
ك�ش��ف النائ��ب االول ملحاف��ظ الب���رة حمم��د طاه��ر 
التميمي عن طلب بع�ض افراد الع�شائر �شمال املحافظة 
مبال��غ مالي��ة طائلة و�ش��لت احدى حاالته��ا اىل طلب 
�ش��يخ ع�ش��رة ما يقارب املليار دينار مقابل املوافقة 
على ن�ش��ب اب��راج بع�ش��ها تابع��ة للدولة، م�ش��را اىل 
ان ه��ذا االمر اأثار حالة من اال�ش��تغراب لدينا، و�ش��عت 
احلكوم��ة املحلي��ة والدوائ��ر املعنية اىل التو�ش��ل اىل 

حلول يف االآونة االخرة حلل هذا املو�شوع .

وقال التميمي للجورنال نيوز ان "احدى دوائر الطاقة 
الكهربائي��ة عندم��ا حاول��ت ن�ش��ب احد اب��راج الطاقة 
الكهربائية ا�شتغربت املالكات من طلب �شخ�ض ينتمي 
الحدى الع�شائر يف �شمال املحافظة مبالغ مالية حيث 
ح��اول البع���ض رف�ض ن�ش��ب الربج اال بع��د دفع مبلغ 
مايل مق��داره ملي��ار دينار عراق��ي و�ش��عينا كحكومة 
حملي��ة ملتابع��ة هذا االم��ر ومعاجلت��ه بالتن�ش��يق مع 

الدوائر املخت�شة بالطاقة الكهربائية .
بدوره او�ش��ح ع�ش��و جلنة النفط والطاقة النيابية عن 
حمافظ��ة الب���رة زاه��ر العب��ادي م��ن خ��الل حديثه 

للجورن��ال نيوز "ان بع�ض االبراج عندما يتم ن�ش��بها 
بني مركز حمافظة الب���رة وبقية املناطق املوجودة 
يف �شمال الب�رة ومنها ناحية الدير والهارثة وق�شاء 
القرنة فاإن هناك افراداً ينتمون لبع�ض الع�ش��ائر تعود 
لهم بع�ض االرا�ش��ي مرة تكون االر�ض زراعية وهناك 
جتاوز من قبل هوؤالء اال�شخا�ض ومن ثم منع العمل يف 
هذه االماكن حلني تعوي�ش��هم ب�ش��ورة مبا�رة ولي�ض 
من خالل املحاك��م او اقامة دعوى للمطالبة باحلقوق 
ب�ش��ورة  باالم��وال  يطالب��ون  وامن��ا  امل�ش��تحقات  او 
مبا�رة وهذا �شبب ال�شعف يف تطبيق القانون ،م�شرا 

اىل ان ن�شب هذه االبراج اخلا�شة بالطاقة الكهربائية 
ه��ي العداد كبرة من ابن��اء املحافظة وعندما يطالب 
بع�ض افراد الع�ش��ائر ه��ذه االموال الطائل��ة فانه رمبا 
�شيت�ش��بب ب�ش��عف يف تطبيق االطر القانونية لن�ش��ب 
تل��ك االب��راج . وبني"العب��ادي عندم��ا ت�ش��عف الدولة 
واحلكوم��ة فاإنه��ا تعجز ع��ن ردع مثل ه��ذه احلاالت، 
ويج��ب ان ال يتم ف�ش��ح املجال ملن ه��ب ودب ملطالبة 
ال���ركات واحلكومة بام��وال طائلة ونرى ان احلكومة 
تدفع االموال الر�ش��اء بع�ض هوؤالء اال�ش��خا�ض فكيف 
بال���ركات الفاق��دة للحماي��ة فانه��م �شي�ش��عون لدفع 

االم��وال الر�ش��اء ه��ذه ال�شخ�ش��يات املنتمي��ة لبع�ض 
الع�ش��ائر، ولذل��ك يتطلب االمر ح�ش��مًا وق��وة من خالل 
تدخل اجلهات االمني��ة لردع االفراد عند قيام اجلهات 
احلكومية او املخت�ش��ة بن�ش��ب االبراج وما �شابه واذا 
مل يت��م التح��رك حيال االمر فانه �ش��يتم ف�ش��ح املجال 
لتل��ك اجلهات جلمع االم��وال بطرق غر م�روعة . لكن 
ال�ش��يخ رائد الفريجي وه��و رئي�ض املجل�ض الع�ش��ائري 
يف الب���رة يب��ني ان ق�ش��ية بع���ض افراد الع�ش��ائر او 
الع�ش��ائر املطالب��ة بتلك االموال مقابل ن�ش��ب االبراج 
هي يف جعب��ة احلكومة املحلي��ة يف حمافظة الب�رة 

