
العامري،  هادي  بدر  ملنظمة  العام  االمني  اكد 
عرب  لل�سلطة  ال�سلمي  التبادل  اهمية  ال�سبت، 
�سناديق االقرتاع يف العراق، حمذرا يف الوقت 
نف�سه من عودة تنظيم داع�س "بلبا�س جديد" اىل 

املناطق التي طرد منها يف البالد. 
وقال العامري يف كلمة له خالل االحتفال الذي 
اقيم يف منطقة التاجي �سمايل بغداد، ال�سبت انه 
جميع  مب�ساركة  اال  العراق  ي�ستقر  ان  ميكن  "ال 
التوافق  اىل  الذهاب  من  والبد  ال�سعب  مكونات 
�سبب  هو  والتمزق  اخلللالف  ان  اىل  م�سريا   ،"
ومهدت  العراق  يف  ح�سلت  التي  امل�ساكل  كل 

لالرهابيني الدخول اىل العراق ".
يف  �سيعي  �سني  �رصاع  يوجد  "ال  انه  وا�ساف 
االرهابيني  بني  حقيقية  معركة  وامنا  العراق 
الدواع�س وبني جميع مكونات ال�سعب العراقي".
واو�سح العامري ان "ما حتقق من انت�سار على 
انت�سار  هو  العمليات  قواطع  يف  االرهابيني 
كبري وكانت معركة املو�سل معركة قا�سية مبا 
االمنية  االجهزة  حق  ومن   ، معنى  من  للكلمة 
يف  كبرية  انت�سارات  من  حققته  مبا  التباهي 
عن  ف�سال  االرهابيني  من  وحتريرها  املو�سل 
ي�ستخدمهم  كللان  الرهائن  من  االالف  حترير 

داع�س دروعا ب�رصية".
ما  مرحلة  يف  كبرية  م�سوؤولية  "امامنا  وتابع 
بعد داع�س ويجب علينا التوحد ور�س ال�سفوف 
على  الفر�سة  لتفويت  جنب  اىل  جنبا  والوقوف 
�سيعود  )داع�س(  فان  ذلك  وخالف  االإرهابيني، 

بلبا�س جديد ".

االإرهاب  مكافحة  "جهاز  اإن  ال�سحيفة،  وقالت   
من  االأرا�للسللي  ا�ستعادة  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
ال�سارمة  االنتقاء  عملية  لكن  داع�س،  تنظيم 
للمنت�سبني، تربز التحدي املتمثل يف اعادة بناء 
خ�رصت  انها  املتحدة  الواليات  تقول  التي  القوة 
يف  والع�سكرية  الب�رصية  مللواردهللا  من   40%
"قوام  اأن  واأ�سافت  اأ�سهر".   9 لل  ا�ستمرت  معركة 
 10 نحو  يبلغ  التي  االرهلللاب  مكافحة  قللوات 
االف مقاتل، هي القدر الذى ال جدال فيه للقوات 
ال�سيعية  الف�سائل  ان  بيد  العراقية،  امل�سلحة 
ثقة  االكرث  املقاتلني  بني  من  اي�سا  هى  القوية 
اأوقفتا  "القوتني  اأن  اإىل  النظر  البالد"، الفتة  فى 
 2014 عللام  الللعللراق  يف  داع�س  تنظيم  م�سرية 
للجي�س  التقليدية  االنق�سامات  انهارت  ،حيث 
وال�رصطة، واأدت يف وقت الحق اإىل طرد التنظيم 
اأنه  وتابعت  عليها".  �سيطر  رئي�سية  مناطق  من 
العراق  يف  املهمة  املدن  من  العديد  وجود  "مع 
اإعادة جتميع قوات  حتت �سيطرة داع�س، ال تزال 
على  ق�سوى  اأولوية  ب�رصعة  االإرهللاب  مكافحة 
اآثار  اأي�سا  لها  القوة  قوة  ولكن  الق�سري،  املدى 
مترد  منع  على  العراق  قدرة  على  االأجللل  طويلة 

