
ق��ال رئي���س جمل���س �لن��و�ب �سليم �جلب��وري، �لثالث��اء، �إن 
�لع��ر�ق يتطلع �ىل عالقات متميزة مع �ململكة �ملغربية يف 
�مل��دة �لقادمة، مثمن��ًا �إ�سهام �ملغ��رب يف تر�سيخ �لتعاون 
�لعرب��ي. وذكر مكت��ب �جلبوري يف بيان تلق��ت “�جلورنال 
نيوز”، ن�سخة منه �أن “رئي�س جمل�س �لنو�ب �سليم �جلبوري 
�لتقى ظهر �لي��وم، نظريه �ملغربي �حلبيب �ملالكي، يف مقر 
جمل���س �لنو�ب �ملغرب��ي، لبحث تط��ور �لعالق��ات �لثنائية 
ب��ن �لبلدين و�مل�ستج��د�ت �لتي ت�سهده��ا �ملنطقة”. و�أ�ساد 
�جلانب��ان، ب��� “�لعالق��ات �لأخوي��ة �ملتمي��زة و�لتاريخية 
�لت��ي جتمع �لعر�ق باململكة �ملغربية، د�عين �ىل مزيد من 
�لتعاون بن �لبلدين �ل�سقيقن وتعزيز �جلانب �لدبلوما�سي 
من خالل فتح �سفارة للمملكة �ملغربية يف بغد�د”. وبح�سب 
�لبي��ان، �تفق �جلانب��ان، على “تكثيف زي��ار�ت �لعمل بن 
�أع�س��اء �ملجل�سن وتفعيل عمل جل��ان �ل�سد�قة �لربملانية، 
وكذل��ك  تقوي��ة �لتعاون وتب��ادل �لتج��ارب و�خلرب�ت بن 
�لبلدي��ن”. و�ك��د �جلبوري، وفق��ًا للبيان، �أن �لع��ر�ق يتطلع 
�ىل عالقات متميزة مع �ململكة �ملغربية يف �ملدة �لقادمة، 
مثمنا ��سهام �ملغ��رب يف تر�سيخ �لتعاون �لعربي “، م�سري�ً 
�إىل �أن “�لق��و�ت �لعر�قية تعمل عل��ى تطهري د�ع�س ع�سكريًا 
وب�س��كل نهائي كخط��وة �ولية تليها عملي��ة �عمار �ملناطق 

�لتي مت حتريرها “.

ب�ساأن  �ل�سوتية  �لكربويل  "ت�رسيبات  �أن  و�أ�ساف 
�لوطني  �لتحالف  ن���و�ب  �سُتلزم  �أن��ق��رة  م��وؤمت��ر 
مب�ساءلته نيابيًا خالل �جلل�سات �ملقبلة، ف�ساًل عن 
�إف�ساح حقيقة �لتو��سل مع تركيا و�ل�سعودية وقطر 
ب�ساأن دعمها مل�ساريع تق�سيم �لبالد"، م�سري�ً �إىل �أن 
تدخل  ي�ستحق  ت�رسيحه  يف  �لكربويل  �أورده  "ما 
�ل�سخ�سيات  مل�ساءلة  �لقانونية  و�جلهات  �حلكومة 

�حلا�رسة يف �ملوؤمتر".
�ل�سعبي  �حل�سد  هيئة  يف  ق��ي��ادي  ح��ذر  ذل��ك  �ىل 
، من مغبة ��سعاف �ملنظومة �لمنية من  �لثالثاء 
معتربعاد�ً�  �ل�سيا�سين  بع�س  ت�رسيحات  خالل 
يف  ج��رى  ملا  ترجمة  هي  �ل�سوتية  �لت�رسيبات 

موؤمتر �نقرة . 
وقال �ملتحدث �لر�سمي  با�سم هيئة �حل�سد �ل�سعبي 
 " �ن  �جل��ورن��ال،  ل�  ت�رسيح  يف   ، �ل�سدي  �حمد   ،
�حل�سد �ل�سعبي  م�سوؤوليته  �حلفاظ على �من �لعر�ق 
�لرهابية   �ملنظمات  مو�جهة  يف  عنه   و�لدفاع 

ودو�ع�س �ل�سيا�سة و�ملوؤ�مرة �لتي حتاك �سده .
يعد  �رسب  �لذي  �ل�سوتي  �لت�سجيل    " �ن  و��ساف 
و�ن  ل�سيما  �ن��ق��رة  م��وؤمت��ر  يف  ج��رى  مل��ا  ترجمة 
�حلديث فيه من دون حتفظ  و��سار �ىل �ن" موقف 
�لجتماعات  عقد   جت��اه  و��سح  �ل�سعبي  �حل�سد 
للعر�ق  �خلري  جتلب  ل  �لتي  و�ملوؤمتر�ت  �خلارجية 
موؤكد� حق  �ملكونات  �لعرت��س د�خل �لبلد بالأطر 

