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بغداد – خا�س: ك�شف امل�شت�شار املايل لرئي�س الوزراء حيدر العبادي، اأم�س الأحد عن قيام 
للعراق  العامة  املوازنة  النفط �شمن  برميل  �شعر  تعديل على  باجراء  الدويل  النقد  �شندوق 
لتقليل العجز املايل فيها، م�شريا اإىل اأن العراق يبيع النفط اخلام يف الوقت احلايل للأ�شواق 
�شحفية  ت�رصيحات  يف  �شالح  حممد  مظهر  وقال  الواحد.  للربميل  دولراً   32 ب�شعر  العاملية 
والعريقة  الكبرية  الدولية  املوؤ�ش�شات  من  ُيَعدُّ  الذي  الدويل  النقد  “�شندوق  اإن  )اجلورنال(،  تابعتها 
الربميل  ب�شعر  بخ�س  العراق  اأن  راأى  “ال�شندوق  ان  مبينا   ، ” املقبل  للعام  النفط  ا�شعار  ارتفاع  توقع 
ان  واأ�شاف �شالح  الواحد”.  للربميل  35 دولرا  والبالغ   2017 املقبل  العام  الذي و�شعه �شمن موازنة 
يكون  وان  املعطيات  هذه  وفق  املقبل  العام  موازنة  يف  النفط  �شعر  تعديل  املمكن  من  انه  راأى  "ال�شندوق 
43 دولراً للربميل الواحد، وهو منا�شب ملتو�شط ا�شعار 2017"، م�شرياً اإىل اأن “رفع �شعر الربميل النفط �شمن 
املوازنة من �شاأنه تقليل العجز يف املوازنة وبالتايل فانه �شيوؤدي اىل عدم القرتا�س اخلارجي او التقليل منه ب�شكل 
كبري”....                                                                                                                        التفا�شيل بامللحق القت�شادي

حقيبة  ملف  ح�شم  ب�شاأن  الت�رصيحات  ح��دة  انتقلت   
واتهم  الربملان،  �شاحة  اىل  العلم  الداخلية من  وزارة 
الوزراء  رئي�س  بزعامة  القانون  ائتلف دولة  نواب من 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  املالكي  نوري  ال�شابق 
للوزارة،  املر�شح  ا�شم  بح�شم  واملماطلة  بالت�شويف 
وزراء جدد من  يتخوف من طرح  العبادي  ان  موؤكدين 
النيابية  ب��در  كتلة  عن  النائب  واأك��د  الكردي  املكون 
اأن  رزاق حميب�س،  القانون  دولة  ائتلف  املن�شوية يف 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي يتعمد الت�شويف واملماطلة 
يف ح�شم ملف تر�شيح �شخ�شيات لتويل حقيبة الداخلية 
العراق  يف  الأمني  "الو�شع  اأن  اإىل  م�شريا  والدفاع"، 
الوزارات  بقاء  يتحمل  ول  ح�شا�شا  امنيا  و�شعا  يعترب 
ل�)اجلورنال(  حميب�س  وقال  مر�شحني".   بدون  الأمنية 
ومعه  النواب  جمل�س  اإىل  احل�شور  يرف�س  العبادي  اإن 
تردي  "م�شوؤولية  حميب�س  وحمل  املر�شحة.  ال�شماء 
اجلهة  كونه  الوزراء  لرئي�س  العراق  يف  الأمني  الو�شع 
يف  الأمني  الو�شع  على  امل�شيطرة  والأمنية  التنفيذية 
تكون  اأن  ميكن  "ل  اأن��ه  حميب�س  وبني  املحافظات".  
العراق  اأن  مو�شحا  وزراء،  ب��دون  وال��دف��اع  الداخلية 
اأن  اإىل  م�شريا  واملجرمني،  الإره��اب  مع  حربا  يخو�س 
العراق  يجعل  مر�شحني  ب��دون  املوؤ�ش�شتني  تلك  بقاء 
"جل�شة  اأن  وتابع  الإرهاب".   لع�شابات  �شائغة  لقمة 
اإنهاء ملف  النواب �شتناق�س  الثلثاء املقبل يف جمل�س 
الداخلية والدفاع"، م�شيفا اأن "كتلة بدر لن تتخلى عن 
مر�شحون  ولديها  ح�شتها  من  كونها  الداخلية  حقيبة 

