
الإعللام  ينق�ض  لكي  املو�صل،  معركة  جللاءت   
يف  وي�صتخدمها  ال�صائغة،  الفري�صة  على  العربّي 
حربه النف�صّية �صّد الأّمة العربّية، بهدف كّي الوعي 
الإ�رسائيلّي  الّعام  الراأي  وتاأليب  جهة،  من  العربّي 

�صّد كّل ناطٍق بال�صاد.
تاأتي يف حماولٍة،  الإ�رسائيلّية  الإ�صرتاتيجّية   هذه 
من  التقليل  كن  يمُ ل  عللدٍد  على  لاأ�صف  تنطلي 
تاأ�صي�ض  يف  لاإمعان  العربّية،  الأّمللة  من  اأهميته 

وكيف  ال�صّفاح،  املمُجرم،  العربّي  �صورة  وتر�صيخ 
ال�صيعّي  نّي  ال�صمُ يذبح  وكيف  العربّي،  الكردّي  يقتل 
عّج  يمُ م�صطلحات  مللن  ذلللك  اإىل  ومللا  وبالعك�ض، 
جتيريها  مّت  العن�رسّية،  ال�صهيونّية  عجم  ممُ بها 
اإ�رسائيل  وكاأّن  الإعامّية،  احلرب  يف  ل�صتخدامها 
ل ترتكب اجلرائم واملذابح �صّد العرب ب�صكٍل عاٍم، 

. والفل�صطينيني ب�صكٍل خا�ضٍّ
 وعلى �صبيل الذكر ل احل�رس، قال موقع )امل�صدر( 
على  احل�صار  يللزداد  اأ�صبوع  منذ  اإّنلله  الإ�رسائيلّي 
�صريا اإىل اأن عا�صمة )داع�ض(  مدينة املو�صل �صّدة. ممُ

ة من ثاث جهات، وبف�صل  ا�رسرَ العراقّية باتت حممُ
العراقي،  اجلي�ض  الكردّية،  القوات  بني  التعاون 
اجلوّية  امل�صاعدة  وكذلك  ال�صيعية،  احل�صد  وقوات 
من الدول الغربية، تنجح القوات يف التقدم، واإنقاذ 

اأجزاء من املدينة املحا�رسة، على حّد تعبريه.
 والآن، تابع املوقع، الذي يعمل بدون كلٍل اأْو ملٍل 
اأ�صا، تابع  �صوهة  اإ�رسائيل املمُ على حت�صني �صورة 
املعارك،  نحو  كّله  العامل  اأنظار  "اأ�صبحت  قائا: 
رغبة يف روؤية ما اإذا كان تنظيم )داع�ض(، التنظيم 
الذي يهدد منذ �صنوات مواطني العامل كله، �صيمُهزم".

للموقع،  ال�صيا�صّية  را�صلة  املمُ كتبت  ذلك،  اأثناء  يف   
من  كثرية  اإعامّية  اأجهزة  اأر�صلت  هرو�ض،  هدا�ض 

العامل كّله مرا�صلني اإىل مناطق القتال.
اإىل  الإ�رسائيليني  املواطنني  دخللول  حظر  ورغللم   
اإ�رسائيلية،  اإعللاملليللة  فللرق  جنحت  فقد  الللعللراق، 
يف  الباد،  يف  رئي�صيتني  اإخباريتني  قناتني  من 
يبدو، من خال  كما  القتال متاما،  ميدان  اخرتاق 
ا�صتخدام جواز �صفر اأجنبّي، على حّد تعبري املوقع 

الإ�رسائيلّي.
عّدة التقرير يف املوقع اإىل اأّن "الت�صوير   واأ�صارت ممُ

مدينة  غّطي  ويمُ خللطللرا.  �صّكل  ويمُ �صعب  ميدانيا 
وهو  دائللٍم،  ب�صكٍل  كثيف  رمللادّي  دخللان  املو�صل 
التي تدور املعارك  اإىل املناطق  ي�صري بدقٍة كبريٍة 
فيها".  وبح�صبه، هناك اأخبار عن اإعدامات جماعية 
�صمع يف خط اجلبهة كل  تمُ يرتكبها تنظيم )داع�ض( 
الوقت، ولكن املقاتلني ي�صعون اإىل نقل ر�صالة اأّنهم 

ل يخافون.
الإخبارية  القناة  ملرا�صلة  املقاتلني  اأحللد  قللال   
 10 لديه  اإّن  الإ�رسائيلّي  التلفزيون  يف  الثانية 
اأطفال، ولكّنه ل يخاف من املوت ومن داع�ض. كما 

