
املو�صل  لتحرير  ال�رشقي  املحور  عمليات  قائد  اكد 
اللواء الركن كرمي ال�صويلي، ان هناك 5 حماور قتالية 
باأربع مراحل خطط لها م�صبقا من قبل القيادات العامة 
مرحلة  "كل  اأن  ال�صويلي  وقال  العملية.  لتنفيذ  العليا 
متفق  وبتواريخ  دقيق  ب�صكل  معدة  �صفحات  تت�صمن 
عليها ولكل حمور مراحله اخلا�صة به، وهناك تن�صيق 
عال بني قيادات املحاور للتقدم ب�صكل موحد وب�صكل 
"يف  ال�صويلي  واأ�صاف  الآخر".  اأحد دون  يتقدم فيه  ل 

املحور اجلنوبي ب�صقيه ال�رشقي والغربي، قام كل حمور 
بتحرير الع�رشات من القرى واملناطق التي كانت حتت 
�صيطرة امل�صلحني، وم�صاحة ت�صل اإىل ما يقارب 360 
كم". واأكد اللواء ال�صويلي اأن جميع امل�صافات واملقرات 
واأن  بالكامل،  دم��رت  التنظيم  ي�صتخدمها  كان  التي 
التحالف  امل�صلحني مر�صودة من قبل  جميع حتركات 
الدويل. وقال ال�صويلي "كل ما قام به التنظيم ويقوم به 
حتى الآن هو مفارز لإعاقة التقدم، واملعركة الفا�صلة 
وزرع  اخلنادق  حفر  فقد  املو�صل،  مدينة  يف  �صتكون 
ال�صواتر  واأق��ام  والأل��غ��ام  النا�صفة  بالعبوات  احلقول 

على  للت�صوي�ش  النفطية  الآبار  حرق  واأخريا  الرتابية، 
القائد  ودعا  التحركات".  ر�صد  من  ومنعها  الطائرات 
القوات  جانب  اإىل  للوقوف  املدينة  اأبناء  الع�صكري 
الأمنية يف حربها �صد اأن�صار التنظيم يف �صبيل طرده 
توا�صال  هناك  اأن  على  ال�صويلي  واأكد  عليه.  والق�صاء 
يقومون  الذين  املو�صل،  اأه��ايل  بع�ش  مع  وتن�صيقا 
يحدث  ما  بكافة  وقياداتها  الأمنية  القطعات  بتزويد 
العراقي  اللواء  واأ�صار  التنظيم.  وبتحركات  املدينة  يف 
املو�صل  حترير  لعملية  العامة  القيادة  لدى  اأن  اإىل 
معلومات كافية عن اأعداد امل�صلحني وجتهيزاتهم، وعن 

كافة القيادات التي كانت تقود الهجمات على القطعات 
باأ�صلحة  والأج��ان��ب  العرب  من  العراقية  الع�صكرية 
التنظيم  بلجوء  منوها  حملي،  �صنع  من  و�صواريخ 
تقدم  على  للتاأثري  القنا�صني  ا�صتخدام  اإىل  الإرهابي 
للتغطية  اأخريا  املفخخة  وال�صيارات  العراقية  القوات 
التمييز  كيفية  حول  �صوؤال  على  وردا  ان�صحابه.  على 
املحررة،  املناطق  يف  الإرهابيني  عن  املواطنني  بني 
ا�صتخبارات  خلية  "هناك  اأن  ال�صويلي  اللواء  اأج��اب 
حتريرها  بعد  املناطق  اإىل  تنتقل  املعلومات  لتدقيق 
داخل  من  �صهادات  وهناك  الأ�صخا�ش،  فرز  اأجل  من 

املناطق لال�صتدلل على العنا�رش التي كانت تعمل مع 
التنظيم". وفيما يتعلق باحل�صد ال�صعبي وحمور حتركه 
اأن  اإىل  ال�صويلي  اأ�صار  العملية،  يف  م�صاركته  وموعد 
من  العليا وهي  امل�صرتكة  القيادة  اإىل  يعود  الأمر  هذا 
حترير  لعمليات  ع�رش  اخلام�ش  اليوم  ويف  الأمر.  يقرر 
تنظيم  �صيطرة  من  ال�صمالية  العراقية  املو�صل  مدينة 
من  وا�صًعا  هجوًما  العراقية  القوات  بداأت  فقد  داع�ش، 
فيما  للمدينة،  الي�رش  ال�صاحل  لتحرير  حماور  ثالثة 
ال�صمايل ا�رشارها على  اقليم كرد�صتان  اكدت �صلطات 
اأي �صخ�ش قادم من مناطق داع�ش للتحقيق.  اخ�صاع 

