
مل تتخل���ص �شج��رة النخي��ل ه��ي االخرى م��ن اعمال 
ال�رسقة ,حيث يتم تهريبه��ا وبيعها خارج العراق من 
قبل مافيات متخ�ش�شة ,وت�شهد اغلب مناطق واق�شية 
الب���رسة التي تنت�رس فيها ا�شجار النخيل عمليات بيع 
له��ذه ال�شجرة وت�شديرها اىل خ��ارج العراق وخا�شة 
اىل ال��دول اخلليجية ما �شاعد على �شعف انتاج انواع 

جيدة من حم�شول التمور يف حمافظة الب�رسة.
ق�ش��اء القرنة م��ن االق�شية الكبرية الت��ي كانت تنتج 

انواع��ًا خمتلفة م��ن التمور, لكنها مل تك��ن كما كانت 
يف ال�شاب��ق, اىل ذل��ك يو�شح رئي���ص املجل�ص املحلي 
لق�ش��اء القرن��ة حمم��د املالك��ي للجورنال ني��وز "ان 
ا�شج��ار النخيل تعر�شت منذ �شن��وات طويلة اىل القلع 
والتدم��ري من ج��راء احل��روب الت��ي خا�شه��ا النظام 
ال�شاب��ق ومل تتخل���ص هذه النخلة م��ن اعمال ال�رسقة 
والقل��ع واعمال البيع من قبل البع���ص حتى بعد عام 
ال�شاب��ق اختف��ى  ال��ذي كان يف  2003 فاالهتم��ام 
حي��ث كانت هناك اعمال توزيع بع�ص ف�شائل النخيل 
ب�ش��كل جم��اين, واليوم نرى ان ال��دول املجاورة تهتم 

اهتماما كب��ريا ب�شجرة النخيل, بينما كان العراق من 
اوائ��ل ال��دول امل�شدرة للتم��ور وخ�شو�ش��ا حمافظة 
الب�رسة, واليوم نطال��ب احلكومة املحلية بان تلتفت 
اىل ه��ذا االم��ر وان تكون لها حت��ركات جدية باالمر, 
وال�شيم��ا ان ار�ص الب�رسة ار���ص موؤهلة لزراعة مثل 
ه��ذه اال�شج��ار . وي��رى نقي��ب املهند�ش��ني الزراعيني 
يف حمافظ��ة الب�رسة عالء الب��دران من خالل حديثه 
للجورنال نيوز ان الب�شاتني التي حتتوي على ا�شجار 
النخيل اغل��ب مالكيها خارج العراق ومن دول عربية 
او خليجي��ة او اأن مالكيه��ا عراقيون غادروا العراق او 

ا�شحابه��ا توف��وا وا�شب��ح حالها معر�ش��ًا لتق�شيمها 
وتوزيعها للورثة والبع�ص يقوم ببيعها وقد تكون تلك 
االرا�ش��ي ثمن االر�ص ولي�شت ثم��ن الب�شتان باعتبار 
ان القيم��ة ال�شوقي��ة لالر�ص اعلى من قيم��ة الب�شتان 
نف�ش��ه, فاأ�شج��ار النخي��ل الب���رسة كم��ا ه��و معروف 
عنه��ا بانواعها الت��ي تزرع هي غالي��ة ي�شل بع�شها 
اىل 120 دوالراً امريكي��ًا وهذا �شعر عاٍل, فان عملية 
اع��ادة ان�شاء الب�شت��ان للنخيل اجلي��د واحل�شول على 
التم��ور اجليدة قد يجعل �شاح��ب الب�شتان يحتاج اىل 
ما يقارب ال��� 12 مليون دينار عراقي للدومن الواحد, 

بينما يف الت�شعرية الر�شمية هو ُع�رس هذا الرقم والذي 
هو مليون ورب��ع املليون, ولذلك فان الدعم احلكومي 
غري موجود ون�شاهد ان اغلب الفالحني يعتمدون على 
انف�شه��م يف عمليات املكافحة لالف��ات ومتلح املياه 
التي اثرت يف عدم تطوير �شجرة النخيل يف الب�رسة .
وللجانب احلكومي راأي يف ملف تردي زراعة النخيل 
يف املحافظة, اذ يو�شح رئي�ص جلنة الزراعة واملوارد 
املائي��ة جمعة هجول للجورنال "ان اللجنة كانت لها 
م�ش��اع خمتلفة لتطوير الواق��ع الزراعي يف املحافظة 
ونتح��دث يف احلقيقة اأن الواق��ع الزراعي يف الب�رسة 

