
قال رئي�س جمل�س �لنو�ب �الردين عاطف �لطر�ونة  �إن 
�بنة رئي�س �لرئي�س �لعر�قي �ل�سابق رغد �سد�م ح�سني 
م�ستغيثة ببالده، و�ن عّمان لن تت�سرت عليها �ذ� �دينت 
باالإرهاب. ون�رشت �حلكومة �لعر�قية يف مطلع �سباط 
لبغد�د  �ملطلوبني  من  �لع�رش�ت  ت�سم  لو�ئح  �ملا�سي 
 15 ب��االأردن قبل نحو  �لتي الذت  بينهم رغد �سد�م 

عاما.  
وقال �لطر�ونة �إن رغد �سد�م ح�سني هي "م�ستجرية" 

يف �ململكة �الردنية لكي حتفظ وتوؤّمن حياتها.
"نحن عرب ونفهم معاين ودالالت و�لتز�مات  وتابع 
تخرق  ال  "��ست�سافتها  �ن  �ىل  م�سري�  �ال�ستجارة"، 
�أي  "حتاكم  ب��الده  �ن  و��ساف  �الأردين".  �لقانون 
وتتم  �جلو�ر،  لدول  يتعر�س  �أجنبي  �أو  �أردين  مو�طن 
م�ساءلته ويكون �لقانون �الأردين هو �لفي�سل يف هذ� 

�الأمر".
وقال "�ملو�سوع لي�س تعنتا �أو ��ستفز�ز� لدول �جلو�ر".
وحينما �سئل فيما لو كانت رغد تدعم �الرهاب قال 
�لطرو�نة "هنالك ق�ساء، ويف حالة مت �إد�نتها هي �أو 

غريها لن يت�سرت �الأردن على ذلك".
فى  الإقامتها  معايري  هناك  "لكن  للقول  وم�سى 
�ململكة �الأردنية، وهي �سيفة ومل تخرج عن �إطار ما 
هو م�سموح به وفقا للقانون �الأردين، ومل متار�س �أي 
ن�ساط �سيا�سي ي�رش بالعر�ق من �الأر��سي �الأردنية".

بدعم جماعات  رغد �سد�م  �لعر�قية  �ل�سلطات  وتتهم 
م�سلحة بهدف تقوي�س جتربة �حلكم �لتي جاءت بعد 
عام  �الأمريكية  �لقو�ت  يد  على  و�لدها  نظام  �إ�سقاط 

.2003
و�ُعدم �سد�م �لذي حكم �لعر�ق بقب�سة حديدية الأكرث 
�سد  جر�ئم  بارتكاب  �إد�ن��ت��ه  بعد  عقود  ثالثة  من 

�الإن�سانية يف �أول �أيام عيد �الأ�سحى عام 2006.   

االردن: رغد صدام حسين مستجيرة ولن نتستر عليها اذا ادينت باإلرهاب 
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بغداد – الجورنال نيوز

رئاسة الوزراء تتسلم طلبات بشأن تمليك العشوائيات 
النزاهة تضبط "منفذ عدل" متلبسًا بجريمة الرشوة 

في الكوفة

افتتاح ثاني أكبر مدينة العاب بالموصل 

أكثر من 600 عائلة تعود الى ديارها في 
ديالى

ُمنفذ عدل  �لنز�هة عن �سبط  �لتحقيقات يف هيئة  د�ئرُة  بغد�د - �جلورنال:�أعلنت 
ة تنفيذ �لكوفة. باجلرم �مل�سهود ُمتلبِّ�سًا بجرمية �لر�سوة مبقرِّ عمله يف مديريَّ

�لنز�هة  �سة بق�سايا  �مُلتخ�سِّ �لنجف  "حمكمة جنايات  �لد�ئرة يف بيان �ن  وقالت 
ة تنفيذ �لكوفة،  �أ�سدرت حكمًا ح�سوريًا باحلب�س �ل�سديد على ُمنفِّذ عدٍل يف مديريَّ
ن فريُق عمٍل من مكتب حتقيق �لنز�هة يف �ملحافظة من �سبطه باجلرم  بعد �أن متكَّ

