
بع��د افتتاح��ه يف العا�رص م��ن اآذار ومط��ار النا�رصية 
ي�س��جل ت�س��اعداً يف ع��دد الرح��ات لكنها لي�س��ت مثل 
االخ��رى،  العراقي��ة  املط��ارات  الرح��ات اجلوي��ة يف 
الأ�س��باب واقعي��ة، تتعل��ق باالزم��ة املالي��ة و�رصورة 
حرك��ة  الإنعا���ش  امل�س��تثمرين  اأم��وال  ع��ن  البح��ث 

امل�سافرين وتطوير البنى التحتية فيه 
ع��ادل الدخيل��ي النائ��ب االول ملحاف��ظ ذي ق��ار قال 
جلورن��ال، ان اي واق��ع �س��يغري مط��ار النا�رصية نحو 

االأف�سل �س��نقبله، ولكن �سمن �رصوط احلكومة املحلية 
وقان��ون هيئ��ة اال�س��تثمار، ونح��ن كحكوم��ة حملي��ة 
وفرن��ا الكثري لت�س��جيع ال�س��فر م��ن النا�رصي��ة واليها 
ومنه��ا القي��ام باأول رحلة دولية اىل اي��ران بعد القيام 
بتخفي���ش �س��عر تذاك��ر الط��ريان وي�س��يف الدخيل��ي، 
ان فك��رة اال�س��تثمار مرح��ب به��ا فقد التق��ى يف وقت 
�س��ابق حماف��ظ ذي ق��ار يحي��ى النا�رصي م��ع رئي�ش 
الهيئة الوطنية لا�س��تثمار �س��امي االعرجي وعدد من 
امل�ستثمرين االجانب ، وهذا االجتماع هو خطوة مهمة 
وا�سا�س��ية، ميكن ان ت�س��كل نتائجها موردا اقت�س��اديا 

جي��دا للمحافظة، م�س��يفا ان ذي قار متتلك ما يوؤهلها 
الن تدخله��ا ا�س��تثمارات واع��دة وجي��دة، واحلكوم��ة 
املحلية تعمل على ان يكون اال�س��تثمار احد امل�س��ادر 
اال�سا�س��ية لدع��م اقت�س��اد املحافظ��ة يف ظ��ل االزم��ة 

املالية الراهنة 
واأ�س��ار اىل جناح املطار يجب ان يت��م بتطوير القطاع 
ال�س��ياحي واإبراز املوؤهات ال�س��ياحية والطبيعية التي 
تزخ��ر به��ا النا�رصية مثل زق��ورة اآور وهي اأحد معامل 
مدين��ة النا�رصية جنوبي العراق واأحد اأ�س��هر املناطق 
االأثري��ة يف املحافظ��ة تق��ع اىل الغ��رب م��ن مدين��ة 

النا�رصية باال�س��افة اىل االه��وار يف مدينة اجلباي�ش 
لتعزيز العمل اال�ستثماري يف املحافظة .

ام��ا مدي��ر حمط��ة املط��ار ق�س��طل العجل��ي فقد اأ�س��ار 
للجورن��ال اىل ان: مطار النا�رصي��ة حقق عدداً ال باأ�ش 
به م��ن الرحات الداخلي��ة واخلارجية بلغ��ت اكرث من 
40 رحلة خال اأربعة اأ�سهر من مطار النا�رصية واإليه 
وباالإمكانات الب�س��يطة مت القي��ام برحات عديدة على 

غرار ما تقوم به مطارات الب�رصة وبغداد
وحت��دث العجيل��ي ع��ن ني��ة وزارة النق��ل واحلكوم��ة 
املحلي��ة بدرا�س��ة جدوى فت��ح خطوط متع��ددة ومنها 

م��ا يتعلق بخط��وط احلج والعمرة اىل ال�س��عودية وفتح 
خط��وط الرح��ات اىل دول اخ��رى، وكل ه��ذا اخلطوط 
�س��وف �سيتم العمل عليها يف الن�س��ف الثاين من العام 
احل��ايل ، واأن ه��ذه اخلط��وط اجلوي��ة اجلدي��دة، الت��ي 
ت�س��اف اىل اخلط��وط اجلوية العراقية احلالية �س��ربط 
ب��ن مدينة النا�رصية ودّول العامل وت�س��هم يف اإنعا�ش 

