
املنظم��ة يف تقري��ر له��ا قال��ت ان م�صفوف��ة تتبع 
الن��زوح يف ح��االت الط��وارىء التابع��ة للمنظم��ة 
الدولي��ة للهج��رة يف العراق، �ص��جلت م��ا جمموعه  
ج��راء  داخلي��ًا  النازح��ن  االأف��راد  م��ن   17916
العملي��ات الع�ص��كرية الت��ي ب��داأت يف 17 اكتوب��ر 

املا�صي حول منطقة املو�صل.
الغالبية نزحت اىل اأق�صية املحافظة

وا�ص��ارت اىل انه يتم احت�ص��اب جمموع عدد االفراد 
ب�رسب عدد االأ�رس املحددة يف �ص��تة وهو متو�ص��ط 
حجم االأ�رسة العراقية. تتبع اأرقام حاالت الطوارئ 
لي�س تراكمًيا ولكنه يعك�س �ص��ورة النزوح يف نف�س 
ي��وم كتاب��ة التقري��ر. وا�ص��افت ان االغلبية نزحت 
اىل اأق�ص��ية يف داخ��ل حمافظة نينوى "املو�ص��ل" 
مب��ا فيه��ا املو�ص��ل واحلمدانية وتلكي��ف وقد نزح 
اآخ��رون اىل الفلوجة يف حمافظ��ة االأنبار وخممور 
يف حمافظ��ة اأربي��ل. واو�ص��حت ان 15 عائل��ة من 
قري��ة عم��ر قابجي يف ناحية بع�ص��يقة قد و�ص��لت 
يوم االأحد املا�ص��ي اىل خميم النازحن ح�صن �صام 
بعد اجتياز الفح�س االأمني عند مدخل املخيم وفقًا 
لل�صلطات العراقية. وت�ص��من تقرير مل�صفوفة تتبع 
النزوح و�صول 8 عوائل من قرى يف ناحية بع�صيقة 
اىل خمي��م زيلكان بعد اجتي��از الفح�س االأمني يف 
نارجيزليا كذلك و�ص��لت 15عائلة اأخرى من نف�س 
املنطقة اىل خميم ح�صن �ص��ام بعد اجتياز الفح�س 

االأمن��ي من قبل ال�ص��لطات العراقية وكال املخيمن 
موجودان يف  حمافظة نينوى. 

24 �صاعة 5 اآالف نزحوا خالل 
للهج��رة  الدولي��ة  املنظم��ة  م�ص��فوفة  واأو�ص��حت 
لتتب��ع الن��زوح اأن��ه مت نقل اأك��ر من خم�ص��ة االف 
رج��ل واإم��راأة وطف��ل خ��الل ف��رة  24 �ص��اعة من 
اال�ص��بوع املا�ص��ي وه��و اأعلى رق��م مت حتديده يف 
يوم واحد منذ بدء العمليات الع�ص��كرية �صد  داع�س 
يف املو�ص��ل، واأك��دت ان املنظمة الدولي��ة للهجرة 
قد �ص��ارعت للو�ص��ول اىل النازحن حديثًا بوا�صطة 
ف��رق امل�ص��اعدة املتنقلة لتقدمي الدع��م لهم مبا يف 

ذلك توزيع طرود املواد غري الغذائية.

ويعال��ج فري��ق للمنظم��ة الدولي��ة للهج��رة باجتاه 
�ص��يداوا وه��ي قري��ة ا�ص��تعادتها الق��وات االمني��ة 
العراقية يف اال�ص��بوع ال�ص��ابق وبوج��ود العديد من 
التجمع��ات ال�ص��كانية يف اأر�س القت��ال، االختناق 
امل�ص��تعلة  الدخ��ان  �ص��حب  ج��راء  م��ن  النا�ص��ئ 
واملت�ص��اعدة من��ذ ا�ص��هر حن ا�ص��عل داع���س اآبار 
النف��ط  قبي��ل ان�ص��حابه. وتبع��د  �ص��يداوا ٩ كلم من 
مفرق الطريق الذي يربط ج�رس القيارة يف ق�ص��اء 

