
بغداد_ اجلورنال
على  الثالثاء،  مع�صوم،  ف��وؤاد  اجلمهورية،  رئي�س  اأك��د 
وجمال�س  ال��ن��واب  جمل�س  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  ����رورة 
رحب  فيما  الد�صتوري،  موعدها  يف  املقبلة  املحافظات 
بتحديد  لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  مبقرتح 

ال�12من اأيار املقبل موعدا لإجرائها.
وذكر بيان لرئا�صة اجلمهورية اطلعت عليه "اجلورنال" اإنه 
النتخابات  اإجراء  ووجوب  الد�صتور  اأحكام  اإىل  "ا�صتنادا 
اإىل ا�صتالم جمل�س املفو�صني  يف توقيتها املحدد، ونظراً 
لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  يف  اجل��دي��د 
واإعالن   ،30/10/2017 الثنني  اأم�س  الر�صمية  مهامه 
نرحب  املقبلة،  النتخابات  لأجراء  ا�صتعدادها  املفو�صية 
 12/5/2018 مبقرتحها بان يكون يوم ال�صبت املوافق 
الرابعة  لدورته  النواب  جمل�س  انتخابات  جراء  ل  موعداً 

وانتخابات جمال�س املحافظات".
اأع�صاء  لنهنئ  الفر�صة  هذه  نغتنم  "اذ  البيان  واأ�صاف 
لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  للمفو�صية  اجلديد  املجل�س 
على توليهم مهامهم الر�صمية بعد ادائهم اليمني القانوين"، 
ال�صتعدادات  جميع  ب�"اتخاذ  املعنية  ال�صلطات  موجهًا 
كما  الغر�س،  لهذا  والأمنية  والقانونية  واملالية  الدارية 
وكيانات  ومر�صحني  ناخبني  من  املواطنني  بكافة  نهيب 
واعالميني  م��دين  جمتمع  ومنظمات  ورقابية  �صيا�صية 
العليا  املفو�صية  وموظفي  مل�صوؤويل  امل�صاعدة  كل  تقدمي 
امل�صتقلة لالنتخابات يف كل املجالت املمكنة مبا ي�صمن 
النجاح الباهر للعملية النتخابية القادمة، ل �صيما وانها 
الوىل بعد النت�صار البطويل التام ل�صعبنا على الرهاب".
ونا�صد البيان املنظمات والهيئات الدولية اإىل "تقدمي كل 
يف  لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  للمفو�صية  الدعم  انواع 
جمالت تطوير القدرات واكت�صاب اخلربة وا�صتقدام اأف�صل 
النتخابي، ف�صال عن  العمل  احلديثة يف جمال  التقنيات 
والعدالة  وال�صفافية  للنزاهة  ال�صامنة  املراقبة  تعزيز 
تطوير  تكفل  ور�صينة  نزيهة  انتخابية  ممار�صة  وحتقيق 

النظام الدميقراطي وحماية وحدة العراق و�صيادته".
بدولة  العراقيني  اإرادة  "لتنت�ر  بالقول  البيان  واأختتم 

دميقراطية احتادية متقدمة وم�صتقرة".
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بغداد_ الجورنال  

العبادي: ال دور إليران في أزمة كركوك والبيشمركة أدخلت داعش وقياداتهم نائمون في منازلهم وفقراء الكرد يقاتلون المرجعية تكشف عن دورها السياسي في العراق

