
�أن  �ل�سبت،  �أم�س  مع�سوم،  ف��وؤ�د  �جلمهورية  رئي�س  �أكد 
�سي�سهم يف  �لعر�قيني  بني  �ملجتمعية  �مل�ساحلة  حتقيق 
�لطريق  و�سيقطع  للتفعيل،  قاباًل  م�رشوعًا  �لت�سوية  جعل 
�أمام “�جلماعات �لتكفريية”، يف حني ر�أى �أن �مل�ساحلة 
وقال  �لعر�ق.  بو�قع  “�ل�سامل”  للنهو�س  متني  �أ�سا�س 
“�مللتقى �لوطني للم�ساحلة  مع�سوم يف كلمة له خالل 
“�لعر�قيني بحاجة  �إن   ، �لنجف  �لوطنية” �لذي عقد يف 
ما�سة لت�سافر �جلهود من �أجل �ل�سري قدما ل�سمان �إعمار 
على  م�سدد�  �أر��سيها”،  على  و�سيادتها  ووحدتها  �لبالد 
ملحة  كحاجة  �ملجتمعية  �مل�ساحلة  حتقيق  “�رشورة 

ال�سيما يف �ملناطق �ملحررة من د�ع�س”.
و�أو�سح، �أن �لعر�قيني بحاجة �إىل بع�سهم �الآخر �أكرث من 
�أي وقت م�سى وهذ� يتطلب �لتعا�سد لقطع �لطريق �أمام 

�جلماعات �لتكفريية و�أي عودة لالأنظمة �لدكتاتورية.
و�أ�ساف مع�سوم، �أن �مل�ساحلة �ملجتمعية هي �الأ�سا�س 
�ل�سامل  للنهو�س  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي  للم�رشوع  �مل��ت��ني 
بالعر�ق”، الفتًا �لنظر يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن “�مل�ساحلة 

لي�ست ممار�سة غريبة يف �لعر�ق.
من جانبه دعا نائب رئي�س �جلمهورية، نوري �ملالكي، 
�لبالد،  و�اللغائي يف  �لتكفريي  �لفكر  �نهاء  �ىل �رشورة 
يف  �ملقبلة  �النتخابات  �ج��ر�ء  تاأكيده  ج��دد  حني  يف 

موعدها �ملقرر.
و�أكد �ملالكي، ، �رشورة عدم �ل�سماح الأي �حد باأن يتجاوز 
على �لعر�قيني حتت �ي م�سمى �و ذريعة، م�سدد� على �ن ال 
مكان للخارجني عن �لقانون و�لد�ستور و�جلماعات �لتي 

متار�س �لنهب و�خلطف و�ل�رشقة يف �لعر�ق.

“قيادة �حل�سد  �إن  �ل�سعبي،  وذكر بيان الإعالم �حل�سد 
�هلل  ر�سول  )حممد  عمليات  �نطالق  تعلن  �ل�سعبي 
�ملحيطة  و�لقرى  �لقريو�ن  ناحية  لتحرير  �لثانية( 
“�لعمليات  �أن  بها �ق�سى غرب ق�ساء تلعفر”، مبينًا 
مب�ساركة  �لقريو�ن  باجتاه  حماور  باأربعة  �نطلقت 

�ألوية �حل�سد و باإ�سناد طري�ن �جلي�س �لعر�قي”.
و�أكد �لبيان �أن �الألوية �مل�ساركة هي “�للو�ء 2 �للو�ء 
 41 �للو�ء   5 �للو�ء   21 �للو�ء   10 �للو�ء   11 �للو�ء   3
 26 �للو�ء   40 �للو�ء   47 �للو�ء   46 �للو�ء   42 �للو�ء 

�للو�ء 15 �للو�ء 14”.
تتقدم  �ل�سعبي  �حل�سد  �ألوية   ، �أن  �إىل  �لنظر  ولفت 
وحتا�رشها  تلعفر  غربي  �ل�سبابيط  �م  قرية  باجتاه 

