
يف ح��ن ح��ذر “التحال��ف الوطن��ي” – اك��ر تكت��ل ميثل 
ال�شيع��ة يف الرمل��ان – اأم�س الثالثاء، من ج��ر العراق اىل 
“م�شتنقع” اخلالفات اخلليجية، عاداً ان موقف ال�شعودية 
وقط��ر �شلبي مع الع��راق، يتطلع “حتالف الق��وى” – اكر 
تكت��ل ميث��ل ال�شن��ة يف الرمل��ان – اىل “مللم��ة” الو�ش��ع 
اخلليج��ي ع��ر ا�شتغ��الل نفوذه ب��ن االم��ارات واملماليك  
اخلليجي��ة املت�شارع��ة. النائب ع��ن “التحال��ف الوطني” 
�ش��ادق اللب��ان قال يف ت�رصي��ح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان” 
قط��ر وال�شعودي��ة مار�شتا دوراً �شيئًا م��ع العراق من خالل 
دع��م اجلماع��ات امل�شلح��ة، اإ�شاف��ة اىل ا�شته��داف القوات 
االمني��ة واحل�ش��د ال�شعب��ي ع��ر و�شائ��ل االع��الم القطرية 
وال�شعودية”، حمذرا من جر العراق اىل “فتنة تلك الدول”.

واأ�ش��اف: “ال ميك��ن ان ي�شط��ف الع��راق اىل جان��ب دولة 
معين��ة كانت �شبب��ًا يف م�شاكله، داعيا احلكوم��ة العراقية 
واالأط��راف ال�شيا�شي��ة اىل اأخ��ذ دور الت��وازن ال�شيا�ش��ي”، 
والفت��ًا النظ��ر اىل ان” الع��راق يعي�س يف ازم��ة ب�شبب تلك 

الدول ودعمها للجماعات امل�شلحة يف العراق واملنطقة”.
م��ن جهة اخ��رى، عر “حتالف القوى” ع��ن ا�شفه للخالف 
احلا�ش��ل بن قط��ر من جه��ة، وال�شعودي��ة وحليفاتها من 
جه��ة اخ��رى، معربا ع��ن امله ب��ان تنتهي تل��ك اخلالفات 
ب��ن دول اخللي��ج يف اأق��رب وق��ت. وق��ال رئي���س الكتل��ة 
النيابي��ة ل�”حتال��ف الق��وى” احمد امل�ش��اري يف ت�رصيح 
ل��� »اجلورنال ني��وز« ان “ال���رصاع احلا�شل م��ا بن دول 
اخللي��ج ال ي�ش��ب يف م�شلحة الع��راق”، موؤك��دا ان حتالفه 
“يقف بال�شد من اأي خالف عربي”. واأعرب امل�شاري عن 
امله بان” تنتهي تلك اخلالفات بن الدول ال�شقيقة”، الفتًا 
النظ��ر اىل ان “حتالف القوى �شيح��اول مللمة اخلالف من 
خ��الل ا�شتغالل عالقته ب��دول اخللي��ج”.وكان ع�شو جلنة 
العالق��ات اخلارجية يف الرمل��ان العراقي، رزاق احليدري 
اأك��د ل� »اجلورن��ال ني��وز« ان “العا�شمة بغ��داد �شتحت�شن 
خ��الل اال�شبوع اجلاري اجتماعا ي�ش��م دول تركيا واإيران 

اىل جانب العراق ملناق�شة ازمة قطر مع دول اخلليج.

