
حتمل مناطق مدينة املو�صل واأطرافها التي توا�صل 
خالل  حتريرها  �صهر  من  اأكثثر  منذ  الأمنية  القوات 
الق�ص�ص  من  الكثري  نينوى"  يا  "قادمون  عمليات 
املاأ�صاوية يف طياتها فالدولة التي اأ�ص�صها داع�ص مل 
تكن �صوى دولة من اخلوف والرعب وجتنيد الأطفال 
املواطنني  اأمثثثوال  على  وال�صتيالء  الن�صاء  و�صبي 

وقتلهم وتدمري البنى التحتية واحل�صارة.

حممد اأحمد طفل عراقي من اأطراف مدينة املو�صل مل 
الرابعة ع�رشة من عمره لكنه تطوع يف  يتجاوز بعد 
�صفوف تنظيم داع�ص بعد �صيطرته على املو�صل يف 
2014، واأ�صبح بعد تلقيه  )حزيران( يونيو من عام 
تدريبات مكثفة على جميع انواع الأ�صلحة م�صلحا يف 

�صفوف التنظيم الإرهابي.
خالل جولة اجلورنال برفقة قوات اجلي�ص العراقي يف 
هذا  �صهدنا  املو�صل(،  �رشقي  )جنوب  منرود  منطقة 
الذين  اأخرى من م�صلحي داع�ص،  الطفل مع جمموعة 

الت�صلل  حماولتهم  اأثناء  الأمنية،  القوات  اإعتقلتهم 
عنهم  اأبلغ  اأن  بعد  النازحني  املواطنني  غطاء  حتت 
حماولت  بعد  اإليها،و  ينتمون  التي  القرية  �صكان 
عديدة متكنا اأن جنري حديثا ق�صريا مع هذا ال�صبي 
اأغلب معارك  الذي �صارك وبح�صب قوله يف  الداع�صي 

التنظيم.
على  التنظيم  �صيطرة  مثثع  جلثثورنثثال:  حممد  يقول 
مدينة املو�صل والقرى والبلدات الواقعة يف اأطرافها 
اإىل �صفوفهم  واإنتميت  اإليهم فورا وبايعتهم  توجهت 

لأنني كنت اأريد اأن اأكون واحدا منهم، ف�صجلوا اإ�صمي 
واأر�صلوين بعد اأيام اإىل مدينة الرقة يف �صورية املعقل 
كبرياً  مع�صكراً  اأدخلوين  وهناك  لث)داع�ص(  الرئي�صي 
لالأطفال كان يحت�صن الآلف من الأطفال الذين كان 
اأكرب  واآخثثرون  بعد  املدر�صة  يدخلوا  مل  اأطفال  بينهم 

مني �صنا بنحو ثالثة اأعوام.
يوميا  نتلقى  كنا  بثثالثثقثثول:  امل�صلح  هثثذا  وم�صى 
تدريبات بدنية وفكرية مكثفة تبداأ من الرابعة فجرا 
التدريبات درو�ص يف  امل�صاء، ومن هذه  وتنتهي يف 

التدريبات  اأما  التنظيم،  والقتال وفكر  املت�صدد  الفكر 
الع�صكرية فكانت تت�صمن اإىل جانب البدنية تدريبات 
وكيفية  الأ�صلحة  اأنثثواع  جميع  اإ�صتخدام  كيفية  يف 
�صناعة العبوات النا�صفة وتفخيخ املباين وال�صيارات 
الإغتيال  وعمليات  الإنتحارية  الهجمات  وتنفيذ 
والتعذيب  اجلماعية   والإعثثدامثثات  الذبح  وعمليات 
وخو�ص املعارك داخل املدن، م�صتدركا بالقول: كنا 
لدى  معتقلني  على  والإعثثدام  الذبح  عمليات  جنرب 

التنظيم وم�صلحني خارجني عن اأوامر )داع�ص(.

