
رف�ضه  االثنني،  اأم�س  الوطني،  للأمن  ال��وزاري  املجل�س  جدد 
ا�ضتخدام ال�ضلح الكيمياوي يف �ضوريا، حمذرا من “الت�ضعيد” 
يف منطقة ال�رشق االأو�ضط، يف حني دعا دول العامل اإىل تعاون 
فكره  و”ا�ضتئ�ضال  االإره��اب  على  للق�ضاء  واأمني  ا�ضتخباري 
حيدر  ال���وزراء  لرئي�س  االإع��لم��ي  املكتب  وق��ال  املنحرف”. 
العبادي يف بيان ، اإن االأخري “تراأ�س اجتماعا للمجل�س الوزاري 
للأمن الوطني”، مبينا اأن “املجل�س ناق�س �ضري معركة قادمون 
واالنت�ضارات  املو�ضل  من  االأمين  اجلانب  لتحرير  نينوى  يا 

املتحققة واإدامتها لتحقيق الن�رش النهائي قريبا”.
يف  االأو���ض��اع  مناق�ضة  “جرت  اأن��ه  العبادي  مكتب  واأ�ضاف 
ال�ضوري  بالو�ضع  يتعلق  ما  وباالأخ�س  وتاأثرياتها  املنطقة 
واإدانته  الراف�س  العراق  موقف  على  جمددا  التاأكيد  مت  حيث 
ال�ضتخدام ال�ضلح الكيماوي واأهمية احلفاظ على �ضلمة اأبناء 
ال�ضعب ال�ضوري، اإ�ضافة اإىل �رشورة عدم الت�ضعيد يف املنطقة 
ع�ضابات  على  الق�ضاء  اجل  من  املنطقة  دول  جميع  وتعاون 
الكلمة  وحدة  على  التاأكيد  “مت  اأنه  اإىل  النظر  الفتا  داع�س”، 
داع�س  حماربة  على  والرتكيز  للبلد  قوة  ميثل  وال��ذي  داخليا 
بالتفجريات  ندد  “املجل�س  اأن  اإىل  واأ�ضار  عليه”.  والق�ضاء 
�ضحيتها  وراح  كنائ�س  ا�ضتهدفت  والتي  م�رش  يف  االإرهابية 
لل�ضعب واحلكومة امل�رشية  عدد من املواطنني مقدما تعازيه 
ولعوائل ال�ضحايا”، موؤكدا اأن “التفجريات االإرهابية ت�ضتدعي 
الدول للتخل�س  التعاون اال�ضتخباري واالأمني بني  املزيد من 

والق�ضاء على االإرهاب وا�ضتئ�ضال فكره املنحرف”.
مف�ضل  تقرير  على  اطلع  “املجل�س  اأن  العبادي  مكتب  وتابع 
عدد من  اتخاذ  دياىل ومت  االأمنية يف حمافظة  االأو�ضاع  عن 
يف  االأو�ضاع  با�ضتقرار  ت�ضهم  التي  والتوجيهات  االإج��راءات 

املحافظة”.

العراقّية  احلكومة  رئي�س  كلمة  اثر  على  وذلك 
اأث��ن��اء  اآذارامل��ا���ض��ي   8 ال��ع��ب��ادي يف  ح��ي��در 
تقيمه  الذي  ال�ضليمانّية  ملتقى  يف  م�ضاركته 
اجلامعة االأمريكّية هناك: “اأقول، مع احرتامي 
�ضيادة الدول االأخرى، اإّنني �ضوف لن اأترّدد يف 
اإذا  جم��اورة  دول  يف  االإره���اب  مواقع  ���رشب 

كانت تهّدد االأمن يف العراق”.
هو  التعاون  ه��ذا  من  اال�ضا�ضي  ال��ه��دف   يعد 
ن�ضاطات  م��ن  ال��ع��راق��ّي��ة  االأرا����ض���ي  حت�ضني 
احلدود  قرب  املتمركزة  االإرهابّية  اجلماعات 

