
بينما يتعافى العراق من احتالل تنظيم داع�ش االرهابي 
لعدد من املدن ويت�ضارع مع اال�ضطرابات الداخلية ، يلوح 
التقرير  الثقة وبح�ضب  اال�ضتقرار وعدم  اآخر من عدم  عام 
ميدل  موقع  يف  ن�رش  جود�ضوزان  تانيا  للكاتب  التحليلي 
للم�ضتقبل  النظر  فاإن  نيوز"،  وترجمته"اجلورنال  اي�ضت 
فيما �ضتجلبه 2019 اىل العراق ي�ضبه امل�ضي خالل قاعة 
�ضبابية  امل�ضتقبلية  والروؤية   ، م�ضّوه  الواقع  املرايا،  من 
التحطم  اىل  ي��وؤدي  ان  ميكن  اخلطاأ  الطريق  يف  وال�ضري 
منذ  العام  بداية  توقعات  جلميع  بالن�ضبة  الزجاج.  يف 
اأن  املرجح  ومن   ، دقيقًا  كان  منها  القليل   ،  2003 عام 
تكون 2019 م�ضابهة، الكثري من املتغريات ، والكثري من 

اجلهات اخلارجية والعابرة.
 / دي�ضمرب   26 يف  ال�رشية  ترامب  دونالد  الرئي�ش  رحلة 

للقوات  االإطالق  على  له  زيارة  اأول  كانت   ، االأول  كانون 
"حروبًا يف ال�رشق االأو�ضط" �ضد  االأمريكية التي تخو�ش 
ركز   ، �ضاعات  ثالث  دام  اجتماع  لعقد  االرهابي  داع�ش 
احلكومة  ب��الده  لتحي  الكثري  يفعل  ومل   ، �ضوريا  على 

العراقية اجلديدة.
اأعمال �ضغب عنيفة

بالن�ضبة للعديد من املراقبني يف املنطقة ، اإذا كان موقف 
ترامب موؤ�رشا على اأي �ضيء ، فانه يدل ب�ضورة موؤكدة اأنه 
يف عام 2019 ، ان العراق واملخاوف املرتبطة به باقية. 
بعد مرور عام على االنت�ضار على داع�ش يف اغلب مناطق 
العراق ، ال تزال البالد تعاين من تفجريات متقطعة من قبل 
خاليا نائمة ، �ضواء بالقرب من مطعم يف تكريت اأو �ضوق 
يف تلعفر. باالإ�ضافة اإىل التظاهرات امل�ضتمرة يف اجلنوب 

تطالب باخلدمات.
يف الواقع ، بعد مرور 16 عامًا على �ضقوط النظام البائد 

، رمبا ح�ضل العراقيون على قدر من الدميقراطية ، لكنهم 
ما زالوا يعانون من نق�ش اخلدمات االأ�ضا�ضية ، مثل مياه 
وفر�ش  املالئمة  ال�ضحية  والرعاية  والكهرباء  ال�رشب 

العمل.
يف  كوكبرين  باتريك  الربيطاين  ال�ضحفي  كتب  وكما 
�ضبتمرب / ايلول املا�ضي ، فاإن هزمية داع�ش فقط وجهت 
البالد املتداعية" ، نق�ش يف  "حالة  اإىل  العراقيني  تركيز 
ف�ضاًل   ، واملدار�ش  وامل�ضت�ضفيات  واجل�ضور  الطرق  وجود 
عن نق�ش الكهرباء واملياه ، يف مكان ت�ضل فيه درجات 

احلرارة يف ال�ضيف اإىل 50 درجة مئوية.
ومن بني النتائج املرتتبة على احلملة املناه�ضة لداع�ش ، 
احلاجة اإىل املليارات الإعادة بناء البنية التحتية واإعادة 
اأن  من  الرغم  على   ، ال�ضحايا  وم��داواة  النازحني  توطني 
التحديات  هذه  بعد  يعاجلوا  مل  ال��دويل  واملجتمع  بغداد 
االأ�ضا�ضية، رمبا ُهزمت داع�ش ، ولكن هذه الهزمية ال ت�ضع 

�ضقف  اأو  االآبار  يف  النظيف  املاء  اأو  املائدة  على  الطعام 
اآمن فوق روؤو�ش املواطنني.

