
التابعة  الف�صائل  اح��دى   “ “النجباء  حركة  ردت 
الكونغر�س  �صعي  على  االح���د،  ال�صعبي،  للح�صد 
االمريكي طرح م�رشوع قانون لفر�س عقوبات تتعلق 
احل�صد،  لقوات  تابعة  ف�صائل  ثالث  على  باالرهاب 
املقاومة  من  تنتقم  امريكا  ان  اىل  ا�صارت  حني  يف 
وعّد  االرهابي.  م�رشوعها  ف�صل  نتيجة  اال�صالمية 
املو�صوي”  “ها�صم  احلركة  با�صم  الر�صمي  املتحدث 
الكونغر�س  “�صعي   : نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف 
عقوبات  لفر�س  قانون  م�رشوع  لطرح  االأم��ريك��ي 
متعلقة باالإرهاب �صد  كل من )ع�صائب اأهل احلق، 
لُه  القيمة   ، اهلل(  ح��زب  وكتائب  النجباء،  حركة 
وجمرد حرب على ورق “، م�صيفًا ان “امريكا تتعامل 
ان  واأ�صاف  املزدوجة”.  والروؤية  ال�صيا�صي  بالنفاق 
موؤكداً  عالنية”،  �صوريا  يف  االرهاب  تدعم  “امريكا 
العراق”.  يف  داع�س  دعم  من  يتجزاأ  ال  “جزء  انها 
وبعد  املتحدة  “الواليات  ان  اىل  املو�صوي  واأ�صار 
ف�صل م�صاريعها االرهابية يف املنطقة تريد ان تنتقم 
من املقاومة اال�صالمية وحمورها الذي اوقف عجلة 
االرهاب باالنت�صارات واأعاد لالأمة هيبتها”. وقال 
“لنا الفخر اننا بعني  املتحدث با�صم حركة النجباء 
الف�صائل  كون  يختلف  ارهابنا  الن  ارهاب  امريكا 
التابعة للح�صد ال�صعبي ارعبت قلب امريكا”. وي�صعى 
يفر�س  قانون  م�رشوع  لطرح  االأمريكي  الكونغر�س 
“ع�صائب  من  كل  �صد   باالإرهاب  متعلقة  عقوبات 
اأهل احلق، وحركة النجباء، وكتائب حزب اهلل”، وهي 
ال�صعبي.  احل�صد  لواء  حتت  تنطوي  عراقية  ف�صائل 
هيذر  االأمريكية،  اخلارجية  با�صم  الناطقة  وو�صفت 
احل�صد  رئي�س  نائب  امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع  اأورت،  
اأبو مهدي املهند�س، ب�”االإرهابي”، م�صرية  ال�صعبي، 
اإىل ” اإدراجه على قوائم االإرهاب من قبل الواليات 

املتحدة عام 2009″.
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بغداد_ الجورنال  

المواقف السياسية للكتل.. المصلحة الحزبية والشخصية تحكمها أوال وأخيرا !! األحزاب الكردية تلملم شتاتها وتتجه صوب بغداد بحثًا 
عن تحالفات تعيد لها مكانتها في الحكومة االتحادية

