
دعا مقرر جمل�س النواب وع�ضو جلنة االمن والدفاع عماد 
يوخنا ،االأحد، احلكومة اىل ابرام عقود ت�ضليح جديدة مع 
اجلانب الرو�ضي، م�ضريا اىل ان اال�ضلحة االمريكية حتتاج 
وقال  مبالغ طائلة.  العراق  وتكلف  م�ضتمرة  اىل �ضيانة 
العراقية  احلكومة  "على  ان  �ضحفي  بيان  يف  يوخنا 
اللجوء اىل دول جديدة مل�ضاعدة العراق يف حتديث القوة 
االعتماد  امل�ضلحة من دون  والقوات  اجلوية  والدفاعات 

على اجلانب االمريكي ب�ضكل تام".
واو�ضح اأن "اجلانب االمريكي اأخّل بوعوده ب�ضاأن جتهيز 
املقاتلة  الطائرات  �ضفقة  يف  ال�ضيما  االمنية،  القوات 
اليها يف تلك املدة  العراق  16( بالرغم من حاجة  )اف 
بعد احتالل داع�س ثلث م�ضاحة البلد من دون ان حترك 
امريكا �ضاكنا على الرغم من اتفاق االطار اال�ضرتاجتي"، 
�ضيانة  اىل  بحاجة  االمريكية  "اال�ضلحة  اأن  اإىل  م�ضريا 
اال�ضلحة  بعك�س  طائلة  مبالغ  العراق  وتكلف  م�ضتمرة 
اجلي�س  جهز  الرو�ضي  "اجلانب  اأن  وبيين  ال�رشقية." 
�ضيخوي  ومقاتالت  �ضاربة  قتالية  مبروحيات  العراقي 
وراجمات وا�ضلحة خفيفة ب�ضكل �رشيع للغاية"، مو�ضحا 
خطوة   90 تي  نوع  رو�ضية  دبابات  العراق  "�رشاء  اأن 
جيدة للغاية ب�ضبب متانة تلك الدبابات ورخ�س �ضعرها 

و�ضيانتها".
الوطني  القوى  حتالف  عن  النائب  اكد  اخر  جانب  من 
لتوحيد  برملانية   م�ضاع  ، وجود  االحد  املفرجي  خالد 
احل�ضد  حل  عن  مبعزل  العراق  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
»اجلورنال  لي  ت�رشيح   يف  املفرجي  وقييال  ال�ضعبي.  
خا�ضة  عراقية  ق�ضية  ال�ضعبي  احل�ضد  “حل  ان  نيوز« 
“حل  وان،   ” والربملان  العراقية  باحلكومة  مرتبطة 

احل�ضد غري مطروح  يف الربملان االن “.
واأ�ضاف ان” الربملان يتطلع اىل توحيد القوى الع�ضكرية 
يف العراق  و�ضتتم مناق�ضة ذلك ب�ضكل علني يف اجلل�ضات 

املقبلة ” .

قوات  الفريق  يانينوى"  "قادمون  عمليات  قائد    
خا�ضة الركن عبد االمري ر�ضيد يار اهلل  قال يف بيان 
االرهاب حررت منطقة  "قوات مكافحة  ان  �ضحفي 
اىل  وو�ضلت  القدمية،  املو�ضل  مدينة  يف  امليدان 
تتقدم حاليا باجتاه منطقة  حافة نهر دجلة، وهي 
االرهيياب  مكافحة  لقوات  االأهييداف  اخر  القليعات 
واليزال التقدم م�ضتمرا". والقليعات هي اخر منطقة 
املدينة  �ضمن  فيها  يقاتل  داع�س  تنظيم  يييزال  ال 

القدمية بال�ضاحل االأمين للمو�ضل. 
مكافحة  قيييوات  متكنت  فقد  ذلييك  مييع  وبييالييرتافييق 
ورفعت  دجلة  نهر  اىل حافة  الو�ضول  من  االإرهيياب 
العلم العراقي عليها.  يف موؤ�رش على امكانية اعالنه 

