
عد النائب عن كتلة املواطن حبيب الطريف،االثنني،ان 
لي���س  االمني��ني  ال��وزراء  عل��ى  الت�صوي��ت  تاأخ��ر 
باالم��ر ال�صلب��ي،وان االه��م يف ه��ذه املرحل��ة ه��ي 
معرك��ة املو�ص��ل. وق��ال الط��ريف يف ت�رصي��ح ان " 
تاخ��ر الت�صويت على ال��وزراء االمنيني لي�س باالمر 
ال�صلبي،معل��ا ذل��ك ان الع��راق يخو���س حرب��ا �صد 
تنظيمات داع�س االرهابية،وان هناك غرفة عمليات 
كاملة ، والقائد العام للقوات امل�صلحة م�رصف عليها 
ب�ص��كل مبا���رص وميداين". وبني الط��ريف ان االهم يف 
يومنا هذا هو املعركة ولوج�صتياتها، لتحقيق الن�رص 
النهائ��ي على االره��اب، موؤك��دا ان "وزارتي الدفاع 
والداخلي��ة ه��ي وزارات يف غاية االهمي��ة ، لكن  اذا 

نظرنا اىل ق�صية املعركة فهي االهم".
واك��د الط��ريف ان العب��ادي م�صتع��د لط��رح اال�صم��اء 
وال نتمن��ى كرثة احلدي��ث عن الكابين��ة الوزارية يف 
مث��ل هذه الظ��روف ، النها لي�س بق��در اهمية معركة 
املو�ص��ل ودح��ر داع���س ، واالم��ور من�صاب��ة ب�ص��كل 
قري��ب ان تكون طبيعية ، فبالت��ايل النريد ان نحمل 
احلكوم��ة اكرث مم��ا عليها. ونفى الط��ريف ان يخ�صع 
اىل  والداخلي��ة  الدف��اع  وزي��ري  اختي��ار  مو�ص��وع 
املحا�ص�ص��ة ، ب��ل �صيك��ون االختي��ار وف��ق معاير  
تكنوقراطية ومهنية،مو�صح��ا انه ميثل مكونا ،لكنه 
االختي��ار يقرتب م��ن املهنية ب�صكل كب��ر. ومازالت 
هن��اك حقائب وزاري��ة �صاغرة ت��دار بالوكالة،اهمها 
وزارتا الدفاع والداخلية، ف�صا عن وزارات التجارة 
وال�صناع��ة واملعادن مل يقدم رئي���س جمل�س الوزارء 
املر�صحني ال�صغاله��ا. يف حني اكد النائب عن جبهة 
االإ�ص��اح النيابية عب��د الرحيم ال�صم��ري، اأن جمل�س 
الن��واب �صرّحل ملف اال�صتجوابات اإىل العام املقبل، 
مبين��ا اأن الت�صوي��ت عل��ى مر�صح��ي ال��وزراء اجل��دد 

�صيكون �صمن اأولويات املجل�س بعد العطلة.

اأم��ا االآن فقد اأ�صبح اأغل��ب زبائنه اأفراد اأمن عراقيني 
بع��د �صيطرته��م عل��ى ح��ي كوكجلي يف وق��ت �صابق 
م��ن نوفم��ر ت�رصين الثاين ويتقدم��ون اأكرث يف عمق 
املدينة التي ظلت حتت حكم التنظيم اأكرث من عامني 

ون�صف العام.
ومع تراجع التنظيم يتكيف املدنيون مع واقع جديد 
وتتك�ص��ف اأمامه��م �صورة اأو�صح عم��ا فعلوه للنجاة 

من العقاب واحلرمان يف ظل حكم التنظيم.
قال اأب��و اأ�صامة اإن الكثر من مت�صددي التنظيم �صواء 
املحليني اأو االأجانب عا�صوا يف كوكجلي واإن اأ�رصهم 
يف االأ�صا�س هي التي كانت ترتدد عليه يف ال�صيدلية 
الأن املت�صددي��ن اأنف�صهم كان��وا بعيدين )عن املدينة( 

يف معظم االأحيان.
كان��ت واجه��ة �صيدليت��ه وم��ا يجاوره��ا من حمال 
ومتاجر حتمل حرف "الزاي" اإ�صارة اإىل كلمة الزكاة 
وبجواره��ا الرقم الذي ح��دده موظفو التنظيم كزكاة 
عل��ى ال�صيدلي��ة تدف��ع للخاف��ة املعلنة م��ن جانب 

