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الحشد الشعبي يحذر من تهديد اميركي في القائم
سائرون : الحكومة ال تستطيـع العمل دون 

اقرار الموازنة 

محافظ ديالى: ابواب المحافظة مفتوحة امام 
الشباب

الحكومة تعلن عزمها إجراء تعداد سكاني 
يشمل إقليم كردستان

المالكي لقائد الشرطة االتحادية: يجب ان 
نبقى على حذر واستعداد لمواجهة االرهاب

العمل  ت�ستطيع  ال  احلكومة  ان  �سائرون  حتالف  كتلة  اكدت  اجلورنال:    - بغداد 
جمل�س  اأن�سغال  منتقدة   ،  2019 العامة  املوازنة  على  الت�سويت  يتم  ان  دون 
 . العامة  املوازنة  اقرار م�رشوع  على ح�ساب  الوزارية  الكابينة  با�ستكمال  النواب 
بحاجة  " احلكومة  ان  �سحفي  ت�رشيح  يف  الزيادي  بدر  الكتلة  عن  النائب  وذكر 
اىل ا�ستكمال الكابينة الوزارية ليبداأ الوزراء عملهم يف تنفيذ الربنامج احلكومي "، 
م�سريا اىل ان بع�س الوزرات ماتزال معطلة . وا�ساف ان " الربملان ان�سغل بت�سكيل 
على  النواب  جمل�س  ت�سويت  تتطلب  التي   ، العامة  املوازنة  ملف  وترك  احلكومة 

تعديالتها ومقرتحاتها الطالق العمل بالتخ�سي�سات يف كافة قطاعات الدولة ".
 " ان  الزيادي  اكد   ، الداخلية  لوزارة  الفيا�س  فالح  تر�سيح  حول  اخلالف  وب�ساأن 
ا�ستيزار اي �سخ�سية  اتفقت على عدم  �سائرون وجميع مكونات حتالف اال�سالح 
ل�سغل حقيبة وزارة الداخلية خارج اطار االتفاق الذي مت مع رئي�س الوزراء عادل 
عبد املهدي "، مبينا ان " هناك اجتماعات م�ستمرة للكتل ال�سيا�سية ، ويف االيام 
املقبلة �سيكون هناك انفراج الزمة مر�سح وزارة الداخلية ". وكان جمل�س النواب 
بعد  الوزارية  الكابينة  ال�ستكمال  جل�سته  عقد  يف  املا�سي،  قبل  اال�سبوع  اخفق 
انعقاد اجلل�سة  الرئا�سة وحتالف  �سائرون ب�سبب  حدوث م�سادة كالمية بني هيئة 

دون حتقيق الن�ساب القانوين.

م�ساركته يف موؤمتر  االربعاء، خالل  التميمي  اكد حمافظ دياىل مثنى  اجلورنال:  بغداد -  
اقامة برملان ال�ساب يف دياىل حتت عنوان "حوار الأجل دياىل" ملناق�سة اهم الق�سايا التي 
تهم ال�سباب يف املحافظة، بح�سور النائب فرات التميمي وعدد من اع�ساء جمل�س حمافظة 
واملتطوعني.  النا�سطني  من  عدد  ح�سور  وكذلك  راجي  ليث  ال�سباب  برملان  ورئي�س  دياىل 
وقال مكتب التميمي االعالمي يف بيان ان "التميمي �سارك يف موؤمتر عقد بديوان املحافظة 
ب�ساأن ال�سباب، م�سددا على �رشورة الوقوف مع ال�سباب يف املحافظة وتذليل العقبات التي 
على  منا�سبة  من  اكرث  يف  اعلنت  املحافظة  ادارة  ان  التميمي  "بني  وا�ساف  تواجههم". 
ال�سباب من خالل اال�ستماع اىل املتطلبات التي يعانون منها، وكذلك االخذ بوجهات  دعم 
ال�سباب  مع  التوا�سل  التميمي على �رشورة  و�سدد  يطلقونها.  التي  امل�ساريع  وتطوير  النظر 
يف املحافظة وا�ستمرار اجلل�سات بني الطرفني. من جانبه النائب فرات التميمي فاعلن انه 
يتحمل الدور الت�رشيعي يف امللفات التي تهم ال�سباب يف املحافظة، وخ�سو�سا قانون جمل�س 
اخلدمة االحتادي و�سندوق دعم اخلريجني. ويف ختان البيان "ا�ستمع احل�سور اىل جمموعة 
من االراء والق�سايا املختلفة التي طرحها ال�سباب، كما مت مناق�سة احللول االنية التي تخفف 

على كاهل ال�سباب يف املحافظة".

