
فر�ض  االن��ب��ار  يف  االمنية  ال��ق��وات  اعلنت  فيما   
�ضيطرتها على معظم مناطق ق�ضاء الرطبة، افادت 
للعودة  داع�ض يخطط   تنظيم  بان  م�ضادر حملية  
املدن  على  متكررة  هجمات  �ضن  عرب  االنبار،  اىل 
من  امل��زي��د  ب��ار���ض��ال  مطالبات   و�ضط  الغربية، 
التعزيزات الع�ضكرية، وتفعيل دور طريان التحالف 
ارتال  ت�ضتهدف  جوية  �رضبات  توجيه  يف  الدويل 

القادمني امل�ضلحني من االرا�ضي ال�ضورية.

ارك��ان  االن��ب��ار  حمافظة  جمل�ض  ع�ضو  وق���ال    
معلومات  لدينا  "توفرت  ل�)اجلورنال(:  الطرموز 
اىل  العودة  يحاول  االرهابي   التنظيم  بان  توؤكد 
مدن االنبار املحررة من خالل فر�ض �ضيطرته على 
على   هجماته  ل�ضن  منطلقا  ليكون  الرطبة  ق�ضاء 
مناطق اخرى". مو�ضحا ان احلكومة املحلية دعت 
القوات االمنية اىل اتخاذ التدابري الالزمة: "الإحباط 
خمطط  داع�ض بتعزيز اخلطوط الدفاعية والتن�ضيق 
الدويل يف توجيه  والتحالف  القوات امل�ضرتكة  مع 
�رضبات جوية مبا�رضة متنع تدفق عنا�رض التنظيم 

من االرا�ضي ال�ضورية".
 وبدوره قلل قائد �رضطة االنبار اللواء هادي رزيج 
من اهمية هجمات تنظيم داع�ض على ق�ضاء الرطبة 
ال�رضطة  من  ق��وات  ن�رض  نف�ضه   الوقت  يف  موؤكدا 
املحاذية  املناطق  يف  الع�ضائر  واف��واج  املحلية 
ل���)اجل��ورن��ال(:  وق��ال  نينوى  االن��ب��ار مع  حل��دود 
"املوقف يف ق�ضاء الرطبة  حتت ال�ضيطرة ويحاول 
التنظيم االرهابي تعوي�ض خ�ضائره يف نينوى من 
املحررة  امل��دن  على  متكررة  هجمات  �ضن  خالل 
التن�ضيق مع قيادة عمليات  يف االنبار"، الفتا اىل 

اجلزيرة واالنبار: "لتح�ضني اخلطوط الدفاعية يف 
تنظيم  ملنع  نينوى  ملحافظة  املحاذية  املناطق 
حديثة  ق�ضاءي  على  هجماته  �ضن  م��ن  داع�����ض 
وهيت واملدن الغربية، ف�ضال عن قطع الطريق امام 

الفارين من املو�ضل باجتاه االنبار".
االخرية  هجماته  تنفيذ  يف  داع�ض  تنظيم  واعتمد   
يف حمافظة كركوك ثم ق�ضاء الرطبة غربي االنبار 
االجهزة  دور  لغياب  نظرا  النائمة،  اخلاليا  على 
مع  املتعاونني  حركة  ر�ضد  يف  اال�ضتخبارية  
التنظيم، ويف هذا ال�ضياق قال اخلبري االمني احمد 

منطقة  اية  "ا�ضتعادة  اإن:  ل�)اجلورنال(  ال�رضيفي 
ع�ضكريا وخا�ضة يف حمافظة االنبار يتطلب املزيد 
من االجراءات ل�ضمان ا�ضتقرارها االمني، وال�ضيما 
االو���ض��اط  ب��ني  النائمة  اخل��الي��ا  م��ن  الكثري  ان  
بذريعة  باأ�ضلحتها  حتتفظ  زال��ت  ما  الع�ضائرية 
ال�ضتقبال  ا�ضتعداد  على  وانها  النف�ض  عن  الدفاع 
غري  اجلن�ضيات  من  التنظيم  عنا�رض  واحت�ضان 
العراقية"، م�ضريا اىل ان القوات امل�ضرتكة  املكلفة 
فر�ض  االآن  حتى  ت�ضتطع  "مل  املو�ضل:  بتحرير 
طرق  وهناك   اجلهات،  كل  من  املدينة  على  طوق 

