
اأكدت كتلة االأحرار، اأم�س االثنني، اأن “هناك الكثري من ال�شواهد 
عملية  توؤثر يف  ال�شيا�شية  الكتلة  اأن  ب�شاأن  النواب  داخل جمل�س 
عن  الثقة  �شحب  عن  يتخلف  فالربملاين  امل�شوؤول،  ا�شتجواب 

امل�شوؤول من كتلته نف�شها”. 
اإن  نيوز”،  لـ”اجلورنال  العواد،  ح�شني  الكتلة  عن  النائب  وقال 
ال�شابق،  النظام  �شقوط  بعد  العراق  يعانيها  م�شكلة كبرية  “هذه 
اإذ توؤثر الكتل ال�شيا�شية تاأثرياً وا�شحًا يف القرارت املتَخذة داخل 

جمل�س النواب والذي يعد مطبخ ال�شيا�شة العراقية”.
واأ�شاف العواد، اأن “هذه ال�شيا�شة توؤثر ب�شكل اأو باأخر يف مدى 
�شفقات  تعقد  ال�شيا�شية  الكتل  من  فالكثري  اال�شتجواب،  جدية 
من  الكثري  فيها  حت�شل  ال�شفقات  وهذه  بينها  فيما  �شيا�شية 

املقاي�شات”.
ج�شد  يف  ت�شت�رشي  اأخذت  ال�شيا�شية   “ال�شفقات  اأن  اىل  واأ�شار 
احلكومة العراقية، حيث نالحظ اأن االف املليارات من الدوالرات 

�رشفت من دون اي مربر يف ظل هذه املظلة ال�شيا�شية الفتية”.
ال�شدر،  مقتدى  ال�شدري،  التيار  زعيم  قرر  منف�شل  �شياق  ويف 
ال�شائقة  ب�شبب  الن�شف  اىل  التيار  مفا�شل  رواتــب  تخفي�س 

املالية".
وقال ال�شدر بح�شب بيان ملكتبه ، "نظراً ملا منر به من �شائقة 
ت�شليم  ال�شدري  التيار  داخل  املخت�شة يف  اجلهات  فعلى  مالية 
كامُلرقدين  ا�شتثنيناه،  ما  اال  املفا�شل  لكل  الــراتــب  ن�شف 

وال�شهداء من املفا�شل ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ هذا البيان".
وياأتي قرار ال�شدر بتخفي�س رواتب التيار ال�شدري بعد اأن قرر 
اأن  ب�شبب  فوراً  للتيار  االقت�شادية  الهيئة  غلق   ، املا�شي  االأحد 
"اأغلب ما يجري هو �شمن الف�شاد والتالعب بقوت ال�شعب الذي 
عانى االأمرين، وخ�شو�شًا وان اغلبهم انتفعوا �شخ�شيًا �شاربني 

امل�شالح العامة للتيار وغريه عر�س اجلدار- كما يعربون".

الربملان  مبنى  يف  مع�شوم  الرئي�س  عقد  فقد 
ببغداد االثنني اجتماعا مع رئا�شة جمل�س النواب 
اآليات  بحث  مت  حيث  ال�شيا�شية  الكتل  وروؤ�شاء 
اإىل حتقيق  الرامية  القوانني  اال�رشاع يف ت�رشيع 
االمن واال�شتقرار وكذلك اال�شتعدادات ملرحلة ما 
بعد داع�س. واكد مع�شوم �رشورة ح�شم القوانني 
املهمة عن طريق التوافق وعدم الو�شول اإىل ما 

�شماها مرحلة "ك�رش العظم" يف عالقاتها.
و�شدد على �رشورة اأن تكون م�شلحة ال�شعب قبل 
فر�س  �شيا�شة  عن  االبتعاد  اإىل  داعيا  التوافق 
راأي جهة على ح�شاب جهة اأخرى. واأ�شار اإىل اأن 
احلوار �رشوري جدا بني جميع االأطراف.. منوها 
منذ  معطلة  القوانني  م�شاريع  بع�س  هناك  باأن 
قانونا  مقدمتها  ويف  �شابقة  برملانية  دورات 

