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قوات «قادمون يانينوى» ت�ستعد للمعركة الأخيرة
غرب دجلة بعد ق�ضم  80بالمئة من ي�سار المو�صل
بغداد ـ مصطفى العاني
قلص�ت الق�وات العراقية مناط�ق "داعش" يف
رشق املوص�ل اىل  20باملئة ،بع�د تحريرها يوم
أمس  3أحياء جدي�دة ،من قبل جهاز مكافحة
االرهاب.
وتس�تعد تل�ك الق�وات اىل املعرك�ة االخيرة يف
املدين�ة القديمة ،غربي املوص�ل ،بينما تواصل
االن تحرير ما تبقى من مناطق تحت س�يطرة
"داعش" يف الجانب االيرس .وأعلنت قوات جهاز
مكافحة اإلرهاب ،أمس األربعاء ،السيطرة عىل
أكث�ر م�ن  80باملئة م�ن رشق املوصل ش�مال
البالد ،بعد تحريرها من تنظيم "داعش".
وأفاد صب�اح النعمان املتحدث باس�م القوات،
بأنه "يمكننا القول إننا استعدنا  80إىل ،"85%
من الجانب الرشقي للمدينة ،علما أن مكافحة
اإلره�اب تع�د م�ن أه�م الق�وات الت�ي تقاتل

التنظيم الجهادي.
م�ن جهته ،أعل�ن قائ�د عملي�ات "قادمون يا
نينوى" عبد األمري يارالله ،أمس ،تحرير أحياء
" 7نيس�ان" و"املالي�ة" و"الصدي�ق" رشق�ي
املوصل ،وبذلك تقلصت املس�احة التي يسيطر
عليها التنظيم رشق املدينة إىل بضع مناطق.
وم�ن ش�أن تأمين أحي�اء الصدي�ق والهضبة
ومناط�ق أخ�رى قريب�ة ،أن تتمك�ن ق�وات
مكافحة اإلرهاب من التقدم باتجاه نهر دجلة،
ال�ذي يم�ر باملدينة ،وس�تكون الس�يطرة عىل
ضفته الرشقية حاس�مة يف ش�ن هجمات عىل
غرب املوصل .وما زال تنظيم "داعش" يسيطر
عىل جميع أحياء املوصل غربي النهر.
وأفاد بيان عسكري بأن القوات اشتبكت كذلك
م�ع عنارص "داع�ش" يف منطقة أبع�د باتجاه
الجن�وب ،س�عيا للبناء عىل مكاس�ب حققتها
عىل امتداد ضفة النهر الذي وصلت القوات إليه
األس�بوع املايض ألول مرة يف الحملة املس�تمرة

منذ ثالثة أشهر.
ويش�ارك يف الهج�وم ال�ذي تدعم�ه الوالي�ات
املتحدة إلخراج تنظي�م "داعش" من املوصل ـ
أكبر معقل له يف العراق ،نح�و مئة ألف مقاتل
من أف�راد الق�وات العراقية واملقاتلين األكراد
والفصائل الشيعية املسلحة.
وتواص�ل الق�وات العراقية بدعم م�ن التحالف
ال�دويل عملية اس�تعادة الس�يطرة على كامل
املوصل م�ن "داع�ش" ،لكن املع�ارك أصبحت
أكث�ر صعوب�ة بس�بب وج�ود مئ�ات آالف من
املدنيني املحارصين داخل املدن.
وحقق�ت الق�وات العراقي�ة خالل األس�بوعني
املاضيين تقدم�ا ملحوظ�ا حي�ث اس�تعادت
الس�يطرة على مناطق جدي�دة والوصول ألول
م�رة إىل نه�ر دجلة ،الذي يقع يف وس�ط املدينة
ويقس�مها إىل ش�طرين ،ومن املنتظر استعادة
السيطرة عىل منطقة جامعة املوصل.
(تفاصيل ص)2

