
طالب القيادي يف احل�شد ال�شعبي جواد الطليباوي، الثالثاء، 
يف  ع�شكرية  ق��ي��ادات  مع  بالتحقيق  العراقية  احلكومة 
البي�شمركة لدورهم يف �شقوط �شهل نينوى و�شنجار و�شبي 
االيزيديات من قبل “داع�ش”. وقال الطليباوي يف ت�رصيح 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  “البي�شمركة  ان  نيوز«  »اجلورنال  ل� 
�شيطرتها  كانت حتت  التي  املناطق  من  العديد  �شقوط  يف 
اأي�شا يف �شبي  خا�شة يف �شهل نينوى و�شنجار وتورطت 
تنظيم  �شيطرة  بعد   2014 عام  يف  وبيعهن  االيزيديات 
الطليباوي،”  البالد”. ودعا  داع�ش على مناطق كبرية من 
املتهمني  م��ع  ال��ف��وري  بالتحقيق  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
واملتهاونني يف �شبي االيزيديات و�شقوط عدد من املناطق 
بيد تنظيم داع�ش االإرهابي خا�شة يف ق�شاء �شنجار غربي 
املو�شل”. وكان تنظيم “داع�ش” ب�شط �شيطرته على مركز 
ق�شاء �شنجار واملجمعات والقرى التابعة له التي تقطنها 
اجلاري   2014 اب  من  الثاين  يف  االإيزيديني  من  اأغلبية 
العائالت  اآالف  ا�شطر  ما  البي�شمركة  قوات  ان�شحاب  بعد 
يتو�شط  الذي  اجلبل  اإىل  للجوء  �شنجار  وجنوب  �شمال  يف 
الق�شاء  ال�شعبي،  احل�شد  اعلن  اخر،  جانب  ومن  الق�شاء. 
على ن�شاط عنا�رص داع�ش وخالياه يف 4 وديان وقريتني 
ال�شعبي  للح�شد  بيان  وذكر  دياىل.  حمافظة  �رصقي  �شمال 
املتكررة  والهجمات  املتتالية  اال�شتباقية  “العمليات  ان 
الثالثة  االي��ام  خالل  ال�شعبي،  احل�شد  ق��وات  نفذتها  التي 
االخرية، لتعقب عنا�رص داع�ش يف وادي زلو ووادي ثالب 
ووادي غرب ووادي چفت، و قريتي عبداهلل و�شيد م�شطفى 
، �شمن قاطع نفط خانة، انهت ن�شاط التنظيم وخالياه يف 
عنا�رص  “حركة  ان  واأ�شاف  نهائي”.  ب�شكل  املناطق  تلك 
ال�رصبات  بعد  نهائي  ب�شكل  �ُشلت  االره��اب��ي  التنظيم 
املوجعة التي ا�شتهدفت مقارهم يف تلك املناطق”، م�شريا 
اىل ان “قوات احل�شد ال�شعبي م�شتمرة بعملياتها اال�شتباقية 
على  احل�شول  من  داع�ش  عنا�رص  ملنع  دياىل  مناطق  يف 

موطئ قدم فيها”.

احل�شد  ق��ادة  اح��د  امل��ح��الوي  خمي�ش  ال�شيخ  وق��ال 
ان"  نيوز(،  )اجلورنال  ملرا�شل  االنبار  يف  الع�شائري 
عوائل تنظيم داع�ش االرهابي هربوا من مدن االنبار 
انهم  والكارثة  طويلة  مبدد  وتطهريها  حتريرها  قبل 
وال�شليمانية  اربيل  يف  وبيوتًا  و�شققًا  امالكًا  ا�شرتوا 

ويف دول عربية منها االردن وتركيا ولبنان".
االمن  اجهزة  االمنية طلبت من  ان" القوات  وا�شاف 
يف اربيل وال�شليمانية وتركيا وعمان ولبنان ت�شليم 
املطلوبني وهم من قادة االرهاب ومنهم �شعيد الاليف 
وعبد  عّمان  يف  ال�شليمان  حامت  وعلي  ا�شطنبول  يف 
ال�شمري يف اربيل ورافع العي�شاوي يف اربيل  العزيز 
ومئات املطلوبني ممن كانوا يف �شاحات االعت�شام 

