
 �أكد م�شت�شار رئا�شة �جلمهورية �شريو�ن �لو�ئلي �أن، 
�ل�شعبي غري مفتوح ال�شتقبال  �لتطوع للح�شد  باب 
�مل��ق��اوم��ة  وف�����ش��ائ��ل  �شفوفه  يف  �مل��ت��ط��وع��ن 
�الإ�شالمية �لتي ت�شارك يف عمليات حترير �ملناطق 
و�لقائد  �ل��وزر�ء  جمل�س  �أن  �إىل  م�شري�  �ملغت�شبة، 
�لعام للقو�ت �مل�شلحة حددو� �آليات لتمويل �حل�شد 

وو�شع �خلطط �لع�شكرية له.
�ل��وزر�ء  "جمل�س  �إن  ل�)�جلورنال(  �لو�ئلي  وقال   

و�لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة و�شعو� �آليات لهيكلة 
�حل�شد �ل�شعبي وفرز �أعد�ده وحتديد �لعدد �ملتو�جد 
يف �شوح �لقتال لتحرير �ملناطق �ملغت�شبة"، موؤكد� 
الأي جهة  مفتوح  �حل�شد غري  �لتطوع يف  "باب  �أن 

كانت ح�شب �و�مر �حلكومة".
لتحرير  حمله  يف  �تى  �ل�شعبي  "�حل�شد  �أن  وبن   
�أن  �إىل  الفتا  د�ع�س"،  قبل  من  �ملحتلة  �ملناطق 
"قانون �حل�شد �شيو�زي �لقو�ت �الأمنية من �جلي�س 

و�ل�رشطة يف مهامها �لع�شكرية".
 من جانبه قال ع�شو هيئة �لر�أي يف �لهيئة �لعليا 

�مل�رشفة على �حل�شد �ل�شعبي كرمي �لنوري، �إن تدخل 
قو�ت �حل�شد �ل�شعبي وف�شائل �ملقاومة �الإ�شالمية 
يف عمليات قادمون يا نينوى �شتح�شم �النت�شار�ت 
عنا�رش  جميع  و�إب��ادة  �جل��اري  �لعام  نهاية  قبل 

د�ع�س من �ملو�شل.
يف  �لقيادي  �علن  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  وعلى  ذل��ك  �ىل   
هيئة �حل�شد �ل�شعبي، كرمي �لنوري، �ن قو�ت �حل�شد 
�ل�شعبي لن تدخل �ىل مدينة �ملو�شل، و�ن مهامهم 
و�لرقة  �ملو�شل  بن  �لر�بط  �لطريق  بقطع  تتمثل 

وحماية �حلدود �لعر�قية- �ل�شورية.

خالفات  ن�شوء  �حتمالية  ب�شاأن  �ل��ن��وري،  وق��ال   
معركة  يف  �ل�شعبي  �حل�شد  م�شاركة  مع  مذهبية 
تاأتي  �مل�شاركة  �ن  بالعك�س  بل  "كال  �ملو�شل: 

لتعزيز �الخوة وللدفاع عن �بناء �ملو�شل".
قو�ت  مع  �ل�شعبي  �حل�شد  "م�شاركة  �أن  و��شاف   
�جلي�س �لعر�قي و�لبي�شمركة و�بناء �ملو�شل، جتعل 
عملية �لتحرير وطنية، وال توجد فيها �ي ح�شا�شية 
حينما  نحن  �ل�شيا�شين،  بع�س  ل��دى  با�شتثناء 
�ل�شنة  �خوتنا  �جل  من  �لت�شحيات  ونقدم  نقاتل 
عدو  �أنه  بل  �ل�شنة  ميثل  ال  د�ع�س  �أن  ن�شعر  فاإننا 

لل�شنة قبل �ل�شيعة".
�خلطة  بح�شب  نتقدم  "�إننا  ب��ال��ق��ول  وم�شى   
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد  قبل  من  �ملو�شوعة 
بل  �ملو�شل،  مركز  �ىل  ندخل  لن  �إننا  وبالتاأكيد 
بن  �لر�بط  �لطريق  بقطع  حمددة  قو�تنا  مهام  �ن 

