
دعا التحالف الوطني، اىل دعم معركة حترير مدينة 
املو�صل من ع�صابات داع�ش االرهابية.

ذكر بيان ملكتب رئي�ش التحالف عمار احلكيم اأم�ش 
“عقدت الهيئة العامة للتحالف الوطني اجتماعها 
الدوري، حيث ا�صتعر�ش املجتمعون اأهم التحديات 
االأمني��ة وال�صيا�صي��ة، م�صيدين باالنت�ص��ارات التي 
املو�ص��ل،  معرك��ة  يف  االأمني��ة  الق��وات  حتققه��ا 
داعني اىل دعم املعرك��ة بكل االإمكانات الع�صكرية، 
ف�صال عن وح��دة القرار واملوق��ف ال�صيا�صي الداعم 
للمعركة”. وناق�ش االجتماع بح�صب البيان “وثيقة 
الت�صوي��ة الوطني��ة، كم��ا ن��دد املجتمع��ون بحادثة 
جمل���ش العزاء يف داق��وق داعني اإىل اإج��راء حتقيق 
يف احلادثة”. وكان ق�صف جوي اأدى اىل ا�صت�صهاد 
وا�صاب��ة 65 من الن�ص��اء واالطفال يف جمل�ش عزاء 
ح�صين��ي جنوبي حمافظة كركوك.وق��ال قائممقام 
داق��وق اأمري خواك��رم يف ت�رصيح �صحف��ي ان “ما 
اليق��ل ع��ن 15 اأم��راأة ا�صت�صه��دت وا�صي��ب 50 من 
الن�ص��اء واالأطف��ال بق�صف طائ��رة جمهولة ملجل�ش 

عزاء ح�صيني”.

بغداد_خاص

مدينة  نحو  وحلفائها  العراقية  القوات  تقدم  مع 
والذي  داع�ش،  �صيطرة  من  ال�صتعادتها  املو�صل 
و�صف باملت�صارع اأكرث من املتوقع، تتجه و�صائل 
االعالم العاملية نحو املدينة لتقييم االأهمية التي 
اأهمية  ذات  ا�صتعادتها  جعلت  والتي  بها،  حتظى 
وحتى  الناتو  حلف  من  االأول  العامل  قوى  �صغلت 

الدول اال�صرتاكية.
�صهر  من  ع�رص  ال�صابع  يف  بداأت  التي  املناو�صات 
اأكتوبر احلايل، بان�صحاب تدريجي لعنا�رص داع�ش 
باهتمام  حظيت  العراقية،  للقوات  �رصيع  وتقدم 
اأو�صع من معارك طاحنة مت خو�صها �صد التنظيم 
العرب  عني  يف  كتلك  و�صوريا،  العراق  يف  �صابقا، 
والفلوجة، فما الذي يجعل معارك حترير املو�صل 

بهذه االأهمية التي يوليها اإياها الداخل واخلارج.
اأ�صا�ش داع�ش.. اأكرث من الرقة

ما متثله مدينة املو�صل لداع�ش هو اأكرب مما حتمله 
من رمزية مدينة الرقة ال�صورية، التي تعد العا�صمة 
من  املو�صل  متلكه  ملا  بب�صاطة  لهم،  االأ�صا�صية 
وحولت  داع�ش،  �صطوة  من  ع��ززت  ق��وة  مقومات 

طموحاته اىل حقيقة لفرتة ما.
املدينة حني ت�صتعاد من داع�ش، �صتحرمه من عدة 
عوامل قوة اقام عليها اأ�صا�ش خالفته، منها املوقع 
تغطيها  التي  امل�صاحة  يف  الكرب  اال�صرتاتيجي، 
و�صيطرتها على �صهل نينوى، االأهمية االقت�صادية 
التي حتويها من ال�رصائب وحقول النفط، متركزها 
ي�صيطر عليها  الثالثية، مما مينح من  على احلدود 
ت�صخريها  وك��ذل��ك  امل��ن��اورة  على  عالية  ق���درة 

للتهريب.
اأهميتها املتمثلة يف  باالإ�صافة اىل ما �صبق، فان 
زعيم  البغدادي  منها  اأعلن  التي  العا�صمة  كونها 
 ، اأ�صا�صية  قاعدة  جعلتها  خالفته،  اإقامة  داع�ش 
التنظيم بعدها  تفقد مع فقدانها، كيانها، ليتحول 

اىل ظل ملا كان عليه �صابقا.