يف �ضوريا.
من  العودة  يحاول  العراق  اأن  هذا  يثبت  حيث   
العربي  حميطه  يف  جدارته  اإثبات  اإىل  جديد 
واالإقليمي، واأن مكافحة االإرهاب معلوماتيًا اأو 
ع�ضكريًا �ضت�رشع تلك العودة التي قد تاأخذ وقتًا 
طرقها  عرب  العراقّية  احلكومة  نظر  يف  طويًل 

الدبلوما�ضية اأو االقت�ضادية.
وزير  نائب  امل��ق��داد،  في�ضل  اأعلن  جانبه  من 
اأن هناك حاجة للمزيد من  اخلارجية ال�ضوري، 
يف  والعراقي  ال�ضوري  اجلي�ضني  بني  التن�ضيق 

حماربة االإرهاب.
اإىل مزيد  اإننا بحاجة  اأقول  " اأنا  املقداد  وقال 
ومزيد من هذا التن�ضيق والتعاون ويتم التن�ضيق 
اجلي�س  وبني  بيننا  معلن  غري  اأو  معلن  ب�ضكل 
العراق  اأن�ضئ يف  الذي  املركز  وهنالك  العراقي 
ب�ضكل  دوره  ميار�س  وهو  الع�ضكري  للتن�ضيق 
..هذا  التن�ضيق  من  مزيد  اإىل  نحتاج  باآخر..  اأو 

�ضحيح". 
واأ�ضاف ، لكن احلرب املعلنة على داع�س يف كل 
البلدين هي حرب على عدو واحد واأي انت�ضار 
فاأي  �ضحيح  والعك�س  �ضوريا  يخدم  العراق  يف 
االأ�ضقاء يف  �ضوريا يخدم  اإجناز يف  اأو  انت�ضار 

العراق.
طلبت  اي���ام  ع��دة  وق��ب��ل  مت�ضل  �ضياق  ويف 
الواليات املتحدة من احلكومة العراقية م�ضاركة 
جهاز مكافحة االإرهاب يف حترير مدينة الرقة 
ال�ضورية، موؤكدة اأن وا�ضنطن "جلاأت" اىل القوات 
العراقية بف�ضل ما اكت�ضبته من خربات ع�ضكرية 
االإرهاب  مكافحة  جمال  يف  ي�ضتهان" بها  "ال 

وحرب املدن.
م�ضاركة  اإىل  ت�ضري  التي  املعطيات  توؤكد  حيث 

حمتملة للعراقيني ودور كبري وموؤثر يف معركة 
يف  اكت�ضبوها  التي  اخل���ربات  بف�ضل  ال��رق��ة، 
داع�س  تنظيم  مع  �رشاعهم  من  املا�ضية  املدد 
اأهمية  ال��دور  لهذا  ان  باعتبار  �ضّده،  وحربهم 
اأكرب يف تطورات امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف املنطقة، 
الطيبة  علقاته  خ��لل  وم��ن  العراق  اأن  حيث 

من  �ضيتمكن  وال�ضوري  االأم��ريك��ي  بالطرفني 
على  �ضي�ضاعد  ما  بينهما،  الو�ضيط  بدور  القيام 

اإعادة اال�ضتقرار اىل �ضوريا جمدداً.
اللبناين  اال�ضرتاتيجي  اخلبري  اأك��ده  ما  وه��ذا 
ال�ضوري  العراقي-  التعاون  "ان  قنديل،  غالب 
ملكافحة االرهاب �ضيمثل دوراً حا�ضمًا للق�ضاء 

على االإرهاب" ، م�ضريا اإىل اأن الغارة التي �ضنها 
يف  داع�س  معاقل  على  العراقي  اجل��و  �ضلح 
كبرية  انعطافة  تعد  ال�ضورية  البوكمال  مدينة 

