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رئيس التحرير

بغداد – �سعد املندالوي  :بعد حملة اال�ستجوابات التي اطاحت بوزيري املالية
والدفاع ،ت�شهد احلكومات املحلية يف العراق حملة اقالة وا�ستجوابات كان اخرها
اقالة حمافظ االنبار �صهيب الراوي وقبله حمافظ بغداد علي التميمي وا�ستقالة ماجد
الن�رصاوي يف الب�رصة.
من امل�ؤكد ان اال�ستجوابات جت��ري وف��ق اتهامات بالف�ساد� ،إن ك��ان مالي ًا �أم �إداري���اً،
فاال�ستجواب ي�ستويف �رشوطه القانونية ،فمجل�س حمافظة االنبار �أقال الراوي بت�صويت 17
ع�ضوا من ا�صل  30على خلفية تورطه بعمليات تالعب ،واحلكم عليه بال�سجن ملدة عام من قبل
الق�ضاء .م�صدر حكومي يف جمل�س حمافظة االنبار ك�شف لـ «اجلورنال» ،ال�سبت ،عن "هروب �صهيب
الراوي حمافظ االنبار املقال اىل خارج االنبار ويحاول دفع ثالثة مليارات دينار لت�سديد �رسقاته
وف�ساده املايل".
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صفحة مع الملحق االقتصادي

برنامج خاص لتغيير معادلة التصويت والمراقبون (كومبارس)

خبراء ونواب يشككون :بارزاني سيلجأ إلى «التالعب التقني» لضمان تمرير استفتاء انفصال إقليم كردستان
بغداد -عمر عبد الرحمن وسهير سلمان

رجح خرباء يف ال�ش�أن االنتخابي ح�صول حاالت تالعب يدوي
بنتائج ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان املقرر اقامته يف اخلام�س
والع�رشين من ايلول املقبل ،يف وقت اكدت فيه احزاب مناه�ضة
انها تتوقع مثل هذه االفعال من اجلهات امل�ؤيدة لال�ستفتاء.
وذكرت م�صادر ان حماوالت من رئي�س اقليم كرد�ستان املنتهية
واليته م�سعود ب��ارزاين ل�رشاء برنامج خا�ص يغري اال�صوات
الراف�ضة لال�ستفتاء اىل القبول�،إ�ضافة اىل �سعيه لتقدمي ر�شى
ملراقبني دوليني من دول فقرية كالفلبني وبنغالد�ش وباك�ستان
لإ�ضفاء �رشعية على اال�ستفتاء.
فقد ك�شفت م�صادر كردية معار�ضة عن دفع حكومة االقليم 500
مليون دوالر نظري �رشاء برنامج انتخابي من �رشكة ا�سبانية
اجلن�سية يقودها خبري متخ�ص�ص يف املعادالت االنتخابية
بفريق ي�ضم نحو ت�سعة ا�شخا�ص �سي�أخذون على عاتقهم ادخال
البيانات بعد اجراء الت�صويت واللعب بتلك الربامج ل�ضمان مترير
اال�ستفتاء املتوقع له مواجهة رف�ض يف ال�سليمانية واملناطق
املتنازع عليها.
وتو�ضح امل�صادر �أنه اىل جانب تغيري النتائج لتكون ايجابية،
فان االقليم �سي�ستقدم ا�شخا�ص ًا من دول فقرية كي يكونوا �شهود
زور على العملية االنتخابية من دول الفلبني والبك�ستان والهند
وبنغالد�ش و�أوا�سط ا�سيا ودول امريكا الالتينية لإ�ضفاء ال�رشعية
على نتائج اال�ستفتاء .ويف هذا اجلانب يقول مراقبون :ال ن�ستبعد
جلوء بارزاين اىل "التزوير" يف اال�ستفتاء املرتقب.
ورجح الباحث القانوين واخلبري االنتخابي عز الدين املحمدي
ا�ستخدام تقنية "التالعب اليدوي" يف اال�ستفتاء بد ًال عن هذا
الربنامج غ�ير امل��وج��ود يف دول ال��ع��امل ،ن��ظ��راً لو�صول عدد
الراف�ضني اىل رقم ال ي�ستهان به وميكن ان يف�شل اال�ستفتاء يف
حال اجرائه.

