
عّد التحالف الوطني ، ان امن العا�صمة بغداد خط احمر 
واالهتمام  االمنية  القيادات  بتدوير  او�صى  حني  يف   ،
ال�صيا�صية  و  االجتماعية  لالعتبارات  الكرادة  مبنطقة 

ولكونها مركزا اقت�صاديا مهما .
الهيئة   " ان   ، الوطني  التحالف  لرئا�صة  بيان  وذك��ر 
 ، طارئا  اجتماعا  عقدت  الوطني  للتحالف  ال�صيا�صية 
رئي�س  وبح�صور  التحالف  رئي�س  احلكيم  عمار  برئا�صة 
ورئي�س  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  جمل�س 
جهاز االمن الوطني وحمافظ بغداد واللجنة االمنية يف 
جمل�س حمافظتها والقيادات االمنية ا�صافة اىل اللجنة 

االمنية يف التحالف الوطني يف مكتب احلكيم".
بغداد  العا�صمة  امن  ناق�صوا  املجتمعني   ، ان  وا�صاف 
وال�صواكة  الكرادة  بتفجري  حدثت  التي  اخلروقات  بعد 
امن  اعتبار  منها  تو�صيات  بعدة  املجتمعون  وخ��رج 
ودعم   ، ال�صيا�صي  التناف�س  عن  بعيدا  احمرا  خطا  بغداد 
لب�صط  املبذولة  باجلهود  اال�صادة  بعد  االمنية،  االجهزة 
حني  يف   ، البيان  وتابع   . بغداد  العا�صمة  يف  االم��ن 
او�صت الهيئة بالتبني االعالمي ودعم االجهزة االمنية 
وتدوير   ، الر�صمية  م�صادرها  م��ن  املعلومة  واخ��ذ   ،
عن  ف�صال   ، دوري  ب�صكل  وتقييمها  االمنية  القيادات 
درا�صة ت�صليم قواطع من بغداد اىل احد االجهزة االمنية 
وحتميله امل�صوؤولية االأمنية الكاملة �صمن امن املناطق 
وتطوير  بغداد  والتنمية يف حزام  باخلدمات  واالهتمام 
االمنية  املراقبة  عملية  ي�صهل  مبا  العا�صمة  مداخل 
او�صوا  املجتمعني   ، ان  اىل  وا�صار  ال�صيارات".  وم��رور 
االجتماعية  لالعتبارات  ال��ك��رادة  مبنطقة  باالهتمام 

وال�صيا�صية ولكونها مركزا اقت�صاديا مهما ".

وقالت قيادة ال�رصطة االحتادية ان قواتها حتا�رص 
ال�صيطرة  اث��ر  الزجنيلي  حي  يف  الدواع�س  مقار 
بال�صواريخ  وتق�صفها  ات�صاالتهم  اجهزة  على 
بينهم  12 منهم  قتلت  والقاذفات، حيث  املحمولة 
عرب اجلن�صية وتوا�صل توغلها يف عمق 600 مرت 
للمدينة   ال�صمايل  املدخل  �صنجار  باب  وتقرتب من 

القدمية.
حيث قدرت ال�رصطة االحتادية عدد م�صلحي تنظيم 
 500 بنحو  املو�صل  يف  معاقلهم  اآخر  يف  داع�س 
اآالف  و�صط  القدمية  املدينة  يف  يتمركزون  �صخ�س 

ال�صكان واالأزقة ال�صيقة.
عبد  واال�صرتاتيجي  االمني  اخلبري  اأ�صاد  حني  يف 
الكرمي خلف، بالتكتيك الع�صكري واملهارات الفردية 
التي تتمتع بها القوات االمنية التي تخو�س حربا 
لفك  “�صالح  انها  م��وؤك��دا  “داع�س”،  تنظيم  �صد 

