
حممد  العراقي  الربملان  جمل�س  يف  النائب  ك�شف   
اإىل  العراقية رفعت تقريرا  اأن اال�شتخبارات  الطائي، 
احلكومة االحتادية عن اأن ع�شابات داع�س االإرهابية 
احلكومة  اأن  اإال  كركوك،  حمافظة  يف  هجمة  �شت�شن 
الهجمة  لتفادي  التقرير  وتنا�شت  النظر  غ�شت 
لـ)اجلورنال(  الطائي  وقال  كركوك.   على  االأخــرة 
اإيالن  منطقة  على  داع�س  �شنته  الذي  "الهجوم  اإن 
تقرير  لــوجــود  متوقعا  كــان  كــركــوك  حمافظة  يف 

ا�شتخباراتي مرفوع اإىل احلكومة االحتادية قبل �شهر 
من حادثة الهجوم".

 واأ�شاف الطائي اأنه "ال باأ�س للقوات االأمنية من اأن 
ترك  ميكن  ال  اأنه  اإال  املو�شل  مدينة  لتحرير  تذهب 
واحلويجة"،  مناطق جبال حمرين  اأمنية يف  ثغرات 
اإرهابية  خاليا  ت�شم  املناطق  "تلك  اأن  اإىل  م�شرا 
املناطق  على  هجوما  ت�شن  اأن  املمكن  ومن  يقظة 
اأنــه  اإىل  واأ�ــشــار  لها".   يحلو  وقــت  اأي  يف  االآمــنــة 
"ينبغي على القوات االأمنية اأن تعمل اإبادة جماعية 
قبل  حمرين  وجبال  احلويجة  يف  داع�س  لع�شابات 

تلك  "بقاء  اأن  موؤكدا  املو�شل"،   ملدينة  توجهها 
الع�شابات يف كركوك ودياىل يحدث خروقات اأمنية 
كبرة".  وكان  100 ارهابي داع�شي قد ت�شللوا اإىل 
مدينة كركوك يف ال�شاعات االأوىل من �شباح اجلمعة 
وقذائف  بر�شا�شات  م�شلحني   21/10/2016
اأن  مفادها  ور�شالة  ملغومة،  و�شرتات  �شاروخية 
الدولة داع�س �شيطرت على املدينة.  ويقول م�شوؤولون 
اأمنيون عراقيون اإنه بينما �شق االرهابيون طريقهم 
من   99 كــان  ومعقد،  �شافر  هجوم  يف  باملدينة 
املدنيني واأفراد قوات االأمن قد القوا حتفهم، وكان 

حجم  ويظهر  امل�رشحة.   يف  املت�شددين  من   63
من  �شتندلع  التي  املعركة  �شعوبة  مــدى  العملية 
ال  التنظيم  اأن  اإىل  وي�شر  املو�شل،  ا�شتعادة  اأجــل 
اأنحاء  خمتلف  يف  االأمــن  تقوي�س  على  قــادرا  يزال 
وكانت  ال�شمال.    يف  معقله  �شقط  لو  حتى  البالد، 
نفذتها؛  عمليات  عدة  بني  االأكــرب  هي  العملية  هذه 
�شمايل  التقدم �شوب معقلها  لعرقلة  االإلهاء؛  بهدف 
ال�شكان  البالد.  وت�شر روايات جمعتها رويرتز من 
واملخابرات،  االأمــن  باأجهزة  وم�شوؤولني  وال�رشطة 
اأن الهجوم نفذته عنا�رش على درجة عالية من  اإىل 

كركوك،  داخل  من  دعما  لقيت  واال�شتعداد  التدريب 
االأمر الذي يثر قلق احلكومة.  وقال راجن طالباين، 
تنفيذه  "كان  الكردية:  باملخابرات  الكبر  امل�شوؤول 

