
اعلن حمافظ االنبار �سهيب ال��راوي اأم�س ،ال�سبت، لقاءه 
وفداً من ال�رشكات ال�سينية يف الرمادي والتباحث حول 

ملف اعادة اال�ستقرار وتاهيل امل�ساريع املدمرة .
وق��ال ال��راوي ملرا�س��ل )اجلورن��ال ني��وز(، ان" لق��اءه 
وف��د ال���رشكات ال�سيني��ة يف الرم��ادي ج��اء للتباح��ث 
ح��ول اخلدمات املمك��ن تقدميها الإع��ادة اإعمار املناطق 
املح��ررة م��ن االنب��ار ح�سب اخل��رات الت��ي تخت�س بها 

ال�رشكات ال�سينية وما ميكن تنفيذه من قبلها".
وا�س��اف ان��ه" مت االط��اع عل��ى من��اذج م��ن االأعم��ال 
املنف��ذة م��ن قبل ال���رشكات داخ��ل الع��راق وخارجه يف 
حن ب��ن الراوي لوفد ال���رشكات ال�سين��ي حجم الدمار 
الذي تعر�ست له البنى التحتية يف املحافظة وامل�ساريع 

واجبة التنفيذ خال املدة املقبلة".
وا�س��ار الراوي انه" خ��ال االجتماع مع الوف��د ال�سيني 
مت ا�ستعرا���س حج��م الدمار الذي تعر�س��ت له املحافظة 
تق��وم احلكوم��ة املحلي��ة بتنفيذه��ا  الت��ي  وامل�ساري��ع 
بالتن�سي��ق م��ع احلكومة املركزي��ة والرنام��ج االإمنائي 
لاأمم املتحدة UNDP بدعم من املجتمع الدويل حيث 
اأب��دى الراوي تطلعه لا�ستفادة من اخلرات ال�سينية يف 

ملفي اإعادة اال�ستقرار واالإعمار".
من جانب اخر اعلن رئي�س جمل�س ع�سائر الفلوجة ال�سيخ 
خمي���س العي�ساوي اأم�س ،ال�سبت، عق��د املوؤمتر الع�سائري 
االول يف الفلوج��ة مب�سارك��ة ع�سائ��ر اجلن��وب وبح�سور 
القيادات االمنية والع�سكرية وممثلن عن حكومة االنبار 

املحلية.
وقال ال�سيخ خمي�س العي�ساوي ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، 
ان" ع�سائر الفلوجة وبح�سور �سيوخ الع�سائر من اجلنوب 
والنجف  املقد�سة  كرباء  ومن  بغداد  العا�سمة  ومن 
املوؤمتر  هذا  عقد  وتكريت  ودياىل  والنا�رشية  اال�رشف 
الدعوات  جميع  لرف�س  توحدنا(،  )ع�سائرنا  �سعار  حتت 
الرامية اىل تفريق ال�سعب العراقي". وا�ساف ان" جميع 
العراقية  واملحافظات  االنبار  ع�سائر  ووجهاء  �سيوخ 
تكرر موقفها الراف�س للطائفية ودعوات االقلمة وتاأكيد 
دور الع�سائر يف دعم القوات االمنية يف حماربة تنظيم 

داع�س االرهابي والق�ساء على اجلرمية بكل ا�سكالها".

الق�سية بداأت بعد موؤمتر �سحفي م�سرتك للجنة املالية 
الرملاني��ة عدت طعن احلكوم��ة يف بع�س مواد قانون 
املوازنة باأنه ي�سب �سد م�سلحة املجتمع يف املوازنة 
العامة . من جهتها ردت احلكومة متهمة جمل�س النواب 
بنقل خم�سن مليار دينار من تخ�سي�سات ح�سا�سة يف 
البلد لرواتب وتخ�سي�سات اع�ساء جمل�س النواب، ويف 
ح��ن نوه رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي  بانهم عملوا 
على "اخفاء" تلك املبالغ بفي ملوازنة ب�سكل غري مرئي 

