
الرياح مبا  2017 مل تكن هادئة فت�سري   بداية عام 
ال ت�ستهي ال�سفن ال�سيا�سية ,ف�رصف مبلغ 6 مليارات 
ديوان  يف  املحلية  احلكومة  قبل  من  عراقي  دينار 
داخل  يف  �سيا�سية  وعا�سفة  زل��زااًل  خلق  املحافظة 
اال���س��وات  تعالت  حيث  الب�رصة  حمافظة  جمل�س 
واين  االم��وال  هذه  �رصف  م�سري  مبعرفة  املطالبة 

اأُنفقت.
  ويرى ع�سو جمل�س حمافظة الب�رصة امني التميمي 
امل�ساريع  "ان  اجلورنال  ملرا�سل  حديثه  خالل  من 

قبل  م��ن  ال��ب�����رصة  حمافظة  ملجل�س  ُق��دم��ت  ال��ت��ي 
املحافظة هي خيالية جدا ومت �رصف اكرث من مبلغ 
6 مليارات دينار عراقي وهذه املبالغ مل يوؤخذ راأي 
جمل�س املحافظة بها واذا كان ملحافظ الب�رصة كيف 
اموال يف  توجد  وال  بالدين  املبالغ  يتم �رصف هذه 

ديوان املحافظة ونحن يف عام 2017 ".
الن�رصاوي  ماجد  الب�رصة  حمافظ  "التميمي  وحمل   
املبالغ  ه��ذه  ���رصف  م�سوؤولية  املحافظة  ودي���وان 
بالرتبية  خا�سة  م�ساريع  هناك  ان  اىل  النظر  ,الفتا 
لي�س ملجل�س املحافظة علم بها كم�ساريع مت تنفيذها 
بانها  املحافظة  جمل�س  يف  ال�سيا�سية  الكتل  متهما 

هي من قدمت تلك امل�ساريع ,م�سريا اىل ان امل�ساريع 
قبل  من  �رصفت  ت�سغيلية  وه��ي   2016 لعام  هي 
ديوان املحافظة يف العام املا�سي وتريد املحافظة 
االمر  املجل�س وهذا  الت�سديق عليها من قبل  يتم  ان 

تتحمله احلكومة املحلية.
�سلمان  املحافظة وهو  اخر يف جمل�س  واتهم ع�سو   
اجل��ورن��ال  مل��را���س��ل  ح��دي��ث��ه  خ���الل  م��ن  التميمي 
"با�ستفادة بع�س اجلهات من هذه االموال موؤكدا ان 
هذه االموال التي �رصفت هي بحاجة اىل دوائر دولة 
م�ستفيدة لغر�س �رصفها بال�سكل ال�سحيح من ناحية 
ان تكون جهات راعية ل�رصفها يف حملها" ,مبينا ان 

"اع�ساء املجل�س لي�س لديهم اعرتا�س على امل�ساريع 
لكن نقطة اخلالف هي على كيفية �رصف تلك االموال 

ويجب ان تكون هناك جهة راعية" .
اجلورنال  مرا�سل  ���س��واأل  على  رده  معر�س  ويف    
املجل�س  رئي�س  يقول  املحلية  احلكومة  عمل  ب�ساأن 
"ان  ال�ساعدي  جناح  الب�رصة  حمافظة  يف  ال�سيا�سي 
والت�رصيعي  التنفيذي  ب�سقيها  املحلية  عمل احلكومة 
يف االونة االخرية القى اتهامات متبادلة يف جمل�س 
املحافظة واملحافظة ونحن نحتكم يف كل �سيء اىل 
فت االموال  القانون ويف هذا االمر مو�سوع كيف �رصُ
وعلى اي �سيء, كل ذلك يقره جمل�س املحافظة وتر�سل 

,مبينا  التنفيذية"  احلكومة  اىل  �سابه  وما  امل�ساريع 
ان "اي نقطة خالف يجب ان يتم فيها االحتكام اىل 

