
اكد وزير الهجرة واملهجرين جا�سم حممد اجلاف، ان االمم 
املتحدة �رشيك مهم يف  العمليات امل�سرتكة مع الوزارة 
النازحني  م�ساعدة  وبرامج  النازحني  واي��واء  الإغاثة 
امليدانية  زيارته  خالل  له  بيان  يف  الوزير  واو�سح    .
اىل  غوتريي�س  انتونيو  املتحدة  لالمم  العام  االمني  مع 
خميمات ح�سن �سام، ان  الهدف من زيارة االمني العام 
هو االطالع  على او�ساع النازحني يف خميمات  االيواء 
والوقوف على اهم االحتياجات الالزمة لهم ، م�سريا اىل 
ان الزيارة تهدف اي�سا اىل الوقوف مع العراق يف حربه 
والوزارة  داع�س ف�سال عن دعم احلكومة  �سد ع�سابات 
مللف النازحني.  وا�ساف ، ان ربع اعداد نازحي نينوى 
%45 من جممل  ان  ال�سابقة، كما  اىل مناطقهم  عادوا 
التي نزحوا  اأخريا يف مدنهم  ا�ستقروا  العراق قد  نازحي 
النازحني  لديها برامج العادة  الوزارة   ان  منها.  وبني 
ال�سابقة بال�رشعة املمكنة  وان احلل االمثل  اىل مدنهم 
.  من  النازحني هو بعودتهم اىل مدنهم اال�سلية  مللف 
جانبه بني االمني العام لالمم املتحدة انتونيو غوتريي�س 
يف زيارته االوىل اىل خميمات النازحني يف ح�سن �سام 
من  والب��د  كثريا  عانوا  النازحني  ان   " نينوى  �رشقي 
املتحدة  االمم  وان جهود  دولية مل�ساعدتهم  بذل جهود 
�سعف  ب�سبب  للنازحني  املا�سة  احلاجة   ل�سد  تكفي  ال 
اجلهود  بذل  ال��دويل  املجتمع  على  وان  املايل  التمويل 
كافة الإنقاذ النازحني .  وعّد،  ان معركة حترير املو�سل 
يف  االره��اب  �سد  معركة  هي  العراقية  القوات  قبل  من 
بذل  املانحة  وال��دول  املجتمع  على  وان  اجمع  العامل 
جهود اكرب واو�سع الغاثة نارحي املو�سل حلني انتهاء 
املعارك الدائرة فيها ليت�سنى بعدها عودة العائالت اىل 

مدنهم اال�سلية.

وقال مع�سوم خالل كلمته باحتفالية “يوم ال�سهيد 
العراقي” التي نظمها املجل�س االأعلى االإ�سالمي يف 
بغداد ، “يف هذه املرحلة امل�رشفة من تاأريخ �سعبنا 
نخو�س غمار ا�رشف معركة من اجل حرية �سعبنا 
والعامل  املنطقة  ا�ستقرار  وتعزيز  اأهله  و�سالمة 

وحفظهما من �رشور داع�س”.
داع�س  على  الن�رش  اأج��واء  اأن  مع�سوم،  واأ���س��اف 
اىل  داعيًا  ال�سعب،  لوحدة  الظروف  اأف�سل  وف��رت 
ا�ستح�سار الوحدة بني العراقيني باختالف طوائفهم 

ودياناتهم وقومياتهم.
ر�سائل وا�سحة  االنت�سارات تعطي  اأن هذه  وتابع، 
وتوتر  التفاهم  �سوء  م�سكالت  من  الكثري  لتجاوز 
العالقات ال�سيا�سية، ف�ساًل عن �رشورة ا�ستثمار تلك 
مع  ال�سيما  اخلارجية،  العالقات  لتطوير  الظروف 
الن�رش  ب�”تعزيز  مطالبًا  واملنطقة،  العربية  الدول 
امل�ستوى  على  اأخ��رى  بانت�سارات  االإره��اب  على 
اخلدمي والت�رشيعي لي�سعنا ذلك على اأعتاب احللول 

للم�ساكل ال�سيا�سية”.
حيدر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ت��وع��د  جانبه  م��ن 
النيل من احل�سد  يد كل من يحاول  العبادي، بقطع 
العراقي �سفًا  ال�سعب  اإىل ان وقوف  ال�سعبي، م�سرياً 
واحداً حقق االنت�سارات �سد االرهاب، يف حني اأكد 