باأنه  المنية  القوات  و�صفته  الثثذي  حممد  وي�صيف 
اإجرامية كبرية وكان  و�صارك يف عمليات  خطر جدا 
من اأحد م�صوؤويل التنظيم يف قريته: امل�صلحون الذين 
دربونا خالل نحو �صتة اأ�صهر يف مع�صكر الفاروق كان 
تدربت  اأنا  والعرب،  الأجانب  امل�صلحني  من  اغلبهم 
خالل هذه املدة على قيادة ال�صيارات وكيفية القن�ص 
اأقوى  اأحثثد  كنت  املع�صكر  يف  تخرجت  عندما  حتى 

قنا�صي التنظيم.
التفا�صيل �صفحة 2
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)اجلورنال(  اأجرته  ا�صتطالع،  يف  �صاركوا  مواطنون  انتقد  خا�ص:   – بغداد 
املالية  املوازنة  قانون  24 من  املادة  باملوافقة على  النواب،  ت�صويت جمل�ص 
النقال  الهاتف  تعبئة  على  �رشيبة  فر�ص  ا�صتمرار  على  تن�ص  والتي   ،2017
عرب  حني  ويف  ال�صحن.  بطاقة  )كثثارت(  قيمة  من   20% بن�صبة  النرتنت  و�صبكات 
ت حتميل املواطنني اأعباء  املواطنون عن احتجاجهم على جتربة العام احلايل، التي اأ�رشرّ
اأرباحها واأ�صبحت تبيع بطاقة  تلك ال�رشائب، بينما احتفظت �رشكات الت�صالت بكامل 
ال�صحن فئة ع�رشة الف دينار باثني ع�رش األفًا ون�صف. طالب حملل اقت�صادي، مب�صاهمة هيئة 
الإعالم والت�صالت ووزارة الت�صالت، يف و�صع �صوابط لت�صعري املكاملات ومراقبة ا�صعار بيع 
كارتات التعبئة كي لتتخذ �رشكات الهاتف النقال فر�ص �رشيبة الث%20 عليها ذريعة لتعك�صها 

على امل�صتهلك.
التفا�صيل امللحق القت�صادي

ال�صيا�صية  الكتل  من  اطراف  قدمتها  متباينة  �صيا�صية  اأوراق  ع�رش 
ال�صيعية وال�صنية والكردية �رشا اىل بعثة الأمم املتحدة لدى العراق 
املحتدمة  العراقية  ال�صيا�صة  ت�صهده  جدل  او�صع  يف  )يونامي( 
الكتل  على  تقت�رش  اخلالفات  كانت  فبينما  املتالحقة.  بالزمات 
وتقدمي  الكتل  هذه  ت�صظي  اىل  لت�صل  املرة  هذه  تعدرّتها  الكبرية 
التحالف  رئي�ص  يزور   . بالت�صوية  اخلا�صة  روؤيته  فيها  طرف  كل 
الوطني العراقي عمار احلكيم عدداً من العوا�صم العربية يف اطار 
الت�صاور مع عدد من امل�صوؤولني العرب وايران بهدف توفري ار�صية 
امل�صرتك يف املجالت كافة يف مرحلة  التعاون  لتطوير  منا�صبة  
ما بعد داع�ص . من ناحيتها قالت م�صادر وثيقة ال�صلة بامل�رشوع 
اإن الأطراف ال�صنرّية التي رف�صت ت�صليم ت�صورها املوحد اإىل البعثة 
قدمت  قد  كانت  ال�صعبي«،  »احل�صد  قانون  على  احتجاجًا  الدولية 
اأن  ذاتها  امل�صادر  واأ�صافت  خمتلفة.  بطرق  �صيغت  اأولية  خطة 
كي  القوى(  )حتالف  الرئي�صي  ال�صنرّي  الطرف  على  ت�صغط  تركيا 
التفاو�ص »لف�صل مو�صوع احل�صد عن مبادرة  يقدم ت�صوره ويبداأ 
الأخ�رش  ال�صوء  تلقت  اأنقرة  باأن  امل�صادر  هذه  وتعتقد  الت�صوية«. 
م�رشوع  يف  ال�صنرّي  للطرف  الإقليمي  الراعي  لتكون  وا�صنطن  من 