ترتبط  وتوؤدي اىل االنبار باإمكان عنا�رض التنظيم 
االرهابي �ضلوكها للو�ضول اىل مناطق اخرى".

 وكانت حكومة االنبار املحلية طالبت القائد العام 
باأ�ضلحة  الع�ضائر  افواج  بتزويد  امل�ضلحة   للقوات 
امل��دن  يف  االر����ض  م�ضك  م��ن  ليتمكنوا  حديثة 
املحررة م�ضددة على اهمية �رضعة ا�ضتجابة طريان 
القادة امليدانيني  الدويل والعراقي لطلب  التحالف 
با�ضتهداف جتمعات وحركة  تنظيم داع�ض الحباط 
املدن  على  حمتملة  هجمات  �ضن  يف  خمططاته 

املحررة.  
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خالل  للموظفني  ماليني  ال�10  �ضلفة  اإطالق  الر�ضيد،  م�رضف  قرر  خا�ض:   بغداد- 
االأيام املقبلة، مبينًا اأن �ضوابط التقدمي التي �ضي�ضعها امل�رضف �ضيعلن عنها الحقًا 

يف موقعه الر�ضمي وو�ضائل االعالم.
خالل  الدولة  دوائر  ملوظفي  مليون   10 �ضلفة  اإطالق  قرر  اإنه  بيان،  يف  امل�رضف  وقال   
االأيام املقبلة.  واأو�ضح، اأن اإطالقها جاء ا�ضتناداً لتوجيهات وزارة املالية، مبينًا اأنه ب�ضدد 

و�ضع الية للتقدمي ا�ضوًة مب�رضف الرافدين و�ضتكون هناك ا�ضتمارة الكرتونية معتمدة.
 من ناحيتها اأعلنت وزارة الزراعة، عن اطالقها قرو�ضا �ضمن املبادرة الزراعية ف�ضال عن قرو�ض 
م�رضوع البنك املركزي لتمويل امل�ضاريع العمالقة املدرة لالرباح، م�ضرية اإىل اأن تلك القرو�ض تهدف 
لتفعيل القطاع الزراعي.  وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي �ضمد القي�ضي يف ت�رضيح �ضحفي، اإن "الوزارة 
�ضكلت جلنة خمت�ضة بالنظر يف اجلدوى االقت�ضادية من امل�ضاريع العمالقة وال�ضغرية املدرة لالرباح والتي 

ميولها البنك املركزي كمعامل تعليب املنتجات الغذائية او دواجن عمالقة وم�ضانع البان".

العليا  الدينية  املرجعية  ان  مطلعة  جنفية  م�ضادر  اكدت   
ترى يف وجود القوات الرتكية �رضرا على العراق وان بقاء 
قواتهم يف �ضماله امر مرفو�ض ويجب خروجهم بكل الطرق 

املعروفة.
نف�ضها  عن  الك�ضف  عدم  ف�ضلت  التي  امل�ضادر  وا�ضافت   
والتي ح�رضت لقاء وفد لعدد من عوائل ال�ضهداء يف احل�ضد 
ال�ضي�ضتاين،  علي  ال�ضيد  االعلى  الديني  املرجع  مع  ال�ضعبي 
اجلي�ض  ت�ضحيات  عن  حديثها  واثناء  الدينية  املرجعية  ان 
معارك  يف  لهم  وامل�ضاندين  ال�ضعبي  احل�ضد  وابناء  العراقي 
يف  التبقى  ان  يجب  اجنبية  قوات  اية  "ان  ،اك��دت  التحرير 

