
بها  ا�صيب  التي  واله�صرتيا  القلق  حاالت  ان  يبدو 
تنظيم داع�ش االرهابي داخل مدينة املو�صل، مل تكن 
التقدم  ظل  يف  )نظريا(،  للمدينة  خ�صارتهم  ب�صبب 
اخرى  ا�صباب  هناك  امنا  نحوها،  الكبري  العراقي 
منها ان االجواء داخل مدينة املو�صل مل تعد مريحة 

بالن�صبة لهم، من جراء ازدياد ال�صخط ال�صعبي �صده.
احلرب  بان  كاملة  قناعة  اىل  و�صلوا  الدواع�ش  ان 
امامهم  يعد  ومل  االطراف،  مرتامية  ا�صبحت  �صدهم 

النريان  جحيم  من  يخل�صهم  ان  ميكن  خم��رج  اي 
العراقية، ومن جحيم العمليات اجلهادية التي يقوم 
الذين اتخذوا من بع�ش املواقع  بها �صباب املو�صل 
ال�رسية يف مدينة املو�صل منطلقا اللتقاط الدواع�ش 
املدة  يف  ا�صتهرت  التي  القن�ش  عمليات  خالل  من 

املا�صية.
ان”اع�صاء  املو�صل  داخ��ل  يف  مطلع  م�صدر  واك��د 
من  ب��ح��ال��ة  م�����ص��اب��ون  االره���اب���ي  داع�����ش  تنظيم 
التي  العمليات  هذه  والرعب من  واخلوف  اله�صترييا 
اىل،  لهم، م�صريا  بالن�صبة  انا�ش جمهولون  بها  يقوم 

ان “داع�ش مقتنع متاما ان من يقوم بهذه العمليات 
القوات  ا�صتخبارات  مع  بالتن�صيق  بها  يقومون  هم 

العراقية”.
“واحدة من مظاهر الرعب التي ا�صيب  وا�صاف، ان 
حاالت  هي  املو�صل،  داخل  يف  داع�ش  اع�صاء  بها 
كثري  خ�صع  حيث   ، اجلبهات  من  اجلماعي  الهرب 

منهم اىل احكام االعدام”.
القيادات  على  االعتماد  ا�صباب  “احد  ان  واو�صح، 
ثقتهم  ع��دم  ه��ي  التنظيم،  ق��ي��ادة  يف  االجنبية 
من  داع�ش  باخراج  رغبتهم  زادت  الذين  بالعراقيني 

عمليات  منها  �صده  ع�صكرية  بعمليات  القيام  خالل 
القن�ش املنظم التي طالت عنا�رس التنظيم”.

مل  االن  حتى  انه  داع�ش  يقلق  ما  “اكرث  ان  وتابع، 
ي�صتطع القاء القب�ش على احد القنا�صني، لكي ي�صتل 
املا�صية  “املدة  ان  اىل،  م�صريا  املعلومات،  منه 
القنا�صني،  احد  يحا�رس  ان  داع�ش  خاللها  ا�صتطاع 

اال ان القنا�ش قتل نف�صه قبل ان ي�صل اليه داع�ش”.
معركة  اأن  اإىل  التوقعات  جميع  ت�صري  وق��ت  ويف 
املو�صل �صتكون مكلفة من ناحية اخل�صائر الب�رسية 
�صجلت  امل�صلحة،   والقوات  العزل  للمدنيني  بالن�صبة 

ارتفاعا  املو�صل،  مدينة  يف  الغذائية  املواد  اأ�صعار 
اإحدى  بح�صب  االأ�صا�صية،  املواد  اأغلب  �صح  مع  كبرياً 

