
يتوق��ع اأن يرتف��ع ع��دد االحي��اء املح��ررة يف ال�ساحل 
االأمي��ن٬ خ��ال ال�ساع��ات املقبل��ة٬ اىل نح��و 20 حيًا 
�سكني��ًا متث��ل ن�سف م�ساح��ة اجلانب االأمي��ن للمدينة. 
لطبيعته��ا العمراني��ة واملدنية. ودخل��ت عملية حترير 
غرب��ي املو�س��ل٬ اأ�سبوعه��ا الراب��ع يف وق��ت يرتق��ب 
اجلمي��ع معرك��ة املدينة القدمي��ة٬ التي ُتع��ّد لها خطة 
ع�سكري��ة منف�سل��ة٬ وعلى الرغ��م من اأن تل��ك االحياء 

القدمي��ة ال ت�سم��ح مب��رور العج��ات الع�سكري��ة٬ اإال اأن 
داع���ش مازال يج��د طريقة لتمري��ر ال�سي��ارات امللغمة 
الإعاقة تقدم القوات امل�سرتكة. وكان التنظيم االرهابي 
ق��د فج��ر نح��و 30 �سي��ارة من��ذ انط��اق العمليات يف 
�سب��اط املا�س��ي٬ ن�سف هذه املفخخ��ات كان يف حي 
املاأم��ون٬ الذي يقع �سمن م�سوؤولية مكافحة االرهاب. 
وق�سمت القيادة الع�سكرية معركة ال�ساحل االأمين اىل 3 
حماور٬ وتقاتل ال�رسط��ة االحتادية والرد ال�رسيع٬ يف 
املناط��ق املحاذية للنه��ر يف جنوب �رسق��ي ال�ساحل٬ 

بينما تقاتل قوات مكافح��ة االرهاب يف جنوب غربي 
ال�ساح��ل االأمي��ن٬ يف ح��ن تنت���رس الفرق��ة التا�سع��ة 
التابع��ة للجي���ش مع فرق��ة العبا���ش القتالي��ة٬ اإحدى 
ت�سكي��ات احل�سد ال�سعب��ي٬ يف �سمال غربي املدينة٬ اذ 

جنحت بتحرير �سجن بادو�ش. 
وع��رت الق��وات امل�سرتكة عل��ى اأدلة توؤك��د اعدام نحو 
600 �سج��ن يف �سجن بادو�ش قرب املو�سل٬ وقالت 
القوات٬ ال�سبت املا�سي٬ اإنها عرت على "قرب جماعي 
�سخم" ي�سم رفات مئات من ال�سجناء املدنين اأعدموا 

عل��ى ي��د التنظي��م بعدم��ا ا�ست��وىل على ال�سج��ن خال 
احتال��ه املو�س��ل. وكانت منظم��ة "هيوم��ان رايت�ش 
ووت���ش" اأ�س��ارت٬ يف تقري��ر له��ا ع��ام ٬2014 قي��ام 
م�سلحي داع���ش باإعدام املئات من ال�سجناء الذكور يف 
ذل��ك الوق��ت. يف غ�سون ذلك اعرب��ت احلكومة املحلية 
ع��ن تفاجئه��ا بخ��روج موج��ات كبرية م��ن النازحن 
احلمي��دات.  وح��ي  بال�سج��ن٬  املحيط��ة  املنطق��ة  يف 
ويوؤك��د ح�سن الع��اف٬ نائب حمافظ نين��وى٬ ان "تلك 
املناط��ق اأحي��اء كب��رية وكان��ت يف ال�ساب��ق نواح��ي 

تابع��ة للمو�سل". واأ�ساف العاف٬ اأم�ش٬ ان "موجات 
الن��زوح يف تلك املناطق رفعت عدد النازحن اىل اأكر 
م��ن 100 ال��ف �سخ�ش". بدوره انتق��د خلف احلديدي٬ 
ع�س��و جمل���ش حمافظ��ة نين��وى٬ احلكوم��ة املركزي��ة 
وحمله��ا م�سوؤولية "الف�سل يف اي��واء النازحن". وقال 
احلدي��دي٬ ان "احلكوم��ة ف�سلت يف اع��داد خطة الدارة 
اأزم��ة النازحن"٬ الفتا النظر اىل ان "ال�سكان ي�سريون 
مل�ساف��ة نح��و 20 كم �س��رياً على االق��دام للو�سول اىل 
مناط��ق �سيط��رة اجلي���ش". وي�سطح��ب الف��ارون م��ن 

