
عن  االنبار  حمافظة  يف  م�س�ؤول  امني  م�سدر  ك�سف 
اف�اج  وجتهيز  ت�سليح  على  تعمل  االمريكية  الق�ات  ان 
قتالية من احل�سد الع�سائري يف املناطق الغربية لالنبار 

من دون علم م�سبق للحك�مة العراقية .
وقال امل�سدر ملرا�سل )اجل�رنال ني�ز(، ان" معل�مات 
يف  االمريكية  الق�ات  ت�سليح  عن  ك�سفت  م�ؤكدة  امنية 
الع�سائري  احل�سد  من  قتالية  اف�اجًا  اال�سد  عني  قاعدة 
�رسي  ب�سكل  تدريبهم  مت  لالنبار  الغربية  املناطق  يف 

االت�سال  واجهزة  بالعجالت  وجتهيزهم  وت�سليحهم 
احلديثة".

وا�ساف ان "عملية اختيار املقاتلني متت بالتن�سيق مع 
جهات �سيا�سية وحزبية يف االنبار مت اختيار املقاتلني 
بح�سب الع�سائر واملناطق يف ق�ساء القائم وراوه وعنه 
حديثًا  امل�سّكلة  االف���اج  هذه  وم�ساركة  االنبار  غربي 

بغ�رساف الق�ات االمريكية ح�رسا".
لي�س  وبغداد  االنبار  "حك�متي  ان  اىل  امل�سدر  وا�سار 
لديهما علم م�سبق بهذه االف�اج، والرواتب واملخ�س�سات 
ت�رسف لهذه االف�اج من الق�ات االمريكية مع ال�سماح 

لهم بالغنائم التي يتم احل�س�ل عليها من مقار واأوكار 
مدن  يف  اقتحامها  يتم  التي  االرهابي  داع�س  تنظيم 
الفرات".  اىل ذلك اعلن ع�س� يف جمل�س ع�سائر  اعايل 
حمافظة االنبار رف�س جمل�سه ع�دة ا�سحاب من�سات 
ورف�س  الطائفية  الفتنة  ومثريي  االعت�سام  �ساحات 
م�ؤمتر امل�ساحلة الذي �سيعقد يف بغداد من قبل جهات 

�سيا�سية .
خا�س  ت�رسيح  يف  ال�سمري  العايد  تركي  ال�سيخ  وقال 
املدة  "يف  ان��ه  ن��ي���ز(،  )اجل���رن��ال  ملرا�سل  وح�رسي 
العادة  �سيا�سية  حتركات  وج�د  من  حذرنا  املا�سية 

وعدد  االعت�سام  �ساحة  من�سات  وا�سحاب  املطل�بني 
داع�س  تنظيم  مع  تعاون�ا  الذين  الع�سائر  �سي�خ  من 
م�ؤمتر  لعقد  اال�ستعداد  ن�سمع  واالن  االنبار  تدمري  يف 

م�ساحلة مع املطل�بني يف بغداد".
ا�سحاب  بع�دة  ت�سمح  لن  االنبار  "ع�سائر  ان  وا�ساف 
التنظيم  مع  املت�رطني  الع�سائر  و�سي�خ  املن�سات 
ونرف�س  اقامته  قبل  بغداد  م�ؤمتر  ونرف�س  االرهابي 
�سخ�سيات  �سي�سم  امل�ؤمتر  لك�ن  اعالنها  قبل  مقرارته 

م�سب�هة ومطل�بة للق�ساء".
االنبار  اىل  �سيع�د  "االرهاب  ان  اىل  ال�سمري  وا�سار 

و�ستك�ن  وا�سحة  معامله  لكن  جديد  م�سمى  وحت��ت 
االنبار �سحية م�ؤامرات �سيا�سية بداأت تنفذ على ار�س 
تق�سيم  و�سيتم  واقليمي  دويل  وبدعم  املحررة  املناطق 

االنبار وتفرقة اهلها". 
ان  االنبار  حمافظة  جمل�س  ع�س�  اعلن  اخر  جانب  من 
الق�ات االمريكية وال�رسكات االجنبية مل تبا�رس نهائيًا 
مب�رسوع حماية وتاأهيل الطريق الدويل ال�رسيع ومل نَر 

