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بغداد - خا�ص :
منح  اطالق  �شي�شهد  اجلاري  الأ�شبوع  ان  ام�ص  يوم  الرافدين  م�رصف  اأعلن   

ال�شلف البالغة 10 ماليني دينار لكافة موظفي دوائر الدولة.
�شبق ومت تقدميهم  الذين  الدولة  “موظفي دوائر  ان  له   وقال امل�رصف يف بيان 
طلبات منح �شلف تن�شب فيه اعالمهم باإمكانية ملء ال�شتمارة اللكرتونية اخلا�شة 
بال�شلف واملوجودة على املوقع اللكرتوين للم�رصف الذي �شيتم ال�رصوع باعادة فتحها 

ليت�شنى للم�رصف النظر بها واتخاذ الالزم”.
مبديري  اجتماعها  عقب  املا�شي  ال�شبوع  النواب  جمل�ص  يف  النزاهة  جلنة  واأعلنت  هذا   
اأن  اإىل  م�شرية  اجلاري،  الأ�شبوع  �شتطلق  املوظفني  �شلف  اأن  عن  والر�شيد  الرافدين  م�شارف 

وزارات ال�شحة والداخلية والدفاع �شيتم �شمولها بال�شلفة املذكورة.

ال�شيناريو  ال�شيا�شيني عن  النواب واملحللني   ك�شف عدد من 
بـ"ممر  ي�شمى  مــا  عــر  داعــ�ــص  عنا�رص  لتهريب  املحتمل 
قيادات  �شت�شتخدمه  والذي  الع�شكرية  النظرية  يف  اجلرذان" 
خالل  املو�شل  مدينة  من  للخروج  الرهابي  داع�ص  تنظيم 
والتــراك  المريكيني  ان  اىل  م�شريين  حتريرها،  معركة 
يريدون اخراجهم من حمور بع�شيقة، بحجةعدم وقوع خ�شائر 

يف املدينة كما يزعمون.
 وقال النائب عن حمافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي "ان 
حماور  ثالثة  من  املو�شل  لقتحام  يتح�شد  العراقي  اجلي�ص 
النجيفي  ح�شد  فيه  يتواجد  الذي  بع�شيقة  حمور  ترك  فيما 
واجلي�ص الرتكي ومن هناك قد تبداأ عملية فرار عنا�رص داع�ص 
الذين يرتبطون باجندات خمابراتية خارجية".  وا�شاف انه 
ميتلك ادلة ووثائق �شيتم ت�شليمها اىل اجلهات المنية توؤكد 
وجود �شيناريو معد للتغطية على ارهابيي داع�ص وحمايتهم 
النجيفي امل�شمى  اثيل  ان مع�شكر  يف مدينة املو�شل، مبينا 
)عميد  ويــدعــى  احــدهــم  واأن  خمــرتق  الوطني"  بـ"احل�شد 
منا�شل( جاء اىل اأحد �شباط املع�شكر واأخره اأن هناك فرقا 
حترير  بعد  �شتن�شط  واأنها  به  مرتبطة  بالغتيالت  خا�شة 
املدينة وطلب منه التغطية عليهم وم�شاندتهم وهم حاليا مع 
داع�ص، حيث �شيحلقون اللحى ويلب�شون مالب�ص ع�شكرية ومن 

ثم يعترون جزءا من املقاومة �شد داع�ص داخل املدينة.
المريكيني  ان  النائب عن كتلة بدر حممد ناجي فقال  اما   
والتراك املوجودين قرب املو�شل �شيوفرون )ممر اجلرذان( 
لخراج الدواع�ص من مدينة املو�شل دون قتال كما حدث يف 
برتل،  الرهابيني  بخروج  المريكان  �شمح  حينما  الفلوجة، 

لكن الطائرات العراقية ق�شفتهم.  وا�شاف ان �شيا�شة التراك 
اخرى  مدن  اىل  الدواع�ص  نقل  يف  واحــدة  هي  والمريكان 
ان  مبينا  امللف،  هذا  على  تعمل  وخمابراتهم  املو�شل،  غري 
ت�رصيح الرئي�ص الرتكي رجب طيب اردوغان مب�شاركة قواته 
يف معركة حترير املو�شل وا�رصاره على ذلك خري دليل على 

