
ت�س��هد الب�رصة ازمة �سيا�س��ية وخدمية نتيجة ال�رصاع 
عل��ى امل�س��الح احلزبية فح��دة اخلالف��ات ازدادت يف 
االآون��ة االخ��رة لتنته��ي اىل الق�س��اء بع��د ا�س��تدعاء 
الق�ساء رئي�س جمل�س املحافظة �سباح البزوين، ف�سال 
عن ن�رص �سفحات التوا�س��ل االجتماعي معلومات عن 

املحافظ ماجد الن�رصاوي تتعلق مب�ساريع معطلة.
يقول ع�سو جمل�س حمافظة الب�رصة عن حزب الف�سيلة 
ن�س��اأت �س��كبان املن�س��وري للجورنال اإن "ما مير به 

ال�س��ارع املحل��ي يف املحافظة وبناًء عل��ى املعطيات 
الت��ي مت��ر به��ا الب���رصة من توق��ف مل���رصوع اجلباية 
ملجل���س املحافظة وام��وال تنمية االقالي��م فانها متر 
بازم��ة كب��رة واخره��ا توقف �رصك��ة التنظي��ف، وقد 
كانت هناك جل�س��ات خمتلفة جمعت املحافظ وجمل�س 
املحافظة لو�س��ع بنود اليجاد بدائل لتعوي�س املوارد 

املحلية من خالل ا�ستيفاء ر�سوم او �رصائب معينة" .
وب��ن اأن "هن��اك م�س��األة اخرى، فال بد من ا�ست�س��افة 
ن��واب الربملان عن حمافظة الب�رصة واملحافظ ونواب 
املحافظ لغر�س عقد جل�سة ا�ستثنائية ملناق�سة م�ساألة 

التعدي��ل االأخ��ر لقان��ون املوازن��ة االحتادي��ة لع��ام 
2017 و�س��حة خ��رب رفع الفق��رة )هاء( م��ن املادة 
الثاني��ة التي تعطي م�س��تحقات حمافظ��ة الب�رصة من 
البرتو دوالر وبعدها نخرج بتو�سية واحدة وان نذهب 
اىل احلكوم��ة االحتادي��ة لغر���س ���رصف م�س��تحقات 

املحافظة من قانون املوازنة واالموال االخرى" .
يف حن ي�سر رئي�س جلنة النزاهة يف جمل�س املحافظة 
عن كتلة االحرار حممد مهدي اىل اأنه "بعد املنا�س��دات 
بحل جمل�س املحافظة، عقد املجل�س جل�س��ة ت�س��اورية 
متت فيها مناق�س��ة و�س��ع جمل�س املحافظة بعد تردي 

الو�س��ع في��ه يف االآون��ة االخرة، حيث ح�رص اجلل�س��ة 
الت�س��اورية نائب رئي�س جمل���س حمافظة الب�رصة وليد 
كيط��ان، وتو�س��لنا اىل ان اجلل�س��ة املقبل��ة ملجل���س 
املحافظ��ة ي��وم االربع��اء �ست�س��هد ح�س��ور املحاف��ظ 
ونواب الربملان واع�س��اء املجل�س ف�س��ال عن املجل�س 
ال�سيا�س��ي واملجل�س الع�س��ائري حيث �س��تتم مناق�س��ة 
ق�س��ايا عدي��دة، بينها تردي الو�س��ع اخلدمي وو�س��ع 

رواتب االأجراء اليومين" .
وعن احتمالية قيام جمل�س املحافظة باعادة الو�س��ع 
اىل م��ا كان علي��ه �س��ابقا بع��د االزمة ال�سيا�س��ية التي 

ح�س��لت اخ��راً، او�س��ح مه��دي ان جمل���س املحافظة 
واجب��ه خدم��ي واليوم ال ب��د للمجل�س م��ن ان يتجاوز 
ازم��ة الركود ال�سيا�س��ي بعد امل�س��احنات االخرة بن 
احلكومة املحلية ب�سقيها التنفيذي والت�رصيعي، فاليوم 
ال��كل يبحث ع��ن رف��ع االزمات ع��ن املحافظ��ة والبد 
م��ن ان تك��ون هناك حم��اوالت ال�س��رتجاع اي حقوق 
للمحافظة، وحل االزمات الكثرة من توقف امل�س��اريع 
وانت�س��ار النفايات وارتفاع ازمة امللوحة، فاملحافظة 
حمروم��ة من اب��رز مميزاتها وهناك حم��اوالت العفاء 

الب�رصة من املوازنة وهي كم�ستحقات للمحافظة .