حتت م�سميات للفقراء.
وح�س��ب التوقع��ات �سي�سه��د اال�سبوع احل��ايل مواجهة 
حامي��ة ، اثر عدم ح�سور العب��ادي اىل جل�سة الرملان 
ي��وم اخلمي���س املا�س��ي الت��ي تق��رر ا�ست�سافت��ه على 
خلفي��ة ازمة البن��ود املتعّلق��ة باملوزان��ة العامة لعام 
2017 . ومن ابرز املواد التي طعنت بها احلكومة يف 
قان��ون املوازنة  "اإ�سدار �سن��دات خزينة ال�ستحقاقات 
املحافظ��ات املنتجة للنفط" ، وتثبيت 35 الف موظف 
ب�سف��ة عق��د عل��ى م��اك وزارة الكهرب��اء ، واحت�س��اب 
اخلدم��ة العقدي��ة 2015-2011 ، ا�ساف��ة اىل من��ح 
جهات خارجية مثل حركة حما�س الفل�سطينية واليمن 

وال�سومال مبالغ ت�سل اىل 220 مليار دينار.
 ال�سه��ر املا�سي ، ك�سف عدد من اع�ساء جمل�س النواب 
ع��ن زي��ادة الرات��ب اال�سمي الع�س��اء جمل���س النواب ، 
لك��ن رئي���س الرملان �سليم اجلب��وري تراجع عن خطط 
الزي��ادة بع��د موج��ة غ�سب عارم��ة اجتاح��ت ال�سارع 

لتزامن اخلطوة مع عجز يف ميزانية الباد.
و�سهدت بغداد والب���رشة وحمافظات اأخرى، تظاهرات 
�سعبية غا�سب��ة احتجاجًا على حماوالت زيادة رواتب 
الن��واب، رافع��ن الفت��ات ومرددي��ن هتاف��ات تدي��ن 
اأع�س��اء الرمل��ان الذي��ن ي�سعون مل�ساحله��م اخلا�سة 
على ح�ساب ال�سعب الذي يعاين اأزمة اقت�سادية وبطالة 

واإجراءات تق�سفية حكومية.
كم��ا امتاأت مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي وال�سحف 
الن��واب  حم��اوالت  �س��د  الذع��ة  بتعليق��ات  املحلي��ة 
احل�س��ول على امتي��ازات مالية يف الوق��ت الذي يعاين 

البل��د �سائق��ة مالية �سعب��ة األقت بظاله��ا على حياة 
جمي��ع ال�رشائح. يذكر اأن ميزاني��ة العراق لعام 2017 
تع��اين عجزاً كب��رياً يتجاوز 21 تريلي��ون دينار ب�سبب 
انخفا���س اأ�سعار النفط عاملي��ا وارتفاع نفقات احلرب 
�س��د تنظي��م داع�س االرهاب��ي، ما ا�سط��ر احلكومة اإىل 
تخفي���س روات��ب املوظف��ن وفر�س �رشائ��ب ور�سوم 
عل��ى اخلدم��ات احلكومي��ة واال�سترياد، وكذل��ك اللجوء 
اإىل القرو���س اخلارجية والداخلية ل�س��د العجز، ليفاجاأ 
املواطن��ون مبح��اوالت الرمل��ان لزي��ادة االمتي��ازات 
املالي��ة الأع�سائه. وكان رئي���س جمل�س النواب قد لفت 
خ��ال جل�س��ة الرمل��ان االخ��رية االنتب��اه اىل حدي��ث 
رئي���س جمل���س ال��وزراء اخرياً ب�س��اأن املوازن��ة املالية 
لع��ام 2017، م�سريا اىل حر�س املجل���س على اي�ساح 

االم��ور املتعلقة باملوازنة املالية االحتادية من خال 
تكليف اللجنة املالية بهذا اخل�سو�س.

