
الثالثاء،  اجلعفري،  اإبراهيم  اخلارجية  وزير  اأ�شاد 
املحافل  يف  للعراق  الداعمة  اأ�شرتاليا  مبواقف 
حجم  زيادة  اىل  الأ�شرتايل  اجلانب  داعيًا  الدولية، 
على  الأ�شرتالية  ال�رشكات  وحث  التجاري  التبادل 
اأ�شرتاليا  �شفري  اأكد  حني  يف  العراق،  يف  ال�شتثمار 
دعم  ا�شتمرار  لنغنمان  كري�شتوفر  العراق  لدى 

لفتا  "الإرهاب"،  على  الق�شاء  حتى  للعراق  بالده 
النظر اىل اأن وزيرة خارجية اأ�شرتاليا �شتزور العراق 
اإن  بيان  يف  الوزارة  وقالت  املقبلة.   الأيام  خالل 
اأ�شرتاليا  �شفري  ا�شتقبل،  اجلعفري  اإبراهيم  "وزيرها 
لدى العراق كري�شتوفر لنغنمان"، مو�شحة اأن اللقاء 
و�شبل  وكانربا،  بغداد  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
ال�شديقني،  ال�شعبني  م�شالح  يخدم  مبا  تعزيزها 
داع�ش  ع�شابات  �شد  احلرب  يف  املبذولة  واجلهود 

الإرهابية. واأ�شاد اجلعفري، بح�شب البيان، بـ"مواقف 
اأ�شرتاليا الداعمة للعراق يف املحافل الدولية، وتقدمي 
القوات  واإ�شناد  املجالت،  مبختلف  امل�شاعدات 
اأن  اإرهابيي داع�ش"، مبينًا  العراقية يف حربها �شد 
اأبنائه  وحدة  بف�شل  كبرية  انت�شارات  يحقق  العراق 
ومقاتلي  ال�شعبي،  واحل�شد  وال�رشطة،  اجلي�ش،  يف 
ال�شديقة.   الدول  ومب�شاعدة  والبي�شمركة،  الع�شائر، 
واأكد اأن العراق يواجه اإرهابيني جاوؤوا من اأكرث من 

لالنت�شارات  تفخر  اأن  العامل  ول�شعوب  دولة،  مئة 
املتحققة، اإذ اإن ن�رش العراق على الإرهاب ن�رش لكل 
الدول  لوقفة  يتطلع  العراق  اأن  م�شيفًا  العامل،  بلدان 
اإعمار  خالل  من  اأكرب  ب�شورة  جانبه  اإىل  ال�شديقة 
ال�رشورية  امل�شتلزمات  وتوفري  املحررة،  املناطق 
اأنه  خ�شو�شًا  �شكناهم  مناطق  اإىل  النازحني  لعودة 
مير بظروف ا�شتثنائية، نتيجة احلرب �شد الإرهاب، 

وانخفا�ش اأ�شعار النفط.

حممد اأحمد طفل عراقي من اأطراف مدينة املو�شل مل 
يتجــاوز بعد الرابعة ع�رشة مــن عمره لكنه تطوع يف 
�شفوف تنظيم داع�ش بعــد �شيطرته على املو�شل يف 
)حزيــران( يونيو من عــام 2014، واأ�شبح بعد تلقيه 
تدريبات مكثفة على جميع انواع الأ�شلحة م�شلحا يف 

�شفوف التنظيم الإرهابي.
خــالل جولة اجلورنــال برفقة قــوات اجلي�ش العراقي 
يف منطقــة منرود )جنــوب �رشقي املو�شــل(، �شهدنا 
هــذا الطفــل مع جمموعــة اأخرى من م�شلحــي داع�ش، 
الذيــن اإعتقلتهــم القــوات الأمنيــة، اأثنــاء حماولتهم 
الت�شلــل حتــت غطــاء املواطنــني النازحــني بعــد اأن 
اأبلــغ عنهم �شــكان القرية التــي ينتمــون اإليها،و بعد 
حمــاولت عديــدة متكنا اأن جنري حديثــا ق�شريا مع 
هــذا ال�شبي الداع�شــي الذي �شــارك وبح�شب قوله يف 

