
مبحافظة  اجلزيرة  عمليات  قيادة  يف  امني  م�صدر  اكد 
اجلي�ش  من  قتالية  تعزيزات  و�صول  االثنني،  االنبار 
ال�صكرة  منطقة  اىل  الع�صائري  واحل�صد  الطوارئ  وافواج 
القتحامها  ا�صتعدادا  عنه  لق�صاء  الغربي  باملحور 

وتطهريها من عنا�رص “داع�ش” االرهابي .
“القوات  ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ملرا�صل  امل�صدر  وق��ال 
ويف  ال�صكرة  منطقة  يف  حمورين  يف  متركزت  االمنية 
غربي  عنه  لق�صاء  الغربي  املحور  يف  اله�صيب  تالل 
ال�صواريخ  وقواعد  املدفعية  من  قوات  ن�رص  مع  االنبار 

املتو�صطة”.
ال�صاعات  خالل  �صتنفذ  االقتحام  ”عملية  ان  وا�صاف 
املقبلة بعد �صدور االوامر الع�صكرية من القوات امل�صرتكة 
التي حددت اي�صا اربعة منافذ الإخالء العوائل املدنية”.

)الع�صائري(  ال�صعبي  احل�صد  القيادي يف  يف حني ك�صف 
ان  عن  االثنني   ال�صمرمد”  “قطري  االنبار  مبحافظة 
فوق  ق�صائي  امريكية حلقت  ابات�صي  ثماين مروحيات 
غربي  ال�صحراوية  واملناطق  وحميطهما  وعنه  راوه 

االنبار .
وقال ال�صمرمد ملرا�صل ل�»اجلورنال نيوز« ان مروحيات 
االبات�صي انطلقت من قاعدة عني اال�صد اجلوية يف ناحية 
البغدادي غربي االنبار وحلقت فوق  ق�صائي راوه وعنه 
واملناطق ال�صحراوية التي حتيط باملناطق الغربية من 

دون معرفة مهامها الع�صكرية”.
ال�رصطة  وافواج  اجلي�ش  من  ع�صكريًا  ان” رتاًل  وا�صاف 
ومقاتلي الع�صائر انطلق من ناحية البغدادي اىل منطقة 

ال�صكرة يف املحور الغربي لق�صاء عنه”.
وا�صار ال�صمرمد اىل ان ”التحركات الع�صكرية املت�صارعة 
احل�صم  معارك  اق��رتاب  توؤكد  الفرات  اع��ايل  مناطق  يف 
القائم  االنبار، وهي كل من  تبقى من مدن  ما  وتطهري 

وراوه وعنه من �صيطرة تنظيم داع�ش االرهابي”.

قطعات قتالية إلى الصكرة لتحريرها من “داعش”

Tue. 12 Sep. 2017 issue no 421سياسة2
الثالثاء 12 أيلول 2017 العدد 421

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد_ خاص   

بارزاني يعزز قواته في كركوك وتحذيرات من صدام بين المكونات المؤتمر الوطني يدعو إلى التعامل بـ ”دقة 
وصبر” مع الطلبة النازحين

القضاء يستقبل محافظ بغداد األسبق لالستماع 
إلى شكواه

بهاء األعرجي يؤكد لرئيس المجلس األعلى 
أهمية إدامة استقرار البلد

بغداد_ متابعة: زار نائب رئي�ش الوزراء امل�صتقيل بهاء االأعرجي، االثنني، رئي�ش املجل�ش 
االعلى همام حمودي يف بغداد. 

جديدة  قيادة  ت�صمية  مبنا�صبة  بالتهنئة  تقدم  "االعرجي  ان  االعرجي،  ملكتب  بيان  وذكر 
للمجل�ش االأعلى االإ�صالمي العراقي وانتخاب همام حمودي، رئي�صًا له".