جمل�س االحتاد واملحكمة االحتادية.
ال�شلطتني  بــني  التن�شيق  مناق�شة  متــت  كما 
�شد  املعركة  وتطورت  والتنفيذية  الت�رشيعية 
القوانني  بت�رشيع  اال�رشاع  وتاأكيد  داع�س  تنظيم 
والتي حتتاج  املوؤجلة  القوانني  املهمة وخا�شة 
وامل�شاءلة  العام  العفو  مقدمتها  ويف  توافق  اإىل 
االلــتــزام  و�ـــرشورة  البعث  الجتثاث  والــعــدالــة 
العالقة  امل�شاكل  حل  يخ�س  فيما  بالد�شتور 
ومواجهة االزمات وطالب االجتماع جميع الكتل 
واالطراف ال�شيا�شية باجراء املزيد من احلورارت 
حول  وتــفــاهــمــات  حــلــول  اإىل  التو�شل  بغية 
القوانني املوؤجلة وامل�شاكل العالقة التي ت�شهدها 
البالد كما نقل عنه بيان �شحايف ملكتب اعالم 

الربملان.
ما  ملرحلة  اال�شتعدادات  مو�شوع  احتل  كما 
من  كبريا  حيزا  داع�س  تنظيم  على  الق�شاء  بعد 
الظروف  تهيئة  اهمية  تاأكيد  مت  حيث  االجتماع 
النازحني  واعادة  ال�شاملة  للم�شاحلة  املنا�شبة 
العمليات  مــن  املــتــ�ــرشرة  املــنــاطــق  ــار  ــم واع

الع�شكرية �شد االرهاب.
عليها  املتنازع  كركوك  حمافظة  ق�شية  وحول 
اأن  اإىل  مع�شوم  اأ�ــشــار  فقد  واربــيــل  بغداد  بني 
كركوك  ازمــة  �شهدتها  التي  االخــرية  التطورات 
الر�شمية  اقليم كرد�شتان على املباين  ورفع علم 
�شببها عدم تنفيذ املادة 140 من الد�شتور التي 
املحافظة  يف  �شكاين  اح�شاء  اجراء  على  تن�س 
واكراد وعرب وم�شيحيون  تركمان  يقطنها  التي 

ثم ا�شتفتائهم بني االن�شمام القليم كرد�شتان او 
املركزية يف  باحلكومة  مرتبطة  البقاء حمافظة 

بغداد.
من جهته اكد رئي�س اجلبهة الرتكمانية العراقية 
ار�شد ال�شاحلي رف�س تركمان العراق "القرارات 
االحادية حلكومة كركوك ب�شاأن ازمة رفع العلم 

الكردي على مباين املحافظة".
و�شعًا  ا�شابيع  منذ  كركوك  حمافظة  وت�شهد 
كرمي  الدين  جنم  حمافظها  اإيعاز  بعد  ا�شتثنائيًا 

الكرد�شتاين  الوطني  االحتاد  حزب  يف  القيادي 
طالباين  جالل  ال�شابق  العراقي  الرئي�س  بزعامة 
بقرار منفرد برفع العلم الكردي اإىل جانب العلم 
العراقي على مباين مدينة كركوك ما اأثار خالفًا 
وا�شعًا بني االأطراف ال�شيا�شية يف املحافظة التي 
ي�شعى االكراد ل�شمها اإىل اقليمهم ال�شمايل الذي 
يحكمونه منذ عام 1991 وذلك بال�شد من رغبة 

تركمانها وعربها.
قياديني  وقتل  لداع�س  مهمة  ـــداف  اأه تدمري 

�شي�شاين وبريطاين، وعلى �شعيد اخر اعلنت قيادة 
 f16 طائرات  بوا�شطة  نفذت  انها  اجلوية  القوة 
ا�شتخبارات  خلية  من  دقيقة  ملعلومات  ا�شتناداً 
واأمن قيادة عمليات )قادمون يانينوى( التابعة 
عدة  واالأمـــن  لال�شتخبارات  العامة  للمديرية 
�رشبات جوية ناجحة دمرت خاللها اهدافا مهمة 
لتنظيم داع�س. وقالت القيادة يف بيان �شحايف 
ان الطائرات ا�شتطاعت من خالل هذه ال�رشبات 
للمواد  وخمزن  واالعتدة  لالأ�شلحة  خمزن  تدمري 

