
تنظيم  من  فرارها  من  اأي��ام  بعد  ط��ال،  ب�رشى  تقف 
موحلة  ترابية  طريق  على  املو�صل،  مدينة  يف  داع�ش 
بني خيم النازحني يف اخلازر، وتهتف باعلى �صوتها 

اأخاف على بناتي من الربد". "اأريد اخلروج، 
و�صلت ب�رشى اىل خميم اخلازر �رشق املو�صل برفقة 
ال�صماح  اأيام، بعدما فرت من حي  بناتها الثاث قبل 
يف املو�صل التي �صهدت قبل عامني مقتل زوجها على 
بناتها،  مع  ت�صكنها  التي  اخليمة  يف  املتطرفني.  يد 

ب�رشى  طفلة  تبكي  العمر،  من  ال�13  يف  واأك��ربه��ن 
اأ�صعر  ماما  بالربد،  اأ�صعر  "ماما  والدتها  وتنادي  ليا 
بالربد". تنهمر دموع الأم لإح�صا�صها بالعجز. وتقول 

"الربد انهكنا، بناتي مر�صن بالإ�صهال والقيء".
اأحيطت  التي  عاما(،   30( ال�صابة  امل��راأة  وت�صيف 
ب��اردة،  "املياه  اأن  الت�صامن،  عن  للتعبري  بكثريين 
اخلروج،  فقط  اأريد   )...( ال�صتحمام  حتى  ي�صتطعن  ل 
راأ�صها  لّفت  وقد  وتتابع  غريب".  ابو  �صجن  يف  ل�صنا 
"ذهبت  التقليدية  �صواد عباءتها  اأ�صفر يك�رش  بحجاب 
لرى م�صوؤول املخيم واطلب منه اأن نخرج من هنا، ل 

اأريد اأن ميوت اأولدي من الربد". طوال اأكرث من عامني 
املو�صل،  الإ�صامية على  الدولة  تنظيم  �صيطر خالها 
اآخر معاقل اجلهاديني يف العراق، عانى �صكان املدينة 
من املمار�صات الوح�صية والقيود ال�صارمة التي كانت 
منذ  �صخ�ش  األف   70 من  اأكرث  ونزح  عليهم.  تفر�ش 
ل�صتعادة  الع�صكرية  عمليتها  العراقية  القوات  بداأت 

املو�صل يف 17 ت�رشين الثاين/اأكتوبر.
قدراتها  تزداد  خميمات  يف  النازحني  اغلبية  وتعي�ش 
ال�صتيعابية يوميا. وعند مدخل خميم اخلازر، ُو�صعت 
التي حتوي مدافئ جديدة بع�صها  ال�صناديق  ع�رشات 

الذين  النازحني  على  لتوزيعها  ا�صتعدادا  بع�ش،  فوق 
باأبوابها  البا�صتيكية  اخليم  مئات  يف  يعي�صون 

املتطايرة ال�صبيهة بال�صتائر.
املتحدة  الأمم  مفو�صية  مكتب  يف  امل�صوؤولة  وتوؤكد 
لفران�ش  غاك  كارولني  العراق  يف  الاجئني  ل�صوؤون 
بر�ش اأن املفو�صية وزعت "3300 جهاز تدفئة" على 
ويوؤوي  املو�صل(،  )�رشق  �صام  اخلازر وح�صن  خميمي 
الأول "28992 �صخ�صا" والثاين "10860 �صخ�صا".

لكن نزلء املخيم ي�صككون بفائدة تلك الأجهزة يف ظل 
نق�ش الوقود والربد القار�ش.