�صفرات التنظيم االرهابي”.
“داع�س  ان  ن��ي��وز«  »اجل���ورن���ال  ل���  خلف  وق���ال 
 ، املو�صل  يف  املواطنني  االف  اختطف  االرهابي 
اخلناق  ت�صييق  مت  بعدما  ب�رصية  دروع��ًا  وجعلهم 
ان  اىل  النظر  الفتا  االجتاهات”،  جميع  من  عليه 
“التنظيم االرهابي حم�صور االن يف كيلومرت واحد 
فقط، لذا ي�صعب على القوات االمنية ق�صف املدينة 
ما  وهذا  املواطنني  وممتلكات  ارواح  على  خ�صية 

ت�صبب بتاأخري عملية التحرير “.
الع�صكري  التكتيك  ان”  اىل  ا�صار  االمني،  اخلبري 
للقوات االمنية ، قادر على فك �صفرات داع�س ، ومن 

املتوقع ان ينهار يف اي حلظة”.
املنطقة  تلك  اجل��وي يف  االن��زال  وح��ذر خلف، من 
التنظيم  انت�صار قنا�صة  ل�”داع�س” ب�صبب  املتبقية 

االرهابي ا�صافة اىل �صيق �صوارعها وم�صاحتها .
حماور  عدة  يف  تقدمها  االمنية  القوات  وتوا�صل 
من  االمي��ن  ال�صاحل  يف  القدمية  املدينة  باجتاه 
اإط��ار  يف  “داع�س”  معقل  اخ��ر  الن��ت��زاع  املو�صل 

عملية تهدف اإىل ا�صتعادة كامل املدينة من �صيطرة 
االرهابيني.

تنظيم  ان  احل�صد  ا�صتخبارات  اك��دت  جهتها  من 
البعاج  لق�صاء  اجلنوبي  املحور  يف  انك�رص  داع�س 
�صجلت  انها  اال�صتخبارات  وقالت  املو�صل.  غرب 
بعد  التخبط  يعانون  وهم  داع�س  مل�صلحي  ن��داءات 
فقدانهم خطوط االمداد بني �صوريا وق�صاء البعاج 

العراقي.
النداءات  انه بح�صب  اال�صتخبارات يف بيان  وقالت 
امل�صجلة فان داع�س عاجز االن عن مواجهة قوات 
االخرية  املعاقل  �صوب  املتجحفلة  ال�صعبي  احل�صد 

للتنظيم غرب املو�صل وال متتلك �صوى ممرات حترك 
حمدودة هناك.

نوعية  التفاف  عملية  ال�صعبي  احل�صد  ويوا�صل 
القتحام  متهيدا  تام  ب�صكل  البعاج  ق�صاء  لتطويق 
هجوما  �صن  حيث  داع�س  من  وحتريرها  املدينة 
الق�صاء  البعاج ال�صتعادة قرى  وا�صعا من م�صارف 

وقتل 15 داع�صيا بينهم اربعة انتحاريني.
قرى  اوىل  اجل��اي��ر  قرية  احل�صد  ق��وات  واقتحمت 
الق�صاء التي مت حتريرها بالكامل و�صط ا�صتباكات 
على  واال�صتيالء  داع�صيا   15 بقتل  انتهت  عنيفة 
ثمانية  تفجري  واحباط  التنظيم  اىل  تعود  اآليات 

واكد  لل�صد.  خطوطا  ا�صُتخدمت  مفخخة  منازل 
بعد  تقدمها  توا�صل  احل�صد  قوات  ان  امني  م�صدر 
كل  من  الق�صاء  وحما�رصة  داع�س  ام��دادات  قطع 

اجلوانب.
�صيطرة  من  عائلة   300 احل�صد  قوات  حررت  وقد 
كانت  نوعية  بعملية  البعاج  ق�صاء  جنوبي  داع�س 
وقد  البعاج  جنوب  ق��رى  يف  داع�س  �صطوة  حتت 
اجنزت عملية اجالء جميع هذه العوائل اىل خارج 
والطبية  الغذائية  املواد  تقدمي  بعد  القتال  مناطق 

