
ك�ش��ف النائ��ب ع��ن ائت��اف دول��ة القان��ون، عبا���س 
البيات��ي، اأم���س االح��د، ع��ن وج��ود اجتاه��ن داخ��ل 
الربمل��ان حول جمال�س املحافظ��ات، موؤكداً ان قانون 
انتخاب��ات جمال���س املحافظ��ات احل��ايل، ي�ش��ب يف 
م�ش��لحة بقاء اع�شاء املجال�س والتمديد لهم، يف حن 
نب��ه اىل وجود "راأي ق��وي" يف الربملان حلل جمال�س 

املحافظات.
"هن��اك  ان  �ش��حفي،  ت�رصي��ح  يف  البيات��ي  وق��ال 
اجتاه��ن داخل جمل�س النواب، االول يدعو اىل التمديد 
اىل جمال���س املحافظات، واالخر يق��ول ان احلكومات 
املحلي��ة ممثل��ة باملحاف��ظ ونائبي��ه يخ�ش��عون اىل 

مراقبة جمل�س النواب وهذا االجتاه هو الغالب".
وا�ش��اف ان "هناك راأيا داخل الربملان يدعو اىل عدم 
التمديد الع�ش��اء جمال���س املحافظات، وذل��ك لتكلفة 
الدولة امواال طائلة ملدة �شنة مع بقاء اع�شاء جمال�س 
املحافظات"، مبين��ا ان "جمل�س النواب ذاهب باجتاه 
تعدي��ل قان��ون جمال���س املحافظ��ات ما بع��د العطلة 

الت�رصيعية". 
واو�ش��ح ان "اع�ش��اء جمال�س املحافظات م�ش��تمرون 
مبمار�ش��ة عملهم حتى تعديل القانون، و�شيكون هناك 
قرار من جمل�س الن��واب"، الفتا النظر اىل ان "القانون 
احلايل مل�ش��لحة بق��اء اع�ش��اء جمال���س املحافظات 

والتمديد لهم".
واأك��د "وجود راأي ب�رصورة ح��ل جمال�س املحافظات، 
وه��و راأي ق��وي داخ��ل الربمل��ان، ولك��ن بحاج��ة اىل 
تكيي��ف قان��وين ود�ش��توري الن القان��ون حت��ى االن 

مل�شلحة التمديد لهم".
وكان النائب عن جبهة اال�ش��اح عل��ي البديري اعلن 
يف وق��ت �ش��ابق م��ن ال�ش��هر املن���رصم، انته��اء املدة 
القانوني��ة ملجال���س املحافظ��ات، م�ش��راً اىل ان عمل 
تل��ك املجال�س يعد "باطًا" بعد انتهاء املدة، وم�ش��دداً 
عل��ى اأهمية اتخ��اذ جمل�س النواب ق��راراً فوريًا بتمديد 

عمل املجال�س اأو حلها.

بعد  "العراق  ،اإن  �شحفية  مقابلة  يف  البياتي  وقال 
داع�س �شين�رصف نحو البناء واالعمار واىل اال�شتفادة 
بالواقع  النهو�س  �شبيل  يف  االقت�شادية  موارده  من 
اخلدمي لل�شعب العراقي واعادة النازحن واعادة بناء 
البنى التحتية يف كل العراق اوال ويف املناطق التي 
كان فيها داع�س ثانيا، وهذه �شتكون من اولوياتن ثم 
والوحدة  الداخلية  الوحدة  تعزيز  اىل  نحتاج  داخليا 
الوطنية ومن ثم البد من االنتباه اىل عدم العودة اىل 

اخلافات ال�شيا�شية احلادة".
من  كانت  احلادة  ال�شيا�شية  "اخلافات  اأن  وا�شاف، 
اخلاف  فر�شة  ا�شتغلت  التي  داع�س  دخول  اأ�شباب 
ثم  املو�شل  يف  قدم  مو�شع  لنف�شها  لتجد  ال�شيا�شي 
الدميوقراطي  النظام  ثم  ومن  ال�شيا�شي  النظام  تهدد 
الف�شاد  على  الق�شاء  "اأهمية  ب�  منوها  العراق"،  يف 
املنظومة  م��ن  ج��زء  انهيار  يف  دور  ل��ه  ك��ان  ال��ذي 
الق�شاء  على  العمل  من  والب��د  والع�شكرية  االمنية 
على الف�شاد يف اجهزة الدولة املختلفة وهي حرب ال 

