
م�شاكل كث��رة يعانيها ا�شح��اب ال�شاحنات يف منفذ 
ال�شالجم��ة احل��دودي ال��ذي يرب��ط اجلان��ب االي��راين 
باجلان��ب العراقي عرب حمافظة الب���رة حيث ينتظر 
ا�شح��اب ال�شاحنات اىل ما يق��ارب �شبعة ايام او اكرث 
يف بع���س االحيان حيث يقول اب��و فرا�س احد �شائقي 
ال�شاحن��ات ملرا�ش��ل اجلورن��ال ان هن��اك م�شاك��ل ال 
تتعل��ق فق��ط باجلان��ب العراق��ي بل حت��ى يف اجلانب 
االي��راين ومع اال�شف ال�شديد من��ذ 14 عاما واحلكومة 

مل ت�شتثم��ر اهمي��ة ه��ذا املنف��ذ يف اعادة اعم��اره من 
خالل االموال التي ترد يوميا منه اىل خزينة الدولة.

 ويوا�ش��ل ابو فرا�س بقول��ه ان اجلانب االيراين هو من 
ق��ام بتبليط جزء من منفذ ال�شالجم��ة احلدودي عك�س 
اجلان��ب العراقي الذي لديه ام��وال طائلة وال ي�شتطيع 
اعادة اعمار املنفذ الذي بقي على هذه احلالة البائ�شة 
واملخجلة ف�شال عن عطل امليزان اخلا�س باحلموالت 
والذي قد يعطي جماال لبع�س �شعاف النفو�س بو�شع 
حموالت كث��رة فوق املعتاد عليها احيانا وهذا االمر 

يحتاج اىل الدقة والتحري.

 �شاحب �شاحنة اخرى يدعى ابو كرار يقول للجورنال 
ان البع���س من املوظف��ن يجرب ا�شح��اب ال�شاحنات 
عل��ى حتميل حم��والت زائ��دة عل��ى الرغم م��ن رف�س 
بع���س ال�شائقن وذل��ك النه يوؤث��ر يف مركباتهم ويف 
ال�ش��وارع، وعل��ى الرغم م��ن ح�شول زي��ارات من قبل 
بع���س الن��واب عن الب���رة مل يتم و�ش��ع اي حل اىل 
االن وك��ل املنا ب��ان يقوم امل�شوؤول��ون بال�شغط على 
احلكوم��ة يف ا�ش��الح املي��زان اخلا���س باحلم��والت 

لل�شاحنات .
ويذك��ر مواط��ن اخ��ر وهو اي�ش��ا �شاح��ب �شاحنة من 

خ��الل حديث��ه للجورن��ال "اق��ول ل��ك بح��ق ان هناك 
اموراً حت�شل �شاحتدث عنها ب�راحة يف املنفذ حيث 
تدخ��ل مركبات كثرة وب�شبب احلفر املوجودة يت�شبب 
ذل��ك بازدح��ام لل�شاحن��ات الت��ي ق��د يط��ول انتظ��ار 
بع�شه��ا خلم�ش��ة اي��ام او ا�شب��وع يف بع���س االحيان 
والي��وم نطالب احلكومة العراقية باعادة اعمار املنفذ 
وال�شاح��ات الرتابية املوجودة الت��ي تت�شبب بح�شول 
زخ��م كبر ف�شال ع��ن بع�س  املعاناة من قبل اجلانب 

االيراين يف املنفذ .
 م��ن جانبه اكد مع��اون حمافظ الب���رة مهند ال�شعد 

"انه �شيتم ت�شكيل جلان حتقيقية يف حال عدم اإ�شالح 
ال�شالجم��ة  منف��ذ  باحلم��والت يف  اخلا���س  املي��زان 
احل��دودي ال��ذي تعر���س اإىل العط��ل منذ م��دة طويلة، 
مبين��ا اثن��اء زيارت��ه املنفذ ان��ه بتوجيه م��ن حمافظ 
الب���رة يف متابع��ة عمل املنافذ احلدودي��ة مت اليوم 
زي��ارة منف��ذ ال�شالجمة احل��دودي ومت االط��الع على 
العمل يف املنفذ واليوم نعتقد اأن اإ�شالح امليزان لي�س 
بالكلفة الكبرة ملا ترده اأو حت�شل عليه الدولة من هذا 
املي��زان ،م�شرا اىل انه يف حال ع��دم ت�شليح امليزان 
يف منف��ذ ال�شالجمة �شيت��م اإحالة االأم��ر اإىل التحقيق" 

،مبينا اأنه " متت قبل اأيام اإحالة موظفن يف ميناء ام 
ق�ر اىل النزاهة بعد عطل جهاز ال�شونار" .

