
ان  االثنني،  اأم�س  الها�شمي،  واثق  ال�شيا�شي،  اخلبري  او�شح   
التي  اال�شالمية_االمريكية  للقمة  اخلتامي  البيان  حديث 
ملكافحة  مقاتل  الف   34 ار�شال  ب�شاأن  الريا�س  يف  عقدت 
�شكلية  خمرجات  �شوى  متثل  ال  و�شوريا  العراق  يف  االرهاب 
وحرب على ورق، مبينا ان مو�شوعات �شبط احلدود وتطبيق 
الها�شمي  وقال  االمر.  هذا  يف  االهم  هي  االمن  جمل�س  قرار 
للقمة  البيان اخلتامي  "ما ت�شمنه  ان  يف ت�رصيح �شحفي،  
 34 قوامها  ع�شكرية  قوة  ار�شال  عن  اال�شالمية-االمريكية 
هي  ما  و�شوريا  العراق  يف  االره��اب  ملكافحة  مقاتل  الف 
اىل  جاء  ترامب  الن  ورق،  على  وحرب  �شكلية  خمرجات  اال 
ال�شعودية ب�شفقة جتارية وا�شتطاع ك�شب 460 مليار دوالر 
مبينا   ، املتحدة"  ال��والي��ات  يف  خ�شومه  ا�شقاط  اج��ل  من 
كل  يطالب  كان  االره��اب  مكافحة  مرحلة  يف  "العراق  ان 
االبواب،  على  بات  معركته  فان ح�شم  ثم  ومن  بدعمه  الدول 
هي  االمن  جمل�س  قرار  وتطبيق  احلدود  �شبط  ومو�شوعات 
اىل  قوات  اية  بدخول  العراق  يقبل  ومل  االمر  هذا  يف  االهم 
ار�شه باعتبار ان هناك توافقا �شيا�شيا مل ينته". وتابع، انه 
كباراً  والعبني  خمتلفا  و�شعا  هناك  فاإن  ل�شوريا  "بالن�شبة 
االكرب  الالعب  هي  بامل�شهد،ورو�شيا  يتحكمون  موجودين 
يف �شوريا والواليات املتحدة وفرن�شا وبريطانيا دخلت على 
اخلط ومن ثم ال ي�شمح بقوات خليجية بهذا االجتاه" ، م�شيفا 
ان "ال�شعودية قدمت �شابقا اي�شا ما ي�شمى باجلي�س اال�شالمي 
اجلي�س".  هذا  مع  جتاوب  هناك  يكن  ومل  االره��اب  ملكافحة 
واأعلنت القمة االإ�شالمية يف بيان لها يف ختام اأعمالها االأحد 
املا�شي ، يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س مب�شاركة الرئي�س 
اال�شتعداد  اإ�شالمية  دولة   55 وقادة  ترمب  دونالد  االأمريكي 
وقيام  االإره��اب  ملحاربة  جندي  األف   34 من  قوة  لت�شكيل 

حتالف "ال�رصق االأو�شط اال�شرتاتيجي" ر�شميا العام املقبل.

وقد باتت �شيطرة التنظيم االرهابي تنح�رصعلى واحد 
املركز،  املو�شل  مدينة  م�شاحة  من  فقط  باملائة 
تلعفر  ق�شائي  على  املدينة  خارج  ي�شطري  حني  يف 
، اليزال داع�س  القريوان  اإىل ناحية  اإ�شافة  والبعاج، 
من  القدمية  املدينة  داخل  بحيني  يحتفظ  االرهابي 
ال�شاحل االأمين للمو�شل هما حيي الزجنيلي، وال�شفاء.
 من جانبه اأعلن العميد يحيى ر�شول، املتحدث با�شم 
قتلى  عدد  اأن  العراقية،  امل�شرتكة  العمليات  قيادة 
يف  �شده  العمليات  انطالق  منذ  االره��اب��ي،  داع�س 
حتى  بلغ   ،2016 االأول/اأكتوبر  ت�رصين  من  ال�17 

