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بغداد – �سعد املندالوي :  قرر جمل�س الوزراء تعديل جدول �سقف االعانة االجتماعية 
املرافق لقانون احلماية االجتماعية، ا�ستناد اىل احكام املادة )24( من قانون احلماية 

االجتماعية رقم )11( ل�سنة 2014.
 ووفقا للتعديل �سيتم توزيع املبالغ ح�سب عدد افراد اال�رسة، فاذا كانت اال�رسة مكونة من فرد  
واحد �ستت�سلم 100،000 األف دينار �سهريا والعائلة امل�ستفيدة املكونة من  فردين �سيكون مبلغ 
 200،000 العائلة املوؤلفة من ثالثة افراد  األف دينار، فيما تت�سلم  150 مائة وخم�سون  االعانة 
األف دينار ومثيلتها املكونة من اربعة افراد فما فوق مائتان وخم�سة وع�رسون األف دينار بالن�سبة 
للن�ساء.  وفيما يخ�س الرجال فان اال�رسة املكونة من فرد واحد تت�سلم 100،000 األف دينار واذا كانت 
من فردين فتت�سلم125،000 األف دينار، بينما تت�سلم اال�رسة ذات الثالثة افراد مبلغ 150،000األف دينار 

و�ستت�سلم اال�رسة ذات االربعة افراد فما فوق مبلغا وقدره 175،000الف دينار.

الزاملي،  النيابية حاكم    اتهم رئي�س جلنة االأمن والدفاع 
وال�رسائب  والكمارك  والتجارة  ال�سحة  وزارة  يف  الدوائر 
احل��دودي��ة  للمنافذ  ملراقبة  املوكلة  ال��وط��ن��ي   واالأم���ن 
با�ستخدام اختام مزورة الإدخال الب�سائع واملواد الغذائية 

الفا�سدة مقابل مبالغ مالية.
  وقال الزاملي ل�)اجلورنال( اإن "االأمن النيابية لن تتغا�سى 
عن دخول الرز احل�رسي الفا�سد اإىل العراق من خالل وزارة 
 5 4 و  3 و  2 و  1 و  "عنابر رقم  اأن  اإىل  التجارة"، م�سريا 
الفا�سد كله فا�سد وال ي�سلح  الرز  اأدخلت  التي  الباخرة  يف 

لال�ستهالك الب�رسي".
ا�ست�سافة  �ستتم  املقبل  اخلمي�س  "يوم  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
املنافذ  على  واملقيمني  التجارة  وزارة  من  م�سوؤولني 
احلدودية لتحديد اجلهات املتورطة يف تعاقدها ل�رساء رز 

ح�رسي لتوريد  مفردات البطاقة التموينية يف العراق".
احلدودية  املنافذ  ملراقبة  املوكلة  "الدوائر  اأن  وب��ني    
الفا�سدة  الغذائية  املواد  الإدخال  مزورة  اختاما  ت�ستخدم 
التجار  م��ن  مالية  مبالغ  مقابل  ال��ردي��ئ��ة  والب�سائع 
وال�رسكات، موؤكدا اأن جلنة االأمن ح�سلت على وثائق ُت�سري 
اإىل تورط م�سوؤولني يف املنافذ احلدودية و�سيتم الك�سف عن 

ا�سمائهم وهوياتهم الحقا".
اإن  الفهداوي،  قا�سم  الكهرباء  وزير  قال  اآخر  جانب  من   
%26 من انتاج الوزارة من  املواطنني الفقراء ي�ستهلكون 
لديها  توجد  ال  "الوزارة  اأن  اإىل  م�سريا  الكهربائي،  التيار 
م�سكلة مع املواطنني اإال اأن امل�سكلة الكبرية مع امل�ستهلكني 
التيار  تهدر  التي  والفنادق  وال�رسكات  كاملعامل  الكبار 

الكهربائي ب�سكل م�ستمروت�ستهلك %74 من الطاقة
خطة  و�سعت  "الوزارة  اإن  ل�)اجلورنال(  الفهداوي  وقال 
التيار  برت�سيد  امل�ستهلكني  ل�سغط  املالية  الر�سوم  لفر�س 
اآالف   10 فئة  من  تبداأ  �رسائب  فر�ست  وانها  الكهربائي 
الف   750 والثالثة  الف دينار   250 الثانية  والفئة  دينار 
دينار على امل�ستهلكني الذين يهدرون الكهرباء"، موؤكدا اأنه 

