
الفلوجة  عامرية  ل��واء  يف  االول  الفوج  اآم��ر  اعلن 
العي�ساوي  لورن�س  العقيد  الع�سائري  للح�سد  التابع 
وتاأمني  لتفتي�س  ع�سكرية  عملية  تنفيذ  االربعاء، 
منطقة وادي قذف من خاليا تنظيم داع�س االرهابي 

غربي االنبار.
»اجلورنال  ل�مرا�سل  ت�رصيح  يف  العي�ساوي  وقال 
واف��واج  اجلي�س  م��ن  االمنية  “القوات  ان  ن��ي��وز« 
نفذوا  ال�سمود  عامرية  لواء  من  وقطعات  الطوارئ 
عملية ع�سكرية لتاأمني وتفتي�س وادي قذف )80 كم 
�سمال ق�ساء الرطبة 410 كم( غربي االنبار وتدمري 

معاقل عنا�رص تنظيم داع�س وخمابئ ا�سلحتهم”.
لطمر  م�ستمرة  الع�سكرية  “العملية  ان  وا���س��اف 
الكهوف  تفتي�س  م��ع  وانفاقهم  التنظيم  خ��ن��ادق 
ميكن  ال  ال��ت��ي  املنخف�سة  وامل��ن��اط��ق  وال��ودي��ان 
تاأمينها او تفتي�سها جوا اال بعمليات برية خا�سة”.

م�ستمرة  االمنية  ان”القوات  اىل  لورن�س  وا���س��ار 
نتائج  اعالن  و�سيتم  والتاأمني  التفتي�س  بعمليات 
بعد  القطعات  اليه  تو�سلت  وما  الع�سكرية  العملية 
تاأمني وادي قذف اخلطر من خاليا داع�س االرهابي 
وتفخيخ  ع��ن��ا���رصه  ت��دري��ب  يف  ا�ستخدمه  ال���ذي 

العجالت”.
يف  االأ�سد  عني  قاعدة  من  اأمريكية  قوة  وتوجهت 
حمافظة االنبار منت�سف متوز املا�سي، اىل املناطق 
ال�سحراوية يف املحافظة وحتديدا يف منطقة “وادي 

قذف” املحورية وتعد منطقة متحور ع�سكري.
م�سادر امنية اأو�سحت ل�»اجلورنال نيوز« اإن “القوة 
وادي  لتاأمني  حتركت  التي  االأمريكية  الع�سكرية 
منطقة  ق��رب  ا�ستقرت  االنبار  �سحراء  يف  القذف 
احلدودي  املنفذ  عرعر  طريق  على  الواقعة  النخيب 

العراقي ال�سعودي”.

وقال النائب عن االئتالف ،ر�سول را�سي، يف ت�رصيح 
ال�سني  “�سخ�سيات من املكون  ل�»اجلورنال نيوز«اإن 
مواقفها  �سلبية  ب�سبب  ال�سفر  حتت  �سعبيها  ا�سبحت 
من  اأغلبيتها  التي  ال�سنية  املحافظات  ابناء  جتاه 

النازحني والذين عانوا ب�سورة كبرية من داع�س”.
يف  ت�سارك  �سوف  ال�سخ�سيات  “هذه  اإن  واأ���س��اف، 
جديدة  وعناوين  وا�سماء  جديدة  بقوائم  االنتخابات 
عام  اىل  االنتخابات  تاأجيل  اىل  ت�سعى  انها  كما 

.“ 2019  بحجة عودة النازحني 
التي  الربملانية  “ال�سخ�سيات  ،ان  را���س��ي  واأك���د 
مف�سلة  �ستكون  ال�سعبي  احل�سد  قيادات  مع  ا�سرتكت 
لكونها  املقبلة  االنتخابات  خ��الل  احل��ظ��وة  ولها 
 ، جدارة  عن  ال�سني  املكون  متثل  وطنية  �سخ�سيات 
م�سريا اىل انها )ال�سخ�سيات( ” مل حت�رص موؤمتر انقرة 

