
اغلب  يف  اختفت  "البنج"،  اجلراحي  التخدير  مادة   
قليلة،  فانها  توفرت  وان  احلكومية،  امل�شت�شفيات 
قائمة  راأ�س  وعلى  جدا  املهمة  املواد  من  انها  رغم 
التخ�شي�شات املالية، ولي�شت اأمرا اك�ش�شواريا ممكن 
مبالغ  ال��وزارة  �رصفت  وقد  عنه،  اال�شتغناء  يتم  ان 

ا�شترياد هذه املادة، لكن.. هذه هي احلكاية.
مادة  ان  ال�شحة  وزارة  داخل  من  م�شادر  ك�شفت   
ال�شوق  يف  وتباع  امل�شت�شفيات  من  ت�رصق  البنج 

تغ�س  التي  حمود،  عديلة  بعلم  يتم  وهذا  ال�شوداء، 
الب�رص عن االمر وكان ما يجري امر طبيعي.

لديها  املحافظات  �شحة  دوائر  "بع�س  ان  وبينت   
امل�شجر  ب�شارع  منها  ق�شم  بغداد  يف  ادوي��ة  مذاخر 
وهذه  باحلارثية،  الكندي  ب�شارع  االخ��ر  والق�شم 
املذاخر تعيد بيع الدواء احلكومي بال�شوق ال�شوداء".

 واأو�شحت ان "هناك مافيات ف�شاد كبرية، تبداأ من 
موظفني و�شوال ل�شائقي �شيارات �شحن االدوية اىل 
من  الع�رصات  ه��وؤالء  "وبني  م�شيفة  املحافظات"، 
ال�رصاق والفا�شدين، الذين ين�شقون االمر، ويتحكمون 

باجتاه �شيارات النقل".  من جانبهم عد مواطنون ذي 
قاريون، االثنني، اأن اأزمة مواد التخدير يف املحافظة 
التي  االأهلية  امل�شت�شفيات  اإنعا�س  بهدف  "مفتعلة" 
خمت�شون  وعزاها  واالأطباء،  ال�شيا�شيون  ميتلكها 
اإىل "التعقيدات الروتينية" يف وزارة ال�شحة، وفيما 
اتهم جمل�س املحافظة الوزارة ب�"االإخفاق" بتجهيز 
الطبية،  املواد  امل�شت�شفيات احلكومية بحاجتها من 
ك�شف عن �شعيه حل االأزمة بتوظيف املوارد املالية 

املتحققة من تقدمي اخلدمات ال�شحية.
النيازي،  احل�شن  عبد  قار،  ذي  اأطباء  نقيب  وقال   

�شديدة  اأزم��ة  من  تعاين  ق��ار  ذي  "م�شت�شفيات  اإن 
التخدير منذ زمن بعيد حيث مل تتمكن وزارة  مبواد 
كما  معاجلتها  من  املحافظة  �شحة  ودائرة  ال�شحة 
فح�س  مراكز  خالل  من  االأهلية  امل�شت�شفيات  تفعل 
الذي  التعقيد  عن  بعيدة  اإجراءاتها  تكون  معتمدة 
ال�شحة،  وزارة  تعتمدها  التي  اجلهة  عند  ن�شهده 
"كل عملية فح�س  اأن  النيازي،  كيماديا".  واأ�شاف 
اإىل  التخدير من قبل كيماديا تتاأخر من �شهر  ملواد 
مواد  �شح  من  يفاقم  "ذلك  اأن  مبينًا  اأ�شهر"،  ثالثة 
اأنها  جند  حني  يف  العامة  امل�شت�شفيات  يف  التخدير 

