
ودفعت العملية الع�صكرية ال�صتعادة املو�صل من تنظيم داع�ش 
مبئ��ات االآالف من املدنيني اإىل الف��رار من منازلهم، وبع�صهم 

مل يتمكن من حمل اأغرا�صه معه.
ويق��ول اأح��د �صاب��ني يحمالن مروح��ة �صقف وحقيب��ة مالب�ش 
“كان��ت هذه االغرا�ش لداع�ش. اأال ينبغي اأن ناأخذها انتقاما 

منهم؟”.
وي�صيف “لقد نهبوا بيتي، ال منلك �صيئا”.

ف��رد عليه جندي يف املكان “تريد االنتقام؟ اإذا كنت �صجاعا، 
احم��ل بندقي��ة، ها هي اجلبه��ة هن��اك”، م�ص��را باإ�صبعه اإىل 

م�صدر اأ�صوات الر�صا�ش والقذائف.
وي�صي��ف اجلن��دي “اأنت �رسقت بيوت اأ�صخا���ش اآخرين”، اآمرا 

ال�صابني ب”اإعادة االأغرا�ش اإىل اأماكنها”.

لك��ن ال�ص��اب يق��ول “اإنه��ا لداع���ش، اأق�ص��م ب��اهلل! )…( اأخذنا 
مالب�ش فقط، مل يعد لدينا مالب�ش”.

ف��رد اجلندي باإ�رسار “اأال تخج��الن؟ األ�صتما م�صلمني؟ اإذهبا! 
اأعيدا االأغرا�ش اإىل مكانها”.

ال عن��ف وال توت��ر بني اأهايل املنطقة الت��ي ا�صتعادتها القوات 
العراقية قبل اأيام عدة.

يدخ��ل عدد من اال�صخا���ش ويخرجون ب�صالم، ياأت��ون اأحيانا 
باأي��د فارغة ويغ��ادرون بحقائب مليئ��ة باالأغرا�ش اأو عربات 

حتمل ثالجة اأو اأريكة.
ويق��ول رجل يرك��ب دراجة هوائي��ة لرجل �رسط��ة “كل هوؤالء 

االأ�صخا�ش لي�صوا من هنا”.
وم��ع ا�صت��داد املع��ارك عل��ى بع��د اأمت��ار قليل��ة م��ن امل��كان، 
حت��اول القوات االأمنية �صبط حرك��ة الداخلني واخلارجني قدر 

امل�صتطاع.

�سرقة من النازحني
لكن م��ن ال�صعب التحقق ب�صكل منهجي ما اإذا كانت االأغرا�ش 

التي يحملها النا�ش ملكا لهم.
فف��ي بع���ش احلاالت، يحم��ل اأ�صخا���ش اأغرا�صا م��ن الوا�صح 
اأنه��ا لي�صت على راأ�ش قائم��ة االأ�صا�صي��ات ل�صخ�ش هارب من 
احل��رب: مروحة، اأريكة، لفافات ثقيلة من القما�ش… وطاولة 

بعجالت.
تعي��د ق��وات االأمن بع�ش ه��وؤالء اأدراجهم، لك��ن البع�ش االآخر 

ينجح يف اخلروج مبا حمل.
وي��رر معظم ه��وؤالء اأفعالهم بالقول اإنهم ياأخ��ذون االأغرا�ش 
الت��ي كانت تع��ود لتنظيم داع���ش الذي �ص��ادر ممتلكاتهم من 
من��ازل و�صيارات خالل حكم��ه الذي دام نحو ثالث �صنوات يف 
املدين��ة. ويقول ال�رسط��ي عبا�ش علي “هذه كذب��ة. ال ميكنهم 

الدخول اإىل مباين تنظيم داع�ش”.

