
ك�شفت تقارير امنية عن اأن الكثري من املدنيني من 
قبل  قتالهم  لرتك  ا�شطروا  املو�شل،  مدينة  �شكان 
للفرار  وذلك  عليهم،  ال��وداع  نظرة  اإلقاء  اأو  دفنهم 
داع�ش  تنظيم  قذائف  جحيم  من  بحياتهم  والنجاة 

املتطرف.
املدينة  �شكان  التقارير، املحظوظون من   وبح�شب 
هم من يتمكنون من دفن ذويهم يف حدائق املنازل، 
خماطرة  من  املقابر  اإىل  اخل��روج  يحمله  ملا  نظراً 

جمة. اأبو علي، ُم�شّن من اأهايل منطقة "كوكجلي"، 
�رشقي املو�شل، تطوع مل�شاعدة القوات االمنية يف 
على  داع�ش  هجمات  تزايد  "مع  قال:  املوتى،  دفن 
ا�شتحدثنا يف  اأربيل،  اإىل  املدنيني، و�شعوبة نقلهم 

كوكجلي مقربة لدفن املوتى".
ثم  قتلى   10 اإىل   4 على  يوميًا  "ن�شلي  واأ�شاف: 
املدينة  حترير  عملية  انطالق  منذ  بدفنهم"،  نقوم 

من داع�ش يف ال� 17 اأكتوبر املا�شي.
ُيعرث  التي  اجلثث  بع�ش  اأن  اإىل  علي  اأب��و  واأ�شار   
عليها مرمية من دون دفن يتم حملها يف املركبات 

الع�شكرية، وت�شجيل معلومات اأ�شحابها ا�شتناداً اإىل 
اأوراق الهوية وال�شهود، يف انتظار اإيجاد ذويهم من 

اأجل اإر�شادهم اإىل قبورهم.
 وتابع قائاًل: "�شادفنا الكثري من الكثري من اجلثث 
املرمية، فبع�ش العائالت تتخلى جمربة عن قتالها 
نحن  نكمل  بينما  وي��ف��رون،  اإ�شاباتهم  خلطورة 

دفنهم يف املقربة".
�شعيد حامد، �شاب عراقي من �شكان املو�شل قال، 
اأطفال  "كان  �شوته:  باأعلى  وي�رشخ  يبكي  وهو 
اإال  الزهراء،  يلعبون عند باب املنزل يف حي  احلي 

اأن قذيفة هاون �شقطت عليهم، وابنتي روؤى التي مل 
تكمل عامها الثاين اأ�شيبت بجروح خطرة".

اأنها  يخربه  اأن  قبل  اجلنود طفلة حامد  اأحد  يحمل 
ويخاطب  ورق��ي،  بغالف  وُيكفنها  احلياة،  فارقت 
املقربة  اإىل  ن�رشع  اأن  "علينا  قائاًل:  الطفلة  وال��د 
توؤمن  اأن  وعليك  املقربة  يف  زال��وا  ما  فالدفانون 

بق�شاء اهلل وقدره".
املو�شل،  يف  للمدنيني  املوؤملة  الق�ش�ش  وتتواىل 
حي  �شكان  م��ن  عامًا"،   42" ليث  م���روان  وق��ال 
ركبتيه  على  يجل�ش  وهو  املو�شل،  �رشقي  "عدن"، 

قد  البع�ش  كان  "اإذا  ول��ده:  جراح  ت�شميد  منتظراً 
متكن من دفن ذويه، فاأنا مل اأمتكن من دفن ولدي 
اأن  اأعوام، وتركته باملو�شل قبل  اأحمد بعمر �شبعة 

يتم اإبالغي مبوته، وكلفت اأبناء عمومتي بدفنه".
"مع  عينيه:  من  الدمع  انهال  وقد  ليث،  واأ�شاف 
ا�شتداد املعارك يف حي عدن اأبلغتنا القوات االمنية 
ب�رشورة اإخالء منازلنا والنزوح اإىل مناطق اأخرى 
ومع خروجنا، اأ�شابت نريان قنا�شي داع�ش ولدي 
ال�شغري اأحمد وقتلته، وعندما توقفنا حلمله اأ�شابت 
يف  عامًا   18 حممد  الكبري  ولدي  اأخرى  ر�شا�شة 

