
 بغداد/ حممد �صباح

حل�س����م  الن����واب  جمل�����س  يلج�����أ 
مواعي����د االنتخ�ب�����ت، يف جل�سة 
املق����رح  اىل  اخلمي�����س،  الي����وم 
الذي تقدم����ت به احلكومة الإجراء 
االنتخ�ب�����ت يف 12 اأي�����ر املقب����ل، 
اإىل ج�نب مقرح القوى ال�سنية، 
الذي يحمل تواقيع مئة وخم�سني 
ن�ئب����ً� لت�أجي����ل االنتخ�ب�����ت مل����دة 

�سنة، عرب الت�سويت ال�سري.
الق����وى  حت�ل����ف  كت����ل  وتتبن����ى 
العراقية والوطنية والكرد�ست�نية 
جمل�����س  يف  االأقلي�����ت  وجمي����ع 
بع�����س  اإىل  ب�الإ�س�ف����ة  الن����واب 
الن����واب م����ن التح�ل����ف الوطن����ي 
االنتخ�ب�����ت  ت�أجي����ل  �سين�ري����و 
الربمل�ني����ة واملحلية اإىل االأول من 

�سهر ك�نون االأول لع�م 2018.
وتوؤك����د الن�ئب����ة ع����ن كتل����ة احت�د 
القوى العراقي����ة زيتون الدليمي، 
يف ت�سري����ح ل�"املدى"، اأن "الكتل 
ال�سني����ة قدم����ت طلب����� اإىل رئ��س����ة 
جمل�س النواب تط�لب فيه بت�أجيل 
واملحلية  الربمل�ني����ة  االنتخ�ب�����ت 
اإىل االأول م����ن �سه����ر ك�نون االأول 
املقب����ل"، مبين����ة ان "ه����ذه الفرة 
�ست�س�عد العوائل الن�زحة للعودة 

اإىل من�طقهم ومدنهم".
وتق����دم حت�ل����ف الق����وى العراقية 
مبقرح����ني اإىل رئ��س����ة الربمل�ن، 
االأول يق�سي بت�أجيل االنتخ�ب�ت 
الربمل�ني����ة واملحلية  مب����دة ال تقل 
ع����ن �سن����ة الإف�س�����ح املج�����ل اأم�����م 
ال�سي��سي����ة  والق����وى  احلكوم����ة 

ال�س����روط  الإكم�����ل  وال�سعبي����ة  
جمل�����س  حدده�����  الت����ي  الالزم����ة 
ال����وزراء م����ع متديد عم����ل جمل�س 
الن����واب. يف حني يتحدث املقرح 
الث�ين عن عدم �سمول املح�فظ�ت 
التي احتلته� تنظيم�ت داع�س يف 
ح�ل اإجراء االنتخ�ب�ت ب�ملواعيد 

املح����ددة واقت�س�����ر  اإجرائه����� يف 
املح�فظ�ت االأخرى.

ف�����إن  الدليم����ي  الن�ئ����ب  بح�س����ب 
"150 ن�ئب����� وقع����وا عل����ى طل����ب 
الربمل�ني����ة  االنتخ�ب�����ت  ت�أجي����ل 
الكت����ل  خمتل����ف  م����ن  واملحلي����ة 
واالأحزاب"، مو�سحة اأن "جل�سة 

اليوم اخلمي�س �ستح�سم مو�سوع 
مواعي����د االنتخ�ب�����ت ب�لت�سويت 

ال�سري ولي�س العلني".    
الق�نوني����ة  اللجن����ة  وحذف����ت 
ق�ن����ون  م�س����ودة  م����ن  الني�بي����ة 
الت����ي  املواعي����د  االنتخ�ب�����ت، 
الإج����راء  احلكوم����ة  اقرحته����� 

االنتخ�ب�ت يف الن�سف االأول  من 
�سهر اأي�ر املقبل. ورف�ست اللجنة 
ت�سمني التوقيت�ت يف التعديالت 
التي اأجرته� عل����ى م�سودة ق�نون 
االنتخ�ب�����ت، ت�ركة للربمل�ن خي�ر 
حتديد مواعيد جديدة لالنتخ�ب�ت 
�سيت����م حتديده����� يف جل�سة نه�ية 

