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بغداد - خا�ص :  اأعلنت وزارة التجارة العراقية عن بيع �صيارات نوع �صريي �صيني 
2014 بنظام التق�صيط وعن طريق فروع م�رصف الرافدين الزوية  املن�صاأ موديل 
يف  واملكائن  ال�صيارات  لتجارة  العامة  ال�رصكة  مدير  وقال  املعظم.  وباب  واالمان 
ب�صك  ال�صيارة  قيمة  %10 من  مبلغ  دفع  املواطن  يتعني على  اإنه  بداي  الوزارة علي 
ل�صالح  ال�صيارة  اإ�صارة حجز  يتم و�صع  و�صوف  ال�رصكة  اإىل  امل�رصف وجلبه  م�صدق من 
امل�رصف عند قطع القائمة. وا�صاف "انواع ال�صيارات هي با�ص جنبي الغزال H1 14 راكب 
كري عادي وبا�ص جنبي اال�صد H2 14  راكب كري عادي و�صريي دجلة X1 اوتوماتيك و�صريي 
تيكو فرات اوتوماتيك". و�رصد بداي جملة �رصوط للح�صول على ال�صيارة بالتق�صيط ومنها ان يوجد 
كفيل موظف مدين م�صتمر باخلدمة وعلى املالك الدائم وراتبه �صعف ق�صط ال�صيارة ومدة خدمته ال 
تقل عن ثالث �صنوات. كما يجب اأن يكون الكفيل من �صكنة املحافظة ح�رصاً وان ال يتجاوز عمره 56 

�صنة وان تكون مدة االق�صاط 5 �صنوات.

 ك�صف م�صدر مطلع، عن زيارة وفد رو�صي رفيع امل�صتوى 
الع�صكرية لتحرير املو�صل.  العمليات  اىل بغداد ملناق�صة 
"وفدا  ان  )اجلورنال(  ورد  ت�رصيح  يف  امل�صدر  وذكر 
العمليات  ملناق�صة  بغداد  �صيزور  امل�صتوى  رفيع  رو�صيا 
ع�صكريني  وجرناالت  خرباء  الوفد  ويت�صمن  الع�صكرية 
لالطالع على حاجة اجلي�ص العراقي وتزويده مبا يحتاج 

من اأ�صلحة و�صفت باملتطورة ".
معركة  �صتح�صم  االأ�صلحة  "هذه  ان  امل�صدر  وا�صاف    
الوفد  بني  "من  ان  مبينا  اأ�رصع"،  ب�صكل  املو�صل  حترير 
اأع�صاء يف الكرملني قريبني من الرئي�ص الرو�صي فالدميري 
بوتني". وتابع امل�صدر ان "الوفد �صيلتقي مب�صوؤولني يف 
معهم  للتن�صيق  االمنية  واالجهزة  العراقية  الدفاع  وزارة 
الع�صكري ريا�ص  اأكد اخلبري  يف حترير املو�صل". بدوره 
العراق  عالقات  يف  احلا�صل  "التطور  ان  علي  كمال 
مرحلة  يتجاوز  ان  ميكن  الذي  الرو�صي  االحتاد  مع 
اال�صتخباري  االمني  واملكتب  احلايل،  الرباعي  التحالف 
مماثلة  مرحلة  اىل  داع�ص  �صد  احلرب  حول  املخابراتي 
الدويل  التحالف  ودول  العراق  بني  عليه  االتفاق  مت  ملا 
الرو�صي  لالحتاد  اجلوية  القوة  ا�صتخدام  ميكن  بحيث 
الطائرات  من  داع�ص  مواقع  اىل  جوية  �رصبات  بتوجيه 
ان  لـ)اجلورنال(  ت�رصيح  يف  اخلبري  واأو�صح  الرو�صية". 
"مو�صوع تدخل رو�صيا من اخت�صا�ص و�صالحية القائد 
العام للقوات امل�صلحة، طبقا لل�صلطة املخولة له باملادة 
الربملان  على  العر�ص  م�صاألة  اما  الد�صتور،  من   78
اي  اأخرى  م�صاألة  او  ق�صية  اي  كعر�ص  يكون  االمر  فان 
اىل  احل�صور  باإمكانه  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  ان 
الوقت  ويف  املو�صوع  هذا  عن  �رصح  وتقدمي  الربملان 

