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بغداد - �سعد املندالوي
70 نائبا كرديا ي�ؤدون  اأن   قال ع�س� جمل�س الن�اب عن حركة التغيري، م�سع�د حيدر، 
عيد  بعد  ما  اإىل  الربملان  رفع جل�سة  على  الربملان  رئا�سة  احلج، مما يجرب هيئة  فري�سة 
االأ�سحى املبارك، وه� ما يدح�س حديث رئي�س ال�زراء حيدر العبادي الذي تعهد بتقدمي ا�سماء 
مر�سحني الأربع وزارات �ساغرة يف جل�سة الربملان التي من امل�ؤمل ان تعقد الي�م.  وقال النائب 
حيدر "بح�سب النظام الداخلي للربملان، فاإنه من املقرر اأن يعقد جمل�س الن�اب جل�سته االعتيادية 
الي�م، اإال اأنه وب�سبب ذهاب ع�رشات الن�اب الأداء فري�سة احلج، مل نتاأكد فيما اإذا كان الن�ساب �سيكتمل 
اأم ال".  واأ�سار حيدر اإىل اأنه يف حال مل يكتمل ن�ساب اجلل�سة �سرتفع هيئة رئا�سة الربملان اجلل�سات اإىل ما 
بعد عيد االأ�سحى املبارك.   من ناحيته ت�قع القيادي يف ائتالف دولة القان�ن عبا�س البياتي، ان ما ح�سل 
بجل�سة الثالثاء املا�سي �سيتكرر يف جل�سة الي�م ولن يتحقق الن�ساب القان�ين لعقدها.  وقال البياتي ان "دوام 

الربملان لهذا اال�سب�ع  مل يكن كامال وامنا لثالثة ايام فقط وبعدها تبداأ عطلة عيد اال�سحى املبارك.

الركن  الفريق  االرهاب  اعترب نائب قائد جهاز مكافحة   
عبد ال�هاب ال�ساعدي معركة حترير الفل�جة بانها ال�سبب 
االهم فيما تعر�س له تنظيم داع�س االرهابي من هزائم 
حلل  بحاجة  امل��سل  حترير  عملية  ان  م�ؤكدا  متالحقة، 
�سيا�سي قبل احلل الع�سكري، وانتقد من ا�سماهم بدواع�س 
التحرير  معارك  يف  انت�ساراته  اغاظتهم  ممن  ال�سيا�سة 
التي قادها �سد التنظيم يف تكريت والرمادي والفل�جة. 

ال�ساعدي يف ح�ار خا�س مع )اجل�رنال(  الفريق   وقال 
الق�ى  بني  عال  تن�سيق  اىل  حتتاج  امل��سل   معركة  اإن 
ال�سعبي  واحل�سد  )البي�سمركة  حتريرها  يف  امل�ساركة 
عن  ف�سال  االحت��ادي��ة(  وال�رشطة  واجلي�س  الع�سائري 
احلاجة اىل قيادة مركزية ق�ية ولن تك�ن املعركة �سعبة 
رغم الظروف التي تتمثل بت�اجد ملي�ن مدين داخل مركز 

املدينة.
ذكر  نين�ى  الق�ى على حمافظة  بع�س  وب�ساأن �رشاع    
و�ستع�د  كذلك  و�ستبقى  عراقية  "امل��سل  ان  ال�ساعدي 
حتل  ان  ينبغي  م�سكلتها  لكن  عليه،  كانت  مما  اف�سل 
ففيها  م�سغر،  عراق  ك�نها  العراقية  املك�نات  كل  مع 
ال�سيعي وال�سني والعربي والكردي وامل�سيحي وااليزيدي، 
اية  لتفادي  حقيقية  وقفة  اىل  حتتاج  فانها  بالتايل  و 

انق�سامات قد حتدث بعد حتريرها ".
حل  اىل  بحاجة  "امل��سل  ان  ال�ساعدي  الفريق  وب��ني   
ان  اىل  الفتا  الع�سكري"،  احلل  اىل  االجتاه  قبل  �سيا�سي 
يف  ي�سب  ال  داع�س  �سيطرة  حتت  ط�يال  املدينة  بقاء 
م�سلحة خمتلف االطراف من االقليم واحلك�مة االحتادية 

