
مع دخول معركة املو�شل �شهرها الثاين ال تزال القوات 
العراقية تقاتل يف اجلانب االأي�رس من املدينة للو�شول 
االأمين  املدينة  �شق  اإىل  الدخول  من  ميّكنها  منفذ  اإىل 
االإرهابي، وهو ما دفع  داع�ش  لتنظيم  الرئي�ش  املعقل 
يف  تكتيكي  تغيري  الإجراء  اأخرياً،  الع�شكرية،  القيادات 
خطتها بتفعيل حمور غرب املدينة والتوجه نحو ق�شاء 
االأمنية،  ال�شوؤون  يف  متخ�ش�ش  خبري  "تلعفر".وك�شف 

واالزقة  االأحياء  داخل  ال�شكان  كثافة  "اإن  عن  ال�شبت، 
تعيق  االأي�رس  اجلانب  يف  ال�شيما  املو�شل،  مدينة  يف 
املناطق  من  تبقى  ما  لتحرير  االمنية  القوات  تقدم 
اخلبري  االإره��اب��ي.وق��ال  داع�����ش  تنظيم  �شيطرة  م��ن 
ها�شم  االأمنية  ال�شوؤون  يف  واملتخ�ش�ش  االإ�شرتاتيجي 
الها�شمي يف ت�رسيٍح �شحفي اإن كثافة ال�شكان داخل 
االأحياء واالأزقة يف مدينة املو�شل، تعيق تقدم القوات 
على  �شلبًا  انعك�شت  الكثافة  هذه  اأن  مبينًا  االمنية، 
�شبب  املدينة.وعن  الع�شكرية يف  العمليات  �شري  �رسعة 

بطء تقدم القوات االأمنية لتحرير بقية املناطق، ال�شيما 
التقدم �شوب اجلانب االأمين للمدينة، اأو�شح الها�شمي 
امل�شرتكة  االأمنية  القوات  تخو�شها  التي  املعركة  اإن 
التي  االأخرى  املعارك  عن  تختلف  املو�شل  مدينة  يف 
فيها  املو�شل  الأن  وذلك  املناطق،  بقية  يف  خا�شتها 
القوات  تقدم  يعيق  ما  وهذا  مواطن،  مليوين  من  اأكرث 
االأمنية لتحرير املناطق االأخرى. وجنحت قوات احل�شد 
عزل  من  الثاين  ت�رسين  نوفمرب  من  ال�19  يف  ال�شعبي 
التي  ال�شورية،  الرقة  مدينة  عن  كامل  ب�شكل  "تلعفر" 

للتنظيم يف املو�شل. الدعم واالإ�شناد  كان ي�شل منها 
وجاءت عملية عزل ق�شاء "تلعفر" بعد اأربعة اأيام من 
ال�شيطرة على مطار الق�شاء الع�شكري، الواقع على بعد 
نحو )55 كيلومرتاً( اإىل الغرب من املو�شل، وهو ثاين 
"القيارة  قاعدة  بعد  التنظيم  يخ�رسها  ع�شكرية  قاعدة 
اجلوية" )جنوب(.وت�شكل القواعد الع�شكرية القريبة من 
لتاأمينها  اإ�شرتاتيجية،  مناطق  املو�شل  مدينة  مركز 
تتوىل  التي  الربية  للقطعات  اجلوي  والدعم  االإ�شناد 
مهمة اقتحام املناطق، بح�شب وزارة الدفاع العراقية.

با�شم  الر�شمي  املتحدث  ر�شول،  يحيى  العميد  وق��ال 
"ق�شاء  اإن  للجي�ش(  )تابعة  امل�شرتكة  العمليات  قيادة 
للقوات  االإ�شرتاتيجية  املناطق  اأه��م  اأح��د  يعد  تلعفر 

العراقية التي تتقدم نحو مركز مدينة املو�شل".
تكمن  تلعفر  ق�شاء  "اأهمية  اأن  "ر�شول"  واأ���ش��اف 
كم،   64 ال�شورية  احل��دود  وبني  بينه  امل�شافة  اأن  يف 
مدينة  باجتاه  داع�ش  تنظيم  اإم��دادات  طرق  اآخر  وهو 
مع  ال�شعبي(  )احل�شد  ق��وات  ات�شال  وم��ع  املو�شل، 
اآخر  قطع  مت  الغرب،  قاطع  �شمن  )البي�شمركة(  قوات 