�أهمية دولية و�إقليمية
املدينة، تتجاوز اأهميتها تلك التي تنح�رص بوجود 
داع�ش من عدمه، فهي تلك املدينة التي اقام فيها 
�صنحاريب عا�صمته قبل 700 عام، لعلمه امل�صبق، 
ان من ي�صيطر عليها، �صيكون ملكا على كل اأرا�صي 
�صحتها  اثبتت  التي  احلقيقة  املحيطة،  املنطقة 
تكرارا، عرب جتارب اال�صوريني، البابليني، ثم العرب 

وبعدهم العثمانيني ويف النهاية الربيطانيني.
اما خالل قرننا هذا، فان هذه االأهمية التي حتظى 
فبالرغم  التطور،  نتيجة  ت��زول  مل  املدينة  بها 
والقوى  االإقليمية  الدول  اعني  يف  تعد  مل  انها  من 
منع  االأط��راف، حتاول  كل  ان  اال  الدولية جوهرة، 
مل  ان  ف��وائ��ده��ا،  على  احل�صول  م��ن  مناف�صيها 

يتمكنوا من احل�صول عليها النف�صهم.

االتراك يرون يف املدينة، جدار قومي يوقف الزحف 
على  العرب  يخ�صى  فيما  ال��غ��رب،  نحو  االإي���راين 
لطموحات  انطالق  قاعدة  ت�صبح  ان  من  املدينة 
اردوغ���ان،  طيب  رج��ب  ميلكها  جديدة  عثمانية 
الرئي�ش الرتكي، اما العراقيني من العرب واالكراد، 
لل�صيطرة على املدينة، لكونهم  فيناف�صون بع�صهم 
ال�صمالية  املنطقة  على  لل�صيطرة  اأ�صا�صية  يرونها 
لتبدا  االإقليمية،  املقارنة  تنتهي  هنا  العراق.  من 
اأهمية  على  الكربى  الدول  لعب  حيث  الدولية  تلك 
يف  ت��رى  املتحدة  ف��ال��والي��ات  امل��و���ص��ل،  مدينة 
احلالية  الباردة  حربها  يف  اأ�صا�ش  حجر  املو�صل، 
العمليات  تدعم  جانبها  من  اأمريكا،  رو�صيا،  �صد 
الع�صكرية ال�صتعادة املو�صل كمدينة، بينما رو�صيا 

تدعم ا�صتعادة حلب.

املقارنة هنا، هي ان حلب واملو�صل يحظيان بذات 
االأهمية،  العرقي،  التنوع  ناحية  من  اخل�صائ�ش 
من  املتحدة  الواليات  متكنت  ما  فاذا  وال�صكان، 
ا�صتعادة مدينة املو�صل قبل رو�صيا، ودون خ�صائر 
او  تاأخرت  لو  فيما  واالم��الك،  االأرواح  يف  كبرية 
تعد  التي  حلب،  ملدينة  مبهمتها  رو�صيا  ف�صلت 
اختا للمو�صل يف ال�صفات، فان املقارنة �صتطارد 
اخلا�رص لعقود ورمبا قرون عرب التاريخ، و�صتظهر 
ير�صم  االخر، كي  مدى قوة كل طرف على ح�صاب 
القوى  امل�صتقبل وح�صابات  على �صوء ذلك، خطط 

