
اع��رب اهايل حمافظ��ة االنبار ع��ن ا�ستيائهم الكبري من 
االهم��ال احلكومي وع��دم تاأهيل اخلدم��ات وامل�ساريع 
الت��ي دمرت من قب��ل تنظي��م داع�ش االرهاب��ي وانعدام 

اب�سط اخلدمات التي يحتاجه املواطن االنباري .
وق��ال املواطن عبي��د فا�سل ال�سم��ري والبالغ من العمر 
الرم��ادي ملرا�س��ل )اجلورن��ال  40 عام��ا م��ن اه��ايل 
ني��وز(، ان" حكومة االنب��ار طالبت االهايل بالعودة اىل 
مناطقه��م املحررة م��ن تنظيم داع�ش وت��رك املخيمات 

واال�ستق��رار يف منازله��م لكنن��ا وجدن��ا خ��راب داع���ش 
ودول��ة االره��اب ومل ن��ر مظاه��ر احلي��اة يف مناط��ق 

الرمادي املنكوبة".
وب��ن ان" الدمار كبري وهن��اك مئات العائالت النازحة 
بيوته��ا  ووج��دت  الرم��ادي  يف  مناطقه��ا  اىل  ع��ادت 
مدم��رة فما م�سريها واي��ن �ست�سكن يف ظل عدم �رصف 
التعوي�س��ات للمن��ازل املدم��رة واملحروق��ة م��ن قب��ل 

التنظيم االرهابي".
وا�ساف ان" اغلب الط��رق واجل�سور يف الرمادي مدمرة 
وال يوج��د �س��وى منف��ذ واح��د يف املدين��ة تدخ��ل منها 

ال�سي��ارات وال�ساحن��ات �رصق��ي الرم��ادي م��ع انع��دام 
اخلدم��ات املهمة مث��ل الكهرباء واملاء وقل��ة اخلدمات 
الطبي��ة والعالجي��ة ناهي��ك عل��ى الدم��ار ال��ذي حل��ق 
باملدار���ش". يف ح��ن ق��ال ح�سن موح��ان موظف يف 
تربي��ة االنب��ار ان" الرم��ادي مدين��ة منكوب��ة بالكامل 
وهن��اك اربعة احي��اء �سكنية ال يوجد فيه��ا منزل واحد 
�سال��ح لل�سك��ن وهذه االحي��اء هي حي البك��ر واالرامل 
واال�س��كان وامللعب فكيف يعقل ان تعود اال�رص النازحة 

اىل بيوت عبارة عن انقا�ش وركام".
واو�س��ح ان" املدار���ش ن�سب��ة الدم��ار فيه��ا 60 % م��ا 

يتطل��ب ان يك��ون ال��دوام للطلب��ة يف جمي��ع املراح��ل 
مزدوج��ًا حلل امل�س��اكل من قل��ة املب��اين املدر�سية مع 
ان�س��اء اربع مدار�ش كرفانية �سغرية يف ظل نق�ش كبري 

يف املالكات التدري�سية لعدم مبا�رصة اغلبهم الدوام".
وق��ال ع�س��و جمل���ش حمافظة االنب��ار فه��د الرا�سد ان" 
حكوم��ة االنبار املحلية مل تتوقف عن متابعة اخلدمات 
والدوائ��ر املهمة التي طالها الدم��ار من جراء العمليات 
االرهابي��ة وحما�سبة املق�رصي��ن يف اداء عملهم وهناك 
اولوي��ات عمل حالي��ة تتلخ�ش مب�س��ك االر�ش املحررة 
وع��ودة النازح��ن اىل مناطقهم االمن��ة". وا�ساف ان" 

جمي��ع اق�سي��ة ونواح��ي االنب��ار طاله��ا الدم��ار خالل 
ال�سن��وات الثالث املا�سية وهناك قلة يف اخلدمات التي 
يحتاجه��ا املواطن لكن من جهة اخ��رى هناك م�ساريع 
نفذت ب�رصعة وخالل ا�سابيع معدودة بعد التطهري منها 
ت�سغي��ل حمطات تنقي��ة مياه ال�رصب وتوف��ري امل�ستقات 
النفطي��ة وت�سغي��ل املول��دات االهلي��ة وع��ودة الكهرباء 
اىل ع��دد من مناطق الرم��ادي والفلوجة والعمل م�ستمر 
لتاهي��ل كل مفا�س��ل احلياة لكن نحت��اج لوقت ومبالغ 
مالي��ة تع��ادل موازنة ث��الث حمافظات عراقي��ة". واىل 
الفلوج��ة حيث اعل��ن الناط��ق الر�سمي ملجل���ش الق�ساء 

