
تواجه املدار�س يف حم�فظة ذي ق�ر ف�شل ال�شت�ء ب�أبنية 
اآيلة لل�ش��قوط واأخرى طينية ودوام مزدوج خّلفه الف�ش�د 
امل���يل واالداري بع��د ان توق��ف بن�ء املدار���س وتركت 
االأبنية هي�كل م��ن دون مت�بعة بعد ان اهدرت ملي�رات 
الدن�نري على بن�ئه� لكنه� م�زالت ق�ش��ية ك�ملة بال حل 
جذري. وي�ش��ري نقيب املعلمني ح�شن ال�شعيدي يف حديث 
ل��� »اجلورن���ل ني��وز« اىل اأن "املح�فظة ت�ش��ّم اأكرث من 

األ��ف مدر�ش��ة معظمه��� بدوام م��زدوج ثن�ئ��ي اأو ثالثي، 
والكث��ري منه��� يع�ين التق���دم والتي يحت���ج اغلبه� اىل 
ت�أهيل وترميم كم� تع�ين زي�دة عدد الطلبة اىل خم�ش��ني 
ط�لبً� يف ال�ش��ف الواحد وه��ذا الرقم لن يكون فيه تلميذ 
م�ش��توعب� ب�ش��ورة �ش��حيحة نتيجة قلة الوق��ت والعدد 
املب�ل��غ فيه. وي�ش��يف ال�ش��عيدي اأن قل��ة املدار�س اثرت 
كث��ريا يف تراج��ع التعلي��م الن احلكوم��ة ووزارة التعليم 
تع�مله� مل يكن منهجيً� اأو مدرو�ش��ً� على عك�س الوزارات 
االخ��رى، مبين��� اأن مدين��ة الن��رصية متلك مئة مدر�ش��ة 

طيني��ة م���زال الدوام فيه� م�ش��تمراً، وم��ن املفرت�س ان 
يتوق��ف التدري���س فيه� خ�ش��ية انهي�ره���. وَيتهم رئي�س 
جلنة الرتبية �ش��هيد الغ�لبي �رصك�ت املق�والت ب�إيق�ف 
اأكرث من 400 مدر�شة من دون اإجن�ز ب�لك�مل وت�شليمه� 
اىل مديري��ة الرتبية وبع�ش��ه� م�زالت امل�ش���كل امل�لية 
فيه��� ع�لق��ة وه��ذا �ش��يوؤدي اىل و�ش��ع ك�رثي مل�ش��رية 
التعلي��م فهن���ك اأبني��ة مرتوكة بن�ش��ب خمتلف��ة واأخرى 
حتت���ج اىل متعلق�ت م�لية حت��ول دون التجهيز. ويوؤكد 
الغ�لب��ي ل� »اجلورن�ل نيوز« هن�ك 280 مدر�ش��ة حم�لة 

عل��ى وزارة ال�ش��ن�عة واال�ش��ك�ن ولك��ن االعم���ل فيه� 
متلكئ��ة لعدم وجود االموال الالزم��ة لالنته�ء منه� وم� 
يق�رب من 100 حم�لة اىل �رصك�ت اأهلية مل تنجز ق�ش��م 
منه� الأ�شب�ب م�لية وبع�شه� مت اإيق�ف العمل فيه� ب�شبب 
الف�ش���د امل�يل. وك�ش��ف عن ان بع�س املدار�س التي تبلغ 
ن�شبة اإجن�زه� 80 ب�ملئة تطوع بع�س االأه�يل ب�التف�ق 
م��ع ادارات املدار�س ب�ش��د النواق�س الت��ي حتت�جه� عرب 
الت��ربع امل�يل وهو حل موؤقت ب�ش��بب االتف�ق املربم مع 
ال�رصك�ت واحلكومة املحلية من حيث جودة العمل. وزاد 

