
القانون”)بزعامة   “دولة  ائتالف  اأك��د 
املالكي(,  نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب 
ترتبط  ال  املختلطة  كركوك  حمافظة  اأن 
كل  ارتباط  ذلك  ودليل  كرد�ستان  باإقليم 

�سوؤونها  باحلكومة االحتادية .
حممد  جا�سم  االئتالف  عن  النائب  وقال 
جعفر يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« ,اإن 
كركوك  يف  الق�سايا  اب�سط  مراعاة  ”عدم 
م�ساكل  يف  �سيدخلنا  حمافظها  قبل  من 
تعامالته  ب�سبب  عنها  غنى  يف  نحن 
رئي�س  ب�”عقالنية  م�سيداً  اال�ستعالئية”, 
بع�س  على  بالرد  العبادي  حيدر  الوزراء 
اىل  العراق  جر  يحاولون  الذين  )اجلهلة( 
من  اأي  منها  ي�ستفيد  ال  طاحنة  ح��روب 

االأطراف  ال�سيا�سية”.
بقوة  يعار�سون  االك��راد  اأن”  واأ���س��اف 
االأمنية من اجلي�س  اي وجود ملوؤ�س�ساتنا 
عليها“  املختلف  املناطق  يف  وال�رصطة 
تلك  �ستدخل  العراقية  ”القوات  ولكن 
االرا�سي �سواء بقبول االكراد اأم رف�سهم“.
القوات  “م�ساركة  اأن  اىل  االنتباه  ولفت 
لي�ست  البي�سمركة  جانب  اىل  العراقية 
لذلك   , داع�����س  �سد  احل��رب  يف  االأوىل, 
قد  وامنا  حرب,  هناك  تكون  اأن  ن�ستبعد  
القوات  ب�سبب وجود  توترات  تكون هناك 

االحتادية يف تلك املناطق”.
االإقليم علق  وبخ�سو�س �سم كركوك اىل 
بالدفاع  كفيل  “الد�ستور  قائال  جعفر 
االك��راد  ال��ع��رب وال��رك��م��ان وحتى  ع��ن 
“حدوث  مرجحًا  لال�ستفتاء”  الراف�سني 
التوافق  توترات ع�سكرية يف حال غياب  

بني االأطراف ” .

تحذيرات من وجود القوات االتحادية في المناطق المتنازع عليها
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دخول قوى مس��لحة على الخط.. األحزاب تنقلب على اإلصالحات لضمان حصتها في مفوضية االنتخابات الجديدة !! القوى يطالب بحل لجنة اختيار أعضاء 
مفوضية االنتخابات