)الهجوم( ب�شهولة �شديدة مفاجاأة". 
العام  باري�س  يف  داع�س  الدولة  هجمات  غرار  على   
ن�رش  يبدو  مــا  على  العملية  ا�شتهدفت  املا�شي، 
الفو�شى واخلوف، ولي�س ال�شيطرة على اأرا�س. وعلى 
الرغم من اأن اأ�رش�س املعارك كانت انتهت بحلول ليل 
اجلمعة، اإال اأن اال�شتباكات ا�شتمرت ليومني، وما زال 
باملدينة.   داع�س  وحــدات  عن  يبحثون  امل�شوؤولون 

ومتثل واجهتا فندقني غطاهما ال�شواد، وحملتا اآثار 
املعركة.  �رشاوة  على  وا�شحة  عالمة  نارية  اأعرة 
الذي  كركوك،  حمافظة  مبنى  قرب  الفندقان  ويقع 
م�شافة  تقع كركوك على  الهجوم.   اأهداف  اأحد  كان 
مقربة  على  املو�شل،  �رشقي  جنوب  كيلومرت   100
احتياطات  فيها معظم  توجد  التي  النفط  من حقول 
النفط العراقية الهائلة. كما تقع قرب اإقليم كرد�شتان 
القوات  العراق، وت�شيطر عليها  ب�شمال  امل�شتقل  �شبه 
الكردية منذ تقهقر اجلي�س العراقي يف مواجهة تقدم 

مقاتلي داع�س عام 2014.
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بغداد - خا�س:  وجهت وزارة املالية يوم الثالثاء م�رشيف الر�شيد والرافدين بتوحيد 
اجراءات اطالق �شلفة )10( ماليني دينار ملوظفي الدولة.

 واكد وكيل وزارة املالية الدكتور فا�شل نبي عثمان �رشورة اتخاذ االجراءات الواجبة 
لتنفيذ توجيهات الوزارة االخرة وان يحذو م�رشف الر�شيد بذات االجراءات التي اتبعها 

م�رشف الرافدين وذلك بان يكون التقدمي عن طريق اال�شتمارة االلكرتونية .
وح�شب  امل�رشفني  بتزويد  دائرة  كل  تقوم  ان  على  الــوزارة  ا�شدرتها  التي  التعليمات  واكدت   
التق�شيم بك�شف خا�س عن رواتب املالك م�شدقا من قبل مدير عام الدائرة مع كتاب تاأييد يلزمها 
بتوطني الرواتب ملوظفيها يف ح�شاباتها اخلا�شة املدرجة يف الك�شف و�رشورة تفعيل الدفع واجلباية 
ماليني  الع�رشة  بال�شلفة  امل�شمولني  الدولة  دوائر  موظفي  دعا  قد  الرافدين  م�رشف  وكان  االلكرتونية. 
دينار للتعاون معه يف تنفيذ ال�شوابط القانونية وااللتزام بها ملنحهم ال�شلفة واإعادة الثقة املتبادلة بني 

امل�شارف واملواطنني خدمة لل�شالح العام.

االمركية  ان(  ان  )�شي  �شبكة  اعدته  الــذي  التقرير  ك�شف   
امريكية  �شيناريوهات  "ثالثة  عن  خــرباء  مع  بالتعاون 

وعراقية متوقعة ملرحلة ما بعد داع�س االرهابي". 
ال�شابق  نينوى  حمافظ  اعادة  هو  ال�شناريوهات  هذه  واول   
اثيل النجيفي اىل من�شبه وهذا ال�شيناريو مدعوم من االكراد 
وبع�س القيادات ال�شنية ودول اجلوار، فيما يوؤكد ال�شيناريو 
الثاين تعيني حاكم ع�شكري للمحافظة وهذا ال�شيناريو تدفع 