وب��ن ال�شع��د انه "بع��د توجيه حماف��ظ الب�رة ماجد 
الن���راوي مبتابع��ة عم��ل املناف��ذ احلدودي��ة مت��ت 
زي��ارة منفذ �شف��وان وام ق�ر حيث ك��ان هناك عطل 
يف جهاز ال�شونار وقمنا باحالة املوظفن املق�رين 
اىل هيئ��ة النزاهة ونحن من منطلق توجيهنا مبتابعة 
االم��ر وجدنا انه يف منفذ ال�شالجم��ة اي�شا الكثر من 
املالحظ��ات الت��ي �شنق��وم بت�شجيله��ا ومتابعتها مع 

اجلهات املعنية".

)الجورنال( تكشف.. قطر وراء افتعال أزمة خور عبد الله لمنع تصدير الغاز العراقي إلى الكويت
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مقاهي الديوانية... ذاكرة 
مشرقة بالمواقف الوطنية 
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بغداد - خا�س: ك�شف م�شدر نفطي، عن دور خفي لدولة قطر، وراء االأزمة التي اأثرت 
بخ�شو�س اتفاقية خور عبد اهلل، م�شراً اإىل اأن الهدف من اإثارة االأزمة هو منع العراق 
الكويت  �شيزود  العراق  اأن  النفط،  وزارة  اأكدت  حن  ويف  الكويت.  اىل  الغاز  ت�شدير  من 
الكمية  رفع  يت�شمن  اتفاق  �شمن  اأوىل  كمرحلة  اخلام،  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون  ب�50 
اإىل 200 مليون مرت مكعب يوميًا. اأعلنت وزارة اخلارجية الكويتية، ان اتفاق خور عبد اهلل مع 
العراق يخ�س تنظيم املالحة ولي�س تر�شيمًا للحدود، كما رحبت الكويت بالت�ريحات الر�شمية 
العراقية الهادفة اإىل تهدئة ما يثار ب�شاأنه. وقال م�شدر نفطي رفيع، طلب عدم ذكر ا�شمه يف مقابلة 
اهلل،  عبد  خور  اتفاقية  بخ�شو�س  االأزمة  واثارت  خفيًا  دوراً  اأدت  قطر  "دولة  اإن  )اجلورنال(،  اأجرتها 
الغاز  اإىل اال�شتعداد لت�شدير  الكويتي بعدما و�شل تطور العالقات  العراقي  التقارب  يف حماولة الإحباط 

العراقي اإىل الكويت".
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 

املتبادلة  االتهامات  بق�شيتي  العراقي  ال�شيا�شي  امل�شهد  احتدم 
بن نواب ائتاليف دولة القانون التابعة لنائب رئي�س اجلمهورية 
نوري املالكي ونواب كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين بزعامة 
ب�شقوط  املت�شبب  ب�شان  ب��ارزاين  م�شعود  كرد�شتان  اقليم  رئي�س 
مع  الوفاق  ان�شار حزب  وتظاهر  لتاأييد  كان  ،يف حن  املو�شل 
جماهر التيار ال�شدري ايذان ببدء حتالف يف خندق املعار�شة 

النيابية وال�شعبية .
فقد اكدت الكتلة الوطنية العراقية بزعامة اياد عالوي، االربعاء، 
ان احلديث عن الدخول بقائمة واحدة مع التيار ال�شدري مبكر اال 
انه مت التداول يف هذا امللف ، مو�شحة ان جماهر الكتلة �شت�شارك 

