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رواتب  خف�ض  عن  حتدثت  التي  االنباء  العراقية،  احلكومة  نفت    : خا�ض   - بغداد 
املوظفني يف البالد، م�صددة على اأن اخلف�ض ي�صمل فقط ذوي الدرجات اخلا�صة فيما 
طالب نواب باعادة النظر بخطوة الغاء فقرة الرواتب التقاعدية اخلا�صة مبوظفي اخلدمة 
اجلامعية يف قانون التقاعد املوحد. وقال املتحدث با�صم احلكومة �صعد احلديثي يف ايجاز 
�صحفي بثه التلفزيون الر�صمي، "ال �صحة على االطالق ملا ي�صاع او يتم ترويجه من قبل البع�ض 
ذوي  اال  الي�صمل  "التخفي�ض  اأن  احلديثي  واأ�صاف  الرواتب".  تخفي�ض  على  احلكومة  اإقدام  حول 
باي  ي�صملوا  فلن  املوظفني  بقية  اما  ح�رصاً،  والثانية  االوىل  الدرجتني  وموظفي  اخلا�صة  الدرجات 
املوظفني  رواتب  بقيام احلكومة بخف�ض  تفيد  اأنباء  قد ن�رصت  اإعالم حملية  و�صائل  تخفي�ض". وكانت 
النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  اأزمة مالية ناجمة عن  العراق من  البالد. وي�صكو  االقت�صادية يف  االأزمة  ملواجهة 

بن�صبة 65 يف املئة منذ عام 2014 ف�صال عن زيادة نفقات احلرب على تنظيم داع�ض. 
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

املطلوب  بزعامة  ام�ض  املنحل  البعث  ح��زب  جناح  اب��دى    
القوات  مع  للتعاون  ا�صتعداده   االحمد  يون�ض  حممد  للق�صاء 
دون  من  داع�ض  تنظيم  �صيطرة  من  املو�صل  لتحرير  االمنية  
الهجوم  التدمري يف حال بدء  قتال �رصيطة جتنيب  املحافظة 
العراقية لتحريرها من قب�صة تنظيم  القوات  املرتقب من قبل 

داع�ض االرهابي.
رف�ض  ال��رمل��ان   يف  �صابق  وع�صو  عراقي  �صيا�صي  وق��ال  
احلكومة  بني  ان"و�صطاء   ل�)اجلورنال(  ا�صمه   عن  الك�صف 
واالحمد  تو�صلوا اىل اتفاق يق�صي  بت�صليم املدينة اىل القوات  
تلحق  ع�صكرية   عملية  تنفيذ  اىل  احلاجة  دون  من  العراقية  
ا�رصارا  باملمتلكات العامة واخلا�صة  وجتنب املدنيني معاناة 

النزوح". 
وبدوره مل ي�صتبعد  اخلبري الع�صكري  العميد يف اجلي�ض ال�صابق  
لتحرير  بالبعثيني  العبادي  حكومة  ا�صتعانة  احلمداين  نبيل 
اعلن  االحمد   "جناح  ان:  ل�)اجلورنال(  وقال  نينوى  حمافظة 
حماربته تنظيم داع�ض ولي�ض من امل�صتبعد ان ي�صتجيب لرغبة 
احلكومة العراقية يف التعاون  ال�صتعادة  نينوى وال�صيما يف 
اقليم كرد�صتان  ظل بروز خالف حول م�صاركة  قوات حر�ض  
لتحرير  املفرت�صة  الع�صكرية  العملية  يف  ال�صعبي  واحل�صد 
العراقي   اجلي�ض  من  عالية  برتب  �صباط  وك��ان  املحافظة". 
املنحل  �صكلوا يف املو�صل  ف�صيال م�صلحا يحمل ا�صم "جي�ض 
املدينة.   داخل  التنظيم   �صد  م�صلحة  عمليات  نفذ  االحرار"  
يف  م�صاركة  عراقية  �صخ�صيات  مع  بعالقات   االحمد  ويرتبط 
م�رصوع  اىل  لال�صتجابة  دعواتهم   رف�صت  ال�صيا�صية  العملية 
امل�صاحلة الوطنية   ب�رصوط ت�صعها احلكومة. بدورها النائبة 