عالوي: استقالة الحريري تؤثر على العراق سلبًا 

تيار الصدر يالحق وزير الزراعة برلمانيًا

تحشيدات عسكرية استعدادًا لتحرير راوة

العزيز، يف )21 ت�رشين االول(  ال�صعودي، امللك �صلمان بن عبد  العاهل  1 :مع    تتمة �س 
ويف  بااليجابية.  و�صفت  الغربية  الريا�س  ب�صواحي  الدرعية  مدينة  يف  حمادثات   ،
الذي  ال�صعبي،  احل�صد  اأن  العبادي،  حيدر  العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  اأكد  االنتخابات،  �صياق 
�صكله احلايل بامل�صاركة  له يف  ي�صمح  لن  داع�س،  تنظيم  يخو�س حاليا معارك عنيفة مع 
ال�رشاع  اأن  على  العراقية  االأطراف  ُتمع  حني  يف  العراق،  يف  الربملانية  االنتخابات  يف 
اأول  �صهد   2014 العام  ان  اىل  ي�صار  واملالكي.  العبادي  بني  �صيكون  االأه��م  االنتخابي 
انتخابات برملانية منذ االن�صحاب االأمريكي من العراق عام 2011، وثالث انتخابات منذ 
الغزو االأمريكي للعراق عام 2003.  وتناف�س اأكرث من 277 حزبًا وتياراً عراقيًا على 328 
مقعداً يف الربملان العراقي، وقد جرت االنتخابات يف 30 اإبريل 2014 ويف 18 حمافظة 
ن�صبة  وبلغت  االنتخابات،  هذه  يف  الت�صويت  عراقي  مليون   22 من  الأكرث  وحق  عراقية، 
امل�صاركة يف االقرتاع اأكرث من %60 مبا ي�صكل اأكرث من 12 مليون ناخب ممن يحق لهم 

الت�صويت، وقد اأُعلنت النتيجة النهائية لالنتخابات يف 19 مايو 2014.

بغداد_ اجلورنال: اأكد نائب رئي�س اجلمهورية اإياد عالوي، االأحد، اأن ا�صتقالة �صعد احلريري، 
وقال  �صلبي”.  “ب�صكل  و�صوريا  العراق  على  �صتوؤثر  اللبناين،  ال��وزراء  رئي�س  من�صب  من 
نقطة  هو  املعروفة  بخ�صو�صيته  “لبنان  ان   ،» »اجلورنال  عليه  اطلعت  بيان  يف  عالوي، 
بلدانها”.  و�صالمة جميع  ا�صتقرار  مهمًا يف  دوراً  ويلعب  االأو�صط  ال�رشق  منطقة  التوازن يف 
وا�صار اىل  اأن “ما حدث من ا�صتقالة رئي�س الوزراء �صعد احلريري، يحمل اإ�صارات مقلقة عن 
خماطر وتداعيات التدخالت اخلارجية يف �صوؤونه الوطنية والذي ينعك�س �صلبًا على ا�صتقرار 
وحجم  حدة  من  يفاقم  املتغري  “هذا  اأن  اإىل  االنتباه،  عالوي  ولفت  باأ�رشها”.  االإقليم  دول 
ال�رشاعات يف املنطقة ويجه�س امل�صاعي لو�صع نهاية للنزاعات يف البلدان االأخرى التي 

تنطوي على تعدديات طائفية م�صابهة وخا�صة العراق و�صوريا .

بغداد_ خا�س : اأعلن التيار ال�صدري بزعامة "مقتدى ال�صدر"، االحد، ا�صتجواب 
وزير الزراعة فالح ح�صن الزيدان يف الربملان بق�صايا متعلقة مبلفات يف الوزارة 
“. وقال النائب عن التيار “ماجد الغراوي” يف ت�رشيح ل�»اجلورنال نيوز«، ان” 
الوزراء بعد عطلة  امل�صتجِوبني اىل تقدمي موعد ال�صتجواب  الربملان دعا  رئي�س 
الزيارة االربعينية “. واأ�صاف ان” كتلة االحرار �صتقدم طلبًا اىل رئا�صة الربملان 
يف  امل�صتجَوبني  باإقالة  االحرار  كتلة  اخفاق  وعن   .“ الزراعة  وزير  ال�صتجواب 
كانت  ال�صخ�صية  وامل�صالح  ال�صيا�صية  ال�صغوط  ان”  الغراوي  اأو�صح  الربملان 
وراء عدم اقالة امل�صوؤولني يف اال�صتجوابات ال�صابقة لكن جميع الق�صايا التي مت 
طرحها يف الربملان مت رفعها اىل الق�صاء “. واأ�صار اىل ان” كتلة االحرار النيابية 
ام  جنح  �صواء  املواطن  امام  واخالقي  �رشعي  واجب  من  عليها  ما  بتقدمي  تقوم 

اأخفق اال�صتجواب“.