التغيري ال�ضيا�ضي
يف  ال�ضدر  مقتدى  بزعامة  �ضائرون  فوز  فاإن   ، وبالفعل 
قد   ، املا�ضي  اأيار  يف  جرت  التي  الربملانية  االنتخابات 
عن  النظر  بغ�ش   - العراقيني  املواطنني  اأن  كيف  اأبرزت 
انتمائهم العرقي اأو الديني - كانوا اأقل اهتمامًا بتهديدات 
خفية ، واأكرث تف�ضياًل حلياة كرمية و�ضحة وفر�ش عمل..  
يقال اإن قاعدة ال�ضدريني ال ت�ضمل فقط ال�ضيعة العراقيني 
االآن  ي�ضعرون  الذين  وامل�ضيحيني  ال�ضنة  اأي�ضًا  ولكن   ،
انف�ضهم  الراهن والذين يعتربون  الو�ضع  االأمل من  بخيبة 
روؤية  يريدون  فهم  طائفة.  كونهم  عن  عو�ضًا  عراقيني 
حت�ضن يف ظروف املعي�ضة والفر�ش ال�ضخ�ضية. اإىل جانب 
حتويل  اإىل  الدعوات  تزايدت   ، اجلنوب  يف  االحتجاجت 
حكومة العراق من نظام برملاين اإىل نظام رئا�ضي. ويعتقد 

ي�ضوبه  احل��ايل  الربملاين  النظام  اأن  التغيري  هذا  اأن�ضار 
ي�ضمح  واأنه   ، ال�ضلطة  حول  الداخلية  وامل�ضاحنات  الف�ضاد 
 ، االنق�ضامات  هذه  وا�ضتغالل  بالتدخل  اخلارجية  للقوى 
مما يزيد من اإ�ضعاف احلكم. النظام الرئا�ضي ، كما ي�رش 
القوي"  "الرجل  اإن  التحديات،  هذه  �ضيحل   ، املوؤيدون 
الف�ضاد  م�ضاكل  يحل  اأن  �ضاأنه  م��ن  واملعتدل  احلكيم 
والركود البريوقراطي واخلدمات االأ�ضا�ضية وانعدام االأمن 
املقربة من  امل�ضادر  اأحد  قال  االأغلبية. وكما  "طغيان  و 
كالمًا  يتحدثون  اجلميع  فان  اآي   اي�ضت  مليدل  احلكومة 
كبرياً: الدميقراطية ، واالبتكار ، وال�ضحافة احلرة ، الخ ... 
الكامن  ال�ضبب  االإقطاع  اأحد يحاول حتى معاجلة  لكن ال 

وراء عدم عي�ضهم يف جمتمع مدين حقيقي.
اأ�ضباب لالأمل

 ،  2019 عام  العراق  دخ��ول  "مع  انه  التقرير  وي�ضيف 
املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ش  حكومة  على  �ضيتعني 

واحلياة  االجتماعية  واخلدمات  للتنمية  االأولوية  اإعطاء 
يبقى  اي�ضًا  ولكن  اأخرى.  اأزمة  تفادي  اراد  ما  اإذا  كرمية 
الكثري لتاأمل حدوثة ، فبعد مرور 16 عامًا على الغزو الذي 
 ، منتخب  غري  بدكتاتور  واأطاح  املتحدة  الواليات  قادته 
دخل جيل جديد اأك�ضاك الت�ضويت ، وهو جيل مل ي�ضهد ، يف 
معظم االأحيان ، �ضوى احلرب وانعدام االأمن والفقر ، ولكنه 
االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  خالل  من  بالعامل  مرتبط 
عمل  يبدو  اأن  يجب  وكيف  كمواطنني  حقوقهم  مدركني 
الدميقراطية . ولهذا ال�ضبب ، قد ُينظر اإىل اأعمال ال�ضغب على 
قد يحافظ  الذي  االأمر   ، اأنها خما�ش والدة جمتمع مدين 
على الرقابة على احلكومة. من بني اللحظات احلا�ضمة يف 
مقاليد  ياأخذون  جدد  العبني  ظهور  كان  املا�ضي  العام 
امل�ضهد  على  �ضيطروا  الذين  القدماء  ال�ضيا�ضني  من  احلكم 
العمر  البالغ من  ال�ضدر  العراق على مدى عقود منهم  يف 