القطاع اجلوي وحركة امل�سافرين يف املحافظة .
حممد احل�س��ونة مراقب مدين يتحدث للجورنال مبينًا 
ان��ه يف ح��ال اأرادت احلكوم��ة تطوير املاح��ة اجلوية 
فعليه��ا بالت�س��ويق االعام��ي جل��ذب روؤو���ش االأموال 

وعليه��ا املراهنة على املناطق ال�س��ياحية داخل حدود 
النا�رصية ،فهناك ت�س��ويق عام وهناك ت�سويق ملنطقة 
اأو قط��اع كب��ري، مث��ال على ذل��ك االهوار الت��ي اأخذت 
القي��ام  اليون�س��كو باال�س��افة اىل  �س��دى وا�س��عًا يف 
الت�س��هيات  وتق��دمي  ال�س��ياحية  ال���رصكات  بت�س��جيع 
الكب��رية لها من خال الدعاية التي تهدف اىل التقريب 
بن العر�ش ال�س��ياحي والطلب ال�س��ياحي وهذه الفكرة 
جنح��ت ع��ام 2008 عندم��ا �س��جلت املدين��ة ن�س��بة 
مرتفعة م��ن ال�س��ياح االأجانب من اإيطالي��ا والواليات 

املتحدة ومن حمافظات عراقية اخرى.
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بغداد - خا�ش: انتقد نا�سطون الت�رصيحات احلكومية اخلا�سة بتقليل عدد ال�سيطرات 
يف بغداد وعّدوها خالية من امل�سداقية من جراء ا�ستمرار عمل تلك ال�سيطرات يف عرقلة 
وتعطيل م�سالح املواطنن، واكدوا ان هذه الت�رصيحات تخلو من امل�سداقية ب�سبب عدم 
رف��ع �س��وى عدد حمدود منها بينما الت��زال املئات منها تعطل النا�ش .وقال النا�س��ط املدين 
ريا�ش كرمي ان تلك الت�رصيحات باتت �س��حكًا على الذقون، فبينما يعلن رئي�ش الوزراء تقليل 
ال�س��يطرات ،تن�س��ب عمليات بغداد �س��يطرات جديدة وخا�س��ة يف قاطع الر�س��افة،موؤكدا ان ف�ساد 
بع�ش ال�سيطرات موثق اال ان القيادات االمنية ت�رص على ا�ستمرارها من دون ان تقدم ا�سابًا معقولة .
وكان جمل���ش الوزراء ناق�ش يف جل�س��ته االعتيادية التي عقدها برئا�س��ة رئي�ش ال��وزراء حيدر العبادي 
معاجلة االختناقات املرورية يف العا�س��مة بغداد.وقال املتحدث با�سم مكتب رئي�ش الوزراء �سعد احلديثي 
يف حديث ل� »اجلورنال« ان "التوجه احلكومي هو تقليل ال�س��يطرات االمنية ومت بالفعل خال املدة املا�س��ية 

حيث مت رفع ع�رصات ال�سيطرات يف بغداد" .

حذر نائب رئي���ش اجلمهورية رئي�ش ائتاف دولة القانون نوري 
املالك��ي، من قرار دويل "مبيت" لت�س��كيل حكومة طوارئ بهدف 
"اق�ساء" امل�رصوع االإ�سامي، م�سريا يف الوقت ذاته اإىل اأن بع�ش 
املّطلعن يف الدوائر االأمريكية "�س��ارحونا" بوجود قراٍر يق�سي 
بتاأجي��ل االنتخابات،ن��واب اك��دوا ان ا���رصار ال�س��عي االمريكي 
يواَج��ه مبوقف �س��ارم م��ن املرجعية ومعظ��م الكتل ال�سيا�س��ية 

