
الوطني  التحالف  كتلتي  بني  ح��ادة  خالفات  ن�شبت 
واحتاد القوى على م�شودة قانون احل�شد ال�شعبي املقدمة 
ان  النيابية  القانونية  اللجنة  اك��دت  فيما  للربملان، 
ت�شويت الربملان على القانون �شيكون بعد اختيار القائد 
لرئا�شته.   املنا�شبة  ال�شخ�شية  امل�شلحة،  للقوات  العام 
املر�شدي،  علي  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�شو  وذكر 
عمل  �شينظم  ال�شعبي  احل�شد  قانون  م�رشوع  ان  ال�شبت، 

ر�شمية.  ع�شكرية  كموؤ�ش�شة  العراقية  الدولة  يف  احل�شد 
حتالف  اط��راف  بع�ض  من  اع��را���ض  "هناك  وا���ش��اف 
بتوزيع  املتعلقة  الن�شب  ذك��ر  ب�شاأن  العراقية  القوى 
الذي ي�رش  الوطني  التحالف  املقاتلني، وهو ما يرف�شه 
ن�ض  ال��ذي  للد�شتور  وفقا  املكونات  مع  التعامل  على 
ان  مبينا  املكونات"،  وحقوق  العراق  وحدة  حفظ  على 
ذكر الن�شب يف ن�ض القانون غري �شحيح، لأنها لن تبقى 
بح�شب   " وتابع  م�شتقبال.   للتغيري  و�شتخ�شع  ثابتة، 
بتكليف  ال�شعبي  احل�شد  رئا�شة  �شتكون  القانون  م�رشوع 

ال�شخ�شيات  لإح��دى  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  من 
وي�شوت  الخ��رى  المنية  بالقيادات  ا�شوة  املر�شح�ة، 
القانون  ان م�رشوع  واكد   ." الربملان لحقا  داخل  عليه 
�شي�شم منت�شبي احل�شدين ال�شعبي والع�شائري معا، فيما 
لفت اىل ان حتالف القوى طلب تغيري الت�شمية اىل /احل�شد 
ال�شعبي والع�شائري/، لكن هذا املقرح مل يحَظ بالقبول؛ 
فقط  ينح�رش  انه  يعني  بالع�شائري  احل�شد  ت�شمية  لأن 
ناحيته  من  الخرى.  ال�رشائح  دون  الع�شائر  نطاق  على 
قال النائب عن كتلة بدر رزاق حميب�ض اإن "هناك نوابا 

داخل جمل�ض النواب ل تريد اإقرار قانون للح�شد ال�شعبي"، 
احل�شد  م��ن  يتخوفون  ال��ن��واب  "هوؤلء  اأن  اإىل  م�شريا 
ا�شوات  هم  النواب  هوؤلء  اأن  وبني  طائفية".   لأ�شباب 
البالد  ا�شتتباب الأمن يف  اإقليمية ترف�ض  لدول وجهات 
ومالحقة داع�ض من قبل القوات الأمنية وخا�شة احل�شد 
ال�شيعية يف جمل�ض النواب  "الكتل  اأن  ال�شعبي.  واأ�شاف 
اإطار قانوين  ت�شعى حلماية احل�شد من خالل و�شعه يف 
عند ت�رشيع قانون يحميه من التهامات املغر�شة". من 
جهته قال النائب عن التحالف الوطني جمال املحمداوي 

اإن قوات احل�شد ال�شعبي تعترب جهة ر�شمية كونها تاأخذ 
اأوامرها من القائد العام للقوات امل�شلحة، م�شريا اإىل اأن 
هناك توجهًا لتاأ�شي�ض قانون للح�شد ال�شعبي مينح حقوقا 
القانون  اإق��رار  اأن  اإل  ل�شهدائه،  وتعوي�شات  للمقاتلني 
ل  اأنه  وبني  ال�شيا�شية.   الكتل  بع�ض  من  برف�ض  ُيواَجه 
احل�شد  عن  تتخلى  اأن  الوطني  التحالف  يف  للكتل  ميكن 
ال�شعبي، و�شن�رش على اإقرار قانون له، م�شريا اإىل اأن قوات 
احل�شد بذلت جهودا لتحرير املناطق املغت�شبة ول ميكن 
اأكد  اأخرى  جهة  من  د�شتوريا.   حمايته  دون  من  تركه 