�لد�ستورية وب�سكل علني �مام �لر�أي �لعام .
�مان   �سمام  يبقى  �حل�سد  �ن"   �ل���س��دي   وتابع 
�منية  منظومة  بناء  لتحقيق   وي�سعى   �لعر�قين 
�لمنية  �لجهزة  مع  و�لتن�سيق  بالتعاون  متكاملة 
�فعال  �أن  �ىل  �لنظر  لفتا  �ملو�طنن  عن  بالدفاع 
منظومة  لإ���س��ع��اف  ت��رتج��م   �ل�سيا�سين  بع�س 
�ل�سيا�سية  باخلالفات   ن�سمح  ول  �لمنية  �لجهزة 

�لتي ت�ستهدف �لدم �لعر�قي .
علي  �لوطني  �لتحالف  عن  �لنائب  دعا  جهته  من 

حما�سبة  �ىل  �لعر�قي  �لق�ساء  جمل�س  �لبديري، 
بتهمة  �لكربويل  �لنيابية حممد  �حلل  رئي�س حركة 
�ل�رسر  و�إحل���اق  �خل��ارج��ي��ة  �ل���دول  م��ع  �لتخابر 

بال�سيادة �لعر�قية.
حممد  �حلل  حركة  لرئي�س  �سوتي  ت�رسيب  و�أث��ار 
�لأو���س��اط  يف  ع��ارم��ة  غ�سب  م��وج��ة  �ل��ك��رب��ويل، 
�ل�سيا�سية و�ل�سعبية، بعد ك�سفه عن حيثيات موؤمتر 
�لقوى �ل�سنية �لذي عقد يف تركيا و�لذي حتدث عن 
رغبة �ل�سعودية وقطر بت�سكيل جمل�س �سيا�سي �أعلى 

�سني يتوىل رئا�سته �سليم �جلبوري.
�لقانون  يف  متخ�س�سون  �ك��د  �خ��رى  جهة  م��ن 
�لدويل ، �لثالثاء ، �ن �لت�رسيبات �لتي ظهرت ت�سل 

عقوبتها �ىل �لعد�م وفق �لقانون �لعر�قي .
وقال �لدكتور على �لتميمي ، �ملتخ�س�س بالقانون 
�ملقطع  �ن   ، نيوز  �جلورنال  ل�  ت�رسيح  يف  �لدويل 
�لوىل  جنبتان  عليه  ترتتب  للكربويل  �ل�سوتي 
د�خلية تتعلق بالق�ساء �لعر�قي وحتديد� بالدعاء 
�لق�سائية  �لج��ر�ء�ت  حتريك  ي�ستطيع  �لذي  �لعام 
�خلا�س  �لعقوبات  قانون  من   164 �مل��ادة  وفق 
دولة  مع  �لتخابر  بتهمة  ب��الإع��د�م  تعاقب  �لتي 

�جنبية و�لإ�رس�ر بال�سيادة �لعر�قية . 
وز�رة  خالل  من  �خلارجي  �لنطاق  على  و�لثانية 
�ل��دول   �سد  دع���اوى  ب��رف��ع  �لعر�قية  �خل��ارج��ي��ة 
بالعر�ق  ت�رس  �ملوؤمتر�ت  تلك  مثل  حتت�سن  �لتي 
�لمم  ميثاق  م��ن   123 �مل���و�د  وف��ق   وم�ساحله 
1945 ويحق للدبلوما�سية �لعر�قية  �ملتحدة لعام 
�ملتمثلة باخلارجية �ن تقا�سي تلك �لدول لكونها 

خالفت مو�د قانون �لمم �ملتحدة 
�مللف  �حالة  ي�ستطيع  �لعام   �لدع��اء  �ن  و��ساف 
يف  ن�رس  ما  لكون  �لتحقيق  لإج��ر�ء  �ملحكمة  �ىل 
و�سائل �لعالم يعد بالغًا ��سافة �ىل جمل�س �لنو�ب 
حتقيقية  جلنة  ت�سكيل  �ي�سا  �لخ��ر  هو  ي�ستطيع 
�ىل  يتم حتويله  �د�نة  فاذ� ما وجد يف  متخ�س�سة 

�لق�ساء. 
�ملو�سوي  جا�سم  �ل�سيا�سي  �ملحلل  �أو�سح  ب��دوره 
ما  ف�سحت  �لكربويل  ت�رسيبات   �ن  �جلورنال،  ل� 

