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رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين «»1591

فاني يقتل  12شخصا في الهند
ويجتاح بنغالدش

العراق :نحترم اتفاق اوبك ولن نتخذ قراراً
فردي ًا لتعويض النقص في االمدادات
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الزوراء يرفع شعار الفوز

بمواجهة ذوب آهن االيراني
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االثنين

بسبب المسلسالت الغرامية

والبوبجي ...ثالثون ألف حالة طالق

إطالق رواتب اإلعانة لنحو  37ألف أسرة

رئيس التحـــــــــــــــــرير
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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغ��داد  -اجلورن��ال � :أعلنت وزارة العم��ل وال�ش�ؤون االجتماعية� ،إطالق رواتب الإعان��ة لـ(� )36734أ�رسة حدثت
بياناته��ا �إلكرتوني��اً .وقال مدي��ر عام دائرة تكنولوجيا املعلوم��ات يف هيئة احلماية االجتماعي��ة بوزارة العمل،
جم��ال عبدالر�س��ول� ،إن��ه "مت اط�لاق رواتب الإعانة ل��ـ(� )36734أ�رسة حدث��ت بياناتها الكرتوني��ا على وجبتني
مبوج��ب اال�ستمارة الت��ي رفعتها الوزارة على موقعها االلك�تروين" .و�أ�ضاف عبدالر�س��ول� ،أن "الوجبة الأوىل من
الأ��سر الت��ي حدثت بياناتها ممن ظه��رت بطاقاتهم مقفلة بلغت (� )21997أ��سرة ومت فتح بطاقاتهم وا�ستالمهم
الروات��ب ي��وم اخلمي���س  ،2019/5/2اما اعداد الأ��سر يف الوجبة الثانية فبلغ ( )14737ا��سرة" ،م�شرياً �إىل �أن
"اجراء حتديث بيانات امل�ستفيدين الكرتونيا م�ستمر واال�ستمارة مفتوحة على مدار � 24ساعة حتى يف �أيام العطل
الر�سمي��ة ،ولف��ت� ،إىل ان "هذا الإجراء جاء تنفي��ذا لتوجيهات وزير العمل رئي�س هيئ��ة احلماية االجتماعية با�سم
عبد الزمان ،القا�ضية بتب�سيط �إجراءات املراجعة للمواطنني للتخفيف عن كواهلهم.
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بغداد تتحدى ابتزازات واشنطن..تمديد مهلة االعفاء خيار وحيد للوفد العراقي المفاوض
بغداد -المحرر السياسي

تتخذ احلكومة العراقية خيار احليادي يف امللفات
ال�شائكة التي ت�شهدها منطقة ال�رشق االو�سط يف
�ضل التوتر احلا�صل بني طهران ووا�شنطن.
ورغم جتديد بغداد موقفها الثابت برف�ض االلتزام
بالعقوبات املفرو�ضة على ايران  ،ت�سعى وا�شنطن
مبمار�سة ال�ضغط على العراق من اج��ل احل�صول
على ا�ستثمارات نفطية �ضخمة مقابل متديد مهلة
ا�ستثناء ا�سرتاد الغاز االيراين.
وي�ؤكد ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية الربملانية
النائب عامر الفايز وجود
مفاو�ضات بني بغداد ووا�شنطن لتمديد ا�ستثناء
العراق احلايل من العقوبات االمريكية على ايران
والذي �سينتهي منت�صف حزيران املقبل.
وقال الفايز ان هناك " ً حوارا عرا قيا  -امريكيا
بخ�صو�ص جتديد ا�ستثناء العراق من العقوبات
على ايران وبالت�أكيد �سيكون له مقابل" ،مبينا ان
"م�صالح امريكا يف العراق جتعلها غري قادرة على
اتخاذ موقف �ضده يخ�ص العقوبات على ايران النها
تريد ان تخ�رس ال�سوق العراقي.
وبني ان امريكا قد ت�ستفيد من االزم��ة االيرانية
والعقوبات ،للح�صول على مكا�سب تتعلق بفر�ص
ا�ستثمارية اخ��رى يف العراق وتوقيع عقود لكن
بغداد غري ملزمة بتوقيع عقود مت�س بال�سيادة النها
ال حتتاج لوا�شنطن  ،فيما يتعلق بانباء حتدثت عن
ا�شرتاط امريكا على العراق توقيع عقد مع �رشكة
اك�سون موبيل ال�ستثمار الغاز امل�صاحب مقابل
متديد فرتة ا�ستثناءه من العقوبات �ضد ايران ملا
بعد  14حزيران املقبل قال الفايز ان "العراق �سواء
وقع العقد اال�ستثماري مع اك�سن موبيل او مل يوقع
ف��ان ال�رشكة لها ج��والت تراخي�ص وا�ستثمارات

