
اك��دت جلن��ة الثقاف��ة واالع��ام الربملاني��ة، االح��د، ان 
القان��ون ال��دويل ملنظمة “اليون�س��كو” اخلا�ص بحماية 
االث��ار ال يعاق��ب االم��ارات ودول اخللي��ج ال�س��تيائها 
عل��ى االث��ار العراقي��ة. وقال��ت رئي�س��ة اللجن��ة النائبة 
مي�سون الدملوجي ل� »اجلورنال نيوز«، ان “دول اخلليج 
واالم��ارات ب�س��كل خا���ص غ��ر موقع��ة عل��ى اتفاقي��ة 
منظم��ة اليون�س��كو ب�س��اأن ال��راث العامل��ي، م��ا جعلهم 
ي�سرون ويحتفظون باالثار املهربة يف منازلهم، النهم 

يعتقدون بان تهريب االثار لي�س��ت جرمية يعاقب عليها 
القانون”. وا�س��افت ان “العراق لي���ص بامكانه التحرك 
دوليا من اجل حما�سبة االمارات ودول اخلليج ل�رشائهم 
االث��ار العراقي��ة امل�رشوق��ة لكنه بامكانه ال�س��غط على 
االم��ارات بالتوقي��ع على اتفاقي��ة اليون�س��كو وااللتزام 

ببنودها لعدم ال�سماح بتهريب االثار العراقية”.
يذك��ر ان تقريرا امركيا ك�س��ف عن وج��ود دور اإماراتي 

م�سبوه يف تهريب االآثار العراقية.
وكان��ت �رشك��ة )هوب��ي لوب��ي( لبي��ع االأعم��ال الفني��ة 
واليدوي��ة بالتجزئ��ة وم�س��وؤولون اأمركي��ون، اك��دوا اإن 

ال�رشكة وافقت على �س��نع ن�س��خ من اآالف القطع االأثرية 
املهرب��ة م��ن ال�رشق االأو�س��ط، الت��ي ح�س��لت عليها من 
مهرب��ي اآث��ار من اأج��ل متحف للكت��اب املقد�ص يراأ�س��ه 
مديرها. وقالت وزارة العدل يف بيان اإن الن�س��خ �ست�سمل 
نح��و 5500 قطع��ة اأثري��ة ا�س��رتها ال�رشك��ة، ويرج��ع 
تاريخها اإىل العراق، ومت �س��حنها حت��ت بيانات مزيفة، 
باالإ�س��افة اإىل ثاثة مايني دوالر لت�س��وية االتهامات 
يف املدينة. وح�س��ب التحقيقات االأمركية، فاإن ال�رشكة 
ا�س��رت يف كانون االأول/ دي�س��مرب 2010 اآالف القطع 

من و�سيط، من دون اأن تلتقي املالك املزعوم.

وت�س��يف التحقيق��ات اأن �س��حن تلك القطع مت بوا�س��طة 
تاج��ر مقي��م يف االإم��ارات العربي��ة املتحدة على �س��كل 
طرود حتتوي على قطع اأثرية اإىل ثاثة عناوين خمتلفة 
ل�رشك��ة )هوب��ي لوب��ي(، يف اأوكاهوم��ا �س��يتي، حتمل 
بيانات مزيفة ت�س��ف حمتويات الطرود باأنها "باطات 

من ال�سراميك" اأو "باطات من الطمي".
وجددت الق�س��ية الت�س��اوؤالت و"ال�س��بهات" حول عاقة 
ودور االإم��ارات مب��ا ي��ردد من "غ�س��يل" اأم��وال تنظيم 
داع���ص، الذي كان وراء عمليات جتارة وتهريب وا�س��عة 
مباي��ني ال��دوالرات لاآث��ار يف الع��راق و�س��وريا،على 

الرغ��م من عملياته اال�ستعرا�س��ية يف كثر من االأحيان 
بتدمر االآثار. وقال اأجنيل ميلنديز، ال�س��ابط امل�س��وؤول 
ع��ن حتقيق��ات االأمن الداخل��ي يف نيوي��ورك، يف بيان: 
"حماية الراث الثقايف مهمة يتوالها )ق�س��م حتقيقات 
اجلم��ارك وحماي��ة  اإدارة  الداخل��ي( و�رشيكت��ه  االأم��ن 
احل��دود االأمركية بجدية �س��ديدة، اإذ ندرك اأنه يف حني 
اأن البع���ص رمب��ا يحدد �س��عرا له��ذه االآثار، فاإن �س��عب 
الع��راق يعّده��ا ال تق��در بثم��ن". وقالت �رشك��ة )هوبي 
لوب��ي( اإنه��ا كانت جديدة عل��ى عامل االآث��ار حني بداأت 
���رشاء القطع التاريخي��ة ملتحفها للكت��اب املقد�ص عام 

2009، واأخط��اأت ح��ني اعتمدت على جت��ار و�رشكات 
�سحن "مل يفهموا الطريقة ال�سليمة لتوثيقها و�سحنها".