منظمات املجتمع املدين و�صهود من داخل املو�صل.
يف حني ي�صهد الو�صع االإن�صاين للعائالت املحا�رسة 
مع  بالتزامن  خطراً  تدهوراً  املو�صل  مدينة  داخ��ل 
االأخرى  احلياتية  وامل�صتلزمات  الغذائية  املواد  �صح 
 5000 ال�صكر  كيلو  �صعر  بلغ  اذ  اأ�صعارها،  وغ��الء 
دينار عراقي واالأرز 12000 دينار بينما و�صل �صعر 
كيلو الدقيق 10000 دينار و�صعر لرت الزيت 8000 
اأحياء من  عدة  اخل�صار يف  اأ�صعار  وتباينت   . دينار 

املدينة، وبلغت ارقامًا قيا�صية، فكيلوغرام واحد من 
و�صل  والبطاطا  دينار   6000 اإىل  و�صل  الطماطم 

�صعر الكيلو منها اإىل 9000 دينار .
من  متامًا  منعدم  فهو  )احلليب(  االأطفال  غذاء  اما 
هذه  من  الكيلو  و�صعر  املو�صل،  مدينة  يف  االأ�صواق 
عليها  واحل�صول  دينار  األف  مائة  اإىل  و�صل  املادة 
اأيام  عدة  وانتظار  تامة  �رسية  ويتطلب  �صعبًا  بات 
ال�صوق  م��ن  امل���واد  م��ن  ع��دد  اختفاء  ع��ن  ناهيك   ،
املواد  من  وغريها  واملنظفات،  واللحوم  كالبي�ش 

التي يحتاجها االن�صان يف حياته اليومية”.

حاصرتهم مياه األمطار.. المواطنون: بغداد تغرق واألمانة تتحدث عن استنفار آلياتها !!
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كيف تعرفين نوع بشرتِك؟
وطرق االعتناء بها
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بغداد - خا�ش : �صكك مواطنون يف جدية اعالن اأمانة بغداد، ال�صبت، ا�صتنفار جميع 
حمطاتها  ت�صغيل  اىل  م�صرية  االأمطار،  مياه  لت�رسيف  الب�رسية  ومالكاتها  اآلياتها 
يف  حم�صورا  يكون  ما  عادة  االمانة  جهد  ان  املواطنون  وقال  الق�صوى.  بطاقتها 
املناطق التي ي�صكنها امل�صوؤولون وان املناطق ال�صعبية تواجه م�صريها بنف�صها وبجهود 
. وقال املواطن كرمي  ابنائها وكل عام كما االن غرقت �صوارعنا وال وجود جلهود االمانة 
التي  االعوام  قبله من  املا�صي وما  العام  االمانة مكررة ومن�صوخة من  ان ت�رسيحات  حممد 
�صهدت في�صانات جعلت من بغداد بحرية كبرية. من ناحيته قال املوطن علي الدارجي من �صكنة 
مدينة ال�صدر منذ ال�صباح واالمطار تهطل فاأين جهود االمانة وا�صتنفارها الذي تتحدث عنه مبينًا 
"تعودنا على مثل هذه املواقف والت�رسيحات ،واأين هم فقد غرقت مناطقنا ". وكان بيان لالمانة قد 
ذكر، ، ان “الدوائر البلدية ال�14 يف جانبي الكرخ والر�صافة ودائرتي جماري بغداد والتخطيط واملتابعة 

ا�صتنفرت جميع اآلياتها التخ�ص�صية ومالكاتها الب�رسية”.

 

املا�صية  االي��ام  االردن��ي��ة  ال�صاحة  �صهدتها  عراقية  حتركات 
وق��ادة  االردن��ي��ني  امل�صوؤولني  بني  مكثفة  ل��ق��اءات  ت�صمنت    ،
التو�صط  خاللها  حاولوا   ، ال�صنة  من  اكرثهم  عراقيني  �صيا�صيني 
العربية  القمة  اعمال  يف  وامل�صاحلة  الت�صوية  م�رسوع  الدراج 

املرتقبة يف عمان . 
ال�صنية  الكتل  اكرب  الوطنية  القوى  حتالف  من  مقربة  م�صادر 
ال�صيا�صية اكدت ان املجتمعني مع امللك االردين طالبوا بادراج 
يف  املزمعة  العربية  القمة  اعمال  جدول  على  الوطنية  الت�صوية 
مواجهة  يف  لتنفيذها  عربية  �صمانات  على  للح�صول  عمان 

