
و�سائرون/،  واحلكمة  الوطنية  اإئتالفات/  اأجمعت 
املكتب  وذكر  الوطني.  امل�رشوع  اأ�س�س  تدعيم  اهمية 
امني  الوطني" ان  للحوار  العراقية  للجبهة  االعالمي 
�سالح  الوطنية  اإئتالف  يف  املن�سوية  اجلبهة  عام 
الربيعي وجا�سم احللفي  اليوم، ن�سار  التقى،  املطلك 
ال�سمري  الفتالوي وفادي  احمد  و  �سائرون  عن كتلة 
اللقاء  خللالل  وجلللرى  الللوطللنللي،  احلكمة  تلليللار  عللن 
تف�سي  برملانية  حتالفات  م�ساعي  بلورة  ا�ستكمال 
حكومة  ت�سكيل  اىل  وتوؤدي  االكرب  الكتلة  ت�سمية  اىل 
العراقي  ال�سعب  طموحات  تر�سي  مدنية،  وطنية 
واالنتهازيني  املزورين  وابعاد  والتغيري  باال�سالح 

وحما�سبتهم وفق القانون".
 وقال املطلك خالل االجتماع" ناأمل بان نتو�سل مع 
هذه النخبة اخلرية من الوطنيني اىل تفاهمات ت�سع 
عقارب  اعادة  يحاولون  الذين  البع�س  مل�ساعي  حدا 
ال�ساعة اىل الوراء وانتاج حتالفات وفق اطر طائفية 
الو�سائل االعالمية عن  ، ومروجني يف بع�س  مقيتة 
العراقي  ال�سعب  ان  اىل  م�سريا  املرفو�سة،  نواياهم 
تطوي  خدمية  مدنية  حكومة  من  باقل  ير�سى  لن 

�سفحات الطائفية والعنف والف�ساد اىل االبد".
لتجاوز  الوطنية  روؤيتهم  احلكمة  تيار  ممثلو  وقدم   
واحلكومة  للربملان  م�رشقة  �سورة  ور�سم  اخلالفات 
حتركات  مع  والطروحات  بالروؤى  متفقني  املقبلتني 
واجلبهات  بالتيارات  وا�ستبدالها  الطائفية  نبذ 
اثبتت حيادها ووطنيتها طوال عملها  التي  الوطنية 

ال�سيا�سي.
 فيما عرب ن�سار الربيعي عن تاأييده وكتلة �سائرون 
الوطنية جلميع الطروحات والنوايا الرامية اىل ت�سكيل 

كتلة كربى تولد من رحمها حكومة وطنية ابوية.
 واتفق املجتمعون خالل اللقاء الذي ح�رشه جمع من 
امل�ساورات  موا�سلة  على  وامل�ست�سارين  ال�سيا�سيني 

واملباحثات وفق امل�سرتكات الوطنية.
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بغداد - الجورنال

غموض يشوب انعقاد مؤتمر للقوى السنية في أنقرة المحكمة االتحادية تحدد الجهة المختصة 
بالبت في المنازعات بين مرشحي االنتخابات

القضاء يحكم باعدام أربعة إرهابيين اشتركوا 
باغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية

الموارد المائية: ملوحة شط العرب وصلت 
لنسب عالية

املخت�سة  اجلهة  حتديد  عن  االثنني،  االحتادية،  املحكمة  بغداد-اجلورنال:اأعلنت 
الر�سمي  املتحدث  وقال  النيابية.  االنتخابات  مر�سحي  بني  املنازعات  يف  بالبت 
عقدت  العليا  االحتادية  "املحكمة  اإن  �سحايف  بيان  يف  ال�ساموك  اإيا�س  للمحكمة 
ونظرت  كافة،  االأع�ساء  الق�ساة  وح�سور  املحمود  مدحت  القا�سي  برئا�سة  جل�سة 
نتائج  على  فيها  يعرت�س  النواب  جمل�س  لع�سوية  املر�سحني  احد  اقامها  دعوى 
قانون  اأن  وجدت  العليا  االحتادية  "املحكمة  اأن  ال�ساموك،  واأ�ساف  اآخر".  مر�سح 
 )8( املادة  ويف   ،2007 ل�سنة   )11( رقم  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية 
منه، قد ح�رش �سالحية البت يف املنازعات بني املر�سحني بل )االإدارة االنتخابية 
اأن  لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  ت�سكيالت  من  وهي  املنازعات(  حلل 
القرار الذي ت�سدره ب�ساأن هذه املنازعة يكون قاباًل للطعن امام )الهيئة الق�سائية 
االنتخابية( امل�سكلة يف حمكمة التمييز االحتادية". وبني ال�ساموك، اأنه "بناًء عليه، 
بينه وبني خ�سمه يخرج عن  املنازعة  املدعي بح�سم  الدعوى كون طلب  رد  تقرر 
اخت�سا�س املحكمة االحتادية العليا املن�سو�س عليه يف املادة )93( من الد�ستور 

