
�أث��ار خط��ر ح��دوث �قتت��ال ك��ردي ك��ردي يف �إقلي��م 
كرد�ست��ان بع��د "د�ع�ش" قلقا ل��دى مو�طني كرد�ستان 
م��ن ظهور م�سكلة جديدة ت�س��اف �إىل �لأزمة �ل�سيا�سية 

و�ملالية �لتي مل يخرجو� منها بعد.
ويبع��د م�سلح��و وح��د�ت مقاوم��ة �سن��كال ع��ن ق��و�ت 
روز، �لتابع��ة لق��و�ت زيرف��اين، �لتابعة حلكوم��ة �إقليم 
كرد�ست��ان يف منطق��ة خانه �س��ور، يف ق�س��اء �سنجار 

300 مرت فقط و�أ�سابعهم على زناد �أ�سلحتهم ��ستعد�د� 
لتج��دد �ملو�جهات �ملحتملة بينهم��ا كالتي حدثت يف 
�لثالث من �ل�سهر �حل��ايل وخلفت �سحايا بني �لقوتني 

�لكرديتني.
وي��دور �خلالف ب��ني م�سلحي وحد�ت مقاوم��ة �سنكال 
�لقريب��ة م��ن ح��زب �لعم��ال �لكرد�ست��اين وق��و�ت روز 
�ملكون��ة م��ن �أك��ر�د �سوري��ا و�لتابع��ة حلكوم��ة �إقليم 
كرد�ست��ان و�لقريب��ة حتدي��د� م��ن �حل��زب �لدميقر�طي 
�لكرد�ست��اين ح��ول وجود �لقوت��ني يف ق�س��اء �سنجار 

�ل��ذي تعر���ش ع��ام 2014 �ىل هج��وم د�ع���ش و�لذي 
�أدى �إىل نزوح �لآلف من �ملو�طنني �لإيزيديني ومقتل 

و�أ�رس �ملئات منهم من قبل �لتنظيم.
وتوق��ع قادر �ل�سيخ ممي قائد قو�ت روز جتدد �ملعارك 
مع وحد�ت مقاوم��ة �سنكال �إذ� ��ستمر �لو�سع من دون 
حل، وق��ال "ل�سنا م��ع �قتتال �لإخوة ولكن��ك �ست�سطر 
حت��ى �إىل ���رسب �بن��ك �إذ� �ساك�س��ك" يف �إ�س��ارة �إىل 
�لهج��وم على وح��د�ت مقاومة �سن��كال. و�ته��م �ل�سيخ 
مم��ي وح��د�ت مقاومة �سن��كال باأنها تخ�س��ع ل�سيطرة 

حزب �لعم��ال. و�أ�ساف "�إنهم �س��كان كرد�ستان تركيا 
فليذهبو� ويحررو� جبال هناك".

وتلق��ي �لقوت��ان بامل�سوؤولية ع��ن ن�س��وب �ملو�جهات 
عل��ى ق��وة �أخرى، حيث �أف��اد م�سوؤول��ون يف قو�ت روز 
�أنهم كانو� ينوون دخول �ملنطقة من �أجل حماية �خلط 
�حلدودي بني �لعر�ق و�سوريا من م�سلحي تنظيم د�ع�ش 
ع��ر �سنجار يف حني ت�سري وحد�ت مقاومة �سنكال �إىل 

�أن جميئهم كان لإنقاذ د�ع�ش.
وق��ال �رسحد �سن��كايل م�س��وؤول �لعالق��ات يف وحد�ت 

مقاوم��ة �سن��كال �إن ق��و�ت روز �تخ��ذت �ل�ستع��د�د�ت 
للهجوم عليهم م��ن جديد وقد ��ستقدمت قو�ت ع�سكرية 

�إىل �ملنطقة بدعم من حكومة �إقليم كرد�ستان.
وق��ال �سن��كايل، وه��و �إيزي��دي م��ن �ملنطق��ة، "كان��ت 
حجته��م يف �لهجوم على �ملناطق �خلا�سعة ل�سيطرتنا 
ه��ي وجود م�سلحي ح��زب �لعمال يف حني ل يزيد عدد 
ه��وؤلء عل��ى 100 �سخ���ش ويعمل��ون يف �ل�ست�س��ارة 

�لع�سكرية ويدربون قو�تنا".
ويب��دو �أن �أ�سب��اب ن�س��وب �ل�ستب��اكات لي�س��ت هي ما 