بني املتناف�صني االأكرب الرو�ش واالمريكان.
�أهميتها.. ل�سكانها

التي  ال�رصورية  اخل�صائ�ش  اىل  اأخ��رى  اإ�صافة 
ميتلكون  الذين   ، �صكانها  هي  املدينة،  بها  حتظى 

بيدهم اخليار، لتحديد الفائز من هوؤالء املتناف�صني، 
فبعد رف�صهم امل�صاركة يف دعوات داع�ش للجهاد 
يدعمون  ال  االن  هوؤالء  املدينة،  عن  دفاعا  معهم 
اأحد، ومفتوحي اخليار، لينتقوا من �صيكون الالعب 

االأ�صا�صي يف امل�صتقبل.
تربطهم  التي  اال�صالك  قد يقطعون  املدينة،  �صكان 
باخلارج، اذا ما تبنتهم بغداد ب�صكل كامل، و�صمتها 
التي متنع  املذهبية  امليول  من  الرغم  على  اليهم، 
ذلك �صمن ج�صد احلكومة العراقية والقوى املوؤثرة 
عليها، اال ان جناحها يف هذا، �صيعني ظهور موجة 
تفاوؤل من اخلليج، تدفعهم اىل امل�صاركة يف اإعادة 

اعمار العراق ب�صكل حقيقي وفاعل.
الكت�صاب  الكبرية  االأهمية  يعي  ب��دوره،  العبادي 
اهل املو�صل اىل جانبه، ولهذا قام بتعيني اجلرنال 
الع�صكرية  العلميات  لقيادة  اجلبوري"،  "جنم 

املرتبطة بها، وعلى الرغم من ذلك.
�أهم حماور �لقتال يف معركة �ملو�سل   

جنوبا  القيارة  من  يبداأ  ال�رصقي  اجلنوبي  املحور 
وعملت  املو�صل،  مدينة  اإىل  النهر  مبحاذاة  وميتد 

عليه قوات اجلي�ش واالأمن العراقية.
اإقليم  اأرا�صي  ال�رصقي من عمق  يبداأ املحور  بينما 
كرد�صتان، ومتركزت به قوات الب�صمركة وجزء من 
احل�صد الوطني ال�صني. ورغم عدم ا�صرتجاع املنطقة 
اجلنوبية بالكامل من يد داع�ش خالل االأيام االأوىل 
على  �صيطرته  ب�صط  العراقي  اجلي�ش  فاإن  للمعركة، 
م�صافة  على  الواقعة  اال�صرتاتيجية  القّيارة  ناحية 
بدايات  مع  املدينة  �رصقي  جنوب  كيلومرتا   60
االإرهاب  املعارك، حيث ت�صدرت وحدات مكافحة 
على  املدربة  الذهبية"  "الفرقة  با�صم  -املعروفة 
يد خرباء اأمريكيني، وهي تابعة للجي�ش العراقي- 
املكلفة  القتال، ومن ورائهم قوات اجلي�ش  خطوط 

ب�صمان اأمن املناطق التي تنتزع من يد داع�ش.
�ملنطقة �ل�سرقية

مع بداية معارك املو�صل، �صيطرت قوات الب�صمركة 
"كوير" و"خازر" �رصق  جبهتي  على  كامل  ب�صكل 

"كوير"  جبهة  يف  حتركت  اإنها  حيث  املو�صل، 
واحل�صد  العراقي  اجلي�ش  من  قوات  مع  بالتن�صيق 
جبهة  على  وحدها  فيه  تتقدم  وقت  يف  ال�صعبي، 
اخلازر، بينما انت�رصت وحدات املدفعية االأمريكية 

فوق "جبل زردك" اال�صرتاتيجي على اجلبهة.
�ملنطقة �ل�سمالية �ل�سرقية

ال�صمالية  املنطقة  يف  االأه��م  بع�صيقة  جبهة  تعد 
ال�رصقية للمو�صل، وانت�رصت فيها قوات الب�صمركة 
تعدادهم  يبلغ  الذي  نينوى"  "حر�ش  اإىل  اإ�صافة 
اأتراك  ع�صكريني  يد  على  وتدربوا  مقاتل،   3500
املدفعية  وح��دات  عن  ف�صالاً  العام،  تتجاوز  ملدة 