هذا ال�شيناريو.
 اما القيادي يف ائتالف دولة القانون �شعد املطلبي فا�شار 
وان  خا�شة  التطبيق،  عن  بعيد  غري  ال�شيناريو  هذا  ان  اىل 
المريكيني واملجتمع الدويل يريد انهاء املعركة قبل بدايتها، 
من خالل ال�شماح لقادة داع�ص الرهابي بالفرار من املدينة 
اىل �شوريا او مناطق اخرى، لفتا اىل ان هذا ال�شيناريو طاغ 

بقوة على ال�شاحة.
التوافقات بني المريكيني والدواع�ص موجودة  ان   وا�شاف 
وراأيناها يف عدد من املدن التي مت حتريرها وكيف �شمحوا 
املو�شل  اخالء  ان  موؤكدا  املدينة،  لالرهابيني باخلروج من 
يكون هناك  ولن  املعركة  بداية  قبل  يكون  قد  الدواع�ص  من 
�شيفتحون  المريكيني  ان  اىل  املطلبي  وا�شار  كبري.   قتال 
وا�شلحتهم،  بعدتهم  املو�شل  من  للخروج  لالرهابيني  منفذا 

وهذا ال�شيناريو يقولون انه �شيجنب املدينة الدمار والقتل.
الدواع�ص  ان  فقال  ال�شمري  اح�شان  ال�شيا�شي  املحلل  اما   
�شيحاولون ايجاد منفذ للخروج الآمن من املدينة مع انطالق 
يف  والثاين  الول  ال�شف  قيادات  خا�شة  التحرير،  معركة 
حماورها  بجميع  املدينة  حما�رصة  ان  وا�شاف  التنظيم.  
ال�شحايا  من  كبري  عــدد  و�شقوط  القتال  احــتــدام  �شيعني 
�شقوط  لتجنب  الرهابيني  بخروج  �شت�شمح  المنية  والقوات 
ترف�شه  امر  وهو  م�شبقة  اتفاقات  دون  رمبا  لكن  ال�شحايا، 

قيادات اجلي�ص العراقي.

اأكد النائب عن جبهة ال�شالح حممد الطائي،   
كرد�شتان  اإعالن  على  �رصوط  لديها  اجلبهة  اأن 
تلك  �شمن  من  اأن  اإىل  م�شريا  م�شتقلة،  دولــة 
ال�رصوط التنازل عن %17 من املوازنة العامة 
والتنازل عن 56 �شفارة يت�شارك بها الكرد مع 
احلكومة املركزية.   وقال الطائي لـ)اجلورنال( 
 6 عن  التنازل  كذلك  القليم  على  يتعني  انــه 
عن  والتنازل  املركزية  احلكومة  يف  وزارات 
الت�رصيحات  رئا�شة اجلمهورية ف�شال عن كف 
اإىل  بال�شافة  كرد�شتان  اإىل  كركوك  �شم  عن 
العامني  واملدراء  الوكالء  منا�شب  التنازل عن 
احلكومة  تكون  واأن  املركزية  احلكومة  يف 
املركزية اجلهة امل�رصفة على ت�شدير النفط يف 

كركوك واملناطق التي تكون حتت املادة 140.
اإىل  الــبــارزاين  "زيارة  اأن  اىل  الطائي  وا�شار   
اإىل  م�شريا  الألغاز"،  من  الكثري  ت�شم  بغداد 
ومع  احلكومة  مع  مبطنة  اتفاقات  "هناك  اأن 
من  تنازلت  لإجــراء  ال�شيا�شية  اجلهات  بع�ص 
اأي  اإىل كرد�شتان بدون  قبل احلكومة املركزية 
مقابل". وا�شاف اأنه "ل ميكن اأن تتنازل جبهة  
الإ�شالح عن حقوق ال�شعب اإىل كرد�شتان بدون 
مقابل"، م�شريا اإىل اأن "جبهة ال�شالح تتنازل 
مقابل  م�شتقلة  دولــة  كرد�شتان  تكون  اأن  يف 
املالية  والتخ�شي�شات  املنا�شب  عن  تنازلها 
التي ت�شتلمها من احلكومة املركزية"، مبينا اأن 
املركزية  احلكومة  باإيرادات  تتمتع  "كرد�شتان 
الو�شطى  املحافظات  يف  املواطنني  من  اأكــر 

واجلنوبية".