القانون" .
ديوان  يف  احلكومية  العقود  ق�سم  مدير  عرب  ب��دوره 
من  ا�ستغرابه  عن  املالكي  جعفر  الب�رصة   حمافظة 
الرقابة  جلنة  رئي�س  بها  ادىل  التي  الت�رصيحات 
املالية ومتابعة التخ�سي�سات يف جمل�س املحافظة 
احمد ال�سليطي والتي نفى فيها علمه مبوا�سع �رصف 

ديوان املحافظة , متهما اإياه بتظليل الراأي العام.
املالية يف جمل�س حمافظة  الرقابة  رئي�س جلنة  اما 
هذه  "ان  للجورنال   فيقول  ال�سليطي  احمد  الب�رصة 

االع��وام  خالل  وُنفذت  ت�سغيلية  �سغرية  امل�ساريع  
جمل�س  قبل  من  عليها  ال�سديق  يتم  ومل  ال�سابقة 
امل�ساريع  لهذه  متويل  هناك  يكن  ومل  املحافظة 
انها  اىل  االهتمام  الفتا  الحقة"  ل�سنوات  واحيلت 
مرة,  من  الك��رث  املحافظة  جمل�س  على  "عر�ست 
بان  امل��و���س��وع  يف  راأي  ل��ه  املحافظة  وجمل�س 
قبل  امل�ساريع  هذه  ت�سلم  امل�ستفيدة  اجلهات  توؤيد 
امل�ستفيدة  اجلهات  توؤيد  مل  "اذا  ,م�سيفا  الت�سديق" 
هذه امل�ساريع فانه ال ميكن الت�سديق عليها حيث ان 
تاأييد من  اكرث اجلهات امل�ستفيدة ال يوجد لديها اي 

�سمنها دوائر الكهرباء".
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بغداد - خا�س: اكدت ع�سو اللجنة املالية النائبة حما�سن حمدون, االحد, ان احلكومة 
التقاعد املوحد الإ�سافة تعديالت اخرى تخ�س قانون  التعديل االول لقانون  �سحبت 
املوحد.وقالت  التقاعد  بقانون  اخلا�س  القطاع  موظفي  ل�سمول  االجتماعي  ال�سمان 
موحد  بقانون  االجتماعي  وال�سمان  التقاعد  قانوين  لتوحيد  ت�سعى  “احلكومة  ان  النائبة 
ي�سمل تقاعد موظفي القطاعني اخلا�س والعام”. وا�سافت النائبة ان “هناك مطالبات عديدة 
من قبل ال�رصكات التابعة للقطاع اخلا�س تخ�س �سمول موظفي ال�رصكات بقانون التقاعد ا�سوة 
مبوظفي موؤ�س�سات الدولة االمر الذي جعل احلكومة تفكر ب�سكل جدي ب�سن تعديل جديد على قانون 
التقاعد  قانون  م�سودة  اأن  ك�سفت  االجتماعية,قد  وال�سوؤون  العمل  وزارة  وكانت   املوحد”.  التقاعد 
قانون  واإن  الدولة.  مبوظفي  ا�سوة  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  تقاعد  �ست�سمن  االجتماعي  وال�سمان 
التقاعد وال�سمان االجتماعي, هو مكمل لقانون العمل الذي �رصعه الربملان �سابقا, م�سريا اىل ان هذا القانون 

�سيوفر فر�سة طيبة للعمال وا�سحاب العمل بالن�سبة لل�سمان االجتماعي واحالتهم على التقاعد. 