عادل عبد المهدي:
الشيخ الرفسنجاني،
قائد ملتزم باخالقيات
«فقه الخالف»
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قوات مكافحة االرهاب تتقدم صوب األحياء املطلة عىل نهر دجلة ،يوم أمس

اتفاقات كردية على حل الم�شاكل مع بغداد
تحركات �سنية لملء حقائب العبادي الفارغة
وم�صادر ت�ؤكد تر�شيح عالوي للدفاع والجبوري للتجارة واال�ساي�ش «تحظر» �أربيل على نائبين هاجما بارزاني اعالميا
بغداد ـ بسام عبد الرزاق
الحقائب الش�اغرة يف حكومة رئي�س الوزراء
حي�در العب�ادي ،يس�يل له�ا لع�اب الكت�ل
السياس�ية ،ال س�يما أن بعضها يتسلم حصة
االس�د من املوازنة املالية ،كالدف�اع والداخلية
والتجارة.
مصادر حكومية مطلعة كش�فت لـ"العالم"،
ي�وم أمس ،عن "مفاوضات تج�ري حاليا بني
الكت�ل املعنية بش�غل مناصب ال�وزراء ،فضال
عن تحركات لس�مارسة بي�ع الحقائب ،الذين

اعتادوا يف الس�ابق منح الوزارات مقابل اموال
تص�ل اىل  10ملي�ون دوالر" .ه�ذه التحركات،
بحس�ب املصادر ،ت�دور يف اطار حصر وزارة
الدف�اع بائتلاف الوطني�ة ،بينم�ا سيش�غل
القي�ادي يف تحال�ف الق�وى قتيب�ة الجبوري
وزارة التجارة ،مقابل  10ماليني دوالر.
وال تعد غريبة مثل هكذا تحركات؛ اذ ش�هدت
غالبية التش�كيالت الحكومية الس�ابقة ،مثل
هك�ذا ادعاءات على الرغم من ع�دم توثيقها
او الكش�ف عنها رس�ميا ،فيما تشهد عواصم
اقليمية مش�اورات سياس�ية مكثف�ة لتوزيع
املناص�ب الش�اغرة يف حكوم�ة العب�ادي ،من

خالل الدفع املايل ،بعيدا عن كفاءة املرش�حني،
االمر الذي يعيد لالذهان االتهامات التي طالت
حكومة رئيس الوزراء الس�ابق نوري املالكي،
وبالتحديد كتلة تحالف الوطنية التي يتزعمها
اي�اد علاوي ،كونها منح�ت ال�وزارات مقابل
مبالغ مالية خيالية.
وارتفعت اس�عار الحقائ�ب الوزارية ،بخاصة
االمني�ة ،للضعف ،حيث كان�ت تمنح مقابل 5
مليون دوالر يف حكوم�ة املالكي ،بينما وصلت
اىل  10ملي�ون دوالر يف حكوم�ة العب�ادي ،عىل
الرغم من الرتاجع االقتصادي.
(تفاصيل ص)3

بغداد ـ نوزاد هادي

م�ن جدي�د تت�أزم االوض�اع السياس�ية يف اقليم
كردس�تان ،بع�د انف�راج كبير ،تمث�ل باتف�اق
الحزبين الديمقراط�ي الكردس�تاني واالتح�اد
الوطني عىل تش�كيل لجن�ة لبحث مصري املناطق
املتنازع عليها مع بغداد.
الشرارة هذا املرة ،تمثلت بمنع قوات االش�ايس،
مس�اء ام�س االول ،عض�وي برمل�ان كردس�تان
س�وران عمر عن كتلة الجماعة االسلامية وعيل
حم�ه صال�ح ع�ن كتلة التغيير م�ن الدخول اىل
مدينة أربيل.

