
العامرية يف حمافظة االنبار  اعلن ع�ضو جمل�س ق�ضاء 
االبقاء  حت��اول  عديدة  واط��راف��ًا  جهات  ان  االرب��ع��اء، 
النازحة  االأ�رس  اعادة  النازحني من دون  على خميمات 
ماديا  لال�ضتفادة  داع�س  تنظيم  من  املحررة  ملناطقهم 
من بقاء احلال. يف حني ك�ضف م�ضدر امني م�ضوؤول يف 
قيادة عمليات االنبار عن اعتماد تنظيم داع�س االرهابي 
من  االنبار  مدن  يف  لعنا�رسه  جديد  متويل  منبع  على 
�ضوريا عن  اىل  وتهريبه  والفافون  النحا�س  خالل جمع 

طريق �ضما�رسة ومهربني لهم يف املحافظة.
)اجلورنال  ل�  خا�س  ت�رسيح  يف  الرا�ضد  خ�ضري  وقال 
خميمات  من  منتفعة  عديدة  واطرافًا  جهات  نيوز(،ان" 
النازحني ماديا من خالل م�ضاريع جتهيز املواد الغذائية 
وهذه  واالن�ضانية  الغذائية  املواد  وتوزيع  اخليام  وبناء 
اجلهات تريد ابقاء املخيمات الكرث مدة ممكنة لالفادة 

ماديا على ح�ضاب النازحني".
وبني ان" جميع احللول غري جمدية مهما ُقّدم من مواد 
ملخيمات  النهائي  واحلل  مالية  ومبالغ  وطبية  غذائية 
النازحني هو عودة اال�رس اىل مناطقها املحررة واالمنة 

وناحية  والكرمة  والفلوجة  الرمادي  يف  وخ�ضو�ضا 
ال�ضقالوية التي عادت احلياة اليها منذ ا�ضهر".

عامرية  يف  النازحني  خميمات  بقاء  ان"  وا���ض��اف 
امر غري  اخلالدية واحلبانية  بزيبز ويف  الفلوجة ومنفذ 
نازحة  عائالت  ولي�س ب�رسوري ويف حال وجود  جُمٍد 
الغربية  املناطق  ومنها  حمررة  غري  مناطقها  مازالت 
فيكون عزلها يف خميمات واعادة اال�رس االخرى االآمنة 

مناطقها امنيًا".
�ضبكة  اعتقال  ك��رك��وك  اإدارة  اك��دت  اخ��ر  ���ض��اأن  ويف 
خيم  ت�ضتهدف  تخريبية  بعمليات  تقوم  كانت  اإجرامية 

على  االجتماع  خ��الل  التاأكيد  ج��رى  كما  النازحني” 
ق�ضاء  من  للنازحني  االأمني  التدقيق  ملفات  “ح�ضم 
ل�ضمان  املحافظة  دوائ��ر  يف  املوظفني  من  احلويجة 
االأعباء عنهم مبا  املالية وتخفيف  م�ضتحقاتهم  �رسف 

يحفظ امن وا�ضتقرار كركوك”.
عمليات  قيادة  يف  م�ضوؤول  امني  م�ضدر  اك��د  ب��دوره 
االنبار وقال امل�ضدر ل� )اجلورنال نيوز(، ان" ع�ضابات 
ومهربني وبالتعاون مع بع�س ال�ضما�رسة لدى عنا�رس 
جديدة  طريقة  باعتماد  قاموا  االرهابي  داع�س  تنظيم 
والفافون  النحا�س  جمع  خ��الل  من  خالياه  لتمويل 

اال�ضلحة  ل�رساء  الدوالرات  مباليني  �ضوريا  اىل  وتهريبه 
يف  داع�����س  تنظيم  عنا�رس  ان"  وب��ني  وال�ضواريخ". 
مناطق القائم وراوه وعنه يقومون ب�رساء كميات كبرية 
التجار  وبع�س  املدنيني  من  والفافون  النحا�س  من 
وال�ضما�رسة واملهربني حيث بلغ �ضعر كيلو غرام النحا�س 
الف دينار   4000 6000 االف دينار والفافون مببلغ 