وا�صارت خلية العالم العراقي التابعة للقوات العراقية 
اأن قطعات املحور ال�صمايل �رشعت فجر  امل�صرتكة اىل 
معركة  يف  اأهدافها  من  الثانية  املرحلة  بتنفيذ  اليوم 
بركة  "على  بيان  يف  وقالت  يانينوى"..  "قادمون 
اليوم  �صباح  من  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  ويف  اهلل 
واليوم اخلام�ش ع�رش لعملية قادمون يا نينوى انطلقت 
املدرعة  والفرقة  الره���اب  مكافحة  ق��وات  جحافل 
التا�صعة واللواء الثالث يف الفرقة الوىل وفرقة م�صاة 
املو�صل  ملدينة  الي�رش  ال�صاحل  باجتاه  بالتقدم   16

من 3 حماور ".
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بغداد- خا�ش: اأعلنت وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية عن اطالق القرو�ش ال�صغرية 
لئحة  يف  ادراجها  بعد  اله��وار  يف  لل�صياحة  دعما  قار  وذي  مي�صان  حمافظتي  يف 
الرتاث العاملي. وك�صف مدير ق�صم عمل ذي قار التابع دائرة الت�صغيل والقرو�ش جميل 
جبار عن منح 50 قر�صا مي�رشا لتنفيذ م�صاريع �صياحية �صغرية يف مناطق الهوار، مبينا 
ان القرو�ش اطلقت من قبل وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية يف اطار دعمها لهوار املحافظة 
بعد �صمها لالئحة الرتاث العاملي. واو�صح جبار ان القرو�ش كانت مل�صاريع خمتلفة وان مبالغ 
القرو�ش ترتاوح بني 12 اىل 15 مليون دينار عراقي وفقا لطبيعة امل�رشوع املقدم من قبل العاطلني 
الغربي وال�رشقي، كما  ال�صياحي يف اهوار اجلباي�ش واحلّمار  القطاع  العمل، وانها �صت�صاهم بدعم  عن 
�صتقو�ش ن�صبة البطالة فيها وحتد من ظاهرة النزوح منها.  يذكر ان وزير العمل وال�صوؤون الجتماعية وجه 
مراكز التدريب املهني التابعة للوزارة يف حمافظتي ذي قار ومي�صان لجراء م�صح دميوغرايف ملناطق الهوار 

وطبيعة املهن التي ميكن مزاولتها متهيدا لقامة م�صاريع ت�صاهم يف دعم ال�صياحة وتن�صيط القطاع اخلا�ش.

خا�ش
العراقي  النقل  وزير  العلى٬  املجل�ش  يف  القيادي  ك�صف 
اتفاقيات �رشية و�صفها  الزبيدي٬ عن  باقر جرب  ال�صابق 
ب��ارزاين  وم�صعود  املالكي  ن��وري  عقدها  ب"الكارثية" 
ل�"تقا�صم العراق" فيما بينهما. وقال الزبيدي اإن الف�صاد 
و�صوء الإدارة �صببان رئي�صيان يف امل�صاكل واملحن التي 
يعي�صها العراق. وا�صاف الزبيدي الذي �صغل قبل اأن ي�صتلم 
الداخلية  وزارة  العبادي،  النقل يف حكومة حيدر  حقيبة 
ال�صعر  اإن  املالكي  ن��وري  حكومتي  يف  املالية  وقبلها 
احلايل للدينار العراقي مقابل الدولر يعك�ش �صوء الدارة 

والتخطيط والف�صاد يف �صيا�صات احلكومة ال�صابقة.
واأعاد الزبيدي اإىل الأذهان اأنه حذر قبل ثالثة اأعوام من 
اأ�صوار بغداد. مطالبا وقتها  اأن الإرهابيني �صي�صلون اىل 
بحل �صيا�صي لالعت�صامات يف مناطق غرب العراق التي 