مطالبات برلمانية بتغيير ممثل األمين العام 
لألمم المتحدة في العراق

معصوم يصدق على عدد من أحكام اإلعدام

ا�سواق اجلبوري, االثنني, بتغيري ممثل  القوى,  النائبة عن حتالف  بغداد_ متابعة: طالبت 
اداء  ف�سل يف  االخري  ان  اىل  م�سرية  كوبي�س,  يان  العراق,  املتحدة يف  لالمم  العام  االمني 
مهامه يف البالد. وقالت اجلبوري, يف موؤمتر �سحفي عقدته يف جمل�س النواب ان "جميع 
الدين  �سالح  حمافظة  اه��ايل  من  العراقيني  اخوتهم  من  ق�سم  بان  يعلمون  العراقيني 
للجميع,  تتك�سف  بدت  الأ�سباب  ديارهم  عن  بعيدا  البقاء  على  وجمربين  نازحني  زالوا  ما 
قرابة  منذ  املهدمة  والبنايات  التجارية  واملحال  املخيمات  تفر�س  العوائل  اآالف  فهناك 
كربى  موؤامرة  �سحية  ا�سبحوا  انهم  االول  فال�سبب  معلومة,  قلنا  كما  واال�سباب  ال�سنتني 
تعر�س لها بلدنا اجلريح املحت�سب". واأ�سافت, ان "ال�سبب الثاين هو انعدام النوايا ال�سادقة 
التي تهدف اىل اعادة هذه العوائل من قبل احلكومة التي تاأكد لنا انها حتاول ان تعاقب 
هذه املناطق العراقية اال�سيلة على جرمية اأُل�سقت بهم, فحكومتنا ف�سلت يف جت�سيد روح 
املواطنة ما بني ابناء ال�سعب الواحد وحماولة االبقاء على التوتر بني العراقيني". واأ�سارت 
اىل ان "احلكومة متتنع عن اعادة املواطنني اىل مناطقهم بعد حتريرها منذ اكرث من عامني 
و)اأبواقها( تتكلم عن م�ساحلة وطنية, ولكوين عجزت من خالل املطالبات املتكررة التي 
ناديت بها كل ال�رصفاء من �سيا�سيني و�سيوخ ووجهاء ولكن الغرية التي يتكلم بل�سان حالها 
اغلب العراقيني قد انتحرت على م�سارف املخيمات". ونبهت اىل "اننا �سنعمد على م�ساءلة 
يحدث  مبا  واخلارجي  الداخلي  العام  ال��راأي  واإع��الم  النواب  جمل�س  يف  قانونيا  احلكومة 
الأهلنا الذين فقدوا االأمل من رعاية احلكومة". وقالت "نوجه ر�سالة اىل االمني العام لالمم 
املتحدة ونتكلم بل�سان �سعبنا مفادها انه "اذ مل يكن لبعثتكم اي دور يف هذا املو�سوع ومل 
تعملوا على ال�سغط باجتاه اعادة املواطنني املهجرين ق�رصا اىل مناطقهم فما هو دوركم 
الذي من املفر�س ان يكون من �سميم عملكم يف مثل هذه احلاالت, وانني با�سم ال�سعب 
اطالب بتغيري ممثل االمني العام لالمم املتحدة يف العراق لكونه ف�سل يف اداء مهام البعثة 
الفكرة  او لتعمده يف عدم نقل  العراق  اما ب�سبب عدم امتالكه املوؤهالت الدارة امللف يف 
للمجتمع الدويل مبا يجري من ابادة جماعية للعوائل النازحة التي ميوت اطفالها و�سيبها 

ون�ساوؤها".

من  عدد  على  االثنني,  مع�سوم,  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  �سّدق   : متابعة  بغداد_ 
اأحكام االإعدام, مو�سحا اأن امل�سمولني بها هم من املدانني بارتكاب جرائم خطرة.
فوؤاد  اجلمهورية  "رئي�س  اإن   , �سحفي  بيان  يف  اجلمهورية  رئا�سة  مكتب  وقال 
مع�سوم �سّدق على عدد من اأحكام االإعدام, مو�سحا اأن "املرا�سيم املوقعة اأر�سلت 

اإىل ال�سلطة التنفيذية املعنية لغر�س تنفيذ هذه االأحكام باملدانني بها".
واأ�ساف, اأن "�سدورها مت بعد درا�سة امللفات من قبل اللجنة القانونية اخلا�سة 
امل�سكلة لهذا الغر�س", مبينا اأن "امل�سمولني بها هم من املدانني بارتكاب جرائم 
خطرة". واأكد اأن "اللجنة القانونية يف رئا�سة اجلمهورية م�ستمرة بدرا�سة امللفات 

املتبقية حل�سمها والت�سديق عليها وفق االأ�سول الد�ستورية والقانونية النافذة".

�سالح  النائب  العراقية,  القوى  لتحالف  النيابية  الكتلة  رئي�س  طالب  متابعة:  بغداد_ 
اجلبوري, االثنني, بحل جلنة اخلرباء املعنية باختيار اع�ساء مفو�سية االنتخابات, داعيا 
"بناًء على  انه  بيان �سحفي,  االع�ساء. وقال اجلبوري, يف  اختيار  اعتماد ق�ساة يف  اإىل 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  اع�ساء  اختيار  خرباء  بلجنة  والت�سكيك  املعطيات 
لكونها اعتمدت على املحا�س�سة ال�سيا�سية فاننا ندعو اىل حل هذه اللجنة". واأ�ساف, ان 
"عملية اختيار اع�ساء املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات مل تكن بامل�ستوى املطلوب 
الذي يحافظ على ا�ستقاللية هذه املفو�سية وعليه نطالب بحل جلنة خرباء اختيار اع�ساء 
هذه املفو�سية واعتماد الق�ساة اأ�سا�سا بت�سكيل هذه املفو�سية".  ي�سار اإىل ان جل�سة جمل�س 
النواب, التي عقدت االثنني, �سهدت حدوث انق�سام داخل حتالف القوى, حول عر�س تقرير 
جلنة خرباء املفو�سية, كما �سهدت اي�سا حدوث م�سادة كالمية بني رئي�س الربملان �سليم 
اجلبوري والنائب فائق ال�سيخ علي, ما دفع رئي�س الربملان اىل طرد ال�سيخ علي من قاعة 