تختلف �رصا�شة وقوة عن احلرب �شد االرهاب".
داع�س  بعد  "العراق  اأن  اىل  النظر  البياتي  ولفت 
ذات  ع�شكرية  قوة  لديها  اقليمية  قوة  اإىل  �شيتحول 
ذي  االره��اب  مكافحة  وجهاز  �شعبي  وح�شد  جتربة 
العراق  دور  �شيدعم  هذا  كل  ثم  ومن  كبرة  جتربة 
وتركيا  ايران  جانب  اىل  كقوة  االقليمي  حميطه  يف 

وال�شعودية". 
اىل  ن��دع��و  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ال��ف  يف  ،"نحن  وت��اب��ع 
اي��ران  من  تتكون  اقليمية  ومظلة  منظومة  ت�شكيل 
وال�شعودية وتركيا لكي حتافظ على  والعراق وم�رص 
م�شالح دول املنطقة وعدم االجنرار وراء املزيد من 
اأن  كيف  املا�شية  املدة  يف  �شاهدنا  وقد  اخلافات، 
اىل  ادت  املنطقة  يف  الكربى  ال��دول  بن  اخلافات 
حروب وا�شتقطابات واىل ا�شتنزاف موارد كل �شعوب 
ندخل  االن  ونحن  �شنتن  ومنذ  العراق  ويف  املنطقة 
املادية  ومواردنا  الب�رصية  ومواردنا  الثالثة  ال�شنة 

كلها موظفة يف �شبيل مكافحة داع�س، طيب من كان 
ال�شبب وراء هذه التدخات يف ال�شان العراقي؟".

�شيطرة  من  ال�شورية  العراقية  احلدود  حترير  وحول 
تنظيم داع�س االرهابي،قال البياتي: "نحن ال نتعامل 
اال مع الدول ونحن نعرتف بان النظام ال�شوري مازال 
ونتعامل  امل�شيطر  وال�شيا�شي  الر�شمي  النظام  هو 
و  نتمنى  نحن  ثم  ومن  و�رصيح  وا�شح  ب�شكل  معه 
جانب  من  ال�شورية  احل��دود  اىل  ن�شل  عندما  نرجو 
ناأمل  والقائم  االنبار  جانب  ومن  واملو�شل  تلعفر 
ال�شوري  النظام  مع  ال�شوري  اجلانب  مع  نتعامل  ان 

باملعار�شة  ي�شمى  ما  مع  لي�س  و  ال�شوري  واجلي�س 
وما�شابه ذلك ". واأكد ، "العراق مع احلل ال�شلمي يف 
�شوريا ويدعو اىل احلل ال�شلمي وال�شيا�شي يف �شوريا 

وال يتدخل يف ال�شاأن ال�شوري".
عمار  ال�شيد  الوطني  التحالف  رئي�س  اأ�شار  حن  يف 
احلكيم، اىل اأن الت�شوية الوطنية تو�شح مامح عراق 
احلاجة ال�شت�رصاف  اإىل  م�شراً  داع�س،  تنظيم  بعد  ما 
ووا�شحة  عميقة  روؤي���ة  لنا  تكون  واأن  امل�شتقبل 

و�شاملة ملا يجب اأن تكون عليه الباد.
 ، �شحفي  بيان  يف  للحكيم  االإعامي  املكتب  واأف��اد 

وتوا�شله  الوطني  التحالف  جوالت  اإِط��ار  "يف  باأنه 
العراقية  ال�شيا�شية  واملكونات  القوى  خمتلف  مع 
التقينا ووفد التحالف الوطني املكون الكودي الفيلي 
الكرمي،  املكون  بهذا  وتقديرنا  اعتزازنا  عن  وعربنا 
الت�شحيات  قدم  ومهمًا  اأ�شا�شيًا  مكونًا  ميثل  الذي 
االأنظمة  من  وا�شتهدف  الوطن  لهذا  واجلليلة  الكبرة 
الديكتاتورية على نطاق وا�شع وحتمل االأعباء الكبرة 
اال�شتهداف  حجم  نتيجة  منكوبًا  مكونًا  اأ�شبح  حتى 

الذي تعر�س له".
واأ�شاف ، اأن زيارتنا للمكون الفيلي اإمنا هي تعبٌر عن 

تقديرنا العايل لهذا املكون والت�شامن مع ت�شحياته 
م�رصوع  لعر�س  مهمًة  فر�شًة  كانت  واأي�شا  وعطائه 
الوطني  التحالف  يحملها  التي  الوطنية  الت�شوية 
املكون حا�رصاً يف تطوير و�شياغة هذه  ليكون هذا 