بنحو كامل ��ستعد�د�ً القتحامها.
و�أو�سح �حل�سد، بح�سب �لبيان، �أن �ألويته تتحرك بدعم 
و�إ�سناد طري�ن �جلي�س �لعر�قي م�ستعملة �آليات ثقيلة 
مبينا  �لقريو�ن،  حترير  عملية  يف  حر�رية  و�أ�سلحة 
تتقدم  �ل�سمايل  �ملحور  يف  �ل�سعبي  �حل�سد  �ألوية  �أن 
بان�سيابية عالية باجتاه قرية �م �ل�سبابيط و�سيطرت 
يف بد�ية �ملعركة على �عتدة و��سلحة تابعة لعنا�رش 
د�ع�س بعد �ن تركوها و�ن�سحبو� من �ل�سو�تر �المامية 

للقرية.
وتابع �أن �ألوية �حل�سد �ل�سعبي با�رشت ت�سييق �خلناق 
�إىل  على د�ع�س يف �لقريو�ن بهدف حتريرها و�سوال 
�الألوية  �أن  مبينا  �ملو�سل،  غ��رب  �ل�سورية  �حل��دود 
عرثت على خمباأ لالأ�سلحة و�العتدة تعود �ىل عنا�رش 

د�ع�س �رشقي ناحية �لقريو�ن.
وقال �لقيادي يف �حل�سد �ل�سعبي جو�د �لطليباوي �إن 
)�أبو حلاف( بالكامل من �سيطرة  قو�تنا حررت قرية 
د�ع�س بعد تكبيدهم خ�سائر كبرية باالأرو�ح و�ملعد�ت.
�لطليباوي يف ت�رشيح �سحفي �ن” �لقو�ت  و�أ�ساف 
وقرية  �ل��ق��ريو�ن  �سمايل  حاجم(  )ت��ل  ق��رى  ح��ررت 

)�مكيربة( جنوب �رشقي �لقريو�ن.
وك�سف عن �أن، �للو�ء �حلادي ع�رش يف �حل�سد �ل�سعبي 
�سيطر على منظومة �ت�ساالت تابعة لد�ع�س يف قرية 
غربي  �لقريو�ن  ناحية  �سمايل  �ملحررة  حاجم(  )تل 

تلعفر.
ناحية   ، �إن  �ل�سعبي  �حل�سد  يف  �لقيادي  و�أو���س��ح 
�لقريو�ن �لتابعة لق�ساء �سنجار تعد �إحدى �أهم مر�كز 
بني  مهمة  مو��سالت  عقدة  وت�سكل  لد�ع�س  �لقيادة 

تلعفر �رشقًا و�لبعاج و�حلدود �ل�سورية غربا.
�سحفي  بيان  يف  �ل�سعبي  �حل�سد  �ع��الم  قال  بينما 

�لعام  �لطريق  ح��ررت  �ل�سعبي  �حل�سد  ق��و�ت   ” ،�ن 
�لر�بط بني ناحية �لقريو�ن و�لبعاج غربًا، و�لقريو�ن 

و�سنجار �سمااًل”.
ومع �نطلق �ليوم �لثاين من عمليات “حممد ر�سول �هلل 
�لثانية” بعد �ن تكلل �ليوم �الول بنجاح كبري ل�سالح 
�حل�سد �ل�سعبي حيث متكن من حترير �حدى وع�رشين 

قرية، حترك �حل�سد يوم �أم�س نحو �هد�فه �ملر�سومة.
�ما قائد عمليات قادمون يانينوى �لفريق عبد �المري 
“قطعات �ل�رشطة  يار �هلل قال يف بيان �سحفي ، �ن 

وقطعات  �ل�رشيع  �ل��رد  بفرقة  �ملتمثلة  �الحت��ادي��ة 
�ملدرعة  �لفرقة   ٣٤ �ملدرع  باللو�ء  �ملتمثلة  �جلي�س 
�خلام�سة  �مل�ساة  فرقة   ٧٣ �مل�ساة  و�للو�ء  �لتا�سعة 

