
اعلن ع�س��و جمل�س حمافظة االنبار فهد الرا�س��د، ال�سبت، 
ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي اأمر بعودة جميع العوائل 
النازح��ة يف املخيمات اىل مناطقهم املحررة من تنظيم 
داع�س االرهابي . وقال الرا�سد ملرا�سل »اجلورنال نيوز« 
ان "حكوم��ة االنبار املحلية �س��كلت جلنة خا�س��ة بجرد 
جميع العوائل النازحة يف خميمات العامرية واخلالدية 
واحلباني��ة العادته��م اىل مناطقهم املح��ررة من داع�س 

االرهابي باأمر من القائد العام للقوات امل�سلحة".
وا�س��اف ان" اللجنة احلكومية �ستعمل على حتديد اأعداد 
االأ�رس النازحة التي مل حترر مناطقها ومنها ق�ساء راوه 
والقائ��م وناحية العبي��دي واإبقائها يف املخيمات حلني 
تطهري وتاأمني مناطقها من ع�سابات داع�س االجرامي".
الت��ي مت  النازح��ني  الرا�س��د اىل ان" خميم��ات  وا�س��ار 
ان�س��اوؤها يف مطل��ع ع��ام 2014 خ��ال مع��ارك حترير 
م��دن االنبار من تنظيم داع���س االرهابي كبرية وتتطلب 
دعمًا حكوميًا كبرياً يف توفري ما حتتاجه اال�رس النازحة 

التي �س��تعود اإىل مناطقها والغاء املخيمات بالكامل مع 
االبقاء على خميم واحد الهايل املناطق الغربية فقط".

اىل ذلك ك�س��ف م�س��در امني م�س��وؤول يف قيادة عمليات 
اجلزيرة مبحافظ��ة االنبار، اجلمعة، عن ان تنظيم داع�س 
االرهاب��ي اج��ر عنا�رسه عل��ى اخاء مق��اره كافة يف 
القائ��م ونق��ل عوائلهم من القائم اىل �س��وريا بعد اقرتاب 

معارك حترير املناطق الغربية لانبار .
وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل »اجلورن��ال ني��وز« ان" تنظي��م 
داع���س نقل العديد من العجات واال�س��لحة وال�س��واريخ 

م��ن مناطق القائم اىل �س��وريا مع اخاء مق��اره ال�رسية 
كافة ونقل عوائل التنظيم اي�سا بعد اقرتاب �ساعة احل�سم 

وحترير املناطق الغربية من خايا داع�س االرهابي".
وا�س��اف ان" التنظي��م االجرام��ي نق��ل جمي��ع مقاتلية 
الع��رب واالجان��ب م��ع االبق��اء عل��ى اع��داد قليل��ة م��ن 
عنا���رسه العراقي��ني يف القائ��م وراوه وتفخيخ عدد من 
الطرق واملباين احلكومية واملدنية". وا�س��ار امل�سدر اىل 
ان" حتركات عنا�رس التنظيم يف راوه والقائم قليلة جدا 
ما يدل على هروبهم وانك�س��ارهم بعد حترير ق�ساء عنه 

غرب��ي االنبار وتدمري معاقلهم يف عكا�س��ات املحررة". 
وك�س��ف م�س��در امني م�س��وؤول يف حمافظ��ة االنبار عن 
ان الق��وات االمريكي��ة �ست�س��ارك جوا يف مع��ارك حترير 
املناط��ق الغربي��ة لانب��ار م��ع م�س��اركة عر امل�س��ورة 
الع�س��كرية للق��وات العراقي��ة . وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل 
»اجلورنال نيوز« ان" القوات االمريكية �س��رتافق القوات 
العراقي��ة ب��راً خال تقدمه��ا يف معارك تطهري ق�س��ائي 
راوه وعن��ه و�س��تكون له��ا م�س��اركة باال�ست�س��ارة م��ع 
الدعم اجلوي لطريان التحالف وتقدمي اال�س��ناد املدفعي 

