
ك�سف اخلبري الع�س��كري والأمني٬ اأحمد ال�رشيفي٬ عن 
�س��غوط يف املي��دان الع�س��كري متار���س عل��ى تنظيم 
داع���س الإرهاب��ي٬ لك��ن هن��اك �س��كوكًا ب�س��اأن كون 
ه��ذا ال�س��غط يح�س��م املعركة م��ع التنظيم. واأ�س��اف 
ال�رشيف��ي٬ يف ت�رشيح �س��حفي اأن "هن��اك 62 دولة 
تدع��م الع��راق على م�س��توى التحالف ال��دويل٬ متتلك 
قدرات ع�س��كرية وت�س��ليحية كبرية٬ لكنها مل ت�س��تطع 
مواجه��ة معادلة توازن �س��د التنظي��م الإرهابي٬ مع 

�رشب��ات غ��ري اإجها�س��ية٬ وتبق��ى ورقة �س��غط على 
�س��انع القرار ال�سيا�سي". ونوه ال�رشيفي باأن "القوات 
المني��ة٬ لو كان��ت متلك قوات خا�س��ة حممولة جوا٬ 
حل�س��مت املعرك��ة من��ذ وق��ت مبك��ر"٬ م�س��ريا اىل اأن 
"الذي اأّخر عملية الرتقاء بقطاعات القوات المنية٬ 
هي الرغبة الأمريكية يف عدم ت�س��ليح اجلي�س العراقي 
ت�س��ليحا عايل الكفاءة والدقة٬ ما اأثر يف عامل الوقت 
بالتق��دم نحو معاقل التنظيم الإرهابي٬ وهو تق�س��ري 
متعم��د م��ن الولي��ات املتح��دة٬ حتى ت�س��طر الدولة 
لال�س��تعانة به��ا". وق��ال ال�رشيف��ي اإن تركي��ا "تري��د 

فر���س واقع ح��ال لع��دم دخ��ول الق��وات الأمنية اإىل 
احلويج��ة وتلعفر٬ واحلكومة وهي يف حالة ا�س��تباك٬ 
ل ترغ��ب يف فت��ح ���رشاع م��ع دول��ة اإقليمي��ة٬ مهما 
كانت املوؤث��رات٬ وعلما منها ب��اأن الوليات املتحدة 
لن تقدم يد الع��ون يف اأي مواجهة مع تركيا٬ احلليف 
ال�سرتاتيجي لها". وقال اإن تركيا "تبحث عن م�رشوع 
فر���س الهيمنة٬ وتعلم اأنها �س��تخ�رش اأوراق اللعبة يف 
ح��رب طاقة وحرب مي��اه٬ اإذا ما ا�س��تقل الكرد٬ لذلك 
فهي تريد تو�س��عًا يف مناطق النفوذ٬ مع رغبة تركية 
بال�س��يطرة على م�رشح العمليات يف العراق الذي يعّد 

م�سدر طاقة٬ و�سوريا بو�سفها معرب طاقة"
اىل ذل��ك اأك��د القيادي يف املجل���س الأعلى يف العراق 
فادي ال�س��مري ان م�سار العمليات يف املو�سل يتقدم 
ب�س��كل كب��ري ولفت للنظ��ر وبوق��ت قيا�س��ي وحققت 
الق��وات المني��ة وجه��از مكافح��ة الرهاب واحل�س��د 
ال�س��عبي انت�س��ارات حمققة وباأقل اخل�س��ائر وبخطط 

باغتت فيها العدو واأحلقت به الهزمية.
 وقال ال�س��مري حول راأيه ب�ساأن م�س��تقبل العراق بعد 
الق�س��اء على داع�س، اأن هناك نظرت��ن توجدان على 
ال�س��احة؛ الوىل مت�س��ائمة والتي تنظر اىل ان العراق 

والح��رتاب  التمزي��ق  باجت��اه  و�س��يذهب  �س��يتفكك 
الداخلي خ�سو�س��ا وان البيوتات ال�سيا�س��ية الداخلية 
لل�س��يعة وال�س��نة والك��رد فيها تقاطع��ات كبرية ومن 
ال�س��عب مللم��ة ه��ذه التقاطع��ات م��ن دون عملي��ة 