ا يف جبل بع�صيقة. االأمريكية التي اأقامت مع�صكراً
اجلي�ش  من  قوات  بع�صيقة  جبهة  يف  انت�رصت  كما 
اإىل  وعتادها  قواتها  نقل  وا�صلت  التي  العراقي 

املنطقة.
قوات  فيها  انت�رصت  التي  بع�صيقة  جبهة  وتبعد 
املو�صل،  مركز  عن  كليومرتا   15 اأي�صا،  تركية 
ال�صيطرة  ا�صتعادة  اإىل  املنطقة  يف  القوات  و�صعت 
اإيزيدية  اأغلبية  تقطنها  التي  بع�صيقة  ناحية  على 
"كوكجلي"  اإىل منطقة  وم�صيحية، والتوجه بعدها 

على مدخل املو�صل.
�ملحور �لغربي

ال�صعبي،  احل�صد  قوات  به  تلعفر، وو�صعت  يبداأ من 
بع�ش  ت���رك  اجت���اه  يف  ذه��ب��ت  االآراء  اأن  غ��ري 
داع�ش  الإغراء  م�صغولة"  "غري  املحور  هذا  مناطق 

باالإن�صحاب منها باجتاه احلدود ال�صورية.
�ملحور �ل�سمايل �لغربي 

يبداأ هذا املحور من املناطق املحيطة ب�صد املو�صل 
قوات  به  وعملت  منا�صبة،  ح�صد  مناطق  وتعترب 

احل�صد ال�صعبي.
لقوات  انت�صارا  املو�صل  �صمال  منطقة  و�صهدت 
الب�صمركة، فيما انت�رص اجلي�ش العراقي الذي وا�صل 
للمعركة،  االأوىل  االأيام  خالل  وعتاده  قواته  ح�صد 
�صيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة  "تل�صقوف"  ناحية  يف 

البي�صمركة اإ�صافة اإىل �صد املو�صل.

التحالف الوطني يدعو للتحقيق بحادثة مجلس العزاء في داقوق

ال�صيد ح�صن  اللبناين  اهلل  العام حلزب  االأمني  حمل 
اأ�صفه  عن  اأعرب  وفيما  تركيا  على  ب�صدة  اهلل  ن�رص 
لت�رصيحات تركيا ورئي�صها رجب الطيب اردوغان 
ب�صان املو�صل فانه اكد ان معارك املو�صل وحلب 

�صتكون لها تداعيات هائلة على املنطقة.
بالغ  عن  اأع��رب   " ق��ال  له  ت�رصيح  يف  اهلل  ن�رص 
يريد  ان��ه  اأع��ل��ن  ال���ذي  ال��رتك��ي  للموقف  االأ���ص��ف 
ال�صعبي  احل�صد  م�صاركة  ويرف�ش  املو�صل  حترير 
هذا،  من  "االأ�صواأ  ان  اإىل  الفتا  عراقيون"،  وه��م 
ع�رصات  فئاتهم  بكل  العراقيون  يقدم  عندما  انه 
ومئات ال�صهداء، تاأتي تركيا وتطالب باإعادة النظر 
ب�"اأي  اهلل  1923"، وت�صائل ن�رص  لوزان  باتفاقية 

ميزان يح�صل ذلك؟".
وم�صى اىل القول "احلالة الوحيدة التي تعيدنا اىل 

لبنان هو انت�صارنا يف �صوريا والعراق، اي عندما 
ينت�رص م�رصوعنا وينتهي امل�رصوع االآخر".

