
ك�شفت م�شادر عن ان نحو 90 األف �شخ�ص من عوائل 
داع�سسص مت طردهسسم مسسن مناطسسق يف ال�شسساحل االي�سسر 
مسسن املو�شسسل , يف حني حذر اع�شسساء مبجل�سسص نينوى 
واالنبار من خطورة موقفهم بعد الطرد من اأن ي�شسسكلوا 
"داع�ص" جديداً.وبينما تدخل معركة حترير املو�شسسل 
نهايتهسسا . مسسن جهتها اعربسست حمافظة االنبسسار, اأم�ص 
الثالثسساء, عسسن تخوفهسسا مسسن بقسساء عوائسسل داع�ص ممن 
عسسادوا اىل املناطق املحررة وا�شسستيائها من ا�شسستمرار 

ال�سسراع ال�شيا�شسسي الذي اربسسك عودة اال�سسر النازحة 
.وقال رئي�ص اللجنة االمنية يف جمل�ص االنبار ال�شسسيخ 
نعيم الكعسسود ملرا�شسسل )اجلورنسسال(, ان" الع�رات من 
املطالبات واملنا�شسسدات قدمناهسسا اىل حكومة االنبار 
والقيسسادات االمنية ب�رورة اخسسالء املناطق املحررة 
مسسن عوائل تنظيسسم داع�ص ومنع عودتهسسم اىل املناطق 
االمنة".وا�شسساف ان" عنا�ر تنظيم داع�ص االجرامي 
رمبا ي�شسستخدمون عوائلهم كحوا�شن لهم يف املناطق 
املحسسررة يف مدن االنبار ويتطلب من االجهزة االمنية 

احلر�ص ومراقبة كافة التحركات".

وا�شسسار الكعود اىل ان" الو�شسسع ال�شيا�شي غري امل�شتقر 
التوقسسف  اىل  االنبسسار  مبحافظسسة  ادى  االنبسسار  يف 
مب�شسساريعها وان�شسسغال اجلهات احلكوميسسة بامور غري 
�رورية يف الوقت احلايل".بدوره قال اأحد م�شسسوؤويل 
جمل�ص حمافظة نينوى الذي رف�ص الك�شسسف عن ا�شمه, 
"بالطبع ان هذه امل�شسساكل لن تنتهي و�شسسيكون هناك 
نسسزاع طائفة مقابل طائفة وحسسزب مقابل حزب وجار 
مقابسسل جسسار. القتل ا�شسسبح �شسسيئا �شسسهال الننا ف�شسسلنا 

بفر�ص حكم هنا. ال يوجد هنا نظام". 
اما ال�شسسيخ �شفوك العلواين احد �شسسيوخ ع�شائر االنبار 

ملرا�شسسل )اجلورنسسال نيسسوز(, " يجسسب علسسى احلكومسسة 
واجلهسسات املعنيسسة واملنظمسسات الدوليسسة نقسسل عوائسسل 
داع�سسص اىل مع�شسسكرات تاأهيسسل خسسارج مسسدن االنبسسار 
وتاأهيلهم وغ�شسسل عقولهم من فكر وعقيدة داع�ص ومن 
ثم اختبارهم ومن ينجح يف االختبارات يتم التعهد به 

امنيا وحكوميا قبل عودتهم اىل منازلهم". 
وح�شسسب ع�شسسو جمل�ص حمافظة نينوى ح�شسسام العّبار, 
السسذي قال اإّن ترحيل العائسسالت املّتهمة باالإنتماء اإىل 
داع�سسص, مّت ب�شسسورة حمسسدودة يف ال�رقسساط والقيارة, 
ولدينسسا  اإليهسسا.  الرتحيسسل  مّت  التسسي  اجلهسسة  نعلسسم  وال 

كمجل�ص حمافظة ت�شسسّور اآخر لطريقة التعامل مع هذه 
العائالت".

