
ايار  من  ع�رش  الثاين  يف  الت�رشيعية  االنتخابات  جرت 
للقلق  مثرية  م�شكلة  عقبها  لل�شطح  طفت  لكن  املا�شي، 
فقدان  ب��اغ��ات  ت�شاعد  مفادها  التحقيق،  ت�شتدعي 
اأوليًا  م�ؤ�رشاً  يعد  ما  ال�رشطة،  مراكز  يف  امل�شتم�شكات 
دبره  مريبًا  اأم��راً  يف�شح  رمب��ا  خيط  ط��رف  وج���د  على 
مر�شح�ن طمعًا بف�ز غري نزيه   وبح�شب م�شادر مطلعة، 
ي�ما  الباغات  بع�رشات  تعج  بات  ال�رشطة  مراكز  فاإن 
ان مت  بعد  بهم  اخلا�شة  املدنية  االأح�ال  بفقدان ه�يات 
ت�شليمها ملر�شحني باالنتخابات مقابل وع�د بالتعيني، 
م�شكلة  اىل  اإ�شارة  يف  ا�شتعادتها،  من  يتمكن�ا  مل  لكنهم 

تتطلب فتح حتقيق معمق ك�نها تق�د اىل عمليات تزوير 
و�شع�د مر�شحني بطرق غري قان�نية، االأمر الذي و�شفه 
اأم�ال.   حفنة  مقابل  و�شمائر  ل�"اأ�ش�ات  بيع  باأنه  ن�اب 
اخلروج  على  اأق�ى  وال  ال�حل  يف  غاط�س  كاأنني  "اأبدو 
منه"، هكذا ي�شف امل�اطن )ك ع(، حاله وه� يندب فقدان 
م�شتم�شكاته الر�شمية وتقدمي باغ ب�شاأنها لدى ال�رشطة.  
االأمر،  بحقيقة  ع(  )ك  اأقر  بالتفكري،  واإمعان  تردد  وبعد 
الفتا اىل اأن "املغريات املالية التي قدمها اأحد املر�شحني 
باالنتخابات دفعته اىل ت�شليم م�شتم�شكاته الر�شمية على 
ال  مبا  ج��اءت  "الرياح  اأن  مبينا  وف�زه"،  انتخابه  اآم��ل 
ت�شتهي ال�شفن، حيث خ�رش املر�شح يف االنتخابات، بينما 
تعامل  من  اختفاء  بعد  جمه�ال  م�شتم�شكاته  م�شري  بات 

معهم وتعهدوا باإعادتها.   حال هذا امل�اطن ينطبق على 
فقدان  تبليغات  ت�شاعد  �رش  تف�رش  م�شابهة،  حاالت  عدة 
امل�شتم�شكات الثب�تة يف مراكز ال�رشطة، فهم "مثل باع 
روؤية  ميكنهم  وال  باحلقيقة  الب�ح  الي�شتطيع�ن  امل��س، 
طلب  اآخر  م�اطن  تعبري  بح�شب  جمدداً"،  م�شتم�شكاتهم 
عدم الك�شف عن ا�شمه. ويق�ل )م.ع( ان احد املر�شحني يف 
ا�شتطاع جمع املئات من امل�شتم�شكات مع بطاقة  بغداد 
ا�ش�اتهم  احت�شاب  ل�شمان  االنتخابات  قبل  الناخب 
باعاطائهم مبالغ  لهم  التي قطعها  ال�ع�د  بعد  ل�شاحله 
مالية حال ف�زه،  لكن  بعد ان اعلنت املف��شية النتائج 
يفي  مل  االنه  نيابي  مقعد  ح�شد  من  املر�شح  هذا  متكن 
التي قطعها ومل ي�شلم  امل�شتم�شكات ال�شحابها  ب�ع�ده 