نفطية يف العراق وهي تعمل فيه.
وبني الفايز ان "ربط احل�صار على ايران بالعالقة
ال��ع��راق��ي��ة  -االم��ري��ك��ي��ة حم��اول��ة م��ن وا�شنطن
لتو�سيع ن��ف��وذه��ا يف ال��ع��راق وال��زام��ه بتوقيع
عقود" ً م�شددا على ان " احلكومة �ستتفاو�ض
بقوة ول��ن تخ�ضع ل�لاب��ت��زازات ،وابلغت م�صادر
مطلعة"اجلورنال"،برف�ض احلكومة العراقية تلويح
وا�شنطن بال�ضغط على بغداد من خالل التعامالت
املالية ما مل متنح امريكا عقود ا�ستثمارية �ضخمة
يف جمال الطاقة مقابل متديد مهلة ا�سترياد الغاز
االيراين ،م�ؤكدا ان بغداد ترى ان ذلك يدخل �ضمن
خانة االبتزاز ال�سيا�سي ومرفو�ض �شعبيا و�سيا�سيا.
فيما ترى جلنة االقت�صاد واال�ستثمار النيابية،
ب��أن احلكومة العراقية ت�سعى من خالل ممثليها
الدبلوما�سيني للو�صل �إىل حل يق�ضي بعدم التزام
العراق بالعقوبات االقت�صادية الأمريكية املفرو�ضة
�ضد �إيران ،فيما بينت �أن رئي�س الوزراء ملح بعدم
ذهاب العراق نحو االلتزام بتلك العقوبات.
وقالت ع�ضو اللجنة ن��دى �شاكر � ،إن “م�صادر
الطاقة الكهربائية يف العراق تعتمد ب�شكل كبري
على الغاز الإي��راين لت�شغيل حمطات الكهرباء يف
عدد من حمافظات البالد” ،الفتة �إىل �إن “االلتزام
بالعقوبات الأمريكية �ضد �إي��ران �سيحرم العراق
من الغاز الإيراين وقد تن�ش�أ م�شكلة انقطاع التيار
الكهربائي يف ال�صيف املقبل.
و�أ���ض��اف��ت �أن “حكومة وا�شنطن �أمهلت العراق
ع�رشة �أيام لاللتزام بتلك العقوبات وعدم التعاون
مع �إيران يف جمال الطاقة” ،مبينة �أن “احلكومة
العراقية ت�سعى يف الوقت احلايل من خالل ممثليها
الدبلوما�سيني للو�صل �إىل حل يق�ضي بعدم التزم
العراق بالعقوبات االقت�صادية الأمريكية املفرو�ضة
�ضد �إيران كونها م�رضة يف االقت�صاد العراقي.

قلوب م�ؤمنة تفرتج الدعاء مطلع ال�شهر الف�ضيل

عمليات حاسمة تستهدف "البغدادي" في الصحراء الغربية
بغداد – الجورنال

ت�شن ال��ق��وات امل�شرتكة العراقية عملية ع�سكرية
حا�سمة بخطوات و�صفحات خمتلفة عن �سوابقها من
حيث الوقت والهدف.
ويبدو ان ر�أ���س زعيم تنظيم داع�ش االرهابي ابو
بكر البغدادي الهدف االول للعملية وذلك بعد �أيام
من ت�سجيل ظهر به البغدادي مع عدد من م�ساعديه،
وطرحت على �إثره فر�ضيات تتحدث عن كونه داخل
خمب�أ حتت الأر�ض.

و�أعلنت قيادة العمليات العراقية امل�شرتكة ،خالل
بيان مقت�ضب لها ،عن بدء تنفيذ �رضبات جوية
وعمليات �إن��زال يف نينوى والأنبار �شمال وغربي
العراق .وقال املتحدث با�سم القيادة العميد يحيى
ر�سول يف بيان �صحايف �إن القوات العراقية ،با�رشت
بعمليات خا�صة يف �صحراء حمافظتي نينوى
والأن��ب��ار تتمثل ب�رضبات جوية وعمليات �إن��زال،
و�إن عملية �رضبهم م�ستمرة من قبل القوات اجلوية
والربية على الأر�ض" .كا�شفا عن وجود م�شاركة
ملقاتالت التحالف الدويل خالل العمليات تلك.