الن�رش النهائي هناك يف وقت الحق "اأم�س".
اعالن و�ضول  فقد مت  التطورات  وبالرتافق مع هذه 
اىل  اليييوزراء  رئي�س  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد 
املو�ضل االحد، لالطالع على اخر املعارك الع�ضكرية 

للق�ضاء على تنظيم داع�س.
مت�ضيط  بعمليات  حاليا  العراقية  الييقييوات  وتقوم 
القدمية  املدينة  يف  املييحييررة  لالحياء  وتطهري 
االنفاق  يف  املختبئن  داع�س  م�ضلحي  عن  بحثا 

وال�رشاديب. 
الر�ضمي  االعالن  تاأخر  ان  امنية  م�ضادر  واأو�ضحت 
للتحرير الذي كان منتظرا جاء ب�ضبب اتخاذ تنظيم 
داع�س ملئات من املدنين دروعا ب�رشية يف اجليوب 
تتقدم  حيث  عليها،  ي�ضيطر  مييازال  التي  االخييرية 
فيما  ارواحهم،  على  حفاظا  بحذر  العراقية  القوات 
االنتحارين  عنا�رشه  تفجريات  من  التنظيم  يكثف 

وا�ضتهداف قنا�ضيه للقوات. 
من جانبها اأعلنت قيادة ال�رشطة االحتادية ح�ضيلة 
القدمية موؤكدة  املدينة  داع�س خالل معركة  خ�ضائر 

مقتل اأكرث من األف داع�ضي.
بيان  يف  جييودت  رائييد  الفريق  ال�رشطة  قائد  وقييال 
ا�ضفرت  القدمية  املدينة  حترير  "معركة  اإن  �ضحفي 

 65 وتدمري  ارهييابييي،   1000 من  اكييرث  مقتل  عن 
اإىل  اإ�ضافة  مفخخة،  عجلة  و20  م�ضلحة،  مركبة 
تدمري 24 دراجة نارية. واو�ضح اأن "املعركة اأ�ضفرت 
اأي�ضا عن تدمري 38 م�ضافة و5 ابراج ات�ضاالت و8 
و310  نا�ضفًا  حزامًا   71 تفكيك  اىل  ا�ضافة  انفاق 

عبوات نا�ضفة و181 �ضاروخًا".
و�ضط  العراقي  العلم  جييودت  الفريق  رائد  رفع  فقد 
تنظيم  عنا�رش  ان  موؤكدا  املحررة،  القدمية  املدينة 
امليينييازل  عيييددا  من  هزميتهم  قبل  فييّجييروا  داعيي�ييس 

قواته..  حررتها  التي  النجفي  منطقة  يف  املفخخة 
ال�رشطة  ان  اىل  املا�ضية  الليلة  بيان  يف  وا�ييضييار 
حتت  من  املدنين  انقاذ  اإىل  �ضارعت  االحتييادييية 
االنقا�س. ويف حماولة للنجاة من املوت بعد احكام 
املو�ضل  امين  يف  �ضغري  جيب  يف  عليهم  احل�ضار 
اي�رش  اىل  الت�ضلل  داعيي�ييس  تنظيم  عنا�رش  يييحيياول 
املدينة عرب نهر دجلة، لكن القوات العراقية ت�ضدت 

لهم اليوم، وقتلت 30 منهم.
العراقية  للقوات  احلييربييي  االإعيييالم  خلية  وقييالييت 

 30 قتلت  نينوى  عمليات  قطعات  اإن  امل�ضرتكة 
اإىل  االأمييين  ال�ضاحل  من  الهروب  حاولوا  اإرهابيا 

ال�ضاحل االأي�رش من املو�ضل عرب نهر دجلة.
معارك  انتهاء  ر�ضميا  االإعييالن  العراقيون  ويرتقب 
باالإعداد  عراقية  منظمات  و�رشعت  االأمين،  ال�ضاحل 
الر�ضمي لطرد  االإعالن  تتزامن مع  احتفالية  لربامج 

