
االرهابي  »داع�����ش«  تنظيم  يف  �سابق  عن�رص  حت��دث 
" عنا�رص »داع�ش«  ان  اىل �سحيفة االندبندنت، فقال 
يف  املو�سل،  ���رصق  يف  البقاء  اخ��ت��اروا  قد  االجانب 
مع  دجلة  نهر  العراقيون  التنظيم  ارهابيو  عرب  حني 
عوائلهم اىل اجلانب الغربي من املدينة باجتاه �سوريا 

ومبعيتهم ماليني الدوالرات" .
“العن�رص”،  ه���ذا  و���س��ف  ح�����رصي��ة  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الفو�سى  حالة  ف��رج،  ا�سم  نف�سه  على  اطلق  ال��ذي 

االن�سباط  وفقدان  الوا�سحني  واالنهيار  املت�ساعدة 
فرج  يقول  املو�سل،  يف  “داع�ش”  �سفوف  يعم  الذي 
يحاولون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املحليني  االره��اب��ي��ني  ان 
ال���ذي دخلته  ال�����رصق��ي،  م��غ��ادرة ج��ان��ب امل��دي��ن��ة 
يف  ت�ستوقفهم  كانت  اخلمي�ش،  يوم  العراقية  القوات 
على  ا�ستجوابهم  يجري  ثم  ال�سيطرة  نقاط  املا�سي 
الليبيني  من  واأغلبهم  االمنية،  “داع�ش”  عنا�رص  يد 
ب�سبب  ؛  والهلع  اخلوف  عليهم  يبدو  حيث  يقول،  كما 
فقد  امل��رة  ه��ذه  يف  اأم��ا  العقابية،  اجراءاتهم  ق�سوة 
يعربوا  اأن  بعوائلهم  امل�سحوبني  لالرهابيني  �سمح 

اجل�سور اىل اجلانب الغربي، يف حني اعيد االفراد اىل 
خطوط اجلبهات. يقول فرج ان له ابن عم كان قد ترك 
�سوريا،  يف  ل�”داع�ش”  الفعلية  العا�سمة  وهي  الرقة، 
املو�سل م�سطحبًا  للعي�ش يف  ا�سهر وجاء  اربعة  قبل 
على  االرهابيني  من  يكن  مل  ه��ذا  عمه  اب��ن  عائلته، 
خطوط اجلبهات، ولكنه كان يقف يف نقاط  ال�سيطرة 
ما  ولكن  “داع�ش”،  ل�سالح  اخرى  بن�ساطات  يقوم  اأو 
اق�سى  عند  كوكجلي  ناحية  العراقي  اجلي�ش  دخل  اأن 
اخلط  على  نف�سه  وجد  حتى  للمو�سل  ال�رصقي  الطرف 
اأنهم  اإال  اآخ��ر،  ارهابيا  ع�رص  خم�سة  ومعه  االمامي 

اخلم�سة  اجل�سور  اح��د  عابرين  تقهقروا  ما  �رصعان 
القائمة فوق نهر دجلة ليتخذوا مواقع جديدة يف حي 

الريموك على اجلانب الغربي.
اأن اأئمة اجلوامع كانوا ينادون  ي�سيف فرج م�ستطرداً 
للبقاء  النا�ش  داع��ني  ال�سوت  م��ك��ربات  خ��الل  م��ن 
ولكن  والكفرة”،  “املرتدين  ا�سموهم  من  ومقاومة 
نداءاتهم كانت تلقى التجاهل من االهايل مع ا�ستمرار 
اإطباق القوات على اآخر معقل كبري للتنظيم يف العراق 
تقوده  ال��ذي  التحالف  ط��ائ��رات  ب�رصبات  مدعومة 
قوله:  عمه  اب��ن  عن  ف��رج  وينقل  املتحدة.  ال��والي��ات 

“هناك األوف املدنيني يف اجلانب ال�رصقي من املدينة 
يفرون باجتاه القوات العراقية طلبًا لل�سالمة دون اأن 
اي�سًا،  يفرون  اخذوا  بع�سهم  الأن  رجالنا؛  يعرت�سهم 

