
ت�شتحوذ بع�ض الع�شائر املوجودة يف حمافظة الب�رصة 
علششى فر�ض العمششل يف داخل بع�ض ال�ششرصكات النفطية 
وحتديششدا حقششل جمنششون النفطششي املوجششود يف �شمششال 
املحافظششة فالع�شائرالتي تتمتع بقوة كبرية يف ال�شالح 
هششي مششن ت�شيطر على فر�ششض العمل والتعيينششات وبقية 
االمششور االخرى التي فيهششا منافع �شخ�شيششة فاملجل�ض 
املحلششي يف ناحيششة االمام القائششم وعلى ل�شششان رئي�شه 
علششي وحيششد ي�شششري اىل ان اهايل الناحيششة مغبونون وال 

تتوافششر لهم فر�ض عمل يف املناطششق القريبة من احلقل 
النفطي وهذا ما زاد االمر �شوءا على اهايل الناحية .

وبح�شششب قششول وحيششد للجورنال نيوز فان مششا يدور يف 
حقل جمنششون النفطششي امل�شيطر عليه من قبششل الع�شائر 
املجششاورة مل ي�شتفد منه القاطع التابششع اىل الناحية او 
ق�شاء القرنة وبع�ششض الع�شائر املجاورة هي امل�شيطرة 
وكل مششن لششه القششدرة ولغة ال�شششالح فهم ا�شحششاب احلظ 
العمششل واملكاتششب  االوفششر يف احل�شششول علششى فر�ششض 
واالليات بينما تقف بع�ششض الع�شائر ال�شلمية متظاهرة 
بطششرق �شلميششة للمطالبششة بحقوقهششا مششن دون ان جتلب 

�رصخاتهم ومطالباتهششم اي نتيجة  ،مو�شحا ان هناك 
تن�شيقششًا مششع املجل�ض املحلششي يف الق�شششاء ومتت دعوة 
�شيششوخ الع�شائششر وتخويلهششم التن�شيششق مششع �رصكششة �شل 
وجلنة النفششط والغاز يف جمل�ض املحافظششة باعتبارهم 
املخولششن بالتعامششل معهششم مقابل �ششرصوط ان ال تكون 
هنششاك تظاهرات وان ال يكون هنششاك احتكار على جهة 
واحدة ف�شال عن الواردات وغريها حيث يكون التوزيع 
من خالل الذيششن مت تخويلهم ويكون ذلك بالتن�شيق مع 
املجال�ششض املحلية لكي يكون االمر مفيداً لل�شيطرة على 
املظاهرات واعطاء احلقوق  للمواطنن الذين ي�شتحقون 

فر�ششض العمل ل�شد الباب بوجششه الع�شابات التي حتاول 
ال�شيطرة على حقل جمنون وبقية ال�رصكات املوجودة .

وال ي�شتبعششد ع�شششو جلنششة النفششط والطاقششة النيابية عن 
حمافظة الب�ششرصة زاهر العبادي ا�شتحششواذ بع�ض افراد 
الع�شائششر على مو�شوع التعيينششات يف املناطق القريبة 
مششن احلقششول النفطية اذ يقول للجورنششال نيوز "لال�شف 
ال�شديششد مل تكن هناك خطة ا�شرتاتيجية من قبل الوزارة 
لي�شتفيد االهششايل من احلقول من خالل دورات تدريبية 
وتطويششر قدراتهششم وقابلياتهششم واإيجاد تعاي�ششض �شلمي 
بن النفششط والزراعة لف�شششح املجال واعطششاء م�شاحات 

