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بغداد - خا�ص:  اأكدت جلنة العمل وال�شوؤون الإجتماعية، ان م�شكلة موظفي "ال�رشكات 
�شهدت  التي  الأ�شهر  ان  مبينة  واحد،  �شهر  خالل  �شُتحل  رواتبهم،  وتوقف  اخلا�رشة"، 
توقف رواتبهم �شتح�شب بعد تعديل قانون التقاعد.  وقالت ع�شو اللجنة زينب ال�شهالين ان 
"موظفي ال�رشكات اخلا�رشة، متت احالتهم اىل التقاعد مبوجب القانون املوحد لعام 2014، 
"هيئة التقاعد رف�شت �رشف رواتبهم لأنهم  باإعتبارهم فائ�شني عن احلاجة"، م�شرية اىل ان 
خارجني عن ال�شوابط التي تن�ص بوجوب ان يكون املتقاعد اأكرب من 50 عاما ولديه خدمة عملية 
اأكرث من 15عاما".  واأ�شافت ال�شهالين ان "جلنة املالية النيابية هي الآن ب�شدد النظر بتعديل قانون 
التقاعد وقد قررت مراعاة م�شاحلهم و�رشف رواتب املوظفني"، لفتة اىل ان "ال�شهر املقبل �شيتم تعديله، 
وتناط بهيئة التقاعد مهمة التنفيذ".  وتابعت ان "القانون بعد تعديله �شيت�شمن �شمول الأ�شهر التي توقفت 

رواتب املوظفني، اأي انهم �شياأخذون ا�شتحقاقاتهم كاملة".

الكتل  ت��خ��رج  ح��ت��ى  ي���وم  مي�شي  ان  م��ا   
ال�شاغرة  للوزارات  جدد  مبر�شحني  ال�شيا�شية 
املالية،  )ال��دف��اع،  ال��وزاري��ة  الكابينة  يف 
ا�شبح  حتى  ال�شناعة(  الداخلية،  التجارة، 
ال�شارع العراقي م�شو�شا ب�شبب كرثة ال�شماء 

والت�رشيحات التي تثار ب�شاأنها.
مر�شحي  ح�شم  برملانية  او�شاط  اأك��دت  فقد   
بني  بالتفاق  كبري  ب�شكل  ال����وزارات  ه��ذه 
والكتل  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�ص جمل�ص 
النواب  جمل�ص  اىل  تقدميها  ليتم  ال�شيا�شية، 
بعد العا�رش من حمرم احلرام للت�شويت عليها 

يف جمل�ص النواب.
القانون  دول���ة  يف  ال��ق��ي��ادي  جانبه  م��ن   
ح�شم  العبادي  ان  يرى  جعفر  حممد  جا�شم 
الكتل  بالتفاق مع  ال�شاغرة  الوزارات  ا�شماء 
ال�شيا�شية ليتم تقدميها يف جل�شة الثالثاء ما 
بعد العا�رش من حمرم احلرام، مبينا ان الكرد 
مر�شحهم  ر�شمي،  ب�شكل  حاليًا  يقدموا  مل 
هو�شيار  للمقال  خلفا  املالية  وزير  ملن�شب 
تر�شيح  اىل  ت�شري  املعلومات  لكن  زيباري، 

�شخ�شيتني احداهما تركمانية.
القيادي  للمالية هم  املر�شحني  ان  وا�شاف   
يف احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين روز نوري 
�شاوي�ص وال�شخ�شية الرتكمانية فا�شل نبي، 
جامعة  رئي�ص  تويل  على  التفاق  اىل  م�شريا 

ال��دي��ن حم�شن ح�����ش��ن، وه��و  ك��رك��وك جن��م 
تركماين، ل�شتالم من�شب وزير ال�شناعة.

 اجلدل ب�شاأن مر�شح وزارة الداخلية يبدو انه 
املن�شب  على  التناف�ص  وا�شبح  اخريا  ح�شم 
حم�شورا ب�شخ�شيتني ح�شب ما يقول النائب 

عن جبهة ال�شالح كامل الزيدي.
 واأكد الزيدي انه مت ح�شم تر�شيح �شخ�شية من 
كتلة بدر ملن�شب وزير الداخلية، واملر�شحني 
الت�شالت  وزي���ر  ه��م  ل��ل��وزارة  النهائيني 
بدر  كتلة  ورئي�ص  ال��را���ش��د  ح�شن  ال�شابق 
هذين  ان  مبينا  العرجي،  قا�شم  الربملانية 

