
مواقع  عرب  داع�ش  لتنظيم  االعالمية  الدعاية  اأدت 
التوا�صل االجتماعي دورا كبريا يف �صقوط  املو�صل 
معنويات  ورف���ع  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  ت��ره��ي��ب  ع��رب 
واأ�رشطة  ال�صور  معركة  تتوا�صل  اليوم،  اجلهاديني. 
ا�صتعادة  اجل  من  املعركة  احتدام  ظل  يف  الفيديو 
العراقية  اخلا�صة  القوات  يف  �صابط  ويقول  املدينة. 
�صنتني  قبل  يفرون  واجلنود  ال�رشطة  عنا�رش  راأى 
اليها،  اجلهاديني  و�صول  قبل  حتى  املو�صل  من 

االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات  االعالم  "و�صائل  ان 
تناقلت �صقوط املو�صل حتى قبل وقوعه".

 واليوم، مع توجه القوات العراقية جمددا اىل املو�صل 
االول/ ت�رشين   17 يف  انطلقت  وا�صعة  عملية  يف 
الو�صائل  ن�صتخدم  ان  "يجب  ال�صابط  يقول  اكتوبر، 

نف�صها من اأجل تقدم" القوات العراقية. 
ومنذ انطالق العملية التي اطلق عليها ا�صم "عائدون 
يا نينوى" وهي االكرب للقوات العراقية منذ �صنوات، 
عن  البيانات  اإ�صدار  املركزية  القوات  قيادة  تكثف 

االنت�صارات وتقدم القوات لتحرير املو�صل. 

االوىل  االيام  خالل  الوطنية  االعالم  و�صائل  ونقلت 
القتال  عن  حية  م�صاهد  من  �صاعات  املعركة  من 
على خطوط امامية ركزت على تقدم قوات الب�صمركة 

الكردية التي متثل دورا بارزا يف املعركة. 
و�صاهد مئات االآالف من متابعي االنرتنت و�صبكات 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ي��وم��ي��ا حت��رك��ات ال��ق��وات 
من  هوك  برنار  فرن�صوا  الباحث  ويقول  احلكومية. 
معهد العالقات الدولية والبحوث اال�صرتاتيجية الذي 
اأمر  اإنه  لالكراد،  "بالن�صبة  مقرا،  باري�ش  من  يتخذ 
�صيا�صي". ويتابع "يهدفون اىل تعزيز الروح املعنوية 

من اجل تقدمي �صورة ايجابية عنهم للغرب". 
اىل  تدريجيا  املحلية  "املو�صل"  ق��ن��اة  وع���ادت 
مدينتها، مع موا�صلة قوات مكافحة االرهاب واأخرى 
من اجلي�ش ا�صتعادة ال�صيطرة على احياء يف اجلانب 

ال�رشقي من املدينة، من �صيطرة اجلهاديني.
وو�صائل  اخ��رى  خمتلفة  تلفزيونية  قنوات  وتعمل 
اعالم على نقل م�صاهد عن املواجهات التي تقودها 

قوات عراقية.
اإ�صافة اىل ال�صالح والذخرية، بات كل جندي و�رشطي 
يحمل يف عدته هاتفا ذكيا و�صاحنا مو�صوال ببطارية 

عجلة ع�صكرية.  وحتوي اغلب الهواتف النقالة �صور 
املواجهات  مواقع  يف  ال�صحابها  "�صلفي" �صخ�صية 
واأخرى جلثث م�صلحني، وين�رش البع�ش �صورهم هذه 
لهم  اأتيحت  كلما  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عرب 

فر�صة االت�صال ب�صبكة االنرتنت. 
تنظيم  قوة  نقاط  اح��دى  الدعاية  ُتعد  املقابل،  يف 

الدولة اال�صالمية، ح�صبما يرى هوك. 
�صبكة  يف  بفعالية  يوجد  داع�ش  "ان  اخلبري  ويقول 
 "2.0 من  جيال  م�صتخدما  االجتماعي  التوا�صل 
�صيء،  اأي  على  تثّبت  التي  برو"  "غو  وك��ام��ريات 

