
جل�س ب�ضع مئات من الرجال ممن هربوا عرب خطوط القتال 
على  العراقية  املو�ضل  مدينة  من  نزوح  موجة  يف  الأمامية 
الأر�س يف طوابري اأمام �ضابط من املخابرات العراقية كان 

يتفح�س احل�ضد بحثا   عن ارهابني متنكرين.     
و�ضاأل  من�ضة  على  الوقوف  اىل  ودفعه  فتى  ال�ضابط  جذب 
�رست  الرهابي.  داع�س  لتنظيم  ينتمي  كان  اإن  املجموعة 
همهمات مكتومة تبعتها اإمياءات بالراأ�س وتعليقات باأ�ضوات 
�ضاحنة �ضغرية  اإىل  الفتى  اقتياد  منخف�ضة. وبعد ذلك جرى 
وقد ُقيدت يداه خلف ظهره. واعرتف باأنه كان ع�ضوا لثالثة 
مع�ضكر  يف  اأ�ضبوعا  اأم�ضى  واأنه  الرهابي  التنظيم  يف  اأ�ضهر 
يحمل  ومل  الطهي  باأعمال  يقوم  كان  اإنه  قال  لكنه  تدريب 
من  يهربون  الذين  ال�ضكان  اأع��داد  تزايد  وم��ع  ق��ط.  �ضالحا 
العراقية  الع�ضكرية  والقوات  الرهابي  التنظيم  بني  املعارك 
التي ت�ضعى ل�ضتعادة ال�ضطر الغربي من ثاين اأكرب مدينة يف 
اإىل  املدنيني  بنقل  اأمنية  وح��دات  تقوم  التنظيم  من  العراق 
خميمات تديرها احلكومة وا�ضتئ�ضال املت�ضللني من الدواع�س.
وبعد مرور اأكرث من اأ�ضبوع على بداية الهجوم على اآخر معقل 
ح�رسي للتنظيم يف العراق ت�ضلل نحو 14 األفا من ال�ضكان من 
الن�ضاء  من  هوؤلء  معظم  وكان  طويلة  م�ضرية  وبداأوا  املدينة 
والأطفال والعجائز لكن يوجد اأي�ضا مئات من ال�ضبان الذين 

يتعني فح�ضهم من قبل قوات الأمن.
اأثناء  األف �ضخ�س اىل ترك منازلهم   400 وقد ي�ضطر قرابة 
الهجوم اجلديد املدعوم من الوليات املتحدة والذي بداأ ال�ضهر 
الأحياء  تطهري  من  العراقية  القوات  انتهت  اأن  بعد  املا�ضي 
�رسقي نهر دجلة الذي يق�ضم املدينة الواقعة يف اأق�ضى �ضمال 
العراق. وقال �ضابط املخابرات يف حديث �ضحايف له �رسيطة 
اأع�ضاء  اأنهم  يف  ي�ضتبه  �ضبعة  ا�ضتخرج  اإنه  ا�ضمه  ن�رس  عدم 
بالتنظيم الرهابي يوم الأحد وهو اأول يوم يف عملية النزوح 

اجلماعي من غرب املو�ضل.
حيث تتحفظ القوات الأمنية على بع�س �ضكان املو�ضل الذين 
ت�ضري اإليهم على اأنهم "م�ضادر" مل�ضاعدتها يف التعرف على 
امل�ضتبه بهم. ووقف اأحد "امل�ضادر" وهو �ضاب نحيل يرتدي 
اأخ�رس لإخفاء هويته مع �ضباط املخابرات يف حني  قناعا 
�ضلمت دفعة جديدة من الرجال بطاقات الهوية ليتم فح�ضها 

يف قاعدة بيانات على الكمبيوتر.