"كلما ارتفعت ن�سبة اال�ستهالك ترتفع ن�سب  الر�سوم".
 واأ�سار اإىل اأن "تلك اخلطة ال يوجد وراءها �رسر باملواطن 
الكهرباء  برت�سيد  الكبار  امل�ستهلكني  على  ال�سغط  وامنا 
وحتويلها اإىل املواطنني الفقراء"، م�سريا اإىل اأن "االأخريين 
وال  انارة  وم�سابيح  ومكيف  ثالجة  �سوى  لديهم  توجد  ال 
ي�رسون با�ستهالك التيار الكهربائي". واأ�ساف اأنه "خالل 
يف  حت�سنا  العراقي  املواطن  �سي�سهد  املقبل  ال�ستاء  مو�سم 
التيار الكهربائي وعدم انقطاعه يف اأغلب �ساعات اليوم"، 
املحافظات  جميع  "�ستكون  املقبلة  اخلطة  يف  اأن  موؤكدا 
الو�سطى واجلنوبية مزودة بالتيار ل�ساعات اإ�سافية ب�سكل 

يومي".
من جانب اخرب يرى مراقبون، اإن "املنافذ احلدودية الربية 
االأ�سابيع  ال�سلل يف  اأ�سابها  العراق  واجلوية يف  والبحرية 
التعليمات  اأن  و  املالية،  وزارة  اإج��راءات  ب�سبب  املا�سية 
الب�سائع  لدخول  معرقلة  زالت  ما  املالية  لوزارة  القدمية 

اىل العراق".
عمليات  عرقلة  ب�"عدم  املالية  وزارة  التجار  وط��ال��ب 
اال�سترياد عرب منافذ الكمركية"، معربا عن ا�سفه ل�"دخول 
الكثري من اأنواع الب�سائع اإىل العراق عرب منافذ املحافظات 
باقي  اىل  بال�ساحنات  تنقل  ثم  ومن  وال�سمالية  الغربية 

املحافظات العراقية".

رئي�س  قوة  ادوات  ابرز  اأ�سبحت  عديدة  عوامل   
نوري  القانون  ائتالف  ورئي�س  ال�سابق  ال��وزراء 
وبداأ  املقبلة،  االنتخابات  للم�ساركة يف  املالكي 
فعال مفاو�سات �رسية لعقد حتالفات مع ف�سائل 
من  لال�ستفادة  االنتخابات  يف  ال�سعبي  احل�سد 
الف�سائل  عليها  ح�سلت  التي  والقوة  ال�سعبية 

امل�سلحة خالل ال�سهور املا�سية.
�سخ�سية  اىل  ت�سعى  الف�سائل  ه��ذه  ان  كما   
�سيا�سية معروفة للدخول يف عامل ال�سيا�سة ميتلك 
خربة فيها، بعد جناح املالكي باإ�سفاء نوع من 
الكاريزما على �سخ�سيته �ساعدته باحل�سول على 

�سنوات  خالل  كبري  �سيا�سي  ونفوذ  �سالحيات 
حكمه.

"عودة  ان  احمد   زي��اد  ال�سيا�سي  املحلل  يرى   
يف  ف��از  لو  وحتى  �سعبة،  احلكم  اىل  املالكي 
من�سب  ي�سمن  لن  فانه  املقبلة  االنتخابات 
االخ��رية  االنتخابات  يف  الن��ه  ال���وزراء،  رئي�س 
البقاء يف  فاز يف املرتبة االوىل ومل يتمكن من 
واالخطاء  �سده  االأمريكي  الفيتو  ب�سبب  ال�سلطة 
االو�ساع  ولكن  حكمه".   �سنوات  يف  الكبرية 
خالل  كثريا  تغريت  االو�سط  وال�رسق  العراق  يف 
مبا  واردة  االحتماالت  وكل  املا�سيني،  العامني 

فيها عودة املالكي اىل ال�سلطة، كما يقول احمد.
التفا�سيل �سفحة 2

النيابية،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  جلنة  اعلنت 
ال�سواغر  ل�سد  بحملة  البدء  عن  االرب��ع��اء،  اليوم 
 60 البالغة  ال��ع��وامل  عوا�سم  يف  الدبلوما�سية 
�سفريا. وذكر ع�سو جلنة اخلارجية النيابية مثال 
ال�سفراء  “هناك بع�س  ان  ل�)اجلورنال(،  االلو�سي 
الدول ونظام  ق�سوا فرتات جدا طويلة يف بع�س 
ان  مبينا   ،“ ونقلهم  تغيريهم  يتوجب  ال���وزارة 
هو  الوزارة  منها  تعاين  التي  احلقيقية  “امل�سكلة 

عندما جتري تغيريات بال�سفراء يبداأ التناف�س بني 
ال�سفارات  يف  منا�سب  على  للح�سول  االح��زاب 

العراقية”.
وا�ساف ان “الوزارات تريد تاليف ح�سول م�ساكل 
العامل  ح��ول  �سفاراتها  ح��ول  لديها  امل��الك  يف 
التي فيها جالية  العوا�سم  وتكثيف كوادرها يف 
اخلارجية  وزارة  واج��رت  ه��ذا  كبرية”.  عراقية 
اب��رزه��ا  دول  ب��ث��م��ان  ���س��ف��راءه��ا  ت��غ��ي��ريات يف 
وفرن�سا  ورو�سيا  االمريكية  املتحدة  الواليات 

واملانيا وال�سني.

