
 يف داخل هذا القف�ص ي�صع والدا م�صطفى ولدهم 
الذي مل يجدوا له اي عالج لكن امل�ؤمل ان حياته 
حملي  حك�مي  �صك�ت  و�صط  القف�ص  يف  تك�ن 
حمافظة  يف  ي�صكن  لطفل  حالة  لهكذا  واحت��ادي 
الدولة  يف  امل�ص�ؤولني  اغلب  روات��ب  تغذي  غنية 

ولتبقى حالته من دون عالج  .
اجل�رنال،  ملرا�صل  م�صطفى  الطفل  والدة  تق�ل   
تخلف  بحالة  م�صطفى  ا�صيب  �صنه  �صغر  "من 

الن  للحالة  ع��الج  ال  لنا  قال�ا  واالط��ب��اء  عقلي 
مرة  من  الكرث  بالطفل  راجعنا  وقد  وراثة  لديكم 
من دون عالج وا�صطررنا ل��صعه يف داخل هذا 
ففي  االخرين  اخ�ته  �رضب  من  خ�فا  القف�ص 
قف�ص  اي�صا  ولديه  اخل��ارج  يف  ن�صعه  النهار 
التي  الغرفة  داخل  يف  االخر  القف�ص  الليل  ويف 
ت�صاهد  كما  وال�صقف  امتار  ب�صع  هي عبارة عن 

بعينك".
 وتتابع بحديثها "انا من اق�م برعايته من ت�فري 
طعام و�رضاب ومالب�ص ولال�صف مل يزرنا احد من 

و�صعنا  وق�صية  احلالة  هذه  لريى  امل�ص�ؤولني 
يف  اخلروج  ويريد  يبكي  النه  القف�ص  يف  البننا 
يف  ب��صعه  نق�م  جعلنا  عليه  وخ�فنا  اخل��ارج 
القف�ص ففي ي�م من االيام وه� يف اخلارج غرق 

يف احد امل�صتنقعات القريبة مّنا".
ابت�صام  االن�صان  حق�ق  يف  النا�صطات  اح��دى   
عائلة  حالة  "تابعنا  ل�اجل�رنال  تق�ل  العيداين 
الطفل م�صطفى وقمنا بن�رض �ص�ره على الفي�صب�ك 
ولقد جئتم انتم الينا وبع�ص ال�صحفيني ملتابعه 
امل�ص�ؤولني  اىل  فر�صالتي  امل�ؤملة  حالة م�صطفى 

ان  دون  من  حالة  هكذا  مبتابعة  تقبل�ن  هل 
زارت  دمت عندما  انها �صُ اىل  ،م�صرية  تعاجل�ها 

املنزل ووجدت احلالة".
ف�جئت  نتابعها  التي  الع�ائل  بني  "من  وبينت   
عندما قالت يل ام م�صطفى بان ارى هذه احلالة 
،م�ؤكدة ان العائلة ا�صطرت لذلك واحلقيقة انا لن 
تاأخذ  ان  يجب  لكن  حاالت  هكذا  دعم  يف  اتردد 
هذه  وتبني  متابعة  يف  احلقيقي  دوره��ا  الدولة 
العراقية  احلك�مة  ونطالب  االن�صانية  احل��االت 
اي�صا  طفلة  لديها  العائلة  لك�ن  االمر  مبتابعة 

اال�صابة  ورمب��ا  نف�صه  باالمر  ت�صاب  قد  رمب��ا 
مبر�ص ته�صم العظام".

جتعل  امل�صاب  حالة  فيها  ت�جد  التي  املنطقة   
كانها  فاملنطقة  بال�صدمة  ي�صاب  اإليها  الناظر 
مهج�رة وغري م�ؤهلة فتطالب احدى امل�اطنات 
ملرا�صل  حتدثت  والتي  ح�صني  ام  وتدعى  فيها 
وفيها  ج��دا  متعب  املنطقة  "و�صع  اجل���رن��ال 
يعرف  وال��ك��ل  ك��ث��رية  ون��ف��اي��ات  م�صتنقعات 
اعتقد  وال  هنا  الع�ائل  الأغلب  االن�صانية  احلالة 
قرب  وق��ت  م��ع  اال  �صيتذكرونا  امل�ص�ؤولني  ان 