ويتم �رساء كميات منها ونقلها اىل �ضوريا".
املناطق  يف  لوحظ  الكبري  اخلطر  ان"  امل�ضدر  وا�ضاف 
املحررة من تنظيم داع�س حيث يقوم بع�س اال�ضخا�س 
وحرقها  واملحوالت  الكهربائية  الطاقة  ا�ضالك  ب�رسقة 

االرهابي  التنظيم  لعنا�رس  وبيعه  النحا�س  ال�ضتخراج 
قائد  اعلن  ناحيته  من  االنبار".   يف  خالياه  لتمويل 
لن  داع�س  تنظيم  ان  االنبار،االربعاء،  حمافظة  �رسطة 
�ضيطرة  وحت��ت  امنة  وه��ي  احل��ررة  املناطق  اىل  يعود 
املواطنني  واأن  القانون  فيها  وُفر�س  االمنية  االجهزة 
ه��ادي  ال��ل��واء  وق��ال    . مدنهم  حماية  يف  متعاونون 
رزيج ك�ضار يف ت�رسيح خا�س ل� )اجلورنال نيوز(، ان" 
�ضيطرة عنا�رس تنظيم داع�س  االنبار املحررة من  مدن 
احلياة  وع��ادت  القانون  فيها  وُفر�س  امنة  االرهابي 
الطبيعية اليها تدريجيا وارهاب داع�س لن يعود اليها".
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بغداد - خا�س: حددت مديرية املرور العامة منت�ضف ال�ضهر املقبل موعدا للبدء بعمليات 
املراقبة  نظام  تفعيلها  عن  فيه  ك�ضفت  وقت  يف  للمواطنني،  الدائمة  اللوحات  ت�ضليم 

االلكرتونية مبحافظة ذي قار جتريبيا لتعميمه بعد ذلك يف بغداد واملحافظات.
املديرية  ان  �ضلمان  خليل  موؤيد  الدكتور  العقيد  املديرية  يف  واالعالم  العالقات  مدير  وقال 
ب�ضدد ت�ضلم كميات كافية تغطي جزءا كبريا من الطلبات اخلا�ضة بلوحات الت�ضجيل التي �ضيتم 
البدء بتوزيعها بني املواطنني منت�ضف ال�ضهر املقبل، بعد ان ابرمت املديرية عقدا مع احدى ال�رسكات 
العاملية املعتمدة ل�ضمان ت�ضليمها يف الوقت املحدد. من جانب اخر، اكد �ضلمان ا�ضتمرار مفارز املديرية 
بالتعاون والتن�ضيق مع القوات االمنية، مبحا�ضبة �ضائقي املركبات ممن ال يحملون رخ�س قيادة ا�ضولية 
2004، م�ضددا على ان مفارز مديريته �ضتحجز املركبة  86 ل�ضنة  21 من قانون املرور رقم  بح�ضب املادة 
و�ضائقها ملدة يوم واحد مع فر�س غرامة مالية يف حال خمالفته، الفتا النظر اىل ان تفعيل القانون جاء للحد من 

امل�ضاكل واحلوادث املرورية التي حت�ضل ب�ضبب قيادة املركبات من قبل املراهقني و�ضغار ال�ضن.

 

�ضهدت االونة االخرية توجه كبار امل�ضوؤولني وعدد من النواب اىل 
يف  كبرية  تغيريات  اىل  يوؤ�رس  ،ما  م�ضتقلة  �ضيا�ضية  احزاب  ت�ضكيل 
اخلارطة ال�ضيا�ضية املقبلة ا�ضتعدادا خلو�س االنتخابات املقبلةعام 
�ضيحقق  االجراء  هذا  ان  �ضيا�ضيون  حمللون  يرى  حني  يف   .2018
من  التمل�س  وحماولة  �ضخ�ضية  منافع  االح��زاب  تلك  ال�ضحاب 
م�ضوؤولية االزمات التي يعي�ضها العراق يف خمتلف املجاالت والتي 

