
بغداد_ اجلورنال
اأعلن قائد عمليات غرب االنبار الفريق قوات خا�صة عبد 
لداع�ش  مع�صكرا   25 تدمري  ال�صبت،  ي��اراهلل،  ر�صيد  االأمري 
وحترير ع�رشات القرى بعملية نوعية بني االنبار وكربالء.

بيان  يف  قوله  ي��اراهلل  عن  احلربي  االع��الم  خلية  ونقلت 
اطلعت عليه "اجلورنال"، ان "قيادة عمليات االنبار نفذت 
عملية نوعية وا�صعة لتطهري وتفتي�ش جميع املناطق من 
االنبار باجتاه الرطبة ومن الرطبة باجتاه احلدود االإدارية 
ان  مبينا  بها"،  املحيطة  املناطق  وجميع  كربالء  ملدينة 
"هذه العمليات متت بالتزامن مع اقتحام القوات االأمنية، 
وح�صيبة  والكرابلة  ال�صعدة  ملناطق  )اجلمعة(،  ام�ش  يوم 
جنوب  مناطق  كامل  بتحرير  مهامها  اجن��زت  وال��ت��ي 
احلدود  اىل  والو�صول  القائم  حترير  واإكمال  الفرات  نهر 

الدولية".

واأ�صاف يار اهلل ان "القطعات الع�صكرية ومب�صاندة طريان 
و10  لالإرهابيني  مع�صكرا   15 تدمري  من  متكنت  اجلي�ش 
القوات  على  االإرهابية  الهجمات  ل�صن  ت�صتخدم  اوك��ار 
الرطبة  مطار  مع  قرية   40 حترير  عن  ف�صال  االأمنية، 
الكلية  "امل�صاحة  ان  اىل  م�صريا  وال�صمايل"،  اجلنوبي 

املحررة هي 20000 كم".
الع�صكرية  القطعات  مب�صاركة  متت  "العمليات  ان  وتابع 
كافة من قيادة عمليات االنبار وفوج من �رشطة طوارئ 
وال��وك��االت  املديريات  وجميع  االن��ب��ار  وح�صد  االن��ب��ار 

اال�صتخبارية العاملة يف القاطع".
العميد  العمليات امل�صرتكة،  وك�صف املتحدث با�صم قيادة 
نهر  �صمال  يف  مناطق  وجود  عن  اجلمعة،  ر�صول،  يحيى 

تدمير 25 معسكرًا لداعش وتحرير عشرات القرى بين األنبار وكربالء
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بغداد_ الجورنال  

كتلة كردية: موازنة 2018 األسوأ منذ عام 2003 بغداد تتمسك بخمسة شروط حكومية إلطالق الحوار مع اإلقليم الكردي

تيار “الصدر“ يطالب بمحاكمة المسؤولين 
عن “سقوط الموصل”

النواب  جمل�ش  يف  الكردية  اال�صالمية  اجلماعة  كتلة  رئي�ش  و�صف  اجلورنال  بغداد_ 
“االأ�صواأ” للكرد  العراقي احمد حاجي ر�صيد، ال�صبت، موازنة العراق لعام 2018 باأنها 

منذ 2003.
وقال ر�صيد يف موؤمتر �صحفي تابعته »اجلورنال«  ان “موازنة العراق لعام 2018 هي 
ال�صيا�صي مع بغداد كان  “اأ�صل االتفاق  ان  االأ�صواأ بالن�صبة للكرد منذ ″2003، مبينا 

يتمثل بتخ�صي�ش %17 من املوازنة القليم كورد�صتان، وحتول اىل اأ�صبه بالقانون”.
وتابع ان “االتفاق مع بغداد كان ين�ش على اجراء اح�صاء �صكاين يف عموم العراق من 
باإجراء  “بغداد مل تلتزم  ان  اقليم كرد�صتان من املوازنة”، م�صتدركًا  اأجل حتديد ن�صبة 

االح�صاء ال�صكاين”.
االخالل  عرب  النواب،  جمل�ش  يف  املوازنة  على  الت�صويت  ايقاف  “�صعوبة  ر�صيد  واأكد 