يف  اهلل"  "حزب  ع��ام  ام��ني  راأى  ال�صاأن  ه��ذا  ويف 
�صيكون  وامل��و���ص��ل  حلب  "معارك  اأن  خطابه 
امليدانية  امل�صتويات  على  هائلة  تداعيات  لهما 
م�صتنكرا  ال�صيا�صية"،  واحل��ل��ول  واال�صرتاتيجية 
ومن  املناطق  ك��ل  م��ن  امل�صلحني  "جلب  كيفية 
ال�صوري  اجلي�ش  على  هجمات  �صنت  التي  تركيا، 
يف حلب"، وكيف ان "العامل كله احت�صد يف معركة 
التي  هناك،  املقاومة  "ح�صور  عن  كا�صفا  حلب"، 
ال�صهيد حامت حماده  مت تعزيزها بقادة من بينهم 
يف  مهم  اأمر  اإجناز  واخوانه  ا�صتطاع  وقد  )عالء(، 
يف  بال�صهادة  حياته  اأنهى  وق��د  ح�صا�صة،  نقطة 
معركة ح�صا�صة يف بقعة ما يف حلب"، وا�صفا ما 

يجري باأنه "معركة كربى واحدة".
ودر�صنا  وبحثنا  فهمنا  اهلل  حزب  يف  "نحن  وقال 

االحداث  منذ  ككل،  املنطقة  يف  يجري  ما  وقراأنا 
املجموعات  اأمام  وتوقفنا  �صوريا،  اىل  تون�ش  يف 
امل�صلحة يف �صوريا، ومن اأين �صالحها، وبناء على 

ما عرفناه اأخذنا قرارنا بالذهاب اىل �صوريا".
ودقة  الوعي  مب��لء  قرارنا  "كان  موؤكدا  وخل�ش 
االمور على حقيقتها،  بعد ذلك ظهرت  الت�صخي�ش. 
ت�صليحهم  امل�صلحون ومن عمل على  اأتى  اأين  ومن 
تتك�صف  يوم  وكل  احللول،  تعطيل  على  يعمل  ومن 

وباالرقام احلقائق حول هذا املو�صوع"
فيما توقع النائب عن ائتالف دولة القانون ناظم 
ال�صاعدي ، ان ت�صتمر معركة حترير حمافظة نينوى 

بالكامل الأ�صهر.
"قواتنا االمنية  ، ان  ال�صاعدي يف ت�رصيح له  قال 
انت�صارات  حتقق  �صنوفها  بكافة  والع�صكرية 
حترير  معركة  يف  للنظر  وملفت  �رصيع  وحت��رك 

نينوى".

واع��داد  للمحافظة  امل�صاحة  "حجم  ان  وا�صاف 
ال�صكان التي تتجاوز املليون ون�صف ن�صمة ا�صافة 
التي قام بها تنظيم داع�ش  التح�صينات  اىل حجم 
اىل  ا�صافة  املا�صيني  العامني  طيلة  االره��اب��ي 
حت�صنهم بال�صكان يجعل املعركة لي�صت بال�صهولة 

التي نتمناها".
الع�صكرية  والقيادات  االمنية  "القوات  ان  واو�صح 
املدنيني  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  حري�صة 
املعركة  بح�صم  تعجلها  من  اكرث  التحتية  والبنى 
بوقت �رصيع ، حيث نعتقد ان التاخر قليال وتقليل 
وجود  مع  �رصيع  ن�رص  حتقيق  من  اف�صل  اخل�صائر 

خ�صائر كثرية".
واكد ال�صاعدي ان "اخلطة اليوم ترتكز على الق�صاء 
 ، املمكنة  اخل�صائر  باقل  ،لكن  داع�ش  زم��ر  على 
ال�صهر  �صتطول  انها  نعتقد  املعركة  فان  بالتايل 

نتيجة لتلك االحتياطات".

