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العصائب :أغلب فصائل الحشد لن تشترك بمعركة تلعفر
بغداد_ اجلورنال � :أكد املتحدث الع�سكري با�سم حركة ع�صائب �أهل احلق جواد
الطليباوي ،ال�سبت� ،أن ف�صائل احل�شد ال�شعبي لن ت�شرتك مبعركة تلعفر ب�سبب الغطاء
اجلوي الأمريكي .وقال الطليباوي يف بيان تلقته «اجلورنال» ان “اغلب ف�صائل
احل�شد ال�شعبي متتنع عن امل�شاركة يف اي معركة حتت ظل �رضبات طريان التحالف
االمريكي �سواء يف معركة تلعفر �أم غريها من املعارك”.
واكد الطليباوي ان “ف�صائل املقاومة املن�ضوية يف احل�شد ال�شعبي وامريكا � ّرضتان
ال جتتمعان” ،مبينا ان “جميع ف�صائل املقاومة املن�ضوية باحل�شد ال�شعبي لن ت�شرتك
يف معركة حترير تلعفر وقد ت�شرتك بع�ض �ألوية احل�شد وذلك تطبيق ًا للت�رصيحات التي
اطلقها امل�س�ؤولون”.
وكان الطليباوي قال يف ت�رصيح لـ «اجلورنال نيوز» �إن “ف�صائل احل�شد ال�شعبي لن
ت�شرتك مبعركة حترير ق�ضاء تلعفر وذلك ب�سبب ال�ضغوط الدولية واملحلية”.
كما اعلن املتحدث الر�سمي با�سم احل�شد ال�شعبي احمد اال�سدي ان “احل�شد �سي�شارك
بفعالية يف معركة حترير تلعفر “.

العمل النيابية :قانون الضمان االجتماعي سيصل إلى
البرلمان األسبوع المقبل وسيشمل القطاع الخاص
بغداد_ متابعة  :اكد رئي�س جلنة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية �صادق املحنا ،ال�سبت،
ان قانون ال�ضمان االجتماعي ُ�ص ّوت عليه يف جمل�س ال��وزراء اال�سبوع املا�ضي
و�سي�صل اىل الربملان اال�سبوع املقبل ،مبينا ان القانون �سي�شمل جميع العاملني يف
القطاع اخلا�ص.
وقال املحنا يف ت�رصيح �صحفي  ،ان جلنته "و�ضعت اللم�سات الأخ�يرة مع البنك
ال��دويل على قانون ال�ضمان االجتماعي" ،مبينا ان "جمل�س ال��وزراء �صوت على
القانون الأ�سبوع املا�ضي و�سي�صل اىل الربملان اال�سبوع املقبل".
وا�شار اىل ان "قانون ال�ضمان االجتماعي مهم بجميع فقراته الـ ،"126الفت ًا النظر اىل
ان "القانون �سيغري الو�ضع االقت�صادي العراقي وين�شط القطاع اخلا�ص ويقلل الطلب
على الوظيفة وي�ضمن حقوق العمال ويزيد من ا�ستثماراتهم يف القطاع اخلا�ص".
و�أ�ضاف ان "العمال �سوف ي�ستفيدون من ال�ضمان االجتماعي من خالل ا�ستقطاع
 13%من رب العمل و 7%من العامل ،كما املوظف الذي ي�ستقطع  10%من راتبه
و  15%من احلكومة " ،مو�ضحا ان "العامل ميكنه �ضمان نف�سه مبفرده من خالل
دفع التوقفات التقاعدية" ،م�ؤكدا ان "القانون �سي�شمل جميع العاملني يف القطاع
اخلا�ص".