لهم .
اإىل  التابعة  املدن  اأحد  هو  البعاج  ق�صاء  ان  يذكر 

من  الغرب  اإىل  ويقع  ال�صمالية  نينوى  حمافظة 
املو�صل جنوبي جبل �صنجار على احلدود العراقية 
ويحاذيه  ن�صمة..  الف   300 نحو  وي�صكنه  ال�صورية 

من اجلانب ال�صوري حمافظة احل�صكة.
وبح�صب خرباء امنيني فاإن ا�صتعادة ال�صيطرة على 
ق�صاء البعاج اال�صرتاتيجي �صتمهد الطريق الندفاع 
من  وهو  تلعفر  ق�صاء  �صوب  �رصيع  ب�صكل  القوات 
كم   70 بعد  على  ويقع  العريقة  الرتكمانية  املدن 
املدن  ك��ربى  من  اأن��ه  كما  املو�صل  غربي  �صمال 
�صكانه نحو ن�صف  نينوى ويبلغ عدد  يف حمافظة 
28 كيلومرتا مربعا ويبعد  مليون ن�صمة وم�صاحته 
جنوب  وعن  كيلومرتا   45 نحو  املو�صل  غرب  عن 
وعن  كيلومرتا   55 بنحو  الرتكية  العراقية  احلدود 
�رصق احلدود العراقية ال�صورية بنحو 60 كيلومرتا.

يف  االأمريكية  ال�صفارة  قالت  مت�صل  �صياق  ويف 
بغداد اإنه وبعد مرور 100 يوم على انطالق عملية 
وبدعم  العراقية  القوات  فاإن  املو�صل،  حترير غرب 
ح�صاب  على  التقدم  توا�صل  ال��دويل،  التحالف  من 

داع�س، الذي بات يلفظ اأنفا�صه االأخرية. 
املعركة  اإىل  كافة  االأنظار  تتجه  الذي  الوقت  يف 
يف  داع�س  وعنا�رص  العراقية  القوات  بني  الفا�صلة 
اأن تدور رحاها يف  ُيتوقع  مدينة  املو�صل، والتي 
حميط م�صجد النوري، ت�صري املعطيات على االر�س 

اىل ان ايام داع�س باتت معدودة يف املو�صل.
اذ ك�صف بيان لل�صفارة االأمريكية يف بغداد اأن قوات 
نفذت  املو�صل،  حترير  عملية  بدء  ومنذ  التحالف 
اأكرث من 26 األفًا و100 �رصبة �صد اأهداف لداع�س. 
با�صم  املتحدث  مع ت�رصيحات  البيان  هذا  يتزامن 
اجلي�س االأمريكي الكولونيل ريان ديلون الذي ا�صار 
املناطق  من  تقرتب  العراقية  القوات  اأن  اإىل  فيها 
ويحرزون  املو�صل،  غرب  يف  داع�س  يحتلها  التي 
الغربية  االأحياء  من  يقرتبون  وهم  ثابتا  تقدما 
القوات  اأن  حني  يف  املو�صل،  يف  االأخ��رية  الثالثة 
ال�رصيكة يف �صوريا تبعد ب�صعة كيلومرتات فقط عن 

مدينة الرقة.
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بغداد_ متابعة

)الجورنال( تكشف أسرار الحرب اإللكترونية اإلقليمية المستعرة لـ »تهكير« المواقع الحكومية

نائب: كتل سياسية تجري تحركات لمنع استجواب 
وزير التربية

الجبوري يؤكد أهمية استمرار التنسيق المشترك 
مع رومانيا في مكافحة اإلرهاب 

خبير سياسي: خيار حكومة الطوارئ يطرح في حال 
وجود أزمة سياسية خانقة

ال�صبت،  ام�س  ال�صاعدي،  غايل  ريا�س  امل�صتجوب  النائب  اتهم   : متابعة  بغداد_ 
رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري بعرقلة ا�صتجواب وزير الرتبية حممد اقبال 
اإ�صعاف دور  اأن املحا�ص�صة ال�صيا�صية املقيتة تعمل على  اإىل  ال�صيديل، م�صريا 

