
املو�صل،  �رشقي  اخل��ازر  خميم  يف  النازحون  يفقرت 
اإىل اأب�صط مقومات احلياة؛ ما دفع نائبة برملانية اإىل 
اإىل  اإ�صارة  يف  اأحياء”،  يقطنها  “مقربة  باأنه  و�صفه 
�صكان املخيم من النازحني من مدينة املو�صل، مركز 

حمافظة نينوى، وحمطيها.
القوات  ومن دون ح�صم ع�صكري، تقرتب املعارك بني 
من  املو�صل   يف  “داع�ش”  تنظيم  وم�صلحي  العراقية 
�صخ�ش  األف   90 قرابة  دفع  ما  الثاين؛  �صهرها  اإكمال 

من اأ�صل نحو 1.5 مليون ن�صمة اىل مغادرة املو�صل، 
من  هربا  ال�صنة؛  ال��ع��رب  م��ن  اأغلبية  تقطنها  التي 

املعارك.
اإىل خميم  توجهوا  النازحني  األف من هوؤالء   45 نحو 
اخلازر غربي مدينة اأربيل، الذي اأن�صاأته وزارة الهجرة 
قا�صية  ظروفا  يعي�صون  حيث  العراقية،  واملهجرين 
للغاية؛ يف ظل نق�ش حاد يف خيم االإيواء، واخلدمات 
االأخرى، وو�صط انخفا�ش كبري يف درجات  االأ�صا�صية 
من  الكثري  غمر  ما  للأمطار؛  غزير  وهطول  احل��رارة، 
اخليم باملياه. وهي اأو�صاع دفعت ع�صو جلنة الهجرة 

واملهجرين يف جمل�ش النواب، لقاء وردي، اإىل و�صف 
مو�صحة  اأحياء”،  يقطنها  “مقربة  باأنه  اخلازر  خميم 
اأن “اجلوع والعط�ش يحا�رشان �صكان املو�صل، والربد 

يطارد النازحني”.
النازحني  اأو�صاع  اأوج��زت  ت�رشيحات،  ويف  وردي، 
اأهلهم،  م�صري  يعرفون  ال  اأط��ف��ال  “يوجد  بقولها: 
مياه  وجود  عدم  ب�صبب  معوي  مغ�ش  حاالت  وهناك 
الدواء  يف  احلاد  النق�ش  جانب  اإىل  لل�رشب،  �صاحلة 
والوقود واإنعدام التيار الكهربائي.. وقد �صجلنا ع�رشات 
االحتياجات  يف  احلاد  النق�ش  ب�صبب  الوفاة  حاالت 

يكاد  “اأطلل  باأنه  املخيم  وو�صفت  االإن�صانية”. 
الباردة  االأج���واء  مع  م�صتحيل  يكون  فيها  العي�ش 
هذا  ترتجم  واالأطفال  الن�صاء  اأعني  ال�صعبة..  املاطرة 
نق�ش  ج��راء  من  يعي�صونه  ال��ذي  املاأ�صاوي  امل�صهد 
اأب�صط احتياجات االإن�صان”. وم�صت قائلة اإن “الق�صف 
العوائل؛ ما قاد  العديد من  اأفراد  الع�صوائي ف�صل بني 
�صدة  من  يحميهم  كملجاأ  املخيم  اإىل  االأطفال  مئات 
هل  ذويهم:  م�صري  معرفة  يتمنون  وه��وؤالء  الق�صف، 
�صلبت  كما  حياتهم  �صلبتهم  القذائف  اأن  اأم  اأحياء  هم 
حياة الع�رشات من اأبناء مناطقهم يف ال�صاحل االأي�رش 