حتركًا اأو وج�داً لهم يف املناطق الغربية .
ملرا�سل  خ��ا���س  ت�رسيح  يف  الدليمي  حميد  وق���ال 
)اجل�رنال(، ان "الق�ات االمريكية وال�رسكات االجنبية 

الطريق  وتاأهيل  حماية  على  معها  االتفاق  مت  التي 
ال�سفارة  مع  باالتفاق  املركزية  احلك�مة  مع  ال��دويل 
الطريق  وتاأهيل  حماية  مب�رسوع  تبا�رس  مل  االمريكية 
االنبار  مدن  يف  لهم  وج���داً  اأو  حتركًا  نَر  ومل  ال��دويل 

وخ�س��سًا يف املناطق الغربية".
ق�اعدها  يف  م�ج�دة  االمريكية  "الق�ات  ان  وا�ساف 
البغدادي  ناحية  يف  اال�سد  عني  قاعدة  يف  الع�سكرية 
�رسقي  احلبانية  يف  اله�سبة  مطار  ويف  االنبار  غربي 
اعدادهم  عن  معل�مات  او  اعداد  هناك  ولي�س  الرمادي 

ب�سكل كامل".

العبادي يعلن »النصر الكبير«.. وإجراءات أمنية مشددة في بغداد تزامنًا مع تحرير الموصل

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Mon.10 Jul. 2017 issue no 379 االثنين 10 تموز 2017 العدد

السيارات المتضررة وتجارتها..
فوضى مرورية واستهالك للوقود

طرق العناية 
 بأنواع البشرة المختلفة

05060910

بغداد - ح�سني فالح : اأعلن رئي�س ال�زراء حيدر العبادي، االأحد، حتقيق "الن�رس الكبري" 
يف مدينة امل��سل "املحررة"، بعد نح� 9 اأ�سهر من انطالق عملية ا�ستعادة ثاين اأكرب 
مدن البالد. وو�سل رئي�س ال�زراء القائد العام للق�ات امل�سلحة العراقية حيدر العبادي اىل 

مدينة امل��سل، ع�رس االأحد، وبارك للعراقيني بتحقيق الن�رس الكبري على تنظيم "داع�س".
تزامنا مع  العا�سمة بغداد  �س�ارع  امنيًا مكثفًا يف  انت�ساراً  والحظت وكالة »اجل�رنال ني�ز«، 

اقرتاب اعالن حترير امل��سل بالكامل من �سيطرة تنظيم داع�س االرهابي.
وقال م�سدر امني ل� »اجل�رنال ني�ز«، ان "هناك ا�ستنفاراً امنيًا يف جميع �س�ارع ومناطق العا�سمة 
بغداد الرئي�سية، ال�سيما يف مناطق الكرادة والباب ال�رسقي واالعظمية وحميط املنطقة اخل�رساء حت�سبًا 

حلدوث عمليات ارهابية بالتزامن مع اعالن الن�رس الكبري يف مدينة امل��سل".
ومتكنت الق�ات االمنية امل�سرتكة من ا�ستعادة مدينة امل��سل بالكامل من �سيطرة تنظيم داع�س االرهابي التي 

احتلها يف حزيران 2014.

مل يكن اجتماع الهيئة العامة للتحالف ال�طني الذي عقد ليل ال�سبت 
بح�س�ر رئي�س ال�زراء حيدر العبادي ورئي�س املجل�س االعلى عمار 
االمني وما  امللف  ليتجاوز  ال�طني  التحالف  احلكيم، وقيادات من 
حتقق فيه من انت�سارات للق�ات االمنية يف اجلانب االمين من مدينة 
امل��سل ،م�سددا على �رسورة رف�س كل املحاوالت الرامية ال�سعاف 

احل�سد ال�سعبي وال�سعي لتبني م�رسوع الت�س�ية جمددا. 
م�سادر مقربة قالت ان اجتماعًا "ت�ساحليًا" بني العبادي واالأمني 
وا�ستمر  اأم�س  ي�م  جرى  العامري  هادي  بدر  ملنظمة  العام  العام 
�ساعتني ا�ستبق االجتماع اخلا�س بقيادات التحالف ال�طني ومت فيه 
الت�سديد على دور احل�سد ال�سعبي امل�ستقبلي يف عراق ما بعد داع�س .

