
جواد  الب�رصة  حمافظة  يف  املعلمني  نقيب  ك�شف 
مدر�شة  ادارة  بحرق  جمهولني  قيام  عن  املريو�ش 
الرو�شة العبا�شية الواقعة يف منطقة حي اال�شدقاء 

يف مركز املحافظة .
حدث  احلريق  ان  لــ"اجلورنال"   "املريو�ش  وقال    
وغرفة  املدر�شة  ادارة  حرق  مت  فمرة  الرابعة،  للمرة 
ادارة  قيام  من  الرغم  وعلى  تكررت  وقد  املعلمني 

املدر�شة بالذهاب اىل مركز ال�رصطة وت�شجيل احلالة 
باتخاذ  تقم  مل  االمنية  اجلهات  لكن  ح�شلت  التي 
اي اجراء على الرغم من تكرر جرمية احلريق الربع 
مرات ،م�شتغربا من عدم اتخاذ اجراءات احرتازية يف 
لالمن  عنا�رص  على  حتتوي  ال  انها  حيث  املدر�شة 

�شوى حار�ش واحد  .
ال�شيطرة  ت�شتطيع  ال  الب�رصة  تربية  ادارة  وبني"ان   
املدار�ش  بع�ش  يف  وجتــد  املــدار�ــش  مالكات  على 
نق�شًا  فيها  جتد  اخرى  ومدار�ش  باملعلمني  في�شًا 

الرغم من وجود نق�ش باملعلمني يف املدار�ش  على 
او  الب�رصة  تربية  حتركت  اذا  انــه  ،مبينا  ــرى  االخ
و�شيوخ  و�شيا�شية  حزبية  جهات  تتدخل  اال�ــرصاف 

ع�شائر وقيادات امنية يف العمل الرتبوي.
الرتبية  وزير  تدخل  عدم  من  وا�شتغرب"املريو�ش   
مدار�ش  يف  حت�شل  التي  االمــور  هــذه  متابعة  يف 
حــاالت  تــكــرار  مــن  تخوفه  عــن  ،معربا  املحافظة 
ان  اىل  ،وم�شريا  املدار�ش  ادارات  على  االعــتــداءات 
هناك تكميمًا لالأفواه من قبل وزير الرتبية حيث مت 

منع االعالم من التوجه لك�شف ما يح�شل من م�شاكل 
يف مدار�ش الب�رصة .

 وطالب"املريو�ش وزير الرتبية بف�شح املجال لو�شائل 
دورهــا  الرابعة  ال�شلطة  لتاأخذ  با�شتمرار  االعــالم 
انه  ،موؤكدا  ادراي  او  يف ك�شف اي حالة ف�شاد مايل 
لل�شحفيني  بال�شماح  موافقات  تعميم  يتم  ان  يجب 
عن  الك�شف  فيها  يــودون  مدر�شة  اي  اىل  بالذهاب 
انه  موؤكدا   ، احد  بها  يعلم  ال  التي  املخفية  احلقائق 
لكن  للمدار�ش  االعالم  دخول  تقنني  يف  الوزارة  مع 

ان  عليه  والــذي  االعــالم  طريق  عن  يكون  ان  يجب 
ي�شمح لالعالميني الدخول للمدار�ش من خالل توجه 
ان ال  اعالمية �رصط  اي و�شيلة  الرتبوي مع  االعالم 
مينع االعالمي من الدخول الي مدر�شة ومبنعه يعني 

اننا عدنا اىل الزمن ال�شابق  .
 وك�شف نقيب املعلمني يف الوقت نف�شه عن ا�شتهداف 
احد مدار�ش الب�رصة امل�شائية وهي متو�شطة مدر�شة 
ا�شتهدافها برمانات هجومية من  ابن ر�شد حيث مت 
قبل جمهولني قبل ا�شهر من دون ان تتحرك اجلهات 