�ن  .و����س��اف   �ملنطقة  يف  �لطائفي  �ل�ستار  ور�ء 
�نقرة  موؤمتر  �ىل  هرولت  �لتي  �ل�سنية  "  �لقياد�ت 
ثبت بالدليل �لقاطع �ن هنالك م�رسوعًا فر�س على 
�حلا�رسين ولأول مرة مل تكن �لقياد�ت �ل�سنية لها 
�ر�دة  )�سوى �ر�دة �لتوقيع وهز �لرو�س( و�ملو�فقة 
�ل�سعودية  على ورقة  خمابر�تية �عدت م�سبقة من 
وتركيا كي تكون و�جهة تقول نعم ل �كرث . و��سار 
يف  �ملكون  قيادة  حت��اول  �لتي  �لط��ر�ف  �ن"  �ىل 
�ل�سعودية  بن  �لول  فريقن  �ىل  �نق�سمت  �لعر�ق 
�مل�سلمن  �لخ��و�ن  ميثل  و�لثاين  �ملتطرف  وُبعده 
يف �جلانب �لرتكي .و�كد  �ملو�سوي �ن " �ملتطرفن 
على  �نت�سار  من  حتقق  ما  ثمار  خطف  يحاولون 
جديد  من  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  �ىل  و�لظهور  د�ع�س 

بحجج و�هية بعد غياب طويل . 
�لربملانية،  �لقوى  حتالف  كتلة  رئي�س  قلل  بدوره 
حول  �لكربويل  ت�رسيبات  �همية   �ل��ث��الث��اء،م��ن 
بالطبيعية. وعدها  �نقرة  يف  �ل�سنية  �لقوى  موؤمتر 
وق���ال �ل��ن��ائ��ب �ح��م��د �مل�����س��اري يف ت�����رسي��ح ل� 
�جلورنال ، لي�س كل ما �رسب وحتدث به �لكربويل 
د�خل  �ن�سقاقات  م�ستبعد�  �سحيح  �سخ�سيات  عن 
" �ن  �ملكون على خلفية �لت�رسيبات .  و��ساف �ن 
�لت�سجيل  يف  ��سماوؤهم  وردت  �لتي  �ل�سخ�سيات 
�ل�سوتي غري �سحيحة و�لت�سجيل �ل�سوتي طبيعي .

�ىل ذلك �أعلن �لنائب عن حمافظة نينوى عبد �لرحيم 
�ل�سمري، رف�سه ملوؤمتر �أنقرة �لذي عقد خالل �ملدة 
�ملا�سية، يف حن لفت �لنظر �إىل �أن �أبرز �مل�ساركن 
يف �لجتماع �لنائب حممد �لكربويل ورئي�س �لهيئة 
�جلبوري  �سليم  �لعر�قية  �لقوى  لحتاد  �ل�سيا�سية 
�ملكون  ميثلون  ل  �مل�ساري  �أحمد  كتلتها  ورئي�س 

�ل�سني د�خل �لعر�ق.
"بع�س نو�ب �ملكون �ل�سني مثل  �إن  وقال �ل�سمري 
و�أحمد  �مل�سهد�ين،  وحممود  �للويزي،  �لرحمن  عبد 
رف�سو�  و�آخ��رون،  للمتحدث  بالإ�سافة  �جلبوري، 
�خلارجية  �جلهات  لأن  قطعية  ب�سورة  �مل��وؤمت��ر 
من  مرفو�سة  بتبعية  �حلا�رسين  م��ع  ت�رسفت 
خالل �لرعاية �ملخابر�تية لالجتماع من قبل تلك 

ل  �أنقرة  يف  �ملنعقد  "�ملوؤمتر  �أن  و�أ�ساف  �لدول". 
�ملكون  �أع�ساء  لأن  �لد�خلية  �ل�سنية  �لقوى  ميثل 
�لتحالف  من  �ل�سيا�سين  �رسكائهم  مع  يتعاملون 
�لوطني وفقًا للمو�د و�لفقر�ت �ملن�سو�س عليها يف 

�لد�ستور �لعر�قي".
ولفت �ل�سمري �لنظر �ىل �أن "�مل�ساركن يف موؤمتر 
ورئي�س  �لكربويل  حممد  �لنائب  بينهم  ومن  �أنقرة 
�سليم  �لعر�قية  �لقوى  لحت��اد  �ل�سيا�سية  �لهيئة 
�أحمد �مل�ساري ل ميثلون  �جلبوري ورئي�س كتلتها 

�ملكون �ل�سني د�خل �لعر�ق".
�لنا�سط مرت�سى حميد بالتظاهر  من جانبه طالب 
وعمالة  زي��ف  ك�سفت  �لتي  �لت�رسيبات  ه��ذه  �سد 
�ملجتمعن يف �نقرة ود�عيا �ىل حماكمة �لكربويل 
هذه  يف  �ل��ع��ر�ق  على  تتاآمر  �لتي  �لط���ر�ف  وك��ل 
عن  �ل�رسفاء  فيها  يد�فع  �لتي  �لع�سيبة  �لوق��ات 

