
اعل��ن القي��ادي يف احل�ش��د ال�شعبي مبحافظ��ة االنبار 
قطري ال�شمرم��د اأم�س االثنني حتليق ثماين مروحيات 
ابات�ش��ي امريكي��ة ف��وق �شم��اء ق�شائ��ي راوه وعن��ه 
وحميطهم��ا واملناط��ق ال�شحراوي��ة غرب��ي االنب��ار . 
وق��ال ال�شمرمد ملرا�شل اجلورنال ني��وز ان مروحيات 
االبات�ش��ي انطلق��ت من قاع��دة عني اال�ش��د اجلوية يف 
ناحية البغ��دادي غربي االنبار وه��ي حتلق االن فوق 

�شماء ق�شائي راوه وعن��ه واملناطق ال�شحراوية التي 
حتي��ط باملناط��ق الغربي��ة م��ن دون معرف��ة مهامها 
الع�شكرية".وا�ش��اف ان "رت��ًا ع�شكري��ًا م��ن اجلي���س 
واف��واج ال�رشط��ة ومقاتلي الع�شائر انطل��ق من ناحية 
البغدادي اىل منطقة ال�شكرة يف املحور الغربي لق�شاء 
عن��ه". وا�شار ال�شمرم��د اىل ان" التح��ركات الع�شكرية 
املت�شارع��ة يف مناط��ق اع��ايل الف��رات توؤك��د اقرتاب 
مع��ارك احل�شم وتطهري ما تبقى من مدن االنبار وهي 
كل م��ن القائ��م وراوه وعنه من �شيط��رة تنظيم داع�س 

االرهابي. بدوره ك�شف م�شدر امني م�شوؤول يف قيادة 
حر���س ح��دود املنطق��ة الثانية مبحافظ��ة االنبار عن 
ان�شح��اب القوات الربيطانية م��ن منفذ التنف والزكف 
يف �شوري��ا اىل قاع��دة االزرق الع�شكري��ة يف عّم��ان 
.وق��ال امل�شدر ملرا�ش��ل »اجلورنال ني��وز« ان "عملية 
ان�شح��اب الق��وات الربيطاني��ة م��ن التن��ف ال�ش��وري 
ومنطق��ة الزكف الت��ي تبعد عن احل��دود العراقية نحو 
70 كم جاءت بعد و�شول قوات من التحالف الدويل 
الت��ي ت�شلمت مهام الق��وات الربيطانية". وا�شاف ان" 

قوات التحالف تتمرك��ز يف مناطق مهمة على احلدود 
ال�شورية منذ ثاث �شنوات تقريبًا وت�رشف على تدريب 
قوات من الوح��دات الكردية ومقاتلي �شوريا ملواجهة 
تنظيم داع���س االرهابي". واعلن نائب حمافظ االنبار 
عل��ي فرح��ان ان دور القوات الربيطاني��ة التي و�شلت 
اىل القواع��د الع�شكري��ة خ��ال ال�شاع��ات املا�شية يف 
االنبار هو معاجلة املخلف��ات احلربية ودعم م�شاريع 
التاأهي��ل واالعم��ار للخدمات املدم��رة . وقال فرحان 
ملرا�شل »اجلورنال نيوز« ان "وجود عدد من املوظفني 

قاعدت��ي  يف  الربيطاني��ة  والطواق��م  واملهند�ش��ني 
ع��ني اال�ش��د ومط��ار احلباني��ة اأم��ر من��وط باحلكومة 
املركزية يف بغ��داد ومل يلتِق م�شوؤولو االنبار بالقوات 
الربيطاني��ة الت��ي اغلبه��ا م��ن املهند�ش��ني وعمله��م 
�شيك��ون يف معاجل��ة املخلفات احلربية م��ن املناطق 
املح��ررة". وا�شاف ان "املعلوم��ات االولية ت�شري اىل 
ان امل��اكات الربيطانية املوج��ودة يف االنبار حاليا 
املناط��ق  يف  واالعم��ار  التاأهي��ل  م�شاري��ع  �شتدع��م 
املح��ررة وتق��دمي الدع��م للدوائر احلكومي��ة من خال 

