
العام  ال���راأي  �شغل  م�شمى  االعت�شام"  "�شاحات 
املحلي وال���دويل م��ا ب��ن م���ؤي��د وم��ع��ار���ض، وحتت 
وراح  وم��دن،  حمافظات  �شقطت  االعت�شام  �شعار 
�شحية ذلك ع�رشات االآالف من ال�شهداء واجلرحى يف 
�شف�ف الق�ات االأمنية واملدنين ومئات االآالف من 
احتلت  التي  االإرهابية  التنظيمات  يد  على  املهجرين 
اأن يت�شاءل�ا عن  تلك املدن، واالن من حق العراقين 
م�شري "قادة" تلك االعت�شامات واجلهات التي كانت 

مت�لهم، بعد االنت�شارات التي حققتها الق�ات االأمنية 
واحل�شد ال�شعبي وطرد االإرهابين من تلك املناطق.

ت�شدرت  التي  االأ�شماء  من  الكثري  العراقي�ن  وتداول 
م�شهد "االعت�شامات" �ش�اء من كانت تعتلي من�شات 
"التحري�ض الطائفي" والتمرد على الدولة، اأو اجلهات 
وتدعمهم  ه����ؤالء  مت���ل  كانت  التي  وال�شخ�شيات 

اإعالميًا و�شيا�شيًا.
بع�ض رجال االعمال كان مي�ل "قادة االعت�شامات" 
التي  االأن��ظ��م��ة  وب��ن  بينهم  ال��شل  حلقة  ومي��ث��ل 
و"رفعت"  م�رشوعه  ف�شل  ان  وبعد  اأن��ه  اإال  تدعمهم، 

حتتها  من  لتك�شف  املعت�شمن  خيم  االأمنية  الق�ات 
له  ك��ان  ال��ذي  القاعدة  لتنظيم  وخمططات  اأ�شلحة 

ح�ش�ر وا�شحا وم�ؤثر يف تلك ال�شاحات.
البع�ض  "بدل  "االعت�شامات"،  م�رشوع  ف�شل  وبعد 
جلده" ليلب�ض جلد ال�شيا�شة يف م�شميات حزبية �شمت 
"من�شات  اعتلت  التي  ال���ج���ه  نف�ض  �شف�فها  يف 
الربملانية  االنتخابات  يف  و�شاركت  االعت�شامات"، 
اأي مقعد يف جمل�ض  اأنها مل حت�شل على  اإال  االأخرية، 
العراق  اللج�ء مل�رشوع تق�شيم  الن�اب، ما دفعهم اىل 
من  بدعم  تتبناه  الذي  ال�شني"  "االإقليم  م�شمى  حتت 

دول اإقليمية. 
االعت�شامات"  "قادة  م��ن  وغ��ريه��م  ه����ؤالء  م�شري 
اأهايل  فاإن  ادعاءاتهم،  بح�شب  بداع�ض،  واملرحبن 
نين�ى واالأنبار و�شالح الدين "ا�شتقبل�هم بال�رود"؛ 
بدياًل   حل  والذي  االأمنية،  الق�ات  من  اأنقذوهم  الأنهم 
اجلي�ض  من  االأمّرين  عان�ا  الذين  باالأهايل  "رحيمًا" 
"قادة  ادع���اء  بح�شب  العراقية  االأم��ن��ي��ة  وال��ق���ات 
االعت�شامات"، هذا التنظيم مل يتبَق له �ش�ى مركزان 
مهمان، هما ق�شاء احل�يجة جن�بي حمافظة كرك�ك، 
والذي بح�شب امل�شادر االأمنية بداأت عنا�رش التنظيم 

نح�ها،  االأمنية  الق�ات  ت�جه  قبل  باالنهيار  فيه 
على  ت�شيطر  التي  امل��شل  مدينة  االآخ��ر  وامل��رك��ز 

مناطقها الق�ات االأمنية ال�احدة تل� االأخرى.
نين�ى  حمافظة  كامل  حترير  م��ن  االنتهاء  وبعد 
وتطهري احل�يجة من داع�ض، قد يت�شاءل العراقي�ن، ما 
ه� م�شري َمن ت�شبب بكل هذا اخلراب، ومن �شيتحمل 
اأنهار الدماء التي �شالت ب�شبب التنظيمات االإرهابية 
املدع�مة من "قادة االعت�شامات"، وَمن يقف خلفهم، 