تر�ب �لوطن .
�لكربويل  حممد  للنائب  �سوتيان  ت�سجيالن  وكان 
ب�"�ل�سيء"  وو�سفه  �ل��وزر�ء  رئي�س  فيهما  هاجما 
�منية،  موؤ�س�سة  �ىل  �ل�سعبي  �حل�سد  ح��ّول  لكونه 
عمليات  �جلديد  �لت�سجيل  يف  �لكربويل  وو�سف 
�لقتل �سد �ملكون �ل�سيعي عام 2006 ب�"�ملقاومة 
�ل�سوتي  �لت�سجيل  يف  �لكربويل  ودع��ا  �ل�سنية". 
موؤمتر  يف  �مل�ساركة  و�لقطرية  �ل�سعودية  �لطر�ف 
�لعبادي لعادة ت�سكيل  �ل�سغط على  ��سطنبول �ىل 

�ل�سحو�ت.
�ل�سالمي  للحزب  �لعام  �لمن  �عرتف  جانبه  من 
�لنائب  �ل�سامر�ئي"، ب�سحة ما قاله  "�ياد  �لعر�قي 
تناقلته  م�����رسب  ت�سجيل  يف  �ل��ك��رب��ويل،  ،حم��م��د 
�قليم  �ن�ساء  ب�ساأن  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 
�لدفاع  ، يف حن دعا وزير  �سني مدعوم خارجيا 
�لعام  و�لدع��اء  �حلكومة  �لعبيدي،  ،خالد  �ل�سابق 
�ىل حتريك دعاوى �سد �لكربويل ب�ساأن �ن�ساء �قليم 

بدعم خارجي .
يف  �لكربويل  ذك��ره  ما  "كل  �ن  �ل�سامر�ئي  وق��ال 
لن  وحقيقيا  �سحيحا  ك��ان  �ل�سوتي  �لت�سجيل 
�مل�رسوع يف �ل�سل ��سرت�تيجي بعيد �ملدى يهدف 

�ىل معاجلة �لو�ساع �ل�سلبية يف �ملجتمع وخا�سة 
من  للدمار  تعر�ست  �لتي  �ملنكوبة  �ملحافظات 
هو  باملو�سوع  �ملزعج  "�لمر  �ن  �ل  د�ع�س"،  قبل 
ت�رسيب �لت�سجيل من قبل �حد �ل�سدقاء �خلائنن".
�كد  فقد  �لعبيدي،  ،خالد  �ل�سابق  �لدفاع  وزير  �ما 
بتحريك  �لعام  و�لدع��اء  �حلكومة  قيام  �رسورة   ،
يقف  "ومن  �لكربويل  حممد  �لنائب  �سد  دع��اوى 
خلفه بعد �لت�رسيب �ل�سوتي �لذي حتدث عن م�ساع 
لن�ساء �قليم بدعم خارجي" ، م�سري� �ىل �نه بو�سفه 

مو�طنًا يفكر باقامة دعوى لدى �لق�ساء".
ك�سفه  "ما   �ن  �سحفي  ت�رسيح  يف  �لعبيدي  وعّد 
�لكربويل  دليل و��سح على  �ل�سوتي عن  �لت�سجيل 
�سحة ما حتدثنا به �سابقا ويثبت مدى �ن ولءهم 
�خلارجي �سد �لبلد و�لعملية �ل�سيا�سية وتدخل دول 
�قليمية يف تعين و�قالة �مل�سوؤولن �حلكومين يف 

�لعر�ق".
�لقانون  دول��ة  �ئ��ت��الف  ع��ن  �لنائبة  و��ستغربت 
جتاه  �لوطني  �لع��الم  �سمت  من  نعمة،  عو�طف 
حممد  للنائب  �نت�رس  �ل���ذي  �ل�سوتي  �لت�سجيل 
فيه  حتدث  لد�ع�س  مو�لن  و�سيا�سين  �لكربويل 
عن م�رسوع كتبته �ل�سعودية وقطر وتركيا بح�سور 
ما  ملرحلة  �ملخابر�تية  �جهزتها  ومديري  �سفر�ء 

بعد د�ع�س .
وقالت يف بيان �ذ� كان �لق�ساء و�حلكومة يلتزمان 
كما  ميتلك  �لذي  �لوطني  �لعالم  بال  فما  �ل�سمت 
ملاذ�   ، و�ل�سحف؟  و�لذ�ع��ات  �لقنو�ت  من  هائال 
�ل�سهد�ء  �ل�سكوت؟ م�سرية �ىل �ن هذه خيانة لدماء 