و�شناعة  العجالت  لتفخيخ  ومعملني  املتفجرة 
العبوات وم�شافة تابعة لتنظيم داع�س االإرهابية 
6 عنا�رش  التفخيخ وقتل  ت�شتخدم الإيواء خرباء 
ال�شي�شاين  ابراهيم  ابو  القيادي  اأبرزهم  اإرهابية 
احد  ويعد  الربيطاين  ابو عائ�شه  املدعو  ومرافقه 
الطائرات  تطوير  عن  وامل�شووؤل  التفخيخ  خرباء 

امل�شرية يف ق�شاء احل�رش.
وا�شافت ان طياري طائرات L-159 وبالتن�شيق 
مع املديرية العامة لال�شتخبارات واالمن متكنوا 
مقاومة  و�شالح  واأنفاق  وقود  حمطة  تدمري  من 
لداع�س  عنا�رش   10 ت�شم  وم�شافة  طــائــرات 
لناحية  التابعة  ابراهيم  ال�شيخ  قرية  مناطق  يف 

املحلبية وق�شاء البعاج قرب املو�شل.
من جانبها اأ�شارت وزارة الدفاع اإىل اأنه لغر�س 
اإدامة ال�شغط على املجاميع االإرهابية، ولتفويت 
اجلي�س  قطعات  نــفــذت  فقد  عليهم  الفر�شة 
مبختلف قواطع العمليات عدة عمليات ا�شتباقية 

كانت نتائجها 
تدمري م�شافة خا�شة باالنتحاريني والعثور على 
كد�س للعتاد ي�شم عبوات نا�شفة ومواد متفجرة 
واأ�شالكًا للتفجري يف منطقة العك�شة الواقعة بني 

ق�شاء بلد وناحية اال�شحاقي �شمال بغداد.
اجلي�س  قــوات  داع�س  م�شلحي  مهاجمة  وخــالل 
ـ  احلــراريــات  مبنطقة  ال�شد  خط  يف  املــوجــودة 
وكرين  تدمري  ومت  بقوة  عليهم  الــرد  مت  بيجي 
�شياق اخر خرجت مفرزة  وقتل من فيهما، ويف 
�رشية  اإىل  التابعة  املنفلقة  القنابل غري  معاجلة 
وتفتي�س  تطهري  بواجب  القيادة  ميدان  هند�شة 
عبوات  خم�س  وتفجري  معاجلة  مت  بيحي  ق�شاء 

قمعية حملية ال�شنع.
واأ�شارت اإىل اأنه من خالل تدقيق اأ�شماء العوائل 
ا�شتخبارات  خلية  قبل  من  التهجري  من  العائدة 
على  القب�س  القي  ال�رشقاط  ق�شاء  يف  القيادة 
وبلغ  داع�س  لتنظيم  النتمائهم  متهمني  خم�شة 
ملحافظة  التهجري  مــن  العائدة  العوائل  عــدد 
�شالح الدين بعد تدقيق موقفهم االأمني يف خلية 

ا�شتخبارات القيادة نحو 140 الف عائلة.
وا�شتمراراً لعمليات البحث والتفتي�س �شمن قاطع 
عمليات االنبار فقد األقى اللواء امل�شاة االآيل 31 
وبحوزته  اإبراهيم"  عبد  "م�شطفى  على  القب�س 
وجهاز  ورام  كامريا  على  حتتوي  م�شرية  طائرة 
موبايل  جهازي  مع  انرتنيت  منظومة  و  حتكم 

و�رشيحتي ات�شال.
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بغداد_الجورنال نيوز 

مجلس بغداد: قرارات الصدر تكشف عن إقصاء المنتفعين من تياره 

الفساد يسيطر على المولدات األهلية

المطلبي: متابعة الجرائم من مهام الداخلية 
وعمليات بغداد

مجلس األنبار: اإلرهابيون يتدفقون من سوريا إلى العراق 
تحت أنظار التحالف الدولي

كردستان تعتزم إرسال وفود إلى أوروبا ودول الجوار 
لكسب التأييد لـ”االستفتاء”

بغداد_اجلورنال نيوز : اكدت اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة بغداد ، اأم�س االثنني ، 
ان “متابعة جميع اجلرائم والعمليات االرهابية يف العا�شمة تقع على عاتق عمليات 
بغداد واجلهات املعنية االخرى” ، الفتة النظر اىل ان” دور جمل�س املحافظة يقت�رش 