واكد االعرجي "وجوب تفعيل دور املكونات ال�صيا�صية مبا ي�صهم باإدامة االإ�صتقرار ال�صيا�صي 
اإيجاد عالقة تكاملية ما بني ال�صلطتني الت�رصيعية والتنفيذية بهدف  يف البالد، و�رصورة 

ت�رصيع القوانني املهمة". 
وبح�صب البيان، جرى خالل اللقاء تناول "اآخر التطورات امليدانية وال�صيا�صية اجلارية يف 
البالد، يف ظل انك�صار الع�صابات االإرهابية الدخيلة يف الداخل من جهة، وجملة امل�صتجدات 

االإقليمية املحيطة بالعراق من جهة اأخرى".

بغداد_ متابعة: دعا حزب املوؤمتر الوطني العراقي، االثنني، اإىل التعامل بدقة و�صرب 
مع الطلبة الذين عا�صوا مع داع�ش، عاداً ان االنت�صار احلقيقي يتمثل يف بناء الب�رص 
قبل احلجر. وقال االأمني العام للموؤمتر الوطني العراقي اآرا�ش حبيب يف بيان ، اإن 
"العام الدرا�صي الذي بداأت تبا�صريه ي�صكل حتديًا بالقيا�ش اإىل ال�صنوات املا�صية"، 
م�صرياً اإىل اأن "التحدي االأكرب العام احلايل هو كيفية التعامل مع مئات االآالف من 
"الطلبة النازحني خ�صعوا  اإن  الطلبة النازحني ممن عادوا اإىل مدنهم".   واأ�صاف، 
لنحو ثالث �صنوات ل�صيطرة املتطرفني، االأمر الذي يتطلب دقة و�صرباً يف التعامل 
معهم، خ�صو�صًا اأن االإرهابيني وعرب �صتى املمار�صات وخمتلف الطرق حاولوا غ�صل 
اأدمغتهم". واأ�صار حبيب اإىل، اأن "احلاجة ما�صة لتاأهيٍل نف�صي وجمتمعي"، عاداً اأن 
بدء  املقبلة  االيام  وت�صهد  احلجر".  قبل  الب�رص  بناء  يف  يتمثل  احلقيقي  "االنت�صار 
البالد  الدرا�صي اجلديد، حيث �صيعود االآالف من الطلبة يف جميع حمافظات  العام 
اإىل مدار�صهم، ومنهم اأبناء املناطق التي كانت حتت �صيطرة تنظيم داع�ش االإرهابي.

رئي�ش  لقاء  ب�صاأن  تو�صيحًا  االثنني،  االأعلى،  الق�صاء  جمل�ش  اأ�صدر  متابعة:  بغداد_ 
املجل�ش مبحافظ بغداد االأ�صبق �صالح عبد الرزاق، الفتًا االنتباه اإىل اأن اأبواب الق�صاء 
مفتوحة للمواطنني مبن فيهم املحافظ االأ�صبق لال�صتماع اإىل �صكاواهم، يف حني نفى 
اأو ا�صتقدام بحق االأخري. وقال املتحدث با�صم جمل�ش الق�صاء االأعلى  اأمر قب�ش  وجود 
االأعلى مفتوح جلميع  الق�صاء  رئي�ش جمل�ش  "مكتب  اإن  بيان،  ال�صتار بريقدار يف  عبد 
املواطنني من دون ا�صتثناء وان مقابلته ملحافظ بغداد االأ�صبق كان بالطريقة الر�صمية 
اأن  بريقدار،  واأ�صاف  معينة".  اإج��راءات  من  تظلم  اأو  �صكوى  لديه  اآخر  مواطن  وك��اأي 
واملقابلة  قب�ش  اأمر  اأو  ا�صتقدام  اأي  االآن  بحقه حتى  ي�صدر  االأ�صبق مل  بغداد  "حمافظ 
معه تناولت �صكواه، وال �صحة ملا يثريه البع�ش يف و�صائل االإعالم عنه من اتهامات".