االأ�سبوع اجل�ري.
اإن"  الدليم����ي  زيت����ون  وت�سي����ف 
جمل�����س  يف  الق�نوني����ة  اللجن����ة 
الن����واب �ستعر�����س املق����رح الذي 
الإج����راء  احلكوم����ة  ب����ه  تقدم����ت 
االنتخ�ب�����ت يف 12 اأي�����ر املقب����ل 
م����ع طلب  الق����وى ال�سنية الداعية 

لت�أجيل االنتخ�ب�ت للت�سويت يف 
جل�س����ة الي����وم اخلمي�����س الختي�ر 

اأحدهم�".
وتك�سف ع����ن طلب اآخر ُق����ّدم  اإىل 
الن����واب يحم����ل  رئ��س����ة جمل�����س 
يط�لب����ون  ن�ئب����ً�   )130( تواقي����ع 
ال�س����ري  الت�سوي����ت  ب�عتم�����د 
اأح����د اخلي�ري����ن اللذين  الختي�����ر 

�ستعر�سهم� الق�نونية الني�بية".
وتلفت القي�دية يف حت�لف القوى 
اىل ان "هن�ك مقبولية كبرية لدى 
غ�لبي����ة الكت����ل الربمل�ني����ة بت�أجيل 
االنتخ�ب�ت اإىل �سهر ك�نون االأول 
املقبل"، م�سرية اإىل اأن "الق�نونية 
خم����رج  ع����ن  بحث����ت  الربمل�ني����ة 
ل�سين�ري����و ت�أجيل االنتخ�ب�ت من 
خ����الل عر�����س فك����رة تدوي����ر عمل 
الربمل�����ن ومتدي����ده حل����ني اإجراء 

االقراع".
االحت�دي����ة  املحكم����ة  وتلق����ت 
خط�ب����ني من الربمل�����ن واحلكومة 
ب�س����كل منف����رد، ي�ستو�سح�ن فيه� 
عن د�ستورية ت�أجيل االنتخ�ب�ت. 
الت�سريعي����ة  ال�سلطت�����ن  وتنتظ����ر 
حل�س����م  الق�س�����ء  رّد  والتنفيذي����ة 
اجلدل ح����ول مواعيد االنتخ�ب�ت 

يف جمل�س النواب.
وتنب����ه الدليمي اإىل ان "�سين�ريو 
الت�أجي����ل �سي�سم����ن يف م�����دة من 
م����واد ق�ن����ون انتخ�ب�����ت جمل�س 
الن����واب وي�س����رح في����ه االأ�سب�����ب 
املوجب����ة الت����ي دفع����ت واأدت اإىل 
جل����وء الربمل�����ن للت�سوي����ت عل����ى 

ت�أجيل االنتخ�ب�ت".
اللجن����ة  ع�س����و  توؤك����د  بدوره����� 

الن����واب  جمل�����س  يف  الق�نوني����ة 
"الكت����ل  اأن  ال�سه����الين  زين����ب 
ال�سنية طرح����ت  يف اآخر اجتم�ع 
للجن����ة الق�نوني����ة م�س�����ء الثالث�ء 
امل��سي فكرة ت�أجي����ل االنتخ�ب�ت 
مل����دة �سن����ة"، الفت����ة اإىل اأن "ه����ذا 
الطلب �سيق����دم مبعزل عن  ق�نون 
نه�ي����ة  جل�س����ة  يف  االنتخ�ب�����ت 

االأ�سبوع".
وت�سي����ف ال�سه����الين، يف حدي����ث 
م����ع "امل����دى"، اأن "رئ��سة جمل�س 
النواب �ستعر�س مقرح احلكومة 
الإجراء االنتخ�ب�ت وطلب ت�أجيل 
االنتخ�ب�����ت للت�سوي����ت بطريق����ة 
اأج����ل  م����ن  ال�س����ري   االق����راع 
التخل�����س من �سغوط�����ت روؤ�س�ء 