وكذلك احلال مع مر�شحني خ�رشوا يف االنتخابات حتت 
االأم��ن  جلنة  ع�ش�  اأم��ا  انتخابهم.  يتم  مل  بانه  دواف��ع 
والدفاع النيابية ح�شن �شامل، قال يف حديث ل�»اجل�رنال 
ني�ز«، اإن "الناخبني الذين فقدوا م�شتم�شكاتهم ال�شخ�شية 
جراء ت�شليمها ملر�شحني قبيل االنتخابات مقابل مغريات 
اأولئك الناخبني اىل  "، داعيا  مادية يتحمل�ن امل�ش�ؤولية 
�شد  ق�شائية  دع��اوى  برفع  القان�ين  حقهم  "ممار�شة 
يرجع�ها  ومل  م�شتم�شكاتهم  اخ��ذوا  الذين  املر�شحني 
اإن  حرب،  طارق  القان�ين  اخلبري  يق�ل  ذلك  وفق  لهم". 
م�شتم�شكاته  اعطى  كل  من  يعاقب  العراقي  القان�ن 
غريها  او  اأم�ال  مقابل  باالنتخابات  ملر�شح  ال�شخ�شية 
اأن  مبينا  امل�شتمكات"،  تلك  ت�شلم  الذي  املر�شح  وكذلك 

بحق  ط�يلة  �شن�ات  لل�شجن  ت�شل  الق�شية  بتلك  العق�بة 
ني�ز«،  ل���»اجل���رن��ال  حديث  يف  ح��رب  وق��ال  الطرفني. 
"على الناخبني الذين �شلم�ا م�شتم�شكاتهم ال�شخ�شية اىل 
غريها  او  مالية  مغريات  مقابل  باالنتخابات  مر�شحني 
الت�جه اىل مراكز  ثم مل يرجع املر�شحني م�شتم�شكاتهم، 
مبينا  املر�شحني"،  اأولئك  �شد  دع��اوى  واإقامة  ال�رشطة 
ح�ش�ر  بعد  �شتحدد  الق�شية  بتلك  القان�نة  "العق�بة  اأن 
امل�اطنني  من  امل�شتم�شكات  اخ��ذوا  الذين  املر�شحني 

ك�شمان النتخابهم، واال�ش�شتماع الق�الهم".
"الق�شاء العراقي �شيتخذ عق�بة بحق  اأن  واأ�شاف حرب، 
الذي  االخ��ر  والطرف  م�شتم�شكاته  �شلم  ال��ذي  امل�اطن 
الميكن  ال�شخ�شية  امل�شت�شكات  ان  باعتبار  ت�شلمها، 

الحد  اليج�ز  كما  مالية،  الأغرا�س  ا�شتخدامها  او  بيعها 
�شفته  انتحال  من  خ�فا  اخر،  �شخ�س  م�شتم�شكات  اخذ 
اأو القيام باأعمال م�شينة ون�شبها ل�شاحب امل�شت�شمكات"، 
م�ؤكدا اأن "العق�بة القان�نية بحق الطرفني ت�شل لل�شجن 
15 عاما. ويف ال�شياق ك�شفت م�شادر نيابية عن وج�د 
حترك لتحريك ملف ا�شتح�اذ مر�شحني على م�شتم�شكات 
م�اطنني مت اغرائهم باالم�ال، الفتا اىل ان احلراك بفتح 
الق�شائية  ال�شلطة  حتقيق �شفاف ي�شرتك فيه ممثلني عن 
لا�شتماع عن امل�اطنني الذين قدم�ا باغات لدى مراكز 
ال�رشطة وت�شجيل اق�الهم ليتم بعد ذلك البحث يف امكانية  
اعتبار املر�شح الذي اتبع الطرق الغري قان�نية خا�رشا يف 

االنتخابات.
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مع اقرار الربملان العراقي �شيغة قرار باعادة عملية العد والفرز 
العراقي  لل�شان  املراقبني  خماوف  اثار   ،  10% بن�شبة  اليدوية 
االنتخابية  املراكز  االنتخابات  مف��شية  اختيار  احتمالية  من 
بنتائج  امل�شككني  ا�شكات  لغر�س  لا�ش�ات  املتطابقة  ال�شليمة 