واأو�صح بريقدار، اأن "رئي�ش جمل�ش الق�صاء االأعلى اأفهم حمافظ بغداد االأ�صبق مبراجعة 
املحاكم املخت�صة؛ الن رئي�ش جمل�ش الق�صاء االأعلى من�صب يتعلق بال�صوؤون االإدارية 
"�رصورة  موؤكدا  فيها"،  ال�صادرة  والقرارات  الدعاوى  �صري  باآلية  يتدخل  وال  للق�صاء 
تُتخذ  �صوف  وبعك�صه  الالئقة،  التعابري  وا�صتخدام  املعلومة  ن�رص  قبل  الدقة  توخي 

االإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

رجح حتالف القوى العراقية، 
متديد عمل مفو�ضية االنتخابات 

احلالية التي تنتهي مدتها 
الد�ضتورية ال�ضهر اجلاري حلني 

اختيار �ضخ�ضيات م�ضتقلة، 
يف حني طالب التحالف املدين 

با�ضراف دويل على االنتخابات 
املقبلة.

وقال النائب عن التحالف ،حممد 
عبد ربه، لـ»اجلورنال نيوز«  ، 

ان ” حتالف القوى يدعم ت�ضكيل 
جلنة ق�ضاة للإ�ضراف على 

االنتخابات  املقبلة بعد االتهامات 
التي طالت املفو�ضية احلالية 

وت�ضيي�ضها مل�ضلحة احزاب 
معينة”.

احلالية  املفو�صية  عمل  متديد  ربه  عبد  وتوقع 
وغري  م�صتقلة  جديدة  �صخ�صيات  اختيار  حلني 
التحالف  عن  النائب  قال  من جانبه،   .“ م�صي�صة 
اقليمية  دوال  هناك  ان  االلو�صي  مثال  امل��دين 

ت�صعى لل�صيطرة على مفو�صية االنتخابات.
“العملية  ،ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  االلو�صي  وذكر 
الدميقراطية ال�صيا�صية اأ�صبحت  م�صلولة وعاجزة 
على  م�صددا  ال�صلطات”،  بني  والف�صل  احلكم  عن 
�رصورة ان تكون هناك رعاية دولية لالنتخابات 

املقبلة تعيد ثقة املواطن بالعملية ال�صيا�صية”
يف  نعمة  عواطف  االئتالف  عن  النائبة  وقالت 
“الربملان  ان  ن��ي��وز«،  »اجل��ورن��ال  ل���  ت�رصيح 
االنتخابات  مفو�صية  ازم��ة  حلل  خيارين  اأم��ام 
اختارتهم  الذين  االع�صاء  على  الت�صويت  اولهما 
هو  الثاين  “اخليار  ان  وا�صافت  اخلرباء”.  جلنة 
العراق من  متديد عمل املفو�صية احلالية واإنقاذ 
مطالب  “الربملان  ان  واأ�صافت  املظلم”.  النفق 
االنتخابات  اإدارة  على  قادرة  نزيهة  مبفو�صية 
�صيا�صية  كتل  “وجود  اىل  م�صرية  املقبلة”، 
فو�صى  اإح��داث  على  تعمل  الربملان  يف  �صغرية 
عمل  يف  كياناتهم  متثل  حزبية  �صخ�صيات  لزج 
ان  اىل  االنتباه  ولفتت  املقبلة”.  املفو�صية 
القانون  دولة  فيها  مبا  ال�صيا�صية  الكتل  “جميع 
املفو�صية  يف  حزبية  �صخ�صية  زج  يف  ترغب 
الذي يطالب  ال�صدري  التيار  ناهيك عن  اجلديدة 

باالإ�صالح وا�صتقالل املفو�صية “.
ال�صيخ  فائق  املدين  التحالف  عن  النائب  واأعلن 
علي، جمع 99 توقيعًا حلل جلنة اخلرباء املكلفة 
باختيار اع�صاء مفو�صية االنتخابات. ويف �صياق 

