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مطاعم الطرق الخارجية ... خدماتها 
سيئة وأموال المسافرين غايتها !

عندما يتجرد الطب من اإلنسانية 
و األمهات من الرحمة

تفاصيل المحطات المقبلة في 
برنامج اعداد المنتخب االولمبي

هذا ماتكرهه النساء في 
الرجـــال من صفات

05060710

بغداد - خا�ص :  اعلن �ضندوق اال�ضكان، االثنني، انه �ضيمنح قرو�ضا للمواطنني 
اكد  الذي  الوقت  ويف  اال�ضتثمارية،  امل�ضاريع  من  �ضكنية  وحدات  ب�رشاء  الراغبني 
مطالبته  عن  ك�ضف  املواطنني،  الإقرا�ص  لل�ضندوق  دينار  مليار   850 تخ�ضي�ص 

لتخ�ضي�ص 500 مليار دينار �ضنويا لتمويل عملية االقرا�ص.
ان  م�ضطفى  الدين  بهاء  با�ضم  واال�ضكان  االعمار  لوزارة  التابع  ال�ضندوق  مدير  وقال 
"ال�ضندوق لي�ص لديه �ضالحية منح قرو�ص للمواطنني ل�رشاء وحدات �ضكنية، اال ان املبادرة 
850 مليار دينار عن طريق البنك املركزي �ضمح بتقدمي  اجلديدة ل مجل�ص الوزراء ب�ضان منح 
اال�ضتثمار  واملوؤ�رشة يف هيئة  املنجزة  اال�ضتثمارية  امل�ضاريع  �ضكنية يف  ل�رشاء وحدات  قرو�ص 
كم�رشوع ب�ضمايا". واأ�ضاف م�ضطفى لـ)اجلورنال( ان "القر�ص الذي �ضيقدم للمواطنني ل�رشاء هذه 
الوحدات �ضتكون بحدود 50 مليون دينار وح�ضب ال�ضوابط التي جاءت بها"، م�ضريا اىل "اننا نتكلم عن 

توفري 3 ماليني وحدة �ضكنية واحتمالية ارتفاعها اىل ثالثة ماليني و500 وحدة �ضكنية".

مامت  االثنني  والعبا�ضية  احل�ضينية  العتبتان  نفت 
تداوله يف االو�ضاط ال�ضيا�ضية والثقافية واالجتماعية 
مبدينة  بابل  حمافظة  ا�ضم  ا�ضتبدال  عزمهما  عن 
واال�رشحة  املقامات  لكرثة  "ع"  احل�ضن  االمام 
اخلا�ضة بذرية هذا االمام اجلليل املوجودة يف مدن 
العتبة  اعالم  م�ضوؤول  وا�ضدر  املختلفة   املحافظة 
الذي  اخلرب  حول  تو�ضيحا  ال�ضالمي  حيدر  احل�ضينية 
االمام  مدينة  ا�ضم  اإطالق  حول  موقعها  على  ن�رش 
وقال  بابل.  حمافظة  على  ال�ضالم  عليه  احل�ضن 
ال�ضالمي يف ت�رشيح لـ)اجلورنال( انه "لي�ص للعتبتني 
اأي  اإ�ضافة  اأو  تعديل  اأو  تغيري  مو�ضوع  يف  دخل  اأي 
اأمر  يعنيها  وال  احللة،  عن  ف�ضال  حمافظة  الأي  ا�ضم 
�ضعبيا".  وال  ر�ضميا  ال  طرحه  نيتها  يف  ولي�ص  كهذا 
وا�ضاف اإن "العتبتني ترعيان مهرجان االإمام احل�ضن 
عليه ال�ضالم الذي يقيمه اأبناء احللة منذ ت�ضع �ضنوات 
و�ضت�ضتثمر العتبة احل�ضينية املنا�ضبة الفتتاح مدر�ضة 
�ضمن  ال�ضالم  عليه  املجتبى  احل�ضن  االإمام  با�ضم 

فعالياته".
وا�ضار ال�ضالمي اىل "اإن اإ�ضافة عبارة )مدينة االإمام 
احل�ضن عليه ال�ضالم( اإىل مدينة احللة اإمنا هي اإ�ضافة 
اأو الو�ضف من  اأو الكنية  ت�رشيفية تكون لها كاللقب 
قبيل اإ�ضافة عبارة مدينة االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم 
اإىل مدينة كربالء فنقول )كربالء مدينة احل�ضني( وكذا 
)النجف االأ�رشف مدينة االإمام علي( ومثلها �ضامراء 
املع�ضومني  الأ�رشحة  احلاوية  املدن  و�ضائر  وم�ضهد 

