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بغ��داد – خا���ص :قال مقرر اللجنة املالية النيابية احمد حمة ر�شيد يف ت�رصيح خ�ص به
( اجلورنال )� :إن ارتفاع ا�سعار النفط وبقاء ال�صادرات كما هي �ساعد يف حتريك املوازنة
ودخ��ول اي��رادات مالي��ة م��ن العمل��ة ال�صعبة وق��د مت ت�سعري الربمي��ل الواح��د يف املوازنة
مبق��دار  42دوالرا يف ح�ين مت رف��ع ا�سعار اخل��ام عامليا اىل نح��و  46دوالرا وه��ذا ما ادخل
ايرادات للموازنة العامة  ،و�أ�ضاف ر�شيد  :حتى االن من ال�سابق الوانه ر�سم اليات املوازنة للعام
املقبل لكوننا مل نعمم اال�سرتاتيجية العامة للموازنة العام احلايل والتي تطلب موازنة تكميلية الن
تخ�صي�ص��ات روات��ب املوظفني غري مكتملة اي ما خ�ص�ص لها حتى �شه��ر العا�رش من العام احلايل ومن
ث��م نطل��ب موازن��ة تكميلية لل�شهرين املتبقيني من العام احلايل  .وتاب��ع � :أن هناك طرحا من قبل نواب يف
الربمل��ان بح��ذف بع�ض فق��رات موازنة عام  2017واهمها اال�ستقطاع من روات��ب املوظفني  3.8% ،وقد مت
رفع هذا الطلب لكننا يف �صدد م�شكلة ان تعديل اي قانون ي�شرتط تعديل القانون العام باملوازنة .

التفا�صيل الكاملة يف امللحق االقت�صادي

journaliraq.com

صفحة مع الملحق االقتصادي

هدنة في جبهة المعارك اإللكترونية بين القانون والمواطن

(الجورنال) تنفرد بنشر شروط الصدر للموافقة على المشاركة في االنتخابات المقبلة
النجف  -آالء الشمري

ك�شف م�صدر �سيا�سي مطلع يف حمافظة النجف عن وجود حراك
�سيا�س��ي يحدث بني الكتل ال�سيا�سي��ة يف املحافظة للتو�صل اىل
اتفاقات وحتالفات جديدة ا�ستعدادا لالنتخابات املقبلة .
وقال امل�صدر للجورن��ال ان " ائتالف دولة القانون كان �سباقا
بالتحرك نحو �شخ�صيات قيادية يف احل�شد ال�شعبي والعمل على
ا�ستمالتها وجمعها �ضمن قائمة انتخابية ي�سميها (ح�شدنا) ".
وا�ض��اف " لك��ن ه��ذه املح��اوالت ا�صطدمت بت�رصي��ح الناطق
الر�سمي للح�شد ال�شعبي احمد اال�سدي الذي اكد ان احل�شد ال�شعبي
هيئ��ة ع�سكرية وم��ن يرغب يف الدخ��ول اىل املع�ترك ال�سيا�سي
عليه تقدمي ا�ستقالته من احل�شد ".
وب�ين امل�ص��در ان " جي���ش املالك��ي االلك�تروين كان ن�شطا يف
االون��ة االخرية وه��و جانب من التح��رك غري املبا��شر للدعاية
االنتخابي��ة املبك��رة الئت�لاف املالك��ي والت�سقي��ط ال�سيا�س��ي
للمناف�سني ".
واو�ض��ح ان " رغب��ة زعي��م التيار ال�ص��دري باالئت�لاف تتوجه
نح��و قائمة رئي�س الوزراء العبادي وبع���ض القوائم املقربة من
التيار" .وتابع امل�صدر ان " املجل�س االعلى يتحرك نحو ت�شكيل
حتالف��ات مع بقية الكتل من دون ا�ستثن��اء وهذه التحركات يف
الوق��ت احلايل ال تعدو انها لقاءات وم�شاورات للتوا�صل ومعرفة
توجه��ات بقي��ة الكت��ل �إن كان��ت م��ن املمك��ن ان تتج��اوب مع
بع�ضها البع�ض ام ال وبعدها يتم اعالن موقف نهائي ".
وك�ش��ف امل�ص��در ع��ن ان " من ب��وادر انفتاح الكت��ل فيما بينها
لالئتالف هو هدوء احلمل��ة االلكرتونية يف االونة االخرية التي
تطل��ق على الفي���س بوك من قب��ل جيو�ش ر�ؤ�ساء الكت��ل لت�سقيط
بع�ضهم البع�ض ".
وا�ش��ار اىل ان " عم��ار احلكيم ي�ض��ع ثقله يف ه��ذه االنتخابات
عل��ى جتم��ع االم��ل الذي �شكل��ه ليكون واجه��ة �سيا�سي��ة جديدة

