
القادة  من  الكثري  يبديه  الذي  الدعم  من  الرغم  على 
يف  املن�ضوون  وال�ضيما  العراقيني  ال�ضيا�ضيني 
يقودها  التي  الع�ضكرية  للعمليات  الوطني  التحالف 
اجلي�ش ال�ضوري �ضد املجاميع االرهابية يف �ضوريا، 
اال ان هناك موقفا قد يكون مغايرا لوزارة اخلارجية 
التي مل ت�ضدر اي بيان ر�ضمي تبني فيه موقفها جتاه 

ما يحدث يف �ضوريا.
ان   ، قدو  حنني  الوطني  التحالف  عن  النائب  واكد 
العراق يبدي دعمه الكامل للعمليات الع�ضكرية التي 

تقودها �ضوريا �ضد تنظيم داع�ش االرهابي.
وقال قدو ان احلكومة العراقية مل ت�ضدر حتى اليوم 
التي  تلك  او  ال�ضورية  االحداث  ب�ضاأن  ر�ضميا  موقفا 
الرغم  الراهن يف مدينة حلب على  الوقت  حتدث يف 
ال  ه��ذا  "لكن   ، عليها  ال�ضوري  اجلي�ش  �ضيطرة  من 
موؤكدا  �ضوريا"،  تدعم  ال  العراقية  احلكومة  ان  يعني 
دعم العراق ل�ضوريا نظرا لوجود الكثري من امل�ضالح 
امل�ضرتكة بني البلدين �ضواء ال�ضيا�ضية او االقت�ضادية.
يرتبط  �ضوريا  يف  الو�ضع  ان  اىل  ا�ضار  قدو  النائب 
العمليات  و�ضري  العراقي  بالو�ضع  مبا�رش  ب�ضكل 
 ، ب�ضكل عام  واالنبار  نينوى  الع�ضكرية يف حمافظة 

م�ضريا اىل ان احلكومة العراقية تاأمل و�ضول اجلي�ش 
ح�ضول  تكرار  ملنع  العراقية  احل��دود  اىل  ال�ضوري 
�ضيناريو املو�ضل وحما�رشة االرهابيني يف مناطق 

�ضيقة ميكن الق�ضاء عليهم فيها.
املوقف العراقي الر�ضمي مرتب�ش باملوقف االمريكي 
اال�ضرتاتيجي  االمني  اخلبري  ي��راه  ما  ه��ذا   ، العام 
العراقية  "احلكومة  ان  يقول  حيث  الها�ضمي،  ه�ضام 
ال�ضورية  على الدوام حذرة يف تعاملها مع االحداث 
اح��داث  م��ن  االي���ام  ه��ذه  يجري خ��ال  م��ا  خا�ضة 
ان  �ضيما  وال  فيها،  االو�ضاع  لتعقد  نظرا  حلب  يف 
املدعومة  املعار�ضة  عليها  ت�ضيطر  كانت  املدينة 

من قبل امريكا وتركيا". وعلى الرغم من اال�ضادات 
حيال  ال�ضورية  اخلارجية  ت�ضدرها  التي  املتوا�ضلة 
التقدم الذي حترزه القوات العراقية �ضد تنظيم داع�ش 
خجوال  يبقى  العراقي  املوقف  ان  اال   ، االره��اب��ي 
انت�ضار حتققه  اي  مقت�ضب يف  بيان  ا�ضدار  و�ضيتم 

�ضوريا على االر�ش.
للعمليات  معنوية  دفعة  يعطي  قد  حلب  يف  الو�ضع 
الع�ضكرية يف نينوى ، ومينع تقدمها ومتددها جمددا 
ال�رشيط  ام��ت��داد  على  واالن��ب��ار  نينوى  مناطق  يف 
ان زعيم تنظيم  النظر اىل  لفت  الها�ضمي   ، احلدودي 
االرهابية  عنا�رشه  وجه  الظواهري  امين  القاعدة 

اأخرياً بتفعيل فروع لهم يف العراق ، اال ان هزميتهم 
امل�ضتقبل  يف  جمددا  عودتهم  من  متنع  قد  حلب  يف 

القريب اذا ما وجد لهم البيئة املنا�ضبة.
يف ال�ضياق ذاته اكدت جلنة االأمن والدفاع النيابية، 
الق�ضاء  يف  �ضي�ضهم  حلب  مدينة  حترير  اأن  الثاثاء، 
على تنظيم داع�ش االرهابي ب�ضكل نهائي يف العراق 
و�ضوريا. ع�ضو اللجنة ماجد الغراوي قال، اإن املوقف 
العراقي ال�ضوري مرتابط وحترير حلب له اأهمية كبرية 
واجلماعات  داع�ش  لقيادات  معقًا  كانت  لكونها 
امل�ضلحة االخرى ومن اأهم م�ضادر متويل ودعم تلك 
حترير  اأن   ا�ضاف،  الغراوي  البلدين.  يف  اجلماعات 