يف التظاهرات التي دعا اليها التيار ال�شدري قرب اخل�راء.
وقالت ع�شو الكتلة الوطنية مي�شون الدملوجي ل�)اجلورنال نيوز(، 
ان " انباء دخولنا مع ال�شدرين يف قائمة واحدة غر �شحيحة 
 " انه  اىل  م�شرة   ،" الراهن  الوقت  يف  عنه  احلديث  املبكر  ومن 
متت مناق�شة االن�شمام اىل كتلة عابرة للطائفية دعا اليها التيار 

ال�شدري اال انه مازال يف املراحل االوىل".
التظاهرات  يف  ميثلها  من  لديها  الوطنية  الكتلة   " ان  وا�شافت 
التي دعا اليها التيار ال�شدري املطالبة بتغير قانون االنتخابات 
قرب  حا�شدة  تظاهرات  اىل  ال�شدري  التيار  ".ودعا  واال�شالح 

ابواب اخل�راء للمطالبة بتغير قانون االنتخابات واملفو�شية.
بدوره عّد الوزير والنائب ال�شابق وائل عبد اللطيف، اأن احلديث عن 
ت�شكيل جبهة وطنية من التيار ال�شدري وائتالف الوطنية بزعامة 
لي�س بال�شهل، يف حن  اأمراً  اياد عالوي  نائب رئي�س اجلمهورية 

ا�شار اىل اأن التحالف الوطني بات مفككا.
ال�شاعات  خ��الل  ج��رى  ال��ذي  “احلديث  اإن  اللطيف  عبد  وق��ال 
املا�شية عن عزم التيار ال�شدري وائتالف الوطنية ت�شكيل جبهة 
لي�س  للطائفية  عابرا  يكون  واحلكومة  النواب  جمل�س  يف  وطنية 

باالمر ال�شهل”، الفتا النظر اىل اأن “التحالف الوطني بات مفككا، 
وقانونية”.وت�شاءل،  د�شتورية  ا�ش�س  على  قائم  غر  النه  اليوم، 
املحافظات  يف  جمهوره  عن  ين�شلخ  ان  لالأحرار  ميكن  “هل 
ان  للوطنية  ميكن  وهل  الوطني،  والتحالف  واجلنوبية  الو�شطى 
التوجه  “هذا  اأن  اىل  الغربية؟”، م�شراً  تتخلى عن جمهورها يف 
الطائفية  التوجهات  باأن  الكتل  تلك  اح�شا�س  بعد  ياأتي  اجلديد 
حتالف  عن  حتدثت  اعالمية  تقارير  كيانها”.وكانت  تهدد  باتت 
ال�شدري  التيار  بن  الوطنية”  “اجلبهة  ا�شم  عليه  اطلق  جديد 

وائتالف الوطنية.
مبداأ  انتهاجه  عالوي،  اياد  بزعامة  اعلن  الوطنية  ائتالف  وكان 
ر�شمي.  ب�شكل  النواب  جمل�س  وخارج  داخل  ال�شلمية  املعار�شة 
واو�شح االئتالف ان "احلكومة ابتعدت بو�شوح عن اال�شالحات 
التي ين�شدها ال�شعب وعربت عنها اجلماهر من خالل التظاهرات 
ال�شلمية وا�شكال االحتجاج ال�شلمي االخرى، كما ذهبت بعيدا عن 
وثائق  تنفيذ  عن  تن�شلها  على  ف�شال  احلقيقية،  ال�راكة  مفهوم 

اال�شالح التي قدمتها و�شدق عليها جمل�س النواب".
"عالية  القانون"  دول��ة  "ائتالف  عن  النائبة  اتهمت  ذل��ك  اىل 
ب�شقوط  االكرب  اجلزء  بانه  ب��ارزاين  م�شعود  االربعاء،  ن�شيف"، 
مت  ذلك  تثبت  وا�شحة  وادل��ة  وثائق  هناك  ان  مبينة  املو�شل، 
تقدميها اىل جلنة التحقيق ب�شقوط املو�شل، ومت جتاهلها من قبل 

رئي�س اللجنة حاكم الزاملي.
وقالت ن�شيف ل� )اجلورنال نيوز(، اإن "لدينا من االدلة والوثائق 
زيباري،  بابكر  ال�شابق  اجلي�س  اركان  رئي�س  ادعاءات  تفند  التي 
"اعجب  قائلة:  زيباري  ت�ريحات  من  ا�شتغرابها  عن  معربة 
ي�رح  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  من  ج��زءاً  ك��ان  كبر  ج��رال  على 
ا�شتهداف وا�شح، ويجب  ال�شيا�شية والتي هي  الت�ريحات  بهذه 
واإن كان خارج نطاق  الع�شكرية حتى  ان يكون يف قمة املهنية 