االمريكي يف حال احلاجة اىل ذلك".
وا�س��اف ان" الق��وات االمريكي��ة تتمرك��ز يف مناط��ق 
ال�س��كرة وحم��ور عنه اجلنوب��ي ويف قاعدة عني اال�س��د 
غرب��ي االنب��ار ولها مق��ار بديلة يف مناطق �س��حراوية 

وبالقرب من جتمعات اجلي�س العراقي".
االمريكي��ة  الق��وات  "وج��ود  ان  اىل  امل�س��در  وا�س��ار 
واالجنبي��ة ب�س��كل ع��ام يف االنبار هو مبوافق��ة حكومة 
بغ��داد املركزي��ة ولي�س للقيادات االمني��ة يف االنبار اأي 

ت�رسف".
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داخل  "م�سغرة"  جلنة  ت�سكيل   ، ال�سبت  القانونية،  اللجنة  اكدت   : اجلورنال  بغداد- 
كرد�ستان  اقليم  ا�ستفتاء  يف  امل�ساركني  الكرد  النواب  الإعفاء  العراقي  النواب  جمل�س 
من احل�سور جلل�سات الرملان . وقالت ع�سو اللجنة النائبة "عالية ن�سيف " يف ت�رسيح 
خا�س ل�»اجلورنال نيوز«،اأن "اأع�ساء اللجنة القانونية يف جمل�س النواب العراقي مل يكونوا 
معّولني على طلب فتوى املحكمة االحتادية او اال�ستف�سار منها عازية ال�سبب اىل انه غري قانوين". 
واأ�سافت ان "من اخلطاأ من هيئة رئا�سة الرملان ان تفاحت املحكمة االحتادية بالرغم من علمها 
ان املحكمة ال ميكن ان تف�رس املادة املتعلقة، وا�سارت ن�سيف اىل ان "اللجنة ا�سارت اىل ان من يحنث 
رئا�سة  اىل  يقدم  طلب  خال  من  ع�سويته  من  اعفاوؤه  يتم  العراق  وحدة  ي�رسب  او  الد�ستوري  باليمني 
 )52( املادة  اىل  وا�ستنادا  النواب  ان"جمل�س  اىل  النظر  الفتة   ،" االحتادية  املحكمة  من  وح�سمه  الرملان 
تكون  ان  االحتادية  املحكمة  باإمكان  وهنا  العراق  وحدة  و�رسبوا  اجهروا  اللذين  النواب  باإعفاء  قراراً  ي�سدر 

فا�سلة يف داخل الرملان".

 
حكومة  بانتظار  مفاجاأة  ان  ال�سعبي  احل�سد  يف  م�سدر  اك��د 
ان  ،م�سريا اىل  الو�سع يف حمافظة كركوك  كرد�ستان بخ�سو�س 
اإج��راءات  �سيعني  بغداد  مطالب  لتنفيذ  املمنوحة  املهلة  انتهاء 
اننا  امل�سدر  وقال  االإقليم.  رئي�س  قبل  من  حم�سوبة  غري  جديدة 
خال  اأطلقوها  والتي  الكرد  امل�سووؤلني  ت�رسيحات  على  نرد  لن 
اليومني املا�سيني والتي تت�سم بالت�سعيد واالفرتاء، لكننا �سرند 
بطريقة اأخرى بعد انتهاء املهلة م�ساء ال�سبت. وتوؤكد م�سادر ان 
عميق  خاف  يف  الكرد�ستانيني  والدميقراطي  الوطني  احلزبني 
ب�ساأن التعامل مع ق�سية كركوك، ففي حني يريد االحتاد الوطني 
حلها بالطرق ال�سلمية، يرغب حزب بارزاين بالت�سعيد والت�سادم 
مع القوات االحتادية يف اطراف املحافظة . واتهم االحتاد الوطني 
توتري  مبحاولة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  الكرد�ستاين، 
كوادر  من  جمموعة  وقالت  كركوك.  يف  الفتنة  واث��ارة  االج��واء 
العام  ال��راأي  اىل  موجهة  ر�سالة  يف  الوطني،  االحتاد  وم�سوؤويل 
"قنوات اعامية تابعة للحزب الدميقراطي  الكردي والعراقي، ان 
فركة  خال  من  كركوك  يف  االج��واء  تعكري  حتاول  الكرد�ستاين 
بادعاء  العراقي،  اجلي�س  قوات  بتحركات  املتعلقة  املعلومات 
تعي�س  "كركوك  ان  وا�سافت  كركوك".  حمافظة  على  هجوم  �سّن 
اجواًء هادئة ولي�ست هناك اي حتركات من قبل اجلي�س العراقي 
ن�رستها  التي  واملعلومات  عليها،  للهجوم  ال�سعبي  احل�سد  وقوات 
قنوات تابعة للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين عارية عن ال�سحة"، 
اإ�سعال  اىل  ت�سعى  التي  القنوات  ومعاقبة  "حما�سبة  على  م�سددة 
ال�سبك  لواء  م�سوؤول  اكد  كركوك".  يف  والقومية  الطائفية  الفتنة 
يف قوات �سهل نينوى “ابو جعفر ال�سبكي”، ال�سبت،  ان التح�سيد 
اقليم كرد�ستان، يف حني  لتخويف  ياأِت  الع�سكري يف كركوك مل 
فكرة  عن  للرتاجع  االقليم  مع  مفاو�سات  وجود  عدم  اىل  ا�سار 
ان  ل�»اجلورنال«،  خا�س  ت�رسيح  يف  ال�سبكي  وقال  االنف�سال. 

