
ح��ذر ع�ش��و جمل���س الن��واب هو�شي��ار عب��داهلل من 
يف  ال�شع��ب  بق�شاي��ا  املتاج��رة  �شيناري��و  تك��رار 
ال�شب��اق االنتخاب��ي املبك��ر الذي ن�شه��ده اليوم من 
قب��ل االأح��زاب وال�شخ�شي��ات ال�شيا�شي��ة املوجودة 
منذ 2003 وحت��ى االآن،' داعيًا ال�شعب العراقي اىل 
'معاقب��ة من اأو�شلوا البلد اىل ما هو عليه اليوم من 

تدهور يف املجاالت كافة'.

وق��ال عب��د اهلل ان 'هن��اك �شباق��ًا انتخابي��ًا مبك��راً 
من قب��ل بع�س االأط��راف وال�شخ�شي��ات واالأحزاب 
ال�شيا�شي��ة، وه��ذا التناف���س يعتم��د النه��ج اخلاطئ 
نف�ش��ه املتب��ع يف املراحل ال�شابق��ة، وهو املتاجرة 
بق�شاي��ا ال�شيع��ة وال�شن��ة والكرد وتر�شي��خ التفكك 
والت�رشذم بداًل ع��ن اعتماد اخلطاب الوطني املبني 
عل��ى اأ�شا���س املواطن��ة، فالي��وم هناك حت��رك بهذا 
االجتاه من قبل جمموعة من االأحزاب واالأ�شخا�س 
داخل العملي��ة ال�شيا�شية، وهن��اك ا�شتخدام الأموال 

الدول��ة م��ن قب��ل البع���س يف ال�شلطت��ن التنفيذية 
والت�رشيعية لهذا الغر�س'.

وكان��ت م�ش��ادر ك�شف��ت ع��ن  قي��ام اح��دى الكتل 
الكب��رة بافتت��اح 6 مراكز جدي��دة يف املحافظات 
وقال امل�شدر اإن "زعيم الكتلة وجه بافتتاح العديد 
م��ن املراك��ز واملكات��ب لائت��اف به��دف خو�س 
"اوىل  ان  اىل  ال�شب��اق االنتخاب��ي املقبل"٬م�ش��راً 
املراكز افتتحت يف الكوت٬ و�شتفتتح مكاتب اخرى 
يف باب��ل والب���رشة ومي�ش��ان والنا�رشية".ورف�س 

امل�شدر الذي ف�ش��ل عدم ذكر ا�شمه٬" االف�شاح عن 
القيمة التقديرية لهذه املكاتب.

واأ�شاف 'لق��د اآن االأوان لتكون كلمة احل�شم من قبل 
ال�ش��ارع العراقي من خ��ال دق امل�شمار االأخر يف 
نع�س اخلط��اب الطائف��ي واملذهب��ي والقومي، وقد 
حان��ت الفر�شة لو�شع حد للماآ�ش��ي والويات التي 
ج��اءت نتيج��ة له��ذا اخلط��اب م��ن خ��ال معاقبة 
االأ�شخا�س واالأحزاب الت��ي باتت نقمة على ال�شعب 
العراق��ي من��ذ 2003 وحت��ى اليوم، فعل��ى ال�شارع 

مل��ن يتاج��رون بق�شي��ة  اأن ي�ش��ع ح��داً  ال�شيع��ي 
مظلومي��ة ال�شيعة، وعل��ى ال�شارع ال�شن��ي اأن تكون 
ل��ه كلم��ة جت��اه ال�شا�ش��ة الذي��ن يتاج��رون بق�شية 
التهمي���س واالإق�ش��اء، واأي�شا يتوج��ب على ال�شارع 
الك��ردي اأن ي�ش��ع ح��دا مل��ن يتاج��رون بق�شيت��ه 

القومية'.
وتاب��ع عب��داهلل :'يجب اعتماد خط��اب وطني موحد 
يف االنتخاب��ات املقبل��ة، ير�ش��خ مفه��وم املواطنة 
فقط، واأن يكون ل��دى العراقين يقن باأنه يف حال 

