
يب��دو اأن رئي���س اقليم كرد�ستان م�سع��ود بارزاين بات 
يبح��ث عن بديل ل��ه يف رئا�سة االقليم يف ظل ا�ستمرار 
االزم��ة ال�سيا�سي��ة اخلانق��ة يف االقلي��م ,وردة الفع��ل 
القوي��ة جتاه م�رشوع ا�ستفت��اء اال�ستقالل ,نواب اكدوا 
ان بارزاين اجته اىل حت�سيد االقليات يف مناطق النزاع 

وبث االخبار عن قرب تركه ال�سلطة .
وا�ستبع��دت كتل��ة "التغي��ر" النيابي��ة, تفعي��ل عم��ل 
برملان اقليم كرد�ستان ب�سبب اعرتا�س اغلب االحزاب 

الكردي��ة عل��ى ���رشوط احل��زب "الدميقراط��ي" ال��ذي 
يتزعمه م�سعود ب��ارزاين, موؤكدة ان االزمة يف االقليم 
تكمن بت�سبث رئي�س االقليم املنتهية واليته بال�سلطة.

وقال��ت النائبة عن الكتل��ة تافكة احمد ل��� »اجلورنال 
« اأم���س االح��د, ان "حم��اوالت تفعي��ل عم��ل برمل��ان 
كرد�ستان يحتاج اىل ح�سور ن�سف عدد االع�ساء زائد 
واح��د لكي تتم مناق�سة القوانني والت�سويت عليها, اال 
ان �رشوط حزب ب��ارزاين بتفعيل الربملان قد ال توؤدي 
اىل موافق��ة االح��زاب الكردي��ة االخرى".وع��ن االزمة 
ال�سيا�سية يف كرد�ستان, اأجابت ان "االزمة يف االقليم 

تكم��ن بت�سبث م�سعود ب��ارزاين بال�سلط��ة", داعية اىل 
"ت�رشيع قانون يحدد والية رئا�سة االقليم ملنع عودة 

اخلالفات وامل�ساكل يف كرد�ستان".
يات��ي ذل��ك يف وق��ت ك�س��ف ع�س��و املكت��ب ال�سيا�سي 
حل��زب "االحتاد الكرد�ستاين", �سع��دي احمد برة, عن 
مق��رتح "م���رشوط" تق��دم به ح��زب ب��ارزاين, لتفعيل 
الربمل��ان املعط��ل, وهو م��ا ترف�سه حرك��ة "التغير" 
املعار�سة.م��ن جهته��ا  ك�سف��ت النائب��ة ع��ن ائتالف 
دول��ة القان��ون نهلة الهباب��ي٬ عن قيام رئي���س اقليم 
كرد�ست��ان املنتهية واليته م�سع��ود بارزاين٬ بتاأ�سي�س 

"جي�س " ي�سم عربًا واأقليات بهدف حماربة املكونات 
ذاته��ا املن�سوي��ة يف البي�سمركة واحل�س��د ال�سعبي يف 
املناطق املتنازع عليها٬ مبينة ان الهدف من ذلك هو 
"احتالل" تلك املناطق ما بعد تنظيم داع�س االرهابي. 
وقالت الهبابي يف ت�رشيح �سحفي٬ اإن "بارزاين يقوم 
حالي��ا بت�سكي��ل جي���س ردي��ف للبي�سمرك��ة من خالل 
تطوي��ع اكرث من 500 �سخ�س من ال�سبك وااليزيديني٬ 
ف�س��ال عن الع��رب ال�ساكن��ني يف ربيعة وزم��ار خللق 
حال��ة من التوازن مع نظرائه��م املوجودين يف احل�سد 
ان  وبين��ت  اال�سا�سي��ة".  البي�سمرك��ة  ويف  ال�سعب��ي 