"لقد  ام ح�صني بحديثها  االنتخابات".   وت�صتمر 
وانت  املنطقة  هذه  �صحفيًا  ب��صفك  انت  زرت 
املنطقة  اىل  و�صل  من  اول  ال�صحفيني  وبع�ص 
املرجعية  اىل  ر�صالتنا  باي�صال  اليك  ونت��صل 
فانا  ال�صيا�صيني  وع���د  من  �صئمنا  فلقد  العليا 
امل�صتنقع  ت�فيت من جراء غرقها يف  لدي طفلة 
الذي يقع خلف املنزل ونحن 9 افراد جنل�ص يف 
غرفة واحدة وولدي م�صاب مبر�ص وانا واوالدي 
ر�صالتنا  ت�صل  ان  ونتمنى  احلك�مة  هذه  �صحية 

اىل احلك�مة هذا اذا تذكرتنا".
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الذي  احلك�مي  امل�ظف  ان  النيابية،  املالية  اللجنة  اأكدت   : خا�ص  بغداد- 
�صيمنح اجازة االربع �صن�ات غري م�صم�ل باال�صتقطاعات ال�رضيبية.

وقالت ع�ص� اللجنة ماجدة التميمي، يف حديث �صحفي، ان امل�ظف الذي يروم 
احل�ص�ل على اجازة االربع �صن�ات وبعد ا�صتح�صاله على كل امل�افقات القان�نية 

لن ي�صمل بالقط�عات ال�رضيبية املعم�ل بها حاليا.
وا�صارت اىل ان امل�ظف الذي �صيمنح هذه االجازة �ص�ف تك�ن براتب ا�صمي كامل ملدة 
اربع �صن�ات وتك�ن من دون راتب ملا زاد على اربع �صن�ات وحتت�صب الأغرا�ص التقاعد على 
ان تدفع الت�قيفات التقاعدية كاملة خالل مدة متتعه باالإجازة وال يج�ز قطع االجازة خالل 
قان�ن  تفعيل  عن  العراقي،  الربملان  يف  القان�نية  اللجنة  وك�صفت  كان.  �صبب  الأي  متتعه  مدة 
ون�رض  للبالد  العامة  امل�ازنة  اإقرار  بعد  كامل  ا�صمي  براتب  الدولة  مل�ظفي  �صن�ات  االأربع  اإجازة 

قان�نها يف اجلريدة الر�صمية.

 

رئي�ص  ونائب  الدع�ة  حزب  عام  امني  بني  جديدة  ازمة  تفجرت 
على  العبادي  حيدر  ال���زراء  ورئي�ص  املالكي  ن�ري  اجلمه�رية 
الر�ص�ل  م�لد  مبنا�صبة  الدع�ة  احتفالية  اقتحام  اح��داث  خلفية 
حممد "�ص" من قبل حمتجني يعتقد انهم تابعني للتيار ال�صدري .
اال�صالمية  الدع�ة  حزب  بك�الي�ص  ال�صلة  وثيقة  م�صادر  وقالت 
احلاكم اإن "جناح العبادي يف الدع�ة، مل يكن را�صيا على البيان 
الذي �صدر عن قيادة حزب الدع�ة واملطالبة بعملية امنية للقب�ص 
يف  املالكي  ن���ري  احل��زب  عام  امني  الجتماع  املقتحمني  على 
الب�رضة االيام املا�صية ، بل ان البيان �صدر بدون علم العبادي، 

وه� ما اأثار غ�صبه.
الدع�ة يتجه نح�  " جناح املالكي يف حزب  اإن  وت�ؤكد امل�صادر 
الت�صعيد مع ال�صدريني،وال يتعلق فقط مبحاولة الرد على اأحداث 
اجلن�ب، بل حتى اليتكرر امل�صهد مرة اخرى يف احلملة االنتخابية 
املقبلة ، م�صرية اإىل اأن "هذه الن�ايا تثري قلق العبادي، الذي رمبا 