التنظيم من املدينة.
اآخيير  ميين  الييفييرار  اي�ضا  لداع�س  مقاتلون  وحييياول 
نهر  عرب  باملو�ضل  القدمية  املدينة  يف  مواقعهم 

دجلة، غري اأنهم ُقتلوا على يد القوات العراقية. وقال 
عبد  الركن  الفريق  االإرهييياب  مكافحة  جهاز  قائد 
حاول  التنظيم  م�ضلحي  من  عددا  ان  االأ�ضدي  الغني 
العبور اإىل ال�ضاحل االأي�رش، لكن عنا�رش قوة عراقية 
وظلت  وقتلوهم  عليهم  النار  اأطلقوا  هناك  متمركزة 

جثثهم يف املياه.
يانينوى"  "قادمون  عمليات  قائد  اكد  جهته  من 
الفريق الركن عبد االمري ر�ضيد يار اهلل حترير قوات 
اجلي�س ملنطقة "دكة بركة" وجامع �ضيخ ال�ضط "بكر 
اأفندي" يف مدينة املو�ضل القدمية، وكبدت عنا�رش 

تنظيم داع�س خ�ضائر كبرية. 
�رشطة  قطعات  ان  نينوى  عمليات  قيادة  وا�ضافت 
نينوى متكنت من قتل احد قيادات داع�س امللقب ابو 
حف�ضة ال�ضعودي اثناء حماولته الهروب من ال�ضاحل 
ا�ضارت  دجلة.. يف حن  نهر  االي�رش عرب  اىل  االمين 
انف�ضهن  تفجري  داع�ضيات  ن�ضاء  �ضبع  حماولة  اىل 
بوا�ضطة احزمة نا�ضفة على جهاز مكافحة االرهاب 

خالل عملية اجالء بع�س العوائل.
ودارت معارك يف جيب �ضغري على �ضفة نهر دجلة، 
للتنظيم يف املو�ضل، بعد معارك  وهو كل ما تبقى 
حتاول  حيث  اأ�ضهر،  ت�ضعة  منذ  متوا�ضلة  �ضارية 
القوات العراقية ح�ضم اجلزء االأخري من معركة حترير 
للقوات  بالن�ضبة  املمكنة  اال�ييرشار  باأقل  املو�ضل 
ان  امني  م�ضدر  واعلن  �ضواء.  حد  على  واملدنين 
من  هم  القدمية  املدينة  يف  التنظيم  عنا�رش  معظم 
والرو�س  ال�ضي�ضان  من  وخا�ضة  اجنبية،  جن�ضيات 
ا�ضافة اىل اخرين من جن�ضيات عربية خليجية اىل 
اأكرب  ثاين  هي  واملو�ضل  وتون�ضين.  ليبين  جانب 
العا�رش  يف  داع�س  عليها  �ضيطر  وقد  العراق،  مدن 
2014، لكن القوات العراقية متكنت  من يونيو عام 
املا�ضي  اأكتوبر   17 بداأت يف  خالل حملة ع�ضكرية 
يف  للمدينة  االي�رش  ال�رشقي  الن�ضف  ا�ضتعادة  من 
24 يناير املا�ضي، ثم بداأت يف 19 فرباير املا�ضي 
عملية ع�ضكرية ال�ضتعادة ال�ضيطرة على الق�ضم الغربي 

االمين من املدينة. 
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بغداد _ متابعة

مصالحة بين العبادي والعامري وقرارات حاسمة بشأن مستقبل الحشد ومؤتمر السنة واالستفتاء الكردي

العبادي ينفي علمه بتلقيه دعوة لحضور مؤتمر بغداد

مناشدات سياسية إليقاف تهجير بارزاني األيزيديين 
من إقليم كردستان

نائبة عن متحدون: إعالن الدولة الكردية قرار 
"دولي" وتحقيقه أمر مستبعد

علمه  االأحد،  العبادي،  حيدر  الوزراء  لرئي�س  االإعالمي  املكتب  نفى   : متابعة   _ بغداد 
بتلقي االأخري دعوة حل�ضور موؤمتر القوى ال�ضنية الذي �ضيعقد يف العا�ضمة بغداد خالل 

