
ك�س��ف املتحدث با�سم احل�سد ال�سعب��ي، اأحمد االأ�سدي، االربعاء، 
ع��ن ا�ستعداد احل�سد ال�سعبي للتوج��ه اىل �سوريا ملقاتلة تنظيم 
داع�س االرهابي وفق االطرالقانونية وت�سويت جمل�س النواب، 
يف ح��ني بني ان��ه مت حترير اكرث م��ن 400 قري��ة منذ انطالق 
عملي��ات حتري��ر املو�سل، واكد ان احل�س��د ال�سعبي مل يكن لديه 
اأي م�ستوى تن�سيق مع الواليات املتحدة يف احلرب �سد داع�س. 
وق��ال االأ�سدي يف موؤمتر �سحفي ان احل�سد ال�سعبي بو�سفه من 
املوؤ�س�س��ات الع�سكري��ة العراقية يخ�سع لالط��ر والقوانني التي 
تلت��زم بها احلكوم��ة العراقية ونحن نعتق��د بات�سال اجلبهتني 
لذل��ك وبع��د انته��اء حتري��ر املو�س��ل �سنتجه اىل غل��ق احلدود 
العراقي��ة. وا�س��اف انه ، اإذا راأينا اأن االم��ر يهدد االمن الوطني 
العراق��ي  فاإنن��ا �سنتج��ه اىل �سوري��ا  وفق االط��ر القانونية اأي 
بطل��ب م��ن احلكوم��ة ال�سوري��ة وق��رار م��ن احلكوم��ة العراقية 

وت�سويت جمل�س النواب العراقي.
وتاب��ع اال�س��دي ان املناط��ق الت��ي مت حتريره��ا ه��ي مناط��ق 
خ�سع��ت للع�ساب��ات االرهابي��ة وع��رث عل��ى وثائ��ق تتعل��ق 
ب��ادارة ه��ذه اجلماعات وهناك وثائق ت�س��ر اىل عالقات لهذه 
اجلماع��ات بجهات خارجي��ة ولكن مل نعرث عل��ى وثائق تثبت 
دور هذه ال��دول يف ادارة هذه املجموعات، م�سددا على حر�س 
احل�س��د ال�سعبي على حماي��ة املدنيني واحلر���س على حياتهم 
اك��رث من حترير االأر�س. وفيما يتعلق باملدى الزمني لعمليات 
حترير املو�سل قال اال�سدي "اننا و�سعنا توقيتا اأ�سا�سيا واخر 
احتياطي��ا لتحري��ر املو�س��ل وال�سبب يف و�س��ع التوقيتني يف 
ه��ذه العملية بالذات ه��و وجود عدد كبر م��ن املدنيني ولذلك 
و�سعن��ا حدا ادنى وح��دا اق�سى لتحرير املو�سل واحلمد هلل كل 
الق��رى والنواح��ي التي مت حتريرها حت��ى االآن، اكرث من 400 
قرية وعدد من النواحي واىل االآن كانت مليئة باملدنيني ومتت 
اغاثة بع�سهم واخراجهم ثم اعادتهم الحقا واغلب املدنيني مت 

ابقاوؤهم يف املناطق".
ويف رده عل��ى �سوؤال ب�ساأن حت��رك احل�سد ال�سعبي حتت و�ساية 
ام��ركا، اكد اال�سدي انه مل يكن لدين��ا اي م�ستوى من التن�سيق 

مع االمركيني حاليا وال نتوقع التن�سيق معهم م�ستقباًل.