ع�رش حررت حي �لهرمات �لثالثة”.
جهاز  ق��و�ت  يف  �لقائد  ك�سف  مت�سل  �سياق  ويف 
 ، �إن  �ل�سعدي  معن  �لركن  �للو�ء  �الإره��اب  مكافحة 
�سناعة  حي  يف  بالتقدم  يومني  قبل  �رشعت  قو�ته 
و�دي عكاب �ل�سمالية و�جلنوبية و�سناعة �سيد غامن 
ومن ثم متت �ل�سيطرة عليهما وتاأمني طريق �جلناح 

�لتقدم  �ل�رشيع مل�ساعدتهم على  �لرد  لقو�ت  �جلنوبي 
يف حمورهم �لقتايل .

وقال �ل�سعدي يف ت�رشيح �سحفي �إن، قو�ت مكافحة 
حي  �قتحمت  �لع�سكرية  �خلطة  وح�سب  �الإره���اب 
“�الإ�سالح �لزر�عي” �الأول و�لثاين ومت حتريرهما من 

زمر د�ع�س �الإرهابي بعد معارك طاحنة.
توفري  يتم  بيوتهم  �ملالزمني  �ملدنيني   ، �إن  و�أ�ساف 
تبد�أ  ثم  ومن  �ملقتحمة  �لقو�ت  قبل  من  لهم  �حلماية 
�إىل  �لنظر  الفتًا   ، �الأمني  و�لتدقيق  �لتفتي�س  عمليات 

�أمنية  مم��ر�ت  للمدنيني  وف��رت  �الأمنية  �ل��ق��و�ت  �أن 
�إيو�ء �لنازحني، موؤكد�ً �ن جهاز  الإي�سالهم �ىل نقطة 
�ال�ستخبار�ت يقوم بتدقيق �لنازحني خوفا من تخفي 
بع�س �لدو�ع�س معهم ومن ثم يتم نقلهم عرب عجالت 

خم�س�سة �ىل مع�سكر�ت �لنزوح .
�لعر�قي  �لطري�ن  قبل  من  �جلوي  �الإ�سناد  �إن،  وتابع 
و�الأوكار  �لعدو  تنقل  متييز  يف  جد�ً  كبري  بدور  يقوم 
�نه  مبينا   ، معادية  هجمات  ل�سن  ي�ستعملونها  �لتي 
عرب  �الإرهابية  �الأوك��ار  من  كبري  عدد  معاجلة  متت 
تلك  خلو  من  �لتاأكد  بعد  �لدقيق  �جلوي  �ال�ستهد�ف 

�ملباين من �ملدنيني .
�ىل ذلك �أفادت قيادة �ل�رشطة �الحتادية، باأن قو�تها 
“د�ع�س” وفجرت  �لع�رش�ت من عنا�رش تنظيم  قتلت 
ملدينة  �الأمي��ن  �ل�ساحل  يف  مفخخة  عجالت  خم�س 
لالمد�د  رئي�سي  طريق  فتح  �إىل  م�سرية  �ملو�سل، 

�للوج�ستي.
وقال قائد �ل�رشطة �لفريق ر�ئد �ساكر جودت يف بيان 
�سحفي ، �إن فرقة �لرد �ل�رشيع م�سنودة باللو�ء �الآيل 
�ل�سمالية  �ملدرع �رشطة �حتادية توغلت يف �ملد�خل 
�لقو�ت  �أن  �إىل  �لنظر  الف��ت��ًا  �القت�ساديني،  حل��ي 
�الليات  بع�رش�ت  �الره��اب��ي��ني  دف��اع��ات  ح��ا���رشت 
�لقتال  كتيبة  عنا�رش  من  �ملئات  ون�رشت  �ملدرعة 
 60 �سارع  يف  و�ملنازل  �ملباين  ��سطح  على  �لليلي 

جمهزين بالقنا�سات �لثقيلة.
من  �ل��ع�����رش�ت  قتلت  �ل��ق��و�ت  �أن  ج���ودت،  و�أ���س��اف 
عجالت  وخم�س  م�سلحة  �آلية   12 ودم��رت  �لدو�ع�س 
�الح��ادي��ة  للر�سا�سات  م��و����س��ع  وث��الث��ة  مفخخة 