وال موؤمتر بغداد الذي تراأ�سه �سليم اجلبوري”.
يف  العالق،  ،علي  ذات��ه  االئتالف  عن  النائب  واأك��د 
اختيار  “م�ساألة  اإن  نيوز«  ل���»اجل��ورن��ال  ت�رصيح 
نف�سه  الناخب  مب��زاج  تتعلق  ميثله   مل��ن  الناخب 

ووعيه”.
واأ�ساف العالق، اأن “ن�سب املكونات الكردية وال�سنية 
النظر  الربملان ب�رصف  تبقى حمفوظة يف  وال�سيعية 

عن عدد الناخبني الذين انتخبوهم”.
واأ�سار اىل ان “االغلبية هي التي تفوز يف االنتخابات 
وعلى �سبيل املثال ع�رصون نائبا من حمافظة االنبار 
ام  قليل  عدد  اختارهم  �سواء  املحافظة  من  جميعهم 

كبري وبالنتيجة هذا تناف�س انتخابي”.
وك�سف رئي�س اجلبهة العراقية للحوار الوطني �سالح 
ال�سنية  املحافظات  اب��ن��اء  ان  االرب��ع��اء،  املطلك٬ 
ال�سعبي  باحل�سد  �سالت  لها  �سخ�سيات  �سينتخبون 
حرروها،  التي  املناطق  يف  نفوذ  من  ميتلكونه  ملا 
متهما احل�سد بان لديه “م�رصوع طائفي” يريد فر�سه 
فر�سه  يحاول  )احل�سد(  وان��ه  ال�سنية.  املناطق  يف 
على  باال�ستحواذ  جناحه  وبعد  ال�سنية  املناطق  يف 

الربملان �سي�سيطر على املحافظات الغريبة واالخرى 
التي ي�سكنها ابناء املكون ال�سني.

وج��ود  االن��ب��ار،  حمافظة  جمل�س  نفى  جانبه  م��ن 
يف  �سيا�سية  احزاب  تنفذها  مبكرة  انتخابية  حمالت 
عموم املحافظة . وقال نائب حمافظ االنبار لل�سوؤون 
نيوز"  ل�"اجلورنال  العر�سان،  م�سطفى  االداري���ة، 
احزاب  تاأ�سي�س  حاليا  ت�سهد  االنبار  “حمافظة  اإن 
لهذه  الدعائية  احلمالت  اىل  باال�سافة  وكيانات 

االحزاب من اجل تعريف املواطن باهدافها”.

االعالنية  احلمالت  ان  البع�س  ف�رص  :”رمبا  واأ�ساف 
لهذه االحزاب هي دعاية انتخابية مبكرة”.

واأكد  اأن “رئا�سة الوزراء حددت 16 من ايلول املقبل 
هنالك  تكون  ان  الطبيعي  ومن  لالنتخابات  موعدا 
اجل ح�سولها على فر�س جيدة  حركة لالحزاب من 

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

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

ممكن ان يفكروا يف جمع ا�سوات انتخابية”.
النزوح  مناطق  يف  �سواء  “النازحني  اأن  وا�سافت  
العودة  من  متكنوا  الذين  من  او  كرد�ستان  باإقليم 
للحياة  مقومات  اي  لديهم  لي�س  املو�سل  مدينة  اىل 

الكرمية”.
وعربت اجلبوري عن ا�ستيائها من كل من يتاجر يف 

انتخابي  مك�سب  على  للح�سول  النازحني  او�ساع 
�سواء يف االقليم ام يف حمافظة نينوى”.

