
حيدر  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  التقى  يعلن  مل  لقاء  يف 
ال�صدر  مقتدى  ال�صيد  ال�صدري  التيار  زعيم  العبادي 
وبحث تطورات الأو�صاع الأمنية وال�صيا�صية يف العراق 
والزمة  الت�صوية  ال�صعبي وورقة  احل�صد  قانون  وابرزها 
الب�رصة.  احداث  بعد  الدعوة  وحزب  التيار  بني  الخرية 
وذكر الدكتور العبادي يف حديث �صحفي بعد اللقاء انه 
املو�صل  معركة  و�صري  للبلد  العامة  الو�صاع  بحث  مت 
والنت�صارات املتحققة على ع�صابات داع�س الرهابية 

هذه  من  واهلها  املو�صل  حترير  هو  هدفنا  ان  موؤكدا 
ان  على  ال�صدر  مقتدى  ال�صيد  �صدد  ب��دوره  الع�صابات. 
حترير  لكمال  العراقي  اجلي�س  دعم  اأهمية  اكد  اللقاء 
املو�صل واكمال ال�صالحات ودعم العتدال .وا�صار اىل 

انه ل ت�صوية مع القتلة وعلى ح�صاب دماء ال�صعب.
يف  ح�صل  الذي  العتداء  ال�صدر  مقتدى  ال�صيد  ورف�س 
احتفالية حزب الدعوة يف الب�رصة مبينا "اننا حري�صون 
على  العتداء  ان  موؤكدا  الدعوة  حزب  مع  عالقتنا  على 
رئي�س  نائب  "تهديدات  اىل  ملمحا  مرفو�س"  ال�صعب 
يف  ثانية  فر�صان  ب�صولة  املالكي  ن��وري  اجلمهورية 

ال�صدر  ان  اكدت  احلكومة  مقربة من  الب�رصة". م�صادر 
قانون  تطبيق  كيفية  ابرزها  حمددة  طلبات  له  كانت 
ا�صافة  ال�صالم فيه,  ال�صعبي وو�صع قوات �رصايا  احل�صد 
التحالف  تبناها  التي  ال�صيا�صية  الت�صوية  م�رصوع  اىل 
الوطني حيث يرف�صها ال�صدر يف اطار ال�صماح للبعثيني 
بالرهاب  ومتهمة  للق�صاء  مطلوبة  �صخ�صيات  و�صم 
المنيني  ال��وزراء  اختيار  من  النتهاء  عن  ف�صال  اليها 

و�رصورة ان يكونوا م�صتقلني .
بايقاف  العبادي  طالب  ال�صدر  ان  امل�صادر  واك��دت 
املالكي  نوري  العام  وامينه  الدعوة  حزب  ا�صتفزازات 

التي  والحتجاجات  الب�رصة  اح��داث  بعد  وتهديداته 
قام بها ال�صدريون يف الب�رصة ومنعوا عقد موؤمتره يف 
مي�صان والب�رصة ما ولد ازمة �صيا�صية وحرب ت�رصيحات 
بني الطرفني .وقالت امل�صادر ان رئي�س الوزراء العبادي 
املت�صنجة  الت�رصيحات  وايقاف  بالتهدئة  ال�صدر  طالب 
من قبل �صخ�صيات تياره وهذا ما ظهر جليا يف املوؤمتر 
ال�صحفي يف اجابات ال�صدر. واكد العبادي حر�صه على 
ومالحظاته  الت�صوية  م�رصوع  ب�صاأن   مبالحظاته  الخذ 
على كيفية تطبيق قانون احل�صد . وكان العبادي وال�صدر 
قد حدث بينهما جمادلة قوية يف مدينة الكاظمية ايام 