جهود  وت��رية  ت�رشيع  يف  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضهم  حلب 
و�ضوريا،  العراق  يف  االإجرامي  داع�ش  على  الق�ضاء 
العراق  بني  اأكرب  تن�ضيق  ايجاد  ���رشورة  اإىل  داعيا 

و�ضوريا يف جمال مكافحة االإرهاب.
واأعلن املتحدث الر�ضمي با�ضم وزارة الدفاع الرو�ضية، 
ال�ضوري  اجلي�ش  اأن  كونا�ضينكوف،  اإي��غ��ور  ال��ل��واء 
باملئة   96 على  �ضيطرته  كامل  فر�ش  احلكومي، 
من اأرا�ضي حلب، واأن اإجمايل م�ضاحة االأحياء التي 
ال�  ي�ضيطر عليها امل�ضلحون �رشق املدينة، ال تتعدى 
8.5 كم مربع وهذا ما يجعل احلكومة ال�ضورية باب 

قو�ضني اأو اأدنى من حتقيق الن�رش يف �ضمال الباد.
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بغداد- خا�ش : اعلنت حمافظة بغداد، عزمها توزيع قطع ارا�ضي بني عوائل 
�ضهداء احل�ضد ال�ضعبي مطلع �ضهر �ضباط من العام املقبل.

تعتزم  "املحافظة  ان  )اجلورنال(،  ل�  خا�ش  حديث  يف  ذكر  املحافظ   مكتب 
�ضباط  من عام  �ضهر  ال�ضعبي، مطلع  احل�ضد  �ضهداء  ارا�ش بني عوائل  توزيع قطع 
اعداد  جلمع  ال�ضهداء،  موؤ�ض�ضة  مع  بالتن�ضيق  �ضيكون  التوزيع   " ان  مبينا   ،"2017
العوائل امل�ضتحقة وفرز االرا�ضي، لغر�ش امكانية العمل على توزيعها بكل �ضا�ضة بني 

م�ضتحقيها". 
يف حني اعلن حمافظ بغداد علي التميمي اأن" املحافظة �ضت�رشع بتخ�ضي�ش قطع االرا�ضي 

ال�ضكنية بني عوائل �ضهداء احل�ضد ال�ضعبي يف العا�ضمة بغداد خال �ضهر �ضباط املقبل". 
واأ�ضاف التميمي اأن "عملية التوزيع �ضتتم بعد انتهاء عملية فرز االرا�ضي"، م�ضريا اىل ان" امل�رشوع 

�ضمن اولويات عمل املحافظة لتقدمي جزء ي�ضري لتلك اال�رش امل�ضحية". 

 

اكد عدد من النواب وال�ضيا�ضيني ان طرح ورقة الت�ضوية يف 
انق�ضامات  وجود  ظل  يف  منا�ضبا  يكون  لن  احلايل  الوقت 
حني  يف   ، الواحد  احلزب  مكونات  بني  داخلية  و�رشاعات 
بع�ش  الن  وحقيقيا  واقعيا  يكون  لن  التمثيل  ان  بينوا 

املوجودين على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية فقدوا �رشعيتهم . 
ان  اكد  املطلبي  �ضعد  القانون  دول��ة  ائتاف  يف  القيادي 
"طرح الت�ضوية ال�ضيا�ضية يتطلب توفري الظروف املو�ضوعية 
املنا�ضبة لتطبيقها "، مبينا ان " الوقت مبكر لطرح الت�ضوية 

يف ظل اخلافات ال�ضيا�ضية الراهنة". 
 " اىل   ، اجلورنال"   " ل�  خا�ش  حديث  يف  ا�ضار  املطلبي 
�رشورة تاأجيل طرح ورقة الت�ضوية اىل ما بعد االنتخابات  
"، مو�ضحا ان  ال�ضيا�ضية  لتحديد املمثلني احلقيقيني للكتل 
" املمثلني املوجودين حاليا على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية  فقدوا 