لغر�س  مبكرة  انتخابية  حمالت  بدء  م�سادر  واأكدت 
ك�سب االأ�سوات يف املناطق املحررة ، م�سرية اىل انها 
انطالقة لبدء �رصاع �سني – �سني هدفه ال�سيطرة على 

اأ�سوات املواطنني انتخابيا.
كما اعلن احل�سد ال�سعبي يف حمافظة االنبار االربعاء، 
مر�سحيه   وق��دم  املقبلة  االنتخابات  �سيخو�س  انه 

�سمن كتل �سيا�سية خمتلفة يف االنبار .
وقال القيادي “قطري ال�سمرمد” ل�مرا�سل »اجلورنال 
االنبار وق�ساء هيت  الع�سائر يف  نيوز«  ان”مقاتلي 
�سمن  مر�سحني  حددوا  والرمادي  البغدادي  وناحية 
االنتخابات  و�سنخو�س  الع�سائري  ال�سعبي  احل�سد 

�سمن كتل واحزاب �سيا�سية”.
قدم  االن��ب��ار  يف  الع�سائري  احل�سد  ان”  وا���س��اف 
الت�سحيات وال�سهداء واجلرحى ونحن �رصيحة وا�سعة 
�سمن املجتمع االنباري االمر الذي يفر�س ان يكون 

لنا ممثل يف حكومة االنبار والربملان العراقي”.
اما ال�سيخ “خمي�س املحالوي” وهو احد قادة احل�سد 
ان”احل�سد  نيوز«  »اجلورنال  ل�مرا�سل  فقال  ال�سعبي، 
ومن  العراقي  املجتمع  من  جزء  والع�سائري  ال�سعبي 
وتوفري  االمن  لتعزيز  طموح  لهم  يكون  ان  الطبيعي 
لديهم ممثل حكومي  وان يكون  االنبار  اخلدمات يف 

يطالب بحقوق املواطنني”.
الع�سائري  احل�سد  ع��ن  ممثلون  وا�ساف:”هنالك 
بع�سهم �سيكون �سمن قوائم انتخابية والق�سم االخر 
ا�ستعدادا  �سيدخل مع كتل وحتالفات �سيا�سية قادمة 

لالنتخابات املقبلة”.
املقبلة  االنتخابات  خو�س  �سيكون  امل��رة  فهذه 
حمتدمًا بني االأحزاب العراقية، فت�سري املعطيات التي 
ك�سفت عنها املفو�سية العليا لالنتخابات خالل املدة 
�سيا�سي،  كيان   100 من  اأكرث  ت�سجيل  املا�سية، عن 
يف  �ساركت  التي  القدمية  االح���زاب  م��ن   56 منها 
من   45 وقرابة  املا�سية  االنتخابية  اال�ستحقاقات 

االحزاب اجلديدة التي �سجلت حديًثا.

عمليات أمنية لتفتيش وتأمين »وادي قذف« من عناصر داعش 
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بغداد _ الجورنال 

 نواب: فيتو عراقي على التسويات »المستوردة« وسياسيون »سنة« سيفشلون تقارب الرياض مع الشيعة! 

مجلس صالح الدين يحدد موعدًا النتخاب محافظ 
جديد خلفًا للجبوري

دعوات إلقرار القوانين المهمة خالل المدة المتبقية 
من عمر البرلمان 

معصوم يصدر مرسومًا بتعيين أعضاء 
مفوضية حقوق اإلنسان

املقبل  االثنني  يوم  االأربعاء،  الدين،  �سالح  حمافظة  جمل�س  حدد   : متابعة  بغداد_ 
موعداً النتخاب حمافظ جديد خلفا للمحافظ اأحمد اجلبوري الذي �سدرت بحقه احكام 

