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من  الأوىل  الوجبة  اأ�سماء  ن�رش  عن  ال�سبت،  الرافدين،  م�رشف  اأعلن  خا�ص:    - بغداد 
امل�سمولني ب�سلفة 10 ماليني من موظفي دوائر الدولة. وقال امل�رشف يف بيان  اإنه 
اللكرتوين  موقعه  على  الرتبية  وزارة  مركز  موظفي  اأ�سماء  من  الأوىل  الوجبة  ن�رش  "مت 
للذين مت �سمولهم بال�سلفة"، داعيا اإياهم اىل "مراجعة فروعه وبالتحديد فرع �سارع فل�سطني 
الإعالن  "�سيتم  انه  البيان،  واأ�ساف  ال�سلفة".  القانونية ملنحهم  الإجراءات  ل�ستكمال  والقد�ص 
اكد  اأ�سماء املتقدمني".  اىل ذلك  النتهاء من فرز  املقبلة بعد  الأيام  الأخرى خالل  الوجبات  عن 
ع�سو اللجنة املالية النيابية جبار العبادي، ام�ص ال�سبت، عزم اللجنة طرح ت�رشيعات خا�سة بتنظيم 
عمل امل�سارف احلكومية والأهلية يف العراق.  وقال العبادي يف ت�رشيح �سحفي، ان اللجنة عازمة على 
طرح ت�رشيعات حتدد اآلية العمل امل�رشيف والتعامل مع نوافذ الئتمان والقرتا�ص واملعامالت امل�رشفية 

الأخرى، عالوة على اتاحة املجال للم�سارف الهلية وحتديد اآليات عملها لإ�سناد امل�سارف احلكومية.

بني  امريكية  و�ساطة  ان  عراقية  �سيا�سية  م�سادر  قالت   
ب�سبب  النا�سبة  الزمة  لتهدئة  حاليا  جتيء  وانقرة  بغداد 

وجود القوات الرتكية يف منطقة بع�سيقة �سمايل العراق.
 وا�سافت امل�سادر ان اخلارجية المريكية وعرب �سفارتيها 
يف بغداد وانقرة بداأت بالتوا�سل بني احلكومتني العراقية 
يق�سي  امريكي  مقرتح  عرب  الزم��ة  فتيل  لنزع  والرتكية 
بتجميد عمل القوات الرتكية وعدم م�ساركتها باي ان�سطة 
املو�سل  معركة  وخا�سة  العراقية  الرا�سي  يف  ع�سكرية 
على ان تن�سحب بعد ا�ستقرار الو�ساع وبعد حترير مدينة 

املو�سل من تنظيم داع�ص الرهابي.
املقرتح  هذا  ان  ال�سمري  اح�سان  ال�سيا�سي  املحلل  واكد   
مطروح منذ مدة ال انه مل تتخذ ب�ساأنه اية خطوات عملية. 
ال��دويل يف  ال��ع��راق اجت��ه اىل جمل�ص الم��ن  وا���س��اف ان 
حماولة لل�سغط على التراك لالن�سحاب وهو مامل يح�سل 

حلد الن.
اأوباما  باراك  الأمريكي  للرئي�ص  اخلا�ص  املبعوث  وكان   
ملكافحة تنظيم داع�ص/بريت ماكغورك/ قد اكد يف وقت 
�سابق عدم وجود اذن عراقي م�سبق لتواجد القوات الرتكية 

�سمايل العراق.
 وقال انه ”على جميع القوات الع�سكرية يف العراق احل�سول 
على اإذن احلكومة العراقية، وان القوات امل�سلحة الأمريكية 

متواجدة يف العراق باإذن من احلكومة العراقية”.
عملية  ب��اأي��ة  نقوم  ل  حتالف  ك��ق��وات  ”نحن  وا���س��اف   
من  اإذن  على  احل�سول  دون  م��ن  ال��ع��راق  يف  ع�سكرية 
املتحدة حتر�ص  ”الوليات  ان  العراقية”، مبينًا  احلكومة 

من خالل تواجدها يف العراق على وحدة و�سيادة الأرا�سي 
العراقية”.