اطراف التحالف الوطني اىل تطبيقه.
الثالث يتمثل يف حتويل  ”ال�شيناريو  ان  التقرير اىل   وي�شر 
املحافظة اىل اقليم اداري يكون الأهايل املحافظة احلق يف 
ال�شيا�شية  اخلالفات  وان  خا�شة  حمافظتهم،  م�شر  تقرير 
املدينة”،  اىل  االرهابي  داع�س  دخــول  وراء  ال�شبب  كانت 
التحالف  كتل  من  معار�شة  يواجه  املقرتح  ”هذا  ان  مبينا 
الوطني وخا�شة دولة القانون الذي يرف�س اعطاء املزيد من 

ال�شالحيات اىل املحافظات”.
”معركة املو�شل وحدت جميع اطياف  ان  التقرير   جاء يف 
ال�شعب العراقي وراأينا تعاون البي�شمركة الكردية مع اجلي�س 
منذ  االوىل  للمرة  االرهابي  داع�س  يقاتالن  وهما  العراقي 
اكرب  هي  املو�شل  معركة  ان  ب�شبب  يكون  قد  وهــذا  عقود 

معركة منذ عام 2003″.
 وا�شاف ان ”هذا التعاون رمبا يكون حتركا حقيقيا ملرحلة 
ال�شمة  تكون   2003 عام  بعد  العراقية  ال�شيا�شة  يف  جديدة 
ذلك،  على  اجلزم  املبكر  من  لكن  االتفاق،  هي  فيه  البارزة 
بعد  ياأتي  عليها ملا  متفق  خا�شة يف ظل عدم وجود خطة 

داع�س االرهابي يف نينوى”.

 يذكر ان الواليات املتحدة تدعم اعادة املحافظ ال�شابق اثيل 
لداع�س  املحافظة  بت�شليم  املتهم  وهو  من�شبه  اىل  النجيفي 
بالقاء  العراقي  الق�شاء  من  قــرار  �شدور  ظل  يف  الوهابي 
ا�شارة اىل  التخابر مع دولة اجنبية يف  القب�س عليه بتهمة 
تركيا التي تدعم اثيل النجيفي و�شقيقه ا�شامة وهما يدافعان 

اي�شا عن امل�رشوع الرتكي يف العراق.
 اىل ذلك تبدو الوقائع امليدانية لتحرير املو�شل العراقية من 
التقدم  الوقت، يف ظّل  �شيء من  اىل  )داع�س(، حتتاج  تنظيم 
ثغرات  لفتح  وعملها  امل�شرتكة  العراقية  للقوات  املح�شوب 
منذ  اإليها  ت�شعى  التي  الثالث،  الرئي�شية  املدن  اإىل  للدخول 
اأيام، وهي تلكيف واحلمدانية ومركز مدينة بع�شيقة. ووفقًا 
البلدات تعني بدء  "ال�شيطرة على تلك  العراقيني فاإن  للقادة 

مرحلة اقتحام مدينة املو�شل فعليًا".
العمليات  البعيدة وتعّدد   وقد متيزت املعارك، باملناو�شات 
املهاجمة،  القوات  ا�شتهدفت  التي  لـ"داع�س"،  االنتحارية 
بني  واملــدفــعــي  الــ�ــشــاروخــي  الق�شف  تــبــادل  عــن  ف�شاًل 
عبد  فا�شل  الركن  العميد  ك�شف  ال�شياق،  هذا  يف  الطرفني، 
احل�شن املو�شوي، من قيادة العمليات امل�شرتكة، اأن "اجلميع 
ي�شتعجل الن�رش، لذلك فاإن املعارك متوا�شلة ولن تتوقف". 
ولفت اإىل اأن "ما حتقق جيد، حتى االآن، لكن املرحلة ال�شعبة 
مل تبداأ بعد ونعتقد اأنها �شترتاوح بني اأ�شبوع اإىل 10 اأيام"، 
الثالث،  الرئي�شية  املو�شل  بلدات  انهيار  اإىل قرب  اإ�شارة  يف 
اأن  اإىل  املو�شوي  واأ�ــشــار  وبع�شيقة.  وتلكيف  احلمدانية 
معركة  كل  يف  معاناة  تعترب  كانت  التي  الوحيدة  "امل�شكلة 
التمويل واالإمداد. وحاليًا هناك وفرة كبرة يف  �شابقة هي 
التي  القوات  عن  ف�شاًل  واملتو�شط  الثقيل  والعتاد  الذخرة 
تقاتل. لذا ميكن القول، اإن داع�س ُي�شتنزف يف الوقت احلايل". 