واإىل ماذا �شي�ؤول م�شري َمن ت�شبب بكل هذا؟!
ال�شيا�شية  الكتل  انربت بع�ض  الت�شاوؤل،  ومب�ازاة هذا 

"تتناغم" يف جانب من ت�جهاتها مع م�رشوع  التي 
م�شري  على  املخاوف  لتثري  االعت�شامات"؛  "قادة 
نين�ى ما بعد حتريرها من داع�ض، حيث طالبت بع�ض 
هذه االطراف بت�شكيل "جمل�ض �شيا�شي م�ؤقت وحاكم 
فيها،  االأو�شاع  ا�شتقرار  حلن  للمحافظة"  ع�شكري 
ودعت اأخرى اإىل "و�شع برامج خا�شة للحيل�لة دون 
اأطياف املحافظة"، فيما  اندالع حرب جمتمعية بن 
"�رشورة  اإىل  ليدع�  ذلك  من  اأبعد  اإىل  البع�ض  ذهب 
ل�شمان  ثالث؛  اأو  حمافظتن  اإىل  املحافظة  تق�شيم 

اال�شتقرار".

إطالق الدفعة الرابعة من الحماية االجتماعية لـ 845 ألف مستفيد 
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فقدان الرعاية واالعباء 
المادية ابرز معاناتهم

ودية األهلي القطري ستساعدنا على 
وضع التشكيلة المناسبة لمباراة اإلمارات

أحمر الخدود أنواعه وألوانه.. 
كيف تضعينه كالمحترفين؟
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الدفعة  اخلمي�ض،  االجتماعية،  وال�ش�ؤون  العمل  وزارة  تطلق  املندالوي:  �شعد   – بغداد 
الرابعة من اإعانة احلماية االجتماعية للعام 2016 لفئتي الرجال والن�شاء يف بغداد 
واملحافظات. وذكر بيان لل�زارة انها "�شتطلق مبالغ الدفعة الرابعة، بعد ا�شتكمال جميع 
املالية  امل�شتحقات  ان  اإىل  م�شريا  العام"،  لهذا  الدفعة  مبالغ  بت�زيع  املتعلقة  االإج��راءات 
اخلا�شة بالدفعة الثالثة بلغت اكرث من 169 مليار دينار. واأ�شاف البيان ان "عدد الذين اطلقت 
بغداد واملحافظات، منهم403  م�شتفيدين يف  الفا، و703   845 بلغ  املالية لالعانة  املنح  لهم 
اآالف، و473 من الرجال، و442 الفا، و230 من الن�شاء". اما بخ�ش��ض عدد امل�ق�فن يف الدفعة 
الباحث  اإطالقها بعد زيارة  الفا، و389 م�ق�فا، و�شيتم   184 بلغ  الباحث االجتماعي  ممن مل يزرهم 
"ت�زيع اعانة احلماية االجتماعية �شيك�ن كل �شهرين بدال من  االجتماعي لهم، واأو�شح بيان ال�زارة ان 
امل�اطنن  على  االإج��راءات  تب�شيط  اإىل  تهدف  خط�ة  يف  وذلك  ال�شابق،  يف  به  معم�ل  ملا  وفقا  ا�شهر  ثالثة 

ومنحهم مبلغ االإعانة يف مدد متقاربة؛ ليت�شنى لهم اال�شتفادة منها يف �شد احتياجاتهم ال�رشورية".

