
ت�سري اإح�ساءات ر�سمية عراقية اإىل اأن اآلف الأبرياء 
يف  و�سهوراً  اأيامًا  ويق�سون  �سهريا  اعتقالهم  يتم 
�سهرا   22 وخللال  �رساحهم،  اطللاق  قبل  ال�سجون 
املا�سية اأطلق �رساح )156( األف �سخ�ص، اي مبعدل 

)236( عملية اعتقال جتري يف اليوم الواحد.
 ويوؤكد الأر�سيف اللكرتوين ملوقع ال�سلطة الق�سائية 
الحتادية العليا يف الباد منذ كانون الثاين )يناير( 
بان   ،2016 )اكتوبر(  الول  ت�رسين  وحتى   2015

 22 خللال  اعتقاله  مت  بللريء  �سخ�ص  الللف   )156(
اأكرث من )17( الف �سخ�ص وجهت لهم  �سهرا بينهم 

تهم بالإرهاب.
الدفاع،  وزارات  ان  اىل  ال�ستق�سائي  البحث  وي�سري 
تعلن عمليات  املخابرات، ل  العدل، جهاز  الداخلية، 
العتقال التي تنفذها دوائرها المنية، ولكن املوقع 
هو  العليا  الق�سائية  لل�سلطة  الر�سمي  اللللكللرتوين 
املعتقلني  عدد  عن  اح�ساءات  ين�رس  الللذي  الوحيد 
من  ابرياء  انهم  تبني  بعدما  �رساحهم  اطلق  الذين 

التهم املوجهة اليهم.

وين�رس املوقع اللكرتوين للق�ساء العراقي اح�سائية 
�رساحهم،  اطلق  الذين  ال�سخا�ص  اعداد  عن  �سهرية 
ولكنه ل يك�سف الكثري عن ا�سباب اعتقالهم او التهم 
اأم  ارهابية  تهما  كانت  �سواء  اليهم  وجهت  التي 
معلومات  اىل  ال�سهرية  بياناته  يف  وي�سري  جنائية، 

حمدودة عن الق�سايا الرهابية.
وخال عام 2016 منذ كانون الثاين )يناير(  وحتى 
ت�سري  )اكتوبر(  الول  ت�رسين  يف  اح�سائية  اخللر 
ان  اىل  عنها  ال�ستق�ساء  مت  التي  الر�سمية  البيانات 
من  بريئا   )67.749( �رساح  اطلق  العراقي  الق�ساء 

ال�سجون، بينهم )8.810( وجهت له تهم التورط يف 
يف  اعتقال  عملية   )6775( مبعدل  ارهابية،  اعمال 

ال�سهر، و)226( يف اليوم الواحد.
و�سجل �سهر حزيران )يونيو( يف 2016 اعلى ن�سبة 
عددهم  بلغ  اذ  ابللريللاء  معتقلني  �للرساح  اطللاق  يف 
ويليه  بالرهاب،  تهم   )1608( بينها   )10791(
منها   )10373( عددهم  وبلغ  )مللايللو(  ايللار  �سهر 

)3456( تهمة بالرهاب.
و�سهد ايار )مايو( وحزيران )يونيو( عملية ع�سكرية 
و"احل�سد  الحتللاديللة  واللل�للرسطللة  الللعللراقللي  للجي�ص 

الفلوجة  مدينة  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة  ال�سعبي" 
)مايو(  ايار   23 يف  املعركة  وانطلقت  النبار،  يف 

وانتهت بعد ثاثة ا�سابيع يف 17 حزيران )يونيو(.
2015 ت�سري الح�ساءات اىل ان املحاكم  ويف عام 
العراقية اطلقت �رساح )88297( �سخ�سا بريئا منذ 
كانون الثاين )يناير( وحتى كانون الول )دي�سمرب(، 
بالإرهاب،  كاذبة  تهمة  له  وجهت   )8515( بينهم 
الواحد،  ال�سهر  يف  اعتقال  عملية   )7358( مبعدل 

