
اأخرج النقود من حافظة ملطخة بالدماء وتعج بالذباب، 
بینما ب�رشة یده داكنة اللون من كرثة االو�ساخ، لریجع 
لزبونه ما تبقى له من مبلغ بعد �رشاء كمیة من اللحم 
من  جتعل  التي  االماكن  اأح��د  ذلك  ق�سابة.  حمال  من 
منها،  ت�سبع  وال  اجلمیع  قلوب  لها  تخفق  التي  النقود 
ومرتعًا  الأخر،  �سخ�ص  من  اجلراثیم  لنقل  فعالة  و�سیلة 
على  تخطر  اأن  المیكن  والتي  رعبًا،  املیكروبات  الأ�سد 

بال اأحد، بینما تنتقل من ید الأخرى على مدار الیوم. 
الدكتور معن ح�سنی  الباطنیة  اخ�سائي  قال  ذلك  وفق 
خماطر  الكثریون  "یجهل  ل���»اجل��ورن��ال«،  حدیث  يف 

االأوراق النقدیة على �سحة االإن�سان، فهي رغم اأهمیتها 
"اأنها  من  حم��ذراً  اجلراثیم"،  لنقل  مثالیًا  و�سطًا  تعد 
اأوراق م�سبعة باجلراثیم نتیجة تداولها ع�رشات املرات 

یومیًا". 
وعاد ح�سنی لیوؤكد، اأن "تركیبة النقود وظروف تداولها 
مت�سخة  اأماكن  يف  ی�سعونها  الذین  الباعة  قبل  من 
العاملنی  و  واال�سماك  واللحوم  ومرتبة، كباعة اخل�رش 
يف حمطات الوقود وور�سات �سیانة ال�سیارات وغریها، 
جتعل النقود و�سیلة فاعلة يف نقل عدوى االمرا�ص، كما 
تكون  قد  بامرا�ص  م�سابنی  اأ�ساًل  حاملیها  بع�ص  اأن 

خطرة". 
خطر اجلمیع فروحون له 

باأمرا�ص  م�سابنی  النقود  حاملي  یكون  اأن  ومیكن 
واالمرا�ص  الفریو�سي  الكبد  كالتهاب  خطرة  معدیة 
و�سام  اجللدیة  طبیب  ینوه  ذلك  واىل  الفطریة،  اجللدیة 
حدة  من  تزید  للغایة  �سیئة  عادة  "هناك  قائال،  كامل 
من  الكثری  اأن  وهي  اخلفیة،  الطبیعة  ذات  النقود  خطر 
ح�سابها،  لت�سهیل  اأ�سابعهم  اأط��راف  یلعقون  النا�ص 
وهي عملیة تنطوي على الكثری من املخاطر".  واأو�سح 
كامل، "تعی�ص يف فم االن�سان امل�ساب باالمرا�ص عدة 
فایرو�سات، منها فریو�ص االلتهاب الكبدي والتایفوئید 
على  اللعاب  و�سع  فاأن  لذا  احل��ادة،  املعویة  والنزالت 
االطفال  قیام  اأثناء  اأو  ح�سابها  عملیة  لت�سهیل  النقود 
الع�سل،  ال�سم يف  د�ص  یعد مبثابة  اأفواهم،  بو�سعها يف 

لكن بطریقة غری مق�سودة".
الطفیلیة  االمرا�ص  من  ثاين  نوع  وجود  كامل،  ویوؤكد 
التي میكن اأن تنتقل عن طریق النقود، كبوی�سات الدودة 
ال�رشیطیة وبع�ص االمرا�ص الفطریة التي ت�سیب اجللد 

واال�سابع وت�سبب الثالیل واحل�سا�سیة ورمبا اجلرب. 
اخ�سائیة التحلیل نور علي، التي متكلها الف�سول ذات 
كائنات  من  النقود  �سطح  على  یوجد  ما  ملعرفة  یوم 
جمهریة، قالت، اإن "روؤیة عینة من النقود حتت املجهر 
اىل  م�سریة  ب��ال��ق��ذارات،  ملیئة  فهي  اال�سمئزاز،  تثری 
العینات كمیة من املخاط غني  احدى  اأنها وجدت يف 
العادیة  االنفلونزا  جراثیم  جانب  اىل  باملیكروبات 

وخالیا جلد میتة". 

