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بغداد - علي كرمي اذهيب:   تعد البطاقة التموينية يف العراق املورد الرئي�س لقوت 
العوائل قد  اأن معظم  الدخل املحدود، وبالرغم من  معظم املواطنني، ال�سيما ذوي 
ا�ستب�رشت خريا بالوعود احلكومية تارة والربملانية تارة اآخرى حول زيادة مفردات 
التموينية  فالبطاقة  يح�سل،  مل  ذلك  من  �سيئا  ان  اال  نوعيتها  وحت�سني  البطاقة  هذه 
�رشورة ال�ستمرارية االمن الغذائي للمواطن العراقي والعمل بها ما بعد 2003 ولغاية وقتنا 
وزارة  ك�سفت  وموؤخراً  البطاقة،  لتلك  الغذائية  املواد  من  املواطن  احتياجات  يلبي  ال  احلايل 
البطاقة  اإىل تخ�سي�سات مالية تبلغ قيمتها مليار دوالر لتاأمني مفردات  اأنها بحاجة  التجارة  

التموينية، فيما ا�سارت اىل ان اال�ستريادات احلالية هي من املبالغ املدورة.
 مدير عام ال�رشكة العامة لتجارة احلبوب هيثم اخل�سايل اأكد يف بيان مكتوب ورد لـ)اجلورنال( احلاجة 

الفعلية لتاأمني مفردات البطاقة التموينية ملادتي احلنطة والرز ملا اليقل عن املليار دوالر. 
التفا�سيل ملحق االقت�سادي

 فيما اأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا حكما بعدم د�ستورية 
قرار رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي بالغاء من�سب نواب 
رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم )اياد عالوي ونوري املالكي 
التي  اال�سالحية  القرارات  حزمة  �سمن  النجيفي(،  وا�سامة 
املفاجئ  بغري  القرار  نواب  و�سف  املا�سي،  العام  اتخذها 

موؤكدين ان ا�سالحات حيدر العبادي حرب على ورق.
بالغاء   9/8/2015 يف  قــرارا  ا�سدر  قد  العبادي  وكــان   
لتظاهرات  تلبية  والوزراء  رئي�سي اجلمهورية  نواب  منا�سب 
املف�سدين  وحما�سبة  باال�سالحات  للمطالبة  خرجت  �سعبية 

وتقلي�س الرتهل يف املنا�سب احلكومية.
التيار  رئي�س  يحبذه  لن  انه  يبدو  االحتادية  املحكمة  قرار   
ال�سدري ال�سيد مقتدى ال�سدر الذي رف�س القرار وعده تكري�سا 
الف�ساد  تكر�س  حدثت  عديدة  امــور  ان  قــال  حيث  للف�ساد، 
وحتاول ارجاعه، ومن تلك االمور، ابطال املحكمة االحتادية 
اكفاء  وزراء  اختيار  وتاأخري  اجلمهورية،  رئا�سة  نواب  اإقالة 
البع�س  وحماولة  والــدفــاع  الداخلية  لــوزارتــي  وم�ستقلني 
لال�ستيالء عليها.  وا�ساف ان هذه االمور تلزمنا بالدعوة اىل 
اخلروج بتظاهرة �سعبية عارمة بعد انتهاء مرا�سم عا�سوراء 
داعمي  اىل  اال�سالح  �سوت  الي�سال  ال�ساعة  حمكمة  امام 
مفو�سية  �سد  الغا�سبة  باملظاهرات  واال�ستمرار  الف�ساد، 
ال�سلمية،  على  واحلفاظ  املحافظات  يف  ولو  االنتخابات 
�سكر جلنة  بعد  الوطني(  )التحالف  املفاو�سات مع  وتاأجيل 

التفاو�س على ما قامت به.
جادة  بخطوات  احلكومة  تقم  مل  اذا  انه  اىل  ال�سدر  وا�سار   
فعلى  االمنية  للوزارات  وخمت�سني  م�ستقلني  وزراء  لتعيني 

ال  املــرة  وهــذه  مفتوح  ثــاين  العت�سام  اال�ستعداد  ال�سعب 
امل�ستقيلة  الـــوزارات  ارجــاع  مت  حال  يف  انه  كما  ــود(،  )وع
الدم  باراقة  و�سنت�رشف  اخــرى،  وقفة  لنا  �ستكون  واملقالة 

الطاهر على دكة اال�سالح.
ال�سدر  تهديدات  ريا�س  كرمي  املحلل  و�سف  ناحيته  من   
اال�سالحات  على  القفز  على  للرد  خطوة  بانه  بالتظاهر 
والتي �سهدت تراجعا كبريا اولها الت�سكيلة الوزارية من غري 
التقنوقراط وبعدها ا�ستعادة النواب الفروقات املالية البالغة 
واخرها  التق�سف  اال�ستقطاعات  عن  فروقات  مليون  اربعون 