ال�شمني احدهما �شيكون وزيرا للداخلية.
 م�شادر برملانية ا�شارت اىل ان الكتل ال�شنية 
ملن�شب  �شخ�شيات  �شت  تر�شيح  على  اتفقت 
العبيدي من  الدفاع خلفا للمقال خالد  وزير 
الكعبي  الفحل  وب��در  اجلبوري  احمد  بينها 
تتلخ�ص  الف��ك��ار  لكن  اجل��ب��وري،  وقتيبة 
الطبقجلي  لوؤي  الطيار املتقاعد  اللواء  بتويل 
العبادي  بقبول  انه يحظى  للمن�شب، خا�شة 

والكتل ال�شيا�شية يف الربملان.
 وب�شاأن املر�شح ملن�شب وزير التجارة اأكدت 
هذه امل�شادر ان تر�شيحات القائمة العراقية 
ال�شابقة مت رف�شها من قبل العبادي، وبح�شب 
البيئة  وزي���ر  �شيكون  الخ���رية  الت��ف��اق��ات 
ال�شابق قتيبة اجلبوري املر�شح لهذه الوزارة 
وزير  ملن�شب  تر�شحه  قبول  ع��دم  ح��ال  يف 

الدفاع. 

 اعلنت جلنة امل�شاحلة الوطنية وامل�شاءلة يف 
م�شادرة  قانون  جاهزية  عن  النواب  جمل�ص 
الموال املنقولة وغري املنقولة لركان النظام 
ال�شابق،ويف وقت ك�شفت فيه اللجنة القانونية 
الذين  ب�”امل�شتفيدين”  ا�شمتهم  ما  وجود  عن 

يحاولون عرقلة هذا القانون.
القانون   ائتالف دولة  اللجنة عن   وقال ع�شو 
عامر اخلزاعي ان القانون قد ا�شتكمل من قبل 
وبانتظار  الرئا�شة  هيئة  اىل  وار�شل  اللجنة، 

ادراجه على جدول اعمال احدى اجلل�شات.
 وتابع اخلزاعي ان القانون �شين�ص على ق�شية 

رفع احلجز عن المالك اخلا�شة برموز النظام 
بعد  عليها  حت�شلوا  التي  تلك  ولي�ص  ال�شابق 
ت�شنمهم للمنا�شب او عن طريق التكرميات من 

قبل راأ�ص النظام ال�شابق.
 4 م��ن  اك��رث  هنالك  ان  اللجنة  ع�شو  وامل��ح   
النظام  ابان  لل�شخ�شيات امل�شوؤولة  اآلف عقار 
اىل  الع��ادة  او  احلجز  برفع  �شت�شمل  ال�شابق 
وزارة املالية لبيعها جمدداً بال�شعار املتداولة 
يف ال�شوق �شواء كانت يف بغداد او املحافظات، 
�شغار  اىل  العائدة  العقارات  تلك  بان  م�شرياً 
امل�شوؤولني �شواء كانوا يف حزب البعث املنحل 
بحيث  ج��دا  كثرية  املنظمات  او  النقابات  او 

لميكن ح�رشها.

اجلاف  جا�شم  واملهجرين  الهجرة  وزير  اتهم   
مفت�ص الوزارة عبا�ص �شعيد ال�شدي بقفزه على 
اأن  اإىل  م�شريا  ال��وزارة،  يف  املهنية  ال�شياقات 
بتجهيز  اخلا�ص  بالف�شاد  الوزارة  يتهم  املفت�ص 

النازحني باملواد الغذائية.
 وقال اجلاف ل�)اجلورنال( اإن "الوزارة تعاقدت 
خالل  الغذائية  امل��واد  من  كميات  ���رشاء  على 
املفت�ص  "مكتب  اأن  موؤكدا  املا�شي"،  اآب  �شهر 
العام يتهم الوزارة على اإنها تعاقدت على موادا 

امل��واد  "جميع  اأن  واأ���ش��اف  فا�شدة".   غذائية 
فح�شها  مت  عليها  التعاقد  مت  التي  الغذائية 
ودائرة  ال�شعاع  ودائرة  ال�شحة  وزارة  قبل  من 
الغذية  تلك  اأن  اإىل  م�شريا  النوعية،  ال�شيطرة 

�شاحلة لال�شتهالك الب�رشي".
ال�شياقات  على  يقفز  الوزارة  "مفت�ص  اأن  وبني   
يتهم  الإعالمية  الو�شائل  يف  ويخرج  املهنية 
�رشاء  على  وتتعاقد  فا�شدة  اأنها  على  ال��وزارة 
مواد غذائية تالفة"، موؤكدا اأن "املفت�ص ل ميتلك 
لت�شقيط  الإعالمية  الت�رشيحات  �شوى  اأدلة  اأي 

الوزارة وعملها".