اآخر من النمو". 
واأو�سحت اأنه "من املرجح اأي�سا اأن يحدد جتديد 
على  �سيعتمد  العراق  كان  اإذا  ما  الذهبية  الفرقة 
قوة منتظمة حتت قيادة احلكومة الإنهاء املهمة 
�سد تنظيم داع�س، ومنع ت�سكيل جمموعة تخلف 
هذه الفرقة، اأو اإذا كانت هذه املهمة �ست�سقط على 
التي  ال�سعبي،  احل�سد  با�سم  املعروفة  الف�سائل 
اأ�سبحت كيانات قانونية لقوات االأمن العراقية، ، 
واأ�سارت اىل اأنه "بالن�سبة للواليات املتحدة، فاإن 
ال�سعبي لي�ست خيارا، نظرا للروابط  قوات احل�سد 
وجتهيز  تدريب  اأن  كما  اإيللران،  مع  له  احلميمة 
القوات اخلا�سة العراقية اأ�سبح امرا حموريا يف 

ال�سيا�سة االأمريكية يف العراق". ونقلت ال�سحيفة 
عن قائد القوات اخلا�سة االأمريكية امل�ساركة يف 
باتريك  اجلرنال  االإرهاب  مكافحة  قوات  تدريب 
حازوا  العراقيني  "ال�سباط  اإن  قوله،  روبر�سون، 

القوات  تللدريللب  مللن  املللائللة  فللى   95 نحو  على 
 40 و  بني30   ما  مدتها  تللرتاوح  التي  اجلديدة 
بدور  حتتفظ  املتحدة  الللواليللات  ان  بيد  �سهراً، 
على  �سهادة،  وهللي  اجلللودة،  مراقبة  فى  وثيق 

ن�سوج ال�سابط".
 وقال روبر�سون، ان "نحو الفي جندى يتخرجون 
اقل بكثري من املعدل  يف االكادميية �سنويا، اي 
الدفاع  وزارة  هدف  يحقق  ان  �ساأنه  من  الللذى 

االمريكية بزيادة القوة اىل 20 الف جندى خالل 
ال�سنوات الثالث القادمة"، م�سيفا ان "نحو100  
من القوات اخلا�سة االمريكية تعمل مع نظرائهم 
النخبة".  قوات  اىل  املجندين  لتجنيد  العراقيني 
االرهللاب  مكافحة  قللوات  "اأهمية  اأن  وا�للسللاف 
ارتللفللاع  جللانللب  اإىل  داعلل�للس،  تنظيم  ملللحللاربللة 
من  جتعل  بهم،  حلقت  التي  االإ�سابات  معدالت 
يف  للوحدات  تعيينها  و�رصعة  القوات  تدريب 
التدريب  برنامج  ولكن  حا�سمة،  اأولوية  امليدان 
خ�سائر  مواكبة  على  قللادرا  يكون  ال  قد  الطويل 
�ساحة املعركة، فمنذ متوز املا�سي، ان�سم 500 

فرد فقط اإىل الوحدات يف امليدان". 
وتابع اجلرنال االأمريكي، اإن "التحدي هو احلفاظ 
على م�ستويات عالية من خدمات جهاز مكافحة 
اأجل  من  الكفاح  مثل  فرتات  خالل  من  االإرهاب 
ذلك يف  �سبقت  التي  ال�رص�سة  واملعارك  املو�سل 
اأي�سا  املجموعة  التي كانت  والرمادي،  الفلوجة 

مبثابة القوة الرائدة فيها".
التي و�سعت، هي فتح  االأفكار  "احد  باأن  ونوه   
باب التجنيد لعامة النا�س واالنتقال من اأمنوذج 
اختيار قوات واعدة من �سفوف القوات االأمنية، 
اىل قوات تبحث عن )ا�سخا�س ذوي جودة عالية( 

يف ال�سارع". 
واأو�سحت ال�سحيفة اأنه "عندما اأطلقت احلكومة 
لالن�سمام  االإنرتنت  عرب  جتنيد  حملة  العراقية 
املا�سي،  اأيللار  يف  االإرهللاب  مكافحة  جهاز  اىل 
300 رجل للتطوع، ومن بني هوؤالء،   000 قدم 
اأوليا". وقالت  اآالف �سخ�س فح�سا  اجتاز ثالثة 
اأمللريكللي،  ع�سكري  مللدرب  عللن  نقال  ال�سحيفة 
يف  يقبلوا  ان  املتوقع  من  فقط  الللف  "نحو  ان 
اكادميية التدريب االمريكية العراقية امل�سرتكة"، 
االأوىل  املحاولة  جذبت  بينما   " بانه  منوها 
فقط  املائة  يف   3.0 فللاإن  كبريا،  اهتماما  هذه 
�سيوؤدون  االأرجح،  على  تطوعوا  الذين  اأولئك  من 

اليمني، ما يوؤكد املهمة الهائلة املقبلة".
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 الخارطة السياسية للحكومات المحلية تنهار.. أوامر قضائية مستعجلة »تطارد« محافظين آخرين