يف احلرب على “داع�س”.
انعطافة  تعد  العملية  ه��ذه  اإن   ، قنديل  وب��ني 
كبرية يف احلرب على داع�س واي�ضا يف م�ضتوى 

التن�ضيق ال�ضوري العراقي يف ادارة هذه احلرب 
�ضد االرهاب يف املنطقة، موؤكداً ان املعركة �ضد 
داع�س يف العراق و�ضوريا يف الواقع هي معركة 
واحدة حيث ان داع�س والن�رشة والقاعدة وكل 
ف�ضائل االإرهاب التي ت�رشب �ضوريا ت�ضتهدف 

العراق يف اآن واحد.
امل�ضرتك  والعمل  التن�ضيق  اأن  قنديل،  وا�ضاف 
على هذا النحو هو موؤ�رش على ان املعركة تدخل 
ال�ضابق،  ا�ضد ح�ضمًا مّما كانت عليه يف  ف�ضواًل 
مبينا اأن االإجنازات املهمة التي حققتها القوات 
العراقية باتت ت�ضمح لها مبد يد التعاون والعمل 
ان  الوا�ضح  ومن  ال�ضوري  اجلي�س  مع  امل�ضرتك 
اأطر التن�ضيق كانت مدار بحث بني دم�ضق وبغداد 
احلكومتني  وات�ضاالت متت بني  زيارات  خلل 
يف  دوراً  الي��ران  اأن  واك��د  املا�ضية  امل��دة  يف 

التمهيد والتا�ضي�س ملثل هذا التعامل البّناء.
نقطة  هي  العملية  هذه  ان   ، قنديل  غالب  وعّد 
هذا  ان  عراقي، م�ضيفا  �ضوري  لتعاون  انطلق 
التعاون يفر�س نف�ضه باال�ضل الأن االإرهابيني 
امل�ضرتكة  احل��دودي��ة  املناطق  ق��رب  يوجدون 

ولديهم معاقل هناك.
و�ضدد اخلبري اال�ضرتاتيجي،  على �رشورة اإن�ضاء 
اجلي�ضني  بني  وجوية  برية  �ضاملة  عمل  وحدة 
حيث  االرهاب  حماربة  يف  ال�ضوري  و  العراقي 
داع�س  على  للق�ضاء  الفر�س  اف�ضل  تتيح  انها 
ال�ضورية والعراقية  وحترير املزيد من املناطق 
واحلماية  االأم��ن  ج��دران  من  ت�رشب  اي  ومنع 

التي يقيمها اجلي�ضان داخل البلدين.
وا�ضار قنديل اإىل اأن ، هذه العملية متت بتن�ضيق 
اخ�رش  واحل��دي��ث ح��ول �ضوء  ع��راق��ي  ���ض��وري 
اأمريكي لي�س �ضحيحًا بتاتًا، ، مبينًا ان القيادة 
العراقية مدركة لهذه امل�ضلحة وانها عملت على 
مد خطوط التعاون وكانت �ضوريا مباِدرة لطلب 
اكرث من جمال ولكن كانت هناك  التعاون يف 
ظروف عراقية �ضديدة ال�ضعوبة والتعقيد حتول 

دون هذا التعاون.
وفيما يخ�س دور احل�ضد ال�ضعبي يف التن�ضيق ما 
"ال احد ي�ضتطيع عزل  اأكد  بني �ضوريا والعراق، 
اثبت هذا  ما  بعد  �ضيما  العراقي  ال�ضعبي  احل�ضد 
احل�ضد جدارته العالية يف القتال �ضد االرهاب، 
وال نن�ضى بالطبع الدور املهم الذي يوؤديه احل�ضد 
ال�ضعبي يف املعارك التي يخو�ضها العراق �ضد 

معاقل االرهاب".