ب�رصورة اجرائها يف موعدها املحدد ني�سان 2018.
وتداولت العديد من و�س��ائل االعام ومراكز الدارا�س��ات �سيناريو 
بريطاني��ًا –امريكي��ًا طرح من��ذ ع��ام 2014 يف امكانية الدفع 
باقامة "حكومة طواريء" باال�س��تناد اىل البند ال�ساد�ش على ان 

تتوىل االمم املتحدة تنفيذه واال�رصاف عليه 
واكدت م�س��ادر انه يف حال ت�س��كيل احلكومة ف��ان االمريكيون 
ال ي�س��محون ب��ان تك��ون احلكوم��ة اجلدي��دة مقّربة م��ن طهران، 
ويهم���ش دور الواليات املتح��دة االمريكية وهو م��ا يفتح الباب 

على احتماالت متعددة.
وتوؤكد امل�سادر ان ال�سيناريو االخر البديل هو منح  ال�سنة اإقليما 
خا�س��ا يكون مدعوما من اأمريكا واملحيط العربي يف حال ف�سل 
�سيناريو حكومة الطوارىء، وقد اأ�سار الرئي�ش ترامب اإىل اإمكانية 
ذلك. و�سوح �سيا�سة دونالد ترامب جتاه امللف العراقي يف االأيام 

املقبلة �سيعطي اأيا من ال�سيناريوهات املتوقعة قدرة التنفيذ. 
املالك��ي ويف ت�رصيح��ات �س��حفية ب�س��اأن احلديث ع��ن تاأجيل 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة،ق��ال "بالن�س��بة يل، كان االأمر يف 
خان��ة التحلي��ل، اإىل اأن �س��ارحني بع���ش املّطلع��ن يف الدوائر 
االأمريكي��ة بوجود ق��راٍر يق�س��ي بتاأجي��ل االنتخابات"، م�س��ريا 
اىل اأن "بع���ش ال�سيا�س��ين يف الع��راق بداأوا احلدي��ث عن تاأجيل 

االنتخابات، والدعوة اإىل امل�سّي بهكذا قرار".
 واأو�س��ح املالك��ي اأّن ه��ذا االم��ر " ���رصوري فقط بالن�س��بة اإىل 

الفري��ق الذي يعمل على اإق�س��اء التّيار االإ�س��امي واالإ�س��امين 
واملق�سود ب�سورة اأ�سا�سية حزب الدعوة الذي يحكم يف العراق"، 
م�س��ريا اىل اأن "هوؤالء اأرادوا اإق�ساء التّيار االإ�سامي، وا�ستخدموا 
كل ال�س��بل"، عاداً اأن "هوؤالء يعرفون اليوم باأن التيار االإ�س��امي 
�سيفوز جمّدداً، لذلك مل يبق اأمامهم اإال تعطيل االنتخابات بهدف 

اإق�سائنا".
 وتابع املالكي "هنا يبداأ الف�س��ل اجلديد: دولة با حكومة، وبا 
برملان، الفتا النظر اىل اأن "قراراً دوليًا مبيتًا وحم�رّصاً، لي�س��در 
عن جمل�ش االأمن حتت الف�س��ل ال�س��ابع، يدعو اإىل ت�سكيل حكومة 
ط��وارئ بحج��ة اإدارة الب��اد موؤقتًا اإىل اأن ت�س��تقر االأحوال، ويتم 
اإج��راء االنتخاب��ات جم��دداً، على اأن ُت�س��تكمل �� يف ه��ذا الوقت �� 
ف�س��ول موؤامرة اإق�ساء امل�رصوع االإ�س��امي". وا�سار املالكي اىل 
اأن "اأ�س��حاب هذا امل�رصوع يعملون االآن على اإ�س��قاط مفو�س��ية 
االنتخاب��ات"، مبين��ا اأن��ه "بع��د �س��هر اأيل��ول تنته��ي �س��احية 
املفو�س��ية احلالية، يف وقٍت تدعو فيه بع�ش القوى اإىل اإ�س��قاط 
املفو�س��ية بتهمة الف�س��اد والتزوير"، وتابع حديث��ه بالقول "اإذا 
�سحت مقولة هوؤالء، فاإن وجودنا كّله من الربملان اإىل احلكومة 
م��زور ، من جهٍة اأخرى فاإن تلك الق��وى وداعميها يريدون اإثارة 
اأجواٍء من القلق، وخلق مناٍخ اأمني غري م�ستقر، الإقناع العراقين 