الكبري الأمتكن  ابني  �شاقه، تركت من مات ورافقت 
املو�شل،  �شكان  "بع�ش  ليث:  وتابع  اإنقاذه".   من 
ب�شبب �شعوبة اخلروج من منازلهم، دفنوا اأوالدهم 

وموتاهم يف حديقة املنزل".
لي�ش  املو�شل،  �رشقي  حي"ال�شماح"،  يف  احل��ال 
اأف�شل بكثري مما هو عليه يف حي "كوكجلي"، ثمة 
ي�شتغله  مربع  مرت   200 مب�شاحة  متوا�شع  منزل 
�شحي  كمركز  االإره����اب  مكافحة  ج��ه��از  اأف���راد 
املدنيني  من  والقتلى  اجلرحى  ال�شتقبال  متنقل 

والع�شكريني.
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من  �شيخف�ش  العراق  اأن  "اأوبك"،  للنفط  امل�شدرة  املنظمة  اأعلنت   : خا�ش   - بغداد 
اإنتاجه 210 اآالف برميل يومًيا ملدة �شتة اأ�شهر، بينما اأكد خبري اقت�شادي اأن العراق 
اأقل من  اإذا مل تنخف�ش االأ�شعار اىل  ال�شنة،  �شيك�شب ربحا مقداره 7.1 مليار دوالر فى 
50 دوالرا. وحتملت ال�شعودية اأكرب تخفي�ش داخل "اأوبك"، اإذ وافقت على تقلي�ش اإنتاجها 
االإمارات  ودولة  يومًيا،  برميل  اآالف   210 مبقدار  العراق  ثم  يومًيا،  برميل  األف   486 مبقدار 
من  حمدودة  تخفي�شات  جانب  اإىل  يومًيا،  برميل  األف   131 والكويت  يوميا،  برميل  األف   139

اأع�شاء اآخرين.
و�شمحت املنظمة الإيران باالإنتاج عند �شقف 3.8 مليون برميل يومًيا تقريًبا، وهو ما يعنى اأن باإمكان 
مليون   3.7 نحو  البالغ  املا�شي،  اأكتوبر  معدل  فوق  يومًيا  برميل  األف  مئة  نحو  اإنتاجها  زيادة  طهران 

برميل يومًيا.
التفا�شيل امللحق االقت�شادي

حد  اىل  و�شلت  كبرية  ازم��ة  ال��ك��ردي  ال�شيا�شي  امل�شهد  يعي�ش 
بني  واملطالبات  العراقي  الربملان  قبة  داخ��ل  العلنية  اخلالفات 
بينهم  فيما   17% البالغة  االقليم  بتقا�شم ح�شة  الكرد�شتاين  كتل 
االتهامات  موجة  عن  2005،ف�شال  عام  منذ  االوىل  املرة  وهي 
.كما  بارزاين  م�شعود  ورئا�شة  االقليم  حكومة  طالت  التي  بالف�شاد 
ان ال�شيا�شيني الكرد من طريف املعادلة اجتهوا نحو القوى ال�شيعية 

واداروا ظهورهم لالحزاب ال�شنية 
ن�شيف،ال�شبت،ان  عالية  القانون  دول��ة  ع��ن  النائبة  ك�شفت  و 
 2017 املالية   لل�شنة  العامة  االحتادية  املوازنة  على  االختالف 
هي نتيجة  انق�شام التحالف الكرد�شتاين يف احت�شاب ح�شة االقليم 

، وطلبهم بان يكون نفط كركوك يكفي ملوازنة موظفي االقليم.
وقالت ن�شيف ان "طلب االكراد ان يكون نفط كركوك كاٍف لرواتب 
مب�شاكل  متاهات  يف  املركز  ُيدخل  �شوف  وهذا   ، االقليم  موظفي 
انف�شال  ب�شاأن  منق�شمون  "االكراد  ان  ن�شيف  وا�شافت  االقليم". 
لل�شليمانية،  والثاين  الربيل  واح��د  قم�شني  اىل  االقليم  ميزانية 