ودعا  االأهلية".  امل�شت�شفيات  يف  ومتاحة  متوفرة 
نقيب اأطباء ذي قار، احلكومة املحلية ودائرة �شحة 
احللول  ايجاد  عاتقهما  على  "ياأخذا  الأن  املحافظة 
ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  االأزمة  لتلك  املنا�شبة 
احلكومة  اإىل  ال��وزارة  �شالحيات  نقل  بعد  ال�شيما 
املحلية يف القطاع ال�شحي"، مقرتحًا "ت�شكيل جلنة 
املحافظة  يف  التخدير  مواد  فح�س  على  لالإ�رصاف 
العام  وامل��دي��ر  خمت�شني  اأط��ب��اء  جمموعة  ت�شم 
والت�رصيع  الروتني  لتقلي�س  يخوله  من  اأو  لل�شحة 
تلك  اأن  ال�شيما  االأزم���ة،  واإن��ه��اء  الفح�س  بعملية 

اإذا  النيازي،  وت�شاءل  االأ�شواق".  يف  متوفرة  املواد 
اأين  التخدير غري متوفرة بالعراق فمن  "مواد  كانت 
"تعقيد  اأن  موؤكداً  بها"،  االأهلية  امل�شت�شفيات  تاأتي 
ب��وزارة  امل��رك��زي  بالفح�س  اخلا�شة  االإج����راءات 
نقيب  ولفت  بالتاأخري".   يت�شبب  ما  هو  ال�شحة 
التخدير  م��واد  توفر  "عدم  اأن  اىل  ق��ار،  ذي  اأطباء 
امل�شت�شفيات  عمل  ينع�س  العامة  امل�شت�شفيات  يف 
االأهلية"، م�شرياً اإىل اأن "الطبيب يلجاأ اإىل خيار اإجراء 
العمليات اجلراحية يف امل�شت�شفيات االأهلية م�شطراً 

الإنقاذ املوقف".

تحديد ضوابط جديدة للتعيين على مالك مديريات التربية في بغداد
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وخا�شة  التعليمية  للوظائف  التعيني  �شوابط  بغداد  حمافظة  اعلن  خا�س:   - بغداد 
اأن "الرت�شيح للتعيني يكون بح�شب احلاجة الفعلية  يف مديريات تربية  بغداد، موؤكداً 
علي  املحافظ  وقال  لالإناث".    باملئة  و40  للذكور  باملئة   60 وبن�شبة  لالخت�شا�س 
حم�شن التميمي خالل موؤمتر �شحفي "اإن االجتماع جاء ملناق�شة ال�شوابط الالزمة للتعيني 
 يف مالك دوائر الرتبية ال�شتة يف املحافظة"، م�شرياً اإىل اأنها "تت�شمن تخ�شي�س ن�شبة ع�رصة 
واحل�شد  االإره��اب  �شحايا  وذوي  ال�شيا�شيني،  وال�شجناء  ال�شهداء  لذوي  التعيينات  من  باملئة 
التعيينات  من  باملئة  "خم�شة  اأن  التميمي،  واأ�شاف  املطلوبة".    االخت�شا�شات  �شوء  يف  ال�شعبي 
ينبغي اأن تخ�ش�س الأ�شحاب ال�شهادات العليا، الدكتوراه واملاج�شتري، واأن ت�شاف ع�رص درجات للمعدل 
خلريجي العام الدرا�شي 2000-1999، فما دون لغر�س املناف�شة، ومثلها الأبناء �شهداء اجلي�س وال�رصطة 
ومنت�شبي دوائر  الرتبية املتقاعدين خالل عام  2016، وللمحا�رصين املكلفني ح�رصاً وفقا لالآلية ال�شادرة 

من دوائر الرتبية بهذا ال�شدد الأغرا�س املفا�شلة، و�شمن االخت�شا�شات املطلوبة ".

