
بعد انق�ساء عامني على املعركة التي ا�ستعادت فيها 
القوات االمنية مدينة املو�سل من اأيدي داع�ش، التزال 
ال�سلطات ال متلك املعدات الكافية لرفع الركام املنت�رش 

يف اأنحاء املدينة.
ملجل�ش  التابعة  العربات  من  مئات  تعر�ست  وق��د 
املدينة للتدمري يف اال�ستباكات التي ا�ستخدم التنظيم 
فيها التفجريات االنتحارية. ومل يحل حملها �سوى عدد 

قليل.
التي  ال�رشكات  اإن  حمليون،  و�سكان  ن��واب  ويقول 
ل�سد  مربحة  بعقود  العراقية  احلكومة  معها  تعاقدت 
النق�ش يف االأ�سغال املطلوبة تتعمد التباطوؤ يف العمل 

اأو ال يكون لها وجود يف بع�ش االأحيان، وفقا لوكالة 
"رويرتز".

�سعوبات  املو�سل  مدينة  �سكان  من  كثري  ويواجه 
اأجربت على بناء منازلها ت�سطر  التي  مالية. فاالأ�رش 
على  وتعي�ش  االأ���س��دق��اء  م��ن  وتقرت�ش  لال�ستدانة 
بيوت  يف  اآخ��رون  ويتكد�ش  اخل��ري.  اأه��ل  به  يجود  ما 
فيما  متزايد،  نحو  على  باهظة  اإيجاراتها  اأ�سبحت 
تعاين م�رشوعات متول من خالل م�ساعدات خارجية 

من التاأخري.
خطة  توجد  "ال  ربه  عبد  ن��وري  حممد  النائب  وق��ال 

ا�سرتاتيجية. اإنها فو�سى".
جهود  اإدارة  �سوء  اأم��ام  الباب  التخطيط  �سوء  ويفتح 
اإعادة البناء وما يرتدد عن الف�ساد، االأمر الذي يجعل 

اجلو  ه��ذا  ويف  واعتباطيا،  بطيئا  املدينة  انتعا�ش 
م�ساعر  داع�ش  تنظيم  فلول  ت�ستغل  اأن  ال�سكان  يخ�سى 

اال�ستياء.
وقال عبد ال�ستار احلبو امل�سوؤول عن االإدارة البلدية اإن 

االأموال القليلة التي تخ�س�ش للمو�سل ي�ساء اإنفاقها.
وقال "يف �سوء املبلغ الذي اأُنفق حتى االآن على اإزالة 
الركام كان من املمكن اأن يتم تطهري املدينة بالكامل 
ما  اأكرث من ن�سف  يتبقى  يزال  اأنه ال  االآن". مو�سحا 
يقدر بنحو �سبعة ماليني طن من الركام. وكان احلبو 
قد حذر يف العام املا�سي من اأن املال الكايف الإعادة 
للعام  الدولة  موازنة  وتخ�س�ش  متوفر.  غري  البناء 
احلايل 560 مليون دوالر الإعادة بناء املو�سل، وفقا 
ملا قاله اثنان من نواب املدينة. وقال م�ست�سار يعمل 

اأعمال  كلفة  اإن  املدينة،  يف  املتحدة  االأمم  حل�ساب 
اإعادة البناء لعام واحد تقدر مببلغ 1.8 مليار دوالر.

الدولية  املنظمات  الغالب  "يف  امل�ست�سار  واأ�ساف 
اأن ياأتي املال  ال�سخف  التي تنجز االأ�سغال، ومن  هي 
وتابع  النفطية".  العراق  ثروة  �سوء  يف  اخل��ارج  من 
ي�ستغرق وقتا  اأكرث مما يجب والعمل  "ال�سلطات تنفق 
مبنى  ه��دم  ي�ستغرق  اأن  املفرت�ش  من  ج��دا.  طويال 
كبري ب�سعة اأيام على اأق�سى تقدير واأن تكون التكلفة 
ب�سعة األوف من الدوالرات على االأكرث". ورف�ش نوفل 
املو�سل  تقع  حيث  نينوى  حمافظ  ال�سلطان  حمادي 

اتهامات �سوء االإدارة واالإنفاق باأكرث مما يجب.
وقال:"رفع الركام ال يتم اعتباطا ... لكن توجد بع�ش 
لها  معه  يوجد  ال  حدا  الدمار  من  بلغت  التي  االأحياء 