عدم ال�سماح لعودة االرهاب اإىل العراق.
االره��اب  على  “االنت�سارات  اإن   ، العبادي  وق��ال 
الفتا  جديد”،  عراق  ل��والدة  ال�سهداء  بدماء  جاءت 
“اليد التي تريد االنتقا�س من قواتنا  النظر اىل ان 

االمنية واحل�سد ال�سعبي �سُتقطع”.
املو�سل  ارتكب جمزرة  داع�س  تنظيم   ، اأن  واأ�ساف 
مرتب�سون  وهنالك  االمنية  قواتنا  اتهم  والبع�س 
اإال  ي�ستطيعوا  مل  واالنت�سارات  ال�سيا�سية  بالعملية 

حتريف الرتجمة الأنهم خ�رشوا كل �سي.
ال�سعب  ووق���وف  جهود  ان  اىل  ال��ع��ب��ادي،  واأ���س��ار 
�سد  االن��ت�����س��ارات  حققت  واح���داً  �سفًا  ال��ع��راق��ي 

االرهاب  وال ن�سمح  بعودة االرهاب اىل العراق.
من  وهناك  ب�سعبه  قوي  العراق  اإن  بالقول  وتابع 
يحاول التاأثري �سلبًا يف االنت�سارات واعادة العراق 
احل�سد  حماية  جميعًا  وعلينا  االول  امل��رب��ع  اىل 
لكون  ال�سيا�سية   ال�رشاعات  عن  وابعاده  ال�سعبي 
ال�سعبي ال يقتالون من اجل من�سب  مقاتلي احل�سد 

�سيا�سي.

ان  اجلبوري،  �سليم  النواب  رئي�س جمل�س  اأكد  بينما 
باجتاه  ا�ستكمال  حقيقي  حل��راك  ح��ان  قد  الوقت 
التاريخية  بالت�سوية  املتعلقة  العملية  االإج��راءات 
املت�سمنة  الثقة  بناء  اج���راءات  ت�سبقها  اأن  على 
احرتام االخر وعدم اال�سرتاط امل�سبق او اال�ستثناءات 
اال  ال�سخ�س  او  اجلهة  اأو  الطرف  لهذا  االنتقائية 
انه  اإىل  الد�ستور وحذر منه، م�سرياً  مبقدار ما منعه 
�سار لزامًا علينا البدء مب�ساحلة وطنية وفاًء لدماء 

ال�سهداء.
ح�سور  خالل  مل�س  “العراق  اإن   ، اجلبوري،  وقال 
وترحيبا  دع��م��ا   ، امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االم���ني 
الطرف  تكون  الن  الدولية  املنظمة  من  وا�ستعدادا 
التاريخية،  الت�سوية  مل�رشوع  وال�سامن  الراعي 
احلوارات  تفعيل  باإجتاه  املقبلة  اخلطوة  تكون  واأن 

يف  العملية  االإجرائية  اخلطوات  وو�سع  التف�سيلية 
�سقوف زمنية حمددة الأجل م�سمى بغية االنتهاء من 

مرحلة الت�سوية االأوىل.
واأ�سار اىل ان ، العراق ينظر اإىل مقبولية او رف�س كل 
احلوارات واللقاءات التي تعقد هنا وهناك يف داخل 
وثابت  اأ�سا�سي  معيار  خالل  من  وخارجه  العراق 
باحلوار  واالل��ت��زام  ال�سيا�سية  العملية  دع��م  وه��و 
ا�سلوبا ومنهجا ، واالميان بوحدة العراق و�سيادته، 
وال ميكن باأي حال ان ن�سمح النف�سنا باأن نقع يف 
االختالف  حال  يف  ذاك  او  الطرف  هذا  تخطي  فخ 
ولي�س  باالإجراءات  تتعلق  التي  النظر  وجهات  يف 

املبادئ.
قدمها  التي  بالت�سحيات  الربملان  رئي�س  واأ�ساد 
كل  من  العراق  اجل  من  نا�سل  من  ولكل  ال�سهداء 

انه  اىل  م�سريا  والتوجهات،  واالطياف  املكونات 
نبداأ  ان  ال�سهداء  لدماء  ووف��اًء  ال��الزم  من  “�سار 
نرتك  وان  احلقيقي  الوطنية  امل�ساحلة  مب�رشوع 
خلفنا كل ال�سكوك والرتدد وان نثق بقدرتنا جميعا 