رئي�س جلنة  العالق  ال��وزراء، مهدي  العام ملجل�س  االأمني  اأكد  اجلورنال:  بغداد -  
ال�سكاين  التعداد  يجمعها  التي  واالإح�ساءات  "البيانات  ان  ال�سكانية  ال�سيا�سات 
لتحقيق  التخطيط  زي��ادة  و�ستوؤمن  مهمة،  م�ستقبلّية  ق��رارات  اتخاذ  يف  �ست�ساعد 

التنمية االقت�سادّية واالجتماعّية وغريها من التنميات يف العراق.
وت�سري تقديرات اىل ان عدد �سكان العراق مبا فيها اقليم كرد�ستان يبلغ حاليًا اأكرث 

من 38 مليون ن�سمة.
للتعداد  التخطيط  ب�ساأن  الت�ساورية  للور�سة  اإفتتاحه  اأثناء  كلمته  يف  العالق  وقال 
ال�سكاين 2020 والتي اأقيمت يف العا�سمة بغداد، ان "العراق �سيجري تعداداً �سكانيًا 
�ساماًل ي�سم اإقليم كرد�ستان، ويراعي يف الوقت ذاته املتغريات التي �سهدتها البالد 

من انهيار اأ�سعار النفط واحتالل داع�س االرهابي لعدد من املناطق".
واأ�ساف "كما انه �سيعتمد اأطر وتقنيات حديثة ُت�ستخدم االإح�ساءات ال�سكانية من 
اأجل التوزيع االأف�سل لالأموال احلكومّية والتعليم وال�سحة،" الفتًا اىل ان "العراق مل 

يجر تعداداً حقيقًا منذ العام 1987".
من جهته اأكد وزير تخطيط اإقليم كرد�ستان، علي ال�سندي الذي ح�رش الور�سة "وجود 
الذي  التعداد  لتنفيذ  واالقليم  االحتادية  احلكومتني  بني  وا�سح  �سيا�سي  توافق 
اأجل  �ست�سهم موؤ�رشاته يف تقدير االأهداف االإمنائية توفري بيانات واإح�ساءات من 

حتليل وتقييم التغيريات التي حتدث يف البلد".
الدوائر  وم��دراء  لل�سكان  املتحدة  االأمم  �سندوق  مدير  مب�ساركة  الور�سة  وناق�ست 
ممثلي  من  ع��دد  عن  ف�ساًل  واالقليم،  االحت��ادي��ة  التخطيط  وزارت���ي  يف  املعنية 
العمليات  تواجه  التي  التحديات  واأبرز  ال�سكاين  التعداد  تنفيذ  اآلية  املانحة،  الدول 

االإح�سائية.

ائتالف  رئي�س  اأك��د  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
دولة القانون نوري املالكي، ان قوات ال�رشطة 
خالل  وبطوالتها  قوتها  اثبتت  االحت��ادي��ة 
ان  اىل  م�سريا  ااٍلره���اب،  على  احل��رب  �سنوات 
ان  يجب  انت�سارات  من  حتقق  ما  كل  “رغم 
نبقى على حذر وا�ستعداد ملواجهة اية حماولة 

ارهابية ت�ستهدف �سعبنا العراقي”.
بيان  يف  للمالكي  االع��الم��ي  املكتب  وق��ال 

االحتادية  ال�رشطة  قائد  اليوم  “التقى  ان��ه 
ال�سباط  من  وعددا  جودت  �ساكر  رائد  الفريق 
امل�سلحة  للقوات  �سكره  عميق  عن  واالآمرين، 
ال�سعبي  احل�سد  وجماهدي  ت�سكيالتها  بجميع 
الذكرى  حلول  مبنا�سبة  البي�سمرگة  وق��وات 
ع�سابات  على  الكبري  للن�رش  االوىل  ال�سنوية 

داع�س االإرهابي” .
ح�سب  القانون  دول��ة  ائتالف  رئي�س  وا���س��ار 
وت�سكيالت  امل�سلحة  “قواتنا  ان  اىل  البيان 
احل�سد ال�سعبي بذلت ت�سحيات كبرية يف �سبيل 
الع�سابات  براثن  من  ال��ع��راق  ار���س  تطهري 
البطولة  املالحم يف  اروع  و�سطرت  االإرهابية 
انت�سارات  من  حتقق  ما  كل  ورغم   ، والثبات 
يجب ان نبقى على حذر وا�ستعداد ملواجهة اية 

حماولة ارهابية ت�ستهدف �سعبنا العراقي” .
ال�رشطة  ت�سكيالت  قدمتها  التي  اجلهود  وثمن 
االهتمام  ���رشورة  على  م�سددا   ، االحت��ادي��ة 
االحتادية  ال�رشطة  اأف��راد  من  ال�سهداء  بعوائل 
م�سيدا   ، االأبطال  وتكرمي  اجلرحى  ومعاجلة 
االحتادية  ال�رشطة  وت�سحيات  ببطوالت  بقوة 