وح�س��ب بيان الدائ��رة االعامية ملجل���س النواب ، نفى 
النائ��ب حممد احللبو�س��ي رئي�س اللجن��ة املالية ب�سكل 
قاط��ع اته��ام رئي���س جمل���س ال��وزراء ب�س��ان ح�سول 
مناقل��ة يف املوازنة املالية لع��ام 2017 لدفع رواتب 
ال�سي��دات وال�س��ادة الن��واب، موؤك��دا ان موازن��ة جمل�س 
الن��واب احلالية اقل من موازن��ات املجل�س يف االعوام 
اخلم�سة املا�سية، م�سريا اىل ان املناقلة التي جرت يف 
املوازن��ة لنح��و 52 مليار دينار كان��ت لتغطية رواتب 
موظفي جمل�س النواب بعد تخفي�س رواتبهم خ�سو�سا 
ان املبلغ املخ�س�س من جمل�س الوزراء اليكفي لتغطية 
رواتبه��م. واو�س��ح احللبو�س��ي ان اغل��ب م��ا طعنت به 

احلكوم��ة من مواد يف املوازن��ة االحتادية كان يخ�س 
�رشائ��ح وا�سع��ة من العراقي��ن ويف مقدمته��ا حماولة 
رف��ع قطع روات��ب املوظفن من ن�سبة 3.8 % اىل 4.8 
% ما يثقل كاهل املوظفن، داعيا جمل�س الوزراء اىل 
اعادة النظر بالطع��ن املقدم على املوازنة، م�سددا على 
ع��دم وجود باب با�س��م باب الفقراء كم��ا مل تتم زيادة 
رواتب اع�ساء جمل�س النواب ف�سا عن تخفي�س رواتب 

حملة ال�سهادات العليا من النواب.
وبن النائب فال��ح ال�ساري نائب رئي�س اللجنة املالية 
اأن رئي���س جمل���س الوزراء ركز عل��ى جزئية ب�سيطة يف 
م��واد الطع��ن عل��ى املوازن��ة ال ا�سا�س له��ا، م�سريا اىل 
ان جمم��وع م��ا مت انفاقه خال �سن��ة 2016 الع�ساء 

جمل�س النواب بلغ 37 مليار و200 مليون دينار .

ب��دوره اأو�س��ح طوره��ان املفت��ي ممث��ل احلكوم��ة اأن 
جمل�س الوزراء يعطي االولوية لاحتياجات ال�رشورية 
واخلدم��ات اال�سا�سية وتاأم��ن الرواتب وتغطية نفقات 

ال�ساح يف احلرب �سد االرهاب.
وبهذا ال�س��اأن عّد املحلل ال�سيا�سي ها�س��م الها�سمي اأن 
�سهر الع�سل بن احلكومة والرملان انتهى ، الفتا النظر 
اىل ان االنتخاب��ات املقبلة تختلف عن �سابقها لكونها 

بداأت بالت�سقيط ال�سيا�سي بن جميع االطراف .
وق��ال الها�سم��ي ان” ال�رشع��ات ال�سيا�سي��ة مرتاكم��ة 
نتيج��ة االتهامات املتبادلة ب��ن احلكومة والرملان ، 
م�س��ريا اىل ان” احلكوم��ة تتحدث ع��ن 50 مليار دينار 
ذهب��ت اىل ميزاني��ة الرملاني��ن، والرمل��ان يواج��ه 
بت�رشح��ات منافي��ة . وا�س��اف ان ،  اخلا���رش الوحي��د 
يف امل�سه��د هو املواط��ن وان احلمل��ة االنتخابية بداأت 
مبك��را ترافقها عملي��ات ت�سقيط كبرية ما بن احلكومة 
الها�سم��ي م��ن خط��ورة امل�سه��د  والرمل��ان.  وح��ذر 
وانعكا�سات��ه  والرمل��ان  احلكوم��ة  ب��ن  الت�سعي��دي 
ال�سلبية على ال�سارع العراقي لكون االنتخابات املقبلة 
تعتم��د عل��ى �سح��ن ال�س��ارع بالدرج��ة االوىل لك�س��ب 
اال�س��وات. م��ن جانب اخ��ر اأك��د ع�سو جمل���س النواب 
ماج��د �سنكايل، �رشف ميزانيات مالية تقدر باأكرث من 
األ��ف مليار دوالر خ��ال ال�سنوات ال�سابق��ة لكن العراق 
ال ي��زال يعاين قل��ة اخلدمات والبطال��ة وغريها الكثري. 
وق��ال �سن��كايل، يف ت�رشي��ح ل��ه ، اإن "اجلمي��ع ينتظر 
حترير االرا�س��ي املحتلة من داع�س، واإقامة انتخابات 
�س��واء كانت انتخابات جمال���س املحافظات او جمل�س 
النواب، وبذلك �سيت��م ت�سكيل خارطة �سيا�سية جديدة"، 
مردف��ا اأنه "من املوؤم��ل ان تكون هناك وجوه �سيا�سية 
معتدلة تت�سدى اىل امل�سهد املقبل وحتقق �سيئًا لل�سعب 
العراق��ي". واأ�س��اف ، اأن الوج��وه ال�سيا�سي��ة وب�سب��ب 
الت�سنج��ات والتقاطع��ات مل تق��دم �سيئ��ًا يف ال�سن��وات 
ال�سابق��ة، الفتا النظر اإىل انه مت �رشف موازنات مالية 
تق��در باأكرث من الف مليار دوالر، لكن مع ذلك ما يزال 