بالن�صاب، لكونهم )الكتل االخرى( ميلكون اغلبية يف الربملان”.
“من املمكن التفاو�ش مع بغداد حول هذا ال�صيء، لكن من ال�صعب تغيري  واو�صح انه 

راأيهم بذلك”.
وا�صار ر�صيد اىل ان “حل ق�صية ن�صبة اقليم كرد�صتان من املوازنة يتمثل باالعتماد على 

االأطراف الدولية، وتدخل وا�صنطن ولندن يف هذا املو�صوع”.
وت�صمنت موازنة العام 2018 ح�صة القليم كرد�صتان قيمتها 12.67 % من املوازنة 
العامة للبالد، بعد ان كانت 17 % يف موازنة العام احلايل وفق اتفاق عقد بني بغداد 

واربيل.

بغداد_ خا�ش ات�صعت دائرة اخلالف ال�صيا�صي بني التيار ال�صدر الذي يتزعمه 
بعد   ، املالكي”  نوري   ” بزعامة  القانون  دولة  وائتالف  ال�صدر”  “مقتدى 
اإ�صدار حكم  الوثيقة التي تداولت يف مواقع التوا�صل االجتماعي بخ�صو�ش 
مهدي  الركن  الفريق  ال�صابق  نينوى  حمافظة  عمليات  قائد  بحق  باالإعدام 

الغراوي. 
وقال النائب عن التيار ال�صدري عبد العزيز الظاملي يف  ت�رشيح ل�»اجلورنال 
ان تفتح جميع امللفات بخ�صو�ش  ياأمل  ال�صدري  ال�صبت، ن” التيار  نيوز«، 
�صقوط املو�صل عام 2014 ، ب�صكل كامل ويحاكم االأ�صخا�ش املتورطون يف 

�صقوط املحافظة ب�صكل عاجل بعد حترير العراق من داع�ش االإرهابي” .
واأ�صاف ان” اللجنة امل�صكلة يف الربملان العراق ادانت العديد من ال�صخ�صيات 

وكان على راأ�صها رئي�ش الوزراء ال�صابق نوري املالكي “.
اليوم  لكن  الق�صاء  على  ار�ش  متمُ كانت  ال�صيا�صية  ال�صغوط   ” ان  اىل  واأ�صار 
العراقيني  وعد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش  وان  خ�صو�صا  الو�صع  يختلف 
�صبايكر  املو�صل وجمزرة  �صقوط  املتورطة يف  ال�صخ�صيات  مبحاكمة جميع 

وهدر املال العام “.
ان”  اىل  النظر  النيابية  والدفاع  االمن  جلنة  يف  ع�صو  وهو  الظاملي  ولفت 
الق�صاء العراقي ال يخ�صى ال�صغوط ال�صيا�صية وننتظر ان يفتح جميع امللفات 

بخ�صو�ش تورط  االأ�صخا�ش احلقيقيني يف �صقوط املو�صل “.
ياأتي هذا يف الوقت الذي فّند فيه ائتالف دولة القانون �صلوع رئي�ش الوزراء 

ال�صابق نوري املالكي يف �صقوط ثاين اكرب مدينة يف العراق .
وقال النائب عن االئتالف ر�صول را�صي يف ت�رشيح ل�»اجلورنال نيوز«،ان” 
ق�صية �صقوط املو�صل وا�صحة وال حتتاج اىل تف�صري وان املت�صبب االأول يف 
كرد�صتان  اقليم  ورئي�ش  النجيفي  اثيل  ال�صابق  نينوى  حمافظ  هو  �صقوطها 
املتنحي م�صعود بارزاين م�صريا اىل ان” اتهامات البع�ش هي ردة فعل على 

عمليات فر�ش القانون يف الب�رشة “.
حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  تويل  حقبة  يف  �صقطت  االنبار  حمافظة  ان”  واأ�صاف 

العبادي رئا�صة الوزراء هل ميكن حتميله ال�صبب ب�صقوط االنبار ؟”.
واأ�صار اىل ان” التحقيقات االأخرية التي جرت يف الربملان مل تِدن املالكي بل 