خممور وحاج علي وجنوب غرب  اأربيل 
ق��دوم  اىل  للهج��رة  الدولي��ة  املنظم��ة  وا�ص��ارت 
28عائلة من املو�ص��ل اىل خمي��م بزيبز املركزي 
يف حمافظة االنبار. و ا�ص��تقبلت العائالت النازحة 

وكذل��ك افراد م��ن املجتمع امل�ص��يف رئي���س بعثة 
املنظمة الدولية للهجرة ال�ص��يد توما�س لوثر فاي�س 
والذي �ص��ارك يف توزي��ع 580 من ح��زم الطوارئ 
املخ�ص�صة لف�صل ال�صتاء من �صمنها امل�صمع مواقد 

الطبخ واالغطية واالفر�صة وحزم النظافة.
معان��اة �ص��عبة وق��ال امل�ص��وؤول االمم��ي معلق��ا 
"لق��د عانى ه��وؤالء ال�ص��كان كث��رياَ ويفتخر فريق 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة بكونه اول امل�ص��اركن 
يف اإغاث��ة اال�رس التي عانت مل��دة طويلة يف القرى 
امل�صتعادة". واأو�صح فاي�س اأن اأكر من 3.2 مالين 
ن��ازح داخلي حددتهم م�ص��فوفة تتب��ع النزوح منذ 
ب��دء االزم��ة يف بداي��ة 2014 و %85 ه��م م��ن 

عين��ة اال�ص��خا�س الذين التقى بهم يف �ص��يداوا من 
الن�ص��اء والرج��ال واالطفال الذين يعي�ص��ون خارج 
خميمات الن��زوح املتعارف عليها. وا�ص��اف "هذا 
م��ا يجعل و�ص��ول اخلدم��ات اليهم اأ�ص��عب كثرياَ"  
وا�ص��ارت املنظم��ة اىل حالة "�ص��هري" الفت��اة التي 
تبلغ 13عامًا والتي التق��ت فريق املنظمة الدولية 
للهج��رة والفت��اة الت��ي بعم��ر املراهق��ة نزحت اىل 
�ص��يداوا  وقالت انها تتطلع اىل العودة اىل املدر�صة 
بعد انقطاع دام �ص��نتن فر�ص��ه داع�س والذي منع 
الطالب من التعليم املختلط. واأنهت �ص��هري ال�ص��ف 
اخلام�س االبتدائي عندما توقفت املدر�ص��ة  وقالت 
عند ا�ص��تالم عائلتها حزم الطوارئ "اأريد ان ا�صبح 

معلمة عندما اأكرب" .
وكان��ت املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة يف الع��راق قد 
تاأ�ص�ص��ت ع��ام 2003 وهي توظ��ف 950 موظفا 
حملي��ا ودولي��ا يف اأك��ر م��ن 50 م�رسوًع��ا عل��ى 
نطاق البلد. ويف املو�ص��ل توظف املنظمة الدولية 
للهج��رة فريق��ًا معني��ًا بامل��اأوى واإدارة املخي��م 

والدعم الفني والتخزين واالن�صطة اللوج�صتية.
يذك��ر اأن الق��وات العراقي��ة امل�ص��ركة ومب�ص��اندة 
ط��ريان اجلي�س والتحال��ف الدويل توا�ص��ل يومها 
ال�ص��ابع ع���رس عل��ى الت��وايل يف عملي��ة ا�ص��تعادة 
املو�ص��ل من قب�صة داع�س وذلك بعد اإعالن القائد 
العام للقوات امل�ص��لحة حيدر العبادي فجر ال�صابع 
ع�رس م��ن ال�ص��هر املا�ص��ي اإنطالق عملي��ة حترير 
نينوى وعا�صمتها املو�ص��ل التي يحتلها التنظيم 

منذ يونيو عام 2014 .

