
, على  الثالثاء   , التغيري  العام حلركة  �صّوت املجل�س 
للحركة خلفا  �صيد علي” من�صقا عاما  “عمر  انتخاب 
للمن�صق ال�صابق وموؤ�ص�س احلركة نو�صريوان م�صطفى.

وقال النائب عن كتلة التغيري امني بكر, لـ»اجلورنال 
نيوز« ان احلركة عقدت  اجتماعا النتخاب من�صق عام 
املن�صق  مبن�صب  علي  �صيد  عمر  االأبــرز  املر�صح  وفاز 
حني  يف  �صوتا,   38 على  بح�صوله  للحركة  العام 
ملجل�س  �صكرتريا  حممد  جمال  على  املجل�س  �صوت 
احلركة الوطني لالنتخابات بح�صوله على 37 �صوتا.
للكثري  م�صتمرة  مازالت  “االنتخابات  اأن  واأ�صاف, 
من االع�صاء االخرين لتويل من�صب الغرفة التنفيذية 
التغيري  التنفيذية حلركة  اجلهة  للحركة وهي مبثابة 
الوطني  املجل�س  قبل  مــن  اختيارها  يتم  والــتــي 

للحركة”.
للغرفة  اع�صاء  اختيار  “عملية  اأن  اىل,  بكر  وا�صار 
اخيار  ح�صم  مت  فقد  حم�صومة  غري  مازالت  التنفيذية 
:عثمان  من  كل  وهــم  �صتة  ا�صل  من  اع�صاء  ثالثة 
حاجي حممود لتويل من�صب �صكرتري الهيئات احلزبية 
للمناطق , وجالل اجلوهر و�صعاد عبد الرزاق ملن�صب 
لتويل  حممد  حاج  وجمال   , النيابية  الكتل  �صكرتري 

من�صب �صكرتري املجل�س الوطني”.
ب�صال�صة  جتري  االنتخابات  ان”  اىل  االنتباه  ولفت 
قـــرارات  يحرتمون  التغيري  كتلة  اع�صاء  فجميع 
بنتائج  التزامهم  ويوؤكدون  للكتلة  الوطني  املجل�س 

االنتخابات”.
كرد�صتان  اإقليم  يف  نا�صط  حــزب  التغيري  وحركة 
م�صطفى  نو�صريوان  الكردي  ال�صيا�صي  اأ�ص�صه  العراق, 
عام 2009  بعد ا�صتقالته من حزب االحتاد الوطني 
ال�صابق  العراقي  الرئي�س  يتزعمه  الذي  الكرد�صتاين 

جالل طالباين.

اأهايل  ,الثالثاء, رف�س  نينوى  واأكد جمل�س حمافظة   
املحافظة اإقامة خميمات لعوائل داع�س االإرهابي يف 
داخل املدينة واق�صيتها , م�صريا اىل اأن 30 الف عائلة 

تقريبا يف نينوى بايعت داع�س عند دخوله العراق.
ت�رصيح  يف  ال�صبعاوي  ح�صن  املجل�س  ع�صو  وقــال 
لـ»اجلورنال نيوز« , " يعّد هذا امللف من اخطر ملفات 
مرحلة ما بعد داع�س وعلى احلكومة املركزية اتخاذ 
االأبرياء  حتمي  قوانني  �صن  نحو  تتجه  جادة  خطوة 
نا�رص  من  وم�صاءلة  جرمًا  يحمل  من  ومعاقبة  منهم 

داع�س ".
يحتاج  ال  مو�صوع  هكذا  مثل  معاجلة   " اأن  واأ�صاف 
من  قــرار  اىل  بحاجة  وامنــا  �صخ�صية  اجتهادات  اىل 
خارج  تاأثريه  يقع  وقد  �صاخنًا  ملفًا  لكونه  الربملان 