على  معارك  يف  ُيقتلون  الرهابي  التنظيم  اأع�ضاء  ومعظم 
اأحياًء  منهم  عدد  على  قب�ضت  العراقية  القوات  اأن  من  الرغم 
جمهوريات  م��ن  بع�ضهم  املن�رسم  الأ���ض��ب��وع  م��دى  على 

�ضوفيتية �ضابقة وال�ضني.
على  التعرف  كيفية  تعلم  اإن��ه  امل��خ��اب��رات  �ضابط  وق��ال 
املتعاونني مع التنظيم الرهابي من الطريقة التي يت�رسفون 
بها معه. واأ�ضاف قائال "ميكنك اأن تعرف ذلك لأنهم يكونون 
خائفني. الذين ل يعملون مع داع�س ي�ضعرون باخلوف اأي�ضا 
لكنه �ضعور خمتلف عن اخلوف الذي ي�ضعر به من يعملون مع 
داع�س." ويعد اجلي�س العراقي اأن عملية الفح�س فعالة حتى 
الآن لكنه ل يقدم اأي اأرقام. وقال ال�ضابط "لدينا اآلية. لدينا 

اأ�ضماء وم�ضادر لكن حتى مع ذلك فنحن ل نعرفهم جميعا. 
وكان القمع والوح�ضية اللذان ات�ضم بهما التنظيم الرهابي يف 
املو�ضل دافعا وا�ضحا للبع�س يف تلك املجموعات املحتجزة 

لال�ضتجواب اإىل الك�ضف عن اأن�ضار التنظيم.
طويلة  مدة  عامني  لأن  يتعاونون  "النا�س  ال�ضابط  وق��ال 

لتكون فيها حتت �ضغط م�ضتمر."
وتابع بقوله "عندما ت�ضاأل .. من بينكم ينتمي لداع�س.. �ضي�ضري 
اإليهم ويقولون لقد قاموا بكذا وكذا. مثلما فعل هوؤلء  اأنا�س 
يعرفونه.  كانوا  اإن  و�ضاألت  اأحدهم  اأح�رست  ال�ضباب.. عندما 

نه�س اثنان منهم وقال اإنه من داع�س."
وذكر م�ضوؤول خمابرات اأمريكي طلب عدم ن�رس ا�ضمه اأن بع�س 
عنا�رس التنظيم  الرهابي هربوا من املو�ضل ومدينة الرقة 
ال�ضورية و�ضط فو�ضى القتال لكن احل�ضار الذي فر�ضته قوات 
لينفذوا هجمات يف  اأن يهربوا  على املدينتني قل�س خماطر 
مناطق اأخرى. ي�ضل النا�س اإىل موقع الفح�س املبدئي خلف 
خطوط القتال اإىل اجلنوب مبا�رسة من املو�ضل وقد غطاهم 
ظهور  على  اأو  حمفات  على  حممول  بع�ضهم  وكان  الغبار. 
يطلبونه.  �ضيء  اأول  هي  ال�ضجائر  فاإن  العادة  ويف  اآخرين. 
والتدخني كان حمظورا عليهم لكن الكثريين كانوا يخاطرون 

بالتعر�س للجلد يف مقابل ب�ضعة اأنفا�س من الدخان.
وهرب معظم موردي الب�ضائع وزادت الأ�ضعار ب�ضكل جنوين 
اإىل  يوؤدي  اآخر طريق غربا  اأن قطعت  منذ  املو�ضل  يف غرب 

اأرا�س ي�ضيطر عليها التنظيم يف �ضوريا قبل ثالثة اأ�ضهر. 
ما  وكثريا  باملخاطر  حمفوفة  املو�ضل  غرب  من  والرحلة 
يتفرق اأفراد الأ�رس من دون اأي تاأكيد باأنهم �ضريون بع�ضهم 

مرة اأخرى اأو اأين �ضتنتهي بهم احلال.

