
اعل��ن ع�س��و جمل���س حمافظ��ة االنب��ار اأم���س ال�س��بت، 
ان�س��غال ال��دول املانحة ع��ن االنبار لتاأهي��ل املناطق 
وامل�ساريع املدمرة يف مناطق املو�سل املحررة .وقال 
عذال الفهداوي يف ت�رصيح خا�س ملرا�سل )اجلورنال(، 
ان" املن��ح الدولية املقدمة ملحافظة االنبار مل تتوقف 
لكن املنظمات الدولية ان�سغلت بتاأهيل امل�ساريع ودعم 
العوائل النازحة يف املناطق املحررة من تنظيم داع�س 
يف املو�سل". وا�ساف ان" الدول املانحة قدمت الكثري 

لالنبار خالل املدة املا�س��ية وهناك اربعة ج�س��ور يف 
الرم��ادي يتم تاأهيلها من قب��ل املنظمات الدولية لكن 
حج��م الدمار يف مدن االنبار يتطل��ب دعمًا دوليًا اكرب 
م��ن جراء ما مت تدمريه م��ن قبل التنظيم االرهابي من 

ج�سور وم�ست�سفيات ومراكز �سحية ومدار�س".
وا�س��ار الفهداوي اىل ان" ان�س��غال احلكوم��ة املركزية 
واملنظم��ات الدولي��ة باإغاث��ة النازح��ن يف املو�س��ل 
واعادة اخلدمات وتاأهيل امل�س��اريع املهمة يف مناطق 
املو�س��ل املح��ررة اأّخر اي�س��ا معارك حتري��ر املناطق 
الغربي��ة يف االنب��ار". م��ن جان��ب اخ��ر اعل��ن ع�س��و 

جمل���س حمافظة االنبار، توقف جميع امل�س��اريع التي 
يتم تاأهيلها دوليا ومن قبل اجلهات احلكومية ب�س��بب 

ال�رصاع ال�سيا�سي يف االنبار و�سفقات الف�ساد .
وقال حميد احمد الها�س��م يف ت�رصيح خ�س به مرا�سل 
)اجلورنال(، ان" جميع امل�س��اريع التي ُدمرت من قبل 
تنظي��م داع���س االرهاب��ي متوق��ف العم��ل يف تاأهيلها 
ب�س��بب ال�رصاع ال�سيا�س��ي و�س��فقات الف�س��اد االداري 
واملايل وان�سغال م�سوؤويل االنبار بالرتويج االنتخابي 
املبك��ر". وا�س��اف ان" اغلب امل�س��اريع املهمة ومنها 
م�س��اريع اعم��ار وتاأهي��ل اجل�س��ور وحمط��ات الطاق��ة 

ومعاجل��ة  الرئي�س��ية  الط��رق  وتاهي��ل  الكهربائي��ة 
املخلف��ات احلربي��ة وتاهي��ل حمط��ات تنقي��ة املي��اه 
واعم��ار املباين املدر�س��ية والبنى التحتية يف اق�س��ية 
ونواحي االنبار توقفت ما �سبب ارباكًا خدميًا كبرياً".

وا�س��ار الها�س��م اىل ان" احلكوم��ة املحلي��ة يف االنبار 
لال�س��ف مل تقدم ما يحتاجه املواط��ن من خدمات ومل 
توزع املنح املالية والتعوي�س��ات للمت�رصرين ما ادى 
اىل ارب��اك خدم��ي وان�س��اين ف�س��ال عن تاأخ��ر معارك 
تطه��ري املناط��ق الغربية م��ن داع���س وابق��اء العوائل 
النازح��ة يف املخيم��ات". على �س��عيد ذي �س��لة اعلن 

رئي���س اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س ق�س��اء اخلالدي��ة 
مبحافظ��ة االنبار ان ع��دد العوائ��ل النازحة يف خميم 
اخلالدي��ة �رصق��ي الرم��ادي اك��ر م��ن 900 عائلة من 

