
اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، االثنني، احلفاظ على 
التنوع واف�صال خمطط داع�س الذي اراد �صبغ العراقيني 
على  احلفاظ  اإىل  داعيا  وحدتهم،  ومتزيق  واحد  بلون 

الن�رص الذي حققته القوات العراقية.
بيان  يف  ال���وزراء  لرئي�س  االإع��ام��ي  املكتب  وق��ال 
�صحفي اإن "رئي�س جمل�س الوزراء القائد العام للقوات 
امل�صلحة حيدر العبادي ا�صتقبل يف مقر قيادة عمليات 
نينوى، وفدا من امل�صيحيني من �صكنة مدينة املو�صل، 

بح�صور عدد من القادة االمنيني".
جميع  يعود  ان  ه��و  "طموحنا  اأن  ال��ع��ب��ادي،  واأك���د 
النازحني وابناء االديان والقوميات واملذاهب ومنهم 
يف  بيوتهم  اىل  خا�س  ب�صكل  امل�صيحيون  االخ���وة 
نتعاي�س  ان  هو  داع�س  على  الطبيعي  والرد  املو�صل، 

معا".
عليه  احلفاظ  ويجب  لنا،  فخر  "تنوعنا  اأن  واأ�صاف، 
واف�صال خمطط داع�س الذي اراد �صبغ العراقيني بلون 
اآالف  منذ  فيها  تعاي�صوا  التي  وحدتهم  ومتزيق  واحد 

ال�صنني".
حماية  هو  "واجبنا  بالقول:  ال���وزراء،  رئي�س  و�صدد 
عن  النظر  ب�رصف  لهم  اخلدمات  وتقدمي  املواطنني 
جميع  مع  التعامل  كم�صوؤول  عنقي  ويف  انتمائهم، 
التعاي�س  ي�صود  ان  ويجب   ، متييز  دون  من  العراقيني 
بني ابناء نينوى"، داعيا اجلميع اىل "احلفاظ على هذا 

الن�رص الذي حتقق ب�صجاعة قواتنا وبت�صحياتها".
من جهته، قّدم اع�صاء الوفد التهنئة ب�"االنت�صارات يف 
املدن  وحتريرها  العراقية  القوات  وب�صجاعة  املو�صل 
احل�صاري  بالتنوع  "اعتزازهم  عن  معربني  والقرى"، 
وا�صتقراره  العراقي  ال�صعب  وح��دة  على  وحر�صهم 
عودة  ت�صهيل  اجل  من  والتعاون  للعمل  وا�صتعدادهم 
يف  واال�صتقرار  االم��ن  وا�صتتباب  النازحني  جميع 

املو�صل".

العميد حممد  الدفاع  وزارة  با�صم  املتحدث  اكد  فقد 
اأن   ، ن��ي��وز«   ل���»اجل��ورن��ال  ت�رصيح  اخل�����رصي يف 
امام  الباب  �صيفتح  نهائي  ب�صكل  املو�صل  "حترير 
القوات االمنية للتوجه اىل احلويجة وتلعفر" ، م�صريا 
ت�صل�صل  ح�صب  مدرو�صة  املو�صوعة  "اخلطط  اأن  اىل 
نعلنها  ولن  وال�رصية  الكتمان  طي  ولكنها  زمني 

لتحقيق عن�رص املباغتة". 
وجميع  واحلويجة  تلعفر  عمليات  ان"  وا���ص��اف 
املناطق التي توجد بها الع�صابات االرهابية �صيتم 
�صفحة  بطي  ان�صغالهم  موؤكدا   ، بالتتابع  حتريرها 
املو�صل  ولرمزية  الهميتها  املو�صل  يف  االره��اب 
لدى العراق باعتبارها ثاين مدينة من حيث احلجم 

والكثافة ال�صكانية". 
او�س  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  اأك��د  جانبه  من 
ا�صتعداد  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  اخلفاجي 
تلعفر  حترير  عمليات  يف  للم�صاركة  ال�صعبي  احل�صد 
العام  القائد  اوام��ر  انتظارهم   م�صيفا  واحلويجة، 

للقوات امل�صلحة النطاق عملية التحرير ".
“احل�صد  ف�صائل  اأح���د  اأع��ل��ن  مت�صل  �صياق  ويف 
ق�صاء  حترير  يف  بامل�صاركة  اأوامر  تلقيه  ال�صعبي” 
االأوامر من  “تلقينا  بيان  �صحفي  وقال يف  تلعفر. 
قبل القيادة العامة للقوات امل�صرتكة )تتبع الدفاع( 
�صتنطلق  التي  تلعفر  بعملية حترير ق�صاء  لا�صرتاك 