اأكدت جلنة “العالقات اخلارجية النيابية” اأن �ضيا�ضة 
الرئي�س المريكي دونالد ترامب تت�ضم بال�ضبابية يف 
اتخاذ القرارات ومنها قرار رفع احلظر عن العراق ل�ضفر 

مواطنيه اىل الوليات املتحدة.
وقال ع�ضو اللجنة “لوي�س كارو” ل�”اجلورنال نيوز”  
اعرت�ضوا  النواب  جمل�س  اع�ضاء  “جميع  اإن  الربعاء، 
ال��ولي��ات  اىل  ال�ضفر  م��ن  العراقيني  منع  ق��رار  على 
العراق  �ضبع دول،  وذلك لن  وادراجه �ضمن  املتحدة 
فعال  وم�ضارك  املتحدة  للوليات  ا�ضرتاتيجي  حليف 
يف احلرب على التنظيمات الرهابية املتمثلة بداع�س 

الرهابي”.
 27 يف  ترامب  اأ���ض��دره  ال��ذي  “القرار  اأن  واأ���ض��اف، 
بع�س  يف  الفو�ضى  م��ن  حالة  اأث���ار  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
وت�ضبب  وخارجها  املتحدة  الوليات  داخل  املطارات 
اأمريكية  �رسكات  من  و�ضكاوى  دولية  احتجاجات  يف 
وواجه اأكرث من 12 طعنا اأمام املحاكم، عّده كثريون 
معار�ضًا لل�ضيا�ضة العامة لالدارة المريكية التي تت�ضم 

باحلياد واحرتام حقوق الن�ضان”.
اجلديد  الأمر  اأن  اأمريكيون،  م�ضوؤولون  ك�ضف  حني  يف 
ال�ضفر  ب�ضاأن  ترامب  دونالد  الرئي�س  �ضي�ضدره  ال��ذي 
والهجرة �ضي�ضتثني دولة واحدة من الدول ال�ضبع التي 

طالها القرارا يف البدء، وهي العراق.
اإن  امل�ضوؤولني،  عن  المريكية  العالم  و�ضائل  ونقلت 
“اأربعة م�ضوؤولني قالوا اإن القرار ياأتي بعد �ضغوط من 
وزارتي الدفاع واخلارجية”، م�ضرية اإىل اأن “الوزارتني 
العراق  النظر يف �ضم  اإعادة  البيت الأبي�س على  حثتا 
اإىل القائمة نظرا لدوره الرئي�ضي يف احلرب على تنظيم 

داع�س”.
من جانب اخر نفت احلكومة العراقية، الربعاء، النباء 
ومعدات  ا�ضلحة  بنقل  وا�ضنطن  قيام  عن  حتدثت  التي 

ع�ضكرية لقوات �ضوريا الدميقراطية عرب العراق.
وقال املتحدث با�ضم مكتب رئي�س الوزراء �ضعد احلديثي 
اإنه “ل توجد لدينا اية معلومات باأن  يف ت�رسيح له، 
العراق ا�ضهم بنقل ا�ضلحة ومعدات ع�ضكرية اإىل جهات 

خارج املنظومة الع�ضكرية العراقية”.
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تسريبات عن »طبخة« أميركية لعراق ما بعد داعش والتحالف الوطني يؤكد: نرفض الحلول »المعلبة«

 وزارة النقل 
 الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

 بيع والتأجير المركزيةاللجنة 
 م/ اعالن مزايدة

 
 12م رق تعلن الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء المزايدة العلنية وفق قانون بيع وتأجير اموال الدولة

( من اليوم 21العقارات المبينة تفاصيلها ادناه لشركتنا والتي ستجري المزايدة عليه في محطة قطار البصرة في اليوم )النافذ لتأجير  1122لسنة 
يه من لالتالي لنشر االعالن في الصحيفة في تمام الساعة العاشرة صباحا "واذا وافق يوم المزايدة عطلة رسمية فتكون المزايدة في اليوم الذي ي

