
ك�ش��ف م�شت�ش��ار رئي���س ال���زراء لل�ش���ؤون 
االقت�شادي��ة مظهر حممد �شال��ح، الثالثاء، 
اأن ا�شتقط��اع %4.8 م��ن رواتب امل�ظفني 
�شيك���ن ل�شنة واحدة فقط، يف حني عزا هذه 
اال�شتثنائي��ة  الظ��روف  اىل  اال�شتقطاع��ات 

التي مير بها البلد.
اإن  متلف��ز،  حدي��ث  يف  �شال��ح  وق��ال 
اال�شتقطاع لروات��ب امل�ظفني واملتقاعدين 
�شم��ن م�ازنة العام احلايل والبالغ 4.8% 
�شيك���ن ل�شنة واحدة ولي�ش��ت دائمية، مبينًا 
اأن الظروف اال�شتثنائي��ة التي مير بها البلد 
كاحلرب �ش��د االرهاب وق�شاي��ا النازحني 
وم�شاأل��ة ادارة متطلب��ات احل�ش��د وراء ه��ذه 

اال�شتقطاعات.
اال�شتقط��اع  مق��رح  اأن  �شال��ح  واأ�ش��اف 
لروات��ب امل�ظفني ج��اء ا�شا�ش��ًا من جمل�س 
الن�اب خالل العام احل��ايل 2016 والبالغ 
%3، مبينًا ان جمل�س ال�زراء ارتاأى زيادة 
ه��ذه الن�شبة اىل %4.8 خالل م�ازنة العام 

املقب��ل 2017 ل�ش��د فج���ة العج��ز.
وك�ش��ف م���روع قان���ن امل�ازن��ة املالية 
االحتادي��ة لع��ام 2017 ال���ارد من جمل�س 
ال���زراء وقراأه جمل�س الن���اب، كقراءة اأوىل 
ع��ن زي��ادة ن�شب��ة اال�شتقط��اع م��ن رواتب 
امل�ظفني لنفقات احل�شد ال�شعبي والنازحني 
اىل %4.8 بعد ان كانت %3 خالل م�ازنة 

العام احلايل 2016

 يف عملي��ة تدقي��ق ته��دف اىل ك�ش��ف عنا���ر 
تنظي��م داع���س حمتملني ب��ني املدني��ني الفارين 
م��ن امل��شل يف مكان قري��ب، يجل�س �شتة رجال 
مبالب���س ريا�شي��ة ينتظ��رون دوره��م، ب��ني اآخر 
دفع��ة من املدني��ني الفاري��ن من املع��ارك التي 
تخ��شه��ا الق���ات احلك�مي��ة �شد تنظي��م داع�س 
يف امل��شل �شمايل الع��راق ، يقف ال�شابط ويبداأ 
بت��الوة اأ�شم��اء الرجال واحدا تل��� االآخر، فينتظر 
ال��رد م��ن �شاح��ب اال�ش��م لي�شلمه بطاق��ة ه�يته 

ويطلق �راحه. 
يف نهاي��ة املط��اف، يبق��ى رج��ل واح��د يك��رر 
ال�شاب��ط ا�شمه عدة مرات ، رافع��ا �ش�ته وفجاأة، 
مي�شك جن�د بالرجل وي�شع�نه يف زنزانة م�ؤقتة 
يف اجل��زء اخللف��ي مما كان ي�م��ا ور�شة �شيارات 