قريًبا”، من دون حتديد موعد.
اللجنة  ك�صفت  فقد  احلويجة  حترير  بخ�صو�س  اما 
االمنية يف جمل�س حمافظة كركوك، عن قرب انطاق 

عملية حترير ق�صاء احلويجة.
وقال رئي�س اللجنة ازاد جباري ل�»اجلورنال نيوز«، 
ان “القائد العام للقوات امل�صلحة وعد امل�صوؤولني يف 
كركوك بقرب انطاق عملية حترير ق�صاء احلويجة 
على  وتاأمينها  بالكامل  نينوى  حترير  عملية  بعد 

ايدي القوات االمنية.
العملية  لهذه  معني  موعد  حتديد  جباري  ورف�س 

ارهابيي  قبل  م��ن  اح����رتازات  اي��ة  ات��خ��اذ  خ�صية 
“داع�س”.

يف حني اكدت جلنة االمن والدفاع النيابية ان توجه 
املو�صل  حترير  من  االنتهاء  بعد  االمنية  القوات 
بالكامل اىل ق�صاء تلعفر لتطهريه من عنا�رص داع�س 
االجرامي له اهمية كبرية يف انتهاء هذه اجلماعات 
احلويجة  قبل  تلعفر  تطهري  ان"  مبينا   ، املتطرفة 
بالكامل  اخلناق  ت�صييق  يف  ايجابية  نتائج  ي�صكل 

على داع�س ومن ثم الق�صاء عليه .

وقال ع�صو اللجنة اإ�صكندر وتوت يف ت�رصيح �صحفي 
"تلعفر  ق�صاء  نحو  التحرير  عمليات  انطاق  ان" 
واحلويجة" باأنه يعد خطوة يف غاية االهمية ، لكن 
باال�صافة  كبرية  امنية  جهوداً  تتطلب  العملية  تلك 
العراقي  اجلي�س  طريان  قبل  من  جوية  م�صاندة  اىل 
تلعفر  بتحرير  االمنية  والقوات  احلكومة  مطالبا"   ،
اواًل وال�صيطرة على احلدود ، حمذرا" من قيام داع�س 

االرهابي بعمليات انتحارية يف مناطق اخرى .
يف  االره��اب��ي  داع�س  على  الق�صاء  ان"  وا���ص��اف 

ع�صكريا  اجلماعات  هذه  انتهاء  على  يدلل  املو�صل 
لدى  مدينة  اهم  �صقوط  ان"  مو�صحا   ، ولوج�صتيًا 
داع�س والتي كانت تعد مقر خافته املزعومة �صيوؤثر 
على بقية اجلماعات يف املناطق املتبقية ، ومن ثم 

فان نهاية داع�س يف العراق باتت تلوح باالفق" .
داع�س  على  اخلناق  ت�صييق  ان"  بالقول  وا�صتدرك 
ال�رصطة   " ك��  االمنية  ال��ق��وات  قبل  من  االره��اب��ي 
االأحتادية وجهاز مكافحة االرهاب واحل�صد ال�صعبي 

" يوؤدي اىل انهياره بالكامل .

دميومة  يف  تكمن  تلعفر  اأهمية   " ان  اىل  وا���ص��ار 
انت�صارات حترير مناطق نينوى وك�رص دولة اخلافة 
املزعومة لتكون منطلقًا لتحرير بقية املناطقة ك��" 

احلويجة واملناطق احلدودية يف حمافظة االنبار" .
وعن اأ�صباب تاأخري التحرير ك�صفت االمن الربملانية، 
حترير  لعدم  وخارجية  داخلية  �صغوط  وج��ود  عن 
العام  القائد  داعية  ال�صابقة،  املدة  يف  تلعفر  ق�صاء 
املناطق  بقية  بتحرير  االيعاز  اىل  امل�صلحة  للقوات 

التي مازالت خا�صعة ل�صيطرة داع�س االرهابي.
ل�  ال��غ��راوي  م��اج��د  ال��ن��ائ��ب  اللجنة  ع�صو  وق���ال 
�صيا�صية  �صغوطًا  “هناك  ان   ، نيوز«  »اجل��ورن��ال 
داخلية وخارجية مور�صت على القائد العام للقوات 
امل�صلحة رئي�س الوزراء حيدر العبادي لتاأجيل حترير 
ق�صاء تلعفر الذي يعد من اهم االق�صية يف حمافظة 

