
ك�ضف ع�ضو جمل�س النواب عن ائتالف “دولة القانون” 
الكردية  القوى  بني  خالفات  عن  جعفر،  حممد  جا�ضم 
تدار  التي  الوزارية  املنا�ضب  ل�ضغل  مر�ضحيهم  حول 
العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  ان  م��وؤك��دا  بالوكالة، 
“�ضيقدم �ضخ�ضيات منا�ضبة، لوزارات املالية وال�ضناعة 

والتجارة نهاية ال�ضهر اجلاري”.
وقال جعفر يف ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز« ان “م�ضكلة 
اختيار االكراد الحد ال�ضخ�ضيات لوزارة املالية ما زالت 
قائمة حتى االن”، مبينا ان القوى الكردية تتنازع فيما 
بينها حول املر�ضح املنا�ضب ل�ضغل من�ضب وزير املالية 

الذي هو من ح�ضتهم.
لديه  الكردي  “املكون  ان  الرتكماين،  النائب  واو�ضح 
�ضخ�ضية  الختيار  اجل��اري،  ال�ضهر  نهاية  اىل  فر�ضة 
الوزراء حراً يف  لوزارة املالية وبخالفه �ضيكون رئي�س 

تقدمي من يراه منا�ضبًا لهذا املن�ضب”.
كما اأملح جعفر ان “املكون الكردي اليزال يحاول اعادة 
من�ضبه”،  اىل  زيباري  هو�ضيار  ال�ضابق  املالية  وزير 
موؤكداً ان هذا االمر مرفو�س ب�ضكل قاطع من قبل الكتل 

التي وافقت على اقالته”.
ككتلة  لنا  يثبت  “مل  بالقول  ت�رصيحه،  جعفر  واختتم 
تركمانية يف الربملان منح احدى الوزارتني املتبقيتني 
خالفات  انها  مبينًا   ، الرتكماين”  املكون  من  ملر�ضح 
حالت  الرتكماين  املكون  متثل  التي  القوى  بني  �ضابقة 
من�ضب  على  الرتكمان  ابناء  من  مر�ضح  ح�ضول  دون 

وزاري.
ي�ضار اىل ان رئي�س الوزاء حيدر العبادي تعهد بالق�ضاء 
على املنا�ضب التي تدار بالوكالة ابان ت�ضنمه املن�ضب، 
اىل  باال�ضافة  التجارة  و  ال�ضناعة  وزارات   تزال  وال 

وزارة املالية تدار بالوكالة.

وذكرت خلية االعالم احلربي التابعة للقوات العراقية 
امل�ضرتكة اإن جمموعة من عنا�رص داع�س �ضلمت نف�ضها 
واأ�ضافت يف  القدمية..  املدينة  االمنية يف  القوات  اإىل 
يانينوى  قادمون  عمليات  قيادة  من  ا  "حر�ضً بيان: 
عنا�رص  امام  املجال  ولف�ضح  املواطنني  �ضالمة  على 
وت�ضليم  ال�ضالح  الإلقاء  االرهابية  داع�س  ع�ضابات 
اأنف�ضهم، قامت مفارز العمليات النف�ضية امليدانية منذ 
خم�ضة ايام قبل انطالق عملية اقتحام املدينة القدمية 
م�ضامع  على  ال�ضوت  مكربات  عرب  ن��داءات  باطالق 
عنا�رص داع�س االرهابي حتثهم على ت�ضليم اأنف�ضهم اإىل 

القوات امل�ضلحة".
�ضلمت  داع�س  عنا�رص  من  "جمموعة  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 
العمليات  مفارز  ومازالت  االمنية  قواتنا  اإىل  نف�ضها 
التو�ضيات  ب��ث  يف  م�ضتمرة  امل��ي��دان��ي��ة  النف�ضية 
اخلطوات  اإىل  واإر���ض��اده��م  للمواطنني،  والتعليمات 
ال�ضحيحة املطلوبة منهم"، من دون ذكر االعداد التي 