الكتل وال�س�رع العراقي".
ق����د  الق�نوني����ة   اللجن����ة  وك�ن����ت 
امل��س����ي  االإثن����ني  ي����وم  ك�سف����ت، 
تعدي����ال   70 ت�سلمه�����  ل�)امل����دى(، 
مقرح����� عل����ى ق�ن����ون انتخ�ب�����ت 
جمل�س النواب الن�ف����ذ لت�سمينه� 
يف امل�س����ودة النه�ئي����ة، وراأت اأن 
الوق����ت ال يكفي لالنته�����ء من هذه 

املقرح�ت.
وتلف����ت الن�ئبة عن كتل����ة االأحرار 
الق����وى  احت�����د  "كت����ل  اأن  اإىل 
وائتالف  والكرد�ست�نية  العراقية 
بع�����س  اإىل  ب�الإ�س�ف����ة  الوطني����ة 
االأقلي�����ت تتبنى مو�س����وع ت�أجيل 
ال  مل����دة  الربمل�ني����ة  االنتخ�ب�����ت 
تق����ل ع����ن ال�سن����ة"، م�س����ددة على 
ت�أجي����ل  مو�س����وع  "متري����ر  ان 
يف  ب�ل�سه����ل  لي�����س  االنتخ�ب�����ت 

جمل�س النواب".
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الربملان ي�صتعّد حل�صم 
املواعيد عرب الت�صويت 
ال�صّري

الفتات انتخابية 
يف بغداد..
ار�شيف

 ال�ُسّنة والكرد واالأقلّيات مع تاأجيل االنتخابات
 اإىل نهاية 2018

 بغداد/ املدى

نيجريف����ن  كرد�ست����ن،  اإقلي���م  حكوم���ة  رئي����س  اأك���د 
ب�رزاين، اأم����س االأربع�ء، اأن حكومت���ه �سعيدة بتب�دل 
الوفود بني بغداد واأربيل حلل اخلالف�ت الق�ئمة، فيم� 
اعتذر ع���ن تلبية دعوة رئي�س الربمل�ن حل�سور موؤمتر 
للم�س�حلة. وق�ل ب�رزاين، يف موؤمتر �سحفي، ت�بعته 
)امل���دى(، ان���ه "مت االتف����ق م���ع احلكوم���ة االحت�دي���ة 
عل���ى م�س�ألة املط����رات لكّن الق�سية متوقف���ة على قرار 
�سي��س���ي". واأ�س����ف رئي����س حكوم���ة االإقلي���م "نح���ن 
�سع���داء ب�الجتم�ع����ت اجل�ري���ة ب���ني بغ���داد واأربي���ل 
ونعتربه���� بداي���ة جي���دة ون�أمل ع���ودة العالق����ت اإىل 
�س�ب���ق عهده����"، مو�سح���� ان "االجتم�ع����ت متخ�س 
عنه� تب�دل زي�رات الوفود بني بغداد واأربيل وت�سكيل 

جل�ن متخ�س�سة بحل اخلالف�ت".
واأ�س����ر ب����رزاين اىل ان���ه "مل نبل���غ ر�سمي���ً� بوج���ود 
اإىل  الروات���ب  الإر�س����ل  ح�س����ب م�س���ريف خم�س����س 

موظف���ي االإقلي���م من قبل بغ���داد وال �سحة مل���� يتداول 
بهذا ال�س�أن"، الفت���� اىل ان حكومة اأربيل "ترحب ب�أي 
جهد ي�سب يف حلحلة اخلالف�ت مع احلكومة العراقية 

على اأن ت�أخذ االإجراءات الق�لب الر�سمي".
وذكر ب����رزاين اأنه "�سنقوم بكل م� ميكن لتت�أكد بغداد 
من �سح���ة قوائم موظف���ي وزارتي الربي���ة وال�سحة 
املر�سل���ة اإليه� وف���ق النظ�م الب�يوم���ري"، متوقعً� اأن 
اإىل  واأربيل  بغداد  املقبلة بني  االجتم�ع����ت  "تتو�سل 

�سيغة توافق ت�سمن اإع�دة فتح الطرق املغلقة".
و�س����ف ب�رزاين ان "حكومة االإقليم ال تطلب اأكرث من 

