
دعت النائبة عن حمافظة نينوى، انت�سار اجلبوري رئا�سة 
نازحي  و�سع  ملناق�سة  طارئة  جل�سة  عقد  اىل  الربملان 
مدينة  املو�سل  واعتبار  املو�سل  ملدينة  االمين  ال�ساحل 
"خماوفها  عن   ، لها  بيان  يف  اجلبوري  واأعربت  منكوبة. 
النزوح من اجلانب االمين  البالغ من ازدياد وترية  وقلقها 
و�سط ظروف ان�سانية و�سحية �سعبة وانعدام اب�سط مقومات 
العي�ش". واأ�سافت ان ، ما يعانيه ابناء املو�سل الهاربني من 
�ساحلها االمين باجتاه جنوب املدينة ينذر بكارثة حقيقية، 
ال�سيما وان اعدادهم تزداد يوميا مع عدم وجود اية خطة 
اليوائهم او اي م�ساعدات ميكن تقدميها لهم، وان او�ساعهم 
من �سيء اىل ا�سواأ بعد ان تزامن نزوحهم مع موجة االمطار 
والربد. وتابعت ، ال يخفى على اجلميع ان هذه املوجة من 
ارقام  اىل  بعد  ت�سل  ومل  مفاجئ  ب�سكل  حت�سل  مل  النزوح 
ما  وح��ددت  ا�سارت  املعطيات  كل  ان  بل  املتوقع،  ف��وق 
يحدث االن بدقة، والغريب اننا ال جند اي نوع من اال�ستعداد 
توجد  وال  وايوائهم،  املواطنني  هوؤالء  ال�ستقبال  التهياأة  او 
اي خطة م�سبقة لنقلهم او ا�سعاف جرحاهم، عدا ما تقدمه 
القوات االمنية التي �سارت تتحمل اعباء التحرير وحماربة 
االرهاب واالهتمام بالنازحني. وحملت النائبة اجلبوري ، 
رئي�ش الوزراء حيدر العبادي وجميع الوزارات املعنية هذا 
العراق  يف  ومكاتبها  املتحدة  االمم  نحمل  كما  التق�سري، 
وحكومة نينوى املحلية ما يحدث الهايل املو�سل. وبينت، 
"ان هذا التق�سري واال�ستخفاف مب�سري اهل املو�سل الذين 
عانوا االمرين حتت ظلم وجرائم داع�ش، البد ان يو�سع على 
طاولة النقا�ش يف ا�رسع وقت ممكن، لذا ادعو رئا�سة جمل�ش 
النواب اىل عقد جل�سة طارئة ملناق�سة او�ساع النازحني من 
ال�ساحل االمين وتقدمي ما ميكن تقدميه لهم، وعر�ش م�سكلة 
التق�سري غري املربر الذي حلق بهم وحتديد اجلهة املق�رسة، 
والت�سويت على اعتبار املو�سل مدينة منكوبة". كما دعت 
، احلكومة املركزية ووزاراتها املعنية واحلكومة  اجلبوري 
واالغاثية  االن�سانية  واملنظمات  ودوائ��ره��ا  املحلية 
النقاذ  وال��ف��وري  ال�رسيع  التدخل  اىل  ال��دويل  واملجتمع 
العائالت، كما دعت ابناء الع�سائر و�سيوخها ووجهائها يف 
جنوب املو�سل اىل تقدمي الدعم والعون الخوانهم وانقاذهم 

من هذه الكارثة املرعبة.

وت�س��ري تقديرات وكاالت االإغاث��ة اإىل اأن هناك ما يقرب 
م��ن 750 األ��ف م��دين حما�رسي��ن يف غرب��ي املو�س��ل 
غ��ري قادرين عل��ى املغ��ادرة اأو يخ�سونها وعل��ى الرغم 
م��ن االحتم��ال الواقعي جدا باأن تك��ون معركة ال�سيطرة 
عل��ى املدينة - بني القوات العراقية و التنظيم - طويلة 