ال�ضهر احلايل، يف حن جدد ترحيبه بعقد اأية موؤمترات �ضمن الد�ضتور يف العا�ضمة.
وقال املتحدث با�ضم املكتب �ضعد احلديثي يف ت�رشيح �ضحفي، اإن “اأي موؤمترات تعقد 
يف بغداد �ضمن الد�ضتور واآليات العمل ال�ضلمي مرحب بها”، موؤكدا اأن “بغداد اوىل من 

غريها من املدن بعقد هذه املوؤمترات”.
الذي ن�س عليه  ال�ضلطات  الف�ضل بن  العراقية مبداأ  “احرتام احلكومة  وجدد احلديثي 

الد�ضتور فيما يتعلق باملطلوبن للق�ضاء”.
 وب�ضاأن تلقي العبادي دعوة حل�ضور املوؤمتر، نفى احلديثي علمه ب�ضاأن ذلك. 

اإىل تاأجيل موؤمتر بغداد املزمع عقده خالل ال�ضهر  وكان التحالف الوطني دعا االأحد، 
�ضيا�ضية  قوى  لي�ضمل  املوؤمتر  تو�ضيع  �ييرشورة  على  م�ضددا  الوقت”،  “بع�س  احلايل 

خمتلفة و�ضخ�ضيات وطنية موؤثرة. 

االيزيدي حّجي كندور، االحد، ان  النائب عن املكون  اكد   : – اجلورنال نيوز  بغداد 
“الع�رشات من اأبناء املكون مهددون بالتهجري من اإقليم كرد�ضتان �ضمايل العراق”، 
مبينا ان �ضبع عوائل ُهجرت ق�رشا ب�ضبب م�ضاركة اأبنائهم مع القوات االأمنية واحل�ضد 

ال�ضعبي، يف معارك حترير العراق من تنظيم داع�س االإرهابي”.
وقال كندور يف ت�رشيح لي »اجلورنال نيوز« ان” 7 عوائل ُرحلت ق�رشا واكرث من مائة 
�ضخ�س اخرين مهددون بالتهجري من اإقليم كرد�ضتان ب�ضبب انتمائهم للقوات االأمنية 

العراقية واحل�ضد ال�ضعبي للدفاع عن ار�س العراق من االإرهاب”.
م�ضاكل  و�ضتواجه  يومها،  قوت  متلك  وال  فقرية  ُهجرت  التي  ان”اال�رش  واأ�ضاف 
كبرية خالل التنقل”، مطالبا رئي�س الوزراء حيدر العبادي واالأمم املتحدة وال�ضفارة 
االيزيديون  له  يتعر�س  التي  الق�رشي  التهجري  بوقف عمليات  العراق  االأمريكية يف 

يف االإقليم “.

البجاري، االحد، جناح  اإئتالف متحدون نورة  النائبة عن  ا�ضتبعدت   : بغداد _ متابعة 
ا�ضتفتاء اقليم كرد�ضتان وانف�ضاله عن العراق، موؤكدة ان قرار اعالن الدولة الكردية هو 

قرار دويل ولي�س قرارا كرديا .
الكرد  من  قرارا  لي�س  الكردية  الدولة  "اعالن  ان  �ضحفي  ت�رشيح  يف  البجاري  وقالت 
فقط وامنا يحتاج اىل ان تكون هناك موافقات من الدول الكربى )ايران وامريكا وتركيا 
مليون   20 من  اكرث  "وجود  اإىل  ذلك  عازية  القرار"،  هذا  �ضيعار�ضون  وهم  و�ضوريا( 
قرار  اتخاذ  جدا  ال�ضعب  ومن  وايران  �ضوريا  يف  اكراد  وجود  وكذلك  تركيا  يف  كردي 