ال�سي��خ �سالم عجمي ان" تنظيم داع�ش مل يرتك م�رصوعًا 
او بناي��ة اال وق��ام بتدمريها وخ�سو�س��ا م�ساريع املاء 
املج��اري  �سب��كات  تدم��ري  م��ع  الكهربائي��ة  والطاق��ة 
واجل�سور واملباين احلكومية مثل حماكم الق�ساء ودوائر 

ال�رصيبة وامل�سارف احلكومية".
وا�س��اف ان" االنب��ار ال متتل��ك موازن��ة مالي��ة لتاهيل 
اخلدم��ات وامل�ساري��ع املدمرة م��ا يتطلب دعم��ًا دوليًا 
ومن املنظمات التي تخت�ش بال�سان االن�ساين وال�سحي 
وخ�سو�سا يف اعمار م�ست�سفى الفلوجة التعليمي لتوفري 

اخلدمات الطبية والعالجية للمر�سى".
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واملحافظات  بغداد  التموينية يف  البطاقة  التجارة وكالء  وزارة  بغداد - خا�ش: دعت 
اىل التدقيق يف نوعيات املفردات الغذائية قبل ت�سلمها من املخازن ومراكز التجهيز مبا 
ي�سمن �سالمة هذه املفردات قبل عملية التجهيز ومينع ت�رصب اي مواد من خارج التعاقدات 
التي جتريها الوزارة مع ال�رصكات العاملية. من جانبهم قال مراقبون لل�ساأن االقت�سادي ان 
بيانات وزارة التجارة غالبا ما تكتفي بالتحذير من دون ان تبن للمواطن ما اتخذته من اجراءات 
للمحافظة على ما تبقى من مفردات البطاقة التموينية املتهالكة ا�سال . واكدوا ان مراكز التموين 
تزايد  موقفها يف ظل  من  ،م�ستغربن  عنها  بدال  مراقبتها  الوكالء  من  تريد  التي  الوزارة  تعمل مبعية 
ازمة الرز الهندي الفا�سد والذي اعرتفت اللجان النيابية بردائته . وكانت وزارة التجارة اعرتفت يف بيان 
بان بع�ش �سعاف النفو�ش من الوكالء او ال�سما�رصة يقومون بحملة ت�سليل هدفها منع املواطنن من ت�سلم 
تلك املفردات ومن ثم بيعها عن طريق جتار با�سعار زهيدة جدا ال ترتقي اىل اال�سعار العاملية التي تباع بها 

اىل البالد وهذا برنامج ممنهج ت�سعى اليه بع�ش االطراف م�ستغلة عمليات الت�سقيط لكفاءة النوعيات امل�ستوردة'.

 

ترى قيادات ميدانية يف هروب عنا�رص »داع�ش« االرهابي او 
اإال تهريبًا مقابل مبالغ مالية من قبل بع�ش  لي�ش  ان�سحابه 
النجاة  فر�سة  ومنحهم  املو�سلي  امليدان  يف  العاملة  القوى 

بجرائمهم .
 واتهم القيادي يف »احل�سد ال�سعبي« جواد الطليباوي، »قوات 
الب�سمركة« الكردية التابعة لبارزاين، و»حر�ش نينوى« التابع 
اإىل  اأثيل النجيفي بتهريب عنا�رص »داع�ش«  للمحافظ املقال 

�سوريا، مقابل مبالغ مالية. 
وا�ستغرب القيادي يف احل�سد ال�سعبيي الطليباوي من ال�سمت 
البي�سمركة  من  وق��وات  النجيفي  ح�سد  قيام  جتاه  احلكومي 
تل  منطقة  عرب  االرهابي  داع�ش  تنظيم  من  عنا�رص  بتهريب 
لهذه  ورادع  تدخل  وج��ود  دون  من  نينوى  �سهل  يف  �سينو 
لتحرير  اجلهود  االمنية  القوات  تبذل  وق��ت  يف  اخل��روق��ات 