جراحية كربى.
وا�س��اف: النظرة الثانية متفائل��ة بحذر والتي تذهب 
باجت��اه انه مازالت هناك فر�س��ة كبرية جدا للتالقي 
وترميم الو�س��اع وان ٢٠١٨ �سي�سهد تغيريات كبرية 
يف الوجوه املت�سدية خ�سو�سا مع رغبة القوى بدفع 
دماء جديدة للعملية ال�سيا�سية واي�سا انطالق م�رشوع 

الت�سوية الوطنية التي اطلقها ال�سيد احلكيم والتحالف 
الوطن��ي بجميع قواه الوطني��ة والتي حتظى باهتمام 
وطني ودويل واقليمي كبري ، ف�س��ال عن النت�سارات 
الع�سكرية والتحولت القت�س��ادية وحت�سن العالقات 

العراقية القليمية والدولية.
واكد القيادي يف املجل�س الأعلى الإ�سالمي يف العراق 
"نح��ن نذه��ب مع هذا اخليار لكننا يف نف�س��ه الوقت 
ننظر اليه بحذر �س��ديد ونتابع التفا�س��يل على الرغم 
م��ن انه��ا تاأخذ م�س��احات كب��رية من اجله��د والوقت 

لكننا م�رشون وم�سممون على النجاح .

مفاجأة كبيرة.. مجالس المحافظات فقدت "شرعيتها" وأعضاؤها إلى اليوم يتقاضون رواتب ال يستحقونها
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بغداد - خا�س: ك�سف اخلبري القانوين طارق حرب٬ اأم�س الثالثاء٬ ان جمال�س املحافظات 
"فقدت �رشعيتها" منذ �سهر ني�سان املا�سي٬ مبينا ان املحافظن هم من ميثلون حمافظاتهم 
واأي قرار ي�سدر عن املجال�س املحلية يعّد "خمالفة للقانون والد�ستور". وقال حرب يف بيان 
ت�س��لمت اجلورنال ن�س��خة منه  ان "الولي��ة القانونية ملجال�س املحافظ��ات انتهت يف ال�20 من 
ني�س��ان املن�رشم٬ وجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها املجال�س بعد هذا التاريخ تعد خمالفة 
للقانون والد�ستور". واأ�سار اىل ان "متديد عمل جمال�س املحافظات او اإ�سفاء ال�رشعية عليها لن يتم ال 
باإجراء انتخابات من قبل ال�س��عب ب�س��كل مبا�رش وملدة حمددة فقط. وا�س��اف اخلبري ان "اأع�ساء املجال�س 
اأ�س��بحوا بعد ال�20 من ني�س��ان املا�س��ي مواطنن عادين ول ي�ستحقون ت�س��لم الرواتب او املخ�س�سات التي 
كان��ت ت���رشف لهم عندما كانوا اع�س��اء يف تلك املجال���س". ولفت حرب النظ��ر اىل ان "املحافظن هم الن من 
ميثلون حمافظاتهم ولي�س جمال�س املحافظات". وكان جمل�س الوزراء قد قرر مطلع العام احلايل تاأجيل النتخابات 

املحلية املقرر اإجراوؤها يف ال�20 من ني�سان املا�سي وحتديد يوم ال�16 من ايلول املقبل موعدا جديدا لها.

ما ان �س��ّوت الربملان على قرار منع ح�سور اأو م�ساركة ال�سيا�سين، 
اأو امل�سوؤولن العراقين، يف املوؤمترات داخل وخارج العراق من دون 
موافق��ة ال�س��لطات العراقية، حتى اكد �سيا�س��يون وخ��رباء يف جمال 
القانون ان هذه احلال ت�س��مح برفع دعاوى ق�سائية بحق امل�ساركن 
يف ه��ذه املوؤمترات بتهمة التخابر مع دولة اجنبية، ورمبا توؤدي اىل 

رفع احل�سانة عن النواب واحالتهم اىل الق�ساء.
مراقبون اكدوا ان "حتريك دعاوى ق�س��ائية �سد �سخ�سيات �سيا�سية 
�س��اركت يف موؤمت��رات عق��دت يف اأنق��رة وجني��ف والأردن، يف وقت 
�س��ابق من الع��ام احلايل، ولها الني��ة يف امل�س��اركة مبوؤمتر خارجي 

