
 فيما حققت القوات امل�شرتكة تقدما ملحوظا يف جميع 
لتحرير  وا�شعة  ع�شكرية  عملية  تنفيذ  اطار  يف  املحاور 
انطلقت  داع�����ش  تنظيم  �شيطرة  م��ن  املو�شل  مدينة 
االثنني املا�شي، قدم مو�شليون معلومات دقيقة حول 
عنا�رض التنظيم ومراكز قيادته، مت ا�شتهدافها ب�رضبات 
وقال  والعراقي،  ال��دويل  التحالف  طريان  �شنها  جوية 
ر�شول  يحيى  العميد  امل�شرتكة  القوات  با�شم  املتحدث 
دقيقة  معلومات  القيادة  مقر  اىل  "ت�شل  ل�)اجلورنال(: 

من داخل املو�شل وعلى مدار ال�شاعة من اهايل املدينة 
معاجلتها  تتم  داع�ش   تنظيم  وجتمعات  اماكن  حول 
ب�رضبات جوية والق�شف املدفعي"، مو�شحا ان: "اعدادا 
كبرية من اهايل املو�شل وبالتن�شيق مع منت�شبي اجهزة 
اال�شتخبارات مت ادخالهم اىل مناطق حمددة يف املدينة  
قبل انطالق العملية الع�شكرية،  زودوا القوات امل�شرتكة  
بتفا�شيل دقيقة عن حتركات التنظيم وك�شف خمططاته 
الالحقة".   وفيما افادت  انباء من داخل املو�شل بان 
اكد  ب�رضية،  دروع��ا  املدنيني  ا�شتخدم  داع�ش  تنظيم 
ر�شول اعتماد خطة للحفاظ على املدنيني وممتلكاتهم: 

"نحن نواجه عدوا ي�شتخدم اال�شاليب القذرة من  تفخيخ 
لدينا  باملدنيني،  ويحتمي  العامة  واملباين  املنازل 
على  باالعتماد  و�شنعاجلها  خمططاته،  عن  ت�شورات 
ي�شمن  وب�شكل  املفاجاآت  ملعاجلة  و�شعها  مت  خطة 
حتقيق االهداف طبقا مل�شتجدات االحداث على االر�ش". 
املو�شل  داخل  اندلعت  الع�شكرية  العملية  انطالق  ومع   
م�شلح  ف�شيل  نفذها   التنظيم   عنا�رض  �شد  انتفا�شة   
وقال  اآلياتهم،  وتدمري  منهم  الع�رضات  قتل  من  متكن 
ممثل حمافظة نينوى يف الربملان النائب نايف ال�شمري 
ل�)اجلورنال(: "متكن ف�شيل م�شلح با�شم �شباب املقاومة 

من قتل الع�رضات من االرهابيني مما اجرب التنظيم على 
نقل مقراته اىل مناطق متفرقة"، معربا عن اعتقاده بان 
لتعاون  نظرا  طويال  وقتا  ي�شتغرق  لن  املدينة:  "حترير 
دقيقة  معلومات  وتقدمي  االمنية  القوات  مع  االه��ايل 
القوات  وكانت  ومقراته".    داع�ش  جتمعات  امكان  عن 
�شمن  نينوى   يف  امل�شلحة  الف�شائل  �شمت  امل�شرتكة  
احل�شد الع�شاري املناطقي لي�شاركوا مع القوات االمنية 
م�شك  ثم  داع�ش،  تنظيم  �شيطرة  ا�شتعادة مدنهم من  يف 

االر�ش يف املناطق املحررة.
العراقية  للحكومة  موؤيدة  دولية  مواقف  اع��الن  ومع   

املو�شل،  داع�ش وحترير مدينة  تنظيم  الق�شاء على  يف 
تعقد جلنة العالقات اخلارجية االحد املقبل اجتماعا مع 
رئي�ش  وقال  بغداد   االجنبية يف  الدول  �شفراء  من  عدد 
الباري زيباري   الكرد�شتاين عبد  التحالف  اللجنة ع�شو 
ل�)اجلورنال(: �شيبحث االجتماع امكانية احل�شول على 
قواتها  �شحب  لغر�ش  انقرة  على  لل�شغط  الدويل  الدعم 
االيجابية  النتائج   ان  اىل  م�شريا  بع�شيقة،   ناحية  من 
الدعم  لتقدمي  الدويل  املجتمع  �شتحفز  املو�شل:  ملعركة 
ال�شيا�شي للحكومة العراقية، حفاظا على �شمان ا�شتقرار 
امن املنطقة، والق�شاء على تنظيم داع�ش بو�شفه ي�شكل 

