
"ال�سيل  انتهاء عملية  الأحد،  اأم�س   ، اأعلنت قيادة عمليات بغداد 
منطقة  يف  املا�سي  الأ�سبوع  بداأتها  التي  الع�سكرية  اجلارف" 
تنظيم  عنا�رص  ملالحقة  ب��غ��داد  حمافظة  �سمايل  الطارمية 

"داع�س". 
وقال قائد العمليات الفريق الركن اجلليل الربيعي خالل موؤمتر 
الع�سكرية  "العملية  ان  بغداد  يف  القيادة  مبقر  عقده  �سحايف 
ا�ستمرت 8 ايام ملالحقة اخلاليا النائمة التابعة لداع�س، والتي 

ا�سفرت عن قتل انتحاريني اثنني وتفجري 32 عبوة نا�سفة". 
�سبعة  تدمري  عن  اي�سا  ا�سفرت  "العملية  ان  الربيعي  وا�ساف 
قنبلة  و26  ه��اون،  قذيفة   148 وم�سادرة  للتنظيم،  زوارق 
م�سادة للدروع، و16 عبوات C4 �سديدة النفجار، و8 �سواريخ 
كاتيو�سا".  ويحاول التنظيم الرهابي �سن هجمات يف مناطق 
التي  العراقية  القوات  انتباه  لت�ستيت  احلكومة  ل�سيطرة  خا�سعة 
بداأت بت�سييق اخلناق عليه داخل املو�سل ال�سمالية، عرب تنفيذ 

هجمات انتحارية يف مناطق متفرقة من العا�سمة بغداد. 
وخ�رص تنظيم داع�س م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي �سيطر عليها 
اأول/اأكتوبر املا�سي  اأكرث من عامني، ويواجه منذ ت�رصين  قبل 
اأكرب حملة عراقية ل�ستعادة املو�سل، وهي اآخر معاقل التنظيم 
مكافحة  جهاز  ك�سف  منف�سل  �سياق  ويف  العراق.  يف  الرئي�سية 
الرهاب، عن تلقي تنظيم داع�س الجرامي خ�سائر فادحة خالل 
اليام املا�سية يف ال�ساحل الأمين ملدينة املو�سل، م�سريا اإىل اأن 

الإح�سائية الأولية ت�سري اىل مقتل 2900 بني عن�رص وقيادي.
له،  ت�رصيح  يف  النعمان  �سباح  اجلهاز  با�سم  املتحدث  وقال 
اليام  خالل  فادحة  خ�سائر  تلقى  الجرامي  داع�س  “تنظيم  اإن 
قوات  بقيادة  ال�سمايل  املحور  يف  املا�سية  الخ��رية  الربعة 
اجلهاز ول�سيما يف حيي البار والتنك”، مبينا اأن “الح�سائية 

الولية ت�سري اىل مقتل 2900 داع�سي”.

 20 نحو  م�سافة  على  الواقعة  البلدة،  حال  وُيظهر 
داع�س  تنظيم  مع  املعارك  �ساحة  من  كيلومرتا 
الرهابي يف مدينة املو�سل �سمايل العراق، �سبب 
ب�ساأن  امل�سيحيني  ت�ساور  التي  املختلطة  امل�ساعر 
اأمد  منذ  املنطقة  يف  املوجودة  طائفتهم  م�ستقبل 

بعيد.
للتخريب  تعر�ست  التي  قو�س  قرة  كنائ�س  ففي 
انهمك امل�سيحيون يف اإزالة �سعارات على اجلدران 
كتبها التنظيم اأثناء �سيطرتهم على البلدة على مدى 
القوات  و�سعتها  اأخرى  و�سعارات  ون�سف  عامني 
العراقية التي تقاتل الره�سابني يف حرب �سوارع 

باملو�سل.
التي  البلدة،  اإىل  م�سيحية  اأ�رص  ع�رص  نحو  وعادت 
العراق  يف  للم�سيحيني  جتمع  اأك��رب  ت�سم  كانت 
 ،2014 يف  عليها  الرهابي  داع�س  ا�ستيالء  قبل 
الأمنية  التفتي�س  نقاط  انت�سار  ذلك  على  ي�سجعهم 

ودوريات حرا�سة تقوم بها قوة من املتطوعني.
وطردت القوات العراقية التنظيم من قرة قو�س يف 
اإطار هجوم بداأ قبل نحو  اأكتوبر ت�رصين الأول يف 

�ستة اأ�سهر يهدف اىل ا�ستعادة املو�سل.
التي  اأربيل  اإىل  فر  بعدما  عاد  الذي  يو�سف  يقول 
كرد�ستان  اقليم  وتقع يف  كيلومرتا   60 نحو  تبعد 

