
النيابية  ال�سيا�سيني  وال�سجناء  ال�سهداء  جلنة  ع�سو  هدد 
امل��وازن��ة  على  الت�سويت  بعدم  االح���د،  اللكا�ش،  حممد 
احل�سد  وجرحى  �سهداء  حقوق  تت�سمن  مل  ما  التكميلية 
بيان  يف  اللكا�ش  ودع��ا  االرهابية.  والعمليات  ال�سعبي 
�سحفي، احلكومة املركزية واللجنة املالية الربملانية اإىل 
التكميلية،  املوازنة  يف  اأبواب  من  االأموال  بع�ش  “مناقلة 
وجرحى  �سهداء  دائرتي  ال�سهداء/  موؤ�س�سة  اىل  واإ�سافتها 
“هاتني  اأن  مبينا  االرهابية”،  والعمليات  ال�سعبي  احل�سد 
الدائرتني يف موؤ�س�سة ال�سهداء مل يخ�س�ش لهما دينار واحد 
يف املوازنة االحتادية لعام ٢٠١٧”. وطالب اللكا�ش، ب�” 
واجلرحى  ال�سهداء  دوائ��ر  اىل  الالزمة  االأم��وال  تخ�سي�ش 
ااٍلرهاب”،  مكافحة  وجهاز  والداخلية  الدفاع  وزارتي  يف 
لعام  التكميلية  املوازنة  على  الت�سويت  ب�”عدم  مهددا 
ال�سهداء  ذوي  وامتيازات  حقوق  تت�سمن  مل  ما   ٢٠١٧
ااٍلرهاب  مكافحة  وجهاز  وال�رشطة  اجلي�ش  من  واجلرحى 
“القانونية”  اللجنة  رجحت  حني  يف  ال�سعبي”.  واحل�سد 
االأ�سبوع  التكميلية  امل��وازن��ة  على  الت�سويت  الّنيابّية، 
لها  �سيكون  وامل�ساريع  “اخلدمات  ان  اىل  م�سرية  املقبل، 
اللبان  �سادق  اللجنة  ع�سو  وقال  منها”.  االأكرب  الن�سيب 
يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« ان” امليزانية قرئت مرتان 

ومن املرجح  ان يتم الت�سويت االأ�سبوع املقبل”.
تكفي  ال  �سعيفة  للدولة  العامة  “املوازنة  ان  واأ���س��اف 
نفقات الدولة لكن بعد زيادة انتاج النفط مت اإقرار موازنة 
تكميلية ل�سد النق�ش احلا�سل يف بع�ش امل�ساريع املهمة” .
�ستكون  التكميلية  املوازنة  يف  “االأولية  ان  اىل  واأ�سار 
املقاولني  مبالغ  بع�ش  �سد  اىل  اإ�سافة  اخلدمي،  للقطاع 
رواتب  “ت�سهد  ان  اللبان  وا�ستبعد  الزراعية”.  والديون 
التكميلية  امليزانية  �سمن  زيادة  واملوظفني  املتقاعدين 

لكون العراق ما زال مير يف �سيق مايل �سعب”.
 100  ،2017 لعام  االحت��ادي��ة،  ال��ع��راق  م��وازن��ة  وتبلغ 
تريليون )84.7 مليار دوالر(، وبعجز متوقع 21 تريليون 

)17.7 مليار دوالر( .

يف  �سني  تكتل  اك��رب   ( العراقية  القوى  احت��اد  وق��ال 
الربملان( ان “عملية حترير مناطق غرب االنبار التي 
يتخذها داع�ش االإرهابي مقرا له،  لها ابعاد اقت�سادية 

مهمة لتلك املناطق”.
ت�رشيح  يف  الفار�ش  فار�ش  االحتاد  عن  النائب  وقال 
على  معدة  كانت  التحرير  “خطة   ان   ل�»اجلورنال«، 
تتجه  حيث  املو�سل  حترير  بعد  بها  ال�رشوع  يتم  ان 
يف  الغربية  املناطق  بقية  اىل  الع�سكرية  القطعات 

االنبار”.
االنبار  من  الغربية  املناطق  حترير   ” اأن  واأ���س��اف 
طريبيل  منفذ  بفتح  كبري  اقت�سادي  مبو�سوع  مرتبط 