اإىل  العائلسسة ينتمسسي  اأفسسراد  اأحسسد  "اإذا كان  واأ�شسساف: 
"داع�سسص", فال يجب اأن حتمل عائلته وزر ما فعله, ال 
�شّيما اأّن هذه العائلة تنتمي اإىل ع�شرية, ولديها اأقارب 
كرث, وقد يت�شسسّبب االأمر بح�شا�شّيات وثارات قد تتفّجر 

الحقًا, وتوؤثر يف الن�شيج االإجتماعّي".
ودعا ح�شسسام العّبار اأي�شسسًا اإىل "التعامل مع املّتهمني 
باالنتمسساء اإىل تنظيسسم "داع�سسص", وفسسق القانسسون فقط. 
واأن تكون املحا�شسسبة فردّيسسة, وال توؤخذ عائلة املذنب 

بجريسسرة اأبنائها". ويرى اخلبري يف �شسسوؤون اجلماعات 
امل�شسسلحة ه�شسسام الها�شسسمي اإن العسسراق "ينت�سسر على 
داع�ص ع�شكريًا فقط, وعلى الرغم من اأن التنظيم خ�ر 
كثرياً من قياداته, لكن هذه التنظيمات واّلدة, واأن من 
اأن�شاأ هذا التنظيم هو الفكر, ولي�ص االأمور اللوج�شتية".
ويوؤكسسد الها�شسسمي, يف مقابلة �شسسحفية اإن "العديد من 
البلسسدان لديهسسا خمتلسسف اال�شسسرتاتيجيات يف حماربة 
التطسسرف", وبعسسد اأن يتطسسرق لهسسا بالتف�شسسيل اأثنسساء 
املقابلة يقول "والعراق لي�شسست لديه اأي خطة ملحاربة 

التطرف".
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النجسسف - االء ال�شسسمري: ك�شسسف م�شسسدر مقسسرب مسسن اإدارة مطار النجسسف الدويل ان 
العراقيسسني الذين �شسسافروا عرب مطار النجف اىل ايران هسسم االن عالقون يف مطارات 
ايسسران ب�شسسبب توقسسف اجلانب االإيراين عسسن التعامل مع مطسسار النجف. وقال امل�شسسدر 
للجورنال ان " العراقيني امل�شسسافرين عرب مطار النجف اىل ايران ينا�شدون جمل�ص ادارة 
مطار النجف بحل اأزمة الطريان بني ايران واملطار الأنهم عالقون يف مطارات ايران "م�شيفا 

ان " هذه االأزمة �شسستكلف امل�شسسافرين العراقيني خ�شسسارة الموال حجزهم لبطاقة الطريان ".
وبني امل�شسسدر ان " تعامل مطارات ايران حتول اىل مطار بغداد بدال عن مطار النجف وهو اجراء 
ي�شكل خ�شارة كبرية ملطار النجف ف�شال عن كونه عبئًا على امل�شافر من حمافظات الفرات االأو�شط 
السسذي كان يعتمسسد على مطار النجف " , بدوره اكسسدت اإدارة مطار النجف انها قدمت تنازالت كبرية من 

اجل حل م�شكلة قرار تعليق الرحالت اجلوية من قبل رابطة �ركة الطريان االيرانية .
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

يف اطار البحث عن خمرج لالزمة امل�شتع�شسسية بني بغداد وحكومة 
اربيل يف اقليم كرد�شتان طرحت كتلة التغيري الكرد�شتانية, مبادرة 
لت�شسسوية اخلسسالف بني بغسسداد واإقليم كرد�شسستان, مبينسسة اأن املقرتح 

�شيكون بوابة مهمة للحوار وحل جميع اخلالفات االأخرى.
وقسسال النائسسب عن احلركة م�شسسعود حيسسدر يف ت�ريحات �شسسحفية 
انه "مسسن ال�سسروري اإيجاد حلول وخمسسارج للم�شسساكل الفعلية بني 
حكومتي بغداد واأربيل وجتاوز حالة الفتور بني الطرفني", مقرتحا 
"تقسسدمي اإقليم كرد�شسستان ما ن�شسسبته %17 من جمموع �شسسادرات 
العسسراق النفطية التي تتجاوز الثالثة ماليني برميل يوميا للحكومة 
االحتاديسسة مقابل ت�شسسديد احلكومة م�شسستحقات االإقليم املن�شسسو�ص 