وا�شعششة لالهايل للقيششام بعمليات الزراعششة واال�شتفادة 
منهششا باعتبششار ان تلششك االر�ض ار�ض �شاحلششة للزراعة 
وهششي منتجششة لها ،م�شششريا ان هنالك بع�ششض امل�شوؤولن 
مششن �شعششاف النفو�ششض يحششاول ان ميششزج مششا بششن حق 
املواطششن باحل�شول على فر�شة عمششل ب�رصوط وهي ان 
يكششون �شمن دائرته االنتخابية وهششذا خارج االن�شانية 
وال�شوابط معربا عن امله باأن ي�شعى هوؤالء امل�شوؤولن 
خلدمة بلدهششم ولي�ض خلدمة م�شاحلهم ال�شخ�شية، على 
حد تعبريه. وي�شيف ان هناك بع�ض ال�شيوخ مت�شلطون 
وم�شتحششوذون علششى التعيينات وفر�ض العمششل باعتبار 

ان لديهششم عالقششات مششع امل�شوؤولششن و�شيششوخ الع�شائششر 
مقابششل مبالغ مالية وعالقات ودية وهذا ملمو�ض باليد 
،مو�شحششا انه لال�شف مل يكن اىل هششذه اللحظة  برنامج 
وا�شرتاتيجية لال�شتفادة مششن املنافع االجتماعية لرفد 
هذه املناطششق وتقوية القدرات لالهايل هناك ومعاجلة 
املر�شششى ب�شبششب االنبعاثششات الغازية والتلششوث البيئي 
وتطويششر الزراعة وت�شغيل اكرب عششدد ممكن، وكنا نطمح 
اىل ان تكون خطة وا�شحة لهذه املناطق من قبل وزارة 
النفششط واحلكومششة املحليششة وان ت�شششرتك فيهششا وزارات 

التخطيط والزراعة وال�شناعة واملعادن .
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بغششداد – خا�ششض: قال مقرر اللجنة املالية النيابية احمد حمة ر�شيد يف ت�رصيح خ�ض به 
) اجلورنال (: اإن ارتفاع ا�شعار النفط وبقاء ال�شادرات كما هي �شاعد يف حتريك املوازنة 
ودخششول  ايششرادات ماليششة مششن العملششة ال�شعبة وقششد مت ت�شعري الربميششل الواحششد يف املوازنة 
مبقششدار 42 دوالرا يف حششن مت رفششع ا�شعار اخلششام عامليا اىل نحششو 46 دوالرا وهششذا ما ادخل 
ايرادات للموازنة العامة ، واأ�شاف ر�شيد :  حتى االن من ال�شابق الوانه ر�شم اليات املوازنة للعام 
املقبل لكوننا مل نعمم اال�شرتاتيجية العامة للموازنة العام احلايل والتي تطلب موازنة  تكميلية  الن 
تخ�شي�شششات رواتششب املوظفن غري مكتملة اي ما خ�ش�ض لها حتى �شهششر العا�رص من العام احلايل ومن 
ثششم نطلششب موازنششة تكميلية لل�شهرين املتبقين من العام احلايل . وتابششع : اأن هناك طرحا من قبل نواب يف 
الربملششان بحششذف بع�ض فقششرات موازنة عام 2017 واهمها اال�شتقطاع من رواتششب املوظفن ، %3.8 وقد مت 

رفع هذا الطلب لكننا يف �شدد م�شكلة ان تعديل اي قانون ي�شرتط تعديل القانون العام باملوازنة .
التفا�صيل الكاملة يف امللحق االقت�صادي

ك�شف م�شدر �شيا�شي مطلع يف حمافظة النجف عن وجود حراك 
�شيا�شششي يحدث بن الكتل ال�شيا�شيششة يف املحافظة للتو�شل اىل 

اتفاقات وحتالفات جديدة ا�شتعدادا لالنتخابات املقبلة .
وقال امل�شدر للجورنششال ان " ائتالف دولة القانون كان �شباقا 
بالتحرك نحو �شخ�شيات قيادية يف احل�شد ال�شعبي والعمل على 

ا�شتمالتها وجمعها �شمن قائمة انتخابية ي�شميها )ح�شدنا( ".
وا�شششاف " لكششن هششذه املحششاوالت ا�شطدمت بت�رصيششح الناطق 
الر�شمي للح�شد ال�شعبي احمد اال�شدي الذي اكد ان احل�شد ال�شعبي 
هيئششة ع�شكرية ومششن يرغب يف الدخششول اىل املعششرتك ال�شيا�شي 