الوالية لبارزاني.
وكش�ف النائ�ب يف برمل�ان اقلي�م كردس�تان عن
حرك�ة التغيير ،علي حم�ه صال�ح ،ان االجهزة
االمنية يف س�يطرة "بردى" الواقع�ة بني الطريق
الرئييس ملدينة كرك�وك واربيل ،منعوا دخوله مع
النائب س�وران عمر عن الجماعة االسلامية ،إىل
مدينة اربيل لدى عودتهما من مدينة السليمانية.
وق�ال صالح ،مس�اء ام�س االول ،يف توضيح له
عرب صفحته الش�خصية ،اطلعت عليه "العالم"،
ان "الق�وة املتمركزة يف الس�يطرة طلبوا التوقف
جانبا ووقعت بس�بب طلبهم مشادة كالمية مع
افرادالس�يطرة".
(تفاصيل ص)3

هذه ل�م تك�ن االول ،إذ منعت الس�لطات االمنية
يف  2015رئيس برملان كردس�تان يوس�ف محمد،
ال�ذي ينتمي اىل كتل�ة التغيري م�ن الدخول ملدينة
اربيل.
ويعان�ي االقليم من أزمة سياس�ية بني االحزاب،
تفاقمت بعد انتهاء والية رئيسه مسعود بارزاني
زع�م الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني العام
امل�ايض ،بينما يطال�ب حزبه بتمدي�د واليته بكل
الصالحي�ات الحالي�ة لعامني آخري�ن ،فضال عن
انتخ�اب رئيس جدي�د من قبل الش�عب مبارشة،
فيم�ا تصر أح�زاب التغيير واإلتح�اد الوطن�ي
واإلتح�اد اإلسلامي والجماع�ة اإلسلامية ،عىل
انتخ�اب رئي�س من قب�ل الربمل�ان وع�دم تمديد

االمن النيابية تقاطع م�ؤتمر
النجف يواجه الميناء بطموح الفوز �أوباما :الديمقراطية يمكن �أن تتراجع
«حوار بغداد» لدعوته «مف�سدين»
اذا ا�ست�سلمنا للخوف
وكربالء يدعو �أربيل للعودة
بغداد ـ العالم

نادي النجف :النقاط الثالث مبتغانا يف لقاء امليناء

بغداد – العالم
أك�دت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي النج�ف
الري�ايض ،أم�س األربعاء ،ع�زم فريقها
الك�روي تقدي�م مس�توى الئ�ق خلال
مباراته امام فريق امليناء يف دوري الكرة،
مشيرا اىل ان النقاط الثلاث هو مبتغى
الفري�ق من املباراة .وق�ال رئيس النادي
خضري العوادي :ان "فريقنا جاهز للقاء
فري�ق امليناء اليوم الخمي�س ،وال نعاني
من غيابات باستثناء الالعب امري صباح
الذي س�يغيب بس�بب الحرمان" .وتابع
ان "فريق امليناء يمتاز بالعبني مميزين،
وخصوص�ا يف خط الوس�ط ،ال�ذي يملك
العديد من مفاتيح اللعب املهمة" ،مشريا
اىل ان "م�درب فريقنا عم�اد محمد لديه
اطلاع على مس�توى وقابلي�ات العبي
فريق امليناء".
ويف س�ياق مختلف دع�ت الهيئة اإلدارية

لن�ادي كربالء الريايض ،نظريتها يف نادي
أربيل ،اىل العدول عن قرار االنسحاب من
الدوري العراقي املمتاز.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي
كربالء محمد نارص املوس�وي يف ترصيح
صحف�ي :إن "ن�ادي أربي�ل م�ن األندية
التي لها ش�أن كبري ومحرتم يف الرياضة
العراقي�ة مل�ا يتمت�ع ب�ه م�ن إمكانيات
وق�درات عالي�ة يف جمي�ع الجوان�ب
لذل�ك ق�رار انس�حابه ل�ه أث�ر حزين يف
قلوبن�ا" ،ولف�ت اىل أن "أربي�ل كانت له
مواق�ف مرشفة يف اس�تضافة املنتخبات
العراقي�ة" .واض�اف "نحن ندع�و إدارة
أربي�ل اىل الع�دول ع�ن قرار االنس�حاب
والع�ودة ملس�ار الدوري ب�أرسع وقت"،
مبين�ا "انه أيضا يج�ب أن يكون التحاد
الك�رة العراق�ي املرك�زي دور بالتدخ�ل
بقرار انس�حاب أربي�ل والتأثري عليه من
أجل إعادته اىل الدوري املمتاز".
(تفاصيل ص)6