امل��سع  االخري  االجتماع  ك�الي�س  عن  كا�سفة  امل�سادر  وا�سافت 
للتحالف وما متت مناق�سته يف داخل االجتماع، م�ؤكدة ان التحالف 
ح�س�ر  ورف�س  بغداد  خ��ارج  امل�ؤمترات  عقد  اجتماعه  يف  رف�س 
ا�سخا�س مطل�بني للق�ساء يف جميع امل�ؤمترات، م�سريا اىل ان تاأكيداً 

على رف�س ا�ستفتاء كرد�ستان وتق�سيم وحدة العراق.
املحاور  �سمن  م��ن   ان  االجتماع  داخ��ل  من  نيابي  م�سدر  واأك��د 
الذي من املقرر عقده  الرئي�سية للنقا�س كان م��س�ع م�ؤمتر بغداد 
ال�سهر اجلاري". وا�ساف امل�سدر، اأن" التحالف ا�سدر بيانا وا�سحا 
على  يعمل  م�ؤمتر  اي  مع  التحالف  ان  فيه  اأكد  امل�ؤمتر  عقد  ب�ساأن 
تق�ية ال�حدة ال�طنية لكن على �رسط ان ال ي�سارك يف امل�ؤمتر من 

ه� مطل�ب للق�ساء العراقي". 
هدف  يف  ت�سب  التحالف  اجتماع  مقررات  جميع  اأن"  اىل  وا�سار 
واحد اال وه� وحدة ال�سف العراقي، م�ستدركا ان االخ�ة من املك�ن 
ال�سني يريدون ان تك�ن لهم مرجعية �سنية خا�سة بهم بعد امل�ساكل 
االعت�سام  مبن�سات  �سارك�ا  ممن  والبع�س  العراق  يف  حدثت  التي 
ومن  ج�ع  من  داع�س  من  كثريا  العراقي  ال�سعب  ومعاناة  الداع�سية 
التحالف  ان  اال�سدي  خالد  النائب  قال  جهته  من  وتهجري".   قتل 

ال�زراء  رئي�س  بح�س�ر  م��سعا  اجتماعًا  ال�سبت  ليلة  عقد  ال�طني 
حيدر العبادي ووزراء التحالف ف�سال عن روؤ�ساء الكتل ، م�سرياً اىل 
ان م�قف التحالف وا�سح وه� يرحب بعقد امل�ؤمترات يف بغداد الي 
جمم�عة �سيا�سية عراقية ويرف�س عقد اأي م�ؤمتر خارج العراق الأنه 
مدعاة لتدخالت اجنبية يف ال�ساأن العراقي ". واو�سح، ان التحالف 
يرف�س ب�سكل قاطع ح�س�ر اأي ا�سخا�س مطل�بني للق�ساء العراقي 
احلك�مة  طالب  "التحالف  ان  م��سحا  �سيا�سية"  م���ؤمت��رات  يف 
من  عراقية  مدينة  اأي  جتاه  اج��راءات  باتخاذ  الق�سائية  واجلهات 
دون ا�ستثناء حتاول عقد م�ؤمترات وي�جد فيها ا�سخا�س مطل�ب�ن 
للق�ساء، ومن ثم على الق�ساء اي�سا ان يفعل اجراءاته وعلى احلك�مة 

ان تنفذ اجراءات الق�ساء".
وب�ساأن م�قف التحالف من ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان، بني اال�سدي، ان 
التحالف مع وحدة العراق ويرف�س اأي دع�ة للتق�سيم وان اال�ستفتاء 
الذي تدع� اليه بع�س القيادات الكردية مرف��س من التحالف وهي 
ب�سكل  طرف  اأي  من  اج��راءات  ُتتخذ  ان  ميكن  وال  للد�ست�ر  خمالفة 

احادي، يتعلق مب�سري الدولة العراقية".
االره��اب،  من  املت�رسرة  واملناطق  امل��سل  اعمار  اإع��ادة  وب�ساأن 
لفت اال�سدي النظر، اىل ان التحالف ي�ؤكد �رسورة اال�رساع  باإعادة 

