
مهند  الف�ضيلة  بحزب  القيادي  قال 
حكومة  اإن  ال�ضبت،  اليوم  العتابي، 
عبد  ع���ادل  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
امل���ه���دي م��ل��زم��ة ب��ح��ج��ب امل��واق��ع 
الإباحية، فيما اأ�ضار اإىل و�ضع حكومة 
العبادي  ال�ضابق حيدر  الوزراء  رئي�س 
على طاولة املحا�ضبة القانونية لعدم 

تنفيذها هذا الإلزام.
"من  اإن  ب��ي��ان  يف  ال��ع��ت��اب��ي  وق���ال 
التي  املهمة  الجتماعية  ال��ق��رارات 
يف  العراقي  النواب  جمل�س  اتخذها 
 )54( رقم  ق��رار  هو  ال�ضابقة  دورت��ه 
رئا�ضة  اق��رت��ه  ال���ذي   2015 ل�ضنة 
بقرار  الأخ��رة  واأ�ضدرته  اجلمهورية 

رئا�ضي يف 16/2/2015".
احلكومة  اإل���زام  ق��رار  "هو  واأو���ض��ح: 
الحتادية باإ�ضدار التعليمات امللزمة 
اإىل الهيئات احلكومية وغر احلكومية 
الإن��رن��ت  ���ض��ب��ك��ات  ع��م��ل  بتنظيم 
الإباحية  امل��واق��ع  بحجب  واإلزامها 

حفاظا على امل�ضلحة العامة".
حكومة  تكون  القرار  "وبهذا  وتابع: 
املواقع  بحجب  ملزمة  املهدي  عبد 
الربملان  رئا�ضتي  ب��ق��رار  الإب��اح��ي��ة 
واجلمهورية، وتكون احلكومة ال�ضابقة 
على طاولة املحا�ضبة القانونية؛ لعدم 

تنفيذها هذا الإلزام".

الفضيلة تدعو لمحاسبة حكومة العبادي وتوجه رسالة لعبد المهدي
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بغداد -  الجورنال

النجباء: واشنطن استعانت بضباط مخابرات لخلق الفتن بالعراق
انظمام تجمع عشائري الى التجمع المدني 

 لالصالح بقيادة الجبوري

 االتحاد الوطني: سنلجأ الى الخطةB بهذه الحالة

االتصاالت تعلن احباط تهريب سعات لالنترنت 
في نينوى

 بغداد-اجلورنال: اأعلن مكتب رئي�س جمل�س النواب ال�ضابق �ضليم اجلبوري، ال�ضبت، 
اىل  الهيچل  عمر  ال�ضيخ  برئا�ضة  امل�ضتقل  الع�ضائري  الوطني  التجمع  ان�ضمام  عن 
وقال  واح��دا.  كيانا  ليكونا  اجلبوري  برئا�ضة  )عمل(  لالإ�ضالح  امل��دين  التجمع 
املكتب يف بيان، اإنه "بح�ضور �ضعبي كبر �ضهدته مدينة الدورة جنوبي العا�ضمة 
ال�ضيخ  الع�ضائري امل�ضتقل برئا�ضة  الوطني  التجمع  اإعالن ان�ضمام  اليوم  بغداد، مت 
لي�ضبحا  اجلبوري،  �ضليم  برئا�ضة  لالإ�ضالح  املدين  التجمع  حزب  مع  الهيچل  عمر 
قيمة  لي�ضكل  الندماج جاء  "هذا  اأن  البيان،  بح�ضب  اجلبوري،  واكد  واحداً".  كيانا 
اأجل  اأهداف م�رشوعه من  اإدامة زخم احلزب يف حتقيق  نوعية م�ضافة �ضت�ضهم يف 
بناء دولة مدنية قوية حتمي ابناءها وترعى م�ضالح الوطن"، لفتا اىل اأن "حزب 
القيادات  من  العديد  مع  معمقة  حوارات  يوا�ضل  )عمل(  لالإ�ضالح  املدين  التجمع 
ال�ضيا�ضية يف العراق باجتاه ر�ضم روؤية �ضيا�ضية م�ضركة مع كل الكيانات احلزبية 
"هناك �ضعي جاد لالندماج مع  اأن  الوطنية ذات التوجهات امل�ضركة". واأ�ضار اىل 
اأفقيا  ال�ضيا�ضي  العمل  اأخرى على طريق تو�ضيع وتفعيل  جتمعات وكيانات حزبية 
وعاموديا ومبا يعزز توجهات احلزب يف توحيد ال�ضفوف وتع�ضيد العمل الوطني 
للبالد". العليا  امل�ضالح  يحقق  مبا  العراق  يف  ال�ضيا�ضية  العملية  م�ضار   لت�ضحيح 