االأو���ص��اع  ه��ذه  م��ع   .“ للمو�صل  الغربي(  )اجل��ان��ب 
غري  املو�صل”  اأم��ل  “منظمة  رئي�ش  ح��ذر  امل��رتدي��ة، 
اإن�صانية  كارثة  “وقوع  من  الراوي،  �رشيف  حكومية، 
يف  النازحون  يعانيه  ما  جراء  من  العراق؛  يف  كبرية 
ويف  ال��راوي،  املو�صل”.  داخل  واالأه��ايل  املخيمات، 
يت�صع  اخلازر  “خميم  اأن  اأو�صح  �صحفية،  ت�رشيحات 
لثلثة اآالف خيمة، ويفتقد اإىل اأب�صط مقومات احلياة، 
وقد ر�صدنا حاالت وفاة يف املخيم ب�صبب الربد ال�صديد 
االأدوية”.  االأمرا�ش اجللدية ونق�ش  واالأمطار وتف�صي 
ملوثة  ي�رشبون مياهًا  “االأهايل  فاإن  الراوي  وبح�صب 

منهم  كبريا  عددا  اأ�صاب  ما  ال��ربك؛  من  �صاحلة  غري 
باملغ�ش املعوي.. هذا ف�صل عن عدم توافر الكهرباء، 
)ال�رشورية  النفطية  امل�صتقات  يف  الكبرية  واالأزم��ة 

للتدفئة(”.
االأ���رش  بع�ش  “عمدت  التدفئة،  وق��ود  نق�ش  ظل  يف 
النازحة من املو�صل اإىل اإن�صاء حفر عميقة، وتغطيتها 
الدفء،  لتوفري  فيها  النزول  ثم  البل�صتيك،  من  بقطع 
برك  اإىل  احلفر  هذه  حول  للمطر  مفاجئا  هجوما  لكّن 
املو�صل،  يف  املدنية  النا�صطة  بح�صب  املياه،  متلوؤها 

�صناء االغا.
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بغداد - خا�ش: فجر اخلبري القانوين طارق حرب قنبلة من العيار الثقيل عندما ك�صف عن 
وارداتها  بزيادات من   بالعراق  النقال  الهاتف  قانونا عن مطالبة �رشكات  عجز احلكومة 
العقود ،موؤكدا  ابرام  الهواتف خم�ش مرات عن عددها يوم  التي ت�صاعفت ب�صبب ارتفاع عدد 
ان  الدولة ال ت�صتحق عن هذه الزيادة فل�صا واحداجراء الق�صور الكبري يف العقود املربمة معها . 
واكد اخلبري القانوين ان اجلهاز املركزي للح�صاء او�صح ان عدد الهواتف النقالة ل�رشكات الهاتف 
النقال العاملة يف العراق ت�صاعف اىل اكرث من خم�ش مرات. وقال حرب اننا نلحظ الزيادة التي حت�صل 
يف واردات هذه ال�رشكات بناًء على م�صاعفة عدد الهواتف ومع هذه الزيادة الكبرية فان الدولة ال ت�صتحق 
عن الزيادة فل�صا واحدا، اي ان �رشكات الهاتف النقال �صتدفع املبلغ نف�صه الذي دفعته منذ �صنة 2007 وهو 
مليار وربع دوالر لكل �رشكة ب�صبب ان من توىل تنظيم العقد من امل�صوؤولني الذين ذهبوا اىل عمان �صنة 2007 مل 

ُي�صّمنوا العقد ُحكمًا يت�صمن الزام تلك ال�رشكات بزيادة هذا املبلغ ح�صب الزيادة احلا�صلة يف عدد الهواتف النقالة 
تفا�صيل امللحق االقت�صادي

 

يحتدم امل�صهد ال�صيا�صي العراقي بالكثري من االحداث وال�رشاعات 
ال�صيا�صية واالمنية .فبعيدا عن معركة املو�صل املتوا�صلة النهاء 
العراق  م�صتقبل  حتدد  ان  �صاأنها  من  والتي  داع�ش  تنظيم  وجود 
من  االبرز  ال�صيعي  ال�صيا�صي  ال�صارع  زعامة  م�صالة  ،تظل  كدولة 
امل�صتقبلية  البو�صلة  اجتاه  يف  الهميتها  الق�صايا  خمتلف  بني 