اإىل جانب الطريق. 
يق���ل املالزم علي من الق���ات اخلا�شة العراقية 
اإن  والبح��ث  التفتي���س  عملي��ات  يف  وامل�ش��ارك 
اجلمي��ع يف امل��شل يعرف من ه��م االإرهابي�ن. 
وتخط��ى عدد املدنيني النازح��ني من العنف منذ 
ب��داأت الق�ات االأمنية هج�مه��ا على امل��شل يف 
ال�شه��ر املا�ش��ي، ال�شبع��ني الف��ا، وبع��د اأكرث من 
عام��ني م��ن حك��م تنظي��م داع���س االرهاب��ي يف 
املدين��ة التي يتجاوز عدد �شكانها امللي�ن، تبذل 
ال�شلط��ات احلك�مية كل جهد ل�قف اأي حماوالت 
لهروبهم بني ح�ش�د النازحني للقيام بذلك، تق�ل 
ال�شلطات اإنها ت�شتخ��دم قاعدة بيانات معل�مات 
جمعت م��ن م�ش��ادر خمتلف��ة: وكاالت التج�ش�س 
الغربي��ة، ال�شج��الت القدمي��ة، و�ش��كان امل��ش��ل 

الذين عاي�ش�ا حكم اجلهاديني.
 وي�ؤك��د  عل��ي " نح�ش��ل عل��ى املعل�م��ات م��ن 
امل��شل ب�شب��ب ال�شع�بات الت��ي عاناها النا�س 

خ��الل عام��ني ون�شف الع��ام حتت حك��م تنظيم 
اأرق��ام ر�شمي��ة ع��ن ع��دد  داع���س". ومل ت�ش��در 
االأ�شخا���س امل�ق�ف��ني لدى ق���ات خمتلفة، من 
وال�رط��ة  االإره��اب  مكافح��ة  وق���ات  اجلي���س 
والب�شمركة.  لكن �شابط اال�شتخبارات علي الذي 
مل يذك��ر ا�شم��ه عائلته، ي�ش��ر اىل اأن نح� خم�شة 
يف املئ��ة من الرجال الذين يف��رون من امل��شل 

يعتقل���ن ل�شبه��ة التع��اون م��ع تنظي��م داع���س. 
ويق���ل م�ش�ؤول�ن عراقي�ن اإن��ه يتم التحقيق مع 
امل�ق�ف��ني، ويف حال ت�افرت االأدلة الكافية عن 

عالقتهم بتنظيم ، يحال�ن اإىل الق�شاء. 
ومي�ش��ك �شي��اء زه��ر بطاق��ة ه�يته وه��� ي�شر 
عائ��دا اإىل عائلت��ه بعد امل��رور بعملي��ة التفتي�س. 
يق���ل زه��ر ال��ذي م��ا زال الغب��ار يغط��ي ثيابه 

وح��ذاءه و�شعره "مل اأكن قلق��ا الأنه مل تكن يل اأي 
عالقة بتنظيم داع���س ، الق�ات لديها ا�شتخبارات 

ق�ية جدا". 
لك��ن البع���س ي�ش��ر اىل ان حمل��ة االعتق��االت 
�ش��د عنا���ر تنظيم داع���س تت�ش��ع، متحدثا عن 
�ش���ء معاملة. وُت��رز اأم يامن ر�شال��ة تلقتها من 
زوجه��ا يف خيمتها يف خميم اخل��ازر للنازحني 
عل��ى اأط��راف امل��شل.وتق�ل الر�شال��ة املكت�بة 
بخ��ط اليد على ورقة حتمل �شعار ال�شليب االأحمر 
الدويل "اأنا بخر وب�شحة جيدة. اأنا يف ال�شجن". 
كان��ت تل��ك الر�شالة اخل��ر االأول ال��ذي تتلقاه اأم 
يامن م��ن زوجها بعد ع�رين ي�م��ا من اعتقاله 
على اي��دي الق�ات العراقية الكردية. واتهم الزوج 
وحتتج��زه  االرهاب��ي،  التنظي��م  م��ع  بالتعام��ل 
اال�شتخب��ارات الكردي��ة يف ح��ي جم��اور، لك��ن 
الزوج��ة ت���ر عل��ى اأن��ه كان جم��رد م�ظف يف 
�رك��ة الكهرب��اء املحلي��ة، وكل ما فعل��ه ه� اأنه 
ا�شتم��ر مبمار�ش��ة عمل��ه، وتع��رب اأم يام��ن ع��ن 
قناعتها باأن ال�شبب احلقيقي وراء اعتقاله ه� اأن 
بع�س النا�س يف البلدة يكن�ن لزوجها ال�شغينة، 
واتهم�ه بالتعاون مع التنظيم االرهابي الإيقاعه 

