
الدينية  وال�����ش���ؤون  الأوق����اف  جلنة  اأع��ل��ن��ت 
النيابية، الأربعاء، عزم العراق على عقد م�ؤمتر 
وفكريا  عقائديا  التطرف  كبري ملكافحة  دويل 
تنظيم  �شيطرة  من  امل��شل  مدينة  حترير  بعد 
“داع�ش”، م�ؤكدة �رضورة وج�د ثقافة �شليمة 

تدحر “عقيدة التطرف”.
العالق خالل  النائب علي  اللجنة  رئي�ش  وقال 
ندوة لالإعالم العراقي واخلطاب الديني ملرحلة 
ما بعد حترير امل��شل، ، “اإننا منهد لعقد م�ؤمتر 
وفكريا  عقائديا  التطرف  كبري ملكافحة  دويل 
وثقافيا بالت�ازي مع النت�شارات الع�شكرية”.

واأ�شاف العالق ،اأننا بحاجة اإىل ثقافة وعقيدة 
�شليمة من اأجل دحر عقيدة التطرف، م�شريا اإىل 
كافيا  لي�ش  العراق  يف  الع�شكري  النت�شار  اأن 

لدح�ش الباطل.
وفعاليات  العراقية  احلك�مة  اأن  اإىل  ي�شار 
دينية و�شيا�شية واجتماعية عقدت خالل املدة 
التطرف  مل�اجهة  وندوات  م�ؤمترات  املا�شية 

واخلطاب املت�شدد.

حينما و�شل رئي�ش ال�زراء حيدر العبادي اىل وا�شنطن 
الكثري  �شمع  ترمب،  دونالد  المريكي  الرئي�ش  للقاء 
منه ومن �شلفه باراك اوباما عن اهمية هزمية تنظيم 
مل  اوباما  باراك  اأن  نهائية،  مبح�شلة  وخرج  داع�ش، 
يكن جاداً يف حماربة تنظيم داع�ش يف العراق، بينما 

وجد العك�ش لدى الرئي�ش المريكي احلايل. 
"لحظت فرقًا كبرياً   ، وقال العبادي خالل مقابلة له 
داع�ش".  م�شلحي  هزمية  ب�شاأن  واوباما  ترمب  بني 
اإنهاء  مع  التعامل  يف  جدية  اكرث  ترمب  بان  من�هًا 

تنظيم داع�ش من الرئي�ش المريكي ال�شابق.
ال�شابق اوباما  "الرئي�ش المريكي   ، العبادي  واأ�شاف 
مبحاربة  الأمر  بداية  يف  النخراط  يف  راغبًا  يكن  مل 
قائاًل  العراق،  ن�شيان  ين�ي  كان  فقد  داع�ش،  م�شلحي 
ان هذه م�ش�ؤولية العراق وحده، ول�ل ال�شغط العراقي 
الو�شاع  لكانت  العراق  لدعم  املتحدة  ال�ليات  على 

خمتلفة الن. 
 وبني رئي�ش ال�زراء اأن ، الرئي�ش المريكي ترمب اأظهر 
ت�شميمًا ق�يًا على هزمية م�شلحي داع�ش ب�شكل لفت 
للنظر، والتقى رئي�ش ال�زراء العبادي الرئي�ش ترمب يف 
بالثقة  الآن  وي�شعر  املا�شي،  الأ�شب�ع  الأبي�ش  البيت 
من اأن "هزمية" داع�ش و�شيكة، و�شتتم يف وقت ق�شري. 
بعد اجتماعه مع ترامب، اأكد العبادي اأي�شا الفرق بني 

ترامب واأوباما عندما يتعلق الأمر مبكافحة الإرهاب.
وا�شاف ، "اعتقد ان هذه الدارة تريد ان ت�شارك اكرث 
يف مكافحة الرهاب، وانني ا�شعر بالختالف بينهما 

فيما يتعلق بالرهاب".
اعرتاف  هناك  كان  الزعيمني،  بني  اللقاء  عن  وبعيداً 
باأن  والمريكيني  العراقيني  المنيني  اخل��راء  من 
العراقية يجب ان تبقى م�شتمرة  الق�ات  عملية تدريب 
اىل  ا�شارة  العراقي" يف  "الك�ماندوز  تدريب  ول�شيما 
جهاز مكافحة الرهاب الذي ما ان دخل معركة حتى 