توج�ه الرئيس االمريك�ي باراك
أوباما للم�رة االخيرة ،الثالثاء،
إىل الوالي�ات املتح�دة والعال�م يف
خطاب مؤثر دعا فيه إىل التيقظ.
وهت�ف أوباما وس�ط التصفيق
الحاد "نعم استطعنا" ،يف اشارة
إىل ش�عار حملت�ه االنتخابي�ة
الشهري "نعم نستطيع".
وب�دا التأث�ر الش�ديد يف بع�ض
االحي�ان على الرئي�س ال�ـ44
للوالي�ات املتحدة الذي سيس�لم

منصبه االسبوع املقبل اىل قطب
االعمال دونالد ترامب.
وح�ذر أوبام�ا ( 55عام�ا) يف
شيكاغو التي ش�هدت انطالقته
السياس�ية الالمع�ة والت�ي
احتفل فيها قبل ثماني س�نوات
بانتخاب�ه رئيس�ا للبلاد من أن
"الديمقراطي�ة يمكن أن ترتاجع
اذا استسلمنا للخوف".
وتاب�ع "ديموقراطيتنا مهددة يف
كل مرة نعتربها حقا مكتسبا"،
مشددا عىل ان الدستور االمريكي
"هدي�ة ثمين�ة" لكن�ه ال يتمتع
باي قدرة لوحده.

وش�دد على االنج�ازات الت�ي
تحقق�ت خلال واليتي�ه
املتعاقبتين ،مع�ددا خصوص�ا
خل�ق الوظائ�ف واصلاح نظام
التأمني الصحي وتصفية اسامة
بن الدن.
ودع�ا اوبام�ا الذي غزا الش�يب
ش�عره وخسر م�ن وزن�ه بعد
ثماني س�نوات على راس القوة
العظم�ى يف العال�م الش�عب
االمريكي اىل الوح�دة محذرا من
ان العنرصي�ة ال ت�زال "مس�الة
خالفية" يف الواليات املتحدة.
(تفاصيل ص)5

بغداد ـ العالم

من املقرر ان يعقد يومي الس�بت واالحد
املقبلني مؤتمر حوار بغداد برعاية رئاسة
مجل�س الن�واب ،وبحض�ور مس�ؤولني
وش�خصيات سياس�ية وديني�ة محلي�ة
ودولية ،فيم�ا اعلنت لجنة االمن والدفاع
النيابي�ة ،امس االربع�اء ،عن مقاطعتها
املؤتم�ر ،مشيرة اىل ان هنالك دعوات تم
ارس�الها لش�خصيات متهمة بس�قوط
مدينة املوصل وعمليات فساد.
وق�ال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاميل
يف مؤتم�ر صحفي ،ام�س االربعاء" ،اننا

نس�تغرب يف اللجنة قيام هيئة الرئاس�ة
بعقد مؤتمر يس�مى حوار بغداد خيارات
مابعد االنتصار ،حيث سيتم رصف اموال
واستدعاء بعض الشخصيات واملسؤولني
ومنه�م متورط�ون بقضي�ة س�قوط
املوصل ومتهمون بالفس�اد" ،متس�ائال
عن "جدوى عقد هكذا مؤتمرات ترصف
فيه�ا اموال ضخمة دون اخذ رأي اللجنة
النيابي�ة ،يف وق�ت يعان�ي الع�راق ازمة
مالي�ة واقتصادية ح�ادة ويخوض حربا
رشس�ة ضد االرهاب ،حيث تقاتل جميع
التش�كيالت واملفاصل االمني�ة وتضحي
للحص�ول على العت�اد والسلاح واملؤن
الجل تحرير املوصل".

