
التقى نائب رئي�س اجلمهورية نوري كامل املالكي يف العا�سمة مو�سكو 
خالل  وجرى   . الفروف  �سريغي  ال�سيد  االحتادية  رو�سيا  خارجية  وزير 
اللقاء بحث م�ستجدات االو�ساع ال�سيا�سية واالمنية يف العراق واملنطقة، 
ال�سعبني  م�سالح  يخدم  مبا  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  العالقات  و�سري 
حالة  ايجاد  اىل  يتطلع  العراق  ان  اللقاء  هام�س  على  وقال   . ال�سديقني 
من التوازن يف عالقاته الدولية ، ولديه الرغبة يف اقامة عالقات ر�سينة 
مرحلة  اعتاب  على  اليوم  واأننا  ال�سيما   ، االحتادية  رو�سيا  مع  ومتينة 
جديدة  تكللت بهزمية كبرية  لتنظيمات داع�س االرهابية وانطالق عملية 

اهتمام  وجود  م�سيفا   ، النازحني  واإعادة  املحررة  املدن  واإعمار  البناء 
كبري للتعاون مع رو�سيا يف خمتلف املجاالت خ�سو�سا يف جمال الطاقة 

والنفط والتجارة  واالإعمار والتعاون الع�سكري والفني . 
وا�سار نائب رئي�س اجلمهورية اىل ان املنطقة تواجه حتديات خطرة ، اذ 
اأن ظاهرة االإرهاب وات�ساع رقعة االأن�سطة االإجرامية للجماعات املتطرفة، 
تعد من اأخطر التحديات ، ف�سال عن اخلالف العربي العربي واالتهامات 
املتبادلة بني قطر وال�سعودية ب�ساأن دعم االرهاب والتنظيمات املت�سددة 
قطر   ( البلدين  كال  دور  اأ�سعاف  يف  اأ�سهمت  اخلالفات  تلك  ان  ع��اداً   ،

وال�سعودية ( وتدخلهم يف بوؤر التوتر التي ت�سهدها دول املنطقة . 
املحافل  يف  وق�ساياه  للعراق  الداعمة  االحتادية  رو�سيا  مبواقف  وا�ساد 

الدولية ويف حربه �سد االرهاب، داعيا اىل تن�سيط التعاون الثنائي بني 
البلدين ب�سكل اأكرب ملحاربة االإرهاب يف املنطقة، باعتبار اأن البلدين هما 

هدفان لالإرهابيني ومن يقف وراءهم . 
تطوير  يف  بالده  ا�ستمرار  عن  الرو�سي  اخلارجية  وزير  اعرب  جانبه  من 
التعاون  وتو�سيع  تطوير  اىل  نهدف  نحن  وق��ال  ال��ع��راق،  مع  التعاون 
رو�سيا  اأن  اإىل  م�سرياً  طويلة،  �سنوات  اإىل  جذورها  تعود  التي  وال�رشاكة 
ت�سعى لتعزيز جهود القيادة العراقية الإعادة اإعمار االقت�ساد . وعرب ال�سيد 
اأجل  العراق من  التي يقوم بها  الفروف عن  ت�سامن رو�سيا مع اجلهود 
التنظيمات  الق�ساء على  البالد وخا�سة يف جمال  ا�ستقرار االإو�ساع يف 

االإرهابية .

مت  عامًا،   27 ال�  ذا  املقاتل  باأن  ال�سحيفة  واف��ادت 
اتهامه بعمليات ارهابية ادت اىل �سجنه بعد هروبه 
وقال  الظامل".  بال�"  و�سفه  كما  داع�س  حكم  من 
واقع  اىل  حتولت  قد  الرائعة  التخيالت  ان  )�سارفو( 
فيديو  مقاطع  يف   راآه  ما  عن  متاما  يختلف  مميت 

