
عن  الثالثاء،  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  ك�شف 
اخرتاق مدينة  ارهابية حاولت  احباط عدة هجمات 
اىل  ا�شار  حني  يف  االربعينية،  الزيارة  اثناء  كربالء 
يف  كبريا  تقدما  حققت  امل�شرتكة  االمنية  القوات  ان 
خمتلف حماورها يف املو�شل، كما توعد برد ال�شاع 

�شاعني لكل من يحاول ايقاظ الفتنة الطائفية.
العبادي يف موؤمتر �شحفي عقده يف حمافظة  وقال 
كربالء، اإن القوات االأمنية حققت جناحًا باهراً خالل 
الزيارة االأربعينية على الرغم من االأزمة االقت�شادية 
"الزمر  اأن  مبينًا  ال��ب��الد،  بها  مت��ر  التي  اخلانقة 
اأجواء الزيارة  االرهابية" حاولت عدة مرات اخرتاق 
االمنية  االجهزة  ولكن  مناطق  عدة  من  كربالء  يف 
اإحباط حماوالتهم  من  جبارة ومتكنت  بذلت جهوداً 

كافة.
اأكد القائد العام للقوات  وب�شاأن عملية حترير نينوى 
االمنية تقرتب من مركز مدينة  القوات  اأن  امل�شلحة، 
املو�شل وحققت تقدمًا يف جميع املحاور مب�شاركة 
اأن  اىل  م�شرياً  والع�شائري،  ال�شعبي  واحل�شد  اجلي�س 
حترير  عملية  �شّهل  نينوى  حمافظة  اأه��ايل  تعاون 

الكثري من املناطق.
وكان رئي�س الوزراء حيدر العبادي قد تعهد مبوا�شلة 
حماربة الف�شاد، داعيا اىل ال�شري على خطى اال�شالح 
موؤكدا  )ع(،  احل�شني  االمام  اأجلها  من  ا�شت�شهد  التي 
الفتنة  ايقاظ  لبع�س من يحاول  ال�شماح  اهمية عدم 

الطائفية، قائال: “�شرند ال�شاع �شاعني"
اربعينية  مبنا�شبة  متلفزة  كلمة  يف  العبادي  وقال 
تنوعهم  يف  العراقيني  قوة  ،ان  )ع(  احل�شني  االم��ام 
ولن  �رشائحهم،  وخمتلف  وطوائفهم  واقلياتهم 
ال�شابق  يف  كما  الطائفية  الفتنة  ب��ع��ودة  ن�شمح 

الطائفية  الفتنة  وراء  االجنرار  عدم  ال�شيا�شني  وعلى 
والقومية املقيتة..

واحداً  �شفًا  الوقوف  اىل  اجلوار  دول  العبادي  ودعا 
يف  التدخل  وعدم  االره��اب  يحارب  وهو  العراق  مع 
�شوؤونه، مبينا ان العراق اليريد حربًا مع احد بل يريد 

ال�شالم والعي�س الكرمي البنائه.
ال�شماح باأي جتاوز من قبل االعالم  وا�شار اىل عدم 
الطائفي على اي مواطن عراقي مهما كانت قوميته 
اىل  االوىل، م�شريا  الدرجة  العراقيني هم من  وجميع 
ان االعالم العربي مطالب بايقاف ا�شاءاته للعراقيني.
جريدة  ن�رش  من  ايام  بعد  هذا  العبادي  كالم  وياتي 
ن�شبته  مفربكا  تقريرا  ال�شعودية  االو���ش��ط  ال�رشق 
ملنظمة ال�شحة العاملية يحذر من تنامي اعداد احلمل 

غري ال�رشعي يف يف مثل هذه املنا�شبات الدينية.
يف  اإ�شمها  اإقحام  العاملية  ال�شحة  منظمة  واأدان��ت 
بخ�شو�س  ب�شلة  ملبادئها  ميت  ال  “مفربك”  تقرير 
يف  الدينية  املرا�شيم  خالل  ال�رشعي”  “غري  ال��زواج 
العراق، ويف الوقت الذي هددت فيه مبقا�شاة م�شدر 
مثل هذه  ن�رش  عدم  اىل  االإع��الم  و�شائل  اخلرب، دعت 
�شحة  م��ن  التحقق  دون  م��ن  “الكاذبة”  االأخ��ب��ار 

