
اأك��د قائ��د �س��اح ال��ر الأمريك��ي اجل��رال م��ارك ميلي، 
اأن املع��ارك الت��ي تخو�سها الق��وات العراقي��ة ل�ستعادة 
املو�سل من “داع�ش” من��اذج حلروب ال�سوارع التي على 

جيو�ش امل�ستقبل اأن تكون جاهزة لها.
ويف موؤمت��ر حول حروب امل�ستقبل عقد يف وا�سنطن اأ�سار 
ميل��ي اإىل اأن النم��و ال�سكاين العاملي، والزي��ادة ال�سخمة 
يف ع��دد امل��دن التي يف��وق �سكانه��ا 10 ماي��ن ن�سمة، 
يحتم على اجليو���ش اأن تكون موؤهلة خلو�ش املعارك يف 

املناطق املكتظة.
واأ�س��اف ، حلب واملو�سل والفلوج��ة مناذج حية حلروب 
امل�ستقبل، ون�سهد على الأرجح تغريا جوهريا يف امليادين 
التي �ستجري فيها احلروب، اإذ اأن �ساحات القتال �ستنتقل 

من املناطق املك�سوفة اإىل املكتظة بال�سكان.
و�س��دد اجلرال الأمريكي ب�سفته قائدا للقوات الرية على 
���رورة تاأهيل امل�ساة والق��وات اخلا�سة لتك��ون قادرة 
على خو�ش احلروب من نوع جديد، ما يحتم على اجلي�ش 
الأمريك��ي تزامنا مع ذلك تطوي��ر ت�سليحه وتنظيمه وفقا 

لهذا التطور.
واأ�ساف ،علينا التفكري ا�ستنادا اإىل ذلك يف اأحجام واأوزان 
الدبابات، واأطوال مراوح احلوامات واأبعاد العربات وغري 

ذلك من معدات ع�سكرية ت�ستخدم يف قتال ال�سوارع.
كم��ا يتعن عل��ى اجليو���ش، ح�سب ميل��ي، تنظي��م نف�سها 
ب�س��كل خمتلف، ورمب��ا توزي��ع اأفرادها عل��ى جمموعات 
اأ�سغر �سهلة احلرك��ة تكون قادرة على العمل وفقا ل�سبكة 

مرتابطة.

"وجدُت  �سحفيه،  مقابلة  يف  الغيط  اأب��و  وق��ال 
معركة  جن��اح  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رياً  ج��ه��داً  بالفعل 
هذا  بالفعل  يحققون  اأن��ه��م  وي��ب��دو  امل��و���س��ل، 
يت�سور  "العراق  اأن  اإىل  النتباه  لفتا  النجاح"، 
ولديه عتاب على  العربية،  الأطراف  ُظلم من  اأنه 
الدول العربية لأنها مل ت�ساعده، ومع ذلك �ستبقى 
حترير  معركة  يف  فقط  لي�ش  �سقيقة،  دوًل  دائمًا 
املو�سل، واإمنا يف ا�ستيعاب النازحن العراقين 

املوجودين يف اأنحاء العراق.
لدى  موؤكدة  رغبة  لحظت   ، الغيط  اأبو  واأ�ساف 
كل القادة العراقين يف اإحداث انفراجة بالو�سع 
هيكلة  اإع��ادة  على  التفاق  طريق  عن  الداخلي 
املحا�س�سة،  عن  والبتعاد  ال�سيا�سي  النظام 
وت�سكيل تكتات �سيا�سية ت�سم اجلميع، تتناف�ش 
اأي�سًا اأن الأخوة،  يف اإطار النتخابات، ولحظت 
�سواء �سماحة ال�سيد عمار احلكيم اأو مقتدى ال�سدر 
اأو الهيئة العليا لل�سنَّة، يطرحون اأفكاراً و�سياغات 
فيما  امل�ساحلة  على  لاتفاق  ومذكرات  حمددة 
بعد حترير املو�سل، ويركزون كثرياً على انطاق 
وامل�ساحلة  البناء  اإع���ادة  عملية  يف  ال��ع��راق 