واحد.
وعندما حررت املنطقة طم�صت القوات االمنية جميع 

العامات ب�صعارات �صيعية. 
وفت��ح الرج��ل البالغ م��ن العمر 40 عام��ا ال�صيدلية 
بع��د �صق��وط املو�صل يف قب�ص��ة التنظي��م وبعد قرار 
احلكوم��ة وق��ف راتب��ه ال��ذي كان يح�ص��ل عليه من 
وزارة ال�صح��ة يف اإط��ار م�صاعيه��ا لتجفيف م�صادر 
التموي��ل للمت�صددي��ن. وكان املت�ص��ددون ي�صتول��ون 
عل��ى اأم��وال العاملني يف القطاع الع��ام يف املناطق 

اخلا�صعة ل�صيطرتهم.
واأراد املت�ص��ددون من اأبي اأ�صامة اأن يعمل ل�صاحلهم 
يعن��ي  كان  ذل��ك  الأن  رف���س  لكن��ه  م�صت�صف��ى  يف 

مبايعتهم واخل�صوع لهم.
ووفق��ا لفكر التنظيم ف��اإن عر�س �صور اأي كائن حي 

اأمر خمالف لاإ�صام الأنها ميكن اأن تقود اإىل الوثنية. 
وبع��د اأن وبخ��ه اأح��د اأع�ص��اء التنظي��م عل��ى عر�س 
مل�صق به �صورة ر�صيع على جدار بال�صيدلية طم�س 
الرج��ل عيني��ه بقلم اأ�صود وفعل ال�ص��يء نف�صه يف كل 

مل�صق عليه �صورة ب�رص.
وقال الكثر من املدنيني اإن التنظيم حظر العملة فئة 
500 دينار )0.40 دوالر( التي حتمل �صورة متثال 

وذلك لل�صبب نف�صه.
عقاقر �صينية وهندية

تاأت��ي كل االأدوية من �صوريا  منف��ذ املو�صل الوحيد 

اإىل الع��امل م��ع اقرتاب وح��دات متنوعة م��ن القوات  
اىل املدين��ة. ق��ال اأب��و اأ�صام��ة اإن التج��ار ال�صوريني 
ي�صتوردون اأدوية �صينية وهندية رخي�صة الثمن عر 
تركيا ويدفعون �رصيبة للتنظيم االرهابي لنقلها اإىل 

االأ�صواق يف املو�صل.
ومبج��رد و�ص��ول االأدوي��ة اإىل الرف��وف الت��ي اأو�صك 
خمزونه��ا على النف��اد ت�صاعف ثمنها ثاث��ة اأمثال 
واأ�صب��ح كث��رون من زبائن��ه عاجزين ع��ن �رصائها 
م��ا ي�صطره اإىل بيعها لهم باالآجل وبات مدينًا بنحو 

1.25 مليون دينار.

وا�ص��اف اأب��و اأ�صام��ة " نظ��را لفر���س التنظي��م على 
الن�ص��اء ارت��داء النقاب ال��ذي يغطي الوج��ه بالكامل 
اأ�صب��ح ال ي�صتطيع معرفة ال�صخ���س املدين اأو املبلغ 

امل�صتحق عليه.
يف  يق��ف  كان  ال��ذي  عام��ا(   43( �صهي��ب  وعّل��ق 
ال�صيدلي��ة على ذلك قائ��ا اإنه اإذا انف�صل عن زوجته 
يف م��كان مزدح��م اأ�صب��ح لزاما عليها ه��ي اأن تعرث 
علي��ه الأن��ه لن ي�صتطي��ع متييز وجهها م��ن بني بقية 
الن�ص��اء الائي يرتدي��ن ماب�س �ص��وداء تغطي كامل 

اأج�صادهن.

ومل يك��ن بو�صع اأبو اأ�صامة و�صف عاج الأي امراأة اإال 
اإذا كان��ت مع قريب له��ا واإذا رفعت امراأة النقاب عن 
وجهه��ا اأمامه وت�صادف مرور اأحد اأفراد جلان االأمر 
باملع��روف فاإنه �صوف يحا�ص��ب. مل يحدث ذلك معه 
قط لكن املت�صددين كانوا يعاقبون مرتكبي مثل هذه 

االأفعال بالغرامة واجللد.
قال �صكان كوكجل��ي اإن ت�رصيعات مت�صددي التنظيم 
كان��ت ال تطب��ق ب�رصام��ة يف احلي لبع��ده عن مركز 