واملادة )4( من قانونها رقم )30( ل�سنة 2005". 

اأربعة  باإعدام  حكما  االثنني،  الكرخ،  جنايات  حمكمة  اأ�سدرت  بغداد-اجلورنال: 
وذكر  بغداد.  يف  املرجعية  لوكيل  اخلا�س  ال�سائق  اغتيال  يف  �ساركوا  اإرهابيني 
بيان  يف  بريقدار  ال�ستار  عبد  القا�سي  االأعلى  الق�ساء  ملجل�س  الر�سمي  املتحدث 
�سحايف اأن “الهيئة االأوىل يف حمكمة جنايات الكرخ ق�ست حكما باالعدام بحق 
مبنطقة  الدينية  املرجعية  لوكيل  اخلا�س  ال�سائق  باغتيال  قاموا  اإرهابيني  اربعة 
اأن  بريقدار  واأ�ساف  لل�سوت”.  كامتة  اأ�سلحة  بوا�سطة  بغداد  يف  فل�سطني  �سارع 
باغتياله  قاموا  حيث  بدقة  وحتركاته  ال�سحية  تابعوا  االأربعة  “االإرهابيني 
واإ�سابته باطالقات نارية ما ادى اىل ا�ست�سهاده”، مبينا ان “�سخ�سني اثنني جنوا 
بحق  �سدرت  “االحكام  ان  اىل  بريقدار  وا�سار  معه”.  موجودين  كانا  احلادث  من 
 13 رقم  االرهاب  مكافحة  قانون  من  الرابعة/1  للمادة  وفقا  الثالثة  االإرهابيني 

ل�سنة 2005”.

العرب  �سط  ملوحة  اأن  االثنني،  املائية،  املللوارد  وزارة  اكدت  بغداد-اجلورنال: 
يف  للمياه  املعتادة  اال�ستخدامات  ا�ستمرار  معها"  الميكن  عالية  لل"ن�سب  و�سلت 
"حمافظة الب�رشة  اإن  حمافظة الب�رشة. وقالت املوارد املائية يف بيان �سحايف 
تعاين و�سعا ماأ�ساويا ب�سبب ارتفاع ملوحة �سط العرب حيث و�سلت اىل ن�سب عالية 
الميكن معها ا�ستمرار اال�ستخدامات املعتادة للمياه"، مو�سحة اأن "تراكيز االمالح 
يف منطقة �سيحان، املوقع التاريخي مل�سب نهر الكارون ب�سط العرب، و�سلت اىل 
)25000( جزء باملليون مقارنة بل)2000( جزء باملليون يف منطقة كتيبان يف 
امللوحة يف هذه  �سديدة  مياه  اولهما قذف  ل�سببني  يعود  العرب، وهذا  �سط  اعايل 
الفرتة من ال�سنة من اجلانب االيراين كما ح�سل يف ال�سنوات ال�سابقة، وكذلك املد 
العايل الذي يدفع تلك املياه باجتاه مركز مدينة الب�رشة". واأ�سافت ان "الوزارة 
تطلق ح�سة الب�رشة من ناظم قلعة �سالح مبعدالت ال تقل عن )55( مرت مكعب 
بالثانية، وقد قامت موؤخرا باكمال وت�سغيل قناة �سط العرب االروائية التي تقدم 
خدمات االرواء وال�رشب على جانبي �سط العرب من منطقة كتيبان اىل راأ�س البي�سة 

