
ركوب  ال�سبت، من  اأم�س  امل�سيحية،  بابليون  حذرت حركة 
عقد  عدم  اإىل  داعية  انتخابية،  لأهداف  الت�سحيات  موجة 

املوؤمترات وامللتقيات من دون موافقة احلكومة.
بعد  ما  "مرحلة  اإن  للحركة،  العامة  للأمانة  بيان  وذكر 
دويل  دع��م  اىل  بحاجة  وه��ي  الأه��م  املرحلة  تعد  داع�س 
بغداد"،  عرب  ذلك  يكون  ان  على  املحررة  املناطق  لإعمار 
كل  تكر�س  ان  يجب  مناطقنا  حت��ررت  ان  "بعد  م�سيفا 
اجلهود لو�سع اخلطط والليات ملرحلة البناء واإعادة اعمار 

ما دمره داع�س".
املالية  والزمة  الراهن  القت�سادي  "الو�سع  اإن  واأو�سح، 
اعمار  اع��ادة  ال�سعب  من  جتعل  بالبلد  تع�سف  التي 
ان  دون  من  الذاتية،  احلكومة  بجهود  املحررة  املناطق 

يكون للمجتمع الدويل امل�ساركة الفعالة بهذا ال�ساأن".
الذي  الوقت  يف  انها  اأكدت  العامة  "الأمانة  اإن  وا�ستطرد، 
ترحب بكل اجلهود الدولية الرامية اىل امل�ساهمة يف اإعمار 
املناطق املحررة فاإنها تدعو اىل توخي احليطة واحلذر من 
�سخ�سيات  ودعوة  وامللتقيات  املوؤمترات  بعقد  الندفاع 
احلكومة  موافقة  دون  من  وامل�ساركة  للح�سور  عراقية 
اجلهود  كل  متر  ان  �رضورة  "على  �سددت  كما  العراقية"، 

الدولية عرب بوابة احلكومة الحتادية".
وحذرت الأمانة العامة لبابليون، بح�سب البيان، من "تعايل 
ال�سيحات واملزايدات يف خ�سم الت�سحيات والنت�سارات 
حركة  يف  الأبطال  ت�سحيات  موجة  ركوب  حتاول  والتي 
بابليون"، مو�سحة ان "بع�س ال�سيا�سيني الذين مل يكن لهم 
دور او ح�سور يف املعركة مع داع�س وتركوا البلد اخذوا 
ذريعة  حتت  البلد  خارج  تعقد  مبوؤمترات  ي�ساركون  الن 
انهم  رغم  انتخابية  لأه��داف  امل�سيحيني  بتمثيل  الزعم 
يخ�رضون  عندما  هوؤلء  حمنتهم،  يف  معهم  يومًا  يقفوا  مل 
يف  عوائلهم  اىل  ويعودون  البلد  �سيرتكون  النتخابات 
او متثيل  املكون  با�سم  التحدث  لهم  يحق  ل  لذلك  اخلارج 

امل�سيحيني يف هذه املنابر".

واكد قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن 
املو�سل  يف  جديدة  مناطق  حترير  ياراهلل  عبدالمري 
احلربي  العلم  خلية  نقلته  بيان  يف  وقال  القدمية، 
"قوات مكافحة الرهاب حررت  ان  للقوات امل�سرتكة 
ومنطقة  جرجي�س  النبي  ومنطقة  ال�سعارين  �سوق 
عبد خوب يف املدينة القدمية يف ال�ساحل المين من 
فرقة  قطعات  ان  لحق  بيان  يف  م�سيفا  املو�سل.. 
امل�ساة ال�ساد�سة ع�رضة متكنت بدورها من حترير حي 

الفاروق الثانية يف املدينة .
وا�ساف ان القوات الأمنية فتحت  حمورا جديداً �سمن 
اىل  للو�سول  املو�سل  حترير  اإىل  ال�ساعية  عملياتها 

�سفة النهر  يف اجلانب الأمين من مدينة املو�سل.  
واو�سح اأن "القوات الأمنية فتحت حموراً  جديداً على 
النهر".  وا�سار اىل  للو�سول اىل �سفة  اجل�رض اخلام�س 
القدمية  املنطقة  من  باملئة   40 �سوى  يتبق  "مل  انه 