الربملان وتقييده غائبًا.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 رجحت جلنة االمن والدفاع 
النيابية انطالق عمليات حترير 
احلويجة ومناطق غرب االنبار 

بعد عملية تلعفر.
وقال ع�ضو اللجنة حامد املطلك 
يف ت�ضريح لـ»اجلورنال نيوز« 

,اإن "االنت�ضار حا�ضم يف معركة 
تلعفر ومن بعدها �ضتنطلق 
القطعات لتحرير احلويجة 

واملناطق الغربية", مبينا اأن 
على  األقيت  التي  " املن�ضورات 

املدنيني يف تلك املناطق داللة 
وا�ضحة على اال�ضتعدادت 
اجلارية على قدم و�ضاق".

كما اأكدت قوات اأبو الف�سل العبا�س )املن�سوية 
يف احل�سد ال�سعبي( ,عزمها وعزم القوات العراقية 
العراقية  االأرا���س��ي  م��ن  �سرب  ك��ل  حترير  على 
املناطق. وقال  تلك  االإرهابي من  داع�س  وطرد 
االأمني العام للقوات او�س اخلفاجي يف ت�رصيح 
نف�سد عن�رص  اأن  نريد  " ال   , نيوز«  ل�»اجلورنال 
بقية  لتحرير  املتحركة  قواتنا  لدى  املفاجاأة 
ع��اداً   , االإره��اب��ي  داع�س  دن�س  من  اأرا�سينا 
يف  اجلوية  القوة  طريق  عن  املن�سورات  "اإلقاء 
طبيعية  خطوة  االنبار  غرب  ومناطق  احلويجة 
للحفاظ على اأرواح املدنيني وحثهم على الطرق 
تلك  اأن"التحرك على حترير  واأ�ساف  ال�سليمة". 
التي  تلعفر  نهاية معركة  قبل  �سيكون  املناطق 
ب�"قدرة  م�سيداً   , حم�سومة"  نتائجها  باتت 
العراقية على فتح اكرث من جبهة  القوات  وقوة 
يف ال��وق��ت ذات��ه ". يف ح��ني ج��اء اع��الن اآم��ر 
العقيد  االنبار  مبحافظة  ال�سحراء  �سقور  فوج 
اإلقاء من�سورات  الري�ساوي, االثنني,  �ساكر عبيد 
على  العراقي  اجلي�س  طريان  قبل  من  حتذيرية 
مناطق غرب االنبار والتي ي�سيطر عليها تنظيم 
ملرا�سل  الري�ساوي  وق��ال   . االره��اب��ي  داع�س 
القائم  ق�ساء  مناطق  ان"  نيوز«  »اجل��ورن��ال 
وراوه وعنه غربي االنبار مازالت حتت �سيطرة 
التنظيم االرهابي و�سيتم تطهريها خالل االيام 
من�سورات  من  ال��ق��اوؤه  مت  وم��ا  املقبلة  القليلة 
املواطنني  لتحذير  جاء  اجلي�س  طريان  قبل  من 
االبتعاد عن مناطق  تلك املناطق ب�رصورة  يف 
وجود عنا�رص داع�س". وا�ساف ان" املن�سورات 
اهايل  �سالمة  ت�سمن  التي  اخلطوات  و�سحت 
يف  التجوال  عدم  ومنها  االنبار  غرب  مناطق 