�ملو�شل و�لرقة وحماية �حلدود".
�لنائب  �ل�شعبي  �حل�شد  با�شم  �ملتحدث  بدوره قال   
�لتحرك  تنوي  �حل�شد  ق��و�ت  �إن  �الأ���ش��دي،  حممد 
جانب  �إىل  �لقتال  يف  للم�شاركة  �شوريا  نحو 
بعد  �الرهابية،  �جلماعات  �شد  �ل�شوري  �جلي�س 

�لدولة  تنظيم  قب�شة  من  �لعر�قية  �الأر��شي  حترير 
�الإ�شالمية د�ع�س.

حترير  وبعد  �ل�شعبي  �حل�شد  �أن  �الأ�شدي  و�أ�شاف   
كافة �الأر��شي �لتي ي�شيطر عليها �لتنظيم �ملت�شدد 
ي�شكل  مكان  �أي  يف  للقتال  م�شتعد  �ل��ع��ر�ق،  يف 

تهديد� لالأمن �لقومي للبالد.
مع  �لقتال  يف  ت�شارك  عر�قية  ف�شائل  �ن  يذكر   
�جلي�س �ل�شوري ومقاتلي حزب �هلل �شد �جلماعات 
درعا  وحمور  و�دل��ب  وحلب  دم�شق  يف  �الرهابية 

حتديد� يف منطقة �شيخ م�شكن.

قريبًا.. تثبيت 30 ألفًا من موظفي العقود على المالك الدائم بوزارة الكهرباء
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بغد�د – مرمي �ليا�س: �كدت وز�رة �لكهرباء �نها ب�شدد تثبيت 30 �ألف متعاقد مع �لوز�رة 
يعمل ب�شفة "عقد" ،مبينة �نها �عدت �شنو�ت �خلدمة �ل�شابقة للمتعاقد كخدمة للموظف.
وتعمل  منت�شبيها  بجميع  "متم�شكة  �نها  �ملدر�س  م�شعب  �ل��وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وقال 
مع وز�رة �ملالية على تثبيتهم على �ملالك �لد�ئم ".م�شيفا �ن وز�رة �ملالية وعدت �لكهرباء 
بثبيت �ملتعاقدين على حركة �ملالك �لد�ئم". وبن �ملدر�س �ن وز�رته ت�شغط على وز�رة �ملالية 
�لذي  �ملتعاقدين  وبخ�شو�س   ." عقد  ب�شفة  بها  عملو�  �لتي  �خلدمة  �شنو�ت  و�حت�شاب  لتثبيتهم 
تعر�شو� �ىل ��شابات وحو�دث قال �ملدر�س �ن "من تعر�س �ىل حادث �و ��شابة �شي�شملون بالعالج 
و�لرعاية �ل�شحية باال�شافة "،وبخ�شو�س �ملتويف وهو يعمل ب�شفة "عقد" �شيثبت على �ملالك ويح�شب 

لعائلته ر�تب تقاعد".
و�كد ��شتكمال جميع �الإجر�ء�ت �خلا�شة بتثبيت �ملوظفن من �ملتعاقدين مع �لوز�رة٬ فيما دعا جمل�س �لنو�ب 

وز�رة �ملالية �إىل �تخاذ �جر�ء�تها ب�شدد �ملو�شوع.

�لدويل  �لتحالف  وقيادة  �لعر�قية  �حلكومة  بن  �خل��الف   
قر�ر  بعد  و��شحا  بد�  �المريكية،  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة 
�ملو�شل  معركة  يف  �لع�شكرية  �لعمليات  بايقاف  �الخ��ري 
الأغر��س تنظيمية وهو �مر رف�شته �حلكومة �لعر�قية موؤكدة 