االمريكي  الرئي�ض  يعمل  ان  �شيا�شي�ن  وحملل�ن  ن�اب  ت�قع 
اال�شرتاتيجي  االطار  اتفاقية  تفعيل  على  ترامب  دونالد  اجلديد 
االره���اب  على  احل���رب  واه��م��ه��ا  ج�انبها،  بكل  ال��ع��راق  م��ع 
املرحلة  يف  عانت  التي  العراقية  الع�شكرية  وتط�يرالقدرات 

املا�شية من تراخي اجلانب االمريكي بهذا ال�شاأن.
من  العراقين  والربملانين  ال�شيا�شية  الق�ى  م�اقف  وتباينت 

ف�ز دونالد ترامب بانتخابات الرئا�شة االأمريكية.
فقد عرب حتالف الق�ى العراقية عن امله يف ان ت�شهد العالقات 
املتحدة  لل�اليات  ترامب  قيادة  ظل  يف  ووا�شنطن  بغداد  بن 
الدعم  وتعزيز  كافة،  املجاالت  يف  والتط�ر  التقدم  من  املزيد 
االمريكي للعراق الذي يخ��ض نيابة عن املجتمع الدويل حربا 
الذي  االرهابي  داع�ض  بتنظيم  املتمثل  االره��اب  �شد  �رش�شة 
النيابية  الكتلة  رئي�ض  وقال  العراق.   االخرية يف  انفا�شه  يلفظ 
للتحالف احمد امل�شاري يف بيان �شحايف ان "ال�اليات املتحدة 
االأمريكية بف�شل ما تتمتع به من قدرات �شيا�شية واقت�شادية 
وع�شكرية كبرية مطالبة ببذل مزيد من اجله�د لتحقيق ال�شالم 
اأكد  جهته  ومن  االأو�شط".   ال�رشق  منطقة  يف  وال�شامل  العادل 
له  بت�رشيح  قان�ن  دولة  ائتالف  يف  القيادي  الربيعي  م�فق 
"ف�ز ترامب م�ؤ�رش جيد بالن�شبة لل�رشق االأو�شط ب�شكل عام  اأن 
والعراق على وجه اخل�ش��ض". وا�شاف الربيعي ان اجلمه�رين 
اأف�شل للعراق مقارنًة بالدميقراطين؛ الأن كل ما ح�شل للعراق 
االأعلى  املجل�ض  يف  القيادي  اأما  الدميقراطين.  عهد  يف  كان 
االإ�شالمي والنائب عن كتلة امل�اطن عامر الفائز، فقال "اأعتقد 
املتحدة  ال�اليات  برئا�شة  كلينت�ن  هيالري  ف��ازت  ل�  باأنه 
االأمريكية لكان ذلك اأف�شل بالن�شبة للعراق". واأ�شاف الفائز اأن 

كل امل�ؤ�رشات كانت تدل على ف�ز املر�شحة هيالري كلينت�ن، 
ولكن دائمًا حتدث املفاجاآت خالل االنتخابات، وف�ز كلينت�ن 
االأمريكية  "ال�شيا�شات  وا�شار  للعراق.    بالن�شبة  اأف�شل  كان 
هي  كلينت�ن  هيالري  فاإن  نظري  وجهة  من  ولكن  تتغري،  لن 
االأف�شل للعراق، ولديها خربة يف ال�شيا�شات اخلارجية وخا�شة 
العراقية". واأكد رئي�ض مركز التفكري ال�شيا�شي يف العراق اإح�شان 
ترامب  دونالد  اجلمه�ري  املر�شح  ف�ز  اأن  االأربعاء،  ال�شمري، 
تفعيل  �شي�شهم يف  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  رئي�ض  مبن�شب 
اتفاقية االإطار اال�شرتاتيجي لالأمن بن بغداد ووا�شنطن. وقال 
اإن �شع�د ترامب للحكم وحماربته لالإرهاب قد تك�ن  ال�شمري 
احلك�مة  ت�شتثمرها  �ش�ف  التي  االأول���ي��ات  اأه��م  من  واح��دة 
العراقية، من خالل ما طرحه ترامب يف حملته االنتخابية وه� 
م��ش�ع االإرهاب، مبينا "ذلك يجعلها تعمل على تفعيل اتفاقية 
االإطار اال�شرتاتيجي التي تتيح تعاون اأكرب بن بغداد من جهة 
واأ�شاف  االأمني".  امل�شت�ى  على  اأخ��رى  جهة  من  ووا�شنطن 
ال�شمري اأن العراق بحاجة اىل تط�ير قدراته االأمنية والع�شكرية 
التي يجب اأن يك�ن من اأول�ياتها، اإ�شافة اىل اجلانب االقت�شادي 
واحل�ش�ل على القرو�ض. وفيما يتعلق بال�شعارات التي اأطلقها 
الرئي�ض االأمريكي خالل حملته االنتخابية �شد االإ�شالم، اأو�شح 
اطلقها  التي  ال�شعارات  تلك  "العراق ال يتماهى مع  ان  ال�شمري 
ترامب �شد االإ�شالم، ك�نها ال تت�افق مع ال�شيا�شة العراقية وال 
امل�شلمن  �شد  ترامب  �شيا�شة  اأن  وبن  العراقي".  الد�شت�ر  مع 
�ش�ف تتغري ك�ن ال�شيا�شة تفر�ض عليه التعاطي معهم. بدوره 
اكد املحلل ال�شيا�شي رحيم ال�شمري االربعاء، ان العراق بحاجة 
اىل وقف التدخالت اخلارجية ب�شاأنه؛ الأجل ر�شم خارطة طريق 
جمتمعية  م�شاحلة  ثم  ومن  �شيا�شية،  مب�شاحلة  تبداأ  �شحيحة 