االنتخابات.
و�شككت عدد من الق�ى ال�شيا�شية بنتائج االنتخابات الربملانية 
التي جرت يف ال� 12 من ايار املا�شي، كما ظهرت مقاطع فيدي� 
حلق  الذي  التزوير  حجم  تبني  االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  يف 
بالعملية االنتخابية و�ش�ت جمل�س الن�اب، يف 20 ايار 2018، 
 10 بن�شبة  اليدوية،  والفرز  العد  عملية  باإعادة  قرار  على �شيغة 
يف املائة من نتائج االنتخابات الربملانية كما �شمل ن�س القرار 
اإلغاء ت�ش�يت اخلارج وامل�رشوط وجاء يف ن�س القرار الربملاين 
"قيام اجلهات املعنية، كل بح�شب اخت�شا�شه، باتخاذ ال��شائل 
ب�ش�رة  منها  االنتخابية،  العملية  يف  الثقة  اإعادة  ت�شمن  التي 
عادلة ونزيهة، منها اإلغاء انتخابات اخلارج والت�ش�يت امل�رشوط 
يف خميمات النازحني يف االأنبار و�شاح الدين ونين�ى ودياىل، 
با�شتثناء  الناخبني،  اإرادة  تزوير  من  االأدل��ة  عليه  ت�فرت  ملا 
"القيام  القرار  ت�شمن  كما  بالك�تا  امل�شم�لة  االأقليات  اأ�ش�ات 
10 باملئة     من �شناديق  بالعد والفرز اليدويني، مبا يقل عن   
االقرتاع يف املراكز االنتخابية، ويف حال ثب�ت تباين بن�شبة 25 
يف املائة مما مت فرزه وعده يدويًا تتم اإعادة العد والفرز يدويًا 
بن�شخة  وف�راً  ال�شيا�شية  الكيانات  وتزويد  املحافظات،  جلميع 
االنتخابات.  ونتائج  االقرتاع  الأوراق  �ش�ئية  و�ش�ر  اإلكرتونية 
اجراء  احتمالية  من  رغيف  اب�  فا�شل  ال�شيا�شي  املحلل  وحذر 
 10% بن�شبة  يدويا  والفرز  العد  لانتخابات  العليا  املف��شية 
نتائج  ان  ت�ؤكد  لكي  واملطابقة  ال�شليمة  االقرتاع  �شناديق  على 
اب�  وا�شاف  االلكرتوين.  للت�ش�يت  ومطابقة  دقيقة  االنتخابات 
رغيف ،ان "العد والفرز قد يجري على �شناديق �شليمة ومطابقة 
وتبدر هنا املخاوف املزدوجة بان تاتي نتائج ال %10 مطابقة 
لي�شار على ت�ثيقها بان ما اثاره اجلمه�ر ال يعدو اكرث من ك�نه 
اىل  بها  م�شكك  من  اليدوي  والفرز  بالعد  املطالبة  وترتد  زوبعة 
�شامت. من جهتها اأكدت املف��شية العليا امل�شتقلة لانتخابات 
لت�شكيل  وقتا  الدولة  يكلف  الذي  يدويا  والفرز  العد  اإع��ادة  اإن   ،
احلك�مة املقبلة وميزانية جديدة مل�ظفي املف��شية. وقال ع�ش� 