وحامية الوطي�ش.
ف��اإن الهج��وم عل��ى غرب��ي املو�س��ل مي�س��ي كم��ا كان 
متوقعا، بدرجة كبرية. فاجلي�ش العراقي االأف�سل جتهيزا 
وتدريب��ا وال��ذي يتق��دم االآن بطريق��ة منهجي��ة باجتاه 
اأط��راف املدين��ة بف�سل الق��وة النارية املكثف��ة والغطاء 

اجلوي الذي توفره طائرات التحالف.
بالطب��ع ُت�ستخ��دم الطائ��رات الع�سكرية ب��دون طيار من 
جان��ب اجليو���ش يف اأنح��اء ال���رسق االأو�س��ط الإح��داث 
تاأثريات مدم��رة، وهي ت�سفر غالبا عن خ�سائر بالغة يف 
االأرواح. لك��ن املعدل والدقة الت��ي ي�ستخدم بها التنظيم 
الطائ��رات بدون طي��ار ال�سغرية وغري املتط��ورة ن�سبيا 
يف املو�س��ل اأعاق بدرجة كبرية تق��دم القوات العراقية. 
واأث��ارت ه��ذه الطائ��رات اأي�س��ا حال��ة م��ن الذع��ر لدى 
املدنيني، و�سمنهم �س��كان ال�سطر ال�رسقي من املو�سل، 
ال��ذي ا�ستع��ادت الق��وات العراقي��ة ال�سيط��رة علي��ه م��ن 
اأي��دي التنظيم االرهاب��ي خالل اجل��زء االأول من احلملة 
الع�سكرية لطرد االرهابني من اآخر معقل لهم يف العراق. 
ويف م�ست�سف��ى مبدينة اأربيل، �سمايل العراق، التقينا باأم 
حمم��د الت��ي تبلغ من العم��ر 55 عاما. كان��ت اأم حممد، 
الت��ي لديه��ا �سبعة اأبن��اء وهي م��ن ال�سط��ر ال�رسقي من 
املو�س��ل، جتل�ش يف �رسيره��ا، وج�سدها مت�سل باأنبوب 
ي�س��خ �سائال ع��رب الوريد، وغري ق��ادرة عل��ى اال�ستلقاء 
ب�سب��ب االأمل احل��اد يف �ساقه��ا اليمن��ى. وحلق��ت ع��دة 
اإ�ساب��ات ب�ساق اأم حممد م��ن جراء قنبلة يدوية اأو عبوة 
نا�سف��ة األقيت من طائرة بدون طيار. وقالت يل اأم حممد 
"خرجت يوما اإىل ال�سوق ل�رساء بع�ش احلاجات.. وفجاأة 
وجدت نف�سي ملقاة على االأر�ش واأنظر الأعلى. بداأ النا�ش 
ي�سريون اإىل ال�سم��اء من حيث �سقطت القنبلة. اأين االأمن 
بينم��ا حتوم هذه املعدات فوق روؤو�ش النا�ش وتقتلنا؟". 

ا�ستخدام هذه الطائ��رات بدون طيار، بحمولتها اخلفيفة 
ن�سبي��ا، لن يغري م��ن م�سار ه��ذا ال�رساع. وهن��اك اآالف 
االأ�سلح��ة االأغلى ثمنا بكثري واالأكرث فتكا وتطورا يجري 