ال�سيا�سية فور ا�ستقرار الو�سع الأمني.
زيارة  املا�سي  الأ�سبوع  اأجرى  الغيط  اأبو  وكان 
من  ع���ددا  خالها  التقى  ال��ع��راق  اإىل  ر�سمية 
امل�سوؤولن بينهم روؤ�ساء اجلمهورية فوؤاد مع�سوم 
والوزراء حيدر العبادي والرملان �سليم اجلبوري.
يف  للعراق  ال��احم��دود  اجلامعة  دع��م  اك��د  حيث 
حربه �سد الرهاب، وقال اإنه يتطلع اىل الحتفال 
اي  راف�سا  املو�سل  يف  العراقية  القوات  بن�ر 
ت�سكيل  يف  ف�سله  ومعلنا  العربية  للدول  جتزئة 
�سندوق عربي م�سرتك لدعم النازحن العراقين.

خال  مع�سوم  ف��وؤاد  الرئي�ش  اع��رب  جانبه  من 
العربية  للجامعة  العام  الم��ن  مع  اجتماعه 
بنجاح  اخلا�ش  العراق  اهتمام  الغيط  ابو  احمد 
العا�سمة  يف  �سيعقد  الذي  العربية  القمة  موؤمتر 

ال�سهر احلايل م�سددا  29 من  الردنية عمان يف 
على �رورة التو�سل اإىل حلول �سلمية للنزاعات 

امل�سلحة ل �سيما يف ليبيا واليمن و�سوريا.
وا�سار مع�سوم اىل ان العراق مهتم ب�سكل خا�ش 
تطوير  يخدم  مبا  املقبلة  العربية  القمة  بنجاح 
امل�ستويات  جميع  على  امل�سرتك  العربي  العمل 
الدول  التعاون القت�سادي بن  وتطوير عاقات 
عمل  تفعيل  "�رورة  م��وؤك��دا  ك��اف��ة..  العربية 

موؤ�س�سة جامعة الدول العربية".
بتعزيز  كبري  ب�سكل  مهتم  ال��ع��راق  ان  وا���س��اف 

على  الق�ساء  ي�سمن  مبا  املعلوماتي  التعاون 
داعيا   .. وجودها  واأ�سباب  الإرهابية  اجلماعات 
للنزاعات  �سلمية  اإىل حلول  التو�سل  اىل �رورة 

امل�سلحة ل �سيما يف ليبيا واليمن و�سوريا.
العراق  مل�ساندة  الكبري  دعمه  الغيط   ابو  وبن 
لت�سكيل  احلثيث  وال�سعي  داع�ش  على  حربه  يف 
يف  عربيا  وامل�ساهمة  النازحن  لدعم  �سندوق 
دعا  حن  يف   ، املحررة  املناطق  اعمار  خطط 
رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�سوم اىل  تفعيل عمل 
للنزاعات  �سلمية  حلول  وو�سع  اجلامعة  موؤ�س�سة 

ال��وزراء حيدر  رئي�ش  اإن   ، بيان  وقال  امل�سلحة.  
املنطقة  او�ساع  الغيط  اب��و  مع  بحث  العبادي 
املتحققة  والنت�سارات  الره��اب  على  واحل��رب 
على  داع�ش ا�سافة اىل اعمال القمة املقبلة  يف 

عّمان.
ملحاربة  اجلهود  توحيد   ، اىل  العبادي  ودع��ا   
معربا  ال��دول،  تواجه  التي  والتحديات  الره��اب 
توافق  القمة حمل  )يكون موؤمتر  ان  امله يف  عن 
العربي  العمل  ودع���م  احل��ل��ول  و���س��ع  اج��ل  م��ن 
مع  نحن  الغيط  اب��و  ق��ال  جانبه  من  امل�سرتك. 