اأغلب معارك التنظيم.
يقــول حممــد جلورنــال: مــع �شيطــرة التنظيــم علــى 
مدينــة املو�شل والقرى والبلدات الواقعة يف اأطرافها 
توجهت اإليهم فــورا وبايعتهم واإنتميت اإىل �شفوفهم 
لأننــي كنت اأريد اأن اأكون واحدا منهم، ف�شجلوا اإ�شمي 
واأر�شلوين بعد اأيام اإىل مدينة الرقة يف �شورية املعقل 
الرئي�شــي لـ)داع�ش( وهنــاك اأدخلوين مع�شكــراً كبرياً 
لالأطفال كان يحت�شن الآلف من الأطفال الذين كان 
بينهــم اأطفال مل يدخلــوا املدر�شة بعــد واآخرون اأكرب 

مني �شنا بنحو ثالثة اأعوام.
وم�شــى هــذا امل�شلــح بالقــول: كنــا نتلقــى يوميــا 
تدريبات بدنية وفكريــة مكثفة تبداأ من الرابعة فجرا 
وتنتهــي يف امل�شاء، ومن هــذه التدريبات درو�ش يف 
الفكر املت�شدد والقتال وفكــر التنظيم، اأما التدريبات 
الع�شكرية فكانت تت�شمن اإىل جانب البدنية تدريبات 
يف كيفيــة اإ�شتخــدام جميع اأنــواع الأ�شلحــة وكيفية 
�شناعة العبوات النا�شفة وتفخيخ املباين وال�شيارات 
وتنفيــذ الهجمــات الإنتحاريــة وعمليــات الإغتيــال 

وعمليــات الذبــح والإعدامــات اجلماعيــة  والتعذيب 
وخو�ــش املعارك داخل املدن، م�شتدركا بالقول: كنا 
جنــرب عمليــات الذبح والإعــدام علــى معتقلني لدى 

التنظيم وم�شلحني خارجني عن اأوامر )داع�ش(.
وي�شيــف حممد الــذي و�شفتــه القوات المنيــة باأنه 
خطــر جدا و�شارك يف عمليــات اإجرامية كبرية وكان 
مــن اأحد م�شوؤويل التنظيم يف قريته: امل�شلحون الذين 
دربونــا خالل نحــو �شتة اأ�شهــر يف مع�شكــر الفاروق 
كان اغلبهــم مــن امل�شلحــني الأجانــب والعــرب، اأنــا 
تدربت خالل هذه املدة على قيادة ال�شيارات وكيفية 
القن�ــش حتــى عندما تخرجت يف املع�شكــر كنت اأحد 

اأقوى قنا�شي التنظيم.

ويعــرتف حممد مب�شاركته يف اأغلــب معارك )داع�ش( 
يف �شوريــا والعراق، ويــردف بالقــول: خ�شت الكثري 
مــن املعــارك يف �شوريا والعراق، لكــن اأكرثها كانت 
يف العــراق و�شــد القــوات العراقيــة، واأ�رشفــت علــى 
العديد من عمليــات التنظيم داخل املو�شل واأطرافها 
مــن عمليات قن�ش وقتل املناوئــني للتنظيم، وكذلك 
اأ�رشفــت علــى اإدارة العديــد مــن نقــاط التفتي�ش ويف 
عمليــات تعذيــب واإعتقــال املواطنــني واملخالفــني 

لقوانني داع�ش.
وعلى الرغم من اعرتافه بالندم على الإنتماء ل�شفوف 
)داع�ــش( اإل اأن اجلرائم التي اإقرتفها حممد �شد اأبناء 
بلده لــن ُتغفر له، ويو�شح بالقــول: اأنا بايعت تنظيم 

داع�ش وتورطت معهم.
التنظيــم الإرهابــي وب�شبــب اإنخفا�ش عــدد م�شلحيه 
من البالغــني وال�شبــاب اإلتجاأ خالل الأونــة الأخرية 
اإىل اإ�شتخدام الأطفال الذين يطلق عليهم اإ�شم "اأ�شبال 
اخلالفة" يف تنفيذ العمليــات الإنتحارية والهجمات 