املناطق التي ي�سيطر عليها تنظيم داع�ش.
معلومات  هناك   " ان  نيوز(،  ل�)اجلورنال  الطليباوي  وقال 
موؤكدة تلقاها اجلهد اال�ستخباري التابع للح�سد ال�سعبي توؤكد 
قيادات  خروج  بت�سهيل  النجيفي  الثيل   تابعة  عنا�رص  قيام 
تابعة لتنظيم داع�ش االرهابي من املو�سل اىل كرد�ستان عرب 
البي�سمركة  مع  وبالتعاون  نينوى  �سهل  يف  �سينو  تل  منطقة 
اتو  التي  بلدانهم  اىل  ثم  من  تركيا  اىل  ت�سهل خروجهم  التي 
والبي�سمركة  نينوى،  حر�ش  »قوات  اإن  ان   اىل  منها"،م�سريا 
االأرا���س��ي  اإىل  بالهروب  داع�ش  لعنا�رص  �سمحت  الكردية 
ال�سورية مقابل اإعطائهم مبالغ مالية«، واأن »اأغلبية الهاربن 

يحملون جن�سيات عربية واأجنبية«.
وا�ساف ان " احلكومة االحتادية ت�سلمت اكرث من مرة تبليغنا 
ب�سبب   ، �ساكنا  حترك  مل  انها  اال  املعلومات  هذه  على  لها 
ان�سغالها يف معارك حترير املو�سل خا�سة اجلانب االي�رص ، 

الدواع�ش  دخول  يف  رئي�سيًا  �سببًا  كان  النجيفي  ان  مو�سحا 
منها  اخراجهم  يف  ي�سارك  اي�سا  واليوم  املو�سل  مدينة  اىل 
بعد تهجري االالف من اهاليها والق�ساء على االقليات خا�سة 
من امل�سيحين يف �سهل نينوى وتدمري البنى التحتية للمدينة 
قبل  قريب  وقت  يف  و�سيا�سيا  �سياحيا  مركزا  كانت  والتي 

دخول العنا�رص االرهابية اليها و�سيطرتهم عليها".
وا�سار اىل ان " اثيل النجيفي املطلوب للق�ساء العراقي يتحرك 
ا�ستفزازا  يعد  وه��ذا  حتريرها  مت  التي  املناطق  يف  بحرية 
مل�ساعر ذوي ال�سهداء وا�ستهانة بدماء الذين �سحوا من اجل 
حترير مدينة املو�سل ، بينما من كان هو ال�سبب يف �سقوطها 

بيد االرهابين يتحرك بكل حرية يف هذه املناطق".
وت�ساءل م�سدر مقرب من احل�سد عن االجراءات التي ُيفرت�ش 
ان يتخذها القائد العام للقوات امل�سلحة اليقاف هذه املهزلة 
واكد  لالخطار.  عر�سة  وجتعلها  االمنية  بالقوات  ت�رص  التي 
امل�ساومات  هذه  عن  كاملة  معلومات  تقدمي  مت  انه  امل�سدر 
انه  ،مو�سحا  ع�سكرية  خيانة  احل��روب  عرف  يف  تعد  التي 
القيادات  عدد  عن  و�سور  بوثائق  ال��وزراء  رئا�سة  تزويد  مت 
عددهم  ي��رتاوح  والذين  يوميا  تهريبهم  يتم  التي  الداع�سية 
بنحو 30 عن�رصا ب�سمنهم عائالتهم واموالهم التي �رصقوها 

من املو�سل.
من جانبه رد املتحدث با�سم احل�سد الوطني زهري اجلبوري، 
احل�سد  قوات  قيام  عن  تتحدث  التي  "االدعاءات  ان  بالقول 
الوطني بتاأمن واخراج عنا�رص داع�ش باجتاه �سوريا مقابل 
مبالغ مالية، ال �سحة لها"، مبينا ان "قواتنا مت�سك االر�ش يف 
اجلانب االي�رص بالتعاون مع قوات مكافحة االرهاب وال�رصطة 
االحتادية وال�رصطة املحلية، والفرقة 16 يف اجلي�ش باألويتها 
باجتاه  طريق  اي  لدينا  ولي�ش  اخ��رى،  ع�سائرية  ح�سود  مع 