الق�شاء  وبات  تلعفر  باجتاه  املتطرف  للتنظيم  طريق 
عمليات  اأن  اىل  الع�شكري  امل�شوؤول  واأ�شار  حما�رسا". 
داخل  التنظيم  ملواقع  حاليا  جتري  جوي  ا�شتهداف 
ق�شاء تلعفر، م�شريا اإىل اأنه يف االأيام القادمة �شتنطلق 
خليل  ويرى  تلعفر.  حترير  باجتاه  الع�شكرية  العملية 
النعيمي )عقيد متقاعد(، باأن معركة املو�شل لن حت�شم 
العام  نهاية  احلكومة  اأعلنتها  التي  التوقيتات  وفق 
الغربية  اجلهة  من  �رسيع  تقدم  يح�شل  مل  ما  اجلاري، 

للمدينة باجتاه اجلانب االأمين )غرب نهر دجلة(.
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بغداد �� خا�ش : اأكد امل�شت�شار االقت�شادي لرئي�ش الوزراء مظهر حممد �شالح، ال�شبت، باأن 
قر�ش �شندوق النقد الدويل يغطي احتياجات التموينية وال�شحة والتعليم. وقال �شالح، اإن 
"�شندوق النقد الدويل حري�ش على ا�شتمرار البطاقة التموينية"، مبينا اأن "واحدة من اأهداف 
االجتماعية  النفقات  تلك  راأ�ش  "على  اأنه  االجتماعية".واأ�شاف،  النفقات  تغطية  هي  ال�شندوق 
االجتماعية  الرعاية  ت�شمل  النفقات  كذلك  فقط،  مل�شتحقيها  تكون  اأن  وعلى  التموينية  البطاقة 
تخ�شي�شات  اإلغاء  عن  ي�شاع  ملا  �شحة  "ال  بالقول  نافيا  وال�شحة"،  والتعليم  النازحني  و�شوؤون 
التموينية باملوازنة".واأو�شح امل�شت�شار االقت�شادي، اأن "ال�شندوق الدويل اأكد اأن قر�شه يجب اأن يغطي 
اأي عجز يف تلك املدفوعات".من جانبه عد اخلبري االقت�شادي، �رسغام حممد، ان القر�ش الذي منحه �شندوق 
النقد الدويل ميثل يف الوقت ذاته "الفر�شة االأخرية" لبغداد للح�شول على مبالغ كبرية. واأ�شار اإىل ان"هذا القر�ش 
التي  اأزمة مالية كبرية، وان املنافذ  البالد تواجه  الفر�شة االخرية للعراق للح�شول على مبالغ كبرية، الن  ميثل 

كانت احلكومة تقرت�ش منها من الداخل واخلارج ا�شبحت منافذ �شيقة".