مناطق غرب االنبار وجزيرة اخلالدية ومدن اخرى .
وق��ال ابراهي��م الفه��داوي يف ت�رصيح خا�س ملرا�س��ل 
)اجلورنال نيوز(، ان" �س��بب بقاء اكر من 900 عائلة 
يف خميم��ات النازح��ن يف ق�س��اء اخلالدي��ة 30 ك��م 
�رصقي الرمادي هو نتيجة عدم تطهري املناطق الغربية 
م��ن تنظيم داع�س ومنه��ا مناطق ق�س��اء القائم وراوه 
وعن��ه". وا�س��اف ان" اع��داداً كبرية م��ن النازحن يف 

خميم اخلالدي��ة التزموا البقاء يف اخليام نتيجة تدمري 
منازله��م يف جزي��رة اخلالدي��ة ومناط��ق خمتلف��ة من 
الرمادي وعدم قدرتهم على ان�س��اء غرفة واحدة اليواء 
ا�رصه��م فكانت اخليام ه��ي البديل". وا�س��ار الفهداوي 
اىل ان" احلكوم��ة املحلي��ة يف االنبار غ��ري قادرة على 
ح��ل م�س��اكل ومعوق��ات العوائ��ل النازح��ة يف خمي��م 
اخلالدية ب�س��بب �س��عف الدع��م املايل ووج��ود �رصاع 
�سيا�س��ي ارب��ك الكثري م��ن االمور يف املرحل��ة احلالية 
ناهيك على �س��عف املوازنة املالي��ة وعدم دفع مبالغ 

تعوي�سية للمت�رصرين من املدنين العمار بيوتهم". 
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بغداد - خا�س: اأعلن رئي�س جهاز مكافحة االإرهاب الفريق الركن عبد الغني االأ�س��دي، 
اأن الن���رص النهائ��ي على تنظيم داع�س يف املو�س��ل �س��ُيعلن "قريبا". وقال االأ�س��دي اإن 
"املتبق��ي م��ن عنا�رص داع�س هم مئات الدواع�س، اأغلبهم من االأجانب، و�س��نعلن الن�رص 
النهائ��ي قريب��ا على داع���س". اىل ذلك  اأعلنت وزارة الدفاع ان اأوامر �ست�س��در باعتماد خطط 
امني��ة جديدة لتاأم��ن املناطق املحررة يف مدينة املو�س��ل للحفاظ على اأم��ن املواطنن.وذكر 
بيان للوزارة،  ان "قيادة عمليات نينوى، عقدت موؤمتراً امنيًا مو�سعًا يف مقر قيادة �رصطة حمافظة 
نينوى، بح�س��ور نائب قائد عمليات نينوى وقائد احل�س��د ال�سعبي يف املحافظة ومدير مركز العمليات 
امل�س��رتك لال�س��تخبارات واالأمن فيها وقائد �رصطة املحافظة ونائب قائد فرقة امل�س��اة ال�ساد�س��ة ع�رصة 
واآم��ري اأفواج �رصطة نينوى وتن��اول املوؤمتر جمموعة من التوجيهات فيما يخ�س امن املناطق واالأ�س��لوب 
املتبع فيها".واأو�س��ح، "مت الت�ساور يف كيفية اختيار القطعات املطلوبة الإجراء عمليات التفتي�س ووجه �رصطة 

املحافظة باتباع االأ�ساليب ال�سحيحة اأثناء عملية التفتي�س وكيفية التعامل مع املواطنن".

عل��ى الرغم م��ن اإعالن رئي�س الربملان �س��ليم اجلب��وري اأن املوؤمتر 
املزم��ع عق��ده يف بغ��داد هدفه وحدة ال�س��ف والتعا�س��د ومواجهة 
االأزم��ات ب��روح التكاتف، واإحباط م�س��اعي اإثارة الف��ن والنعرات 
الإبق��اء احل��ال كما هي عليها، اإال اأن املوؤ�رصات توؤكد �س��عوبة عقده 
يف بغ��داد، وهن��اك توج��ه لعق��ده عل��ى مرحلت��ن االأوىل يف بغداد 
والثانية يف اأربيل ، ل�س��مان م�ساركة ال�سخ�سيات ال�سّنية الرئي�سية 
املالحقة ق�س��ائيًا،وللمرة االوىل ت�س��ارك اطراف �س��يعية معار�سة 

