
رف���ض احتاد القوى، اإجراء اأية انتخابات يف املناطق 
املح��ررة يف الوقت احلايل ما مل تقم احلكومة باإعادة 
جمي��ع النازح��ن وب�س��ط االأم��ن واال�س��تقرار يف تلك 
املناطق.النائ��ب ع��ن احت��اد الق��وى �س��عالن الك��رمي 
ق��ال يف ت�رصي��ح ل� »اجلورن��ال « " لدينا م��ا يقارب 
ثالث مئة الف ن�س��مة يف �س��الح الدين مل يعودوا اىل 
مناطقهم التي حررت من تنظيم "داع�ض" منذ �سنوات 
"، م�س��يفًا " كما ان املناطق التي حررت لي�س��ت بيد 

القوات االأمنية فقط، فهناك �س��لطة للح�س��ود ال�س��عبية 
والع�س��ائر وجميعه��ا تري��د ان تفر���ض اإرادته��ا على 
الناخب وهذا ما يتعار�ض مع الدميقراطية  املفرت�ض 
توافرها يف عمليات االأقرتاع". واأ�ساف الكرمي "على 
الرغ��م من رف���ض احلكوم��ة تاأجي��ل االأنتخاب��ات اإال 
اأن ال�س��لطة الت�رصيعي��ة يف جمل���ض الن��واب باإمكانها 
ان ت�س��وت عل��ى تاأجي��ل االنتخاب��ات ودجمه��ا م��ع 
"ه��ذا  "، موؤك��داً   2018 انتخاب��ات جمل���ض الن��واب 
ال يتعار���ض م��ع الد�س��تور العراق��ي واإمن��ا �س��يكون 
هن��اك تعديل عل��ى قان��ون 21 النتخاب��ات جمال�ض 

املحافظات". واأ�سار الكرمي اىل اإنه "بعد انتهاء عطلة 
الف�س��ل الت�رصيعي ملجل�ض النواب �سيتم و�سع قانون 
جمال�ض املحافظات على جدول االأعمال والت�س��ويت 
على تاأجلي��ه ودجمه مع انتخابات جمل�ض النواب يف 
عام 2018 " يف ال�سياق ذاته اعلن النائب عن احتاد 
الق��وى رع��د الدهلك��ي ، رف�ض الق��وى ال�س��نية اجراء 
االنتخابات يف موعدها املقرر حلن اعادة اال�ستقرار 
وارج��اع كامل النازح��ن اىل املناط��ق املحررة من 
داع���ض، يف حن ا�س��ار اىل ان هذه املناط��ق ما زالت 
تفتقر اىل اال�ستقرار وانعدام اغلب البنى التحتية. وقال 

الدهلكي يف ت�رصيح �سحفي ان “املحافظات الغربية 
مازال��ت تعاين االزم��ات بعد حتريرها من ع�س��ابات 
داع���ض ورج��وع اغل��ب النازح��ن اليها”، م�س��را اىل 
ان “ه��ذه املناط��ق تفتق��ر حت��ى االآن اىل اال�س��تقرار 
االمني التام وانعدام اغلب البنى التحتية واخلدمية”. 
وا�س��اف ان “اع�ساء جمل�ض النواب املمثلن عن هذه 
املحافظ��ات واملناط��ق يرف�س��ون باالأغلبي��ة اإج��راء 
االنتخاب��ات املحلي��ة وحتى الربملاني��ة يف موعدها 
املق��رر بع��د التاأجيل اال يف حال امت��ام ارجاع كامل 
االه��ايل اىل مناطقه��م واإع��ادة اال�س��تقرار التام. من 

جانب��ه قال النائ��ب ع��ن التحالف "الوطني" ر�س��ول 
را�س��ي  يف ت�رصيح ل��� »اجلورن��ال «، "منطقيًا املدة 
املتبقي��ة ملوعد اإجراء انتخابات جمال�ض املحافظات 
غ��ر كافي��ة  فم��ن املفرت���ض ان يتم الت�س��ويت على 
القانون بعد انتهاء الف�سل الت�رصيعي ويف هذه احلالة 
يتبقى �سهران فقط على موعد االنتخابات املحلية لذا 
من املرجح ان توؤجل اىل عام 2018 ". واأكد را�س��ي 
"ال اتف��اق عل��ى تاأجيل االنتخاب��ات الربملانية بن 
التحالف الوطني اإطالقا"، م�سراً اىل انه "ال اأحد يعلم 
ماذا يحدث بعد عام من االآن ولي�ض من املعقول ان ال 

يعم االأمن االأ�ستقرار يف املناطق املحررة من �سيطرة 
تنظيم )داع�ض( االإرهابي". 