اعادة نواب مع�سوم اىل منا�سبهم .
"اك�سباير"  �سالحية  انتهاء  يعني  ماح�سل  ان  وا�ساف   

اال�سالحات املزعومة والعودة اىل نقطة البداية من جديد.
العائدين  اجلمهورية  رئي�س  نــواب  من  الت�رشيحات  اول 
عالوي،  اياد  العراقية  القائمة  رئي�س  من  جاء  املن�سب  اىل 
ان حكم  الدملوجي  القائمة مي�سون  القيادية يف  حيث قالت 
بالغاء  العبادي  قرار  مفاجئا، الن  لي�س  االحتادية  املحكمة 
منا�سب نواب رئي�س اجلمهورية غري د�ستوري وعلى العبادي 

حتمل م�سوؤولية عدم د�ستورية القرارات التي يتخذها.
من�سبه  اىل  عالوي  اياد  القائمة  رئي�س  عودة  ان  وا�سافت   
من  ا�ستقالته  قدم  وانه  خا�سة  جدا،  بعيدة  ملع�سوم،  نائبا 
من�سبه. جبهة اال�سالح علقت على قرار املحكمة االحتادية، 
القرار  هذا  ان  الهبابي  نهلة  اجلبهة  عن  النائب  قالت  حيث 
العبادي  عنها  اعلن  التي  اال�سالحات  ان  جديد  ممن  يثبت 
ان  يتخذ يجب  الذي  القرار  ان  مبينة  ورق،  جمرد حربا على 
يكون د�ستوريا، لكن العبادي ا�سدر هذه القرارات دون �سند 
قانوين او انه مل ي�ساأل م�ست�ساريه القانونيني ب�ساأن د�ستورية 

هذه اال�سالحات التي كانت جمرد حربا على ورق.

 اأعلن رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س النواب 
الربملان  رئا�سة  اأن  االثنني،  العبودي،  قا�سم 
جلنة  بت�سكيل  الربملانية  اللجان  اإىل  ــزت  اأوع
ملفو�سية  املفو�سني  جمل�س  اختيار  تتوىل 

االنتخابات للدورة املقبلة.
جمل�س  يف  الرئا�سة  “هيئة  اإن  العبودي  وقال   
اللجان  النواب وا�ستنادا اىل قرارها اوعزت اىل 
من  خــرباء  جلنة  ت�سكيل  بــ�ــرشورة  الربملانية 
جمل�س  اع�ساء  الختيار  الــنــواب  جمل�س  قبل 
اىل  ا�ستنادا  االنتخابات  ملفو�سية  املفو�سني 

املعدل  ل�سنة ٢٠٠٧  املفو�سية رقم ١١  قانون 
خلم�س  املفو�سني  جمل�س  مدة  اىل  ي�سري  والذي 
“هيئة الرئا�سة حددت  �سنوات”.  واأ�سار اىل ان 
موعدا اق�ساه الثالث ع�رش من �سهر ت�رشين االول 
“عدد  ان  اىل  الفتا  اللجنة”،  لت�سكيل  احلــايل 

اع�ساء اللجنة املذكورة �سيكون ) ١٧( ع�سوا”.
 وا�ساف العبودي ان "اللجنة املذكورة �ستبا�رش 
و�ــرشوط  �سوابط  لو�سع  الت�سكيل  بعد  عملها 
لت�سلم الطلبات من الراغبني يف الرت�سيح و�سيتم 
االختيار  عملية  يف  املطلوبة  االجــراءات  اتخاذ 
اللجنة  تلك  �ست�سعها  الــتــي  ال�سوابط  ــق  وف

امل�سكلة".

عن  الربيطانية  الــغــارديــان  �سحيفة  ك�سفت    
من  وح�سية  اأكــر  لن�سخة  حا�سنة  بيئة  ت�سكيل 
مدينة  حترير  عملية  اأدت  اإذا  “داع�س”  تنظيم 
البطالة  ن�سبة  وزيادة  املدينة  تدمري  اإىل  املو�سل 
بها.  واأو�سحت ال�سحيفة اأن على اجلي�س العراقي 
الغالبية  ذوي  املو�سل  اأبناء  يف  الثقة  ا�ستعادة 
ال�سنية حيث اأن تدمري املدينة �سيخلق زيادة كبرية 
لنمو  منا�سبة  بيئة  ي�سكل  ما  البطالة  معدالت  يف 
وبح�سب  “داع�س”.   من  خطورة  اأكــر  تنظيمات 
ال�سحيفة، فاإن حتقيق القوات العراقية الن�رش يف 