و)245( عملية اعتقال يوميا.
اطاق  يف  ن�سبة  اعلى  )�سبتمرب(  ايلول  �سهر  و�سجل 

�رساح معتقلني ابرياء يف عام 2015، وبلغ عددهم 
وبلغ  )دي�سمرب(  الول  كانون  �سهر  ويليه   ،)9480(
الذين  اعداد  البيانات  تو�سح  ومل   ،)9268( عددهم 
على  الق�ساء  يتحفظ  اذ  بالرهاب،  تهم  لهم  وجهت 

ن�رس هذه التفا�سيل يف بع�ص الأ�سهر.
خال  البرياء  املعتقلني  لعداد  النهائي  املجموع 
عامي 2015 و2016 و�سملت 22 �سهرا حتى تاريخ 
�سدور اخر اح�سائية من الق�ساء العراقي، ي�سري اىل 
مئوية  وبن�سبة   ،)156.046( يبلغ  الكلي  العدد  ان 

تبلغ )7000( يف ال�سهر الواحد، و)236( يوميا.
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على  الأرا�سي  قطع  توزيع  اإيقاف  الكوت  بلدية  مديرية  يف  م�سدر  اكد  خا�ص:   - بغداد 
والبلديات  والإ�سكان  العمار  وزارة  ان  امل�سدر  واأو�سح   ". جمانية  ب�سورة  املوظفني 
املوظفني  على  الأرا�سي  قطع  توزيع  باإيقاف  يق�سي  كتابا  ار�سلت  العامة   وال�سغال 
ل�سنة  الدولة  اأمللوال  وايجار  بيع  قانون  ح�سب  احلقيقي  بالبدل  الأرا�للسللي  بيع  يكون  وان 
2013املعدل." وتابع امل�سدر ان "كتاب الوزارة واملذيل بتوقيع الوزيرة ان نافع او�سي ،ا�سار اىل 
اإيقاف التوزيع يف خمتلف املحافظات." وكان املكتب الإعامي لرئي�ص الوزراء حيدر العبادي قد اكد 
يف وقت �سابق اإن "احلكومة ت�سعى لاإ�سهام يف تقدمي املعاجلات اجلذرية لأزمة ال�سكن واإيجاد احللول 
للتخفيف من الأعباء التي يواجهها املواطنون يف هذا اجلانب٬ وذلك من خال تخ�سي�ص الأرا�سي ال�سكنية 
للمواطنني"،على ان يكون توزيع قطع الأرا�سي املخدومة العائدة للبلديات واأمانة بغداد ببدل حقيقي. وا�ساف 
احلديثي ان توزيع الأرا�سي املخدومة العائدة للبلديات واأمانة بغداد �سيكون منقو�سا من قيمتها احلقيقية ن�سبة 

األف دينار للمرت املربع الواحد.  75 اإليها قيمة البنى التحتية التي يبلغ معدلها  % وم�سافا   50

 

هذا  لك  اين  من  قانون  تفعيل  ان  قانونيون  وخللرباء  نواب  يرى 
واخلا�ص بالتحقيق من م�سادر ت�سخم اموال امل�سوؤولني لن يكون 
كبار ف�سا عن وجود حماية  م�سوؤولني  على  تطبيقه  ال�سهل  من 
والتي تعد  الدرجات اخلا�سة  م�ستمرة من قبل الحزاب ملوظفي 

ال�سبب الهم يف �سوء الدارة ومتويل تلك الحزاب.
ويعود تاريخ ت�رسيع قانون من اين لك هذا اىل العام 1938 ابان 
احلكم امللكي يف العراق، ويعترب العراق من اقدم الدول العربية يف 

جمال التحقق من ثروات امل�سوؤولني انذاك .   
ويرى مراقبون ان دعوة رئي�ص الوزراء حيدرالعبادي بهذا ال�سان 
ال�سيا�سي مع خ�سومه ممن يرغبون  ال�رساع  اطار  قد تندرج يف 
لكل  يلجا  العبادي  فان  ،ولللذا  به  الطاحة  حتى  او  با�ستجوابه 
ال�ساحيات املمنوحة له د�ستوريا للنيل من مناه�سيه ،وبالتايل 