للعد  م�شتعدة  “املف��شية  اإن  الرديني  حازم  املف��شني  جمل�س 
والفرز يدويا لنتائج االنتخابات و�شتك�ن ملزمة بقرار الربملان 
العد  اإعادة  “اأمر  اإن  اىل  الفتا  القان�ين”،  ال�شياق  اتخذ  حال  يف 
والفرز يدويا �شيكلف الدولة وقتا اإ�شافيا لت�شكل احلك�مة املقبلة. 
اإلف �شندوق اقرتاع   50 اأكرث من  “املف��شية لديها  اإن  وا�شاف 
و�ش�ف حتتاج اىل اإعداد كبرية من امل�ظفني لعملية العد والفرز 
جديدة  ميزانية  تخ�شي�س  اىل  احتياجها  عن  ف�شا   ، اليدوي 
الإجراء العملية. بدوره ا�شار مقرر الربملان، النائب عماد ي�خنا، 
اأّن "اجلل�شة �شتبقى مفت�حة ومت اإباغ الن�اب بعدم مغادرة الباد، 
اأو الع�دة اإىل حمافظاتهم حاليا الأجل ا�شتمرار ح�ش�ر اجلل�شات. 
لها  يحق  التي  ال�حيدة  اجلهة  الربملان ه�  اأّن  وي�ؤكد خمت�ش�ن 
الطعن يف نتائج االنتخابات ب�شكل ر�شمي. ويق�ل اخلبري القان�ين 
قان�نا  احلق  له  "الربملان  ان  ني�ز«  »اجل�رنال  ل�  حرب  طارق 
ي�شتطيع  ال  واقعيا  لكن  الت�رشيعية  عطلته  خال  جل�شاته  بعقد 
الن�اب عن ح�ش�ر جل�شات الربملان"، مبينا  ب�شبب عزوف اغلب 
ان "الربملان له احلق قان�نيا يف تعديل او ت�رشيع الق�انني خال 
ما تبقى من عمره الت�رشيعي ورغم عطلته الت�رشيعية لكن تعترب 
وك�شفت  القان�ين".  الن�شاب  اكتمال  �رشط  ا�شتثنائية  جل�شات 
االنتخابات  قان�ن  لتعديل  برملانية  م�شاع  وج�د  عن  م�شادر 

و�شحب الثقة عن اع�شاء مف��شية االنتخابات.
رئي�س  عن  الثقة  �شحب  بامكانه  "الربملان  ان  حرب  وا�شاف 
املف��شية بعد ا�شتج�ابه والت�ش�يت بعدم القناعة على اج�بته ثم 
ي�شار اىل الت�ش�يت على �شحب الثقة عنه ، وهذا �شي�ؤثر بالتاكيد 
اجلب�ري،  ال�شيا�شي، فاح  اخلبري  وقال  االنتخابات.  نتائج  على 
عمل  مراقبة  لها  يحق  التي  ال�حيدة  اجلهة  ه�  "الربملان  اإّن 
خا�شعة  م�شتقلة  هيئة  ك�نها  لانتخابات،  امل�شتقلة  املف��شية 
على  الت�ش�يت  له  يحق  "الربملان  اأّن  اجلب�ري  واأكد  للربملان". 
"قرارات  اأّن  مبينا  جل�شاته"،  ن�شاب  اكتمل  حال  يف  ق��رار  اأي 
الربملان التي يتخذها بالت�ش�يت يف ما يتعلق باالنتخابات هي 
اأّن "اإعادة العد والفرز بن�شبة 10 يف  قرارات ملزمة". واأ�شار اإىل 
اإىل  العدد  وي�شل  امل�ش�تني،  عدد  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل  املائة 
يف  تغرّي  قد  كبرية  ن�شبة  وهي  ناخب،  األف  و100  ملي�ن  نح� 
اأن ما يجري يعترب تقدمًا، لكن مل  اإىل  االنتخابات. ولفت  نتائج 
حت�شم اأي حتالفات نهائية، والكل بانتظار امل�شادقة على نتائج 
االنتخابات، وكذلك قرار املحكمة الد�شت�رية ب�شاأن طعن الربملان 

بنزاهة االنتخابات.

بغداد - اجل�رنال: وجه وزير الكهرباء قا�شم الفهداوي، بالغاء جميع اال�شتثناءات من القطع املربمج 
عدا الدوائر اخلدمية )امل�شت�شفيات احلك�مية، دوائر ت�شفية املياه، وحمطات ال�رشف ال�شحي(، ف�شا 
عن و�شع اآلية اليقاف عمليات التاعب والتجاوز على اخلط�ط امل�شتثناة. وا�شتعر�س الفهداوي خال 
اجتماعه مع املاك املتقدم يف ال�زارة الي�م، و�شع منظ�مة الكهرباء ال�طنية، ومتابعة مامت اجنازه 
من اأعمال ال�شيانة لدخ�ل ال�حدات الت�ليدية اجلديدة اىل اخلدمة وزيادة االنتاج بعد ان جتاوز )١٥ 
الف(ميكاواط. واأكد �رشورة املحافظة على كميات االنتاج املتحقق من املحطات الت�ليدية، وزيادته، 
لينعك�س اإيجابًا بزيادة �شاعات التجهيز يف العا�شمة بغداد واملحافظات. واأمر وزير الكهرباء مبراقبة 
ببقية  ا�ش�ة  املربمج،  بالقطع  و�شم�لها  املحافظات،  مراكز  و�ش�احي  بغداد،  وحزام  اأطراف  مناطق 