كاكائي،  في�ضل  غازي  الكرد�ضتاين  الوطني  الحتاد  ع�ضو  اأكد  اجلورنال:  بغداد-   
واحل��زب  حزبه  بني  اليوم  املرتقب  بالجتماع  كبر"  "تفاوؤل  وج��ود  ال�ضبت، 
مبن�ضبي  تتعلق  املتبقية  اخلالف  نقطة  اأن  بني  وفيما  الكرد�ضتاين،  الدميقراطي 
B" يف حال  "اخلطة  اإىل  �ضيلجاأ  اأن حزبه  اإىل  اأ�ضار  العدل وحمافظ كركوك،  وزير 
الوطني. الحتاد  م�ضاركة  دون  الإقليم  رئا�ضة  قانون  بتعديل  الدميقراطي   م�ضي 
املرتقب  بالجتماع  كبراً  تفاوؤًل  "لدينا  اإن  �ضحفي  حديث  يف  كاكائي  وقال   
احلوار  عن  جميعا  لنا  بديل  ل  لأنه  الكرد�ضتاين  والدميقراطي  الحتاد  بني  اليوم 
"الحتاد  اأن  مبينًا  نفوذه"،  مبناطق  اجلماهري  ثقله  له  طرف  كل  لأن  والتفاق 
اأدرجت �ضمن ورقة احلوار  التي  اأم�س على مطالبه  اأكد خالل اجتماع داخلي عقد 
املت�ضمنة 18 مادة والتي كان عليها تقارب كبر با�ضتثناء فقرة واحدة تتعلق بحل 
ا�ضتحقاق الحتاد". اللذين هما من  العدل وحمافظ كركوك   م�ضكلة من�ضبي وزارة 

اأعلنت وزارة الت�ضالت، عن اإحباط تهريب ل�ضعات النرنت يف حمافظة نينوى 
اأبراج  اإىل  التو�ضل  "مت  اإنه  تلقت  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت  "نوعية".  عملية  يف 
اأربيل  حمافظة  قرب  مو�ضل  كركوك-  طريق  على  )نائية(  منطقة  يف  رئي�ضية 
ت�ضتخدم لتهريب �ضعات النرنت، حيث مت خالل العملية �ضبط و�ضائل التهريب 

واتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعاوى �ضد ال�رشكات املخالفة".
واأ�ضافت الوزارة، اأن ذلك جاء "تنفيذا لتوجيهات وزير الت�ضالت نعيم الربيعي 
اأبراج النرنت  مبكافحة تهريب �ضعات النرنت وبعملية نوعية من خالل جرد 
الأمن  جهاز  مع  بالتعاون  نينوى  ات�ضالت  مديرية  ك��وادر  بها  قامت  والتي 

الوطني".
كوادر  مع  "التعاون  اإىل  واملواطنني،  الأمنية  الأجهزة  الت�ضالت  وزارة  ودعت 

الوزارة من اأجل اإيقاف التهريب وال�ضيطرة على هدر املال العام".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

على  املا�ضية  الأي��ام  خالل  م�ضوؤولون  وحر�س 
التذكر بعدم اكتمال الن�رش على "داع�س"، اأو اأن 
مهمة الت�ضدي له بالعراق ما زالت قائمة. من بني 
ورئي�س  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئي�س  هوؤلء 
اإقليم كرد�ضتان ال�ضابق م�ضعود البارزاين، ورئي�س 
الرئي�س  اأك��د  كما  ع��الوي.  اإي��اد  الأ�ضبق  ال��وزراء 
تنظيم  على  "الن�رش  اأن  �ضالح،  برهم  العراقي 
�ضحايف  موؤمتر  يف  م�ضيفًا  يكتمل"،  مل  داع�س 
اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  باري�س جمعه مع  يف 
ماكرون، اأن "العامل بحاجة اإىل تعزيز العمل من 
اأجل اإنهاء ظاهرة الإرهاب، واأن خطر الإرهاب يف 