حقه� يف موازنة العراق وال تر�سى ب�أقل منه".
ويف �سي����ق اآخر، ق�ل رئي�س حكوم���ة اإقليم كرد�ست�ن، 
ال���ذي اأج���رى جول���ة اأوروبية موؤخ���را والتق���ى الب�ب� 
فرن�سي�س يف الف�تيك�ن، ان "الب�ب� فرن�سي�س، اأكد دعمه 
حلل االإ�سك�لي����ت مع بغداد وفق الد�ست���ور العراقي". 
اإىل ذلك، ق�ل ب�رزاين ان "رئي�س جمل�س النواب �سليم 
اجلب���وري، وّج���ه دع���وة حل�سور موؤمتر حت���ت �سع�ر 

نع���م للم�س�حل���ة الوطني���ة والتنمي���ة يف العراق خالل 
يوم���ي 24 و25 م���ن �سه���ر ك�نون الث����ين اجل�ري يف 
بغداد"، م�سريًا اإىل اأن���ه "مل يح�سم بعد اإجراء الزي�رة 
نظ���رًا مل�س�ركته حينه� يف  منت���دى دافو�س". واأو�سح 
ان���ه "�سيوفد ممثال عنه اىل بغداد حل�سور املوؤمتر يف 
ح�ل عدم ح�س���وره". وختم ب�رزاين موؤمتره ق�ئال اإن 
من  الكرد�ست�ين  االإ�سالم���ي  االحت�د  ان�سح����ب  "قرار 
حكوم���ة االإقليم، قرار غ���ري �س�ئب وال يخ���دم م�س�لح 
�سع���ب كرد�ست�ن"، الفت���� اىل ان "هن�ك فرقً� بني ق�سية 
ان�سح�ب االحت����د االإ�سالمي من احلكوم���ة وا�ستمرار 
وزرائه���م يف احلكومة". واأكد ب����رزاين، اأن "حكومة 
اإقليم كرد�ست�ن م�ستمرة رغم ان�سح�ب بع�س االأطراف 
منه����". ج����ء ذلك بعد �س�ع����ت من اإع���الن االأمني الع�م 
لالحت����د االإ�سالم���ي الكرد�ست����ين �س���الح الدي���ن به�ء 

الدين، ان�سح�ب حزبه من حكومة اإقليم كرد�ست�ن.
وق�ل به�ء الدين، يف موؤمتر �سحفي ت�بعته )املدى(، اإن 
"قرار االن�سح�ب مت مبوافقة اأغلبية اأع�س�ء القي�دة". 

واأ�س����ف االأمني الع�م لالحت����د االإ�سالمي الكرد�ست�ين 
اإن "االحت����د االإ�سالمي الكرد�ست����ين عمل بحر�س يف 
حكوم���ة االإقليم"، الفتً� اإىل اأن "ق���رار االن�سح�ب لي�س 
معن����ه اأن االحت����د االإ�سالمي هو �سد حكوم���ة االإقليم 
كم���� اأن االحت����د االإ�سالمي ال يرغ���ب ب�نهي�ر احلكومة 
وح���دوث فراغ اأمني". وت�بع به����ء الدين اأن "االحت�د 
االإ�سالم���ي قدم خالل الف���رة امل��سي���ة م�س�ريع تهدف 
اىل خدمة م�س�لح املواطنني لتوفري الرواتب وتطهري 
النف���ط"،  واردات  يف  والتدقي���ق  الن�خب���ني  قوائ���م 
م�س���ريااإىل اأن "بق�ءن���� يف ه���ذه احلكوم���ة �سّب���ب لن���� 
االإحراج اأم�م ال�سعب وموؤيدي حزبن�". وك�ن االحت�د 
اال�سالمي الكرد�ست����ين  قد اأمهل، يف 24 ك�نون االأول 
2017 حكوم���ة اإقلي���م كرد�ست�ن حتى ي���وم 15 ك�نون 
االو�س����ع  وحت�س���ني  االإ�سالح����ت  الإج���راء  الث����ين، 
املعي�سي���ة، مبينً� اأنه يف ح�ل ع���دم ا�ستج�بة احلكومة 
�سيعل���ن موقف���ه احل��سم ب�س����أن امل�س�رك���ة يف حكومة 

االإقليم.