اتهم  جانبه  من  اإدارتها".   على  ق��ادرون  ق��راط  تكنو 
النائب عن ائتلف دولة القانون �شادق اللبان، رئي�س 
ال�شيا�شية  الكتل  من  باخلوف  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
جدد  وزراء  طرح  �شاأن  يف  الكرد�شتاين  التحالف  داخل 
اللبان  وقال  مكونهم.    ل�شالح  الوزارية  الكابينة  يف 
البعد  كل  بعيد  الكرد�شتاين  "التحالف  اإن  ل�)اجلورنال( 
عن التغيري والإ�شلح وحماربة الف�شاد"، م�شريا اإىل اأن 
الكتلوية  الكردية تعمل على امل�شالح  ال�شيا�شية  "لكتل 
النواب".  جمل�س  يف  ال�شيا�شية  واملحا�ش�شة  والفئوية 
ا�شماء  ط��رح  من  تخوف  لديه  "العبادي  اأن  واأ���ش��اف 
موؤكدا  الكردي"،  املكون  ل�شالح  الوزارات  لتويل  جيدة 
مل�شالح  احلكومية  املنا�شب  ي�شتغلون  "الأكراد  اأن 
اأن  اإىل  واأ�شار  الكراد".   ال�شيا�شيني  ومل�شالح  الإقليم 
"جمل�س النواب مل ُيغادر امل�شالح ال�شيا�شية لغاية هذه 
على  تعمل  الإ�شلح  "جبهة  اأن  اإىل  م�شريا  املرحلة"، 
هناك  اأن  اإل  ال�شيا�شية  واملحا�ش�شة  الف�شاد  حماربة 
جهات اأخرى يف الربملان ما زالت حتارب الإ�شلحات".  
اىل ذلك ويف �شاأن مت�شل اأكد النائب عن تيار ال�شلح 
الوطني زاهر العبادي، اأن رئي�س اإقليم كرد�شتان م�شعود 
يف  ال�شيا�شية  الكتل  روؤ�شاء  بع�س  على  يوؤثر  البارزاين 
املالية  وزير  عن  الثقة  �شحب  ملنع  الوطني  التحالف 
هو�شيار زيباري، م�شريا اإىل اأن التحالف الوطني لغاية 
الن ل يوجد لديه توجه وا�شح ل�شحب الثقة من زيباري 
اأو اإبقائها.  وقال العبادي ل�)اجلورنال ( اإن "هناك 70 
نائبا يف جمل�س النواب يريدون الت�شويت ال�رصي على 
اإبقاء الثقة لزيباري"، م�شريا اإىل اأن "الت�شويت ال�رصي ل 

يك�شف ا�شماءهم عند الراأي العام".

القوات  اإن  الراوي،   قال حمافظ النبار �شهيب 
اإع��ادة  على  وافقت  النبار  وحمافظة  الأمنية 
اأن  �رصط  الفلوجة  مدينة  اإىل  النازحني  جميع 
اإعادة  اأن  ل تكون متورطة مع الإرهاب، موؤكدا 
احلكومة  وق��رارات  �شهل  امرا  لي�شت  النازحني 

املركزية توؤخر اآليات العودة.
 70% "هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  ال��راوي  وقال   
مناطقهم  اإىل  عاودا  الرمادي  مدينة  اأهايل  من 
البنى  تدمري  ناحية  من  تختلف  الفلوجة  اأن  اإل 
من  ال�شكنية  الدور  مئات  وتفجري  لها  التحتية 

قبل الع�شابات الإرهابية".
اأه��ايل  تعو�س  لن  "احلكومة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
 ،77 املرقم  قرار  على  بيوتهم  املدمرة  الفلوجة 
ال�شادر   20 قرار  اعتمدت  احلكومة  اأن  موؤكدا 
من قبل جمل�س الوزراء بتعوي�س اأهايل الفلوجة 

املت�رصرين".
اجلهات  قبل  من  ُي��دار   20 "قرار  اأن  وتابع   
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة واجل���ه���ات ال��ف��ن��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة 
والح�شائية يف املوؤ�ش�شات اخلدمية مثل وزارة 
وال�شحة  والرتبية  واملالية  والزراعة  العمار 
ليتم تقييم ال�رصار ومن ثم تعوي�س املواطنني 

يف الفلوجة".