مرورا باأبو اخل�سيب".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ح�رش  اىل  موؤخرا  الللوزراء  رئي�س  دعا   ، هنا  من   
و�سمان  هيبتها  على  للحفاظ  الدولة  بيد  ال�سالح 
احلوادث  وتقلي�س  املجتمع  اأمن  على  املحافظة 
الرئي�سي غالبا  ال�سالح بطلها  التي يكون  املوؤ�سفة 
بحملة  للبدء  دعا  قد  ال�سدر  مقتدى  ال�سيد  وكان 
الدعوة  تلك  تنفيذ  ميكن  اأي�سا...فهل  ال�سالح  لنزع 

وكيف �سيتم ذلك ؟
 ارادة �سيا�سية 

العبيدي  مالك  الدكتور  ال�سيا�سي  املحلل  يللرى   
امنيات  جمرد  لي�س  الدولة  بيد  ال�سالح  ح�رش  ان 
يقدم  اأن  يجب  قانون  هو  بل  امل�سوؤولون  يطلقها 
اىل جمل�س النواب واوامر ت�سدر مبعاقبة اأي �سالح 
خارج اطار الدولة مهما كانت اجلهة التي متتلكه 
واجراءات �سارمة بحق كل من ي�ستخدم اأو يحتفظ 
ا�سدار  تقنني  ذلك �رشورة  اىل  ، م�سيفا  بال�سالح 
غري  وهذا   ، عليها  والت�سديد  ال�سالح  حلمل  رخ�س 
اأو  للبيع  اأما  العراق فهي معرو�سة  به يف  معمول 

املجاملة ..
اأما اخلبري الع�سكري العميد �سياء الوكيل فيعتقد   
ملف  هو  الدولة  بيد  وح�رشه  ال�سالح  مو�سوع  ان 
اىل  اليحتاجان  م�سريه  ومعاجلة  وحله  �سيا�سي 
فتوى اأو امرديواين اأو رئا�سي امنا يحتاج اىل ارادة 
العراقية هي �ساحبة  الدولة  �سيا�سية تعرتف بان 
واحتكار  حليازة  والقانونية  الد�ستورية  الوالية 
وحمل وا�ستخدام ال�سالح ، وخالف ذلك يعني ف�سل 
واقعية  اىل حلول  التو�سل  واخفاقها يف  ال�سيا�سة 
لهذا امللف احل�سا�س ...اأما الت�رشيحات وال�سعارات 
املللنللاورة  تتعدى  فللال   – رايلله  يف   – ال�سيا�سية 

..والميكن حتميل  املرحلة  ا�ستحقاق  والهروب من 
االأمنية الأن دورها هو تنفيذ  الف�سل لالأجهزة  ذلك 
القرارات ال�سيا�سية ب�سياقات ع�سكرية واهلية ومن 
وادواتها  والدولة  ال�سيا�سة  اأن حت�رش  املعقول  غري 

يف ما�سورة بندقية ..
 التحدي الكبري 

رئي�س جلنة  انتقد   ، الف�سائية  القنوات  احدى   يف 
االأمن والدفاع يف الربملان العراقي ال�سابق حاكم 
الزاملي انت�سار املظاهر امل�سلحة يف بع�س مناطق 

العا�سمة ب�سكل ملفت للنظر ومنها منطقة الكرادة 
تر�سانة  اىل   – الزاملي  ح�سب   – حتولت  التي 
وف�سائل  حزبية  مللقللرات  وجللود  ب�سبب  لل�سالح 
واأ�سلحتها  بعجالتها  تتنقل  م�سلحة  وجماميع 
واملقاولني  للتجار  بع�سها  ابللتللزاز  عن  ف�سال   ،
وتقوية  بتفعيل  احلكومة  مطالبا  واملي�سورين 
ا�سحاب  على  القب�س  والقاء  الداخلية  ال�سيطرات 
من  وكل  االأرقللام  من  واخلالية  املظللة  العجالت 
يحمل �سالحا دون ترخي�س ..واذا كانت حمافظات 

