
حذرت كتل��ة “االحرار” النيابية , اأول اأم�س ال�سبت , 
م��ن عقد م�ؤمتر “انق��رة 2” يف العا�سمة االمريكية 
وا�سط��ن, مطالب��ة الرئا�س��ات الث��اث ب��س��ع ح��د 
لت��ك امل�ؤمت��رات “التخريبي��ة” وعزل نائ��ب رئي�س 
اجلمه�ري��ة ا�سام��ة النجيف��ي م��ن من�سب��ه, حي��ث 
ت�ات��رت االنباء عن م�ساركته يف م�ؤمتر “بروك�سل” 

االخري.
وقال��ت النائب��ة ع��ن الكتل��ة فط��م مه��دي ح�س��ن ل� 
»اجل�رنال ني���ز« ان ” امل�ؤمترات التي تعقد خارج 
الع��راق وخ�س��سا يف العا�سمة االمريكية وا�سنطن 
ته��دف اىل اع��ادة االحت��ال االمريك��ي اىل الع��راق 
بط��رق خمتلفة مطالبة الرئا�سات الثاث ب��سع حد 

لتك امل�ؤمترات التي تهدف اىل تق�سيم العراق”.
وا�ساف��ت ان “تك��رار عق��د تلك امل�ؤمت��رات هي ردة 
فع��ل لانت�س��ارات التي حتققه��ا الق���ات امل�سلحة 
العراقي��ة يف �ساحات القتال الت��ي اجه�ست خمطط 
)داع���س( يف العراق واف�سلت خمططاتهم الرامية اىل 

تق�سيم الباد”.
وا�س��ارت اىل ان “جمل���س الن���اب �س���ت يف وق��ت 
�ساب��ق عل��ى حظ��ر م�سارك��ة او ح�س���ر ال�سيا�سيني 
وامل�س�ؤول��ني العراقي��ني امل�ؤمت��رات اخلارجية التي 
مت���س امن الدول��ة “,مطالبة اجله��ات املعنية باأخذ 
دوره��ا يف رفع دعاوى على القائمني على عقد مثل 

هكذا م�ؤمترات “تخريبية “.
كم��ا طالبت, بع��زل نائب رئي���س اجلمه�رية ا�سامة 
النجيف��ي من من�سب��ة لك�نه م�س��ركًا  يف عقد تلك 

امل�ؤمترات.
وك�سف��ت »اجل�رن��ال ني�ز« يف وق��ت �سابق عن عقد 
“اجتم��اع حت�س��رياً” لعق��د “م�ؤمتر انق��رة 2” يف 
وا�سنط��ن عل��ى غرار م�ؤمت��ر انقرة االول ال��ذي اأ�سفر 
ع��ن ت�سكيل تكتل �سيا�سي جدي��د حمل ا�سم “حتالف 

الق�ى ال�طنية العراقية”.

التعاون  على  الطرفني  بني  التعاون  يقت�رص  مل 
اأم�س  اخلارجية,  وزارة  اأعلنت  حيث  فقط  الع�سكري 
مبا�رص  ج���ي  خط  فتح  رو�سيا  مع  بحثها  االح��د, 
الدخ�ل  ت��اأ���س��ريات  واإل��غ��اء  وم��سك�  ب��غ��داد  ب��ني 
�رصورة  على  م�سددة  اوىل,  كمرحلة  للدبل�ما�سيني 
املجالني  يف  البلدين  بني  التعاون  م�ست�ى  رف��ع 

التجاري وال�سناعي.
وقالت ال�زارة, يف بيان, ان "�سفري جمه�رية العراق 
رئي�س  التقى  العذاري,  من�س�ر  حيدر  رو�سيا,  لدى 
غرفة التجارة يف رو�سيا االحتادية �سريغي كاتربين 
يف مبنى غرفة التجارة بالعا�سمة م��سك�, وجرى 
خال اللقاء بحث العاقات الثنائية و�سبل تط�يرها 