�ضلمت نف�ضها.
اقتحام املدينة  "اإن  الداخلية  من جهتها، قالت وزارة 
�ضد  احلا�ضمة  املنازلة  هي  املو�ضل  امين  يف  القدمية 

اآخر فلول داع�س هناك.
الذين  ال��ع��راق  "اأبناء  اإن  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
�ضهر رم�ضان  23 من  اليوم  هذا  بالنور ويفيِ  تو�ضاأوا 
لعام 1438 ه�، املوافق 18 يونيو لعام 2017 ويفيِ 
اآخر  �ضد  احلا�ضمة  املنازلة  بداأت  �ضباحًا،   6 ال�ضاعة 
ما تبقى من براثن الع�ضابات االإرهابية الداع�ضية يف 
ال�ضاحل االمين وحتديداً املنطقة القدمية التي حدودها 
ومن  عر�ضًا  البان  ق�ضيب  منطقة  اإىل  الكورني�س  من 

اجل�رص اخلام�س اإىل جنوب املنطقة القدمية طواًل".
من  قوات  مب�ضاركة  مت  االقتحام  هذا  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 
مكافحة  وجهاز  العراقي  واجلي�س  االحتادية  ال�رصطة 
ال�ضاحل  يف  �ضرب  "كل  اإن  بالقول  موؤكدة  ااٍلرهاب".. 
االمين من مدينة املو�ضل وحدبائها �ضيعود اإىل العراق 

لريفرف علمنا هناك بعد ثالث �ضنوات عجاف".

اأن  اإىل  نينوى"  يا  "قادمون  عمليات  قيادة  واأ�ضارت 
الليل  منت�ضف  عند  بداأت  التمهيدية  اجلوية  ال�رصبات 
اأجزاء من  االأمن باقتحام  تقريبًا، وبعدها بداأت قوات 
على  االأمنية  القوات  وب�ضيطرة  فجًرا.  القدمية  البلدة 
املدينة القدمية حيث ال يزال يوجد نحو مئة األف مدين 
وفق االأمم املتحدة يخ�رص تنظيم داع�س كامل املو�ضل 

اآخر اأكرب معاقله يف �ضمال العراق.
ح�ضام  نينوى،  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  ك�ضف  حني  يف 
القدمية  املو�ضل  من  تبقى  ما  ان  االحد،  ام�س  العبار، 

من  اأن جمموعة  م�ضيفا  مربع،  كم   2 فقط  داع�س  بيد 
املو�ضل  عن  لف�ضله  ال�ضفاء  حي  اىل  و�ضلت  اجلي�س 

القدمية متهيداً القتحامه من قبل قوات الرد ال�رصيع.
من  تبقى  "ما  ان  �ضحفي،  ت�رصيح  يف  العبار  وق��ال 
مربع  كم   2 هو  داع�س  بيد  القدمية  املو�ضل  م�ضاحة 
وان العمليات بداأت �ضباح اليوم عليها من اجل اكمال 

حتريرها بالكامل".
اما قوات جهاز مكافحة االإرهاب فقد اأكد الفريق الركن 
عبد الغني االأ�ضدي، اأن قواته تتقدم ب�ضعوبة يف املدينة 

ل�ضيق  نظرا  ،االحد،  باقتحامها  �رصعت  التي  القدمية 
االزمة واالكتظاظ ال�ضكاين، يف حني اعرب عن خ�ضيته 

من عمل تخريبي يطال منارة احلدباء التاأريخية.
“قطعاتنا  اإن  �ضحفي،  ت�رصيح  يف  االأ���ض��دي  وق��ال 
با�رصت يف ال�ضاعات املا�ضية اقتحام املدينة القدمية 
حي  وهو  االإرهاب  مكافحة  جلهاز  املخ�ض�س  واجلزء 
احلدباء”،  ومنارة  النوري  جامع  اإىل  امتدادا  الفاروق 
موؤكدا اأن “قواتنا ماتزال تتقدم على الرغم من �ضعوبة 
عن  ف�ضال  وال�ضكان  املنطقة  الزدح��ام  نظرا  احلركة 