مزمع اقامته يف بروك�سل
فبع��د ان �س��وت الربملان، الح��د املوافق )30 ني�س��ان 2017( على 
قرار يق�س��ي مبنع وم�س��اركة ال�سيا�سين وامل�س��وؤولن العراقين يف 
املوؤمت��رات والجتماعات التي مت���س اأمن الدولة والنظام ال�سيا�س��ي 
وت���رش بامل�س��لحة الوطنية والتي تعق��د يف خارج الع��راق وداخله، 
والتخاب��ر م��ع الدول الخ��رى، مازال هن��اك بع�س ال�سيا�س��ين على 
توا�س��ل مع الدول الخرى من خالل ح�س��ورهم موؤمترات ون�ساطات 
تخ�س طائفة دون اخرى من الطوائف العراقية من دون اأي اجراءات 

متخذه بحقهم من قبل احلكومة ب�سقيها الت�رشيعي والتنفيذي.
النائب��ة عن دولة القانون عالية ن�س��يف اك��دت ان "هناك موؤمترات 
منح���رشة  املقبل��ة،  الي��ام  خ��الل  وتركي��ا  بروك�س��ل  يف  �س��تعقد 
بال�سخ�س��يات ال�س��نية"، مطالب��ة رئا�س��ة جمل���س الن��واب ب�"اتخ��اذ 
الج��راءات القانوني��ة الرادع��ة، وان ل يت��م جتاهله��ا كم��ا ُفع��ل يف 
ال�سابق، لن فيها حتري�س على موؤ�س�سات الدولة، ومت�س امن ووحدة 
البل��د، ويجب ان يخ�س��ع من يح�رشها لقان��ون العقوبات رقم 111 
ل�س��نة 1969". وا�س��افت ن�س��يف ل� "اجلورنال" ان "هن��اك فقرات 
كثرية من قانون العقوبات غري مفعلة، ب�سبب املجامالت ال�سيا�سية"، 
م�س��ددة عل��ى "تفعيله��ا  للو�س��ول اىل مرحلة ترميم البي��ت الداخلي 

العراقي، بعيداً عن الهواء اخلارجية".
وبين��ت ان "الع��راق ا�س��بح �س��احة للتدخالت اخلارجي��ة، وان هناك 
حربًا بالوكالة بن ال�سيا�س��ين داخل القب��ة الت�رشيعية، وهذا موؤ�رش 
خطر ق��د يوؤدي اىل تهدمي اركان الدولة واركان العملية ال�سيا�س��ية"، 
مبينة ان "املجامالت وامل�س��الح ال�سيا�سية تقف امام رفع احل�سانة 
او �س��حب الثق��ة من قب��ل بع���س ال�سيا�س��ين املتهم��ن بالتخابر او 

الرتباطات مع الدول الخرى".
م��ن جهت��ه، اخلبري يف ال�س��وؤون ال�سيا�س��ية احمد ال�رشيفي او�س��ح ل� 
"اجلورن��ال" انه "يف حال اتهام بع�س ال�سيا�س��ين بتهمة التخابر 
مع دول اجلوار، �س��تكون هناك عمليات ا�ستجواب لهم يف الربملان"، 

متوقعًا "عدم رفع احل�سانة او �سحب الثقة من النواب املتهمن".
وا�س��اف ان "الداء العام للربملان مير حاليًا مبرحلة خمول ن�س��بيًا، 
وهن��اك ق�س��ايا اك��رب بكثري من ق�س��ية التخاب��ر، وان هذه الق�س��ية 
لي�ست وليدة املرحلة"، مبينا ان "طرح مثل هكذا موا�سيع بن الكتل 
ال�سيا�س��ية، يف هذا الوقت هي لغر�س الدعاية النتخابية، خ�سو�س��ًا 
بعد ت�سخي�س الراأي العام بع�س ال�سيا�سين الذين ت�سلقوا اإىل ال�سلطة 