وقال النائب ان “هذه الت�رصفات ت�سب يف م�سلحة 
اع��داء البل��د يف الوق��ت الذي يجب ان نع��زز املوقف 
الوطني جتاه التحدي��ات االمنية واالقت�سادية التي 
مت��ر بالب��الد. واكد اللبان ان “الطريق��ة التي تعامل 
به��ا املتظاه��رون يف الب���رصة �ستخل��ق �رصخ��ا يف 
ال�س��ف ال�سيعي يف اجلن��وب يف الوقت الذي نحارب 

داع�س لطرده من العراق” .
وع��ر التحالف الوطني يف بي��ان له ام�س االول عن 

ا�سفه لالأح��داث التي جرت يف الب�رصة يف ا�ستهداف 
امل�سارك��ني يف االحتف��ال الذي اقام��ه حزب الدعوة 
اال�سالمي��ة يف امللتق��ى الثق��ايف بح�س��ور عدد من 

قيادات احلزب.
م��ن جهته ي��رى املحلل ال�سيا�سي ك��رمي عالوي "ان 
االزم��ة لي�ست جديدة عل��ى الرجلني بل انها م�ستمرة 
من��ذ ت��ويل العب��ادي لرئا�س��ة ال��وزراء واعتق��د ان 
العبادي لن ينتظ��ر طويال حل�سم هذه اال�سكالية عر 

احتمالني الثالث لهما ".
وي�سي��ف عل��وي ان االحتم��ال االول ه��و ان�سق��اق 

العبادي بح��زب جديد حتت م�سم��ى الدعوة لي�سحب 
الب�ساط من امينه العام املالكي ويدخل االنتخابات 
الت��ي رمب��ا �ستمي��ل فيه��ا الكف��ه ل�ساحل��ه بف�س��ل 
املنجزات االمنية الكبرة التي حتققت ،وثانيا جلوء 
العب��ادي اىل خي��ار ازاحة املالك��ي باجتماع حزب 
الدع��وة وه��و له من يوؤي��ده مثل علي الع��الق ووليد 

احللي وح�سني الزهري وهم كبار قادة الدعوة .
وي��رى م�س��در مق��رب م��ن ح��زب الدع��وة ان ع��ددا 
م��ن القي��ادات التقليدي��ة يف حزب الدع��وة احلاكم، 
يتقدمه��ا املالك��ي، تدفع نح��و الت�سعيد �س��د التيار 

ال�س��دري، ردا عل��ى اأح��داث اجلنوب، وه��و ما يلقى 
معار�س��ة م��ن قب��ل اجلن��اح املق��رب م��ن رئي���س 
الوزراء حي��در العبادي.وتريد هذه القيادات ت�سفية 
احل�ساب��ات مع ال�سدري��ني كما انه��ا ت�ستعد لتنظيم 
فعاليات جماهرية يف حمافظات الو�سط واجلنوب، 

ال�ستعرا�س القوة بح�سب امل�سدر.
وكان املوق��ع الر�سمي حلزب الدع��وة، قد ن�رص بيانا 
ي��وم االثنني املا�سي �سديد اللهج��ة، اتهم فيه “نفرا 
�س��اال” بتنفيذ “اعت��داء جبان”، عل��ى “املحتفلني 
بذكرى والدة الر�س��ول االعظم �س وحفيده ال�سادق 

االمني ع يف الب�رصة”.
وقال البيان، اإن "االعتداء ال�سافر الذي قامت به فئة 
�سال��ة خارجة عن القانون عل��ى املحتفلني بذكرى 
املول��د النبوي ال�رصيف م�ستهدف��ة القيادات املحلية 
الب���رصة  اال�سالمي��ة يف حمافظ��ة  الدع��وة  حل��زب 
و�سي��وخ الع�سائر الكرمية واملواطنني االبرياء العزل 
من الرج��ال والن�س��اء وعوائل ال�سه��داء وامل�سحني، 
يك�س��ف عن خ�سة وهمجية م��ن اقرتفوه"، معترا اأن 
"الت�رصفات التي حاولت هذه املجموعة امل�ستهرتة 
بالقان��ون والع��رف االجتماع��ي ان ت�س��يء بها اىل 

الرم��ز االول يف ح��زب الدع��وة اال�سالمي��ة وامينها 
الع��ام وتع��ر ع��ن خروجه��ا عل��ى القي��م ال�سيا�سية 
واأخ��الق  والد�ستوري��ة  القانوني��ة  وااللتزام��ات 