ال�سریفة  وحم��ال  اال�سواق  يف  العاملنی  یعد  ذلك  اىل 
لال�سابة  املعر�سة  ال�����رشائ��ح  مقدمة  يف  وال��ب��اع��ة، 
بامرا�ص التي تنتقل عن طریق النقود، ومنهم اىل بقیة 
النقود  على  احل�سول  ولهفة  العمل  زحمة  لكن  النا�ص، 
الدكتور  تن�سیهم هذه احلقیقة.  وبهذا اخل�سو�ص یقول 
"حب املال یعمي الب�سریة، وال نبالغ اذا ما  اإن  كامل، 
مت�سائال،  وی�سیف  املراحی�ص"،  بقذارة  قذارتها  قونت 
مندیل  ا�ستخدام  اأو  قمی�ص  لب�ص  اأحد  اأي  ی�ست�سیغ  "هل 
یعود ل�سخ�ص اأخر م�ساب مبر�ص ما؟!، اجلواب معروف 
على  تنطبق  القاعدة  "هذه  اأن  مبینا  ال"،  وهو  �سلفًا، 
ن�سهد  ونحن  خا�سة  منها،  نحذر  اأن  یجب  التي  النقود 
كانفلونزا  فتاكة،  امرا�ص  ظهور  واالخ��ر  احل��نی  بنی 

الكثری من  والطیور وغریها اىل جانب وجود  اخلنازیر 
االمرا�ص اجللدیة".

ن�سائح �رشوریة 
نظراً ل�سعوبة وعدم امكانیة غ�سل اأو تعقیم النقود خ�سیة 
تعر�سها للتلف، ین�سح الدكتور معن ح�سنی ب�"ا�ستخدام 
حملول اجلل املعقم عدة مرات يف الیوم، وعند مالم�سة 
اال�سیاء فهو �رشیع اجلفاف ومطهر ومعقم، ومتوفر يف 

جمیع ال�سیدلیات واال�سواق". 
و�سدد ح�سنی على "اأهمیة ن�رش الوعي بنی العاملنی يف 
با�ستمرار  ایادیهم  غ�سل  والنا�ص،  وامل�سارف  اال�سواق 
مل�ص  ویتطلب  میار�سونة  ن�ساط  كل  بعد  وتعقیمها، 

النقود او اال�سیاء االخرى املعر�سة للجراثیم 

فرنسا: نرجح احتراق قمرة القيادة 
وراء تحطم طائرة مصر في 2016

 أنا عراقي إذن أنا حزين.. عباءة الحزن 
مفصلة على العراق منذ مئات السنين
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 ی�سعى حزب الدعوة اال�سالمیة اىل بقاء من�سب رئی�ص الوزراء 
الرابعة من خالل مللمة �سفوفه وتوحید  للدورة  من ح�سته 
الوقت  يف  هذا  االخرى،یاتي  الكتل  مع  التفاو�ص  يف  كلمته 
التحالف  الذي توا�سل طهران  م�ساعیها العادة تفعیل دور 
داخل  االخریة جلنة  االونة  وت�سكلت يف  الوطني من جدید.  
عبد  احل��زب  يف  القیادي  برئا�سة  اال�سالمیة  الدعوة  حزب 
اذابة جلید اخلالفات بنی طريف  الزهریي تعمل على  احللیم 
احلزب البارزین هما حیدر العبادي ونوري املالكي ، بهدف 
اعادة قوة احلزب من جدید والجناح م�ساعیه يف االحتفاظ 

مبن�سب رئی�ص احلكومة
وك�سفت م�سادر �سیا�سیة ، عن انعقاد اجتماع �سیا�سي رفیع 
احللیم  عبد  اال�سالمیة  الدعوة  حزب  يف  القیادي  منزل  يف 
الزهریي ح�رشه كل من رئی�ص ائتالف الن�رش حیدر العبادي 
القانون نوري املالكي ورئی�ص حتالف  وزعیم ائتالف دولة 