اخلدمة".
التتمة يف ال�صفحة 2

نظ��م وزي��ر الرتبي��ة حممد اقب��ال ال�شي��ديل٬ حملة 
�شماه��ا "ما نعط���س"٬ لتوفر املي��اه اىل النازحن 
املوجودين يف اطراف املو�شل و�شالح الدين٬ التي 
ت�شه��د مناطقها عمليات امنية لتحريرها من تنظيم 
داع�س٬ يف حن تعاين مديريات الوزارة "نق�شًا يف 
الكت��ب" يف مدار���س املحافظات العراقي��ة منذ بدء 
الع��ام الدرا�شي احلايل وحتى الي��وم٬ ما دعا اأولياء 
االأم��ور اىل االجتاه اىل االأ�شواق ال�شوداء ل�راء كتب 
املناه��ج الدرا�شية الأبنائهم الطلب��ة على الرغم من 

ارتفاع اأ�شعارها ب�شكل كبر.

ولطامل��ا ب��ررت ال��وزارة ان ال�شب��ب الرئي�ش��ي وراء 
عدم اإي�ش��ال الكتب الدرا�شية اىل طالب املحافظات 
العراقي��ة وبغ��داد٬ هي ع��دم امتالك ال��وزارة اليات 
لنق��ل الكت��ب اىل املدار���س٬ وب��ن ان احلكوم��ة مل 
تخ�ش�س له ميزانية مالي��ة لنقل املناهج الدرا�شية 
نف�ش��ه  "ف�ش��ح"  لكن��ه  املديري��ات٬  خم��ازن  اىل 
بحمل��ة "م��ا نعط�س"٬ ح��ن اخذ من اأم��وال الوزارة 
وخ�ش�س �شيارات حمل كبرة٬ لنقل االف الكميات 
م��ن �شنادي��ق املي��اه اىل خميم��ات النازح��ن يف 
حمافظتي �ش��الح الدين ونين��وى٬ فاين كانت تلك 
االلي��ات حن كان الطالب العراقي يذهب ب�"حقيبة 

فارغة"٬ اىل مدر�شته!

طالبت “كتلة التغير النيابية، رئا�شة جمل�س النواب 
بتحديد موعد ال�شت�شافة رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
العب��ادي لالإجاب��ة عن �ش��وؤال متعلق مب��دى تطبيق 
2017 وخا�ش��ة امل��واد املتعلق��ة مبل��ف  موازن��ة 
النف��ط يف اإقلي��م كرد�شتان واال�شكالي��ات املوجودة 
ح��ول واردات��ه وم�شكل��ة روات��ب موظف��ي االإقلي��م . 
وقال ع�شو الكتلة النائ��ب هو�شيار عبداهلل يف بيان 
ل��ه، اإن��ه “مت تق��دمي �شوؤال برمل��اين لرئا�ش��ة جمل�س 
الن��واب موجه��ًا اىل العبادي على اأن تك��ون اإجابته 

�شفهي��ة، ح��ول مدى تطبي��ق قان��ون موازنة 2017 
وخا�شة املواد املتعلق��ة باإقليم كرد�شتان، وما هي 
اخلط��وات واالإجراءات املتعلقة بعدم التزام احلكومة 
وخا�ش��ة  بتطبيق��ه  االإقلي��م  وحكوم��ة  االحتادي��ة 
)امل��ادة 8 / خام�ش��ا( املتعلقة بروات��ب البي�شمركة 
و )امل��ادة 9 / ثالث��ا / اأ ، ب ، ج� ، د( املتعلقة باآلية 
ت�شدير نفط االإقليم ورواتب موظفي االإقليم “. وهدد 
عب��د اهلل ب�"اللج��وء اىل ا�شتخدام ك��ل الطرق املدنية 
مب��ا فيها الق�شاء يف حال بق��اء الو�شع على ما هو 
علي��ه، اإذ ال ميكن اأن نرتك قانون املوازنة حرباً على 

ورق كما ح�شل يف ال�شنوات ال�شابقة".