املعركة من اأجل ال�سيطرة على ثاين اأكرب املدن يف 
يثري  قد  لكنه  احلــدوث،  حمتمل  اأمــرا  يبدو  البالد، 
ت�ساوؤالت حول م�ستقبل املدينة والبالد فيما بعد.  
كيف  ال�سحيفة  تطرحها  التي  االأ�سئلة  بني  ومن 
�ستتمكن احلكومة املركزية يف بغداد من التعامل 
املليون  من  يقرتبون  الذين  املدينة  �سكان  مع 
اإىل  القانون  وحكم  النظام  اإعــادة  بجانب  ن�سمة، 
املت�سدد  التنظيم  حكم  من  عانت  التي  املدينة 
طيلة عامني، بح�سب الغارديان.  وتنقل ال�سحيفة 
عن م�سوؤول اأمني عراقي قوله: عندما يكون هناك 
اأن  علينا  فيجب  املدينة  ي�سكنون  �سخ�س  مليون 

نكون يف منتهى احلر�س عندما ن�سن الهجوم.

 قال ع�سو جلنة ال�سحة والبيئة النيابية عبد الهادي 
للحكومة  �سيا�سي  توجه  "هنالك  اإن  ال�سعداوي 
ملطع  للعراق  املائية  االإطــالقــات  لتقليل  الرتكية 
2017"، م�سريا اإىل اأنه " يف هذا الوقت �سننجز عددا 
من ال�سدود على احلدود الرتكية العراقية وخ�سو�سا 

بناء �سد الي�سو الرتكي".
 واأ�سار لـ)اجلورنال(  اإىل اأن "هذه ال�سيا�سة املائية 
واقع  على  �ستوؤثر  العراق  �سد  تركيا  تنتهجها  التي 
"االأمرا�س  اأن  موؤكدا  العراق"،  جنوبي  يف  االأهــوار 
توفري  يتم  مل  اإن  واحليوان  االن�سان  بني  �ستنت�رش 

الكميات الكافية من املياه لنهري الفرات ودجلة ".
نينوى  حمافظة  عن  النائب  اأكــد  اأخــرى  جهة  من   

"حترك  اإن  لـــ)اجلــورنــال(  اللويزي  الرحمن  عبد 
لتفعيل  املتحدة  االأمم  على  العراقية  الدبلوما�سية 
يكن  مل  املت�ساطئة  والدول  العراق  بني  االتفاقيات 
بامل�ستوى املطلوب"، م�سريا اإىل اأن "دور اخلارجية 
تقليل  من  تركيا  ملنع  �سعيفا  زال  ما  العراقية 

االإطالقات املائية".
 واأ�ساف اأن "هناك اتفاقيات دولية مت  ابرامها بني 
النظام ال�سابق واحلكومة الرتكية ومن املفرت�س اأن 
يتم العمل بتلك االتفاقيات لغر�س زيادة االإطالقات 
االرا�سي  اإىل  الرتكية  احلكومة  قبل  من  املائية 

العراقية ".
  من جهة اأخرى اأكد ع�سو جلنة العالقات اخلارجية 
"اللجنة  اإن  لـ)اجلورنال(  البياتي  عبا�س  النيابية 
تقوم بالعمل والتن�سيق عرب جلان ال�سداقة الرتكية 

تقليل  لعدم  الرتكية  احلكومة  مع  التن�سيق  لغر�س 
املياه على العراق واأن ال يكون على م�سلحة ال�سعب 

العراقي ".
عقد  يتم  اأن  املوؤمل  ومن  "التن�سيق جار  اأن  وبني    
الرتكي  احلكومي  اجلانب  بني  م�ستقبلية  موؤمترات 
باملياه  املتعلقة  امل�ساكل  بع�س  حلل  والعراقي 
اإىل  الرتكية  ال�سدود  من  املائية  االإطالقات  وزيادة 

االرا�سي العراقية ".
التوا�سل  مواقع  عرب  اتراك  نا�سطون  ذكر  ذلك  اىل   
مبواقف  وذكــروا  تركية  املو�سل  بان  االجتماعي 
�سيا�سية �سابقة يف هذا املو�سوع وقالوا انه ع�سية 
حرب اخلليج الثانية يف العام 1991، كان الرئي�س 
�سدام  كان  اإذا  اإنــه  يقول  اوزال  طورغوت  الرتكي 
كله  العراق  فاإن  عراقية،  حمافظة  الكويت  اإن  يقول 