املو�شل  اقتحام  عملية  تنفيذ  العراقية   القوات  اعالن  مع   
تنظيم  �شيطرة  من  ال�شتعادتها  املدينة  و�شط  نحو  والتقدم 
القائد  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  بان  م�شادر  اف��ادت  داع�س، 
على  ال��دويل  التحالف  مع  اتفق  امل�شلحة   للقوات  العام  

م�شاركة ف�شائل احل�شد ال�شعبي يف حترير ق�شاء تلعفر.
 وكانت وزارة الدفاع االمريكية البنتاجون اعلنت ان معركة 
القوات  ن�رص  الإع���ادة  ليومني،  �شتتوقف  املو�شل  حترير 
ومتو�شعها، فيما  مت�شك العبادي با�شتمرار القتال، راف�شا 
ايقاف تقدم القوات وو�شع العراقيل امام  حتقيق اهدافها، 
وطبقا للم�شادر فان مهمة احل�شد �شتقت�رص على قطع طرق 
امداد تنظيم داع�س من االرا�شي ال�شورية   وت�شييق اخلناق 

على عنا�رصه املتواجدين داخل ق�شاء تلعفر.
 اىل ذلك ك�شفت م�شادر مقربة من التحالف الوطني العراقي 
عن مباحثات �رصية جتري حاليا مع اجلانب الرتكي النهاء 
اخلالف املحتدم من جراء وجود القوات الرتكية يف بع�شيقة 

�شمال العراق ما ولد ازمة �شيا�شية كبرية بني البلدين.
ال�شيد  ا�شتغل وجود  الرتكي  ان اجلانب   وا�شافت امل�شادر 
ايام  قبل  اربيل  يف  الوطني  التحالف  رئي�س  احلكيم  عمار 
اثناء زيارته ملواقع القتال مع رئي�س اقليم كرد�شتان م�شعود 
بارزاين ملفاحتته بهذا اخل�شو�س وان ال�شيد البارزاين املح 
بني  الدبلوما�شية  الطرق  عرب  اخل��الف  انهاء  امكانية  اىل 
ات�شاالت بني  اىل وجود  امل�شادر  وا�شارت  وانقرة.   بغداد 
ويتدخل  الوطني  التحالف  يف  واع�شاء  الرتكي  اجلانب 
امريكي يقوم على ا�شا�س بقاء هذه القوات من دون القيام 
ال�شعبي  احل�شد  من  قوات  تو�شع  وان  ع�شكري  حترك  باي 

وهي �رصايا عا�شوراء بني القوات الرتكية واحل�شد بعد حترير 
من  قوات  وكذلك  الطرفني  بني  متا�س  ح�شول  لعدم  تلعفر 
جدول  يو�شع  ان  على  دولية  ورعاية  وبا�رصاف  الب�شمركة 
اخلا�س  اخلطر  زوال  بعد  القوات  هذه  تواجد  النهاء  زمني 
كة".    ب�"البكة  املعروفة  الكرد�شتاين  العمال  قوات  قبل  من 
ومل توؤكد امل�شادر وجود اي لقاء مبا�رص بني ال�شيد احلكيم 
والو�شطاء االتراك، اذ ان رئي�س التحالف الوطني غادر اىل 
بغداد مبا�رصة بعد انتهاء زيارته جلبهة املعارك.  وبدوره 
قال املتحدث الر�شمي با�شم املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س 
يا  "قادمون  عملية  ان  ل�)اجلورنال(  احلديثي  �شعد  الوزراء 
حتقيق  "لغر�س  املو�شوعة  اخلطط  بح�شب  ت�شري  نينوى"  
امل�شرتكة"،  العمليات  قيادة  و�شعتها  بخطط  اهدافها 
"يقت�رص  املعركة  يف  ال��دويل  التحالف  دور  ان  مو�شحا 
وي�شارك  املتقدمة  للقطعات  اجل��وي  اال�شناد  تقدمي  على 
داع�س"،  تنظيم  جتمعات  ق�شف  يف  العراقي  الطريان  مع 
التقدم  يف  والبطء  "م�شتمرة  الع�شكرية  العمليات  ان  موؤكدا 
احيانا ياأتي يف اطار مراعاة احلفاظ على ارواح املدنيني 
وممتلكاتهم"، موؤكدا ان القائد العام للقوات امل�شلحة "الزم 
ال�شعبي  احل�شد  هيئة  �شمن  املن�شوية  الف�شائل  جميع 
ومتطوعي الع�شائر بتنفيذ اوامر القوات امل�شرتكة".   ورف�س 
حر�س "نينوى" الف�شيل امل�شلح ملتطوعي ع�شائر املحافظة 
وقال  املو�شل،  اقتحام  عملية  يف  ال�شعبي  احل�شد  م�شاركة 
ل�)اجلورنال(  القادر  عبد  ر�شوان  نينوى  حر�س  يف  املقدم 
ان "ايران حتاول  حرف م�شار عملية حترير املو�شل بجعل 
ق�شاء تلعفر ذي االغلبية ال�شيعية الرتكمانية  حتت نفوذها 
لت�شمن  احل�شول على منطقة  قريبة من �شوريا لدعم نظام 