واملك�نات التي ت�سكنها.
امل��سل يف  للجي�س من  ان�سحاب  وب�ساأن ما ح�سل من   
ال�ساعدي  اعترب   ،2014 عام  من  حزيران  من  العا�رش 
حتدث  ولن  حتدث  مل  خطرية  �سابقة  االن�سحاب،   عملية 
�رشيعا  �سيع�د  اجلي�س  ان  يتحدث  من  لكن  م�ستقبال، 
ان  م��سحا  ح�ساباته،  يف  خمطئ  ال�سابق  و�سعه  اىل 
اىل  ادى  ال�رشعة  بهذه  امل��سل  من  اجلي�س  "ان�سحاب 
البع�س  العراقي( وعلى  دفع ثمن كبري وه� )دم اجلندي 
انه  ان يعمل�ا على عدم ترخي�س دماء االآخرين"، م�ؤكدا 
وقت حدوث النك�سة  كان يف االنبار، "لكن اأيا كان ال�سبب 
وراء االن�سحاب "باأوامر ع�سكرية او خيانة"، فان امل��سل 
�سقطت وانتهى االمر، وبالتايل نحن علينا كع�سكريني ان 
ال نع�د لل�راء الن الن�ساء �سبيت واالطفال وال�سي�خ قتل�ا 

وعلينا حفظ كرامة 
ال�ساعدي  قال  قادها،  التي  الفل�جة  حترير  عملية  وعن   
ظهر  ق�سمت  الفل�جة  ا�ستعادة  عملية  "اإن  ل�)اجل�رنال( 
الدواع�س يف العراق وكانت مفتاح البداية لهزمية التنظيم 
االرهابي واالمر نف�سه ينطبق على القيارة التي حل امرها 

�رشيعا واحل�يجة التي ات�قع ان حت�سم  ب�سكل �رشيع" .
"ال  االره����اب  مكافحة  ج��ه��از  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  واو���س��ح   
�سيء  اي  ال���زراء  رئي�س  على  يفر�س  ان  ي�ستطيع  احد 
بخ�س��س العمليات الع�سكرية وخري مثال حترير الفل�جة 
انه  اإال  تاأجيلها  العبادي  من  االمريكية  االدارة  طلبت  اذ 
ا�رش على انطالق العمليات وحتررت رغم ما قيل من انها 
لكنها حتررت  فيها،  االرهاب  لهزمية  ا�سهر  ل�ستة  حتتاج 

خالل 31 ي�ما فقط.
التفا�سيل الكاملة �س2

�س�رة  االجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  تتداول   
من  واجزاء  ت�سم حلب  ن�رشت  خلارطة جديدة 
التي  قنديل  جبال  �سمنها  من  العراق  �سمايل 

يتح�سن فيها حزب العمال الكرد�ستاين. 
 وقال ن�سطاء اتراك اإن هذه اخلارطة متثل احلل 
املدى  على  م�ساكلها  وتنهي  لرتكيا  االأن�سب 
البعيد، مطالبني احلك�مة الرتكية بالعمل على 

تطبيقها بكل الطرق.
على  تداولها  اقت�رش  التي  اخلارطة  وت�سمل   
احلالية  تركيا  خ��ارط��ة  امل��غ��ردي��ن  ع�����رشات 
�س�ريا  �سمايل  م��ن  مناطق  اإل��ي��ه��ا  ُت�����س��اف 

مناطق  جانب  اإىل  حلب  حمافظة  وخا�سة 
كرد�ستان  اإقليم  يف  املتمثلة  العراق  �سمايل 
وجبال قنديل التي يتمركز فيها م�سلح� حزب 

العمال الكرد�ستاين.
الرتكي ب�رشورة  ال�سارع  وت�ؤمن �رشيحة من   
اإىل  والعراق  �س�ريا  �سمايل  من  مناطق  �سم 
تركيا  عرب  ن�سطاء  يتهم  املقابل  يف  تركيا، 
وا�ستعادة  العربية  الدول  يف  للت��سع  بال�سعي 
اأجماد الدولة العثمانية، لكن احلك�مة الرتكية 
اأي  وج���د  املا�سية  االأي��ام  خالل  م��راراً  نفت 
اأن  واأكدت  ال�س�رية،  االأرا�سي  يف  لها  اأطماع 
االأرا�سي  من  ين�سحب  �س�ف  الرتكي  اجلي�س 

ال�س�رية ف�ر اإنهاء خطر املنظمات االإرهابية.