كانوا جزءاً من م�ضبباتها.
وك�ضفت م�ضادر �ضيا�ضية عن تاأ�ضي�س اأكرث من مائتي حزب �ضيا�ضي، 
وهو رقم �ضخم لكنه يبدو واقعيا اإذا ما علمنا اأن االنتخابات العامة 
ب�ضفة  حزب  مائة  من  اأك��رث  م�ضاركة  �ضهدت  العراق  يف  االأخ��رية 
م�ضتقلة وت�ضعة ائتالفات مكونة من اأحزاب عديدة فازت ثالثة منها 
فقط باأغلبية املقاعد، اإىل جانب نحو �ضبعني حزبا وتنظيما �ضيا�ضيا 
اأعلنوا مقاطعة االنتخابات ناهيك عن االأحزاب التي ان�ضحبت.ومن 
اأ�ضا�ضية  اأحزاب  بني اأكرث من مائتي حزب �ضيا�ضي يف العراق تربز 
بينما تتبع قوى عديدة الأثرياء وزعماء قبليني و�ضيا�ضيني قدامى".

على  االأح��زاب  لت�ضكيل  مت�ضاعداً  حراكًا  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  وي�ضهد 
املقبلة  االنتخابات  خلو�س  متهيداً  االأحزاب  قانون  �ضدور  خلفية 

التي من املوؤمل ان تكون مطلع عام 2018.
فقد ك�ضف نائب يف احتاد القوى العراقية، عن قيام رئي�س جمل�س 
االنتخابات  خلو�س  جديد  حزب  بت�ضكيل  اجلبوري  �ضليم  النواب 
الربملان  “رئي�س  اإن  اللويزي  الرحمن  عبد  النائب  وقال  املقبلة.   
اأخرياً  قام  اجلبوري  �ضليم  العراقي  االإ�ضالمي  احلزب  يف  والقيادي 
اطلق  املقبلة  االنتخابات  خلو�س  جديد  �ضيا�ضي  حزب  بت�ضكيل 
بت�ضجيل  قام  “اجلبوري  اأن  اللويزي،  )وطن(”.واأ�ضاف  ا�ضم  عليه 
م�ضريا  لالنتخابات”،  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  يف  اجلديد  حزبه 
اإىل اأن “خطوة اجلبوري تاأتي �ضمن خطة احلزب االإ�ضالمي لدخول 
يف  ك�ضف  اللويزي  وحزب”.وكان  قائمة  من  باأكرث  االنتخابات 

االنتخابات  خلو�س  اخواين”   – “�ضلفي  حتالف  عن  �ضابق  وقت 
الربملانية املقبلة عرب خم�ضة احزاب مت ت�ضجيلها اأخرياً يف مفو�ضية 
االنتخابات. ويرى املحلل ال�ضيا�ضي حممد الها�ضمي ان عدد االأحزاب 
�ضغرية  قوى  من  مهما  ق�ضما  وي�ضم  كبري،  ال�ضيا�ضية  والتيارات 
وهام�ضية بع�ضها يتبع اأثرياء اأو زعماء قبليني طاحمني، وبع�ضها 
جتمع ملثقفني اأو �ضيا�ضيني قدامى اأو غريهم ممن مل يتمكنوا خالل 
اأو حتى  اأو امتداد �ضعبي  اأ�ضا�س را�ضخ  العامني املا�ضيني من بناء 
�ضبكة عالقات عامة توؤهلهم للم�ضاركة الفعالة يف احلياة ال�ضيا�ضية. 
وا�ضاف ان القوى ال�ضيا�ضية يف العراق تنق�ضم ب�ضكل عام اإىل ق�ضمني 
االأحزاب  هو  والثاين  الدينية  والقوى  االأح��زاب  هو  االأول  كبريين: 
العلمانية، واالخرية مل حتقق جناحا كبريا خالل املرحلة املا�ضية 
الذي تتمتع  انتخابية قادرة على مواكبة املال  خللوها من برامج 

به احزاب ال�ضلطة .
من جهته يرى االكادميي واخلبري االقت�ضادي حممد العلي ان قيام 
وذلك  متويالتها،  اخفاء  منها  متعددة  اطر  يف  ياتي  االحزاب  هذه 
ان معظم موؤ�ض�ضي االحزاب هم من �ضخ�ضيات تعمل يف كتل متول 
متويل  على  احل�ضول  يعني  بحزب  االنفراد  فان  ولذا  اخل��ارج  من 
كما  الغرماء  ق�ضمة  عن  بعيدا  اجلهة  اوتلك  الدولة  هذه  من  م�ضتقل 
يحدث حاليا يف الكتل الكبرية . ويوؤكد اخلبري ان نحو ن�ضف مليار 
دوالر �رسفتها دول جماورة للتاثري يف �ضري االنتخابات املا�ضية 
وان الريا�س وحدها منحت نحو 150 مليون دوالر من اجل ازاحة 

