
حالة طاملا تتكرر يوميا يف العراق وخا�صة يف بغداد 
قرب  والال�صقة  النا�صفة  العبوات  تفجري  و  زرع  وهي 
او  �صخ�صي  خالف  معهم  وقع  ومن  اخل�صوم  ممتلكات 
جتاري او ع�صائري واكد م�صدر يف مكافحة املتفجرات 
بالعا�صمة انه يتم يوميا التعامل مع ع�رشات البالغات 
منزل  باب  يف  مزروعة  نا�صفة  او  ال�صقة  عبوات  عن 
تاجر  او  موظف  �صيارة  حتت  او  جت��اري  حمل  باب  او 
ال�صاعات االربع  وهي للتهديد والتحذير االويل وخالل 

منها  احل��االت  من  ع��دد  ر�صد  مت  املا�صية  وع�رشين 
يف  �صابط  �صيارة  حتت  ال�صقة  عبوة  مفعول  ابطال 
قرب  نا�صفة  عبوة  وانفجار  ال�صليخ  مبنطقة  اجلي�ش 
يدوية  رمانة  ورمي  اجلديدة  بغداد  يف  عقاري  مكتب 
عبوتني  على  والعثور  العامل   ح��ي  يف  مطعم  ق��رب 
حملية  عبوة  وانفجار  الطارمية  منطقة  يف  نا�صفتني 
وانفجار  الزعفرانية  مبنطقة  نفايات  مكب  يف  ال�صنع 
�صارع  اال�صكان  منطقة  يف  اي�صا  ال�صنع  حملية  عبوة 
اجهزة  بيع  امام حمل  وانفجار عبوة �صوتية  املخازن 
الكرتونية يف حي الغدير ورمي رمانة يدوية على دائرة 

م�صخة جماري البياع والغريب ان جميع احلوادث التي 
ر�صدت خالل ال�صاعات املا�صية حدثت من دون ا�رشار 
او م�صابني وهو ما يوؤكد انها للتهديد والتحذير بهدف 

االبتزاز
تعتمدها  بداأت  التي  املوت،  اأدوات  اإحدى  انت�صار  واأثار 
اجلماعات امل�صلحة ب�صكل يومي اأخرياً خماوف اأ�صحاب 
ال�صيارات احلكومية واالأهلية من الوقوع فري�صة للعبوة 
الال�صقة، ما دفعهم اإىل عدم ترك �صياراتهم يف االأماكن 
حالة  يف  ركوبها،  قبل  م��رات  عدة  وتفتي�صها  العامة 

اأطلقوا عليها لعبة "اخلتيلة".

ويالحظ اأنه بعد ال�صيارات املفخخة واالأحزمة النا�صفة 
وغريها من الو�صائل التي ت�صتعملها اجلماعات امل�صلحة 
ازداد  واملدنيني،  االأمنية  االأجهزة  عنا�رش  ال�صتهداف 
يف االآونة االأخرية وب�صكل متكرر اال�صتهداف بالعبوات 

الال�صقة وهي الطريقة االأ�صهل لت�صفية اخل�صوم.
العبوات  ظاهرة  اأن  اإىل  مطلعة  اأمنية  م�صادر  وت�صري 
امل�صهد  يف  وا�صحًا  ح�صوراً  ت�صجل  ت��زال  ال  الال�صقة 
االأمني يف عدة مناطق خالل العام احلايل، حيث ت�صبب 
�صفوف  يف  وم��ادي��ة  ب�رشية  خ�صائر  بوقوع  بع�صها 

املدنيني واالأجهزة االأمنية.