للنظام ال�سيا�سي احلايل يف املوؤمتر.
م�ست�سار امل�س��احلة الوطنية يف مكتب رئي�س الوزراء حممد �سلمان 
ال�س��عدي اك��د ان رئا�س��ة ال��وزراء تقف م��ع اي جه��د او موؤمتر يعقد 
يف بغ��داد لدع��م امل�س��احلة الوطني��ة. وق��ال ال�س��عدي يف ت�رصيح 
ل�"اجلورنال"ان��ه �س��مع بعق��د "موؤمت��ر ال�س��ّنة" يف بغداد منت�س��ف 
ال�س��هر املقبل من االعالم ومل يبلغ به ر�سميًا،م�س��رياً اىل ان رئا�س��ة 
ال��وزراء تقف م��ع اي جهد او موؤمتر يعقد يف العا�س��مة بغداد لدعم 
امل�س��احلة الوطني��ة. وب�س��اأن م�س��اركة بع���س اجله��ات املطلوب��ة 
ق�س��ائيًا يف هذا املوؤمتر،اكد ال�س��عدي ان هذا مو�س��وع منف�سل عن 
املوؤمتر،اذ ان هذا املو�س��وع من اخت�س��ا�س الق�س��اء  ،مو�سحًا ان 
رئا�س��ة الوزراء لي�ست طرفًا يف مثل هذه االمور النها �ساأن ق�سائي 

ال يخ�س ال�سلطة التنفيذية.
النائب عن التحالف حممد الكربويل قال يف ت�رصيح ل�»اجلورنال «، 
ان “جميع امل�س��اركن يف املوؤمتر ال يوجد عليهم اي ملف ق�سائي، 
با�س��تثناء بع���س امل�س��اكل ال�سيا�س��ية م��ع ع��دد من ال�سخ�س��يات 

املوجودة يف الدولة وهذا ال ميكن ان يحول دون ح�سورهم
وا�س��اف ان “املوؤمتر �سيبعث بر�سائل اىل العراقين خا�سة والعامل 
ب�س��كل ع��ام مفادها اأن ال�س��ّنة هم ابن��اء العراق وواجبه��م الوطني 
الوق��وف اىل جان��ب الدول��ة وجيم��ع املكون��ات يف نب��ذ الطائفي��ة 

واالرهاب واعادة بناء بلدهم الذي ُدمر من قبل داع�س

وبن النائب عن ائتالف "دولة القانون" ر�س��ول را�سي يف ت�رصيح 
ل��� »اجلورنال« ان “�س��غوطا �سيا�س��ية مور�س��ت عل��ى االأطراف يف 
احلكومة لعقد موؤمتر للمكون ال�س��ني يف بغداد بعد ف�س��ل املوؤمترات 
الت��ي عقدت خ��ارج العراق، ورجح را�س��ي نقل املوؤمتر ال�س��ني اىل 
اأربي��ل بع��د الرف�س الوا�س��ع حل�س��ور �سخ�س��يات مطلوبة للق�س��اء 
العراق��ي وتورطهم يف ق�س��ايا اإرهابية”، الفتا النظ��ر اىل اإمكانية 

ح�سور اأطراف �سيعية معار�سة للعملية ال�سيا�سية يف املوؤمتر.
ويتوقع حمللون م�س��اركة جماعة اخلال�سي وجهات دينية مناوئة 
للحكومة والعملية ال�سيا�سية من غري امل�ساركن يف احلكومة ف�سال 

عن �سخ�سيات �سيعية بعثية �سابقة وعنا�رص من احزاب قومية .
ولفت النظر اىل ان” ائتالف دولة القانون ال يعار�س عقد موؤمترات 
وطني��ة يف بغ��داد �رصيط��ة ان ” تكون اأه��داف املوؤمترات وا�س��حة 