النازحني واعادة اعمار املدن املحررة .
بدوره قال النائب يف الكتلة ،حممد اللكا�س، يف ت�رسيح ل�»اجل�رنال« 
"م�رسوع الت�س�ية كان حا�رسا يف مناق�سات املجل�س وبانتظار  اإن 
البيان الر�سمي لالنت�سار من قبل القائد العام للق�ات امل�سلحة ومن 
ثم يعر�س م�رسوع الت�س�ية على ال�سعب العراقي".  واأكد اللكا�س، ان 
"الت�س�ية هي م�رسوع لبناء م�ؤ�س�سات الدولة ي�سمل جميع مك�نات 
ال�سعب العراقي من دون ا�ستثناء مبن فيهم املك�ن ال�سني". من جهته 
اعرب ائتالف دولة القان�ن عن رف�سه ح�س�ر ال�سخ�سيات املطل�بة 
للق�ساء مل�ؤمتر ال�ُسّنة الذي دعا اليه رئي�س الربملان �سليم اجلب�ري، 

كا�سفا عن اهم ما دار يف اجتماع التحالف، اأم�س ال�سبت.
التتمة يف ال�صفحة 2

عن  ال�سبت،  الربملانية،  القان�نية  اللجنة  ك�سفت 
اأ�سحاب  من  وال�سيا�سيني  الن�اب  بع�س  عرقلة 
اجلن�سية املزدوجة مترير قان�ن اجلن�سية املكت�سبة 

يف الربملان.
وقال ع�س� اللجنة امني بكر حممد ل�>>اجل�رنال 
مرة  من  اأك��ر  يف  �سعى  الربملان   " ان  ني�ز<<، 
والت�س�يت عليه  املكت�سبة  لتمرير قان�ن اجلن�سية 

ملنع تب�ء اأي م�س�ؤول عراقي منا�سب �سيادية من 
دون تخليه عن اجلن�سية االأخرى التي يحملها".

وال�سخ�سيات  ال��ن���اب  م��ن  "عدداً  ان  واأ���س��اف، 
الدولة  يف  مهمة  منا�سب  متلك  التي  ال�سيا�سية 
عرقلت مترير القان�ن برملانيا و�سعت اىل تعتيمه 
اجلن�سية  �سحب  عدم  بغية  امامه  العراقيل  وو�سع 
منهم"، مبينا ان" الكثري من امل�س�ؤولني العراقيني 
لديهم جن�سيات مكت�سبة اأخرى كما هي احلال مع 

رئي�س هرم احلك�مة حيدر العبادي".

اأك��د النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة القان���ن واملق��رب 
م��ن رئي���س احلك�م��ة، جا�سم حمم��د جعف��ر، ال�سبت، 
رف���س احلك�مة الأي مق��رتح �سع���دي يق�سي بقطع 
العالق��ات العراقي��ة مع قط��ر مقابل اعم��ار املناطق 
املحررة. وقال جعفر للج�رنال ان " ال�سع�دية تّدعي 
م�ساع��دة الع��راق اأك��ر مم��ا تفعل حي��ث تربعت قبل 
اأ�سه��ر ب� 500 ملي�ن دوالر يف م�ؤمتر الدول املانحة 
ومل ت�سل��م املبل��غ حتى ه��ذا الي�م "، م�س��ريا اىل ان " 
التجربة املا�سية خالل 14 عاما املا�سية اثبتت ان 
ال�سع�دي��ة تريد ع�دة العراق اىل ما قبل عام 2003 
ول��ن تق��دم اأي��ة مبال��غ الإع��ادة اعم��ار املحافظات 