احلدودي مع االردن “.
ورف�ست وزارة الدفاع اعالن موعد انطالق حترير كل 
من تلعفر واحلويجة ومناطق غربي االنبار، م�سرية اىل 
اأن حترير املو�سل �سيفتح الباب امام اجلي�ش العراقي 
توجد  التي  واملناطق  امل��دن  بقية  لتحرير  بالتحديد 
التي  املناطق  ومنها  االإرهابية  الع�سابات  هذه  فيها 

تقع �سمن حدود حمافظة االنبار.
واأكد متحدث با�سم وزارة الدفاع العميد حممد اخل�رشي 
الع�سكرية  اخلطط   ” اأن   » ل���»اجل��ورن��ال  ت�رشيح  يف 
القادة  ي��راه��ا  التي  الت�سل�سالت  وح�سب  مو�سوعة 

الع�سكريون لكن م�ساألة التوقيقات طي الكتمان”.
مدينة  املا�سي  ال��ع��ام  امل�سرتكة  ال��ق��وات  وح���ررت 
داع�ش  تنظيم  من  االن��ب��ار  حمافظة  مركز  ال��رم��ادي 
يف  اأعلنت  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  وكانت  االره��اب��ي. 
ا�ستعادة  عملية  يف  احل�سد  قوات  م�ساركة  �سابق  وقت 

احلويجة واملناطق غري املحررة .
وذكر الناطق با�سم هيئة احل�سد ال�سعبي احمد اال�سدي 
يف بيان �سحفي ، ان “قوات احل�سد ال�سعبي �ست�سارك 
يف عملية حترير احلويجة واملناطق غري املحررة من 

ع�سابات داع�ش االرهابية”.
لتعر�سات  الت�سدي  يف  م�ستمر  احل�سد   ” اأن  وا�ساف 
“تكبيد  اىل  م�سريا  املو�سل”،  غرب  االجرامي  داع�ش 

ان  وبني  واملعدات”.  ب��االرواح  كبرية  خ�سائر  داع�ش 
االنت�سارات  ا�سا�ش يف جميع  ال�سعبي عن�رش  “احل�سد 
املتحققة على داع�ش وانه �سيكون م�سرتكًا رئي�سيًا يف 

حترير احلويجة وجميع املناطق غري املحررة”.
يف  االمنية  اللجنة  رئي�ش  ك�سف  مت�سل   �سياق  ويف 
عن   ، النمراوي  الكعود  نعيم  االنبار  حمافظة  جمل�ش 
وجود خاليا نائمة للتنظيمات االرهابية يف املناطق 
املحررة ما يتطلب تفعيل الدور اال�ستخباري ملعاجلة 

اخلروقات.
وقال النمراوي يف ت�رشيح خا�ش ملرا�سل »اجلورنال 

ا�ستهدفت املدنيني يف  التي  «، ان” الهجمات االخرية 
مناطق هيت والرمادي ومناطق غرب االنبار املحررة 

�سببها خاليا نائمة لتنظيم داع�ش “.
بها حمافظة  التي متر  احلالية  ان” الظروف  وا�ساف 
االنبار تتطلب تفعيل الدور اال�ستخباري واختيار قادة 
واحل�سد  وال�رشطة  اجلي�ش  ق��وات  يف  فعالني  امنيني 
الع�سائري واالبتعاد عن امل�سالح احلزبية وال�سخ�سية 

يف تعيني �سباط اجهزة االمن”.
االنبار  يف  االمني  املوقف  ان”  اىل  النمراوي  وا�سار 
يتطلب احلذر وعدم التهاون يف التعامل مع املعلومات 

اال�ستخباراتية وان يكون هناك تعاون اكرب بني اجهزة 
وك�سف  واال�ستقرار  االمن  حفظ  يف  واملواطنني  االمن 
خاليا التنظيم االرهابي النائمة وخ�سو�سا يف ق�ساء 

هيت والرمادي”.
الفريق  يانينوى"  "قادمون  عمليات  قائد  اعلن  كما 
الف   100 م�ساركة  اهلل  يار  ر�سيد  االم��ري  عبد  الركن 
ت�سعة  مدى  على  املو�سل  معركة  يف  عراقي  ع�سكري 
ا�سهر متوا�سلة متكنوا خاللها من قتل 10 االف م�سلح 
م�سريا  م�سرية..  طائرة   24 له  وا�سقطوا  داع�ش  لتنظيم 
اىل ان معركة حترير ق�ساء تلعفر �سمال غرب املو�سل 

حترير  لعمليات  اخلتام  م�سك  لتكون  قريبا  �ستنطلق 
جميع مناطق حمافظة نينوى ال�سمالية.