 بغداد/ املدى

�س���دد رئي�س كتل���ة احلكم���ة الني�بية عم�ر 
اإج���راء  عل���ى  الثالث����ء،  م�س����ء  احلكي���م، 
عل���ى  والتن�ف����س  مبوعده����  االنتخ�ب����ت 
وف���ق الربامج االنتخ�بي���ة، ج�ء ذلك خالل 
ا�ستقب�ل���ه وفدًا من حت�ل���ف "الفتح" الذي 

يتزعمه ه�دي الع�مري.
يف  ان�س���وى  ق���د  الفت���ح  حت�ل���ف  وك�ن 
التح�ل���ف ال���ذي يراأ�س���ه رئي����س الوزراء 
حيدر العب����دي وي�سم عددًا م���ن الكي�ن�ت 
بينه���� كتل���ة احلكم���ة، اإال اأن���ه �سرع�ن من 

ان�سحب من دون تو�سيح االأ�سب�ب.
واأث����رت ت�سريب�ت على مواق���ع التوا�سل 
االجتم�عي تن�س على اأن ان�سح�ب حت�لف 
الفت���ح الذي ي�سم بع�س ف�س�ئل احل�سد قد 
ان�سح���ب اعرا�س���ً� على ان�سم����م احلكيم 

اىل التح�لف الذي يراأ�سه العب�دي.
وق����ل مكت���ب الع�م���ري، يف بي����ن ن�سرته 
)امل���دى( يف العدد ال�س�ب���ق، اإن "ان�سح�ب 
حت�ل���ف الفت���ح م���ن حت�ل���ف الن�س���ر ج�ء 
الأ�سب�ب فنية، ولي�س كم� ي�س�ع يف االإعالم 
واملت�سيدين ب�مل�ء العكر اإنه ج�ء خلالف�ت 
م���ع االأخ رئي����س ال���وزراء ح���ول �س���روط 

الر�ّسح لرئ��سة الوزراء املقبلة".
واأ�س����ف زعي���م منظم���ة ب���در اإن "دع���وة 
ال�سيد عم�ر احلكيم وال�سيد مقتدى ال�سدر 
ونوري امل�لكي لهذا التح�لف ك�ن ب�التف�ق 
مع رئي�س ال���وزراء. وم� ي�س�ع اأن حت�لف 

الفت���ح ا�سرط عل���ى رئي�س ال���وزراء عدم 
م�س�رك���ة حت�ل���ف ال�سيد احلكي���م وال�سيد 
ال�سدر يف هذا التح�لف م� هي اإال اأك�ذيب 

لي�س له� اأ�س��س من ال�سحة".
وعلى اإثر ذلك زار وف���د من حت�لف الفتح، 
رئي����س كتلة تي�ر احلكوم���ة عم�ر احلكيم. 
وق�ل مكتب االخري يف بي�ن تلقته )املدى( 
ا�ستقب���ل  "احلكي���م  اإن  الثالث����ء،  م�س����ء 
مبكتب���ه يف بغداد وفدًا م���ن ائتالف الفتح 
االنتخ�بي برئ��سة ه����دي الع�مري وعددا 
م���ن القي����دات يف االئتالف وبح���ث معهم 
لالنتخ�ب����ت  املن��سب���ة  االج���واء  تهيئ���ة 

الق�دمة".

ونق���ل البي����ن ع���ن احلكي���م ت�أكي���ده عل���ى 
املحدد"،  االنتخ�ب�ت يف موعده�  "اإجراء 
م�س���ددًا على "اأهمي���ة توثي���ق العالقة بني 
االئتالف�ت االنتخ�بية واإدامته� والتن�ف�س 
وفق الربام���ج االنتخ�بية الواقعية املبنية 
عل���ى ا�س�����س االولوي�ت الت���ي ت�أخذ بعني 

االعتب�ر حتدي�ت املرحلة احل�لية".
ودع���� رئي����س كتل���ة احلكم���ة الني�بية اىل 
ال�س���ف يف مواجهة حت���دي بن�ء  "ر����س 
ال���ذي يحت����ج  الدول���ة وتوف���ري اخلدم���ة 
الع���راق للن�س���ر في���ه و م���ن دونه���� تكون 
كل االنت�س����رات ال�سي��سي���ة والع�سكري���ة 
واملجتمعي���ة منقو�سة"، داعي���ً� اأي�س� اىل 