ا�ستخدامها كل يوم باالآالف. 
ويق��ول اميانويل نانيني من موؤ�س�س��ة االإغاثة االإيطالية 
الت��ي ت�ساع��د يف اإدارة امل�ست�سف��ى التي تتلق��ى فيها اأم 
حممد وغريها من �سحايا الطائرات بدون طيار العالج، 
اإنه بالرغم من ذلك ال ميكن ا�ستبعاد التاأثري النف�سي لهذه 
الهجم��ات على النا�ش. وقال "من الناحية املادية )فاإن 
الهجم��ات بطائ��رات ب��دون طي��ار( ت�سبه كث��ريا هجوما 
باله��اون، لكنه��ا يف الواقع دقيقة ج��دا". واأ�ساف ، كل 
واح��دة من ه��ذه الطائرات ب��دون طيار ت���رسب بالفعل 
اله��دف املح��دد له��ا. لكن م��ن الناحي��ة النف�سي��ة، فاإن 
التاأثري قد يكون �سديدا جدا على ال�سكان الأنها قد ت�رسب 
اأهدافه��ا يف اأي حلظ��ة ويف اأي مكان. لكن �سكان �رسقي 
املو�سل بداأوا ف��رة راحة وجيزة من هجمات الطائرات 
ب��دون طي��ار بع��د اأن ح��ول تنظي��م  داع���ش االرهاب��ي 
انتباهه��م نح��و خ��ط املواجه��ة اجلديد باجت��اه جنوب 
ة، يبلغن��ا  املدين��ة وغربه��ا. وبا�ستخ��دام كلم��ات مع��ربرّ
زمي��ل، ع��اد للت��و من مهم��ة تغطي��ة �سحفي��ة باجلبهة 
االأمامي��ة مطل��ع االأ�سب��وع، اأن الو�س��ع وكاأن "ال�سم��اء 
متط��ر قنابل"، وذلك يف اإ�سارة اإىل كثافة الهجمات التي 
تنفذه��ا الطائرات بدون طيار �س��د قوات االأمن العراقية 
التي حتاول حترير املدينة. من املهم التاأكيد مرة اأخرى 
عل��ى التفوق الكا�س��ح للقوات العراقية م��ن ناحية العدد 
والعت��اد على اأعدائهم من تنظي��م داع�ش االرهابي . كما 
اأن الق��وات العراقي��ة حت�سل على دعم كب��ري من احللفاء 
االأمريكي��ني وقوات التحالف. وقال الليفتنانت كولونيل 
ج��ون هوكبيك��ر قائد ال���رسب االأول يف فرق��ة الفر�سان 
73 باجلي�ش االأمريكي اإن "احلرب يف املو�سل �ستكون 
حتدي��ا كب��ريا الأي جي���ش، لك��ن املعرك��ة �ستنتهي فقط 
بنتيج��ة واح��دة". وميك��ن يف كثري م��ن االأحي��ان روؤية 
"امل�ست�سارين" الع�سكريني والقوات االأمريكية يف اخلط 
االأمام��ي وخلفه متاما واأي�س��ا يف قواعد قيادة متقدمة 
مل�ساع��دة وتوجي��ه االإر�س��ادات لللق��وات العراقي��ة. لكن 
الليفتنان��ت كولوني��ل ج��ون هوكبيك��ر يق��ر ب��اأن اأفراد 

الق��وات الربية االأمريكي��ة ميكنهم امل�سارك��ة يف القتال 
فق��ط اإذا ا�ستدعت ال�رسورة. ويف القاعدة الع�سكرية التي 
تقع عل��ى بع��د كيلومرات قليل��ة من االأط��راف الغربية 
للمو�س��ل، كانت قط��ع مدفعي��ة اأمريكي��ة �سخمة تطلق 
قاذفات باجتاه مواقع لتنظيم داخل املدينة املحا�رسة 
وحوله��ا. يبلغنا رجال املدفعية اأنه��م يف اليوم ال�سابق 
�سهدوا اأكرث ف��رة �ساخنة من ال�رساع حتى االآن اإذ اأنهم 
األق��وا باملئ��ات م��ن القذائف عل��ى اأه��داف ا�سُتخدم يف 
حتديده��ا طائ��رات املراقبة ب��دون طيار االأك��رث تطورا. 
القوات االأمريكية �ستقلل من ا�ستخدام االأ�سلحة املتطورة 
مع انتق��ال ال�رساع اإىل ال�س��وارع ال�سيقة وامللتوية يف 

املو�سل ذاتها.
ويف الي��وم االأول م��ن القت��ال احلقيق��ي داخ��ل املنطقة 
الغربي��ة من املو�س��ل، اأف��ادت القوات احلكومي��ة باأنها 
تواج��ه "الع���رسات" م��ن ال�سي��ارات املفخخ��ة. وجنحت 
القوات يف اإبطال مفعول بع�سها بينما انفجرت �سيارات 
اأخ��رى واأ�سفرت ع��ن مقت��ل واإ�سابة العديد م��ن اجلنود 
العراقي��ني. ويف مثال اآخ��ر على تهيئ��ة الطائرات بدون 
طي��ار ال�ستخدامه��ا يف احل��رب املدني��ة، ي�س��ود اعتقاد 
ب��اأن التنظي��م ي�ستخ��دم الطائ��رات ال�سغ��رية لتوجي��ه 