ورئي���ص ال�رشكة �س��تيف جرين هو رئي���ص جمل�ص اإدارة 
وموؤ�س�ص متحف الكتاب املقد�ص، وهو حتت االإن�ساء، يف 
وا�س��نطن العا�س��مة. وقال جرين يف بيانه: "خال مدة 
زمنية ق�س��رة، ا�س��رت هوبي لوبي قطعا من جتار يف 
الع��راق اأو م��ن اأي اأحد اأ�س��ار اإىل ح�س��وله على قطع من 
ه��ذا البل��د... تدين )هوبي لوب��ي( هذا ال�س��لوك، ولطاملا 
حتركت بنية حماية القطع االأثرية ذات االأهمية الثقافية 

والتاريخ.

)الجورنال( تكشف عن األسباب »الخفية« وراء عدم إعالن العبادي »بيان النصر« بنفسه واالكتفاء ببيان مقروء
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بغداد - خا�ص  : قال م�سدر مقرب من رئي�ص الوزراء حيدر العبادي ان �سبب احجامه 
يف  الوطني  التحالف  مع  عقده  اتفاق  اىل  يعود  املو�سل  حترير  واع��ان  الظهور  عن 

اجتماعه االخر بان يعلن الن�رش كاما بعد حترير كل تراب الوطن.
وا�سار امل�سدر اىل ان العبادي تعر�ص اإىل �سغوط كبرة من التحالف الدويل بقيادة امركا 
�سوريا كي  التنظيم يف  من  االنتهاء  مع  يتزامن  وامنية كي  �سيا�سية  لغايات  االعان  لتاأجيل 

تكون ادارة ترامب هي �ساحبة االجناز اال اأن رئي�ص الوزراء اعلنها دون الظهور العلني . 
وكان التحالف الدويل ا�سدر بيانا اكد فيه ان اعان الن�رش رمبا �سيكون يف نهاية اال�سبوع يف ا�سارة 
حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�ص  مكتب  وكان   الكبر.  احلدث  هذا  اعان  تعطيل  اىل 
الن�رش على  العبادي اىل مقر قيادة عمليات نينوى وعدم اعانه بيان  ا�سباب زيارة  العبادي، ك�سف عن 
تنظيم داع�ص. وذكر املكتب يف بيان، ان "رئي�ص جمل�ص الوزراء القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي عقد 

اجتماعًا مع قادة ال�سنوف والت�سكيات يف مقر قيادة عمليات نينوى، داخل مدينة املو�سل". 

من  كان  املو�سل  اىل  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  و�سل  عندما 
العاكول  الطائرات حمافظ نينوى نوفل  �سمن م�ستقبليه يف مهبط 
االمنية  القيادات  مع  باحلديث  ،وان�سغل  له  متجاها  بدا  ،لكنه 
امل�ساركة يف التحرير، اأمر ُف�رش باأن العاقة بني الرجلني لي�ست على 

ما يرام.
ال��وزراء  "رئي�ص  اإن  مطلعة  م�سادر  تقول  املعطيات  هذه  ظل  يف 
يف�سل ان ي�سلم اإدارة مدينة املو�سل اإىل قائد ع�سكري ب�سكل موؤقت 
اإدارة  اأن يكون القائد الع�سكري الذي �سيت�سلم  وال ت�ستبعد امل�سادر 
دورا  اأدى  الذي  االإره��اب  مكافحة  جهاز  قيادات  بني  من  املو�سل 
حترير  بعد  مماثل  اأمر  اإىل  العبادي  املدينة.وجلاأ  حترير  يف  كبرا 
ال�ساحل االأي�رش من املو�سل عندما �سلم اإدارته لقائد القوات الربية 
ال�سيا�سي  املحلل  يقول  توفيق.  جال  ريا�ص  العراقي  اجلي�ص  يف 
انت�ساره يف  يعلن  ترك اجلميع  "العبادي  اإن   ، ال�سميدعي  اإبراهيم 