الذي يحدده طاملا ان املو�صوع من �صالحياته". وا�صار 
ا�صتخبارية  اىل ان لرو�صيا امكانات ع�صكرية ومعلومات 
بامكانها تغيري موازين القوى ب�صورة كبرية كما ح�صل 
يف �صوريا وان من م�صلحة رو�صيا االقليمية هزمية داع�ص 
من  واملنطقة.  �صوريا  يف  مل�صاحلها  خدمة  العراق  يف 
جانبها قالت م�صادر يف قوات الب�صمركة التابعة الإقليم 
االأوىل" مع  "للمرة  �صاركت  اأمريكية  قوات  اإن  كرد�صتان 
وخا�صت  املو�صل.  جنوب  الهجوم  يف  العراقي  اجلي�ص 
املدرعات  من  بدعم  املواجهات  االأمريكية  الربية  القوة 
التي  الع�صكرية  امل�صادر  ح�صب  واملدفعية،  والدبابات 
يف  ت�صارك  ال  ال�صعبي  احل�صد  ميلي�صيات  اأن  اإىل  اأ�صارت 
االأ�صبوع  بداأت  قد  العراقية  القوات  وكانت  العملية.  هذه 
جنوب  داع�ص  مواقع  على  مكثفة  هجمات  املا�صي 
املو�صل يف حمافظة نينوى، و�صط غارات جوية للتحالف 
قال  ناحيته  من  املتحدة.  الواليات  تقوده  الذي  الدويل 
االأمن  مركز  يف  الباحثني  كبري  اإيفانوف  �صتان�صالف 
الدويل التابع الأكادميية العلوم الرو�صية واخلبري ب�صوؤون 
ورو�صيا  العراق  بني  االأ�صلحة  �صفقة  اإن  االأو�صط،  ال�رصق 
يف جمال التعاون الع�صكري – التقني �صتنفذ على االأغلب. 
واأعرب اإيفانوف عن اعتقاده باأن العراق �صيكون بحاجة 
اإىل رو�صيا يف جمال الت�صليح نظرا لكمية االأ�صلحة الكبرية 
والعدد  ال�صابق  ال�صوفيتي  االحتاد  من  �صتوردها  التي 
جرى  الذين  العراقيني  الع�صكريني  اخلرباء  من  الكبري 
تدريبهم اإبان احلقبة ال�صوفيتية. وقال: "�صتظل الواليات 
يف  ولكن  العراق،  اإىل  لالأ�صلحة  الرئي�صي  املورد  املتحدة 
بعني  اأخذا  مكانها،  �صغل  لرو�صيا  �صيتاح  الوقت  ذات 
االعتبار اأنه ما زالت هناك مناذج من االأ�صلحة ال�صوفيتية، 
لذا �صت�صغل رو�صيا بالرغم من كل �صيء موقعها. لن تكون 

لها الريادة، ولكنها �صتكون متواجدة هناك".

الثالثاء، اعالن نتائج   اكدت وزارة الرتبية، 
ب�صكل  اعــدادي  وال�صاد�ص  املتو�صط  الثالث 
فور  واملديريات  املحافظات  جلميع  كامل 
اكتمالها، فيما نفت وجود وقت زمني حمدد 
با�صم  املتحدث  وقــالــت  النتائج.  الإعـــالن 
نتائج  "اعالن  ان  العامري  هديل  الـــوزارة 
�صيكون  اعدادي  وال�صاد�ص  املتو�صط  الثالث 
ب�صكل كامل جلميع املحافظات واملديريات 
فور اكتمالها"، م�صرية اىل ان "النتائج �صتعلن 

اىل  باال�صافة  للوزارة  الر�صمي  املوقع  على 
ن�رصها على قناة العراقية التعليمية".

"ال يــوجــد وقت  ــه  ان الــعــامــري  واو�ــصــحــت 
املتو�صط  الثالث  نتائج  الإعالن  حمدد  زمني 
وال�صاد�ص اعدادي لعام 2016”، مبينة باأن 
ان�صيابية  ب�صورة  تعمل  الت�صحيح  "مراكز 

عالية الإكمال الت�صحيح واعالن النتائج".
نتائج  ن�رصت  قــد  الرتبية  وزارة  ان  يذكر 
ال�صاد�ص ابتدائي "ب�صكل متقطع"، مبينة باأن 
لكل مديرية مركز ت�صحيح خا�ص بها تعلن 

نتائجه ب�صكل منفرد بعد اكتمالها.