بق��اء االأح��زاب والوج��وه ذاتها املوج��ودة يف �شدة 
احلك��م من��ذ 2003 وحتى االآن لن يط��راأ اأي حت�شن 
يف اأو�شاعه��م املعي�شي��ة وال يف جمم��ل االأو�ش��اع 
ال�شيا�شية واالقت�شادي��ة واالأمنية، ومن ال�رشوري 
ج��دا ان يك��ون لل�شع��ب العراق��ي يف االنتخاب��ات 
املقبلة الق��ول الف�شل جتاه الطبق��ة ال�شيا�شية التي 
ف�شلت ف�شًا ذريع��ًا يف بناء الدولة وخدمة املواطن 
على الرغم من وجود كل هذه اخلرات والرثوات يف 

العراق'.

حمى المناصب بـ"الوكالة" تجتاح التعليم العالي.. لغط كبير بسبب تغيير رئاسات أربع جامعات 
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بغداد - فاطمة عدنان:  اأثار قرار لوزير التعليم العايل بتغير اأربع رئا�شات جامعات لغطا 
كبرا ب�شبب اعادة تكليف اخرين بالوكالة بدال عن املنتهي تكليفهم و�شكك ا�شاتذة بجدواه .

وت�شاءل ا�شاتذة يف جامعة بغداد من جدوى هذا التكليف طاملا كانوا اي�شا بالوكالة ،موؤكدين 
العملية  �شر  �شلبا يف  يوؤثر  امر  وهو  اجلامعات  اىل  احلكومة  وزارات  انتقلت من  الوكالة  ان حمى 

التعليمية لعدم وجود ا�شتقرار يف رئا�شاتها .
وكانت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اكدت تغير رئا�شات اربع جامعات يف بغداد واملحافظات'، 
موؤكدة ان 'اداراتها بالوكالة لن يوؤثر يف عملها'. وذكر الناطق با�شم الوزارة حيدر العبودي، ان 'وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العي�شى اأ�شدر امرا باإنهاء تكليف روؤ�شاء جامعات تكريت والنهرين وابن �شينا 
والكوفة، وتعين بدالء عنهم بالوكالة'، موؤكدا ان 'االإدارة بالوكالة لن توؤثر يف �شر العمل اجلامعي وال على النتاج 
العلمي'. وبن ان 'عملية التغير جاءت �شمن ال�شلطة التقديرية للوزارة'، مبينا ان 'اجلامعات حتكمها �شوابط وتعليمات 

وت�شر وفق نظام اداري وعلمي وان تكليف البدالء يكون الدارة �شوؤون اجلامعة وان هذا التكليف موؤقت'.

 

عن  ممثلن  ي�شم  كرد�شتان  اإقليم  من  وفد  يتوجه  اأن  املقرر  من 
ب�شكل  للتباحث  قريبًا،  بغداد  العا�شمة  اىل  ال�شيا�شية،  االأح��زاب 
يف  عنه  يعربون  ح�شبما  اال�شتقال  او  االنف�شال  ب�شاأن   ر�شمي 
الظل  يف  له  واق��ع  ال  "�رشاب"  انه  ن��واب  يرى  حن  يف   ، االقليم 
قواعد  اقامة  اىل  ملمحا  العبادي  ي�شاوم  وانه  احلالية  الظروف 

امركية مقابل االنف�شال عن بغداد .
يتكون  الذي  الكردي  الوفد  زيارة  ب�شان  منق�شمون  الكرد  النواب 
حزبي  يف  ومنهم  البارزاين  م�شعود  الرئي�س  حزب  من  باجمعه 
التغير واالحتاد من يرى ان هذه الزيارة تاتي هروبا اىل االمام من 
البارزاين يف ظل االزمات امل�شتع�شية يف االقليم ،اال ان املتحدث 
حممود  الكرد�شتاين،  الدميقراطي  للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  با�شم 
حممد، يرى اإنه "يجب احلوار ب�شاأن كيفية االإدارة امل�شتقبلية لهذا 
البلد، فنحن مل ن�شتطع اأن نتعاي�س معًا من خال احلكم الذاتي وال 
"اخليار  اأن  احلكم الفيدرايل، فماذا �شيكون الو�شع االآن".واأ�شاف 
اأن نكون حكومتن م�شتقلتن وجارين جيدين، وهذا  االأف�شل هو 