املع��ارك اأخ��ف ما ميلك��ون تاركن خلفه��م ال�سيارات 
واملوا�س��ي٬ ال �سيما يف املناط��ق الزراعية الواقعة اىل 
�سمال املو�سل. و�سّدق رئي�ش احلكومة حيدر العبادي٬ 
اأخريا٬ً عل��ى تو�سيات جمل�ش الوزراء٬ املتعلقة بزيادة 
دع��م النازحن م��ن اجلان��ب االأمين للمو�س��ل وتقدمي 
اخلدمات٬ وت�سمنت التو�سيات زيادة عدد "املدّققن" 
�سمن فريق التدقيق االأمني اإىل مائة ل�سمان ان�سيابية 
تاأم��ن  النق��ل  وزارة  تت��وىل  واأن  النازح��ن٬  اإي��واء 

"خم�سن حافلة" اإ�سافية الإجاء النازحن. 

جهود أميركية حثيثة لتعيين قيادات من الجيش السابق حكامًا عسكريين للمحافظات "السنية"!!
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بغ��داد - اأمنار غ��ازي: ك�سفت م�سادر مطلعة ع��ن قيام م�سوؤول اأمريك��ي كبري بالتعاون 
م��ع قي��ادات ع�سكرية ميداني��ة من قاعدة عن اال�س��د بالتفاو�ش مع مدي��ر اال�ستخبارات 
الع�سكري��ة يف النظ��ام ال�سابق الفريق الركن عبد اجلواد ذنون لتعيين��ه حاكمًا ع�سكريًا على 
املو�س��ل. واو�سح��ت امل�سادر ان االوامر �س��درت من البيت االبي�ش بتعي��ن حكام ع�سكرين 
للمحافظ��ات ال�سنية من ق��ادة النظام ال�سابق. وا�سارت امل�سادر اىل ان هذا االتفاق مت العمل عليه 
من��ذ م��دة يف حمافظ��ة االنب��ار، وتعمل احلكوم��ة املحلية يف املحافظ��ة على احل�سول عل��ى موافقة 
بغ��داد بتعين قائ��د ع�سك��ري الدارة املحافظة تافيا للخروق��ات االمنية ب�سبب وج��ود اخلايا النائمة 
وعودة الكثري من عنا�رس تنظيم داع�ش اىل املناطق املحررة بالتواطوؤ مع جهات امنية هناك، و�سط وجود 
التهديدات واخلافات الع�سائرية التي تعرقل امللف االمني يف تلك املناطق. وكان رئي�ش جمل�ش انقاذ االنبار 
حمي��د الهاي���ش حذر من �سقوط املحافظة مرة اخرى خال ثاثة ا�سهر و�سط موؤامرة حتاك حاليًا �سدها. يف حن 

ا�سار اىل ان حمافظة االنبار حذرة جدا من املوؤامرة التي حتاك عليها يف تركيا من قبل "�سيا�سين"

 

تبادلت احلكومة والربملان االتهامات ب�ساأن تعطيل تنفيذ املوازنة 
من  دينار  مليار   50 بنقل  النواب  الوزراء  رئي�ش  اتهم  فقد  العامة 
تخ�سي�سات املوازنة اىل رواتبهم بطرق ملتوية، يف وقت رد نواب 
من  موظفن  بتعين  باملح�سوبية  حكومته  باتهام  العبادي  على 

الدرجة ال�سابعة يف وظائف عليا.
ويرى مراقبون ان مرحلة التوافق بن احلكومة والربملان قد انتهت 
كل  ان  ،موؤكدين  الطرفن  املتبادلة بن  االتهامات  متاما يف ظل 
طرف متم�سك مبوقفه من الفقرات اخلافية يف املوازنة ،كما انهما 

