
ل�ضفافه  تاآكاًل م�ضتمراً  الب�رصة  العرب يف  �ضط  يواجه 
ال�رصقية وانحراف جمراه داخل الأرا�ضي العراقية، ما 

يت�ضبب بخ�ضارة الأرا�ضي ل�ضالح اإيران.
واقتطاع  الب�رصة  داخل  ال�ضامت  اإيران  حدود  زحُف 
م�ضاحات جديدة من الأرا�ضي العراقية يوؤكده الكابنت 
العراقي،   البحري  املركز  ع�ضو  عدنان  عامر  البحري 
من  �ضنويا  دومن  املئة  قرابة  يخ�رص  العراق  اإن  قائال 

خط  تقدم  خالل  من  اإي��ران  ل�ضالح  الوطنية  اأرا�ضيه 
البلدين،  بني  منت�ضفه  عند  النهر  يق�ضم  الذي  التالوك، 
العراقية ب�ضكل م�ضتمر. وقال  الإقليمية  باجتاه املياه 
اإن "ال�ضاطئ الإيراين على �ضط العرب يبداأ من جزيرة اأم 
الر�ضا�س وحتى راأ�س البي�ضة حيث م�ضب �ضط العرب 
الفا�ضل  احلد  التالوك  خط  وي�ضكل  العربي  اخلليج  يف 
اجلزائر  اتفاقية  �ضمن  والإيرانية  العراقية  املياه  بني 
عام 1975". وي�ضيف اأن "انحراف جمرى �ضط العرب 
عند منطقة امل�ضب بزاوية حادة باجتاه خور عبد اهلل  

ب�ضبب الإهمال وكرثة الغوارق والطمى وتر�ضبات نهر 
اإىل  اأدى  ذلك  كل  الإيرانية،  بهم�ضري  وترعة  الكارون 
اإ�ضافة اأرا�س ر�ضوبية جديدة اإىل اجلانب الإيراين على 
ح�ضاب اجلانب العراقي ل�ضيما مع غياب عمليات كري 

الأنهر".
عدنان يحذر من اأن ا�ضتمرار هذا النحراف يف جمرى 
�ضط العرب �ضيوؤدي اىل وقوع املوانئ النفطية العراقية 
يف اخلليج العربي كميناء الب�رصة وميناء خور العمية 
اأي  من  العراق  ويحرم  الإيراين  اجلانب  اأرا�ضي  �ضمن 

يف  مهما  �رصيانا  العرب  �ضط  وميثل  بحرية.   اإطاللة 
لل�ضفن  املالحية  القناة  يعد  اذ  العراقي  القت�ضاد 
العربي،  اخلليج  من  الب�رصة  موانئ  اإىل  املتوجهة 
وهو م�ضدر رئي�ضي لري ب�ضاتني النخيل، ويبلغ طوله 
مناطقه  بع�س  يف  عر�ضه  وي�ضل  كلم(   190( نحو 
موانئ  ثالثة  اإي��ران  متتلك  حني  يف  كيلومرتين.  اإىل 
الذي �ضهد تو�ضعا كبريا  ال�ضط هي ميناء خرم�ضهر  يف 
اإن�ضاء  اإىل  بادرت  كما  اآباد،  وخ�رصو  عبادان  وميناءا 
ثالثة موانئ اأخرى هي اأرفند كّنار، وبل بع�ضت، واأرفند 

يك، و�ضّيدت من�ضات بحرية جديدة.
ق�ضم  اأ�ضتاذ  اخلفاجي  نعيم  �رصحان  الدكتور  يقول 
اجلغرافيا يف كلية الرتبية بجامعة املثنى، اأن اأ�ضحاب 
نحت  ي�ضكون  اخل�ضيب(  )اأب��و  منطقة  يف  الب�ضاتني 
وتعرية وتاآكل وانهيار م�ضاحات كبرية من ب�ضاتينهم 
ويو�ضح   العرب.  �ضط  على  املطلة  الزراعية  واأرا�ضيهم 
النحدار  ال�ضديدة  الكارون  �ضط  مياه  تدفق  "اأدى  لقد 
ظهور  اإىل  ال��ع��رب  �ضط  يف  املناطق  م��ن  كثري  ويف 
لل�ضيادة  العائدة  ال�رصقية  ال�ضفة  ياب�ضة يف  م�ضاحات 