داع�س.
ونقلت ال�"اندبندنت" �سمن مقابلة اجريت مع هارفو 
وحماميه حني قام بو�سف م�ساهدته ملقاطع الفيديو، 
ت�سعر  يده  يف  �سالحه  مع  املقاتل  روؤي��ة  "عند  قوله 
معنا،  نحتاجك  نحن   ، اإليك  الكالم  يوجهون  باأنهم 
مع اخوتك واخواتك، ولكن الواقع خمتلف متاما حيث 
باال�سافة  �سيناريو جاهزاً  يقراأ  املقاتل كاملمثل  ان 
اىل ان املتحدث ال ي�سارك يف معارك القتال، لقد كان 

االمر كالفلم ال�سينمائي وخميب جدا لالمال".
وا�سارت اىل ان )�سارفو( ظهر يف احد املقاطع جال�سا 
مع مقاتلي داع�س حني قام احدهم بدعوة االرهابيني 
حول العامل وقال "ان مل ت�ستطيعوا الو�سول اىل داع�س 
اجتهو نحو اوروبا وجاهدوا، اق�سفوا، وفجروا الكفار 
يف منازلهم، اقتلو اكرب عدد منهم"، وا�ساف انه على 
الرغم من ان�سمامه لداع�س اال انه مل يقتل احدا حيث 

انه �سهد على الكثري من القتل واالعدام ال اكرث.
رهائن   6 على  النار  اطالق  على  �سهد  انه  قال  كما 
على  و�سهد  "الكال�سنكوف"،  با�ستخدام  الراأ�س  يف 
االخرى  بيده  ام�ساكها  على  واجباره  رهينة  يد  قطع 
ان�سانية"  "غري  باأنها  الت�رشفات  هذه  و�سف  حيث 
اليافع  اجليل  )�سارفو(  ون�سح  "ا�سالمية".  ولي�ست 
بعدم ت�سديق ا�سحوكة جمالية حياة داع�س اليومية 
باالطفال  حماطني  املقاتلني  ت�سور  التي  واملقاطع 
الطعام  املقاتلني  توزيع  او  احللوى  عليهم  ويوزعون 

على العوائل املحتجزة.
وا�ساف ان الن�ساء ين�سممن لتنظيم داع�س معتقدات 
ويع�سن  يتزوجن  بالرومان�سية  مليء  تنظيم  باأنه 
ب�سعادة ابدية حيث قال " �ست�سجنني يف املنزل، طفلك 

مرة  �سيزوجونك  زوجك  مات  وان  �سبب،  بال  �سيموت 
م�سريك  �سيكون  الهرب،  حاولتي  واذا  لغريه،  اخرى 
ال  ان  على  العامل  �سباب  )�سارفو(  وح��ث  املوت". 
ينخدعوا مبظاهر داع�س الكاذبة ، وا�ساف ان هربهم 
فاإن  بالهروب  جنحوا  ان  وحتى  م�ستحيل  ل�سبه  امر 

حياتهم يف اخلارج �ستفنى يف ال�سجون.
وتنوه ال�سحيفة بان اكرث من 800 ارهابي بريطاين 

اجلن�سية ان�سموا اىل داع�س، ن�سفهم عادوا اىل بالدهم 
بنية الهرب او بنية تخطيط الهجمات يف اوروبا. حيث 
يوؤدي  داع�س ال  ان طريق  لل�سحيفة  اكد  )�سارفو(  ان 

اىل اجلنة بل يوؤدي اىل جهنم.
عملية  عن  تقريرها  نهاية  يف  ال�سحيفة  وحتدثت 
هروب )�سارفو( من داع�س عندما كان يعالج يف احد 
التنظيم،  قبل  من  املحتلة  الرقة  مدينة  م�ست�سفيات 