الوثيقة الوطنية املهمة واالأ�شا�شية.
واأ�شار اإىل اأن ، الت�شوية الوطنية تو�شح مامح العراق 
ا�شت�رصاف  اإىل  احلاجة  باأم�س  ونحن  داع�س  بعد  ما 
ووا�شحة  عميقة  روؤي���ة  لنا  تكون  وان  امل�شتقبل 
يف  لي�س  العراق  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  و�شاملة 
وجمتمعيًا  �شيا�شيًا  امنا  فح�شب  ال�شيا�شي  اجلانب 
واأمنيًا، وكيف  وثقافيًا واقت�شاديًا وخدميًا وتنمويًا 

نبني دولة مواطنة ترعى جميع مواطنيها.
على  ُعر�س  الوطنية  الت�شوية  م�رصوع  اأن   ، واأو�شح 
املكونات  العديد من  ُعر�س على  الفيلي كما  املكون 
و�شيعر�س على بقية املكونات يف جوالتنا التحالفية 
اأن ن�شل روؤية وطنية �شاملة وعقد  القادمة، ونتمنى 
يف  للم�شي  مكوناتهم  بكل  العراقين  بن  اجتماعي 

بناء العراق اجلديد يف مرحلة ما بعد داع�س.
متفاعل  الوطني  التحالف   ، اإن  بالقول  وم�شى 
الفيلية و�شيقف معهم  الكرد  ومتعاطف مع مظلومية 
الدولة  موؤ�ش�شات  خال  من  ا�شكالياتهم  و�شيعالج 
العراق  جند  اأن  ونتمنى  وحكوميًا،  ت�رصيعيًا،  نيابيًا، 
حاالت  من  مواطنيه  من  اأي  فيه  ي�شعر  ال  حال  يف 

التمييز اأو الغنب اأو من عدم ا�شتعادة احلقوق.
وكان رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري قد بحث مع 
ال�شيا�شية  االو�شاع  مع�شوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س 
واالمنية يف الباد، واالنت�شارات التي حتققها القوات 
االمنية يف معركة حترير املو�شل �شد تنظيم داع�س 
املناطق  واعمار  النازحة  العوائل  واعادة  االرهابي، 
ان  الربملان،  رئي�س  ملكتب  بيان  وذك��ر  املت�رصرة. 
بعد  ما  ملرحلة  اال�شتعدادات  اي�شا  بحثا  اجلانبن 
لتحقيق  املنا�شبة  الظروف  تهيئة  واهمية  داع�س، 
جلميع  ح��ا  واع��ت��م��اده��ا  املجتمعية  امل�����ش��احل��ة 
مبداأ  تر�شيخ  اجل  من  الباد  بها  متر  التي  التحديات 

التعاي�س ال�شلمي يف املجتمع العراقي”.
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بغداد_ متابعة

مصادر في الحشد الشعبي: اتفاق عراقي سوري على مالحقة بقايا داعش في األراضي السورية

المحكمة االتحادية العليا تنظر اليوم بدعوى 
العبادي ضد الجبوري

الديمقراطي الكردستاني يكشف عن عزم اإلقليم 
إرسال وفدين إلى بغداد

مصدر مقرب من المرجعية يكشف رفض السيستاني 
استقبال أحمدي نجاد 

بغداد_ متابعة : تعقد املحكمة االحتادية العليا، جل�شتها، اليوم، للنظر يف عدد من 
الدعاوى، بينها دعوى تقدم بها رئي�س جمل�س الوزراء، حيدر العبادي، �شد رئي�س 