�مل�سهود ُمتلبِّ�سًا بجرمية �لر�سوة يف مقرِّ عمله".
و�أو�سحت �أن "�ملد�ن مّت �سبطه �أثناء ت�سلُّمه �لر�سوة من قبل �أحد �مُلو�طنني"، م�سرية 
�أع�ساء من مكتب حتقيق  �نتقال  �لكوفة بعد  "�لعمليَّة متَّت يف د�ئرة تنفيذ  �أن  �إىل 

�لنجف �إليها".
ولفتت �ىل �ن "بعد �طالع �ملحكمة على �أقو�ل �مُلمثِّ�ل �لقانوينِّ لوز�رة �لعدل �لذي 
طلب �ل�سكوى �سدَّ �مُلتَّهم، و�أقو�ل �ل�سهود، وجدت �الأدلة كافيًة ومقنعًة لتجرميه على 
ة  وفق �أحكام �لبند ثانيًا/1 من �لقر�ر 160 ل�سنة 1983، و��ستدالاًل باأحكام �ملادَّ

132/3 من قانون �لعقوبات".

بغد�د_�جلورنال: �أعلن مدير عام بلديات نينوى �ملهند�س عبد �لقادر دخيل 
ثاين  �فتتاح �كرب مدينة لاللعاب باملو�سل بعد حتريرها من تنظيم د�ع�س 

�الرهابي . 
�ل�سياحة يف حمافظة  نينوى  وقال دخيل يف ت�رشيح �سحفي �ن"مديرية 
و�سعت �لع�رش�ت من �جهزة �لعاب �الطفال باالماكن �لعامة ملدينة �ملو�سل 
كما مت �فتتاح عدد من �لكافرتيات و�ساالت �الألعاب، من بينها ثاين �كرب 

مدينة لاللعاب باملو�سل بعد حتريرها من تنظيم د�ع�س �الإرهابي".
وكان رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة حيدر �لعبادي �أعلن 
د�ع�س  �ملا�سي حترير مدينة �ملو�سل من دن�س  �سهر متوز  �لعا�رش من  يف 
�عمالها  يف  للمبا�رشة  �خلدمية  �لدو�ئر  وجه  فيما  كامل،  ب�سكل  �الإرهابي 
بتنظيف �ملدينة من �ملخلفات �حلربية و�إعادة بناها �لتحتية �لتي دمرتها 

�لزمر �لتكفريية.
 6 من  "نحتاج  با�سم،  معن  نينوى،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  م�ست�سار  و�أكد 
�جل�سور  ت�سليح  عد�  ما  �ملو�سل،  مدينة  �عمار  الإعادة  دوالر  مليار   8 �ىل 
من  جانيا  �سي�سد  �نه  �إال  �ملبلغ  هذ�  يكفي  ال  قد  �ملحافظة،  يف  و�ملجاري 

عمليات �عادة �العمار".

بغد�د_�جلورنال:�علنت مديرية ناحية �ل�سعدية يف حمافظة دياىل عن عودة �كرث 
من 600 عائلة نازحة �ىل ديارها يف �لناحية .

وقال مدير ناحية �ل�سعدية �حمد �لزركو�سي �ن" �لقرى �ملحررة يف ناحية �ل�سعدية 
�سمال �رشقي بعقوبة �سهدت عودة �كرث من  600 �أ�رشة نازحة بعد �كمال تدقيق 

ملفاتها �المنية من قبل �للجان �المنية �ملخت�سة ".
�ل�سعدية �ست�سهد يف �اليام �ملقبلة عودة دفعات �خرى من  و��ساف �ن" ناحية 

�لعو�ئل �لنازحة بالتن�سيق مع قيادة عمليات دياىل".
و�أعلنت �للجنة �لعليا العادة نازحي حمافظة دياىل بوقت �سابق عن �ملو�فقة على 
�لنو�حي �ملحررة باملحافظة،  5000 �الف ��رشة نازحة �ىل منازلها يف  عودة 

