
ال�شمحالل وال�شتثمار الفا�شل، ماركة دارجة لأعرق 
واأ�شهر �شوارع بغداد، ففي الوقت الذي تفتخر فيه مدن 
العامل مبعاملها الرتاثية وتعتز مبا دار بها من اأحداث، 
العا�شمة حتى يف  فاإن ذلك يح�شل ب�شكل مغاير يف 
�رصح غنى به عمالقة الفن العربي بوزن اأم كلثوم، يف 
م�شهد حمزن ل�شارع كبري.  بالتحديد عند بداية �شارع 
الر�شيد و�شط بغداد ثمة عمارة ذو �شنا�شيل على الطراز 
ال�شاعدة  الأجيال  لكن معظم  لل�شقوط،  اآيلة  البغدادي 
الذي  امليدان  حملة  يف  الهالل"  "اأوتيل  اأن��ه  تعلم  ل 
1932 والتقت جمعا  اأم كلثوم عام  ال�شيدة  غنت فيه 
واأ�شبح  والفنانني،  وال�شحفيني  الأدب��اء  من  كبريا 

وليكون  مراد،  �شليمة  الكبرية  للمطربة  مقرا  بعد  فيما 
العراق  تاريخ  يخت�رص  ل�شارع  التنكر  على  �شاهدا 
املت�شخة.  جالل ح�شن،  الكال�شيكية  باأعمدته  احلديث 
هو نا�شط مدين ي�شف �شارع الر�شيد باأنه "�شاهد على 
الأكرب  وهو  اأع��وام،   103 من  اأكرث  العراق عرب  تاريخ 
عمرا منذ تاأ�شي�س اململكة العراقية، وجمل�س الأعيان، 
وهو الرائي على حركة مواكب امللوك وهيبة البا�شوات 
وامل�شريات  والحتجاجات  والتظاهرات  وال���وزراء 
واأروع اخلطب، واأجمل ق�شائد ال�شعراء". ويقول ح�شن 
يف حديث ل�»اجلورنال«، "ل اأحد ين�شى رائحة العطور 
واللوحات  والكتب  ال�شوي�رصية  وال�شاعات  والتحف 
الت�شوير،  و�شتوديوهات  الغناء،  واأ�شطواناتعمالقة 
ونكهة مطاحن قهوة الربازيليا، ولنب اأربيل الكثيف"، 

�شي(  جادة  با�شا  )خليل  الوايل  "�شارع  اأنه  مو�شحا 
رئي�س  بنائه  يف  و�شاهم  با�شا  مدحت  ال��وايل  بفكرة 
م�شتعينا  اجل��ادرج��ي  ب��ك  روؤوف  وق��ت��ذاك  البلدية 
اليه  اآل  ملا  بح�رصة  ح�شن  وي�شيف  اأملان".  بخرباء 
لل�شينما  دارا   20 جانبيه  على  "بنيْت  الر�شيد،  �شارع 
البنوك  مباين  واأعلى  الثقافية  بغداد  مقاهي  واأغلب 
ال�شاعر والكاتب  الأو�شط، و�شيد فيه متثال  ال�رصق  يف 
الفذ معروف عبد الغني الر�شايف، فكان واجهة ثقافية 
وح�شارية"، لفتا اىل اأن "ال�شارع الآن يئن من اأوجاع 
ثقيلة ل ت�شبه لياليه املالح ال�شابقة، فاأم�شى مقطوع 
الظهرية،  عند  و�شائبا  �شاحبا،  موح�شا،  الأو���ش��ال، 
بالقول،  حزنه  عن  ح�شن  ويعرب  بالقمامة".  ومغطى 
"�شار يزدحم برائحة عربات ال�شمك والفالفل والعدد 

اليدوية ومطافئ احلريق لتزكم اآخر الروائح الطيبة"ن 
مبينا اأن "هذا ال�شارع يزداد حزنا يوما بعد اآخر دون 