م�شادرها.
بعد  التقرير  يف  جاء  عما  ال�شحيفة  اعتذرت  وبينما 
نفي منظمة ال�شحة العاملية وقررت ايقاف التعامل 
اعتذارا  تقدم  مل  انها  اال  ال��ع��راق  يف  مرا�شلها  مع 
�رشيحا للحكومة وال�شعب العراقيني ما دفع ال�شفارة 
تقدمي  اىل  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  العراقية 

دعوى ملالحقة ال�شحيفة عن هذه اال�شاءة 
ال�رشق  �شحيفة  ن�رشته  الذي  التقرير  ق�شية  واخذت 
العربي  االحت��اد  اع��الن  بعد  جديدا  منحى  االو�شط 
دعوى  اإقامة  ال�شيا�شية  اجلهات  من  وعدد  لالإعالم 

ق�شائية ب�شبب اخلرب امل�شيء للعراقيات.

عر�س  بتعطيل  ال�شيا�شية  الكتل  بع�س  نواب  اتهم 
الربملان  يف  للجدل  املثري  وال��غ��از  النفط  قانون 
من  املالية  ا�شتفادتها  خالل  من  "نفعية"  بدوافع 

تهريب النفط عرب و�شطاء يف اقليم كرد�شتان . 
وك�شفت جلنة النفط والطاقة النيابية، عن �شعوبات 
تواجه م�شاعي لتمرير م�رشوع قانون النفط والغاز 
بعرقلة  ال�شيا�شية  واجلهات  الكتل  بع�س  متهمة   ،
عّد  حني  يف  م�شاحلها"،  مع  ل�"تعار�شه  اإق���راره 

م�شت�شار رئي�س الربملان اأن تعديله "بات حتميًا".

مترير  عدم  اإن  العوادي،  عواد  اللجنة،  ع�شو  وقال 
الربملانيتني  ال��دورت��ني  يف  وال��غ��از  النفط  قانون 
ال�شابقتني "يعود لقرار �شيا�شي ولي�س فني"، متهمًا 
الرغبة  "عدم  ب�  ال�شيا�شية  واجلهات  الكتل  بع�س 
ال�شيا�شية  م�شاحلها  مع  لتعار�شه  القانون  باإقرار 

واحلزبية".
وك�شف العوادي، عن �شعي جهات يف اللجنة الإعداد 
م�شودة جديدة للقانون تتفق عليها الكتل ال�شيا�شية 
باأقرب  القانون  واإق��رار  الربملان  داخ��ل  لتمريرها 
وقت ممكن، م�شرياً اىل اأهمية ت�رشيع القانون لتنظيم 
واإنهاء  والغاز  النفط  ا�شتخراج  �شناعة  يف  العمل 

اخلالفات بني حكومتي املركز واملحافظات واإقليم 
كرد�شتان ب�شاأن امللف النفطي.

تابعة  جمموعات  قيام  اقت�شادية  م�شادر  وتوكد 
النفط  و�رشقة  بتهريب  ال�شيا�شية  االط��راف  لبع�س 
الناقلة  االن��اب��ي��ب  فيها  مت��ر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
غالبا  املناطق  تلك  يف  االهايل  ان  ،م�شيفة  للنفط 

مايقومون بالدور نف�شه.
احلكومية  االج���راءات  ان  اىل  امل�شادر  وا���ش��ارت 
على  �شاعدت  اجلرائم  هذه  مكافحة  يف  القا�رشة 
من  االالف  مئات  تدر  التي  العمليات  تلك  ا�شتمرار 
امل�رشوقة  الكميات  ان  موؤكدة  �شهريا.  ال��دوالرات 

غالبا ما تهّرب باجتاه اقليم كرد�شتان ومن ثم اىل 
تركيا او ايران .

ل�شوؤون  النواب  اإىل ذلك قال م�شت�شار رئي�س جمل�س 
قانون  م�رشوع  تعديل  اإن  الفيا�س،  علي  الطاقة، 
الدورة احلالية بات حتميًا بعد  النفط والغاز خالل 
التوافقات  عن  ف�شاًل  عليه،  اخلالفات  حجم  تو�شع 
احلالية  احلكومة  اأ�شا�شها  على  �شكلت  التي  اجلديدة 
، مبينًا اأن "امل�رشوع الذي مت طرحه خالل الدورتني 
الربملانيتني ال�شابقتني ما يزال حمل نقا�س وانتقاد 
امل�شاكل  من  الكثري  فيه  ترى  التي  الكتل  لبع�س 

والغنب بحقها ال�شيما التحالف الكرد�شتاين".