حل. ويجب اأال ي�ساأل النا�ش عن �سبب البطء )يف اإعادة 
التعجل فيه؟" وال  اأن ي�ساألوا ملاذا  االإعمار(. بل يجب 
�سبية  ويقوم  بانتظام،  تتم  التطهري  اأعمال  اأن  يبدو 
اأ�سياخ  بتحميل  العمال  عدد  عددهم  يفوق  مت�سخون 
احلمري  جترها  عربات  على  النوافذ  واإط��ارات  ال�سلب 
املتاجر  اأم��ام  وتعر�ش  اخل��ردة.  اأ���س��واق  يف  لبيعها 
العمل  ي��وؤدي  اأن  ال�سكان  من  يريد  ملن  اليد  عربات 
بيوتها  بناء  املو�سل  عائالت  بع�ش  وتعيد  بنف�سه. 
باأنف�سها. وقد اقرت�ش يون�ش ح�سن )67 عاما( 9 اآالف 
نقطة  اأعلى  يف  بيته  بناء  الإع��ادة  اأ�سدقاء  من  دوالر 
الذي  دجلة  نهر  �سفة  على  املطلة  القدمية  باملدينة 
ينت�رش عليه الركام. وقال ح�سن "ا�ستلفنا كل �سيء. ما 
من مال من احلكومة وال قرو�ش بنكية بالتاأكيد". وال 

ب�سبب  بيوتهم  نازحني عن  قرابة مليوين عراقي  يزال 
احلرب على داع�ش، وذلك وفقا مل�سح اأجرته هيئة غري 
للعودة  م�ستعدين  غري  اإنهم  كثريون  ويقول  حكومية، 
ويخ�سى  اخلدمات.  ونق�ش  الدمار  ب�سبب  بيوتهم  اإىل 
املو�سل  يف  االإ�سالح  فرتة  طالت  كلما  اأنه  ال�سكان 
للظهور  ال��ع��ودة  يف  داع�����ش  جماعات  مهمة  �سهلت 
وجتنيد االأفراد. وال تزال الظروف التي �ساعدت التنظيم 
 2014 عام  اأخرى  ومدن  املو�سل  على  ال�سيطرة  يف 
قائمة مبا يف ذلك الف�ساد واإهمال احلكومة للتجمعات 
اإنه  موؤقت  اأمني  حاجز  عند  �رشطي  وق��ال  ال�سكنية. 
يخاف اأكرث ما يخاف على االأطفال الذين يفت�سون يف 
الركام"، م�سيفا: "�سيكون هوؤالء هم اجليل التايل من 

داع�ش.. فهي تزدهر فى الف�ساد والفو�سى".
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القت خطوة احلكومة العراقية وقيادة عمليات 
بغداد برفع الكتل الكونكريتية وبع�ش ال�سيطرات 
لدى  ا�ستح�سانا  العا�سمة  �سوارع  من  االمنية 
البغداديني لكونها اظهرت معامل بغداد اجلميلة 
الزخم  بامت�سا�ش  �ساهمت  انها  عن  ف�سال 

املروري يف اغلب �سوارع العا�سمة بغداد.
يف  امللحوظ  االمني  الو�سع  حت�سن  ان  ويبدو 
العا�سمة بغداد دفع احلكومة العراقية واالجهزة 
االمنية التفكري يف تقليل نقاط التفتي�ش االمنية 
عام  منذ  مغلقة  كانت  التي  الطرق  اغلب  وفتح 
2003 ، حيث بدا التفكري جديا وب�سكل تدريجي 

بنقل امللف االمني من اجلي�ش اىل ال�رشطة.
ل�  ال��دف��اع  وزارة  يف  ام��ن��ي  م�����س��در  وي��ق��ول 
واملتمثلة  االحتادية  احلكومة  ان  »اجلورنال« 
الوزراء  رئي�ش  امل�سلحة  للقوات  العام  بالقائد 
امل�ساورة  بعد  املهدي و�سعت خطة  عادل عبد 
والتن�سيق مع قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد 
لتقليل ال�سيطرات االمنية وفتح ال�سوارع املغلقة 
التح�سن  بعد  ال�سيما  الكونكريتية  الكتل  ورفع 

االمني امللحوظ يف العا�سمة.
وا�ساف امل�سدر ان "اخلطة ت�سمنت اي�سا نقل 
وب�سكل  ال�رشطة  اىل  اجلي�ش  من  االمني  امللف 
كامل"،  ب�سكل  امللف  ت�سليم  حلني  تدريجي 
الفتا اىل "املرحلة املقبلة �ست�سهد اعادة افتتاح 
اغلب الطرق الرئي�سية املغلقة منذ اكرث من 15 