وبالتايل اأَدخل املوازنة يف متاهات يطول النقا�ش بها".
يف  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  كتلة  ع�شو  ك�شف  ب���دوره 
الربملان العراقي �رشحان ال�شليفاين، عن بروز خالفات بني الكتل 
النفط  كميات  بت�شليم  املتعلقة  الفقرات  بع�ش  ب�شاأن  الكرد�شتانية 
اأن  اإىل  النظر  الفتا  االإقليم،  وم�شتحقات  املوظفني  ورواتب  لبغداد 

هناك جهوداً حلل هذه اخلالفات. 
حول  الكرد�شتانية  الكتل  بني  خالفات  "ظهرت  ال�شليفاين  وقال 
بع�ش الن�شو�ش اخلا�شة بقانون املوازنة منها كميات النفط التي 
ت�شلم للحكومة االحتادية ورواتب البي�شمركة واآلية التزام الطرفني 
بغداد واإقليم كرد�شتان بقانون املوازنة"، م�شريا اإىل اأن "هناك كتاًل 
كرد�شتانية اأخرى تطالب بت�شليم 300 األف برميل يوميا من حقول 
كركوك اإىل احلكومة االحتادية مقابل دفع بغداد رواتب املوظفني 

امل�شجلني لدى وزارة املالية االحتادية يف العام 2004 فقط".
توؤكد  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  "كتلة  اأن  ال�شليفاين،  وتابع 
حقول  من  يوميا  النفط  من  برميل   550 بت�شليم  االإقليم  التزام 
كركوك واإقليم كرد�شتان لبغداد مقابل دفع كل امل�شتحقات املالية 
الإقليم كرد�شتان"، مو�شحا اأن "هناك ن�ش قانون طرحته احلكومة 
بت�شليم  اإقليم كرد�شتان  التزام  يوؤكد  املوازنة  االحتادية يف قانون 
550 األف برميل يوميا من حقول كركوك وكرد�شتان اإىل احلكومة 
االحتادية". من جانبه قال رئي�ش مركز التفكري ال�شيا�شي العراقي 
الوطني  التحالف  ميلكه  الذي  الرقمي  العدد  ان  ال�شمري  اح�شان 
القرارات  التوافق يف  االغلبية مع  له  ت�شمن  والتي  الربملان  داخل 
امل�شريية املهمة جعل منه متما�شمكًا ب�شكل كبري والذي ادى اىل 
ذهاب قوى التحالف الكرد�شتاين ب�شكل كبري نحوه لتحقيق اهدافهم 
الرتهل  يعاين  القوى  ان حتالف  وا�شاف  القوى.  بعيدا عن حتالف 
برملانيًا  ا�شعفته  التي  ال�شيا�شية  والوجهات  االراء  يف  والت�شتت 
تدير  االخرى  الكتل  جعل  ما  ال�شني  ال�شيا�شي  امل�رشوع  وا�شاعت 
املرحلة  يف  ال�شيا�شية  املكت�شبات  وتقليل  التحالف  لهذا  ظهورها 

احلالية او املقبلة ما مل يح�شل هناك توافق �شيا�شي.
ويف ظل تاأزم االو�شاع وتبادل االتهامات وجدت االحزاب الكردية 
نف�شها جمربة على عقد حتالفات �شيا�شية بعيدا عن حدود االقليم 
يف بغداد ومع اطراف كانت تعدها حتى وقت قريب من ا�شد اعدائها.
تنقية  والتغيريايل  طالباين  هريو  بقيادة  الوطني  االحتاد  فاجته 
حتاَلَف  حني  يف  القانون  دول��ة  مع  والتحالف  بينهما  االج���واء 
العبادي  حيدر  جناح  مع  بارزاين  بقيادة  الكرد�شتاين  الدميقراطي 