العراقية وعلقاتها باملحيطني العربي واالقليمي .
عمار احلكيم ومقتدى ال�صدر ونوري املالكي ..ثلثة ا�صماء تبدو 
االقوى يف �صباق زعامة ال�صارع ال�صيا�صي ال�صيعي ،حيث يبدو ان 
لكل منهم حظوظه يف هذا ال�صباق واإن كان االخري االقل اهتماما 

بهذا ال�صان. 
التحالف الوطني وزعيم  العراقي ان رئي�ش  يرى مراقبون لل�صان 
العراقي عمار احلكيم قد خطا خطوات كبرية  اال�صلمي  املجل�ش 
الفرقاء  جمع  �صيا�صة  تبنيه  خلل  من  ال�صيعة  زعامة  جمال  يف 

والتفاهمات امل�صرتكة مع فرقاء ال�صيا�صة يف الداخل لعراقي.
ويقول املحلل ال�صيا�صي املقرب من التحالف الوطني علي عبداهلل 
ان احلكيم انتهج �صيا�صة االعتدال يف التعامل مع الق�صايا املحلية 
وحاول القفز على اخللفات وتلفيها مع األّد خ�صومه يف االحزاب 
ال�صيعية وغريها من خارج منظومة التحالف الوطني ،كما عمل 
على التقارب مع املحيط العربي حماوال اعطاء �صورة غري منطية 

عن تبعية علقات ال�صيعة يف العراق مع العامل العربي 
االردن  اىل  زياراته  خلل  من  جليا  ظهر  "لقد   : املحلل  ويوؤكد 
والكويت وقطر وتوا�صله مع اجلانب امل�رشي،رمبا زيارة حمتملة 
يف القريب العاجل لرتكيا ، ان الرجل �صيعطي العراق بعدا عروبيا 
واقليميا يف حني ال يخ�رش العراق حليفه االقليمي الكبري ايران، ما 
مينحه فر�صة لزعامة ال�صيعة يف العراق ب�صبب هذه املرونة"،ف�صل 
التي ورثها عن والده ،خا�صة مع  القوية اخلارجية  عن علقاته 
باحرتام  حتظى  والتي  اخلليجية  الدول  يف  الدينية  املرجعيات 

التقريب مع  �صيمنحه فر�صة  الدول ما  تلك  وتقدير من حكومات 
مواقفها  ب�صبب  بغداد عزلًة جتاهه  تعاين  الذي  اخلليجي  املحيط 
ال�صلبية من عملية التغيري التي حدثت عام 2003 والتي كان من 

نتائجها و�صول االغلبية ال�صيعية اىل ال�صلطة.
القانون  دولة  زعيم  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  االخ��ران  اال�صمان 
يف  وهما  ال�صدر  مقتدى  ال�صدري  التيار  وزعيم  املالكي  نوري 
مل  واإن  يبدوان  اخرى  تارة  ويرتفع  تارة  يخفت  م�صتمر  �رشاع 
ي�رّشحا انهما االكرث تاأثريا يف القرار ال�صيا�صي ال�صيعي ،يف ظل 