وه��ي �ش��احبة الق��رار يف متابع��ة االم��ر واالب��راج ال 
تخ���ض فردا او ع�ش��رة وامنا تخ���ض حمافظة الب�رة 
باالجماع وظهور الع�شائر بهذه القوة وامل�شتوى �شببه 
تراجع احلكومة و�ش��عف ادائها والذي �ش��جع الع�شائر 
عل��ى تل��ك املطال��ب، ويجب ان يك��ون هن��اك تفاو�ض 
باالمر من قبل احلكومة مع تلك الع�ش��ائر من اجل احلد 
م��ن هك��ذا اتفاق��ات تطالب الدول��ة بدفع تل��ك االموال 
بالق��وة ووجهة نظرن��ا باالمر يجب عل��ى احلكومة ان 
تاخذ دوره��ا بالق�ش��ية وتتحمل االمر وباخل�ش��و�ض 

حمافظ الب�رة واجلهات التنفيذية يف املحافظة .

حذروا رئيس الوزراء من نتائجها.. لهذه األسباب رفض »صقور« حزب الدعوة زيارة العبادي إلى الرياض!
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بغداد- خا�ض : ك�شفت م�شادر نيابية مقربة من حزب الدعوة اال�شالمية ان اجلناح املت�شدد 
يف احلزب رف�ض زيارة رئي�ض الوزراء حيدر العبادي اىل الريا�ض . واكدت امل�شادر النيابية 
ان قيادات كبرة يف احلزب راأت يف هذه الزيارة حماولة �ش��عودية لتلميع �شورتها وللتغطية 
عل��ى دوره��ا يف دعم االرهاب يف العراق من��ذ عام 2003 ،كما انه��ا اي الريا�ض حتاول اعطاء 
�ش��ورة للع��امل ان العراق مت�ش��امن معه��ا يف مواجهة قط��ر املعزولة خليجيا وهو امر غر �ش��حيح 
باملرة . وا�ش��ارت امل�ش��ادر اىل ان تلك القيادات ويف مقدمتهم نواب من جناح رئي�ض اجلمهورية نوري 
املالكي حاولوا ثني العبادي عن تلبية الزيارة من خالل الت�ريحات املناه�شة لدور الريا�ض من العملية 
ال�شيا�شية يف العراق ،اال ان ا�رار االخر على بيان موقف العراق من العديد من امللفات ال�شائكة معها وجها 
لوج��ه ومنه��ا دوافعها املعار�ش��ة للحك��م يف العراق هو الدافع اال�ش��ا�ض يف تلبيتها . اىل ذل��ك طالب النائب عن 
كتل��ة تيار اال�ش��الح الوطني توفيق الكعبي رئي���ض الوزراء حيدر العبادي الذي يزور الريا���ض حاليا بدعوة اجلارة 

ال�شعودية اىل اعادة العمل بخط الت�شدير النفطي العراقي-ال�شعودي لتنويع منافذ الت�شدير. 

م��ا ان التق��ت القوات العراقية ممثلة بف�ش��ائل احل�ش��د ال�ش��عبي مع 
قوات اجلي�ض ال�ش��وري للمرة االأوىل٬ على حدود البلدين يف حمافظ 
االنب��ار حتى ثارت هواج�ض القلق لدى اجلان��ب االمركي ما دفعه 
اىل ن���ر املزيد م��ن معداته الع�ش��كرية املتط��ورة يف قاعدة التنف 

