
تكافح مدينة الب�رصة يف جنوب العراق م�شكلة 
ت�شبب يف  متزايد؛ مما  ب�شكل  املخدرات  انت�شار 
تكد�س ال�شجون مبا يفوق طاقتها واأرهق موارد 
ال�رصطة وذلك بعد �شهور فح�شب من احتجاجات 
املحلية.  اخلدمات  �شوء  على  اعرتا�شا  عنيفة 
وبح�شب مراقبون فاإن “حجم ال�شغط على نظام 
ال�شجون يف الب�رصة بلغ حد االختناق، ففي اأحد 

االأيام يف االآونة االأخرية 
ال�شنة  “يف  اأن��ه  اىل  �شحفية  تقارير  وت�شري 
االأخرية ازدادت ب�شدة اأعداد املقبو�س عليهم من 
متعاطي املخدرات وجتارها، االأمر الذي ت�شبب 
بينما  وال�رصطة  ال�شجون  على  ال�شغط  بزيادة 
خ�شو�شًا  تختِف  مل  املحلية  امل��وارد  م�شاكل 
واأنها كانت �شببًا يف االحتجاجات يف الب�رصة 

من  عزيز  �شاكر  الرائد  وقال  املا�شي.  ال�شيف 
ق�شم مكافحة املخدرات يف �رصطة الب�رصة ، اإن 
“انت�شار املخدرات ياأتي ب�شبب البطالة، ف�شباب 
من  قرفوا  املال،  ميلكون  وال  تائهون،  املدينة 

احلياة وهذا مهرٌب لهم من تلك ال�شغوط.
وبخ�شو�س زنزانات احلب�س، ا�شاف، ان “مدير 
امل�شجونني  من   90% يقول   ال�شجون  اأح��د 
لعدم  يكفي  وهذا  باملخدرات،  تتعلق  بق�شايا 

نقلهم.
ال�شجون،  يف  “الو�شع  ف��اإن  للتقرير  ووف��ق��ًا 
املدمنني،  لعالج  مراكز  وج��ود  ع��دم  يفاقمه 
بني  تناق�س  يف  البالد  اإدارة  ي�شع  ما  وه��ذا 
اإذ ميثل  الب�رصة؛  تنتجها حمافظة  التي  الرثوة 
اإي��رادات  من  املئة  يف   90 النفط  من  اإنتاجها 
الدولة، و�شوء االأو�شاع املعي�شية فيها، وكانت 
اأربعة  �شكانها  عدد  يبلغ  التي  الب�رصة  مدينة 

ماليني ن�شمة ت�شتهر يف فرتة من الفرتات باأنها 
املياه  اإىل  االآن فهي تفتقر  اأما  ال�رصق  فيني�شيا 
اأجهزة  لت�شغيل  فيها  الكهرباء  تكفي  وال  النقية 

ف�شل  يف  القائظ  احل��ر  خ��الل  ال��ه��واء  تكييف 
ال�شيف. واأكمل عزيز، اأن “عدد املوقوفني تزايد 
�شنويا منذ ″2015، واأ�شاف اأنه “بحلول اآذار 

بلغت ح�شيلة املخدرات التي �شبطتها ال�رصطة 
هذا العام 15 كيلوجرام اأي ن�شف الكمية التي 
اىل  الفتًا  كله”،  املا�شي  العام  يف  �شبطها  مت 
ان “عدد املقبو�س عليهم يف جرائم املخدرات 
اأ�شبوع  كل  �شخ�شًا   60 اإىل   50 بني  ي��رتاوح 
املا�شي  العام  يف  �شخ�س  األف  مع  باملقارنة 

كله.
االإعالم  م�شوؤول  غامن  با�شم  العقيد  قال  بدوره 
املخدرات  اأن��واع  “اأكرث  اإن  الب�رصة  �رصطة  يف 
املعروف  امليتافيتامني  خم��در  ه��و  �شيوعًا 
با�شم كري�شتال ميث وحمليا بالكري�شتال، ومن 
عليه  ويطلق  االأفيون  اأي�شا  ال�شائعة  االأن��واع 
واالأقرا�س  احل�شي�س  وكذلك  الرتياق  العراق  يف 

املخدرة.
من  املئة  يف   97“ اإن  الب�رصة  �رصطة  وتقول 
يف  توقيفهم  مت  ال��ذي��ن  امل��خ��درات  متعاطي 

2018 عاطلون عن العمل واأكرث من ثلثيهم يف 
�شن اخلام�شة والع�رصين اأو اأ�شغر �شنًا.