على  تثبت  كما  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  او  خوذة  على 
انطباعا  "يعطي  ه��ذا  كل  ان  وي�صيف  العجالت.  
برتهيب خال�ش". وي�صري اىل ان عامة النا�ش اعتادوا 
مواقع  على  �صائعة  ا�صبحت  وفظائع  حرب  م�صاهد 
ن�صخة  "يختار  ان  �صخ�ش  كل  وبامكان  االنرتنت، 

ق�صة ثم يحدد من هم اال�رشار ومن هم الطيبون". 
"يف  االت�صال  و�صائل  يف  املتخ�ص�ش  هوك  ويقول 
ال�صتينات، �صاهم التلفزيون بدخول حرب فيتنام اىل 
املنازل. اليوم، ُتدخل الهواتف الذكية احلرب اىل كل 

جيب".

قانون ضمان صحي جديد يغطي 90% من تكاليف العالج لذوي الدخل المحدود 
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بغداد - خا�ش: اأعلن ع�صو جلنة ال�صحة والبيئة النيابية ح�صن خالطي، االأحد، 
تكاليف  من   90% يغطي  ال�صحي  لل�صمان  قانون  مقرتح  تقدمي  جلنته  عزم 
العالج للموظفني وغري املوظفني، الفتا النظر اىل اأن القانون �صيعالج اأي�صا قدرة 

ذوي الدخل املحدود على مراجعة امل�صت�صفيات االأهلية والعيادات اخلا�صة.
موازيا  يكون  ال�صحي  لل�صمان  قانون  مقرتح  تقدمي  ب�صدد  "اللجنة  اإن  خالطي  وقال 

مل�رشوع قانون يناق�ش من قبل جمل�ش الوزراء بال�صاأن نف�صه.
وتابع خالطي اأن "القانون �صيعالج كذلك ق�صية امل�صت�صفيات االهلية والعيادات اخلا�صة من 
الكثري  يف  به  معمول  وكما  احلكومة  قبل  من  املحدود  الدخل  لذوي  مالية  تغطية  و�صع  خالل 
من دول العامل"، م�صريا اىل اأن "هناك ا�صتقطاعا �صحيا �صيطبق على �رشيحة املوظفني وُيدفع اىل 

موؤ�ص�صة ال�صمان ال�صحي لتغطية ما ن�صبته %90 من الكلفة العالجية والت�صخي�صية".

 

مناطق  بع�ش  يف  تقدًما  االأح��د،  العراقية،  القطعات  اأح��رزت 
املحور ال�صمايل للمو�صل بدعٍم جوي من التحالف الدويل ، يف 
حني تعمل على تاأمني وحت�صني املحاور االأخرى،بينما حتدثت 
عملية  امتام  تاأخري  وراء  امريكية  �صغوط  عن  عراقية  م�صادر 
حترير املدينة ،موؤكدة وجود هجوم و�صيك وحا�صم لتحرير بقية 

اأحياء املدينة.
انه  ال�صامرائي  وفيق  الفريق  الع�صكري  اخلبري  اكد  ناحيته  من 
بعدم  حادا  نق�صا  نالحظ  للخطط،  منتظم  �صري  ومع  االآن،  حتى 
مهاجمة الدواع�ش يف اجلانب االأمين من املدينة، واإذا ما ا�صتمر 
الو�صع هكذا وبقيت هذه املحاور �صاكنة، ف�صتطول املعركة اأكرث 
م�صاركة  عدم  فر�صت  التي  التحديدات  عن  ف�صال  املتوقع،  من 