االنتحاريني الذين يقودون �سيارات نحو اأهدافهم.
وو�س��ط حالة الفو�س��ى واال�سطراب، ف��اإن املدنيني يف 

املو�سل يواجهون اأهواال يومية ال ميكن تخيلها.
يق��ول الق��ادة الع�سكري��ون االأمريكي��ون والعراقيون اإن 
القت��ال �سينتقل م��ن "منزل اإىل من��زل" يف املباين التي 
حت�س��ن فيه��ا  تنظي��م داع���ش و�س��ط ال�س��كان املدنيني 
والت��ي اأ�س�س��وا فيه��ا �سبكة متقن��ة من االأنف��اق للتحرك 
ونق��ل اأ�سلحتهم. وينتظر موظفو االإغاث��ة خارج املدينة 
يف حال��ة ترقب. وب��داأت وكالة اإغاث��ة الالجئني التابعة 
لالأمم املتحدة بناء خميمات جديدة اإىل اجلنوب مبا�رسة 
ا�ستعدادا ال�ستقبال ما ي�سل اإىل 250 األفا من النازحني. 
ويقول م�س��وؤول اإغاثة يف االأمم املتحدة اإن م�سدر القلق 
احلقيقي يتمت��ل يف عدم قدرة معظم ال�سكان على الفرار 
واأنه��م قد يظلوا حما�رسين داخ��ل املو�سل حتى ينتهي 
القت��ال وت�س��ع احل��رب اأوزاره��ا وُيدح��ر تنظي��م داع�ش 

االرهابي .
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بغداد_متابعة

نواب كورد: اتهام الـ »pkk« بتنفيذ مشروع »الهالل الشيعي« يظهر »إفالس« بارزاني سياسيًا 

البرلمان يخرج بمقترحين بشأن انتخابات 
مجلس كركوك 

وزير الدفاع يبحث مع السفير األلماني العالقات 
العسكرية بين البلدين

البابا يوجه دعوة إلى معصوم لزيارة الفاتيكان

بغداد_متابعة : ك�سف رئي�ش اجلبهة الركمانية النائب ار�سد ال�ساحلي، االثنني، 
عن طرح مقرحني داخل جمل�ش النواب حلل اإ�سكالية انتخابات جمل�ش حمافظة 

كركوك، موؤكدا معار�سته تاأجيل االنتخابات.
وقال ال�ساحلي يف ت�رسيح له، اإن “املناق�سات التي اجريت داخل اروقة الربملان 
ب�ساأن انتخابات جمل�ش كركوك خرج مبقرحني”، مبينا اأن “املقرح االأول ن�ش 
املقدم  الطلب  يت�سمن  كركوك  ملجل�ش  خا�ش  انتخابات  قانون  ا�سدار  على 
العرب  يبديها  التي  املخاوف  اإزالة  ب�رسورة  والركماين  العربي  املكونني  من 

والركمان”.
واأ�ساف، اأن املقرح االآخر والذي ميثل وجهة النظر الكردية ين�ش على �رسورة 

اإجراء االنتخابات يف كركوك حالها حال بقية املحافظات االخرى.
ح�سا�سية  اأكرث  املحافظات  جمال�ش  انتخابات   ، اأن  اإىل  النظر  ال�ساحلي  ولفت 
اإزالة  االنتخابات �رسيطة  تاأجيل  اأننا �سد  موؤكدا  النواب،  انتخابات جمل�ش  من 

املخاوف التي ادت اإىل تاأجيل االنتخابات خالل ال�سنوات ال�سابقة.

بغداد_متابعة : بحث وزير الدفاع، عرفان حممود احليايل، يف مكتبه مع �سفريي 
اأملانيا والت�سيك، زيادة دعم بالدهما الع�سكري اىل العراق.

