
اع��رب اهايل مدن حمافظ��ة االنبار اأم���س ،الثالثاء، 
ع��ن رف�شهم امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة ومنع 
انتخ��اب من تع��اون مع تنظي��م داع���س االرهابي” 
، كا�شف��ن ع��ن ب��دء احلمل��ة االنتخابي��ة يف م��دن 

املحافظة.
 وق��ال ال�شي��خ قط��ري ال�شمرم��د القي��ادي يف احل�شد 
ال�شعب��ي يف ق�ش��اء البغدادي ملرا�ش��ل “اجلورنال”، 

ان” م��دن االنب��ار ب��داأت فيه��ا الدعاي��ة االنتخابية 
املبك��رة ومنهم ا�شامة النجيف��ي الذي اعلن م�رشوعًا 
ه��و  نرف�ش��ه  ونح��ن  الكت��ل  بع���س  يجم��ع  �شني��ًا 
وم�رشوع��ه عل��ى حد �شواء، ولن ن�شم��ح له باأن يروج 
م�شاري��ع �شيا�شي��ة فا�شل��ة، وال ه��و وال غ��ره ميثل 

ال�شنة” على حد قوله.
وا�ش��اف ان” اه��ايل االنب��ار عليه��م انتخ��اب اه��ل 
اخلنادق وم��ن تعاون مع الق��وات االمنية ومع اهله 
يف خميم��ات الن��زوح ال اأن ياأت��ي اإلين��ا مر�شح كان 

يجل���س يف اربيل ولبن��ان وتركي��ا ومل ي�شمع �شوت 
الر�شا�س يف حربنا �شد التنظيم االرهابي”.

وا�ش��اف ان” ع�شائ��ر االنبار والوجه��اء اتفقوا على 
من��ع انتخاب م��ن تعاون مع داع���س االجرامي ومن 
قت��ل اهله لك��ون االنبار ل��ن تع��ود اىل املربع االول 

مهما كانت الت�شحيات”.
اما ال�شيخ عواد عبد اهلل الدليمي احد وجهاء الرمادي 
فق��د ق��ال ملرا�ش��ل "اجلورن��ال" ان” الكارث��ة الت��ي 
ت�شهده��ا االنب��ار بعد داع���س هي ع��ودة �شخ�شيات 

فا�شل��ة كان��ت يف منا�ش��ب وزارية وحكومي��ة عليا 
ف�شل��ت يف عملها وم�رشوعها الزائف وحتاول العودة 
اىل ال�شاحة االنتخابية ومنهم �شعدون الدليمي وزير 
الدف��اع ال�شاب��ق”. واو�ش��ح” لن ننتخ��ب ال �شعدون 
الدليمي وال غره ممن دم��روا االنبار والعراق وعلى 
اه��ايل االنب��ار ان ينتخب��وا من فيه��م ال�شالح الهل 
العراق ومم��ن لديهم م�شاريع الوح��دة ورف�س افكار 
التطرف والطائفية”. م��ن جهته طالب ع�شو جمل�س 
حمافظ��ة االنب��ار فرحان حممد ،الثالث��اء، ب�رشورة 

تطهر املناطق الغربية م��ن تنظيم داع�س االرهابي 
وقط��ع خطوط ام��داده من �شوريا بع��د انهيار خاليا 

التنظيم وهروب اغلب قيادتهم اىل الرقة .
وق��ال حممد يف ت�رشيح خا�س ملرا�شل )اجلورنال(، 
ان" الق��وات االمني��ة م�شتع��دة لتطهر م��ا تبقى من 
املناط��ق الغربي��ة لالنب��ار ونح��ن كحكوم��ة حملية 
نطال��ب رئي���س ال��وزراء والق��وات امل�شرتك��ة بب��دء 

عمليات التحرير وقطع امداد داع�س من �شوريا".
وا�ش��اف ان" مناط��ق ق�شائ��ي راوه وعنه فيها عدد 

م��ن املدني��ن لك��ن العدد االك��ر من اال���رش املدنية 
موج��ودة يف القائ��م احلدودي��ة م��ع �شوري��ا لك��ون 
عنا���رش داع�س منعوا اهايل القائ��م من اخلروج من 