من جانبه يبني رئي�س ق�شم مكافحة املخدرات 
يف �رصطة الب�رصة، العقيد ا�شماعيل املالكي، اأن 

“كل املخدرات تدخل من خارج البالد.
ويف ال�شابق كان العراق يفر�س عقوبة االإعدام 
�شن  لكنه  وجتارها  امل��خ��درات  متعاطي  على 
مبقت�شاه  ميكن   ،2017 يف  ج��دي��داً  قانونا 
مراكز  يف  املتعاطني  بعالج  الق�شاة  ياأمر  اأن 
التاأهيل اأو احلكم ب�شجنهم فرتة ت�شل اإىل ثالث 
الب�رصة  يف  ال�شحة  م�شوؤولو  وتعهد  �شنوات. 
“باإعادة فتح مركز تاأهيل ي�شع 44 �رصيرا هذا 
ال�شهر لكن ال�رصطة تقول اإن هذا العدد ال يكفي”.
للدولة  اململوكة  الب�رصة  نفط  �رصكة  و�ُشئلت 
“تعهدت بتقدمي خم�شة  اإنها  عن الو�شع فقالت 

ماليني دوالر الإقامة مركز تاأهيل.

ب�شاأن  ال�شيا�شية  االو�شاط  بني  اجلدل  يتوا�شل 
نهاية  املحافظات  جمال�س  انتخاب  اإج���راء 
نيابية  و�شط مطالبة  تاأجيلها،  اأو  اجلاري  العام 
بتقلي�س عدد اأع�شاء املجال�س او اإلغاء املجال�س 

املحلية ب�شورة نهائية.
اإن  القدو،  الفتح حنني  النائب عن حتالف  وقال 
جمال�س  انتخابات  جترى  اأن  يريد  “الربملان 
العام  نهاية  وهو  املقرر  وقتها  يف  املحافظات 

اجلاري”، مبينًا اأن “هناك العديد من النقا�شات 
امللف يف  اأجل ح�شم هذا  النواب من  يف جمل�س 

اأ�رصع وقت.
واأ�شاف القدو، اأن “االيام القليلة املقبلة �شت�شهد 
عر�س قانون االنتخابات يف الربملان للت�شويت 
الت�شويت  قبيل  عليه،  املقرتحة  التعديالت  على 
لبدء  للمفو�شية  املالية  التخ�شي�شات  على 

اجراءاتها اخلا�شة.
مناف  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
لالنتخابات  العليا  “املفو�شية  اإن  املو�شوي، 

املحافظات  جمال�س  انتخابات  الإجراء  م�شتعدة 
قبل  من  اإعالمها  ح��ال  يف  املحدد،  الوقت  يف 
)احلكومة والربملان( يف هذه الفرتة، على اعتبار 
ال�شتكمال  اأ�شهر   6 اإىل  حتتاج  املفو�شية  اأن 

ا�شتعدادتها.
�شيا�شية  كتاًل  “هناك  اأن  املو�شوي،  واأ�شاف 
ت�شغط من خالل ممثليها يف املفو�شية لتاأجيل 
لي�شت  املفو�شية  اأن  بدعوى  االنتخابات،  موعد 
جاهزة لغاية االن وانها مل حت�شم م�شاألة اذ كان 

الت�شويت الكرتونيا اأم يدويا.