واملجل�ش اال�شالمي االعلى بزعامة عمار احلكيم. 
طالباين  اآالء  الكرد�شتاين  الوطني  االحت��اد  االحت��اد  كتلة  رئي�شة 
ائتالف  رئي�ش  وبني  بيننا  اإن  قالت  عندما  احلقيقة  هذه  ج�شدت 
دولة القانون حلف، لذلك نزوره ونلتقيه، الفتة النظر اإىل اأن رئي�ش 
العام  موازنة  بتنفيذ  يلتزم  مل  اإذا  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  جمل�ش 

املقبل ف�شوف ن�شتجوبه.

دعا ع�شو جمل�ش النواب عن حمافظة الب�رشة خلف 
واعطائها  املحافظة  “ان�شاف”  اىل  ال�شمد  عبد 
عدم  عاداً   ،2017 عام  موازنة  يف  كاملة  حقوقها 
منح الب�رشة ال� خم�شة دوالرات عن كل برميل م�شّدر 

منها يعد خرقًا لقانون املحافظات.
الذي  الوقت  “يف  انه   ، بيان  يف  ال�شمد  عبد  وق��ال 
حتتدم فيه النقا�شات وال�شجاالت ب�شاأن فقرات ومواد 

قانون املوازنة العامة للعراق لل�شنة املالية 2017، 
م�شوؤولياتهم  ام��ام  الب�رشة  حمافظة  ن��واب  يقف 
حمافظتهم  ان�شاف  يف  االخالقية  و  التاريخية 
باعطائها حقوقها كاملة وفق القانون وت�شمني ذلك 

يف املوازنة العامة االحتادية للعام املقبل”. 
والذي   21 املحافظات  قانون  “خرق  ان  واأ�شاف 
و  برميل  لكل  دوالرات  خم�شة  للب�رشة  يعطي 
بالب�رشة  ا�شتخفافا  يعد  مئوية  بن�شبة  ذلك  ا�شتبدال 

و مواطنيها وهذا ما ال ميكن ال�شكوت عنه”.

خالفات  ان  ال�شبت،  النيابية،  املالية  اللجنة  اكدت 
قانون  على  ال��ربمل��ان  ت�شويت  تف�شل  ب�شيطة 
ح��وارات  ان  ،موؤكدة   2017 لعام  العام  املوازنة 

مكثقة جتري حاليا لتجاوز العقبات.

ونفى ع�شو اللجنة حيدر مطلك ،و�شع مادة لتثبيت 
ا�شحاب العقود يف قانون املوازنة ، الفتا النظر اىل 
العام  موازنة  يف  لهم  التقاعدية  اخلدمة  احت�شاب 
تدفعنا  كبرية  توقعات  هناك  ان  .وا�شاف  املقبل 
اىل التفاوؤل على ت�شويت الربملان غدا على قانون 

املوازنة .

العليا  الوطنية  الهيئة  من  �شادرة  وثيقة  ك�شفت 
والتنفيذ  املتابعة  )مديرية  والعدالة  للم�شاءلة 
امل�شمولني  بع�ش  ا�شماء  املدين( عن  املجتمع  ق�شم 
الرتكية  الغذائية  املواد  من  كبرية  وجبة  باإدخال 
الفا�شدة بينهم املدير العام للهيئة العامة لل�رشائب 

ك.ع.ع.

اتفاق  عن  �شابق  وق��ت  يف  ك�شف،  م�شدر  وك��ان 
اإدخ��ال  على  االت��راك  التجار  من  ع��دد  مع  ك.ع.ع 
كميات كبرية من املواد الغذائية التالفة وامل�رشطنة 
لالطفال".  ي�شار اىل ان )ك( موظف قدمي يف دائرة 
ال�رشيبة ثم ا�شبح مدير ال�رشكات يف الهياأة العامة 
لل�رشائب ومتت اإحالته على التقاعد ولكن مت متديد 
للهيئة  العام  املدير  من�شب  وي�شغل حاليًا   ،" عمله 

العامة للكمارك وهذه خمالفة بحد ذاتها".