�ساعات متاأخرة من الليل واالبتعاد عن املنازل 
داع�س  عنا�رص  فيها  يتمركز  التي  وامل��ح��ال 
لكونها �ستق�سف جويا لتدمري اوكار االرهاب". 
وا�سار الري�ساوي اىل ان "معارك تطهري الغربية 
اال�ستعدادات  من  االنتهاء  بعد  قريبا  �ستنطلق 
الربية  القطعات  تقدم  مع  والع�سكرية  القتالية 
تقدما  ت�سهد  التي  تلعفر  حترير  م��ع��ارك  يف 
وا�سحا للقوات االمنية". من جانبه يرى اخلبري 
اأن  رغيف  اأب��و  فا�سل  واال�سراتيجي  االمني 
"القاء االف املن�سورات بعد منت�سف الليل على 
مناطق احلويجة والقائم وراوه وعنه وعكا�سات 
احلربي  االع��الم  خلية  قبل  من  طبيعية  عملية 

اعالم  ومديرية  امل�سركة  العمليات  وقيادة 
االقراب  من  املدنيني  لتحذير  النف�سية  احلرب 
داع�س  عنا�رص  فيها  يوجد  التي  الثكنات  من 
والتعليمات  االأمنية  االأجهزة  اخبار  و���رصوة 
احلرب".  خماطر  جتنيبهم  �ساأنها  م��ن  التي 
فتح  على  العراقية  القوات  ق��درة  وبخ�سو�س 
اكرث من جبهة قتالية �سد داع�س االرهابي يف 
الوقت ذاته علق اأبو رغيف قائال:" كل حمافظة 
فيها قيادة عمليات م�ستقلة عن االأخرى, ويعني 
لتطهري  بحملة  البدء  على  منها  كل  قدرة  ذلك 
�سالح  عمليات  قيادات  اأن  كما  املناطق,  تلك 
الدين و�رصق دجلة و�سامراء هي االأخرى قادرة 

على التحرك لتحرير احلويجة, وال نن�سى قيادة 
القائد  عليها  ي�رصف  التي  امل�سركة  العمليات 
على  ق��ادرة  اأي�سا  هي  امل�سلحة  للقوات  العام 
وحتريرها".  احلويجة  باجتاه  قواتها  حتريك 
يومها  دخلت  التي  تلعفر  معركة  يخ�س  وفيما 
اجلوي  ق�سفها  العراقية  القوات  كثفت  الثالث, 
داع�س,  تنظيم  واه��داف  ملواقع  وال�ساروخي 
بينما مت اعالن حترير 14 قرية وال�سيطرة على 
قائد  واعلن  داع�سيًا.   67 وقتل  انفاق  �سبكة 
جودت  �ساكر  رائ��د  الفريق  االحتادية  ال�رصطة 
ا�ستئناف قواته تقدمها بالتوغل نحو 3 مناطق 
غربي تلعفر وال�سيطرة على �سبكة انفاق لداع�س 
وحترير قريتي مال جا�سم وعربة عزيز وقتل 20 
داع�سيًا وتدمري عجلتني مفخختني و3 دراجات 

نارية كانوا ي�ستقلونها.
"قطعات  ان  �سحفي  بيان  يف  ج��ودت  وق��ال 
ال�سعبي  احل�سد  وبا�سناد  االحت��ادي��ة  ال�رصطة 
توغلت باجتاه مناطق الكفاح والوحدة وال�سعد 
انفاق  �سبكة  على  و�سيطرت  تلعفر  غ��رب��ي 
مقراً  ت�ستخدم  م��را   250 ب��ط��ول  للدواع�س 
كما  امل�سرية  والطائرات  والتدريب  لل�سيطرة 
يف  والهاونات  للقنا�سني  موا�سع  ا�ستهدفت 
عمق املدينة". وبالرافق مع ذلك ق�سفت القوة 
ومواقع  جتمعات  ال�سعبي  للح�سد  ال�ساروخية 
م�سلحي تنظيم داع�س �سمال غربي ق�ساء تلعفر. 
احل�سد  يف   19 للواء  ال�ساروخية  القوة  وب��داأت 
ال�ساروخي على قريتي عني  ال�سعبي بالق�سف 
تلعفر  غربي  �سمال  اخلنزير  ومقتل  ط��الوي 
 14 متهيدا لتحريرهما. كما نفذ طريان اجلي�س 
تلعفر  يا  قادمون  عمليات  �سمن  جوية  طلعة 
16 عن�رصا من داع�س وتدمري  ا�سفرت عن قتل 
كان  عتاد  كد�س  وتفجري  ناريتني  دراج��ت��ني 

