
ن�صيف  عالية  الإ�للصللاح  جبهة  عللن  النائبة  قالت 
العبادي  حيدر  اللللوزراء  رئي�س   " اإن   ) لللل)اجلللورنللال 
الأخللرة  اأن  موؤكدة   ، ال�صيا�صية  الكتل  امللام  �صعيف 
تفر�س عليه �صخ�صيات فا�صدة ليتم تر�صيحها كوزراء 

حلقائب الوزارات التي ل زالت �صاغرة .
وايرادات  ال�صيا�صية  " التوافقات  اأن   وا�صافت ن�صيف 
لفر�س  الللنللواب  جمل�س  يف  مللوجللودة  زالللت  ل  الكتل 
الإ�صاح  جبهة  اأن  موؤكدة   ، العبادي  على  مطالبها 

تتبنى م�رشوعا اإ�صاحيا وا�صتقاليا ومهنيا بعيدا عن 
اأخر  ال�صيا�صي   التوافق  اأن  اإل  ال�صيا�صية  الكتل  رغبات 

ذلك امل�رشوع ".
" معامل تر�صيح  اأن  وبينت النائبة عن جبهة ال�صاح 
قبل  من  ال�صاغرة  الللوزارات  لتويل  جدد  وزراء  ا�صماء 
العبادي   " اأن  اإىل  م�صرة   ، بعد  تت�صح  مل  العبادي 
يتعر�س ل�صغوطات الكتل ال�صيا�صية يف جمل�س النواب 

."
تفر�س  النواب  جمل�س  يف  الكتل  اأغلب   " اأن  واأ�صارت 
مر�صحني  لختيار  العبادي  على  ال�صيا�صية  هيمنتها 

ال�صاغرة  الوزارية  احلقائب  لتويل  ومتحزبني  فا�صدين 
متحزبة  �صخ�صيات  اختيار  مت  حال  يف  اأنه  موؤكدة   ،
�صيتم  وال�صناعة  والتجارة  والدفاع  الداخلية  لتويل 
يف  �صيء  اأي  يتغر  ومل  الفا�صد  م�رشحية  نف�س  تطبيق 

املوؤ�ص�صات احلكومية ".
عبد  �رشوة  التغير  كتلة  عن  النائبة  قالت  جهتها  من 
قدمت  ال�صيا�صية  الحللزاب   " اإن   ) لل)اجلورنال  الواحد 
ويجب  العبادي  حيدر  الللوزراء  رئي�س  اإىل   مر�صحيها 
ال�صخ�صيات لتويل  تلك  اختيار �صخ�صيتني من  اأن يتم 

حقيبتي الداخلية والدفاع ".

الداخلية  وزراء  منا�صب  ح�صم  تاأخر   " اأن  وبينت 
اجلهة  كونه  العبادي  م�صوؤوليته  يتحمل  والللدفللاع 
التنفيذية العليا يف البلد ، موؤكدة انه ل ميكن بقاء البلد 

بدون وزراء اأمنيني لعام كامل ".
كاظم  القانون  دولللة  ائتاف  عن  النائب  قال  بللدوره 
ال�صيادي لل)اجلورنال( ، اإن من اخلطاأ الفادح اأن يكون 
لتويل  ال�صيا�صية  الحللزاب  تختارهم  مر�صحني  هناك 
حقائب الداخلية والدفاع ، م�صرا اإىل اأن دولة القانون 
لن ت�صوت على اأي مر�صح من الحزاب ال�صيا�صية لتويل 

الداخلية والدفاع .