واأ�شار الفيا�س، اىل اأن �شعي بع�س الكتل اإىل تعديل 
الثانية  ال��دورة  منذ  ب��داأ  جم��دداً  وطرحه  امل�رشوع 
اأن يفّعل بنحو  للربملان وما يزال م�شتمراً من دون 
بدرا�شة  والغاز  النفط  جلنة  تقوم  اأن  متوقعًا  جدي، 
لتعديل  الكتل  بع�س  بها  تقدمت  التي  املقرتحات 

امل�رشوع واإعادة طرحه للت�شويت".
بدوره قال النائب عن التحالف ورئي�س جلنة النفط 
اأحمد،  اهلل  عبد  ئاريز  النواب  جمل�س  يف  والطاقة 
حيزاً  اأخذ  طاملا  والغاز  النفط  قانون  "م�رشوع  اإن 
يتعلق  لكونه  ال�شيا�شية  الكتل  نقا�شات  من  كبرياً 
بواردات املركز واالإقليم وتنك�شف من خالله الكثري 

ال�شائعة"،  االإقليم  ا�شتحقاقات  ب�شاأن  احلقائق  من 
الفتًا اإىل اأن "امل�رشوع حظي باأهمية خالل نقا�شات 
الكرد�شتاين  التحالفني  قبل  من  التفاو�شية  اللجان 
احلكومة  ت�شكيل  اىل  اأف�شت  التي  الهادفة  والوطني 

احلالية".
اأعّد ورقة  الكرد�شتاين  "التحالف  اأن  اأحمد،  واأ�شاف 
متت  امل�رشوع  ب�شاأن  مقرتحات  جمموعة  تت�شمن 
حيث  التفاو�شية  اللجان  اجتماع  خالل  مناق�شتها 
حظيت مبقبولية واهتمام من قبل الطرفني"، موؤكداً 
بقوة خالل جل�شات  على طرحه  اتفقت  "اللجان  اأن 

جمل�س النواب املقبلة متهيداً لقراءته واإقراره".

المباشرة بصرف سلفة الـ 10 ماليين لموظفي وزارات الصناعة والنفط والتربية
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األطفال والتلفاز.. معادلة بحاجة 
الى تدخل عائلي لتحقيق التوازن

شنيشل: أداء المنتخب في تطور 
وحظوظنا في المنافسة باتت ضعيفة

هكذا ترتبين خزانة مالبسك 
بطريقة أقل جهدا

05060710

بغداد - خا�س : اطلق م�رشف الرافدين وجبة جديدة من اال�شماء امل�شمولة ب�شلفة ال� 
10 ماليني دينار ملوظفي وزارات ال�شناعة والنفط والرتبية. وقال املكتب االعالمي 
للم�رشف يف بيان له ان االأ�شماء امل�شمولة بال�شلفة من موظفي وزارات ال�شناعة والنفط 
وفق  تكون  هوؤالء  اأ�شماء  ان  اىل  البيان  وا�شار  االلكرتوين".  املوقع  على  ن�رشت  والرتبية 
ال  وان  الراتب  لت�شلم  ومفعلة  ذكية  بطاقة  لديهم  يكون  ان   ، املت�شمنة  والتعليمات  ال�شوابط 
تكون لديهم �شلف اأو قرو�س �شابقا م�شددا على ان اخلدمة املتبقية للمتقدم لل�شلفة يجب ان تكفي 
موظفي  �شلفة  ان  �شابق  وقت  يف  اعلن  قد  الرافدين  م�رشف  وكان  نف�شها.  ومبدتها  ال�شلفة  لت�شديد 

الدولة ت�شدد على �شكل اق�شاط �شهرية ملدة خم�س �شنوات.
ويكون املبلغ االجمايل الذي يتم ا�شتقطاعه من راتب املوظف نحو 196  الف دينار �شهريا �رشط ان يكون 
البدء  ليت�شنى  �شنة واحدة  الدائم وم�شت على خدمته  ال�شلفة موظفًا مدنيًا مثبتًا على املالك  املتقدم لطلب 

با�شتقطاع مبلغ الق�شط بعد �شهر من تاريخ املنح.