ادانت حمافظ نينوى ال�صابق اثيل النجيفي واملتنحي م�صعود بارزاين .
رئا�صة  عن  �صادرة  اإنها  قالت  وثيقة  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  وتداولت   
الغراوي  الركن مهدي  الفريق  باإعدام  تت�صمن حكما  العراقي،  اجلي�ش  اأركان 

قائد عمليات حمافظة نينوى اإبان �صيطرة “داع�ش” على املحافظة . .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اعلنت القوات العراقية 
حتريرها مركز ق�ضاء القائم 

بالكامل �ضمن حملتها 
الع�ضكرية التي بداأتها يف 26 

من ال�ضهر املا�ضي �ضد اآخر 
معاقل تنظيم داع�ش يف البالد 

موؤكدة انتهاء تنظيم داع�ش يف 
البالد عمليا.

اإن  العبادي  حيدر  العراقي  ال��وزراء  رئي�ش  وق��ال 
اليوم  القائم  ق�صاء  على  �صيطرت  العراقية  القوات 
اخلا�صعة  املناطق  اآخر  من  واحد  وهو  )اجلمعة( 
ال��وزراء  رئي�ش  وهناأ  العراق.  يف  داع�ش  لتنظيم 
حيدر  ال��دك��ت��ور  امل�صلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد 
العبادي ابناء ال�صعب العراقي بتحرير ق�صاء القائم 
االبطال  ب�صيطرة  العراقيني  "نهنئ  بيان  وقال يف 
مل  قيا�صية"  فرتة  يف  وحتريره  القائم  ق�صاء  على 
تتعد 8 اأيام حيث كانت القوات العراقية قد اطلقت 
الع�صكرية  حملتها  املا�صي  ال�صهر  من   26 يف 
اآخر  الغرب  باأق�صى  وراوة  القائم  ق�صائي  لتحرير 

معاقل داع�ش يف العراق..
احل�صد  لقوات  العام  القائد  نائب  ا�صار  جانبه،  من 
مركز  حترير  ان  اىل  املهند�ش  مهدي  اأبو  ال�صعبي 
ح�صيبة  ومنفذ  االأن��ب��ار  غ��رب��ي  ال��ق��ائ��م  ق�صاء 
احلدودي يعني ان تنظيم داع�ش قد انتهى "واقعيا" 
انطلق  نقطة  اهم  من  دح��ره  مت  بعدما  العراق  يف 
عام  �صيف  والغربية  ال�صمالية  امل��دن  نحو  فيها 

.2014
قيادات  من  ع��دداً  لقائه  خ��الل  املهند�ش  وق��ال 
"هزمية داع�ش  اإن  ال�صعبي  االأمنية واحل�صد  القوات 
منذ  داع�ش  يتلقاها  هزمية  واهم  اق�صى  تعد  اليوم 

بداية تاأريخ املواجهة معه".
واأ�صاف املهند�ش اأنه "بتحرير مركز ق�صاء القائم 
بعدما  العراق  يف  واقعيا  انتهى  قد  داع�ش  يكون 
املدن  نحو  منها  انطلق  نقطة  اأه��م  من  دح��ره  مت 
�صيف  والرمادي  كاملو�صل  والغربية  ال�صمالية 
ارتبط  القائم  "ق�صاء  اأن  اإىل  النظر  2014"، الفتًا 
زعيم  البغدادي  بكر  اأب��و  باملجرم  دائما  ا�صمه 

ع�صابات داع�ش االإجرامية".

عاليا  تن�صيقا  �صهدت  القائم  "معركة  اأن  واو�صح 
امل�صاركة"..  االأمنية  القوات  �صنوف  خمتلف  بني 
مبينا اأن "املعركة �صارت وفق االهداف املر�صومة 
الع�صكرية  القطعات  قبل  من  اجن��ازه��ا  مت  التي 
الظروف  من  الرغم  على  قيا�صية  مب��دة  واحل�صد 

اجلوية ال�صيئة التي رافقت العمليات".
قوات  الفريق  ق��ال  اجلمعة  من  �صابق  وق��ت  ويف 
بيان  يف  اهلل  يار  ر�صيد  االمري  عبد  الركن  خا�صة 
جهاز  ق��وات  ان  “اجلورنال".  تابعته  �صحايف 
اول  غزة  حي  دخلت  والع�صائر  االإره��اب  مكافحة 
االأنبار  غربي  الق�صاء  مركز  القائم  مدينة  احياء 

كمال  البو  مدينة  باجتاه  العراقي  الغرب  باأق�صى 
ال�صورية املحاذية للمدينة .

