
�كد رئي�س جمل�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، �أن مرحلة 
�ف�ضل  �ضتكون  �لإجر�مي  "د�ع�س"  تنظيم  بعد  ما 
��ضتغر�به  عن  �عرب  حني  يف  �حلالية،  من  بكثري 
من �لبع�س �لذي يحاول �دخال �لحباط يف نفو�س 

�لعر�قيني.
 ( موؤمتر  خللال  �لقاها  كلمة  يف  �لعبادي  وقللال 
تيدك�س بغد�د( �لذي يخت�س بالبد�عات و�ملو�هب 
"�إننا  ملكتبه  بيان  بح�ضب  �لناجحة،  و�لتجارب 
نلتقي هنا يف بغد�د �ل�ضام و�لوحدة و�لتقدم، حيث 
�ملنجز  هذ�  لتحقيق  �ملعاناة  من  م�ضرية  قطعنا 
�لعر�قي �لذي بعث �لمل، فالعامل وقادته معجبون 

مبا حتقق بالرغم من �لزمة �ملالية".
و�أ�ضاف �أنه "بوحدتنا حتررت �لر��ضي وبار�دتنا 
و�ضام  هي  �لتي  �ملعجز�ت  �ضنعنا  وبت�ضميمنا 
بغد�د  كانت  حيث  عر�قي،  كل  �ضدر  على  �رشف 
جرف  من  �لر�للس  وحللررنللا  عامني  قبل  مهددة 
وبيجي  و�لفلوجة  و�لللرمللادي  ديللاىل  �ىل  �ل�ضخر 
و�لقيارة وخممور و�ي�رش �ملو�ضل و�لن يف �جلزء 

�لخري لأمين �ملو�ضل".
و�بدى �لعبادي ��ضتغر�به من "�لبع�س �لذي يحاول 
ين�ضب  و�ن  �لعر�قيني  نفو�س  يف  �لحباط  �دخال 
�ملو�ضل  حترير  بعد  مما  �ملو�طن  ويخوف  �لعز�ء 
�لبلد  �ف�ضل بكثري لن  �لو�ضع �ضيكون  ونقول لهم 
"�لرهاب يريد  �أن  �جتاز ��ضعب �لزمات"، موؤكد� 
متهيئون  وهللوؤلء  ي�ضانده  من  وهناك  �لفتنة  بنا 

للطعن باجلميع مع ح�ضول �ي �عتد�ء �رهابي".

�لنائبة عن �لتحالف �لوطني �بت�ضام �لهايل �كدت 
، �ن �لنتخابات و�ل�رش�عات �ل�ضيا�ضية لها تاأثري 
كبري يف �لو�ضاع �لمنية للباد ، موؤكدة �ن ذلك 

يعود �ىل �ضعف تطبيق �لقانون يف �لباد .
ل�ضحيفة  خللا�للس  ت�رشيح  يف  ذكلللرت  �لللهللايل 
�ل�ضيا�ضية  ،"�ل�رش�عات  �ن  "�جلورنال" 
كلها  �لللقللانللون  تطبيق  و�ضعف  و�لنللتللخللابللات 
�ن  للباد"، مبينة  �لو�ضع �لمني  نقاط توؤثر يف 
"�لو�ضع �لمني و��ضتقر�ر �لمن  �أمر مهم جد� ". 
و��ضارت �لنائبة عن �لتحالف �لوطني �ىل "وجود 
لوز�رة  �لتابعة  �لمنية  �جلهات  بني  تن�ضيق  عدم 
�لمن  جهاز  مع  �ل�ضتخبار�ت  وجهاز  �لد�خلية 
�لنظر  لفتة   ،" �خلروقات  هذه  من  للحد  �لوطني 
زعزعة  يحاول  �لرهابي  د�ع�س  "تنظيم  �ن  �ىل 
لفظه  مللع  ول�ضيما  �لللبللاد  يف  �لمللنللي  �لو�ضع 