الدين  �سالح  حمافظة  جمل�س  رئي�س  اأك��د   
تف�سلها  ال  االأمنية  الق�ات  اأن  الكرمي،  احمد 
�س�ى 15 كيل� مرت عن مركز ق�ساء ال�رشقاط، 
االأ�سحى  عيد  عطلة  ق��دوم  اأن  اإىل  م�سريا 
املبارك وراء تاأخري الدخ�ل اإىل مركز الق�ساء 

وحتريره بالكامل من الب�ؤر االإرهابية .
 وقال الكرمي ل�)اجل�رنال( اإن "هناك 10 اآالف 
ال�رشقاط"،  ق�ساء  من  نزحت  نازحة  عائلة 
م�سريا اإىل اأن ه�ؤالء النازحني ُيقدرون ب� 50 
الف م�اطن نازح، الفتا اإىل اأن الق�ات االأمنية 
النازحني  ي�ستقبل�ن  ال�سعبي  احل�سد  وابناء 

من ال�رشقاط لنقلهم بالعجالت الع�سكرية اإىل 
خميم احلجاج يف تكريت.

اأن "حترير مركز ق�ساء ال�رشقاط   واأ�سار اإىل 
االأ�سحى  عيد  عطلة  بعد  �سيك�ن  بالكامل 

املبارك".
ال�سعبي  واحل�سد  االأمنية  الق�ات  اأن  اإىل  الفتا 
اإال  املدينة  مركز  القتحام  اخلطط  و�سعت 
وبدء  اخلطة  تنفيذ  اأخرت  العيد  منا�سبة  اأن  

العمليات الع�سكرية لتحريره.
حا�رشت  االأم��ن��ي��ة  "الق�ات  اأن  واأ���س��اف   
من  ال�رشقاط  يف  االإرهابية  اخلاليا  ب�سدة 
قاب  بات  "حتريره  اأن  م�ؤكدا  اجل�انب"،  كل 

ق��سني اأو اأدنى".

العراق  يف  ال�سنية  ال�سيا�سية  الق�ى  تخ��س   
وزير  من�سب  على  لال�ستح�اذ  مريرا  �رشاعا 
خالد  ال�سابق  ال�زير  اإقالة  بعد  ال�ساغر  الدفاع 

العبيدي.
اأبرزها  �سيا�سية  كتل  ع��دة  ال�����رشاع  وي�سمل   
واحتاد  عالوي،  اإياد  بقيادة  ال�طنية  )ائتالف 
اجل��ب���ري،  �سليم  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق���ى 
ومتحدون بقيادة اأ�سامة النجيفي(، حيث ي�سعى 
العديد من اأع�سائها للح�س�ل على الرت�سيح من 
احلك�مة  رئي�س  م�افقة  ولنيل  جهة،  من  كتلته 
اأخرى،  جهة  من  الرت�سيح  على  العبادي  حيدر 
قبل اإر�ساله اأ�سماء املر�سحني اإىل جمل�س الن�اب 

للت�س�يت عليهم.