يف ورطة. 
وت�ش��ر "هذا ظلم، مل يفعل �شيئًا خطاأً، كان يذهب 

َ حدث ذلك". اإىل عمله فقط. اأنا ال اأفهم فعال ملمِ
هذا وتت�شمن خطة ا�شتعادة امل��شل �شقفًا زمنيًا 
حمدداً ت�شعى كل من بغداد ووا�شنطن لتحقيقه، اإذ 
ت�شر التقارير الع�شكرية وم�شادر غرفة العمليات 
امل�شركة اإىل اأن اخلط��ة ت�شمن ا�شتعادة املدينة 
قب��ل نهاي��ة العام 2016، ما يعن��ي اأن اأمام تلك 
الق�ات نح� 30 ي�مًا فقط الإعالن حترير امل��شل 
وط��رد تنظي��م داع���س منه��ا اأو الق�ش��اء عليه يف 

داخلها. 
اإال اأن ذل��ك ال يب��دو ممكن��ًا حت��ى االآن الأ�شب��اب 

كث��رة، اأبرزه��ا �شع�ب��ة القت��ال داخ��ل االأحياء 
خ�ش��شًا مع اقراب اال�شتباكات من اأحياء تكاد 
تك���ن عبارة ع��ن اأح�ا�س ب�رية م��ن املدنيني، 
وال�شم���س  والها�شمي��ة  والن���ر  املثن��ى  اأبرزه��ا 

واملدينة القدمية. 
حت��ى  اأو  الثقيل��ة  االأ�شلح��ة  ا�شتخ��دام  ويتع��ذر 
املت��شط��ة يف بع���س االأحيان يف ه��ذه االأحياء 
خ�ف��ا على حي��اة املدني��ني. وترز كذل��ك عقدة 
نهر دجلة مع ت�قعات باأن ت�اجه الق�ات االمنية 
�شع�ب��ات بليغ��ة يف العب���ر اإىل ال�شاحل االأمين 
من املدين��ة بعد انهيار اجل�ش���ر اخلم�شة الرابطة 
بني �شطري امل��شل، ف�شاًل عن متكن التنظيم من 
ال�شيط��رة على م�اقع مهمة ُتع��د نقطة ق�ة ت�شب 
يف �شاحل��ه خ��الل املع��ارك الت��ي �شتن�شب قرب 
النهر الذي تبل��غ م�شاحته داخل املدينة نح� 12 

كيل�مراً.
ووفق��ًا مل�ش��ادر ع�شكري��ة عراقي��ة ، ف��اإن ال�قت 
املق��رر الإجناز خطة ا�شتعادة امل��شل ه� ما بني 
ي���م 24 و30 دي�شم��ر/ كان���ن االأول املقب��ل، 
اإال اأن ال��ش��ع احل��ايل يجع��ل اخلط��ة غ��ر اأكيدة 

التحقيق من ناحية ال�شقف الزمني لها.
وق��ال عمي��د يف اجلي�س العراق��ي يف بغداد، طلب 
عدم ذك��ر ا�شم��ه، اإن العملي��ات مبجملها ناجحة 
وحت��رز تقّدمًا ب�ش��كل �شبه ي�مي، لك��ن البطء ه� 
ال�شف��ة املالزم��ة للعمليات منذ انته��اء االأ�شب�ع 
االأول للمعرك��ة بع��د حتري��ر املناط��ق املفت�حة 
والزراعي��ة.  واأ�شاف "�شه��ر واحد غر كاٍف، واإذا 
غ��ط علينا كما ح��دث يف بع�شيق��ة واحلمدانية  �شُ
ال�شه��ر املا�شي، ف��اإن امل��شل �شُتدم��ر بالكامل، 
وقب��ل كل ذل��ك �شتك�ن هناك اأ�شع��اف م�شاعفة 
من املدنيني حت��ت االأنقا���س، وعندها لن يك�ن 
هن��اك حتري��ر ب��ل تدمر، وه��� ما يري��ده تنظيم 

داع�س االرهابي.

