
ت�سهد حمافظ��ة االنبار �رصاع��ًا �سيا�سيًا وحكوميًا 
خطراً من جراء بقاء حمافظ االنبار �سهيب الراوي 
يف من�سب��ه على الرغم من اقالت��ه الكرث من ثالث 
م��رات لتورط��ه بالف�س��اد االداري وامل��ايل، بينم��ا 
جه��ات �سيا�سية يف بغداد واالنب��ار تقاتل من اأجل 

بقائه يف من�سبه .
وبغ��داد  االنب��ار  يف  وحزبي��ة  �سيا�سي��ة  جه��ات 
م�ستفي��دة من �سهيب ال��راوي، واقالته من من�سبة 

الت��ي  وامل�سال��ح  املالي��ة  اخل�س��ارة  له��م  ت�سب��ب 
جمعوها من �رصقة م�ساريع تاأهيل اخلدمات ودعم 
النازحني وجتهيز مقاتلي الع�سائر التي ذهبت هذه 
االموال اىل ار�سدة عدد من االحزاب وال�سخ�سيات 

املتنفذة بعلم حمافظ االنبار �سهيب الراوي .
املحل��ل ال�سيا�س��ي خمي���س الدليم��ي م��ن الرمادي 
قال ملرا�سل )اجلورن��ال نيوز(، ان" حمافظ االنبار 
�سهي��ب الراوي املق��ال الكرث من ث��الث مرات من 
قب��ل جمل���س املحافظ��ة لتورط��ه ب�رصق��ة مبال��غ 
مالي��ة ومت احلكم عليه بال�سج��ن ملدة عام وفر�س 

غرام��ة مالي��ة و�سلت اىل ثالثة مالي��ني دينار مع 
اال�ستمرار با�ستجوابه يف تهم �سده ومنها التالعب 

مببالغ تاأهيل املناطق املحررة".
وا�س��اف ان" جمل���س االنب��ار ان�س��ق اىل جبهتني، 
االوىل تقات��ل م��ن اأجل بق��اء ال��راوي يف من�سبه، 
والثاني��ة تدافع عن حقوق اهايل االنبار من �سطوة 
املحاف��ظ الذي لديه جه��ات �سيا�سي��ة تدعم بقاءه 
مهم��ا كان الثمن وهو مازال ميار�س عمله الر�سمي 

وبغطاء �سيا�سي".
وتاب��ع قائ��ال "من�سب حماف��ظ االنب��ار معرو�س 

للبي��ع ب��ني االح��زاب والكت��ل ال�سيا�سي��ة، فهن��اك 
تناف���س بني احل��زب اال�سالمي وكتل��ة احلل ل�رصاء 
ه��ذا املن�س��ب، ومبلغ امل��زاد و�س��ل اىل 20 مليار 
دين��ار بح�س��ب الت�رصيب��ات التي و�سل��ت الينا من 

داخل جمل�س االنبار".
يف ح��ني ك�سف م�سدر يف جمل���س حمافظة االنبار 
ملرا�سل )اجلورنال(، عن ان" حمافظ االنبار ا�سرتى 
ذمم ع��دد م��ن اع�س��اء جمل���س املحافظ��ة بعجل��ة 
م�سفح��ة و�سقة يف تركيا ومبال��غ مالية لقاء عدم 
الت�سويت على اقالته، بينما تدفع كتلة احلل مبالغ 

مالي��ة ت�سل اىل 40 ملي��ون دينار و�سقة يف لبنان 
و�سيارة م�سفحة نوع جك�سارة".