مناطقهم منذ اكرث من ثالث �شنوات".
وا�شار حمم��د اىل ان "خاليا داع�س يف و�شع انهيار 
ت��ام بعد تطه��ر مناطق املو�ش��ل واملوقف االن يف 
م�شلح��ة القوات االمني��ة يف حترير املناطق الغربية 
وانه��اء وج��ود التنظيم��ات امل�شلح��ة وع��ودة االمن 

واال�شتقرار للحدود العراقية ال�شورية". 
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بغ��داد – �شه��ر الربيعي : ك�شفت كتل��ة املواطن النيابية عن ان تقلي���س عدد امل�شت�شارين 
يف الرئا�ش��ات الثالث والوزارات يعد خطوة باالجت��اه ال�شحيح لكونه من القوانن املهمة 
الت��ي تعد مطلبا د�شتوري��ا حظي باهتمام الرملان . وقال النائب ع��ن الكتلة  النائب ،حممد 
اللكا�س، ل�"اجلورنال" اأم�س الثالثاء، اإن "جمل�س النواب العراقي �شّدق على قانون تقلي�س عدد 
م�شت�ش��اري الرئا�شات الثالث وهي رئا�شة اجلمهورية ورئا�شة الوزراء ورئا�شة الرملان". واأ�شاف، 
اأن "العراق كان بحاجة اىل الت�شديق على هذا القانون منذ وقت �شابق حيث اأنه من خالل هذا القانون 
ا�شب��ح م��ن حق كل من رئي���س اجلمهورية ورئي�س ال��وزراء ورئي�س الرملان اختيار �ش��ت م�شت�شارين اما 
بقي��ة الدرجات االخرى ومنهم الوزراء فمن حقه��م اختيار ثالثة م�شت�شارين". واو�شح اللكا�س ان “الوزارات 
والرئا�ش��ات كان��ت فيه��ا جيو���س م��ن امل�شت�شارين، والقان��ون ق�شى على ه��ذه احلالة وعمل عل��ى توجيه عدد 
امل�شت�شاري��ن بال�ش��كل املقبول”. ي�شار اىل ان الع�رشات من النواب الذي��ن ف�شلوا يف االنتخابات وم�شوؤولن �شابقن 

يتلقون رواتب كبرة ب�شفة م�شت�شارين يف الرئا�شات الثالث اجلمهوررية والرملان والوزراء.

تعت��زم الوالي��ات املتح��دة ت�شكيل "نات��و عربي اإ�شالم��ي �ُشني"  يف 
العا�شم��ة ال�شعودية الريا���س يف 22 ايار اجلاري والذي �شتح�رشه 
اك��رث م��ن 17 دول��ة ا�شالمي��ة لبح��ث امللف��ات يف ال���رشق االو�شط 

واخلليج بح�شور الرئي�س االمركي دونالد ترمب.  
وح��ذر ائت��الف دول��ة القان��ون اأم���س الثالثاء، م��ن موؤام��رة جديدة 
تقوده��ا ال�شعودي��ة والواليات املتح��دة خالل ت�شكي��ل "ناتو عربي 
اإ�شالمي �ُشني” يف الريا�س، الفتا النظر اىل ان "ناتو ال�شعودية يوؤثر 
�شلبا على العملية ال�شيا�شية يف العراق ويزيد من االحتقان الطائفي 
يف املنطق��ة". وقال��ت النائب��ة عن دول��ة القانون عواط��ف نعمة ل�" 
اجلورن��ال " ان" الع��راق ال يحت��اج اىل حل��ف  يزي��د م��ن االحتقان 
الطائفي يف املنطقة من خالل دعوة مكون معن على ح�شاب اخر".
وا�شاف��ت ان" م���رشوع امركا وال�شعودية قائ��م اىل االن يف تق�شيم 
املنطق��ة والعراق ب�ش��كل خا�س وتفتيت جمتمعه عل��ى ا�ش�س عرقية 
ومذهبي��ة عن طري��ق دعم مكون مع��ن وال ميكن ان حت��ل امل�شاكل 
ال�شيا�شية مبث��ل هكذا موؤمترات م�شبوهة ". وا�شارت اىل ان "اململكة 
العربي��ة ال�شعودي��ة ترك��ت انطباع��ًا �شيئًا ل��دى العراقي��ن بدعمها 
وت�شديرها االإهاب بطرق خمتلفة وال ميكن الوثوق مب�شاريع امركا 
وال�شعودي��ة يف املنطق��ة". وتابعت عواطف قوله��ا ان" العراق لديه 
اتفاقي��ات ا�شرتاتيجي��ة مع الواليات املتح��دة وان "كان ترمب جاد 
يف ح��ل امل�ش��اكل يف املنطق��ة والعراق علي��ه ان ينطلق م��ن العراق 
اوال وم��ن ث��م بقية الدول االخ��رى لكون االأمركين ه��م من ت�شببوا 
يف دم��اره". وكان��ت وكالة االنب��اء ال�شعودية الر�شمي��ة افادت باأن 
العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبدالعزيز، وجه ر�شالة اىل رئي�س 
اجلمهورية فوؤاد مع�شوم، يوم االثنن 8 اأيار 2017. وقالت الوكالة، 
ان الر�شال��ة تت�شمن دعوة مع�شوم حل�شور القمة العربية االإ�شالمية 
االأمركية، الت��ي ت�شت�شيفها ال�شعودية، م�شرا اىل ان القائم باأعمال 
ال�شف��ارة ال�شعودية يف بغ��داد عبدالعزيز ال�شمري، �شل��م الر�شالة اىل 

