
هدار  الكرد�ستاين،  الدميقراطي  احل��زب  عن  النائبة  قالت 
االقليم  منح  العراقي  “الد�ستور  اأن  ال�سبت  اليوم  ب��ارزاين، 
حول  �سكوك  بغداد  لدى  كانت  واإذا  املوازنة،  من   %  17
ن�سبة �سكان اإقليم كرد�ستان، فقد طلبنا منهم اإجراء اإح�ساء 
فقد  معلوماتنا،  بارزاين،”بح�سب  وقالت  العراق.  اأنحاء  يف 
اقرتب رئي�س الوزراء، عادل عبداملهدي، من ت�سكيل الكابينة 
اليوم، و�ستكون  اأعمال  احلكومية، ولكن هذا لي�س يف جدول 
تكملة  اأو  مناق�سة  تت�سمن  رمبا  االثنني  يوم  جل�سة  هناك 
الكردية  “الكتل  وا�سافت  الدورة”.  لهذه  احلكومية  الكابينة 
ا�ستحقاقات  بينها  من  فقرة،   21 من  مكونة  بقائمة  زودت 
الكرد  يت�سلم  مل  حيث   ،2017 اإىل   2014 من  الفالحني 
م�ستحقاتهم رغم اإر�سال منتجاتهم اإىل احلكومة االحتادية”. 
واأردفت “كما طالبنا احلكومة احلالية بتعوي�س املت�رضرين 
يف عموم العراق، ولي�س يف اإقليم كرد�ستان فقط، الأن هناك 
ق�سايا اأخرى غري االأنفال والق�سف الكيماوي ملدينة حلبجة، 
حيث هناك ق�سايا الدجيل واالأهوار، وقد طالبنا بذكرها يف 
النظام  من  املت�رضرين  وتعوي�س  احلالية،  ال��دورة  منهاج 
املادة  ت�سملها  التي  املناطق  ا�ستحقاقات  عن  ف�ساًل  البائد، 
ن�ستحق  فاإننا  الد�ستور،  “بح�سب  اأنه  اإىل  م�سريًة    .”140
ن�سبة  حول  �سكوك  لديهم  كانت  واإذا  املوازنة،  من   17%
يف  اإح�ساء  اإجراء  منهم  طلبنا  فقد  كرد�ستان،  اإقليم  �سكان 
اأنحاء العراق، ونحن يف االإقليم م�ستعدون لذلك، ولكن طاملا 
مل جتري احلكومة االحتادية هذا االإح�ساء، فهي ملزمة بدفع 
خمالفة  وعدم   ،17% والبالغة  املوازنة،  من  االإقليم  ح�سة 
هذه املادة الد�ستورية كما ح�سل يف الدورات ال�سابقة، ونحن 
اأن  بدورنا �سن�سعى لزياة هذه الن�سبة قدر امل�ستطاع”. يذكر 
ال�سهر املا�سي، على  ال�25 من  العراقي �سوت يف  الربملان 
منح الثقة ل�14 وزيراً يف حكومة عبد املهدي من اأ�سل 22 
جمل�س  رف�س  فيما  الثقة،  ملنحهم  للربملان  قدمهم  وزي��راً 
احلقائب  ملر�سحي  الت�سويت  اأع�سائه  بغالبية  ال��ن��واب 
الدفاع،  الداخلية،  وهي  املهدي،  عبد  حكومة  يف  الثمانية 

الثقافة، الرتبية، العدل، التخطيط، التعليم العايل، والهجرة.
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بغداد – الجورنال 

حركة مكوكية ستمرر الفياض لحقيبة الداخلية رغم الفيتو الصدري نائبة تطالب بتعويض شهداء انفجار الموصل 

مجلس االنبار: ملف تعويض المتضررين 
شائك وفيه بعض الشبهات

مطالب نيابية باطالق استيراد "سيارات 
الوارد"

الدميقراطي  احل��زب  ع�سو  الدليمي  اخال�س  النائبة  طالبت   : اجل��ورن��ال    - بغداد 
الكرد�ستاين عن حمافظة نينوى ، القائد العام للقوات امل�سلحة رئي�س الوزراء بتعوي�س 
ك�سف  اجهزة  وتوفري  العراق  خ��ارج  اجلرحى  وع��الج  املو�سل  تفجري  �سهداء  ذوي 
والبنايات  وممتلكاتهم  املدنيني  ارواح  حلماية  االرهابية  الهجمات  ملنع  املتفجرات 