و�سننجز حتريرها".
كما ا�سار قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق 
اأن الن�رض النهائي على  الركن عبد الغني الأ�سدي اىل 
القليلة  الأي��ام  يف  �سيعلن  املو�سل  يف  داع�س  تنظيم 
املقبلة مو�سحا ان املتبقي من عنا�رض داع�س هناك 
من  اغلبهم  مقاتل   300 اإىل   200 بني  ما  ي��رتاوح 

الأجانب.
حي  حترير  الحت��ادي��ة،  ال�رضطة  قيادة  اعلنت  كما 

ال�سفاء �سمايل املدينة القدمية يف امين املو�سل.
وقالت القيادة يف بيان ان “قوات ال�رضطة الحتادية 
�سمايل  ال�سفاء  حي  حترير  من  )ال�سبت(  اليوم  متكنت 

املدينة القدمية يف امين املو�سل بالكامل”.
وا�سافت ان “تلك القوات و�سلت اىل �سفة النهر”.

اآخر  حترير  معارك  تخو�س  المنية  القوات  تزال  وما 
ان  بعد  املو�سل  مدينة  يف  “داع�س”  تنظيم  فلول 

�سيطرت على جامع النوري واملنارة احلدباء.
ومتثل عملية اقتحام املدينة القدمية يف غرب املو�سل 
تتويجا  املتل�سقة  واملباين  ال�سيقة  الأزق��ة  حيث 

للحملة الع�سكرية التي بداأتها القوات العراقية يف 17 
اآخر  املو�سل  مدينة  كامل  ل�ستعادة  املا�سي  اكتوبر 
اأكرب معاقل تنظيم داع�س يف البلد. وخ�سارة املو�سل 
�ست�سكل النهاية الفعلية للجزء العراقي من "اخللفة" 
يونيو  يف  داع�س  تنظيم  اأعلنها  التي  للحدود  العابرة 
من  وا�سعة  مناطق  على  �سيطرته  بعد   2014 ع��ام 

العراق و�سوريا املجاورة. 
للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�س  اعرب  جهته  من 
ال�سيعي  للمرجع  امتنانه  العبادي عن  امل�سلحة حيدر 
�سد  املقاتلني  لدعمه  ال�سي�ستاين  علي  اهلل  اية  العلى 
الرهاب مثمنا دعوته اليوم اىل التعاي�س ال�سلمي بني 

الطوائف والديان بعيدا عن العنف والعتداء.

املرجعية  "مقام  يثمن  انه  بيان  يف  العبادي  وعرب 
الدينية العليا املتمثلة ب�سماحة ال�سيد علي ال�سي�ستاين 
الب��ط��ال  للمقاتلني  وامل��ت��وا���س��ل  ال��ك��ب��ري  ل��دع��م��ه 
وت�سكيلت  �سنوف  �ستى  يف  الغيارى  وامل�سحني 
العظيمة  امللحمة  �سنعوا  الذين  امل�سلحة،  قواتنا 
والنت�سارات الباهرة طيلة ال�سنوات الثلث املا�سية، 
املو�سل وبكونهم  املوؤزر يف مدينة  واآخرها ن�رضهم 
بب�سالتهم  حققوه  ال��ذي  الن�رض  راي��ة  برفع  الأح��ق 

ودمائهم الزكية".
كما ا�ساد العبادي بدعوة ال�سيد ال�سي�ستاين اىل "حتقيق 
التعاي�س ال�سلمي الجتماعي ك�سمان للبتعاد عن اي 
املواقف  ه��ذه  ان  موؤكدا  مذهبي،  او  طائفي  ���رضاع 