ولو اأن هناك اآخرين يوا�سلون القتال”.
تنظيم  ق��ادة  كبار  من  خم�سة  ف��ّر  اخ��رى  ناحية  من 
العراق،  �سمال  املو�سل  مدينة  يف  "داع�ش" االإرهابي 
املال"  "ديوان  من  ال���دوالرات  ماليني  نهبهم  بعد 
يف  حملي  مل�سدر  وفقا  التنظيم،  عنا�رص  وروات���ب 
ه��وؤالء  بني  من  اإن  امل�سدر  وق��ال  نينوى.  حمافظة 
القادة، م�سوؤول ديوان مال "داع�ش" املدعو اأبو الرباء 

اأم��وال  اختفاء  مع  تزامنا  اختفى  ال��ذي  القحطاين، 
جمموعة  التنظيم  وكلف  ال���دوالرات.  مباليني  تقدر 
من  املتكونة  الفارة،  املجموعة  بتعقب  عنا�رصه  من 
الفور.  على  واإعدامهم  عليهم  والقب�ش  واأجانب،  عرب 
�ساكر  رائ��د  العراقية  االحتادية  ال�رصطة  قائد  وك��ان 
5 نوفمرب/ت�رصين الثاين، عن  اأعلن، ال�سبت  جودت قد 
عن  كم   6 مل�سافة  اجلنوبي  املحور  قطعات  اق��رتاب 
مدينة املو�سل، فيما توا�سل القوات االأمنية امل�سرتكة 
عملياتها  الدويل،  والتحالف  اجلي�ش  طريان  مب�ساندة 

الع�سكرية ال�ستعادة املو�سل من قب�سة "داع�ش". 
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روات��ب  ب�رصف  مبا�رصتها  عن  االح��د،  العامة،  التقاعد  هيئة  اعلنت  خا�ش:   - بغداد 
انها  بيان  يف  الهيئة  وقالت  احلايل.  الثاين  ت�رصين  �سهر  لوجبة  الع�سكريني  املتقاعدين 
وا�ساف  احلايل"،  الثاين  ت�رصين  �سهر  لوجبة  الع�سكريني  املتقاعدين  رواتب  بدفع  "با�رصت 
ومتقاعدي  كارد"  "كي  الذكية  البطاقة  حاملي  من  املتقاعدين  ي�سمل  "ذلك  ان  الهيئة  بيان 
ال�رصف اليدوي"،وتقوم هيئة التقاعد العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين الع�سكريني كل �سهرين يف 
اال�سهر الفردية، يف حني تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين املدنيني كل �سهرين لالأ�سهر الزوجية. من 
جانب اآخر اأعلن م�رصف الر�سيد، اخلمي�ش، عن عزمه تطبيق نظام IBAN اخلا�ش بتحويل االموال داخل 
النظام. وقال مدير امل�رصف  ال�سامل عرب تطبيق هذا  النظام امل�رصيف  ا�ستخدام  اىل  العراق، م�سرياً  وخارج 
امل�رصفية  الهوية  باإ�سدار  اخلا�ش  الربنامج  ا�ستخدام  حول  تدريبية  دورة  اقام  "امل�رصف  اإن  خ�سري،  ر�ساد 
IBAN لزبائن امل�رصف"، مبينا اهمية "الربنامج يف توحيد ارقام احل�سابات امل�رصفية لكافة امل�سارف العاملة 
يف العراق متهيداً ال�ستخدام النظام امل�رصيف ال�سامل، والذي يوؤدي اىل حت�سني م�ستوى اخلدمات املالية وامل�رصفية"

العدالة والتنمية احلاكم برتكيا  اتهم نواب عراقيون حزب 
احت�سان  معتربين  ال��ع��راق،  يف  ج��دي��د  خمطط  بتنفيذ 
بديل  الإيجاد  "قذرة"  حماولة  املو�سل  نداء  ملوؤمتر  تركيا 

