
نفى جمل�س حمافظة االنبار االحد، وجود حمالت انتخابية 
مبكرة تنفذها احزاب �سيا�سية يف عموم املحافظة .

م�سطفى  االداري��ة،  لل�سوؤون  االنبار  حمافظ  نائب  وقال 
االنبار  “حمافظة  اإن  ن��ي��وز«  ل���»اجل��ورن��ال  العر�سان، 
اىل  باال�سافة  وكيانات  اح��زاب  تاأ�سي�س  حاليا  ت�سهد 
احلمالت الدعائية لهذه االحزاب من اجل تعريف املواطن 

باهدافها”.
ان احلمالت االعالنية لهذه  البع�س  :”رمبا ف�رس  واأ�ساف 

االحزاب هي دعاية انتخابية مبكرة”.
املقبل  ايلول  من   16 حددت  ال��وزراء  “رئا�سة  اأن  واأك��د  
هنالك  ت��ك��ون  ان  الطبيعي  وم��ن  لالنتخابات  م��وع��دا 
يف  جيدة  فر�س  على  ح�سولها  اجل  من  لالحزاب  حركة 

االنتخابات املقبلة”.
يف  العبيدي،  ،جميلة  نينوى  حمافظة  عن  النائبة  ونفت 
وجود  عن  ا�سيع  ما  االح��د،  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رسيح 
يف  االأ���س��وات  ك�سب  لغر�س  مبكرة  انتخابية  حمالت 

املناطق املحررة ومنها املو�سل”.
وقالت العبيدي:” من غري املنطقي الت�سديق باأن النازحني 
ويف ظل ما يعانونه من ظروف ان�سانية �سعبة من املمكن 

ان يفكر ال�سيا�سيون يف جمع ا�سوات انتخابية”.
باإقليم  النزوح  “النازحني �سواء يف مناطق  اأن  وا�سافت  
مدينة  اىل  ال��ع��ودة  من  متكنوا  الذين  من  او  كرد�ستان 

املو�سل لي�س لديهم اي مقومات للحياة الكرمية”.
وعربت العبيدي عن ا�ستيائها من كل من يتاجر باو�ساع 
النازحني للح�سول على مك�سب انتخابي �سواء يف االقليم 

ام يف حمافظة نينوى”.
واأكدت م�سادر بدء حمالت انتخابية مبكرة لغر�س ك�سب 
انطالقة  انها  اىل  م�سرية  املحررة،  املناطق  يف  االأ�سوات 
اأ�سوات  على  ال�سيطرة  هدفه  �سني   – �سني  ���رساع  لبدء 

الناخبني انتخابيا.

فقد اأكد نائب رئي�س اجلبهة الرتكمانية  ح�سن توران، 
ال�سبت،  اأن اجلوالت االقليمية التي تقوم بها جبهته 
التن�سيقية  الرتكمانية  هي واحدة من قرارات الهيئة 
يف  عقد  الذي  العام  الرتكماين  املوؤمتر  عن  املنبثقة 

�سهر ايار املا�سي.
اإن  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رسيح  يف  ت��وران  وق��ال 
وايران  تركيا  اىل  الرتكمانية  اجلولة  من  “الهدف 
املتحدة  ال��والي��ات  وحتى  تباعا  العربية  وال���دول 
االمريكية ودول االحتاد االوربي ل�رسح وجهة النظر 

الرتكمانية لعراق ما بعد داع�س” .
الوطنية  امل�ساحلة  اجراء  ال�رسورة  “من  اأن  وتابع 
من  واملت�رسرة  امل��ح��ررة  املناطق  اعمار  واع���ادة 
اىل  النازحني  ع��ودة  و�سمان  الع�سكرية  العمليات 
“اجلبهة  ان  اىل  النظر  الفتًا  املحررة”،  مناطقهم 
البع�س  يحاول  ال��ذي  الدميغرايف  التغيري  ترف�س 
ان  اىل  باال�سافة  الرتكمان  مناطق  يف  يجريه  ان 
اجلولة �ست�سع ملف اال�ستفتاء الكرد�ستاين  للمناق�سة 
و�رسورة ان يكون للحكومة االحتادية ودول اجلوار 

موقف وا�سح ب�ساأنه”.
مرحلة  من  تركمانيًا  تخوفًا   “هناك  ان  اىل  وا�سار  
ما بعد داع�س وهي اجراء اال�ستفتاء الكردي واقحام 
تلعفر  او  كركوك  كان يف  �سواء  به  الرتكمان  مناطق 
او الوحدات االدارية التابعة ملحافظة نينوى  لتق�سيم 