�سعبة  معارك  خا�ست  قواته  ان  اهلل  ي��ار  وا���س��اف 
املدينة  �ساحلي  يف  مدين  ماليني   3 من  اكرث  بوجود 

االمين واالي�رش ا�سافة اىل املو�سل القدمية.
خمتلف  من  مقاتل  ال��ف   100 من  اك��رث  ان  واو�سح 
وال�رشطة  واالمنية  الع�سكرية  والت�سكيالت  ال�سنوف 
ال�سعبي  واحل�سد  االرهاب  مكافحة  وجهاز  االحتادية 
الع�سائري واملقاتلني املتطوعني  والبي�سمركة واحل�سد 
والوكاالت اال�ستخبارية �ساركوا يف تلك املعركة بدعم 
والتحالف  اجلي�ش  وطريان  اجلوية  القوة  من  وا�سناد 
اي  اىل  الف�سل  ن�سب  ميكن  ال  انه  اىل  م�سريا  ال��دويل.. 

قوات على ح�ساب اخرى.
حاولت  املو�سل  ملدينة  امل��ح��ررة  ال��ق��وات  ان  واك��د 
اجلمع بني حماية املدنيني والق�ساء على االرهابيني 
جميع  على  الرائعة  امكانياتها  القيادة  "اثببت  حيث 
تنفيذ  ل�سمان  باملرونة  متيزت  والتي  امل�ستويات 
الواجبات بكفاءة عالية. وا�سار اىل ان القوات االمنية 
اي  يخ�سه  مل  قتاال  وقاتلت  �رش�سة  معارك  خا�ست 
ذات  القدمية  املدينة  وان  خا�سة  العامل  يف  جي�ش 

�سوارع �سيقة و�سعبة للغاية.
اال  نينوى  حمافظة  من  يتبق  مل  انه  اهلل  يار  واو�سح 
وقال  تلعفر  وق�ساء  واملحلبية  العيا�سية  مناطق 
�ستنطلق  الع�سكرية  العمليات  من  الرابعة  املرحلة  اإن 
القريبة  املناطق  وبع�ش  الق�ساء  هذا  لتحرير  قريبًا 
من املو�سل من اجل ا�ستكمال حترير حمافظة نينوى 

ال�سمالية ب�سكل كامل.
ومدينة تلعفر مركز الق�ساء هي من املدن الرتكمانية 
غرب  �سمال  كم   70 بعد  على  وتقع  العريقة  ال�سيعية 
نينوى  حمافظة  يف  امل��دن  كربى  من  وهي  املو�سل 
ويبلغ عدد �سكانها نحو ن�سف مليون ن�سمة وم�ساحتها 
28 كيلومرتا مربعا وتبعد عن غرب املو�سل بنحو 45 
بنحو  الرتكية  العراقية  احلدود  جنوب  وعن  كيلومرتا 
ال�سورية  العراقية  احل��دود  �رشق  وعن  كيلومرتا   55

بنحو 60 كيلومرتا.
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بغداد _ خاص

رغم دعوة عالوي إلى تأجيلها...

 القانونية النيابية تؤكد عرض قانون انتخابات مجالس المحافظات للتصويت 

الطاقة النيابية تكشف عن اكتمال ملف استجواب 
وزير الكهرباء في البرلمان

القوى تطالب وزير الداخلية بإطالق سراح 76 
شخصًا اعتقلوا شمال بابل

األمن النيابية: التحقيق في األسلحة الكردية التي 
تم ضبطها لدى داعش من مسؤولية بغداد

بغداد_ متابعة : ك�سف ع�سو جلنة النفط والطاقة، زاهر العبادي، االحد، عن اكتمال 
ملف ا�ستجواب وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي من الناحية القانونية وبانتظار حتديد 