امل�شلحة ويف املعارك �شد القوات العراقية.
واإفتتــح التنظيــم مــع �شيطرتــه علــى املو�شــل عام 
2014 الع�ــرشات من املع�شكرات التدريبية لالأطفال 
الذيــن تــرتاوح اأعمارهم ما بــني اخلم�شة اأعــوام والـ 
17 عاما، اأهم هذه املع�شكرات تقع قرب مدينة الرقة 
وهمــا مع�شكرا الفــاروق واأ�شبــال اخلالفة، وحتت�شن 
هــذه املع�شكــرات الآلف مــن الأطفال الذيــن اإنتمى 

عدد منهم باإرادته اإىل التنظيم وق�شم اآخر اأدخله اأهله 
املوؤيــدون للتنظيم اإىل هذه املع�شكــرات مقابل مبلغ 
مــايل ليتجاوز الـ 200 دولر اأمريكي اأي نحو 250 
الــف دينار عراقي، وق�شم اآخر مــن الأطفال اإختطفهم 
التنظيــم مــن املناطــق التــي اإحتلها خــالل هجماته 
الوا�شعــة علــى اأطراف املو�شــل وحمافظتــي الأنبار 
و�شــالح الدين يف �شيــف 2014. وبح�شــب م�شادر 
مطلعة و�شل عــدد الأطفال الذين جّندهم التنظيم يف 
العــراق فقط اإىل اأكرث مــن 4500 طفل منهم اكرث من 

2000 طفل ينتمون ملحافظة نينوى.
بــدوره قــال عــالء اجلبــوري اأحــد مقاتلــي اجلي�ــش 
العراقي اإن قواتهم األقت القب�ش على الإرهابي حممد 
اأحمــد واأربعة اآخريــن كانوا معه اثنــاء خروجهم مع 
العوائــل التي نزحت من اإحدى القرى التابعة لناحية 
النمــرود، واأو�شح اجلبوري: �شــكان القرية اأبلغوا عن 
حممــد واأدلوا مبعلومــات مهمة عنه للقــوات الأمنية. 
وبعــد اإلقاء القب�ــش عليه دققنــا يف املعلومات التي 
كانت بحــوزة ال�شتخبارات الع�شكريــة وجهاز الأمن 
الوطنــي واإت�شح انه اأحد املطلوبــني للقوات الأمنية، 
لفتا النظر بالقول: اأُلقي القب�ش عليه وهو ي�شري بني 
جمموعــة من ن�شــاء القرية وكان معــه اأربعة اآخرون 
من م�شلحي التنظيم متورطون بعمليات اإرهابية وقد 
خا�شــوا مع التنظيم الع�ــرشات من املعارك، يف حني 
مــازال اأبناوؤهــم يقاتلون يف �شفــوف التنظيم داخل 

املو�شل.
التنظيــم وبح�شــب �شهود عيــان يف املناطق املحررة 
من املو�شل كان ي�شتخــدم هوؤلء الأطفال اإىل جانب 
مهامهــم الع�شكريــة كعيــون تابعــني لــه يف مناطق 
�شكناهــم وللتج�ش�ــش علــى اأهلهــم. وتعر�ــش هــوؤلء 
الأطفــال اإىل عمليــات غ�شــل الدمــاغ حتــى اأ�شحــوا 
َيُعــّدون خليفة )داع�ــش( الإرهابي اأبو بكــر البغدادي  
والدهم، واأفهمهم مدربــو التنظيم خالل مدة التدريب 
اأنهــم مــن دون وجود البغدادي لي�شــاوون �شيئا واأن 

البغدادي اأنقذهم من الظالم على حد قولهم.
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ك�شــف النائــب عــن حمافظــة الب�ــرشة عامــر الفايز 
،الثالثاء، اأن نواب املحافظات اجلنوبية طلبوا تقدمي 
"تعهــد خطي" ل�شمان عدم نق�ش فقرة البرتودولر 
يف موازنــة 2017، م�شــريا ان احلكومة مدينة مببلغ 

اأربع �شنوات. 18 مليار دولر على مدة 
وقــال الفايــز يف ت�رشيــح ، اإن ممثلــي املحافظــات 
اجلنوبيــة املنتجة للنفط رف�شوا الت�شويت على مادة 
البــرتودولر والبالغــة 5 دولرات للربميــل الواحــد 
امل�شــدر اىل حــني تقــدمي تعهــد خطي مــن احلكومة 
الحتاديــة بعــدم نق�ش الفقــرة كما فعلــت يف العام 

املا�شي امام املحكمة الحتادية.