و�أ�شار ر�سول �إىل �أن "عمليات قواته الآن ترتكز
مب��راق��ب��ة وادي ح���وران ووادي ق��ذف م��ن خالل
الطائرات ف�ضال عن احل��دود ،لأن �صحراء الواديني
ك��ان ي�ستخدمها الإره��اب��ي��ون �سابقا ال�ستهداف
املناطق والقوات الأمنية.
وبح�سب م�صادر امنية مطلعة فان العمليات احلالية
و�أخرى ت�ستعد قوات خا�صة لتنفيذها ت�ستهدف ر�أ�س
البغدادي وقياداته ،مبينة �أن املعلومات املتوفرة
منذ ت�سجيل زعيم داع�ش قبل �أيام هي �أنه متواجد
يف خمب�أ حتت الأر�ض ،لذا ف�إن املناطق ال�صحراوية

واجلبلية بني العراق و�سورية وعلى امتداد عمق 100
كم �ستكون هدفا للتفتي�ش من خالل اجلنود الراجلة
والآليات املدرعة" ،م�ؤكداً على "�إخ�ضاع املنطقة
ملظلة مراقبة جوية كاملة للر�صد والت�صوير �أي�ضاً.
وتابع "�صحراء الأنبار وبادية املو�صل وجزيرة
البعاج و�صحراء احل�رض و�سل�سلة جبال حمرين
ومناطق ال�رشقاط وما بني حديثة وبيجي ومناطق
ذراع دجلة وحو�ض الرثثار هدف للعمليات" ،م�ؤكدا
�أن "الفر�ضيات وحتليالت املخت�صني �أعطت ن�سبة
تواجده حتت الأر���ض يف العراق ،ما يدفع لإعادة

العراق يخسر  10مليارات دوالر سنويا
جراء فساد العدل

جمع  110توقيع الصدار قرار نيابي يعالج بطالة الشباب
بغداد  -الجورنال

ك�شفت نائبة عن كتلة النهج الوطني عن جمع
 110توقيع ال�صدار قرار يق�ضي مبعاجلة
البطالة لدى �رشيحة ال�شباب ،فيما طالبت
بالزام ال�رشكات العاملة يف العراق بت�شغيل
العمالة العراقية ك�رشط ا�سا�س ملنح الرخ�صة.
وق��ال��ت النائبة �سهام العقيلي يف م�ؤمتر
�صحفي � ،إن���ه "مت ت��ق��دمي طلب م��وق��ع من
قبل  110نائب اىل رئا�سة جمل�س النواب

للمطالبة با�صدار قرار نيابي ملعاجلة ازمة
البطالة ل�رشيحة ال�شباب" ،م�شددة على
�رضورة "ا�صدار قوانني ت�سهم باحلد من هذه
الظاهرة.
واو�ضحت ان "ن�سبة العاطلني عن العمل يف
البالد بح�سب االح�صاءات احلكومية الر�سمية
و�صلت اىل  ،"22.6%م�شرية اىل �أن "اهم
�أحد ا�سباب هذه البطالة هو مزاحمة الوافدين
االجانب للعامل العراقي بالعمل يف القطاع
اخلا�ص والقطاعات االخرى.

عمليات التفتي�ش والبحث عنه ،لكن ه��ذه امل��رة
�ستكون باجلنود على الأر�ض للك�شف عن �أي خمابئ
�أو فتحات وجتويفات طبيعية باملناطق اجلبلية �أو
ال�صحراوية ميكن �أن تكون م�لاذا لزعيم التنظيم
�أو عنا�رص تنظيمه .واعتربت امل�صادر نف�سها� ،أن
العملية "مهمة للعراقيني ككل ،واحلكومة ت�أمل �أن
يكون الإعالن عن الق�ضاء على هذا الإرهابي عراقي ًا
ولي�س �أمريكي ًا �أو من �أي طرف �آخر .وكانت وزارة
الدفاع العراقية ،قد �أعلنت اخلمي�س ،عن �أن مقطع
الفيديو الذي ظهر فيه زعيم "داع�ش" الإرهابي� ،أبو