للمكون����ت  الع�ب���رة  التح�لف����ت  "اإن�س����ء 
االغلبي���ة  حلكوم���ة  االأج���واء  وتهيئ���ة 
الوطنية الكفيلة ب�لق�س�ء على املح��س�سة 

وامل�س�كل التي تع�ين منه� البالد".
البي����ن  بح�س���ب  الع�م���ري  اأك���د  ب���دوره، 
والت�سقيط  الت�سه���ري  حم����والت  "رف�س���ه 
واالف���راءات الت���ي رافق���ت جه���ود اإعالن 

االئتالف�ت موؤخرًا".
يف غ�س���ون ذل���ك، اأكد الن�ئب ع���ن ائتالف 
دول���ة الق�ن���ون من�س���ور البعيج���ي، اأم�س 
االأربع�ء، اأن التح�لف�ت االنتخ�بية الق�ئمة 
عب�رة ع���ن حت�لف�ت ورقية، فيم���� دع� اإىل 
�س���رورة ت�سكيل حكومة اأغلبي���ة �سي��سية 

ت�سمل جميع املكون�ت ال الكتل. 
وق����ل البعيج���ي يف بي����ن تلق���ت )املدى(، 
ن�سخ���ة منه، اإن "التح�لف����ت بني االأحزاب 
ال�سي��سي���ة عب����رة ع���ن حت�لف����ت ورقي���ة 
مل ُت���َن عل���ى اأ�س��س قوي ومت���ني اأو وفق 
�س���روط ومب����دئ امل�سلح���ة الع�م���ة للبلد 
التي يكون هدفه� االول العمل على خدمته 
وال�سعب"، مبينً� اأن "هذه التح�لف�ت متت 
عل���ى اأ�س��س امل�سلح���ة احلزبية لكل حزب 
�س�ربني عر�س احل�ئط امل�سلحة الع�مة".  
وت�ب���ع الن�ئب ع���ن ائتالف دول���ة الق�نون 
بل  اجلديدة  التح�لف����ت  �سد  ل�سن�  "اإنن���� 
عل���ى العك�س اإنن���� ندعمه� ولك���ن يجب ان 
تت�س���كل على وفق م�سلح���ة البلد وال�سعب 
واأن التك���ون جم���رد �سع����رات رن�ن���ة، ال 
تق���دم �سيئ���ً� �س���وى مزي���د م���ن اخل���راب 
والدم�ر لبلدن� ب�سبب املح��س�سة احلزبية 

املقيتة".  
واأ�س����ف البعيج���ي اأن "ه���ذه التح�لف����ت 
ه���ي تكري����س ملب���داأ املح��س�س���ة الفئوي���ة 
واحلزبي���ة م���ن اج���ل م�سلح���ة االأح���زاب 
ال�سي��سي���ة الت���ي �سع���رت ب�أنه���� لن جتني 
مبين���ً�  املقبل���ة"،  االنتخ�ب����ت  يف  �سيئ���ً� 
اأن "ال�س����رع رف����س تلك االأح���زاب لتتجه 

االأخرية نحو عقد حت�لف�ت انتخ�بية". 
اأغلبي���ة  "حكوم���ة  اإىل  البعيج���ي  ودع���� 
�سي��سية ت�سمل جميع املكون�ت ال حت�لف�ت 
حم��س�س���ة ال ط�ئل منه�"، ع����دًا اأن "مثل 

هكذا حكومة تقود البالد اإىل بر االأم�ن".

بارزاين: �سعداء بتبادل الوفود وحّل 
اخلالفات مع بغداد

وفد من حتالف الفتح يبحث مع احلكيم 
اال�ستعداد لالنتخابات 

 بغداد/ املدى

ج���ّدد مبع���وث الرئي�س االأمريك���ي ل�سوؤون التح�ل���ف الدويل بري���ت م�كغورك، 
موقف بالده الداعم للعراق ودعم جهود اإع�دة االإعم�ر.

