
ب��غ��د�د_ �جل���ورن���ال، �أع��ل��ن ق��ي��ادي يف 
دوري��ات  ن�رش  �لثالثاء،  �ل�شعبي،  �حل�شد 
متطورة  كامري�ت  منظومة  ون�شب  ليلية 
�آمر  لتاأمني طريق بغد�د - طريبيل. وقال 
يف  �لفرطو�شي  و�ثق  �حل�شد  يف   19 �للو�ء 
"�جلورنال"،  عليه  �طلعت  �شحفي  بيان 
عمليات  ي��و����ش��ل  �ل�شعبي  “�حل�شد  �إن 
ومنفذ  �النبار  بني  �لدويل  �لطريق  تاأمني 
طريبيل وبني �ملحافظة وبغد�د”. و�أ�شاف 
�لفرطو�شي، �أن “�حل�شد ن�رش دوريات ليلية 
موؤّمنًا  �لطريق  ليكون  كامري�ت  ون�شب 
بالكامل”، موؤكد� �أن “هذ� �لطريق مم�شوك 
و�حل�شد  �الأمنية  �لقو�ت  قبل  من  حاليا 
وكان  �النبار”.  حمافظة  وح�شد  �ل�شعبي 
فرحان  �الن��ب��ار  حمافظة  جمل�س  ع�شو 
�شحفي  ت�رشيح  يف  �أك��د  �لدليمي،  حممد 
�لذي  �ل�رشيع  �ل��دويل  �لطريق  �أن   ، �شابق 
�شالك  بغد�د مبنفذ طربيل  �لعا�شمة  يربط 
�المنية، يف حني  �لقو�ت  قبل  وموؤّمن من 
�لطريق.  على  �أم��ريك��ي  وج���ود  �أي  نفى 
�حل�شد  ق���و�ت  متكنت  �خ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
�خلالفة”  “جند  مقر  تدمري  من  �ل�شعبي، 
ناحية  و�شط  �الجر�مي  “د�ع�س”  لتنظيم 
وذكر  تلعفر.  ق�شاء  �شمايل  �لعيا�شية، 
“مدفعية  �ن  �ل�شعبي،  �حل�شد  بيان العالم 
��شتخبار�ت  �ح��د�ث��ي��ات  ووف���ق  �حل�شد 
ما  مقر  تدمري  من  متكنت  �ل�شعبي  �حل�شد 
ي�شمى )جند �خلالفة( لتنظيم د�ع�س و�شط 

�لعيا�شية”.
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بغداد_ خاص

كركوك... معركة  البرلمان المرتقبة التي ستجّر المحافظة إلى الهاوية  تشرين المقبل.. مؤتمر ثالث لسنة العراق يرتكز على 
إعادة البعثيين بـ”يافطة” جديدة لقيادة البيت السني 

التحالف الوطني: قانون التأمينات االجتماعية 
يقضم رواتب الموظفين والمتقاعدين

القوات األمنية تقتحم آخر معاقل “داعش” 
في نينوى

ناحية  �المنية  �لقو�ت  �قتحام  �لثالثاء،  �حلربي،  �الإع��الم  خلية  �أعلنت  متابعة  بغد�د_ 
نقال  �خللية  وقالت  نينوى.  “د�ع�س” �الرهابي يف حمافظة  تنظيم  �آخر معاقل  �لعيا�شية 
�لركن  عبد �المري ر�شيد يار �هلل  �لفريق قو�ت خا�شة  عن قائد عمليات قادمون يا تلعفر 
تقتحم  �لتا�شعة  �ملدرعة  و�لفرقة  �ل�رشيع  و�لرد  �الحتادية  �ل�رشطة  “قطعات  �ن  بيان  يف 
�ن  يذكر  نينوى”.  حمافظة  يف  �الرهابية  د�ع�س  ع�شابات  معاقل  �خر  �لعيا�شية  ناحية 
�لتو�يل  على  �لتا�شع  لليوم  �لع�شكرية  عملياتها  تو��شل  �ل�شعبي  و�حل�شد  �المنية  �لقو�ت 
بعد �نطالقها يوم �الحد �ملا�شي )20 �ب 2017( لتحرير ق�شاء تلعفر من �شيطرة تنظيم 
“د�ع�س” �الرهابي”. وكانت قو�ت �حل�شد �ل�شعبي �أعلنت حترير ،قرية “قولو با�س” �رشقي 

ناحية �لعيا�شية.