"خيانة  املو�شل عن وجود  ك�شف م�شدرع�شكري يف 
توا�شل  على  يزالون  ال  الذين  النفو�ش"  �شعاف  من 
التفا�شيل  ببع�ش  وي��زودون��ه  داع�����ش  تنظيم  م��ع 
عن  الك�شف  موؤكدا  االمنية،  القوات  عن  واالإحداثيات 

"اال�شماء املتورطة بهذه اخليانة قريبًا".
عن  حتدثت  التي  االن��ب��اء  ال�شبت،  امل�شدر،  ونفى 
ان�شحاب القطعات الع�شكرية من املناطق املحررة يف 
املو�شل وك�شف عن ت�شلل عنا�رش من تنظيم )داع�ش( 

اىل بع�ش االحياء املحررة. 
وقال امل�شدر، اإن "االنباء التي تناقلتها بع�ش و�شائل 
االإعالم التي حتدثت عن ان�شحاب القطعات الع�شكرية 

يف بع�ش املناطق املحررة يف مدينة املو�شل ب�شبب 
تقدم عنا�رش تنظيم )داع�ش(، عارية عن ال�شحة".

ا�شمه،  عن  الك�شف  عدم  طلب  الذي  امل�شدر،  واأ�شاف 
اأن "20 عن�رشاً من تنظيم )داع�ش( ت�شللوا اىل مناطق 
حي الزهور وحي البكر وحي القاهرة م�شتغلني ظروف 
االأنفاق"، م�شرياً  ال�شتاء يف املو�شل وعن طريق احد 
الت�شلل وقتلتهم  لهذا  "القوات االمنية ت�شدت  اأن  اىل، 
اال�شتخبارات  "عنا�رش  اأن   امل�شدر،  واأكد  جميعًا". 
تفا�شيلها  اإعالن  قريبًا  و�شيتم  اخليانة  هذه  ر�شدت 
وباالأ�شماء ليعرف ال�شعب العراقي حجم اخليانة ولكي 

ال يتورط االأبرياء بذنب غريهم".
االإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  قال  ناحيته  من 
اأن  موثوقة،  م�شادر  عّدة  من  معلومات  اىل  ا�شتناداً 

من  طلبت  العراق،  يف  االرهابي  داع�ش  تنظيم  قيادة 
�شوريا،  يف  معقلها  تعّد  التي  الرقة”  “والية  قيادة 

املجيء اإىل العراق.
�شبب  علّلت  التنظيم  ق��ي��ادة  اأن  امل�����ش��ادر  واأك���دت 
بكر  اأب��و  االرهابي  يخلف  “من  الختيار  االجتماع، 
ال�شوري  املر�شد  اأن  بالذكر،   اجلدير  البغدادي”. 
عدد  مقتل  الفائتة  االأ�شهر  يف  وّثق  االإن�شان  حلقوق 
“داع�ش”،  تنظيم  يف  البارزة  الع�شكرية  القيادات  من 
كان اأبرزهم اأبو عمر ال�شي�شاين واأبو الهيجاء التون�شي 
واأبو اأ�شامة العراقي وعدد اآخر من القادة يف �شوريا، 
الذي  ال��دويل  للتحالف  �رشبات  يف  ُقتل  ومعظمهم 

تقوده الواليات املتحدة ا�شتهدفت مواقع وجودهم.
ويف �شياق مت�شل، اأعلنت قوات احل�شد ال�شعبي العراقي 

ال�شبت العثور على بيانات مهمة لزعيم داع�ش ابو بكر 
البغدادي �شمن عمليات �رشق ال�رشقاط. 