قوات  اأن  اللويزي  الرحمن  عبد  القوى  احتاد  عن  النائب 
ال�شابق  نينوى  وحمافظ  لكرد�شتان  التابعة  البي�شمركة 
اثيل النجيفي، ورئي�ض كتلة متحدون ا�شامة النجيفي ل 
واأ�شاف  ال�شعبي.  احل�شد  قانون  اإقرار  مب�شلحتهم  ي�شب 
املناطق  حترير  قاطعا  رف�شا  ترف�ض  اجلهات  تلك  اأن 
املغت�شبة من قبل داع�ض من خالل عمليات برية يقوم 
ترك  ميكن  ل  اأنه  اإىل  م�شريا  ال�شعبي،  احل�شد  ابناء  بها 
احل�شد من دون قانون حلمايته من الأ�شوات الن�شاز يف 

جمل�ض النواب .

بسبب البطالة... 130 ألف عراقي "يحلمون" بوظيفة سائق بوزارة النفط !!
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المتسولون االجانب استنزاف 
لموارد العراق وتهديد لسكانه

شنيشل: مباراتنا مع اإلمارات مفصلية 
وال بديل عن تحقيق النقاط الثالث

ماهي الحيل الذكية التي 
تجعل عيناك أوسع؟

05060710

و�شل عدد املتقدمني ل�شغل وظيفة �شائق يف �رشكة نفط اجلنوب٬ اإىل ما يقرب 130 األف 
متقدم٬ يف حني اأن من حتتاجهم ال�رشكة 300 �شائق فقط. فقد اأعلنت �رشكة نفط اجلنوب 
فيهم  تتوفر  بالتقدمي ممن  للراغبني  �شائق٬  ل�300  الب�رشة٬ عن حاجتها  ومقرها حمافظة 
ال�رشوط من خالل ملء ال�شتمارة اللكرونية املوجودة داخل املوقع اللكروين لل�رشكة٬ ابتداًء 
من يوم الحد امل�شادف 2016/10/30 وملدة اأ�شبوعني. لكن ما اأن تدخل على موقع ال�شتمارة 
اللكرونية٬ حتى يفاجئك رقم مهول لعدد املتقدمني ل�شغل هذه الوظيفة٬ حيث بلغ 129 األف و188 
متقدما٬ اأي ما يقارب 130 األف مواطن ل �شك اأن الكثري منهم من حملة ال�شهادات٬ لكن همهم هو احل�شول 
ال�رشكة يقع يف  ثقيلة. ولكون مقر  اأو معدات  ل�شيارات  �شائق  واأن كانت  اأيًا كان نوعها٬ حتى  على وظيفة 
حمافظة الب�رشة٬ فاإن اأغلب املتقدمني ل�شغل هذه الوظيفة هم من اأبناء هذه املحافظة التي يعتمد العراق من 
�شماله اإىل جنوبه على خرياتها وثرواتها. يقول اخلبري القت�شادي حممود ريا�ض معلقا ان هذه الأرقام ال�شادمة 

التي تظهر على موقع ال�شتمارة اللكرونية ل�رشكة نفط اجلنوب وغريها من موؤ�ش�شات الدولة تظهر واقعا ماأ�شاويا

اأمر  الإرهابية  الهجمات  حول  ال�شتخبارية  املعلومات  اإهمال 
التي  الوثيقة  تلك  اآخرها  العراقية،  الأمنية  الأجهزة  يف  طبيعي 
اإىل قيادة عمليات دجلة حتذر فيها  اأر�شلتها املخابرات العراقية 
كركوك  حمافظة  ي�شتهدف  مو�شع  هجوم  وقوع  من  وبالتفا�شيل 
الفورية  اأنها حملت �شفة  التي تقع �شمن قاطع عملياتها. فرغم 
غري اأن الوثيقة ال�شادرة عن )جهاز املخابرات الوطني العراقي( 
يف  الأخري  الهجوم  حول  /اأكتوبر  الأول  ت�رشين  من  التا�شع  يف 
حمافظة كركوك مل جتد لدى قيادة عمليات دجلة املوجهة اإليها 