عليه تقدمي ا�شتقالته من احل�شد ".
وبششن امل�شششدر ان " جي�ششض املالكششي االلكششرتوين كان ن�شطا يف 
االونششة االخرية وهششو جانب من التحششرك غري املبا�ششرص للدعاية 
االنتخابيششة املبكششرة الئتششالف املالكششي والت�شقيششط ال�شيا�شششي 

للمناف�شن ".
واو�شششح ان " رغبششة زعيششم التيار ال�شششدري باالئتششالف تتوجه 
نحششو قائمة رئي�ض الوزراء العبادي وبع�ششض القوائم املقربة من 
التيار". وتابع امل�شدر ان " املجل�ض االعلى يتحرك نحو ت�شكيل 
حتالفششات مع بقية الكتل من دون ا�شتثنششاء وهذه التحركات يف 
الوقششت احلايل ال تعدو انها لقاءات وم�شاورات للتوا�شل ومعرفة 
توجهششات بقيششة الكتششل اإن كانششت مششن املمكششن ان تتجششاوب مع 

بع�شها البع�ض ام ال وبعدها يتم اعالن موقف نهائي ".
وك�شششف امل�شششدر عششن ان " من بششوادر انفتاح الكتششل فيما بينها 
لالئتالف هو هدوء احلملششة االلكرتونية يف االونة االخرية التي 
تطلششق على الفي�ششض بوك من قبششل جيو�ض روؤ�شاء الكتششل لت�شقيط 

بع�شهم البع�ض ".
وا�شششار اىل ان " عمششار احلكيم ي�شششع ثقله يف هششذه االنتخابات 
علششى جتمششع االمششل الذي �شكلششه ليكون واجهششة �شيا�شيششة جديدة 

لتيار �شهيد املحراب بعد ان خ�رص التيار ا�شواته ب�شبب ال�شيا�شة 
اخلاطئة لقياداته خالل الدورات ال�شابقة للحكومة العراقية ".

متحدثششا عششن ان " تقاربًا كبرياً ما بن ائتششالف العبادي اجلديد 
وتيار �شهيد املحراب من املتوقع ان ي�شكل ائتالفا"

واكششد م�شدر مقششرب من زعيششم التيششار ال�شدري مقتششدى ال�شدر 
لش”اجلورنششال نيششوز” ان “ال�شششدر ابلششغ اتباعششه بانه لششن يدخل 
االنتخابششات املقبلة لعدم ر�شاه عن م�شتششوى االداء للحكومات 
املتعاقبششة وان يكون دور التيار تثقيف املجتمع للوقوف بوجه 
الف�شاد واملف�شدين واختيار اال�شلح وتغيري الوجوه التي مل تقدم 

خدمة للبلد “.
وبششن ان “ال�شدر اكششد ان امل�شاركة يف االنتخابات تتوقف على 
ما تقت�شيه امل�شلحة العامة ، فاذا ت�شدى املف�شدون ومن عبثوا 
بال�شلطششة )وهنا يق�شششد املالكي( فان م�شاركششة التيار ال�شدري 

حينها �شتكون واجبًا �رصعيًا “.
وا�شششاف امل�شدر ان ” التيار ال�شدري اذا �شارك يف االنتخابات 
املقبلة ف�شت�شهد قائمته تبديال كامال للوجوه ال�شابقة من ممثلي 

التيار و�شتحل حملها وجوه تكنوقراط جديدة “.
وعن مقبولية تيار �شهيد املحراب لدى ال�شدر وامكانية ح�شول 
ائتششالف بينهمششا قششال امل�شششدر ” تاأملنا كثششريا ان زيششارة عمار 
احلكيششم اىل مقتدى ال�شدر �شتكون خطوة الذابة اخلالفات ، لكن 
مششا طرحه احلكيششم خالل االجتمششاع املغلق من طلبششات تتنافى 
وم�شلحششة لل�شعب كان خميبًا لالمششال والفجوة بن الكيانن ما 