تتمة �س1: و�و�شح �ن "�مل�شاركني يف �ملوؤمتر هم �أغلبية بعثية بامتياز ويف حال عقده 
فانهم �شيذهبون مع �لقياد�ت �لبعثية �لتي �شيتفق معها �المريكيون و�شيكون جزء�ً تابعًا 
ولي�س جزء�ً فعااًل"، م�شيفا �أن "�لبيت �ل�شني يف �لوقت �حلا�رش يف حالة فو�شى حقيقية 
ب�شبب عدم وجود �مل�شاحة �الكرب لقوة ت�شتطيع �ن تقود،  ورجح �ن "�لبعثيني �شيقودون 
�لبيت �ل�شني لكن حتت م�شمى �خر" . �ىل ذلك �أ�شار �لنائب عن حتالف �لقوى �لعر�قية حممد 
تعمل  و�إقليمية  دولية  م�شاع  �إىل: وجود  نيوز«  »�جلورنال  ل�  ت�رشيح  ربه يف  عبد  نوري 
�لقوى  كل  جتمع  قائمة  يف  لالنخر�ط  �ل�شنة  �ل�شيا�شيني  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  على 
يف قائمة و�حدة لكن لن يطبق ب�شبب �الجنحة �ل�شيا�شية �ملختلفة بني �لقوى". و�أ�شاف 
من  �أكرث  �ىل  ت�شل  متعددة  قو�ئم  يف  �النتخابات  �شيدخل  �لوطنية  �لقوى  "حتالف  �ن 
�ربعة قو�ئم �نتخابية يف �نتخابات ني�شان �ملقبل، الفتًا �لنظر �ىل �أن ت�شكيل �لتحالفات 
�لكتل  من  �لعديد  �ن  وال�شيما  �ل�شابق  عن  خمتلفًا  �شيكون  �النتخابات  بعد  �لربملان  يف 
�ل�شيا�شية و�ل�شخ�شيات يف طريق �ىل �النف�شال و�الن�شقاق عن كتلها �ل�شابقة ". و�أو�شح 
�ن  "�الإبقاء على �لقو�ئم �لقدمية يكر�س �لطائفية و�ملحا�ش�شة، معربا عن �مله بان" تكون 
عابرة  حكومة  لت�شكيل  و�لقوميات  �ملذ�هب  خمتلف  من  �لقو�ئم  من  خليطًا  �لتحالفات 
للطائفية باإمكانها �نت�شال �لبلد من و�قعه �ملرير".   وكان م�شدر يف حتالف �لقوى ك�شف 
خلفية  على  �أخري�ً  �نق�شمت  �لتي  كافة  �ل�شنية  �لقوى  يجمع  جديد  موؤمتر  لعقد  م�شاٍع  عن 
�لنظر بني �خل�شماء  لتوحيد وجهات  �إقليمية دولية  عقد موؤمتر�ت متوز �ملا�شي برعاية 
�ل�شيا�شيني و�النخر�ط يف قائمة و�حدة جتمع جميع �لقوى �ل�شنية يف �النتخابات ". �ىل 
مع  مفاو�شات  حاليًا  ُيجري  �ملنحل  �لبعث  حزب  �ن  عن  �شابق،  �شني  نائب  ك�شف  ذلك 
�الد�رة �المريكية للعودة �ىل �حلكم يف �لعر�ق مب�شمى �آخر وم�شاندة دول خليجية و�قليمية 

لت�شكيل "كتلة طائفية".