امللفات،  جميع  يف  املهمة  العبادي  توجهات 
على  املتحققة  بالنت�سارات  العبادي  مهنئا 
ابراهيم  اخلارجية  وزي��ر  بحث  كما    ، داع�����ش 

اجلعفري مع ابو الغيط اعمال القمة املقبلة. 
املقبلة  العربية  القمة  ان  الغيط  اب��و  اك��د  فقد 
�ستتناول دعم العراق يف حربه �سد تنظيم داع�ش 
مواجهة  يف  بجهوده  وال���س��ادة  كامل  ب�سكل 

الرهاب. 
الذي  للعراق  العربية  اجلامعة  دعم  "اوؤكد  وقال 
عاما   30 من  يقرب  ما  م��دى  على  بظروف  مر 
لكن الآونة الخرية ومكافحة الرهاب والت�سدي 

لتنظيم داع�ش كانت اق�ساها".
وا�ستعادة  داع�ش  تنظيم  هزمية  ان   ، وا�ساف   
لل�رور  مدعاة  العراقية  الر���ش  على  ال�سيطرة 
الع�سكرية..  بالنجاحات  ونهنئ  ونوؤيد  ال�سديد 
املو�سل  يف  الحتفال  اىل  يتطلع  انه  اىل  وا�سار 

بن�ر القوات العراقية.
الدول  بتجزئة  القبول  ميكن  ل  انه  على  و�سدد 
عليها...لفتًا  اأقيمت  التي  احل��دود  اأو  العربية 
النتباه اإىل اأن اجلامعة العربية كان لها اأكرث من 

قرار يطالب تركيا ب�سحب قواتها من العراق.
على  ال��ع��راق  حر�ش  اجلعفري  اأك��د  جهته  م��ن 
وجوده يف اجلامعة العربية واأنه لن يختزل دوره 

بعاقات حمددة.
وقال ، اإن العراق ي�سعى لتوظيف امل�سرتكات مع 
الب�سيطة  اخلافات  على  للتغلب  ال�سقيقة  الدول 
كما ي�سعى للملمة البيت العربي من خال خطابه 

الذي يعزز ر�ش ال�سف العربي.
العبادي  الوزراء حيدر  اأن رئي�ش  واكدت م�سادر 
�سيرتاأ�ش الوفد العراقي اىل موؤمتر القمة بدل عن 
معهود  هو  كما  مع�سوم  ف��وؤاد  العراقي  الرئي�ش 
امللف  امل�سوؤول عن  العبادي هو  نظرا لن  وذلك 
للقوات  العام  القائد  بو�سفه  الباد  يف  المني 
ل�رح  القمة  اىل  ح�سوره  يقت�سي  ما  امل�سلحة 
املوقف المني يف باده والدعم العربي املطلوب 

لها يف حربها �سد الرهاب.
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مصدر مقرب منها: المرجعية لن تصدر فتوى بإنهاء وجود الحشد الشعبي

ائتالف المالكي يدعو الكرد إلى مراجعة سياساتهم 
في كركوك

أكثر من 415 ألف نازح منذ بدء المعارك في الموصل

وزير الدفاع يحذر من الخاليا النائمة بعد القضاء 
على داعش

بغداد_اجلورنال نيوز : اأكد رئي�ش كتلة دولة القانون النيابية، علي الأديب، اأن 
رفع علم اقليم كرد�ستان يف حمافظة كركوك خمالف للد�ستور.

وقال الأديب يف بيان له ، اإن “الطلب ال�سادر من حمافظ كركوك ب�ساأن رفع 
لدى  القلق  تثري  د�ستورية  خمالفة  كركوك  حمافظة  يف  كرد�ستان  اقليم  علم 
كل ابناء ال�سعب العراقي”. واأ�سار الأديب ، اىل اأنه يف الوقت الذي تن�سغل فيه 
داع�ش  الق�ساء على ع�سابات  راأ�سها  بق�سايا م�سريية مهمة وعلى  احلكومة 
الرهابية فان اإثارة هذا املو�سوع وامثاله قد تكون له تداعيات تدفع اىل نوع 
اخر من التطرف وهو ما يرف�سه ال�سعب العراقي الذي ي�سعى للوئام وال�سام 

يف كل ار�ش العراق.
وتابع ، مهما كانت خلفيات ال�سعي لقرار هذا الطلب ومرراته فان بامكان 
من يدعو اإليه الرتاجع عنه وت�سحيح هذا املوقف لثبات ح�سن النية يف تطبيق 
الد�ستور واللتزام بالقانون . وكان حمافظ كركوك جنم الدين كرمي القيادي 
يف الحتاد الوطني الكرد�ستاين وجه الأ�سبوع املا�سي دوائر املحافظة برفع 

علم اقليم كرد�ستان اىل جانب العلم العراقي الحتادي.