وم�سقفتني للموؤن و�لذخرية.
من  �ال���رش  ع�رش�ت  ح��ررت  �ل�رشطة  �أن  �إىل،  و�أ���س��ار 
ومت  �القت�ساديني،  منطقة  يف  �الرهابيني  قب�سة 

نقلهم �ىل خميمات �لنازحني.
�لهند�سي  �جلهد  مالكات  �أن  ج��ودت،  �لفريق  وب��ني 
و�لدعم  ل��الإم��د�د  ج��دي��د�ً  طريقًا  فتحت  لالحتادية 

�للوج�ستي بني �ملو�سل وتلعفر.
يانينوى  �علن قائد عمليات قادمون  �خر  من جانب 
حترير   ، �هلل  ي��ار  ر�سيد  �الم��ري  عبد  �ل��رك��ن  �لفريق 
منطقة حاوي �لكني�سة و�ل�سيطرة على �ل�سفة �لغربية 

و�جلنوبية لنهر دجلة باملو�سل”.
فرقة  قطعات  ،�ن”  �سحفي  بيان  يف  ي��ار�هلل  وق��ال 
�لكني�سة  ح��اوي  ح��ررت  ع�رشة  �ل�ساد�سة  �مل�ساة 
�ل�سفة  على  �ل�سيطرة  متت  �أنه   ، و��ساف  بالكامل”. 
�ل�ساحل  يف  دجلة  لنهر  �جلنوبية  و�ل�سفة  �لغربية 

�المين ملدينة �ملو�سل.
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بغداد_متابعة

الشعارات المدنية في مواجهة الرموز التقليدية

العبادي مازال على الحياد.. عالوي والصدر يتحالفان مع المدنيين وأحزاب الحكومة تتوحد 

األحرار تطعن أمام القضاء بشرعية مبدأ "القناعة" 
بعد االستجوابات

عمليات بغداد تنفي إغالق أبوابها بوجه أهالي الموصل

نائبة تؤكد حصولها على وثائق تتحدث عن فساد 
في وزارة الدفاع "يهدد األمن القومي" 

�أم�س  �ل�ساعدي،  �لنيابية، ريا�س غايل  �الحر�ر  �لنائب عن كتلة  بغد�د_متابعة: ك�سف 
�ل�سبت، عن �ن كتلته �ر�سلت كتابا �إىل �لق�ساء للطعن مببد�أ �لت�سويت بالقناعة من عدمه 
يف �ال�ستجو�بات، مبينا �ن �لنائبة �مل�ستجوبة ملفو�سية �النتخابات، ماجدة �لتميمي، 

�كملت �جر�ء�تها لعر�س �القالة على �لربملان.
�النتخابات  ملفو�سية  �مل�ستجوبة  "�لنائبة  �ن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  �ل�ساعدي  وقال 
�مام  �الإقالة من عدمها  لعر�س  �لرئا�سة  �ىل هيئة  وقدمتها  �ملطلوبة  �لتو�قيع  جمعت 
باأجوبة  �لقناعة  "�لت�سويت على  �ن  �لنو�ب، لكن هناك مماطلة"، عاد�ً  �أع�ساء جمل�س 
�مل�ستجوب من عدمها بدعة، الن �الأ�سل يف �ملو�سوع هو �سحب �لثقة من عدمه، لكنها 

مررت با�ستجو�ب وزيري �لدفاع و�ملالية مل�ساكل معينة".