وزير اخلارجية العراقي ابراهيم اجلعفري. من جانبها قالت م�شادر 
ان الريا���س ت���رش عل��ى ح�ش��ور �شخ�شي��ة �شني��ة ولي�ش��ت �شيعي��ة 
يف املوؤمت��ر وا�شاف��ت ان �شب��ب ذلك يع��ود العتقادها ب��ان ال�شيعة 
�شي�رشب��ون املق��ررات لطه��ران . وبالتزام��ن م��ع قرب عق��د املوؤمتر 
اخلا���س مبا ي�شمى احلل��ف اال�شالمي، دعا نائ��ب رئي�س اجلمهورية  
اإي��اد ع��الوي، اإىل عق��د موؤمتر لالأم��ن االإقليمي حلل م�ش��اكل العراق 
م��ع دول اجلوار ال�شت.وقال "ع��الوي" اإن الإيران وتركيا وال�شعودية 
و�شوري��ا واالأردن والكوي��ت، جغرافيا تاريخية م��ع العراق، م�شيفا: 
"اإذا مل نح��ل امل�ش��اكل معه��ا مبوؤمتر لالأمن االإقليم��ي، علينا اأن ال 
نعتم��د على اأمركا ورو�شيا" حللها.واأ�شار اإىل اأن ال�شيا�شة اخلارجية 
العراقي��ة ا�شتجابت ل�شيا�ش��ة املحاور، وكل دول الع��امل االآن دخلت 
يف الق�شي��ة العراقي��ة من دون ا�شتثن��اء، مو�شحا اأن الع��راق اأ�شبح 
�شاح��ة �رشاع اإقليمية ودولي��ة. بدوره يرى رئي�س كتلة احتاد القوى 
)اكر كتلة �شنية يف الرملان العراقي( احمد امل�شاري ل� "اجلورنال" 
ان "املوؤمت��ر ال��ذي �شيعق��د يف الريا���س ي�ش��ب يف م�شلح��ة الدول 
ومنها العراق لكونه �شيقو���س االرهاب ويجفف منابعه و�شينعك�س 
ايجابيا على امل�شهد ال�شيا�شي العراقي ". وا�شاف ان" عقد مثل هكذا 
موؤمت��رات ي�شب يف م�شلحة املنطقة ب�شكل عام خ�شو�شا وان دولة 
مهم��ة مث��ل ال�شعودية حتت�شن ه��ذا املوؤمتر". وتوق��ع امل�شاري ان" 
تك��ون اولوي��ات املوؤمتر، هي احل��رب على داع�س ودع��م الدول التي 
حت��ارب االرهاب وا�شتق��رار املنطقة ب�شكل عام ". وع��ن انعكا�شات 
موؤمت��ر الريا�س على امل�شهد ال�شيا�شي  العراقي او�شح امل�شاري ان" 
املوؤمتر ل��ه انعكا�شات اإيجابي��ة على امل�شهد ال�شيا�ش��ي العراقي من 
خ��الل التن�شي��ق بن ال��دول اال�شالمي��ة والعراق وال ميك��ن ان تكون 
ل��ه انعكا�شات �شلبية على الع��راق بل �شيه��دف اىل ا�شتقرار املنطقة 
ع�شكريا و�شيا�شيا ". ويعتزم الرئي�س االأمركي دونالد ترمب ت�شكيل 
م��ا �شم��اه "نات��و عرب��ي اإ�شالم��ي �ُشن��ي" م��ن العا�شم��ة ال�شعودية 
الريا���س يف حن تهتم "ال�شعودية  بالزيارة التي �شيجريها الرئي�س 

