
�إّن  نين��وى،  عملي��ات  قي��ادة  يف  �ضاب��ط  وق��ال 
قطع��ات مكافح��ة �لإره��اب ب��د�أت تقّدمته��ا ،م��ع 
فج��ر �لح��د ، يف �ملح��ور �ل�رشق��ي مبناطق �ض��قق 
�لكر�مة وحيي �لأمن و�خل�رش�ء، و�ض��يطرت عليها، 
مو�ض��حًا �أّن " �لقطعات فر�ضت �ضيطرتها على تلك 
�ملناطق، وبد�أت بعملي��ات تطهري �ملناطق وتعّقب 

عنا�رشتنظيم د�ع�ش �لرهابي ".
ويف �ملح��ور �جلنوب��ي، تو��ض��ل قطع��ات �ل�رشطة 
�لحتادي��ة تطه��ري �لق��رى �ل�ضمالي��ة م��ن �لعبو�ت 
�لنا�ضفة، بينم��ا تو��ضل ق�ضفها على مو�قع د�ع�ش 
ق��رب مطار �ملو�ضل، يف �إط��ار ��ضتعد�دها للتحّرك 

نحو �ملطار.
و�أف��اد �ل�ضابط باأّن �ملح��ور �ل�ضمايل  مل ي�ضّجل �أّي 
تق��ّدم لقطع��ات �لفرق��ة 16 م��ن �جلي���ش �لعر�قي، 

و�لتي تكتفي بالق�ضف �ملتبادل مع د�ع�ش.
�إىل ذل��ك، �أعلنت خلية �لإع��ام �حلربي �حلكومية، 
يف بي��ان �ضح��ايف، �أّن ق�ض��ف ط��ري�ن �لتحال��ف 
�ل��دويل دّم��ر عجل��ة، وقت��ل 4 عنا�رش م��ن تنظيم 
د�ع���ش كانو� بد�خله��ا، بينهم �لقي��ادي يف د�ع�ش 
�ملدع��و �أب��و �أن�ش �ل�ضي�ض��اين، يف قري��ة �ل�ضم�ضيات 
�ضم��ن �ملحور �جلنوبي �ل�رشقي، �إ�ضافة �إىل تدمري 

3 مفارز هاون يف قرية جليخان.
وذكرت �خللية �أّن قطعات �لفرقة �ملدرعة �لتا�ضعة 
قتل��ت بن��ري�ن دباباته��ا 6 عنا���رش م��ن �لتنظيم، 
ودّمرت در�جتني ناريتني، و�أحرقت كرفانًا لد�ع�ش 

وقتلت من فيه، �ضمن �ملحور �جلنوبي �ل�رشقي.
فبع��د م�ض��ي �أكرث م��ن �ضهر عل��ى �نط��اق معركة 
�ملو�ض��ل، وعلى �لرغ��م من �لنته��اكات �ملعدودة 
�لتي �ضّجلت فيها من قبل �لتنظيم، �إل �أنها ما ز�لت 

تعّد "معركة نظيفة". 
يف ح��ني �أعلنت مديرية �لع��ام �حلربي يف هيئة 

�حل�ض��د �ل�ضعب��ي، ��ضتع��ادة قريت��ي �ملليح��ة وت��ل 
فار���ش �ل�ضم��ايل غربي مدينة �ملو�ض��ل من تنظيم 

د�ع�ش.
وقال��ت �ملديرية يف بيان �إن "قو�ت �حل�ضد �ل�ضعبي 
ح��ررت قريتي �ملليح��ة و تل فار���ش �ل�ضمايل بعد 

معارك �رش�ضة خا�ضتها مع عنا�رش د�ع�ش".
وكان �حل�ض��د �ل�ضعب��ي ق��د �أعلن �جلمع��ة �ملا�ضي 
�نط��اق �ل�ضفح��ة �خلام�ضة لتحري��ر مناطق غرب 
مدين��ة �ملو�ض��ل به��دف ��ضتع��ادة ق�ض��اء تلعف��ر، 