وي��رى املحلل ال�سيا�س��ي حممد املو�س��وي ان املجل�س 
حت��رك حيال االم��ر وبح�س��ب معطياتن��ا وروؤيتنا فاإن 
تدخل بع�س الع�س��ائر ياأتي حل��ل النزاعات بن بع�س 
الكت��ل ال�سيا�س��ية الكب��رة يف داخ��ل جمل���س حمافظة 
الب���رصة ويب��دو ان الع�س��ائر له��ا دور يف ح��ل تل��ك 
ال�رصاع��ات، فهي لديها تاأثر على م�س��وؤولن ينتمون 
لبع���س الكت��ل الكب��رة يف املحافظ��ة، واذا ما جنحوا 
بذل��ك فه��ذه خط��وة جيدة واجلل�س��ة ق��د تثل��ج االأجواء 
امل�سحونة التي �سادت يف االآونة االخرة بن املحافظ 

وجمل�س املحافظة.
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يف  الدعاوى  ع�رصات  لالت�ساالت  �سيل  ا�سيا  �رصكة  تواجه   : الكناين  �ساكر  قار–  ذي 
خطرة،  باإ�سابات  ت�سببت  اأبراجها  ان  اىل  امل�ستكون  فيها  ي�سر  النا�رصية،  حماكم 
ومنها ال�رصطان ملواطنن يقطنون بالقرب من اأبراجها وهذا ما دفع املنظمات املدنية 
اىل اإعالن مقاطعة ال ُتخت�رص عند هذا احلد بل مب�سمون اخلدمة املقدمة اي�سا.  وحدد �سباح 
الع�رصين من �سهر اب احلايل موعداً  ل�»اجلورنال نيوز«  الكعبي مدير منظمة االعالم والتنمية 
لبدء حملتهم، اعرتا�سًا على �سيا�سات ال�رصكة جتاه العمالء حيث تواجه عدد كبر من الدعاوى يف 
حماكم النا�رصية �سد اأبراجها التي ُتتهم فيها با�ستخدام ترددات خمالفة للقانون ما ت�سبب بامرا�س 
�رصطانية للعديد من املواطنن ،لكن نفوذ ال�رصكة مع بع�س امل�سوؤولن مينع تطبيق القانون ، موؤكدا ان 
هدف احلملة اجبار الق�ساء على امل�سي يف حما�سبتها وعدم اال�ستهانة بارواح النا�س. واأ�ساف الكعبي مل 
تثبت هذه الو�سيلة فعاليتها اإىل اليوم، واحلملة �ستكون ملقاطعة منتجات اي�سا وخدمات ارتفعت اأ�سعارها كما 

�سنطالب بحملة اخرى ملقاطعتها يف جنوب العراق ولي�س النا�رصية يف حال متت ادانتها.

ال�سدري  التيار  زعيم  بن  الع�سل  �سهر  انتهاء  �سيا�سيون  ا�ستبعد 
ان  العبادي، موؤكدين  الوزراء حيدر  ال�سدر ورئي�س  ال�سيد مقتدى 
روؤيتي اجلانبن تتفقان ب�ساأن احل�سد ال�سعبي، واإن اختلفتا باآلية 
نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئي�س  ان  على   ، وتوقيته  التطبيق 