بغداد_متابعة : اكد املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان، ارتفاع اأعداد النازحن 
ت�رين   17 يف  لتحريرها  الع�سكرية  العمليات  بدء  منذ  نينوى،  حمافظة  من 
الأول 2016، اإىل اكرث من 415 األف نازح، بعد خم�سة اأ�سهر على بدء املعارك
وذكر بيان للمر�سد ، اأنه “يف الوقت الذي نبدي فيه قلقنا على حياة النازحن 
ب�سامة  الهتمام  �رورة  نوؤكد  خارجها،  اأو  املخيمات  يف  ي�سكنون  الذين 
ن�سف مليون اآخرين ما زالوا يوجدون يف املناطق التي ي�سيطر عليها داع�ش، 

يف اأجزاء من �ساحل املو�سل الأمين.
وبّن اأنه ، وحتى الع�رين من اآذار اجلاري، بلغ عدد النازحن الذين و�سلوا اىل 
املخيمات اأكرث من 415 األف نازح، توزعوا على خميمات اجلدعة والركزلية 
ذهاب  اإىل  بالإ�سافة  املطار،  ومدرج  والقيارة  �سام  وح�سن  العليل  وحمام 

بع�سهم لدى اأقاربهم يف مناطق ال�ساحل الأي�ر املحّرر.
ال�ساحل  نحو  توجهوا  الأمين  ال�ساحل  من  نازحن  عن  القول  املر�سد  ونقل 
الأي�ر لدى اأقاربهم “عدم وجود ما ي�ساعدهم على البقاء اأثناء وجودهم يف 
الذي يعاين بدوره  الأي�ر  ال�ساحل  اإىل  الذهاب  لذا قرروا  العليل،  خميم حمام 

نق�سًا يف بع�ش اخلدمات”.

داع�ش  اأن تنظيم  الأربعاء،  الدفاع عرفان احليايل،  اأكد وزير   : بغداد_متابعة 
اخلايا  من  حمذرا  �سغرية،  بناية  حتى  احتال  باإمكانه  يعد  مل  الرهابي 

النائمة بعد الق�ساء على التنظيم الرهابي.
وقال احليايل يف ت�ريح �سحايف من العا�سمة الأمريكية وا�سنطن، اإن "بغداد 
انت�رت يف حربها على الإرهاب وداع�ش انتهى"، مو�سحا، اإن "ما تبقى من 

مناطق حتت �سيطرة داع�ش �ستتم ا�ستعادتها بالكامل يف وقت قريب".
بناية  حتى  احتال  باإمكانه  يعد  مل  الرهابي  التنظيم  اأن  احليايل  واأ�ساف 

�سغرية، م�سريا اإىل اأن ما تبقى منه هي اأنفا�سه الأخرية.
واأ�ساد احليايل ب�"القوات العراقية، حيث اإن انت�ساراتها �سجعتها على ماحقة 

داع�ش من مكان اإىل اآخر".

بعد زيارته بغداد.... 

أبو الغيط: الحظت رغبة القادة العراقيين بإعادة هيكلة النظام السياسي واالبتعاد عن المحاصصة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد الأمني العام جلامعة الدول 
العربية اأحمد اأبو الغيط، 

الأربعاء، وجود رغبة لدى 
القادة العراقيني لإحداث 
الو�ضع  “انفراجة” يف 

الداخلي، م�ضريا اإىل اأن ذلك 
�ضيتم من خالل التفاق على 

اإعادة هيكلة النظام ال�ضيا�ضي 
والبتعاد عن املحا�ض�ضة 
وت�ضكيل تكتالت �ضيا�ضية 

ت�ضم اجلميع.