نينوى لكونه ي�صم مكونات خمتلفة من البلد”.
وا�صاف ان “اجتماعا عقد بني �صيوخ ووجهاء ق�صاء 
االمنيني  وال��ق��ادة  الربملانية  االم��ن  وجلنة  تلعفر 
التح�صريات االمنية  وممثلني عن احلكومة ملناق�صة 
اال���رصاع  اىل  احلكومة  داعيا  الق�صاء”،  ال�صتعادة 
بتحرير تلعفر واحلويجة وغرب االنبار للق�صاء على 

االرهابيني ب�صكل تام يف الباد”.
كامل  حترير  من  امل�صرتكة  االمنية  القوات  ومتكنت 
مدينة املو�صل من �صيطرة تنظيم “داع�س” االرهابي 

الذي احتلها يف حزيران 2014.
كما تعهدت قيادة �رصطة االنبار با�صتعادة املناطق 
يف  الن�رص  اع��ان  بعد  داع�س  تنظيم  من  الغربية 

املو�صل القدمية.
يف  رزي��ج  ه��ادي  اللواء  االنبار  �رصطة  قائد  وق��ال 
املو�صل  ” مدينة  ان   ، نيوز«  ل� »اجلورنال  ت�رصيح 
دافعا  �صيعطي  وه��ذا  االرهابي  داع�س  من  حت��ررت 

ال�صتعادة املناطق الغربية من االنبار.
خال  الغربية  املناطق  تطهري  �صيتم  وا�صاف” 
التي  ال�صفر  �صاعة  وبانتظ¬ار  املقبلة  االي���ام 
�صيعلنها القائد العام للقوات امل�صلحة ونحن على امت 

اال�صتعداد لتحرير ما تبقى من مدن اعايل الفرات”.

العبادي يدعو إلى الحفاظ على النصر الذي حققته القوات العراقية في الموصل
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بغداد _ متابعة

الموصل والخيارات المفتوحة .. فرضية الحاكم العسكري تعود إلى الواجهة في المدينة المحررة 

التحالف الوطني: ضرورة إطالق مشروع التسوية 
الوطنية بالتزامن مع إعالن النصر على داعش

نائب عن األنبار يحذر من تغييرات غير مدروسة في 
القيادات العسكرية غربي المحافظة

العراق ومصر يؤكدان ضرورة إكمال إجراءات عقد 
الجولة المقبلة للتشاور السياسي بين البلدين

بغداد_ متابعة : اأكد التحالف الوطني، االثنني، �رصورة اإطاق م�رصوع الت�صوية الوطنية 
بتحرير  االإ���رصاع  اىل  دعا  حني  يف  "داع�س"،  على  الن�رص  اإعان  اإطاق  مع  بالتزامن 
ق�صاء تلعفر. وقال التحالف يف بيان �صحفي ، اإن "الهيئة ال�صيا�صية للتحالف الوطني 
عقدت اجتماعها الدوري برئا�صة عمار احلكيم، "، مبينا اأن "املجتمعني هناأوا املرجعية 
الدينية العليا وال�صعب العراقي باالنت�صارات يف مدينة املو�صل، وناق�صوا مرحلة ما بعد 
اإطاق  مع  بالتزامن  الوطنية  الت�صوية  اإطاق م�رصوع  "اأهمية  التحالف،  واأكد  داع�س". 
االأو�صاع  تطورات  ناق�س  "االجتماع  اأن  مبينا  االإرهابي"،  داع�س  على  الن�رص  اإعان 
ال�صيا�صية يف العراق واملنطقة وتفعيل عمل اللجان الت�رصيعية للتحالف الوطني وملف 

حترير ق�صاء تلعفر، ف�صا عن مناق�صة قانون االنتخابات ومفو�صيتها".
مفو�صية  يف  االنتخابية  ال��دائ��رة  رئي�س  ا�صت�صافة  �صهد  "االجتماع  اأن  واأ���ص��اف، 
اأجهزة  اآلية عمل  الوائلي والذي قدم بدوره �رصحا مف�صا عن  ال�صيد وائل  االنتخابات 
ت�رصيع النتائج واإجراءات احلد من التزوير املحتمل"، يف حني دعا املجتمعون احلكومة 
الناخب  بطاقة  املواطنني  منح  باإكمال  االإ�رصاع  "�رصورة  اىل  االنتخابات  ومفو�صية 

االلكرتونية".