واو�س��ح اأن " اجلهات الداعمة للمحافظ هي احلزب 
اال�سالمي وجبهة �سال��ح املطلك وعدد من اع�ساء 
الربمل��ان ممن لديه��م م�سال��ح �سخ�سي��ة وحزبية 
يف االنب��ار وتنف��ذ م�ساري��ع احيل��ت اىل �رصكاتهم 
اخلا�س��ة ومنها اعمار اجل�س��ور وحمطات الكهرباء 

واملاء وتاأهيل املباين احلكومية".
ام��ا ال�سي��خ حام��د عب��د اهلل الدليم��ي اح��د وجهاء 
الفلوج��ة فق��د ذكر ملرا�س��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" 

�سهي��ب الراوي ه��و ا�سا�س دمار االنب��ار ومل يقدم 
اي �س��يء اىل اهل��ه من��ذ تولي��ه هذا املن�س��ب الذي 
ب��ات �سبح��ًا دم��ر االر���س وهّج��ر النا���س بداع�س 

وا�سكالها".
وا�س��اف ان" االنبار مقبلة عل��ى حرب داخلية من 
دون تهج��ر، و�ستك��ون هن��اك عملي��ات ارهابي��ة 
وت�سفية وهجمات هدفه��ا املواطنون، فنحن نعلم 
ان �سا�س��ة االنبار ميتلك��ون ملي�سي��ات وع�سابات 
يحركونه��ا الإ�سكات من يعار���س اجرامها ونهبها 

و�رصقتها".
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ا�ستخدام  احتمالية  النيابية  والطاقة"  "النفط  جلنة  رجحت   : نيوز  اجلورنال   - بغداد 
العمار  االمركية  املتحدة  الواليات  منها  عديدة  دول  مع  "املقاي�سة"  مبداأ  العراق 
املناطق املت�رصرة من االرهاب. وتوؤكد م�سادر ان ال�سفارة االمركية تروج لفكرة مقاي�سة 
النفط مقابل اعمار املناطق املدمرة، وكما ح�سل يف االنبار قبل يومني عند زيارة �سفرها 

�سيليمان اىل الفلوجة، وانها ت�سغط على احلكومات املحلية لقبول هذا العر�س بعيداً عن بغداد.
وقال ع�سو اللجنة، طارق �سديق، يف ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز«، اإنه" على الرغم من ان احتمالية 
جلوء العراق اىل املقاي�سة ،لكن هذا ال يعني ان يقاي�س العراق النفط مقابل االعمار كما اعلن الرئي�س 
ترامب ، بل �ستكون املقاي�سة وفقا ملا ت�سل اليه ا�سعار النفط اخلام العراقي وهذا معمول به يف اأغلب دول 
العامل". من جانبها جلنة "اخلدمات واالعمار" النيابية فقد نفت ما يدور يف االعالم، موؤكدة انه ال يوجد ما 
يثبت هذه الطروحات.    وقال ع�سو اللجنة، توفيق الكعبي، يف ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز«، الثالثاء، اإن "العراق 
اليوم لديه خرباء وعلماء يف جمال النفط فمن غر املمكن ان تقوم الواليات املتحدة االمركية ب�رصقة اموال العراق.

"التحالف  اأن  الطريف،   الوطني" حبيب  "احلكمة  تيار  رئي�س  اأكد   
ان  اىل  النظر  الفتًا  منه"  جزء  هو  احلكمة  تيار  وان  باق  الوطني 
اي �سبغة  �سيكون منفتحًا على اجلميع وخاليًا من  "تيار احلكمة 
او�ساط  خارج  هم  "الذين  ان  اىل  وا�سار  الوطنية".  ال�سبغة  غر 
التحالف الوطني اعلنوا رغبتهم باالن�سمام اىل هذا التيار اجلديد 

العابر للمكونات والطائفية والتي جعل منها عنوانه الرئي�سي". 
بالقول  ال�سغر، رد  الدين  االأعلى جالل  القيادي يف املجل�س  لكن 
اأن بقاء  اإن التحالف الوطني اأغلق الباب بوجه تيار احلكمة، عاداً 
كا�سفا  اأع�سائه،  جميع  ت�سويت  اىل  بحاجة  التحالف  يف  االخر 
عن قرار �سابق بغلق باب االن�سمام للتحالف ال�سيعي حتى موعد 

االنتخابات املقبلة. 
وتقول م�سادر �سيا�سية مقربة من التحالف ان املجل�س االعلى قرر 
خلع عمار احلكيم رئي�س تيار احلكمة من رئا�سة التحالف الوطني 
واي�سا عدم عقد اية جل�سه للتحالف يف هذه االآونة تفاديا لرتوؤ�س 