اجلهات  “بع�س  اأن  اإىل  امل��و���ش��وي،  واأ���ش��ار 
ال�شيا�شية تعمل على تاأجيل انتخابات احلكومات 
املحلية اإىل ال�شهر الرابع من عام ″2020، الفتًا 
اإىل اأن “هناك اراًء داخل جمل�س النواب مع الغاء 

املجال�س او تقلي�س عدد اأع�شائها اإىل الن�شف.
االلغاء  “اراء  اأن  اإىل  ال�شيا�شي،  املحلل  ولفت 
اأنها  املحلية  املجال�س  اثبتت  ان  بعد  ج��اءت 
ت�شببت  واأن��ه��ا  للمحافظات،  بفائدة  ت��اأت  مل 
م�شرياً  فائدة”،  دون  االأم��وال  من  الكثري  بهدر 
جمال�س  لعمل  حقيقية  خطة  “اعداد  اأهمية  اإىل 

احل�شول  بهدف  االنتخابات  بعد  املحافظات 
على فائدة فعلية منها. وقدمت املفو�شية العليا 
اجل��اري،  العام  مطلع  لالنتخابات،  امل�شتقلة 
مقرتحا لتحديد موعد جديد النتخابات جمال�س 
املحافظات، موؤكدة اأن التا�شع من ت�رصين الثاين 
النائب  قال  نف�شه،  ال�شياق  ويف  منا�شب.  موعد 
يف  عديدة  خالفات  “هناك  اإن  الدلفي،  ع��الء 
املحلية،  االنتخابات  تاأجيل  ب�ش�اأن  الربملان 
املوعد  يف  اجرائها  نحو  متجهة  الغالبية  لكن 
�شيعمل  النواب  “جمل�س  اأن  اإىل  الفتًا  املحدد”، 

املحافظات من  بقاء جمال�س  م�شاألة  على ح�شم 
عدمه خالل االيام القليلة املقبلة.

االن  املحافظات  “جمال�س  اأن  الدلفي،  واأ�شاف 
)الرقابي  احلقيقي  م�شارها  عن  تخرج  ب��داأت 
االنتخابات  اجراء  من  البد  لذلك  والت�رصيعي(، 
ب��ا���رصع وق��ت م��ن اج��ل �شخ دم��اء ج��دي��دة يف 
على  عازم  “الربملان  اأن  اإىل  م�شرياً  املجال�س”، 
ال�رصوع  اج��ل  من  االنتخابات  قانون  عر�س 
القليلة  اجلل�شات  خالل  عليه  التعديالت  باجراء 

املقبلة.
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يف  وجودها  تعزيز  االأمريكية  القوات  توا�شل  فيما 
اإمكانية  اإىل  العراق، ما ي�شري  االأنبار، غرب  حمافظة 
احلكومة  �شكلت  املنطقة،  ه��ذه  يف  طويال  بقائها 
العراقية جلنة عليا تعمل على و�شع م�شودة خا�شة 
الربملان  اىل  وار�شالها  االم��ريك��ي  التواجد  مبلف 

العراقي.
ع�شكريتني  قاعدتني  من  االأمريكي  اجلي�س  وي�شتفيد 
االأ�شد  اأق�شى غرب املحافظة و�رصقها، هما عني  يف 

يف ناحية البغدادي وقاعدة احلبانية.
ل�"اجلورنال"،  امنية رفيعة حتدثت  وبح�شب م�شادر 
تر�شانتها  من  ج��زءا  نقلت  املتحدة  ال��والي��ات  ف��اإن 
الع�شكرية التي كانت منت�رصة يف مناطق �شورية، اإىل 
قواعد ع�شكرية يف االأنبار، م�شريا اإىل اأن معدل وجود 
اجلنود االأمريكيني يف القواعد الع�شكرية العراقية يف 

هذه املنطقة ازداد خالل االأ�شابيع الثالثة املا�شية.
الع�شكرية  القواعد  جميع  اأن  على  �شدد  امل�شدر  لكن 
االأنبار،  يف  االأم��ريك��ي  اجلي�س  منها  ي�شتفيد  التي 
يكون  اأن  نافيا  ح�رصا،  العراقية  لل�شلطات  تخ�شع 
عمليات  اأي  لتنفيذ  يخطط  اأو  نفذ  االأمريكي  اجلي�س 