فرانت�ش  بغداد  يف  االأملاين  ال�سفري  "األتقى،  الدفاع  وزير  ان  للوزارة  بيان  وذكر 
يوزيف كرميب، وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الع�سكرية بني البلدين و�سبل 
�سد  حربه  يف  العراق  اإىل  اأملانيا  من  املقدم  الدعم  زيادة  واإمكانية  تعزيزها 

املجاميع االإرهابية".
كما بحث وزير الدفاع مع ال�سفري الت�سيكي يف بغداد يان فيجيتال، وجرى خالل 
اللقاء مناق�سة الدعم الذي تقدمه جمهورية الت�سيك اإىل القوات امل�سلحة العراقية 
ال�سيما يف جمال القوة اجلوية، و�سبل تطويرها مبا يحقق الت�رسيع يف الق�ساء 

على املجاميع االإرهابية وحتقيق االنت�سار الناجز يف مدينة املو�سل".

ب�سم الله الرحمن الرحيم

تعلن ال�سركة العامة لت�سويق 
االدوية وامل�ستلزمات الطبية عن 
اعالن ملحق رقم )3( للمناق�سة 

 )Med-2-2017( العامة
واملت�سمنة ا�سافة بع�ض املواد 

والتي مت االعالن عنها على 
 www.kimadia.iq موقعنا
يف يوم االثنني 2017/2/20  
وان اخر موعد ال�ستالم العطاءات 
هو يوم االربعاء 2017/3/22 

)نهاية الدوام الر�سمي(.

بغداد_متابعة :  وجه بابا الفاتيكان فرن�سي�ش االأول، االثنني، دعوة اإىل رئي�ش 
اجلهورية فوؤاد مع�سوم لزيارة الفاتيكان، ويف حني اأكد دعمه للقوات العراقية 
اأ�ساد باالنت�سارات التي حتققها تلك القوات يف املعارك  التي تقاتل “داع�ش”، 

اجلارية �سد التنظيم االإجرامي.
وقالت وزارة اخلارجية العراقية يف بيان ، اإن “�سفري العراق لدى الفاتيكان عمر 
البابا فرن�سي�ش االول �سفريا مقيما ومفو�سا  اإىل  اعتماده  اأوراق  الربزجني قدم 

فوق العادة جلمهورية العراق لدى الكر�سي الر�سويل”.
اإىل  زيارته  لتحقيق  البابا  اإىل  املتكررة  الدعوات  اأكد  الربزجني   ، اأن  واأ�سافت 
العراق واحلج اإىل مدينة )اأور( التاريخية مولد اأبي االأنبياء اإبراهيم )عليه ال�سالم(.
القوات  حتققها  التي  االنت�سارات  ا�ستعر�ش  ال�سفري   ، اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 
االأمنية العراقية ب�سنوفها كافة �سد ع�سابات داع�ش االإرهابية واإ�رسار العراق 
واالن�ساين  البطويل  بالدور  واأ�ساد  اأرا�سيه،  فوق  من  االإره��اب  قوى  دحر  على 

للقوات امل�سلحة يف اغاثة النازحني من املناطق التي ت�سهد عمليات ع�سكرية.
وتابعت اأن البابا اأ�ساد باالنت�سارات املتحققة �سد االإرهاب، واأكد دعم الفاتيكان 
الدعوة اىل  البابا وجه  "اأن  التي يقودها �سد االرهاب، مبينة  للعراق يف حربه 

رئي�ش جمهورية العراق فوؤاد مع�سوم لزيارة الفاتيكان”.

وسط التفوق الكاسح للقوات العراقية... القنابل " تنهمر كالمطر" على الخط األمامي

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

فر نحو 2500 من �سكان 
مدينة املو�سل مطلع 

االأ�سبوع احلايل من ال�سطر 
الغربي من املدينة التي 
ترزح حتت نري تنظيم 

داع�ض االرهابي منذ ما 
يقرب من ثالث �سنوات.