االمركي" وت�شفها  بالتاريخية.

وال�ش��وؤون  العم��ل  وزارة  با�ش��م  املتح��دث  ق��ال 
االجتماعي��ة عم��ار منعم اأن وزارت��ه تعمل حاليا 
بقانون م�شتحدث من قبل دول العامل فيما يتعلق 
مب�شتحقات امل�شمولن مبعوناتها . وا�شاف منعم 
يف ت�رشي��ح خا�س ل��� ” اجلورن��ال”  ان” هناك 
اج��راءات يجب  اتباعها من قب��ل امل�شتفيدين يف 
ح��ال تغير اماك��ن �شكناه��م او ارق��ام هواتفهم 
لت�شهي��ل املهمة على الباحث ومقدرته يف حتديث 
البيان��ات ومن ثم عدم قط��ع رواتبهم، وما ح�شل 
�شابق��ا م��ن قط��ع كان جم��رد اج��راءات وقتية ال 
اك��رث” . وتابع :  ان” وزارة العمل لديها الية عمل 
م��ع وزارة التخطي��ط يف االعتم��اد عل��ى بيانات 

�شحيح��ة وم��ن ث��م ال يوج��د  ظل��م للم�شتفيدي��ن 
لوجود اليات كثرة لالعرتا�س ، يف حال مت قطع 
روات��ب االعانة “.  وا�ش��اف ان” االليات ال�شابقة 
غر �شحيحة وفئوية لكونها ت�شمل كل ارملة وكل 
عاط��ل ، عن العمل باال�شافة اىل الف�شاد االداري، 
وب��ن منعم :  ان” الدائرة اغلق��ت 15 الف بطاقة 
بعد ان اظهرت نتائج التخطيط انهن فوق م�شتوى 
خ��ط الفق��ر”، داعي��ا م��ن توقف��ت بطاقاتهن اىل 
تقدمي اعرتا�س خالل �شهر من ظهور عبارة )فوق 

م�شتوى خط الفقر(.
 م�شيف��ا انه مت اغالق 48 الف بطاقة ب�شبب عدم 
حتدي��ث بيان��ات امل�شتفي��دات، داعيا م��ن اغلقت 
بطاقاتهن اىل �رشورة اال�رشاع بتحديثها لغر�س 

اطالق مبالغ االعانة �شمن الدفعة الالحقة.

اك��دت النائبة ع��ن حمافظة نين��وى حما�شن 
حم��دون ان �شعر كيلو نب��ات احل�شي�س و�شل 
ال�شاح��ل  مناط��ق  يف  دين��ار  االف   10 اىل 
االمي��ن يف املو�شل ب�شب��ب النق�س احلاد يف 

الغذاء واملاء ال�شالح لل�رشب.
�شح��ايف  ت�رشي��ح  ع��ر  النائب��ة  وطالب��ت 
املطالب��ات  اىل  باال�شتجاب��ة  احلكوم��ة 

ال�شاح��ل  اه��ايل  ارواح  بحماي��ة  املتك��ررة 
االمي��ن الذين يبغون الهرب من هذه املناطق 
ول��و كلف ه��ذا االم��ر حياتهم ب�شب��ب اجلوع 

والعط�س”.
عملي��ة  “اال���رشاع يف  اىل  ودع��ت حم��دون 
حتري��ر املناط��ق املتبقي��ة الت��ي بي��د اف��راد 
داع���س الذين فقدوا ال�شيطرة على االحياء يف 
ال�شاحل االمين ح�شب ما تاأتينا من اخبار من 
االهايل هناك ب�شبب نق�س الغذاء وال�شالح”.