الإيرانية، ما اأدى اإىل تاأكل اجلرف العراقي وت�ضبب يف 
كما   الزراعية،  احليازات  من  وا�ضعة  م�ضاحات  اختفاء 
بلغ التاآكل يف بع�س جهات الطرق العامة خا�ضة يف 
منطقة التنومة )ق�ضاء �ضط العرب( فتكاثرت الت�ضققات 
املجرى  نحو  ال�ضفاف  بانزلق  ينذر  ما  وال�ضدوع 
املختلفة  املراحل  بني  اخلفاجي  ويقارن  املائي". 
للتبدلت يف جمرى النهر قائال اإن "هناك دلئل على 
اأن النهر يتجه اإىل اإعادة ترتيب جمراه مبا يتالءم بني 

عمليات البناء والهدم على اجلانبني.

استقطاع 3.8 من الراتب االجمالي للموظفين والمتقاعدين في موازنة 2017
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ينتقدها البعض.. ضرب 
األطفال عقوبة أم تربية؟

إليك هذه الطرق للتغلب على 
مخاوفك لتكوني أكثر قوة

05060710

البياتي  عبا�س  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  ك�ضف  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
موازنة  يف  واملتقاعدين  للموظفني  الجمايل  الراتب  من   3.8 ا�ضتقطاع  عن  ،الثنني، 
رواتب  من   3.8 ا�ضتقطاع  على  �ضوت  النواب  "جمل�س  ان  البياتي  املقبل.وقال  العام 
املوظفني "الجمايل" ولي�س ال�ضمي ح�ضب ما ا�ضيع �ضابقا ، م�ضيفا ان ال�ضتقطاع جاء لدعم 
تخفي�س  على  املا�ضي،  ،الربعاء  النيابية  املالية  اللجنة  و�ضّوتت  ال�ضعبي.  واحل�ضد  النازحني 
ن�ضبة ال�ضتقطاع من املوظفني اىل %3.8 �ضمن موازنة 2017بعد ما كانت 4.8 %. من جانب 
اخر اعلن معاون املدير العام ل�ضندوق ال�ضكان ح�ضني العتبي، الثنني، خلو عام 2017 من العرو�س 
وبح�ضب  موجودة  كانت  مثلما  باقية  "المور  ان  العتبي  وقال  املواطنني.  باقرا�س  اخلا�ضة  اجلديدة 
التعليمات اخلا�ضة باقرا�س املواطنني، ونحن م�ضتمرون ب�رصف دفعات القرو�س يف حالة البناء او ا�ضافة 
بناء".مبينًا ان "القبال على القرو�س قليل جدا وذلك ب�ضبب قلة املجمعات ال�ضكنية املنتهي بناوؤها، ا�ضافة 

اىل عدم امكانية املواطن دفع مقدمة للم�ضتثمر وق�ضط ل�ضندوق ال�ضكان".

توا�ضل اجلدل والن�ضحابات يف جمل�س النواب على م�رصوع 
الثقة  انعدام  ظل  2017يف  لعام  العامة  املوازنة  قانون 

ومت�ضك الطراف املختلفة مبطالبها .
زيادة متثيله  القوى على  احتاد  فيه  الذي ي�رص  الوقت  ففي 
يف احل�ضد ال�ضعبي مازالت الكتل الكردية خمتلفة بني ت�ضمني 
منف�ضل  ب�ضكل  ادراجها  او  املوازنة  يف  البي�ضمركة  روات��ب 
املركز  اىل  النفطية  امل�ضتحقات  كرد�ضتان  ت�ضليم  بعد   ،
 %  5 الوطني هو الخر بتخ�ضي�س  التحالف  ،بينما يطالب 
بعدم  ويهدد  للنفط  املنتجة  املحافظات  اىل  البرتولر  من 
الت�ضويت عليها يف حال عدم ال�ضتجابة لهذا املطلب ، المر 
الذي ادى اىل تاأجيل الت�ضويت على م�رصوع القانون اىل يوم 