الحتجاجات وتهديد ال�صدر باقتحام املنطقة اخل�رصاء 
حيث مقار احلكومة والربملان ب�صاأن الت�صكيلة الوزارية 
التي ارادها ال�صدر من التكنوقراط ,لكن العبادي خ�صع 
ق�صم  �صخ�صيات  اختيار  يف  ال�صيا�صية  الكتل  لرغبة 
اأ�صاروا اإىل اأن  كبري منهم تابعني لتلك الكتل . مراقبون 
من  باأوامر  ال�صالم",  �رصايا   " بها  قامت  التى  التجربة 
قائدها الزعيم مقتدى ال�صدر يف بدايات العام املن�رصم 
العبادى  على  لل�صغط  الأذه��ان  يف  حا�رصة  لت��زال   ,
قد  الآلف  ع�رصات  وك��ان  تكنوقراط.  حكومة  لت�صكيل 
يف  اجلنوبية  واملحافظات  بغداد  �صوارع  اإىل  خرجوا 

مار�س املا�صي من اتباع الزعيم مقتدى ال�صدر واعلنوا 
اإىل  اأن��ذاك  العبادي  لدعوة  وذل��ك   , ا�صارته  رهن  انهم 
اأن  على  اجلديدة  احلكومّية  الت�صكيلة  باإعالن  الإ���رصاع 
تكون ت�صكيلة تكنوقراط , و�صملت التظاهرات العا�صمة 
والنجف  ومي�صان  والب�رصة  دياىل  وحمافظات  بغداد 
وج��اب  ق��ار,  وذي  واملثنى  ووا���ص��ط  وك��رب��الء  وب��اب��ل 
توؤّيد  لفتات  يحملون  وهم  مدنهم  �صوارع  املتظاهرون 
الزعيم مقتدى ال�صدر ويحملون �صوره مطالبني بتحقيق 
الإ�صالح والتغيري الوزاري وفق روؤيته. وهو ما ميكن ان 

يتكرر اإن ا�صتمرت هذه الأحوال املزرية يف العراق.
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عمليات  بايقاف  التجارة  بوزارة  واملتابعة  التخطيط  دائرة  �رصعت  خا�س:   - بغداد 
البطاقة اجلديدة لعامي -2017  ا�صتعدادا لطبع  التموينية  البطاقة  ال�صطر والنقل يف 
2018. ونقل بيان للوزارة عن ابتهال ها�صم �صابط املدير العام للدائرة انه “مت التعميم 
اىل فروع التموين يف بغداد واملحافظات كافة بايقاف عمليات ال�صطر والنقل يف البطاقة 
التموينية ا�صتعدادا لطبع البطاقة اجلديدة, وذلك من اجل الو�صول اىل العداد احلقيقية لالفراد 
“مت توجيه فروع التموين كافة ب�رصورة تزويد  والعوائل امل�صمولني بالبطاقة”.وا�صارت اىل انه 
ق�صم احلا�صبة يف الدائرة بالبيانات يف موعد اق�صاه 2017/1/11. ومل تتطرق وزارة التجارة اىل 
امكانية حت�صني و�صع مفردات احل�صة التموينية ,يف  حني �صخر مواطنون من اهتمام التجارة باوراق 
التموينية وجتاهلها لية امور تخ�س و�صع املفردات املرتدية والتي و�صلت اىل مادتني اوثالث واخرها 
ف�صاد مادة الرز. واكد املواطن علي زهري ان التجارة تركت الهم واجتهت اىل امور ب�صيطة لعلمها انها ف�صلت 

ف�صال ذريعا يف هذا املجال حتى انها حاولت نقل هذا امللف اىل املحافظات لتفادي النتقادات والف�صائح.

 

�صكك قيادي يف احل�صد ال�صعبي ونواب وخرباء بت�رصيحات قائد 
احتمالية  ب�صان  تاو�صند  �صتيفن  الدويل اجلرنال  التحالف  قوات 
ا�صتمرار العمليات الع�صكرية �صد تنظيم داع�س لعامني ,موؤكدين 
ان هذه الت�رصيحات تك�صف عن "ابتزاز"امريكي ودويل ي�صتهدف 
يف  �صُي�صحق  التنظيم  ان  اىل  ,م�صريين  املنطقة  ودول  العراق 

العراق بغ�صون ا�صهر معدودة .
وا�صتبعد احل�صد ال�صعبي , الثنني , اطالة امد املعارك يف العراق 
املعركة  ان  اىل  ا�صار  حني  يف  �صنتني,  اىل  داع�س  تنظيم  �صد 

