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بغداد – �سعد املندلوي: اأعلن البنك املركزي العراقي، الأحد، عن موافقته على افتتاح 
لغرا�ض  او  بال�سفر  الراغبني  من  للمواطنني  الدولر  لبيع  نوافذ  احلكومية  امل�سارف 
مقت�سب،  بيان  العراقي، يف  املركزي  البنك  وقال   . العراق   اخرى يف عموم حمافظات 
تلقته )اجلورنال( اإن "البنك املركزي وافق على قيام امل�سارف احلكومية بفتح نوافذ لبيع 
البنك املركزي  النقدي للم�سافرين وللأغرا�ض الأخرى يف بغداد واملحافظات". وكان  الدولر 
للمواطنني  ال��دولر  مبيعات  تخفي�ض   ،)2016 حزيران  من   16( اخلمي�ض،  يوم  قرر،  العراقي 
تتم  اأن  ���رورة  على  �سدد  فيما  دولر،   )5000( من  ب��دًل  دولر   )3000( اىل  بال�سفر  الراغبني 
 6( الثنني،  البنك املركزي دعا، يوم  اأن  امل�ستم�سكات املطلوبة كافة. يذكر  ا�ستكمال  بعد  البيع  عملية 
من حزيران 2016(، املواطنني والتجار ممن ي�سرتون الدولر باأكرث من 1200 دينار عراقي، من �ركات 
التحويل وال�رافة اىل تقدمي �سكوى اىل ادارة البنك، وا�سرتطت ارفاق و�سل الدفع مع ال�سكوى، فيما تكفلت 

بدفع الفرق يف قيمة ال�راء وا�ستقطاعها من اجلهات البائعة.

قرارا دوليا  العراق بات  تق�سيم  ان قرار  �سيا�سيون  يرى حمللون 
ولي�ض عراقيا يف حال عدم اتفاق ال�ركاء يف العملية ال�سيا�سية 
تنظيم  كابو�ض  من  التخل�ض  مابعد  مرحلة  من  ه��وؤلء  وحذر   .
اإن  ح�سني،  با�سل  ال�سيا�سي،  املحلل  وق��ال    . الرهابي  داع�ض 
اقليم كرد�ستان عن  ا�ستقلل  ت�سعى لإعلن  الدولية رمبا  القوى 
امللف  فى  خا�سة  ه�سة  باتت  الدولة  اأن  اإىل  ًلفتا  العراق،  دولة 
اأن  ورد"اجلورنال"  ت�ريح  يف  ح�سني  واأ�ساف  القت�سادي. 
كرديا  ق��رار  يكون  لن  كرد�ستان  اإقليم  وا�ستقلل  تق�سيم  ق��رار 
الد�ستور  اإقرار  اإمنا هو قرار دويل. ويف تعليقه على  ول عراقيا، 
م�سكلة  اإن  ح�سني،  قال  الأقاليم،  ت�سكيل  حق  م�روع  العراقي 
يقوي  واأن��ه  للتاأويل،  املفرطة  قابليته  هي  العراقي  الد�ستور 
اجتاهات ال�ستقلل والتق�سيم وتفكك البلد.  اىل ذلك قال ه�سام 
يف  �سي�سهد  العراق  اإن  وال�سرتاتيجي،  الأمني  اخلبري  الها�سمي 
حال النت�سار على تنظيم داع�ض الإرهابي وحترير املدن املهمة 
والثاين  الفيدرالية؛  على  النزاعات  الأول  م�روعني،  يديه  من 
النزاع على التق�سيم واخلروج بدولة م�ستقلة للكرد، م�سريا اإىل اأن 
تلك الأمور متوقعة من ال�سفارة الأمريكية وبع�ض الدول الأخرى 
داخل العراق.  واأ�ساف الها�سمي، اأن ال�سيا�سيني يجدون اأن احلل 
اإعطاء حيز كبري من تطبيق نظام  للنجاة من تلك اخللفات هو 
لفتا  الأقاليم،  بع�ض  اىل  الذاتي  احلكم  منح  مع  مركزية  الل 
اإىل  ت�سعيان  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
بتق�سيم  الواقع  الأمر  وتقبل  العراقي  التعاي�ض  �سناعة حالة من 
الد�ستور  اإىل  اللجوء  الف�سل �سيتم  اإىل دويلت، ويف حالة  العراق 
برو�ض  قّدم  جانبه  من  �سعبي.  ا�ستفتاء  بح�سب  اأقاليم،  باإن�ساء 
ويدل وهو م�ست�سار لأربعة روؤ�ساء اأمريكيني فيما يتعلق بال�رق 