وقال املحمدي لـ"اجلورنال"ان مدينة كركوك �شهدت �أخرياً رفع
الفتات مناوئة الجراء اال�ستفتاء فيها ،بعد قرار االقليم �شمول
مواطنيها االك��راد بعملية الت�صويت ،ما حدا بقوات اال�ساي�ش
"االمن الكردي" اىل رفع تلك الالفتات لي ًال ملنع الت�أثري على
املواطنني الآخرين وانت�شار موجة الرف�ض اىل جميع انحاء
املحافظة.
وبني �أن "عمليات (التالعب اليدوي) تكون ا�سهل وغري مكلفة
حيث جتري تلك العملية داخل مراكز الت�صويت من خالل جتنيد
موظفني ينتمون اىل جهة معينة لل�سيطرة على جميع جمريات
عملية اال�ستفتاء ب�ضمنها االوراق امل�ستخدمة لذلك" ،م�ؤكداً ان
مثل تلك املراكز توجد يف املناطق املغلقة التي تقبع حتت �سيطرة
حزب او ملي�شيا معينة او جماعة م�سلحة او ع�صابات ارهابية ما
مينع حتى ح�ضور مراقبني حمليني ودوليني ومنظمات جمتمع
مدين مل�شاهدة جمريات تلك العملية" ،م�ؤكداً ان "مثل هذه املراكز
توجد بكرثة يف االقليم خ�صو�ص ًا املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين لكون املناوئني لال�ستفتاء هم
اكرث من امل�ؤيدين له ،ما يجعل النتائج يف كل تلك املراكز تكون
بن�سبة  100باملئة ل�صالح اال�ستفتاء".
وب�شان تقدمي الر�شى للمراقبني الدوليني� ،أمل��ح املحمدي اىل
انه من خالل جتربته يف االنتخابات عام  2005عندما كان
احد اع�ضاء املفو�ضية يف دورتها االوىل ف�إن "زيارة املراقبني
الدوليني اىل مراكز الت�صويت هي "بروتوكولية" فقط ،م�ؤكداً ان
"ه�ؤالء الزوار ميرون لدقائق على عدد من املراكز التي تعلم
م�سبق ًا بزيارتهم وخ�صو�ص ًا القريبة على اماكن وجود �سفاراتهم
ما يجعل املوظفني يتخذون احتياطات عالية ملنع اي عملية
ميكن ان تثري �شكوكهم وت�شكك بنزاهة االنتخابات ،يف حني
ميكن لكل تلك املثالب والتجاوزات ان جتري وفق ما خمطط لها
بعد انتهاء زيارتهم".
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ّ
جهات إلكترونية تحرض لخلق صدامات ..محاولة اغتيال الصدر من وقف خلفها ولماذا غير أفراد حمايته ؟
بغداد – ثائر جبار

يبدو ان ا�س��تهداف احل�ش��د ال�شعبي �س��يكون من اولويات اجلهات االقليمية
واملحلية املناوئة لوجوده ,كما ان حماوالت خلق فتنة بني ف�ص��ائله تظل
من االولويات لتلك اجلهات,ولعل ال�صاق تهمة حماولة اغتيال زعيم التيار
ال�ص��دري ت�أتي يف هذا االطار .واكد املتحدث با�س��م حركة النجباء ها�ش��م
املو�س��وي احدى ف�ص��ائل احل�ش��د ال�ش��عبي  ،ان" هناك جيو�ش��ا الكرتونية
حت��اول اثارة اخلالف��ات بني قادة احل�ش��د ال�ش��عبي والقائد الع��ام للقوات
امل�س��لحة حيدر العبادي ف�ض�لا عن زعيم التيار ال�ص��دري لزعزعة الو�ضع
ال�سيا�س��ي يف البالد" .وا�شار املو�س��وي اىل ان" جميع قادة احل�شد قريبون
من العبادي وي�أمترون ب�إمرته وال يوجد ف�صيل بعيد و�آخر قريب".و�أ�ضاف،
ان "حركة النجباء قررت عدم امل�ش��اركة يف االنتخابات املقبلة لأ�س��باب
تراه��ا منطقي��ة لكن ه��ذا ال مينع من امتالكها ر�ؤية �سيا�س��ية من الو�ض��ع