اأعلنت حمكمة حتقيق االأعظمية ت�شديق اعرتافات متهمن بعد القب�س 
عليهم متلب�شن وهم ُيجرون عمليات حفر داخل احد الق�شور الرئا�شية 
االأعظمية  حمكمة  قا�شي  وقال  منجمن.  با�شت�شارة  "كنز"  عن  بحثًا 
م�شطفى �شامي اإن "قوة م�شرتكة دهمت باأمر ق�شائي احدى ال�شاحات 
"العملية  اأن  �شامي  وتابع  االعظمية".  يف  الرئا�شي  للق�ر  التابعة 
القب�س على جمموعة كانت حتفر يف منطقة ترابية داخل  اأ�شفرت عن 
"املتهمن اعرتفوا  اأن  الق�ر تبلغ م�شاحتها نحو دومنن". واأ�شار اإىل 
"اثنن منهم ذكروا  اأن  اإىل  بتفا�شيل احلادث وهو غريب"، الفتًا النظر 
يعود  كنز  بوجود  ُمنّجم  من  عليها  ح�شلوا  معلومات  باأن  افادتهم  يف 
ال�شاحة  داخل  والياقوت  الذهب  من  كبرة  قطع  على  ويحتوي  ل�شدام 

اخرين  مع  اتفقوا  "املتهمن  ان  �شامي  وذك��ر  الرئا�شي".  الق�ر  يف 
لغر�س الدخول اإىل املكان بحجة اأنهم م�شتثمرون"، مبينًا انهم "قاموا 
بالتجوال يف املنطقة واحلديث مع حرا�س املدخل الرئي�شي للموقع الذي 
تقع يف داخله احدى املوؤ�ش�شات االعالمية". واأو�شح اأن "احلرا�س وهم 
من حماية املن�شاآت ابلغوهم باأن عملية اال�شتثمار تتطلب منهم احلديث 
ات�شل  املتهمن  "احد  بان  �شامي  واأف��اد  املوقع".  عن  امل�شوؤولن  مع 
يخططون  باأنهم  وابلغه  هاتفه  رقم  على  ح�شل  اأن  بعد  احلرا�س  باأحد 
للدخول اإىل ال�شاحة لغر�س البحث عن الكنز". ولفت النظر اإىل اأن "اتفاقا 
ح�شل مع حار�شن باأن يح�شال على مبلغ 10 اآالف دوالر و%15 من 
كمية الكنز يف حال العثور عليه لقاء ت�شهيل دخول املجموعة واإجراء 
عملية حفر يف املوقع". وا�شتطرد �شامي اأن "احد احلرا�س قام باالت�شال 
"عملية  اأن  مبينًا  اخلطوة"،  هذه  له  وبارك  با�شت�شارته  اأخذ  ثم  مُبنّجم 

احلفر كانت باالأدوات البدائية وبا�شت�شارة منجم اآخر من خارج بغداد 
مبا  الكنز  اإىل  يدّلهم  اأن  ويحاول  الهاتف  بوا�شطة  معهم  يتوا�شل  كان 
عليها  ح�شل  للموقع  ب�شورة  م�شتعينًا  روحانية  اإمكانيات  من  يدعيه 
احد  واأن  الأيام  ا�شتمرت  "العملية  اأن  �شامي  وي�شرت�شل  املتهمن".  من 
الكنز  منامها  يف  راأت  اأنها  زعمت  امراأته  باأن  �ركاءه  ابلغ  املتهمن 
الغرفة موجودة فعاًل  الدواجن، واأن هذه  داخل غرفة خم�ش�شة لرتبية 
وذكر  جدوى".  دون  من  لكن  املنجم  من  باأمر  فيها  التنقيب  وج��رى 
حفارة  دخول  تطلب  ما  �شيء،  عن  ت�شفر  مل  االولية  احلفر  "عملية  اأن 
كبرة، لكن احلرا�س ا�روا على ت�شلم املبلغ قبل ال�شماح لها باملرور". 
واأدخلوا  عليه،  املتفق  املبلغ  احلرا�س  منحوا  "املتهمن  اأن  وا�شتطرد 
12 بعد  ال�شابعة م�شاء حتى  ال�شاعة  البحث من  احلفارة وبداأت عملية 

منت�شف الليل". 