واأكد ال�صيادي اأن " من املفرو�س على رئي�س الوزراء 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  وب�صفته  العبادي  حيدر 
اأن يفتح باب الرت�صيح ملنا�صب وزراء الداخلية والدفاع 
من املوؤ�ص�صة الأمنية ح�رشا وبدون جمامات �صيا�صية 
ح�صم  يتم  اأن  على  تفاهمات  " هناك  اأن  اإىل  واأ�صار   ."
املو�صل  مدينة  حترير  بعد  والدفاع  الداخلية  منا�صب 
اأن هذا التاأخر ل يح�صن الو�صع  بالكامل ، م�صرا اإىل 

الأمني ويبقى متدهورا يف املناطق املدنية ".
م�صكلة  وجللود  الوطني  التحالف  اعلن  ناحيته  من 
تقدمي  اخرت  والداخلية  الدفاع  وزارتي  مر�صحي  على 

مر�صحي باقي الوزارات للت�صويت اىل الربملان.
القانون  دولة  ائتاف  عن  النواب  جمل�س  ع�صو  وقال 
اختيار  تعرتي  م�صاكل  هنالك  ان  جعفر  حممد  جا�صم 
وزيللللري الللداخللللليللة واللللدفلللاع وهلللي ان يللكللونللوا من 
بقية  تقدمي  بتاخر  ت�صببت  امل�صتقلني  التكنوقراط 
الوزارات الخرى. واأ�صاف ان الت�صويت على مر�صحي 
وزارات ال�صناعة والتجارة والدفاع والداخلية �صيتاأخر 
يف حني �صتنتظر كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين 
قرار املحكمة على اقالة وزير املالية هو�صيار زيباري 

لرت�صيح �صخ�صية ل�صتيزارها من عدمه.

وزارة المالية تدرس إطالق سلفة الـ 100 راتب لموظفي الدولة كافة
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هذه أسباب العزوف عن القراءة 
لدى الشباب العراقي

منتخبنا الوطني يلتقي 
األهلي القطري وديا

تعرفي على طرق ازالة 
الرؤوس السوداء
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بغداد - خا�س: اأعلنت وزارة املالية، الأربعاء، عن عزمها باإعادة اإطاق �صلفة الل100 
راتب قريبًا، بعد درا�صتها مع ادارات امل�صارف. وقال وكيل الوزارة فا�صل نبي اإن "قرار 
الل100 راتب مل ي�صدر من احلكومة، واإمنا من امل�صارف، فهي لها جمال�س  اإيقاف �صلفة 
ادارة وم�صتقلة يف قراراتها، التي تاأتي اىل الوزارة لغر�س امل�صادقة عليها". واأ�صاف نبي، اأنه 
"ب�صبب �صح ال�صيولة يف امل�صارف مت اإيقاف هذه ال�صلف"، لفتا اىل اأنه "يجري الآن درا�صة هذا 
املو�صوع، واإعادة فتح �صلفة الل 100 راتب  �رشيطة األ تتجاوز 50 مليون دينار، وان املو�صوع قيد 
الدرا�صة". واأ�صار نبي، اىل اأن "الوزارة مل تدرج الطلب الذي ت�صلمته بخ�صو�س نواب رئي�س اجلمهورية اىل 
موازنة عام 2017". من جانب اخر اأعلن م�رشف الرافدين، الأربعاء، ا�صتئناف العمل باإطاق ال�صتمارة 
اللكرتونية اخلا�صة مبنح �صلفة الع�رشة مايني دينار ملوظفي دوائر الدولة وعلى موقعه اللكرتوين. وذكر 
امل�رشف يف بيان اإن "امل�رشف حدد موعد ملء ال�صتمارة اخلا�صة مبنح ال�صلفة بدءاً من ال�صاعة الثانية ظهرا 
لغاية ال�صاعة اخلام�صة ع�رشا ليت�صنى للجان املعنية فرز ا�صماء املتقدمني وفقا لل�صوابط القانونية املعلنة �صابقا".