�نفا�ضه �لخرية". 
مدير  يكون  �ن  "�همية  �ىل  �لنظر  �لهايل  ولفتت 
قبل  مللن  معني  غللري  �ل�ضتخبار�ت  �و  �ل�رشطة 
قبل  من  تعيينه  يكون  و�ن  �ملحافظة  جمل�س 
جمل�س �لوزر�ء لي�ضتطيع �ن يعمل من دون قيود ". 
�لقانون  دولة  �ئتاف  عن  �لنائب  ��ضار  حني  يف 
عبا�س �لبياتي �ىل �ضعي بع�س �جلهات �لتي تدعم 
ومتول د�ع�س لإحد�ث بلبلة هنا �و هناك من �جل 

�لتاأثري يف ر�أي �لناخب مع قرب �لنتخابات ". 
ل�ضحيفة  خللا�للس  حللديللث  يف  ذكلللر  �لللبلليللاتللي 
موعد  من  �لقرت�ب  مت  كلما  �نه"  "�جلورنال"،  
تقوم  �ملو�ضل  يف  د�علل�للس  مللع  �ملعركة  ح�ضم 
�خلايا �لنائمة باحد�ث خروقات يف �ملحافظات 
لر�ضال ر�ضالة �عامية بانهم ماز�لو� موجودين 
وحماولة لفت نظر وت�ضتييت �لر�أي �لعام و�جلهد 

�لمني". 
�لرف�ضات  �لتفجري�ت هي  "هذه  �ن  �لبياتي  وبني 
" يف مقابل هذه  "، مو�ضحا �نه  �لخرية لد�ع�س 

�لتي  �لمنية  للجهات  �خلروقات هناك جناحات 
��ضتطاعت تفكيك �لعديد من �ل�ضيار�ت �مللغمة " . 
�ح�ضان  د.  �ل�ضيا�ضي  �ملحلل  �كللد  جانبه  مللن 
�ل�ضبب �ل�ضا�س فيما  �ن �ل�رش�عات هي  �ل�ضمري 

و�ضل �ليه �لو�ضع �لمني �ضابقا وما ي�ضعى �ليه 
�لبع�س لرباك م�ضهد �لنت�ضار حاليا". 

ل�ضحيفة  خللا�للس  حللديللث  يف  �ل�ضمري  و��للضللار 
تريد  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �لقوى   " �ن   " "�جلورنال 

حما�ض�ضة على م�ضتوى �ملنظومة �لمنية و�لتي 
تدفع باجتاه �ملزيد من �ل�ضاحيات على ح�ضاب 
�مل�ضلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ضاحيات  ق�ضم 
توؤثر ب�ضكل كبري يف �لو�ضع �لمني " ، مبينا �ن 

"�لنتخابات وحماولة �قتنا�س بع�س �خلروقات 
�ي�ضا ��ضبحت �ضمة لبع�س �لقوى �ل�ضيا�ضية �لتي 
ل تدرك مدى �لتحديات و�خلطر �ملتمثل بد�ع�س ". 
منتٍه  �ضبه  �لرهابي  د�ع�س  "تنظيم  �ن  و�و�ضح 
ع�ضكريا �ل �نه لن يتو�نى عن �لنهو�س و�لوثوب 
�ل�ضيا�ضية  �لقوى  من  يتطلب  وهللذ�  �خللرى  مللرة 
�و  �ل�ضيا�ضية  �لمني عن �رش�عاتها  �مللف  �بعاد 

�لنتخابية �ملقبلة". 
�ل�ضيا�ضية  �جلهات  بع�س  "هناك  �ن  �ىل  و��ضار 
مثل  �قتنا�س  خال  من  �حلكومة  �حر�ج  حتاول 
هكذ� ثغر�ت حماولًة ��ضعاف �ملنظومة �لمنية ". 
يف حني عّد رئي�س جمل�س �لنو�ب �ضليم �جلبوري، 
�لتفجري�ت �لتي �رشبت �لعا�ضمة بغد�د و�لب�رشة، 
نار  و�يقاد  لل"�لرباك"  حماولة  �جلمعة،  م�ضاء 