العراق”.
و�سدد توران على ان “الرتكمان �سد اقحام مناطقهم 
تعّد  التي  كركوك  وباالخ�س  اال�ستفتاء  يخ�س  مبا 
حمافظة  لها و�سع ح�سا�س وتتبع احلكومة االحتادية 
ان  مبينا  باال�ستفتاء،  اقحامها  لالقليم  ينبغي  وال 
بان  امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  م��رتوك  اخليار 
يقدر من هي القوات التي �ستدخل تلعفر يف العمليات 
الع�سكرية واليوجد لدى الرتكمان اي تخوف من تلك 

العلميات.
عابرة  ق��وة  بت�سكيل  ال��رتك��م��اين  ال��ن��ائ��ب  وط��ال��ب 

وم�سك  بتحريرها  لال�سهام  تلعفر  ابناء  للطائفية من 
اي  توجد  ال  اأنه  اىل  النظر  الفتًا  فيها،  االمني  امللف 
الرتكمان  على  وال  احلكومة  على  تركية  �سغوطات 

باأي �سكل من اال�سكال”.
حكومة  دع��ت،  العراقية  الرتكمانية  اجلبهة  وكانت 
اإجراءات »ملمو�سة« �سد  اتخاذ  اإىل  بغداد والربملان، 

اال�ستفتاء.
الذي  الوقت  »يف  �سابق  بيان  يف  اجلبهة،  وقالت 
فوق  االإقليم  علم  رفع  م�سكلة  تداعيات  بعد  تنته  مل 

اأ���س��درت  ك��رك��وك  حمافظة  يف  احلكومية  امل��ب��اين 
االأحزاب والقوى ال�سيا�سية الكردية اأم�س قرارا باإجراء 

ا�ستفتاء على ا�ستقالل االإقليم«.
الربملان،  النائب يف  يتزعمها  التي  واأ�سافت اجلبهة 
وا�سحة  خمالفة  اخلطوة  نعّد  »اإننا  ال�ساحلي  اأر�سد 
على  ن�ست  التي  االأوىل  مادته  يف  العراقي  للد�ستور 
م�ستقلٌة  واح��دة  احتادية  دول��ٌة  العراق  جمهورية  اأن 
ذات �سيادة كاملة، نظام احلكم فيها جمهورٌي نيابٌي 

دميقراطٌي، وهذا الد�ستور �سامن لوحدة العراق«.

واأ�سارت اإىل اأن »الن�س يوؤكد وحدة العراق، الأن اإقحام 
املناطق الواقعة خارج االإقليم )يف اإ�سارة اىل تخوفهم 
بني  عليها  متنازع  مناطق  يف  اإجرائه  احتمالية  من 
اأحادي، و�سد رغبة  اإجراء  اإال  االإقليم وبغداد( ما هو 
االأخرى  واملكونات  والعرب  الرتكمان  من  ال�ساكنني 

يف املنطقة«.
العبادي  حيدر  ال����وزراء  رئي�س  اجلبهة،  وطالبت 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  وك��ل  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  وجمل�س 
ب�«اتخاذ اإجراءات ملمو�سة �سد اأية خطوة تهدف اإىل 

يجب  القبيل  هذا  من  مقرتح  اأي  واأن  العراق،  تق�سيم 
العراقي  النواب  جمل�س  قبة  داخ��ل  اأواًل  يناق�س  اأن 

ومبوافقة املكونات كافة «.
يف حني اأكدت الهيئة التن�سيقية الرتكمانية العراقية، 
يف وقت �سابق تكثيفها احلمالت االإعالمية وامليدانية 
لتاأكيد رف�س الرتكمان اإجراء ا�ستفتاء ا�ستقالل اقليم 
و�سفارات  ايران وتركيا  زيارة  كرد�ستان، كما قررت 
برف�س  الب��الغ��ه��م  ال��ع��راق،  ل��دى  املعتمدة  ال���دول 

الرتكمان لعملية اال�ستفتاء.
وذكرت الهيئة يف بيان �سحفي ، ان اجتماعا عقدته 
مب�ساركة النواب اأر�سد ال�ساحلي وح�سن توران وحممد 
النجار  ر�سا  وابو  جعفر  حممد  وجا�سم  املوىل  تقي 
والنائب ال�سابق ح�سن اوزمن، وقرر املجتمعون اإعالن 
يف  اال�ستفتاء  اجراء  حيال  الرتكماين  املكون  موقف 