جمل�س النواب، �شليم اجلبوري، ب�شاأن املوازنة.
وقال املكتب االإعامي للمحكمة، يف بيان �شحفي، اإن "املحكمة االحتادية العليا 
الدعوى  من  عدد  يف  للنظر  جل�شة  اليوم  املحمود  مدحت  القا�شي  برئا�شة  تعقد 
املدرجة على جدول اأعمالها". واأ�شاف، اإن "جدول االعمال ت�شمن دعوى رئي�س 
جمل�س الوزراء ا�شافة اىل وظيفته املقامة على رئي�س جمل�س النواب اإ�شافة اىل 
 ."2017 للعام  االحتادية  العامة  املوازنة  قانون  مواد  ببع�س  للطعن  وظيفته 
املدعي من  لتمكن  ال�شابقة  اجلل�شة  تاأجيلها يف  الدعوى مت  "هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 
يف  ال��واردة  الفنية  االأمور  يف  للبت  املحكمة  انتدبتهم  الذين  اخلرباء  اأتعاب  دفع 
املوازنة". ولفت االنتباه اإىل اأن "دعوى اأخرى �شتنظر اليوم  للطعن ببع�س مواد 
اإ�شافة  النواب  رئي�س جمل�س  النواب على  اأقامها عدد من  اأي�شًا،  املوازنة  قانون 

اإىل وظيفته".
طعن  اأعمالها  جدول  �شمن  �شتنظر  العليا  االحتادية  "املحكمة  اأن  البيان  واأورد 

وزير الزراعة اإ�شافة لوظيفته بقرار ا�شتجوابه ال�شادر من جمل�س النواب".

بغداد_ متابعة : ك�شف النائب عن احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين اإ�شام ح�شن، 
امل�شاكل  لبحث  بغداد  اىل  وفدين  ار�شال  كرد�شتان  اقليم  عزم  عن  االأحد،  اأم�س 

العالقة مع بغداد قريبا وملف اال�شتقال.
تبحث  االقليم  يف  الرئي�شية  “االحزاب  اإن   ، �شحفي  ت�رصيح  يف  ح�شن  وقال 
ت�شكيل وفد تفاو�شي موحد بن االحزاب لبحث ملف اال�شتقال واجراء ا�شتفتاء 
الثاين  “الوفد  اأن  تقرير امل�شر يف االقليم مع بغداد يف االيام املقبلة”، مبينا 
ادارة املناطق املتنازع عليها وم�شرها يف مرحلة ما  �شيكون حكوميا لبحث 

بعد داع�س”.
على  التفاو�س  تعار�س  مازالت  الكردية  التغير  “حركة  اأن  ح�شن،  واأ�شاف 
الرغم من ار�شال وفود اليها لرتتيب البيت الكردي ويف حال ا�رصارها �شيكون 

خيار االحزاب املتبقية مبعزل عن  احلركة يف االيام املقبلة “.

ان  النجف  يف  الدينية  املرجعية  من  مقرب  م�شدر  ك�شف  خا�س:   - بغداد 
املرجعية رف�شت ا�شتقبال الرئي�س االيراين ال�شابق احمدي جناد وع�شو جمل�س 

اخلرباء االيراين ال�شيخ عبا�س الكعبي خال زيارتهما االخرة للنجف اال�رصف .
وقال امل�شدر للجورنال ان "املرجعية ترف�س ان حت�شب على ا�شخا�س ال�شيا�شة 

�شواء كانوا عراقين اأم غر عراقين ".
للنجف  زيارته  وخال  جناد  احمدي  ال�شابق  االيراين  الرئي�س   " ان  عن  كا�شفا 
رف�س  ال�شيد  �شماحة  لكن  لزيارته  ال�شي�شتاين  ال�شيد  اىل  طلبًا  وجه  اال���رصف 
الكعبي عندما قدم  قا�شم  ال�شيخ  االيراين  ا�شتقباله وكذلك ع�شو جمل�س اخلرباء 
حينها  ويف  املوافقة  عدم  عن  منه  االعتذار  مت  ال�شي�شتاين  ال�شيد  لزيارة  طلبا 
" بع�س مراجع  امتع�س الكعبي من رف�س املرجع ا�شتقباله". واكد امل�شدر ان 
الدين يف النجف ومنهم ال�شيد حممد �شعيد احلكيم عندما يزوره امل�شوؤول العراقي 
ُي�شمعه كاما جارحا موبخا اياه عن تق�شره يف خدمة ال�شعب العراقي ". م�شرا 
اىل ان " امل�شوؤول يخرج لاعام ويقول ان املرجع را�س عن ادائه وهذا الكام 

غر �شحيح باملطلق ".

التحالف الوطني يدعو إلى تشكيل مظلة إقليمية للحفاظ على مصالح دول المنطقة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد النائب عن التحالف 
الوطني عبا�س البياتي،اأن 

العراق مع احلل ال�سلمي يف 
�سوريا، يف حني ا�سار اىل ان 
العراق �سي�سبح قوة اقليمية 

بعد االنتهاء من داع�س.