مستشار رئيس الوزراء: 

اقتطاع رواتب الموظفين سيكون لسنة واحدة

اأعلن مكتب املفت�س الع��ام ل�زارة الداخلية، الثالثاء، 
يف تقريره ل�شهر ت�رين االأول املن�رم انه متكن من 
اإعادة اأكرث من 460 ملي�ن دينار اىل خزينة الدولة.
وذك��ر تقرير املكت��ب ، اإن مديرية التدقي��ق والرقابة 
املالي��ة يف مفت�شي��ة الداخلية ا�شتطاع��ت خالل �شهر 
ت�ري��ن االأول م��ن اإع��ادة )23،237،859( ديناراً، 
اىل  دين��اراً   )434،490،193( باإع��ادة  واأو�ش��ت 
خزين��ة الدول��ة ومنع��ت م��ن اله��در مبلغ��ًا مق��داره 

)3،670،800( دينار.
واأ�ش��اف التقري��ر، اأن املديري��ة متكنت خ��الل ال�شهر 
اجلاري من تدقي��ق 30 م�ش�دة عقد وبينت راأيها يف 
50 جمل�ش��ا حتقيقي��ا، ويف 75 معاملة من مديرية 

تفتي�س بغداد و60 معاملة اأخرى من مديرية تفتي�س 
املحافظ��ات، واأنه��ا تابع��ت تنفي��ذ 8 عق���د �شم��ن 
اخلطة اال�شتثمارية لل���زارة و 21 عقداً اأخرى �شمن 

خطتها الت�شغيلية.
وتاب��ع، اأن مديري��ة تفتي���س بغداد نف��ذت خالل �شهر 
ت�ري��ن االأول 140 ن�شاط��ًا تفتي�شي��ًا وتدقيقيًا جنم 
عنه��ا اكت�شاف 130 حالة ف�ش��اد اداري و 15 حالة 
ف�ش��اد م��ايل، فيما ب��نيَّ التقري��ر اأن مديري��ة تفتي�س 
املحافظ��ات متكنت خ��الل ال�شهر اجل��اري من تنفيذ 
184 ن�شاط��ًا تفتي�شيًا وتدقيقيًا جنم عنها اكت�شاف 

10 حاالت ف�شاد مايل. 151 حالة ف�شاد اداري و 
ولف��ت التقرير النظر اىل، اأن م�ؤ�رات الف�شاد االإداري 
وامل��ايل الت��ي متكن��ت املديريت��ان م��ن اكت�شافهما 
تلخ�ش��ت يف جماالت �ش�ء ا�شتخدام ال�شلطة والتزوير 

واالإهم��ال واملخالفات ال�شبطي��ة والر�ش�ة وال�رقة 
وه��در املال الع��ام واال�شتغ��الل ال�ظيف��ي واالبتزاز 

واالختال�س واخفاء امل�اد وغرها.
واأو�ش��ح، اأن��ه تلقى خ��الل �شهر ت�ري��ن االأول 646 
�شك���ى وطلبًا اتخ��ذ بجميعها االإج��راءات القان�نية 