ا�ستباقهم بخطوة للنيل منهم
واكدوا ان العبادي غري قادر فعليا على تنفيذ هذا القانون يف ظل 
و�سيلة  انها  ال  والربملان  احلكومة  يف  النافذة  الكبرية  القطاب 

للم�ساومة وال�سغط يف مواجهتم .
من جهته قال النائب عن التحالف الوطني جا�سم حممد جعفر ، 
ال�سبت ، ان تطبيق قانون من اين لك هذا �سيت�سبب م�ساكل وعوائق 
كبرية لرئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي خا�سة اذا هدد الغرف 

القت�سادية لبع�ص الحزاب الكبرية .
اين لك  لل)اجلورنال نيوز(، ان قانون من  وذكر جعفر يف حديث 
هذا يف�سح املجال امام بع�ص الدوائر احلكومية املخت�سة ماحقة 
ومعرفة  واخلارجية  الداخلية  البنوك  يف  امل�سوؤولني  ثللروات 
حتركاته وما اذا كان هناك ت�سخم وا�سترثاء �رسيع وغري طبيعي 
لي�ص  القانون  تطبيق  ان  ،م�سيفا  اداري  ف�ساد  م�سدره  يكون  قد 
امر �سها لن امل�سوؤولني ا�سبحت لهم خربة كبرية يف الت�رسف 
بالموال الفا�سدة، م�ستبعدا من حتقيق نتيجة على الر�ص بعيدة 

املنال يف الوقت الراهن. يف ذات ال�سياق قال رئي�ص مركز التفكري 
ال�سيا�سي اح�سان ال�سمري ان ال�ساح ال�سيا�سي تعر�ص لعدد من 
امل�سدات من قبل الحزاب املوغلة بالف�ساد ، جعل رئي�ص جمل�ص 
" الف�ساد  ان  م�سريا  لك هذا،   اين  قانون من  اىل  الذهاب  الوزراء 
لميكن الق�ساء عليه مبجرد وجود رغبة لرئي�ص الوزراء من دون 
معظم  يف  ثقا  متتلك  التي  القوية  الحزاب  من  م�ساندة  ح�سول 

الوزرات منذ 2003 حتى هذا اليوم.
وا�ساف ال�سمري ان امل�سي يف هذا القانون خري من عدم امل�سي 
به لتقييد الف�ساد على الرغم من انه ليق�سي عليه لوجود جذور 
الداري  للف�ساد  قانونية  اجللراءات  اي  تفادي  من  تتمكن  كبرية 

وال�سترثاء.
اىل ذلك دعا القيادي يف ائتاف دولة القانون علي العاق، اىل 
تفعيل مبداأ "من اأين لك هذا" لي�سمل جميع امل�سوؤولني يف الدولة، 

معترباً اأن تطبيقه اأ�سبح "�رسوريًا".
اأين  من  مبداأ  تفعيل  جداً  ال�رسوري  من  "�سار  اإنه  العاق  وقال 
كانوا  �سواء  العراقية  الدولة  امل�سوؤولني يف  كافة  لي�سمل  هذا،  لك 
امل�سوؤولني  وباقي  وق�ساة،  ت�رسيعيني  او  تنفيذيني  م�سوؤولني 
عوائل  ي�سمل  ان  يجب  املللبللداأ  "هذا  اأن  اىل  م�سرياً  بالدولة"، 
ب�سكل  ثراًء  ازدادو  الذين  منهم  املقربني  وال�سخا�ص  امل�سوؤولني 

وا�سح".
من جانبه اعترب اخلبري القانوين طارق حرب ، عزم رئي�ص الوزراء 
قانونيًا  توجهًا  هذا"  لك  اين  "من  مبداأ  تطبيق  العبادي  حيدر 

ا�سا�سه قانون هيئة النزاهة رقم 30 ل�سنة 2011 .
وقال حرب، ان "املادة 19 من قانون هيئة النزاهة اعتربت اي 
له مبثابة  التابعني  اولده  او  او زوجه  اموال املوظف  زيادة يف 
لك  اين  )من  قاعدة  وفق  للح�ساب  ويخ�سع  م�رسوع  غري  ك�سب 
الكفيلة  الو�سائل  احد  �سيكون  املبداأ  هذا  تطبيق  ان  موؤكدا   ، هذا( 

