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جيش من األرامل في تحد
 مع مصاعب الحياة

العراق يحرز الوسام البرونزي في 
ختام منافسات بطولة العالم

ابداعات مصممة االزياء 
العراقية شروق الخزعلي
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النائب عن الب�رصة جمال املحمداوي، عن قرب �رصف  اأعلن   : الب�رصة - خا�ص 
رواتب املجال�ص البلدية الأ�سبوع املقبل بعد لقائه اأم�ص مع رئي�ص الهيئة الوطنية 
للتقاعد احمد عبد اجلليل.وقال املحمداوي لـ)اجلورنال( ان "تاأخري �رصف الرواتب 
العام لوزارة  التدقيق وهناك امر باإطالق ال�رصف من قبل املفت�ص  كان ب�سبب م�سكلة 
للذين لهم خدمة ملدة ١٥  ال�سوابط  املالية لعدد )501( يف تاريخ ١٩-٦-٢٠١٦ وفق 
كرثة  بعد  تاأتي  الزيارة  "ان  اىل  املحمداوي  عام.واأ�سار   ٥٠ اعمارهم  يتجاوز  وملن  عام 
املطالبات ولقائه بوفد من املجال�ص البلدية مو�سحا انه بعد و�سول الكتاب من وزارة املالية 
اىل هيئة التقاعد �سيتم �رصف الرواتب للم�ستحقني يف املجال�ص البلدية وخ�سو�سًا الذين تنطبق 
عليهم ال�سوابط. يذكر ان املجال�ص البلدية قد تعر�ست لاليقاف بعد موجة ال�سالحات احلكومية التي 

قام بها رئي�ص الوزراء حيدر العبادي حيث مت �سمولها باليقاف وتدقيق مواقف اع�سائها.

�سمن  العراق  وجود  الحد  النيابية،  اخلارجية  عدت 
مما  اكرث  و�رصر  له  ا�سعاف  هو  العربية  الدول  جامعة 
ميتة  العربية  اجلامعة  ان  اىل  ا�سارت  فيما  فائدة،  هو 

ونهو�ص العراق يتطلب اخلروج منها.
مثال  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�سو  وقال 
الدول  العراق �سمن  ” وجود  اللو�سي لـ)اجلورنال(، ان 
وذلك  ايجابي  هو  مما  اكرث  مادي  �رصر  فيه  العربية 
الكويت  اىل  العراق  يدفعها  التي  التعوي�سات  جميع  ان 
طريق  عن  جاءت  وم�رص  وال�سعودية  و�سوريا  والردن 

بوابة اجلامعة العربية “.
من  العراق  اىل  لنتظر  العربية  الدول   ” ان  وا�ساف، 
يجب  التي  احللوب”  بـ”البقرة  تعده  بل  ال�سقيق  منظار 
ا�سعافه وا�ستثمار موارده وكما هو معمول به الن من 
�سلب ثروات البالد واأخذها من باب التعوي�سات واخرى 
من بوابة الف�ساد”. وا�سار اىل ان” جامعة الدول العربية 
العراق  ونهو�ص  الطالق  على  منها  فائدة  ول  ميتة 
منها  باخلروج  يكون  ان  يجب  متطورة  حديثة  كدولة 
والذهاب اىل تعزيز العالقات الثنائية مع الدول اجلوار”.
كامل  ريا�ص  العراقي  ال�سرتاتيجي  اخلبري  راأى  بدوره 
كيفية  عن  مثال  لنا  تعطي  الربيطانية  التجربة  ان 
القت�سادية  واللتزامات  ال�سيا�سية  القيود  من  التحرر 
والقليمية ولذا فان خروج العراق من اجلامعة العربية 
�سيكون امرا اكرث ب�ساطة من خروج بريطانيا من الحتاد 
الوروبي اذ ل توجد اية التزامات قانونية او مالية مع 

اجلامعة العربية. 