عاقة  وال  الكرد  لتخويف  ياأِت  مل  كركوك  يف  الوا�سع  "االنت�سار 
للح�سد بهم"، داعيًا اىل "االلتزام بالقوانني والد�ستور". واأ�ساف، 
االقليم  داعيًا   ،" اقليم كرد�ستان  "لي�س هناك مفاو�سات مع  انه 
التي ت�سدر من احلكومة االحتادية وجمل�س  القوانني  "تنفيذ  اىل 
اىل  ال�سبكي  العراق".واأ�سار  من  جزءاً  باعتبارها  العراقي  النواب 
التعامل  ويجب  "خاطئ"  االقليم  مع  التفاو�س  "م�سطلح  ان 
والقانون  االم��ن  ب�سط  ويجب  العراق  من  كجزء  كرد�ستان  مع 
النيابية  االح��رار  كتلة  عن  النائب  واتهم  االقليم".  يف  والنظام 
االعامي  الت�سعيد  باعتماد  ال�سيا�سيني  بع�س  ال�سباين،  غزوان 
جلر الباد اىل حرب اهلية، داعيا اىل التهدئة والتعامل مع اأزمة 
كركوك بحكمة وح�س وطني . وقال ال�سباين يف ت�رسيح �سحفي، 
من  البع�س  اليها  يلجاأ  التي  الت�سعيدية  اللغة  من  "املراد  اإن 
ح�ساب  على  �سخ�سية  وم�سالح  مكا�سب  حتقيق  هو  ال�سيا�سيني 
ال�سيا�سيني  "اولئك  ان  وا���س��اف  ال�سعب".  ابناء  من  االب��ري��اء 
يحاولون جر الباد اىل حرب اأهلية من خال تاأجيجهم املواقف 
للتجزئة".  وتعري�سها  الباد  الإ�سعاف  الفر�س  وا�ستغالهم 
ل�سيا�سيني  ت�رسيحات  واالآخر  احلني  بني  "ن�سمع  ال�سباين  وتابع 
ف�سحتهم مطامعهم وتوجهاتهم احلزبية ال�سيقة"، الفتًا النظر اإىل 
ان "اولئك ال�سيا�سيني اعتا�سوا على االزمات من خال ا�ستمرارهم 
بنهجهم املعهود نف�سه الذي يفتقر اىل ح�س الوطنية وامل�سوؤولية 
وحماولتهم التح�سيد واإثارة البغ�ساء بني العراقيني". ودعا جميع 
جتدي  ال  التي  ال�سيا�سية  املهاترات  عن  "االبتعاد  اىل  االط��راف 
ي�ستخدمها  وا�سعة  اإعامية  حمات  "جند  اننا  اإىل  م�سرياً  نفعًا" 
من يريد ركوب املوجة والعودة بالعراق اىل الوراء". وعزا م�سوؤول 
القوات  نية  ب�ساأن  ال�سائعات"  "كرثة  ال�سمال،  حمور  بدر  منظمة 
العراقية واحل�سد ال�سعبي اال�ستباك مع البي�سمركة ودخول كركوك 
اأن  اىل  م�سريا  البارزاين"،  م�سعود  من  املقربني  "ت�رسيحات  اىل 