الطرق ال�ضيقة التي تعرقل �ضري العجالت”.
االن  حتى  ت�ضري  “العمليات  اأن  االأ���ض��دي،  واأ���ض��اف 
االإعداد اجليد وامل�ضبق  ال�ضحيحة بف�ضل  باالجتاهات 
لها”، م�ضريا اإىل اأنه “بعد ايام قليلة �ضيكون لنا كالم 

اآخر”.
وب�ضاأن و�ضع منارة احلدباء التاريخية او�ضح االأ�ضدي، 
اأن “املعلومات املتوافرة لدينا توؤكد اأن املنارة �ضليمة 
من  خ�ضيته  عن  ذات��ه  الوقت  يف  معربا  االن”،  حتى 
اإليه الدواع�س مع هزميتهم”.  “عمل تخريبي قد يلجاأ 
رائد  الفريق  االحتادية  ال�رصطة  قائد  اأعلن  حني  يف 
جنوب  يف  االحت��ادي��ة  ال�رصطة  “قوات  اإن   ، ج��ودت 
القدمية م�ضنودة بغطاء جوي وق�ضف مدفعي  املدينة 
انطلقت من عدة حماور خلو�س معركة حترير  مكثف 
جامع النوري ومنارة احلدباء وا�ضتعادة ال�ضيطرة على 

ما تبقى من املو�ضل”.
نينوى  حمافظة  جمل�س  يف  االمنية  اللجنة  وكانت 
“داع�س”  بتنظيم  عن�رص   1500 حت�ضن  عن  ك�ضفت، 
االإجرامي قرب جامع النوري الذي ي�ضم منارة احلدباء 
التنظيم  اأن  اإىل  م�ضرية  باملو�ضل،  القدمية  واملدينة 

يحتجز 100 مواطن يف املدينة املذكورة. 
من جانبه، اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي اأن العراق 
دولة  اأي  على  للعدوان  اأرا�ضيه  با�ضتخدام  ي�ضمح  لن 
جماورة، يف حني دعا جميع ال�ضيا�ضيني اإىل الكف عن 

لغة الت�ضقيط ال�ضيا�ضي.
خالل  �رصح  قد  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
ال�ضيا�ضيني  واملحللني  االإعالميني  من  ع��دداً  لقائه 
العراقيني ليلة ال�ضبت املا�ضي، اإن "انت�ضار العراقيني 
وحترير ار�ضهم يفتحان عهداً جديداً لعراق قوي م�ضتقر 
ال�ضيا�ضي  العراق  "قرار  اإن  بالقول  م�ضدًدا  ومتطور".. 

م�ضتقل، ونحن نتحرى م�ضلحة �ضعبنا قبل كل �ضيء".
تغليب  على  مبنية  اخلارجية  "عالقاتنا  اأن  واأ�ضاف 
امل�ضلحة العليا للعراق و�ضعبه واالبتعاد عن الت�ضنجات 
واملحاور وك�ضب اال�ضدقاء بدل زيادة االعداء".. داعيًا 
وعدم  الف�ضاد  وحماربة  التنمية  على  "الرتكيز  اإىل 

ال�ضماح بعودة االرهاب يف املرحلة املقبلة". 

القانون: القوى الكردية تتصارع حول مرشحها لحقيبة وزارة المالية 

Mon.19 Jun. 2017 issue no 369سياسة2
االثنين 19 حزيران 2017 العدد 369

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد _ الجورنال نيوز  

العبادي في الرياض بحثًا عن إجابات بشأن »ممولي« اإلرهاب وبث تطمينات حول دور الحشد الشعبي

تركيا تتعهد بحل قضية 10 آالف من النازحين 
العراقيين العالقين على حدودها

حزب الفضيلة يدعو إلى إقرار نظام انتخابي عادل 
ويحذر من "حكومة طوارئ" 

نائب شبكي يستنكر بيانًا يطالب بشمولهم 
باالستفتاء الكردي

بغداد – متابعة : اأكد النائب عن حتالف القوى العراقية، اأحمد ال�ضلماين، اأم�س االحد، 
للنازحني،  مفتوحة  تركيا  اأبواب  اأن  اأكد  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأن 