غد الربعاء .
خماوف  اليها  ا�ضيفت  بل   ، ذلك  على  تقت�رص  مل  اخلالفات 
تقدمي احلكومة الحتادية طعن قانون املوازنة لدى املحكمة 
 20 با�ضافة  النيابية  املالية  قيام  ب�ضبب  وذلك  الحتادية 
فقرة جديدة مل ت�ضمنها احلكومة يف امل�ضودة التي ار�ضلتها 

للربملان .
الكتل  روؤ�ضاء  بني  �رصيا  اتفاقا  ان  نيابية  م�ضادر  وتوؤكد 
حتديد  يتم  ان  على  الربعاء  اىل  الثنني  جل�ضة  تاأجيل  وراء 
موعد "ع�ضاء" عمل الليلة او ليلة الغد لت�ضفية المور وح�ضم 
فقرات  بقية  على  للت�ضويت  الربعاء  التوجه  قبل  اخلالفات 

املوازنة.
ينتظر  النواب  جمل�س  ان  عبدال�ضمد  خلف  النائب  ويقول   
موافقة احلكومة الحتادية على التعديالت التي ا�ضيفت اىل 
انه  اىل  م�ضريا   ، تغيريها  التي مت  والب��واب  املوازنة  قانون 
"لن يح�ضل اي ت�ضويت على م�رصوع املوازنة ما مل توافق 
اي  نتجنب  كي  اجريت  التي  التغيريات  هذه  على  احلكومة 

حماولة للطعن لدى املحكمة ".
املحافظات  اىل   5% تخ�ضي�س  مت  انه  ا�ضاف  ال�ضمد  عبد 

البرتودولر وهذا املطلب يتبناه  امل�ضدرة للنفط وفق نظام 
ان  اىل  النظر  لفتا   ، اع�ضائه  بكامل  الوطني  التحالف 
التحالف الوطني هدد بعدم الت�ضويت على م�رصوع القانون 

ما مل يتم ادراج هذه النقطة .
يبدو  ما  على  العقد  هي  املوازنة  حيال  الكردية  اخلالفات 
النق�ضام واختالف وجهات  ب�ضبب حدة  العام احلايل  خالل 
والحتاد  التغيري  كتلتا  فيه  تتفق  الذي  الوقت  ففي   ، النظر 
الحتادية  احلكومة  اىل  النفط  ت�ضليم  على  الكرد�ضتانيتان 
مقابل احل�ضول على رواتب املوظفني ، تطالب كتلة احلزب 
الدميقراطي الكرد�ضتاين النيابية بح�ضب النائبة جنيبة جنيب 
القليم  البي�ضمركة كاملة مبعزل عن ح�ضة  رواتب  بت�ضليم   ،
وت�ضارك  الدفاع  وزارة  لواء  حتت  بو�ضفها   17% البالغة 

القوات المنية عمليات حترير نينوى وتقدم الت�ضحيات.
جنيب اكدت ان الكتل النيابية الخرى يف الربملان تتجاهل 
متاما املطالب التي قدمتها كتلة احلزب الدميقراطي ول امل 

باحل�ضول على توافقات �ضيا�ضية حيالها .
بدوره قال النائب الرتكماين عبا�س البياتي ان هناك خالفات 
مع الكتل الكردية حول العتماد فقط على نفط كركوك لدفع 
كرد�ضتان  �ضادرات  �ضمول  او  القليم  يف  املوظفني  رواتب 
ان  مو�ضحا   ، يوميا  برميل  الف   560 نحو  البالغة  اي�ضا 
املالية النيابية جتري م�ضاورات مكثفة مع رئا�ضة الربملان 

والكتل للو�ضول اىل حل ير�ضي جميع الطراف .
ويف ال�ضياق ذاته قال النائب عن كتلة املواطن حبيب الطريف 
ان حتالف القوى �ضّلم التحالف الوطني عدة مقرتحات منها 
المر  وهذا  ال�ضعبي  احل�ضد  يف  املكونات  متثيل  ن�ضب  زيادة 
يجد بع�س املعوقات التي يتم حاليا مناق�ضتها مع الطراف 