م�شيها يف �لعملية.
و��شنطن  �ن  �لعر�قية  �حلكومة  من  مقربة  م�شادر  وتقول   
�لرئي�س  مبعوث  ماكورك  مع  �آخرها  ر�شائل  لبغد�د  �ر�شلت 
�لعبادي  �لوزر�ء حيدر  �لعر�ق و�لذي دعا رئي�س  �وباما �ىل 
د�ع�س  بعد  ما  مرحلة  يف  �المريكية  بالرتتيبات  للقبول 
ملو��شلة �لدعم �المريكي للعر�ق يف حربه �شد د�ع�س وكذلك 

�نهاء تقاربه من طهر�ن.
 وت�شيف �مل�شادر �ن �لعبادي رف�س هذه �مل�شاومات مما 
�لدعم  وتقليل  �لعمليات  �يقاف  �ىل  �لدويل  بالتحالف  حد� 
�لهجمات  الإحباط  �الر���س  على  �لعر�قيل  وزي��ادة  �جل��وي 

�لعر�قية ال�شتعادة �ملو�شل.
 من ناحيته قال �ل�شفري �المريكي �ل�شابق لدى �لعر�ق جيم�س 
جيفري �إن �لعر�ق �شيك�شب دعم �ملجتمع �لدويل �ذ� �بتعد عن 
�لتاأثري�ت �الير�نية يف �شيا�شاته. و��شاف جيفري �لذي �شبق 
�ن عمل �شفري� ببغد�د يف عام 2010 �أنه "قلق" ب�شبب �لدور 

�لذي تلعبه طهر�ن وتاأثريها على �حلكومة �لعر�قية.
�عتقد  �حلال  بطبيعة  ذلك  ب�شاأن  للغاية  قلق  "�نا  روتابع   
م�شتقلن  يكونو�  بان  رغبة  لديهم  و�لعر�قين  �لعر�ق  �ن 
عن )تاأثري�ت( �ير�ن". و��شار �ىل �أن �ال�شتقالل عن �ل�شيا�شة 

�الير�نية �شيعزز �لدعم �لدويل للعر�قين.
�قليم كرد�شتان  لديها م�شالح يف  تركيا  �إن   وقال جيفري 

وت�شعى للمحافظة على عالقاتها مع حكومة �القليم، مبينا 
�أن �نقرة جزء من �لتحالف �لدويل �شد د�ع�س. وتابع "لرتكيا 

�شالت مع بع�س �لرتكمان و�لعرب �ل�شنة يف �ملو�شل".
 وتوترت �لعالقات �لدبلوما�شية ب�شكل كبري بن بغد�د و�نقرة 
على خلفية �لوجود �لع�شكري �لرتكي يف مع�شكر بع�شيقة على 

م�شارف �ملو�شل.
للقو�ت  �لعام  و�لقائد  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  رد  ب��دوره 
قياد�ت  �عالن  على  �ل�شبت  وبقوة  �لعبادي،  حيدر  �مل�شلحة 
�ن  موؤكد�  �ملو�شل،  عمليات  بتوقف  �المريكي  �لتحالف 
�لعمليات م�شتمرة يف جميع �ملحاور ولن تتوقف �ال بتحرير 

نينوى بالكامل.
 وقال �لعبادي يف حديث للتلفزيون �لعر�قي �لر�شمي: "�ليوم 
و�أم�س مت حترير وتطهري عدة قرى ومدن و�شت�شتمر �ملعركة 
"�ملعركة م�شتمرة  حلن حترير كامل نينوى"، الفتا �ىل �ن 

وال توقف يف حماورها مطلقا" .
من  و�ملند�شون  �ملغر�شون  يتمكن  "لن  �لعبادي  و��شاف   
عرقلة جهود وت�شحيات �بطالنا لتحرير �لوطن �لذي دن�شه 

�العد�ء و�ذنابهم" .
�جلمع،  نقلت،  ودول��ي��ة  حملية  �ع���الم  و���ش��ائ��ل  وك��ان��ت   
ت�رشيحات مل�شوؤولن يف �لتحالف �لدويل �أفادت ب�)جتميد( 

عمليات حترير �ملو�شل ل�)تدعيم مكا�شبها(.
 و�كد �لفريق �لركن عبد �لوهاب �ل�شاعدي، �ن معركة حترير 
للمناطق  )تنظيف(  هو  �الآن  يجري  وما  م�شتمرة  �ملو�شل 
�ملحررة.  كما �علن �حل�شد �ل�شعبي، �م�س، عن �نطالق عملية 
تعهد  فيما  �ملو�شل،  لتحرير مناطق غرب  ع�شكرية )كربى( 