يتحدث��ون عنه��ا و�أن �أح��د�ث خان��ه �س��ور م��ا ه��ي �إل 
نتائ��ج، فاخلالف��ات ب��ني ح��زب �لعم��ال �لكرد�ست��اين 
و�حل��زب �لدميقر�ط��ي �لكرد�ست��اين، �ل��ذي يدعم قو�ت 
روز، له��ا �أبع��اد �إقليمي��ة، ل�سيم��ا و�أن �خلالف��ات بني 
�لقوت��ني و�سل��ت �إىل �أك��ر�د �سوري��ا حي��ث �تهم �حلزب 
�لدميقر�ط��ي �لكرد�ست��اين �أكرث من مرة ح��زب �لحتاد 
�لدميقر�طي بالتفرد يف ذلك �جلزء من كرد�ستان ومنع 
�لأط��ر�ف �ل�سيا�سية �ملقربة من �حلزب �لدميقر�طي من 

�لعمل هناك.

13 ألفًا من عمال األجور اليومية: األمانة ترفض انضمامنا للنقابة ومسوؤلون فيها "يسرقون" أجورنا!
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بغ��د�د - خا���ش: ك�سف عبد �ملهدي �لكعبي رئي�ش �للجان �لنقابية يف �أمانة بغد�د عن رف�ش 
وت�سوي��ف �مان��ة بغ��د�د �ن�سمام عم��ال �لجور �ليومي��ني �لبالغ عددهم نح��و 13 �لف عامل 
�ىل د�ئ��رة �لعمل يف �ط��ار قانون �لعمل رقم 37 ل�سنة 2015 لت��اليف حتملها دفع ��سرت�كاتهم 
�ل�سهرية . وقال �لكعبي للجورنال �ن هذ� �لقانون �لنافذ يكفل حقوق �لعمال ويحميهم من �لتع�سف 
يف �ل�ستغن��اء عنه��م من خالل �لن�سم��ام �إىل �لنقابات �لعمالي��ة. و��سار �لكعب��ي �ىل �ن �لعاملني يف 
�أمانة بغد�د وعددهم �أكرث من 13 �لف عر�قي يف  جميع �لبلديات يف بغد�د .  و�كد �لكعبي نحن نعاين عدم 
وجود �سمان لنا ونتعر�ش �حيانا" �إىل �ملوت �أو �لأعاقة نتيجة �أعمالنا �خلطرة يف م�ساريع �ملاء و �ملجاري 
و�لكهرب��اء، وم��ا يتعر�ش له عامل �لنظافة من �لده�ش �أو �لنفجار�ت وجتاوز بع�ش �ملو�طنني حيث ل توجد �أي 
جهة للدفاع عن �سنو�ت �لعمر ومنا من له خدمة �أكرث من 10 �أو 15 �سنة ول ُي�سمح لنا بالتحويل �إىل عقد �أو موظف 
ثاب��ت . يف حني يتم تعي��ني ��سخا�ش من خارج �لد�ئرة بتح�سيلنا �لدر��سي نف�س��ه ف�سال عن وجود م�ساومات للرجال 
و�لن�ساء من بع�ش �مل�سوؤولني من �أجل خ�سم �لر�تب �أو عمل �أكرث يف �أيام �لعطل و�لأعياد  �أو يف �ساعات متاأخرة من �لليل .

 

م��ن �ملوؤمل �أن يك��ون رئي�ش �لوزر�ء حيدر �لعب��ادي قد توجه ، �ليوم 
�إىل و��سنط��ن يف زي��ارة ر�سمي��ة، تلبية لدعوة م��ن �لرئي�ش �لأمريكي 
دونال��د تر�مب، ليكون ث��اين م�سوؤول عربي رفي��ع يف �سيافة �لإد�رة 

�جلديدة يف غ�سون �أيام قليلة.
وق��ال م�س��در يف  �لتحالف �لوطني �ل�سب��ت ، �ن زيارة رئي�ش �لوزر�ء  
حي��در �لعبادي �ىل و��سنطن ل تخلو� من مناق�سة ملف �حل�سد و�مللف 

�لقت�سادي. 
وق��ال �لقي��ادي يف �لتحال��ف �لوطن��ي عل��ي �لع��الق ،  يف ت�رسي��ح 
للجورنال، �ن " �لعبادي متنٍب لق�سية �حل�سد �ل�سعبي وقد ُي�ساأل عنها 
يف و��سط��ن ��ساف��ة �ىل �لق�سايا �لخرى �ملتعلق��ة بحرب �لعر�ق مع 
د�ع���ش و�مللفات �لقت�سادي��ة وملعرفة �سيا�سة تر�م��ب جتاه �لعر�ق 

