
انطلق��ت فجر الي��وم عملية امنية بحثًا ع��ن ارهابيني 
ا�س��تهدفوا �س��يطرة فدك غربي النا�رصي��ة. وقال قائد 
عملي��ات الرافدي��ن الل��واء عل��ي دبع��ون ل�»اجلورنال 
نيوز« "العمليات االمنية انطلقت فجر اليوم مب�ساركة 
وا�س��عة، ت�س��ارك فيه��ا ق��وات م�س��ركة م��ن ال�رصطة 
وجميع ال�س��نوف تط��ال مناطق متع��ددة يف البوادي 

التي تبعد اأكرث من 35كم غربي حمافظة ذي قار .

واأ�ساف دبعون اأن العملية تاأتي �سمن اإطار امل�ساعي 
الرامية م��ن قبل قوات االأمن للقب�ض على املت�س��ببني 
بتفج��ر النا�رصي��ة وقت��ل االأبرياء الذي راح �س��حيته 
اك��رث من 200 ما بني �س��هيد وجري��ح واحليلولة دون 

اأن�سطة اجلماعات املتطرفة .
وا�س��ار اىل اأن الق��وات االأمنية ح�س��لت على معلومات 
موثوق��ة توؤك��د وج��ود ه��والء املطلوب��ني املرتبطني 
بتنظي��م "داع���ض" يف اأط��راف البوادي، ومنه��ا نفذوا 
جرميتهم الب�س��عة .يذكر ان ارهابيني قاموا باالعتداء 

ال�رصي��ع  الطري��ق  داخ��ل مطع��م يف  عل��ى مواطن��ني 
ملحافظ��ة ذي ق��ار اأعقبه تفجري �س��يارة مفخخة قرب 

�سيطرة فدك، ثم الذوا بالفرار.
مل�س��ك  ا�س��تعداده  ال�س��بت،  ال�س��عبي،  احل�س��د  واأب��دى 
ال�س��يطرات اخلارجية للمحافظات الو�سطى واجلنوبية 
بالتعاون مع القوات االأمنية لتاليف اخلروق التي تقع 
بني مدة واخرى والتي كان اآخرها التفجريات الدامية 
الت��ي �س��هدتها حمافظ��ة ذي ق��ار اأم���ض االول. وقال 
املتح��دث با�س��م كتائب "ر�س��اليون"، احدى ف�س��ائل 

احل�س��د ال�س��عبي حممد الكطراين، يف ت�رصيح �س��حفي 
ان ق��وات احل�س��د التي متكنت وبنجاح كبري من م�س��ك 
االر�ض املحررة يف مدينة املو�س��ل قادرة على م�سك 
ال�س��يطرات اخلارجي��ة بالتعاون مع االجه��زة االمنية 
االخرى". وطالب القائد العام للقوات امل�س��لحة حيدر 
العب��ادي ب�"توحيد االجهزة االمني��ة لتاليف التقاطع 
احلا�س��ل يف املعلوم��ات االمني��ة ب��ني تل��ك االجهزة 
والت��ي يكون �س��حيتها املواطن��ون االبري��اء العزل". 
ودعا الكطراين احلكوم��ة االحتادية اىل "تنفيذ احكام 

االعدام بحق االرهابيني املوجودين يف جميع �سجون 
وزارة الع��دل".  يف غ�س��ون ذلك ، اأقر ع�س��و الربملان 
“عل��ي البدي��ري” بعدم خ�س��وع مواكب امل�س��وؤولني 
للتفتي���ض. وقال البديري يف ت�رصيح �س��حفي اإن “ما 
ح�س��ل يف حمافظة ذي ق��ار من عم��ل اإرهابي جبان 
راح �س��حيته الع���رصات م��ن االأبري��اء م��ا ب��ني قتي��ل 
وجريح بعد دخول عجلتني حتمالن زيفا �سعار احل�سد 
ال�س��عبي وفيها اأ�س��لحة ومتفجرات والتي و�س��لت اىل 
هدفه��ا من دون تفتي�ض يجعلنا اأمام م�س��وؤولية كبرية 