احداث الب�رشة اأخرياً.
رئي�ش  نائب  زي���ارة  �صد  �صعبية  احتجاجات  م��ن  ح��دث  فما 
والنا�رشية  الب�رشة  ملحافظات  املالكي  ن��وري  اجلمهورية 
ذو  حدث  هو  بل  طارئا،  �صكليا  حدثا  لي�ش  اي��ام   قبل  والعمارة 
دالالت �صيا�صية بني حزبني مهّمني يف ال�صارع ال�صيعي هما حزب 
بني  يتمحور  االآن  املتمثل  وال�رشاع  ال�صدري.  والتيار  الدعوة 
�صخ�صيتي زعيمي الدعوة نوري املالكي، والتيار ال�صدري مقتدى 
ال�صدر، الذي ميتلك �صعبية وا�صعة بني املهّم�صني واملحرومني من 
ال�صيا�صي  املحلل  ويرى  ازدي��اد.  يف  وهم  العراقي  ال�صعب  فقراء 
واثق كرمي العلي ان زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ُي�رّش على 
مطالب االإ�صلح وحراك ال�صارع العراقي يف �رشاعه مع ال�صلطة 
و�صّد خ�صمه نوري املالكي الذي ال يوّفر بدوره و�صيلة ملقارعة 
والربملان.  الدولة  يف  الكبري  تاثريه  ذلك  يف  م�صتخدما  ال�صدر 
ال�صارع  يف  الرجلني  تاثري  بينت  الب�رشة  ازمة  ان  العلي  ويقول 
ما  احلزبني وهو  ال�صيا�صي بني  ال�رشاع  اىل  ا�رشت  ،كما  ال�صيعي 
الربملان بخ�صو�ش  الت�رشيحات بني نوابهما يف  ظهر جليا يف 
االنتخابات  يف  م�رشاعيه  على  الباب  �صتفتح  التي  االزمة  هذه 
بداية  تكون  ان  املالكي  ياأمل  والتي   2018 عام  بداية  املقبلة 
مقابلة  يف  هو  اف�صح  ح�صبما  املقبلة  احلكومة  لرئا�صة  لعودته 

�صحفية وا�صعا �رشط مطالبة النا�ش له بذلك. 
تتمة �صفحة 2

وجود  عثمان،عن  حممود  الكردي  ال�صيا�صي  ك�صف 
ا�صماء وهمية �صمن قوائم راوتب قوات البي�صمركة.
"حكومة  �صحفية،ان  ت�رشيحات  يف  عثمان  وقال 
باعداد  حمددة  ارق��ام  لديها  لي�صت  نف�صها  االقليم 
ال�صفافية حيث  البي�صمركة وذلك لعدم وجود  قوات 

هناك ا�صماًء وهمية �صمن قوائم راوتبهم".

لرواتب  بغداد  �رشف  من  تفاوؤله  عدم  عن  واعرب 
البي�صمركة �صمن املوازنة االحتادية لعام 2017"، 
وزارت��ي  بني  املفاو�صات  "جميع  ان  اىل  م�صريا 
االخرية  الن  بالف�صل  ات�صمت  والبي�صمركة  الدفاع 
"ح�صة  ان  املركز".وتابع  ب�رشوط  االلتزام  تريد  ال 
لعام  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  يف  البي�صمركة  ق��وات 
احل�صد  قوات  ح�صة  بخلف  حمددة  غري   ،2017

ال�صعب�ي".

بع�ش  يف  تظاهرات  لتنظيم  نا�صطون   ي�صتعد 
اجلمعة  ال���ع���راق  وج��ن��وب��ي  و���ص��ط  حم��اف��ظ��ات 
امل��ال  بهدر  امل��ت��ورط��ني  امل�صوؤولني  ملحا�صبة  
 ، اال�صا�صية  اخل��دم��ات  بتوفري  واملطالبة  ال��ع��ام، 
خريجي  بني  املتف�صية   البطالة  م�صكلة  ومعاجلة 
ل�)  املدين  طارق حميد  النا�صط  وقال   ، اجلامعات 
التوا�صل  و�صائل  عرب  دعوات  :" وجهنا  جورنال(  
االجتماعي  النطلق تظاهرة  ع�رش اجلمعة   يف 
الو�صط  يف  وخا�صة  العراقية  املحافظات  جميع 
 ، اال�صا�صية  اخلدمات  بتوفري  للمطالبة   واجلنوب  
و�صمان  التوزيع العادل للوظائف احلكومية بعيدا 
عن تدخلت االحزاب والقوى  املتنفذة "  م�صريا اىل 

بتفعيل  تطالب  �صعارات  �صريفعون  املحتجني  ان  
املال  بهدر  املتورطني  بحق  الق�صائية  االج��راءات 