يفكر يف م�صتقبله ال�صيا�صي، بعيدا عن احلزب".
وال ت�صتبعد امل�صادر ان يرتجم العبادي خماوفه اىل ان�صقاق غري 
خا�صة،  انتخابية  قائمة  مب�جبه  ي�صكل  الدع�ة،  حزب  عن  معلن 
اعتمادا على �صعبيته املتنامية، وه� القائد العام للق�ات امل�صلحة 
يف  امل�صلحة  العراقية  الق�ات  حتققها  التي  االنت�صارات  ظل  يف 

احلرب على داع�ص.
االأربعاء، ب�ص�رة غري  نائب رئي�ص اجلمه�رية ن�ري املالكي رد، 
" ان حل امل�صاكل يف  العبادي بتاكيده  مبا�رضة على اعرتا�صات 
اعتربه  ما  وه�  �صيا�صية  اأغلبية  حك�مة  ت�صكيل  يف  يكمن  العراق 
عن  ابعاده  امكانية  من  ال���زراء  لرئي�ص  مبطنا  تهديدا  البع�ص 

ال�صلطة  .
اأن احلل االأمثل خلروج  وقال املالكي يف مقابلة �صحفية" نعتقد 
العراق من اأزماته الداخلّية ه� عرب ت�صكيل حك�مة اأغلبية �صيا�صية 

قادرة على مللمة االأو�صاع، وتعيد هيبة الدولة التي اأ�صقطها مّدع� 
االإ�صالح ومكافحة الف�صاد"، متابعًا بالق�ل "من املمكن ال��ص�ل 
اإىل كتل وق�ائم عابرة للط�ائف، وال اأجد اأّن االأحزاب الدينّية ت�صّكل 

مانعًا اأمام ت�صكيل تلك الكتل واملكّ�نات العابرة للط�ائف".
اىل  العبادي  من  ر�صالة  نقل�ا  "و�صطاء  اأن  امل�صادر،  وتك�صف 
الراف�ص للت�صعيد االإعالمي املتبادل،  ال�صدر، ي�رضح فيها م�قفه 
ويحثه على �صبط النف�ص".وتدفع قيادات تقليدية، يف حزب الدع�ة 
امتناع  مثل  فيما  ال�صدري،  التيار  �صد  الت�صعيد  اىل  االإ�صالمية، 
رئي�ص ال�زراء حيدر العبادي عن التعليق على بيان احلزب ر�صالة 

وا�صحة طاملا حر�ص على عدم االف�صاح عنها.
رئي�ص  اأن  يبدو  اال�صرتاتيجية،  هذه  ب�صاأن  الدعاة  ينق�صم  وفيما 
عن  م�صتقل  �صيا�صي  مل�صتقبل  يخطط  العبادي  حيدر  ال����زراء 
املا�صي،  االأ�صب�ع  نهاية  املالكي،  زيارة  وق�بلت  الدع�ة.  حزب 
حد  بلغت  �صعبية،  باحتجاجات  والب�رضة،  قار  ذي  ملحافظتي 
اقتحام م�ؤمتر حلزب الدع�ة يف الب�رضة، فيما األغى زعيم ائتالف 
حمتجني  اأن  علم  بعدما  مي�صان،  اىل  مقررة  زيارة  القان�ن  دولة 
وتتهم  العمارة.  مدينة  و�صط  يف  املفرت�ص  اإقامته  مقر  حا�رضوا 
قيادات يف حزب الدع�ة اتباع التيار ال�صدري، بال�ق�ف وراء هذه 
التظاهرات، فيما يق�ل عبا�ص امل��ص�ي، وه� امل�صت�صار االإعالمي 
يف  املالكي  الغتيال  يح�رضون  كان�ا  ال�صدريني  اإن  للمالكي، 
الب�رضة باحلراب، على غرار ما تعر�ص له رجل الدين عبد املجيد 

اخل�ئي، يف النجف، العام 2003.
اللبان  �صادق  النائب  القان�ن  دول��ة  ع�ص�  و�صف  جهته  من 
ينتم�ن  التي  االحزاب  على  حتى  باملتمردين  الب�رضة  متظاهري 
احتفالية  يف  امل�صاركني  الع�صائر  ل�صي�خ  ا�صتهدافهم  بعد  اليها 
فيه  يت�اجد  كان  الذي  الثقايف  امللتقى  يف  الدع�ة  حزب  اقامها 
حزب  قيادات  من  وعدد  املالكي  ن�ري  اجلمه�رية  رئي�ص  نائب 