التحالف الوطني العراقي. 
ونائب  اجل��ب��وري  �صليم  ال��ربمل��ان  رئي�ش  ان  امل�صادر  واك��دت 
العربية  القائمة  ورئي�ش  النجيفي  ا�صامة  اجلمهورية  رئي�ش 
فقرات  لتنفيذ  وعربية  اردنية  ب�صمانات  طالبوا  املطلك  �صالح 
الت�صوية بحذافريها ،وهو امر رف�صه التحالف الوطني ،موؤكدا عرب 
م�صادره ان العرب ال �صاأن لهم وال لغريهم بهذا املو�صوع ،كما ال 

يحق الي دولة يف العامل التدخل النه �صان عراقي حم�ش.
�صبل  على  تركزت  االردن  ملك  مباحثات  اأن   ، امل�صادر  وافادت 
له  ي��روج  ال��ذي  التاريخية  الوطنية  الت�صوية  م�رسوع  اإجن��اح 
الوطنية  القوى  ويتحفظ عليه حتالف  العراقي  الوطني  التحالف 
اأممي  واإ�رساف  اقليمية  ب�صمانات  مطالبني   ، العراقية  وائتالف 
اإىل  اإىل تعديالت للو�صول  اأّنه بحاجة  اإىل  على تنفيذه، م�صريين 

م�صاحلة جمتمعية حقيقية. 
طرحوا  امل�رسوع  على  املعرت�صني  القادة  ان  امل�صادر  واأك��دت 
من  �صمانات  على  االأردن  ح�صول  امكانية  االأردين  امللك  على 
التحالف الوطني على تنفيذ امل�رسوع ب�صكل �صامن حلقوق جميع 
العراقيني بعيدا عن الطائفية واملحا�ص�صة ال�صيا�صية والطائفية 
يطبق  ال  ورق  على  امل�رسوع جمرد حرب  وعدم جعل   ، والقومية 

على ار�ش الواقع مثل العديد من املبادرات امل�صابهة.
يذكر ان احتاد القوى الوطنية وائتالف العراقية الذي ي�صم القادة 
املذكورين ، �صبق ان رف�ش م�رسوع الت�صوية الذي طرحه التحالف 
ال�صيعي طالبا �صمانات بالتزام كل االطراف والتخلي عن �صيا�صة 

االق�صاء والتفرد بال�صلطة.
اأ�صامة  اجلمهورية  رئي�ش  لنائب  االإع��الم��ي  املكتب  وك���ان 
ورئي�ش  النجيفي  اجراها  التي  املباحثات  اأن  اكد   النجيفي،قد 
�صالح  العربية  ائتالف  ورئي�ش  اجلبوري  �صليم  النواب  جمل�ش 
وترتيب  تعزيز  تناولت  الثاين،  اهلل  عبد  االأردن  ملك  مع  املطلك، 

الو�صع العراقي.
االأردن  ملك  من  دعوة  لبوا  املذكورين  ان   « للمكتب  بيان  وذكر 
االإره��اب  �صد  احلرب  تناول  معه،  مهمًا  اجتماعا  معه  وعقدوا 
العراق  ال�صيا�صي يف  والو�صع  املو�صل،  وتطورات معركة حترير 
واالدارة  االأمريكية  االنتخابات  ونتائج  عموما،  واملنطقة 
العربية  »العالقات  اللقاء  بحث  كما  البيان  واأ�صاف  اجلديدة«. 
وموا�صيع موؤمتر القمة العربي املقرر عقده يف االأردن، وتطورات 
الو�صع يف �صوريا، والتداعيات املحتملة، وبحث مو�صوع تعزيز 