ال�شوري قبالة احلدود مع العراق.
ووف��ق مراقب��ني٬ فاإن ه��ذا اللق��اء ي�ش��ر اإىل اأن تعاون��ًا بني قوات 
احل�ش��د ال�ش��عبي وق��وات اجلي���ض ال�ش��وري لل�ش��يطرة عل��ى احل��دود 
العراقية ال�ش��ورية رمبا �ش��يتعزز بعد انتهاء معركة ا�شتعادة مدينة 
املو�ش��ل من تنظيم داع�ض. ويف اأكرث من منا�ش��بة٬ اأعرب م�شوؤولون 
اأمركيون٬ بينهم م�ش��اعد وزي��ر اخلارجية ل�ش��وؤون ال�رق االأدنى٬ 
ا�ش��تيورت جون��ز٬ ع��ن خماوف م��ن اأن تهدد ف�ش��ائل م�ش��لحة يف 
العراق٬ مقّربة من اإيران ح�ش��ب زعمه ٬ م�ش��الح وا�شنطن وحلفائها 
االإقليميني٬ باأن تعرب احلدود اإىل �ش��وريا٬ ٬ ال�شيما بعد اأن ت�شخمت 
هذه الف�ش��ائل وخا�شة احل�شد ال�شعبي عددا٬ واكت�شبت خربة قتالية 

خميفة خالل حربها �شد داع�ض
 م�شدر امني عراقي اكد اإن "قطاعات احل�شد ال�شعبي٬ انت�رت٬  على 
احلدود العراقية ال�شورية منذ يوم االحد املا�شي٬ �شمال منفذ الوليد 
احل��دودي العراقي مع �ش��وريا))460 كلم غربي مدين��ة الرمادي". 
وتابع امل�ش��در اأن "قوات اجلي�ض ال�ش��وري متكنت٬ من الو�شول اإىل 
احل��دود امل�ش��رتكة يف املنطقة الواقع��ة على م�ش��افة 50 كيلومرتا 
�ش��مال معرب التنف ال�ش��وري٬ الذي تتمركز فيه الق��وات االأمركية٬ 
والتقت القوات ال�ش��ورية مع قطاعات احل�ش��د ال�شعبي على احلدود". 
وكان �ش��ابط يف اجلي�ض مبحافظ��ة االأنبار اأفاد٬ يف وقت �ش��ابق ٬ 
باأن "قوات اأمركية متركزت يف معرب التنف احلدودي ال�ش��وري مع 
الع��راق غرب��ي االأنبار". وعل��ى مقربة من املعرب يوجد مع�ش��كر يف 
"التنف" يتوىّل فيه جنود اأمركيون تدريب قوات حليفة يف �شوريا
من جهت��ه اأكد املتحدث با�ش��م وزارة الدفاع العمي��د الطيار ،حممد 

اخل�ري،ل�"اجلورن��ال" اإن "منفذ الوليد يعد رمزية المتداد احلدود 
العراقية – ال�ش��ورية املمتدة 612 كيلوم��رتاً تقريبا وهذه املنطقة 
تع��د ج��زءاً من البادي��ة واجلزيرة والت��ي متثل ثلث م�ش��احة العراق 
وم��ن ثم ف��اإن هذه املنطقة متث��ل املنطلق االول ال��ذي انطلقت منه 
الع�ش��ابات االرهابية باجتاه املدن واالرا�شي العراقية لذلك تكمن 
اهمي��ة هذه املنطقة يف كونه��ا منطقة كانت عبارة عن م�ش��افات 

كبرة اي مراكز ا�شتقبال وتدريب كبرة وخمازن لال�شلحة
واأ�ش��اف اخل���ري، حالي��ا انقلبت ال�ش��ورة فاإن قي��ادة العمليات 
تقوم بعمليات ا�ش��تباقية من اجل �رب اي جتمع حمتمل بالن�شبة 
للع��دو، واهميتها تكمن كذلك يف كونها منطقة حدودية ولها �ش��لة 
كب��رة يف عمليات حترير املو�ش��ل لكونها تقطع ال�ش��لة بني تنقل 

الع�شابات االرهابية من العراق واليه.
وا�شار اىل انه "مت تاأمني منفذ الوليد وجزء كبر من احلدود والعمل 
ج��اٍر ال�شتئ�ش��ال االره��اب م��ن ه��ذه املنطق��ة التي �ش��وف تكون 
املقربة االخرة لطي �ش��فحة االره��اب يف العراق بعد حترير املدن 