القرى  من  ملعلومات  وطبقا   الدويل".    لالمن  تهديدا 
هروب  واثر  املو�شل  مبدينة  املحيطة  القريبة  املحررة 
ذقونهم   ال�شباب  ع�رضات  حلق  داع�ش  تنظيم  عنا�رض 
وطلبوا من  قوات اجلي�ش والبي�شمركة ال�شجائر مع �شعور 

كبري بالفرح الإنقاذهم من �شيطرة االرهابيني.
املناطق  اه��ايل  على  فر�ش  االرهابي  التنظيم  وك��ان   
حمافظة  وم��دن  املو�شل  داخ��ل  ل�شيطرته  اخلا�شعة 
ومنع  ال��ذق��ون،  حالقة  وع��دم  التدخني  حظر  نينوى 
وارتداء  الف�شائيات   عرب  القدم  كرة  مباريات  م�شاهدة 

مالب�ش ملونة،  مع معاقبة من يخالف تعليماته. 
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بغ��داد - خا�ش : اعلن ع�شو جلن��ة القانونية النيابية �شليم �شوقي اأم�ش االربعاء، عن 
خي��ارات حل��ل م�شكلة املوظفني املحال��ني للتقاعد الذين خدمتهم اق��ل من 15 عاما، 

مبينا اأن من بني هذه اخليارات منحهم مكافاأة كنهاية خدمة.
 وق��ال �شوق��ي يف حديث �شحفي تابعت��ه )اجلورنال( اإن "م�رضوع قان��ون التعديل لقانون 
التقاع��د املوح��د ا�شرتط �رضطا ا�شا�شي��ا ان تكون هناك خدمة ال تقل ع��ن 15 عاما وان يكون 
العم��ر 50 بالن�شبة للتقاعد الطوعي"، مبينا ان "التقاعد يكون اجباريا لالأ�شخا�ش الذي يكونون 

بعمر 63 عاما".
 واأ�ش��اف �شوق��ي ان "هن��اك م�شكل��ة قانونية يف م�رضوع القان��ون هو وجود الكثري م��ن املوظفني يف 

�رضكات التمويل الذاتي ممن مل يكلموا خدمة 15 �شنة ومت ايقاف كل م�شتحقاتهم التقاعدية".
 واأ�ش��ار �شوق��ي اىل ان "اللجنة ب�شدد ايجاد خمرج قانوين لهذه امل�شكلة، وهو اما اإعادتهم لوظيفتهم املعينة 

الإكمال �شنوات اخلدمة او اعطاءهم مكافاأة مالية كنهاية خدمة او اأي قرار اآخر".

 دخل الدب الرو�شي على خط االزمة النا�شبة بني بغداد 
وانقرة من خالل ات�شال الرئي�ش الرو�شي فالدميري بوتني 
رجب  الرتكي  والرئي�ش  العبادي  حيدر  ال��وزراء  برئي�ش 
تهدف حلل هذه  و�شاطة  اطار  وذلك يف  اردوغ��ان  طيب 
االزمة وايجاد �شيغة تر�شي البلدين ب�شاأن وجود القوات 
الرتكية يف العراق وامكانية م�شاركتها يف عملية حترير 
وفد  زي��ارة  قبل  االرهابي  داع�ش  �شيطرة  من  املو�شل 
عراقي اىل انقرة لبحث �شحب القوات الرتكية من العراق.  
م�شادر مقربة من رئي�ش جمل�ش الوزراء قالت اإن بوتني 
العراق  نظر  وجهة  اىل  بالعبادي  ات�شاله  خالل  ا�شتمع 
ب�شاأن تواجد القوات الرتكية وهو الرف�ش القاطع لوجود 
هذه القوات واملطالبة بان�شحابها، باال�شافة اىل انه اكد 
خالل  من  الطرفني  ير�شي  حل  اىل  للتو�شل  �شعيه  على 

مناق�شات �شيجريها مع امل�شوؤولني االتراك بهذا ال�شاأن.
بني  الو�شاطة  يف  يرغب  بوتني  ان  امل�شادر  وا�شافت   
و�شمان  البلدين  بني  االزم��ة  النهاء  وتركيا  ال��ع��راق 
ان�شحاب القوات الرتكية من العراق، خا�شة وان اردوغان 
كان يعول على املوقف الرو�شي يف دعمه للم�شاركة يف 
معركة املو�شل والرو�ش اليوم خذلوه، م�شريا اىل ان ذلك 
التي �شيجريها  متوقف على رد االتراك يف املفاو�شات 