العراقي��ة  احلكوم��ة  طال��ب  الق��وى  حتال��ف  وكان 
ومب��ا  امل�س��وؤولية  م��ن  م�س��توى  عل��ى  تك��ون  ب��اأن 
ين�س��جم واالأحداث الت��ي مرت بها ه��ذه املحافظات، 
واملبا�رصة بب�س��ط هيب��ة الدولة على جمي��ع املناطق 
املحررة وت�س��ليمها اىل قوات االأم��ن العراقية، وكذلك 
املبا���رصة باإعادة اعمار هذه املناطق ولي�ض االكتفاء 
بال�س��عارات، ممهاًل اياها مدة �ستة ا�س��هر لتنفيذ ذلك 

كي تتمكن من اجراء االنتخابات.

محللون: تفجيرات طهران مؤشر على اشتعال المنطقة وانعكاساتها على العراق قد تكون خطرة
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بغ��داد � ثائ��ر جبار  : ح��ذر حمللون �سيا�س��يون من خطورة امل�س��هد االإقليمي الذي تعي�س��ه 
املنطقة يف ظل االزمة القطرية ال�س��عودية والتفجرات التي طالت قلب العا�س��مة االيرانية 
طهران ،موؤكدين ان انعكا�س��ها �س��يكون خطرا على العراق ومكوناته االثنية. فقد حذر املحلل 
ال�سيا�سي واثق الها�سمي اأم�ض االأربعاء من رد اإيراين ي�سعل دول اخلليج وباالأخ�ض ال�سعودية بعد 
احداث اإيران االأخرة ".واأو�س��ح الها�س��مي ل� »اجلورنال « ان" املنطقة مقبلة على ت�س��عيد خطر بعد 
زيارة ترمب اىل اململكة العربية ال�سعودية وان�ساء حلف )الناتو ال�سعودي امركي( حمذرا من رد اإيراين 
قا�ض على دول اخلليج ومنها ال�س��عودية ،بينما ا�س��تعبد اخلبر واالكادميي الدكتور رعد جا�س��م الكعبي يف 
حدي��ث ل��� »اجلورنال «، ان يكون لل�س��عودية دور يف احداث ايران ، متهما قط��ر واإ�رصائيل باأحداث ايران لقلب 
الطاولة على ال�س��عودية لكون ال�س��عودية املتهم االأول يف عداء ايران "واأ�س��اف ان "املنطقة مقبلة على حتوالت 
كبرة بعد زيارة الرئي�ض االأمركي دونالد ترمب اىل اململكة العربية ال�س��عودية .حمذرا من خطورة الو�س��ع االإيراين 

وانعكا�سه على املنطقة برمتها " وخا�سة العراق ومكوناته املت�سارعة والتي تتحالف مع الدول املت�سارعة.

بعد �سل�س��لة من التفجرات االرهابية التي ا�س��تهدفت قلب مدينة 
بغداد ،ارتفعت اال�س��وات املطالبة بك�سف حقيقة الو�سع االمني 
وكيفي��ة ادارت��ه ،واي��ن يت��م تفخي��خ ه��ذه املركب��ات االرهابية 

والعبوات النا�سفة .
وو�س��ط ت�س��اوؤالت جمة عن كيفي��ة دخول ال�س��يارات امللغمة اىل 
قلب العا�س��مة بغداد وح�س��دها الكثر من االرواح وما اذا كانت 
تفخ��خ يف مناط��ق بعي��دة ام قريب��ة عن موق��ع االنفج��ار يبقى 
�س��وؤال مهم يتبادر اىل الذهن  هل هناك جهات �سيا�س��ية اقليمية 
هدفه��ا تدمر العراق و�رصب العملية ال�سيا�س��ية من خالل تكرار 