�رشعيتهم وفقدوا متثيلهم للمناطق ".  
الت�ضوية يف  ان تطبق  "امل�ضتحيل  انه من  وا�ضاف املطلبي 
الوقت الراهن الأنها حتتاج اىل ظروف مو�ضوعية وهي غري 
موجودة االن"، مو�ضحا انه " ال الوقت منا�ضب وال الظروف 
هذه   كل  مع  ت�ضوية  هكذا  ملثل  م�ضتعد  ال�ضعب  وال  مهيئة 

الدماء التي اريقت". 
داخل  وال�ضيما  حادة  خافات  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  وت�ضهد 
البيت الواحد فمن اخلاف ال�ضيعي - ال�ضيعي الذي ظهر اأخريا 
با�ضتهداف بع�ش ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية و�ضوال اىل �ضيا�ضة 
 – الكردي  البيت  وا�ضحة على  بدت ماحمها  التي  التهديد 
الكردي وانتهاًء باالنق�ضامات التي ي�ضهدها حتالف القوى .  
حيث اكد عبا�ش املو�ضوي امل�ضت�ضار االعامي لنائب رئي�ش 
اجلمهورية نوري كامل املالكي ، ان ما ح�ضل يف حمافظة 
�ضيا�ضيًا  املالكي  ل�"قتل"  اطراف  من  حماولة  هي  الب�رشة 

وج�ضديًا، مبينًا اأن التظاهرات مل تكن عفوية بل مدّبرة من 
قبل جهات �ضيا�ضية. 

الكرد�ضتانية  التغيري  كتلة  عن  النائبة  تتعر�ش  حني  يف 
�رشوة عبد الواحد اىل هجمة  من داخل البيت الكردي الذي 
"الظاملة  احلملة  اإن   ، الواحد  عبد  قالت  حيث   ، اليه  تنتمي 
الدميقراطي  احلزب  قبل  من  لها  تتعر�ش  التي  وامل�ضي�ضة" 

الكرد�ضتاين "حمرذفة وم�ضّللة". 
ان  م�ضعود حيدر   التغيري  كتلة  النائب عن  راأى  من جانبه 
على  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  م�رشوع  لتطبيق  امكانية  "هناك 
الرغم من ال�رشاعات ال�ضيا�ضية املوجودة "، مقلا يف الوقت 
احلزب  مكونات  بني  الداخلية  اخلافات  اهمية  من  ذات��ه 

الواحد. 
خافات  ب�ضبب  يعاين  الكردي  "البيت  ان  اىل  حيدر  وا�ضار 
مبن�ضب  تتعلق  م�ضاكل  وجود  عن  ف�ضا   ، الربملان  عطلت 
الت�ضوية  يف  االقليم  ميثل  "من  ان  مبينا   ،" االقليم  رئا�ضة 
يف  ال�ضيا�ضي  للواقع  م���راآة  ي��ك��ون  ان  يجب  ال�ضيا�ضية 

كرد�ضتان". 
واكد ، انه "يف ظل امل�ضاكل املوجودة داخل البيت الكردي 
عن  يعرب  وال  و�ضحيحا  حقيقيا  يكون  لن  متثيل  اأي  فان 

الواقع ال�ضيا�ضي لاقليم". 
اإقليم  يف  دائ���را  ���رشاع��ا  هناك  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
من  وع��دد  ب���ارزاين  م�ضعود  ح��زب  بني  ال��ع��راق  كرد�ضتان 
االأحزاب الكرد�ضتانية االأخرى التي تتهم االخري بالتفرد يف 
ال�ضلطة. يف حني ي�ضهد البيت ال�ضني انق�ضامات قد جتعل من 
م�ضاألة ايجاد ممثل عن املكون يف ورقة الت�ضوية امرا �ضعبا 
للغاية ، حيث ك�ضف م�ضدر مقرب من حتالف القوى عن عزم 
رئي�ش ائتاف متحدون ا�ضامة النجيفي االن�ضقاق عن احتاد 
ل�"امل�رشوع  العام  االمني  وت�ضكيل حتالف جديد مع  القوى 

العربي" خمي�ش اخلنجر .