اقليم كرد�ستان.  
واكدت الهيئة ان "املجتمعني قرروا تكثيف ان�سطتهم 
خالل املدة املقبلة الإبراز مظلومية تلعفر يف االعالم 
الداخلي واخلارجي والعمل على تبني تظاهرة ووقفة 
ال�سهداء من  ميدانية ت�سارك فيها �سخ�سيات وعوائل 
التحالف  نواب  من  �سخ�سيات  اىل  باال�سافة  تلعفر 
الكرد�ستاين  وال��ت��ح��ال��ف  ال��ق��وى  واحت���اد  ال��وط��ن��ي 

والرتكمان يف اروقة جمل�س النواب".
واو�سح البيان ان الهيئة التن�سيقية اي�سا تباحثت يف 
الق�سايا االأمنية يف كركوك ومناطق اخرى واتخذت 
قرارات حت�سبًا الأي طارئ، وعاهدت الهيئة التن�سيقية 
التي  لالمانة  اأمينة  "تبقى  ب��اأن  الرتكماين  ال�سعب 
اىل  الرتكمان  لي�سل  ثقة  بكل  ت�سري  ولكي  حملوها 

االأهداف املن�سودة".
م�ستقبل  العراقية  ان  الرتكمانية  اجلبهة  واك���دت 
النواب  ي��ق��رره  جمل�س  ان  يجب  ك��رك��وك  حمافظة 
اجتماع  عقب  بيان،  يف  اجلبهة  وقالت  العراقي.   
 ، اأر�سد  ال�ساحلي  النائب  برئا�سة  التنفيذية  هيئتها 
ان “اال�ستفتاء املزمع اجراوؤه يف اقليم كرد�ستان هو 
حمط رف�س جميع  القوى الوطنية واالقليمية، كما انه 

لن يجلب اخلري للمنطقة “. 
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بغداد_ الجورنال نيوز

ضلوع دولة إقليمية بمخطط استهداف المراقد والمراجع .. الحشد يطالب بتسلم حمايتها تفاديًا للفتنة

دعوات كردية لنقل الحوار بين بغداد وأربيل من 
اإلعالم إلى االجتماعات الرسمية

همام حمودي رئيسًا للمجلس األعلى خلفًا للحكيم

القانونية النيابية تكشف عن صدور 50 حكمًا 
قضائيًا بملف سقوط الموصل 

اإقليم  حكومة  االأح��د،  الكرد�ستاين،  الوطني  االحت��اد  حزب  دعا   : متابعة   _ بغداد 
بغداد  بني  احلوار  نقل  اأجل  من  بغداد  اإىل  امل�ستوى  رفيع  وفد  اإر�سال  اىل  كرد�ستان 

واأربيل من االإعالم اإىل االجتماعات الر�سمية.
واأو�سح احلزب يف بيان �سحفي ،اأن املجل�س القيادي وخالل اجتماعه برئا�سة نائب 
االأمني العام للحزب، كو�رست ر�سول علي، اأكد "�رسورة هذه الزيارة الإعداد م�رسوع 
�سامل حول تطلعات �سعب كرد�ستان ي�سم احلقوق امل�رسوعة له ويف مقدمتها اإجراء 
اال�ستفتاء يف االإقليم واملناطق امل�ستقطعة من اأجل اال�ستقالل، باالإ�سافة اإىل ما �سماه 
ب�ساأن  والتحقيق  املا�سية،  ال�سنوات  يف  االقليم  له  تعر�س  الذي  االقت�سادي  الظلم 

اخلروقات القانونية وعدم تنفيذ الد�ستور وخا�سة املادة 140".
واأ�ساف البيان اأنه "يجب اأن يتم تو�سيح �سبب اإ�سعاف موقع م�ساركة ممثلي اإقليم 
وحرمان  فقط،  وزيرين  اإىل  احل�سة  هذه  واإي�سال  االحتادية  احلكومة  يف  كرد�ستان 
قوات البي�سمركة من الت�سليح، وعدم ن�رس االأخبار يف االإعالم العراقي للتعريف بتلك 

القوات واإي�سال هذه االنت�سارات اإىل الراأي العام العراقي والعربي".
وكان م�ست�سار جمل�س اأمن اإقليم كرد�ستان، م�رسور بارزاين، اأكد اأن نتيجة اال�ستفتاء 
العام  العراق بعد  الذين حكموا  اأغلب  اأن  اإىل  اأ�سا�سا للحوار مع بغداد، م�سريا  �ستكون 

اإقليم كرد�ستان وعادوه. 2003، وقفوا بال�سد من 
وقد ذكر م�سوؤول الهيئة التنفيذية للمكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين، مال 
اإذا مل ينجح  الكرد�ستانية، م�سيفا  االأحزاب  لكل  قرار جماعي  اال�ستفتاء  اأن  بختيار، 

االإقليم باإجراء اال�ستفتاء فاإنه �سيطالب بتطبيق املادة 140 من الد�ستور.