يف الب�لاد وتب��دي ر�أيها عرب ممثليها الر�س��ميني .وكان م�ص��در مقرب من
التيار ال�ص��دري ك�شف عن ان ال�صدر بعد تلقيه ر�سائل التهديد التي اعلنها
يف �س��احة التحرير قام بتغيري ح�س��ن ال�س��اعدي م�س���ؤول حمايته وايكال
مهام احلماية اىل ابو دعاء قائد �رسايا ال�س�لام .وقال امل�صدر لـ«اجلورنال
نيوز» ان " ال�صدر بعد تلقيه ر�سائل التهديد وقبل اعالن تهديده يف �ساحة
التحرير قام بتغيري م�س���ؤول حمايته ح�س��ن ال�س��اعدي وجعله م�ست�شارا له
,واوكل مه��ام حمايت��ه اىل اب��و دع��اء قائد �رسايا ال�س�لام .وب�ين ان " ابو
دعاء بدوره عني �شخ�ص�� ًا جديداً ليكون م�س���ؤول حماية ال�صدر وهو بدوره
غيرّ جميع الطاقم االمني اخلا�ص بحمايته .وا�ض��اف ان " ح�س��ن هو االخ
اال�ص��غر لوزير املوارد املائية ال�س��ابق مهند ال�ساعدي"ونفى امل�صدر ان "
تكون هناك قوة خا�ص��ة مبا ت�س��مى بفرقة النخبة مت ا�س��تدعا�ؤها حلماية
ال�ص��در ،م�ش�يرا اىل ان " الو�ض��ع االمن��ي يف احلنان��ة م�س��تقر متام��ا وال
يوج��د ترقب او تخوف م��ن تهديد جديد ".واكد امل�ص��در ان " املقربني من

ال�صدرن�صحوه بعد ر�سائل التهديد بعدم لقاء النا�س حلني ا�ستقرار الو�ضع،
لكن �س��ماحته رف�ض ذلك وفت��ح ابوابه امام حمبي��ه واتباعه للقائهم معه
"م�شرياً اىل ان "هناك خمطط ًا الغتيال زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
هدف��ه �سيا�س��ي ويرم��ي اىل ا�ش��عال فتنة داخ��ل املكون ال�ش��يعي" .وبينت
امل�ص��ادر "ان �أكرث من  50مقات ًال ممن ُيطل��ق عليهم قوات النخبة التابعة
للتيار ال�ص��دري مت ا�س��تدعا�ؤهم �أخرياً كقوة حماية لزعيم التيار ال�صدري،
مقتدى ال�ص��در� ،إذ يحيطون مبنزله ويرافقونه خالل جتواله يف العا�ص��مة
بغداد �أو داخل النجف" .وا�ض��افت ان هذا احلراك جاء "بعد تلقي معلومات
ا�س��تخباراتية بوجود تهديد مبا�رش حلياة ال�ص��در م�شرية اىل ان املقاتلني
ُخولوا ب�إطالق النار من دون العودة �إىل القيادة ،يف حال الإح�س��ا�س ب�أي
خطر يحيط بال�صدر ،و�سط تكتم كبري على حتركاته من قبل قيادات التيار،
الذي ال يعتمد على قوات ال�رشطة �أو اجلي�ش يف مهمة ت�أمني ال�ص��در �أ�س��وة
برجال الدين والزعماء ال�سيا�سيني يف العراق".