الت�صوية، مقابل رعاية طهران للطرف ال�صيعي.
وعلى الرغم من تقدمي »التحالف« ت�صوره اإىل البعثة الدولية، فاإن 
ال�صعبي«،  »احل�صد  جمموعات  وممثلي  داخله  فعالة  �صيعية  اأطرافًا 
قبولهم  بعدم  لإبالغها  املتحدة  الأمم  بعثة  مع  ات�صالت  اأجثثروا 
خمتلفتني،  ورقتني  الأكثثراد  يقدم  اأن  ويتوقع  املعرو�صة،  اخلطة 
اإحداهما لتحالف »الحتاد الوطني – التغيري« والثانية لث »احلزب 

الدميوقراطي«.
اربيل  بني  املختلفة  روؤيتهم  لهم  الكرد  ان  امل�صادر  ا�صافت  كما 
واحزاب ال�صليمانية التي ترى يف الت�صوية بداية حقيقية لحتمالني 
ل ثالث لهما، اما تق�صيم القليم او ال�صتمرار فيه بعد تغيري رئا�صته 

 . الت�صوية  ورقة  يف  الكردي  املوقف  د  عقرّ الذي  المر  وهو  احلالية 
وت�صري م�صادر اإىل اأن رئي�ص التحالف الوطني عمار احلكيم ، �صيلتقي 
العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين،  الذي قد يتبنى اإقناع اخلنجر 
وال�صاري املقيمني يف عمان، بقبول مقرتح الت�صوية ال�صيعية، لقاء 
عر�ص  احلكيم  وكان  الوطني.  التحالف  زعيم  يقدمها  �صمانات 
اخلثثروج  اإىل  ترمي  وجمتمعيا  �صيا�صيا  �صاملة  ت�صوية  م�رشوع 
لكن  املو�صل،  معركة  من  النتهاء  بعد  ال�رشاعات  من  بالعراق 
مراقبني عراقيني قالوا اإن املبادرة غام�صة وغري حمددة املالمح 
ول ت�صتطيع اأن ت�صمد حتى داخل التحالف ال�صيعي احلاكم. واأ�صار 
املراقبون اإىل اأن الأحزاب املمثَّلة يف التحالف الوطني ل تتحم�ص 
اخلا�ص  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  نفى  بدوره  الت�صوية.   لهذه  جميعها 
للحكيم، ق�صي حمبوبة، الت�رشيبات التي اأ�صارت اإىل اإمكانية ترتيب 
يف  �صيا�صية  م�صادر  لكن  عمان،  يف  واخلنجر  احلكيم  بني  لقاء 
التحالف الوطني، ل ت�صتبعد عقد اللقاء بني ال�صخ�صيتني مبا�رشة، 
اأو عبثر ممثلني عنهما. وينتظر اأن يزور احلكيم القاهرة بعد عمان، 
لإطالع الرئي�ص امل�رشي عبدالفتاح ال�صي�صي على بنود الت�صوية، ثم 

يتجه اإىل اإيران لتدار�ص النتائج مع املر�صد الأعلى علي خامنئي.
النائب  عثثالوي،  بزعامة  الوطنية  الكتلة  ع�صو  قثثال  جانبه  من 
اجلمهورية  رئي�ص  نائب  دعا  ان  (:"�صبق  لث)جورنال  �صويرد  ح�صن 
اياد عالوي اىل عقد  موؤمتر عربي لتوحيد اجلهود لغر�ص حماربة 
الرهاب وجتفيف موارد متويله ف�صال عن ازالة اجلمود يف عالقة 
"  واو�صح �صويرد ع�صو  بغداد مع دول عربية موؤثرة يف املنطقة 
جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان العراقي ان عالوي :"يرتبط 
م�صاعدة  ل�صالح  �صيوظفها  العرب  امل�صوؤولني  مع  طيبة   بعالقات 
داع�ص،  تنظيم  ل�صيطرة  اخلا�صعة  ارا�صيه  ا�صتعادة  يف  العراق 
وتفعيل اجلهد الدبلوما�صي مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة " مو�صحا 
"تتطلب  التوجه اىل عقد موؤمتر عربي  يخرج  ان املرحلة احلالية 
العربي  اجلوار  بدول  العراق  عالقات  تعزيز  اىل  تهدف  بتو�صيات 