الهجمات االرهابية و�سط �سمت �سيا�سي واقليمي. 
ع�س��و يف التحالف الوطني يرد على هذه الت�س��اوؤالت بالقول ان 
امللف االمني بحاجة اىل روؤية �ساملة من اجل ا�ستدراك االخطار 
االمنية قبل وقوعها .واكد النائب يف التحالف ،عبد االله النائلي، 
ل�"اجلورن��ال" اأن "مناطق حزام بغداد ما زالت رخوة امنيا حيث 

ان جممل عمليات تلغيم ال�سيارات تتم يف هذه املناطق".
وق��ال النائل��ي اإن " اخلاليا االرهابية ال ميكن ان تعمل يف مركز 
العا�س��مة لذل��ك تلج��اأ اىل مناط��ق اطراف بغ��داد ب�س��بب وجود 

حوا�سن لالرهاب يف تلك املناطق ".
و�س��دد ع�س��و التحالف الوطن��ي "ال بد لالجه��زة االمنية وقيادة 
عملي��ات بغداد من ان تقوم بحملة دهم يف مناطق اطراف بغداد 
لك�س��ف اخلالي��ا االرهابية والعثور على اال�س��لحة والذخائر التي 
متتلكها وت�ستخدمها يف تفخيخ ال�سيارات التي تنفجر بن احلن 
واالخ��ر موقع��ة الع���رصات من االبري��اء، وذلك من اج��ل ان تنعم 

بغداد باالمن وينتهي م�سل�سل التفجرات الدامية".
وا�س��تنكر حتال��ف الق��وى الته��م التي وجه��ت اىل مناط��ق حزام 
بغ��داد وكونه��ا منبع لعملي��ات تلغي��م ال�س��يارات املفخخة التي 
تدخل اىل العا�س��مة. وقال النائ��ب يف التحالف ،علي املتيوتي، 

ل�"اجلورنال" اإن عمليات التلغيم لل�سيارات املفخخة التي حتدث 
يف بغداد لي�ست جميعها تقع يف حميط بغداد".

واأ�س��اف، ان "اخلروق��ات االمني��ة التي حتدث ب��ن اآونة واخرى 
وتط��ال املدني��ن هي جت�س��يد الجندات خا�س��ة بتنظي��م داع�ض 
االرهابي يف ر�س��الة منه على انه ما يزال يقاوم يف العراق وان 
لدي��ه خاليا نائمة اأو اذرعًا يف جميع حمافظات العراق ، كما ان 
ه��ذه الهجمات قد تك��ون ردة فعل جلهات مت�رصرة �س��واء داخل 

مدينة بغداد ام يف حميطها". 
 واأك��د ان "هن��اك الكث��ر من االج��راءات الواج��ب اتخاذها للحد 
م��ن ه��ذه الهجم��ات منها اختي��ار قي��ادات امنية كف��وءة قادرة 
عل��ى ت��ويل املل��ف االمن��ي ب��كل ح��زم، باال�س��افة اىل اجله��د 
اال�س��تخباري واملعلومة اال�س��تباقية التي من �ساأنها الك�سف عن 
اخلالي��ا االرهابية والهجم��ات االرهابية قبل حدوثها". وا�س��ار 
اىل ان "اللج��ان االمنية �س��واء يف جمل�ض الن��واب ام يف جمال�ض 
املحافظات يك��ون اطالعها حمدوداً على الواق��ع االمني وعليها 
التع��اون م��ع قيادات ال��رد ال�رصي��ع واجلهد اال�س��تخباراتي لكي 
تكم��ل املنظومة االمني��ة ملنع اخرتاقها".  و�س��دد املتيوتي على 
"���رصورة  خل��ق خطاب مت��وازن ووطني واالبتع��اد عن احل�ض 
الطائفي او املذهبي يف معاجلة الق�س��ايا التي لها م�سا�ض باأمن 

املواطن". 
كما اأيد املحلل االمني، اأمر ال�ساعدي، ما �سبق ذكره يف ت�رصيح 
ل�"اجلورن��ال" حي��ث قال" ان تنظيم��ات داع���ض االرهابي تقوم 
با�س��تغالل اي حمط��ة او منطقة تهيئ لها ف�س��اًء فارغًا الإن�س��اء 