الرتكية متركزت يف بع�سيقة  ”القوات  ان   واكد ماكغورك 
ب�سبب  العراقية  احلكومة  من  اإذن  على  احل�سول  دون  من 
اإىل  “الأطراف  داعيا  وتركيا”.  العراق  بني  التوا�سل  �سوء 
التعاون  خالل  ومن  الدبلوما�سية،  بالطرق  امل�سكلة  حل 

والعمل عن قرب مع ال�رشكاء يف بغداد”.
 اىل ذلك ك�سفت م�سادر امنية ان اتفاقا عقد بني احلكومة 
املركزية واقليم كرد�ستان تقرر مبوجبه حظر دخول  قوات 
املو�سل،  مدينة  اىل  ال�سعبي  احل�سد  وف�سائل  البي�سمركة 
الرحيم  عبد  ال��ن��واب  جمل�ص  يف  املحافظة  ممثل  وق��ال 
ال�سمري ل�)اجلورنال( يف اللقاء الخري  بني حيدر العبادي 
بان  يق�سي  اتفاق  اىل  الطرفان  "تو�سل  برزاين  وم�سعود 
اقتحام  اثناء  اجلي�ص  ا�سناد   البي�سمركة يف  قوات  ت�سارك 
احل�سد  املدينة مع ف�سائل  اىل  املو�سل مع حظر دخولها 
هذا  �ساحب  هو  المريكي  "اجلانب  ان  موؤكدا  ال�سعبي"،  
ورئي�ص  املركزية  احلكومة  رئي�ص  ان  اىل  لفتا  املقرتح" 
المريكي  باملقرتح  التم�سك  على  "اتفقا  كرد�ستان:  اقليم 

لتفادي  بروز خالفات تعرقل عملية حترير  نينوى".
ان  اعلن   النجيفي،  اثيل  ال�سابق  نينوى  حمافظ  وك��ان   
واقليم  املركزية  احلكومة  الذي حدث بني  الخري  التفاق 
كرد�ستان ت�سمن ابعاد م�ساركة احل�سد ال�سعبي يف معركة 
"�سكان  اإن  �سحفي  ت�رشيح  يف  وق��ال  املو�سل،  حترير 
ونخ�سى  ال�سنة،  العرب  من  غالبيتهم  املو�سل  مدينة 
�سيناريو  تكرار  من  املو�سل  معركة  يف  احل�سد  م�ساركة 
معركة جرف ال�سخر، التي مل ت�سهد رجوع العوائل النازحة 

اىل منازلها بالرغم من مرور �سنتني على حتريرها".

 قالت خاتيه �سنجاري وهي اآمرة �رشية ع�سكرية 
اأيزيديات يتدربن يف منطقة �سنجار  من فتيات 
من  املو�سل  حترير  معارك  خلو�ص  ا�ستعدادا 
�سيطرة تنظيم داع�ص "نريد اأن نعيد النازحني اإىل 
ديارهم، فهم يعي�سون منذ اأكرث من �سنتني حتت 
اإحدى  هي  عطو  نادية  ناحيتها  من  اخليام".  

ا�ستعدادها  اأب��دت  التي  الأيزيديات  املقاتالت 
والن�ساء  املو�سل  مناطق  لتحرير  وزميالتها 

الأيزيديات املختطفات من قب�سة التنظيم.
املقاتالت  من  الأوىل  ال�رشية  ه��ذه  تعترب  ول   
اأن�ساأت  اأن  البي�سمركة  لوزارة  الأيزيديات، ف�سبق 
�رشية "فتيات ال�سم�ص" عام 2015 كان قوامها 
التدريب  تلقني  اأيزيدية  متطوعة   140 من  اأكرث 

الع�سكري يف خميم في�سخابور.