بكر البغدادي ،جرى ت�صويره "يف ملج�أ حتت الأر�ض.
الجاء ذلك يف بيان ن�رشته الوزارة تعليق ًا على مقطع
فيديو تداولته و�سائل �إعالم ،م�ساء الإثنني ،وظهر فيه
البغدادي بعد � 5سنوات من �أول ظهور له عام .2014
ونقل البيان عن امل�ست�شار الإعالمي للوزارة ،الفريق
الركن حممد الع�سكري ،قوله �إن "مكان الت�سجيل يبدو
�أنه ملج�أ حتت الأر�ض" ،دون احلديث عن البلد الذي
من املحتمل جرى فيه الت�صوير .و�أ�ضاف" :لإخفاء
م�لام��ح امل��ك��ان ،مت و���ض��ع �ستائر على اجل���دران
لإخفائها مع جمموعة من قيادات داع�ش".

بغداد  -الجورنال

اتهم ع�ضو جمل�س النواب حامد املو�سوي ،وزير العدل
ال�سابق ،حيد الزاملي مبلفات ف�ساد يف وزارة العدل،
مبينا �أن العراق يخ�رس  10مليارات دوالر �سنويا جراء
الف�ساد يف ملفات ال�سجون والإطعام ،وقال املو�سوي،
خالل م�ؤمتر �صحفي � ،إن “ملف الإطعام يف ال�سجون

ي�شوبه الكثري من الف�ساد �إذ يتم التالعب ب�أعداد النزالء
“ ،مبينا �أن “ العراق يخ�رس �أكرث من  10مليارات دوالر
�سنويا ب�سبب هذا امللف .و�أ�ضاف� ،أن “بع�ض ال�رشكات
لديها �أمر ق�ضائي بال�رصف ومدير الإ�صالح ال�سابق
�سعد ونا�س قام ب�رصف املاليني على هذا امللف ومت
�أحالته للنزاهة” ،كا�شفا عن وجود “مافيات تعمل يف
دائرة الإ�صالح وتتالعب ب�إعداد النزالء.

مع حلول شهر رمضان ..اسواق بغداد التراثية تشكو ضعف المتبضعين
بغداد  -الجورنال

طاملا ك��ان �شهر رم�ضان مميزا يف حياة
العراقيني الذين اعتادت �أ�سواقهم ال�شهرية
مثل �سوق ال�شورجة �أن تكتظ بالقادمني من
جميع �أرجاء العا�صمة واملحافظات للت�سوق
ا�ستعدادا ل�شهر رم�ضان� ،إذ يعد هذا ال�سوق
املعني الذي الين�ضب لتزويد العائلة العراقية
بكل م�ستلزماتها ..فال ح�يرة يف االقتناء
والعناء يف التفكري.

�سوق "ال�شورجة" �شبه خاوية

ال�سوق �شبه خاوية هكذا و�صفها �صاحب
حمل البهارات يف �سوق ال�شورجة عبد الوهاب
حممد مع حلول �شهر رم�ضان حيث يقول ان
"ما ن�شهده اليوم هو �ضعف االقبال من قبل
العوائل التي اع��ت��ادت ان ت�شرتي خمتلف

احلاجات من �سوق ال�شورجة ا�ستعدادا ل�شهر
رم�ضان" ،مبينا ان "االقبال من قبل العوائل
انخف�ض اىل الن�صف مقارنة بالعام املا�ضي.
وي�ضيف حممد ان "ما نقوم ببيعها يف ال�سوق
هي موجودة يف املناطق وامل��والت وبنف�س
الأ���س��ع��ار تقريبا ،وبالتايل ب���د�أت العوائل
تتجه لهذه الأ�سواق واملوالت بدال من حتمل
العناء الو�صول اىل �سوق ال�شورجة" ،م�ؤكدا
ان "�أ�صحاب املوالت والأ�سواق يف املناطق
بد�أوا يعرفون من اين جنلب الب�ضائع باجلملة
ولتتقارب ا�سعارهم مع ا�سعارنا ولي�ستعني
النا�س بهم يف احل�صول على ما يحتاجونه.