 قال مدير جوازات املنطقة ال�رصقية اللواء في�شل 
�شيكون  العراق  اإىل  ال�شفر  ت�رصيح  ان  البلعا�شي 
اإ�شافة اخلدمة  عن طريق )اأب�رص( قريبا مو�شحا 

�رصطا لل�شفر اىل العراق.
طلب  لتقدمي  موعد  على  "احل�شول  ان  واكــد   
مع  بالتعاون  يتم  )اأب�رص(،  خالل  من  للت�رصيح 
موعد  على  للح�شول  الوطني  املعلومات  مركز 

على  ي�شهل  مــا  لــلــعــراق،  �شفر  ت�رصيح  لطلب 
ت�رصيح  على  احل�شول  يف  الراغبني  املواطنني 
لتقدمي  م�شبق  مــوعــد  حجز  مــن  لــلــعــراق  �شفر 

طلباتهم".
املوافقة  منح  ال�شعودية  ال�شلطات  وترف�ص   
لل�شفر اىل العراق خوفا من اداء منا�شك الزيارات 
ال�رصف  والنجف  كربالء  يف  البيت  اهل  ملراقد 
واملذهب  توافقها  عــدم  بــدعــوى  والكاظمية، 

الوهابي الراف�ص ملثل هذه ال�شعائر ال�شالمية.

القت�شاديني  واخلراء  النواب  من  عدد  اأ�شاد   
دعم  اجل  من  اقت�شادنا  ندعم"  "كلنا  بحملة 
الوطني، م�شريين اىل ان هذه احلمالت  املنتج 
ت�شاهم يف رفع توعية املواطنني باهمية دعم 
اىل  دخــل  الــذي  املحلي  واملنتوج  القت�شاد 
"نفق مظلم" يف ظل ال�شترياد املفتوح لب�شط 
ال�شلع واملنتجات، موؤكدين انها ت�شكل اخلطوة 
العراقية  امل�شانع  افتتاح  اعــادة  يف  الوىل 
التي  املالية  الزمة  وجتاوز  البطالة  وخف�ص 

ا�شعار  انخفا�ص  ب�شبب  العراق  منها  يعاين 
النفط يف ال�شواق العاملية.

 وقال النائب عن التحالف املدين الدميقراطي 
حملة  ومنها  احلمالت  هذه  ان  اللو�شي  مثال 
باأن  ــل  الأم تعطي  اقت�شادنا"  ندعم  "كلنا 
ال�شباب العراقي واملواطنني العاديني ما زالوا 
هذه  ان  مبينا  اقت�شادهم،  تنمية  يف  يفكرون 
دفعة  �شتعطي  احلمالت  من  وغريها  احلملة 
من  بدل  عليه  والعتماد  املحلي  املنتوج  اىل 
المــوال  خــروج  خف�ص  وبالتايل  ال�شترياد، 
لدعم  نحتاجها  نحن  وقــت  يف  اخلـــارج  اىل 

املا�شية  الفرتة  يف  انه  وا�شاف  اقت�شادنا.  
الوطني  املنتوج  اهمية  اىل  النتباه  يتم  مل 
وال�شناعة والزراعة ما ادى اىل توقف املعامل 
املنتجات  القت�شاد وغزو  وتدهور  وامل�شانع 
التي  املليارات  و�رصف  ل�شواقنا  امل�شتوردة 
هذه  ل�شترياد  اخرى  م�شاريع  على  نحتاجها 
الخرية  املالية  الزمــة  بعد  لكن  املنتجات، 
املنتج  على  العتماد  الــ�ــرصوري  من  ا�شبح 
التي  وال�رصقة  الف�شاد  حالت  وانهاء  املحلي، 
واطئة،  جودة  ذات  مواد  ا�شترياد  ب�شبب  تنتج 

مقارنة باملنتوج املحلي ذي اجلودة العالية.

 اما النائب عن ائتالف املواطن ح�شن اخلالطي 
فــا�ــشــار اىل اهــمــيــة هـــذه احلــمــالت يف رفــد 
توعية  خالل  من  بالموال  العراقي  القت�شاد 
املحلية  املنتجات  �ــرصاء  باهمية  املواطنني 
احلفاظ  وبالتايل  امل�شتوردة  ال�شلع  من  بدل 
�ــرصاء  ان  مبينا  ـــروج،  اخل مــن  ـــوال  الم على 
املعامل  �شيعيد  املحلي  للمنتوج  املواطنني 
فر�ص  ايجاد  اىل  ويــوؤدي  العمل  اىل  املعطلة 
عمل جديدة يف ظل البطالة الكبرية التي يعاين 

منها العراق... 
تفا�شيل امللحق القت�شادي

توج املنتخب الوطني العراقي للنا�شئني بلقب بطولة كاأ�ص امم ا�شيا للنا�شئني حتت 16 
عاما املقامة حاليا يف الهند بعد فوزه على نظريه الإيراين بركالت الرتجيح.