يوم  اىل  جل�شته  عقد  تاأجيل  النواب  جمل�س  ق��رر   
عطلة  م��ع  اجلل�شة  عقد  لتزامن  املقبل  الرب��ع��اء 
جمل�س  بقرار  رحبت  �شيا�شية  او�شاط  الغدير.    عيد 
املقبل  الثلثاء  يوم  الر�شمي  الدوام  تعطيل  الوزراء 
الدوام  تعطيل  املحافظات  جمال�س  اعلنت  ان  بعد 
مازن  وا�شط  حمافظة  جمل�س  رئي�س  دوائرها.   يف 
الثلثاء  "املجل�س قرر اعتبار، يوم  اإن  الزاملي قال 
املقبل، )20 اأيلول 2016(، عطلة ر�شمية مبنا�شبة 
الدوائر  ي�شمل جميع  "القرار  اأن  الغدير"، مبينا  عيد 
المنية  الدوائر  با�شتثناء  املحافظة  يف  احلكومية 
والدوائر اخلدمية ال�شاندة الأخرى."  ويتوجه �شنويًا 

ل�شيما  العراقية  املدن  خمتلف  من  ال��زوار  مليني 
مرقد  ل��زي��ارة  النجف  مدينة  اىل  منها،  ال�شيعية 
الغدير.  ويحتفل عدد  عيد  واإحياء  )ع(  الإمام علي 
بع�س  يف  ال�شيعية  الغالبية  ذات  املحافظات  من 
بح�شب  يرمز  الذي  الغدير"  "عيد  منها  املنا�شبات 
النبي  فيه  األقى  الذي  اليوم  اإىل  ال�شيعة  امل�شلمني 
مكة،  ق��رب  خم"  "غدير  منطقة  يف  خطبة  حممد 
اأو�شى فيها باأن تكون اخللفة من بعده للإمام علي 
التا�شعة  ال�شنة  الوداع يف  اإثر حجة  اأبي طالب،  بن 
الغدير  عيد  ي�شمونه  ال�شيعة  بات  ما  وهو  للهجرة، 
�رصيح  بزيارة  يقومون  اإذ  عام،  كل  به  ويحتفلون 
النجف  يف  ال�شلم  عليه  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام 

ال�رصف.

اندلع   الأمريكية،  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  توقعت   
حرب يف العراق وو�شفتها ب�"احلروب املحتملة" التي 
قد تندلع بعد الق�شاء على داع�س الرهابي.  وقالت 
فهناك  الأرج��ح  "على  انه  لها  تقرير  يف  ال�شحيفة 
املزيد من احلرب، فالتحالف املوجود ملحاربة داع�س 
بع�شهم  يرى  احللفاء  من  جمموعة  ي�شم  الرهابي 
يف  ال�شحيفة  ور�شدت  له".  اأعداء  الآخر  البع�س  يف 
قد  وبع�شها  اندلعها  املتوقع  من  "حرب  تقريرها 
هذه  من  اأي  فاندلع  ذاته  الوقت  ويف  بالفعل،   بداأ 
وازده���اره  التنظيم  بقاء  فر�س  من  تزيد  احل��روب 

ورمبا جتر قدم الوليات املتحدة اإىل املنطقة ل�شنوات 
عدة".  وك�شفت ال�شحيفة عن "احتمالية اندلع حرب 
ان  حيث  العراقية،  واحلكومة  العراقيني  الأكراد  بني 
الو�شع لي�س اأقل خطراً اأو تعقيداً على احلدود العراقية 
لدولة داع�س الرهابي، فكما و�شع الأكراد ال�شوريون 
املناطق التي ي�شيطرون عليها بطريقة �شكلت حتديًا 
ل�شيادة الدولة ال�شورية، حترك الأكراد العراقيون اإىل 
العراقية وتوؤكد  �شيطرة احلكومة  مناطق كانت حتت 
بعد  املناطق  تلك  ا�شرتداد  تنوي  اأنها  بغداد  حكومة 
دحر داع�س الرهابي متامًا، بينما يوؤكد الأكراد الذين 
يحظون بدعم وا�شنطن اأنهم لن يتخلوا عن اأي مناطق 
�شبقت  النزاعات  وهذه  عليها،  لل�شيطرة  دماء  دفعوا 