 و�سط تباين امل�سهد ال�سيا�سي يف اقليم كرد�ستان 
ت�����زداد اح��ت��ج��اج��ات امل��ع��ل��م��ني وامل��وظ��ف��ني 
واملواطنني على الزمة املالية وانقطاع رواتبهم، 
وتتعاىل اأ�سواتهم عرب تظاهرات وا�سعة نظمت يف 

ال�سليمانية وحلبجة ومدن اخرى.
ال�سيا�سية  والط���راف  املواطنني  احتجاجات   
يتهم  فيما  "الدميقراطي"،  احل��زب  �سد  موجهة 
من  بالتهرب  الخ���رى  الط���راف  احل���زب  ق���ادة 
املتظاهرين  غ�سب  لتوجيه  وال�سعي  امل�سوؤولية 

نحوه فقط.
القيادي يف احلزب  اكرم �سالح   من جانبه قال 
جهات  "اأربع  ان  الكرد�ستاين"  "الدميقراطي 
لي�ست  منها  اي��ا  وان  احلكومة  يف  الن  ت�سارك 

لديه نية بالن�سحاب من احلكومة �سوى احلمالت 
�سيا�سية  "مزايدات  ذل��ك  واع��ت��رب  العالمية". 
يف  �رشكاء  يكونوا  مل   " واذا  ال�سارع..  لر�ساء 
يعلنوا  ومل  فيها  ي�ساركون  فلماذا  احلكومة 

الن�سحاب؟".
العلوم  ا�ستاذ  منتك  ك��ام��ران  ي��وؤك��د  ذل��ك  اىل   
ان  اربيل  يف  الدين  �سالح  جامعة  يف  ال�سيا�سية 
واذا  الربملان،  من  ال�رشعية  ت�ستمد  "احلكومة 
ال�رشعية"،  تفقد  احلكومة  فان  الربملان  تعطل 
وي�سيف ان "احلزب الدميقراطي يبدو قويا بينما 
فالحتاد  موقف،  بال  �سعيفة  الخ��رى  الط��راف 
والحتاد  ال�سالمية  واجلماعة  والتغيري  الوطني 
املعار�سة،  يف  ول  ال�سلطة  يف  هم  ل  ال�سالمي، 
انهم  �سعبية  مكا�سب  نيل  ذل��ك  م��ن  ي��ري��دون 

انتهازيون".

الذاتي  التمويل  �رشكات  متقاعدي  م�سكلة  ان  يبدو   
اخل��ا���رشة مل��دة ث��الث ���س��ن��وات تعترب واح���دة من 
بعد  العراق  يف  ع�سفت  التي  القت�سادية  امل�ساكل 
عام 2003، فهوؤلء عالقون بني هيئة التقاعد التي 
ترويج  واوقفت  التقاعدية  رواتبهم  ت�سليم  رف�ست 
معامالتهم بحجة انهم مل يتجاوزوا �سن ال�50 �سنة 
امتنعت عن  التي  ال�سلية  لذلك، و�رشكاتهم  ك�رشط 

ا�ستقبالهم بحجة انهم احيلوا اىل التقاعد.
موظفي  م��ن  امل��ئ��ات  تظاهر  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   
ال�رشكات التابعة يف وزارتي ال�سناعة والت�سالت 
ثالث  مل��دة  اخلا�رشة  النباتية  وال��زي��وت  والن�سيج 
�سنوات يف �ساحة التحرير للمطالبة باعادة رواتبهم 

التقاعد  هيئة  ان  املتظاهرون  واأك��د  التقاعدية.  
التي  الرواتب  باعادة  وطالبتهم  رواتبهم  اوقفت 
العامة  الأمانة  من  ق��رار  �سدور  بحجة  ا�ستلموها 
ملجل�ص الوزراء بعدم �رشف رواتب �رشكات التمويل 
اعمارهم عن  تقل  الذين  للموظفني  اخلا�رشة  الذاتي 
ال�رشكات  ان خدمتهم يف هذه  وا�سافوا  �سنة.    50
جتاوزت ال�15 �سنة كما هو مطلوب عند الحالة اىل 
التقاعد، لكن هيئة التقاعد تتعامل على �سنهم ولي�ص 
مدة خدمتهم، مبينني ان �رشكاتهم ال�سلية ترف�ص 