االآن 16467 قتياًل.
 واأو�شح ر�شول ، اإىل جانب الكولونيل، جون دوريان، 
املتحدث با�شم قوات التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن 
مدينة  داخل  حما�رص  االأخري  اأن  داع�س،  تنظيم  �شد 

املو�شل، يف منطقة م�شاحتها 12 كلم.
من  باملائة   4.6 على  ي�شيطر  التنظيم   ، باأن  واأف��اد   
االأرا�شي العراقية بعد جناح القوات االأمنية من طرده 
من اإجمايل امل�شاحات التي �شيطر عليها يف حزيران/
اإجمايل  40 باملائة من  2014 والبالغة  يونيو عام 

م�شاحة العراق البالغة 435052 كلم.
 واألقى ر�شول ال�شوء على اأن القوات العراقية متكنت 
من  ال�15  حتى  بالتنظيم،  عن�رصا   394 اعتقال  من 
اأيار اجلاري، يف حني قال دوريان اإن تنظيم  مايو/ 
داع�س حما�رص وعلى و�شك االنهيار واالنهزام ب�شكل 

كامل يف املو�شل.
ويف �شياق مت�شل اأكد رئي�س جهاز مكافحة االإرهاب 
حمور  واإمت��ام   اإكمال  �شغاتي  طالب  الركن  الفريق 
يف   ، املو�شل  ملدينة  االأمي���ن  ال�شاحل  يف  اجل��ه��از 
منطقتي  تطهري  االحتادية  ال�رصطة  ا�شتكملت  حني 
على   �شيطرتها  عن  ف�شال  متوز  و17  االقت�شاديني 

172 قنا�شا. 80 هدفا وقتل 
جهاز  ق��وات  ان    ، �شحفي  بيان  يف  �شغاتي  وق��ال 
املوكلة  املناطق  تطهري  اأكملت  االره��اب  مكافحة 

اليها يف ال�شاحل االأمين.
،ابو  ال�شعبي  احل�شد  هيئة  رئي�س  نائب  تعهد  بينما 
يف  املحررة  القرى  جميع  باعادة  املهند�س،  مهدي 
حميط القريوان غرب املو�شل، واأنها �شتعود اىل اهلها 

ال �شيما االيزيديني منهم.
وقال املهند�س بح�شب موقع احل�شد ال�شعبي ، ان “قرى 
خيلو وعني فتحي ال�شمايل واجلنوبي وتل ق�شب وتل 
االيزيديني  �شيما  اَهلها ال  �شتعود اىل  غزال املحررة، 
باخلال�س  االحتفال  اىل  “االيزيديني  داعيا  منهم”، 
من داع�س وعودة مناطقهم”، وا�شار اىل “حترير ت�شع 

قرى جديدة بينها “تل بنات” اال�شرتاتيجية”.
للدفاع  درعا  “�شنقف  بالقول:  االيزيديني  وخاطب 
تعر�شتم  التي  املا�شاة  بتكرار  ال�شماح  وعدم  عنكم 

لتحرير  معنا  قاتلوا  “االيزيديني  ان  موؤكدا  لها”، 
قراهم وت�شلحوا بالقوة وال�شرب”.

حيدر  ال��وزراء  رئي�س  مباحثات  جاءت  ال�شدد  وبهذا 
العبادي يف بغداد مع قائد القيادة االمريكية املركزية 
له  املرافق  والوفد  فوتيل  جوزيف  اجلرنال  الو�شطى 
ل�شري عمليات حترير املو�شل واالنت�شارات املتحققة 
امل�شلحة  القوات  وتدريب  وت�شليح  داع�س  تنظيم  على 

العراقية، ا�شافة اإىل االو�شاع يف املنطقة.
حماربة  يف  للعراق  بالده  دعم  فوتيل  اجلرنال  واأكد 
العراقية  ال��ق��وات  وت��ط��ور  بتقدم  م�شيًدا  االره���اب، 
نقل  كما  داع�س،  تنظيم  على  االنت�شارات  وحتقيقها 