عند �صوؤاله عن الربد، يرد اإدري�ش جرب )46 عاما( من 
العراقية قبل يومني  القوات  ا�صتعادته  الذي  حي عدن 

يف �رشق املو�صل، "ل ت�صاألوا حتى!".
وي�صيف "لي�ش هناك كهرباء، ل غاز ول مازوت، ول 

حتى اأدوية اإذا مر�ش الواحد منا من الربد".
�صاعات  لأربع  اإل  بالكهرباء  اخلازر  خميم  يزود  ول 
فقط خال الع�رش، ولي�ش يف كل اخليم، وفق ما يقول 
نازحون كرث. وتوؤكد الأمم املتحدة اأنها ت�صعى لتح�صني 
ظروف النازحني مع حلول �صتاء عادة ما يكون قا�صيا، 
فتتدنى درجات احلرارة اإىل اأقل من ال�صفر م�صحوبة 

"مفو�صية  اأن  اإىل  باأمطار غزيرة وثلوج. وت�صري غاك 
احلايل  ال�صهر  بداأت  الاجئني  ل�صوؤون  املتحدة  الأمم 
ال�صتاء للنازحني العراقيني  حملة لزيادة الدعم خال 
وزعت  املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  النظر  ولفتت  اجلدد". 
وب�صطا  تدفئة  واأجهزة  بطانيات  املا�صي  الأ�صبوع 
امل�صتلزمات  من  وغريها  با�صتيكية  واأغطية  لاأر�ش 

على النازحني يف خميم ح�صن �صام.
التجهيزات  اأي�صا  تغيب  حيث  اخل���ازر،  خميم  يف 
التي  ال��ب��اردة  املياه  من  الن�صاء  ت�صكو  ال�رشورية، 

ي�صتخدمنها لغ�صل الأطباق اأو الثياب اأو ال�صتحمام.

بعدما فقدت صبرها.. األقاليم النيابية تناشد محافظات البترودوالر بمساندة الحكومة
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غجر الديوانية يستغيثون.. مواهبنا 
مدفونة بسبب التمييز العرقي

فوز صعب للشرطة على الحدود 
وتعادل القوة الجوية مع امانة بغداد

ما هو المكياج المناسب 
للفتاة الجامعية ؟

05060710

بغداد �� خا�ش : نا�صدت جلنة الأقاليم واملحافظات النيابية، حمافظات البرتودولر، 
بال�صرب على ظروف الأزمة املالية الراهنة التي ت�صهدها الباد، وم�صاندة احلكومة التي 
تعمل على مواجهة نق�ش اليرادات ب�صبب انخفا�ش ا�صعار النفط، ف�صًا عن احلرب من 

اأجل حترير الباد من ع�صابات داع�ش الرهابية.
للمطالبة  املالية  وزارة  �صد  ق�صائية  دعوى  الب�رشة،  يف  املحلية  احلكومة  رفعت  حني  ويف 
املا�صية،  الثاث  لل�صنوات  دينار  تريليون   16 البالغة  البرتودولر  واردات  بالديون املرتتبة من 
للم�صاريع  وحاجتها  بغداد(،  العا�صمة  جنوب  كم  املحافظة،)590  دي��ون  كرثة  اإىل  ذلك  عازية 
او  �صنوات  عدة  منذ  املعطلة  البرتودولر  تخ�صي�صات  باإطاق  قار،  ذي  حمافظة  طالبت  واخلدمات. 
ت�صنيفها �صمن الديون امل�صتعجلة، موؤكدة اهميتها للتقليل من اثار الزمة القت�صادية على واقع اخلدمات 

املقدمة للمواطنني. 
التفا�صيل امللحق القت�صادي

تتداخل الأو�صاع والأزمات الداخلية يف العراق يف الوقت الذي جتري 
الإرهابي،  »داع�ش«  تنظيم  لطرد  املو�صل  يف  الفا�صلة  املعركة  فيه 
فبينما رف�ش احتاد القوى ال�صنية مبادرة الت�صوية ،رف�ش زعيم التيار 
ال�صدري م�رشوع امل�صاحلة الوطنية مع اطراف عدها بعثية وارهابية 
الزمة ن�صبت باقرار الربملان قانون احل�صد ال�صعبي بعد رف�ش النواب 
ليا لاذرع و�صيا�صي  الوطني  التحالف  ،وهو ما و�صفه  اقراره  ال�صنة 

