
مع  االح��د،  اجلبوري،  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  بحث 
جممل  �سليمان  دوغال�س  العراق  لدى  االمريكي  ال�سفري 
التي  التحوالت  ظل  يف  واالمنية  ال�سيا�سية  االو�ساع 

ت�سهدها املنطقة، وتطورات عمليات حترير املو�سل.
كما بحث اجلانبان بح�سب بيان �سحفي ملكتب اجلبوري 
الع�سكري او  "الدعم الدويل للعراق �سواء على امل�ستوى   ،
االغاثي واالن�ساين للعوائل التي ت�رضرت جراء العمليات 

الع�سكرية".
واأكد رئي�س الربملان على ، اأهمية موا�سلة الدعم الدويل 
للعراق يف حربه �سد داع�س االرهابي، من خالل ا�ستمرار 

التن�سيق امل�سرتك وتبادل املعلومات.
يف  واال�سا�سي  باملحوري  العراق  دور   ، اجلبوري  وعد 
لغة  تغليب  عرب  املنطقة،  ا�ستقرار  خارطة  ر�سم  اع��ادة 
احلوار والتفاهم املبني على احرتام �سيادة الدول وامنها، 
ما ي�سمن الق�ساء على الفكر االرهابي البعيد عن تعاليم 

الدين اال�سالمي احلنيف.
اجلهود  تظافر  اأهمية   ، على  الربملان  رئي�س  اأك��د  كما 
واعادة  النازحني  بعودة  اال�رضاع  يف  واملحلية  الدولية 
امل�ساحلة  م�رضوع  تفعيل  اج��ل  من  مناطقهم  اعمار 
املجتمعية ملرحلة ما بعد داع�س، مثمنًا يف الوقت ذاته 
دعم الواليات املتحدة االمريكية للعراق �سواًء بحربه �سد 

التنظيمات االرهابية او يف املجاالت االخرى.
من جانبه ا�ساد ال�سفري االأمريكي ، بدور رئي�س الربملان 
عن  ف�ساًل  النازحني،  مللف  ودعمه  البالد  ا�ستقرار  يف 
جهوده امل�ستمرة وم�ساعيه احلثيثة يف حتقيق التعاي�س 

ال�سلمي بني مكونات املجتمع العراقي.

على  البيان  بح�سب  الربملان  رئي�س  نائب  و�سدد 
االأط��راف  جميع  وتكاتف  ال��روؤى  توحيد  اأهمية   ،
للتح�سري ملرحلة مابعد داع�س، من اأجل ا�ستقرار 
وامل�ساعدات  اخلدمات  وتقدمي  املحررة  املناطق 

االأن�سانية العاجلة للعوائل النازحة.
احللول  عن  البحث  ال�رضوري  من   ، ان  واأ�ساف 
العالقة بني احلكومة  للق�سايا وامللفات  اجلذرية 

االأحتادية واأقليم كرد�ستان.
عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  ا�سار  جانبه،  من 
احلكيم اىل اأن التحالف الوطني حري�س جدا على 
ا�ستمرار التوا�سل وعقد اللقاءات مع االأخوة الكرد 
يف بغداد واأقليم كرد�ستان، حلل جميع اخلالفات 

وامل�ساكل بني بغداد واأربيل للم�سلحة الوطنية.
واأو�سح ان ، هناك خطوات جادة من قبل جميع 
الأيجاد  الوطني،  التحالف  يف  املن�سوية  القوى 
العالقة  وامللفات  للم�ساكل  املنا�سبة  احللول 
وفتح  كرد�ستان،  واأقليم  االأحتادية  احلكومة  بني 
املرحلة  م�ستجدات  مع  تتنا�سب  جديدة  �سفحة 

القادمة. 
ماجد  الكرد�ستاين  التحالف  عن  النائب  اكد  فيما 
ان  يجب  كانت  اخلطوات  هذه  مثل  ان   ، �سنكايل 
تكون قبل هذه الفرتة ، مو�سحا نحن مع ان تكون 
للم�ساكل  احللول  اليجاد  ج��ادة  خطوات  هناك 