"ت�رسفات البارزاين" هي التهديد احلقيقي للدولة العراقية. 
تتمة �س2

نفى م�س��در مقرب من التيار ال�س��دري نية التيار 
اقتحام املنطقة اخل�رساء الي �س��بب كان، م�س��ريا 
اىل ان ه��ذه االخب��ار ته��دف اىل اعط��اء م�س��وغ 
العتقال املتظاهرين . وقال امل�سدر ل�»اجلورنال« 
ان "ال�س��يد مقت��دى ال�س��در وجه اتباع��ه قبل ايام 
قليل��ة باملحافظة على �س��لمية التظاهر والوقوف 

للتظاه��ر"  واملنا�س��ب  املخ�س���س  امل��كان  يف 
موؤكدا ان "ال�س��در مل ي�رِس او حتى يلّمح اىل دخول 
املنطق��ة اخل���رساء وه��و �س��د اي اقتح��ام له��ذه 
املنطقة" م�سريا ان " ُمطلقي هذه االخبار يحالون 
ا�سفاء �رسعية العتقال املتظاهرين يف التظاهرة 
التي دعا اليها ال�س��يد مقتدى ال�س��در" كما بني ان 
"التظاه��رة تخرج غداً لرف�س قانون االنتخابات 

واملطالبة بتغيري اع�ساء املفو�سية "

اكدت ع�س��و جمل�س حمافظة النجف عا�س��فة اليا�رسي 
ان عدم تطبيق قانون نقل ال�س��احيات اىل املحافظات 
جمل���س  ق��رارات  م��ن  الكث��ري  تعطي��ل  يف  �س��ببا  كان 
املحافظ��ة . وقال��ت اليا���رسي ل�»اجلورنال ني��وز« ان " 
ال�رساع ب��ني املحافظة والوزارات التي �ُس��ملت بقانون 
نق��ل ال�س��احيات كان �س��ببا يف تعطيل الق��رارات الن 
القان��ون ب��ات ح��را عل��ى ورق وكل وزارة ترف�س منح 

املحافظ��ة ال�س��احيات املوكل��ة له��ا وف��ق القان��ون 
ومنه��ا وزارة املالي��ة التي ال ت�س��تجيب لقرارات جمل�س 
املحافظ��ة "مبين��ة ان " هذا املو�س��وع عّطل الكثري من 
امل�س��اريع اخلدمي��ة للمحافظ��ة "م�س��رية اىل ان" ع��دم 
ت�س��لم حمافظ��ة النجف ح�س��تها م��ن املوازن��ة العامة 
ب�س��بب االزمة املالية التي تع�س��ف بالب��اد كان عائقا 
امام اقرار العديد من القوانني التي تتعلق بامور مالية، 
وجمل���س املحافظة يح��اول من خال امل��وارد املحلية 

مت�سية بع�س االمور اخلدمية الب�سيطة"

ك�س��ف ع�سو جمل�س حمافظة كرباء جا�سم الفتاوي 
ع��ن ان %20 م��ن جمم��وع النازح��ني يف كرب��اء 
ع��ادوا اىل مناطقهم بع��د حتريرها. وق��ال الفتاوي 
ل�»اجلورن��ال« ان " حمافظ��ة كرب��اء ا�س��تقبلت اكرث 
من 200 الف نازح بعد ا�ستياء داع�س على املناطق 
الغربي��ة.  وب��ني الفت��اوي ان "%20 م��ن النازحني 