واالأ�سواق يف املدينة .
القائد  باعتباره  املهدي  الوزراء عادل عبد  " رئي�س  بيان �سحفي  الدليمي يف  ودعت 
العام للقوات امل�سلحة اىل �سدار قرار عاجل بتعوي�س ذوي �سحايا تفجري املو�سل وفق 
قانون ال�سهداء دون تاخري بعيدا عن االإجراءات الروتينية من اجل م�ساعدة ذويهم على 
دفع تكاليف العزاء والدفن واعانة عوائلهم "واالأيعاز اىل وزير ال�سحة لعالج اجلرحى 
االنفجار  ل�سظايا  اخلطرية  االثار  من  واإنقاذهم  اإ�سعافهم  اجل  من  العراق  خارج  يف 

وجتاوز االعاقات التي قد ت�سيبهم ".
املدينة  مداخل  يف  لن�سبها  املتفجرات  ك�سف  اجهزة  " باإر�سال  العام  القائد  وطالبت 
واإ�سواق  ارواح املدنيني وممتلكاتهم  للمدينة وحماية  ال�سيارات املفخخة  ملنع دخول 

املدينة كونها الو�سيلة الوحيدة حلماية املدينة ب�سكل خا�س".

بغداد -  اجلورنال: اعترب ع�سو جمل�س حمافظة االأنبار طه عبد الغني، ال�سبت، اأن 
والف�ساد  بالتالعب  ال�سبهات  بع�س  وفيه  جداً«  »�سائك  املت�رضرين  تعوي�س  ملف 

املايل واالإداري.
وقال عبد الغني اإن »ملف تعوي�س املت�رضرين يف االأنبار جراء العمليات الع�سكرية 
ت�سهيل  مع  تعديل  اإىل  حتتاج  التي  القوانني  بع�س  وهناك  جداً  �سائك  واالإرهابية 
بيوتهم  الإعمار  حقوقهم  �رضف  ل�سمان  املت�رضرين  للمواطن  املعامالت  ترويج 

وحمالتهم«.
دوائ��ر  يف  واإداري  م��ايل  وف�ساد  تالعب  بوجود  ال�سبهات  »بع�س  اأن  واأ���س��اف 
ترويج  ت�سهيل  مع  املف�سدين  وحما�سبة  مراقبة  يتطلب  االاأب��ار  يف  التعوي�سات 

املعامالت ب�سكل اأف�سل دون احلاجة للوا�سطة ومعقبي املعامالت«.
واللجان  التعوي�سات  ملف  تخ�س  التي  الدوائر  »بع�س  اأن  اإىل  الغني  عبد  واأ�سار 
وجود  ب�سبب  عملهم  طبيعة  معرفة  االأنبار  حمافظة  جمل�س  حق  من  لي�س  امل�سكلة 

تعليمات و�سوابط، وكان االأجدر اأن تكون �سمن اإ�رضاف احلكومة املحلية«.

ن�سيف،  عالية  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  جددت  اجلورنال:    - بغداد 
ال�سابق يف حكومة حيدر العبادي بالف�ساد وال�سلوع يف  اتهام وزير التجارة 

احتكار ا�سترياد ال�سيارات االأمريكية.
وقالت عالية ن�سيف يف بيان »�سبق واأن حذرنا يف بيانات �سابقة من احتكار 
ثالث �رضكات )القا�سد وليث و�رضدار( ال�سترياد ال�سيارات االأمريكية امل�ستعملة 
اأعطت مبوجبه  اإىل »وجود كتاب ر�سمي  التجارة«، م�سرية  مبباركة من وزارة 
ليتم  اال�سترياد  مينع  ثم  ال�ستريادها  واالأف��راد  ال�رضكات  لبقية  حمددة  مهلة 

ح�رضه ب�رضكة القا�سد«.
واعتربت ن�سيف اأنه »من الظلم ال�سماح ل�رضكات حمددة باحتكار جتارة نوع 
جميع  حق  »من  اأنه  واأكدت  ال�سابق«،  بالوزير  عالقاتها  ب�سبب  ال�سيارات  من 
العراقيني اأفراداً و�رضكات اأن ي�ستوردوا ما ي�ساءون وفقا لل�سياقات واالإجراءات 
القانونية، والميكن اإجبارهم على ال�رضاء من �رضكات حمددة تفر�س االأ�سعار 

التي تنا�سبها«.
ا�سترياد  باإطالق  الوزراء  رئي�س  قيام  »�رضورة  على  العراقية  النائبة  و�سددت 

�سيارات الوارد االأمريكي للجميع بال ا�ستثناء«.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