 

اأكد قائد عمليات املحور ال�رسقي لتحرير املو�صل 
اإن هن��اك 5 حم��اور قتالية ب���4 مراحل خطط لها 
م�ص��بقا م��ن قبل القي��ادات العام��ة العلي��ا لتنفيذ 
العملية، م�صيفا ان ا�صتخبارات اجلي�س تعمل على 

متييز املواطنن عن االرهابين يف املو�صل.
اللواء الركن كرمي ال�ص��ويلي، يف حديث �صحفي له 

اأم�س قال اأن “كل مرحلة تت�ص��من �صفحات معدة 
ب�ص��كل دقيق وبتواري��خ متفق عليه��ا ولكل حمور 
مراحل��ه اخلا�ص��ة ب��ه، وهن��اك تن�ص��يق ع��ال بن 
قي��ادات املحاور للتقدم ب�ص��كل موحد وب�ص��كل ال 

يتقدم فيه اأحد دون االآخر”.
 واأ�ص��اف “يف املح��ور اجلنوب��ي ب�ص��قيه ال�رسقي 
الع���رسات  بتحري��ر  حم��ور  كل  ق��ام  والغرب��ي، 
م��ن الق��رى واملناط��ق الت��ي كانت حتت �ص��يطرة 

امل�ص��لحن، وم�ص��احة ت�ص��ل اإىل ما يق��ارب 360 
ك��م”.  واأكد اللواء ال�ص��ويلي اأن جميع امل�ص��افات 
واملق��رات الت��ي كان ي�ص��تخدمها التنظي��م دمرت 
بالكامل، واأن جميع حتركات امل�صلحن مر�صودة 
. وق��ال ال�ص��ويلي “كل م��ا قام ب��ه التنظيم ويقوم 
ب��ه حتى االآن هو مف��ارز الإعاقة التقدم، واملعركة 
الفا�ص��لة �ص��تكون يف مدين��ة املو�ص��ل، فقد حفر 
النا�ص��فة  بالعب��وات  احلق��ول  وزرع  اخلن��ادق 

واالألغ��ام واأق��ام ال�ص��واتر الرابي��ة، واأخ��ريا حرق 
االآبار النفطية للت�ص��وي�س عل��ى الطائرات ومنعها 
م��ن ر�ص��د التح��ركات”.  ودع��ا القائد الع�ص��كري 
اأبناء املدين��ة للوقوف اإىل جانب الق��وات االأمنية 
يف حربه��ا �ص��د اأن�ص��ار التنظيم يف �ص��بيل طرده 
هن��اك  اأن  ال�ص��ويلي  وا�ص��اف  علي��ه.   والق�ص��اء 
توا�ص��ال وتن�صيقا مع بع�س اأهايل املو�صل، الذين 
يقوم��ون بتزوي��د القطع��ات االأمني��ة وقياداته��ا 

بكاف��ة ما يحدث يف املدين��ة وبتحركات التنظيم.  
واأ�ص��ار اللواء العراقي اإىل اأن ل��دى القيادة العامة 
لعملية حترير املو�ص��ل معلومات كافية عن اأعداد 
امل�ص��لحن وجتهيزاتهم، وعن كافة القيادات التي 
كان��ت تق��ود الهجمات عل��ى القطعات الع�ص��كرية 
العراقية من العرب واالأجانب باأ�ص��لحة و�صواريخ 
من �ص��نع حمل��ي، منوها بلجوء داع���س االإرهابي 
اإىل ا�صتخدام القنا�ص��ن للتاأثري على تقدم القوات 

العراقية وال�ص��يارات املفخخة اأخريا للتغطية على 
ان�صحابه.  وردا على �صوؤال حول كيفية التمييز بن 
املواطن��ن عن االإرهابي��ن يف املناطق املحررة، 
اأجاب اللواء ال�صويلي اأن “هناك خلية ا�صتخبارات 
بع��د  املناط��ق  اإىل  تنتق��ل  املعلوم��ات  لتدقي��ق 
حتريره��ا من اأج��ل فرز االأ�ص��خا�س، وهناك اأدالء 
من داخل املناطق لال�ص��تدالل على العنا�رس التي 

كانت تعمل مع التنظيم”.