وكالة  يف  عاًما   30 ملدة  عمل  و  اآ�سيا،  �رقي  وجنوب  الأو�سط 
معظم  وق�سى  اإيه(،  اآي  )�سي  الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات 
حياته يف منطقة ال�رق الأو�سط، قدم �سورة قامتة عن م�ستقبل 
وقال  اأخ��رى.  واختفاء  عربية  دول  تفكك  اإىل  م�سرًيا  املنطقة، 
اللبنانية  احلرب  اإن  اللندنية،  الأو�سط  ال�رق  ل�سحيفة  "ريدل" 
بعدها  ج��اء  ملا  مقدمة  جم��رد  كانت  ال�سبعينات  منت�سف  يف 
و�سياأتي لحًقا، م�سيًفا اأن غزو العراق عام 2003 مّهد لتفكيك 
الدول العربية. ولفت اإىل اأن �سوريا وليبيا باتتا يف طريقهما اإىل 
الآخر  هو  �سيفقد  العراق  واأن  ال�سيا�سية،  اخلريطة  من  الختفاء 
بني  اأخ��رياً  وّقعت  اّلتي  الإتفاقّية،  تخلق  قد  و  الكردي  �سماله 
الأمريكّية،  املّتحدة  والوليات  العراق  كرد�ستان  اإقليم  حكومتي 
العراقّية،  وال�سعبّية  ال�سيا�سّية  الأو�ساط  داخل  الّلغط  من  حاًل 
خ�سو�سًا تلك اّلتي ل ترتبط بعلقة اإيجابّية مع اأمريكا وتتح�ّر 
لقتال قّواتها اإذا ما تواجدت على اأر�ض العراق. وتن�ّض الإتفاقّية 
على بناء خم�ض قواعد اأمريكّية يف مناطق اإقليم كرد�ستان العراق، 
اإ�سافة  واأترو�ض واحلرير ودهوك،  اإربيل  �ستكون يف مدن  واّلتي 
ذلك،  عن  وف�سًل  العراق.  �سمايّل  �سنجار  ق�ساء  يف  قاعدة  اإىل 
تعّهدت الوليات املّتحدة بدفع رواتب قّوات البي�سمركة الكردّية 
ملّدة ع�ر �سنوات.  رمّبا تعطي الإتفاقّية بني كرد�ستان وامريكا 
اأكرث،  دولّية  و�رعّية  الكردّية  البي�سمركة  لقّوات  اأكرث  اإ�ستقللّية 
لكّنها يف الوقت ذاته قد تخلق لها م�ساكل مع جماعات نظرية لها 
داخل العراق، منها احل�سد ال�سعبّي، واحل�سد الع�سائرّي. وف�سًل عن 
ذلك، �ست�سبح البي�سمركة بهذه الإتفاقّية قّوة مقاربة لقّوة اجلي�ض 
العراقّي، ورمّبا اأكرث ت�سليحًا واأكرث تطّوراً منه يف امل�ستقبل. وقد 
حدثت خلل اأحداث حترير املناطق العراقّية ا�ستباكات عّدة بني 
اآخرها  ال�سعبّي،  اأو احل�سد  البي�سمركة وقّوات من اجلي�ض العراقّي 

كان يف ني�سان/اإبريل املا�سي يف مدينة طوزخورماتو.