و�أ�رسهم وت�سحياتهم".
يف  �ل�سوتي  �لت�سجيل  ه��ذ�  ك��ان  لو   " و�أ�سافت   
يف  �مل�ساركن  �ل�سخا�س  جميع  لعتقل  �خر  بلد 
فهذه  �لعظمى،  �خليانة  بتهمة  وحوكمو�  �ملوؤمتر 
موؤ�مرة ت�ستهدف دماء �ل�سهد�ء ل�سيما �سهد�ء �بناء 
حترير  �أجل  من  باأنف�سهم  يجودون  �لذين  �جلنوب 
، ليتاآمر ممثلو تلك  �لغربية و�ل�سمالية  �ملحافظات 
بعدما  �لوطن  خيانة  على  �خلارج  يف  �ملحافظات 

خانو� �هلهم وتركوهم بن نري�ن �حلرب".
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زيارة العبادي إلى واشنطن.. نتائج مرتقبة ودعم متوقع من البيت األبيض

العراق يشارك في الدورة 94 لمؤتمر “الناتو” البرلمانية

القانون: نأمل من اتحاد القوى أن يقدم ورقة 
للتسوية تحمل مطالب معقولة 

القانونية البرلمانية: انتخابات مجالس المحافظات 
في طريقها إلى التأجيل

�آر�م  �لنو�ب  رئي�س جمل�س  نائب  برئا�سة  وفد عر�قي  �سارك   : نيوز  بغد�د_�جلورنال 
�سيخ حممد، يف �لدورة 94 ملوؤمتر جمعية حلف �ل�سمال �لأطل�سي “�لناتو” �لربملانية، 

وجمموعة �ملتو�سط، و�ل�رسق �لو�سط �خلا�سة، وغرب �لبلقان.
عا�سمة  �رس�يفو  يف  �أعماله  �ليوم،  �سباح  بد�أ  �لذي  “�ملوؤمتر  �أن  �آر�م،  مكتب  وذكر 
وم�ساعدة  �ل�سوي�رسية،  �حلكومة  برعاية  �يام   3 ملدة  �سي�ستمر  و�لهر�سك،  �لبو�سنة 
�ملوؤمتر  يف  “�مل�ساركن  �أن  و�أ�ساف،  �لربملانية”.  و�لهر�سك  �لبو�سنة  جمموعة 
و�لالجئن  �لهجرة  و�أزمة  �لبلقان  غرب  يف  �لناتو  حتالف  تو�سيع  �سبل  �سيبحثون 
�أو�ساع  بحث  �ىل  �إ�سافة  و�لدفاع،  �لمن  قطاع  يف  و�ل�سالح  �لرهاب  ومكافحة 
�أي�سًا،  �سيبحثون  “�ملجتمعن  �أن  �ملكتب،  وتابع  �لعامل”.  يف  �لعر�قين  �لالجئن 
مناطق  �ىل  �لنازحن  وع��ودة  و�لإن�ساين  �لأم��ن��ي  �جلانب  تخ�س  عديدة  ملفات 
�لدعم  "مزيد من  ب�  �لدويل  �ملجتمع  �سيطالب  �لعر�قي  �جلانب  �أن  موؤكد�ً  �ُسكناهم”، 

و�مل�ساندة وتكثيف �جلهود لإنهاء �ملعاناة، وتنظيف �لبالد من د�ع�س �لإرهابي”.

�إن  �لبعيجي،�لثالثاء،  من�سور  �لقانون  دولة  �ئتالف  عن  �لنائب  قال   : بغد�د_متابعة 
ورقة �لت�سوية �لتي قدمها �لتحالف �لوطني �ىل بقية �ل�رسكاء يف �لعملية �ل�سيا�سية ومن 
بينهم �إحتاد �لقوى كان ينتظر منهم �أن يناق�سوها ويقدمو� مقرتحاتهم لتطويرها ومن 
ثم تفعيلها.  و�أ�ساف يف بيان ،�أن " �لتحالف �لوطني �سبق و�أن بّن لكتلة �إحتاد �لقوى 
�أن ورقة �لت�سوية �لتي قدمها له ولل�رسكاء ل تعني �ل�سيغة �لنهائية وبالإمكان تعديلها 
بال�سكل �لذي تن�سجم فيه مع روؤى �لآخرين". و�و�سح، �نه مع �لأ�سف �ل�سديد �أن ما �رسب 
عن �لورقة �لتي ي�سعى �إحتاد �لقوى تقدميها تت�سمن مطالب و�آر�ء غري و�قعية ل تن�سجم 
مع �لد�ستور ول ميكن �أن يقبل بها �لتحالف �لوطني ويرف�سها �ل�سارع �لعر�قي ب�سكل 
�أبرز ما يثري �لرف�س و�لإ�ستهجان �لدعوة �ىل حل �حل�سد �ل�سعبي و�إلغاء  حازم ، ولعل 
قانون �مل�ساءلة و�لعد�لة و�لعفو عن �لإرهابين و�لفا�سدين.  وتابع ،  ناأمل من بع�س 
�أع�ساء وف�سائل �إحتاد �لقوى �أن يكونو� �أكرث و�قعية و�أن يقدمو� ورقة للت�سوية حتمل 
�ل�سعب  �أبناء  لطموحات ومطالب جميع  وملبية  �لد�ستور  مع  من�سجمة  مطالب معقولة 
�لذي يرف�س وب�سكل قاطع �لتفاو�س على �لعفو عن قتلة �بناء �ل�سعب �لعر�قي �أو �لدعوة 
�ىل حل �حل�سد �ل�سعبي �لذي قام بتحرير �لأر��سي و�ملدن و�لقرى �لتي ي�سكنها �ملكون 