العراق يجدد رفضه استخدام السالح الكيمياوي في سوريا ويحذر من “التصعيد” في المنطقة
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بغداد_متابعة

تمهيدًا لالنتخابات.. عاصمة خليجية تحتضن مؤتمرًا لتأسيس أكبر تكتل سياسي في المحافظات »الغربية« 

رفض عراقي ألية قوة أردوغانية بإجراء عمليات 
عسكرية في أرضه

تحالف القوى يجمع التواقيع استعدادًا إلقالة الهميم

بينهم نجل طالباني وشقيقة "هيرو خان".. عقوبات 
"حزبية" تطال قيادات في الوطني الكردستاني 

اأن  االثنني،  البعيجي،  من�ضور  القانون  دولة  ائتلف  عن  النائب  اأكد   : بغداد_متابعة 
العراق لن ي�ضمح الأية “قوة اردوغانية” باإجراء عمليات ع�ضكرية على اأرا�ضيه، م�ضريا اإىل 
اأن عملية “درع الفرات” التي ينفذها االأتراك يف �ضوريا ال ميكن اأن تتحقق داخل العراق، 
يف حني هدد بالتعامل مع القوات الرتكية املوجودة يف بع�ضيقة ك�”عدوان خارجي”. 
وقال البعيجي يف بيان ، اإن “قواتنا االأمنية واحل�ضد ال�ضعبي حققت انت�ضارات باهرة 
�ضيوؤثر  اأرا�ضينا  على  يتم  اإجراء خارجي  اأي  اأن  لذلك  االإرهابية  داع�س  على ع�ضابات 
ن�ضمح الأية قوة  “اأننا لن  اإىل  النظر  باأيد عراقية”، الفتا  التي حتققت  االنت�ضارات  يف 

اردوغانية بدخول االأرا�ضي العراقية الإجراء عمليات ع�ضكرية حتت اأي م�ضمى”.

بغداد_متابعة : اأعلن النائب عن حتالف القوى اأحمد ال�ضلماين، اأم�س االثنني، ال�رشوع 
بجمع التواقيع ا�ضتعدادا الإقالة رئي�س ديوان الوقف ال�ضني عبد اللطيف الهميم، وذلك 
“ن�ضتنكر   ، بيان  يف  ال�ضلماين،  وقال  الديوان.  يف  تدور  كبرية  ف�ضاد  ملفات  لوجود 
اإمام وخطيب  ال�ضني بحق  الوقف  التي �ضدرت من رئي�س ديوان  التع�ضفية  االإجراءات 
جامع اأبو حنيفة النعمان، واأحد كبار علماء املجمع الفقهي العراقي ال�ضيخ عبدال�ضتار 
عبداجلبار، على خلفية ك�ضفه ملفات ف�ضاد يف ديوان الوقف ال�ُضني ومطالبته اجلهات 
ذات العلقة بالتحقيق فيها ومن على املنرب يف اجُلمعة املا�ضية”. واأ�ضاف، اأن ملفات 
الف�ضاد يف ديوان الوقف ال�ضني اأ�ضبحت معلومة للجميع واأننا با�رشنا منذ ا�ضبوعني 
بجمع تواقيع القالة رئي�س ديوان الوقف ال�ُضني ، ليتم فيما بعد اختيار رئي�س جديد 
للديوان و�ضيكون االإختيار ح�رشاً للمجمع الفقهي العراقي وذلك وفقًا لقانون الوقف 

امُلرقم )56( ل�ضنة 2012، الذي منح املجمع هذا احلق.

بغداد - علي ال�ضمري : ك�ضفت م�ضادر مطلعة يف االحتاد الوطني الكرد�ضتاين٬ عن قيام 
جلنة االن�ضباط يف احلزب ب�"معاقبة" قيادات من اخلط االأول يف احلزب٬ بينهم اثنان 

من اأفراد عائلة رئي�س االحتاد جلل طالباين
وذكرت امل�ضادر اأن "جلنة االن�ضباط يف االحتاد الوطني الكرد�ضتاين٬ عقدت اجتماعًا 
اتخاذ  وقررت  بختيار  اأحمد٬ ومل  اإبراهيم  ر�ضول وع�ضوية هريو  برئا�ضة كو�رشت   ٬