نائبة: الحكومة غير مكترثة بمعاناه األهالي 
في أيسر الشرقاط

حمالت تفتيش في المناطق الغربية وذي قار 
وتدمير مستودعات لـ”داعش” في األنبار

من هم مرشحو رئاسة “تحالف القوى الوطنية”

الوزراء  رئي�س  ال�سبت،  اجلبوري،  اأ�سواق  الدين  �سالح  حمافظة  عن  النائبة  اتهمت 
حيدر العبادي بعدم االكرتاث ملئات النداءات والكتب الر�سمية لتحرير ال�ساحل االي�رص 

لل�رصقاط.
وقالت اجلبوري يف موؤمتر �سحفي عقدته يف مبنى الربملان: "با�سمنا كممثلني عن 
�سعب حمافظة �سالح الدين والذي هو جزء ال يتجزاأ من ال�سعب العراقي، وبا�سم اأهلنا 
ال�سابرين ذوي املغدورين واأمهاتنا الثكاىل يف ق�سائي ال�رصقاط واحلويجة"، داعية 
الكتل  روؤ�ساء  اىل  النداء  نعنون  املرة  وهذه  واحلويجة  ال�رصقاط  ق�سائي  اىل"حترير 
العام  للقائد  املطالبة  توجيه  عن  ونناأى  غيور،  عراقي  وكل  والربملانية  ال�سيا�سية 
والكتب  النداءات  ملئات  احرتامه  وعدم  اكرتاثه  عدم  اأظهر  لكونه  امل�سلحة  للقوات 
الر�سمية التي اأطلقناها كممثلني �رصعيني عن اأهلنا هناك طيلة ال�سهور املا�سية وان 
ال�ساحل االأمين لل�رصقاط مت حتريره من دون ا�ستكمال حترير �ساحله االأي�رص ومت اإعادة 

اأهلنا اىل مناطقهم وكاأن ا�سرتاتيجية احلكومة قادت اأهلنا اىل حتفهم املوعود".
وا�سافت اأن "الع�رصات من ن�سائنا و�سبابنا واأطفالنا يذبحون بغارات العدو الداع�سي 
التي تنطلق من مناطق ال�ساحل االأي�رص التي اأ�سبحت مرتعا للتهريب والف�ساد وكاأن 
احلكومة تعمدت خلق باب جديد للف�ساد هناك على ح�ساب االأرواح الزكية التي تزهق 
ب�سبب الف�ساد واملف�سدين وما مت ذكره لن يلقى اآذانا �ساغية لدى الراعي االأول لل�سعب 
اأ�سباب  له وبال مهادنة حان وقت املكا�سفة وتبيان  الذي نقول  الوزراء  وهو رئي�س 
ترك ال�سعب ميوت هناك ومن دون اأ�سباب منطقية جتعلك ت�سحي باالآالف من اأبناء 
اأهلي هناك فاالن�سانية والغرية  ال�سمت املطبق جتاه  ا�ستغرب  "ال  رعيتك"، م�سيفة 

العراقية ميران مبرحلة خطرة يف العراق".
وا�سارت اىل اننا "لن نخ�س بعد اليوم مبطالبتنا اأي م�سميات، فمن له اآذان �ساغية 
�سي�سمع اأنني العراقيني الذي ميوتون جوعا ال ل�سبب �سوى اأنهم عراقيون ومن اختار 

طريق الوطن لن يحتاج اىل مكربات �سوت"

اعلنت وزارة الداخلية ال�سبت، انطالق عمليات تفتي�س وا�سعة ملناطق جنوب قاعدة االأ�سد 
فرقة  قيادة  قبل  من  املناطق  تلك  يف  واال�ستقرار  االمن  لفر�س  كبي�سة  ناحية  وجنوب 