اأنها و�سعت خطة   ، بغداد  عمليات  غرفة  اأكدت   
ملحافظة  املحلية  احلكومة  مع  م�سرتكة  اأمنية 
املحافظة  جمل�ض  يف  الأمنية  واللجنة  بغداد 
يف   ال�سكنية  ال��دور  لتفتي�ض  البلدية  وجمال�ض 
موؤكدة    ، بغداد  العا�سمة  الع�سوائية  املناطق 
زال��ت  ل  الإره��اب��ي��ة  اخل��لي��ا  بع�ض  ه��ن��اك  اأن 
و�سول  ل�سعوبة  املناطق  ه��ذه  ت�ستغل  نائمة 

.  وقال معاون مدير خلية  اإليها  الأمنية  القوات 
املقدم  بغداد  عمليات  غرفة  يف  ال�ستخبارات 
" غرفة عمليات  اإن   ) ل�)اجلورنال  العزاوي  عدي 
اإليها معلومات ا�ستخبارية بوجود  بغداد و�سلت 
املناطق  من  بع�ض  يف  نائمة  اإرهابية  خليا 
اأن  اإىل  م�سريا   ، بغداد  العا�سمة  يف  الع�سوائية 
تنفيذ  املناطق حلني  تلك  عن  الك�سف  " ل ميكن 
يف  الواقعة  الدور  يف  والتفتي�ض   الدهم  عمليات 

املناطق غري القانونية ". 

كرد�ستان  اإقليم  يف  البي�سمركة  وزارة  اكدت 
لي�ست  ال��ب��ي�����س��م��رك��ة  ب��ن��دق��ي��ة  اأن  ال���ع���راق 
املوقع  الربوتوكول  ان  للإيجار"،واو�سحت 
املادي  الدعم  لتقدمي  واربيل  وا�سنطن  بني 

فقط لقوات البي�سمركة.
قواتها  اأن  ب��ي��ان  يف  البي�سمركة  واأك����دت 
بعد  فقط  امل��و���س��ل  مدينة  م��ن  �ستن�سحب 
هددت  فيما  داع�����ض،  �سيطرة  من  حتريرها 
والأعمال  التن�سيق  عمليات  كافة  ب�اإيقاف 
ان  العراقية،مبينة  ال��ق��وات  م��ع  امل�سرتكة 

بندقية البي�سمركة لي�ست للإيجار.
ن�رت  العراقية  ال��دف��اع  وزارة  اأن  واأعلنت 
وزارة  بني  التفاهم  مذكرة  ب�ساأن  تو�سيحًا 
الب�سمركة ووزارة الدفاع الأمريكية، موؤكدة اأن 
تو�سيح وزارة الدفاع العراقية ن�ر بت�رف 
حيث اأظهر اأن م�ساركة البي�سمركة يف املعركة 

م�روطة بتقدمي م�ساعدة مالية ومبوافقتهم .
العراقية  الدفاع  "وزارة  اأن  اإىل  واأ�سارالبيان 
املذكرة،  تفعيل  مع  بالتزامن  باأنه  ن�رت 
اإقليم  حكومة  وق��وات  البي�سمركة  قوات  فاإن 
كرد�ستان الأخرى �ستن�سحب وفق خطة زمنية 

من املناطق املحررة لعمليات نينوى".
قوات  اأن  هو  "ال�سحيح  اأن  البيان  واأو�سح 
اإقليم  حلكومة  الأخ��رى  والقوات  البي�سمركة 
املحررة  املناطق  من  �ستن�سحب  كرد�ستان 
خطة  ووف��ق  املقبلة،  نينوى  عمليات  خلل 
الحتادية  احلكومة  ومبوافقة  معينة  زمنية 
تعني  ل  الفقرة  هذه  واأن  كرد�ستان،  واإقليم 
التي  املناطق  من  �ستن�سحب  البي�سمركة  اأن 
واإمن��ا  املا�سيني،  العامني  خ��لل  حررتها 
املو�سل  مدينة  �ست�سمل  الن�سحاب  عملية 
فقط"، موؤكداً اأن اإطلق النار من فوهة بندقية 
كرد�ستان  �سعب  من  بقرار  يتم  الب�سمركة 
ولأجل م�سلحته ول تنتظر موافقة اأي �سخ�ض.