نيوز(  ل�)اجلورنال  قالت  الهبابي  نهلة  نينوى  حمافظة  عن 
واالجنبية  العربية  اجلني�صات  من  داع�ض  تنظيم  "عنا�رص  ان 
غادروا املدينة بعد حترير الفلوجة وتوجه القطعات الع�صكرية 
يف  املناطق  بع�ض  "اهايل  ان  مبينة  املو�صل"،  ب��اجت��اه 
املحافظة ا�صبحوا يتحركون ب�صكل طبيعي وميار�صون حياتهم 
مع  االط��راف  بع�ض  تفاو�ض  الهبابي  وا�صتبعدت  الطبيعية". 
تنظيم داع�ض لالن�صحاب من املدينة معترة تنظيم داع�ض من 
املا�صي وان معركة املو�صل حم�صومة للقوات االمنية وبوقت 
مناطق  يف  �صيطرته  فقد  داع�ض  "تنظيم  ان  وبينت  ق�صري. 
املو�صل و�صكانها يتحركون ب�صكل طبيعي وقاموا بحلق حلاهم 
ارتادوؤها".  الطبيعية غري املفرو�ض عليهم  ويرتدون املالب�ض 
فند  فقد  رغيف  ابو  فا�صل  واالمني  ال�صرتاتيجي  اخلبري  اما 
االنباء التي حتدثت عن وجود مفاو�صات بني اطراف حكومية 

وقادة داع�ض الن�صحاب التنظيم من مدينة املو�صل.
ان  يحاول  "البع�ض  ان  نيوز(  ل�)اجلورنال  رغيف  ابو  وق��ال 
يقلل من انت�صارات القوات االمنية عر الرتويج ال�صاعات بان 
التي يخو�صها �صد اجلي�ض  ان�صحب من املعارك  تنظيم داع�ض 
"تنظيم  العراقي وف�صائل املقاومة". وا�صار ابو رغيف اىل ان 
وخ�رص  والقيارة  املو�صل  جنوب  مناطق  يف  انك�رص  داع�ض 

معركته هناك".
اطراف  مع  مفاو�صات  وجود  عن  تتحدث  التي  االنباء  وحول 
ذات �صلة باحلكومة قال ان "البع�ض يحاول ان ي�صوه احلكومة 
التنظيم  على  املتكررة  االن��ت�����ص��ارات  م��ن  ويقلل  العراقية 
هو  "االمر  ع��ادا  االدعاءات"،  هذه  ملثل  بالرتويج  االرهابي 
طائرات  القت  وفيما  املحتومة".  التنظيم  خ�صارة  عن  تعبري 
القوة اجلوية،  اأم�ض من�صورات على مناطق ال�رصقاط واملو�صل 

حتث املواطنني على التعاون مع القوات االمنية.

ال�صيا�صيني  ال�صجناء  موؤ�ص�صة  رئي�ض  اأكد   
بالوكالة  حممد �صياع ال�صوداين،  اأن  تويل 
ُيعرقل  الوكالة  طريق  عن  املوؤ�ص�صة  ادارة 
اإجناز اأكرث من 100 الف معاملة مازالت 

قيد االجناز.
اإن  ل����)اجل���ورن���ال(  ال�����ص��وداين    وق����ال 
امل�صتلمة  ال�صيا�صيني  ال�صجناء  "معامالت 
طويل"،  وقت  اإىل  حتتاج  املراجعني  من 
 100 م��ن  اأك���رث  "اجناز  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
يت�صوره  كما  بال�صهولة  لي�ض  معاملة 
ال  الوكالة  نظام  اأن  اإىل  م�صريا  البع�ض"، 
يف  للموؤ�ص�صة  مو�صعة  �صالحيات  مينح 
ت�صكيل اللجان و�رصف رواتب لها الجناز 

"املوؤ�ص�صة  اأن  املعامالت امل�صتلمة.  وبني 
م�صجلني  �صيا�صي  �صجني  الف   61 لديها 
 100 ت�صلمت  االأخ��رية  الفرتة  يف  اأنها  اإال 
"اللجان  اأن  اإىل  م�صريا  معاملة"،  ال��ف 
املعامالت  تدقيق  على  تعمل  التدقيقية 