حتى االن ع��ادوا اىل مناطقهم بعد حتريرها من قبل 
الق��وات االمنية واحل�س��د ال�س��عبي "م�س��ريا ان " اعداد 
الراغبني بالعودة اىل مدنهم بازدياد م�ستمر واغلبهم 
م��ن املو�س��ل" موؤك��داً اأن " احلكوم��ة املحلي��ة تقدم 
كل الت�س��هيات لع��ودة النازح��ني و�س��مان حقوقهم 
النازح��ني  ع��ودة  "ن�س��بة  ان  الفت��اوي  "واو�س��ح 
�س��رتتفع ب�س��كل كبري اذا ما مت حترير جميع املناطق 

من داع�س"

�س��لطت وكالة "ايران فرونت بيج"، يف تقريرها ال�س��وء على خ�سارة 
حكوم��ة اقليم كرد�س��تان ملع��دل 60.000 دوالر يومي��ا، بعد اغاق 

مطاري اربيل وال�سليمانية، من قبل حكومة بغداد املركزية.
ونقل��ت الوكال��ة يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه »اجلورنال ني��وز«، عن 
مدير مطار ال�س��ليمانية ال��دويل "طاهر عبداهلل"، ح��ني قال "منذ بدء 
حظر بغداد على اقليم كرد�س��تان، وايقافه��ا جميع الرحات، ارتفعت 
معدالت اخل�س��ائر االقت�سادية، حتى بلغت ال�60 الف دوالر يف اليوم 
الواح��د". وب��ني "عب��داهلل" ع��دم ا�س��تطاعة ادارة املطار دف��ع رواتب 
املوظف��ني، ف�س��ا ع��ن توق��ف ح�س��ور اغلبه��م اىل العمل". م�س��يفا 

"جمي��ع ا�س��تريادات اقليم كرد�س��تان لل�س��هر احلايل، املق��درة ب�10 
ماي��ني دوالر، ال ي�س��تطيع االقليم ت�س��لمها ب�س��بب قوانني وعقوبات 

بغداد".
اىل ذلك، �سلطت وكالة "اي ان اف" الرتكية، ال�سوء على ايقاف بغداد 
مليزانية كركوك، ب�سبب انعدام وجود حمافظ فيها، بعد م�ساركتها يف 
ا�ستفتاء بارزاين. ونقلت الوكالة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال 
نيوز«، عن نائب الرمل��ان العراقي "رزاق احليدري"، قوله "بعد قرار 
تنحية حمافظ كركوك ال�س��ابق، ا�س��بح املن�س��ب �س��اغرا، وهذا يعني 
قط��ع جميع اموال املحافظة ورواتب موظفيه��ا احلكوميني، العتماد 
ت�س��ليم هذه االموال عل��ى توقيع حمافظ معرتف به م��ن قبل حكو ي 
حني قال "هيثم اجلبوري" ع�س��و اللجنة املالية العراقية: "للحكومة 

املركزي��ة ح��ق قطع ميزاني��ة اي حمافظة من حمافظ��ات العراق، يف 
ح��ال خمالفتها القوانني، وتركها الثر �س��لبي على ميزانية العراق، او 

عدم دفع امل�ستحقات املالية ال�سنوية حلكومة بغداد".
وبنّي نائب الرملان الكردي "عثمان طاهر" انه "يف حال عدم ت�س��لم 
كركوك اموال امليزانية، �سيتم ت�سدير النفط العراقي عن طريق �رسكة 
�س��ومو يف الب���رسة، علم��ا ان حكوم��ة كرد�س��تان خ�س�س��ت ميزانية 

هائلة لكركوك".
وذك��رت الوكال��ة ان حكومة بغ��داد املركزية قام��ت بتنحية حمافظ 
كركوك "جنم الدين كرمي" عن من�س��به، لكن جمل�س حمافظة كركوك 
جتاه��ل تعليم��ات حكوم��ة بغ��داد، و�س��ّبب اع�س��اوؤه �س��غبًا برملانيًا 

وخمالفة ر�سمية الوامر رئي�س الوزراء "حيدر العبادي".