العي�ساوي،  عبا�س  االإ�سالمي  االأعلى  املجل�س  يف  القيادي  ك�سف   : اجلورنال  بغداد_ 
االحد، عن اختيار نائب رئي�س جمل�س النواب همام حمودي امينا عاما للمجل�س خلفا 
لعمار احلكيم . وقال العي�ساوي يف ت�رسيح  ل� »اجلورنال نيوز« ان “الهيئة القيادية 
للمجل�س اتفقت على اختيار ع�سو الهيئة همام حمودي، امينًا عامًا للمجل�س االعلى 
اال�سالمي العراقي”. وكان رئي�س املجل�س االأعلى االإ�سالمي عمار احلكيم قرر مغادرة 

املجل�س وتاأ�سي�س تيار احلكمة الوطني.
وهمام باقر حمودي، �سيا�سي عراقي ولد يف االول من متوز من عام 1952 يف بغداد، 
وحتديدا الكرادة ال�رسقية، وهو ع�سو يف جمل�س النواب عن التحالف الوطني العراقي 
والنائب االأول لرئي�س الربملان املنتخب يف عام 2014، وكان ميثل ثاين القيادات 

يف املجل�س االأعلى االإ�سالمي العراقي قبل مغادرة احلكيم.

حكما   50 �سدور  عن  االأح��د،  النيابية،  القانونية  اللجنة  ك�سفت   : متابعة   _ بغداد 
ق�سائيًا مبلف �سقوط املو�سل خالل املدة املا�سية، م�سرية اإىل اأنه مت الطعن بجميع 

تلك االحكام.
حكما   50 من  “اأكرث  اإن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  ن�سيف  عالية  اللجنة  ع�سو  وقالت 
ق�سائيا �سدر خالل املدة املا�سية مبلف �سقوط مدينة املو�سل بيد داع�س”، راف�سة 

الك�سف عن ا�سماء اال�سخا�س واجلهات التي �سدرت بحقهم هذه االحكام.
واأ�سافت ن�سيف، اأن “جميع االحكام مت الطعن بها من خالل حمكمة التمييز”، م�سرية 

اإىل اأن “جمل�س النواب متابع لهذا امللف الذي هو باأيد اأمينة”.
وكان رئي�س الوزراء القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي اأكد يف وقت �سابق 
عدم فتح ملف التحقيق ب�ساأن �سقوط املو�سل اإال بعد االنتهاء من دحر تنظيم “داع�س” 

االإجرامي وانهاء وجوده على االرا�سي العراقية. 

التركمان في دوامة االستفتاء.. البحث عن تأييد محلي ودعم إقليمي إليقافه

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�ستبقى م�ساكل اال�ستفتاء 
عالقة ولن ت�سل اىل نقطة 
حل حتى قيامه او الغائه 

وو�سط هذه الت�سوي�سات 
تدخل بع�ض ال�سغوطات 

الكردية على املناطق 
املجاورة لقبولها اال�ستفتاء 

وها هو �سراع اخر يخو�سه 
الرتكمان لرف�ض اال�ستفتاء 

بغداد_ فاطمة عدنان

علي  النجف  حمافظة  جمل�س  ع�سو  ا�سار  ب��دوره 
االمنية  االجهزة  يقظة   " ان  ل�)جلورنال(  ال�سمري 
يف  ال�سبب  كان  املقد�سة  املحافظات  �سكان  ووعي 
زعزعة  حت��اول  التي  اال�ستهداف  عمليات  احباط 
 " ان  ال�سمري  ".ويرى  املحافظات  تلك  يف  االم��ن 
امنية وجناحه  العراق يف حتديات وجتارب  دخول 
تنفيذ  يف  املهمة  العدو  على  يع�رس  امر  بع�سها  يف 
جناح  ن�سبة  التنظيم  لدى  كانت  ف��اذا  خمططاته، 
الن�سب  يف املا�سي ففي امل�ستقبل تكاد تكون هذه 

معدومة يف ا�ستهداف العلماء واملراقد املقد�سة."
القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  ك�سف  ب��دوره، 
لتنظيم  عنا�رس  وجود  عن  االحد،  ال�سيهود،  حممد 
داع�س االإرهابي يف بادية �سحراء النجف، مطالبا 
واملراجع  املراقد  حماية  مهمة  باإيكال  احلكومة 
ل�  ت�رسيح   يف  ال�سيهود   .وق��ال  ال�سعبي  للح�سد 