فيما عادت خال اليومني املا�صيني ازمة التدخل الرتكي 
بني  النارية  الت�رشيحات  وبداأت  الواجهة  اىل  العراق  يف 
على  الرتكي  الع�صكري  التواجد  خلفية  على  وانقرة  بغداد 
ليجاد  اخلللط  على  وا�صنطن  ،دخلت  العراقية  الرا�للصللي 
الطرفني. وذكر م�صدر �صيا�صي مطلع  انه ير�صي  حل قيل 
لل)اجلورنال نيوز(، اّن الوليات املتحدة ت�صعى اىل ال�صغط 
على الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان للبحث عن حلول 

دبلوما�صية مع بغداد حلل ازمة بع�صيقة.
املقابل على  ا�صرتطت يف  وا�صنطن  ان  اىل  امل�صدر  وا�صار 
ال�صماح  عدم  مقابل  انقرة  مع  الزمة  حلل  التدخل  بغداد 
مهمة  توكل  ان  تلعفر،على  ق�صاء  بتحرير  ال�صعبي  للح�صد 

ذلك اإىل مقاتلني حمليني من العرب والرتكمان.
يف املقابل دخلت طهران على خط انهاء الزمة بني بغداد 
وانقرة والناجمة عن تواجد قوات الخرة يف �صمال العراق 
يف ظل  اعان م�صوؤولني ع�صكريني اتراك ان قافلة ع�صكرية 
تركية ت�صم حواىل ثاثني اآلية ثقيلة تنقل دبابات وقطع 
مدفعية يف طريقها اىل منطقة قريبة من احلدود العراقية 
لتعزيز تواجد قواتها هناك .وك�صفت م�صادر عراقية مقربة 
اىل طهران  �صيغادر  عراقيا  وفدا  ان  الوطني  التحالف  من 
وقوع  وتايف  الزمللة  فتيل  لنزع  جهود  بذل  على  حلثها 
التي  احلالية  الظروف  ظل  يف  البلدين  بني  م�صلح  �صدام 
املو�صل  مدينة  ل�صتعادة  عراقية  ع�صكرية  عمليات  ت�صهد 
اجلهات  ان  امل�صادر  وقالت  الرهابي.  داع�س  تنظيم  من 
القوات  تواجد  م�صكلة  حلل  مللبللادرة  تعلن  قد  اليرانية 
ورف�صت  نهائي.  وب�صكل  العراقية  الرا�صي  على  الرتكية 

ال  املبادرة  لهذه  العري�صة  الك�صف عن اخلطوط  امل�صادر 
انها او�صحت ان املبادرة املرتقبة ت�صمن املحافظة على 
العراق وا�صتقاله يف مقابل تعهدات عراقية بعدم  �صيادة 
قيام عنا�رش حزب العمال الكرد�صتاين باأي ن�صاط ع�صكري 
مفاحتة  يتم  ان  املوؤمل  ومن  هذا  الرتكية.  احلللدود  على 
وفد  زيللارة  خال  من  املبادرة  هذه  ب�صان  وانقرة  بغداد 
ايراين لكا البلدين. وا�صارت امل�صادر ان وفدا عراقيا اخر 
�صيقوم بزيارة اىل انقرة ليجاد حل لهذه الزمة وحماولة 
ثني تركيا عن التدخل ع�صكريا يف معارك املو�صل. وكان 
وزير اخلارجية الإيراين جواد ظريف قد اكد يف وقت �صابق  
وبغداد  اأنقرة  بني  الو�صاطة  بدور  للقيام  طهران  ا�صتعداد 
البّناءة  الأدوار  بكافة  تركيا  ورحبت  بينهما،  الأزمة  حلل 

من اأية دولة بهذا ال�صان .
قد  اأوغلو،  جاوي�س  مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزير  وكان 
اكد اّن مع�صكر بع�صيقة الذي تتواجد فيه قوات باده "خلق 
توتراً ل معنى له بني الدولتني، واأّن تركيا م�صتمرة يف بذل 