ملنع التزوير".
ال�صجناء  موؤ�ص�صة  من�صب  "تويل  واأن 
وال�صيا�صيني على ما ُيعرف بنظام الوكالة 
املعامالت  اإجناز  واأخر  ال�صالحيات  قلل 

لت�صكيل جلان اأكرث الإجنازها". 
قد  ال�صيا�صيني،  ال�صجناء  موؤ�ص�صة  وكانت 
ذكرت يف وقت �صابق، اأن اجلهات الرقابية 
متكنت من ا�صرتجاع مليار ون�صف املليار 
كاأموال اخلا�صة باملعامالت املزورة التي 

مت �رصف لها خم�ص�صات من املوؤ�ص�صة.

 ك�صف مكتب املفت�ض العام يف ديوان الوقف 
موظفي  م��ن  �صخ�صا   ١٣ ع��زل  ع��ن  ال�صني 
املحاكم  اإىل  واإحالتهم  الديوان من وظائفهم 
داع�ض  لتنظيم  اإنتمائهم  لثبوت  املخت�صة 

االإرهابي.
)اجلورنال(  ت�صلمته  بيان  يف  املكتب  وقال 
ام�ض ان اللجان التحقيقية توا�صل عملها يف 

الك�صف عن املزيد من املتهمني وتقدميهم اإىل 
اتهمت  قد  �صيا�صية  جهات  وكانت  الق�صاء. 
الوقف ال�صني بتمويل االرهاب الداع�صي العام 
الديوان  عن  متحدث  مانفاه  وه��و  املا�صي 
وقتها. ي�صار اىل ان تنظيم داع�ض االرهابي قد 
ا�صتوىل على اموال الوقف وممتلكاته يف كافة 
من  واعترها  عليها  �صيطر  التي  املحافظات 
امل�صاجد  من  العديد  هدم  كما  الغنائم  اموال 

التابعة للوقف يف املو�صل وتكريت. 

عن  املالية  ل��وزارة  العام  املفت�ض  مكتب  ك�صف 
ابرزها  للقانون،  خمالفة  تقاعدية  رواتب  �رصف 
منتمني  ملتقاعدين  بال�رصف  م�صتمرة  روات��ب 

لتنظيم داع�ض االرهابي.
يف  العام  املفت�ض  مكتب  عن  �صادر  بيان  وذك��ر 
ام�ض  منه  ن�صخة  )اجلورنال(  تلقت  املالية  وزارة 
ان التحقيقات االولية بينت وجود رواتب م�صتمرة 
داع�ض  لتنظيم  منتمني  ملتقاعدين  بال�رصف 

انتفاء  رغم  رواتبهم  تقطع  مل  واخرين  االرهابي، 
رواتب  ب�رصف  )كاال�صتمرار  التقاعدية  ال�رصوط 

ملتوفني ورواتب لن�صاء ارامل رغم زواجهن(.
املذكورة  الرواتب  تلك  ان بع�ض  اىل  البيان  ولفت 

م�صتمر �رصفها منذ عام 2010 .
اتخذ االجراءات  العام  ان مكتب املفت�ض  وا�صاف: 
ال���روات���ب مت��ه��ي��دا الت��خ��اذ  ت��ل��ك  ال��ف��وري��ة بقطع 
التحقق  بعد  املخالفني  بحق  القانونية  االجراءات 
من دقة املعلومات وتدقيق اال�صابري ذات العالقة.
�صالح  عمليات  غرفة  اأر�صلت  اخ��ر   �صعيد  على 

الدين، قائمة باأ�صماء متطوعني من ابناء الع�صائر 
ت�صم 950 ا�صما اإىل القائد العام للقوات امل�صلحة 
احكام  اجل  من  عليها  للموافقة  العبادي  حيدر 
�صهرية  رواتب  وتخ�صي�ض  االر�ض  على  ال�صيطرة 