يف ح��ني ��ضتط��اع خ��ال �ل�ضفح��ات �لأرب��ع من 
�لعمليات �ل�ضيطرة عل��ى مطار تلعفر، وقطع طريق 
�ملو�ضل مع مدين��ة �لرقة �ل�ضورية، وعزل �ملو�ضل 

عن بقية �ملدن �لعر�قية.
هذ� وك�ضفت قيادة �ل�رشطة �لحتادية عن �ن مطار 
�ملو�ضل ومع�ضكر �لغزلين �أ�ضبحا �لن حتت مرمى 
نري�ن قو�تنا، ويف حني �أك��د نائب قائد �لحتادية 
�لل��و�ء جعف��ر �لبط��اط �ن �ملرحلة �ملقبل��ة �ضت�ضهد 
�قتح��ام �ملط��ار و�ملع�ضك��ر، ك�ضف ع��ن �ن قيادته 

تعم��ل على �إع��ادة �لنظر باخلط��ط �لأمنية �لتي مت 
ر�ضمها لتحرير مركز مدينة �ملو�ضل.

وقال �لبطاط يف ت�رشي��ح �ن قطعاته تتوجه �لآن 
غرب��ًا لقطع �لطري��ق �لر�بط بني �ملو�ض��ل وتلعفر، 
مبينًا �ن قو�ت��ه تنت�رش حاليًا يف قرية �أم �مل�ضائد 

�لتي تقع على �لطريق �لرئي�ضي �لر�بط بتلعفر.
و�أ�ض��اف �ن قي��ادة �ل�رشطة �لحتادي��ة تعمل على 
�إع��ادة �لنظ��ر  يف جمي��ع �خلط��ط �لت��ي مت ر�ضمها 
لقتح��ام قل��ب مدينة �ملو�ض��ل، بعد �لزي��ارة �لتي 
�ضهدته��ا �لقطع��ات �لأمامية من قب��ل �لقائد �لعام 

للقو�ت �مل�ضلحة حيدر �لعبادي.
و�أ�ض��ار �لبط��اط، �إىل �إن �لقطع��ات �ملقاتل��ة تعمل 
حالي��ًا عل��ى �ختيار مناطق منتخب��ة لقتال د�ع�ش 
بعي��د�ً ع��ن �ملناط��ق �لت��ي ينت���رش فيه��ا بالق��رب 
م��ن �ملدنيني، ك��ي ل يتمك��ن �لعدو م��ن ��ضتخد�م 

�ملو�طنني دروعًا ب�رشية.
وتاب��ع �ن هناك خطط��ا ل�ضتنز�ف طاق��ات �لعدو 
وج��ره �ىل ه��ذه �ملناط��ق لقتال��ه فيه��ا باختي��ار 

قو�تنا.
ويف �ضي��اق مت�ض��ل، �أعل��ن م�ضدر �أمن��ي حملي �أن 
عنا�رش تنظيم د�ع���ش يعي�ضون حالة من �لفو�ضى 
و�لرتب��اك، بعدم��ا دمرت �لق��وة �جلوي��ة �لعر�قية 
وط��ري�ن �لتحال��ف �ل��دويل �جل�ضور �خلم�ض��ة �لتي 
ترب��ط جانب��ي �ملو�ض��ل. وب��نّي، �أن �لتنظي��م ق��رر 
�إن�ضاء مقار قيادة بديلة يف �ل�ضاحل �لأمين، تتوىل 
�إد�رة �ملع��ارك، يف حال �نقطع �لت�ضال بال�ضاحل 

�لأي�رش. 
و�أ�ض��اف �أن د�ع���ش ��ضتخ��دم �ل��زو�رق لنق��ل عدد 
م��ن قياد�ته ومقاتليه �إىل �ل�ضاح��ل �لأمين، لإد�رة 
مق��اره �لبديل��ة، م�ضري�ً �إىل متكن ع��دد من عنا�رش 
�لتنظيم من �له��روب �إىل �جلهة �لغربية مع �أ�رشهم 