قرابة  ا�ــصــرتجــاع  عــن  الــنــزاهــة،  هيئة  اعلنت   
بذمة  كانت  الــدولــة  خزينة  اإىل  ــورو  ي مليوين 
ملفات  فتح  بعد  االأهــلــيــة،  الــ�ــرصكــات  ـــدى  اإح
م�صرية   ،)TIB( للتجارة  العراقي  امل�رصف 
من  عدد  ا�صتقدام  قرر  التحقيق  قا�صي  ان  اىل 
امل�رصف  مديرة  بينهم  املتهمة  ال�صخ�صيات 
تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت  اجلــاف.  حمدية 
اإجراءاتها  عن  اف�صحت  "الهيئة  اإن  )اجلورنال( 
املتخذة ب�صدد املخالفات احلا�صلة بالت�صهيالت 
العراقي  امل�رصفية املمنوحة من قبل امل�رصف 
للتجارة )TIB( ل�رصكة ال�صمال لتح�صري اللحوم 

عن  اأ�صفرت  "اإجراءاتها  اأن  موؤكدة  والدواجن"، 
بذمة  كان  يورو   )1،879،984( مبلغ  ا�صتعادة 
ال�رصكة اإىل خزينة الدولة، وذلك بعد قيام الهيئة 
بالق�صية  اخلا�صة  التحقيقية  االأوراق  باإحالة 
اأن  الهيئة،  وا�صافت  املو�صوع".  حمكمة  اإىل 
"التفا�صيل ت�صري اإىل اإحالة ق�صية منح امل�رصف 
 )6000،000( بقيمة  م�رصفية  ت�صهيالت 
التحقيق  اإىل قا�صي  ال�رصكة املذكورة  اإىل  يورو 
املخت�ص". بدوره، قرر قا�صي التحقيق "ا�صتقدام 
املتـهمني كل من مديرة امل�رصف حمدية اجلاف 
اأحكام  )ع.ع.ع( وفق  و  )ل.�ــص.ف(  و  و )ت.ج( 
املادة )331( عقوبات، حيث مت تدوين اأقوالهم 

واإطالق �رصاحهم بكفالة".

 فيما ك�صف ع�صو اللجنة املالية النيابية ام�ص 
عن وجود تلكوؤ مق�صود يف جباية ال�رصائب من 
�رصكات الهاتف النقال، عازيا االأمر اإىل �صيطرة 
ولديها  ال�رصكات  تلك  على  �صيا�صية  جهات 
تن�صيقات مع القائمني على جمع ال�رصائب. اكد 
خرباء انه لي�ص اأمام احلكومة حلماية املواطن 
فر�ص  بند  تفعيل  �صوى  ال�رصكات  من  العراقي 

الغرامات على �صوء اخلدمة.
وقال النائب �رصحان احمد، اإن "جمل�ص النواب 
%20 �رصائب  حدد فقرة قانونية تتيح جلمع 

 ،"2016 موازنة  يف  التعبئة  كارت  �صعر  على 
تلك  جمع  يف  كبريا  تلكوؤا  "هناك  ان  مبينا 

ال�رصائب ومل ت�صتوف ب�صكل �صحيح".
�صيا�صية  جهات  "هناك  اأن  احمد  واأ�ــصــاف 
ولديها  النقال  الهاتف  �رصكات  على  ت�صيطر 
ال�رصائب  جباية  على  القائمني  مع  تن�صيقات 
الإعاقة دفعها"، الفتا اإىل اأن "اجلهات الرقابية 
مل ت�صتح�صل اي �رصيبة من تلك ال�رصكات حتى 
االآن". وكان جمل�ص النواب فر�ص ر�صوما على 
كارتات تعبئة الهواتف النقالة خالل الت�صويت 

على موازنة 2016.
العراقي  االقت�صادي  اخلبري  يعتقد  ذلــك  اىل 

با�صم اأنطوان اأن لدى �رصكتي اآ�صيا وزين العراق 
االأ�صعار  حتديد  على  ين�ص  تفاهم  بروتوكول 
التي  ال�رصكات  بني  �صائع  اأمر  وهو  باالتفاق، 
يف  الدخول  عدم  وتف�صل  معينًا  قطاعًا  حتتكر 
باأرباحها  مناف�صة �رص�صة فيما بينها قد ت�رص 
اأن  ــوان  ــط اأن ــوؤكــد  وي امل�صتهلكني.  مل�صلحة 
ما  قائمة  �صتظل  باالأ�صعار  التحكم  عملية 
عاجزة  والتنظيمية  الرقابية  االأجهزة  دامــت 
مللف  ال�رصكات  اإدارة  طريقة  يف  التاأثري  عن 
االت�صاالت وحتديد االأ�صعار، خ�صو�صًا يف ظل 
تلكوؤ احلكومة يف تاأ�صي�ص �رصكة وطنية للهاتف 
باأ�صعار  هاتفية  خدمات  تقدمي  ميكنها  النقال 