�سوريا وهي تقع باالجتاه االمين ومل يحرر حتى االن".
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�سف��ت اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ش الن��واب ع��ن اأن 
احلكوم��ة اع��دت قانون��ًا جدي��دا با�س��م الت�سام��ن 
االجتماع��ي، موؤك��دة اأن هذا القان��ون �سي�ساعد على 
توج��ه املوظفن اىل القط��اع اخلا�ش بداًل عن العام 
م�ستقب��اًل. وق��ال مق��رر اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ش 
الن��واب احم��د حاج��ي ر�سي��د اإن احلكوم��ة �سحب��ت 
قانون التقاعد م��ن الربملان، وُتعد قانون الت�سامن 
االجتماع��ي الذي �سيكون من �سمنه قانون التقاعد، 
مبين��ًا ان م�سودة هذا القانون مل ت�سل حتى االآن اىل 

الربمل��ان. واأ�س��اف اأن القانون اجلدي��د ي�سجع على 
توجه املوظفن نحو القطاع اخلا�ش خالل املرحلة 
املقبل��ة، م�س��رياً اىل ان اللجن��ة كان��ت ق��د ناق�س��ت 
مو�س��وع ال�س��ن التقاعدي��ة م��ع اللجن��ة القانوني��ة 
الربملاني��ة والتو�س��ل اىل اتفاقات منه��ا ا�ستحقاق 
املوظ��ف ال��ذي يحال عل��ى التقاع��د من الرات��ب اإذا 
كانت لديه خدمة 15 �سنة فما فوق، واإمكانية �رصاء 
ع��دد من ال�سنوات من قبل بع�ش املوظفن الأغرا�ش 
التقاع��د اإذا مل ي�س��ل اىل 50 عام��ًا عل��ى اعتبار اأن 
الرات��ب التقاعدي ال ي�رصف اال اإذا كان قد اأكمل هذا 

احلد من �سنوات عمره.

اعلن��ت ع�س��و  جمل�ش الن��واب “عالي��ة ن�سيف” 
الهج��رة  �س��وؤال �سفه��ي لوزي��ر  عزمه��ا توجي��ه 
واملهجري��ن، جا�س��م حمم��د اجل��اف، ث��م الب��دء 
باإج��راءات ا�ستجواب��ه حول الف�س��اد املتف�سي يف 
وزارت��ه. وقال��ت “ن�سي��ف” “�سب��ق واأن طالبنا 
هيئ��ة النزاه��ة والق�س��اء بالتدخ��ل وو�س��ع حد 
للف�س��اد املتف�سى يف وزارة الهج��رة واملهجرين، 
ولك��ن حتى االآن ولالأ�سف ال يوجد اأي حترك بهذا 
االجت��اه “. واأ�سافت”ن�سيف” انه “يف ال�سهرين 
االأخريي��ن م��ن الع��ام املا�س��ي تعاق��دت وزارة 
الهج��رة على 45 األف مدفاأة �سع��ر الواحدة منها 
41 األ��ف دينار، بطريقة الدع��وات املبا�رصة اأي 
م��ن دون اإعالن، وخالل يومن مت ت�سلم ال�سكوك 

ومت البيع وال�رصاء، وه��ذه العملية متت يف اأربيل 
ومل يك��ن هناك اإدخال للمخ��ازن، وال اأحد يعرف 
مت��ى مت التجهي��ز ودف��ع املبالغ، ما يوؤ���رص اأنها 
اأم��وال وزارة  فق��ط ال�ستن��زاف  �سفق��ة وهمي��ة 
الهج��رة اأو اأن هن��اك تالعب��ًا يف االأ�سعار”.م��ن 
ناحيته��ا اأكدت النائبة عن ائتالف دولة القانون 
ابت�س��ام اله��اليل ، اأن الكث��ري من ملف��ات الف�ساد 
مت��ت اإحالته��ا اإىل هيئة النزاهة ، م�س��رية اإىل اأن 
الهيئ��ة مل تتخ��ذ اأي اإج��راءات ب�س��اأن امل�سوؤولن 
املتورط��ن بالف�ساد والتحقي��ق مبلفات الفا�سدة 
واإحال��ة املق�رصين اإىل الق�ساء. واأ�سافت” اليوم 
القانون ُيطبق على املواطن الفقري وال يطبق على 
امل�سوؤول��ن الكبار ، م�س��رية اإىل اأن اأموال العراق 
خرج��ت عن طريق ه��وؤالء امل�سوؤولن اإىل اخلارج 

من دون حما�سبتهم “.