بتحقيق )ن�رش تاأريخي( يف تلك �ملناطق.
تتمة �شفحة2

عدنان  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  ع�شو  ق��ال   
م�شعود  كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  �إن  �ل�رش�ج، 
��شتقالل  يف  �إع��الم��ي��ا  ينفخ  �ل���ب���ار�ز�ين 
كرد�شتان بعد �نتهاء عمليات حترير �ملو�شل، 
نف�شه  على  ي�شحك  �لبار�ز�ين  �أن  �إىل  م�شري� 

بقر�ر�ته النف�شال �ربيل عن بغد�د.
"�لد�شتور  �إن  ل���)�جل��ورن��ال(  �ل�رش�ج  وق��ال   
ن�شا  تن�س  �لقانونية  وف��ق��ر�ت��ه  �ل��ع��ر�ق��ي 
بغد�د  عن  �ربيل  ��شتقالل  عدم  على  و��شحا 
�أن  �إىل  م�شري�  �ربيل"،  عن  بغد�د  ��شتقالل  �و 
�أنه مل  �إال  �إقامة �الأقاليم  "�لد�شتور ن�س على 

�النف�شال  �و  كرد�شتان  ��شتقالل  على  ين�س 
عن �لعر�ق ب�شكل كلي".

�عالميا  وينفخ  ي�شخم  "�لبار�ز�ين  �أن  وبن   
�أن  موؤكد�  بغد�د"،  عن  �ربيل  ��شتقالل  على 
�أن  �إىل  الفتا  د�شتورية،  غري  �ل��دع��و�ت  تلك 
�نف�شال  يف  نف�شه  على  ي�شحك  "�لبارز�ين 
و�قت�شاديا  ماليا  و��شتقاللها  كرد�شتان 

و�منيا عن �حلكومة �ملركزية".
 و�أ�شار �إىل �أن "من يقرر م�شري �الأقليات يف 
�أهلها  هم  �ملو�شل  حترير  بعد  نينوى  �شهل 
وموطنوها، ب�رشط �أن ال يكون تقرير �مل�شري 
�أو  �ل�شيعية  �أو  �لكردية  �لتدخالت  طريق  عن 

�ل�ُشنية".

�ل�شكري،  �لنائب عن كتلة �الحر�ر علي  �كد   
رئي�س جمل�س  تو�قيع القالة  ��شتكمال جمع 
ورود  �ىل  م�شري�  �جل��ب��وري،  �شليم  �ل��ن��و�ب 
"�ملمتلئة  ب�  ��شماهم  من  قبل  من  تهديد�ت 

بطونهم باحلر�م".
على  �لر�شمية  �شفحته  عرب  �ل�شكري،  وقال   
موقع �لتو��شل �الجتماعي في�شبوك، �إنه "مت 
رئي�س جمل�س  تو�قيع القالة  ��شتكمال جمع 

�لنو�ب من قبلي".

 و��شاف �أن "�بو�ق كبار �لل�شو�س وكل من 
حربا  �شي�شن  �الإقالة  بهذه  م�شلحته  �شتم�س 

�شعو�ء �شدي".
يل  و�شلت  تهديد�ت  "هناك  �ن  �ىل  م�شري�   
لثنيي عن تقدمي طلب �الإقالة، لكن �لت�شحيح 
بالن�شبة ملفل�س يف  �عتبار ال�شيما  كل  فوق 
قافلة مثلي مل متتد يده حلر�م مثلما �متالأت 

بطونهم".
 و��شار �ل�شكري "لن ��شتغرب �أي حملة حقرية 
�لقادمة ال�شتكمال  �شت�شن علي خالل �الأيام 

جمع تو�قيع �قالة رئي�س جمل�س �لنو�ب".