و�لدعم �لذي تقدمه و��سطن للعر�ق و�ملنطقة. 
م��ن جانب��ه ق��ال �ملتح��دث با�س��م مكت��ب �لعب��ادي �سع��د �حلديث��ي 
ل�"�جلورن��ال "، �إن "رئي���ش �ل��وزر�ء توج��ه �إىل �لولي��ات �ملتح��دة 
�لأمريكي��ة بن��اًء عل��ى دعوة ر�سمي��ة كانت ق��د وجهت �إلي��ه من قبل 
�لرئي���ش دونالد ترمب، و�سيتم عقد لق��اء�ت عديدة عقب لقائه ترمب، 
�إذ �سيلتق��ي عدد�ً �آخر من كبار �مل�سوؤول��ني يف �لإد�رة �لأمريكية، �إىل 
جان��ب �أع�س��اء يف �لكونغر���ش، ف�ساًل عن عدد م��ن ممثلي �ل�رسكات 

�لعاملية، وممثلني ملنظمات مالية دولية".
و�أ�س��اف �حلديثي، �أن "�لعب��ادي �سيبحث خالل تلك �للقاء�ت �جلهود 
�مُل�سرتك��ة ب��ني بغ��د�د وو��سنط��ن يف �إط��ار �حل��رب عل��ى �لإره��اب 
و�لتن�سي��ق و�لتع��اون �لوثي��ق بني �لبلدي��ن على خمتل��ف �مل�ستويات 
�لع�سكري��ة و�لأمني��ة، بالإ�ساف��ة �إىل �سب��ل تعزي��ز وتدري��ب �لق��و�ت 

�لعر�قية من قبل �لقادة �لأمريكيني".
وتاب��ع، �أن "�مُلباحث��ات �ستتناول �أي�س��ًا، جهود �لع��ر�ق �سمن �إطار 
�ملل��ف �لإن�س��اين �ملتمثل بالنازحني و�خلطط و�لإج��ر�ء�ت �حلكومية 

�مُلتخ��ذة لتحقي��ق �ل�ستق��ر�ر يف �ملناط��ق �مُلح��ررة و�سب��ل �إع��ادة 
�إعمارها وت�رسيع عودة �سكانها �إليها".

وب��ني �أن "�لعب��ادي �سيط��رح ت�س��ور�ت �لع��ر�ق ب�س��دد �سب��ل �لدعم 
�ل��ذي تخطط ل��ه �أمريكا و�ملجتمع �لدويل يف �ملج��الت �لقت�سادية 
مل�ساعدت��ه على جتاوز �لأزمة �ملالية �حلالي��ة، من �أجل تدعيم ورقة 

�لإ�سالح �حلكومي �لتي طرحتها �حلكومة �لعر�قية".
وخل���ش �حلديث��ي �إىل �لقول �إن "هذه �لزي��ارة ُينظر لها بانها جاءت 
يف وق��ت يرغ��ب جميع ق��ادة �ل��دول بلقاء ترم��ب بعد تولي��ه رئا�سة 
�لولي��ات �ملتحدة �لأمريكي��ة، وهذ� يوؤكد �أهمية �لع��ر�ق يف �ملنطقة 
و�لع��امل، خ�سو�سًا بعد �أن �أو�سك على �لق�ساء على �لإرهاب"، منوهًا 
ب��اأن "�لزيارة ترز �ملكانة �لتي بات يحتلها �لعر�ق بني دول �لعامل، 

وتعك�ش مدى دعم �ملجتمع �لدويل للعر�ق".
وكان �لرئي���ش �لأمريك��ي دونالد تر�مب، وج��ه يف وقت �سابق، دعوة 
ر�سمي��ة لرئي���ش جمل���ش �ل��وزر�ء حي��در �لعب��ادي، لزي��ارة �لوليات 
�ملتح��دة، يف وق��ت �أك��د �لأخري تلبيته لتل��ك �لزيارة خ��الل �سهر �آذ�ر 