من جهتها، قالت قيادة احل�صد ال�صعبي ان األويتها 
الفرقة  قطعات  مع  با�رشت  املعركة  يف  امل�صاركة 
مكافحة  وق���وات  اجلي�ش  يف  التا�صعة  امل��درع��ة 
ااٍلرهاب وبا�صناد من طريان اجلي�ش اقتحام مركز 

ق�صاء القائم غربي االأنبار ومن عدة حماور .
مكافحة  جهاز  من  قوة  ان  اأمني  م�صدر  اكد  كما 
احلدودي  القائم  منفذ  حترير  من  متكنت  االرهاب 
فيه  العراقي  العلم  ورفعت  و�صوريا  العراق  بني 
القائم  منفذ  حترير  عملية  ان  امل�صدر  وق��ال   .

مدينة  غربي  �صمال  و�صوريا  العراق  احلدودي بني 
القائم جاءت بعد ان متكنت قوة من فرقة مكافحة 
افراد  جميع  وقتل  املنفذ  اىل  الت�صلل  من  االرهاب 
داع�ش فيه، مو�صحا ان القوات االمنية رفعت العلم 

العراقي فوق اأعلى بناية يف املنفذ.
غرب  لتحرير  الع�صكرية  العمليات  نتائج  وع��ن 
ال�صهر املا�صي فقد  26 من  بداأت يف  التي  العراق 
ا�صار قائد عمليات حترير غرب االنبار نائب قائد 
العمليات امل�صرتكة الفريق الركن عبد االمري ر�صيد 
ياراهلل اىل ان عمليات حترير مناطق غرب االنبار 
ال�صعبي  واحل�صد  اجلي�ش  قوات  مب�صاركة  انطلقت 

واحل�صد الع�صائري لتحرير وتطهري وتفتي�ش جميع 
املناطق والقرى من طريق عكا�صات - القائم حتى 

الطريق ال�رشيع الرمادي- الرطبة.
قرية   47 حترير  بيان  يف  الع�صكري  القائد  واكد 
وهدفني حيويني ههما قاعدة �صعد اجلوية وحمطة 
باال�صافة  وال��ث��اين  االول  عكاز  وحقول  القطار 
بالطريق  عكا�صات  الرابط  الرئي�صي  الطريق  اىل 
اال�صرتاتيجي ودائرة البحوث الزراعية حيث بلغت 
مربعا.  كيلومرتا   13850 امل��ح��ررة  امل�صاحة 
معمال   90 اي�صا  ح��ررت  ال��ق��وات  ان  اىل  وا���ص��ار 
الزراعية  ح�صيبة  وم�صاريع  فهيدة  قطار  وحمطة 
عكا�صات  طريق  وفتح  وتاأمني  اجلابري  وج�رش 
القائم . ووا�صاف ان القوات متكنت من قتل 250 
الف  واإبطال وتفجري  انتحاريًا   17 ارهابيا بينهم 
عبوة نا�صفة وتدمري25 عجلة مفخخة و64 عجلة 
خمتلفة وتدمري35 دراجة نارية و15 م�صافة و5 

مع�صكرات لالرهابيني .
ويقع ق�صاء القائم غرب العراق وي�صم اأربعة مدن 
الق�صاء  �صكان  تعداد  ويقدر  قرية   50 من  واأك��ر 
وزارة  ت��ق��دي��رات  بح�صب  ل��ه  التابعة  وال��ن��واح��ي 
التخطيط بنحو 150 الف ن�صمة عام 2014 وكان 