�لفتنة �لتي �حبطها �ل�ضعب �لعر�قي. 
وقال �جلبوري خال كلمة له يف موؤمتر )�لعر�ق: 
�ضباب وتعاي�س( �لذي تقيمه بعثة �لمم �ملتحدة 
يف �لعر�ق بالتعاون مع جمعية �لمل �لعر�قية ، 
�إن “�لعدو ي�ضعى لتفتيت �للحمة  �لوطنية و متزيق 
وحدة �لبلد كما ح�ضل من تفجري�ت يوم �جلمعة 
د�ع�س  ��ضتمر�ر  يوؤكد  ما  وبللغللد�د  �لب�رشة  يف 
بيننا  �ل�ضكوك  وتاأجيج  لإرباكنا  �ضيا�ضته  يف 
�ضعبنا  يحبطها  �لتي  �لفتنة  نار  �يقاد  وحماولة 

�لعظيم يف كل مرة". 
حلمل  م�ضتعدين  غري  "�لعر�قيني  �أن  و�أ�للضللاف 
ذلك  يفعلو�  فهم مل  �لبع�س  بع�ضهم  �ل�ضاح على 
يف  �حلللرت�ب  مللن  كللان  ومللا  م�ضى  فيما  مطلقا 
�لطائفي كان بني جماعات كانت  �لت�ضعيد  �يام 
�لطرف  هللذ�  من  �ملو�طنني  ��ضتهد�ف  للار�للس  متمُ
ل�ضالح  �ل�ضارع  وحت�ضيد  تعبئة  حماِولًة  ذ�ك  �أو 
�لإرهابية  وطموحاتها  و�أفللكللارهللا  �أجند�تها 
�ملحافظات  من  �لعديد  وكانت  و�ل�ضيا�ضية".  
�لعر�قية قد �ضهدت يوم �جلمعة )19-5-2017( 
�لعديد من �خلروقات �لمنية �لتي  �ضقط �ضحيتها 

�لع�رش�ت من �ملدنيني �لبرياء. 

العبادي: مرحلة ما بعد داعش ستكون أفضل 
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بغداد- خاص 

ترمب في الرياض إلعادة ترتيب أوراق تحالفاته

استبعدوا منه الشيعة.. تحذيرات من تشجيع المؤتمر األميركي العربي »السني« لالنقسامات العراقية

القانونية النيابية تكشف عن خالف مع الحكومة 
بشأن العفو العام

برلماني يقدم ست مقترحات إلى العبادي للقضاء 
على الروتين 

نائب: اتفاق سياسي على دفع مفوضية االنتخابات 
إلى تقديم استقالتها

مع  خاف  عن  �ضعيد،  ز�نا  �لنيابية  �لقانونية  �للجنة  ع�ضو  ك�ضف   : متابعة  بغد�د- 
�خلطف  �لعفو عن جر�ئم  مادة  ول�ضيما يف  �لعام  �لعفو  قانون  تعديل  ب�ضاأن  �حلكومة 
كافة.  وقال �ضعيد يف حديث �ضحايف �ن "�حلكومة ما ز�لت تعار�س �ضمول �ي جرمية 
خطف يف قانون �لعفو �لعام حتى يف حال وجود تنازل من قبل �مل�ضتكي يف حني ت�رش 

�للجنة على �ضمول بع�س �حلالت ول�ضيما يف حال وجود تر��س بني �لطرفني".
بكت   و��ضاف �ن "�لقانون �جلديد يرف�س �لعفو عن جميع �جلر�ئم �لرهابية و�لتي �رتمُ
بعد عام 2014 يف �حد�ث �ملو�ضل بينما �ضمل �ملتعاطفني و�ملتخابرين مع د�ع�س قبل 
"�للجنة �ضتطرح �لتعديات �خلافية �مام �لربملان  �حد�ث �ملو�ضل".  وتابع �ضعيد �ن 
لإعان موقفه منها و�لت�ضويت بالقبول �و �ليجاب تفاديا لوقوع خافات �خرى مع 

�حلكومة". 