احل�صد بعملية اقتحام املو�صل.
وا�صاف اخلبري انه ال ميكن حتقيق الن�رش يف العمليات من دون 
العمليات. ل�صري  وفقا  واملناورة  الهجوم،  لزخم  م�صتمرة  اإدامة 
يف  كبرية  اأعباًء  حتملت  املكافحة  قوات  ان  ال�صامرائي  وقال 
نتائج  وحققت  املو�صل  ملدينة  االأي�رش  اجلانب  اقتحام  عملية 
احل�صد  وق��وات  مهمة،  نتائج  االخ��رى  القوات  وحققت  كبرية، 
ال�صعبي حتملت اأعباًء كبرية بتكليفها باأعمق اندفاع يف ظروف 
تتعلق  كبرية  و�صعوبات  واملطر،  الربد  ب�صدة  قا�صية  مناخية 
قا�صية  اأر���ص��ا  ك��ان  العمليات  م�رشح  لكون  االأر����ش  بطبيعة 
الدواع�ش  قبل  من  كثيفة  مقابلة  لهجمات  والتعر�ش  مرتوكة، 

الذين حاولوا عبثا منع قطع طرق موا�صالتهم.
ا�صلي  االمريكي  الدفاع  وزير  ان  قالت  عراقية  م�صادر  وكانت 
على  العراقية  القيادة  ثني  االخ��رية  زيارته  يف  ح��اول  كاتر 
ابطاء عملية التحرير لنحو �صهرين بحجة ا�صتكمال اال�صتعدادات 
االمريكية اال انه املح اىل بقاء تلك القوات بعد عملية ا�صتعادة 
ا�صتمرارها  موؤكدة  العراقية  القيادة  مارف�صته  وهو  املو�صل 

احلثيث بهذه العمليات . ويرى خرباء ان الظروف اجلوية ال�صيئة 
التنظيم  مب�صاغلة  واالكتفاء  املحاور  بع�ش  بتاأخري  ت�صببت 
االرهابي وحماولة ا�صتغالل الوقت ال�صتنزافه ،ف�صال عن بع�ش 
االمور اللوج�صتية ،اال ان العملية ت�صري وفق جدولها امل�صبق من 

دون تغيري.
اىل ذلك اأفاد �صابط يف قيادة عمليات نينوى، بن�صوب ا�صتباكات 
الهياكل  منطقة  يف  )داع�ش(  وتنظيم  العراقية  القطعات  بني 
�صمايل املو�صل، �صاركت فيها املدفعية االأمريكية، والطريان اإىل 
وال�صيطرة  تقّدم  اإحراز  من  مّكنها  ما  العراقية،  القطعات  جانب 

على مناطق الهياكل والفالح ومعمل االإ�صمنت".
تطهري  عمليات  ا  حاليًّ ت�صنُّ  العراقية  "القطعات  اأّن  واأ�صاف 
من  تبقى  وما  )داع�ش(  جيوب  على  للق�صاء  املناطق،  تلك  يف 
عنا�رشه يف بع�ش املباين"، مبيًنا اأّن "القطعات توا�صل تقدمها 
قواته  ان  ال�صعبي  احل�صد  يف  م�صدر  ويقول  املحور".  هذا  يف 
كبري  لهجوم  م�صتمرة  اال�صتعدادات  وان  عملياتها  يف  م�صتمرة 
على اجلانب االمين حل�صم املعركة والق�صاء على داع�ش نهائيا. 

 من جهته، اأعلن قائد قوات مكافحة االإرهاب، الفريق الركن عبد 
عدد  نحو  ل�)داع�ش(  ت�صلل  عمليات  "اإحباط  ال�صاعدي،  الوهاب 
"جماميع من عنا�رش التنظيم  اإّن  من املناطق املحّررة". وقال 
�صوء  م�صتغّلني  املحّررة،  املناطق  من  عدد  اإىل  الت�صلل  حاولوا 
حماوالتهم"،  اأحبطت  العراقية  القطعات  لكّن  اجلوية،  االأحوال 

ومل يحّدد ال�صاعدي املناطق التي حاول التنظيم اخرتاقها.
نحو  تنفيذها  اجلي�ش  ط��ريان  قيادة  اأعلنت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
"1700 طلعة جوية على خمتلف القطعات منذ انطالق معركة 

املو�صل، �صملت البلدات والق�صبات املحيطة بها".
روب��رت  اجل��رال  ال��ع��راق  يف  الربيطانية  ال��ق��وات  قائد  وك��ان  
جونز والذي ي�صغل من�صب نائب قائد قوات التحالف الدويل،قد 
يف  وال�صرب  “بالتاأين  �صماه  ما  اإىل  الدويل  التحالف  قادة  دعا 

املعركة” الإزالة ع�صابات داع�ش االإجرامية من املو�صل.