توقيع  عن  البي�شمركة،  قوات  يف  م�شوؤول  ك�شف 
اتفاق بني  القوات العراقية والبي�شمركة  لتحرير 
داع�س  تنظيم  م��ن  ك��رك��وك  جنوبي   احلويجة 
االتفاق ال يت�شمن  اأن هذا  اإىل  االرهابي، م�شريا 

�شحب قوات الب�شمركة بعد حترير املدينة.
الب�شمركة  لقوات  كركوك  جنوب  حمور  م�شوؤول 
اليوم  �شحايف،  م��وؤمت��ر  يف  اك��د  ر���ش��ول  و�شتا 

بوا�شطة  �شيتم  احلويجة  حترير  اأن  ال��ث��الث��اء، 
وباإ�رشاف  البي�شمركة،  وقوات  العراقية  القوات 
على  اجلانبان  وقع  "والأجله  ال��دويل،  التحالف 
احلويجة  نظرنا  وجهة  "من  متابعا  اتفاق"، 
املادة  باأكملها هي جزء من كرد�شتان، و�شمن 
باملناطق  اخلا�س  العراقي  الد�شتور  من   140
م�شمولة  منطقة  فاأي  وبالتايل  عليها،  املختلف 
الدخول  واجلي�س  للبي�شمركة  يحق  املادة  بهذه 

اإليها". 

االإيرانية مل�شقًا  الدينية  االأوقاف  وزارة  اأ�شدرت 
يف  بتعليقه  املحافظات  امانة  ووجهت  كبرياً 
للعراق  ال�شكر  تقدمي  وت�شمن  املهمة  ال�شاحات 

مبنا�شبة جناح مرا�شم الزيارة االربعينية .
العراق  لل�شعب  �شكر  ها�شتاك  البو�شرت  وت�شمن 
باللون  وج���اء  ال��ع��راق��ي(  )#ن�شكر-ال�شعب- 
وهم  وعراقيات  لعراقيني  وت�شمن �شوراً  االأ�شفر 
يقدمون الطعام لزوار االمام احل�شني يف املواكب 

عمليات  قيادة  وكانت   كربالء.  اىل  املتوجهة 
حماية  خطة  جناح  االثنني،  اعلنت  قد  الرافدين، 

زائري العتبات املقد�شة �شمن قاطع م�شوؤوليتها.
اب��راه��ي��م  ع��ل��ي  ال��ل��واء  العمليات  ق��ائ��د  وق���ال 
للعتبات  الزائرين  حماية  "خطة  ان  املك�شو�شي 
اأمنية  املقد�شة جنحت، من دون حدوث خروقات 
اخلطة  اأن  موؤكدا،  العمليات"،  قاطع  �شمن  تذكر 
لكل  احلماية  تاأمني  يف  لها  معد  ما  وفق  �شارت 
الزائرين من داخل العراق ف�شال عن الوافدين من 

اخلارج".

ع�شكرية  عملية  �شهر  منذ  العراقية  القوات  تخو�س 
�شمال  املو�شل يف  ال�شيطرة على  وا�شعة ال�شتعادة 
العراق، اآخر معاقل تنظيم داع�س يف البالد، وتبني 
ب�"اال�شباح"  ي�شمون  ما  او  املخربين  معلومات  ان 

�شكلت عن�رشا مهما يف تقدمها داخل املدينة.
بجمع  القوات  تلك  تقوم  حي،  كل  ا�شتعادة  وبعد 
اأو  امل�شاجد  يف  فوق  وما  ال�13  عمر  من  الذكور 
ا�شتجواب  لعمليات  الإخ�شاعهم  املحلية  املدار�س 

ومبجرد  التنظيم.  عن  معلومات  على  للح�شول 
بطاقات  ال�شكان  ي�شلم  امل�شجد،  باحة  اإىل  الدخول 
ا�شتخبارات  �شباط  ثالثة  اإىل  وهواتفهم  هوياتهم 
يجل�شون خلف اأجهزة كومبيوتر. يتحقق امل�شوؤولون 
من االأ�شماء يف قوائم خمتلفة مل�شبوهني من تنظيم 
داع�س، ويتنقلون بني الر�شائل الن�شية يف الهواتف 
الرائد  يقول  جرمية.  معلومات  وج��ود  الحتمال 
ا�شتخبارات  جهاز  من  العمران  عبد  ح�شني  عالء 
املجموعة  دخلت  "لقد  االإره���اب  مكافحة  ق��وات 
واحدا  و�شي�شتدعونهم  اأوراقهم  اأخذنا  اجلامع.  اإىل 

العمران  عبد  وي�شيف  الهويات".  بح�شب  االآخر  تلو 
"اإذا مل تكن عنده خلفية مع االإرهاب نطلق �رشاحه 