الفتح هادي العامري.
وقالت امل�سادر يف حدیث ل� » اجلورنال نیوز« ان ”القیادي 
الزهریي  احللیم  عبد  اال�سالمیة  ال��دع��وة  ح��زب  يف  ال��ب��ارز 
اجتماع  يف  العامري  و  املالكي  و  العبادي  جمع  من  متكن 
على  اويل  ب�سكل  اتفقوا  املجتمعنی   ” ان  مبینة   ،“ مبنزله 
ت�سكیل التحالف االكرب واحلكومة املقبلة وخریطة املنا�سب 

الرئا�سیة والوزارات ال�سیادیة".
وا�سافت تلك امل�سادر ان ” تلك التفاهمات قد تكون حمرجة 
لقیادة �سائرون التي تفاهمت بوقت �سابق مع قائمتي الن�رش 

والفتح على ت�سكیل التحالف االكرب".
الكتلة االكرب �ست�سكل يف بغداد ولی�ص يف احلنانة  ویبدو ان 
العادة  اتفاق  اىل  والعامري  والعبادي  املالكي  تو�سل  بعد 
حتالف  یجرب  قد  ال��ذي  جدید  من  الوطني  التحالف  احیاء 
ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التیار  زعیم  من  املدعوم  �سائرون 
وتیار احلكمة برئا�سة عمار احلكیم اىل االلتحاق بالتحالف 

ال�سیعي او اللجوء اىل املعار�سة ال�سیا�سیة داخل الربملان .
وبح�سب م�سادر مطلعة فان قائد فیلق القد�ص االیراين اللواء 
قا�سم �سلیماين، كان له دورا بارزا يف تقریب وجهات النظر 

االیراين  "القائد  ان  امل�سادر  وا�سافت  ال�سیعیة.  القوى  بنی 
الوطني  التحالف  اإحیاء  اإع��ادة  اإىل  �سعى  �سلیماين،  البارز 
حتت  ال�سیعیة  القوى  جمیع  تكون  ان  على   ، جدیدة  ب�سیغة 

خیمته.
وا�سارت امل�سادر ذاتها اىل ان "هذا ال�سعي یهدف اىل اإعادة 
ترتیب البیت ال�سیعي ، مبا یحفظ الدور املحوري لطهران يف 
اإدارة امللف العراقي ، واأی�سا اإف�سال اأي حماولة التفاف من 
البیت  داخل  اإحداث خرق  اإىل  توؤدي الحقا  قد  دول جماورة 

ال�سیعي".
"الن�رش  و  "�سائرون"  قائمتي  م�سار  بنی  التناف�ص  وجتدد 
زیارة  اإثر  االأك��رب،  الكتلة  لت�سكیل  القانون"  ودول��ة  والفتح 
احلزب  زعیم  مع  ولقائه  الأربیل  االأخریتنی  معك�رش  من  وفد 
حراك  مع  تزامنا  بارزاين،  م�سعود  الكورد�ستاين  الدمیقراطي 
قوى �سنیة اأ�سا�سیة يف حماولة اأوحت باإعادة احیاء حتالف 

مكوناتي.
القوى  بع�ص  بجمع  نحجت  “طهران  اإن  مراقبون،  ویقول 
ال�سیا�سیة التي ت�ستطیع بعدد مقاعدها ت�سكیل الكتلة االكرب 
االخر  هي  وا�سنطن  ت�سعى  فیما  احد،  اق�ساء  الترید  لكنها 
با�ستخدام اوراق �سغط على قوى �سنیة واخرى كردیة وبع�ص 

القوى ال�سیعیة للظفر بالكتلة االكرب”.
العد  يف  املقاعد  عدد  ت�سدر  “�سائرون”  حتالف  اأن  یذكر 
“الفتح”  یلیه حتالف  54 مقعدا،  اإذ ح�سل على  االلكرتوين، 