وي�صيف “ياأتون من اأحياء اأخرى لل�رسقة من املنازل”.
وي�صر اآخ��رون ب�رساحة اإىل اأن منازلهم نهب��ت، واأنهم ياأتون 

بحثا عن اأغرا�ش واأثاث الإعادة تاأهيلها.
ويو�ص��ح علي اإنهم “يقولون اإنهم ال ميلكون �صيئا، لكن ذلك ال 

يرر �رسقة ممتلكات االآخرين. هذه منازل نازحني”.
ويتاب��ع “يتم اإيقافهم وُيطلب منهم اإعادة املمتلكات اإىل حيث 

عرثوا عليها. ما الذي ميكن القيام به اأكرث من ذلك؟”.
ومير فتى يجر �صندوقا مغطى ب�صتارة، فرفع ال�رسطي الغطاء 

ليجد كابالت معدنية.
يواج��ه علي الفت��ى بالقول “األي�ص��ت هذه كاب��الت كهربائية؟ 

عندما يعود النا�ش اأال يريدون الكهرباء؟”.
ف��رد ال�صبي بنرة اخلائف “لق��د وجدتها مقطوعة اأ�صال. من 
اهلل”. ياأم��ره علي باأن يعيد االأغرا�ش اإىل مكانها، قائال “هذه 

مدينتك التي تنهبها”.

في 3 أقضية بديالى.. فريق تطوعي يوزع مساعدات 
غذائية على "المتعففين" 

بغ��داد � متابع��ة: وزع فريق تطوعي مبحافظة دي��اىل، االثنني، ع�رسات احل�ص�ش 
الغذائية على الفقراء واملتعففني يف 3 اق�صية داخل املحافظة.

وق��ال م�صوؤول فريق "دعم بال ح��دود" التطوعي يف حمافظة دياىل علي العقابي 
يف حديث �صحفي ، ان فريقه "قام بحملة توزيع الع�رسات من احل�ص�ش الغذائية 
عل��ى الفق��راء واملتعففني �صمل��ت 3 اق�صية من دي��اىل وهي بعقوب��ة واملقدادية 
وبل��دروز"، الفت��ا اىل ان "هذه احلملة ج��اءت لدعم الفق��راء واملتعففني يف �صهر 
رم�ص��ان املبارك". واأ�صاف، ان "فريق دعم بال ح��دود التطوعي �صارك بحمالت 
ان�صانية عديدة يف حمافظات معظم املحافظات العراقية"، م�صرا اىل انه "م�صتمر 

بحمالته االن�صانية يف عموم حمافظة دياىل خالل اال�صهر القادمة".
وكانت عدة فرق تطوعية قد انطلقت، خالل اال�صابيع املا�صية، بحمالت ان�صانية 

لدعم الفقراء يف عدة اق�صية من حمافظة دياىل

اأعلن��ت وزارة الرتبية، االثن��ني، مناق�صتها امكانية 
اعادة تاأهيل االأبنية املدر�صية يف حمافظة دياىل، 
ف�ص��ال ع��ن ح��ل م�صكل��ة ت���رسب التالمي��ذ وتعزيز 

فر�ش الق�صاء على االأمية.
وذك��ر بيان لل��وزارة ، اإن "املديري��ة العامة لرتبية 
دي��اىل/ ق�صم التعليم العام وامل��الك بالتعاون مع 

ق�صم اال�رساف الرتبوي، عقدت ندوة مو�صعة ملدراء 
املدار�ش امل�صمولة مب�رسوع ال�صديقة للطفل".

وا�ص��اف، ان��ه "مت��ت مناق�ص��ة ع��دد م��ن االأم��ور 
والق�صاي��ا الرتبوية املهمة، اأبرزها مو�صوع تقييم 
عم��ل املدار���ش من قب��ل ق�ص��م االإ���رساف الرتبوي 
واللج��ان املخت�ص��ة، وكذل��ك مو�ص��وع االجنازات 
املتحقق��ة م��ن تنفيذ ه��ذا امل�رسوع احلدي��ث الذي 
ل��ه اأث��ر فع��ال وايجابي يف تطبي��ق مب��داأ ال�رساكة 

املجتمعية بني املوؤ�ص�صات الرتبوية واأولياء االأمور 
والذي حقق اجن��ازات نوعية على م�صتوى عال يف 

مو�صوع تنفيذ حمالت العمل التطوعية".
وا�صار البيان اىل، انه "متت املناق�صة اي�صا باإعادة 
تاأهي��ل االأبني��ة املدر�صي��ة، وتوف��ر امل�صتلزم��ات 
االأ�صا�صي��ة للمدار���ش م��ن اجل توفر بيئ��ة تربوية 
�صحية للتالمي��ذ غر طاردة ن�صتطي��ع من خاللها 
الق�ص��اء على م�صكلة ت�رسب التالميذ وتعزيز فر�ش 

الق�ص��اء عل��ى االأمي��ة، وزي��ادة الوع��ي املجتمعي 
باأهمي��ة تع��اون العائلة م��ع املدر�ص��ة ومتابعتهم 
امل�صت��وى  لتح�ص��ني  م�صتم��رة  ب�ص��ورة  للتلمي��ذ 

العلمي".
وا�صتكمل، "وكذلك مناق�صة مو�صوع توفر الكوادر 
الرتبوية املخت�صة للمدار���ش امل�صمولة بامل�رسوع 
بالتع��اون مع ق�صم االإ�رساف الرتبوي خدمة الأبناء 

املحافظة".