الوثيقة اأي اهتمام ملدة اثني ع�رش يوما وقع بعدها الهجوم.
لهذا  للتهيوؤ  خ��رباء  ح�شب  كافية  فرة  كانت  يوما  ع�رش  الثنا 
القوات  وبقية  دجلة  عمليات  قيادة  قبل  من  واإحباطه  الهجوم 
الوثيقة  هذه  اأخذت  لو  وقوعه  قبل  كركوك  املوجودة يف  الأمنية 
بنظر العتبار، غري اأن اإهمالها اأدى اإىل وقوع خ�شائر كبرية ب�رشية 
على  ال�شيطرة  اإعادة  من  الأمنية  القوات  تتمكن  ان  قبل  ومادية 
املناطق امل�شتهدفة يف الهجوم. كما اأن الهجوم الذي وقع بعد اأيام 
قليلة من انطالق احلملة الع�شكرية لتحرير مدينة املو�شل وبقية 
مدن حمافظة نينوى املجاورة كاد اأن يكون نقطة حتول كبرية يف 
�شري العمليات الع�شكرية هناك يف حال كتب له النجاح وهو خيار 
اأ�شحى واردا وقتها بفعل عامل ال�شدمة الذي ولده هجوم كركوك 
قبل الت�شدي له. وامل�شكلة الأكرب اأن هذه لي�شت املرة الأوىل التي 
حتذر فيها وثيقة ا�شتخبارية من وقوع هجوم ما من دون اأن تلقى 
اآذانا �شاغية لدى اجلهة الأمنية املوجهة اإليها، حيث اأن اجلهات 
ال�شتخبارية كانت تعمد اإىل رفع ال�رشية عن هذه الوثائق لتاأكيد 
ول  املحظور  وقوع  بعد  التنفيذية  الأمنية  الأجهزة  من  اإهمالها 
تنظيم  بيد  املو�شل  مدينة  �شقوط  فحتى  يح�شل.  مما  امتعا�ض 

داع�ض يف حزيران / يونيو عام 2014 كان م�شارا اإليه يف وثيقة 
ا�شتخبارية ح�شلت عليها القوات الأمنية العراقية يف �شهر ت�رشين 
اأ�شهر على دخول  اأكرث من ثمانية  اأي قبل   2013 الأول من عام 
التنظيم اإىل املدينة، غري اأنها مل تتعامل معه بجدية. وي�شري خرباء 
الأمن اإىل م�شكلة اأخرى تقف وراء عدم اهتمام الأجهزة التنفيذية 
وتتمثل  وخطورتها،  اأهميتها  برغم  ال�شتخبارية  باملعلومات 
بعدم وجود قدرة لدى هذه الأجهزة يف مواجهة اخلروق الأمنية 
لتاأمني  موارد  توجد  "ل  ال�شتخبارية.  الوثائق  منها  حتذر  التي 
ا�شتباقي  بعمل  للقيام  معدة  خطط  توجد  ول  ا�شتباقية،  عمليات 
اأحمد  حتى وان و�شلت املعلومة يف الوقت املنا�شب"، كما يقول 
ال�رشيفي،  وي�شيف  العراقي.  الأمني  ال�شاأن  يف  الباحث  ال�رشيفي 
اإن وقت و�شول املعلومة اإذا مل يكن كافيا فال قدرة للرد يف وقت 
ق�شري، ففي الإطار العام هذه كلها عوامل توؤثر على اأن ل يكون 
رد الفعل منا�شبا، وبالتايل تفقد املعلومة اأهميتها. كما اأن م�شكلة 
عدد  بوجود  تتمثل  الفو�شى  هذه  وراء  الأمن  خرباء  يراها  اأخرى 
كبري من الأجهزة ال�شتخبارية والأمنية تتقاطع يف م�شوؤولياتها 
ا�شتخبارية  اأجهزة  �شبعة  العراق  ففي  �شالحياتها،  يف  وتتداخل 
وا�شحة، وهي جهاز املخابرات الوطني العراقي )جهة معلوماتية 
فقط(، ووكالة التحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية )جهة 
وال�شتخبارات  لالأمن  العامة  واملديرية  حتقيقية(،  معلوماتية 
الدفاع(،  وزارة  لوزارة  )تابعة  الع�شكرية  ال�شتخبارات  ومديرية 
وجهاز مكافحة الإرهاب )معلوماتي تنفيذي(، اإ�شافة اإىل جهاز 
الأمن الوطني، وا�شتخبارات ال�رشكة الوطنية واحلدود والكمارك. 
التن�شيق  فاإن  ال�شتخبارية  اجلهات  من  الكبري  العدد  هذا  ورغم 
الأجهزة  وبني  جهة،  من  اجلهات  هذه  بني  غائب  �شبه  ي��زال  ل 
�شمنها  تعمل  التي  العمليات  قواطع  عن  امل�شوؤولة  التنفيذية 