العام :" 
القانون  دولة  ائتلف  عن  النائب  اتهم  جهته  من 
حممد ال�صيهود جهات �صيا�صية مل ي�صمها  بتاأجيج 
ل�  وق��ال  امل��ال��ك��ي   ائتلفه  زعيم  �صد  ال�����ص��ارع  
املالكي:"   �صد  التظاهرات  تنظيم  ان   )جورنال( 
تقف وراءه جهات �صيا�صية لغر�ش تاأجيج ال�صارع 
يائ�صة  حماولة   يف  الوطنية   الرموز  من  والنيل 
ال�صيا�صي"     بالت�صقيط  يعرف  ما  �صمن   تندرج 
معربا عن اعتقاده بان  القاعدة ال�صعبية الئتلف 
اجلنوب  حمافظات  يف  :"تو�صعت  القانون  دول��ة 
تتحرك   االخ����رى  االط����راف  فجعلت  وال��و���ص��ط   

با�صاليب خارج قواعد اللعبة الدميقراطية . 

اعلن امر فوج �صقور ال�صحراء مبحافظة االنبار 
تنظيم  عنا�رش  ت�صلل  ن�صبة  انخفا�ش  ،الثلثاء، 
داع�ش االرهابي من �صوريا اىل املناطق الغربية 
للنبار بعد ال�رشبات املوجعة لطريان التحالف 

التي دمرت اغلب ارتالهم.
وقال العقيد �صاكر الري�صاوي يف ت�رشيح خا�ش ل� 
)اجلورنال نيوز(، ان" تنظيم داع�ش وبعد �صيطرته 
على مدن اعايل الفرات ومنها ق�صاء القائم وراوه 
وعنه والعبيدي عمل على فتح احلدود مع �صوريا 
ال�رشيط  بني  و�صعها  مت  التي  العلمات  ورف��ع 
عنا�رشه  وت�صلل  و�صوريا  العراق  بني  احل��دودي 

ونقل اال�صلحة واالنتحاريني ب�صكل يومي".
ثلثة  يف  التنظيم  مواقع  انح�صار  بعد   " وب��ني 
حترير  معارك  وا�صتمرار  االنبار  غربي  مناطق 
املو�صل وتنفيذ الغارات اجلوية لطريان التحالف 
التي ت�صتهدف داع�ش يف معقله الرئي�صي يف الرقة 
اىل  ت�صللهم  عمليات  انخفا�ش  اىل  ادت  ال�صورية 

االنبار".
وحركة  اال�صتخبارية  املعلومات  ان"  وا�صاف 
الر�صد للقوات االمنية توؤكد انهيار عنا�رش داع�ش 
يف القائم وينتظرون الفر�صة للهروب اىل �صوريا 
مع عوائلهم بعد فقدانهم اغلب املقار التي كانت 

حتت �صيطرتهم قبل ثلث �صنوات".
مبلفات  متخ�ص�صون  ق�صاة  اأكد  اخر  جانب  من 

االرهاب، اأن تنظيم داع�ش االرهابي بات ي�صاعف 
جهوده اأخرياً على �صعيد ن�رش ال�صائعات، الفتني 
النظر اإىل انه ي�صتغل التطوير التكنولوجي وكذلك 

مواقع التوا�صل االجتماعي.
حديث  يف  خليل  عمر  التحقيق  قا�صي  وق��ال 
امل��رك��ز  ع��ن  ال�����ص��ادرة  "الق�صاء"  ل�صحيفة 
داع�ش  "تنظيم  اإن  الق�صائية  لل�صلطة  االعلمي 
كجزء  ال�صائعات  على  اأخرياً  يركز  بداأ  االرهابي 

من احلرب النف�صية".
وتابع خليل اأن "بث االكاذيب يح�صل من خلل 
و�صائل التوا�صل االجتماعي ال�صيما )في�ش بوك(، 

بعناوين وهمية لها العديد من املتابعني".
مواقعه  خلل  من  ين�رش  "التنظيم  اأن  اإىل  واأ�صار 

انباًء غري �صحيحة تتحدث عن انت�صارات كاذبة 
معّززة ب�صور ومقاطع فيديوية يجري اجتزاوؤها 

لغر�ش ا�صتغلل الب�صطاء من املواطنني".
ونّوه خليل اإىل اأن "امل�رّشع العراقي انتبه اإىل هذا 
املو�صوع وعد ن�رش ال�صائعات يف ظروف معينة 