انطالق عملية عسكرية لتطهير معمل غاز راوه
غربي األنبار
بغداد_ خا�ص  :اعلن القيادي يف احل�شد ال�شعبي مبحافظة االنبار ال�شيخ خمي�س
املحالوي ،ال�سبت ،تنفيذ عملية ع�سكرية تعر�ضية لتطهري معمل غاز راوه غربي
االنبار واال�شتباك املبا�رش مع عنا�رص تنظيم داع�ش االرهابي.
وقال املحالوي ملرا�سل «اجلورنال نيوز» ان “القوات االمنية من الفرقة ال�سابعة
وعمليات اجلزيرة وق��وات من احل�شد ال�شعبي والع�شائري نفذت عملية ع�سكرية
تعر�ضية لتطهري معمل غاز ق�ضاء راوه وحترير مفرق الغربية من عنا�رص داع�ش
االرهابي وقطع خطوط امداد التنظيم بني راوه والقائم غربي االنبار” .وا�ضاف ان
“القوات االمنية ا�شتبكت وب�شكل مبا�رش مع خاليا داع�ش ومتكنت من قتل انتحاري
يرتدي حزام ًا نا�سف ًا وتفجري عجلة مفخخة ومن�صة الطالق ال�صواريخ كح�صيلة اولية
لنتائج العملية الع�سكرية” .وا�شار اىل ان “ال�ساعات القليلة املقبلة �ستعلن نتائج
العملية الع�سكرية التعر�ضية مع اال�ستعداد القتايل لتنفيذ واجبات قتالية يف عمق
مناطق �سيطرة عنا�رص داع�ش االجرامي يف املناطق الغربية لالنبار”.

خبراء ونواب يشككون :بارزاني سيلجأ إلى «التالعب التقني» لضمان تمرير استفتاء انفصال إقليم كردستان
بالدول االقليمية املحيطة بالعراق وكرد�ستان"،
م�ؤكداً ان "الد�ستور العراقي كان وا�ضح ًا ب�أن العراق
دول��ة فيدرالية كما ان الكرد اختاروا ان يكونوا
�ضمن هذه الدولة" ،م�شرياً اىل �أن "خزينة كرد�ستان
يف الوقت احلايل ت�ستطيع ت�سديد جميع رواتب ابناء
ال�شعب،اال ان بارزاين يحاول ال�ضغط عليهم بهذه
الورقة وحتميل احلكومة املركزية م�س�ؤولية ذلك".
وتابع ان "بارزاين ظهر تارة اخرى م�ؤيد�أ لالقليم
ال�سني للح�صول على موافقتهم على اج��راء هذا
اال�ستفتاء وم��ن ث��م ت��أي��ي��ده يف ح��ال جناحه"،
م�ستبعداً "حل هذه الق�ضية بار�سال وفود تفاو�ضية
ال�رصار بارزاين على اجراء ا�ستفتائهعلى الرغم من
الرف�ض االقليمي والدويل لذلك".
بدوره �أكد التحالف الكرد�ستاين �أن "عملية التزوير
يف نتائج اال�ستفتاء امر وارد ،نظراً اىل �أنه لي�ست
هناك جهة دولية تراقب هذا اال�ستفتاء وال حتى
جهة حكومية" .وقال النائب يف التحالف  ،زانا
�سعيد ،يف ت�رصيح لـ«اجلورنال» "على الرغم من
ان �أغلبية الكتل يف اقليم كرد�ستان هي مع خطوة
اج���راء اال�ستفتاء وح��ق تقرير امل�صري ،اال انها
خمتلفة على كيفية اجرائه خا�صة وان الربملان
الكرد�ستاين معطل".
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من جانبه ق��ال ع�ضو جمل�س ال��ن��واب عن حركة
التغيري الكردية "كوران" كاوة حممد �إن "االحزاب
يف كرد�ستان اعتادت على حيل وتالعب احلزب
الدميقراطي بنتائج االنتخابات على مدى ال�سنوات
املا�ضية".
وا�ضاف حممد لـ"اجلورنال" ان احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين ا�ستطاع احل�صول على الكثري من
اال�صوات واملقاعد عن طريق التزوير والتالعب
الهائل بنتائج االنتخابات املا�ضية ،من خالل
موظفني يتميزون بادارة تلك العمليات".
وتوقع ب�أن "ي�شهد اال�ستفتاء مثل هذا التالعب من
قبل احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين الذي اتخذ هذا
القرار مبفرده من دون م�شاركة من احد".
اىل ذل��ك ر�أى املحلل ال�سيا�سي �سعد ال�شمري
�أن "�رشاء مثل ه��ذه ال�برام��ج للتالعب بنتائج
االنتخابات هو احد الطرق امللتوية لرئي�س االقليم
م�سعود بارزاين بعد انتهاء واليته" ،م�شرياً اىل "�أن
قيام الدولة الكردية ا�صبح حلم ًا يف هذا الوقت".
وقال ال�شمري لـ"جورنال" ان "حتقيق حلم الدولة
الكردية بات �صعب املنال لكونها ق�ضية مرتبطة