املالكي رف�س متاما جمرد اال�سارة اىل هذا ال�ساأن .
ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  مطلب  على  �سمت  فبعد 
ال�سعبي  "العنا�رص املن�سبطة" من قوات احل�سد  الرامي اىل دمج 
التي  االخرة  التظاهرة  خالل  االمنية  القوات  بقية  �سفوف  يف 
القانون بزعامة نائب رئي�س  ائتالف دولة  ال�سدر، رد  اليها  دعا 
اجلمهورية وامينه العام نوري املالكي على دعوة ال�سدر، مطالبا 
باال�رصاع  العبادي  حيدر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ذاته  الوقت  يف 
اال�سوات  "اإخرا�س"  اجل  من  ال�سعبي  احل�سد  قانون  �سياغة  يف 
املنادية بتدمره! فقد قال النائب عن االئتالف ا�سكندر وتوت يف 
الربملان  اقره  الذي  ال�سعبي  احل�سد  "قانون  ان  �سحفي،  ت�رصيح 
قبل عدة ا�سهر كان خطوطًا عري�سة لعمل احل�سد اإال انه ترك اخليار 

للحكومة يف بناء تفا�سيله وفق ا�سرتاتيجتها االأمنية". 
وتابع قائاًل ان "على احلكومة االإ�رصاع يف �سياغة قانون احل�سد 
ال�سعبي من خالل اي�ساح من هو قائد احل�سد ونوابه وعدد االلوية 
وتفا�سيل  االداري���ة  واالج���راءات  وال�سنوف  احل�سد  قيادة  يف 
هيكلة  �ستعيد  اخلطوات  "تلك  ان  وب��ن  وغرها".  املع�سكرات 
احل�سد ب�سكل مهني و�ست�سكت اال�سوات املنادية بتدمره واعادة 

هيكلته".
وقال ع�سو جمل�س النواب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي ان 
العمل ال�سيا�سي ال يخلو من اتفاق يف بع�س الق�سايا واختالف يف 
ق�سايا اخرى، مبينًا انها حالة طبيعية ان تكون هنالك وجهات 

نظر متباينة بن كل الكتل ال�سيا�سية والفرقاء.
واأملح ل� )اجلورنال( اىل وجود م�سرتكات كثرة بن دولة رئي�س 

واإن وجد  اختالفهما حتى  باأن  م�ستدركًا  االحرار،  الوزراء وكتلة 
فاإنه ين�سب باجتاه ان�ساج الروؤية حول احل�سد ال�سعبي، متوقعًا 
تذليل امل�ساعب من خالل احلوارات والنقا�سات ين دولة الرئي�س 
وكتلة االحرار، ومن الطبيعي ان يكون هنالك تباين يف وجهات 

النظر.
واأكد ائتالف دولة "القانون" اإن هناك اتفاقًا يف الروؤى بن القائد 
ال�سدري  التيار  وزعيم  العبادي،  ،حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام 
،مقتدى ال�سدر، ب�ساأن جعل احل�سد ال�سعبي �سالحًا بيد الدولة يعمل 

بالتعاون مع بقية �سنوف القوات امل�سلحة.  
اية خالفات بن  العالق، وجود  ،علي  ائتالف  القيادي يف  ونفى 
،مقتدى  ال�سدري  التيار  وزعيم  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 
ال�سدر، ب�ساأن اآلية عمل احل�سد ال�سعبي، موؤكدا اأن "ميدان التحليل 
فالبع�س  ج��دا،  كثر  خاطئة  معلومات  على  املبني  ال�سيا�سي 
يح�سل  ان  يريد  االخر  والبع�س  العكر  باملاء  يت�سيد  ان  يحاول 
التزود باملعلومات  النظر اىل �رصورة  ، الفتًا  على �سبق �سحفي 

من م�سادرها وعدم ت�سديق اال�ساعات املغر�سة". 
وقال العالق يف ت�رصيح  ل�»اجلورنال«، ان"القائد العام للقوات 
امل�سلحة ،حيدر العبادي، بحث مع زعيم التيار ال�سدري ،مقتدرى 
"احل�سد  قانون  خالل  من  ال�سعبي  احل�سد  عمل  تنظيم  ال�سدر، 
ال�سعبي" وجعله قوة ا�سا�سية �سمن بقية مفا�سل القوات االمنية". 
واأ�ساف اأن "اجلميع متفق من حيث املبداأ على ان احل�سد ال�سعبي 
على  االتفاق  اىل  باال�سافة  تبقى  ان  يجب  عراقية  قتالية  قوة 
اآلية عمل القوات االمنية  م�ساألة جعل ال�سالح بيد الدولة وتنظيم 