حا�سال على 47 مقعدا، ثم “الن�رش” ب�43 مقعدا.
بینما ح�سل  25 مقعدا،  القانون على  ائتالف دولة  وح�سل 
حتالف  ح�سل  حنی  يف  مقعدا،   19 على  “احلكمة”  تیار 
“الوطنیة”  ن�سیب  وكان  مقعدا،   13 العراقي” على  “القرار 

22 مقعدا.
موزعة  مقعدا   58 ب�  الكردیة  الكتل  مقاعد  جمموع  بینما 
مقعدا،   25 الكرد�ستاين  الدمیقراطي  احلزب  التايل؛  بال�سكل 
18 مقعدا،  الكرد�ستاين فقد ح�سل على  الوطني  اأما االحتاد 
بینما ح�سلت حركة التغیری على 5 مقاعد واالحتاد اال�سالمي 
مقعدین واجلماعة االإ�سالمیة مقعدین وحركة اجلیل اجلدید 4 
مقاعد، بینما ح�سل حتالف الدمیقراطیة والعدالة الذي یقوده 

برهم �سالح على مقعدین".

الیدوي  والفرز  العد  عملیة  بدء  موعد  لالنتخابات،عن  امل�ستقلة  العلیا  املفو�سیة  ك�سفت  بغداد-اجلورنال: 
بیان،  لیث جرب يف  املفو�سیة  با�سم  الناطق  وقال  نتائجها.  ب�سحة  6 حمافظات جنوبیة، طعن  ل�سنادیق 
واملحطات  للمراكز  االقرتاع  ل�سنادیق  االثننی   الیوم  �سباح  �ستبداأ  الیدوي  والفرز  العد  اعادة  "عملیة  ان 
االنتخابیة التي وردت ب�ساأنها �سكاوى وطعون يف حمافظات )الب�رشة ومی�سان وذي قار واملثنى والقاد�سیة 

ووا�سط( بعد اإمتام عملیة نقلها اىل بغداد".
"باإمكان  انه  اىل  الفتًا  الدويل"،  بغداد  معر�ص  يف  �ستجري  الیدوي  والفرز  العد  "عملیة  ان  اىل  جرب  واأ�سار 
ممثلي االمم املتحدة، وممثلي �سفارات دول العامل وممثلي االحزاب ال�سیا�سیة وو�سائل االعالم كافة، ح�سور 

تلك العملیة".

اهتماما  الوطني  االقت�سادي  ال�سان  يف  خ��رباء  اب��دى 
 ، العراقیة  احلكومة  اىل  املمنوحة  االملانیة  بالقرو�ص 
اىل  الباب  تفتح  قد  القرو�ص  تلك  ان  اىل  ا�ساروا   فمیا 
تقلیل ن�سب البطالة،  وتدعم جهود احلكومة العراقیة يف 
اإعادة اعمار املناطق املحررة.  وقال اخلبری االقت�سادي 
دولیة  قرو�ص  على  العراق  "ح�سول  ان  الفكیكي  علي 
العام  احلايل اىل جانب  ی�سهم يف تغطیة عجز موازنة 
حدیث  يف  الفكیكي  وا�ساف  النفط".   ا�سعار  ارتفاع 
مایقرب  بلغت   االملانیة  "القرو�ص  ان  »اجلورنال«،  ل� 

2.9  ملیار دوالر ت�سهم بتكملة نفقات املوازنة ل�سد جزء 
من العجز البالغ  21 ترلیون دینار، موؤكدا ان  ا�ستمرار 
ا�سعار النفط باالرتفاع �سی�سهم ذلك ای�سا بانتهاء العجز 
الفتا  املالیة،  االزمة  من  وخروجها  الدولة  موازنة  يف 
اىل ان العراق  ح�سل على قرو�ص بقیمة 2.85  ملیار 
الدولیة  البنوك  من  دینار  تریلیون    3.47 منها  دوالر 
�س�����من  واملحافظات  الوزارات  م�س�������اریع  الإ�ستكمال 
" بنك  اأن  " و تابع اخلبری االقت�سادي   2018 موازنة  
قر�سا  �سابق  وقت  يف  للعراق   قدم  االأمل��اين   التنمیة 
املناطق  العمار  خم�س�سة  دوالر  ملیون    152 بقیمة 

املحررة .