االتحاد الوطني يكشف عن خطة إلعادة صياغة 
النظام السياسي في اإلقليم

األمن النيابية: بغداد ستفرض شرعيتها في المناطق 
المتنازع عليها 

علي  ال�صيد  الأعلى  الديني  املرجع  باإ�صم  الر�صمي  املتحدث  اجلورنال:قال  بغداد_ 
ال�صي�صتاين، حامد اخلفاجي ، اأن املرجعية العليا ل تتدخل يف تفا�صيل العمل ال�صيا�صي، 
بل يف الق�صايا امل�صريية التي تعجز القوى ال�صيا�صية عن التعاطي معها وتراقب بدقة 
الأحداث يف داخل العراق وخارجه.  وقال اخلفاف موؤمتر له الثالثاء، اإن “املرجعية العليا 
خالل ال�صنوات الأخرية بلورت لها منهج يف التعاطي بال�صاأن العام كان اأبرز مالمح ذلك 
التعاطي اأن املرجعية العليا ل تتدخل يف تفا�صيل العمل ال�صيا�صي واإمنا ترتك املجال 
وا�صعا للقوى ال�صيا�صية للقيام بذلك، وتتدخل يف الق�صايا امل�صريية التي تعجز القوى 
ال�صيا�صية عن التعاطي معها اأو تقدمي حلول مركزية لها”، بح�صب وكالة “نينا” لالأنباء. 
الإ�صالمية  اأبناء املذاهب  ال�صلمي بني  العليا توؤمن بالتعاي�س  “املرجعية  باأن  واأ�صاف 
من �صنة و�صيعة فيما بينهم وبني اأبناء الأديان الأخرى، م�صريا اإىل اأن “املرجعية العليا 
توؤكد على احرتام موؤ�ص�صات الدولة املنبثقة من خيارات ال�صعب التي ل بديل عنها بتاتا 
والأمنية  الع�صكرية  القطاعات  كافة  على  ي�ري  وهذا  و�صيد  وم�صتقل  حر  وطن  لقيام 
وال�صيا�صية والإدارية والجتماعية وغريها”. واأ�صار اىل ان””املرجعية توؤمن باندماج 
�صوؤونهم  تدبري  بلد  كل  والعقد يف  احلل  لأهل  اأوطانهم وترتك  اأينما وجدوا يف  ال�صيعة 
ول تتدخل يف ق�صاياهم اإل اإذا طلب منها من قبلهم، وراأت اأن لرتكها ثمرة مفيدة وفق 
الظروف واملعطيات املوجودة”. ولفت اىل ان”اأغلب الن�صاط املرجعي هو خارج التغطية 
من  نوعا  يولد  قا�س  منهج  وهو  العليا  املرجعية  تقدرها  وم�صالح  لأ�صباب  الإعالمية 
عدم الو�صوح واإيجاد ال�صبهات حتى عند املوؤمنني وي�صتلزم قدرا من الت�صليم بقرارات 
املرجعية من دون معرفة حيثياتها ودوافعها واملعطيات التي اأملتها، وتعتقد املرجعية 

العليا اأن فوائد هذا التعاطي اأكرث بكثري من خ�صائره و�صلبياته “. 

لإعادة  خطة  عن  الثالثاء،  الكرد�صتاين،  الوطني  الحتاد  ك�صف  متابعة:  بغداد_ 
اقليم  اإقليم كرد�صتان بالتزامن مع تنحي رئي�س  ال�صيا�صية يف  الأو�صاع  ترتيب 
كرد�صتان من ال�صلطة، م�صرية اإىل اأن الحزاب الكردية عازمة على حتويل النظام 
ال�صيا�صي اإىل برملاين على غرار نظام احلكم يف بغداد.  وقال رئي�س كتلة الحتاد 
يف جمل�س النواب اريز عبد اهلل يف ت�ريح �صحفي، اإن “الحزاب ال�صيا�صية يف 
اإقليم كرد�صتان بداأت يف التباحث من اجل اإعادة ترتيب الأو�صاع ال�صيا�صية يف 
الإقليم بعد تنحي رئي�س اقليم كرد�صتان م�صعود البارزاين”.  وا�صاف اأن “الحزاب 
الكردية عازمة على حتويل نظام احلكمة اإىل نيابية ويتم تر�صيح رئا�صة احلكومة 
من خالل النتخابات النيابية على غرار نظام احلكم يف بغداد”.  وتابع ان “بقاء 
من�صب رئي�س الإقليم �صيكون �رفيا ول مينح اأي �صلطة ت�ريعية او تنفيذية كما 
كان �صابقا ويف حال وجود توايف �صيا�صي �صيتم حل رئا�صية القليم ب�صكل نهائي 

ويتم حتيول جميع المور التنفيذية اىل رئي�س احلكومة يف القليم “.

بغداد_ خا�س :اكدت جلنة المن والدفاع يف جمل�س النواب العراقي، الثالثاء، ان تباطوؤ اقليم 
ا�صتمرار  اىل  �صيوؤدي  الحتادية  احلكومة  اىل  عليها  املتنازع  املناطق  ت�صليم  يف  كرد�صتان 
العمليات الع�صكرية ل�صتعادتها، فيما ا�صار اىل ان رئي�س الوزراء اعطى ال�صوء الخ�ر لإعادة 

انت�صار القوات على حدود ماقبل 2003 .
وقال ع�صو اللجنة “ا�صكندر وتوت” يف ت�ريح خا�س ل�»اجلورنال نيوز«،ان “رئي�س الوزراء 
بعد  الحتادية  القوات  انت�صار  لعادة  الخ�ر  ال�صوء  اعطى  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد 
املفاو�صات التي جرت بني اجلي�س العراقي وقوات البي�صمركة لت�صليم حدود ماقبل 2003 “.