العراقيني اال�سالء".
واأك��د البي��ان اأن "ح��زب الدع��وة اال�سالمي��ة يوؤك��د 
لقيادات��ه ودعات��ه واملواطن��ني االع��زاء، ان��ه ملزم 
بالدف��اع عنه��م ب��كل و�سيل��ة م�رصوع��ة ت��ردع م��ن 
ال يق��ف عن��د ح��دود القانون. وب��دا جلي��ا اأن البيان 
يل��وح بالق��وة، يف حال ف�سلت االإج��راءات القانونية 

واالأجهزة االأمنية يف حمايته"

وذل��ك، يف الوق��ت ال��ذي اأك��دت في��ه م�س��ادر حملية 
مطلع��ة من داخل املو�س��ل، اأن تنظيم داع�س بداأ ينقل 
ال�س��كان جماعيًا بني حي واآخر، و�سّدد العقوبات على 

من يحاول الفرار من املدينة.
 كم��ا ان زي��ارة رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي، اإىل 
م�سارف املو�سل ولقاءه قي��ادة اجلي�س هناك، رّكزت 
عل��ى اإجراء تعديالت جدي��دة على خطة الهجوم يكون 

للتحالف الدويل دور اأكر فيها.
يف الوق��ت ال��ذي اكد في��ه مكتب رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ، االأربع��اء، ان عمليات حتري��ر نينوى ت�سر 
بان�سيابي��ة عالي��ة وقد حقق��ت اهدافًا اك��رث مما كان 
متوق��ع له��ا ، وفيم��ا اأو�س��ح ان اإع��ادة النظ��ر بخطة 
حتري��ر املو�س��ل ال يعن��ي ع��دم جناحه��ا او الغاءها 
وو�س��ع خطط جدي��دة ، �سدد عل��ى ان جميع العمليات 
عن��د  النظ��ر  واإع��ادة  للتقيي��م  تخ�س��ع  الع�سكري��ة 
انته��اء اح��دى �سفحاتها م��ن اجل تطويره��ا وو�سع 

امل�ستجدات امليدانية �سمنها.
وق��ال املتحدث با�سم املكتب �سع��د احلديثي يف بيان 

ان " عملي��ات حتري��ر نين��وى ت�س��ر بان�سيابية عالية 
وق��د حقق��ت اهداف��ًا اكرث مم��ا كان متوقع��ًا لها وهذا 
م��ا اأك��ده رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي" ، م�سراً اىل 
ان اإع��ادة النظر بخط��ة حترير املو�س��ل ال يعني عدم 

جناحها او الغاءها وو�سع خطط جديدة بالكامل.

واأو�سح احلديثي ان  جميع العمليات الع�سكرية تخ�سع 
للتقييم واإعادة النظر عند انتهاء احدى �سفحاتها من 
اجل تطويره��ا وو�سع امل�ستج��دات امليدانية �سمنها 
و�س��د الثغ��رات ان وجدت مع تعزي��ز االإيجابيات فيها 
، مبين��ًا اأن اإعادة النظ��ر باخلطط الع�سكرية تقع �سمن 

م�سوؤولي��ة القائ��د العام للق��وات امل�سلح��ة والعمليات 
امل�سرتكة امل�رصفة على �سر العمليات الع�سكرية.

"العب��ادي  اإّن  القي��ادة،  ع�سك��ري يف  وق��ال م�س��در 
بحث جمريات املعركة الت��ي �سُتنهي �سهرها الثاين"، 
م�سيف��ًا اأن الق��ادة اأكدوا للعب��ادي اأّن وجود املدنيني 

هو ال�سبب الرئي�سي وراء تاأخر �سر املعركة. 
وب��نّي اأّن العب��ادي ط��رح خطة جدي��دة عل��ى القيادة 
يك��ون تنفيذها بالتن�سيق مع قي��ادة التحالف الدويل 
ال��ذي �سيزي��د حج��م م�ساركت��ه م��ن خ��الل املدفعية 