البطالة  معدالت  ارتفاع  التخطيط،  وزارة  توقعت 
املناطق  من  املدنيني  ن��زوح  ب�ضبب  ال��ع��راق  يف 
املحتلة من ع�ضابات داع�ش االرهابية وانخفا�ش 
واردات النفط. املتحدث با�ضم الوزارة عبد الزهرة 
درا�ضة  تعد  مل  "الوزارة  ان    ، او�ضح   ، الهنداوي 
جديدة عن البطالة واآخر ما نفذناه كان يف العام 
توقعاتنا  ولكن   11% ن�ضبتها  وبلغت   2012
بعد  اجلديد  العراقي  الواقع  االن مبوجب معطيات 

بارتفاع  النفط  ا�ضعار  وانخفا�ش  داع�ش  اأزم��ة 
"اأ�ضباب  ان  اىل  واأ�ضار   ."18% اىل  الن�ضبة  هذه 
من  الكبرية  االأع��داد  لوجود  كان  البطالة  اأرتفاع 
النازحني الذين فقدوا اعمالهم وا�ضبحوا عاطلني 
عن العمل وا�ضيفوااىل ن�ضبة البطالة وال�ضبب االآخر 
النفط  اأ�ضعار  تراجع  من  االقت�ضادية  االزم��ة  هو 
مناطقهم  حترير  بعد  النازحني  ع��ودة  وبالتايل 
االقت�ضاد ما  �ضيحرك عجلة  النفط  اأ�ضعار  وتعايف 
يعني ا�ضتيعاب االيدي العاملة ويوؤدي اىل تراجع 

ن�ضب البطالة".

االزمة  ان   ، بكر  امني  التغيري  كتلة  عن  النائب  اكد 
اقليم كرد�ضتان تعود اىل هيمنة حزب  ال�ضيا�ضية يف 
يف  بكر  وا�ضاف  االقليم.  يف  ال�ضلطة  على  �ضيا�ضي 
يف  االح��زاب  بني  "اخلافات  ان  �ضحايف  ت�رشيح 
االقليم �ضببها وجود كتلة �ضيا�ضية معينة تريد الهيمنة 

للد�ضتور  اح��رتام  دون  من  عام  ب�ضكل  االقليم  على 
النائب عن  الد�ضتورية". ودعا  والقانون واملوؤ�ض�ضات 
امل�ضائل  واحرتام  للقانون  "اللجوء  اىل  التغيري  كتلة 
ال�ضلطة  احرتام  خال  من  ال�ضعب  وارادة  الد�ضتورية 
الت�رشيعية هناك"، م�ضريا اىل "�رشورة االحتكام  اىل 
الد�ضتور حلل امل�ضاكل بني املركز واالقليم"، مبينا ان 

اأمراً طبيعيًا". "ذهاب كل منهما باجتاه لي�ش 

اعلن القائد العام للقوات امل�ضلحة رئي�ش الوزراء 
حيدر العبادي، اعادة النظر بخطة حترير مدينة 
يف  العبادي  داع�ش.وقال  تنظيم  من  املو�ضل 
را�ضون عن  ، نحن  اال�ضبوعي  ال�ضحفي  املوؤمتر 
املو�ضل،  مدينة  يف  الع�ضكرية  العمليات  �ضري 

عملية  يف  كبريا  تقدما  هناك  ان  اىل  م�ضرياً 
و�ضلنا  اننا  العبادي،  واأ�ضاف  املديتة.  حترير 
الفتًا  املو�ضل،  يف  النهائي  احل�ضم  مرحلة  اىل 
هم  املعركة  يف  اال�ضا�ش  ر�ضيدنا  ان  اىل  النظر 

املقاتلون.
وا�ضار اىل ان طريان اجلي�ش العراقي يوؤدي دوراً 

مهما يف معركة حترير املو�ضل.

العبادي  الوزراء حيدر  طالبت جهات نيابية رئي�ش 
اأهلها  اإىل  الفلوجة  ملدينة  االأمني  امللف  بت�ضليم 
رفع  مع  بالتزامن  االأمنية،  االأجهزة  يف  املنت�ضبني 

دعوى ق�ضائية �ضد العبادي ووزارة الدفاع .
"من  اإنه  له،  بيان  يف  قال  العراقية  القوى  حتالف 
قبل  من  املدينة  على  ال�ضيطرة  تكون  اأن  ال�رشوري 
اأبنائها من منت�ضبي االأجهزة االأمنية الأنهم االأعرف 

بهويات الداخلني للمدينة وتزكيتهم وهو الوعد الذي 
مل ينجزه رئي�ش الوزراء حتى االآن".

احل�ضد  من  ف�ضائل  "وجود  ان  التحالف  واأو���ض��ح 
ال�ضيا�ضية  واملرجعيات  الهويات  وتعدد  ال�ضعبي 
لداخل  والت�ضلل  الت�ضرت  لاإرهابيني  يتيح  واالأمنية 

املدينة بحجة االنتماء لهذا الف�ضيل اأو ذاك".
طه  االأنبار  حمافظة  جمل�ش  ع�ضو  قال  جهته،  من 
عبد الغني ، ان "املجل�ش يدعم منح ال�رشطة املحلية 

م�ضاحة اأو�ضع يف ال�ضيطرة داخل مدينة الفلوجة".