�لعر�ق  يف  و�لن�رش  �لطباعة  قطاع  يعاين   
يف  �لرتبية  وز�رة  توجه  بعد  كبري  ك�شاد  من 
�ملنهجية  �لكتب  بطباعة  �الأخ��رية  �ل�شنو�ت 
 100 من  �أكرث  �غلق  �ملجاورة مما  �لدول  يف 

مطبعة و�رشح ما يقارب 20 �لف عامل.
 وكان وزير �لرتبية حممد �إقبال �أعلن حرمان 
�أكرث من خم�شة مالين طالب يف �لعر�ق ب�شبب 
لطباعة  �ملخ�ش�شة  و�ملو�زنة  �المو�ل  نق�س 

�ملناهج �لدر��شية.
 وقال �إقبال خالل موؤمتر �شحفي، عقده مبقر 
"عملية  �ن  �ملتقدم،  كادرها  بح�شور  �لوز�رة 
عدة  و�جهت  �ملدر�شية  �لكتب  وجتهيز  طباعة 

�لرغم  على  ��شتكمالها،  دون  حالت  م�شاكل 
�ن  لذلك" مبينا،  �ملتو��شل  �ل��وز�رة  جهد  من 
�لكتب  لطباعة  �مل��ايل  �لتخ�شي�س  "�شعف 
تاأخر  �أ���ش��ب��اب  مقدمة  يف  يقف  �ملدر�شية 
جتهيز  ت��اأخ��ر  يف  ت�شبب  م��ا  وه��و  �جن��ازه��ا، 

�ملد�ر�س بها".
 و�أ�شاف، كما "مت تخفي�س �ملبلغ �ملقدر لطبع 
�لكتب من �ملو�زنة �لعامة �لتخمينية للوز�رة 
مليار  مبلغ213   من   2016 �حل��ايل  للعام 
]66.75[ مليار دينار وبتخفي�س  �إىل  دينار 

مقد�ره 34 مليار�ً و137 مليون دينار".
تخ�شي�شات  "تخفي�س  �ن  �ىل  �قبال  و�أ�شار   
�لطباعة دفع بالوز�رة �ىل �ن تقوم بتخفي�س 
�إحالة طبع �لكتب �ملنهجية لهذ� �لعام بن�شبة 

�لطالب  ت�شليم  على  �شلبًا  �أث��ر  مما   50%
مالين  خم�شة  من  �أك��رث  وح��رم��ان  بالكتب 
و400 �لف طالب من ��شتالم �لكتب بطبعتها 

�جلديدة".
 وعز� وزير �لرتبية "�لتاأخر يف �إطالق �لتمويل 
مطابع  دي��ون  ت�شديد  لغر�س  �ملخ�ش�س، 
�ل�شابقة  لل�شنو�ت  و�خلا�س  �لعام  �لقطاع 
ومتكينها من �رش�ء �ملو�د �الأولية للم�شتلزمات 
�لطباعية ت�شبب يف �إحر�ج �لوز�رة �أمام �لر�أي 
�لعام على �لرغم من عر�س �ملو�شوع يف �أكرث 

من جل�شة من جل�شات جمل�س �لوزر�ء".
 وبن �ن "تعليمات تنفيذ �ملو�زنة �الحتادية 
�لوز�رة  �ألزمت   2016 �حلالية  لل�شنة  للدولة 
بالتعاقد مع مطابع �لقطاع �لعام �بتد�ًء ويف 

حالة �عتذ�رها يتم �للجوء �إىل مطابع �لقطاع 
�خلا�س وهذ� �شبب �آخر يف تاأخر �الإحالة".