يع��اين االهمال والتده��ور ب�شبب ال�شيا�ش��ات ال�شابقة 
ف�شال عن غياب الدعم بعد عام 2003 فهناك عوامل 
خمتلفة مثل اعمال التجريف والت�شحر وغياب الدعم 
احلكومي, ومل تكن هناك اي �شيا�شات �شائبة لتطوير 
الواق��ع الزراعي, وب�شاتني النخي��ل يف الب�رسة حاليا 
تعر�ش��ت اىل اعمال التجريف ب�شب��ب نزاعات امللكية 
والطام��ة االخ��رى انه عل��ى الرغم من برام��ج التطور 
املع��دودة لتعوي���ص النخي��ل م��ن ج��راء ال�شيا�ش��ات 
ال�شابق��ة ف��اإن الف�شائل تقلع وتب��اع يف داخل العراق 

وخارجه.
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بغ��داد - اجلورن��ال: اكد املحل��ل واخلبري االمن��ي, وفي��ق ال�شامرائي, ان ق�ش��ة "�شقوط 
املو�ش��ل بيد تنظي��م )داع�ص( كان��ت موؤامرة اقليمي��ة", م�شيفا ان "تخ��اذل ال�شيا�شيني 

والع�شكريني ادى اىل �شقوط املدينة", ح�شب قوله.
واته��م ال�شامرائي يف حديث متلفز تابعته )اجلورن��ال( "االدارة املحلية يف املو�شل وتكريت, 
باله��روب م��ن م�شوؤوليته��م عند هج��وم الدواع�ص عل��ى مناطقه��م", م�شيفا: "ول��و مل يكن هناك 
منحط��ون وفا�شل��ون وفا�شدون ملا متك��ن الدواع�ص من حتقيق ما حقق��وه". واو�شح  ال�شامرائي "لو 
كانت هناك حمكمة حقيقية لبحثت تداعيات �شقوط املو�شل, ومتت ادانة معظم ال�شيا�شيني, الن معظم 
م��ا ح��دث يف مدينة املو�شل يقع عل��ى عاتق هوؤالء ال�شا�شة, حت��ى عندما نقول ان هن��اك موؤامرة فهوؤالء 
ال�شيا�شي��ون م�شرتك��ون يف املوؤامرة". واعرب ال�شامرائي ع��ن اعتقاده بان القوات امل�شلح��ة العراقية وقوات 
التحال��ف "مل تتعم��د ا�شتخدام القوة ب�شورة �شيئة", مبينا انه "كان��ت هناك قوات ال باأ�ص بها يف املو�شل ولكن 

كانت هناك موؤامرة عندما �شدرت االوامر للقوات االمنية باالن�شحاب".  

توالت رودود االأفع��ال املحلية واالقليمية والدولية املنتقدة العالن 
اقلي��م كرد�شت��ان موعدا الجراء ا�شتفتاء عل��ى اال�شتقالل من العراق,  
والداعي��ة اىل االلت��زام بالد�شت��ور العراق��ي, واحل��وار م��ع احلكوم��ة 
االحتادي��ة يف بغ��داد, وم��ا بني الداعم��ة واملوؤيدة له��ا وخا�شة يف 

االو�شاط ال�شيا�شية الكردية. 
وراأى مراقب��ون اأن بغ��داد تراهن حاليًا على اخلالف��ات الداخلية يف 
االإقلي��م يف رد اج��راء اال�شتفتاء. وهناك من ي��رى اأن بغداد اختارت 
التهدئ��ة بعدم��ا اأعلنت اجله��ات الكردية وعلى م�شتوي��ات عالية اأنه 
لي���ص من ال���رسورة اأن ي��وؤدي اال�شتفتاء اإىل اال�شتق��الل الفوري بل 
تهدف العملية اىل حت�شني �رسوط التفاو�ص مع بغداد يف مفاو�شات 