امل�صاعي الدبلوما�صية لإزالة هذا التوتر".
اإىل  بزيارة  "قام  تركيًا  وفللداً  اإّن  اأوغلو،  جاوي�س  وقللال 
العراقيني  امل�صوؤولني  للتباحث مع  الفائت  الأ�صبوع  بغداد 
قدوم  تنتظر  واأّن باده  بينهما،  الأزمة  اإنهاء  حول كيفية 
وفد عراقي مماثل اإىل اأنقرة خال الأيام القادمة للغر�س 
نف�صه". وكان وزير الدفاع الرتكي قد ا�صار اىل ان ار�صال 
القافلة الع�صكرية اجلديدة ياتي ب�صبب "التطورات القليمية 
تنفذها  التي  الع�صكرية  العمليات  اىل  ا�صارة  يف  املهمة" 
قوات اجلي�س العراقي واحل�صد ال�صعبي وال�رشطة الحتادية 
�صد عنا�رش داع�س يف املو�صل يف �صمال العراق لتحريرها 

من قب�صة التنظيم الرهابي.

انطوان  جميل  با�صم  القت�صادي  اخلبر  قال 
 2017 لعام  العامة  املوازنة  يف  العيب  ان   ،
انها موازنة ريعية وتعتمد على مبيعات النفط 
ت�صتطع  ومل  ال�صابقة  املللوازنللات  حال  حالها 

التخل�س من هذه احلالة.
حيدر  الللللوزراء  رئي�س  ،ان  انللطللوان  واو�للصللح 
العبادي و�صع يف بداية العام 2015 برنامج 
وتفعيل  اليللرادات  وزيللادة  النفقات  لتقلي�س 
مل  الانلله  املللوازنللة  ل�صاح  اخلا�س  القطاع 
على  تعتمد  املوازنة  وبقيت  ذلك  من  يتمكن 
املبيعات النفطية، مبينا ان احلكومة مل ت�صتطع 

والزراعية  ال�صناعية  املجالت  اىل  الدخول 
منهاج  هناك  ليوجد  انلله  حيث  وال�صياحية 

وا�صح وي�صر ب�صكل ع�صوائي.
وا�صافاخلبر : دخول داع�س احبط كل عمليات 
ال�صاح ول يوجد ح�س وتعاون ووعي من قبل 
املاأزق  من  للخروج  احلكم  يف  املوؤتلفة  القوى 
القت�صادي بال�صافة اىل ا�صت�رشاء الف�صاد يف 
الباد ومل يتم ايقافه ب�صكل يذكر ولزالت هناك 
اىل  م�صرا  ع�صوائية،  وا�صترادات  زائدة  نفقات 
دولر  مليار   41 من  اكرث  ي�صتورد  العراق  ان 
ا�صتهاكية  منها  الكثر  اجنبية  ا�صترادات 
ومنها  النتاجية  القطاعات  ت�صجيع  من  ولبد 

القطاع اخلا�س.

ك�صف ع�صو جمل�س حمافظة نينوى ح�صام الدين 
العبار٬  عن اإ�صدار تنظيم داع�س الرهابي اأوامر 
منها  بالن�صحاب  املحافظة  يف   م�صلحيه  اىل 
املو�صل  �صوارع  اأن  اىل  م�صرا  �صوريا٬  �صوب 

تبدو حاليا �صبه خالية من عنا�رش التنظيم.
"قادة تنظيم داع�س الإرهابي٬  اإن  وقال العبار٬ 
وبح�صب املعلومات الواردة الينا٬ اأ�صدروا اأوامر 
لكافة عنا�رش التنظيم بالن�صحاب من ال�صاحلني 
الأي�رش والأمين نحو �صوريا٬ واأن �صوارع املدينة٬ 
بح�صب �صهود عيان٬ تبدو �صبه خالية منهم لأول 

مرة منذ عامني"٬ مبينا اأن "دخول قوات اجلي�س 
تلفزيون  جممع  مبنى  اىل  الإرهللاب  ومكافحة 
وال�صيطرة على مناطق يف حميطه حطم  نينوى 