وقع معظمها الآن حتت �صيطرة داع�ش.
وحتدث النائب عن كتلة " املواطن" يف الربملان العراقي،  
لدينا  "كانت  وق��ال  ال��ع��راق،  يف  الأزم���ة  جمريات  عن 
معلومات موؤكدة عن اأن املو�صل والأنبار �صت�صقطان بيد 

اجلماعلت امل�صلحة، لكن احلكومة جتاهلت موقفنا"
نوري  ال�صابق  العراقية  احلكومة  رئي�ش  الزبيدي  وحمل 
ال�صيا�صية  احللول  وا�صتبعاد  الإهمال  م�صوؤولية  املالكي، 
لالأزمة يف العراق من جانب اخر قال النائب عن املجل�ش 
القوى  النواب يف احتاد  اأغلب  اأن   ، العكيلي  الأعلى عزيز 
 ، املغت�صبة  املناطق  يف  ال�ُصني  املكون  على  يتباكون 
داعيا جميع الكتل ال�ُصنية لت�صوية وطنية وحل اخلالفات 

ال�صيا�صية .وقال العكيلي ل�)اجلورنال ( اإن " الكتل ال�صيعية 
القيادة  ناحية  من  ميثلها  من  لها  الوطني  التحالف  يف 
النجف  يف  العليا  للمرجعية  الدينية  والقيادة  ال�صيا�صية 
يوجد  القوى ل  احتاد  ال�ُصنية يف  الكتل  اأن  اإل   ، ال�رشف 
لديهم مرجعية دينية ول قيادة �صيا�صية للتفاو�ش وح�صم 
عن  النائب  واأ�صاف   ." البلد  ل�صتقرار  الوطنية  الت�صوية 
كتلة املواطن  اأن " اأغلب ال�صيا�صيني يف احتاد القوى منهم 
املغت�صبة  املناطق  يف  ال�ُصني  املكون  على  يتباكى  من 
ال�صيا�صية  قيادتهم  عن  الك�صف  اىل  القوى  احتاد  داعيا 
ومرجعيتهم الدينية. وبني العكيلي اأن " الت�صوية الوطنية 
حتتاج اإىل �رشوط اأولها جلو�ش جميع الأطراف ال�صيا�صية 
 ، الوطنية  والأ�ص�ش  الأه��داف  لتحديد  واحدة  طاولة  على 
وثانيها اأن تكون وحدة العراق وا�صتقراره امنيا و�صيا�صيا 
الأمم  واأن تكون  بذلك  الأطراف  اأن تتعهد جميع  وثالثها 
املتحدة اجلهة امل�رشفة على الت�صوية الوطنية وتنفيذها". 
من جانب اخر اكد املتحدث الر�صمي با�صم الكتلة الوطنية 
النيابية كاظم ال�صمري ان "احتاد القوى والوطنية تو�صال 
اىل اتفاق حول من�صب وزارة الدفاع"، مبينا ان "التفاق 
عالوي  اي��اد  بزعامة  الوطنية  كتلة  ت�صلم  عن  متخ�ش 
لحتاد  التجارة  حقيبة  ا�صتالم  مقابل  الدفاع،  حقيبة 

القوى". 
الدفاع  ل���وزارة  اأ�صماء   7 تر�صيح  "مت  ال�صمري  وق��ال   
وهم  القوى،  احتاد  ائتالف  داخل  الخري  التفاق  ح�صب 
الوزراء حيدر  الدرا�صة والتحليل من قبل رئي�ش  الن قيد 
الركن  "الفريق  العبادي". موؤكدا ان ال�صماء هي كالتي 
وزهري  الدراجي،  ه�صام  الركن  والفريق  احلمداين،  رعد 

الغرباوي، وحامد املطلك، وفالح النقيب".