فيما بينت �أن عملية عودة هذه �ال�رش �ستكون ب�سكل وجبات متالحقة.
وقال نائب رئي�س �للجنة علي �ل�سعدي �إن "�للجنة وبالتن�سيق مع قيادة عمليات 
�ىل  نازحة  ����رشة  �الف   5 �ع��ادة  على  �لر�سمية  �ملو�فقات  ��ستح�سلت  دجلة، 

مناطقها �ملحررة يف نو�حي جلوالء، �لعظيم، جبارة، �ل�سعدية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�شلك املر�شحون طرق خمتلفة 
للظفر بنتائج متكنه من الفوز 
باالنتخابات املقبلة، واختلفت 
الدعايات االنتخابية باختالف 

املر�شحني فالبع�ض اعتمد 
على ال�شبي�ض واالخر على 

املدافئ والبطانيات وكارتات 
ال�شحن)الر�شيد(، فيما اعتمد 
اخرون على �شيوخ الع�شائر  
واح�شاء عدد افراد الع�شرية 

للح�شول على ا�شواتهم.

"�ملر�سح  �ن  عبد�للطيف  و�ئ��ل  �لقا�سي   وي��ق��ول 
ومن  �ملجتمع،  فئات  جميع  يخاطب  لالنتخابات 
و�العتماد  �لدين  ورج��ال  �لع�سائر   روؤ�ساء  �سمنهم 

عليهم كركيزة فاعلة لتاثريهم خطابهم".
"تركيز  �ن  ل�»�جلورنال«  �ل�سابق  �لنائب  وي�سيف 
�ملر�سح على �لع�سرية ياتي بعد تعهد روؤ�ساء �لع�سائر 
من  عدد  و�سمان  �نف�سهم  على  وعود  وقطع  للمر�سح 

�ال�سو�ت لقائمة معينة ومر�سح بذ�ته".
من  ��سبحو�  �لع�سائر  "روؤ�ساء  �ن  عبد�للطيف  وتابع 
�الف��ر�د  باقي  على  لتاثريهم  �ملر�سحني  �ول��وي��ات 

وخ�سوعهم لتوجيهاتهم".
و�أّكد �لزعيم �لقبلي فا�سل �لعي�ساوي، "وجود �رتباط 
بني غالبية �لع�سائر وبرملانيني و�سيا�سيني، مو�سحًا 

�أّن هذ� �الرتباط �سينعك�س على �النتخابات �ملقبلة.
ولفت �لعي�ساوي �إىل �أن �ملرجعيات �ل�سيا�سية للح�سود 
قبل  من  �النبار  حمافظة  ع�سائر  ق�سمت  �لع�سائرية 
تعدد  �إىل  �أدى  ما  �خرت�قها  من  متكنو�  برملانيني 

مرجعياتها ووالئها".
و�عترب �لنائب كاظم �ل�سيادي، �ن �ال�ساليب �ملتبعة 
�لبع�س  قبل  م��ن  �النتخابات  ����س��ت��ع��د�د�ت  �سمن 
من  �ستكون  �النتخابات  ه��ذه  �ن  لالعتقاد  تدفع 
"�و�سخ  تفرزها  �لتي  و�لنتائج  �النتخابات"  "�و�سخ 

منها"ح�سب قوله.
قبل  م��ن  �ملتخذة  "�ال�ساليب  �ن  �ل�سيادي  وق��ال 
عمليات  م��ن  لالنتخابات  �ال�ستعد�د  يف  �لبع�س 
بطاقة  و���رش�ء  �ل�سبي�س  وفر�س  لل�سلطة  ��ستغالل 
�لناخب وتوزيع �لقوط و�لهد�يا وغريها، جتعلنا �مام 
�ستفرزها  �لتي  �لنتائج  عن  كبرية  ��ستفهام  عالمات 