جميع قدرات التنظيم الإرهابي".
داع�س  عنا�رش  "ان�صحاب  اأن  العبار  واأ�صاف 
اىل  ومنه  املعا�س  �صوق  طريق  عن  الآن  يتم 
ال�صورية"٬  احلللدود  اىل  ثم  ومن  البعاج  طريق 
الع�صكرية  قواتنا  مباغتة  "�رشعة  اأن  مو�صحا 
وال�صاعات  التنظيم٬  �صد  خطوط  ك�رشت  البطلة 
املقبلة �صت�صهد حترير حي النت�صار و�صقق حي 
قبل  من  حما�رشة  الأخللرى  هي  التي  اخل�رشاء 

قوات جهاز مكافحة

ت�صاعدت حدة التهامات املوّجهة اىل م�صوؤولني يف 
اأجهزة الأمن العراقية، يف حمافظات الأنبار و�صاح 
الدين ومدن اأخرى، وذلك بتلّقيهم مبالغ مالية مقابل 
)داع�س(،  تنظيم   يف  بارزة  عنا�رش  �رشاح  اإطاقهم 
املا�صية،  الثاث  ال�صنوات  خال  �صابقًا  اعتقالهم  مّت 
يف معارك اأو عمليات اأمنية. ويف هذا ال�صياق، ك�صف 
ال�صلطات  اإفلللراج  عللن  الأربللعللاء،  بلللارز،  قبلي  زعيم 
عن  الللبللاد،  غربي  الأنللبللار،  حمافظة  يف  العراقية 
اأُلقي القب�س عليهم يف معارك  "داع�س"،  عنا�رش يف 

�صابقة، مقابل مبالغ مالية.

اإّن  املحاوي،  عا�صور  الأنبار  فوج طوارئ  اآمر  وقال 
"الأيام املا�صية �صهدت الإفراج عن عدد من عنا�رش 
املعارك"،  اأثناء  عليهم  القب�س  األقي  الذين  داع�س 
اجلهات  تقا�صي  بعد  مت  �رشاحهم  اإطللاق  اأّن  موؤكداً 
امل�صوؤولة يف الأنبار مبالغ مالية، و�صلت اإىل 40 األف 

دولر عن كل �صخ�س مفرج عنه".
داع�س،  قيادات  من  عدد  �رشاح  "اأُطلق  اأّنه  اإىل  واأ�صار 
ال�صجون"، لفتًا  الأبرياء يف  الكثر من  يزال  فيما ل 
حمافظة  يف  كبار  حمليني  م�صوؤولني  "تواطوؤ  اإىل 

الأنبار يف عملية الإفراج عن �صجناء للتنظيم".
واأكد املحاوي اأّن زعماء قبائل اأجروا عدة اجتماعات 
مع ممثلني عن احلكومة املحلية يف الأنبار، من اأجل 

طرح م�صاألة الإفراج عن ال�صجناء مقابل مبالغ مالية، 
داعيًا اإىل تدخل احلكومة الحتادية يف بغداد، من اأجل 

احلد من تو�ّصع هذه الظاهرة.
على �صعيد اخر قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد 
اإىل  عادوا  الذين  املواطنني  عدد  اأن    ، ال�صدي  الغني 
ولغاية  حتريرها  منذ  املو�صل  جنوب  القيارة  ناحية 
اأنه  اإىل  ، م�صرا  الف مواطن   80 اليوم و�صل عددهم 
وعلى مدار 24 �صاعة ت�صل لنا معلومات ا�صتخبارية 
مدينة  داخللل  من  الإرهابية  الع�صابات  عن  دقيقة 
املو�صل . وقال ال�صدي لل)اجلورنال ( اإن " الع�صابات 
الإرهابية ت�صتخدم م�صطلح املواطنني كدروع ب�رشية 
اأن ذلك امل�صطلح  يف الو�صائل الإعامية ، م�صرا اإىل 

ومل  والنبار  الدين  �صاح  حترير  عمليات  يف  ف�صل 
 ." الع�صكرية  العلميات  يف  بللريء  مللدين  اأي  يتاأذى 
يف  �صاعة   24 مللدار  على   " اأن  اإىل  ال�صدي  واأ�للصللار 
اليوم ت�صل لنا معلومات ا�صتخبارية من داخل مركز 
مدينة املو�صل على مواقع تواجد العنا�رش الإرهابية 
ومعامل التفخيخ ومع�صكرات التدريب التي يرتددون 