وال�شواحي كافة املوجودة فيها الع�شابات االرهابية 
ويكت�ش��ب املثل��ث احل��دودي ب��ني الع��راق و�ش��وريا واالأردن اأهمية 
ا�ش��رتاتيجية لكونه ُي�شكل عقدة موا�شالت اإقليمية تربط بالد ال�شام 
القدمي��ة )لبن��ان وفل�ش��طني و�ش��وريا واالردن والع��راق( باجلزيرة 

العربية )بلدان اخلليج حاليًا( واإيران ودول ا�شيا الو�شطى
م��ن جهت��ه اعلن اآمر ف��وج �ش��قور ال�ش��حراء مبحافظ��ة االنبار ان 
القوات العراقية هي من �شتم�ش��ك وتوؤمن املنافذ احلدودية و�شتحرر 
منفذ القائم مع �ش��وريا . وقال العقيد �شاكر عبيد الري�شاوي ملرا�شل 
اجلورن��ال ان الق��وات االمني��ة العراقي��ة من اجلي���ض وحر�ض حدود 
االنبار وقوات ال�رطة هي من �شتم�ش��ك ام��ن املنافذ احلدودية مع 
الع��راق و�ش��وريا واالردن وال�ش��عودية غرب��ي االنبار .وا�ش��اف ان 
جميع املنافذ م�ش��يطر عليها با�شتثناء منفذ القائم مع �شوريا الذي 

مازال حتت �شيطرة تنظيم داع�ض االرهابي .  
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قررت كتل��ة م�ش��تقلون الربملاني��ة، اأم�ض االثنني 
لتح�ش��ني  احلالي��ة  احلكوم��ة  م��ن  االن�ش��حاب 
�ش��معة الكتلة وال�ش��ماح لرئي�ض ال��وزراء باختيار 
ادارة  يف  منا�ش��بني  يراه��م  الذي��ن  اال�ش��خا�ض 

ا�شتحقاقهم يف املنا�شب الوزارية.
وقال النائب عن الكتلة �ش��ادق اللبان، للجورنال 
ان " كتلة م�شتقلون وب�شبب هذا االرباك ال�شيا�شي 

قررت االن�شحاب من احلكومة مبح�ض ارادتها ومل 
تخ�ر بل اعطت الفر�ش��ة لرئي���ض جمل�ض الوزراء 
حيدر العبادي باختيار وادارة اال�شتحقاق التابع 
للكتل��ة يف حقائ��ب ال��وزارات  وحت��ى ال تك��ون 
رقما حققت املحا�ش�ش��ة يف العملية ال�شيا�شية". 
وا�ش��اف ، ان "ا�ش��باب هذا االن�ش��حاب يكمن يف 
ال�ش��عي لتح�ش��ني �ش��معة الكتل��ة وتقوي��ة العالقة 
مع جمهورها يف ال�ش��ارع العراق��ي وندعو الكتل 

االخرى اىل ان تكون لها هذه الثقافة ".

طالب النائب ريبوار طه م�ش��طفى ع�ش��و جلنة 
الكرد�ش��تاين  الوطن��ي  االحت��اد  ع��ن  النزاه��ة 
احلكوم��ة ووزارة ال�ش��حة بالتحقي��ق الف��وري 
والعاج��ل يف كيفي��ة و�ش��ول ادوي��ة انتجته��ا 
ال�رك��ة العامة ل�ش��ناعة االدوية يف  �ش��امراء 
ع��ام 2016 اىل املو�ش��ل يف ه��ذه امل��دة م��ن 

الزمن على الرغم من ا�شتداد املعركة فيها.
وقال م�ش��طفى يف بي��ان و�ش��ل اىل اجلورنال 
ان��ه "يف الوق��ت الذي يقات��ل فيه ابن��اء العراق 
مبختلف قومياتهم و�شنفوهم ع�شابات داع�ض 
االجرامية يف اخر املناطق اخلا�شعة ل�شيطرتها 
مبدينة املو�شل و�ش��حوا بالغايل والنفي�ض من 