الإيجاد ح��د لهذه الظاهرة اخلطرة ، مبينا اأن منت�س��ب 
ال�سيطرة ونقاط التفتي�ض ال يوقف عجالت امل�سوؤولني 

واالأجهزة االأمنية.
واأ�س��اف البدي��ري اأن “منت�س��ب ال�س��يطرة ينبغ��ي ان 
تو�س��ع له ح�س��انة كاملة لتفتي�ض اأي��ة عجلة متر من 
نقط��ة التفتي���ض وم��ن دون حماب��اة اأو ا�س��تثناء الأية 
جه��ة اأو طرف، مبين��ا اأن االأمر االآخ��ر يتعلق بتعريف 
وتثقيف منت�س��بي ال�س��يطرات بال�س��خو�ض ال�سيا�س��ية 

واملوؤ�س�ساتية”.
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بغداد�� فادية حكمت :قال القا�سي واخلبري القانوين وائل عبد اللطيف اإن" ا�سدار 
العامة  اجلمعية  يف  بها  املعرف  الدولة  طريق  عن  يكون  والعملة  ال�سفر  جوازات 

لالمم املتحدة وجمل�ض االمن الدويل ومنظماتها ". 
وا�ساف عبداللطيف يف ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز«، ان" اقليم كرد�ستان غري معرف به 
كدولة يف اجلمعية العامة وال ميثل دولة بل هو جزء من ار�ض العراق ومن ثم غري معرف 
بجوازه او عملته، موؤكدا اأن على حكومة بغداد ان تقوم ب�سحب العملة الوطنية من االقليم كي 
اال�ستباقية  اأن" االقليم قام بهذا اخلطوة  االنتباه اىل  اقت�سادي". ولفت  ت�سع االخري يف حرج 
اأن كرد�ستان �ستراجع عن فكرة االنف�سال لوجود  الوطنية يف االقليم، م�سريا اىل  العملة  لت�سقيط 
معار�سة دولية على راأ�سها الواليات املتحدة االمريكية، وا�سار عبد اللطيف اىل اأن" ال قيمة قانونية 
ال�سليمانية واربيل ودهوك وال  تدعم اال�سدار والتعامل باجلواز والعملة لكونها �ست�سدر يف حمافظات 

يوجد غطاء قانوين للعملة " .

املطالبة  االقليم  امكانية  ع��دم  ال�سبت،   ، الوطني  التحالف  اأك��د 
بال�سمانات املالية اال با�سرجاع اال�ستحقاقات النفطية التي بذمته 
را�سي  ر�سول  النائب  وق��ال  اللحظة.  ه��ذه  وحتى   2007 ع��ام  منذ 
املالية  اال�ستحقاقات  اإعطاء  االإقليم  على   "، نيوز«  ل�»اجلورنال  ل� 
مت  االتفاق   " اأن  مبينا  االحتادية"،   للحكومة  بذمته  التي  والنفطية 
%17 من  الطرفني على دفع كل ما يتعلق باجلانب املايل لقاء  بني 
االإقليم  اإ�رصار  تلتزم به".وبخ�سو�ض  االإقليم مل  املوازنة لكن حكومة 
على اال�ستفتاء عّده "را�سي" ورقة �سغط على املنطقة ويف املح�سلة 
دول  ومع  االحتادية  احلكومة  مع  عالقاته  االإقليم  �سيخ�رص  النهائية 
اجلوار ، م�سريا اىل اأن " نتائجه  �ستكون خطرة داخل االإقليم وخارجه". 
ال�سيا�سية  ال�سمانات  عن  اجلاف  ا�سوق  النائبة  حتدثت  جانبها  من 
واملالية التي �ستقدم لهم حتت ا�رصاف دويل قائلة: اإن " مل يكن هناك 
بديل يحتوي �سمانات دولية اف�سل من اال�ستفتاء �سوف لن نوؤجله"، 
لكون  لنا  بالن�سبة  مهمة  غري  املالية  "ال�سمانات  اأن  اىل  النظر  الفتة 