من خالل دعم بع�س الدول".
وكان النائب عن التحالف الوطني ، حممد ال�سيهود، اأعلن، يف ت�رشيح 
�س��حايف �س��ابق، اأن "املدع��ي الع��ام مطاَل��ب باأخ��ذ دوره ب�رشورة 
الإ�رشاع يف حتريك دعاوى ق�س��ائية �س��د النواب وامل�سوؤولن الذين 
�س��اركوا يف موؤمت��رات تاآمري��ة على الع��راق، خ�سو�س��ا اأّن الربملان 
�سوت على قانون مينع النواب من ح�سور املوؤمترات التي تهدد اأمن 

العراق وم�سلحته يف الداخل واخلارج". 
واأكد ال�س��يهود اأّن "الق�س��اء اليوم مطالب برفع احل�سانة عن كل من 
تثب��ت اإدانته من النواب بتلك التهمة والتوا�س��ل م��ع الدول الأجنبية 
والتاآمر على العراق، واأّن ُتتخذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقهم". 
و�س��ّدد عل��ى اأّن "كل م��ن يح�رش موؤمت��رات كهذه فهو خائ��ن للعراق 

وللدماء التي ت�سقط يوميًا حلفظ اأمنه وم�ستقبله". 
التتمة يف ال�صفحة 2

الدميقراط��ي  احل��زب  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  و�س��ف 
الكرد�س��تاين ماج��د �س��نكايل٬ اأم�س الثالث��اء٬ جميع 
ال�س��تجوابات التي ح�س��لت يف جمل�س النواب باأنها 
"�سيا�س��ية و�سخ�س��ية". وقال �س��نكايل يف ت�رشيح 
له��ا  تك��ون  ان  يج��ب  "ال�س��تجوابات  ان  �س��حفي 
خمرج��ات ونتائ��ج٬ لن ما ن�س��اهده الي��وم هو عدد 
من عمليات ال�س��تجواب والقالة لوزراء وم�سوؤولن 
م��ن دون اي فائ��دة لل�س��عب العراق��ي ول نعل��م اي��ن 
ه��ي الم��وال الت��ي يّدع��ي من ق��ام بال�س��تجوابات 

باأنه��ا ُنهب��ت". وا�س��اف ان "هن��اك ملف��ات ف�س��اد 
كب��رية مت اخفاوؤه��ا م��ن قب��ل جميع الط��راف التي 
قام��ت بالتحقيق��ات �س��واء كان��ت هيئ��ة النزاهة او 
جلن��ة النزاهة الربملاني��ة وغريها"٬ م�س��ددا على ان 
"جميع ملفات الف�س��اد التي جرت فيها ا�ستجوابات 
ينبغي ار�س��الها اىل النزاهة واطالع اع�ساء الربملان 
عليها ملتابعتها بال�سكل ال�سويل وان ل تنتهي تلك 
امللفات �س��من اطار ال�س��تجواب فق��ط داخل جمل�س 
الن��واب". واك��د �س��نكايل ان "جمي��ع ال�س��تجوابات 
التي ح�س��لت يف جمل�س النواب اهدافها �سيا�س��ية او 

�سخ�سية".

قال املتحدث با�س��م مكت��ب رئي�س الوزراء �س��عد 
احلديث��ي يف ت�رشي��ج خا���س )  للجورن��ال  (  : 
اإن موق��ف احلكوم��ة وا�س��ح يف م���رشوع جباية 
الكهرب��اء وم��ن ث��م هن��اك �رشاك��ة ب��ن القطاع 
اخلا�س والقطاع احلكومي وهذا امل�رشوع �سمن 
�سيا�سة ال�س��الح احلكومي وهذه ال�رشاكة لي�ست 
خ��ارج الط��ار القان��وين بل ه��ي مغلف��ة باطار 
قانوين بحت، لن احد حماور الربنامج احلكومي 
بتغذي��ة الطاقة هي ال�رشاكة بن القطاع اخلا�س 
واحلكوم��ة ، وق��د �س��وت الربمل��ان عل��ى ه��ذه 

الت�رشي��ع واأك�س��به �س��فته القانوني��ة وال�رشعية 
التامة .  