حقق النجاح فيها. 
اخلطاب  يف  اأوباما،  باراك  الأمريكي  الرئي�ش  وك�شف 
الذي يعد اأحد خطاباته الأخرية قبل ت�شليم ال�شلطة يف 
اإدارته  ارتكبتها  التي  ال�شيا�شات  الثاين، بع�ش  كان�ن 
ال�رضق  منطقة  يف  وخا�شة  اخلارجي،  ال�شعيد  على 
الأو�شط، مبينًا اأنه لن يعتذر اأبدا عن املدة التي ق�شاها 
خارجية  �شيا�شات  من  فيها  مبا  ال�شلطة  راأ���ش  على 
املا�شية،  الثماين  ال�شن�ات  يف  فادحة  كثريون  عّدها 
العراقي  امللف  يف  اأخطاًء  اأمريكا  بارتكاب  اع��رتف 
اعرتاف  اأول  اوباما  الإرهاب.  ويعد خطاب  وحماربة 

من�  يف  �شببا  كانت  باأنها  الأمريكية  ل��الإدارة  ر�شمي 
اإن  الأمريكي  الرئي�ش  قال  اإذ  الإرهابي،  داع�ش  تنظيم 
كانت  العراق  يف  بالتدخل  املتحدة  ال�ليات  "اأخطاء 
اأحد اأ�شباب ن�شاأة تنظيم  داع�ش ومن�ه، فالأخطاء التي 
ارتكبتها ال�ليات املتحدة لدى اجتياحها العراق من 
ن�ش�ء  اأ�شباب  اأحد  كانت  ح�شني  ب�شدام  الإطاحة  اأجل 

تنظيم داع�ش".
وبناءاآ على ذلك  قرر البنتاغ�ن اأخرياً ار�شال جمم�عة 
للجي�ش  التابعة  املج�قلة   82 الفرقة  ج��ن���د  م��ن 
معركة  يف  الزخم  لزيادة  العراق  �شمال  اىل  المريكي 
الزيادة  هذه  لتمثل  امل��شل،  على  ال�شيطرة  ا�شتعادة 
الع�شكرية لطرد  البتاغ�ن يف احلملة  ت�شعيداً من قبل 
م�شلحي داع�ش من مدينة امل��شل، و�شط حتفظات من 

او�شاط عراقية تعّد ال�ج�د المريكي احتالًل لبلدهم. 
مقابلة  يف  ب��غ��داد  يف  اأم��ريك��ي���ن  م�ش�ؤول�ن  وق��ال 
�شحفية لهم اإن "البنتاغ�ن ار�شل جن�داً ا�شافيني من 
ال�رضطة الع�شكرية �شينت�رضون يف العراق تلبية ملهمات 
القادة الأمريكي�ن ملدة م�ؤقتة، مع تقدمي  اوكلها لهم 

يحررون  وهم  العراقيني  لل�رضكاء  وامل�شاعدة  الن�شح 
امل��شل". 

4000 جندي  تتاألف من  التي  الثانية  الفرقة  وكانت 
ال�شمالية،  كارولينا  ولي��ة  يف  ب��راغ  ف���رت  ومقرها 

و�شلت اىل العراق يف وقت �شابق.
ومدفعية،  م�شاة  ق���ات  م��ن  القتال  فريق  ويتاألف 
بال�شافة اىل معدات ل�ج�شتية يحتاجها اجلن�د. يذكر 
ان نح� 1700 جندي من الفرقة نف�شها م�ج�دون يف 

العراق والك�يت. 
اإ���رضاك  املمكن  من  ك��ان  اذا  ما  ال�ا�شح،  غري  وم��ن 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  معركة  يف  مظلي   2500
امل��شل ام ل، لكن كبار قادة اجلي�ش حتدث�ا يف وقت 
داخل  الفراد  ت�زيع  ت�شمل  بخطط  قيامهم  عن  �شابق 

العراق و�ش�ريا. 
ان اجلي�ش  العراق، يعني  اىل   وب��ش�ل ه�ؤلء اجلن�د 
المريكي ن�رض حتى الآن يف امل��شل ل�اًء كاماًل، يقدم 
القادة  بح�شب  العراق،  للق�ات  وامل�ش�رة  الن�شيحة 

الع�شكريني. 

