
يف  خطر  ت��زاي��د  ع��ن  متخ�ص�صون٬  ق�صاة  ك�صف 
يف  الر�صافة  جانب  اأن  موؤكدين  املخدرات٬  ملفات 
بغداد ي�صجل يوميًا نحو خم�صني دعوى على �صعيد 
التعاطي اأو املتاجرة. ويف حني ا�صار الق�صاة اإىل ان 
"هناك جتارا ي�صعون حاليًا الدخال مادة الكري�صتال 
"ورود  اإىل  النظر  لفتوا  العراق"٬  اإىل  املحظورة 

ال�صاأن  لهذا  م�صانع  ا�صتحداث  نّيتهم  عن  معلومات 
اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  داع��ني  االإن�صاء"٬  قيد  بع�صها 
"تعزيز الرقابة على املنافذ احلدودية ملنع عمليات 
قا�صي  ويقول  املخدرة".  للمواد  املتكّررة  التهريب 
التحقيق املتخ�ص�ص بدعاوى املخدرات علي ح�صن 
البالد  عموم  يف  املخدرات  ق�صايا  "عدد  اإن  كامل 
واإيجاد  عليه  الوقوف  ينبغي  م�صتمراً  تزايداً  ت�صهد 
ذات  اجلهات  جميع  قبل  من  له  الالزمة  املعاجلات 

"املعدالت على جانب  اأن  العالقة". واأ�صاف كامل٬ 
خم�صني  ب��ح��دود  بلغت  فقط  ب��غ��داد  م��ن  الر�صافة 
"الوقائع  اأن  واأو�صح  الواحد".  اليوم  خالل  ق�صية 
املتعاطني  اغ��ل��ب  ب���اأن  تفيد  ام��ام��ن��ا  املعرو�صة 
املكتظة  الفقرية  ال�صعبية  املناطق  يف  ي��وج��دون 
تتعلق  الدعاوى  "اغلب  اأن  كامل  بال�صكان".واأكد 
بتعاطي الكري�صتال املخدرة"٬ مبينًا اأن"هذه املادة 
انت�رشت بنحو كبري يف عموم البالد اخرياً".واأورد اأن 

"امل�رشع العراقي تعامل مع املخدرات وو�صعها يف 
الكوكة٬  وحبة  القم٬  نبات  بينها  ومن  واحد  قانون 
اإ�صافة  واحل�صي�صة٬  واخل�صخا�ص  الطبي٬  واالأفيون 
"�صحنات  اإىل الكري�صتال وغريها". واأفاد كامل باأن 
بوا�صطة  اجل��وار  دول  من  العراق  تدخل  الكري�صتال 
وا�صتطرد  املخدرات".  بتهريب  متخ�ص�صني  جتار 
اعدادها  يتم  زراعية  ولي�صت  �صناعية  مادة  "اإنها 
اأن  عن  حت��دث  وبينما  العراق"٬  اإىل  دخولها  قبل 

يحاولون  جتار  اإىل  تو�صلت  الق�صائية  "التحقيقات 
اطالعهم  خالل  من  الداخل  اإىل  التجربة  نقل  حاليًا 
على كيفية تكوين الكري�صتال"٬ ك�صف عن "معلومات 
�صتخ�ص�ص  االن�صاء  قيد  معامل  بوجود  تفيد  موؤكدة 
راأى  جانبه  من  "اجلزاء  اأن  الغر�ص".٬وتابع  لهذا 
القا�صي  املخدرات  ق�صايا  يف  العام  املدعي  نائب 
ظاهرة  اأ�صبح  املخدرات  "تعاطي  اأن  فا�صل  ف��وؤاد 
اأن  ال�صباب".واأ�صاف  او�صاط  بني  باالنت�صار  اأخذت 

"اعداد الدعاوى يف جانب الر�صافة اآخذة باالرتفاع 
الواحد".ويتفق  اليوم  خالل  الع�رشات  اإىل  وو�صلت 
ال�صكنية  "االحياء  ب��اأن  كامل  القا�صي  مع  فا�صل 
املكتظة باملواطنني تعد مرتعًا للمخدرات"٬ يف حني 
يف  عليهم  القب�ص  مت  الع�صابات  من  "عدداً  ان  ذكر 
البيئة االكرث انت�صاراً لهم يف )الكراجات( الرئي�صة يف 
ال�صتقبال  مكانًا  لكونها  والعالوي  كالنه�صة  بغداد 

امل�صافرين من خمتلف املحافظات".

