
 خرجا م�ضابني بحالة نف�ضية بعد اربعة اعوام ق�ضياها 
�ضكنة  مواطنان من  ورعد  , عماد  ابو غريب  �ضجن  يف 
بعد  االمريكية  القوات  �ضحية  كانا  الب�رصة  حمافظة 
بغداد  والديهما يف  كانا مع  الفني وثالثة عندما  عام 
تلك  قبل  اعتقلوا من  زيارة القاربهما هناك حيث  يف 
اجلورنال  ورعد ملرا�ضل  يرويها عماد  الق�ضة  القوات.  
كنا  ال�ضقوط  بعد  �ضعدون,  عماد  من  نيوز,والبداية 
نتجول انا واخي رعد حيث اعتقلتنا القوات االمريكية 

وقالوا  قبلهم  من  بالع�ضي  �رصبنا  ومت  والعراقية 
ا�ضتغربنا  الليل ونحن  الوقت من  ماذا تفعلون يف هذا 
�ضجن  يف  �ضنوات  ارب��ع  وق�ضينا  وقتها  يف  اعتقالنا 
همران  كانت  اأن��ه  اتذكر  وي�ضيف"عماد    . غريب  ابو 
ع�ضكريتان للجي�ش االمريكي ومركبتان اي�ضا لل�رصطة 
العراقية وقلنا لهم اننا مل نقم باي �ضيء بعد اعتقالنا 
ومت اخذنا اىل ال�ضجن مع اخي رعد وق�ضينا هناك اربع 
�ضنوات .  ال�ضحية االخرى يف �ضجن ابو غريب هو رعد 
�ضعدون اخو عماد وي�ضري بحديثه  ل�اجلورنال  مل اتذكر 
اثناء  راأ�ضي  انه مت �رصبي على  اال مو�ضوع  بالتحديد 

و�ضقطت  العراق  الحتالل  الراف�ضة  التظاهرات  احدى 
اىل  باخذي  االمريكية  القوات  وقامت  الوعي  وفقدت 
داخل  يف  ح�ضل  ما  وبخ�ضو�ش    . غريب  اب��و  �ضجن 
�ضجن ابو غريب يوا�ضل رعد نحن اثناء امل�ضري ح�ضلت 
وقالت  باعتقالنا  االمريكية  القوات  قامت  مظاهرة 
  . �ضنوات  اربع  بعد  اال  �ضتطلق �رصاحنا ومل نخرج  انها 
خالل  من  �ضعدون  ويدعى  ورعد  عماد  ال�ضقيقني  والد 
بان  القانون  يطالب  نيوز  اجلورنال  ملرا�ضل  حديثه 
يعيد احلق الوالده ال �ضيما احلكومة العراقية واحلكومة 
االمريكية موؤكداً انه مع القانون يف �ضمان حق ابنائه 

حيث مل يكونا على ما هم عليه حاليا .  ويوا�ضل والد 
دخولهم  قبل  جيدة  ب�ضحة  اوالدي  كان  ال�ضحيتني 
ال�ضجن واعتقالهم من قبل القوات االمريكية يف بغداد 
العا�ضمة  اىل  مراجعات  ب�ضل�ضلة  قام  انه  اىل  م�ضريا 
بغداد والب�رصة لغر�ش �ضمان حقوقه اأبنائه لكن حتى 
اأنه �ضخ�ضيا مع  االن مل يتم اعطاوؤهم احلقوق , مبينًا 
القانون يف ان�ضاف اوالده .  من ناحيته يقول �ضديق 
يكون  مل  ل�اجلورنال  الزهريي  حمود  �ضعدون,  عماد 
�ضخ�ضيا  وقمت  �ضديقي  وهو  �ضابقا  كان  كما  عماد 
بحقوقهم  للمطالبة  ورع��د  عمار  وال��د  مع  باملراجعة 