بغد�د_ متابعة: قال ع�شو �لتحالف �لوطني �لنائب حممد �شعدون �ل�شيهود، �لثالثاء،  �ن 
و�ملتقاعدين  �ملوظفني  رو�تب  بق�شم  يق�شي  �لذي  �الجتماعية  �لتاأمينات  قانون  م�رشوع 

دليل ف�شل �حلكومة يف تعظيم �ملو�رد وتعددها.
يعني خطوة  �الجتماعية  �لتاأمينات  قانون  “ت�رشيع  �ن  بيان �شحفي  �ل�شيهود يف  وقال 
باجتاه توزيع �لفقر على جميع �رش�ئح �ملجتمع �لعر�قي ، وبدال من ق�شم رو�تب �ملوظفني 
�ملو�رد  تعظيم  باحلكومة  �الج��در  كان  �ملجحفة  �لقانونية  �ل�شيغة  بهذه  و�ملتقاعدين 
وتعددها لت�شمل �ملجاالت �لتجارية و�لزر�عية و�ل�شناعية و�ل�شياحية و�ال�شتثمارية كافة 

من دون �العتماد على �لنفط وحده كم�شدر رئي�شي للمو�رد “.
و��شاف �ن “م�رشوع �لقانون �شيوؤدي �ىل قطع �رز�ق �لنا�س ال �شيما يف ظل �لتفاوت �لكبري 
يف �لرو�تب ف�شال عن �نه �شيلحق �ل�رشر بهم ويف معي�شتهم ، ومن ثم  فان �لبحث عن مو�رد 
جديدة �ىل جانب �لنفط بات �رشورة ملحة لتفادي �الإ�رش�ر برو�تب �ملوظفني و�ملتقاعدين 

.“

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ها قد بداأت مالمح "حكومة الأغلبية" 
تت�سح على وجه ال�سيا�سة العراقية 

بعد ف�سل حكومة" ال�سراكة الوطنية" 
بفر�ض هيبتها على احزاب املحا�س�سة 
داخل الربملان العراقي , قريبا �ستغدو" 

الأغلبية" �سعارا انتخابيا جلميع 
القوى والكتل ال�سيا�سية ولكن بتاأكد 

كل ح�سب اهوائه وميوله. يقول 
النائب عن ائتالف دولة القانون 

جعفر" لـ»اجلورنال  جممد  "جا�سم 
نيوز« , "جميع املوؤ�سرات احلالية 

تدل على اأن احلكومة القادمة تختلف 
عن حكومة التوافقات وامل�ساحلات 

التي كانت ت�سكل من قبل الحزاب ", 
مبينا اأن "رغبتها الأوىل والأخرية 

كانت ومازالت تكمن يف البحث عن 
م�ساحلها واخذ ح�سة اع�سائها من 

الربملان" .

و�أ�شاف �أن" �حلكومات �حلالية ف�شلت بفر�س 
لكون  و�خلدمات  �حلكومي  و�لعمل  �لهيمنة 
جميع �الأحز�ب تعاملت على �أ�شا�س �حل�ش�س 

�لتي متتلكها وكاأنها كنز ورثته من �لدولة". 
مكونات  ك��ل  م��ر�ع��اة  �ل��ي��وم  علينا  وتابع" 
�حلكومة من دون متييز الأنه ال ميكن ت�شكيل 
ولفت  و�حد".  ل��ون  م��ن  �ل��ع��ر�ق  يف  حكومة 
يعمالن  خطني  هناك  �أن"  �ىل  �لنظر  جعفر 
 ، �ل�شيا�شية  �لكتل  د�خل  و��شح  ب�شكل  �ليوم 
�الأول يتمثل بدولة �لقانون و�حلزب �الإ�شالمي 
باالإ�شافة �ىل �الحتاد �لوطني مع كتل �أخرى 
ميثل  �لثاين  �م��ا   ، �شيا�شية  �غلبية  لت�شكيل 
�لكرد�شتاين  �لدميقر�طي  �حلزب  مع  �ل�شدرين 
ومتحدون �لذين يتحركون وفق قر�ر �شيا�شي 
و�حد". ولكون جعفر �شخ�شية �شيا�شية تابعت 
هذه  حتى   2003 عام  منذ  برمتها  �لعملية 
�الأغلبية  نحو"  �الجت���اه  �ىل  دع��ا   ، �للحظة 
حكومة  خلق  ع��دم  �شبب  معلال  �ل�شيا�شية" 
�لعر�ق حتت خيمة  ببقاء  �شابقتها  من  �ف�شل 
�حاديث  هناك  ثم  وم��ن  �ل�شيا�شي،  �لتو�فق 
تقدم خدمات فعلية  �ن �حلكومة مل  تدل على 
وكتلها  �فر�دها  "تت�شرت" على  كانت  ما  بقدر 