تظاهرات بانتظار مناطق شرق بغداد النقطاع الماء والكهرباء بشكل متكرر وتهديدات بقطع الطرق
بغداد – هيفاء خضير

ت�س��تعد مناطق ال�ش��عب وح��ي اور ومدينة ال�ص��در للخروج
بتظاه��رات عارم��ة للمطالب��ة بايجاد حل نهائ��ي وجذري
لأزم��ة انقط��اع املاء والكهرباء ما جعل �ص��عوبة بالغة يف
ا�س��تمرارية احلي��اة يف تل��ك املناطق .وقال ع��دد من اهايل
تلك املناطق انه يجري الإعداد لتظاهرات �ضخمة للمطالبة
بتوفري اخلدمات ,بعدما يئ�س��نا من كرثة وعود امانة بغداد
ووزارة الكهرب��اء ,م�ش�يرين اىل امكاني��ة الت�ص��عيد وقط��ع
الطري��ق الع��ام يف حال ف�ش��ل تلك الدوائر بتوف�ير الكهرباء
وامل��اء .وكانت حمافظ��ة بغداد ،حذرت م��ن انقطاع املياه
عن اطراف العا�ص��مة ب�سبب ا�س��تمرار عدم جتهيز املحطات
بالطاق��ة الكهربائية.وقال مدير م��اء املحافظة رعد خريي
ان االنقطاع امل�س��تمر بتجهيز الطاقة الكهربائية قد يت�سبب
بايق��اف امل�ش��اريع وم��ن ثم �س��ي�ؤثر ذلك يف عملي��ة انتاج

وتوزي��ع املاء ال�ص��الح لل��شرب اىل املواطن�ين يف مناطق
االطراف " ،الفت ًا النظر اىل "اجراء ات�صاالت فورية وعاجلة
بامل�س���ؤولني يف وزارة الكهرب��اء وتزويده��م بالعناوي��ن
اخلا�ص��ة باملحطات امل�س��تثناة من القطع املربمج ووعدوا
ب���أن ه��ذا الي��وم �سي�ش��هد رفع مو�ض��وع القط��ع وان جتهيز
امل�ش��اريع بالكهرباء �سي�س��تمر " .و طالب مدير املاء وزارة
الكهرباء " بان تكون هناك معاجلة فعلية مل�شكلة الكهرباء
وعملي��ة التجهي��ز لكون املاء ميثل ع�ص��ب احلياة وال ميكن
اال�س��تغناء عن��ه ولكون هذه اخلدمة تالم���س حياة املواطن
ب�ش��كل مبا�رش"  ،م�ش�يرا اىل ان "مديرية ماء حمافظة بغداد
وبتوجيه ومتابعة م�ستمرة من قبل حمافظ بغداد املهند�س
عطوان العطواين م�ستنفرة لكل طاقاتها وجهودها الب�رشية
وااللية ملتابعة م�ش��اريع املاء يف جمي��ع مناطق االطراف
وال�س��عي امل�س��تمر لتطويق امل�ش��كلة وعدم تفاقمها حتى ال
تتحول اىل ازمة ت�صعب ال�سيطرة عليها".

ّ
نائبة تدعي :نواب الدورة السابقة في فقر «مدقع»
والحاليون يجمعون األموال بكل الطرق
بغداد – خاص

ك�ش��فت النائب��ة ع��ن حتال��ف الق��وى حما�س��ن
حم��دون ،ع��ن تعر�ض ن��واب يف ال��دورة الربملانية
ال�س��ابقة اىل الفق��ر ب�س��بب الغ��اء امل��ادة  37م��ن
قان��ون التقاعد والتي تق�ض��ي بقط��ع رواتب النواب
وال��وزراء التقاعدي��ة .وقالت حمدون ل��ـ اجلورنال ،
ان "امل�س���ؤول يف الربملان له احلق بتقا�ض��ي راتب
تقاع��دي من ج��راء اخلدم��ة التي �أداه��ا يف جمل�س
الن��واب حال��ه م��ن ح��ال �أي موظف يف م�ؤ�س�س��ات
الدولة وذلك النه يتم ا�س��تقطاع ر�سوم تقاعدية من
راتب النائب على طول مدة بقائه يف املجل�س".
و�أ�ض��افت ،ان " الغاء املادة  37من قانون التقاعد