اللجان  وكل  الطبية  اللجان  مراجعة  من  الرغم  وعلى 
  . نتيجة  اي  على  االن  حتى  يح�ضلوا  انهم  اال  االخرى 
ويختم حمود حديثه خرج عماد ورعد م�ضابني نف�ضيا 
ت�رصفات  ويت�رصفان  �ضنوات  ارب��ع  بعد  ال�ضجن  من 
ومتت  �ضابقا  كذلك  يكونا  ومل  ارادت��ه��م  عن  خارجة 
املتخ�ض�ضة  اجلهات  من  جهة  من  الك��ر  املراجعة 
وكانت هناك مطالبات من اجلهات بطلب �ضحة �ضدور 
لللجنة  والدهما باملراجعة  ملا حل بعماد ورعد وقام 
الطبية يف املحافظة ومن جلنة اىل اخرى وت�ضري االيام 

وجلنة حتوله اىل جلنة ومن دون اي نتيجة.
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بغداد - خا�ش: اكدت االمانة العامة ملجل�ش الوزراء االحد ان طلبات اجازة االربع �ضنوات 
قطع  يجوز  ال  اأنه  االمانة  يف  م�ضدر  وذكر  حم��دودة.  �ضتكون  للموظفني  ا�ضمي  وبراتب 
االإجازة خالل متتع املوظف بها, الأي �ضبب كان كما يحق للموظف خالل متتعه باالإجازة 
العمل ا�ضتثناء من قانون ان�ضباط موظفي الدولة ذي الرقم 14/ ل�ضنة 1991املعدل. وكانت 
جلنة االقت�ضاد واال�ضتثمار يف جمل�ش النواب العراقي اعلنت, اأن البدء بت�ضلم طلبات اإجازة االربع 
�ضنوات للموظفني, �ضيكون ابتداًء من بداية العام املقبل وحتى نهايته, حيث �ضيتم ا�ضتثناء االطباء 
�ضوت  التي   2017 لعام  العامة  املوازنة  من   38 املادة  وتن�ش  ذلك.  من  االأمنية  ال��وزارات  ومنت�ضبي 
عليها جمل�ش النواب ان للوزير املخت�ش اأو رئي�ش اجلهة غري املرتبطة بوزارة اأو املحافظ اأو من يخوله اأي 
منهم وبناء على طلب املوظف مبنح من اأكمل مدة اأربع �ضنوات فعلية يف الوظيفة من املواطنني اإجازة بالراتب 
اأربع �ضنوات, وحتت�ضب الأغرا�ش التقاعد على اأن  اأربع �ضنوات, ومن دون راتب ملا زاد على  االأ�ضمي الكامل ملدة 

تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خالل مدة متتعة باالإجازة, وفقا لالأمانة العامة.

 

اأعلن 27 �ضخ�ضية �ضنية بارزة يف العا�ضمة بغداد,  تا�ضي�ش 
حزب �ضيا�ضي جديد برئا�ضة النائب اأحمد امل�ضاري, يف خطوة 
املت�ضددة  القيادات  ملرحلة  نهاية   وحمللون  نواب  اعتربها 
التقليدية وا�ضتبدالها باخرى اكر اعتداال لقيادة البيت ال�ضني 

يف مرحلة مابعد تنظيم داع�ش يف العراق. 
الوطني  احلق  حلزب  االأول  التاأ�ضي�ضي  للموؤمتر  العام  االأمني 
خالل  األقاها  كلمة  يف  احلقيقة  ه��ذه  اك��د  امل�ضاري  اأحمد 
ال�ضمل واالبتعاد عن  " هدف احلزب هو مل  املومتر قائال ان 
الوحدة  اأ�ضعفت  والتي  الدين,  وت�ضيي�ش  والتفرقة  ال�ضغينة 
تعبريه.  العراقي"ح�ضب  االجتماعي  الن�ضيج  ومزقت  الوطنية 
ا اإىل حتقيق امل�ضاحلة  واأكد امل�ضاري اأن" احلزب يهدف اأي�ضً
الوطنية من خالل برنامج �ضامل يق�ضي على جميع ما خلَّفته 