عقد  من  العراقي  امل�شهد  يف  ال�شيا�شية  االطراف  مواقف  تباينت 
العراقية  للحكومة  معار�شة  ب�شخ�شيات  واخلا�ش  عمان  مومتر 
اال�شالمي  واحلزب  الوطني  التحالف  اطراف  انتقدته  حني  ،ففي 
والوقف ال�شني ،راأت كتل اخرى مثل متحدون فيه فر�شة لت�شوية 
الرف�ش االول   . ال�شعب يف املرحلة املقبلة  حقيقية بني مكونات 
�شوقي  �شليم  النائب  عرب  الوطني  التحالف  من  كان  املوؤمتر  لهذا 
الذي قال ان اجتماع املعار�شة العراقية يف اخلارج او ما ي�شمى 
بقادة امل�رسوع العربي يف عمان هو " كلمة حق يراد بها باطل" 
لكون الد�شتور تطرق اىل ذكر االقاليم يف املادة 119 وهذا يعني 
اداري ولي�ش مذهبي ما ي�شاعد على  ان االقاليم تبنى على اطار 
تق�شيم البالد ". وا�شاف �شوقي ان اي اجتماعات تعقد بخ�شو�ش 
�شند  ال  البالد  خارج  املحافظات  ادارات  او  باالقاليم  املطالبة 
واقليمية  خارجية  اط��راف  من  مدعومة  بو�شفها  لها  قانونيا 
يكن  مل  عمان  اأن"موؤمتر  اىل  م�شريا   ، البالد  م�شلحة  تريد  ال 
مبوافقة احلكومة او الربملان وح�رسه بع�ش املطلوبني للق�شاء". 
يف  يعقد  اجتماع  اي  ان  اىل  ا�شارت  بدورها  النيابية  اخلارجية 
القطرية  االم��وال  من  دعم  على  يقوم  املجاورة  االقليمية  الدول 
الفر�ش لتحقيق  لديها  وال�شعودية وحمكوم عليها بالف�شل ولي�ش 
ما توؤول اليه. اىل ذلك قال ع�شو اخلارجية النيابية مثال االلو�شي 
ان امن العراق و�شالمة ارا�شيه نقطة حمراء ال يجب التقرب منها 
من قبل القادة ال�شيا�شيني املن�شوين من داخل احلكومة او حتى 
تلك التي حت�شب على املعار�شة ، م�شريا اىل انه " بامكان اجلهات 
التي حت�شب على املعار�شة عقد موؤمتراتها يف بغداد او ال�شليمانية 
او اي منطقة اخرى يف البالد كي يكون يف اطار ال�شيادة الوطنية".
وا�شتبعد االلو�شي ان تكون هناك عالقة يف توقيت زيارة رئي�ش 
العراقية  املعار�شة  موؤمتر  وعقد  االم��ارات  اىل  كرد�شتان  اقليم 
برئا�شة خمي�ش اخلنجر يف عمان. بدوره اليرى املحلل ال�شيا�شي 
ال�شاأن  عن  موؤمترات  اقامة  من  �شيا�شية  ج��دوى  االبي�ش  احمد 

القادة  خا�شة  الداخل  ت�شتفز  لكونها   العراق  خارج  يف  العراقي 
احلكومة  يف  عنهم  واملمثلني  الوطني  التحالف  يف  ال�شيا�شيني 
انها  على  اليها  ينظر  االجتماعات  ه��ذه  ان  اىل  النظر  الفتا   ،
العراقيون  التي يعدها  الدول  حت�شل على دعم اقليمي من بع�ش 
اأن هناك  اىل  اأملح  االبي�ش  البالد.  االمن يف  اختالل  ا�شباب  احد 
�رساعا داخل البيت ال�شني على زعامته بداأت تربز معامله خا�شة 
العادة  مالية  م�شاعدات  تقدمي  على  ال��دويل  املجتمع  تاأكيد  مع 
وا�شتبعد  منها.  ببع�ش  للظفر  والتناف�ش  املحررة  املناطق  اعمار 
املحلل ال�شيا�شي ايجاد توافق داخل البيت ال�شني او حتى احل�شول 
االجتماعات  هذه  مثل  القامة  العراقية  احلكومة  من  تاأييد  على 
يف  املجتمعني  ان  اىل  م�شريا   ، الف�شل  م�شريها  فان  وبالتايل 
ال�شني"  العربي  "امل�رسوع  ال�شيا�شي  عمان يطلقون على حراكهم 
وهذا ينتق�ش من العرب ال�شيعة او قد يخونهم وقد تكون هذه من 
احد اال�شباب التي توؤدي اىل رف�ش هذ امل�رسوع جملة وتف�شيال. 
"امل�رسوع  موؤمتر  ف�شل  عن  ك�شفت  �شيا�شية  م�شادر  ان  اىل  ي�شار 
بعد ح�شول خالفات حادة  اقيم يف عمان  ال�شني" الذي  العربي 
تويل  بع�شها  رف�ش  ب�شبب  املوؤمتر  يف  امل�شاركة  االط��راف  بني 
ال�شيا�شية  اخلارطة  يف  ال�شني  املكون  زعامة  اخلنجر  خمي�ش 
اجلديدة ما جعل االخري يخرج غا�شبا من املوؤمتر. وكان القيادي 
يف  ك�شف  قد  الزبيدي  جرب  باقر  االإ�شالمي  االأعلى  املجل�ش  يف 
في�شبوك٬  االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ال�شخ�شية  �شفحته 
القوى  بح�شور  طارئا  اجتماعا  العراقي  ال�شني  "الطيف  عقد  عن 
جامع  واأبرزها  امل�شلحة٬  املجاميع  وقادة  باحلكومة  امل�شاركة 
وحما�ش وكتائب ثورة الع�رسين واجلي�ش االإ�شالمي وحزب البعث 
اللقاء  "هدف  اأن  الزبيدي  واأ�شاف  والنق�شبندية".  الدوري  جناح 
هو مناق�شة ملف الت�شوية الوطنية بعد ت�شلم احتاد القوى العراقية 
ن�شخة من م�شودتها اخلا�شة"٬ مبينًا اأن "املجتمعني �شيناق�شون 
امل�شودة لالتفاق على التعديالت٬ ف�شاًل عن االإ�شافات التي متثل 
واالإقليم  واالأنبار  املو�شل  ملف  مناق�شة  و�شيتم  ال�شنة  قادة  راأي 