الوفد �شيزور بغداد للحديث عن ق�شية اال�شتقال".
ويرى م�شدر مقرب من احلكومة ان رئي�س االقليم م�شعود بارزاين 
نغمة  ترديد  اىل  يلجاأ  كرد�شتان  يف  �رشكائه  مع  ازمته  ظل  ويف 
االنف�شال عن بغداد لدغدغة م�شاعر الكرد ،لكنه يف احلقيقة ي�شاوم 
والبالغة  باالقليم  اخلا�شة  املوازنة  اموال  ت�شليمه  على  العبادي 

. %17 مقابل هذه التهديدات غر املجدية 
مكا�شب  وحتقيق  الوقت  ك�شب  يحاول  البارزاين  ان  امل�شدر  واكد 
احلقيقة  يف  وه��و  القوة  من  حالة  يف  بانه  معار�شيه  اليهام 
ذلك  تدرك  وبغداد  كردية  عزلة  يعي�س  انه  كما  حاالته  با�شعف 

جيدا . 
بغداد عن  النفط وجتاوز  قانون  لي�شاوم على  انه جاء  اىل  وا�شار 
تهريب النفط لرتكيا طوال االعوام ال�شابقة ،ف�شا عن االموال التي 

بذمته لبغداد من بيع النفط بعيدا عن بغداد،موؤكدا انه يريد الهيمنة 
خ�شومه  ام��ام  مك�شب  لتحقيق  عليها  املتنازع  املناطق  على 
،فاملعلومات انه ب�شدد حفر خندق كبر يف تلك املناطق ما يهدد 

با�شعال ازمة مع بغداد لبقائه يف ال�شلطة.
رحبت  الهبابي،  نهلة  القانون  دول��ة  عن  النائبة  جانبها  من 
حكومة  كانت  "اإن  مبينة  بغداد،  عن  كرد�شتان  اقليم  بانف�شال 
االقليم جادة يف ذلك فيجب ح�شم االمر قبل االنتخابات املقبلة، 
لكن لي�س على ح�شاب مناطقنا واهلنا يف تلعفر واجزاء من ربيعة".
املتنازع  االرا�شي  ت�شلم  ال  املركزية  "احلكومة  ان  اىل  وا�شارت 
عليها او حقول نفط كركوك اىل االقليم، فا ال�شعب وال املمثلون 
ب�"اخلونة" من  �شمتهم  اال يف حال وجود من  بذلك،  يقبل  عنهم، 
العراقي  ال�شعب  �شيدفع  ذل��ك  "خاف  ان  موؤكدة  ال�شيا�شين"، 
وممثلوه من النواب اىل القيام باالنقاب على احلكومة املركزية".
"حق  ان  اىل  احمد،  تافكه  النواب  جمل�س  ع�شو  ا�شارت  حن  يف 
تقرير م�شر ال�شعوب مدون يف جميع املواثيق واالتفاقات الدولية 
بيكو  �شايك�س  منذ  الكردي  "ال�شعب  ان  مو�شحة  بينهم"،  املربمة 
�شار �شحية قوى ا�شتعمارية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، حيث 
لهم  الكرد  وان  ال�شفوف،  توحيد  اجل  من  الكردي  ال�شعب  نا�شل 
دولة  بناء  ميكنه  املوؤهات  هذه  لديه  �شعب  واي  وقومية،  ار�س 

لكن ينق�شها االعرتاف الدويل".
الكردي  "احللم  لبناء  العراق  كرد�شتان  من  انطاقا  وا�شافت، 
واملبهمة يف  الغام�شة  املعطيات  ات�شاءل هل من خال  الكبر"، 
املنطقة ميكن بناء دولة كردية يف اقليم كرد�شتان؟"، م�شرة اىل 
انه "يف ظل احلروب واالزمات املرتاكمة، هناك تدخل قوى كربى 
يف املنطقة من اجل التجميع وال�شيطرة يف املناطق اال�شرتاتيجية 
كالواليات  والقوى  الع�شكرية،  والهيمنة  النفطية  بالرثوات  الغنية 
واي��ران  وتركيا  ورو�شيا  وال�شن  وبريطانيا  وفرن�شا  املتحدة 