مكان للتفخيخ". 
واأ�ساف ، ان " هناك الكثر من املناطق ال�سناعية خارج احلدود 
االدارية للعا�س��مة بغداد توفر بيئة خ�س��بة لتلغيم العجالت من 
خالل ا�س��تخدام م��واد اولية ممك��ن �رصاوؤها من ال�س��وق املحلية 

وبالتايل �سعوبة ان�سائها داخل العا�سمة بغداد". 
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م املتح��دث با�س��م احل�س��د الرتكم��اين عل��ي 
احل�سيني٬ تركيا بالوقوف وراء انت�سار املخدرات 
يف ق�س��اء طوزخورمات��و. وق��ال احل�س��يني يف 
ت�رصي��ح �س��حفي٬ ان "احل�س��د الرتكم��اين لدي��ه 
وثائ��ق توؤك��د �س��لوع تركي��ا بانت�س��ار امل��واد 
املخدرة يف ق�س��اء طوزخورماتو". وا�س��اف ان 
"احل�س��د الرتكماين لن ي�س��مح بت�س��ويه �سورته 

بدعايات مغر�سة".

وحّذر جهاز امن ا�ساي�ض التابع لالحتاد الوطني 
الكرد�س��تاين اأهايل  مدينة كرك��وك من "موامرة 
تركي��ة" جديدة لدخول االرهابي��ن اىل املدينة. 
ودعا البيان املواطنن اىل حمل ال�س��الح للدفاع 
ع��ن كركوك يف حالة ح�س��ول اي ع��دوان عليها 
من قب��ل داع�ض.وتقول م�س��ادر امنية كردية ان 
داع���ض االإرهاب��ي يح���رص لهج��وم عل��ى مدينة 
كرك��وك. وذك��رت امل�س��ادر ان اك��ر م��ن 800 
م�سلح داع�س��ي واأعداداً مما ي�سمى باالنغما�سين 

موجودون حاليا جنوب وغرب مدينة كركوك.

اأكد النائب عن كتلة التغير النيابية ،حممود ر�سا 
ام��ن، اأن "تعطي��ل الربمل��ان الكرد�س��تاين ل��ه اأثر 
�سلبي على جممل االو�س��اع االقت�سادية يف اقليم 
كرد�ستان".واأ�س��اف ل�"اجلورنال" ، اأن الف�ساد يف 
مل��ف الطاقة يف اقليم كرد�س��تان لي�ض باجلديد اإذ 
ان "االم��ر يع��ود اىل النخبة املت�س��لطة يف االقليم 
والت��ي تق��وم وب�س��كل مربم��ج ب�رصقة  النف��ط منذ 

�سنوات قبل تعطيل الربملان". 
وا�س��ار اىل اأن "برمل��ان ه��ذه ال��دورة يختل��ف عن 
برملان الدورات ال�س��ابقة ففي ال�سابق كان حزبان 
حاكمان باغلبية �س��احقة هم��ا من يدير الربملان، 
الفتا االنتباه اىل ان "تعطيل الربملان �س��اعد على 

تعميق ازمة الف�ساد يف االقليم". 

م��ن جهته��ا اتهم��ت النائبة ع��ن كتل��ة التغير يف 
الربمل��ان ���رصوة عبدالواحد٬ رئي���ض حكومة اقليم 
قوب��اد  ونائب��ه  ب��ارزاين  نيجرف��ان  كرد�س��تان 
طالباين بهدر امل��ال العام٬ وطالبت مبحاكمتهما. 
وقال��ت عب��د الواحد يف بي��ان �س��حفي٬ ان "جتار 
حكوم��ة االقلي��م ب��داأوا ه��ذه امل��رة جولة رو�س��ية 
الب��رام عق��د نفط��ي طويل االم��دة ومل��دة ع�رصين 
عام��ا". وا�س��افت٬" يف الوقت الذي نعلن رف�س��نا 
وعدم حتم��ل امل�س��وؤولية امام �رصقة نفط �س��عبنا٬ 
الراف�س��ة لنه��ب  الكرد�س��تانية  نطال��ب االح��زاب 
ث��روات اقليم كرد�س��تان ان يتح��دوا ويكون لديهم 
موق��ف راف�ض موحد له��ذا العقد الذي يعترب �رصقة 
وا�سحة لل�سعب". واكدت قائلة "اننا موؤمتنون على 
الروات وحي��اة املواطنن والتخل��ي عنهم خيانة 

وطنية ال تغتفر". 