الدع�ة يف لقاء جمعهم مع عدد من اهايل حمافظة الب�رضة.
التتمة �صفحة 2

و�صف نائب رئي�ص اللجنة القان�نية يف جمل�ص 
قان�ن  العب�دي  ح�صن  قا�صم  القا�صي  الن�اب 
الذي  واالق�صية  املحافظات  جمال�ص  انتخابات 
انه  بانه مت�ازن وجيد، مت�قعًا  اقرته احلك�مة 
�ص�ف لن يك�ن هنالك نقا�ص او جدل كبري ح�ل 

القان�ن.
"ابرز  ان  �صحفي  ت�رضيح  يف  العب�دي  وق��ال 
االنتخابي  النظام  ه�  القان�ن  ه��ذا  يف  �صيء 
اقرتحتها  ال��ت��ي  بال�صيغة  املقاعد  وت���زي��ع 

القان�نية  اللجنة  "�صتق�م  وا�صاف  احلك�مة". 
اىل  وروده  حال  القان�ن  هذا  ومناق�صة  بقراءة 
والثانية  االوىل  للقراءة  وطرحه  الن�اب  جمل�ص 

ومن ثم الت�ص�يت عليه"
الربملانية  الكتل  ب��ني  كبريا  خالفا  ان  يذكر 
ب�صاأن  اجراء انتخابات املجال�ص املحلية يف ظل 
الظروف التي تعي�صها املحافظات الغربية والتي 
حتررت يف االونة االخرية ، اال انها غري م�صتعدة 
من الناحية الفنية الجراء هذه االنتخابات ، كما 
بتاأجيلها  تطالب  �صدرت  قد  كثرية  دع���ات  ان 

ودجمها مع االنتخابات الربملانية.

على  ان  عبع�ب  نعيم  ال�صابق  بغداد  امني  قال 
البديل  اختيار  العبادي٬  حيدر  ال���زراء  رئي�ص 
الكبري  الرتدي  بعد  بغداد  اأمانة  الإدارة  الناجح 
والتخطيط  االإدارة  و�ص�ء  اخلدمات  واق��ع  يف 

والتخبط لدى االمينة احلالية ذكرى عل��ص.  
قبل  مرات  ثالث  اقيل  الذي  عبع�ب٬  وا�صاف 
 " "ف�صله  ان يرتك من�صبه ب�صكل نهائي٬ ب�صبب 
واتهامه مبلفات ف�صاد" ان العا�صمة بغداد متر 
الي�م مبرحلة خدمية حرجة تتمثل برتدي واقع 
ال�صكنية  اخلدمات يف جميع املناطق واالأحياء 

و�ص�ال  واالأط��راف  ال�صعبية  املناطق  من  بدءا 
اىل املنطقة احل�رضية يف قلب العا�صمة ب�صبب 
اأطنان النفايات"واملخلفات واالنقا�ص  انت�صار 
ال�صحية  العلمية  املعاجلات  و�صع  دون  من 

ب�صكل ينذر بكارثة بيئية و�صحية خطرة.
امني  اأي   ٬ يعرف�ا  مل  انهم  بغداد  اهايل  ويرى 
اأ�صندت  الذين  االأ�صخا�ص  فكل  فعال"  "خدمها 
اليهم مهمة "االأمني" خان االأمانة!٬ ذلك ب�صبب 
تفر�ص  التي  واملحا�ص�صة  ال�صيا�صية  التبعية 
الت�جه  دون  من  منا�صب  هكذا  على  ا�صخا�صًا 
وهذا  اخت�صا�ص..  واأ�صحاب  اأكفاء  اختيار  اىل 

ما ات�صح من اول امني لبغداد. 