وي�ص��ر اخلزعل��ي اىل اإن��ه ، " م��ن خ��الل متابعتن��ا 
وتكليفن��ا ال�رسعي مبتابع��ة اي ملفات ف�صاد وجدنا 
ان هن��اك مل��ف ف�ص��اد يف ال�رسك��ة العام��ة للحديد 
وال�صل��ب وملف نق��ل ال�صك��راب وو�صل��ت ال�رسقات 

وو�صل الف�صاد اىل ال�صكراب ".
ويف ه��ذا املل��ف نو�ص��ح ان��ه تت��م عملي��ة مناقل��ة 
ومداورة حي��ث يتم حتويل ومناقلة ال�صكراب كمثال 
مناقلة ال��ف طن او خم�صني طن او رمبا ع�رسة االف 
وبالتايل نقل كميات من احلديد اىل هذا املكان مثال 
م��ن الديوانية اىل الب�رسة او م��ن بغداد اىل الب�رسة 
وما �صاكل ذلك ويتم ا�صتبداله مبقابل ذلك االملنيوم 
املتواج��د يف ال�صي��ارات واملعدات يوؤخ��ذ االملنيوم 

ال��ذي قيمت��ه تقريبا ملي��ون او اكرث ويوؤخ��ذ مقابل 
احلديد الذي قيمته 50 او 100 الف دينار عراقي .

وبني اخلزعلي ان هذه عملية �رسقة باملليارات وهي 
تكون به��ذه االلية واحلمد هلل فتح��ت جلنة حتقيقية 
على ال�صعبة الهند�صية يف وزارة ال�صناعة واملعادن 
م��ن قبل ال��وزارة واالج��راءات على بع���ش امللفات 
الت��ي فيها فع��ال �صبهات ف�ص��اد وو�ص��ل الف�صاد اىل 
ال�صك��راب ال��ذي مل ي�صلم منه املواط��ن لال�صف وهذا 
هدر و�رسق��ة للمليارات م��ن اموال ال�صع��ب العراقي 
م�ص��را اىل ان االمر فيه تورط لبع�ش امل�صوؤولني يف 
بغ��داد ويف الب�رسة اي�صا وهي �رسقة وا�صحة وكما 
بين��ا يتم �رسقة مادة االملني��وم وبيعها حيث احلنا 

املو�صوع اىل هيئة النزاهة ويف االمر حتقيق .
م��ن جهت��ه يو�ص��ح مدي��ر ال�رسك��ة العام��ة للحديد 

وال�صل��ب يف الب���رسة عبا���ش حي��ال للجورن��ال ، 
"ان تفا�صي��ل امللف ال��ذي حتدث عنه النائب فالح 
اخلزعل��ي ه��و خمت���ش ب�رسك��ة اال�صن��اد الهند�ص��ي 
التاب��ع اىل وزارة ال�صناع��ة واملع��ادن وال يتعل��ق 
بال�رسك��ة العام��ة للحدي��د وال�صل��ب يف حمافظ��ة 

الب�رسة ".
الفتا اىل ان ال�صك��راب فيه مواد مهمة من االملنيوم 
والنحا�ش مبين��ا ان املقاولني الثانويني او اجلهات 
الذين تعاق��دوا مع �رسكة اال�صناد الهند�صي يقومون 
بفرز وف�صل م��واد االملنيوم والنحا�ش من ال�صكراب 
حي��ث ي�صتفي��دون م��ن ه��ذه امل��واد ،م�ص��را اىل ان 
ال�رسكة العامة للحدي��د وال�صلب �صاهمت يف ايقاف 
ه��ذا العقد وت�صدينا ومل ن�صم��ح با�صتمرار هذا العقد 

على حد قوله .