من  االثنني،  الكربويل،  حممد  االأنبار  حمافظة  عن  النائب  حذر   : متابعة   _ بغداد 
تغيريات غري مدرو�صة يف القيادات الع�صكرية غربي االأنبار، م�صريا اىل ان هذا التغيري 

ت�صبب باخلروقات االأمنية االأخرية يف هيت.
وقال الكربويل يف بيان �صحفي ، "نحذر من �صلبية تاثري تغيري القيادات الع�صكرية 
"االنتكا�صة  ان  اىل  النظر  الفتًا  االنبار"،  غرب  مناطق  يف  وخا�صة  املدرو�صة  غري 
غري  الع�صكرية  التغيريات  نتائج  اح��دى  هي  ام�س  ي��وم  هيت  ناحية  يف  االمنية 
داع�س  تنظيم  مع  املواجهة  مفتوحة  مناطق  يف  وخ�صو�صا  واملدرو�صة،  املح�صوبة 
"قيادة عمليات االنبار  الكربويل،  االرهابي وخا�صة مناطق غرب االنبار". وطالب 
باعادة النظر يف قرارها بتغيري امر لواء ٢٩ / فق ٧ جي�س عراقي، والذي كان �صمام 
امان ناحية هيت لوقت قريب قبل تغيريه". وكان م�صدر اأمني يف حمافظة االأنبار 

اأفاد، باأن القوات االمنية متكنت من احباط هجوم لداع�س يف حي املعلمني بهيت.

اإبراهيم اجلعفري يف ات�صال هاتفي تلقاه من  ة  بغداد _ متابعة : بحث وزير اخلارجيَّ
الثنائية بني بغداد والقاهرة و�صبل تعزيزها  العاقات  نظريه امل�رصي �صامح �صكري، 
مبا يخدم م�صالح ال�صعبني وجهود مكافحة االإرهاب واآفاق تعزيز التعاون بني البلدين 

وتن�صيق املواقف يف املحافل الدولية.
ة م�رص العربية لل�صعب  وقدَّم �صكري بح�صب بيان للخارجية العراقية ، "تهنئة جمهوريَّ
داع�س  ع�صابات  �صّد  احلرب  يف  حققها  التي  الكبرية  االنت�صارات  مبنا�َصبة  العراقي 
جانب  اإىل  بالوقوف  م�رص  التزام  تاأكيده  ��دِّداً  جمجُ املو�صل،  مدينة  وحترير  االإرهابيَّة 

ال�صعب العراقيِّ يف حربه �صّد االإرهاب ومنع انت�صاره".
وب العامل الأن االإرهاب  من جانبه اأك�َّد اجلعفري اأن "انت�صار العراق يعد انت�صارا لكل �صعجُ
قدِّمًا تعازي العراق حكومة و�صعبًا  ي�صتهدف االإن�صانية كل�ها وال مييز بني بلد واآخر، مجُ
وم  ججُ الهجُ يف  وال�رصطة  �صل�َّحة،  املجُ القوات  اأف��راد  من  عدد  با�صت�صهاد  امل�رصيِّ  لل�صعب 
اجلولة  عقد  اإجراءات  ا�صتكمال  اجلانبان �رصورة  اأكد  كما  رفح".  االأخري يف  االإرهابيِّ 
ة، اإ�صافة اإىل اللجنة  �صتوى وزيري اخلارجيَّ املقبلة للت�صاور ال�صيا�صيِّ بني البلدين على مجُ

�صرَتكة التي يراأ�صها رئي�صا وزراء البلدين. العليا املجُ

من دون تحديد موعد... ترقب عراقي كبير النطالق تحرير تلعفر والحويجة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد حترير اأرا�صي املو�صل 
واإعالن نهاية داع�ش فيها 

ب�صكل نهائي �صتكون 
اخلطوة القادمة تلعفر 
واحلويجة, فال يوجد 

ادنى �صك باإمكانية القوات 
وقدرتها الكبرية على حترير 

بقية الأرا�صي العراقية  
ومعركة املو�صل اكرب دليل 

على هذا المر.

بغداد _ فاطمة عدنان

بع�س  لديهم  توجد  "االرهابيني  خاطي،ان  واك��د 
احلوا�صن بني فئات ال�صباب واالطفال واالمر يحتاج 
املنابر  بع�س  وان  خا�صة  التاأهيل  من  ن��وع  اىل 

يحتاج اىل توعية �صيا�صية ودينية.
بدوره اأكد املحلل االمني واخلبري اال�صرتاتيجي ،احمد 
"املخاوف  ل�"اجلورنال" اأن  ت�رصيح  يف   ، ال�رصيفي 
واردة  املو�صل  مدينة  اىل  الفتنة  اب��واق  ع��ودة  من 
بالن�صبة  ال��ع��ام  ال���راأي  يف  حتى  احباطًا  وت�صكل 

للمناطق التي خ�صعت اىل تنظيم داع�س".
واأ�صاف، اأن" ال�صبب يف ذلك يعود اىل انه عندما متر 
اإحداث  باجتاه  �صتذهب  بانتكا�صات  واالمم  ال�صعوب 
اىل  بحاجة  االح��داث  يف  ال�صبب  وبالتحديد  تغيري 
تغيري وما زال هناك ا�رصار على اعادة تلك الوجوه 

التي كانت ال�صبب يف خلق االزمة".