ح�شا�شية  المريكيني  اجلن�د  زي��ادة  م��ش�ع  ويثري 
عالية لدى العراقيني و�شط رغبة امريكية متعمقة من 
تريد  كما  امل��شل.  ا�شتعادة  ب�شاأن  الع�شكري  الت�ش�ر 
ا�شتعادة  عملية  يف  ب�شمتها  و�شع  املتحدة  ال�ليات 
ق�ات  فيها  ن�رضت  التي  �ش�ريا  عن  ف�شاًل  املدينة 
�ش�ريا  "ق�ات  با�شم  ُتعرف  امريكيًا  مدع�مة  �ش�رية 

الدميقراطية".
جنديًا   2662 نح�  العراق  يف  اأن   ، م�ش�ؤول�ن  وذكر 
امريكيًا ماأذون لهم بالعمل اىل جانب الق�ات العراقية. 
وج�د  ان  الأم��ريك��ي���ن،  الع�شكري�ن  ال��ق��ادة  ويق�ل 
افراد  ل�شيما  دائمي  وغري  م�ؤقت  المريكيني  اجلن�د 

الفرقة 82 املج�قلة. 
امريكي  جندي   6000 م��ن  يقرب  م��ا  اأن  وُيعتقد   
يف  اآخ���رون   2000 وي�جد  ال��ع��راق،  يف  م���ج���دون 
امل��شل  و�ش�لها  املقدر  العداد  و�ش�ل  قبل  �ش�ريا 

التي تقدر باملئات. 
العراق  اىل  ا�شافيني  جن�د  ار�شال  اأو  انت�شار  وياأتي   
يف ال�قت الذي ي�اجه فيه القادة الع�شكري�ن �شغ�طًا 
متزايدة من البيت البي�ش لتكثيف املعركة �شد داع�ش 

يف امل��شل. 
ار���ش��ال اجلن�د  الم��ريك��ي���ن  امل�����ش���ؤول���ن   وي���رر 
ال�شافيني من الفرقة املج�قلة 82، اىل تنفيذ اخلطة 
بني  داع�ش  تنظيم  على  الطريق  قطع  وهي  المريكية 
امل��شل والرقة. وي�شمل هذا اجلهد عدداً غري حمدد من 
اأغلبيتهم  الذين  المريكيني  الع�شكريني  امل�شت�شارين 
من اأف�اج املدفعية و�شالح البحرية والطائرات اجل�ية.
ويتزامن تقرير ن�رض الق�ات المريكية ب�ش�رة ا�شافية 
يد  على  مدنيني  مبقتل  تفيد  تقارير  مع  امل��شل،  يف 
ما ل  مقتل  غاراته عن  ا�شفرت  الذي  الدويل  التحالف 
يقل عن 200 مدين يف اأحياء ال�شاحل المين للم��شل. 
اخلام�ش،  �شهرها  امل��شل  حترير  معركة  ودخ��ل��ت 
مع  فيها،  متمركزين  مقاتل   2000 هناك  ومايزال 
تنظيم  اعتماد  ب�شبب  ال�شعب  الن�شاين  ال��شع  تفاقم 
يف  ب�رضية  دروعًا  وا�شتخدامهم  املدنيني  على  داع�ش 

القتال.
اجلرنال ج�زيف مارتن الذي ي�رضف على جميع الق�ات 
الرية امل�ج�دة يف العراق يق�ل اإن "املعركة الهادفة 
اىل حترير امل��شل �شعبة للغاية ويرجع ذلك اىل حجم 
املدينة الكبري فهي تف�ق ولية فيالدلفيا ثالث مرات، 
اكرث  ا�شاليب  ي�شتخدم  داع�ش  تنظيم  اأن  عن  ف�شاًل 
وح�شية بحق املدنيني الذين ي�شكل�ن عائقًا امام تقدم 
اآخر ومن  الق�ات، فالقتال يف امل��شل من �شارع اىل 
بيت اىل اخر، فاأنا مل اأر قتاًل مثل هذا منذ 30 عامًا".
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بغداد_متابعة

أذرعها في مختلف الوزارات وتراقب مواقع التواصل لرصد المنتقدين

»الجورنال« تكشف خفاياها.. جهات »متنفذة« تتاجر بأراضي الدولة والقتل مصير المعترضين

مبعوث بوتين: حان الوقت لعقد اجتماع اللجنة 
المشتركة العراقية -الروسية في موسكو 

العمليات المشتركة:
 نفوذ داعش في أيمن الموصل ال يتجاوز %7

االتحاد األوروبي يشيد باالنتصارات على “داعش” 
ويؤكد استمراره بدعم العراق

بغداد_متابعة : دعا وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، الأربعاء، رو�شيا اإىل تاأدية دور 
يف اإعادة اإعمار البنى التحتية للمدن العراقية بعد حتريرها من �شيطرة تنظيم “داع�ش” 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�ش  مبع�ث  ب�غدان�ف  ميخائيل  و�شف  حني  يف  الإجرامي، 
اأن  م�ؤكدا  ال�شرتاتيجي”،  ب�”احلليف  العراق  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  لل�رضق  ب�تني 