 

ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  زي��ارة  من  الرغم  على 
من  عنها  نتج  وما  ايام  عدة  قبل  العبادي  حيدر  الوزراء  لرئي�س 
اقطاب  اهم  بني  اخلالف  ان  اال  والتيار  الدعوة  حزب  بني  تهدئة 
التحالف الوطني انتقل من االحتجاجات يف ال�سارع اىل جمال�س 
لالطاحة  متقابلة  ال�ستجوابات  ت�ستعد  وال��ت��ي  املحافظات 

مبحافظني تابعني للكتلتني.
بزعامة  القانون  ودول��ة  ال�سدري  التيار  الغرميني  بني  اخلالف 
�سيا�سيا  �رصاعا  يعك�س  املالكي  نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب 
 2013 عام  اأ�س�ست  التي  الت�سع  املحافظات  جمال�س  على  خفيا 
اذ   , ال�سيا�سية  العملية  يف  ر�سمي  �سيعي  انق�سام  اول  وقع  على 
ي�سم  االأول  فريقني,  اىل  اال�سا�سية  ال�سيعية  االح��زاب  انق�سمت 
قوى  ي�سم  والثاين  املالكي,  بزعامة  القانون"  "دولة  ائتالف 
اأول  ان  �سيا�سيون  ويرى حمللون  ال�سدر.  مقتدى  بقيادة  مناوئة 
رد من ائتالف القانون على ال�سدريني ب�سبب االحتجاجات التي 
خالل  من  ب��داأ  البالد,  جنوب  املتظاهرين  يد  على  لها  تعر�س 
اأع�ساء حزبه داخل جمل�س حمافظة بغداد باال�ستعداد ال�ستجواب 
املحافظ علي التميمي الع�سو البارز يف التيار ال�سدري, وبعدها 
ظهرت حملة �سد حمافظ مي�سان علي دواي وهو اأي�سًا ع�سو يف 
بغداد  حمافظة  جمل�س  ع�سو  ال�سويلي  فا�سل  ال�سدري.  التيار 
بغداد  حمافظ  "ا�ستجواب  اإن  يقول  ال�سدري,  التيار  اإىل  ينتمي 
ال�سهور  يف  كانوا  اأين  مهنيًا,  ولي�س  �سيا�سي  احلايل  الوقت  يف 

املا�سية؟, وملاذا يف هذا التوقيت يريدون ا�ستجواب املحافظ".
االأخرى  الكتل  ال�سدري وبقية  التيار  "التحالف بني  ان  وي�سيف 
ما زال قويا وميتلك االأغلبية داخل جمل�س املحافظة ولن ي�ستطيع 

"دولة القانون" اإقالة املحافظ من من�سبه".
عملية  يقود  ال��ذي  املطلبي  �سعد  القانون"  "دولة  ع�سو  ولكن 
ا�ستجواب امل�سوؤولني  "عملية  ان  يوؤكد  اال�ستجواب �سد املحافظ, 

من مهنية  ال�سدري متاأكداً  التيار  واإذا كان  د�ستورية وقانونية, 
املحافظ فلماذا يخ�سى اال�ستجواب؟".وي�ستند اال�ستجواب على عدد 
من التهم �سد املحافظ, منها ف�ساد اإداري ومايل يف عدة م�ساريع 
بينها م�رصوع الإن�ساء منظومة اأمنية ملراقبة حركة ال�سيارات يف 
العا�سمة, ولكن امل�رصوع توقف عن العمل بعد جباية اأموال من 
"دولة القانون" وجمموعهم )20( ع�سوا يف  اأهايل بغداد.وجمع 
)58(, ويحتاج احل�سول على ن�سف  اأ�سل  جمل�س املحافظة من 

عدد االأع�ساء الإقالة املحافظ من من�سبه.
بعد اأيام قليلة تعر�س حمافظ مي�سان علي دواي اىل حملة من قبل 
"دولة القانون", واتهموه بتنظيم تظاهرات �سد املالكي  اأع�ساء 
خالل زيارته اإىل املدينة مطلع ال�سهر املا�سي ومنعه من تنظيم 
"دولة القانون", ولكن املحافظ  ل�  موؤمتر ل�سيوخ ع�سائر موؤيدين 
التهم, واأعلن رفع ق�سية لدى املحاكم �سد  علي دواي نفى هذه 
ال�سدري على  التيار  القانون". يف املقابل رد  "دولة  اأع�ساء يف 
حزب  اع�ساء  بداأ  اذ  ذاتها,  بالطريقة  القانون"  "دولة  حماوالت 
ال�سدر التح�سري ال�ستجواب حمافظ كربالء عقيل الطريحي الذي 