انتاج  تتطلب  املخاوف  هذه  ازال��ة  اأن"  اىل  وا�صار 
كانت  التي  الوجوه  عن  بعيداً  جديد  منتظم  �صيا�صي 
موجودة �صابقا وكانت �صببا يف احداث الفتنة وهذه 
وامنا  االحتادية  باحلكومة  فقط  تتعلق  ال  الق�صية 
د�صتوريا  مكلفة  فهي  املحلية  باحلكومات  تتعلق 
بتحقيق االمن واال�صتقرار وحتقيق التنمية امل�صتدامة 
ارادة  يلزم  مهامها  اداء  يف  املنتظمات  هذه  وف�صل 

ال�صعب وهو م�صدر ال�صلطات ان يجري تغيريا ".
كما اأكد الباحث يف ال�صاأن العراقي ،واثق الها�صمي ، 
يف ت�رصيح ل�"اجلورنال" اإن "احدى التحديات التي 
تربز امام العراق هي اأنه اذا مل تكن هناك م�صاحلة 
م�صاكل  ح��دوث  اىل  ذل��ك  ي��وؤدي  ف�صوف  جمتمعية 
ت�صوية  هناك  تكن  مل  واذا  ج��دا  كبرية  و���رصاع��ات 
جتري  لن  �صوف  بالتاأكيد  �صيا�صي  وتوافق  �صيا�صية 

االمور بال�صكل ال�صحيح".
واأ�صاف، اأن "من يحر�س هم ال�صيا�صيون يف العراق 

ودع��وات  فكريا  دينيا  طائفيا  ت�صعيدية  وبلغة 
االن  اىل  نر  مل  االجت��اه  ه��ذا  يف  ت�صاهم  االنف�صال 
اىل امل�صاحلة  تدعو  ال�صيا�صية  الطبقة  �صيا�صيني من 

وجتاوز اخلافات واىل نزع فتيل االزمة".
من  دع��وات  "هناك  ان  اىل  النظر  الها�صمي  ولفت 
ورئي�س  حمافظات،  اىل  املو�صل  بتق�صيم  برملانيني 
اقليم كرد�صتان م�صعود البارزاين يدعو اىل االنف�صال 
املتنازع  ومنها  االرا�صي  على  بال�صيطرة  ويطالب 
اىل  يوؤدي  الراهن  الو�صع  ان  اىل  النظر  عليها، الفتًا 
حالة من الت�صعيد وامل�صاكل الكبرية ويولد حمامات 

دم ".
"هناك خمرجات ملعركة املو�صل، منها  اأن  واأو�صح 
الدعم  خال  من  اوال  كبرية  ايجابية  ار�صية  وجود 
الدويل، وتاأكيد وحدة العراق من كل الدول االقليمية 
الفعالة يف  امل�صاندة  والدولية، باال�صافة اىل تقدمي 
االنتباه  الفتًا  التحتية،  والبنى  النازحني  مو�صوع 

ا�صتغال هذه  العراق من  اأنه يف حال مل يتمكن  اىل 
املخرجات فانه �صي�صيع فر�صة تاريخية ". 

كما اأكدت كتلة تيار "االإ�صاح الوطني" ان املو�صوع 
فيه اأكرث من �صق االول منه، اأن عنا�رص داع�س قاموا 
بتجربة الو�صع حيث انهم انتهوا ع�صكريا كما وانتهوا 

ب�صورة �صبه كاملة فكريا.
الكعبي، يف ت�رصيح  ،توفيق  التيار  النائب يف  وقال 
ل�"اجلورنال" اإنه البد "ان تكون هناك حملة وطنية 
واقليمية ودولية وعاملية للق�صاء على الفكر الداع�صي 
من خال عدة منافذ اولها جترمي الداعمني لارهاب، 
وثانيا منع اجلوامع واجلمعيات الرافدة لارهاب من 

قبل الدول التي متنع هذا التطرف ب�صكل تام".
واأ�صاف الكعبي انه "من غري ذلك �صوف تبقى بع�س 
تعر�س  ال��ذي  امل��واط��ن  ان  كما  النائمة  احلوا�صن 
رر  الرهاب داع�س هو من يعي احلالة لكونه هو من غجُ

به ".
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