املوعد املحدد ال�ستجوابه بعد مقابلة النواب امل�ستجوبني.
وقال العبادي يف ت�رشيح �سحفي، اإن "اربعة ا�ستجوابات ُقدمت بحق وزير الكهرباء، 
قا�سم الفهداوي، 2 منها مقدمة من اأع�ساء جلنة النفط والطاقة وال�2 االأخرى قدمت 
"متت مقابلة ال�سادة النواب امل�ستجوبني من قبل  اأنه  اإىل  من خارج اللجنة"، م�سريا 
و�سيتم  القانونية  الناحية  من  واكتمالها  االأ�سئلة  وطرح  النواب  جمل�ش  م�ست�ساري 

حتديد موعد ا�ستجواب وزير الكهرباء".
حميب�ش  ورزاق  املازين  مازن  النائب  هم  اال�ستجواب  قدموا  الذين  "النواب  ان  وبني 

والنائبة حنان الفتالوي واال�ستجواب الرابع ُقدم من النائب علي البديري".
وكان ع�سو جلنة النفط والطاقة النيابية، زاهر العبادي، ك�سف يوم اخلمي�ش املا�سي، 
وزير  ال�ستجواب  الربملان،  رئا�سة  هيئة  اىل  مقدمة  ا�ستجوابات  ثالثة  وجود  عن 
اال�سبوع  الكهرباء  وزير  ت�ست�سيف  �سوف  ان جلنته  موؤكدا  الفهداوي،  قا�سم  الكهرباء 

احلايل ملناق�سة و�سع الكهرباء والعديد من امللفات.

بغداد_ متابعة : بحث رئي�ش الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية، احمد امل�ساري، 
االحد، مع وزير الداخلية، قا�سم االعرجي، مو�سوع اختطاف 76 مواطنًا من مناطق 

�سمايل بابل، من قبل جهات جمهولة.
النيابية  الكتلة  "رئي�ش  ان  �سحفي،  بيان  يف  للم�ساري،  االعالمي  املكتب  وقال 
وزير  زارا  اجلنابي  مظهر  ال�سيخ  والنائب  امل�ساري  احمد  العراقية  القوى  لتحالف 
الداخلية قا�سم االعرجي"، مبينا انه "جرى خالل اللقاء مناق�سة عدد من املوا�سيع 
االمنية  االو�ساع  مقدمتها  ويف  العراقي،  ال�ساأن  تخ�ش  التي  واالمنية  ال�سيا�سية 

ال�سيئة يف �سمال حمافظة بابل".
احلني  بني  حتدث  التي  االختطاف  "حاالت  البيان،  بح�سب  املجتمعون،  وناق�ش 
لق�ساء  التابعة  البوبهاين  منطقة  من  مواطنا   ٦١ اختطاف  اآخرها  وكان  واالخ��ر، 
امل�سيب فجر يوم اجلمعة ال�سابع من متوز اجلاري ف�سال عن ١٥ �سخ�سا من م�رشوع 

امل�سيب من قبل جماميع م�سلحة متنفذة واقتيادهم اىل جهة جمهولة".

اإقليم  حكومة  االح��د،  النيابية  والدفاع”  “االمن  جلنة  طالبت   : اجلورنال  بغداد_ 
كرد�ستان بت�سليم االأ�سلحة الثقيلة كافة التي بحوزتها بعد انتهاء عملية حترير جميع 

االأرا�سي العراقية من �سيطرة تنظيم “داع�ش” االإرهابي .
“قوات  ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رشيح  يف  اال�سدي  عدنان  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
العام  القائد  الدولة ومن املفرت�ش ان تكون حتت امرة  اأجهزة  البي�سمركة تابعة اىل 
والد�ستورية  القانونية  وال�سوابط  لل�رشوط  وتخ�سع  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
عن  اخلطر  زوال  بعد  املركز  اىل  االإقليم  من  االأ�سلحة  جميع  ت�سليم  مبوجبها  ويتم 
العراق” . واأ�ساف ان “فتح التحقيق يف االأ�سلحة الكردية التي مت �سبطها لدى تنظيم 
حكومة  مع  وبالتن�سيق  االحتادية  احلكومة  م�سوؤولية  �سمن  تقع  االإرهابي  داع�ش 

االإقليم ملعرفة مالب�سات وحقيقة تهريب االأ�سلحة لداع�ش”.
واأ�سار اىل ان” اإقليم كرد�ستان مازال حتت �سلطة احلكومة االحتادية �سمن الد�ستور 
و�سحب  البي�سمركة  قوات  من  قطعات  ونقل  حتريك  االحتادية  احلكومة  وباإمكان 

االأ�سلحة يف االإقليم وفق القوانني الع�سكرية”.