ق�سائية بتهم ف�ساد.
“جمل�س حمافظة �سالح  اإن   ، ت�رصيح �سحفي  تقي يف  مهدي  املجل�س  وقال ع�سو 
للمحافظ  خلفا  جديد  حمافظ  النتخاب  موعداً  املقبل  االثنني  يوم  حتديد  قرر  الدين 
اأحمد اجلبوري”. واأ�ساف تقي، اأن “املجل�س �سيقوم بعر�س ا�سماء املر�سحني خلالفة 
اخلزرجي  خالد  الدين  �سالح  حمافظة  جمل�س  ع�سو  وكان  اجلل�سة”.  اثناء  اجلبوري 
املحافظ  بحق  عامني  ملدة  بال�سجن  ابتدائي  حكم  �سدور  عن  �سابق  وقت  يف  ك�سف 
امل  على  املخت�سة  املحاكم  يف  احلكم  مّيز  اجلبوري  ان  اىل  م�سريا  اجلبوري،  احمد 

نق�س القرار. 

 ، االإ�سالمية  الدعوة  حزب  كتلة  رئي�س  االأ�سدي  خالد  النائب  دعا   : اجلورنال  بغداد_ 
االربعاء، رئا�سة جمل�س النواب اىل تفعيل اإقرار القوانني املهمة خالل املدة املتبقية 
ان    ، ال�"اجلورنال"  علية  اطلعت  �سحفي  بيان  يف  االأ�سدي،  املجل�س.وقال  عمر  من 
اجلل�سات  خالل  املعطلة  القوانني  طرح  على  العمل  عليها  العراقي  الربملان  "رئا�سة 
قوانني  ت�رصيع  تتطلب  والتي  والت�سويت  للقراءة  الربملان  عمر  من  املتبقية  املقبلة 
اأبناء  اأغلبية  التي تعي�سها  واإنهاء املعاناة  البلد واملواطنني  مهمة ت�ساهم يف خدمة 

ال�سعب كقانون ال�سمان والتقاعد وقوانني تربوية و�سحية وخدمية".
مب�سوؤولياتهم  االإلتزام  ال�سعب  نواب  على  يحتم  الد�ستوري  "الواجب  اأن  واأ�ساف، 
ودورهم الفعال يف متثيل املواطنني والقيام بواجبهم الت�رصيعي جتاههم من خالل 
ت�رصيع القوانني اخلا�سة بالبنى التحتية واخلدمات والتعليم وال�سحة ورفع امل�ستوى 
اأهم  اىل  للتعرف  �رصائحهم  مبختلف  املواطنني  مع  والتوا�سل  واخلدمي،  املعا�سي 
اأولوياتهم وق�ساياهم ومتطلباتهم". كما دعا احلكومة اىل "بذل جهود اكرب ملعاجلة 
االأزمة االقت�سادية واإيجاد البدائل املنا�سبة للتنمية املالية واالقت�سادية مع ا�ستمرار 

تراجع اأ�سعار النفط واآثاره الكبرية على االقت�ساد العراقي".

اأع�ساء  فوؤاد مع�سوم، مر�سومًا بتعيني  اأ�سدر رئي�س اجلمهورية   : بغداد_ اجلورنال 
جمل�س املفو�سية العليا حلقوق االأن�سان.

عليه  اطلعت  �سحفي  ب��ي��ان  يف  اجلمهورية  لرئا�سة  االع��الم��ي  املكتب  وذك���ر 
االع�ساء  بتعيني  جمهوريا  مر�سوما  اأ�سدر  “مع�سوم  ان  االربعاء،  ال�"اجلورنال"، 

اال�سليني واالحتياط يف جمل�س املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان”.
واأو�سح املكتب ان “االع�ساء يف جمل�س املفو�سني للمفو�سية العليا حلقوق االإن�سان 
هم كل من ) هيمن ر�سيد زيدان، وب�سمة حممد م�سطفى، وثامر يا�سني عبد اهلل، وعلي 
اأكرم زين العابدين، وم�رصق ناجي عبود �سلمان، ووحدة حممود فهد عبد، وعلي عبد 
الكرمي ميزر فار�س، وفا�سل عبد الزهرة فا�سل الغراوي، وعقيل جا�سم علي هادي، 

وزيدان خلف عبيد، وعامر بول�س زيا، وفاتن عبد الواحد عبا�س(”.
وتابع” بينما االأع�ساء االحتياط هم كل من: بروين حممد اأمني، واأن�س اأكرم حممد 
�سبحي، وفي�سل عبد اهلل بدر عداي”،وا�سار املكتب اىل ان “هذا املر�سوم اأُر�سل للن�رص 

يف اجلريدة الر�سمية”.