وا�سار اخلبري كامل يف ت�رصيح لـ)اجلورنال( ان العراق 
العربي  حميطه  ان  اذ  العربية  باجلامعة  �سكليا  يرتبط 
ومنذ حرب الكويت يقاطع العراق بل وا�سهم يف ح�ساره 

ون�رص الرهاب فيه بعد التغيري ال�سيا�سي عام 2003. 
و�سوت غالبية الربيطانيني ل�سالح اخلروج من الحتاد 
ان ن�سبة موؤيدي  النهائية  النتائج  اأظهرت  اإذ  الأوروبي، 
املئة  يف   51.9 بلغت  الأوروبية  الكتلة  عن  النف�سال 
جميع  فرز  بعد  البقاء،  ملع�سكر  املئة  يف   48.1 مقابل 

مراكز القرتاع.
وكانت جامعة الدول العربية قد ا�سادت، باجلهود التي 
تبذلها احلكومة العراقية والأجهزة الأمنية يف عمليات 
حترير مدينة الفلوجة من �سيطرة تنظيم “داع�ص”، موؤكدًة 
مكافحة  يف  و�سعبًا  حكومًة  العراق  بدعم  ا�ستمرارها 
ان  بيان  يف  اجلامعة  وقالت  اأ�سكاله.  بجميع  الإرهاب 
“الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي تابع 
وال�سيا�سي  الأمني  الو�سع  م�ستجدات  بالغ  باهتمام 
تبذلها  التي  احلثيثة  باجلهود  واأ�ساد  العراق،  ربوع  يف 
الأمنية  والأجهزة  الع�سكرية  والقوات  العراقية  احلكومة 
داع�ص  تنظيم  من  وتطهريها  الفلوجة  مدينة  حترير  يف 
الإرهابي” واأكد العربي، على “ا�ستمرار اجلامعة العربية 
مكافحة  يف  و�سعبًا  حكومًة  العراق  جمهورية  دعم  يف 
الإرهاب بجميع اأ�سكاله.ومبا ميكن العراق من ا�سرتجاع 

وب�سط �سيادته على جميع اأرا�سيه” 
الهجوم  العربية  الدول  من  بع�ص  عار�ست  جانبها  من 
جرائم  متنا�سية  �سارخا  هجوما  وعدته  الفلوجة  على 
داع�ص يف تلك املنطقة ومتجاوزة على ال�سيادة العراقية 

من خالل تدخلها يف �سوؤونه الداخلية. 

التحالف الدويل �سد  اأعلن م�سوؤول ع�سكري يف 
تنظيم داع�ص ان قائد قوات التحالف يف العراق 
تعزيز  اإمكانية  يدر�ص  �سون ماكفرلند  اجلرنال 

القدرات الع�سكرية الأمريكية يف العراق.
الربيطاين  امل�ساعد  �ساملرز  دوغ  اجلرنال  وقال 
ما  دائــم  ب�سكل  "ندر�ص  الأمــريكــي  للجرنال 
املعدات  جلهة  اجليد  امل�ستوى  لدينا  كان  اإذا 
هناك  ان  واأ�ساف  التنظيم  مبواجهة  الع�سكرية 
والقيادة  ــرنال  اجل بني  حاليا  جــاري  "حوار 
يجري  ان  ميكن  التي  الأماكن  حول  الع�سكرية 
�ساملرز  اجلرنال  كالم  وياأتي  قدراتها".  تعزيز 
ان  يــوؤكــد  بو�ست"،  "الوا�سنطن  �سحيفة  يف 