على اجتياز املرحلة باقل اخل�سائر”.
الوطني،  التحالف  رئي�س  حذر  مت�سل  �سياق  ويف 
على  املبكرة  االنت�سار  اع��الن  من  احلكيم،  عمار 
ع�سابات داع�س االرهابية" ، موؤكدا "حاجة العراق 

اىل ادارة بعقلية �سيا�سية جديدة".
وقال احلكيم خالل كلمته ،  ن�ساهد اليوم �سباب هذ 
اأمام  اننا  لتتاأكدوا  الوطن يقاتل وينت�رش وي�سحي 

�سعب ي�ستطيع جتاوز كل ال�سعاب".
الكبري  االنت�سار  عتبة  على  نقف  اليوم   ، واأ�ساف 
وخ�سنا معركة �سهد العامل اأجمع بانها من اأ�رش�س 

املعارك مع عدو مت�سلح بعقيدة �سيطانية منحرفة، 
وعدو يرى يف املوت و�سيلة لتحقيق اهدافه اخلبيثة 
وابطالنا  �سبابنا  بروحية  عليه  انت�رشنا  ولكننا 

اال�ساو�س، وكانت معركتنا معركة همم وارادات.
وقال ، حذار من اإعالن االنت�سار املبكر الن احلرب 
هذه  تنتهي  وال  بعد  تنته  مل  والوطن  ال�سعب  على 
يعتا�س  فالعدو  م�ساكلنا  نحن  انهينا  اإن  اال  احلرب 

على النمو بخالفاتنا وتقاطعاتنا.
واكد احلكيم ، نوؤمن بان العراق �سيبقى يف �سدارة 
توا�سل  طريق  على  االأه��م  املحطة  وه��و  االح��داث 
واالقليمية  الدولية  املوؤثرات  و�ستبقى  احل�سارات 
و�سع  لدينا  م�سريا  لها،  الت�سدي  واجبنا  من  لكن 
االختناق  من  عالية  مرحلة  اىل  و�سل  �سيا�سي 
ومرحلة امنية وخدمية حتتاج اىل جهود كبرية بعد 
اكمال حترير املدن والقرى واعادة اكرث من مليون 

نازح.
�سيا�سي  عقل  اىل  احل��اج��ة   ، على  احلكيم  و���س��دد 
واجتماعي جديد يف اطار الد�ستور العراقي للمرحلة 
املقبلة من اأجل اأن نتجاوز املراحل اخلطرة التي متر 
اجلديدة  العراقية  ال�سخ�سية  وا�ستكمال  باملنطقة 
بناء  م�سرية  يف  ال�سادقة  املواطنة  تعتمد  التي 
الدولة، والو�سول بطريقة هادئة اىل قيادات عراقية 
ال�سيا�سية  وقواه  ال�سعب  بني  الثقة  واع��ادة  جديدة 

وبني العراقيني من خمتلف املكونات.
"اأننا   ، اىل  االنتباه  الوطني  التحالف  رئي�س  ولفت 
اأطراف  قدمنا مبادرة الت�سوية الوطنية من خمتلف 
قابلة  واأمنا  مثالية  لي�ست  وهي  الوطني  التحالف 
للنقا�س بل هي م�رشوع قدمه ال�رشيك االكرب وعلى 
مع  يتعاملوا  وان  ت�سوراتهم  تقدمي  ال�رشكاء  بقية 

النقاط اخلالفية بروحية احلل وبناء الوطن".
الوطن  اأ�سوار  خ��ارج  ،املوؤمِترين  احلكيم  وخاطب 
حتت  تكون  ان  يجب  الوطنية  امل�ساريع  اإن  بالقول 
ان  من  اأو�سع  العراق  واأبواب  وحدوده  الوطن  �سقف 

تغلق امام ابنائه.
ال�سهداء  لت�سحيات  اإجالاًل  "اأننا ننحي   ، اىل  واأ�سار 
قلوب  على  ع��زي��زة  ذك��رى  يف  ال��ي��وم  نلتقي  كما 
من  ومع  املحراب  �سهيد  عرف  من  مع  العراقيني 
تعامل معه، ولقائدنا �سهيد املحراب اية اهلل العظمى 
ال�سيد حممد باقر احلكيم عالقة روحانية ووجدانية 
عنوان  حياته  يف  و�سجل  و�سعبه  الوطن  ه��ذا  مع 
يف  �سكل  مثلما  واال�ستبداد  الظلم  �سد  املقاومة 

ا�ست�سهادة عنوانا ملعركته �سد االرهاب.
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التدخالت وراء عودتهم والمواطن يتخوف من اإلبالغ عن اإلرهابيين 

حقيقة ما يجري في األنبار.. داعش يخترق الملف األمني وقاطعو الروؤس بحماية حكومية!

