
ك�س��ف م�سدر امن��ي م�س�ؤول يف حمافظ��ة االنبار عن 
تنفيذ اجراءات امنية م�سددة يف مناطق الرمادي قبيل 
انتخ��اب حمافظ جديد لالنبار بداًل عن �سهيب الراوي 
املق��ال .وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل »اجل�رن��ال ني���ز« 
ان "اج��راءات امني��ة م�س��ددة ت�سهدها مناط��ق مدينة 
الرم��ادي مركز حمافظة االنبار قبيل انتخاب حمافظ 
جديد لالنبار بدال عن الراوي املقال ق�سائيا يف  حني 

ع��ززت االجهزة االمنية م��ن وج�دها يف حميط مبنى 
املكتبة العامة التي يتخذها جمل�س االنبار مقرا له".

وا�ساف ان "ق�ات اجلي���س وال�رشطة واف�اج الط�ارئ 
عززت من اجراءات التفتي�س واملراقبة والر�سد حت�سبا 
من وق�ع اي خروقات ارهابية والعمل على معاجلتها 
ف�را". وا�سار امل�س��در اىل ان" عنا�رش ا�ستخبارية مت 
ن�رشها يف اال�س���اق واملناطق العام��ة وح�ل املباين 
احلك�مي��ة م��ع ت�سي��ر دوري��ات راجل��ة ع�سكري��ة يف 

املناطق املزدحمة ل�سمان حماية املدنيني"

اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س  اىل ذل��ك اعل��ن رئي���س 
حمافظ��ة االنبار ان خم�سة مر�سح��ني قدم�ا ا�سماءهم 
ملجل���س االنبار خالل االيام املا�سي��ة و�سيتم اختيار 
واحد منه��م حمافظا لالنبار بداًل ع��ن �سهيب الراوي 
ملرا�س��ل  النم��راوي  نعي��م  .وق��ال  ق�سائي��ا  املق��ال 
»اجل�رن��ال ني���ز« ان" خم�س��ة مر�سح��ني ب��دال ع��ن 
حمافظ االنب��ار �سهيب الراوي املق��ال، �سيتم اختيار 
واح��د منهم �سمن ال�رشوط والكف��اءة واخلربة االمنية 
واخلدمي��ة و�سيت��م الت�س�ي��ت علي��ه يف جل�سة جمل�س 

االنبار م�ساء الثالثاء". وا�ساف ان" امل�رشحني الذين 
قدم���ا ا�سماءهم ملجل�س االنبار ه��م حممد احللب��سي 
نائب يف الربمل��ان ورعد �سالل وزير الكهرباء ال�سابق 
وقا�س��م الفه��داوي وزي��ر الكهرب��اء احل��ايل و�سب��اح 
كرح���ت رئي�س جمل�س االنب��ار ال�سابق وخ�سر �سالل 
النم��راوي اىل  �سابقا".وا�س��ار  االنب��ار  مدي��ر �سح��ة 
ان" ال�ساع��ات القليل��ة املقبلة من م�س��اء ي�م الثالثاء 
�ستك���ن حا�سم��ة يف اختي��ار حماف��ظ االنب��ار اجلديد 
وبالت�س�يت وبا�رشاف جلن��ة قان�نية متخ�س�سة يف 

دي���ان املحافظ��ة لتثبي��ت حم���رش االجتم��اع".  من 
جانب اخر تناول��ت �سحيفة "االندبندن��ت"، م��س�ع 
الت�س��اوؤالت عن وجه��ة داع���س التالية، بع��د اندحاره 
يف الع��راق و�س�ريا.وا�س��ارت ال�سحيف��ة يف تقريرها 
الذي ترجمت��ه »اجل�رنال ني���ز«، اىل تبقي عدد قليل 
م��ن ثق�ب اختب��اء عنا�رش داع���س يف مدينة امل��سل 
وا�سع��ة  �سائع��ات  وج���د  اىل  باال�ساف��ة  القدمي��ة، 
االنت�س��ار، حت��ى اإن مل تكن م�ؤكدة، تفي��د مب�ت زعيم 
التنظي��م اب� بكر البغ��دادي. لذلك، تزاي��د الرتكيز على 