و�أ�ضاف �أنه "عملية التزوير يف نتائج اال�ستفتاء
امر وارد نظراً اىل عدم وج��ود جهة دولية تراقب
هذا اال�ستفتاء وال جهة حكومية مثل املفو�ضية
امل�ستقلة لالنتخابات ،لكن يف الوقت ذاته هناك
منظمات جمتمع مدين واحزاب �صديقة للكرد ممكن
ان تر�سل مراقبيها ملراقبة عملية اال�ستفتاء".
من جانبه بني ائتالف "دولة القانون" �أن رئي�س
االقليم املنتهية واليته م�س�ؤول ب�صورة كاملة عن
االقليم وقادر على ان يعمل اي �شيء فيه.
يف حني �أو�ضح الباحث يف ال�ش�أن العراقي واثق
الها�شمي� ،أنه "ب�سبب وجود نية للتالعب بنتائج
اال�ستفتاء ب�سبب وجود معار�ضة مل�سعود البارزاين
حيث ان هناك حراك ًا يف مدينة ال�سليمانية متمثل
بحركة "ال" املناه�ضة لال�ستفتاء.
و�أ�ضاف انه "يتوقع ان يقوم البارزاين بتزوير نتائج
اال�ستفتاء كي يح�صل على كلمة "نعم" فيه ،و�سواء
اكانت كلمة نعم ام ال فاخلطوات التي تليها �ست�ؤدي
اىل وقوعه يف م�شاكل مع الدول االقليمية".
و�أكد ان "ت�رصيحات لأحد الوزراء االكراد وقبلها
اليرانيني وامريكيني تفيد ب�أن البارزاين قد و�ضع
نف�سه يف موقف ال يح�سد عليه".
ولفت النظر اىل �أن "الزعيم ال��ك��ردي �سي�ستعني

بالكثري من اال�ستطالعات لالنتخابات حتى يف
البلدان العربية التي تكون ن�سبة الت�صويت فيها
 100باملئة ،وهناك بع�ض االطراف غري املحايدة
�ستح�رض وتبارك ،لكن التزوير يكون يف مناطق
اخ��رى ويف حم�لات اخ��رى وه��و لي�س باال�سلوب
اجلديد فهو هو ا�سلوب موجود يف معظم دول العامل
الثالث التي ال تعتمد الدميقراطية احلقيقية.
وا�شار اىل ان "البارزاين ال يعرتف بالدميقراطية
ولو كان كذلك لكان قد اعتمد على الربملان ملعرفة
مكامن اخلط�أ ،بل على العك�س قام بحل الربملان
اخلا�ص باالقليم" .كما ذهب املحلل ال�سيا�سي ،عبد
االمري املجر اىل ،ان "�إمكانية تزوير نتائج اال�ستفتاء
حمتملة" وق��ال املجر ،يف ت�رصيح لـ«اجلورنال»
�إن" امل�س�ألة يحكمها ال�رصاع ال�سيا�سي الذي ي�سيطر
عليه اخل�صوم للبارزاين واملتحالفني معه و�أ�ضاف
�أن "هناك يف االقليم من يرون ان اال�ستفتاء االن
اذا ما جاء بن�سبة
"نعم" فانه يعطي لالقليم قوة للتفاو�ض وورقة
بيد الواليات املتحدة االمريكية كي ت�ضغط بها
على احلكومة العراقية ،يف حني يرى اخ��رون �أن
النتيجة اذا ما جاءت بـ ال ف�ستجد كرد�ستان نف�سها
يف مو�ضع �ضعيف".

