ش��مري قائما باالأعمال 
خط��وة  يف  بالع��راق،  اململك��ة  �ش��فارة  يف 
تعن��ي يف العالق��ات الدبلوما�ش��ية تخفي�ض 
درجة التمثيل الدبلوما�ش��ي.كما ن�شب خالف 
بن اأنق��رة وبغداد، قبل معركة املو�ش��ل يف 
اأكتوبر/ت�رصي��ن اأول املا�ش��ي، ح��ول وجود 
القوات الرتكية يف مع�ش��كر بع�ش��يقة، �شمايل 
العراق، التي اأك��دت تركيا اأنه جاء بطلب من 

احلكوم��ة العراقية.وب�ش��وؤاله عن وجود حوار 
بن تركيا والعراق، قال اجلعفري اإن "احلوار 
مل ينقط��ع خالل ه��ذه املدة، العراق يتم�ش��ك 
باحل��وار؛ الأن��ه ال�ش��بيل االأف�ش��ل اإن مل يك��ن 
ال�شبيل الوحيد حلل امل�شاكل".وتابع: "تركيا 

دول��ة جماورة، تربط بيننا عالقات االإ�ش��الم 
واجلوار، وعالق��ة التجربة ال�شيا�ش��ية عالقة 
رائ��دة وكن��ا وال ن��زال نتمنى اأن تع��م خيمة 
العالقات الثنائي��ة بيننا وبن تركيا املحبة 
والثقة".واأو�ش��ح: "برهن��ا عل��ى ذل��ك نح��ن 

عدما تعر�شت تركيا ملحاولة انقالبية، كنت 
اأول من ات�ش��ل بالقادة االأتراك، واأعربت لهم 
عن مت�ش��كنا بدول��ة تقوم عل��ى الدميقراطية، 
االنقالب��ات  عل��ى  تق��وم  دول��ة  نري��د  وال 
الع�شكرية".و�ش��هدت العا�شمة اأنقرة ومدينة 

اإ�شطنبول، منت�ش��ف يوليو املا�شي، حماولة 
انقالبية فا�ش��لة نفذتها عنا�رص حمدودة من 
اجلي�ض تتبع منظمة "فتح اهلل غولن" )الكيان 

املوازي(.
م��ن ناحيته دع��ا رئي�ض اجلبه��ة الرتكمانية 
العراقي��ة النائ��ب ار�ش��د ال�ش��احلي، الع��راق 
اىل اال�ش��رتاك يف االتف��اق مع تركي��ا وايران 
ورو�ش��يا يف مواجهة اجلماع��ات االرهابية، 
يف ح��ن اك��د وج��ود تع��اون ب��ن عنا���رص 

داع�ض وحزب العمال الكرد�شتاين.
ونق��ل بيان �ش��ادر ع��ن مكتب��ه، قوله خالل 
زيارت��ه اىل العا�ش��مة الرتكية انق��رة معزيا 
التفج��رات  ج��راء  م��ن  الرتك��ي  ال�ش��عب 
�ش��حايا  “�ش��هداء  ان  االخ��ره،  االرهابي��ة 
االره��اب يف تركي��ا ال يختلفون عن �ش��هداء 

�شحايا االرهاب يف العراق”.
واك��د رئي�ض اجلبهة ان “املنطقة برمتها هي 
اهداف ام��ام االرهاب،  وا�ش��فا املجازر يف 
مدينة حلب ال�ش��ورية بانها لطخة �شوداء يف 
تاريخ االن�ش��انية” ، م�ش��را اىل ان “انت�ش��ار 
الدولي��ن يف حل��ب ه��و خط��وة  املراقب��ن 

العالن املالذ االمن يف �شوريا “.
وا�شار ال�شاحلي اىل ان “االجتماع ال�شيا�شي 
بن تركيا وايران ورو�ش��يا هو خطوة البعاد 
االره��اب ع��ن ه��ذه املنطق��ة ، واال فان دول 
املنطقة كلها �ش��تتعر�ض اىل جرائم ارهابية 