تتطلب اأ�صهراً قليلة لتطهري كامل البالد من الرهابيني.
وقال القيادي يف احل�صد ال�صعبي جواد الطليباوي, ل�)اجلورنال 
بعيدة  توقعات  يعطي  ما  دائما  ال��دويل  “التحالف  ان  نيوز(, 
املدى ل تتالءم وطبيعة املعركة على الر�س وهذا ما لوحظ يف 
املعارك التي �صهدتها املدن”, وا�صار اىل ان ” القادة المريكيني 
توقعوا ا�صتمرار معركة الفلوجة لكرث من 7 ا�صهر يف حني انها 
انتهت خالل �صهر”,  وا�صار اىل ان ” انهاء وجود تنظيم داع�س 
يف العراق ل يتطلب �صوى ا�صهر قليلة”, مو�صحا ان ” التحالف 
امل�صاعدة يف ح�صم  على  قادر  وهو  قدرات كبرية  الدويل ميتلك 
التحالف  ترجيحات   ” ان  وع��ّد  وجيز”,  وق��ت  خ��الل  املعركة 
فيها  مبالغ  �صنتني  العراق  يف  داع�س  وجود  با�صتمرار  الدويل 
“تتطلب  املعركة  ان   , الطليباوي  املعركة”. وا�صاف  ول تخدم 
حت�صيدا ع�صكريا كبريا خالل املدة املقبلة  واىل مراجعة خطط 
اىل”  ودع��ا   , �رصيعا”  البدائل  وو�صع  املو�صل  حترير  معركة 
تكثيف م�صاركة احل�صد ال�صعبي يف خمتلف اجلبهات لزيادة زخم 
املعارك وحتقيق النت�صارات”.اما عن مدة الق�صاء على داع�س 
لوجود  نظرا  �صوريا  يف  معقد  ” الو�صع  ان  فاو�صح  �صوريا  يف 

اكرث من جهة مقاتلة على الر�س”.
من جانبه قال ع�صو جلنة المن والدفاع النيابية حامد املطلك 

ان تنظيم داع�س الرهابي يجيد ب�صكل كبري التعامل مع القوات 
المنية خا�صة مع احتمائه باملدنيني العزل يف مناطق مدينة 
املو�صل وهذا ماي�صكل عائقًا اأمام ق�صف الطريان اجلوي ملواقع 
ان  مبينا   , املحررة  القوات  تقدم  عرقلة  اىل  بال�صافة  العدو 
الو�صاع يف مدينة املو�صل متغرية وقد حتقق تقدما �رصيعا او 

تاأخرا نظرا للمفاجاأت الكثرية التي عادة ما جندها يف احلرب.
معركة  ان  ت��وران  ح�صن  القوى  حتالف  عن  النائب  قال  ب��دوره 
حترير املو�صل متوقعة قبل بدايتها بانها �صتكون قوية ومعقدة 
نظرا لوجود العدد الكبري من املدنيني الذي ي�صل اىل مليون مدين 
تنظيم  نهاية  وقت  عن  م�صبقة  توقيتات  حتديد  ان  اىل  م�صريا   ,

داع�س يف العراق غري �صحيح لكونها ل تالم�س الواقع".
قد  داع�س  وجود  نهاية  حتى  �صنتني  حتديد  ان  توران  وا�صاف 
تكون مدة طويلة وهي خارج ح�صابات القادة الع�صكريني , داعيا 
التحالف الدويل اىل مراجعة خططه يف العراق ب�صاأن العمليات 
تعطي  واقعية  برتجيحات  واخلروج  فيه  جتري  التي  الع�صكرية 

دعما معنويا للقوات المنية والعراقيني.
ان  الها�صمي  ه�صام  ال�صرتاتيجي  اخلبري  قال  ذاته  ال�صياق  يف 
التوقيتات فيها غري  املعارك املغلقة يف املدن دائما ما تكون 
منطقية , خا�صة وان القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي 
اعطى الكثري من التوقيتات جلميع معارك العراق اخرها حترير 
املو�صل التي قال انها �صتنتهي يف عام 2016 لكنه مل ي�صتطع 