�أخ�����رى،  ق���ال ���ش��اح��ب مطبعة   م��ن ج��ه��ة 
�ل�شادق، �نه "تعر�س البتز�ز من جلنة �لعقود 
�ذ  �ملناهج،  بع�س  طباعة  عقد  توقيع  �ثناء 
حزب  �ىل  تذهب  باملئة   10 بن�شبة  طالبوه 
�لوزير"، موؤكد� �نه "يحتفظ بالعقد �لذي �برمه 

مع �للجنة و�ن �رشط �لن�شبة موجود عليه".
 و�رشح ما يقارب 20 �ألف عامل يف �ملطابع 
�لعر�قية بعد �إغالق �ملئات منها لعدم قدرتها 
و�الأجنبية،  �لعربية  �ملطبوعات  مناف�شة  على 
عمليات  تنظم  �لتي  �لقو�نن  غياب  نتيجة 
�ال�شتري�د، و�شعف �لت�شويق للمطبوع �ملحلي. 
�لتفا�شيل �لكاملة يف �مللحق �القت�شادي 

بغداد - الجورنال 

 �عدت حمافظة �النبار بالتن�شيق مع �لقو�ت �المنية 
بتنظيم  �ملرتبطة  �لنائمة  �خلاليا  ملالحقة  خطة 
�حلكومة  طالبت  فيما  �ملحررة،  �مل��دن  يف  د�ع�س 
من  �مل�شلحن  ت�شلل  ح��رك��ة  مبر�قبة  �مل��رك��زي��ة 
�الر��شي �ل�شورية �ىل �لعر�قية.   وقال رئي�س جمل�س 
�ملحافظة �شباح  كرحوت ل�)�جلورنال( �ن: "�خلطة  
تهدف ملنع تنظيم د�ع�س من �شن هجمات حمتملة 
على �ملدن �ملحررة وو�شعت بالتن�شيق مع �لقو�ت 
�المنية بن�رش منت�شبي  �جهزة �ال�شتخبار�ت �لتابعة 
لل�رشطة �ملحلية يف �الحياء �ل�شكنية،  و�لتعاون مع 
�ملريبة".   �لتحركات  عن  �الخبار  لغر�س  �اله��ايل 
من  د�ع�����س  تنظيم  عنا�رش  تدفق  ��شتمر�ر  وم��ع 
على  كرحوت  �شدد  �لعر�قية  �ىل  �ل�شورية  �الر��شي 

"يف توجيه  �لدويل و�لعر�قي:  �لتحالف  دور طري�ن 
من  �لقادمن  �ملت�شللن  ت�شتهدف  جوية  �رشبات 
حكومة  وكانت  �لعر�قية".    �ىل  �ل�شورية  �الر��شي 
�لتحالف  ط��ري�ن  غياب  �نتقدت  �ملحلية   �النبار 
�لدويل يف ر�شد حتركات تنظيم د�ع�س يف �ملناطق 
هجمات  �شن  م��ن  قلقها  ع��ن  معربة  �حل��دودي��ة  
�ل�شياق قال  حمتملة على �ملدن �ملحررة، ويف هذ� 
ع�شو جمل�س �ملحافظة ر�جع بركات ل�)�جلورنال(: 
�المنين  �لقادة  لطلب  �لدويل  �لتحالف  "��شتجابة 
متاأخرة،  تكون   �الهد�ف  بع�س  ق�شف  بخ�شو�س 
�ق�شية  �ىل  �لو�شول  �الرهابيون  ��شتطاع  لذلك 
�ملناطق  على  هجماتهم  ل�شن  وعنه  ور�وه  �لقائم 
�علنت  �ملحلية  �النبار  وكانت حكومة  �ملحررة".   
�خلا�شعة  �ملدن  لتحرير  �المنية   �لقو�ت  ��شتعد�د 

ل�شيطرة تنظيم د�ع�س.

)الجورنال( تكشف المستور عن قرار التحالف الدولي بتجميد العمليات العسكرية

واشنطن للعبادي: مشاركتنا الفعالة مرهونة بقبول اجندتنا للموصل واالبتعاد عن طهران

أزمة الكتب المدرسية تتفاقم وتعصف بالتربية والمطابع تغلق أبوابها احتجاجًا

خطة أمنية مشددة اإلجراءات لمالحقة الخاليا النائمة اإلرهابية ومراقبة الحدود

نائب: البارازاني يضحك على نفسه بقرار 
استقالل كردستان 

الصدريون: اللصوص يهددوننا لجمعنا تواقيع 
إلقالة سليم الجبوري 

بغداد ـ سالم الربيعي

بغداد- خاص

بغداد ـــ  متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص
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