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مع مضيفه األردني وديا
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يعزو مدير �لأبنية �ملدر�سية يف وز�رة �لرتبية �لعر�قية ورئي�س �ملهند�سني ماجد حممد �أمني، عدم 
�كتمال خطة �لنتهاء من �إز�لة �ملد�ر�س �لطينية يف م�عدها، �إىل تلك�ؤ �ل�رشكات �ملنفذة لأعمال 
�لهدم و�لت�سييد، بعد �أن قامت �ل�ز�رة بتحديد عدد من �ملد�ر�س �مل�سم�لة �سمن هذه �خلطة �لر�مية 
�إىل �لق�ساء على �ملد�ر�س �لطينية �لأكرث خط�رة، و�لتي مت حتديد م��قعها و�إحالتها �إىل �ل�رشكات عرب 
ثالث مناق�سات م�زعة على مدن �لعر�ق.ويك�سف مدير �لأبنية �ملدر�سية �إجناز �ملقاولة �لأوىل و�ملت�سمنة 
بناء مائة مدر�سة ب�سبعة �سف�ف در��سية يف حمافظات بابل، و�لدي��نية، وو��سط، وبغد�د، بينما بلغت ن�سبة 
و�لنا�رشية،  �لب�رشة،  حمافظات  يف  مدر�سة   127 بناء  على  ت�ستمل  و�لتي  �لثانية  �ملقاولة  يف   58% �لإجناز 
�لتعاقد يف  �إنهاء  �إىل طلب  �ملنفذة  بال�رشكات  �لرهابي  د�ع�س  تنظيم  �حلرب مع  و�ملثنى، يف حني دفعت ظروف 
�ملقاولة �لثالثة، و�لتي كان من �ملفرت�س �أن ينجز مب�جبها 181 مدر�سة يف حمافظات دياىل، و�سالح �لدين، وكرك�ك، 
مت  �إذ  �لرتبية،  ووز�رة  �لعر�قية  �حلك�مة  لدى  �أول�ية  يحتل  �لطينية  �ملد�ر�س  �إز�لة  بند  �أن  �أمني  �ملهند�س  ونين�ى.وي�ؤكد 

تخ�سي�س �أم��ل من هيئة مكافحة �لفقر �لتابعة ملجل�س �ل�زر�ء �لعر�قي وكذلك �سمن �خلطة �ل�ستثمارية ل�ز�رة �لرتبية، 

�كد �لعميد يحيى ر�س�ل �لناطق با�سم وز�رة 
�لدفاع و�لعمليات �مل�سرتكة �ن ق��ت �حل�سد 
�ل�سعبي قطعت طرق �مد�د�ت عنا�رش د�ع�س 
باجتاه  �ل�س�رية  �لر����س��ي  من  �لره��اب��ي 

مدينة �مل��سل.
�حل�سد متكنت من  ق��ت  �ن  ر�س�ل  و��ساف 
حترير �لعديد من �لقرى يف �ملح�ر �لغربي، 
هناك  �ستك�ن  �لقادمة  �لي��ام  �ن  م���ؤك��د� 
ه��روب  بفعل  مت�قعة  �خ��رى  �نت�سار�ت 
م��قعهم  من  �لره��اب��ي  �لتنظيم  عنا�رش 

و"ب�سالة جن�دنا".
وفيما يخ�س �ملح�ر �جلن�بي يف �مل��سل 
�لحتادية  �ل�رشطة  قطعات  �ن  ر�س�ل  قال 
متكنت من حترير قرية �لعدل �سمال ناحية 
�جتاه  بالتقدم  م�ستمرة  وهي  �لعليل  حمام 

معمل �ل�سمنت. 
 " �أن  �لدفاع   وز�رة  با�سم  �لناطق  و��سار 
من   16 لفرقة  �ل�سمايل  �مل��ح���ر  قطعات 
�جلي�س �لعر�قي يف �سد �مل��سل �سيطرت على 
منطقة �ل�سادة وع�يزة، و�لن جتري عملية 

ورف����ع خم��ل��ف��ات ع��ن��ا���رش ت��ن��ظ��ي��ف 
د�ع�����س �لره���اب���ي يف 
حني  يف  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�ل�رشقي  �مل��ح���ر  �ن 
جهاز  مهام  من  وه� 