�سمان حقوق ال�سعب اهم بكثري من تلك النقطة".
من  الكثري  هناك  الأن  احلكومتني  بني  ما  مفقودة  "الثقة  اأن  واأ�سافت 
الوعود التي اعطتها احلكومة االحتادية بوجود االأمم واملتحدة وامريكا 
ولكنها مل تنفذ ب�سكل جدي". و�سادق برملان كرد�ستان العراق اجلمعة 
اأيلول   25 يف  ال�سمايل  االإقليم  ا�ستقالل  حول  ا�ستفتاء  اإج��راء  على 
اجلاري، بغياب نواب املعار�سة التي دعت اإىل مقاطعة اجلل�سة االأوىل 
للمجل�ض منذ اأكرث من عامني، متجاهاًل معار�سة العراق واإيران وتركيا، 
وقلق وا�سنطن ودول غربية من احتمال اأن يفجر هذا االإجراء �رصاعات 
جديدة يف املنطقة. وعّدت كتلة التغيري الكرد�ستانية، ال�سبت، اأن جل�سة 
"بعيدة عن  اإعادة تفعيل برملان كرد�ستان التي عقدت م�ساء اجلمعة، 
العرف القانوين والنيابي".وقال رئي�ض الكتلة، برزو جميد، يف موؤمتر 
�سحفي، اليوم: اإن "الغر�ض من تفعيل الربملان ياأتي الإعطاء ال�رصعية 
والنيابي"،  القانوين  العرف  عن  بعيدة  وهي  لال�ستفتاء  العليا  للجنة 

رئا�سة  لتعديل قانون  �ست�ستمر يف جهودها  التغيري  "كتلة  اأن  م�سيفا 
عودة  متثل  ام�ض  م�ساء  "جل�سة  اأن  اإىل  جميد  كرد�ستان".واأ�سار  اإقليم 
اإىل الوراء"، عاّداً اأن "االأحزاب امل�ساركة قد �ساهمت يف اإطالة وتعزيز 
اأعلن رئي�ض كتلة  الكرد�ستاين". من جانبه  الدميقراطي  انقالب احلزب 
"الكتلة  اأن  ذات��ه،  املوؤمتر  خالل  كاليل،  م��روان  االإ�سالمية،  اجلماعة 
�ست�سارك يف االجتماعات املقبلة لربملان كرد�ستان"، معربا عن اأمله 

يف "حل جميع م�ساكل االإقليم عن طريق الربملان".
"عدم وجود  الوطني، عن  التحالف  الكردي يف  امللف  وك�سف م�سوؤول 
املفتوح"  ب�"التفاو�ض  �سميناه  لذلك  التفاو�ض  على  م�سبقة  �رصوط 

،م�سيفا" يجب من خالله التفاو�ض على امور عديدة يف وقت واحد ".
وقال النائب عبد اهلل الزيدي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« ان" ق�سية 
قدوم الوفد اىل بغداد هو نوع من املرونة حللحلة اال�سكاالت العالقة 

ولكي نرى ما هي احللول يف جعبتهم ".
وا�ساف "ال يوجد حتى االن قرار �سواء يف احلكومة االحتادية ام يف 
التحالف الوطني عن موقف ما بعد اال�ستفتاء فحديثنا اليوم يدور حول 

اال�ستفتاء واال�سكاالت العالقة بني الطرفني".
و�سدد الزيدي بالقول "نحن م�رصون جدا على ان التفاو�سات هي احلل 