تاأهيل ما دمره تنظيم داع�س االرهابي".
واأو�ش��ح فرحان ان "حكوم��ة االنبار املحلية �شتلتقي 
قريب��ًا الوف��د الربيط��اين لو�ش��ع خطط عم��ل م�شرتكة 
كما ه��و معمول به مع املنظم��ات الدولية التي نفذت 
م�شاري��ع تاأهي��ل كب��رية خ��ال اال�شه��ر املا�شية يف 
املناط��ق املح��ررة".  واعل��ن فرحان، حت��رك قطعات 
ع�شكري��ة وقتالية م��ن العا�شمة بغ��داد والرمادي اىل 
املناط��ق الغربية ا�شتع��داداً لتطهري املناط��ق الغربية 

من عنا�رش تنظيم داع�س االرهابي .
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بغداد- خا�س: انتقد خرباء اقت�شاديون ا�شتمرار عملية خنق منطقة الكرادة و�شط بغداد 
ما ت�شبب بهجرة رووؤ�س االموال وا�شمحال الن�شاط التجاري بدرجة كبرية  وقال اخلرباء 
من  املزيد  حتقيق  اأجل  من  املو�شوع  وت�شتغل  احلال  هذه  وراء  تقف  �شيا�شية  جهات  ان 
خميفة  بدرجة  التجارية  واملحال  واالرا�شي  العقارات  ا�شعار  تراجع  بفعل  املادية  املكا�شب 
مقارنة مبناطق جتارية اخرى يف العا�شمة، موؤكدين ان ال�شيطرات ا�شهمت ب�شكل كبري يف خنق 
املنطقة جتاريا. وكان املتحدث با�شم مكتب رئي�س الوزراء �شعد احلديثي اكد يف حديث ل� »اجلورنال 
نيوز«، ان االمانة العامة ملجل�س الوزراء تعكف على اعداد درا�شة مف�شلة عن كيفية معاجلة االختناقات 
املرورية”. وا�شار احلديثي اىل ان “التوجه احلكومي هو تقليل ال�شيطرات االمنية ومت بالفعل خال املدة 
املا�شية، حيث مت رفع ع�رشات ال�شيطرات يف بغداد”.وكان املتحدث با�شم مديرية املرور العامة العميد عمار 
وليد، ذكر يف وقت �شابق اأن املديرية قدمت عدة مقرتحات حلل اأزمة االختناقات املرورية وكان من �شمنها رفع 

بع�س ال�شيطرات وال�شبات الكونكريتية وتغيري اأوقات الدوام الر�شمي. 

عزم  ب�شاأن  والتهديدات  الت�رشيحات  تزايد  االخرية  ال�شاعات  �شهدت 
فبينما  بغداد،  عن  االنف�شال  ا�شتفتاء  اجراء  كرد�شتان  اقليم  حكومة 
م�رشوع  �شد  القوة  با�شتخدام  ال�شعبي  احل�شد  يف  قيادات  ه��ددت 
بهذا  االقليم  رئي�س  من  �شدرت  تهديدات  على  ردا  الكردي  االنف�شال 
ال�شاأن راأت اطراف كردية مناوئة حلكومة اربيل ان هذه اخلطوة هي 
مبثابة انتحار لكرد�شتان . فقد دعت حركة التغيري الكردية، اىل تاأجيل 
ا�شتفتاء كرد�شتان حلني توافر الوقت املائم، عادة اجراءه يف الوقت 
الراهن انتحار بحق االكراد ".وقالت النائبة عن احلركة �شريين ر�شا 
يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« هنالك رف�س وا�شع من اأحزاب �شيا�شية 
يف االإقليم على اجراء اال�شتفتاء وهنالك ان�شقاق يف االحتاد الوطني 
الكرد�شتاين على اجراء اال�شتفتاء، البع�س منهم مع احلزب الدميقراطي 
"اجراء  ان  ".واأ�شافت  التاأجيل  مع  االخر  والبع�س  اال�شتفتاء  واجراء 
اال�شتفتاء يف االإقليم يعر�س الكرد اىل خماطر كبرية يف ظل الرف�س 
الوا�شع الداخلي واخلارجي"، واأعربت ر�شا عن اعتقادها جازمة بان 
اأيلول املقبل وبعدها  اال�شتفتاء يتم تاأجيله يف الرابع والع�رشين من 