جهات من ال�ضلطة يف العراق.
ويف هذا االطار اأُعلن اي�ضا يف بغداد تاأ�ضي�س حزب "احلق الوطني"، 
مب�ضاركة من  31 ع�ضواً لهياأته العامة ف�ضاًل عن 11 اآخرين ملكتبه 
ال�ضيا�ضي، واأكد امينه العام رئي�س كتلة حتالف القوى احمد امل�ضاري 
على  للحفاظ  االأخرى  الوطنية  والقوى  االأحزاب  مع  "للعمل  �ضعيه 
وطموحات  اآم��ال  وحتقيق  و�ضيادته  اأمنه  و�ضيانة  العراق  وحدة 

�ضعبه بعيداً عن كل اأ�ضكال التفرقة والتهمي�س واالإق�ضاء".
التتمة �ضفحة 2

عّد ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية٬ مثال االلو�ضي٬ 
وجود  ب�ضاأن  ال�ضعودية  اخلارجية  وزير  ت�رسيحات 
بانها  ال�ضعبي٬  احل�ضد  يقودون  اإيرانيني  �ضباط 
"نتاج ق�ضور يف التجربة ووجهة نظرغري نا�ضجة"٬ 
مازالوا  عراقيني  �ضيا�ضيني  "هناك  ان  اىل  م�ضريا 

يعملون حتت الو�ضاية والرعاية ال�ضعودية".
ال�ضعودي  اخل��ارج��ي��ة  "وزير  ان  االل��و���ض��ي  وق��ال 
ال�ضعبي٬  احل�ضد  �ضد  ت�رسيحاته  خالل  من  يحاول 
ال�ضعودية  اىل  ال��دويل  االتهام  دائ��رة  من  يخرج  ان 
اليمن"٬  يف  االن�ضانية  بحق  جم���ازر  ب��ارت��ك��اب 

االنتقادات  حدة  ب�ضبب  تعاين  "ال�ضعودية  ان  مبينا 
ان  اجلبري  يحاول  وبالتايل  الدولية٬  واالتهامات 
دائ��رة  اىل  ال�ضعودية  املحلية  ال��دائ��رة  من  يخرج 
اأزمة  "ال�ضعودية يف  ان  واأ�ضاف  وايرانية".  عراقية 
يف  كبرية  ملفات  يف  ومتورطة  كبرية  وحكم  نظام 
"النظام  ان  اىل  م�ضريا  والعراق"٬  و�ضوريا  اليمن 
مواكبة  على  قادر  وغري  وه��ِرم  يحت�رس  ال�ضعودي 
الع�رس احلديثة ملواطنيه". ولفت االلو�ضي  حاجات 
االهتمام اىل ان "بع�س القيادات ال�ضيا�ضية العراقية 
للي�ضماغ  والرعاية   الو�ضاية  حتت  تعمل  زالت  ما 
على  ال���رد  ع��ن  "نرتفع  ان��ن��ا  م��وؤك��دا  ال�ضعودي"٬ 

ت�رسيحات اجلبري الطفولية والف�ضولية".

حديثة  ق�ضاء  يف  اجلغايفة  ع�ضرية  �ضيخ  اعلن 
ان  االأرب��ع��اء٬  اجلغيفي٬  ع�ضمان  باالأنبارعواد 
اإقليم يف  ان�ضاء  اىل  تتجه  ان  ع�ضائر حديثة ممكن 
حال اأ�رست احلكومة على الت�ضوية.  وقال اجلغيفي 
"ع�ضائر ق�ضاء حديثة يف االأنبار بداأت بجمع تواقيع 
لرف�س الت�ضوية مع اجلالدين الذين تلطخت ايدهم 
حديثة  "ع�ضائر  اأن  واأ���ض��اف  العراقيني".  بدماء 
لي�ضت لديها خالفات مع احلكومة املركزية ولكنها 
يف حال اأ�رست اأن توقع الت�ضوية مع اجلالدين فلن 