ويذهب اإىل البيت". 
املحليني  املخربين  اأن  اإىل  العراقية  القوات  وت�شري 
املو�شل،  داخ��ل  يف  لتقدمها  مهما  عن�رشا  كانوا 
ال�شكنية املكتظة  خ�شو�شا مع توغلها يف االأحياء 
يف �رشق املدينة. ويقول قائد "فوج �شالح الدين" 
البهاديل  حازم  الرائد  االإرهاب  مكافحة  قوات  يف 
اإنه جند ما ال يقل عن ثالثة اأو اأربعة م�شادر حملية 
امل�شادر  اأن  البهاديل  ويو�شح  ح��ي.  كل  داخ��ل 

ير�شلون الر�شائل عن عدد عنا�رش داع�س وموقعهم، 
 ، القنا�شني  اأو  املفخخة  العجالت  ي�شعون  واأي��ن 
اأن  من  حتذر  ن�شية  ر�شالة  على  البهاديل  ويطلع 
"مقاتلني �شي�شانيني" يثبتون مواقع للقنا�شة على 
مبان عالية يف املنطقة ، يف حني تلقى الرائد اأرقام 
هواتف خمربين حمتملني من اأقارب لهم اأو جريان 
ا�شتعيدت  اأحياء  �شكان  من  اأو  املنطقة،  من  نزحوا 
اأحياء  يف  اأ�شدقاء  ولهم  اأخ���رياً  عليها  ال�شيطرة 
املعلومات  "هذه  اأن  البهاديل  ،ويو�شح  جم��اورة 

جتعلنا من�شي وعيوننا مفتوحة".

مع  دخول عمليات حترير املو�ش��ل �ش��هرها 
الث��اين متكن��ت الق��وات العراقية م��ن حتقيق 
تقدم يف جميع املحاور وفر�ش��ت �ش��يطرتها 
على م�ش��احات وا�ش��عة من االرا�ش��ي  كانت 
خا�ش��عة ل�ش��يطرة تنظي��م داع���س ، وطال��ب 
م�ش��در يف احل�شد الع�شائري الطريان العراقي 
والتحالف الدويل ب�شن غارات  جوية  لتدمري 
�ش��بكة انف��اق التنظي��م ، وق��ال القي��ادي يف 
داع���س  تنظي��م  ان  اجلب��وري  زه��ري  احل�ش��د 
ا�ش��تطاع ان�ش��اء �ش��بكة انف��اق داخ��ل مدينة 
املو�ش��ل ي�ش��تخدمها  عنا�رشه للت�شلل خلف 
املباغت��ة يف  لتحقي��ق  املتقدم��ة  القطع��ات 
�ش��احة املعرك��ة �ش��واء مبواجه��ات م�ش��لحة 

ان   مو�ش��حا   ." االنتحاري��ني  بوا�ش��طة  او 
املعلومات التي يح�ش��لون عليها من االهايل 
تتعل��ق مبداخل االنفاق واطواله��ا واعماقها، 
ومت ار�ش��الها اىل قيادة العمليات امل�ش��رتكة  
" موؤك��دا اهمي��ة ق�ش��ف االنف��اق وتدمريها   
ب�رشب��ات جوية مبا�رشة  حل�ش��م املعركة يف 

اقرب وقت . 
ويف حني اعلن��ت قيادة العمليات امل�ش��رتكة 
تدم��ري معظ��م االنف��اق اثناء تق��دم القطعات 
الع�ش��كرية   نحو املو�ش��ل ا�شار اجلبوري اىل 
وج��ود انف��اق يف بع���س املناط��ق املح��ررة 
الت�ش��لل  فر�ش��ة  التنظي��م  لعنا���رش  وف��رت 
والق��وات  النازح��ني  املدني��ني  ال�ش��تهداف  
االمنية  بوا�ش��طة الق�ش��ف بالهاونات  و�شن 

هجمات انتحارية.

بعد ايام من اساءة “الشرق االوسط”.. 

العبادي يكشف عن احباط مخططات ارهابية في كربالء ويتوعد موقظي الفتنة الطائفية

" اشباح " تقلب الطاولة على داعش وتكشف اوراقها في معركة الموصل

الحشد العشائري: تحرير الموصل بتدمير انفاق داعش 

اتفاق استعادة الحويجة ال يتضمن سحب 
البيشمركة بعد التحرير

هاشتاك ايراني يشكر
 " كرم الشعب العراقي" في االربعينية 
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الكفاءات العراقية.. مصير 
بانتظارالفرج ونهاية االرهاب!

مشروع قانون النفط  والغاز.. مكاسب التهريب تؤخر طرحه في البرلمان