ويقول يا�رش االأنباري، العقيد يف ال�رشطة العراقية، وهو 
األ�صقت  عبوة  ذهبت  ان  بعد  واح��دة  برجل  �رشيره  يف 
البي�صاء  ال�صمادات  حتتل  اليمنى.  برجله  ب�صيارته 
ال�صميكة م�صاحة النظر. "ال اأريد ان اأرى �صيارة، ال اأريد 
ان اأرى ب�رشا، اأريد فقط ان اأجل�ش قبالة البحر واأن�صى"، 
حلياة  كهل  نعوة  ي�صبه  بكاوؤه  متاأملة.  كلماته  تخرج 

فاتته.
يبتعد  مرة  كل  �صيارته  يفت�ش  ان  يا�رش  العقيد  واعتاد 
الداخل،  من  االأب���واب  يفت�ش  فهو  اليها  ويعود  عنها 
ج�صم  ال  ان  ليتاأكد  املحرك  من  ال�صفلي  اجلزء  يفح�ش 

غريبا اأُل�صق يف اأي مكان من ال�صيارة.
يف ذلك اليوم اخلريفي من �صهر اأكتوبر/ ت�رشين االأول، 
فاتت العبوة ال�صغرية نظره. وانفجرت بعد نحو كيلومرت 
يرى  ال  ويا�رش  حارا.  يزال  ال  اجلرح  انطالقه.كاأن  من 
كانت  االنفجار  الكوب.حلظة  من  امللئ  الن�صف  حاليا 
"الكارثة التي ال ترتك خميلتي"، يقول يا�رش ناظرا يف 
العراقية،  ال�رشطة  يف  النقيب  حممد،  ابو  وكان  الفراغ. 
يف  دوامه  انتهاء  بعد  �رشيع  طريق  على  �صيارته  يقود 
مقر ال�رشطة. يروي ابو حممد ان �صيارة حلقت به على 

الطريق ال�رشيع وبداأت ت�صري اليه باالبتعاد.

تخصيص أكثر من ألف قطعة سكنية في بغداد لتوزيعها على عوائل شهداء الحشد الشعبي
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بغداد - خا�ش: اكدت حمافظة بغداد فرز 1050 قطعة ار�ش يف حدود العا�صمة متهيدا  
لتوزيعها بني الفئات امل�صتحقة من عوائل ال�صهداء .

وقال النائب الفني للمحافظة املهند�ش جا�صم موحان بخاتي ان املالكات الفنية والهند�صية 
ال�صاغرة  االرا�صي  فرز  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  باملحافظة،  االرا�صي  وتوزيع  فرز  ق�صم  يف 
واخلالية من اال�صكاالت القانونية يف جميع مناطق بغداد، من اجل توزيعها بني الفئات امل�صتحقة، 
النهروان  وت�صمل مناطق  بغداد  اطراف  1050 قطعة يف  بفرز  اأخرياً  قامت  املحافظة  ان  اىل  م�صريا 

والتاجي وابوغريب وناحية الوحدة.
وا�صاف، ان املحافظة ت�صتعد لتوزيع وجبة جديدة من تلك االرا�صي ال�صكنية بني ذوي �صهداء احل�صد ال�صعبي 
خالل �صباط املقبل، الفتا النظر يف الوقت نف�صه اىل ان قانون احل�صد ال�صعبي الزم جميع املحافظات بتخ�صي�ش 
5 باملئة من جميع القطع املفروزة ملقاتلي احل�صد ال�صعبي، تثمينا لت�صحياتهم الكبرية واملبذولة يف �صبيل حترير 

مدن البالد من ع�صابات “داع�ش” االرهابية.

 

الت�صوية  م�رشوع  اإن  احلكيم  عمار  الوطني  التحالف  زعيم  قال 
الوطنية لن ت�صمل من و�صفهم بغري املن�صجمني مع الواقع العراقي 
يف تلميحات عدها مراقبون ت�صتهدف �صخ�صيات يف الداخل ،يف 
وقت اكدت م�صادر مطلعة ان  حتالف رئي�ش جمل�ش النواب �صليم 
اجلبوري نائب رئي�ش اجلمهورية نوري املالكي قد ناق�صا  خارطة 

طريق ملرحلة ما بعد داع�ش .
�صبيل  يف  ابنائه  جميع  جلهود  البالد  "حاجة  ان  احلكيم  واك��د 