ن�ضرتيها باربعة دراهم".  وهدد اجلغيفي٬ احلكومة 
اأ�رست  حالة  يف  حديثة  اإقليم  ب�"اإن�ضاء  املركزية 
على توقيع الت�ضوية مع اجلالدين"٬ الفتا النظر اىل 
وارادت  اأي عراقي  بدم  ت�ضرتك  التي مل  "النا�س  اأن 
احلكومة العراقية عمل ت�ضوية معها فلي�س لنا دخل 
بهم٬ اما االأ�ضخا�س الذين دمرونا فال نقبل بذلك".

 وكان ال�ضيا�ضي العراقي امل�ضتقل والنائب ال�ضابق 
العراق  اأن  �ضابق،  وق��ت  يف  اك��د،  ال�ضابندر  ع��زت 
الطائفية،  الكتل  ب�ضبب  وال�ضياع  للتق�ضيم  معّر�س 
�ضيئا  متلك  ال  ال�ضيا�ضية  الكتل  ان  اىل  م�ضريا 

جلماهريها.

اأن  ال�ضنية،  القوى  احتاد  من  مقربة  م�ضادر  اأفادت 
بع�س  ا�ضتمالة  يحاول  العراقي  الوطني  التحالف 
م�رسوع  على  املعرت�ضة  ال��ق��وى  �ضمن  ال��ق��ي��ادات 
الت�ضوية، ممن لديه عالقات وم�ضالح مع التحالف ، 
الإ�ضعاف  القوى  تلك  على  �ضغط  قوة  لتكوين  وذلك 

موقفها ومترير امل�رسوع.
على  ط��رح  القوى  احت��اد  وف��د  اأن  امل�ضادر  واك��دت 
الوفد ال�ضيعي املفاو�س ورقة مطالبه حول م�رسوع 
مع  اإليه،  امل��واد  بع�س  واإ�ضافة  وتعديل  الت�ضوية، 

الرتكيز على ال�ضمانات الكفيلة يف حتقيق م�ضاحلة 
القوى  بني  املزمنة  امل�ضاكل  ت�ضوية  اأو  حقيقية 

ال�ضيا�ضية.
رئي�س  نائب  الت�ضوية،  الراف�ضني مل�رسوع  اأبرز  ومن 
النجيفي،  ا�ضامة  متحدون  حركة  وزعيم  اجلمهورية 
بعد  اأخ��رى  مرة  خداعنا  نرف�س  "اإننا  �رسح:  الذي 
اأن مت خداعنا ل�ضبع مرات"، يف اإ�ضارة اإىل اتفاقيات 
االأخرى  القوى  مع  ال�ضيعي  التحالف  عقدها  �ضابقة 

ومل يلتزم بها.
»اإن هناك �ضغوطا خمتلفة داخلية وخارجية  وقال 
على  للموافقة  ال�ضنية  القوى  �ضخ�ضيات  بع�س  على 

الت�ضوية، كما اأن هناك حماوالت ل�ضق ال�ضف ال�ضني 
اإزاء املوقف من امل�رسوع«.

واأكد النجيفي : »اأبلغنا ملك االأردن خماوف ال�ضارع 
ال�ضني من مرحلة ما بعد داع�س و�رسورة ان نتجاوز 

االإلغاء واالإق�ضاء لتطمني ال�ضارع ال�ضني«.
اجلبوري،  انت�ضار  القوى  احتاد  عن  النائبة  وقالت 
ال�ضيا�ضية وق�ضايا  الت�ضوية  »اإن االحتاد بحث ورقة 
اأخرى مع احلكيم، وال�ضمانات التي يجب اأن يقدمها 
التحالف الوطني الحتاد القوى«. واأفادت باأن احتاد 
والنقاط املختلف عليها  القوى طرح ورقة مبطالبه 
للو�ضول  الوطني  التحالف  مع  الت�ضوية  ورق��ة  يف 