املدينة.
وق��ال �ص��كان حمليون اإن��ه عندما ا�صتع��ادت القوات 
االمني��ة اخلا�ص��ة احلي ت��رك اثنان م��ن املت�صددين 
زوجتيهم��ا الرو�صيتني خلفهم��ا. وطبقا جلندي كان 
يجل���س يف ال�صيدلي��ة حاول��ت زوجت��ا اجلهادي��ني 
الف��رار م��ن املو�ص��ل بني املدني��ني امل�رصدي��ن لكن 

قوات االأمن اكت�صفت اأمرهما واعتقلتهما.
وعل��ى مقربة قال عمار )27 عاما( الذي يدير متجرا 
للبقالة اإن املت�صددين كانوا اكرث زبائنه الأنهم كانوا 

ميلكون املال اأكرث من اأي اأحد اآخر.
واأ�ص��اف اأن كل الب�صائ��ع التي يبيعه��ا كانت تاأتي 
من �صوريا لكن هذا الطريق االآن انقطع لي�صتفيد جتار 
كث��رون من اقليم كرد�صتان القريب من االنفتاح يف 

ال�صوق.
وخ��ارج متجر البقالة كان تاجر كردي يقوم باإنزال 
ب�صائع م��ن عربة فان ومن بينه��ا ب�صائع يحظرها 
التنظيم مثل ال�صجائر والب�صكوت امل�صتورد من اإيران 

واللحوم املعلبة امل�صتوردة من الرازيل.
ق��ال عمار �صاخرا "مكتوب عل��ى العلبة حال لكنهم 

كانوا يقولون اإنها لي�صت كذلك."
ب��ني احلني واالآخر كان �ص��وت قذيفة مورتر اأو دوي 
اإط��اق ر�صا�س يدفع النا���س ال التفرق يف ال�صارع 
والبحث عن ملجاأ لكن البع�س ممن اعتادوا �صو�صاء 
احلرب كان��وا بالكاد يجفلون ث��م يوا�صلون حياتهم 

كاملعتاد.

المواطن : تأخير التصويت على الوزراء االمنيين ليس باالمر السلبي

لانتخاب��ات،  امل�صتقل��ة  العلي��ا  املفو�صي��ة  اأعلن��ت 
انتخاب��ات جمال���س  اج��راء  اعتذاره��ا ر�صمي��ًا ع��ن 

املحافظات املقررة يف 20 ني�صان 2017.
وج��اء اإعان املفو�صية بح�صب كت��اب ر�صمي لرئي�س 
جمل���س املفو�صية �رصب�صت م�صطفى اىل هيئة رئا�صة 
جمل���س النواب. وعزا رئي�س املفو�صية القرار اىل عدم 
متوي��ل املفو�صية م��ن قبل وزارة املالي��ة بامليزانية 
االنتخابي��ة املق��رة م��ن قب��ل جمل���س الن��واب ب�صبب 
ع��دم وجود �صيول��ة نقدية ما �صبب ���رصراً يف جدول 
العملي��ات الج��راء االنتخاب��ات يف موعده��ا املحدد 
يف 20 ني�ص��ان 2017. واأ�ص��ار اىل ان ع��دم �ص��دور 
التعديات املقرتحة على قانون جمال�س املحافظات 
ينعك���س �صلب��ًا عل��ى اإج��راءات املفو�صي��ة يف اج��راء 

االنتخابات يف موعدها املحدد،  الفتا النظر اىل عدم 
اكتمال قاعدة بيان��ات النازحني ب�صكل نهائي ميكن 
الركون اليها يف اأي انتخابات يف الوقت احلا�رص كما 
ن�ص��ر اىل الن��زوح امل�صتمر. واك��د ان املوعد املقرتح 
الج��راء االنتخاب��ات ه��و م��ن 2 ايل��ول 2017، اىل 
16 من ال�صهر نف�صه ح�صب اجلدول العملياتي. و�صدد 
رئي���س جمل�س املفو�صني على �رصورة توفر االموال 
يف ح��ال القب��ول باملوع��د املق��رتح م��ن املفو�صية 
م�صطف��ى  وطال��ب  املحلي��ة.  االنتخاب��ات  الج��راء 
بتزويد مفو�صية االنتخاب��ات بامليزانية االنتخابية 
املقرتح��ة من قب��ل املفو�صية والبالغ��ة 619 مليار 
 2017 املحافظ��ات  جمال���س  النتخاب��ات  دين��ار 
واال�صتع��داد النتخابات جمل�س الن��واب 2018، على 
ان تدخل يف ح�ص��اب املفو�صية يف موعد اق�صاه 20 

�صباط 2017، وعلى �صكل دفعة واحدة".