عقوبات بحق قيادات كبرية ملخالفتها النظام الداخلي للحزب.
يف حني بررت النائبة عن االحتاد ريزان دلري" ل�"اجلورنال " ان "ما جرى هو اجتماع 
اعتيادي للمكتب ال�ضيا�ضي للحزب ملناق�ضة بع�س امل�ضاكل الداخلية ، موكدة ان احلزب 
انذر 4 ا�ضخا�س بينهم جنل االأمني العام للحتاد الوطني الكرد�ضتاين جلل الطالباين 
، و�ضهناز اإبراهيم �ضقيقة هريو اإبراهيم زوجة االمني العام للحزب" .  وا�ضافت دلري ان 
"االنذارات قد تكون لت�رشفات او ت�رشيحات ادلوا بها لو�ضائل اعلم قد تكون بال�ضد 
من التوجيهات املو�ضى بها يف احلزب" ، عادة االجتماع واالنذارات انه "�ضاأن حزبي 
خا�س ومتعارف عليه يف االحزاب ال�ضيا�ضية كافة" .وكانت م�ضادر قد ذكرت ان من 
بني املتهمني ، اأمني اللجنة املركزية يف االحتاد الوطني الكرد�ضتاين وقالت امل�ضادر 
ان االجتماع تناول مباحثات حول امل�ضاكل الداخلية يف االحتاد الوطني الكرد�ضتاين٬ 

وعدم االمتثال للقرارات احلزبية٬ وحماكمة عدد من قيادات احلزب"

بطلب رسمي من دمشق.. تنسيق بين الجيشين السوري والعراقي في محاربة اإلرهاب

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع قرب نهاية داع�ش يف 
العراق، تت�ضاعف جهود 

التعاون الأمنّي والع�ضكرّي 
بني العراق و�ضوريا ب�ضكل 

لفت للنظر، ونالحظ ذلك 
من خالل تن�ضيق عاٍل بني 

العراق و�ضوريا، حيث قام 
الطريان العراقي با�ضتهداف 

منطقتي البوكمال ودير 
الزور ال�ضورّيتني القريبتني 
من احلدود العراقّية واللتني 

ت�ضّمان قيادات بارزة من 
تنظيم داع�ش الرهابي

بغداد_خاص

ولف��ت ال�ضعداوي االنتباه اىل ان "ال�ضارع ال�ضني اختلف كثريا عن املرحلة 
الت��ي �ضبقت دخ��ول داع���س يف 2014 حيث ا�ضبح لدي��ه وعي جماهريي 
و�ضعبي برف�س كل ال�ضخ�ضيات التي جاءت بداع�س اىل مناطقهم . وا�ضاف 
ال�ضع��داوي ان "عدم رد احلكومة على هكذا موؤمت��رات يعود اىل انها فا�ضلة 
ولي�س لها اي اثر يف ال�ضارع العراقي" م�ضريا اىل انه "من املفرت�س ان يكون 
هن��اك حترك دبلوما�ضي من قب��ل وزارة اخلارجية العراقي��ة بتبليغ تركيا 
بع��دم التدخ��ل يف ال�ضان العراقي الداخلي وع��دم ال�ضماح لهكذا �ضخ�ضيات 
بعق��د موؤمترات داخ��ل ارا�ضيه��م". اما النائب ع��ن ائتلف دول��ة القانون 
ر�ض��ول را�ض��ي فيقول ان بع�س القوى ال�ضنية حت��اول ان ت�ضوق نف�ضها اىل 
جماهريه��ا م��رة ثانية تزامنا م��ع قرب موعد االنتخاب��ات وحترير مدينة 
املو�ض��ل . من جهت��ه اكد النائب عن التحالف الوطن��ي �ضادق املحنا ، ان  
املوؤمت��رات اخلارجية التي تعق��د يف اخلارج عادة ال تاأتي بنتائج ايجابية 