ل�"داع�ش".
وقالت النائبة عن ائتالف دولة القانون فردو�ش العوادي، 
االحد،  "بعد ان ف�سلت تركيا من اإقناع امل�سلمني املعتدلني 
يف  بالتدخل  لها  �رصعية  اإيجاد  اليوم  حتاول  املن�سفني، 
�سخ�سيات  من  اهلها  م�ستقبل  وحتديد  املو�سل،  معارك 
مثل  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  يف  بها  م��رغ��وب  غ��ري  م�ستهلكة 

القر�ساوي وما ي�سمى رئي�ش هيئة علماء امل�سلمني".
يف  احلاكم  والتنمية  العدالة  "حزب  ان  العوادي  وا�سافت 
ال  والتي  بها،  املرغوب  غري  ال�سخ�سيات  كل  جمع  تركيا 
العراق"،  اإىل  ت�سديرها  ملحاولة  املعتدل،  االإ�سالم  متثل 
وداأب��ت  املو�سل  ب�سقوط  ال�سبب  كانت  "انقرة  ان  موؤكدة 
خالل 4 �سنوات على اإدخال االرهابيني اإىل العراق و�رصاء 

النفط العراقي منهم".
الدويل مقتنعة بدور تركيا  "كل دول املجتمع  وتابعت ان 
االرهابي مع داع�ش، وخا�سة االحتاد االوروبي الذي ا�ستبعد 
املنطلقات".  هذه  ب�سبب  االحتاد  حلا�سنة  دخولها  نهائيا 
من ناحيته قال النائب امل�ستقل كاظم ال�سيادي ان ا�رصار 
تركيا على الدخول يف معركة املو�سل اظهر نيتها بالدفاع 
عن داع�ش، وعندما ف�سلت اجتهت ل�سناعة بديل عنه حلماية 
االرهابيني الذين رعتهم طوال �سنوات.وا�ساف ان موؤمترها 
ايجاد  العقل، وانها تريد  االخري دليل على رف�سها ملنطق 
تنظيم ارهابي جديد من فلول االرهاب الداع�سي املنك�رص، 

عنه،  نتائج  من  �سدر  ما  كل  رف�ش  ���رصورة  على  م�سددا 
مطالبا احلكومة حما�سبة العراقيني احلا�رصين لفعالياته.

و�سهدت مدينة ا�سطنبول الرتكية يف وقت �سابق، عقد موؤمتر 
مدنية  وموؤ�س�سات  اأحزاب  املو�سل"، مب�ساركة  "نداء  با�سم 
)غري  ال��دويل  ال�سيا�سي  املنتدى  ونظمه  وتركية،  عربية 

حكومي(، ب�ساأن دعم املواقف الرتكية اإزاء العراق .   
معركة  املو�سل..  "نداء  موؤمتر  يف  امل�ساركني  اأبرز  ومن   
املنتدى  نظمه  الذي  املنطقة"  على  وتداعياتها  املو�سل 
ا�سطنبول  مبدينة  املا�سي  االأ�سبوع  ال��دويل  ال�سيا�سي 
يو�سف  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  االحتاد  رئي�ش  الرتكية، 
اأ�سامة  ال�سوري،  االإ�سالمي  املجل�ش  ورئي�ش  القر�ساوي، 
اخلارج  يف  فل�سطني  علماء  رابطة  عام  واأم��ني  الرفاعي، 
نواف التكروري اىل جانب رئي�ش هيئة علماء امل�سلمني يف 
العراق عبد احلميد العاين، ونائب رئي�ش رابطة علماء اأهل 
ال�سنة حممد مو�سى ال�رصيف، اإىل جانب علماء وممثلني عن 

منظمات عدة من خمتلف الدول االإ�سالمية.
وع�سو  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اتهم  اخر  جانب  من 
رئي�ش  اللويزي  الرحمن  عبد  النيابية  القانونية  اللجنة 
البارزاين، ورئي�ش ائتالف  اإقليم كرد�ستان م�سعود  حكومة 
اثيل  ال�سابق  نينوى  وحمافظ  النجيفي،  ا�سامة  متحدون 
االإداري���ة  ب��احل��دود  نينوى  الإحل��اق  بالتخطيط  النجيفي 

الرتكية بعد انتهاء عمليات التحرير املو�سل.
الثالثة  االأط��راف  تلك   " اإن   ) ل�)اجلورنال  اللويزي  وقال   
التحرير"، موؤكدا  بعد  اإقليم  ت�سعى الإعالن نينوى حمافظة 
اإال  "اإقامة االأقاليم يف العراق يعد امرا د�ستوريا وقانونيا 
اأنه ال ميكن اإقامة نينوى اقليما بعيدا عن ا�رصاف احلكومة 

املركزية يف هذه املرحلة".