املنتخب  مرمى  تهديد  وحاولوا  الول  ال�شوط  طوال  �شيطرتهم  العراق  نا�شئة  وفر�ص   
اليراين يف اكر من مرة لكن عار�شة املرمى وقفت حائال امام طموح العراق.

املباراة  بداية  يف  الخ�رص  امل�شتطيل  و�شط  اللعب  ا�شتقر  الثاين  ال�شوط  انطالق  ومع   
الرافدين �شيطرتهم  العراقي ثم بعد ذلك فر�ص ليوث  الوطني  الكفة مالت ل�شالح  لكن 
ثانية على الوقت املتبقي من ال�شوط الثاين وهددوا مرمى املنتخب اليراين لكن احلظ مل 
يحالفهم لينتهي الوقت ال�شلي �شلبيا وليحتكم الفريقان اىل �رصبات اجلزاء الرتجيحية 
التي ابت�شمت للعراق باأربعة مقابلة ثالثة ل�شالح املنتخب اليراين وبهذا توج املنتخب 

العراقي بلقب البطولة الآ�شيوية.
قاري  لقب  اي  التتويج من حتقيق  قبل هذا  العراقية   النا�شئني  تتمكن منتخبات   ومل 
 1985 النهائيات عام  بداأ رحلته يف  العراق  ان  16 عاما، رغم  على �شعيد فئة دون 
املركز  فيها  وحقق  الدوحة،  القطرية  العا�شمة  يف  اقيمت  التي  التجريبية  الن�شخة  يف 
كاأ�ص  نهائيات  العراق  فيها  بلغ  والتي   2013 عام  تكرر  الذي  املركز  وهو  الثالث، 

العامل التي جرت يف المارات عام 2014.

)الجورنال( تكشف عن تفاصيله

 سيناريو أمريكي- تركي لتهريب قيادات داعشية عبر"ممر الجرذان" في معركة الموصل المرتقبة

برلمانيون يشيدون بحملة "كلنا ندعم اقتصادنا" ويطالبون الحكومة بتبنيها

العراق يتوج بلقب بطولة كأس أمم آسيا للناشئين ألول مرة في تاريخه 

اإلصالح لكردستان: تنازلوا عن الـ17% و56 
سفارة ومناصبكم الحكومية مقابل إعالن دولتكم

الحصول على موافقة سفر السعوديين للعراق 
تمر عبر »أبشر« قريبا

بغداد � خاص

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد ـ حيدر حسين

بغداد ـــ  ستار الغزي

بغداد ـــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

و�شخ�شيات  اأحــزابــا  ان  �شحفية  م�شادر  قالت   
منذ  تــبــذل  واأربـــيـــل  بــغــداد  يف  عــراقــيــة  �شيا�شية 
اجل  من  نفوذها  م�شتخدمة  م�شنية  جهودا  اأ�شابيع 
من  عدد  باأ�شماء  تطيح  قد  كبرية”  ف�شيحة  “مللمة 
ال�شخ�شيات ال�شيا�شية العراقية احلالية، تتمثل بتلقي 
متفاوتة  مببالغ  مالية  ــوالت  ح ال�شخ�شيات  تلك 
وعر  اإ�رصائيل  من  املا�شية  الثماين  ال�شنوات  خالل 
منظمات  مــن  اأهلية  حـــوالت  ومكاتب  م�شارف 

عر  ــان  ك بع�شها  خمتلفة،  اإ�ــرصائــيــلــيــة  وجــهــات 
م�شارف ومكاتب و�شيطة يف نيويورك.

املالية  الرقابة  ديوان  يف  خمتلفة  م�شادر  واأكــدت   
العراقي  املركزي  البنك  يف  املتابعة  وجلنة  العراقي 
واأربيل  بغداد  يف  خمتلفة  �شيا�شية  �شخ�شيات  �شعي 
تلك  اأنــفــا�ــص  بـ”كتم  املــ�ــشــادر  اأحـــد  و�شفه  ملــا 
 20 عن  يقل  ل  “ما  فاإن  ووفقًا مل�شدر،  البيانات”. 
بتلقي  متورطون  اأكراد  بينهم  بارزاً  عراقيًا  �شيا�شيًا 
وجمعيات  منظمات  باأ�شماء  ا�رصائيل  من  اأمـــوال 

بع�شها اإن�شانية خالل ال�شنوات الثماين املا�شية”.