�أثناء �لليل بو��ضطة �لقو�رب. 
ولف��ت �لنظ��ر �إىل تناق���ش ع��دد مقاتل��ي تنظي��م 

د�ع�ش يف �جلانب �ل�رشقي، نتيجة لكثافة عمليات 
�لق�ضف �لتي ت�ضتهدف معاقلهم، ف�ضًا عن ت�ضييق 
�خلناق عل��ى �ملو�ضل، وهو �لأم��ر �لذي حال دون 

و�ضول �لإمد�د�ت لعنا�رش �لتنظيم.
ع��ن  �لعر�ق��ي  �لربمل��ان  ك�ض��ف ع�ض��و  يف ح��ني 
حمافظة �ملو�ضل، عز �لدين �لدولة، خال ت�رشيح 
�ضح��ايف، ع��ن �أن �لقوة �ملق��رر دخوله��ا �إىل بلدة 
تلعف��ر، حت��ت ر�ية �حل�ض��د ، ل ت�ضم �أح��د�ً من �أبناء 
�لبل��دة، م�ض��ري�ً �إىل �أن تلعف��ر حما���رشة من ثاث 
جه��ات، وي�ضتهدفه��ا �لق�ض��ف �جل��وي و�ملدفع��ي 

ب�ضكل م�ضتمر. 
وتر�ف��ق تقدم �لقو�ت �لعر�قية يف �ملو�ضل، دعو�ت 
متز�يدة للحفاظ على �أرو�ح �ملدنيني �ملحا�رشين 
�آمن��ة خلروجه��م،  �ملو�ض��ل، وتوف��ري مم��ر�ت  يف 
و�إ�ضعافه��م من خ��ال تاأم��ني �خلدم��ات �ل�ضحية 
�ل�رشوري��ة له��م. وق��ال حمافظ �ملو�ض��ل �ل�ضابق، 
�أثيل �لنجيفي، �إن �أعمال �لإغاثة يف �ملدينة تو�جه 
مع�ضات عدة، �أبرزها ما يتعلق باجلانب �ل�ضحي. 
ولفت �لنظر، يف بيان، �إىل عدم وجود مر�كز �ضحية 
قريب��ة من �ملو�ضل، على �لرغم من مرور مدة على 
�ل�ضح��ة  �لأحي��اء. وطال��ب وز�رة  حتري��ر بع���ش 
�لعر�قي��ة بتجاوز �ضعف �حلكومة �ملحلية، و�إعادة 

تاأهيل �مل�ضت�ضفيات �لو�قعة جنوبي �ملدينة.
ودعت جلنة حق��وق �لإن�ضان يف �لربملان �لعر�قي، 
يف وق��ت �ضاب��ق، �لق��و�ت �لعر�قي��ة، �إىل �حلف��اظ 
عل��ى �أرو�ح �ملدني��ني يف �ملو�ضل، وع��دم �ل�ضماح 
باعتق��ال �لأ�ضخا���ش �إل للجه��ات �ملخول��ة بذلك. 
وطالبت �للجنة بتوفري ممر�ت �آمنة ومر�كز خا�ضة 
لإي��و�ء �ملدني��ني �لفارين من �ملناط��ق �لتي ت�ضهد 
مع��ارك ب��ني �لق��و�ت �لعر�قي��ة ومقاتل��ي د�ع���ش، 
م�ض��ددة عل��ى ���رشورة �للت��ز�م مبب��ادئ حق��وق 
�لإن�ض��ان، و�لتفاقيات �لدولي��ة �ملتعلقة باحلفاظ 

على �أرو�ح �ملدنيني �أثناء �لنز�عات �مل�ضلحة.