�لذي ميثله �حتاد �لقوى و�لذي لوله لكان د�ع�س قد �جتاح �لعر�ق باأكمله.

�ل�سعدون،  حم�سن  �لنيابية،  �لقانونية  �للجنة  رئي�س  ك�سف   : بغد�د_متابعة 
ويف  لتاأجيل،  �ىل  طريقها  يف  �ملحافظات  جمال�س  �نتخابات  �ن  عن  �لثالثاء، 
حن �كد �ن �ملناخ �لعام غري مالئم لإجر�ئها ل�سباب فنية وو�قعية، ��سار �ىل �ن 

�عتبار�ت �سيا�سية و�منية و�قت�سادية حتول دون �جر�ء �لنتخابات.
وقال �ل�سعدون يف ت�رسيح له �ن " �عتبار�ت �سيا�سية و�أمنية و�قت�سادية حتول 
16 /�يلول �ملقبل، لن هناك  دون �جر�ء �لنتخابات يف موعدها �ملحدد يوم 
�ملزمع  �لربملان  �نتخابات  مع  ودجمها  لتاأجيلها  عديدة  �سيا�سية  مطالبات 
�جر�وؤها يف �لعام �ملقبل" مبينا �ن "�لعامل �لأمني �له�س يف بع�س �ملحافظات 
�لعر�قية وبع�سها تخو�س فيها �لقو�ت �لمنية معارك من �جل ��ستعادتها وهذ� 
�سبب لتاأجيل �نتخابات �ملحافظات، ف�سال عن �ل�سحة �ملالية يف ميز�نية �لبلد 
�إجر�ء �لنتخابات". وتابع، �ن �ملفو�سية �حلالية تنتهي دورتها  �لتي ل توؤهل 
تفتح  جديدة  مفو�سية  لختيار  �لربملان  �سكلها  �لتي  و�للجنة  20/�يلول  يوم 
يتم  �ملر�سحن،  �لنتهاء من جمع  وبعد   10/4 لغاية   1/4 يوم  �لرت�سيح  باب 
يتبقى  ثم  ومن  ��سهر  ثالثة  يحتاج  وه��ذ�  �جلديدة  �ملفو�سية  �أع�ساء  �ختيار 
�سهرين ون�سف لنتخابات جمال�س �ملحافظات �ملحدد موعدها يف 16/9 وهذ� 
�لتد�خل يف �لتوقيتات وتقاربها ل ي�سمح باإجر�ء �نتخابات جمال�س �ملحافظات 

لن �ملفو�سية �جلديدة مل ت�ستطع �إجر�ءها بحكم عدم وجود وقت كاف.

تسريبات الكربولي الصوتية تصدع البيت السياسي »السني« لنشرها »غسيل« مؤتمر أنقرة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

التسجيالت كشفت زيف 
وعمالة المجتمعين في 

انقرة وداعيا الى محاكمة 
الكربولي وكل االطراف 
التي تتآمر على العراق

تتمة صفحة 1

رح��ب �لرئي���س �لأمريكي دونالد تر�م��ب برئي�س �لوزر�ء حي��در �لعبادي يف 
�ملكت��ب �لبي�ساوي ، موؤكد� �لتز�م بالده ب�رس�كة �ساملة مع �لعر�ق يف �سوء 

�لتفاقية �ل�سرت�تيجية �ملوقعة بن �لبلدين عام 2008.
و�س��دد �لرئي���س �لمريكي لدى ��ستقبال��ه �لعبادي على عزم��ه �لتخل�س من 
تنظي��م د�ع���س ..ق��ال ترمب خماطب��ا �لعب��ادي "��سكركم عل��ى جميئكم �ىل 
هن��ا. �أكّن لكم �حرت�ما كب��ري� و�علم �نكم تعملون بكّد .. �إن جنودكم يقاتلون 
بب�سالة"، منّوها بتقدم �لقو�ت �لعر�قية يف معركة �ملو�سل. و��ساف "�سنجد 
ح��ال. �ق�سد �أن علينا �لتخّل�س من تنظيم د�ع���س، �سوف نتخّل�س من تنظيم 
د�ع���س". وق��ال تر�م��ب ، "�أح��د �ل�سياء �لت��ي ت�ساءل��ُت ب�ساأنها، مل��اذ� وقع 
�لرئي�س �أوباما هذ� �لتفاق مع �إير�ن؟' ول �أحد قادر على حتديد �أ�سباب ذلك، 