 واأو�شح امل�شدر اأن “امل�شاكل ال�شيا�شية واإقالة وزير 
الكتل  بني  ال�شيا�شي  الت�شقيط  عمليات  وبدء  املالية 
دفع اإىل اإظهار تلك البيانات التي بالعادة تكون غري 
احلوالت  من  الآلف  ع�رصات  هناك  كون  مر�شودة 
تدخل  املرخ�شة  املكاتب  عر  اأو  امل�رصفية  املالية 
“احلوالت  اأن  اإىل  لفتًا  يوميًا”،  العراق  من  وتخرج 
ومكاتب  م�شارف  عر  واأربــيــل  بغداد  اإىل  و�شلت 
ومبراجعة  ونــيــويــورك،  عّمان  من  كل  يف  و�شيطة 

ب�شيطة ميكن معرفة م�شدر الأموال من تل اأبيب”.
الرقابة  ديوان  يف  امل�شتوى  رفيع  موظف  اأكد  فيما   

مايل  تتجاوز يف كل حتويل  ل  “الأموال  اأن  املالية 
مببلغ  احلـــوالت  ــدى  اإح وهناك  دولر  األــف   200
يف  ونائب  �شيا�شي  ل�شالح  كانت  دولر  األف   30
اأن  واأو�شح  ال�شابقة”.  الدورة  عن  العراقي  الرملان 
“امللف بات ورقة �شغط جديدة بني الأحزاب حاليًا 
يف  م�شوؤول  وهناك  خمتلفة،  كتل  من  واملتورطني 
العراقية  الداخلية  وزارة  يف  املدين  الدفاع  مديرية 
بيانات  اأحــد  يف  اأ�شماوؤهم  وردت  الذين  بني  من 
لي�شت  هي  “بالتاأكيد  م�شيفًا:  املايل”،  التحويل 
ال�شخ�شيات  اأغلب  لكن  ما،  ثمن  مقابل  مالية  ر�شى 

املتورطة كانت تعي�ص يف املهجر ولديها عالقات مع 
�شخ�شيات اإ�رصائيلية خمتلفة”.  وكان رئي�ص الوزراء 
العراقي حيدر العبادي قد اأعلن يف احلادي ع�رص من 
اأن بالده وّقعت مذكرة تفاهم  اأغ�شط�ص/اآب املا�شي 
مع الأمم املتحدة لإ�رصاك حمققني دوليني يف ملفات 
املتورطني  ومالحقة  الأولوية  ذات  الكرى  الف�شاد 
املايل.  التالعب  وعمليات  املهربة  كالأموال  فيها، 
بني  من   161 املرتبة  بالنفط  الغني  العراق  ويحتل 

168 دولة على موؤ�رص ال�شفافية الدولية للف�شاد.
“كل  بالقول:  املو�شوع  على  عراقي  برملاين  وعّلق   

�شيء منهم غري م�شتغرب خ�شو�شًا الطبقة ال�شيا�شية 
الأوىل التي ظهرت بعد الحتالل الأمريكي للعراق”. 
واأ�شاف الرملاين الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه: 
من  تخفيفًا  هناك  اأن  �شوى  يل  علم  ل  “ب�رصاحة 
وا�شتدعاء  جانبية  ولــقــاءات  الكتل  بني  الهجمات 
لــوزارة  �شيا�شية  وزيـــارات  املــركــزي  البنك  لإدارة 
يف  ربط  هناك  يكون  وقد  املالية،  ووزارة  الرقابة 
جديد  غري  “املو�شوع  اأن  اإىل  لفتًا  املو�شوع”، 
ومعروف منذ ال�شاعات الأوىل لحتالل العراق وبدء 

العملية ال�شيا�شية اجلديدة فيه.

بغداد ـ خاص
  

مشكلة النازحين العائدين 
لديارهم وتسليط الضوء عليها

قبل انكشاف المستور.. 

حواالت "إسرائيلية" تمول سياسيين عراقيين يسعون لـ "كتم أنفاسها"