حكومته  رئي�س  اوزال  ودعــا  لرتكيا.  تابعًا  كــان 
اأركانه جنيب طورومتاي  اآقبولوت ورئي�س  يلديرمي 
العراق  �سمايل  لدخول  الرتكي  اجلي�س  حت�سري  اإىل 

واحتالله واإقامة فدرالية تركية فيه.
الرتكي  الرئي�س  كان   1994 العام  يف  وا�سافوا   
خط  تعديل  �ــرشورة  عن  يتحّدث  دميرييل  �سليمان 
احلدود الرتكية – العراقية الأ�سباب اأمنية وي�سري اإىل 

املو�سل على اأنها "تابعة لرتكيا".
الهيئة  يف  الراأي  هيئة  وع�سو  القيادي  اكد  بدوره   
قطر  دولة  ان  النوري،  كرمي  ال�سعبي  للح�سد  العليا 
العراق،  يف  الرتكي  اجلي�س  تواجد  قوة  بكل  تدعم 
يف  تركي  جندي  اأي  حترك  حال  يف  اأنه  اإىل  م�سريا 
املقاومة  قبل  من  حرقه  �سيتم  العراقية  االر�سي 

االإ�سالمية واجلي�س العراقي .

ال�سني"  "املكون  ممثل  العراقية  القوى  احتــاد  طالب   
املت�رشرين  لتعوي�س  العدالة  �سحايا  قانون  بت�رشيع 
على  نيابية  كتل  اعرتا�س  و�سط  التع�سفي،  االعتقال  من 
طــوران  ح�سن  القانونية  اللجنة  ع�سو  وقــال  متــريــره. 
حتقيق   اطار  ويف  العراقية  "احلكومة  ان:  لـ)اجلورنال( 
الر�سال  ا�ستعدادها  ابــدت  الوطنية  امل�ساحلة  م�رشوع 
ثم  النواب  جمل�س  اىل  العدالة  �سحايا  قانون  م�سودة 

تراجعت عن موقفها".
الت�رشيعية  الــدورات  يف  نيابية  كتل  ا�ستطاعت  وفيما    
ال�سابق  النظام  �سحايا  الن�ساف  قوانني  اقرار  ال�سابقة 
يف  واف�سلية  �سكنية،  وارا�سي  تقاعدية  رواتب  مبنحهم 
احتاد  تبنى  حكومية،    وظائف  على  للح�سول  التقدمي 
"بو�سفه   طــوران:  قول  حد  على  القانون  ت�رشيع  القوى 

جزءا من متطلبات تطبيق م�رشوع امل�ساحلة الوطنية". 

مكان  يف  املعتقلني  ذوي  من  الع�رشات  يوميا  ويتجمع   
قريب من مقر املجل�س االعلى للق�ساء الواقع يف املنطقة 

اخل�رشاء لتقدمي طلبات التعوي�س للمت�رشرين.
ان:  لـ)اجلورنال(  اجلبوري  جميل  املدين  النا�سط  وقال 
"جمل�س الق�ساء ينتظر ا�سدار قانون ي�سمح له بتعوي�س 
االبرياء الذين تعر�سوا لالعتقال، ون�س الد�ستور العراقي 
خالل  التحقيقية  الق�سايا  ح�سم  على  مــواده  احدى  يف 
اطــالق  او  املحاكم  اىل  املتهم  يحال  ثــم  ايـــام،  ثالثة 
احياء  اهــايل  من  "املراجعني  ان:  اىل  م�سريا  �رشاحه". 
الدورة والغزالية وابو غريب ذات االغلبية ال�سنية اعتادوا 
واحدة"،  ق�سية  ولكن مل حت�سم  الق�ساء،  مراجعة جمل�س 
م�سريا اىل ان القوات االمنية: "اعتادت على اعتقال �سباب 
بغداد،   العا�سمة  �سنية يف  اغلبية  �سكنية ذات  احياء  من 
وايداعهم يف مراكز االحتجاز الحالتهم اىل التحقيق مع 
تعر�سهم البتزاز واجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة 

بالعملة ال�سعبة مقابل اطالق �رشاحهم".

بعد قرار عودة عالوي والمالكي والنجيفي إلى مناصبهم

عودة نواب معصوم "ضربة" للعبادي والصدر هدد بالدم بعدما انتهى"اكسباير" اإلصالحات

 تركيا تتخذ إجراءات عقابية وتمنع اإلطالقات المائية للعراق والخارجية العراقية تتفرج!!