الخدمات النيابية  تستجوب وزير النقل االسبوع المقبل

�ك��د �لنائب عن كتل��ة �ملو�طن حبي��ب �لطريف ، 
�لح��د، �ن وثيقة �لت�ضوي��ة ما�ضية يف م�ضريتها 
ولن يوؤثر �قر�ر قانون هيئة �حل�ضد �ل�ضعبي فيها.
وقال �لط��ريف يف ت�رشي��ح " �ن وثيقة �لت�ضوية 
هي �رشورة ملّح��ة وخا�ضة بعد تطهري �لر�ش 
م��ن دن���ش تنظي��م د�ع���ش �لرهاب��ي" ، مبين��ا 
�ن��ه يج��ب �ن تكون هن��اك خارط��ة طريق على 

�مل�ضتوى �ملجتمعي و�ل�ضيا�ضي .
و�و�ضح �ن �لت�ضوية هي وثيقة �لتحالف �لوطني 
�لكتل��ة �لك��رب �ضيا�ضي��ا  وجمتمعي��ا و بالت��ايل 
فه��ي معني��ة بو�ضع ه��ذه �لوثيق��ة ، م�ضيفا �ن 
�لوثيق��ة فيها م��ن �حلقوق و�لو�جب��ات على كل 
�مل�ضتوي��ات م��ا يجع��ل �جلمي��ع يطمئ��ن ، لفتا 
�لنظ��ر �ىل �ن"عملي��ة �لت�ضكيك يف ه��ذه �لوثيقة 

م�ضطنع��ة ولي�ش لنها ل تنا�ض��ب �ملرحلة �لتي 
مي��ر به��ا �لع��ر�ق حالي��ا ول لن قان��ون �حل�ضد 
�ل�ضعب��ي قد �قر و�لذي �دى �ىل ��ضتفز�ز �لخرين 

ب�ضكل غري مربر.
وتاب��ع �لط��ريف �ن هذة �لوثيق��ة �لتاريخية هي 
خيارن��ا �لوحي��د خلارط��ة �لطري��ق �لت��ي حتدد 

م�ضار�ت �لعمل على كل �مل�ضتويات .
يف ح��ني  �ك��د �خلب��ري �لقانوين ط��ارق حرب �ن 
�لطع��ن بقان��ون �حل�ض��د �ل�ضعبي �م��ام �ملحكمة 
�لحتادي��ة �لعلي��ا �ض��وف ل��ن ي��وؤدي �ىل نتيجة 

لكونه حمدد�ً د�ضتوريا.
�حل�ض��د  قان��ون  �ن  بي��ان،  يف  ح��رب  وق��ال 
�ل�ضعبي �ك��د �نه ت�ضكيل ع�ضك��ري م�ضتقل يتمتع 
بال�ضخ�ضي��ة �ملعنوي��ة وه��و ج��زء م��ن �لقو�ت 
�مل�ضلح��ة ويخ�ض��ع جلمي��ع �لقو�ن��ني �لع�ضكرية 
مبا فيه��ا قو�نني �لعقوب��ات �لع�ضكري و�خلدمة 

�لع�ضكري��ة ويرتبط �حل�ض��د بالقائد �لعام للقو�ت 
�مل�ضلحة ويتاألف هذ� �حل�ضد من قيادة و�ضنوف 

وهيئة �ركان و�ألوية مقاتلة.
و��ضاف " يتم تكليفه بالو�جبات طبقا للقو�نني 
�لع�ضكرية و�وجب �لقان��ون فك �رتباط منت�ضبي 
�حل�ض��د �ل�ضعب��ي م��ن جمي��ع �لط��ر �ل�ضيا�ضي��ة 
و�حلزبي��ة و�لجتماعي��ة ومن��ع �لقان��ون �لعمل 
�ل�ضيا�ض��ي يف �حل�ضد �ل�ضعبي �ضاأنه يف ذلك �ضاأن 
�لق��و�ت �مل�ضلح��ة �لت��ي مين��ع �لعم��ل �ل�ضيا�ضي 
فيه��ا". و�و�ض��ح �خلب��ري �لقان��وين �ن " تنظي��م 
�لهيكلي��ة �لع�ضكري��ة يف �ألوي��ة �حل�ض��د و�ركانه 
و�نت�ض��ار �حل�ض��د يف �ملحافظات م��ن �ضاحية 
�لقائد �لعام للقو�ت �مل�ضلحة وقرر �لقانون منح 
منت�ضبي �حل�ضد �لرو�تب و�ملخ�ض�ضات و�حلقوق 
�لع�ضكري��ة  �ل�ضياق��ات  و�لو�جب��ات عل��ى وف��ق 
و�وج��ب �لقان��ون مو�فقة �لربمل��ان على تعيني 