وترتيب الو�صع العراقي مبا يوؤكد حقوق اجلميع«.
اأ�صتمع اإىل �رسح مف�صل  ولفت البيان النظر اىل اأن »ملك االأردن 
���رسورة  على  متفقة  االآراء  وكانت  العراقيون،  ال��ق��ادة  قدمه 
عمادها  متينة  عالقات  وبناء  االأزمات  حلل  والتكاتف  التعاون 

م�صلحة ال�صعبني العراقي واالأردين«.
االثنني  الثاين،  عبداهلل  امللك  ا�صتقبل   ، نف�صه  ال�صياق  و�صمن 
معه  وبحث  ع���الوي،  اإي���اد  العراقي  الرئي�ش  نائب  املا�صي، 
اللقاء،  خالل  وجرى،  العراقية.  ال�صاحة  على  الراهنة  التطورات 
تاأكيد اأهمية اإعادة بناء موؤ�ص�صات العراق وتعزيز وحدته وحت�صني 
البيئة ال�صيا�صية من خالل انخراط جميع مكونات ال�صعب العراقي 

يف العملية ال�صيا�صية، واحلد من التدخل اخلارجي يف �صوؤونه. 
التتمة �صفحة 2

ان  ال�صريازي  �صادق  ال�صيد  الديني  املرجع  اك��د 
من  خلت  ال�صالم  عليه  طالب  اأبي  بن  علّي  حكومة 
ال�صالح  وحمل  العنف  منع  �صوى  احلمراء  اخلطوط 
من  االإعالميني  الأحد  �صماحته  وقال  النا�ش.  �صّد 
عندنا  "كان  بلجيكا،  من  امل�صيحيني  املواطنني 
يف التاريخ، رجل ا�صمه علّي بن اأبي طالب �صلوات 
واأربعمائة  األ��ف  قبل  حكم  الرجل  وه��ذا  عليه.  اهلل 
وكان  ديكتاتورية.  كّلها  الدنيا  كانت  حيث  �صنة، 

وكانت  اإ�صالمي،  بلد  رئي�ش حكومة يف  الرجل  هذا 
حكومته اأكرب حكومة على وجه االأر�ش، فقد امتّدت 
حكومته على ال�رسق االأو�صط كّله، وق�صم من اأوروبا 
واإىل عمق اأفريقيا. ويف طول حكومته مل يكن عنده 
وال  واحد،  �صيا�صي  �صجني  وال  واحد،  �صيا�صي  قتيل 
الدولة.  على  اخل��روج  من  واحد  �صخ�ش  حتى  منع 
وكان ال ي�صتخدم ال�صالح اإاّل للدفاع، اأّي اإذا تعّر�ش 
لهجوم م�صّلح فقط. ومل ي�صتخدم ال�صالح اأبداً يف الرّد 
اعرتا�ش  كالم  اأو  بكلمة  اأو  ب�صّب  هاجمه  من  على 

وما �صابه ذلك. هذا اأواًل".

ك�صف م�صدر مطلع٬ ان احد النواب  يدخل يف ح�صابه 
58 راتبًا٬ بح�صب م�صت�صار يف رئا�صة الوزراء يحقق 
حيدر  ال���وزراء  رئي�ش  ام��ر  على  بناًء  باملو�صوع 
العبادي بالك�صف عن رواتب الف�صائيني يف اأر�صدة 
كبار امل�صوؤولني٬ واأو�صاه بالبدء بالنواب٬ على اأن 

يكون التحقيق �رسيا .
وتوزعت تلك الرواتب كالتايل٬ الفقرة )اأ( رواتب 25 
 19 بينهم  امنية وبرتب خمتلفة  منت�صبًا يف وزارة 
21 منت�صبًا يف وزارة   الفقرة )ب( رواتب  ف�صائيًا٬ 
والفقرة  ف�صائيًا٬   18 بينهم  خمتلفة  برتب  اخرى 