وجود  وعــدم  االحتكارية،  ال�رصكات  من  اأقــل 
التحتية  بنيتها  دمرت  التي  االأر�صية  اخلطوط 
منذ  حالها  على  زالــت  وما   ،2003 عام  بعد 
�رصيبة  اأن  اأي�صًا،  اأنطوان  يتوقع  الوقت.  ذلك 
اأ�صعار  على  احلكومة  فر�صتها  التي  املبيعات 
من   33 املـــادة  �صمن  »املــوبــايــل«  بطاقات 
موازنة عام 2015، �صت�صاهم يف ارتفاع اأ�صعار 
االت�صاالت خالل الفرتة املقبلة، الأن ال�رصيبة 
البالغة 20 يف املئة �صتذهب اإىل خزينة الدولة 
االعتقاد  ال�رصكات كما هو  اإىل  مبا�رصة ولي�ص 
العراقية..  االأو�صاط  يف  حاليًا  ال�صائد  اخلاطئ 

تفا�صيل امللحق االقت�صادي

الركن  الفريق  الفلوجة  حترير  عمليات  قائد  اعترب   
عبد الوهاب ال�صاعدي، الثالثاء، اأن تنظيم "داع�ص" 
ُفر�ص على اأهايل املدينة، وفيما توقع ظهور "ن�صخة 
اأكرث تطوراً" من التنظيم م�صتقباًل، اأكد اأن العراق "لن 
داع�ص  عنا�رص  "عدد  اإن  ال�صاعدي  وقــال  ُيق�صم". 
داخل مدينة الفلوجة كان يقدر بـ3500 اىل 4000 
عن�رص"، الفتًا اىل اأن "10 اىل %15من هوؤالء غري 
هذا  �صحة  اأثبتت  "املعارك  اأن  م�صيفا،  عراقيني"، 
العدد، حيث عدد القتلى يف املحور اجلنوبي جتاوز 
الـ1500، ويف املحور ال�صمايل بحدود 1000قتيل، 
مرتبطًا  �صخ�صًا   1086 اعتقال  اىل  باال�صافة 
واأو�صح  املحاكم".  اىل  و�صيحالون  التنظيم  مع 
بتنظيم  القبول  على  اجــربوا  الفلوجة  "اأهايل  اأن 
الفلوجة  مدينة  حترير  "معركة  اأن  موؤكدا،  داع�ص، 
ُيق�صم"،  لن  العراق  واأن  جميعًا،  العراقيني  وحدت 
م�صدداً بالقول "اذا كان لدى بع�ص ال�صيا�صيني خطة 

وتوقع  ذلك".  لديهم  لي�ص  العراقيني  فاإن  للتق�صيم 
ن�صخة  "ظهور  الفلوجة،  مدينة  قائد عمليات حترير 
اأكرث تطوراً من تنظيم داع�ص"، م�صرياً اىل اأن "العراق 

لي�ص لديه مناعة من تنظيم داع�ص حتى االن".
من جانب اخر اأفاد اخلبري االقت�صادي، عبد الواحد 
اإعمارها  اإعادة  ميكن  ال  الفلوجة  "مدينة  باأن  طه، 
اأثناء  املدينة  له  تعر�صت  الذي  الكبري  الدمار  بعد 
املعارك الدائرة بني القوات العراقية وتنظيم )الدولة 

االإ�صالمية( داع�ص، اإال مب�صاعدة دولية".
وقال عبدالواحد طه لـ)اجلورنال(، اإن "حجم الدمار 
ال  املعارك،  ب�صبب  جــداً،  كبري  الفلوجة  مدينة  يف 
و�صع  من  لنتمكن  االآن،  الأحد  الدمار  حجم  ندرك 
غري  العراقية  احلكومة  لكن  االإعمار،  اإعــادة  كلفة 
وتعر�صت  لوحدها".  االإعمار  ــادة  اإع على  قــادرة 
التي  املعارك  جــراء  كبري  لدمار  الفلوجة  مدينة 
وقعت بني اجلي�ص العراقي، وق�صف م�صلحي احل�صد 
ال�صعبي، مع تنظيم "الدولة االإ�صالمية" داع�ص، على 

املدينة.

