
ك�س��فت جبه��ة الإ�س��اح النيابي��ة، ال�س��بت، عن 
قيام اأحد النواب بت�س��ليم رئا�س��ة جمل�س النواب 
�س��وؤال �س��فهيا موجه��ا لرئي���س ال��وزراء القائ��د 
الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در العبادي ب�س��اأن 
دع��م التحالف ال��دويل بقيادة وا�س��نطن لتنظيم 

“داع�س” الرهابي.
وق��ال النائ��ب ع��ن اجلبه��ة حممد ال�س��يهود يف 
ت�رصيح له، اإن “اأحد اأع�س��اء جمل�س النواب �سلم 
رئا�سة الربملان �سوؤاًل نيابيًا للقائد العام للقوات 
امل�س��لحة حي��در العب��ادي اإزاء جدي��ة التحال��ف 
الدويل بقيادة وا�س��نطن يف ا�س��تهداف ع�سابات 
داع���س الإجرامي��ة من جه��ة واإلقاء امل�س��اعدات 

اللوج�ستية لعنا�رص داع�س من جهة اأخرى”.
واأ�ساف ال�سيهود، اأن رئي�س جمل�س النواب �سليم 
اجلبوري ت�سلم عدداً من الأ�سئلة النيابية لكنه مل 
يحدد وقتًا للم�سي بها، مبينًا اأن الربملان ينتظر 

حتديد موعد لل�رصوع مب�ساءلة العبادي.
وكان نواب طالبوا اخرياً باإنهاء وجود التحالف 
ال��دويل يف الع��راق بع��د اعرتاف��ه الأخ��ري مبقتل 
ع���رصات املدني��ن يف العراق و�س��وريا، م�س��ددة 
على �رصورة مطالبة التحالف بدفع تعوي�س��ات 

للعراق من جراء تلك ال�رصبات.
يذكر اأن اجلي�س الأمريكي اأقّر ال�س��بوع املا�سي 
بقت��ل 220 مدني��ا خ��ال �رصب��ات جوي��ة يف 
الع��راق و�س��وريا منذ 2014، م�س��ريا اإىل اأن 21 
مدني��ا منهم قتل��وا يف ت�س��ع �رصبات منف�س��لة 
للتحال��ف الدويل ما بن ت�رصي��ن الثاين وكانون 

الثاين املا�سين.
وبال�سافة اإىل اخل�سائر الب�رصية فان ال�رصبات 
يف  هائ��ا  دم��ارا  احدث��ت  الأمريكي��ة  اجلوي��ة 
البن��ى التحتية واملن�س��اآت خال مع��ارك حترير 
املدن التي �س��ارك فيها ط��ريان التحالف الدويل 
حقوقي��ة  ومنظم��ات  املتح��دة  الأمم  باع��رتاف 

دولية.

وذكرت م�سادر اعامية ، اإن رئي�س اإقليم كرد�ستان 
م�س��عود البارزاين اجتمع مع 20 �سخ�سية �سيا�سية 
واأكادميي��ة عراقي��ة م��ن مرك��ز الرافدي��ن للح��وار، 
مبينة اأن اجلانبن بحثا م�س��تقبل العراق والعاقة 

بن اأربيل وبغداد.
وبينت امل�سادر، اأن الجتماع من املرجح انه بحث 
ملفات احلرب �س��د داع���س واإدارة حمافظة نينوى 
ملرحل��ة ما بع��د "داع�س"، م�س��ريا اإىل اأن الجتماع 
يهدف اىل اإيجاد اأر�س��ية منا�سبة لتقريب الأطراف 

ال�سيا�سية العراقية.
وكان رئي���س الوزراء حيدر العب��ادي ورئي�س اإقليم 
كرد�س��تان م�س��عود البارزاين دعا، الثاثاء )7 اآذار 
ال�سيا�س��ي وتعزي��ز  اإىل توحي��د اخلط��اب   )2017
العم��ل ب��ن بغ��داد واأربي��ل، يف ح��ن اأك��دا اهمية 
التن�س��يق "الكبري" ب��ن القوات الت��ي تقاتل تنظيم 

"داع�س".
حيث ا�س��ار العبادي يف كلمته مبلتقى ال�س��ليمانية 
اىل ان��ه ي�س��عى لتحوي��ل املناطق املتن��ازع عليها 
اىل مناط��ق متفق عليها يحميها ابناوؤها . وقال اإن 
عملية املو�س��ل معركة م�س��ريية ووجودية للعراق 
.. موؤك��ًدا اأنه��ا اأع��ادت الثقة املتبادل��ة بن القوات 