اأبو  على  "تفو  وقال:  الكامريا،  اأمام  اأحدهم  وقف 
اأعلن نف�صه خليفة يف  ْن  اأْي على مرَ البغدادي"،  بكر 

العراق وباد ال�ّصام.
 عاوة على ذلك، قال املوقع اإّنه عندما اقرتب طاقم 
القناة العا�رسة الإ�رسائيلّية اإىل املو�صل، توقّف عند 
الطاقم  راأى  اإْذ  خميف،  م�صهد  اأمام  الطريق  جانب 
لدولٍة  اإعاميا  فريقا  تنقل  كانت  حممية  �صيارة 
قوات  و�صعتها  نا�صفة  عبوة  جتتاز  وهي  اأخللرى، 
)داع�ض( على هام�ض الطريق الرئي�صية املوؤدية اإىل 

املدينة.
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بغداد - خا�ض:  وافقت احلكومة املركزية على م�رسوع يق�صي بت�صغيل العاطلني، يف 
ا�صتثمار الرا�صي اململوكة للدولة خارج مراكز املدن يف جمال الزراعة.

 وقال النائب عن كتلة املواطن ح�صن خاطي انه ”مت تقدمي مقرتح مل�رسوع اقت�صادي 
تتبناه احلكومة يعتمد فكرة ا�صتثمار الطاقات الب�رسية والرا�صي ال�صا�صعة يف املحافظات، 
وبالمكان تطبيقه خارج اطار املوازنة العامة“.  واو�صح ان ”جدوى امل�رسوع انه �صي�صهم 
يف تقلي�ض ن�صبة البطالة وزيادة امل�صاحات اخل�رساء وحتقيق عائدات اقت�صادية للدولة بدل من 
تخ�صي�ض مبالغ ل�رساء مواد البطاقة التموينية من اخلارج، ويوجه التخ�صي�صات كرواتب لزراعة 
احلبوب“.  وا�صار خاطي اىل ان ”امل�رسوع ي�صتدعي تخ�صي�ض %1 من نفقات املوازنة تكفي لت�صغيل 
دينار  الف   600 راتبا مبعدل  قدرنا  ولذلك  ال�صكانية يف املحافظات،  الن�صب  الف مواطن بح�صب   150
خلريجي اجلامعات و500 الف دينار خلريجي املتو�صطة والعدادية و400 الف دينار خلريجي البتدائية 

فما دون، على ان يتم ت�صغيلهم يف الرا�صي اململوكة للدولة خارج مراكز املدن“.

 فيما اأعلن احل�صد ال�صعبي اأن وحداته بانتظار �صاعة ال�صفر 
لان�صمام اإىل عملية ا�صتعادة املو�صل من خال �صن هجوم 
غربي  تلعفر  مدينة  باجتاه  "داع�ض"  لإرهابيي  مواقع  على 
اوروبية  و�صاطة  وجود  عن  نيابي  م�صدر  ك�صف  املو�صل، 
ت�صاعدت  ان  بعد  وانقرة   بغداد  بني  النظر  وجهات  لتقريب 

حدة التوتر بني الطرفني يف اليام املقبلة
 واأكد نائب رئي�ض هيئة احل�صد ال�صعبي يف العراق اأبو مهدي 
املهند�ض اأن قوات احل�صد على اأهبة ال�صتعداد للم�صاركة يف 
حترير املو�صل، مو�صحا اأن مهمتها تكمن يف م�صاندة قوات 
اجلي�ض العراقي وال�رسطة الحتادية يف التقدم باجتاه تلعفر 

غربي املو�صل. 
وجود  اإىل  ت�صري  املتاحة  املعلومات  اأن  املهند�ض  واأ�صاف   
العراقيني،  من  معظمهم  "داع�ض"،  مقاتلي  من  اآلف   5 نحو 
داخل املو�صل.  وفيما يتعلق بق�صف املدفعية الرتكية على 
�رسقي  �صمال  بع�صيقة  منطقة  يف  "داع�ض"  مل�صلحي  مواقع 
املو�صل، قال املهند�ض اإن احل�صد ال�صعبي ي�صاطر روؤية القائد 
العام للقوات امل�صلحة العراقية رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
اعتداء  الباد  اأرا�صي  الع�صكري يف  تركيا  بتواجد  يرى  الذي 

على �صيادة العراق.
 و�صدد املهند�ض على اأن قوات احل�صد ال�صعبي كانت و�صتبقى 
اأي موقف تتخذه  العراقية يف  القيادة املركزية  اإ�صارة  رهن 