�حلايل.
م��ن جهت��ه ق��ال �لمني �لع��ام ملجل���ش �ل��وزر�ء مه��دي �لع��الق �إن 
"�لعب��ادي �سي�سارك يف موؤمتر دول �لتحالف ملكافحة �لرهاب يف 
و��سنط��ن"، مبينا �ن "�لزي��ارة حتمل ر�سائل و��سح��ة ب�ساأن �ملكانة 
�لت��ي يحظى بها �لعر�ق بني دول �لع��امل بعدما �ظهرت �عجابا كبري� 
ب��دوره �لبط��ويل يف حمارب��ة �لره��اب و�لنت�سار�ت �لكب��رية �لتي 

يحققها وتخلي�ش �لعامل من خطر حمدق ل ي�ستثني �حد�".
و��ساف �لعالق، �ن "رئي�ش �لوزر�ء �سُيطلع �لعامل خالل م�ساركته يف 
�ملوؤمت��ر على �لجناز�ت �لع�سكرية �لكرى �ملتحققة و�جلهد �لن�ساين 
للموؤ�س�س��ات �حلكومية و�ل��وز�ر�ت لتد�رك موجات �لن��زوح و�حلفاظ 
عل��ى �رو�ح �ملدني��ني وتهيئة �مل�ستلزمات �ل�سا�سي��ة لهم، كما �سيتم 

تاأكيد �همية �لدعم �لدويل يف �جناز �ل�ستقر�ر و�عادة �لعمار".
التتمة يف ال�صفحة 2

 ك�سف��ت �لنائبة عن كتل��ة �لأح��ر�ر �لنيابية ماجدة 
�لتميمي٬ عن �أ�سباب ع��دم ح�سور �ملفو�سية �لعليا 
�مل�ستقل��ة لالنتخابات جلل�س��ة �ل�ستجو�ب �ملنعقدة 
�خلمي���ش٬ مبين��ة �ن �ملفو�سي��ة قام��ت ب�"تزوي��ر" 
كتاب �جازتها لتاأخ��ري وقت �ل�ستجو�ب ل�ساحلها، 
وقالت �لتميم��ي يف حديث �سحف��ي٬ �ن "مفو�سية 
�لنتخاب��ات تذرع��ت بع��دم �ر�سال �لرمل��ان كتاب 
��ستجو�به��ا ملرت��ني متتاليتني٬ �إ�ساف��ة �ىل موؤمتر 
للمجل���ش  �لإعالمي��ة  �لد�ئ��رة  يف  عق��د  �سح��ايف 

ُح��دد م��ن خالل��ه موع��د �ل�ستج��و�ب". وبين��ت �ن 
"�ملفو�سي��ة قامت بتزوير كتاب �إجازتها �لر�سمية 
�سعي��ًا منها لإد�مة �لوق��ت ل�ساحلها". ولفتت �لنظر 
�ىل �ن "�إجر�ء�ت �ملفو�سية �ملذكورة لن تعفيها من 
�مل�ساءلة �لنيابية٬ لأن �خلط��و�ت �لقانونية �ملقبلة 
�ست�سهد تقدمي طلب �ىل رئي�ش جمل�ش �لنو�ب يت�سمن 
يف �لنظ��ام �سح��ب �ليد ع��ن مفو�سي��ة �لنتخابات 
مل��دة 60 يومي��ًا". ونوه��ت ب��اأن "�إج��ر�ء�ت �سحب 
�ليد وتعديل �لنظام �لد�خل��ي يتحتم عليها ت�سويت 
جمل�ش �لنو�ب عل��ى �إقالة مفو�سية �لنتخابات من 

دون �حلاجة لإجر�ء �ل�ستجو�ب"

�أك��د �لناط��ق �لع�سك��ري با�س��م �لعملي��ات �مل�سرتكة٬ 
ب��ات  د�ع���ش  تنظي��م  �أن  �لزبي��دي٬  ر�س��ول  يحي��ى 
حما�رس� متاما ومن جميع �جلهات يف �لق�سم �لغربي 
م��ن مدين��ة �ملو�س��ل٬ �آخ��ر معق��ل كب��ري لد�ع�ش يف 
�لب��الد. وقال �لزبيدي ٬ �ن "ر�سال��ة �جلي�ش مل�سلحي 
د�ع���ش ه��ي: �إم��ا ت�سلي��م �أنف�سه��م وتلق��ي حماكم��ة 
عادلة٬ �أو �ملوت". وتابع: "د�ع�ش حما�رس من جميع 
�جله��ات فيما تبقى من �أحي��اء �ل�ساحل �لأمين( غرب 
�ملو�س��ل٬ وهناك ��سته��د�ف موفق لعنا���رس ومقار 
وقي��اد�ت �لتنظي��م �لإرهاب��ي". و�أ�س��اف �ملتح��دث 