حتت اإمرة القائد العام للقوات ال�سلحة". 
يف  اختالف  هناك  وجود  من  الرغم  على  اىل،اأن��ه  االنتباه  ولفت 
وجهات النظر فاإنه يف الوقت ذاته توجد توافقات ب�ساأن ما طرحه 
ال�سيد ال�سدر �سمن اطار تنظيم احل�سد ال�سعبي وان�سمامه للقوات 

امل�سلحة كجزء من املنظومة االأمنية".
التتمة يف ال�صفحة 2

اأعلن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، اليوم االثنن، 
عقد اجتماع بن رئي�س اقليم كرد�س��تان )املنتهية 
واليت��ه(  م�س��عود ب��ارزاين والنائ��ب االول لالمن 
العام لالحتاد الوطني الكرد�ستاين "كو�رصت ر�سول 

علي" لت�سكيل الوفد الذي �سيتوجه اىل بغداد.
وقال��ت النائب��ة ع��ن احل��زب، اأ�س��واق اجل��اف يف 
ت�رصي��ح ل�»اجلورنال نيوز« اأن "االجتماع �س��يعقد 
لتحديد �سخ�سيات الوفد الذي �سيزور بغداد قريبا"، 

مبين��ة ان "االأ�س��ماء الت��ي طرح��ت ب�س��ورة »غ��ر 
ر�س��مية«  هي الرئي�س اال�س��بق لربملان كرد�س��تان 

عدنان مفتي اىل جانب روز نوري �ساوي�س".
واأ�س��افت اأن "اللجن��ة العلي��ا �س��رتكز على ت�س��مية 
�سخ�س��يات م��ن جميع االطياف واالأديان و�س��مول 

كل االأحزاب من �سمنها الرتكمان وامل�سيح".
وم��ن املقرر ان يزور وفد رفيع امل�س��توى من اقليم 
كرد�س��تان، العا�س��مة االحتادي��ة بغ��داد، قبل 10 
اآب اجلاري، لبحث م�س��األة ا�س��تفتاء كرد�س��تان مع 

م�سوؤويل احلكومة االحتادية. 

ه��ددت حركة ع�س��ائب اأه��ل احلق )اأح��د االأجنحة 
املن�س��وية يف احل�س��د ال�س��عبي(  االثن��ن، ب�س��دام 
م�س��لح مع الكرد يف ح��ال ا�س��تقطاع اأرا�س عربية 

وال�سيطرة عليها  ". 
وقال القيادي يف احل�س��د  ال�سعبي جواد الطليباوي 
يف ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز« ان" احل�س��د ال�سعبي 
�س��يقف بال�سد من �سيا�س��ة بارزاين التو�سعية حتى 
واإن تطور االمر اىل معركة م�سلحة مع الكرد حفاظًا 
على االأرا�س��ي العراقية واملحافظات ".واأ�ساف ان 
"رئي�س اإقليم كرد�س��تان م�س��عود بارزاين "منتهي 

الوالي��ة" كان يعم��ل �س��من خمط��ط ابعاد احل�س��د 
ال�س��عبي م��ن مع��ارك التحري��ر لتنفي��ذ خمططات��ه 
التو�سعية من اجل ال�س��يطرة على االأرا�سي العربية 
م�س��تغاًل ان�س��غال الق��وات االأمني��ة باحل��رب �س��د 
تنظي��م داع���س االإرهاب��ي، ولفت الطليب��اوي النظر 
اىل ان"احل�سد ال�س��عبي اف�سل كل خمططات بارزاين 

التو�سعية، لذلك يعد احل�سد عقبة يف طريقه".
الق��وات االأمني��ة واحل�س��د  واأ�س��ار اىل ان" واج��ب 
ال�س��عبي احلف��اظ على االأرا�س��ي العراقي��ة من كل 
حمت��ل وطامع، حمذراً البي�س��مركة م��ن التفكر يف 
حماولة فر�س �س��يطرتها على �س��رب من االأرا�س��ي 

العربية. 