ا�ستقبالهم لنهم متت احالتهم اىل التقاعد.
 وطالب هوؤلء املوظفني بالغاء قرار جمل�ص الوزراء 
العمر،  �رشط  وا�ستثناء  التقاعدية  رواتبهم  ومنحهم 
لتوفري اللقمة اىل عائالتهم واطفالهم.  ووقفت هيئة 
التقاعد العامة عن �رشف رواتب، �سهر ت�رشين الول 

موظفي  من  التقاعد  على  املحالني  لآلف  اجلاري، 
ال�سناعة  ل��وزارت��ي  التابعة  اخل��ا���رشة  ال�رشكات 
تنفيذا  القرار  هذا  وجاء  اخرى.   ووزارات  والزراعة 
التقاعد  هيئة  رئي�ص  ا�سدرها  �سابقة  لتوجيهات 
وكالة اأحمد عبد اجلليل يف ال�15 من ايلول املا�سي 
واإع��ادة  التقاعدية  رواتبهم  �رشف  بوقف  تق�سي 
النظر بكافة املعامالت التقاعدية التي مت اجنازها 
�رشفت  التي  التقاعدية  الرواتب  ا�سرتداد  لغر�ص 
هيئة  وتقول  ال�50.   �سن  اكمالهم  قبل  للمتقاعدين 
املحالني  رواتب  ايقاف  قرار  اتخذت  انها  التقاعد 
اأمر  على  بناًء  اخلا�رشة  ال�رشكات  من  التقاعد  على 
ال��وزراء،  ملجل�ص  العامة  الأمانة  عن  �سدر  جديد  
املالية  وزارة  من   ر�سمي   بكتاب  الهيئة  اىل  وبلغ 
التقاعد  على  للمحالني  العمر  �رشط  ا�ستثناء  يلغي 

من ال�رشكات اخلا�رشة ممن لديهم خدمة ل تقل عن 
15 �سنة.  اللجنة املالية وعلى ل�سان رئي�سها ماجدة 
جديد  قانون  مقرتح  قدمت  انها  اأك��دت  التميمي 
التقاعدية،  املعامالت  يف  العمر  ���رشط  ل�ستثناء 
املوافقة  على  ين�ص  القانون  ه��ذا  ان  اىل  م�سرية 
مقابل،  التقاعد  اىل  الحالة  يف  املوظف  طلب  على 
ت�سديده فروقات التوقفات التقاعدية بني عمره و�سن 
اخلم�سني �سنة املدرج على لئحة �رشوط الحالة اىل 
التقاعد.  وا�سافت ان هذا القانون �سيمنح املوظفني 
جميع  على  الدولة  ح�سول  مقابل  تقاعدية  رواتب 
ال�سن  اىل  ال�سلي  �سنه  من  التقاعدية  التوقفات 
املفرت�ص يف القانون )50( �سنة، وهذا �سيدر للدولة 
تقاعدية  كتوقفات  تدفعها  كانت  جديدة  مبالغ 

خلزينة الدولة عن املوظفني.

 اأكدت جلنة النزاهة النيابية، ال�سبت اأن وزارة ال�سحة تعاقد 
اإىل  ال�رشكات لغر�ص تزوديها بالأدوية، م�سرية  مع بع�ص 
الأدوية  من  �سحنة كبرية  اأوقفت  النيابية  النزاهة  اأن جلنة 
الفا�سدة تت�سمن اأدوية اأطفال فا�سدة ول ت�سلح لال�ستخدام.
اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  الزوبعي  ط��الل  اللجنة  رئي�ص  وق��ال    
الفا�سدة  الأطفال  اأدوية  من  كبرية  �سحنة  اأوقفت  "اللجنة 
ميكن  ل  ال�سحنة  "تلك  اأن  اإىل  م�سريا  عليها،  اليد  وو�سعت 
وتقتل  خطرية  كونه  امل�ست�سفيات  قبل  من  ا�ستخدامها 