م��ن هو بدرج��ة قائد فرقة فاعل��ى بو�ضف هذه 
�ملنا�ض��ب من �لدرج��ات �خلا�ضة �لت��ي ��ضرتط 
�لد�ضت��ور يف �ملادة )61( و�ملادة )80( مو�فقة 

�لربملان على �لتعيني".
وتاب��ع ح��رب " ُفّع��ل �لقانون بكون��ه نافذ� منذ 
�ل�11 من �ضه��ر حزير�ن 2014 �لتاريخ �لفعلي 
لتا�ضي�ش �حل�ضد �ل�ضعب��ي وح�ضنا فعل �ي�ضا بان 
يك��ون تاليف �حل�ضد �ل�ضعبي من جميع مكونات 
�ل�ضع��ب �لعر�قي وح�ضنا فعل كذل��ك عندما �ورد 
�لقان��ون �لكلي��ات و�ل�ض��ول وت��رك �جلزئي��ات 
و�لف��روع للقائد �لعام للق��و�ت �مل�ضلحة كذلك ل 
ب��د �ن ناحظ �ن �لطعن بالقانون �مام �ملحكمة 
�لحتادي��ة �لعلي��ا �ض��وف ل��ن ي��وؤدي �ىل نتيجة 
�لقان��ون حم��دد د�ضتوري��ا ومن��وط  �ن  طامل��ا 
�م��ره بالقائد �لعام للق��و�ت �مل�ضلحة و�لقو�نني 

�لع�ضكرية ".
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كتلة المواطن: التسوية ماضية و قانون الحشد لن يؤثر فيها وائل الوائلي: مجلس المفوضين يقرر 
تمديد تسجيل الناخبين بايومتريًا

العبادي يفتح تحقيقا بصدور كتاب من مجلس 
الوزراء يخص الحشد دون علمه

الدفاع النيابية تستضيف قائد القوة الجوية 
بشأن احتياجاتها ضمن الموازنة وعقود التسليح

�لنيابي��ة  ك�ض��ف مق��رر جلن��ة �خلدم��ات و�لعم��ار 
�لنائ��ب عل��ي �ضويلي��ة، �لح��د، ع��ن �ن وزي��ر �لنق��ل 
كاظ��م فنج��ان �حلمام��ي، مار�ش ف�ض��اد� يف وز�رته 
يف ملف �لتعيينات منها تعيني 100 �ضخ�ش خارج 
�ل�ضو�ب��ط، حم��ذر� م��ن �ن��ه �ضيطالب رئي���ش جمل�ش 
�ل��وزر�ء حي��در �لعب��ادي بتغي��ريه يف ح��ال مل تت��م 

��ضت�ضافته يف جمل�ش �لنو�ب.
وق��ال �ضويلي��ة خ��ال موؤمت��ر �ضحف��ي ، �ن "جلن��ة 
بت�ضكي��ل  �و�ض��ت  �لنيابي��ة  و�لعم��ار  �خلدم��ات  
جلن��ة فرعي��ة ملتابع��ة �ضبه��ات �لف�ض��اد �ملوج��ودة 
�لنق��ل وم��دى خمالفته��ا  �لتعيين��ات يف وز�رة  يف 