الأجهزة ال�شتخبارية نف�شها من جهة اخرى.

وزارة  ال�شبت،  وا�شط  حمافظة  جمل�ض  اتهم 
الإط��الق��ات  توفري  بعدم  املائية  امل���وارد 
يف  ارت��ف��اع  �شبب  مما  للمحافظة،  املائية 
اأن  م��وؤك��دا  املحافظة،  يف  الت�شحر  ن�شب 
البلد من خالل �شدودها  الوزارة تبتلع مياه 
وقال   . الغربية  املحافظات  اإىل  وحتويلها 
جمل�ض  اإن  الزاملي  عريبي  املجل�ض  ع�شو 
مليون   25 تخ�شي�ض  على  وافق  املحافظة 
املياه  �شخ  حمطات  تاأهيل  لإع��ادة  دينار 

الرا���ش��ي  اإىل  امل��اء  لإي�شال  الكهربائية 
م�شريا  زراعيا،  مو�شما  ت�شهد  التي  الزراعية 
بن�شب  ارتفاع  من  ُتعاين  املحافظة  اأن  اإىل 
الت�شحر، مما �شيجعلها حمافظة غري منتجة 
للزراعة. واأ�شار اإىل اأن وزارة املوارد املائية 
تبتلع مياه نهري دجلة والفرات يف �شدودها 
�شيطرة  مناطق  اإىل  لتحويلها  وخزاناتها 
اأن  موؤكدا  الآم��ن��ة،  املناطق  وت��رك  داع�ض 
كثريا  تدهور  املحافظة  يف  الزراعة  مو�شم 
عن ال�شنوات ال�شابقة؛ لعدم توفري الإطالقات 

املائية من قبل الوزارة.

الركماين،  املكون  من  املقاتلني  اآلف  ي�شتعد 
املرتقبة  الع�شكرية  العملية  يف  للم�شاركة 
املو�شل  مدينة  غرب  "تلعفر"  ق�شاء  لتحرير 

من �شيطرة م�شلحي تنظيم داع�ض.
ذي  "تلعفر"  ق�شاء  على  التنظيم  و�شيطر 
حزيران/ من  ال�10  يف  الركمانية  الغالبية 
يونيو 2014، ما دفع الآلف من ال�شكان اإىل 

النزوح باجتاه املحافظات القريبة.
�شمايل  نينوى  حمافظة  غرب  "تلعفر"  وتقع 
 70 نحو  املو�شل  مدينة  عن  وتبعد  العراق، 
كم، وتعترب من اأهم مراكز الركمان يف البالد، 

ن�شمة.  مليون  ن�شف  نحو  �شكانها  عدد  ويبلغ 
احلق  ح��زب  رئي�ض  املفتي،  ط��وره��ان  وق��ال 
اإن روؤية املكون الركماين  الركماين القومي، 
لق�شاء تلعفر هي اأن تتم عملية حتريره بجهود 
خا�ض،  ب�شكل  املنطقة  اأه��ايل  من  تركمانية 
ا�شراك  خالل  من  الآن  تطبيقه  يتم  ما  وه��ذا 
ي�شم  والذي  العراقي  اجلي�ض  من  ال�92  اللواء 
يف  ال��رك��م��ان  م��ن  مقاتل  اآلف  �شبعة  نحو 

املعركة.
م�شاركة  هناك  �شيكون  اأن��ه  املفتي  واأ�شاف 
احل�شد  يف  املن�شوية  الركمان  قوة  من  اأي�شا 
ال�شعبي )مل يحدد اأعدادهم( يف معركة التحرير، 

بالإ�شافة اإىل قوات اجلي�ض العراقي.