اتف��ق �سيا�س��يون وحملل��ون عل��ى ان ت�س��اقط املحافظن وروؤ�س��اء جمال�س 
املحافظات هو ب�س��بب ف�س��ل ادائهم الوظيفي واالداري و�س��عفهم يف توفر 
اخلدم��ات للمواطن��ن ط��وال ال�س��نوات املا�س��ية، بينم��ا اأمل��ح اخ��رون اىل 
تخل��ي قياداته��م احلزبية عنهم الغرا���س انتخابية واالبتع��اد عن مليارات 
الدنان��ر الت��ي نهبوها الحزابهم. وق��ال رئي�س كتلة ال�س��ادقون يف جمل�س 
النواب ح�س��ن �سامل انه كثراً ما اعرت�س��نا على القانون رقم 21 الذي �سمح 
بنق��ل ال�س��الحيات من احلكوم��ة املركزي��ة اىل املحافظ��ات، اال ان االرادة 
االمركية ا�رصت على ذلك.وقال �س��امل ل�"اجلورنال"ان �سلطات "االحتالل"  
االمركي��ة ا���رصت على ام��رار هذا القان��ون للب��دء بعمليات تق�س��يم العراق 
ون��زع ال�س��الحيات م��ن احلكومة املركزي��ة وتوزيعه��ا عل��ى املحافظات، 
م��ا ادى بالنتيجة اىل "تق�س��يم املق�س��م" بنظ��رة دميقراطي��ة مربجمة لكنها 

ت�س��ببت بارب��اك للدول. وا�س��اف ان املحافظات اليوم ه��ي عبارة عن دول 
داخ��ل دول��ة، ون��رى ان املحاف��ظ يت�رصف مبا يحل��و له، مقاب��ل الكثر من 
ح��االت الف�س��اد وانع��دام اخلدم��ات، ما ادى اىل ح�س��ول عمليات ت�س��حيح 
وانتفا�س��ة وثورات اطاحت بهوؤالء املحافظن، ملمحًا اىل ان املحا�س�س��ة 
والت�س��قيط ال�سيا�سي بن الكتل املوجودة يف املحافظات  كانت �سببًا بتذمر 
املواطنن خ�سو�س��ًا مع قرب مو�س��م االنتخابات. من جانبه �سّخ�س ع�سو 
جلن��ة االقاليم واملحافظات غر املنتظم��ة باقليم يف جمل�س النواب حممود 
ر�س��ا، وجود خلل جوهري متّثل باخلالفات ال�سيا�س��ية بن الكتل. وا�س��اف 
ر�س��ا ل�"اجلورنال" ان الكتل انعدمت لديه��ا الثقافة الدميقراطية يف تطبيق 
القوان��ن، موؤك��داً انن��ا يجب ان نثابر ومن�س��ي من دون خ��وف يف اال�رصار 
على تطبيقها. اىل ذلك قال املحلل ال�سيا�س��ي رحيم ال�س��مري ان 90 باملئة 
ملا ح�س��ل لبع�س املحافظن من اقاالت هو ب�س��بب تراج��ع ادائهم االداري 
والوظيف��ي و�س��عفهم. وا�س��اف ال�س��مري ل�"اجلورن��ال" ان االداء القان��وين 

واالداري لبع�س املحافظن �س��عيف وغر مقبول ب�س��بب تاأثرات االحزاب 
والكت��ل يف املحافظ��ات الن اخلارط��ة ال�سيا�س��ية يف الع��راق واإن تع��ددت 
حتالفاته��ا لكنه��ا يف النهاي��ة ت�س��ب يف حالة واح��دة. وتطرق اىل م�س��األة 
حمافظة االنبار بعد ان بلغ الف�ساد ا�سده فيها وكان واحداً من ا�سباب فقدان 
املدينة و�س��يطرة "داع�س" عليها، ف�ساًل عن حمافظة �سالح الدين املعروف 
عنه��ا انه��ا املحافظة االكرب يف عملي��ات اختفاء املوازن��ات على الرغم من 
االمكانات الهائلة التي حتويها كم�س��فى بيجي وحمطة الكهرباء ال�س��خمة 
يف ح��ن ان ال�س��كان يعتم��دون يف االنارة عل��ى الفواني���س واحلطب. واأملح 
ال�س��مري اىل ان االجراءات الق�س��ائية جتاه املحافظن املخالفن ا�س��بحت 
مقبولة بن�سبة 60 باملئة بعدما كانت تتاأخر كثراً وت�سبب يف ح�سول خلل 
يف املحافظ��ات، موؤكداً ان الق�س��م االكرب من عملي��ات ازاحة املحافظن هو 
ب�س��بب تراجع ادائهم الوظيفي واالداري و�س��عفهم يف حن ان ال�10 باملئة 

املتبقية هي ب�سبب حزبي و�سخ�سي.