اأخرى  اربيل وذي قار والب�رشة واملثنى ومناطق 
القب�س  عنها  نتج  اال�سلحة  لنزع  حملة  بللداأت  قد 
على جماعات ارهابية وع�سابات م�سلحة فالتزال 
العا�سمة بغداد وبع�س املناطق التي ت�ستغل حرب 
هذه  مثل  عن  بعيدة  ال�سالح  لتخزين   ) داع�س   (
بناء دولة مدنية يف  اذن  �سيمكن  ..كيف  احلمالت 
ظل هذه الظروف ؟  يرى �سكرتري اللجنة املركزية 
رائد  �سائرون(   ( كتلة  ومر�سح  ال�سيوعي  للحزب 
اليعتقد  لذا  متعددة  امل�سلحة  الف�سائل  ان  فهمي 

بيدها  ال�سالح  حل�رش  الدولة  دعوة  جناح  بامكان 
اأكربها  ، وخ�سو�سا  الف�سائل امل�سلحة  ، مامل تبد 
واأن   ، ال�سدر  ال�سيد  ا�ستعداد مماثال ملا عرب عنه   ،
التي  الت�سكيالت  جميع  ال�سالح  نزع  عملية  ت�سمل 
ت�ساعف  وان  الدولة  �سيطرة  خارج  �سالحا  متتلك 
ومن  اال�ستخباري  جهدها  من  االأمنية  االأجهزة 
مالحقة ومكافحة ع�سابات االرهاب واالجرام من 
، موؤكدا على  ال�سليمة  االأمنية  اأجل �سمان االجواء 
ان ح�رش ال�سالح بيد الدولة يعترب اأحد اأهم عنا�رش 
�سائرون(   ( حتالف  اليه  يدعو  الللذي  اال�للسللالح 
النا�سط  فيه  يرى  الذي  الوقت  يف  برناجمه..   يف 
ايجاد  ال�سعب  من  ان  ها�سم  اأمللني  كامل  املللدين 
وان  خا�سة  القوة  اظهار  بدون  ال�سيا�سية  احللول 
واجهات الت�سكيالت امل�سلحة فازت يف االنتخابات 
وحتالفت فيما بينها لتو�سل ر�سالة اخلوف ، م�سريا 
بع�س  ومداهمة  بتنفيذ  الدولة  قيام  �رشورة  اىل 
وم�سادرة  فيها  من  واعتقال  امليلي�سيات  مقرات 
و�رشية  ب�رشعة  الواجبات  هذه  تتم  وان  اال�سلحة 
تامة ، اذ يجب ان تكون توقيتاتها قبل �ساعة من 
التنفيذ وان ي�سبقها عمل ا�ستخباري دقيق .. لتقوية 

ثقة النا�س واملواطنني باجهزة تنفيذ القانون ....
 ويوؤيد املحلل ال�سيا�سي الدكتور علي ح�سني عالوي 
هذا الراأي م�سددا على ان عملية فر�س القانون هي 
االخرى  واجلهات  الداخلية  وزارة  اخت�سا�س  من 
اىل  الداخلي حتتاج  االمن  و�سيا�سة   ، العالقة  ذات 
بغداد  الداخلية وقيادة عمليات  وزارة  تعاون بني 
من جهة وقيادات العمليات يف املناطق اجلغرافية 
اخلا�سة  االوامللر  تنفيذ  وميكن   ، اخللرى  جهة  من 
بفر�س القانون بوجود قائد �رشطة فعال ، ذلك ان 

ملف االأمن ميثل حتديا كبريا للحكومة املقبلة.

حصر السالح بيد الدولة.. دعوة حكومية ينقصها التنفيذ

بغداد - عدوية الهاللي 

انقرة  يف  اجتماع  انعقاد  اىل  امل�سادر  ت�سري 
ت�سكيل  اجل  من  �سنية  �سيا�سية  اطللراف  ي�سم 
يف  القيادي  ويقول  الربملان.   يف  كبرية  كتلة 
"احلراك  ان  ال�سامرائي  مط�رش  القوى  حتالف 
�سليم  ال�سابق  الللربملللان  رئي�س  يللقللوده  الللذي 
الكربويل،  جمال  احلل  كتلة  ورئي�س  اجلبوري، 
اخلنجر  خمي�س  العراقي  القرار  حتالف  ورئي�س 
لن  املقبل  الربملان  يف  االكرب  الكتلة  لت�سكيل 
امل�سادقة  يتم  مل  ما  ونهائية  حا�سمة  تكون 