املنطقة ل يزال قائمًا".
من جهته، قال م�ضوؤول ع�ضكري اإن "املعركة �ضد 
وزارة  يف  والقادة  تنتهي،  لن  والإره��اب  داع�س 
املعارك  نهاية  منذ  الأمر  هذا  يعرفون  الداخلية 
ما  اخلاليا  اأن  طاملا   ،2017 يف  التنظيم  �ضد 
زالوا  ما  عنا�رشه  اأن  اإىل  اإ�ضافًة  موجودة،  زالت 
يتطلعون لإعادة ما يعتربونه دولتهم، ف�ضاًل عن 
واملدن  الطرق  بع�س  يف  الع�ضكرية  الإدارة  �ضوء 
اإىل  بالإ�ضافة  حتررت،  ثم  التنظيم  احتلها  التي 
�ضبط  يف  العراق  مع  ال��دول  بع�س  تعاون  ع��دم 
الدويل  التحالف  "قيادة  اأن  اإىل  ولفت  حدودها". 
عبد  ع��ادل  احلكومة  رئي�س  اأخ���ربت  ق��د  كانت 
اإىل  اأنها تو�ضلت  املهدي خالل الأ�ضهر املا�ضية، 
معلومات ت�ضر اإىل نّية التنظيم الإرهابي بتنفيذ 
عراقية،  منطقة   11 يف  مدنيني  على  هجمات 
طوزخورماتو  و�رشق  ح��وران  وادي  �ضمنها  من 
والرثثار،  والنخيب  والرمادي  ودياىل  واحلويجة 
ب�ضاأن هذه  اجراء  اأي  يتخذ  املهدي مل  اأن عبد  اإل 

املعلومات".
ولفت اإىل اأن "تنظيم داع�س لن يعود اإىل ا�ضتخدام 
واإمن��ا  املنظمة،  القتالية  املجموعات  طريقة 
القاعدة،  تنظيم  طريقة  على  ن�ضاطه  �ضيعاود 
املفخخة  وال�ضيارات  النا�ضفة  العبوات  وي�ضتخدم 
ال�ضكان،  وترويع  املدنيني  وخطف  الطرق  وقطع 
ال�ضنوات  وخالل  احلالية  املرحلة  يف  العمل  واأن 

يف  ب���دوره  للمواطن،  �ضيكون  املقبلة  القليلة 
فبدون  ي�ضاهدها،  التي  احل���الت  ع��ن  الإب���الغ 
حتقيق  اأو  التقدم  من  القوات  تتمكن  لن  املواطن 

اأي اإجناز اأمني".
ال�ضعبي"،  "احل�ضد  يف  القيادي  اعترب  جهته  من 
خلطورة  ت�ضخيم  "يوجد  اأن��ه  احل�ضيني،  علي 
اأن  �ضحفي  حديث  يف  م�ضيفًا  حاليًا"،  داع�س 
ونحن  وم�ضادره  معلوماته  اجلمهورية  "لرئي�س 
يف امليدان لدينا م�ضادرنا". واأو�ضح اأن "القوات 

ال�ضتخباراتية  اجلهود  خ��الل  وم��ن  الع�ضكرية 
مع  امل��دن،  يف  داع�س  لتنظيم  وجود  ل  اأن  تدرك 
�ضحراء  يف  امل��ن��ف��ردة  العنا�رش  بع�س  وج��ود 
الأنبار واأطراف املدن، وهذا ل يعني اأن الإرهاب 
املوجود حاليًا مبثل حجم اخلطورة التي يتحدث 
ما  الأمنية  القوات  الإعالم.  يف  امل�ضوؤولون  عنها 
تزال تطارد وتالحق فلول داع�س يف اأطراف املدن 
حادثتي  وعن  وال�ضحاري".  النائية  والب�ضاتني 
اإىل  اأ�ضار  والنخيب،  الرثثار  مدنيني يف  اختطاف 

اأن "ال�ضباب الذين اختطفوا و�ضلوا اأثناء رحالتهم 
اإىل مناطق بعيدة عن القوات الأمنية".