ولكننا �سنكون قادرين على �كت�ساف ذلك يوما ما".
حي��ث ج��رت بن �لطرف��ن مباحث��ات �ساملة ح��ول تط��ور�ت �لو�ساع يف 
�لع��ر�ق و�حلرب �س��د �لرهاب و�ملع��ارك �لت��ي تخو�سها �لق��و�ت �لعر�قية 

حاليًا �سد تنظيم د�ع�س.
م��ن جان��ب �خر،  �تف��ق �لطرفان عل��ى �أن ت�ستمر �ل�رس�كة ب��ن �لبلدين على 
�ملدى �لبعيد ل�ستئ�سال جذور �لإرهاب يف �لعر�ق ولتعزيز قوته يف �ملجال 

�لع�سكري و�ملجالت �ملهمة �لأخرى.
يف ح��ن �أعرب تر�مب عن ��سفه لن�سحاب �لق��و�ت �لمريكية من �لعر�ق يف 
دي�سم��رب 2011 وق��ال "ما كان علينا �بد� �ن نن�سح��ب".. مع �نه كرر خالل 
حملت��ه �لنتخابية مر�ر� �لقول �نه لطامل��ا كان �سد غزو �لعر�ق يف 2003 
و�عرب عن عدم تاأييده لقر�ر �لوليات �ملتحدة �سحب جنودها من هذ� �لبلد.
م��ن جهته، �أ�س��اد �لعبادي مب�ست��وى �لتعاون �لع�سكري �ملتمي��ز بن �لعر�ق 
و�لولي��ات �ملتح��دة يف �حل��رب �س��د د�ع���س و�حلمل��ة �لع�سكري��ة لتحري��ر 

�ملو�سل. 
و��سار �ىل �نه على �لرغم من �رس��سة �لعدو �ّل �ننا و�ثقون من هزميته. 

يف �لوق��ت �لذي تو��سل �لقو�ت �لعر�قية حتقيق �لنت�سار�ت يف حربها �سد 
د�ع���س، فقد �تفق �لرئي�س��ان على �ن ت�ستمر �ل�رس�كة ب��ن �لعر�ق و�لوليات 
�ملتح��دة على �ملدى �لبعيد من �ج��ل تعزيز قّوة �لعر�ق يف �ملجال �لع�سكري 
و�ملجالت �ملهمة �لأخرى بالتعاون مع �رسكائنا �ل�68 من �لدول �لأع�ساء 
يف �لتحالف �ل��دويل للق�ساء على د�ع�س، �ستو��سل �لوليات �ملتحدة توفري 
�لدع��م و�لتدريب للق��و�ت �لعر�قية حت��ى حتقق �لن�رس �حلا�س��م و�لد�ئم �سد 
ع�ساب��ات د�ع�س �لإرهابية، وت�سل قابلياتها �ىل م�ستوى متقدم من �لقدرة 
و�لكفاءة. فال�رس�كة �لأمنية بن �لعر�ق �لوليات �ملتحدة متثل ركيزة مهمة 

لدعم �لمن يف كال �لبلدين.
 و�ك��د تر�م��ب و�لعب��ادي يف �لبي��ان �مل�سرتك �ن��ه "ل ميكن دح��ر �لإرهاب 
ب�سكل كامل بالنت�سار ع�سكريا فقط، �ذ يتفق �لرئي�سان على �رسورة تعزيز 
�ل�رس�ك��ة بن �لبلدي��ن لت�سمل �ملجالت �ل�سيا�سي��ة و�لقت�سادية". و��ساف 
�ن �مل�سوؤول��ن يف �لبلدين �سيبحثان خالل �لأ�سهر �ملقبلة �خلطو�ت �لو�جب 
�تخاذه��ا لتوطيد �لو����رس �لقت�سادية وت�سجيع �ل�ستثم��ار وتو�سيع �فاق 
�لتع��اون يف قطاع �لطاقة، و�ل�سعي خللق فر�س جديدة وتعزيز �لتعاون يف 