ينتمي اىل "دولة القانون" وهو احد املقربني من املالكي.
ويف كربالء ال�سورة باملقلوب اذ يقول ع�سو جمل�س كربالء ماجد 
ا�ستجواب  يريد  ال�سدري  التيار  ان  القانون"  "دولة  عن  املالكي 
املحافظ للرد على عملية اال�ستجواب ملحافظ بغداد علي التميمي, 
واأ�ساف انه �سيف�سل يف اإقالة حمافظ كربالء من من�سبه النه ال 

ميتلك العدد الكايف من اال�سوات داخل املحافظة.
بالعودة اىل الوراء قليال, فان االحزاب ال�سيعية التي انخرطت يف 
حتالف موحد بعد عام 2003 ل�سمان احل�سول على اكرب عدد من 
املقاعد  و�سكلت جمال�س املحافظات الت�سعة و�سط وجنوب البالد 
وا�سط,  النجف,  كربالء,  املثنى,  النا�رصية,  مي�سان,  )الب�رصة, 
من  املالكي  متخا�سمني,  فريقني  منق�سمة بني  بابل(  القاد�سية, 

جهة, وال�سدر من جهة ثانية.
التتمة يف ال�سفحة 2

حذر ع�سو جمل�س حمافظة بغداد حممد الربيعي 
من وجود موؤامرة على اال�سواق التجارية الكبرية 
التجار  و���رصب  الر�سافة  جانب  يف  تقع  التي 

املعروفني.
وقال الربيعي ان هنالك الكثري من االنفجارات 
التي  ال��ت��ج��اري��ة  اال����س���واق  يف  ح�سلت  ال��ت��ي 
ومنها  ب��غ��داد  م��ن  ال��ر���س��اف��ة  ج��ان��ب  يف  تقع 
يف  ال��ل��ي��ث  ج��دي��دة,وجم��م��ع  ب��غ��داد  “�سوق 
,وال�����س��ورج��ة,و���س��وق  النخيل  ال��ك��رادة,وم��ول 
تلك  ان  االوىل,وال�سنك,وجميلة”,موؤكداً  االمني 

“داع�س”فح�سب  واءه��ا  يقف  مل  االن��ف��ج��ارات 
اال���س��واق  تلك  على  امل��ت��اأم��ري��ن  بع�س  وامن���ا 
يف  التجاري  بثقلهم  املعروفني  التجار  و�رصب 
بغداد ب�سكل عام وجانب الر�سافة ب�سكل خا�س.
وتابع ان جميع تلك التفجريات نفذت ب�سيارات 
تتبناها  ثم  �سخمة,ومن  حرائق  تولد  نوعيه 
ع�سابات “داع�س”فور حدوثها,ومثل هذا االمر 

ال ميكن ان يكون بهذه ال�سذاجة.
واملح اىل ان اجراء ال�سلطات االمنية واحلكومتني 
غلق  هو  تفجري  كل  بعد  واملحلية  االحت��ادي��ة 
اال�سواق باحلواجز الكونكريتية قدر االمكان ما 

يولد “قطع االرزاق ولي�س االعناق فقط”

اأعلن اخلبري االأمريكي يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية 
واالأمن القومي, ميكا زينكو, اأن الواليات املتحدة 
على  قنبلة,   26171 املا�سي   2016 يف  األقت 
اأرا�سي 7 دول. وذكر يف مقالة ن�رصها على موقع 
ن�سيب  اأن   ,)CFR( اخلارجية  العالقات  جمل�س 
 12192 ك��ان  االأم��ريك��ي��ة  القنابل  م��ن  �سوريا 
نالت  حني  يف  قنبلة,   12095 وال��ع��راق  قنبلة, 
 ,496 وليبيا  اأمريكية,  قنبلة   1337 اأفغان�ستان 
اأم��ا   ,12 وال�����س��وم��ال   ,43 اليمن  تلقى  بينما 
باك�ستان, فقد �سقطت على اأرا�سيها 3 قنابل فقط. 