"بارزاين ي�سعى من خالل ذلك اىل زج جميع املقاتلني 
الع��رب واالأقلي��ات ليحاربوا نظراءه��م يف البي�سمركة 
واحل�س��د املوجودي��ن يف املناط��ق املتن��ازع عليه��ا 
للح�س��ول عل��ى تل��ك املناطق م��ن دون ا�سال��ة قطرة 
دم كردي��ة واحدة".من جه��ة اخرى اث��ار رئي�س اقليم 
كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين٬ �سجة كبرة يف االو�ساط 
ال�سيا�سي��ة الكردي��ة بعدم��ا اعلن عدم تر�سح��ه لوالية 
"رابع��ة" موؤك��دا انته��اء مهامه بع��د اج��راء ا�ستفتاء 
االنف�س��ال عن الع��راق وت�سكيل الدول��ة الكردية٬ فمن 
�سيخل��ف ب��ارزاين يف كرد�ستان؟ بينما ي��دور احلديث 

��ب ابن��ه م���رشور رئي�س��ا  كل��ه ع��ن ان ب��ارزاين �سين�سّ
لالإقلي��م لقيادة "الدولة الكردية" التي يحلم بها بعده! 
فق��د اكد بارزاين عدم تر�سحه يف االنتخابات التي من 
املقرر اأن جتري قبل نهاية العام احلايل يف االقليم ما 
فتح املجال اأمام التحليالت والتكهنات ب�ساأن اخلليفة 
املحتملة لب��ارزاين وال�سيناريوهات املتوقعة ملن�سب 
رئا�سة االقلي��م التي يدور حولها ج��دل وانق�سام كبر 
عل��ى ال�ساح��ة ال�سيا�سي��ة الكردي��ة يف الوق��ت الراهن. 
ويراأ���س ب��ارزاين االقليم من��ذ اثني ع�رش عام��ًا بطرق 

و�سيغ خمتلفة.
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بغ��داد - خا�س: تن�سل��ت امانة بغداد ع��ن م�سوؤولية ما يجري م��ن انقطاعات متكررة 
للم��اء يف بغداد ول�ساع��ات طويلة يف ظل ارتفاع درجات احل��رارة ,وعّدت اأن ما يجري 

�سببه وزارة الكهرباء بقطع التيار عن امل�سخات وعدم التزام املواطن بالرت�سيد.
وقال��ت االمان��ة ان �سم��ول م�ساريع املاء بالقط��ع املربمج للكهرب��اء ادى اىل تذبذب و�سول 
كمي��ة املي��اه املنا�سبة لبع�س مناط��ق اطراف العا�سم��ة. وذكرت االمانة يف بي��ان٬ اأن "وزارة 
الكهرب��اء٬ وب�س��كل مفاج��ئ٬ �سملت م�ساري��ع املاء الرئي�سي��ة بالقطع املربمج للكهرب��اء ما جعلها 
تعتم��د عل��ى املولدات لت�سغيلها ما اثر يف ت�سغي��ل امل�سخات الالزمة وتقليل كمي��ة املاء الوا�سلة اىل 
ال�سبك��ة". وا�سار البي��ان اىل ان "�سمول امل�ساريع واملجمعات بالقطع املربمج �سيوؤدي اىل تذبذب و�سول 
املي��اه بالكميات املنا�سبة اىل مناطق اطراف العا�سمة واملناط��ق البعيدة عن م�ساريع الت�سفية". وبني ان 
"امانة بغداد يف الوقت الذي تعتذر فيه عن ظهور ال�سحة يف بع�س اطراف العا�سمة فانها توؤكد على جتنب 

هدره الغرا�س �سقي احلدائق املنزلية وغ�سل ال�سيارات واهابت باأهايل العا�سمة ب�رشورة تر�سيد املاء ال�سايف.

يعت��زم رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي زي��ارة الريا���س الإج��راء 
حمادث��ات م��ع امللك ال�سعودي �سلم��ان بن عب��د العزيز,حامال معه 
ا�سئلة عن االتهامات االخرة لقطر بدعم االرهاب يف العراق ,مقدما 
يف الوقت ذات��ه تطمينات للجانب ال�سعودي عن دور احل�سد ال�سعبي 
امل�ستقبل��ي يف الع��راق واملنطقة ,وداعيا الريا���س اىل تبني وجهة 