يحاوالن عك�ش �سورة عن ف�ساد االخر امام ال�سعب.
رئي�ش  ا�ست�سافة  عن   ، االربعاء  اأم�ش  النيابية  املالية  وك�سفت 
التي  االتهامات  ملناق�سة  اخلمي�ش،  اليوم  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
املقدمة يف املحكمة  والطعون  النواب  اع�ساء جمل�ش  اطلقها على 

االحتادية .
وقال ع�سو اللجنة املالية م�سعود حيدر ، يف ت�رسيح ل� اجلورنال، 
اإن "جمل�ش النواب �سي�ست�سيف اليوم رئي�ش جمل�ش الوزراء ملناق�سة 
حول  النواب  جمل�ش  اع�ساء  على  اطلقها  التي  االخرية  االتهامات 
املناقات  املالية ورواتب اع�ساء الربملان ب�سكل علني امام الري 
العبادي غري دقيقة وان  " ت�رسيحات  . وا�ساف م�سعود ان  العام 
وزارة  ال�سادرة من  التعليمات  وفق  االموال  قام مبناقلة  املجل�ش 
املالية .  واملح م�سعود اىل ان"  قرار الت�سويت على عدم القناعة 
باجوبة العبادي مرتوك الع�ساء الربملان وقد ي�ستجوب العبادي 
بعد توجيه اال�سئلة  ال�سفهية �سمن النظام الداخلي للربملان اذا مل 

يقتنع اع�ساء الربملان باالجوبة . 
حيدر  العراقي  ال���وزراء  رئي�ش  بن  اخل��اف��ات  ح��دة  وت�ساعدت 
الف�ساد،  بتهم  الرتا�سق  حد  اإىل  وو�سلت   ، وبرملانين  العبادي، 
على خلفية الطعن الذي تقدمت به احلكومة العراقية على عدد من 

فقرات املوازنة االحتادية. وبهذا ال�سان عد املحلل ال�سيا�سي ها�سم 
الها�سمي االربعاء ، اأن �سهر الع�سل بن احلكومة والربملان انتهى ، 
الفتا النظر اىل ان االنتخابات املقبلة تختلف عن �سابقها لكونها 

بداأت بالت�سقيط ال�سيا�سي بن جميع االطراف .
وقال الها�سمي يف ت�رسيح ل� اجلورنال " ان" ال�رسعات ال�سيا�سية 
 ، والربملان  احلكومة  بن  املتبادلة  االتهامات  نتيجة  مرتاكمة 
اىل  ذهبت  دينار  مليار   50 عن  تتحدث  احلكومة  ان"  اىل  م�سريا 

ميزانية الربملانين، والربملان يواجه بت�رسحات منافية .
املواطن وان احلملة  امل�سهد هو  الوحيد يف  " اخلا�رس  ان  وا�ساف 
بن  ما  كبري  ت�سقيط  عمليات  ترافقها  مبكرا  ب��داأت  االنتخابية 
احلكومة والربملان. وحذر الها�سمي من خطورة امل�سهد  الت�سعيدي 
بن احلكومة والربملان وانعكا�ساته ال�سلبية على ال�سارع العراقي 
لكون االنتخابات املقبلة تعتمد على �سحن ال�سارع بالدرجة االوىل 

لك�سب اال�سوات. 
النواب  من  العبادي،عددا  حيدر  ال���وزراء،  جمل�ش  رئي�ش  واتهم 
الفقراء  ب�50 مليار دينار من خم�س�سات  بنقل تخ�سي�سات تقدر 
لطعن  الرئي�سي  ال�سبب  هو  هذا  ان  موؤكدا  ال�سخ�سية،  رواتبهم  اىل 
انها  للعلن  تظهر  كانت  لكونها  امل��وازن��ة  من  بفقرات  احلكومة 

تخ�سي�سات للفقراء لكنها باخلفاء غري ذلك على حد و�سفه.
وزارة  قبل  من  مت  املوازنة  قانون  يف  "الطعن  اإن  العبادي  وقال 
املالية التي قدمت الئحة من الفقرات، وكلفنا من الناحية القانونية 