املعنية للو�ضول اىل حلول ناجعة تر�ضي جميع الطراف.
اىل  التو�ضل  وعدم  املطالب  يف  والتعنت  اخلالفات  ا�ضتمرار 
حلول �رصيعة دفع رئا�ضة الربملان اىل تاأجيل الت�ضويت على 
م�رصوع قانون املوازنة اىل يوم غد الربعاء امال يف التو�ضل 

اىل توافقات حيالها .

ام��ام  ال��ب��اب  ال�ضعبي  احل�����ض��د  هيئة  فتحت 
ال�ضالح  واللواتي حملن  الإيزيديات،  املقاتالت 
وقعن  اللواتي  وقريباتهن  ل�ضقيقاتهن  ث��اأراً 
اىل  لالنت�ضاب  داع�����س،  تنظيم  بيد  �ضبايا، 
لكل  احل��ال  وكذلك   ، ال�ضعبي  احل�ضد  �ضفوف 
اأبناء املكونات والأقليات الذين �ضجلوا بطولت 
تاريخية يف الق�ضاء على الإرهاب ودحره من 

الأرا�ضي العراقية.
يف  والقانون  والدفاع  الأمن  جلنتا  واأو�ضحت 
قانون  عن  مهمة  تفا�ضيل   ، ال��ن��واب  جمل�س 
هياأة احل�ضد ال�ضعبي الذي اأقره الربملان حديثًا، 
تطوعوا  الذين  ال�ضعب  اأبناء  لبطولت  تثمينا 

على  بالق�ضاء  وا�ضتعادتها  مدنهم  حلماية 
تنظيم داع�س.

برملان  يف  وال��دف��اع  الأم��ن  جلنة  مقرر  واأك��د 
الكرد�ضتاين،  التحالف  ع��ن  النائب  ال��ع��راق، 
�ضاخوان عبد اهلل، يف ت�رصيح �ضحفي، انه ح�ضب 
الف�ضائل  قانون هيئة احل�ضد، تن�ضوي فيه كل 
ولي�س  الإرهابي،  داع�س  تنظيم  �ضد  املقاتلة 
املرجعية  فتوى  وفق  ت�ضكل  الذي  احل�ضد  فقط 
ع�ضائر  اأب��ن��اء  اأن  اهلل  عبد  واأو���ض��ح  الدينية. 
يف  داع�س،  تنظيم  بيد  وقعت  التي  املحافظات 
و�ضالح  ونينوى،  الأنبار  مدن  اإىل  منه  اإ�ضارة 
الع�ضائري  احل�ضد  �ضمن  تطوعوا  الذين  الدين 
ملحاربة التنظيم الإرهابي، ينخرطون يف هياأة 
احل�ضد ال�ضعبي واأدرج ذلك يف ديباجة القانون.

وزارة  اإن  الحت��ادي��ة  املالية  الرقابة  قالت 
التخطيط زودتها قائمة مب�ضتحقات املقاولني 
 )  6557  ( جمموعها   4/12/2016 حتى 
اآخر  وحتى   25/9/2016 من  ابتداًء  ذرع��ة 

خماطبة يف 23/11/2016.
“يف �ضوء ذلك قامت  اأنه   ، واأ�ضافت يف بيان 
الواردة  امل�ضتحقات  مبطابقة  الرقابية  هياآتنا 
مع   – اآنفًا  واملذكورة   – التخطيط  وزارة  من 
ال�ضجالت املالية للجهات املعنية وتوثيق تلك 
نتائج  وافرزت  الر�ضمية  بالوثائق  امل�ضتحقات 
املطابقة ان هناك ) 2079( ذرعة ) م�ضتحقة( 