�س�ريا "الرق��ة"، اأّي ان معقل داع�س االخر على و�سك 
االنهيار. م�ّلدا اأم��اًل بتمكن املدنيني يف اآخر املطاف 
من اإعادة بناء حياتهم. لكن الهزائم الع�سكرية الكبرة 
لداع���س ال ت��دل لالأ�س��ف عل��ى انته��اء االإيدي�ل�جي��ة 
ال�سام��ة لالإرهابي��ني وال اأولئك املتطرف��ني الهاربني، 
الذي��ن ال يزال���ن على قيد احلياة يف م��كان ما.ا�سبح 
داع���س مث��ل ال�سفين��ة الغارق��ة املتهالك��ة، عنا�رشه 
ك�"الفئ��ران" يهرب�ن منها.وال�س���ؤال ه� ماذا �سي�سبح 
علي��ه اولئ��ك الهارب��ني؟ يت�ق��ع الكث��رون اأن تنظيم 

بعد قرار إغالق شارعها في العيد.. مافيات تغلق الكرادة لتموت تجاريًا لصالح مناطق أخرى
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يف  العقارات  حرب  ان  عن  الكرادة  اهايل  من  مدني�ن  نا�سط�ن  ك�سف  خا�س:   �� بغداد 
ها  الكرادة تك�سف طبيعة غلقها وذلك خلف�س قيمتها، م�ؤكدين وج�د حتالف بني ما �سم�َّ
مافيات �سيا�سية مع قيادات امنية، لغلق املنطقة من اجل خف�س ا�سعار عقاراتها و�رشائها 
بثمن بخ�س.  اغلب م�اقع الت�ا�سل االجتماعي التي يديرها اهايل الكرادة تن�رش ي�ميا، �س�را 
مكتظة  كانت  وكيف  التفجرات  قبل  اخرى  ب�س�ر  وتقارنها  املارة،  من  فارغة  وهي  ملنطقتهم 
اإغالق  اأعادت  االأمنية  الق�ات  اأن  عن  بغداد،  �رشطة  يف  م�سدر  ك�سف  ذلك  .اىل  املت�س�قني  بح�س�د 
�سارع الكرادة داخل من ال�ساعة الثامنة م�ساء وحتى ال�ساد�سة �سباحًا من الي�م التايل. وقال امل�سدر 
اإن "الق�ات االأمنية اأعادت تطبيق اإغالق �سارع الكرادة داخل ". وبني امل�سدر اأن "ذلك ال ي�سمل اأ�سحاب 
االأمنية مبجل�س  اللجنة  رئي�س  نائب  )باجات(. وكان  تعريفية  الذين ميتلك�ن بطاقات  العام  النقل  مركبات 
حمافظة بغداد حممد الربيعي اعلن فتحًا جزئيًا ملنطقة لكرادة ورفع الكتل الك�نكريتية، م�ؤكداً اأنه �سيتم تقلي�س 

�ساعات الغلق.