جمل�ش  يف  الكرد�ستانية  الكتلة  يف  ع�سو  اكد 
كرد�ستان  اقليم  حكومة  اأن  العراقي  ال��ن��واب 
العراق لي�ش اأمامها خيار اآخر �سوى االتفاق مع 

احلكومة العراقية وهو اخليار االأف�سل.
وا�سار اأمني بكر اىل اأن احلكومة العراقية اأعدت 
ميزانية 2017 وراعت فيها ما مت االتفاق حوله 

ب�ساأن ح�سة اقليم كرد�ستان يف امليزانية.
واعترب بكر اأن امل�سوؤولني يف االقليم ال �سبيل لهم 
�سوى االلتزام بال�رصوط التي و�سعتها احلكومة 
ال�سفافية واالح�سائيات  العراقية، والتي تعتمد 
الدقيقة حول عائدات االقليم من النفط، خا�سة 
واأن ال�سيا�سة النفطية ال�سابقة لالإقليم مل ت�ستطع 

ال�سيطرة على االأزمة املالية التي حلت به.
احلكومة  ان  اىل  الكرد�ستاين  النائب  ولفت 
على  يرتكز  م�رصوع  اعداد  تريد  كانت  العراقية 
مع  ومبا�رص  م�ستقل  ب�سكل  التعامل  ا�سا�ش 
حكومة  تلتزم  مل  اذا  ال�سمال  ومدن  حمافظات 
احلكومة  و�سعتها  ال��ت��ي  ب��ال�����رصوط  االقليم 
االقليم  حكومة  بني  خالفات  ووقعت  العراقية. 
واحلكومة العراقية على العديد من الق�سايا، من 
اربيل  وكانت  النفط،  من  االقليم  عائدات  بينها 
بح�ستها  تزودها  ال  باأنها  بغداد  على  تعرت�ش 
من امليزانية والتي تبلغ 17 باملئة منها، بينما 
كانت ت�رص بغداد على �رصورة اأن تقدم حكومة 
من  عائداتها  ح��ول  �سفافة  معلومات  االقليم 

النفط لتقدم لها امليزانية ب�سكل كامل.

ك�سفت م�سادر مطلعة٬ اأن عقارات الدولة التي اأقرت 
احلكومة والربملان قانون بيعها واإيجارها تتجاوز 
�سيكون  بيعها  ،وان  دوالر  مليار   150 قيمتها 
وتقا�سمها  االأح���وال  اأح�سن  يف  قيمتها  بن�سف 
�رصعت  فيما  �سيا�سية،  و�سخ�سيات  اأح���زاب  بني 
تلك  بيع  عمليات  بتدقيق  الربملانية  النزاهة  جلنة 
العقارات. وقالت امل�سادر٬ اإن "قانون بيع واإيجار 
النواب  جمل�ش  عليه  �سوت  ال��ذي  الدولة  عقارات 
اأمام  وا�سعًا  الباب  �سيفتح   ٬2016 متوز   18 يف 
باأ�سعار  العقارات  هذه  على  لال�ستيالء  املتنفذين 
تعود  التي  العقارات  "قيمة  اأن  وبينت  بخ�سة". 