الظهور  اإىل  �شتعود  اأنها  اإل  الرهابي،  داع�س  وجود 
كما  التنظيم،  على  الق�شاء  بعد  انتقامية  نيات  مع 
ان هناك حرب تلوح يف الفق بني الأكراد والأكراد، 
قد  ما  وهو  موحدين  العراق  ول  �شوريا  اأكراد  فلي�س 
يثري اقتتاًل يف ما بينهم، وهذا ال�شيناريو هو الأكرث 
تعقيداً اإل اأنه لي�س م�شتبعداً، ففي ما عدا توحدهم على 
طموح اإقامة دولة كرية، يختلف اأكراد العراق على كل 
�شيء، وهم منق�شمون ف�شيلني خا�شا حربًا دموية يف 
ت�شعينيات القرن املا�شي واأحد هذين الف�شيلني هو 
عدو لدود للأكراد الذين ي�شيطرون على �شمال �شوريا 
والذين هم اأنف�شهم غري موحدين لذا يبدو النزاع بني 
املجموعات الكردية ممكنًا يف �شوريا اأو العراق اأو يف 

البلدين معاً".  واختتمت ال�شحيفة تقريرها بالقول 
ان "احلرب الكرث فو�شى قد تكون بني بقايا داع�س 
الرهابي  داع�س  ي�شيطر  اذ  واجلميع،  الره��اب��ي 
والعراق، وبداأت  �شوريا  اأرا�شي  على جزء كبري من 
واملو�شل.  الرقة  عا�شمتيه  لتحرير  ال�شتعدادات 
الهجومني  امل�شاركة يف  تواجهت املجموعات  واإذا 
ل  ما  اإىل  املعارك  ه��ذه  تتاأخر  قد  بينها،  ما  يف 
نهاية، ولكن حتى لو مل يح�شل ذلك، فاإن النزاعات 
الأخرى التي بقيت معلقة �شتوؤدي اإىل مرحلة طويلة 
احلرب  اأدت  واإذا  املنطقة  يف  ال�شتقرار  عدم  من 
الرهابي  داع�س  فاإن  جديدة،  حروب  اإىل  احلالية 

�شي�شمد".

من  املف�شولني  املنت�شبني  من  املئات  تظاهر   
التحرير  �شاحة  يف  والداخلية  الدفاع  وزارت��ي 
وظائفهم  اىل  باعادتهم  للمطالبة  بغداد  و�شط 
عقودهم  بف�شخ  ال����وزراء  جمل�س  ق��رار  واإل��غ��اء 
�شيطرة  اث��ن��اء  الأمنية  امل��ق��رات  تركهم  ب�شبب 
نينوى والنبار  الإرهابي على حمافظات  داع�س 
يف  املنت�شبون  واك��د  وك��رك��وك.   الدين  و�شلح 
مبراكز  يلتحقوا  مل  انهم  ل�)اجلورنال(  احاديث 
اأ�شدرها  التي  العفو  فرتة  خلل  التطوع  اإع��ادة 
الإرهابي  داع�س  �شيطرة  ب�شبب  ال��وزراء،  جمل�س 
على مناطقهم وعدم قدرتهم على اخلروج منها، 
ي�شاومونهم  بالوزارتني  �شباط  ان  اىل  م�شريين 
لهم  ال�شماح  مقابل  كبرية  مالية  مبالغ  بدفع 
كبريا  عددا  وان  وظائفهم من جديد  اىل  بالعودة 