واالآخرين باأن االنتخابات غري ممكنة". 
و�س��دد املالك��ي بالقول "نح��ن لن نقب��ل بالتاأجيل، ولن ن�س��مح 
بتعطي��ل االنتخاب��ات يومًا واح��داً، وهذا حتد بالن�س��بة لنا نحن 
يف التحال��ف الوطني اتفقنا على ���رصورة اإجراء االنتخابات يف 
موعده��ا"، داعي��ا "اجلميع اإىل رفع االأ�س��وات املطالب��ة باإجراء 
االنتخاب��ات يف موعدها املحدد، وحتفيز النا�ش للمطالبة بذلك، 
وخ�سو�س��ًا اأن انتخاب��ات جمال���ش املحافظ��ات ل��ن جُت��رى يف 
اأيلول املقبل، بل �س��تندمج مع االنتخابات النيابية، التي ُيخ�سى 

تاأجيلها".
التتمة يف ال�صفحة 2

اأكدت مديرية �رصطة بغداد �سعيها للق�ساء على 
ظاهرة ت�س��ول االأجانب يف العا�س��مة وال�سيما 
االأطف��ال منهم، م�س��رية اىل اأنها ظاهرة ت�س��وه 

معامل بغداد وتعك�ش انطباعًا �سلبيًا عنها .
وق��ال مدير اإع��ام ال�رصطة املق��دم نربا�ش ،يف 
ت�رصيح ل� »اجلورن��ال « "اقمنا موؤمتراً ح�رصه 
الوزير ووقعنا جمموعة تو�س��يات باال�س��راك 
مع وزارة العمل وال�س��وؤون االإجتماعية ووزارة 
ال�س��حة وحاولنا اإ�رصاك وزارة الربية لت�سكيل 
جلان م�سركة نخرج منها مبجموعة تو�سيات 

للحد من ظاهرة جنوح االأحداث"
واأكد املقدم ،"هناك اعداد هائلة من املت�سولن 

االأجان��ب يف العا�س��مة األقين��ا القب���ش عل��ى 
بع�س��هم وعر�سناهم على القانون ولكن ب�سبب 
قل��ة دور االإي��واء اخلا�س��ة بالدول��ة اأخرجوهم 
بكفال��ة" الفت��ًا النظ��ر اىل تع��اون قري��ب بن 
جهاز ال�رصطة والق�ساء ووزارة العمل الإيوائهم 
يف دوِر خا�سة.واأ�س��ار نربا�ش اىل اأن ، "مديرية 
االأح��داث تعم��ل م��ع جمل���ش الق�س��اء االأعل��ى 

للتو�سل اىل حلول جذرية لهذه الظاهرة."
اىل ذلك توؤكد م�سادر يف وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعية ان اعداد كبرية من املت�س��ولن من 
غري العراقين من جن�س��يات بنغالية و�س��ورية 
والتقاطع��ات  ال�س��وارع  يف  عمله��ا  متار���ش 
واالماك��ن ال�س��ياحية وهي ال حتم��ل اية اوراق 

ت�سمح لها بدخول العراق.