التوقعات".
يف  ا�صتقبالهم  رف�س  بعد  العوائل  نقل  وبخ�صو�س 
هناك  لي�صت   "  : قائال  ال�صبعاوي  ا�صتدرك  نينوى 
اأن  بعد  العوائل  هذه  تذهب  اين  عن  دقيقة  معلومة 
يتم رف�صها؟! لكن بع�س املعلومات ت�صري اىل تنقلها 
موؤكدا   , واالنبار"  ونينوى  ال�صورة  و  القيارة  بني  ما 
يف  ال�صفر  نقطة  اىل  يعيدنا  داخلي  �رصاع  "حدوث 
حال مل ت�صتجب احلكومة وتعمل على حتقيق املطلوب 

جتاه هذه العوائل".
يف  املو�صل  االأطفال  �صيواجهها  التي  التحديات  اما 
حمو افكار وذكريات املعركة بعد اأن كانوا جزءاً منها 
والتي انتهت بالن�رص واخراج داع�س من املو�صل بعد 
اكرث من عامني ون�صف , حتدث تقرير ن�رصته "منظمة 
اليوني�صيف" , اخرياً, بهذا اخل�صو�س موؤكدة اأن اأطفال 
احلرب  ماآ�صي  من  االوفر  الن�صيب  لهم  كان  املو�صل 

التي حلت بهم. 
واأ�صارت املنظمة يف تقريرها الذي ترجمته الـ)جورنال 
( , ان االطفال �صهدوا العديد من م�صاهد الذبح وتعليق 
من  فلي�س  واعدامهم,  االنــارة  اعمدة  على  املواطنني 
عاما  الـ12  عمره  يتجاوز  ال  ين�صى طفل  ان  ال�صهولة 

طفل   190.000 ان  وذكــرت  الدموية.  امل�صاهد  تلك 
نزحوا من اكرب مدينة عراقية اىل املجهول بعد احتالل 
من  مواطن   400.000 نزوح  اىل  باالإ�صافة  داع�س. 
غرب املو�صل ن�صفهم كانوا اطفاال. وافادت املنظمة , 
انها تعمل ما يف و�صعها لتخفيف �صدة نتائج املعركة 
املناطق  يف  وال�صاكنني  املو�صل  من  النازحني  على 
اىل  مواطن   90.000 رجــوع  مع  حديثا,  املــحــررة 

لل�رصب,  �صاحلة  مياه  ن�صب  ومت  املحررة,  مناطقهم 
مل�صاعدة  اال�صا�صية  اخلــدمــات  وبع�س  والكهرباء 
وا�صافت  وحياتهم.  نظامهم  با�صرتجاع  املواطنني 
املدين  املجتمع  ومنظمات  االن�صانية  املنظمات  ان 
�صاعدت باي�صال 2.3 ليرت من املياه ال�صاحلة لل�رصب 
اىل املواطنني يوميا, وتوفري خزانات مياه يف مواقع 
تنقية  اجهزة  بن�صب  وقامت  وامل�صت�صفيات,  املدار�س 

 , عام  ب�صكل  اأنه  املنظمة  وبينت  وتعقيمها.   املياه 
فقد مت اعادة افتتاح 320 مدر�صة يف املو�صل مكونة 
285.000 طالب الول مرة منذ عامني. وو�صف  من 
االطفال �صعورهم بالفرح وقالوا "لقد اعتقدنا اننا لن 

ن�صتطيع دخول املدر�صة مرة اخرى". 
�صكلت  فقد  النازحني  خميمات  يف  امــا  واأ�ــصــافــت, 
النازحني  اطفال  لتدري�س  موؤقتة  اماكن  املنظمات 

واللغة  كالريا�صيات,  اال�صا�صية  الدرا�صية  ــواد  امل
العربية, واللغة االنكليزية, والعلوم.