مطالبات برلمانية بتعويض المتضررين من االعتقال التعسفي وتشريع قانون ضحايا العدالة   

البرلمان يعيد تشكيل مجلس 
مفوضية االنتخابات

بريطانيا تزعم ظهور نسخة أكثر وحشية 
من داعش في العراق

 بغداد - ستار الغزي

بغداد - عالء الحسن

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

الك�سف  اجهزة  ملف  ظل  االن  اىل   2007 عام  منذ 
ا�سترياده  املطابق(ملوا�سفات  )غري  املتفجرات  عن 
وعمله يف تفادي وقوع هجمات ارهابية،ظل حبي�سا 
لت�رشيحات و�سجاالت �سيا�سية ونيابية وق�سائية..

بني  الــفــروق  مــن  لبع�س  �رشيع  ا�ستعرا�س  ويف 
اجلهازين يتبني ان لروبورت التالون �سبع كامريات 
يف حني ان لروبورت �سايكلوب اربع كامريات فقط 
وزن  ان  حني  يف  كغم   45 هو  التالون  وزن  وان 

التي ميتاز  الرفع  قدرة  وان  32 كغم  �سايكلوب هو 
�سايكلوب  ان  حــني  يف  كغم   9 هــي  التالون  بها 

الميتلك �سوى ن�سف هذه القدرة.
وتبني بيانات املقارنة بني اجلهازين والتي تتعلق 
الذراع  وم�سافة  وال�رشعة  والوزن  الكامريات  بعدد 
ان  امليل  وزاويـــة  ال�سحن  وقابلية  الــرفــع  وقـــدرة 
التالون اف�سل. لكن مدير مكافحة املتفجرات اللواء 
البادية  واحة  ل�رشكة  موافقة  قدم  اجلابري  جهاد 
لتجهيز وزارته بجهاز)�سايكلوب( بدال من )التالون( 
لتمرير  قدمه  تقرير  يف  ذكر  كما  ذلك  يف  وحجته 

توافق  مل  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان  ال�سفقة 
على منح جهاز )التالون( للعراق٬ نا�سيا او متنا�سيا 

ان الواليات املتحدة االمريكية نف�سها
اطار  يف  اجلهاز  هــذا  الداخلية  وزارة  ــدت  اه لقد 
علما  العراقية٬  االمنية  القوات  قدرات  لبناء  دعمها 
وزارة  اىل  بيع  قد  )�سايكلوب(  �سعرالروبورت  ان 
ما  اي  عراقي  دينار  مليون   525 ب�سعر  الداخلية 
ا�سعاف  �سبعة  وهــو  دوالر  420الف  الـــ  يقارب 
يف  العقود  مدير  بــدا  حــني  يف  احلقيقي.  �سعاره 
�سخ�س  وكاأنه  جــواد  احمد  جــواد  الداخلية  وزارة 

غري مرغوب فيه وم�سدر قلق ل�رشكة واحة البادية٬ 
البادية يف  ذلك ما يظهره خطابه اىل �رشكة واحة 
الكتاب ذي الرقم 1266 يف الـ23ني�سان 2007 ٬ 
يف ذلك الكتاب كان خطاب جواد يك�سف عن مماطلة 
�رشكة واحة البادية ففي فقرة من الكتاب ي�سدد على 
من  توقيعه  مت  الذي  العقد  ببنود  االلتزام  "�رشورة 
احلني  بــني  خمتلفة  بحجج  الــتــذرع  ــدم  وع قبلكم 

واالخر لتغيري بنود العقد".
يف  مانع  لديه  لي�س   ٬ اجلابري  لعيبي  جهاد  لكن 
كما   ٬ الفنية  اجلهة  وهو  اال�ستبدال  عملية  اجــراء 

يظهر الكتاب 1329 يف الثامن من ني�سان 2007.
فرتة  ان  على  تن�س  كانت  العقد  �ــرشوط  ان  ومــع 
ان  اي  يوما  الـ90  تتجاوز  ال  ان  ينبغي  التجهيز 
تنتهي يف الـ26 ني�سان 2007 ٬ مددت متديدا اوال 
اىل 26 حزيران ٬ لكن يبدو انه مل يكن فريق مكافحة 
٬ فال  للتفجريات  لوقف حد  املتفجرات على عجالة 
با�س ان ت�سلم اجهزة الروبوت يف ال�سابع من ت�رشين 
االول عام 2007 اي بعد م�سي نحو 100 يوم من 

انتهاء العقد 
التفا�سيل �سفحة 2

ممنـوع من النشر

واقع المرأة العراقية.. هموم 
المعيشة والعنف األسري تغطيانه

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

خبراء: تغيير صفقة أجهزة كشف المتفجرات أكبر عملية تزوير قادها مسؤولون في الداخلية