اأن متد اليه يد حنون تنقذه من الفو�شى واخلراب". 
اآي��ل  الهالل"   "اأوتيل  م�����رصح  اىل  ح�شن  وي��ل��ف��ت 
�شاف  تعليق  اأي  يوجد  "ول  حلظة،  اأي  يف  لل�شقوط 
مبينا  العراقية"،  احلياة  يف  اجلميل  الأثر  اندثار  عن 
فال  لتفيد،  وال�شيحات  والوقفات  "املنا�شدات  اأن 
احلكومة تقوم بواجبها ول وزارة الثقافة تعي عملها". 
ا�شتغاث  طاملا  الذي  ال�شارع  تغمر  الكاآبة  اأن  "اأرى   
لنجدنه كونه �شيد ال�شوارع يف بغداد، ولكن كل الذان 
ا�شابها ال�شمم وكل العيون نال منها العمى، وها هو 
ينوء بالعذابات كلها واملرارات التي تهّد حيله واعتقد 
انه ما عاد ميتلك القابلية على ال�شمود كثريا"، هكذا 

ي�شف ال�شحفي عبد اجلبار العتابي �شارع الر�شيد". 
"�شارع  اإن  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  العتابي  ويقول 
يزداد  عليه  �شنة متر  وكل   ، له  يرثى  الر�شيد يف حال 
و�شعه �شوءا وتت�شاقط اجزاء منه ولي�س هناك احرتام 
لعمره ول لتاريخه ول لعالقة النا�س احلميمة به".  اأما 
اأكرم ال�شيخ مقلد، فهو يعترب �شارع  املدون التاريخي 
الوطنية".  ويقول مقلد  النتفا�شات  "حا�شن  الر�شيد 
عليك  لي�س  بغداد،  معرفة  اردت  "اإذا  ل�»اجلورنال«، 
�شعب  اأم��ر  ذل��ك  وحواريها،  ازقتها  كل  يف  التجول 
منه  يفوح  يف  �شارع  ثمة  ولكن  متاهة،  نحو  يقودك 
�شارع  اأنه  ن�شال،  مدر�شة  عن  وينباأك  تاريخ  عطرر 
الدفاع  وزارة  عند  الأزبكية  م�شجد  من  املمتد  الر�شيد 
حمالت  عند  وينتهي  ال�شحة  لوزارة  املقابلة  القدمية 

مقلد،  ويوؤكد  ال�رصقي".  الباب  نهاية  من  جقماقجي 
القوات  دخ��ول  عند  مهمة  اأح��داث��ا  ال�شارع  "هذا  اأن 
ن�شال   ،1917 عام  اآذار   ١٩ يف  الغازية  الربيطانية 
احلركة الوطنية يف العراق، اىل جانب اإيواء املطاردين 

يف ثورة الع�رصين".
بالأ�شل  فهو  بالتاريخ،  ال�شارع  غنى  اىل  اإ�شافة   
مثال  بات  لكنه  الثقيل،  العيار  من  اقت�شادية  واجهة 
تاأ�ش�س  الر�شيد  �شارع  اأن  يذكر  الهتمام".    ل�"عدم 
�شارع  با�شم  العثماين  العهد  �شنوات  اآخ��ر  يف  عمليا 
على ا�شم خليل با�شا حاكم بغداد، وو�شعه قائد اجلي�س 
وجعله  املعظم  باب  اإىل  ال�رصقي  الباب  من  العثماين 
�شارعًا با�شمهالعام 1910، وكان ذلك لت�شهيل حركة 