ينتظر ذوو مئات املفق�دين من املدنيني والع�صكريني 
العث�ر على  اأماًل يف  الدين حترير امل��صل  يف �صالح 
وانقطعت  املت�صدد  التنظيم  اعتقلهم  الذين  اأبنائهم 

اأخبارهم بعد زجهم يف املعتقالت.
مئات املدنيني والع�صكريني من اأفراد ال�رضطة واجلي�ص 
املفق�دين  م��ن  ُي��ع��ّدون  ال��دي��ن  �صالح  حمافظة  يف 
تنظيم  اجتاح  اأن  بعد  االآن  حتى  م�صريهم  ويجهل 
باعتقالهم  وقام  املحافظة  من  وا�صعة  مناطق  داع�ص 

للتحقيق ومل يتبني م�صريهم حتى االآن.
يقدر ناظم علي احد امل�ص�ؤولني احلك�ميني يف حمافظة 

املحافظة  اه��ايل  من  املفق�دين  ع��دد  الدين  �صالح 
ويق�ل  ال�صحايا  مبئات  واملدنيني  الع�صكريني  من 
ب�صبب  دقيقة  واإح�صاءات  �صجالت  اىل  نفتقر  حاليا 
املناطق  حترير  بعد  البيانات  وقلة  االإدارية  الف��صى 
اكرث  ي�جد  العلم  ناحية  يف  انه  القيا�ص  ميكن  ولكن 
)160( ويف  اأكرث من  )130( مفق�دا ويف بيجي  من 
تكريت )115( ويف ق�صاء الدور جتاوز املفق�دين ال� ) 
178( وغريه من مناطق املحافظة. وي�صاأل مطاع )6 
اأبي؟"  �صريجع  "متى  ذاته  ال�ص�ؤال  ي�ميًا  اأمه  �صن�ات( 
وتعيد االأم الثكلى ج�ابها الذي اعتادت على  مرارته 
"�صريجع قريبا اإن �صاء اهلل ب�ص تتحرر امل��صل". تق�ل 
ام مطاع )34 �صنة( "خيم احلزن والتعا�صة على بيتنا 

اأ�صتاذ  وه�  مطاع  والد  داع�ص  عنا�رض  اعتقل  اأن  بعد 
 20( العلم  �صنتني من منزلنا يف ناحية  جامعي قبل 
كلم �رضقي تكريت( بتهمة التعاون مع الق�ات االأمنية 
ع�دته  اأم��ل  على  نعي�ص  االأوان   ذاك  وم��ذ  العراقية 
�صاملا". ميثم العبادي )36 عاما( ي�صف معاناة فقد 
عزيز وانتظار اأمل الع�دة بعد ان فقد اأخيه )واثق( يف 
تلك احلملة بالق�ل " ان تفتقد اأخا ذلك يعني انك تفتقد 
ذاكرة من الزمن اجلميل، واأنت ترى اأمك حتج عيناها 
ي�ؤذن  هم�ص  �ص�ب  معتقل،  �ص�ب  امل��صل،  �ص�ب 
"نعي�ص  وي�صيف  الغياب".  خلف  من  االآت��ني  بع�دة 
اأحياء  معتقلينا  ان  اأك��د  ات�صال  اآخ��ر  ي�ميا،  الرتقب 
ونتابع   )84( وعددهم  الغابات  مبنطقة  امل��صل  يف 

االخبار وم�اقع الت�ا�صل وكلما �صمعنا خرباً او �صائعة 
لتق�صي  ومعارفنا  عالقاتنا  كل  ن�صتنفر  هم�صة  او 
 ." التحرير  افق  االأمر لعل بارقة امل تل�ح يف  حقيقة 
يق�ل اب� فرح اجلب�ري )38عاما( كا�صب  من اهايل 
�صالح الدين ان "رحلة اأ�صقائي يف ال�صج�ن بداأت يف 
ان  ابلغهم  �رضي  خمرب  من  و�صاية  بعد  اكت�بر2014 
كانت  االأمنية،  الق�ات  �صمن  داع�ص  يقاتل�ن  اإخ�تي 
كبري  منزل  عن  عبارة  �صجن  يف  الرحلة  مراحل  اوىل 
اجلب�ري  اأ�ص�اق  العراقي  الربملان  يف  للنائبة  يع�د 
ا�صت�ىل عليه داع�ص وا�صتخدم�ه ك�صجن م�ؤقت، وجدت 
ومكبلي  االأعني  مع�ص�بي  اأ�صخا�ص  ع�رضة  مع  نف�صي 