فريقا قانونيا ينظر يف كل املواد املعدلة".
وا�ساف ان "هنالك بع�ش الفقرات متعلقة مب�سالح النا�ش والبع�ش 
 50 النواب  بع�ش  نقل  حيث  ال�سيا�سين،  مب�سالح  متعلق  االخر 
اع�ساء  البلد اىل رواتب  مليار دينار من تخ�سي�سات ح�سا�سة يف 
جمل�ش النواب من دون ان يعلم الكثري من النواب بذلك واال ما كانوا 

�سي�سوتون".
التتمة يف ال�صفحة 2

يف حال��ة ن��ادرة ،فر�س��ت ع�سائ��ر ال جوي��رب يف 
حمافظ��ة النا�رسي��ة غرام��ات مالي��ة واج��راءات 
ع�سائرية على املخالفن ل���رسوط و�سعتها للن�رس 
FAC - االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  ع��رب 

.)BOOK
وج��اء يف البي��ان الذي وق��ع عليه وجه��اء ناحية 
الط��ار ان��ه اذا ق��ام �سخ���ش بن���رس �س��ورة ام��راأة 

بق�سد ت�سويه �سورتها يف الفي�ش بوك يغرم ع�رسة 
ماين ويتم طرده من الناحية ملدة �سنتن .

وا�ساف البيان انه يف حال ن�رس �سورة غري الئقة 
ت�س��يء الي �سخ���ش يغ��رم 4 ماين دين��ار ، بعد 

التعرف على �سفحته يف الفي�ش بوك
وا�س��ار البي��ان انه يف ح��ال قيام �سخ���ش ب�رسقة 
�سفحة �سخ�ش اآخر يغرم ال�سارق 4 ماين دينار، 
مبينا ان هذه ال�رسوط ملزمة الي �سخ�ش من ابناء 

الع�سرية.

ريا���ش  االح��رار  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  ك�س��ف 
غايل،االربعاء،ع��ن رف�ش الكت��ل ال�سيا�سية الت�سويت 
عل��ى قان��ون ي�سمح بتملي��ك االرا�س��ي ال�سكنية لذوي 
الدخ��ل املح��دود. وق��ال غ��ايل ان "الربمل��ان كان قد 
ق��راأ م�رسوع قان��ون متلي��ك االرا�س��ي ال�سكنية لذوي 
الدخ��ل املح��دود ق��راءة اوىل وثانية وم��ن املفرت�ش 
الت�سويت عليه اال ان الكتل ال�سيا�سية رف�ست ت�رسيعه 
يف اللحظات االخرية". وا�س��اف،ان "الكتل ال�سيا�سية 
وقف��ت بال�س��د م��ن م���رسوع القان��ون وال��ذي ي�سمح 
للمواط��ن الفقري امت��اك قطعة ار�ش �سكني��ة". وا�سار 
اىل، ان "القان��ون ي�سم��ل باال�سا���ش �رسيح��ة كب��رية 
م��ن املواطن��ن وباالخ�ش �ساكن��ي الع�سوائيات ومن 

�ساأن��ه ان يق�س��ي عل��ى حال��ة التج��اوز عل��ى ارا�سي 
الراف�س��ة  ال�سيا�سي��ة  الكت��ل   " ان  الدولة"،م�سيف��ا 
للقان��ون هي نف�سها التي كانت ت��وزع ارا�سي وهمية 
اأو�سح��ت  جهته��ا  م��ن  ال�سابق��ة".  االنتخاب��ات  يف 
اللجن��ة القانوني��ة النيابية، اأ�سب��اب تاأجيل الت�سويت 
عل��ى قان��ون متلي��ك االأرا�س��ي ال�سكنية ل��ذوي الدخل 
املح��دود، يف ح��ن ك�سفت ع��ن �سمول جمي��ع �رسائح 
املجتم��ع العراق��ي بالقان��ون املذكور. وقال��ت ع�سو 
اللجن��ة زين��ب ال�سه��اين اإن "الد�ست��ور العراقي يجيز 
ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�س��ة واأ�سح��اب ال�سه��ادات 
العلي��ا واأ�سحاب الدخول املرتفعة حق متلك االأرا�سي 
ال�سكني��ة وان قانون متلي��ك االأرا�س��ي ال�سكنية لذوي 
الدخ��ل املحدود يتيح جلميع املواطنن اأحقية امتاك 
االأر�ش ب�رسف النظر عن م�ستواهم الثقايف والعلمي".