حي  على  �سيطر  �ل��ذي  �لره���اب  مكافحة 
و�لقد�س،  و�ل�سماء،  �خل�رش�ء،  وحي  �سد�م، 
و�لكر�مة، و ماز�ل م�ستمر� يف عملية �لتقدم .
�جلن�بي  �ملح�ر  �ن  ر�س�ل  �لعميد  وي�سيف 
�لتا�سعة  �لفرقة  لقطعات  �لتابع  �ل�رشقي 
�لوىل  �لفرقة  من  �لثالث  �لل��ء  با�سرت�ك 
����س��ت��ط��اع��ت �ع����ادة �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى حي 
�لنت�سار، فيما جتري عملية رفع �ملخلفات 

وتنظيف �ملنطقة وتطهريها ب�سكل كامل .
من جانب �آخر قال قائد يف �لبي�سمركة، �ن 
�لق��ت �لكردية تق�م بعملية مت�سيط و��سعة 

لناحية بع�سيقة �لتي حتررت م�ساء �م�س.
ومتكنت ق��ت �لبي�سمركة من ب�سط �سيطرتها 
�غلبية  ت�سكنها  �لتي  بع�سيقة  ناحية  على 

�يزيدية، بعد عملية �نطلقت فجر �لثنني.
لتحرير  "�حتجنا  �ل��ك��ردي  �لقائد  وق���ال 
بع�سيقة 8 �ساعات فقط"، م�سيفا �ن �لعملية 
�سف�ف  يف  خ�سائر  �أي  �لن  حتى  ت�سهد  مل 
عملية  على  حاليا  تعمل  �لتي  �لبي�سمركة، 
من  متح�سنة  عنا�رش  ع��ن  بحثا  مت�سيط 

د�ع�س د�خل منازل.
وبا�رشت ق��ت �لبي�سمركة ي�م 23 �أكت�بر/
يف  خط��تها  �وىل  �ملا�سي،  �لأول  ت�رشين 
عملية ��ستعادة ناحية بع�سيقة، ذ�ت �لغالبية 
"د�ع�س"،  قب�سة  من  و�مل�سيحية  �ليزيدية 
وقامت مبحا�رشة �لبلدة من جهاتها �لأربع 
منذ �أ�سب�عني قبل �ن تتم عملية �قتحامها .

عام  �أم��ني  ع��ن  حملية،  �إع���الم  و�سائل  نقلت  فيما 
"حركة �لنجباء"، �أكرم �لكعبي، �أن قائد فيلق �لقد�س 
�لإير�ين قا�سم �سليماين، وم�ست�سارين �آخرين، و�سل�� 
�إىل �ملح�ر �لغربي للمدينة �ملحا�رشة، مما �أدى �ىل 
�عرت��س �طر�ف ع�سائرية يف �مل��سل على وج�ده، 
�ملعركة.   عن  باإبعاده  �لعر�قية  �حلك�مة  مطالبة 
�جلب�ري  زهري  نين�ى  حر�س  با�سم  �ملتحدث  وقال 
ل� )ج�رنال ( " باإمكان ع�سائر �ملحافظة �ل�ستعانة 
مناطقهم،  لتحرير  و�لبي�سمركة  �لعر�قية  بالق��ت 
�إد�رة �مللف �لأمني  و�أن �أهايل �مل��سل يجب عليهم 
"رف�سه  جمدد�  حتريرها"،  بعد  ملدينتهم  و�ل�سيا�سي 
م�ساركة ف�سائل م�سلحة �خرى خ�سية �ندلع �عمال 
�نتقامية"، م�سري� �ىل �ن�سمام �أكرث من �ألفي متط�ع 
من ع�سائر مدن زمار وربيعة و�لعيا�سية يف حمافظة 
نين�ى، �ىل ف�سيل م�سلح للم�ساركة يف عملية حترير 

�إ�سارة  عقب  د�ع�س،  تنظيم  �سيطرة  من  مناطقهم 
بت�سكيل  �لبارز�ين،  م�سع�د  كرد�ستان  �إقليم  رئي�س 
�لعرب يف منطقة غرب دجلة، على  للمتط�عني  ل��ء 
وكانت  �لكردية.  �لبي�سمركة  لق��ت  تابعا  يك�ن  �أن 
�ل�ستعانة  على  م��فقتها  �علنت  �لعر�قية  �حلك�مة 
�خرى  بلد�ن  ومن  و�ير�نيني  �مريكيني  مب�ست�سارين 
�بدت ��ستعد�دها مل�ساعدة بغد�د يف حربها �سد تنظيم 
د�ع�س، فيما �سمت �ملتط�عني من �هايل نين�ى �ىل 
للم�ساركة يف  �ملعارك  مناطق  �لع�سائري يف  �حل�سد 
�ملناطق  يف  �لر���س  وم�سك  �مل��سل  حترير  عملية 
�ملحررة . ومع ��ستمر�ر مطالبة �لعر�ق ب�سحب �لق��ت 
با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  قال  �ر��سيه،   من  �لرتكية 
وز�رة �خلارجية �حمد جمال ل�)ج�رنال ( �ن "تباين 
م��قف �لق�ى �ل�سيا�سية �لعر�قية جتاه ت��جد �لق��ت 
�لرتكية دفع �نقرة �ىل جتاهل مطالب بغد�د باحرت�م 
�لدبل�ما�سية  �لقن��ت  �عتماد  ورف�سها  �ل�سيادة 

لتجاوز �خلالف بني �لبلدين.