طائرة  اول  ورك��ب  الرتكية  احل��دود  اىل  طريقه  وجد 
متجهة اىل م�سقط راأ�سه حني وجد ال�رشطة يف انتظاره 
يف مطار العا�سمة ومازال حتت املحاكمة حتى االن.
"لو�س اجنل�س تاميز"  اآخر ن�رشت �سحيفة  من جانب 
انتهاء  بعد  املو�سل  اعمار  اعادة  تقريرا حول عملية 
املعركة التي ا�ستمرت اأكرث من 9 ا�سهر، حيث ا�سبحت 
من  واي�سا خالية  داع�س  عنا�رش  من  املدينة خالية 

ومنازل  باالنقا�س.  مليئة  ال�سوراع  ان  و  املباين، 
املواطنني، املطار، اجلامعات، املحطات، و 120 ميل 
التحتية  البنى  بناء  ان  الطرق مت تدمريها. حيث  من 
�ست�ساعدهم  للمواطنني  ال�سحية  اخلدمات  وتوفري 
املنظمات  وان  املدينة.  بناء حياتهم يف  اعادة  على 
التحتية،  البنى  انابيب  على  العمل  بداأت  االن�سانية 
ن�سبها  ليتم  املتحركة  الكهربائية  املولدات  وتوفري 
ان  وا�سافت  املدينة.  انحاء  يف  متعددة  مناطق  يف 
"البنك  ان  ق��ال  العاملي،  للبنك  الر�سمي  املتحدث 
بتكوين  العراقية  احلكومة  ي�ساعد  �سوف  العاملي 
املهدمة".وا�سارت  اجل�سور  وبناء  املنازل  خمططات 
ال�سحيفة اىل ان 934.000 من ا�سل مليوين مواطن 
اكتوبر  يف  املعركة  بداية  عند  املو�سل  من  ف��روا 
املدينة  حترير  بعد  ع��ادوا  و230.000  املا�سي، 
وامل�ساجد  املخيمات  من  اتخذوا   340.000 بينما 

مالجىء لهم ولعائالتهم.
املنازل  بع�س  ببناء  �ستقوم  املنظمات  ان  وا�سافت 
ال�سغط  م��ن  والتقليل  امل��واط��ن��ني  رج��وع  ل�سمان 
املتحدة  االمم  منظمة  املخيمات.واكدت  يف  ال�سكاين 
ان " اعمار املنازل لن يجدي نفعا اذا كان  املواطنون 
اىل  ي��ع��ودوا  ل��ن  انهم  حيث   ، باحلكومة  يثقون  ال 
اعادة  وان  نف�سه،  التاريخ  اعادة  من  خوفا  منازلهم 
وتوفري  والطرق،  وامل��ن��ازل،  التحتية،  البنى  اعمار 
خدمات الكهرباء واملاء هي عمليات زمنية انية، اما 
ال�سحيفة  .ونقلت  �سنوات"  ت�ستغرق  فقد  الثقة  اعادة 
ال�سيا�سي )انثوين كوردزمان(، حيث قال  عن املحلل 
" يف العامل اجمع، ميكنك ان تعدد جميع انواع النيات 
احل�سنة، لكن هل ميكنك ان جتمع عدد من اال�سخا�س 
يف  واال�ستقرار  ال�سالم  نية  وزرع  واح��د  مكان  يف 
نفو�سهم بعد عي�سهم اخلوف واخليانة؟  وان املو�سل 
من املحتمل ان تواجه )داع�س اجلزء الثاين( اذا ا�ستمر 
بقية  عن  واالن��ع��زال  باالنك�سار  املواطنني  �سعور 
تقريرها  ال�سحيفة  العراقيني".وختمت  املواطنني 
بالقول " ب�سكل عام املو�سل �سوف تتعافى، لكن قلب 

املدينة وروحها قد ال يعودان".
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بغداد_ خاص

 مصادر: قيادات »كبيرة« تفكر بالهجرة في حال فشلها باالنتخابات المقبلة خوفًا من المساءلة القضائية