ونقلت املنظمة عن احد املعلمني املتطوعني , فادية, 
قولها " �صبب جميئي اىل املخيمات هو لتعليم االطفال 
الدرا�صة,  من  حرموا  عامني  من  والكرث  انهم  حيث   ,
التي ت�صاعدهم على عدم كبت  وااللعاب, والن�صاطات 
عام  وابنتي  انا  نزحت  لقد  بها,  والبوح  م�صاعرهم 
2014 ب�صبب الظروف االمنية واملعي�صة ال�صيئة, عادة 

اأن "حق الطفولة هو التعلم".
للمخيمات  ين�صم  نازح   5.000 ان  املنظمة  واكدت 
واملادية  ال�صخ�صية  ممتلكاتهم  تركوا  العديد  يوميا, 
االغلبية  نف�صية  حتطم  مع  بحياتهم  للنجاة  وفــروا 
الب�رصية من افراد عائالتهم, حيث مت  ب�صبب اخل�صائر 
اخ�صاعهم لربامج نف�صية مكثفة ال�صرتجاع املهم يف 
للم�صاعدة  خ�صع  نازح  طفل   90.000 وان  احلياة. 
الذكريات  ب�صبب  تزايد  يف  والعدد  االن  حتى  النف�صية 
 11 احمد,  الطفل  حكاية  املنظمة  وتــروي  امل�صوهة. 
ملدينتي,  داعــ�ــس  احــتــالل  عند   " قــال  حيث  عــامــا, 
�صادفني بع�س الرجال يف طريقي اىل املنزل مّدعني 
انهم من القوات االمنية, طالبني ان ادلهم على مكان 
ام�صكوا  املنزل,  اىل  معهم  واجتهت  �صدقتهم  والــدي, 
والدي وقتلوه امامي, بقيت والدتي معي حتى و�صلت 
وتركتني,  تزوجت  ذلك  بعد  عمري,  من  ال�صابعة  اىل 

ومع رحيل الدواع�س رحلت هي اي�صا".
�صباب  مركز  ان  تقريرها,  يف  املنظمة  وا�صافت   
الذين  االطفال  من  وغريه  احمد  احت�صن  اليوني�صيف 
االطفال  مل�صاعدة  ال�صدمة"  بعد  "ما  مر�س  يعانون 
يف تخطي ال�صدمات النف�صية وتوفري جو امن وعائلي 
اليوني�صيف  منظمة  اع�صاء  احد  عن  ونقلت  م�صتقر. 
بقية  مثل  داع�س  من  هربت  "اين  قالت  حني  ,ليندا, 
ال  حياتهم,  لالطفال  اعيد  ان  ا�صتطيع  ال  النازحني, 
ا�صتطيع ان اعيد بناء منازلهم, لكني بالتاأكيد �صاأفعل 
النف�صية  ال�رصاعات  تخطيهم  مل�صاعدة  بو�صعي  ما 
وتاأمني جو مرح ليذكرهم با�صتمرار احلياة على الرغم 

من كل �صيء �صيء".

بعد نوشيروان مصطفى... التغيير تنتخب »سيد علي« منسقًا عامًا لها
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بغداد_ الجورنال نيوز 

 )الجورنال( تكشف أسرار ليلة خروج الحكيم والصراع المرير على أمالك المجلس األعلى !

المالكي يشدد على أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا

القانونية النيابية: الحكومة وجهت كتابًا إلى 
كركوك ترفض فيه إجراء االستفتاء

حزب الحل يكشف عن نيته التقارب مع الحكيم 
لتنفيذ مشاريع عابرة للطائفية

اأهمية تر�صيخ  اأكد نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي, الثالثاء,   : بغداد_ متابعة 
التعاون مع رو�صيا يف اجلوانب االقت�صادية والتجارية والع�صكرية.