كانت  �شواء  الدول  كل  دعم  هو  هذا  على  دليل  واكر 
عربية او غربية واخرها ا�شتقبال العبادي يف مكتبه 
ماك�شيموف،  ماك�شيم  ال��ع��راق  يف  الرو�شي  ال�شفري 
وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بن 
والت�شليح  والتجارة  االقت�شاد  قطاعات  يف  البلدين 
وحم��ارب��ة االره���اب وامل��ج��االت االخ���رى، كما متت 

مناق�شة االو�شاع يف املنطقة.
وا�شار بيان �شدر عن مكتب العبادي اىل ان ، ال�شفري 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  مباركة  نقل  الرو�شي 
داع�س  ع�شابات  على  املتحققة  باالنت�شارات  بوتن 
وا�شتعداد رو�شيا للتعاون يف جميع املجاالت، ا�شافة 

اىل التن�شيق يف مكافحة االرهاب.
لتنظيم  مقاتل  الف  اأن  اعلن  ال��دويل  التحالف  وكان 
يقاتلون  للمو�شل  القدمية  املدينة  يف  مازالوا  داع�س 
موؤكًدا  اجل��وي��ة،  ال��غ��ارات  تالحقهم  حيث  ب�رصا�شة، 
االأ�شبوع  يف  مفخخة  �شيارة   120 من  اكرث  ا�شابة 
التابعة   16 اأف  طائرات  دمرت  فقد   . وحده  املا�شي 
للقوة اجلوية العراقية  مقار وخمازن لال�شلحة ومعامل 
تفخيخ لداع�س يف مناطق متفرقة من حمافظة نينوى 
وعا�شمتها املو�شل. وقالت خلية االعالم احلربي "اإن 
طائرات اف 16 العراقية وجهت  ا�شتناًدا اىل معلومات 
يانينوى  قادمون  عمليات  قيادة  ا�شتخبارات  خلية 
�رصبات جوية  ا�شفرت عن تدمري مقر جتمع لعنا�رص 
ق�شاء  يف  املفخخة  العجالت  و�شاحة  لوقوف  داع�س 

البعاج غرب املو�شل. 
معمل  تدمري  عن  كذلك  ا�شفرت  ال�رصبات  اأن  واكدت 
ا�شلحة واعتدة يف  النا�شفة وخمزن   ل�شناعة االحزمة 
قرية الكون�شية يف ناحية املحلبية ، ا�شافة اىل تدمري 
قرب  تلعفر  ق�شاء  لداع�س يف  اآخر  ومقر  للح�شبة  مقر 

ا. املو�شل اي�شً
من جهته، اعلن التحالف الدويل �شد تنظيم داع�س اأن 
ال  املو�شل  مدينة  يف  املتبقن  التنظيم  م�شلحي  عدد 
يتجاوز االألف عن�رص يف املرحلة الراهنة من العمليات 

الع�شكرية لتحريرها، حيث يقاتلون ب�رصا�شة يف ع�رصة 
كيلومرتات مربعة من املدينة القدمية للمو�شل، التي 
عملية  با�شم  املتحدث  وقال  �شيطرتهم.  حتت  مازالت 
"العزم ال�شلب" التي ي�شنها التحالف الدويل ملحاربة 
املتحدة،  الواليات  بقيادة  و�شوريا  العراق  يف  داع�س 
"وفًقا  �شحايف،  موجز  يف  ديلون،  رايان  الكولونيل 
لتقديراتنا يتبقى حالًيا اأقل من األف م�شلح يف مدينة 
تخ�شع  تزال  ال  التي  امل�شاحة  اأن  واو�شح  املو�شل". 
للمو�شل  واالمين  الغربي  اجلانب  يف  داع�س  مل�شلحي 
ال تتجاوز الع�رصة كيلومرتات مربعة. وتوقع ديلون اأن 

تكون معركة االأحياء االأخرية يف املو�شل من اأ�شعب 
منذ  العراقية  القوات  ت�شنها  التي  الع�شكرية  العمليات 
انطالق معركة حترير املدينة من تنظيم داع�س يف 17 
اكتوبر املا�شي. وا�شار املتحدث اىل اأن التحالف نفذ 
21 �رصبة خالل االأ�شبوع املا�شي لدعم جهود قوات 
االأمن العراقية ومت ا�شتهداف مدافع هاون ور�شا�شات 
ا�شابة  واك��د  �شنعها.  وم��واق��ع  مفخخة  و�شيارات 
االأ�شبوع  يف  مفخخة  �شيارة   120 من  اكرث  التحالف 
باأنها  امللغومة  العربات  وا�شًفا  وح��ده،  املا�شي 
قادة  وكان  املو�شل.  يف  املف�شل  االإرهابين  �شالح 