يف املجالني التجاري وال�سناعي".
اهم  وان  االعمال  لرجال  ,دعمه  ال�سفري عن  واأعرب 
بني  التعاون  م�ست�ى  رفع  ه�  البعثة  عمل  اهداف 
بغداد وم��سك� يف املجالني التجاري وال�سناعي", 
بني  التن�سيق  ه���  ال�����س��ف��ارة  "دور  ان  م��سحًا 
نظرياتها  م��ع  العراقية  وال�����رصك��ات  امل�ؤ�س�سات 

الرو�سية".
وا�سار العذاري اىل ان "جه�د ال�سفارة تن�سب حاليًا 
بغداد  بني  مبا�رص  ج���ي  خط  بفتح  اال���رصاع  على 
وم��سك� ا�سافة اىل ت�قيع اتفاقية بني احلك�متني 
حلَملة  الدخ�ل  تاأ�سريات  اللغاء  والرو�سية  العراقية 
ثم  اوىل  كمرحلة  واخلدمة  الدبل�ما�سية  اجل���ازات 
تاأ�سريات  او منحهم  ثانية  االعمال كمرحلة  لرجال 
هذه  الن  �سن�ات  خم�س  او  لثاث  نافذة  متعددة 
اج���اء  ت�فري  يف  كبري  ب�سكل  �ست�ساهم  اخل��ط���ات 

منا�سبة للتعاون بني البلدين".
رو�سيا  يف  التجارة  غرفة  رئي�س  قال  جانبه,  من 
الرو�سية  وال�رصكات  االعمال  "رجال  ان  االحتادية, 
والظروف  املا�سي,  يف  كثرية  م�ساريع  لهم  كانت 
ال�رصكات  تلك  جعلت  العراق  بها  مر  التي  االمنية 
"رغبة  م���ؤك��داً  ا�ستثماراتها",  م��ن  الكثري  تفقد 

ال�رصكات الرو�سية ورجال االعمال بالع�دة والعمل 
يف ال�س�ق العراقية".

مل تكن هذه املباحثات االأوىل من ن�عها فقد بحث 
رئي�س اجلمه�رية ف�ؤاد مع�س�م, مع مبع�ث الرئي�س 
تعزيز  �سابق  وق��ت  يف  االو���س��ط,  لل�رصق  الرو�سي 
وت��سيع  االحتادية  ورو�سيا  العراق  بني  العاقات 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف  ال��ت��ع��اون 
املعل�ماتي  التعاون  اأهمية  م�ؤكدا  واالقت�سادية, 

واال�ستخباري مع العراق يف حربه �سد االإرهاب.
حيث جرى النقا�س بني مع�س�م واملبع�ث اخلا�س 
للرئي�س الرو�سي فادميري ب�تني اإىل ال�رصق االأو�سط 

نائب وزير اخلارجية الرو�سي ميخائيل ب�غدان�ف, 
تعزيز  عن  ف�سا  ال�س�رية,  االأزمة  م�ستجدات  ح�ل 
االحتادية  ورو�سيا  العراق  بني  ال�سداقة  عاقات 
ال�سيا�سية  املجاالت  يف  بينهما  التعاون  وت��سيع 
والع�سكرية واالقت�سادية كافة ال�سيما اال�ستثمارية 

والنفطية.
عاقاته  بتط�ير  العراق  اهتمام   , مع�س�م  واأك��د 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  االحت��ادي��ة,  رو�سيا  م��ع  املتميزة 
تاريخها املتميز واأثرها البّناء يف م�سالح البلدين 

ولكل دول و�سع�ب املنطقة.
واأعرب عن , الثقة التامة بحتمية انت�سار ال�سعبني 

مبديا  االإره��اب,  على  والعراقي  ال�س�ري  ال�سقيقني 
ومتنياته  ال�س�ري,  ال�سعب  الإرادة  العميق  احرامه 
واال�ستقرار  الطبيعية  للحياة  قريبة  ب��ع���دة  ل��ه 