امل�شائل العالقة بني اجلانبني منذ عدة �شنوات.
رئي�ص دي��وان رئا�شة اقليم كرد�شتان ف��وؤاد ح�شني او�شح يف حديث 
خا�ص للجورن��ال فيما يتعلق مبوقف الوالي��ات املتحدة االأمريكية 
وبي��ان رد فعله��ا االأويل ان وا�شنطن ومن خ��الل وزارتها اخلارجية 
اأبدت موقفها من  ا�شتفتاء �شعب كورد�شتان قائلة اإن بالدها حترتم 
رغب��ة واإرادة �شع��ب كورد�شت��ان,  وعلى الرغم من ذل��ك كانت لديها 
بع�ص املالحظ��ات من حيث التوقيت وتاأثري عملي��ة االإ�شتفتاء على 
جمري��ات احلرب م��ع اإرهابي��ي داع�ص. مبين��ًا اأنهم �ش��وف يقومون 

بتو�شيح وجهة نظرهم  للجميع.
م�شاع��د وزي��ر اخلارجية االي��راين يف ال�ش��وؤون العربي��ة واالفريقية, 
اك��د انها جزء من فتنة ل��� "تق�شيم" العراق واأنها خمطط "�شهيوين"٬ 
م�ش��ريا اىل ان بالده ل��ن ت�شمح ابدا بتحقيق اح��الم نتنياهو يف هذا 
املجال٬ واأو�شح اأن "احلديث عن ا�شتقالل كرد�شتان العراق٬ �شتكون 
نتيجت��ه ع��ودة كرد�شتان اىل م��ا قبل عدة عقود٬ وانن��ا لفتنا انتباه 

م�شوؤويل كرد�شتان اىل هذا املو�شوع ب�شكل ودي واخوي".
م��ن جانب��ه اكد ائت��الف دولة القان��ون ان م���رسوع االنف�شال الذي 
تن��ادي ب��ه بع�ص االح��زاب يف اقلي��م كرد�شتان هو جم��رد �شعارات 

للت�شبث بال�شلطة وهي خطوة غري مدرو�شة ولن ت�شهد النجاح.
وقال النائب عن االئت��الف ,عبد ال�شالم املالكي, ل�"اجلورنال" اإن " 
ه��ذه اخلطوة تخ�ش��ع الرادة  دولية ولي���ص الرادة حملية اأو داخلية, 
مت�شائ��ال: هل ان ال��دول االقليمية ومنها تركيا واي��ران ت�شمح مبثل 
هك��ذا م���رسوع عل��ى الرغم م��ن الكث��ري من اجل��والت لرئي���ص اقليم 
كرد�شت��ان "م�شع��ود الب��ارزاين" والت��ي ق��ام به��ا يف دول االحت��اد 
االورب��ي والوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة وبع���ص ال��دول اال�شيوية 
والت��ي القت رف�ش��ا وا�شح لهذا امل���رسوع , والي��وم اعلنته �رساحة 
الواليات االمريكية يف ت�رسيحاتها االخرية".  واأكد النائب املالكي 
, ان م���رسوع اال�شتقالل ُولد ميتًا ففي الوقت احلا�رس ال يوجد قبول 
حتى داخل ال�ش��ارع الكردي, الفتا النظر اىل ان هناك جهات كردية 
كث��رية راف�ش��ة له��ذه اخلط��وة منها حرك��ة التغيري وك��وران وحزب 
االحت��اد الوطني والقوى الوطنية االخ��رى, اإ�شافة اىل وجود الكثري 
م��ن الق�شايا التي مل حت�شم بني احلكومة املركزية واقليم كرد�شتان 
منه��ا املناط��ق املتن��ازع عليه��ا اخلا�شعة وف��ق امل��ادة 140 من 
الد�شت��ور باال�شافة اىل اأن هناك متدداً م��ن قبل احلزب الدميقراطي 

الكرد�شتاين على الكثري من املناطق بحجة انها حدود لالقليم". 
وتوق��ع النائ��ب ع��ن دولة القان��ون اأن يجاب��ه امل���رسوع مبعار�شة 
�شدي��دة م��ن قب��ل احلكوم��ة املركزية,الراف�ش��ة لتلبية اه��واء رئي�ص 
االقلي��م وتطلعات��ه غ��ري امل�رسوع��ة والت��ي ت��وؤدي اىل تغي��ري يف 