تنتظر �سخ�سيات �سنية مطل�بة ق�سائيًا ح�سم ملفاتها من قبل الق�ساء 
من اجل �سمان م�ساركتها يف امل�ؤمترال�سني الثالث الذي ُيت�قع عقده 
العي�ساوي  وراف��ع  الها�سمي  طارق  اأبرزها  املقبلة،  االأ�سابيع  خالل 
حزيران  اوا���س��ط  يف  ك�سف  الق�ى  احت��اد  وك��ان  النجيفي".   واأث��ي��ل 
ال�سا�سة  من  عدد  ملفات  مراجعة  بداأ  العراقي  الق�ساء  ان  املا�سي، 
املا�سية،  ال�سن�ات  اأحكام جنائية خالل  الذين �سدرت بحقهم  ال�سّنة 
ويف مقدمتهم الها�سمي والعي�ساوي والعل�اين، اال ان م�سادر ق�سائية 
نفت ذلك .  وت�ؤكد م�سادر يف داخل احتاد الق�ى ال�سنية ان"االختالف 
كتلة  لت�سكيل  وي�سعى  اإقليميا  دعما  يتلقى  الذي  الفريق  بني  يرتكز 
علمانية  كتلة  ت�سكيل  اإىل  يدع�  الذي  الثاين  الفريق  وبني  اإ�سالمية، 
امل�سهد  داخل  ثالث  فريق  ت�سكيل  مرجحا  املدنية"،  بالدولة  ت�ؤمن 
ال�سيا�سي ال�سني من جراء تفاقم هذه اخلالفات. اىل ذلك ك�سف حتالف 
اإقليمية ت�سعى لت�حيد جميع الق�ى  الق�ى ال�طنية عن م�ساع دولية 
املزمع  االنتخابات  واحدة يف  قائمة  اخراً يف  انق�سمت  التي  ال�سنية 
اجراوؤها يف ني�سان املقبل 2018".م�ؤكداً ان" امل�ؤمتر يف حال عقده 
�سيك�ن تقارب وجهات نظر ولي�س حتالفًا انتخابيًا بقدر ماه� ت�حيد 
للقرار ال�سيا�سي او االنتخابي". وقال ع�س� احتاد الق�ى رعد الدهلكي 
وطاأة  اقل  ه�  ال�سني  " التناحر  ان  ني�ز«  »اجل�رنال  ل�  ت�رشيح   يف 
من التناحر ال�سيعي ال�سيعي والكردي الكردي والتناحر ال�سني ه� حق 
م�رشوع مقابل اهداف ". وا�ساف " املرحلة االنتقالية انتهت بنهاية 
ومنهاج  ب�سكل  جديدة  مرحلة  و�ستبداأ  الدورة  هذه  او  احلالية  ال�سنة 
ال  ان  يجب  ال�سف�ف  "ر�س  اأن  اىل  االنتباه  الدهلكي  ولفت  جديد".  
ي�رش باأحد واأن يك�ن �سمن الد�ست�ر والقان�ن، ونحن ال ن�سجع على 
نعمل على  الكردي، نحن  او  ال�سيعي  التخندق  ال�سني مقابل  التخندق 
ان يك�ن هناك تخندق وطني لرفع اله�ية العراقية، م�سددا على "عدم 
الع�دة اىل التخندقات الطائفية كما ح�سل يف ال�سن�ات املن�رشمة. "

وا�سار بالق�ل اىل ان "املطل�بني للق�ساء، كنا قد �سّككنا يف الدعاوى 

و�سغ�ط  وا�ستهدافات  كيدية  اغلبها  الن  �سدهم،  املرف�عة  ال�سابقة 
والي�م  الدعاوى  هذه  عن  بعيدة  كانت  العدالة  "،م�سيفا،  �سيا�سية 
الق�ساء يحمل ا�ستقاللية كبرة ونحن لدينا ثقة جتاه ان يق�ل ق�له". 
يف  ت�سب  كانت  اذا  وامل�ؤمترات  "االجتماعات  اأن  الدهلكي  واو�سح 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  امل�ؤمترات  اما  جيدة،  فهي  العراق  م�سلحة 
اأن  وب��نّي   ." البداية  من  حم�س�م  فف�سلها  معينة  طائفة  او  مك�ن 
او  الربنامج  اىل  تنظر  ان  ويجب  م�سبقًا،  م�قفًا  تعطي  ال  "احلك�مة 
تق�ل  وبعدها  امل�ؤمترات  هذه  من  وامل�سامني  وااله��داف  املنهاج 
عقدها  التي  امل�ؤمترات  بكل  علم  لديها  احلك�مة  ان"  م�ؤكداً  ق�لها"، 
القادة ال�سنة يف اخلارج ويف الداخل واذا ما كان هناك اجتماع اخر 
االول�يات  ح�سب  به  �سيبت  احلك�مة  وقرار  احلك�مة،  بعلم  ف�سيك�ن 
ال�سيا�سي  املحلل  قال  ذاته،  ال�سياق  ويف   ." امل�ؤمتر  من  االهداف  او 
االدارة  "فل�سفة  اإن  ل� »اجل�رنال ني�ز«،  جا�سم امل��س�ي يف ت�رشيح 
االمركية فل�سفة متالزمة مبعنى ق�ى �سنية و�سيعية وكردية ،م�سيفا 
باعتبار  �ستتعامل مع هذا االجتاه بحدية  االمركية  االدراة  " ان  ان 
اللعبة  ق�اعد  اح��رتام  على  االمركية  االدارة  تلزم  الق�ى  ت�ازانات 
من  بن�ع  التل�يح  ه�  امل�ؤمتر  هذا  من  ان"جزءاً  .واو�سح  العراق  يف 
اأن  اإىل  امل��س�ي  وا�سار  ال�سيعي".   البيت  خارج  االمركية  اخليارات 
"االمركيني يرون انهم قادرون على ان يقلب�ا الطاولة او يعيدوا جزءاً 
اللذين رف�ستهم حك�مة ما بعد  البعثيني  ان  2003 مبعنى  مما قبل 
2003 يرى االأمركي�ن اأنهم قادرون على ت�ظفيهم.  وبني امل��س�ي 
لل�اليات  االع��داء  ت�ظيف  كيفية  ه�  االمركية  االدارة  "هدف  اأن 
التي  هي  امركا  اأن  يعّدون  البعثيني  الن  لهم،  ا�سدقاء  اىل  املتحدة 
ان ي�ظف�هم  البعثيني ممكن  واذا مااحت�وا  ق�ست على نظام احلكم، 
ب�سكل اقل خ�س�نة مما ميار�سه البعثي�ن يف العمل ال�سيا�سي، ومن ثم 
م�سلحة  يف  ت�سب  ال�سيطرة  وهذه  االطراف  جميع  على  �سي�سيطرون 
قد  كثرة  اوراق  مب�سك  االمركي  اجلانب  ق��درة  تعزز  لكنها  العراق 