لعمليات  االأمنية،  والقطعات  ال�صعبي  احل�صد  قوات  ت�صتعد  اجلورنال:  بغداد_ 
حترير ق�صاء راوة �صمال غربي االأنبار من �صيطرة تنظيم داع�س.

 » »اجلورنال  عليه  اطلعت  احلربي  االع��الم  مديرية  عن  �صادر  بيان  وقال 
االحد،  �صباح  اال�صتعداد،  بداأتا  االأمنية  والقطعات  ال�صعبي  احل�صد  قوات  ان، 
لعمليات حترير ق�صاء راوة اآخر اق�صية حمافظة االأنبار من �صيطرة ع�صابات 

داع�س االجرامية.
وا�صاف ان، القوات اكملت ا�صتعداداتها كافة وبانتظار �صاعة ال�صفر القتحام 

ق�صاء راوة، مبينًا انها، فر�صت ح�صارها ب�صكل كامل على الق�صاء.
ت�رشين  من  الثالث  يف  االأمنية  والقطعات  ال�صعبي  احل�صد  قوات  ومتكنت  هذا 
الثاين من 2017 من حترير مركز ق�صاء القائم ومنفذ ح�صيبة غربي االنبار.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ك�شف القيادي يف اجلبهة 
الرتكمانية عن حمافظة كركوك 

حممد البياتي , االحد , عن ابرز 
ا�شباب تعطيل اختيار حمافظ 
كركوك , م�شددا على �شرورة 

حل امل�شاكل الداخلية للمحافظة 
قبل اختيار حمافظها.

وقال البياتي يف ت�شريح 
لـ»اجلورنال نيوز« ,اإن ” 

املحافظة ال تعاين فراغًا اداريًا 
فقط وامنا تعاين اأي�شًا فراغًا 
اأمنيًا و�شيا�شيًا على الرغم من 
�شيطرة القوات العراقية على 

اغلب مناطق املحافظة” , ولكن 
قيادة  يف  تكمن  م�شكلة  “هناك 
االجهزة االمنية  لكون االأغلبية 
العظمى لال�شاي�ش )االمن( هم 
من االأكراد وهذا االمر بحاجة 
اىل تنظيم قبل اختيار حمافظ 

لكركوك”.

وتابع:” اما النقطة االأخرى فهي متمثلة بخالف 
باعتبار  املر�صحني  على  وال��رتك��م��ان  ال��ع��رب 
املحافظة من ح�صة االحتاد الوطني الكرد�صتاين”.
يف  ك��رك��وك  حم��اف��ظ��ة  م�صتقبل  وب��خ�����ص��و���س 
االنتخابات املقبلة ا�صتطرد البياتي قائال  باأن” 
عملية الت�صويت يف املحافظة ترتكز على عوامل 
�صجالت  تدقيق  اىل  املا�صة  احلاجة  منها  عديدة 
النفو�س والناخبني ، ال�صيما بعد ا�صتقدام وتوطني 
االف العوائل من حمافظات االقليم اىل كركوك”.

ولفت االنتباه اىل ان ” عدم تدقيق ال�صجالت حتى 
اأي عدالة يف  اللحظة �صيعرقل عملية حتقيق  هذه 
عن  البياتي  حت��دث  كما  املقبلة”.  االنتخابات 
تعطيل  ظل  يف  ع�صكري  حاكم  تن�صيب  اأهمية 
االمر  “هذا  ان  موؤكدا  كركوك،  حمافظة  جمل�س 
هو لي�س مطلبًا تركمانيًا فقط وامنا مطلب جميع 
اأهايل املحافظة”، م�صرياً اىل ان” االأو�صاع االن 
اأن  يف املحافظة ال تتحمل اأي ت�صعيد ، وال�صيما 
مقر  نريد  نحن  لذلك   ، معطل  املحافظة  جمل�س 