هكذ� �نتخابات".
و�كد على "�رشورة �ن تقوم هيئة �لنز�هة بالتحقيق 

على  �الم��و�ل  بانفاق  يقومون  �لذين  �ملر�سحني  مع 
هذ�"،  لك  �ين  من  وم�سائلتهم  �النتخابية  حملتهم 
متوقعا �ن "تكون �لدورة �لربملانية �ملقبلة دورة غري 
بالو�قع  �لنهو�س  على  ق��ادرة  وغري  ونزيهة  كفوءة 
من  عدد  �كرب  �النتخابية  �لقو�ئم  و�سمت  �لعر�قي". 
مدنية  ب�سعار�ت  �ملدنيني  و�لنا�سطني  �العالميني 
�رشفة تهدف �ىل بناء موؤ�س�سات ��سافة لزيادة عدد 
��سحاب  من  للكفاء�ت  وجتمعات  �ملدنية  �لتيار�ت 
�لتوقعات  فان  �جلامعات  و��ساتذة  �لعليا  �ل�سهاد�ت 
�حتد�م  ظ��ل  يف  و�رد�  ك��ف��اءة  �ك��رث  وج��وه  ب��اح��الل 
وبرنامج  روؤي��ا  يحمل  مبن  �ال�سو�ت  على  �ل�رش�ع 

للتغيري ومن يحمل دجاجا وبطانيات للتاثري.
و�تهم �لنائب عن حمافظة بابل رز�ق �حليدري  بع�س 
�الليات  بع�س  بت�سخري  �ملحافظة  يف  �ملر�سحني 
و�الأمو�ل �لتابعة للدولة يف حمالتهم �النتخابية من 
�أجل ك�سب �أ�سو�ت توؤهلهم حليازة مقاعد يف جمل�س 

�لنو�ب.
�لربملان   يف  بدر  كتلة  عن  �لنائب  �حليدري  ويقول 
ت�سهد  بابل  “حمافظة  �ن   » »�جلورنال  ل�  حديث  يف 
ت�سابقا بني مر�سحيها لالنتخابات �لربملانية �ملقبلة 
�لنائية  �ملحافظة  مناطق  �ىل  �لو�سول  خ��الل  من 
�لتي مل تقدم من  للمو�طنني  وتقدمي بع�س �خلدمات 

ممن  �ملحافظة  مر�سحي  بع�س  “قيام  موؤكد�  قبل”، 
لبابل  �ملحلية  �حلكومة  يف  منا�سبا  ي�سغلون  هم 
حمالتهم  يف  للدولة  تابعة  و�أم��و�ل  معد�ت  بت�سخري 
بع�س  باك�ساء  للدولة  �ليات  كاأ�ستخد�م  �النتخابية 
طرق �ملحافظة مبادة “�ل�سبي�س” ف�سال عن جماالت 

�أخرى ت�ستخدم فيها تلك �الليات”.
بت�سخري  �ملر�سحني  بع�س  قيام  �حل��ي��دري  و�عترب 
�النتخابية  بحمالتهم  للدولة  تابعة  و�م��و�ل  معد�ت 
و�سائل  دعا  فيما  و�ملعيب”،  �أخالقي  �لال  بالعمل 
�ملر�سحني  ه���وؤالء  م��ر�ق��ب��ة  ����رشورة  �ىل  �الع���الم 
وف�سحهم �أمام �ل�سعب”، م�سدد� “على �رشورة �حرت�م 

توجيهات �ملفو�سية �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات يف 
�حلمالت �النتخابية”.

عن  لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا  �ملفو�سية  و�أعلنت 
جلان  ت�سكيل  مبوجبها  متنع  تعليمات  ��سد�رها 
�قت�سادية يف �الحز�ب �ل�سيا�سية، م�سرية �ىل �ن ذلك 

ين�سجم مع توجهات �لدولة �لعر�قية.