حيال ما و�صفه بالنتهاكات الرتكية.
"فيلق قد�ض" الإيراين  اإن قائد قوات   اىل ذلك قالت م�صادر 
العراق  كرد�صتان  اإقليم  اإىل  و�صل  �صليماين،  قا�صم  اللواء 
اأن  امل�صادر،  واأو�صحت  املو�صل.   معركة  يف  للم�صاركة 

دخل  العراقية  احلكومة  عند  م�صت�صارا  يعمل  والذي  �صليماين 
املو�صل،  معركة  يف  للم�صاركة  الللعللراق  كرد�صتان  اإقليم 

وللتن�صيق مع قوات احل�صد ال�صعبي يف هذه املعركة.
 واأ�صافت امل�صادر اأن �صليماين زار عائات قوات البي�صمركة 
اإقليم  اإىل  و�صوله  حلظة  املو�صل،  معركة  يف  قتلوا  الذين 
كرد�صتان العراق، حيث قدم لهم هدايا ولوحات واأثنى على 

"ت�صحياتهم يف مواجهة التنظيم يف العراق".
 واأفادت امل�صادر اأن قا�صم �صليماين اجتمع بقيادات �صيا�صية 
واأمنية رفيعة امل�صتوى يف اإقليم كرد�صتان العراق، م�صرية اإىل 
اأنه لعب دورا حموريا يف اإ�رساك احل�صد وقوات البي�صمركة يف 
قيادة  التي جرت بني  املفاو�صات  واحدة من خال  معركة 

اإقليم كرد�صتان وقا�صم �صليماين.
قا�صم  اجلرنال  �صورة  مقربة  اإيرانية  اإعام  و�صائل  ون�رست   
قيادات  اأحد  من�صور،  ح�صني  لعائلة  زيارته  خال  �صليماين 
الكردية والذي قتل على يد مقاتلي تنظيم  البي�صمركة  قوات 
�صليماين  اجلرنال  تواجد  على  يوؤكد  مما  املو�صل،  يف  داع�ض 

بكرد�صتان العراق.
نيوز(،ان  لل)اجلورنال  حديث  امل�صدريف  اآخللر  جانب  من   
ي�صعيان  ال�صباين  اخلارجية  ووزير  ال�صويدي  الوزراء  رئي�ض 
بني  املتفاقمة  الزمللة  حلل  بغداد  اىل  زيارتهما  خال  من 

العراق وتركيا على اثر انطاق معركة املو�صل.
بغداد من خال  على  ا�صرتتطا  ومدريد  " باري�ض  ان  ا�صاف 
الزيارة باهمية م�صاركة انقرة مبعركة املو�صل مقابل تعهد 
اوروبي بالن�صحاب الفوري بعد ا�صتعادة املدينة من التنظيم 
الرهابي. وو�صل الثنني اىل بغداد رئي�ض الوزراء ال�صويدي 
العبادي  حيدر  الللوزراء  رئي�ض  مع  وبحث  لوفان  �صتيفان 

احلرب على الرهاب وتقدمي الدعم للعراق

العبيدي  جميلة  القوى  احتاد  عن  النائبة  قالت   
تريد  ل  القوى  احتاد  داخل  ال�صيا�صية  الكتل  اإن، 
ح�صدا وطنيا او ع�صائريا او �صعبيا، موؤكدة اأن تلك 
الأطراف الثاثة �صتخلق ال�رساعات ال�صيا�صية بعد 

حترير مدينة املو�صل.
عمليات  "بعد  اإنه  لل)اجلورنال(  العبيدي  وقالت   
حترير املو�صل وحتريرها بالكامل �صت�صهد املدينة 
رمبا �رساعات �صيا�صية بني احل�صد الوطني واحل�صد 
الع�صائري واحل�صد ال�صعبي"، م�صرية اإىل اأن "هناك 
اإىل  ال�صيا�صية  ال�رساعات  عودة  من  كبري  تخوف 

املو�صل وتدهور و�صعها الأمني بعد التحرير".
 وبينت اأن "من املفرت�ض على القائد العام للقوات 
املعارك  يف  للقتال  ح�صودا  يخلق  اأن  امل�صلحة 
النظامية  الأمنية  القوات  بيد  ال�صاح  يح�رس  واأن 
داخل  الثاثة  احل�صود  تلك  ت�صنف  واأن  ح�رسا 
اجلي�ض العراقي وتكون لها راية واحدة وهي العلم 

العراقي".
�صت�صهدها  الللتللي  "ال�رساعات  اأن  واأو�للصللحللت   
املو�صل بني القوات التي تعمل على حترير املدينة 
هي �رساعات على املوارد النفطية وال�رساع على 
والنتقام  بالقوة  الراأي  وفر�ض  وال�صيادة  احلكم 

من البرياء والثارات الع�صائرية".