القانون  دولــة  ائتالف  كتلة  رئي�س  ا�شتبعد   
النيابية علي االديب، الثالثاء، ان يكون رئي�س 
ت�شمية  على  ا�شتقر  قد  العبادي  حيدر  الــوزراء 

نهائية ملر�شحي الوزارات ال�شاغرة. 
 وقال االديب، ان هناك عدة تر�شيحات قدمتها 
رئي�س  اىل  املعنية  النيابية  والــقــوى  الكتل 
يف  ال�شاغرة  اخلم�س  ــوزارات  ال لتويل  ــوزراء  ال
العبادي  قناعة  ان  مبينا  احلكوميـة  الت�شكيلة 
باملر�شحني اجلـدد مل تنعك�س عمليا حتى االن 

على قادة الكتل والقوى ال�شيا�شية والنيابية .
لدى  تبلورت  "يف حال  انه  اىل  االديب  وا�شار   
مر�شح  بت�شمية  معينة  قناعة  ــوزراء  ال رئي�س 
فيمكنه  ال�شاغرة،  احلقائب  مــن  الي  جديد 
وعر�شهم  الــربملــان  اىل  لتقدميهم  امل�شي 

للت�شويت".

العبادي  الوزراء حيدر   يذكر ان رئي�س جمل�س 
قدم يف وقت �شابق قائمة املر�شحني للوزارات 
اإال اأن اخلالف على من�شب وزير الداخلية اأدى 
اىل تاأجيل االمر، وان " الكتل ال�شيا�شية ال توجد 
الوزارات  بقية  مر�شحي  ب�شاأن  خالفات  بينها 

ال�شاغرة".
من  مقربة  م�شادر  رجحت  اآخــر  جانب  من    
اللواء  تر�شيح  العراق  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
الركن ه�شام الدراجي قائد احلركات يف وزارة 
الدفاع لتويل املن�شب ال�شاغر منذ اإقالة الوزير 
الربملان  حجب  الــذي  العبيدي  خالد  ال�شابق 
مزاعم  يف  حتقيقات  خلفية  على  عنه  الثقة 
ف�شاد و�شوء اإدارة.  وبح�شب تلك امل�شادر فاإن 
الدراجي يحظى بثقة زمالئه يف وزارة الدفاع 
يديه  الذين تخرجوا على  فيها  ال�شباط  وكبار 
والذين مبعيته، اإ�شافة اىل ترحيب من التحالف 

الوطني والقيادات ال�شنية والكردية.

قوات  به  املكلفة  املحور  ان  امني  خبر  راأى   
م�شاحة  ن�شف  من  اأكرث  يعادل  ال�شعبي  احل�شد 
على  كبرة  خطورة  ي�شكل  ما  وهــو  املو�شل 
ناحية  مــن  ووعــورتــه  الت�شاعه  الــقــوات  تلك 

الت�شاري�س.
ان  الك�شف عن نف�شه  الذي رف�س   واكد اخلبر 
هذا املحور ميتد من القيارة مرورا بنحو اربعني 

قرية وناحية ال�شورى و�شوال اىل الغرب ق�شاء 
تلعفر ويف هذه املناطق الثقل االكرب لداع�س.

من  يخلو  ال  املحور  هذا  ا�شناد  ان  اىل  وا�شار   
يف  ال�شعبي  احل�شد  �شي�شع  الأنـــه  اخلــطــورة 
انه  كما  لــالإرهــاب  ال�شاربة  القوة  مواجهة 
ان  مبينا  اكــرب،  فيه  النارية  الكثافة  �شتكون 
با�شرتاتيجية  املتحكم  احل�شد  �شيجعل  حتريره 
وكركوك  ب�شوريا  حمــوره  الرتــبــاط  املعركة 

ا�شافة اىل انه اهم بوابات دخول املو�شل.