اأن  العراقية،  العا�سمة  يف  املراقب�ن  ويعتقد   
حك�مة  يف  ال�ساغرة  ال����زارات  على  ال�����رشاع 
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، ه��� ���س��ب��اق ع��ل��ى ال��ف��ائ��دة 
واملكا�سب لالأحزاب واأع�سائها من تلك ال�زارات 

واملنا�سب.
الكتل  من  اأع�ساء  بني  الت�رشيحات  وت�ستعر   
مبن�سب  كتلتها  باأحقية  كلها  تدعي  املذك�رة، 
املك�ن  ح�سة  من  اأ�سبح  ال��ذي  الدفاع،  وزي��ر 
ال�سيا�سية،  املحا�س�سة  نظام  مب�جب  ال�سني 

مقابل من�سب وزير الداخلية لل�سيعة.
القيادي  عالوي،  ت�فيق  اأعلن  ال�سياق،  و�سمن   
يف حزب ال�فاق الذي يتزعمه اإياد عالوي، عن 
تر�سيح االأخري ل�سغل من�سب وزير الدفاع ال�ساغر 

بعد اإقالة خالد العبيدي منه. 
اأن  متلفزة  مقابلة  يف  ع��الوي  ت�فيق  وك�سف   

»حزبه ابلغ رئي�س احلك�مة حيدر العبادي بهذا 
حتى  ر�سمي  ب�سكل  يرد  مل  العبادي  واأن  االأم��ر، 
االآن على تر�سيح اإياد عالوي ل�سغل حقيبة وزارة 
»اإياد عالوي م�ؤهل لقيادة  اأن  الدفاع«، معترباً 
قدرته  ب�سبب  احلالية  احلك�مة  يف  وزارة  اأي 
وقابليته وجتربته الط�يلة يف املجالني االأمني 

والع�سكري«، ح�سب ق�له.
ورئي�س  ال��ق���ى  احت��اد  رئي�س  ق��دم  وب����دوره،   
مر�سحني  عدة  ر�سميا،  اجلب�ري  �سليم  الربملان 
باعتبار  ال��دف��اع  وزارة  ملن�سب  كتلته  م��ن 
وهم  ادع��ائ��ه،  ح�سب  كتلته،  حق  من  املن�سب 
احمد اجلب�ري وبدر فحل اجلب�ري وكامل كرمي 

الدليمي.
تر�سيح  عن  الحقا  اجلب�ري  �سليم  تراجع  وقد 
لرئي�س  مرتوك  قب�لهم  اأن  واأعلن  االأ�سماء  تلك 

انتقادات  بعد  وذل��ك  العبادي،  حيدر  احلك�مة 
ملفات  لديهم  اأ�سخا�س  لرت�سيح  اإليه  وجهت 
�سعف  اإىل  اإ�سافة  العراقي،  الق�ساء  يف  ف�ساد 
الكفاءة ل�سغل من�سب ح�سا�س مثل وزير الدفاع.

عدد  تر�سيح  عن  حتدثت  قد  ت�رشيبات  وكانت   
من االأ�سماء عن حتالف الق�ى العراقية وائتالف 
ومن  الدفاع.  وزي��ر  من�سب  ل�سغل  »متحدون« 
االأ�سبق  ال��ربمل��ان  رئي�س  امل�رشبة  االأ���س��م��اء 
و�سالح  ال��دراج��ي  وه�����س��ام  احل�سني  ح��اج��م 
ال��دف��اع  وزارة  وت�ستاأثر  واآخ�����رون.   م��زاح��م 
احلك�مة  ميزانية  من  كبرية  بح�سة  العراقية 
�سفقات  ووج�د  منت�سبيها  عدد  ل�سخامة  نظرا 
على  احلك�مة  وحر�س  فيها  باملليارات  ت�سليح 
ت�فري كل احتياجاتها مل�اجهة تنظيم »داع�س« 

واالإرهاب يف البالد. 

من  كبري  ع��دد  مع  تعر�سهم  عن  �سحفي�ن  ك�سف   
اجل�سدية،  بالت�سفية  تهديدات  اىل  تكريت  عائالت 
بتنظيم  مرتبطة  نائمة  خاليا  وج���د  اىل  م�سريين 
اغتيال  عمليات  لتنفيذ  ليال  تن�سط  االرهابي  داع�س 
والتي  الدين  يف مدينة تكريت مركز حمافظة �سالح 
اكرث  منذ  االإرهابي  داع�س  �سيطرة  من  حتريرها  مت 
من �سنة.  وقال ال�سحفي )ع.ت( اإنه تعر�س ملحاولة 
من  تكريت  ���رشق  العلم  بناحية  منزله  يف  اغتيال 
بداع�س  مرتبطني  انهم  يعتقد  ملثمني  ا�سخا�س  قبل 
االرهابي، مبينا ان ذلك مت يف احدى الليايل املا�سية 
ان  ال�سحفي  وا�ساف  االمنية.   للق�ات  غياب  و�سط 
�سيطرة الق�ات االمنية على ال��سع يف املدينة تختفي 
هذا  االرهابية  اجلماعات  لت�ستغل  الظالم،  بداية  مع 