روسيا توفد قيادات عسكرية كبيرة الى بغداد والقوات البرية األمريكية تبدأ القتال في الموصل

قائد عمليات الفلوجة يتوقع ظهور "نسخة أكثر تطورًا من داعش"

التربية: إعالن نتائج مرحلتي الثالث والسادس نواب وخبراء: التلكؤ بجباية الضرائب من شركات النقال ساهم بتردي خدمات االتصاالت
ستكون "بشكل كامل" وليس متدرجا

استرجاع مليوني يورو لخزينة الدولة عائدة 
للمصرف التجاري

بغداد ــ سعد جاسم 

بغداد ــ ستار الغزي

بغداد – سعد جاسم

بغداد - خاص

بغداد ــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

برلمانيون يرفضون حركة تعيينات وتنقالت المفتشين في الوزارات ويعدونها تكريسا للفساد
املفت�صني  ان تغيري مواقع  النيابية،  املالية  اللجنة  اكدت   
تكري�ص  هــو  امنــا  ب�صلة،  لالإ�صالح  ميــت  ال  العموميني 
فالح  الربملانية  املالية  اللجنة  رئي�ص  ــد  واك للف�صاد. 
ال  العموميني  املفت�صني  مواقع  يف  "التغيري  ان  ال�صاري 
معظم  كون  للف�صاد  تكري�ص  هو  بل  ب�صلة  لالإ�صالح  ميت 
املفت�صني الذين متت مداورتهم مل ي�صاهموا بك�صف الف�صاد 
املوجود يف وزاراتهم ال�صابقة". وا�صار ال�صاري اىل انهم قد 

يكونون جزءا من حلقة الف�صاد لذلك فان االإ�صارة اىل االمر 
الت�رصيعي رقم 19 ال يعطي حقا الإبقاء الفا�صلني او تغيري 
مواقعهم بل ال بد من ا�صالحات حقيقية يف ملف املفت�صني 
وهو حمل خالف الن هذه املوؤ�ص�صة مل حتقق للخزينة ما 
بات  انه  وتابع  عليها".  انفقت  التي  االموال  حجم  يقابل 
لزاما على رئي�ص الوزراء اتخاذ خطوات ت�صحيحية جادة 
وعدم ا�صتغالل العطلة الت�رصيعية الجراء بع�ص التغيريات 
باآفاق �صيقة وي�صوبها ال�صك". وا�صدر رئي�ص الوزراء حيدر 
العبادي، يوم االحد، امرا ديوانيا باإعفاء وتعيني ونقل عدد 

من املفت�صني العموميني يف وزارات الدولة. وبينت وثيقة 
اطلعت عليها )اجلورنال( اأن رئي�ص الوزراء حيدر العبادي 
والهيئات  الــــوزارات  يف  عاما  مفت�صا   14 بتعيني  امــر 
بناء  اأنه  على  الوثيقة  وتن�ص  الدعوة.  حزب  من  امل�صتقلة 
على ما عر�صته هيئة النزاهة وعمال بال�صالحيات املخولة 
 19 الت�رصيعي رقم  1 من االمر  لنا مبوجب احكام املادة 
العموميني  املفت�صني  تعيني  يلي:  ما  قررنا   2015 ل�صنة 
املدرجة ا�صماوؤهم ادناه يف الوزارات والهيئات امل�صتلقة، 
من   98% ان  يذكر  �صدروه.  تاريخ  من  القرار  هذا  وينفذ 

املفت�صني العموميني يف دوائر الدولة هم من حزب الدعوة 
رئي�ص  قرار  النيابية،  النزاهة  جلنة  عدت  بدورها  احلاكم. 
مفت�صني  وتغيري  واعفاء  مبناقلة  العبادي،  حيدر  الــوزراء 
ا�صالحًا".  "لي�ص  حكومية  وموؤ�ص�صات  وزارات  يف  عامني 
وقال ع�صو اللجنة عبد الكرمي عبطان يف ت�رصيح �صحفي 
له ام�ص: "هذه القرارات لي�صت ا�صالحا الن عملية املناقلة 
يجب ان جتري قبلها عملية تقييم ومعرفة اجناز املفت�ص 
النزاهة  لهيئة  قــدم  ومـــاذا  الف�صاد  مكافحة  يف  الــعــام 
والرقابة املالية والق�صاء". واأ�صاف "كنا ناأمل ان يح�صل 

تقييم قبل اي مناقلة او اعفاء فنقل ملفت�ص عام من وزارة 
او موؤ�ص�صة حكومية اىل اخرى لي�ص ا�صالحا وقد يجري هذا 
على مناقلة ال�صفراء". و�صدد العبطان على �رصورة "مرور 
واعترب  النواب".  جمل�ص  اىل  احلكومية  االجـــراءات  هــذه 
"اعفاء مدراء م�صارف حكومية تابعني اىل وزارة املالية 
وتعيني اآخرين دون اخذ راأي الوزارة يعني الغاء لها كونها 
او  املــدراء  ــاأداء  ب اخفاق  هناك  كان  واذا  عنهم  م�صوؤولة 
املفت�صني العامني فيحا�صب الوزير امل�صوؤول عنهم واجلهة 

التابعني لها". 

بغداد –  خاص