باإمكانه “العتماد على رو�شيا”.
القمة  اجتماعات  هام�ش  على  ب�غدان�ف  لقائه  عقب  �شدر  بيان  يف  اجلعفري  وقال 
داع�ش خ�شائر كبرية  اأرا�شيهم ويكبدون  “العراقيني يحررون  اإن   ، العربية يف عّمان 
ويالحق�نهم من مدينة اإىل اأخرى مع حر�شهم على اأرواح املدنيني الذين ي�شتخدمهم 
اأن  م�ؤكدا  العراقية”،  امل�شلحة  الق�ات  تقدم  لإعاقة  ب�رضية؛  دروعا  داع�ش  اإرهابي� 
“رو�شيا باإمكانها اأن ت�ؤدي دورا كبريا يف اإعادة اإعمار البنى التحتية للمدن العراقية 
بعد الق�شاء على ع�شابات داع�ش الإرهابية”. واأ�شاف اجلعفري اأن ، العراق بلد غني 
والتحدي  الأمني  بالتحدي  تتمثل  ا�شتثنائية  بظروف  مير  ولكنه  املتعددة  بالرثوات 
وقفة  اىل  ويتطلع  الإرهاب  �شد  احلرب  وتكلفة  النفط  اأ�شعار  وانخفا�ش  القت�شادي 
الدول ال�شديقة مل�شاعدته يف بناء املدن وع�دة النازحني اإىل مناطق �شكناهم، م�شددا 
على اأن التبادل القت�شادي وال�شتثمار وتفعيل امل�شالح امل�شرتكة وم�اجهة املخاطر 

امل�شرتكة من �شاأنها تعزيز العالقات بني بغداد وم��شك�.

بغداد_اجل�رنال ني�ز :  اأعلن املتحدث با�شم قيادة العمليات امل�شرتكة، العميد يحيى 
ر�ش�ل، الأربعاء،  اأن نف�ذ تنظيم داع�ش الإرهابي يف ال�شاحل الأمين ملدينة امل��شل، 
تنظيم  �شد  الع�شكرية  “العمليات  اإن  ني�ز”،  ل�”اجل�رنال  ر�ش�ل  وقال  فقط.   7% ه� 
العمليات  م�قع  �شمن  م�شتمرة  امل��شل،  ملدينة  الأمين  اجلانب  يف  الإرهابي  داع�ش 
اأمين  50 باملئة من  اأكرث من  ال�شيطرة على  اإذ متت  القتالية، وحققت نتائج متقدمة، 
امل��شل”.واأ�شاف، اأن “داع�ش ي�شهد تقهقرا وا�شحا يف مناطق وج�ده التي ل ت�شكل 

حاليا �ش�ى 7 باملئة من مناطق املح�ر الأمين ملدينة امل��شل”.

الأوروب��ي  الحت��اد  يف  اخلارجية  لل�شيا�شة  العليا  املف��شة  اأ�شادت   : بغداد_متابعة 
فدريكا م�رغيني، اأم�ش الأربعاء، بالنت�شارات التي حتققها الق�ات العراقية �شد تنظيم 

“داع�ش” الإجرامي، م�ؤكدة ا�شتمرار الحتاد الأوربي بدعم العراق.
“التقدم  اإن   ، ال�28  العربية  القمة  اعمال  افتتاح  خالل  كلمتها  يف  م�رغيني  وقالت 
الع�شكري يف العراق اثبت اأن ا�شتعادة ال�شتقرار اأمر ممكن”، م�شرية اإىل اأن “طرد داع�ش 
من العراق امر �رضوري للمنطقة”. واأكدت م�رغيني ، ا�شتمرار الحتاد الأوروبي بدعم 

العراق بال�شبل املمكنة كافة.
بح�ش�ر  العربية  للقمة  والع�رضين  الثامنة  العادية  الدورة  اأعمال  الربعاء،  وانطلقت، 
رئي�ش ال�زراء حيدر العبادي الذي ميثل العراق يف القمة، ملناق�شة جمم�عة من الق�شايا 

الأ�شا�شية والأزمات التي تعانيها املنطقة.

بعد زيارته إلى واشنطن ..