وغرها من اجل احل�شول على اكرث م�شالح يف املنطقة".
التتمة يف ال�صفحة 2

وااله��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�شو  ك�شفت 
وجود  عن   " االأح��د   " الطائي  زينب  النيابية 
ملفات ف�شاد كبرة وخطرة تخ�س وزير الزراعة 
اإدانة وا�شحة  اأن هناك  اإىل  اأ�شارت  ". يف حن 
القطاع  انهيار  عن  ف�شا  العام  للمال  و�رشقة 

الزراعي ب�شبب الفا�شدين".
لوزير  امل�شتجِوبة  النائبة  الطائي  واأو�شحت 
االإعامي  مكتبها  عن  �شدر  بيان  يف  الزراعة 

ان هناك �شغوطًا �شيا�شية وم�شاومات من قبل 
بع�س النواب للتغطية على اال�شتجواب ".

داخل  النواب  ا�شماء  بك�شف  الطائي  وه��ددت 
واكدت   ." بال�شغط  ا�شتمروا  حال  يف  اجلل�شة 
ان هوالء النواب يتمتعون بحمايات عائدة اإىل 
وزارة الزراعة ".وا�شافت الطائي ان %90 من 
املبالغ التي تدفع من املوازنة للقطاع الزراعي 
ذهبت اإىل جيوب الفا�شدين �شمن عقود ي�شوبها 
اي  منها  الفاح  يح�شد  ومل   100% الف�شاد 

مبلغ ".

ما زال��ت ال�شلطات املحلية ملحافظة نينوى متار�س 
�شتى اأنواع ال�شغ��وط ملنع النازحن من العودة اإىل 
منازلهم يف مدينة املو�شل، على الرغم من ا�شتعادة 

اجلانب االأي�رش من �شيطرة تنظيم  داع�س.
"ف�شيل��ة" �شي��دة مو�شلي��ة تته��م حكوم��ة نين��وى 
املحلي��ة بطل��ب مبل��غ م��ايل مق��داره مئت��ا دوالر 
مقاب��ل ال�شماح لها مبغادرة خمي��م اخلازر والعودة 
اإىل ح��ي البك��ر يف مدين��ة املو�ش��ل حي��ث م�شكنها 

الذي غادرته م�شطرة من جراء احلرب.
املعي�ش��ي يف  ي�شف��ون و�شعه��م  املو�ش��ل  اآه��ايل 
خميم��ات النازح��ن باملاأ�ش��اوي وي�شع��ون و�ش��ط 

ديارهم.ال�شلط��ات  اىل  للع��ودة  حثيث��ة  منا�ش��دات 
املحلي��ة نفت جميع الته��م التي ن�شب��ت اليها بطلب 
الع��ودة  للنازح��ن  ال�شم��اح  بغي��ة  مالي��ة  مبال��غ 
ملنازله��م يف املو�ش��ل . وزارة الهج��رة واملهجرين 
ق��درت اع��داد النازحن م��ن املو�ش��ل بقرابة 190 

اآلف �شخ�س و�شط رغبة االالف بالعودة اىل الديار.
ا�شتم��رار هول املع��ارك يف املو�ش��ل مل مينع رغبة 
�شكانها من العودة اىل مدينتهم و�شط �شكاوى بدفع 
مبالغ مالي��ة من قبل جهات حكومي��ة ليت�شنى لهم 
الع��ودة. من جانب اخر يقوم عدد من نازحي مدينة 
املو�ش��ل املقيم��ن يف خميم ح�شن �ش��ام يف اأربيل، 
ببيع ج��زء من امل�شاعدات االن�شاني��ة املقدمة اليهم 

ل�رشاء بع�س امل�شتلزمات املنزلية.