عليها يف املوازنة االحتادية لل�شنة املالية احلالية.
واأ�شاف اأن موافقة اجلانبني على تفعيل هذا املقرتح �شيكون بوابة 
مهمسسة للحوار وحل جميع اخلالفات االأخرى العالقة منذ �شسسنني مبا 
يحقق النتائج املرجوة والتي تخدم جميع االأطراف", م�شريا اإىل اأن 
"هنالك ت�شعيدا ومواقف مت�شنجة بني بغداد واالإقليم, دفع ثمنها 
املواطن الكرد�شسستاين خا�شسسة فيمسسا يتعلق برواتسسب موظفي االإقليم 

املتاأخرة منذ عدة �شهور".
وتابسسع اأن "ا�شسستمرار حالة الفتسسور والقطيعة والت�شسسنجات لن تخدم 
اأي طسسرف و�شسسيكون امل�شسستفيد منهسسا اأعسسداء البلسسد وال�شسسعب عموما 
والكرد�شسستاين خ�شو�شسسا", مو�شسسحا اأن "هنالسسك تطسسورا وا�شسسحا 
وملمو�شسسا بامللف االأمني والع�شكري بعد االنت�شارات التي حققتها 
القوات االأمنية والقوات ال�شسساندة لها وما اأفرزته من حترير ملناطق 
كثسسرية مسسن العسسراق اأبرزهسسا مدينة املو�شسسل معقسسل تنظيسسم داع�ص 

االإرهابي".
اىل ذلسسك طالسسب زعيم التيار ال�شسسدري, مقتدى ال�شسسدر,رئي�ص اإقليم 
كرد�شسستان م�شسسعود بسسارزاين, بتاأجيسسل اال�شسستفتاء على االنف�شسسال. 
وقال ال�شسسدر يف بيان يف معر�ص رده على �شسسوؤال, حول انف�شسسال 

اقليسسم كرد�شسستان, وت�ريحات �شيا�شسسيني عسسن "اق�شسساء الكرد من 
بغداد", اأجاب ال�شسسدر, "ان مثل هوؤالء الذين ينعقون ب�شسسوء الكالم, 
يراهنون ان لهم �شسسماعني يع�شسسقون الطائفية والعرقية, يت�شورون 
انهسسم �شيك�شسسبون االأ�شسسوات.. وهسسم يع�شسسون ال�رائسسع ال�شسسماوية 
ويخالفون عن عقل, ويعاندون توجيه املرجعية والثوابت الوطنية, 
هم كاالأنعام بل ا�شسسل �شبيال".واأ�شسساف ال�شسسدر, "نعم العراق واحد 
وللجميسسع وال نفسسرق بسسني اأحسسد منهم ما دامسسوا حمبسسني لوطنهم, ال 
يعملون الأجنسسدات خارجية.. ومن هنا اأطالب االأخ م�شسسعود بارزاين 
بتاأجيسسل ا�شسستفتاء االنف�شسسال وال �شسسيما ونحسسن على اأبسسواب حترير 

املو�شل ولو كخطوة اأوىل اللغائه م�شتقبال".
كتلسسة "التغيسسري" النيابيسسة اكدت اأن "املبسسادرة التسسي اطلقها النائب 
"م�شعود حيدر" حتمل معطيات جديدة على ار�ص الواقع, يف الوقت 
ذاته طالبت كال من  بغداد واالقليم مبعاجلة امل�شاكل العالقة خدمة 

للم�شلحة العامة". 
وقسسال النائسسب يف الكتلة , امني بكر , يف ت�ريسسح لس»اجلورنال«, اإن 
" نهج عدم التوافق بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم لي�ص 
يف م�شسسلحة اي طرف �شيا�شسسي يف العراق والت�شنجات لن تخدم اي 
طرف و�شسسيكون امل�شسستفيد منهسسا اعداء البلسسد, مو�شسسحا ان "هنالك 
تطورا�ص وا�شسسحًا بامللف االمني والع�شكري بعد االنت�شارات التي 
حققتها القوات االمنية والقوات ال�شسساندة لها وما افرزته من حترير 