مجل�س كربالء «يجهل» انفاق  7مليارات دينار على الزيارات الدينية
والمحافظة «مدينة» بـ 96مليارا للمقاولين
بغداد ـ محمد الهادي
تنوي محافظة كربالء بالتنسيق مع الحكومة
املركزية تس�ديد دي�ون املقاولين والرشكات،
البالغة  96مليار دينار ،والتي نفذت مشاريع يف
املحافظة ،لكنها توقفت بس�بب االزمة املالية،
يف وقت تس�تعد في�ه لجنة مراقبة االس�تثمار
لطرح مشاريع تخص قطاع السياحة الدينية.
ويف أثن�اء ذل�ك ،كش�فت لجن�ة االقتص�اد يف
مجل�س املحافظة كربالء ،ان الحكومة املحلية
تس�لمت يف وقت س�ابق مبالغ مالي�ة لتغطية
تكالي�ف الزي�ارات الدينية بقيم�ة  7مليارات
دينار ،مشيرة اىل أنها تجه�ل أبواب انفاق تلك

االموال .وأعلن رئيس لجنة مراقبة االس�تثمار
يف مجل�س محافظة كربالء زهير أبو دگه إن
محافظة كربالء حصلت عىل عدد من املشاريع
يف مجال االستثمار يف قطاع السياحة الدينية.
وق�ال ابو دگ�ه ،ان "املحافظ�ة حصلت خالل
األش�هر القليل�ة املاضية على ( )12مرشوعا
ضمن الس�ياحة الدينية ،تمثلت بمنح إجازات
اس�تثمارية لع�دد م�ن الفن�ادق واملجمع�ات
الرتفيهية والطبي�ة و(موالت) تجارية ،وأعداد
كبيرة م�ن املش�اريع يف قطاع�ات مختلف�ة
أخرى".
وأضاف ،ان "هنالك مشاريع استثمارية أخرى
جدي�دة ب�ارشت العم�ل ،ومنها من يس�تكمل
اإلجراءات وموافقات اس�تالم األرض ،علما إن

اس�تحصال األرايض ألغ�راض االس�تثمار تمر
بمراحل صعوبة ومعقدة اذ تعد عقبة يف طريق
االستثمار".
رئي�س مجل�س محافظ�ة كربلاء نصي�ف
الخطابي ،كش�ف ان حكومة كربلاء "مدينة
للمقاولين والشركات الت�ي ب�ارشت تنفي�ذ
مشاريع وتوقفت بس�بب األزمة املالية بمبلغ
( )96مليار دينار".
وق�ال الخطاب�ي ان "هن�اك آلية ل�دى مجلس
محافظة كربالء لتسديد هذه األموال بالتنسيق
مع الحكوم�ة املركزية ،كما إن املحافظة ال بد
لها من التحرك باتجاهني للتخلص من األزمات
املتالحقة ،االتجاه األول سنذهب إىل االستثمار
وتش�جيع أصحاب رؤوس األموال الستثمارها

يف املحافظة ،واالتجاه األخر هو تعظيم املوارد
املحلية" .وأضاف" ،ال بد ان تكون هنالك خطة
استثمارية إلنعاش االقتصاد املحيل للمحافظة
كالس�ياحة والنف�ط واآلث�ار ،لتك�ون كربالء
ق�ادرة اقتصادي�ا على أداء أفض�ل م�ا يمكن
خدم�ةأله�ايلاملدين�ةوزائريه�ا".
وتش�هد محافظ�ة كربلاء س�نويا ،زي�ارات
مليوني�ة الحياء مراس�م االربعني الستش�هاد
االمام الحسين ،كما تشهد زيارات اخرى عىل
مدار الس�نة الحياء مناس�بات دينية مختلفة،
ي�رى العدي�دون انه�ا ت�در ام�واال طائلة عىل
املحافظة تكفيها النعاش ميزانيتها وتحسين
الوضع املعييش فيها.
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