ال�شني فيهم.

دوائرها  موظفي  الوزراء  جمل�ش  اأمانة  توعدت 
ما ميثل  ن�رسوا  رادعة يف حال  بعقوبات  كافة 
اإ�شاءة للحكومة ورموزها على �شفحات مواقع 
بوك  في�ش  موقع  ومنها  االإجتماعي  التوا�شل 
وبح�شب  العراق  يف  اإ�شتخداما  واالأك��رث  ال�شهري 
الب�رسية  امل���وارد  دائ��رة  من  ال�شادر  الكتاب 
، والذي مت تعميمه على  واملوّقع با�شم رئي�شها 
دوائر اأمانة جمل�ش الوزراء كافة، فاإن املوظف 
الذي ي�شئ اىل احلكومة العراقية اأو اأحد رموزها 
نف�شه  يعر�ش  فاإنه  ال�شخ�شية  ال�شفحات  على 
موظفي  عقوبات  قوانني  طائلة  حتت  للم�شاءلة 

القانون  وهو   1991 للعام  رقم)14(  الدولة 
اإعتمده نظام �شدام واخلا�ش بان�شباط  الذ�شي 
مبوجبه.   تعمل  احلكومة  وماتزال   ، املوظفني 
اأمانة  موظفي  ي�شمل  التعميم  ه��ذا  اأن  يذكر 
جمل�ش الوزراء كافة يف بغداد وبقية حمافظات 
البالد. من ناحيته عّد املر�شد العراقي للحريات 
على  ال�شغط  من  نوعا  الكتاب  هذا  ال�شحفية 
حلرياتهم  وكبتا  ال��ع��ام��ة،  االأم��ان��ة  موظفي 
ال�شخ�شية، وجتريدا لهم من حق املواطنة الذي 
يتيح لهم ممار�شة حقهم يف التعبري عن مواقفهم 
بامل�شاركة يف  لهم  ي�شمح  كاأ�شخا�ش طبيعيني 
االإنتخابية وغريها من  واملمار�شة  الدولة  بناء 

حقوق �شمنها الد�شتور العراقي.

ائتالف  رئي�ش  اجلمهوية  رئي�ش  ن��ائ��ب  نفى 
ب�شوؤون  تدخله  املالكي  ن��وري  القانون  دول��ة 
 100% الق�شاء  اب��رئ  ال  ان��ا  ،م��وؤك��دا  الق�شاء 
املالكي  .وقال  بالت�شيي�ش  اتهامه  ارف�ش  لكني 
بع�ش  على  وت��ه��دي��دات  �شغوطات  هناك  نعم 
توؤثر  وه��ذه  الع�شابات  من  وبالتحديد  الق�شاة 
فهذا  م�شي�ش  الق�شاء  بان  والقول  القا�شي،  يف 
ياأتي  املو�شوع  هذا  ان  مو�شحا  �شحيح،  غري 
من �شمن تربيرات املذنبني والفا�شدين. وا�شاف 