حتقيق االنت�صار على قوى الكفر والظالم.
�صيا�صيا  م�رشوعا  االنت�صار  هذا  يرافق  ان  "�رشورة  على  و�صدد 
خيارات  اأي  على  يق�صي  العراقية  املكونات  جلميع  جامعا 
ان  اىل  النظر  الوطني  التحالف  رئي�ش  والتق�صيم".ولفت  للتفكك 
الواقع  مع  املن�صجمني  غري  ي�صمل  لن  الوطنية  الت�صوية  "م�رشوع 
العراقي وامل�رشوع ميثل روؤية واقعية لبناء الدولة يف مرحلة ما 
القانون  دولة  ائتالف  رئي�ش  بحث  ذلك  غ�صون  يف  داع�ش".  بعد 
نوري املالكي مع رئي�ش جمل�ش النواب �صليم اجلبوري، التطورات 
ال�صيا�صية واالمنية.وذكر بيان ملكتب املالكي ان اجلانبني بحثا 
اي�صا  جمريات عملية  "قادمون يا نينوى".واكد اجلانبان بح�صب 
للنازحني  االن�صانية  باالو�صاع  االهتمام  ���رشورة  البيان- 

وتوفري م�صتلزمات احلياة ال�رشورية لهم.
ال�صابق  احلكومة  رئي�ش  احلا�صل بني  ال�صيا�صي  التناغم  ويالحظ 
يف  احل��ايل،  الربملان  ورئي�ش  احل��ايل  اجلمهورية  رئي�ش  نائب 
الت�صوية وم�صتقبل  ال�صائكة وابرزها م�رشوع  الق�صايا  العديد من 

العملية ال�صيا�صية يف مرحلة ما بعد داع�ش .
ويقول م�صدر مطلع ان حتالف املالكي و�صليم اجلبوري يعمل على 
و�صع خارطة طريق جديدة للعملية ال�صيا�صية يف مرحلة ما بعد 

تنظيم داع�ش يف حال ف�صل ت�صوية احلكيم .
التي اطلقها احلكيم كانت حمل  الت�صوية  ويوؤكد امل�صدر ان ملف 

مناق�صات بني الرجلني حيث اتفقا على ا�صتبعاد �صخ�صيات منها 
رئي�ش  دور  وحتجيم  واثيل  ا�صامة  النجيفيني  االخوين  امثال 
التيار  دور  تقلي�ش  عن  ،ف�صال  ع��الوي  اي��اد  الوطنية  القائمة 
ال�صدري وايجاد حل لنفوذه الكبري يف ال�صارع ،يف ظل نتائج ما 

جرى مع املالكي يف املحافظات اجلنوبية .
رئي�ش  حتركات  ان  العراقي  بال�صان  مهتمون  حمللون  يقول 
ا�صتمالة  حماولة  باجتاه  دفعت  االردن  اىل  الوطني  التحالف 
ال�صيعي  الوطني  التحالف  قبل  من  مرة  والول  العربي  املحور 
ايران ،ولعل  املتهم من قبل اطراف عربية مبيوله اخلال�صة نحو 

التاأييد امل�رشي كان من اف�صل ما حتقق يف هذا املجال .
حيث يوؤكد املحلل العراقي ق�صي الدباغ ان دور عمار احلكيم يف 
التقريب مع املحيط العربي اتت اكلها من خالل تاثريه على ح�ش 
االطراف املناوئة للعملية ال�صيا�صية على ايقاف تاثرياتها ال�صلبية 