اأن نعي�س ب�سالم ونطلب توفري الأمن." "نريد 
قو�س، حيث  قرة  اإىل  ع��ادت  التي  الأ���رص  وحت��اول 
الروح  األف �سخ�س، بث   50 ال�سابق  كان يقيم يف 
يف احلياة امل�سيحية التي تعود اإىل نحو األفي عام. 
اأو ثالثة فقط من  اأغلبيتهم يبقون ليومني  اأن  غري 

اأجل ترميم منازلهم املحرتقة.
وقال م�سيحي اآخر يعمل �سمن قوة من املتطوعني 
"نريد  اأربيل  يف  اأ�رصته  ترك  لكنه  قو�س  قرة  يف 

العودة لكن ل توجد مياه اأو كهرباء."
ويف املقابل يتدفق النازحون امل�سلمون مرة اأخرى 
طرد  مت  اأن  منذ  املو�سل  �رصق  يف  الأ�سواق  على 
من  الرغم  على  وذلك  منه  الرهابي  داع�س  تنظيم 
الآخر من نهر دجلة  احتدام املعارك على اجلانب 
يف  للمت�سددين  معقل  اآخ��ر  القدمية  املدينة  يف 

املدينة.
فقد انخف�ست اأعداد امل�سيحيني يف العراق من 1.5 
العنف  ن�سوب  منذ  الآلف  مئات  ب�سع  اإىل  مليون 

عقب الإطاحة بالنظام ال�سابق يف 2003.
يطيقون  ل  ممن  بغداد،  �سكان  من  كثري  وانتقل 

وبلدات  قو�س  قرة  اإىل  اخل��ارج،  اإىل  ال�سفر  تكلفة 
اأخرى يف ال�سمال عادة ما كان الأمن فيها اأف�سل 
منه يف العا�سمة التي �رصبها العنف الطائفي بعد 

الغزو الذي قادته الوليات املتحدة للعراق.
هجر  الره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  و���س��ول  م��ع  لكن 
ال�سكان منازلهم وطلب البع�س اللجوء اإىل اأوروبا. 
األف عراقي بينهم   130 اأملانيا وحدها  وا�ستقبلت 
كثري من امل�سيحيني يف العامني 2015 و2016. 

اأربيل  يف  املطاف  بهم  انتهى  منهم  الأغلبية  لكن 
حتملت  منازل  يف  اأو  لهم  اأقارب  مع  اأقاموا  حيث 

تكاليفها منظمات اإغاثة.
ول تزال املتاجر الكبرية واملطاعم مغلقة يف قرة 
قو�س حيث حتطمت النوافذ وتبعرث الأثاث املحرتق 

على الأر�س.
ميلكانه  ما  كل  فقدا  قد  واأب��وه  اإبراهيم  كان  حيث 
واأنفقا  جتارتهما.  الرهابي  داع�س  دمر  عندما 

يتدفق  الذي  املتجر  400 دولر لرتميم  الآن نحو 
خمتلف  ومن  البلدة  خارج  من  الآن  الزبائن  عليه 

الطوائف.
امل�سيحيني  م��ن  مزيد  ع��ودة  اإمكانية  وتتوقف 
ثقتهم  على  قو�س  ق��رة  يف  دائ��م  ب�سكل  لالإقامة 

بقوات الأمن.
من  املخاوف  لتبديد  وال�رصطة  اجلي�س  وي�سعى 
و�ساعدوا  بل  الكنائ�س  اأم��ام  اجلنود  ن�رص  خ��الل 

�سخم  �سليب  ن�سب  على  م�سيحيني  متطوعني 
ال�سبوع  ال�سعف من  اأحد  عند مدخل املدينة. ويف 
ال�ستعداد  اإطار  يف  موكبا  اجلنود  رافق  املا�سي 
على  مقاعد  ووزع���وا  القيامة  عيد  لح��ت��ف��الت 
امل�سلني اأثناء قدا�س. وان�سم بع�س اأفراد ال�رصطة 
امل�سيحيني اإىل جموع املدنيني يف ترديد الرتانيم.

يجدون  وهم  باآخرين  ي�ستبد  ي��زال  ل  القلق  لكن 
حولهم �سفوفا من املنازل واملتاجر املحرتقة.