عبد  �لركن  �لفريق  �لرهاب  مكافحة  جهاز  قائد  ك�سف 
د�ع�س  زمر  بع�س  خروج  عن  �لثنني،   ، �ل�سدي  �لغني 
�لرهابية مع �لع��ئل �لنازحة من مدينة �مل��سل، لفتا 
�ىل �ن �لبع�س منهم ��ستبدل بندقيته و�سالحه �ل�سخ�سي 
"هنالك  �ن  �ل���س��دي  وق��ال  للهروب.  مدنية  مبالب�س 
معل�مات لدينا عن خروج عدد من زمر د�ع�س �لرهابية 
�ن  مبينا  �مل��سل"،  مدينة  من  �لنازحة  �لع��ئل  مع 
�سعبة  تك�ن  �لوىل  مر�حلها  �سمن  �لتدقيق  "عمليات 
د�ع�س  "بع�س زمر  �ن  �ملعارك". و��ساف  نتيجة و�سع 
مدنية  مبالب�س  �ل�سخ�سية  ��سلحتهم  ل�ستبد�ل  عمدو� 
�لتفاق  "مت  �نه  �ىل  �ملدنيني"، لفتا  �لتخفي بني  بغية 

مع جمل�س حمافظة نين�ى للقيام بحملة ت�عية.

حتالف  �مكانية  مطلعة  م�سادر  رجحت  فيما 
قائمة �ئتالف دولة �لقان�ن برئا�سة رئي�س �ل�زر�ء 
�ل�سابق ن�ري �ملالكي مع �ئتالف �ل�طنية برئا�سة 
�ياد عالوي لت�سكيل �حلك�مة �ملقبلة، �بدت بع�س 
�حل�سد  م�ساركة  م��ن  تخ�فها  �ل�سيا�سية  �لكتل 
يف  ملح�ظ  بتغيري  يت�سبب  قد  ما  فيها،  �ل�سعبي 
�ل�سيا�سية. ونقلت �مل�سادر عن �ملتحدثة  �خلارطة 
ق�لها  �لدمل�جي  مي�س�ن  �ل�طنية  �ئتالف  با�سم 
�لتحالف  �مام  �ئتالفها لي�سع خط�طًا حمر�ء  �ن 
�مل�رشوع  يتبنى  �ن  �رشط  �سيا�سي  كيان  �أي  مع 
�لفئ�ية و�لطائفية.  من  �ل�طني ويغادر �مل�ساريع 
�لقان�ن  دول��ة  �ئتالف  يف  �لقيادي  �أعلن  جهته 
للتحالف  حزبه  ��ستعد�د  �ل�ساعدي  كمال  �لنائب 
هناك  �ن  م��سحا  ب�رشوطهم،  يقبل  طرف  �أي  مع 
نع�د  �أّل  كتلة، هي  �أي  مع  للتحالف  �ربعة �رشوط 
ق�ية،  حك�مة  ودع��م  �لطائفية،  �ملحا�س�سة  �إىل 
و�لتعاون بني �لربملان �حلك�مة، و�ن يك�ن �ل�زر�ء 
�لربملانية،  لكتلهم  ولي�س  �لعر�قي  لل�سعب  ممثلني 
ف�سال عن �ن يك�ن رئي�س �ل�زر�ء �ملقبل من �ئتالف 
على  �لربملانية  �لغالبية  حقق  لأنه  �لقان�ن؛  دولة 