دميوغرافية املناطق املوجودة يف العراق والدول املحيطة به".
كما اأكدت كتلة التغيري النيابية ان اال�شتفتاء واعالن الدولة الكردية 
ح��ق طبيع��ي ل�شعب اقليم كرد�شت��ان ولكن ال�شيء غ��ري الطبيعي هو 
اختي��ار التوقي��ت اخلا�ص باال�شتفتاء من قب��ل �شخ�ص واحد هو امر 
يج��ب الوقوف عن��ده ورف�شه.  وقالت النائب ع��ن الكتلة ,�رسوة عبد 
الواحد ,"ان احلزب الدميقراطي ي�شتخدم ورقة اال�شتفتاء يف املزايدة 
ال�شيا�شي��ة يف حني ان اجلهة الوحيدة  املركزية التي من حقها البت 

بهذه اخلطوة هي الربملان الكرد�شتاين ولي�ص حلزب معني". 
التتمة يف ال�صفحة 2

عين��ت الهيئ��ة االإداري��ة لرابطة امل�ش��ارف اخلا�شة 
نائ��ب رئي�ص الهيئة رئي�شا موؤقتا لها  بدال عن رئي�ص 
الهيئ��ة املق��ال ودي��ع احلنظ��ل ال��ذي اقي��ل باأغلبية 
اأع�شاء الهيئة االإداري��ة على خلفية خمالفات ادارية 
وقانوني��ة لعمل الرابطة, االأمر ال��ذي اأدى اىل توقيع 

اغلب امل�شارف على اقالته.
وا�ش��ار بيان للهيئ��ة االإداري��ة �شدر بتوقي��ع اأغلبية 
االأع�ش��اء فيه��ا اىل حتدي��د م��دة ٤٥ يوم��ا الإج��راء 

انتخابات جديدة الختيار رئي�ص دائمي للرابطة التي 
تع��د واحدة من اهم املوؤ�ش�شات املوؤثرة يف االقت�شاد 
العراق��ي مل��ا ميتلك��ه قط��اع امل�ش��ارف م��ن اأهمية 
يف اقت�ش��اد الع��راق وحي��اة املواط��ن اليومي��ة م��ن 
خ��الل التاأثري املبا���رس وغري املبا�رس عل��ى االأ�شعار 

واالأ�شواق والتبادالت التجارية. 
وكان رئي���ص الرابط��ة املق��ال ق��د اُته��م م��ن قب��ل 
متخ�ش�ش��ني باتهام��ات عديدة منه��ا قيامه بتزويد 

معلومات مغلوطة اىل البنك املركزي العراقي.
التفا�صيل الكاملة يف امللحق االقت�صادي

ك�ش��ف القي��ادي يف حزب الدع��وة االإ�شالم��ي جا�شم 
حمم��د جعفر اأم���ص ال�شبت,ع��ن توج��ه اأع�شاء حزب 
الدعوة اىل اإلغاء من�ش��ب االأمني العام للحزب .وقال 
جعف��ر ل� »اجلورنال ني��وز« ان" تغيري من�شب االأمني 
ر م��ن اأع�شاء املوؤمت��ر املوؤلف من   الع��ام للحزب يقرَّ
م��ن 400 ع�ش��و داخ��ل احل��زب ,الفتا النظ��ر اىل ان 

توجهات املوؤمتر مع الغاء من�شب االمني العام ".
لك��ن القي��ادي االخ��ر يف ح��زب الدعوة عل��ي العالق 
, ك�ش��ف ع��ن عدم رغب��ة زعي��م دولة القان��ون نوري 
املالكي مبن�ش��ب االمني العام للح��زب لكونه خاليًا 

م��ن ال�شالحيات ", وقال الع��الق يف ت�رسيح متلفز 
تابعت��ه اجلورنال , هنالك توجه داخل احلزب الإلغاء 
من�ش��ب االم��ني الع��ام لك��ون ق��رارات احل��زب تتخذ 
جماعي��ة ت�شاورية , لك��ن وزرارة الداخلي��ة العراقية 
خاطب��ت االأحزاب ب��ان يكون لها ممث��ل يف الداخلية 
واالنتخاب��ات ما ا�شطر احل��زب اىل اختيار �شخ�شية 
رمزية من قياداته م��ن دون �شالحية تنظيمية فوق 
قيادات��ه  ",وفتح من�شب االم��ني العام حلزب الدعوة 
حلق��ة من ال���رساع بني زعي��م دولة القان��ون نوري 
املالكي ورئي�ص الوزراء حيدر العبادي, على املن�شب 
وتوؤك��د م�شادر ان االأخري هدد باالن�شقاق من احلزب 