الوحيد للو�سول اىل نتيجة يف هذه الق�سية".
من جانبه، اأعلن ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية عبد ال�سالم 
املالكي، ال�سبت، عزمه جمع تواقيع ال�سدار قرار يلزم احلكومة مبفاحتة 
ال�سفارات والهيئات العاملية امل�رصفية ملعرفة اموال م�سعود بارزاين 
ورئي�ض حكومة االقليم نيجرفان البارزاين وحمافظ كركوك املقال جنم 
الدين كرمي، وو�سع اليد عليها.  وقال املالكي يف ت�رصيح �سحفي، ان" 
جلنته تعتزم جمع تواقيع داخل الربملان لتقدميها اىل رئا�سة املجل�ض 
اموال  ملالحقة  اخلارجية  ووزارة  للحكومة  ملزم  قرار  ا�سدار  بغية 
م�سعود بارزاين ونيجرفان بارزاين وجنم الدين كرمي.  مبينا اأن �سيغة 
اخلارجية  وزارة  اىل  النواب  جمل�ض  من  ر�سميًا  كتابًا  تت�سمن  القرار 
عن  العراق  الإعالم  امل�رصفية  العاملية  والهيئات  ال�سفارات  ملفاحتة 

اموال ال�سخ�سيات الثالثة بغية و�سع اليد عليها.

�رصط��ة  قي��ادة  يف  امن��ي  م�س��در  ك�س��ف 
حمافظ��ة االنب��ار ع��ن ان 12 موظف��ا يف 
الرم��ادي  و�س��ط  االنب��ار  تربي��ة  مديري��ة 
متورط��ني بعملي��ات تالعب م��ايل وتزوير 
�س��كوك م�رصفي��ة، وق��د �س��درت مذكرات 

اعتقال بحقهم ومالحقتهم قانونيا .
وقال امل�س��در ملرا�س��ل »اجلورن��ال نيوز« 
النزاه��ة يف حمافظ��ة االنب��ار  ان" جلن��ة 
تربي��ة  مديري��ة  يف  القانوني��ة  واللجن��ة 
االنبار ومب�س��اركة ق��وات ال�رصطة ك�س��فت 
الربع��ة  وتزوي��راً  كب��رياً  مالي��ًا  تالعب��ًا 
�س��كوك م�رصفية من قي��ل 12 موظفًا يف 

تربي��ة االنبار بينهم ثالثة ن�س��اء موظفات 
هرب��وا من��ذ اربعة اي��ام تقريبا بعد ك�س��ف 

�رصقاتهم".
وا�س��اف امل�س��در ان" قوات �سوات دهمت 
مكات��ب املوظف��ني يف تربية االنبار و�س��ط 
الرم��ادي لك��ن مل يت��م اعتق��ال املطلوبني 
م��ن موظف��ي الربي��ة لكونه��م هرب��وا اىل 
جه��ة جمهول��ة". وا�س��ار امل�س��در اىل ان" 
ق��وات ال�رصط��ة دهم��ت من��ازل املوظفني 
املطلوب��ني مبناط��ق خمتلفة م��ن الرمادي 
ويت��م مراقب��ة جمي��ع التح��ركات وت�س��ديد 
اج��راءات التفتي�ض بحثا ع��ن الهاربني من 
موظف��ي الربية املتورطني ب�رصقة ماليني 

الدنانري وتالعبهم املايل".

اأكدت اللجنة املالي��ة النيابية يف الربملان 
ان م�س��ودة موازنة العام املقبل التزال لدى 
احلكومة ومل ت�سل اىل جمل�ض النواب. وقال 
ع�س��و اللجنة �رصحان عب��د اهلل يف ت�رصيح 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان " الوف��رة املالية 
الت��ي �ست�س��تفيد منه��ا احلكوم��ة االحتادية 

لي�س��ت ذات اهمي��ة الن��ه ال توجد منا�س��ب 
عالي��ة لالك��راد يف الوقت احلا���رص، ال من 
حيث ال��وزراء وال بالن�س��بة ملجل�ض النواب 
". وا�ساف ان قوات " البي�سمركة مل تت�سلم 
اي رواتب منذ �سقوط النظام ال�سابق وحتى 
االن"، واك��د ان " االقليم مل يت�س��لم موازنته 
 " 2014، الفت��ًا النظ��ر اىل ان  من��ذ ع��ام 

االقليم معتمد على وارداته ".