اجلي�س العثماين وعرباته.
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للموؤ�ش�شات  التابعة  املواقع  يف  احلرائق  م�شل�شل  ان  يبدو 
وزارة  خم��ازن  ف��اح��رتاق  ال��ع��راق،  يف  ينتهي  مل  احلكومية 
التجارة التي حتتوي على �شناديق اقرتاع جانب الر�شافة من 
بغداد قد تثري ازمة جديدة يف ال�شاحة ال�شيا�شية والتي رمبا 
بعد  احلريق  هذا  وياتي  النتخابات.  نتائج  الغاء  اىل  توؤدي 
اجلدل الوا�شع حول نتائج النتخابات الربملانية التي اأجريت 
خروقات  من  رافقها  وما  املا�شي  اأيار  من  ع�رص  الثاين  يف 
اأدت اىل ت�شكيل جلان لتق�شي احلقائق اثبتت  وتزوير، والتي 
وجود عمليات تزوير وتالعب بنتائج النتخابات يف عدد من 
الذي  احلريق  وخارجه.  العراق  داخل  يف  النتخابية  املراكز 
و�شع  الر�شافة  جلانب  الق��رتاع  �شناديق  خمازن  يف  ن�شب 
الربملان والق�شاء يف امتحان ع�شري بني ن�رصة الدميقراطية 
النتخابات وطي �شفحة  نتائج  الغاء  يت�شمن  قرار  با�شدار 
�شابها التزوير والتالعب وبني التزام ال�شمت واتخاذ اجراءات 
ترقيعية لترتقي اىل الطموح. و�شوت الربملان على جملة من 
ل�شنة   )45( رقم  النتخابات  قانون  تعديل  ابرزها  القرارات 
اليدوي  والفرز  العد  واجراء  اخلارج،  نتائج  واإلغاء   ،2013
وانتداب  النتخابات  مفو�شية  وجتميد  العراق،  عموم  يف 
حفيظة  اث��ار  ال��ذي  الم��ر  ق�شاة،   9 ل�  النتخابية  العملية 
يف  يعتقدون  الذين  بالنتخابات  الفائزين  املر�شحني  بع�س 
الربملان  يف  مقاعدهم  �شيخ�رصون  يدويا  العد  اج��راء  حال 
خطرا  الر�شافة  جانب  اقرتاع  خمازن  حريق  وي�شكل  املقبل. 
اليدوي املزمع اجراوؤها لكونه  العد والفرز  كبريا على عملية 
�شيلغي الف الأ�شوات مما يعرقل عملية العد من قبل اللجان 
فان  مراقبني  وبح�شب  برملاين.  بقرار  �شكلت  التي  الق�شائية 
تتمكن  ل  لكي  اللكرتوين  الت�شويت  اأجهزة  ا�شتهدف  حريق 
من  النتخابات  تزوير  ب�شان  امل�شكلة  احلقائق  تق�شي  جلان 
ك�شف تالعب اجلهات املزورة، متهمني جهات �شيا�شية فائزة 
احلريق.  وراء  بال�شلوع  الر�شافة  جانب  يف  بالنتخابات 

لتق�شي  حكومية  جلان  ت�شكيل  عن  مطلعة  م�شادر  وك�شفت 
احلقائق ملعرفة مالب�شات احلريق واجلهات التي تقف وراءه. 
واأ�شافت امل�شادر ان "التحقيقات الأولية ت�شري اىل ان احلريق 
من  الر�شافة   حريق  ان  اىل  م�شرية  له"،  وخمطط  متعمد 
املرجح ان يلغي ا�شوات ت�شمن �شعود اربعني نائبا". وتوؤكد 
موؤمنة  الق��رتاع  خم��ازن  بان  م��رارا  النتخابات  مفو�شية 
ب�شكل كامل وحتوطها حرا�شة �شديدة ال ان حريق اليوم يثري 
العراقي".  لل�شان  املراقبني  لدى  وا�شتغرابا  كثرية  ت�شاوؤلت 
يف  الق��رتاع  �شناديق  الغاء  فان  قانونيني  خرباء  وبح�شب 
العا�شمة  �شكان  ن�شف  من  اكرث  متثل  التي  الر�شافة  جانب 
العراق  النتخابات يف عموم  نتائج  الغاء  اىل  �شتوؤدي  بغداد 
الربملان  به  اأو�شى  الذي  والفرز  العد  عملية  �شيعرقل  لكونه 