اكدت النائبة عن ائتاف دولة القانون عواطف 
نعم��ة، اأهمية اإعادة رئي�ش جمل�ش الوزراء حيدر 
ال�س��عودية  العب��ادي ح�س��اباته ب�س��اأن زي��ارة 
لتورطه��ا يف دع��م االإرهاب يف الع��راق. وقالت 
نعم��ة ل�»اجلورنال «، ان "زي��ارة رئي�ش جمل�ش 
ال��وزراء حيدر العبادي املرتقبة اىل ال�س��عودية 
مل تت�س��ح معامله��ا حت��ى االن لك��ن ن�س��تغرب 

م��ن وق��ت زيارت��ه وغاياته��ا يف الوق��ت الذي 
ترتبط ال�سعودية وب�س��كل وا�سح بدعم االإرهاب 
وعلى م��دى �س��نوات يف الباد".واأ�س��افت ان" 
ال�س��عودية وقطر دخلتا اأخرياً يف نزاع وت�سادم 
بعد ت�س��ابك م�س��احلهم يف املنطقة وه��ذا اأدى 
اىل تفاق��م الو�س��ع لك��ن املثري لا�س��تغراب هو 
اأن الع��راق م��ا دخله بهذه االزمة من االأ�س��ا�ش، 
وبغداد مل ت�س��ف من جراحها، ومن ثم فاإن على 
رئي�ش احلكومة اإعادة ح�ساباته ب�ساأن زيارته".

ك�س��فت م�س��ادر مطلعة يف اربيل عا�سمة اقليم كرد�س��تان٬  ان احلزبن 
الرئي�س��ين يف االقلي��م، الدميقراط��ي واالحت��اد الوطن��ي اتفق��ا خ��ال 

اجتماعهما على تفعيل برملان كرد�ستان وتطبيع الو�سع يف االقليم.
ووافق احل��زب الدميقراط��ي الكرد�س��تاين بزعامة رئي�ش االقليم م�س��عود 
ب��ارزاين٬ عل��ى تفعي��ل برمل��ان اقليم كرد�س��تان وف��ق الرئا�س��ة احلالية 
للربمل��ان٬ وم��ن املق��رر اأن يجتمع الربملان يف جل�س��ته االأوىل برئا�س��ة 
يو�س��ف حممد الذي ينتمي حلركة التغيريوحدد الدميقراطي الكورد�ستاين 
�رصط��ًا واح��داً وه��و اأن تقوم حرك��ة التغي��ري بتحديد �س��خ�ش اآخر مكان 
الرئي�ش احلايل للربملان يف اجلل�س��ة الثانية للربملان. لكن حركة التغيري 
الكورد�س��تانية اعلنت رف�س��ها ملق��رح عودة رئي�ش برملان كورد�س��تان 

ووزراء احلرك��ة اىل اربي��ل، ب��دوره اأك��د ائت��اف القوى الكرد�س��تانية ان 
الو�س��ع يف اإقليم كرد�ستان �س��عب ومزر حيث ان حكومة االقليم غارقة 
بالدي��ون وال ت�س��تطيع توفري اب�س��ط اخلدم��ات للمواطنن. وق��ال النائب 
اأحمد حمه ر�س��يد، ل�"اجلورن��ال" ال ميكن القبول بال���رصوط التي طرحت 
خال جل�س��ة يوم ام���ش والتي مفادها الدعوة اىل ع��ودة رئي�ش الربملان 
جلل�س��ة واحدة ومن ثم تختار حركة التغيري �سخ�س��ا اخ��ر"، بعد اأن عّدت 
االخ��رية بدوره��ا ه��ذا ال���رصط غري مقب��ول، واأ�س��اف "جمي��ع االطراف 
ال�سيا�س��ية الكردية بانتظار ما �س��يجري على ال�س��احة ال�سيا�سية، م�سريا 
اىل ان هذه الت�س��وية غري ممكنة". ولفت النظر اىل اأن " الو�س��ع ال�سيا�سي 
مت��اأزم داخ��ل االقليم نتيج��ة تعطل الربملان الكر�س��تاين باال�س��افة اىل 
ان الو�س��ع االقت�س��ادي يرث��ى ل��ه فحكوم��ة االقلي��م ال ت�س��تطيع تقدمي 
اخلدم��ات للمواطن��ن لكونه��ا حكومة غارق��ة بالديون".  م��ن جهته اأكد 