يت�س��ابق ال�سيا�سيون الطاحمون لفوز جديد او مك�سب �سيا�سي اىل ت�سخر 
مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي وحتويلها اىل اداًة منا�رصة ، لك�س��ب ر�س��ا 
اجلمه��ور واملتابعن الكر ل�س��احلهم قب��ل ان يحن موع��د االنتخابات 
العراقية القادمة،  م�س��تخدمن جيو�س��ًا الكرتونية وان�ساراً ال ح�رص لها 
�ُسخروا ل�سالح املر�سحن الغر�ض منهم ك�سب وتبيي�ض �سفحة ال�سيا�سي 

يف املجتمع االفرتا�سي الوا�سع 
يقول النا�س��ط املدين فا�س��ل الزركاين للجورنال ان املر�س��حن �س��نعوا 
الأنف�س��هم يف مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي اأ�س��ماًء م�س��تعارة تقوم بدور 
وقبلي��ة  �س��عارات طائفي��ة  م�س��تخدمة  للمر�س��ح  واملنا���رص  املحام��ي 
واجن��ازات غ��ر حقيقية لتغير �س��ورة املر�س��ح ام��ام اجلمه��ور واإعادة 

طرحه ب�سورة جديدة وي�سيف الزركاين هذه احلالة �ستكون موؤ�رصاً خطراً 
يلخ�ض تاأثرها على الراأي العام العراقي املحلي، فال�س��فحات الوهمية 
ت�س��عى لتحقي��ق اهدافه��ا مبهاجم��ة املناف�س��ن يف املحافظ��ة نف�س��ها 
بع���رصات ال�س��ائعات مثل ن�رص اأخبار مزيفة، و�س��ور مفربكة با�س��تخدام 
برامج مونتاج ال�سور، الهدف من هذه املن�سورات هو احل�سول على اآالف 

املعجبن واملعلقن 
النائ��ب عن كتلة االحرار هادي اخلراهلل يتهم بع�ض ال�سيا�س��ن بتحويل 
مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي اىل اأن�س��ار مزيف��ن هدفه��م اع��ادة طرح 
املر�س��ح من دون اإجناز وت�س��فية مناف�س��يه معنويًا اأو اإغراق الراأي العام 
باحلدي��ث، اىل ذل��ك يف�رص عط��ا الزاملي ع�س��و جمل�ض حمافظ��ة ذي قار 
جلورن��ال ظه��ور اجليو���ض االلكرتونية يف وقت االنتخاب��ات ، باأنه دليل 
على ان االنتخابات القادمة �س��تكون يف �س��ندوق التوا�س��ل االجتماعي 

ومن ينجح بك�س��ب ود املنا�رصين �س��يحقق الفوز وهو معتقد قابل للربح 
واخل�س��ارة يف حال واجه املر�س��ح جمهوراً متما�س��كًا ميل��ك ذاكرة قوية 

ومييز بن ال�سالح وال�سيء 
يف املقاب��ل جتتم��ع اجليو���ض االلكرتونية املوؤي��دة واملعار�س��ة لتهكر 
�س��فحة على مواقع التوا�سل االجتماعي يطلق عليها ا�سم )�سليوًة عزيز( 
تطي��ح بع���رصات ال�سيا�س��ين وتك�س��ف ف�س��ادهم امل��ايل واالداري ،ولكن 
م��ن دون ج��دوى فقد اجتمع��ت االأحزاب يف النا�رصية م�س��تخدمة جميع 
الو�سائل ملعرفة �ساحب او عائدية املوقع لكنها تف�سل حتى انها ر�سدت 
مبال��غ مالي��ة ، ولك��ن يف كل م��رة ال يك��ون النج��اح حلي��ف حماولتها، 
ال�س��فحة التي دّون �س��احبها كث��ًرا بكتابته اأن لي�ض كل �س��خ�ض يكون 
طريقًا لعبور الفا�س��لن، داعيا اأبناء النا�رصية اىل ال�س��جاعة يف مواجهة 

ال�سيا�سين وجيو�سهم امل�سطنعة يف االنتخابات املقبلة .