"ارحل"على  كتابة  او  اغتيال  حمالت  وتنفذ  الغياب 
هذه  ان  مبينا   ، العائالت  وبع�س  ال�سحفيني  بي�ت 
احلالة تكررت كثريا، االمر الذي دفع به وعدد اآخر من 
العائالت اىل الهجرة من تكريت. وتابع )ع.ت( قائال 
الق�ات  فان  امني،  تهديد  عن  االب��الغ  حالة  يف  اإن��ه 
االمنية ت�ستغرق اكرث من �ساعتني لل��س�ل اىل مكان 

التهديد وهنا ميكن الق�ل "اهلل يرحمه".
 من جانبه قال م�سدر اأمني يف مدينة تكريت رف�س 
تاأتي من خاليا  التهديدات  اإن هذه  ا�سمه  الك�سف عن 

نائمة مرتبطة بتنظيم داع�س االرهابي.
وج�د  الدين  �سالح  حمافظة  جمل�س  نفى  ذلك  اىل   
الكرمي  احمد  رئي�سه  وق��ال  ال��ت��ه��دي��دات،  ه��ذه  مثل 
مل  املحافظة  يف  االمنية  االجهزة  ان  ل�)اجل�رنال( 
ال�سحفيني  بتعر�س  تفيد  ر�سمية  اية بالغات  ت�سلها 

وعائالت اخرى يف املدينة اىل تهديدات ارهابية.

)الجورنال(.. قائد تحرير الفلوجة في حوار خاص لـ

عبد الوهاب الساعدي: انتصاراتي أغاظت "دواعش السياسة" والموصل بحاجة لحل سياسي 

تجدد الصراع بين األحزاب السنّية على منصب وزير الدفاع العراقي

تكريت وبعد سنة على تحريرها.. نهارا للقوات األمنية وليال للدواعش 
خارطة تركية تضم ريف حلب وشمالي العراق

15 كم تفصل القوات األمنية عن الشرقاط 
وعطلة العيد أخرت تحريرها بغداد – خاص

بغداد - حيدر حسين

بغداد - ستار شريف

بغداد -خاص

بغداد ـــ ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

اإليرانيون يتوجهون لزيارة كربالء في يوم »عرفة« بعد حرمانهم من الحج

 �سكل��ت اجله��ات احلك�مية العراقي��ة غرفة عمليات 
ال�ستقبال ما و�سفته��ا باأعداد غفرية وغري م�سب�قة 
م��ن االإيرانيني �ستدخ��ل االأرا�سي العراقي��ة الإحياء 
مرا�س��م زيارة ي�م عرفة يف مرقد االمام احل�سني يف 
مدينة كربالء وذلك بعد قرار احلك�مة االإيرانية منع 
م�اطنيه��ا من امل�سارك��ة يف م��سم احلج احلايل يف 

ال�سع�دية ب�سبب اخلالفات بني البلدين.
 واأعل��ن جمل���س حمافظ��ة وا�س��ط )160 ك��م جن�ب 

���رشق بغ��داد( الي���م ع��ن ت�سكي��ل غرف��ة عملي��ات 
ا�ستع��دادا الإحياء مرا�سيم زيارة عرفة التي ت�سادف 
االحد املقبل مع ت�قعات بدخ�ل اأعداد غري م�سب�قة 
من ال��زوار االإيرانيني عرب منف��ذ زرباطية احلدودي 
الأداء الزي��ارة ب�سب��ب من��ع حك�مته��م م��ن اأدائه��م 

فري�سة احلج هذا العام. 
 وقال��ت رئي�س��ة جلن��ة الطاق��ة يف املجل���س ام��ل 
النفطي��ة  واملنتج��ات  النق��ل  "هيئ��ة  اإن  العكيل��ي 
والدوائر اخلدمية يف املحافظة ا�ستنفرت اإمكاناتها 
كاف��ة لت�ف��ري اخلدم��ات لزائ��ري املراق��د املقد�س��ة 

م��ن االإيراني��ني القادمني عن طري��ق منفذ زرباطية 
احلدودي يف املحافظة املحاذية الإيران".