ع�شكرية على االأرا�شي العراقية ب�شكل منفرد.
اال�شتفادة  يف  اأمريكية  رغبة  عن  مراقبون  ويتحدث 
التحتية  والبنى  االأنبار،  يف  الوا�شعة  امل�شاحات  من 
و�شط  الع�شكري،  وجودها  لتعزيز  فيها،  الع�شكرية 
من  االأكرب  اجلانب  االأمريكيني  ينقل  باأن  ترجيحات 
اإمكاناتهم الع�شكرية املتاحة على االأرا�شي العراقية، 

اإىل قواعد يف االأنبار
"اجلورنال"،بان  اخ���رى  امنية  م�شادر  وابلغت 
�شكلت جلنة رفيعة ترتكز مهامها  العراقية  احلكومة 

حركتها  وتقييد  االمريكية  القوات  عدد  اح�شاء  على 
النواب  جمل�س  اىل  تو�شيات  تلك  ترفع  ان  على 
مقرتح  عن  بديلة  تكون  قد  والتي  عليها  للم�شادقة 

قانون اخراج القوات االمريكية.
اإن  قال  احلكيم  عمار  االإ�شالح  حتالف  زعيم  لكن 
قانون  ت�رصيع  ولي�س  قرار،  اإ�شدار  يدر�س  الربملان 
فيما  البالد،  يف  االأجنبي  الع�شكري  بالوجود  خا�س 
للت�رصيع  الداعمة  اجلهود  اأن  ذكرت م�شادر �شحفية 

اأو القرار تراجعت يف االآونة االأخرية.
القوات  اأن  العكا�شي،  حامد  االأمني  اخلبري  ورج��ح 
االأمريكية لن تغادر االأنبار مطلقًا حلماية م�شاحلها 

يف العراق واملنطقة.
االأنبار  يف  االأمريكية  “القوات  اإن  العكا�شي،  وقال 
ويف  البغدادي،  ناحية  يف  االأ�شد  عني  قاعدة  متتلك 
مقرات  وج��ود  مع  الرمادي  �رصقي  احلبانية  مطار 
ال�رصيط  ويف  ال��ف��رات،  اأع��ايل  م��دن  يف  لها  ومواقع 

احلدودي بني العراق و�شوريا.
واقعي،  اأمر  االأمريكية  القوات  “وجود  اأن  واأ�شاف 
لن  ورمب��ا  عديدة،  ل�شنوات  االأنبار  تغادر  لن  وهي 
يف  م�شاحلها  حلماية  مطلقًا  جنودها  مهام  تنهي 
العربية  ال��دول  ويف  االأنبار  يف  وخ�شو�شًا  العراق، 

مثل �شوريا وال�شعودية واالأردن.
واعترب العكا�شي، اأن “القوات االأمريكية تعمل مبعزل 
عن احلكومة املركزية واملحلية يف االأنبار، وال تقدر 
اأي جهة عراقية معرفة نهاية وجود القوات االأمريكية 

اأو التدخل يف عملها مطلقًا.
عما�س  عيد  االأنبار،  حمافظة  جمل�س  ع�شو  ويقول 
العديد  “يف  تنت�رص  االأمريكية  القوات  اإن  الكربويل، 
من القواعد الع�شكرية �شواء يف العراق عامة اأو قاعدة 

عني االأ�شد مبحافظة االأنبار”.

بغ��داد - اجلورن��ال :  حذر النائب عن حتالف البناء حممد البل��داوي،  من اأن اإدراج احلر�س الثوري االإيراين 
عل��ى الئحة االإرهاب االأمريكية ادخ��ل املنطقة بحالة من االنذار والقلق، م�شريا اإىل اأن الوقت مازال متاحا 
للح��راك ال��دويل للتدخ��ل يف تهدئ��ة املواقف. وقال البل��داوي ،اإن الت�شعي��د االخري بني الوالي��ات املتحدة 
االمريكي��ة واإي��ران بع��د اإدراج احلر�س الثوري على الئحة االإرهاب االأمريكي ادخ��ل املنطقة يف حالة انذار 

وقلق، لكن مازال الوقت متاحا للحراك الدويل للتدخل يف تهدئة املوقف بني البلدين.
واأ�ش��اف اأن “قرار ترامب باعتبار احلر�س الث��وري منظمة ارهابية تدخل يف �شوؤون ايران الداخلية خا�شة 

وان احلر�س هو جزء من املنظومة الع�شكرية االيرانية قانونا ولي�س ملي�شيا خارجة عن القانون.