اتهامات لبارزاني والنجيفي بمشاركة داعش في إبادة األيزيديين
بغداد_ الجورنال نيوز

اتهم ائتالف دولة القانون ،ال�سبت ،رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود بارزاين وحمافظ نينوى املقال “اثيل النجيفي ”
بقيادة م�ؤامرة خارجية ادت اىل �سقوط مدينة املو�صل
واب��ادة مئات االيزيديني اب��ان �سيطرة تنظيم داع�ش
على املدينة  .وقال “جا�سم حممد جعفر “النائب عن
االئتالف الذي يتزعمه نائب رئي�س اجلمهورية “نوري
املالكي” يف ت�رصيح لـ «اجلورنال نيوز» ان "م�سعود
بارزاين واثيل النجيفي قادا م�ؤامرة خارجية ال�سقاط
حكومة رئي�س ال��وزراء ال�سابق نوري املالكي وحتقيق
مطامع القادة االك��راد التو�سعية على ح�ساب ارا�ضي
العراق العربية وان�شاء �إقليم �سني م�ستقل على غرار اقليم
كرد�ستان" .
و�أ�ضاف ان”امل�ؤامرة ا�شرتكت بها دول �إقليمية وب�إ�سناد
�سيا�سي داخلي و�أوام��ر من حمافظ نينوى املقال اثيل
النجيفي وان�سحاب البي�شمركة من املناطق التي كانت
حتت �سيطرة االكراد لإ�سقاط حكومة املالكي و�إحداث
فو�ضى عارمة يف العراق” .
و�أ�شار اىل ان”قوات البي�شمركة التابعة لرئي�س �إقليم
كرد�ستان (املنتهية واليته) م�سعود ب��ارزاين ت�سببت
مبجزرة ان�سانية بحق املكون االيزيدي بعد ان�سحابهم
من جبل �سنجار وت�سليمهم ابناء املكون لإبادة جماعية
وهو ما يع ّد دلي ًال قاطع ًا على تواطئ بارزاين مع داع�ش”
 .ولفت النظر اىل ان” االكراد هم امل�ستفيدون الأكرب من
اجتياح داع�ش للعراق بهدف تو�سيع دائرة نفوذهم اىل
املناطق العربية وال�سيطرة عليها”.

أحزابهم تملصت منهم ..مسلسل إقاالت المحافظين وهروبهم "السلس" مستمر من يد العدالة
بغداد – سعد المندالوي

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�صراوي يف الب�صرة.

من امل�ؤكد ان اال�ستجوابات جتري وفق اتهامات
بالف�ساد� ،إن كان مالي ًا �أم �إداري�اً ،فاال�ستجواب
ي�ستويف �رشوطه القانونية ،فمجل�س حمافظة
االنبار �أقال الراوي بت�صويت  17ع�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
دف��ع ثالثة م��ل��ي��ارات دي��ن��ار لت�سديد �رسقاته
وف�ساده املايل".
وق��ال امل�صدر ملرا�سل «اجل��ورن��ال ن��ي��وز» ان
"�صهيب ال��راوي حمافظ االنبار املقال هرب
اىل خ��ارج االنبار بعد �صدور مذكرات اعتقال
ق�ضائية �ضده ،واعتمد عدداً من املحامني لدفع
ثالثة مليارات دينار لت�سديد �رسقاته وف�ساده
املايل".
وا�شار امل�صدر اىل ان "الراوي يحاول االحتيال
على القانون مبطالبته بالعفو العام ودفع مبالغ
مالية تكون تعوي�ضية ملا ارتكبه من جرائم ف�ساد
مايل وتالعب غري قانوين"
�صحيفة العرب اللندنية ك�شفت عن مكان وجود
الراوي قائلة ان "حمافظ االنبار �صهيب الراوي،
جل�أ اىل منزل رئي�س الربملان �سليم اجلبوري يف
املنطقة اخل�رضاء هربا من الق�ضاء".
وقالت ال�صحيفة يف تقرير تابعته «اجلورنال» ان
” الراوي يتعر�ض للمالحقة القانونية ،بعد �صدور
مذكرة قب�ض بحقه� ،إثر �إدانته مبلفات ف�ساد مايل
تتعلق بعقود ل�رشاء �سيارات مباليني الدوالرات “.
وبخ�صو�ص حمافظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي
الذي اعلن ا�ستقالته اال�سبوع املا�ضي فقد دعت
هيئة ال��ن��زاه��ة ،ال�سبت ،وزارة اخل��ارج��ي��ة اىل
مفاحتة اي��ران ،للتحرز عليه ،مبينة ان االخري