بالت�سدي للف�ساد املايل والداري والوقوف بوجه املف�سدين".
التتمة �سفحة 2

�سعف  �سبب  ال�سبت٬  الت�سالت٬  وزارة  اأرجعت 
وجود  اإىل  املناطق  بع�ص  يف  النرتنيت  خدمة 
لل�سبكة  التحتية  البنية  يف  �ساملة  �سيانة 
لتخفي�ص  �سعيها  اىل  م�سرية  العامة٬  العنكبوتية 

اجور ال�سرتاك ال�سهري للمواطن.
علي  حممد  حللازم  الللوزارة  با�سم  املتحدث  وقللال 
"الوزارة تقوم حاليا ب�سيانة �ساملة ملنظومة  اإن 
لتح�سني  العامة  النرتنيت  ل�سبكة  التحتية  البنى 

اخلدمات وا�سافة مميزات جديدة عليها".

واأ�ساف اأن "ارتفاع ا�ستخدام ال�سبكة يحتم زيادة 
حزم النرتنيت با�ستمرار اإ�سافة اىل �سعي الوزارة 
ال�للسللرتاك  ا�سعار  وتخفي�ص  خدماتها  لللزيللادة 
اىل  تهدف  اخلطوات  "تلك  اأن  وتابع  ال�سهري". 
اجل  من  والبلللراج  ال�سوئية  احلللزم  اجللور  تقليل 
وتخفي�ص  املللواطللن  كاهل  عللن  الللعللبء  تخفيف 
"اليام  اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سهري".  ال�سرتاك  اجور 
املقبلة �ست�سهد حت�سنا وا�سحا بال�سبكة من خال 
�سكلت  ال�سعار وقد  اىل تخفي�ص  ا�سافة  �رسعتها 
املكاتب  قبل  من  خرق  اي  ملراقبة  جلانا  الوزارة 
يف زيادة الأ�سعار ومعاقبتها يف حال املخالفة".

النائب  النيابية  التغيري  حركة  ع�سو  قالت 
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  اإن  عبدالواحد،  �رسوة 
داع�ص  ع�سابات  دعم  على  عملوا  من  تللاأوي 
احلكومة  �سد  العام  الراأي  واججوا  الرهابية 
وكانت  داع�ص،  بيد  املحافظات  ت�سقط  حتى 

ومازالت تاأوي ع�رسات الرهابيني.
واأو�سحت عبدالواحد، اأن "ع�رسات ال�سخ�سيات 
املركزية  احلكومة  من  تهرب  التي  الرهابية 
تاأويها حكومة اإقليم كرد�ستان، فهناك ع�رسات 

طائفيا،  ال�سارع  اججوا  الذين  الرهابيني 
وعملوا على دعم داع�ص اإعاميًا و�سيا�سيا عرب 
القول اإن داع�ص مقاومة حرروا العراق يعي�سون 

يف كرد�ستان".
وتابعت اأن "الإقليم يعطي اأمانًا كاما للجهات 
يعطي  ول  والعراقيني  للعراق  اإ�للسللاءت  التي 
والعراقيني  العراق  عن  يدافعون  للذين  اأمانًا 
احلكومة  احلكومة".وكانت  اأداء  ويراقبون 
اإقليم   ،2014 عللام  يف  اتهمت  قد  املركزية 
لارهابيني  اآمن  ماذ  اىل  بتحوله  كرد�ستان 

واأ�سحاب الأجندات الرهابية �سد العراق.