لتيار �شهيد املحراب بعد ان خ�رس التيار ا�صواته ب�سبب ال�سيا�سة
اخلاطئة لقياداته خالل الدورات ال�سابقة للحكومة العراقية ".
متحدث��ا ع��ن ان " تقارب ًا كبرياً ما بني ائت�لاف العبادي اجلديد
وتيار �شهيد املحراب من املتوقع ان ي�شكل ائتالفا"
واك��د م�صدر مق��رب من زعي��م التي��ار ال�صدري مقت��دى ال�صدر
لـ”اجلورن��ال ني��وز” ان “ال�ص��در ابل��غ اتباع��ه بانه ل��ن يدخل
االنتخاب��ات املقبلة لعدم ر�ضاه عن م�ست��وى االداء للحكومات
املتعاقب��ة وان يكون دور التيار تثقيف املجتمع للوقوف بوجه
الف�ساد واملف�سدين واختيار اال�صلح وتغيري الوجوه التي مل تقدم
خدمة للبلد “.
وب�ين ان “ال�صدر اك��د ان امل�شاركة يف االنتخابات تتوقف على
ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة  ،فاذا ت�صدى املف�سدون ومن عبثوا
بال�سلط��ة (وهنا يق�ص��د املالكي) فان م�شارك��ة التيار ال�صدري
حينها �ستكون واجب ًا �رشعي ًا “.
وا�ض��اف امل�صدر ان ” التيار ال�صدري اذا �شارك يف االنتخابات
املقبلة ف�ست�شهد قائمته تبديال كامال للوجوه ال�سابقة من ممثلي
التيار و�ستحل حملها وجوه تكنوقراط جديدة “.
وعن مقبولية تيار �شهيد املحراب لدى ال�صدر وامكانية ح�صول
ائت�لاف بينهم��ا ق��ال امل�ص��در ” ت�أملنا كث�يرا ان زي��ارة عمار
احلكي��م اىل مقتدى ال�صدر �ستكون خطوة الذابة اخلالفات  ،لكن
م��ا طرحه احلكي��م خالل االجتم��اع املغلق من طلب��ات تتنافى
وم�صلح��ة لل�شعب كان خميب ًا لالم��ال والفجوة بني الكيانني ما
زالت موجودة بل تو�سعت اكرث “.
ب��دوره ا�ش��ار جنل املرج��ع الديني ال�شي��خ ب�شري النجف��ي ال�شيخ
عل��ي النجفي لـ”اجلورنال” ان ” املرجعية لي�س لديها اعرتا�ض
عل��ى م��ا يح�صل م��ن حتركات ب�ين الكت��ل ال�سيا�سي��ة ا�ستعدادا
لالنتخاب��ات املقبل��ة عل��ى ان تك��ون �ضم��ن معاي�ير امل�صلحة
الوطنية وان تراعي م�صالح العراقيني جميعا “.
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مختصون :جهات مخابراتية إقليمية وراء عمليات الخطف هدفها ترويع المواطنين
بغداد – ابتهال السعدي