م�ضريا اىل انه ابدى ا�ضتعداد تركيا الإعادة اإعمار املناطق املحررة.
وقال ال�ضلماين يف بيان �ضحفي ، "التقينا )يف ا�ضارة اىل زيارة اجلبوري االخرية 
اىل تركيا( الرئي�س الرتكي واأبلغنا باأن اأبواب تركيا مفتوحة اأمام النازحني، ووعد 
بحل ق�ضية )10( اآالف من النازحني العالقني على احلدود الرتكية، وا�ضتعداد تركيا 
الرئي�س  مع  ُعقدت  التي  "اللقاءات  اإن  وا�ضاف،  املنكوبة".  املحافظات  اعمار  يف 
امل�ضوؤولني  من  وع��دد  قهرمان  اإ�ضماعيل  الرتكي  النواب  جمل�س  ورئي�س  الرتكي 
االأتراك وعلى اأعلى امل�ضتويات تناولت يف جمملها ملف النازحني يف العراق وكذلك 
اإعادة  ملف  بحث  اإىل  باالإ�ضافة  هذا  املت�رصرة،  للعوائل  واالإغاثي  االإن�ضاين  الدعم 
اإعمار املناطق املت�رصرة يف املحافظات املنكوبة من جراء العمليات الع�ضكرية بعد 
احتاللها من تنظيم داع�س االإرهابي".واو�ضح ال�ضلماين، ان "اللقاء اأثمر عن نتائج 
اإيجابية ووعود من اجلانب الرتكي بدعم امللف االإن�ضاين وملف النازحني يف العراق، 
وكذلك وعود بحل ق�ضية اأكرث من )10( اآالف نازح عالق على احلدود الرتكية يف 

منطقة اعزاز".

بغداد _ متابعة : دعا االأمني العام حلزب الف�ضيلة االإ�ضالمي، عبد احل�ضني املو�ضوي، 
البلد يف حالة فراغ  اأم�س االأحد، اىل اقرار نظام انتخابي عادل، حمذراً من دخول 

ت�رصيعي واللجوء اىل حكومة طوارئ.
ونا�ضطيها  بغداد  العا�ضمة  وجهاء  من  جمعًا  ا�ضتقباله  خالل  املو�ضوي  وق��ال 
االجتماعيني، ان "اإقرار قانون انتخابي عادل �ضي�ضهم يف تو�ضيع امل�ضاركة ال�ضعبية 

يف االنتخابات واإيجاد حكومة قوية وامينة مدعومة من قبل ابناء البلد".
باإقرار  اال�رصاع  باجتاه  للدفع  املجتمعية  الواجهات  "�ضعي  اهمية  املو�ضوي،  وبني 
اىل  واللجوء  د�ضتوري  فراغ  حالة  يف  البلد  دخول  ومنع  عادل  انتخابات  قانون 

حكومة طوارئ".
و�ضدد االمني العام حلزب الف�ضيلة، على �رصورة ان "يوازي عمليات حترير االرا�ضي 
العراقية، عمليات لتحرير الفكر االن�ضاين ل�ضمان عدم تكرار التجارب املوؤملة التي 

مر بها العراق".