يف خمتلف املجاالت يف الداخل العراقي .
الت�صوية  لتاأييد  بنف�صه  �صعى  عبداهلل  امللك  ان  اخلبري  وا�صاف 
والعمل على تهدئة الكتل ال�صنية الراف�صة لقانون احل�صد ال�صعبي 
العراق  الخراج  التحالف  مع  بالعمل  واقناعها  برمتها  والت�صوية 
عبداهلل  االردين  العاهل  التقى  مت�صل  مو�صوع  يف   . ازمته  من 
الثاين مع كل من ا�صامة النجيفي و�صالح املطلك و�صليم اجلبوري 
االثنني يف حماولة لراأب ال�صدع مع التحالف الوطني بعد زيارة 
رئي�صه عمار احلكيم اىل عمان  يف اطار التاثري العربي ال�صالح 
االو�صاع يف العراق خالل مرحلة ما بعد تنظيم داع�ش االرهابي 
وخا�صة  االط��راف  تلك  ا���رشار  عن  املعلومات  توافر  ظل  ،يف 
برمتها  ال�صيا�صية  بالعملية  النظر  اعادة  �رشورة  على  النجيفي 
قبيل  من  �صخ�صيات  و�صمول  االزم��ات  ت�صفري  على  وا����رشاره 
بالت�صوية  بعثية  و�صخ�صيات  العي�صاوي  ورافع  اخلنجر  خمي�ش 
،وهو ما يواجه معار�صة من قبل اطراف يف التحالف الوطني يف 

مقدمتها حتالف دولة القانون برئا�صة نوري املالكي .
التتمة �صفحة 2

اأعلن مدير اأمن ق�صاء طوزخورماتو التابع للحزب 
الدميقراطي الكورد�صتاين، فارق اأحمد، تاأ�صي�ش لواء 
اأن  الق�صاء، م�صيفًا  الكورد يف  ال�صعبي من  للح�صد 
عدداً من املنت�صبني هم اأع�صاء يف االحتاد الوطني 

الكورد�صتاين.
ال�صعبي  للح�صد  لواء  تاأ�صي�ش  "مت  اأحمد،اإنه  وقال 
الكورد،  من  اع�صائه  وجميع  طوزخورماتو،  يف 
الوطني  االحت���اد  واأن�����ص��ار  ك���وادر  م��ن  وبع�صهم 
الكورد�صتاين، يف قرية )يافه("، م�صرياً اىل "تاأ�صي�ش 

لواء اآخر للح�صد ال�صعبي يف كركوك".

الوطني  االحت��اد  يف  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  لكن 
كركوك،  يف  احل��زب  مقر  وم�صوؤول  الكورد�صتاين، 
اآ�صو مامند، نفى تاأ�صي�ش لواءين للح�صد ال�صعبي يف 

كركوك وطوزخورماتو.
لواء  لتاأ�صي�ش  حم��اوالت  هنالك  "كانت  اإنه  وقال 
يتم  ولن  ومل  ذل��ك،  منعنا  لكننا  ال�صعبي،  للح�صد 
تاأ�صي�ش األوية للح�صد ال�صعبي يف مناطقنا، وال �صاأن 

لنا باملناطق ال�صيعية".
احلزب  ك��وادر  انتماء  ح��ال  يف  اجراءاتهم  وح��ول 
للح�صد ال�صعبي قال "بالتاأكيد �صيتم طرد اي اأحد من 
كوادرنا ين�صم للح�صد ال�صعبي، البي�صمركة موجودة 

يف مناطقنا ول�صنا بحاجة اىل اأي قوة اأخرى". 

خالد  ال�صيخ  العراق  علماء  جماعة  رئي�ش  هاجم 
املال، احلكومة التي اتهمها بالت�صدي لواثق البطاط 
يف  القوانني  خرق  ارادوا  عندما  ال�رشخي  وحممود 
حني تركت املعّممني ال�صنة يحر�صون على الطائفية. 
البطاط  لواثق  ت�صدت  "احلكومة  ،اإن  امل��ال  وق��ال 
وحممود ال�رشخي وعلي الباقري عندما ارادوا خرق 
اأنه  اإىل  م�صريا  طائفية"،  �صعارات  ورف��ع  القوانني 
"يف املقابل مل تتخذ اإجراًء بحق ا�صحاب املن�صات 