الوفد العراقي املتوقعة زيارته اىل تركيا.
واثق  واال�شرتاتيجي  ال�شيا�شي  املحلل  قال  جانبه  من   
الها�شمي ان ات�شال الرئي�ش بوتني باردوغان والعبادي 
اطالق  دولية من �شمنها وقف  اتفاقات  اطار  ياأتي يف 
رو�شيا حتاول  ان  مبينا  ال�شورية،  مدينة حلب  النار يف 

اىل  والو�شول  واليمن  و�شوريا  العراق  يف  االحداث  ربط 
اتفاقات ترغب بها هي مع تركيا والعراق.

 وا�شاف الها�شمي ان الوفد الرتكي الذي زار العراق قدم 
مقرتحات منها امل�شاركة يف عملية حترير املو�شل بريا 
ب�شاأن  واملفاو�شات  ذلك،  رف�ش  العراق  لكن  جويا،  او 
اىل  املرتقبة  العراقي  الوفد  زي��ارة  خالل  �شتكتمل  ذلك 
انقرة هذا اال�شبوع، لكنه ا�شار اىل ان زيارة هذا الوفد اىل 
تركيا مرهونة باالتفاقات التي �شيتو�شل اليها اردوغان 

وبوتني.
عدم  اىل  ت�شري  االولية  املعلومات  ان  الها�شمي  وبني   
التو�شل  عدم  حال  يف  تركيا  اىل  العراقي  الوفد  ذهاب 
امل�شت�شار  ا�شار  اآخ��ر  جانب  من  االت��ف��اق��ات.  ه��ذه  اىل 
الع�شكري للمجل�ش االوروبي لالمن عبد الكرمي خلف اىل 
ان املفاو�شات ب�شاأن م�شاركة تركيا يف معركة املو�شل 
ا�شبحت اقل قيمة، خا�شة وان معركة املو�شل قد بداأت 
وا�رضاك االتراك يف هذه املعركة �شيكون هام�شيا، حتى 
يف حال التو�شل اىل اتفاق ب�شاأن ذلك، النهم مل ي�شرتكوا 

يف التخطيط واال�شتعداد اىل املعركة من االول. 
 وا�شاف انه يعتقد بعدم جدوى عقد اتفاقات جديدة بني 
الرتكية  القوات  �شحب  هو  هنا  واملطلوب  وانقرة  العراق 

من بع�شيقة.
القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  اأكد  اخر  جانب  من 
رئي�ش  بني  م�شرتكا  خمططا  هناك  اأن  ال��زي��دي  كامل 
حكومة اإقليم كرد�شتان م�شعود الربزاين ورئي�ش احلكومة 
اثيل  الوطني  احل�شد  وق��ائ��د  اردوغ���ان  رج��ب  الرتكية 
بزي  املو�شل  اإىل  داع�ش  عنا�رض  اإدخال  على  النجيفي 

ع�شكري على اأنها قوات ر�شمية.

 قال زعيم جبهة احلوار الوطني �شالح املطلك، 
اإن اأ�شحاب املن�شات واملتظاهرين يف حمافظة 
ومقتنعني  متطرفني  اإىل  اأغلبهم  حتول  االنبار 

بالفكر االإرهابي لتنظيم داع�ش.
"املتظاهرين  اإن  ل�)اجلورنال(  املطلك  وق��ال   
العامني  خالل  اعت�شموا  الذين  واملعت�شمني 
اإىل  ت�شل  ن�شبتهم  االن��ب��ار  يف  امل��ا���ش��ي��ني 
الفتا  معتدلون"،  هم  االنبار  اأهايل  من   98%
اال�شتماع  وع��دم  اخلاطئة  "ال�شيا�شات  اأن  اإىل 
اأغلب  دفع  �شلميا  وحلها  املتظاهرين  ملطالب 

املتظاهرين اإىل التطرف ودعم تفكري داع�ش".
ح�شلوا  مل  االنبار  "متظاهري  اأن  اإىل  واأ�شار   
ال�شابقة  احلكومات  قبل  م��ن  حلول  اأي  على 
التظاهرات  اأن  بالرغم  حقيقية  مطالب  واأي 
وال  وقانونية  د�شتورية  كانت  واالعت�شامات 

غبار عليها".
وبني اأن "�شيا�شة احلكومات ال�شابقة هي ال�شبب 
الرئي�ش يف تغري فكر املعت�شمني اإىل متطرفني"، 
موؤكدا اأن "احلكومة ال�شابقة وبع�ش ال�شيا�شيني 
الدور  لهم  كان  االنبار  العت�شامات  الراف�شني 
متطرفني  اإىل  املعت�شمني  بتحويل  الكبري 

وداعمني لالإرهاب".