من  %11نين مستصحبين معهم التأمينات القانونية البالغة يعلى الراغبين باالشتراك في المزايدة الحضور في الزمان والمكان المعالدوام الرسمي ف
ايدة زالقيمة المقدرة بصك مصدق معنون المر الشركة العامة للسكك الحديد او نقدا" على ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه الم

مزايد استقدام براءة ذمة ضريبية وجلب المستمسكات المطلوبة )هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية وعلى ال
ي من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنو %11االصلية والمصورة( ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 

( يوم من 21دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع على العقار قبل المزايدة وعلى من ترسو عليه المزايدة تسديد بدل االيجار خالل )
ك والعقارات التاريخ المصادقة وبعكسه يعتبر ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية المترتبة عليه وعلى من ترسو عليه المزايدة مراجعة شعبة االم

 / في مقر الشركة لغرض تبليغه باالحالة القطعية .
 المدير العام
 للشركة العامة للسكك الحديد العراقية

تامينات االيجار  االيجار مدة نوع االستخدام المشيدات التفاصيل ت
 السنوي

( 21قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة ) 2
ابعاد  ( دونم2مقاطعة ام قصر / الزبير بمساحة )

 م(51×251)

 201110111 ثالث سنوات ساحة لوقوف السيارات -----

( مقاطعة 2قطعة ارض جزء من العقار المرقم ) 1
( الهدامة ام قصر / الزبير بمساحة 21)
 (55×15( بابعاد )1م2151)

 201510111 ثالث سنوات ساحة لوقوف السيارات -----

 

معصوم يتلقى دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر 
إسالمي في أستانا

القانون: تعديالت كثيرة تنتظر قانون االنتخابات 
المرسل من معصوم

االستخبارات تكتشف دواعش بين النازحين الفارين من الموصل

زيارة مرتقبة هي األولى لوزير خارجية تونسي إلى العراق

بغداد_متابعة : اأعلنت رئا�ضة اجلمهورية، الأربعاء، تلقي الرئي�س فوؤاد مع�ضوم 
دعوة ر�ضمية من نظريه الكازاخ�ضتاين نور �ضلطان نزارباييف حل�ضور اجتماعات 
العا�ضمة  �ضيعقد يف  الذي  والتكنلوجيا  العلوم  ل�ضوؤون  ال�ضالمي  للموؤمتر  القمة 

الكازاخ�ضتانية ا�ضتانة خالل العام احلايل.
وقالت الرئا�ضة يف بيان ، “اإن مع�ضوم تلقى دعوة ر�ضمية من رئي�س  جمهورية 
كازاخ�ضتان نور �ضلطان نزارباييف حل�ضور اجتماعات القمة للموؤمتر ال�ضالمي 
ال�ضتانة  الكازاخ�ضتانية  العا�ضمة  �ضيعقد يف  الذي  والتكنلوجيا  العلوم  ل�ضوؤون 

خالل العام احلايل”.
واأ�ضافت اأن ذلك جاء خالل ا�ضتقباله يف ق�رس ال�ضالم ببغداد املبعوث ال�ضخ�ضي 

للرئي�س نزارباييف ال�ضفري الكازاخ�ضتاين يف عمان عظمات بريديباي.
مع  وال�ضداقة  التعاون  تعزيز  على  العراق  حر�س  للبيان،  وفقا  مع�ضوم،  واأكد 
تعاون  يتطلب  الذي  الأمني  املجال  ومنها  املجالت  خمتلف  يف  كازاخ�ضتان 

جميع الدول امل�ضلمة يف مواجهة حتديات الرهاب.