العراق" .
 وعند �ضوؤال احد احلا�رضين عن و�ضع القوات الرتكية، قالت 
املرجعية انه "البقاء لكل القوات االجنبية ومنها الرتكية يف 
�ضمال العراق ملا يف ذلك من حماذير م�ضتقبلية كبرية على 

وحدة الوطن" .
االرهاب  مواجهة  يف  العراقيني  ب�ضرب  املرجعية  وا�ضادت   
التحديات  مواجهة  يف  ال�ضف  بوحدة  مطالبة  الداع�ضي 

االرهابية ودرء الفنت الطائفية.
 يف غ�ضون ذلك اأعلن وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاوي�ض 
�ضن�ضتخدم  تركيا،  �ضد  تهديد  ن�ضوء  حال  "يف  اأنه  اأوغلو،  
جميع اإمكاناتنا مبا فيها اإطالق عملية برية"، وذلك تعليقًا 
على عملية حترير املو�ضل. ولفت اإىل م�ضاركة عدد كبري من 
التي دربتها تركيا يف مع�ضكر بع�ضيقة، يف  القوات املحلية 

عملية املو�ضل.
املتحدث  الطليباوي،  ج��واد  ال�ضيخ  اأعلن  فيما  ذلك  ياأتي   

"احل�ضد  �ضفوف  يف  املن�ضوية  احلق"،  اأهل  "ع�ضائب  با�ضم 
تويل  ر�ضميًا  كلفتنا  ال�ضعبي  احل�ضد  "قيادة  اأن  ال�ضعبي"، 
"مهمة  اإن  الطليباوي  وق��ال  تلعفر".   ق�ضاء  حترير  مهمة 
وعزل  �ضوريا  باجتاه  الدواع�ض  هروب  مبنع  تكمن  احل�ضد 
تلويح  برز  ذلك،  مقابل  �ضوريا".  عن  كامل  ب�ضكل  املو�ضل 

تركي باإمكان �ضن هجوم بري.
 ويتمركز يف قاعدة بع�ضيقة، مئات من اجلنود االتراك الذين 
ار�ضلوا، كما اعلن ر�ضميا، لتدريب متطوعني من ال�ضنة متهيدا 
وجودهم  العراقية  ال�ضلطات  وانتقدت  املو�ضل.  ال�ضتعادة 
حزب  يعزز  اأن  اأنقرة  وتخ�ضى  احتالل".  "قوة  اعتربته  الذي 
الذي يخو�ض حركة مترد دامية �ضدها  الكرد�ضتاين  العمال 
منذ اأكرث من ثالثني عاما، مواقعه يف �ضمال العراق ال �ضيما 

يف منطقة �ضنجار احلدودية.
العمال  حزب  مواقع  بانتظام  الرتكي  الطريان  ويق�ضف   
الكرد�ضتاين يف جبال قنديل، القاعدة اخللفية حلزب العمال 
باأن  اأوغلو  ت�ضاو�ض  وذكر  العراق.  يف  الرتكي  الكرد�ضتاين 
الدولة  تنظيم  �ضد  برية  عملية  اأغ�ضط�ض  يف  نفذت  تركيا 
على  ب��الده  اأن  اإىل  م�ضريا  �ضوريا،  �ضمال  يف  اال�ضالمية 

ا�ضتعداد لتنفيذ عملية مماثلة يف العراق.
الإطالة  ي�ضعى  "داع�ض"  ف��اإن  ذات��ه��ا،  امل�ضادر  وبح�ضب   
بلدات  املهاجمة يف  القوات  اإ�ضغال  املعركة من خالل  عمر 
و�ضمال  العليل، جنوب  تلكيف واحلمدانية وبع�ضيقة وحمام 
و�رضق املو�ضل، اإال اأن ما جرى، اأم�ض، هو تعديل على اخلطة 
اجلنوبي،  املحور  يف  خ��رق  حتقيق  يف  جنحت  الع�ضكرية 
اأن  انتهى بتحرير قرية زاوة القريبة من املو�ضل، ما يعني 
خلف  و�ضارت  فعلي  ب�ضكل  ُعزلت  ل�"داع�ض"  قوات  هناك 

القطعات الع�ضكرية العراقية.