احلرب  الإ�صعال  ي�صعون  الذين  من  ال�صنة  واملعممني 
الطائفية". وا�صاف رئي�ش جماعة علماء العراق، ان 
و�صبب  ال�صنية،  املحافظات  دمار  �صبب  هم  "هوؤالء 
يف تدمري العوائل النازحة من خالل زرعهم الفتنة"، 
اإجراءات  اتخاذ  من  تتخوف  "احلكومة  اأن  مو�صحًا 
رادعة بحق هوؤالء، حتى ال ُتتهم ب�صن حرب طائفية 
اأو انتقام من اهل اُل�صنة". وتابع بالقول ان "جميع 
للطائفية،  يهتفون  كانوا  الذين  املن�صات  ا�صحاب 
قطع  يتم  مل  لالإرهاب  الداعمني  املعممني  وجميع 

رواتبهم من قبل الوقف اُل�صني"، 

من  بناية  احل���ايل٬  االأ���ص��ب��وع  خ��الل  ان��ه��ارت 
طابقني يف منطقة اجلبيلة و�صط مدينة الب�رشة.
البناية  ان  العمارة و�صهود عيان٬  وقال �صاحب 
انهارت من دون ت�صجيل وقوع �صحايا او خ�صائر 
اأعمال  ب�صبب  وق��ع  احل��ادث  ان  و  االرواح٬  يف 

تو�صعة داخل املبنى لدمج عدد من املحال.
غياب  ب�صبب  امل��ب��اين  انهيار  ح��االت  وتتكرر 
القواعد االأ�صا�صية للبناء وعدم االكرتاث بفح�ش 
اىل  ي��وؤدي  ما  البناء  يف  الداخلة  امل��واد  عينات 
اخلطر  ناقو�ش  تدق  ظاهرة  يف  املباين  انهيار 

حول �صالمة البنايات يف العراق.

تتكون  "البناية  ان  العمارة٬  �صاحب  واأو�صح 
جتارية  حمال   10 من  واكرث  للت�صوق  مركز  من 
يف  الثاين"  الطابق  يف  مقهى  اىل  باال�صافة 
انهيار  ان  احلادث٬  قرب  عيان  �صهود  قال  حني 
البناية ت�صبب بن�صوب حريق فيها٬ ب�صبب متا�ش 

كهربائي.
ان  الب�رشة٬  يف  اأمنية  م�صادر  اأكدت  حني  ويف 
فان  ب�رشية٬  خ�صائر  بوقوع  يت�صبب  مل  احل��ادث 
من  الع�صوائي  البناء  ظاهرة  انتقدوا  مواطنني 
بناء  مواد  ان  اىل  االنتباه  لفت  دون تخطيط مع 
البناية٬  انهيار  اأ�صباب  اح��د  كانت  جيدة  غري 
ِقدمها  بفعل  اخرى  بنايات  انهيار  من  حمذرين 

وعدم �صيانتها.

وقال املواطن علي طالب٬ ان اغلب هذه العمارات 
من  للتاأكد  الالزمة  الفحو�صات  جتر  ومل  قدمية 

قدرتها على ال�صمود والبقاء.
مت  العمارة  هذه  اأن  حميد٬  حممد  املواطن  واكد 
حتديثها ب�"التغليف" الخفاء عيوبها٬ وحتميلها 

اكرث من االأوزان املقررة ما ت�صبب ب�صقوطها .
واالهلية  احلكومية  املباين  من  الكثري  وت�صهد 
تعر�صها  او  اجلزئي  االنهيار  من  مماثلة  حاالت 
موا�صفات  وفق  �صيانتها  عدم  ب�صبب  للحرائق٬ 

البناء احلديثة م�صببة خ�صائر اقت�صادية كبرية.
وكان احد اكرب اال�صواق يف مدينة ال�صطرة �صمال 
حمافظة ذي قار تعر�ش اىل حريق هائل ت�صبب 
ب�صقوط الكثري من املحال التجارية وتدمري عدد 

حاالت  وتكررت  املدينة٬  و�صط  العمارات  من 
احلرائق وتدمري املباين الأكرث من مرة يف اأ�صواق 

جميلة وال�صوق العربي ببغداد.
االأ�صالك  وتداخل  االأبنية  ت�صييد  رداءة  وت�صكل 
الكهربائية بطريقة غري نظامية٬ واالعتماد على 
يف  ت�صهم  ا�صباب  كلها  �صاحلة٬  غري  بناء  مواد 
انهيار االأبنية القدمية او املتو�صطة العمر٬ والتي 