العالقة بني بغداد واالقليم.
، انه يجب على كل من يت�سدى  واو�سح �سنكايل 
ارادة  يحرتم  ان  بغداد  يف  ال�سيا�سية  للعملية 
ا�ستفتاء  اجراء  يريد  ان هناك من  مبينا   ، ال�سعب 
جادة  ح��وارات  هناك  تكون  ان  المينع  هذا  ولكن 
حول هذا املو�سوع و املوا�سيع االخرى الن هذه 
االمور ذات اهمية فيما يخ�س �ساأن العراق و�ساأن 

االقليم.
املبادرة  بهذه  نرحب  بتاأكيد   ، �سنكايل  وا�ساف 
الكثري  ب�ساأن  االقليم  مع  للتحاور  جلنة  بت�سكيل 
اي  النفطية  والطاقة  اال�ستفاء  منها  امل�سائل  من 
االخرى  االختالفات  من  والكثري  والغار(  )النفط 

التي الن�ستطيع ان ن�سميها "خالفات" .
بني  الطريف  حبيب  املواطن  كتلة  عن  النائب  اما 
جدية التحالف الوطني يف حل  جميع اال�سكاليات 
العالقة بني الطرفني ، م�سريا اىل انه من املفرت�س 
ان يكون هناك �سف عراقي متما�سك على جميع 
وحتى  كردية  او  عربية  كانت  �سواء  امل�ستويات 

�سنية و�سعية و النن�سى طبعا االقليات بعد الن�رض 
على داع�س الذي بات قريب جدا.

وعد الطريف ،هذه خطوة مهمة يجب تناولها قبل 
حتقيق الن�رض الن مابعد داع�س يفرت�س ان تكون 
مع  للتعامل  طريق  وخارطة  جديدة  اليات  هناك 

مايح�سل يف الو�سع العراقي احلايل ، م�سريا اىل 
�رضورة ان يكون هناك وئام بني حكومة االقليم 
واحلكومة االحتادية وهذا مايعمل عليه التحالف 
اكرث  اخرى  الية  والتوجد  النه  احلايل  الوقت  يف 
هذه  ملثل  تبني  هناك  يكون  ان  من  وفائدة  دقة 

االراء من قبل الطرفني .
كمكون  بالكرد  مت�سكه  الوطني،  التحالف  واك��د 
اأ�سيل، مبديا دعمه العتماد الد�ستور حلل امل�ساكل 

العالقة بني بغداد واربيل.
واأ�ساف، ان التحالف الوطني اأبدى دعمه العتماد 

الد�ستور مرجعية حلل امل�ساكل العالقة بني بغداد 
بالكرد  الوطني  التحالف  مت�سك  مبينا  واربيل، 
كمكون اأ�سيل وان امل�ساكل قابلة للحل عرب احلوار 

ومبداأ التنازل للعراق.
التطورات  اأي�سا  بحثوا  املجتمعني  ان  وتابع، 
االأمنية واالنت�سارات الباهرة التي حتققها القوات 
االأمنية يف املو�سل وقرب احل�سم الع�سكري، فيما 
التي  بالوحدة  التم�سك  اىل  الوطني  التحالف  دعا 
وفخر  اعتزاز  حمط  وباتت  االإره��اب  ظهر  ك�رضت 
القيادية  الهيئة  دع��ت  �سابق  وق��ت  ويف  العامل. 
للتحالف الوطني، لت�سكيل جلنة �سيا�سية للتحاور 
رف�سها   اىل  باالإ�سافة  كورد�ستان،  اقليم  مع 

لتمديد عمل مفو�سية االنتخابات.
ناق�ست  "الهيئة  ان  للتحالف،  بيان  يف  ذلك  جاء 
م�ستجدات االأو�ساع االأمنية وال�سيا�سية يف العراق 
يانينوى  قادمون  معركة  وت��ط��ورات  واملنطقة 
املا�سية  االي��ام  يف  حتققت  التي  واالنت�سارات 

وقرب اإعالن الن�رض النهائي على داع�س".
وا�ساف التحالف ان ، املجتمعني جددوا تاأكيدهم 
مب�رضوع  االأمني  التقدم  م�ساحبة  اأهمية  على 
تركز  ان  على  للجميع  ومطمئن  جامع  �سيا�سي 
االأمنية  املعاجلات  على  داع�س  بعد  ما  مرحلة 