و�رصب املروحيات القتالية املرابطة يف اأربيل. 
وذك��ر اأّن العب��ادي وج��ه القي��ادات الع�سكري��ة بعق��د 
اجتماع��ات متوا�سلة يف االأّيام املقبلة لدرا�سة اخلطة 
وتطبيقها باأ�رصع وق��ت، م�سراً اىل اأن اخلطة تقت�سي 
اإنه��اء املرحلة االأوىل من �سر معركة املو�سل، والبدء 
مبرحل��ة ثاني��ة يفرت�س اأن تك��ون اأق��وى واأ�رصع من 

االأوىل. 
غ��ر اأن �سابط��ًا رفيع��ًا يف املو�س��ل ك�س��ف عن نية 
العب��ادي زيادة التعزيزات الع�سكرية اإىل مناطق �رصق 
وجن��وب مدين��ة املو�سل لدف��ع عملي��ة ال�سيطرة على 

املدينة ُقدمًا. 

ال�سب��ت  يوم��ي  امت��دت  اأول مع��ارك متوا�سل��ة  ويف 
واالأح��د املا�سي��ني، يف اأحياء الن��ور �رصقي املو�سل، 
والوح��دة جن��وب �رصق��ي املو�س��ل، والزه��ور �سم��ال 
�رصق��ي املو�س��ل، �سع��ت الق��وات العراقي��ة لالإم�س��اك 
بتلك املناط��ق وبناء حمطات �سّد ملن��ع ت�سلل داع�س 

االرهابي لالأحياء املحررة �سابقًا.
م��ن جهته، ق��ال م�سوؤول ع�سك��ري عراق��ي اإن معارك 
عنيف��ة جت��ري، ومتكّن��ا م��ن �س��ّد موج��ات م�سلح��ة 
لداع�س، بينهم انتحاري��ون، مب�ساعدة التحالف. وبنّي 
اأن ال�سيط��رة على حماور االأحي��اء الثالثة، تعني البدء 
بالتق��دم اإىل عم��ق املو�سل. واأ�س��اف اأن ما يف�سلهم 

عن نهر دجلة هو 3 كيلومرتات فقط.
يف غ�سون ذلك، اأفاد العقيد الركن �سعدون الطائي من 

قيادة عمليات نينوى 
اأنه " بالن�سبة لنا، نحن بتنا على ثقة من الن�رص مهما 
ابتع��د، الأن الر�سا�سة التي ُيطلقه��ا داع�س لن يتمكن 
من جلب غرها، واملقاتل الذي يخ�رصه لن يتمكن من 
تعوي�س��ه. لذلك فه��و يف حالة ا�ستن��زاف م�ستمر على 
م��دار ال�ساع��ة. ولفت النظ��ر اىل اأن معارك��ة املو�سل 

باتت منهكة للعدو.

األسدي يكشف عن استعداد الحشد للتوجه إلى سوريا وفق األطر القانونية

ق��ال رئي�س كتل��ة الف�سيلة عمار طعم��ة، اأن " قانون 
انتخاب��ات املحافظ��ات ت�سمن نظاما غ��ر من�سف 
يكر���س هيمنة الكتل ال�سيا�سي��ة النافذة و مينع بروز 
ق��وى �سيا�سي��ة جدي��دة". ورف���س طعم��ة يف بيان ، 
النظام االنتخاب��ي الذي ت�سمنه م���رصوع انتخابات 
جمال�س املحافظات )�سانت ليغ��و املعدل( الذي يبداأ 
بالتق�سي��م على 1.7 الن��ه ي�ستبطن اع��ادة ا�ستن�ساخ 
الوج��وه  يك��رر  و  الناف��ذة  ال�سيا�سي��ة  الكت��ل  ذات 
ال�سيا�سي��ة نف�سه��ا التي اعرت�س ال�س��ارع على ادائها 

ب�سكل متكرر وم�ستمر.
واأ�س��اف ، من الغري��ب واجلفاء للعدال��ة واملنطق ان 
يت��م ت�رصيع قانون انتخاب��ات مينع تر�سح من ح�سل 
على ا�سوات تتج��اوز العتبة االنتخابية وحترمه من 
التمثي��ل وتهم��ل اأ�س��وات مريديه وناخبي��ه بطريقة 
تركز االق�س��اء والتهمي�س وت�سّي��ق فر�س امل�ساركة 