الأطفال املر�سى".
واأ�سار اإىل اأن "ال�سحة تتعاقد مع �رشكات تزودها بالأدوية 
ل�رشوط  مطابقة  غري  الأدوي��ة  تلك  اأن  اإىل  م�سريا  الفا�سدة 
العالجية  احل��الت  ُتطابق  ومل  النوعية  ال�سيطرة  جهاز 
للمر�سى الأطفال".   وبني اأن "التحقيقات جارية من قبل 
تواطئ  اأو  �سكوت  هناك  يكون  ولن  النيابية  النزاهة  جلنة 

من قبل اللجنة على اجلهات املق�رشة والفا�سدة التي تعمل 
احلكومية  امل�ست�سفيات  اإىل  الفا�سدة  الأدوي��ة  اإدخ��ال  على 

وال�سيدليات".
 اىل ذلك قال النائب عن جبهة الإ�سالح الوطني عادل نوري، 
والإداري  املايل  للف�ساد  منبعا  تعد  العراقية  املوانئ  اإن 
ال�سالح  جبهة  اأن  اإىل  م�سريا  الفا�سدة،  الب�سائع  واإدخال 
تعمل على جميع التواقيع الربملانية لغر�ص مراقبة اجلهات 
الأخرى.  اإىل املحافظات  الب�رشة  الب�سائع من  التي تدخل 
والإداري  امل��ايل  "الف�ساد  اإن  ل�)اجلورنال(  ن��وري  وق��ال 
موجود وتعلم به اأغلب الكتل ال�سيا�سية، م�سريا اإىل اأن هناك 
بع�ص روؤ�ساء الحزاب او الكتل ال�سيا�سية تغ�ص النظر على 

الف�ساد من خالل وزرائها القائمون يف احلكومة".
 وبني اأن "الب�سائع الفا�سدة التي تدخل اإىل البلد عن طريق 
التي  ال�سيا�سية  الأح��زاب  من  بعلم  تكون  العراقية  املوانئ 
العراقية  واملوانئ  النقل  وزارة  على  حما�س�ستها  تكون 

واحلكومة املحلية يف حمافظة الب�رشة".

يتضمن انسحابها بعد تحرير الموصل  

وساطة أميركية للتهدئة بين أنقرة وبغداد ومقترح بتجميد تحركات القوات التركية

متقاعدو شركات التمويل الذاتي "عالقين" بين هيئة أوقفت رواتبهم ودوائر ترفض استقبالهم

النواب يكشفون المستور: الصحة تتعاقد مع شركات أدوية "فاسدة" واألحزاب منبع للخراب

أيزيديات يتوعدن داعش:
سنطلق سراح أخواتنا رغما عنكم

المحتجون في كردستان: 
أحزابنا انتهازية وهمها المكاسب

بغداد - خاص

بغداد – ستار الغزي

بغداد - عالء الحسن

بغداد ـــ  خاص

بغداد – رسول محمد

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

من��ذ ع��ام 2007 اىل الن ظ��ل مل��ف اجه��زة الك�سف 
ع��ن املتفجرات )غ��ري املطابق(ملوا�سف��ات ا�سترياده 
وعمل��ه يف تفادي وقوع هجمات ارهابية،ظل حبي�سا 

لت�رشيحات و�سجالت �سيا�سية ونيابية وق�سائية..
 وم��ن الناحي��ة المني��ة راأى اخلب��ري المن��ي ه�س��ام 
الها�سم��ي، ان��ه "عل��ى الرغم م��ن �سدور ام��ر ب�سحب 
اجه��زة ك�س��ف املفتج��رات ال ان نق��اط التفتي���ص يف 
املحافظات اجلنوبية مازالت م�ستمرة يف ا�ستخدامها 