الغر�ش منه عرقلة القانون ل�صالح جهات خارجية .
نائب  اليوم،  العاق  القانون علي  دولة  ائتاف  النائب عن  اتهم  فقد 
تركية” للم�صا�ش  “موؤامرة  بتنفيذ  النجيفي  ا�صامة  رئي�ش اجلمهورية 
احل�صد  قانون  ان  فكرة  يطرح  من  ان  العاق  وقال  العراق.  با�صتقرار 
طائفة  او  مبكون  منح�رشا  لي�ش  انه  يعلم  وهو  العراق  لتق�صيم  هو 
معينة، يرد الت�صيد باملاء العكر لتاأخري الت�صوية ال�صيا�صية “. وا�صاف 
قائا، “ان هناك ارادة تركية جلعل العراق �صاحة �رشاع جديدة بدفع 
وعدم  القتال  ل�صتمرار  ال�صيا�صية متهيدا  الت�صوية  ورقة  لرد  النجيفي 

ال�صتقرار”، بح�صب تعبريه.
دائرة  عن  نخرج  مل  “اننا  قائا،  القانون  ائتاف  عن  النائب  واأك��د 
النيابية، والبع�ش  التوافق ان كان بت�صكيل احلكومة وتوزيع اللجان 
من حتالف القوى يحاول عرقلة القانون، والذين �صوتوا هم من جميع 
مكونات ال�صعب، والقانون مفتوح للتعديات ومن ل يرغب به، ليطعن 
به يف املحكمة الحتادية”. وا�صار اىل ان من “مل ي�صوت على القانون 

يف الربملان ل ميثل كل ال�صنة يف العراق”.
وكان نائب رئي�ش  اجلمهورية رئي�ش ائتاف متحدون ال�صني اأ�صامة 
الت�صوية  م�رشوع  مع  �صيتعاملون  الباد  �صنة  ان  اكد  قد  النجيفي 
املطروح من قبل التحالف الوطني ب�صوت واحد مو�صحا انهم يريدون 
بناء الثقة اول بعيدا عن دكتاتورية الغلبية يف اإ�صارة اىل اقرار قانون 
الذي  التاريخية"  الوطنية  "الت�صوية  م�رشوع  وحول  ال�صعبي.  احل�صد 
اأعده التحالف  بزعامة رئي�ش املجل�ش العلى ال�صامي عمار احلكيم 

وقرب توزيعه على القوى ال�صيا�صية او�صح النجيفي "نرف�ش ت�صلمها 
ومل تعد لها قيمة . ونوه النجيفي اىل اأن الأجواء العامة ما زالت حتتاج 
اأن تتوقف  اأو دكتاتورية الأغلبية ينبغي  "فاإرادة الأغلبية  اإىل الكثري 
ل�صالح احرتام الدميقراطية وحقوق املكونات مهما �صغرت حجومها 
واإرادتهم" يف  املواطنني  اق�صائي ل يحرتم حقوق  منهج  اأي  واإدانة 
ا�صارة اىل الغلبية ال�صيعية املهيمنة على العملية ال�صيا�صية يف الباد 

منذ �صقوط النظام ال�صابق عام 2003 . 
يف  الدخول  رف�صه  ال�صدر  مقتدى  ال�صدر  التيار  زعيم  اكد  جهته  من 
اأية م�صاحلة وطنية اأطرافها من "الدواع�ش والبعثيني" على حد قوله. 
وار�صل ال�صدر وفدا ملع�صوم ابلغه فيه انه مع وحدة ال�صعب العراقي 
بكل مكوناته ،لكنه يرف�ش التعاطي مع من تورط بدماء العراقيني .  
اتباعه حول  �صوؤال وجهته له جمموعة من  ال�صدر يف رد على  وقال 
التفاقات ووثائق امل�صاحلة ملرحلة ما بعد حترير املو�صل قائلني 
اأن  اأجل  من  ال�صاحة  على  تظهر  بداأت  وعناوين  م�صميات  هنالك  "اأن 
ي�صمى  ما  الأ�صماء  املبادرات ومن �صمن هذه  اأقطابًا يف هذه  تكون 
بامل�رشوع العربي بقيادة خمي�ش اخلنجر فما هو رد �صماحتكم باأ�صل 
ال�صدر  رد  وقد  عليها".  القائمني  اأو  بها  وامل�صمولني  املبادرات  هذه 
قائا  "لن اأزج نف�صي ول املحبني ول كل الوطنيني وع�ّصاق الإ�صاح 
يف مثل هذه امل�صاحلات املبنية على دماء العراقيني". واكد �رشورة 
ال�صعب  ومراعاة  والبعثيني  الدواع�ش  عن  التفاقات  هذه  مثل  "اإبعاد 