لهم.
عمليات  غرفة  يف  ال��راأي  هيئة  يف  ع�صو  وق��ال   
�صالح الدين زهري العلي ل�)اجلورنال( اإن "القوات 
من   80% من  اأك��رث  ح��ررت  اجلي�ض  من  االأمنية 

مناطق حمافظة �صالح الدين". 
بدون  االرا�صي  تلك  ترك  ميكن  "ال  اأنه  واأ�صاف   

حترر  االأمنية  ال��ق��وات  "اأن  اإىل  م�صريا  حماية"، 
ال  اأنها  اإال  االإرهابية  الع�صابات  من  االرا���ص��ي 
ميكنها البقاء يف املنطقة املحررة كونها توا�صل 
مهامها بتحرير املزيد من االرا�صي املغت�صبة من 

داع�ض".
بحاجة  الدين  �صالح  علميات  "غرفة  اأن  واأو�صح 
لغر�ض  جدد  متطوعني  على  املوافقة  اإىل  ُملحة 
حماية املناطق يف �صالح الدين، موؤكدا اأن مدينة 
فيها  تتواجد  واال�صحاقي  وال��دور  والعلم  �صامراء 

ابناء الع�صائر اإال اأن اأعدادهم غري كافية". 

وا�صتمرار  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع   
تردي االأو�صاع اخلدمية يف معظم انحاء 
ح�رصات  من  هائلة  اع��داد  غ��زت  ال��ع��راق، 
وجه  وعلى  حمافظات  ع��دة  ال�رصا�صري 

اخل�صو�ض العا�صمة بغداد.
وت��ل��ج��اأ احل�����رصات اىل دخ���ول امل��ن��ازل 
اإال  والرطوبة،  الظل  من  �صيء  عن  بحثًا 
املا�صيني  اليومني  خالل  �صكل  ذلك  ان 
عجزوا  الذين  االهايل  من  للعديد  م�صكلة 
التقليدية  ب��ال��ط��رق  مكافحتها  ع��ن 
بالغر�ض  ايفائها  لعدم  ك�”املبيدات” 
داخل  انت�صارها  ل�رصعة  نظرا  املطلوب، 

املنازل واملحال.
ودفع هذا االمر ببع�ض االهايل اىل ابتكار 
بالدواجن  كاال�صتعانة  ماألوفة  غري  طرق 
او حتى الوزغ ما يعرف باللهجة الدارجة 

“اأبو بري�ض” ملكافحة هذه احل�رصات.
على  العراقية  ال��زراع��ة  وزارة  وعلقت 

بعدة  املنت�رصة  احل�رصات  هذه  بان  ذلك، 
انها  اإال  احلقل،  �رص�رص  هي  حمافظات 

اكدت ان اعدادها قليلة وم�صيطر عليها.
بينما اكدت وزارة ال�صحة ان االمر مرتبط 
اي�صا  وا�صارت  احلرارة،  بارتفاع درجات 
النت�صار االفاعي والعقارب بعدة مناطق. 
وقالت انها تعد لتعاون مع وزارة الزراعة 
ر�صها  خالل  من  الظاهرة  هذه  ملكافحة 

باملبيدات.
ثالثة  مب�رصع  موؤخرا  االمر  هذا  وت�صبب 
�صاب  اذاع��ي  خمرج  بينهم  من  ا�صخا�ض 
وا���ص��اب��ة  ���ص��ام��ة  اف��ع��ى  ب��ل��دغ��ة  ق�صى 
الع�رصات. وقررت ال�صلطات تعطيل الدوام 
احلرارة  درج��ات  ارتفاع  ب�صبب  الر�صمي 
50 درج���ة، وف��ق بيان  ال��ت��ي جت���اوزت 

ر�صمي.
وافاد تقرير لهيئة االنواء اجلوية العراقية 
ان البالد تتاأثر مبرتفع جوي حراري ادى 
معدالتها  احل���رارة  درج���ات  جت��اوز  اىل 

العامة.