امل�ساة ال�سابعة والقطعات امللحقة بها واحل�سد الع�سائري .
“ا�ستناداً ملعلومات  انه  اعلنت خلية االعالم احلربي يف بيان  العراق  االنبار غربي  ففي 
جوية  �رصبات  وجهوا  اجلوية  القوة  �سقور  فاإن  واالأمن،  لال�ستخبارات  العامة  املديرية 
االرهابي،  داع�س  لعنا�رص  تابعة  واالعتدة  لال�سلحة  وم�ستودعني  مقر  تدمري  عن  ا�سفرت 
احد امل�ستودعني كان ي�ستخدم خلزن املواد املتفجرة، وحرق جميع االأ�سلحة واالعتدة التي 
كانت بداخلها وقتل الع�رصات من االرهابيني يف ق�ساء عنه، كما مت تدمري معمل لتفخيخ 
للتفجري يف ق�ساء  العجالت كانت مفخخة ومعدة  العجالت وحرق جمموعة من  وتدريع 
راوه غربي االنبار“. و�سهد ق�ساء الكرمة، ال�سبت، فر�س حظر �سامل للتجوال بعد انطالق 
فجرت  الفلوجة  الق�ساء.ويف  يف  لال�سلحة  وخمابئ  مطلوبني  عن  للبحث  وا�سعة  عملية 

القوات االمنية م�ستودعًا لال�سلحة يف منطقة حي ال�سهداء غربي املدينة.

ك�سف م�سدر مطلع يف “حتالف القوى الوطنية” ال�سبت، عن تر�سيح اربع �سخ�سيات 
لقيادة التحالف خلفًا للمقال اأحمد امل�ساري

نيوز«  لل»اجلورنال  ت�رصيح   يف  هويته  عن  الك�سف  عدم  ف�سل  الذي  امل�سدر  وقال 
ال�سخ�سيات  جميع  بح�سور  اليوم  م�ساء  اجتماعا  �سيعقد  الوطنية  القوى  “احتاد  ان 

الختيار رئي�س للتحالف يف الربملان” .
والنائب  الكربويل،  حممد  احلل  كتلة  )رئي�س  هم  للرئا�سة  “املر�سحني  ان  واأ�ساف 
�سالح اجلبوري، ووزير الدفاع االأ�سبق �سعدون الدليمي، والنائب ظافر العاين( يذكر 

ان احتاد القوى العراقية اأقال احمد امل�ساري من رئا�سة هيئته ال�سيا�سية.

واشنطن بوست تكشف معلومات عن جهاز مكافحة اإلرهاب وهكذا ترى واشنطن مستقبل الحشد 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�شرت �شحیفة "وا�شنطن 
بو�شت" االمريكیة، اأخريًا 

تقريرًا بخ�شو�ص الت�شكیالت 
الع�شكرية امل�شاهمة يف ا�شتعادة 

مدينة املو�شل من �شیطرة 
تنظیم داع�ص، ودورها يف 

من  املقبلة" بالرغم  "املعارك 
فقدان مواردها بن�شبة 40 

"احل�شد  ان  اأكدت  حني  % يف 
ال�شعبي" يعد قوة �شاربة 
ولكنها "ال حتظى بالقبول 

االأمريكي".

بغداد_ متابعة

وقال ر�سا لل )اجلورنال( ان املحكمة االإدارية �سيكون 
لها القول الف�سل يف البت باإعادة املحافظني املقالني 
اىل منا�سبهم من عدمها. واأ�ساف ان جمل�س املحافظة 
له احلق باقالة املحافظ اذا كانت هنالك اأ�سباب مقنعة 
ان  مبينا  قبلهم،  من  ينتخب  انلله  اعتبار  على  لذلك، 
اللجنة �سوف تكون مع قرارات جمال�س املحافظات يف 
ذلك مادامت قرارات االإقالة مل تخالف قوانني جمال�س 

املحافظات.
وفيما يتعلق مبحافظ الب�رصة وت�رصيحاته االخرية فقد 
او�سح رئي�س جلنة الرقابة املالية يف جمل�س حمافظة 
�سابق  ت�رصيح  “يف  للجورنال  ال�سليطي  احمد  الب�رصة 
يف  لللوبللي  وجلللود  الب�رصة  حمللافللظ  ذكللر  ان  بعد  انلله 
ح�سن  اللبناين  احدهم  ا�سخا�س  ثالثة  من  املحافظة 
�سيا�سي  تابعة حلزب  متنفذة  �سيا�سية  و�سخ�سية  فران 
فعليه  املحافظة  جمل�س  يف  امل�سوؤولني  واأحد  معروف 
ان يك�سف من هم االثنان االخران ب�سكل تف�سيلي وما 

هي انتماءاتهم ال�سيا�سية ومن يقف وراءهم وما الذي 
ارتكبوه من ف�ساد ومع من عملوا خالل ال�سنوات االربع 
ال�سابقة وعلى من مّرروا ف�سادهم وهل ارتكبوا ف�سادهم 