وقالت �ملفو�سية يف بيان “مت ��سد�ر تعليمات متنع 
فيها �الحز�ب �ل�سيا�سية من تاأ�سي�س جلان �قت�سادية 
ت�سهم يف �ال�رش�ر باملال �لعام وت�سكل عائقا كبري� 
“�رشورة  على  م�سدد�  �قت�ساديا”،  �لبلد  تطور  يف 
�لقانونية  بالن�سو�س  �ل�سيا�سية  �الح��ز�ب  �لتز�م 
�ل�سيا�سية  و�لتنظيمات  �الح��ز�ب  قانون  يف  �ل��و�ردة 
رئا�سة  عليه  و�سادقت  �لنو�ب  جمل�س  �رشعه  �ل��ذي 
�جلمهورية ف�سال عن �لتز�م تلك �الحز�ب بالتعليمات 
�لتي ت�سدر عن �ملفو�سية و�جلهات �لرقابية �الخرى 

�لتي تنفذ �لقو�نني”.
و��سافت �ملفو�سية �ن “هيئة �لنز�هة قدمت مقرتحا 
بهذ� �ل�سان و�ر�سلت طلبا �لينا ت�سري فيه �ىل �مكانية 
�ل�سيا�سية  �الحز�ب  و�لز�م  �خل�سو�س  بهذ�  �لتعاون 
ب�رشورة تنفيذ �لتعليمات �لتي ت�سدر عن �ملفو�سية 
و�لتي تت�سق مع فقر�ت �لقانون لت�سهيل تنظيم �لعمل 
على  �خذنا  “�ننا  �ىل  م�سرية  �لعر�ق”،  يف  �ل�سيا�سي 
ت�سمنها  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لتعليمات  تنفيذ  عاتقنا 
مع  �لتعاون  عن  ف�سال  �ل�سيا�سية  �الح��ز�ب  قانون 
�ملالية  �لرقابة  وديو�ن  �ملخت�سة  �لرقابية  �لهيئات 
لتكون عامال مهما يف �لق�ساء على تلك �لظاهرة �لتي 

ت�سيء �ىل �سمعة �لبلد”.
�لثاين  يف  مع�سوم  ف��وؤ�د  �جلمهورية  رئي�س  و��سدر 
و�لع�رشين من كانون �لثاين ،مر�سومًا جمهوريًا حدد 
الإجر�ء  موعد�ً   2018/5/12 �ملو�فق  �ل�سبت  يوم 

�نتخابات جمل�س �لنو�ب لدورته �لر�بعة.

بعد السبيس والبطانيات وكارتات الشحن.. العشيرة ورقة المرشحين الرابحة
بغداد – سعد المندالوي

علي  ب��غ��د�د  حمافظة  جمل�س  ع�سو  �أع��ل��ن 
�ل��وزر�ء  رئا�سة  ب��اأن  �ل�سبت،  هجول،  خ�سري 
متليك  بق�سية  للنظر  جلنة  بت�سكيل  وع��دت 
�الهايل  من  طلبات  ت�سلمها  بعد  �لع�سو�ئيات 
بهذ� �خل�سو�س، فيما �أكد ��ستمر�ر �لتظاهر�ت 
�لعا�سمة  مناطق  من  عدد  يف  و�العت�سامات 
حلني مو�فقة �حلكومة على �ال�ستجابة ملطالب 
�ملتظاهرين.  وقال هجول يف ت�رشيح �سحفي 
خدميا  �ملت�رشرة  �ملناطق  بع�س  “�هايل  �إن 
�إىل  رفعت طلبات  بغد�د  �لعا�سمة  �طر�ف  يف 
رئا�سة �لوزر�ء ب�ساأن ق�سية متليك �لع�سو�ئيات 
يف مناطقهم نظر� لوجود �زمة �سكن حادة”، 
مبينا �أن “رئا�سة �لوزر�ء وعدت بت�سكيل جلنة 

للنظر بتلك �لطلبات".