منذ ستة أعوام.. أرهابيو داعش يحصلون على رواتب تقاعدية من الحكومة
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بانتظار حسم مصيرها

عزل 1٣ موظفا في ديوان الوقف السني 
لتورطهم مع داعش  بغدادــ خاص  
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رئيس التحرير ALJOURNAL

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

أضاع فرصًا للتنمية.. الفساد بوزارتي الزراعة والموارد المائية أهدر مليارات الدنانير
ف�صاد  “�صبهات  عن  دويل،  رقابي  تقرير  ك�صف   
وزارتي  تعاقدات  يف  الدنانري  واإهمال” مبليارات 
من  التاأكد  عدم  نتيجة  املائية،  وامل��وارد  الزراعة 
“ر�صانة اأو تخ�ص�ض” ال�رصكات املنفذة اأو “عدم 
اجلدية” يف متابعتها واتخاذ االإجراءات القانونية 
للمال  “هدراً”  ي�صكل  االآن  ذلك  اأن  ع��اداً  بحقها، 
العام و”�صياعًا” لفر�ض التنمية االقت�صادية التي 

كان ميكن اأن ت�صهم بها امل�صاريع املقررة يف حال 
اجنازها وفقًا ملا هو خطط وبالتوقيتات املنا�صبة.
ويونغ(  )اأرن�صت  ل�رصكة  اخلارجي  املدقق  وق��ال 
تودع  الذي  احل�صاب  وهو  العراق،  تنمية  ل�صندوق 
واالأموال  العراق،  يبيعها  التي  النفط  ايرادات  فيه 
املجمدة وما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء، 
يف تقرير ، اإن “العمل يف ثمانية م�صاريع قيمتها 
و185  األفًا  و177  مليونًا  و122  ملياراً   152
ديناراً، تعود لوزارة الزراعة، متلكئ على الرغم من 

اإر�صالها عدة كتب انذار لل�رصكات املعنية”، م�صرياً 
اإىل اأنه “مت اإجناز 15 باملئة من العمل يف اأحد تلك 
امل�صاريع برغم اأن تاريخ االنتهاء من تنفيذه كان 
يف )ال�28 من اأيلول 2014 املا�صي(، لكن الوزارة 
قامت بالتعاقد جمدداً مع اإحدى ال�رصكات املتلكئة 
ما اأدى اإىل تاأخر تنفيذ امل�رصوع الذي اأحيل اإليها 

هو االآخر”.
ل�صندوق  ويونغ  اأرن�صت  �رصكة  مدقق  واأ���ص��اف 
ثالثة  اأبرمت  الزراعه  “وزارة  اأن  العراق،  تنمية 

األفًا  و683  مليونًا  و579  ملياران  قيمتها  عقود 
موقع  جاهزية  من  تتاأكد  اأن  قبل  ديناراً،  و250 
اأن  مبينًا  تنفيذها”،  تاأخر  اإىل  اأدى  ما  العمل، 
“ن�صبة اجناز اأحد تلك امل�صاريع تبلغ اأربعة باملئة 
فقط برغم اأن تاريخ االجناز املخطط له هو )ال�14 

من اأيلول 2015 املن�رصم(”.
االإ�صافية  “املدد  اأن  ال���دويل،  املدقق  واأو���ص��ح 
حيث  اأخرى،  م�صكلة  �صكلت  للمتعاقدين  املمنوحة 
على  احل�صول  دون  من  للمقاولني  منحها  تكرر 

عقوداً  اأح��ال��ت  “الوزارة  اأن  اإىل  الفتًا  نتائج”، 
وفقا  ت���رتاوح  ترجيحها  ن�صبة  كانت  ل�رصكات 
باملئة   19.3 اإىل   18.5 بني  املناق�صة،  ملعايري 

من اأ�صل مئة باملئة”.
“تاأخر  عن  ويونغ،  اأرن�صت  �رصكة  مدقق  وك�صف 
توقيع  يف  الزراعية  للتجهيزات  العامة  ال�رصكة 
يف  امل��ح��ددة  تلك  بكثري  ت��ت��ج��اوز  مل��دة  ال��ع��ق��ود 

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية”..
التفا�صيل �صفحة 2

بغداد – خاص

ممنـوع من النشر

توقعات بهروب عناصر داعش قبل المعركة..

البعثيون يفاوضون الحكومة على تسليم الموصل من دون قتال  