ك�شفت جلنة النزاهة النيابية، ال�شبت، اإن ن�شف عقارات 
ينتمون  كبار  م�شوؤولني  باأ�شماء  م�شجلة  يف  الدولة 
م��زورة،  وثائق  مبوجب  وم�شجلة  حكومية  لأح��زاب 
مطالبة هيئة النزاهة والق�شاء فتح حتقيقات بتدقيق 
الدولة.  اأم��الك  لإع���ادة  العقاري  الت�شجيل  �شجالت 
اكرث  من  اإن  الطريحي  ازه��ار  اللجنة  ع�شو  وقالت 
العقاري  �شجالت  يف  تزويرا  ت�شهد  التي  املحافظات 
من  الكثري  اأن  موؤكدة   ، وبغداد  كربالء  حمافظتي  هي 

ال�شخ�شيات والحزاب ا�شتولت على 50 % من امالك 
الطريحي  وبينت  التزوير.  بطريقة  و�شجلتها  الدولة 
مت  وب�شاتني  زراعية  ارا���ضٍ  وقطع  ق�شورا  هناك  اأن 
ال�شلطة  يف  متنفذة  اح��زاب  قبل  من  عليها  ال�شتيالء 
الكربى  الطامة  اأن  موؤكدة  عنها،  التخلي  وترف�ض 
للمواطنني  وبيعها  ال��زراع��ي��ة  الرا���ش��ي  تفتيت  يف 
العراق  اأن  اإىل  لفتة  الم��وال،  من  املزيد  ك�شب  بغية 
تلك  لتفتيت  املزروعة  الرا�شي  بن�شب  تراجعا  ي�شهد 
الرا�شي والتجاوز عليها من قبل الحزاب. واأ�شافت 
اأن على هيئة النزاهة وجمل�ض الق�شاء الأعلى اأن ُين�شقا 

ا�شحابها  عن  والتحري  العقاري  معامالت  لتدقيق 
التي  الأم��الك  من  الح��زاب  تلك  واإخ��راج  الأ�شليني، 
تكون ملكيتها للدولة العراقية. ياأتي هذا اىل جانب ما 
ك�شفته ع�شو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، 
ح�شولها على بيانات توؤكد ا�شتالم وزراء يف احلكومة 
يف  راتب  من  اأكرث  على  الدولة  يف  وم�شوؤولني  ونواب 
موقع  على  التميمي يف �شفحتها  وقالت  الوقت.  ذات 
جمل�ض  رئي�ض  ان  )في�شبوك(،  الجتماعي  التوا�شل 
الوزراء حيدر العبادي مل يِف بوعوده يف تقليل معدل 
ال�رشف املايل يف البواب غري ال�رشورية ملوازنة عام 

2017، اذ مازالت احلكومة ت�رشف اأمواًل على وقود 
واجب  يعترب هذا من  ال�شيارات و�شياناتها، يف حني 
العجالت.  هذه  ت�شتخدم  التي  واجلهات  امل�شوؤولني 
وا�شافت التميمي، ان هناك قوانني خا�شة جتيز تعدد 
الرواتب يف مواقف معينة، ال ان هذه احليلة القانونية 
وم�شوؤولني  والنواب  ال��وزراء  من  الكثري  ي�شتخدمها 
رواتب  الثالثة  قرابة  ي�شتلمون  اذ  الدولة،  يف  اخرين 
يف اآٍن واحد. ودعت التميمي احلكومة اىل وقف �رشف 
هذه الموال لغري م�شتحقيها، وارجاعها اىل اخلزينة، 

من غري امل�شا�ض برواتب املوظفني الب�شطاء.