بغد�د_�جلورنال نيوز : نفت قيادة عمليات بغد�د ، �أم�س �ل�سبت، منع �هايل �ملو�سل من 
�لدخول �ىل �لعا�سمة “،موؤكدة �أن �لطريق مفتوح جلميع �ملوظفني و�ملر�سى و�حلاالت 
�الإن�سانية و�ملو�طنني”. وقالت �لقيادة يف بيان �سحفي ، �ن “ما ورد يف بيان �لنائبة 
�أهايل �ملو�سل �ىل بغد�د غري دقيق“، موؤكدة  �نت�سار �جلبوري �ملت�سمن منع دخول 
”�لطريق مفتوح جلميع �ملوظفني و�ملر�سى و�حلاالت �الإن�سانية و�ملو�طنني ممن  �ن 
لديهم مر�جعة يف بغد�د “، كما بينت �لقيادة يف بيانها �أنه “ال توجد �و�مر من رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة وال من قيادة �لعمليات  باملنع لكن هناك 
 ، بغد�د  حمافظة  �كدت  جانبها  من  �لعا�سمة”.  �أمن  ل�سمان  دقيقة  �أمنية  �إج��ر�ء�ت 
�لعر�قية ومنها حمافظة نينوى  �لعا�سمة �مام �ملو�طنني من �ملحافظات  �بوب  فتح 
يحمل  ال  من  با�ستثناء  �ملو�سل  �هايل  دخول  �لعا�سمة  مد�خل  �سيطر�ت  منع  نافية 
�ملطلبي  �سعد  بغد�د،  حمافظة  يف  �المنية  �للجنة  ع�سو  وقال   .“ ثبوتية  م�ستم�سكات 
ل�”�جلورنال نيوز”  ، �ن” �لعا�سمة بغد�د �حت�سنت مئات �لنازحني من �هايل حمافظة 

نينوى وال �سحة للت�رشيحات �لتي تثار ب�ساأن منعهم من دخول مدينة بغد�د“.

�ل�سبت،  �أم�س  ن�سيف،  عالية  �لقانون  دولة  �ئتالف  عن  �لنائبة  �أك��دت  بغد�د_متابعة: 
ح�سولها على معلومات ووثائق جديدة تدين �سخ�سًا ي�سغل من�سبًا مهمًا يف وز�رة �لدفاع 

متورطًا بق�سايا �سم�رشة وف�ساد ت�سببت بتعطيل م�ساريع ��سر�تيجية مهمة للوز�رة”.
وقالت ن�سيف يف بيان ، �نها “ح�سلت على وثائق خطرية توؤكد معلوماتها �ل�سابقة جتاه 
هذه �ل�سخ�سية �لع�سكرية �لتي ت�سغل من�سبا مدنيًا” ، موؤكدة �ن “لديها �سهود� �أكدو� لها 
�أحد �لقياد�ت �لنافذة يف �لدولة  �أن لهذه �ل�سخ�سية عالقة عائلية وع�سائرية وطيدة مع 
باأية  �أن يدلو�  �ل�سماح للم�سهود لهم بالنز�هة من  متار�س �سغوطا كبرية للحيلولة دون 
معلومات من �ساأنها �أن ت�سع هذه �ل�سخ�سية �أمام �مل�ساءلة، ما جعل �ل�سهود يرددون يف 
�لتبليغ عنها خوفًا من �لبط�س بهم “. وبينت �ن ، هوؤالء �ل�سهود �أدلو� لها مبعلومات تفيد 
باأن هذه �ل�سخ�سية طلبت عموالت من �أحد �ملقاولني عن طريق �أحد �لو�سطاء، باالإ�سافة 
�إىل وجود و�سيطني وهما كل من �ملدعو )ر( و�ملدعو )ع( وهما من �أهايل حمافظة �أربيل 
و�ل��وز�ر�ت  �لدفاع  ووز�رة  و�ملقاولني  �ل�رشكات  �أمام  �ل�سخ�سية  لهذه  و�جهة  ويعد�ن 

�الخرى �لتي لها تعامالت مع �لدفاع .

على أعتاب إسدال الستار على جرائمه في البالد

عمليات تحرير القيروان... بين تغيير مسار المعركة ضد داعش ونصر سيخلده التأريخ

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع اقرتاب القوات العراقية 
امل�شرتكة من املوعد النهائي 
للن�شر الكبري الذي �شيكون 

فخرًا لكل عراقي, جاء اإعالن 
قيادة احل�شد ال�شعبي انطالق 

عمليات “حممد ر�شول الله 
الثانية” لتحرير ناحية 

القريوان والقرى املحيطة 
بها اأق�شى غرب ق�شاء تلعفر 

واملناطق املحاذية للحدود 
ال�شورية.