عمليات قوي وعلى راأ�صها قائد عمليات حمنك”.
كركوك  يف  �صلطتها  العراقية  احلكومة  وفر�صت   
املناطق  يف  ال��ق��ان��ون  ف��ر���س  عمليات  �صمن 
اأهايل  من  الع�رشات  تظاهر  كما  عليها.  املتنازع 
حمافظة كركوك وق�صاء طوز خورماتو، احتجاجًا 

على املطالبة ب�صحب قوات احل�صد ال�صعبي.
“جا�صم  الرتكماين  امل��ك��ون  ع��ن  النائب  وق��ال 
نيوز«،  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  “يف  جعفر  حممد 
” الع�رشات من حمافظة كركوك وق�صاء طوز  ان 
التي خرجت  ال�صائعات  على   احتجاجا  تظاهروا 
ل�صحب  ت��روج  املحافظة  يف  اجلهات  بع�س  من 

احل�صد ال�صعبي من املناطق املختلف عليها “.

واأ�صاف ان” الو�صع االأمني يف حمافظة كركوك 
وق�صاء طوزخورماتو م�صتقر بعد عمليات فر�س 
القانون التي اأطلقها رئي�س الوزراء حيد العبادي 

يف �صمال العراق”.
املختلف  املناطق  يف  االأه��ايل  ان”  اىل  واأ���ص��ار 
عليها متم�صكون باحل�صد ال�صعبي وال ميكن �صحب 

تلك القوات “.
كركوك  حمافظة  عن  النائب  عّد  اخر،  جانب  من 
داوودي،  �صوان  الكرد�صتاين  الوطني  واالحت��اد 
وع�صو  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س  م��ق��رر  ق��ي��ام 
الربملان عن حمافظة �صالح الدين نيازي معمار 

اوغلو باجللو�س على مقعد حمافظ كركوك مبكتبه 
الر�صمي اهانة ملحافظ كركوك بالوكالة وجلميع 

مكونات املدينة ومواطنيها.
“ما  ان  له  بيان  الداودي يف  �صوان  النائب  وقال 
االأجتماعي  التوا�صل  وو�صائل  االإع��الم  يف  ن�رش 
تركمانية  ف�صائية  عر�صتها  وتغطية  �صور  من 
مبنى  اىل  اوغلو  معمار  نيازي  النائب  زيارة  عن 
الر�صمي  باملقعد  وجلو�صه  ك��رك��وك  حمافظة 
بالوكالة  كركوك  ملحافظ  اهانة  ت�صكل  للمحافظ 
ان  لكون  ومواطنيها،  املدينة  مكونات  وجلميع 
�صالح  حمافظة  ع��ن  نائب  ه��و  ال��زائ��ر  ال�صيف 

الدين”.
وا�صار داوودي اىل ان “مثل هذه ال�صلوكيات حتمل 
ا�صاءة لكركوك وادارتها احلالية، والتي ت�صتوجب 
التوقف عندها وتوجيه ر�صالة وا�صحة مفادها ان 
مكونات كركوك ال ميكن لهم القبول باالإهانة او 

اال�صتهزاء، وهي خمالفة ال يقبلها القانون”.
يف ال��وق��ت ال����ذي رج���ح احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي 
،اختيار  بارزاين”  “م�صعود  بزعامة  الكرد�صتاين 
ع�����ص��و امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي ل��الحت��اد ال��وط��ن��ى 

الكرد�صتاين رزكار علي ملن�صب حمافظ لكركوك.
ا���ص��واق اجل��اف يف  النائبة ع��ن احل��زب  وق��ال��ت 

ت�رشيح ل�»اجلورنال نيوز«، ان” من ابرز االأ�صماء 
املتداولة لت�صنم من�صب حمافظ كركوك هو ع�صو 
الكرد�صتاين  الوطنى  لالحتاد  ال�صيا�صي   املكتب 