نف�شها  تعد  ع��ام��ًا(   46( "ب�شعاد"  ك��ان��ت 
حم��ظ��وظ��ة ع��ن��دم��ا مت��ك��ن��ت ه���ي وزوج��ه��ا 
تنظيم  م��ن  االإف���الت  م��ن  ال�شتة  واأطفالهما 
واجه  اأن  بعد   ٬2013 عام  �شيف  يف  داع�س 
"البو منر" انتقام  اأبناء ع�شرتهم  املئات من 
غربي  االأنبار  حمافظة  يف  االإرهابي  التنظيم 

العراق.
امل��راأة  تلك  تن�شاه  ال  ال��ذي  اليوم  ذل��ك  فمنذ 
النزوح  مع  واأ�رتها  هي  ماأ�شاتها  تتوا�شل 
اأ�رة  و85  اأطفالها  مع  تعي�س  حيث  والعوز٬ 
البو منر يف ور�س لت�شليح  اأخرى من ع�شرة 
)مكان  ال�شيارات  "�شكراب"  و�شط  ال�شيارات٬ 
جتميع اخلردوات( يف احلي ال�شناعي مبدينة 

الرمادي٬ مركز االأنبار ذات االأغلبية ال�شنية.
اتخذتها  التي  الور�شة  م�شاحة  تتجاوز  ال 

ب�شعاد م�شكنا لها والأطفالها 12 مرتا مربعا٬ 
دارت يف  التي  احل��رب  اآث��ار حرائق  ت��زال  وال 
وم�شلحي  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ب��ن  ال��رم��ادي٬ 

داع�س٬ بادية على جدران الور�شة.
بداأ  تدريجيا٬  الرمادي  اإىل  احلياة  ومع عودة 
اأ�شحاب الور�س يطالبون �شاغليها باإخالئها٬ 
ال�شناعية. املنطقة  اإىل  الن�شاط  عاد  اأن  بعد 
�شكنت  ق��وة٬  وال  يل  ح��ول  "ال  ب�شعاد  قالت 
عمره  ولد  وعندي  املحروق٬  املحل  هذا  يف 
لنا  املح�شنون  ويقدم  ال�شاي  يبيع  �شنة   12
حتى  يعّدوننا  ال  وامل�شوؤولون  اأحيانًا،  العون 
من  اأي  وال  اأتلقى  "ال  .واأ���ش��اف��ت  حيوانات 
حكومية؛  م�شاعدات  اأية  االآخرين  النازحن 
ما فاقم من حالتنا املعي�شية٬ وخا�شة االأ�ر 
منذ  اأوراقي  قدمت  مثلي٬  معيلها  فقدت  التي 
االجتماعية٬  املعونة  على  للح�شول  �شهور 
لكن حتى االآن مل اأتلق اأي �شيء من احلكومة".

المالكي والبارزاني يبدآن معركة انتخابية حامية والصدر وعالوي يتظاهران في خندق المعارضة

باستشارة "نسوانهم وفتاحي فال".. عصابة تحفر تحت القصر الرئاسي  في األعظمية بحثًا عن كنز "صدام"

نازحو هيت.. الحكومة ال تعدنا حتى حيوانات و"سكراب" الرمادي مأوى ألطفالنا 

"ما نعطش".. حملة انتخابية "مبكرة" 
لوزير التربية بسيارات وموظفي الدولة 

أكراد السليمانية يسألون العبادي.. أين رواتب 
موظفي اإلقليم يادولة الرئيس؟
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بغداد – المحرر السياسي

بغداد  ــ  خاص

بغداد – فاطمة عدنان

بغداد ــ  خاص

 البصرة – محمد الجابري
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النوارس والصقور يبحثان عن 
التحليق في سماء ملعب الشعب 

منفذ الشالمجة في البصرة.. أموال طائلة وحموالت مخالفة والمافيات تكتب شهادة وفاة الوجود الحكومي 

تقليص عدد مفوضي االنتخابات 
وأمناء شبكة اإلعالم

نوابهما يتبادلون االتهامات في سقوط الموصل 
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