انخفا�ض ا�سعار مائدة رم�ضان..
العد�س

ويقول �صاحب حمل املواد الغذائية يف �سوق
ال�شورجة حممد ح�سن ،ان "�أ�سعار امل��واد

الغذائية مل ترتفع قبل �شهر رم�ضان كما
كانت خ�لال الأع���وام ال�سابقة بل انخف�ض
البع�ض منها ك��م��ادة العد�س ال��ذي يعترب
مائدة رم�ضان الأ�سا�سية لي�صل �سعر الكيلو
غرام منه  1000دينار ،فيما حافظت البقية
على �أ�سعارها دون زي��ادة كالرز والزيت
والبقوليات.
ويعزو ح�سن "�ضعف االقبال من قبل العوائل
على �سوق ال�شورجة خالل العام احلايل اىل
انت�شار حم�لات كبرية يف املناطق والتي
كانت لها دور كبري يف اال�ستغناء عن �سوق
ال�شورجة وخا�صة اذا ما عرفنا ان ما يحتاجه
املواطن يف رم�ضان هي بالدرجة اال�سا�س
املواد الغذائية والع�صائر وهي متوفرة يف
اال�سواق املحلية.
من جهتها تقول املواطنة ام حنان خالل

جتوالها يف �سوق ال�شورجة  ،انها "قدمت
اىل ال�سوق لت�شرتي مق�ص ملاكنة اخلياطة
اخلا�صة بها ولي�س للتب�ضع ل����شراء م��واد
غذائية.
وتابعت انها "قامت ب�رشاء جميع ما حتتاجه
م��ن م���واد غذائية وم���واد �أخ���رى كالعد�س
والع�صائر والبهارات والرز قبل �شهر رم�ضان
من الأ���س��واق القريبة من داره��ا ال��ذي يقع
بالقرب من �ساحة مي�سلون ببغداد" ،مبينة ان
الأ�سعار يف هذه الأ�سواق كانت منا�سبة.

يبقى �سوق ال�شورجة املكان املف�ضل

من جهتها قالت املواطنة خولة حازم ،ان
"الت�سوق من ال�سوبر ماركت يف املنطقة
يغنينا عن الذهاب اىل �سوق ال�شورجة النه كل
ما حتتاجه موجود يف مكان واحد يف حني
يتحمل ال�شخ�ص يف منطقة ال�شورجة عناء

التنقل مل�سافات قد تكون بعيدة للح�صول
على مبتغاه.

انت�شار وا�سع ال�سواق "ال�سوبر
ماركت"

من جهته اعترب اخلبري االقت�صادي حممد
الطحان  ،ان ما ن�شهده اليوم من انت�شار وا�سع
ال�سواق بيع املواد الغذائية "�سوبر ماركت"
بالقرب من مناطق دور املواطنني قد اثرت
على اال���س��واق التجارية ك�سوق ال�شورجة
وجميلة".
مبينا ان ترتيب الب�ضاعة واحلداثة يف عر�ض
الب�ضائع وال�سلع يف " ال�سوبر ماركت" كانت
لها دور يف جذب امل�ستهلك اليها اكرث من
حم�لات ال�شورجة التي ال يتوفر فيها مثل
هكذا امور .واو�ضح ان املواطن يحب التغيري
والتطور حتى يف عملية ال����شراء وبالتايل

بدات هذه اال�سواق تناف�س ا�سواق اجلملة حتى
يف اال�سعار الن ال�رشكات التجارية ب��د�أت
ت��زود هذه اال�سواق مبا�رشة" ،م�ستدركا ان
"�سوقي ال�شورجة وجميلة ال ميكن اال�ستغناء
عنها كونها متثل ا�سواق جملة وفيها ع�صب
احلياة االقت�صادية للعا�صمة وحتى لبقية
املحافظات" .وت�شتهر يف حم�لات �سوق
ال�شورجة ببيع التوابل والكرزات وال�سكائر
واالقم�شة والزجاجيات وغريها من الب�ضائع
االخ���رى ,والتي تعترب م�صدرا رئي�سيا يف
بغداد وحتى لباقي املحافظات االخرى.
و�سوق ال�شورجة من ا�سواق بغداد القدمية
وامل�شهورة يعود تاريخ ان�شائه �إىل الع�رص
ال��ع��ب��ا���س��ي امل���ت����أخ���ر ..ك���ان ا���س��م��ه �سوق
الريحانيني ...ثم ا�ستبدل �إىل �سوق العطارين
واخرياً �سمي �سوق ال�شورجة.