زالت موجودة بل تو�شعت اكرث “.
بششدوره ا�شششار جنل املرجششع الديني ال�شيششخ ب�شري النجفششي ال�شيخ 
علششي النجفي لش”اجلورنال” ان ” املرجعية لي�ض لديها اعرتا�ض 
علششى مششا يح�شل مششن حتركات بششن الكتششل ال�شيا�شيششة ا�شتعدادا 
لالنتخابششات املقبلششة علششى ان تكششون �شمششن معايششري امل�شلحة 

الوطنية وان تراعي م�شالح العراقين جميعا “.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شششف م�شدر حكومي م�شوؤول يف جمل�ض حمافظة 
االنبششار اأم�ششض االربعششاء، عششن حششدوث ان�شقاقششات 
و�رصاعششات خطرة بششن اع�شاء جمل�ششض املحافظة 
وتهديششدات بالت�شفية وك�شف ملفششات ف�شاد اداري 

ومايل .
وقششال امل�شدر ملرا�شل )اجلورنششال(، ان" �رصاعات 
خطششرة وقعششت بششن كتلة حمافششظ االنبششار �شهيب 
الششراوي وبن كتلة املعار�شة داخل جمل�ض االنبار 
وتبادل التهم ور�شائششل التهديد بالقتل وامل�شاومة 
على ك�شف ملفات ف�شاد اداري ومايل يف حال عدم 

�شحب قرار اقالة �شهيب الراوي من من�شبه".
وا�شششاف ان" تهديدات اخششرى من جهات برملانية 
ووزيششر الكهرباء احلششايل قا�شم الفهششداوي وجمال 
الكربششويل هششدد فيهششا اع�شششاء يف جمل�ششض االنبار 
للح�شششول علششى ن�شبششة 10 مليششارات دينششار مششن 

م�رصوع تاهيل وتامن الطريق الدويل".
وا�شششار امل�شششدر اىل ان" ال�ششرصاع ال�شيا�شششي بششات 
وا�شحششا خششالل يششوم ام�ض عششرب القششاء التهششم بن 
اع�شششاء جمل�ششض االنبششار الششذي انق�شششم بششن موؤيد 
ل�شهيششب الششراوي ومعار�ششض لششه وهنششاك جهششات 
خارجيششة تعمل على دفششع هدايا ماليششة و�شقق يف 

تركيا لقاء �شحب قرار اقالة املحافظ"

ت�شمنت املذكرات اخلا�شة بالرئي�ض ال�شابق جالل 
الطالباين معلومات مثرية للجدل وتعليقات خمالفة 
ملا كان يتبناه ب�شششكل علني يف مواقفه ال�شيا�شية٬ 
اُلكرد�شتششاين  الدميقراطششي  مششع  عالقتششه  خا�شششة 
و�شخ�ض املال م�شطفى قبل ان�شقاقه عنه لتاأ�شي�ض 
االحتششاد الوطنششي٬ اخل�شم واملناف�ششض وال�رصيك يف 
الوقششت نف�شه حلششزب بارزاين، وتششرى اأو�شاط مقربة 
مششن الدميقراطششي الكرد�شتششاين٬ ان احلششزب �شششاق 
ذرعا٬ من ن�رص مذكرات طالباين الحتوائها على ما 

يعدونششه٬ ا�شاءة لزعيمهششم التاريخي مال م�شطفى٬ 
حيث ا�شار طالباين الذي عمل م�شاعداً له يف بع�ض 
الفششرتات اأن مششال م�شطفششى كان ي�شت�شهششل اأعمششال 
القتل٬ وان ظنه خاب يف خلفيته الفكرية والثقافية 
يف اول لقاء به يف مو�شكو ابان مدة قيادته للثورة 
الكرديششة. الهور طالباين دخششل على خط٬ املذكرات 
متهمششا اجهششزة املخابششرات التابعششة للدميقراطششي 
لبششارزاين  والششده  ر�شالششة  بت�رصيششب  الكرد�شتششاين 
والتالعب بفحواها من اجششل م�شلحة الدميقراطي٬ 
وا�شفششا اياها باملوؤامششرة املخابراتية٬ من دون اأي 

رد ر�شمي حتى االن من الدميقراطي.