 قال النائب عن ائتالف املواطن عامر الفائز، ان 
ترف�ش  الوطني  التحالف  داخل  ال�شيا�شية  الكتل 

دخول احل�شد ال�شعبي اىل مدينة املو�شل.
 وقال الفائز ل�)اجلورنال( اإن "قوات احل�شد ال�شعبي 
االنبار  مناطق  حترير  يف  وقوتها  جدارتها  اأثبتت 
بابل"،  يف  الن�رض  وجرف  ودياىل  الدين  و�شالح 
الفتا اإىل اأن "هناك رف�شا من قبل الكتل ال�شيا�شية 
ال�شعبي  احل�شد  مل�شاركة  الوطني  التحالف  يف 

بتحرير مدينة املو�شل".

يف  واإ���رضاك��ه  ال�شعبي  احل�شد  "دخول  اأن  وب��ني   
العمليات الع�شكرية ي�شبب اإرباكا اأمنيا للمو�شل"، 
طوائفها  يف  خا�شية  لها  "االأخرية  اأن  اإىل  م�شريا 

ومكوناتها وال ميكن خلق ثغرات اأمنية".
 وبني اأن "القيادات االأمنية يف احل�شد ال�شعبي من 
رئي�ش منظمة بدر هادي العامري ورئي�ش ع�شائب 
ال�شالم  �رضايا  وقائد  اخلزعلي  قي�ش  احل��ق  اأه��ل 
مقتدى ال�شدر وغريهم من قادة احل�شد اتفقوا على 
اأن يكون احل�شد قوة ت�شتخدم الأي طارئ لعمليات 
ال�رضيع  الرد  قوات  احتاجتها  اإن  املو�شل  حترير 

وال�رضطة االحتادية".

يف  توحدا  العراق  يف  ال�شيا�شيون  القادة  اأظهر   
املواقف خلف معركة املو�شل التي بداأت االثنني، 
رغم حتذير بع�شهم من ا�شتغالل نتائجها من اأجل 

ماآرب �شيا�شية.
ان”  من�شورالبعيجي  اال�شالح  جبهة  ع�شو  واكد   
اىل  ال�شمال  من  العراق  وح��دت  املو�شل  معركة 
اجلنوب واجتماع قادة احل�شد يف النجف اال�رضف 

وحد ال�شف ال�شيعي“.
 وقال البعيجي ان ”االجتماع االخري لقادة احل�شد 
ال�شعبي توحيد لل�شف لل�شيعي مبواجهة ع�شابات 

االمنية  قواتنا  وان  خ�شو�شا  االرهابية  داع�ش 
�شد  �رض�شة  م��ع��ارك  يخو�ش  املقد�ش  وح�شدنا 

ع�شابات داع�ش من اجل حترير حمافظة نينوى”.
هي  نينوى  حمافظة  حترير  ”معركة  ان  وا�شاف   
وب��روح  فقط  العراقيون  يقودها  عراقية  معركة 
وطنية عالية بعيدا عن اية م�شميات اخرى يحاول 
ولكن  عليها  الت�شوي�ش  الدواع�ش  �شيا�شيي  بع�ش 
اخالقي  داف��ع  ومن  القتالية  بروحهم  العراقيني 

ووطني اثبتوا غري ذلك للعامل جميعا“.
حترير  عمليات  ”انطالق  ان  البعيجي  واو�شح   
نينوى لقيت ترحيبا دوليا على امل�شتوى اخلارجي 
املحافظة  اه���ايل  رح���ب  ح��ي��ث  ك��ب��ريا  وداخ��ل��ي��ا 

االج��رام��ي��ة  الع�شابات  قبل  م��ن  امل��ح��ا���رضي��ن 
من  العراق  ابناء  وان  خ�شو�شا  منها  بتحريرهم 
من  هم  املقد�ش  وح�شدنا  االمنية  والقوات  اجلي�ش 
ندعم  ”نحن  مبينًا  املحافظة“.  بتحرير  يقومون 
ابناوؤنا  بها  يقوم  التي  التحرير  عمليات  ونبارك 
االبطال من اربعة حماور وبا�شناد احل�شد ال�شعبي 
الرادعة  الفقري للجي�ش والقوة  العمود  الذي يعترب 
مبعركة  التدخل  الرتكية  القوات  حاولت  حال  يف 