ومعاناته يف مثل هذه التفاقات ال�صيا�صية".
ال�صعب  مكونات  اإغفال  "عدم  اهمية  على  اجابته  يف  ال�صدر  و�صدد 
اأراد الدخول يف  اأ�ص�ش طائفية". وقال ان "من  وتهمي�ش الفرقاء على 

هذه التفاقات ال�صيا�صية فينبغي اأن يكون عرب �صناديق القرتاع".
وا�صار اإىل اأن من اأراد الدخول يف اتفاقات �صيا�صية فينبغي اأن يكون 
ال�صعب ومعاناته  مراعاة  .. م�صيفا:"ان  القرتاع  من خال �صناديق 
يجب ان تكون الولية واملقدمة على مثل هذه التفاقات ال�صيا�صية". 
وقال اإن "من اأراد الدخول يف اتفاقات �صيا�صية فينبغي اأن يكون من 

خال �صناديق القرتاع" .

اأكد القيادي يف حزب الدعوة ال�صامية وامل�صت�صار 
الدعوة  "حزب  اأن  احللي،  وليد  ال��وزراء  رئا�صة  يف 
املالكي  وان  احلاكم  احل��زب  هو  لي�ش  ال�صامية 
الوزراء  هو من تنازل للعبادي عن من�صب رئي�ش 

ول�صت انا من قام بخيانته ".
ا�صرتطت  التاريخية  "الت�صوية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
�صاندهم  ومن  والقاعدة  وداع�ش  البعث  مواجهة 
ت�صوية مع خمي�ش اخلنجر وامثاله"،  ولي�ش هناك 

�صينهي  ال�صعبي  احل�صد  قانون  "اقرار  اأن  مبينا 
ظاهرة الرتباط ال�صيا�صي بالقوات التابعة للح�صد 
ويتحول احل�صد حاله حال جهاز مكافحة الرهاب 

وال�رشطة واجلي�ش".
العام  للقائد  احلكيمة  القيادة  "لول  اأن��ه  وتابع 
حتققت  مل��ا  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
النت�صارات �صد داع�ش"، مبينًا ان "رئي�ش الوزراء 
بدهائه متكن اي�صًا من اعادة 70 مليار دولر اإىل 
خزينة الدولة بعد قرارات خف�ش النفقات ومتابعة 

الموال وتق�صي الف�صائيني يف الدولة العراقية".

حيدر  احلكومة،  لرئي�ش  امل��ايل  امل�صت�صار  ح��ذر 
التقاعد،  �صندوق  اإفا�ش  اإمكانية  من  العبادي، 
جداً"  الكبرية  "الزيادة  اإىل  ذل��ك  ع��زا  حني  ويف 
بعدد املوظفني املعينني بعد �صنة 2003، مقارنة 
باملتقاعدين، دعا اإىل �رشورة و�صع خطة ت�صمن 

دميومة متويله وتوافر املبالغ الازمة فيه.
بعد  ما  "ال�صنوات  اإن  �صالح،  حممد  مظهر  وق��ال 
زاد  حيث  عك�صية  معادلة  تطبيق  �صهدت   2003
جداً  كبرية  بن�صبة  الدولة  دوائر  يف  املعينني  عدد 
اإىل  "اأدى  ذلك  اأن  اإىل  م�صرياً  املتقاعدين"،  عن 
تناق�ش امل�صاهمات يف �صندوق التقاعد، ما يجعل 