بعد إفالسها من العملية السياسية... 

أحزاب »سنية« تغير جلدها بحثًا عن تأييد النازحين في االنتخابات المقبلة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ها قد بداأت الدعاية االنتخابية 
يف وقت مبكر جدا , نالحظ 

يف ال�سنة احلالية حتديدًا اأن 
ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية 
�سهدت حراكًا ملحوظًا, فقد 

اأكد ائتالف دولة القانون 
االربعاء, ان �سخ�سيات من 

املكون ال�سني �سوف ت�سارك 
يف االنتخابات املقبلة مطلع 

العام املقبل باأ�سماء وعناوين 
جديدة ب�سبب تراجع �سعبيتها 

يف املناطق املحررة من 
داع�ش.

بغداد _ فاطمة عدنان 

ان  الها�سمي  واث��ق  ال�سيا�سي  املحلل  راأى  ذلك  اىل 
خمتلفة  مكونات  مع  يتعامل  بداأ  ال�سعودي  املتغري 
لي�س مع ال�سنة فقط، ما �سي�سب ايجابًا يف مو�سوعة 
الوطنية بتخفيف تاأثري الالعب  الت�سوية وامل�ساحلة 
ام  �سعوديًا  ام  ام قطريًا  ايرانيًا  �سواء كان  اخلارجي 

تركيًا.
ان  ميكن  كله  هذا  ل�"اجلورنال"ان  الها�سمي  وبني 
ورمبا  املحليني،  الالعبني  ت�سعيد  حدة  من  يخفف 
هي واجهة انفتاح يف ظل ت�سويات قادمة يف ال�رصق 
امل�سهد  على  ايجابي  ب�سكل  تنعك�س  التي  االو�سط 
ال�رصق  يف  الت�سويات  اأن  مبينًا  املتازم،  ال�سيا�سي 
االو�سط �ستلقي بظاللها على ت�سويات الداخل العراقي 
الداخليني  الالعبني  على  ال�سغط  �سيخفف  الن��ه 
اأن الدول  وحدة الطلبات وال�رصوط، بعد ان كنا نرى 
او  ت�سوية  اي  امام  احلاجز  او  املانع  هي  االقليمية 

على  كتبه  من�سور  ويف  اللويزي  النائب  توافقات. 
�سفحته يف  الفي�سبوك، ذكر انه "بعد اأن ُعقد موؤمتر 
كان  فيه،  امل�ساركني  بع�س  وعاد  االأول  اأ�سطنبول 
ُعِقَد يف  ت�ساوري  اجتماع  اىل  الدعوة  تداعياته،  اأحد 
منزل الدكتورحممود امل�سهداين ملناق�سة ذلك احلدث، 
يف  �ساركوا  الذين  اال�سخا�س  اأحد  بح�سور  فوجئنا 
ذلك املوؤمتر، كان االأخري يحذر اجلميع من مهاجمة 
قد  املوؤمتر،  ذلك  باأن  لهم  ويوؤكد  موؤمتر_ا�سطنبول 
د�سن م�رصوعًا كبرياً واأن ذلك امل�رصوع املفرت�س هو 