اأن هذه احل�ل �ش���همت كثريا برتاج��ع التعليم من خالل 
قلة ن�ش��ب النج���ح وعدم اإجن���ز املنه�ج املقرر، ب�ش��بب 
االإعداد اله�ئلة من الطالب واملالك�ت التعليمية القليلة. 
وحت��ول البع�س من املدار���س اىل هي�كل تدل على حجم 
الف�ش�د امل�شت�رصي لوزارة االإ�شك�ن وتع�قده� مع �رصك�ت 
بعق��ود ث���رت عليه��� االته�م���ت وف�ح��ت منه��� رائحة 
الف�ش���د، ف�أط��الل جممع القلعة وال�ش��طرة وغريه� تركت 
بال منجز. وي�ش��ري املهند�س ح�ش��ني كن�ين ل��� »اجلورن�ل 
نيوز« وهو احد املهند�ش��ني امل�رصفني على جممع القلعة 

"املجمع�ت املوجودة يف الن��رصية املتك�ملة هي فقط 
جممع ال�ش��در ال�ش��كني وال�ش��موخ وجممع االأ�ش���تذة ام� 
البقي��ة فمتوقف��ة ب�ش��بب اخلالف�ت امل�لي��ة وهي جممع 
ال�ش��طرة ال�ش��كني وجممع القلعة وجممع ه��ور النخيلية 
العكيك��ة وجممع ا�ش��ك�ن املوظفني". وب��ني ان اأكرث من 
500 ملي���ر دين���ر عراقي انفقت عل��ى هذه املجمع�ت 
�ش��لم جزء قليل منه� واملتبقي م��� يقرب من اربعة االف 
وخم�س مئة وحدة �ش��كنية م�زالت عل��ى ح�له� من دون 

حترك يف عملية البن�ء.

من مجموع 217 مليارًا خسرها العراق.. فاسدون حكوميون نهبوا 117 مليار دوالر متفوقين على داعش في 3 سنوات!
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 3 االقت�ش�دية خالل  العب�دي كلفة اخل�ش�ئر  الوزراء حيدر  قّدر رئي�س  – خ��س:  بغداد 
 100 من  ب�أكرث  العراق  يف  �ش��شعة  م�ش�ح�ت  "داع�س" على  تنظيم  �شيطرة  من  �شنوات 

ملي�ر دوالر، بينم� توؤكد م�ش�در ان الف�ش�د ت�شبب بخ�ش�رة بغداد نحو 117 ملي�ر دوالر.
واأكد العب�دي يف زي�رة اإىل مدينة كربالء اأن "التقييم االآن ت�ش�عف اإىل اأكرث من 100 ملي�ر 
دوالر، التي هي فقط كلفة التدمري االقت�ش�دي والبنى التحتية التي �شببه� احتالل داع�س للمدن 
العراقية". وق�ل اخلبري االمني ه�ش�م اله��شمي ان "الف�ش�د �رصق اأكرث من 117 ملي�ر دوالر يف 14 
 100 العراق  من  االإره�ب  "�رصق  االجتم�عي:  التوا�شل  مواقع  على  من�شور  يف  اله��شمي  وق�ل  �شنة". 
ملي�ر دوالر يف 3 �شنوات، و�رصق الَف�َش�د اأكرث من 117 ملي�ر دوالر يف 14�شنة". وت�ش�ءل اله��شمي "فهل 
�شيعود ال�رصاق اىل حكم العراق يف انتخ�ب�ت 2018؟؟. وك�ن رئي�س الوزراء حيدر العب�دي اأعلن، يف موؤمتره 
ال�شحفي، اأن حرب احلكومة املقبلة وبعد اأن مت الق�ش�ء على االإره�ب وطرده، �شتكون �شد الف�ش�د واملف�شدين، يف 

حني اأكد وجود ف�ش�د وتالعب كبريين يف بي�ن�ت موظفي اإقليم �شم�ل العراق وكذلك البي�شمركة. 