واالزدهار.
و�سدد مع�س�م, على رغبة العراق مبزيد من م�ساهمة 
الزراعية  القطاعات  تط�ير  يف  الرو�سية  ال�رصكات 
اإىل  داعيا  النفطية,  ال�سناعات  ال�سيما  وال�سناعية 
تقدمي كل الت�سهيات الازمة لا�ستثمارات الرو�سية 
يف العراق وت�سجيعها على جلب اخلربات املتط�رة 

لدعم االقت�ساد العراقي.
البلدين و�سع�ب املنطقة  , م�سري �سعبي  اإن  واعترب 

م�سريا  االإره���اب,  خطر  م�اجهة  يف  واح��د  والعامل 
مع  واال�ستخباري  املعل�ماتي  التعاون  اأهمية  اىل 
على  ي�ساعد  ومبا  االإره��اب  �سد  حربه  يف  العراق 
دحر تنظيم داع�س والق�ساء على خاياه وامتداداته 
اخلارجية التي قد ت�سكل خطراً م�ستمرا يهدد عم�م 

املنطقة والعامل.
على  مع�س�م,  ب���غ��دان���ف,  �سكر  ج��ان��ب��ه,  وم��ن 
البلدين,  بني  العاقة  تعزيز  يف  املتميز  اهتمامه 
م��سحا ان ال�فد املرافق له ي�سم بع�س كبار رجال 
تعزيز  على  باده  حر�س  اإىل  اإ�سارة  يف  االأعمال, 
لتط�يرها  وا�ستعدادها  العراق  مع  املتينة  عاقاته 

يف جميع املجاالت.
ويف �سياق مت�سل عقد اجتماع �س�ري عراقي رو�سي 
م�ست�ى  على  االأول  ه�  املا�سي,  االأ�سب�ع  اإي��راين 
زافيدوفا  مدينة  يف  الق�مي,  االأمن  م�س�ؤويل  كبار 
املباحثات  تركزت  حيث  الرو�سية  العا�سمة  �سمال 

على ا�ستمرار التعاون ملكافحة االرهاب.
االجتماع  امل�ساركني يف  ان  انباء  وكاالت  وذكرت 
من  امل�سرك  التعاون  "ال�ستمرار  براجمهم  �رصح�ا 
بني  "التعاون  بحث  ومت  لارهاب",  الت�سدي  اجل 
�س�ريا والعراق يف احلدود امل�سركة بينهما, بهدف 

احليل�لة دون ازدياد حتركات فل�ل االرهابيني ".
ايران  بني   التعاون  ا�ستمرار  اىل  التطرق  مت  كما 
مبادرة  يف  تقدم  حتقيق  اجل  من  تركيا  ورو�سيا 
الهدنة,  على  احل��ف��اظ  وخا�سة  اأ�ستانا  اجتماع 

واإيجاد املناطق االربعة خلف�س الت�تر يف �س�ريا.
م�ست�سار  ممل�ك  علي  االجتماع  ه��ذا  يف  و���س��ارك 
فالح  العراقي  ون��ظ��راوؤه  ال�س�ري  الق�مي  االم��ن 
نيك�الي  والرو�سي  �سمخاين  علي  وااليراين  فيا�س 

باترو�سيف.
وياأتي االجتماع بعد ت��سل الدول ال�سامنة )رو�سيا 
ايران تركيا( خال اجتماع ا�ستانا االخري اىل اتفاق 
ب�سان اقامة 4 مناطق "خف�س ال�رصاع" يف �س�ريا 
ملدة 6 ا�سهر, دخل حيز التنفيذ يف 6 ايار اجلاري, 

وي�ستثني االتفاق تنظيمي "داع�س" و "الن�رصة"

األحرار تحذر من مؤتمر "أنقرة 2" و تطالب بعزل النجيفي من منصبه
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بغداد_ الجورنال نيوز