وقريبة من توجهات الدولة وبعيدة عن االجندات اخلارجية 
من جهته قال رئي�س كتلة “م�س��تقلون” يف الربملان النائب �سادق 
اللبان يف ت�رصيح ل�»اجلورنال« اأن “اي موؤمتر يعقد يجب ان تكون 
ل��ه جذور ويوؤث��ر يف اخلارطة ال�سيا�س��ية لذلك يج��ب على القائمن 
عل��ى )املوؤمتر ال�س��ني( اختي��ار من يح���رص لهذا املوؤمت��ر بدقة من 
ال�سخ�س��يات ال�سيا�س��ية الت��ي كان له��ا تاأثري يف ال�س��احة العراقية 
واحلذر من دخول بع�س ال�سخ�س��يات املطلوبة للق�س��اء خ�سو�س��ا 

بعد دخول داع�س وما ح�سل يف املو�سل. 
واأ�ساف اأن “ح�سور �سخ�س��يات �سيا�سية مطلوبة للق�ساء يوؤثر يف 
�سري العملية ال�سيا�سية وعلى املوؤمتر وت�سكك يف وطنية وارادة عقده 
مل�س��الح حقيقية وطنية وانقالبها اىل تنفيذ اإرادات ال�سرتاتيجيات 
خارجي��ة، وتابع ان “طبيع��ة املوؤمتر هي من حتدد احلا�رصين فيه 
اذا م��ا كان يحدد مالم��ح املرحلة القادمة ما بع��د داع�س، ومن ثم 
ممك��ن اعتباره موؤمترا لتجميع القوى ال�س��نية املوؤثرة، ودعا اللبان 
املطلوبن للق�س��اء اىل “املثول امام املحاكم املخت�س��ة لتربئتهم 

وتوحيد كلمة ال�سيا�سة العراقية.
التتمة يف ال�صفحة 2

اأك��د املجل���س االأعل��ى االإ�س��المي اأم���س ال�س��بت، ان 
االن�س��قاقات الت��ي حدث��ت داخ��ل املجل�س  ل��ن توؤثر 

لكون اجلمهور متاأثر بالكيان ال بال�سخو�س ".
وقال مدي��ر العالقات ال�سيا�س��ية يف املجل�س االأعلى 
االإ�س��المي عب��د الزي��دي يف ت�رصي��ح  ل��� »اجلورنال 
ني��وز« ان" االن�س��قاقات حال��ة طبيعي��ة حت�س��ل يف 
كل االأحزاب  ال�سيا�س��ية والتيارات الدينية االإ�سالمية 
"ال�سيا�سية" وهي اختالف يف وجهات النظر تتقاطع 
م��ع القي��ادات م��ا ُيح��دث انق�س��امًا، واحيان��ا تكون 
م�س��در قوة يف العمل ال�سيا�سي باعتبار وجود حالة 

من احلراك والتغيري داخل الكيان . 

 واأ�س��اف ان" املجل���س االأعل��ى االإ�س��المي ال يتاأث��ر 
بخروج تلك ال�سخ�س��يات لكون اغلب اجلمهور موؤمن 
بالكي��ان ال بال�س��خو�س وخ��روج تلك ال�سخ�س��يات 
ال يعن��ي انهي��ار يف املجل�س االأعلى، م�س��ريا اىل ان" 
املجل���س لديه جم�س��ات خا�س��ة قريبة م��ن املواطن 
وال�س��ارع العراقي، داعيا الكتل ال�سيا�س��ية اىل العمل 
على تنمي��ة قدرات ال�س��باب لال�س��تمرارية يف العمل 
ال�سيا�س��ي ".  وع��ن حتالف املجل���س االأعلى مع كتل 
اخ��رى لتعوي�س تل��ك ال�سخ�س��يات، اأو�س��ح الزيدي 
ان" املجل���س االأعلى كيان قائ��م بحد ذاته وباإمكانه 
اجراء حتالف مع كتل قريبة من برناجمه االنتخابي 
لتكوي��ن كت��ل كب��رية ق��ادرة عل��ى الظف��ر بت�س��كيل 

احلكومة  ". 