جليل  الركن  اللواء  بغداد  عمليات  قائد  اعلن  فيما   
الربيعي يوم الثنني )1حمرم 1484 ه�( عن اتخاذ 
حمرم  �شهر  خطة  لو�شع  المنية  الج��راءات  كافة 
من  مبا�رشا  �شيكون  "ال�رشاف  اأن  ،م�شيفا  احلرام 
قبله لكافة القطعات املنت�رشة لتاأمني حماية الزوار 
من  اقل  وبعد  احل�شينية"،  املواكب  مهمة  وت�شهيل 
حي  منطقة  يف  نف�شه  انتحاري  فجر  �شاعات  ثمان 
من  عدد  اإ�شابة  عن  اأ�شفر  ما  بغداد  غربي  العامل 
اعقبه  ح�شيني،  ع��زاء  موكب  م�شتهدفا  املواطنني 
جنوب  امل�شتل  منطقة  يف  اآخ��ر  موكب  ا�شتهداف 

�رشقي بغداد.
 ويقول اخلبري المني فا�شل ابو رغيف ان "ا�شتهداف 

املواكب احل�شينية خالل �شهر حمرم احلرام من قبل 
اجلماعات الرهابية يهدف اىل احداث الطائفية بني 
مكونات ال�شعب العراقي ولذلك يعتمد الرهاب على 

ا�شتهداف مناطق خمتلفة وذلك لتحقيق اهدافه".
"الجهزة  ان  ل���)اجل��ورن��ال(  رغيف  اب��و  وا���ش��اف   
خالل  املواطنني  لتاأمني  خططها  و�شعت  المنية 
ال�شتخبارات  بن�رش  وذلك  حمرم  من  العا�رش  زيارة 
من  متكنت  المنية  القوات  ان  مبينا  الع�شكرية"، 
الزائرين  ل�شتهداف  تخطط  ارهابية  خاليا  اعتقال 
القوات  متكنت  "كما  ،م�شيفا  حم��رم  �شهر  خ��الل 
انفجرت  لو  مفخخة  �شاحنة  تفكيك  من  المنية 
ال��ك��رادة  تفجري  ا���ش��ع��اف  ث��الث  تفجري  لح��دث��ت 
ا�شتغالل  اىل  الم��ن��ي  اخلبري  ون��وه  الجرامي".  
وخ�شو�شا  بغداد  العا�شمة  ملداخل  الرهابيني 

والقيام  بغداد  مناطق  معهم  للدخول  النازحني  مع 
بعملياتهم الرهابية.

واحل��ذر  احليطة  اخ��ذ  اىل  "املواطنني  دع��ا  كما   
م��ن الره��اب��ي��ني واخ��ب��ار ال��ق��وات الم��ن��ي��ة باي 
املواكب  ا�شتهداف  اىل  وبالرجوع  م�شبوه".   عمل 
احل�شينية يف بغداد ا�شيب عدد من املدنيني، الحد، 
بتفجري انتحاري ا�شتهدف موكبا ح�شينيا يف منطقة 

بغداد اجلديدة �رشقي العا�شمة.
يرتدي  ان”انتحاريا  بغداد  عمليات  قيادة  وقالت   
حزاما نا�شفا فجر نف�شه م�شتهدفا موكبا ح�شينيا يف 
منطقة بغداد اجلديدة �رشقي العا�شمة ام�ص الثنني، 

وا�شفر عن ا�شابة عدد من املدنيني”.
وهو  واح��د  حالهم  فل�شان  املواكب  ا�شحاب  ام��ا   
احل�شني  بالمام  والتم�شك  احل�شينية  ال�شعائر  احياء 

اخلدمة  وتقدمي  الرهاب  حتدي  على  ا�رشارهم  �رش 
"يجمعنا  البغدادي  �شعد  املواطن  ويقول  للزائرين، 
)ع(  احل�شني  لالأمام  البيعة  جتديد  هو  واحد  هدف 
العراق  اأبناء  كلمة  اإن  لريى  العامل  كل  اأنظار  لن�شد 
جتاه بيعة الإمام احل�شني )ع( هي واحدة ل تفرقها 
حاولت  مهما  املري�شة  النفو�ص  اأ�شحاب  تدخالت 
م�شيفا  الواحد"،  طريقنا  على  خط  قد  ال��ولء  فاإن 
"اننا نزحف اىل زيارة المام احل�شني حتى لو قطعوا 