املناطق، ل�ج�د عدد من هذه املناطق جتهز بطاقة م�شتمرة من املحطات التح�يلية املتنقلة.

قبل   من  االأ�ش�اق،  على  اإقبااًل  رم�شان  �شهر  ي�شهد    
الت�ش�ق،  �شهر  باأنه  بذهنه   يتعلق  وال��ذي  امل�اطن 
رم�شان  قبل  ���ش���اًءا  ال�����رشاء  يف  البع�س  وي�رشف 
قدرته  تف�ق  خمتلفة  حاجات  ���رشاء  يف  خاله  اأو 
وا�ش�اق  متاجر  ولعل  احلقيقية.  حاجته  اأو  ال�رشائية 
للم�اطن  ال�رشائية  باملقدرة  زيادة  ت�شهد  العا�شمة 

اأثناء ال�شيام والتي تنتج عنها �رشاء  لل�شلًع  الكثرية 
تف�ق  التي   لاأ�شياء  ���رشاءا  اأنه  اأو  ال�رشورية،  غري 
الزيادة  هذه  م�شري  يك�ن  بحيث  احلقيقية  حاجته 
اإىل القمامة. وقال ع�ش� حلنة االقت�شاد واال�شتثمار 
اال�شعار  ارتفاع  :اإن  ل�"اجل�رنال"   احلارثي  حارث 
التجار  ج�شع  ب�شبب  رم�شان  �شهر  يف  وقفزتها 
وامل�شت�ردين واهمالهم التعاليم االن�شانية والدينية ، 

اوغل�  معمار  نيازي  الن�اب  جمل�س  مق�رر  اع�لن 
على  بالت�ش�يت  تعهدوا  نائبا   190 من  اكرث  ان 
مقرتح التعديل الثالث لقان�ن االنتخابات.  وذك�ر 
�شاحياته  كافة  ميار�س  الربملان   " ان  اوغل�  
الد�شت�ري�ة حتى نهاية حزيران احلايل ، وبالتايل 
وال��زام  القان�ن  تعديل  مقرتح  ت�رشيع  ي�شتطيع 
كاف�ة اجلهات املعني�ة بالعملية االنتخابية العم�ل 

كافة   " ان  وا�شاف  بالت�ش�يت.   اق��راره  حال  به 
االجراءات وال�شياقات التي �شلكها الربملان لتمرير 
الداخلي  للنظام  ومطابقة  قان�نية  التعديل  مقرتح 
ملجل�س الن�اب والد�شت�ر "، مبينا ان " عقدة حتقيق 
الن�شاب القان�ين ال ت�شكل عقبة يف امل�شي بتمرير 
من  الكرث  نيابي  حت�شيد  ولدينا   ، القان�ن  مقرتح 
 ، االربعاء  الي�م  الت�ش�يت  جل�شة  يف  نائبا   190
حيث تعهدوا باحل�ش�ر واكمال الن�شاب والت�ش�يت 

على التعدي.