44 عامًا فقط.
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الكتل  ان  مطلعة،  �ضيا�ضية  م�����ض��ادر  اأف����ادت 
ا�ضتكمال  ب�ضان  »مت�ضائمة«  زالت  ما  ال�ضيا�ضية 
ا�ضتمرار اخلالفات حول  و�ضط  الوزارية  الكابينة 

املر�ضحني املتبقني للوزارات الثالثة.
حول  ال��ت��وق��ع��ات  ،اإن  امل�����ض��ادر  تلك  وذك���رت 
ا�ضتكمال الكابينة الوزارية املنقو�ضة من حقائب 
ب�ضبب  بعيدة،  زالت  والعدل ما  والدفاع  الداخلية 
ال�ضيا�ضية من امكانية حتقيق ذلك  الكتل  ت�ضاوؤم 
تدور  فيما  مبواقفها،  االأط���راف  مت�ضك  ظل  يف 
ال��وزراء  من  لعدد  جماعية  اق��االت  عن  احاديث 
متعلقة  واخ���رى  قانونية  ال�ضباب  احلاليني 

بادائهم، وفق ما نقلته �ضحيفة »احلياة.
جمل�ش  »رئي�ش  يقوم  اأن  تتوقع  انها  واأ�ضافت 
للحقائب  مبر�ضحني  قائمة  بتقدمي  ال����وزراء 
الربملان  اىل  والعدل  والداخلية  الدفاع  ال�ضاغرة 
يف جل�ضة اخلمي�ش«، فيما اأ�ضارت اىل ان »قائمة 
كتلتني  اكرب  بني  بالتوافق  حتظى  ال  املر�ضحني 

مت�ضارعتني اال�ضالح والبناء.
قائما  زال  ما  اخل��الف  ان  امل�ضادر  واو�ضحت 
اذ  الفيا�ش  فالح  الداخلية  حقيبة  مر�ضح  حول 
يرف�ش حتالف »اال�ضالح« الت�ضويت مل�ضلحته، 
فيما يطلق اع�ضاء يف حتالف البناء ت�رشيحات 
عن  تنازله  اأو  تر�ضيحه  بقاء  ح��ول  مت�ضاربة 
الرت�ضح لك�ضب الوقت وحماولة متريره بالغالبية 
»���ض��ائ��رون«  حت��ال��ف  ل��ن��واب  ت�رشيحات  وف��ق 
لرت�ضح  اي�ضا  الراف�ش  ال�ضدر  مقتدى  بزعامة 

الفيا�ش.
مرتبط  ال��داخ��ل��ي��ة  ح��ول  »اخل���الف  اأن  وبينت 
جميع  البناء  يرف�ش  اذ  الدفاع،  حول  باخلالف 
ينح�رش  فيما  للمن�ضب،  اال���ض��الح  مر�ضحي 
احل��زب��ني  ب��ني  ال��ع��دل  حقيبة  ع��ل��ى  اخل����الف 

الدميوقراطي  واحلزب  الوطني  االحتاد  الكرديني 
الكرد�ضتاين«.

من جهته اأفاد النائب عن حتالف »الفتح« ميثاق 
املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ش  ان  احلامدي، 
كمر�ضح  الفيا�ش  فالح  على طرح  زال م�رشا  ما 
الداخلية، مبينا ان الفتح يوؤيد خيار عبد  لوزارة 
قبة  داخل  الدميقراطية  بالنتائج  ويقبل  املهدي 
الربملان �ضواء كان بالرف�ش او القبول للفيا�ش.