العراقية وقوات البي�سمركة الكردية.
وب��ن ان ، القوات العراقي��ة والبي�س��مركة يقاتلون 
مع��ًا يف معرك��ة املو�س��ل للم��رة الوىل، يف ح��ن 
كان��ت هنالك عاق��ة عدم ثقة بينهم��ا، لكنهم الآن 
ياأكل��ون معًا وي�رصبون مع��ًا وينامون معًا، وهناك 
ثق��ة متبادل��ة لي���س على م�س��توى الق��ادة بل على 
�س��عيد القواع��د ونح��ن اأق��رب اىل التوح��د، ويوجد 
تق��دم ع��اٍل اإىل الأمام. وعل��ى الرغم من ال�س��عاب 

ن�سعى لإقامة مثل هذا العراق.
وا�س��اف العب��ادي ال��ذي اطل��ع خ��ال ال�س��اعات 
الخرية عل��ى تطور معارك حترير مدينة املو�س��ل 
م��ن قب�س��ة داع���س، "راأي��ت  يف املو�س��ل مقاتلن 
ابط��اًل م��ن كل املحافظ��ات واملكون��ات العراقية 

يحاربون وي�سحون باأنف�سهم لي�س من اأجل حتقيق 
مك�س��ب �سخ�س��ي لهم، وهم يتناف�س��ون على التقدم 

ويعلمون خطورة ذلك".
و�س��دد على اأن ، "معركة املو�س��ل معركة م�سريية 
ووجودي��ة �س��د م��ن يحاول��ون تغيري ح�س��ارتنا، 
وال�رصاك��ة يف احلك��م وتق�س��يم املجتمع، وي�س��عون 
ل�سلب حرية الفكر والتعاي�س، يف حن اأن �رصا�ستهم 
يف م��ا بينهم اأكرث من ح��دة �رصاعهم مع الآخرين، 
وعلين��ا اأن ن��رد له��م ال�س��اع �س��اعن يف ال�س��لم 
اأن  يج��ب  متابع��ًا  املجتمعي��ة،  امل�س��احلة  ع��رب 

يع��ود امل�س��يحيون اىل مناطقه��م ونح��ن فخورون 
بتنوعنا". واكد بالقول، "اأنا متفائل الآن بناًء على 
معطي��ات الواقع على الأر���س، يف حن كان يقال 
قب��ل 7 اأ�س��هر اإن املو�س��ل انتهت ومن امل�س��تحيل 
حتريره��ا"، ودع��ا اىل توحيد الق��وات الأمنية ل اأن 
تك��ون هنالك ق��وات لكل حزب اأو مذه��ب، بل يجب 
اأن يرى الكردي قوة ت�سمن اأمنه، وكذلك الآخرون.

م��ن جان��ب اخر اأعل��ن رئي�س جمل�س النواب، �س��ليم 
اجلب��وري، رف�س��ه لأي موؤمت��ر �سيا�س��ي يعق��د يف 
خ��ارج العراق "لتق�س��يم البلد". ونق��ل بيان ملكتب 

اجلب��وري عن��ه قول��ه يف كلمت��ه الت��ي األقاه��ا يف 
موؤمتر ع�س��ائر جن��وب بغداد الذي عقد حتت �س��عار 
)حترير – امن – خدمات(، "مل ولن ن�سارك او ندعم 
اي موؤمت��ر لتق�س��يم الع��راق ول��ن نر�س��ى بالتدخل 
اخلارجي او اي و�س��اية على الع��راق ومن حق كل 
مك��ون ان يرتب و�س��عه بطريقة يتج��اوز الخطاء 

لن ترتيب و�سعه هو ترتيب للعراق".
واأ�س��اف، ان العراق اليوم باأم���ّس احلاجة للتفاهم 
حول مهمات المور وامل�سوؤوليات الكبرية الواجبة 
جت��اه َبع�س��نا البع���س، والت��ي تق��ف يف مقدمتها 

الثق��ة بتنوعنا والإمي��ان بالتعددية الت��ي نتبناها 
وننتم��ي اليه��ا. واأ�س��ار اجلب��وري اىل، اأن ع�س��ائر 
الأم��ان  جن��وب بغ��داد وحميطه��ا تبق��ى �س��مام 
للعا�س��مة وم�س��در الطمئن��ان لأهله��ا وقد كانت 
ومازالت العن ال�س��اهرة حلماي��ة اأمنها لكون هذه 
الع�سائر وقفت يف مواجهة الإرهاب وتر�سيخ الأمن 