»اجلورنال نيوز« ان” �سحراء بادية النجف حتوي 
ومن  اأم��ريك��ي،  بغطاء  حممية  اإره��اب��ي��ة  عنا�رس 
اإن  وكربالء  النجف  حمافظة  امن  تهدد  ان  املمكن 
الفتاوى  ان”  .واأ���س��اف  وقت  ا���رسع  يف  تعالج  مل 
التكفريية لل�سعودية وقطر مازالت حتر�س على قتل 
العراقيني واملراجع ال�سيما بعد االنت�سارات الكبرية 
التي حتققت على تنظيم داع�س” وان  “املعركة �سد 
حاوية  وجيوب  فكر  وجود  ظل  يف  تنته  مل  داع�س 
“الواليات  ال�سيهود  واتهم  العراق”.  يف  لالإرهاب 
الإحداث  املخططات  تلك  وراء  االأمريكية  املتحدة 
احل�سد  بحل  املطالبة  خالل  من  العراق  يف  فو�سى 
ت�سليم  اىل  املركزية  ”احلكومة  دعا  كما  ال�سعبي، 
احل�سد  اىل  واملراجع  املقد�سة  املراقد  حماية  ملف 

ال�سعبي” .
اما اخلبري االمني اللواء الركن املتقاعد عبد الكرمي 
اأمنوذجًا  هذه  اال�ستهدافات  خطط  عّد  فقد  خلف، 
لتوظيف االمكانات بعد تدمريها على نطاق وا�سع 

،بعد قتل ع�رسات االالف من اع�سائه واخراجه من 
املدن الكبرية يف معركة حترير املو�سل.

دمرت  البطلة  قواتنا  ل�"اجلورنال"ان  خلف  وقال 
االرهابية،وما  الع�سابات  قدرات  من  باملئة   90
على  "داع�س"  امكانية  فاإن  جدا،ولهذا  قليل  تبقى 
مراحل  يف  االن  وه��و  ف�سلت،  ع�سكريا  املجابهة 
هزميته االخرية، حيث ان معركة حترير تلعفر �سوف 
حترير  معارك  وكذلك  �سهر،  من  اقل  امدها  يكون 

احلويجة والقائم".
ال  اال�ستهدافات  ملف  اىل  التحول  ان  اىل  واأمل��ح 
حتتاج ادواته اىل ع�سكر بحجم كبري، بل اىل ادوات 
وجماميع �سغرية و�رسب بع�س االهداف احل�سا�سة 
لينجح التنظيم يف ا�ستعادة امل�سهد مرة اخرى وان 
جمل�س  احتالل  ان  اىل  م�سرياً  ال�سدارة،  يف  يكون 
لي�س  لكنه  ح�سا�سًا،  يعّد  "مول"  او  معني  حمافظة 
بحجم ا�ستهداف مرقد مقد�س او منزل الزعيم الديني 
اال�ستهدافات  تلك  مثل  ان  موؤكداً  ال�سي�ستاين،  ال�سيد 

وادوات  بجهد  مبا�رسة  امل�سهد  اىل  تعيده  ان  ميكن 
ال  �سخ�س   100 من  باقل  يحركها  ان  قادر  قليلة 
وال��دف��اع يف جمل�س  االم��ن  ام��ا ع�سو جلنة  اك��رث. 
اال�ستهدافات  هذه  ان  بني  فقد  يوحنا  عماد  النواب 
عندما  البداية  من  "داع�س"  خمططات  اح��د  هي 
�سامراء،  يف  الع�سكريني  االمامني  مرقد  ا�ستهدف 
وكانت ال�رسارة االوىل النطالق ال�رساع الطائفي،اال 
من  وال�رسفاء  والعقالء  العليا  الدينية  املرجعية  ان 
االرهابيني  على  الفر�سة  بتفويت  قاموا  العراقيني 

بعدم النجاح يف خمططهم.
ينوون  اليوم  انهم  "اجلورنال"  ل�  يوحنا  واو�سح 
اعادة العراق اىل املربع االول وا�سقاط هيبة الدولة 
املراقد  با�ستهدافهم  ال�سيا�سية  العملية  واف�سال 
حتريك  خالل  من  املكونات  لبقية  وحتى  املقد�سة، 
واي��ق��اظ اخل��الي��ا يف داخ��ل ه��ذه امل��ن��اط��ق، خللق 
يعاين  م��ازال  العراق  باأن  واالنطباع  الت�سور  هذا 

الطائفية.
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