 يذك��ر اأن منف��ذ زرباطي��ة احلدودي يع��د واحدا من 
اأه��م املناف��ذ العراقي��ة م��ع اإي��ران وتتم م��ن خالله 
عملي��ة التب��ادل التجاري ب��ني البلدي��ن اإ�سافة اإىل 
دخ�ل وخ��روج الزوار من كال البلدين وكذلك الزوار 
القادمني من الهند وباك�ست��ان وافغان�ستان وايران 

ودول عربية. 
 ويالح��ظ منذ اأي��ام ن�رش اإعالنات ل���كاالت �سياحة 
و�سفر يف العراق خا�سة اىل كربالء )110 كم جن�ب 

بغ��داد( لزي��ارة مرق��د االم��ام احل�سني ع��رب رحالت 
ج�ي��ة اىل مطار مدينة النج��ف القريبة من كربالء.. 
كما الحظت زيادة م�سطردة هذه االيام يف رحالت 
الط��ريان القادمة اىل املطار من دول اإ�سالمية وهي 

تنقل زائرين للعتبات املقد�سة العراقية .
 وم��ن جهته��ا اعلن��ت العتب��ة احل�سيني��ة يف كربالء 
عن ا�ستكمال جمي��ع اال�ستعدادات االمنية واخلدمية 
قي��ادة  م��ع  بالتن�سي��ق  بالزي��ارة وذل��ك  اخلا�س��ة 
عملي��ات كربالء من خالل ن�رش مفارز امنية وت�فري 
اأجه��زة حديثة لك�سف املتفج��رات وتفتي�س احلقائب 

اإىل جانب ن���رش اأعداد كبرية من كام��ريات املراقبة 
لر�سد احلاالت امل�سب�هة.

 ياأتي ذلك يف وقت اأعلنت منظمة احلج والزيارة يف 
اي��ران عن بدئها العمل من اج��ل اإدخال ملي�ين زائر 
م��ن اي��ران اىل العراق خالل زي��ارة اأربعينية االمام 
احل�س��ني الت��ي �ست�س��ادف ن�فمرب املقب��ل وافتتاح 
قن�سلي��ات عراقي��ة م�قت��ة يف م��دن ايراني��ة ملنح 

تاأ�سريات دخ�ل اىل االرا�سي العراقية.
 ومن املنتظ��ر اأن يعرب 85 باملئة من القادمني من 
اي��ران هذا الع��ام عرب منف��ذ زرباطي��ة يف حمافظة 

وا�س��ط املقابل ملنفذ مهران االإي��راين )و�سط(، لقربه 
م��ن مدينة كرب��الء وذل��ك بالتن�سي��ق امل�سرتك بني 
ال�سلط��ات العراقي��ة واالإيراني��ة فيما جت��ري حاليا 
تهيئة املنافذ احلدودية مع اإيران يف ال�سالجمة على 
حدود حمافظة الب�رشة وال�سيب على حدود حمافظة 

مي�سان وزرباطية على حدود حمافظة وا�سط.      
 وكان��ت ال�سلط��ات االإيراني��ة قد اأعلن��ت مطلع ماي� 
املا�س��ي اأن م�اطنيه��ا لن ي�ؤدوا منا�س��ك احلج هذا 
الع��ام ب�سب��ب "القي���د" الت��ي تفر�سه��ا ال�سع�دي��ة 

عليهم.

بغداد ـ رسول محمد

تدخين النساء للنركيلة ظاهرة
 مستجدة على المجتمع العراقي