جمل�س النواب.
ملنع  حتركات  جتري  �صيا�صية  “كتال  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  ال�صاعدي  وقال 
اأي  يح�صب  ال  االنتخابات حتى  ومفو�صية  اقبال  الرتبية حممد  وزير  ا�صتجواب 

اجناز لكتلة االحرار داخل جمل�س النواب”.
جمل�س  دور  اإ�صعاف  على  تعمل  املقيتة  ال�صيا�صية  املحا�ص�صة   ، اأن  واأ�صاف 
النواب يف ق�صية اإقالة الوزراء الذين وردت ا�صماوؤهم، م�صريا اإىل اأن هناك اأدلة 
ووثائق تثبت ذلك. واو�صح ال�صاعدي، اأن رئا�صة الربملان تقف حجر عرثة اأمام 
رئي�س  اإليه  ينتمي  الذي  نف�صه  احلزب  اإىل  ينتمي  لكونه  الرتبية  وزير  ا�صتجواب 

الربملان �صليم اجلبوري.

ال�صبت، لل�صفري  اأم�س  النواب �صليم اجلبوري،  اأكد رئي�س جمل�س   : بغداد_ متابعة 
الروماين جاكوب برادا لدى العراق اأهمية ا�صتمرار التن�صيق امل�صرتك يف مكافحة 

االإرهاب.
"اجلبوري ا�صتقبل مبكتبه، ال�صفري الروماين لدى العراق،  وذكر بيان ملكتبه، ان 
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني و�صبل تعزيز 
واال�صتثماري،  االقت�صادي  اجلانبني  بينهما خا�صة يف  امل�صرتك  التعاون  افاق 
كما بحث اللقاء التحديات التي متر بها املنطقة وملف مكافحة االإرهاب والدعم 

الدويل للعراق ملواجهة خطر التنظيمات املتطرفة".
و�صدد على "�رصورة موا�صلة الدعم الدويل للعراق يف حربه �صد ع�صابات داع�س 
االرهابية وا�صتمرار التن�صيق امل�صرتك يف مكافحة االرهاب"، م�صريا اإىل "اهمية 
املناطق  اعمار  اعادة  يف  وامل�صاركة  النازحني  اغاثة  اجل  من  اجلهود  حت�صيد 

املت�رصرة من جراء العمليات الع�صكرية".
من جانبه اكد برادا "حر�س بالده على التعاون مع العراق يف �صتى املجاالت"، 

م�صيداً "بدور رئي�س الربملان يف ا�صتقرار البالد". 

بغداد_ متابعة : راأى رئي�س مركز التفكري ال�صيا�صي اح�صان ال�صمري، اأم�س ال�صبت، 
ما  اأن  اإىل  م�صريا  العراق،  يف  طوارئ  حكومة  اإىل  الذهاب  يربر  ما  يوجد  ال  اأنه 

يجري من حديث عن ذلك جمرد �صيناريوهات مدفوعة الثمن.
يربر  ما  حاليا  العراق  يف  يوجد  “ال  اإنه  �صحفي،  ت�رصيح  يف  ال�صمري  وقال 
“خيار  اأن  مبينا  االنتخابات”،  وتعطيل  ط��وارئ  حكومة  ت�صكيل  اإىل  الذهاب 

حكومة الطوارئ ُيطرح يف حال كانت هناك اأزمة �صيا�صية خانقة”. 
وتعطيل  ال��ط��وارئ  حكومة  عن  يجري  ال��ذي  “احلديث  اأن  ال�صمري،  واأ���ص��اف 
االنتخابات حماولة من قبل البع�س ال�صتهداف النظام ال�صيا�صي والظهور ب�صفة 
احلاجي للعملية ال�صيا�صية والدميقراطية”، موؤكدا اأن “ما يجري تداوله من انباء 

بهذا ال�صدد جمرد م�رصحيات او �صيناريوهات مدفوعة الثمن”.