وذكر بيان  �صحفي ملكتبه , اإن "املالكي والوفد املرافق له التقى يف مو�صكو, رئي�صة 
اللجان  روؤ�صاء  من  عدد  بح�صور  ماتفيينكا  فالينتينا  الرو�صي  الفيدرايل  املجل�س 

واأع�صاء املجل�س الفيدرايل".
االهتمام  ذات  الق�صايا  يف  النظر  وجهات  تبادل  خالله  جرى  "اللقاء  اأن  واأ�صاف 
امل�صرتك على ال�صاحتني االإقليمية والدولية, كما مت ا�صتعرا�س العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�صديقني و�صبل تطويرها مبا يخدم م�صلحة ال�صعبني ".
تت�صم  الرو�صية  العراقية  "العالقات  ان  البيان,  بح�صب  اللقاء,  خالل  املالكي  واكد 
بهذه  واالرتقاء  العمل  موا�صلة  على  العراق  "حر�س  اىل  م�صريا  والرثاء",  بالتنوع 
التي تعد  العالقات وتطويرها على خمتلف االأ�صعدة,  وال�صيما العالقات الربملانية 

اأحد اأهم �ُصبل التقارب بني البلدين على امل�صتويني الر�صمي وال�صعبي".
يف  وخا�صة  املجاالت  خمتلف  يف  رو�صيا  مع  ال�رصاكة  تر�صيخ  "اأهمية  على  و�صدد 

اجلاونب االقت�صادية والتجارية والع�صكرية" .
وتطّلع   , العراق  مع  املتميزة  للعالقات  بالدها  "تقدير  ماتفيينكا  اكدت  من جانبها 
العالقات يف املجاالت املختلفة" .  واأ�صادت رئي�صة املجل�س  رو�صيا اىل تعزيز هذه 
الفيدرايل الرو�صي "باالنت�صارات التي حققها العراق يف حربه �صد االرهاب وجهوده 

يف ا�صتعادة اال�صتقرار واالأمن وت�صوية االأزمات القائمة يف املنطقة."

الثالثاء, عن   , توران  النيابية ح�صن  القانونية  اللجنة  ك�صف ع�صو   : متابعة  بغداد_ 
اعرت�س  ب�صاأن  كركوك  حمافظة  اىل  كتابا  الــوزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  توجيه 
احلكومة على اجراء اال�صتفتاء الكردي, م�صريا اىل ان املحافظة ال تتبع اقليم كرد�صتان 

حتى االن وهي حتت �صلطة احلكومة املركزية وفق املادة 143 من الد�صتور.
حمافظة  ديوان  اىل  كتابا  وجهت  “احلكومة  اإن  �صحفي,  ت�رصيح  يف  توران  وقال   
كركوك واملحافظ جنم الدين كرمي ب�صاأن اعرتا�س احلكومة وب�صكل ر�صمي على �صمول 

كركوك باال�صتفتاء املزمع يف ايلول املقبل”.
 وا�صاف ان “اجلانب الكردي يعمل على �صم املحافظة رغما عن احلكومة واملجتمع 

الدويل الأن املحافظة ما زالت وفق املادة 143الد�صتور �صمن احلكم االحتادي”.
املحافظة  ي�صب يف م�صلحة  ال  الكردي  املوقف  ت�صعيد يف  “اي  اأن  توران,  وتابع   

وامنها و�صيزيد من االنق�صام القومي يف املدينة وي�صبب عواقب وخيمة”.

احلكمة  تيار  مع  للتقارب  تطلعه  عن  الثالثاء,  احلل,  حزب  اأعرب   : متابعة  بغداد_ 
الوطني الوليد بزعامة عمار احلكيم, لتنفيذ م�صاريع عابرة للطائفية.