اأكد رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�صوم،االثنني، �رصورة 
اإجن��از امل�صاحلة والتغلب على ال�صعوبات ال�صيا�صية 

بني الفراقاء.
وقال مكتب مع�صوم يف بيان ، اإن رئي�س اجلمهورية 
ف��وؤاد مع�صوم ا�صتقبل، يف ق�رص ال�صام ببغداد نائب 
االم��ني الع��ام ل��اأمم املتح��دة مرو�ص��اف جينكا، 
مبين��ا اأن "اللق��اء �صل��ط ال�ص��وء م�صتج��دات الو�صع 
لتحقي��ق  املبذول��ة  واجله��ود  واالأمن��ي  ال�صيا�ص��ي 

امل�صاحلة املجتمعية".
اأهمي��ة  البي��ان،  بح�ص��ب  مع�ص��وم،  الرئي���س  واأك��د 
العاق��ات ب��ني الع��راق واالأمم املتح��دة و���رصورة 
تو�صيعه��ا ومتتينه��ا يف خمتلف املج��االت، ال�صيما 
ما يتعلق بامل�صاع��دات االن�صانية التي تقدمها االمم 

املتح��دة، ف�صا عن دع��م العراق الإجن��از امل�صاحلة 
والتغلب على ال�صعوبات ال�صيا�صية بني الفرقاء.

واأ�ص��اف، اأن الع��راق بحاج��ة لافادة م��ن اخلرات 
الكث��رة م��ن االأمم املتح��دة، موؤكدا "حر���س العراق 
عل��ى ا�صتم��رار عاق��ات التعاون بني الع��راق واالأمم 

املتحدة".
وقدم مع�ص��وم �صكره، لاأمم املتح��دة واأمينها العام 
ب��ان ك��ي م��ون عل��ى متابعت��ه واهتمام��ه بال�ص��اأن 

العراقي.
م��ن جانب��ه، اك��د جين��كا، اإن زيارت��ه للع��راق تاأتي 
لتجدي��د اإهتمام ودع��م املنظمة لل�صع��ب العراقي يف 
حرب��ه �ص��د داع�س االإرهاب��ي واال�صتم��رار يف تقدمي 
الدع��م االإن�ص��اين للنازح��ني وامل�صاهم��ة يف ت�صجيع 
احل��وار البّن��اء ب��ني االأط��راف ال�صيا�صي��ة يف العراق 

واإقليم كرد�صتان".
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الثاني من ايلول 2017 الموعد المقترح الجراء 
انتخابات مجالس المحافظات

معصوم يؤكد ضرورة توسيع العالقات بين 
العراق واألمم المتحدة في مختلف المجاالت

التربية تطالب بتخصيص درجات 
تعويضية للمحافظات الساخنة 

البياتي لكوبيتش: التركمان حلقة الوصل 
والتوازن المجتمعي والسلم األهلي

الوطني الكردستاني يشدد على أهمية وضع 
خارطة جديدة لتجاوز مشكالت االقليم

كتابا   ، ال�صيديل  اإقبال  حممد  الدكتور  الرتبية  وزير  معايل  وجه  بغداد_متابعة: 
التعوي�صية  الدرجات  بخ�صو�س   ، النواب  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  اىل  خا�صا 
للمحافظات ال�صاخنة . وثّمن اإقبال يف بيان �صادر عن مكتبه االإعامي اخلا�س ، 
جهود اللجنة من اأجل اقرار املوازنة االحتادية، موؤكدا �رصورة ا�صافة فقرة خا�صة 
حتفظ للمحافظات التي احتلها تنظيم داع�س االرهابي  درجاتها التعوي�صية من 
ا�صتكمال  يتزامن مع  لكونه  االجراء مهم جدا  ان هذا  اإقبال  . وبني  املاك  حركة 
حترير هذه املناطق ب�صكل تام ، مو�صحا اأن هناك حاجة ما�صة لتعوي�س الدرجات 

يف وزارة الرتبية ، ل�صد النق�س احلا�صل يف اكرث من حمافظة .
واأ�صاف وزير الرتبية ، ان املحافظات ال�صاخنة تنتظر اأن تنال ا�صتحقاقها اأ�صوة 
باملحافظات االخرى التي اأطلقت فيها الدرجات ، وان ت�صمني املوازنة ما يحقق 
الن�صو�س  العراقي وفق  ال�صعب  اأبناء  الفر�س بني  العدل وتكافوؤ  ذلك ير�صخ مبداأ 
الد�صتورية والقانونية ، ويخفف املعاناة عن كاهل اأبناء هذه املحافظات ، ويتيح 
فر�س عمل ل�صبابها ، متطلعا اإىل التعاون مع وزارة يف حتقيق هذا املطلب الوطني 

والذي يعزز الثقة بحر�س اللجنة على امل�صلحة العامة .