تقدمي  نيته  �لعبادي،عن  ز�هر  �لوطني  �لتحالف  عن  �لنائب  ك�ضف    : متابعة  بغد�د- 
�ضت مقرتحات �ىل رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، لتقدمي �لت�ضهيات للمو�طن بعيد�ً عن 
�لروتني �ملعمول به يف دو�ئر �لدولة، منوها باأن �ملقرتحات �ضتعر�س يف وقت قريب 

و�ضتناق�س بدء �لدو�م �مل�ضائي يف �لوز�ر�ت.
وقال �لعبادي، "�ضنقدم عدة مقرتحات لتنظيم عمل �لدو�م يف �لوز�ر�ت ويف موؤ�ض�ضات 
�لدولة بعيد� عن �لروتني �ملقيت و�ختز�ل �لوقت و�رشعة �لإجناز" ، مبينًا �ن "�ملقرتحات 

�ضتقدم يف �لبد�ية �ىل وزير �لد�خلية قا�ضم �لأعرجي، خال �لأ�ضبوع �ملقبل".
 6 لأقللدم  �لعبادي،  حيدر  �لللوزر�ء  رئي�س  من  موعد�ً  ��ضتح�ضل  �ن  "�أحاول  وتابع، 
مقرتحات، لها فو�ئد للعر�ق ول تكلف �لدولة دولر�ً و�حد�ً، وت�ضمل �أي�ضًا وز�رة �لرتبية 
حول �ملد�ر�س �مل�ضائية ومقرتح بدء �لعمل للدو�م �مل�ضائي يف �لوز�ر�ت ومقرتح تنظيم 

عمل �لوز�ر�ت"، لفتا �لنظر �ىل �نه "�ضيعلن تفا�ضيل �ملقرتحات يف وقت قريب". 

بغد�د - متابعة : ك�ضفت كتلة �لأحر�ر �لنيابية عن وجود �تفاق بني �لكتل �ل�ضيا�ضية 
على دفع �ملفو�ضية �حلالية �ىل تقدمي ��ضتقالتها و�ختيار مفو�ضية جديدة.

�لنو�ب  جمل�س  يف  �ل�ضيا�ضية  "�لكتل  �إن   ، �لطائي  زينب  �لكتلة  عن  �لنائبة  وقالت 
مقابل  �ملفو�ضية  �إقالة  على  �لت�ضويت  بعدم  يق�ضي  �لأحر�ر  كتلة  �إىل  قدمت مقرتحًا 
خال  جديدة  مفو�ضية  على  و�لتفاق  ��ضتقالتها  تقدمي  �ىل  �حلالية  �ملفو�ضية  دفع 
�بعاد  �لهدف هو  "كتلة �لأحر�ر و�فقت على �ملقرتح طاملا  �أن  �ملدة ذ�تها"، م�ضيفة  
هو  �لأمر  عرقل  ما  �ن"  �ىل  م�ضرية  م�ضتقلة"،  مبفو�ضية  و�لإتيان  �حلالية  �ملفو�ضية 
�جلديدة  للمفو�ضية  �حلايل  �ملفو�ضني  �ع�ضاء جمل�س  ت�ضعة من  �ضتة من بني  تر�ضيح 

وح�ضولهم على �على �لنقاط ما يوؤ�رش �إمكانية عودتهم من جديد". 

تفجيرات بغداد والبصرة تكشف.. جهات سياسية تحاول إحراج الحكومة بإظهار عجزها األمني

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكد برملانيون ان ال�صراعات 
ال�صيا�صية واالنتخابات بداأت 

تلقي بظاللها على االو�صاع 
االمنية يف البالد ، يف حني 
ا�صتبعد اخرون ذلك معللني 

ان اخلروقات االمنية �صببها 
داع�ش ولفظه انفا�صه االخرية 
من خالل احداث ثغرة هنا او 

هناك ، بينما يرى حمللون 
�صيا�صيون ان ال�صراعات 
ال�صيا�صية �صبب رئي�صي 

يف اخلروقات االمنية التي 
حتدث ، م�صريين اىل اهمية 

ابعاد امللف االمني عن 
ال�صراعات واالنتخابات . 