على املراقبة” .
“احلوادث  ان    ، نيوز  “اجلورنال  لـ  ت�رشيح  يف  املطلبي”  “�شعد  اللجنة  ع�شو  وقال 
التي حت�شل يف حزام بغداد تتم متابعتها من قبل عمليات بغداد ومديرية  االرهابية 

اجلرائم الكربى والدوائر املعنية االخرى وال ميكن ان متر جرمية من دون متابعة” .
ان  تنفيذيًا” ، م�شيفا  ولي�س  رقابي  املحافظة  االمنية يف  اللجنة  ” دور  ان  وا�شاف 
واحلوادث  اجلرائم  تلك  متابعة  امل�شوؤولتان عن  الداخلية هما  ووزارة  بغداد  “عمليات 
االرهابية” . وت�شهد  العا�شمة بغداد بني احلني واالآخر ا�شتهدافات ارهابية ب�شيارات 
مفخخة وعبوات واأحزمة نا�شفة ، ما ي�شفر عن �شقوط الع�رشات من االأ�شخا�س بني �شهيد 

وجريح ا�شافة اىل حوادث متكررة يف حزام بغداد .

اأن  اأم�س االثنني،   ، الفهداوي  : اكد ع�شو جمل�س حمافظة االنبار عذال  بغداد_متابعة 
الرغم من  على  م�شتمرا  مازال  العراقية  االرا�شي  باجتاه  �شوريا  االرهابني من  تدفق 

وجود الغطاء اجلوي للتحالف الدويل.
باجتاه  ال�شورية  االرا�شي  من  االرهابيني  “تدفق  اإن  له  ت�رشيح  يف  الفهداوي  وقال 
مناطق غربي االنبار، مازال م�شتمرا غلى الرغم من وجود الغطاء اجلوي من قبل طريان 

التحالف الدويل ما يتطلب تكثيف وجود القطعات الع�شكرية العراقية”.
االجرامية مازالت متتلك مع�شكرات عديدة يف مناطق  داع�س  وا�شاف ان” ع�شابات 

غربي االنبار ف�شال عن امتالكها انفاقًا �رشية واكدا�شًا للعتاد”.
ولفت الفهداوي النظر اإىل اأن “حترير االرا�شي الغربية �شيتيح ان�شحاب قطعات اجلي�س 

من املدن اىل املنافذ احلدودية ورفع احلواجز االمنية عند زوال اخلطر “.

بغداد_متابعة : ك�شفت النائبة عن احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين جنيبة جنيب، اأم�س 
االثنني، عن عزم اإقليم كرد�شتان اإر�شال وفود اإىل الدول االوروبية ودول اجلوار لك�شب 

التاأييد الالزم الإجراء ا�شتفتاء تقرير امل�شري وان�شاء الدولة الكردية.
وقالت جنيب يف ت�رشيح لها ، اإن “اإقليم كرد�شتان العراق يعتزم اإر�شال وفود اإىل الدول 
االوربية ودول اجلوار خالل االيام املقبلة ب�شان ك�شب التاأييد الالزم الجراء ا�شتفتاء 

تقرير امل�شري وان�شاء الدولة الكردية”.
وا�شافت اأن “ا�شباب اقناع تلك الدول عديدة اولها مظلومية ال�شعب الكردي وحقه يف 
 1991 الدول املجاورة ف�شال عن و�شعه اخلا�س منذ عام  تقرير امل�شري على غرار 
تقرير امل�شري  ل�شالح م�رشوع  الكرد  اأغلبية  “ت�شويت  وحتى االن” . ورجحت جنيب 

وان�شاء دولة كردية م�شتقلة”.

معصوم يؤكد ضرورة حسم القوانين المهمة وعدم الوصول إلى مرحلة "كسر العظم" 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حذر رئي�س اجلمه�رية ف�ؤاد 
مع�س�م الق�ى ال�سيا�سية 
من �سيا�سة "ك�سر العظم" 

يف تعاملها مع بع�سها ح�ل 
ق�سايا واأزمات البالد داعيًا 
اإىل الت�افق بدال عن ذلك.. 
يف حني رف�س رئي�س كتلة 

اجلبهة الرتكمانية القرارات 
املنفردة ح�ل حمافظة 

كرك�ك املتنازع عليها.. بينما 
اأعلن اجلي�س تدمري اهداف 
مهمة لداع�س وقتل قياديني 

�سي�ساين وبريطاين.