تكليف  عن  العليا،  االحتادية  املحكمة  اأعلنت 
الن�شاء  ن�شبة متثيل  للوقوف على  ثالثة خرباء 

يف ع�شوية جمل�س النواب، 
ايا�س  للمحكمة  الر�شمي  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
االحتادية  “املحكمة  اإن   ، بيان  يف  ال�شاموك 
القا�شي مدحت  برئا�شة  العليا عقدت جل�شتها 

كافة  االع�شاء  الق�شاة  وح�شور  املحمود 
الن�شاء يف  ونظرت طعونًا تتعلق بن�شبة متثيل 

جمل�س النواب.
قد  كانت  “املحكمة  ان  ال�شاموك،  وا���ش��اف 
روؤيته  يت�شمن  الذي  تقريره  قدم  خبريا  كلفت 
الفنية الألية توزيع الن�شاء بني القوائم الفائزة 
ون�شبة متثيلهن يف مناطقهن لع�شوية جمل�س 
اأن  مبينا  احلالية”،  االنتخابية  للدورة  النواب 

“ق�شما من اطراف الطعون اعرت�س على تقرير 
االحتادية  املحكمة  قررت  عليه  وبناء  اخلبري، 
باملهمة  للقيام  خ��رباء  ثالثة  تكليف  العليا 
ذاتها، من اجل الوقوف على احلقائق وليطمئن 

االطراف اإىل م�شار الدعوى.
الطعون  يف  النظر  اجلت  “املحكمة  ان  وتابع 
اىل ١٦ من ال�شهر احلايل من اجل دعوة اخلرباء 
وحتليفهم  مبهمتهم  ر�شميًا  وتكليفهم  الثالثة 

اأن  اإىل  ال�شاموك  وا���ش��ار  القانونية.  اليمني 
املحكمة  امام  املعرو�شة  الدعاوى  “جمموع 
االحتادية العليا بهذا ال�شدد هو 7 دعاوى فقط، 
واربعة  قانونية،  الأمور  م�شتاأخرة  منها  اثنان 
اخل��رباء،  يقدمه  مل��ا  انتظار  واحيلت  نظرت 
وواحدة مل تنظر لغاية الوقت احلا�رص”، الفتا 
تعر�س  مل  العليا  االحتادية  “املحكمة  اأن  اإىل 

عليها اي دعوى تخ�س الوزراء.

بعد تراجع الجهود الداعمة الخراجها

توصيات حكومية تقيد حركة القوات االميركية في العراق

البناء: إدراج الحرس الثوري على الئحة اإلرهاب 
ادخل المنطقة بحالة انذار

االتحادية تكلف ٣ خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء بالبرلمان

املهدي،  عبد  عادل  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ك�شف 
عن اآلية جديدة ب�شاأن رواتب املوظفني، يف جمال 

مكافحة الف�شاد.
اال�شبوعي،اإن  م��وؤمت��ره  يف  امل��ه��دي  عبد  وق��ال 
على  يعكف  الف�شاد  ملكافحة  االعلى  املجل�س 
توطني الرواتب ل�شمان ذهاب االجور مل�شتحقيها.

اجلهود  �شتمرار  املهدي  عبد  اكد  ال�شيول  وب�شان 
والفي�شانات،  ال�شيول  مياه  الحتواء  احلكومية 

التي �شهدتها البالد موؤخرا.
يف  النعيمي،  ريا�س  املو�شل،  �شد  مدير  وك��ان 

وقت �شابق من
و�شع  على  خطراً  ت�شكل  ال  االم��ط��ار  غ��زارة  اإن 
عن  املياه  خروج  من  خماطر  وجود  نافيا  ال�شد، 

ال�شيطرة.

آلية جديدة لرواتب الموظفين
بغداد - الجورنال بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد - الجورنال

بغداد -  رامي الصالحي
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