الكربيت  ح��م��ام��ات  ت�سكل  مت�سل  �سياق  ويف 
القريبة منتجعا للجنود الذين يقاتلون الرهابيني 
بال�سافة اىل مدنيني فارين، بعد ان كان يرتاده 

عنا�رص تنظيم داع�س . 
وي�ستهر هذا املكان مبياه معدنية مرتفعة احلرارة 

تخرج من ينابيع حتت الر�س.
وحدة  من  عاما(   32( جابر  حممد  �سعد  ويقول 
مدفعية تابعة لل�رصطة الحتادية "نقاتل على خط 

املواجهة وناأتي اىل هنا لق�ساء اجازة".
بجواربه  يتجول  ك��ان  بينما  ال�ساب  وا���س��اف 
اىل  "ناتي  ال�رصطة  قبعة  وا�سعا  املبللة  البي�ساء 
هنا للراحة. ناخذ حماما قبل العودة اىل املعركة".
جنوب  �ساعة  ن�سف  بعد  على  العليل  حمام  ويقع 
خطوط املواجهة مع الرهابيني يف غرب املو�سل.
وت�سن القوات العراقية عملية بدعم التحالف الدويل 
ابرز  اخر  املو�سل،  غرب  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة 

معاقل الرهابيني وثاين اكرب مدن البالد.
الوىل من  املرحلة  المنية خالل  القوات  ومتكنت 
�ستة  بداأت منذ نحو  التي  املو�سل  ا�ستعادة  عملية 
ا�سهر من ال�سيطرة على اجلانب ال�رصقي من املدينة.
للعالج  للعراقيني،  بالن�سبة  العليل،  حمام  ويعرف 
ال�رصار  من  الرغم  وعلى  اجللدية.  المرا�س  من 
التي حلقت باملكان، ال انه ما زال موقعا للرتفيه.

حو�س  حول  الخ��ر،  خلف  واح��دا  اجلنود  ويجل�س 
لتنظيف  ال��داف��ئ��ة،  الكربيت  م��ي��اه  م��ن  م�ستدير 

ظهورهم بال�سابون.
للف  منتجعا  املكان  ا�سبح  ذات��ه،  الوقت  يف 
املدنيني الذين يوا�سلون الفرار من مدينة املو�سل 

مع تقدم القوات المنية يف اجلانب الغربي منها.
خميم  و�سط  مكتظة  خيم  يف  هوؤلء  بع�س  وي�سكن 
حمام  جنوبي  قليلة  دقائق  بعد  على  للنازحني 
ال�رصب  مياه  م��ن  يكفي  م��ا  فيه  ولي�س  العليل، 
ال��ف �سخ�س من   200 م��ن  اك��رث  وف��ر  وال��ط��ع��ام. 
العملية  ان��ط��الق  منذ  للمو�سل  الغربي  اجل��ان��ب 

منت�سف �سباط/فرباير.
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بغداد_متابعة

وفد التحالف الوطني يستعين بالعرب للمضي بالتسوية ويطالب دول المغرب العربي بوقف تدفق اإلرهابيين

حقيقة الصراع على قائممقامية الجبايش 
وسبب تهديد القضاء اإلداري بعقوبات قاسية 

إغالق ثالثة جسور رئيسية في بغداد

أكثر من ثالثة آالف إيزيدي محتجزون لدى داعش 
منذ 2014

بغداد_متابعة : ك�سف م�سدر مطلع، االحد، عن تهديد الق�ساء الداري باتخاذ عقوبات 
قائممقام  ارج��اع  بقرار  لرتيثها  ق��ار،  ذي  مبحافظة  املحلية  احلكومة  �سد  قا�سية 

اجلباي�س ال�سابق، عبد الكاظم ال�سدي اىل من�سبه.
وذكر امل�سدر ان "حزب الدعوة يقف وراء التظاهرات الخرية يف ق�ساء اجلباي�س من 
"الق�ساء  ان  اىل  النظر  القائممقام احلايل يف من�سبه"، لفتا  بديع اخليون  ابقاء  اجل 

الداري ا�سدر امرا باعادة القائممقام ال�سابق عبدالكاظم ال�سدي اىل من�سبه".
واو�سح، ان "مديرية التنفيذ العديل يف ذي قار تلقت امرا من املحافظة يفيد مبخاطبة 
القائممقام احلايل، بديع اخليون والرتيث بتنفيذ  الوزراء من اجل البقاء على  جمل�س 
باتخاذ  هدد  "الق�ساء  ان  اىل  م�سريا  من�سبه"،  من  بازاحته  الداري��ة  املحكمة  قرار 
�سدها  جزائية  دعوى  فتح  ومنها  املحلية  وحكومتها  قار  ذي  جتاه  قا�سية  عقوبات 

بالتهاون يف تنفيذ القرارات اجلزائية".