عاما".
احلكم  ت�سنمه  منذ  اوعز  قد  املهدي  عبد  وكان 

امام  امنيا  املح�سنة  اخل�رشاء  املنطقة  بفتح 
موؤقت  ب�سكل  افتتحت  حيث   ، املواطنني  حركة 
من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء اىل ال�ساعة العا�رشة 
التا�سعة  اىل  ال�ساعات  متديد  مت  بعدها  ليال 

�سباحا.
يف  وال��دف��اع  االأم���ن  جلنة  ع�سو  اك��د  ب���دوره 
ت�رشيح  يف  ال�سمري  نايف  العراقي  الربملان 
الفريق  اجلي�ش  اأرك��ان  رئي�ش  التقت  جلنته  ان 
اأول ركن عثمان الغامني واأنه اأبدى ا�ستعدادهم 
لت�سليم امللف االأمني لل�رشطة املحلية يف �سبع 

حمافظات بالو�سط واجلنوب. 
للجي�ش  جيدا  اإع��دادا  "نريد  ال�سمري:  واأ�ساف 
اخلطط  واإعداد  التدريب  مع�سكرات  يف  العراقي 
اأن نرى ال�رشطة املحلية  وم�سك احلدود، ونريد 
االأمني،  للملف  ما�سكة  املحافظات  جميع  يف 
اأمنية  خطوط  ثالثة  وجود  �رشورة  اإىل  م�سرياً 
املحلية  لل�رشطة  االأول  املحافظات  جميع  يف 
والثاين تقوده ال�رشطة االحتادية واخلط الثالث 

يقوده اجلي�ش العراقي". 
ال�رشطة  تتعامل  اأن  "نريد  ال�سمري:  واأو�سح 
اأن  وب��ني  املواطنني".  م��ع  مبا�رشة  املحلية 
عن  نيابة  قاتل  اأن��ه  اأثبت  العراقي  "اجلي�ش 
االإرهابي،  العامل اجمع يف حربه �سد )داع�ش( 
ا�ستخباراتية  )داع�ش(  �سد  القادمة  ومعركتنا 
واأك��د  ال�سد".  خ��ط��وط  يف  تقليدية  ولي�ست 
اإىل  اال�ستخباراتية  االأجهزة  "حاجة  ال�سمري 
دعم كبري من قبل احلكومة والربملان من حيث 
توفري اأجهزة متطورة وتعقب وكامريات مراقبة 

وحرارية".

بغداد – اجلورنال نيوز: دعا جمل�ش حمافظة دياىل، الثالثاء، اىل ح�سم م�سري اكرث من الفي مقاتل من 
ال�سحوات داخل املحافظة، مبينا اأنهم يقاتلون منذ 12 �سنة بدون حقوق. وقال رئي�ش جمل�ش دياىل 
اإن "ال�سحوات قوة اثبتت فعاليتها يف امل�سهد االمني داخل دياىل وقدمت دماء زكية  علي الدايني 
يف مواجهة التنظيمات املتطرفة". وا�ساف الدايني، اأن "ما موجود حاليا من مقاتلي ال�سحوات يف 
"�رشورة  �سبه مفقودة"، م�سريا اىل  الفي مقاتل لكنهم م�سريهم جمهول وحقوقهم  دياىل يزيد عن 

ح�سم ملفهم وفق قرارات احلكومات ال�سابقة بالتعيني يف املوؤ�س�سة االمنية او املدنية".
او  لل�سهداء  �سامنة  حقوق  بدون  �سنة   12 من  يقاتلون  "ال�سحوات  اأن  دياىل،  جمل�ش  رئي�ش  واكد 
اجلرحى ورواتبهم ال تزيد عن 250 الف دينار �سهريا وهي االقل بالن�سبة لبقية الت�سكيالت االمنية".

الب�رشة  مطار  يف  االق��دم  اجل��وي  الرا�سد  ك�سف 
�سادق عطية، الثالثاء، عن تاأثر البالد بحالة جوية 
ممطرة، فيما ا�سار اىل هطول امطار وانخفا�ش يف 
�سحفي  حديث  يف  العطية  وقال  احلرارة.  درجات 
انه"من املتوقع ان تتاثر عموم مدن البالد بحالة 
جوية ممطرة، تبدا بوادرها م�ساء اليوم االربعاء"، 
الغربية  اجلهة  من  تندفع  تبدي  ان"ال�سحب  مبينا 
للبالد". وا�ساف، ان"طق�ش يوم اخلمي�ش، �سيكون 