 قال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق 
مدينة  مناطق  اإن  الأ�صدي،  الغني  عبد  الركن 
العام  نهاية  قبل  بالكامل  �صتتحرر  املو�صل 
لها،  املر�صومة  الع�صكرية  اخلطة  وفق  اجلاري 
اإذ  النازحني  عودة  واإجللراءات  اآليات  اإىل  لفتا 
من املوؤمل اأن تعود العوائل مطلع العام املقبل 

اإىل مناطق املو�صل.
"الع�صابات  اإن  لل)اجلورنال(  الأ�صدي  وقال   
الأمنية  القوات  تقدم  عرقلة  اول  حتمُ الإرهابية 
من خال خنادق مملوءة باملاء والنفط الأ�صود 

املللزروعللة  الرتابية  ال�صواتر  اإىل  بال�صافة 
اإىل  م�صريا  واملفخخات"،  النا�صفة  بالعبوات 
"هناك تقدما كبريا للقوات الأمنية وتدمري  اأن 
خطوط ال�صد الرئي�صية لداع�ض يف املو�صل مما 

اأ�صعف قدرتها على املواجهة".
جميع  �صتتحرر  "املو�صل  اأن  اإىل  واأ�للصللار    
اجلاري"،  العام  نهاية  قبل  بالكامل  مناطقها 
لفتا اإىل اأن على احلكومة اأن تغلق احلدود مع 
تركيا و�صوريا وتن�رس قوات مكثفة ملنع ت�صلل 
مناطق  اإىل  الدولتني  تلك  من  اإرهابيني  اأي 
�صهل نينوى ومنع اإعادة تنظيم الإرهابيني من 

جديد".

 يحكي علي يون�ض وقد جل�ض على كر�صي متهالك 
من  هربت  التي  الأ�للرس  مئات  فيها  مدر�صة  يف 
اأ�صقاءه  تنظيم داع�ض جنوبي املو�صل كيف فقد 

الربعة و�صقيقاته اخلم�ض.
الذي   ويقول علي )20 عاما( عن تنظيم داع�ض 
املا�صي  الأ�للصللبللوع  حتى  بقريته  يتحكم  كللان 
اأ�صقائي  اأحد  اأن يتخذوا من  اأنهم حاولوا  "علمت 
املاأ�صاة  عللن  قللائللا  واأ�للصللاف  ب�رسيا."  درعلللا 
رميا  قتلوه  قاوم  "وعندما  اأمه  له  روتها  التي 
عندما  اأي�صا  قتل  اآخر  �صقيقا  لكن  بالر�صا�ض. 

حاول اأن يحول دون قتله."
اأن  حللاول  عندما  اآخللر  �صقيق  قتل  ذلللك  "وبعد   
وحدث  بالر�صا�ض  قتل  الللذي  ال�صقيق  يح�صن 
ومل  بالر�صا�ض."  جميعا  وقتلوا  ذاتلله  ال�صيء 
خطفوا  فقد  احلللد..  هذا  عند  الرهابيون  يتوقف 

اأي�صا �صقيقاته اخلم�ض.
كبرية  مدينة  اآخللر  املو�صل  قللرب  هللذا  وحللدث   
ي�صيطر عليها التنظيم يف العراق وت�صعى القوات 

العراقية الآن لتحريرها.
 ويقول علي اإنه ع�صو يف ف�صيل ع�صائري م�صلح 
وتوؤكد  املو�صل.  على  احلكومة  هجوم  يدعم 
معظم  يخ�صاه  لأ�صلوب  يلجاأ  داع�ض  اأن  روايته 

ال�صكان والقوات املهاجمة واملنظمات الإن�صانية: 
الدروع الب�رسية.

حلقوق  املتحدة  لاأمم  ال�صامي  املفو�ض  وقال   
اإن  اجلمعة  احل�صني  رعد  بن  زيد  الأمري  الإن�صان 
قرى  من  عائلة   550 اقتادوا  التنظيم  مت�صددي 
حول مدينة املو�صل العراقية ويحتجزونهم قرب 
مواقعهم  يف املدينة ل�صتخدامهم كدروع ب�رسية 

على الأرجح.
اأع�صاء  على  اأعرث  اأن  هو  اأريللده  ما  "كل  ويقول   

داع�ض واأقطع روؤو�صهم".
متنقبات  ن�صاء  ب�صع  روت  حديثهن  واأثللنللاء   
علي  �صليمان  ثيبان  وتذكرت  م�صابهة.  ق�ص�صا 

اأعمامها  واثنني من  �صقيقيها  التنظيم  اأخذ  كيف 
وع�رسة من افراد عائلتها رهائن.