عدد  ا�ستقالة  بعد  احلكومي«  »الفراغ  م�سكلة  ان  يبدو   
العراقي حيدر  الوزراء  اأخرياً، و�سعت رئي�ض  الوزراء  من 
ال�سيا�سية ،�سعيا  العبادي حتت �سغوط كبرية من الكتل 
منها للإ�راع يف تعيني وزراء جدد بدًل من الذين قدموا 
عمل  بتعطيل  احراجه  او  املا�سي  الأ�سبوع  ا�ستقالتهم 
جمل�ض الوزراء .  ويكّثف قادة الكتل ال�سيا�سية يف العراق، 
�سغوطهم على رئي�ض احلكومة حيدر العبادي، من خلل 
ا�ستقالت وزراء من احلكومة، يف حماولة لتعطيل عملها 

ردا حماولته للطاحة برموزها يف وقت �سابق  ففي ظل 
ال�راع الع�سكري �سّد تنظيم )داع�ض(، وال�راع الداخلي 
مقتدى  ال�سدري  التّيار  لزعيم  املوالني  املتظاهرين  مع 
ومع  جديدة.  حكومة  بت�سكيل  يطالبون  والذين  ال�سدر، 
ف�سًل  وال�سيا�سي،  الأمني  ال�راع  هذا  يفر�سه  ما  كل 
ُي�سطر  العراق،  بها  التي ميّر  الكبرية  املالّية  الأزمة  عن 
من  عليه  ُتفر�ض  التي  اخليارات  باأ�سواأ  للقبول  العبادي 
نائب  ويوؤكد   "    " ال�سغوط.  هذه  من  امل�ستفيدين  ِقبل 
"ال�ستقالت من حكومة  اأّن  يف حتالف القوى العراقّية، 
مدرو�سة  خطوات  هي  بل  اعتباطّية،  تكن  مل  العبادي 

لإحراج العبادي وفر�ض اأجندات �سيا�سية عليه، واإجباره 
على القبول بها". وي�سري اإىل اأّن "قادة الكتل اتفقوا على 
وتلميع  عنهم"  كبدلء  اخرين  ليقّدموا  ال��وزراء  ا�ستقالة 
حم��ددة،  لفرتة  احلكومي  القرار  تعطيل  بعد  �سورتهم 
التنفيذ  الدرا�سة بل هو قيد  "الأمر لي�ض قيد  اأّن  مو�سحًا 
حكومة  من  ا�ستقالتهم  وزراء  �سبعة  ق��ّدم  الآن  وحتى 
العبادي، جميعهم من كتل التحالف الوطني، وهم وزير 
النقل باقر جرب �سولغ، وزير النفط عادل عبد املهدي، 
والإ�سكان  الإعمار  وزير  الغبان،  حممد  الداخلية  وزير 
وزير  الدراجي،  حممد  ال�سناعة  وزير  اخليكاين،  طارق 

العايل  التعليم  ووزير  ال�سمري،  حم�سن  املائية  امل��وارد 
الخرى  الكتل  تتخذ  ان  ال�سهر�ستاين.بانتظار  ح�سني 
وتنتقد  واحرجه  العبادي  على  للت�سييق  ال�سلوب  نف�ض 
خطوات  اجلبوري،  اأ�سواق  الوطنّية،  ائتلف  عن  النائبة 
"يجب   ، وتقول  العبادي.  والتغيري يف حكومة  الإ�سلح 
اأن يكون هناك تنٍب حقيقّي مل�روع الإ�سلح، وخطوات 
طرحه  قبل  به  ال�سيا�سيني  التزام  مع  لتحقيقه  ج��ادة 
التغيري  يكون  "ل  اأن  �رورة  اإىل  م�سرية  الإعلم"،  يف 
فو�سويًا، بل يجب اأن ي�سمل كل من توجد عليهم موؤ�رات 

ف�ساد اأو عدم كفاءة، ل اأن يكون تغيرياً مزاجّيًا". 