املو�سل، وهو يعرف اأن ال قيمة الأي انت�سار ال يعلنه هو". 
الثاثة  االأيام  خال  االأط��راف  خمتلف  ترك  "العبادي  اأن  واأ�ساف 
القتال داخل ثاثني مرا مربعا وع�رشين  االأخرة، تن�سغل باأخبار 
قتاال  هناك  اأن  ي�سدق  من  هناك  اأن  وامل�سكلة  اأمتار،  وع�رشة  مرا 
اأن العبادي ترك  اأقل من تاأثر رمانة يدوية واأو�سح  داخل م�سافة 
بنف�سه  الن�رش  ليعلن  املو�سل،  اإىل  و�سل  "حتى  يحدث  ه��ذا  كل 

وي�سجل فوزا ي�ستحق."
را�سي،  ر�سول  القانون  دول��ة  ائتاف  عن  النائب  طالب  ذلك  اىل 
املو�سل  مدينة  امن  بت�سليم  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  االثنني، 
املحيطة  املناطق  جميع  حترير  حلني  املحررة  االمنية  القوات  اىل 

باملدينة.
تعد  املو�سل مازالت  "مدينة  ان  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  را�سي  وقال 
منطقة �ساخنة على الرغم من حتريرها بالكامل من �سيطرة تنظيم 
وهذا  داع�ص  وفلول  خايا  بع�ص  لوجود  نظرا  االرهابي،  داع�ص 

ان  وا�ساف  فيها".  االمني  امللف  تت�سلم  كبرة  امنية  قوة  يتطلب 
"تاأخر حترير املناطق املحيطة باملو�سل ي�سكل خطرا على املدينة 
وهذا يتطلب بقاء القوات االمنية املحررة مب�سك امللف االمني حلني 
حترير جميع املناطق ل�سمان منع عودة االرهابيني اىل املو�سل".

القوات االمنية امل�سركة من حترير كامل مدينة املو�سل  ومتكنت 
من �سيطرة تنظيم داع�ص االرهابي الذي احتلها يف حزيران 2014.

تزال  القوات النها ال  يبقى فيها عدد كبر من  باأن  را�سي  وطالب 
منطقة �ساخنة، هذه القوات التي �ستنت�رش يف معظم االحياء لغر�ص 
اعادة االأمن  اىل ان تعود قوة كافية من ابناء املحافظة، لكن يجب 
اجلانب  فيها،  االمن  اىل حني عودة  احلكومة  انظار  تبقى حتت  ان 
الذين �ساهموا  االمني يعاد لكن تبقى املاحظات على اال�سخا�ص 

يف ت�سليم املو�سل منذ البداية. 
املرحلة  يف  التفكر  �رشورة  على   �سدد  العراقية"  "القوى  حتالف 

التي تلي حترير املو�سل وما تتطلبها من حتديات. 
ال��ب��ج��اري، يف ت�رشيح  ،ن����ورة  ال��ت��ح��ال��ف  ال��ن��ائ��ب��ة يف  وق��ال��ت 
تاأتي بعد حترير مدينة  التي  االولويات  اهم  "من  ل�"اجلورنال" ان 
�ساأنها  من  التي  اخلطوات  من  عدد  اتخاذ  ���رشورة  هي  املو�سل 
االرا�سي  م�سك  و�رشورة  وميدانيًا  ع�سكريًا  الن�رش  على  املحافظة 

املحررة.
متكاتفًا  يكون  ان  املرحلة  هذه  يف  عليه  "العراق  ان  واأ�سافت، 

وموحداً بكل فئاته واطيافه من اجل دميومة الن�رش 
من جهتها اأكدت كتلة "املواطن" النيابية ان الق�ساء على داع�ص ال 
الق�ساء على  يرافقه  ان  ان يكون ع�سكريا وامنا يجب  يقت�رش على 

الفكر الداع�سي جذريًا.
تكون  ان  ن�ستثني  ال  "اإننا  خاطي،  ،ح�سن  الكتلة  يف  النائب  وقال 
هناك ابواق تنعق وتدعو اىل الفتنة، الفتًا النظر اىل انه يف الوقت 
ذاته يجب ان يكون للمجتمع وعي عال، مع اتخاذ التدابر ملحاربة 