ال يتحدث �شخ�شان عراقيان اال وت�شمع م�شطلح "الي�ش�" 
اجلن�د  ع��دد  من  اك��رث  ال��ع��راق،  �شكان  ارع��ب  ال��ذي  ال�شد 
يتحرك�ن  وبات�ا  العراق  �شمال  يف  امل�ج�دين  االت��راك 
حتذيرات  متجاهلني  العراقية  االرا�شي  يف  طبيعي  ب�شكل 
االيام  خال  عراقيا  �شيفا  انقرة  تنتظر  فيما  احلك�مة، 
مناطق  يف  االت��راك  اجلن�د  حتركات  وتزامنت  املقبلة.  
�شمال العراق وتهديد املتحدث با�شم احلك�مة الرتكية بكر 
ب�زداغ، باإن ق�ات باده قد تدخل منطقة قنديل، �شمايل 
العراق، اأ�شبح ممكنا يف اأي حلظة، مع بدء تركيا مبلىء �شد 
الي�ش� الذي يهدد نهر دجلة باجلفاف، فيما عده مراقب�ن 
واب��رزاه��ا  عراقية  �شخ�شية  ل�شناعة  تركية  حم��اول��ة 

�شمال  حدودية  قرية  �شكان  وق�مية.  وطنية  ك�شخ�شية 
حمافظة اأربيل، اكدو اأن قائدا ع�شكريا تركيا دخل قريتهم 
الكرد�شتاين.  العمال  حزب  م�شلحي  على  للق�شاء  بهدف 
ت�شلل  قد  تركي  "ك�ماندوز  اأن  اأمنية  م�شادر  واأف��ادت 
العمال  حزب  مقرات  عن  االإم��داد  طرق  لقطع  العراق  اإىل 
العراق ويف  الكرد�شتاين يف جبال قنديل يف �شمال �رشق 
القائد  زيارة  وجاءت  ل�ش�ريا،  املحاذي  الغربي  ال�شمال 
ل�شن عملية ع�شكرية". وقالت  لقرى جبال قنديل ومتهيدا 
امل�شادر اأن "اجلي�س الرتكي يبعث منذ اأيام باإ�شارات ق�ية 
العمال  حزب  معاقل  �شد  وا�شعة  عملية  �شن  نيته  ح�ل 
م�ؤ�رشات  "ال  اإن  وا�شافت  العراق،  �شمال  يف  الكرد�شتاين 
يف  الرتكية  الع�شكرية  العملية  كانت  اإذا  عما  االآن  حتى 
اأو  15 حزيران،  �شمال العراق �شتجري قبل عيد الفطر يف 

بداأتا  الزيت�ن  الفرات وغ�شن  بعد ذلك، لكن عمليتي درع 
بعد اأيام من زيارتني الآكار للق�ات على اجلانب الرتكي من 
احلدود. ويف الثاين من حزيران، زار رئي�س االأركان الرتكي 
اجلرنال خل��شي اآكار مع فريق من اأركانه، الق�ات الرتكية 
املتمركزة يف حمافظة هكاري التي حتاذي كًا من العراق 
واإيران والتي تقابل جبال قنديل. القيادي يف ائتاف دولة 
القان�ن �شعد املطلبي قال ان "منع حركة الق�ات الرتكية 
من م�ش�ؤولية حر�س االقليم الن الق�ات العراقية االحتادية 
ق�ات  مطالبا  كرد�شتان"،  اقليم  مناطق  يف  م�ج�د  غري 
الرتكي  اجلي�س  حتركات  عن  تقرير  بتقدمي  االقليم  حر�س 
يف االرا�شي العراقية لعر�شها يف جمل�س الن�اب العراقي". 
"احلك�مة  ان  ل�»اجل�رنال«  حديث  يف  املطلبي  وي�شيف 
االقليم  يف  ال��شع  ا�شتطاع  على  ق��ادرة  غري  االحتادية 

ا�شتغربت  و  كرد�شتان".  يف  ال�شلطات  اىل  الرج�ع  دون 
هذا  على  احلك�مي  ال�شمت  من  الكردية  التغيري  كتلة 
التدخل  الرتكي  بال�شان العراقي ،داعية احلك�مة مل�قف 
وا�شح من هذه اخلروق"، وتق�ل م�شادر �شيا�شية ان هناك  
معل�مات تفيد باأن الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، 
�شيعمد اإىل ا�شتقبال �شخ�شية مهمة يف غ�ش�ن اأيام، لتعلن 
هذه  ملطالب  ا�شتجابتها  اللقاء  بعد  الرتكية  احلك�مة 
اأزمة املياه، واإطاق مياه نهر دجلة. من  ال�شخ�شية بحل 
ال�شفارة  تلّقت عرب  "بغداد  اأن  قال م�شدر حك�مي   جهته 
اجلانب  من  دبل�ما�شية  تطمينات  ال��ع��راق  يف  الرتكية 
الرتكي يف �شاأن تعاون اأنقرة التام حلل االأزمة بالتفاهم، 
لزيارة  امل�شت�ى  رفيع  وفداً  �شت�شمي  احلك�مة  اأن  م�ؤكداً 

تركيا ملناق�شة �شّح املياه".