للمدار،  حمايات  تخ�شي�ش  يف  واملحلية  االمنية 
افراد  ينق�شها  املدار�ش  اغلب  ان  اىل  النظر  الفتًا 

ال�رصطة لغر�ش حمايتها.
ويقول احد طلبة مدر�شة الرو�شة العبا�شية �شعد يا�ش 
حرقها  مت  احلرق  جرائم  من  ت�شلم  مل  املدر�شة  هذه 
ا�شتهداف حتى  فيها  ويتم  �شنة  اربع مرات ويف كل 
اليوم هو قيام جمهولني  الطلبة وما ح�شل  �شفوف 
البنزين على  البع�ش برمي بع�ش قناين  ح�شب قول 

املدر�شة وال نعرف ال�شبب. 

المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شهر كانون االول 
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رواتب  ب�رصف  املبا�رصة  االربعاء،  الرافدين،  م�رصف  اعلن  خا�ش:   – بغداد 
يف  تنفيذية  جهة  انه  مبينا  احلايل،  االول  كانون  لوجبة  املدنيني  املتقاعدين 

توزيع هذه الرواتب متى ما و�شلت من هياأة التقاعد العامة .
املتقاعدين  رواتــب  اطالق  "مت  انه  له،  بيان  يف  للم�رصف  االعالمي  املكتب  وقال 
املدنيني لوجبة كانون االأول احلايل عرب ال�رصف اليدوي والبطاقة الذكية"، مبينا انه 
"باإمكان املتقاعدين املدنيني ت�شلم رواتبهم عرب فروع امل�رصف او منافذ البطاقة الذكية".
واأ�شاف ان "امل�رصف جهة تنفيذية يف �رصف الرواتب بعد و�شول قوائم باأ�شماء املتقاعدين 
من قبل هياأة التقاعد الوطنية ويتم دفع الرواتب فورا ومن دون اأي تاأخري او عائق"، الفتا النظر 
اىل ان "فروع امل�رصف تتوافر لديها منافذ �رصف البطاقة الذكية واليدوي".وكانت هياأة التقاعد 
االأول  كانون  لوجبة  املدنيني  املتقاعدين  رواتب  بدفع  املبا�رصة   ، �شابق  وقت  يف  اعلنت  قد  العامة 

احلايل بعد ا�شتكمال االجراءات اال�شولية كافة ل�رصف هذه الرواتب.

يف  منح�رصا  كان  ال�شعبية،بعدما  االو�شاط  اىل  اجلدل  امتد 
،ليظهر  واالحزاب  النواب  جمل�ش  واروقة  ال�شيا�شة  كوالي�ش 
التاريخية  الت�شوية  مو�شوع  ب�شان  الكبري  اخلــالف  حجم 
بني املكونات العراقية ،وخا�شة املكونني ال�شني وال�شيعي 
امل�شهد  معادلة  يف  نقي�ش  طــريف  على  يبدوان  ،واللذين 

العراقي .
ماذا �شيقدم ال�شنة، وماذا �شريبح ال�شيعة..؟ ت�شاوؤالت ينطلق 
جذري  حل  اليجاد  العراق  يف  واملواطن  ال�شيا�شي  منها 
الأزمة ع�شفت بالبالد الكرث من عقد من ال�شنني ،يوم تغريت 
باجتاه  بو�شلتها  ومالت  الــعــراق  يف  احلاكمة  املعادلة 
انتخابات دميقراطية جرت  اول  ال�شيعية يف  االغلبية  ابناء 
 2005 دي�شمرب  الثاين  كانون  من  الثالثني  يف  البالد  يف 
وت�شكيل  الد�شتور  كتابة  تولت  وطنية  جمعية  النتخاب 
امل�شاركة  �شعف  من  مرة،بالرغم  الول  منتخبة  حكومة 

ال�شنية فيها.
التاريخية الذي تبناه  الت�شوية   ويرى مراقبون ان م�رصوع 
احلاكمة  ال�شيا�شية  الكتل  اأكرب  العراقي  الوطني  التحالف 
يف العراق �شيتطلب تقدمي املكون ال�شني �شمانات لتحقيق 