حد ق�له . �ىل ذلك �أكد �لنائب عن كتلة بدر �لنيابية 
جمل�س  يف  �لكتل  بع�س  هناك  �أن  �لعب�دي،  قا�سم 
للح�سد  �ملمثلة  �لقياد�ت  �إ���رش�ك  تريد  ل  �لن��ب 
�ل�سعبي يف خ��س �لنتخابات �ملقبلة، م�سري� �إىل 
�أن �إ�رش�ك هذه �لقياد�ت �سيقلب �مل��زين �ل�سيا�سية.  
بع�س  "هناك  �إن   ) ل�)�جل�رنال  �لعب�دي  وق��ال 
�ملحدد،  وقتها  يف  �لنتخابات  �إج��ر�ء  تريد  �لكتل 
فيها".  للم�ساركة  �حل�سد  قياد�ت  تفرغ  من  تخ�فا 
ر�أى ما قدمته  �لعام  " �لر�أي  �أن  �لعب�دي  و�أو�سح 
�لكتل �ل�سيا�سية خالل �ل�سن��ت �ملا�سية، وما قدمه 
�أن  �إىل  م�سري�  وجيزة"،  فرتة  يف  �ل�سعبي  �حل�سد 
"خ��س قياد�ت �حل�سد �لنتخابات �ملقبلة ل ت�سب 
يف م�سالح تلك �لكتل �لربملانية". وبني �أن "كتلة 
يف  �ملحدد  وقتها  يف  �لنتخابات  �إج��ر�ء  مع  بدر 
حال مل ت��جه �أي عر�قيل مالية �أو فنية �أو �أمنية"، 
يتم  عر�قيل  و�جهتها  ح��ال  "يف  �أن��ه  �إىل  م�سري� 
تاأجيلها ب�سعة �أ�سهر". بدوره �أكد �لنائب عن كتلة 
�مل��طن ح�سن خالطي ، �أن رئي�س �لتحالف �ل�طني 
عمار �حلكيم ت�سلم طلبا ر�سميا من �لكتل �ل�سيا�سية 
د�خل �حتاد �لق�ى تدع� لتاأجيل �نتخابات جمال�س 
وقال    . �آخ��ر  �إ�سعار  �إىل  و�ل��ربمل��ان  �ملحافظات 
�ل�طني  �لتحالف   " �إن   ) ل���)�جل���رن��ال  خالطي 

"�حلكيم  �أن  �إىل  م�سري�  �لتاأجيل"،  فكرة  مع  لي�س 
�أع�ساء جمال�س �ملحافظات من  �أعد�د  مع تقلي�س 
خالل ت�رشيع قان�ن برملاين جديد من قبل جمل�س 
�ل�سيا�سية  "�لكتل  �أن  �إىل  �لنائب  و�أ�سار  �لن��ب". 
يف �لتحالف �ل�طني متفهمة لل��سع �لأمني �لذي 
ت�سهده �ملحافظات �ل�ساخنة" ، م�ؤكد� �أنه "ل ميكن 
يف  �ل�سيعية  �ملحافظات  يف  �لنتخابات  �إج��ر�ء 
�لغربية".  �ملحافظات  عن  بعيد�  و�جلن�ب  �ل��سط 
و�أو�سح  خالطي �أن "�ملفاو�سات ل ز�لت قائمة بني 
�لكتل يف �لتحالف �ل�طني و�حتاد �لق�ى و�ملف��سية 
�إج��ر�ء  حتديد  ب�ساأن  لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا 
�أو  �ملحدد  وقتها  و�لربملان يف  �ملجال�س  �نتخابات 
�ملف��سية  �أكدت  قليلة". من جهتها  لأ�سهر  تاأجيلها 
و  ملي�ن  حّدثت  �نها   ، لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا 
�لناخب يف حمافظة  �ألف م��طن يف �سجالت   468
�إقليم  وحمافظات  وكرك�ك،  �لدين،  و�سالح  �لنبار، 
�ملف��سية  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  وقال   . كرد�ستان 
"  �ملف��سية تعد �حللقة �ل�سعيفة  �إن   ) ل�)�جل�رنال 
"�ملف��سية  �أن  �إىل  م�سري�  �ل�سيا�سية"،  �لكتل  بني 
خاطبت مر�ت عديدة بتعديل قان�ن �لنتخابات من 
قبل جمل�س �لن��ب؛ ليتم �إجر�ء �لنتخابات يف �سهر 

ني�سان �ملقبل ومن دون تاأجيل".

تحرير ناحية بعشيقة في 8 ساعات فقط

)الجورنال( : الحشد قطع امدادات داعش من سوريا  العمليات المشتركة لـ

عشائر نينوى تعترض على وجود سليماني في المدينة داعش يستبدل اسلحته 
بمالبس ويهرب مع النازحين 
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رئيس التحرير ALJOURNAL

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

المواطن.. بين مطرقة محدودية 
الدخل وحلول الدولة الترقيعية

كتل سياسية ترفض مشاركة الحشد 
في االنتخابات ومطالبات )سنية( بتأجيلها
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تمكنوا منعدد القوات المشاركة بالتحرير
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