منهم عاد اىل اخلدمة وقاتل �شد داع�س الإرهابي 
يف  ال�شابط  روات��ب��ه��م.  ���رصف  دون  ا�شهر  منذ 
يف  يخدم  كان  والذي  مهدي  فالح  الدفاع  وزارة 
حمافظة كركوك، اأكد ل�)اجلورنال( ان الاآلف من 
حمافظات  يف  والداخلية  الدفاع  وزارة  منت�شبي 
ف�شخ  وكركوك مت  الدين  والنبار و�شلح  نينوى 
املناطق،  هذه  على  داع�س  �شيطرة  عند  عقدهم، 
باعادتهم  قرارا  الوزراء  ا�شدر جمل�س  وبعد فرتة 
مراجعة  ي�شتطيعوا  مل  اغلبهم  لكن  وظائفهم،  اىل 
مناطق  حتت  وجودهم  ب�شبب  التطويع  مقرات 
واأ�شاف  الإره��اب��ي.   داع�س  ل�شيطرة  خا�شعة 
مقرات  راج��ع��وا  املنت�شبني  ه���وؤلء  ان  م��ه��دي 
من  خروجهم  بعد  البديلة  املقرات  يف  التطوع 
انتهت،  التطوع  لكن فرتة  داع�س،  �شيطرة  مناطق 
الدفاع  وزارت��ي  ا�شتلمت  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 
العبيدي  والداخلية ملفاتهم ووعد وزيراها خالد 

وحممد الغبان باعادتهم وهذا الكلم منذ �شنتني 
تقريبا.  وتابع ان عددا كبريا من املنت�شبني عادوا 
اىل وظائفهم وقاتلوا يف املعارك �شد داع�س يف 
�شلح الدين والقيارة دون �شدور امر تعيينهم او 
�رصف رواتب لهم، مبينا ان وزير الداخلية ال�شابق 
حممد الغبان ا�شتلم ملفات هوؤلء املنت�شبني منذ 
�شهور وخرج من الوزارة ومل يحرك �شاكنا.   من 
جانبه قال املنت�شب يف ا�شتخبارات نينوى كاظم 
انتهاء  بعد  التطوع  مديريات  "راجعنا  موحان 
املدة القانونية لقرار العفو، اذ مل ن�شتطع اللحاق 
الإرهابيني على مناطقنا ومت  �شيطرة  ب�شبب  بها 
كنا  وحينما  اأ�شولية،  بطريقة  ملفاتنا  ا�شتلم 
ننتظر قرار اعادتنا اىل وظائفنا فوجئنا ب�شباط 
بدفع مبالغ مالية كبرية مقابل  يطالبوننا  كبار 
العودة  ق��رارات  خلل  من  وظائفنا  اىل  عودتنا 

التي مت اإ�شدارها خلل الأ�شهر املا�شية".

صراع قطبي الدعوة ينتقل إلى البرلمان

كتلة المالكي تهاجم العبادي: أنت تماطل بحسم الحقائب األمنية وتتردد بطرح وزراء أكراد جدد 

توقعات أمريكية لحرب "محتملة" بين بغداد وأربيل بعد مرحلة داعش اإلرهابي

)الجورنال(: قرارات اآلالف من مفصولي  الدفاع والداخلية.. نعاني منذ سنتين ومساومات مقابل إعادتنا للخدمة محافظ األنبار لـ
الحكومة تؤخر إعادة النازحين للفلوجة

البرلمان يؤجل جلسته إلى األربعاء بسبب عيد الغدير  
بغداد ـ خاص

بغداد ـ خاص

بغداد ـ  ستار الغزي

بغداد ـ خاص

بغداد ــ سعد المندالوي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

30 ألف عسكري عراقي يستعدون القتحام الموصل والحكومة تتعهد بعدم محاصرتها بالجيش بعد تحريرها

 فيما ن�رصت �ش��حيفة "التاميز" تقري��را حتدثت فيه 
عن التح�ش��ريات اجلارية لتحرير مدينة املو�شل من 
اأي��دي مقاتلي تنظي��م داع�س، اأكد م�شت�ش��ار احلكومة 
يف جم��ال الأم��ن الوطني علي الفيا���س، اأن حكومة 
رئي�س ال��وزراء حي��در العبادي لن تتخذ ال�شيا�ش��ات 
اخلاطئ��ة للحكومات ال�ش��ابقة يف حما���رصة مدينة 
املو�شل بعد حتريرها بن�رص اجلي�س والقوات الأمنية 