ال�سيا�سي��ة. واأك��د طعمة ان اإ�س��الح امل�سهد ال�سيا�سي 
وبن��اء حي��اة �سيا�سي��ة مزده��رة ينطل��ق م��ن اع��داد 
قان��ون انتخاب��ات من�س��ف يوف��ر فر�س��ًا متكافئ��ة 
�سيا�سي��ة جدي��دة  ل��روز وج��وه  للتناف���س ويه��يء 
و ق��وى �سيا�سي��ة نا�سئ��ة تق��ود اال�س��الح والتغي��ر 
وحترك اجلمود ال�سيا�سي الذي انهك املواطن والوطن 
كث��راً. واأ�سار اىل ان هذا النظ��ام االنتخابي املقرتح 
�سيعيد فرز ممثلني يرتبط��ون بدرجة كبرة بالقوائم 
ال�سيا�سي��ة بدال ع��ن ارتباطه��م املبا���رص بالناخبني 
وه��و م��ا �سيفق��د ا�ستقاللية ق��رار املر�س��ح وان�سجام 
مواقف��ه وخطوات��ه مع تطلع��ات ورغب��ات الناخبني 
وي�سعف الرقابة اجلدية عل��ى ال�سلطات ويعيقها من 
ج��راء ت�سلط وهيمن��ة القوائم ال�سيا�سي��ة على مواقف 
املر�سح��ني وقراراتهم. من جانبه��ا اعلنت املفو�سية 
العلي��ا امل�ستقلة لالنتخابات انته��اء املدة القانونية 
لت�سجي��ل االحزاب القدمية يف نهاية ال��دوام الر�سمي 
االح��زاب  قان��ون  وح�س��ب   12/12/2016 لي��وم 

ال�سيا�سي��ة رقم 36 ل�سنة 2015 . وقال ع�سو جمل�س 
املفو�س��ني الناط��ق الر�سمي با�س��م املفو�سية مقداد 
االح��زاب  قان��ون  م��ن   )58( امل��ادة  ان  ال�رصيف��ي، 
ال�سيا�سي��ة ل�سن��ة 2015 ح��ددت موع��داً نهائيًا يتم 
مبوجب��ه ت�سجي��ل االح��زاب ال�سيا�سية القدمي��ة التي 
املا�سي��ة،  االنتخابي��ة  اال�ستحقاق��ات  �سارك��ت يف 
م�سيف��ًا ان هذا املوعد ياأت��ي يف اطار تنفيذ القانون 
ومن��ذ  املفو�سي��ة  ان  ال�رصيف��ي  واك��د   . املذك��ور 
ال���رصوع بتنفيذ القانون بع��د الت�سديق عليه وا�سدار 
التعليم��ات اخلا�س��ة، فتح��ت اب��واب الت�سجي��ل م��ن 
خالل دائ��رة �سوؤون االحزاب والتنظيم��ات ال�سيا�سية 
وبل��غ عدد االحزاب القدمي��ة التي �ُسجلت حتى انتهاء 
ال��دوام الر�سمي ليوم 12/12/2016 )133( حزبًا 
قدمي��ًا، اأم��ا االح��زاب اجلدي��دة التي �ُسجل��ت فقد بلغ 
عدده��ا )79( حزبًا، الفت��ًا النظر اىل ان تلك االحزاب 
القدمي��ة التي �سجل��ت كّيفت و�سعه��ا القانوين ح�سب 
االج��راءات املتبع��ة وفق��ًا للقان��ون، وان املفو�سية 