القدمية  املدينة  اأن  اأخ��رياً  اكدوا  عراقيون  ع�شكريون 
احياء  اربعة  لكن  كامل،  ب�شكل  حما�رصة  للمو�شل 
يحتمي  الذي  داع�س  �شيطرة  حتت  مازالت  منها  فقط 
املدينة  حترير  اكمال  يوؤخر  ال��ذي  االم��ر  باملدنين، 
العراق،  يف  للتنظيم  واالخري  االكر  املعقل  تعد  التي 
والتي احتلها يف العا�رص من يونيو عام 2014 . حيث 
قائد  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل 
القيادة املركزية االمريكية الو�شطى اجلرنال جوزيف 
ودعم  االرهابي  داع�س  بعد  ما  مرحلة  وبحثا  فوتيل، 

العراق يف احلرب �شد االرهاب.

وذكر بيان ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء، ان "العبادي، 
االمريكية  املركزية  القيادة  قائد  مكتبه،  يف  ا�شتقبل 
له،  املرافق  والوفد  فوتيل  جوزيف  اجلرنال  الو�شطى 
يف  املتحققة  االنت�شارات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
االرهاب  حماربة  يف  للعراق  الدويل  والدعم  املو�شل 
لدعم  االقليمي  والتعاون  داع�س  بعد  ما  ومرحلة 
"التهنئة  البيان،  بح�شب  فوتيل،  وق��دم   . العراق" 
ق��درات  تطور  وا�شتمرار  املتحققة  باالنت�شارات 
حربه  يف  للعراق  بالده  دعم  وتاأكيد  العراقية  القوات 
تركز  ما  اه��م  ف��ان  الوقت  ه��ذا  ويف  االرهاب".  �شد 
داع�س  مابعد  مرحلة  هي  ال�شيا�شية  ال�شاحة  عليه 
ذلك  اج��ل  وم��ن  للبع�س  االأ�شعب  املرحلة  لكونها 
العراقين  ال�شا�شة  من  لعدد  عديدة  زي��ارات  ج��اءت 
الوطني  التحالف  رئي�س  ومنهم  اخل�شو�س  بهذا 
خالل  وعر�شه  الكويت  اىل  وزي��ارت��ه  احلكيم  عمار 
للتحالف  اخلم�شة  االأول��وي��ات  الكويت  ام��ري  لقائه 
مع  العراق  عروبة  العراق،  )وحدة  اأهمية  توؤكد  والتي 
العراقية،  ال�شيادة  االأخ��رى،  القوميات  جميع  احرتام 
تكري�س الدميقراطية واحلريات، دولة املواطنة ال دولة 

الطوائف والقوميات واملذاهب(". 
واأ�شاف احلكيم بح�شب البيان ان "التحالف ركز كثريا 
على مرحلة ما بعد االنت�شار، حيث قدمت وثيقة ت�شوية 
وافرت�شنا  الد�شتور  �شقف  �شاملة وحتت  وطنية عامة 
متبادلة،  ]ت��ن��ازالت  ثالثة  مرتكزات  على  تقوم  ان 
النظر  الفتًا  متبادلة["،  تطمينات  متبادلة،  �شمانات 
اىل ان "االمم املتحدة �شاهمت يف �شياغتها وتبنيها 
تنفيذ  ان  على  ع��الوة  االم��ن،  جمل�س  على  وطرحها 
الوثيقة يتم بعد ذلك عر متابعات ت�رصيعية و�شيا�شية 
وحكومية وجمتمعية وق�شائية واقت�شادية وغريها". 
وتابع ان "وفد التحالف يطمح اىل دعم دولة الكويت 
املناطق  يف  �شعبنا  ا�شتعادة  ونحاول  امل�رصوع،  لهذا 
اليها،  احلوا�شن  ب��رج��وع  ال�شماح  وع��دم  امل��ح��ررة 
عالوة على اعادة اال�شتقرار للمناطق املدمرة وعودة 
النازحن ، وناأمل هنا اي�شا ان تكون للكويت م�شاهمة 

يف هذا العمل االإن�شاين". 