في موازنة 2017.. تثبيت  موظفي العقود على المالك الدائم في جميع الوزارات
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اأكد النائب عن دولة القانون ٬ موفق الربيعي٬ ان موازنة العام املقبل �صتت�صمن تثبيت 
اجريتها مع  التي  "املحاوالت  ان  الربيعي٬   الوزارات.وقال  العقود يف جميع  موظفي 
التحالف الوطني واللجنة املالية النيابية اأثمرت عن ادخال فقرة تثبيت العقود يف جميع 
الوزارات يف موازنة العام املقبل". واأ�صاف٬" الأنني اأعتقد اأن هذه ال�رشيحة هم ممن ظلموا 
ل�صنوات كثرية٬ ولدى البع�ص منهم  خدمة طويلة جداً يف دوائر ووزارات الدولة".اىل ذلك طالب 
النواب عن حمافظة دياىل �صالح اجلبوري، بتثبيت موظفي عقود ب�صائر اخلري يف  ع�صو جمل�ص 
املوازنة، الفتا النظر اىل اأن عدداً كبرياً من اأولئك املوظفني حلق بهم "ظلم" خا�صة اأ�صحاب العوائل. 

وقال اجلبوري يف موؤمتر �صحفي عقده يف مبنى جمل�ص النواب "مت رفع كتاب اىل رئي�ص الربملان يف 
22 من �صهر اأيلول املا�صي ملخاطبة رئي�ص الوزراء بغية اإ�صافة فقرة ا�صتكمال تثبيت عقود موظفي ب�صائر 
اخلري يف دياىل والتي �صبق وان مت �صمولهم بالتثبيت وفق قانون املوازنة العامة لعام 2012 �صمن املادة 

اأوال".  18

قبل  من  ملحوظا  حراكا  العراقية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  ت�صهد 
م�صعود  كرد�صتان  اقليم  لرئي�ص  املناوئة  الكردية  االط��راف 
يف  والتغيري  ال��وط��ن��ي  االحت���اد  ح��زب��ا  وخ��ا���ص��ة  ب����ارزاين 
اجلمهورية  رئي�ص  نائب  مع  التحالف  واعالنهما  ال�صليمانية 
نوري املالكي ،ما ميهد اىل حتجيم وعزل رئي�ص االقليم ف�صال 
عن دخول االنتخابات املقبلة بقائمة واحدة. فاخلالفات بني 
االأطراف الكردية، اأفرزت مع�صكرين من ال�صعب جداً اأن يلتقيا، 
ح�صان  بغداد،  جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  بح�صب 
وا�صح  ب�صكل  تبلور  االأول  املع�صكر  اأن  اأك��د  ال��ذي  العيداين، 
"التغيري" و"االحتاد  ويقوده نوري املالكي بدعم من كتلتي 
الوطني الكرد�صتاين"، الفتًا النظر اإىل اأن هذا املع�صكر مدعوم 
ي�صم  حني  حميطه،يف  عن  البارزاين  عزل  بهدف  اإي��ران  من 
والبارزاين  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  الثاين  املع�صكر 
انقرة  من  اأخرى"،مدعوما  وكردية  عربية  �صيا�صية  وقيادات 
ويجري حراك وا�صع لت�صكيل حتالف جديد ي�صم رئي�ص الوزراء 
"التغيري"  حزبي  وقيادات  املالكي،  نوري  ال�صابق،  العراقي 
ما  مرحلة  الإدارة  متهيداً  الكرد�صتاين"،  الوطني  و"االحتاد 
التحالف  اأن  �صيا�صية  م�صادر  توؤكد  حني  يف  )داع�ص(،  بعد  
اإقليم  رئي�ص  دور  لتحجيم  قدمًا  امل�صي  اإىل  يهدف  اجلديد 
كرد�صتان، م�صعود الربزاين وعزله يف مرحلة مقبلة. ومل تخف 
نوري  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  مع  حزبها  حتالف  طالباين  اآال 
"ائتالف  اإىل وجود عالقة طيبة مع رئي�ص  واأ�صارت  املالكي 
مفتوحة،  اأبوابه  اإن  قائلة  املالكي،  نوري  القانون"،  دولة 
م�صعود  "مت�صك"  انتقدت  كما  م�صتمرة.  معه  وال��ل��ق��اءات 
انتهاء  من  الرغم  على  كرد�صتان  اإقليم  برئا�صة  ال��ب��ارزاين 
خمالف  املن�صب  هذا  يف  البارزاين  وجود  اأن  عادة  واليته، 
الكردية،  االأطراف  وبع�ص  املالكي  التفاهمات بني  للقانون. 