اأنه �ضيطالب ب�ضمانات  اإىل تفاهمات م�ضرتكة، كما 
واإجراءات فعلية على اأر�س الواقع ولي�س فقط ورقية 
اأو �ضعارات كالتي اأطلقت �ضابقًا. وب�ضاأن قوات»احل�ضد 
ال�ضعبي«، قالت اجلبوري اإن احتاد القوى طالب باأن 
اإىل  النظر  الفتة  »احل�ضد«،  بنية  من   40٪ له  تكون 
اأ�ضال«. �ضنية  مناطق  هي  ال�ضاخنة  »املناطق  اأن 
املعار�ضني  على  �ضغوطه  و�ضمن   ، التحالف  وكان 
حيث  اإقليميا  مب�رسوعه  التعريف  حاول  للم�رسوع، 
اإيران واالأردن وينوي زيارة م�رس  زار عمار احلكيم 
ودول اأخرى، وذلك لت�ضجيع تلك الدول على ممار�ضة 

�ضغوط على القوى ال�ضنية للموافقة على امل�رسوع. 

 
 اأكد ع�ضو اللجنة املالية النيابية �رسحان اأحمد 
، اأن العام 2017 ال ُيب�رس بخري للمواطنني، ويف 
حني بني اأنه لن ي�ضهد تقدمي خدمات للمواطنني 
اأزمة  اأن هناك  اإىل  اأ�ضار  يف جميع املحافظات، 
مالية كبرية �ضتع�ضف بالبلد خالل العام املقبل.
ت�ضتنزف  جهات  ثالث  'هناك  اإن  اأحمد،  وق��ال 
االأموال  الدولة وهي �رسف  االأموال يف خزينة 
داع�س  قب�ضة  من  املناطق  لتحرير  احلرب  على 
ينخر  ال���ذي  امل���ايل  الف�ضاد  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
الأ�ضعار  امل�ضتمر  واالنخفا�س  الدولة،  موؤ�ض�ضات 

النفط اخلام'.
بخري  ي��ب�����رس  ال   2017 'ع����ام  اأن  واأو����ض���ح 
جلميع  واخلدمية  االقت�ضادية  الناحية  م��ن 
التي  املالية  'االأزم���ة  اأن  موؤكدا  املحافظات'، 
العام  خالل  بالبلد  �ضتع�ضف  احلكومة  تواجه 

واحللول  االإج����راءات  و�ضع  يتم  مل  اأن  املقبل 
احلقيقية لها'.

مل  املركزية  واحلكومة  النواب  'جمل�س  اأن  وبني 
تعالج الفجوات االقت�ضادية يف املوازنة املالية 
تعّد  'احلكومة  اأن  اإىل  م�ضريا   ،'2017 لعام 
املوظفني  رواتب  املوازنة مت�ضية حال و�رسف 
خدمات  اأي  املقبل  العام  ي�ضهد  ولن  الدولة  يف 

اإ�ضافية اأو ا�ضتثمارية'.
تتم  اأن  املفرت�س  'م��ن  اأن��ه  اإىل  احمد  واأ���ض��ار 
واالقت�ضادية  املالية  امل�ضاكل  جميع  معاجلة 
احلكومة  قبل  من  اخلدمية  االأزم���ات  لتفادي 

للمحافظات خالل العام املقبل'.
�ضيا�ضي  و�ضع  على  مقبلون  نحن  "رمبا  وتابع 
املعتدلة  ال�ضيا�ضية  االط��راف  ي�ضمل  خمتلف، 
من  واملعتدلة  ال�ضنة  من  واملعتدلة  ال�ضيعة  من 
الكرد، ومن املمكن اأن ي�ضهد هذا تقاربًا اكرث يف 

املرحلة املقبلة".

)الجورنال( تكشف خفايا إصرار الشخصيات السياسية “التقليدية” على تشكيل أحزاب جديدة 

القوى"السنية" تتهم التحالف "الشيعي" بمحاولة شق صفها لتمرير التسوية

نائب للمواطنين: عام 2017 ال يبشر بالخير خدميًا وأزمة تراجع أسعار النفط ستستمر

برلماني: بعض السياسيين العراقيين والؤهم 
لـ"اليشماغ"  السعودي
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