ب�شار اال�شد"، 

مهدي  ال��ع��راق  يف  ال�شنة  اه��ل  مفتي  ك�شف   
خالد  ال�شابق  ال��دف��اع  وزي��ر  ان  ال�شميدعي، 
العبيدي كان على و�شك تنفيذ عملية "انقالب" 

ع�شكري لل�شيطرة على احلكم يف العراق.
ال�شابق  الدفاع  "وزير  ان  ال�شميدعي  وق��ال   
من  ادنى  او  قو�شني  قاب  كان  العبيدي  خالد 
على  لل�شيطرة  ع�شكري،  انقالب  بعملية  القيام 

العراق بالقوة".
للعراق ورحمته  اهلل  تدارك  "لوال  انه  وا�شاف   
اال  نهايتها  يعلم  ال  جم��ازر  حلدثت  باأبنائه 

ان  يف  يفكر  كان  "العبيدي  ان  مو�شحا  اهلل"، 
وبعثي"،  اجنبي  بدعم  العراق  �شي�شي  يكون 
وتقف  بامتياز  بعثيا  رجال  "كان  انه  مفيدا 
الكثري من  انطلت على  وراءه خمططات خبيثة 

ال�شيا�شيني".
الب�شطاء  بع�س  ارى  وان��ا  تاأملت  "كم  وب��ني   
وياك  )علي  للكاظمية  زيارته  عند  له  يهتفون 
علي  املوؤمنني  المري  عدو  هو  حني  يف  علي( 
بع�س  لوقوف  كثريا  تاأملت  كما  ال�شالم،  عليه 
ارادة  �شد  معه  ال�شيا�شية  ال��ت��ي��ارات  ق���ادة 
الربملان، ولوال اهلل ورحمته لكان العراق اليوم 

يف اتون حرب وقتل ودمار".

االأحد، تدخل  تلعفر،  الرتكمان يف ق�شاء   رف�س 
اردوغ��ان يف حترير  الرتكي رجب طيب  الرئي�س 
فيما  االإره��اب��ي،  داع�����س  تنظيم  م��ن  ق�شائهم 
ت�شاءلوا "اأين كانت غريتك عندما احتل الدواع�س 
الق�شاء؟"، يف ا�شارة اىل اردوغان.  وقالت ممثلة 
تركمان تلعفر يف الربملان نهلة الهبابي ان "من 
القوات  من  العراق  اأبناء  هم  تلعفر  ق�شاء  يحرر 
ت�شم  التي  ال�شعبي،  احل�شد  وف�شائل  امل�شلحة 
"تركمان  ان  موؤكدة  الرتكمان"،  من  مقاتلني 
تلعفر يرف�شون التدخل الرتكي يف حترير الق�شاء 