من اجلرائم املا�صة باأمن الدولة".
واأو�صح اأن "قانون العقوبات حدد عقوبة ال�صجن 
اذاع يف  ملدة ال تزيد على ع�رش �صنوات لكل من 
زمن احلروب اخباراً اأو بيانات اأو �صائعات كاذبة 
من  وكان  مثرية  دعاية  اإىل  عمد  اأو  مغر�صة  اأو 
احلربية  باال�صتعدادات  ال�رشر  احلاق  ذلك  �صاأن 
للقوات  احلربية  بالعمليات  اأو  البلد  للدفاع عن 

امل�صلحة اأو اثارة الفزع بني النا�ش".

 
دي��وان  م�صوؤول  يف  حكومي  م�صدر  ك�صف 
 70 وج��ود  عن  ،الثلثاء،  االنبار  حمافظة 
االنبار  م��دن  يف  ال��دول��ة  دوائ��ر  يف  موظفًا 
متورطني مع تنظيم داع�ش ومل يتم ف�صلهم 

من وظائفهم حتى االن .
وقال امل�صدر ل� )اجلور نال نيوز(، ان" القوات 
االنبار  مدن  تطهري  معارك  وخلل  االمنية 
مت  داع�ش  تنظيم  االرهاب  دولة  �صيطرة  من 
تورط  اكدت  �رشية  معلومات  على  التعرف 
احلكومية  الدوائر  يف  موظفًا   70 من  اكرث 
يف االنبار مع التنظيم ومل يتم حما�صبتهم او 

ف�صلهم من وظائفهم حتى االن".
احلكومية  ال���دوائ���ر  ان"  امل�����ص��در  وب���ني 

عنا�رش  انتقام  من  يتخوفون  مب�صوؤوليها 
خلياهم  ك�صف  حال  يف  االرهابي  التنظيم 
دوائر  ومنها  احلكومية  الدوائر  تلك  داخ��ل 
ال��رتب��ي��ة وال�����ص��ح��ة وال�����رشي��ب��ة وال��دوائ��ر 
املحلية يف  احلكومة  الزراعية ويف مفا�صل 

االنبار".
وا�صاف امل�صدر ان" قائمة اخرى للمطلوبني 
االنبار  يف  احلكومية  الدوائر  موظفي  �صمن 
40 موظفًا  مت جمعها بدقة وت�صم اكرث من 
متورطًا مع داع�ش ومن ي�صاندهم وهذا االمر 
يتطلب تدخًل من القيادات االمنية وحكومة 
عملهم  من  وف�صلهم  ه��وؤالء  مللحقة  بغداد 
جميع  ان  علما  عاجل  ب�صكل  واعتقالهم 
م�صتمر  ب�صكل  رواتبهم  يت�صلمون  املطلوبني 

من دون انقطاع".

من سيحظى بزعامة الشارع السياسي الشيعي في العراق ؟

"داعش" فقد قدرته على الشائعات وعناصره القادمة من سوريا إلى األنبار"منكسرة"!

من فمك أدينك.. 70 موظف داعشيًا مستمرون في عملهم بالدوائر الحكومية في األنبار

فضائيون يغزون البيشمركة وحكومة اإلقليم 
ال تعرف أعدادهم

الجمعة المقبل.. تظاهرات مرتقبة تطالب 
بمحاسبة من أهدر األموال 

بغداد - خاص  

بغداد  - خاص

بغداد ــ  خاص

بغداد – خاص
االنبار - خاص

بغداد - خاص
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ارتفاع عدد سكان العراق إلى 40 
مليون نسمة.. بين الحقيقة والخداع

مخيم الخازر للنازحين.. مقبرة يقطنها الهاربون من جحيم اإلرهاب في الموصل؟

ملعب كربالء الدولي يحتضن اليوم مباراة 
أصحاب الدار والشرطة بتدخل وزاري

التحالف الوطني.. خطوات للتقارب مع المحيط العربي