تقدمي  اىل  يهدف  م�رصوع  اق��رار  االمريكي  الكونغر�س  يعتزم 
م�  اقليم كرد�شت�ن، وعلى  اىل  ع�شكرية غري م�رصوطة  م�ش�عدات 
بداأ  االأمريكي  والكونغر�س  االإدارة  يف  الكردي  اللوبي  ف�ن  يبدو 
يتحرك الإع�دة ق�شية كرد�شت�ن اىل الواجهة بعدم� اأ�شبحت كل 
اخليوط بيد بغداد نتيجة الدعمني الدويل واالإقليمي له� يف ق�شية 

ا�شتفت�ء االنف�ش�ل عن العراق
بن�ء  عملية  يف  اأم��ريك���  داخ��ل  الكردية،  احل��رك���ت  وانخرطت 
اللوبي  غرار  يعمل على   ،2007 ع�م  منذ  )لوبي( كردي  منظمة 
القومي،  االأمن  ل�شوؤون  اليهودي  واملعهد  )االإيب�ك،  االإ�رصائيلي 
ال�شي��شي  القرار  واتخ�ذ  �شنع  عملية  يف  ب�لت�أثري  وغريه�( 
االأمريكي مب� يدعم ويعزز توجه�ت وطموح�ت احلرك�ت الكردية 

القومية املوجودة يف منطقة ال�رصق االأو�شط ح�ليً�.
موقع املونيتور االمريكي ذكر ان قيمة امل�ش�عدات الع�شكرية التي 
تعتزم وا�شنطن ار�ش�له� اىل البي�شمركة تبلغ 365 مليون دوالر. 
وا�ش�ف ان امل�رصوع اجلديد مل يت�شمن هذا ال�رصط بعد ا�شتفت�ء 

اال�شتقالل الذي جرى قبل نحو �شتة ا�ش�بيع يف اقليم كرد�شت�ن.
وك�ن الكونغر�س االمريكي ي�شرتط على حكومة اقليم كرد�شت�ن 
الع�شكرية  امل�ش�عدات  تقدمي  "عراق موحد" مق�بل  امل�ش�ركة يف 
اأكرث من  اأنفقت الوالي�ت املتحدة   2003 للبي�شمركة. ومنذ ع�م 
ومل  العراقي  اجلي�س  كف�ءة  ورفع  تدريب  على  دوالر  ملي�ر   25

يذهب اإال القليل جدا من التدريب واملعدات اإىل قوات البي�شمركة.
ق��وات  ت�شليح  االح���د،  الني�بية  وال��دف���ع  االأم���ن  جلنة  وع���ّدت 
الوالي�ت املتحدة تدخاًل �ش�فراً  البي�شمركة مبعزل عن بغداد من 
العب�دي اىل منع  الوزراء حيدر  العراقي داعية رئي�س  ال�ش�أن  يف 

الطريان االأمريكي من الهبوط �شم�ل العراق ". 
وتوت  ا�شكندر  الن�ئب  الني�بية  والدف�ع  االمن  جلنة  ع�شو  وق�ل 
البي�شمركة من قبل  " ت�شليح  ،اإن  نيوز«  يف ت�رصيح  »اجلورن�ل 

يف  �ش�فر  تدخل  بغداد  حكومة  عن  مبعزل  املتحدة  ال��والي���ت 
العراقية  احلكومة  على  واأ�ش�ف:"   ." العراقي  الداخلي  ال�ش�أن 
واإلزام اجل�نب  العراق  �شم�ل  الهبوط  االأمريكي من  الطريان  منع 
 ." العراق  جت�ه  االزدواج��ي��ة  �شي��شته  عن  ب�البتع�د  االأمريكي 
الق�نون اىل ان"  ائتالف دولة  واأ�ش�ر وتوت وهو ع�شو ب�رز يف 
ت�شليح البي�شمركة هدفه ا�شع�ل حرب بني املكون�ت العراقية بعد 
".من جهته� نفت وزارة البي�شمركة الت�بعة  ف�شل م�رصوع داع�س 
ق�طع�  نفي�  العراق" االحد،  "�شم�ل  كرد�شت�ن  اإقليم  حكومة  اىل 
  ." بغداد  عن  مبعزل  وا�شنطن  من  قواته�  لت�شليح  دعمً�  تلقيه� 
" حكومة  ان  البي�شمركة، جب�ر ي�ور،  لوزارة  الع�م  وق�ل االمني 
اأي دولة على الكرة االر�شية  االإقليم ال متلك اتف�قً� ع�شكريً� مع 
التي  االأ�شلحة  جميع  ان"  واأ�ش�ف   ." بغداد  حكومة  عن  مبعزل 
و�شلت االإقليم ك�نت عرب بوابة احلكومة االحت�دية ". واأ�ش�ر اىل 