تعتزم ال�صلطة الت�رسيعية ب�صفتها الرقابية ان ت�صع 
ا�صتجوابات ثالثة وزراء يقودون اربع وزارات وهم 
كل م��ن وزي��ر اخلارجي��ة ابراهيم اجلعف��ري ووزير 
الربي��ة حمم��د اقبال ال�ص��ديلي و�ص��لمان اجلميلي 
وزي��ر التخطي��ط والتجارة اي�ص��ا بالوكال��ة وكذلك 
وزيرة ال�ص��حة عديلة حمود، تلك اال�صتجوابات اتت 
على ان ال��وزراء مل يكونوا بامل�ص��توى املطلوب يف 
ادارة تل��ك الوزارات وان اكمال مراحل اال�ص��تجواب 
متت وار�صلت اىل اجلهات القانونية لغر�س ار�صالها 

اىل هيئة الرئا�صة وا�صتدعاء الوزراء لال�صتجواب.
النائ��ب عن جبه��ة اال�ص��الح عالية ن�ص��يف قالت 
ان االج��راءات القانوني��ة وال�ص��كلية لقبول رئا�ص��ة 
الربملان لطلب اال�صتجواب وزير التجارة والتخطيط 
النيابي��ة ومت  القانوني��ة  اللجن��ة  مت احال�ته��ا اىل 
تقدمي كافة اال�ص��ئلة املتعلقة باال�ص��تجواب يتكون 
م��ن 6 ا�ص��ئلة.وبينت ن�ص��يف ان "جمي��ع الوزارات 
مب��ا فيها الربي��ة والدف��اع حت�رس رئي���س الوزراء 

اال�ص��تثناء  عل��ى  للموافق��ة  احلاج��ة  مباي�ص��مى 
بالدع��وات املبا���رسة لتمري��ر العق��ود وال�ص��فقات 
يف ال��وزارات بتل��ك الطريقة ، مقابل الكوم�ص��نات".
م��ن جهة اخ��رى اعلن ع�ص��و جلنة النزاه��ة النائب 
ع��ادل ن��وري ان "بع��د جم��ع تواقي��ع 56 نائب��ًا 
بالربمل��ان العراق��ي الإ�ص��تجواب وزي��ر اخلارجية، 
با�رسنا بجم��ع الوثائق واملعلومات حول �ص��بهات 
الف�ص��اد يف اخلارجي��ة العراقية".وق��ال ن��وري  اأن 
"اال�ص��تجواب م��ع اجلعف��ري داخل جمل���س النواب 
يتعل��ق مبلف��ات ف�ص��اد تخ���س ال�ص��فارات وال�ص��لك 
الدبلوما�صي، اإ�صافة اىل خمالفات اإدارية ومالية".
وا�ص��اف ن��وري اإّن "اللجن��َة ما�ص��يٌة با�ص��تجواب 
اجلعف��ري، ب�ص��بب املخالفاِت املاليِة واملح�ص��وبيِة 
يف وزارة اخلارجي��ة، اإ�ص��افًة اىل وج��ود جتاوزاٍت 
ب�ص��فارات الع��راِق باخل��ارج، وتط��اوٍل عل��ى املال 
العاّم، م�صرياً اىل اأّن احل�صوَل على التواقيع الالزمِة 
ال�ص��تجواب اجلعفري لي�صت بالق�صية ال�صعبة، على 
حدِّ تعبرِيه".وعلى ذات ال�ص��عيد يف اال�ص��تجوابات 
عزت النائ��ب عن كتلة االأحرار زين��ب الطائي، عدم 