يتم الت�رشف مع ق�شية اال�شتفتاء بطرق قانونية ".
وكان االأمني العام للجامعة العربية، اأحمد اأبو الغيط، دعا رئي�س اإقليم 
مع  احلوار  واإجراء  اال�شتفتاء  تاأجيل  اإىل  بارزاين،  م�شعود  كرد�شتان، 
بغداد برعاية دولية ". ورف�س رئي�س اإقليم كرد�شتان م�شعود بارزاين 
والقوى  الكرد�شتان  �شعب  "قرار  اإي��اه  ع��اداً  اال�شتفتاء  تاأجيل  ق��رار 

ال�شيا�شية. ولي�س �شخ�شيا لكي يتم تاأجيله ب�شهولة" .
القيادي يف احل�شد ال�شعبي واالمني العام ملنظمة بدر هادي العامري 
االطراف  وان  االأم��ور،  تعقيد  اإىل  توؤدي  قد  اال�شتفتاء  نتائج   ان  اكد 
�شتلجاأ اىل ال�رشاع امل�شلح يف حال تكّون اقليم على ا�ش�س عرقية او 

طائفية؟
اأقمنا  اإذا  ال�شاح  اإىل  "�شنذهب  العامري يف مقابلة �شحفية  واأو�شح 
على  قائم  نظام  اإىل  ذهبنا  فلو  طائفي،  اأو  عرقي  اأ�شا�س  على  اأقاليم 

اأ�شا�س عرقي، واأقمنا اإقليمًا كرديًا واآخر عربيًا، فاأين هي حدود هذين 
ال�شاح"،  اإىل  يقودنا  قد  واالختاف  �شك،  با  �شنختلف  االإقليمني؟ 
م�شريا اىل ان "االأمر ذاته ينطبق يف حال اإقامة اإقليمني اأحدهما �شني 

واالآخر �شيعي، فاأين �شتكون حدود هذين االإقليمني؟"
عالية  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائبة  هاجمت  جديد  تطور  ويف 
ا�شتفتاء  جت��اه  العربية  ال��دول  ومواقف  ال�شنية"  "الرموز  ن�شيف، 
التي  ال��رم��وز  تلك  �شمت  من  ا�شتغرابها  مبدية  كرد�شتان،  اقليم 
"اخلجولة"  العربية  الدول  ومواقف  والتهمي�س"،  االإق�شاء  "تّدعي 
قبل  من  عليها  املتنازع  واملناطق  "ابتاع" كركوك  جتاه حماوالت 
القيادات  من  "العديد  اإن  �شحفي  بيان  يف  ن�شيف  وقالت  االقليم. 
يقعدوها  ومل  الدنيا  اأقاموا  املحافظات  متثل  التي  ال�شنية  ال�شيا�شية 
بحجة تعر�س مناطقهم للتهمي�س واالإق�شاء، ورفعوا �شعار املظلومية 
واأ�شاءوا للح�شد ال�شعبي ولكل من �شارك يف معارك التحرير، واأوهموا 
يف  م��وؤمت��رات  وعقدوا  ق�شية  اأ�شحاب  باأنهم  العربي  العام  ال��راأي 
اخلارج وقب�شوا االأموال". وا�شارت اىل اأن "هوؤالء الذين يدعون باأنهم 
عروبيون يلتزمون ال�شمت اليوم جتاه ا�شتفتاء البارزاين يف جماملة 
مف�شوحة ووا�شحة". وا�شافت اأن "الدول العربية التي كانت تت�شامن 
مع الرموز ال�شيا�شية ال�شنية مل تعلن رف�شها ال�رشيح لا�شتفتاء ومل 
العام  االأم��ني  كموقف  اخلجولة،  املواقف  بع�س  �شوى  عنها  ت�شدر 

جلامعة الدول العربية احمد اأبو الغيط.
اىل ذلك قال قيادي باحل�شد ال�شعبي انه" بانتظار اأوامر القائد العام 
البي�شمركة  ق��وات  جت��اوزات  ل��ردع  العبادي  حيدر  امل�شلحة  للقوات 
كرد�شتان  اقليم  رئي�س  يتزعمه  ال��ذي  الدميقراطي  للحزب  التابعة 
)املنتهية واليته( م�شعود بارزاين يف املناطق املختلف عليها واإعادة 

احلدود اىل ما بعد 2003 ". 
اأّيوب فالح  وقال املتحدث الر�شمي با�شم لواء 40 يف احل�شد ال�شعبي 
ال�شعبي على امت اال�شتعداد لردع جتاوزات  )اأبو عزرائيل( ان" احل�شد 
الكرد يف حال ح�شول موافقة ر�شمية من القائد العام للقوات امل�شلحة 

حيدر العبادي ". 