»الوطني« يحذر من الخالفات الخليجية و »اتحاد القوى« يأسف لها
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بغداد_ الجورنال نيوز 

)الجورنال( تكشف عن خفايا القلق األميركي من وصول الحشد الشعبي إلى الحدود السورية 

نائب: انتخابات البرلمان ستجرى في موعدها 
والمحافظات بحكم المؤجلة

الحكيم من الكويت: أمن الجميع يبدأ من دعم العراق

الديمقراطي الكردستاني: زيارات الوفود الكردية 
إلى بغداد ستستمر خالل المدة المقبلة 

بغداد_ متابعة : اأكد النائب عن التحالف الوطني، عبا�س البياتي، اإجراء انتخابات 
جمل�س النواب يف موعدها املقرر.

خالل   ، له  بيان  بح�شب  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�شو  البياتي  وقال 
بال�شفارة  الثاين  وال�شكرتري  اإي��واي  فوميو  العراق  لدى  اليابان  �شفري  ا�شتقباله 
كويت�شي هاتاناكا، ان "اإنتخابات جمل�س النواب �شتجرى يف موعدها الد�شتوري 
ا�شبحت  املحافظات  ملجال�س  املحلية  االنتخابات  ان  غري  متديد،  او  تاأجيل  بال 
بحكم الواقع موؤجلة و�شتدمج مع االنتخابات الرملانية يف العام املقبل ٢٠١٨".
"قانون االنتخابات املحلية وت�شمية مفو�شية جديدة لالنتخابات  اإن  واأ�شار اىل 
بعد  الت�رصيع اجلديد  النواب يف ف�شله  اأعمال جمل�س  اأولويات جدول  �شتكون من 

�شهر رم�شان".
جاد  وطني  حوار  يف  �شتنخرط  العراقية  ال�شيا�شية  "القوى  ان  البياتي  واأ�شاف 
وم�شوؤول للتو�شل اىل روؤية م�شرتكة حلا�رص وم�شتقبل البلد واحلر�س على وحدته 

الوطنية والرتابية ولتعزيز ال�رصاكة".
جمال  يف  للعراق  اليابان  تقدمها  الذي  والدعم  جايكا-   - منظمة  بدور  واأ�شاد 

تاأهيل البنى التحتية اخلدمية عر القرو�س املي�رصة.

احلكيم،  عمار  اال�شالمي  االعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد   : نيوز  اجلورنال   – بغداد 
اأمن اجلميع يبداأ مب�شاعدة العراق للق�شاء ب�شكل نهائي على داع�س ع�شكريًا  اأن 

وفكريا.
الفعاليات  ولقائه  الكويت  يف  اخلليجية  الدواوين  زيارته  خالل  احلكيم  واكد 
الكويتية ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والع�شائرية، اهمية هذه املجال�س 
وخمرجاتها يف مناق�شة ال�شاأن العام والهم العربي واال�شالمي ، مو�شحا بع�شا 

من او�شاع العراق التي يحاول االعالم ت�شويهها او ت�شوي�شها.
واأطلع احلكيم احلا�رصين على اجلهد الكبري الذي بذله العراق يف مواجهة داع�س 
االرهابي والفرق بن حزيران عام ٢٠١٤ وبن حزيران عام ٢٠١٧، مبينًا :”ان 

العراق متكن من دحر داع�س من حدود بغداد اىل احلدود العراقية ال�شورية “.
يف  وي�رصف  اجلميع  عن  بالنيابة  كان  العراق  بذله  الذي  اجلهد  ان  اىل  وا�شار 
خانة االمان الذي ت�شعر به دول املنطقة والعامل ، م�شددا على ان امن اجلميع يبداأ 

مب�شاعدة العراق على الق�شاء ب�شكل نهائي على داع�س ع�شكريا وفكريا.
وا�شار احلكيم اىل ان العراقين توحدوا بوجه االرهاب وعازمون على ا�شتثمار 

هذه الوحدة يف بناء العراق واملدن املحررة ومدن املحررين امل�شحن .