عليها ".
وبني ال�صدي اأن " جهاز مكافحة الإرهاب لديه جميع 
للتحرك  منها  يتحقق  التي  ال�صتخبارية  املعلومات 
عمليات  اأن  موؤكدا   ، ع�صكريا  وا�صتهدافها   نحوها 
عمليات  من  بكثر  ا�صهل  �صتكون  املو�صل  حترير 

الرمادي والفلوجة وال�رشقاط وبيجي ".

اأهل احلق ال�صيخ قي�س  و�صف الأمني العام لع�صائب 
ال�صدر  ال�صيد مقتدى  الذي جمعه مع  اللقاء  اخلزعلي 
 " ان  مبينا   ،" للغاية  " باملهم  ال�للرشف  النجف  يف 
حجم  من  اكرب  كانت  فيها  تناق�صنا  التي  املوا�صيع 
 ، احلللق  اهللل  وع�صائب  ال�صام  �رشايا  بني  اخلللاف 

وفر�صته حتديات كثرة 
وا�صاف اخلزعلي ان  رهان البع�س هو على حدوث 
اقتتال �صيعي �صيعي ما بعد داع�س وان هذه املخاوف 
الرتكي  التواجد  فهو  الثاين  الرهان  امللا  مللوجللودة، 
وخرق ال�صيادة العراقية يف �صمال العراق ، موؤكدا ان" 
هذين ال�صببني هما اللذين مت على اأ�صا�صهما عقد هذا 

اللقاء . 
العاقة  ان  �للرشا  لي�س   " انلله  اىل  اخلزعلي  ولللفللت 
�صنة  منذ  كانت  ال�صدر  ال�صيد  وبني  بيني  ال�صخ�صية 
اخوية  مواقف  الفرتة  هللذه  متلئ  وكنت   ،  1994

نتطرق  " اننا مل  مبينا   ، �صادقة ومهمة يف حياتي 
و�رشايا  الع�صائب  بني  اخلافات  اىل  اللقاء  خال 
موؤ�ص�صة  من  جزء  الع�صائب   " ان  مو�صحا   ، ال�صام 
احل�صد ال�صعبي ، وهناك تن�صيق كبر يف ار�س املعركة 
مع الخوة يف �رشايا ال�صام ،حتت قيادة القائد العام 

للقوات امل�صلحة .
بني  اللقاء  عقب  اعلن  ال�صدر  مقتدى  ال�صيد  وكللان 
ال�رشف  النجف  يف  ال�صعبي  احل�صد  قيادات  اطللراف 
عن التو�صل اىل اتفاق مع قادة احل�صد على م�صتقبل 
العراق، موؤكدا "ان العراق يجمعنا ول نقبل بتدخل اي 

طرف احتال".
العام ملنظمة  من جانب اخر من جانبه قال المني 
يف  العامري  هادي  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  بدر 
احل�صد  دخول  عدم  على  اتفاق  هناك  ان  الجتماع  
املو�صل،  داخل  اىل  الللدويل  والتحالف  والبي�صمركة 
يبداأ  مل  الآن  اىل  ال�صعبي  احل�صد  ان  اىل  م�صرا 

بامل�صاركة يف معركة حترير املو�صل.

على خلفية الحشود التركية االخيرة في العراق

مبادرة ايرانية وجهود اميركية لتقريب وجهات نظر بغداد وانقرة

تورط قيادات امنية بإطالق سراح عناصر "داعش" مقابل اموال

 الخزعلي : لقائي مع الصدر السقاط المراهنين على اقتتال شيعي شيعي

اقتصادي : العيب الرئيسي في موازنة 
2017 انها "ريعية"

اثر تقدم القوات العراقية 
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