تلعفر.  اأطراف ق�ساء  االأوكار يف  احد  خمباأً يف 
وعن نتائج معركة حترير تلعفر يف يومها االول 
تلعفر"  يا  "قادمون  عمليات  قيادة  اعلنت  فقد 
 12 مب�ساركة  ب��داأت  التي  التحرير  عمليات  ان 
لواًء من اجلي�س العراقي واحل�سد ال�سعبي وقوات 
االحتادية  ال�رصطة  وق��وات  االره��اب  مكافحة 
القوة  من  جوي  وباإ�سناد  ال�رصيع  الرد  وق��وات 
عن  ا�سفرت  العراقي  اجلي�س  وط��ريان  اجلوية 
على  م��وزع��ة  ت��الل  ارب��ع��ة  و  قرية   12 حترير 
الغربي.  واجلنوبي  ال�رصقي  اجلنوبي  املحورين 
وا�سافت القيادة يف بيان �سحفي ان "العلميات 
ا�سفرت عن قطع طريق املحلبية - تلعفر �رصقي 
اال�سراتيجية  الطرق  اأهم  الذي يعد من  الق�ساء 
العربة  ق��رى  وحت��ري��ر  وتلعفر  امل��و���س��ل  ب��ني 
ال�سغرية والعربة الكبرية وتل الق�سبان والنجار 
وحن�س وقزل قيو وك�رص حمراب وال�سيطرة على 
بوابة تلعفر الغربية املوؤدية اىل مركز الق�ساء". 
مت  ال�رصقي  املحور  يف  انه  اىل  اي�سا  وا�سارت 
حترير قرى تل �سمباك وبطي�سة والعلم وخفاجه 
وحلبية العليا مرازيف وال�سيطرة على اربع تالل 
وقالت  الق�ساء.  �رصقي  زمرب  جبل  �سمن  مهمة 
ان القوات امل�سركة متكنت من قتل 31 عن�رصاً 
عجالت   9 وتدمري  انتحاري  بينهم  داع�س  من 
حاولت  ان  بعد  اجلي�س  طريان  با�سناد  مفخخة 
موا�سع هاون   4 وتدمري  القطعات  تقدم  اعاقة 
جنوبي تلعفر. وكان رئي�س الوزراء القائد العام 
االحد  اأعلن  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
وذلك  تلعفر  حترير  عمليات  انطالق  املا�سي 
بعد 40 يوما من انتهاء معركة حترير املو�سل 
القوات  اأ�سهر خا�ست فيها  ت�سعة  ا�ستمرت  التي 
داع�س  تنظيم  عنا�رص  مع  طويال  قتاال  االمنية 

وخا�سة يف املدينة القدمية.

تلعفر تتحرر وانهيار كبير للدواعش والحويجة المحطة التالية 
في يومها الثاني..

بغداد ـ فاطمة عدنان

 
بدر  كمنظمة  جهازاً  "هناك  اأن  الربيعي  وتابع 
املعروفة  واحلركات  احلق  اهل  ع�سائب  وحركة 
احل�سد  وج��ود  يف  االوف���ر  ال�سهم  لها  ك��ان  التي 
ال�سعبي وكانت متثل ثقال حقيقيا يف هذه اجلهات, 
�سواء  ال�سيا�سية  بالعملية  م�سركة  اال�سل  يف  هي 
يتم  ثم  ومن  التنفيذية  ام  الت�رصيعية  ال�سلطة  يف 
كجهة  ولي�ست  �سيا�سية  كحركات  معها  التعامل 

ح�سد �سعبي". 
واأ�ساف "اذا حتدث اي طرف من االطراف مطالبًا 
با�سم احل�سد ال�سعبي باأن تكون له هناك ح�سة فهذا 
يحاول اال�ساءة اوال اىل احل�سد ال�سعبي واي�سا اىل 
احلركات واملنظمات التي انطلق منها احل�سد, النها 

اتفقت جميعا على ان تكون �سد املحا�س�سة".  