توؤدي اىل مقتل الع�رشات من املواطنني اأي�صا.
املعماري  املهند�ش  بح�صب  العام  املجمل  ويف 
حممد مو�صى من بابل فان ابرز اأ�صباب االنهيار 
الف�صاد٬  نتيجة  امل�صاريع  تنفيذ  ب�صوء  يرتبط 
اخل��ربة  متتلك  ال  ج��ه��ات  قبل  م��ن  وتنفيذها 
والدراية٬ وتفتقد اىل االأ�صاليب العلمية يف البناء.

 
توزع  ما  التجارة  اذا  اوكلهم  منني  اين  ه�صه  "باهلل 
احل�صة واحلكومة وكفت التعيينات واحد وين يروح 
اأحمد  ابو  افتتح  الكلمات  ..بهذه  وجهه"  ينطي  وين 
)33عاما( حديثه لي�صكو من البطالة ويتهم احلكومة 
بالت�صرت على الفا�صدين الذي �رشقوا حقه يف احل�صول 

على فر�صة عمل يف احدى الوزارات.
موازنة  على  النواب  جمل�ش  �صّوت  وجذب  �صد  وبعد 
العراق للعام 2016 مببلغ اكرث من ) 100( تريليون 
املوظفني  رواتب  من   %  3.8 ا�صتقطاع  بعد  دينار 
لدعم احل�صد ال�صعبي والنازحني .. ما �صّكل موجة من 

االنتقادات والغ�صب يف ال�صارع العراقي.
عدة  يف  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  ال����وزراء  رئي�ش  وتعهد 
ودفع  املوظفني  برواتب  امل�صا�ش  بعدم  منا�صبات 

القطاع  ودع��م  وامل��ق��اول��ني  الفالحني  م�صتحقات 
ال�صناعي والزراعي والرتبوي.

مبالغ  تخ�صي�ش  مت  ان��ه  ،ق��ال��ت  املالية  اللجنة 
الظلم  ومن   2017 موازنة  �صمن  وزارة  لكل  مالية 
الن  التخ�صي�صات  قلة  ال���وزارات  بع�ش  ت�صكو  ان 
عدم  عن  ���ص��وؤال  "،ويف  للفا�صدين  تذهب  اموالها 
وزارة  قبل  من  التموينية  البطاقة  مفردات  توفري 
ان  او�صحت  التميمي  ماجدة  اللجنة  ع�صو  التجارة، 
التجارة  لوزارة  ان يتم تخ�صي�ش مبالغ  الظلم  "من 
العراقي  للمواطن  ولي�ش  للفا�صدين  �صتذهب  الأنها 
وال  الفا�صدة  الب�صائع  �صوى  ي�صتوردون  ال  الأنهم 
الرديئة كما  الب�صائع  العراقي �صوى  يت�صلم املواطن 
ان عملها اقت�رش على البطاقة التموينية فقط وف�صلت 

يف تلبيته".
تفا�صيل �صفحة 3

الحكيم يهدد باستبعاد جهات من التسوية.. وتحالف المالكي - الجبوري يحضر لمرحلة ما بعد داعش

انهيار البنايات في العراق.. ظاهرة يقف خلفها فساد الذمم 

الحكومة تتعهد بتأمين النفقات كافة.. ووزارات تشكو قلة التخصيصات والمواطن هو الضحية

حزب طالباني يهدد المنتمين للحشد الشعبي بالطرد

خالد المال للحكومة:

 المعممون السنة يحرضون على الفتنة 
وتكتفون بمالحقة الشيعة !! 
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ألقاب بعض الشخصيات العراقية 
في بدايات القرن العشرين

العبوات الناسفة تلعب "الختيلة"مع المستهدفين وتستخدم في حل المشاكل الشخصية والعشائرية 

احمد راضي: مشكلة رياضتنا في االنتفاع 
الشخصي ورفع الحظر ليس كل شيء

ّدور عربي في دعم التهدئة في العراق
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