والداعمني لدولة اخلرافة".
هي  التنظيم  عوائل  فقط  "لي�ش  انه  املحالوي  وا�شار 
داع�ش  وام��راء  ق��ادة  بل  االنبار  مدن  من  هربت  من 
يف  االمنية  االجهزة  اىل  و�شلت  معلومات  وهناك 
مكانهم  عن  جم��اورة  عربية  ودول  ال��ع��راق  �شمال 
هناك  بل  العتقالهم  حترك  دون  من  لكن  وا�شمائهم 

توجهات بحمايتهم ودعمهم ماديا".
النيابية  والدفاع  االأم��ن  جلنة  عن  النائب  قال  كما 
الع�شائر  ترف�ش  اأن  املنطقي  "من   ، الغراوي  ماجد 
داع�ش  تنظيم  مع  والتعاون  بالعمل  اتهم  من  عودة 
االأرهابية  التنظيمات  ع��ودة  من  خوفا  االأره��اب��ي 
"التحري ب�شكل  " مطالبًا اجلهات االأمنية ب�  ال�شابقة 
واملخابرات  الوطني  االأمن  جهاز  طريق  وعن  ر�شمي 

والداخلية وجمل�ش املحافظة".
و�شدد الغراوي على �رصورة ال�شفافية يف التعامل مع 
ملنع  ذريعة  لداع�ش  االنتماء  يكون  ال  واأن  النازحني 
اأو  ع�شائرية  ثارات  وجود  ب�شبب  العودة  من  االأهايل 

تهم كيدية فيما بينهم  .
يف حني ك�شف م�شدر امني م�شوؤول يف قيادة عمليات 
عوائل  "عدد  ان  نيوز(،  )اجل��ورن��ال  ملرا�شل  االنبار 
اىل  العودة  من  املنع  قائمة  �شمن  امل�شجلني  داع�ش 

مناطقهم املحررة يف االنبار اكرث 3000 االف عائلة 
عربية  ودول  العراق  �شمال  يف  هم  العدد  هذا  واغلب 
خا�شة  امالكًا  ا�شرتوا  لكونهم  يعودوا  ولن  جماورة 

بهم".
كبرية  مالية  مبالغ  �رصقوا  التنظيم  "عوائل  واو�شح 
االك��رث  ك��ان��وا  داع�����ش  واب��ن��اوؤه��م يف  املدنيني،  م��ن 
ثروة مالية ف�شال عن �رصقتهم املئات من ال�شيارات 
عليها  ا�شتوىل  التي  الكهربائية  واملولدات  املدنية 

عنا�رص داع�ش خالل �شيطرتهم على مدن االنبار".
قا�شم  وال�شيا�شي  االمني  املحلل  ك�شف  جانبه،  من 

عواد الدليمي من الرمادي ملرا�شل )اجلورنال نيوز(، 
ان" الو�شع االمني يف االنبار غري م�شتقر ب�شبب عودة 
العديد من عوائل داع�ش اىل الرمادي وهيت والفلوجة 
واالن  داع�ش  تدعم  كانت  �شيا�شية وحزبية  وبحماية 

تقف اىل جانب عوائلهم".
وا�شاف ان" هناك الكثري من عوائل داع�ش يف االنبار 
لكونهم  االنبار  مناطق  تطهري  بعد  اث��راً  لهم  نر  مل 
يف  ت�شاندهم  كانت  عربية  ودول  العراق  �شمال  يف 
دمرت  خارجية  اجندات  ونفذت  املا�شية  ال�شنوات 

االنبار واهلها". 