وج��ه وزير الداخلية، قا�ص��م االعرجي، االثنني، 
اوام��ر ملنت�صب��ي ال��وزارة بع��دم امل�صارك��ة يف 
برام��ج "املقال��ب"، عازي��ا ذل��ك اىل ان��ه ياأتي 

للحر�ش على �صيانة هيبة املوؤ�ص�صة االمنية.
بي��ان  للوزي��ر، يف  االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
�صحف��ي، انه "يف اإطار حر�ش الوزير باحلفاظ 
عل��ى ال��ذوق الع��ام و�صيان��ة هيب��ة املوؤ�ص�صة 
االأمني��ة يف وزارة الداخلي��ة وتكري���ش عمله��ا 
املواطن��ني  خلدم��ة  املخ�ص���ش  االأ�صا�ص��ي 
و�صيان��ة اأرواحه��م وممتلكاتهم م��ا ي�صهم يف 
تعزي��ز اأوا���رس الثق��ة املتبادل��ة ب��ني املواطن 
ورج��ل االم��ن، ام��ر الوزي��ر قا�ص��م االعرج��ي 
بتوجي��ه منت�صبي الوزارة كافة بعدم امل�صاركة 
يف )برام��ج املقال��ب( الت��ي حتم��ل يف طياتها 
اإ�صاءة للمواط��ن او للموؤ�ص�صة االمنية يف وزارة 
الداخلي��ة". واأ�صاف، ان "اأم��ر الوزير جاء على 
خلفية ظه��ور احد منت�صب��ي مديرية املرور يف 
اح��دى ه��ذه الرام��ج"، مبين��ا ان "الوزي��ر اأمر 

بتوجيه عقوبة لهذا املنت�صب".

نف��ت مديري��ة مرور املثن��ى، االثن��ني، فر�ش حظر 
�ص��ر الدراج��ات النارية لي��ال اأو نه��ارا، داعية اىل 
االلت��زام بالوق��وف يف اال�ص��ارات ال�صوئي��ة وعدم 

القيام باحلركات "البهلوانية اخلطرة".
وق��ال مدير �رسطة املرور العميد عبد االمر رحمن 
يف حدي��ث �صحف��ي، ان "مديري��ة م��رور حمافظة 
املثنى مل حتد من حرك��ة الدراجات النارية بكافة 
انواعه��ا، لي��ال اأو نه��ارا وال يوج��د اي حظ��ر ل�صر 
االلت��زام  الدراج��ات وباالم��كان قيادته��ا ���رسط 
بالوقوف يف اال�صارات ال�صوئية وعدم ال�صر عك�ش 
جه��ة ال�ص��ر وع��دم القي��ام باحل��ركات البهلوانية 

اخلطرة التي ت�صبب احلوادث اخلطرة".

التربية تناقش إعادة تأهيل مدارس ديالى والقضاء على مشكلة "تسرب التالميذ"

ملف سرقة بالمليارات..

 نائب عن البصرة يكشف عن عمليات سرقة من خالل تبديل مادة الحديد باأللمنيوم 

القوات العراقية .. تقاتل داعش وتكافح "النهب والسرقات" في الموصل

وزير الداخلية يوجه 
منتسبي وزارته بعدم 

االشتراك في "المقالب" 

مرور المثنى تعلق على 
"حظر" سير الدراجات النارية

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

البصرة- محمد الجابري 

بغداد ـ أ ف ب

على الطريق الوا�سعة يف حي 
الرفاعي بغرب املو�سل، ي�سري 

الرجال والن�ساء والأطفال 
حاملني حقائبهم، ويجرون 

يف الوقت نف�سه عربات مليئة 
بالأغرا�ض، لكنها لي�ست كلها 

اأغرا�سهم اخلا�سة، بل هي 
اغرا�ض �سحبوها من منازل 

اأ�سخا�ض اآخرين.

ك�سف النائب عن حمافظة 
الب�سرة فالح اخلزعلي 

للجورنال عن وجود ملف 
ف�ساد يتعلق ب�سبهات الف�ساد 

يف ال�سركة العامة للحديد 
وال�سلب ، مو�سحًا ، "ان امللف 
يتعلق بعمليات نقل كميات من 

احلديد اىل باقي املحافظات 
العراقية من خالل ا�ستبدال 

احلديد مبادة الملنيوم حيث 
يوؤخذ الملنيوم وهذه العملية 

هي ف�ساد وا�سح ."
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