الفكر الداع�سي البغي�ص". 
التتمة يف ال�صفحة 2

حممد  العميد  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  اك��د 
اخل�رشي، االحد، اأن "حترير املو�سل ب�سكل نهائي 
�سيفتح الباب امام القوات االمنية املتاأهبة للتوجه 
املو�سوعة  ،م�سيفا"اخلطط  وتلعفر"  احلويجة  اىل 
ولكنها  زمني  ت�سل�سل  وح�سب  مدرو�سة  تاأكيد  بكل 
عن�رش  لتحقيق  نعلنها  ولن  وال�رشية  الكتمان  طي 
يف  اخل�����رشي  حممد  العميد  وق���ال  املباغتة".  
ل� »اجلورنال « ان" عمليات تلعفر  ت�رشيح خا�ص 
فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  وجميع  واحل��وي��ج��ة 

 ،" بالتتابع  حتريرها  �سيتم  االرهابية  الع�سابات 
موؤكدا"  نحن االن من�سغولون بطي �سفحة االرهاب 
يف املو�سل الهميتها ولرمزية املو�سل لدى العراق 
والكثافة  احلجم  حيث  من  مدينة  ثاين  باعتبارها 

ال�سكانية".  
احل�سد  يف  القيادي  ذاته  ال�سياق  يف  اكد  حني  يف 
»اجلورنال  ل�  ت�رشيح  يف  اخلفاجي  او�ص  ال�سعبي 
ا�ستعداده  كامل  على  ال�سعبي  "احل�سد  ان  نيوز« 
واحلويجة   تلعفر  حترير  عمليات  يف  للم�ساركة 
للقوات  العام  القائد  اوامر  بانتظار  ،م�سيفا"نحن 

امل�سلحة النطاق عملية التحرير ".

اأكدت جلن��ة االأمن والدفاع النيابي��ة ، االأحد، اأنه من 
غر املمك��ن اتخاذ اإجراءات رادع��ة بحق اأ�رش داع�ص 
مم��ن مل يرتكبوا جرائم �س��د اأف��راد ال�س��عب العراقي.
وق��ال النائب عن اللجنة ماج��د الغراوي يف ت�رشيح 
ل�»اجلورن��ال «، " م��ن غ��ر املمك��ن حما�س��بة  اأفراد 
ا���رش داع���ص حتى ل��و كان فرد م��ن االأ���رشة منتميًا 
اىل التنظي��م االرهابي ملا له من مردود �س��لبي على 
العائلة باأكملها كما انه يولد ثارات تخّلف املزيد من 
الدماء." واأ�س��ار اىل اأنه "باالإمكان اال�س��تفادة منهم 

ا�س��تخباراتيا ع��رب التحقي��ق معه��م و معرف��ة االآلية 
الت��ي يتعامل به��ا التنظيم للح�س��ول على معلومات 
ت�س��ب يف م�سلحة القوات االأمنية ، م�سيفا " اذا ثبت 
تورطه��م فيج��ب متابعته��م حتى من خ��ارج العراق 
واإقام��ة دع��اوى يف حمكم��ة العدل الدولية �س��د من 

يدعم هوؤالء من الدول اخلارجية ."
ولف��ت الغراوي النظ��ر اىل �رشورة التق�س��ي ملعرفة 
م��دى تاأثره��م باالأف��كار املتطرف��ة لبع���ص زعم��اء 
املذاه��ب كم��ا ح�س��ل يف وق��ت �س��ابق ح��ني حاول 
الكثر من دع��اة الطائفية ان ميددوا الفكر االرهابي 

الداع�سي .

ان�س��قاقات يف موؤمتر ال�س��ّنة املزمع عق��ده يف بغداد قبل ان يبداأ وال�س��بب 
اأن هن��اك ثاث��ة اط��راف تعلن انها �س��ت�رشف عل��ى املوؤمتر منه��ا حممود 
امل�س��هداين و�س��ليم اجلبوري �س��احب املب��ادرة واخر م��ن املطلوبني وهو 
خمي���ص اخلنج��ر.  وك�س��فت م�س��ادر ع��ن توتر ح��اد داخل حتال��ف القوى 
العراقي��ة قد يهدد بان�س��حاب اأطراف منها، و�س��بب التوتر يعود اىل خاف 
عل��ى اآلية توزيع مبل��غ 140 مليون دوالر قدمتها ال�س��عودية لهذه القوى، 
واأبرزها احلزب االإ�سامي. ونقل عن ع�سو يف الربملان وقيادي يف حتالف 
الق��وى العراقية )مل يرغب بذكر ا�س��مه( اإن "خافات حادة وقعت بني كتل 
هذا التحالف، على خلفية تقدمي ال�س��عودية مبلغ 140 مليون دوالر كدعم 
لرتي��ب البيت ال�سيا�س��ي ال�س��ّني يف بغ��داد، وللم�س��اعدة يف تاأهيل املدن 