املدافعة  مواقفها  تتوج  الدينية  للمرجعية  التاأريخية 
عن العراق و�سعبه ويف مقدمها فتوى اجلهاد الكفائي 
يف  النت�سار"  طريق  وع��ّب��دت  ال��ع��راق  انقذت  التي 
ا�سارة اىل فتواه يف يونيو عام 2014 للتطوع لقتال 
قوات  ت�سكيل  اإث��ره��ا  مت  التي  الفتوى  وه��ي  داع�س 
ال�سيد  معتمد  قال  �سابق  وقت  ويف  ال�سعبي.  احل�سد 
الهادي  عبد  ال�سيخ  كربلء  جمعة  خطيب  ال�سي�ستاين 
الكربلئي "ان املقاتلني ال�سجعان مبختلف �سنوفهم 
ومن  واُ���رضه��م  عوائلهم  ورائ��ه��م  وِم��ن  وم�سمياتهم 
الآخرين  اللوج�ستي هم الحق من  الدعم  �ساندهم يف 
اأّيًا كانوا برفع راية الن�رض النهائي عند اجنازه قريبا 
زالت  ما  التي  املناطق  بقية  بتحرير  تعاىل  اهلل  باذن 

حتت �سيطرة ع�سابات داع�س الجرامية" .
هذه  يف  والخري  الأول  الف�سل  �ساحب  "اأن  وا�ساف 
مبختلف  ال�سجعان  املقاتلون  هم  الكربى  امللحمة 
الإره��اب  مكافحة  قوات  من  وم�سمياتهم،  �سنوفهم 
وال�رضطة الحتادية وفرق اجلي�س البطل والقوة اجلوية 
الع�سائر  واأبناء  املتطوعني  وف�سائل  اجلي�س  وطريان 
وا�رضهم  عوائلهم  ورائهم  وِم��ن  ال�سيلة،  العراقية 
اإنهم هم اأ�سحاب  ومن �ساندهم يف الدعم اللوج�ستي، 
الزكية  التي �سطروها بدمائهم  العظيمة  هذه امللحمة 
وت�سحياتهم الكبرية وهم الأحق من الخرين اأّيًا كانوا 
برفع راية الن�رض النهائي عند اجنازه قريبا باذن اهلل 
تعاىل بتحرير بقية املناطق التي مازالت حتت �سيطرة 

ع�سابات داع�س الجرامية ".
���رضورة  على  ال�سي�ستاين  ال�سيد  معتمد  �سدد  كما 
وبال�سكل  العراقي  ال�سعب  ابناء  بني  ال�سلمي  التعاي�س 
قتال  يفجر  قد  تطاحن  او  اي �رضاع  يبعده عن  الذي 

بني مكونات ال�سعب.
حتديث  نينوى”  “عمليات  قيادة  با�رضت  حني  يف 
اخلطط المنية للمناطق املحررة من �سطوة ع�سابات 
“داع�س” الرهابية، داخل املو�سل واملناطق املحيطة 
القطعات  لختيار  معينة  الية  اي�سا  وو�سعت  بها، 
التفتي�س داخل  اإجراء عمليات  الع�سكرية املطلوبة يف 
ان  اأكد  الدفاع   وزارة  �سادر عن  بيان  املناطق.  تلك 
موؤمتر  “خلل  اتخاذها  مت  الع�سكرية  اخلطوة  هذه 
قيادة  مقر  يف  املذكورة  القيادة  عقدته  مو�سع  امني 
جمموعة  املوؤمتر،  وتناول   . نينوى”  حمافظة  �رضطة 
املحررة  املناطق  امن  يخ�س  فيما  التوجيهات  من 
كيفية  يف  الت�ساور  مت  كما  فيها،  املتبع  والأ�سلوب 
التفتي�س  عمليات  لإجراء  الع�سكرية  القطعات  اختيار 
مع  التعامل  وكيفية  ال�سحيحة  الأ�ساليب  اإتباع  عرب 
املواطنني. املوؤمتر المني، ح�رضه نائب قائد عمليات 
ال�سعبي يف نينوى، ومدير مركز  نينوى وقائد احل�سد 
نينوى،  يف  والأمن  لل�ستخبارات  امل�سرتك  العمليات 
وقائد �رضطة املحافظة، ونائب قائد الفرقة ال�ساد�سة 

ع�رض واآمرو اأفواج �رضطة نينوى.
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بغداد _ متابعة