رغم اعتراض صقور الدعوة.. العبادي يعتزم اإلعالن »رسميًا« تأجيل االنتخابات المحلية

القانون: العبادي غير مخول بالتنازل عن الحشد الشعبي

طيران الجيش يشن غارات عنيفة على مواقع 
“داعش” في األنبار

تشيلي تؤكد رغبتها في توثيق العالقات الثنائية 
مع العراق في المجاالت كافة

بغداد_ متابعة : اأكد النائب عن ائتاف دولة القان�ن وم�ست�سار االأمن ال�طني اال�سبق 
حيدر  امل�سلحة  للق�ات  العام  القائد  ال���زراء  رئي�س  اأن  االأحد,  اأم�س  الربيعي,  م�فق 
ال�سعبي  احل�سد  اأن  اإىل  النظر  ال�سعبي, الفتا  احل�سد  بالتنازل عن  العبادي غري خم�ل 

حفظ النظام من تهديد وج�دي.
احل�سد  عن  بالتنازل  خم�ل  غري  “العبادي  اإن   , �سحفي  ت�رصيح  يف  الربيعي  وقال 
ال�سعبي, او التحر�س باحل�سد ال�سعبي, الأن احل�سد ال�سعبي �سار له االآن قان�ن, جمل�س 
الن�اب العراقي اأقر قان�نا باعتبار احل�سد ال�سعبي جزءا من الق�ات امل�سحلة العراقية 
يقرره  اأن تطبق ما  اإال  لذلك احلك�مة ما عليها  االإره��اب,  وهي نظري ق�ات مكافحة 
والق�مي  ال�طني  لاأمن  ال�سعبي  احل�سد  اىل  “احلاجة  الربيعي  واأكد  الن�اب”.  جمل�س 
ال�سن�ات الثاث املا�سية حفظ النظام من تهديد وج�دي”,  اأنه يف  العراقي والدليل 
الفتا االنتباه اإىل اأن “مرقد االإمام م��سى بن جعفر )�سام اهلل عليه( كان على مرمى 

من بنادق داع�س”.

بغداد_ متابعة : اأعلن القيادي يف ح�سد حمافظة االنبار ال�سيخ قطري ال�سمرمد, اأم�س 
االنبار  غربي  االجرامي  “داع�س”  تنظيم  ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  تعر�س  االحد, 

لق�سف ج�ي عنيف من قبل طريان اجلي�س.
وقال ال�سمرمد يف ت�رصيح �سحفي , اإن “طريان اجلي�س �رصع بعملية ق�سف هي االعنف 
على معاقل التنظيم االجرامي يف اق�سية عنه وراوه والقائم غربي االنبار, وانباء عن 
مقتل الع�رصات من عنا�رص تنظيم داع�س بينهم قادة وامراء يف التنظيم ومن جن�سيات 

خمتلفة”.
وا�ساف اأن “الق�سف ياأتي لقطع طرق امدادات عنا�رص ع�سابات داع�س االجرامية من 
منطقة الب� كمال ال�س�رية باجتاه ق�ساء القائم ومنها اىل االق�سية واملناطق اخلا�سعة 

ل�سيطرة التنظيم االجرامي غربي املحافظة”.
واو�سح ال�سمرمد, اأن “الق�سف ادى  اإىل مقتل الع�رصات من عنا�رص داع�س ف�سا عن 
وتدمري  احاديًا  ر�سا�سًا  �ساًحا  حتمل  وعجات  الع�سكرية  االليات  من  العديد  اعطاب 
تدمري  عن  ف�سا  املتفجرة  وامل�اد  النا�سفة  العب�ات  ل�سنع  ومعمل  م�سافات  ثاث 

انفاق وخمابئ لاأ�سلحة والعتاد”.
خط�ة  يف  االجرامي  التنظيم  معاقل  على  ق�سفة  من  كثف  اجلي�س  “طريان  اأن  واأكد 

تهدف اىل ا�سعاف ارهابي التنظيم و�سل حركة عنا�رصه”.

ق�رص  يف   , االأحد  اأم�س  مع�س�م,  ف�ؤاد  اجلمه�رية  رئي�س  ت�سلم   : متابعة  بغداد_ 
ال�سام ببغداد اأوراق اعتماد ال�سفري الت�سيلي اجلديد لدى العراق فرناندو زالكيت.