 قالت �سحيفة وا�سنطن بو�ست الأمريكية يف تقرير 
لها ، ان العراقيني �سبوا جام غ�سبهم على اأحد رموز 
وهي  حمايتهم،  يف  الدولة  وف�سل  احلكومي  الف�ساد 
بعد    ،- املتفجرات  عن  للك�سف  املزيفة  الأجهزة 
انتحاري  هجوم  يف  �سخ�ض   200 من  اأك��رث  مقتل 
لتنظيم “داع�ض” يف منطقة الكرادة و�سط العا�سمة 
2016.وت�سبه  الثالث من متوز  بغداد، يف  العراقية 
تلك الأجهزة الع�سا، وهي لي�ست �سوى هوائي معلق 
على مقب�ض من البل�ستيك، وما زالت ت�ستخدم على 
حتى  البلد  يف  التفتي�ض  عمليات  يف  وا�سع  نطاق 
املخادع  الربيطاين  على  القب�ض  من  �سنوات  بعد 
الذي قام ببيعها، وقيام بريطانيا بحظر ت�سديرها 
ال�سحيفة  وتقول   . ال�سحيفة  لتقرير  وفقًا  نهائيًا، 
ال�سفارات،  مداخل  عند  ت�ستخدم  الأجهزة  تلك  اأن 
كما  احلكومية،  وال��وزارات  ال�سكانية،  واملجمعات 
مثل  التفتي�ض  نقاط  يف  الأم��ن  ق��وات  ت�ستخدمها 
والذي  التجاري،  الكرادة  �سارع  يف  تقع  التي  تلك 
الأحد  �سباح  الأخري  النتحاري  التفجري  ا�ستهدفه 

مرة  من  اأك��رث  ا�سُتِهدف  وال��ذي   ،2016 مت��وز   3
الت�سوق  مراكز  التفجريات �ربت  اأن  مبينة  �سابقًا، 
حتى  بداخلها  من  ليحرتق  باملنطقة،  املزدحمة 
التوا�سل  اإىل و�سائل  العراقيني جلاأوا  اأن  اإل  املوت، 
الجتماعي للتنفي�ض عن غ�سبهم حول هذه الأجهزة 

املزيفة.
 وا�سارت ال�سحيفة اىل اأن املغردين �سخروا عرب موقع 
ي�ستخدمها  التي  الأجهزة  تلك  �سخف  من  “تويرت” 
موقع  اخ��رُتِق  بينما  املتفجرات،  عن  للبحث  الأمن 
قتيل،  لر�سيع  �سورة  عت  وُو�سِ الداخلية،  وزارة 
يحمل  املتفجرات  عن  الك�سف  جلهاز  �سورة  مع 
باأن  القول  يف  املخرتق  رغ��ب  فقد  داع�����ض.  �سعار 
يرغبون  من  �سوى  ت�ساعد  مل  املزيفة  الأجهزة  تلك 
“ل  ر�سالته  يف  املخرتق  وكتب  الأب��ري��اء،  قتل  يف 
�سمائركم”.  ماتت  لقد  الليل.  تنامون  كيف  اأعرف 
ومع تزايد حالة الغ�سب، اأعلن رئي�ض الوزراء حيدر 
العبادي م�ساء الأحد عن توقف قوات الأمن بالكامل 
واأنه  التفتي�ض،  الأجهزة يف نقاط  تلك  ا�ستخدام  عن 
الداخلية فتح حتقيق جديد حول  ينبغي على وزارة 

ال�سفقات الفا�سدة ل�راء تلك الأجهزة.

سياسيون: استقاالت الوزراء الجماعية ضغط على العبادي وتعطيل لعمل الحكومة

صحيفة : محتال بريطاني باع "الهواء" بمقبض من البالستيك متسببا بمقتل آالف العراقيين

خطة لمداهمة العشوائيات بحثا عن الخاليا النائمة

البيشمركة: سننسحب من الموصل وقواتنا 
ليست لإليجار بغدادــ خاص  

بغداد ــ متابعة

بغداد – خاص

بغداد ــ ستار الغزي

بغداد ــ الجورنال نيوز
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

حرائق بغداد المتكررة .. األمانة تتبرأ والدفاع المدني يحذر والمحافظة تتخوف من سيناريو مخيف!
الأمنية يف جمل�ض حمافظة بغداد،  اللجنة  حذرت 
منطقة  يف  ك��ب��رية  ح��رائ��ق  ن�سوب  احتمال  م��ن 
خمازن  انت�سار  ج��راء  العا�سمة  و�سط  ال��ك��رادة 
للمواد والأجهزة الكهربائية ب�سكل ع�سوائي داخل 
اللجنة  رئي�ض  نائب  املنطقة.وقال  ومنازل  اأزقة 
للمواد  كثرية  خمازن  "هناك  اإن   ، الربيعي  حممد 
واأزق��ة  �سوارع  يف  تنت�ر  الكهربائية  والأجهزة 