اأكد ع�صو اللجنة االمنية النيابية �صليم �صوقي ، ان 
ت�صل  مل  املحلية  املجال�ش  قانون  م�رشوع  م�صودة 
الربملان  ان  موؤكدا  ال��وزراء،  جمل�ش  من  جلنته  اىل 
قد يوافق على اجراء االنتخابات املحلية يف ايلول 

املقبل.
 وقال �صوقي ان” م�صودة م�رشوع قانون انتخابات 
املجال�ش املحلية التي �صّدق عليها جمل�ش الوزراء 

اأخريا مل ت�صل اىل اللجنة النيابية بعد”.
وا�صاف ان”احلكومة �صتن�صق مع املفو�صية العليا 
االنتخابات،  اج��راء  موعد  لتحديد  لالنتخابات 

ان  او  املقرتح  املوعد  على  يوافق  ان  وللربملان 
يعدله باقرتاح موعد اخ�ر”.

التعديل  و���ص��ول  ينتظر  ال��ربمل��ان  ان”  واو���ص��ح 
تاأجيل  على  الت�صديق  ليتم  بالقانون  اخلا�ش 
احلالية  املجال�ش  متار�ش  اأن  على  االنتخابات، 

عملها حتى املوعد املقرر وهو اأيلول 2017″.
وتابع ان”اللجنة النيابية �صتدر�ش م�صودة القانون 
بعد و�صولها ر�صميا من احلكومة ، واذا مل تت�صمن 
يف  للقراءة  عر�صها  �صنطلب  د�صتورية  خمالفة  اية 
توافر  عدم  حال  انه”يف  م�صيفا  االعمال”،  جدول 
للمفو�صية فلن جتري االنتخابات  الالزمة  املبالغ 

يف موعدها املقرر يف ايلول املقبل “

دعا ع�صو جلنة النزاهة النائب عادل نوري احلكومة 
يف  الف�صاد  اىل  املوؤدية  الطرق  قطع  اىل  املركزية 
الوزارات والهياآت امل�صتقلة من خالل تفعيل اجراءات 
مكافحة الف�صاد وعدم الوقوع فيه ومن ثم حما�صبة 
الدولة  دوائ��ر  يف  امل�صوؤولني  من  النفو�ش  �صعاف 
الف�صاد  على  الق�صاء  ان”  ن��وري  وب��ني  العراقية. 
جرمية  ح�صول  منع  يف  تبداأ  مراحل  ثالث  يتطلب 
تفعيل  خالل  من  العام  املال  اىل  والو�صول  الف�صاد 
باال�صافة  النزاهة  وه��ي��اآت  العمومني  املفت�صني 
انت�صارها  وع��دم  ح�صولها  عند  االزم��ة  ايقاف  اىل 
الفا�صد  امل�صوؤول  وحما�صبة  احلكومية  املوؤ�ص�صة  يف 

املوؤ�ص�صة  النائب  وطالب  اتهامه”.  عند  مبا�رشة 
امل�صوؤولني  بحق  ال��دع��اوى  “حتريك  ب�  الق�صائية 
ليكونوا  املا�صية  املدة  طيلة  بالف�صاد  اتهموا  الذين 
هما  والق�صاء  الرقابة  ان  على  م�صددا  لغريهم  عربة 
يف  الف�صاد  انت�صار  من  حتد  التي  الو�صائل  ابرز  من 
التحقيق  حمكمة  ك�صفت  جانبها  من  الدولة”.  دوائر 
املتخ�ص�صة بالنزاهة يف بغداد، االحد، ح�صمها نحو 
3500 دعوى منذ بداية العام احلايل، م�صرية اإىل اأن 
الف�صاد  تخ�ش  فقط  ق�صية   18 حرك  النواب  جمل�ش 
اأول  قا�صي  وقال  ذاتها.  املدة  خالل  العا�صمة  يف 
املحكمة حممد �صلمان يف بيان ، "اإن املحكمة تتلقى 
الدعاوى اخلا�صة بالف�صاد وهدر املال العام، وتقوم 
مبتابعتها جميعها وال يجري اإهمال اي واحدة منها.