اأهمية  اإىل  واأ�سار  اجلديد,  بال�سفري  رئا�سي  بيان  بح�سب  مع�س�م  الرئي�س  ورحب 
يخدم  ومبا  تعزيزها  و���رصورة  ت�سيلي  وجمه�رية  العراق  بني  العاقات  تط�ير 

امل�سالح العليا للبلدين ال�سديقني".
رقعة  ت��سيع  طريق  على  زالكيت  ال�سفري  جله�د  الكامل  دعمه   , مع�س�م  واأك��د 
والرفاه,  التقدم  البلدين يف  �سعبي  الذي يحقق طم�حات  البناء  الثنائي  التعاون 

حممًا ال�سفري زالكيت حتياته لرئي�سة جمه�رية ت�سيلي مي�سال با�سليت".
للرئي�س  با�سليت  مي�سال  باده  رئي�سة  حتيات  الت�سيلي  ال�سفري  نقل  جانبه  من 
مع�س�م, م�ؤكداً رغبة باده يف ت�ثيق العاقات الثنائية مع العراق يف املجاالت 
كافة, م��سحًا حر�سه على العمل من اأجل تط�ير هذه العاقات, وم�سرياً اإىل دعم 
باده الكامل للعراق يف حربه �سد االإرهاب ومتنياته للعراق باال�ستقرار وال�سام 

والتقدم.

لكونهما حليفين استراتيجيين..

 تعاون عراقي _ روسي يتجه إلى فتح خطوط مباشرة بين بغداد وموسكو

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تّعد رو�سيا حليفًا 
ا�سرتاتيجيًا للعراق 

بعد الواليات املتحدة 
يف اجلوانب الع�سكرية 

واالقت�سادية , بينما 
زودت العراق بع�سرات 

املروحيات الهجومية �سمن 
عقود ابرمتها بغداد مع 

مو�سكو مباليني الدوالرات, 
باالإ�سافة اىل دبابات 

ومدرعات ومعدات ع�سكرية 
واأ�سلحة خمتلفة.

بغداد _فاطمة عدنان

واأ�ساف, انه ال ت�جد نية لتاأجيل االنتخابات العامة 
ملجل���س الن���اب وان االمر ال يعدو �س���ى ا�ساعات ال 
�سح��ة لها هدفها خلق بلبل��ة يف املنظ�مة احلك�مية 
خدم��ة مل�سال��ح دول خارجية هدفه��ا زعزعة االمن 

واال�ستقرار يف العراق ب�سكل او باخر. 
وا�س��ار اىل ان م�قف نائب رئي���س اجلمه�رية ,ن�ري 
املالكي,  الراف�س لفكرة التاجيل اآٍت من مبداأ �رصورة 
اح��رام الت�قيتات الد�ست�رية ولي�س هناك م�انع من 
اج��راء ه��ذه االنتخابات يف وقته��ا واالعرا�س لي�س 
يف م�سلح��ة العملي��ة ال�سيا�سي��ة برمته��ا وذل��ك الن 
اي تاأجي��ل هدف��ه بالدرج��ة اال�سا�س خمالف��ة النهج 

الدميقراطي يف الباد  
كم��ا اأيد االحت��اد ال�طن��ي الكرد�ستاين م��ا ذهب اليه 
ائتاف دول��ة القان�ن ورف�سه القاط��ع الية حماولة 

هدفها تاجي��ل االنتخابات يف الباد وعّدها حماولة 
العملي��ة  داخ��ل  ود�ست���ري  �سيا�س��ي  ف��راغ  خلل��ق 