بعد مرور 100 يوم على معركة الموصل... داعش يحتضر في اللحظات األخيرة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف معركة خمتلفة عن كل 
املعارك توا�صل القوات 

العراقية توغلها يف اخر 
احياء مدينة املو�صل القدمية 

التي التزال حتت �صيطرة 
تنظيم داع�ش حيث متكنت 
من قطع ات�صاالت التنظيم 

وتق�صف مقاره يف حي 
الزجنيلي.

بغداد_ خاص

قانونيا اأو�ص��ح اخلب��ري القانوين ،عل��ي التميمي ، يف 
ت�رصي��ح ل�"اجلورنال" اأن "هناك جنبتني للمو�ص��وع 
كم��ا اأن هن��اك حل��ني، االول: عل��ى النط��اق الداخل��ي 
وه��و ان يكون هناك حتقي��ق خا�س من قبل الوزارات 
عل��ى م�ص��توى عال خ�صو�ص��ا ما ينطبق عل��ى الفعل، 
العقوب��ات  قان��ون  م��ن   177 و   176 فاملادت��ان 
العراق��ي والت��ان تبينان انه يف ح��ال اال�رصار بالبلد 
واملمتلكات العامة وبالو�ص��ع ال�صيا�صي العام يعاقب 
م��ن يق��وم بذلك باالع��دام، لهذا ال�ص��بب فاإن الق�ص��ية 

مهمة تتعلق باالمن العراقي الداخلي.
واأ�ص��اف التميم��ي، اما "بالن�ص��بة للنط��اق اخلارجي 
فف��ي حال وجود دول تقف وراء ذلك فاإن با�ص��تطاعة 
احلكوم��ة العراقية مقا�ص��اة تل��ك الدول ا�ص��تنادا اىل 
امل��ادة  االوىل والثاني��ة والثالث��ة م��ن ميث��اق االمم 
املتح��دة". وا�ص��ار اىل ان " ه��ذا اخلرق يعد ا�ص��تهدافًا 
�صيا�ص��يًا خا�ص��ة بع��د االنت�ص��ارات الت��ي متك��ن من 
حتقيقها اجلي�س العراقي واحل�ص��د ال�صعبي على داع�س 
االرهابي وقرب انته��اء املعركة وهو نوع من احلرب 

االلكرتوني��ة اجلديدة التي مل تك��ن االوىل على العراق 
فلق��د �ُص��نت عل��ى دول كث��رية منه��ا املانيا وفرن�ص��ا 
والوالي��ات املتح��دة االمريكية فاحل��رب اجلديدة يف 
العامل لي�ص��ت حرب ا�ص��لحة و�ص��واريخ وجيو�س وامنا 
ه��ي حرب تكنولوجيا عن طريق �رصقة املعلومات عن 
ط��رق الهاك��رز القرا�ص��نة ولذا ف��ان التحقيق من قبل 
احلكومة يجب ان يت�صم بكونه عايل امل�صتوى للو�صول 
اىل هوالء الفاعلني الذين م�ص��وا اأمن الدولة الداخلي".  
وفيما يخ�س وزارة االت�صاالت فقد اأكدت الوزارة ان" 
جمي��ع دول العامل تع��اين اخرتاقات حت��دث بني اونة 
واخرى وال�ص��باب كث��رية منه��ا �صيا�ص��ية او امنية او 
مالي��ة". وقال املدير العام لالنرتنت ،علي الق�ص��اب ، 
ل�"اجلورن��ال " اأنه ال توجد يف الع��راق نظم معلومات 
موزع��ة كبيان��ات موحدة وهذا ما يجعل��ه االأقل تاأثرا 
بالهجمات االلكرتونية التي جتتاح العامل". واأو�ص��ح 
الق�صاب" ان وزارة االت�صاالت ت�صعى دائما من خالل 
تنفيذه��ا امل�ص��اريع لتاأمني حماية البيانات ب�ص��ورة 
عامة واالعتماد على رب��ط اجلهات احلكومية وانظمة 
االأر�صفة من خالل �صبكة حكومية موؤمنة ومعزولة عن 
�ص��بكة االنرتنت ال�صوئية". بدوره اأكد اخلبري القانوين 