العليا  الهيئة  يف  ال����راأي  هيئة  ع�صو  ق��ال 
 ، احل�صيني  ال�صعبي جعفر  احل�صد  امل�رشفة على 
�صيا�صية  تطبيق  اىل  يلجاأ  الدويل  التحالف  ان 
الر�ش املحروقة لتدمري جميع البنى التحتية 
للمو�صل كما دمرها يف مدينة الرمادي .  وقال 
احل�صيني وهو قيادي يف كتائب حزب اهلل "اإن " 
الهيئة العليا امل�رشفة على احل�صد ال�صعبي قلقة 
تدمري  من  املو�صل  مدينة  يف  اأهلنا  على  جدا 
حلمالت  واجبارهم  للمدينة  التحتية  البنى 
تتخذها  التي  ال�صيا�صية  ب�صبب  ك��ربى  ن��زوح 
اجلوية  قواته  وخا�صة  الدويل  التحالف  قيادة 

واأ�صاف   ." املحروقة  الر���ش  �صيا�صية  وهي 
ن�صقت مع  ال�صعبي  احل�صد  " قوات  اأن  احل�صيني 
الإره��اب  مكافحة  وجهاز  ال�رشيع  الرد  قوات 
مناطق  لتحرير  ال��ع��راق��ي  اجلي�ش  وط���ريان 
غرفة  ع��ن  بعيدا  بالكامل  نينوى  حمافظة 

عمليات التحالف الدويل ".
واأ�صار احل�صيني اإىل اأن " التحالف الدويل يريد 
الأمنية  ال��ق��وات  على  بالقوة  ق��رارات��ه  مترير 
اإىل  م�صريا   ، باأوامرها  تاأخذ  ل  الأخرية  اأن  اإل 
العمليات  باإيقاف  ام��را  اأ���ص��در  التحالف  اأن 
الع�صكرية اإل اأن القوات الأمنية مل تكرتث للقرار 
التحالف  عن  بعيدا  عملياتها  يف  وا�صتمرت 

الدويل ".

الهاليل،  ابت�صام  الوطني،  التحالف  ع�صو  قالت   
ا�صتجواب  تاأجيل  قرر  النواب  جمل�ش  ان  ال�صبت، 
حني  اىل  اجلعفري،  اإب��راه��ي��م  اخلارجية  وزي��ر 

انتهاء معركة املو�صل.
 واأ�صافت الهاليل، ان "معركة حترير املو�صل من 
مكثفًا  توا�صاًل  تتطلب  الإجرامي  داع�ش  �صيطرة 
الع�صكري  الدعم  جمال  يف  ال��دويل  املجتمع  مع 
ف�صاًل  التحرير،  بعملية  املكلفة  الأمنية  للقوات 
امل�صاعدات  تقدمي  اإطار  الإن�صاين يف  عن اجلانب 
اخلا�صعة  املناطق  م��ن  ال��ن��ازح��ني  للمدنيني 
تواجد  "ملف  ان  مو�صحة  داع�ش"،  ل�صيطرة 

العراقية  الأرا�صي  يف  الرتكية  الع�صكرية  القوات 
يتطلب مباحثات دبلوما�صية مع املجتمع الدويل 
اخلارجية  وزارة  مهام  من  وهي  الأمن  وجمل�ش 
املذكورة  الق�صايا  ح�صم  اآخ��ر  لطرف  ميكن  ول 

غريه".
"الأ�صباب  ان  الرتكمانية  النائبة  واأك����دت   
لتاأجيل  النواب  جمل�ش  رئا�صة  دفعت  املذكورة 
اجلعفري،  اإبراهيم  اخلارجية  وزي��ر  ا�صتجواب 
حلني النتهاء من معركة حترير املو�صل وح�صم 
ال��دويل  املجتمع  مع  الدبلوما�صية  املباحثات 
البالد"،  اأرا�صي  يف  الرتكي  بالتوغل  املتعلقة 
الربملان  داخل  ا�صت�صافته  ل�"ا�صتئناف  م�صرية 

ع�صية ح�صم الق�صايا املذكورة".