بغداد _ متابعة : ا�ضتنكر النائب عن املكون ال�ضبكي حنني القدو، اأم�س االأحد، البيان 
الذي ا�ضدره النائب ال�ضبكي �ضامل جمعة خ�رص والذي طالب فيه ب�ضمول ال�ضبكيني 
باال�ضتفتاء الكردي، موؤكدا اأن االأخري ال ميثل تطلعات ومواقف ابناء القومية ال�ضبكية. 
وقال القدو يف بيان �ضحفي ، اإنه “با�ضمي وبا�ضم ابناء القومية ال�ضبكية ندين ب�ضدة 
ون�ضتنكر البيان الذي ا�ضدره �ضامل جمعة خ�رص الذي يلقب نف�ضه ب�ضامل �ضبك حول 
الربزاين  م�ضعود  ال�ضيد  قبل  اجراوؤه من  املزمع  باال�ضتفتاء  ال�ضبك  ب�ضمول  مطالبته 
“اننا  القدو،  2017 حول انف�ضال كرد�ضتان عن العراق”. واأ�ضاف  25 ايلول  يوم 
ال�ضبكية بان �ضامل جمعة خ�رص ع�ضو  القومية  ابناء  ال�رصفاء من  ندرك وكذلك كل 
يف احلزب الدميوقراطي الكرد�ضتاين وما يديل به من بيانات ومواقف ومطالب ال 
يعرب باية و�ضيلة عن تطلعات ومواقف ابناء القومية ال�ضبكية الذين يرف�ضون متاما 
ان ي�ضبحوا جزءا من املناكفات ال�ضيا�ضية واداة طيعة بيد االخرين لتق�ضيم العراق”.
وا�ضتهجن القدو “بيانات ومطالب خ�رص الذي يحاول زج ال�ضبك واملكونات االخرى 
يف املنطقة  ب�رصاعات �ضيا�ضية يف هذه املرحلة احل�ضا�ضة من تاريخ عراقنا احلبيب 

الذي يخو�س معارك التحرير �ضد اال�رصار والتكفرييني”. 

داعش ينازع في أيامه األخيرة... القوات العراقية توثق أكبر إنجازاتها في الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع قرب انتهاء ال�ضهر الف�ضيل 
جاء اإعالن القوات العراقية 

اقتحام مدينة املو�ضل القدمية 
التي تعد املنازلة االخرية �ضد 

تنظيم داع�ش االإرهابي .
وقال قائد عمليات "قادمون 

يا نينوى" الفريق الركن عبد 
االأمري ر�ضيد يارالله يف بيان 

�ضحفي اإن "قوات اجلي�ش 
ومكافحة االإرهاب وال�ضرطة 

االحتادية، ت�ضرع باقتحام املدينة 
القدمية" يف غرب املو�ضل.

بغداد _ فاطمة عدنان

فقد انتقد النائب عن ائتالف دولة »القانون«، موفق 
الربيعي، توقيت الزي��ارة حمذرا من »جر العراق اإىل 
فتن��ة اخللي��ج«. وعد الربيع��ي، يف ت�رصي��ح، من اأن 
»توقي��ت زيارة العب��ادي اإىل ال�ضعودي��ة غري موفقة 
وت�ض��ع الع��راق يف خان��ة مع�ضك��ر ال�ضعودي��ة عل��ى 
ح�ض��اب دول��ة قطر«، مدعي��ًا اأن »الع��راق غري موؤهل 
للعب دور يف حل االأزمة اخلليجية لكون عالقته غري 

جيدة مع الدول املت�ضارعة.
ويق��ول النائ��ب يف جلن��ة العالق��ات اخلارجية، يف 
الربملان العراقي، حمم��د عبدربه اإن زيارة العبادي 
اإىل ال�ضعودي��ة ل��ن تدخل يف باب ترجي��ح كفة على 
اأخرى، م�ضيفا اأن “هناك قوى دولية ميكن اأن تخدم 
الع��راق وتقدم له دعمًا اأكرب من ق��وى دولية اأخرى.
وتاب��ع “ال مان��ع م��ن التعامل مب��ا يخ��دم م�ضالح 
الع��راق مع احلفاظ على احلي��اد جتاه ما يح�ضل يف 

املنطقة”، م�ض��ريا اإىل اأن “العراق بعيد عن ال�ضغوط 
ويتعامل ح�ضب م�ضاحله”.