"عبوة + عبوة = عبوتن" ، ون�شينا الدار والدور وعلمونا على ال�شاح" 
وحال  الرتبوي  الو�شع  لي�رشح  حديثه  م�شطفى  افتتح  الكلمات  بهذه 

املدار�س يف املو�شل حتت ظام "داع�س".
وبعد مرور عامن ون�شف على �شيطرة تنظيم داع�س على مدينة املو�شل 
حاول التنظيم اظهار نف�شه كدولة منظمة يدير القطاعات املختلفة من 
بينها ال�شحة واخلدمات والطاقة والتعليم وفق منظوره اخلا�س املنبثق 

من تف�شره املت�شدد لل�رشيعة والقوانن التي يفر�شها على ال�شكان.
يف قطاع التعليم فر�س التنظيم االرهابي جبايات ور�شوم على الطلبة 
الذين يدخلون املدار�س يف املو�شل وهو ما دفع االهايل اىل عدم ار�شال 

اطفالهم اىل تلك املدار�س.

يقول احد ابناء املو�شل "داع�س فر�س ر�شومًا مالية على الطاب مقابل 
الدوام فعلى الطالب ان يدفع ما مقدراه 15 الف دينار �شهريا لابتدائية 
ت�شاف  للكليات،  الفًا  و30  لاعدادية  الفًا  و25  للمتو�شطة  الفًا  و20 
وهي  داع�س  اعدها  التي  املناهج  ا�شتن�شاخ  مقابل  تدفع  اموال  اليها 

مكلفة حيث ي�شل معدل �شعر الكتاب الواحد اىل �شبعة االف دينار”.
ون�رش التظيم االرهابي االلغام الفكرية وال�شموم الرتبوية يف مناهجه 
لدى  والعدائية  والتطرف  والغلو  العنف  ثقافة  تر�شيخ  هدفها  والتي 

االجيال.
حمافظة  تربية  مديرية  با�رشت   ، االي�رش  ال�شاحل  حترير  اعان  وبعد 
�شيطرة  من  حتريرها  مت  التي  باملناطق  مدار�شها  يف  ال��دوام  نينوى، 
داع�س  بعد توقفها الكرث من 951 يومًا اأي ما يقارب العامن والن�شف.
نيوز(  ل�)اجلورنال  الطحان  حممد  نينوى  حمافظة  تربية  مدير  قال  و 

متو�شطة(  و30  ابتدائية   40( مدر�شة   70 نحو  يف  الفعلي  الدوام  "بدا 
يف مناطق ال�شاحل االي�رش فقط"،مبينا ان  العلم العراقي يعلو املدار�س 

و�شيحات الن�شيد الوطني ت�شدح فيها.
ال�شاحل  مناطق  عموم  يف  مدر�شة   117 افتتاح  "مت  الطحان  وا�شاف 

االي�رش وبداأ الدوام الر�شمي الفعلي يف 70 مدر�شة".
وبخ�شو�س بدء العام الدرا�شي يف مديرية تربية نينوى ،بن ان "الرتبية 
واالمتحانات  الدوام  و�شر   2017 للعام  الدرا�شي  للعام  و�شعت خطة 

".من دون ذكر املزيد من التفا�شيل.
مدمرة  منها  والبع�س  بالكامل  مدمرة  املدار�س  من  عدداً  ان  واو�شح 
بن�شبة %70 وحتتاج اىل اعادة اعمار، مو�شحا ان املاكات التدري�شية 
با�رشوا  الذين  للطلبة  الكتب  بت�شليم  "نقوم  وحاليا  التدري�س  با�رشت 

الدوام".