املالية ومت  ال�ضجالت  مثبت يف  كما  ومطابقة 
قيام  جانب  اإىل  بها  التخطيط  وزارة  اإب��الغ 
الك�ضوفات  بتعديل  احلكومية  ال��وزارات  بع�س 
وج��ود  اكت�ضاف  بعد  املقاولني  مل�ضتحقات 
اأخطاء فيها واإر�ضال ك�ضوفات معدلة اإىل وزارة 
التخطيط مرة ثانية”. واأ�ضارت اإىل اأنه “ات�ضح 
وجود ) 1346( ذرعة ) غري مطابقة( والعديد 
بقيود  املالية  ال�ضجالت  يف  مثبت  غري  منها 
الر�ضمية  الوثائق  يف  نق�س  ووجود  حما�ضبية 
اأنه  اإىل  النظر  الرقابة  ولفتت  الآخر”.  للبع�س 
مبطابقة  م�ضتمرة  الرقابية  هياآتنا  زالت  “ما 
الديوان هذه املهمة  الذرعات املتبقية وقد عد 

من اأولويات عمله تقديراً لأهمية املو�ضوع”.

ن�رص الق�ضاء العراقي الثنني اعرتافات لع�ضو يف تنظيم 
داع�س يتوىل مهمة امل�ضوؤولية املالية للتنظيم وك�ضف 
فيها عن بع�س الأ�ضاليب التي يح�ضل فيها امل�ضلحون 
عملياتهم  ومتويل  نفقاتهم  تغطية  يف  مواردهم  على 

امل�ضلحة يف كل من العراق و�ضوريا.
اإىل  اأ�ضيفت  اأخرى  مهمة  اإن  العراقي  الق�ضاء  ويقول   
"اأبو يا�رص" الذي "�ضطع جنمه" يف "ولية حلب" بعدما 
باإر�ضال  كّلف  فقد  منبج  لقاطع  اإداريا  م�ضوؤوًل  اأ�ضبح 
اأموال اإىل املو�ضل.وقال الق�ضاء اإن "اأبو يا�رص" اعتقل 

البالد  ودخ��ل  خمتوم  غ��ري  �ضفر  ج��واز  يحمل  وك��ان 
الإرهاب  بتهمة  يا�رص  اأبو  بطريقة غري �رصعية.واعتقل 

والتي قد ت�ضل عقوبتها اإىل الإعدام.
ووفقا لالعرتافات فان "اأبو يا�رص" كان يحلم بدخول 
كلية احلقوق.وبعد ا�ضتيالء داع�س على م�ضاحات وا�ضعة 
تغري  منبج  فيها  مبا  وال�ضورية  العراقية  الأرا�ضي  من 

حال اأبو يا�رص كحال الكثريين من اقرانه.
ان  اىل  املن�ضورة  لالعرتافات  وفقا  يا�رص  اأبو  وي�ضري 
م�ضلحي داع�س كانوا يرتددون عليه حينما كان ميلك 
والتي  الإتاوات  دفع  لإجباره على  الأغذية  لبيع  حمال 
بالن�ضمام  اقتنع  "الزكاة"  ا�ضم  التنظيم  عليها  يطلق 

يف  لل�رصيعة  مت�ضددة  نظرة  فر�س  الذي  التنظيم  اإىل 
مناطق نفوذه.

من  اأ�ضبوع  بعد  جاء  بالتنظيم  التحاقه  اأن  واأ�ضاف 
تلقيه عر�ضا من احد امل�ضلحني، وقال انه كان مرتددا 

بامل�ضاركة بالعمليات القتالية بخالف �ضقيقه.
وبعدها- يكمل التقرير- كلف داع�س "اأبو يا�رص" مبهام 
امل�ضلحني  على  ال�ضهرية  الرواتب  توزيع  ومنها  اإدارية 
على  وعر�ضها  التنظيم  م�رصوفات  يف  م�ضوح  واإجراء 

امل�ضوؤول الإداري يف "ولية حلب".
من  اخلارجي  التمويل  على  التنظيم  لعتماد  ونظراً 
اإىل  احلاجة  اأت��ت  ي�ضمهم-  مل  واأ�ضخا�س-  منظمات 