عليهم ال�ضالم وال يعني ذلك بحال من االأحوال تبديال 
الت�رشيفية  االإ�ضافة  "اإن هذه  مبينا  ال�ضمها مطلقا". 
االأ�رشحة  العديد من  ت�ضمنت  احللة  نا�ضئة من كون 
ال�ضالم  االإمام احل�ضن املجتبى عليه  لذرية  املن�ضوبة 
كمثل )بنات احل�ضن(".  بدوره او�ضح اخلبري القانوين 
طارق حرب، االثنني، بان اجلهة التي يحق لها تغيري 
ا�ضماء املحافظات هي جمال�ص املحافظات املحلية، 
وفيما اكد امكانية الطعن مبثل هكذا قرارات من قبل 
ا�ضم  امكانية تغيري  ا�ضتبعد  والغاوؤها،  النواب  جمل�ص 
حمافظة بابل ب�ضبب الظروف ال�ضيا�ضية واالجتماعية.
التي  "اجلهة  ل،)اجلورنال(ان  بت�رشيح  حرب  وقال 
جمال�ص  هي  املحافظات  ا�ضماء  تغيري  لها  يحق 
املحافظة  "جمل�ص  بان  املحلية"، مبينًا  املحافظات 
ي�ضتطيع تغيري ا�ضم املحافظة التي يتوىل م�ضوؤوليتها 
اىل اي ا�ضم اآخر يختاره هو دون الرجوع اىل اي جهة 

اخرى".
ابدت،  قد  النيابية  واالآثار  ال�ضياحة  جلنة  وكانت 
ا�ضم  اىل  بابل  حمافظة  ا�ضم  لتغيري  رف�ضها  االثنني، 
بابل  بان  اكدت  فيما  ديني،  طابع  ذات  يكون  اآخر 
ال�ضنني وال ميكن  الذي ميتد الآالف  بتاريخها  عريقة 

تغيري ا�ضمها.
"تغيري  ان  اللجنة علي �رشيف املالكي   وقال رئي�ص 
ا�ضم حمافظة بابل اىل ا�ضم اآخر يكون ذات طابع ديني 
امر مرفو�ص"، م�ضرياً اىل ان "بابل عريقة بتاريخها 
الذي ميتد الآالف ال�ضنني وال ميكن تغيري ا�ضمها الذي 
ارتبط ب�ضورة وثيقة باملعامل التاريخية املهمة التي 

حتتويها املحافظة".

ال�ضبط  فرق  متكن  عن  النزاهِة  هيئُة  ك�ضفت   
التابعة لها من  �ضبِط جمموعٍة من اأع�ضاِء جلنِة 
جبايِة مبالِغ نقِل امل�ضافرين يف مطاِر الب�رشِة 
على  اال�ضتحواِذ  بجرميِة  "ُمتلبِّـ�ضني   ، الـــدويلِّ
". وذكر بيان �ضدر عن هيئة النزاهة  املاِل العامِّ
الهيئِة  حتقيِق  ِة  مديريَّ يف  ال�ضبط  "فريق  اأنَّ 
مبالغ  جبايِة  م�ضوؤويل  راقب  الب�رشِة  مبحافظِة 
الب�رشةِّ  مطاِر  �ضالة  واإىل  من  امل�ضافرين  نقل 
�ضباحًا  والن�ضِف  الثامنِة  ال�ضاعِة  منُذ  الــدويلِّ 
ـدا  وحتى ال�ضاعة احلادية ع�رشة والن�ضف"، موؤكِّ
على  باال�ضتحواِذ  ُمتلبِّ�ضني  امُلتَّـهمني  "�ضبَط 

قبِل  من  جبايٍة  و�ضوالُت  لها  ُتـقَطْع  مل  مبالغ 
اأنَّ  التذاكِر داخَل املطاِر. يف وقت  م�ضوؤوِل قطِع 
كانت  فعاًل  لها  و�ضوالٍت  قطُع  متَّ  التي  املبالَغ 
عملية  "قادت  وا�ضار  فقط".  ديناٍر  األــَف   )58(
األــَف   )750( مبلِغ  على  ِز  التحرُّ اإىل  ال�ضبط 
م�ضوؤويل  بحوزِة  ِبَط  �ضُ و�ضوالٍت  بــدوِن  ديناٍر 
من  مبالغ  اإىل  اإ�ضافة  املطاِر،  خــارَج  اجلباية 
بــ)2،800،000(  تقدر  جبايٍة  و�ضوالِت  دوِن 
خمتلفٍة  اأجنبيٍَّة  بعمالٍت  اأخرى  ومبالغ  ديناٍر، 
�ضيارِتِه  ــَل  داخ امُلتَّهِم  قبِل  من  اإخفاوؤها  متَّ 
املبالِغ  جميَع  اَن"  الهيئة   واكدت  ِة".  ال�ضخ�ضيَّ
ال�ضبِط  حم�رِش  يف  ُثبَِّتت  الفريُق  �ضبطها  التي 