احلكيم اجلل�سة، 
وا�سارت امل�سادر اىل ان املجل�س حتدث مع بقية اطراف التحالف 

ب�رصورة رف�س بقاء احلكيم وتياره يف التحالف الوطني .
بينما اأكد تيار احلكيم، اأن زعيمه ال يفكر بتجديد رئا�سته للتحالف 
عن  ن��واب  ويتوقع  احلالية،  التحالفات  ت�سظي  متوقعا  الوطني، 
كل  يف  ان�سقاقات  املقبلة  املرحلة  ت�سهد  ان  الوطني  التحالف 
باالزمات  ذلك  معللني  ال�سيا�سية،  والكيانات  والقوى  االح��زاب 
خو�س  قبل  التكتيكات  اإىل  وجلوئها  التكتالت  هذه  بها  متر  التي 

االنتخابات املقبلة.
بدوره و�سف تيار احلكمة الوطني بزعامة عمار احلكيم، التحالف 
قريب،  "يت�سظى" يف وقت  "حتالف طائفي" و�سوف  باأنه  الوطني 
"لن  الوطني  التحالف  ان  اال�سالمي  االعلى  املجل�س  اأكد  حني  فى 

يحت�سن" تيار احلكيم. 

�سمن  املن�سوي  القانون  دول��ة  ائتالف  ع�سو  ق��ال  جهته   من 
التحالف، النائب �سادق اللبان،  ان الدورة احلالية للحكيم، تنتهي 
رئي�س  ملن�سب  الرت�سح  باب  ُيفتح  انتهائها  وبعد  ايلول،  �سهر  يف 
رئي�سا من املرت�سحني  �سينتخب  التحالف  ان  اىل  التحالف، م�سرا 
للمن�سب. واأكد اللبان، ان احلكيم يحق له الرت�سح ملدة اأخرى، الأنه 
مل يت�سلم املن�سب اال لدورة واحدة، م�سددا على عدم وجود خالفات 
رئي�س  من�سب  على  الوطني  التحالف  �سمن  املن�سوية  الكتل  بني 
التحالف. من جانبه �سدد ع�سو التحالف الوطني النائب امل�ستقل، 
معينة  ملدة  للتحالف  رئي�س  احلكيم  ان  على  العلوم،  بحر  ابراهيم 

متفق عليها. 
وقال النائب بحر العلوم يف ت�رصيح تابعته )اجلورنال( ان احلكيم 
ملدة  املن�سب  يتوىل  باأن  م�سبق  اتفاق  وهناك  للتحالف،  رئي�س 
اعلن ان مدة رئا�سته �ستنتهي، وطالب  عام، م�سرا اىل ان احلكيم 
التحالف الوطني بانتخاب �سخ�س اآخر حني انتهاء واليته، م�سددا 
البيت  على  يوؤثر  لن  اأخ��راً  احلكمة  تيار  احلكيم  ت�سكيل  ان  على 

ال�سيعي يف البالد.
�ستنظر يف م�ساألة  الوطني  التحالف  "كتل  ان  الدعوة  ويقول حزب 
رئا�سة التحالف الوطني والبحث عن بديل للحكيم". ويرى القيادي 
امر  "االن�سقاقات  ان  ح�سنة،  اأبو  ر�سول  النائب  الدعوة  حزب  يف 
طبيعي يف تاريخ االأحزاب وم�ساألة تعود اإىل االختالف يف الروؤى 
رئي�س  ان�سقاق  هي  تقلقنا  التي  "امل�سكلة  ان  موؤكدا  واالأفكار"، 
التحالف من كتلته وتاأ�سي�سه كتلة جديدة، وهذا يدفعنا اىل البحث 
الدورية  احلكيم  "والية  ان  وا�ساف  التحالف،  لرئي�س  بديل  عن 
�ستنتهي يف االأول من اأيلول املقبل، ويتحتم على اللجنة التن�سيقية 
مو�سوع  ح�سم  ال�سيعية  الكتل  روؤ�ساء  ع�سويتها  يف  ت�سم  التي 
قناعاته  غّر  الدعوة  "حزب  ان  على  م�سددا  التحالف"،  رئا�سة 
وتوجهاته مبا يتعلق برئا�سة التحالف الوطني بعد ان�سحاب احلكيم 