طارق حرب، اأم�س ال�ص��بت، اأن عقوبة قر�ص��نة املواقع 
االلكرتونية قد ت�صل اإىل االعدام اإذا تعلقت بالتج�ص�س 
عل��ى م�ص��الح الدولة ل�ص��الح دولة اخ��رى، داعيا اإىل 
اال���رصاع يف اإكمال االجراءات القانونية بحق ال�ص��اب 
ال��ذي اعتقله جه��از االأمن الوطني بع��د اخرتاق موقع 
اجله��از.  وق��ال ح��رب اإن “ارتكاب جرمية القر�ص��نة 
االلكرتوني��ة بعيداً عن التج�ص���س ل�ص��الح دولة عدوة 
واال���رصار باالموال ومن دون ق�ص��د اآخر فان مرتكب 
اجلرمي��ة يعاقب على وف��ق احكام الفق��رة الرابعة من 
امل��ادة )١٩٧( م��ن قان��ون العقوب��ات رق��م )١١١( 
ل�صنة ١٩٦٩ حيث ت�ص��ل عقوبته اىل ال�صجن ملدة ١٥ 
�ص��نة”.  واأ�ص��اف حرب، اأن��ه “اإذا توافرت يف اجلرمية 
كالتج�ص���س ل�ص��الح دول��ة اخ��رى واال���رصار باملال 
الع��ام واحل�ص��ول عل��ى معلوم��ات �رصي��ة فقد ت�ص��ل 

العقوبة اإىل االعدام او ال�صجن املوؤبد”.
واحل��رب االلكرتوني��ة بني العراق وال�ص��عودية لي�ص��ت 
جدي��دة وتندرج يف اطار ال�رصاع املذهبي. و�ص��بق ان 
تبادل قرا�صنة عراقيون و�صعوديون اخرتاقات ملواقع 
حكومية لبلديهما.وظهرت �ص��فحة �صوداء على واجهة 
املوق��ع. وُكتب حتت �ص��ورة متحركة لل�ص��عار امللكي 

ال�ص��عودي "اإذا مل تكفوا عن اخرتاق املواقع ال�صعودية 
ال�ص��نية �صوف نكون لكم باملر�ص��اد ولن يقف اأمامنا 
�ص��يء". وج��اءت عملي��ة اخ��رتاق املوق��ع االلكرتوين 
ت�رصيح��ات  عل��ى  ي��وم  بع��د  العراقي��ة  للخارجي��ة 
للمتح��دث با�ص��مها ق��ال فيه��ا اإن ت�رصيح��ات وزي��ر 
اخلارجي��ة ال�ص��عودية ع��ادل اجلبري انذاك عن احل�ص��د 

ال�صعبي "ال قيمة لها".
يف املقاب��ل متك��ن “هاكرزعراقي من اإخ��رتاق موقع 
ال�ص��يخ حمم��د نا���رص الدي��ن االألب��اين، )15/ت�رصين 
وزارة  موق��ع  اخ��رتاق  عل��ى  ك��رّد  االأول/2016(، 
اخلارجي��ة العراقية يف اليوم نف�ص��ه، م��ن قبل هاكرز 
اإىل  املوق��ع  �ص��فحات  كل  املخ��رتق  �ص��عودي.وّغري 
�ص��فحة موح��دة ذات خلفية �ص��وداء، و�ص��عار احل�ص��د 
ال�ص��عبي امل�ص��اند للق��وات االمني��ة العراقي��ة، تعلوها 
جملة: “مت اخرتاق من قبل ا�ص��ود العراق”، ا�صافة اإىل 
“بالبداية، تعلم��وا عندما تخرتقون املواقع العراقية 
احلكومية، اإعلموا اإنها لي�ص��ت لل�صيعة فقط، بل للجميع 
ولذل��ك قمنا بال��رد عليك��م يف قعر املذه��ب الوهابي 
الداع�ص��ي التكف��ريي”، يف ا�ص��ارة اإىل اخ��رتاق موق��ع 

اخلارجية العراقية من قبل هاكرز �صعودي.
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