العراق يعاين قلة اخلدمات والبطالة والف�ساد وغريها.
و�سدد �سنكايل، على �رشورة اأن يكون ال�سيا�سيون على 

قدر امل�سوؤولية خال املرحلة املقبلة.
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العبادي يبحث في واشنطن.. ملفات المال والحشد الشعبي والعالقة مع دول الخليج

البرلمان يطالب بإقالة محافظ كركوك

تشكيل ائتالف انتخابي جديد يضم العبادي والمالكي

نائبة تدعو العبادي إلى إصدار أمر بالتعامل مع حلبجة كمحافظة

اإلعالم الحربي ينفي التباطؤ في معارك تحرير الموصل

اقالة  اإىل  النواب  جمل�س  ال�سبت،  النيابية،  اال�ساح  جبهة  دعت   : بغداد_متابعة 
العلم  رفع  ب�ساأن  اطلقها  التي  االوامر  الدين كرمي على خلفية  حمافظ كركوك جنم 
ُيقرَّر  الكردي فوق كركوك، موؤكدة ان املحافظة مازالت حتت احلكم االحتادي ومل 
حتى االن �سمها اىل اقليم كرد�ستان. وقال ع�سو اجلبهة ا�سكندر وتوت يف ت�رشيح 
له، اإن “الرملان مطالب باقالة حمافظ كركوك جنم الدين كرمي على غرار حمافظ 
نينوى ال�سابق اثيل النجيفي على خلفية االوامر التي اطلقها ب�ساأن رفع العلم الكردي 
فوق كركوك”، مبديا ا�ستغرابه من “ال�سمت احلكومي على ذلك التعدي ال�سارخ على 
اأن ذلك القرار مرفو�س من قبل الرتكمان والعرب وهم  �سيادة البلد”. واأكد وتوت، 
اأن كركوك مازالت حتت احلكم االحتادي  اإىل  ي�سكلون اغلبية يف املحافظة، م�سريا 
الكردية  االط��راف  جميع  وعلى  كرد�ستان  اقليم  اىل  �سمها  االن  حتى  يقرر  ومل 

الت�رشف بحكمة.

بغداد_متابعة : ك�سف القيادي يف حزب الدعوة جا�سم حممد جعفر، ال�سبت، عن ت�سكيل 
ائتاف انتخابي م�ستقل عن ائتاف دولة القانون خلو�س االنتخابات املقبلة، م�سريا 
اإىل اأن رئي�س الوزراء حيدر العبادي و نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي �سيكونان 
اإن “اتفاقا جرى بن قيادة حزب الدعوة  �سمن القائمة. وقال جعفر يف ت�رشيح له، 
القانون با�سم )ائتاف  اال�سامية لت�سكيل ائتاف انتخابي م�ستقل عن ائتاف دولة 
اجلمهورية  رئي�س  ونائب  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�س  اأن  وا�ساف،  الدعوة(”.  حزب 
نوري املالكي �سيكونان �سمن قائمة حزب الدعوة املوحدة، موؤكدا اأنه ال �سحة لوجود 
اأن  القانون،  دولة  ائتاف  عن  نائب  وهو  جعفر  واو�سح  احلزب.  اقطاب  بن  ان�سقاق 
دخول اي �سخ�سية او كتلة انتخابية �سمن االئتاف مرحب بها ولكن �سمن �رشوط 