أوغلو ينفي تصريحًا نسب له حول دخول قوة 
عسكرية عراقية أميركية إلى كركوك

مكافحة اإلرهاب تخوض معارك لتحرير بقية 
مناطق الجزء الغربي

رئيس البرلمان يستقبل السفير اإليراني بمناسبة 
انتهاء مهام عمله في العراق

نفى مقرر الربملان العراقي النائب نيازي معمار اوغلو اي ت�رشيحات تن�سب له حول 
دخول قوة ع�سكرية عراقية وامريكية جديدة اىل كركوك وجدد يف الوقت ذاته مطالبته 

بعودة الفرقة 12 من اجلي�س العراقي اىل كركوك .
وقال النائب نيازي معمار اوغلو يف ت�رشيح خا�س للجورنال نيوز " انني يف الوقت 
الذي اأنفي ال�سائعات التي ن�سبت اإيل اأخرياً حول دخول قوة ع�سكرية عراقية امريكية 
موقعها  اىل  العراقي  اجلي�س  من   12 الفرقة  لعودة  دعواتي  اجدد  كركوك  اىل  جديدة 
العراق  انحاء  منت�رشة يف  العراقية  القوات  تكون  ان  اىل  وادعو  كركوك،  وواجبها يف 

كافة حلفظ االمن فيه.
وا�ساف معمار اوغلو " ان وجود القوات العراقية واجلي�س العراقي يف كركوك ي�سهم 
يف ا�ستتباب امنها وحترير مناطق جنوب غربها ومينع حدوث امل�ساكل فيها ودعوتنا 
تاأتي من منطلق �سعورنا بامل�سوؤولية جتاه امللف االمني الذي يرجتى من اجلميع ان 

يكون فعاال" من اجل امن وامان العراق والعراقيني.

بغداد_متابعة : تخو�س قوات جهاز مكافحة االإرهاب،حرب �سوارع يف اجلزء الغربي 
من مدينة املو�سل لطرد تنظيم داع�س االرهابي. وقال املتحدث با�سم اجلهاز �سباح 
النعمان،ان "قوات مكافحة االرهاب تخو�س معارك لتحرير بقية مناطق اجلزء الغربي 
من املو�سل". واأو�سح اأن ، هذه القوات حتاول اإخالء املدنيني نظرا الأن املناطق التي 

يدور فيها القتال ت�سم �سكان مدنيني، ويحاول داع�س اتخاذهم دروعا ب�رشية.
جدير بالذكر ان املر�سد العراقي حلقوق االن�سان اعلن قيام داع�س باحتجاز 300 طفل 

يف احد احياء مدينة املو�سل باجلانب الغربي.

ال�سفري  ال�سبت،  ،اأم�س  مكتبه  يف  اجلبوري  �سليم  الدكتور  النواب  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل 
االيراين لدى بغداد ال�سيد ح�سن دنائي فر مبنا�سبة انتهاء مهام عمله يف العراق.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية، و�سبل تعزيزها مبا يحفظ م�سالح و�سيادة 
الدول  اىل عالقات متوازنة مع جميع  ي�سعى  العراق  ان  رئي�س لربملان  اكد  اذ  البلدين، 
تفعيل  من  والبد  كثرية  م�سرتكات  به  تربطنا  مهم  بلد  اي��ران  وان  وال�سديقة،  اجل��ارة 
ال�سيادة وح�سن  التعاون لبلورة هذه امل�سرتكات اىل م�سالح حقيقية وفق مبداأ احرتام 
اجلوار. من جانبه، اعرب ال�سفري االيراين عن �سعادته بالعمل داخل العراق خالل املدة 
جمل�س  ان  موؤكدا  اكرب،  ب�سكل  عمل  اىل  بحاجة  البلدين  بني  العالقات  وان  املن�رشمة، 
النواب له دور كبري يف م�ستقبل هذه العالقات، وان بالده م�ستعدة للتعاون يف املجاالت 
احلفاظ  اأهمية  على  �سدد  قد  اجلبوري  �سليم  العراقي  النواب  رئي�س جمل�س  وكان  كافة. 
تنظيم  قب�سة  من  املدينة  لتحرير  اجلهود  ت�ستمر  حني  يف  املو�سل  �سكان  اأرواح  على 
بغية  الع�سكرية  العمليات  تنفيذ  خالل  الدقة  حتري  �رشورة  اإىل  اجلبوري  ونبه  داع�س، 
"نحن حري�سون طبعا على عملية التحرير  اأرواح املدنيني. واأردف قائال:  احلفاظ على 
وا�ستمراريتها، لكن ما يعنينا ب�سكل اأهم هو حياة املدنيني، وهذا ما دعاين اإىل القول اإننا 