االأو���س��اع  ه��ذه  "كل  اأن  النجيفي،  واأو���س��ح   
التالعب  اأي طرف ولو كان �سعيفا من  �سيمكن 
باأمن املنطقة باالإ�سافة اإىل اأن االأجهزة االأمنية 
من  كثري  على  القب�س  األقت  اأن  بعد  تتعرف  مل 
واإمنا  احلقيقي  االإرهاب  �سبكات  على  الدواع�س 
اكتفت بالق�سوة يف التعامل ويف ظنها اأن الق�سوة 
�ستكون  النتيجة  اأن  اأعتقد  واأنا  لردعهم  كافية 

عك�سية مع هذا النوع من العقليات املتحجرة".
من جانبه اأفاد اخلبري االأمني فا�سل اأبو رغيف، 
فاإن  وبالتايل  وا�سعة  �سحراء  نينوى  "غرب  اأن 
منطقة القريوان مثال ال تزال منطقة ت�سلل مثالية 
مرتفعات  عن  ف�سال  داع�س  لتنظيم  بالن�سبة 
اإىل  يلجاأ  داع�س  "تنظيم  اأن  مبينا  بادو�س"، 
يف  االإرهابية  االأعمال  من  خمتلفة  م�ستويات 
تلك املناطق م�ستغال اجلغرافيا واخلاليا النائمة 
تعد  اأن  ميكن  ال  لكنها  خمتلفة  بعمليات  ويقوم 

تعبريا عن انهيار اأمني اأو اخرتاق كبري".
فيما راأى اخلبري املتخ�س�س ب�سوؤون اجلماعات 
امل�سلحة ه�سام الها�سمي، ان "مدن جنوب وغرب 
يغري  متقدم  ا�سرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  نينوى 
امل�سلحني بال�سيطرة عليه ليكون منطلقا للت�سلل 
واملحلبية  وال�سورة  والقيارة  بيجي  اإىل  منه 
�سياجا  ت�سكل  التي  املو�سل  اأحياء  اإىل  و�سوال 

للمنطقة احليوية يف مركز حمافظة نينوى".
االأمن  اختالل  "عند  انه  اإىل  الها�سمي،  واأ�سار 
فلول  مفارز  تتحكم  اأن  درجة  اإىل  هناك  اله�س 
�سيكون  واملكانية،  الزمانية  باملبادرة  داع�س 
اإىل  يعود  )داع�����س  االأب���رز  االإع��الم��ي  العنوان 

نينوى("
"مناطق جنوب وغرب املو�سل  اإن  وتابع قائال 

ال�����رضق  وم���ن  ب��االأن��ب��ار  اجل��ن��وب  م��ن  تت�سل 
ال�سورية  باحلدود  الغرب  ومن  الدين  ب�سالح 
هناك  كرد�ستان،  اإقليم  بجنوب  ال�سمال  ومن 
اإال  فيها  لي�س  املربعة  الكيلومرتات  من  االألوف 
فيها  تتجول  مهجورة  وق��رى  مفتوحة  مناطق 
االأغنام  رعي  مواكب  و�سط  داع�س  فلول  مفارز 
والدراجات النارية وباأعداد �سغرية من ال�سعب 

رئي�سي،  ب�سكل  بها  اال�ستباه  حتى  اأو  ر�سدها 
القرى  اإىل  كبري  عناء  دون  االنتقال  لها  وميكن 

امل�سكونة وحتى اأطراف املدن".
وختم بالقول اإن "داع�س يحاول تعطيل التفاهم 
امل�سرتكة  القيادة  اإليه  تو�سلت  الذي  والتن�سيق 
الع�سائرية  احل�سود  مع  ال�سعبي  احل�سد  وهيئة 
املعقدة  تلك اجلغرافيا  املرابطة يف  واملناطقية 

ال�سيارات  بركن  يقوم  وه��و  ج��دا،  وال�سعبة 
بالقن�س  ويقتل  الال�سقة  والعبوات  املفخخة 
واإزاء  فاإنه  وبالتايل  االإت��اوات  وياأخذ  ويخطف 
امل�سرتكة  القيادة  اأم��ام  يتبلور  امل�سري،  ه��ذا 
العراقية خياران متوازيان، ال بد من اعتمادهما 
معا، هما،موا�سلة مطاردة فلول التنظيم بحملة 
والتعاون  اال�ستخباري،  اجل��ه��د  على  مبنية 

واملناطقية  الع�سائرية  القوات  مع  والتن�سيق 
واأف��واج  املحلية  ال�رضطة  ق��وات  وم��ع  ودعمها 