وكان رئي�ش اجلمهورية برهم �ضالح، بحث اأم�ش 
عمار  واالعمار«  »اال�ضالح  حتالف  رئي�ش  مع 
احلكيم، اأزمة اإكمال الت�ضكيلة الوزارية، حيث دعا 
احلكيم اىل �رشورة دعم احلكومة من اأجل تنفيذ 
تلبية  على  والعمل  واخلدمي  التنموي  برناجمها 

احتياجات ومطالب املواطنني.
الثالثاء،  الوزراء،  رئي�ش  واأفاد م�ضدر يف مكتب 
باأنه مل ي�ضدر كتابا ر�ضميا يت�ضمن تقدمي ا�ضماء 

مر�ضحني للوزارات املتبقية.
جمل�ش  اع�ضاء  احد  "ماذكره  اإن  امل�ضدر  وقال 
النواب ب�ضاأن �ضدور كتابا ر�ضمي يت�ضمن تر�ضيح 
ال�ضحة  عار عن  املتبقية  للوزارات  ا�ضماء  ثالثة 
ر�ضمي  كتاب  اي  "�ضدور  نافيا  دقيق"،  وغ��ري 

وموقع من رئي�ش الوزراء بهذا ال�ضاأن". 
عبد  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  وك��ان 
ال�ضالم املالكي قال ان رئي�ش الوزراء عادل عبد 
املهدي ا�ضدر كتابا ر�ضميا يت�ضمن تر�ضيح فالح 
الفيا�ش ل وزارة الداخلية و�ضليم اجلبوري لوزارة 
الدفاع ورزكار حممد امني لوزارة العدل، ورجح 

عر�ش هذه اال�ضماء بجل�ضة اخلمي�ش املقبل
بتاأجيل  الربملان قامت  رئا�ضة  ان  بالذكر  جدير 
كانت  والتي  اجلديد،  العام  يف  جل�ضاتها  اأوىل 
اعماله  جدول  على  كان  حيث  الثالثاء،  مقررة 
املوازنة  قانون  اأبرزها   مهمة  ت�رشيعية  ملفات 

العامة االحتادية للعام 2019

املالية  ل��وزارة  التابعة  االرا�ضي  على  كبرية  جت��اوزات  وجود  عن  الدولة  عقارات  دائ��رة  اجلورنال:ك�ضفت   - بغداد 
امل����ال����ي����ة  ال���ت���اب���ع���ة ل����������وزارة  ال�������دائ�������رة  م����دي����ر  وق��������ال  واحل�ضينيات.  اجلوامع  مبواقع  واملحيطة 
امل�ال�ي�ة  ل���وزارة  االرا�ضي ال�ت�اب�ع�ة  على  التجاوز  الثالثاء.ان  �ضحفي،  ح���دي���ث  ف����ي  اح��م��د ال���رب���ي���ع���ي 
ه�ذه  م�ع�ظ�م  ان  ال�ض�ي�م�ا  ك�ب�ي�را  وال��ح���ض��ي��ن��ي��ات.  ا�ض��ح��ى  وامل���ض��اج��د  ب�م�واق�ع ال��ج��وام��ع  وامل�ح�ي�ط�ة 
ام�اك�ن ت�ج�اري�ة وت�در مل�ضتغليها م�ن دواوي��ن االوق��اف وبع�ش االح������زاب وامل��ت��ن��ف��ذي��ن،  االرا�ض���ي ي�ق�ع ف�ي 
ال��ى  ي���ض��ار  وال�ح��ض�ي�ن�ي�ات  حتديد ال��ج��وام��ع  وع�ن�د  االوق���اف  ه�ي�ئ�ة  ان  وت��اب��ع  ك�ب�ي�رة للغاية.  م��ب��ال��غ 
وامل�ت�ن�ف�ذي�ن  بع�ش االح���زاب  ق�ب�ل  م�ن  او  قبلها  م�ن  �ض��واء  امل�ح�ي�ط�ة ب�ه�ا  االرا�ض����ي  م���ض��اح��ات  ان ت��ض�ت�غ�ل 
حل�ضم ه�ذا  فنية  جلنة  ت�ضكيل  يتم  ب�اأن  ع�ن ام�ل�ه  م�ع�رب�ا  ال��دي��ن��ي��ة،  ل��الغ��را�ش  ت�ج�اري�ة ول��ي���ش  الغ���را�ش 
امل�و�ض�وع تعنى ب�اج�راء ك�ضف على ال�ج�وام�ع وال�ح��ض�ي�ن�ي�ات ال�ت�ي خ�ض�ضت ل���الوق���اف ب��ال��رغ��م م���ن وج�����ود 