عنه بيان �شحفي ملكتب العبادي.
للقوات  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  اأكدت  جهتها،  من 

العراقية اأن معركة املو�شل قد �شارفت على نهايتها، 
من  باملائة  ت�شعني  على  �شيطرتها  اجن��زت  حيث 
تغيري  بعد  للمو�شل،  الغربي  االأمين  ال�شاحل  م�شاحة 
يف  ج��دي��دة  عمليات  وان��ط��الق  الع�شكرية  اخل��ط��ط 
قطعات  مب�شاركة  هناك  الغربي  ال�شمايل  املحور 
باالإ�شافة  العراقي،  للجي�س  املدرعة  التا�شعة  الفرقة 
وقوات  ال�رصيع  ال��رد  وفرقة  االحتادية  ال�رصطة  اإىل 
�شحفي  بيان  يف  القيادة  واأكدت  االإره��اب.  مكافحة 
، اأن القطعات االأمنية و�شلت اإىل اآخر احياء ال�شاحل 
وعنا�رص  قيادات  من  تبقى  ما  وحما�رصة  االأمي��ن 
التنظيم فيها، وهي احياء االإ�شالح الزراعي والعريبي 
القدمية  اإىل حي املدينة  ا�شافة  والنجار والزجنيلي، 
الذي ي�شم جامع النوري وماأذنة احلدباء التاريخية 

التي ت�شتهر بها املدينة.من جهته، قال رئي�س اأركان  
العراقية  القوات  اإن  الغامني  عثمان  العراقي  اجلي�س 
قبل  املو�شل  يف  داع�س  تنظيم  على  الن�رص  �شتعلن 
ال�شهر  من  االخري  اال�شبوع  يف  رم�شان  �شهر  حلول 
اال�شتباكات وتوا�شل عمليات  ا�شتمرار  احلايل، و�شط 
التابعة  احل��رب��ي  االع���الم  خلية  واأ���ش��ارت  ال��ن��زوح. 
وكالة  ملعلومات  ا�شتناداً  اأّنه  اإىل  امل�شرتكة  للقوات 
اال�شتخبارات والتحقيقات االحتادية، فقد وجه طيارو 
احلويجة  ق�شاء  يف  جويتني  �رصبتني  اجلوية  القوة 
مقر  تدمري  عن  اأ�شفرتا  ال�شمالية  كركوك  مبحافظة 
داع�س مع قتل وجرح  لتنظيم  تابع  بالكامل  قنا�شة 
اآلية  على  تدريبات  ينفذون  كانوا  عنا�رصه  من  عدد 
ملا  بالكامل  اآخر  مقر  تدمري  وكذلك  بداخله،  القن�س 
ي�شمى امل�شوؤول الع�شكري لداع�س يف منطقة العبا�شي 
كانوا  االرهابيني  من  عدد  وجرح  قتل  عن  عن  اأ�شفر 

بداخله.
االأ�شدي  الغني  عبد  الركن  الفريق  توقعات  تبتعد  ومل 
الت�رصيحات  االإرهاب كثريا عن  قائد قوات مكافحة 
حول  اأ�شانيدها  عن  تفا�شيل  تقدم  ال  التي  الر�شمية 
مايو  اأيار/  نهاية  قبل  املعركة  بانتهاء  ترجيحاتها 

الذي يتوافق مع حلول رم�شان.
ح�شم  ف��اإن  االأر���س  معطيات  "وفق   ، االأ�شدي  وق��ال 
امل�شكلة  تبقى  لكن  قليلة،  اأي��ام  يف  �شيتم  املعركة 
من  املدنيني  �شالمة  على  احلفاظ  هي  االأ�شا�شية 

النريان ال�شديقة".
 10% اأقل من  "داع�س يحتفظ حاليا بن�شبة  اأن  واأكد 
االأحياء  عن  تنازله  و�شيوا�شل  الغربي  اجلانب  من 
بها  تقوم  نظامية  غري  معارك  وطاأة  حتت  املتبقية، 
قوات مكافحة االإرهاب بالنظر اىل عدم وجود مواقع 