يف  املدنيني  ع�رشات  اختطاف  ح��وادث  واأث��ارت 
وحمرين  الأنبار(  )يف  والرثثار  النخيب  مناطق 
)كركوك( واجلزيرة )نينوى( على اأيدي م�ضلحني، 
�ضكان  خم��اوف  املا�ضيني،  الأ�ضبوعني  خ��الل 
بني  التنظيم  احتالل  اإىل  تعر�ضت  التي  املناطق 
ال�ضتقرار  2014 و2017 من عودة عدم  عامي 
اأبدى مراقبون خماوفهم من دخول  جمدداً، فيما 

جماعات اأخرى على خط التالعب باأمن املناطق، 
وحدوث ردود فعل انتقامية ذات بعد طائفي رداً 

على الهجمات التي نفذها "داع�س" اأخراً له.
"الإ�ضالح  حتالف  عن  النائب  اعترب  جهته،  من 
بعد  الأمنية  والقوات  "احلكومة  اأن  والإعمار"، 
التحرير �ضد تنظيم داع�س، مل تتمكن من  معارك 
وبالتايل  املواطن،  وبني  بينها  الثقة  روح  خلق 
فاإن الق�ضاء على الإرهاب ب�ضكله احلايل �ضيكون 
اجلهود  من  املائة  يف   90 اأن  �ضيما  ل  �ضعبًا، 
مواطن  "اأي  اأن  مبينًا  املواطن"،  على  �ضتعتمد 
اإىل  اإذا توجه  اأو �ضالح الدين  اأهايل املو�ضل  من 
اأو  داع�س  من  عن�رش  عن  واأبلغ  العراقية  القوات 
جمموعة اإرهابية ت�ضتقر يف بلدة ما، يتم التعامل 
معه بخ�ضونة وت�ضكيك، ما يجعله مردداً. كما اأن 
�ضيعرفون  لأنهم  �ضيوؤذونه  اأنف�ضهم  الإرهابيني 

باإبالغه يف املراكز الأمنية".
وبراأيه فاإن "املعركة ال�ضتخباراتية التي يتحدث 
عنها القادة الع�ضكريون عمودها الفقري املواطن، 
وهذا املواطن لن يتدخل باأي اأمر، لأنه اإن تدّخل 
الدولة،  ون��ار  الإره���اب  ن��ار  ن��اري��ن،  بني  �ضيقع 
�ضيحدث"،  مما  ال�ضحية  وح��ده  �ضيكون  وحتمًا 
م��دراء  تبديل  يف  يكمن  "احلل  اأن  اإىل  م�ضراً 
اجلي�س  من  الع�ضكرية  املنظومات  كل  وم�ضوؤويل 
لأن  وامل��خ��اب��رات،  ال�ضعبي  واحل�ضد  وال�رشطة 

اأغلبهم جتار حرب ولي�ضوا قادة اأمن حقيقيني".
اأن  اجلحي�ضي،  م��وؤي��د  ال��ب��اح��ث  راأى  ذل���ك،  اإىل 
اأو  مقاومة  اأو  ارهابي  تنظيم  اأي  "ا�ضراتيجية 
معار�ضة، بعد انح�ضارها، اتباع حرب الع�ضابات، 
اأن  العامل  يف  جي�س  لأي  ميكن  ل  احل��رب  وه��ذه 
اأن  اجلديد"،  ل�"العربي  مو�ضحًا  منها"،  يتمكن 
"داع�س عاد يعتمد على اأ�ضلوبه القدمي يف ا�ضتهداف 
املدنيني، فهو مل ي�ضتهدف خالل الأ�ضهر املا�ضية 
ولن ي�ضتهدف يف الأيام املقبلة اأي قوة ع�ضكرية، 
العراقيني،  نفو�س  يزرع اخلوف يف  اأن  يريد  لأنه 
دولته  لتحقيق  الدولة،  �رشب  اإىل  يعود  ثم  ومن 
التنظيم وقيادته ما يزالون  مرة ثانية، فعنا�رش 
لذلك  و�ضي�ضعون  �ضوكتهم  تقوية  باإعادة  يحلمون 

مهما كلف الأمر".