واحرتام �صيادة الدول وعدم التدخل يف �صوؤونها الداخلية" 

حمافظة  جمل�ص  يف  المنية  اللجنة  رئي�ص  اكد 
ان هناك حماولت لخراج حمكومني  كربالء، 
داع�ص اىل  انتحاريي  �صاعدوا بدخول  بالعدام 

املحافظة وتنفيذ تفجريات فيها.
احلثثادث  نتائج  على  اطلعوا  انهم  وا�ثثصثثاف، 
وحولوا  املحافظة،  يف  امنية  كلجنة  الولية 
قائال،  وت�صاءل  املحكمة  رئا�صة  اىل  النتائج 
اعثثالن امل�صببني يف احلثثادث يف  ملثثاذا مل يتم 

وقت حكمت املحكمة عليهم بالعدام.

من  كامال  تعتيما  هناك  اأن  امل�صعودي  وبني 
م�صرياً،  الق�صية،  على  المنية  القيادات  قبل 
اىل اأن �صيئًا معاك�صًا حدث يف الق�صاء وهنالك 
من  بثثالعثثدام  املحكومني  لخثثراج  حمثثاولت 
يف  داع�ص  عنا�رش  �صاعدوا  قد  كانوا  الذين 

دخول املحافظة.
وك�صف م�صوؤول حملي يف كربالء يف )02 اأيلول 
لطالق  �صيا�صية  تدخالت  وجود  عن   ،)2016
�رشاح املتهمني بادخال الرهابيني اىل ق�صاء 
بعد  عليهم  القب�ص  القاء  مت  والذين  التمر  عني 

يومني من التفجري.

يف  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلثثزب  كتلة  اأكثثدت 
عن  بديل  مر�صح  ا�صم  وجدود  عدم  النواب  جمل�ص 
م�صرية  الآن  حتى  زيباري  هو�صيار  املالية  وزير 
اإىل اأن الكتلة بانتظار مقررات املحكمة الحتادية 

ب�صاأن اإقالته.
وقالت النائبة اأ�صواق اجلاف يجب اأن تقرر املحكمة 
الحتادية يف هذا الأمر لنه مت رفع �صكوى من قبل 
اإقالته من من�صبه.  الوزير هو�صيار زيباري ب�صاأن 
وتابعت هذا املن�صب هو ح�صة احلزب الدميقراطي 
ال�صتحقاق  بح�صب  العبادي  ال�صيد  حكومة  يف 
ب�صاأن  تعليمات  اأية  تاأت  مل  انه  وبينت  النتخابي 
ا�صم  اأي  هناك  ولي�ص  املحكمة  من  الق�صية  هذه 
بديل عن زيباري حتى الآن. وكان جمل�ص النواب 

املالية  وزير  لإقالة  بالإجماع  �صوت  قد  العراقي 
ف�صاد  ملفات  يف  ا�صتجوابه  اإثر  زيباري،  هو�صيار 

مالية واإدارية، ح�صبما افاد نواب يف الربملان.
�رشية  ت�صويت  جل�صة  خالل  زيباري  اقالة  ومتت 
وح�صور  اجلبوري  �صليم  املجل�ص  رئي�ص  برئا�صة 
249 نائبا. ويعد وزير املالية الذي توىل من�صبه 
احلزب  يف  البارزين  القياديني  احد   ،2014 عام 
اقليم  رئي�ص  بزعامة  الكرد�صتاين  الدميقراطي 

كرد�صتان م�صعود بازراين.
نائبا   158 اإن  وقتها  اأمثثني  بكر  النائب  وقثثال 
املالية من من�صبه، فيما  اإقالة وزير  �صوتوا على 
�صوت 77 نائبا بالرف�ص، بينما امتنع 14 نائبا 
اأمني  الت�صويت.واأ�صاف  اجلل�صة عن  ممن ح�رشوا 
اأن "عملية الت�صويت جرت بطريقة الأوراق"، لفتا 

اإىل اأن "الوزير اأ�صبح مقال بت�صويت الأغلبية".