و�لتظاهر�ت  "�العت�سامات  �أن  و�أ���س��اف 
�ل�سعبية ماتز�ل م�ستمرة”، موؤكد� �أن “�الهايل 
مامل  �العت�سامات  ���س��اح��ات  ي��غ��ادرو�  ل��ن 
بتوفري  مطالبهم  على  �ل��وزر�ء  رئا�سة  تو�فق 

�خلدمات".
بيد  �ل�سالحيات  "ح�رش  �أن  �إىل  ولفت هجول 
رئي�س �لوزر�ء ��سهم يف تكبيل يد �مينة بغد�د 
على  �سلبا  �نعك�س  وبالتايل  �خلدمات  بتقدمي 
“�مينة  �أن  مبينة  �خلدمية”،  �مل�ساريع  �جناز 
د�خل  و�حد  م�رشوع  تنفيذ  الت�ستطيع  بغد�د 
منطقة �لف�سيلية دون ح�سولها على �ذن من 

رئي�س �لوزر�ء".
وز�رة  بها  قامت  �إح�ساء�ت  نتائج  و�أظهرت 
�لتخطيط �لعر�قية بالتعاون مع برنامج �الأمم 
�ملتحدة للم�ستوطنات �لب�رشية )�لهبيتات(، �أن 
نحو 13 يف �ملائة من �سكان �لعر�ق يعي�سون 

�سكان  �الإح�ساء  ي�سمل  ومل  �لع�سو�ئيات،  يف 
�لثالثة  �لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  حمافظات 
��ستثنى  كذلك  �ل�سليمانية(،  ده��وك،  )�أربيل، 
�لدين(  �سالح  �الأنبار،  )نينوى،  �ملحافظات 

نظر� لالأو�ساع �الأمنية �مل�سطربة فيها.
فاإن  �لتخطيط،  وز�رة  بيانات  �إىل  و��ستناد� 
 12 بلغت يف  �لع�سو�ئي  �ل�سكن  عدد جتمعات 
ع�سو�ئيا.  جتمعا  و687  �آالف   3 حمافظة 
ن�سمة(  ماليني   8( بغد�د  �لعا�سمة  �حتلت 
منطقة   1000 بو�قع  فيها  �ل�سد�رة  مرتبة 
 3 )نحو  �لب�رشة  حمافظة  تلتها  ع�سو�ئية، 
ع�سو�ئي.  منزل   700 بو�قع  ن�سمة(  ماليني 
�الأقل  وكربالء  �لنجف  حمافظتا  كانت  فيما 
وبلغ  �لع�سو�ئية،  �لتجمعات  وجود  حيث  من 

عددها 89 منطقة فقط.
�سكان  ع��دد  �لتخطيط  وز�رة  م�سح  وق���در 

�لوحد�ت  ع��دد  �إىل  بالقيا�س  �لع�سو�ئيات، 
ب�3  وحدة  �ألف   522 عددها  �لبالغ  �ل�سكنية 
ما  ي�سكلون  م��و�ط��ن،  �أل���ف  و300  م��الي��ني 
ن�سبته 13 يف �ملائة  من �سكان �لعر�ق. وت�سري 
من  �ملائة  يف   88 �أن  �إىل  �لتخطيط  بيانات 
تعود  �أر�س  يف  ن�ساأت  �لع�سو�ئية  �لتجمعات 
ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم �لع�سو�ئيات 
على �الأر��سي �لتي تعود ملكيتها �إىل �لقطاع 

�خلا�س 12 يف �ملائة.
يف  �الأر����س  ��ستعماالت  ن�سبة  بلغت  كذلك 
�ل�سكني  وغري  �ملائة  يف   26 �ل�سكني  �جلن�س 
�ل�سكن  �إىل  �حلاجة  �أن  �ملائة، مبعنى  74 يف 
�الأكرب فذهبت  �لن�سبة  �أما  �الأقل،  �لن�سبة  متثل 
خمتلفة  ��ستثمار  و�أعمال  م�ساريع  �إن�ساء  �إىل 
�سند  دون  و�خلا�سة  �لعامة  �مللكيات  على 

قانوين".
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