�أ��ض ّر بامل�س���ؤولني احلكومي�ين وم��ن ث��م فانه من
ال��ضروري ارج��اع الرات��ب التقاع��دي بالإ�ض��افة
اىل ان هن��اك الكثري من النواب يف الدورة ال�س��ابقة
خا�ص��ة م��ن �أبن��اء املو�ص��ل يعان��ون فق��راً مدقع ًا
ويعي�ش��ون يف الإيج��ارات لرواتبه��م الب�س��يطة "،
م�ش�يرة اىل ان" النائب او امل�س���ؤول عندما ي�ش��اهد
نظ��راءه ال�س��ابقني مي��رون مبث��ل ه��ذه املعان��اة
فانه��م يحاولون جم��ع اكري قدر م��ن الأموال حتى
ال يواجهون امل�ص�ير نف�س��ه ".واو�ض��حت ان " قرار
رئي���س جمل���س النواب �س��ليم اجلبوري ب�ش���أن �إلغاء
ق��رار قط��ع روات��ب املتقاعدي��ن للن��واب وال��وزراء
�س��ليم والكثري من النواب يف الربمل��ان ي�ؤيدون هذا
التوجه".

فقط بنصف مليار دينار ال غير..
النزاهة :موقع البرلمان اإللكتروني بريء من الفساد!!
بغداد – حسين فالح

�أعلنت جلنة النزاه��ة الربملانية� ،إغالق ملف موقع
الربمل��ان االلكرتوين بع��د االنباء التي ا�ش��ارت اىل
وج��ود �ش��بهات ف�س��اد حت��وم حول��ه .وقال ع�ض��و
اللجن��ة النائ��ب اردالن حمم��ود لـ (اجلورن��ال) ،ان
"جلن��ة النزاه��ة الربملاني��ة فتحت حتقيق ًا ب�ش���أن
االنباء التي حتدثت عن وجود �ش��بهات ف�ساد حتوم
ح��ول ملف ان�ش��اء موقع الك�تروين للربملان مببلغ
ن�ص��ف مليار دينار ،ومت التباحث مع االمني العام

ملجل���س النواب ومدير الدائ��رة االعالمية ومت جلب
جمموعة من اخلرباء بهذا ال�ش�أن".
وا�ض��اف ان "نتائج التحقيق بينت �أن نظام املوقع
كبري ومتطور وذو تقنية عالية ويكلف ن�صف مليار
دين��ار" ،مبين��ا ان "العق��د �أُب��رم يف بداي��ة الدورة
الربملاني��ة احلالي��ة واالم��وال �رصفت قب��ل اعالن
التق�شف".
وك�ش��فت و�س��ائل اع�لام حملية عن وجود �ش��بهات
ف�س��اد حت��وم ح��ول مل��ف ان�ش��اء موق��ع الك�تروين
للربملان مببلغ ن�صف مليار دينار.

للمرة األولى يستعينون بقوى وشخصيات شيعية ..مساع تركية أردنية للملمة شتات الطيف السني قبيل االنتخابات
بغداد  -خاص

ك�ش��ف حتالف القوى الوطنية ،عن وجود م�ساع
تركي��ة اردنية للحد م��ن اخلالفات داخ��ل البيت
ال�س��ني وال�س��عي لإيجاد �أر�ض��ية لكتل��ة متعددة
الطوائ��ف يف الع��راق .وق��ال النائ��ب عن حتالف
الق��وى حمم��د عب��د رب��ه ل��ـ «اجلورن��ال ني��وز»،
ان " الكت��ل ال�سيا�س��ية لديه��ا عالق��ات وا�س��عة
وتخط��ت املح��ور الداخل��ي اىل الإقليم��ي وه��ذا