املرحلة ال�ضابقة من دمار للمجتمع العراقي".
خلالفة  ر�ضح  �ضخ�ضيتني  اح��د  وه��و  امل�ضاري  ت�رصيحات 
ال�ضيف  العراقي  الربملان  اقتحام  ازمة  ابان  اجلبوري  �ضليم 
املا�ضي والذي ميتاز باال�ضتقاللية عن بقية مكونات احتاد 
القوى ال�ضنية هذه الت�رصيحات توؤكد على ان املرحلة املقبلة 
وو�ضول  بع�ضها  ابعاد  ومنها  القيادات  يف  تغيريا  �ضت�ضهد 

اخرى اكر اعتداال يف قيادة البيت ال�ضني .
واعتربت النائبة عن حتالف القوى العراقية نورة البجاري, 
اأن مرحلة ما بعد انهيار تنظيم "داع�ش" يف املو�ضل االختبار 
انتمائاتها  مبختلف  ال�ضيا�ضية  العراق  لقيادات  الواقعي 

ل�ضناع قرار ال�ضيا�ضة لبناء الدولة او لرت�ضيخ الالدولة.
املو�ضل  داع�ش من  "مرحلة مابعد طرد  اإن  البجاري  وقالت 
�ضتكون االختبار الواقعي لقيادات العراق ال�ضيا�ضية مبختلف 
تر�ضيخ  او  الدولة  لبناء  ال�ضيا�ضة  قرار  ل�ضناع  انتمائاتها 
تفرق  العراقيني وال  �ضيا�ضة وطنية جتمع  الإعتماد  الالدولة, 

�ضملهم بعناوين ثانوية كالطائفة واملذهب او القومية".
يجب  داع�ش  من  املو�ضل  "حترير  اأن  البجاري,  واأ�ضافت 
الدولة  هيكل  بناء  اع��ادة  يف  التعايف  بدء  نقطة  يكون  ان 
و�ضلطتها, واإال ف�ضيزداد اعداد الناقمني على تراجع االأو�ضاع 

و�ضوء اإدارة البالد وحكم االأحزاب املتنافرة".
لالأطراف  عاجل  لقاء  عقد  اىل  دعا  ال�ضني  التيارال�ضيا�ضي 
ما  ملرحلة  تفاهمات  على  واالتفاق  العراق  يف  ال�ضيا�ضية 
بعد "داع�ش" دون �رصوط م�ضبقة. لكن رغم ذلك, تبدي الكتلة 
ال�ضيا�ضية  العملية  يف  �رصكاوؤها  جدية  يف  �ضكوكا  ال�ضنية 
,وهو امر و�ضع اللوم فيه على القيادات التقليدية والتي يرى 

البع�ش انها الت�ضلح للمرحلة املقبلة  .
القوى  "احتاد  كتلة  ع�ضو  خ�رص,  مظهر  يقول   ال�ضان  وبهذا 
الواقع  يف  تغيري  اأي  ترى  ال  ال�ُضنية  "القوى  اإن  العراقية" 
لدينا  دونها..  اأو  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية  بوجود  �ضواء  ال�ضيا�ضي, 
القيادات  بع�ش  "وان  ال�ضيعية  القوى  مع  �ضابقة  جتربة 

التقليدية يف الطرفني هي ال�ضبب يف تازمي االو�ضاع .
ال�ضنة ممن يت�ضفون بالت�ضدد جتاه  ال�ضا�ضة  ويحمل عدد من 
واكت�ضاحه  "داع�ش"  تنظيم  ظهور  �ضبب  مكونهم  ق�ضايا 
جاء   2014 عام  الغربية  العراقية  املحافظات  من  العديد 
حكم  يف  �ضيعية  اأطراف  وتفرد  ال�ضيا�ضية,  اخلالفات  نتيجة 
احلكومية,  املوؤ�ض�ضات  الإدارة  امل�ضرتكة  الروؤية  البلد, وغياب 