كرد�صتان،  اإقليم  موظفي  روات��ب  تاأخر  م�صاألة  جت��اوزت 
االأخرية  املالكي  زيارة  اأن  اأكد  رفيع،  كردي  قيادي  بح�صب 
"دولة  ائتالف  ي�صم  جديداً  حتالفًا  اأف��رزت  ال�صليمانية  اإىل 
القانون"، وكتلتي "التغيري" و"االحتاد الوطني الكرد�صتاين". 
اأبرزها  خطوات،  بعدة  �صيقوم  اجلديد  التحالف  اأن  واأو�صح 
اأي�صًا رئي�ص احلزب  ت�صييق اخلناق على البارزاين )الذي هو 
التنحي،  اإىل  دعوته  خالل  من  الكرد�صتاين(،  الدميقراطي 
والتلويح بف�صل حمافظة ال�صليمانية عن كرد�صتان، والدعوة 
اإىل حتويلها اإىل اإقليم م�صتقل. من جانبه رجح قيادي كردي 
اأن تتم بلورة حتالف "املالكي-اأكراد ال�صليمانية" ب�صكل اأكرب 
لالنتخابات املحلية املقرر  ا�صتعداداً  خالل املرحلة املقبلة، 
اإجراوؤها العام املقبل. وقال القيادي الذي رف�ص الك�صف عن 
وطنيًا  منحى  اخذت  القانون  دولة  مع  االتفاقات  ان  نف�صه 
اطراف  قبل  من  والفئوية  ال�صخ�صية  املحاوالت  مواجهة  يف 
من احلزب الدميقراطي . من ناحيته رف�ص اأردالن نور الدين 
اتهامات كتلة "التغيري" الكردية، العبادي مبحاباة البارزاين، 
على ح�صاب حقوقهم. واكد ع�صو الربملان العراقي عن احلزب 
"جهات  �صماها  ما  �صيطرة  ان  الكرد�صتاين"،  "الدميقراطي 
خارجية" على حمافظة ال�صليمانية التي ُتعد جزءاً من اإقليم 
حُترك  اخلارجية  االأجندات  بع�ص  اطار  يف  ياتي  كرد�صتان، 
بح�صب  اأجنبية،  دول  م�صالح  لتحقيق  املحافظة  �صيا�صيي 
قوله. " ومل تعد اخلالفات بني االأطراف الكردية �صيا�صية فقط، 
الكرد�صتاين"  "التحالف  عن  العراقي  الربملان  ع�صو  بح�صب 
الكتل  بني  عميق  خ��الف  وج��ود  اأك��د  ال��ذي  اأح��م��د،  �رشحان 
كرد�صتان،  اإقليم  موظفي  روات��ب  ب�صاأن  الكردية  ال�صيا�صية 
كرد�صتان  موازنة  بت�صليم  تطالب  الكتل  بع�ص  اأن  مو�صحًا 
اإىل حكومة االإقليم، يف حني يطالب البع�ص االآخر باأن تقوم 
حكومة بغداد بتوزيع الرواتب ب�صكل مبا�رش مقابل ح�صولها 

على موارد النفط امل�صّدر من اإقليم كرد�صتان. 