�سك,  االأرق��ام, من دون  اأن هذه  اإىل  اخلبري  واأ�سار 
اجلوي  الق�سف  الأن  احلقيقية,  املعطيات  من  اأقل 
واحد,  اآن  يف  القنابل  من  العديد  اإلقاء  ي�سمل  قد 
باأن  واأن هناك عمليات مل تن�رص تفا�سيلها. ونوه 
 3027 مبقدار  يزيد   2016 يف  املذكور  املوؤ�رص 
اإنه  زينكو  وقال   .2015 عام  موؤ�رص  على  قنبلة 
والعراق مع زمالئه,  �سوريا  املعطيات حول  جمع 
واأر�سيف  البنتاغون,  تقارير  ا�ستخدام  طريق  عن 
اأن ح�سة الواليات  االإنرتنت. وخالل ذلك تبني له 
يف  الدويل  للتحالف  اجلوي,  الق�سف  من  املتحدة 
عملية  اإط��ار  يف  داع�س  مواقع  �سد   ,2016 عام 

.79% "العزمية الرا�سخة" بلغت 

نينوى,  حمافظة  حمافظة  يف  حملي  م�سدر  اأفاد 
"داع�س"  تنظيم  لقيادات  عائلة   60 من  اأكرث  باأن 
االأمي��ن  ال�ساحل  من  هاربة  البعاج  اإىل  و�سلت 
من  "اأكرث  اإن   , امل�سدر  املو�سل.وقال  ملدينة 
ومن  داع�س  تنظيم  قيادات  عوائل  من  عائلة   60
جن�سيات اأجنبية وعربية و�سلت, اإىل مركز ق�ساء 
البعاج هاربة من ال�ساحل االأمين ملدينة املو�سل".
واأ�ساف امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه, 

العراقية  احل��دود  اإىل  تنتقل  رمب��ا  "العوائل  اأن 
ال�سورية يف طريقها نحو الرقة", موؤكداً اأن "هجرة 
التنظيم  قناعة  على  دليل  املو�سل  من  العوائل 
التي  االأمنية  القوات  ل�سالح  ح�سمت  املعركة  باأن 
وحترير  االأي�رص  ال�ساحل  معركة  ح�سم  من  تقرتب 
امل�سرتكة  االأمنية  القوات  احيائه".وتوا�سل  جميع 
عملية  الدويل  والتحالف  اجلي�س  طريان  مب�ساندة 
وذلك  "داع�س",  قب�سة  من  املو�سل  مدينة  حترير 
رئي�س  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  اإع��الن  بعد 
يف  ال�سفر  �ساعة  انطالق  العبادي  حيدر  ال��وزراء 

حمافظة  لتحرير   ,)2016 االأول  ت�رصين   17(
قوات  يف  القائد  ك�سف  اخ��رى  جهة  من  نينوى, 
برواري عن مقتل  فا�سل  اللواء  االإرهاب  مكافحة 
ا�ستعادة  بعملية  داع�س  تنظيم  من  عن�رص   2300

املو�سل من املحورين ال�سمايل وال�رصقي فقط.
وقال برواري اإن 2300 عن�رص من تنظيم داع�س 
من  املو�سل  مدينة  ا�ستعادة  عملية  خالل  ُقتلوا 
املحورين ال�سمايل وال�رصقي فقط, مبينًا اأن الكثري 
االأنقا�س  حتت  زالت  ما  داع�س  م�سلحي  جثث  من 

يف االأحياء املحررة.