ي�ستعدون  الــعــراق  يف  الأمريكيني  اجلـــرنالت 
واملعلوم  الإ�سافيني.  اجلنود  مئات  ن�رص  لطلب 
ان اأي تعزيز للقوات الأمريكية يف العراق يبقى 
بــاراك  الرئي�ص  موقف  ب�سبب  ح�سا�سة  نقطة 
 2008 انتخب عام  الذي  اأوباما املتحفظ وهو 
الأمريكية  القوات  ب�سحب  وعــده  اأ�سا�ص  على 
اأي�سا  ح�سا�ص  املو�سوع  ان  كما  العراق.  من 
تنظر  ل  امللي�سيات  ان  حيث  ذاتــه،  العراق  يف 
يف  الأمريكية  القوات  تعزيز  اإىل  الر�سا  بعني 
"القادة  ان  �ساملرز  اجلــرنال  واأ�ساف  البالد. 
الزخم  تعزيز  يريدون  التحالف  يف  الع�سكريني 
احلايل للقوات العراقية التي حتقق مكا�سب على 
كامل  ا�ستعادة  و�سك  على  وهي  داع�ص  ح�ساب 

مدينة الفلوجة". 

ك�سفت وثيقة �رصية �سادرة عن الدائرة القانونية 
الوزارات  اإىل عدد من  املالية، معنونة  وزارة  يف 
الوزارة  مبوجبها  تق�سي  احلكومية،  وامل�سارف 
لوزير  املنقولة  وغــري  املنقولة  المـــوال  حجز 
يف  وجــاء  العجيلي.  ذيــاب  عبد  ال�سبق  التعليم 
الوثيقة، التي حتمل عنوان "حجز اموال"، وموقعة 
وزارة  يف  القانونية  الدائرة  عام  مدير  قبل  من 
التحقيق املخت�سة  "تنفيذا لقرار حمكمة  املالية: 
 4263 بق�سايا النزاهة/ حمافظة بغداد، املرقم 

11/5/2016، وا�ستنادا ملا جاء يف كتاب  يف 
الر�سافة  بــغــداد/  ا�ستئناف  حمكمة  رئــا�ــســة 
ع-  املرقم  العامة،  العالقات  �سعبة  الحتادية/ 
الموال  حجز  تقرر   ،16/5/2016 يف   ،4539
ذياب  )عبد  اىل  العائدة  املنقولة  وغري  املنقولة 
جزاع جمعة العجيلي(، ا�سم الم )و�سحة جا�سم(، 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ــر  وزي املهنة: 
الدولية- حملة  املنطقة  بغداد-  العنوان:  �سابقا، 
22 زقاق 20 دار 6".كما جاء يف الوثيقة، اي�سا، 
بالأموال  واملحكمة  املالية  وزارة  "اعالم  طلب 

املنقولة وغري املنقولة العائدة اليه

عن  النيابية،  والدفاع  المــن  جلنة  يف  ع�سو  ك�سف 
النازحني.  طريق  عــن  �سيا�سية  �سخ�سيات  ــورط  ت
للـ)اجلورنال(  ورد  ت�رصيح  يف  الغراوي  ماجد  وقال 
الفلوجة  يف  املتواجدين  الإرهابيني  من  "عدد  ان 
عن  للهروب،  املدينة  من  النازحني  خروج  ا�ستغلوا 
من  ومب�ساعدة  الثبوتية،  م�ستم�سكاتهم  تزوير  طريق 
من  تهاون  "وجود  اىل  لفتا  ال�سيا�سيني"،  من  عدد 
اظهار  عــدم  يف  بالنبار  الأمنيني  القادة  من  عــدد 
احلقائق". وتابع الغراوي ان "اللجنة �ستبا�رص بت�سكل 
جلنة حتقيقية يف المر حال و�سول الأدلة والثباتات 
الدامغة بهذا ال�سان"، م�سريا اىل ان "م�سادر ع�سائرية 
ع�سو  قال  ال�ساق  ذات  ويف  المر".  هذا  للجنة  اكدت 