بغداد_متابعة: التقى النائب عن املكون الرتكماين جا�صم حممد جعفر البياتي ، االثنني 
والت�صاور  للتباحث  بغداد يان كوبي�س وذلك  املتحدة يف  العام لاأمم  االأمني  ، ممثل 
ال�صاخنة  املناطق  يف  واالختافات  واال�صطرابات  العراق  يف  العام  الو�صع  حول 
وخا�صة يف كركوك ونينوى وتلعفر وطوز. واكد البياتي وفق بيان ، انه من املمكن ان 
يكون الرتكمان حلقة الو�صل وا�صا�س التوازن  املجتمعي وحمام �صام لل�صلم االأهلي 
البناء املناطق املذكورة ، وطالب االمم املتحدة ان يكون للرتكمان دور ا�صرتاتيجي 
وبارز وموؤثر يف بناء الثقة واال�صتقرار واعادة اعمار البنى التحتية واعادة النازحني 
اىل املناطق ال�صاخنة واملتنازع عليها". وا�صار البياتي اىل،ان لقاءنا مع كوبي�س كان 
مثمرا ، ومت االتفاق على العمل معا لو�صع خارطة طريق مل�صتقبل املنطقة والرتكمان 
يف كركوك و�صاح الدين ونينوى ودياىل وذلك عر امل�صاركة لبناء التعاي�س ال�صلمي 
"بحاجة  اننا  اىل  م�صرا  املكونات"،  بني  االمنوذجية  واالدارة  املجتمعية  وال�رصاكة 
ما�صة اىل موقف االمم املتحدة الإيجاد هذا التوازن بني املكونات واحلد من التجاوز 
على حقوق واإرادة املكونات ال�صغرة وان االدارة النموذجية يف املناطق املختلطة 

هي االدارة التي اقرتحها رئي�س اجلمهورية ال�صابق جال الطالباين".

�صالح،  برهم  الكرد�صتاين  الوطني  لاإحتاد  العام  االأمني  نائب  �صدد  بغداد_متابعة: 
االإثنني، على اأهمية و�صع خارطة طريق جديدة لتجاوز الو�صع احلايل واإيجاد معاجلة 

جذرية مل�صكات االقليم.
جعلها  وباالإمكان  كبرة  اأهمية  لها  البارزاين  "مبادرة  اإن  ت�رصيح  يف  �صالح  وقال 
منفذاً ملعاجلة تلك امل�صاعب". واأ�صاف، اأن االأوان قد حان لت�صكيل حكومة فعالة لها 
برناجمها االإ�صاحي، م�صتدركًا "كفى اإذالل املواطنني وكفى ت�صويه احلقائق اأمامهم". 
واأعلن احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين الذي يتزعمه م�صعود البارزاين، اأم�س )27 ت�رصين 
الثاين 2016(، ت�صكيل جلنة قيادية الإجراء احلوار مع االأطراف ال�صيا�صية ب�صاأن مبادرة 
 20( يف  البارزاين،  ودعا  كرد�صتان.  اإقليم  يف  االأو�صاع  ملعاجلة  االأخرة  البارزاين 
ت�رصين الثاين 2016(، االأحزاب ال�صيا�صية الكرد�صتانية اإىل االإتفاق على اإنتخاب رئا�صة 
اإقليم كرد�صتان  اآخر لرئا�صة  جديدة للرملان وت�صكيل حكومة جديدة واختيار �صخ�س 

حلني اإجراء االنتخابات، يف حني تعهد ببذل كل اإمكانياته لدعم هذه العملية.

بغداد_متابعة

مشهد الحياة في حي سكني بالموصل بعد رحيل داعش

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قبل ثالثة اأ�سابيع كان الكثري 
من زبائن اأبو اأ�سامة هم 

مقاتلون من تنظيم داع�ش 
يح�سرون زوجاتهم واأبناءهم 

اإىل �سيدليته الواقعة على 
الطرف ال�سرقي من املو�سل 

للحقن اأو العالج.