اج��ل حف��ظ االر���ض والعر���ض وحتري��ر نينوى 
العزي��زة وتخلي���ض اهله��ا م��ن الظالمي��ني مت 
الك�ش��ف ع��ن وج��ود اطن��ان م��ن االدوي��ة يف 
املجم��ع الطب��ي بح��ي ال�ش��فاء الذي ا�ش��تعادت 
ال�ش��يطرة علي��ه الق��وات العراقية علم��ا ان هذه 
االدوي��ة م�ش��نوعة م��ن قب��ل ال�رك��ة العام��ة 
ل�ش��ناعة االدوي��ة يف �ش��امراء ومت انتاجها يف 
ال�ش��هر الثامن من ع��ام ٢٠١٦. واكد النائب اأن 
تل��ك االدوي��ة مت بها معاجل��ة عنا���ر داع�ض، 
ويف املقابل فاإن قواتنا امل�شلحة بحاجة ما�شة 
اىل مث��ل هك��ذا جتهي��زات.ويف م��ا يخ�ض جلنة 
النزاه��ة مبجل���ض الن��واب فاإنه��ا تق��وم بعملها 
حل��ني التو�ش��ل اىل نتائ��ج و�ش��تمار�ض دورها 

الرقابي يف التحري عن هذا املو�شوع اخلطر .

اأكد احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ، اأم�ض االثنني ، اأن  ق�شية اال�شتفتاء 
اول م��ا �ش��يطرحه الوفد الذي �ش��يزور بغ��داد قريبا.وقال��ت النائبة عن 
احلزب جنيبة جنيب يف ت�ريح ل� »اجلورنال « ، ان" االأحزاب الكردية 
�ش��تدخل يف حوار مبا�ر و�ش��لمي مع بغداد حول مو�ش��وع اال�شتفتاء 
،وانه��ا �ش��كلت جلانًا خا�ش��ة لهذا الغر���ض على الرغم م��ن اننا جربنا 
معه��ا كل الط��رق واخرها كانت التجربة الفدرالية التي باءت بالف�ش��ل 
.واأ�شافت "عدم ترحيب رئي�ض الوزراء بقرار اال�شتفتاء ال يعني ان الوفد 
ال يذهب اىل بغداد ،وذلك الن اال�ش��تقالل قرار �شعب وال ياأخذ من اأحد" 
ونوه��ت "�ش��تكون هناك زيارات متعددة لي�ض فق��ط مع احلكومة وامنا 

مع جميع �ش��ناع القرار يف بغداد للتو�ش��ل اىل حل ينا�ش��ب الطرفني". 
وكان املتح��دث االعالم��ي لرئي�ض الوزراء �ش��عد احلديثي ق��د توقع ان 
يزور وفد من اقليم كرد�ش��تان بغداد قريب��ا لبحث امللفات العالقة بني 
بغداد واربيل" . وفيما يتعلق بن�ر بيان با�شم احلكومة العراقية ب�شاأن 
اجراء اال�ش��تفتاء يف اقليم كرد�ش��تان، قال احلديثي ان هذا البيان عار 
عن ال�شحة ومل ي�شدر من قبل احلكومة االحتادية، م�شيفا ان احلكومة 
العراقية �ش��بق وان ا�شدرت قبل ت�شعة ايام بيانا بخ�شو�ض اال�شتفتاء، 
موؤكدا ان احلكومة العراقية مل ت�شدر اي بيان بعد هذا التاأريخ.من جهة 
اخ��رى ح��ذر قيادي يف التحال��ف الوطني ، اأم�ض االثن��ني ، من "خطر" 
رئي�ض اقليم كرد�ش��تان م�ش��عود بارزاين )املنتهية واليته( على العراق 
بع��د تنظيم داع�ض االرهابي. وقال القيادي يف التحالف جا�ش��م حممد 

جعف��ر يف ت�ري��ح، ل� »اجلورن��ال ني��وز« ان" القادة االكراد يخ�ش��ون 
م��ن اال�ش��تفتاء الذي دعا اليه ب��ارزاين » منتهي ال�رعي��ة« يف االقليم 
لكون��ه �ش��يتحول اىل ماأوى لل��دول املعادية للعراق واملنطقة  ا�ش��افة 
اىل ال���راع ب��ني اكراد ايران وتركي��ا و�شوريا".وا�ش��اف ان" بارزاين 
يج��ازف بال�ش��عب الكردي ، الع��ادة هيمنت��ه على االقليم بع��د فقدانه 
ال�ش��لطة وانح�ش��ار نف��وذه بع��د املواقف  ال�شيا�ش��ية الكردية الراف�ش��ة 
ل�شيا�ش��اته التفردي��ة يف االقلي��م ". وا�ش��ار اىل ان "بغ��داد ترف���ض كل 
خط��ر يهدد ام��ن مواطنيها، ال�ش��يما انها خا�ش��ت حرًبا م�ش��رية مع 
التنظيم��ات االرهابي��ة ناهيك ع��ن الرف�ض الدويل من ا�ش��تحداث دول 

