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ت�ضمني  النيابية، عن  املالية  اللجنة  وثيقة �ضادرة عن  ك�ضفت  بغداد - خا�ص:  
خمتلف  يف  وظيفية  درجة  الف   )34( من  اكرث  ا�ضتحداث  احل��ايل،  العام  موازنة 
ان  منها  ن�ضخة  على  )اجلورنال(  ح�ضلت  التي  الوثيقة  يف  وجاء  الدولة.   وزارات 
عدد  فان  وبذلك  وظيفية  درجة   )34.332( ا�ضتحداث  ت�ضمنت  احلايل  العام  “موازنة 
املوظفني احلكوميني �ضي�ضل اىل اكرث من )2.900( الف موظف هذا عدا موظفي ال�رشكات 

العامة ذات )التمويل الذاتي( والبالغ عددهم بحدود )400( الف موظف”.
 وذكرت الوثيقة ان “اقليم كرد�ضتان ووزارة الرتبية ح�ضال على اعلى ن�ضبة من املوظفني اذ بلغت 

ن�ضبتهما نحو %23 تليهما وزارة الداخلية  بن�ضبة %20 ومن ثم وزارة الدفاع بن�ضبة 10%”.
 من جانب اآخر ك�ضف م�ضت�ضار رئي�ص الوزراء لل�ضوؤون القت�ضادية مظهر حممد �ضالح، الأربعاء، عن 
تقل�ص حجم العجز يف موازنة 2017 من 34 ترليون اىل 12 تريلون دينار، مبينا ان الدفعة املقبلة من 

قر�ص �ضندوق النقد الدويل للعراق تبلغ 643 مليون دولر.

 ف�رش حمللون �ضيا�ضيون زيارة رئي�ص اقليم كرد�ضتان م�ضعود 
البارزاين اىل بغداد بانها تبحث عن "طوق جناة" لنقاذ نف�ضه 
من العزلة ال�ضيا�ضية التي يعي�ضها بعد رف�ص الحزاب الكردية 
بالداخل والحزاب العراقية له واتهامه مبحاولة �رشقة احلكم 
يف القليم بحكم ان وليته يف رئا�ضة القليم قد انتهت وهو 
باق بالقوة، بال�ضافة اىل ايجاد دور لقوات البي�ضمركة يف 
معركة حترير املو�ضل من �ضيطرة داع�ص الرهابي.  م�ضدر 
ا�ضتقالل  البارزاين لن يناق�ص م�ضاألة  ان  برملاين كردي قال 
القليم خالل زيارته اىل بغداد، لن راأي احلكومة الحتادية 
كرد�ضتان.   اقليم  ا�ضتقالل  عدم  وهو  اجلانب  هذا  يف  وا�ضح 
اقليم  روات��ب  الزيارة  خالل  يناق�ص  البارزاين  ان  وا�ضاف 
داع�ص  �ضيطرة  من  حتريرها  بعد  نينوى  وو�ضع  كرد�ضتان 
الرهابي، بال�ضافة اىل رواتب موظفي القليم، لفتا اىل ان 
رئي�ص القليم �ضي�ضع امام العبادي ايرادات القليم النفطية 
تخفيف  اجل  من  وهذا  القليم،  موظفي  رواتب  دفع  مقابل 
خرجت  التي  والحتجاجات  كرد�ضتان  يف  احلا�ضل  التوتر 
�ضده.  وا�ضار اىل ان الزيارة تت�ضمن اي�ضا، لقاءات مع عدد 
من الزعامات ال�ضيا�ضية بينها رئي�ص التحالف الوطني عمار 
اللقاءات  اياد عالوي، وهذه  الوطنية  القائمة  احلكيم وزعيم 
جديدة  �ضيا�ضية  توافقات  ايجاد  على  م�ضمونها  يف  �ضرتكز 
القليم  التي خرجت من حكومة  الكردية  بعيدا عن الحزاب 
على  التفاق  اىل  بال�ضافة  باحلكم،  البارزاين  تفرد  ب�ضبب 
بديل وزير املالية هو�ضيار زيباري املقال من قبل الربملان 
نواب  من  الت�رشيحات  ح��دة  تخفيف  هو  ذل��ك  من  واله��م 
التحالف الوطني �ضده واتهاماتهم له بالتفرد باحلكم.  اما 