ها�شتاك  عــراقــيــون،  ونــا�ــشــطــون  ــردون  ــغ م اطــلــق   
#�شوالت_احل�شد_قادمه دعما الأبطال احل�شد ال�شعبي 
عمليات  �شمن  الغربي  املحور  اليوم  ا�شتلموا  الذين 

#قادمون_يا_نينوى.
اعلى  انطالقه  من  �شاعات  بعد  الها�شتاك  وت�شدر   
التغريدات على “تويرت”، حيث تفاعل معه عدد كبر 
بانت�شارات  ا�شادوا  الذين  املوقع،  ورواد  ن�شطاء  من 
حترير  معركة  يف  االأمنية  والقوات  ال�شعبي  احل�شد 

املو�شل.
مواقع  على  �رشيعا  انت�رشت  الها�شتاغات  ع�رشات   

�شمن  وتويرت  بــوك  في�س  يف  االجتماعي  التوا�شل 
اإعالمية اطلقها نا�شطون مدنيون لدعم معركة  حملة 
االلكرتونية  للحرب  واال�شتعداد  املو�شل،  حترير 
اأخبار و�شور  "داع�س" قريبا عرب ن�رش  التي �شيبداأها 
توؤثر على  قتل عنيفة  فيديو حتوي عمليات  ومقاطع 

معنويات العراقيني.
االأيام  خالل  انت�رشت  التي  الها�شتاغات  ابرز  ومن   
)#فوج_املو�شل_االلكرتوين(،  املا�شية  القليلة 
_ لكل _ �شل ملو ا # ( ، ) �شل ملو ا _ ىل اإ _ ئل �شا ر # (
العراقيني(،)#و�شلنا_املو�شل(، )#املو�شل_طبلها_
و)#باملو�شل_ )#خلية_�شباب_نينوى(،  اجلي�س(، 

موعدنا(.

يف  االأوىل  املراتب  على  التغريدات  هذه  وا�شتحوذت   
تريند توتر، وو�شلت اىل اكرث من 100 الف تغريدة 
خالل ايام قليلة، و�شاهم غالبية العراقيني وخ�شو�شا 
على  حتى  الــتــغــريــدات  ــذه  ه ن�رش  يف  ال�شباب  مــن 
ثقافية  او  اجتماعية  تتناول ق�شايا  التي  املن�شورات 

والهدف هو ن�رش الها�شتاغات ب�رشعة.
 موقع في�شبوك هو االكرث �شعبية بني العراقيني بينما 
العام  مطلع  منذ  ولكن  كبرا،  رواجــا  تويرت  يلقى  ال 
احلايل بداأوا باإن�شاء ح�شابات على تويرت بعدما لفت 
ين�شطون  ومنا�رشيه  "داع�س"  تنظيم  ان  انتباههم 
اكرث على تويرت، وجنح العراقيون يف مناف�شة تغريدات 
املتطرفني خالل معارك �شابقة يف تكريت والفلوجة.

النا�شطون  عاد  قليلة  باأيام  املعركة  انطالق  قبل   
جديدة  اإعــالمــيــة  حلملة  التح�شيد  اىل  الــعــراقــيــون 
ال�شفحات  بع�س  وقامت  املو�شل،  ملعركة  ا�شتعدادا 
توتر  على  ح�شابات  اإن�شاء  كيفية  العراقيني  بتعليم 
واحل�شول على اكرب عدد من املتابعني، وطريقة ن�رش 
تغريدات موحدة لتغزو توتر.  احلملة االعالمية على 
تويرت وفي�شبوك ت�شعى لدعم القوات االأمنية، وحماربة 
"داع�س" عن  التي �شين�رشها  الفيديو وال�شور  مقاطع 
مقاطع  بن�رش  املتطرفون  يقوم  ما  وغالبا  املعركة، 
ن�شاطه  �شمن  �شابقة  ملعارك  كاذبة  او  قدمية  فيديو 
االإعالمي على مواقع التوا�شل االجتماعي عرب االآالف 

من عنا�رشه ومنا�رشيه.