المعارك القادمة.. بين رفض إعالن موعد التحرير وأولوية مواقعها

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ترتقب حمافظة االنبار 
حترير مناطقها ال�صحراوية 

بعد ان اأعلن القائد العام 
للقوات امل�صلحة حيدر 

العبادي االثنني املا�صي 
بيان الن�صر الكبري 
با�صتعادة املو�صل.

بغداد _ فاطمة عدنان

حم�سن  النيابية،  القانونية  اللجنة  رئي�ش  اأعلن 
جمال�ش  انتخابات  قانون  ان  االح��د،  ال�سعدون، 
على  االع���رتا����ش  ب�سبب  ت��اأخ��ر  امل��ح��اف��ظ��ات 
من  ان��ه  مو�سحا،  كركوك،  حمافظة  انتخابات 
خالل  للت�سويت  القانون  ُيعر�ش  ان  املحتمل 

جل�سة الربملان اال�سبوع املقبل.
اإكمال   ، �سحفي  ت�رشيح  يف  ال�سعدون  واك��د 
جمال�ش  انتخابات  ق��ان��ون  ب�ساأن  النقا�سات 
وثانية  اوىل  ق��راءة  ق��راءت��ه  ومت��ت  املحافظات 
ح�سل  التاأخري  لكن  للت�سويت،  جاهزا  وا�سبح 

حمافظة  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  االع���رتا����ش  ب�سبب 
كركوك".

اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�ش  "رئي�ش  ان  وتابع 
اجتمع بنواب حمافظة كركوك ومت االتفاق بينهم 
ومن املحتمل ان يعر�ش القانون للت�سويت خالل 

جل�سة اال�سبوع املقبل".
من جانبه دعا االمني العام حلزب الوفاق الوطني 
ق��ادة  ع���الوي،  اي��اد  اجلمهورية  رئي�ش  ون��ائ��ب 
جمال�ش  انتخابات  تاأجيل  اىل  ال�سيا�سية  الكتل 
االنتخابات  مع  بالتزامن  واجرائها  املحافظات 

النيابية العام املقبل.
اجلمهورية  رئي�ش  لنائب  االعالمي  املكتب  وذكر 

اجتماع  وخ��الل  "عالوي  ،ان  �سحفي  بيان  يف 
عقد  وال���ذي  ب��غ��داد،  يف  الوطني  ال��وف��اق  ح��زب 
قادة  دعا  البالد،  يف  ال�سيا�سية  االو�ساع  لبحث 
انتخابات  تاأجيل  اىل  العراقية،  ال�سيا�سية  الكتل 
مع  واجرائها  املقبل  للعام  املحافظات  جمال�ش 

االنتخابات الربملانية".
من  ب��ال��ب��الد  "االنتقال  ان  ع���الوي  وا���س��اف 
او�ساعها الراهنة اىل واقع اف�سل يتطلب ت�سحيح 
جميع  متكني  عرب  ال�سيا�سية  العملية  م�سارات 
من  احلقيقية  ارادتهم  عن  التعبري  من  العراقيني 
وجمل�ش  حكومة  تنتج  نزيهة  انتخابات  خ��الل 
من  البالد  اخ��راج  على  وق��ادري��ن  فعالني  ن��واب 

ال�سيا�سية واملحا�س�سة والف�ساد  الطائفية  دوامة 
."

ال��ن��ازح��ني  "معاناة  االج��ت��م��اع،  ن��اق�����ش  وق���د 
التي  واملتاعب  االره��اب،  ع��ودة  من  واملخاوف 
�سيطرة  يف  امل��رك��ب��ات  ا�سحاب  لها  يتعر�ش 

ال�سقور و�رشورة معاجلتها"، بح�سب البيان.
الوطني  ال��وف��اق  "قادة  ان  اىل  البيان،  وا���س��ار 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات  كذلك  ناق�سوا 
مرحلة  على  وتداعياتها  ال��ب��الد،  بها  متر  التي 
عرب  مواجهتها،  يف  الوفاق  ودور  داع�ش،  مابعد 
حتقيق  باجتاه  وال�سغط  الداخلية  اجلبهة  متتني 

امل�ساحلة الوطنية".

بغداد_ متابعة