لل�ضو�بط".
�خلا�ض��ة  �لعق��ود  م��ن  ع��دد�ً  منتل��ك   " و�أ�ض��اف، 
بالتعيينات ، وهن��اك  �ي�ضا عقود �ضابقة تبلغ 500 
عقد و��ضيف �ليها 137 عقد�ً يف ظل �لزمة �ملالية".
و�أو�ض��ح، �ن �للجن��ة ح��ددت موع��د ��ضت�ضافة وزير 
�لنقل �ل�ضب��وع �ملقبل ويف حال ع��دم �جابة �لوزير 
ع��ن �ل�ضئل��ة �لتي �ضيت��م طرحه��ا عليه �ضيك��ون لنا 
موع��د �خ��ر وكام �خ��ر باجت��اه �ل�ضتج��و�ب، لفتا 
�لنظ��ر �ىل �ن "�ملرة �ل�ضابقة �كدنا خال لقاءنا معه 
�ن يك��ون كامه لي�ش في��ه �ي نوع من �ملزحة تطلق 

من وزير �ىل �ل�ضارع".
و�أ�ض��ار �ىل �ننا طالبنا بتفعي��ل �لقطار �خلا�ش بنقل 
�ل��زو�ر من �لنجف �ل�رشف �ىل كرباء على �ن يكون 
ه��ذ� �لقط��ار و�ع��د�ده خ��ال �ضهري��ن  قب��ل �نطاق 
موعد �لزي��ارة �لربعينية، موؤكد� �ن "�ل�ضعار�ت �لتي 

يطرحها وزير �لنقل حتتاج �ىل دقة وحما�ضبة".
وتاب��ع �ضويلي��ة �ن �لوزير م��ا عاد ق��ادر�ً على �د�رة 
مل  و�ذ�  ��ضت�ضافت��ه  عل��ى  �ضنعم��ل  ولذل��ك  وز�رت��ه 
ن�ضتطع �ضنطالب رئي�ش �لوزر�ء باجر�ء تغيري للوزر�ء 

و�ختيار �ضخ�ضيات تنكوقر�ط ومهنيني".

�لو�ئلي متديد  �ل�ضيد و�ئل  : �علن رئي�ش �لد�رة �لنتخابية  بغد�د_�جلورنال نيوز 
ت�ضجيل �لناخبني بايومرتيًا �ىل 28/2/2017 .

وقال �ل�ضيد �لو�ئلي �ن جمل�ش �ملفو�ضني قرر متديد عمل مر�كز �لت�ضجيل �لبايومرتي 
�ىل 28/2/2017 لعطاء �لفر�ضة للناخبني لزيارة مر�كز �لت�ضجيل �لبايومرتي 
يف بغد�د و�ملحافظات و�ملر�كز �ملفتوحة يف �قليم كورد�ضتان و�لنازحني �ي�ضًا، 
تلك  يف  �لبايومرتي  �لت�ضجيل  ومر�كز  مكاتبها  خال  ومن  �ملفو�ضية  �ن  موكد�ً 

�ملكاتب م�ضتعدة لا�ضتمر�ر يف ��ضتقبال �ملو�طنني خال هذه �ملدة .
�لو�ئلي �لحز�ب ومنظمات �ملجتمع �ملدين وو�ضائل �لعام وجميع  �ل�ضيد  ودعا 
�لفعاليات �لجتماعية �ىل تثقيف �لناخبني ودعوتهم �ىل مر�جعة مر�كز �لت�ضجيل 
ل�رشف  متهيد�ً  بهم  �خلا�ضة  �لع�رشة  �ل�ضابع  ب�ضمات  �خذ  لغر�ش  �لبايومرتي 
بالطباعة  �خلا�ضة  �لجر�ء�ت  جميع  ��ضتكمال  بعد  �للكرتونية  �لناخب  بطاقة 

و�ملعلومات ��ضتعد�د�ً لا�ضتحقاقات �لنتخابية �ملقبلة .
و�ن   30/11/2016 يف  كان  �ضابقا  �لناخبني  ت�ضجيل  �نتهاء  موعد  �ن  يذكر 
�لناخبني لغر�ش �عد�د �ضجل  �ملفو�ضية عازمة على ت�ضجيل �كرب عدد ممكن من 

ناخبني �لكرتوين موثوق به.