بغداد_متابعة

وقــال جعفــر ٬ اإن "الرئا�شــة املقبلــة للتحالــف الوطني 
لــن تخرج عــن ائتالف دولــة القانون والكتــل ال�شيا�شية 
املن�شويــة فيــه بو�شفهــا اأعلى طــرف �شيا�شــي حا�شل 
علــى اأكرب عدد من املقاعــد النيابية خــالل االنتخابات 

املا�شية".
مبينــًا اأن "الهيئــة القياديــة للتحالف الوطنــي ا�شتثنت 
�شخ�شيــة رئي�ــس الــوزراء مــن املناف�شــة علــى من�شــب 
الرئا�شــة". واأ�شــاف اأن "هنالــك خم�شــة �شخ�شيات من 
ائتــالف دولــة القانــون وكتلهــا ال�شيا�شيــة مر�شحــون 
رئي�ــس  نائــب  اأبرزهــم  الوطنــي٬  التحالــف  لزعامــة 
اجلمهوريــة نــوري املالكــي٬ لكنــه ال يبــايل بالرت�شــح 
للمن�شــب املذكــور ب�شب التزاماتــه وارتباطاته مبن�شبه 
احلكومــي٬ ف�شــاًل عــن مر�شحــي كتــل الدعــوة خ�شــري 

تنظيــم  والدعــوة  العامــري٬  هــادي  وبــدر  اخلزاعــي٬ 
العــراق خالد االأ�شــدي٬ باالإ�شافــة اىل م�شتقلون ح�شني 
ال�شهر�شتاين للظفر برئا�شــة التحالف، ولفت جعفر النظر 
اإىل اأن "االأمني العام لكتلة بدر هادي العامري هو االأوفر 
حظــًا باملن�شــب املذكور نتيجة ح�شــول كتلته النيابية 

على ثاين اأعلى املقاعد الربملانية". 
وتنتهــي مــدة الرئا�شــة للتحالــف الوطني٬ مطلــع �شهر 
اآب املقبــل مبوجــب االتفــاق بــني االأطــراف ال�شيا�شيــة 
بعــد ت�شلــم عمار احلكيــم زعامته اأواخر العــام املا�شي. 
وك�شف النائــب عن التحالف حنني قدو٬ يف الثالث ع�رش 
مــن ني�شان اجلاري٬ عن معياريــن الختيار رئي�س جديد 
للتحالــف الوطني بداًل عن احلكيــم اأحدهما االتفاق على 
مبــداأ الرئا�شــة الدورية لزعماء الكتــل ال�شيا�شية٬ واالآخر 
عــدد املقاعد النيابية لــكل طرف �شيا�شــي والتي ح�شل 

عليها يف االنتخابات الربملانية ال�شابقة.

اأعلــن جمل�س حمافظة بغداد، اأم�س االثنني، اأن ملــف املولدات االأهلية واحلكومية 
املنت�ــرشة يف العــراق ي�شيطــر عليه الف�شــاد املــايل واالإداري، موؤكــداً اأن اأ�شحاب 
املولدات اأكرث املعار�شني مل�رشوع خ�شخ�شة الكهرباء. وقال رئي�س جلنة الطاقة 
يف جمل�ــس حمافظة بغداد، م�شتــاق ال�شمري ، اأن "ملف الكهرباء �شائك ومعقد وال 
ميكن للمجل�س ان يتحمله وحده خ�شو�شا بعد ف�شل وزارة الكهرباء بتوفري التيار 
الكهربائــي للمواطنــني". واأكد اأن "اأغلب ا�شحاب املولــدات االأهلية واحلكومية ال 
يلتزمــون بالت�شعرية التي قررتها احلكومة املحليــة"، م�شيفا اأن "ملف املولدات 
يحتوي على عمليات ف�شاد كبرية جدا نتيجة ح�ش�س الكاز". ونوه باأن "اأ�شحاب 
املولــدات االأهليــة يعار�شون ملف اال�شتثمــار يف الكهرباء الوطنيــة او يف االقل 
�شيانتهــا وا�شتمرارهــا"، موؤكــداً اأن "وزارة الكهرباء فكــرت الأول مرة بحل جدي 

الإنهاء االأزمة من خالل توجهها نحو اال�شتثمار يف الطاقة الكهربائية".
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