اعلن القيادي يف احل�س��د ال�س��عبي مبحافظة االنبار قطري ال�سمرمد ال�سبت ان 
معارك تطهري ق�سائي راوه وعنه من املحور الثاين ملنطقة ال�سكرة والبغدادي 
�س��تنطلق خالل اليومني املقبلني . وقال ال�س��مرمد ملرا�س��ل »اجلورنال نيوز« 
ان" الق��وات االمنية يف مناطق ناحية البغدادي وال�س��كرة يف ق�س��اء حديثة 
�ستتحرك يف عمليات التحرير لق�سائي راوه وعنه خالل ال� 48 �ساعة املقبلة 
بالتزامن مع عمليات تطهري منطقة عكا�سات".وا�س��اف ال�سمرمد ان" طريان 
القوة اجلوية العراقية القى االالف من املن�سورات التحذيرية يف مناطق راوه 
وعن��ه الب��الغ االه��ايل باقراب �س��اعة حتريرهم من �س��يطرة تنظي��م داع�ض 
االرهاب��ي". بدوره اعلن قائد عمليات االنبار الل��واء الركن حممود الفالحي، 
ال�س��بت، ان معارك تطهري منطقة عكا�س��ات غربي االنبار م�س��تمرة ومقاومة 

عنا���رص تنظيم داع�ض االرهابي �س��عيفة لكونه اعتمد تفكي��ك الطرق لعرقلة 
الق��وات الربية التي �س��تحرر املنطقة خالل ال�س��اعات القليل��ة املقبلة . وقال 
الفالح��ي ملرا�س��ل »اجلورنال ني��وز« ان" القوات االمنية جه��زت ممرات اآمنة 
الإخ��الء العوائ��ل املدني��ة ونح��ن نتوقع وجود اع��داد قليلة م��ن املدنيني يف 
منطق��ة عكا�س��ات غربي االنبار مع قل��ة اعداد عنا�رص التنظي��م الذين هربوا 
اىل ق�س��اء راوه وعن��ه والقائ��م منذ ايام م�س��ت". وا�س��ار الفالح��ي اإىل ان" 
تقاط��ع عكا�س��ات ومداخل وحم��اور املنطق��ة مفخخ��ة بالعبوات النا�س��فة، 
واجلهد الهند�س��ي لقوات اجلي�ض م�س��تمر بعملية املعاجلة والتفكيك". وك�سف 
م�سدر امني م�سوؤول يف حمافظة االنبار، ال�سبت، ان القطعات القتالية تتقدم 
ب�س��كل كبري مبعارك تطهري منطقة عكا�س��ات غربي االنبار من دون مقاومة 
م��ن عنا���رص تنظي��م داع���ض االرهابي . وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل »اجلورنال 
ني��وز« ان" القوات االمني��ة تقدمت من حمور منطقة االربعني و�س��كة القطار 

ومن جهة ق�س��اء الرطبة ومن حمور املجمع ال�س��كني ومل تتعر�ض القطعات 
الع�س��كرية الي مقاوم��ة من عنا�رص التنظيم االرهابي م��ا يدل على هروبهم 
اىل ق�س��اء راوه". وا�س��اف امل�س��در ان" القوات االمنية م��ن اجلي�ض وافواج 
الط��وارئ �رصع��ت بتاأم��ني الط��رق واملداخل الرئي�س��ية يف حماور عكا�س��ات 
وتفكيك العبوات النا�س��فة ل�س��مان دخول االرتال الع�سكرية اىل عمق منطقة 
عكا�س��ات لتحريرها". وكان م�س��در امني م�س��وؤول يف قيادة عمليات الفرقة 
االوىل �سمن قوات عمليات االنبار اعلن ال�سبت انطالق معارك حترير منطقة 

عكا�سات غربي االنبار ومن عدة حماور .
وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل »اجلورن��ال نيوز« ان" الق��وات االمنية م��ن عمليات 
االنبار والفرقة االوىل وقيادة حر�ض احلدود والفوج التكتيكي ل�رصطة االنبار 
بداأت باقتحام منطقة عكا�س��ات غرب��ي االنبار وحتريرها من عنا�رص تنظيم 

داع�ض االرهابي".