يف ال�ضي��اق ذات اأعرب��ت جلنة العالق��ات اخلارجية 
مث��ال   ، النائ��ب  ل�ض��ان ع�ضوه��ا  وعل��ى  النيابي��ة 
االلو�ض��ي، اأم���س االحد، عن ترحيبه��ا باخلطوة التي 
�ضيق��وم به��ا رئي�س ال��وزراء حي��در العب��ادي خالل 
زيارت��ه اىل اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة وو�ضفه��ا 

ب�"التاريخية". 
لدي��ه  "الع��راق  اإن  ل�"اجلورن��ال"  االلو�ض��ي  وق��ال 
عالق��ات موؤثرة ومهم��ة مع دول اجل��وار واحلكومة 
العراقي��ة ت�ضع��ى الع��ادة عالقاته��ا الطبيعي��ة م��ع 
كل ال��دول االقليمي��ة بغ���س النظ��ر ع��ن املواق��ف 

العقائدية". 
واأ�ضاف ، اأن "الع��راق حاليا مير باملراحل النهائية 
لتحرير مدينة املو�ضل م��ن براثن داع�س االرهابي، 
وبالتايل فاإن العراق يتح��دث بلغة وا�ضحة ودقيقة 
وه��ي ���رصورة خلق تع��اون م�ضرتك م��ن اأجل ان ال 

تكون هناك عودة لالرهاب اىل العراق واملنطقة". 
ولف��ت االنتب��اه اىل ان "هناك عدة قوا�ض��م م�ضرتكة 
تربط العراق بدول اخلليج وايران منها ان الكثري من 
ه��ذه الدول تعتمد على النفط كم�ضدر للدخل القومي 
اإذ اإن جمي��ع ه��ذه ال��دول  )اأوب��ك ( وم�ض��درة للنفط  
حي��ث ان النف��ط العراقي مثله كال�ضع��ودي وااليراين 
والكويت��ي يعتمد على �ضالمة وامن اخلليج وا�ضتقرار 
م�ضيق هرمز". و�ضدد ع�ضو جلنة اخلارجية النيابية 
اأن " م��ن اه��م امللف��ات التي الب��د ان تاأخ��ذ تركيزا 
يف ه��ذه الزي��ارة ���رصورة ان تتحم��ل ه��ذه ال��دول 
م�ضوؤولياتها يف حماربة االرهاب، �ضيما وان العراق 

يحارب االرهاب نيابة عن املنطقة والعامل". 
م��ن جهته اأك��د االحت��اد الوطن��ي الكورد�ضت��اين ان 
زي��ارة رئي�س ال��وزراء اىل ال�ضعودية كانت بناء على 
دع��وة �ضابقة من قبل ملك ال�ضعودية و�ضط حماوالت 
لعرقل��ة تق��ارب الع��راق مع ال��دول اجلوار م��ن قبل 

اأ�ضوات داخلية وخارجية".

وق��ال ع�ض��و يف االحت��اد ، عبدالب��اري الزيب��اري، 
ل�"اجلورن��ال" اإن الزي��ارة تاأت��ي بع��د االزم��ة التي 
حدث��ت ب��ني دول اخلليج وقط��ر والتي نتج��ت عنها 
ت�ض��اوؤالت وا�ضع��ة �ضواء م��ن الداخ��ل العراقي ام من 
اجل��وار االقليم��ي".   واأك��د ، "ال ت�ضتطي��ع ان تق��وم 
اي دول��ة م��ن دول ال���رصق االو�ض��ط بالو�ضاطة بني 
ال�ضعودية وايران اأو بني ال�ضعودية وقطر يف حني ان 
الطرف الوحيد ال��ذي با�ضتطاعته توحيد التوجهات 
وو�ضعهم على طاول��ة واحدة هي الواليات املتحدة 

او من يكلف من قبلها".
ب��دوره اأو�ضح ا�ضتاذ العالق��ات الدولية وال�ضيا�ضات 
ان  ل�"اجلورن��ال"  �ضلي��م،  حمم��د  نبي��ل  العاملي��ة، 
"التوقيت قد يكون مرتبطًا باملوؤمتر الذي ح�ضل قبل 
اأقل من �ضه��ر يف اململكة العربية ال�ضعودية بح�ضور 
خم�ض��ني دولة ا�ضاف��ة اىل الرئي�س االمريكي دونالد 
ترام��ب والع��راق كم��ا هو مع��روف حالي��ا يت�ضدى 

حلملة االرهاب التي يتعر�س لها منذ �ضنوات.
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