ل�ج�ن�ة ت�ع�رف ب�ال�ف�ك وال�ع�زل منحت ق�ضما من ال�ج�وام�ع ل�ل�وق�ف ال��ض�ن�ي وال�ق��ض�م االخ�ر للوقف ال�ضيعي.

ك�ضف ائتالف دولة القانون، عن حماولة العادة 
فيما  ال�ضيا�ضية،  للواجهة  بعثية  �ضخ�ضيات 

طالب وا�ضنطن باحرتام العراق.
وقال املتحدث با�ضم االئتالف بهاء الدين النوري 
عدة  موؤمترات  عقد  �ضهدت  االأخ��رية  "االآونة  ان   ،
يف بع�ش الدول لتمجيد البعث املقبور واملطالبة 
وقد  ال��ع��راق،  يف  ال�ضيا�ضية  للواجهة  بعودته 
بدعم  ت��ن��ادي  دوال  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  احت�ضنت 
الواليات  اأمثال  من  ال�ضعوب  و�ضالم  الدميقراطية 
املتحدة االأمريكية، وهذا االأمر يجعلنا يف ائتالف 
الدور  على  كثرية  موؤ�رشات  ن�ضع  القانون  دولة 

يوؤكد  ما  وهو  البعث،  ع��ودة  دعم  يف  االأمريكي 
نوايا وا�ضنطن املريبة يف زعزعة ا�ضتقرار العملية 

ال�ضيا�ضية بالعراق.
وتابع "نوؤكد موقفنا الراف�ش لعقد هذه املوؤمترات، 
العملية  �ضري  على  توؤثر  اأن  ميكن  ال  اأنها  رغ��م 
للواجهة  العودة  من  البعث  مُتكن  او  ال�ضيا�ضية 
العراقية من جديد، لكن احت�ضان هذه  ال�ضيا�ضية 
الدول،  من  وغريها  وا�ضنطن  قبل  من  املوؤمترات 
"على  انه  هو ما نرف�ضه جملة وتف�ضيال"، مبينا 
والعملية  ال��ع��راق  �ضيادة  حت��رتم  اأن  وا�ضنطن 
هكذا  حتت�ضن  اأن  ال  فيه،  الدميقراطية  ال�ضيا�ضية 

موؤمترات.
هذه  عقد  من  اخطر  هو  ما  "هناك  ان  اىل  وا�ضار 

املوؤمترات، وهي حماولة اإعادة �ضخ�ضيات بعثية 
يف  ح�ضل  كما  جديد،  من  ال�ضيا�ضية  للواجهة 
ان  موؤ�ضف  اأمر  وهو  العراقية،  اخلارجية  وزارة 
يطلب الوزير من هيئة امل�ضاءلة والعدالة ا�ضتثناء 
ف�ضال  وهذا  للوزارة،  لعودتهم  بعثية  �ضخ�ضيات 

ال�ضفارات  املتواجدة يف  البعثية  ال�ضخ�ضيات  عن 
تطهري  بالوزير  االأج���در  ك��ان  اإذ  والقن�ضليات، 
من  للواجهة  يعيدهم  اأن  ال  البعثية  من  ال��وزارة 