قال��ت النائب��ة الرتكماني��ة نهلة الهباب��ي يف حديث للجورن��ال � ،أم�س
الأربع��اء� ،إن عملي��ات اخلط��ف وا�ستهداف النا�شطني ك�ثرت يف بغداد
به��دف زعزعة االمن وما ي�ساعد على ذلك هو ح��دود العراق املفتوحة
و�أو�ضاع��ه ال�سيا�سي��ة القلقة ،م�ضيف��ة � ،أن "بع�ض ال��دول الإقليمية ال
يروق لها ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي يف العراق "
و�أ�ضاف��ت الهباب��ي�" ،أمتنى من العملي��ات امل�شرتكة ال�سيم��ا عمليات
بغ��داد ان تك��ون دقيق��ة يف عمله��ا �أكرث  ،فعل��ى �سبيل املث��ال املقاتل
يق�ض��ي ا�شهراً يف �ساح��ة القتال وعندما حتني �إجازت��ه يلقون القب�ض
علي��ه يف ال�سيطرات الأمنية ب�سبب ال�س�لاح الذي بحوزته – على الرغم

م��ن ان��ه مرخ���ص – وعلى الرغم م��ن العناء الذي يكاب��ده يزجونه يف
ال�سج��ن ويق�ض��ي يوم�ين فيه وال يخرج من��ه اال بكفيل م��ن اهل بغداد
عل��ى ان يدفع مبلغ ثالثة ماليني دينار بينم��ا الإرهابيون يفعلون ما
يحل��وا له��م وال يحا�سبهم �أح��د  ,هذه م�ؤامرة على ال�شع��ب"  ،وتابعت "
الدول��ة ب�س على الفقرة" .وت�ساءل��ت الهبابي عن دور العمليات الأمنية
يف عملي��ات اخلطف التي حت�صل بني احل�ين والآخر ,وو�صفت اجلهات
الأمني��ة بـ "الغائب��ة" قائلة �أننا ال منلك جهاز خماب��رات جيداً ويعمل
ب�شكل حقيقي واال اين هو وماذا فعل ؟
و�أ�ش��ارت النائبة الرتكمانية اىل �أن ،عملي��ات اخلطف حالي ًا هي بداية
ملرحل��ة م��ا بع��د داع���ش  ،مطالبة العب��ادي ب�إع��ادة هيكلة ال��وزارات
والدوائر الن العراق مي�شي بقدرة "�إلهية" على حد و�صفها .

عل��ى �صعي��د مت�ص��ل قال اخلب�ير الأمني �أحم��د ال�رشيف��ي �إن ،عمليات
اخلط��ف ت�صن��ف بانها ج��زء ال يتج��ز�أ من مفه��وم اجلرمي��ة املنظمة
وعندم��ا تظهر يف املجتمع ف�أنه��ا تظهر لأبعاد وم�ؤثرات �سيا�سية اكرث
مما هي عملية جنائية ،م�ضيفاً ،اجلرمية املنظمة حتتاج اىل فل�سفة يف
�إدارة الأزم��ة ال تخت�رص فقط على ا�ستح�ض��ار اجلهد الأمني والع�سكري
وامنا حتتاج اىل جهد �سيا�سي يف درا�ستها وحتليلها ثم اجراء املعاجلة
له��ا .وتابع ال�رشيفي ،احلوادث هذه تدار ب�أجواء خمابراتية خللق حالة
ع��دم ا�ستقرار �سيا�سي يف املنطقة وتهدف اىل االبتزاز ال�سيا�سي وخلق
الذع��ر وه��ي م��ن مفاهيم ح��روب اجلي��ل الراب��ع لل�ضغط عل��ى الإرادة
ال�سيا�سية لكن بالت�أكيد على �أ�سا�س الت�شخي�ص تبد�أ املعاجلة احلقيقية
لها.