عائلتي  اأفللراد  من   16 داع�ض  "خطف  وتقول   
ل�صتخدامهم كدروع ب�رسية اأو رهائن… ون�صفوا 

اأي�صا بع�صا من منازلنا."
مئات  هويات  العراقية  الأمللن  قللوات  وتفح�ض   
ببلدة  املدر�صة  يف  جتمعوا  الذين  الأ�صخا�ض 
بعد  على  احلكومة  عليها  ت�صيطر  التي  القيارة 
60 كيلومرتا من املو�صل للتاأكد من اأنه ل يوجد 

بينهم مقاتلون متنكرون من عنا�رس التنظيم ..

تفا�صيل كاملة �ض3

بغداد- خاص

العاق،  علي  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائب  اأكد   
اأن جلنة التق�صي التي �صكلها جمل�ض النواب للتحقيق 
ال�صيعية يف ق�صاء  اإحدى احل�صينيات  بحادثة ق�صف 
قوات  اأن  اإىل  م�صريا  روتينية،  جلنة  تعترب  كركوك 
لها  ال�صئلة  توجيه  من  تتهرب  الللدويل  التحالف 

بخ�صو�ض جرية داقوق.
ال�رسبات  "بع�ض  اإن  لل)اجلورنال(  العاق  وقللال   
خاطئة  تكون  اللللدويل  التحالف  قبل  مللن  اجلللويللة 
من  يتهرب  "التحالف  اأن  اإىل  م�صريا  ومق�صودة"، 
التحقيقية اخلا�صة  اللجنة  ال�صئلة املوجهة من قبل 
بحادثة ق�صف ح�صينية يف ق�صاء داقوق يف حمافظة 
كركوك".  وبني اأن "اللجنة التي �صكلها جمل�ض النواب 
تعترب جلنة روتينية، موؤكدا اأن اللجنة حتتاج اإىل وقت 
طويل واإجراء لقاءات مع القيادات الأمنية يف كركوك 
ومع ذوي ال�صحايا لأخذ املعلومات وتدوينها،  لفتا 

اأن تتم خال �صهر او  اأن تلك الإجراءات ل يكن  اإىل 
�صهرين".  واأ�صار اإىل اأن "التكنولوجيا املتطورة لدى 
يف  الدقة  عالية  تكنولوجيا  تعترب  التحالف  طريان 
"ملف  اأن  موؤكدا  اجلو"،  من  العدو  مواقع  ا�صتهداف 
جرية داقوق يحتاج اإىل تدويله بني املجتمع الدويل 

ملنع اأي خرق تقوم به طائرات التحالف".
مركز  رئي�ض  نائب  بريغن  بيرت  يرى  اخر  جانب  من 
جامعة  يف  ممار�صة  واأ�صتاذ  اأمريكا"  "نيو  اأبحاث 
ولية اأريزونا، اأنه ل يوجد �صك باأن "داع�ض" �صيخ�رس 
الرئي�ض  ت�صلم  قبل  ذلللك  وقللوع  للرجللح  ويمُ املو�صل 
�صقوط  اأنه مع  اإىل  واأ�صار  املقبل من�صبه.   الأمريكي 
املو�صل، �صيتم نفي بقية عنا�رس التنظيم من العراق، 
ذكر اأن التنظيم الإرهابي خ�رس بالفعل �صل�صلة من  ويمُ
املدن الأخرى الهامة مثل بيجي والفلوجة والرمادي 
"داع�ض"  ادعاء  على  املحافظة  واأ�صبحت  وتكريت.  
التنظيم  فقدان  مع  �صعوبة  اأكللرث  "خافة"  برتوؤ�ض 

مدينة تلو الأخرى يف العراق و�صوريا.

بالتزامن مع زيارة مسوؤلين سويدي واسباني

الحشد بانتظار"ساعة الصفر" القتحام تلعفر ووساطة أوربية: مشاركة أنقرة مقابل االنسحاب الفوري  

حكاية من المعركة.. ابن الريف العراقي  يسعى للثأر إلخوته الذين قتلهم التنظيم االرهابي

نائب: التحالف الدولي يتهرب من جريمة داقوق ولجنة البرلمان "ضحك على الذقون"

تخوف نيابي من سيناريو صراع ثالثي 
األطراف بعد تحرير الموصل
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صحفيو العراق واالندفاع من 
أجل تغطية األبرز في أرض الوطن

تحرض طائفيا ومذهبيا وعرقيا

طواقم إعالمية إسرائيلية متخفية بجنسيات أجنبية"تشارك" بنقل معركة الموصل