وخارطة حزب الدعوة االنتخابية”.

دعت ع�سو جلنة حقوق االن�سان الرملانية ا�سواق اجلاف،ال�سبت، رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي اىل اإ�سدار اأمر ديواين اىل دوائر الدولة بالتعامل مع حلبجة كمحافظة.

  31/12/2013 يف  �سّدق  االحتادي  الوزراء  "جمل�س  ،اأن  بيان  يف  اجلاف  وذكرت 
اإكمال  "�رشورة  على  حمافظة"،م�سددة  حلبجة  ق�ساء  جعل  قانون  م�رشوع  على 
االجراءات التي تعامل حلبجة كمحافظة ا�سوة ببقية املحافظات العراقية، ومنها ان 
يدرج ا�سمها يف لوحات ال�سيارات، اإكراما للت�سحيات التي قدمها ابناوؤها وما القوه 
من انتهاك حلقوق االن�سان ابان حكم النظام املباد الذي اعدم االالف منهم باال�سلحة 

املحرمة دوليا".
ال�سفر  ج��وازات  يف  حلبجة  حمافظة  ا�سم  ي��درج  ان  "�رشورة  على  اجل��اف،  و�سددت 
والبطاقة الوطنية ا�سافة اىل اخلرائط والبيانات اجلغرافية يف املناهج الدرا�سية ، وان 
تعامل من قبل دوائر الدولة ب�سفتها حمافظة عراقية، ال�سيما وان احلكومة االحتادية 

وبرملان االقليم قد اكما اخلطوات القانونية كافة الإعانها حمافظة"

التي  الع�سكرية  العمليات  ان  احلربي”  “االعام  خلية  اأك��دت   : نيوز  بغداد_اجلورنال 
االرهابية  التنظيمات  على  النهائي  الن�رش  لتحقيق  م�ستمرة  املو�سل  مدينة  ت�سهدها 
املتمثلة بتنظيم داع�س االرهابي. واأفاد م�سدر رفيع يف  اخللية احلربية ،طلب عدم ن�رش 
ا�سمه ل� “اجلورنال نيوز” ال�سبت، اإن” العمليات الع�سكرية يف املو�سل ت�سهد تقدما كبريا 

وت�سري وفق خطة مدرو�سة وال تباطوؤ فيها “.
واأ�ساف ، مت و�سع خطط تكتيكية حلماية املدنين املوجودين داخل املدن التي ت�سهد 
قتاال الخائهم اىل مناطق اأكرث اأمنًا. واأ�سار اىل اأن ، التغيريات الطارئة �سواء من تغري 
طبيعة الظروف اجلوية اأو جغرافية املنطقة تاأخذ يف االعتبار ان تتوقف العمليات ب�سكل 
القوات  وت�ستمر  جمددا.  العمليات  ا�ستئناف  ثم  ومن  الظروف  هذه  زوال  حلن  موؤقت 
التنظيمات االرهابية يف مدينة املو�سل، مكبدة هذه  االمنية بكل �سنوفها با�ستهداف 

الع�سابات خ�سائر ج�سيمة باالرواح واملعدات.

توقعات.. األسبوع الحالي "مواجهة حامية" بين الحكومة والبرلمان 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ت�شري التوقعات اىل 
حدوث "مواجهة حامية" 

خالل اال�شبوع احلايل 
بني الربملان واحلكومة 

على خلفية االتهامات 
املتبادلة بني الطرفني 

ب�شان قانون املوازنة .