جنيب،  جنيبة  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  عن  النائبة  ك�شفت   : متابعة  بغداد_ 
اأم�س الثالثاء، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي اإىل بغداد، مبينة اأن الوفد �شيبداأ حوارا 

اإقليم كرد�شتان. “جديا و�رصيحا” ب�شاأن اال�شتفتاء وانف�شال 
واحلكومية  ال�شيا�شية  الكردي  الوفد  “زيارات  �شحفي،  ت�رصيح  يف  جنيب  وقالت 
�شت�شتمر خالل املدة املقبلة ملناق�شة الق�شايا العالقة بن املركز واالإقليم باال�شافة 

اإىل م�شاألة اال�شتفتاء واالنف�شال”.
جدي  ح��وار  بدء  اجل  من  قريبا  بغداد  �شيزور  كرديا  “وفدا  اأن  جنيب،  واأ�شافت 
و�رصيح حول ق�شية اال�شتفتاء واي�شًا انف�شال اإقليم كرد�شتان عن العراق”، موؤكدة 

اأن “الكرد يعملون على تغليب لغة احلوار واملنطق ملعاجلة امل�شاكل”.
ك�شف يف ت�رصيح  اإ�شالم ح�شن  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  النائب عن  وكان 
�شابق ، عن عزم اقليم كرد�شتان ار�شال وفدين اىل بغداد لبحث امل�شاكل العالقة مع 

بغداد وملف اال�شتقالل .

الموصل بعد ثالثة أعوام من سقوطها.. العراق نجح بكسب الرهان وهزيمة اإلرهاب 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد عدة اأيام متّر الذكرى 
الثالثة على �سقوط مدينة 

املو�سل بيد داع�ش الإرهابي 
وها نحن على م�سارف انتهاء 

اكرب معركة قادتها القوات 
العراقية بجميع �سنوفها.

جاءت هذه املعركة كخطاب 
ذات لغة قوية ليثبت العراق 

جلميع الدول انه مازال قويا 
و �سامدا امام كل الظروف 

التي تواجهه ..

إعداد_ فاطمة عدنان

يف ح��ن ك�شف املتحدث الر�شم��ي با�شم هيئة احل�شد 
ال�شعب��ي احم��د اال�ش��دي ل��� »اجلورنال « ع��ن وجود 
تن�شي��ق عال بن القوات احل�ش��د ال�شعبي والبي�شمركة 
وان” املخ��اوف الكردية جاءت نتيج��ة قرب القوات 

العراقية الأول مرة من القطعات الكردية “.
وق��ال اال�ش��دي ان ”هيئ��ة احل�ش��د ال�شعب��ي �شم��ن 
للحكوم��ة  التابع��ة  العراقي��ة  الع�شكري��ة  املنظوم��ة 
وتاأمت��ر باأوامر القائ��د العام للق��وات امل�شلحة حيدر 
العب��ادي وال قل��ق م��ن وجود ق��وات احل�ش��د يف تلك 

املناطق “.
وا�ش��اف ان ”ق��وات احل�ش��د ال�شعب��ي ح��ررت ق��رى 
االيزيدي��ة بعد ما اوكلت لها مهم��ة التحرير من قبل 
العمليات امل�شرتكة والقيادة العامة للقوات امل�شلحة 

وباإ���رصاف رئي�س الوزراء”، م�شيف��ا  "ان احل�شد غري 
معني بدول اجلوار “.