بغداد- ابتهال السعدي 

م�ضللري� �ىل �ن هذه �ملوؤمتر�ت �ضتخلق �رش�عا  د�خل 
�لبيت �ل�ضللني ، ول يخفى �ن تكون هناك ممانعة من 
بع�س �لقوى يف دول �ملنطقة من تكوين �قليم عربي 

�ضني يف د�خل �لعر�ق .
وتابللع : �ن ت�ضللكيل �لقليم �ل�ضللني مل يكللن م�رشوعا  
مطروحللا بقوة قبللل دخول د�ع�للس وبالتايل ��ضللئلة 
كثرية حتتاج لجوبة، هل با�ضللتطاعة �ملكون �ل�ضني 
حماية �ل�ضللنة وخ�ضو�ضللا بعد دخللول د�ع�س و�لذي 

�ضبب �زمة ثقة بالكتل و�لحز�ب �ل�ضنية .
وقللال �لقيللادي يف �حتللاد �لقللوى �لعر�قيللة ،حممللد 
�خلالدي، لل"�جلورنال " �إن "�ضللنة �لعر�ق منق�ضللمون 
يف  موحللدة  �ل�ضللنية  �لطائفللة  �عتبللار  ميكللن  ول 
�لر�ء و�لهللد�ف و�لللروؤى ".كمللا   �ن "نائللب رئي�س 
�جلمهوريللة ��ضللامة �لنجيفللي ل يعد ممثللا للمكون  
�ل�ضني يف �ملوؤمتر �لمريكي �ل�ضعودي �لعربي �ل�ضني 
�ملنعقللد يف ريا�س لكونه ينحللاز �ىل جهة معينة  ".  
م�ضري� �ىل �ن" �لوليات �ملتحدة هي �لر�عية للموؤمتر 

ويجب �ن يكون هناك متثيل حقيقي للمكون �ل�ضللني 
ولي�للس مللن ينحللاز �ىل جهللات على ح�ضللاب جهات 

�خرى". 
و��ضللاف �ن " هكللذ� موؤمتللر�ت توؤ�ضلل�س للتق�ضلليم ، 
وتكوين �قليم عربي �ضللني وبد�يللة للتحرك �حلقيقي 
نحو �لتق�ضيم �لذي ي�ضار �ليه يف �كرث من جهة ر�عية 
للتق�ضلليم د�خليللا وخارجيللا ". و�كللد وجود "م�ضللاع 
لن�ضللاء جبهة �ضللنية بقيللادة �مريكيللة وبع�س دول 
�جلللو�ر �لقليمللي �ضللد حمور �ضلليعي رو�ضللي ترعاه  
�يللر�ن" . مبينللا �ن" تغييللب �ل�ضلليعة مللن �ملوؤمتللر 

مق�ضللود لولدة �قليم �ضللني" .
كما ��ضللار �ىل �أن �ملوؤمتر �لذي يعقد يف �لريا�س يعد 
متهيد� مل�رشوع �لتق�ضلليم لفتللًا �لنظر �ىل �ن" �لروؤية 
�ت�ضللحت ول خيار �ضللوى �لتق�ضلليم ، �ضللئنا �م �بينا، 
وبالتللايل �ضلليكون �لتوجلله �حلقيقي تكويللن مناطق 
�ضللنية و�ضلليعية وكردية لي�س يف �لعللر�ق فقط بل يف 

دول �لعامل" .
مللن جهته قال �لنائب عن �لتحالف �لوطني �ضللادق 
"مللا يعللول علللى هكللذ�  �للبللان  لل"�جلورنللال" �ن 