اعلن قائممقام مدينة الرمادي مركز حمافظة االنبار 
ابراهيم العو�سج اجلنابي بروز ظاهرة خطرة بانت�سار 
املت�س��ولن من االطفال وهم من خميم��ات النازحن 
من خارج مناطق الرمادي وقد ي�ستغلهم تنظيم داع�س 

االرهابي يف �سن الهجمات .
وقال اجلنابي ملرا�س��ل »اجلورنال ني��وز« ان" ظاهرة 
خط��رة ج��داً بات��ت تتفاق��م يف مدينة الرم��ادي وهي 
الرئي�س��ية  ال�س��وارع  يف  االطف��ال  م��ن  املت�س��ولون 
واال�س��واق ال�س��عبية ويف املناط��ق ال�س��كنية واغل��ب 
املت�س��ولن هم من خميمات النازحن، وتقدر املبالغ 
املالية التي يجمعونها يوميًا للمت�سول الواحد مبليون 

دينار ".
وا�س��اف ان" االرهاب قد ي�س��تغل ه��وؤالء االطفال من 

املت�س��ولن يف �س��ن الهجمات االرهابية واالجرامية، 
م��ا يتطل��ب تنفي��ذ عملي��ة امني��ة وا�س��عة ملن��ع ه��ذه 
ا�س��ت�رصاء هذه الظاهرة والق�س��اء على الت�س��ول ومنع 

دخول االطفال من خميمات النزوح اىل املدن. 
م��ن جانب اخر، ك�س��ف م�س��در حكوم��ي يف حمافظة 
االنب��ار االثن��ن عن وج��ود عملي��ات تالعب وف�س��اد 
اداري وم��ايل يف خم��ازن �س��ايلو الرم��ادي م��ن قبل 
بع���س املوظفن والعاملن يف ال�س��ايلو خالل ت�س��لم 

حم�سويل احلنطة وال�سعر وم�ساريع خزنها .
وقال امل�س��در ملرا�س��ل »اجلورنال نيوز« ان" خمازن 
�س��ايلو الرمادي ت�س��هد �س��فقات تالعب مايل وف�ساد 
م��ايل واداري م��ن قب��ل بع���س املوظف��ن وعنا���رص 
اىل  فارغ��ة  �س��احنات  ادخ��ال  يت��م  احلماي��ة حي��ث 
املخازن ويتم تدوين دخولها ووزنها ونوع حمولتها 

على الرغم من انها فارغة".

اجتماعات ليلية ومناوشات كالمية تؤكده

العبادي يتسلح »خفية« بالصدر بشأن مستقبل الحشد في مواجهة المالكي وقادة الفصائل الضاغطين إلقرار قانونه 

بين محكوم ومقال.. )الجورنال( تكشف عن أسباب تخلي األحزاب عن محافظين صاروا دولة داخل الدولة!!

المتسولون يغزون الرمادي بواسطة داعش .. سرقات وفساد إداري في سايلو المدينة تفوح رائحتهما

»حيرة« كردية في تسمية شخصيات الوفد 
المرسل للتفاوض مع بغداد

العصائب لبارزاني: اقترب من األراضي العربية 
وستجد سالحنا بوجهك

بغداد - عمر عبد الرحمن 

بغداد - المحرر السياسي

بغداد_ الجورنال نيوز

بغداد ـ ثائر جبار 

األنبار- خاص 

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

زينل: التقاطع موجود وملموس 
بين المؤسسات الرياضية

أمر دبر بليل.. العشائر وعلى طريقة »بوس راس عمك« تعيد المياه إلى مجاريها بين النصراوي ومجلس البصرة!

صحف بغداد الهزلية.. ما بين 
جريدتي النوادر و كناس الشوارع