انه" ال توجد اأي دولة ت�شلح االإقليم او متخذة مثل هكذا قرار ".
اخرياً  تبنوا  االمريكي  الكونغر�س  يف  ب�رزين  اع�ش�ًء  ان  يذكر 
حمالت لدعم اقليم كرد�شت�ن �شد احل�شد ال�شعبي، مط�لبني ادارة 
وك�ن  كرد�شت�ن.  ا�شتقالل  دعم  ب�رصورة  ترامب  دون�لد  الرئي�س 
يف  مق�اًل  اأخ��رياً  كتب  م�كني  جون  الب�رز  االمريكي  ال�شين�تور 
�شحيفة نيويورك ت�ميز، ق�ل فيه اإنه اإذا ُخرّيت الوالي�ت املتحدة 
بني الكرد او امليلي�شي�ت ال�شيعية وثيقة ال�شلة ب�إيران ف�ن عليه� 
اأن تخت�ر الكرد. ويعتزم الكونغر�س االمركي طرح م�رصوع ق�نون 
ف�ش�ئل  ثالثة  على  ب�الإره�ب  تت�شل  عقوب�ت  فر�س  اىل  يهدف 
الق�نون  م�رصوع  الكونغر�س  واأدرج  ال�شعبي.  احل�شد  يف  ب���رزة 
لبحثه يف وقت الحق خالل الع�م احل�يل او الع�م املقبل لفر�س 
النجب�ء وكت�ئب حزب  اأهل احلق وحركة  عقوب�ت على ع�ش�ئب 
الق�نون  دولة  عن  الن�ئب  ك�شف  اخر،  ج�نب  من  العراقية.  اهلل 
مرتبط  �شهيوين  لوبي  وج��ود  عن  االح��د،  جعفر،  حممد  ج��شم 
ب�الإقليم مي�ر�س ال�شغط على الكونغر�س االأمريكي لت�شليح قوات 

البي�شمركة مبعزل عن بغداد ". 

رف�ش��ت حم�فظة ذي ق�ر ت�ش��ليم �ش��جن�ء �ش��عوديني اىل 
الري��س متهمني ب�الإره�ب من دون حم�كمة حيث يقبع 
قرابة 70 �ش��جينً� �ش��عوديً� حكم عليهم الق�ش�ء العراقي 
بق�ش���ي� اره�ب خمتلفة. وق���ل الن�ئب عن حم�فظة ذي 
ق���ر عبد اله�دي ال�ش��عداوي ل� »اجلورن���ل نيوز« لن يتم 
ت�ش��ليم ال�شعودية اي �ش��جني اال يف ح�لة واحدة وهي ان 
يك��ون متهم��ً� يف بلده ولي�س علي��ه اي جنحة يف العراق 
واإن ح��دث وان مت ت�ش��ليم نزي��ل اىل اململك��ة فه��و ام��ر 
خم�لف للق�نون. واو�ش��ح ان ذه���ب الوزراء اأمر طبيعي 

ي�أت��ي �ش��من برتوكول تع�ون ب��ني البلدين بع��د قطيعة 
طويلة ولكنه ال يعني توزيع هب�ت جم�نية على ح�ش���ب 
الدم�ء التي �ش�لت عند احلرب على ااٍلره�ب اثن�ء مق�تلة 
داع���س وكي��ف ك�ن لالإره�بي��ني ال�ش��عوديني دور فيه�. 
واأ�ش���ر اإىل اأن ال�ش��جن�ء ال�ش��عوديني يف العراق جميعهم 
اره�بي��ون واعُتقل��وا وفق امل�دة 4 اره�ب و�ش���ركوا يف 
تفجري وقتل و�شفك دم�ء العراقيني ومن �شي�شمح ب�إطالق 
�رصاحهم �ش��يكون �رصيكً� يف جرائمهم. وبني �شنق��ش��ي 
اي م�ش��وؤول حكوم��ي يف ح���ل ثب��ت قي�مه بت�ش��ليم اي 
اره�ب��ي اىل دول اجلوار من دون حم�كمة او عق�ب على 

م� اقرتفه من جرائم �شد ال�شعب العراقي.