�سخ�سيات  ث��الث  حتديدها  الثالثاء،  النيابية،  ب��در  كتلة  اعلنت 
العبادي  الوزراء حيدر  رئي�ش جمل�ش  الداخلية وتخيري  لنيل حقيبة 
، الفتة  باختيار واحد منهم وعر�سه على الربملان للت�سويت عليه 
النظر اىل انه ال توجد معار�سة يف التحالف الوطني حيال اال�سماء 
ا�سار  حن  يف   ، ب�ساأنها  الكتل  بقية  مع  التباحث  و�سيتم  املر�سحة 
بدر  كتلة  ان  اىل  ال�سمري  اح�سان  ال�سيا�سي  التفكري  مركز  رئي�ش 
الزيارات  االآونة االخرية من خالل  وطدت عالقتها بال�سدرين يف 
التي قام بها العامري اىل ال�سدر من اجل اقناعها بالت�سويت على 

مر�سح الكتلة.
نيوز(،  ل���)اجل��ورن��ال  ق��دو  حنن  النيابية  ب��در  كتلة  ع�سو  وق��ال 

الداخلية  وزارة  حلقيبة  مر�سحيها  مو�سوع  ح�سمت  الكتلة   " ان 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  وتخيري  ا�سماء  بثالثة  للغبان  خلفا 
باالختيار من بينهم وتقدميه اىل الربملان للت�سويت عليه "، م�سريا 
ونحن يف  وزير  دون  وقت وهي من  منذ  الداخلية  " حقيبة  ان  اىل 
مرحلة نحتاج فيها اىل تكاتف اجلهود لزيادة االنت�سارات امليدانية 
على االر�ش �سد تنظيم داع�ش االرهابي وذلك باختيار وزراء اكفاء 

للوزارات ال�ساغرة وخا�سة االمنية منها".
بانتظار  العبادي  موقف  تتفهم  ب��در  كتلة   " ان  ق��دو  وا���س��اف 
بتقدمي  الت�رصع  الوزارات وعدم  ال�سيا�سية على مر�سحي  التفاهمات 
مر�سح  وح�سم  اخلالفات  �سيناريو  يتكرر  ال  حتى  املر�سحن  ا�سماء 
والقائمة  القوى  حتالف  من  كل  عليه  تتناف�ش  الذي  الدفاع  وزارة 
الوطنية للح�سول عليه ، مو�سحا ان كتل التحالف الوطني مل تتحفظ 

على اي من مر�سحي حقيبة الداخلية الثالثة . 
بدوره قال رئي�ش مركز التفكري ال�سيا�سي اح�سان ال�سمري ل�)اجلورنال 
نيوز(، ان " رئي�ش منظمة بدر هادري العامري قاد حراكا ملحوظا 
ل��وزارة  مر�سحيهم  على  املعرت�سن  القناع  االخ��رية  االون��ة  يف 
الداخلية خا�سة التيار ال�سدري والتي متت عرب الزيارات مع ال�سيد 
مقتدى ال�سدر والتي قد تف�سي اىل رفع الفيتو عن مر�سحي كتلة بدر 

والتخلي عن مقرتح تقدمي مر�سح تكنوقراط للوزارات االمنية".
واو�سح ال�سمري ان " عزوف رئي�ش جمل�ش الوزراء حيدر العبادي عن 
تقدمي املر�سحن ملن�سب من�سب وزير الداخلية هو ليتاأكد من عدم 
وجود اعرتا�سات من الكتل االخرى ووجود اكرث من فيتو قد اليوؤدي 
اىل انتخاب وزير جديد وهذا ما يقد يت�سبب مبزيد من التاأجيل وقد 

تطول اىل ف�سل الت�رصيعي املقبل للربملان".