طال��ب ع�س��و اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س حمافظة 
بغ��داد  يف  احلكوم��ة  الغالب��ي  �رسح��ان  مي�س��ان 
بالتدخ��ل وف���س ال�رساع ب��ني الع�س��ائر واالأحزاب 
ال�س��يب  منف��ذ  عائ��دات  عل��ى  لل�س��يطرة  املتنف��ذة 
احلدودي والو�س��ع االمني املنفلت . وا�س��ار الغالبي 
ل�»اجلورن��ال نيوز« اىل ان اختط��اف مدير اجلمارك 
واإطاق��ه �رساح��ه ي��دل عل��ى �س��عف اداء املحافظ 
عل��ي دواي وعدم تاأديته واجبات��ه االمنية املتمّثلة 
ب�س��يطرة الدولة على االأداء الوظيف��ي للمنفذ واإبعاد 
املتنفذين بالتحكم بواردات��ه املالية، وحقن الدماء 

يف ال�رساع امل�سلح داخل املحافظة .
وب��ني اأن ه��ذا املنف��ذ هو اح��د اأوجه الف�س��اد املايل 
واالداري واجراءات الدولة و�سيطرتها حمدودة جدا، 
فال�رساع يدور حول العائدات الهائلة التي تدر على 
كل ط��رف يعم��ل بتخريج الب�س��ائع، وكذلك متحكم 
مبي��زان املركب��ات وال�س��احنات القادمة م��ن ايران 

وهو ما يتكفل به اأ�س��خا�س تابعون لع�س��ائر جعلت 
هذا املنفذ ملكًا �سخ�سيًا لها . 

يف  م�س��تقر  غ��ري  االمن��ي  "الو�س��ع  اأن  واأ�س��اف 
املحافظ��ة، بعد الهجوم، ال�س��بت، من قبل م�س��لحني 
على �سيارة ا�سعاف وقتل م�ساب يف داخلها ا�سافة 
اىل نزاع��ات ع�س��ائرية متك��ررة يذه��ب �س��حيتها 

االأبرياء".
كما اتهم ع�س��و اللجن��ة االمنية يف جمل�س حمافظة 
مي�س��ان الغالب��ي احزابًا وع�س��ائر باختط��اف مدير 
مركز ال�سيب احلدودي الأ�سباب تتعلق بق�سايا مالية 

وف�ساد اداري كبري.
واأو�سح الغالبي ل�»اجلورنال نيوز« ان انتهاك منفذ 
ال�س��يب واختطاف مديره بوا�س��طة ع�سابة جمهولة 
العم��ارة  حماف��ظ  اداء  �س��عف  اىل  يع��ود  الهوي��ة 
عل��ي دواي ب�س��فته رئي���س اللجنة االمنية وت�س��لمه 
ال�س��احية االمني��ة كافة ولكن هناك تق�س��ري كبري 
يف واجب��ه االمن��ي والق�س��اء على الع�س��ابات التي 

تعبث باملنفذ احلدودي.

بعد انتهاء مهلة العبادي بشأن المحافظة

مصادر حشدية: مفاجأة بانتظار حكومة اإلقليم والطالبانيون يتهمون حزب بارزاني بالتصعيد في كركوك

بغداد توقف ميزانية كركوك وحكومة كردستان تخسر 60000 دوالر يوميًا منذ إغالق مطاراتها

اتهام دواي باالستسالم  للعشائر واألحزاب المتنفذة وراء تردي األوضاع األمنية

الصدريون: إشاعة اقتحام البرلمان لعبة العتقال المتظاهرين 

النجف: قانون نقل الصالحيات للمحافظات حبر على ورق بسبب الوزارات!

كربالء: استقبلنا 200 ألف نازح ربعهم عادوا إلى ديارهم بعد تحريرها

بغداد- دانيا رافد

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- خاص

النجف - خاص

كربالء- آالء الشمري

العمارة - جورنال نيوز 

األنبار- عمر الدليمي
 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

أزمة الخليفي تمهد النتقال 
البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد

الحكومة تنهي رسميًا وجود مخيمات نازحي األنبار وتعيدهم إلى مناطقهم وداعش يهّرب عوائله إلى سوريا 

 ذكريات سيدات بالط بغداد 
الملكي عام 1921 