. pkk بيد داع�ض او مثيالتها من ال
وو�شف ال�شاحلي “االتفاق الرو�شي الرتكي 
االي��راين االخر بانه خط��وة مباركة لتوحيد 
اجله��ود ويج��ب ان ي�ش��ارك الع��راق يف ه��ذا 
االتفاق الرباعي ليت�شنى لهذه الدول مكافحة 
اره��اب داع���ض والق�ش��اء عليه خا�ش��ة بعد 
ورود انب��اء عن التع��اون املنتظر بن داع�ض 

.pkkو

التحالف الدولي: لم نشهد أي " انتهاكات" للحشد الشعبي

األقاليم النيابية تكشف عن تفاصيل قانون مجالس المحافظات

من ناحيته قال اخلبر الع�شكري كامل الراوي 
فهل  معقولة  غر  االمركية  الت�رصيحات  "ان 
الوقت  هذا  كل  يحتاج  املو�شل  من  تبقى  ما 
تتعر�ض  ومل  وبقوة  م�شتمرة  قواتنا  ،ميدانيا 
هذا  لكل  حتتاج  فكيف  امنية  انتكا�شة  الي��ة 

الوقت".
االمركية  الت�رصيحات  "ان  ال��راوي  وا�شاف 
اهدافا  وراءه��ا  تخفي  نفعية  ماتكون  ع��ادة 

للعراق وغره من دول املنطقة فهي  ابتزازية 
يف  معينة  دول  اىل  ا���ش��ارات  تر�شل  ما  ع��ادة 
�شفقات  خالل  من  بحلبها  لت�شتمر  املنطقة 
ت�شليح �شخمة وقواعد امركية باهظة الكلفة".
واكد اخلبر ان نحو اكرث من 60 الف ع�شكري 
بامكانها  واملدافع  املدرعات  ومئات  عراقي 
وحتى  بل  العراق  كل  يف  داع�ض  �شحق  لي�ض 
مالحقته يف �شوريا والق�شاء عليه يف غ�شون 

ا�شهر قليلة .
اجل��رال  ال��دويل  التحالف  ق��وات  قائد  وك��ان 

�شتيفن تاو�شند، اعلن ان قواته حتتاج لعامن 
"داع�ض"  الإنهاء  العنيف  القتال  من  ا�شافين 
يف العراق و�شوريا، يف حن ا�شار اىل ان عملية 
املو�شل توقفت بع�ض ال�شئ الإراحة املقاتلن.

ونقل موقع ذا ديلي بي�شت االخباري االمركي 
عامن  اىل  نحتاج  "اننا  قوله  تاو�شند  عن 
داع�ض  الإنهاء  العنيف  القتال  من  ا�شافين 
"القتال  ان  اىل  م�شرا  و�شوريا"،  العراق  يف 
املو�شل  امتام حترير  بعد  �شينتقل  داع�ض  �شد 
التنظيم  �شيحاول  حيث  ال�شحراء  اىل  والرقة 

ان  وا���ش��اف  هناك".  �شفوفه  جتميع  اع��ادة 
يف  طويلة  ملقاومة  م�شلحيه  اع��د  "التنظيم 
املو�شل  "عملية  ان  اىل  النظر  الفتا  البلدين"، 
بعد  املقاتلن  الإراح���ة  ال�شئ  بع�ض  توقفت 
االليات  �شهرين كاملن من املعارك وا�شالح 
وتعزيزات  ام���دادات  وطلب  فيها  امل�شاركة 

ملوا�شلة التقدم".
اأن  �شبق  الدويل  "التحالف  ان  تاو�شند  وتابع 
للراحة  القوات  بحاجة  العراقين  القادة  ابلغ 

بن حن واخر".
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مصادر أمنية: توقعات أميركا إلنهاء داعش »ابتزازية«.. أشهر قليلة ونسحقه في العراق بدر: مازلنا متمسكين بمرشحينا لوزارة الداخلية

الكشف عن خالف بين الجبوري والنجيفي 
بسبب "االزعامة" على مجلس النواب

من�شب  ل�شغل  مر�شحن  ثالثة  طرح  االثنن،  بدر،  منظمة  اأعلنت  بغداد_متابعة: 
ال�شاغرة،  الوزارات  ملف  ح�شم  عن  احلديث  ت�شاعد  مع  بالتزامن  الداخلية  وزير 
بعد  املر�شحن  ا�شماء  تقدمي  يعتزم  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  اأن  اإىل  م�شرة 