توقع��ت م�ش��ادر امني��ة انط��اق معرك��ة قادم��ون 
ا�شتفت��اء  الج��راء  املح��دد  الي��وم  يف  ياحويج��ة 
االنف�ش��ال عن العراق من قبل رئي�س االقليم م�شعود 
ب��ارزاين. وتاأت��ي ه��ذه االنب��اء و�شط احت��دام اجلدل 
ب�شاأن م�رشوعية هذا اال�شتفتاء. اىل ذلك اكدت قيادة 
ق��وات البي�شمركة يف حكومة اقلي��م كرد�شتان، عدم 
تلقيه��ا اوامر من احلكومة االحتادي��ة للم�شاركة يف 
معرك��ة حتري��ر "قادم��ون ي��ا حويجة" م��ن  �شيطرة 
داع���س االإرهاب��ي ". املتحدث الر�شم��ي با�شم قيادة 
ق��وات البي�شمرك��ة جب��ار ي��اور ق��ال يف ت�رشيح ل� 

»اجلورن��ال ني��وز« ان" ق��وات البي�شمرك��ة م�شتع��دة 
للم�شارك��ة مع الق��وات االأمنية العراقي��ة يف معركة 
قادمون يا حويجة التي من املوؤمل ان تنطلق قريبا 
". واأ�ش��اف ان "احلكومة االحتادي��ة مل تبلغ قوات 
البي�شمرك��ة حتى االن للم�شارك��ة يف املعركة، الفتًا 
النظ��ر اىل ان" رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي هو من 
يح��دد القوات التي ت�ش��ارك يف املعركة ".واأ�شار اىل 
ان" الق��وات امل�شرتك��ة لعملي��ات التحري��ر مل ت�ش��ع 
الك��رد يف  تبح��ث دور  البي�شمرك��ة ومل  م��ع  خط��ة 
املعرك��ة".   واأعلنت قي��ادة العمليات امل�شرتكة  قرب 
انط��اق عملي��ة ع�شكرية ال�شتعادة ق�ش��اء احلويجة 
التابع ملحافظة كركوك من  �شيطرة داع�س االرهابي 

ك�ش��ف م�شدر امن��ي م�شوؤول يف قي��ادة عمليات 
االنب��ار ان قافل��ة عر�ش��ال الت��ي نقل��ت عنا�رش 
تنظيم داع�س م��ع عوائلهم من لبنان اىل احلدود 
العراقية ال�شورية و�شلت اىل ق�شائي راوه وعنه.
وقال امل�ش��در ملرا�شل اجلورنال نيوز "ان قافلة 
عر�ش��ال متت مراقبتها من قب��ل طريان التحالف 
لكن قبل 48 �شاعة تقريب��ًا انتهت املراقبة لهذه 
القافلة ودخلت االرا�شي العراقية ووزع عنا�رش 
داع�س وعوائلهم عل��ى ق�شائي عنه وراوه غربي 

االنب��ار". وا�شاف ان" اكرث من 700 عن�رش من 
تنظي��م داع���س و�شلوا راوه يف ح��ني و�شل اكرث 
م��ن 400 عن���رش من داع�س اىل ق�ش��اء عنه مع 
عوائله��م ومت��ت ال�شيط��رة عل��ى خاي��ا التنظيم 
واعطائه��م  الغربي��ة  املناط��ق  يف  املوج��ودة 
القي��ادة لتنظيم داع�س يف غ��رب االنبار". وا�شار 
امل�ش��در اىل ان "تنظي��م داع���س ادخ��ل كمي��ات 
كب��رية من اال�شلح��ة وال�شواريخ م��ن �شوريا اىل 
االنب��ار للمناطق التي حت��ت �شيطرته يف اأق�شية 
القائ��م وراوه وعن��ه ومنطق��ة عكا�ش��ات لتعزيز 