اثبات ذلك على ار�س الواقع".
معركة  يف  القتال  طرفا  يح�رصها  مفاجاأت  هناك  ان  وب��ني 
املو�صل وعدم معرفة ما يخبئه داع�س يف اجلانب المين , الذي 
مازال رقما �صعبا ولديه القدره على التكيف مع تكتيكات جهاز 
مكافحة الرهاب جتعل من التكهنات بوقت نهايته غري واقعية, 
ح�صب  يق�رص  او  يطول  قد  العراق  يف  داع�س  وج��ود  ان  موؤكدا 

ظروف املعارك.
تتمة �صفحة 2

النائبة  مطالبة  على  ا�صتخباري  م�صدر  رد 
التميمي,املواطنني  ماجدة  الح��رار  كتلة  عن 
يف  بغداد  ا�صتهداف  من  واحلذر  احليطة  باأخذ 
ظل النت�صارات الكبرية لقواتنا المنية موؤكدا 
ان "اغلب التفجريات التي حتدث يف العا�صمة 

بغداد مفتعلة وحتت ال�صيطرة".
على  �صفحتها  يف  التميمي  النائبة  وكتبت 

مب�صاعدة  امل��واط��ن��ني  )في�صبوك(:"نطالب 
اية حالة غريبة  والخبار عن  المنية  القوات 
على  الفر�صة  لتفويت  وذل��ك  بها  واعالمهم 
العراق  وا�صتقرار  امن  زعزعة  يحاول  من  كل 
الكثريين  تغي�س  التي  العراقية  الفرحة  وقتل 
ممن ليريدون اخلري لهذا البلد". جدير بالذكر 
تفجريات  اأخ��رياً  �صهدت  بغداد  العا�صمة  ان 
م�صتهدفة  متفرقة  مناطق  يف  نا�صفة  بعبوات 

املواطنني.

على  ال��ن�����رصاوي  ماجد  الب�رصة  حمافظ  اع��رت���س 
احمد  الب�رصة  حمافظة  جمل�س  ع�صو  ت�رصيحات  
بخ�صو�س  الخ���رية  الت�رصيحات  بعد  ال�صليطي 
ق�صائية  دعوى  برفع  مهددا  املالية  التخ�صي�صات 
�صد ال�صليطي. وقال"الن�رصاوي يف ت�رصيح �صحفي 
ان  نيوز  اجلورنال  مرا�صل  بينهم  ال�صحفيني  لبع�س 
"جميع امل�صاريع �صّدق عليها جمل�س املحافظة وان 
فعليهم  يعرفون  ل  املحافظة  جمل�س  اع�صاء  كان 
حمافظة  جمل�س  ع�صو  ت�رصيحات  ,ع��اداً  املتابعة" 
ال�صليطي  احمد  املالية  الرقابة  جلنة  رئي�س  الب�رصة 

باللغط  والكيل مبكيالني .
مليار   160 مبلغ  ان  ال��ب�����رصة  "حمافظ  وب���ني 
املالية  الرقابة  جلنة  رئي�س  عنها  حتدث  دينارالتي 
املجل�س  ملقررات  قراءته  عدم  تظهر  ال�صليطي  احمد 

,مهددا برفع دعوى ق�صائية �صد ال�صليطي ,م�صريا اىل 
جمل�س  عليها  �صدق  خمتلفة  فقرات  فيه  الكتاب  ان 

املحافظة وجمل�س الوزراء.
من جانبه عّد رئي�س جلنة الرقابة املالية يف جمل�س 
حمافظة الب�رصة ال�صيخ احمد ال�صليطي ما �رصح به 
ال�صياقات  للكثري من  انه جهل  الب�رصة على  حمافظ 
وال�صوابط القانونية يف ادارة عمله ما انعك�س �صلبا 

على الكثري من مفا�صل العمل يف املحافظة .
واأكد ال�صليطي "ان ت�رصيح مدير العقود احلكومية يف 
املحافظة جعفر املالكي قبل يومني ت�صّمن جمموعة 
ما  مع  حتى  املتناق�صة  والعبارات  املغالطات  من 
ال�صابق  الت�صجيل  نف�صه يف  الب�رصة  به حمافظ  ادىل 
�رصف  ح��ول  املحلية  الذاع���ة  اح��دى  بثته  وال��ذي 
ومع  عليها  الب�رصة  ح�صول  املزمع  مليار   160
الت�صجيل الثاين الذي ُبث اليوم يف معر�س رده على 

ت�رصيحاتنا" .