الحتادية  احلكومة  اىل  كرد�صتان  اقليم  قبل  من  احل��دود  تلك  ت�صلم  مل  حال  :”يف  واأ�صاف 
العراقية  الرا�صي  جميع  على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  اجل  من  العمليات  ا�صتمرار  اىل  �صيوؤدي 

املتنازع عليها”.
القوات  ن�ر  على  التفاق  اإىل  الكردية  البي�صمركة  وق��وات  العراقية  القوات  وتو�صلت  هذا 

الحتادية املركزية عند معرب في�صخابور ال�صرتاتيجي مع �صورية يف �صمال البالد.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اكد اخلبري اال�سرتاتيجي 
واالمني فا�سل ابو رغيف، 

الثالثاء، ان العمليات  
الع�سكرية يف مناطق غرب 

االنبار م�ستمرة، دون تباطوؤ 
يف جمرياتها. وقال ابو رغيف 
يف ت�سريح لـ»اجلورنال نيوز« 

ان “القوات االمنية احكمت 
طوقا امنيا حول ق�ساء القائم 

يف  ال�صفوف  لر�س  عملية  “هناك  ان  وا���ص��اف 
ان  مبينا  النبار”،  غرب  مبناطق  المنية  القوات 
“العا�صفة الرتابية التي �ربت غرب العراق اثرت 
وبخ�صو�س  املعارك”.  �صري  على  جزئي  ب�صكل 
العراقي  اجلي�س  قبل  من  وح�صمها  املعركة  انتهاء 
جميعها  ال�صيناريوهات  ان  المني  اخلبري  او�صح 
املبادرة  متلك  من  هي  المنية  والقوات  مفتوحة 
مكافحة  جهاز  اعلن  جانبه  ومن  املعركة”.   يف 
القائم  مل�صارف  ق��وات��ه  و���ص��ول  ع��ن  الره����اب، 
العمليات  من  الخ��رية  املرحلة  لإط��الق  متهيداً 
املتحدث  وق��ال  النبار.  غرب  لتحرير  الع�صكرية 
با�صم اجلهاز �صباح النعمان يف ت�ريح �صحفي: 
اىل  و�صلت  الره��اب  مكافحة  جهاز  ق��وات   ” ان 
املرحلة  لبدء  متهيدا  القائم  قرب  حت�صدها  مناطق 
الخرية من عملية حتريرها من دن�س تنظيم داع�س 

الرهابي”.
وافاد م�صدر ع�صكري، بان القوات الأمنية، اقتحمت 
امل�صدر،  وذك��ر  الن��ب��ار.  غربي  العبيدي  ناحية 
الع�صكرية  العمليات  و�صمن  الأمنية  “القوات  ان 
واقتحمت  الن��ب��ار،  غ��رب  م��دن  لتحرير  اجل��اري��ة 

ناحية العبيدي، غربي املحافظة”.
الدليمي،  عماد  الرطبة،  ق�صاء  قائممقام  واعلن 
كل  م��ن  الإره��اب��ي،  “داع�س”  تنظيم  حم��ا���رة 

اجلهات يف اأحد اأخر معقلني له غربي البالد.
كما اكد قائد عمليات حترير غرب النبار، الفريق 
قوات خا�صة الركن عبد المري ر�صيد يار اهلل، حترير 
حترير 3 قرى وال�صيطرة على حقلي نفط بعمليات 

حترير القائم غربي حمافظة النبار.
عن  لها،  بيان  يف  احلربي  الإع��الم  خلية  ونقلت 
حترر  النبار  عمليات  "قطعات  ان  قوله  اهلل  يار 