 اأكد النائب عن جبهة االإ�صالح النيابية عبد الرحمن 
ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  تر�صيح  اأن  اأم�ش،  اللويزي، 
الأ�صماء "لي�صت تكنوقراط" للوزارات ال�صاغرة هي من 

�صالحيته الد�صتورية.
العبادي  حق  "من  ان  قال،  له  ت�رصيح  يف  اللويزي 

الوزارات  ل�صغل  منا�صبة  يراها  التي  االأ�صماء  تر�صيح 
الأن  ت��ك��ن��وق��راط،  غ��ري  ك��ان��ت  وان  حتى  ال�����ص��اغ��رة 
ان  مبينا  بذلك"،  له  ت�صمح  الد�صتورية  �صالحياته 
جمل�ش  يف  �صيكون  االأ�صماء  رف�ش  اأو  بقبول  "احلكم 

النواب".
هو  د�صتوري  حق  "للربملان  ان  النائب،  واأ���ص��اف 
الت�صويت على االأ�صماء، وعلى العبادي اإحرتام نتيجة 

ان  مو�صحا  اإختياره"،  اأحرتمنا  مثلما  الت�صويت، 
التجارة ومت  ا�صماء لوزارة  "العبادي قد ر�صح �صابقا 
رف�صها يف جمل�ش النواب، وكذلك لوزارة الدفاع قبل 

الوزير املقال خالد العبيدي، ومت رف�صها اأي�صا".
ولفت اىل ان "هناك اإحتمالية عقد اإجتماع بني اع�صاء 
جبهة اال�صالح، لدرا�صة راأيها يف اأ�صماء املر�صحني".

رئي�ش  باأن   ، اأفادت  حملية،  اخبارية  تقارير  وكانت 

اأ�صماء املر�صحني  �صلم  العبادي  الوزراء حيدر  جمل�ش 
ان  اىل  م�صرية  النواب،  جمل�ش  اىل  ال�صاغرة  للوزارات 
"االأ�صماء �صملت تر�صيح عرفان احليايل وهو م�صوؤول 
الدفاع،  ل��وزارة  االره��اب  مكافحة  جهاز  يف  رفيع 
ل��وزارة  االعرجي  وقا�صم  القوى  احت��اد  عن  كمر�صح 
ل��وزارة  اجل��ب��وري  وقتيبة  ب��در  كتلة  ع��ن  الداخلية 

التجارة وجنم الدين حم�صن لوزارة ال�صناعة".
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نصر الله يعرب عن أسفه حيال تصريحات تركيا بشأن الموصل 

اللويزي : من حق العبادي ترشيح األسماء لشغل الوزارات الشاغرة وان كانت من غير التكنوقراط

طالباني : اختراق الحدود العراقية 
مرفوض من أي دولة

افتتاح مكاتب  في القيارة لرصد االنتهاكات 
واستقبال الناجين

معصوم يدعو الى التكاتف وتعميق الحوار 
بين األطراف السياسية لتجاوز االزمات

الت�صاوري  االأجتماع  يف  امل�صارك  العراقي  الربملاين  الوفد  اكد  بغداد_متابعة: 
رف�صه  جنيف  يف  املنعقد  العامل  برملانات  الأحتاد  اال�صالمية  الدول  ملجموعة 

لتواجد القوات الرتكية يف بلدة بع�صيقة قرب مدينة املو�صل.
اعلن نائب رئي�ش الربملان العراقي ارام ال�صيخ حممد الذي يرا�ش الوفد، ان عدد 
الأحرتام  االأ�صا�صية  املبادىء  يت�صمن  مقرتح  االأجتماع  يف  امل�صاركة  الدول  من 
�صياء  والنائب  الطالباين  اآالء  للنائبة  مداخلة  يف  انه  واأو�صح  البلدان.  �صيادة 
االأ�صدى فانهما اأعلنا عن رف�صهما للتدخل الع�صكري الرتكي يف املو�صل والتاأكيد 
على رف�ش اأي تدخل جلميع الدول يف ال�صاأن العراقي. وطالبت القيادة يف ائتالف 
رف�صنا  نحن   " طالباين  االء  العراقي  الربملاين  الوفد  ع�صو  الكرد�صاتية  الكتل 
التدخل الرتكي الربي .. نحن ل�صنا زاهدين على اأي دولة يف م�صاعدتنا .. نحتاج 

م�صاعدة ، نحتاج التدريب ونحتاج الت�صليح يف معركتنا".
و�صددت قائال "ولكن اخرتاق احلدود العراقية مرفو�ش من اأي جي�ش واي دولة".