أهالي شمال بابل ينفون سيطرة جماعات مسلحة 
على مناطقهم

الخدمات النيابيـة تدعـو إلى اإلسراع باستجواب 
وزير االتصاالت عن جملة ملفات 

عمليات شرق األنبار: الوضع األمني في الفلوجة 
مستقر وجميع منافذ المدينة مفتوحة 

: نفى �سكان ق�ساء امل�سيب يف حمافظة بابل، �سيطرة جماعات  –اجلورنال  متابعة 
امل�سوؤولني  اأحد  يقم  " مل  اإنه   ، املواطن حم�سن ج�سام  . وقال  م�سلحة على مناطقهم 
بزيارة  امل�سيب ، وهل عرفتم من هم ال�سهداء واملعتقلون، فيوجد 5 �سهداء جنابيني 
وثالثة جرحى من اجلنابيني وال�سيخ عدنان اجلنابي يّدعي اأنه من امل�سيب فهل زار 

اجلنابيني يف امل�سيب". 
واأكد م�ست�سار وزارة الداخلية عبد الوهاب الطائي ، اأن قوات "احل�سد ال�سعبي هي التي 
ت�سيطر على مناطق �سمال بابل )100 كيلومرت جنوب بغداد(، نافيًا وجود ف�سائل 
اإياد  اجلمهورية  رئي�س  لنائب  �سابقة  ت�رشيحات  اإىل  اإ�سارة  يف  اإيرانية،  اأو  لبنانية 

عالوي، قال فيها اإن قرار عودة النازحني اإىل البلدة ُيتخذ يف اإيران ولبنان.
وعزا الطائي، �سبب عدم عودة اأهل مناطق �سمال بابل، التي ت�سمل مدنا ومناطق عدة؛ 
اأبرزها مناطق جرف ال�سخر والقراغول واجلنابيني ومناطق اأخرى ف�ساًل عن نحو 80 
قرية اإىل "وجود اأجندات �سيا�سية حتول دون ذلك"، م�سدداً على اأن "الن�رش على تنظيم 

)داع�س( لن يكتمل ما مل تُعد االأ�رش النازحة اإىل مناطقها".

 متابعة –اجلورنال : دعت جلنة اخلدمات واالعمار النيابية اىل ال�رشاع با�ستجواب وزير 
االت�ساالت ح�سن الرا�س�د عن جملة ملفات منها عقد �رشكة �سيمفوين االماراتي�ة .

وقالت ع�سو اللجنة هدى �سجاد يف موؤمتر �سحفي ان" رئي�س جمل�س النواب حري�س على 
تقدمي اال�ستجوابات ذات االهمية االقت�سادية واالمنية التي تهدد االمن الوطني ، ال�سيما 

بعد كتاب اللجنة العليا الأمن االت�ساالت واملعلومات ".
عقد  ان  وا�سح  وب�سكل  اقرت  واملعلومات  االت�ساالت  الأمن  العليا  اللجنة  ان"  وا�سافت 
على  م�سددة   ،" العراقي  االقت�سادي  االأمن  على  وفا�سح  خمٍز  االمارتية  �سيمفوين  �رشكة 
�رشورة ان تكون االولوي�ة ال�ستجواب وزير االت�ساالت ، ال�سيما ان هذه ال�سنة هي االخرية 
يف عمر الربملان احلايل ون�سبة اجناز العقد متقدمة، ومن ثم �ستطلب منا تعوي�سا ا�سوة 

ب�رشكة نوروز تيل ".
ودعت �سجاد النواب والراأي العام واجلهات الرقابي�ة ، اىل م�ساندة اللجنة النيابية لل�سغط 
من اجل اال�رشاع با�ستجواب وزير االت�ساالت ، لكون اال�ستجواب يت�سمن جزءا منه ملف 

عقد �رشكة �سيمفوين مع ال�سبكة الدولية لالنرتنيت ".