فهذا �شاأن عراقي داخلي وهم �شد اأي تدخل بري 
"اأين  الهبابي  اأو غريه".  وت�شاءلت  اأجنبي تركي 
كان غرية اردوغان عندما احتل الدواع�س ق�شاء 
ا�شتقبالهم  اأو  تلعفر وهو رف�س فتح احلدود لهم 
يف تركيا؟"،    مو�شحة ان "ت�رصيحات اوردغان 
اإعالمية )فارغة( فهو مل يحرك قواته املتواجدة 
يف �شمال العراق �شربا من مكان تواجدها".  واأكد 
وقت  يف  اردوغ��ان.  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 
حال  يف  خمتلفا  �شيكون  بالده  رد  باأن  �شابق، 
ال�شعبي برتهيب الرتكمان يف ق�شاء  قام احل�شد 
تلعفر باملو�شل، مبينًا ان تلعفر ح�شا�شة بالن�شبة 

لرتكيا.

احل�شني  عبد  النيابية  ب��در  كتلة  عن  النائب  ق��ال   
االزيرجاوي ، اإن االتفاق الرباعي بني العراق واإيران 
الذقون  على  �شحك  اتفاق  يعترب  و�شوريا  ورو�شيا 
ومل يقدم اأي نتائج منذ عقد االتفاقية، م�شريا اإىل اأن 
احلكومة املركزية متم�شكة ر�شميا بالتحالف الدويل 

الذي تقوده الواليات االأمريكية املتحدة.
"التحالف  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  االزي��رج��اوي  وق��ال   
اأي فاعلية  الرباعي يعترب اتفاقا مفرت�شا ولي�س له 
ع�شكرية على االرا�شي العراقية"، موؤكدا اأن "التحالف 

نتائج  اأي  يقدم  ومل  الذقون  على  �شحك  الرباعي 
ع�شكرية لتحرير املناطق املحتلة من قبل الع�شابات 
االإرهابية".  واأو�شح اأن "احلكومة املركزية متم�شكة 
بالتحالف الدويل ب�شبب �رصباته اجلوية املوؤثرة �شد 
الع�شابات االإرهابية يف الفلوجة والرمادي وبيجي 
من  تتمكن  ال  "احلكومة  اأن  اإىل  الفتا  واملو�شل"، 
بقيادة  الدويل  التحالف  وبني  بينها  االتفاق  اإلغاء 

وا�شنطن يف هذه املرحلة".
املو�شل  من  كبار  �شيا�شيني  "هناك  اأن  اإىل  واأ�شار   
هم عمالء لرتكيا ومعروفون لدى الراأي العام وعلى 
القوات االأمنية اأن تعتقل هوؤالء ال�شيا�شيني وتقدمهم 

يف  تركيا  مع  لتورطهم  الق�شائية  ال�شلطات  اإىل 
عمليات �شقوط املو�شل ويف احتالل بع�س املناطق 

العراقية من قبل اجلي�س الرتكي".
احل�شد  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ق��ال  ناحيته  من   
قا�شم  االإيراين  امل�شت�شار  اإن  اال�شدي،  احمد  ال�شعبي 
املحور  لتحرير  الرئي�شي  املخطط  �شيكون  �شليماين 
الع�شابات  من  نينوى  يف  تلعفر  وق�شاء  الغربي 
"هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  اال�شدي  وقال  االإرهابية.  
ن�شائح  يقدمون  االمريكان  امل�شت�شارين  من  الكثري 
للحكومة العراقية ويتم تقدمي ال�شكر لهم"، م�شريا اإىل 
�شليماين يف  �شيا�شية تكره تواجد  اأطرافا  "هناك  اأن 