واللجان احلكومية.
التوا�شل الجتماعي  وا�شعل حريق �شناديق القرتاع مواقع 
وكتب  ا�شتياءهم مما حدث.  عن  مدنيون  نا�شطون  حيث عرب 
النا�شط املدين عمر ال�شاهر على ح�شابه يف الفي�شبوك "وچان 
ال�شنادق  الق�شاء  اعترب  اذا  الر�شافة..!  اأ�شوات  يحرقون 
املحرتقة، باطلة، وملغاة، فهذا يعني �شياع اأ�شوات ت�شاوي 
قرابة 40 مقعدا نيابيا.. فكيف "�شريتبونها"..!" واأ�شاف" مل 
يعد هناك ما يربر بقاء اأي �شيء من نتائج هذه النتخابات، 

التي بلغت خروقاتها حدا ل ميكن احتواوؤه ولتربيره.
القرتاع،  �شناديق  وحرق  والتزوير  التالعب  عمليات  وبني 
يجري  ج��دي��دة،  انتخابات  ف��ك��رة  ط��رح  ع��ن  احل��دي��ث  ب��ات 
التح�شري لها جيدا، باإ�رصاف ق�شائي كامل، وقانون انتخابي 

عادل ملعرفة اأحجام املتناف�شني احلقيقيني. 
واعلن ع�شو اللجنة المنية حممد الربيعي، ان جميع �شناديق 
الر�شافة  قاطع  يف  النتخابات  ملفو�شية  التابعة  القرتاع 
ال�شياق دعا نائب رئي�س اجلمهورية  تعر�شت لالحرتاق ويف 
حلكومة  التهيئة  اىل  ع��الوي،  اي��اد  الوطنية  اإئتالف  رئي�س 
ت�رصيف اعمال وان تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خالل 

�شتة اىل ثمانية ا�شهر درًء لي فراغ د�شتوري.

بغداد - اجلورنال توقع املبنيء اجلوي القدم يف مطار الب�رصة الدويل �شادق عطية ان ت�شهد مدن و�شط 
وجنوب البالد انخفا�شا تدريجيا يف درجات احلرارة حتى ال�شبوع املقبل.

وقال عطية ان مدن و�شط وجنوب البالد بالإ�شافة العا�شمة بغداد �شت�شجل انخفا�شا يف درجات احلرارة 
يرتاوح بني 46-42 درجة مئوية م�شريا اىل ان الرياح �شتكون �شمالية غربية.

الو�شطى  املنطقتني  يف  احلرارة  درجات  تكون  فيما  �شحوا  املناطق  بعموم  الثالثاء  يوم  طق�س  و�شيكون 
واجلنوبية متقاربة.

يخطط العراق لمتالك »اأ�شطول كبري« من ناقالت 
النفط لنقل اخلام العراقي اإىل الأ�شواق العاملية.

النفط  ناقالت  ل�رصكة  الإلكرتوين  املوقع  وقال 
اأغلبه  البالد تعر�س  اأ�شطول ناقالت  اإن  العراقية 
الوليات  قادته  ال��ذي  الهجوم  خ��الل  للتدمري 
حرب  يف  الكويت  من  العراق  لإخ��راج  املتحدة 
ما  متتلك  ال�رصكة  وكانت    .1991 عام  اخلليج 

ي�شل اإىل 24 ناقلة يف الثمانينيات. وا�شار وزير 
النفط جبار اللعيبي يف بيان ان الوزارة حري�شة 
بهدف  املهمة  ال�رصكة  هذه  هيكلة  اإع��ادة  على 
اأ�شطول  وامتالك  بناء  خالل  من  عملها  تطوير 
كبري وحديث للناقالت النفطية.   واكد املخت�س 
القت�شادي مالذ المني ، ان اخلطوة التي اقدمت 
عليها �رصكة الناقالت العراقية التابعة اىل وزارة 