اعلنت  حكومة نينوى املحلية ت�صلمها م�صاعدات 
للنازحني  خم�ص�صة  الكويت  دولة  من  ان�صانية 
داخل  املدينة  ابناء  يواجه  بينما   ، املو�صل  من 
معاناة  االمي��ن  اجلانب  يف  ال�صكنية  االح��ي��اء 
والوقود  والغذاء  امل��اء  نق�ص  ج��راء  من  �صعبة 
مع  انخفا�ص ملحوظ بدرجات احلرارة .  وقال  
ل�  الوكاع  الرحمن  ع�صو  جمل�ص املحافظة عبد 
)جورنال ( ان " اجلمعية الطبية العراقية املعنية 
بتقدمي املواد االغاثية للنازحني اخربت حكومة 
املحافظة املحلية بان الكويت ار�صلت م�صاعدات  
خميمات  يف  حاليا  املقيمني  املو�صل  الأه��ايل 
النزوح ، وت�صمل  مواد  غذائية وطبية  وكميات 
كبرية من االغطية  �صيتم توزيعها حال و�صولها 
ال��واق��ع��ة جنوبي  اجل��وي��ة  ال��ق��ي��ارة  ق��اع��دة  اىل 

املو�صل "   ويف حني  توا�صل القوات العراقية 
تقدمها يف اجلانب ال�رشقي من مدينة املو�صل ،  
يواجه �صكان االحياء يف  اجلهة الغربية  ظروفا 
اال�صا�صية  اخل��دم��ات  ان��ع��دام  ج��راء  من  قا�صية 
حمافظة   ممثل  وق��ال  بالغذاء   احل��اد  والنق�ص 
ل�  ال�صمري  نايف  العراقي  الربملان  يف  نينوى 
وانخفا�ص  االمطار  هطول  مع   ":  ) )جورنال 
درجات احلرارة   يعي�ص اكرث من مليون �صخ�ص 
يف احياء اجلانب الغربي من  املو�صل  ح�صارا 
التيار  انقطاع  مع  داع�ص  تنظيم  عليهم  فر�صه 
الكهربائي وبروز م�صكلة �صح املياه   مع ارتفاع 
يف ا�صعار املواد الغذائية " وطبقا لبيانات وزارة 
الهجرة واملهجرين  ومنظمات ان�صانية بلغ عدد 
النازحني من املو�صل منذ انطالق عملية حترير 
الن�صاء  األفا معظمهم من   85 املدينة   اكرث من 

واالطفال.  

حمافظة  جمل�ص  يف  االمنية  اللجنة  طالبت 
املقال  املحافظ  باعتقال  ال�صبت٬  نينوى٬ 
اإي��اه  متهمة  ف��وري٬  ب�صكل  النجيفي  اثيل 
بت�رشيب اخلطط الع�صكرية لتنظيم داع�ص يف 
التعامل  اإلغاء  ال�صمايل٬ م�صددة على  املحور 
"حر�ص  امل�صماة  ل��ه  التابعة  ال��ق��وات  م��ع 

نينوى".
البياتي٬  ابراهيم  حممد  اللجنة  رئي�ص  وقال 
يف ت�رشيح �صحفي اإن "اأثيل النجيفي يقوم 

قطعات  وحتركات  اخلطط  جميع  بت�رشيب 
داع�ص٬  لتنظيم  ال�صمايل  املحور  يف  اجلي�ص 
اث��ن��اء جت��وال��ه يف  والب��د م��ن اعتقاله ف��ورا 

قواطع العمليات".
وا�صار اإىل اأن "القيادة يف بغداد جتامل على 
ح�صاب ارواح املقاتلني يف اجلبهة ال�صمالية 
وعليها ا�صدار اوامر فورية باإلغاء اي تعامل 
مع حر�ص النجيفي الذي انخرط يف �صفوفه 
"حر�ص  حمماًل  داع�ص"٬  عنا�رش  من  الكثري 
تقدم  تاأخر  يف  الكاملة  امل�صوؤولية  نينوى 

القوات االمنية يف املحور ال�صمايل".