تبدل أنماط هجمات "داعش" في العراق: استنساخ الستراتيجية "القاعدة"
بغداد - متابعة

 ك�ضف معاون المني العام حلركة النجباء، 
المريكية  القوات  اعداد  ال�ضمري، عن  ن�رش 
ا�ضتعانة  ع��ن  حت���دث  فيما  ال���ع���راق،  يف 
خمابرات  ب�ضباط  ببغداد  وا�ضنطن  �ضفارة 
يف  ال�ضمري  وقال  والفنت.  امل�ضاكل  خللق 
للقوات  "العدد احلقيقي  اإن  حديث �ضحفي  
األف   18 هو  العراق  القتالية يف  المريكية 
مقاتل مع كامل معداتهم احلربية وي�ضاف 
لهم الف من املوظفني والجهزة ال�ضاندة". 
وا�ضاف ان "ال�ضفارة المريكية التي تعترب 

اأكرب �ضفارة يف العامل ت�ضم الف املوظفني 
خمت�ضني  خمابرات  �ضباط  اغلبهم  الذين 
على  وال��ت��اأث��ر  وال��ف��نت  امل�ضاكل  ب��اأث��ارة 
التحرر  الطاحمة اىل  للدول  ال�ضيادي  القرار 
ان  واو�ضح  املتحدة".  الوليات  هيمنة  من 
وعليه  العراقي  الربملان  ملعب  يف  "الكرة 
وان  ال�ضعب  اىل  وانتمائه  �ضدقه  يثبت  ان 
�ضاأنه  هو  كما  فيه  العراقيني  ظن  يخيب  ل 
القوات  ه��ذه  اخ��راج  يقرر  ان  عليه  دائما، 
ي�ضاحمهم  فرمبا  ال��ع��راق،  �ضيادة  وحفظ 
ال�ضعب على كثر من المور لكنه لن ين�ضى 
من يفرط يف �ضيادة البالد التي دفع ال�ضعب 

خرة  بذلها  ال��دم��اء  من  انهار  اجلها  من 
�ضبابه". واكد انه "يف حال اأ�رش المريكان 
القرار  �ضيكون  عندها  اخل��روج،  عدم  على 
"ان�ضاء  ان  اىل  لف��ت��ا  فقط"،  للمقاومة 
ع�ضكريتني  قاعدتني  المريكية  ال��ق��وات 
بني  ال��راب��ط  ال���دويل  اخل��ط  على  جديدتني 
مل  والأردنية،  ال�ضورية  والعا�ضمتني  بغداد 
يتاأكد منه بعد". وكانت م�ضادر �ضحفية ان 
القوات المريكية ان�ضاأت قاعدتني جديدتني 
اأن  اىل  ا�ضارت  فيما  النبار،  حمافظة  يف 
�ضراتيجيني  طريقني  على  ال�ضيطرة  هدفها 
احل��راك  اأن  امل�ضادر  وذك��رت  ال��ع��راق.  يف 

من  الأجنبية  ال��ق��وات  لإخ����راج  النيابي 
العراق يعود اإىل الواجهة ّ جمد ًدا، مع بداية 
هذا  مقابل  ويف  الثاين،  الت�رشيعي  الف�ضل 
يف  متددهم  الأمركيون ّ  يوا�ضل  احل��راك، 
حمافظة الأنبار، يف ّ ظل اإن�ضائهم قاعدتني 
ال��دويل  اخل��ط  على  جديدتني،  ع�ضكريتني 
ال�ضورية  والعا�ضمتني  بغداد  بني  الرابط 
والأردنية، �ضاربني عر�س احلائط مبطالبة 
احلكومة  اأما  بخروجهم.  ال�ضيا�ضية  القوى 
اأو  �ضلبا  التعليق  عن  فتغيب  الحت��ادي��ة، 
احتالل  �ضبغة  حتمل  خطوة  على  اإيجابا 

جديد.

بغداد - الجورنال

ُيجمع مسؤولون 

ومراقبون على أن وجود 

تنظيم "داعش" كطرف 

مسيطر على المدن 

واألراضي العراقية، مثلما 

كان خالل السنوات األربع 

الماضية، انتهى إلى 

غير رجعة، لكنهم في 

الوقت نفسه يؤكدون 

استمراره كتنظيم مسلح 

لديه القدرة على تنفيذ 

اعتداءات إرهابية في 

سيناريو مشابه لما 

اتبعه تنظيم "القاعدة" 

في العراق بين عامي 

2006 و2012.