هطول  الثالثاء،  اجلوية،  االن��واء  هيئة  توقعت  بينما 
امطار وت�ساقط ثلوج خالل االيام املقبلة ،ك�سفت امانة 
بغداد٬عن ا�ستعدادها ملواجهة مياه االمطار املحتملة٬ 
لقلة  فقط  الذاتية  باإمكانياتها  تعمل  اأنها  واأك���دت 

تخ�سي�ساتها املالية !.
عبد  حكيم  بغداد٬  امانة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
االمطار٬  ملو�سم  مبكرا  ا�ستعدت  "االمانة  ان  الزهرة٬ 
ومعاجلة  مواجهة  املعنية٬  اجلهات  مع  تتابع  وهي 
مياه االمطار يف الوقت املنا�سب".وا�ساف عبد الزهرة٬ 
اأن "االمانة هياأت اأكرث من 300 حمطة ملعاجلة مياه 
االمطار٬ ا�سافة اىل ا�ستخدام ال�ساحبات من املركبات 
خ�سعت  "املحطات  ان  مبينا  لها"٬  التابعة  اجلوالة 
للتاأهيل الالزم٬ ف�سال عن مراقبتها امل�ستمرة من قبل 
"االأمانة تعمل بامكانياتها  اأن  فرق االمانة".واو�سح٬ 

تتنا�سب  ال  التي  املالية  التخ�سي�سات  ب�سبب  الذاتية٬ 
وان  ال�سيما  تنفيذها٬  يتم  التي  امل�ساريع  حجم  مع 
مواطنون  ويقول   .2014 ع��ام  منذ  متوقفة  اأغلبها 
ورق  على  حربا  ماتكون  غالبا  االمانة  ا�ستعدادات  ان 
وذلك انه "اذا فار التنور" فاننا �سننتظر طوفانًا يغرق 

العا�سمة ويجعلنا حما�رصين باملياه داخل منازلنا .
وا�سافوا كيف ال توجد تخ�سي�سات واالمانة يكفيها ما 
جتبيه يوميا من املواطنن ،وهناك من قّدر ميزانيتها 

م�ساوية ملوازنة االردن باكملها.
"البالد  ان  اكدت يف بيان  االنواء اجلوية  وكانت هيئة 
بعد  االحمر  البحر  من  قادم  جوي  مبنخف�ش  �ستتاثر 
انح�سار املرتفع اجلوي القادم من تركيا ليكون الطق�ش 
يف املنطقة ال�سمالية غائما جزئيا اىل غائم مع ت�ساقط 
زخات مطر ليال تكون رعدية احيانا، يف حن �سيكون 
الطق�ش يف املنطقتن الو�سطى واجلنوبية غائما جزئيا 

يتحول تدريجيا اىل غائم".

الحشد الشعبي للعبادي: حرس النجيفي وبعض البيشمركة يهربون الدواعش مقابل المال.. فما هو قرارك؟

بدر تحسم أمرها وتخير رئيس الوزراء: أمامك ثالثة مرشحين للداخلية ال رابع لهم

األنواء تبشر بموجة أمطار واألمانة تتسلح باألعذار قبل أن "يفور التنور" وتغرق العاصمة

قانون جديد يساعد على تقاعد الموظفين مبكرًا

برلمانيات: القانون يقتص من المواطن فقط 
وسرقات الهجرة تبكي "الصخر"على حال المهجرين 

بغداد – حيدر الدعمي 

كركوك - أنمار الهيتي وفراس الحمداني

بغداد ــ  خاص

بغداد ــ  خاص
بغداد - سعد المندالوي

االنبار- عمر الدليمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

هل يدخل مائة نائب إلى البرلمان 
طبقًا لتفسيرات دستورية خاطئة؟

األنبار في طريق الخراب.. داعش وإهمال الحكومة وفساد ذمم أحزابها يضع مواطنيها على باب "الكريم"!

القيثارة يعزف أوتار الفوز 
والنوارس يستمر في التحليق

تصل أعدادهم إلى نحو 30 عنصرًا مع عائالتهم 