 العبادي: الحظت فرقًا كبيرًا بين ترمب وأوباما بشأن هزيمة  داعش

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد_متابعة

بدوره��ا �شددت رئي�شة جمعي��ة "معا حلماية الن�ش��ان والبيئة" 
�شعدي��ة فلي��ح ح�ش�ن عل��ى اأن "امل��ش���ع ه� انته��اك للقان�ن 
والت�رضيع��ات لن الرا�ش��ي الزراعي��ة ل يج���ز ان تتح���ل اىل 

ارا�شي �شكنية ملا له من تبعات قان�نية وجنائية وبيئية".
وقالت ح�ش�ن ل�"اجل�رنال " اإن "العراق يفتقر اىل الغطاء النباتي 
و�شع�ب��ة تع�ي�ش الماكن الزراعية بارا���ش اخرى، فلهذا على 
وزارة البيئ��ة اخ��ذ دورها اجلاد مبنع هذه التج��اوزات لن فيها 
تاأث��ريات كبرية عل��ى ال�اقع البيئي وامل�شاح��ات اخل�رضاء �ش�اء 

يف العا�شمة بغداد او بقية املحافظات".
اىل ذل��ك ويف �شياق مت�شل واجهت  جمم�عة من ال�شخا�ش يف 
النج��ف ال�رضف تهديدات من قبل جهات حك�مية يف املحافظة 
وذل��ك ب�شبب ن�رضهم على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي لت�شاوؤلت 
عن قطع الرا�ش��ي الزراعية يف ق�شاء الك�فة والتي مت حت�يلها 

اىل ارا���ش �شكني��ة من قب��ل قائممق��ام الك�فة حم��زة العلياوي 
ب�شكل خالف الق�انني الراف�شة لهذا المر.

وق��ال احد ه�ؤلء ال�شخا�ش للج�رنال ان " تعر�شنا اىل التهديد 
بالقت��ل اذا م��ا ا�شتمرينا بن���رض هذه الت�ش��اوؤلت وج��اء التهديد 
ل�ش��كات ال�ش�ت الراف���ش للتج��اوزات التي يتبعه��ا قائممقام 
الك�ف��ة م�شتغال من�شب��ه ال�ظيف��ي لتمرير ق�شايا ف�ش��اد اداري 
وم��ايل " .منا�شدا رئي���ش ال�زراء حيدر العب��ادي وهيئة النزاهة 
ال�شعب��ي مبتابع��ة  وحماف��ظ النج��ف ال���رضف وق��ادة احل�ش��د 

امل��ش�ع لظهار احلق و�شمان �شالمة ارواحهم .
واأو�ش��ح ان "اجله��ات املذك���رة اآنفًا يف حال طلب��ت منا ك�شف 
ال�شم��اء الت��ي قام��ت بالتهدي��د �شن�ش��ع كل ا�ش��م م��ع من�شب��ه 
ال�ظيف��ي ول��ن نرتدد بذل��ك لنهم �شبك��ة اخطب�طي��ة يف ق�شاء 

الك�فة ".
من جهته ا�شدر جمل�ش الق�شاء الأعلى اإعمامًا اإىل املحاكم كافة 
بب��ذل العناية البالغة بخ�ش��ش دعاوى متليك العقارات ل�شيما 

الت��ي تع���د اإىل امل�شيحيني. وقال القا�شي عب��د ال�شتار بريقدار، 
املتح��دث الر�شمي، اإن "جمل�ش الق�شاء العل��ى وّجه اعمامًا اإىل 
املحاك��م كافة بب��ذل عناية بالغ��ة بخ�ش��ش دع��اوى التمليك 

العقارات ل�شيما التي تع�د اإىل امل�شيحيني".
واأ�ش��اف بريقدار اأن "العمام يت�شمن ع��دم ا�شدار قرار التمليك 
الغياب��ي ال بع��د اجراء امل�شاه��اة التي تثبت عل��ى وجه اليقني 

�شحة عقد البيع من بائعه".
واأو�ش��ح اأن "املجل�ش �شدد عل��ى �رضورة التاأكد من �شحة ادعاء 
املدع��ي ب�شف��ر املدع��ى علي��ه خ��ارج الع��راق اأو جمه�لية حمل 
اقامت��ه واأن ل يكتف��ي التحق��ق م��ن ذل��ك بالن���رض يف ال�شح��ف 
املحلي��ة وكذلك �رضورة التقيد بق�اع��د الخت�شا�ش املكاين يف 

تلك الدعاوى على وجه اخل�ش��ش".
واأ�ش��ار بريق��دار اإىل اأن "ذل��ك العم��ام ج��اء يف �ش���ء مقررات 
جمل���ش الق�شاء العلى يف جل�شت��ه ال�شابعة املنعقدة يف 20 من 

ال�شهر احلايل".
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