جمل�ص  حثثل  على  قليلة  اأيثثثام  �ثثصثثوى  متثث�ثثصِ  مل 
واإحثثالثثة  الإنثث�ثثصثثان٬  حلثثقثثوق  العليا  املفو�صية 
الكتل  �صارعت  حتى  التقاعد٬  على  اأع�صائها 
والأحزاب ال�صيا�صية على تقا�صم "كعكة ع�صوية" 
ب�صكل  اأنها  املفرت�ص  من  التي  املوؤ�ص�صة  هثثذه 
عن  وبثثعثثيثثدة  م�صتقلة  تثثكثثون  اأن  يجب  خثثا�ثثص 

املحا�ص�صة.
اأغلبها  يف  ت�صم  التي  املر�صحني  قوائم  توالت 
"ينوب"  من  اأو  �صابقني  وم�صوؤولني  نواب  اأ�صماء 
اأقاربهم ومعارفهم٬ ل�صمان مقعد لهم  عنهم من 
يف جمل�ص املفو�صية٬ بالرغم مما اأكدته منظمات 

اأن  بث"�رشورة  متخ�ص�صة٬  دولية  بحث  ومراكز 
واخلربة  الكفاءة  املفو�صية  اأع�صاء  يف  تتوافر 
النتماء  عن  وال�صتقاللية  التخ�ص�ص  هثثذا  يف 
اأو  قائدية  اأو  �صيا�صية  اإيديولوجيا  اأو  حزب  لأي 
ال�صم  فاأن  املر�صحني  عن�رشية". وبح�صب قائمة 
الثالث يف الت�صل�صل من ح�صة "ف ع" ٬ وهو حماٍم 
مذكرات  اآخرين  حمامني  وبحق  بحقه  �صدرت 
اأر�ص  800 قطعة  اإلقاء قب�ص بتهمة تزوير �صند 

يف النجف٬ قبل نحو �صهرين".
ميزر  الكرمي  عبد  "علي  فهو  الثثرابثثع  ال�صم  اأمثثا 
الإن�صان  حقوق  جلنة  رئي�ص  عثثم  ابثثن  فثثار�ثثص٬ 
النيابية عبد الرحيم ال�صمري٬ النائب عن حمافظة 
عبد  يا�صني  "ثامر  الت�صل�صل  يف  ويليه  نينوى". 

عن  نينوى  حمافظة  جمل�ص  ع�صو  حلبو�ص٬  اهلل 
ح�صني   11 الت�صل�صل  يف  النجيفي".لياأتي  قائمة 
علي ح�صني �صعيد٬ وهو قريب النائب عن حمافظة 

الأنبار �صامل العي�صاوي".
حممود  وحدة  ال�صابقة  "النائبة  حتل  بعده  ومن 
جمل�ص  لرئي�ص  حاليًا  امل�صت�صارة  اجلميلي٬  فهد 
اأ�ثثصثثدرت  اأن  و�صبق  اجلبوري"٬  �صليم  الثثنثثواب 
حمكمة النزاهة قبل ايام ا�صتدعاًء لوحدة اجلميلي 
للمثول اأمامها ، يف حني يحاول احتاد القوى غلق 
الق�صية.وياأتي يف الت�صل�صل 23٬" الرئي�ص ال�صابق 

لكتلة الأحرار النيابية م�رشق ناجي عبود".
وجاء يف الت�صل�صل 35" �صياء نا�رش مهنا �صايف 
جمال�ص  انتخابات  يف  ر�صح  الثثذي  الغنامي٬ 