نفت وزارة الزراعة، ت�سجیل اأي ا�سابة بفایرو�ص 
یتم  مل  ان��ه  بیان"  يف  ال���وزارة  وقالت  نیباه. 
ت�سجیل اأیة ا�سابة بفایرو�ص نیباه الذي ی�سیب 
الفایرو�ص  ان  اىل  م�سریًة  الداجنة،  احلیوانات 
ینتقل بوا�سطة اخلفافی�ص واخلنازیر عن طریق 
الفاكهة التي تالم�سها تلك احلیوانات". واكدت 

من  للحیوانات  ا�ستریاد  یوجد  ال  انه  الوزارة" 
بنی  �سحیة  �سهادات  توفر  ع��دم  ب�سبب  الهند 
جتري  اال�ستریاد  عملیة  اىل  منوهًة  البلدین، 
وفق ال�سوابط ال�سحیة و املهنیة املعمول بها". 
ی�سار اىل ان املر�ص هو عدوى فریو�سیة ی�سببها 
احلیوانات  ینتقل  انه  اذ   NIPAH فریو�ص 
مع  املبا�رش  باالت�سال  االن�سان  اىل  االأخ��رى 

م�سدر م�ساب الفریو�ص 

ال�ساب منتظر احللفي  الثالثة ملقتل  الذكرى  اقرتاب   مع 
الب�رشة  حمافظة  يف   )2015 مت��وز،   20( تظاهرة  يف 
ووا�سط  الب�رشة  حمافظتي  يف  وا�سعة  تظاهرات  اندلعت 
اأزمة الكهرباء امل�ستفحلة على الرغم من بیانات  ب�سبب  
توزیع  لعملیة  م�ستقبلي  حت�سنی  عن  الر�سمیة  احلكومة 
الطاقة. واندلعت تظاهرات كبریة  يف حمافظتي الب�رشة 
ووا�سط نتیجة اأزمة الكهرباء ال�سبیهة بتلك التي انطلقت  
يف متوز 2015، واأدت اإىل م�رشع ال�ساب منتظر احللفي، 
واأغلب  بغداد  �سملت  وا�سعة  تظاهرات  موجة  اأعقبتها 
وزارة  يف  منت�سب  واطلق  واجلنوب  الو�سط  حمافظات 

ما  الب�رشة  يف  املتظاهرین  على  الر�سا�ص  الداخلیة 
ا�سفرعن مقتل �سخ�ص واأ�سیب اآخرین يف حماولة لتفریق 
حمتجنی  "ثمانیة  اإن  مطلعة  م�سادر  وقالت  املحتجنی، 
اأ�سیبوا يف اإطالق النار"، االمر الذي دفع وزیر الداخلیة 
احلادثة".  يف  للتحقیق  امل�ستوى  عالیة  جلنة  لت�سكیل 
يف  معن  �سعد  اللواء  الداخلیة  وزارة  با�سم  الناطق  وقال 
بت�سكیل  امر  االعرجي  قا�سم  الداخلیة  “وزیر  ان  بیان 
وكیل  نا�رش  بدر  حممد  الفریق  برئا�سة  حتقیقة  جلنة 
ق�سیة  يف  للتحقیق  االحت��ادي  االم��ن  ل�سوؤون  ال���وزارة 
املتظاهرین يف حمافظة الب�رشة". وا�ساف، “كما وجه 
الوزیر بعر�ص النتائج ب�سكل �رشیع امام انظاره من اجل 
العمل على احقاق احلق وحما�سبة املق�رش". وتقول ع�سو 