موؤمتللر�ت هو بنللاء مو�قف وطنية باجمللاع �لقيادة 
�لعر�قيللة و�ن يحمللل تنفيذ� حقيقيا ، لكن ما تت�ضللح 
ماحمه يف موؤمتر �لريا�س ، �نه منحاز جلهة معينة 
" . وهذ� "ما يوؤكد �ن �ملوؤمتر ل ي�ضب يف �مل�ضلحة 
�لوطنيللة ويدعللو �ىل خلللق �لزمللات بللني �لطو�ئللف 
و�لكتللل �ل�ضيا�ضللية وبرعاية �مريكية" .و��ضللاف  �ن 
"�لر�عني للموؤمتر لهم مو�قف غري م�رشفة مع �لعر�ق 
وعلللى ر�أ�ضللها �لوليللات �ملتحللدة �لمريكيللة �لتللي 
تعمل على تر�ضلليخ م�ضاحلها  يف �ملنطقة ول حتمل 
�بعللاد� د�عمة للعر�ق و�لعمل على خلق جو م�ضللحون 
" ��ضللتبعاد  ".وعللّد  و�لعرقيللة  �لطائفيللة  بالنعللر�ت 
�جلبهة �ل�ضيعية مق�ضود� وخ�ضارة للوليات �ملتحدة  

يف حلفها �جلديد ".
وحللذر  �للبللان مللن" تو�ضلليات تلك �ملوؤمتللر�ت  يف 
مللا يتعلق باقر�ر �لتق�ضللييم ملناطق �ضلليعية و�ضللنية 
وكردية عللرب �لقاليم بالتز�من مللع توجهات بع�س 

�لدول �ملجاورة �لر�عية للتق�ضيم يف �لعر�ق" .
و�أعلللن نائللب رئي�للس �جلمهوريللة ��ضللامة �لنجيفللي 
م�ضللاركته يف موؤمتللر �لقمللة �ل�ضللامية �لمريكيللة 

�لللذي �ضلليعقد �ليللوم �لحللد بالعا�ضللمة �ل�ضللعودية 
�لريا�س، وذكر بيان مقت�ضب ملكتب �لنجيفي  تلقته 
“�جلورنللال ” ، �ن” م�ضللاركة �لعر�ق �ضللتكون بوفد 
ي�ضللم رئي�س �جلمهورية فوؤ�د مع�ضوم ونائبه ��ضامة 

�لنجيفي وعدد� من �مل�ضوؤولني و�مل�ضت�ضارين".
�لنائبللة عللن �لتحالللف �لوطنللي   �ىل ذلللك حللذرت 
نهلللة �لهبابللي، مللن تقدمي �لعللر�ق تنللازلت كبرية 
و�مل�ضللاومة علللى �رو�ح �لبريللاء خللال م�ضللاركته 
يف �لقمللة �لعربيللة �لمريكيللة.  وقالللت �لهبابي يف 
حديث �ضللحايف ، �إن "هناك خ�ضية من تقدمي �لعر�ق 
تنازلت كبرية و�مل�ضاومة على �روح �لبرياء خال 
م�ضللاركته يف �لقمللة �لعربيللة �لمريكيللة �لتي دعت 
�ليهللا �ل�ضللعودية"، عللادة �أن "�جتمللاع تلللك �لللدول 
ملناق�ضللة حماربة �لرهاب يعد نفاقا و��ضحا ب�ضبب 
دعمها �لرهاب". ودعت �لهبابي "�حلكومة �لعر�قية 
�ىل �ملطالبللة بتعوي�للس من تلك �لللدول �لتي دعمت 
�لرهاب و�ضلللمته �ل�ضللاح و�لمو�ل مللن �جل تدمري 
�لعر�ق ل جمرد �مل�ضللاركة ب�ضللكل �ضللعيف ما يوؤدي 

�ىل �لتز�منا مب�ضاريع تاآمرية �ضد وحدة �لعر�ق". 
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