يف  ت�ــرشرت  اجلنوبيــة  املحافظــات  اأن  وا�شــاف 
العــام املا�شي كثريا من جراء نق�ــش احلكومة فقرة 

البرتودولر ومنعها من اكمال امل�شاريع التنموية.
وتابــع الفايــز اأن الب�ــرشة وحدها تطالــب احلكومة 
مببلــغ مرتاكم مقداره 18 مليــار دولر بينما تطالب 
املحافظــات اجلنوبية مببالغ اخــرى وعلى احلكومة 
ان�شاف ابناء اجلنوب ا�شوة بالأكراد الذين خ�ش�شت 

لهم مبالغ طائلة يف املوازنتني ال�شابقة واحلالية. 
يف حــني اجتمــع نــواب املحافظات املنتجــة للنفط، 
مع رئي�ش الوزراء حيــدر العبادي حل�شم ا�شتحقاقات 
حمافظاتهــم. وقــال ع�شــو اللجنــة املاليــة النيابية 
جبــار العبادي يف حديــث اإن "رئي�ش الــوزراء حيدر 
الأربــع  نــواب املحافظــات  مــع  اجتمــع،  العبــادي 

املنتجــة للنفــط يف جمل�ــش الــوزراء حل�شــم ق�شيــة 
التعديــالت احلا�شلة على املوازنــة �شمن مقرتحات 
التحالــف الوطنــي اخلا�شــة بالبــرتودلر واملنافــذ 
احلدوديــة". واأ�شــاف، اأن هــذه التعديــالت التي من 
املمكــن اأن تطعن بهــا احلكومة لوجــود جنبة مالية 
فيها، ويف حال التفــاق �شتمرر اليوم".  وكان نواب 
عــن التحالف الوطني من املحافظات املنتجة للنفط 
اأعلنــوا، الثنــني املا�شــي، اأن 63 نائبــًا مــن اأربــع 
حمافظات �شيقاطعون اإجــراءات ا�شتكمال الت�شويت 
على املوازنة الحتاديــة لل�شنة املالية 2017 حلني 
اإر�شال احلكومة موافقة على ما مت طرحة والت�شويت 
عليــه يف الربملــان بتخ�شي�ش ن�شبة الـــ 5 دولرات. 
هــذا واكــد  النائب عــن ائتالف دولــة القانون جا�شم 

حممــد جعفر، ان موازنــة احلكومــة الحتادية تعاين 
عجــزاً مبقــدار 20 ترليون دينار مــا دعا اىل الذهاب 
نحــو القرو�ش ل�شــد العجز احلا�شــل ، وبالتايل “من 
غــري املمكــن اعطــاء 5 دولرات عــن كل برميــل اىل 
املحافظــات املنتجة “. وا�شاف جعفــر ان احلكومة 
اقرتحــت اعطــاء 5 % من �شعــر الربميــل الواحد اىل 
املحافظــات والذي قد يكون 2 مــن ا�شل 40 دولرا  
ال ان نــواب املحافظــات املنتجــة للنفــط ا�شرتطــوا 
ان تكــون الن�شبــة 5 دولرات . وا�شــاف ان احلكومة 
�شتقــدم طعنــا اىل املحكمــة الحتاديــة يف حال  مت 
مترير املقــرتح، م�شريا اىل ان احلــرب امل�شتمرة على 
تنظيــم داع�ــش واعــادة اعمــار املدن املدمــرة يكلف 

احلكومة الكثري من الموال والتخ�شي�شات “.
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بغداد_متابعة