يتالعب بها يف ت�ازنات الق�ى يف حلظة ما".
تتمة �س2

فّج��ر النائب ا�سكن��در وت�ت، غ�سب��ه ال�سديد 
عل��ى حماف��ظ كرك���ك "جن��م الدي��ن ك��رمي" 
عقب ق��رار �سم�ل املحافظ��ة با�ستفتاء اقليم 
كرد�ست��ان، مطالب��ًا رئي���س جمل�س ال���زراء 
"�سمت��ه"  ع��ن  باخل��روج  العب��ادي  حي��در 
واتخاذ ق��رار �سجاع واقال��ة حمافظ كرك�ك 
على الف���ر.  وقال وت�ت ان "حمافظ كرك�ك 

علي��ه دع�ات ق�سائية كث��رة وعلى العبادي 
التدخل الف�ري الإقالته ومنع هكذا ت�رشفات 
ميار�سه��ا االقلي��م بال�سغ��ط عل��ى احلك�م��ة 
املركزي��ة." وت�س��اءل "اين روؤ�س��اء الكتل من 
م�قف جمل���س حمافظة كرك���ك بالت�س�يت 
على ادخال املحافظة يف ا�ستفتاء كرد�ستان؟ 
" الفتًا االنتباه اىل ان "كرك�ك عراقية وعلى 
احلك�مة اخل��روج من ال�سم��ت امل�ستمر على 

جتاهل االقليم لها."

اعل��ن ع�س� جمل���س حمافظة االنب��ار حميد 
احم��د الها�س��م ان��ه �سيت��م حما�سب��ة جمي��ع 
املف�سدي��ن و�رشاق املال الع��ام من م�س�ؤويل 
االنب��ار ومديري الدوائر احلك�مية يف ثب�ت 
ت�رطهم بعمليات ف�ساد اداري ومايل . وقال 
الها�سم ملرا�سل »اجل�رنال ني�ز« اإن "احلرب 
مل تنته �س��د الفا�سدين و���رشاق املال العام 
و�ست�سهد االيام القليلة املقبلة اقاالت اخرى 
ومالحق��ات قان�ني��ة �س��د املف�سدي��ن وكل 
م�س���ؤول ومدي��ر وم�ظف �سان��َد وت�سرّت على 

املف�سدين وا�سرتك معهم".