)ج( رواتب 12 موظفًا اخرين من الفئة الثانية".
الأي  احل�صانة  مبنح  تعهد  "العبادي  اأن  واأ�صاف 
الف�صائيني  ع��ن  كامل  ب��اع��رتاف  ي��ديل  م�����ص��وؤول 
التابعني له٬ وعدم مالحقته ق�صائيًا"٬ م�صرياً اإىل اأن 
"امل�صت�صار با�رس عمله بعد هذا التكليف والتخويل٬ 

وو�صع قائمة باأ�صماء جميع النواب وامل�صوؤولني".
�رسيعة  بجولة  بداأ  "امل�صت�صار  اأن  امل�صدر  واأو�صح 
للح�صول  واالأه��ل��ي��ة  احلكومية  امل�����ص��ارف  على 
النواب  روات��ب  لكون  ح�صاباتها٬  من  ن�صخ  على 
حتويلها  يتم  احلكوميني  واملوظفني  وامل�صوؤولني 
من وزارة املالية اإىل امل�صارف التي تقوم ب�رسفها 

لوزارات ودوائر الدولة".

التحالف  الربملانية  والدفاع  االم��ن  جلنة  اتهمت 
الدويل والواليات املتحدة االمريكية بتدمري اجل�صور 
اللجنة  ع�صو  املو�صل.وقال  يف  التحتية  والبنى 
"التحالف الدويل دمر عدداً من  ، ان  ماجد الغراوي 
اجل�صور احليوية ا�صافة اىل البنى التحتية يف مدينة 
وعرقلة  واالم���دادات  الطرق  قطع  بذريعة  املو�صل 
املدينة"،  داخ��ل  االرهابية  داع�ش  جماميع  حترك 
ال��دويل  التحالف  من  باالإمكان  "كان  ان��ه  مبينا 
معاجلة تلك التحركات بطرق اخرى بدال عن ق�صف 

املو�صل".  ملدينة  التحتية  البنى  وتدمري  اجل�صور 
يف  التحتية  والبنى  اجل�صور  "تدمري  ان  وا�صاف 
اقت�صادية �صعبة  ازمة  العراق يف  �صيدخل  املو�صل 
اجل�صور  "تدمري  ان  موؤكدا  منها"،  اخل��روج  ي�صعب 
مالية  خ�صائر  ال��ع��راق  �صيكلف  التحتية  والبنى 

مباليني الدوالرات".
اخلام�صة  ال�صنوية  الذكرى  ج��اءت  اخر  جانب  من 
الن�صحاب القوات االأمريكية من العراق، لتوؤكد ارتفاع 
التي كانت قد تعر�صت  القوات  تلك  القتلى من  عدد 
خل�صائر ب�رسية كبرية ن�صبيا و�صلت اإىل نحو 4500 
وبقيت  العراق.  غزو  من  �صنوات  مدى  على  جندي 

للقوات  التدريب  مهام  تولت  حمدودة  اأمريكية  قوة 
العراقية، وتراجع عدد القتلى االأمريكيني خالل هذه 
املدة ب�صكل ملحوظ، حيث قتل جندي اأمريكي واحد 
 .2014 عام  و4   ،2013 عام   3 ثم   ،2012 عام 
وارتفع عدد القتلى من القوات االأمريكية يف العراق 
اإىل 8 عام 2015، لي�صل يف العام اجلاري اإىل 19 

قتيال، وهي زيادة كبرية مقارنة بعام 2012.
الدويل �صد  التحالف  اأنه مع بدء عمليات  اإىل  ي�صار 
العراق  اإىل  تعود  االأمريكية  القوات  ب��داأت  داع�ش، 

ب�صكل تدريجي وخمتلف هذه املرة.
املا�صي،  الثاين  ت�رسين  من  االأخ��ري  االأ�صبوع  ويف 

ت�صاعف عدد القوات االأمريكية يف العراق، خ�صو�صا 
املو�صل،  ا�صتعادة  معركة  ان��ط��الق  اأع��ق��اب  يف 
خلطوط  يكون  ما  اأق��رب  القوات  تلك  اأ�صبحت  بل 
املواجهة االأوىل مع تنظيم داع�ش، على الرغم من اأن 
القوات  اأن معظم تلك  الدفاع االأمريكية توؤكد  وزارة 
من امل�صت�صارين واخلرباء واملدربني للقوات العراقية 

والبي�صمركة.
االأمريكيني  اجلنود  عدد  ارتفع   ،2015 �صيف  ويف 
نحو  اإىل  العراق  يف  املدفعية  �صالح  يف  العاملني 
3500 جندي، مقابل 2500 يف كانون الثاين من 

العام ال�صابق.