نظر حمايدة جتاه العراق
رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي اكد يف وق��ت �ساب��ق اأن زيارته اإىل  
ال�سعودي��ة الت��ي اأعلن��ت اأخراً لي�ست له��ا عالقة باالأزم��ة بني دول 
اخللي��ج , وقال العبادي "لدي دعوة من ال�سعودية منذ �سنة ون�سف 
تقريب��ا, موؤكدا اأنه �سي�سعى للح�سول على تو�سيحات من ال�سعودية 

ب�ساأن االتهامات التي وجهتها لقطر.
وبه��ذا ال�س��دد يوؤك��د النائب ع��ن حمافظ��ة الب�رشة زاه��ر العبادي 
ان هن��اك حتركات م��ن قبل الع��راق لتطبيع العالق��ات مع خمتلف 
ال��دول بينه��ا ال�سعودية واإيران وتركيا وغرها م��ن الدول حيث ان 
التحركات هي على م�ستوى الكتل ال�سيا�سية واي�سا حترك التحالف 
الوطن��ي يف االآون��ة االخ��رة لتطبي��ع العالقات اخلارجي��ة ال�سيما 
الزيارات االخرة مل�رش واإيران وتون�س والكويت وهذا التحرك مهم 
باجت��اه بناء الدول��ة العراقية .وق��ال "العبادي للجورن��ال ان هذه 
العالقات مهمة لطمئنة بقية الدول للو�سع يف العراق واحلفاظ على 
وح��دة العراق وعروبته مع بقية البلدان ف�ساًل عن م�رشوع الت�سوية 

الذي مت تعريفه للدول االخرى اثناء زيارته .
ولف��ت العب��ادي النظ��ر اىل ان "هذه الزي��ارات اذا كان��ت ت�سب يف 
م�سلحة ال�سعب العراقي فهي مرحب بها اما اذا كانت فيها اتفاقات 
وا�سطفاف��ات �سيا�سي��ة عل��ى ح�ساب جه��ات �سيا�سي��ة اخرى رمبا 
جتعل من العراق �ساحة �رشاع ومن ثم من ال�سعوبة ال�سيطرة عليها 
ورمب��ا بني العراقيني اأنف�سهم وكان��ت التجربة هي القاعدة وتنظيم 
داع�س االإرهابي وهناك معلومات تفيد بوجود تنظيمات جديدة من 

اج��ل اإنه��اء �سفحة داع�س وبدء اجله��ات االإرهابية االخرى لغر�س 
زعزعة الو�سع واال�ستقرار يف العراق .

ونق��ل عن م�سدر �سعودي اإن »تداعيات االأزمة بني ال�سعودية ودولة 
االإم��ارات العربي��ة املتحدة ومملك��ة البحرين من جه��ة , وقطر من 
جهة اأخرى , اإ�سافة اإىل الو�سع على ال�ساحتني العراقية وال�سورية, 
وتعزي��ز العالق��ات الثنائية من خالل اإن�س��اء جمل�س تن�سيق م�سرتك 
وتاأم��ني احلدود بني البلدين بعد انهيار تنظيم )داع�س( يف املو�سل 

�سوف تت�سدر حمادثات العبادي مع امل�سوؤولني ال�سعوديني«.
وك�س��ف امل�سدر ع��ن »وج��ود رغبة ل��دى الطرفني للتع��اون ب�سكل 
»وا�س��ح وجل��ي« فيم��ا يخ�س ملفي اإي��ران واالإره��اب يف املنطقة 
بغية الو�سول اإىل عدة تفاهمات ملواجهة كل التحديات التي تواجه 

اجلانبني«,
بدوره��ا ك�سف��ت م�سادر ع��ن تعر���س رئي���س ال��وزراء ال�ع�ب�ادي , 
ل�سغ��ط �سعودي كب��ر لزيارة الريا���س, ب�ساأن موق��ف ال�ع�راق من 
االأزمة القطرية.وقالت يف تقرير لها نقال عن م�سادر عراقية رفيعة 
اإن "رئي���س ال��وزراء ال�ع�ب�ادي, ي��زور مدينه الريا���س, ملبيا دعوًة 
ق��د وجهها اإلي��ه امللك ال�سع��ودي �سلمان ب��ن عبد العزي��ز", كا�سفة 
اأن "العب��ادي �سيتوج��ه مبا���رشًة م��ن هن��اك اإىل طهران".واأ�سافت 
ال�سحيف��ة, اأن "الفري��ق االإعالم��ي اخلا�س بالعب��ادي تعّمد جتاوز 
االت�س��االت ال��واردة اإلي��ه راف�سًا احلدي��ث اأو االإدالء ب��اأّي ت�رشيح 