وال�ستقرار يف حزام بغداد.
واو�س��ح ان��ه ، يف  الوق��ت ال��ذي تتقدم في��ه قواتنا 
البطل��ة يف ال�س��احل المي��ن م��ن املو�س��ل وحتقق 
انت�س��اراتها  ال�ساحقة، فاإن هناك مهمة اخرى تقع 
على الع�س��ائر وهي ���رصورة العمل جديا مع قيادة 
الدول��ة لر�س��م خارط��ة الغد، والتف��اق على مامح 
املرحلة القادمة له، لكي ن�س��من عدم عودة داع�س 

باأي �سيغة اخرى او اأي �سكل اخر.
تكاتف��وا  العراقي��ن  ان  الربمل��ان،  رئي���س  وب��ن 
واختلط��ت دماوؤهم وذابت يف جبه��ة القتال جميع 
الهوي��ات ف��ان ه��ذا اجله��د والدم��اء بحاج��ة اىل 
ا�س��تثمار حقيقي وتوظي��ف وطني جاد للتاأ�س��ي�س 
لفكرة الوحدة والتكات��ف والتعاون يف بناء الدولة 
امل�س��تقرة، الدول��ة املدني��ة القانونية الد�س��تورية، 
دولة املواطنة وال�سيادة واحلق والعدل والن�ساف، 

ولي�ست دولة النزاعات واخلافات والتق�سيم.
وا�سار البيان اىل ان اجلبوري ، ا�ستمع خال املوؤمتر 
اىل �رصح مف�سل من �سيوخ ووجهاء مناطق جنوب 
بغداد وابرز امل�س��اكل الت��ي تتعر�س لها مناطقهم، 
ووجه وكاء الوزارات الزراعة وال�س��حة والكهرباء 
والمن الوطني ووزارة الداخلية واملديرين العامن 
يف وزارة الدف��اع ووزارة امل��وارد املائي��ة وقائ��د 
عملي��ات بغ��داد واع�س��اء جمل���س الن��واب ورئي�س 
واع�س��اء جمل���س حمافظ��ة بغ��داد الذي��ن ح�رصوا 
املوؤمت��ر ب�رصعة حل امل�س��اكل التي متر بها مناطق 

جنوب بغداد وايجاد احللول ملعاناتهم.
يف �س��ياق مت�س��ل ح��ذرت جلن��ة الأم��ن والدف��اع 
الربملاني��ة، من خمطط تركي قال��ت اإنه يهدف اإىل 
�س��م مناط��ق عراقي��ة حم��ررة م��ن �س��يطرة تنظيم 

اإىل الأرا�سي الرتكية. “داع�س” الإجرامي 

البرلمان يستعد لمساءلة العبادي بشأن دعم التحالف الدولي لداعش
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بغداد_متابعة

قيادات سنية: المؤتمرات الخارجية تمهد لسيناريو حرب أهلية داخل المناطق المحررة

مجلس األمن الدولي يجدد دعمه لمعركة 
تحرير الموصل

القانون يستبعد إجراء انتخابات مجالس 
المحافظات في أيلول المقبل

الصدر يوجه بتشكيل لجنة خاصة بشأن 
االنتخابات ومرحلة ما بعد "داعش"

بغداد_متابعة : جدد جمل�س الأمن الدويل، ال�سبت، دعمه ملعركة حترير املو�سل من 
�سيطرة “داع�س” التي تخو�سها القوات الأمنية واحل�سد ال�سعبي منذ ا�سهر.

اإن  املتحدة(  المم  يف  بريطانيا  )مندوب  رايكروفت  ماثيو  املجل�س،  رئي�س  قال 
“اأع�ساء جمل�س الأمن يوا�سلون متابعة ودعم العملية العراقية لتحرير املو�سل”، 
داعيا جميع الأطراف اإىل “اتخاذ جميع الحتياطات املمكنة بهدف جتنب اإحلاق 

الأذى باملدنين واملن�ساآت ملدنية، وفقا للقانون الإن�ساين”.
حمتمل  با�ستخدام  تفيد  التي  التقارير  اإزاء  قلقنا  عن  اأعربنا   ، رايكروفت  واأ�ساف 
العراق  التحقيق يف  نتائج  اىل  نتطلع  داع�س، ونحن  قبل  الكيميائية من  لاأ�سلحة 

يف تلك املزاعم.
ملناق�سة  طارئة  جل�سة  عقده  املا�سي  اجلمعة   اعلن  الدويل  الأمن  جمل�س  وكان 

تطورات معارك التحرير يف مدينة املو�سل والو�ساع الن�سانية يف املدينة.