ع�سكري  حاكم  تن�سيب  اىل  الللدعللوات  ان  نللواب  اكللد 
،الغر�ص  داع�ص  تنظيم  من  ُحررت  التي  للمحافظات 
منه حتقيق م�سالح �سيا�سية وحزبية �سيقة،يف وقت  
ك�سف نا�سطون ٬ عن "لعبة" ينفذها عدد من املطلوبني  
القليم  ت�سكيل"جي�ص  عنوان  حتت   ٬ العراقي  للق�ساء 
ال�سابق  اجلي�ص  يف  �سباط  مع  ال�سني"٬بالتعاون 
ُجّلهم  ل�سباب عراقيني  اأ�سماًء  ادرجوا  وبعثيني٬ حيث 
من الطاب٬ على اأنهم متطوعون للجي�ص املزعوم لكي 
يت�سلموا عنهم مبالغ كبرية من المارات وقطر لغر�ص 

جتهيزهم وتقدمي رواتب �سهرية لهم.
اخلاتوين،  زاهللد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  وبللني 

بع�ص  من  �سدرت  التي  “الت�رسيحات  ان  ال�سبت، 
على  �سخ�سية  م�سالح  لتحقيق  تاأتي  ال�سيا�سيني 
املحلية  احلكومات  يف  حظًا  ميتلكون  ل  انهم  و�سف 
“معاجلة  النائب ان  يف املحافظات املحررة”. وذكر 
ونينوى  النللبللار  حمافظات  يف  احلقيقية  امل�سكلة 
او  ع�سكري  حاكم  و�سع  يف  لي�ست  الدين  و�ساح 
الحتادية  احلكومة  ا�ستجابة  يف  تتمثل  وامنا  مدين 
نينوى  حكومتي  ان  مللوؤكللداً  املحلية  للمطالبات 
والنبار بذلتا جهودا متميزة خال املدة املا�سية يف 
اعادة ونقل النازحني وتطويع وت�سليح ابناء املناطق 

املحررة”.
�سباط  جمموعة  ان  نا�سطون  يقول  اخر  جانب  من 
اجلي�ص  تاأ�سي�ص  "لعبة  عليهم  انطلت  ال�سابق٬  اجلي�ص 

"من  اجلديد   اجلي�ص  لفكرة  يروجون  " وبداأوا  ال�سني 
كان برتبة مقدم فما دون" ا�سافة اىل تطوع ال�سباب 
بني  معنويًا  ك�سبًا  فيه،ليجد  جندي  اأو  مقاتل  ب�سفة 
تدفق  ي�سمن  نف�سه  الوقت  ويف  املتطوعني٬  هللوؤلء 
مايني الدولرات من دول اخلليج٬ اأوًل با�سم اجلي�ص 
ترّوج  اأخرى  جمموعة  وثانيًا  الأنبار٬  لأقاليم  ال�سني 
"لتوجيهات  وفقًا  تعمل  انها  بحجة  املو�سوع  لهذا 
اأمريكية"٬ واحلقيقة ل يوجد يف اروقة البيت الأبي�ص 
و�ُسكلت جلنة  املزاعم.  )اأكرر مطلقًا( مثل هذه  مطلقًا 
ال�سابق  اجلي�ص  �سباط  "معامات"  لت�سلم  اأربيل  يف 
من رتبة مقدم فما دون يف فندق )بي�ست اآن اربيل(٬ 
من  ال�سابط  راتللب  اأن  هو  بثها  يتم  التي  والدعاية 
الواحد  املقاتل  راتب  واأن  دولر٬   3000 اإىل   1500

هو 1000 دولر٬ واللجنة امل�سكلة تت�سلم اوًل اأ�سماء 
واأن  كجنود٬  بالتطوع  الراغبني  اأ�سماء  ثم  ال�سباط٬ 
يف  مع�سكر  يف  خليجي  بللاإ�للرساف  �سيكون  التدريب 
من  الع�رسات  و�ّسجل  يزعمون.  كما  دهللوك  مدينة 
املوؤ�س�سات  لحدى  التابعة  الثانوية  املدار�ص  طاب 
كرد�ستان٬  اإقليم  يف  املللوجللوديللن  مللن  التعليمية 
�سهادات  حملة  من  اخلا�سة  البعثات  طاب  وكذلك 
انه  منهم  ظنا  والدكتوراه  واملاج�ستري  البكالوريو�ص 
 2500 اأعداهم  برنامج علمي يف اخلارج٬ وقد بلغت 
�سخ�ص٬ مرروها اىل امل�سوؤولني الإماراتيني على انهم 
جنود ومقاتلون لي�سلم عنهم مبالغ مالية. وبالطريقة 
الأموال من قطر �سمن  ٬ يح�سلون عن هوؤلء  نف�سها 

م�رسوع "دعم �سباب اأهل ال�سنة".