والتنموية والفكرية.
اأي متديد يف  ، الهيئة رف�ست  وتابع التحالف ان 
على  موؤكدة  احلالية،  االنتخابات  مفو�سية  عمل 
"�رضورة االإ�رضاع يف عمل جلنة اخلرباء الختيار 

االأع�ساء اجلدد للمفو�سية.
على  تاأكيدها  ج��ددت  الهيئة  ان  التحالف  واك��د 
ال�سيا�سية  اللجنة  ت�سكيل  يف  االإ���رضاع  ���رضورة 
املعايري  وو�سع  كورد�ستان  اقليم  مع  للتحاور 
واملحاور والتوقيتات اخلا�سة بعملها، الفتا اىل 
العفو  قانون  يف  اخللل  نقاط  اه��م  بحث  مت  ان��ه 
العام املقدم من قبل احلكومة وتقدمي التو�سيات 

الالزمة بذلك.
هذا وبحث االقليم مو�سوع انف�سال كرد�ستان عن 
العراق "من دون خجل" مع وفد التحالف الوطني، 
معلنًا االتفاق على ت�سكيل جلنة "خا�سة" �سيا�سية 
بهذا  الوطني  التحالف  مع  للتفاو�س  وحكومية  
ت�سكيل  ق��رار  اإىل  الطرفان  تو�سل  حيث  ال�ساأن. 
االأطراف  لتقوم  وحكومية  �سيا�سية  خا�سة  جلنة 
ال�سيا�سية بالتفاو�س مع التحالف الوطني ب�سكل 
جميع  يحرتم  حل  اىل  التو�سل  اجل  من  م�سرتك 

االطراف.
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بغداد_متابعة

بعد ارتفاع أعداد النازحين .. الموصل تناشد عشائر العراق ومرجعية النجف بإرسال مساعدات 

القوات العراقية تصادر بدالت داعش العسكرية 
في أيمن الموصل

دولة القانون يطالب السلطة التشريعية بتفعيل 
دور المحكمة الجنائي

التحالف الوطني : ال يحق مشاركة أي سياسي 
في مؤتمر خارج العراق إال بموافقة حكومية

عن   ، االحد  جودت،  �ساكر  رائد  الفريق  االحتادية  ال�رضطة  قائد  اأعلن  بغداد_متابعة: 
م�سادرة بدالت ع�سكرية تابعة لتنظيم داع�س االرهابي يف املو�سل.

وقال جودت يف بيان �سحفي ، ان “قوات ال�رضطة االحتادية ا�ستولت  على معمل خياطة 
االرهابية يف  للعنا�رض  الع�سكرية جمهزة  البدالت  داع�س �سادرت مئات  لتنظيم  تابع 
املدينة القدمية”. وا�ساف “ا�ستهدفت القوات دفاعات االرهابيني يف مناطق 17متوز 
القطعات  “بداأت  وبني  املتو�سطة”.  والر�سا�سات  اخلفيفة  بالهاونات  واالقت�ساديني 
تقدم  لعرقلة  القنا�سة  ي�ستخدمون  “الدواع�س  “،مبينا  حماور  اربعة  من  بالهجوم 

القطعات والطائرات امل�سرية حتقق ا�سابات مبا�رضة يف �سفوفهم “.

بغداد_متابعة : دعا نائب عن ائتالف دولة القانون، ال�سبت، اإىل مالحقة الذين املمولني 
للعمليات االإرهابية، مطالبا ال�سلطة الت�رضيعية بتفعيل دور املحكمة اجلنائية و�سمول 

اجلرائم التي ح�سلت بعد 2003 بجرائم �سد االإن�سانية واالإبادة اجلماعية.
الق�ساء  "جمل�س  ان   ، �سحفي  موؤمتر  يف  العبادي،  جبار  االئتالف  عن  النائب  وقال 
االأعلى ا�سدر بيانا االأ�سبوع املا�سي اأعلن فيه اعرتافات عدد من املتهمني حول متويل 
العمليات االإرهابية من قبل اأثرياء باخلارج"، مبينا ان "تلك االعرتافات ينبغي ان ال 
اأروقة الق�ساء بل ينبغي ان تكون هناك حتركات وا�سعة  تبقى حبي�سة االأوراق داخل 