التي  ال�ستخبارية  "املعلومات  ان  النيابية  المــن 
عرثت عليها القوات الأمنية عند تطهري املدينة حددت 
الدواع�ص  مع  التعاون  يف  املتورطة  ال�سخ�سيات 
والأمنية  الع�سائرية  امل�ستويات  على  الفلوجة،  يف 
�سيا�سية  �سخ�سيات  "وجود  اىل  واأ�سار  وال�سيا�سية". 
تتعامل مع التنظيمات الإرهابية املدعومة من الدول 
الإقليمية"، موؤكدا ان "هذه ال�سخ�سيات حاولت احلفاظ 
الفلوجة من  على عدد من الإرهابيني املتورطني يف 
خالل اخراجهم مع النازحني م�ستعينني مب�ستم�سكات 
مزورة". اىل ذلك ك�سفت م�سادر �سحفية عن ان اأكرث 
الفلوجة،  يف  املحليني  داع�ص  م�سلحي  من  األفني  من 
اأعلنوا توبتهم اأمام جلنة خما�سية �سكلت من �سيا�سيني 
�سيا�سيني  ان  اىل  م�سرية  الع�سائر،  و�سيوخ  و�سباط 
"�سنة" كثفوا ات�سالتهم خالل اليام املا�سية لإيجاد 

ت�سوية قانونية ت�سمل الفي �ساب تطوعوا يف �سفوف 
ان  امل�سادر  وذكرت  قتل.  اأعمال  يرتكبوا  ومل  داع�ص 
ت�سوية  لإيجاد  ات�سالتهم  يكثفون  �سّنة  "�سيا�سيني 
قانونية ت�سمل الفي �ساب تطوعوا يف �سفوف داع�ص 
عن  ونقل  توبتهم".  واأعلنوا  قتل  اأعمال  يرتكبوا  ومل  
قولها،  امل�ستوى،  برفيعة  و�سفتها  �سيا�سية،  م�سادر 
الدقة  غاية  يف  وقانونيًا  �سيا�سيًا  "و�سعًا  ثمة  ان 
اآلف  لطلب  م�ستعدة  تكن  مل  التي  احلكومة  به  متر 
مكافحة  قانون  طبق  "اإذا  مو�سحة  العفو"،  الدواع�ص 
الإرهاب على النازحني، قد ي�سمل ع�رصات الآلف من 
الف�سفا�سة  القانون  طبيعة  ب�سبب  الفلوجة،  �سكان 
ون�سو�سه التي تقبل الكثري من التاأويالت". وا�سارت، 
اكدوا  الفلوجة  "نازحني قرب مع�سكر عامرية  ان  اىل 
احلديد  اجل�رص  فتحوا  الإرهابي  التنظيم  عنا�رص  ان 

جنوب  احلالب�سة،  ومنطقة  املدينة  غرب  بني  الرابط 
من  املئات  بخروج  �سمح  ما  اأيــام  قبل  الفرات،  نهر 
ويف�سل  العامرية،  اىل  الو�سول  يف  اأمــاًل  العائالت 
قوات  وجود  ب�سبب  املنطقة  هذه  اإىل  النزوح  الأهايل 
انتهاكات يقدم  انباء عن  ع�سائرية فيها، وبعد ورود 
يف  متمركزون  ال�سعبي«  »احل�سد  من  عنا�رص  عليها 
�سيدة  ان  امل�سادر  وا�سافت  املدينة".  و�سمال  �رصق 
قالت ان عنا�رص من التنظيم قتلوا ابنتها ال�سابة بدم 
انتقدتهم، فيما روى  بارد على ج�رص احلالب�سة لأنها 
�سيخ طاعن يف ال�سن ان اأربعة اإرهابيني فتحوا النار 
على مئات العائالت النازحة قبل اأمتار من و�سولهم 
عيون  يف  وا�سحًا  اخلــوف  وبــدا  اجلي�ص.  قــوات  اىل 
النازحني، خ�سو�سًا بعدما مت ف�سل ٢٠ األف رجل عن 

الن�ساء ونقلهم اىل مع�سكر اآخر للتحقيق معهم".