دعت يف بيانات عديدة ومن��ذ البدء بعملية الت�سجيل 
جميع االح��زاب اىل مراجع��ة دائرة �س��وؤون االحزاب 
والتنظيمات ال�سيا�سية ال�ستكمال متطلبات الت�سجيل 
ونظم��ت حمالت اعالمية وا�سعة لهذا الغر�س . وفيما 
يتعل��ق باالح��زاب اجلدي��دة فق��د اأ�س��ار ال�رصيفي اىل 
ا�ستم��رار املفو�سي��ة ودائرتها املعني��ة يف ت�سجيلها 
لتلك االحزاب ليت�سنى لها تطبيق التعليمات اخلا�سة 

بالت�سجيل وتنفيذ فقرات القانون .
 )36( رق��م  ال�سيا�سي��ة  االح��زاب  قان��ون  ان  يذك��ر 
ل�سن��ة 2015 �رّصع��ه جمل���س الن��واب و�سّدقت عليه 
رئا�س��ة اجلمهوري��ة ومت تنفي��ذه م��ن قب��ل مفو�سية 
االنتخاب��ات، وان املادة )58( م��ن القانون املذكور 
ا�س��ارت اىل حتديد امل��دة القانونية لت�سجيل االحزاب 
القدمي��ة امل�سارك��ة يف االنتخاب��ات ال�سابق��ة والتي 
انته��ت يف 12/12/2016 وعدته��ا امل��ادة الت��ي 
مت ذكره��ا يف القان��ون احزابًا منحل��ة يف حال عدم 

مراجعتها املفو�سية وتكييف و�سعها القانوين .
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بغداد_متابعة

الفضيلة تنتقد قانون المحافظات ومفوضية االنتخابات تعلن انتهاء المدة القانونية لتسجيل األحزاب  الوطنية : النزاهة النيابية لديها ملفات فساد 
لم تتم إحالتها إلى الهيأة 

العبادي يحدد موعد حسم مرشحي 
الوزارات الشاغرة

مهدي البياتي : التركمان بحاجة إلى مشروع 
وطني يوحد الجميع

اأن جلنة  االربعاء،  الدليمي،  الوطنية زيتون  ائتالف  النائبة عن  اأكدت  بغداد_متابعة: 
اإىل هياأة  اإحالتها  تتم  "عمالقة" مل  ف�ساد   لديها ملفات   النواب  النزاهة  يف جمل�س 
النزاهة للتحقيق فيها، م�سرة اىل اأن امل�سوؤولني الفا�سدين يح�سنون اإخفاء ف�سادهم من 
دون ترك اأي حقائق تالحقهم. وقالت الدليمي، يف حديث اإن " جلنة النزاهة النيابية 
لديها عدد كبر من ملفات الف�ساد التي مل تتم اإحالتها اإىل هياأة النزاهة"، موؤكدة اأن 

تلك امللفات حتتاج اإىل تدقيق وحتقيق للتو�سل اإىل حقائق ُتدين الفا�سدين فيها.
الرملان  يف  املوجودة   الف�ساد  ملفات  يف   واملتورطني   الفا�سدين   اأن   واأ�سافت 
يح�سنون اإخفاء  ف�سادهم بطرق  قانونية،  ما ي�سعب  مالحقتهم  واإدانتهم  قانونيا 
هياأة  اإىل  الف�ساد  ملفات  اإحالة  من  يتمكن  ال  الرملان  اأن  اىل  النظر  الفتة  وق�سائيا، 
النزاهة اإال بعد التحقيق التام واإيجاد اأدلة مقنعة على املتورطني بالف�ساد. وبينت اأن 
من اأهم ملفات الف�ساد التي متت اإحالتها اإىل هياأة النزاهة، هو ملف امل�رصوع الكبر 
التحقيق  نتائج  ت�سدر  مل  النزاهة  هياأة  اأن  اىل  م�سرة  بغداد،  حمافظة  يف  لب�سماية 

واملتورطني يف ف�ساد ذلك امل�رصوع حتى االآن.