حلزب  التابع  ال�صابق  بغداد  حمافظ  بني  "حرب 
احلايل  واملحافظ  ال���رزاق٬  عبد  �صالح  ال��دع��وة 
انتقلت  التميمي٬  علي  ال�صدري  للتيار  التابع 
يعمد  وكالهما  العلنية  اىل  "اخلفاء"  مرحلة  من 
"دفاتر عتيكة" تك�صف  اىل ت�صقيط االخر باإخراج 
عن ال�صفقات وامل�صاومات التي عقدت مع جهات 
بغداد  لتكون  العام"  "املال  ح�صاب  على  اأخ��رى 

ال�صحية!
االعالم وو�صائل  و�صائل  تناقلت  قليلة٬  اأيام  قبل 

�صالح  تورط  تثبت  وثائق  االجتماعي٬  التوا�صل 
عبد الرزاق بتقدمي "املليارات" اىل القائمني على 
اإع��ادة  االهلية٬بحجة  ال�صادق  االم��ام  جامعة 
"الهبة" التي قدمها  ان  الوثائق  تاأهليها٬ وبينت 
الإعادة  املخ�ص�صة  االأم��وال  من  هي  ال��رزاق  عبد 

اعمار بغداد٬ والنهو�ش بالبنى التحتية املدمرة.
جامعة  الن  االم��وال٬  هذه  ال��رزاق  عبد  دفع  وقد 
حزب  يف  القياديني  الحد  تابعة  ال�صادق  االمام 
الدعوة٬ لهذا مل يتوان عن تقدمي االأموال لهم وان 
"خدمة العا�صمة" ح�صب زعم  كانت على ح�صاب 

الوثائق .

الرزاق  عبد  تدين  التي  الوثائق  انت�رشت  ان  بعد 
ونفى  اأخ��ريا  خرج  اجلامعة٬  مع  الف�صاد  مبلفات 
اأم��وااًل  اجلامعة  منح  قيامه  تثبت  التي  االأدل��ة 
حكومية٬ واتهم ب�صورة �صمنية التميمي٬ بفربكة 
قرب  م��ع  خا�صة  ت�صقيطه٬  اج��ل  م��ن  ال��وث��ائ��ق 

ا�صتجواب التميمي من قبل جمل�ش املحافظة.
ال��رزاق  عبد  ب��ني  متبادلة  وات��ه��ام��ات  ت�صقيط 
االخ��ر  م��ن  يجعل  ان  ي��ح��اول  وك��ل  والتميمي٬ 
على  الطرفني  ف�صاد  يخفى  ال  لكن  "ال�صيطان"٬ 
اىل  من�صبهما  حولهما  وانهما  خا�صة  اأح���د٬ 
ذات  تكون  لن  انها  ويبدو  العام  ال��راأي  ت�صليل 

وثائق  اىل  يحتاجان  ال  لكونهما  تذكر٬  نتيجة 
هو  بل  تق�صريها٬  اثبات  ليتم  مادية  اأدل��ة  او 
املجردة  للعني  احلجاب" ووا�صح  عنه  "مك�صوف 
التي  واملليارات  الوهمية  امل�صاريع  خالل  من 
ا�صتثمارية وبنى  �رشفت حتت م�صميات م�صاريع 
حتتية٬ ومل يلم�ش املواطن اأي نتيجة من كل هذه 

"الفعاليات".
�صيبقى  املحافظ  من�صب  على  "االزيل"  ال�رشاع 
هو  من  النزال"  "حلبة  ُت�صجل  حتى  م�صتمرا٬ 
فقدت  التي  بال�"عرو�ش"  �صيظفر  الذي  املنت�رش٬ 

جمالها ب�صبب "ايديهم "!