ووطنية.

قال ع�ش� جلنة النزاهة النيابية، حممد ك�ن، ان 
جلنته كلفت وزارة ال�شحة بفح�ض الرز الهندي 
عدم  اىل  م�شريا  ال�شحة،  وزارة  ا�شت�ردته  الذي 
"ثقته" بتاأكيدات وزيرالتجارة بال�كالة �شلمان 

اجلميلي، على �شالمة �شفقة االرز الهندي.
وزير  تاأكيد  من  الرغم  على  انه  ك�ن،  وا�شاف 
�شالمة  على  اجلميلي  �شلمان  بال�كالة  التجارة 
اللجنة  ان  اال  امل�شت�رد،  الهندي  االأرز  �شفقة 

خمترباتها،  يف  بفح�شه  ال�شحة  وزارة  كلفت 
"لعدم  التخطيط؛  وزارة  بفح�ض  االكتفاء  وعدم 
الن�عية،  وال�شيطرة  التقيي�ض  حيادية  �شمان 
ك�ن  التجارة"،  وزارة  قيادة  لنف�ض  وخ�ش�عها 

ال�زير ه� من يرتاأ�ض "التخطيط اي�شا".
الفا�شد معرو�ض يف  االأرز  ان ملف  وتابع ك�ن 
يف  للبت  املخت�شة  واملحاكم  النزاهة  هيئة 
وج�د  حال  يف  املق�رشين  وحما�شبة  ق�شيته، 
املحايدة  الفح��شات  نتائج  و�شتك�ن  ف�شاد، 

اأمام الق�شاء.

قال ع�ش� جلنة النزاهة النيابية حيدر الف�ؤادي، اأن 
اأغلب مكاتب املفت�شن العم�مين يف امل�ؤ�ش�شات 
ن�شب  رفع  ناحية  من  بلة"  الطن  "زادوا  الدولة 
م�ؤكدا  يراقب�نها،  التي  امل�ؤ�ش�شات  يف  الف�شاد 
م�شت�شارين  اإىل  ملحة  بحاجة  العراقية  الدولة  اأن 
"حجم  اإن  الف�ؤادي  وقال  اخل��ارج.  من  قان�نين 
عليه"،  م�شيطر  غري  العراقية  الدولة  يف  الف�شاد 
من  مالية  م���ازن��ات  من  ���رشف  "ما  اأن  م���ؤك��دا 
ن�شب  ترتفع  وال���زارات  امل�ؤ�ش�شات  اإىل  احلك�مة 
وهمية  م�شاريع  حت�يل  خ��الل  من  فيه  الف�شاد 
اأغلب  اأن  وبن  املتنفذة".  اجلهات  بع�ض  ل�شالح 