اتهم مدير ا�صتخبارات حمافظة الب�رصة العميد خلف 
البدران وجود بع�س الع�صائر التي تعمل على زعزعة 
لذلك  ا�صفه  عن  معربا  املحافظة  يف  المني  الو�صع 
تقدمي  على  حتر�س  اخ��رى  ع�صائر  هناك  ان  موؤكدا 
ال�صعب  اج��ل  من  اجلهاد  �صاحات  يف  الت�صحيات 

العراقي عك�س بع�س الع�صائر الخرى.
ح�رصها  التي  املوؤمترات  احد  خالل  وقال"البدران 
بع�س �صيوخ الع�صائر وح�رصتها اجلورنال ان هناك 
الوطن وجتل�س مع  اربيل وخارج  ع�صائر جتتمع يف 

ونحن  وغ��ريه  اخلنجر  خمي�س  امثال  من  ا�صخا�س 
وهذه الع�صائر لنا وقفة معهم .

الو�صع  زعزعة  حتاول  ع�صائر  هناك  وا�صاف"ان   
من  الموال  باخذ  تقوم  حيث  املحافظة  يف  المني 
وتقوم  اخلنجر  خمي�س  ومنهم  ال�صخا�س  بع�س 
ينتج  وم��ا  املحافظة  يف  المني  الو�صع  بزعزعة 
عنه من اراقة الدماء, مطالبا الع�صائر باأخذ احليطة 
لبع�س  ينتمون  الذين  الف���راد  بع�س  من  واحل��ذر 
حد  على  اخلنجر  مع  يتعاونون  وال��ذي��ن  الع�صائر 

تعبريه.
الركن  الفريق  الب�رصة  من جانبه قال قائد عمليات 

الع�صائري  املوؤمتر  يف  وجوده  اثناء  ال�صمري  جميل 
الب�رصة  حمافظة  يف  جرمية  حالة  اأي  �صنمنع  نحن 
ور�صالتنا  �صيطاَرد  الب�رصة  يف  متهم  او  جمرم  واي 
وا�صتقرارا  امنا  تعطي  الب�رصة  ع�صائر  ان  وا�صحة 
للمحافظة واكرث الع�صائر املوجودة ترف�س النزاعات 

الع�صائرية .
وم��ط��اردة  اجل��رمي��ة  حالة  مبنع  ال�صمري  وتعهد   
هي  الب�رصة  ان  موؤكدا  الجرامية  الع�صابات  كل 
مواكبة للمحافظات الخرى التي ت�صري باجتاه ركب 
القانون وهي ر�صالة وا�صحة لفر�س �صلطة القانون 
وخ�صو�صا النزاعات التي حتدث يف بع�س املناطق 

فر�س  على  ت��واف��ق  الع�صائر  ان  اىل  النظر  ,لف��ت��ا 
ال�صيخ  دعا  ناحيته   من  املخالفني.  على  القانون 
�صفاء جواد الذي ح�رص املوؤمتر الع�صائري يف حديثه 
تداعيات  امل��وؤمت��ر  يف  �صاهدنا  اجل��ورن��ال  ملرا�صل 
القيادات  بع�س  عنها  ك�صفت  والتي  وكبرية  خطرة 
�صيوخ  بالجتماع مع  الع�صائر  بع�س  بقيام  المنية 
مطلوبني لللق�صاء العراقي وهذا موؤ�رص خطر بانت�صار 
الرهاب يف حمافظة الب�رصة حيث ان تلك الع�صائر 
الفكر  دخول  نرف�س  ونحن  طائلة  ام��وال  تتقا�صى 
الداع�صي  كما انه امر خطر ان تاخذ بع�س الع�صائر 

الموال من بع�س املتعاونني مع الرهاب .