ملناطق كثرية من العراق ابرزها مدينة املو�شل".
واأ�شسساف اأمني , اأن " ال�شسسعب العراقي يعاين ازمة اقت�شسسادية حادة 
تتطلب تظافر اجلهود من اجل انقاذ ال�شعب الكرد�شتاين , واملبادرة 
مسسا هي اال ترجمة للواقع الذي يعي�شسسه االقليم حيث حتمل املبادرة 
معطيسسات جديسسدة تختلف عسسن اتفاقات ابرمت �شسسابقا بسسني املركز 
واالقليسسم".   واأكسسد ان "املبسسادرة حاليسسا هي جمرد فكسسرة مطروحة 
قابلة للت�شسساور مسسع احلكومة املركزية والتي من حقهسسا ابداء الراأي 

وتعديل ما يلزم اإن تطلب االمر ذلك". 
التتمة يف ال�صفحة 2

طالسسب رئي�سسص جلنسسة الطاقسسة يف جمل�سسص حمافظسسة 
النجسسف �شسسعد احلار�سسص برفسسع برقية م�شسستعجلة اىل 
رئي�ص الوزراء النقاذ حمافظة النجف من الغنب الذي 
حلسسق بها مسسن قبسسل وزارة الكهرباء وعسسدم جتهيزها 
بح�شتها الكهربائية ا�شوة ببقية املحافظات.  واتهم 
احلار�ص وزير الكهرباء بالتاآمر على املحافظة التي 

يوؤمهسسا ماليني السسزوار �شسسنويًا ووجود اعسسداد كبرية 
مسسن النازحني من خالل حماولته امل�شسستمرة لتقليل 
�شسساعات جتهيز املحافظة ب�شسستى الطرق ف�شسساًل عن 
حرمسسان النجسسف وكربالء من اال�شسستفادة من حمطة 
توليسسد احليدريسسة التي تربعسست بها جمهوريسسة ايران 
اال�شالمية ملحافظتي النجف وكربالء ح�راً , ودعا 
ابناء املحافظسسة اىل التكاتف مسسع احلكومة املحلية 

ورفع �شوتهم �شد وزارة الكهرباء .

هاجسسم املجل�سسص الوطنسسي لقبائسسل وع�شسسائر نينوى 
موؤمتر بروك�شسسل الذي بحث م�شتقبل امل�شيحيني يف 
العراق, متهمسسًا "النجيفيان" اثيل وا�شسسامة برتتيب 

املوؤمتر ا�شتعداداً لتق�شيم املحافظة.
وقال رئي�ص املجل�ص ال�شسسيخ �شسسالح �شليم اخلالدي 
قاطسسع  ب�شسسكل  يرف�سسص  املجل�سسص  لس"اجلورنسسال"ان 
نينسسوى  م�شسستقبل  يناق�سسص  ان  ميكسسن  موؤمتسسر  اي 

املوؤمتسسرات  هسسذ  مثسسل  ان  العراق,موؤكسسداً  خسسارج 
"م�شبوهة"وت�شسسعى لتق�شسسيم املحافظسسة اىل اجسسزاء 
لي�شسسهل ابتالعها من قبل اطراف ال تريد اخلري لهذه 

املحافظة املتعاي�شة �شلميًا بني ابنائها.
واتهسسم اخلالدي "النجيفيان" اثيل وا�شسسامة برتتيب 
عقسسد مثل هسسذه املوؤمترات, لكونهمسسا "عمالء للغرب 
وينفسسذان اجندات دول اقليمية وخمابراتها,على حد 
تعبريه, مبينًا اننا ال�شوت املدوي لكل ابناء نينوى 

وهم يقولون ب�شوت واحد "ال لتق�شيم نينوى".