الربملانية  القانونية  اللجنة  ع�صو  دعا  مت�صل 
ال�صيا�صية اىل  الكتل  اللبان جميع  النائب �صادق 
الت�صديد يف اختيار اع�صاء املفو�صية على ا�صا�ش 
املبني  واالبتعاد  بالعمل  واال�صتقاللية  املهنية 

على ا�صا�ش احلزبية.
العملية  "عماد  ان  �صحفي  بيان  يف  واو���ص��ح 
وينبغي  االنتخابات  مفو�صية  هي  الدميقرطية 
عملها  �صفافية  يف  العراقي  ال�صارع  ثقة  ك�صب 
ال�صيا�صية  الكتل  جميع  ندعو  ل��ذا  ومهنيتها، 
على  املفو�صية  اع�صاء  اختيار  يف  الت�صديد  اىل 
واالبتعاد  بالعمل  واال�صتقاللية  املهنية  ا�صا�ش 
اختيار  "ان  ا�صا�ش احلزبية" . وبني  املبني على 
املهنية  عن  بعيدة  ا�ص�ش  على  املفو�صية  اع�صاء 

واال�صتقاللية �صيكون ال�رصبة القا�صية مل�صداقية 
الت�صكيك  يف  اال�صهل  والطريق  املفو�صية  عمل 
وجودهم،  مل�صتقبل  الهادم  واملعول  مبخرجاتها 
االنتخابات  برف�ش  التذرع  اىل  ذلك  يوؤدي  وقد 
العملية  تق�صم ظهر  عارمة  فو�صى  والدخول يف 
االجنبية  للتدخالت  بابًا  وتفتح  الدميقراطية 
املرتب�صة با�صقاط التجربة احلالية". ودعا اللبان 
جميع االحزاب والكتل ال�صيا�صية "اىل توخي الدقة 
وتغليب امل�صلحة العامة وك�صب ثقة ال�صارع الذي 
ينتظر منهم الكثري من الت�صحيات".. وبني اللبان 
على  �صابق  وقت  يف  اتفقت  ال�صيا�صية  الكتل  "ان 
 9 بداًل عن   11 املفو�صني  ان يكون عدد جمل�ش 
املكونني  اىل  خم�ص�صني  مقعدين  ا�صافة  بعد   ،

القانوين  اخلبري  اكد  كما  والرتكماين".  امل�صيحي 
طارق حرب، عدم قانونية ا�صتمرار عمل مفو�صية 
االنتخابات بعد انق�صاء املدة الد�صتورية لعملها، 
املفو�صني  جمل�ش  عمر  يف  متديد  اأي  اأن  مبينا 

بحاجة اإىل قانون متديد من قبل الربملان.
“جمل�ش  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  حرب  وق��ال   
االنتخابات  مفو�صية  يف  احل��ايل  املفو�صني 
واحد  يوم  بعد  عمله  ممار�صة  ميكنه  ال  امل�صتقلة 
من انتهاء املدة القانونية التي مت حتديدها وهي 
يكون  العمل  انتهاء  تاريخ  اأن  اأي  اعوام،  خم�صة 
“اي متديد  اأن  وا�صاف  احلايل”.  ايلول  �صهر  يف 
قانون  �صن  اىل  بحاجة  املفو�صني  جمل�ش  عمر 
الإبقائهم  النواب  جمل�ش  داخل  عليه  والت�صويت 

ملدة ال تتجاوز �صهراً واحداً حلني اختيار اأع�صاء 
املفو�صية  عمل  “توقف  اأن  حرب،  وتابع  جدد”. 
لالأحزاب  الرخ�ش  منح  اإمكانية  ع��دم  يعني  ال 
الرتاخي�ش  اجلديدة لوجود مديرية خا�صة مبنح 