وقال رئي�س احلزب جمال الكربويل يف بيان �صحفي, اإن "اعالن تيار احلكمة الوطني, 
من  واالنطالق  ال�صيا�صية,  العملية  يف  واجلمود  التقليدية  قيود  لك�رص  ر�صميا  اعالنا 
ف�صاء الطائفة اىل ف�صاء الوطن اجلامع اختزل امل�صافات, متقاربا مع �رصكاء الوطن 
ومتناغما مع تطلعات �صعبنا العراقي يف بروز تيارات �صيا�صية وطنية عابرة للطائفية 
هذا  يكون  اأن  وناأمل  اجلديد  التيار  اإعــالن  "نبارك  الكربويل,  واأ�صاف  والقومية". 
امل�رصوع الوليد قادرا على اال�صتفادة من جتربته ال�صيا�صية الكبرية, وترجمة افكاره 
على  ايجابا  وينفتح  الداخل  يف  الوطن  �رصكاء  مع  يتوا�صل  عمل  برنامج  اىل  وروؤاه 
اإىل  حزبه  تطلع  اإىل  الكربويل,  واأ�صار  واجلغرايف".  واال�صالمي  العربي  العراق  حميط 
"يكون اول املتقاربني واملتعاونني مع احلكيم وتياره الوطني, لغر�س اول بذرة  اأن 

للم�صاريع العابرة للطائفية يف العراق".

رفضت استقبالهم... 30 ألف عائلة في نينوى بايعت داعش عند دخوله العراق

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد انتهاء داع�ش من العراق 
وعودة اغلب املناطق التي 

كانت حتت �سيطرته ها 
نحن اليوم امام احدى 

خملفات داع�ش الإرهابي 
يف العراق وهي "عوائل 
داع�ش الإرهابي" بعدما 
تكررت اخبار عديدة عن 

رف�ش اأهايل املناطق املحررة 
ا�ستقبال هذه العوائل 

ورف�ش اإقامة خميمات لهم 
داخل املدينة واق�سيتها

بغداد_ فاطمة عدنان ودانيا رافد 

باإبالغ  احلكيم  عمار  قيام  معلومات  اكدت  بينما 
جممع  عــن  بتنازله  الــعــبــادي  الــــوزارء  رئي�س 
الداخلية  وزارة  واإبــالغ  منه,  واخلــروج  اجلادرية 
العبادي  اىل  كتابًا  وجــه  !وانــه  املجمع  بت�صلم 
االأعلى  للمجل�س  والرئي�صي  الر�صمي  املقر  لت�صليمه 
بعد رف�س اأع�صاء املجل�س اخلروج منه لت�صليم كل 

الرتكة واملقار للحكومة !!
التحالف  عن  النواب  جمل�س  ع�صو  دعا  جهته  من 
رئي�س  علي,  ال�صيخ  فائق  الدميقراطي,  ــدين  امل
ارجاع  اىل  احلكيم,  عمار  ال�صابق  االأعلى  املجل�س 
منذ  املجل�س  عليها  ا�صتويل  التي  كافة  املمتلكات 

عام 2003, ورفع يده عن الوزارات التابعة له.
وقال ال�صيخ علي عرب �صفحته يف في�صبوك, اإنه "يف 
تركه  احلكيم  عمار  لل�صيد  فيه  اأبــارك  الذي  الوقت 
املجل�س االأعلى والتفرغ لقيادة تنظيم اآخر, �صائال 
اأدعوه  اجلديد,  م�صعاه  يوفقه يف  اأن  القدير  املوىل 

العقارات  �صائر  اإرجاع  على  يعمل  اأن  اإىل  خمل�صا 
وال�صاحات والب�صاتني واملدار�س واملواقع واملباين 
منذ  القدمي  املجل�س  عليها  ا�صتوىل  التي  واملناطق 
اأن يرفع  اإىل  اأدعوه  "كما  النائب:  2003 واأ�صاف 
والنقل  للمجل�س كالنفط  العائدة  الوزارات  يده عن 
االقت�صادية املوجودة  اللجان  يد  وغريهما, وكف 
واال�صتثمارات  واالمتيازات  العقود  لتتقا�صم  فيها, 

وال�صفقات, على م�صتوى الدولة واملحافظات".
االأعلى  "املجل�س  من  مقرب  مطلع  م�صدر  وقــال 
من  املفاجئ  احلكيم  عمار  خروج  اإن  االإ�صالمي", 
التي  ال�صطوة  من  كبرياً  قــدراً  يفقده  قد  املجل�س 
كان يحظى بها يف املدة ال�صابقة, مبينًا اأن عمار 
الوطني"  لـ"التحالف  رئا�صته  يفقد  قد  احلكيم 