اأن  �صالح،   حقيقية".وراأى  اإفا�صه  خماوف  من 
املالية  بالعملية  ي�رش  ال�صندوق  يف  "التناق�ش 
مل  ما  املواطنني  من  كبرية  �رشيحة  وا�صتحقاقات 
اأنها  مبينًا  مبكرة"،  وقائية  اإج��راءات  اتخاذ  يتم 
من  املتبقية  ال�صنوات  املوظف  دف��ع  "تت�صمن 
خدمته الأ�صا�ش لاإحالة على التقاعد، اأو اأن يت�صلم 
اأمواًل  �صيوفر  ما  اأ�صويل،  ب�صكل  التقاعدي  راتبه 
لل�صندوق اإ�صافة اإىل اآليات اأخرى ميكن اتخاذها".   
"تقديرات  اأن  للعبادي،  املايل  امل�صت�صار  واأو�صح 
���رشورة  توؤكد  الدوليني،  والبنك  النقد  �صندوق 
الذي  بالنحو  وتنميته  التقاعد  �صندوق  تعديل 
الازمة  املبالغ  وتوافر  متويله  دميومة  ي�صمن 

فيه".

عمليات  وجود  عن  الحد،  بدر،  منظمة  ك�صفت   
التي  واملركبات  لل�صاحنات  وابتزاز"  "ف�صاد 
كركوك  حمافظة  ب��ني  ال��راب��ط  الطريق  ت�صلك 
وال�صلطة  احلكومة  داع��ي��ة  دي���اىل،  وحمافظة 
تلك  لإن��ه��اء  الفوري"  "التدخل  اإىل  الأم��ن��ي��ة 

"املهازل".
ال�صمال،  فرع  بدر  ملنظمة  العام  الأم��ني  وقال 
"عمليات  اإن  بيان  يف  البياتي،  مهدي  حممد 

وجباية  التجارية  وال�صاحنات  املركبات  ابتزاز 
جمهولة  متعددة  جهات  قبل  من  مالية  مبالغ 
ناحية  من  الطريق  طول  على  م�صتمرة  الهوية، 
حمافظة  ح���دود  اإىل  و���ص��وًل  ب��ي��ك  �صليمان 
اأدى  ما  كركوك(،  مدينة  جنوب  كم  دياىل،)75 
اىل توقف ال�صاحنات لأيام معدودة يف الطريق 
انعك�ش  ما  املرورية  احلركة  تعطيل  وت�صبب يف 

�صلبا على م�صالح املواطنني" .
امل�صلحني  بع�ش  "وجود  عن  البياتي،  وك�صف 
ر�صمية  اأمنية  �صفات  تنتحل  التي  والع�صابات 

جترب اأ�صحاب ال�صاحنات على دفع مبالغ مالية 
قانونية  فو�صى  و�صط  ملرورهم  ال�صماح  مقابل 
احلكومية  ال�صلطات  "تغا�صي  منتقدا  واأمنية"، 
والأمنية عن عمليات الف�صاد والبتزاز امل�صتمرة 
بدر  ملنظمة  العام  الأم��ني  وحذر  الطريق".  يف 
ووقوفها  ال�صاحنات  "جتمع  من  ال�صمال،  فرع 
وت�صييقه  واإغاقه  الطريق  يف  معدودة  اأياما 
اإرهابية  اأمام حركة املارة من حدوث هجمات 
خ�صائر  ووقوع  اأخرى  اأ�صاليب  اأو  باملفخخات 
احلكومة  داع��ي��ًا  عقباها"،  يحمد  ل  ب�رشية 