وبخ�شو�ش رف�ش الفلوجة عودة 40 % من نازحيها 
الهجرة  جلنة  ذلك  نفت  وامل�شّلحني،  بداع�ش  ل�شلتهم 
واملهجرين النيابية، موؤكدة اأن هذه الن�شبة غري دقيقة 

ومبالغ بها جداً. 
ل�  العطية يف ت�رصيح  اأحمد  االأنبار  النائب عن  وقال 
% من   80 اىل  و�شلت  العودة  "ن�شبة  "اجلورنال" ، 
با�شتثناء  اي م�شاكل  العائالت  اأن يتخلل عودة  دون 
الوطني  االم��ن  وجهاز  املخابرات  ل��دى  املوؤ�رصين 
" ما زال  % "  ، م�شيفًا   5 ال�  وهوؤالء ال يتجاوزون 
هناك عدد من النازحني يف اإقليم كرد�شتان ينتظرون 

اال�شتقرار التام للعودة اىل ديارهم" 
واأكد ال�شيخ حميد الهاي�ش رئي�ش جمل�ش اإنقاذ االأنبار 
اىل  عادت  الطبيعية  واحلياة  االأمني  االأ�شتقرار   ، اأن 
الفلوجة مرة اآخرى، م�شرياً اىل التعاون االأمني الكبري 
اأمن  على  للحفاظ  والع�شائر  املحافظة  جمل�ش  بني 
املدينة ومنع من لهم �شالت بالتنظيمات االأرهابية 

بالعودة اليها مرة اآخرى .
يف  اطلقوا  الع�شائر  ومقاتلو  العراقي  اجلي�ش  وكان 
وقت �شابق عملية ع�شكرية وا�شعة ال�شتعادة ال�شيطرة 
على املدن التي ماتزال تخ�شع ل�شيطرة تنظيم داع�ش 

قرب احلدود ال�شورية غربي البالد.
و�شاركت يف العملية قوات اجلي�ش العراقي من الفرقة 
االأنبار  �رصطة  وط��وارئ  املحلية  وال�رصطة  ال�شابعة 
واأبناء الع�شائر املن�شوين يف احل�شد ال�شعبي وباإ�شناد 

من طريان التحالف الدويل.
وت�شم حمافظة االأنبار م�شاحة �شحراوية �شا�شعة لها 
وال  وال�شعودية،  واالأردن  �شورية  مع  م�شرتكة  حدود 
يزال الو�شع االأمني فيها ه�شا على الرغم من حترير 
اغلب مناطقها لكونها مناطق كبرية ولي�ش من ال�شهل 

ال�شيطرة عليها.
"الن�رص  حتقيق  اأعلن،  العبادي  الوزراء  رئي�ش  وكان 
 9 نحو  بعد  "املحررة"،  املو�شل  مدينة  يف  الكبري" 
مدن  اأك��ر  ث��اين  ا�شتعادة  عملية  انطالق  من  اأ�شهر 

البالد.
اأكر  وبداأت القوات العراقية هجومها ال�شتعادة ثاين 
مدن العراق يف 17 ت�رصين االأول/اأكتوبر. وي�شكل هذا 
�شيطرته  منذ  داع�ش  لتنظيم  االأكر  الهزمية  االإعالن 

على املو�شل قبل ثالث �شنوات.
كبرية  ���رصب��ة  �شت�شكل  املدينة  خ�شارة  اأن  وم��ع 
ي�شكله،  الذي  التهديد  نهاية  لن متثل  فاإنها  للتنظيم، 
اأن يعاود االرهابيون وب�شكل متزايد تنفيذ  اإذ يرجح 
كافة  العامل  انحاء  يف  مفاجئة   وهجمات  تفجريات 
ال�شنوات  يف  اتبعوها  التي  ال�شرتاتيجيتهم  تنفيذا 
املا�شية، خ�شو�شا بعد تدمري التنظيم و�شقوط دولة 

اخلرافة يف العراق.
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بغداد_ الجورنال نيوز 

منحة خليجية ضخمة إلعمار المناطق المحررة مقابل زج شخصيات »سنية« معارضة في العملية السياسية