امطار  هطول  و�سي�سهد  جزئيا،  غائم  اىل  غائم 
امل��دن  بع�ش  يف  غ��زي��رة  و�ستكون  ال��ب��الد  غ��رب 
اجلمعة  ان"يوم  اىل،  وا���س��ار  املو�سل".  ومنها 
�ستمتد االمطار اىل جميع املدن وتكون من خفيفة 
ولكن  ال�سبت  يوم  اىل  وت�ستمر  املدن  معتدلة  اىل 
احل��رارة  ان"درجات  وت��اب��ع،  املدن".  بع�ش  يف 
�ستنخف�ش يف مناطق �سمال البالد يومي اخلمي�ش 
يف  متوقعة  والثلوج  برد  اي  يوجد  وال  واجلمعة، 
ان"مو�سم  وب��ني،  البالد".  �سمايل  مناطق  بع�ش 

االمطار وموجات الربد مل تنتهي بعد".

الكناين،  احمد  الفتح  حتالف  عن  النائب  ك�سف 
و�سائرون على  الفتح  اتفاق حتالفي  الثالثاء، عن 
ت�سكيل جلنة م�سرتكة لتقريب وجهات النظر حول 
يتعلق  ما  وخا�سة  ال��وزاري��ة  الكابينة  ا�ستكمال 

منها مبر�سح وزارة الداخلية.
"حتالفي  ان  �سحفي  حديث  يف  الكناين  وق��ال 
�سمن  االكرب  الكتلتني  ب�سفتهما  و�سائرون  الفتح 

ملناق�سة  اجتمعا،  واال���س��الح  البناء  حتالفي 
يتعلق  ما  وخا�سة  املهمة  ال�سيا�سية  الق�سايا 
عادل  حكومة  ودعم  الوزارية  الكابينة  با�ستكمال 
علفى  اتفقا  "الطرفني  ان  مبينا  املهدي"،  عبد 
ومنحها  احل��وارات  لتن�سيق  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل 
وجهات  لتقريب  الكافية  وال�سالحية  امل�ساحة 
النظر وح�سم ها ب�سان مر�سح وزارة الداخلية كون 
حقيبة الدفاع من ا�ستحقاق املكون ال�سني والعدل 
"االجتماع  ان  الكناين  وا�ساف  الكردي".  للمكون 

ومت  اال�ستفزازية  ترامب  ت�رشيحات  اي�سا  ناق�ش 
االرق��ام  ملعرفة  احلكومة  مفاحتة  على  االتفاق 
التواجد  ونوعية  الدقيقة عن حجم  واالح�سائيات 
االجنبي داخل البالد بغية امل�سي بتعديل االتفاقية 
مبا  القوات  تلك  تواجد  تقنني  ي�سمن  مبا  االمنية 
واال�ست�سارة  التدريب  الغرا�ش  احلكومة  حتتاجه 
متفقني  والفتح  "�سائرون  ان  الكناين  واكد  فقط". 
للجميع  جناح  هو  ال��ذي  احلكومة  جناح  ان  على 
�سيكون  ال�سيا�سية  بالعملية  يح�سل  تخبط  واي 

عن  النائب  اأك��د  جهته  من  اجلميع".  على  ���رشره 
حتالف الفتح كرمي عليوي، ان اجتماع ائتالفه مع 
�سائرون ركز على تنا�سي اخلالفات وتوحيد الكلمة 
وقال  �سحيحة.  ب�سورة  ال�سيا�سية  العملية  لت�سري 
�سائرون  "اجتماع  اإن  �سحفي  حديث  يف  عليوي 
مر مبراحل  العراق  ان  ايجابي، حيث  كان  والفتح 
�سعبة وما زال مير بها ب�سبب ت�رشيحات ترامب 
وتواجد القوات االمريكية". وا�ساف ان "االطراف 
املوا�سيع  ملناق�سة  اجتماع  اىل  دعت  ال�سيا�سية 

والتكاتف  املوجودة  اخلالفات  وتنا�سي  املهمة 
اخلالفات  "وجود  ان  م��وؤك��دا  الكلمة"،  ووح���دة 
الكهرباء  من  ال�سعب  متطلبات  حتقيق  �سي�سعب 

واملاء والبنى التحتية".
ت�سري  على  االتفاق  وا�سالح  كبناء  "علينا  وتابع 
ان  اىل  م�سريا  �سحيحة"،  ب�سورة  احلكومة  عملية 
هادي  االئتالف  زعيم  وان  مثمرا  كان  "اجتماع 
العامري �رشح بوجود خالفات �سيا�سية لكن هذه 

اخلالفات تنعك�ش على اال�سالح والبناء".