وق����ل مكتب العب����دي يف بي�ن تلقت )امل���دى( ن�سخة من���ه، اإن االخري "ا�ستقبل 
مبع���وث الرئي�س االأمريكي ل�س���وؤون التح�لف الدويل بري���ت م�كغورك"، مبين� 
اأن "اللق����ء بحث تعزيز العالق�ت الثن�ئية بني البلدين وت�أكيد املوقف االأمريكي 
الداعم ال�ستق���رار العراق وتعزيز قدراته ودعم جهود االإعم�ر ودعوة ال�سرك�ت 

االأمريكية للم�س�ركة يف اال�ستثم�ر واالإ�سراع بربامج عودة الن�زحني".
وق���ّدم م�كغورك، بح�س���ب البي�ن، "تع�زي���ه لل�سعب العراقي ب�لعم���ل االإره�بي 
ال���ذي ا�ستهدف املواطنني يف بغداد"، موؤك���دًا "دعم الوالي�ت املتحدة االأمريكية 
للع���راق وت�أكيد حر�سه� على تر�سيخ الن�سر ال���ذي حتقق على ع�س�ب�ت داع�س 

االإره�بية".
واأ�س����د م�كغ���ورك ب�"التوجه الوطني حلي���در العب�دي وقي�دت���ه احلكيمة للبلد 

واحلف�ظ على وحدة العراق وا�ستقراره".
ويف �سي�ق مت�سل، بحث رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، ام�س االربع�ء، 
مع مبعوث الرئي�س االمريكي ل�سوؤون التح�لف الدويل بريت م�كغورك والوفد 

املرافق له اأبرز التطورات ال�سي��سية واالمنية يف العراق واملنطقة.
وذكر بي����ن ملكتب رئي�س جمل�س النواب تلقت )املدى( ن�سخة منه، ان اجل�نبني 
بحث���� "�سبل تعزيز العالق����ت الثن�ئية بني البلدين، واجله���ود الدولية يف ملف 
مك�فح���ة االره����ب، كم� بح���ث اللق����ء االنتخ�ب�ت ومل���ف اإع�دة اإعم����ر املن�طق 

املت�سررة جراء مم�ر�س�ت تنظيم داع�س االإره�بية".
واأك���د اجلب���وري ان "الع���راق مقبل على مرحل���ة مهمة تتطل���ب حت�سيد اجلهود 
م���ن اأجل اإجن����ز اال�ستحق�ق����ت االنتخ�بية بنج�ح و�سف�في���ة، عرب توفريجميع 

م�ستلزم�ته� التي تتيح م�س�ركة العراقيني ك�فة  من دون ا�ستثن�ء".
واأ�س����ف رئي�س الربمل����ن اأن "التحدي االآخ���ر الذي ي�سغلن� ه���و اإعم�ر املن�طق 
املت�س���ررة ج���راء االإره�ب التي ت�ستدعي دعم���ً� اإقليميً� ودوليً� م���ن اأجل ت�أهيل 
مدنن���� املح���ررة ل�سم�ن ع���ودة �سريعة واآمن���ة لعوائلن� الن�زح���ة التي تعر�ست 

لظروف ق�هرة خالل الفرة امل��سية".
وط�لب اجلب���وري من "الوالي�ت املتحدة االمريكية واملجتمع الدويل ب�الإ�سه�م 
يف موؤمت���ر امل�نحني م���ن اأجل اإعم�ر الع���راق الذي �سيعقد قريب���ً� يف الكويت"، 
مثمنً� يف الوقت ذاته "املوقف االمريكي الداعم للعراق على امل�ستوي�ت ك�فة".

م���ن ج�نبه اأكد م�كغ���ورك "دعم حكومة بالده للع���راق يف حربه �سد االره�ب"، 
م�س���ددًا عل���ى "�سرورة اإدام���ة التن�سيق ب���ني البلدين خ��سة م���� يتعلق ب�مللفني 

االمني واالقت�س�دي".

مبعوث ترامب للعبادي 
د دعمنا  واجلبوري: جندِّ

للعراق

و�صف ان�صحاب االحتاد 
االإ�صالمي بغري ال�صائب

دولة القانون: التحالفات 
�س املحا�ص�صة وال  تكرِّ
بديل عن االأغلبّية 

لقاء احلكيم وقيادات حتالف الفتح الثالثاء