دعسست النائبسسة عسسن احتسساد القسسوى العراقيسسة غيسسداء 
كمب�سسص, اأم�سسص الثالثسساء, اإىل تاأجيسسل عقسسد موؤمتسسر 
القوى ال�شسسنية يف بغداد املزمع عقده ال�شهر احلايل, 
م�شرية اإىل اأن اخلالفات العميقة مازالت قائمة بني 

قيادات املوؤمتر. وقالت كمب�ص يف ت�ريح �شسسحفي 
اإنسسه “عند اعسسالن موعسسد عقد موؤمتسسر بغسسداد تعالت 
ا�شوات الرف�ص من كل الفئات مبن فيها �شخ�شيات 
ومنظمسسات مسسن املكون ال�شسسني لكونه ال ي�شسسب يف 
م�شسسلحة ال�شسسارع العراقسسي”, داعيسسة القائمني على 

املوؤمتر اىل “الغائه او تاأجيله.

ك�شسسف ع�شسسو جمل�ص النسسواب عسسن حمافظة كربسسالء, ريا�سسص غريب, عن 
ان اليومسسني املقبلني �شسسيتم ح�شسسم مو�شسسوع قانسسون انتخابسسات جمال�ص 
املحافظات, مو�شحًا, ان رغبة االغلبية يف جمل�ص النواب, مع عدم متديد 
عمل املجال�ص. يف حني عّد ع�شسسو اللجنسسة القانونية يف جمل�ص حمافظة 
كربسسالء, حمفسسوظ التميمي, ان جل�شسسات املجال�ص املقبلة �شسستكون كاملة 
ال�رعية وغري منقو�شسسة ب�شبب �شمت جمل�ص النواب عن هذا القرار, الذي 

يخ�ص عمل جمال�ص املحافظات.
وقسسال غريب, يف ت�ريح �شسسحفي ان "اليومني املقبلني �شسسيتم خاللهما 
ح�شم مو�شوع قانون االنتخابات بني متديده وعدم متديده", كا�شفًا, عن 

"وجود رغبة داخل قبة الربملان ومن جميع الكتل على عدم متديد عمل 
جمال�ص املحافظات".

وك�شسسف غريسسب, عسسن "وجود ثسسالث جهسسات �شسستكون بديلة عسسن جمال�ص 
املحافظسسات, بعد انتهاء مدتها الد�شسستورية, وت�شسسليم كل مسسا بذمتها اىل 
الدولة", مو�شسسحًا ان "هسسذه اجلهات هي جمل�ص النسسواب وديوان الرقابة 
املاليسسة ودوائر النزاهسسة, والتي �شسستكون بدياًل عن جمال�سسص املحافظات 
بعد انتهاء مدتها الد�شسستورية". وا�شسساف ع�شسسو جمل�ص النسسواب العراقي, 
"اما املحافظ, ف�شرياأ�ص حكومة ت�ريف اأعمال, وتكون مراَقبة من قبل 

اجلهات الثالث املذكورة اآنفًا".
مسسن جانبسسه قسسال رئي�سسص اللجنسسة القانونيسسة يف جمل�سسص حمافسسظ كربالء 
املنتهية واليته, حمفوظ التميمي ان "املجل�ص �شيعقد جل�شته االعتيادية, 

يوم غد الثالثاء, بعد �شمت ت�ريعي", مو�شحًا, ان "هذه اجلل�شة �شتكون 
ب�ريعتهسسا الكاملسسة وغري منقو�شسسة, ب�شسسبب �شسسمت جمل�ص النسسواب على 

متديده او عدمه".
وانتقسسد التميمسسي, "�شسسمت جمل�سسص النسسواب العراقسسي عسسن هسسذه امل�شسساألة 
طيلسسة املدة ال�شسسابقة, ما عّر�ص هسسذا االمر )عمل جمال�سسص املحافظات(, 
اىل االجتهسسادات ال�شخ�شسسية", نافيسسًا ان تكسسون "اجلل�شسسات الالحقة غري 
د�شسستورية". وت�شهد جمال�ص املحافظات يف عموم العراق فراغًا د�شتوريًا 
ب�شسسبب انتهاء �شالحيتها, منذ منت�شسسف حزيران املا�شي, يف حني يعرّب 
املواطنون عن ا�شسستيائهم من اداء جمال�ص املحافظات طيلة الس14 �شسسنة 
املا�شية, عادين اإياها حلقة زائدة يف الدولة العراقية, ت�شب يف م�شلحة 

االحزاب والكتل ال�شيا�شية املت�شدية لهذا االمر.