من  املبالغ  اإح�ضار  تاأمني  له  ميكن  �ضخ�س  ا�ضتخدام 
جميع  على  داع�س  نفقات  ل�ضد  املختلفة  العامل  بلدان 
يف  جاء  ما  بح�ضب  حربية  اأم  كانت  اإداري��ة  الأ�ضعدة 

التقرير.
ويقول التقرير اإن "اأبو يا�رص" ا�ضتفاد كثريا من العملية 
لكونه ادخل ب�ضاعة من تركيا جمانًا وبحرا�ضة م�ضددة 
اإىل  عوائدها  واإي���داع  ببيعها  وق��ام  الإرهابيني  من 
هام�س  على  ح�ضوله  مقابل  للتمويل  كم�ضدر  التنظيم 
اأوردت  كما  وا�ضح  ب�ضكل  دخله  زي��ادة  يف  الربح  من 

العرتافات.
التفا�ضيل �ضفحة 2

وهم  املدنيني،  من  عدد  روؤية  الغريب  بامل�ضهد  يعد  مل 
يف  منفجر،  غري  ار�ضيًا  لغمًا  اأو  نا�ضفة  عبوة  يفككون 
بغداد،  العا�ضمة  غ��رب  كم   )110( ال��رم��ادي  مدينة 
بعدما اأ�ضبح انت�ضار تلك العبوات يف املنازل والطرقات 

الهاج�س الأكرب الذي يواجه ال�ضكان املحليني .
 فالح املر�ضومي الذي يقطن حي البكر و�ضط الرمادي، 
للجهد  ومعقدة  طويلة  اإج��راءات  ينتظر  ان  عليه  كان 
اجل  من  املتفجرات،  مكافحة  جلهاز  التابع  الهند�ضي 
اتخذ  ان��ه  اإل  منزله،  يف  زرع��ت  التي  العبوات  اإزال���ة 
تفكيك  امتهنوا  اأ�ضخا�س  اىل  وتوجه  الأ�ضهل  الطريق 
الأ�ضخا�س  هوؤلء  على  العثور  عملية  املتفجرات.  تلك 
ي�ضري  كما  ال�ضهلة،  باملهمة  لي�ضت  معهم  والت��ف��اق 
املدينة  مدخل  اإىل  "توجهت  قائاًل  املر�ضومي  فالح 
فيه  يوجد  ال��ذي  الرئي�ضي  املكان  ان��ه  علمت  بعدما 
جمموعات  �ضكل  على  العبوات  بتفكيك  املتخ�ض�ضون 
ت�ضبه اىل حد كبري جتمعات عمال البناء، ال اأنني ف�ضلت 

يف العثور على احد منهم، على الرغم من اأنهم يتجولون 
بني �ضيارات الأجرة، ويجل�ضون قرب حمال بيع املواد 
و  التفكيك،  عمليات  باأ�ضعار  ويتحدثون  الغذائية، 
عمل  لنه  بهوؤلء،  معرفتهم  عدم  على  ي�رصون  كانوا 
خمالف للقانون ومن يقوم به، يعر�س نف�ضه للم�ضاءلة 
"الإمكانات  اأن  املر�ضومي  وي�ضيف  القانونية". 
النا�ضفة  العبوات  اإزالة  يف  الأمنية  للقوات  املتوا�ضعة 
بتفكيك  املتخ�ض�ضون  يطلبها  التي  املرتفعة  والجور 
عن�رصاً  مني  لتجعل  كبريا  حافزا  كانت  املتفجرات، 
جديدا يناف�س يف ميدان مهنة تفكيك العبوات النا�ضفة، 
التي  الفيديوية  املقاطع  من  عدد  على  اطلعت  ان  بعد 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  ن�رصها متخ�ض�ضون عرب 

ت�رصح كيفية تفكيك تلك العبوات".
منزله  من  املتفجرات  اإزال���ة  من  فالح  متكن  بعدما 
حمرتفا  واأ�ضبح  والأ�ضدقاء،  الأقرباء  بع�س  ومنازل 
التي  املغفلني  وم�ضائد  العبوات  تفكيك  يف  وبارعا 

ت�ضتهدف املواطنني.
التفا�ضيل امللحق القت�ضادي
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