او تلق��ى اذانًا �ضاغية لها يف داخل البلد.واكد املحنا ل�)اجلورنال(، انه ” 
ع��ادًة املوؤمترات التي يقيمه��ا البع�س يف خارج الع��راق ولي�س يف داخله 
ه��ي ب�ضبب وجود م�ضكلت قانونية و�ضيا�ضي��ة متنعهم من امل�ضاركة فيها 
ل��و كانت يف بغداد او حتى يف اربيل ومن ثم فان عليهم ت�ضوية ق�ضاياهم 
القانوني��ة وبعدها الدخ��ول اىل البلد وهذا ي�ضكل م�ضكل��ة لهم “، مو�ضحا 
ان ” احلكوم��ة والكتل ال�ضيا�ضية ال تعرت���س على اقامة اي موؤمتر �ضيا�ضي 
يخ���س الع��راق يف خارجه او داخله ���رشط ان ال ي�ضهم بتق�ضيم البلد". ويف 
ال�ضي��اق ذاته قال النائب ع��ن كتلة املواطن حبيب الط��ريف ل�)اجلورنال(، 
ان ” اقام��ة املوؤمت��رات يف خارج العراق ال تاأت��ي بالنفع او حتى باحللول 
للم�ض��اكل العراقية وهي بالعادة تغرد خارج ال�رشب الن اي موؤمتر ال يعقد 
داخ��ل الب��لد ويناق�س الق�ضي��ة العراقية مدف��وع بام��وال �ضعودية قطرية 
تري��د زيادة االن�ضقاق واخللف��ات ال�ضيا�ضية بني الكت��ل”. وا�ضار اىل ان ” 
التحال��ف الوطني ال يعق��د ولن يلبي اي دعوة حل�ض��ور موؤمترات خارجية 
حت��ت اي م�ضمى النها م�ضي�ض��ة كما هو احلال يف موؤمتر جنيف الذي اعتذر 

عن عدم الذهاب اغلب القادة ال�ضنة با�ضتثناء قلة منهم وعلى الرغم من ذلك 
ف��ان موؤمترهم لن ياأتي بالنفع او حتى تلبي��ة طموحهم وكذلك فاإن الكتل 
ال�ضيعي��ة طرحت م�رشوع ت�ضوي��ة وطلبت من القادة ال�ضن��ة وغريهم تقدمي 
روؤاهم للذهاب بالدولة اىل بر االمان ، فما الداعي اذن من اقامة موؤمترات 
منف��ردة يف جنيف وغريها!". وتربز مواقف اأخرى لكيانات �ضيا�ضية �ضنية 
تعار���س احلكومة العراقية لكن من خارج العملي��ة ال�ضيا�ضية، وغالبا هي 
كيانات �ُضّنية بالدرج��ة االأ�ضا�س مع م�ضاركة من �ضخ�ضيات �ضيعية �ضمن 
اطارها لت�ضفي عليها طابعا وطنيا عراقيا؛ وهي ممثلة بالهيئة التن�ضيقية 
للمعار�ض��ة العراقية التي يراأ�ضها النائب ال�ضابق يف الربملان العراقي عبد 
النا�رش اجلنابي، واالئتلف ال�ُضّني الذي يراأ�ضه و�ضاح ال�ضديد، من �ضيوخ 
قبيلة �ضمر يف العراق، اإ�ضافة اإىل امل�رشوع الوطني يف العراق الذي يقوده 
؛ وتق��رتب هذه الكيانات الثلثة اإىل ح��د ما يف روؤيتها الدراة املحافظات 
ال�ُضّني��ة و���رشورة ت�ضكي��ل ق��وة �ُضّنية ق��ادرة عل��ى الدفاع ع��ن مناطقهم 

وحمايتها ومنع �ضقوطها ثانية بيد تنظيم داع�س.

تتمة صفحة 1