النفط ،

بت�شمية  قام  انه  الحد،  العلى،  الق�شاء  جمل�س  ذكر 
املفو�شني،  جمل�س  مبهام  للقيام  املنتدبني  الق�شاة 
يف  م�شوؤولني  ا�شت�شاف  املجل�س  اأن  اأك���د  فيما 
وق��ال  لالنتخابات.  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية 
املتحدث با�شم املجل�س عبد ال�شتار بريقدار يف بيان، 
قانون  �شدور  ملناق�شة  خ�ش�شت  املجل�س  جل�شة  اإن 
النواب  جمل�س  النتخابات  لقانون  الثالث  التعديل 
الت�شويت  النافذ من تاريخ   2013 ل�شنة   )45( رقم 
"اجلل�شة  ان  واأ�شاف  منه.   )7( املادة  مبوجب  عليه 

للقيام  لالنتداب  املر�شحني  الق�شاة  ت�شمية  �شهدت 
العليا  املفو�شية  يف  املفو�شني  جمل�س  ب�شالحيات 
من   )4( املادة  احكام  ح�شب  لالنتخابات  امل�شتقلة 
الثالث لقانون النتخابات والق�شاة  التعديل  قانون 
املفو�شية  مكاتب  مدراء  مهمة  لإ�شغال  املر�شحني 
"املجل�س عقد  اأن  واأو�شح بريقدار  يف املحافظات". 
جل�شته برئا�شة فائق زيدان وبح�شور جميع اع�شائه 
وا�شت�شاف فيها كل من مدير دائرة العمليات ومدير 
املفو�شية  يف  ال�شكاوى  مدير  الداري��ة  الدائرة  عام 

العليا امل�شتقلة لالنتخابات". 

من  ليختاروا  اأخ��رى  بنف�شجية  ملحمة  العراقييون  ينتظر 
وجمل�س  احلكومة  اقرته  ملا  وفقا  حملية  حكومات  خاللها 
ما�شاب  لكن  املقبل،  الأول  كانون  يف  موعدها  ال��ن��واب  
النتخابات النيابية التي جرت يف اأيار املا�شي من �شبهات 
تزوير وتالعب بال�شوات وفقا للجنة حتقيق حكومية ولد 
ال�شيناريو  تلك  تكرار  من  ال�شيا�شية  الأطراف  لدى  خماوف 
تاأجيلها  مالمح  جعل  ما  املحلية  النتخابات  يف  التزوير 
ت�شاوؤلت  يطرح  املحلية  النتخابات  عن  احلديث  وارد. 
على  ال����رصاف  عملية  �شيتويل  م��ن  بينها  م��ن  متعددة 
ا�شتمرار  ام  بالف�شاد؟  املتهمة  املفو�شية  هل  النتخابات 
مبمار�شة  الربملان  عليها  �شوت  التي  الق�شائية  اللجان 

الت�رصيعية  لالنتخابات  اليدوي  العد  عمليات  بعد  عملها 
ت�شمية  العلى  الق�شاء  جمل�س  واأعلن  الرابعة.  بدورتها 
جمل�س  ب�شالحيات  للقيام  لالنتداب  املر�شحني  الق�شاة 
لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  يف  املفو�شني 
الثالث  التعديل  ق��ان��ون  م��ن   )4( امل���ادة  اح��ك��ام  ح�شب 
مهمة  لإ�شغال  املر�شحني  الق�شاة  و  النتخابات  لقانون 
من  كلف  ان  بعد  املحافظات  يف  املفو�شية  مكاتب  مدراء 
والفرز  العد  عمليات  على  بال�رصاف  النواب  جمل�س  قبل 
القانونية  اللجنة  النيابية. وتقر ع�شو  اليدوي لالنتخابات 
لتاأجيل  م�شاع  بوجود  ن�شيف  عالية  النواب  جمل�س  يف 
الأول  كانون  يف  اج��راوؤه��ا  املقرر  املحلية  النتخابات 
وقالت  عليه.  التفاق  يتم  اخر  وقت  اىل  اجلاري  العام  من 
ن�شيف يف حديثها ل�»اجلورنال نيوز«، ان "عمليات التزوير 