اأن ر�س��م وتنفي��ذ تخطي��ط   : واأ�س��اف احلديث��ي 
ال�سيا�س��ة العام��ة للدولة هي م�س��وؤولية احلكومة 
الحتادي��ة بن�س الد�س��تور، والربنامج احلكومي 
ب�سدد تن�سيط ال�ستثمار وحتريك القطاع اخلا�س 
يف العراق، وب�س��فة قانونية ول ت�سوبها اي ثغرة 
تخ��رق القانون، مبين��ا ان الربملان �س��وت على 
البند الد�س��توري املتعلق بر�س��م وتنفيذ ال�سيا�سة 
احلكومي��ة والتي تدف��ع بالقت�س��اد اىل التحرك 

والتن�سيط .
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 اتهم رئي�س جمل�س ق�س��اء امل�س��يب يف حمافظة بابل قا�سم املعموري٬ 
كتال �سيا�س��ية ومن �س��ماهم ب�"املاأجورين واملنتفع��ن" بتنفيذ اجندة 
اقليمية ودولية لإثارة ملف عودة النازحن اىل مناطق �سمال املحافظة 
بهدف الإ�ساءة للح�سد ال�سعبي و"ن�رشة اعوان داع�س"٬ كا�سفا عن وجود 
اكرث من 4000 مذكرة قب�س بحق نازحن متورطن بدماء املواطنن. 
وق��ال املعموري ان "بع�س الكتل ال�سيا�س��ية واملنتفع��ن واملاأجورين 
يحاول��ون خلط الوراق ب�س��اأن عودة النازحن اىل مناطق �س��مال بابل 
التي حررها احل�س��د ال�سعبي من ع�س��ابات داع�س الجرامية". واأ�ساف 
"هناك توجيه من بع�س الدول لإثارة هذه الق�سية التي ي�سوبها الكثري 
من الكذب والفرتاءات لالإ�س��اءة اىل احل�س��د ال�سعبي ون�رشة من انخرط 

م��ع داع���س واعادته��م لزعزعة الم��ن جمددا"٬ م�س��ريا اىل ان "احل�س��د 
ال�س��عبي ق��دم الدماء والت�س��حيات اجل�س��ام م��ن اجل حتري��ر العائالت 
املحا���رشة يف هذه املناطق ومنها جرف الن�رش ومل يقف مطلقا �س��د 
ع��ودة اله��ايل اىل مناطقهم املحررة". وب��ن ان "هناك بع�س املوانع 
حت��ول دون رج��وع تل��ك العائ��الت اىل دياره��ا منها مذك��رات القب�س 
ال�سادرة بحق اكرث من 4000 �سخ�س لتورطه بالنتماء والتعاون مع 
داع�س"٬ م�س��يفا ان "جمل�س حمافظة بابل هو �ساحب القرار بال�سماح 
للعائ��الت النازح��ة بالرج��وع اىل مناطقه��ا ولي�س��ت دع��وات بع���س 
ال�سيا�س��ين". واكد املعم��وري "عودة اغلب العائ��الت اىل مناطقها يف 
هور ح�س��ن٬ واحلانية٬ والبهبهاين٬ ممن مل يتورطوا مع داع�س.وك�سف 
ع��ن وجود "تالع��ب خطر بطبيعة عق��ود الأرا�س��ي الزراعية يف منطقة 
اجلرف وخمالفات قانونية وا�س��حة حيث ت�سري بنودها اىل ا�ستخدامها 

للزراع��ة يف ح��ن ا�س��تخدمت كم�س��انع للتفخي��خ واطالق ال�س��واريخ 
وخط��ف املواطنن وقتلهم يف مقابر جماعي��ة ل يزال الكثري منها غري 

مكت�سف حتى الآن.
وكان جمل���س حمافظة بابل، اكد اول اأم�س الثنن عدم وجود معوقات 
لإع��ادة نازح��ي ناحي��ة "جرف الن���رش" )جرف ال�س��خر �س��ابقا(٬ اإىل 
مناطقهم با�ستثناء الرهابين واملطلوبن ق�سائيا، م�سريا اإىل اأن نحو 
60 باملئ��ة م��ن اهايل الناحية ع��ادوا اىل مناطقهم يف قرى العامية 
والبهبهاين وال�س��ديق.مبينا اأن "الكثري من الهايل ا�ستقروا يف مناطق 
و�س��ط بابل ومل يفك��روا بالعودة اىل الناحية خ�س��ية عودة الرهاب اىل 
املدينة".واو�س��ح فدعم اأن "التدمري الذي ح�س��ل من جراء الرهاب يف 
املن��ازل والقرى من��ع عودة اأعداد م��ن النازحن اىل قراهم ف�س��ال عن 

وجود الثاأر الع�سائري بن قبائل تلك املنطقة".