االأمن من دون �رصوط او اعذار م�شبقة او تربيرات واهية..!.
املوت  وم�شاهد  املفخخات  ايقاف  ان  املراقبون  ويقول 
املجاين التي تطال املدن ال�شيعية يوميا �رصط ال تنازل عنه 

وبال ذلك ال ت�شوية ح�شب م�شادر من البيت ال�شيعي .
الربيعي  علي  الدكتور  ال�شيا�شي  املحلل  قال  ال�شاأن  وبهذا 
بقايا  من  واخــرى  �شيا�شية  اطــرافــًا  تطال  االتهمات  ان 
العربي عامة  وبدعم من حميطه  ال�شني  املكون  النظام يف 
واال�شتمرار  العنف  ن�رص  على  بالعمل  خا�شة  واخلليجي 
من  ما  كل  تخريب  على  والت�شجيع  ال�رصاعات  تغذية  يف 

ادخــال  ان  املحلل  وي�شيف   . العراقية  االزمــة  حل  �شاأنه 
�شخ�شيات متورطة بدعم االرهاب من امثال خمي�ش اخلنجر 
بارتباطهم  عرفوا  ممن  الها�شمي  وطارق  العي�شاوي  ورافع 
باجندات دولية ي�شّعب من مهمة عقد الت�شوية ،كما ان هذه 
بالو�شع  االعرتاف  ترف�ش  �شاكلتها  ال�شخ�شيات ومن على 
ال�شيا�شي اجلديد على الرغم من تعاملها معه من اجل منافع 

�شخ�شية وتاآمرية.
من ناحيته قال النائب  عن كتلة املواطن ح�شن خالطي ان ، 
ال�شخ�شيات العراقية املعار�شة يف اخلارج خا�شة الذين يف 
االردن امامهم فر�شة تاأريخية الجناح امل�شاحلة الوطنية 
مدعوون  واجلميع   ، الوطني  التحالف  رئي�ش  يقودها  التي 
بدماء  ايديهم  تلوثت  الذين  با�شتثناء  فيها  امل�شاركة  اىل 

العراقيني.
زيارة  ان  ال�شمري  اح�شان  ال�شيا�شي  اخلبري  يقول  بــدوره 
احلكيم اىل االردن تندرج �شمن الدبلوما�شية ال�شعبية التي 
يتمتع بها التحالف الوطني لطرح م�رصوع الت�شوية الوطنية 
امل�رصوع  وطرح  العربي  التاأييد  على  للح�شول  ابعاده  بكل 
يف موؤمتر اجلامعة العربية الذي ت�ش�شت�شيفه اململكة قريبا.

يف  كثريا  عليها  يعول  ال  ال�شيا�شية  ــراف  االط ان  م�شيفا 
ا�شتجابت  لو  حتى  التاريخية  الت�شوية  مب�رصوع  االلتزام 
التحالف  رئي�ش  فــان  لهذا   ، والتفاو�ش  التحاور  ملطلب 
الوطني يريد دفع ملف الت�شوية اىل االمام من خالل الالعب 
اىل  باال�شافة  العربية  بالدول  املتمثل  الــدويل  االقليمي 
يف  االجــواء  ترطيب  على  تاأثري  من  لها  ملا  وايــران  تركيا 
الداخل. م�شريا اىل ان م�رصوع الت�شوية قد يدفع ابناء املكون 
على  للح�شول  ال�شيا�شية  مطالباتهم  �شقف  رفع  اىل  ال�شني 
حرية  من  م�شاحة  واعطاء  ال�شيا�شية  املكت�شبات  من  مزيد 
احلكم يف املحافظات الغربية باال�شافة اىل نينوى لتحقيق 

توافق �شيا�شي �شامل ملرحلة ما بعد داع�ش.