بغداد_خاص

وترج��ح م�س��ادر عراقي��ة مّطلع��ة اأن ت�سيط��ر عل��ى الزي��ارة متابعة 
ا�سرتاتيجي��ة �سح��ب الع��راق حتالف اأمريك��ي �سعودي ترك��ي .ووفقا 
مل�س��ادر يف بغ��داد، ف��اإن تعاق��ب زيارت��ي االأمري حممد ب��ن �سلمان 
والعب��ادي اإىل الوالي��ات املتح��دة "لي�س��ت �سدف��ة"، ال �سيم��ا بع��د 
االإ�س��ارات الكثرية عل��ى دور وا�سح متثله وا�سنط��ن يف التقريب بن 
بغ��داد والريا�س. ويعول رئي�س الوزراء العراقي على الدعم االأمريكي 

والغربي ملواجهة �سغوط داخلية وخارجية .
وتق��ول امل�س��ادر اإن البي��ت االأبي�س اأبلغ العبادي ب��اأن لقاءه ترامب 
�سيعق��د بعد اأيام من لقاء ترامب االأمري حممد بن �سلمان. وقد يعر�س 
البي��ت االأبي�س على العبادي خال الزيارة، ملخ�سا للقاء الت�ساوري 

ال��ذي عقدت��ه قيادات �سيا�سي��ة �سنية مطل��ع االأ�سب��وع يف اإ�سطنبول، 
برعاية مبا�رشة من تركيا وال�سعودية ودعم اأمريكي، بح�سب م�سادر 
مطلعة.وي�س��ع املراقب��ون لق��اءي ترام��ب االأم��ري حممد ب��ن �سلمان 
والعب��ادي يف دائ��رة واحدة، لي�س��ت بعيدة عن لق��اء اإ�سطنبول.وكان 
رئي�س الوزراء العراقي وجه انتقادات وا�سحة للقاء اإ�سطنبول، عندما 
�سئل عن راأيه فيه خال موؤمتر �سحايف يف بغداد، بعد موجة الغ�سب 
الت��ي اجتاحت معظم و�سائ��ل اإعام االأحزاب ال�سيعي��ة يف بغداد منذ 

عقد اللقاء يف تركيا.
ومن��ذ زي��ارة وزي��ر اخلارجية ال�سعودي ع��ادل اجلب��ري اإىل بغداد يف 
اخلام���س والع�رشين من ال�سه��ر املا�سي، ت�سهد العاق��ات بن بغداد 
والريا�س حت�سنا وا�سحا اأنع�سته زيارة وفد عراقي فني مطلع ال�سهر 
اجل��اري اإىل ال�سعودي��ة لبحث فر���س اإعادة فتح مع��ر حدودي بن 

البلدين اجلارين، وت�سيري رحات جوية منتظمة بن العا�سمتن.
لك��ن الر�سالة ال�سعودية االأهم، بعد زيارة اجلبري، هي اإر�سال الريا�س 
طائ��رة حتمل الع�رشات م��ن ال�سعودين ال�سيع��ة اإىل حمافظة كرباء 
الأداء زي��ارة �رشيح االإم��ام احل�سن.وتت�رشب م��ن املنطقة اخل�رشاء 
اأنب��اء عن ني��ة ال�سعودي��ة تعين �سف��ري جديد يف بغداد م��ن املذهب 

ال�سيعي، خلفا لل�سفري ثامر ال�سبهان.
وبح�س��ب �سا�سة مطلعن فاإن "احل��راك ال�سعودي املتزايد نحو العراق 
يرتجم ا�سرتاتيجية االإدارة االأمريكية التي ت�ستهدف ت�سجيع العبادي 

على التقارب مع دول كبرية اأخرى يف املنطقة".
وتك�س��ف م�س��ادر يف بغ��داد اأن من بن اأه��م امللفات الت��ي �ستبحث 
خ��ال زي��ارة العبادي، ه��و "م�ستقبل املناطق ال�سني��ة"، ال �سيما مع 

اقرتاب عملية حترير ال�ساحل االأمين يف املو�سل.
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