ا�ضتعداد  الرو�ضي،  اخلارجية  وزي��ر  نائب  اأك��د   
العراق بامل�ضاركة يف  لدرا�ضة طلبات من  رو�ضيا 

العمليات �ضد االإرهابيني يف اأرا�ضيه.
 واكد املبعوث اخلا�ض للرئي�ض الرو�ضي اإىل ال�رضق 
اخلارجية،  وزي��ر  نائب  اأفريقيا،  ودول  االأو�ضط 
لدرا�ضة  رو�ضيا  ا�ضتعداد  بوغدانوف،  ميخائيل 
طلبات من العراق وليبيا بامل�ضاركة يف العمليات 
وردت  حال  يف  اأرا�ضيهما،  يف  االإرهابيني  �ضد 
مثل هذه الطلبات.  وا�ضاف ميخائيل بوغدانوف 

العراق  �ضلطات  من  طلبات  ورود  حال  "يف  اأنه 
مل�ضاركة رو�ضيا يف العمليات �ضد االإرهابيني يف 
الرو�ضية �ضتدر�ض مثل هذه  القيادة  اأرا�ضيه، فاإن 
الطلبات باهتمام".  وجتدر االإ�ضارة اإىل اأنه ت�ضتمر 
يف العراق عملية حترير مدينة املو�ضل يف �ضمال 
البالد من اإرهابيي تنظيم "داع�ض"، الذي ا�ضتوىل 
عليها يف 2014، منذ 17 ت�رضين االأول/اأكتوبر، 
بعد اإعالن القائد العام للقوات امل�ضلحة العراقية، 
 17 رئي�ض الوزراء حيدر العبادي �ضباح االثنني 
ال�ضفر"  "�ضاعة   ،2016 االأول/اأكتوبر  ت�رضين 

لتحرير حمافظة نينوى.

“�ضفقات  ع��ن  النيابية،  ال��ن��زاه��ة  جلنة  ك�ضفت   
وهمية” يف طباعة الكتب املدر�ضية، مبدية رف�ضها 
�ضفقات  منح  عرب  الفا�ضدين”  كرو�ض  “ت�ضمني 
املطابع ل�رضكات يف العا�ضمة االأردنية عمان، فيما 
اتهمت مفت�ضة وزارة الرتبية جميلة زيدان ب�”الدفاع 
النائبة  اللجنة  ع�ضو  وقالت  ال��وزارة.   ف�ضاد”  عن 
عالية ن�ضيف يف ت�رضيح  اإن “وزارة الرتبية تعتمد 
�ضفقات  وتعطي  عمان  يف  حم��ددة  �رضكات  على 
اأع�ضاء  اأبلغت  “اأنني  اإىل  الفتة  لهم”،  املطابع 
متابعة  ب�رضورة  النواب  جمل�ض  يف  الرتبية  جلنة 

الفا�ضدين  كرو�ض  ت�ضمني  دون  للحيلولة  املو�ضوع 
تقوم  ال  واأخرى  وهمية  ل�رضكات  و�ضفقات  بعقود 
ن�ضيف  واأ�ضافت  املطلوب”.   بال�ضكل  بالتزاماتها 
بينها  من  �ضوؤاال   16 عام  نحو  قبل  وجهت  “اإنني 
الرتبية  وزارة  مفت�ضة  اإىل  باملطابع  تتعلق  اأ�ضئلة 
اإىل  م�ضرية  الرد”،  ي��اأِت  مل  اللحظة  ه��ذه  حلد  لكن 
االآن  حلد  من�ضبها  يف  باقية  الرتبية  “مفت�ضة  اأن 
والوزير متم�ضك بها الأنها تدافع عن ف�ضاد الوزارة”.  
واأقر وزير الرتبية حممد اإقبال خالل موؤمتر �ضحفي 
طالب  مليون   5.4 من  اأكرث  بحرمان  موؤخرا،  عقده 
األقى  فيما  اجل��دي��دة،  بطبعتها  الكتب  ا�ضتالم  من 

بالالئمة على “�ضعف” التخ�ضي�ض املايل.