رزكار علي” .
حمافظة  جمل�س  رئي�س  “من�صب  علي   ” وت��وىل 

كركوك منذ 2005 وحتى 2007 .
كركوك  حمافظة  يف  الرتكماين  املكون  وك��ان 
حاكم  بتن�صيب  املركزية”  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب 
ع�صكري على  كركوك الغنية بالنفط وعدم اختيار 

�صخ�صية حزبية تعيد كركوك اىل املربع االأول”.
�صابق  وق��ت  يف  االحت��ادي��ة  املحكمة  وع��زل��ت 
18-10- يف  كرمي  الدين  جنم  كركوك  حمافظ 
فوق  كرد�صتان  علم  رف��ع  خلفية  على   2017
كركوك  و�صمول  املحافظة  يف  احلكومية  املباين 

باال�صتفتاء املثري للجدل .
و�صيطرت القوات االحتادية على حمافظة كركوك 
املتنازع  املناطق  يف  االأم��ن  فر�س  عمليات  يف 
عليها . يف حني اأكد االحتاد الوطني الكرد�صتاين 
يف وقت �صابق �رشورة انهاء امل�صاكل العالقة بني 

حكومة االقليم وحكومة بغداد.
الربملان  يف  احل��زب  كتلة  رئي�س  نائب  وق��ال 
ان  املقرر  :من”  �صاوي�س”  بختيار   ” العراقي 
مع  كرد�صتان  اقليم  حكومة  م��ن  وف��د  يجتمع 
احلكومة االحتادية لو�صع حلول للم�صاكل العالقة 
طرح  ال�����رشوري  وا�صاف:”من  الطرفني”.  بني 
م�صاألة  يخ�س  فيما  الكردي  اجلانب  من  احللول 
م�صاكل  وحل  بغداد  من  االقليم  موازنة  ار�صال 
النواب  “جمل�س  ان  �صاوي�س،  واك��د  كركوك”. 
مناق�صة  �صتتم  و   13% ب�  املوازنة  ن�صبة  حدد 
اىل  م�صريا  االحتادي”،  اجلانب  مع  الن�صبة  هذه 
ذلك  قبل  لبغداد  الكردي  الوفد  زيارة  “�رشورة 

التاريخ”.

كركوك في مواجهة أزمات “األمن والتعداد السكاني والمحافظ “
بغداد_ فاطمة عدنان    

تاه  العراقية،  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  م��واق��ف  تباين 
القرارات والق�صايا امل�صريية، التي مير بها البلد، وفق 
العملية  او�صلت  بانها  البع�س  يعتقد  مظاهر  خم�س 
ال�صيا�صية اىل طريق �صبه م�صدود، فيما يرى �صيا�صيون 
وديني  وطني  موقف  من  االنطالق  ���رشورة  اخ��رون 
االعتماد  دون  واخلارجية،  الداخلية  الق�صايا  تاه 
على ا�صرتاتيجية ترحيل االأزمة اعتمادا على توافقات 

�صيا�صية، او توزيع املغامن ب�صكل اأو اخر.
ويف ظل االو�صاع واالزمات التي مر بها العراق منذ 
التي يرى بها   ،2003 العراقية بعد  ت�صكيل احلكومة 
البع�س عامل يف تكوين تلك املظاهر، يكرث املراقبون 
ان  املقبلة  للحكومات  ميكن  هل  الدائم  ال�صوؤال  من 
العملية  عليه  بنيت  ال��ذي  اخلاطئة  امل�صار  ت�صحح 