خاياهم االجرامية"

  ن���رشت وكالة "نيو عرب" الربيطانية، تقريراً حول حمافظ الب�رشة اجلديد 
"ا�شعد عبد االمري العيداين"، حتت عنوان من هو الرجل الذي �شيحكم اأغنى 

حمافظة عراقية؟
ح�ش��ب تقرير الوكال��ة الذي ترجمت��ه »اجلورنال نيوز«، تخ��ّرج "العيداين"، 
50 عام��ا، يف كلي��ة الهند�ش��ة - جامع��ة الب���رشة. وعمل كاأح��د اع�شاء 
جمل���س املحافظ��ة حتى مت انتخاب��ه ل�شغل مكان املحاف��ظ اال�شبق "ماجد 

الن�رشاوي"، بعد ا�شتقالة االخري غري املتوقعة.
وبالرغ��م من فوز "العي��داين" بالت�شويت ب�24 �شوتًا م��ن ا�شل 27، اإال ان 
العدي��د م��ن �شيا�شيي الب�رشة يعتقدون باأنه غ��ري جدير باملن�شب، متهمني 
اإي��اه بال��والء االمريك��ي. يف الب��دء، ارتف��ع �شاأن��ه كع�شو من تي��ار احلكمة 

التاب��ع ل�"عمار احلكيم"، لكن توجهاته تغريت ع��رب ال�شنني ال�شابقة. وقبل 
االن�شم��ام اىل تي��ار احلكم��ة، كان��ت عاق��ة كل م��ن "العي��داين" والرئي�س 
العراق��ي ال�شاب��ق "ن��وري املالكي" مقرب��ة للغاية، حني عما مع��ًا لتاأمني 

�شفقات النفط واالعمار.
باال�شاف��ة اىل انت�شار اعتق��اد اخر، وهو كون "العيداين" م��زدوج القومية، 
ب�شبب اقامته مع عائلته يف بريطانيا قبل عدة �شنوات، علما انه رف�س هذه 
االدع��اءات يف احدى تغريدات��ه على �شفحته يف توي��رت: "امتلك جواز �شفر 
واح��د، وهو اجلواز العراق��ي فقط، كما ان ال�شف��ارة االمريكية مل تتدخل يف 

تعييني كمحافظ، مت اختياري من قبل اهايل الب�رشة".
وكم��ا ه��ي ح��ال الذين �شبق��وه، يتوع��د حمافظ الب���رشة اجلدي��د مبحاربة 

وتقليل حجم الف�شاد املتف�شي يف املحافظة.
لك��ن االفعال ال تقل اهمي��ة عن االقوال، اذا كانت رغبت��ه هي تنفيذ خططه 

وفر�س حكمه يف الب�رشة.
كم��ا ان املواطنني ياأملون �شدق ونزاه��ة "العيداين"، بعد نفاد �شربهم من 

الوعود الكاذبة ملن �شبقه.
يف اح��دى مقاباته، ���رشح باأنه يخطط للتربع بكل راتب��ه لعوائل ال�شهداء 
العراقي��ني، حني ق��ال "لن ات�شلم دين��اراً واحداً من راتب��ي"، كما اجاب عن 
كيفي��ة عي�ش��ه من دون رات��ب املن�شب: "انا ال احت��اج راتب من�شب حمافظ 
الب�رشة، �شاأتربع به بالكامل، ال تقلق، ففي النهاية، انا رجل اعمال" ويقدر 

راتب من ي�شغل من�شب حمافظ الب�رشة بنحو 70.000 دوالر �شنويًا.
وختم��ت الوكالة تقريرها بالتنويه باأنه "ال ميكن التاأكد من �شبب تخطيطه 
له��ذه الق��رارات، ه��ل هي نيت��ه احل�شن��ة، ام حماولت��ه املوؤقت��ة ال�شرتجاع 
اجلم��وع املعار�شة، هل �شي�شب��ح حمافظًا نزيهًا؟ ام �شيم�شي على خطا من 

�شبقوه.. القرار بيده والنهاية واحدة.