ثابتة لتمركز االرهابني".
"داع�س"  تغيري  عن  العراقي  الع�شكري  القائد  وك�شف 
االأحياء  يف  حاليا  "يقاتل  اإذ  قتاله  ا�شرتاتيجية 
اأن ين�شق  اأي من دون  املتبقية من املو�شل منطقيا، 
القيادة  فقدان  ب�شبب  بع�شهم  مع  االأحياء  عنا�رص 

وال�شيطرة".
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بغداد_متابعة

قلق عراقي من دوافع مشروع »الساتر الديموغرافي 
األمني« األميركي السعودي الطائفية!!  

األحرار: أعضاء في مفوضية االنتخابات يرشحون 
"ذويهم" للدورة الجديدة

الجبوري: البرلمان ماض في تشريع القوانين التي تعزز 
التجربة الديمقراطية

الحكيم للسفير الفرنسي: العراق الجديد منفتح على 
الجميع ويسعى لتعزيز مصالحه

تحذيرات من مخططات إقليمية لتقسيم العراق 
بعد داعش

على  احل��رب  اأن  االثنني،  اأم�س  اجلبوري،  �شليم  الربملان  رئي�س  اأك��د  بغداد_متابعة: 
ت�رصيع  يف  ما�س  الربملان  اأن  اىل  م�شريا  االأخرية،  مراحلها  اىل  و�شلت  "االإرهاب" 

القوانني التي تعزز التجربة الدميقراطية.
وقال مكتب اجلبوري يف بيان �شحفي ، اإن "رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري ا�شتقبل، 
وفدا من الربملان الت�شيلي برئا�شة النائب ايفان فلوري�س غار�شيا رئي�س جلنة ال�شداقة 
الت�شيلية العراقية"، مبينا اأن "اللقاء ناق�س تطوير العالقات الثنائية بني البلدين و�شبل 

فتح اآفاق جديدة من التعاون امل�شرتك".
ونقل البيان عن اجلبوري قوله، اإن "احلرب �شد االإرهاب و�شلت اىل مراحلها االأخرية 
العامليني"،  وال�شلم  االمن  عن  الدفاع  اجل  من  كبرية  ت�شحيات  قدموا  العراقيني  وان 
الفتا النظر اىل اأن "الربملان العراقي ما�س يف ت�رصيع القوانني التي من �شاأنها تعزيز 

التجربة الدميقراطية".
على  خ�شو�شا  ت�شيلي  مع  التن�شيق  اإط��ار  تو�شيع  يف  العراق  "رغبة  اجلبوري،  واأك��د 
من  ميكن  م�شرتكات  واإيجاد  اخل��ربات  وتبادل  التعاون  اجل  من  الربملاين  امل�شتوى 

خاللها حتقيق امل�شالح الثنائية".

بغداد_متابعة : بحث رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم يف مكتبه ببغداد مع �شفري 
فرن�شا لدى العراق مارك باريتي العالقات الثنائية بني البلدين و�شبل تعزيزها على 

امل�شتويات ال�شيا�شية واالقت�شادية والتنموية.
وذكر بيان  �شحفي ملكتبه ، ان احلكيم اكد لل�شفري الفرن�شي ان "العراق اجلديد عراق 

منفتح على اجلميع وي�شعى لتعزيز م�شاحله بالطريقة التي حتفظ حقوقه و�شيادته".
كما بني ان "العراق قريب من اعالن الن�رص الع�شكري على داع�س" الفتًا النظر اىل ان 
اأمنية و�شيا�شية  اذا �شاحبتها معاجلات  اال  لكنها عاجزة  الع�شكرية مهمة  "املعاجلة 

واقت�شادية واجتماعية وتنموية".
امنا  وحدها  احلكومة  م�شوؤولية  لي�شت  ال�شاندة  "املعاجلات  ان  اىل  احلكيم  واأ�شار 
واإعادة  املناطق  فاإعمار  املتحدة  واالمم  الدويل  واملجتمع  العراقية  الدولة  م�شوؤولية 
النازحني اهم �رصوط الق�شاء على االرهاب وبالتايل حت�شني العراق والعامل من داع�س 

االرهابي".

