
ال�صخ�صي  الفوتوغرايف  معر�صه  عراقي  م�صور  اأق��ام 
معاناة  على  النا�س  الطالع  بغداد  �صوارع  من  عدد  يف 
خالل  م��ن  القتال  جبهات  يف  واملقاتلني  النازحني 
اللوحات املعرو�صة. وقال امل�صور احلربي احمد كاظم 
معر�صي  ان"  نيوز"،  ل�"اجلورنال  حديث  يف  الزيدي 
�صوارع  يف  متنقل  )ر�صاالت(  ال�صخ�صي  الفوتوغرايف 
مرحلة  كل  مراحل  ارب��ع  من  ويتكون  بغداد  العا�صمة 
ت�صتهدف طبقة معينة من املجتمع وكانت املرحلة االوىل 
وهي العر�س يف �صوارع بغداد ل� 5 مناطق لها تاأثري مهم 
ونف�صي لدى كل املقاتلني يف اجلبهة". وا�صاف الزيدي" 
ت�صتهدف طلبة  الثانية وهي  املرحلة  االن يف �صدد  انا 
الكليات واجلامعات واملعاهد داخل بغداد وحتمل منطًا 
الثالثة ف�صتكون على  اما املرحلة  الر�صومات  معينًا من 
عر�س  وهي  االأخرية  حني  يف  العراق  حمافظات  جميع 
اأبناء  معاناة  على  العامل  الطالع  العراق  خارج  اعمايل 
واو�صح  بها".   مروا  التي  املاأ�صاوية  والظروف  �صعبنا 
الر�صام ، ان " امل�رشوع مكون من 25 �صورة فوتوغرافية 
مطبوعة على قما�س ) الكانف�س  CANVAS ( ،  ابعاد 
كل �صورة مرتان وارتفاعها مرت واحد". وا�صار اىل ان" 
عانوا  الذين   النا�س  االف  ا�صوات  او�صل  ان  هو  هديف 
من املاآ�صي التي مر بها العراق وارفع مطالبهم منذ عام 
2013 وحتى االن ، وان تقوم احلكومة العراقية برعاية 
املقاتلني الذي نذرو ارواحهم وتركوا املال والبنون يف 
 ." الرجال من دون مقابل  العراق واعرا�س  انقاذ  �صبيل 
وتابع " ما امتناه من وزاره الثقافة ان يقدموا يل العون 
يف عر�س اعمايل خارج العراق ، امنيتي كم�صور حربي 
ان تنتهي احلرب باأ�رشع وقت ويعم ال�صالم يف كل بقاع 

االر�س وان ال يرى احد حرب".

اأ�ص�صت القيادة يف 14_2_2007 حيث مت ان�صاء 
ال��وزراء  رئي�س  من  بقرار  بغداد  عمليات  قيادة 
عملياتيا  تابعة  وه��ي  املالكي،  ن��وري  ال�صابق 

واداريًا لوزارة الدفاع .
يف  العمليات  ق��ي��ادات  تاأ�صي�س  يف  التو�صع  مت 
العراق ومت ان�صاء العديد منها، مثل قيادة عمليات 
نينوى، وقيادة عمليات االأنبار، وقيادة عمليات 
وقيادة  ال��راف��دي��ن،  عمليات  وق��ي��ادة  الب�رشة، 

عمليات دجلة.
العمود  هي  �صنوفها  بكل  القيادات  هذه  وتعّد   
الفقري لالمن يف بغداد وذلك من خالل جهودها 
العثور  بغداد  عمليات  قيادة  ا�صتطاعت  املبذولة 
على االف املواد املعدة للتفجري ومعاجلة مئات 
على  القب�س  والقاء  النا�صفة  العبوات  من  االالف 

عدد كبري من املطلوبني.
 ، القيادة  بيان �صادر عن  ذكر  ال�صدد  هذا   ويف 
اأن قوة م����ن الفوج الثالث م��ن اللواء )24( فرقة 
امل�صاة )6( متكنت م���ن تنفيذ واجب تفتي�س يف 
منطقة )البو علوان( �صمن قاطع غرب بغداد، نتج 
قذيفة  على  والعثور  نا�صفة  عبوة  معاجلة  عنه 

مدفع، ولغم ار�صي.
مغاوير  ف����وج  م���ن  قوة  "ان  البيان  واأ�صاف 
ق���ي��ادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتي�س ف�ي 
نتج  بغداد  غرب  قاطع  �صمن  )ال�ع�ط�ر(  منطقة 
عنه :العثور على كد�س لالأ�صلحة واملواد املتفجرة 
لرت   )20( �صعة  "جلكانات"  خم�صة  على  يحتوي 
ال�صنع،  ، و�صاروخ حملي  متفجرة،  مملوء مبواد 
ا�صتطالع  ف��وج  من  االمنية  قواتنا  متكنت  كما 
تفتي�س  واج��ب  تنفيذ  من  بغداد  عمليات  قيادة 
قاطع  �صمن  )اخل�����ص��ري(  منطقة  ف�ي  وتطهري 
هاون  قنربتي  على  العثور  عنه  نتج  بغداد  غرب 

عيار82 ملم، و�صاروخ حملي ال�صنع.
ف�صاًل ع�ن اإلقاء القب�س على مطلوبني وفق مواد 
املا�صية  �صاعة   )24( ال�  خالل  خمتلفة  قانونية 

يف مناطق متفرقة من العا�صمة بغداد.
وكذلك متكنت قواتها من معاجلة ع�رشات العبوات 
العا�صمة، ف�صاًل عن  النا�صفة يف خمتلف قواطع 
على  القب�س  واإلقاء  النا�صفة،  االحزمة  تفكيك 

متهمني باالإرهاب يف مناطق متفرقة من بغداد.
“القوات  اأن   ، بيان  يف  العمليات  قيادة  وذكرت 
�صملت  تفتي�س  تنفيذ عمليات  االمنية متكنت من 

�صمن  و�صاخة  واحلمدانية  البحريات  منطقة 
قاطع غرب بغداد”، مو�صحة ان “العملية ا�صفرت 
حزامني  وتفكيك  نا�صفتني  عبوتني  معاجلة  عن 
نا�صفني، كما عرثت على �صاروخ كاتيو�صا و28 
م�صطرة تفجري واربع عبوات حملية ال�صنع وثالث 

قنابر هاون وثالث رمانات قاذفة”.
اما يف �صمال بغداد، فقد اأ�صاف البيان، اأن “اللواء 
59 فرقة امل�صاة 6 نفذ واجب تفتي�س يف منطقة 
مقلع 9 نتج عنه العثور على مقذوف حربي عيار 
مبادة  مملوء  لرت   20 �صعة  وجلكان  ملم   155

ال�صي فور املتفجرة”.

واإىل قاطع جنوب بغداد، حيث اأو�صحت القيادة، 
 17 الفرقة   55 اللواء  الثالث  الفوج  “قوة من  اأن 
نتج  ال�صاكرين  منطقة  يف  تفتي�س  واجب  نفذت 
عنه معاجلة عبوتني نا�صفتني والعثور على قنربة 

هاون وم�صطرة تفجري”.
“العمليات  باأن  العمليات  قيادة  بيان  واختتم 
وفق  مطلوبني  على  القب�س  القاء  اي�صًا  �صملت 
من  متفرقة  مناطق  يف  خمتلفة  قانونية  م��واد 

العا�صمة بغداد”.
كاتيو�صا  �صواريخ  على  العثور  من  ومتكنت  هذا 
والقاء  نا�صفة  عبوات  ومعاجلة  متفجرة  وم��واد 

اأن   بيان  يف  وذك���رت   مطلوبني.  على  القب�س 
 )22( اللواء  من  الثاين  الفوج  م����ن  “ق����وة 
فرق������ة امل��صاة )6( من تنفيذ واجب تفتي�س بناًء 
)الزملة(  منطقة  يف  ا�صتخباراتية  معلومات  على 
العثور على  عنه:  نتج  بغداد،  �صمال  قاطع  �صمن 
حزام نا�صف”. واأ�صاف، اأن “ق�����وة م�����ن الفوج 
متكنت   )6( امل�صاة  فرق�ة   )23( اللواء  من  االول 
)الهرام�صة(  منطقة  يف  تفتي�س  واجب  تنفيذ  من 
العثور على  �صمن قاطع جنوب بغداد، نتج عنه: 
عبوة نا�صفة مت تفجريها عن بعد من دون حادث، 
يف حني متكنت ق��وة م��ن الفوج الرابع من اللواء 

)25( فرق�ة امل�صاة )17( من تنفيذ واجب تفتي�س 
جنوب  قاطع  �صمن  �صاخة/3(   ( منطقة   يف 
هاون  قنربة    )2( على  العثور  مت  حيث  بغداد، 

عيار 60 ملم”.
القب�س  األقت  االأمنية  “القوات  اأن  البيان،  وتابع 
خمتلفة  قانونية  مواد  وفق  مطلوبني  على  اأي�صًا 
خالل ال� )24( �صاعة املا�صية يف مناطق متفرقة 

من العا�صمة بغداد”.
وتوا�صل القوات االأمنية، تنفيذ واجباتها اليومية، 
�صمن  االإره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�صابات  ومالحقة 

قواطع العمليات كافة.
عدة  بتنفيذ  العمليات  تقوم  اخ��ر  جانب  وم��ن 
اأ�صفرت  العا�صمة،  قواطع  يف  اأمنية  فعاليات 
واإلقاء  متفجرة  ومواد  �صواريخ  على  العثور  عن 

القب�س على مطلوبني.
وذكر بيان للقيادة ، اأن “ق����وة من الفوج الثاين 
اللواء )24( فرق�����ة امل�صاة )6( متكنت من تنفيذ 
قاطع  �صمن  )املقالع(  منطقة  يف  تفتي�س  واجب 
هاون  مدفع  على  العثور  عنه،  نتج  بغداد،  غربي 
تفجري  مت  نا�صفة  عبوات  و)4(  ملم،   81 عيار 
العبوات موقعيًا من دون حادث، كما متكنت قوة 
من الفوج الرابع اللواء )23( فرق�ة امل�صاة )17( 
من تنفيذ واجب تفتي�س يف منطقة )العبيد( �صمن 
قاطع جنوب بغداد، نتج عنه العثور على �صاروخ 

.”SPG9 نوع
 )25( اللواء  مقر  من  “قوة  اأن  البيان،  واأ�صاف 
واجب  تنفيذ  من  متكنت    )17( امل�صاة  فرق�ة 
/�صخريجة/  عو�صج  )اب��و  مناطق  يف  تفتي�س 
عنه  نتج  بغداد،  جنوب  قاطع  �صمن  �صاخة4( 
العثور على )7( قذائف وقنابر خمتلفة، ومعاجلة 

عبوتني نا�صفتني”.
االأول  الفوج  من  “قوة  اأن  القيادة  بيان  وتابع 
اأي�صًا  متكنت   )17( امل�صاة  فرق�ة   )25( اللواء 
)الكيلو/5(  منطقة  يف  تفتي�س  واجب  تنفيذ  من 
العثور على  �صمن قاطع جنوب بغداد، نتج عنه: 
يدوية،  و)2( رمانة   ،SPG9 نوع  )5( �صواريخ 

ورمانة قاذفة، و)12( ح�صوة و�صاعق تفجري”.
فرق�ة   )55( ال��ل��واء  مقر  م��ن  ق��وة  متكنت  كما 
امل�صاة )17( من تنفيذ واجب تفتي�س يف مناطق 
قاطع  �صمن  ودويليبة(  ح�صون/  والبو  )العمية/ 
قذيفة   )2( على  العثور  عنه:  نتج  بغداد،  جنوب 
مواد  لرت  و)15(  نا�صفة،  عبوات  و)5(  خمتلفة، 

متفجرة، و)4( م�صاطر تفجري.
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بغداد – حيدر الدعمي

الكرد في بغداد يساومون مقابل نزع فتيل األزمة وتوجه برلماني إلنهاء »تمرد« كركوك

الحكيم: ديالى ستكون مدخال لحل إشكاليات 
ما بعد داعش

طائرات القوة الجوية تلقي مئات اآلالف من المنشورات 
على أربع محافظات

نائب يتهم قادة سياسيين بالضغط على القضاء 
إلطالق سراح متهمين باإلرهاب

بغداد_متابعة : اأكد رئي�س التحالف الوطني عمار احلكيم، االأربعاء، اأن حمافظة دياىل 
االإجرامي،  “داع�س”  تنظيم  مرحلة  بعد  ما  ملرحلة  اال�صكاليات  حلل  مدخال  �صتكون 

م�صريا اإىل اأن البالد واملحافظة مقبلة على مرحلة جديدة من االعمار.
وقال احلكيم خالل اجتماعه مع رئي�س واع�صاء جمل�س حمافظة دياىل ، اإن “حمافظة 
الذي  احلرير  طريق  على  تقع  التي  اال�صرتاتيجية  واملدن  املحافظات  من  تعد  دياىل 
“دياىل �صتكون مدخال حلل اال�صكاليات يف مرحلة  اأن  ال�رشق بالغرب”، موؤكدا  يربط 
ما بعد داع�س كما كانت منها بداية اال�صكاليات”. واأ�صاف احلكيم، اننا مقبلون على 
مرحلة جديدة من االعمار والبناء، داعيا اإىل احلفاظ على اال�صتقرار االأمني الذي ت�صهده 

املحافظة واحلذر من اخلاليا النائمة التي قد تن�صط هنا او هناك.
 وكان احلكيم و�صل على راأ�س وفد من التحالف الوطني اإىل حمافظة دياىل يف وقت 

�صابق من االأربعاء وعقد اجتماعا مع املحافظ وامل�صوؤولني املحليني.

بغداد_متابعة : األقت طائرات القوة اجلوية العراقية، اأم�س االأربعاء، مئات االالف 
من املن�صورات على اربع حمافظات ت�صمنت حتذيرات وتو�صيات وتعليمات.

وذكر بيان خللية االإعالم احلربي ، اأن “طائرات القوة اجلوية العراقية القت مئات 
يف  بالبقاء  للمواطنني  وتو�صيات  تعليمات  ت�صمنت  التي  املت�صورات  من  االالف 
املنازل واالبتعاد عن مواقع داع�س املعروفة مثل املقار ونقاط التفتي�س ومواقع 

املدفعية والثكنات النها �صتكون اأهدافًا لطيارينا”.
االأمين غري  اجلانب  ر�صالة الهلنا يف  املن�صورات  ت�صمنت  "كما   ، البيان  واأ�صاف 
ولي�س  داع�س  ع�صابات  �صي�صتهدف  اجلوي  الق�صف  باأن  املناطقب  وبقية  املحرر 
املدنيني" وكذلك األقت من�صورات حتذيرية باالبتعاد عن االأج�صام الغريبة والعبوات 

املتفجرة.

قادة  االأربعاء،  النائلي،  االإل��ه  عبد  القانون  دولة  عن  النائب  اتهم   : بغداد_متابعة 
�صيا�صيني، مل ي�صمهم، مبمار�صة �صغوط على الق�صاء العراقي الإطالق �رشاح  متهمني 
وال�صلم  ال�صيا�صية  العملية  “انهيار”  من  حمذرا  امل�صاحلة”،  ب�”ذريعة  باالإرهاب 
املجتمعي. وقال النائلي يف ت�رشيح ، اإن “بع�س القادة ال�صيا�صيني ميار�صون �صغوطا 
امل�صاحلة  بذريعة  باالإرهاب  متهمني  ���رشاح  الإط��الق  العراقي  الق�صاء  على  كبرية 
ليث  بغداد  ق�صية تربئة ع�صو جمل�س حمافظة  ما جرى يف   ، اأن  واأ�صاف  الوطنية”. 
االإرهابية دليل وا�صح  العمليات  الق�صاء باقرتافه ع�رشات  اأمام  الدليمي بعد اعرتافه 

على ممار�صة ال�صغط لتغيري جمريات التحقيقات واإطالق �رشاحه.
وال�صلم  باالنهيار  ال�صيا�صية  العملية  تهدد  الظاهرة  هذه   ، اأن  اإىل  النائلي  واأ�صار 
ال�صهداء  بدماء  ا�صتهانة  هو  املتهم  منزل  �صيا�صيني  قادة  زيارة  اأن  مبينا  املجتمعي، 
التي مل تربد ومل ُيعو�س ذووهم حتى االآن على الرغم من وجود قانون موؤ�ص�صة ال�صهداء.

بعد معالجة آالف المواد المعدة للتفجير.. عمليات بغداد: هدفنا تأمين العاصمة من كل أشكال اإلرهاب  

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تعد قيادة عمليات بغداد 
اجلهة االمنية امل�س�ؤولة 

عن ت�فري االمن يف 
العا�سمة العراقية بغداد 

,وكان الهدف املعلن 
لتا�سي�س هذه القيادات ه� 
التن�سيق بني قيادة مهمتها 
تن�سيق اجلهد االأمني بني 

القطعات واالجهزة االأمنية 
االحتادية من جي�س و�سرطة 

وخمابرات واأمن وطني ,  
و هي جزء من ادارة امللف 

االمني يف العراق .