املحلل ال�ضيا�ضي واثق الها�ضمي فا�ضار اىل ان البارزاين ترفع 
عن نف�ضه وزار بغداد، لنقاذ نف�ضه بعد رف�ضه من قبل الحزاب 
الكردية، فهو اليوم يبحث عن طوق النجاة له وحلزبه، خا�ضة 
على  احتجاجا  ال�ضليمانية  مدن  يف  التظاهرات  ا�ضتمرار  مع 
عدم دفع رواتب املوظفني، والتهامات املوجهة اىل حكومة 
احلكومة  دائرة  خارج  امل�ضدر  النفط  اموال  ب�رشقة  القليم 
الحتادية.  وا�ضاف ان م�ضعود البارزاين ا�ضبح غري مرحب 
الكردي  ال�ضارع  تهدئة  و�ضيحاول  كرد�ضتان،  داخل  من  به 
روات��ب  ���رشف  على  احلكومة  مع  التفاق  خ��الل  من  �ضده 
اقليم كرد�ضتان مقابل تنازلت �ضيقدمها، كما انه يريد ايجاد 
حلف يف بغداد ملواجهة حتالف الحتاد الوطني الكرد�ضتاين 
الحزاب  مع  حتالفات  وعقدا  اندجما  اللذين  التغيري  وحركة 
يبحثها  التي  امللفات  اب��رز  ان  الها�ضمي  وب��ني  ال�ضيعية.  
البارزاين مع احلكومة الحتادية هي م�ضري معركة املو�ضل 
وم�ضاركة البي�ضمركة فيها والو�ضع يف املدينة بعد حتريرها، 
وو�ضع املناطق املتنازع عليها وفق املادة 140 ودور قوات 
البي�ضمركو يف املناطق املحررة من �ضيطرة داع�ص الرهابي.  
اقليم  داخل  من  معار�ضة  لقت  بغداد  اىل  البارزاين  زي��ارة 
الحت��ادي��ة  احلكومة  طالبت  التغيري  فحركة  كرد�ضتان، 
لنف�ضه  البارزاين كممثل  القليم م�ضعود  رئي�ص  بالتعامل مع 
ولي�ص لالقليم، وقال القيادي يف التغيري هو�ضيار عبد اهلل ان 
"زيارة البارزاين لبغداد هي زيارة حزبية بحتة، وهو حاليًا 
ميثل �ضخ�ضه وحزبه فقط ووليته انتهت وهو لميثل �ضعب 
هي  كرد�ضتان  �ضعب  متثل  التي  الوحيدة  فاجلهة  كرد�ضتان، 
البارزاين،  من  بقرار  حاليًا  معطل  هو  الذي  القليم  برملان 
وبالتايل فاإن على رئي�ص الوزراء حيدر العبادي اأن يتعامل 

معه على اأنه ميثل نف�ضه وحزبه فقط".

الياور،  جبار  البي�ضمركة  وزارة   عام  اأمني  ك�ضف   
م�ضريا  املو�ضل،  مدينة  لن حترر  الرتكية  القوات  اأن 
الداخلية  اتفقت مع وزارتي  الب�ضمركة  اأن وزارة  اإىل 
والدفاع على اأن يتم حترير املدينة بالقوات الر�ضمية 
الياور  وقال  ا�ضتثناء.   بدون  واملركزية  الإقليم  من 

اإىل  ُت�ضري  التي  "الت�رشيحات  اإن  ل���)اجل��ورن��ال( 
تعترب  املو�ضل  بتحرير  الرتكية  القوات  م�ضاركة 
"اجلهات  اأن  اإىل  م�ضريا  �ضحيحة"،  غري  ت�رشيحات 
الأمنية يف كرد�ضتان واجلهات الأمنية من احلكومة 
و�ضباط  الأمريكي  ال�ضفري  مع  اجتمعت  املركزية 
كبار يف التحالف الدويل على اأن يتم حترير املو�ضل 

باأيادي عراقية بحتة وبدعم من التحالف الدويل".