النبار  حمافظة  �شابق  قرار  يف  العراقي  الربملان  عد 
املحلية  احلكومة  �شكلت  حني  يف  منكوبة"،  "منطقة 
للح�شول  التحرك على دول خليجية  جلنة كلفت مبهمة 
على دع��م م��ايل لإع��م��ار امل��دن امل��دم��رة. وق��ال ع�شو 
جمل�ض  ق���رار  ال��ط��رم��وزاي  ارك���ان  املحافظة  جمل�ض 
النواب القا�شي باعتبار حمافظة النبار مدينة منكوبة 
اهتمام  من  يزيد  ان  �شاأنه  من  ال��رم��ادي،  وخ�شو�شا 
اعادة  ق�شية  يف  املانحة  وال��دول  املركزية  احلكومة 
اعمار املناطق املت�رشرة، واكد جمل�ض حمافظة النبار 
لدعم  للح�شول على تربعات  حتركه نحو دول خليجية 
والفلوجة  الرمادي  اق�شية  ال�شتقرار يف  اعادة  برنامج 
للمناطق  املقدم  احلكومي  الدعم  ان  اىل  م�شريا  وهيت،  
باملحافظات  حلق  ال��ذي  اخل��راب  يعالج  ل  املت�رشرة 
املحافظة  معظم  ان  مبينا  الرمادي،.  وحتديدا  املحررة 
% يف الأبنية   90 دمر بالكامل، وبلغت ن�شبة ال�رشار 
العامة واخلا�شة جراء العمليات الع�شكرية التي نفذتها 

عن  ف�شال  ال��دويل،  التحالف  وطريان  امل�شركة  القوات 
الو�شول  ويتطلب  داع�ض.  تنظيم  نفذها  تفجري  عمليات 
على  احل�شول  ال��رم��ادي  غربي  الن��ب��ار  حمافظة  اىل 
موافقات امنية، والجراء ذاته ي�شمل حتى النازحني، منذ 
اعالن حترير مدن املحافظة، ومازال �شكانها ينتظرون 
العودة اىل مناطقهم ال�شكنية.   وكانت احلكومة املحلية 
اىل  النازحني  لإع���ادة  حكومية  جل��ان  ت�شكيل  اعلنت 
ان  ال��راوي  �شهيب  املحافظ  وق��ال  ال�شكنية،  احيائهم 
الجهزة  مع  بالتعاون  �شكلت  املحلية  النبار  حكومة 
المنية املخت�شة   جلانًا لإعادة النازحني اىل مناطقهم 
بعد  املدينة  وغرب  و�شط  يف  وخ�شو�شا  الرمادي،  يف 
النتهاء من عمليات معاجلة العبوات النا�شفة واملباين 

املفخخة التي خلفها فلول تنظيم داع�ض الرهابي .
اخلا�شعة  النبار  مدن  لزيارة  الفر�شة  له  توفرت  من 
يرى  وهو  بالذهول  �شي�شاب  المنية  القوات  ل�شيطرة 
ع��ودة  ب���اأن  اك��ي��دة  قناعة  اىل  وي�شل  ال��دم��ار،  حجم 
من  الرغم  على  املحررة  �شكنهم  مناطق  اىل  النازحني 

الوعود الر�شمية حتتاج اىل �شقف زمني طويل.

المواطن يلملم الخراب والجراح..

قبل ان يرى النور ..

اهمال المعلومات االستخبارية يطيح باألبرياء والقيادات االمنية ترد بلجان تحقيقية فقط 

نصف عقارات الدولة مسجلة "بالتزوير" بأسماء مسؤولين واحزابهم

بعد صمت الحكومة.. االنبار بصدد طلب الدعم من دول الخليج

واسط : وزارة الموارد ابتلعت الماء 
والمحافظة تتصحر 

التركمان يصرون على تحرير تلعفر "بأنفسهم"

بغداد ــ خاص 

بغداد- خاص

بغداد ـــ  خاص

بغداد ـ خاص

بغداد: عالء الحسن 

بغداد - ستار الغزي 
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اعادة النازحين قسرا إلى مناطق 
سكناهم... واجب وطني أم مؤامرة!؟

خالفات واتهامات بين الوطني والقوى تهدد إقرار قانون الحشد الشعبي