اكدت ع�سو جلنة النزاهة النائبة زينب الطائي وجود مماطلة وت�سويف 
ملفاتهم  اكمال  بعد  بالف�ساد  املتهمن  ال��وزراء  ا�ستجواب  عملية  يف 
الكتل  بع�ش  مل�سلحة  بعيدة  تواريخ  اىل  وتاأجيلها  النزاهة  جلنة  يف 

ال�سيا�سية.
وذكرت النائبة انه “كلما طالت املدة الزمنية ال�ستجواب الوزراء زادت 
امل�ساومات على اجراء اال�ستجوابات داخل قبة الربملان مل�سلحة كتل 

واحزاب الوزراء امل�ستجوبن”.
وم�ساومات  تنازالت  بتقدمي  تقوم  الوزير  “كتلة  ان  النائبة  وا�سافت 
من اجل تاأجيل اجراء اال�ستجواب والغائه با�ستخدام عامل الوقت الذي 

يراهن عليه الوزير او امل�سوؤول امل�ستجَوب”.
املالكي،  كامل  علي �سبحي  اال�ساح  النائب عن جبهة  عد  من جهته 

عملية ا�ستجواب الوزراء �سحوة للربملان ومتثيل حقيقي لعمله، لت�سع 
عمل املوؤ�س�سة الت�رسيعية على امل�سار ال�سحيح للقيام بدورها الرقابي 
ال�سيا�سية وال�سعبية  االأو�ساط  اأثارتها  التي  االإن�سقاقات  الرغم من  على 
على حٍد �سواء.وعّد املالكي ان "عملية اال�ستجواب ظاهرة �سحية ت�سهم 
يف احلد من الف�ساد احلا�سل يف موؤ�س�سات الدولة اإداريًا كان اأم ماليًا ".
ال�سيا�سية وتو�سيفها حلق  االحزاب  بيانات  النيابية  احلل  كتلة  وعّدت 
باأنه  ال�سيا�سي  باال�ستهداف  التنفيذية  ال�سلطة  ا�ستجواب  يف  الربملان 
“جمافاة للحقيقة”.وقال رئي�ش الكتلة النائب حممد الكربويل “على من 
يحرتم الد�ستور اأن ال يتهم الربملان وممثلي ال�سعب مبمار�سة اال�ستهداف 
كفاءة  وعدم  ب�سعف  االع��رتاف  عليه  “بل  بالقول،  ال�سيا�سي”.وتابع 
مر�سحيه للمنا�سب الوزارية، وعدم قدرتهم على اإدارة امللفات املوكلة 
اليهم، وا�ست�رساء الف�ساد يف دوائرهم واالعتذار لل�سعب العراقي عن �سوء 

اختيار مر�سحيهم”.

ال��وزراء  اختيار  يف  ال���وزراء  رئي�ش  “معايري  اأن  الكربويل،  واأ���س��اف 
وا�سحة ومنطقية، وعلى الكتل ال�سيا�سية عند تر�سيحها للوزراء التحلي 
ليكونوا  ال�سعب  اأمام  ملر�سحهم  ودعمهم  اإختيارهم  الإعان  بال�سجاعة 

م�سوؤولن عن اأدائه اأمام اهلل وال�سعب مبمثليه ورئي�ش الوزراء اأي�سًا”.
تر�سيح  يف  م�سوؤولياتها  “حتمل  ب�  ال�سيا�سية  الكتل  الكربويل  وطالب 
ال�رساعات  �ساحة  اىل  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ج��ر  وع���دم  ال����وزراء 
واملناكفات ال�سيا�سية، ومن ثم التاأثري بال�سلب على اأدائه واإرباك مهامه 
مرة من خال تر�سيح وزراء غري اأكفاء ومرة اأخرى من خال زج رئي�ش 

الوزراء يف ال�رساع ما بن االحزاب نف�سها وتقاطعات اأجنداتها”.
يذكر ان جمل�ش النواب قام با�ستجواب رئي�ش هيئة االعام واالت�ساالت 
الربملان  اىل  ح�سوره  لعدم  ب�ساأنه  قرار  اىل  التو�سل  دون  من  غيابيًا 
وتاأجيل البت ب�ساأن املعلومات والوثائق التي تت�سمن ملفات ف�ساد يف 

عمل الهيئة. 