من قبل جميع اأجهزة الدولة".
املحكمة  مبو�سوع  النظر  اإع��ادة  عليها  الت�رضيعية  "ال�سلطة  ان  العبادي،  واأ�ساف 
اجلنائية العراقية العليا بالتن�سيق مع جمل�س الق�ساء االأعلى لتفعيل دورها وتعديلها 
ل�سمول اجلرائم التي حت�سل بعد عام 2003 املتعلقة باجلرائم �سد االإن�سانية واالإبادة 
اجلماعية"، م�سددا على "�رضورة ان يكون هناك تن�سيق وحترك من قبل وزارة العدل 

لطرح مو�سوع متويل االإرهاب على جمل�س االأمن".

بغداد_متابعة : اكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز، االأحد، عدم اإمكانية م�ساركة 
اي �سيا�سي يف موؤمتر خارج العراق اال مبوافقة حكومية ر�سمية بح�سب القرار الذي �سوت 
عليه الربملان موؤخرا، م�سريا اأىل اأن املخالف �سيحال ملفه اإىل االدعاء العام ب�سكل مبا�رض 

ملحا�سبته وفق القانون العراقي.
العراق  خارج  موؤمتر  يف  �سيا�سي  اي  “م�ساركة  اإن  �سحفي،  ت�رضيح  يف  الفايز  وقال 
قبل عدة  الربملان  عليه  الذي �سوت  القانون  بح�سب  ر�سمية  م�رضوطة مبوافقة حكومية 
ا�سابيع”. واأ�ساف اأن ، الو�سع االمني يف البلد جيد للغاية وباإمكان القوات االأمنية توفري 
وا�سدار  اخلارج  يف  عقده  اىل  احلاجة  دون  العراق  يف  موؤمتر  اي  لعقد  الالزمة  احلماية 
ت�رضيحات معار�سة  ل�سيادة الدولة رغم م�ساركة البع�س يف احلكومة والقرار ال�سيا�سي.

اأن ، املخالف �سيحال ملفه اىل االدعاء العام ب�سكل مبا�رض ملحا�سبته  وا�سار الفايز اإىل 
وفق القانون العراقي، موؤكدا اأن الو�سع ال�سيا�سي ال يتحمل مزيدا من الت�سعيد بالتزامن 
مع اعالن حترير حمافظة املو�سل واالجتاه اىل ترتيب االوراق الداخلية واعالن م�ساحلة 

جمتمعية �ساملة بني املكونات.

من أجل حلول جذرية .. هل سينجح التحالف الوطني بحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بحث نائب رئي�س الربملان، 
اآرام �شيخ حممد، االحد، مع 

رئي�س التحالف الوطني، 
عمار احلكيم، التح�شري 

ملرحلة مابعد داع�س وانهاء 
اخلالفات بني بغداد واربيل.

وقال بيان �شحفي ملكتب 
نائب رئي�س الربملان، اآرام 
�شيخ حممد، ، ان "رئي�س 

التحالف الوطني عمار 
احلكيم ا�شتقبل يف مقره 

الر�شمي نائب رئي�س الربملان 
اآرام �شيخ حممد ورئي�س كتلة 

التغيري النيابية كاوه حممد 
والنائبة �شروة عبدالواحد".