والتالعب يف اأ�شوات الناخبني خالل النتخابات التي جرت 
ال�شهر املا�شي ولدت ردت فعل لدى الأطراف ال�شيا�شية اإزاء 
ان" موقف  "مبينة  النتخابية،  العملية  تلك  له  ماتعر�شت 
وما�شاحبها  الت�رصيعية  النتخابات  من  ال�شيا�شية  الكتل 
اىل  املحلية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  �شيدفع  ك��ب��رية  خ���روق  م��ن 
التاأجيل وعدم اجراوؤها بالوقت الذي حدده جمل�س النواب، 
ارتكبت  التي  والف�شائح  املخالفات  بنف�س  الوقوع  لتفادي 
قرار  ان"  واأ�شافت  الأخرية".  الربملانية  بالنتخابات 
النتخابات  مفو�شية  جتميد  ت�شمن  الذي  النواب  جمل�س 
العد  ال�رصاف على عمليات  بتويل  الق�شاء  وتكليف جمل�س 
ب�شاأن  الرقابية  الأو�شاط  لدى  غمو�شا  ولد  اليدوي،  والفرز 
يعد  ما  املقبلة،  املحلية  النتخابات  على  امل�رصفة  اجلهة 
ت�شمية  التفاق  حلني  النتخابات  تلك  لتاأجيل  �شببا  اأي�شا 

غري  يعترب  التجميد  قرار  ان"  اىل  "م�شرية  عليها،  امل�رصف 
املفو�شية  ا�شتجواب  النواب  الجدر مبجل�س  قانونيا وكان 
القانونية  ع�شو  وا�شتطردت  بحقها".  ال��ق��رار  اتخاذ  ثم 
الربملانية حديثها بالقول ان" النتخابات الت�رصيعية كان 
اجراوؤها ملزم يف وقتها املحدد وذلك لت�شمينه يف الد�شتور 
العراقي، فيما حدد موعد النتخابات املحلية وفقا لقانون، 
الذي  الأول  كانون  من  اخربدل  لوقت  تاأجيلها  ي�شهل  مما 
يرى  اجلاري". من جانبه   2018 عام  اأ�شهر  اخر  ي�شادف 
النائب عن تيار احلكمة �شليم �شوقي ان تاأجيل النتخابات 
ن�س  اي  وليوجد  فقط،  احلكومة  اخت�شا�س  من  املحلية 
قانوين يبيح للربملان تاأجيلها او حتديد موعد لها"، مبينا 
اعطى  والتي  الربملان  انتخابات  بعك�س  يكون  "ذلك  ان 

القانون النافذ حق م�شادقة جمل�س النواب عليها".

بغداد  يف  الفل�شطيني  ال�شفري  وجهها  التي  الدعوة  �شكلت 
احمد عقل اىل ف�شائل املقاومة لتحرير القد�س ا�شتجابة 
ال�شعبي  احل�شد  يف  املن�شوية  الف�شائل  لبع�س  �رصيعة 
وطاملا  اي��ران.  من  مبا�رصا  دعما  بع�شها  تتلقى  والتي 
"م�شاركة جهات  ان  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�س  يوؤكد 
عراقية احلروب اخلارجية ل متثلنا"، كما ان دعوته اىل 
احل�شد  راي��ة  حتت  املن�شوية  العراقية  الف�شائل  جميع 
بعدم  العراقية  احلكومة  ب�شيا�شة  اإىل"اللتزام  ال�شعبي 
تدخل ب�شوؤون الدول الأخرى جاءت متطابقة وفق قانون 
 .2016 ع��ام  يف  ال��ربمل��ان  اق��ره  ال��ذي  ال�شعبي  احل�شد 
و�شكلت اعالن ف�شائل عراقية من�شوية يف احل�شد ال�شعبي  