م�رصوع �سيا�سي اإقت�سادي اإعالمي �سامل".
وتابع النائب ان "ال�سيف اكد اأنه �سيتم يف امل�ستقبل 
تلك  �ست�سمن  حيث  امل�ساركني،  ع��دد  يف  التو�سع 
من  اأك���رب  ع��دد  ل�سمول  اإ�سافية  فر�سة  اخل��ط��وة، 
يهاجم  فاإن من  لذلك  امل�رصوع،  ذلك  ال�سيا�سيني يف 
املوؤمتر، �سيفوت على نف�سه الفر�سة يف اأن يكون جزءاً 
الروؤيا  هذه  واأم��ام  امل�ستقبل.  يف  امل�رصوع  ذلك  من 
ال�سمت  التزام  احل�سور  من  الكثري  قرر  املنطقية، 

الحقًا،  بدده  الذي  االأم��ل  ذلك  الفرج!  الأمل  اإنتظاراً 
ت�رصيب الن�سخة النهائية من قائمة ال�سيا�سيني ال�سنة 

امل�ستهدفني مب�رصوع اأ�سطنبول!".
واأو�سح، "وعلى هام�س تلك النقا�سات ويف خ�سمها، 
ذكر ال�سيف معلومة مهمة، اأعتقدت حينها اأنها غري 
اأكت�سف  اأن  اأكرث، قبل  للت�سليل ال  واأنها قيلت  دقيقة 
اإن  ال�سيف  قال  اآن،  يف  و�سدقيتها  اأهميتها  االآن 
فقط!  ال�سنة  على  مقت�رصاً  يكون  لن  امل�رصوع  هذا 
اأي�سًا!  �سيعي  �رصيك  بلورة  ي�ستهدف  م�رصوع  هو  بل 
من  �رصب  االم��ر  هذا  اأن  اأت�سور  كنت  �سخ�سيًا  اأن��ا 
اخليال واأنه اأمر غري �سحيح، وكنت اأ�سئل نف�سي، اإذا 
االنخراط يف  �سنية حمرجة من  اأطراف  كانت هناك 
ذلك امل�رصوع الطائفي، من جهة اأن طبيعة خطابها 
ال�سيا�سي مل تكن ذات �سبغة طائفية، كاملطلك مثاًل، 
فكيف يت�سور موافقة �سخ�سيات �سيعية حتى لو متت 
مفاحتتها فعاًل! لكن ال�رصيك ال�سني املفرت�س، الذي 
�ستكون مهمة موؤمتر ا�سطنبول انتاجه يف امل�ستقبل، 

يفرت�س وجودة �رصيك �سيعي مقبول اأي�سًا".
وا�سهب اللويزي "والأن ذلك امل�رصوع املفرت�س لي�س 
م�رصوعًا اإقليميًا فح�سب والأن له ما بعده، فقد تكون 
خطوات ال�سيد احلكيم التي بداأت من اإعالنه م�رصوع 
باإعالن  وانتهاًء  االإقليمية  بجوالته  ومروراً  الت�سوية 
اخلطوات،هي  تلك  كل  تكون  قد  اأقول  احلكمة،  تيار 
اأنه  على  احلكيم  لتقدم  ج��اءت  ا�ستباقية،  خطوات 
به  يب�رص  دويل  ت�سوية  م�رصوع  يف  االأف�سل  ال�رصيك 
به  ت�سعر  الذي  فوبيا(  )ايران  تاأثري  اأن  غري  البع�س. 
مقتدى  ال�سيد  يبقي  قطر-  -ع��دا  اخلليج  دول  جل 

ال�سدر هو اخليار االأكرث �سمانًا".
حد  اأي  اىل  مهمة،  واح���دة  ق�سية  "بقيت  وت��اب��ع، 
املفرت�س؟  امل�رصوع  ذلك  اخلليجية يف  االأزمة  اأثرت 
الدول  بني  اخل��الف  عن  متخ�س  اأن  بعد  خ�سو�سًا 
اخلم�سة الراعية ملوؤمتر اإ�سطنبول، حموران وا�سحان، 
حمور الدول الداعمة لالخوان )تركيا وقطر( و حمور 

الدول الراف�سة لها".
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