من املجل�س االعلى". 
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ك�س��ف النائ��ب ع��ن احت��اد الق��وى عب��د الرحم��ن 
اللوي��زي، الثالث��اء، عن وج��ود انق�س��ام �سديد بني 
اقط��اب حتال��ف الق��وى العراقي��ة ب�س��اأن ت�سمي��ة 
رئي���س الكتل��ة، م�س��راً اإىل اأن دول��ة اقليمية ت�سعى 
العادة النائ��ب احمد امل�ساري لرئا�سة الكتلة.وقال 
اللوي��زي يف ت�رصي��ح اإن “دولة اقليمي��ة ا�سرتطت 
الدعم املادي لتحال��ف القوى مقابل اإعادة تر�سيح 
امل�س��اري لرئا�س��ة التحالف يف حني ي���رص رئي�س 

جمل���س الن��واب �سليم اجلب��وري على اختي��ار بديل 
عنه. وتوؤك��د م�سادر ان امل�س��اري يرتبط بعالقات 
العالق��ات  تب��دو  ال�سعودي��ة يف ح��ني  م��ع  قوي��ة 
القطري��ة متين��ة برئي���س الربملان �سلي��م اجلبوري.
ورجح اللوي��زي اأن “ي�سهد االجتم��اع يف اال�سبوع 
املقب��ل �رصاعا كبرا بني اقطاب التحالف الختيار 
بديل ع��ن النائب �سعدون الدليمي الذي مت اختياره 
رئي�س��ا ب�سب��ب ك��رب �سن��ه، وا�س��ار اللوي��زي اإىل اأن 
“تل��ك ال�رصاعات هدفها الرتبح املادي من تركيا 

وال�سعودية وقطر واالردن واالمارات”.

اعلن املدي��ر العام لبلديات حمافظ��ة االنبار وجود 
كارث��ة تهدد مناط��ق الرمادي خالل ف�س��ل ال�ستاء 
املقب��ل م��ن جراء تدم��ر �سب��كات ت�رصي��ف املياه 
والدمار الذي حلق بالطرقات الرئي�سية والفرعية ما 

�سي�سبب فيا�سات حمتملة .
وق��ال املهند���س عماد الدليم��ي يف ت�رصيح خا�س 
ملرا�س��ل )اجلورن��ال ني��وز(، اإن" الرم��ادي مه��ددة 
بكارث��ة كب��رة وفيا�سات وطف��ح ملجاريها ب�سبب 
تدمرها خ��الل العمليات االرهابي��ة ودمار الطرق 
الرئي�سي��ة والفرعي��ة يف مناط��ق املدين��ة م��ع عدم 

وج��ود مبال��غ مالي��ة الإع��ادة تاأهيلها".وا�س��اف 
ان" مناط��ق ح��ي البكر واال�س��كان وامللعب واحلوز 
واالرامل ومناطق اخرى يف الرمادي جميع �سبكات 
طرقه��ا مدمرة وحتت��اج اىل م�ساريع تاأهيل وتلبيط 
�سام��ل، وتاأخ��ر ه��ذه اخلدم��ات �سيه��دد الرم��ادي 
ال�ست��اء  ف�س��ل  للمج��اري يف  وطف��ح  بفي�سان��ات 

املقبل".
وا�سار الدليمي اىل ان" دوائر بلدية االنبار ال متتلك 
الي��ات وعجالت ومع��دات كافية لتنظي��ف ال�سوارع 
وال�ساح��ات م��ع قل��ة امل��الكات العاملة م��ن جراء 
�سع��ف التخ�سي�سات املالية الت��ي متتلكها الدوائر 

البلدية يف اق�سية ونواحي االنبار".