خ�ضو�ضا االأمنية وال�ضيا�ضية.
املر�ضومي  عبداهلل  واث��ق  ال�ضيا�ضي  املحلل  يرى  جهته  من 
حدث  اإن  العراق   تق�ضيم  خيار  ان  ال�ضيا�ضي  العلوم  ا�ضتاذ 
�ضيكون دمويًا, لكن االأخطر منه هو اخلطوة الالحقة بالن�ضبة 
ثالثة  اأم��ام  �ضتكون  التي  ال��ع��راق  حمافظات  من  بقي  ملا 
االأول احتمال قيام دولة مركزية موحدة ي�ضيطر  احتماالت: 

عليها ال�ضيعة.
التتمة �ضفحة 2

النيابية  واال�ضتثمار  االقت�ضاد  جلنة  ع�ضو  ك�ضف 
مبدئية  موافقات  ح�ضول  عن  املعموري  برهان 
الف�ضل  خ��الل  والغاز  النفط  قانون  ت�رصيع  على 
املعموري  وقال  النواب.  ملجل�ش  املقبل  الت�رصيعي 
الت�رصيعي  الف�ضل  يف  كثرية  مهمة  قوانني  هناك 
املقبل, وقد اأخذنا موافقات مبدئية لت�رصيع قانون 
املهمة.واو�ضح  القوانني  من  فهو  والغاز,  النفط 
الغرف  قانون  النيابية,ان  االقت�ضاد  جلنة  ع�ضو 
التجارية يدعم االقت�ضاد والقطاع اخلا�ش, اللذين 
ان مل يتم دعمهما فان الدولة �ضتكون عاجزة ولي�ش 

لها القدرة على ان�ضاء امل�ضاريع وتنفيذها, لذا فان 
ب�ضورة  واال�ضتثمار  اخلا�ش  القطاع  دعم  القانون 
التجارية  الغرف  قوانني  تنظيم  ان  اذ  مبا�رصة, 
بو�ضفها  التجارة  غ��رف  عمل  تنظيم  يف  ي�ضهم 
ان  وتابع,  اخلا�ش.  القطاع  تنظيم  عن  امل�ضوؤولة 
ذهاب  م�ضاألة  �ضيحل  التجارية,  الوكاالت  قانون 
لغر�ش  ثانوية  �رصكة  اإىل  الوكيل  ام��وال  ن�ضف 
احل�ضول على وكالة ال�رصكة االم, حيث ان الوكيل 
الأخذ  االم  ال�رصكة  اإىل  الذهاب  ي�ضتطيع  ال  العراقي 
�ضيمنح  القانون  ه��ذا  ف��ان  ل��ذا  مبا�رصة,  الوكالة 
الوكالة التجارية للعراقيني من ال�رصكة االم ولي�ش 

من ال�رصكات الثانوية.

رعد  النائب  واملهجرين  الهجرة  جلنة  ع�ضو  اكد 
الدولية  املالية  امل�ضاعدات  جميع  ان  الدهلكي 
وال عالقة  املتحدة  االمم  تاأتي عن طريق منظمة 
النائب  و�ضدد  اط��الق��ا.   بها  العراقية  للحكومة 
%30 فقط من  تقوم ب�رصف  املتحدة  ان” االمم 
امل�ضاعدات املالية من الدول االوربية وبقية الدول 
الداعمة على ال�رصائح امل�ضتهدفة اما ن�ضبة 70% 
فت�رصف على رواتب املوظفني العاملني يف العراق 

النائب ان  وتوفري م�ضتلزماتهم اال�ضا�ضية”. وبني 
“احلكومة العراقية تقوم بو�ضع االحتياج الفعلي 
الدولية  املنظمات  واعالم  املطلوبة  للم�ضاعدات 
النازحني  مبخيمات  اخلا�ضة  املتطلبات  بوجود 
ف�ضال عن التن�ضيق مع املنظمات الدولية من قبل 
املفو�ضية  واأعلنت   .“ املعنية  احلكومية  اجلهات 
م�ضاعداتها  زي��ادة  املا�ضية  اجلمعة  االأوروب��ي��ة 
 25 بتقدمي  العراق  يف  االزمة  ملعاجلة  االإن�ضانية 
اىل  امل�ضاعدات  اجمايل  بذلك  لت�ضل  يورو  مليون 