اأكدت جلنة التحقيق الربملانية بتفجري الكرادة, انها �شلمت 
تو�شسسياتها بعد حتقيق دام ملدة 14 يوما, بعد ا�شت�شسسافة 
اأكرث من 85 �شخ�شية لها عالقة باملو�شوع, مبينة انها ال 

تعرف اين ذهبت تلك التو�شيات.
وقال رئي�ص اللجنة ا�شكندر وتوت انه "بعد مرور �شنة على 
تفجري الكرادة ال نعرف اين م�شسسري تو�شيات التقرير الذي 
مت اعسسداده من قبل جلنة االأمن الربملانية, والذي مت خالله 
ا�شت�شسسافة اأكرث من 85 �شخ�شسسية ع�شكرية ومدنية وا�شتمر 
التحقيق ملدة 14 يوما", مو�شسسحا ان "التحقيق ك�شف عن 
وجود بع�ص املق�رين واخللل االأمني الذي اأدى اىل وقوع 

التفجري".
وبسسني وتوت ان "تو�شسسيات التحقيق مت رفعها اإىل رئا�شسسة 
الربملسسان, ولي�ص لدينسسا اأي علم هل مت رفعهسسا اإىل اجلهات 
املخت�شسسة اأم مت اإبقاوؤهسسا يف مكتسسب الرئا�شسسة", موؤكدا ان 

"جلنسسة االأمسسن الربملانيسسة �شرت�شسسل كتابًا ر�شسسميًا يوم غد 
االثنني ملعرفة اأين ذهبت تو�شيات جلنة التحقيق بتفجري 

الكرادة".
وتعسساين منطقسسة الكرادة داخسسل من قطوعسسات اأمنية معقدة 
واأغلقت اغلب فروعها املطلة على �شارع اأبي نوؤا�ص بالكتل 

اخلر�شانية.. 
ويحتسساج الداخسسل اليهسسا اأكسسرث مسسن �شسساعة حتسسى ي�شسستطيع 
الدخسسول مسسن منفسسذ كهرمانسسة نتيجسسة االإجسسراءات االأمنية 
امل�شسسددة واإخ�شسساع املركبسسات اإىل التفتي�سسص عسسن طريسسق 
الكالب البولي�شية.. هذه االإجراءات التي اُتخذت على خلفية 
تفجسسريات جممع الليسسث عملت على قطسسع اأرزاق االآالف من 
املواطنسسني وحتولسست حمالهسسم وجممعاتهسسم التجارية  من 
مركز ت�شسسوق كبري على م�شسستوى العراق اإىل منطقة اأ�شابها 
ال�شسسلل جتاريًا, ناهيك عن املعاناة التي يتحملها املواطن 
حني مراجعته دوائر اجلن�شية والبنوك وموؤ�ش�شات حكومية 

اأخرى.

تتضمن تنازالت متقابلة لتطبيع األوضاع

وصفت بالفرصة األخيرة.. مبادرة »كردية« جديدة بين بغداد وأربيل والصدر يدخل على خط األزمة 

توجه نيابي بإنهاء عمل مجالس المحافظات وثالث جهات تتكفل بتحمل تركتها الثقيلة المشبوهة !!

لجنة التحقيق بتفجير الكرادة: أين اختفت نتائج توصياتنا ولمصلحة من تخنق تجاريًا ؟

مجلس النجف للعبادي: وزير الكهرباء يتآمر على المحافظة

قبائل نينوى:"النجيفيان"يرتبان لمؤتمرات تقسيمية

نائبة: مؤتمر بغداد يثير »بلبلة« في صفوف السنة

بغداد - الجورنال

بغداد- المحرر السياسي

النجف - خاص

نينوى –عمر محمد 

بغداد- متابعة

بغداد- خاص

االنبار - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النوارس يواجه النفط في 
 مباراة مفصلية 

عوائل داعش.. قنابل موقوتة تهدد بنسف استقرار المناطق المحررة وحواضن إرهابية قابلة لالنفجار!!

مبادرات اجتماعية للتشجيع 
بدخول القفص الذهبي

ّ

ُ