جثث  بدفن  يرتددون  املو�سل  اأهايل  اأن  واأ�ساف 
م�سلحي داع�س خ�سية ت�سجيل مالحظة �سّدهم من 
النظر  الفتًا  املحررة,  املناطق  يف  االأمنية  القّوات 
اإىل اأن قواته ال متنع دفنها وال تريد لها اأن تبقى 

على و�سعها احلايل.
 ,2016 االأول(  )كانون  دي�سمرب   29 وانطلقت يف 
من  املو�سل  ا�ستعادة  عملية  من  الثانية  املرحلة 
االأمنية  ال��ق��وات  ا�ستاأنفت  حيث  داع�����س,  قب�سة 
 , كافة  املحاور  يف  الع�سكرية  حملتها  امل�سرتكة 

وحررت عدداً من االأحياء والقرى.

 
ك�سفت النائبة عن جبهة االإ�سالح, عالية ن�سيف, االأحد, عن اإقالة مدير عام يف وزارة 
الرتبية, قالت عنه انه �ساوم عدة ن�ساء تقدمن بطلبات تعيني, مطالبة يف الوقت ذاته 

مبالحقة ثالثة اآخرين اأحدهم يبيع الدرجات الوظيفية يف تربية الر�سافة االوىل .
وقالت ن�سيف يف بيان "املدير العام الفا�سد الذي وردت �سكاوى �سده من ن�ساء باأنه 
ي�ساومهن على �رصفهن مقابل تعيينهن او نقلهن قد متت اإقالته من من�سبه" ودعت 
اي�سا "وزير الرتبية ووكيل الوزارة اىل مالحقة ثالثة اآخرين ينتهجون اال�سلوب القذر 

ذاته ".
وبينت, ان "احد هوؤالء الفا�سدين الثالثة يبيع الدرجات الوظيفية يف تربية الر�سافة 
االوىل " م�سيفة ان "كل من لديه �سكوى �سد اأي م�سوؤول فا�سد عليه اأن يتقدم ب�سكواه 
والي�سكت عن حقه, وبالتايل �سننظف موؤ�س�سات الدولة من العنا�رص الفا�سدة, �رصيطة 

ان ال نظلم اأحداً لدواٍع �سخ�سية ".
يف  الفا�سدين  اأ�سماء  ذكر  عدم  �سبب  عن  يت�ساءل  "البع�س  ان  ن�سيف,  واأو�سحت 
اأو  الهجرة  او  الرتبية  وزارة  يف  بالفا�سدين  املتعلقة  �سواء  ال�سحفية  ت�رصيحاتي 
غريهما, و�سبب عدم الك�سف عن االأ�سماء يف و�سائل االإعالم )اإال اإذا اقت�ست ال�رصورة( 
هو للحوؤول دون اإتاحة الفر�سة للفا�سدين الإقامة دعاوى ق�سائية �سدي يف حمكمة 

الن�رص بتهمة الت�سهري بهم".

الصدريون والمالكي وجهًا لوجه.. استجوابات متقابلة لتغيير موازين القوى تستهدف اإلطاحة بالمحافظين 

تاركة خلفها ما سرقته.. عوائل قيادات داعش تهرب من ساحل الموصل األيمن 

كاد المعلم أن يكون.. مالحقة ثالثة مديرين في التربية.. أحدهم "متحرش بالنساء" واآلخران باعا التعيينات

المفخخات تستهدفها "بقدرة قادر" .. 

مؤامرة لضرب األسواق التجارية في العاصمة

نصفها في العراق.. 26 ألف قنبلة ألقاها 
األميركيون عام 2016 

بغداد – خاص

بغداد  - خاص

بغداد ــ  خاص

بغداد - متابعة

بغداد  – خاص

البصرة– محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

داء التماطل في ميدان 
التربية والتعليم

زلزال بـ "6 " مليارات دينار يضرب البصرة.. اتهامات تضيع الحقيقة والمبلغ "ذهب مع الريح"!

اليوم انطالق الجولة 17 والنفط 
يتصدر والعندليب يواصل المطاردة

الخالفات السياسية تنتقل من الشارع إلى المكاتب 