اإنها  اليوم،  النيابية،  والدفاع  االأمن  جلنة  قالت   
ا�ضتلمت تقارير موؤكدة ُت�ضري اإىل قيام حكومة اإقليم 
كرد�ضتان مبنع حتليق طائرات اجلي�ض العراقي يف 

اأجواء مدينة املو�ضل القريبة من االقليم.
اإن  ل�)اجلورنال(  �ضامل  ح�ضن  اللجنة  ع�ضو  وقال   
دهوك  يف  العراقي  اجلي�ض  لطريان  مفارز  "هناك 
من  و�ضعها  مت  املفارز  "تلك  اأن  موؤكدا  واأربيل"، 
جلي�ض  اال�ضناد  لتقدمي  املركزية  احلكومة  قبل 

العراقي يف عمليات حترير املو�ضل".
  واأو�ضح اأن "حكومة اإقليم كرد�ضتان متنع حتليق 
م�ضريا  املو�ضل"،  مدينة  اأجواء  يف  الطائرات  تلك 
الع�ضكرية  للخطط  خرقا  يعد  االإجراء  "هذا  اأن  اإىل 

التي مت و�ضعها بني اربيل وبغداد".
وقواتها  كرد�ضتان  اإقليم  "حكومة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
احلكومة  م��ع  ب��ازدواج��ي��ة  تتعامل  البي�ضمركة 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  العراقي"،  واجل��ي�����ض  امل��رك��زي��ة 
يف  االإقليم  حكومة  قبل  من  جدية  عدم  "هناك 
الع�ضابات  بيد  واإبقائها  املو�ضل  مناطق  حترير 

حمافظة  عن  النائب  قال  ذلك  اىل  االإرهابية".  
كرد�ضتان  اإقليم  حكومة  اإن  القدو،  حنني  نينوى 
ورفع  اخلنادق  بحفر  با�رضت  البي�ضمركة  وقوات 
�ضنجار  ق�ضاء  يف  عليها  الكرد�ضتانية  االأع��الم 

وزمار يف حمافظة نينوى.
البي�ضمركة  "قوات  اإن  ل�)اجلورنال(  القدو  وقال   
ق�ضاء  مناطق  ب�ضم  بداأت  قد  كرد�ضتان  وحكومة 
اإىل االإقليم من خالل حفر ع�رضات  �ضنجار وزمار 
تلك  على  الكرد�ضتانية  االأع��الم  ورف��ع  اخلنادق 

املناطق".

اإىل   140 املادة  مناطق  �ضم  "�ضيا�ضة  اأن  وبني   
ال�ضتغالل  ت�ضعى  كرد�ضتان  اأن  اإىل  ُت�ضري  االإقليم 
بالقوة  املختلطة  املناطق  و�ضم  االأمني  الو�ضع 

رغما على اأنف احلكومة املركزية".
 واأ�ضار اإىل اأن "هناك قلقا كبريا من قبل ال�ضيا�ضيني 
اإىل  العودة  منع  والنازحني من  االأقليات  وممثلي 
مناطقهم من قبل البي�ضمركة واحلكومة الكردية"، 
م�ضريا اإىل اأن "ال�ضيا�ضة اجلديدة لكرد�ضتان ت�ضعى 
لتهجري العرب والرتكمان وال�ضبك وفر�ض املكون 

الكردي يف مناطق تلك االأقليات". 