قالششت النائبششة الرتكمانيششة نهلة الهبابششي يف حديث للجورنششال ، اأم�ض 
االأربعششاء، اإن عمليششات اخلطششف وا�شتهداف النا�شطن كششرثت يف بغداد 
بهششدف زعزعة االمن وما ي�شاعد على ذلك هو حششدود العراق املفتوحة 
واأو�شاعششه ال�شيا�شيششة القلقة، م�شيفششة ، اأن "بع�ض الششدول االإقليمية ال 

يروق لها ا�شتقرار الو�شع ال�شيا�شي يف العراق "
واأ�شافششت الهبابششي، "اأمتنى من العمليششات امل�شرتكة ال�شيمششا عمليات 
بغششداد ان تكششون دقيقششة يف عملهششا اأكرث ، فعلششى �شبيل املثششال املقاتل 
يق�شششي ا�شهراً يف �شاحششة القتال وعندما حتن اإجازتششه يلقون القب�ض 
عليششه يف ال�شيطرات االأمنية ب�شبب ال�شششالح الذي بحوزته – على الرغم 

مششن انششه مرخ�ششض – وعلى الرغم مششن العناء الذي يكابششده يزجونه يف 
ال�شجششن ويق�شششي يومششن فيه وال يخرج منششه اال بكفيل مششن اهل بغداد 
علششى ان يدفع مبلغ ثالثة مالين دينار بينمششا االإرهابيون يفعلون ما 
يحلششوا لهششم وال يحا�شبهم اأحششد ، هذه موؤامرة على ال�شعششب" ، وتابعت " 
الدولششة ب�ض على الفقرة". وت�شاءلششت الهبابي عن دور العمليات االأمنية 
يف عمليششات اخلطف التي حت�شل بن احلششن واالآخر، وو�شفت اجلهات 
االأمنيششة بش "الغائبششة"  قائلة اأننا ال منلك جهاز خمابششرات جيداً ويعمل 

ب�شكل حقيقي واال اين هو وماذا فعل ؟ 
واأ�شششارت النائبة الرتكمانية اىل اأن، عمليششات اخلطف حاليًا هي بداية 
ملرحلششة مششا بعششد داع�ششض ، مطالبة العبششادي باإعششادة هيكلة الششوزارات 

والدوائر الن العراق مي�شي بقدرة "اإلهية" على حد و�شفها .

علششى �شعيششد مت�شششل قال اخلبششري االأمني اأحمششد ال�رصيفششي اإن، عمليات 
اخلطششف ت�شنششف بانها جششزء ال يتجششزاأ من  مفهششوم اجلرميششة املنظمة 
وعندمششا تظهر يف املجتمع فاأنهششا تظهر الأبعاد وموؤثرات �شيا�شية اكرث 
مما هي عملية جنائية، م�شيفًا، اجلرمية املنظمة حتتاج اىل فل�شفة يف 
اإدارة االأزمششة ال تخت�رص فقط على ا�شتح�شششار اجلهد االأمني والع�شكري 
وامنا حتتاج اىل جهد �شيا�شي يف درا�شتها وحتليلها ثم اجراء املعاجلة 
لهششا .وتابع ال�رصيفي، احلوادث هذه تدار باأجواء خمابراتية خللق حالة 
عششدم ا�شتقرار �شيا�شي يف املنطقة وتهدف اىل االبتزاز ال�شيا�شي وخلق 
الذعششر وهششي مششن مفاهيم حششروب اجليششل الرابششع لل�شغط علششى االإرادة 
ال�شيا�شية  لكن بالتاأكيد على اأ�شا�ض الت�شخي�ض تبداأ املعاجلة احلقيقية 

لها.