االأيدي و�صمعنا كلمة واحدة هي )ت�صفري، ت�صفي("

 
الثاين  ال�صهر  انتهاء  مع  امل��صل،  معركة  اأخ��ذت 
رقعة  ات�صاع  خالل  من  جديداً،  منحى  القتال،  من 
تنظيم  و�صن  ال���دويل،  للتحالف  اجل���ي  الق�صف 
)داع�ص( هجمات مباغتة وغري مت�قعة على اأحياء 

�صكنية من خالل خالياه االرهابية النائمة. 
االإره����اب،  مكافحة  ج��ه��از  يف  ال�صابط  ك�صف 
االإرهاب  مكافحة  جهاز  "ق�ات  اأن  االأ�صدي،  اأثري 
ك�كجلي  اأحياء  يف  مباغتة  هجمات  اإىل  تعر�صت 
واالنت�صار  والزه�ر  االأوىل  والقاد�صية  واالإخ��اء 
نفذتها جماميع �صغرية من عنا�رض تنظيم داع�ص 
"�صكان  متهمًا  املنازل"،  داخ��ل  تختبئ  كانت 
االأمنية وتقدمي  الق�ات  التعاون مع  بعدم  امل��صل 
داخ��ل  امل���ج���دي��ن  داع�����ص  ع��ن عنا�رض  اإخ��ب��ار 
ملدينة  ال�صمايل  املح�ر  و�صهد  املحررة".  املناطق 

امل��صل تط�رات ميدانية الفتة للنظر، حيث اأ�صارت 
 16 "ق�ات الفرقة  اأن  اإىل  م�صادر ع�صكرية عراقية 
التابعة للجي�ص العراقي �صدت، باإ�صناد من طائرات 
التحالف الدويل، هج�مًا �صنه الع�رضات من عنا�رض 
داع�ص، م�صتهدفًا م�اقع الق�ات العراقية يف منطقة 
للم��صل،  ال�صمايل  املح�ر  يف  تقع  التي  بع�يزة 
اأكرث  قبل  ا�صتعادتها  العراقية  الق�ات  كانت  والتي 

من اأ�صب�عني".
 واأ�صافت اأن "التنظيم ا�صتخدم يف الهج�م اأ�صلحة 
اآليات مفخخة،  خفيفة ومت��صطة، وكانت ترافقهم 
اإىل  اأدى  ما  انتحاري،  يق�دها  كان  �صاحنة  بينها 
�صف�ف  يف  واجلرحى  القتلى  من  العديد  اإيقاع 
االأق��ل  يف  عنا�رض  ع�رضة  قتل  مت  كما   ، املدنيني 
انطلق  "التنظيم  اأن  اإىل  النظر  ولفتت  داع�ص".  من 
يف هج�مه على مناطق �صمال امل��صل من منطقة 

ال�صادة، التي ما يزال ي�صيطر عليها".

 المالكي يصعد مع الصدريين ويلمح إلى حكومة أغلبية.. والعبادي يفكر باالنشقاق

أهالي تكريت "يحلمون" بعودة معتقليهم من سجون داعش بعد تحرير الموصل

الموصل: "داعش" يوقظ خالياه النائمة و"يذبح" المدنيين بصواريخه في المناطق المحررة

قانون انتخابات مجالس المحافظات "مطبوخ" 
من قبل الكتل وال خالف عليه

بعد إقالته ثالث مرات لفشله 
عبعوب: واقع بغداد مزر بفعل تخبط أمينتها!!

تكريت - خاص  

بغداد - خاص

بغداد ــ  خاص

بغداد – خاص

بغداد- متابعة 

البصرة– محمد الجابري
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

90% من مشكالت المجتمعات 

الشرقية البدائية سببها المرأة

حكاية وجع.. طفل من البصرة سجنه أهله في قفص لعدم امتالكهم األموال لعالجه 

الجولة الثانية عشرة من دوري 
الكرة الممتاز تنطلق اليوم

أزمة بين الرجلين فجرتها أحداث اجتماع البصرة .. ّ