باالنف�ضال".
املركزية وكذلك  الكردية واحلكومة  االحزاب  املوجودة بن  "اخلالفات  ان  واو�ضحت، 
باعالن  املطالبة  اىل  ادت  التي  النفط هي  لبيع  بالن�ضبة  االقليم  ف�ضاد كبري يف  وجود 

الدولة الكردية".
وتابعت البجاري، ان "احلكومة الكردية ت�ضتخدم هذا القرار كورقة �ضغط على احلكومة 
لكونه  امل�رشوع  هذا  جناح  "عدم  موؤكدة  فقط"  مطالبها  لتحقيق  بغداد  يف  املركزية 
يحتاج اىل قرار دويل باال�ضافة اىل وجود مناطق متنازع عليها مثل كركوك وال يحق 

لالقليم ان يجري ا�ضتفتاًء فيها".
الدين  �ضالح  منتجع  يف   )2017 حزيران   7( يف  اجتماعا  الكردية  االحزاب  وعقدت 
القوى  بع�س  مقاطعة  و�ضط  بييارزاين  م�ضعود  كرد�ضتان  اقليم  رئي�س  تراأ�ضه  باأربيل 
االإقليم يف  ال�ضعبي على م�ضري  اال�ضتفتاء  اإجراء  االحزاب على  تلك  واتفقت  ال�ضيا�ضية، 

اخلام�س والع�رشين من ايلول املقبل.

بعد كتابة شهادة "هالك" داعش... وعادت الموصل الحدباء إلى حضن الوطن

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

طوت معركة املو�صل 
�صفحتها الأخرية بو�صول 
رئي�س الوزراء القائد العام 

للقوات امل�صلحة حيدر 
العبادي واعالنه الن�صر 
الكبري من قلب اأرا�صيها 
املحررة بجهود القوات 

العراقية بكل ا�صنافها 
وم�صاركة احل�صد ال�صعبي, 
اليوم �صيخلد التاريخ هذا 

الن�صر العراقي لجيال 
واجيال قادمة.

بغداد _ فاطمة عدنان

وقال النائب عن التحالف الوطني �ضادق اللبان، اأن 
وح�ضور  احلكيم  عمار  رئي�ضه  برئا�ضة  اجتماعا  عقد 
بدر  منظمة  ورئي�س  العبادي،  حيدر  الييوزراء  رئي�س 
ان  مبينا  التحالف"،  قيادات  واغلب  العامري  هادي 
املوؤمترات  تكون  ان  �رشورة  على  �ضدد  "االجتماع 
الت�ضميات  عيين  بييعيييييدة  الييوطيينييي  الييفيي�ييضيياء  �ضمن 
رف�س  "التحالف  اإن  اللبان،  واأكييد  املكوناتية". 
ال�ُضّنة،  ال�ضخ�ضيات املطلوبة للق�ضاء ملوؤمتر  ح�ضور 
ناق�س  الوطني  التحالف  "اجتماع  ان  اىل،  وا�ضار 
خمالفة  لكل  رف�ضه  واكد  كرد�ضتان،  اقليم  ا�ضتفتاء 
اىل  النظر  الفتًا  العراق"،  وحدة  ي�ضتت  وما  للد�ضتور 
الوطنية  اللحمة  اأهمية  اكد  الوطني  "التحالف  ان 

والتقارب بن جميع الكتل ال�ضيا�ضية".
مو�ضوع  ناق�س  الوطني  "التحالف  ان  واو�ييضييح، 

النازحن واآلية ارجاعهم ما بعد حترير ارا�ضيهم"، 
م�ضريا اإىل ان التحالف "مل يناق�س الرئا�ضة الدورية 

ومن هو بديل عن احلكيم".
ال�ضيا�ضية  الهيئة  "االإ�ضالح"ان  تيار  اأكد  من جهته 
�ضم  اجتماعًا  عقدت  الوطني  التحالف  وهيئة 
بعدها  وما  االنت�ضارات  منها  املحاور  من  عييدداً 
املوؤ�ض�ضة  داخل  ال�ضعبي  احل�ضد  ودور  داع�س  على 
الع�ضكرية وكذلك عملية اال�ضتفتاء فيما يخ�س اقليم 
كرد�ضتان باال�ضافة اىل مناق�ضة املوؤمترات الوطنية 