االأنبار/ اجلورنال نيوز : اعلن قائد عمليات �رشق االنبار ،االثنني، ان الو�سع االمني 
اف�سلت  االمنية  والقوات  مفتوحة  املدينة  منافذ  وجميع  جدا  م�ستقر  الفلوجة  يف 

خمططات تنظيم داع�س االرهابي يف ا�ستهداف امن املناطق املحررة .
وقال اللواء الركن �سعد حربية ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، ان" القوات االمنية متكنت من 
اف�سال اكرث من �ستة عجالت مفخخة مت تفكيكها يف مداخل الفلوجة اجلنوبية والغربية 
ما يو�سح �رشعة التحرك وفق املعلومات اال�ستخبارية ومنع ا�ستهداف املدنيني يف 
الفلوجة".وا�ساف ان" ما حدث ام�س من انفجار عجلة مفخخة مت تفكيكها واعتقال 
االنتحاري بداخلها وخالل عملية تفكيك العجلة انفجرت وا�سفر عن ا�ست�سهاد �سابط 

يف ال�رشطة برتبة نقيب ومنت�سب وا�سابة ثالثة عنا�رش من ال�رشطة االبطال".
وا�سار حربية اىل ان" تنظيم داع�س االرهابي انتهى ولن يعود اىل االنبار والفلوجة 
اثبت اهلها تعاونهم مع القانون والق�ساء و�سن�سحق فلول االرهاب يف اخر معاقلهم 

يف املناطق الغربية"

بريطاني هارب من التنظيم اإلرهابي.. "طريق داعش ال يؤدي إلى الجنة بل إلى جهنم"

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�صرت �صحيفة 
"االندبندنت" تقريرًا 

حول احد مقاتلي داع�ش 
الربيطاين اجلن�صية  "هاري 
�صارفو" حيث ان هاري حّول 
دينه اىل اال�صالم وترك عمله 

�صاعي بريد للعائلة امللكية 
وقرر االن�صام اىل تنظيم 

داع�ش بعد روؤية مقاطع 
فيديواتهم االرهابية.

بغداد- دانيا رافد

العملية  ه��ذه  يف  ي�ساعدهم  م��ا  ان  واأ���س��اف 
وحقائبهم  مزدوجة  جن�سية  اأغلبيتهم  امتالك 
امل�سبوهة  ال�سفقات  حتوي  التي  باالأوراق  مالأى 
على  ان  موؤكدا  منها،  ا�ستح�سلت  التي  واالم��وال 
هوؤالء ال�سيا�سيني اإثبات ح�سن النية البناء ال�سعب 
تبوئهم  ح��ال  االخ���رى  اجلن�سية  ع��ن  بتخليهم 
املنا�سب احل�سا�سة يف البلد، على الرغم من وجود 

ن�س د�ستوري يجربهم على ذلك.
وتابع ان "من حق ال�سيا�سيني الهروب وا�ستقبالهم 
البلد  بالوكالة يف  لها  التي عملوا  الدول  من قبل 
العراق"،  م�ساحة  لن�سف  داع�س  احتالل  اثناء 
ال�سيا�سيني هم وجهان  "داع�س وهوؤالء  ان  مبينا 

لعملة واحدة".
واأقر الكاظمي بان هوؤالء ال�سيا�سيني يخ�سون من 
ثورة ال�سعب من جراء ما فعلوه به طوال ال�سنوات 
الوطنية  وحتى  للخزينة  �رشقات  من  املا�سية 

ولهذا ال نرى اي من عوائلهم تعي�س معهم داخل 
البلد،مطالبا الدولة بت�رشيع قانون مينع �سفر اي 
�سيا�سي اال مبهمة ر�سمية كما موجود يف البلدان 
املتقدمة واإجبارهم على البقاء داخل البلد الأنهم 
ايفاد  اي  البلد يف  الهزمية من  ان يختاروا  ميكن 

ميكن ان يذهب به امل�سوؤول.
ال�سيا�سيني  لدى  اخ��رى  جن�سية  وج��ود  ان  وبني 
ال�سنوات  يف  مكانه  ي���راوح  البلد  م��ن  �ستجعل 