 
م�رسوع  بللغللداد٬  حمافظة  افتتاح  مللن  واحلللد  يللوم  بعد 
الذي  العا�سمة٬  الأكرب يف  اللكرتونية  املراقبة  كامريات 
حت�سني  التميمي٬  علي  املحافظ  اأعلنه  ما  بح�سب  يهدف 
من  متفرقة  مناطق  �سهدت  اإرهابي٬  عمل  اأي  من  امنها 
وتفجريات  ت�سليب  من  خمتلفة  اإرهابية  اعمال  بغداد 
بعبوات نا�سفة٬ فهل ُقتل امل�رسوع قبل ان يولد؟! وتزاحم 
�سيا�سيون وم�سوؤولون على افتتاح هذا امل�رسوع "ال�سخم" 
حيث كان "ق�ص ال�رسيط" من ح�سة حمافظ بغداد٬ لتظهر 
هذا  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  اللكرتونية  املعايري  ال�سور 
هكذا  جدوى  عن  مواطنون  وت�ساءل  "العماق"٬.  املركز 
م�ساريع٬ وهل �ستكون كمثياتها مثل "�سقر بغداد" الذي 
التي  الأموال  حول  ال�ستفهام  عامات  من  الكثري  ت�سوبه 
ُخ�س�ست له والأخرى التي توؤخذ من اأ�سحاب ال�سيارات٬ 

يف  امنية  مراكز  هكذا  ت�سهم  ان  نف�سه  الوقت  يف  متمنني 
توقع  التي  املتكررة  الإرهابية  العمليات  باحلد من  الأقل 
املئات من ال�سحايا الأبرياء٬ وعدم اقت�سارها عن كونها 
اأقيمت جلني الأموال وابتزاز الخرين كما  اأخرى  موؤ�س�سة 

هو معهود!
فبعد يوم واحد من افتتاح هذا املركز �سهدت عدة مناطق 
يف بغداد احداثًا امنية متتالية.  فقد انفجرت عبوة نا�سفة 
مقتل  اىل  اأدت  بغداد٬  غربي  جنوب  البياع  منطقة  يف 
مدنيني اثنني وجرح 5 اخرين٬ م�سريا اىل العثور على جثة 
مواطنون ملاذا مل  وت�ساءل  بالعا�سمة٬  اأخرى  منطقة  يف 
يتم ر�سد من قام بزرع العبوة؟ واين دور النظام الكرتوين 
اخلا�ص مبراقبة ال�سوارع يف الليل والنهار؟. واأ�سار امل�سدر 
اىل ان عبوات نا�سفة اأخرى انفجرت م�ستهدفة املدنيني يف 
ال�سعب  منطقة  يف  اخرها  العا�سمة  من  متفرقة  مناطق 

ح�سب اعان عمليات بغداد.

قانون "من أين لك هذا".. سالح العبادي في مواجهة خصوم يتربصون لإلطاحة به

صراع "مميت " لتنصيب حاكم عسكري وجهات تجمع أفرادًا لجيش "اإلقليم السني"

بعد يوم واحد من افتتاح "مركز مراقبة" بغداد.. التفجيرات تطيح بالمواطنين .. والجاني مجهول!

االتصاالت .. لهذه األسباب االنترنت ضعيف 
في بعض المناطق!

نائبة كردية:

 إقليم كردستان مالذ آمن لإلرهابيين

بغداد - خاص  

البصرة  - خاص

بغداد ــ  خاص

بغداد – خاص

بغداد- متابعة 

بغداد - خاص
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التشاؤم عند الشعوب..
 بين الحقيقة والوهم

خفايا اإلحصاءات الرسمية تكشف.. سبعة آالف سجين يطلق سراحهم شهريًا

القوة الجوية يضع ثالث كرات 
في مرمى الشرطة

على الرغم من عدم مالئمة الظروف لتطبيقه 