بعلمه وعلم احزابهم ام ال وما هو دوره يف ذلك؟” .
يف  فللران  اكللرم  دور  هو  ما  “نقول  ال�سليطي  وتابع 
ح�سن  فيها  كان  التي  املا�سية  املدة  خالل  املحافظة 
الفا�سدين الثالثة كما ذكر املحافظ وما  فران هو احد 
هو دوره االن يف املحافظة”، داعيا املحافظ اىل “ان 
وبني  اأخللرياً،  منه  املقربني  ابعاد  ا�سباب  عن  يك�سف 
االربع  ال�سنوات  خالل  عمله  مدة  طوال  واالخر  احلني 
املا�سية، وهل االإبعاد هو احلل فيما لو كانت �سبهات 

الف�ساد هي ال�سبب؟”.
ان  االنبار  اعلن ع�سو جمل�س حمافظة  اخر  من جانب 
تقدمي  امام  املجل�س  قبل  من  ُحللددت  فقط  ايام  ع�رصة 
�سهيب  عن  بديال  االنبار  حمافظ  ملن�سب  املر�سحني 
الراوي املقال من من�سبه. وقال حميد احمد الها�سم يف 
جمل�س  ان"  نيوز(،  )اجلورنال  ملرا�سل  خا�س  ت�رصيح 
االنبار حدد ع�رصة ايام فقط لتقدمي املر�سحني لطلباتهم 

ليكونوا بدالء عن �سهيب الراوي حمافظ االنبار ال�سابق 
واملقال من من�سبة بت�سويت من جمل�س املحافظة على 

خلفية خمالفات قانونية وتالعب مايل يف عمله".
�سيقدمون  الللذيللن  املر�سحني  جميع  ان"  وا�للسللاف 
معامالتهم وطلباتهم اىل املجل�س �سيتم اعالن ا�سمائهم 
و�سنت�سلم  االن  بارزين  ملر�سحني  وجللود  وال  الكاملة 

معامالت املر�سحني خالل ع�رصة ايام فقط".
�سيختار  املحافظة  ان"جمل�س  اىل  الها�سم  وا�للسللار 
حمافظًا جديداً لالنبار بعد اختيار املر�سح الذي ميتلك 
من  فقط  ايام  ع�رصة  خالل  اختياره  و�سنعلن  الكفاءة 
عن  البديل  اختيار  عملية  يف  تاأخري  اأو  تاأجيل  دون 

الراوي املقال". 
جمل�س  يف  م�سوؤول  حكومي  م�سدر  ك�سف  ذلللك  اىل 
تتناف�س  �سيا�سية  كتل  ثالث  ان  عن  االنبار  حمافظة 
احلل  كتلة  هي  املقال،  االنبار  حمافظ  من�سب  على 

والك�سنزانية "الدراوي�س وكتلة الوفاء لالنبار "  .
الكتل  ان"  نيوز(،  )اجلللورنللال  ملرا�سل  امل�سدر  وقللال 
احل�سول  على  تتناف�س  االنبار  جمل�س  يف  ال�سيا�سية 

الراوي  �سهيب  اقالة  بعد  االنبار  حمافظ  من�سب  على 
احلل  كتلة  املتناف�سة،  الكتل  بني  ومللن  من�سبه،  من 
التي يتزعمها جمال الكربويل والتي تقدمت مبر�سحيها 
وخ�سري  الربملان  يف  النائب  احللبو�سي  حممد  ابرزهم 

الفهداوي مدير �سحة االنبار ال�سابق".
تقدمت  ،الللدراويلل�للس،  الك�سنزانية  كتلة  ان"  وا�للسللاف 
احد  الدليمي  حممود  اللواء  منهم  اي�سا  مبر�سحيها 
�سباط اجلي�س ال�سابق واحمد الكربويل وزير ال�سناعة 

ال�سابق".
وا�سار اىل ان" كتلة الوفاء لالنبار التي يتزعمها قا�سم 
مبر�سحيها  تقدمت  احلللايل  الكهرباء  وزيللر  الفهداوي 
اي�سا وابرزهم اللواء الركن خليل الفهداوي احد �سباط 
االعمال  رجللال  احللد  اجلابري  ورائللد  ال�سابق  اجلي�س 

املقيم يف عمان حاليا". 
�سيقدم  االنبار  جمل�س  ان"  بالقول  امل�سدر  وانتهى 
مر�سحني اخرين ومنهم من �سيكون من جهات م�ستقلة 
توافقًا  ومتتلك  ال�سيا�سية  الكتل  اطللار  عن  خارجة 

�سيا�سيًا وترحيبًا ع�سائريًا". 
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