يف  دوالر  مليار   150 تتجاوز  للدولة  عائديتها 
التي تطمئن  ال�سمانات  العراق٬ لكن ما هي  عموم 
ال�سارع العراقي باأن هذه العقارات �سُتباع بقيمتها 
احلقيقية، ولن يجري تقا�سمها بني اجلهات املتنفذة 
يف احلكومة والربملان؟". وبهذا ال�سدد٬ اأعلن رئي�ش 
�رصوع  عن  الزوبعي٬  طالل  النيابية  النزاهة  جلنة 
اللجنة بتدقيق عمليات بيع واإيجار عقارات الدولة 
القانون  لهذا  احلكومة  اإق��رار  من  بدءاً  للمواطنني٬ 
ولغاية االآن. وذكرت امل�سادر اأن "�سبهات ا�ستيالء 
بع�ش اجلهات املتنفذة على عقارات الدولة يف اأبرز 
مناطق بغداد٬ مل يعد خافيًا على اأحد"٬ م�سرية اإىل 
اأن "بع�ش تلك اجلهات ا�سرتت وا�ستاأجرت العقارات 

من خالل و�سطاء؛ لكي ال تظهر هي بال�سورة".

اأن  العراقية،  الداخلية  وزارة  يف  م�سادر  اأك��دت 
ال�ستهداف  خمططًا  اأع��د  االإره��اب��ي  داع�ش  تنظيم 
املناطق،  خمتلف  يف  التفجريات  من  ب�سل�سلة  بغداد 
من  جمموعة  واغتيال  ال��ربمل��ان،  مبنى  وتفجري 
النواب وال�سيا�سيني ممن وردت قائمة باأ�سمائهم من 

قيادة داع�ش.
مت  التي  االأولية  "املعلومات  اأن  امل�سادر  وك�سفت   
انتزاعها من م�سوؤول مفارز االغتياالت يف التنظيم 
العا�سمة  �رصقي  جنوب  اعتقل  وال��ذي  االإره��اب��ي 
الليلة قبل املا�سية ت�سري اإىل اأن هناك تواطوؤاً اأمنيًا 

عراقيًا لتنفيذ خمطط التفجري". 

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن "امل�سوؤول اأكد اأنه ال ميتلك 
الذين  واالأ�سخا�ش  اجلهات  اأ�سماء  عن  معلومات 
بغداد  يف  التنظيم  لعنا�رص  الت�سهيالت  يقدمون 

مقابل مبالغ مالية طائلة".
وتابعت امل�سادر اأن "م�سوؤول مفارز االغتياالت يف 
داع�ش ك�سف عن اأ�سماء جميع خليته يف العا�سمة، 
ومفارز  اال�ستخبارية  ال�سقور  خلية  مفارز  اأن  غري 
املديرية العامة لال�ستخبارات ومكافحة االإرهاب مل 
تتمكن من اعتقال اأي من هذه العنا�رص التي غريت 
اإن  وقالت  م�سوؤوليها".  اعتقال  بعد  اإقامتها  اأماكن 
اغتيال  عمليات  �سبع  بتنفيذ  اأي�سًا  اعرتف  "الرجل 
من  خمتلفة  مبناطق  نا�سفة  عبوات  ث��الث  وزرع 
ملحاولة  تخطط  كانت  "خليته  اأن  موؤكداً  بغداد"، 

تفجري الربملان، واغتيال جمموعة من النواب وردت 
قائمة بهم من قيادة داع�ش". 

اإف�سال  عن  ال�سبت،  بغداد،  عمليات  قيادة  واأعلنت 
جانب  من  العا�سمة  ال�ستهداف  اإره��اب��ي  خمطط 
ا�ستخبارات  "مديرية  اإن  القيادة  وذك��رت  الكرخ، 
ا�ستخبارات  مع  وبالتن�سيق  بغداد  اإرهاب  مكافحة 
خمطط  اف�سال  من  متكنت  بغداد  عمليات  قيادة 
الكرخ، عن طريق  بغداد يف جانب  ملهاجمة مدينة 

هجمات انتحارية".
من ناحيته اكد نائب رئي�ش اللجنة االمنية يف جمل�ش 
والبياع  "ال�سعلة  ان  املطلبي  �سعد  بغداد  حمافظة 
هما من املناطق امل�ستهدفة طائفيًا، مطالبًا بتدخل 
احل�سد ال�سعبي الإجراء عمليات تفتي�ش وتطهري هذه 