بغداد_متابعة

اىل ذلك رف�ش القيادي يف احل�سد ال�سعبي ابو جعفر 
خمطط  بتنفيذ  للح�سد  البي�سمركة  اتهامات  ال�سبكي 

القامة هالل �سيعي يف املنطقة 
"، ان احل�سد  ل� اجلورنال  ال�سبكي يف ت�رسيح  وقال 
الدولة  لنظام  خا�سعة  ع�سكرية  موؤ�س�سة  ال�سعبي 
من  املر�سومة   الع�سكرية  اخلطط  �سمن  وتتحرك 
قبل احلكومة االحتادية م�ستنكرا التهم التي  يطلقها 

البي�سمركة  بني احلني واالخر عن احل�سد . 
وا�ساف ال�سبكي ان احل�سد �سمن اطار الدولة و�رسع 
وت عليه من كل مكونات  له قانون يف الربملان و�سُ
ال�سعب ويعد م�رسوعًا وطنيَا لكل العراقيني من دون 

ا�ستثناء وال ميكن  ان ميثل اجندات �سيعية باعتباره 
جهة امنية يقع على عاتقها حفظ االمن يف املنطقة 
وتطهري املناطق الواقعة حتت قب�سة داع�ش . وتابع 
ال�سبكي اأن احل�سد موؤ�س�سة ع�سكرية خا�سعة ل�سوابط 
العراقي  القانون  يف  ميكن  وال  مالية  رقابة  ولديه 

�رسف رواتب لغري املقاتلني العراقيني 
بدوره اكد ع�سو التحالف الكرد�ستاين النائب جمال 
اجل  من  معلنة  غري  كردية  لقاءات  ح�سول  كوجر 
تكرار ما ح�سل من  امل�سلح وعدم  اال�ستباك  ايقاف 
PKK يف  ال�   اقتتال بني قوات البي�سمركة وقوات 

ق�ساء �سنجار الذي ح�سل قبل ايام .
يف  راغب  غري  االمريكي  “اجلانب  ان  النائب  وقال 
بذل  الذي  الكردي  البيت  داخل  ع�سكرية  جبهة  فتح 

جهوداً يف حماربة تنظيم داع�ش وطرده من املناطق 
احلدودية امل�سركة بني العراق و�سوريا”.

جل�سة  اىل  املعنية  االط��راف  “جميع  النائب  ودعا 
ق�ساء  اهايل  م�سلحة  حتقيق  بهدف  �رسيح  حوار 

�سنجار”.
الحت  ايجابية  ب���وادر  هناك   ” ان  النائب  وب��ني 
اليومني  خالل  لقاء  من  اكرث  حتقيق  بعد  االفق  يف 
الفتا  ح�سلت”  التي  االزم���ة  حللحلة  املا�سيني 
النظر اىل ان “اهايل �سنجار ال ينتظرون من القوات 
اخذت  التي  امل�سلحة  النزاعات  من  املزيد  الكردية 
اه��ايل  اجل��زء االك��رب م��ن حياة اجليل احل��ايل م��ن 

الق�ساء”.
ان  الكوردية نيازي كرمي  ال�سوؤون  ويرى اخلبري يف 

بني  امل�سمر  التاريخي  ال�رساع  يف  احلقيقة  �ساعة 
“الوطنية الكردية”  البارزاين واأوجالن على زعامة 
اأزفت على ما يبدو  وعلى وقع  العابرة للحدود، قد 
كحليف  ال��ب��ارزاين  �سورة  تتكر�ش  ال�����رساع،  ه��ذا 
الأنقرة يف مواجهة احلزب الركي املوؤيد من اطراف 

يف بغداد وطبعا احزاب ال�سليمانية 
�ستجدها  الركي  التمدد  من  قلقة  اإي��ران  ان  واك��د 
ثقلها  بكل  تلقي  ال�ساع �ساعني لركيا  لرد  و�سيلة 
التي  الوحيدة  هي  معه  فالعالقة  البارزاين،  خلف 
متكنها من ادعاء عدم ا�ستهداف “القومية الكردية” 
وال�سعي الجتثاثها  اأما بغداد، ومعها دم�سق، فلهما 
مع  املقد�ش”  “غري  وحلفه  البارزاين،  مع  ح�سابات 

اأنقرة، ترغب يف ت�سويته عندما حتني الفر�سة.
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