 توّقع حمللون �سيا�سيون عدم ر�سوخ حيدر العبادي 
ال�ُسنية  االط��راف  بع�س  مطالب  اىل  ال��وزراء  رئي�س 
م�ساركة  ب�سدة  تعار�س  التي  انقرة  من  بتحري�س 
لتحرير  املرتقبة  باملعركة  ال�سعبي  احل�سد  ق��وات 
تنظيم  �سيطرة  من  البالد  �سمايل  املو�سل  مدينة 

“داع�س”.
 واملو�سل ثاين اكرب مدن العراق بعد بغداد، وت�سم 
ال�سيعة،  وال��رتك��م��ان  ال�ُسنة،  ال��ع��رب  م��ن  خليطا 
تنظيم  وب�سط  وامل�سيحيني،  وااليزديني،  والكورد، 
حزيران/ من  العا�رس  يف  عليها  “داع�س” �سيطرته 
يونيو 2014.  وترف�س قوى �سيا�سية �ُسنية، ابرزها 

كتلة متحدون التي يتزعمها ا�سامة النجيفي رئي�س 
ال�سعبي  احل�سد  م�ساركة  بقوة  ال�سابق،  الربملان 
مبني  رف�سها  ان  وتقول  املو�سل،  حترير  بعملية 
ا�س�س  على  انتقامية  بعمليات  القيام  خماوف  على 

مذهبية.
“قرار  اإن  ال�سيا�سي،  املحلل  الفيلي،  ويقول ع�سام   
م�ساركة احل�سد ال�سعبي مبعركة املو�سل، �سيكون من 
اخت�سا�س العبادي ح�رسا، واالخري �سيخ�سع قراره 
للجانب اال�ستخباري واحلاجة الفعلية يف املعركة، 
من دون تدخل اي جهات اخرى، العبادي اليريد ان 
يبعد طرف معني عن امل�ساركة يف املعركة، كما انه 
اليريد ان يذعن ملواقف بع�س االطراف”.  وا�ساف 
الفيلي اأن “العبادي لن يتعامل مع معركة املو�سل 

من باب فر�س االرادات، احلكومة لديها هدف حمدد، 
تريد حترير املدينة من تنظيم داع�س، لكن باملقابل 
بع�س املناطق يف املو�سل فيها ح�سا�سية طائفية”.
احل�سد  يتوىل  ان  املمكن  غري  “من  ان��ه  واو���س��ح   
ق�ساء  حترير  النجيفي(  اثيل  )يقوده  الع�سائري 
هناك  �ستح�سل  حتما  ال�سيعية،  الغالبية  ذي  تلعفر 

ح�سا�سية ب�سبب طبيعة املنطقة”.
اجلي�س  من  ق��وات  تتح�سد  املو�سل  مدينة  وق��رب   
املحلية،  وال�رسطة  االإحتادية،  وال�رسطة  العراقي، 
واحل�سد الع�سائري الذي يقوده اثيل النجيفي حمافظ 

نينوى ال�سابق اإ�ستعدادا الإقتحام املدينة.
 ويرى املحلل ال�سيا�سي عبا�س اليا�رسي، اأن الوقائع 
ال�سعبي  احل�سد  عن  اال�ستغناء  الميكن  انه  اىل  ت�سري 

مبعركة املو�سل املرتقبة. وا�ساف اليا�رسي اأن “كل 
الوقائع على االر�س ت�سري اىل انه الميكن اال�ستغناء 
و�ستكون  املو�سل،  معركة  يف  ال�سعبي  احل�سد  عن 
املهام  لتوزيع  به  يتحذى  منوذجا  الفلوجة  معركة 

بني القوات التي �ست�سرتك يف حترير املو�سل”.
ال�سعبي  احل�سد  لقوات  “يكون  ان  اليا�رسي  وتوّقع   
دور او�سع يف عملية حترير املو�سل، وعدم اقت�ساره 
ال�سيعية(”.  الغالبية  )ذي  تلعفر  ق�ساء  حترير  على 
العبادي  من  ر�سمي  تكليف  ي�سدر  مل  االن  ولغاية 
للم�ساركة  باال�ستعداد  ال�سعبي  احل�سد  ل��ق��وات 
مبعركة املو�سل، لكن قادة بارزين يف احل�سد اكدوا 
م�ساركتهم، وعربوا عن رف�سهم دعوات اإبعادعم عن 

امل�ساركة.