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

مل مين��ع ارتف��اع ا�سعار امل��واد يف ال�س��وق العراقية مع
ق��رب حل��ول �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك ،العراقي�ين م��ن
التب�ض��ع واالقبال عل��ى اال�سواق ،لكن ب�ص��ورة متفاوتة
وفقا للحالة املادية لكل �أ�رسة.
و ُتته��م احلكوم��ة بع��دم اتخ��اذ خط��وات بح��ق املناف��ذ
احلدودية وهيئة الكمارك ونقاط التفتي�ش والتي تفر�ض
ات��اوات ور�س��وم كمركي��ة باهظ��ة ،يف خط��وة ق��د تنذر
بارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية ب�شكل غري م�سبوق.
وق��ال علي احل�سني �أح��د �سائقي ال�شاحن��ات �إن "فر�ض
الكمارك عل��ى املواد الغذائية يف �سيط��رة ال�صفرة وعند
مداخل بغ��داد واالتاوات التي تفر�ضه��ا قوات الأمن يف
نقاط التفتي�ش �أدت اىل و�صول �أ�سعار املواد الغذائية اىل
مبالغ خيالية".
واته��م ال�سيط��رات حيال ارتف��اع �أ�سعار امل��واد الغذائية
حي��ث قال "حكوم��ة العبادي ه��ي امل�س�ؤولة عن ارتفاع
اال�سع��ار ب�سب��ب نق��اط التفتي�ش والكم��ارك داخل املدن

الت��ي جت�بر ال�س��واق على دفع االت��اوات الت��ي ت�صل اىل
مئات الدوالرات".
اىل ذل��ك ،ق��ال خبري اقت�ص��ادي ان “هناك ع��دة ا�سباب
تق��ف وراء زيادة ا�سعار امل��واد الغذائي��ة� ،أحدها وجود
خطة احتكارية من قبل التجار ،وخا�صة يف املنا�سبات
الديني��ة ومع قرب حلول رم�ضان ،م�ستغلني بذلك حاجة
املواطن اىل (الرز والعد���س) يف ال�شهر الكرمي”.وا�ضاف
اخلب�ير يف ت�رصي��ح �صحف��ي ان “الر�س��وم الكمركي��ة
مل تفر���ض عل��ى امل��واد الغذائي��ة ،ولكن بع���ض املنافذ
احلدودية ،تعمل على ابتزاز التجار وا�صحاب ال�شاحنات
الناقل��ة للب�ضائ��ع ،وبالت��ايل ف���إن بع���ض ال�سيا�سي�ين
املتنفذي��ن يرف��ع �سع��ر املنت��ج للح�صول عل��ى مكا�سب
مادية”.
"�سع��ر الكيلو الواحد من م��ادة العد�س قبل ا�سبوع كان
 1500دينار (اكرث من دوالر) يف حني �أن �سعره اليوم
يبل��غ  2500دين��ار (اك�ثر م��ن دوالري��ن) ،ناهيك عن
ارتف��اع ا�سع��ار اللح��وم ب��كل انواعها ف�ضال ع��ن جميع
املواد ..

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

ك�ش��ف م�صدر حكومي م�س�ؤول يف جمل�س حمافظة
االنب��ار �أم���س االربع��اء ،ع��ن ح��دوث ان�شقاق��ات
و�رصاع��ات خطرة ب�ين اع�ضاء جمل���س املحافظة
وتهدي��دات بالت�صفية وك�شف ملف��ات ف�ساد اداري
ومايل .
وق��ال امل�صدر ملرا�سل (اجلورن��ال) ،ان" �رصاعات
خط��رة وقع��ت ب�ين كتلة حماف��ظ االنب��ار �صهيب
ال��راوي وبني كتلة املعار�ضة داخل جمل�س االنبار
وتبادل التهم ور�سائ��ل التهديد بالقتل وامل�ساومة
على ك�شف ملفات ف�ساد اداري ومايل يف حال عدم

�سحب قرار اقالة �صهيب الراوي من من�صبه".
وا�ض��اف ان" تهديدات اخ��رى من جهات برملانية
ووزي��ر الكهرباء احل��ايل قا�سم الفه��داوي وجمال
الكرب��ويل ه��دد فيه��ا اع�ض��اء يف جمل���س االنبار
للح�ص��ول عل��ى ن�سب��ة  10ملي��ارات دين��ار م��ن
م�رشوع تاهيل وتامني الطريق الدويل".
وا�ش��ار امل�ص��در اىل ان" ال��صراع ال�سيا�س��ي ب��ات
وا�ضح��ا خ�لال ي��وم ام�س ع�بر الق��اء الته��م بني
اع�ض��اء جمل���س االنب��ار ال��ذي انق�س��م ب�ين م�ؤيد
ل�صهي��ب ال��راوي ومعار���ض ل��ه وهن��اك جه��ات
خارجي��ة تعمل على دف��ع هدايا مالي��ة و�شقق يف
تركيا لقاء �سحب قرار اقالة املحافظ"