ُتقدم �شيئا للجنة  العم�مين مل  مكاتب املفت�شن 
اأو  العق�د  تدقيق  يخ�ض  ما  يف  النيابية  النزاهة 
رفع ملفات ف�شاد اأو رفع قائمة باأ�شماء امل�ش�ؤولن 
تلك  اأغلب  اأن  اإىل  م�شريا  بالف�شاد،  املت�رطن 
الف�شاد  ن�شب  ورفعت  بلة،  الطن  زادت  املكاتب 
عام  بعد   " واأ�شار  ومالحقته.  حماربته  من  بدال 
2003 مت هدر مئات املليارات من قبل االحزاب 
ام�اال  االأم�ال تعد  تلك  واأن  ال�شابقة،  واحلك�مات 
اأن  م�ؤكدا  ب�شه�لة"،  ا�شرتجاعها  ميكن  وال  طائلة 
من  قان�نين  م�شت�شارين  اإىل  بحاجة  "الدولة 
احلك�مية،  امل�ؤ�ش�شات  عمل  ملراقبة  البلد  خارج 
اآليات  و�شع  ح���ل  للحك�مة  ا�شت�شارات  ومنح 
الإعادة االأم�ال املنه�بة خالل ال�شن�ات املا�شية".

�شالح  القان�ن  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  قال 
م�ازنة  تعترب   2017 م�ازنة  اإن  احل�شناوي، 
ت�شم  امل�ازنة  اأن  اإىل  م�شريا  بامتياز"،  "ف�شاد 
اخلارجي  لالقرتا�ض  للحك�مة  ت�شمح  فقرات 
واإ�شدار �شندات مالية، كما ان نفقات الرئا�شات 

تلتهم جزءاً منها، ون�شعى لتقلي�شها.
وقال احل�شناوي ل�)اجل�رنال ( اإن "دولة القان�ن 
جمل�ض  يف  املالية  اللجنة  اإىل  مقرتحا  قدمت 
ال��روات��ب  ا�شتقطاعات  تك�ن  اأن  على  ال��ن���اب 

 20 بن�شية  اجلمه�رية  لرئي�ض   2017 مب�ازنة 
ووزراء   ،%  15 اجلمه�رية  رئي�ض  ون�اب   ،%
وامل��دراء   8% وال�كالء   ،%  10 بن�شبة  الدولة 
" م�ظفي  اأن  اإىل  واأ�شار   ."%  6 العامن بن�شبة 
ا�شتقطاع  يتم  والثالثة  والثانية  االأوىل  الدرجة 
من  الرواتب  ا�شتقطاع  يك�ن  واأن  منهم،   %  3
 1 بن�شبة  دون  فما  واخلام�شة  الرابعة  الدرجة 

."%
للحك�مة  ت�شمح   2017 م���ازن��ة  اأن  وب��ن   
البنك  ب��االق��رتا���ض اخل��ارج��ي وال��داخ��ل��ي م��ن 
مالية،  �شندات  اإ�شدار  اإىل  باال�شافة  املركزي، 

جهات  لعدة  بالدي�ن  مكباًل  العراق  يجعل  مما 
ر�شمية ل�شن�ات ط�يلة.

بدورها قالت اللجنة املالية النيابية، ان رئي�ض 
من  م�شغرة  جلنة  بت�شكيل  اأوعز  الن�اب  جمل�ض 
املالية والقان�نية؛ لدرا�شة فقرة ا�شتقطاع رواتب 

امل�ظفن واملتقاعدين يف م�ازنة 2017.
وقال ع�ش� اللجنة �رشحان احمد ل�)اجل�رنال ( 
اإن "اللجنة امل�شغرة �شتدر�ض ال�اقع االقت�شادي 
النازحن  احتياجات  اإىل  باالإ�شافة  للم�ظفن، 
واحل�شد ال�شعبي لالأم�ال يف املناطق التي ت�شهد 

عمليات نزوح وعمليات حترير".