ال�صيا�صية، وفقا ملا �صنتطرق له يف هذا التقرير.
الكتل  ان  الها�صمي  واث��ق  ال�صيا�صي،  املحلل  يقول 
�صواء  والنواب  قوية،  كانت  �صنوات  قبل  ال�صيا�صية 
اهداف  عن  يدافعون  ك��ردا،  ام  �صيعة  ام  �صنة  كانوا 
ولكن  خالفات،  ح�صول  عند  النهاية  حتى  احزابهم 
الواحد،  احل��زب  داخ��ل  كبرية  خالفات  توجد  اليوم 
التي  واحلزبية  املالية  امل�صالح  حتى  اليوم  بالتايل 
كانوا يت�صاركون يف تقا�صمها، ا�صبحت ال تغني وال 
ت�صمن بعد ان امتالأت بطونهم. وي�صيف الها�صمي ان 
"امل�صالح واالهداف تتباين بني افراد احلزب الواحد، 
الن كل حزب لديه هدف خا�س به من وراء ذلك ومل 
"الغاء  ان  ويبني  اأخرى".  قرارات  اتخاذ  يف  ينجحوا 
تبادل  واق��ع  ا�صا�س  على  املبني  ال�صيا�صي  النظام 
يف   13 �صنة  منذ  القائم  واحلزبية،  املالية  امل�صالح 
يوم واحد يهدد باندالع فو�صى يف العراق خ�صو�صا 

البالد تواجه معركة �رش�صة �صد تنظيم داع�س".  وان 
الواحد،  الكتلة  داخ��ل  التوافق  ع��دم  ك��ان  اذا  وفيما 
املالية،  او  احلزبية  امل�صالح  تباين  طبيعة  يعك�س 
"التحالف  كتلة  يف  املثال  �صبيل  على  ذلك  فنالحظ 
"ائتالف  اأ�صا�صية،  اأحزاب  ثالثة  ت�صم  التي  الوطني" 
التيار  االإ�صالمي"،  االأعلى  "املجل�س  القانون"،  دولة 
ال�صدري، وال�صيء نف�صه ين�صحب على "حتالف القوى 
الوطنية" الذي ي�صم "احلزب اال�صالمي"، "متحدون"، 
واي�صا مع  الوطني"، و"حركة احلل"،  "جبهة احلوار 
"االحتاد الوطني  "التحالف الكرد�صتاين" الذي ي�صم 
الكرد�صتاين"،  الدميقراطي  "احلزب  الكرد�صتاين"، 
"حركة التغيري"، و"اجلبهة اال�صالمية الكرد�صتانية".
يف  خطريا  �صيا�صيا  واق��ع��ا  خلقت  اخل��الف��ات  ه��ذه 
العراق، فالد�صتور الذي ين�س على �رشورة م�صاركة 
ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ويجب  ال��ع��راق  حكم  يف  اجلميع 

ال�صيا�صي  بالتوافق  املهمة  القوانني  والت�صويت على 
منذ  الربملان  يف�صل  ولهذا  م�صتحيال،  االآن  اأ�صبح 
هذه  كانت  بينما  مهمة،  قوانني  اإق���رار  يف  �صهور 
االإ�صالح  اإج��راء  ولكن  �صنوات.  قبل  اأ�صهل  املهمة 
حربًا  البالد  فيه  تخو�س  الذي  الوقت  يف  ال�صيا�صي 
تخلو  ال  جمازفة  يبدو  "داع�س"  تنظيم  �صد  �رش�صة 
ايجاد  يف  ينجحوا  مل  ال�صيا�صيني  الن  املخاطر،  من 
اجلي�س  وق��وات  ال�صيا�صة،  عن  م�صتقلة  امنية  ق��وات 
االح��زاب  اىل  تابعة  ال�صعبي"  و"احل�صد  وال�رشطة 
لالنهيار.  االمن معر�صة  قوات  فاأن  ولهذا  ال�صيا�صية 
الكعبي  توفيق  الوطني،  التحالف  عن  النائب  يعتقد 
العملية  واجهت  كربى  وحتديات  عقبات  هناك  ان 
موؤكدا  املا�صية،  الع�رش  ال�صنوات  خالل  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صية يف بع�س االحيان تبنى على  ان املواقف 

ا�صا�س الطائفية والقومية،
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ًً