ا�سعار  ارتفعت  البالد،  �رصبت  التي  احلر  موجة  ت�ساعد  مع 
ا�سحاب  قبل  من  الكهربائية  بالطاقة  املواطنني  تزويد 
وحدة  �سعر  ارتفاع  ان  بدورهم  اكدوا  الذين  الهلية  املولدات 
بع�ص  و�سل يف  والذي  الواحد  بالمبري  تقا�ص  والتي  الطاقة 
ب�سبب  جاء  الف  �ستة  عن  بدًل  دينار  الف   20 اىل  املناطق 
ارتفاع ا�سعار وقود "الكازاويل"، فيما اكدت م�سادر حكومية 

بان الوقود �سيوزع جمانًا على ا�سحاب املولدات الهلية.
ا�سحاب  من  للمق�رصين  ال�سلطات  وجهته  حتذير  وو�سط 
�ستة  البالغة  الر�سمية  بالت�سعرية  يلتزمون  ل  ممن  املولدات 
الف دينار لالمبري الواحد، او بعدد �ساعات ت�سغيل ت�سل اىل 
العديد من املواطنني يوؤكدون عدم  12 �ساعة يوميًا، ل يزال 
او حتى  الر�سمية  التزام ا�سحاب املولدات الهلية بالت�سعرية 

ب�ساعات الت�سغيل.
"اأ�سحاب املولدات الهلية  ان  ويوؤكد املواطن اح�سان جا�سم 

يرفعون ال�سعار ح�سب اهوائهم ال�سخ�سية دون خوف من اي 
خمتلف  يف  املواطنون  ويعاين   ." عليهم  تفر�ص  قد  عقوبات 
يف  الكهرباء،  مولدات  اأ�سعار  ارتفاع  من  العراق  حمافظات 
العالية،  لأ�سعارها  املحلية  احلكومات  لرقابة  وا�سح  غياب 
وا�سح  املولدات. ففي حتد  تلك  ا�سحاب  لأهواء  فر�ست وفقا 
للقرارات التي ا�سدرتها اجلهات املخت�سة وجمال�ص البلديات، 
رفع ا�سحاب املولدات الهلية مع حلول ف�سل ال�سيف ا�سعار 
ا�سحاب  ان  مواطنون  وقال  منطقته.   ح�سب  وكل  المبريات 
املولدات الهلية وا�سحاب املولدات التي و�سعتها املجال�ص 
البلدية ويف حتد وا�سح لكل القرارات التي �سعرت �سعر المبري 
يقراأها كل  )6( الف دينار علقوا يافطات  بـ  الليلي  للت�سغيل 
من مير يف �سوارع العا�سمة بال�سعار التي حددوها وترتاوح 
فمناطق  املناطق  وح�سب  دينار  الف   )10 اىل   7( بني  ما 
الطبقة  مناطق  ويف  الف   7 ال�سعبية  والحياء  ال�سدر  مدينة 
 )20( بـ  والريموك  والبلديات  فل�سطني  �سارع  مثل  املي�سورة 

الف واكرث يف بع�ص املناطق. 

عقب استفتاء بريطانيا بشـأن خروجها من االوربي .. 

مطالبات نيابية بخروج العراق من الجامعة العربية بسبب مواقفها المتذبذبة تجاه العراقيين 

اصحاب المولدات يرفعون اسعارهم والحكومات المحلية تلتزم الصمت تجاه مخالفاتهم

الجنراالت األميركيون في العراق يطلبون نشر تورط سياسيين في تهريب إرهابيي الفلوجة مع النازحين وضباط يتوسطون لقبول توبة 2000 داعشي 
مئات الجنود اإلضافيين