بغداد_متابعة : تعتزم قيادة عمليات بغداد،  اإغالق ثالثة ج�سور رئي�سية يف العا�سمة 
ابتداًء من الأربعاء املقبل وحتى �سباح الثنني.

“�سيتم قطع بع�س  اإنه  “اجلورنال نيوز”، ن�سخة منه،  وقالت القيادة يف بيان، تلقت 
�سباح  وحتى  املقبل  الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  الكاظمية  مدينة  اإىل  املوؤدية  اجل�سور 

الثنني 24 ني�سان احلايل مبنا�سبة زيارة ا�ست�سهاد الإمام الكاظم )ع(.
يف  رم�سان   14 وج�رص  ال�رصافية  وج�رص  الأئمة  ج�رص  هي:  “اجل�سور  اأن  واأ�سافت، 

الأعظمية”، م�سرية اإىل اأنه “�سيتم اإبقاء طريقي القناة وال�رصيع مفتوحني”.
ويوافق اخلام�س والع�رصين من �سهر رجب من كل عام ذكرى ا�ست�سهاد الإمام مو�سى 
مدينة  اىل  الوافدين  الزائرين  ماليني  يحّي  حني  يف  ال�سالم،  عليه  الكاظم  جعفر  بن 

الكاظمية ذكرى ال�ست�سهاد.

اأن  الحد،  العراق،   كرد�ستان  اإقليم  يف  اإيزيدي  حكومي  م�سوؤول  اأكد   : بغداد_متابعة 
تنظيم داع�س الرهابي، ما زال يحتجز اأكرث من ثالثة اآلف مدين اإيزيدي منذ اختطافهم 

عند ا�ستيالئه على مدينة �سنجار يف اأغ�سط�س 2014.
اإقليم كرد�ستان  اأوقاف  وزارة  الإيزيدية يف  ل�سوؤون  العام  املدير  بوزاين  وقال خريي 
3547 امراأة يف  اإيزيديا بينهم  6417 مواطنا  "تنظيم داع�س الرهابي، اختطف  اإن 
مدينة �سنجار منذ اآب 2014 ". واأ�ساف اأن "عدد الناجني من قب�سة داع�س بلغ 2963 
�سخ�سا بينهم 1070 امراأة و1571 طفال"، مو�سحا اأن "عدد الذين ما زالوا يف قب�سة 
التنظيم يبلغ 3454 �سخ�سا". واأ�سار اإىل اأن "عدد الإيزيديني يف العراق كان نحو 550 
األف ن�سمة، وعدد النازحني نحو 360 األف نازح، وعدد القتلى باأيدي داع�س 1293 يف 
حني بلغ عدد الأيتام 2745". واو�سح اأن "عدد املقابر اجلماعية املكت�سفة يف �سنجار 
حتى الآن 30 مقربة جماعية ف�سال عن املئات من مواقع املقابر الفردية بينما بلغ 
عدد املزارات واملراقد الدينية املفجرة من قبل تنظيم داع�س 68 مزارا ومرقدا". يذكر 
ان تنظيم داع�س الرهابي ارتكب جماز بحق اليزيديني يف نينوى بعد �سيطرته عليها 

يف 2014.

بالتزامن مع أعيادهم ووسط شعور بالفرح... مسيحيون يعودون إلى بلدتهم المدمرة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد طرد تنظيم داع�ش 
االرهابي بداأ امل�سيحيون 
العراقيون وبالتزامن مع 
اعيادهم يف العودة ببطء 

اإىل بلدتهم املهدمة قرة قو�ش 
يهيمن عليهم القلق على اأمنهم 
لكن يف الوقت نف�سه يحدوهم 

االأمل يف العي�ش يف ود مع 
امل�سلمني من خمتلف املذاهب.

بغداد_متابعة

 ويف ظل تقارب عربي مع العراق بداأ بال�سعودية وينتهي يف موؤمتر القمة، 
ويف املقاب��ل العراق �سي�س��هد زيارة وف��ود عربية و�س��مال افريقية رفيعة 

امل�ستوى للتباحث يف ق�سايا ذات طابع م�سرتك .
يف ال�س��ياق ذاته يرى املحلل ال�سيا�س��ي علي الربيعي ان احلكيم �سي�س��عى 
ل�س��تغالل تاث��ري تلك ال��دول يف املنظومة ال�س��نية العراقي��ة والعمل على 
ايجاد ار�س��ية م�س��رتكة ل�س��هامها يف دعم الت�س��وية ،م�س��ريا اىل ان تلك 
ال��دول ل تعل��م حقيقي��ة الت�س��وية وانها اخ��ذت جانبًا م�س��اداً للحكم يف 
الع��راق من��ذ ع��ام 2003، مبين��ا ان التحالف الوطني يه��دف اىل حتريك 
العرب يف جمال دعم ال�ستقرار وجتفيف منابع الرهاب من دول املغرب 