بغداد_متابعة : اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون �ضادق اللبان، الربعاء، اأن 
تنتظره  فوؤاد مع�ضوم  اجلمهورية  رئي�س  املر�ضل من  النتخابات  قانون  مقرتح 

تعديالت كثرية داخل جمل�س النواب.
“مقرتح قانون النتخابات املر�ضل من رئا�ضة  اإن  وقال اللبان يف ت�رسيح له، 
اجلمهورية تعر�س اىل انتقادات عديدة من قبل الكتل ال�ضيا�ضية حال و�ضوله اىل 
الربملان كما ظهرت اختالفات بوجهات النظر بني الكتل ب�ضاأنه وان فقراته ت�ضري 

نحو التعديل”.
واأ�ضاف اللبان، اأن القانون تنتظره تعديالت كثرية �ضواء من الناحية ال�ضكلية او 

املو�ضوعية ول وجود اأاية بوادر لالتفاق عليه بالجماع.
القانونية  م�ضت�ضاريتها  ان  �ضابق،  وقت  يف  اعلنت  اجلمهورية   رئا�ضة  وكانت 
اأر�ضلت م�ضودة م�رسوع قانون انتخاب جمل�س النواب اجلديد اىل الربملان متهيدا 

ملناق�ضته واقراره من قبل ال�ضلطة الت�رسيعية.

بغداد_اجلورنال نيوز : قال وزير اخلارجية التون�ضي “خمي�س اجلهيناوي” انه 
“�ضيزور بغداد قريبًا على راأ�س وفد ي�ضمُّ عدداً من امل�ضوؤولني ورجال الأعمال يف 

اإطار تعزيز التعاون امُل�ضرَتك بني البلدين، وفتح اآفاق ال�ضتثمار”.
“وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري التقى وزير  اأن  وذكر بيان لوزارة اخلارجية 
خارجيَّة تون�س خمي�س اجلهيناوي على هام�س اجتماعات جمل�س حقوق الإن�ضان 

ة”. يف مدينة جنيف ال�ضوي�رسيَّ
وعرب اجلهيناوي خالل اللقاء عن “ا�ضتعداد بالده لتعزيز العالقات بني البلدين، 
والتعليم،  الأم��ن،  جمال  يف  اخلربات  وتبادل  املجالت،  خُمتِلف  يف  والتعاون 

وال�ضياحة”، والعمل على دعم العراق يف حتقيق اأمنه، وا�ضتقراره”.
 ، من جانبه قال اجلعفري اإن”العراق ُم�ضتِمرٌّ بتقوية عالقاته مع حُميطه العربيِّ
امُل�ضرَتكة،  امُل�ضرَتك، وتفعيل امل�ضالح  التعاون  اآفاق  ، وفتح  ، والدويلِّ والإقليميِّ
على  تقوم  اخلارجيَّة  العراق  �ضيا�ضة  ان  موؤكداً  امُل�ضرَتكة،  املخاطر  وُمواَجهة 
اأ�ضا�س بناء عالقاته متوازنة مع اجلميع من دون الدخول يف �ضيا�ضة املحاور”.
ل زيارة مل�ضوؤول تون�ضي اىل العراق بعد عام 2003. وتعد زيارة اجلهيناوي اأوَّ

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف ال�ضياق ذاته ك�ضف النائب عن التحالف الوطني 
ال�ضيا�ضية  اأن الت�ضوية  العراقي حبيب الطريف"، عن 
الوطني يف ف�ضاء  التحالف  قبل  ُطرح من  م�رسوع 
بالتاكيد خا�ضع  امل�رسوع  وهذا  العراقي  ال�ضيا�ضي 
وهو  النظر  واختالف وجهات  امل�ضتفا�ضة  للدرا�ضة 
العراقية  ال�ضيا�ضية  الج��واء  اأن  لالخرين  ر�ضالة 
قرار  اتخاذ  م�ضاألة  يخ�س  فيما  بالتكاتف  تتمتع 
ل�"  "الطريف"،  واأ���ض��اف   . �ضيا�ضية  م��ب��ادرة  او 
اأ�ضبح  الت�ضوية  م�رسوع  ان  الربعاء،   " اجلورنال 
التي مر بها  الكثري من الهوال  �رسورة ملحة بعد 
الرهابية  التنظيمات  على  احلرب  جراء  من  البلد 