الصدر يستقبل سفير الصين ويناقش معه 
مرحلة ما بعد داعش

المواطن: المحاصصة الحزبية منعت التصويت 
على قانون مجلس الخدمة االتحادي

األمن النيابية: ال يجوز ألي جهة حجب الترقيات 
عن مستحقيها

بغداد_ متابعة : ناق�ش زعيم التيار ال�شدري، مقتدى ال�شدر، الثالثاء، مع �شفري ال�شني 
العراق ت�شن وي ت�شينغ، مرحلة ما بعد داع�ش باال�شافة اىل موا�شيع  ال�شعبية لدى 
التيار مقتدى  "زعيم  ان   ، بيان  ال�شدري، يف  للتيار  االعالمي،  املكتب  اخرى. وقال 
ال�شدر، ا�شتقبل الثالثاء �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية لدى العراق، ت�شن وي ت�شينغ 

والوفد املرافق يف احلنانة بالنجف اال�رصف".
بني  التاريخية  العالقات  وعمق  املجاالت،  من  العديد  بحثا  "اجلانبني  ان  وا�شاف 
البلدين ال�شديقني، وما ميتلكانه من عمق ح�شاري، يف حني مت الرتكيز على مرحلة 

ما بعد داع�ش وباخل�شو�ش يف اجلانب االن�شاين واالقت�شادي والثقايف".
و�شدد ال�شدر بح�شب البيان، على "اجناز امل�شاحلة املجتمعية ونبذ التطرف"، مبينا ان 
"من اخلطاأ مواجهة التطرف بالتطرف، وان االعتدال ونبذ العنف هما الطريقة املثلى 
ملواجهته". من جانبه، ا�شاد ال�شفري ال�شيني "باملواقف الوطنية لل�شدر، وخ�شو�شًا 
فيما يتعلق مبحاربة الف�شاد واالرهاب والطائفية، وتر�شيخ مبادئ املواطنة بني اأبناء 
ال�شعب الواحد، ونبذ التطرف مهما كانت دوافعه ومن اأي جهة كان، وان ت�شود العدالة 

واالن�شانية واملحبة وال�شالم بني خمتلف االديان واالعراق وال�شعوب".

الثالثاء، ان االحزاب  اللكا�ش،  النائب عن كتلة املواطن حممد  اأكد   : بغداد_ متابعة 
ال�شيا�شية داخل الرملان منعت الت�شويت على ت�شكيل جمل�ش اخلدمة االجتماعي.

وقال اللكا�ش يف موؤمتر �شحفي عقده داخل الرملان ان “املحا�ش�شة احلزبية هي 
من منع الت�شويت على قانون جمل�ش اخلدمة االحتادي”.

وا�شاف” مت اإ�شقاط جميع االأ�شماء التي ر�شحها رئي�ش الوزراء لت�شكيل املجل�ش”.
وقال النائب االول لرئي�ش جمل�ش النواب همام حمودي ان “عدم اإقرار جمل�ش اخلدمة 

االحتادي من قبل جمل�ش النواب ” خطاأ كبري”.
وا�شاف “الت�شويت على االأ�شماء وت�شكيل هذا املجل�ش قد يغري من الو�شع االداري 
املوجود وان�شيابية ملف التعيينات يف دوائر الدولة”. واأّجل جمل�ش النواب الت�شويت 

على ت�شكيل جمل�ش اخلدمة االحتادي اىل اخلمي�ش املقبل”.

بغداد_ متابعة : ك�شف رئي�ش جلنة االمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، الثالثاء، عن 
ا�شباب عدم �شمول عدد كبري من ال�شباط بالرتقية، م�شرياً اىل وجود بع�ش ال�شوابط 

والعراقيل مت و�شعها يف قانون الرتقية والتقاعد حرمت ال�شباط من الرتقية.
وقال الزاملي يف موؤمتر �شحفي م�شرتك بح�شور اع�شاء اللجنة، ان "الرتقيات االخرية 
التي اعلنتها احلكومة لل�شباط والقادة م�شتغَربة، لكونها مل ت�شمل اعداداً كبرية من 
االرهاب  مكافحة  وجهاز  الوطني  واالم��ن  والداخلية  الدفاع  يف  والقادة  ال�شباط 