املطل�بة.
ويف جم��ال التحقيقات القان�نية، اأف��اد التقرير باأن 
مديري��ة التحقيق��ات والقان�نية فتح��ت خالل ال�شهر 
اجل��اري 753 جمل�ش��ًا حتقيقي��ًا اجن��زت منها 503 
جمال�س حتقيقية و�شدق��ت اأي�شًا على 209 جمال�س 
حتقيقي��ة واأحالت 55 جمل�شًا منه��ا اىل دوائر اأخرى 
كم��ا اأحال��ت ق�شيتني اإىل هياأة النزاه��ة واأغلقت 67 
جمل�ش��ًا حتقيقي��ًا واأ�ش��درت 59 عق�ب��ة ان�شباطي��ة 
بحق خمالف��ني"، مبينا اأن "ق�شم النزاهة يف مفت�شية 

الداخلية متكن من تدقيق 1517 وثيقة درا�شية ظهر 
منها 323 وثيقة مزورة.

ولف��ت النظر اىل ، اأن مديرية حق���ق االإن�شان متكنت 
م��ن تنفي��ذ 111 ن�شاط��ًا تفتي�شي��ًا �شمل زي��ارة 55 
م�قف��ًا و41 ت�شكي��ال اداري��ا يف ال���زارة اكت�شف��ت 
خالله��ا 4 ح��االت انته��اك حلق���ق االإن�ش��ان واأنها 
نفذت 15 زيارة خارجية لدوائر وم�ؤ�ش�شات حك�مية 
ومنظم��ات دولي��ة وم�ؤ�ش�ش��ات جمتمع م��دين، ف�شاًل 
ع��ن اإلقائه��ا 22 حما���رة تثقيفية عل��ى م�ق�فني 

وماأم�ري م�اقف.
وذك��ر التقري��ر، ان هن��اك ن�شاط��ات ومه��ام اأخ��رى 
نفذته��ا مديري��ات واأق�ش��ام مكتب املفت���س العام يف 
جم��االت الفح�س وتقيي��م االأداء والتدريب والتط�ير 

واالإعالم وغرها.
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مفتش الداخلية يكشف عن 316 حالة فساد إداري ومالي
األمن البرلمانية:  قانون األسلحة سيعمل 

على حصر السالح بيد القوات االمنية 

المواطن تطالب مجلس النواب بتعديل المادة 
الدستورية الخاصة بعدد اعضاء البرلمان

القانونية: األغلبية البرلمانية ترفض إقرار 
تعديل قانون العفو العام

الربيعي،  الن�اب م�فق  االأمن والدفاع يف جمل�س  اأكد ع�ش� جلنة  بغداد_متابعة: 
عليه جمددا  للت�ش�يت  املقبلة  االيام  �شيطرح خالل  االأ�شلحة  قان�ن  اأن  الثالثاء، 

بعد اإنهاء ال�شياغة القان�نية له.
اإن �شببب تاأجيل جمل�س الن�اب الت�ش�يت على قان�ن  وقال الربيعي يف ت�ريح 
اإعادة  اإىل  بحاجة  وه�  القان�ن  كتابة  يف  اال�شل�ب  ركاكة  اإىل  يع�د  اال�شلحة 

�شياغة قان�نية لفهم الن�ش��س القان�نية ب�شكل �شحيح.
اأمام  اأن القان�ن يف اللجنة القان�نية ل�شياغته جمددا وطرحه  واأ�شاف الربيعي 
ال�شالح  ح�ر  على  �شيعمل  القان�ن  اأن  الربيعي  واأكد  للت�ش�يت.  الن�اب  جمل�س 
امل�شلحة  االعمال  من  واحلد  االأمني  اجلانب  وا�شتقرار  االأمنية  الدولة  اأجهزة  بيد 

والن�شاطات االجرامية.

بغداد_متابعة: ت�قع رئي�س الكتلة النيابية الئتالف امل�اطن حامد اخل�ري، الثالثاء، 
ان ي�شل عدد اع�شاء الرملان يف الدورة املقبلة اىل 390 نائبا.

وقال اخل�ري يف حديث" لدينا اعتقاد ي�شاطرنا به اغلب الكتل ال�شيا�شية باأن اعداد 
اع�شاء جمل�س الن�اب كبر ويف زيادة بح�شب ن�شب ال�شكان".