نواب المحافظات الجنوبية يطالبون بـ"تعهد خطي" لعدم نقض فقرة البترودوالر
التغيير تحذر من التراجع عن البنود التي 

تخص كردستان في الموازنة 

عمليات البصرة تعلن إلقاء القبض على 
متهمين بانتمائهم لتنظيم داعش 

الجبوري يؤكد لبريطانيا أهمية استمرار 
دعمها إلنهاء أثر داعش في العراق

دعــا رئي�ش التحالــف الوطني ال�شيد عمــار احلكيم 
خــالل لقائــه ال�شفري اليــراين ح�شن دنائــي فر اىل 
احلــوار حلــل الأزمــات علــى ال�شاحتــني الداخليــة 
واخلارجيــة. وافاد بيان ملكتب اعــالم ال�شيد عمار 
احلكيــم، ان" رئي�ــش التحالف الوطنــي ال�شيد عمار 
احلكيــم ا�شتقبل يف مكتبه اخلا�ــش ببغداد، ال�شفري 
الإيــراين يف العراق ح�شن دنائي فــر ، وجرى بحث 
�شبــل تعزيــز العالقــات الثنائيــة وال�شبــل الكفيلة 
بتعزيــز اآفــاق التعــاون امُل�شــرَتك بينهمــا خدمــة 
لل�شعبــني اجلاريــن، كما بحثــا تطــورات الأو�شاع 
الأمنيــة وال�شيا�شيــة يف العــراق واملنطقــة". واكد 
ال�شيد عمار احلكيم خالل اللقاء ان قواتنا الع�شكرية 
حققــت تقدمــا ملحوظــا يف معركــة قادمــون يــا 
نينــوى، م�شــريا اىل ان معركــة املو�شــل �شت�شهــد 
انهيــار زمــر داع�ــش الإرهابيــة. ودعــا اىل اأهميــة 
احلوار حلل جميع الأزمات على ال�شاحتني الداخلية 
واخلارجيــة، موؤكدا ان العراق قريب من قطف ثمار 
�شربه وا�شتعادة �شعبــه ودحر الإرهاب، م�شريا اإىل 
اأهميــة ال�شتعــداد ملرحلة ما بعــد داع�ش مب�رشوع 
�شيا�شي جامــع واإ�شرتاتيجية اأمنيــة واعمار املدن 

وحتقيق ال�شلم الأهلي واإعادة النازحني.

بغداد_متابعة:  حذر النائب عن كتلة التغيري هو�شيار عبد اهلل كتل التحالف الوطني، 
الثالثاء، من ما و�شفها بـ"تداعيات وعواقب" الرتاجع عن بنود املوازنة املتعلقة 
بالتفاق النفطي ورواتب موظفي اإقليم كرد�شتان وتخ�شي�شات البي�شمركة ون�شبة 
العملية  يهدد  قد  تراجع  اأي  اأن  عاداً  كرد�شتان،  لإقليم  املخ�ش�شة  باملائة  الـ17 
وعواقب  تداعيات  من  "يحذر  اإنه  بيان  يف  اهلل  عبد  وقال  ال�شميم.  يف  ال�شيا�شية 
الرتاجع عن البنود واملواد املثبتة يف املوازنة والتي مت الت�شويت عليها واملتعلقة 
بالتفاق النفطي ورواتب موظفي اإقليم كرد�شتان وتخ�شي�شات البي�شمركة ون�شبة 
الوطني  التحالف  رئا�شة  حممال  كرد�شتان"،  لإقليم  املخ�ش�شة  باملائة  الـ17 
اجلانبني.  بني  التاريخي  التقارب  تهدد  اأن  �شاأنها  من  خطوة  اأية  عن  امل�شوؤولية 
�شعب كرد�شتان  لإن�شاف  لديهم احلر�ش مثلنا  اأن يكون  اهلل، يجب  واأ�شاف عبد 
لتلبية  عديدة  مرات  جانبهم  اىل  وقفنا  كما  جانبنا  اىل  يقفوا  واأن  والبي�شمركة، 
يف  ال�شيا�شية  العملية  يهدد  قد  تراجع  اأي  اأن  مبينًا  املوازنة،  داخل  مطالبهم 

ال�شميم".