اأكد املحلل ال�سيا�سي, مناف املو�سوي,  من جهته, 
يف ت�رصيح ل�»اجلورنال« اأن "امل�سكلة تكمن يف ان 
البع�س ال يريد ان يتخل�س او يتنازل من هذا الوباء 
الذي عانته الدولة العراقية احلديثة ب�سورة كبرية 
فاجلميع  التنفيذ,  ام  الت�رصيع  م�ستوى  على  �سواء 
حما�س�سة".   هناك  تكون  ب��اأن  يطالب  ما  دائمًا 
واأ�ساف اأن "املو�سوع االخطر من هذا هو ما يطلق 
ي�ستخدمه من حماولة  ان  او يحاول  البع�س  عليه 
هو  احل�سد  ان  ا�سا�س  على  ال�سعبي  احل�سد  ادخ��ال 
ال�سبب الرئي�سي يف حتريراملناطق, ومن ثم يريد ان 
ان ين�سب او يح�سل على اجر بهذا الن�رص, موؤكداً ان 
للتعامل خ�سو�سا  بالن�سبة  يعد خطوة خطرة  هذا 
اذا ما اردنا ان ندخل هذه املجموعة يف مفو�سية 
االنتخابات". وعرب عن اأمله باأن "تكون املفو�سية 
�سيء  على  نح�سل  لكي  املحا�س�سة  عن  بعيدة 

ولكن  املقبلة  االنتخابات  يف  ال�سفافية  من  ب�سيط 
اللحظة  هذه  وحتى  االمر  هذا  فاإن  يبدو  ما  على 
ابقاء  على  م�رصة  املكونات  فمازالت  ممكن  غري 
املحا�س�سة وكل ما يحدث هو عملية تغيري وجوه 
او تبديل ا�سماء با�سماء جديدة لكنها على املخطط 

واملنهج ال�سابقني نف�سيهما ". 
داخل  جمموعة  متتلك  كتلة  "كل  ان  اىل  وا���س��ار 
املفو�سية, ومن ثم فاإن مثل هذا املو�سوع ي�سعف 
على  احل�سول  يف  وال�سفافية  الدميقراطية  االلية 
باال�سافة  للناخبني,  بالن�سبة  احلقيقية  اال�سوات 
م�ساعداً  ع��ام��اًل  ي��ع��ّد  االن��ت��خ��اب��ي  ال��ق��ان��ون  اىل 
على  يطلقون  كما  الكتل  اإب��ق��اء  يف  للمفو�سية 
تغيري  مع  الكتل  ابقاء  او  الكبرية  الكتل  انف�سهم 

بع�س الوجوه يف العملية ال�سيا�سية". 
ان تقدم  ت�ستطع  الكتل مل  "هذه  ان  واأكد املو�سوي 

اخلانات  يف  جعله  �سوى  ال��ع��راق  اىل  �سيء  اي 
الف�ساد  قائمة  تروؤ�سه  �سيء ماعدا  االخرية يف كل 
يف العامل, ومن ثم اال�رصار على ابقاء املحا�س�سة 
واملوؤ�س�سة  امل�ستقلة  والكيانات  املفو�سية  داخل 

االمنية وهي جمملها عوامل خطرة". 
"جتد  ب��اأن  العراقي  ال�ساأن  يف  الباحث  وطالب 
يريد  البع�س  ان  لكون  املفو�سية معاجلة حقيقية 
م�ستخدمًا  جديد  كالعب  ال�سعبي  احل�سد  يدخل  ان 
اال�سخا�س  لهوؤالء  وحمبتهم  املواطنني  تعاطف 
نبخ�س  ان  ب�سدد  هنا  ول�سنا  الكثري  قدموا  الذين 
احل�سد  موؤ�س�سة  ابعاد  ولكن  للعراق,  قدموه  ما 
اال�سكالية  ع��ن  او  االنتخابات  يف  ال��دخ��ول  ع��ن 
من  يجعل  �سوف  العراق  يف  املوجودة  ال�سيا�سية 
هذه املوؤ�س�سة اكرث مهنية و�سوف يبقيها كبرية يف 

عيون العراقيني".

تتمة ص1
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