توفري وزارة الربي��ة الكتب املنهجية للعام احلايل 
اىل وج��ود �ص��فقات ف�ص��اد ب��ن ال��وزارة ومطابع 
خارجي��ة، وفيم��ا اأبدت ا�ص��تغرابها م��ن عدم وجود 
مطبع��ة حكومية، اأكدت ان ا�ص��تجواب وزير الربية 
حمم��د اقب��ال داخ��ل الربمل��ان �ص��يكون يف االي��ام 
يف  الرب��وي  ان"الواق��ع  الطائ��ي  املقبلة.وقال��ت 
العراق يف تراجع م�صتمر وو�صل اىل مرحلة خمزية 
وخمجل��ة نتيج��ة تراكمات ال�ص��نوات املا�ص��ية من 
دون ايجاد العالجات املنا�ص��بة ف�ص��ال عن انت�صار 
الف�ص��اد االداري يف جميع مفا�صل الوزارة".وقالت 
الطائي اأن "االنتكا�ص��ة الكب��رية يف الربية هي يف 
عدم توفري الكتب، واإقدامها على تغيري املناهج من 
دون النظ��ر اإىل اإمكانياتها بتوفري الكتب اجلديدة"، 
مبدية ا�ص��تغرابها من "عدم وجود مطبعة حكومية 
تابع��ة لل��وزارة او لوزارة ال�ص��ناعة لتوف��ري الكثري 
من االم��وال املهدورة".فيما ك�ص��فت كتل��ة االحرار 
قب��ل اي��ام قليلة،ع��ن "اكمال اج��راءات ا�ص��تجواب 
وزيرة ال�ص��حة عديلة حمود ب�ص��بب �ص��بهات ف�صاد 
واهمال امللف ال�صحي"،جاء ذلك يف بيان تداولته 

و�صائل اعالم.
ه��ذا و ك�ص��ف النائب ع��ن اللجن��ة القانونية �ص��ليم 
�ص��وقي، اأن الربملان �ص��يطلب اإج��راء تعديل قانون 

نواب رئي�س اجلمهورية ال�صتحداث نائب واحد.
وقال �ص��وقي يف ت�رسيح �ص��حفي له، اإنه "ال يحق 
ملجل���س الن��واب االعرا���س عل��ى ق��رار املحكم��ة 
االحتادي��ة اخلا�س بعودة ن��واب رئي�س اجلمهورية 
ملزم��ة  املحكم��ة  ق��رارات  لك��ون  منا�ص��بهم،  اىل 

للرئا�صات الثالث".
واأ�ص��اف، اأن "الربمل��ان �ص��يطالب رئي���س ال��وزراء 
رئي���س  ن��واب  لقان��ون  تعدي��ل  م�ص��ودة  باإر�ص��ال 
اجلمهورية وذلك وفق الد�ص��تور"، الفتا اىل انه "من 
خالل هذا القانون ميكن ا�ص��تحداث نائب واحد فقط 
لرئي���س اجلمهوري��ة وبذل��ك يتم ت��اليف املخالفات 

القانونية".
واأ�ص��ار ع�صو اللجنة، اىل اأن "هناك �رسورة لوجود 
نائ��ب لرئي���س اجلمهورية ملمار�ص��ة ال�ص��الحيات 
يف ح��ال ع��دم وج��ود الرئي���س وباالإم��كان تقلي��ل 

التخ�صي�صات اذا مت اختيار نائب واحد فقط".
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الجوية من العودة الى اوروبا