اِن  ال�ضدر،  مقتدى  ال�ضدري  التيار  زعيم  قال   
التحالف  مظلِة  من  ت��ي��اِرِه  خ��روج  عن  احلديث 
الوطني، والعالَن عن حتالفات �ضيا�ضية جديدة ، 
�ضابٌق لواِنه.   وياأتي رُد ال�ضدر على �ضوؤال  موجه  
يف  يدور،  حديث  ب�ضاأن  اتباِعه،  احد  قبل  من  له، 

ال�ضيا�ضية،  والروقِة  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
التيار  ب��ني  مرتقبا،  حتالفا  هناك  اَن  م��ف��اُدُه 

ال�ضدري وقائمة اياد عالوي.
بني  جمع  لقاء  عن  �ضحفية  معلومات  وت�ضري 
اياد  الوطنية  القائمة  زعيم  مع  ال�ضدر  مقتدى 
عالوي واتفقا على ت�ضكيل قائمة انتخابية موحدة 

للم�ضاركة يف النتخابات النيابية املقبلة.

ال�ضهر  منت�ضف  اإن  دياىل،  حمافظة  جمل�ص  قال   
ال�ضيا�ضيني  قبل  من  زيارة  هنالك  �ضتكون  املقبل 
و�ضيوخ ع�ضائر املحافظة اإىل رئي�ص الوزراء حيدر 
الدولة  بيد  ال�ضالح  بح�رش  ملطالبته  العبادي 
واإنهاء اخلالفات ال�ضيا�ضية..  وقالت ع�ضو املجل�ص 
اميان عبد الوهاب ل�)اجلورنال( اإن "زيارة رئي�ص 
�ضتعطي  املحافظة  اإىل  اجلبوري  �ضليم  الربملان 

اأن  ال�ضهر املقبل"، موؤكدة  ثمارها خالل منت�ضف 
ل�ضيا�ضيني  زيارة  هناك  �ضتكون  الوقت  هذا  "يف 
للعبادي  الع�ضائر  و�ضيوخ  املحافظة  ون���واب 
يف  املنا�ضب  على  ال�ضيا�ضية  اخلالفات  لإنهاء 
من  الأب��ري��اء  دم���اء  على  واحل��ف��اظ  املحافظة 
التفجريات والغتيالت".  واأ�ضارت اإىل اأن "و�ضع 
دياىل �ضبه م�ضلول من الناحية الأمنية واخلدمية 
والقت�ضادية"، لفتة اإىل اأن "الع�ضابات قانونها 

فوق قانون احلكومة يف اإدارة املحافظ".

اخلطوة  خطورة  من  املراقبني  حتذيرات  رغم   
يف  ال�ضيا�ضيني  بع�ص  ذه��ب  كما  وتوجههم 
العراق اإىل اأن ما يحدث متهيد لإ�ضقاط احلكومة 
ان بع�ضهم   اإل  املالكي،  �ضلفه نوري  بدعم من 
كبرية  فر�ضة  متثل  امل�ضتجدات  هذه  ان  يرون 
وعوده  اإثبات  فيها  ميكنه  للعبادي  بالن�ضبة 
بعيدة عن  تكنوقراط  بت�ضكيل حكومة  ال�ضابقة 
النتماءات احلزبية، وبالتايل فاإن خلو وزارات 
وفق  اأ�ضماء  لطرح  اأمامه  الباب  يفتح  ال�ضيادة 

مبداأ الكفاءة والنزاهة على حد تعبريهم.
رئي�ص  هاجم  متوقعة،  غري  ت�رشيحات  ففي   
جمددا  النواب  جمل�ص  العبادي  حيدر  ال��وزراء 