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

ت�ضمنت املذكرات اخلا�صة بالرئي�س ال�سابق جالل
الطالباين معلومات مثرية للجدل وتعليقات خمالفة
ملا كان يتبناه ب�ش��كل علني يف مواقفه ال�سيا�سية٬
خا�ص��ة عالقت��ه م��ع الدميقراط��ي الُكرد�ست��اين
و�شخ�ص املال م�صطفى قبل ان�شقاقه عنه لت�أ�سي�س
االحت��اد الوطن��ي ٬اخل�صم واملناف���س وال�رشيك يف
الوق��ت نف�سه حل��زب بارزاين ،وت��رى �أو�ساط مقربة
م��ن الدميقراط��ي الكرد�ست��اين ٬ان احل��زب �ض��اق
ذرعا ٬من ن�رش مذكرات طالباين الحتوائها على ما

يعدون��ه ٬ا�ساءة لزعيمه��م التاريخي مال م�صطفى٬
حيث ا�شار طالباين الذي عمل م�ساعداً له يف بع�ض
الف�ترات �أن م�لا م�صطف��ى كان ي�ست�سه��ل �أعم��ال
القتل ٬وان ظنه خاب يف خلفيته الفكرية والثقافية
يف اول لقاء به يف مو�سكو ابان مدة قيادته للثورة
الكردي��ة .الهور طالباين دخ��ل على خط ٬املذكرات
متهم��ا اجه��زة املخاب��رات التابع��ة للدميقراط��ي
الكرد�ست��اين بت�رسي��ب ر�سال��ة وال��ده لب��ارزاين
والتالعب بفحواها من اج��ل م�صلحة الدميقراطي٬
وا�صف��ا اياها بامل�ؤام��رة املخابراتية ٬من دون �أي
رد ر�سمي حتى االن من الدميقراطي.

التعيينات في الحقول النفطية بالبصرة ..العشائر تحتكرها واألحزاب تجعلها ميدانًا للمساومة عليها انتخابيًا
البصرة  -محمد الجابري

ت�ستحوذ بع�ض الع�شائر املوجودة يف حمافظة الب�رصة
عل��ى فر�ص العم��ل يف داخل بع�ض ال��شركات النفطية
وحتدي��دا حق��ل جمن��ون النفط��ي املوج��ود يف �شم��ال
املحافظ��ة فالع�شائرالتي تتمتع بقوة كبرية يف ال�سالح
ه��ي م��ن ت�سيطر على فر���ص العمل والتعيين��ات وبقية
االم��ور االخرى التي فيه��ا منافع �شخ�صي��ة فاملجل�س
املحل��ي يف ناحي��ة االمام القائ��م وعلى ل�س��ان رئي�سه
عل��ي وحي��د ي�ش�ير اىل ان اهايل الناحي��ة مغبونون وال

تتواف��ر لهم فر�ص عمل يف املناط��ق القريبة من احلقل
النفطي وهذا ما زاد االمر �سوءا على اهايل الناحية .
وبح�س��ب ق��ول وحي��د للجورنال نيوز فان م��ا يدور يف
حقل جمن��ون النفط��ي امل�سيطر عليه من قب��ل الع�شائر
املج��اورة مل ي�ستفد منه القاطع التاب��ع اىل الناحية او
ق�ضاء القرنة وبع���ض الع�شائر املجاورة هي امل�سيطرة
وكل م��ن ل��ه الق��درة ولغة ال�س�لاح فهم ا�صح��اب احلظ
االوف��ر يف احل�ص��ول عل��ى فر���ص العم��ل واملكات��ب
واالليات بينما تقف بع���ض الع�شائر ال�سلمية متظاهرة
بط��رق �سلمي��ة للمطالب��ة بحقوقه��ا م��ن دون ان جتلب