ك�س��ف م�سدر مطلع ، اأم���ش االربعاء، ان مديونية 
ايطاليا للعراق بلغت مليارات الدوالرات من جراء 
�سفق��ة بن��اء قط��ع بحري��ة ع�سكري��ة مت توقيعها 
من��ذ زمن النظ��ام املباد، م�س��ريا اىل ان احلكومة 
العراقي��ة احلالي��ة على علم به��ذه املبالغ ولكنها 

تت�سرت عليها مقابل مبالغ مالية.
وق��ال امل�سدر ان " مديونية ايطاليا للعراق بلغت 
ملي��ارات ال��دوالرات من ج��راء �سفق��ة بناء قطع 
بحري��ة ع�سكري��ة مت توقيعه��ا من��ذ زم��ن النظام 
�رسك��ة  م��ع  كان  ان"التعاق��د  مبين��ا،  املب��اد"، 
القط��اع امل�سرتك".  االإيطالية" ذات  "فنكنت��ريي 
وا�ساف ، ان" الع��راق قد �سلم اإيطاليا 1.5 مليار 
دوالر م��ن دون ان يت�سل��م اي قطعة بحرية"، كما 

تعاقد على  طائرات اوك�ستا".

وتاب��ع ، ان "هذه الق�سية ما زالت تاأخذ جماراها 
قانوني��ًا ال�سرتج��اع تل��ك االم��وال" ، م�س��ريا اىل 
ان "احلكوم��ة العراقي��ة خال هذه امل��دة اوعزت 
اىل �سخ�سي��ة ع�سكرية مبتابع��ة املو�سوع اال انه 
تكت��م عليها،  بع��د ان ت�سلم مبال��غ مالية الخفاء 

التفا�سيل" ح�سب قول امل�سدر.
وكانت جلنة االم��ن والدفاع النيابية، ا�ست�سافت 
اأم���ش االربع��اء، وزي��ر الدف��اع عرف��ان احلي��ايل 
وجمموعة من �سباط رك��ن الوزارة. وذكر م�سدر 
يف اللجن��ة ، ان "االمن النيابي��ة ا�ست�سافت وزير 
الدف��اع و�سب��اط ركن��ه لاط��اع عل��ى روؤيت��ه 
املقبلة".وا�س��اف،  للمرحل��ة  ال��وزارة  اإدارة  يف 
ان "اال�ست�ساف��ة ج��اءت اي�س��ًا ب�س��اأن معاجلاته 
للق�ساء على ملفات الف�ساد واالآلية التي مبوجبها 
�سيق��وم ببناء املوؤ�س�س��ة الع�سكرية وبع�ش االأمور 

االأخرى".

رئيس الوزراء في ضيافة ممثلي الشعب 

انتهاء شهر العسل بين الحكومة والبرلمان.. نواب: استجواب العبادي مرهون بأجوبته عن الموازنة

في بورصة استجواب الوزراء.. الوزير يستعين بدفتر "شيكاته" إلغالق أفواه حزبه والمستجوب !

البرلمان يكتفي باستضافة الحيالي.. التستر على مليارات الدوالرات بذمة إيطاليا.. مقابل "إكرامية" للسكوت!

في حالة نادرة.. عشيرة عراقية  تفرض 
غرامات على المخالفين للنشر في الفيس بوك

تحت شعار "انطيني صوتك انطيك كاع"..
 نواب يؤخرون قانون تمليك أراض للفقراء للمساومة 
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األنيق يستقبل البحري بثوب جديد
وغزالن البادية في مهمة معقدة

معركة الموصل.. نازحون يقطعون عشرات الكيلومترات مشيًا وسط معارك تطحن األحياء القديمة 

رشيد الخوجة أول متصرف 
)محافظ( للواء بغداد