ال�سنية من دون م���رسوع �سيا�سي يخدم م�ساحلها". 
واأ�ساف، جعفر "احلك�مة العراقية ترف�س اأي مقرتح 
�سع���دي يق�سي بقطع العالقات مع قطر مقابل قيام 
الريا�س باإعادة اعم��ار املناطق املحررة باالإ�سافة 
اىل ان بغ��داد ترف�س بدورها قيام ال�سع�دية باإعادة 
اعم��ار املناطق مبا���رسة الأنه يعد تدخ��ال بال�س�ؤون 
الداخلية لكنها ت�سمح فقط بدخ�ل �رسكاتها بعرو�س 
املناق�س��ات واال�ستثم��ار". وكان القيادي يف حزب 
الدع���ة جا�سم البياتي قد ك�سف، يف وقت �سابق، عن 
ممار�س��ة ال�سع�دي��ة �سغ�طًا �سيا�سي��ة على احلك�مة 
العراقي��ة لدفعه��ا اىل قط��ع العالق��ات االقت�سادي��ة 
وال�سيا�سي��ة مع قط��ر مقاب��ل اإعادة اعم��ار املناطق 

املحررة من �سيطرة تنظيم داع�س االإرهابي.

اكد رئي�س جلنة النزاهة يف جمل�س حمافظة الب�رسة حممد املن�س�ري 
من  الكثري  احالة  بخ�س��س  الب�رسة  يف  حت�سل  التي  التط�رات  ان 
انت�رست  عديدة  مللفات  امتداد  هي  النزاهة  اىل  الف�ساد  �سبهات 
يف  م�ج�دة  اغلبها  ان  حيث  االع��الم  و�سائل  خمتلف  وتداولتها 

النزاهة .
ياأخذ  ان  العراقي  للق�ساء  بد  "ال  ني�ز  للج�رنال  املن�س�ري  وقال 

دوره يف متابعة اي ملف يتعلق بالف�ساد.
اأما م��س�ع التحقيق مع رئي�س جمل�س حمافظة الب�رسة فنرتك االمر 
للق�ساء العراقي للنظر يف االمر وه� الفي�سل، والق�ساء العراقي جاد 
يف انهاء االمر بعد انتهاء التحقيقات التي تتعلق باأي م�س�ؤول والي�م 

النزاهة  اىل  عديدة  ملفات  االخرية  االآونة  يف  اأحلنا  النزاهة  كلجنة 
وكانت هناك متابعة من قبل جلان املالية والقان�نية والنزاهة يف 

جمل�س املحافظة".
من جانب اخر اكد اع�ساء يف جمل�س املحافظة رف�س�ا ذكر ا�سمائهم 
للج�رنال ني�ز انباء مفادها وج�د حترك �سيا�سي غري معلن لرت�سيح 
حمافظ  ملن�سب  كيطان  وليد  الب�رسة  حمافظة  جمل�س  رئي�س  نائب 
املحافظة  جمل�س  يف  ع�س�  وه���  �سداد  علي  عن  ف�سال  الب�رسة 
تنتميان اىل كتلة املحافظ يف حني ال يعرف م�سري  وال�سخ�سيتان 
من�سب رئا�سة جمل�س املحافظة حتى االن وقد مت تداول تلك االخبار 

اي�سا على �سفحات الت�ا�سل االجتماعي وال يعرف مدى �سحتها .
جمل�س  يف  املالية  الرقابة  جلنة  رئي�س  او�سح  اخ��ر  �سياق  ويف 
حمافظة الب�رسة احمد ال�سليطي للج�رنال ني�ز ان "حمافظ الب�رسة 

اخفق يف �رسف تخ�سي�سات الب�رسة اال�ستثمارية ل�سنة 2016 على 
الرغم من قلتها حيث بلغت 160 مليار دينار، مبينا بالق�ل انه مع 
كرة م�ساريعنا املت�قفة ال �سيما املدار�س وم�ساريع اخرى �رسورية 
 2017 تخ�سي�سات  من  احت�سابها  يف  وت�سبب  االندثار  ا�سابها 
ف�ساع على الب�رسة مبلغ مقداره 100 مليار دينار من تخ�سي�سات 
الت�سغيلية"، مت�سائاًل عن "كيفية ت�سديد الذرعات املنجزة للم�ساريع 

التي احيلت يف االآونة االخرية ".
وكان حمافظ الب�رسة ماجد الن�رساوي قد او�سح يف م�ؤمتر �سحفي 
ح�رسه مرا�سل اجل�رنال ني�ز ي�م ام�س ان هناك حملة اعالمية ُت�سن 
�سده الهدف منها ت�سقيطه، مبينا انه تعر�س اىل التهديد بالقتل وانه 
من خالل الت�سجيالت اراد ان يطلع ال�سارع العراقي والب�رسي على 

احلقيقة.