جمل�ص حمافظة الب�رشة زهرة حمزة اإن "الب�رشة تواجه 
ال�سكان  اج��ربت  التي  بالكهرباء  متمثلة  حقیقیة  اأزم��ة 
االنقطاع  ب�سبب  احتجاجیة  تظاهرات  يف  اخلروج  على 
امل�ستمر للكهرباء". وت�سیف اأی�سًا اأن "اال�ستهالك الكبری 
للطاقة الكهربائیة واالرتفاع يف درجات احلرارة والتي 
الكهربائیة".  املحطات  لعطل  اأدى  درجة   54 جتاوزت 
بغداد  يف  التظاهرات  �رشارة  تندلع  ان  مراقبون  ورجح 
ووا�سط.  الب�رشة  يف  انطلقت  ان  بعد  اخرى  وحمافظات 
ویحتاج العراق اإىل 21 األف میغاواط من الطاقة، یومیًا، 
مدن  عموم  يف  الكهرباء  من  الفعلیة  حاجته  لتغطیة 
ایران  اجلارة  من  الكهرباء  ا�ستریاد  على  ویعتمد  البالد، 
التي یزروها وفد من وزارة الكهرباء للتو�سل اإىل ت�سویة 

مع اجلانب االإیراين واإعادة ت�سغیل خط الكهرباء. 
وزیر  زی��ارة  عن  الكهرباء  قطاع  يف  م�سوؤول  وك�سف 
الكهرباء قا�سم الفهداوي ووفد رفیع من الوزارة طهران، 
ت�سغیل  واإعادة  االإیراين  اجلانب  مع  ت�سویة  اإىل  للتو�سل 
خط الكهرباء. ویقول املن�سق بنی وزارة الكهرباء وجمل�ص 
حمافظة بغداد اأحمد مو�سى اإن "اجلانب االإیراين قام ومن 
دون مقدمات بقطع اخلط الذي یجهز العراق باألف و200 
میغاواط وهي كمیة كبریة توؤثر يف اغلب املحافظات". 
اأخرجت  داع�ص  �سد  "احلرب  اأن  مو�سى،  اأحمد  ویوؤكد 
بتدمری  وت�سببت  اخلدمة  عن  میغاواط  اآالف   6 بحدود 
البدء  قبل  حتى  بالكامل  جدیدة  كهربائیة  حمطات 
بت�سغیلها ومنها حمطة بیجي التي تنتج األف میغاواط".

قطبا الدعوة يتوحدان.. التحالف الوطني ينتظر التحاق الصدر والحكيم

تموز الثورات يشعل شرارة التظاهرات فهل ستنتفض المحافظات؟

اليوم بدء عملية الفرز اليدوي لصناديق 6 محافظات 

القروض االلمانية تدعم جهود اعادة اعمار 
المناطق المحررة

الزراعة: لم نسجل أية اصابة 
بفايروس نيباه

بغداد – سعد المندالوي

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

على  ال�ساد�ص  للیوم  ال�سهداء  ثاأر  عملیة  تتوا�سل  فیما 
التوايل للق�ساء على عنا�رش تنظیم "داع�ص" يف املناطق 
احل��دودی��ة ب��نی حم��اف��ظ��ات دی���اىل وك��رك��وك و�سالح 
خطری  حترك  ت�سجیل  عن  میدانیة  م�سادر  الدین،ت�سری 
يف  امني  خرق  اح��داث  اىل  التنظیم  عنا�رش  من  ت�سعى 
العملیات  فیه  ت�سری  ال��ذي  الوقت  ويف  �سامراء.  ق�ساء 
بتنفیذ  النائمة  اخل��الی��ا  حت���اول  ال�سحیح  ب��االجت��اه 
من  اجلنوبیة  القواطع  يف  اغتیال  وعملیات  هجمات 
مدنینی  �سبعة  اإعدام  اأخرها  كان  والتي  دیاىل  حمافظة 
امنیة عن و�سع خطة  بهرز. وك�سفت م�سادر  ناحیة  يف 
تهدف اىل عزل مناطق اال�ستباك مع بقایا تنظیم داع�ص 
یربط  الذي  الطریق  على   الواقعة  املناطق  يف  االرهابي 