مكات��ب هج��رة غر �رصعية انت�رصت يف حمافظة ذي ق��ار تغري العراقيني 
ب�سفر اآمن اىل دول اجنبية لكن ما يحدث هو العك�س بعد ان اأُعلن وفاة امراأة 
واأوالدها يف رحلة غ��ر �رصعية لالحتاق بزوجها، نهاية ماأ�سوية �سهدتها 
العائلة باتهام مكاتب ال�سفر غر ال�رصعية باأنها احد اأ�سباب وفاة العائلة ، 
وقال النا�سط املدين علي الغامن جلورنال لقد فقدت اأ�رصة كاملة موؤلفة من 
امراأة وثالثة اوالد �سمال النا�رصية بعد ان تلقوا اخباراً من االأجهزة االمنية 
بوفاتهم اثن��اء حماولتهم ال�سفر بطريقة غر �رصعية عرب البحر اىل اوروبا 
،بع��د اأُّم��ن لها ال�سفر عرب زورق للتهريب من تركي��ا اىل دولة اأوروبية، لكن 
املحاولة مل يكتب لها النجاح بعد غرق الزورق يف البحر االأبي�س املتو�سط 

، متهم��ا مكاتب الهجرة وعدم توفرها �سمان��ات حقيقية ل�سالمة و�سول 
العائل��ة . واأ�س��ار م�سدر اأمني يف ت�رصيح للجورنال اىل ان هذه املكاتب ال 
توج��د على هيئة حمال او �رصكات �سفر حتى يت��م مالحقتها اأمنيا، بل هم 
و�سط��اء ل�رصكات تركية او عراقية ين�سئ��ون �سفحات على مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي او غ��رف درد�سة خا�سة يتم فيها االتف��اق على مبلغ التهريب  
وال��ذي يبلغ يف بع���س االأحي��ان 2000-3000 دوالر لل�سخ�س الواحد ، 
موؤك��دا ان هوؤالء الو�سطاء يقومون باإغ��راء ال�سباب باأ�ساليب خمتلفة وعرب 
اإعالن��ات متع��ددة كالبحث ع��ن فر�سة عمل اأف�س��ل باأجر منا�س��ب، واأمال 
يف و�س��ع اجتماع��ي اأف�سل ب�رصف النظ��ر عن املخاطر الت��ي يواجهونها 
كاملوت واالإ�سابة، ومن دون تعهدات حقيقية باإي�سالهم.  اما دريد حممد 
وهو ناٍج من حماولة هروب عرب تركيا في�سيف للجورنال "عملي كان يف 

االأجه��زة االمني��ة، وقد دفعني الروتني والظ��روف اىل الهرب خارج العراق 
اماًل يف الو�سول اىل عائلة اأخي يف ا�سرتاليا، لكن تعر�ست اىل حادث بعد 
انقالب قاربنا و�سط البحر وجنونا باإعجوبة ، ومتت اإعادتي اإىل العراق بعد 
ان ق�سيت �سهرين يف ال�سجن لدى ال�سلطات الرتكية ". مردفًا بالقول "عند 
ف�س��ل املحاول��ة فاإنها تنتهي اأما بامل��وت اأو ال�سج��ن اأو الرتحيل، ونتيجة 
لع��دم وجود وع��ي كاف والإغ��راء العوائل وال�سب��اب بو�سول اآم��ن، واغلب 
هوؤالء ال�سب��اب يجهلون �سلبية الهجرة غر ال�رصعي��ة فاإنهم يلقون حتفهم 
وه��م يف طريقه��م اىل اأح��د املوانئ االأوروبي��ة او يت��م ت�سفرهم على منت 
مراك��ب قدمية ومتهالكة والنتيج��ة غرقهم و�سط البحر املتو�سط وحتى من 
ينجو منهم وي�سل اىل اأوروبا يعّد خمالفًا للقوانني االأوروبية، وتتم اإعادته 

مهانًا مرّحاًل اىل بلده مرة اأخرى.