يف حال ا�شتمر املالكي امينًا عامًا للحزب  "

تباين��ت وجه��ات النظر ب�ش��اأن عزم بع���ص املحافظ��ات اجلنوبية تغيري 
ا�شمائها بحجة ان هذه اال�شماء اختريت وفقا البعاد �شيا�شية بحتة ومن 
ه��ذه املحافظ��ات )ذي ق��ار واملثنى والقاد�شي��ة(, فما ب��ني موؤيد لفكرة 
التغي��ري ومعار���ص يبق��ى املواط��ن العراقي ين�ش��د تغيرياً اف�ش��ل للواقع 
الع��ام وان ال يقت���رس التغيري على اال�شماء فقط.  واأك��د التحالف الوطني 
ان مطالب��ة بع�ص املحافظات العراقي��ة تغيري ا�شمائها هو امر طبيعي ال 
ينبغ��ي ان يحمل اكرث م��ن طاقته.  وقال رئي�ص الكتل��ة الربملانية حلزب 
الدع��وة االإ�شالمية/ تنظيم الع��راق النائب ,خالد االأ�ش��دي, ل�"اجلورنال" 
اإن "اأ�شم��اء املحافظ��ات له��ا دالالت معين��ة اإم��ا تاأريخي��ة او ثقافية او 
جمتمعية وال توجد ا�شكالية يف حال تغيري ا�شماء تلك املحافظات, فكما 

ه��و متعارف ان بع���ص املحافظات مت تغيريها يف زم��ن النظام ال�شابق 
مث��ل القاد�شي��ة والتي كان��ت ت�شمى يف الزم��ن امللكي "ل��واء الديوانية". 
ب��دوره, ا�شتنكر "حتالف القوى العراقية" التدخل ال�شيا�شي يف الكثري من 
�شوؤون الدولة, الفتا النظر اىل ان م�شاألة تغيري ا�شماء املحافظات اأمر غري 

�شحيح وله تبعات ج�شيمة م�شتقبال". 
وق��ال ع�ش��و يف التحال��ف النائ��ب " طال��ب عبدالك��رمي املعم��اري" يف 
ت�رسي��ح ل�"اجلورنال" اإن " الكثري من امل��دن واملحافظات العراقية هي 
ا�شماء قدمية قبل النظام ال�شابق واملطالبة بهذ املطلب �شوف يفتح الباب 
للجمي��ع للمطالب��ة بتغيري ا�شماء مدنه��م وحمافظاتهم وكذل��ك االق�شية 

والنواحي, ما �شيت�شبب يف حتديات خطرة تعدو م�شلة اال�شماء".
وطال��ب املعم��اري "جمي��ع ال�شيا�شي��ني وامل�شوؤولني بتولي��ة اهتمامهم 
مل�شاكل اكرب وهي امل�شاكل املتاأتية من االرهاب ومن تنظيم داع�ص وما 

رافق��ه م��ن دمار يف املدن الت��ي احتلها والتي عان��ى ويالتها الكثري من 
املواطن��ني العراقيني يف املحافظات ال�شاخن��ة, وحماولة االخذ بايديهم 
ملواجه��ة حتديات املرحل��ة الراهنة".  اأما مقرر الربمل��ان ال�شابق ,حممد 
اخلال��دي, فق��د اأك��د ل�"اجلورنال" اإن "تغي��ري ا�شم��اء املحافظات هو من 
�شالحي��ات جمال�ص املحافظات, وم��ن املمكن تغيري هذه اال�شماء ح�شب 
رغب��ة ال�شعب املوج��ود يف املحافظة وهو نوع م��ن احلرية والالمركزية 
للمحافظة".  واأكد اخلالدي, ان هذه اخلطوة تخلق ت�شتتًا لدى بقية الدول 
حي��ث ان ا�شم��اء هذه املحافظ��ات مدونة لديه��م ,مت�شائال: ه��ل ان هذه 

املحافظات تود التفريط بتاريخها؟ 
ولف��ت االنتباه اىل ان "ا�شماء هذه املحافظ��ات تاريخية ولي�شت با�شماء 
النظ��ام ال�شابق حتى يتم تغيريه��ا, وامنا �شميت با�شماء معارك وحروب 

حدثت منذ زمن بعيد". 