لالحزاب وهي غري مرتبطة مبجل�ش املفو�صية”.
اأعلنت  القيادية للتحالف الوطني،  وكانت الهيئة 
رف�صها يف وقت �صابق اأي متديد لعمل املفو�صية 

العليا امل�صتقلة لالنتخابات.
“الهيئة  اأن   ، التحالف  لرئا�صة  ب��ي��ان  وذك���ر 
اجتماعها  عقدت  الوطني  للتحالف  القيادية 
االأمنية  االأو�صاع  م�صتجدات  وناق�صت  ال��دوري، 
وال�صيا�صية يف العراق واملنطقة وتطورات معركة 
حتققت  التي  واالنت�صارات  نينوى  يا  قادمون 
اإعالن الن�رص النهائي  يف االأيام املا�صية وقرب 
“تاأكيدهم  املجتمعون  وج��دد  داع�ش”.   على 
اأهمية م�صاحبة التقدم االأمني مب�رصوع �صيا�صي 
اأن تركز مرحلة ما  جامع ومطمئن للجميع على 
والتنموية  االأمنية  املعاجلات  على  داع�ش  بعد 
والفكرية”. كما �صددت الهيئة القيادية للتحالف 
مفو�صية  عمل  يف  متديد  الأي  رف�صها  “على 
االإ�رصاع  "�رصورة  واأك��دت  احلالية،  االنتخابات 
اجلدد  االأع�صاء  الختيار  اخل��رباء  جلنة  عمل  يف 
على  “تاأكيدها  الهيئة  وج��ددت  للمفو�صية”.  
ال�صيا�صية  اللجنة  ت�صكيل  يف  االإ���رصاع  ���رصورة 
املعايري  وو�صع  كرد�صتان  اإقليم  مع  للتحاور 
واملحاور والتوقيتات اخلا�صة بعملها، كما بحثت 
اأهم نقاط اخللل يف قانون العفو العام املقدم من 
لذلك”.  الالزمة  التو�صيات  وتقدمي  احلكومة  قبل 
يذكر ان رئي�ش جمل�ش النواب �صليم اجلبوري اكد 
االنتخابات  مفو�صية  عمل  ان  �صابق  وقت  يف 
ينتهي يف �صهر ايلول والبد من ت�صكيل مفو�صية 

جديدة. 

ما بين تمديد عملها أو إقالتها... 9 أيام متبقية في حياة مفوضية االنتخابات 
بغداد_ فاطمة عدنان 

 
حذرت كتلة “بدر” النيابية االثنني، من �صدام م�صلح 
كردية  قوات  ن�رص  خلفية  على  كركوك  مكونات  بني 
يف  املختلطة  املناطق  يف  البي�صمركة  من  اإ�صافية 
“حممد  بدر  منظمة  يف  القيادي  وقال   .“ املحافظة 
مهدي البياتي” يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« ان ” 
قوات من البي�صمركة التابعة للحزب الدميقراطي الذي 
واليته(  )املنتهية  كرد�صتان  اقليم  رئي�ش  يتزعمه 
ارجاء املحافظة  انت�رصت يف جميع  م�صعود بارزاين 
من دون موافقة احلكومة املركزية يف بغداد لفر�ش 
ال�صيطرة  وفر�ش  املختلطة  املناطق  يف  واق��ع  امر 

عليها بالتزامن مع اال�صتفتاء املزعوم  “.
واأ�صاف ان” االكراد يحاولون تو�صيع دائرة نفوذهم 
قتال  يف  االأمنية  القوات  ان�صغال  مع  املحافظة  يف 

�صدام  �صيح�صل  لكن  االإره��اب��ي،  “داع�ش”  تنظيم 
م�صلح، اإن مل يكن مع القوات االمنية، فاإن املحافظة 