ارجلنا ونتحدى جميع نوايا الرهابيني".
 ي�شار اىل اأن حمافظة بغداد ت�شهد خالل �شهر حمرم 
من كل عام اإقامة املئات ورمبا الآلف من جمال�ص 
ا�شت�شهاد  ذكرى  لإحياء  احل�شينية  واملواكب  العزاء 
)ع(  العبا�ص  الف�شل  اأبو  واأخيه  )ع(  احل�شني  الإمام 

يف واقعة الطف.

العجمان،  العظيم  عبد  ال�شالح  جبهة  عن  النائب  اأك��د   
باخلفاء  يعملون  القوى  احتاد  نواب  من   30% هناك  اأن 
غري  النواب  ه��وؤلء  اأ�شوات  اأن  اإىل  م�شريا  العراق،  لتق�شيم 
"هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  العجمان  وقال  اإعالميا.   مرتفعة 
العراق  لتق�شيم  القوى هم راف�شون  %70 من نواب احتاد 
القوات  تواجد  رف�ص  اإىل  بالإ�شافة  الغربية،  واملحافظات 
الرتكية على الر�شي العراقية، موؤكدا اأن هوؤلء النواب هم 
 30% "هناك  اأن  وبني  العراق ومتا�شكه".   وحدة  يريدون 
العراق  لتق�شيم  باخلفاء  يعملون  القوى  احت��اد  ن��واب  من 
العراقية"،  الرا�شي  على  الرتكية  القوات  بتواجد  والقبول 
م�شريا اإىل اأن ا�شوات هوؤلء النواب لي�شت مرتفعة اإعالميا، 
لتنفيذ  اإقليمية  دول  "�شيا�شتهم مدعومة من  اأن  اإىل  م�شريا 
اأجندات خارجية �شد العراق".  واأ�شاف اأن "جبهة ال�شالح 
املقبلة  الأيام  خالل  والفا�شدين  الف�شاد  حتديد  على  تعمل 

بالأ�شماء" ، م�شريا اإىل اأن "هناك بع�ص الت�رشيحات التي 
ال�شا�شة توؤثر على عمليات حترير املو�شل  ينتهجها بع�ص 
واملناطق املغت�شبة".  وكان  النائب عن التحالف الوطني 
حيدر الفوادي قد اكد يف وقت �شابق، اأن العراق مير مبنعطف 
الكتل  اتفاق  عدم  نتيجة  التق�شيم  اأعتاب  على  وهو  خطري 
اأن  اإىل  م�شرياً  الدولة،  لإدارة  وا�شحة  روؤية  على  ال�شيا�شية 
هناك �شيا�شيني ينتظرون اليوم الول من كل �شهر لي�شتلموا 
فاتورة "تق�شيم العراق".  وقال الفوادي اإن "الكتل ال�شيا�شية 
الدولة"،  اإدارة  مل تتفق حتى الن على روؤية وا�شحة حول 

مبينا ان "ذلك معناه اأن العراق مير مبنعطف خطري".
نتيجة  التق�شيم  اأعتاب  على  "البالد  اأن  الفوادي  واأ�شاف   
الختالفات  عن  الناجمة  البالد  بها  مرت  التي  الظروف 
ال�شيا�شية يف ادارة الدولة"، م�شريا اىل ان "بع�ص ال�شيا�شيني 
كتب  فاتورة  لي�شتلموا  �شهر  كل  من  الول  اليوم  ينتظرون 
ال�شيا�شيني  "هوؤلء  اأن  العراق". وتابع  تق�شيم  عليها مبالغ 

ا�شحبوا لقمة �شائغة بيد الدول القليمية".

العبادي يحسم مرشحي الوزارات الشاغرة

صراع الحقائب.. شاويس أو تركماني للمالية وطيار متقاعد للدفاع والداخلية بين البدريين

اإلرهاب يستهدف المواكب الحسينية في العاصمة مستغال النازحين وغفلة األجهزة األمنية 

نائب يفتح النار عليهم: ثلث نواب اتحاد القوى يعملون على تقسيم العراق

4 آالف عقار للنظام السابق مشمولة بمصادرة 
األموال ونواب مستفيدون منها يعرقلون 

معركة محتدمة بين وزير الهجرة ومفتشها 
واالتهامات تتطاير!