وال�صبك  ال��رتك��م��ان  وامل�صيحيون  الي��زي��دي��ون   
داع�ش  تنظيم  �صيطرة  من  ت�رشرا  الكرث  القليات 
�صكنهم  ملناطق  ال�رشيعة  العودة  اىل  يتطلعون   ،
نينوى  �صهل  ومناطق  وتلعفر  �صنجار  ق�صائي  يف 
املزيد  اىل   يحتاجون  نف�صه  الوقت  يف  لكنهم   ،
حياتهم  ل�صتعادة  واملحلي   ال��دويل  ال��دع��م   من 
الطبيعية ، يف ظل احتمال تعر�ش مدنهم اىل  تغيري 
بعد  ما  �صيناريوهات   تفر�صه  ق�رشي   دميوغرايف 
حترير مدينة املو�صل . وكانت �صحيفة الغارديان 
�صنجار  مدينة  يف  الو�صاع  و�صفت  الربيطانية 

مثال واملنطقة املحيطة بها باملزرية  ل �صيما بعد 
داع�ش،  وبعد  تنظيم  قبل  ال�صابق من  احتاللها يف 
اإعادة  عمليات  لأي  تخ�صع  مل  عام  منذ  حتريرها 
اإعمار، ومل يتم اإجراء اأي حتقيق ر�صمي حول املقابر 
اجلماعية التي مت العثور عليها، كما تغيب اأي جهود 
اأو  العامة،  اخلدمات  ل�صتعادة  دولية  اأو  حكومية 
اإىل بيوتهم. وطبقا لتقارير  دعوة الالجئني للعودة 
من  القتلى  ع��دد   بلغ  دول��ي��ة    ان�صانية  منظمات 
والن��اث،  الذكور  من  �صخ�صا    1293 اليزيديني 
و404،   الف  �صتة  فتجاوز   املخطوفني  عدد  اما 
الن��اث،  من  و538  الف  ثالثة  بواقع  ا�صخا�ش  
داع�ش  قب�صة  من  جنا  فيما  الذكور.  من  و2866 

من   328 و  الن��اث،  من   953 �صخ�صا    2640
طفال.    1359 املحررين  الطفال  وحترير  الذكور، 
�صنجار وحميطها  ينت�رش ب�صورة كاملة يف  الدمار 
لدرجة اأن امل�صوؤولني يدر�صون تركه كن�صب تذكاري  
لبيان حجم معاناة اليزيديني  بح�صب ال�صحيفة ، 
فقط  يكن  مل  وراءه  داع�ش  خلفه  الذي  الدمار  لكن 
�صمل  لكنه  واملعابد،  وال�صوارع  املنازل  تدمري  يف 
كما  وال�صيا�صية  الجتماعية  العالقات  �صبكة  اأي�صا 
الإيزيديني  جتمع  كانت  التي  املتبادلة  الثقة  اأن 
بع�ش  ان�صمام  بعد  مفقودة،  اأ�صبحت  وامل�صلمني 
ا�صطهاد  يف  وامل�صاركة  داع�ش  لتنظيم  ال�صكان 
جريانهم من الإيزيديني. ان�صحاب قوات حر�ش اقليم 

وتخليهم  �صنجار  ق�صاء  من  البي�صمركة  كرد�صتان  
لل�صيطرة  داع�ش  هجوم  من  اله��ايل   حماية  عن 
اذهان  يف  تر�صخت  موؤملة  ذك��رى    ، املدينة  على 
 ، الكردية  المن  بقوات  الثقة   ففقدوا  اليزيديني  
خماوف  العراق  يف  منهم  تبقى  من  لدى  وب��رزت  
من  �صمول مناطقهم ب�صيناريوهات ما بعد حترير 
املو�صل  متمثلة  با�صتحداث حمافظات جديدة يف 
نينوى . وفيما  ت�صعى اربيل اىل �صم  ق�صاء �صنجار 
عن  النائبة  لت�رشيح  طبقا   كرد�صتان  اقليم  اىل 
ال�صوت  غاب   ، دخيل  فيان  الكرد�صتاين  التحالف 
ابناء القلية  ارادة   اليزيدي  امل�صتقل  املعرب عن 

، جراء هجرة اللف اىل اخلارج .  