املالكي  �شاألت الق�شاءعن بع�ش امللفات املتعلقة 
بي �شخ�شيًا فاكدوا يل حقي بال�شوؤال فقط ،ولكن 
مع ذلك مل يحكم الق�شاء ل�شاحلي، فاذا كنت انا 
الق�شايا  الت�شري  فلماذا  املجل�ش  بهذا  متحكمًا 
"لقد  املالكي  م�شلحتي.واكد  وفق  بي  اخلا�شة 
ملدة  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  من�شب  عن  ابعدت 
ا�شتغرقت  فلماذ  د�شتوري  غري  لقرار  وفقًا  عام 
لو كان  للحكم يف ق�شيتي  املحكمة عامًا كامال 
انا  يومني،  اول  من  الق�شية  النتهت  بيدي  االمر 
اتهامه  ارف�ش  لكني   100% الق�شاء  اب��رئ  ال 

بالت�شيي�ش".

والغاز،  النفط  �شناعة  يف  متخ�ش�ش  خبري  ك�شف 
 2011- للمدة  املحروق  الغاز  كميات  اجمايل  اأن 
2015، بلغ 2220 مليار قدم مكعب، مقدراً جمموع 
15،5 مليار  ب�  املالية من جراء ذلك  البالد  خ�شائر 
بناء  يف  ي�شتخدم  ان  ميكن  كان  مبلغ  وهو  دوالر، 

ويف  ال�شكنية.  والوحدات  وامل�شت�شفيات  املدار�ش 
حني اأكدت وزارة النفط �شعيها لدخول العراق، بقوة 
بني  مهم  مركز  وتبوء  للغاز،  العاملية  ال�شوق  اىل 
واإيقاف  الغاز  حقول  تطوير  خالل  من  امل�شدرين، 
عمليات حرقه.  �شّدرت �رسكة غاز الب�رسة، ال�شحنة 
الثانية ع�رسة من مادة املكثفات عرب ميناء ام ق�رس 
االأ�شبوع  نهاية  ال�شائل،  الغاز  من  جديدة  و�شحنة 

ع�رسي  والغاز  النفط  �شناعة  خبري  وقال  املا�شي. 
الغاز  كميات  "اجمايل  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  مو�شى، 
ال�شنوات  يف  امل��ح��روق  النفط  الإن��ت��اج  امل�شاحب 
 2220 بلغ   ،2015 ولغاية   2011 من  اخلم�ش 
من  "اأكرث  اأن  ع�رسي،  واأ�شاف  مكعب".  قدم  مليار 
يف  يوميا  حترق  الغاز  من  مكعب  قدم  مليار   1،5
املقدار  هذا  حرق  واإن    ،2016 يف  العراق  جنوب 

من الغاز امل�شاحب يعني فقدان 1650 طن بنزين 
طبيعي و 7500 طن غاز �شائل و 1200 مليون قدم 
مكعب غاز جاف، وهذه �شورة للخ�شائر االقت�شادية 
يف العراق كل يوم". وتابع اأن "اجمايل كميات الغاز 
مليار   2220 اىل   2015 للمدة -2011  املحروق 