قتل  من  ال�شبت،  العراقية،  القوات  متكنت  ذل��ك  اىل 
عن�رش انتحاري من تنظيم داع�ش، اىل جانب ا�شتعادة 
للمو�شل  ال�رشقي  املحور  �شمن  �شكنية  احياء  ثالثة 

بح�شب م�شدر ع�شكري يف نينوى.
مكافحة  جهاز  ق��وات  اإن”  الع�شكري  امل�شدر  وق��ال 
االرهاب متكنت من قتل انتحاري يحمل حزاما نا�شفا 

يف منطقة االخاء �رشقي املو�شل “.
قتل  م��ن  متكنت  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ان”  وا���ش��اف 
االنتحاري قبل تفجريه نف�شه”، م�شريا اىل ان” القوات 
االمنية اقتحمت ثالث مناطق �شمن املحور ال�رشقي 

وهي )ال�شهداء ،التاميم ،النور ( �رشقي املو�شل “.

ا�شتخدام  التوقف عن  اأع�شائه  طلب تنظيم داع�ش من 
اآب  وات�ش  مثل  االنرتنت  عرب  االت�شاالت  تطبيقات 
باأن  منه  اعتقادا  املحمولة  الهواتف  على  وتيليجرام 
ي�شتخدمها  املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  التحالف 
من  كبري  عدد  مقتل  بعد  وذلك  وقتلهم  قادته  لتعّقب 
قيادات التنظيم. وحتى وقت قريب كان التنظيم الذي 
املتحدة يف  الواليات  بقيادة  ع�شكرية  يواجه حمالت 
تلك  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  وليبيا  و�شوريا  العراق 
واإر�شال  واأن�شاره  عنا�رشه  مع  للتوا�شل  التطبيقات 
قتلوا  من  بينهم  اخل��ارج  يف  مت�شددين  اإىل  تكليفات 
الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف  باري�ش  يف  �شخ�شا   130

2015 وفق ما ذكره م�شوؤولون فرن�شيون.
خالل  بالتنظيم  قياديا   20 من  اأكرث  مقتل  بعد  لكن 
املدة املا�شية يف �رشبات �شنها التحالف الذي تقوده 

الواليات املتحدة ومنهم املتحدث الر�شمي با�شمه اأبو 
حممد العدناين ن�رش التنظيم مقاال عرب و�شائل اإعالمه 
االآن  بات  مما  وموؤيديه  مقاتليه  فيه  حذر  الر�شمية 

ي�شفها باأنها “مع�شية م�شتع�شية”.
ال�شليم  “الفهم  له  تابعة  �شحيفة  يف  التنظيم  وقال 
الآلية عمل الهاتف املحمول ي�شهل اتخاذ قرار ال رجعة 
يف  واخوانه  نف�شه  ي��ورد  ال  حتى  الهاتف  برتك  فيه 

املهالك.
واأ�شاف “عندما تدخل �شبكة االنرتنت يبداأ ت�شخي�شك 
اأي  يف  مثال  املو�شل  من  دخلت  فاإذا  عليك  والتعرف 
وتيليجرام  اب  وات�ش  مثل  توا�شل  لربنامج  ح�شاب 
فهذه  مر�شود  �شخ�ش  اأي  مع  وتوا�شلت  غريهما  اأو 
وبهذا  حولك  ومبن  بك  التفكري  لبدء  ت�شلح  املعلومة 
يتم حتديد الهدف وتبداأ ح�شابات املخابرات اخلا�شة 
بدرجة اأهميتك من خاللك اأو حتديد مواقع املقار من 

تتبع هاتفك.”

يتحالفون مع الشيعة ويديرون ظهورهم للسنة

االكراد يتصارعون على تقسيم عائدات الـ 17 % بين اربيل والسليمانية

خيانة في الموصل أحبطها الجيش.. وداعش يحضر إلقالة خليفته 

تطبيقا واتس آب وتيليجرام تقتل 20 قياديًا من داعش 

نائب: الحكومة  تستخف بأهل البصرة 

خدمة تقاعدية ألصحاب العقود في الموازنة 

وثيقة.. مدير الكمارك مطلوب بصفقة فاسدة 
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أكشاك بيع الصحف في بغداد مظهر 
ثقافي مهدد بالزوال.. القراء يحتجون

االهل يتركون جثامين أبنائهم ..
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