املحلل ال�سيا�سي د. اإح�سان ال�سمري ل�"اجلورنال " اإن "من م�سلحة اقليم 
كرد�ستان كمكون وكقوى �سيا�سية ان مت�سي هذه الت�سوية نحو اال�ستقرار 
حيث ان جزءاً من مما يعانية اقليم كرد�س��تان هو امل�ساكل التي انعك�ست 
ب�س��كل كب��ري عل��ى الو�س��ع االقت�س��ادي الك��ردي املتفاقم واأ�س��اف، اإن 
"حركة التغيري نحو احلكومة الكردية �ستفتح باب الت�سوية والتي تت�سمن 
متدي��د عمل الربملان ملدة �س��نتن مقابل ذلك متديد عمل رئا�س��ة االقليم 
ل�"م�س��عود البارزاين"واأ�س��ار اىل "وجود قوى �سيا�سية متفقة فيما بينها 
�سي�سهل على بغداد احلوار معها حلل امللفات العالقة ، الن رئي�ش الوزراء 
حي��در العبادي يراهن على ا�س��تمرار الثقة ما بن بغ��داد من جهة واقليم 
كرد�س��تان م��ن جه��ة اخرى و�س��دد على ���رصورة تنقية االج��واء ووحدة 
املطال��ب الكردية الن ذلك �سي�س��هل على بغداد اج��راء احلوار املتزن بن 

االطراف الكردية. 

اعل��ن ع�س��و جمل���ش حمافظ��ة االنب��ار حمي��د احمد 
الها�س��م ، ان ال���رصاع يف االنب��ار ب��ن اخل��ري وال�رص 
ونح��ن نطال��ب بتوفري اخلدم��ات وحماي��ة املناطق 

املحررة وحما�سبة املف�سدين .
وقال الها�سم يف ت�رصيح خا�ش ملرا�سل )اجلورنال(، 
ان" ال�رصاع��ات ال�سيا�س��ية واملناكف��ات اثرت �س��لبا 
على ال�س��ارع االنب��اري وهذا ال���رصاع يتلخ�ش بن 
اخل��ري وال�رص م��ع املطالب��ة بتوفري اخلدم��ات ودفع 
املناط��ق  ام��ن  وحماي��ة  للمواطن��ن  التعوي�س��ات 

املحررة".
ويف �س��وؤال عن �س��دور مذكرة اعتق��ال بحق حمافظ 
االنبار �س��هيب الراوي اكد الها�س��م �س��دورها مبينًا 
انه��ا جاءت ب�س��بب خمالف��ات ادارية ومالية و�س��وء 
ادارة م��ن قب��ل املحاف��ظ الذي �س��درت بحقه مذكرة 

ا�س��اح يف  اعتق��ال ق�سائية".وا�س��اف ان" كتل��ة 
جمل�ش االنبار تعمل على ا�س��اح االخطاء وحما�سبة 
وابع��اد  املف�س��دين وتاأهي��ل اخلدم��ات وامل�س��اريع 
امل�س��الح ال�سخ�س��ية واحلزبي��ة يف ادارة احلكوم��ة 
املحلي��ة يف االنبار، لكن هن��اك جهات ال تريد اخلري 

واال�ساح الهايل املحافظة".
يذكر ان حمافظة االنبار ت�س��هد توتراً �سيا�س��يًا كبرياً 
خ��ال املدة احلالي��ة ومطالبة جمل�ش االنبار �س��من 
كتل��ة احل��ل الت��ي يدعمه��ا جم��ال الكرب��ويل باقالة 
�سهيب الراوي من من�سبة يف حن مت �سدور مذكرة 
اعتق��ال بحق��ه اأخ��رياً عل��ى خلفي��ة تزوي��ره ملف��ات 
و�س��هادات قدمها �س��د نائبه علي فرحان الذي طعن 
بقرار اقالته من من�س��به، بينما ا�س��تد ال�رصاع داخل 
جمل���ش االنب��ار والتاأكيد عل��ى اقال��ة املحافظ الذي 
التزم ال�سمت االعامي من دون رد وا�سح منه حول 

االتهامات التي ُقدمت �سده .

هذه خفايا الدعوات لتأجيل االنتخابات النيابية
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