على  القب�ش  القاء  الب�رشة  عمليات  قيادة  يف  امني  م�شدر  اعلن   : خا�ش   – الب�رشة 
املوافقات  ا�شتح�شال  بعد  عليهم  القب�ش  ومت  الزبري  ق�شاء  يف  ارهابية  جمموعة 
موؤكدة  ا�شتخباراتية  هي  املعلومات  ان  اىل  ،م�شريا  ارهاب   4 املادة  ح�شب  القانونية 

قامت بها خلية ال�شقور ق�شم ا�شتخبارات الب�رشة يف قيادة العمليات.
وقال امل�شدر الذي مل يك�شف عن ا�شمه لـ"اجلورنال " ان املتهمني اعرتفوا امام الق�شاء 
بانتمائهم اىل تنظيم داع�ش الرهابي واخلاليا النائمة يف املنطقة اجلنوبية وقد متت 

احالتهم على اجلهات املخت�شة لإكمال التحقيق.
من جهته قال رئي�ش اللجنة  المنية يف املجل�ش املحلي يف ق�شاء الزبري  مهدي ريكان 
لـ"اجلورنال" انه ح�شب املعلومات المنية فان الذين مت القاء القب�ش عليهم هم ثالثة 
بع�ش  ان  م�شريا  اأخرى،  حمافظات  من  نازحون  هم  و�شخ�شان  امراأة  بينم  ا�شخا�ش 

امللقى القب�ش عليهم ا�شلهم من حمافظة الب�رشة .

ال�شفري  مع  الثالثاء،  اجلبوري،  �شليم  النواب  جمل�ش  رئي�ش  بحث  بغداد_متابعة:  
الربيطاين لدى العراق فرانك بيكر التطورات ال�شيا�شية وعمليات حترير املو�شل.

وذكر بيان ملكتبه العالمي ان اجلبوري ا�شتقبل بيكر والوفد املرافق له، يف مكتبه 
، وجرى خالل اللقاء بحث جممل الو�شاع المنية وال�شيا�شية وتطورات امل�شهد 
العراقي، والدعم الربيطاين للعراق يف حربه �شد الإرهاب، ومرحلة ما بعد داع�ش، 

والنت�شارات التي حتققها قواتنا المنية يف املو�شل.
تعزيز  و�شبل  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اىل  تطرقا  اجلانبني  ان  وا�شاف 
م�شاندة  يف  الربيطاين  الدور  النواب  جمل�ش  رئي�ش  ثمن  اذ  الثنائية،  العالقات 
الدعم  ا�شتمرار  واهمية  والن�شاين،  الغاثي  امل�شتويني  على  خ�شو�شا  العراق، 
الدويل من اجل ادامة زخم املعركة يف املو�شل وانهاء اثر داع�ش الذي بات يهدد 

امن دول العامل كافة.
من جانبه اعرب ال�شفري الربيطاين بح�شب البيان عن رغبة بالده يف اقامة عالقات 
للعراق يف حربه �شد الرهاب  ا�شا�شية  البلدين، وان بريطانيا داعمة  مميزة بني 

ويف خمتلف املجالت الخرى.

بغداد_ سعيد حسين

بعد خوضه العديد من المعارك مع )داعش(..

 اإلرهابي الصغير محمد في قبضة القوات األمنية

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حتمل مناطق مدينة املو�صل 
واأطرافها التي توا�صل 

القوات الأمنية منذ اأكرث من 
�صهر حتريرها خالل عمليات 
نينوى" الكثري  يا  "قادمون 

من الق�ص�ص املاأ�صاوية يف 
طياتها فالدولة التي اأ�ص�صها 

داع�ص مل تكن �صوى دولة 
من اخلوف والرعب وجتنيد 

الأطفال و�صبي الن�صاء 
وال�صتيالء على اأموال 

املواطنني وقتلهم وتدمري 
البنى التحتية واحل�صارة.

الجعفري يشيد بمواقف أستراليا الداعمة للعراق