العبادي  حيدر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  يعتزم  فيما   
الدفاع  وزارت���ي  ملر�سحي  الذاتية  ال�سري  ت��ق��دمي، 
وال�سناعة خالل جل�سة جمل�س النواب اليوم، امال يف 
الت�سويت عليهم يف جل�سة ال�سبت املقبل، ا�سار نواب 
الوطنية ملن�سب وزير  القائمة  اىل رف�سه ملر�سحي 
القوى  حتالف  فيه  هدد  الذي  الوقت  يف  التجارة، 
اختيار  ع��دم  ح��ال  يف  اجلل�سة  مبقاطعة  الوطنية 
خالد  للمقال  خلفا  الدفاع  ل��وزارة  مر�سحيه  اح��د 
القانون  دولة  ائتالف  القيادي يف  وقال  العبيدي.  
جا�سم حممد جعفر ان رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
�سيقدم خالل جل�سة الربملان اخلمي�س، ال�سري الذاتية 
مت  حال  ويف  وال�سناعة،  الدفاع  وزارتي  ملر�سحي 
عليهما  الت�سويت  �سيتم  ال�سخ�سيتني  حول  التوافق 
مر�سح  ان  وا�ساف  املقبل.   ال�سبت  يوم  جل�سة  يف 

وزارة ال�سناعة �سيكون من املكون الرتكماين، الفتا 
اىل اأن مر�سح الدفاع مت اختياره من بني 10 اأ�سماء 
وت�سري  للعبادي.   العراقية  القوى  حتالف  قدمها 
ال�سناعة  وزارة  مر�سح  ان  اىل  برملانية  م�سادر 
اال�سبق  املحافظات  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  �سيكون 
الرتكمانية  ال�سخ�سيات  من  وهو  التورهان  مفتي 
فيما  ال�سيا�سية،  الكتل  لدى  مبقبولية  حتظى  التي 
على  اال�ستقرار  العبادي  من  مقربة  م�سادر  توؤكد 
ل��وزارة  الدليمي  وك��ام��ل  اجل��اب��ري  جابر  ا�سماء 
رف�س  بعد  العبيدي،  خالد  للمقال  خلفا  ال��دف��اع 
ال�سابق  اجلمهوري  احلر�س  قائد  منها  تر�سيحات 
فرا�س احلمداين والنائب احمد اجلبوري والنائب بدر 
الفحل.  ويف هذا ال�سياق هدد حتالف القوى العراقية 
احد  اختيار  مبقاطعة جل�سة اخلمي�س يف حال عدم 
انه ر�سح عددا  الدفاع، م�سريا اىل  مر�سحيها لوزارة 

من ال�سخ�سيات لهذه الوزارة.

في تصريحات خطيرة تكشف مايجري..

لجنة األمن: الصحة والتجارة والكمارك يسرقون المنافذ الحدودية و"الحيتان" ينهبون كهرباء العراق!

أطراف إقليمية تحدد مصير مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل والعبادي متردد

العبادي يقدم السيرة الذاتية لمرشحي الدفاع والصناعة والقوى يهدد بمقاطعة جلسة اليوم

هل يعود المالكي إلى الحكم من جديد عبر بوابة 
الحشد الشعبي واإلصالحات؟

الخارجية تقود حملة لسد الشواغر الدبلوماسية 
والبرلمان يؤكد الحاجة لـ 60 سفيرا

بغداد � رسول محمد

بغداد – حيدر حسين

 بغداد � ستار الغزي

بغداد ـــ  خاص

بغداد – خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

 عملية الت�سويت على �سحب الثقة عن وزير املالية 
العراقي هو�سيار زيباري ك�سفت عمق اخلالفات يف 
الكردية  االأح��زاب  انق�سام  واظهر  كرد�ستان،  اقليم 

بني اجلبهتني ال�سيعية وال�سنية يف العراق.
عن  بالغالبية  الثقة  �سحب  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان   
"احلزب  اىل  ينتمي  ال����ذي  زي���ب���اري  ه��و���س��ي��ار 
بارزاين  م�سعود  بزعامة  الكرد�ستاين"  الدميقراطي 
خالل ت�سويت �رسي يف 22 اأيلول )�سبتمرب( احلايل 