بغداد_اجلورنال نيوز : حذر ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئي�س العراقي 
، نوري املالكي، من خمططات اقليمية ت�شعى لتق�شيم العراق يف مرحلة مابعد تنظيم 

داع�س االرهابي.
وقالت النائبة عن االئتالف نهلة الهبابي ل�” »اجلورنال نيوز«، ان ”هناك بع�س الدول 
املجاورة واالقليمية ت�شعى لتق�شيم العراق اىل دويالت �شغرية تتقاتل فيما بينها من 

خالل دعم بع�س اجلهات التي تنفذ اجنداتها يف الداخل”.
�شيتم  بذلك  النه  التق�شيم  خمطط  من  الوحيد  اخلا�رص  ال�شني  املكون  ان  اىل  واأملحت 
ا�شتقطاع جزء كبري من ارا�شيه، و�شدد على اهمية توحيد جهود الكتل ال�شيا�شية داخل 
الربملان العراقي الف�شال اي خمطط اقليمي يراد منه تق�شيم العراق”، وابدت الهبابي 

قلقها من مرحلة ما بعد دحر داع�س والق�شاء عليه يف جميع مناطق البالد.
اأكد  اآي ايه(، جون برينان،  وكان مدير وكالة اال�شتخبارات املركزية االأمريكية )�شي 
يف وقت �شابق اأن هناك احتماالت ت�شري اإىل اإمكانية تق�شيم العراق و�شوريا، معربًا عن 

عدم ثقته يف اإمكانية اإن�شاء حكومة مركزية يف كال البلدين تدير االأمور ب�شكل عادل.

بعد مرور 8 أشهر على القتال المتواصل... ماذا تبقى على تحرير الموصل؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حررت القوات الأمنية 93 
ال�ساحل  م�ساحة  % من 

الأمين بعد املعارك الطويلة 
التي �ساركت فيها قوات 

جهاز مكافحة الرهاب 
واجلي�ش وال�سرطة الحتادية 

وال�سرطة املحلية واحل�سد 
ال�سعبي بالإ�سافة اإىل طريان 

اجلي�ش والقوة اجلوية 
والتحالف الدويل، بالتزامن 

مع عودة 57 األف عائلة 
نازحة اإىل مناطقها ال�سلية 

، وفقًا لوزارة الهجرة 
واملهجرين.

بغداد_فاطمة عدنان

وق��ال م�شوؤول��ون اإَنّ ه��ذا املفه��وم يتفق م��ع ثالثة 
مب��ادئ رئي�شية ل�شيا�ش��ة الرئي���س االمريكي دونالد 
ترامب اخلارجية "اأم��ريكا اأواًل"، وهي: احلر�س على 
تدعيم القيادة االأمريكية يف املنطقة، وحتويل العبء 
املايل امُلتعلق باالأمن اإىل احللفاء، وتوفري الوظائف 
االأمريكية للمواطنني االأمريكيني )من خالل �شفقات 

�شخمة لبيع االأ�شلحة(.
اىل ذل��ك ويف موقف مغاير ابدت قوات حر�س نينوى 
التابع��ة للمحافظ ال�شابق اأثي��ل النجيفي ،ا�شتعدادها 
لالن�شمام اىل الناتو الذي دعت اليه اململكة العربية 
ال�شعودي��ة وام��ريكا ملقاتل��ة تنظي��م داع���س وامل��د 

االيراين يف العراق و�شوريا ".
وق��ال املتحدث الر�شم��ي با�شم ق��وات حر�س نينوى 
زه��ري اجلب��وري  للجورنال "ان ق��وات حر�س نينوى 
م�شتع��دة لالن�شم��ام اىل احلل��ف العرب��ي االمريك��ي 
ملقاتلة االرهاب وامل��د ال�شيعي يف املنطقة والعراق 