مل مينششع ارتفششاع ا�شعار املششواد يف ال�شششوق العراقية مع 
قششرب حلششول �شهششر رم�شششان املبششارك، العراقيششن مششن 
التب�شششع واالقبال علششى اال�شواق، لكن ب�شششورة متفاوتة 

وفقا للحالة املادية لكل اأ�رصة.
وُتتهششم احلكومششة بعششدم اتخششاذ خطششوات بحششق املنافششذ 
احلدودية وهيئة الكمارك ونقاط التفتي�ض والتي تفر�ض 
اتششاوات ور�شششوم كمركيششة باهظششة، يف خطششوة قششد تنذر 

بارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية ب�شكل غري م�شبوق.
وقششال علي احل�شني اأحششد �شائقي ال�شاحنششات اإن "فر�ض 
الكمارك علششى املواد الغذائية يف �شيطششرة ال�شفرة وعند 
مداخل بغششداد واالتاوات التي تفر�شهششا قوات االأمن يف 
نقاط التفتي�ض اأدت اىل و�شول اأ�شعار املواد الغذائية اىل 

مبالغ خيالية".
واتهششم ال�شيطششرات حيال ارتفششاع اأ�شعار املششواد الغذائية 
حيششث قال "حكومششة العبادي هششي امل�شوؤولة عن ارتفاع 
اال�شعششار ب�شبششب نقششاط التفتي�ض والكمششارك داخل املدن 

التششي جتششرب ال�شششواق على دفع االتششاوات التششي ت�شل اىل 
مئات الدوالرات".

اىل ذلششك، قششال خبري اقت�شششادي ان “هناك عششدة ا�شباب 
تقششف وراء زيادة ا�شعار املششواد الغذائيششة، اأحدها وجود 
خطة احتكارية من قبل التجار، وخا�شة يف املنا�شبات 
الدينيششة ومع قرب حلول رم�شان، م�شتغلن بذلك حاجة 
املواطن اىل )الرز والعد�ششض( يف ال�شهر الكرمي”.وا�شاف 
الكمركيششة  “الر�شششوم  ان  اخلبششري يف ت�رصيششح �شحفششي 
مل تفر�ششض علششى املششواد الغذائيششة، ولكن بع�ششض املنافذ 
احلدودية، تعمل على ابتزاز التجار وا�شحاب ال�شاحنات 
الناقلششة للب�شائششع، وبالتششايل فششاإن بع�ششض ال�شيا�شيششن 
املتنفذيششن  يرفششع �شعششر املنتششج للح�شول علششى مكا�شب 

مادية”.
"�شعششر الكيلو الواحد من مششادة العد�ض قبل ا�شبوع كان 
1500 دينار )اكرث من دوالر( يف حن اأن �شعره اليوم 
يبلششغ 2500 دينششار )اكششرث مششن دوالريششن(، ناهيك عن 
ارتفششاع ا�شعششار اللحششوم بششكل انواعها ف�شال عششن جميع 

املواد ..

هدنة في جبهة المعارك اإللكترونية بين القانون والمواطن 

)الجورنال( تنفرد بنشر شروط الصدر للموافقة على المشاركة في االنتخابات المقبلة 

مختصون: جهات مخابراتية إقليمية وراء عمليات الخطف هدفها ترويع المواطنين

ماهي األسباب وراء ارتفاع األسعار.. رمضان أم فساد السيطرات أم مضاربات السياسيين في األسواق؟

مجلس األنبار في طريقه لالنهيار.. شجارات وسباب 
تنتهي بتهديدات تصل إلى حد القتل 

مذكرات طالباني تؤزم العالقة مع البارزانيين بعد 
تأكيده أن المال مصطفى كان يستسهل الدماء

 بغداد – ابتهال السعدي

النجف - آالء الشمري

االنبار- خاص 

بغداد - متابعة

بغداد – خاص

البصرة - محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

ذوبان الجليد بين 
قادة التظاهرات واتحاد الكرة

التعيينات في الحقول النفطية  بالبصرة.. العشائر تحتكرها واألحزاب تجعلها ميدانًا للمساومة عليها انتخابيًا 

أول جمعية نسوية لمكافحة 
األمية في عام 19٣٤