�ملتهمني بالف�شاد.
علق   ، لالأغلبية  �ملعار�شة  �لكتل  وبخ�شو�س 
ذكر  )كما  خطني  وج��ود   " �أن  قائال:  جعفر 
�الأغلبية   " م�شتقبال  �حدهما  �شي�شكل  �شابقا( 
)خم�شني  من  �قل  �شيبقى  و�الأخر  �ل�شيا�شية" 
�ملعار�شة  �شتظهر  وبالطبع  و�ح���د(  ز�ئ���د 

لالأغلبية �لتي �شكلت يف �حلكومة".
�لقوى  �حتاد  عن  �لنائبة  حتدثت  جانبها  من 

"�نت�شار �جلبوري" عن وعي �ملو�طن �لعر�قي 
�ل�شيا�شية تاركًا  و�إملامه بكل جو�نب �لعملية 
 2003 عام  منذ  ر�فقته  �زلية  معاناة  خلفه 
�ملركز  �ىل  ذهابه  عدم  مرجحة   ، �الن  حتى 
كاملة  ثقة  لديه  كانت  �ذ�  �ال  �النتخابي 
ت�رشيح  يف  �جل��ب��وري  وق��ال��ت  ميثله.  مب��ن 
�ملفو�شية  "عمل  �إن   ، نيوز«  ل���»�جل��ورن��ال 
و�الإجر�ء�ت �حلادة �لتي �شيتم �تباعها �شتمنع 

�ن  �ىل  �لنظر  الفتة  �لتزوير"،  عمليات  حدوث 
و�دق  �و�شع  نظرتها  جعلت  �ليوم  �الأحز�ب   "
يف �ختيار مر�شحها، خا�شة بعد �إقر�ر قانون 
�اللتز�م  عدم  على  يحا�شبها  �ل��ذي  �الأح��ز�ب 

برب�جمه �خلا�شة".
�أكدت  د�ع�س(  بعد  )ما  �ملقبلة  �ملرحلة  وعن 
�جلبوري وجود حماربة جادة وفعلية للف�شاد 
ال  �مل�شكلة  �أن  مبينة  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف 

تو�فقية  �و  �غلبية  حكومة  ت�شكيل  يف  تكمن 
د�خ��ل  تنح�رش  �مل�����ش��األ��ة  و�من���ا  �شيا�شية 
�لقو�نني  ت�رشيع  يف  و�حل��ك��وم��ة  �ل��ربمل��ان 
ويجب  �لعر�قي  �ملجتمع  تخ�س  �لتي  �ملهمة 
و�حلالة  �الم��ن  حا�شباتها  �شمن  ت�شع  �ن 
�القت�شادية "�لتعي�شة" �لتي يع�شيها �ملوطن، 
باحلكومة من جديد.  �لثقة  ��شتعادة  �جل  من 
يف حني ��شتبعد �لنائب عن كتلة �الحر�ر "عبد 