ال�سبت،  البياتي،  القانون جا�سم  ائتاف دولة  النائب عن  اأكد   : بغداد_متابعة 
نه ل ميكن اجراء انتخابات جمال�س املحافظات يف ايلول املقبل، لفتا النظر 
جمال�س  انتخابات  قانون  ب�ساأن  لتفاق  الآن  حتى  التو�سل  يتم  مل  انه  اإىل 

املحافظات.
النواب،  واأع�ساء جمل�س  القانونية  "اللجنة  اإن  له،  البياتي، يف ت�رصيح  وقال 
مل يتو�سلوا حتى الآن اإىل توافق حول فقرات ومواد قانون انتخابات جمال�س 

املحافظات"، مبينا اأنه "من املوؤمل اأن يتم اإقرار القانون بعد اأعياد نوروز".
واأ�ساف، اأن ال�سجال على القانون يتعلق على وجه اخل�سو�س مبحافظة كركوك 
خا�سة  مادة  ل�سياغة  �سعي  وهناك  كردي،  األف   500 من  اأكرث  ت�سم  لكونها 
حالة  وايجاد  ال�سجات  اىل  العودة  ولغر�س  نف�سه،  القانون  �سمن  للمحافظة 
اجلهات  على  اإرادتها  معينة  جهة  تفر�س  ل  حتى  النتخابات  قبل  �سحيحة 

العربية والرتكمانية.
وا�ستبعد البياتي، اإقامة انتخابات جمال�س املحافظات يف موعدها املحدد يف 

ال�16من اأيلول املقبل.
واأعلن رئي�س الوزراء حيدر العبادي يوم الثاثاء 17 كانون الثاين 2017، اأن 
املجل�س قرر حتديد ال�ساد�س ع�رص من �سهر اأيلول املقبل من العام اجلاري موعداً 

لإجراء انتخابات جمال�س املحافظات.

بغداد_متابعة : وجه زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقتدى ال�سدر، ال�سبت، بت�سكيل 
جلنة خا�سة مكونة من �ستة اأع�ساء ب�ساأن “اإ�ساح” النتخابات ومرحلة ما بعد 

حترير املو�سل من �سيطرة تنظيم “داع�س”.
وقال ال�سدر يف بيان له ، “بعد اأن طرحنا م�رصوع اإ�ساح النتخابات وانتخاب 
الأ�سلح، وم�رصوع ما بعد حترير املو�سل، �سار لزاما علينا ت�سكيل جلنة خا�سة 

للعمل الدوؤوب من اأجل الو�سول اإىل تطبيقها ب�سورة ُمر�سية”.
واأ�ساف ال�سدر ، لذا نكلف كًا من: )اأحمد ال�سدر، �سباح ال�ساعدي، لقاء اآل يا�سن، 
كان  اإذا  بالقرار  الربيعي(، وهم خمولون  ن�سار  املو�سلي،  الأ�سدي، حممد  �سياء 

توافقيا اأو اجماعيا ولهم مراجعتنا فيما دون ذلك”.
اجلانب  على  والوطني  الإن�ساين  الطابع  بتغليب  نن�سحهم  قائا:  ال�سدر  وتابع 
ال�سيا�سي. وكان ال�سدر طرح، يف احلادي والع�رصين من �سباط املا�سي، مبادرة 

�سماها بالوطنية مكونة من 29 فقرة لإدارة العراق يف مرحلة ما بعد “داع�س”.

البارزاني يجتمع مع شخصيات نخبوية لبحث آفاق مستقبل العالقة بين بغداد وأربيل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف م�ساع �سيا�سية جديدة 
حلل جميع امل�ساكل 

العالقة بني بغداد  واربيل 
جاء اجتماع رئي�س 

اإقليم كرد�ستان م�سعود 
البارزاين، ال�سبت، مع 

وفد اآخر من ال�سخ�سيات 
العراقية لبحث م�ستقبل 

العراق والعالقة بني 
اأربيل وبغداد.