ال�سيا�سية يف العراق
واب��دى النائب عن كتلة االحت��اد ال�طني الكرد�ستاين 
بختيار �ساوي���س ا�ستغرابه من مطالبات بع�س الكتل 
بتاأجي��ل االنتخاب��ات وعّده��ا حماول��ة خلل��ق فج�ة 
يف العملي��ة ال�سيا�سي��ة واإح��داث ف��راغ كبري يف وقت 
العراق يف اح���ج االوقات للملمة العملي��ة ال�سيا�سية 
يف العراق خدمة للم�اطن العراقي وامل�سلحة العامة. 
واأك��د ان االحت��اد ال�طن��ي الكرد�ستاين م��ع اي فكرة 
ت�س��ب يف م�سلح��ة ت�رصي��ع اج��راء االنتخابات وفق 
ت�قيتها الد�ست�ري بعيدا عن اي مزايدة حزبية �سيقة 
هدفه��ا ت�ستيت االه��داف التي ت���د الكت��ل ال�سيا�سية 
ال��س���ل اليه��ا اأال وهي خلق بيئ��ة دميقراطية تخدم 
امل�اط��ن العراقي عل��ى اختاف انتمائ��ه الطائفي او 
املذهبي.  حتالف الق�ى له روية خمتلفة عن ال�سابقني 

يف ���رصورة تاجي��ل انتخابات جمال���س املحافظات 
ه��� "حت�سي��ل حا�س��ل" نظ��را مل��ا تعاني��ه بع���س 
املحافظات م��ن اأو�ساع امني��ة و�سيا�سية م�سطربة. 
وق��ال ع�س��� يف االحت��اد النائ��ب ,�س��اح اجلب�ري 
, ل�"اجل�رن��ال" اإن "  هن��اك اتفاقا���س �سيا�سيًا بني 
جمي��ع الكت��ل ال�سيا�سي��ة عل��ى تاأجي��ل االنتخاب��ات 
جمال���س املحافظات حيث ان من ال�سعب حاليا على 
املف��سية وعلى املحافظات اجراء االنتخابات لك�ن 
هناك حمافظات مازال فيه��ا القتال �سد التنظيمات 
االجرامي��ة املتمثلة بداع���س االرهابي باال�سافة اىل 
انه��ا مازال��ت حتت �سيطرة داع���س وهناك اكرث من 3 

مايني نازح خارج حمافظاتهم
ورجح ان تدم��ج انتخابات جمال���س املحافظات مع 
االنتخابات العامة او يف ت�قيت اخر من عام 2018
واأكد ان "االنتخابات العامة وفقا للد�ست�ر العراقي ال 
ميكن تاجيلها وال لي�م واحد الن فيها فقرة د�ست�رية 

ت�ؤك��د ان مدة الدورة االنتخابية اربع �سن�ات تبداأ من 
اجلل�س��ة االوىل ملجل�س الن�اب وتنتهي يف اخر جل�سة 
من ال�سنة. ولفت النظر اىل انه يف حال التاأجيل ف�س�ف 
يحل الربمل��ان و�ستك���ن احلك�مة حك�م��ة ت�رصيف 
اعم��ال ما ي�ؤدي اىل ارب��اك يف العملية ال�سيا�سية يف 
العراق, يف ح��ني ان انتخابات جمال���س املحافظات 
ممك��ن تاجيله��ا وفق��ا لقان���ن يت��م الت�س�ي��ت عليه 
داخ��ل جمل�س الن�اب وهناك �ساحية لرئي�س ال�زراء 
بالت�س��اور م��ع املف��سية وبقرار م��ن جمل�س الن�اب, 
وكان م�س��در مطلع من داخل ح��زب الدع�ة, بني يف 
ت�رصيحات �سحفية �سابقة نية احلزب اعداد 3 ق�ائم 
انتخابية للمرحلة القادمة ال ت�سمل اي من املر�سحني 
ال�سابقني, م�س��ريا اىل ان زعيم ائتاف دولة القان�ن, 
ن�ري املالكي, يعتزم الدخ�ل يف االنتخابات املقبلة 
بعيدا عن حزب الدع���ة تنظيم العراق والداخل ف�سا 

عن جناح رئي�س جمل�س ال�زراء, حيدر العبادي.
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