احلاكم بعد اإقدامه على هذه اخلطوة.
االأعلى  "املجل�س  يف  قيادات  تلويح  اإىل  واأ�ــصــار 
احلكيم  عمار  ان�صقاق  على  قوي  برد  االإ�صالمي" 
يف الوقت املنا�صب, مبينًا وجود حراك ال�صتقطاب 
عدد من النواب الذين ان�صقوا مع احلكيم الإقناعهم 

بالتخلي عنه والدخول يف تيار �صيا�صي جديد يعَلن 
االمالك  ان  النجف  قانوين يف  واكد م�صدر  قريبًا. 
التي تعود للمجل�س االعلى �صتكون من ح�صة زعيم 
القانوين  اخلبري  .وقال  احلكيم  عمار  احلكمة  تيار 
القانونية  الناحية  "من  للجورنال  الزيادي  طالب 
لن  االعلى  املجل�س  با�صم  امل�صجلة  االمــالك  كل 
يتمكن تيار احلكمة من اخذ �صرب منها, لكن معظم 
 " ان  ".وبني  ا�صخا�س  با�صماء  م�صجلة  االمــالك 
عبد  ال�صيد  با�صم  م�صجلة  كثرية  وامالكًا  عقارات 
امالك  وجود  توؤكد  وثائق  وهنالك  احلكيم  العزيز 

عديدة يف الكوفة با�صم ال�صيد عبد العزيز ".
قيادي  با�صم  �ُصجلت  كثرية  اماًلكا   " ان  وا�صاف 
هذه  جميع   " ان  الزيادي  ".واكد  االمل  جتمع  يف 
جتمع  الن  احلكمة  تــيــار  اىل  �صتنتقل  االمـــالك 
 " ".كا�صفا عن ان  االمل �صيندمج مع تيار احلكمة 
العقارات  يف  اال�صد  ح�صة  له  �صتكون  عمار  ال�صيد 
واالمالك التابعة للمجل�س االعلى ,م�صريا اىل ان " 
وجود تيار احلكمة وقوته هي بهذه االمالك, ومن 

غريها ي�صبح �صعيفًا وه�صا ". وحتدث الزيادي عن 
ا�صباب اختيار عمار احلكيم ت�صمية تيار احلكمة " 
اختيار اال�صم مل ياأِت من فراغ ففيه ا�صارة اىل قربه 
من املرجع الديني ال�صيد حم�صن احلكيم الذي �صمى 

املدر�صة احلوزوية التابعة له با�صم دار احلكمة ".
للجورنال  النجف  يف  مطلع  م�صدر  اكد  حني  يف 
املجل�س  قيادات  بني  ح�صل  الذي  " االنف�صال  ان 
االعلى وال�صيد عمار حتى واإن كان قد ظهر لالعالم 
�صيبقى  احلقيقة  يف  لكن  خالف,  عن  انف�صال  هو 
واحدة  مرجعيتهم  احلكمة  وتيار  االعلى  املجل�س 
املجل�س  موؤ�ص�س  احلكيم  باقر  حممد  ال�صيد  وهو 
االنق�صام  هــذا  من  الهدف   " ان  مبينا   ." االعلى 
االنتخابات  يف  ــوات  ــص اال� لك�صب  هــو  ال�صكلي 
مثلما ح�صل يف  �صيا�صي حزبي  نهج  املقبلة وهو 
الدعوة ومت ت�صكيل اكرث من قائمة يتزعمها  حزب 
يبقون  جميعا  لكنهم  الدعوة  حزب  يف  قياديون 
االمر  وهذا  الدعوة  حزب  وهو  واحد  م�صمى  حتت 

نف�صه يتكرر مع املجل�س االعلى ".
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