بمشاركة أطراف »شيعية« معارضة للمرة األولى.. »السنة« يحشدون لمؤتمرهم على مرحلتين في بغداد وأربيل

مطالبات بطرد السفير األميركي لتبنيه مشروع
 تقسيم العراق

مجلس بغداد: هناك تقاعس أمني في متابعة 
الجريمة المنظمة

الفياض يرفض خضوع التعايش لـ”االشتراطات”

 ، “الحرار” اقبال الغرابي  بغداد _ متابعة : طالبت ع�سو جمل�س النواب عن كتلة 
م�ساريع  ل�”تبنيه  �سيليمان،  دوغل�س  ببغداد  المريكي  ال�سفري  بطرد  ال�سبت،  اأم�س 
املتحدة  الوليات  ان  اىل  ا�سارت  حني  يف  و�سفها.  حد  على  للبلد”،  تق�سيمية 

المريكية جزء من موؤامرة ادخال “داع�س” اإىل بلد الرافدين قبل ثلث �سنوات.
وجريء  حازم  موقف  اتخاذ  املركزية  احلكومة  “على  بيان  يف  الغرابي  وقالت 
جتاه ال�سفري المريكي.. على خلفية تبنيه م�ساريع تق�سيمية للبلد”، م�سرية اىل ان 
“امريكا مل تلتزم ببنود التفاقية الأمنية مع العراق، وهي جزء من ادخال داع�س 

اإىل البلد”.
امل�ساريع  جميع   اف�سلت  الإجرامية  داع�س  ع�سابات  على  “النت�سار  وتابعت: 
داعية   ،“ �سغرية  دويلت  ثلث  اإىل  البلد  لتق�سيم  وال�ساعية  التاآمرية  المريكية 
اىل  الغاء التفاقية المنية بني بغداد ووا�سنطن “لعدم جديتها يف جتهيز وت�سليح 

اجلي�س العراقي، ف�سل عن عدم التزام امريكا ببنود تلك التفاقية..”.
وت�سلم �سفري وا�سنطن ببغداد، مهامه مطلع اأيلول\�سبتمرب العام املا�سي، بعد ان قدم 

اأوراق اعتماده اىل رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم.

اأم�س  بغداد  المنية يف جمل�س حمافظة  اللجنة  ا�ستبعدت   : نيوز  – اجلورنال  بغداد 
وبني  اأخ��رياً،  العا�سمة  ت�سهدها  التي  الجرامية  احل��وادث  بني  �سلة  وجود  ال�سبت، 

التنظيمات الرهابية مثل “داع�س”.
وقال ع�سو اللجنة �سعد املطلبي، يف ت�رضيح ل�»اجلورنال نيوز« اإن “ظاهرة اجلرمية 
حماولت  هي  بغداد،  العا�سمة  يف  اأخ��رياً  تنامت  التي  اخلطف  وعمليات  املنظمة 

لزعزعة المن الداخلي”.
واعرب  املطلبي، عن ا�سفه “لعدم وجود جدية كبرية يف التعامل مع امللف المني 

من قبل اجلهات املعنية، ال عندما تظهر الق�سية يف العلم”.
المنية يف جمل�س  اللجنة  بني  تعاونًا جيداً  “هناك  ان  اىل  اأ�سار  املحلي،  امل�سوؤول 
حمافظة بغداد ووزارة الداخلية والجهزة املعنية”، م�ستدركا: “لكن اللجنة هي جهة 
غري تنفيذية وامنا جهاز ت�رضيعي حملي ورقابي للتنبيه عن اي ظواهر تخّل وتزعزع 

المن الداخلي”.
اجلرمية  متابعة  يف  المنية  اجلهات  بع�س  من  تقاع�س  “هناك  املطلبي:  واأو�سح 
املنظمة ح�رضا، ويف الوقت ذاته هناك جهود كبرية يف ملحقة الرهابيني والق�ساء 

عليهم”.
الق�سايا  �سلب  يف  تدخل  اجل��رائ��م  وك��رة  الم��ن  “اختلل  اأن  بالقول،  وم�سى 
الجتماعية ولها م�سا�س مبا�رض بحياة املواطنني ما يوؤدي اىل عزوفهم عن ممار�سة 

حياتهم ومزاولة اعمالهم”.