قطاع �لتعليم و�لثقافة.
و��س��ار� بالقول ، بينم��ا ن�سعى لتحقيق �مل�سالح �مل�سرتك��ة وتعزيز رفاهية 
�لبلدين، ت�سيد �لوليات �ملتحدة بروؤية رئي�س �لوزر�ء �لعبادي لبناء �قت�ساد 
ق��وي ومتنوع يف �لعر�ق قادر على تلبية جميع �حتياجات �ل�سعب �لعر�قي.  
وتدع��م �لولي��ات �ملتح��دة بقوة �رس�ك��ة �لعر�ق م��ع �سندوق �لنق��د �لدويل 
و�لبن��ك �ل��دويل و�ست�ستم��ر بالتن�سيق م��ع جمموعة �ل��دول �ل�سناعية �ل�سبع 
)7G( مب�ساعدة �لع��ر�ق لتحقيق �ل�ستقر�ر �لقت�سادي وتنفيذ �لإ�سالحات 

�لتي يحتاجها.
كم��ا رحبت �لولي��ات �ملتحدة بجهود �لعبادي لتعزي��ز حكم ر�سيد ميثل كل 
�لعر�قي��ن ومعاجلة �لك��و�رث �لإن�سانية �لتي ت�سهده��ا �لبالد و�لناجمة عن 

وح�سية كيان د�ع�س �لإرهابي. 
هذ� و�تفق �لعبادي وتر�مب على �رسورة تطوير و�د�مة �لعالقات �لإيجابية 

ب��ن �لع��ر�ق ودول �جلو�ر يف �ملنطقة لتعزيز �ل�ستق��ر�ر يف �ل�رسق �لأو�سط، 
وم�ساعدة �لعر�ق يف بناء ما دمره كيان د�ع�س �لإرهابي.

وق��د �أ�س��اد �لرئي���س تر�مب بجهود �لع��ر�ق يف بناء عالقات بّن��اءة مع دول 
�ملنطق��ة، و�ل��دور �ملهم لتل��ك �لعالقات لتعزي��ز قدرة �لعر�ق عل��ى �لت�سدي 
لالإره��اب بجمي��ع ��سكال��ه وع��دم �ل�سماح لأي حم��اولت لزعزع��ة ��ستقر�ر 

�لعر�ق وتقوي�س موؤ�س�ساته �لدميقر�طية.
و�س��دد �لرئي���س تر�مب عل��ى �ل�ستمر�ر بالت��ز�م �لوليات �ملتح��دة و�لعر�ق 

ب�رس�كة �ساملة تعود باملنفعة على كال �لبلدين على مدى �ل�سنو�ت �ملقبلة.
ويف �سي��اق مت�سل �عرب �لعبادي عن �مل��ه بان جتلب �لنتخابات �لعر�قية 

�ملقبلة �ملقررة يف �بريل عام 2018 دماًء جديدة من �مل�سوؤولن. 
وق��ال �ن "�لع��ر�ق ��سب��ح بل��د� بدميقر�طيا جدي��د�"، م�س��ري� �ىل �ن "عملية 
�ل�س��الح �لت��ي نق��وم به��ا لي�س��ت �سهل��ة".  و�ع��رب ع��ن �مل��ه ب��ان جتلب 
�لنتخاب��ات �ملقبلة دماًء جديدة ، مو�سح��ا �ن هدفنا �ن جنتذب �لعر�قين 

للعودة �ىل �لعر�ق.
 وتاب��ع ، بالن�سب��ة لن��ا ر�أين��ا �د�رة ورئي���س يف �لوليات �ملتح��دة يدركون 
�همي��ة �لع��ر�ق يف �ملنطق��ة، مو�سح��ا بام��كان بغ��د�د وو��سنط��ن �لتعاون 

للق�ساء على �لرهاب. 
وكان �لعب��ادي ق��د توجه �ىل و��سنطن �لحد �ملا�س��ي يف زيارة ر�سمية �ىل 
و��سنط��ن لإجر�ء مباحثات مع �لرئي�س تر�مب وع��دد من �أع�ساء �لكونغر�س 
�لأمريك��ي، بالإ�ساف��ة �إىل جمموعة من روؤ�ساء �ل���رسكات وممثلي منظمات 

مالية دولية .
 وير�ف��ق �لعب��ادي يف زيارت��ه وزر�ء �لدف��اع عرفان �حلي��ايل و�لنفط جبار 
�للعيب��ي و�خلارجية �بر�هي��م �جلعفري و�لعمار و�ل�س��كان �ن نافع �و�سي 
وع��دد م��ن �مل�ست�ساري��ن و�ملديرين �لعام��ن يف خمتلف قطاع��ات �لدولة . 
وه��ذه �لزي��ارة �لر�سمية للعب��ادي �ىل �لوليات �ملتحدة ه��ي �لوىل له منذ 
ت�سل��م تر�م��ب مفاتيح �لبي��ت �لبي�س وته��دف �ىل "تعزيز �لتع��اون �لمني 

و�لع�سكري" بن �لبلدين.

بغداد_خاص
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