�لأحد،  �لبياتي،  �لقانون جا�ضم  دولة  �ئتاف  �لقيادي يف  ك�ضف  بغد�د_متابعة:  
عن �أن رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعبادي فتح حتقيقا ب�ضدور كتاب من �لأمانة �لعامة 

ملجل�ش �لوزر�ء دون علمه يخ�ش قانون �حل�ضد �ل�ضعبي.
"هناك حتقيقا يف �ضدور �لكتاب �خلا�ش ب�ضحب  �إن   ، وقال �لبياتي يف ت�رشيح 
قانون �حل�ضد �ل�ضعبي قبل �إقر�ره د�خل �لربملان، وكيف مت �إ�ضد�ره يف يوم عطلة 

ر�ضمية لاأمانة �لعامة ملجل�ش �لوزر�ء".
و�أ�ضاف، �أن �لكتاب مل ي�ضدر من �لعبادي و�نه حمل توقيع �لأمني �لعام للمجل�ش 
مهدي �لعاق ومل يحمل �لكتاب �ي �إ�ضارة لطلب رئي�ش �لوزر�ء حول �ضحب �لقانون، 

�إمنا ي�ضري �ىل جمموعة كتب ي�ضاأل هل هناك جنبة مالية �أم ل.
مهتم  �لعبادي  و�أن  �ملو�ضوع  حول  متباينة  حيثيات  "هناك  �لبياتي،  و�أو�ضح 
بها، ومبعرفة كيف مت �إ�ضد�ره، موؤكد� �أن "رئي�ش �لوزر�ء مع �لقانون ومل يبد �أي 
�عرت��ش عليه". و�أردف �لقيادي يف دولة �لقانون، "يف جميع �لأحو�ل فاإن �ضدور 
�لكتاب كان خطاأً، وجلب �ل�ضبهة لنا كتحالف وطني، ولبد من �لتحقيق يف �ضبب 

�ضدوره ويف يوم �لعطلة بالذ�ت.

بغد�د_متابعة: ��ضت�ضافت جلنة �لمن و�لدفاع �لنيابية، �لأحد، قائد �لقوة �جلوية 
�لفريق �لركن �أنور حمة �أمني بخ�ضو�ش عقود ت�ضليح �لقوة �جلوية و�حتياجاتها 
�لنائب حممد ناجي خال حديث  �للجنة  2017. وقال ع�ضو  �ضمن مو�زنة عام 
�إن "�للجنة ��ضت�ضافت �ليوم قائد �لقوة �جلوية �إ�ضافة �إىل عدد من قياد�ت �لقوة 
�أن  مبينًا  �لت�ضليح"،  وعقود  �ملو�زنة  �ضمن  �حتياجاتهم  ب�ضاأن  للتباحث  �جلوية 
�ملرحلة  خال  �جلوية  �لقوة  ون�ضاطات  و�جبات  ب�ضاأن  و�فيًا  تقرير�ً  قدم  " �أمني 
و��ضتطاعت  وتقدم  م�ضتمر  تطور  يف  �جلوية  قوتنا  �أن  ناجي،  و�أ�ضاف  �ل�ضابقة". 
وتوفري  �لرهابي  د�ع�ش  تنظيم  �حلرب �ضد  ومهمة خال  ملمو�ضة  نتائج  حتقيق 
�لغطاء �جلوي لقطعاتنا �لع�ضكرية، مو�ضحًا �أن "�للجنة �ضتتابع �حتياجات �لقوة 

�جلوية بغية تبنيها يف جمل�ش �لنو�ب وتوفريها لهم". 

بغداد ـ خاص

القوات العراقية تضيق الخناق على داعش ومطار الموصل تحت مرمى نيران الشرطة االتحادية

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف �لوقت �لذي �أحرزت فيه 
�لقو�ت �لعر�قية تقّدمًا يف 

�ملحور �ل�شرقي للمو�شل، �شّن 
تنظيم د�ع�ش �لرهابي ، �لأحد، 

هجومًا على �حل�شد �ل�شعبي 
يف بلدة تلعفر باملحور �لغربي 

للمدينة، يف وقت �أدى ق�شف 
�لتحالف �لدويل �إىل مقتل �أربعة 

من عنا�شر د�ع�ش.