فالح  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  رئي�س  الوطني  الأمن  م�ست�سار  رف�س   : متابعة   _ بغداد 
الفيا�س، اأم�س ال�سبت، خ�سوع التعاي�س ل�”ال�سرتاطات”، موؤكدا اأنه مطلب اجلميع، 

يف حني حذر من اإعادة الأمور اإىل املربع الأول.
اأ�سبح  “التعاي�س  اإن   ، الع�رضين  ثورة  ذكرى  احتفالية مبنا�سبة  الفيا�س يف  وقال 
اليوم مطلبا للجميع ويجب ان ل يخ�سع لل�سرتاطات”، م�سريا اإىل اأن “امل�سلحة كل 

امل�سلحة تكمن يف ر�سم امل�سري امل�سرتك”.
الأول”،  املربع  اإىل  الأمور  عودة  بعدم  تكون  الن�رض  “ثمرة  اأن  الفيا�س،  واأ�ساف 
املقدمات  و�سنعت  الهزمية  خلقت  التي  الجواء  بعودة  ال�سماح  “عدم  على  م�سددا 

التي ابرزت النتكا�سة”.
ثورة  لنطلق  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  اليام  هذه  مثل  يف  العراقيون  ويحتفل 

الع�رضين �سد الحتلل الربيطاين عام 1920.

بعد سقوط دولة الخرافة... القوات العراقية "تمشط " الموصل بالكامل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد مرور 3 �سنوات على �سقوط 
املو�سل ها هي اليوم تعود عراقية 

ا�سيلة بكل ماحتويه هذا الكلمة من 
معنى , بعد معارك طاحنة و ليال 
�سوداء ودماء �سهداء اعلن رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي انتهاء ما 

�سماها "دويلة الباطل الداع�سية" 
تزامنا مع �سيطرة القوات الأمنية 

على جامع النوري الكبري الذي 
اعلن منه زعيم تنظيم داع�س ابو 
بكر البغدادي يف 29 يونيو عام 

العراق  يف  للخالفة  دولته   2014
و�سوريا. وتوعد العبادي مبالحقة 

اآخر عن�سر من تنظيم داع�س قتاًل 
وا�سرًا يف العراق.

بغداد _ فاطمة عدنان

وكان اجلب��وري، ق��د اعل��ن الني��ة لعق��د موؤمت��ر يف 
الن�س��ف م��ن متوز، حت��ت عن��وان ممثلو ال�س��ّنة يف 
العراق، بح�س��ور )74( �سخ�س��ية مبن فيهم خمي�س 
اخلنجر، ورافع العي�ساوي، وطارق الها�سمي، و�سعد 
الب��زاز، و�س��وف يك��ون املوؤمت��ر برعاي��ة اأربع دول 
اقليمي��ة تق��ف خل��ف الكوالي���س ابرزها قطر و�س��ط 
تاأيي��د م��ن ال�س��عودية والإم��ارات والإردن، بينم��ا 
يحذر نواب �س��يعة من تداعيات مثل هذه املوؤمترات 

وما تخلفه من اثار �سلبية على ا�ستقرار العراق.
ويقول املحلل ال�سيا�سي حممد �سادق الها�سمي بهذا 
ال�س��دد انه ا�س��تنادا لقراءة نتائ��ج املوؤمتر القادمة 
املتوقعة،  لبد من مراجعة �رضيعة ملوؤمترات القوم 
ال�ّس��ابقة، فنجدها تراوح مكانها، وقد يكون القادم 
مثله��ا اأو اأ�س��واأ منه��ا، اإّل ما يخ���س املنحة املالية 

الت��ي قد تقرر م�س��تقبًل، فلو اجتزاأن��ا مرحلة زمنية 
معين��ة من م�س��رية املك��ون ال�س��ني �سيا�س��يًا وهي 
مرحل��ة دخول داع�س اىل العراق عام 2014، فاإننا 
جند اأَنّ اأبرز �س��مة يّت�سم بها الن�ساط ال�سني العراقي 