اأك��د احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ش��ت�ين ال��ذي يتزعمه 
)م�ش��عود ب���رزاين(، االحد، ان احلكوم��ة االحت�دية مل 
تكن ُت�ش��لم حكومة اقليم كرد�شت�ن ن�شبته الك�ملة من 
املوازن�ت منذ ع�م 2014. وق�لت الن�ئبة عن احلزب 
"جنيبة جنيب" ل� »اجلورن�ل نيوز«، ان "ا�شتحق�ق�ت 
اقليم كرد�شت�ن من موازن�ت العراق منذ ع�م 2014 
قطع��ت من قب��ل احلكوم��ة االحت�دية". وا�ش���فت ان 
"احلكوم��ة ك�ن��ت ت�ش��لم االقلي��م )11.3( على مدى 
ال�ش��نوات ال�ش���بقة". وق�لت جني��ب "اإذا كن� يف دولة 
فيه� قوانني ود�ش��تور ف�إن االقليم �ش��يعمل ب�لن�ش��بة 

التي ت�ش��لمه� حكوم��ة بغداد له ام��� اإذا مل تكن هن�ك 
قوانني ود�ش��تور ف�إن اللغة الت��ي يتم التع�مل به� مع 

كرد�شت�ن هي لغة فر�س اأمر".
م��ن جهته ك��د الن�ئب عن كتل��ة اجلم�عة اال�ش��المية 
ومق��رر اللجن��ة الني�بي��ة يف الربمل���ن العراقي احمد 
احل���ج ر�ش��يد، ان الكرد يرف�ش��ون تخفي���س موازنة 
االقلي��م للع���م املقب��ل و���رصوط بغ��داد لدف��ع رواتب 
ت�رصي��ح  يف  ر�ش��يد  والبي�ش��مركة.وق�ل  املوظف��ني 
�ش��حفي “انهم ح�شلوا على كت�ب غري ر�شمي م�رصب 
ملجل���س الوزراء العراقي يتحدث عن تخفي�س ح�ش��ة 
االإقلي��م يف ميزاني��ة الع���م املقبل وفيه كم� �ش��م�ه� 

عدة انته�ك�ت حي�ل اقليم كرد�شت�ن”

 ك�ش��فت م�ش���در �ش��حفية غربية عن حجم ف�ش���د اع�ش���ء الربمل���ن العراقي. 
�ش��نوي�، اإذ يتم تخ�ش��ي�س ن�ش��ف ملي���ر دوالر كفوائد الأع�ش���ء الربمل�ن. يف 
ح��ني متتلئ جدران جمل�س الربمل�ن الكونكريتية، بعب�رات كتبه� املتظ�هرون 
احتج�ج��� على ف�ش���د ونهب النواب للم���ل الع�م. واف�د التقري��ر الذي ترجمته 
»اجلورن���ل«، ان التظ�ه��رات واالته�م�ت هي �ش��بب الق��رارات احل�لية من بدء 
حتقيق���ت ف�ش���د النواب وم��� اىل ذلك، حي��ث خلقت ه��ذه االحتج�ج�ت فجوة 
ثقة كبرية بني االإدارة الرئ��ش��ية العلي� وابن�ء املجتمع. وح�ش��ب تقرير منظمة 
"تران�شبرين�ش��ي انرتن��ش��ون�ل"، ف�إن امل�ش��كلة الرئي�ش��ية هي رواتب اع�ش���ء 
الربمل�ن وفوائدهم امل�ش��تمرة لعدة �شنوات متت�لية، كم� �شيك�شف التقرير كيف 
كلف الق�شم التنظيمي والت�رصيعي للبالد، ملي�ري دوالر، يف كل دورة برمل�نية، 
م�ش��تمرة ل� 4 �شنوات. ان ال�شبب الرئي�ش��ي لعدم مقدرة اجله�ت الربمل�نية على 