الرئي�س��ية التي ُحررت من تنظيم داع�ص". ولفت االنتباه اإىل اأن "ال�س��بعني 
ملي��ون دوالر املخ�س�س��ة لكتل حتال��ف )القوى العراقي��ة( واالأحزاب التي 
�ست�س��ارك يف املوؤمتر اخلا�ص بامل�ساحلة االأ�سبوع املقبل، �سببت خافات 
ح��ادة حول اآلي��ة توزيعها بني الكت��ل". حتالف القوى اك��د ان هناك فكرة 
لعق��د موؤمتر)13( للمكون ال�س��ني يف بغداد اال ان الظ��روف مل تكن موؤاتية 
لعق��د املوؤمتر. وق��ال النائ��ب يف التحالف ،حمم��د الكرب��ويل، يف ت�رشيح 
ل�"اجلورنال" اإن " من �سمن ال�رشوط ان يتم تاأجيل املوؤمتر اىل يوم )15( 
،نافيا دخول املطلوبني للق�ساء اىل داخل الباد باال�سافة اىل انه ال توجد 
نية حاليا لتوحيد الروؤى لعقد موؤمتر خال املدة املقبلة ". واأكد الكربويل، 
اأن" العدي��د م��ن االخ��وان يف املكون طرحوا املو�س��وع وتناولته و�س��ائل 

االعام ب�سورة مبالغ فيها ".
م��ن جهتها، �س��ددت كتل��ة تيار "االإ�س��اح الوطن��ي" ان مو�س��وع دخول 

املطلوب��ني اىل الع��راق يعد خط��ًا اأحمر". وق��ال النائب يف التي��ار ،توفيق 
الكعب��ي، يف ت�رشي��ح ل�"اجلورن��ال" اإن "م�س��األة دخول ه��وؤالء املطلوبني 
حم�س��وبة م�سبقا لكون ان املطلوب ق�س��ائيا من غر املمكن ان ت�سمح لها 
ال�س��لطات الق�سائية بالدخول".  وذهب املحلل ال�سيا�سي ،مناف املو�سوي، 
يف ت�رشي��ح ل�"اجلورنال" اىل اأن هنالك حمورين رئي�س��ني اولهما يتحدث 
ع��ن امكاني��ة وج��ود نواي��ا حقيقي��ة يف اقام��ة م���رشوع ت�س��وية وطني��ة 
وم�س��احلة وطنية وحتول اىل مو�س��وع ال�س��لم املجتمعي اإذ البد ان تكون 
بع���ص ال�سخ�س��يات حا�رشة لكون لها تاثر يف امل�س��هد ال�س��ني . وا�س��ار 
يف" ح��ال وجود نواي��ا حقيقية لبدء عهد م�س��احلة حقيقية ال بد ان تعمل 
امل�س��احلة وف��ق االلي��ة االنفة الذكر، ويف العراق اي�س��ا مت اغاق ق�س��ايا 
"م�سعان اجلبوري" وعاد اىل امل�سهد ال�سيا�سي ومت اغاق ق�سايا "حممد 

الدايني" ومتت تربئته ومن ثم ال بد ان تكون هناك تنازالت �سيا�سية. 

يك�س��ف ارتف��اع ع��دد املناط��ق الع�س��وائية يف بغ��داد 
اإىل 350 منطق��ة ليفت��ح ق�س��ة جديدة يف ملف ف�س��اد 
وتبني احزاب �سيا�سية �سعبية لق�سية بيعها وحتري�ص 
املواطنني على اال�س��تياء عل��ى ارا�ص الدولة وجتاهل 
القوان��ني، وتوؤك��د م�س��ادر ان تل��ك اجله��ات تعه��دت 
اله��ايل الع�س��وائيات بانهم �س��يكونون بام��ان طاملا 
اتبعوه��ا وانتخبوه��ا وعل��ى طريقة ال�س��وت االبي�ص 

ينفع يف االيام ال�سوداء 
و�س��خر مواطنون من وع��ود تلك التي��ارات التي طاملا 
تغن��ت بدعم الفق��راء بينما تبيع عليه��م الوهم، واكدوا 
انه��م لن ُيخدعوا هذه املرة ب�س��بب عدم اعراف الدولة 
بوج��ود تل��ك الع�س��وائيات والتهدي��دات بازالته��ا بني 

احلني واالخر.