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

هرب قبل و�صول قرار منع ال�سفر من قبل هيئة
النزاهة .
وقالت الهيئة يف بيان تلقته «اجل��ورن��ال» ان
“حمافظ الب�رصة امل�ستقيل خ��رج من العراق
بعد االنتهاء من م�ؤمتره ال�صحفي مبا�رشة ،ما
يعني قبل و�صول قرار منع ال�سفر من قبل هيئة

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

النزاهة” .وا�ضافت انها “قامت باتخاذ القرار
بعد ت�أكدها من ا�ستقالة املحافظ” ،مبينة ان
“مذكرة منع ال�سفر لي�ست من واجباتها ،بل كانت
�راء احرتازي ًا من قبلها ،وت�صدي ًا للم�س�ؤولية
�إج� ً
لوجود حتقيقات مل تنته بعد”.
ونوهت النزاهة يف بيانها ب�أن “الق�ضاء املخت�ص
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بالنظر يف هذه الق�ضية مل ي�صدر �أي �أمر قب�ض
بحق املحافظ لغاية �سفره”.
اخلارجية �إىل مفاحتة
ودع��ت الهيئة “وزارة
َّ
للتحرز على
ين بال�رسعة املمكنة
اجلانب الإي��را ِّ
ُّ
املوم�أ �إليه لعدم ا�ستكمال التحقيقات ب�ش�أنه”.
واعلنت هيئة ال��ن��زاه��ة ،يف وق��ت �سابق ،منع

حمافظ الب�رصة امل�ستقيل ماجد الن�رصاوي من
ال�سفر لوجود حتقيقات غري مكتملة بحقه بعد
�ساعات من �إعالن الأخري ا�ستقالته من من�صبه،
وال��ذي تعهد من خاللها بالتوجه اىل الق�ضاء
كمواطن يف حال تلقيه �أمر ا�ستدعاء.
ام��ا حمافظ �صالح الدين احمد اجل��ب��وري فهو
موقوف ويخ�ضع الج��راءات التحقيق و�ص ّدقت
حمكمة ا�ستئناف الر�صافة ب�صفتها التمييزية
على احكام ادانته بال�سجن بثالث ق�ضايا.
امل�ست�شار الإعالمي للجبوري قال يف ت�رصيح
لـ«اجلورنال» ان "�سيناريو االعتقال اخلا�ص
مبحافظ �صالح الدين ،احمد اجلبوري الهدف منه
ت�سقيط �سيا�سي".
و�أ�ضاف �أن "املحافظ لديه اربعة ملفات كان
ب�صدد العمل بها ابرزها ال�سلم االهلي واعادة
النازحني والبحث عن ما يزيد على الف مدين
مفقود من �أه��ايل ال��دور و�سامراء بعد عمليات
التحرير".
وطالب اجلهات املعنية ومنها جلنة النزاهة
وجمل�س ال��ن��واب ب ��إي�لاء االهتمام بالق�ضايا
الكبرية والتي تهم امن العراق واقت�صاده".
اما حمافظ بغداد علي التميمي ،فقد �صوت جمل�س
حمافظة بغداد يف التا�سع ع�رش من اذار املا�ضي،
على �إقالته على خلفية اتهامه ب�شبهات ف�ساد
مايل و�إداري.
وق�ضت املحكمة االداري��ة التابعة لوزارة العدل
بقانونية �إقالة جمل�س حمافظة بغداد للمحافظ
علي التميمي.
وبعد االقاله اجته التميمي اىل العمل كع�ضو يف
م�رشوع ال�صدر اخلدمي ،العادة ت�أهيل املدار�س
وامل�ست�شفيات  ....وغريها.
وبخ�صو�ص اثيل النجيفي املتهم مب�ساعدة داع�ش
بالدخول اىل املو�صل فقد �صوت جمل�س النواب
يف ايار  ، 2015بالأغلبية على �إقالة حمافظ
نينوى �أثيل النجيفي من من�صبه.
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