هو “عقد املومترات” وحتت رعاية عربية 
ال�سيا�س��ي للح��زاب  الها�س��مي ان املوق��ف  واك��د 
ال�س��نية يف الع��راق يف ه��ذه املرحل��ة، و م��ع تبّدل 
الظروف و�س��عور املجتم��ع العرب��ي والقليمي باأن 
ورق��ة داع�س انتهت واآل��ت اىل زوال وفقدت عنا�رض 
قوته��ا وبقائها الذاتية واملو�س��وعية، فاإَنّ املحيط 
العرب��ي والإ�س��لمي وبدع��م من الولي��ات املتحدة 
المريكي��ة � يف ظ��ل هذه املتغريات � ق��ّدم م�رضوعًا 
يعالج الت�س��تت الذي يعانيه املكون ال�سني والتفرق 
القي��ادي وغي��اب امل���رضوع وع��دم توّح��د الروؤي��ة، 
به��دف اأن يلم ال�س��تات، ويحدد م�س��ريهم وروؤيتهم 
يف مرحل��ة م��ا بع��د داع���س، ف��كان موؤمت��ر جنيف 

وموؤمتر ا�سطنبول ويليه مومتر بغداد  الواعد. 
يف ح��ني اأو�س��حت النائب��ة ع��ن حتال��ف الوطني��ة 
اأن   ل�»اجلورن��ال«،  ت�رضي��ح  يف  العبي��دي  جميل��ة 
املوؤمتر ال�س��ني ل يعّد موؤمترا لبداية انق�س��ام لقليم 
�س��ني خ�سو�س��ا بعد انتهاء مرحلة داع�س وحتقيق 
النت�سارات املباركة بجهود ابناء الوطن الواحد”، 
مبين��ة ان��ه “يع��د موؤمت��را لتجمي��ع القوى ال�س��نية 
لت�س��كيل حتال��ف وطن��ي يجم��ع الكت��ل والح��زاب 
ال�س��نية تاأهيل ملرحلة دخول وخو�س النتخابات 

املقبلة. 
اما مقرر الربملان ال�سابق ،حممد اخلالدي ، فقد اأكد 
يف ت�رضي��ح ل� »اجلورن��ال«، ان موؤمت��ر بغداد الذي 
�س��وف يعقد هو ك�س��اكلته من املوؤمترات ال�س��ابقة ، 
م�ستبعدا ان يحقق اي نتائج ايجابية مرجوة، مبينا 
ان املوؤمتر �سوف جتتمع فيه جهات خمتلفة ومن ثم 
�س��يوؤدي اىل مزيد من الفرقة والتناحر ما يوؤدي اىل 

الف�سل الذريع و�ستكون النتيجة ملثل هكذا موؤمترات 
ل تلبي طموح ال�سعب العراقي. 

ونف��ى النائب عن حتال��ف القوى العراقية ،�س��لح 
اجلب��وري، علم��ه باملوؤمت��ر ، موؤك��دا ان��ه عل��م بهذا 
املو�سوع من و�سائل العلم والتي بثت نيابة عنه 
انه من �س��من احل�سور ، موؤكدا انه ل يعلم مبقررات 

هذا املوؤمتر وما يهدف اليه 
وا�ستبعد حتالف القوى العراقية، م�ساركة املطلوبني 
للق�ساء العراقي يف “موؤمترال�سنة” املزمع عقده يف 
بغداد منت�سف ال�س��هر اجلاري، يف الوقت ذاته فاإن 
هناك كتًل توؤكد وجود �سغوطات �سيا�سية مور�ست 
عل��ى الأط��راف يف احلكوم��ة لعقد ه��ذا املوؤمتر بعد 

ف�سل املوؤمترات التي عقدت خارج العراق
ب��دوره انتق��د القي��ادي يف احل�س��د ال�س��عبي ج��واد 
الطليباوي، م�س��اركة املطلوبني للق�س��اء يف موؤمتر 

املكون ال�سني املزمع عقده يف بغداد.
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