على نتائج االنتخابات".
وا�ساف ان "اجلميع مطالب باال�رشاع بت�سكيل 
ال�سيا�سية  الكتل  تذهب  وان  املقبلة،  احلكومة 
ان  مبينا  ووطنية"،  حقيقية  ائتالفات  اىل 

"العراق �ساحة مفتوحة ولو كان القرار عراقي 
لكن  اجتماعات،  كذا  بعقد   �سمحنا  ملا  بحت 
وتطرح  اجلميع".  فيه  يتدخل  العراقي  ال�ساأن 
يف  املوؤمتر  انعقاد  �سبب  عن  اال�سئلة  حتليالت 
قطر  وحليفتها  تركيا  كانت  اذا  وفيما  تركيا 
تدعم جهات �سنية عراقية ترعى م�سالح اأنقرة 

والدوحة يف العراق.
 2018 1 متللوز  االأحللد  الللقللرار،  .واأكلللد حتالف 
مدينة  يف  اخلنجر  خمي�س  رئي�سه  ،تللواجللد 
�سيا�سية  حللوارات  الإجللراء  الرتكية  ا�سطنبول 
ما  ال�سنة  اجتماعات  اأن  اإىل  م�سريا  �سخ�سية، 

تزال يف بداياتها وجميعها ت�ساورية.
ان  �سابق  بوقت  خليجية،  �سحيفة  وذكلللرت 
تركيا  يف  تتواجد  بارزة  عراقية  �سنية  قيادات 
حاليا بهدف ت�سكيل تكتل �سيا�سي بارز متهيدا 

للدخول يف مباحثات ت�سكيل احلكومة املقبلة.
الربملان  "رئي�س  اإن  اعالمية  م�سادر  ونقلت 
منذ  موجود  اجلبوري  �سليم  واليته  املنتهية 
يومني يف تركيا مع جمموعة من القادة ال�سنة، 
احلل  حزب  زعيم  الكربويل  جمال  اأبرزهم  من 
الدين  �سالح  حمافظ  اجلبوري  اهلل  عبد  واأحمد 
العربي  امللل�للرشوع  �ساحب  اخلنجر  وخمي�س 

و�سعد البزاز مالك قناة ال�رشقية". 
ال�سنة  القادة  هوؤالء  وجود  "�سبب  اأن  واأ�سافت 
هو لغر�س االتفاق على قيام تكتل �سني بارز 
التي  الكتل  ميثل  نائبًا،   45 من  اأكللر  ي�سم 
ميثلها هوؤالء القادة، على اأن يلتحق بهم اآخرون 
الذي  االتفاق  اإعالن  بعد  ال�سنية  الزعامات  من 
يف  املقبلني  اليومني  غ�سون  يف  يتم  رمبللا 

العا�سمة بغداد".

 واكد القيادي يف حتالف الن�رش النائب ال�سابق 
التي  ال�سيا�سية  االجتماعات  اأن  اللبان  �سادق 
مبوافقة  تكون  ان  يجب  الللبللالد،  خللارج  تعقد 
م�سرياً  االجتماع،  مب�سمون  وعلمها  احلكومة 
املجتمعني  حتا�سب  ان  يجب  احلكومة  اأن  اإىل 
ي�سب يف م�سلحة  ال  اجتماعهم  كان  يف حال 
البلد، "م�سريا اىل ان" االجتماع املزعوم ل�سليم 
اجلبوري وجمال الكربويل وخمي�س اخلنجر يف 
تركيا، قد يكون اجتماعًا من اجل امور متعلقة 
يرومون  التي  ال�سيا�سية  الكتلة  او  باحلزب 
مبينًا  ال�سيا�سية"،  العملية  اىل  بها  الدخول 
عقد  بعدم  وقللرار  تو�سية  ا�سدر  "الربملان  اأن 
موؤمترات او اجتماعات �سيا�سية خارج العراق، 
او  ال�سيا�سية  بالعملية  اال�للرشار  عدم  اجل  من 
التاآمر على العراق من بع�س �سعاف النفو�س".

بغداد-الجورنال

 تناقلت وسائل االعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي 

خالل اسبوع واحد وفاة طفل 

بعيار ناري طائش في حفلة 

عرس ومصادمات مسلحة بين 

عشيرتين في أحد احياء بغداد 

، عدا بعض حوادث االغتياالت 

التي أعقبت االنتخابات 

التشريعية والتهديدات 