دعت جلنة االمن والدفاع يف جمل�س النواب اىل تخ�شي�س قادة ميدانين 
م��ن وزارة الداخلي��ة لف�س النزاعات الع�شائري��ة يف املحافظات اجلنوبية  
.وقال ع�شو اللجنة ،عبدالعزيز ح�شن ح�شن، ل�"اجلورنال " اأم�س الثالثاء، 
اإن  "اللجن��ة ناق�ش��ت مو�ش��وع امل�شائ��ل الع�شائري��ة م��ع وزي��ر الداخلية 
وطالب��ت ب�رشورة االحتكام اىل ق��وة القانون واللجوء اىل بع�س احلكماء 

يف تلك املناطق".
واأ�ش��اف اأن"وزارة الداخلي��ة و�شعت خططا للمحافظ��ات اجلنوبية منها 
الب���رشة والنا�رشية والعمارة واأناطت قيادة هذه اخلطط بقادة ميدانين 
م��ن ال�رشطة مب�شتوى احلدث وطبيعة املجتمع يف تلك املناطق" .واأو�شح 
اأن"اختي��ار  الق��ادة مت بع��د التاكد م��ن تاأثرهم بانتمائه��م الع�شائري يف 

ف�س النزاعات واالحتكام اىل القانون". واأكد ان"العرف الع�شائري ا�شبح 
واقعا مطلوبا ولكن يجب ان يحدد بالقانون ال�شيما ان الكثر من الف�شول 
الع�شائري��ة افقدت حق��وق املواطنن وا�شبحت متاج��رة ال تليق مب�شتوى 
الع��راق و�شعبه".وت�شهد املحافظ��ات اجلنوبية وخا�ش��ة الب�رشة نزاعات 
ع�شائري��ة م�شلحة ادت اىل �شقوط ع��دد من ال�شحايا .ويف �شان اخر اأكدت 
اللجن��ة القانوني��ة النيابية اأن اه��م العراقيل حول الت�شوي��ت على تعديل 
قان��ون العفو العام تتعل��ق بق�شية اخلطف، واحلكوم��ة العرقية تريد عدم 

�شمول جميع حاالت اخلطف بالقانون.
وق��ال النائب زان��ا ور�شتاي ع�شو اللجن��ة النيابي��ة القانونية يف جمل�س 
الن��واب ان “اه��م العراقيل امام ا�شدار قانون العف��و العام تتمثل يف عدد 
من العقبات بن اللجنة القانونية واحلكومة املركزية وهناك اراء خمتلفة 
عن��ه”. واو�شح “من هذه العقبات، مو�شوع اخلط��ف فبح�شب اراء اللجنة 

القانوني��ة هن��اك عدد م��ن حاالت اخلط��ف التي مل حت��دث خاللها جرائم 
قت��ل ومتت امل�شاحلة فيه��ا بن االطراف املتنازعة فه��ذه الق�شايا يجب 
ان ي�شمله��ا قانون العفو” مبينا ان “احلكوم��ة املركزية تريد ان ال ت�شمل 
مطلقا جميع ح��االت اخلطف بهذا القانون وهذه اكر العوائق بيننا وبن 

احلكومة”.
وب��ن رو�شت��اي “كذل��ك نح��ن يف اللجن��ة القانونية كن��ا نري��د ان ي�شمل 
القان��ون ال�شخ���س املقيم مثل العراق��ي ولكن احلكومة ال تري��د ان ي�شمل 

املقيم بهذا العفو اي�شا”.
واأ�ش��اف “مت��ت اعطاء ن�شخة م��ن القانون اىل رئا�شة جمل���س النواب من 
اج��ل عر�شه يف برنام��ج الت�شويت ولكن احلكومة تريد ان تطلع على هذه 
الن�شخ��ة للموافق��ة عليها قب��ل الت�شويت” م�شرا اىل اأن��ه “لي�س �رشطا ان 

ينتظر املجل�س راأي احلكومة فيها”.