بغداد_متابعة

ولفت النظر اىل ان "قوات احل�سد ال�سعبي م�ستمرة يف مقاومة التدخات 
القوات  مع  دجمها  مت  وان  حتى  الرهابية  والتنظيمات  المريكية 

المنية".
"ان  ناجي  حممد  الوطني"  "التحالف  عن  النائب  يقول  ال�سدد  وبهذا 
بخو�ش  احلق  متنحهم  احل�سد  لقوات  الوا�سعة  اجلماهريية  "ال�سعبية 
العملية ال�سيا�سية ومواجهة الأزمات ال�سيا�سية والقت�سادية واخلدمية 
كما واجهوا الأزمة الأمنية يف حماربة داع�ش"، وي�سيف ان "العديد من 
قادة احل�سد هم �سيا�سيون ونواب ولكنهم تطوعوا للم�ساركة يف القتال 
العمل  اىل  يعودون  داع�ش  على  الق�ساء  وبعد  الإرهابين،  خطر  ب�سبب 
اليه و�سائل  ان ما ذهب  اهل احلق  اعلنت ع�سائب  ال�سيا�سي". اىل ذلك 
العام حول نية العبادي حل احل�سد ال�سعبي بالتفاق مع ادارة ترامب 
جمرد ا�ستهاك اعامي، موؤكدًة ان مو�سوع �سحب ال�سلحة الثقيلة من 

حوزة احل�سد ال�سعبي لي�ست من �ساحيات العبادي.
الربيعي  حممود  احل��ق  اه��ل  لع�سائب  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وق��ال 
بخ�سو�ش  العام  و�سائل  تناقلته  "ما  ان   ،" ل�"اجلورنال  حديث  يف 
مباحثات رئي�ش احلكومة العراقية حيدر العبادي مع الرئي�ش المريكي 
اجلي�ش  قوة  مع  عنا�ره  ت�سمن  او  ال�سعبي  احل�سد  حل  حول  ترامب 
ترامب  عند  جنودا  ل�سنا  اننا  اعامي("موؤكدا  )ا�ستهاك  جمرد  العراقي 

لي�رحنا .
وا�ساف الربيعي ان "مو�سوع �سحب ال�سلحة الثقيلة من احل�سد ال�سعبي 
النواب"،  جمل�ش  عاتق  على  يقع  المر  بل  العبادي  �ساحية  من  لي�ش 
مكمًا بالقول ان "القائد العام للقوات امل�سلحة ل ميتلك احلق بت�سكيل 

قوة ع�سكرية او حلها". وتابع الربيعي حديثه باأن "ما طالب به ترامب 
احل�سد  وجود  من  بال�سد  يعمل  المريكي  اجلانب  لن  طبيعي  امر  هو 
ال�سعبي ل�سعاف قوته بناًء على رغبة دول  اقليمية"، موؤكداً ان موقف 
ع�سائب اهل احلق �سيكون مع ما يذهب اليه الرملان واحلكومة ملزمة 

بتنفيذ ذلك".
باحل�سد  امل�سا�ش  املو�سوي  �سمرية  النائبة  رف�ست  ذات��ه  ال�سياق  يف 
ال�سعبي لغر�ش اإر�ساء امريكا او غريها ، م�ستغربة موقف بع�ش الدول 

من اأبناء احل�سد ال�سعبي وحت�س�سها من وجود هذه القوة.
وتابعت :" ل ميكن ال�ستغناء عن اأبطال احل�سد ال�سعبي اأو توزيعهم بن 
املوؤ�س�سات احلكومية ل�سيما واأنها قوة اأمنية ر�سمية وقفت بوجه اأعتى 

القوى الرهابية الظامية ولولها لدخل داع�ش اىل بغداد ".
يف اجلانب الخر اكد ع�سو التحالف الكرد�ستاين النائب ماجد �سنكايل، 
الربعاء، ان ت�ريحات رئي�ش احلكومة حيدر العبادي يف وا�سنطن حول 
�سم افراد احل�سد ال�سعبي اىل القوات العراقية ونزع �ساح من ل يرغب 
التي تنادي  ال�سيا�سية  الكتل  اغلب  لتطلعات  بالن�سمام جاءت مواِفقة 