القادمة و�سط اإيقاف اي عمليات ت�سدي للف�ساد.
يف �سياق اخر  حذر ائتالف دولة القانون، من ردة 
فعل عك�سية تقوم بها جهات من�سقة �سد العملية 
ال�رشاي  خالد  االئتالف  ع�سو  .وق��ال  ال�سيا�سية 
يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« ان "اخلطر يكمن 
دوليًا  ونفوذاً  اأموااًل  ال�سخ�سيات  تلك  امتالك  يف 
العملية  افعااًل عك�سية �سد  ميار�سون من خالله  

ال�سيا�سية بعد ف�سلهم بالعمل ال�سيا�سي". 
اىل  و���س��ل  االن�����س��ق��اق��ات  "حجم  ان  واأ����س���اف 
ينذر  م��ا  ال��واح��دة  الكتلة  يف  �سخ�سيات  ع��دة  

ال  واأ�سبحنا  واالح���زاب،  الكتل  جميع  بتفتيت 
م�سيفًا  وكردية،   و�سيعية  �سنية  حتالفات  منلك 
على  االن�سقاقات  ه��ذه  �ستنعك�س  "بالتاكيد 
ب�سورة  العراقي  والو�سع  القادمة  االنتخابات 

عامة".
التي  بال�سخ�سيات  يتمثل  "اخلطر  ان  اىل  وا�سار 
لهم  تكون  ان  بد  وال  ال�سيا�سية  العمل  يف  ف�سلت 
ردة فعل ه�ستريية على العملية ال�سيا�سية و اإ�ساعة 
تاآمرية على  م�ساريع خارجية  وتبنيهم  الفو�سى 

العراق" .
ال�سني خالفا حادا بني قياداته ما  البيت  وي�سهد 
اأدى اىل اقالة رئي�س كتلته احمد امل�ساري يف حني 
الدليمي،  �سعدون  اختيار  متحدون  كتلة  رف�ست 
كان  لو  حتى  القوى  حتالف  لكتلة  موؤقتا  رئي�سا 

االختيار ب�سبب ال�سن . 
احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  ويعتزم 
�سيا�سي  ح��زب  وت�سكيل  االع��ل��ى  املجل�س  ت��رك 
جديد معلقًا االأمر على �رشاع داخل املجل�س بني 

من  �ساعد  جيل  مع  فيه  املخ�رشمة  القيادات 
التناف�س  يزال  ال  حني  يف  منه.  املدعوم  ال�سباب 
املالكي  ن��وري  القانون  دول��ة  زعيم  بني  قائمًا 
ورئي�س الوزراء حيدر العبادي على تروؤ�س القوائم 
العبادي  ان  عن  م�سادر  وك�سفت   . االنتخابية 
من�سب  وفتح  ب��اردة  حربا  يخو�سان  واملالكي 
االمني العام حلزب الدعوة حلقة من ال�رشاع بني 
زعيم دولة القانون نوري املالكي ورئي�س الوزراء 
ان  م�سادر  وتوؤكد  املن�سب  على  العبادي،  حيدر 
االأخري هدد باالن�سقاق من احلزب يف حال ا�ستمر 

املالكي امينًا عامًا للحزب  .
وك�سف القيادي يف حزب الدعوة االإ�سالمي جا�سم 
اىل  الدعوة  اأع�ساء حزب  توجه  حممد جعفر، عن 
اإلغاء من�سب االأمني العام للحزب . وقال جعفر ل� 
العام  االأمني  من�سب  تغيري  ان  نيوز«  »اجلورنال 
للحزب ُيقرر من اأع�ساء املوؤمتر املوؤلف من 400 
توجهات  ان  اىل  النظر  احلزب، الفتًا  داخل  ع�سو 

املوؤمتر مع الغاء من�سب االمني العام للحزب . 
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