ك�س��ف رئي���س جلن��ة الرقاب��ة املالي��ة يف جمل���س 
حمافظ��ة الب���رصة احم��د ال�س��ليطي عن وج��ود هدر 
بامل��ال الع��ام بداية تاأ�س��ي�س احلكوم��ة احلالية يف 
عام ٢٠١٤ يتعل��ق ب�رصف مبالغ مالية طائلة على 
وجب��ات اكلة الكباب تقدر بحدود ٧٤١ مليون وذلك 
اثناء اأزمة االأمطار التي ح�س��لت يف بداية تاأ�س��ي�س 
احلكومة . وقال ال�س��ليطي يف حدي��ث متلفز ان "هذا 
املو�س��وع لي���س بجديد وهو ملف ق��دمي مت النظر به 
م��ن قبل هيئ��ة النزاهة ومت و�س��ع املتهمن لغر�س 
التحقي��ق معهم"، مبينا ان "املوظفن هم يف ديوان 
املحافظ��ة ومت��ت اإحالته��م اىل التحقي��ق وبعد ذلك 

اأف��رج عنهم بكفال��ة مالية، وفيما بعد ومع اال�س��ف 
ُحّول االمر اىل حمكمة التمييز ومت �س��مول املوظفن 
اجلان��ب  ي�س��مل  ال  "العف��و  ان  مو�س��حًا  بالعف��و"، 
اجلزائي للعقوبة والت�س��من يبقى قائمًا، وامل�سيبة 
ان املحاف��ظ ار�س��ل كتابا اىل املحكم��ة يقول انه ال 
يوج��د ه��در بامل��ال العام" . وا�س��اف ال�س��ليطي اأن 
"حماف��ظ الب�رصة قام بار�س��ال كتاب اىل املحكمة 
ي�س��ري اىل ان��ه ال يوجد هدر باملال الع��ام، فاذا كان 
���رصف ٧٤١ ملي��ون دين��ار عراق��ي عل��ى وجب��ات 
الطعام الكباب وخالل يوم��ن ال يعّده البع�س هدراً 
بامل��ال الع��ام فليعطونا ال�س��ند القان��وين ان الدولة 
ت���رصف وجبات الكب��اب للموظفن فالدولة ح�س��ب 
ما نفهم ال ت�رصف طعام على موظفيها اثناء العمل.

انتقدت جلن��ة الزراعة واملوارد الربملاني��ة، ت�رصيحات وزير الزراعة يف 
حكومة اقليم كرد�س��تان عبد ال�س��تار جميد ب�س��اأن قطع املياه عن بغداد، 
م�س��ريا اىل ان االمن املائي و�س��مان ح�س���س املحافظات اجلنوبية من 
اولوي��ات احلكومة االحتادية. وقال رئي�س اللجن��ة النائب فرات التميمي 
ل�)اجلورنال (، ان “اقليم كرد�س��تان هو جزء من العراق وله ح�سة معينة 
م��ن املي��اه والميكن ل��ه اال�س��تيالء على ح�س���س املحافظات الو�س��طى 
واجلنوبية”، مت�س��ائال ” كيف ت�س��تطيع كرد�ستان �س��مان ح�س�سها من 

املاء يف حال ح�سولها على اال�ستقالل ومواجهة الدول االقليمية”.
وكان وزي��ر الزراع��ة يف حكومة اقليم كرد�س��تان عبد ال�س��تار جميد قال 

يف لق��اء تلفزي��وين، اجلمعة املا�س��ي، "ابلغنا بغداد اأن��ه يف حال قطعت 
طهران مرتين مكعبن من املياه عن اقليم كرد�ستان فاإننا �سوف ن�سطر 
لقط��ع مرت مكعب من املي��اه عن جنوب العراق”. ويف الوقت الذي يطالب 
به الكرد باالنف�س��ال عن الع��راق واقامة الدولة الكردية فاإنهم ي�س��غلون 
منا�س��ب عدي��دة ووظائ��ف ال تع��د وحت�س��ى يف احلكوم��ة االحتادي��ة 
بالعا�س��مة بغداد ف�س��ال عن االمتيازات التي يتم منحها لهم �سنويا عند 
اقرار املوازنة. وتبداأ خ�سائر املنا�سب برئا�سة اجلمهورية وما يعنيه من 
عدد كب��ري من املوظفن وامل�ست�س��ارين، ونيابة رئا�س��ة جمل���س الوزراء 
االحتادي وما تعنيه اي�سا من عدد كبري من موظفن وم�ست�سارين وكذلك 
نيابة رئا�سة الربملان االحتادي.حيث ي�سغل الع�رصات من الكرد منا�سب 
يف الرئا�سات الثالث.وا�سافة اىل ما ذكر اآنفًا، فاإن للكرد قرابة ٥٥ نائبًا 