دع��ا نائب رئي���س اجلمهورية اياد ع��الوي، اأم�س، اإىل تاأجيل 
االنتخاب��ات املحلي��ة واإجرائه��ا م��ع االنتخاب��ات الربملان 
ل�ص��مان اجراء انتخابات نزيهة بعد ا�صتعادة كامل االرا�صي 
العراقي��ة م��ن داع���س. عالوي يف ت�رسيح �ص��حفي له �ص��دد، 
عل��ى "���رسورة العم��ل وف��ق خارط��ة طري��ق وا�ص��حة تقود 
اىل االنت�ص��ار عل��ى املجامي��ع االرهابية اوال وب�ص��ط االمن 
واال�ص��تقرار يف املناط��ق املح��ررة ثانيا، وتت�ص��من حتقيق 
امل�ص��احلة الوطني��ة واع��ادة النازح��ن ، و�رساك��ة �ص��كان 
املناط��ق املطه��رة يف ادارته��ا". دع��ا ع��الوي اىل "ار�ص��اء 
املرتكزات اال�صا�صية ملوؤ�ص�صات الدولة وتطوير مفاهيم العمل 
املوؤ�ص�ص��ي ومغ��ادرة حال��ة االرجت��ال يف ادارة الدولة وذلك 
بتكري���س النه��ج الدميقراطي ومتكن املواطن��ن من اختيار 
ممثليه��م ع��رب انتخاب��ات نزيهة جت��ري يف ظروف �ص��حية 
واآمنة وهو مايتطلب تاأجي��ل انتخابات جمال�س املحافظات 
واجرائه��ا بالتزامن مع انتخاب��ات جمل�س النواب بعد حترير 
كامل االر�س املغت�ص��بة من براثن داع�س االرهابي ، وب�ص��ط 
اال�ص��تقرار ، واع��ادة النازحن ، و�ص��ن قان��ون انتخابي اكر 
ع��دال ومتثي��ال". فيما بحث ع��الوي مع ممث��ل االمم املتحدة 
يف الع��راق يان كوبيت���س امللف ال�صيا�ص��ي الراهن يف البالد 
وحمارب��ة االإره��اب. وذك��ر بيان �ص��ادر عن مكت��ب عالوي 
عقب ا�ص��تقباله للمبع��وث االممي   ان اجلانبن ناق�ص��ا ملف 
عودة زعيم االئتالف الأداء مهامه  كنائب لرئي�س اجلمهورية 
بع��د نق�س املحكم��ة االحتادية لقرار رئي���س احلكومة حيدر 

العبادي القا�صي باإلغاء املن�صب .

بغداد_متابعة:ن�رست تركيا تعزيزات ع�صكرية عند احلدود مع العراق يف واليتي 
“االإرهاب” والتطورات اجلارية يف  اإطار احلرب �صد  اأم�س، يف  �رسناق و�صيلوبي 
العراق.ح�صب م�صادر ع�صكرية تركية، فاإن وحدات من الدبابات والعربات املدرعة 
انطلقت من ثكناتها يف اأنقرة وجانقريي باجتاه احلدود، باالإ�صافة اإىل عنا�رس من 
اإن بالده �صتفعل  قوات امل�صاة.وزير الدفاع الركي يف ت�رسيحات �صحافية قال 
ما هو �رسوري للت�صدي الأي حماولة من قبل حزب العمال الكرد�صتاين املناه�س 
اأنه  الأنقرة للح�صول على موطئ قدم يف منطقة �صنجار �صمال العراق، م�صريا اإىل 
لي�س لدى تركيا “اأي التزام” الإبقاء قواتها خلف احلدود مع جارها اجلنوبي. وكان 
الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان قد ا�صار ال�صبت املا�صي اىل اإن تركيا ت�صعى 
لتعزيز قواتها يف �صيلوبي واإنه �صيكون لها “رد خمتلف” اإذا اأ�صاع احل�صد ال�صعبي 
وحميطها  املو�صل  ا�صتعادة  عمليات  اإطار  يف  العراقية  تلعفر  مدينة  يف  اخلوف 
من قب�صة تنظيم داع�س.وكانت بغداد واأنقرة قد اختلفتا على تواجد قوات تركية 
يف مع�صكر بع�صيقة �صمايل العراق، ففي الوقت التي تراه بغداد انتهاكا ل�صيادتها، 

تعتقد اأنقرة اأن وجودها �رسوري “ملنع هجمات على تركيا”.