".وا�ش��اف ان" االدارة االمريكي��ة ال�شابق��ة اتاحت 
الفر�شة امام املد ال�شيعي االيراين للتمدد يف املنطقة 
ذات االغلبي��ة �شني��ة يف اخللي��ج والع��راق و�شوري��ا 
وتنفي��ذ خمططاته، وا�شار اىل ان " قوى عراقية تتبع 
والي��ة الفقيه االيرانية ال يروق لها  احللف اال�شالمي 
االأمريك��ي  و�شتقف حجر عرث ام��ام ذلك احللف الذي 
يه��دف اىل توحي��د الع��امل اال�شالم��ي ال�شن��ي حت��ت 
م�شم��ى واحد ي�شم جي�ش��ًا من جميع ال��دول العربية 

واال�شالمية للوقوف بوجه اي تنظيم ارهابي".
وتاب��ع اجلبوري قول��ه" ان ت�شكيل النات��و اال�شالمي 
لي���س في��ه �رصر عل��ى الع��راق" معربا ع��ن امله بان 
خط��ر  ملواجه��ة  وق��ت  ا���رصع  يف  احلل��ف  ل  "ي�ش��كَّ
التنظيم��ات االرهابي��ة وامل��د ال�شيع��ي االي��راين يف 

املنطقة ".
وكان البي��ان اخلتام��ي للقم��ة العربي��ة االإ�شالمي��ة 
االأمريكية التي عقدت يف الريا�س رحب، بتوفري 34 
األ��ف جندي من جميع الدول امل�شاركة كقوة احتياط 

لدعم العمليات �شد االإرهاب يف العراق و�شوريا. 

ك�شفت النائبة ع��ن كتلة االحرار ماجدة التميمي، 
اأم���س االثنني، ع��ن قيام بع�س اع�ش��اء مفو�شية 
االنتخاب��ات احلالي��ني برت�شيح ذويه��م لع�شوية 
املفو�شي��ة اجلدي��دة ، ويف ح��ني اعلن��ت ان ع��دد 
االع�ش��اء الذين ر�شح��وا انف�شهم لل��دورة اجلديدة 
للمفو�شية بلغ �شتة اع�شاء من املفو�شية احلالية 
، اك��دت وجود مئات ملف��ات الف�شاد تخ�س هوؤالء 

املر�شحني .
وقال��ت التميم��ي يف ت�رصيح �شحف��ي ، ان بع�س 
اع�ش��اء مفو�شي��ة االنتخاب��ات احلالي��ة ر�شح��وا 
ذويه��م لع�شوي��ة املفو�شي��ة اجلدي��دة ف�شال عن 
تر�شي��ح انف�شهم ، وبلغ عدد املر�شحني من جمل�س 
املفو�شني احلايل �شتة اع�شاء من ا�شل ت�شعة هم 
العدد الكلي الع�شاء جمل�س املفو�شني" ، م�شيفة 
ان "تر�شي��ح هوالء االع�شاء من قب��ل ال�شيا�شيني 
يثبت والءهم لل�شيا�شي��ني ودليل على م�شاعدتهم 

يف تزوي��ر االنتخابات وم��ن املحتمل انهم قدموا 
له��م �شمانا يف ح��ال الفوز بع�شوي��ة املفو�شية 

مل�شاعدتهم يف االنتخابات".
وتابع��ت، انها متتلك مئات ملف��ات الف�شاد ب�شاأن 
قب��ول  ان  ،مو�شح��ة  ال�شت��ة  املر�شح��ني  ه��والء 
الربمل��ان به��وؤالء املر�شحني يعني تدم��ري الدولة 
العراقي��ة ، وم��ن االف�شل ملجل�س الن��واب ان يحل 

نف�شه اذا مت مترير املر�شحني ".
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