يف الربمل��ان االحت��ادي. اما على �س��عيد وزارة اخلارجية وما تت�س��منه 
م��ن وكالء ومديرين عامن وموظفن فللكرد ١٥ �س��فريا واكر من ١٥٠ 
موظفا دبلوما�سيا بعناوين خمتلفة. وبح�سب اح�سائية ،فهناك قرابة ٣٠ 
وكيل وزير يف احلكومة االحتادية واكر من ٥٠ مديرا عاما يف احلكومة 
االحتادي��ة ورئا�س��ة اركان اجلي���س العراقي.وتطال خ�س��ائر الكرد قيادة 
الق��وة اجلوية وطريان اجلي���س واكر من ثالثة اف��واج تعمل يف املناطق 
الرئا�س��ية وخ�س��ارة اكر من ١٠٠ بيت رئا�س��ي داخل املنطقة اخل�رصاء، 
ف�س��ال عن مغادرة وخ�س��ارة اكر من ٢٠٠ مق��اول و�رصكة كردية تعمل 
يف الو�س��ط واجلنوب.وذك��رت م�س��ادر انه "يف ح��ال مت انف�س��ال الكرد 
ف�سيتم اغالق اكر من ٦٠ و�سيلة اعالمية عربية وكردية تعمل ل�ساحلهم 

وممولة من قبلهم.

اتهمت قيادة عمليات الفرات االو�س��ط من �س��متهم 
الت��ي  التظاه��رات  م�س��ار  بح��رف  باملند�س��ن 
�س��هدتها حمافظة النجف اال�رصف وت�سببت بقطع 
لل�س��وارع وبث الرعب يف �س��فوف اه��ايل اجلديدة 
املدين��ة  الث��ورة جنوب��ي  ال�رصط��ة وح��ي  وح��ي 
الذي��ن نظموها احتجاجا عل��ى تردي الكهرباء يف 

منطقتهم
 وق��ال قائ��د العمليات الل��واء قي�س خل��ف رحيمة 
ان "التظاهرة ا�س��فرت عن مقت��ل احد املتظاهرين 
وا�س��ابة خم�س��ة بج��روح ".مبين��ا ان " التظاهرة 
م�رصوع��ة ومكفولة من قب��ل الد�س��تور لكن بع�س 
املند�س��ن حّولوه��ا اىل عنيفة وخمالف��ة للقانون 
ومت االعت��داء عل��ى ح��ي �س��كني لطلب��ة احل��وزة 
العلمي��ة". واك��د ان " وزارة الداخلية �س��كلت جلنة 

خا�س��ة برئا�س��ة وكيل الوزارة الفري��ق حممد بدر 
للتحقيق يف احلادث والك�سف عن  مالب�ساته ".

 م��ن جانب��ه حمل ع�س��و جمل�س حمافظ��ة النجف 
جواد الغزايل وزارة الكهرباء م�س��وؤولية ما ح�س��ل 
بالق��ول ان " الوزارة اوقفت العمل ب�س��كل مفاجئ 
القط��ع  م��ن  املاأهول��ة  املنطق��ة  ا�س��تثناء  بق��رار 
املربمج بالتزام��ن مع االرتفاع احلاد يف درجات 
احل��رارة ".موؤكدا ان " ما ح�س��ل هو مطلب ب�س��يط 
النا�س ذاق��وا طعم املرار ب�س��بب انقطاع الكهرباء 
والتظاهرة عفوية وغري خمطط لها "م�س��يفا ان " 
التظاهرة ال تتعدى كونها ر�سالة اراد املتظاهرون 
ار�س��الها اىل احلكومة املحلية يف النجف ومن ثم 
اىل احلكومة املركزية حلل م�سكلة االزل يف العراق 
وهي الكهرباء ".و�س��دد عل��ى  ان " تتعامل االدارة 
املدنية بهدوء وروية مع مظاهرات مطلبية تنطلق 
من امل�سكلة القدمية نف�سها وهي نق�س اخلدمات "
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