هذه  تنفيذ  ي�ستطيع  ال  اجلي�ش  ان  مبينًا  املناطق"، 
من  كثرياً  “حذرنا  املطلبي  وق��ال  لوحده.  املهمة 
خاليا  وجود  ب�سبب  ببغداد؛  املحدق  االأمني  اخلطر 
اخلطر  وه��ذا  بغداد،  ح��زام  يف  وحوا�سن  ارهابية 
نفذته وك�سفت عنه  “ما  واأ�ساف:  مازال موجوداً”، 
اال�ستخبارية  لالأجهزة  انت�ساراً  يعد  بغداد  عمليات 
�سيعرتف هوؤالء  التحقيق  وهي عملية موفقة، وبعد 
املجرمون باأ�سماء اأخرى”، داعيا اىل االيعاز للح�سد 
الأن  بدقة؛  وتفتي�سها  املناطق  هذه  بدخول  ال�سعبي 
اجلي�ش ال ي�ستطيع تاأدية هذا الدور لوحده؛ الأن لديه 
طريقة العمل الع�سكري ولي�ش التفتي�ش واال�ستدالل”، 
باحل�سد  احلكومة  ت�ستعني  ان  “يجب  انه  اىل  واأ�سار 

ال�سعبي؛ لتنظيفها بالكامل”.

ك�سفت ع�سو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، 
اال�ستثمارية   2015 موازنة  من  اموال  �رصف  عن 
"داع�ش"،  تنظيم  ل�سيطرة  تخ�سع  مناطق  على 
دينار  مليون   141 مبلغ  �رصف  مت  انه  اىل  م�سرية 
على م�رصوع مدار�ش البناء اجلاهز يف نينوى خالل 
التنظيم.  وقالت  العام املا�سي رغم تواجد  موازنة 
التميمي اإنه "خالل التدقيق على عينة من م�ساريع 
عددا  ان  تبني   ،2015 لعام  اال�ستثمارية  املوازنة 
من امل�ساريع والتي تقع يف مناطق �ساخنة ادرجت 
 18 بناء  مثل  �رصفها،  ومت   2015 ع��ام  خ��الل 
مدر�سة باأ�سلوب البناء اجلاهز يف حمافظة نينوى".

بناء  هو  االآخ��ر  "املو�سوع  اأن  التميمي،  وا�سافت 
امل�رصوف  وكان  االنبار،  حمافظة  يف  مدر�سة   16
على ذلك امل�رصوع مليوين دينار اال انه ارتفع اي�سًا 

املا�سي،  بالعام  دينار  مليون   102 اىل  لي�سل 
كان  نينوى  يف  لل�سقوط  اآيلة  مدار�ش  بناء  واي�سًا 
امل�رصوف عليها خالل 2014 �ستة ماليني، وا�سبح 

."2015 12 مليونا يف موازنة عام 
6 مليارات يف  "مت اي�سًا �رصف مبلغ  اأنه  وتابعت، 
2014 على م�رصوع ان�ساء مراقد يف حمافظة  عام 
االنبار، لريتفع اي�سًا هذا املبلغ اىل 7 مليارات يف 
املخ�س�سة  املبالغ  ارتفاع  ف�ساًل عن   ،2015 عام 
ل��ب��ن��اء ج��ام��ع م���ع م��ل��ح��ق��ات��ه خل��دم��ة احل��ج��اج 
واملعتمرين يف النخيب باالنبار من 21 مليارا اىل 

23 مليارا".
وت�ساءلت ع�سو اللجنة املالية، "ماهو املربر لوزارة 
يف  يجوز  وه��ل  امل�ساريع؟،  ت��درج  التي  التخطيط 
حمافظات نينوى او االنبار ان تكون لدينا م�ساريع 
ا�ستثمارية ون�رصف عليها بنف�ش العام، بالرغم من 

وجود تنظيم داع�ش؟".

مطالبات عراقية برفض ما يتمخض عنه 

برلمانيون: مؤتمر »نداء الموصل التركي« اليجاد بديل عن داعش 

خفايا مخطط تفجير البرلمان.. اغتياالت بـ )الجملة( لسياسيين في بغداد

التميمي : موازنة 2015 االستثمارية صرفت على محافظات تخضع لداعش

برلماني: خيارات الكرد من دون بغداد »محدودة«

150 مليار دوالر قيمة عقارات الدولة التي 
استولى عليها السياسيون 
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