الوزراء، يف جل�صته االعتيادية، تطبيق توزيع رواتب املوظفن  بغداد_متابعة:قرر جمل�س 
املدنين با�صتخدام جهاز )الب�صمة( لليد.ذكر بيان لرئا�صة الوزراء اأم�س ان “جمل�س الوزراء 
للمجل�س على �صري  اإيجازاً  الذي عر�س  العبادي،  الوزراء حيدر  برئا�صة رئي�س  عقد جل�صته 
القتال  حماور  يف  واالو�صاع  املتحققة  واالنت�صارات  نينوى  يا  قادمون  عمليات  معارك 
.كما ناق�س جمل�س الوزراء “مو�صوع كتب املناهج الربوية والتوجيه بان يكون لها اولوية 
لتوفريها للطلبة”.واتخذ جمل�س الوزراء “قرارا بالزام املحافظ وجمل�س املحافظة وروؤ�صاء 
يف  حتريرها  يتم  التي  املحررة  املناطق  يف  بالتواجد  الدوائر  ومدراء  االدارية  الوحدات 
حمافظة نينوى”.وتابع، “كما متت املوافقة على قيام وزارة املالية بتمويل وزارة ال�صباب 
الدويل”. كربالء  ملعب  اىل  الكهرباء  وزارة  قبل  من  الكهربائي  التيار  الي�صال  والريا�صة 
ب�صمنها  املدنين  للموظفن  الرواتب  دفع  نظام  حتويل  “على  الوزراء  جمل�س  و�صوت 
)الب�صمة(  االحيائي  الت�صخي�س  نظام  وان�صاء  الكروين  نظام  اىل  واملنافع  املخ�ص�صات 

للتحقق من ح�صور املوظفن املدنين، 

بغداد_متابعة:اأكد النائب هيثم اجلبوري، اأم�س، ان بع�س �رسكات الطريان بالعراق 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  اعادة  عرقلة  اجل  من  الف�صائيات  بع�س  مع  تن�صق 
للتحليق يف �صماء اوروبا.اجلبوري يف ت�رسيح له قال ان "بع�س �رسكات الطريان 
العاملة يف العراق وبالتن�صيق مع بع�س الف�صائيات املاأجورة حتاول عرقلة مهمة 
الإعادة  اوروبا  يف  حمادثات  يجري  والذي  وزيرها  برئا�صة  النقل  وزارة  كادر 
اجلبوري  االوربية".واأ�صاف  الدول  �صماء  يف  العراقية  اجلوية  اخلطوط  حتليق 
الوزارة  �صيا�صة  عن  وامللفقة  الكاذبة  االخبار  باإ�صاعة  تقوم  ال�رسكات  "هذه  ان 
وحماولة تظليل الراأي العام والت�صوي�س على املحادثات من اجل اف�صالها ".وقررت 
جلنة �صالمة الطريان يف االحتاد االوربي يف كانون االول 2015، منع الطائرات 

العراقية من التحليق يف اجواء اوروبا ملخاوف تتعلق ب�صالمة ت�صغيل طائراتها.

بغداد_متابعة

 18ألفا نزحوا من الموصل منذ بدء معركتها

الشويلي: المعلومات االستخبارية هي من تميز االهالي عن االرهابيين في الموصل

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ك�شفت املنظمة الدولية 
للهجرة اأم�س عن نزوح 
حواىل 18 الف عراقي 

خالل الأ�شبوعني 
الأولني  من معركة 

حترير مدينة املو�شل 
العراقية ال�شمالية التي 

انطلقت يف 17 من 
ال�شهر املا�شي. 

بغداد ــ متابعة

عالوي يدعو لتأجيل االنتخابات المحلية ويبحث مع كوبيتش المصالحة الوطنية