 
يف  امل�صكلة  التحقيقية  اللجنة  ع�صو  ك�صف 
النائب  النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة 
للعراق  امل��ورد  ال��رز  ان  املالكي،  ال�صالم  عبد 
كان �صمن ح�صة اخلزين االإ�صرتاتيجي للجي�ش 
اكد  ال��ذي  الوقت  ويف   ،2011 ل�صنة  الهندي 
الهندي  ال���رز  �صالحية  وع���دم  ف�صاد  ث��ب��وت 
تعّمد  بني  التجارة،  وزارة  حل�صاب  امل�صتورد 
مفردات  �صمن  الفا�صد  ال��رز  زج  يف  ال���وزارة 
ادلة  الإخفاء  مرات  لثالث  التموينية  البطاقة 

اجلرمية والف�صاد.
ف�صاد  �صبهات  "هنالك  ان   ، املالكي  وق��ال 
ال��رز  �صفقة  ح��ول  وردت  ك��ث��رية  و���ص��ك��اوى 
م�صغرة  جلنة  ت�صكيل  ا�صتدعى  ما  الهندي، 
النيابية  واال�صتثمار  واالقت�صاد  النزاهة  من 
للذهاب اىل املخازن، واالإطالع على الكميات 

املوجود  "الرز  ان  مبينا  الرز"،  من  املخزونة 
اخلزين  �صمن  ك��ان  ان��ه  يقال  امل��خ��ازن  يف 
 2011 عام  يف  الهندي  للجي�ش  اال�صرتاتيجي 
وبعد انتهاء �صالحيته مت توريده اىل العراق".

على  �صابقا  يتعامل  مل  "العراق  ان  واأ�صاف 
وحتديدا  رم�صان  �صهر  يف  فقط  اال  الرز  �رساء 
البطاقة  ملفردات  اما  الب�صمتي  ال��رز  بنوعية 
تايلند  من  التعاقدات  جميع  فكانت  التموينية 
والواليات املتحدة وفيتنام واالرغواي"، الفتا 
النظر اىل ان "ال�رسكة التي وردت الرز الهندي 

غري معروفة اخللفيات".
"وزارة التجارة تعمدت زج  وتابع املالكي ان 
التموينية  البطاقة  مفردات  �صمن  الفا�صد  الرز 
والف�صاد  اجلرمية  ادل��ة  الإخفاء  م��رات  لثالث 
يف  ت�صديدنا  رغ��م  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  وق��ت��ل 

التو�صيات على التحفظ عليها".
التفا�صيل امللحق االقت�صادي

السنة يصرون على ضمان "العرب"للتسوية.. والشيعة يرفضون: إنه شأن داخلي

البرلمان للتحالف الدولي.. تتعمدون تدمير  البنى التحتية في الموصل لزيادة خسائرنا 

فضيحة الرز الفاسد تقض مضجع التجارة من جديد.. الشحنة تعود لعام 2011 وتوزيعه يقتل العراقيين

مرجع ديني: في حكومة اإلمام علي لم يقتل 
سياسي وال سجين للرأي 

امسك حرامي .. مستشار حكومي يكشف عنها..  
58 راتبًا تدخل حساب نائب واحد شهريًا
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نقابة األطباء .. 
قرارات مهنية أم خيرية ؟

القناصة.. يثيرون الهلع في قلوب الدواعش والتنظيم ال يثق بعناصره العراقية

اليوم النفط والزوراء يفتتحان 
منافسات الجولة الرابعة عشرة
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