لقيت  كاملة  عائلة  بــان  امني  م�شدر  اأفـــاد 
املولدة  مــن  �شاعد  ــان  دخ ب�شبب  م�رصعها 
حمافظة  غربي  خبات  ق�شاء  يف  الكهربائية 
الرائد  خبات  ق�شاء  �رصطة  مدير  واأ�شار  اأربيل. 
لقيت  كاملة  عائلة  ان  م�شطفى  اجلبار  عبد 
حتفها خنقا يف حي مام�شنتي بق�شاء خبات.

لقوا  اأنهم  تبني  االأويل  التحقيق  بعد  انه  وتابع 
الكهربائي  املولد  اإطفائهم  عدم  ب�شبب  حتفهم 
اإىل  منها  ال�شاعد  الدخان  اأدى  ما  الليل،  يف 
مكونة  العائلة  ان  وبــني  جميعا.  اختناقهم 
الفتا  وابنته،  وزوجتيه،  عاما   )36( زوج  من 
للتحقيق،  ملفا  فتحت  “ال�رصطة  اأن  اإىل  النظر 
البوح  دون  من  م�شتمرة  مازالت  والتحقيقات 

مب�شتجدات احلادث.

علي  الــعــراقــي  املــركــزي  البنك  حمافظ  اكــد 
بيع  نافذة  الدوالر عرب  بيع  ايقاف  ان  العالق 
الدينار  انهيار  البنك �شيوؤدي اىل  العمالت يف 

العراقي والو�شع املايل يف العراق عموما .
وقال العالق يف ت�رصيح على هام�ش م�شاركته 
يف املوؤمتر ال�شنوي الحتاد امل�شارف العربية 
املركزي  البنك  "ان  بــريوت  يف  عقد  الــذي 
عن  احجم  ولو   ، املهمة  بهذه  للقيام  م�شطر 
اداء هذا الدور النهار الو�شع املايل يف عموم 

العراق" .
بيع  نافذة  "لواغلقنا  البنك  حمافظ  وا�شاف 
الدوالر ال�شبح �شعر �رصف الدوالر الواحد ما 

بني 3 و4 االف دينار، ورمبا اكرث.
وا�شار املحافظ اىل انه "يف حال الغاء نافذة 
ترليونات  طبع  اىل  �شن�شطر  احلالية  العملة 

احلاجة  لتغطية  �شنويا  الدنانريالعراقية  من 
اىل  �شيوؤدي  الــذي  االمــر  للدينار،  املحلية 
ما  او   ، الت�شخم  ب�شبب  العراقية  انهيارالعملة 

يعرف بـاالفراط النقدي".
وب�شان احتماالت تعومي الدينارالعراقي ا�شوة 
"هذا  العالق  ،قــال  املنطقة  يف  اخــرى  بــدول 
ونحن  الراهن،  الظرف  يف  مطروح  غري  االمر 
تعوميها  ولي�ش  العملة  حترير  على  نعمل 

،والفرق كبري بني االثنني".
البنك  يف  عملة  مــزاد  وجــود  الــعــالق  ونفى 
االجنبية  للعملة  بيع  نافذة  وامنا  املركزي، 
املالية  وزارة  بني  و�شيط  املركزي  ان  موؤكدا 

وبني اجلمهور لي�ش اال.
ونوه اىل ان احلل يف العراق يكمن يف تخفي�ش 
الطلب على الدوالر من خالل ت�شحيح هيكلية 
،ولي�ش من خالل االحجام  العراقي  االقت�شاد 

عن بيع الدوالر.