ووقف تدفق امل�سلحني منها .
ي�س��ار اىل ان الف امل�س��لحني الرهابيني قِدموا من ليبيا وتون�س والغرب 
للقت��ال يف تنظيم داع�س كم��ا ان املئات منهم فجروا انف�س��هم يف العراق 

واخرين يق�سون احكاما بال�سجن يف العراق.

من ناحيته او�س��ح ممثل املجل�س العلى يف العا�س��مة امل�رصية القاهرة 
حمم��د اب��و كلل ، ان “الزي��ارة املقرر ان يجريها ال�س��يد احلكيم هي زيارة 
مكمل��ة ملباحثات��ه الت��ي اجراها يف عم��ان وايران ب�س��اأن ط��رح مبادرة 
الت�س��وية ال�سيا�س��ية والع��راق ما بع��د داع�س وا�س��اف ان “هن��اك قناعة 
تامة بان الت�س��وية ال�سيا�س��ية هي احلل الوحيد ل�س��تقرار العراق بالن�سبة 
اىل بقي��ة املكون��ات ال�سيا�س��ية “.كم��ا ان “هن��اك حلحل��ة ايجابية نحو 
مب��ادرة التحال��ف الوطن��ي ولن تكون ه��ذه الورقة هي الورق��ة االنهائية 
لن هن��اك زي��ادة او حذف��ًا عليها”. وف�س��لت الأمم املتح��دة ومكتبها يف 
بغداد، يف اإجراء ات�س��الت تقود اإىل م�س��احلة �سيا�سية �ساملة بني القوى 
ال�سيا�س��ية العراقية، بعد رف�س التحالف الوطني ورقة الت�سوية ال�سيا�سية 
التي قدمتها القوى ال�س��نية. واأف�س��حت م�س��ادر برملاني��ة عراقية عن اأن 
التحال��ف رف�س ما جاء يف الورقة ال�سيا�س��ية للتحالف ال�س��ني كاأ�س��ا�س 
للت�س��وية ال�سيا�س��ية، ما اأدى اإىل انهيار املحاولة الأوىل للمنظمة الدولية 
يف جمع الفرقاء العراقيني على مائدة احلوار للتو�س��ل اإىل توافق �سيا�سي 
وتقا�سم لل�سلطة. وبح�سب امل�س��ادر، فاإن الورقة ال�سيا�سية ال�سنية تطالب 

باإ�س��دار عفو خا�س عن اآخر وزير للدفاع يف عهد �س��دام �س��لطان ها�سم 
وجميع ال�سباط املعتقلني معه، والعفو عن النائب اأحمد العلواين املحكوم 
عليه بالإعدام على خلفية قتله عددا من منت�سبي جهاز مكافحة الإرهاب 
يف ا�س��تباك م�س��لح يف الرم��ادي نهاية 2013، وجتمي��د الإعدامات ملدة 
عامني، واإخراج احل�س��د ال�س��عبي من املحافظات واملدن ال�س��نية، واإن�ساء 
اإقالي��م يف ث��الث حمافظ��ات »دي��اىل ونين��وى و�س��الح الدي��ن«، ومنح 
املحافظ��ات الأخرى �س��الحيات اأمنية وا�س��عة. بدوره ك�س��ف النائب عن 
التحال��ف الوطن��ي العراق��ي، حبي��ب الطريف،ع��ن ني��ة التحال��ف الوطني 
اإر�س��ال وف��د رفي��ع امل�س��توى اإىل م���رص ودول املغ��رب العربي لتو�س��يع 
التع��اون الدبلوما�س��ي وعر���س ورق��ة الت�س��وية التاريخية الت��ى طرحها 
عمار احلكي��م. وقال النائب اإن التحالف الوطني يعتزم اإر�س��ال وفد رفيع 
امل�س��توى اإىل م�رص وبع�س الدول العربية لتو�س��يع التعاون الدبلوما�س��ي 
بينها وبني العراق وعر�س ورقة الت�س��وية التاريخية وبحث ملف الق�ساء 
على الإرهاب، م�سيفا اأن "اجلولة ت�سمل دول عربية مهمة وقد ت�سمل دول 

املغرب العربي وبع�س الدول الإقليمية الفعالة فى ال�ساأن العراقي".
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