ك�ش��ف م�ش���در الف�ش���د يف الدولة، هو جت�هل احتك�رهم ل� 400 ملي�ر دوالر 
كميزانية خ��ش��ة للربمل�ن. يف كل دورة رئ��ش��ية، يتم تخ�ش��ي�س 1.4 مليون 
دوالر لكل ع�ش��و من اع�ش�ء الربمل�ن، مت�شمنة الرواتب واملخ�ش�ش�ت وتكلفة 
احلم�ية ال�شخ�ش��ية. غطت هذه االموال الربمل�نية على اهمية م�ش���در وثروات 
الب��الد، وتردي خدم�ته االمنية واالجتم�عي��ة، يف حني عدم مقدرة بغداد على 
توف��ري الط�ق��ة الكهرب�ئي��ة الأك��رث من 12 �ش���عة يومي���. كم� اثب��ت الربمل�ن 
العراقي، انه منذ بداية ت�أ�شي�شه يف 2003 حتى االن، مل ينجح ملرة واحدة يف 
مع�قبة اي جهة حكومية ف��شدة، يف اي فرع من فروع الدولة العراقية.  ويقدر 
معدل الرواتب ال�شنوية الأع�ش�ء الربمل�ن ب� 180 مليون دوالر، مع خم�ش�ش�ت 
معي�ش��ة تقدر ب� 60.6 مليون دوالر، وتك�ليف املرافقني او احلر�س ال�شخ�شيني 
املقدرة ب� 125 مليون دوالر. ان مبلغ 125 مليون دوالر، هو ثالثة ا�ش��ع�ف، 
م��� دفعه الربمل���ن لعوائل �ش��ح�ي� 14.000 �ش��هيد، خالل اح��داث االره�ب 
لع���م 2012.  اأنت��ج ه��ذا االختالف الكبري ب��ني اهمية ارواح ال�ش��عب العراقي، 

وارواح اع�ش���ء الربمل�ن، فجوة ثقة عميقة بني فئ�ت املجتمع وفئ�ت املجل�س 
الربمل�ين، ال ميكن اغالق هذه الفجوة من دون تخلي اع�ش�ء نواب الربمل�ن عن 
امتي�زاتهم. وفق� لعدد من اع�ش���ء الربمل�ن العراقي، مت�ش��منني ع�شوا �ش�بق� 
م��ن املجل�س امل�يل، ان امتي�زات كونك اأحد اع�ش���ء برمل���ن عراقي هي راتب 
�ش��هري مقدر ب� 12.9 مليون دين�ر عراقي )11.000 دوالر(، ب�الإ�ش���فة اىل 
روات��ب املرافقني واحلر�س ال�شخ�ش��يني 20.000 األف دوالر. علم� ان الرواتب 
مت احت�ش���به� ب�ال�ش��تن�د اىل ق�نون رقم 7 من ع�م 2005.  قبل 2003، ك�ن 
نظ�م الرواتب يخ�ش���س من قبل ق�ئد حزب البعث الدكت�تور ال�ش���بق "�ش��دام 
ح�ش��ني"، حني خ�ش�س ل� 250 ع�شوا من حزبه، راتبً� حمدداً و�شي�رة كل اربع 
�ش��نوات. ام� بع��د 2003، فقد ق�م اع�ش���ء احلكوم��ة العراقي��ة بت�رصيع مئ�ت 
القوانني حلم�ية م�ش���حلهم ول�ش��م�ن ا�ش��تمرار امتي�زاتهم. لكن االن، اأ�ش��بح 
عم��ل ع�ش��و الربمل�ن ه��و امتي�ز بح��د ذاته، خ�ل م��ن اي جهد. ففي كل �ش��نة 

انتخ�بية، يبذل 6.000 مر�شح جهده للفوز مبقعد برمل�ين واحد. 