خارطة  هي  فالت�ضوية  الرهابي،  بداع�س  املتمثلة 
طريق ملا بعد داع�س تتوافر فيها احلقوق وتتجاوز 
الطائفي.  والتناحر  والق�ضاء  التهمي�س  ح��الت 
ولفت النظر اىل ان، الو�ضع يف العراق هو للعراقيني 
من  ل�ضخ�ضيات  وجم��ال�����س  لجتماعات  ولي�س 
نف�ضها  تزج  ثم  ومن  وتتاآمر  تخطط  العراق  خارج 
غربي،  دبلوما�ضي  واأكد  ال�ضيا�ضية.   العملية  داخل 
اأن  و2009   2006 عامي  بني  ما  بغداد  يف  عمل 
عن  ف�ضاًل  وا�ضع،  غربي  بدعم  �ضتحظى  "املبادرة 
بدعم  تعهدت  عديدة  عربية  لدول  اإيجابية  اإ�ضارات 
الوقوف على  للعراق مل�ضاعدته يف  مايل وع�ضكري 
قدميه"، على حد قوله، وا�ضافت امل�ضادر ان زيارة 
الوىل  ال��ب��ادرة  كانت  ال�ضعودي  اخلارجية  وزي��ر 

املحلل  بني  جهته  من   . امل�رسوع  هذا  يف  للتحرك 
وامل�ضاريع  الت�ضوية  ان  الها�ضمي  واثق  ال�ضيا�ضي 
من  مقبولية  اكرث  لها  تكون  عراقية  تكون  عندما 
الت�ضويات اخلارجية .وقال الها�ضمي يف ت�رسيح ل� 
مع  ميول  لها  التي  الطراف  " ان  نيوز  "اجلورنال 
كانت  وان  حتى  تطرح  ت�ضوية  اي  �ضتقبل  امريكا 
يران  اما من هو مع  واملواطن  الوطن  على ح�ضاب 
ان  وا�ضاف    . تنجح  ل  وبالتايل  �ضدها  ف�ضيقف 
اليابان  اأن  فر�ضنا  فلو  ال�رساع  من  جزء  امريكا 
تقدم هذه الت�ضوية لوجدنا لها مقبولية وا�ضعة ذاك 
انها ل تتدخل بال�رساع الداخلي ،موؤكدا ان الت�ضوية 
وال�ضنية  الكردية  التحالفات  من  مقبولة  �ضتكون 
التحالف  عن  النائب  وي��رى   ، اخل�ضو�س  بوجه 

باي  يقبلون  الكرد  "ان  عي�ضى  ح�ضن  الكرد�ضتاين 
املالكي  تعبنا من وعود  ت�ضوية تكفل حقوقنا وقد 
احللفاء يف �ضمان حقوق  مثمنا  جهود  والعبادي 
"منذ تاأ�ضي�س الدولة العراقية  الكرد" ، وا�ضاف انه 
النظام  �ضقوط  وبعد  وال�ضيوعية  امللكية  جربنا 
ان  جاهدين  حاولنا  العبادي  اىل  و�ضول  املباد 
�رسكاء  نكون  ان  ب�رسط  موحد  عراق  �ضمن  نكون 
فائدة"  دون  من  لكن  الدولة  يف  فعالني  حقيقيني 
جديداً  عراقًا  بنوا  من  هم  "الكرد  ان  اىل  ،وا�ضار 
ال�ضيا�ضية"،  العملية  يف  ال�ضا�ضيون  الالعبون  وهم 
متابعا "ان الكرد كانوا قبل �ضقوط �ضدام دولة لكن 
لنكون   2003 بعد  ما  احلكومة  اىل  طواعية  جئنا 
عراقا واحدا ول نكون مواطنني من الدرجة الثانية"
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