يعّد منطقة جتارية مهمة.
لع�صائر  االأغلب  يف  القائم  ق�صاء  اهايل  وينتمي 
الكرابلة والبوحمل والبومفرج والبوعبيد وال�صلمان 
والراويني  وامل��وايل  والكرابلة  الدليم  قبيلة  من 
والبوحردان. وقد �صقطت املدينة بيد تنظيم داع�ش 
يف 20 يونيو عام 2014 بعد معركة دامت خم�صة 

اأيام.
وكان تنظيم داع�ش ي�صيطر على قرابة ثلث م�صاحة 
العراق يف يونيو حزيران عام 2014 اإال اأن القوات 
العراقية وبدعم من التحالف الدويل حررت معظم 
مدى  على  ع�صكرية  حمالت  خ��الل  املناطق  تلك 

تحرير مركز القائم.. رسالة عراقية تحمل نهاية أكيدة لداعش في العراق  
بغداد_ متابعة 

دوغال�ش  االأمريكي  ال�صفري  عقد  ذلك،  غ�صون  يف   
جنريفان  مع  مكّثفة  اجتماعات  �صل�صلة  �صيليمان، 
لبحث  اأربيل  يف  الطالباين  قوباد  ونائبه  البارزاين 
وقالت  اأخ��رى.  كردية  قيادات  عن  ف�صاًل  االأزم��ة، 
اأكد  �صيليمان  اإن  لها،  بيان  يف  كرد�صتان  حكومة 
ال��ب��ارزاين  خ��الل اجتماعه م��ع ك��ل م��ن جن��ريف��ان 
االأخ��رية  امل��ع��ارك  م��ن  واأ�صفه  امتعا�صه  ونائبه 
البيان،  بح�صب  دوغال�ش،  واأكد  واأربيل.  بغداد  بني 
واالأطراف  االإقليم  حكومة  ملحاوالت  بالده  "دعم 
ال�صيا�صي  الو�صع  الكردية توحيد وتهدئة  ال�صيا�صية 

يف كرد�صتان".
"حتالف  يف  القيادي  عّد  االأم��ر،  هذا  على  وتعليقًا 
ال�صفري  وج��ود  اجلبوري،  اأحمد  العراقية"،  القوى 
دائمًا  نعلم  "الأننا  مقلقًا  اأم��راً  اأربيل  يف  االأمريكي 
االأمريكية".  املواقف  وا�صحة يف  اأمور غري  بوجود 
ال�صفري  "ذهاب  اأن  له  بيان  يف  اجلبوري  واأو�صح 
االأمريكي اإىل اأربيل وخروج الب�صمركة بت�رشيحات 
"�رشورة  موؤكداً  بالقلق"،  ن�صعر  يجعلنا  مت�صنجة، 

املناطق  كامل  على  وال�صيطرة  القانون  فر�ش 
"اأننا  اجلبوري  واأعلن  نف�صه".  الوقت  ويف  العراقية 
اجلي�ش  بني  ع�صكري  ت�صادم  يف  الدخول  نريد  ال 
االأزمة  خطورة  من  الرغم  على  والب�صمركة  العراقي 
ب�صط  ت�صتطيع  العراقية  ال��ق��وات  اأن  تاأكدنا  وم��ن 
قليلة،  �صاعات  خالل  املناطق  كل  على  �صيطرتها 
قوات  مع  مبا�رش  ترغب يف دخول �رشاع  ال  لكنها 
جتري  الب�صمركة  "قوات  اأن  اإىل  م�صرياً  الب�صمركة"، 
النارية  االأفواه  توزيع  واإعادة  وحت�صيداً  حت�صينات 
منها  رغ��ب��ة  ب��وج��ود  ي��ن��ذر  اأم���ر  وه��و  لقطعاتها، 
ب�صكل  ت�صليمها  وعدم  االحتادية  للقوات  بالت�صدي 