ك�شف م�ش��در حكومي م�شوؤول يف جمل�س حم�فظة االنب�ر عن وجود 
تالع��ب كب��ري وف�ش���د اداري وم���يل يف عمل جل�ن التعوي�ش���ت يف 
االنب�ر التي خ�ش�شت مب�لغ تعوي�شية ملن�زل م�شوؤويل االنب�ر وترك 
املواط��ن املت�رصر ج�نب�. وق�ل امل�ش��در ملرا�ش��ل »اجلورن�ل نيوز« 
ان" الف�ش�د االداري وامل�يل تف�شى يف جميع دوائر الدولة يف االنب�ر 
ومنه��� جل�ن التعوي�ش���ت الت��ي ب�تت ت�رصف مب�ل��غ م�لية ملن�زل 
م�ش��وؤويل املح�فظة وال�شخ�ش��ي�ت املتنفذة ومل ت�رصف التعوي�ش�ت 

ملن�زل املدنيني".
وا�ش���ف ان" عم��ل اللج���ن ب���ت �ش��من املح�ش��وبية والتوجه���ت 
ال�شي��ش��ية واحلزبي��ة الت��ي ي���رصف عليه� اع�ش���ء م��ن االحزاب يف 
االنب���ر وع��دم تعوي���س االه���يل املت�رصرين م��ن ج��راء العملي�ت 
االره�بية لتنظيم داع�س". وا�ش���ر امل�ش��در الذي ف�ش��ل عدم الك�شف 

عن ا�ش��مه اىل ان" جل�ن التعوي�ش�ت االوىل والث�نية يف مدن االنب�ر 
تخ�ش��ع لتدخ��الت حزبية لك��ون موظفيه� وم���رصيف اللج�ن هم من 
احزاب وكتل �شي��ش��ية" اىل ذلك اأعلن ع�ش��و جمل�س حم�فظة االنب�ر 
ك��رمي هالل اخ��الء 33 ع�ئلة من حم���ور ق�ش���ء راأوه غربي االنب�ر 
خ��الل مع�رك تطه��ري املدينة ومن عدة حم�ور. وق�ل هالل ملرا�ش��ل 
»اجلورن���ل ني��وز« ان" القوات االمنية من اجلي�س واحل�ش��د ال�ش��عبي 
واف��واج ط��وارئ �رصط��ة االنب���ر ومق�تلي الع�ش���ئر ح��ددوا اأكرث من 
اربع��ة مم��رات امنة يف حم���ور ق�ش���ء راوه والتي تبع��د 90 كم من 
ق�ش���ء الق�ئم غربي االنب�ر". وا�ش�ف ان" القوات االمنية متكنت من 
اخالء 33 ع�ئلة من حم�ور راوه اغلبهم من الن�ش�ء واالطف�ل ونقلهم 
اىل خمي��م الن�زحني يف ق�ش���ء عن��ه غربي االنب�ر". واأو�ش��ح هالل 
ان" املعلوم���ت االولية ت�ش��ري اىل وجود 600 �ش��خ�س تقريب� داخل 
من�ط��ق راوه التي تعمل القطع�ت القت�لية على حتريره� ورفع العلم 

العراقي فوق مب�نيه� خالل ال�ش�ع�ت القليلة املقبلة"

بتأثير اللوبيين اإلسرائيلي والكردي

الكونغرس األميركي يعتزم إقرار مساعدة "غير مشروطة" للبيشمركة.. وبغداد محذرة من عواقبها: هكذا سيكون ردنا!

نصف مليار دوالر رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان تساوي ثالثة أضعاف ما تتقاضاه عوائل الشهداء!!

لجان التعويضات في األنبار تنهب أموال المستحقين والمسؤولون أول المستفيدين!!

ذي قار تخرج عن صمتها: 70 إرهابيًا سعوديًا 
محكومًا في سجن الحوت لن نسلمهم ألية جهة

حزب بارزاني: منذ ثالثة أعوام نتسلم %11 
فقط من مستحقاتنا الفعلية في الموازنة

ترجمة- دانيا رافد

بغداد- خاص

ذي قار – شاكر الكناني

بغداد-الجورنال نيوز

األنبار-الجورنال 

ذي قار – شاكر عواد

رئيس التحرير ALJOURNAL
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ميسي مندهش من ستاد »لوجنيكي« 
ويدعو مواطني بالده إلى مشاركته وعده

للفساد وجوه مختلفة.. ألف مدرسة آيلة للسقوط في ذي قار ومشاريع اإلسكان تلفظ أنفاسها األخيرة 

الدستور يخذل البعض من 
المطالبين بتأجيل االنتخابات

تتمة ص2