يتعّلق بتفا�سيل الزيارة".
ونوه��ت باأن "العبادي يتعر���س ل�سغط ملكي كبر لزيارة اململكة, 
يف ر�سالٍة اإىل الدوحة, بهدف ال�سغط على جران قطر لعزلهم عنها 
وت�سجي��ل موقف جديد �س��د الدوحة, وحتديداً �سد الدور القطري يف 
دع��م املنظم��ات االإرهابية". اىل ذلك �سنت كتل��ة »القانون« بقيادة 
نائ��ب رئي�س اجلمهورية, ن��وري املالكي, هجوما عنيفا على رئي�س 
احلكوم��ة, حيدر العب��ادي, لزيارته اململك��ة ال�سعودي��ة, داعية اإىل 

»عدم تدخل العراق باالأزمة اخلليجية احلالية«. 
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م املواط��ن حامت الزي��دي وال��ذي ا�ستهدف 
منزله وق��ت الفطور الثالث��اء املا�سي اجلهات 
االأمني��ة بع��دم م�سداقيته��ا يف اع��الن القب�س 
على الع�سابة بالكامل موؤكدا ان �سخ�سا واحدا 
فقط األقي القب�س عليه وهو من مدينة العمارة .
وق��ال الزي��دي يف ت�رشي��ح خا���س جلورن��ال 
ان لدي��ه معلوم��ات مهمة عن الق�سي��ة وكيفية 
ان  وا�س��اف  معه��ا.  اجل��دي  غ��ر  التعام��ل 
املعلوم��ات الت��ي حتدث��ت به��ا وزارة الداخلية 
ح��ول الع�ساب��ة ه��ي لتهدئ��ة ال��راأي الع��ام , 
والدليل ان اأفراد الع�سابة مازالوا خارج قب�سة 

العدال��ة, وحت��ى ال�سخ�س ال��ذي األق��ي القب�س 
عليه وا�سمه �سعد طال��ب حتاول جهات متنفذة 

اإطالق �رشاحه .
وتابع كنت اأمتنى ان يزج جميع اأفراد الع�سابة 
يف احلب�س لينالوا اأ�سد العقوبات حتى ال ينتهك 
اي �سخ���س حرم��ة رم�س��ان, وتاب��ع ان قائ��د 
الع�ساب��ة ح�س��ني الفريج��ي م��ازال يظهر على 
�سفحت��ه ال�سخ�سي��ة متحدي��ا الق��وات االأمنية 

بعدم العثور عليه .
يذكر ان م�ست�سار وزير الداخلية, وهاب الطائي, 
اأعلن اإلقاء القب�س على اأحد افراد هذه الع�سابة 
ويدع��ى �سعد طالب موؤك��دا اأن �سخ�سا اآخر قتل 

خالل عملية ال�سطو.

اكد ع�سو جمل�س بغداد �سعد املطلبي, ان حمافظ 
االإج��راءات  �سيتخ��ذ  العط��واين  عط��وان  بغ��داد 
القانوني��ة الالزم��ة حي��ال ملف��ات ف�س��اد علي 

التميمي.
وق��ال املطلبي ل�اجلورن��ال ان " ملفات الف�ساد 
الت��ي مت ت�سخي�سها على حماف��ظ بغداد ال�سابق 
عل��ي التميم��ي والت��ي اقي��ل عل��ى اأ�سا�سها اىل 
املحافظ احلايل عطوان العطواين والذي �سيتخذ 

اىل  واحالته��ا  حياله��ا  املنا�سب��ة  االإج��راءات 
الق�ساء".