وت�س��ر تقاري��ر برملاني��ة اإىل اأن نح��و %20 من تلك 
االأموال اأُنفقت على االإ�سكان، واملتبقي من املبلغ نحو 

اأربعة مليارات دوالر م�سرها جمهول. 
وق��ال حماف��ظ بغ��داد، املهند���ص عط��وان العط��واين، 
اإن "بغ��داد حتت��اج اإىل ملي��ون وح��دة �س��كنية لتغطية 
اأزم��ة ال�س��كن اخلانقة يف بغداد خا�س��ة ل��ذوي الدخل 
املحدود".  واأ�ساف العطواين يف بيان له نقلته و�سائل 
اإعام عراقي��ة، اأخراً، اأن احلل الوحي��د حلل االأزمة هو 
اال�س��تثمار واإن�س��اء وح��دات �س��كنية على غ��رار جممع 

ب�سماية اال�ستثماري جنوبي بغداد".
واأو�س��ح اأن بغ��داد تع��اين الي��وم وج��ود 350 منطقة 
ع�س��وائية ب�س��بب عدم وجود خطة اإ�س��كانية مدرو�سة، 
ف�س��ًا عن توقف العديد من امل�س��اريع االإ�س��كانية يف 

املحافظة ب�سبب االأزمة املالية".
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

تحذيرات من نشاط حواضن داعش السياسية  

الموصل والخيارات المفتوحة .. فرضية الحاكم العسكري تعود إلى الواجهة في المدينة المحررة 

»القوى السنية« تتصارع على الغنيمة.. 140 مليون دوالر سعودية »تسيل اللعاب« بين منظمي »مؤتمر بغداد«

أحزاب تحرضهم.. العشوائيات في بغداد أصوات »انتخابية« تنفع في اليوم األسود

وزارة الدفاع مستغربة: خطة تحرير تلعفر 
والحويجة »مو« للنشر!!

األستخبارات تصف عائالت داعش بالمصادر 
المهمة الصطياد أبنائهم!

بغداد - سهير الربيعي

بغداد- سعد جاسم

بغداد – خاص

بغداد ـ خاص

بغداد- خاص

بغداد – خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

أخبار »الميركاتو« تؤثر في الالعبين
ومتخصصون يقترحون حلواًل

البرلمان يعترف بفشله في استعادة اآلثار العراقية.. لماذا تتهم اإلمارات بها وما صلتها بسرقات داعش؟ 

ما زالت المرأة تظلم في مجتمعاتنا..
ما السبيل لمعالجة الظاهرة؟

ّ

ُ

بغداد – خ��س : ك�سف الن�ئب عن التح�لف الوطني �س�دق اللب�ن، عن ا�سب�ب ت�أجيل رئي�س جمل�س 
الوزراء حيدر العب�دي بي�ن الن�رص يوم� واحدا بعد و�سوله اىل مدينة املو�سل االحد وجتوله يف 
ازقة املدينة املحررة من داع�س، ي�تي هذا يف وقت دع� املرجع الديني االعلى ال�سيد علي ال�سي�ست�ين 

اإىل االحتف�ء بع�ئالت ال�سهداء واملحرومني بهذه املن��سبة.
وق�ل اللب�ن لـ>>اجلورن�ل <<، ان " مدينة املو�سل القدمية ك�ن من املتوقع ان تنتهي فيه� جيوب داع�س 
، يوم االحد، لكن ا�ستمرار مق�ومة بع�س عن��رص تنظيم داع�س واخلوف على بع�س املدنيني اأدى اىل ت�أخر 
اعالن بي�ن الن�رص اىل يوم االثنني ليت�سنى للقوات االأمنية اإعالن الن�رص الك�مل".  واأ�س�ف ، ان " ت�أجيل بي�ن 
الن�رص ك�ن معداً وخمططً� له من قبل رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العب�دي، واأ�س�ف ، ان " املعلوم�ت التي اأف�دت 

ب�ن املرجعية الدينية هي التي طلبت بت�أجيل بي�ن الن�رص غري دقيقة .
يف ال�سي�ق ذاته ك�سف م�سدر مطلع عن رف�س املرجع الديني االعلى ال�سيد علي ال�سي�ست�ين اق�مة االحتف�الت ام�م منزله 

مبن��سبة حترير مدينة املو�سل.

لماذا ارجأ العبادي اعالن النصر بنفسه يومًا واحدًا.. وماذا قالت المرجعية عن احتفاالت تحرير الموصل؟