بغداد_متابعة

، مبينا �ن "تعا�سد بع�س �ل�سخ�سيات من �لتيار 
�ملدين م��ع �لتيار �ل�س��دري لي�س ولي��د �ملرحلة، 
ومق��روء من��ذ زم��ن لي���س بالق�سري ، وق��د تكون 
عملي��ة لتحال��ف جدي��د يف �مل�ستقب��ل �لقري��ب، 
عل��ى �لرغم م��ن وجود بع���س �الط��ر�ف �ملدنية 
و�لدميقر�طية بعيدة عن �حلزب �ل�سيوعي وتياره 
وع��ن تي��ار �ل�سدري��ني يف توجه��ات �لتياري��ن 

بخ�سو�س �النتخابات �ملقبلة".
"رئي���س �ئت��الف �لوطني��ة �ي��اد  و��س��ار �ىل �ن 

ع��الوي �أو�س��ح �أخ��ري�ً �ن �لتي��ار �ل�س��دري ه��و 
�القرب لتحالفه من غريه، يف توجهاته �لقادمة، 
وهذ� دليل على تكوين حتالف جديد بني �ئتالف 
�لوطني��ة مع �لتي��ار �ل�سدري وم��ن يحالفهم من 
بقي��ة �الح��ز�ب و�لكت��ل"، مبينا �ن "هن��اك عدة 
تي��ار�ت مدنية �علنت قبل ��سب��وع تقريبا ت�سكيل 
ح��زب جديد حتت م�سمى )�العت��د�ل �لعر�قي(، قد 

ن�سط يف هذ� �الجتاه �ي�سا".
وب��ني �ل�ساع��دي �ن "هن��اك جزء�ً مهم��ًا وحر�كًا 
�آخر، وه��و عملية �لتقارب �لت��ي تكون دوما بني 
كر وفر ب��ني �لعبادي و�ل�س��در، يف �ال�ستعد�د�ت 

لعملي��ة �النتخاب��ات �ملقبل��ة، وه��ي لي�ست فقط 
�ل�سغط على �لتيار �ل�سدري �و حماولة �لتخفيف 
من �لتظاهر�ت �و ترك مو�سوع تغيري �ملفو�سية 
وجعله��ا مت�سي بال�س��كل �لقان��وين و�لد�ستوري، 
لكونه��ا ق��د و�سل��ت �ىل �نته��اء �سالحيته��ا يف 
�يل��ول �ملقبل، وميكن ��ستبد�له��ا ب�سكل د�ستوري 
م��ن غري �سغ��ط �ل�س��ارع، لك��ن �الهم ه��و وجود 
نظ��ام وقان��ون �نتخاب��ي يت��الءم م��ع مطالي��ب 

�ل�سارع �لعر�قي".
من جهت��ه، �كد �لقيادي يف �ئت��الف عالوي عبد 
�لك��رمي عبطان ل� "�جلورنال" �ن "هناك نقا�سات 

ولقاء�ت حول �لتحالفات �جلديدة، لكنها مل ت�سل 
�ىل �لنهاية العالنها"، مبينا �ن "�لتيار �ل�سدري 
ه��و �القرب �ىل م�رشوع �ئتالف �لوطنية، و�لتيار 
�مل��دين �ي�سا، فكلها تنا�سد بحكومة مدنية، وهذ� 

ما ميهد �ىل حتالف موحد بينهم".
و��س��اف �ن "�ب��و�ب �الئت��الف مفتوح��ة �م��ام 
�جلميع وال توجد �ي خطوط حمر�ء مع �حد �لكتل 
و�الح��ز�ب"، مبين��ا �ن "�حل��و�ر�ت و�لنقا�س��ات 
م�ستم��رة خلل��ق حتالف��ات جدي��دة، و�ن �ئت��الف 
�لوطني��ة �سيفكر باال�سل��ح للتحالف يف �ملر�حل 

�ملقبلة".
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