من  الكثر  اأن  ال�شهابي،  با�شم  الدكتور  العاملي  اجلراح  اأكد 
امل�شت�شفيات  نق�س  ب�شبب  حت�شل  العراق  يف  الوفاة  حاالت 
ال�شعبة  للحاالت  فائقة  عناية  تقدم  التي  التخ�ش�شية 
وطنية  خطة  تنفيذ  اإىل  ال�شحة  وزارة  داع��ي��ًا  وامل��ع��ق��دة، 
بامل�شت�شفيات  الباد  اأرج��اء  كل  لتغطية  مرحلة  من  باأكرث 
وامل�شافات  ال�شكانية  الن�شب  اعتبارات  وفق  التخ�ش�شية 
واحلاجة. وقال ال�شهابي، اإن "العراق يحتاج اىل بناء منظومة 
وطنية من امل�شت�شفيات التخ�ش�شية، التي ت�شمى م�شت�شفيات 
الثانية  والدرجة  االأولية  الطبية  العناية  بعد  الثالثة  الدرجة 
ال�شعبة  للحاالت  فائقة  عناية  لتوفر  العامة،  امل�شت�شفيات 
"لدينا  اأن��ه  ال�شهابي  واأ���ش��اف  االأط��ب��اء.  قبل  من  واملعقدة 
وزي��ادة  تطويرها  اىل  نحتاج  لكن  تخ�ش�شية،  م�شت�شفيات 
اعدادها وفق خطة علمية، فا يعقل ان تكتفي دولة مب�شت�شفى 
يف  التخ�ش�شات  اح��د  يف  مواطن  مليون   36 لعاج  واح��د 

اأبرز  من  يعد  العناية  تلقي  "تاأخر  اأن  وتابع  واحد.  م�شت�شفى 
يف  املر�شى  لعاج   اللجوء  اأن  كما  العراقين،  موت  اأ�شباب 
دول اأخرى، اأمر غر م�شمون الأن املري�س يكون بحاجة اىل 
توفرها  يجب  العناية  وهذه  حياته،  تنقذ  قد  فورية  عناية 
حمليًا". وبن ال�شهابي اأن "منظومة امل�شت�شفيات التخ�ش�شية 
التي اأدعو لها، ينبغي اأن تت�شمن اجلراحات الع�شبية وجراحة 
وجراحة  واحلنجرة  واالن��ف  االذن  وجراحة  والعيون  القلب 
والقلب  لل�شدر  وم�شت�شفى  الدرقية  الغدة  ت�شمل  التي  العنق 
المرا�س  تخ�ش�شي  وم�شت�شفى  االمعاء  المرا�س  وم�شت�شفى 
ال�شهابي،  با�شم  الدكتور  العراقي  الطبيب  اأن  الباطنية". يذكر 
اجلمعية  من  جراح  ا�شت�شاري  اأف�شل  جائزة  ينال  عربي  اأول 
الطبية امللكية الربيطانية عام 1997، كما انه اأُختَر �شمن 
قبل  من  حياته  ق�شة  فُوثقت  العامل  يف  االأه��م  ال�شخ�شيات 
موؤ�ش�شة هو اإز هو االأمركية )WHO IS WHO( لتميزه 
لعام  االأول عامليا  الرجل  2004، وفاز بجائزة  العلمي عام 

2006 من قبل املعهد االأمركي لل�شر الذاتية.

برلمانيون كرد: بارزاني في عزلة وحديثه عن االستقالل مقاصده مالية ونفطية

بعد 951 يومًا من سيطرة داعش.. مدارس الموصل ترفع العلم العراقي وطلبتها يرددون موطني..موطني

36 مليون عراقي يراجعون مستشفى تخصصيًا واحدًا.. جراح عالمي يكشف أسباب ارتفاع الوفيات في مستشفياتنا

ال تقتصر على الشبهات فقط.. ملفات سرقة 
بانتظار "معالي" وزير الزراعة!

تحت شعار "ادفع  ورقتين.. تمّر" إلى منطقتك.. 
النازحون: حكومة نينوى وراء بقائنا في المخيمات

بغداد – سعد المندالوي

بغداد- أنمار الهيتي

بغداد ــ  خاص

بغداد - لميس عبد الكريم

بغداد - خاص

بغداد- حسين فالح
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اجعلوا الفوز في االنتخابات كالقبول 
في الجامعات ألعلى األصوات

سيناريو المتاجرة بقضايا الشعب يعاود الظهور وكتل "كالسيكية" تفتح "دكاكينها" االنتخابية  

األنيق يتخطى الكهرباء والقيثارة 
وجهًا لوجه أمام السفانة

أوراق بغداد ستحاصر وفد أربيل 