.2016 159 مليونا يف 

عواطف  القانون  دول��ة  ائ��ت��الف  ع��ن  النائبة  طالبت 
املتطوعني  قبول  يف  ال�ضيعي  املكون  ب�"اإن�ضاف  نعمة 
�رصعان  لكن  املدنية",  الكليات  خريجي  من  للجي�ش 
ما جاء الرد من احد نواب حمافظة االنبار, ليقول فيه 
وخا�ضة  العراقية  الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  التوازن  "دققي 
القوى, عادل خمي�ش  النائب عن احتاد  االمنية منها!". 
النائبة  مطالبة  "�ضمعنا  قال  له,  بيان  ويف  املحالوي, 
من  باجلي�ش  القبول  يف  التوازن  بتطبيق  نعمة  عواطف 
عن  النائبة  مطالبات  اين  املدنية..  الكليات  خريجي 
والتي  االمنية  االجهزة  يف  ال�ضني  املكون  ابناء  وجود 
يكاد وجودهم ان يكون غائبا متاما مثل االمن الوطني 

%2 يف  فيها  ال�ضنة  يتعدى متثيل  التي ال  واملخابرات 
اأح�ضن االأحوال؟". واأ�ضاف املحالوي, اأن "متثيل املكون 
عام  منذ  ج��دا  �ضعيف  احلكومية  االجهزة  يف  ال�ضني 
٢٠٠٣ واىل يومنا هذا, ومع هذا مل ن�ضمع اأ�ضواتا تطالب 
باإن�ضافهم وا�ضتمرت احلكومات املتعاقبة بتهمي�ضهم". 
العبادي  الوزراء حيدر  وطالب املحالوي رئي�ش جمل�ش 
وخا�ضة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  يف  التوازن  ب�"تطبيق 
واملخابرات  الوطني  االمن  مقدمتها  ويف  منها  االمنية 
اثر  من  له  ملا  العراقي,  الد�ضتور  عليه  ن�ش  ما  وح�ضب 
كبري يف جت�ضيد الوحدة الوطنية وامل�ضاهمة يف حماربة 
ااٍلرهاب". واأو�ضح يف بيانه اي�ضا, ان "العراق يتعر�ش 
خالل  من  ا�ضعافه  يحاول  خبيث  خارجي  خمطط  اىل 
اثارة النعرات الطائفية بني ابنائه", داعيا جميع القوى 

الطائفي واإعطاء  "التكاتف ونبذ اخلطاب  ال�ضيا�ضية اىل 
فر�ضة جلميع ابنائه من دون متييز يف امل�ضاركة ببنائه 
او  مناطقي  ا�ضا�ش  على  للتمييز  مظاهر  اي��ة  وان��ه��اء 
مكوناتي واإ�ضعارهم جميعا باأنهم مت�ضاوون يف احلقوق 
بيان,  قد طالبت يف  نعمة, كانت  والواجبات". عواطف 
بتطبيق  النيابية,  والدفاع  االأمن  وجلنة  الدفاع  وزارة 
يف  ال�ضيعي  املكون  اإن�ضاف  اجل  من  التوازن"  "مبداأ 

قبول املتطوعني للجي�ش من خريجي الكليات املدنية.
للدرا�ضات  ال��دف��اع  "جامعة  ان  على  ن�ش  بيانها 
الكليات  خلريجي  التطوع  باب  فتح  اأعلنت  الع�ضكرية 
املدنية ليكونوا �ضباطًا يف اجلي�ش العراقي والقبول يف 
الكليات الع�ضكرية الثانية والثالثة والرابعة, حيث تقوم 
املحافظات  طالب  با�ضتقبال  الرابعة  الع�ضكرية  الكلية 