بغداد_خاص

ال�سيا�سية التي جتتمع يف  واو�سح" خ�سارة بع�س من الحزاب والكتل 
انقرة و�سقق عمان ولبنان جاءت بعد خ�سارتهم امل�ساريع التي روجوها 
مكا�سب  جلمع  الن  يعملون  وهم  املحافظات  وتدمري  العراق  لتفرقة 

خا�سة ولرتويج م�ساريع جديدة فا�سلة".
النبار  اه��ل  مظلومية  او  ال�سنة  حقوق  م�سمى  ان"  اجلغيفي  ولفت 
جلمع  وعمان  ولبنان  تركيا  يف  تطلق  اخ��رى  وم�سميات  واملعار�سة 
مكا�سب وم�سالح نفعية فقط ونتائج هذه املوؤمترات �ستكون �سلبية على 

ال�سارع النباري".
ون��دوات  اجتماعات  عقد  رف�سه  الوطني٬  التحالف  اب��دى  جانبه  من 
تناق�س "ق�سايا م�سريية" خارج العراق برعاية اإقليمية ودولية. وقال 
التحالف يف بيان اأن اإعادة ارتهان م�سري ال�سعب العراقي٬ بيد العوامل 

اخلارجية٬ يعد اأمرا مرفو�سا متاما من قبل اأبناء ال�سعب العراقي كافة". 
واأ�سار اإىل اأن التحالف الوطني "برغم ترحيبه امل�سوؤول بكل نقا�س جاد 
اإل انه  و�رصيح لبحث خارطة ما بعد داع�س وتثبيت ا�ستحقاقات ذلك٬ 
يرف�س وب�سكل وا�سح٬ عقد الجتماعات والندوات للق�سايا امل�سريية٬ 
الوطني  التحالف  وي�سدد  كما  ودولية٬  اإقليمية  وبرعاية  الباد  خارج 
الإرادة  واحرتام  الوطنية٬  بالثوابت  اجلميع  التزام  اأهمية  على  العراقي 

اجلماهريية"
اأما ع�سو احتاد القوى العراقية والنائب عن حمافظة نينوى عبد الرحمن 
اللويزي٬ فقد قلل من اأهمية املوؤمتر٬ موؤكدا اأن هذا املوؤمتر وغريه �سيكون 
حمافظة  عن  النائب  طالب  حن  يف  املوؤمترات.  كبقية  الف�سل  م�سريه 
نينوى اأحمد اجلبوري٬ احلكومة مبحا�سبة كل من ي�سارك يف املوؤمترات 
اأن جمموعة من  اإىل  اأحدها٬ م�سرياً  اإ�سطنبول  موؤمتر  "امل�سبوهة"٬ عاداً 
نينوى  مل�ستقبل  والتخطيط  الأحداث"  "ا�ستباق  يحاولون  ال�سيا�سين 

جبهة  عن  النائب  دعا  ب��دوره٬  طائفي".  ب�"عنوان  الأخ��رى  واملناطق 
القيادات  موؤمتر  يف  امل�ساركن  مع  التعامل  اإىل  النيابية٬  الإ�ساح 
الدول  ترعاها  التي  املوؤمترات  هذه  واأن  متاآمرين"٬  ك�"خونة  ال�سنية 
داع�س.  ل�"�سيناريو جديد" بعد مرحلة  تاأتي حت�سريا  لاإرهاب  الراعية 
”التعامل مع جميع امل�ساركن يف هذه املوؤمترات  اإىل  ال�سيهود  ودعا 
من �سيا�سين ونواب كخونة ومتاآمرين“٬ مطالبا ب��“حماكمتهم بتهمة 
اخليانة العظمى كما ن�س الد�ستور“. يف حن و�سف النائب عن ائتاف 
"ل قيمة له  اإ�سطنبول باأنه  دولة القانون عبد ال�سام املالكي٬ اجتماع 
يكون  ولن  واجتماعيا  �سيا�سيا  مفل�سة  �سخ�سيات  جمرد  ح�رصه  ومن 
اأو موقع يف العملية ال�سيا�سية املقبلة بالبلد". ويبدو اأن  لهم اأي �سدى 
"حرب الت�رصيحات" هذه �ست�ستمر من دون هوادة ما دام هناك من يدعم 
"تلهث"  �سخ�سيات  هناك  دام  وما  املوؤمترات٬  من  النوع  هذا  ويرعى 

راك�سة وراء "حفنة دولرات" تلقيها لها هذه الدولة اأو تلك.
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