 
اقليم  برملان  يف  االن�صان  حقوق  جلنة  رئي�ش  او�صح 
اربيل  حمكمة  قرار  ان  عمر  �صوران  النائب  كرد�صتان 
ب�صاأن تغرميه مبلغ 170 مليون دينار، لي�ش له قيمة 

قانونية اىل ان يكت�صب القرار الدرجة القطعية.
وحتدث النائب على �صفحته ال�صخ�صية عرب الفي�صبوك، 
قبل  من  املرفوعة  الق�صائية  الدعوة  ب�صاأن  ال�صبت 
م�صت�صار جمل�ش امن االقليم م�رشور بارزاين واملتحدث 
با�صم احلكومة �صفني دزة ئي اىل حمكمة بداءة اربيل 
ا�صتخدام  ح��ول   ، له  ت�رشيحات  خلفية  على  �صده 
االمالك  وا�صتخدام  زالة  عني  نفط  واردات  االخريين 
العامة الغرا�صهم ال�صخ�صية، م�صيفا ان قرار املحكمة 
مل يكت�صب الدرجة القطعية. واو�صح ان “قرار حمكمة 
ت�رشيح  اي  فان  لذا  لال�صتئناف،  قابل  اربيل  ب��داءة 
حول قرار املحكمة لي�ش له اية قيمة قانونية، اإىل ان 
فليطمئنوا   ” قائال  القطعية”،  الدرجة  القرار  يكت�صب 

ب��داءة  حمكمة  وكانت  ديناراً”.   250 لهم  ادف��ع  لن 
اربيل قررت االربعاء املا�صي تغرمي النائب عن كتلة 
اجلماعة اال�صالمية يف برملان اقليم كرد�صتان �صوران 
عمر مبلغ 170 مليون دينار، بعد الدعوة التي رفعت 
الوزراء  رئا�صة  با�صم  املتحدث  من  كل  قبل  من  �صده 
وم�صت�صار جمل�ش امن االقليم ، على خلفية ت�رشحات 
من�صب  ي�صغل  ال��ذي  عمر  �صوران  وق��ال   . تلفزيونية 
كرد�صتان  برملان  يف  االن�صان  حقوق  جلنة  رئي�ش 
يواجهون  واملقربني منه  بارزاين  “م�صعود  اإن  العراق 
اأكرث من اثنتي ع�رشة دعوى ق�صائية ب�صاأن ف�صاد مايل 
يف حكومة اقليم كرد�صتان”. وقال النائب �صوران عمر 
حاليا  “هناك  الكرد�صتانية  االإ�صالمية  اجلماعة  من 
14 دعوى ق�صائية �صد �صخ�ش م�صعود بارزاين ح�رشاً 
“رفع دعاوى  يف املحاكم يف اقليم كرد�صتان”، عاداً 
ف�صاد �صد رئي�ش االقليم يعد اأمنوذجًا ومنعطفًا جديداً 
يف كرد�صتان على الرغم من هيمنة اأ�رشة بارزاين على 

مقاليد ال�صلطة واالأمن واملخابرات”.

مصادر: تقدم "محسوب" في معركة الموصل وهجوم حاسم ووشيك بانتظارها 

حرب »الدفاتر العتيكة« تستعر بين محافظي بغداد السابق والحالي وتدخل الدهاليز الملتوية

األزمة الكردية.. من التصريحات إلى الغرامات بـ"عصا" القضاء الغليظة

نائب: أيلول المقبل إجراء انتخابات المجالس المحليـة  

مطالبات بتحريك دعاوى الفساد بحق المسؤولين.. 
و 18 قضية فقط حّركها البرلمان عام 2016

بغداد - خاص  
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بغداد ــ  خاص

بغداد – خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 212٨ لسنة 2015

محنة العيش في درجة حرارة 
تصل الى تحت الصفر

فيها الغاية تبرر الوسيلة.. شبكات التواصل االجتماعي جبهة أخرى في معركة الموصل

إدارة نادي الشرطة تبعد
قائد الفريق أمجد كلف

تتضمن عمليات استنزاف داعش 