يجب اأن نفكر كثريا بحياة النا�س قبل اأن نفكر ب�رشعة االإجناز يف ا�ستعادة املناطق".

معصوم: أجواء النصر على داعش وفرت أفضل الظروف لوحدة الشعب

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عّد رئي�س اجلمه�رية ف�ؤاد 
مع�س�م، ال�سبت، اأج�اء 

الن�سر على تنظيم “داع�س” 
باأنها وفرت اأف�سل الظروف 

ل�حدة ال�سعب العراقي، 
يف حني اأ�سار اىل �سرورة 

ا�ستثمار تلك الظروف 
لتط�ير العالقات اخلارجية 

مع الدول العربية.

بغداد_خاص

ولف��ت النظ��ر اإىل ان" اجلمي��ع قلق��ون م��ن وج��ود عائ��الت داع���س 
وحوا�سنه��م ووجوده��م غ��ري مرغ��وب في��ه مطلق��ا وعل��ى الق��وات 

العراقية ان ترّحل املنبوذين وتالحق املطلوبني امنيا".
اما املواطن ايوب الهيتي والبالغ من العمر 40 عاما فقد ذكر ملرا�سل 
)اجلورن��ال نيوز(، "بعد عودتنا اىل ق�س��اء هيت ابلغنا اجهزة االمن 
بوجود ثالثة مطلوبني من داع�س عادوا معنا ويتجولون بحرية لكن 
مل يت��م اعتقاله��م بحج��ة انهم كانوا م��ن م�سادر الق��وات الع�سكرية 

وان كان��وا كذلك فهل يحق له��م قتل �سبعة مدنيني وتفجري الع�رشات 
م��ن من��ازل املدنيني". واو�سح ان" اربعة معلم��ني من مدر�سة هيت 
القدمي��ة هم من امراء داع�س كان��وا يرتدون الزي االفغاين ويحملون 
امل�سد�س��ات وه��م االن يف منازلهم ومل يتم اعتقاله��م او حما�سبتهم 

وال نعرف اال�سباب".
ام��ا املواطن م�سطفى عايد الزوبعي والبالغ من العمر 38 عاما من 
الفلوج��ة قال ان" اجلميع يعلمون بوجود عنا�رش داع�س وعدد منهم 
يقف يف نقاط التفتي�س االمنية يف ال�رشطة وافواج الطوارئ احلالية 
وكان��وا �سم��ن خالي��ا التنظي��م والق�س��م االخ��ر ع��ادوا اىل منازلهم 

م��ع عائالتهم م��ن دون عقاب عل��ى الرغم من ان الق��وات الع�سكرية 
كتب��ت على بيوتهم بي��ت داع�سي مطلوب". وب��ني ان" املواطنني يف 
عزوف عن التعاون مع اجهزة االمن بعد االبالغ عن مطلوبني ومتت 
حمايته��م بداًل عن اعتقالهم ناهي��ك عن وجود تدخالت �سيا�سية يف 
ادارة املدني��ة قبي��ل االنتخابات التي �ستاأتي بالن��ار قبل اجرائها". 
يذكر ان مدن االنبار مت تطهري اغلب مناطقها يف مطلع عام 2016 
مع عودة النازحني اىل مناطقهم االمنة التي باتت تتعر�س لهجمات 
م�سلح��ة بني احلني واالخر وخروق��ات امنية من جراء عودة عنا�رش 

التنظيم االرهابي مع عائالتهم .
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