حجز االموال المنقولة وغير المنقولة 
لوزير التعليم االسبق 

بغداد ــ سعد جاسم

بغداد ــ خاص
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وزارة التجارة..  شركات خاسرة وفساد كبير وراء تدهور مفردات البطاقة التموينية
وزارة التجارة ل تختلف عن باقي الوزارات والدوائر 
وزادت  الهاوية  اىل  العراق  قادت  اآفة  فهي  احلكومية 
تقدمي  جانب  فــاإىل  والتدهور،  الف�ساد  م�ستنقع  من 
خدمة �سيئة جداً للمواطن اثر ا�سترياد مفردات البطاقة 
التالفة وامل�رصطنة وباأعلى ال�سعار وخلق  التموينية 
واملوظفني  القرار  ا�سحاب  من  املف�سدين  من  جيل 
الر�سوة وم�ساومتهم على ح�ساب  تعاطيهم  من خالل 

جودة مفردات البطاقة التموينية يف الغذائية وجتارة 
وبعد  وحا�سيته  لل�سوداين  ح�سل  بعدما  احلــبــوب 
اىل  و�سلت  التي  بالديون  الغذاء  �سلة  �رصكات  اغراق 

)ترليونات(.
�سوف ن�ستعر�ص واقع اهم �رصكتني يف الوزارة وهما 
ملفات  ن�رص  يتم  ثم  ومن  والغذائية  احلبوب  جتــارة 
احللقات  يف  الفا�سدين  ا�سماء  عن  والعــالن  الف�ساد 
الالحقة ومن ي�ساعدهم ومن يتقا�سم معهم من قيادات 

الوزارة واجلهات الرقابية داخل وخارج الوزارة.

مهمة  �رصكة  الغذائية:  املواد  لتجارة  العامة  ال�رصكة 
وفعالة جداً لتامني مفردات البطاقة التموينية كانت 
ال�ساي،  ال�سكر،  وهي  مــواد  �ستة  توفري  عن  م�سوؤولة 
وحليب  الكبار،  وحليب  وامل�ساحيق،  الطعام،  وزيت 
لكي  املواد  هذه  ت�ساءلت  ما  �رصعان  والتي  الطفال 
الطعام  وزيت  �سكر  وهي  �ستة  من  بدًل  ثالثة  ت�سبح 
ال�سهر  يف  تتكامل  ما  نــادراً  والتي  الطفال  وحليب 

الواحد ولعموم املحافظات وبغداد.
اعاله حرمان �رصيحة  التقلي�ص  وكذلك حلق م�رصوع 

راتبهم  جمموع  ي�سل  الذين  املوظفني  من  كبرية 
ال�سهري مليون وخم�سمائة الف دينار وهذا امل�رصوع 
الوزراء واقروه وظل  امل�سموم مت متريره على جمل�ص 
جمل�ص النواب ياأخذ دور املتفرج وكاأن المر ل مي�ص 

املواطن الذي هو ميثله.
بــغــداد وكــافــة  ــــازن يف  فــــروع وخم لــلــ�ــرصكــة  ان 
املحافظات ويتم التعاقد مركزيًا يف مقر ال�رصكة يف 
بغداد لتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومن ثم يتم 
اعداد خطة ت�سويقية غري عادلة لتوزيع املواد الواردة 

غري  او  مطابقة  غري  الـــواردة  املــفــردات  كانت  فــان 
�ساحلة يتم مناقلتها اىل الفروع التي يقودها �سخ�ص 
فا�سد يتم التفاق معه من قبل ا�سحاب القرار ومقابل 
و�ساحلة  مطابقة  الــواردة  املفردات  كانت  واذا  ثمن 
النوعية  ال�سيطرة  ق�سم  او  الخرى  الفروع  على  توزع 
التابع لل�رصكة الغذائية، وهو اهم مف�سل من مفا�سل 
الف�ساد يف ال�رصكة كونه امل�سوؤول عن �سحب النماذج 

وفح�ص املواد الغذائية الواردة ..
التفا�سيل �سفحة 2
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ممنـوع من النشر