�شغ��ط جماه��ريي ت�شه��ده النا�رشي��ة ملطالب��ة احلكوم��ة 
املحلي��ة برتميم واإعادة هيكلة االأجه��زة االإدارية املرتهلة 
وت��دارك و�شعه��ا م��ن حي��ث اجلان��ب اخلدم��ي املتلك��ئ، 
ه��ذه املطال��ب حتول��ت م��ن مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي 
اىل ال�ش��ارع يف ب��ادرة تظه��ر عام��ات عدم الر�ش��ا لعمل 
لي��ث  العم��ل  رئي���س منظم��ة  وق��ال  برمته��ا.  املحافظ��ة 
العام��ل ل�»اجلورن��ال نيوز«هناك موؤ���رشات كبرية م�شجلة 
ل��دى منظمتن��ا، توؤك��د ان العم��ل احلكوم��ي مت��دٍن جداً يف 
النا�رشية، واآثاره ال حتتاج اىل ورقة وقلم، فاالمر يبداأ من 
نق���س املدار�س وقل��ة االأدوية يف امل�شت�شفي��ات احلكومية 
و�شعف التعامل مع االأزمات، وقلة املنجز حتى وان توافر 
فهو حم��دود جدا وال ميح��ي ال�شورة ال�شبابي��ة للم�شاريع 
املوؤجل��ة واملتوقف��ة ب�شبب الف�شاد امل��ايل واالداري . وعزا 
العام��ل ذلك اىل ف�شل احلكوم��ات املحلية بتقدمي اخلدمات 

التي وعدت بها ناخبيها وهو ما دفعت املحتجني للخروج 
احلكومي��ة،  للمق��ار  املج��اورة  وال�شاح��ات  ال�ش��وارع  اىل 
معربي��ن عن احتجاجه��م و�شخطهم على جمم��ل االأو�شاع 
ال�شيا�شي��ة واالإداري��ة واالقت�شادي��ة، وبال��ذات اخلدم��ات 
املختفي��ة يف جمي��ع دوائ��ر املحافظة . ام��ا ع�شو جمل�س 
حمافظة ذي قار علي الغالبي ف�شخ�س ل�»اجلورنال نيوز« 
�شب��ب تراجع وقلة فعالية احلكوم��ة املحلية بانه يعود اىل 
وج��ود وجود تعار�س ب��ني بع�س ن�شو���س الد�شتور التي 
خلط��ت ب��ني نظام��ي الامركزي��ة االإداري��ة والامركزي��ة 
ال�شيا�شية وكذلك قانون املحافظات ،وهو ما ي�شّعب علينا 
اآلي��ة العمل ويجعلنا مكت��ويف االيدي يف اتخ��اذ القرارات. 
واأو�شح الغالبي اأن "تعار�س القوانني االحتادية هي التي 
جعلت جمال���س املحافظات رهينة بيد الوزارات االحتادية 
ولي�ش��ت لديه��ا اية �شلط��ة حقيقية م��ن الناحي��ة الواقعية، 
يف ممار�ش��ة اعماله��ا ونح��ن نتفه��م غ�ش��ب ال�ش��ارع يف 

النا�رشية،

التغيير الكردية تعده انتحارًا بحق األكراد 

دعوات إلقالة معصوم لموقفه السلبي وانتقادات لتراجع أطراف "سنية" عن رفض االستفتاء والحشد يعلن جاهزيته إلحباطه

محافظ البصرة باسم العيداني في اختبار حقيقي.. أقوال "نزيهة" وأفعال تصطدم بتغلغل األحزاب في حكومته 

بعدما ضجت من الفساد.. مطالب جماهيرية في ذي قار بإصالحات إدارية في الحكومة المحلية

الحكومة تحدد إطالق المعركة يوم االستفتاء 
وتستبعد البيشمركة من تحرير الحويجة 

قافلة عرسال الداعشية تدخل "بسالم" 
قضائي راوه وعنه بتجاهل الطيران األميركي 

بغداد - دانيا رافد 

بغداد- المحرر السياسي

بغداد – الجورنال نيوز 

األنبار- عمر الدليمي

ذي قار– شاكر الكناني

األنبار - عمر الدليمي
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الصقور يحمل آماله عاليًا للدفاع عن 
لقبه اآلسيوي أمام الوحدة السوري

تحركات عسكرية مكثفة من بغداد استعدادًا لتطهير المناطق الغربية وطلعات أميركية استفزازية فوق األنبار
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