واردفت "نطالب بادراج هذا املو�صوع على جدول اعمال املوؤمتر يف املجموعة 
بحث  املوؤمتر  خالل  وجرى  العربية".  املجموعة  من  �صنطلب  واأي�صا  االإ�صالمية 

امل�صاكل واالأزمات االأقليمية. 

بغداد_متابعة:  اقامت جلنة حقوق االن�صان مع اللجنة القانونية يف الربملان،وبدعم من 
مكتب االمم املتحدة خلدمات امل�صاريع )UNOPS( ندوة تخ�صي�صية بعنوان )ال�صلم 

االهلي والتعاي�ش يف املناطق املحررة( يف فندق الر�صيد.
ذكر بيان للجنة حقوق االن�صان ،انه "ناق�ش املجتمعون اهمية ن�رص ن�رص ثقافة التعاي�ش 
على  للحفاظ  اجلميع  لها  يت�صدى  ان  يجب  �صاقة  مهمة  وهذه  املجتمع  بني  ال�صلمي 
االوا�رص التي تربط بني خمتلف مكونات ال�صعب العراقي". وا�صافت اللجنة،انه "لقد بداأت 
وباقي  نينوى  حمافظة  يف  االرهابية  داع�ش  ع�صابات  من  للخال�ش  التحرير  عمليات 
املناطق لذا فاأننا امام وقفة حقيقية للرتكيز على مفهوم التعاي�ش ال�صلمي يف املناطق 
املحررة ومن دونه �صتعم امل�صاكل بني افراد املجتمع الواحد". وتابعت،باأن "لديها روؤيا 
املوؤ�ص�صات  دور  تفعيل  منها  املحررة  املناطق  ال�صلمي يف  التعاي�ش  تعزيز  كيفية  حول 
القانون على اجلميع  احلكومية والق�صائية يف املناطق املحررة من خالل ب�صط �صلطة 
والتعاي�ش  االهلي  ال�صلم  ا�صتتباب  املدين يف  املجتمع  موؤ�ص�صات  دور  تعزيز  دون متييز 
بني املكونات من خالل برامج خمتلفة وتوجيه اخلطاب الديني نحو ال�صلم االهلي من 
خالل التحاور بني كل الطوائف والقوميات ويكون مبنيااً على امل�صالح امل�صرتكة ال على 

م�صلحة طرف دون الطرف االخر وال ي�صتثنى احد من التحاور".

بني  احلوار  وتعميق  التكاتف  اىل  مع�صوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ش  دعا  بغداد_متابعة: 
االأطراف ال�صيا�صية لتجاوز االزمات.

ا�صتقبل يف  فوؤاد مع�صوم  “رئي�ش اجلمهورية  ان  اأم�ش  له  ذكر مكتب مع�صوم يف بيان 
ق�رص ال�صالم ببغداد اأمني عام االإحتاد االإ�صالمي الكرد�صتاين االأ�صتاذ �صالح الدين بهاء 
واقليم كرد�صتان  العراق  التطورات يف  التباحث حول جممل  اللقاء  الدين،وجرى خالل 

على امل�صتويني ال�صيا�صي واالأمني”.
واأ�صار البيان اىل ان “الطرفني بحثا �رصورة تكاتف اجلهود وتعميق احلوار البناء بني 
االطراف ال�صيا�صية لتجاوز االأزمات واال�صطالع باملهام العليا والنهو�ش بواقع البالد 

يف خمتلف املجاالت”.

الموصل تعود الى حضن الوطن... الموصل لكل العراقيين

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة


