
 رف�ض �ش��يوخ ع�شائر حمافظ االنبار والوجهاء والتيارات 
املدني��ة يف الرم��ادي م�ش��اريع االقلم��ة وع��دم ال�ش��ماح 
ملروج��ي م���روع اقلي��م االنب��ار وحمارب��ة م��ن يحاول 
تق�ش��يم الب��اد . وقال ال�ش��يخ عيال املحمدي احد �ش��يوخ 
ع�شائر االنبار ملرا�شل  »اجلورنال نيوز« ان" الدعوات التي 
�شاهدناها حول انف�شال �ش��مال العراق ومطالبة بارزاين 
ب��ان تك��ون اربيل دول��ة عرب اال�ش��تفتاء املزعوم �ش��يفتح 

�ش��هية من يطال��ب بتق�ش��يم املحافظ��ات اىل اقاليم وهذا 
ما نرف�ش��ه يف الوق��ت احلا�ر و�شنت�ش��دى لكل م�روع 
جتزئة للباد". وا�ش��اف ان" العراق واحد موحد باأر�ش��ه 
ومياه��ه ولن ُيرف��ع علم جدي��د اىل جانب العل��م العراقي 
ال��ذي ُحمل يف حماربة تنظيم داع�ض و�ش��يبقى �ش��اخما". 
وا�شار املحمدي اىل ان" بع�ض اجلهات ال�شيا�شية الداخلية 
واخلارجي��ة الت��ي تّدع��ي معار�ش��ة احلكومة افل�ش��ت من 
عملها وباتت حتاول تفرقة ال�ش��عب وتق�ش��يم الباد جلمع 
مكا�شب حزبية و�شخ�شية خا�شة مل�شارفهم االجرامية".  

ام��ا حامد عبد اهلل احد النا�ش��طني يف العمل التطوعي يف 
االنب��ار فقد ذكر ملرا�ش��ل  »اجلورنال ني��وز« ان" م�روع 
تق�شيم العراق لن ن�شمح به �شمن القانون والد�شتور ول�شنا 
بحاجة اىل اقليم �شني واقليم جديد يف االنبار، وما ُي�شمع 
من ا�ش��وات ن�ش��از ه��م تابعون جله��ات خارجي��ة باعوا 
�شمائرهم للم�شتعمر احلديث". واو�شح اأن " اهايل االنبار 
بكل اطيافهم يرتبطون بع�شائر اجلنوب والو�شط بعاقات 
اجتماعي��ة كب��رة منذ قرون ولن يفرقه��م م�روع خبيث 
م�ش��بوه".  من جانب اخر، اعلن رئي���ض اللجنة االمنية يف 

جمل�ض حمافظة االنبار نعيم الكعود ان احل�ش��د الع�شائري 
اأ�ش���ض �ش��من رغبات �شيا�ش��ية وحزبية، م��ا يتطلب فلرتة 
حقيقي��ة جلميع قيادت��ه وا�ش��تبعاد الوالء ال�شيا�ش��ي فيه 
.وقال الكعود ملرا�شل »اجلورنال نيوز« ان" بع�ض قيادات 
احل�شد الع�شائري يعملون �شمن والءات �شيا�شية وحزبية، 
وه��ذا االمر مرفو�ض، وعلى القي��ادات االمنية فلرتة عمل 
افواج احل�ش��د الع�شائري وا�شتبعاد من لديه والءات حزبية 
وم�ش��الح خا�ش��ة". وا�شاف ان" احل�شد الع�ش��ائري اأُ�ش�ض 
��ذ اجندات  لدع��م الق��وات االمنية بكل �ش��نوفها، ال اأن تنفَّ

�شيا�ش��ية، وهذا م��ا نرف�ش��ه مطلقا" يف اجلان��ب االأمني، 
اعلن القيادي يف احل�ش��د ال�شعبي مبحافظة االنبار قطري 
ال�ش��مرمد، ان تنظيم داع���ض االرهابي اجرب عنا�ره على 
اخ��اء جمي��ع مقاره��م وم�ش��افاتهم ونق��ل عوائلهم من 
ق�شاء راوه اىل القائم احلدودي مع �شوريا . وقال ال�شمرمد 
ملرا�ش��ل »اجلورنال نيوز« ان" تنظيم داع�ض االرهابي يف 
حالة انهيار تام وانك�ش��ار يف جميع املناطق التي ي�شيطر 
عليه��ا يف �ش��وريا واخ��ر معاقل��ه يف راوه والقائم غربي 
االنب��ار، ما جعله يخلي مقاره واأوكاره يف راوه والهروب 

اىل القائم بعد اقرتاب القوات االمنية من حماور حترير ما 
تبقى من املناطق الغربية". وا�شاف ان" متركز الدواع�ض 
مع عوائلهم يف القائم، هو ل�رعة هروبهم اىل �ش��وريا يف 
حال اقرتاب القطعات الع�ش��كرية من اجلي�ض وال�رطة يف 
معارك حتريرها لكون القائم مرتبطة مبناطق وا�شعة من 
�شوريا ومنها البو كمال". وا�شار ال�شمرمد اىل ان" معارك 
تطه��ر الغربي��ة �ش��تنتهي �ريعا مثلما ح��دث يف معارك 
حترير ق�ش��اء عنه التي مل تدم �ش��وى �شاعات معدودة من 

نهار واحد". 

الكشف عن مصير لجان تفجيرات الكرادة.. الجهات التنفيذية تتعمد تأخير النتائج وعدم كشفها للرأي العام!!
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كلمة سر على هواتف أطفالنا
 أم منعهم من استخدامها؟

الطرق الطبيعية لشد البطن 
والحصول على خصر ممشوق

05070910

انتهاء عمل  ال�شبت، عن  النواب،  القانونية” يف جمل�ض  “اللجنة  ك�شفت  – خا�ض:   بغداد   
الق�شايا  من  وغرها  املو�شل  و�شقوط  الكرادة  تفجر  حادثة  يف  للنظر  امل�شكلة  اللجان 
املهمة االخرى، يف حني حّملت اجلهات التنفيذية م�شوؤولية التق�شر بالنظر يف تلك التقارير.

وقال ع�شو اللجنة �شادق اللبان يف ت�ريح خا�ض ل�»اجلورنال نيوز«، اإن “اللجان التي �شكلها 
الربملان العراقي للنظر يف ق�شية �شقوط املو�شل وحادثة الكرادة والق�شايا االخرى قامت بتقدمي 
تقاريرها اىل اجلهات التنفيذية “. وا�شار اىل ان “احلكومة والق�شاء والنزاهة هي اجلهات امل�شوؤولة عن 

العمل بتلك التقارير”، حممًا اياها “م�شوؤولية التق�شر بالنظر يف التقارير النيابية وتاأخرها”.
ولفت اللبان االنتباه اىل ان “عمل اللجان النيابية امل�شكلة لق�شية معينة ينتهي ما اإن تقدم تقاريرها امام 

الربملان ويتم ار�شالها اىل اجلهات املخت�شة”.
لكن  واالقت�شاية،  واالمنية  ال�شيا�شية  الق�شايا  يف  للنظر  جلان  ت�شكيل  على  العراقي  الربملان  ي�شوت  ما  وغالبا 

نتائجها تبقى طي الكتمان.

 
يبدو التن�شيق الع�شكري العراقي الرتكي يف اأعلى م�شتوياته منذ اجراء 
لهذا  مّهد  ما  وهو  العراق  عن  االنف�شايل  اال�شتفتاء  كرد�شتان  اإقليم 
بعد  بتهديدات  تقاطعا م�شحوبًا  قريب  الذي كان حتى وقت  التقارب 
ازمة بقاء القوات الرتكية يف مع�شكر بع�شيقة.  ويوؤكد مراقبون ان هذا 
التعاون ياأتي لقطع الطريق على االإقليم الكردي بامل�شي يف م�روعه 
العان دولته الكردية والتي ت�شكل بداية لزعزعة االأو�شاع يف املنطقة 
عن  العراقي،  الربملان  يف  والدفاع  االمن  جلنة  ك�شفت  فقد  برمتها. 
وجود موافقة مبدئية من قبل احلكومة على وجود القوات الرتكية يف 
�شمال العراق. وقال ع�شو اللجنة "ا�شكندر وتوت" يف ت�ريح خا�ض 
ل�»اجلورنال نيوز«، اإن "ا�شتفتاء رئي�ض اقليم كرد�شتان املنتهية واليته 
على  مبا�ر  ب�شكل  و�شيوؤثر  العراقي  للد�شتور  خمالف  بارزاين  م�شعود 
االمن القومي يف تركيا وايران و�شوريا والعراق". وا�شار اىل انه "من 
حق اي دولة احلفاظ على امنها من خال اجراء مناورات على حدودها 
مع كرد�شتان او تنفيذ عملية ما من اجل ال�شيطرة على حدودها". ولفت 
الدولية"،  واالع��راف  القوانني  خالف  "بارزاين  ان  اىل  النظر  وت��وت 
"هناك موافقة حكومية مبدئية االن على وجود القوات  م�شراً اىل ان 
االن  اتفاقًا  هناك  ان  اىل  ال�شبب  عازيًا  العراق،  �شمال  يف  الرتكية 
دولة  ائتاف  ك�شف  كما  احلدود".  حلماية  وايران  وتركيا  العراق  بني 
يف  االرهابي  داع�ض  لتنظيم  تابعة  تدريب  مراكز  وجود  عن  القانون، 
االقليم  اال�رة احلاكمة يف  ان  اىل  ا�شار  وال�شليمانية، يف حني  اربيل 
عن  النائب  وقال  ال�شهيوين.  للكيان  مماثل  جديد  كيان  ان�شاء  تريد 
نيوز«،ان  ل�»اجلورنال  خا�ض  ت�ريح  يف  ال�شيهود  حممد  االئتاف 
وداع�ض  املن�شات  ابرزها  العراق،  لها  تعر�ض  كثرة  م�شاريع  "هناك 
اىل  البلد  تق�شيم  امل�شاريع  تلك  من  "الغر�ض  ان  م�شيفًا  االرهابي"، 
امتداد  االنف�شايل  كرد�شتان  "ا�شتفتاء  واأ�شاف،ان  �شغرة".  دويات 
مل�شاريع التق�شيم القدمية"، موؤكداً ان "رئي�ض اقليم كرد�شتان املنتهية 
ولفت   ." انقذهم  من  وهو  بداع�ض  اأتى  من  هو  بارزاين  م�شعود  واليته 

يف  لداع�ض  تابعة  تدريب  مراكز  "هناك  ان  اىل  االنتباه  ال�شيهود 
اىل  �شيوؤدي  داع�ض  م�روع  ان" ف�شل  اىل  م�شراً  وال�شليمانية"،  اربيل 
العراق  "حتالف ثاثي بني  ا�شتفتاء بارزاين". ودعا اىل  ف�شل م�روع 
وايران وتركيا وتن�شيق اعمالهم لغر�ض منع اال�رة احلاكمة يف �شمال 
" اال�رة احلاكمة يف  ان  اال�شتمرار يف م�روعها"، مبينًا  العراق من 
االقليم تريد ان�شاء كيان جديد على غرار الكيان ال�شهيوين". بدوره، مل 
ي�شتبعد م�شدر اأمني عراقي، حدوث �شدام ع�شكري بني القوات االأمنية 
عليها"،  "املتجاوز  املناطق  يف  الكردية  البي�شمركة  وقوات  العراقية 
"ال  االأمني  امل�شدر  وقال  التجاوز.  بهذا  الكردي  اجلانب  ما مت�شك  اإذا 
البي�شمركة  وقوات  االأمنية  قواتنا  بني  ع�شكري  �شدام  حدوث  اأ�شتبعد 
يف املناطق املتجاوز عليها اإذا ما مت�شك اجلانب الكردي بهذا التجاوز 
اأن القوات االأمنية  اإىل  الد�شتور العراقي". واأ�شار امل�شدر،  وخرق بنود 
البي�شمركة يف  التما�ض مع قوات  2 كيلومرت عن خط  العراقية تقرتب 
قرية  االأمنية يف  احل�شود  واالآن  للحويجة يف كركوك،  الغربي  اجلانب 
والبي�شمركة  االمنية  القوات  بني  امل�شافة  و�شت�شبح  العا�شي  مزهر 
2كم اأر�ض حمرمة وينتهي حترير االأرا�شي هناك. واأعلنت قوات احل�شد 
على  �شيطرتها  عقب  احلويجة،  يف  ع�شكريًا  "داع�ض"  انهيار  ال�شعبي 
منطقة الفتحة اال�شرتاتيجية، على مداخل غرب مركز ق�شاء احلويجة، 
التنظيم.  م�شلحي  �شد  القوات  خا�شتها  �ر�شة  معارك  �شهدت  التي 
يوم  احلويجة،  ق�شاء  مركز  اقتحام  ب��داأت  العراقية  القوات  وكانت 
االأربعاء املن�رم، و�شط ا�شتباكات عنيفة مع عنا�ر تنظيم "داع�ض" 
االإرهابي، فى حني يوا�شل متخ�ش�شو الفريق الهند�شي تفكيك العبوات 
الإعاقة  املنطقة،  يف  االإرهابيون  زرعها  التي  واملتفجرات،  النا�شفة، 
اأن  العراق  كرد�شتان  اإقليم  يف  مراقبون  راأى  ذلك  اىل  القوات.  تقدم 
�شت�شهد  املقبلة  املدة  وان  الكردي يف ت�شاعد م�شتمر،  البيت  خافات 
واالإقليمي  املحلي  الرف�ض  حالة  مع  بالتزامن  التعقيدات  من  املزيد 
عمقت  خطوة  باأنه  و�شفوه  والذي  االإقليم،  ا�شتفتاء  ملو�شوع  الوا�شع 
اإظهار  اىل  الرامية  املحاوالت  كل  بالرغم من  الكردي  االنق�شام  حالة 

التما�شك والرتابط بني مناطق واأحزاب االإقليم .                  تتمة �ض2

بداأت اجلهات احلكومية مباحقة اال�شول املالية 
خ��ارج الع��راق التابع��ة للم�ش��وؤولني االكراد ممن 
ا�ش��تولوا عل��ى اموال النف��ط . وقال ع�ش��و اللجنة 
املالي��ة يف الربملان العراقي ح�ش��ام العقابي يف 
ت�ري��ح خا�ض ل�»اجلورنال ني��وز«،ان " اللجان 
الربملاني��ة ب��داأت بتدوي��ن ماحظاته��ا املتعلقة 
مباحق��ة اال�ش��ول املالي��ة لبع���ض امل�ش��وؤولني 
االأك��راد خ��ارج العراق ممن ا�ش��تولوا عل��ى اموال 
النفط "، م�ش��يفا ان " اللجان بداأت ت�ش��ر باجتاه 
املاحظ��ات الت��ي طرحه��ا رئي�ض ال��وزراء حيدر 

العبادي اثناء ح�شوره جل�شة الربملان املا�شية".
"اللجن��ة املالي��ة ب��داأت بتدوي��ن  وا�ش��ار اىل ان 
ماحظاته��ا ومتابعة تلك االموال يف ت�ش��كيات 
وزارة املالي��ة والهيئ��ات املرتبط��ة به��ا بح�ش��ب 
االجراءات القانونية والد�ش��تور والنظام الداخلي 

للجان ".
ولف��ت العقاب��ي االنتب��اه اىل انه " مت ب��دء العمل 
وامل�ش��ارف  املرك��زي  البن��ك  م��ع  باملتابع��ة 
واالموال التي تودع با�ش��ماء �شخ�شيات موجودة 
يف اقليم كرد�شتان "، م�شراً اىل " �رورة تكثيف 
احلكوم��ة دورها يف هذا املج��ال لتتمكن اللجان 

من ا�شتكمال اجراءاتها ".

 اتهم��ت كتل��ة "م�ش��تقلون" يف الربمل��ان، اأحزاب��ًا 
�شيا�ش��ية متنف��ذة يف حمافظ��ة النج��ف بال�ش��يطرة 
على االإيرادات املالية ملطار النجف الدويل، موؤكدة 
ان" املط��ار خ��ارج �ش��يطرة احلكوم��ة املركزي��ة ". 
وق��ال النائب عن الكتلة �ش��ادق اللبان يف ت�ريح 
»اجلورن��ال ني��وز« اإن "اأحزاب �شيا�ش��ية متنفذة يف 
املحافظة ت�ش��يطر عل��ى االإيرادات املالي��ة للمطار، 
موؤكدا وجود عمليات تهريب حت�شل داخل املطار".

واأ�شاف ان "املطار م�شيَطر عليه من قبل �شخ�شيات 

تنتمي اىل احزاب غ��ر مرتبطة باحلكومة وهي من 
تتحك��م ب��ه"، داعي��ا جمل���ض حمافظ��ة النج��ف اىل 
فر���ض �ش��يطرته عل��ى املط��ار وت�ش��ليمه اىل اإدارة 
حكومي��ة تعم��ل على احلف��اظ على اإي��رادات املطار 
واال�ش��تفادة منها وال�ش��يما اأن االيرادات املالية مل 

نعرف عنها �شيئًا ".
واأ�شار اىل ان" عمليات التهريب حتدث ب�شبب غياب 

الدور احلكومي يف املطار ".
 واعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثاثاء املا�ش��ي، 
�ش��بط 10 �ش��بائك ذهبي��ة مع��دة للتهري��ب بحوزة 

م�شافر عراقي يف مطار النجف الدويل .

 رف�ش��ت املرجعي��ة الديني��ة يف النجف قطع الطرق م��ن قبل قادة 
االح��زاب ال�شيا�ش��ية عن��د م��رور مواكبه��م يف بغداد او عن��د اقامة 
منا�ش��باتهم الديني��ة . وقال م�ش��در مق��رب من املرجعي��ة الدينية 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان " املرجعي��ة ال تقب��ل بقط��ع الط��رق ام��ام 
امل��ارة �ش��واء من قبل مواطنني او م�ش��وؤولني او ق��ادة احزاب وهذا 
الفعل يرتتب عليه اإ�ش��كال �رعي ". وبني امل�ش��در، ان " املرجعية 
ال تر�ش��ى ان يقطع الطريق على املارة من قبل ا�ش��حاب املواكب 
احل�شينية، الن فيه اذى للنا�ض، فكيف اذا كان موكب قادة االحزاب 
ال��ذي ال توج��د �رورة لقط��ع الطرق م��ن اجله "  واأ�ش��ار اإىل ان " 
كل ام��ر في��ه خمالف��ة للقان��ون ميار�ش��ه املواطن او امل�ش��وؤول يف 
الدول��ة يج��ب ان تكون املحا�ش��بة على اي منهم من دون تف�ش��يل 

او حم�ش��وبية، فمثلما ميكن ان يحا�شب املواطن ملخالفته القانون 
اذا قط��ع الطري��ق، اي�ش��ا قادة االح��زاب يجب ان يحا�ش��بوا، وفوق 
ه��ذا، على فعلهم اإ�ش��كال �رع��ي "  اىل ذلك اكد م�ش��در مقرب من 
املرجعي��ة الدينية يف النجف رف�ش��ها اقحام امل�ش��ميات املقد�ش��ة 
با�شماء االماكن او االأندية الريا�شية او املطاعم او ما �شابه. وقال 
امل�شدر ل�»اجلورنال نيوز« ان " ت�شمية ا�شماء االماكن واالأندية او 
ما �ش��ابه با�شماء مقد�شة كا�شماء اهل البيت عليهم ال�شام امر غر 
جائ��ز " مبينا ان " هذه الت�ش��ميات ميك��ن ان توؤدي اىل هتك حرمة 
تلك ال�شخ�ش��يات املقد�شة التي لها مكانة دينية خا�شة " واأ�شارت 
املرجعية الدينية بح�ش��ب امل�ش��در اىل ان " البع�ض يحاول التربك 
بهذه اال�ش��ماء ال�ريفة واإن كان البد من ذلك ميكن ا�ش��افة �ش��فة 
اىل اال�ش��م حتى ال يكون مت�ش��ابها مع ا�شماء ال�شخ�شيات املقد�شة 
كان ي�ش��مي املح��ل ب��ربكات االمام الف��اين حتى ال يقع �ش��احب 

املحل باإ�شكال �رعي " و�شددت على ان " املرجعية الدينية لديها 
توجيه��ات ح��ول هذه الظاهرة وتوؤكد ا�ش��كالية العمل بها كما هي 
احل��ال مع بع���ض الظواهر االخ��رى التي قد تنتهك من دون ق�ش��د 
حرمة م�ش��ميات مقد�ش��ة " واو�شح امل�شدر ان " املرجعية ا�شدرت 
فتوى ب�ش��اأن م�رح الت�ش��بيه الذي يقام يف الكثر من املحافظات 
�ش��نويا خال �ش��هر حمرم عن واقع��ة الطف وبينت في��ه املرجعية 
ج��واز ه��ذا امل���رح على ���رط ان يتم احلف��اظ على قد�ش��ية هذه 
ال�شخ�ش��يات عند جت�ش��يدها وان يتم التدقيق يف م��ن ميثل االمام 
احل�ش��ني واتباع��ه يف معرك��ة الطف " م�ش��يفا ان " فت��وى م�رح 
الت�ش��بيه ميك��ن ان ي�ش��ملها فقه اال�شت�ش��حاب الذي ميك��ن ان يقع 
احلك��م نف�ش��ه على امر اخ��ر اذا كان م��ن اجلن�ض والنوع نف�ش��يهما 
للفتوى وهذا ينطبق على من ي�ش��مي االماكن با�ش��ماء �شخ�ش��يات 

مقد�ش��ة "

 ق��ال ع�ش��و اللجن��ة االمني��ة يف جمل�ض حمافظة مي�ش��ان 
�رحان الغالبي اإن املجل�ض ب�ش��دد ت�ش��كيل جلنة خا�ش��ة 
لتقييم الو�ش��ع االمني قبل زي��ارة االأربعني للوقوف على 
جاهزي��ة القوات االمني��ة ملنع اي خرق امن��ي قد يحدث . 
وا�ش��ار الغالب��ي ل�»اجلورن��ال ني��وز« اإىل ان هن��اك طرقًا 
متفرع��ة ي�ش��لكها الزائ��رون يج��ب حمايته��ا والعمل على 
حمافظ��ة  اىل  ترافقه��م  متحرك��ة  ب�ش��يطرات  جتهيزه��ا 
النا�ري��ة، فهن��اك ط��رق طويلة جدا يج��ب تكثيف اجلهد 
اال�شتخباري فيها وعدم ترك اي ثغرة ي�شتغلها االرهابيون 

لتنفيذ خمططاتهم.
واأو�شح ان التنظيمات االإرهابية بعد ان ف�شلت يف املو�شل 

حتاول تنفيذ خمططات ال�شتهداف الزوار ويجب ان القيام 
باج��راءات وقائي��ة ملنعه��م من ذل��ك عرب تنفي��ذ واجبات 

مبنتهى املهنية العالية .
واأك��د ان مدين��ة العمارة من املدن العراقي��ة االمنة، ولكن 
ه��ذا ال مين��ع من مراجع��ة وحتدي��ث اخلط��ط االمنية على 
جمي��ع اال�ش��عدة، والعم��ل با�ش��رتاتيجية عالي��ة للق��وات 

االمنية �شواء داخل املحافظة او على احلدود االإدارية .
وا�ش��اف اأنه �ش��يتم الرتكيز على التعاون االمني امل�شرتك 
بني حمافظة مي�ش��ان وبقية املحافظات التي تقع �ش��من 
قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن ملا م��ن �ش��اأنه اتخ��اذ التدابر 
الازم��ة لتنظي��م اجله��ود ل��دى ق��وات ال�رط��ة ملرا�ش��م 
االربع��ني وتوفر االأمن لل��زوار ومراقبة احل��دود االإدارية 

امل�شرتكة.
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