 .") تينه  اأم   ، العلي  ح�صني   ، ال��ول��ف  اأم   ( ق��رى 
الول  عكاز  حقول  على  "ال�صيطرة  البيان  واك��د 
بالتقدم  م�صتمرة  م��ازال��ت  والقطعات  ال��ث��اين  و 
�صابق  وقت  يف  اهلل  يار  واعلن  اأهدافها".  باجتاه 
العامة  املن�صاأة  على  ال�صيطرة  الثالثاء،  اليوم  من 
لفو�صفاتالقائم وجممعها ال�صكني، غربي حمافظة 
يار  عن  احلربي،  الإع��الم  خلية  ونقلت  الن��ب��ار. 
واحل�صد  اجلزيرة  عمليات  "قطعات  ان  قوله  اهلل، 
املن�صاأة  على  الكاملة  ال�صيطرة  فر�صت  الع�صائري 
العامة لفو�صفات القائم واملجمع ال�صكني للمن�صاأة 
اىل  واأ�صار  الفو�صفات".  م�روع  نفايات  وحمطة 

بالتقدم  م�صتمرة  مازالت  الع�صكرية  "القطعات  ان 
احل�صد  ق��وات  اأجلت  حني  يف  اأهدافها".  باجتاه 
ال�صعبي والقطعات الأمنية، 300 عائلة نازحة من 
اآمنة  توفري ممرات  بعد  النبار  القائم غرب  ق�صاء 

لهم.
وذكر بيان لإعالم احل�صد ان، "قوات احل�صد ال�صعبي 
 300 نحو  اإج��الء  من  متكنت  الأمنية  والقطعات 
خ�ص�صت  ان  بعد  القائم  ق�صاء  من  نازحة  عائلة 
العوائل  نقلت  "انها،  مبينًا  لهم"  اآمنة  مم��رات 
النازحة اىل مناطق اأكرث اأمنًا". وا�صاف ان "القوات 
قدمت املعونات الطبية املختلفة حال ا�صتقبالهم، 

ف�صال عن تخ�صي�س خميمات ليوائهم".
حمافظة  ح�صد  يف  القيادي  اعلن  ال�صدد  وبهذا 
الن��ب��ار ع��ب��داهلل اجل��غ��ي��ف��ي، ع��ن ق��ي��ام عنا�ر 
من  الع�رات  بنقل  الجرامية  داع�س  ع�صابات 
عوائلها داخل ناحية العبيدي متهيدا لهروبهم اىل 

جهة جمهولة.
“عنا�ر  ان  �صحفي  ت�ريح  يف  اجلغيفي  وقال 
من  الع�رات  تنقل  الجرامية  داع�س  ع�صابات 
منطقة  اىل  العبيدي  ناحية  داخ��ل  من  عوائلها 
متهيدا  الن��ب��ار  غربي  القائم  بق�صاء  الرومانه 
قيام  مع  بالتزامن  جمهولة  جهة  اىل  لهروبها 

القوات المنية باقتحام ناحية العبيدي”.
من  طلبت  داع�س  ع�صابات  “عنا�ر  ان  وا�صاف 
كوادرها ال�صحية اعداد تقرير نهائي عن ت�صنيف 
متهيدا  بعنا�رها  حلقت  التي  ال�صابة  ح��الت 
اىل  الع�صكرية  القطعات  دخ��ول  قبيل  لت�صفيتهم 
الناحية خوفا من تزويد القوات املقتحمة باأماكن 

تواجد عنا�رهم الهاربة من معارك التحرير”. 
بغداد،  عمليات  قيادة  متكنت  منف�صل  �صياق  ويف 
العا�صمة  الواقعة بني  التحدي  �صيطرة  افتتاح  عن 
املوظفني  ع��ب��ور  لت�صهيل  الن��ب��ار،  وحم��اف��ظ��ة 

والطالب وحركة املواطنني.
بغداد  عمليات  “قائد  ان   ، للقيادة  بيان  وذك��ر 
�صباح  اف��ت��ت��ح،  الربيعي  جليل  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق 
الأنبار،  التحدي بح�صور حمافظ  �صيطرة  الثالثاء، 
وقائد الفرقة ال�صاد�صة، وعدد من القادة وال�صباط، 
وجمع من األإعالميني، بعد جتهيزها مبعدات فنية 

حديثة للك�صف عن املتفجرات”.
اأجل  من  تاأتي  اخلطوة  “هذه  ان  البيان  واأ�صاف 
ال�صقور،  �صيطرة  يف  امل���روري  ال��زخ��م  تخفيف 
“هذه  ان  مبينا  املواطنني”،  ح��رك��ة  وت�صهيل 
املوظفني، وطالب  لعبور  متاحة  �صتكون  ال�صيطرة 