هو�ضيار  املقال  ماليته  وزير  عن  دفاعه  بعد 
وزراء  بت�ضفية  ال��ربمل��ان  متهما  زي��ب��اري، 
العبادي يف موؤمتر �ضحفي  حكومته. وت�ضاءل 
عن دور ال�ضلطة الت�رشيعية يف حما�ضبة بع�ص 

نوابها املتجاوزين.  
املفرت�ص  من  كان  انه  العبادي  او�ضح  كما 
وزير  اقالة  قبل  "النتظار  النواب  على جمل�ص 
املالية حلني قيامي بتقدمي الوزراء المنيني"، 
ال�ضجة وال�ضخب  باثارة  النواب  متهما بع�ص 
"لي�ص من  اإنه  العبادي  بح�ضب و�ضفه.   وقال 
اأن تعمل احلكومة والدولة خالية من  املعقول 
الوقت  يف  واملالية،  والدفاع  الداخلية  وزراء 
الذي مير به العراق باأزمة اأمنية واقت�ضادية". 

 وياأتي ت�رشيح العبادي بعد يوم من مطالبة 
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اإبراهيم  با�ضتجواب  ال��ن��واب(،  ع��دد  اإج��م��ايل 
الفهداوي  وقا�ضم  اخلارجية،  وزي��ر  اجلعفري 
زيدان  فالح  الزراعة  ووزي��ر  الكهرباء،  وزي��ر 
للوزارة على  واإدارتهم  مبلفات تتعلق بالف�ضاد 

مدى العامني املا�ضيني. 
من  املزيد  انتظار  يف  العبادي  �ضيكون  وبذلك 
فراغ وزارات ال�ضيادة يف فرتة غاية من الدقة 
يتمكن  ومل  البالد.   يف  الأ�ضعدة  جميع  على 
لهوؤلء  خلفا  مر�ضحني  تقدمي  م��ن  العبادي 
القوى  مع  اتفاق  اإىل  التو�ضل  لعدم  ال��وزراء 
ال�ضخ�ضيات  على  ال��ربمل��ان  يف  ال�ضيا�ضية 

املر�ضحة  لتلك املنا�ضب.
املا�ضي،  يوليو  مت���وز/  م��ن  اخل��ام�����ص  ويف 

ا�ضتقال وزير الداخلية، حممد �ضامل الغبان، بعد 
انتحاري  نفذه  الذي  الدامي  "الكرادة"  تفجري 
النفجار،  �ضديدة  مب��واد  حمملة  �ضيارة  يقود 
مدى  على  العراق  يف  الأعنف  يعد  هجوم  يف 
و200  قتيال   324 اأوق��ع  املا�ضية،  ال�ضنوات 

جريحا.
ويف اخلام�ص والع�رشين من �ضهر اآب/ اأغ�ضط�ص 
الدفاع  وزير  العراقي  الربملان  اأقال  املا�ضي، 
خالد العبيدي من من�ضبه على خلفية ا�ضتجواب 
ن�ضيف،  عالية  النائبة  قبل  ف�ضاد من  بتهم  له 
ويف 21 من اأيلول/ �ضبتمرب احلايل، اأقيل وزير 
املالية هو�ضيار زيباري خالل جل�ضة ت�ضويت 
�رشية جرت بالأوراق يف الربملان، وذلك على 

خلفية اتهامه اأي�ضا بالف�ضاد.

حمافظة  يف  حملية  ع�ضائرية  قيادات  اأعلنت   
ع�ضكرية  عملية  انطالق  عن  الأرب��ع��اء،  الأنبار، 
الدولب  جزيرة  على  ال�ضيطرة  ل�ضتعادة  وا�ضعة 
)70 كم غرب الرمادي(، فيما ت�ضتعد قوات "بدر"، 
التي تعمل �ضمن "احل�ضد ال�ضعبي"، للم�ضاركة يف 
احلويجة  مدينة  على  ال�ضيطرة  ا�ضتعادة  معركة 

مبحافظة كركوك )�ضمال(.
عدنان  الع�ضائري"،  ب�"احل�ضد  القيادي  وق��ال   
املحالوي، اإن العملية التي انطلقت يف وقت مبكر 
من �ضباح ام�ص متت مب�ضاركة م�ضلحي الع�ضائر، 
وا�ضنطن  تقوده  الذي  ال��دويل،  التحالف  وطريان 