والقوات  الع�ضكرية  "اخلطة  ان  الغني  عبد  واأ�ضاف 
القائد  قبل  من  حت��دد  املناطق  م�ضك  تتوىل  التي 
لكن  امل�ضرتكة  والعمليات  امل�ضلحة  للقوات  العام 
تتوىل  باأن  املحافظة  جمل�ش  قبل  من  تاأييد  هناك 
اأو�ضع للملف االأمني الداخلي  اإدارة  ال�رشطة املحلية 

للفلوجة".
للفلوجة  االأمني  امللف  اإدارة  "عملية  ان  واأو�ضح 
اجلهد  تكثيف  اىل  ب��ح��اج��ة  ع��م��وم��ا  واالأن���ب���ار 

اال�ضتخباري".

يف حني تقدم عدد من اأ�رش �ضحايا ق�ضف ح�ضينية 
بدعوى  كركوك  جنوبي  داق��وق  ق�ضاء  يف  ايلخاين 
ق�ضائية االثنني املا�ضي �ضد رئي�ش الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ووزارة الدفاع وقائد القوة اجلوية اثر 

ق�ضف عن طريق اخلطاأ اأوقع 15 �ضهيدا . 
ي�ضكنها  التي  البلدة  يف  الن�ضائية  احل�ضينية  وكانت 
تركمان �ضيعة قد تعر�ضت خال جمل�ش عزاء الإحياء 
ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى  جوي  لق�ضف  حمرم  �ضهر  ذكرى 

50 بجروح. 15 امراأة واإ�ضابة ما ال يقل عن 

 
النيابية  واال�ضتثمار  االقت�ضاد  جلنة  ع�ضو  ك�ضف 
تهدد  م�ضكلة  عن  املالكي،  ال�ضام  عبد  النائب 
خزين  وجود  بعدم  متمثلة  الوطني  الغذائي  االمن 

ا�ضرتاتيجي لدى العراق من االغذية.   
"احلكومة  اإن   ، �ضحايف  حديث  يف  قال  املالكي  
تريليون   1،7 مبلغ   2017 موازنة  خال  ر�ضدت 
دينار فقط ال�ضترياد 7 مايني طن من االغذية التي 
�ضتوزع جمانا بني 6 مايني ا�رشة عراقية"، مبينا 
ان "هذا املبلغ ال يكفي ل�رشاء الكمية املطلوبة التي 
حتتاج ل� 5 تريليونات دينار مبوجب االرقام التي 
ح�ضلنا عليها من جداول وزارة التجارة واملوازنة 

العامة".
الواجب  االأغذية  "جمموع  ان  املالكي،  وا�ضاف 
�ضنويا عرب �رشكات وزارة  على احلكومة توفريها 
تتوزع  �ضنويا  طن  مايني   7 من  اأك��ر  التجارة 

طن  مليون  و1،2  دقيق  طن  مليون   4،4 بني  ما 
زيت  طن  اإل��ف  و420  �ضكر  طن  األ��ف  و900  رز 
ان  مبينا  اأطفال"،  حليب  ط��ن  مليون  ون�ضف 
"�رشاءها يتطلب مبلغ 5 تريليونات دينار �ضنويا، 
2 تريليون دينار  اقل من  الفعلي هو  واملخ�ض�ش 
يف وقت كان يخ�ض�ش لها يف املوازنات ال�ضابقة 

5 تريليونات دينار".
�ضائك  التمونية  البطاقة  "ملف  ان  املالكي،  واكد 
وزارة  ادارة  ب�ضوء  تتعلق  ال  وامل�ضكلة  ومعقد، 
الغذائي  االمن  تهدد  م�ضكلة  بل هي  التجارة فقط، 
الوطني متمثلة بعدم وجود خزين ا�ضرتاتيجي لدى 
العراق من االغذية". واو�ضح ، "نحن نعي�ش حالة 
اىل  ت�ضل  االغذية  وكل  خزين  دون  من  لكن  ازمة 
املحافظات  خمازن  على  مبا�رشة  وتوزع  امليناء 
عليه  احلكومة  م�ضاءلة  ي�ضتدعي  خرقًا  يعد  وهذا 

لكونه يتعلق بحياة الفرد العراقي".
التفا�ضيل يف امللحق االقت�ضادي
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دعوى قضائية ضد العبادي ووزارة الدفاع 
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