يواجه اهايل مدينة املو�صل خ�صو�صا اجلانب االي�رش 
اىل  امل��وؤدي  الطريق  غلق  بعد  كارثيًا  ان�صانيا  و�صعًا 
املدينة وتدمري اغلب اجل�صور، يف حني ا�صطر ا�صحاب 
ابوابهم  اغالق  اإىل  والبقاليات  وال�صيدليات  املخابز 
فا�صل  م�صطفى  املواطن  ويقول  امل��واد.  نفاد  ب�صبب 
منذ  نعاين  املو�صل،  من  االي�رش  اجلانب  �صكان  نحن 
اجل�صور  ق�صف  بعد  اال�صا�صية  املواد  غياب  ا�صبوعني 
اجلانب”.  لهذا  امل��واد  و�صول  من  �صّعب  ال��ذي  االم��ر 
واالف��ران  املخابز  من  العظمى  “االغلبية  وا���ص��اف 

والبقاليات  وال�صيدليات  اخل�����رشاوات  بيع  وحم��ال 
اغلقها ا�صحابها ب�صبب نفاد املواد “. الو�صع االن�صاين 
واملعا�صي �صيئ جدا بعد غلق طريق )مو�صل � �صوريا ( 
مل  وبذلك  تعلفر،  جتاه  ال�صعبي  احل�صد  قوات  تقدم  بعد 
تعد املواد تدخل املدينة ما فاقم املعاناة وبالتحديد 
ق�صف  بعد  للمدينة  ال�رشقي(  )اجلانب  االي�رش  لل�صاحل 
اجل�صور، وت�صاعفت ا�صعار املواد اال�صا�صية عدة مرات 
بعد نفادها. يقول املواطن امين عبد اهلل “�صعر برميل 
النفط االبي�ص و�صعر لرت البنزين نوعية ردئية 1500 
مع  دوالر،   100 الطبخ  غاز  ا�صطوانة  و�صعر  دينار، 
انعدام املواد الغذائية اال�صا�صية من اال�صواق مثل الرز 

“نفدت  وا�صاف  وال�صكر”.  والزيت  والبي�ص  والطحني 
مولدات  الغذائية،  للمواد  الرئي�صية  املخازن  املواد من 
الكهرباء االهلية توقفت عن العمل ب�صبب انعدام الوقود 
واغلب احياء اجلانب االي�رش تعي�ص بال كهرباء منذ عدة 
ب�صكل  االو�صاع  تفاقم  املو�صل  اهايل  ايام”.ويخ�صى 
املو�صل،  �صكان من  . وبح�صب  املواد  نفاد  ب�صبب  اكرب 
هزمية  تلقى  اأو  معركة،  "داع�ص"  خ�رش  حال  يف  انه   .
ق�صف  اأو  ل�رشبة جوية  تعر�ص  اأو  يحتلها،  مدينة  يف 
على  فاإن  فادحة،  بخ�صائر  اإثرها  على  ُمني  مدفعي، 
داخل  وتعاملهم  ت�رشفاتهم  يف  يحذروا  اأن  النا�ص 
االأ�صواق واالأماكن العامة، وفق امل�صالوي. ويك�صف اأن 