بغداد – اجلورنال نيوز: تعهد رئي�س احلكومة حيدر العبادي بتقدمي ا�سماء املر�سحني 
جمل�س  يف  القادم  الت�رصيعي  الف�سل  بدء  عند  حكومته  يف  ال�ساغرة  الوزارات  ل�سغل 
ان  اللبان، االربعاء،  القانون �سادق  ائتالف دولة  النائب عن  العراقي. وقال  النواب 
االمنية واملالية  الوزارات  ت�سمية  ناق�س ق�سية  الوطني  للتحالف  ، االجتماع االخر 
امنية  باأزمة  مير  البلد  ان  اعتبار  على  باملهنية  تتمتع  التي  ال�سخ�سيات  وتر�سيح 
مل  التي  ال�سيا�سية  الكتل  اأبلغ  العبادي  ان  اللبان  وبني  �سواء.  حد  على  واقت�سادية 
وتقدميها  نهائي  ب�سكل  اال�سماء  درا�سة  ليت�سنى  الفرتة  هذه  خالل  مر�سحيها  حت�سم 
كدفعة واحدة اىل جمل�س النواب. يذكر ان جمل�س النواب �سوت على �سحب الثقة عن 
وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير املالية هو�سيار زيباري بعد عدم االقتناع باجوبة 

ا�ستجوابهما.
يف  الكرادة  تفجر  احداث  بعد  ا�ستقالته  قدم  قد  الغبان  حممد  الداخلية  وزير  وكان 

500 �سخ�س بني �سهيد وجريح. 3/7/2016 والذي راح �سحيته اكرث من 

 ، االربعاء  البياتي،  ال�سمال حممد مهدي  بدر فرع  عّد م�سوؤول منظمة  بغداد_متابعة: 
االأحزاب الرتكمانية وموؤ�س�ساتها و�سخ�سياتها مبعرثة، مبينا ان الرتكمان  ان جهود 

بحاجة اىل م�رصوع تركماين وطني يوحد اجلميع .
وتازة  ب�سر  يف  حقيقية  نك�سة  اىل  تعر�سوا  "الرتكمان  ان  حديث  يف  البياتي  وقال 
وامريل وتلعفر افقدت االأحزاب الرتكمانية م�سداقيتها النها مل تكن مب�ستوى االأزمة"، 
اأنه  واأو�سح  مبعرثة.  و�سخ�سياتها  وموؤ�س�ساتها  الرتكمانية  االأحزاب  جهود  ان  مبينا 
اأمل وتوجه نحو هدف واحد، م�سرا  اذا ما توحدت االحزاب ف�سيكون هناك ب�سي�س 
واملوؤ�س�سات  االأحزاب  فيه  ت�سرتك  تركماين وطني موحد  اىل م�رصوع  اننا نحتاج  اىل 

وال�سخ�سيات ل�سياغة تفا�سيله والية عمله.
ال�سنوات اخلم�س االخرة وهناك  البياتي طرحنا م�ساريع وحدوية عديدة منذ  وتابع 
من طرح مثل هذه امل�ساريع لكنها رف�ست من اأطراف تريد ان تبقي الق�سية الرتكمانية 
متعرثة، الفتا النظر اىل اننا على ا�ستعداد الن نكون متفاعلني مع اي م�رصوع تركماين 
موحد يدعو اىل نبذ الطائفية بكل اأنواعها وان جنعل الطائفية والتنوع عامل قوة يف 

م�سرتنا ومن اجل ق�سيتنا العادلة.

تتمة صفحة 1

بغداد_خاص

العبادي: إعادة النظر بـ"خطة تحرير الموصل" ال تعني عدم نجاحها أو وضع خطط جديدة

 المالكي يصعد مع الصدريين ويلمح إلى حكومة أغلبية.. والعبادي يفكر باالنشقاق

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

لليوم الثاين على التوايل، ت�ستمر 
القوات العراقية مدعومة بطريان 

التحالف الدويل واملدفعية 
الأمريكية، بعمليات ال�سغط 
املتوا�سل يف املو�سل، على 

جيوب داع�ش الرهابي وخطوطه 
يف مناطق التما�ش الثالث ، 

يف املحور اجلنوبي ال�سرقي، 
واملحور ال�سرقي، واملحور 

ال�سمايل ال�سرقي. 
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