واللج��ان  االنب��ار  "جمل���س  ان  وا�س��اف 
الرقابي��ة والنزاه��ة �ستعم��ل عل��ى )فل��رتة( 
عم��ل الدوائر احلك�مي��ة واخلدمية ومراجعة 
جميع امللفات املالية لها وحتديد الفا�سدين 
والق�س��اء  القان���ن  وف��ق  وحما�سبته��م 
وا�سرتج��اع املبال��غ التي مت��ت �رشقتها اىل 

خزينة دي�ان االنبار".
وا�س��ار الها�س��م اىل ان" الق�س��اء املن�س��ف 
والع��ادل وعم��ل اجله��ات االمني��ة �ساهم��ا 
املف�سدي��ن  ك�س��ف  يف  ج��دا  كب��ر  وب�س��كل 
ومالحقته��م ول��ن نت�ق��ف حت��ى حمارب��ة 
اره��اب الف�ساد والق�ساء علي��ه مثلما انتهى 

تنظيم داع�س ع�سكريا". 

اأعل��ن ع�س� جمل�س حمافظة الب�رشة ال�سيخ اأحمد ال�سليطي، مقاطعته جل�سة 
اختيار املحافظ اجلديد التي عقدت وانتهت باختيار ا�سعد العيداين حمافظا 
، عازي��ا ذل��ك اإىل اأن��ه ال يريد اأن يك�ن جزءا من "املهزل��ة" ح�سب ق�له، فى 
حني اب��دى اعرتا�سه على تر�سيح تيار احلكمة برئا�س��ة ال�سيد عمار احلكيم 
مر�سحا ملن�سب املحافظ. وقال ال�سليطي، ان "ما جرى خالل جل�سة جمل�س 
الن���رشاوي، ل��ن يختلف عما يج��رى يف جمال�س املحافظ��ات وحتى جل�سة 
جمل���س حمافظ��ة الب�رشة اخلا�سة باختي��ار حمافظ جديد خلف��ا للمحافظ 
ال�سابق ماجد الن�رشاوي"، م�سرا اإىل اأن "االتفاقات املبطنة تك�ن حا�رشة 
يف مثل هذه اجلل�سات". وعّد ال�سليطي "تر�سيح تيار احلكمة مر�سحا ملن�سب 
املحافظ مهزلة حقيقية"، حمّماًل التيار "امل�س�ؤولية املبا�رشة عما جرى يف 

املحافظ��ة من ف�ساد خالل ال�سن���ات ال�سابقة والتي انتهت بهروب املحافظ 
ال��ذي ينتمي اليه". واأكد ال�سليطي "اأنني قاطعت اجلل�سة حتى ال اأك�ن جزءاً 
من املهزلة". اىل ذلك اكد النائب مازن املازين انه مت خالل املدة املا�سية 
عق��د لقاءات خمتلف��ة الختيار �سخ�سي��ة حمافظ الب�رشة خلف��ا للن�رشاوي 
ال��ذي ق��دم ا�ستقالته اثناء افتت��اح م�رشوع ج�رش حممد باق��ر ال�سدر الرابط 
ب��ني ق�ساء �سط العرب ومركز املحافظة . وقال املازين النائب يف الربملان 
ع��ن حمافظ��ة الب���رشة ا�ساف��ة اىل رئي���س كتل��ة االح��رار يف املحافظ��ة 
ل�)اجل�رن��ال( ان "مكان��ة الب���رشة اقت�ساديا ت�ست�جب م��ن الكتل كافة ان 
تنظ��ر اىل ه��ذا االمر" مبينا ان��ه "ال ت�ستطيع اي كتل��ة عندما تت�ىل من�سب 
املحافظ يف مدة وجيزة حتقيق �سيء للب�رشة باعتبار ان الدورة احلالية مل 

يتبق عليها اال القليل ."
وتاب��ع "املازين نحن يف كتلة االح��رار يف حمافظة الب�رشة نرى ان بع�س 