ال�سعب اذا كنا  "ال ميكن ان نطمئن  وا�سار اىل انه 
ونبذل  اخلالفات  نن�سى  ان  يجب  حيث  خمتلفني، 
واحلكومة  للوزراء  العون  تقدمي  اجل  من  اجلهود 

وال�سعب".
اجتماعا  عقدا  و�سائرون  الفتح  حتالفي  ان  يذكر 
واالمنية  ال�سيا�سية  الق�سايا  ملناق�سة  بغداد،  يف 
العامري  ه��ادي  الفتح  حتالف  رئي�ش  بح�سور 
ن��واب  م��ن  وع���دد  ال��ع��اق��ويل  و���س��ائ��رون ح�سن 

التحالفني.

خطة لنقل الملف االمني في بغداد تدريجيا من الجيش الى الشرطة 
بعد رفع السيطرات والحواجز الكونكريتية

ترامب والفياض حاضران... الفتح وسائرون يشكالن لجنة لتقريب وجهات النظر بشان استكمال الكابينة الوزارية

دعوات لحسم مصير أكثر من ألفي مقاتل يعملون منذ 12 عاما دون حقوق 

العراق.. امطار وثلوج وانخفاض بدرجات 
الحرارة خالل األيام المقبلة

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

رئيس التحـــــــــــــــــرير
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االنبار: اعادة افتتاح منفذ 
طربيل الحدودي

الموصل... عجلة االعمار متوقفة والركام يخيم على المدينة واالهالي بال منازل

اتحاد الكرة يتخذ جملة قرارات 
جديدة ويستدعي كاتانيتش
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

وف��اة   االن�����س��ان  دي���اىل حل��ق��وق  ر���س��دت منظمة 
ال�سنوات  خالل  ال�رشطان  مبر�ش  �سخ�ش    900
املنظمة،  رئي�ش  وق��ال   . املحافظة  يف  املا�سية 
اليوم  مبنا�سبة  �سحفي  بيان  يف  اخلزرجي،  طالب 
العاملي لل�رشطان اإن "منظمتنا املتخ�س�سة باعداد 
االن�سان  بحقوق  اخلا�سة  واجل���رودات  الدرا�سات 
ومنها متابعة مر�ش ال�رشطان يف حمافظة دياىل 
 2016 و   2015 و   2014 و   2013 االع��وام  ان 
ال�رشطان   ملر�سى  الوفيات  عدد  جتاوزت  و2017 
فقد   2018 العام  اأما  �سنويا،  وفاة  حالة    400

جتاوز العدد  500  حالة وفاة".
واأ�ساف: "يتطلب من احلكومة املحلية يف حمافظة 
دياىل وجمل�ش املحافظة توفري تخ�سي�سات مالية 
ل�رشاء   2019 للعام  االقاليم  تنمية  ميزانية  من 
جهاز الك�سف املبكر ملر�ش ال�رشطان )جهاز البت 
متخ�س�ش  مركز  ان�ساء  اىل  باال�سافة  �سكان(، 
املحافظة  جمل�ش  مطالبا  ال�رشطانية"،  لالمرا�ش 
جميع  يف  النفايات  حرق  فيه  مينع  قرار  ب�اإ�سدار 
مناطق حمافظة دياىل ويف�سل طمرها بدل حرقها، 
للحافظ  النفايات  لتدوير  معمل  ان�ساء  عن  ف�سال 

على بيئة دياىل".
 وتابع اخلزرجي: "ر�سدنا حاالت كثرية يف جمتمع 

حمافظة دياىل من �سفر املر�سى اىل اخلارج للعالج، 
العراقي  بالطبيب  الثقة  عدم  ا�سبابه  من  ونعتقد 
وبانه غري قادر على عالجهم وهذا املفهوم خاطئ 
جدا، فقد مت عالج االف من املر�سى يف العراق من 
بالعقاقري  والعالج  اجلراحة  وبعده  الت�سخي�ش  اول 
الكيمياوية واال�سعاع وغريها، وقد اكت�سبوا ال�سفاء 
ال�سفاء  ن�سبة  وان  املحافظات  كافة  ويف  الكامل 
لدى املر�سى الذين يعاجلون بالعراق هي اكرث من 
ن�سبة ال�سفاء لدى املر�سى العراقيني الذي يعاجلون 
االمكانيات  العراق  لدى  ان  . مبينا  اخرى  يف دول 
ولكن  وعالجها  ال�رشطانية  احلاالت  بع�ش  لتجنب 

هذه االمكانيات ال ترتقى مل�ستوى الطموح".

منظمة أنسانية: 900 حالة وفاة بمرض السرطان في ديالى 