 
طالب النائب عن حمافظة مي�صان حيدر املوىل هياأة 
قيام  عن   تتحدث  التي  املعلومات  بتدقيق  النزاهة 
الدرجات  من  كبري  عدد  على  بال�صتحواذ  ال��وزارات 
ان  امل���وىل,  وق��ال  ملحافظة.  امل�صتحقة  الوظيفية 
2988 درجة وظيفية من  ا�صتحوذت على  “الوزارات 
مي�صان,  حمافظة  يف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر 
الدرجات  بقية  اما  درج��ة    ٣٩٥ ب�  ال  تعو�صها  ومل 
ان  اىل  م�صريا  اللحظة”,  حتى  م�صريها  يعرف  فال 
للموظفني  احلذف   درجات  هي  الوظيفية  “الدرجات 
او  ا�صقالتهم  قدموا  واملتقاعدين وممن  املتوفني  من 
الدرجات  من  ولي�صت  الوظيفية  خدماتهم  انهيت  ممن 
املوازنة  قانون  م�رصوع   ” وا���ص��اف,ان  اجلديدة”. 
العامة ل�صنة ٢٠١٦ ن�س يف املادة )١٢( رابعًا على 
ان تكون هذه الدرجات للمتعاقدين يف الدائرة نف�صها 
, ال ان الوزارات خالفت قانون املوازنة الحتادية”, 

ُرفعت  التي  الدرجات  تلك  اخذت  “الوزارات  ان  مبينا 
اعالنها   يف  احل��ق  مي�صان  يف  للدوائر  تعِط  ومل  لها 

بالطرق القانونية وتثبيت املتعاقدين معها”.
توؤكد  التي  الثبوتية  الدلة  “لدينا  ان  املوىل  واو�صح 
امل�صتحقة  الوظيفية  الدرجات  من  كبري  عدد  اختفاء 
لهياأة  مف�صل  بتقرير  رفعها  �صيتم  والتي  للمحافظة 
املافيات  ليقاف  بها   تبت  ان  ناأمل  والتي  النزاهة 
مئات  وحرمان  الوظيفية  الدرجات  بيع  متتهن  التي 
م�صى  والذين  تعيينهم   ياأملون  الذين  من  اخلريجني 
على البع�س منهم �صنوات عديدة. من جانب اخر اكدت 
املحمداوي  ب�رصى  الب�رصة  حمافظة  جمل�س  ع�صو 
مدار�س  خمتلف  يف  واخفاقات  كبرية  م�صاكل  وجود 
املحافظة يف ظل الزمة املالية.  وقالت "املحمداوي 
جدا  كبرية  م�صاكل  فيها  املدار�س  "اغلب  للجورنال 
الزجاج  المور, مثل ق�صية عدم وجود حتى  ولب�صط 
التي  احلديثة  املدار�س  حتى  انه  مبينة  املدار�س,  يف 

افتتحت اأخريا تنق�صها اخلدمات املختلفة".

مصادر أمنية: توقعات أميركا إلنهاء داعش "ابتزازية".. أشهر قليلة ونسحقه في العراق

استخبارات البصرة.. هذه حقيقة تدفق األموال من الخارج لبعض العشائر للتخريب وإراقة الدماء

التربية تواجه اتهامات .. اختفاء 3 آالف درجة وظيفية لميسان والبصرة تشكو اإلخفاقات 

مصدر أمني يعلنها صراحة: تفجيرات بغداد مفتعلة 

خالف بسيط على 160 مليار دينار "فقط "
بين محافظ البصرة والرقابة المالية!!

البصرة  - محمد الجابري  

بغداد  - خاص

بغداد ــ  خاص

البصرة – خاص
بغداد - خاص

بغداد - خاص
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التعليم في المدارس األهلية.. 
ايجابيات يتخللها الكثير من السلبيات

جلسة مصالحة بين الصدريين والدعوة.. ماذا طلب الصدر من العبادي بشأن المالكي ؟

النفط في صدارة الدوري الممتاز 
والحدود يعلن انسحابه بسبب الحكام

التحالف الدولي يتحدث عن عامين من القتال 