واأ�س��اف , ان" جمل���س بغ��داد مل يع��د م�س��وؤوال 
ع��ن ه��ذه امللف��ات واملتابع��ة املبا���رشة جتاه 
هذه امللف��ات ب�سكل مبا�رش هي للعطواين ب�سكل 
خا�س".يذك��ر ان جمل���س حمافظة بغداد �سوت 
يف تاري��خ اخلمي���س 19 يناير/كان��ون الثاين, 
عل��ى اإقال��ة املحاف��ظ عل��ي التميمي بع��د عدم 
القناع��ة باأجوبته خالل جل�س��ة ا�ستجوابه على 

خلفية ق�سايا ف�ساد.

او�س��ح ع�س��و اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة الب���رشة حمم��د 
املن�س��وري ان ت�رشيحات حماف��ظ الب�رشة ماجد الن���رشاوي بوجود 
مركب��ات مفخخ��ة يف املحافظ��ة الهدف منه رمب��ا زرع الوعي االمني 
ل��دى املواط��ن والي��وم ال نريد ان ن��زرع الرع��ب لدى املواط��ن, وعلى 
املواطن ان يكون واعيا ونبها الي�سال املعلومات يف اي �سيء م�سبوه 

اىل القوات االمنية يف املحافظة لتاأخذ دورها .
وق��ال املن�س��وري للجورن��ال "ان ت�رشي��ح حماف��ظ الب���رشة بوجود 
عج��الت مفخخ��ة لي�ست الغاية منه ب��ث الرعب بني النا���س واإمنا زرع 
الوع��ي االمني لدى ال�س��ارع الب�رشي, وعلى العنا���رش اال�ستخباراتية 
ان تاأخ��ذ دورها يف االمر اي�سا من خالل العمل امل�سرتك ليكون هناك 

تن�سي��ق م�س��رتك مع م��رور الوق��ت لغر�س حتقي��ق الغاي��ة االهم وهي 
اجلانب االمني حلماية املواطن .

وكان حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي او�سح يف ت�رشيحات �سحفية 
لو�سائ��ل اعالم حملية ان هناك ا�ستنفاراً امنيًا من قبل اجلهات االمنية 
املختلف��ة يف املحافظ��ة خ�سية ا�ستهدافها مبفخخ��ات وانتحاريني اثر 
تلق��ي معلومات تفيد بني��ة عنا�رش تنظيم داع���س االرهابي ا�ستهداف 
املحافظة بعج��الت مفخخة وانتحاريني ,مو�سحا ان االجهزة االمنية 
اال�ستخباراتي��ة ن���رشت قواتها يف عموم املحافظ��ة حت�سبا حلدوث اي 
خ��رق امني خ��الل ما تبقى من �سهر رم�س��ان املبارك يف حني و�سف 
�سر تلك اخلطة باجليد, الفتًا النظر اىل اإعداد خطة امنية اخرى خا�سة 

بعيد الفطر املبارك .
م��ن جانب��ه او�سح ع�س��و جلنة االمن والدف��اع النيابي��ة عن حمافظة 

الب���رشة فال��ح اخلزعلي للجورنال ان الب���رشة حتتاج اىل اال�رشاع يف 
تنفيذ م�رشوع ن�سب منظومة الكامرات .

موؤك��دا ان هن��اك م�سكل��ة مع هيئ��ة االع��الم واالت�س��االت بخ�سو�س 
ال��رتددات, وخاطبن��ا مكت��ب جمل�س ال��وزراء الهمية املو�س��وع امنيا 
حلماية املحافظ��ة وامن اهلها لكونها حمافظ��ة اقت�سادية واطاللتها 
عل��ى بع���س ال��دول ,موؤك��دا ان هن��اك خماطب��ات يف االآون��ة االخرة 
وح�سل��ت موافق��ة عل��ى تخفي���س ال��رتددات وبع��د ان و�سل��ت تل��ك 
املخاطب��ات وردن��ا رد م��ن قب��ل هيئ��ة االت�س��االت واالع��الم والتي 
طلب��ت ممثل ال�رشك��ة بالذهاب اىل هيئ��ة االعالم واالت�س��االت حل�سم 
ه��ذا امللف وهن��اك متابعة مع اجله��ات املعني��ة يف احلكومة املحلية 
واجلهات احلكومي��ة االخرى املخت�سة باالمر وم��ا يهمنا اليوم جناح 

هذا امل�رشوع .