خالل �سنوات احلرب على ااٍلرهاب .
جودت  �ساكر  رائ��د  الفريق  ق��دم  جانبه،  من 
ال�رشطة  ق��وات  هيكلية  ع��ن  مو�سعا  عر�سا 
يف  واإج���راءات  الراهنة  وخططها  االحت��ادي��ة 
التن�سيق  ا�ستمرار  موؤكدا  املختلفة،  املناطق 
مع ت�سكيالت قواتنا امل�سلحة االأخرى ال �سيما 

اجلي�س والبي�سمركة واحل�سد ال�سعبي .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

احل��دود  على  انت�سارها  ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  تعزز   
العراقية مع �سوريا ملنع ت�سل�سل عنا�رش تنظيم داع�س 
االرهابي الذين طرتهم القوات العراقية العام املا�سي 

وحترير جميع االرا�سي.
يف  م�سلح  قا�سم  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  ويقول 
“اجلورنال  “رويرتز”،وترجمته  وكالة  نقلته  ت�رشيح 
نيوز”،ان قواته ت�ستطيع حتديد خمابئ عنا�رش تنظيم 
داع�س االرهابي عرب احلدود يف �سوريا، مبينا ان قواته 
حتلق  التي  االأمريكية  احلربية  الطائرات  بحذر  تراقب 

يف �سماء املنطقة..
“االأمريكيون يتج�س�سون علينا”. لكن  وي�سيف م�سلح 
من  كل  مبحاربة  باحلدود،متعهدا  االحتفاظ  ميكننا 

يلم�س العراق واأ�رشحته املقد�سة”.
حماربة  يف  هامًا  دوراً  ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  ولعب 
تراكمها  على  القوات  تلك  ورك��زت  االرهابي،  داع�س 
ا�سُتعيدت من تنظيم  التي   ، القائم  موؤخراً حول مدينة 
داع�س االرهابي  يف نوفمرب 2017 ، وكانت اآخر معقل 

لالإرهابيني يف العراق العام املا�سي.
وقال اأحد القادة ، اأبو �سيف التميمي ، اإن قوات احل�سد 
ال�سعبي ت�سيطر االآن على امتداد 240 كلم من احلدود 

يف املنطقة
لتويل  م�ستعدون  “نحن  م�سلح  ي�سيف  ب����دوره 
امل�سوؤولية االأمنية”. “لقد حررنا هذه املناطق ومل نكن 

بحاجة اإىل م�ساعدة من االأمريكيني.
الطريق  على  بقواعدها  االأمريكية  القوات  واحتفظت 

املوؤدي اإىل القائم ،

التي  القوات  االأمريكي  التحالف  يدعم   ، �سوريا  ويف 
�رشق  مناطق  على  ي�سيطرون  الذين  االأك��راد  يقودها 
احلني  بني  املتجدد  داع�س  هجوم  ويقاتلون  الفرات 
واالخر. وكما يدعم التحالف اجلي�س العراقي يف العراق
هم   النهر  من  االآخ��ر  اجلانب  على  امل�سلحني  مقاتلي 
وقوات  ورو�سيا  اإي��ران  من  املدعوم   ، ال�سوري  اجلي�س 
على  جناحيها  منه  النخبة  ف�سائل  متد  الذي   ، احل�سد 

طول �سفة النهر.
وزاد التوتر يف يونيو عندما األقت قوات احل�سد ال�سعبي 
من   22 ا�ست�سهاد  يف  املتحدة  ال��والي��ات  على  اللوم 
وهددت  احلدود  من  بالقرب  غارة جوية  مقاتليها يف 

بالرد.
ل�سيا�سة  وا�سنطن  مبعهد  املحلل  �سميث  فيليب  وقال 
ال�رشق االأدنى اإن تراكم قوات احل�سد ينذر فعليًا بخطر 

حدوث �سدام حتى اإذا اأراد الطرفان جتنبه
ن�رشهم  مت  مقاتل  األ��ف   20 هناك  اإن  م�سلح  وي��رى 
اإىل  القائم  م��ن  قيادته  حت��ت  احل���دود  م��ن  بالقرب 
مناطق يف اجلنوب الغربي قرب االأردن واأن املزيد من 

التعزيزات جاهزة.
ويقول التحالف االأمريكي اإنه يركز على هزمية تنظيم 
داع�س الذين يقدر املحللون عددهم باالآالف على طول 

احلدود
قوات  با�سم  املتحدث  ري��ان  �سون  الكولونيل  وق��ال 
االمن  بقوات  متميزة  عالقة  له  “التحالف  التحالف 
مع  الوثيق  بالتن�سيق  تتم  ال��ق��رارات  وك��ل  العراقية 

�رشكائنا، لكن التن�سيق ال ي�سمل قوات احل�سد ،
املتحدة  الواليات  ين�سق مع  “اإن اجلي�س  وقال م�سلح 

لكنه ال يفهم التهديد الذي ي�سكله الوجود االأمريكي.

بغداد – ترجمة هالة احمد