منظم". وغ��ري  ع�سوائي  ب�سكل  ال��ك��رادة  ومنازل 
ينذر  ال�سكل  بهذا  امل��خ��ازن  "انت�سار  واأ���س��اف 
الكرادة"،  يف  كبرية  حرائق  ن�سوب  باحتمالية 
يف  وال�سلمة  الأم���ان  ���روط  "غياب  اىل  لفتا 
من  بغداد،  اأمانة  ترباأت  جانبها  املخازمنن  تلك 
العا�سمة،  اأبنية  بع�ض  ت�سهدها  التي  احلرائق 
�سمن  اأن��ه��ا  اىل  ذل��ك  ع��ازي��ة  م��ت��ك��ررة،  ب�سورة 
م�سوؤولية جهاز الدفاع املدين، فيما رف�ست التهم 

املوجهة اإليها من جهات اإعتربتها "�سيا�سية".

الزهرة  عبد  حكيم  الأمانة  باإ�سم  املتحدث  وقال 
من  يحدث  فيما  علقة  لها  لي�ض  "الأمانة  ان 
مبينا  التجارية"،  والعمارات  الأبنية  يف  حرائق 
اإن�ساء بناية  "املوافقة على اإجناز امل�روع او  ان 
يتم من خللنا، لكن الدفاع املدين هو من يتكفل 
"كل  ان  الزهرة  عبد  ال�سلمة".واأ�ساف  باإجراءات 
يتعلق  ما  اما  م�سوؤوليتنا،  البناية  خارج  هو  ما 
رف�سه  م�سددا  عملنا"،  من  لي�ض  فهو  بال�سلمة 
قبل  من  الأم��ان��ة  ت�ستهدف  التي  "الإتهامات 

جهات �سيا�سية يف اأنها م�سوؤولة عن احلرائق التي 
ت�سيب الأ�سواق كال�سورجة ومنطقة ال�سعب".ولفت 
املتحدث اىل ان "الأمانة تعتزم التخطيط مل�ساريع 
جديدة، حتد من ظاهرة الع�سوائيات، التي غالبا ما 

ت�سبب احلرائق"
 ب��دوره��ا ح���ذرت م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل���دين، من 
واملخازن  الكهربائية  الأ�سلك  حدوث حرائق يف 
ارتفاع  ب�سبب  وغ��ريه��ا  والنفايات  التجارية 
حالة  اإع��لن  عن  ك�سفت  فيما  احل��رارة،  درج��ات 

املتحدث  ل��ك��وادره��ا.وق��ال  الق�سوى  ال�ستنفار 
باأ�سم الدفاع املدين العميد كاظم ب�سري اإن "ارتفاع 
درجة   ال�50  حاجز  وتخطيها  احل��رارة  درج��ات 
الكهربائية  الأ���س��لك  يف  حرائق  بن�سوب  ينذر 
التجارية وغريها"،  واملخازن  النفايات  ومكبات 
مبينا اأن "بع�ض احلرائق قد تكون ب�سبب الإهمال 
درج��ات  ارتفاع  ب�سبب  ال�سغط  نتيجة  الب�ري 
".واأ�ساف  احل��راي��ق  بحوث  يت�سبب  ما  احل���رارة 
ا�ستنفرت  امل���دين  ال��دف��اع  "مديرية  اأن  ب�سري، 

العديد  ون�رت  العراق  عموم  يف  كافة  كوادرها 
والتقاطعات  ال�ساحات  يف  الإط��ف��اء  ف��رق  م��ن 
"هناك  حرائق".وتابع،  حل��دوث  حت�سبا  العامة 
م�روع لإطفاء احلرائق الكبرية بالطائرات وخطة 
مايعيق  ان  ال  للإطفاء  ل�سترياد طائرات خا�سة 
الإداري". والروتني  املايل  التخ�سي�ض  هو  الأمر 
احلرارة  ارتفاعا كبريا يف درجات  العراق  و�سجل 
درج��ة  ن�سف  حاجز  وتخطت  ال��ب��لد  عموم  يف 

الغليان بح�سب الأنواء اجلوية.

بغداد – خاص

في مرحلة مابعد داعش , نزاعات قومية وطائفية جديدة 

 محللون: تقسيم العراق ينتظر قرارا دوليا إذا لم يتفق الشركاء في العملية السياسية