بعد  �الأغلبية  حكومة  قيام  �لظاملي"  �لعزيز 
�لوقت  يف  معلنا   ، �ل�شيا�شية  �لتو�فقات  ف�شل 
عابرة   كتلة  بت�شكيل  �لكتل  بع�س  رغبة  ذ�ته 
للمحا�ش�شات . كما ك�شف �لظاملي عن �شعي 
�لكبرية  �جلماهريية  �لرغبة  �ىل حتقيق  كتلته 
كتلة  وتكوين  كافة  �ل�شيا�شية  �لقوى  بتوحيد 
للطائفية بعيدة عن عمل �ملحا�ش�شة.  عابرة 
�ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  يف حني حتدث �خلبري عن 
مير  �لتي  �مل�شكلة  عن   ، �لها�شمي"  "و�ثق 
تاأ�شي�س  2004  تاريخ  �لعر�ق منذ عام   بها 
�أن  مبينا   ، �لتغيري  بعد  عر�قية  حكومة  �ول 
حكومة  بت�شكيل  كافة  �ملكونات  "م�شاركة 
مقبول  غري  �ل�رش�كة"  "حكومة  م�شمى  حتت 
النها غري منتجة ولكون �جلميع ي�رّشع وميثل 
وير�قب". وتابع" �شمن خم�س جتارب فا�شلة 
نحن نفتقر �ليوم �ىل وجود معار�شة برملانية 
)حكومة �ل�شد( لتوؤ�رش مكامن �خلطاأ يف �لبلد 
، لذلك نرى وجود �شغط كبري باجتاه ت�شكيل 

حكومة �غلبية".
�خلارجية  �ملعار�شات  �لها�شمي عن  ويك�شف 
�لتي �شتو�جه �لعر�ق عند قيام حكومة �الأغلبية 
�ملتمثلة باأمريكا �لتي توؤمن مب�شاركة �جلميع 
، م�شري� �ىل �أن " �لو�شع يف �لبالد �شيبقى على 
ما هو عليه يف حال ��شتمرت حكومة �ل�رش�كة 
على �لرغم من �لرغبة �جلدية �مللمو�شة بقيام 

حكومة �الأغلبية يف �ل�شارع �لعر�قي".
�ملالكي  نوري  �جلمهورية  رئي�س  نائب  وكان 
ذكر خالل زيارته �ىل مو�شكو ولقائه �لرئي�س 
�لرو�شي فالدميري بوتني، "�ن �ملرحلة �ملقبلة 
�الن��ت��خ��اب��ات،  الج���ر�ء  �ال���ش��ت��ع��د�د  �شت�شهد 
قادرة  �شيا�شية  �غلبية  حلكومة  و�لتاأ�شي�س 

على تنفيذ برناجمها ب�شكل متكامل".

حكومة األغلبية... المحطة المقبلة في حياة العراق السياسية
بغداد_ فاطمة عدنان 

 
وع��د �ئ��ت��الف دول���ة �ل��ق��ان��ون ب��زع��ام��ة ن��ائ��ب رئي�س 
�جلمهورية نوري �ملالكي بجمع تو�قيع برملانية تطالب 
” بعد   حمافظها  و�قالة  كركوك  حمافظة  جمل�س  “بحل 
�لرغم  على  “بارز�ين”  با�شتفتاء  �شمولها  على  ت�شويته 

من مقاطعة �لعرب و�لرتكمان جل�شة �لت�شويت.
�ل�شيهود”  “حممد  �الئ���ت���الف  ع��ن  �ل��ن��ائ��ب  وق����ال 
ل�»�جلورنال نيوز«:”�شنعمل على جمع تو�قيع  برملانية 
جدول  على  ب��ارز�ين   با�شتفتاء  كركوك  �شمول  الإدر�ج  
�جر�ء  “�تخاذ  على  م�شدد�  �ملقبلة”.  �جلل�شات  �عمال 
�شارم بحق جمل�س حمافظة كركوك و�الجتاه نحو  حل 
�ملجل�س �لذي يعّد غري �رشعي لكون �النتخابات مل جتر 
يف �ملحافظة منذ �شنو�ت”. وحتدث �ل�شيهود بخ�شو�س 
قائال:  كركوك  وحمافظة  �الإقليم  يف  �ال�شتفتاء  �ج��ر�ء 