حمافظة  جمل�ص  لع�صوية  ال�صابقة  املحافظات 
العليا  املفو�صية  قبل  من  رف�صه  ومت  بثثغثثداد٬ 
باإجراءات  م�صموًل  لكونه  لالنتخابات  امل�صتقلة 

امل�صاءلة والعدالة".
اأما بقية املر�صحني الواردة اأ�صماوؤهم يف القائمة٬ 
فما زالوا "قيد البحث" للتعرف على انتماءاتهم اأو 

اجلهات التي تقف خلف تر�صيحهم.
 28 املا�صي  الثثثنثثني  الثثنثثواب  جمل�ص  و�ثثصثثورّت 
ت�رشين الثاين ٬2016 على اإنهاء ع�صوية جمل�ص 
الن�صان  حثثقثثوق  ملفو�صية  العليا  املفو�صية 
املجل�ص  رئا�صة  وكلفت  التقاعد٬  على  واحالتهم 
اع�صاء  باختيار  النيابية  الن�صان  حقوق  جلنة 

جدد للت�صويت عليهم.

اخلطة  على  ال�رشيعة  التغيريات  ان  عن  العراقي  اجلي�ص  يف  ع�صكريون  قادة  ك�صف 
الع�صكرية يف معركة املو�صل ك�رشت النح�ص الذي رافق املعركة خالل الأيام القليلة 
املا�صية واأ�صفرت عن تطورات اإيجابية �صبت يف م�صلحة العمليات ب�صكل عام . واكد 
�صباط كبار ان من اأبرز مفاعيل التغيريات ا�صتعادة مبادرة الهجوم مرة اأخرى على 
الأحياء ال�رشقية وال�صمالية للمدينة ما دفع ارهابيي داع�ص اإىل التاأخري مرة اأخرى 
للقوات  الع�صكرية  العمليات  تعر  كامل على  اأ�صبوع  نحو  بعد  وذلك  املواجهات  يف 
لة بجهاز  العراقية ممثَّ القوات  ان  اىل  النظر  الأ�صعدة لفتني  العراقية على خمتلف 
مكافحة الإرهاب والفرقتني التا�صعة وال�صاد�صة ع�رشة متكنت من حترير كامل اأحياء 
القاد�صية الثانية والبكر بعد ثالثة اأيام من هجوم لداع�ص. كما متكنت تلك القوات من 
الندفاع نحو اأحياء الربيد وال�صديق وامل�صارف وال�صكر باملحور ال�صمايل ال�رشقي 
عة يف املحور اجلنوبي ال�رشقي.  من املو�صل ومت حترير اأكر من �صتة كيلومرتات مربرّ
من جانبه اأ�صار العقيد فوزي جمعة اىل اأن القوات العراقية �صتندفع ب�صكل كبري بغطاء 
من الدروع نحو اأحياء جديدة باملدينة بعد و�صول اأكر من مئتي مدرعة واأ�صاف اأن 

الدروع ل ميكن لها اأن تتاأثر بهجمات الأحزمة النا�صفة ول �صالح القنا�صة.

الحكيم وعالوي في عواصم عربية طلبًا للدعم العربي

10 أوراق تسوية قدمت "خلسة" إلى يونامي والكتل التقليدية تواجه التمرد

نواب سابقون واقارب مسؤولين يتقاسمون "كعكة" مفوضية حقوق اإلنسان

عسكريون: المدرعات غيرت المعركة في الموصل وجعلت االرهابيين يهربون بجلودهم

متنفذون يسعون إلخراج محكومين عاونوا 
داعش بتفجير كربالء

الديمقراطي: ال بديل عن هوشيار زيباري حتى آلن
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بعد خوضه العديد من المعارك مع )داعش(..  اإلرهابي الصغير محمد في قبضة القوات األمنية

نفط الوسط يحافظ على صدارة 
الدوري والكرخ يخسر أمام النفط