جديد. 
وتدعي  ال�ضالم  تريد  التي  الدول  "على  انه  و�ضدد 
وتاريخ  العراق  حترتم  اأن  للدميقراطية  دعمها 
ان حتت�ضن  ال  الديكتاتورية،  �ضد  ون�ضاله  �ضعبه 
املظلمة  للمرحلة  العراق  اإعادة  حتاول  موؤمترات 
من تاريخه، فكل الدماء الزكية التي اأريقت الإنهاء 
اأن تقابل باالحرتام واالإجالل  البعث، يجب  حكم 
واحلفاظ على ما حتقق من تغيري جذري بالعملية 
ال�ضيا�ضية وتطويرها، ولي�ش اإعادة احلكم الدموي 

من جديد. 

ان  الطالقاين،  حممد  ك��رب��الء  جمل�ش  ع�ضو  اعلن 
الطريحي  عقيل  املحافظ  اقالة  على  �ضوت  املجل�ش 
ل�"اجلورنال نيوز"، ان  الطالقاين  من من�ضبه. وقال 
التي  جل�ضته  خالل  �ضوت  كربالء  حمافظة  "جمل�ش 
عقدت ام�ش، على اقالة املحافظ عقيل الطريحي من 

من�ضبه".
متت  ال��ط��ري��ح��ي  "اقالة  ان  ال��ط��ال��ق��اين  وا���ض��اف 

باالغلبية املطلقة".

  وتابع الطلقاين ان "�ضبب االقالة يعود اىل جمموعة 
اأدارية وقانونية ومالية التي  من املخالفات ومنها 

�ضببت بالهدر املال العام". 
الثالثاء،  الطريحي،  عقيل  كربالء  حمافظ  رد  فيما 
ال�رشي من قبل جمل�ش  بالت�ضويت  اقالته  قرار  على 
ان  �ضحفي،  ت�رشيح  يف  الطريحي  املحافظة.وقال 
"خدمة كربالء والعراق ال تقت�رش على املنا�ضب.واكد 
الطريحي، "انا احرتم االآليات الد�ضتورية والقانونية، 
لكن القرار �ضيا�ضي وينطوي على خمالفات قانونية 

وي�ضتند اىل معطيات غري ناه�ضة وغري واقعية.

خلية  ورئي�ش  االره��اب  ومكافحة  ا�ض�ت�خ�ب�ارات  ع�ام  م�دي�ر  .اك�د 
ان  الب�رشي،  علي  اب�و  الداخلية  وزارة  يف  اال�ضتخبارية  ال�ضقور 
االره��اب��ي يف  التنظيم  ق�ي�ادات  ا�ض�ت�ه�دف�ت  ال�رشبة اجلوية ال�ت�ي 
كبرية  وفو�ضى  ارب�اك�ا  اح��دث��ت  �ض��وري��ا  غ��رب  �ض�و�ض�ة  م�ن�ط�ق�ة 
يف �ضفوف داع�ش االرهابي. وقال الب�رشي يف ت�رشيح �ضحفي، ان 
ال�ع�م�ل�ي�ة  خ��الل  هلكوا  واالنتحاريني  املخططني  من  ارهابيا   30
العمليات  قيادة  مع  بالتن�ضيق  تنفيذها  ج��رى  ال�ت�ي  امل��ض�ت�رك�ة 
اىل  ،«)م�ضريا   16 )اف  اجلوية  قواتنا  طائرات  بوا�ضطة  امل�ضرتكة 