ك�شف قيادي من�شّق عن داع�ش وامللقب بـ"اأبو منا�رص" 
داخل  القيادية  املنا�شب  على  الدموي  ال�رصاع  عن 
التنظيم وكيف يخلق عمليات ت�شفية بني قادة داع�ش 
قادة  من  عدد  مقتل  بعد  ال�شيما  املو�شل  مدينة  يف 
االأمنية  القوات  وعمليات  جوية  بغارات  االأول  اخلط 

واجلي�ش.
  ٬ متلفزة  خا�شة  مقابلة  يف  يف  اأكد  منا�رص"  "اأبو 
بديوان  ي�شمى  ما  م�شوؤول  باإعدام  قام  "التنظيم  ان 
يف  املتيوتي(  علي  )اأبــو  امللقب  داع�ش  يف  االإداريـــة 
قرابة  �رصقته  اإثر  املو�شل٬  و�شط  الطوب  باب  منطقة 
األف دوالر ت�شبب ب�رصاع على من�شبه حتى مت   420

ت�شليم املن�شب للملقب )اأبو ح�شني املتيوتي( الذي هو 
اأحد اأفراد عائلته".

داع�ش  داخل  دائما  ماليًا  كان  "ال�رصاع  ان  واأ�شاف 
النفوذ  تداخالت  جانب  اىل  القيادية  املنا�شب  وعلى 

العائلي بني قادة التنظيم".
اأي  ت�رصف  حتت  ت�شبح  طائلة  "اأموااًل  ان  اىل  واأ�شار 
قيادي يت�شلم اإدارة اأحد دواوين داع�ش وهو االأمر الذي 

خلق عمليات ت�شفية متبادلة داخل التنظيم".
من  "خم�شة  اأن  اأمنية٬  وم�شادر  تقارير  وذكـــرت 
م�شوؤول  بينهم  املو�شل  من  فــروا  داع�ش  قــادة  كبار 
اجلــزراوي(  الــرباء  )اأبــو  امللقب  التنظيم  مالية  ديــوان 
مع  بالتزامن  اىل جهة جمهولة  االأجنبية  ع�شيقته  مع 

اإختفاء اأموال تقدر مباليني الدوالرات".

م�شوؤويل  كبار  من  يعّدون  "الهاربني  اأن  واأ�شافت٬ 
االأمور املالية اخلا�شة بالتنظيم بينها رواتب م�شلحي 
داع�ش وقادته". اأبو منا�رص قال ان داع�ش �شّلم بع�ش 
الذي  احل�شبة  ديــوان  مثل  قيادية  منا�شب  ن�شائه 
�شابقا على  اأ�رصفت  والتي  �شبهان(  )اأم  اإدارته  ت�شلمت 

الع�شا�شات يف املو�شل  
منطقة  �شبهان( يف  )اأم  امللقبة  "م�شوؤولية  ان  واأردف 
با�شتخدام  الن�شاء  تعاقب  كانت  اجلــديــدة  املو�شل 
تخالف  امراأة  اأي  الإيذاء  و�شعها  يتم  حديدية  ما�شكة 

اإجراءات التنظيم".
واأ�شاف اأن "داع�ش دّرب العديد من الن�شاء يف املو�شل 

داخل مع�شكر الغزالين الواقع يف جنوب املو�شل".
�شيا�شات  اأوجه  "اأكرث  ان  اىل  اعالمية  م�شادر  وت�شري 

هي  املو�شل  من  ن�شوة  �شهادات  وفق  وح�شية  داع�ش 
ال�شجون التي تديرها ما ت�شمى )بع�شا�شات داع�ش(٬ 
ما�شكات  خالل  من  الن�شاء  بع�ّش  عقوبتهن  تتمثل  اإذ 

حديدية حتى يقتلعن اأجزاًء من اأج�شادهن".
الع�شا�شات٬  ب�شبب  الن�شاء  من  عدد  "وقتل  وت�شيف 
اذ  العليل جنوبي املو�شل٬  وخا�شة يف ناحية حمام 
ان اثنني من الن�شاء الداع�شيات تخ�ش�شن بذلك العمل٬ 

هما امللقبة )اأم عبداهلل( واأخرى ُتعرف با�شم )جود(".
ناجيات عراقيات ذكرن اأن "ما يـُعرف )بالع�شا�شات( 
يعاقنب على عدم اإرتداء اخلمار واخلروج من غري رجل 
مرافق٬ ويف اأحيان كثرية يقمن بجلد املخالفات داخل 
منت�شبي  من  م�شادرتها  بعد  �شجونًا  اتخذنها  منازل 

اجلي�ش واالأجهزة االأمنية".