حال��ة �سعبة متر به��ا الع�ائل النازح��ة يف النا�رسية 
بع��د ت�ق��ف برنامج الغ��ذاء العامل��ي ال��ذي كان يقدم 
امل�ساع��دات له��ا، فالع�ائ��ل كان��ت تع���ل عل��ى ه��ذا 
الربنامج الكثري فم��ن دون ق�سائم االغذية �سي�اجه�ن 

اجل�ع ب�سبب عدم امتالكهم االأم�ال لل�رساء .
وق��ال حماف��ظ ذي قار يحي��ى النا���رسي جل�رنال ان 
االأزم��ة املالي��ة تق��ف وراء ت�قف ه��ذا الربنامج املهم 
وال��ذي كان يق��دم م�ساع��دات غذائية ومالي��ة للع�ائل 
النازح��ة وه��ذا م��ا يجن��ب املحافظ��ة التكف��ل بت�فري 
ه��ذه املتطلبات لهم.  واأك��د ان "مدير املكتب االقليمي 
لربنام��ج الغ��ذاء العاملي يف حمافظ��ة الب�رسة كيت�ن 
�سانك��ي ابلغنا بت�ق��ف العمل بدع��م النازحني وقد مت 
تق��دمي اعرتا���س على ه��ذا الت�ق��ف وابلغن��ا احلك�مة 

املركزي��ة واجله��ات ذات العالق��ة الأهمي��ة الربنام��ج، 
كم��ا طالبنا املكت��ب االقليمي للربنام��ج بالعمل على 
ا�ستئن��اف ن�ساط��ه ووعدون��ا خرياً". لك��ن �سباح رحم 
مدي��ر منظمة العراق املدنية للم��راأة والطفل حتدث اىل 
اجل�رنال عن قيام بع�س الع�ائل النازحة باال�ستجداء 
م��ن االأه��ايل ل�س��د النق���س يف امل���اد الغذائي��ة، التي 
كانت ت�فرها لهم املنظمة من م�اد عينية وم�ساعدات 
ملعاجلة نق�س الغذاء لهم ب�سبب هذه الظروف القاهرة، 
حيث ت�ستمي��ل هذا الع�ائل عطف امل�اطنني با�ستخدام 
م�سطل��ح النزوح والفقر، وبني رحم وج�د هذه الع�ائل 
او االأفراد يف ال�ساحات العامة يف النا�رسية وقيامهم 
باملطالب��ة بام�ال ل�سد ج���ع اطفالهم حيث ل�حظ يف 
االآون��ة االأخرية انت�سار ملح�ظ حل��االت اال�ستجداء يف 
�س���ارع النا�رسية ولع��ل ما ي�ؤخذ على ه��ذه الظاهرة 

هي ممار�ستها من قبل الن�ساء .

)الجورنال( تكشف خفايا ما جرى في اجتماع التحالف الوطني األخير

مصالحة بين العبادي والعامري وقرارات حاسمة بشأن مستقبل الحشد ومؤتمر السنة واالستفتاء الكردي 

بركان الفساد ينفجر في البصرة.. 100 مليار دينار تالحق المحافظ وترشيح كيطان بديال عن النصراوي 

بعد تخلي برنامج الغذاء العالمي عنهم.. نازحون يلجأون إلى التسول خارج مخيماتهم!!

مزدوجو الجنسية في البرلمان يعرقلون تمرير 
قانون الجنسية المكتسبة

صفقة تعرضها الرياض على بغداد.. 
مقاطعة الدوحة مقابل إعمار المناطق المحررة

البصرة - خاص

بغداد- سهير الربيعي

بغداد – خاص

بغداد – الجورنال 

ذي قار - شاكر عواد

األنبار- عمر الدليمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

القيثارة تضبط أوتارها لعزف أجمل
األلحان أمام نفط الجنوب

مترافقة مع تسربيات عن عودة أصحاب منصات االعتصام.. قوات أميركية تسلح الحشد األنباري سرًا بعيدًا عن الحكومة

أبراج االتصاالت في العراق.. اجتياح 
فوضوي وهواجس صحية
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