فيما ت�شعى ال�اليات املتحدة االمريكية لن�رش مراكز ر�شد 
ومتابعة يف االأرا�شي ال�ش�رية و�رشق الفرات،يدور حديث 
عن وج�د حراك خليجي لت�شكيل ق�ات عربية ن�اتها ابناء 
املناطق  يف  ن�رشها  ليتم  االنبار  حمافظة  يف  الع�شائر 
الفا�شلة بني العراق و�ش�ريا .  ويقزل اخلبري يف ال�ش�ؤون 
االأمنية عبد الكرمي خلف ل�»اجل�رنال«، ان" مناطق �رشق 
الفرات التي تعتزم اأمريكا ان�شاء مراكز للر�شد واملتابعة 

االأرا�شي  ت�شمل  لن  لها  خا�شة  ق�اعد  ان�شاء  عرب  فيها 
العراقية بل تخت�رش على االرا�شي ال�ش�رية فقط، "م�شريا 
اىل ان" الت�اجد االأمريكي يف العراق يخت�رش على الق�اعد 
اجل�ية ومل تكن له ق�اعد ع�شكرية وا�شعة كما يف �ش�ريا. 
حراك  وج�د  عن  رفيعة  امنية  م�شادر  تك�شف  ذلك  وفق 
امريكي بتم�يل ودعم خليجي لتاأ�شي�س ق�ات نظامية يف 
العراق و�ش�ريا"، مبينة ان" االأ�شل�ب التي تنتهجه الق�ات 
املناطق  يف  ع�شائرية  ق�ات  ت�شكيل  بالعراق  االمريكية 
الغربية التي تتميز بقبليتها ووالئها النظمة دول اخلليج 

حثيثة  حم��اوالت  هناك  "م�ؤكدة"  وال�شع�دية،  العربي 
لدول خليجية لتاأ�شي�س "ق�ة عربية" من الع�شائر العربية 
واأ�شافت امل�شادر ان" الهدف  الفرات.  يف مناطق �رشق 
غرب  الع�شائرية  الق�ات  الن�شاء  واخلليجي  االأم��ريك��ي 
العراق لي�س باال�شا�س اتاحة الفر�شة امام �شكان مناطق 
االنبار لا�شرتاك يف تاأمني مدنهم ، بل ثمة هناك هدف 
رئي�س لتاأ�شي�س الق�ات الع�شائرية بح�شب امل�شدر اال وه� 
الريا�س  ترى  التي  للف�شائل  املمتدة  االمداد  طرق  قطع 
بانها تتبع ايران يف �ش�ريا. من جهته رف�شت جلنة االمن 

الذي ت�شعى لتحقيقه  االأمريكي  النيابية احلراك  والدفاع 
ال�شع�دية  بالعراق من خال دعم دول عربية مبقدمتها 
لتاأ�شي�س ق�ة من ع�شائر االنبار بهدف تاأمني املحافظة. 
الربملان  ان"  ل���»اجل���رن��ال«،  اللجنة  يف  ع�ش�  وق��ال 
قطاعا   رف�شا  يرف�س  االأمنية  بلجنته  املتمثل  العراقي 
الداخلي  االأمني  ال�شاأن  يف  وعربي  اجنبي  تدخل  الي 
ان  وال�شع�دية  المريكا  الداعي  انه"  اىل  "م�شريا  للباد، 
بذريعة  االنبار  ع�شائر  ق�ة من  لت�شكيل  تت�جه مب�رشوع 

حفظ امن املحافظة.
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