حترير املو�شل ف�شيتلقون ردا قويا اليتوقعونه“.
امل��ت��واج��دة هناك  ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات   وط��ال��ب 
هناك  تواجدهم  الن  وقت  "ا�رضع  يف  باالن�شحاب 
و�شتزف  معدودة  ايام  اال  وماهي  به  مرحب  غري 

لداع�ش  معقل  اآخر  نينوى  حمافظة  حترير  ب�رضى 
بلدنا  التي مربها  املظلمة  ال�شفحة  و�شنطوي هذه 
العراق  ابناء  بعزمية  واالعمار  البناء  اىل  ونتجه 
الغيارى الذين اثبتو للعامل توحدهم بتحرير بلدهم 

من كل معتد يحاول تدني�ش ار�شه".
عقد  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  وكان   
فيها  اك��دوا  ال�شعبي  احل�شد  ق��ادة  مع  لقاء  ام�ش 
مدينة  داخل  اىل  والبي�شمركة  احل�شد  دخول  عدم 
القائد  من  ال�شادرة  باالوامر  التزامهم  و  املو�شل 
دخول  بعدم  تق�شي  التي  امل�شلحة  للقوات  العام 
مدينة املو�شل عدا قوات اجلي�ش العراقي وال�رضطة 

االحتادية.

 700 اأخلت  االأمنية  القوات  اأن  اجل��وراين،  حممد  ال�رضيع  الرد  فرقة  يف  العميد  اأكد   
العوائل  تلك  اأن  موؤكدا  املو�شل  جنوب  نايف  بن  وقرية  جوانة  البو  قرية  من  عائلة 
االأمنية عرثت  القوات  اأن  اإىل  م�شريا  االإرهابية،  الع�شابات  قبل  كانت حما�رضة من 
خفيفة  بني  �شالح  قطعة   1300 ي�شمان  القريتني  تلك  يف  لداع�ش  م�شتودعني  على 
احلرية  ترتك  االأمنية  "القوات  اإن  ل�)اجلورنال(  اجل��وراين  وقال  وثقيلة.   ومتو�شطة 
يتم  اأن  ب�رضط  فيها،  البقاء  اأو  مناطقها  من  باخلروج  املو�شل  جنوب  يف  لالأهايل 
"هناك  اأن  اإىل  تفتي�ش جميع املنازل وامل�شافات من املجاميع االإرهابية".  واأ�شار 
"اأهم  اأن  موؤكدا  االأمنية"،  القوات  قبل  من  املو�شل  جنوب  حماور  يف  نظيفا  تقدما 
اخلطوط الدفاعية للع�شابات االإرهابية مت تدمريها ومل تبق �شوى حرب ال�شوارع يف 
قرى جنوب املو�شل". واأ�شاف اأن "القوات االأمنية اأجلت 700 عائلة من قريتي البو 
جوانة وبن نايف كانت حما�رضة م قبل الع�شابات االإرهابية"، م�شريا اإىل اأن "تلك 

العوائل مت نقلها ب�شكل موؤقت اإىل ال�شواتر اخللفية حلني نقلهم اإىل املخيمات".
 وتابع اأن "القوات االأمنية عرثت على م�شتودعني ل�شالح داع�ش ي�شمان 1300 قطعة 
جميع  اأن  اإىل  الفتا  وهاونات"،  �شي  كي  بي  وا�شلحة  وقاذفات  بنادق  منها  �شالح 

االأ�شلحة متت م�شادرتها من قبل الرد ال�رضيع.

رحلة الوفد العراقي مرهونة بنتائجها

وساطة روسية إلنهاء خالف أزمة الموصل بين تركيا والعراق 

إجماع سياسي نادر خلف معركة الموصل واجتماع الحنانة وحد الموقف "الشيعي" 

إخالء 700 عائلة من جنوب الموصل ومصادرة 1300 قطعة سالح لداعش

)الجورنال(: خطباء المنصات  المطلك لـ
في األنبار هم عناصر داعشية

ائتالف المواطن: 
الحشد الشعبي لن يدخل الموصل

خاص - خاص

بغداد- خاص

بغداد- حيدر حسين

بغداد ـــ  ستار الغزي

بغداد – خاص

 بغداد - بغداد - عالء الحسن 
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

الفافون في العراق.. 
صناعة تراثية تنتهي بالزهايمر

المشتركة: الموصليون يقدمون معلومات عن »داعش« والمتحررون يحلقون لحاهم ويدخنون