�رصخاتهم ومطالباته��م اي نتيجة ،مو�ضحا ان هناك
تن�سيق�� ًا م��ع املجل�س املحل��ي يف الق�ض��اء ومتت دعوة
�شي��وخ الع�شائ��ر وتخويله��م التن�سي��ق م��ع �رشك��ة �شل
وجلنة النف��ط والغاز يف جمل�س املحافظ��ة باعتبارهم
املخول�ين بالتعام��ل معه��م مقابل ��شروط ان ال تكون
هن��اك تظاهرات وان ال يكون هن��اك احتكار على جهة
واحدة ف�ضال عن الواردات وغريها حيث يكون التوزيع
من خالل الذي��ن مت تخويلهم ويكون ذلك بالتن�سيق مع
املجال���س املحلية لكي يكون االمر مفيداً لل�سيطرة على
املظاهرات واعطاء احلقوق للمواطنني الذين ي�ستحقون

فر���ص العمل ل�سد الباب بوج��ه الع�صابات التي حتاول
ال�سيطرة على حقل جمنون وبقية ال�رشكات املوجودة .
وال ي�ستبع��د ع�ض��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابية عن
حمافظة الب��صرة زاهر العبادي ا�ستح��واذ بع�ض افراد
الع�شائ��ر على مو�ضوع التعيين��ات يف املناطق القريبة
م��ن احلق��ول النفطية اذ يقول للجورن��ال نيوز "لال�سف
ال�شدي��د مل تكن هناك خطة ا�سرتاتيجية من قبل الوزارة
لي�ستفيد االه��ايل من احلقول من خالل دورات تدريبية
وتطوي��ر قدراته��م وقابلياته��م و�إيجاد تعاي���ش �سلمي
بني النف��ط والزراعة لف�س��ح املجال واعط��اء م�ساحات

وا�سع��ة لالهايل للقي��ام بعمليات الزراع��ة واال�ستفادة
منه��ا باعتب��ار ان تل��ك االر�ض ار�ض �صاحل��ة للزراعة
وه��ي منتج��ة لها ،م�ش�يرا ان هنالك بع���ض امل�س�ؤولني
م��ن �ضع��اف النفو���س يح��اول ان مي��زج م��ا ب�ين حق
املواط��ن باحل�صول على فر�صة عم��ل ب�رشوط وهي ان
يك��ون �ضمن دائرته االنتخابية وه��ذا خارج االن�سانية
وال�ضوابط معربا عن امله ب�أن ي�سعى ه�ؤالء امل�س�ؤولني
خلدمة بلده��م ولي�س خلدمة م�صاحلهم ال�شخ�صية ،على
حد تعبريه .وي�ضيف ان هناك بع�ض ال�شيوخ مت�سلطون
وم�ستح��وذون عل��ى التعيينات وفر�ص العم��ل باعتبار

ان لديه��م عالق��ات م��ع امل�س�ؤول�ين و�شي��وخ الع�شائ��ر
مقاب��ل مبالغ مالية وعالقات ودية وهذا ملمو�س باليد
،مو�ضح��ا انه لال�سف مل يكن اىل ه��ذه اللحظة برنامج
وا�سرتاتيجية لال�ستفادة م��ن املنافع االجتماعية لرفد
هذه املناط��ق وتقوية القدرات لالهايل هناك ومعاجلة
املر�ض��ى ب�سب��ب االنبعاث��ات الغازية والتل��وث البيئي
وتطوي��ر الزراعة وت�شغيل اكرب ع��دد ممكن ،وكنا نطمح
اىل ان تكون خطة وا�ضحة لهذه املناطق من قبل وزارة
النف��ط واحلكوم��ة املحلي��ة وان ت�ش�ترك فيه��ا وزارات
التخطيط والزراعة وال�صناعة واملعادن .