م��ا تعك�س��ه الزي��ارات الإقليمي��ة الت��ي يجريه��ا
القادة ال�سيا�س��يون ال�ش��يعة وال�س��نة بالإ�ض��افة
اىل امل�ؤمت��رات الت��ي تق��ام يف اخل��ارج" ،مبينا
ان" �أب��رز ال��دول الت��ي لديها عالق��ات مميزة مع
ال�سيا�سيني العراقيني هي الأردن".
و�أ�ض��اف ،ان" الأردن ي�س��عى اىل احل��د م��ن
اخلالف��ات الت��ي حتدث داخ��ل البيت ال�س��ني من
خالل الت�ش��اور مع الق��ادة ال�سيا�س��يني او �إقامة
امل�ؤمترات ف�ض�لا عن الدور الأردين مع القيادات

ال�ش��يعية الت��ي لديه��ا توا�ص��ل كب�ير وق��وي مع
اململكة " ،مبين��ا ان" الأردن يرغب ب�إقامة كتلة
عاب��رة للطائفية ب�ين القوى ال�ش��يعية وال�س��نية
خالل املرحلة املقبلة".
عمان
وك�شفت م�صادر �سيا�سية عن م�ساع تبذلها ّ
وب�ض��وء �أخ��ضر من �أنق��رة للملمة البيت ال�س��ني
امل�ش��تت داخ��ل وخ��ارج العملي��ة ال�سيا�س��ية يف
العراق ،مب�ش��اركة النجيفي واملطل��ك والكربويل
واخلنجر ،ا�ستعدادا لالنتخابات املقبلة.

من جه��ة اخرى �أك��د "حتالف الق��وى العراقية"،
�أن اعتق��ال رئي���س امل��شروع العرب��ي "خمي���س
اخلنج��ر" يف ح��ال و�ص��وله اىل بغداد من �ش���أن
الق�ض��اء وح��ده ،الفت�� ًا االنتباه اىل �أنه "�ش���أن ال
يخ�ص رئي�س الوزراء حيدر العبادي".
وق��ال النائ��ب عن التحال��ف ،رع��د الدهلكي ،يف
ت�رصي��ح ل��ـ اجلورنال ني��وز� ،إن "العب��ادي رجل
م�ؤ�س�س��ات ولي���س له دخل بال�ش���أن الق�ض��ائي".
و�أ�شار اىل انه "على الرغم من اللغط حول اخلنجر

�إال ان��ه لي�س عليه مذكرة �إلقاء قب�ض" ،و�أ�ض��اف
":مع��روف ان العب��ادي لي�س من النوع
الدهلكي
ٌ
الذي يتدخل يف عمل بقية امل�ؤ�س�سات كامل�ؤ�س�سة
الت�رشيعية والق�ضائية"،الفت ًا االنتباه اىل "�أنه لو
فعل ذلك وتدخل ف�س��يخرق ه��ذا املبد�أ من خالل
الفعل وردة الفعل".
وكان م�ص��در مق��رب م��ن رئي���س ال��وزراء حيدر
العب��ادي �أك��د ،الأربعاء املا�ض��ي ،ان"العبادي"
توع��د باعتق��ال رئي�س امل��شروع العربي خمي�س

اخلنجر يف حال و�صوله اىل بغداد .وقال امل�صدر
ل��ـ «اجلورن��ال ني��وز» ،ان" العب��ادي توعد رجل
االعم��ال العراقي خمي�س اخلنج��ر باالعتقال يف
حال و�صوله اىل العا�صمة بغداد ".
و�أ�ض��اف امل�ص��در الذي ف�ض��ل عدم الك�ش��ف عن
هويت��ه ان" العبادي ق��ال يف اجتماع خا�ص مع
قيادات يف التحالف الوطني انه �سيعتقل اخلنجر
وكل ال�شخ�ص��يات املطلوب��ة للق�ض��اء يف ح��ال
و�صولها اىل بغداد ".