قدم مكعب،
التفا�شيل كاملة يف امللحق االقت�شادي

املو�شل  حترير  عمليات  يف  م�شارك  كبري  �شابط  ك�شف 
احل�شد  هيئة  رئي�ش  نائب  الغتيال  حماولة  ف�شل  عن 
هادي  بدر  منظمة  وقائد  املهند�ش  مهدي  ابو  ال�شعبي 
م�شرية  طائرة  وجهتها  �شاروخية  �رسبة  يف  العامري 
م�شاء  تلعفر  مطار  يف  املو�شل  غربي  عمليات  مقر  اىل 
اخلمي�ش املا�شي . واكد ال�شابط العراقي” اننا اأوال نحمد 
هذا  من  ال�شعبي  احل�شد  من  كبار  قادة  �شالمة  على  اهلل 
بينهم  وكان   ، موجه  ليزري  ب�شاروخ  مت  الذي  الهجوم 
وثانيا   ، العامري  وه��ادي  املهند�ش  مهدي  ابو  احل��اج 
 ، ال�شاروخي  الهجوم  اّدعاء داع�ش بتبني  �شيناريو  فان 
الذي ا�شتهدف مقر قيادة احل�شد ال�شعبي يف مطار تلعفر 
كان واهيا و�شعيفا اىل حد ال�شذاجة ، الن نوع ال�شاروخ 
الذي اطلقته الطائرة امل�شرية من النوع الليزري املتطور 
التي  ال�شواريخ  من  النوع  ه��ذا  مثل  داع�ش  والميتلك 
ف�شل  الذي  ال�شابط  وا�شاف   .“ متقدمة  دول  متتلكها 
تراقب  �شديقة  دول��ة   ” ان   ، هويته  عن  الك�شف  ع��دم 
ابلغت  اال�شطناعية  باالقمار  املو�شل  عمليات  منطقة 
احل�شد ال�شعبي �شباح اجلمعة بعد 12 �شاعة من الهجوم 
باجتاه  ال�شاروخ  اطلقت  التي  امل�شرية  الطائرة  بان   ،

مقر عمليات مطار تلعفر كانت تابعة للواليات املتحدة 
االمريكية يف  للقوات  قاعدة �رسية  الطائرة من  واطلقت 
ان  احل�شد  يف  م�شدر  اكد  ناحيته  من   . كرد�شتان  اقليم 
الليزري مل تكن  ال�شاروخ  التي وجهت  امل�شرية  الطائرة 
عائدة لتنظيم داع�ش االرهابي، م�شريا اىل ان التحقيقات 
الواليات  تورط  ثبت  واذا  قريبا  اعالنها  و�شيتم  جارية 
ال�شعبي  احل�شد  �شيعلن  فعندها  الهجوم  بهذا  املتحدة 
العام للقوات امل�شلحة  القائد  الر�شمي بعد اطالع  موقفه 
ب�شان  التجقيقات  اليه يف  التو�شل  تفا�شيل مايتم  على 
املتحدث  ان  يذكر   . االرهابي  ال�شاروخي  الهجوم  هذا 
خيمة  ان  اخلمي�ش  اعلن   ، ال�شعبي  احل�شد  با�شم  الر�شمي 
تعر�شت  تلعفر  مطار  يف  ال�شعبي  احل�شد  عمليات  قيادة 
اىل �رسبة �شاروخية ت�شببت با�شابة عدد من احل�شور 
بجروح وذلك بعد انتهاء اجتماع العبادي مع قادة احل�شد 
ال�شعبي ومغاردته خيمة االجتماعات . وذكر بيان للح�شد 
ال�شعبي ، انه واثر ذلك مت ت�شكيل جلنة حتقيقية باالعتداء 
قبل  م��ن  يطلق  مل  ان��ه  ال�����ش��اروخ،  خملفات  م��ن  تبني 
جماعات داع�ش االإرهابية وانه ليزري موجه مت اإطالقه 
بوا�شطة طائرة و�شقط على م�شافة مرت ون�شف املرت من 
التحالف  ق��وات  طائرات  كانت  حيث  االجتماع،  خيمة 

امل�شرية منت�رسة يف االأجواء اثناء االعتداء .

)الجورنال( تكشف خفايا اجتماع االطراف السنية وخالفاتها على “الغنائم”

عمليات حرق الغاز أضاع أمواال  تبني 75 ألف مسكن و2500 مدرسة و60 مستشفى

مصدر امني : حادث خيمة الحشد في مطار تلعفر استهدف المهندس والعامري 

تهديد موظفي مجلس الوزراء بـ"قانون 
االنضباط" في حال إنتقدوا الحكومة بالفيسبوك

المالكي يعترف: القضاء ليس "بريئا" مائة بالمائة 

بغداد ــ خاص 

بغداد ــ حيدر الدعمي

بغداد ـــ  خاص

بغداد ـ خاص

بغداد: عالء الحسن 

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

تأثير العوامل النفسية والبيئية 
في التحوالت الصحية واالجتماعية

القوات االمنية تغير محور الهجوم..  والكثافة السكانية تعيق التقدم في الموصل

طيران الجيش يواصل استهداف عناصر داعش في عمق مدينة الموصل

ً