الرملان  اع�شاء  عدد  لتقليل  الكتلة  به  تقدمت  الذي  املقرح  ان  اخل�ري،  واو�شح 
الف   100 الرملان لكل  ا�شطدم مبادة د�شت�رية ت�شر ب��ش�ح اىل وج�د ممثل يف 
ن�شمة من ال�شعب العراقي. وا�شاف ، خاطبنا املحكمة االحتادية ب�شاأن امكانية تف�شر 
املادة الد�شت�رية باعداد البالغني والذين يحق لهم االقراع لكن املحكمة ردت بعدم 
امكانية تطبيق هذا االمر، الفتا النظر اىل ان  الكتلة تبنت تعديل هذه املادة الد�شت�رية 
دون غرها لك�نها متفق عليها من قبل االغلبية بعك�س بقية امل�اد التي فيها خالفات 
وقد تاأخذ وقتا ط�يال. وتابع اخل�ري ان مقرح الكتلة ه� ان يك�ن �شقف اع�شاء 
جمل�س الن�اب ثابت على 200 نائب من دون زيادة او نق�شان، م��شحا ان الد�شت�ر 
يتحدث عن ت�شكيل جلنة لدرا�شة اي مقرح تعديل د�شت�ري، لكن لال�شف مل يتم ت�شكيل 

اي جلنة بغية تعديل هذه املادة.

بغداد_متابعة: اأكد ع�ش� اللجنة القان�نية النيابية �شليم �ش�قي، الثالثاء، اأن االأغلبية 
وج�د  اىل  النظر  الفتًا  العام،  العف�  قان�ن  تعديل  اإقرار  ترف�س  الن�اب  جمل�س  يف 
خمالفات قان�نية يف التعديل تتعلق باحلق املكت�شب واملادة 15 من القان�ن النافذ.

اإقرار  املبداأ  راف�شة من حيث  الن�اب  االأغلبية يف جمل�س  اإن  �ش�قي يف حديث  وقال 
تعديل قان�ن العف� العام ل�ج�د خمالفات قان�نية فيه، مبينا اأن "اغلب املخالفات 
تتعلق باحلق املكت�شب واملادة 15 من القان�ن النافذ التي األزم فيها جمل�س الن�اب 
ال�شلطة الق�شائية بت�شكيل جلان يف املحاكم اال�شتئنافية والتي با�رت اأعمالها ب�شكل 
رجعي  باأثر  تك�ن  ان  اأو  رجعية  اأي  فيها  لي�س  الق�انني  اأن  �ش�قي،  واأ�شاف  فعلي". 
الرملان  اأع�شاء  العقارات، وبالتايل فقد طالب بع�س  يتعلق منها بق�شايا  اإال فيما 
قبل  مف�شل  ب�شكل  درا�شته  حلني  املبداأ  حيث  من  التعديل  على  بالت�ش�يت  الريث 
الذين  اإعادة بع�س  التعديل معناه  الت�ش�يت على  اأن  للت�ش�يت عليه، مبينا  الذهاب 
االأمر  وهذا  جديد  من  ال�شجن  اىل  اال�شتئنافية  املحاكم  جلان  بقرار  �راحهم  اأطلق 

خمالف للق�اعد القان�نية.
على  املبداأ  حيث  من  الت�ش�يت  تاأجيل  املا�شي،  االثنني  قرر،  الن�اب  جمل�س  وكان 
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بغداد_ أ. ف. ب

االجهزة االمنية تصطاد "الدواعش" من بين نازحي الموصل

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يتفح�ص �ضابط عراقي 
بطاقات هويات عدد من 

النازحني، وهو يجل�ص خلف 
جهاز كومبيوتر حممول يف 

مكتب م�ضتحدث اإىل جانب 
الطريق ال�ضريع الذي يقود 

�ضرقا من مدينة املو�ضل اىل 
بلدة برطلة.