العراق بالرغم من ان احلكومة ت�شتعني به كم�شت�شار 
املحور  حترير  "عمليات  اأن  واأ���ش��اف  ع�شكري".  
املخطط  �شيكون  تلعفر  وحترير  للمو�شل  الغربي 
لديها  "اإيران  اأن  �شليماين"، موؤكدا  لها هو  الع�شكري 
اإقليم  يف  الكردية  واالح���زاب  تركيا  مع  عالقات 
لتحرير  العالقات  تلك  ت�شتغل  مل  اأنها  اإال  كرد�شتان 
املحور الغربي". واأ�شار اإىل اأن "اإيران ال تعتمد فقط 
عمليات  يف  ال�شيعية  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  على 
حترير املناطق املغت�شبة وامنا لديها عالقات متينة 
احل�شد  قيادات  من  ال�ُشنية  املقاومة  ف�شائل  مع 

الع�شائري لتحرير املناطق ال�ُشنية يف العراق".

بغداد – سعد المندالوي

لتحرير  نيوى"  ي��ا  "قادمون  عمليات  دخلت   
املو�شل يومها ال�شاد�س ع�رص و�شط اجنازات امنية 
غري م�شبوقة و�رصعة يف التنفيذ وفق ما خمطط له.
احياء  اوىل  االثنني  ام�س  دخلت  االمنية  القوات   
امني  م�شدر  وذكر  ال�شمايل  املحور  من  املو�شل 
التا�شعة  املدرعة  “الفرقة  ان  نيوز(  )اجلورنال  ل� 
اوىل  ال�شالالت  منطقة  اىل  ال��دخ��ول  من  متكنت 
املرة  وهذه  ال�شمايل  املحور  من  املو�شل  احياء 
االوىل التي يدخل فيها اجلي�س العراقي منذ �شيف 

العام 2014".
بعمليات  ت�شتمر  االمنية  “القوات  ان  وا�شاف   

حترير املناطق من دن�س داع�س االرهابي”.
االإعالمي   وطراأ تغري مفاجئ على خطاب داع�س 

اأن املدينة  داخل املو�شل من خالل الرتكيز على 
لدولة اخلالفة املزعومة كما كان  لي�شت عا�شمة 

التنظيم يزعم �شابقًا.
العام  الراأي  يهيئ  التنظيم  اأن  امني  واكد م�شدر   
املوؤيد له، خلرب �شقوط املو�شل يف قب�شة القوات 

االمنية.
مدينة  على  االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  و�شيطر   
 2014 لعام  حزيران  من  العا�رص  يف  املو�شل 
االنبار  حمافظات  من  اجزاء  بع�س  على  و�شيطر 
و�شالح الدين ودياىل، حيث ت�شكل احل�شد ال�شعبي 
بفتوى من املرجع ال�شيد على ال�شي�شتاين وا�شتطاع 
وحترير  االمنية  القوات  ا�شناد  من  وجيزة  بفرتة 
واخرها  داع�س  عليها  �شيطر  التي  امل��دن  جميع 
عمليات  فيها  تتوا�شل  التي  املو�شل  مدينة 

التحرير.

مباحثات "سرية" بين التحالف الوطني وأنقرة إلنهاء األزمة 

اتفاق بين العبادي والتحالف الدولي على مشاركة الحشد الشعبي في تحرير تلعفر 

بدر تخرج عن صمتها:

 االتفاق الرباعي أكذوبة والحكومة متمسكة بأمريكا وسليماني المخطط لتحرير غرب للموصل 

بعد 871 يوما من سيطرة داعش... الجيش العراقي يدخل حي الشالالت في مركز الموصل 

 على ذمة مفتي أهل السنة.. العبيدي كان 
يخطط للقيام بانقالب عسكري

تركمان تلعفر ألردوغان: أين كانت "غيرتك" 
عندما احتل داعش القضاء؟

بغداد ـ ستار الغزي 

بغداد - عالء الحسن

بغداد ـــ  خاص

بغداد - خاص

بغداد - رسول محمد

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

حقوق الطفل في العراق... بين 
االعتراف بها وعدم تطبيقها

أزمة "بنج  التخدير" تستفحل في المستشفيات والصحة تتفرج واألطباء يساومون المرضى!