جديدة يف املنطقة" . 
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حذر علماء الدين و�ش��يوخ ع�ش��ائر حمافظ��ة االنبار 
اأم�ض االثنني من و�شول اموال الزكاة وفطرة ال�شوم 
اىل عنا���ر تنظي��م داع���ض مطالبني اه��ايل االنبار 
باحلذر والتاأكد من اي�شال الزكاة اىل من ي�شتحقها .
وقال حميد الدليمي ع�ش��و جمل���ض حمافظة االنبار 
ملرا�ش��ل )اجلورنال نيوز(، ان" علماء الدين و�ش��يوخ 
الع�ش��ائر وائمة امل�شاجد ابلغوا املواطنني وحذروهم 
من ا�ش��تغالل تنظيم داع�ض االرهابي من ح�ش��ولهم 
على االموال وفطرة ال�ش��وم التي يجب اي�شالها اىل 

العوائل النازحة ومن ي�شكن خيام النازحني".
وا�ش��اف ان" جمل�ض االنب��ار وبالتعاون مع مديرية 
الوق��ف ال�ش��ني عمل��ت عل��ى توعي��ة املواطنني عرب 
واللق��اءات  املدني��ة  والتجمع��ات  اجلمع��ة  خط��ب 
اجلماهرية واحلذر من خمططات االرهاب املجرم".
تابع��ة  عنا���ر  ان  اىل  انباري��ة  م�ش��ادر  وت�ش��ر 

للتنظيم االرهابي بداأت بجم��ع اموال الزكاة وفطرة 
�ش��وم رم�ش��ان م��ن االه��ايل ،يف غي��اب �ش��به تام 
للرقابة االمنية . وتوؤكد امل�ش��ادر ان بقايا العنا�ر 
االرهابي��ة مازالت تخ��دع املواطن��ني وتهددهم يف 

حال مل يدفعوا تلك املبالغ .
اما ال�شيخ ح�شن عواد اجلوعاين امام وخطيب جامع 
القدو���ض يف الرمادي فق��د ذكر ملرا�ش��ل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" تنظي��م داع���ض االرهاب��ي كان يفر���ض 
على اهايل مدن املحافظة قبل ثالث �ش��نوات تقريبا 
مبال��غ مالية كبرة م��ع جمع اموال ال��زكاة وفطرة 

ال�شوم من املدنيني بعد اجبارهم".
وا�ش��اف ان" م��دن االنبار املح��ررة واالمنة تتطلب 
االن احل��ذر اكرث م��ن حي��ل وخمطط��ات التنظيمات 
االجرامي��ة التي قد ت�ش��تغل املواطن��ني لغر�ض جمع 
مبال��غ ال��زكاة ع��ن طري��ق االبري��اء وعل��ى اجلميع 
التاأكد من اي�ش��ال امل�ش��اعدة وفطرة ال�شوم اىل من 

ي�شتحقها من الفقراء وامل�شاكني".

بعد حسم الحشد الشعبي معركة المعابر مع سوريا 

)الجورنال( تكشف أسرار التحركات األميركية الحدودية لقطع »أواصر« التعاون العسكري العراقي السوري

في مهمة محفوفة بالفشل مسبقًا.. وفد كردي يعتزم زيارة بغداد لطرح قضية االستفتاء على صناع القرار

الحكومة المحلية تخشاهم والشرطة تتحاشاهم.. بقايا داعش تجمع أموال الزكاة وفطرة الصوم في األنبار

المستقلون ينسحبون من حكومة العبادي حفاظًا 
على سمعتهم!!

فضيحة صحية.. أدوية سامراء منتجة حديثًا 
عالجت جرحى داعش في الموصل 

بغداد - فاطمة عدنان

بغداد- سعد جاسم

بغداد – حسين فالح

بغداد –  خاص 

األنبار - الجورنال 

البصرة –  محمد الجابري
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