يع��زو ع��دد م��ن املتخ�ش�ش��ن اال�شب��اب الت��ي اأدت اىل 
ال�شعف يف تواف��ر اح�شائيات دقيقية لتجارة اخلدمات 
يف الع��راق اىل الظ��روف اال�شتثنائية التي م��ر بها البلد 
خ��الل ال�شنوات املا�شي��ة والتي اثرت ب�ش��كل كبر على 
توف��ر البيانات االح�شائي��ة وبالنتيجة مل تعد متوافرة 

بال�شكل املطلوب .
وق��ال الناطق با�ش��م وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي 
،عبد الزهرة الهن��داوي، ل�"اجلورنال " اأم�س الثالثاء، اإن 
"البيان��ات االح�شائية املتعلق��ة بالكثر من املفا�شل 
التاب��ع  لالح�ش��اء  املرك��زي  اجله��از  ي�شع��ى  املهم��ة 
ل��وزارة التخطي��ط توفره��ا وتعتم��د من قب��ل منظمات 
االمم املتح��دة منه��ا البيانات املتعلقة بتع��داد ال�شكان 
وال�شحة والزراع��ة ولكن فيما يتعلق باجلانب التجاري 
هن��اك بع�س امل�ش��اكل التي تعرتي ه��ذا القطاع خا�شة 
يف ميدان التب��ادل التجاري بن العراق والدول االخرى 

يف جم��ال ال�شلع واخلدمات وهن��اك احيانا حتدث حالة 
م��ن التوقف يف اأحد املناف��ذ احلدودية املهمة يف البالد 
وان ذل��ك �شينعك���س �شلب��ا عل��ى جممل مفا�ش��ل احلياة 
التجاري��ة يف العراق.  من جهته راأى اخلبر االقت�شادي 
العراق��ي ،ماجد ال�شوري، يف ت�رشيح ل��ه ل�"اجلورنال" 
مبل��ف  املتعلق��ة  "االح�شائي��ات  اإن  الثالث��اء،  اأم���س 
التج��ارة الدولي��ة يف جم��ال اخلدمات موج��ودة ولكنها 
تع��اين من قل��ة التن�شيق �ش��واء من قب��ل وزارة التخطيط 
اأو البن��ك املرك��زي وكذلك وزارة النف��ط ، حيث ان هناك 
اح�شائي��ات ت�شدره��ا وزارة التج��ارة ووزارة التخطيط 
والبن��ك املركزي فيما يتعلق باخلدم��ات امل�شتوردة اىل 
العراق حيث ان اخلدمات امل�شدرة ال توجد يف العراق".

ل واالمر  واأ�شاف، "لي�ش��ت كل اخلدمات امل�شتوردة ت�شجَّ
ذات��ه بالن�شبة للخدم��ات امل�شدَّرة ون��رى االح�شائيات 
اخلدم��ات  ا�شت��راد  يف  موج��ودة  اخلارجي��ة  التج��ارة 
املتعلق��ة بالقط��اع اخلا���س وهي تبلغ بح��دود 10 اىل 

." 15 مليار دوالر �شنويا 

تأثيراته سلبية على الساحة العراقية

اجتماع "الناتو السني السعودي" يثير أزمة سياسية في بغداد.. والرياض تريد ممثل العراق ليس شيعيًا!

أياد خارجية تعبث بها.. البرلمان يطلب تدخل "العسكر" لفض النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية  

اإلحصائيات الرسمية تتسبب بضياع ماليين الدوالرات من تجارة الخدمات في العراق 

العمل تقطع إعانات 15 ألف مستفيد 
بحجة أنهم عبروا خط الفقر!

داعش تبيع كيلو "الثيل" بـ 10 آالف دينار 
في الساحل األيمن

 بغداد – الجورنال 

بغداد- ثائر جبار

بغداد – خاص

بغداد - متابعة

بغداد – فادية حكمت 

األنبار -الجورنال 
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الشباب والرياضة ترفع السقف
المالي واالتحاد يدرس الترشيحات

أهالي األنبار: شيوخ الفنادق وأذناب الشيطان ال مكان لهم في االنتخابات ومشروع النجيفي مرفوض

الصناعات الورقية تبحث عن 
أبواب النتشالها من اإلهمال
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