اتهم النائب عن التحالف الوطني كاظم ال�س��يادي، 
اأم�ض االأربعاء، اللجنة التي �سكلها الربملان العراقي 
الختيار مفو�س��ية االنتخابات، بانها راعية ل�سوؤون 

اأحزاب ال�سلطة"
االأح��زاب  ان"   » »اجلورن��ال  ل���  ال�س��يادي  وق��ال 
ال�سيا�س��ية لديه��م ممثل��ون يف املفو�س��ية احلالي��ة 
واملفو�سية التي �ستت�سكل، متهمًا اللجنة التي �سكلت 
يف الربملان برئا�س��ة عامر اخلزاعي بغر امل�س��تقلة 
". واأ�ساف ان" االأحزاب ال�سيا�سية لديها ماآرب يف 
تغير املفو�س��ية احلالية عن طريق زج ممثلن لهم 
يف املفو�س��ية القادم��ة وحتويل املفو�س��ية ح�س��ب 
مقا�س��اتهم احلزبي��ة. موؤك��دا ان املفو�س��ية عب��ارة 
عن راعية ل�س��وؤون اأحزاب ال�س��لطة "واأ�س��ار اىل ان" 
ا�ستجواب مفو�س��ية االنتخابات يجب ان ي�سر وفق 

االأطر القانوني��ة وان " املجل�ض هو من يقرر االإقالة 
م��ن عدمها ح�س��ب قناعة االأع�س��اء "وكانت اللجنة 
امل�س��كلة يف الربملان العراقي، �س��وتت على اختيار 
عامر اخلزاعي رئي�سا لها “، خلفا الآرام ال�سيخ حممد 
الذي ا�ستقال من املن�س��ب الختيار اأع�ساء جدد يف 

مفو�سية االنتخابات ".
وكان النائ��ب ال�س��يادي، ق��د ك�س��ف ع��ن �س��غوط 
�سيا�س��ية متار���ض عل��ى الن��واب م��ن قب��ل دخ��الء 
ال�سيا�س��ة، م�سرا اىل ان املفو�س��ية اجلديدة �ستكون 

اكر هيمنه ووالء لالحزاب.
وقال ال�س��يادي ان " القان��ون احلقيقي داخل نظام 
جمل�ض الن��واب يلزم بتقدمي خم�س��ن توقيع لغر�ض 
الت�سويت على  االقالة من عدمه"، مبينا ان " هناك 
�سغوطات ومطامع مادية و�سيا�سية من قبل بع�ض 
الدخالء على ال�سيا�سه لتغير قناعات بع�ض النواب 

ب�ساأن اقالة مفو�سية االنتخابات".

اإلرهاب والصراعات السياسية تقف خلفها

نواب يكشفون تفاصيلها لـ »الجورنال«: هذه حقيقة مواقع التفخيخ في بغداد وآلية نقلها عبر السيطرات!!

جيوش الفيسبوك تغزو الناصرية.. جحافل وأموال مبذولة الغتيال "صليوة عزيز" فاضح حرامية الحكومة

نائب يسخر منها: لجنة الخبراء الختيار المفوضية مجرد »استعالمات« لشؤون األحزاب !

الحشد التركماني يتهم تركيا 
بالوقوف وراء انتشار المخدرات في طوزخورماتو 

برلماني كردي: سلطة اإلقليم تسرق النفط منذ سنوات  

ذي قار- شاكر الكناني 

كتب المحرر السياسي

بغداد ـ خاص

بغداد - سهير سلمان
بغداد - الجورنال 

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

كوكبة من أساطير العالم
يواجهون أساطير العراق

القوى السنية تكشر عن أنيابها.. تأجيل االنتخابات أمر مفروغ منه وإال فلتنتظر منا الحكومة ما ال يسرها! 

حكاية كل صيف.. موجة حر 
تزيد من معاناة الصائمين

ّ