اعلن��ت اأمان��ة بغ��داد، و�س��ع اآلية جدي��دة لتنظي��م عمل 
يف  العام��ة  وال�س��وارع  االأر�س��فة  عل��ى  املتجاوزي��ن 
اأنه��ا يف ح��وار متوا�س��ل م��ع  العا�س��مة، م�س��رية اىل 

اأ�سحاب الب�سطات.
وق��ال املتح��دث با�س��م االأمان��ة حكي��م عب��د الزهرة يف 
"االأمان��ة م�س��تعدة  ،اإن  ني��وز«،  ل�»اجلورن��ال  ت�رصي��ح 
الإن�س��اء �سوق خا�ض ل� اأ�سحاب الب�سطات يف حال توافر 
مكان مالئم له��ذه الفكرة"،الفتًا االنتباه اىل انها طبقت 
ه��ذه الفك��رة �س��ابقًا مع ا�س��حاب الب�س��طات يف منطقة 
املن�س��ور لتوافر امل�س��احة املنا�س��بة، لكنها على �سبيل 
املثال جتد �س��عوبة يف تنفيذها يف منطقة الكرادة لعدم 

توافر املكان املالئم.
واأكد عبد الزه��رة اأن، "الكثري من االفكار التي طبقت يف 

منطقة الكرادة كانت نتيجة الت�س��اور مع اأهايل املنطقة  
وتخ�سي�ض ور�ض عمل الأخذ اآرائهم".

ولف��ت االنتب��اه اىل ان اأمان��ة بغ��داد تبح��ث يف ع��ودة 
ا�س��حاب الب�س��طات اىل مزاول��ة اعماله��م لك��ن ب�س��كل 
متح��رك اأي عن طريق "العربات املتحركة" التي ي�س��هل 
تنقله��ا وازحته��ا من املكان وم��ن ثم ت�س��تطيع االأمانة 
مزاولة اعمال التنظيف واي�س��ًا ت�س��هل حركة املواطنني 

يف ال�سوارع العامة.
ووجه��ت امين��ة بغ��داد )ذك��رى علو�ض( يف وقت �س��ابق 
باإزال��ة احلواجز الكونكريتية امل�س��وهة وقطع ال�س��كراب 
التي ت�ستعمل يف اغالق ال�سوارع وتعرقل تقدمي اخلدمات 
يف عدد من اأحياء الكرادة و�رصورة م�س��اعفة اخلدمات 
املقدم��ة للمواطن��ني واالهتمام مبظهر ال�س��وارع العامة 
وازالة امل�سوهات ومنها احلواجز وقطع ال�سكراب القدمية 

التي ت�ستعمل يف اإغالق جزء من ال�سوارع واالزقة".

التغيير الكردية تصف موافقة إقليم البرلمان بالمسرحية الهزلية

بغداد ترفض أية مفاوضات قبل إلغاء االستفتاء وواشنطن تحذر بارزاني من لعبته وأنقرة تدق طبول الحرب

تحرير عكاشات بداية لتنظيف غرب األنبار .. القوات األمنية تؤكد تطهير عنه وراوه خالل يومين 

 تتعامل بازدواجبة غريبة.. األمانة  تحارب "بسطات" الكرادة وتقيم ألقرانهم سوقًا مثالية في المنصور

ثالث نساء ضمن المتورطين بالتالعب بمبلغ 
كبير من خالل تزوير صكوك مالية 
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وتأثيره على التعليم