و�رشعي  وغ��ري  قانوين  غري  ذ�ت��ه  بحد  ”�ال�شتفتاء  �إن 
لل�رشعية )م�شعود  �ليه �شخ�س فاقد  لكونه م�رشوع دعا 
و�ن  عر�قية  حمافظة  ”كركوك  �أن  م�شيفا  ب���ارز�ين(، 
�لربملان  وعلى  قانوين  وغ��ري  باطل  فيها   �ال�شتفتاء 
�ملحافظة”.  جمل�س  بحق  �شارمة  �ج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
�شمول  على  �لثالثاء  كركوك  حمافظة  جمل�س  و�شوت 
�إجر�وؤه  �ملقرر  كرد�شتان  ��شتقالل  با�شتفتاء  �ملحافظة 
و�لرتكمان  �لعرب  قاطع  بينما   ،25-9-2017 يف 
جل�شة �لت�شويت. ويقطن حمافظة كركوك �لغنية بالنفط 
عرب وتركمان و�أكر�د، وال تتبع �إد�ريا كرد�شتان، لكنها  
�ل�شلطات يف  �أبرز �ملناطق �ملتنازع عليها بني  تعد من 
كرد�شتان و�حلكومة �ملركزية. و�أعلنت �لهيئة �لتن�شيقية 
موؤكدة  �ال�شتفتاء،  قر�ر  رف�شها  �لعر�ق  لرتكمان  �لعليا 
حمافظة  جمل�س  يف  و�حد  طرف  من  �تخذوه  �الأكر�د  �أن 
كركوك. وعّدت “�ال�شتفتاء م�رشوعا خمالفا للد�شتور يف 

قانون  من   23 للمادة  وخمالف  و143  �الأوىل  مادتيه 
2008 �شاري �ملفعول”. 36 ل�شنة 

يف  �ال�شتفتاء  �إج��ر�ء  قر�ر  �تخاذ  �أن  �لتن�شيقية  و�أك��دت 
�ملحافظة  �إد�رة  �ل�رش�كة يف  على  يق�شي  �شوف  كركوك 

ويق�شي على �لتو�فق �ل�شيا�شي فيها.
وحذرت من �أنه �شيوؤدي �إىل �الإخالل باالأمن و�لعودة �إىل 
�لتطرف �لقومي بني �ملكونات، مطالبة رئي�س �حلكومة، 
حيدر �لعبادي، بالتدخل �ملبا�رش لرف�س قر�ر �ال�شتفتاء.

�أن  من  �أخرى  غربية  ودول  �ملتحدة  �لواليات  وتتخوف 
بغد�د، كما تعار�س  �ال�شتفتاء �رش�عا جديد� مع  ي�شعل 
تركيا و�إير�ن و�شوريا، وجميعها تقطنها �أعد�د كبرية من 

�الأكر�د، ��شتقالل كرد�شتان.
بزعامة  �لكرد�شتاين  �لدميقر�طي  �حلزب  دعا  حني  يف 
عو�قب  حتمل  �ىل  �الحتادية  �حلكومة   ، بارز�ين  م�شعود 
�لد�شتور �لعر�قي �خلا�شة  140 ( من   ( جتاهلها �ملادة 

يف  كركوك  م�شاركة  ع��اد�ً   ، عليها  �ملتنازع  باملناطق 
�ملحافظة  الك���ر�د  ود���ش��ت��وري  �رشعي  ح��ق  �ال�شتفتاء 

�ملختلطة .
�شنكايل”  “ماجد  �لدميقر�طي  �حلزب  عن  �لنائب  وقال 
ل� »�جلورنال نيوز« �ن”�حلكومة �الحتادية  يف ت�رشيح 
تتحمل تبعات ما �شيجري يف كركوك  لكونها مل تطبق 
” حمافظة كركوك كردية  �ن  �ىل  “.م�شري�   140 �ملادة 
يف  �مل�شاركة  �ملحافظة  يف  �لكردي  �ل�شعب  حق  ومن 

�ال�شتفتاء”.
على  باالأغلبية  �ملحافظة  جمل�س  �ن”ت�شويت  و�أ�شاف 
فيها  يجري  �ن  �ملقرر  �مل��دن  �شمن  كركوك  �ن�شمام 
 .“ �ملحافظة  كرد�شتانية   على  و��شح  دليل  �ال�شتفتاء 
من  وح��ده  �لكركوكي  �ملو�طن  �ن”  �ىل  �النتباه  الفتًا 
يف  ب�شوته  �دالئ��ه  خ��الل  من  �ملحافظة  هوية  يحدد 

�مل�شاركة باال�شتفتاء “.
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