الع�ضكرية  العملية  اأن  �ضد تنظيم )داع�ص(، مبينا 
على  احل�ضار  لإطباق  حم��اور،  عدة  من  انطلقت 

عنا�رش التنظيم املتواجدين يف املنطقة.
"بدر"،  منظمة  رئي�ص  عقد  مت�ضل،  �ضياق  ويف   
ق��ادة  م��ع  اجتماعا  ال��ع��ام��ري،   ه��ادي  النائب 
يف  ال�ضرتاك  ا�ضتعدادات  لإكمال  ال�ضعبي،  احل�ضد 
معركة ا�ضتعادة ال�ضيطرة على احلويجة مبحافظة 

كركوك.
 وقال بيان لإعالم "احل�ضد ال�ضعبي" اإن الجتماع 
ب��ح��ث ال��ت��ح�����ض��ريات وو���ض��ع اخل��ط��ط ال��الزم��ة 
للعمليات الع�ضكرية، مو�ضحا اأن العامري ا�ضتمع 
يف  املتمركزين  "احل�ضد"  مقاتلي  اأو�ضاع  اإىل 

اأطراف حمافظة كركوك.

خفايا زيارته هربا من العزلة الكردية

البارزاني في بغداد مستنجدًا بقادتها لتهدئة الشارع الكردي

البرلمان يرد باستجوابات جديدة

العبادي يغضب "عالنية" من إقاالت وزرائه والبعض يراها فرصة لتنفيذ إصالحاته 

عملية عسكرية في األنبار و"الحشد الشعبي" يستعد لدخول الحويجة

)الجورنال(: وزير البيشمركة لـ

 ال دور لألتراك في معركة الموصل

الصدر: خروجنا من التحالف الوطني سابق ألوانه

ديالى تستغيث برئيس الوزراء إلنهاء خالفاتها
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بغداد ـ ستار الغزي 
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الفو�ضوية،  وجل�ضاته  الربملان  �ضخب  عن  بعيدا   
واأ�ضوات املدافع وغبار املعارك �ضد تنظيم "داع�ص"، 
مفاو�ضات  مع�ضوم  ف��وؤاد  العراقي  الرئي�ص  يقود 
�رشية مع كبار القادة ال�ضيا�ضيني يف العراق لت�ضكيل 
"جمل�ص ال�ضيا�ضات ال�ضرتاتيجية" لإ�ضالح الفو�ضى 
الكتل  جميع  لها  تعر�ضت  ان�ضقاقات  بعد  ال�ضيا�ضية 

الربملانية، وانعك�ضت �ضلبا على العملية ال�ضيا�ضية.
ا�ضرتاتيجي"  �ضيا�ضات  "جمل�ص  ت�ضكيل  وف��ك��رة   

 2010 ع��ام  الوىل  للمرة  وظهرت  جديدة،  لي�ضت 
عندما  للجدل  املثرية  الت�رشيعية  النتخابات  بعد 
من�ضب  رف�ص  ولكنه  ع���الوي،  اإي���اد  قائمة  ف��ازت 
رئي�ص الربملان، بينما كان من�ضب رئي�ص اجلمهورية 
على  ال�ضيا�ضية  القوى  اتفقت  وهنا  الكرد،  ح�ضة  من 
اإياد  ا�ضرتاتيجية" برئا�ضة  �ضيا�ضات  "جمل�ص  ت�ضكيل 
يف  العليا  ال�ضلطات  اأداء  مراقبة  ووظيفته  ع��الوي، 
العراق، ولكن اعرتا�ضات حول عدم د�ضتورية املجل�ص 
اأجربت عالوي على رف�ضه، وانتهى امل�رشوع من دون 
تنفيذ.  وبعد ت�ضكيل اول حكومة عراقية بعد احتالل 