النجف,  الديوانية,  احللة,  العمارة,  ال��ك��وت,  )ب��غ��داد, 
بينما  وال�ضماوة(,  النجف  الب�رصة,  النا�رصية,  كربالء, 
طالب  كرد�ضتان  يف  والثالثة  الثانية  الكليات  ت�ضتقبل 
دياىل  املو�ضل,  الدين,  �ضالح  )الرمادي,  املحافظات 
وحمافظات كرد�ضتان(".واأ�ضافت نعمة اأن "هناك غبنًا  
التوازن يف  تامًا ملبداأ  ال�ضيعي وغيابًا  للمكون  وا�ضحًا 
ن�ضب قبول الطلبة, حيث يقدم طلبة املحافظات ال�ضنية 
يف  القبول  ويكون  ال�ضمالية  الكليات  يف  والكردية 
الكليات  اأن  اأي  االخ��رى,  الكلية  مع  مت�ضاويًا  كلية  كل 
لعدم   66% ن�ضبتها  والكرد  ال�ضنة  الطلبة  ت�ضتقبل  التي 
وجود طلبة مناف�ضني لهم هناك, ثم يناف�ضون طلبة 11 
تكون  وبتايل   ,%  33 على  ونزوال  بغداد  من  حمافظة 

ح�ضة ال�ضيعة اقل من 25%".

 
تردي  االأحد,  النواب,  جمل�ش  يف  اخلدمات  جلنة  اأرجعت 
عديدة,  اأ�ضباب  اإىل  بغداد  العا�ضمة  يف  اخلدمي  الو�ضع 
الع�ضوائي"احلوا�ضم"  وال�ضكن  التجاوزات  اأن  اإىل  م�ضريًة 

ت�ضببت يف تلكوؤ ا�ضتكمال بع�ش امل�ضاريع يف بغداد.
اأ�ضبابًا  "هناك  اإن  ال�ضاعدي  ناظم  اللجنة  رئي�ش  وقال 
يف  اخلدمي  الو�ضع  ت��ردي  اإىل  واأدت  اجتمعت  عديدة 
املالية  التخ�ضي�ضات  "�ضعف  اأن  اإىل  م�ضرياً  العا�ضمة", 
يف  الوحيد  ال�ضبب  ميثل  ال  لكنه  مهم  �ضبب  هو  لالأمانة 

امل�ضكلة".
بع�ش  اإكمال  يف  تلكوؤاً  "هنالك  اأن  ال�ضاعدي,  واأ�ضاف 
م�ضاكل  من  مهمًا  ج��زءاً  تعالج  التي  املهمة  امل�ضاريع 
اأو  الت�رصيف  ب�ضبكات  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  العا�ضمة, 
كبري",  ب�ضكل  اخلدمات  برتاجع  ت�ضبب  ما  االإ�ضالة,  مياه 

اأمانة  مع  ومتابعات  لقاءات  لديها  "اللجنة  اأن  مو�ضحًا 
يف  عمليات  غرفة  ت�ضكيل  مت  كما  دوري,  ب�ضكل  بغداد 

االأمانة ملتابعة اخللل".
وبني, اأن "هناك جهوداً كبرية ُبذلت خالل االأ�ضهر القليلة 
املا�ضية ل�ضيانة �ضبكات ال�رصف ال�ضحي وت�رصيف مياه 
وحمطات  االإ�ضالة  حمطات  �ضيانة  اإىل  اإ�ضافة  االأمطار, 
لتلك  احتياطية  كهرباء  خطوط  وتوفري  الرئي�ضية  ال�ضخ 
امل�ضخات يف حال ح�ضول اأية عوار�ش بخطوط التجهيز 

الرئي�ضية".
وتابع, اأن "التجاوزات وال�ضكن الع�ضوائي ت�ضببت يف تلكوؤ 
ا�ضتكمال بع�ش امل�ضاريع, اإ�ضافة اإىل التعاقد مع �رصكات 
ناهيك عن �ضعف  امل�ضاريع,  تلك  تهيئة  غري ر�ضينة يف 
االإدارات التي مل ت�ضتطع ايجاد البدائل عن تلك ال�رصكات 
اأو ايجاد حلول حلاالت التجاوز كتغيري م�ضارات خطوط 

االأنابيب اأو رفع التجاوزات".
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