 واأ�شاف اأن "الكتل ال�شيا�شية يف جمل�ض الن�اب 
ا�شتقطاع  فقرة  على  الت�ش�يت  يف  احلرية  لها 
رف�شها"،  اأو  واملتقاعدين  امل�ظفن  روات��ب 
هذه  يف  اجبارية  لي�شت  "الفقرة  اأن  اإىل  م�شريا 
اع�شاء  ت�ش�يت  عند  كذلك  و�شتك�ن  املرحلة، 
احلك�مة  قبل  من  تطبيقها  ليتم  الن�اب  جمل�ض 

االحتادية". 
اىل  الفقرة  اإع��ادة  تتم  اأن  امل�ؤمل  "من  اأن  وبن 
املقبل؛  اال�شب�ع  الن�اب  جمل�ض  رئا�شة  هيئة 
عليها  لي�ش�ت�ا  الربملان؛  اع�شاء  على  لعر�شها 

بالرف�ض اأو القب�ل".

جمل�ض  يف  واملحافظات  االأقاليم  جلنة  ح��ذرت 
بتطبيق  كرد�شتان  اإقليم  التزام  عدم  من  الن�اب، 
احلدودية  املنافذ  على  الكمركية  التعرفة  قان�ن 
منافذ  النتعا�ض  ي����ؤدي  مم��ا  لالقليم،  التابعة 
كرد�شتان على ح�شاب اجلن�ب الذي تلتزم منافذه 
بالتعرفة وكاأن القان�ن م�جه لها ح�رشاً، م�شرية 
اإىل تهديد م�انئ الب�رشة بت�قف عملها وانخفا�ض 
اإيراداتها كما ح�شل �شابقًا؛ ب�شبب الت�جه اىل نقل 
اىل  ثم  ومن  جم��اورة،  دول  م�انئ  اىل  الب�شائع 

اقليم كرد�شتان تهربًا من دفع التعرفة الكمركية.
االإقليم  حك�مة  اإن  كرد�شتاين،  م�شدر  وك�شف 
قان�ن  بتطبيق  االلتزام  مقابل  �رشوطًا  و�شعت 
عرب  تدخل  التي  الب�شائع  على  الكمركية  التعرفة 
بغداد  واأبلغت  لها،  التابعة  احل��دودي��ة  املنافذ 
اأقل من  قبل  ال�زراء،  وقرر جمل�ض  ال�رشوط.  بتلك 

�شهر، على اإخ�شاع الب�شائع امل�شت�ردة من الدول 
كافة للر�ش�م الكمركية ا�شتنادا اإىل قان�ن حماية 
املحلية  ال�ش�ق  الإغراق  نظراً  العراقية،  املنتجات 

باملنتجات امل�شت�ردة وحلماية املنتج ال�طني.
جمل�ض  ق��رار  ان  ال�شناعة،  وزارة  اأك��دت  وفيما 
ال�زراء، جاء بناًء على طلب وزيرها حممد �شياع 
عامة  كمركية  حماية  حتقيق  بهدف  ال�ش�داين، 
لل�شلع التي ينتجها القطاعان ال�شناعي والزراعي.
لل�ش�ؤون  ال����زراء  رئي�ض  م�شت�شار  ق��ال  ذل��ك  اإىل 
االإع��ف��اءات  باإلغاء  احلك�مة  ق��رار  اإن  املالية، 
ا�شتغاللها  الكمركية، جاء مل�اجهة  واال�شتثناءات 
من  �شببته  وما  املعنية  اجلهات  قبل  من  الب�شع، 
كبرية"،  مالية  م�ارد  خل�شارة  وتبذير"اأدى  ف�شاد 
مبينًا اأن "تعديل الر�ش�م الكمركية لن ي�شمل امل�اد 
الكمالية  ال�شلع  �شي�شتهدف  والرئي�شة، بل  الغذائية 

وغري املهمة".
تفا�شيل اكرث امللحق االقت�شادي

رغم التباين حوله ..

 الملف العراقي على طاولة ترامب وفقا لـ”محللين”

نواب : موازنة 2017 "فساد بامتياز" ونفقات الرئاسات تلتهمها  

تحذيرات من حصر التعرفة الكمركية على المنافذ الجنوبية واشتراطات كردية لاللتزام 

النزاهة النيابية ال "تثق" بوزير التجارة وتكلف 
الصحة بـ"فحص" الرز الهندي

مطالبات بمفتشين اجانب ليراقبوا مكاتبنا 
التفتيشية العاملة بطريقة "حاميها حراميها"
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