بغداد- رسول محمد

 قال رئي�ض جمل�ض ع�ضائر االنبار املت�ضدية لالإرهاب 
يف  االأمني  وال��رتدي  "الهجمات  اإن  الفهداوي،  رافع 
كانوا  الذين  النازحني  بع�ض  ع��ودة  �ضببه  االنبار 
ينتمون لداع�ض اأو عاونوا داع�ض وهم االآن خاليا له"، 
اطالق  مت  املعتقلني  الدواع�ض  من  "الكثري  ان  موؤكدا 
اأموال، يف  بعد دفع  االنبار  �رضاحهم من قبل �رضطة 
�رضطة  من  تزكية  كتب  على  منهم  عدد  ح�ضل  حني 
املحافظة باأنهم لي�ضوا دواع�ض".  وا�ضاف الفهداوي 
من   70% يقارب  ما  احتالل  ا�ضتطاع  "داع�ض  ان   ،
منذ  الق�ضاء  على  هجمات  �ضنه  بعد  الرطبة،  ق�ضاء 
الع�ضائر  واأبناء  االأمنية  "القوات  ان  مبينا  ا�ضبوع"، 
داع�ض  احتلها  التي  املناطق  اغلب  متكنوا من حترير 
الفهداوي  وطالب  االأمنية".   ال��ق��وات  بيد  و75% 
االأمن  مديرية  ومدير  املحافظة  �رضطة  قائد  باإبعاد 
املحافظة  ان  مبينا  داع�ض"،  بتنظيم  ل�"�ضلتهما 

تتم  ومل  باملن�ضب،  كانا  عندما  التنظيم  بيد  �ضقطت 
"قائد �رضطة املحافظة  اقالتهما حتى االن. واكد ان 

ومدير مديرية االأمن جزء من تنظيم داع�ض".
املحلية  كركوك  حكومة  رف�ضت  اخ��ر  �ضعيد  على 
مئات  ه��ج��رت  فيما  امل��و���ض��ل  ن��ازح��ي  ا�ضتقبال 
تعر�ض  خلفية  على  والرتكمان  العرب  من  العائالت 
اجلمعة  داع�����ض  تنظيم  �ضنه  ه��ج��وم  اىل  امل��دي��ن��ة 
العربية بزعامة  القيادي يف اجلبهة  املا�ضية، وقال 
�ضالح املطلك، مثنى اجلبوري ل�)اجلورنال( "اقدمت  
ا�رضة   270 اجبار  على  الكردية  "اال�ضاي�ض"  قوات 
يف  الواقعة  منازلهم   ترك  على  وتركمانية  عربية 
التعاون مع  بدعوى   املحافظة  متفرقة يف  مناطق  
التدخل  اىل  املركزية  داعيا احلكومة  تنظيم داع�ض"، 
"للحد  كركوك:  يف  امل�ضوؤولني  على  لل�ضغط  ال�رضيع 
الكردية بتهجري املدنيني  من ممار�ضات قوات االمن 
نازحي  ا�ضتقبال  ورف�ض  منازلهم  وه��دم  االآمنني 

املو�ضل".

انقرة تهدد والحشد يواصل التأهب في تلعفر

المرجعية الدينية: نرفض بقاء القوات التركية في العراق

مصادر أمنية.. كردستان تمنع تحليق طائرات الجيش في أجوائها وترسم حدودها في سنجار وزمار 

صدق أو التصدق.. 

دواعش حصلوا على تزكية مقابل اموال من شرطة األنبار احتلوا الرطبة 

روسيا ستدرس طلب العراق للمشاركة في 
العمليات العسكرية

النزاهة النيابية: صفقات وهمية اطاحت 
بقرطاسية الموسم الدراسي

بغداد – ستار الغزي

بغداد- خاص

بغداد ـــ  خاص

 بغداد - قحطان جاسم 

بغداد - عالء الحسن 
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بعد النصر في الموصل.. ربما تكون 
الحرب القادمة مع »ابناء داعش«

هذه تفاصيل مخططات داعش اإلجرامية لشن هجمات على المدن المحررة 