مقبلة على حرب بني املكونات “.
انت�رصت  البي�صمركة  قوات  ان”  اىل  البياتي  واأ�صار 
ب�صكل مكثف يف املحافظة من دون موافقة احلكومة 
كبرية  خماطر  اىل  املحافظة  يعر�ش  ما  املركزية 
املحافظة  يف  االأم��ن��ي  امللف  اإدارة  وان  ال�صيما 
كرد�صتان  اقليم  رئي�ش  واكد    .“ م�صرتك  ب�صكل  يدار 
)املنتهية واليته( م�صعود بارزاين، االثنني، اأن االأكراد 
اإىل  اأجل �صم حمافظة كركوك  م�صتعدون للقتال من 
ا�صتفتاء انف�صال االقليم، مت�صائال “متى كان العراق 

موحداً حتى نخ�صى تفتيت وحدته “.
)االأمني  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  اكد  جانبه  من 
نتائج  ان  ال��ع��ام��ري،  ه���ادي  ب���در(  ملنظمة  ال��ع��ام 
اخلام�ش  يف  اج����راوؤه  امل��زم��ع  ال��ك��ردي  اال�صتفتاء 

تعقيد  اإىل  ت��وؤدي  قد  اجل��اري  ال�صهر  من  والع�رصين 
االأمور، وان االطراف �صتلجاأ اىل ال�رصاع امل�صلح يف 

حال تكّون اقليم على ا�ص�ش عرقية او طائفية.
اإىل  “�صنذهب  �صحفية  مقابلة  يف  العامري  وا�صار 
ال�صالح اإذا اأقمنا اأقاليم على اأ�صا�ش عرقي اأو طائفي..، 
فلو ذهبنا اإىل نظام قائم على اأ�صا�ش عرقي، واأقمنا 
هذين  حدود  هي  فاأين  عربيًا،  واآخ��ر  كرديًا  اإقليمًا 
االإقليمني؟، �صنختلف بال �صك، واالختالف قد يقودنا 
كنت  �صخ�صيًا  "اأنا  العامري  وب��ني  ال�صالح”.  اإىل 
على  القائمة  االأقاليم  مبو�صوع  املوؤمنني  اأكرث  من 
املتحدة  الواليات  يف  احلال  هي  كما  اإداري،  اأ�صا�ش 
االأمريكية، اأما اأن ي�صبح االإقليم على اأ�صا�ش عرقي اأو 
طائفي، فاأنا متخوف من اأن هذا االأمر �صيدفعنا من 
حيث ال نعلم اإىل ال�رصاع". وبني القيادي يف احل�صد 
ف�صلوا  االإك��راد  بينما  اال�صتفتاء  بتاأجيل  “طالبنا 

غري  اأنهم  يعني  “هذا  وا�صاف  اإجرائه،   اىل  الذهاب 
م�صتعدين للبحث عن احللول، واأنا اأخ�صى اأن مو�صوع 
االإقليم  وطالبنا  اأك��رث،  االأم��ور  يعقد  قد  اال�صتفتاء 
م�صلحة  مع  يتوافق  مبا  اال�صتفتاء  اإج��راء  مبراجعة 

العراق واالإقليم”.
القيادي  املجل�ش  اأع�صاء  من  ع��دد  اأعلن  حني  يف 
االإتفاق  معار�صتهم  الكرد�صتاين  الوطني  لالحتاد 
اجلديد بني االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي من 

دون العودة اىل مراكز القرار يف احلزب.
يف  القيادي  املجل�ش  ع�صو  طالباين  اآالء  وقالت 
التوا�صل  موقع  على  الكرد�صتاين  الوطني  االحت��اد 
يف  القيادي  “املجل�ش  اإن  “ف�صيبوك”  االجتماعي 
اأية م�صوؤولية عن االتفاق  الوطني ال يتحمل  االحتاد 
اجل��دي��د ب��ني جمموعة م��ن ق��ادة االحت���اد واحل��زب 

الدميقراطي لتفعيل الربملان الكرد�صتاين”.

بغداد_ الجورنال نيوز