الطوارئ".
اخلمي�س،  اأول  اأعلن  االأمني  االإعالم  مركز  وكان 
ان تفجري �سيارة مفخخة قرب اأحد املطاعم يف 
قتيلني  خلف  املو�سل  ملدينة  االمي��ن  اجلانب 

واحد ع�رض جريحا.
مفّخخة،  ب�سيارة  ا�ستهدف  ال��ذي  الهجوم  اأث��ار 
م�ساء اخلمي�س، مدينة املو�سل واأّدى ال�ست�سهاد 
االأقّل، املخاوف من عودة  اأ�سخا�س على  ثالثة 
طرده  بعد  املدينة  اإىل  االإرهابي  داع�س  تنظيم 

منها.
والتفجري هو االأول من نوعه يف ثاين كربى مدن 
العراق منذ ا�ستعادت القوات احلكومية ال�سيطرة 

عليها من اأيدي داع�س.
الذين  املو�سل  اأه��ايل  من  ع��دد  اإىل  وبالن�سبة 
اأم�سوا ثالث �سنوات حتت حكم التنظيم االإرهاب، 
يعترب التفجري، الذي ا�ستهدف مطعم "اأبو ليلى" 
ه�سا�سة  على  موؤ�رّضاً  املدينة،  غرب  يف  ال�سهري 
خاليا  وج��ود  على  ودل��ي��ل  املدينة  يف  االأم���ن 
وكربى  نينوى،  حمافظة  يف  نائمة  اإرهابية 
مدنها املو�سل. ويقول م�سعب )25 عامًا( الذي 
اكتفى بذكر ا�سمه االأول وهو اأحد عمال املطعم 
الذي ا�ستهدف بالتفجري "كنا نعتقد اأننا باأمان. 
قلنا اإّننا حتّررنا وحتّقق االأمن، هذه املرة نعود 
وقت  وق��ع  ال��ذي  التفجري،  واأّدى  االأ�سواأ".  اإىل 
 12 واإ�سابة  اأ�سخا�س  ثالثة  مقتل  اإىل  الع�ساء، 

اآخرين بجروح، وفقًا مل�سادر اأمنّية وطبية.
يخفي  �سّماد  جبينه  عال  وقد  ال�ساب،  وي�سيف 
اأغلب  اإّن  التفجري،  يف  به  اأ�سيب  ال��ذي  اجل��رح 
بح�رضة  ويت�ساءل  عائالت.  اأرباب  هم  ال�سحايا 

"من �سيعو�س عليها االآن؟".

تحذيرات من تزايد نشاط داعش... مختصون: الوضع األمني في الموصل "خطير جدا"
بغداد -  الجورنال

النواب  جمل�س  اأن  ال�سبت،   �سحفية،  م�سادر  ذكرت 
جدول  ت�سمني  يف  التوايل  على  الثانية  للمرة  ف�سل 
اأعماله فقرة تتعلق بالت�سويت على احلقائب املتبقية 
�سمن كابينة رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي، مبينة 
ان “فالح الفيا�س �سيمر ب�سهولة من الربملان مبجرد 
طرح ا�سمه على الت�سويت، بعد حركة مكوكية للكتل 
اأن  مقررا  كان  اإنه   ، امل�سادر  وقالت  ال�سيا�سية”. 
املر�سحة  ال�سخ�سيات  اأ�سماء  على  الربملان  ي�سوت 
للحقائب ال�8 املتبقية، يف جل�سة الثالثاء املا�سي، 
امللف  هذا  يطرح  اأن  دون  من  انتهت  اجلل�سة  لكن 
مرت  التي  اخلمي�س،  جل�سة  حتى  ليتاأجل  خاللها، 
وقالت  الكابينة.  ا�ستكمال  دون  من  االأخ��رى،  هي 
التيار ال�سدري، مقتدى  “زعيم  اإن  م�سادر �سيا�سية 