وال�رصطة االحتادية".
والتقاعد  الرتقية  بقانون  موجودة  غري  و�شوابط  و�شعها  مت  "عراقيل  ان  وا�شاف 
الذي مت ت�رصيعه يف وقت �شابق، ت�شببت يف عرقلة ترقيات عدد كبري من  الع�شكري 
ال�شباط على الرغم من مهنيتهم وانتظارهم الرتقيات التي تكون يف الرابع ع�رص من 
متوز وال�شاد�ش من كانون الثاين". وبني ان "اي جهة ال يجوز لها ان حتجب الرتقية عن 
اي م�شتحق لها"، الفتًا النظر اىل ان "ال�شباط والقادة الذين مل تتم ترقيتهم يتقا�شون 
رواتب وخم�ش�شات الرتبة االعلى، لكن ما مل يتم هو منحهم الرتبة التطريز، وهو امر 

ينبغي على القائد العام للقوات امل�شلحة االنتباه له".
"االعتماد على جلنة مهنية ملتابعة  ودعا الزاملي القائد العام للقوات امل�شلحة، اىل 
الرتقيات واجلداول، النه لي�ش من املقبول ان جند بع�ش القيادات الع�شكرية واالمنية 

مل تتم ترقيتها منذ عدة �شنوات".

عائالت داعش تقيم في أربيل وبيروت وأنقرة ومعها ثرواتنا المسروقة 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد طرد تنظيم داع�ش الإرهابي 
من املو�صل والنبار وعودة 

معظم الأهايل اىل مناطقهم هذا 
ل يعني ان داع�ش مل يرتك خلفه 

اثارًا �صلبية ولعل ابرزها عوائله 
التي ُزجت مع النازحني، يف 

املقابل هناك اي�صا بع�ش عوائل 
داع�ش مل تتعر�ش يف حمافظة 
النبار لية خماطر او ظروف 
ان�صانية �صعبة لكونهم هربوا 

من مناطق النبار خالل �صيطرة 
التنظيم الرهابي على اق�صية 
ونواحي النبار يف مطلع عام 
يف  مازالوا  واغلبهم   2014

اربيل وال�صليمانية ويف عّمان 
ولبنان وتركيا .

األنبار_ خاص

امل�رصوطة  املنح  قبوله  والية  "العراق  اأن  واأو�شح 
اجلانب  قبل  من  به  املحاطة  ال�شغوط  على  يعتمد 
�شيخ�رص  فقط  لي�ش  والعراق   ، واالي��راين  االمريكي 
يف  ا�شتقراره  �شيخ�رص  وامن��ا  املمنوحة  املبالغ 
املرحلة القادمة النه �شيكون يف مواجهة مع امريكا 
الهدف االمريكي نف�شه  �شتواجه  التي  ودول اخلليج 

وهو التخفيف من الوجود االيراين يف العراق". 
العراقي  ال�شاأن  يف  اخلبري  ذهب  ذات��ه  ال�شاأن  ويف 
الوجود  على  ال�رصط  ان  اإىل  املو�شوي،  جا�شم   ،
االرادة  تطويع  من  جزء  هو  والتنفيذي  ال�شيا�شي 
مقابل  �شنية  �شخ�شية   25 تقبل  ان  على  ال�شيا�شية 
وا�شتهدافًا  ابتزازاً  ذاته  بحد  يعد  وهذا  معنوي  دعم 