لون عدم اخلروج من  يف�صّ املو�صل  �صكان  "الكثري من 
منازلهم يف حال تعر�ص داع�ص خل�صارة ما، فعنا�رش 
ويتعاملون  �صيئة،  نف�صية  حالة  يف  يكونون  التنظيم 
بع�صبية وا�صحة مع االآخرين، وقد ي�صتخدمون العنف 
ح�صل  ما  وهو  فهم،  �صوء  اأو  ب�صيطة  اأ�صياء  على  رداً 
تعر�ص  ال�صباب  اأحد  اأن  اإىل  وي�صري  عديدة".  مرات  يف 
للتنظيم  التابعة  "ال�رشطة"  عنا�رش  اأحد  من  لل�رشب 
و�ُصجن قبل نحو �صتة اأ�صهر، "الأنه كان ميازح �صاحبه 
ب�صوت مرتفع، يف وقت كان فيه عنا�رش داع�ص ميرون 
مواقع يف  التحالف  ق�صف طائرات  بعد  بظرف �صعب 

املدينة، نتج عنه مقتل عدد من كبار قادة التنظيم".

هذه  ولكن  الرتبية،  وزارة  امام  جديدة  ازمة 
املرة يف الديوانية على الرغم من ان عنوانها 
متكرر “تاأخر التعيينات”، ومطالب خريجني 
كمحا�رشين  عملهم  على  ق�صى  وخريجات  

خم�ص �صنوات بتثبيتهم على املالك الدائم.
واالعت�صام  الطريق  قطع  �صهدت  التظاهرات 
دليال  مثلت  اإداري��ة  كتب  النار يف  ا�رشام  ثم 

على تن�صل الوزارة من وعدها. 
وقال متظاهرون ان الع�رشات من املتظاهرين 
اىل حد  ارتقت  مالية  م�صاومات  اىل  تعر�صوا 
وزارة  مالك  على  والتثبيت  التعيني  ت�صعري 
الرتبية من ح�صة الديوانية ب�)5000 ( دوالر.
خريجي  من  ومعظمهم  املحتجون  وطالب 
الرتبية  مدير  املا�صية  ال�صنوات  وخريجات 
واال�صتماع  امل��دي��ري��ة  مقر  م��ن  ب��اخل��روج 

ملطالبهم واعطائهم اجابة �رشيحة ووا�صحة 
من  ال��رغ��م  على  ان�صافهم  ع��دم  �صبب  ع��ن 
اىل  ت�صري  املحافظة  م��ن  كتبًا  امتالكهم 

ا�صافتهم اىل قوائم الدرجات الوظيفية.
تعر�صهن  ع��ن  ك�صفن  املتظاهرات  بع�ص 
مطالبتهن  حد  اىل  و�صلت  مالية  مل�صاومات 
التعيني، يف حني  5000 دوالر مقابل  بدفع 
حتت  ذهبت  الوظيفية  ال��درج��ات  اغلب  ان 
الوا�صطات واملح�صوبية اىل خريجني  �صغوط 

جدد.
الر�صمية  الكتب  بحرق  متظاهرون  وق��ام 
الرتبية  ووزارة  املحافظة  م��ن  ال�����ص��ادرة 
كر�صالة  العام  ال�صارع  االدارية يف  الوامرهم 
اخلريجني  معظم  ان  يذكر  الرتبية.  وزارة  اىل 
كمحا�رشين  عليهم  م�صى  واخل��ري��ج��ات 
يتم  ان  دون  من  �صنوات  خم�ص  وحما�رشات 

تثبيتهم على املالك الدائم .

إتفاق بين المالكي وتحالف الطالباني  كوران لتغيير المعادلة الكردية الحاكمة
لتقليص نفوذ البارزاني بعد مرحلة داعش 

الجوع يهدد بثورة االهالي ضد داعش بعد اغالق المخابز ابوابها

تربية الديوانية للمحاضرين: ادفعوا 5000 دوالر مقابل كل امر اداري

المساعدات الكويتية  لنازحي نينوى.. متى تصلهم؟

اتهام اثيل النجيفي بتسريب الخطط العسكرية 
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