بغداد  يف  الفل�شطيني  ال�شفري  دع��وة  لتلبية  ا�شتعدادها 
احمد عقل للم�شاركة يف حترير القد�س ت�شاوؤلت بني من 
يرى ان حركتها مرتبطة بالقائد العام للقوات امل�شلحة، 
واخر من يعتقد ان ذهابها للقتال خارج احلدود العراقية 
احلياد  تلتزم  طاملا  التي  احلكومة  توجهات  لمتثل 
الر�شمي با�شم  الناطق  �شيا�شة املحاور. ويقول  ورف�شها 
اإن  �شحفي  حديث  يف  حم��ي،  حممد  اهلل  ح��زب  كتائب 
ال�شتعداد  عقيدتها  �شمن  و�شعت  املقاومة  “ف�شائل 
القد�س  وخا�شة  فل�شطني  بتحرير  البرز  الهدف  لتحقيق 
احلروب  “كل  ان  اىل  لفتًا  ال�شهيوين”،  الحتالل  من 
الكيان  خلفها  يقف  املنطقة  يف  حدثت  التي  والنزاعات 
املنطقة.  يف  م�شتبداً  للبقاء  ي�شعى  حيث  ال�شهيوين، 
ينح�رص  ل  ال�شهيوين  الكيان  “خطر  اأن  حمي،  وا�شاف 

ي�شعى  بل  احل��دود،  بهذه  خططه  تتحدد  ول  فل�شطني  يف 
املح�شورة  امل�شاحة  على  بال�شيطرة  خمططه  لتحقيق 
مابني النيل والفرات، الأمر الذي يجعل ف�شائل املقاومة 
تعد العدة ملواجهة هذا الكيان وخطره، الذي يعترب جزءا 
به  �رصح  “ما  ان  واو�شح  املقاومة.  عقيدة  من  مهما 
املقاومة  لف�شائل  بدعوته  بغداد  يف  الفل�شطيني  ال�شفري 
ملحاربة الكيان ال�شهيوين لي�س بالمر اجلديد، بل تعمل 
ال�رصعي”،  وواجبها  عقيدتها  من  كجزء  الف�شائل  عليه 
لتحرير  ال�شتعداد  امت  على  اهلل  حزب  “كتائب  اأن  موؤكدا 
لن  ال�رصطانية،  ال��غ��دة  ه��ذه  على  والق�شاء  فل�شطني 
الكيان ال�شهيوين ي�شعى لحتالل العراق وت�شكيل دولته 
رئي�س  اعترب  الفرات. من جانبه  اىل  النيل  من  املزعومة 
جلنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، زج مقاتلني 

رغبات  "وفق  البلد  خ��ارج  ع�شكرية  مبعارك  عراقيني 
اأي م�شاركة  اأن  فردية" اأمر غري م�شموح به، م�شدداً على 
وفق  يكون  اأن  ينبغي  اأخ���رى  ب��دول  العراقية  ال��ق��وات 
وموافقتها  واحلكومة  الدولة  وبرعاية  دولية  اتفاقيات 
ح�رصا. وبا�شتمرار ي�رصح قادة امن عراقيني بان القوات 
التي  الع�شكرية  عملياتها  يف  قتلت  امل�شرتكة  المنية 
خا�شتها �شد تنظيم داع�س الرهابي يف املو�شل ومدن 
اخرى ارهابيني من جن�شيات ف�شلطينينة التحقت بتنظيم 
داع�س الرهابي ابان �شيطرته على  نينوى. وبداأت القوات 
مدينة  من  الغربي  ال�شطر  مبهاجمة  امل�شلحة  اليهودية 
النتداب  قوات  ان�شحاب  قبل   1948 ني�شان  يف  القد�س 
لإنقاذ  فل�شطني  العربية  القوات  دخول  وقبل  الربيطاين، 

ال�شعب الفل�شطيني من الإبادة والرتحيل.
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