2014، قال  البالد يف �ضيف  "داع�ص" ثلث م�ضاحة 
خطبة  خالل  مع�ضوم  فوؤاد  اجلديد  العراقي  الرئي�ص 
�ضيا�ضي  جمل�ص  ت�ضكيل  يتمنى  انه  املن�ضب  توليه 
�ضبب  اح��د  يفهم  مل  البالد،  ق��ادة  ي�ضم  ا�ضرتاتيجي 
وجتاهلت  املجل�ص،  هذا  تاأ�ضي�ص  يف  مع�ضوم  رغبة 
اأ�ضبح اجلميع �ضيعة و�ضنة  الأحزاب ذلك، ولكن الآن 
م�ضدر  ويقول  املجل�ص.   باأهمية  مقتنعني  وك��رداً، 
فوؤاد  "الرئي�ص  اإن  احلكومة  من  مقرب  رفيع  �ضيا�ضي 
مع  مهمة  �رشية  مفاو�ضات  ايام  منذ  اأكمل  مع�ضوم 
�ضاأن  يف  البالد  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قادة  غالبية 

واجلميع  ال�ضرتاتيجي،  ال�ضيا�ضات  جمل�ص  تاأ�ضي�ص 
ال�ضغرية".   الأحزاب  بع�ص  با�ضتثناء  بالفكرة  رحب 
املجل�ص  يكون  ان  يت�ضمن  "املقرتح  اأن  وي�ضيف 
وع�ضوية  مع�ضوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�ص  برئا�ضة 
رئي�ص الوزراء حيدر العبادي ورئي�ص الربملان �ضليم 
بارزاين،  م�ضعود  كرد�ضتان  اإقليم  ورئي�ص  اجلبوري 
املالكي،  ن��وري  القانون"  دول��ة  "ائتالف  ورئي�ص 
ورئي�ص  النجيفي  "متحدون" اأ�ضامة  ائتالف  ورئي�ص 
ال�ضاب  ال�ضيعي  والزعيم  عالوي  اإياد  الأ�ضبق  الوزراء 
املجل�ص  اخت�ضا�ضات  عن  ام��ا  ال�ضدر".   مقتدى 

الأزم��ات  تناق�ص  ا�ضت�ضارية  هيئة  مبثابة  ف�ضيكون 
مع  العراق  تواجه  التي  الكبرية  والأمنية  ال�ضيا�ضية 
�ضلطة  اي  قيام  ومنع  ا�ضتثناء،  دون  القادة  جميع 
يف البالد باتخاذ قرارات ب�ضكل فردي، ولكن املهمة 
اإنقاذ الربملان من الفو�ضى التي  الأ�ضا�ضية للمجل�ص 
واجبه.   اأداء  عن  ومتنعه  �ضهور،  منذ  عليه  ت�ضيطر 
يتداعى  الربملان  بداأ  املا�ضي  )ابريل(  ني�ضان  منذ 
لل�ضتائم  تبادل  اىل  الفو�ضى، وحتولت جل�ضاته  امام 
والتهامات بني النواب، وو�ضلت يف بع�ص الحيان 
اىل الت�ضابك باليدي وال�رشب املتبادل بعد ان�ضقاق 

رئي�ص  ليطردوا  احزابهم  عن  نائب  مئة  من  اك��رث 
الربملان �ضليم اجلبوري من من�ضبه واختاروا �ضخ�ضا 
اعاد  واإيرانيا  اأمريكيا  تدخال  ولكن  عنه،  بدل  اآخر 
المور اىل ن�ضابها.  ولكن الزمة الربملانية تفاقمت 
يف ال�ضهر التايل عندما اقتحم اآلف املتظاهرين من 
الربملان  مبنى  ال�ضدر  مقتدى  الديني  الزعيم  اتباع 
املا�ضي  )مايو(  ايار  مطلع  اخل�رشاء  املنطقة  داخل 
احتجاجا على الكتل ال�ضيا�ضية املن�ضغلة ب�رشاعاتها 
منذ  املتظاهرين  مطالب  اإهمال  مقابل  وم�ضاحلها 

�ضهور.

بغداد ـ خاص
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