بغداد- خاص

عجمان،  العظيم  عبد  القوى  احتاد  عن  النائب  قال   
وداع�س  البعث  هما  العراق  خارج  طرفني  هناك  اإن 
ال�ُشنة  والنواب  وال�شيا�شيني  القيادات  ي�شغطان على 

الإ�شعاف حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
ال�ُشنة  "ال�شيا�شيني  اإن  لـ)اجلورنال(  عجمان  وقال   
ملف  ودعـــم  الــعــبــادي  حكومة  يــدعــمــون  اأغلبهم 
البعث  عنا�رش  اأن  اإال  الف�شاد  وحماربة  اال�شالحات 
على  ت�شغط  داع�س  تنظيم  وعنا�رش  العراق  خــارج 
الإ�شعاف  ال�ُشنة  والــنــواب  وال�شيا�شيني  القيادات 

حكومة العبادي".
 واأو�شح اأن "كل نائب اأو �شيا�شي من املكون ال�ُشني 
وداع�س  البعث  قبل  من  يتهم  العبادي  حكومة  يدعم 
اأن  اإىل  م�شرا  ال�ُشني"،  املكون  اأنه متخاذل مع  على 

�شيعية  العبادي  اأن حكومة  يعتقدان  وداع�س  "البعث 
االعتقاد  "ذلك  اأن  اإىل  واأ�شار  اإيران".   من  ومدعومة 
املكون  لدعم  ي�شعى  العبادي  اأن  اإىل  الفتا  خاطئ 
بعيدة  �ُشنية موحدة  كتلة  وت�شكيل  العراق  ال�ُشني يف 
الوطني  التحالف  "على  اأن  موؤكدا  الطائفية"،  عن 
حكومية  موؤ�ش�شات  لبناء  ال�ُشني  التحالف  ين�شح  اأن 

خالية من الطائفية والبعث وداع�س".
من جانب اخر اعلنت القوات االمنية يف االنبار فر�س 
افادت  الرطبة،  ق�شاء  مناطق  معظم  على   �شيطرتها 
م�شادر حملية  بان تنظيم داع�س يخطط  للعودة اىل 
االنبار، عرب �شن هجمات متكررة على املدن الغربية، 
التعزيزات  مــن  املــزيــد  بــار�ــشــال  مطالبات   و�شط 
يف  الدويل  التحالف  طران  دور  وتفعيل  الع�شكرية، 
القادمني  ــال  ارت ت�شتهدف  جوية  �رشبات  توجيه 

امل�شلحني من االرا�شي ال�شورية.

إعادة النجيفي أو حاكم عسكري أو األقلمة 

)الجورنال( تكشف عن أخطر ثالثة سيناريوهات أمريكية للموصل بعد التحرير

هاشتاك صوالت الحشد قادمة يتصدر تويتر وهزيمة كبيرة لداعش اإللكتروني امام المغردين العراقيين

نائب عنه يكشف المستور..

 البعث وداعش يضغطان على القيادات السنية لتعطيل الحكومة

الخالف على مرشح الداخلية يعطل حسم 
الحقائب الشاغرة وظهور مرشح جديد للدفاع

محور الحشد القتالي يعادل نصف مساحة الموصل

بغداد – رسول محمد

بغداد- خاص

بغداد ـــ  خاص

 بغداد - خاص

 بغداد - ستار الغزي
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استمرار النزوح يضع العراق 
في مواجهة مستقبل صعب

في أم الفضائح..

االستخبارات رفعت قبل شهر تقريرا عن  هجوم كركوك والحكومة تجاهلته!