 
ي�شك عدد من �شكان املو�شل بوجود اطراف �شيا�شية 
ودولية ال تريد انهاء معركة املو�شل ب�رصعة، وهناك 

م�شالح لهذه االطراف تتفق مع اطالة امد املعركة.
تفاءلنا كثريا عند  اننا  املواطن هيثم عبداهلل  يقول 
االمل  فقدنا  ان  بعد  املو�شل  معركة  بــدء  اعــالن 
ممتازا  تقدما  العراقية  القوات  وحققت  بانطالقها، 
والتوغل  املو�شل  مدينة  دخــول  من  متكنت  حتى 
داخل احيائها، لكن منذ ا�شبوع تباطئ التقدم ب�شكل 
كبري، وبداأ تنظيم داع�ش ي�شتغل هذا التباطوؤ لرتتيب 
خالل  مــن  املدنيني  بــني  االذى  وايــقــاع  �شفوفه 

الق�شف والتهجري.
من  �شيا�شية  اطــرافــا  هــنــاك  اأن  “نرى  وا�ــشــاف 
امد معركة  اطالة  تريد  دولية  العراق، وكذلك  داخل 
املو�شل، النها تتفق مع م�شاحلهم، و�شحية اطالة 

الذين  العراقية  االمنية  القوات  ابناء  هم  املعركة 
اهايل  وكذلك  املو�شل،  لتحرير  بدمائهم  ي�شحون 

املدينة الذين يبط�ش داع�ش بهم”.
حترير  معركة  الــثــاين  ت�رصين   17 يف  وانطلقت 
املو�شل من �شيطرة تنظيم داع�ش، بعملية ع�شكرية 
تنفذها القوات العراقية مبختلف �شنوفها، وو�شلت 
منذ  مــرة  الول  املو�شل  مدينة  حــدود  اىل  القوات 
حزيران 2014، ومتكنت قطعات من جهاز مكافحة 
للجي�ش  التا�شعة  املدرعة  الفرقة  وكذلك  االرهــاب 
لكن  حمورين،  من  املدينة  اقتحام  من  العراقية 
التقدم ا�شبح بطيئا منذ منت�شف اال�شبوع املا�شي.

جهاز  على  االعتماد  املو�شل  ــايل  اه وي�شتغرب 
من  املدينة  حترير  يف  ــده  وح االرهـــاب  مكافحة 
احلديثة  التقنيات  الدويل  التحالف  ا�شتعمال  دون 
على  بالق�شاء  ــاب  االره مكافحة  قــوات  مل�شاعدة 

داع�ش. 

أحقية الحكم واإلرهاب والعمالة لالجنبي

ثالث "ال" تؤرق التسوية الوطنية بين الشيعة والسنة 

الحياة السرية لقيادات داعش.. سرقات وعشيقات و »أم سبهان« تحكم المناصب!! 

موصليون : جماعة داعش »المستفيدة« تريد إطالة أمد المعركة وتخريب ما يمكن تخريبه

مولد كهربائي يقتل عائلة كاملة غربي أربيل

محافظ البنك : الغاء نافذة بيع العمالت سيؤدي 
الى انهيارالوضع المالي العراقي باكمله

بغداد ــ خاص 

بغداد ــ خاص

اربيل ـــ  متابعة

بغداد-  خاص
بغداد - خاص

البصرة –محمد الجابري
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االختناقات المرورية.. حلول 
ترقيعية مفادها نقص في الخبرات

العصابات تجتاح مدراس البصرة بـ »الرمانات« والحرق والجهات التربوية تصمت »بفرمان« حزبي

الشرطة يقفز الى مركز الوصيف 
والقوة الجوية يتكبد خسارته األولى