،االعرتا�س  االإ�سالح  كتلة  نواب  من  طلب  ال�سدر، 
فقرة  اخلمي�س  جل�سة  اأعمال  ج��دول  ت�سمني  على 
الت�سويت على ا�ستكمال الكابينة، بعدما تبني له اأن 
فالح الفيا�س، املر�سح ل�سغل حقيبة الداخلية )فالح 
الفيا�س( يف حكومة عبداملهدي، يقرتب من حتقيق 
ال�سحيفة  واأو�سحت  الثقة”.  لنيل  الالزمة  االأغلبية 
للفيا�س،  دعما  �سغوطها  من  �سعدت  ” طهران  اأن 
العامري،  العام ملنظمة بدر، هادي  االأمني  واأر�سلت 
والعمل  ال�سدر  للقاء  املا�سي،  اخلمي�س  النجف،  اإىل 
تكليف  يعرت�س  ال��ذي  الفيتو  برفع  اإقناعه  على 
وزير  مبن�سب  ال�سابق،  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  رئي�س 
الداخلية”. وبح�سب امل�سادر فان عدد النواب الذين 
الت�سويت  على  عر�سه  لدى  للفيا�س  دعمهم  �سمن 
يعطل  ال�سدر”  “فيتو  لكن  الثقة،  ملنحه  يكفي 
ب�سهولة  �سيمر  “الفيا�س  اأن  واأ�سافت  الت�سويت، 

الت�سويت،  على  ا�سمه  ط��رح  مبجرد  ال��ربمل��ان  من 
وقوى  للفيا�س  الداعمه  للكتل  مكوكية  حركة  بعد 
الربملان خالل اليومني املا�سيني”. من جهة ثانية 
بارزا  متغريا  االأخ��رية  اللحظة  مفاو�سات  �سهدت 
ب�ساأن املر�سح حلقيبة الدفاع، فبعدما ر�سحت القوى 
ل�سغلها، فاجاأ رئي�س  اأ�سماء  ت�سعة  ال�سنية  ال�سيا�سية 
الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري، اجلميع بطرح ا�سمه 
ان  م�سادر  واأك��دت  االأمنية.  ال��وزارة  لهذه  مر�سحا 
الرت�سيح  الن�سبي، على خط  “دخول اجلبوري، بثقله 
يف  �سيما  ال  ح�سمها،  عملية  �سيعقد  الدفاع،  حلقيبة 
ظل التناف�س املحتدم عليها بني قائمة اإياد عالوي 
فان  ملراقبني  ووفقا  الكربويل”.  جمال  وحركة 
التاأجيل امل�ستمر حل�سم احلقائب املتبقية يف كابينة 
املر�سحني  قائمة  اأم��ام  الباب  يفتح  املهدي،  عبد 
اأعلنت  مواز  خط  وعلى  م�ستمرة.  تغيريات  على  لها 

اجتثاث  عن  امل�سوؤولة  والعدالة«،  امل�ساءلة  »هيئة 
املهدي  اأن وزيرين يف حكومة عبد  البعث«،  »نظام 
يف  منا�سب  توّليا  كونهما  االإقالة  خطر  »يواجهان 
»الهيئة«  با�سم  الناطق  وفق  ح�سني«،  �سدام  نظام 
وكالة  اإىل  حديث  يف  اأّكد  الذي  ال�ستار،  عبد  فار�س 
اإىل  ر�سالة  يف  ذك��رت  »الهيئة  اأن  بر�س«  »فران�س 
احلكومة،  اأر�سلتها  ا�سمًا   22 بني  من  اأن  الربملان 
هناك اثنان م�سموالن باإجراءات امل�ساءلة والعدالة، 
والتي اتخذتها ال�سلطات ملنع امل�سوؤولني يف النظام 
رف�س  رغم  وعلى  احلكم«.  اإىل  العودة  من  ال�سابق 
يف  م�سوؤواًل  اأن  اإال  الوزيرين،  هوية  حتديد  الناطق 
الربملان قال للوكالة اإنهما وزير ال�سباب والريا�سة 
الربيعي،  نعيم  االت�ساالت  ووزي��ر  العبيدي،  اأحمد 
ت�رضين   25 يف  الربملان  ثقة  على  ح��ازا  واللذين 

االأول/ اأكتوبر املا�سي.

بغداد – الجورنال

أكد محافظ نينوى السابق، أثيل 

النجيفي، السبت، ان الوضع األمني 

"خطير جدا"  في ظل األوضاع 

السياسية الحالية، مبينا ان اإلدارة 

المحلية في الموصل ليس لها أي 

اعتبار والقيادات األمنية كل جهة 

منها تتبع اتجاها مختلفا، على حد 

قوله.

وجاءت تصريحات النجيفي، بعد 

التفجير الذي وقع في الجانب األيمن 

من الموصل أمس، حيث سقط 

ضحايا بين المدنيين، وأضاف 

النجيفي، ان "الزعامات السنية لم 

يعد لها دور، كما أن الخالف مع 

إقليم كردستان نار تحت الرماد"، 

بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق 

األوسط".