ت�شهد م��دن حمافظة االنب��ار حمل��ة دعائية لبع�ص 
الت��ي بات��ت ت�شتغ��ل  ال�شيا�شي��ة واالح��زاب  الكت��ل 
انت�ش��ارات الق��وات االمنية واحل�ش��د ال�شعبي لك�شب 
ال�شي��خ قط��ري  .وق��ال  انتخابي��ة مبك��رة  ا�ش��وات 
ناحي��ة  ال�شعب��ي يف  احل�ش��د  ق��ادة  اح��د  ال�شمرم��د 
االنتخاب��ات  ان«  )اجلورن��ال(,  البغ��دادي ملرا�ش��ل 
املقبل��ة �شتكون مناطقي��ة بح�شب توج��ه كل ق�شاء 
وناحي��ة ومي��ول اه��ايل تل��ك امل��دن اىل االح��زاب 
ال�شيا�شي��ة والدينية والعلماني��ة وهناك كتل جديدة 
انبثقت اأخرياً«.وا�ش��اف ان« اهايل ناحية البغدادي 
واملناط��ق الغربي��ة ل��ن ينتخب��وا اإال ق��ادة احل�ش��د 
ال�شعبي ممن �شيتم تر�شيحهم يف كتل م�شتقلة خارج 
اط��ار الع�شائري��ة والعلماني��ة والديني��ة واالح��زاب 

ال�شابقة«.

وا�ش��ار ال�شمرم��د اىل ان« املناط��ق الغربي��ة هي��ت 
وحديث��ة والبغدادي ال متتلك اي��ة مقاعد يف جمل�ص 
االنب��ار احل��ايل والربملان اي�شا ال��ذي مل نَر فيه اي 
م�ش��وؤول م��ن مناطقن��ا, و�شن�شع��ى لتغي��ري اال�شماء 
االقرتاع«.ام��ا  �شنادي��ق  ع��رب  فيه��ا  وال�شخو���ص 
ال�شي��خ دحام عبي��د العلواين وه��و �شيا�ش��ي م�شتقل 
م��ن الرم��ادي فقد ذك��ر ملرا�ش��ل )اجلورن��ال نيوز(, 
ان« االنتخاب��ات املقبلة ل��ن تغري �شيئا يف املعادلة 
ال�شيا�ش��ة يف  �شما���رسة  ب�شب��ب  املوج��ودة حالي��ا 
عم��ان وتركي��ا الذي��ن له��م ال��دور امله��م يف اللعبة 
يف االنبار«.واو�ش��ح« ان جه��ات �شيا�شية خارجية 
وتدخ��اًل اقليميًا ي�شعى لبن��اء �شخ�شيات جديدة مع 
ا�شافة الوجوه نف�شه��ا يف �شيا�شة االنبار عرب �رساء 
الذمم والتالعب باالنتخاب��ات املقبلة بكل الو�شائل 
وت�شقي��ط املناف�شني عرب ك�شف ملف��ات ف�شاد اداري 

ومايل قبيل االنتخابات مبدة قليلة«

بعد تحديد موعده .. أربيل في مواجهة عاصفة محلية وإقليمية..

استفتاء كردستان : بغداد ترفض بشدة .. الكرد منقسمون وواشنطن تبلغ بارزاني تحفظها! 

هل يغير من واقعها المعيشي المزري واألمني المتردي.. ذي قار والمثنى والقادسية تتخلى عن أسمائها 

تمهيدًا لالنتخابات.. األنبار تشهد أوسع عملية استباقية لشراء الذمم  وسماسرة السياسة يسرقون انتصارات الحشد 

حددت شهرًا ونصف الشهر النتخاب رئيس جديد..

رابطة المصارف تعين رئيسًا مؤقتًا لها بدال عن المقال

توجهات إللغاء منصب األمين العام لحزب الدعوة 
والبعض وصفها باالنقالب األبيض
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