على ا�ش��وارها وحما�رصة املدني��ني.  وقال الفيا�س 
ل�)اجلورن��ال( اإن "هن��اك بع���س اجلهات ال�شيا�ش��ية 
تروج يف الو�ش��ائل الإعلمية اىل "ماذا �ش��يكون بعد 
حتري��ر املو�ش��ل"؟. م�ش��ريا اإىل اأن "مدينة املو�ش��ل 
�ش��تحرر كم��ا حت��ررت مدين��ة الرم��ادي والفلوج��ة  
ومناط��ق حمافظ��ة �ش��لح الدين وجرف ال�ش��خر". 
واأو�ش��ح اأنه "ل ميكن اأن نحك��م البلد بنف�س الطرق 
ال�ش��ابقة التي كانت تنتهجها احلكومات ال�ش��ابقة"، 
م�ش��ريا اإىل اأن��ه "بع��د حترير مدينة املو�ش��ل �ش��تتم 

اإع��ادة اخلدم��ات له��ا واإع��ادة اللحم��ة الوطنية بني 
مكوناته��ا وجت��اوز اآثار داع���س الإرهابي". واأ�ش��ار 
اإىل اأن "بع���س ال�شيا�ش��يني يوؤي��دون تق�ش��يم مدينة 
املو�شل اإىل حمافظات"، لفتا اإىل اأن "تلك الدعوات 
مرفو�ش��ة رف�شا قاطعا ولن ن�ش��مح بها"، م�شريا اإىل 
اأنه بعد التحرير لن تتم حما�رصة املو�ش��ل باجلي�س 
وم�ش��ايقة املدنيني، موؤكدا اأن املو�شل �شتحرر كما 
مت حترير جميع مناطق العراق املغت�ش��بة من تنظيم 
داع�س الإرهابي.  من جانب اآخر ك�ش��ف التقرير الذي 

اعدته �ش��حيفة التاميز عن و�شول مئات من اجلنود 
الأمريكيني اإىل العراق؛ للم�شاعدة يف تن�شيق الهجوم 
على املو�شل، وهي كربى املدن العراقية التي ل تزال 
حتت �ش��يطرة التنظيم منذ حزي��ران/ يونيو 2014، 
الأم��ر ال��ذي يعد اإ�ش��ارة على قرب املعرك��ة الأخرية 
�ش��د التنظيم. وي�ش��ري التقرير، اإىل و�ش��ول 500 من 
امل�شت�شارين الع�ش��كريني الأمريكيني خلل الأ�شبوع 
املا�ش��ي اإىل قاعدة القيارة، التي تبعد 40 ميل اإىل 
اجلن��وب من املو�ش��ل، حيث يجهز قادته��م للهجوم 

الأخري؛ لل�ش��يطرة على املو�ش��ل يف غ�شون اأ�شابيع.  
وتنقل ال�شحيفة عن م�شوؤولني عراقيني قولهم اإنه مت 
حت�ش��ري ما بني ثم��اين اإىل ع�رص كتائ��ب من اجلي�س 
للم�ش��اركة  األ��ف جن��دي   30 اأي ح��وايل  العراق��ي، 
يف الهج��وم، وق��ال رئي�س اإقليم كرد�ش��تان م�ش��عود 
ب��ارزاين اإن��ه مت النتهاء م��ن التح�ش��ريات النهائية 
ب�ش��كل ميكن معه ا�ش��تعادة املدينة قبل نهاية العام 
احلايل. وي��ورد التقرير ع��ن بارزاين، قول��ه "مت عقد 
اجتماع��ات عدي��دة بني ق��وات البي�ش��مركة واجلي�س 

العراق��ي، واتفق��وا اأخ��ريا على خطة ع�ش��كرية، ودور 
كل منهم��ا".  ويلفت التقري��ر اإىل اأن وحدات مدفعية 
فرن�شية و�شلت للم�شاركة يف دعم الهجوم، و�شتدعم 
مقاتلت من على حاملة الطائرات "ت�شارلز ديغول" 
العملي��ة، بالإ�ش��افة اإىل اأن اجلي���س العراقي وقوات 
البي�ش��مركة قاموا ب�شل�ش��لة من املناورات الع�شكرية 
حول املدينة يف الأ�ش��ابيع املا�ش��ية، م�ش��ريا اإىل اأن 
هن��اك تقارير عن نقل عدد من مقاتل��ي التنظيم اإىل 

�شوريا املجاورة.

بغداد ـ ستار الغزي ـ رسول محمد

اساليب داعشية لزرع هاجس 
القلق لدى المواطن العراقي