اخلبري االأمني احم��د ال�رصيفي، اكد الثالثاء، اإن م�شك 
احل��دود اأعاد االعتبار ل�شيادة الدولة وتامن وتعزيز 
للق��رار ال�شيا�ش��ي .ال�رصيف��ي ويف حديث ل��� "االجتاه 
بر���س" ا�شاف ان "م�شك احلدود ي�شتل��زم بقاًء دائمًا 
وه��ذا يتطل��ب اإدارة العمليات يف ال�شح��راء الوا�شعة 
با�شتخ��دام قواع��د �شغ��رية مل�ش��ك اجل��و ا�شافة اىل 
م�ش��ك الر" .واو�شح انه "الميك��ن تعزيز احلدود بكل 
مطل��ق عر اجله��د ال��ري اال بدعم ج��وي واالعتماد 
اجلوي��ة  املعرك��ة  ان  يعن��ي  اجلي���س  ط��ريان  عل��ى 
ت�شتل��زم التن�شي��ق م��ع وزارة الدف��اع وه��ذا التن�شيق 
غ��ري م�شمون" .ولف��ت االنتباه اإىل "اأنن��ا نحتاج اإىل 
االرتق��اء بجه��د تقن��ي ج��وي تاب��ع للح�ش��د ال�شعبي 
ليعم��ل باأمرة احل�شد ويك��ون جزء منه" م�شريا اىل ان 

"داع�س يف البعد الع�شكري يف حالة انهيار وهزمية 
وح�ش��م املعركة معها قريبة ج��دا" .وتابع ان "ح�شم 
املعرك��ة مع داع���س ع�شكريا ال ت�شكل انه��اًء للتهديد 
النه �شيبقى بو�شفه تهديدا امنيا" مبينا ان "التحدي 

االمني يحتاج اىل اإدارة اأزمة ب�شكل اخر" .
ج��واد  ال�شعب��ي  احل�ش��د  يف  القي��ادي  ع��ّد  ب��دوره 
الطليباوي٬ املتحدث الع�شكري با�شم حركة ع�شائب 
اه��ل احلق٬تهديدات البي�شمركة للح�شد ال�شعبي باأنها 
تهدي��دات فارغ��ة٬ مبينا انه عن��د اقرتابهم من نقاط 
احل�ش��د ال يجي��دون �ش��وى رف��ع العل��م و�ش��ط اخلوف 
والذعر. وقال الطليباوي٬ اإن "التهديدات التي تنطلق 
م��ن بع���س االط��راف الكردي��ة وخا�ش��ة البي�شمركة 
بع��دم ال�شماح للح�شد ال�شعب��ي بالدخول اىل املناطق 
الت��ي يوج��دون فيها ت�رصيح��ات فارغ��ة". واأ�شاف 
ان "احل�ش��د ال�شعبي االن موج��ود يف �شنجار بالقرب 

م��ن البي�شمركة وال يوجد اأي من��ع او اعتداء عليهم"٬ 
ي�شيط��ر عليه��م   البي�شمرك��ة  "ق��وات  ان  اىل  م�ش��ريا 
اخل��وف عند اقرتابهم من اأي نقطة يوجد فيها احل�شد 
ال�شعبي". وكان��ت البي�شمركة اعلنت٬ حتديها لدخول 
اأي قوة للح�شد ال�شعبي يف املناطق التي تواجد فيها.
اأم��ا املحل��ل ال�شيا�ش��ي با�شل الكاظمي٬ فق��د راأى اأن 
"املعركة ال يحددها ال�شقف الزمني... وهي خمتلفة 
ع��ن كل املع��ارك التي قام��ت بها الق��وات االمنية"٬ 
حم��ددا "املعرك��ة الفا�شلة بالتي ت��دور حول جامع 
الن��وري مق��ر خالفة داع���س... ومو�شح��ا اأن "داع�س 
انه��ار ومت ح�رصه يف زاوية �شيقة ومل تتبق اإال اأيام 
قليل��ة وينه��ار التنظيم". وعول الكاظم��ي على "دور 
االأه��ايل امله��م يف التع��اون مع الق��وات االأمنية من 
خ��الل اإمداد الق��وات باملعلومات ع��ن تنظيم داع�س 

يف املو�شل.
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