بغداد_فاطمة عدنان

نا�س��دت النائب��ة ع��ن املو�سل جميل��ة العبيدي ، 
ع�سائ��ر العراق م��ن خمتلف االطي��اف ومرجعية 
النج��ف الر�س��ال م�ساع��دات غذائي��ة وعينية اىل 
القاطن��ني يف  االأمي��ن  اجلان��ب  م��ن  النازح��ني 
�سيط��رة العقرب بالتحديد ، الت��ي ازدادت اأعداهم 
بع��د خ��روج املزي��د منه��م م��ن و�سط املع��ارك ، 
ومع التقدم الكب��ري الذي حتقق وا�ستعادة القوات 
االمني��ة امل�سرتكةاحياء كان ماأهول��ة بال�سكان 
املدني��ني .ودعت العبيدي بع��د تفقدها وجتوالها 
يف خميمات النازحني وداخ��ل االحياء املحررة 
،  اىل الوق��ف م��ع العوائ��ل النازح��ة وم�ساعدتها 
بع��د ان ارتفع��ت اع��داد اخلارج��ني م��ن املدينة 

ومل ت�سعفه��م امل�ساع��دات احلكومي��ة واملحلي��ة 
املح��دودة نتيجة كثافة االع��داد النازحة ، ولعل 
موق��ف م���رضف ي�سجل لقوات مكافح��ة ااٍلرهاب 
وال�رضطة االحتادية والرد ال�رضيع واجلي�س ، حيث 
قدم��وا معوناته��م ومتويلهم من امل��واد الغذائية 
وتقا�سم��وا م��ع النازحني ، يف موق��ف ان�ساين مل 
ي�سهد له التاريخ عل��ى االإطالق .وا�سارت النائبة 
، ان العوائ��ل افرت�ست االر�س يف �سيطرة العقرب 
باجلانب االأمين نتيجة االإرهاق وارتفاع درجات 
احلرارة والو�س��ع النف�سي ال�سعب بعد ان خرجوا 
م��ن مطحنة احلرب واج��رام ااٍلره��اب والتطرف 
، ون�سج��ل املوق��ف للقي��ادات االمني��ة باإر�س��ال 
الناق��الت والبا�سات لنقل م��ن يرغب باملغادرة 
وم�ساعدة من بق��ي باالإمكانيات املتاحة ، حيث 

امت�س��ت املخيمات ومل تعد امل�سحة وعدد احلياة 
تكف��ي لالع��داد القادم��ة م��ن االحي��اء املحررة 
حديث��ا داخل مدين��ة املو�س��ل ، فاملدينة كبرية 
واالك��رب بكثاف��ة ال�سكان يف املنطق��ة واملاليني 
نزح��وا ع��رب ث��الث �سن��وات و�سجل��ت ازدياد يف 
االأ�سه��ر ال�ست��ة االخ��رية بع��د انط��الق عملي��ات 

التحرير .
من جان��ب اخر ج��دد الدكتور احم��د عبداهلل عبد 
حماف��ظ �سالح الدين حر�سه الكب��ري على  اإنهاء  
معان��اة النازحني معربا ع��ن اأمله ان يفتح  باب  
عودتهم اإىل  مناطقهم يف  القريب العاجل  مثمنا 
دور اأه��ايل بل��د يف التع��اون م��ن اأج��ل  تعزي��ز 

امل�ساحلة الوطنية وال�سلم االأهلي. 
و�س��دد املحافظ خالل لقائ��ه بتكريت مع ممثلني 

مناط��ق عزيز بلد اأن انهاء مل��ف  النازحني نابع  
من غريتن��ا وحر�سنا على  اأهلنا ولي�س  الأهداف 
�سيا�سي��ه  كما يروج البع�س ، وق��ال نحن  ن�سعر 
انن��ا اأم��ام  م�سوؤولية اأخالقي��ة اإزاء معاناة اأهلنا  
ون�سع��ى  جاهدي��ن  الإغ��الق مل��ف النازحني يف  
عموم مدن  املحافظة  ولنرتك �سيا�سات االأحزاب 
ونفت��ح  ب��اب  الت�سام��ح  واالن�سج��ام  والعم��ل  
املثمر  الإع��ادة احلياة اإىل  و�سعها الطبيعي بعد  
ان طردنا داع���س وم�ساريعه االإرهابية ، لنحتكم 

اإىل  العقل  واملنطق. 
ولف��ت املحاف��ظ اإىل اأنه  يتابع  م���رضوع  اإ�سدار  
وثائ��ق  للعوائ��ل النازحة يف  املخيم��ات باإقليم 
كرد�ستان حيث  مت  اإجناز  9000 اآالف  معامله 

يف هذا  ال�سدد. 

بغداد - متابعة