 بغداد - سعد المندالوي

بغداد – ستار الغزي

بغداد - حيدر حسين

بغداد ـــ  خاص

بغداد – خاص

بغداد – رسول محمد

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

 اع��ت��ربت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي 
العراقي، جنيبة جنيب،  الربملان  الكرد�شتاين يف 
باأن املوازنة الحتادية لعام 2017 تعد "موازنة 
 17 تبلغ  كورد�شتان  اإقليم  وح�شة  تق�شفية"، 

باملئة .
 2017 ع��ام  "موازنة  اإن  جنيب  جنيبة  وقالت 
للربميل  دولراً   42 اأ�شا�ص  على  بنيت  تق�شفية 

الأولية  التقديرات  كانت  اأن  بعد  ولكن  الواحد، 
ت�شري اإىل 35 دولراً لربميل النفط، ون�شبة العجز 
تريليون   30 من  اأكرث  وبلغت  جداً،  عالية  كانت 
النفط  برميل  وتقدير  املوازنة  تعديل  مت  دينار، 

ب�42 دولراً".
باأن  الربملانية  القت�شاد  جلنة  ع�شو  وك�شفت   
املوجود  العجز  لتقليل  جاء  ياأتي  التعديل  "هذا 
 30 م��ن   2017 لعام  الحت��ادي��ة  امليزانة  يف 

تريليون دينار اإىل 20 تريليون دينار عراقي".

كرد�شتان  اإقليم  "ح�شة  اأن  اأي�شًا  او�شحت  كما   
نف�ص  على  بناًء  تاأتي   2017 عام  موازنة  يف 
 2015 موازنة  يف  موجودة  كانت  التي  البنود 
و2016، وتتمثل بح�شة 17 باملئة، ولكن عدم 
�رشفها يرجع للم�شاكل ال�شيا�شية املوجودة بني 

اأربيل وبغداد".
اإن  بالقول  جنيب  جنيبة  النائبة  واختتمت   
"اجلزء الأكرب من املوازنة العراقية يذهب لقطاع 
الربملان  لدى  توجهات  وهناك  والدفاع،  الأمن 

واحلكومة العراقية لدمج عنا�رش احل�شد ال�شعبي 
الدفاع،  وزارة  مظلة  حتت  امل�شلحة  القوات  مع 
العراقية،  امل�شلحة  القوات  من  جزءاً  واعتبارها 
للح�شد  يذهب  املوازنة  من  كبرياً  جزءاً  اأن  حيث 
امليزانية  على  تاأثري كبري  اإىل  اأدى  ال�شعبي، مما 

العراقية".
التغيري  كتلة  عن  النائبة  قالت  اآخر  جانب  من   
مل  الكرد�شتانية  "الكتل  اإن  الواحد  عبد  ���رشوة 
تتفق على مر�شحها ملن�شب وزير املالية بدل عن 

الوزير املقال هو�شيار زيباري".
 واأو�شحت يف ت�رشيح �شحفي لها اأن "امل�شاكل 
الكردية ما زالت م�شتمرة، ومل يتم  بني الحزاب 
امل�شاكل  الن حلل  لغاية  بينها  اجتماع  اي  عقد 
املقال  املالية  لوزير  البديل  املر�شح  ت�شمية  او 

هو�شيار زيباري".
الدميقراطي  احلزب  اتفاق  امكانية  اىل  واأ�شارت   
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  مع  الكرد�شتاين 
�شيكون  ال��ربمل��ان  ولكن  املر�شحني،  اأح��د  على 

اأنه  النائبة  او رف�شه. واو�شحت  الفي�شل بقبوله 
يجب طرح اكرث من مر�شح بالتفاق مع الحزاب 
بينهم  الف�شل  املر�شح  دعم  ليتن�شى   ، الكوردية 
النواب  جمل�ص  يف  الكورد�شتانية  الكتل  قبل  من 

، لننا ل نقبل بان يتم فر�ص مر�شح واحد فقط.
مر�شح  اي  ت�شمية  ع��دم  "�رشورة  اىل  ولفتت   
احلكومة  يف  منا�شب  ت�شنموا  الذين  من  للوزارة 
الحتادية خالل الفرتة ال�شابقة منذ عام 2003 

ولغاية الن".

الشباب المسؤول قادر على أن 
يرتقي بالمجتمع إلى القمة

موازنة 2017 تقشفية.. 
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