ٍة.  االأ�ضويل كمربزاٍت جرميَّ

وامل�ضنودة  االثنني  االحتادية  ال�رشطة  األقت   
اإرهابيا   190 على  االإرهاب  مكافحة  بجهاز 
الرمادي  مدينة  �ضمال  ري�ضة  البو  منطقة  يف 

يف حمافظة االنبار.
 وقال العميد يف فرقة 16 عبد الكاظم الغراوي  
لـ)اجلورنال( اإن "القوات االأمنية اأطلقت اليوم 
يف  الــرمــادي  مدينة  �ضمال  حترير  عمليات 
"ع�ضائر  اأن  اإىل  م�ضريا  االنبار"،  حمافظة 
االإرهابية  الع�ضابات  ا�ضماء  رفعوا  االنبار 
قتلهم  او  اعتقالهم  ليتم  االأمنية   القوات  اإىل 

"ال�رشطة  اأن  اإىل  الرمادي".  واأ�ضار  يف �ضمال 
االحتادية با�ضناد بري من قبل جهاز مكافحة 
 190 اإلقاء القب�ص على   االإرهاب متكنوا من 
اجلن�ضية  متعدد  قياديا   19 بينهم  اإرهابيا 
البو  من �ضعودي وتون�ضي وافغاين يف منطقة 

ري�ضة �ضمال مدينة الرمادي".
تعمل على حترير  االأمنية  "القوات  اأن  وتابع   
الرمادي  مدينة  �ضمال  يف  املتبقية  املناطق 
اأمنية حمكمة  ليتم ليتم االنتقال لو�ضع خطة 
االنبار"،  القائم غرب حمافظة  لتحرير ق�ضاء 
الفلوجة ك�رشت  "عمليات حترير  اأن  اإىل  الفتا 

االإرهاب يف الرمادي والقائم".

يف  اجلديد  العمل  قانون  ان  الــدويل،  البنك  اأكد 
�ضعى  دولــيــة  عاملية  مبوا�ضفات  اقــر  الــعــراق 
البنك الدويل لنقلها للعراق. يف وقت عده خرباء 
يف  للعراق  يح�ضب  ومهني  كبري  اجنــاز  ونــواب 
وال�ضوؤون  العمل  وزارة  وكانت  املــجــال.   هــذا 
البنك  بالتن�ضيق مع  �ضكلت جلنة  االجتماعية قد 
احلماية  قانون  تطبيق  تعليمات  لو�ضع  الدويل 

االجتماعية اجلديد رقم 11 ل�ضنة 2014.
االجتماعية  للحماية  العليا  اللجنة  رئي�ص  وقال 
يف حمافظة النجف القا�ضي رعد رزاق التميمي 

31 من قانون احلماية االجتماعية  “املادة  ان 
على  ن�ضت   2014 ل�ضنة   11 رقـــم  ــد  اجلــدي
جلميع  وتعليماته  القانون  تنفيذ  اآليات  حتديد 
واالجـــراءات  العليا  اللجان  كعمل  املــجــاالت، 
االعرتا�ضات  مــع  التعامل  ــيــات  واآل الداخلية 
الــقــرارات  التــخــاذ  احلماية  جلــان  اىل  ـــواردة  ال

بتثبيتها بنظام داخلي”.
الإ�ضدار  عليا  جلنة  الــوزارة  “ت�ضكيل  اىل  وا�ضار 
بالتن�ضيق  اجلديد  بالقانون  اخلا�ضة  التعليمات 
مع البنك الدويل من اجل نقل خربته اىل البالد 
اىل  اجلديدة،  القوانني  تنفيذ  اآليات  يخ�ص  فيما 
الفرعية  اللجان  مل�ضاعدة  معه  التباحث  جانب 