تع��اين اغل��ب امل��دن العراقي��ة كارثة بيئي��ة متمثلة 
ب�"املول��دات" لتوليد الطاق��ة الكهربائية التي انت�رش 
ا�ستخدامه��ا بع��د عام 2003 , مل��ا ت�سببه من تلوث 
ناجم عن الدخ��ان التي تنفثه ه��ذه املولدات والذي 
يحوي �سمومًا توؤثر يف حياة االن�سان باال�سافة اىل 

ال�سو�ساء ال�سادرة منها عند الت�سغيل. 
واأك��د املتح��دث با�س��م وزارة ال�سحة والبيئ��ة, اأمر 
عل��ي ح�س��ون, يف ت�رشي��ح ل�»اجلورن��ال«, اإن "ابرز 
ما تق��وم به ال��وزارة ب�س��اأن عمل املول��دات االهلية 
والتل��وث البيئ��ي الناج��م عنه��ا ه��و القي��ام بعملية 
التوعي��ة �سواء كان��ت موقعية اأم من خ��الل �سبكات 
التوا�س��ل االجتماع��ي او ع��رب بع���س الف�سائي��ات 

وبع�س املطبوعات". 
واأ�س��اف ح�سون, اأن "العم��ل امليداين ال يقت�رش على 

املول��دات وامن��ا على بع���س العجالت الت��ي تتجول 
يف العا�سم��ة وبقي��ة املحافظ��ات والتوجي��ه بعدم 
ا�ستخ��دام املنبه��ات وا�ستخ��دام املول��دات الكامت��ة 
لل�س��وت للتخفي��ف م��ن التل��وث البيئ��ي الناجم عن 

االزعاج ال�سوتي الذي ت�سدره تلك املولدات". 
كم��ا ا�س��ار اىل ان "دوائ��ر وزارة البيئ��ة يف بغ��داد 
واملحافظ��ات تق��وم بحم��الت ميدانية عل��ى جميع 
املولدات بالتن�سيق مع املجال�س املحلية, باال�سافة 
اىل االج��راءات القانونية الت��ي تتبعها ومنها فر�س 
غرامات على ا�سح��اب هذه املولدات وحرمانها من 

التخ�سي�س ال�سهري من مادة الكاز". 
ع��ن  الناجت��ة  "امل�س��اكل  ان  اىل  االنتب��اه  ولف��ت 
املول��دات االهلي��ة لي�س من ال�سه��ل ال�سيطرة عليها , 
اال ان الوزارة متكنت وم��ن خالل االجراءات املتبعة  
من احلد من الكثر م��ن التجاوزات الناجمة عن هذا 

املو�سوع". 

تشمل الكويت وطهران وربما الدوحة..

العبادي في الرياض بحثًا عن إجابات بشأن »ممولي« اإلرهاب وبث تطمينات حول دور الحشد الشعبي

مسؤلون يبثون الرعب فيها.. البصرة تتأهب أمنيًا لما بقي من رمضان ومشروع الكاميرات صار مطلبًا

في مقدمتها »المولدات األهلية«.. التلوث يحاصر المواطنين ووزارة البيئة تواجهه بالبوسترات واإلعالنات!!

صاحب المنزل المستهدف: الداخلية كذبت وعصابة 
الفطور يجري تهريبها إلى خارج العراق 

محافظ بغداد يتخذ اإلجراءات الالزمة 
حيال ملفات فساد سلفه التميمي

البصرة - محمد الجابري

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - شاكر الكناني

بغداد –  الجورنال 

بغداد – سهير سلمان 

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

حمادي أحمد يعتزل والمتنخب
يؤكد انه بأمس الحاجة له

»احتالل« المناطق المتنازع عليها مهيئًا نجله لخالفته.. اتهام بارزاني بتغيير تكتيكاته باستخدام أسلوب تحشيد األقليات لـ

أوائل المصورين في العراق... 
وأين أختفى المصور الشمسي
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