إعداد_ فاطمة عدنان

 باعتب��ار ان الد�ش��تور العراق��ي ال يجي��ز التدخ��ل 
يف �ش��وؤون ال��دول اخ��رى" ، ع��اداً ان" احلدي��ث عن 
ه��ذا االمر يف ظل ان�ش��غال الع��راق مبحاربة داع�س 
وحتري��ر املحافظ��ات ه��و بعيد عن الواقع"، ح�ش��ب 
تعبره.وا�ش��ار اىل ان "هيئة احل�ش��د �شتلتزم بجميع 
التوجيه��ات واالوام��ر ال�ش��ادرة م��ن القائ��د العام 
للق��وات امل�ش��لح�ة باعتبارها ج��زءا من املوؤ�ش�ش��ة 
الع�شكرية".وا�ش��اف اال�ش��دي ان��ه "بع��د ا�ش��تعادة 
جمي��ع املناطق من داع�س وم�ش��ك احلدود، �ش��يكون 

للح�ش��د دور ا�شا�ش��ي يف دعم وحت�ش��ن اية منطقة 
نلم�س فيها �ش��عفا بقدرة القوات املعني�ة على م�شك 
حدوده��ا"، مبين��ا انه "�ش��يتم دع��م تل��ك القطعات 
وم�ش��ك الثغ��رات لن�ش��نع م��ع الت�ش��كيات االمني��ة 
االخ��رى ق��وات متكامل��ة تداف��ع ع��ن كل �ش��رب من 
ارا�ش��ي العراق".من جهت��ه؛ قال اخلبر الع�ش��كري 
االأردين٬ الل��واء الطيار املتقاعد ماأمون اأبو نّوار٬ اإن 
اأو ما يعرف بالطريق الربي  "التوا�ش��ل اجلغرايف٬ 
بن اإيران ولبنان٬ مرورا بالعراق و�ش��وريا؛ اأ�ش��بح 
واقع��ا وحقيق��ة"٬ بح�ش��ب قول��ه. واأ�ش��اف: "خال 
اجتماعات رو�ش��ية اأمركية عق��دت يف عمان حول 

تقا�ش��م النفوذ يف البادية ال�شورية؛ مت التفاهم على 
فتح معرب لقوات احل�ش��د ال�ش��عبي٬ ولو كانت اأمركا 
ج��ادة لتدخل��ت وقطعت هذا الطري��ق". وقراأ املحلل 
الع�ش��كري قي��ام الرو�س بق�ش��ف تنظي��م داع�س يف 
تدمر نهاية اأيار املا�ش��ي باأربعة �شواريخ جمنحة 
م��ن نوع "كاليرب" باأنها "ر�ش��الة اإىل االأمركين"٬ 
م�ش��يفًا اأن "تكلف��ة �ش��اروخ كالي��رب تبل��غ مليون 
ك��ربى٬  ا�ش��رتاتيجية  الأه��داف  وي�ش��تخدم  دوالر٬ 
وم��ن ثم ف��اإن ا�ش��تخدامه لق�ش��ف قافلة �ش��يارات؛ 
م��ا هو اإال ر�ش��الة رو�ش��ية اإىل االأمركي��ن مفادها 
اأن رو�ش��يا جادة٬ واأن املنطقة لي�ش��ت لكم". وانتقد 

اأب��و نوار "تاأخر دخول الع��رب بّرا لقطع هذا الطريق 
ال��ربي"٬ الفتا االنتباه اإىل ع��دم تعويله على تدخل 
الق��وة التي اأعلنت يف القمة االأمركية -االإ�ش��امية 
يف 21 اأيار بالريا�س؛ ب�ش��بب اختاف روؤية الدول 
العربية للحل يف �ش��وريا. واأ�ش��اف: "القمة حتدثت 
عن ق��وة من 34 األف جن��دي ملحاربة االإرهاب يف 
�ش��وريا والع��راق ابتداًء من ع��ام ٬2018 وال اأعتقد 
اأن العرب �شيتدخلون٬ فروؤية م�رص للحل يف �شوريا 
عل��ى �ش��بيل املث��ال؛ خمتلف��ة ع��ن كثر م��ن الدول 
العربي��ة٬ ونظ��رة بقية ال��دول للتهديد الذي ي�ش��كله 

الطريق الربي؛ خمتلفة اأي�شا.

تتمة صفحة 1