االعرتا�ضات  مبو�ضوع  االجتماعية  للحماية 
اعالن  بعد  الهيئة  اىل  تــرد  ان  من  بد  ال  التي 

النتائج اخلا�ضة بال�ضمول اجلديد”.
اللجنة  انتهاء اعمال  “بعد  انه  التميمي  واو�ضح 
ثم  ومن  التعليمات  عن  االعالن  �ضيتم  امل�ضكلة 
البدء بتطبيق القانون املذكور، موؤكدا عقد ور�ضة 
عمل قريبا يف بغداد بالتن�ضيق مع البنك الدويل 
فقرات  و�ــرشح  الــقــرارات  ا�ضدار  اآلية  لتو�ضيح 

القانون”.
حممد  املــواطــن  كتلة  عــن  النائب  اأكــد  بـــدوره 
على  �ضادق  العراقي  النواب  جمل�ص  ان  اللكا�ص 
قانون العمل باعتباره من القوانني املهمة التي 

تهم �رشيحة وا�ضعة من املواطنني وقال اللكا�ص 
متت  مادة   154 على  يحتوي  العمل  قانون  ان 
امل�ضادقة عليها من قبل جمل�ص النواب، ومن ثم 
العمل  و�ضيتم  اجلمهورية،  رئا�ضة  عليه  �ضادقت 
به بعد ت�ضعني يوما من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة 
تنتظره  القانون  هذه  ان  اإىل  واأ�ضار  الر�ضمية. 
من  يحتويه  ملــا  املجتمع  مــن  كبرية  �رشيحة 
حقوق وامتيازات، داعيا و�ضائل االعالم الوطنية 
العامل  ي�ضتطيع  لكي  القانون  لهذا  التثقيف  اإىل 

معرفة مال وما عليه من حقوق وواجبات، 

تفا�ضيل امللحق االقت�ضادي

النزاهة  االثنني  النيابية،  الرتبية  جلنة  اتهمت   
مبلفات  التحقيقات   على  بالت�ضرت  النيابية 
اأن  موؤكدة  املدر�ضية،  باالأبنية  اخلا�ضة  الف�ضاد 
ال�رشكات املنفذة مل�ضاريع االأبنية املدر�ضية ما 
زالت لغاية االآن تاأخذ ن�ضبا مالية من احلكومة 
اإىل  واإحالتها  قانونيا  ردعها  بدون  االحتادية 

التحقيقات.
 وقالت ع�ضو اللجنة �ضاجدة حممد لـ)اجلورنال( 
اخلا�ضة  التحقيقية  االإجـــــراءات  "جميع  اإن 
الدورة  منذ  اكمالها  مت  املدر�ضية  االأبنية  مبلف 
الربملانية ال�ضابقة، اإال اأن جلنة النزاهة النيابية 
وال�رشكات  املتورطني  امل�ضوؤولني  على  تت�ضرت 
والق�ضاء  النزاهة  هيئة  اإىل  واإحالتها  املتلكئة 
املليارات  ع�رشات  "هناك  اأن  وتابع  العراقي".  

املدر�ضية"،  االأبنية  ملف  على  هدرها  مت  التي 
ت�ضجيلها  مت  ــــوال  االأم "تلك  اأن  اإىل  م�ضرية 

مب�ضارف خارج العراق باأ�ضماء وهمية".
بناء  ملف  يف  املتلكئة  "ال�رشكات  اأن  وبينت   
قبل  من  مالية  فوائد  تاأخذ  زالــت  ما  املدار�ص 
احلكومة االحتادية، بدون حما�ضبة اأو رقابة من 
اجلهات التحقيقية يف هيئة النزاهة والق�ضاء". 
�ضابق  وقت  اتهمت يف  قد  النزاهة  وكانت جلنة 
اللجنة الرتبوية بتعمد تاأخري ار�ضال التحقيقات 

ب�ضاأن املتورطني يف ف�ضاد االبنية املدر�ضية 
جلنة  املا�ضي  الــعــام  الــنــواب  جمل�ص  و�ضكل 
والقانونية  والرتبية  النزاهة  جلنة  من  م�ضرتكة 
يف جمل�ص النواب وهيئة النزاهة ومكتب املفت�ص 
ع�رشات  بهدر  لتحقيق  الرتبية  وزارة  يف  العام 
االآيلة  املدر�ضية  االأبنية  عقود  على  املليارات 

لل�ضقوط.