�صلمي".
الوطني"،  "التحالف  ع�صو  ق��ال  ذل��ك،  م��وازاة  يف 
حممد الدراجي، اإن على العبادي "االلتزام بتفوي�ش 
الدولة  �صلطة  الربملان له يف ما يتعلق بفقرة ب�صط 
القبول  �صكل  باأي  ميكن  وال  واملعابر،  احلدود  على 
اأن  "يبدو  واأ���ص��اف  احلايل".  ال��ك��ردي  ب��ال��ط��رح 
وحتى  االأك���راد  ل��دى  كركوك  من  اأه��م  في�صخابور 
االأمريكيني، لكن ميكن التاأكد من اأن املنطقة لي�صت 
على  يجب  ال  لذا  الد�صتورية،  االإقليم  حدود  �صمن 

احلكومة التنازل وخرق الد�صتور". وقال م�صوؤولون 
من�صب  ت��وىل  ال��ذي  ب��ارزاين  نيجريفان  اإن  اأك��راد 
الرئي�صية  ال�صخ�صية  االآن  اأ�صبح  ال���وزراء  رئي�ش 
املتمتع  الكردي  االإقليم  اإدارة  يف  لل�صلطة  املمثلة 

باحلكم الذاتي يف اأعقاب تخلي عمه عن الرئا�صة.
ال�صابق  اخلارجية  وزي��ر  زيباري  هو�صيار  وق��ال 
كرد�صتان  حلكومة  م�صت�صارا  االآن  ويعمل  للعراق 
الدميقراطي  احل��زب  يف  ب��ارز  ع�صو  وه��و  ال��ع��راق 
�صي�صبح  ال����وزراء  “رئي�ش  احل��اك��م  الكرد�صتاين 
االنتقالية”،  املدة  هذه  خالل  الرئي�صية  ال�صخ�صية 

وفقا ل�”رويرتز”.
االإقليم  اإدارة  عاما(   71( ب��ارزاين  م�صعود  وت��وىل 
الكردي بقب�صة حديدية منذ عام 2005 .لكنه اأعلن 
ابتداًء  اأن ت�رشي  االأحد املا�صي على  ا�صتقالته يوم 
اأتى  اأن  بعد  الثاين  ت�رشين  نوفمرب/  من  االأول  من 
عك�صية  بنتائج  اأيلول  �صبتمرب/   25 يوم  ا�صتفتاء 
ودفع احلكومة املركزية اىل اإر�صال قوات ال�صتعادة 
اإقليمهم  حدود  خارج  االأكراد  عليها  ي�صيطر  اأرا�ش 
املتمتع باحلكم الذاتي. اىل ذلك، نفى احلزب الوطني 
الكرد�صتاين، ال�صبت، االنباء التي حتدثت عن تر�صيح 

والعدالة"  الدميقراطية  اأجل  من  "التحالف  رئي�ش 
بعد  كرد�صتان  اقليم  رئي�ش  ملن�صب  �صالح  برهم 
احلزب  ع�صو  منه.وقالت  ب��ارزاين  م�صعود  تنحي 
نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  دلري  �صيخ  ري��زان 
�صالح  برهم  تر�صيح  عن  حتدثت  التي  "االنباء  ان 
عن  عارية  العراق  كرد�صتان  اقليم  رئا�صة  ملن�صب 
ال�صحة، ومل يتم تداول هكذا مو�صوع بني االحزاب 

الكردية".
اتفقت  الكردية  "االحزاب  ان  دل��ري  �صيخ  وبينت 
ثمانية  مل��دة  كرد�صتان  برملان  عمل  متديد  على 
اأ�صهر ومو�صوع رئا�صة االقليم حديث �صابق الأوانه 
على  موزعة  املن�صب  �صالحيات  وان  خ�صو�صا 

ال�صلطات الثالث يف االقليم".
واأعلنت مفو�صية االنتخابات يف كرد�صتان تاأجيل 
تقدمي  لعدم  االقليم  ورئا�صة  برملان  انتخابات 

مر�صحني من قبل االأحزاب.
وحتدثت تقارير �صحفية عن تر�صيح رئي�ش التحالف 
من اأجل الدميقراطية والعدالة، برهم �صالح ملن�صب 
انقاذ  حكومة  ت�صكيل  او  كرد�صتان،  اقليم  رئي�ش 

وطني يف االقليم برئا�صة �صالح اي�صا.
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