ق��ال  النائ��ب االول لالم��ني الع��ام لالحت��اد الوطن��ي 
الكرد�ست��اين "كو���رصت ر�س��ول" ان االحت��اد الوطن��ي 
ال�سع��ب  وم�ستقب��ل  امل�س��ر  تقري��ر  ح��ق  �ساح��ب 
الكرد�ست��اين" . وا�ساف  ر�سول ، يف اجتماع �سم عدداً 
م��ن امل�سوؤولني واع�س��اء املكتب ال�سيا�س��ي للحزب ان 
"ال�سع��ب الكردي الي��وم �ساح��ب ا�سرتاتيجية موحدة 
وخط��اب موح��د، و عل��ى اجلمي��ع ان يكون��وا ا�سحاب 

خطاب وطني م�سرتك موحد".
ونب��ه ب��اأن  :" االحت��اد الوطن��ي ، من��ذ تاأ�سي�س��ه ، كان 
املداف��ع ع��ن ح��ق تقرير م�س��ر ال�سعب الك��ردي وقدم 

ت�سحيات من اجل حتقيق االأهداف القومية. "
وا�س��ار اىل ان  حزب��ه "رف���س العديد م��ن املقرتحات 
م��ن اج��ل امل�سلحة العلي��ا لل�سعب الك��ردي، ومل ير�َس 
اخلروج عن املب��ادئ الدميقراطية العامة "، م�سرا اىل 
ان"  االكراد ميرون مبرحلة ح�سا�سة جدا، و هذه مرحلة 

تاريخي��ة مهم��ة ام��ام االأك��راد، ويف ظ��ل املتغ��رات 
ف��ان  الع��راق،  يف  والداخلي��ة  والدولي��ة  االقليمي��ة 
اال�ستفتاء ه��و ال�سام��ن للحقوق الدميقراطي��ة لل�سعب 
الك��ردي". م��ن جان��ب اخ��ر، اعلن��ت املديري��ة العامة 
لل�سح��ة يف ال�سليماني��ة، ان املبالغ التي يتم بها �رصاء 
االدوي��ة قليلة وان ما مت ا�ستح�ساله من وزارة ال�سحة 
ال يف��ي باملطلوب، م�س��رة اىل ان املديرية االن مدينة 
بنح��و ملي��اري دين��ار. وقال حم��ه امني وه��و مواطن 
يف مدينة ال�سليمانية وم�س��اب مبر�س مزمن"راجعت 
امل�ست�سف��ى بهدف احل�سول على ال��دواء، اال ان االدوية 
كان��ت قليلة وتقل يوما بعد يوم، امتنى تاأمني االدوية، 

الننا يف ظل هذه االزمة بحاجة اىل امل�ساعدة".
من جانب��ه قال مران حممد املدي��ر العام لل�سحة يف 
ال�سليماني��ة ان املديري��ة م�ستمرة يف حم��اوالت �رصاء 
االدوي��ة، اال انن��ا نع��اين نق�س��ًا يف ال�سيول��ة، ونتلقى 
�سهري��ا فق��ط ملي��اراً و600 ال��ف دينار، وه��ذا ال يفي 

بالغر�س.

بعد تعليق الصدر عضويته.. تيار الحكمة خارج أسواره 

 المجلس األعلى يبدأ خطوات خلع »الحكيم« من رئاسة التحالف الوطني والدعوة يبحث عن بديله!!

سماسرة الهجرة غير الشرعية يتسببون بمقتل العشرات ويهلكون عائالت بأكملها في الناصرية

حزب طالباني »يلحس« تهديداته ويؤيد استفتاء بارزاني ومواطنو السليمانية منشغلون بالبحث عن األدوية!  

دولة إقليمية: 
المساري لرئاسة كتلة اتحاد القوى مقابل المال

األموال منهوبة واألوضاع »فلتانة«.. الرمادي مهددة 
بالغرق والمحافظة في سبات عميق 

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد – سهير الربيعي

بغداد- الجورنال

االنبار- خاص

بغداد – هيفاء خضير 

األنبار - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

موعد جديد لمباراة األساطير
ومالديني على رأس الحاضرين

مزاد المنصب وصل إلى 20 مليار دينار.. جهات سياسية في بغداد واألنبار تعرقل إقالة الراوي وتقاتل من أجل بقائه في منصبه

عين التمر.. جنة عراقية 
تغفو وسط البادية

جهات �سحية حتذر من تاأثرات �سلبية ملوجة حر غر م�سبوقة ي�سهدها العراق االيام املقبلة