ردا على الضجة التي اثيرت بين االوساط السياسية والثقافية واالجتماعية 

العتبتان الحسينية والعباسية تنفيان بشكل قاطع عزمهما على استبدال اسم محافظة بابل 

اللجان النيابية تتبادل االتهامات بشأن التستر على المتورطين بفضيحة األبنية المدرسية

البنك الدولي يشيد ببنوده

)الجورنال(: قانون العمل العراقي الجديد يمتاز بمواصفات مهنية دولية  مختصون لـ
ضبط مرتشين في جباية المسافرين 

بمطاِر البصرة الدولي

عشائر األنبار رفعت اسماء العصابات اإلرهابية 
إلى القوات األمنية  

بغداد ــ ستار الغزي

بغداد ــ ستار الغزي

بغداد – سعد جاسم

بغداد عالء الحسن

بغداد ــ  ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

وثائق دولية تكشف خفايا بمليارات الدنانير المهدورة في وزارة الصحة
ح�ضلت  التي  الوثائق  ن�رش  )اجلــورنــال(  توا�ضل 
بخ�ضو�ص  الدولية  التدقيق  �رشكة  مــن  عليها 
ملفات الف�ضاد يف الوزارات والدوائر احلكومية يف 
العراق. وال تختلف وزارة ال�ضحة كثريا عن باقي 
الوزارات من حيث الرتهل الوظيفي والف�ضاد املايل 
واالداري.. املدقق الدويل، ك�ضف عن وجود �ضبهات 
مبليارات  تقدر  العراقية  ال�ضحة  وزارة  يف  ف�ضاد 

الدنانري خالل االعوام ال�ضابقة وحتى االن ون�ضب 
االجنازات لبع�ضها �ضفر، م�ضريا اىل انه مت التعاقد 
وادويـــة غــري مطابقة  اجــهــزة  �ــرشكــات على  مــع 

للموا�ضفات .
اخلرباء  جلنة  موقع  على  املن�ضور  التقرير  وبني 
اأن  منه(،  بن�ضخة  )اجلــورنــال  وحتتفظ  املاليني 
االإجناز  ن�ضبة  م�ضاريع   4 لديها  ال�ضحة  "وزارة 
امل�ضاريع  تلك  قيمة  بلغت  حيث  �ضفر%،  فيها 
املوازنة  يف  دينار  مليون  و339  مليار   39

اال�ضتثمارية لعام 2013 ".
عام  يف  موقعني  عقدين  "هناك  ان  اإىل  واأ�ــضــار 
2011 لبناء م�ضت�ضفيني تعليميني يف حمافظتي 
الف   980 و  مليون  مببلغ249  وكربالء  املثنى 
قرر  اجنــاز  تاريخ  "اق�ضى  اأن  مو�ضحا  دوالر"، 
اآذار 2015 بينما كانت ن�ضبة تنفيذ  لها هو �ضهر 
ايلول  �ضهر  لغاية   29% ــر  واالآخ  26% احدها 

."2015
واأ�ضاف، اأن "يف 6 عقود اخرى، 5 منها مع احدى 

ال�رشكات الرتكية وواحدة مع �رشكة املانية موقعة 
الف   500 و  مليون   898 2009 مببلغ  عام  يف 
حمافظات  يف  تعليمية  م�ضت�ضفيات  الإن�ضاء  دوالر 
)الب�رشة، ذي قار، بابل، كربالء، مي�ضان والنجف( 
لل�رشكات  املمنوحة  اال�ضافية  املدد  ن�ضبة  كانت 
املتعاقدة اكرث من %100 من مدة التنفيذ، ورغم 
ذلك مل يكتمل اجناز تلك امل�ضت�ضفيات لغاية �ضهر 
ت�رشين االول 2015 ب�ضبب املعوقات التي واجهت 
امل�ضاريع من عدم جاهزية موقع العمل اىل تاأخر 

املاء  م�ضادر  توفري  وعدم  الرتبة  فح�ص  نتائج 
والكهرباء اىل تاأخر م�ضادقة املكتب اال�ضت�ضاري 

على املخططات االولية وغريها من اال�ضباب".
"جود فرق مببلغ بليون و278  ولفت التقرير اإىل 
دينار  الف   841 من  واأكرث  مليون  و967  مليار 
يف املوازنة الت�ضغيلية للوزارة منذ عام 2013 مل 
تتم مطابقته مع وزارة املالية لغاية تاريخ زيارة 

املدقق".
التفا�ضيل �ضفحة 2

بغداد –  خاص

ممنـوع من النشر

القوات االمنية توا�ضل تطهري جيوب »داع�ص« يف مدينة الفلوجة