داخل العراق وخارجه.
وقال النائب يف التيار، حيدر الفوؤادي، يف ت�رشيح 
هي  ال�ضعبي  احل�ضد  "موؤ�ض�ضة  اإن  لييي»اجلييورنييال« 
يخرج  �ضالح  واي  الييوزراء  ملجل�س  تابعة  موؤ�ض�ضة 
خارج اطار الدولة مرفو�س ومن ثم فاإن احل�ضد جزء 

من املنظومة الدولية والع�ضكرية". 
ولفت االنتباه اىل انه "فيما يخ�س اال�ضتفتاء اتفقت 

الهيئة القيادية للتحالف الوطني على ان تكون اي 
العراقي  الد�ضتور  �ضمن  العراق  يف  ا�ضتفتاء  عملية 
وبالن�ضبة للموؤمترات خا�ضة بعد اعالن االنت�ضارات 
والعملية  الييعييراق  م�ضلحة  يف  ت�ضب  ان  يجب 

ال�ضيا�ضية وان ال تتقاطع مع العملية ال�ضيا�ضية".
وكان النائب عن حتالف القوى خالد املفرجي اكد 
املوؤ�ض�ضة  لتوحيد  برملانية   م�ضاع  وجييود  االحييد، 
احل�ضد  "حل  ان  اىل  م�ضريا  الييعييراق،  يف  الع�ضكرية 
مناق�ضته  مرتبط  خا�ضة  عراقية  ق�ضية  ال�ضعبي 
ق�ضية  وهي  النواب،  وجمل�س  العراقية  باحلكومة 
عن  النائب  لكن   . االآن  الربملان  يف  مطروحة   غري 
احل�ضد  حل  رف�س  اللبان  �ضادق  الوطني  التحالف 
مع  الييعييراق  امييان  �ضمام  احل�ضد   عيياداً   ، ال�ضعبي 
ت�رشيح  يف  اللبان  وقال  االخرى.  االأمنية  االأجهزة 
ر�ضمية  موؤ�ض�ضة  ال�ضعبي  ان" احل�ضد   » »اجلورنال  لي 
قوة  وتعد  العراقي  الربملان  يف  قانون  له  و�ييرشع 

وال  االأمنية  واالأجهزة  العراقي  اجلي�س  اىل  ت�ضاف 
ميكن حلها اال بقانون حكومي ".

يف  املجر،  االمييري  ،عبد  ال�ضيا�ضي  املحلل  وخالف 
ت�رشيح لي»اجلورنال«  الراأي حيث قال اإن "مو�ضوع 
منه  العراقية  احلكومة  ومييوقييف  ال�ضعبي  احل�ضد 
احل�ضد  يكون  ان  يف  حكومية  رغبة  هناك  ان  يوؤكد 
تنتهي  ان  بعد  عليه  هييو  ممييا  اقييل  بييدور  ال�ضعبي 
اىل  يحتاج  ال  العراقي  ال�ضعب  الن  داع�س  �ضفحة 
جي�س اخر غري ال�ضعب العراقي وهذه ثقافة موجودة 
داخل احلكومة".  واأ�ضاف، اأن " الت�ضوية ال�ضيا�ضية 
اأن تنفرد بها فالبع�س �ضد  ا�ضبحت كل جهة تريد 
ذاتية  ارادة  فهنالك  معها،  واالخييرون  االنتخابات 
التاريخية". بالت�ضفية  باأن تقوم  من قبل االحزاب 
احلقيقية  التاريخية  "الت�ضوية  تكون  باأن  وطالب 
مثاال لت�ضحيح م�ضار العملية ال�ضيا�ضية ما يجعلها 

من�ضجمة مع واقع ال�ضعب والد�ضتور العراقي"
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