ال�سخ�سيات يف بغ��داد تتدخل يف اختيار �سخ�سية من املحافظة ولن نقبل 
ب��ان تتحك��م هذه الكتل مب�سر الب���رشة، وكنا نريد ان يك���ن قرارها لي�س 
بي��د بغداد او الع�بة بيد املركز وهناك من يعبث مبلف املحافظة من بغداد 
و�سن�سميهم باال�سماء وال نن�سى ان هناك ترا�سقات من قبل قيادات املجل�س  
كان��ت م�ج�دة قبل اعالن تيار احلكمة بعد االن�سقاقات" . من جانبه يق�ل 
املحلل ال�سيا�سي حممد قا�سم "ال ن�ستبعد تدخل قيادات كبرة قد تك�ن من 
قب��ل ال�سيد عمار احلكيم وقي��ادات �سيا�سية اخرى رمبا كمحاولة الطفاء ما 
يح�س��ل من م�ساحن��ات �سيا�سية، وكنا ن��رى القتال على ه��ذا املن�سب من 
قب��ل كتل �سيا�سية يف الب�رشة وحتاول ان تخلق مطابخ �سيا�سية تتفق على 
ام���ر عدي��دة قد ال تخدم ال�س��ارع باعتبار ان الب���رشة ا�ستمرت وعلى مدى 
م��دة ط�يلة عل��ى �رشاعات حزبية للجهات الكب��رة املتنفذة واحلاكمة يف 

بغداد".

  ي�ساع��د برنام��ج االأمم املتح��دة للم�ست�طن��ات الب�رشي��ة 
وبرنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي الع��راق يف التخطي��ط 
النج��ف  حمافظت��ي  يف  ا�سرتاتيجي��ة  ح�رشي��ة  لتنمي��ة 
وكرب��الء. واجتم��ع نح� ثالث��ني م�ظفًا عراقي��ًا يف مدينة 
كرب��الء املقّد�س��ة للم�سارك��ة يف ور�س��ة عم��ل مكثفة ملدة 
ي�مني حتت عن�ان "اال�سرتاتيجيات احل�رشية للمحافظات 
املقّد�س��ة: حتقي��ق اأهداف التنمي��ة امل�ستدام��ة يف العراق". 
و�رّشح املدير العام للتخطيط االإقليمي واملحلي يف وزارة 
التخطيط، الدكت�ر حممد حم�سن ال�سيد: "نقّدر فر�سة تعزيز 
التن�سي��ق بني م�ظف��ي املحافظ��ة وحت�س��ني قدراتهم على 
امل�ست�ي��نينْ املرك��زي واملحل��ي، وذل��ك متا�سيًا م��ع جه�د 
احلك�مة نح��� الالمركزية". ورّكزت ال�ر�س��ة على التحليل 
امل��كاين امل�ستم��ر للق�سايا احل�رشي��ة وم�ؤ���رشات التنمية 
الت��ي يطّ�ره��ا  النج��ف وكرب��الء،  املتعلق��ة مبحافظت��ي 

برنامج االأمم املتحدة للم�ست�طنات الب�رشية بتن�سيق وثيق 
م��ع وزارة التخطيط. وتعتم��د اال�سرتاتيجية املقرتحة على 
مفه���م "ممرات التنمي��ة" على امل�ست���ى االإقليمي لتحفيز 
النم��� االجتماع��ي واالقت�سادي امل�ست��دام وت�سهيل حركة 
مالي��ني الزائري��ن وامل�سافري��ن، وال�سيم��ا خ��الل اأوق��ات 
الزي��ارات الدينية. من جهته، اأو�س��ح م�ساعد مدير برنامج 
االأمم املتح��دة االإمنائ��ي يف العراق، عل��ي كم�نة: "�سهدت 
كّل م��ن كرب��الء والنجف تداخ��اًل يف اأف���اج النازحني من 
مناطق النزاع غر االآمنة وكذلك املزارعني الذين يغادرون 
املناط��ق الريفي��ة النائي��ة �سعي��ًا وراء فر���س اأف�س��ل يف 
املدينة. اإّن و�سع ا�سرتاتيجيات ح�رشية م�ستدامة اأمر بالغ 
االأهمية بالن�سبة اإىل هاتني املحافظتني". مّثل امل�سارك�ن 
وزارتي التخطيط، واالإعمار واالإ�سكان والبلديات واالأ�سغال 
العام��ة، عل��ى ال�سعيدي��ن ال�طن��ي واملحل��ي، ف�س��اًل ع��ن 
حمافظة كربالء. ونّظم برنامج االأمم املتحدة للم�ست�طنات 

الب�رشية ال�ر�سة يف اإطار برنامج تنمية املناطق املحلية.
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