�لع�سكري: "�لتنظيم يت�ستت �أمام تقدمنا٬ لكن ل تز�ل 
لديه ق��درة على �ملناورة من خ��الل بع�ش �لعجالت 
�ملفخخ��ة و�لنري�ن غري �ملبا�رسة". وع��ّد �لزبيدي �أن 
حتري��ر �ملو�س��ل بالكام��ل "م�ساألة وق��ت"٬ م�سيفا: 
"�سنطرد هذ� �لتنظيم �لإرهابي من �ل�ساحل �لأمين". 
وبعد مرور نح��و 5 �أ�سهر على حملة حترير �ملو�سل٬ 
ب�رسب��ات  �ملدعوم��ة  �لمني��ة  �لق��و�ت  ��ستع��ادت 
�لتحال��ف بقيادة �لولي��ات �ملتح��دة٬ �ل�سيطرة على 
�ل�سط��ر �ل�رسق��ي م��ن �ملدين��ة ونح��و ن�س��ف غ��رب 
�ملو�س��ل عل��ى �ل�سفة �لأخرى من نه��ر دجلة. و�أثنى 
�لزبيدي على "تعاون �ملو�طنني مع �لقو�ت للح�سول 

على معلومات عن �لتنظيم".

في�سل  علي  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  عن  �لنائب  �لعدل،  وز�رة  �تهمت 
�لفيا�ش مبحاولة �بتز�زها لرف�سها طلبا منه يخ�ش عقد جتهيز طعام 

ونقل موظفني "فا�سدين" وت�سليمهم م�سوؤوليات د�خل �إحدى دو�ئرها.
علي  �لنائب  به  �أدىل  �ل��ذي  "�لت�رسيح  �إن  بيان  يف  �ل���وز�رة  وقالت 
�لذين  �ل�سخا�ش  بع�ش  من  ماأخوذ  �و  �ف��رت�ء  حم�ش  هو  �لفيا�ش 
على  �لقانون  تطبيق  فر�ش  ب�سبب  �ل�سخ�سية  م�ساحلهم  ت�رسرت 
�جلميع على حد �سو�ء، من دون �كرت�ث بال�سغوط �لتي تولدها �جلهات 
يخفى  "ل  �أن��ه  �إىل  �لنظر  ولفتت  �ل�سخا�ش".  ه��وؤلء  لها  يتبع  �لتي 
بع�ش  متار�سها  �لتي  �ل�سغط  ��ساليب  حاليا  �لعر�قي  �ملو�طن  على 
تلك  و�ذ� مل حت�سل على  �خلا�سة،  �ملنافع  للح�سول على  �ل�سخ�سيات 
�سبيل  يف  لل�سغط  كطريقة  �لإع��الم  و�سائل  با�ستخد�م  تقوم  �ملنافع 
جتهيز  عقد  �حالة  طلب  قد  �لنائب  "�ل�سيد  �أن  �لوز�رة  و�أ�سافت  ذلك". 

�ل�سو�بط، وكذلك طالب بنقل  طعام �ىل �رسكة جمهولة �حلال وخارج 
�لت�سجيل �لعقاري  عدة موظفني فا�سدين وت�سليمهم مهام د�خل د�ئرة 
قد مت �سابقا معاجلة ق�ساياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على ��ستعد�د 
كامل للتو�سيح �مام �لر�أي �لعام ما يخ�ش هذه �ل�سغوطات وحماولت 
�لبتز�ز". وبينت �أن "�لنائب مل يلتفت �ىل قانون �ملعهد �لق�سائي و�لذي 
قبل  من  �تخاذها  يتم  �لق�سائي  �ملعهد  وقر�ر�ت  �د�رة  �ن  على  ين�ش 
�لق�ساء  و�ملكون من خم�سة عنا�رس من ق�ساة جمل�ش  �ملعهد  جمل�ش 
�لعلى ب�سمنهم رئي�ش جهاز �لدعاء �لعام وعن�رس�ن من وز�رة �لعدل 
�لدولة، و�ن رئي�ش جمل�ش �ملعهد  �سورى  بال�سافة �ىل رئي�ش جمل�ش 
عن  �لنائب  وكان  �لعلى".  �لق�ساء  جمل�ش  رئي�ش  �لقا�سي  �ل�سيد  هو 
و�سفها  ما  وجود  عن  ك�سف  قد  �لفيا�ش٬  في�سل  علي  �لقانون  دولة 
ب�"�سبهات ف�ساد" ت�سوب �غلب مفا�سل ودو�ئر وز�رة �لعدل٬ ويف حني 
عّد �أن �ملعهد �لق�سائي فيه "م�سكالت" موؤ�رسة على وزير �لعدل٬ لّوح 
مب�ساءلة �لأخري و�سحب �لثقة عنه �إذ� مل ت�سحح "هذه �لأخطاء". وقال 