على خلفية ملفات "ف�ساد" اإدارية ومالية اتهم بها.  
اإقالة يف بغداد، فانه  واإذا كان احلدث ميثل جمرد 
يحمل معنى اكرب بالن�سبة الإقليم كرد�ستان، اإذ اثبت 
�سحة املعادلة القائلة بان اخلالفات الداخلية بني 
بغداد،  يف  مواقفها  على  تاأثري  لها  الكردية  القوى 
ف�سال عن اإظهار خطوط انق�سامات الكرد بني القوى 

ال�سيا�سية ال�سيعية وال�سنية ب�سكل اأو�سح.
 زيباري الذي ت�سلم من�سب وزير املالية عن ح�سة 
"احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين" عزا عملية اإقالته 

اىل النزاع املذهبي بني ال�سيعة وال�سنة يف العراق.

التي يتحدث فيها م�سوؤول   وهذه هي املرة االوىل 
كردي عن ال�رساع ال�سيعي ال�سني اذ تتعامل القوى 
الكردية دائما على انهم لي�سوا طرفا يف ذلك النزاع، 

فق�سيتهم قومية ولي�ست مذهبية.
اأي�سا،  ان��ت��ق��ادات زي��ب��اري ط��ال��ت ق��وى ك��ردي��ة   
يقاطع  مل  الدميقراطي"  "احلزب  كتلة  وبا�ستثناء 
الوطني،  )االحت��اد  االخ��رى  الكردية  الكتل  من  اأي 
االإ�سالمي(  واالحت��اد  االإ�سالمية  اجلماعة  التغيري، 
اإقالة  ل�سالح  معظمهم  �سوت  وقد  الربملان  جل�سة 

زيباري.

"احلزب  كتلة  رئي�س  �سديق  ط��ارق  النائب  ويقر   
اىل  ال��ك��ردي��ة  االط����راف  بانق�سام  الدميقراطي" 
اجلبهتني ال�سنية وال�سيعية يف بغداد، م�سريا اىل انهم 
"جبهة االإ�سالح" يف الربملان  �سعروا خالل ت�سكل 
بت�سكل  �سعروا  ال��وزاري  التعديل  مو�سوع  وبحث 
ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  يقودها  االأوىل  جبهتني، 
نوري املالكي ومعه "االحتاد الوطني الكرد�ستاين" 

و"التغيري" وتعمل على اإ�سقاط احلكومة.
وهي  وا�سحة  "املعادلة  ان  �سديق  طارق  ويقول 
ان العراق انق�سم اىل جبهتني �رسقية وغربية"، يف 

ال�سيعية  ايران  ال�رسقية ت�سم  ان اجلبهة  ا�سارة اىل 
وكانت  املنطقة.  يف  ال�سنة  جبهة  هي  والغربية 
"االحتاد  فيها  يدعم  مل  التي  االأوىل  امل��رة  تلك 
كردية  كتلة  اكرب  ثاين  وهو  الكرد�ستاين"  الوطني 
اال�سرتاتيجي  واحلليف  مقعدا(   19( ب��غ��داد  يف 
العديد  الدميقراطي" وزيرا كرديا، بخالف  "للحزب 
عام  بعد  تكررت  التي  املماثلة  ال�سيناريوهات  من 

2003 يف بغداد.
"االحتاد  كتلة  عن  �ساوي�س  بختيار  النائب  و�سدد   
الوطني الكرد�ستاين" على ان اجواء الربملان تغريت 

النواب  االآن مقارنة باالعوام املا�سية عندما كان 
"احلزب  ولدى  الكتل.   روؤ�ساء  يقرره  مبا  يلتزمون 
مع  قوية  عالقات  االآن  الكرد�ستاين"  الدميقراطي 
عك�س  وعلى  بغداد  يف  ال�سنية  ال�سيا�سية  االط��راف 
وال�سيما  ال�سيعية  القوى  مع  عالقاته  ف��ان  ذل��ك 
جيدة.  لي�ست  ال�سابق  الوزراء  رئي�س  املالكي  نوري 
اما اجلبهة املقابلة والتي يقودها "االحتاد الوطني 
عالقات  فلديها  "التغيري"  وحركة  الكرد�ستاين" 
ال  فيما  اإيران  ال�سيعية عن طريق  القوى  مع  متينة 

ُتالحظ تلك احلرارة مع القوى ال�سنية.

بغداد �خاص

كيفية التعامل مع خيبات األطفال 
والتقليل من أثرها على نفوسهم

بوصلة  السياسة الكردية  تتجه طائفيا..
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