ك�صفت جلنة القت�صاد يف جمل�ش النواب، الثالثاء، عن وجود فروقات 
بني واردات بيع النفط امل�صجلة يف ح�صابات وزارة النفط والأموال 
املودعة يف ح�صاب وزارة املالية، موؤكدة اأن تلك الفروقات اأ�رشت 
منذ �صنوات عدة، وا�صفة ح�صابات وزارة النفط ب�"ال�صفافة"،. وقال 
القت�صادية  "اللجنتني  اإن  النيابية  القت�صادية  اللجنة  م�صدر يف 
�صنة  ا�صارة  دون  من  متر  التي  احلقائق  بك�صف  ملزمتان  واملالية 
بعد اأخرى والتي تتعلق بوجود فروقات بني قيمة �صادرات النفط 
التي ت�صجلها وزارة النفط، والأموال املودعة حل�صاب وزارة املالية 
عن تلك ال�صادرات".  واأ�صاف امل�صدر، اأن "قيمة الواردات املالية 
 67 تبلغ   2017 لعام  العامة  امل��وازن��ة  يف  النفط  ت�صدير  عن 
اأن "املبالغ التي �صتدخل اىل ح�صاب وزارة  ترليون دينار"، موؤكداً 
املالية من تلك الأموال بعد مرورها يف �صندوق )DFI( هي اأقل 
املا�صية". من جانب  الثالث  ال�صنوات  ذلك، كما ح�صل خالل  من 
اخر وب�صان تخ�صي�صات نواب رئي�ش اجلمهورية قال القيادي يف 
نواب  تخ�صي�صات  اإن  جعفر،  حممد  جا�صم  القانون  دولة  ائتالف 

لقرار  تنفيذاً   ،2017 مبوازنة  تدرج  اأن  ينبغي  اجلمهورية،  رئي�ش 
ول  كبرية  لي�صت  اأنها  معتربا  للجميع،  امللزم  الحتادية  املحكمة 
اإن  املوازنة.   وي�صيف جعفر،  باملئة من  واحد  اأقل من  اإل  ت�صكل 
رئي�ش  نواب  اإعادة  ب�صاأن  وا�صحًا  كان  الحتادية  املحكمة  "قرار 
رواتبهم  اإ�صافة  "ال�رشوري  من  اأن   عاداً  ملواقعهم"،  اجلمهورية 
ويرى  العامة".  للموازنة  الأخ��رى  وم�رشوفاتهم  وخم�ص�صاتهم 
"اإعالن  اأن  املالكي،  ن��وري  يتزعمه  ال��ذي  الئتالف  يف  القيادي 
ت�صلمه  عدم  عن  ع��الوي،  اإي��اد  العراقية،  الوطنية  ائتالف  رئي�ش 
راتبه، كالم �صيا�صي بعيد عن الواقع"، مت�صائاًل اإذا ما تنازل عالوي 
اأن  اإىل  الأخرى"  املخ�ص�صات  عن  �صيتنازل  فهل  فعاًل،  راتبه  عن 
مليارات  ثالثة  البالغة  اجلمهورية،  رئي�ش  نواب  "تخ�صي�صات 
واحد  من  اأقل  اإل  ت�صكل  ول  بالكبرية،  لي�صت  دينار  مليون  و500 
اإمكانية تقلي�ش ذلك املبلغ". لكن  2017، مع  باملئة من موازنة 
ب�"مناق�صة  الحتادية  املحكمة  اتهم  الإ�صالمي،  الأعلى  املجل�ش 
اإعادة نواب رئي�ش اجلمهورية ملنا�صبهم، داعيًا  نف�صها" بقراراها 
اإياهم اإىل تقدمي ا�صتقالتهم مراعاة لالأزمة املالية، بح�صب القيادي 

فيه، حممد اللكا�ش.

دعوة الكتل السياسية النهاء خالفاتها

عضو في التحالف الوطني: اتفاقات "خلف الكواليس" بين المالكي والبارزاني لمستقبل العراق

سيناريوهات "خطيرة" تقلق االقليات في مرحلة ما بعد تحرير الموصل

فروقات" في أموال النفط المسجلة والمصدرة و مخصصات نواب معصوم تثير سخطا شعبيا 

الحشد الشعبي يتهم التحالف الدولي 
باللجوء لسياسة االرض المحروقة 

معارك الموصل تؤجل استجواب الجعفري
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الرجال مواقف.. ال انثالم
 في وطنية الطبيب العراقي

هجوم عراقي من 3 محاور في الموصل واستخبارات الجيش تعمل على تمييز المواطنين عن اإلرهابيين 

القوات العراقية توا�صل اخالء العوائل النازحة من املو�صل