اجلامعات واملدار�س واملعاهد، والإعالميني”.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  اخ��ر  جانب  وم��ن 
تن�صحب  لن  الأمريكية  القوات  اأن  تيلر�صون  ريك�س 
من العراق اإل بعد دحر تنظيم داع�س الإرهابي منه.
جمل�س  اأمام  ا�صتماع  جل�صة  يف  تيلر�صون  واأو�صح 
ال�صيوخ حول التفوي�س املمنوح للرئي�س الأمريكي 
وزير  اأي�صا  ح�رها  الع�صكرية،  القوة  با�صتخدام 
الأمريكية  القوات  بقاء  اأن  ماتي�س  جيم�س  الدفاع 
و2002   2001 تفوي�صي  عرب  يتم  ال��ع��راق  يف 
مبحاربة  الأم��ريك��ي��ة  للقوات  ي�صمحان  اللذين 

التنظيمات املعادية.

في معركته األخيرة... داعش محاصر من كل الجهات في آخر معقلين غربي البالد
اعداد_ فاطمة عدنان

وبينت ال�صحيفة ان ممويل تنظيم القاعدة يف العراق 
ت�صتت  يخ�صون  الن  وال�صعودية،  كرتكيا  �صابقا، 
خالفة  انهاء  مت  بعدما  داع�س،  تنظيم  ب�صبب  بلدانهم 
نقال  تقريرها  ال�صحيفة  وختمت  العراق.  يف  التنظيم 
لقد  بجانبنا،  الدويل  املجتمع  "ان  قوله  العبادي  عن 
الق�صاء  �رط  هي  العراق  وحدة  ان  بب�صاطة  و�صحنا 

على التنظيمات الرهابية يف املنطقة".
تقرير  يف  الربيطانية،  "اندبندنت"  �صحيفة  �صلطت 

على  العبادي"،  "حيدر  ال��وزراء  رئي�س  مع  مقابلتها 
احتادية  ق��وات  اىل  البي�صمركة  حتويل  احتمالية 
ال�صحيفة  وا�صارت  قوات حملية.  او  عراقية،  فيدرالية 
اىل  ن��ي��وز«،  »اجل��ورن��ال  ترجمته  ال��ذي  تقريرها  يف 
عددهم  البالغ  البي�صمركة،  قوات  ب�صم  العبادي  رغبة 
قائال  بغداد،  حكومة  قوات  اىل  مقاتل   300.000
"اعتقد ان اغلبية اع�صاء البي�صمركة القياديني ميكثون 
من  منهم  الفقرية  الفئة  حتارب  بينما  منازلهم،  يف 

ابناء ال�صعب الكردي". 
�صيطر  عندما   ،2014 عام  احداث  العبادي  وي�صتذكر 

تنظيم داع�س على املو�صل، طلب بدء حتقيقات حول 
قوات  امام  امنية عراقية  افواج  حقيقة هزمية خم�صة 
التنظيم الرهابي، تبني فيما بعد، غياب اعداد كبرية 
من القوات المنية العراقية عن مراكزهم يف خمتلف 
مناطق مدينة املو�صل. يعتقد العبادي ان البي�صمركة 
مليئة بالف�صاد اي�صا، م�صتغال القوي �صعف الفقري، هذا 
هو �صبب اقرتاب تنظيم داع�س من حدود اقليم كرد�صتان 
يف ال�صابق، هذا وهو �صبب مناجدة البي�صمركة انذاك، 
"العبادي" ا�صتعداده  واأكد  واليراين.  المريكي  للدعم 
املنقطعة  البي�صمركة  اع�صاء  جميع  روات��ب  لدفع 

بغداد  حلكومة  الولء  تقدميهم  ب�رط  ا�صهر،  عدة  منذ 
ملركزية، وتخليهم عن م�صادر قواهم احلالية. م�صددا 
على �روروة عدم ا�صتمرار اقليم كرد�صتان ك�"بئر ل 
قعر لها" فيما يتعلق بالرواتب احلكومية ال�صادرة من 
الكردية  احلكومة  م�صاريف  لتدقيق  خمططا  بغداد. 
وبينت  املركزية.  احلكومة  م�صاريف  تدقيق  يتم  كما 
واخلطط  التغريات،  هذه  جميع  بتحقيق  ان  ال�صحيفة 
لهذا  كرد�صتان،  اقليم  قوى  �صتت�صاءل  امل�صتقبلية، 
ال�صبب قدم "م�صعود بارزاين" ا�صتقالته، لتجنب احراج 

انتزاع ال�صلطة من يده بالقوة.
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