ب�سم من يرغب من افراد احل�سد اىل وزارتي الداخلية والدفاع.
الدولة  “ل ميكن بقاء اي قوات م�سلحة خارج نطاق  انه  وقال �سنكايل 
القانون  هيبة  واع��ادة  العراق  يف  داع�ش  مرحلة  انتهاء  بعد  خ�سو�سا 

وحما�سبة كل من يحمل ال�ساح ب�سورة غري قانونية”.
وافاد النائب ان “ت�سكيل هيئة احل�سد ال�سعبي وا�سدار قانون احل�سد جاء 
احلقوق  هذه  ذهاب  وعدم  واجلرحى  ال�سهداء  ومكت�سبات  حقوق  حلفظ 
المنية  الجهزة  �سمن  الف�سائل  هذه  هيكلة  ثم  ومن  الرياح  ادراج 
الدميقراطي  احلزب  خماوف  تبدو  الخر  اجلانب  يف  العراقية”.  للدولة 
الكرد�ستاين بزعامة م�سعود بارزاين من وجود حملة لت�سجيل ال�سماء يف 

مدينة حلبجة )جنوب �رقي ال�سليمانية( لان�سمام اىل �سفوف احل�سد 
�سخ�ش   400 ت�سجيل  مت  الر�سمية  غري  الح�سائيات  ،وبح�سب  ال�سعبي 
م�سوؤول  جانبه،ا�سار  من  الآن.  حتى  للمدينة  الداري��ة  احل��دود  �سمن 
الفرع الثاين ع�ر للحزب الدميقراطي الكورد�ستاين يف مدينة حلبجة،اأن 
م�ستمر،  احل�سد  "ملي�سيات"  �سفوف  اىل  لان�سمام  ال�سماء  ت�سجيل 
لفتا النظر اىل ان اأن ذلك ي�سكل خطراً على المن يف املنطقة م�ستقبًا. 
الحتاد  حزب  من  متقاعدا  لواًء  اأن  ب�سارتي  فا�سل  امل�سوؤول  وا�ساف 
خطر  اأمر  انه   ” مو�سحًا  العملية”.  على  ي�رف  الكورد�ستاين  الوطني 
مناطق  يف  تتو�سع  ال�سعبي  احل�سد  جماعات   . بجدية  المر  اأخذ  ويجب 
نفوذ الوطني الكورد�ستاين ، يف حلبجة وكركوك وطوزخورماتو”.مردفًا 
بالقول ” الهدف من حماولت التجنيد ل�سفوف احل�سد ال�سعبي هو �رب 

جتربة اقليم كورد�ستان وق�سية ال�ستقال” بح�سب زعمه.
�رقي  جنوب  كلم   120  ( كرميان  منطقتي  يف  مطلع  م�سدر  وك��ان 
لت�سجيل  �سباط املا�سي عن حملة  ( وكركوك، ك�سف نهاية  ال�سليمانية 
الوحدة  وحدات  �سفوف  يف  التطوع  با�سم  املنطقتن  يف  �سباب  ا�سماء 
70 ) قوات من البي�سمركه التابعة لاحتاد الوطني الكورد�ستاين ( ، يف 
حن ظهر لحقا ان ت�سجيل هوؤلء كان بهدف ان�سمامهم لقوات احل�سد 
ال�سعبي، كا�سف عن ان الذين مل يرتاجعوا عن التطوع وقبلوا بالإن�سمام 
الدوام  ويبا�رون  كركوك،  القريبة من  )جيمن(،  منطقة  ن�رهم يف  مت 
الكورد  على  ال�سعبي  احل�سد  تركز   ، الكردي  امل�سدر  وبح�سب  هناك. 
تقع  مناطق  وه��ي  ودي��اىل  وخانقن  كركوك  مناطق  يف  والرتكمان 
باملادة  امل�سمولة  املناطق  ح��دود  �سمن  بع�سها  من  اج��زاء  اأو  كلها 
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كورد�ستان، اأو ما ت�سمى ب� )املناطق املتنازع عليها(.
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