بغداد_فاطمة عدنان

،م�صيفا انهم ي�صاومون بغداد كل مدة واخرى لتحقيق مزيد من املكا�صب.
واأ�ص��اف التميم��ي اأن "االكراد لن يتوانوا عن املطالب��ة بكركوك وم�صاألة 
رف��ع العل��م يف ه��ذا التوقيت حتدي��دا ج��اءت مبثابة ج�س النب���س، وذلك 
ملعرف��ة ردود االفع��ال حت��ى اذا اخفق��ت ه��ذه اخلط��وة ف�صيق��وم االكراد 
باللج��وء اىل الط��رق الد�صتوري��ة الت��ي حددته��ا امل��ادة 140 اخلا�ص��ة 
بالتطبي��ع واال�صتفت��اء وحتديد درجة الناخبني ع��ن طريق جمل�س النواب 

العراقي" .
م��ن جهت��ه قال اخلب��ري اال�صرتاتيج��ي )واث��ق الها�صمي( ان الك��رد وقعوا 
يف خط��اأ ف��ادح حيث مت جر الع��راق اىل م�صاكل هو يف غن��ى عنها وهذه 
اخلطوة فتحت الباب على م�رشاعيه لتدخالت اقليمية �صواء اكانت تركية 

اأم اإيرانية.

واأ�ص��اف الها�صم��ي اأن "تركي��ا ه��ددت برف�صها اقامة دول��ة كردية على 
االط��الق وم�صاألة رفع العلم يعني الت�صلي��م باإقامة دولة كردية، والتدخل 
ي�صمل ايران حيث اأ�صدرت بيانًا ورف�صت رفع العلم وعّدته تهديدا مبا�رشا 

المن الدولة االيرانية.
واأكد رئي�س جلنة الطاقة النيابية )اريز عبداهلل ( اأن "م�صاألة رفع علم اإقليم 
كرد�صت��ان يف كركوك �ص��اأن عراقي داخلي فال يح��ق الي جهة اجنبية اأو 

دولية اأن تتدخل يف ال�صوؤون العراقية" .
وق��ال عب��د اهلل ل�"اجلورنال ني��وز" اأم�س االربع��اء، اإن " الت�رشيحات من 
قبل الرئي�س الرتكي ووزير اخلارجية الرتكي ت�صيء اىل العالقات العراقية 
– الرتكية وهما يريدان يف هذه الت�رشيحات �صق �صف ال�صعب العراقي" .
واأ�ص��اف، اأن "هن��اك تدخ��الت اخرى م��ن رئي�س اجلبه��ة الرتكمانية يف 
اأنق��رة )اأر�صد ال�صاحل��ي( والتقى م�صوؤول��ني اتراكًا ومنه��م رئي�س الوزراء 
الرتكي)ب��ن علي يل��درم( للتدخل يف ه��ذا املو�صوع وه��ذه �صابقة خطرة 

لك��ون ح��زب عراقي ا�صتعان بجه��ة اجنبية للتدخل يف ال�ص��وؤون العراقية 
ويعد هذا تدخاًل �صافراً".

وا�ص��ار اىل ان "الرئي���س الرتكي م�صاب بفوبيا الك��رد و�صل�صلة التهديدات 
لدي��ه ال تنته��ي ب��دءا من ام��ريكا م��رورا برو�صيا وك��رد �صوري��ا وال�صعب 
ال�ص��وري واي��ران" ، الفتا النظر اىل ان��ه يهدد العامل اجم��ع"، مبينا انه ال 
قيم��ة الي ت�رشيح ي�صدر من الرئي���س الرتكي لكونه حاليا يف مواجهات 

عديدة مع الكرد ودول اجلوار الكردي ومع جميع �صعوب املنطقة".
من جهته قال مدير مركز القرار ال�صيا�صي )حممود املفرجي( ل�"اجلورنال 
" اليوم االربعاء، "اإن هذه امل�صاألة تو�صح حجم االطماع من قبل الدول 
املحيط��ة بالع��راق وخا�ص��ة تركيا الت��ي َتعّد كرك��وك اإمت��داداً لالرا�صي 
الرتكي��ة، اإ�صاف��ة اىل الرف�س القاطع م��ن قبل جميع الكت��ل ب�صان اقامة 
دول��ة كردي��ة م�صتقل��ة عن الع��راق فكيف برف��ع علم فوق مب��اين كركوك 

يحدث كل هذا اجلدل واجلعجعة االعالمية".
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