لإنهاء  الفوري  "التدخل  اإىل  الأمنية  وال�صلطة 
الف�صاد والبتزاز على طريق اخلال�ش_ مهازل  
كركوك" . وي�صهد طريق اخلال�ش_ كركوك، وهو 
اجلنوب  يربط  ال��ذي  العراق  يف  الوحيد  املنفذ 
القوافل  حلركة  الوحيد  وال�رشيان  بال�صمال، 
عند  ع��ام  نحو  منذ  م��روري��ا  زخما  التجارية، 
وعند  ال��دي��ن،  و�صاح  كركوك  دي��اىل/  ح��دود 
مداخل مدينة بغداد، ب�صبب الآليات التي تتبعها 
و�صط  املرور  ر�صوم  وفر�صها  الأمنية  ال�صلطات 

انتقادات �صعبية وا�صعة.

الفهداوي،  قا�صم  لانبار  الوفاء  كتلة  رئي�ش  اتهم 
القوى  حتالف  يف  املن�صوية  ال�صيا�صية  الكتل  احدى 
و�صياع  عهدها”  “نق�ش  ب�  ي�صمها(  )مل  العراقية 

حمافظة الأنبار واأهلها .
ال�صهر  يف  �صعى  “انه  له  بيان  يف  الفهداوي  وقال 
مللمة  على  والعمل  املحافظة  اإدارة  لتغيري  الأخ��رية 
اجل��راح والن��ط��اق يف اإع��ادة الإع��م��ار واإزال���ة اآث��ار 
احدى  لن  ا�صفه  عن  الكتلة  رئي�ش  واع��رب  داع�ش”. 
الأه��داف  ه��ذه  على  كتلته  مع  حتالفت  التي  الكتل 
خانت العهد وباعت الأنبار واأهلها باملال احلرام ما 
�صاعد على اإعادة الأمر اإىل ما كان عليه، بح�صب قوله.
لن  اإننا   ” ق��ائ��ًا:  الن��ب��ار  ابناء  الفهداوي  وعاهد 
دون  م��ن  خلدمتكم  ج��ه��ادن��ا  و�صي�صتمر  نخذلكم 
اأو فائدة غري ابهني باأية  اأو من�صب  اإنتظار مل�صلحة 
خ�صارة من جراء هذا املوقف، لأننا نوؤمن اأنكم كبار 
وت�صتحقون املوقف الكبري مع اإمياننا اأن اهلل �صيكون 

“. وقرر جمل�ش  �صيكون ظهرينا  الأنبار  معنا و�صعب 
الرتاجع  ال�صبت  العتيادية  جل�صته  خال  املحافظة 
ان  موؤكدا  الراوي”.  �صهيب  املحافظ  اقالة  قرار  عن 
و�صوت  قانوين”.  وغري  مت�رشعا  كان  القالة  ق��رار 
حميد  احمد  اختيار  على  الن��ب��ار  حمافظة  جمل�ش 
كرحوت”،  �صباح  عن  بدل  للمجل�ش  رئي�صا  العلواين، 

مبوافقة 19 ع�صوا من اأ�صل 30.
امل�صتلزمات  تن�صط حركة بيع و�رشاء  اخر  من جانب 
بني  �صام"  "ح�صن  خميم  يف  اليومية  والحتياجات 
احلياة  ا�صتمرار  اأجل  من  املنطقة  واأهايل  النازحني 
على طبيعتها يف املخيم. وعرب النازحون يف املخيم 
اليومية  حلياتنا  "مانحتاجه  اإن  وقالوا  اآرائهم  عن 
يبيعون  الذين  النا�ش  هوؤلء  من  �رشاوؤه  با�صتطاعتنا 
اأنهم  النازحون  وتابع  ال�صائكة".  الأ�صاك  خلف  من 
ويبيعونها  املنظمات  من  الغذائية  املواد  "يت�صلمون 
لأنهم  منهم،  اأخ��رى  احتياجات  وي�صرتون  لهوؤلء، 
التي  املاب�ش  �صوى  لديهم  يكن  مل  هجروا  عندما 

يرتدونها".
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