الع�سكریة  العملیة  ان  امل�سادر  وقالت  ودیاىل.  كركوك 
املمتدة يف املناطق بنی كركوك وجبال حمرین ونینوى 
اىل عزل  �سوریا،تهدف  مع  احلدودیة  املنطقة  ف�ساًل عن 
ولفتت  االرهابي.  داع�ص  عنا�رش  مع  اال�ستباك  مناطق 
امل�سادر اىل ان اجلولة املطولة التي اجراها نائب رئی�ص 
البوكمال  اأبو مهدي املهند�ص، من  ال�سعبي،  هیئة احل�سد 
قواعد  �سبط  اإع��ادة  اإىل  تهدف  كركوك،  حتى  ال�سوریة 
اال�ستباك مع التنظیم، وحماولة ح�رشه يف مناطق جبال 
من  احلّد  بهدف  املاأهولة،  املناطق  عن  وعزله  حمرین، 
الفریق  دیاىل،  عملیات  قائد  وقال  االإرهابینی.  اإغ��ارات 
م�ستمرة   ال�سهداء  ث��اأر  عملیة  ان  العزاوي  مزهر  الركن 
عنا�رش  من  كامل  ب�سكل  حمرین  منطقة  تنظف  اأن  اإىل 
اأمني رفیع  ال�سیاق ك�سف م�سدر  داع�ص االرهابي.  ويف 
ال�سهداء"  "ثاأر  عملیة  انتهاء  عن  دی��اىل،  حمافظة  يف 

على  اأی��ام  اأربعة  بعد  املحافظة  حمور  �سمن  الع�سكریة 
العملیة  اإن  �سحفي  حدیث  يف  امل�سدر  وقال  انطالقها. 
ابتداء  حمرین  حلو�ص  وكامل  �سامل  مت�سیط  يف  جنحت 
من اطراف قره تبه )110كم �سمال �رشق ب عقوبة( و�سوال 
اىل حدود دیاىل مع �سالح الدین من جهة ناحیة العظیم. 
قریة   90 من  الأكرث  كانت  التم�سیط  "عملیات  اأن  وبنی 
والتالل  واملناطق  الودیان  من  جدا  �سا�سعة  وم�ساحات 
الوعرة "، م�سریاً اإىل اأن "اأهم نتائج العملیة قتل عنا�رش 
من داع�ص وتدمری م�سافات وخمابئ للمتفجرات وتفكیك 
الداخلیة  النا�سفة. من جانبه قال وزیر  العبوات  ع�رشات 
ی�سیطر  داع�ص  تنظیم  ان  الزبیدي  باقر  اال�سبق  العراقي 
�سفحته  على  من�سور  يف  الزبیدي  وقال  قریة.   75 على 
بها  اثق  م�سادر  من  معلومات  "وردتني  الفی�سبوك،  يف 
جبال  يف  املتح�سننی  الدین  �سالح  والی��ة  دواع�ص  ان 

حمرین ی�سیطرون على 75قریة ابتداًء من جنوب الر�ساد 
اىل مطیبیجة غربي العظیم". وا�ساف "ما االحظه عملیا 
ان "دولة اخلالفة" �سقطت يف املو�سل لكنها تتواجد يف 
الزبیدي  واختتم  �سامراء".  اىل  حمرین  من  ممتد  �رشیط 
للكبار  "حتیة  من�سوره  االعلى،  املجل�ص  يف  قیادي  وهو 
رجال ثاأر ال�سهداء وهم یقل�سون حلم اخلرافة يف حمرین 
العراقیة  القوات  اأطلقت  و  املو�سل".  يف  دفنوه  ان  بعد 
ال�سعبي  املكونة من اجلی�ص وال�رشطة االحتادیة واحل�سد 
وقوات الرد ال�رشیع بالتن�سیق مع قوات البی�سمركة، عملیة 
ع�سكریة وا�سعة اأطلقت علیها ا�سم "ثاأر ال�سهداء"، للق�ساء 
على خالیا التنظیم يف و�سط البالد بنی طریق دیاىل - 
على  ردا  العملیة  هذه  وتاأتي  االإیرانیة  واحلدود  كركوك 
وعرثت  قب�سته،  يف  كانوا  لرهائن  داع�ص  تنظیم  اإع��دام 

القوات االأمنیة على جثثهم على طریق بغداد كركوك

عملية "ثأر الشهداء"تقلص حلم الخرافة في حمرين
بغداد – خاص 