ت�س��تعد جلنة الأمن والدف��اع الربملانية يف جمل�س 
الن��واب، لقام��ة موؤمت��ر اأمني مو�س��ع نهاية �س��هر 
اآي��ار احلايل، يف حمافظة مي�س��ان جنوب��ي البالد، 
ت�س��هدها  الت��ي  الأمني��ة  اخل��روق  عل��ى  للوق��وف 
املحافظات اجلنوبية، ف�س��ال عن احلد من انت�س��ار 
ظاه��رة تعاط��ي املخ��درات متهيداً لو�س��ع احللول 

املنا�سبة لها.
وعقدت قيادة عمليات الرافدي��ن، “القوات املكلفة 
بحف��ظ الأم��ن يف حمافظ��ات الع��راق اجلنوبي��ة”، 
موؤمتراً اأمنيًا يف حمافظة مي�س��ان، يف وقت �س��ابق 
من ال�س��هر احلايل، بح�سور قائد �رشطة املحافظة، 
ومديري الق�س��ام والأجهزة الأمنية وال�ستخبارية 
واآم��ري اف��واج الط��وارئ ومدير ا�س��تخبارات واأمن 
الرافدين واآمر لواء املغاوير وعدد من �س��باط ركن 

قيادة العمليات.

وقال ع�س��و جلنة الأمن والدفاع النيابية، والقائم 
على هذا املوؤمتر، ماجد الغراوي، ل�"اجلورنال”، اإن 
“اللجنة ت�ستعد لقامة موؤمتر امني ملعرفة ا�سباب 
اخل��روق المني��ة يف حمافظات مي�س��ان والب�رشة 
وذي ق��ار ووا�س��ط، وتبي��ان حج��م اجلرائ��م فيها، 
ف�س��ال عن امل�سكالت الع�سائرية واجلرائم اجلنائية 
وتف�س��ي ظاهرة تعاط��ي املخدرات والجت��ار بها، 

لو�سع احللول املنا�سبة لها”.
واأ�س��اف الغراوي، اأن “اللجنة ويف �س��وء املوؤمتر 
الرادع��ة  الج��راءات  لتخ��اذ  احلل��ول  �س��تقرتح 
والكفيل��ة باحل��د م��ن انت�س��ار ال�س��الح يف اغل��ب 
املحافظات اجلنوبية”.يذكر اأن املظاهر امل�س��لحة، 
وانت�س��ار تعاط��ي املخ��درات، واخل��روق الأمني��ة، 
باتت �س��فة ل�سيقة بعدد من املحافظات اجلنوبية 
يف الآونة الأخرية، يف وقت ت�س��عى القوات الأمنية 
لفر���س القان��ون وح�رش ال�س��الح بي��د الدولة، منذ 

اأكرث من خم�سة اأعوام .

مؤتمر جديد لشخصيات "سنية" في بروكسل

21 برلمانيًا تالحقهم قضايا تمس أمن الدولة.. نواب وسياسيون يواجهون تهمة "التخابر" مع جهات أجنبية 

أهالي شمال بابل: لن نساومهم.. 4000 مذكرة قبض بحق نازحين متورطين بدماء المواطنين

تحركها أجندات إقليمية.. الحكومات المحلية تبدأ خطوات عملية لحصر السالح والحد من العنف والجريمة المنظمة

نائب يعترف:  "جميع" االستجوابات البرلمانية 
تصفية حسابات وثارات شخصية

خصخصة الكهرباء.. معركة »عض األصابع« 
متواصلة بين الحكومة والمحافظات الرافضة

بغداد-حسين فالح

بغداد- انمار الهيتي
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بغداد – فادية حكمت
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النوارس يالقي القيثارة 
في صراع الصدارة 

االنتصارات مستمرة رغم العقبات.. اتهامات تطال تركيا وأميركا بالوقوف وراء تأخير إعالن "تحرير الموصل" 

فتنة تفاوت رواتب موظفي 
الدولة العراقية... إلى متى؟