ملعاجلة الهدف  امل�ا�ض�ي  ال�ث�الث�اء  انطلقت  العملية  ان »ت�ل�ك 
وتدمريه بالكامل يف مدينة »�ضو�ضة غرب �ضوريا بعد موافقة القائد 
»وح�دات  ان  وا�ض�اف  املهدي.  عبد  امل�ضلحة عادل  للقوات  العام 
ك�ضفت  قد  كانت  اال�ضتخبارية  ال�ضقور  خلية  يف  والتحليل  املراقبة 
لديه اجتماع يف منطقة �ضو�ضة للتح�ضري  االإرهابي  التنظيم  ان  عن 
ت��ض�ت�ه�دف  بعجالت م�ف�خ�خ�ة  انتحارية  ���رشب��ات  لتوجيه 
م�ع  ال�دول�ي�ة  ح�دودن�ا  امل�ك�ل�ف�ة بحماية  امل��ض�ل�ح�ة  ق��وات��ن��ا 
من  حالة  فر�ضت  النوعية  العملية  »تلك  مو�ضحا ان  �ض�وري�ا«، 
�ضيما  ال  داع�ش،  �ضفوف  بني  ال�ضك  مع  الكبرية  االرباك والفو�ضى 
ان االجتماع كان �رشيا للغاية وعلى اثر ذلك نفذ التنظيم االرهابي 

ع�ن  ال�ب��ض�ري  وك��ض�ف   . افراده  من  �ضد جمموعة  اعتقاالت  حملة 
»ن��ض�وب خ�الف�ات دام�ي�ة بني جماعة االرهابي امل�ضوؤول يف فرقة 
الكوا�رش مو�ضى عبداهلل بيك جان االأوزبكي، وبني االرهابي ابو زكريا 
ال�ضامي«، الفتا اىل ان التنظيم خمرتق من قبل التحالف. يف ال�ضياق 
نف�ضه، ن�رشت ال�ضحيفة الر�ضمية ا�ضماء ابرز االرهابيني الذين قتلوا 

يف اجتماع الثالثاء
ال�ف�رات  وهم:  وايل  الكربويل  واير  عويد  حممود  االرهابي   -  1
تنظيم  ف�ي  اأم�ي�را  وك��ان  الكرابلة  ناحية  القائم  ق�ضاء  �ضكنة  م�ن 
ال�ق�اع�دة وم��ض�وؤوال عن اعتقال وقتل منت�ضبني من ال�رشطة واجلي�ش 

يف القائم.

اب��و ي�ع�ق�وب امل�ح�م�دي، امل��ض�وؤول الع�ضكري عن  2 - االره��اب��ي 
الهجوم بالعجالت املفخخة على قواتنا امل�ضلحة. 

ال�ضو�ضة  االأمني لقاطع  الكربويل، امل�ضوؤول  ابو عزام  – االرهابي   3
والباغوز من �ضكنة ق�ضاء القائم.

االن�ت�ح�اري�ني ف�ي  ابو عزام احلرداين، وهو م�ضوؤول  – االرهابي   4
�ض�ف�اف ال��ف��رات وك��ان ال�وال�ي ال�رشعي يف االأنبار.

الداغ�ضتاين،  ن��وردو�ش  ع�ب�دال�ل�ه  ح�م�زة  اح�م�د  االره��اب��ي   –  5
اأمري االنغما�ضيني يف الفرات.

القائم  �ضكنة  من  املحمدي،  حممد  حميي  خطاب  االرهابي   –  6
معتقل �ضابق يف بوكا وم�ضوؤول التجهيز والنقل يف الفرات.

ع���ض��ك��ري  م��ض�وؤول  ال��ع��راق��ي،  ج��اب��ر  اب��و  االره��اب��ي   –  7
خليفة  �ضعد  علي  وم�ضاعد  ال��ك��وا�ض��ر  ف��رق��ة  ف��ي  ال���ض��و�ض��ة  ف��ي 

ال�ضلماين.
بالتنظيم  احل��رب  هيئة  يف  ق��ي��ادي  ا���ض��الم  اب��و  االره��اب��ي   –  8
مرتني  اأ�ضيب  القائم،  ق�ضاء  �ضكنة  م�ن  ع�ضكري  وق�ائ�د  االره�اب�ي 

يف �رشباتنا اجلوية ال�ضابقة.
 111 كتيبة  اأم��ري  ال��ع��زاوي،  فرحان  �ضتار  موؤيد  االره��اب��ي   –  9 

اخلا�ش باال�ضناد.
املو�ضل  يف  كان  ال�ضي�ضاين،  رو�ش  عبداهلل  حممد  االرهابي   �  10

�ضابقا.
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