العطلة الت�رصيعية.
وقال االمن التنفيذي للمكتب ال�شيا�شي للمنظمة حممد ناجي يف ت�رصيح له، اإن 
" املنظمة مازالت مت�شمكة برت�شيح النائب قا�شم االعرجي ووزير البلديات ال�شابق 

عبد الكرمي االن�شاري وح�شن الزهري".
الوزراء  ا�شماء  تقدمي  يعتزم  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  اأن  ناجي   ، وا�شاف   
ب�شاأن  مباحثات حالية  عدم وجود  اإىل  م�شرا  الت�رصيعية،  العطلة  بعد  املر�شحن 

اختيار الوزراء االخرين يف الوقت احلايل.
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون جا�شم حممد جعفر ك�شف االأحد املا�شي ، 
عن بدء رئي�ض الوزراء حيدر العبادي مبفاو�شات مع كتلتي بدر ومتحدون حل�شم 
ت�شمية وزيرين جديدين للدفاع والداخلية، م�شراً اإىل اأن اأحد اخليارات املطروحة 

هو تر�شيح اأ�شماء من خارج القيادات احلزبية ل�شغل تلك احلقيبتن.

بغداد_متابعة: اكد النائب عن حمافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي ، االثنن، 
ان التناف�ض على زعامة املكون ال�شني هو �شبب اخلالف بن رئي�ض الرملان 

�شليم اجلبوري وزعيم ائتالف متحدون اأ�شامة النجيفي.
ال�شني هو  " التناف�ض على زعامة املكون  ان   ، له  اللويزي يف ت�رصيح  وقال 
متحدون  ائتالف  وزعيم  اجلبوري  �شليم  الرملان  رئي�ض  بن  اخلالف  �شبب 
االأحق مبن�شب رئا�شة جمل�ض  انه  النجيفي يرى  ان  النجيفي" ، مبينًا  اأ�شامة 
اجلبوري  اىل  ذهب  ولكنه  ال�شني  للمكون  االأعلى  املن�شب  يعد  والذي  النواب 

بح�شب االتفاقات والتق�شيمات ال�شيا�شية.
واأو�شح النائب عن حمافظة نينوى ان التناف�ض على املنا�شب هو حق طبيعي 
املحورين ظهر  ان اخلالف بن  اىل  ، م�شراً  ال�شيا�شي  العمل  وم�رصوع �شمن 
يعد  والذي  العبيدي  خالد  ال�شابق  الدفاع  وزير  ا�شتجواب  خالل  علني  ب�شكل 

مر�شحا من قبل ا�شامة النجيفي.

املرحوم فوزي الالمي يف رحاب الله
دار  واىل  م�سمى   اأجل  اىل   فارقنا   وقدره  الله   بق�ساء  ر�سًا   
رحمته  التي و�سعت كل ال�سيء املغفور له املرحوم  فوزي الالمي 
الأخ الكبري للزميل عبد الله الالمي نقيب ال�سحفيني  العراقيني 
ال�سابق,ول ي�سعنا يف هذا امل�ساب اجللل اإل ان ن�ستمطر لفقيدنا 
الغايل  �ساأبيب الرحمة الوا�سعة  داعني العلي القدير اأن يتغمده 
ح�سبنا  ,وهو  وال�سلوان  ال�سرب  وذويه   اأهله  ويلهم   برحمته 

ونعم الوكيل.
وانا لله واأنا اليه راجعون.

عائلة الفقيد

دعوات النضمام العراق للتحالف الرباعي بشأن سوريا

الجعفري: نرغب بعالقات جيدة مع تركيا والسعودية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد وزير اخلارجية , 
اإبراهيم اجلعفري, اأن 

العراق يتم�سك بالعالقات 
مع تركيا وال�سعودية, 

ويتمناها "جيدة" مع البلدين.
واأ�ساف اجلعفري, يف مقابلة 

�سحفية , اأن "العالقات مع 
ال�سعودية ُت�ستلهم من طبيعة 
امل�سالح امل�سرتكة واحلقائق 

اجلغرافية.

بغداد_ خاص