لالرادة العراقية". 
للمناطق  �شواء  م�شاعدة  يقدم  من  ان"  واأ���ش��اف، 

من  ك��ان  العراقية  املناطق  جلميع  او  املنكوبة 
واكرث ما يخيف  لها �رصوطًا  ان ال ي�شع  املفرت�ش 
املال،  اه��وال  على  ال�شيا�شة  اه��وال  تو�شع  ان  هو 
لذلك فان ال�شعودية والدول املانحة للعراق ال تقدم 
بع�ش  وجود  معادلة  تفر�ش  ان  بعد  اال  املال  هذا 
كان  والتي  الدولة  ادارة  يف  ال�شنية  ال�شخ�شيات 
انهيار املناطق  ال�شخ�شيات �شببًا يف  جزء من هذا 
احد  كانوا  الذين  او  داع�ش  اي��دي  يف  �شقطت  التي 
امل�شالك او الطرق التي او�شلت داع�ش لل�شيطرة على 
ثلث العراق ، م�شري اىل ان هذا االجراء يعد ا�شتفزازاً 
حقيقيًا من املفرت�ش ان ال ميثل املال دورا �شيا�شيا 

يف العراق".
زار  اجلبري  عادل  ال�شعودي  اخلارجية  وزير  وكان 
�شفقة  معه  حاماًل  املا�شي،  �شباط   25 يف  بغداد، 
م�شادر  وك�شفت  بغداد.  مع  العالقة  تطبيع  مقابل 
مقربة من رئي�ش الوزراء حيدر العبادي، يف حينها، 

مطالب  قائمة  ال��ع��ب��ادي  على  عر�ش  اجلبري  ان 
"مراعاة  ال�شعودي، تركزت على  العاهل  حملها من 
"احلقوق  ومنح  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  يف  التوازن" 
اي�شا  املطالب  وتت�شمن  ال�شني،  للمكون  الكاملة" 
املحافظات  الإعمار  �شعودي"  "مار�شال  م�رصوع 
الغربي،  بغداد  حزام  اىل  باال�شافة  ح�رصا،  ال�شنية 

لكن العر�ش ال�شعودي ا�شطدم بتحفظ عراقي.
وفود  اأجرتها  �رصية  مفاو�شات  تكّللت  ذل��ك،  اإىل   
القطري  اخلارجية  وزي��ر  بزيارة  وقطرية  عراقية 
جرى  ب��غ��داد،  اىل  ث��اين  اآل  الرحمن  عبد  ب��ن  حمد 
االتفاق خاللها على اإعادة افتتاح ال�شفارة القطرية. 
انفراجة  ال�شعودية،  العراقية  العالقات  و�شهدت 
مع  بالتزامن  احلكومة  رئا�شة  العبادي  تويل  بعد 
ت�شكيل التحالف الدويل الذي تقوده امريكا ملحاربة 
الريا�ش  على  �شغوطًا  وا�شنطن  ومار�شت  داع�ش، 
مكتب رئي�ش جمل�ش  لالنفتاح على بغداد، وحتديداً 

بارز  نائب  ويوؤكد  ال�شعودي".  اجلانب  مع  ال��وزراء 
الك�شف عن هويته،  القانون، مف�شال عدم  دولة  يف 
ان "هناك زيارات �رصية لوفود عراقية بحثت عودة 
تو�شيع  خ��الل  من  وتعزيزها  الثنائية  العالقات 
البلدين والتعاون النفطي  التمثيل الدبلوما�شي بني 

واالقت�شادي والتجاري".
الدعوة  حزب  يف  القيادي  ك�شف  ذاته  ال�شياق  يف 
وم�شاومات  �شغوط  عن  البياتي،  جا�شم  االإ�شالمية 
ال�شعودية  قبل  من  العراقية  احلكومة  لها  تتعر�ش 
للوقوف معها يف االأزمة اخلليجية، م�شرياً اإىل وجود 
م�شاومات باإعمار املناطق املحررة مقابل معاداة 
متاَر�ش  �شغوطات  “هناك  اإن  البياتي  وقال  قطر. 
للوقوف  العراق  على  اخلليجية  االأزم��ة  بداية  منذ 
“تلك  اأن  مبينًا  قطر”،  �شد  ال�شعودي  املحور  مع 
ال�شغوطات كانت اأحد ا�شباب تاأجيل زيارة العبادي 

اإىل الريا�ش لعدة اأيام”.
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