وه��ذا يرج��ع اىل الروت��ني القات��ل املتب��ع ل��دى هذه 
املوؤ�س�س��ات واي�س��ا لع��دم اعتماده��ا عل��ى القرارات 
ال�سفهي��ة التي تنطلق م��ن امل�سوؤولني التنفيذيني مثل 

القائد العام للقوات امل�سلحة".
 وتاب��ع ان "الق�ساء الع�سكري او جهاز المن الداخلي 
غ��ري م�س��وؤول ع��ن ملف��ات الف�س��اد الت��ي حت��دث عرب 
ال�سفق��ات لنه ملف��ا اداري��ا ويتم حتويل��ه اىل هيئة 
النزاهة والتي بدورها اىل الق�ساء ومايخ�ص الق�ساء 
الع�سك��ري هو يناق�ص امللف��ات التي تتعلق بالتج�س�ص 
بالتهدي��د  تتعل��ق  الت��ي  واملو�سوع��ات  واخليان��ة 

اخلارج��ي".  واو�س��ح الها�سم��ي انه "يف ح��ال مرور 
العجل��ة املفخخة عرب ال�سيطرة يف وق��ت عدم فاعلية 
جه��از ك�سف املتفج��رات ال��ذي ميلك��ه ال�رشطي فان 
القان��ون يعاقب رج��ل المن بالتق�س��ري وو�سعه يف 
�سج��ن واي�س��ا عقوبة اخرى وه��ي ال�سجن الحرتازي 
من ثم طرده".  ويرى الها�سمي اأن هناك اأكرث من 90 
�سي��ارة وجهازا لك�سف املتفج��رات تقبع يف املخازن 
م��ن دون ا�ستعم��ال، لكن��ه اأ�س��ار يف الوق��ت ذاته اإىل 
وج��ود م�س��اكل اإدارة وقانوني��ة وتقنية متن��ع وزارة 

الداخلية من املبا�رشة با�ستخدام تلك الأجهزة.

 اأوىل امل�س��اكل اأن تلك الأجهزة خم�س�سة لال�ستخدام 
يف ق�س��م الكم��ارك ل يف نق��اط التفتي���ص الأمني��ة، 
وثانيها، ح�سب قول الها�سمي، اإن هناك ق�سايا ف�ساد 

غري حم�سومة مرتبطة با�سترياد تلك الأجهزة.
 مل يك��ن جه��از الع�س��ا ال�سحرية وال��ذي حتمله افراد 
ال�رشط��ة العراقي��ة، وكلهم امل يف ان يع��رثوا بف�سله 
عل��ى متفج��رات تخط��ف الرواح يف �س��وارع بغ��داد 
واملدن العراقي��ة، هو احلكاية الوحيدة لكرب ف�سيحة 
يف �سفقة اجهزة الك�سف عن املتفجرات، كانت هناك 
 ZBV القطع��ة الكرب يف هذه ال�سفق��ة.. وهي عجلة

المريكية املن�ساأ والتي تقوم بالك�سف عن املتفجرات 
يف ال�سي��ارة الت��ي متر بالق��رب منها، وق��د بيعت اىل 
وزارة الداخلي��ة ب�سعر ملي��ار و580 مليون دينار اي 
م��ا يعادل ملي��ون و264 ال��ف دولر م��ع ان �سعرها 
احلقيق��ي والر�سمي كما موج��ود يف �سجالت ال�رشكة 
امل�سنع��ة هو 690 الف دولر!.وهنا يظهر جنم جديد 
يف ال�سفق��ة.. )�سنك�س��ف ع��ن هويت��ه لحق��ا( طامل��ا 
امثاله وقف��وا يف الظل، يدي��رون ال�سفقات والموال، 

ولهم دوما ح�سة ال�سد.
التفا�سيل �سفحة 2

بغداد -خاص

ممنـوع من النشر

تقديس القائد السياسي.. 
آفة من آفات التخلف

)الجورنال( تواصل تحليل الوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات المثيرة للجدل

القضاء اليعاقب المتورطين ولماذا كان مسؤول كبير في الداخلية يردد »ليته ينفجر.. ليته ينفجر«؟ 