�لفيا�ش يف بيان٬" هناك مالحظات كثرية �ُسجلت على وز�رة �لعدل يف 
لتحقيق م�سالح حزبية وفئوية٬  �لوظيفي  ��ستغالل �ملن�سب  مقدمتها 
ف�سال عن فر�ش �لروؤى �ل�سخ�سية على دو�ئر وموؤ�س�سات �لوز�رة حتى 
"تعيني  �ىل  م�سري�  للقانون"٬  وخمالفة  للد�ستور  خرق  فيها  كان  و�ن 
�أ�سخا�ش غري موؤهلني وبعيدين عن �لكفاءة يف �أماكن ح�سا�سة من دون 
�للتفات �ىل �لر�ف�سني لهذه �لقر�ر�ت". و�أ�ساف٬ �أن "�ملعهد �لق�سائي 
�لعدل  وزير  على  �ملوؤ�رسة  �لق�سايا  من  و�حدة  �ملتالحقة  وم�سكالته 
ومالب�ساتها �سنك�سفها للر�أي �لعام قريبًا"٬ مطالبا رئي�ش هيئة �لنز�هة 
ب�"متابعة ملفات �لف�ساد يف وز�رة �لعدل وعدم �لكتفاء بالتقارير �لتي 
ترفع من ممثل �لهيئة يف �لوز�رة �و مكتب �ملفت�ش �لعام خا�سة". وقال 
توؤكد  �لوز�رة  �لعاملني يف  لنا من  �لتي ت�سل  "�ل�سكاوى  �أن  �لفيا�ش٬ 
حجم �لهيمنة على دو�ئر ومفا�سل وز�رة �لعدل من قبل �لوزير و�حللقة 
�لقريبة منه و�إذ� مل ت�سحح هذه �لأخطاء وتعالج ملفات �لف�ساد �سنقوم 

با�ستجو�ب �لوزير و�سحب �لثقة منه". 

�تهمت �لنائبة عالي��ة ن�سيف،�ل�سبت، وز�رة �لتجارة ب� 
"تدم��ري" نظام �لبطاقة �لتموينية يف �لبالد من خالل 
�لتالعب باملناق�سات �خلا�سة بتوريد �لرز �ىل �لعر�ق.

وقال��ت ن�سي��ف، يف بي��ان، "�سب��ق و�أن حذرن��ا رئي�ش 
�ل��وزر�ء و�لقائم��ني عل��ى وز�رة �لتج��ارة و�ملفت�س��ني 
�لعام��ني مر�ر� وتك��ر�ر� من ��ستمر�ر �ل��وز�رة يف و�سع 
���رسوط تعجيزي��ة ملناق�س��ات �ل��رز و�حلنط��ة وخل��ق 
�لعقب��ات �أم��ام �ل���رسكات �لر�سينة، لتلج��اأ �لوز�رة يف 
�لنهاية �ىل �ل�ست��ري�د من �ل�رسكات غري �لر�سينة �لتي 
ت�سدر مو�د رديئة وفا�سدة و�لتي تدفع عمولت لبع�ش 
�لفا�سدي��ن و�سع��اف �لنفو���ش يف �ل��وز�رة". و�أ�سافت، 
�ن "ه��ذ� �لتالع��ب �ملتعمد يف �ملناق�س��ات �لهدف منه 
�إحر�ج �حلكوم��ة و�إهد�ر �لوقت وو�سعها �أمام خيارين، 
�أم��ا ��ستري�د م��و�د رديئ��ة �و �لت�سبب يف �نهي��ار �لعمل 

بنظام �لبطاق��ة �لتموينية وجعل �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية 
ترتف��ع يف �ل�سوق كاإج��ر�ء �نتقامي يف حال عدم متكن 
�لفا�سدي��ن يف �ل��وز�رة م��ن �لتعاقد مع ���رسكات �سيئة 

تدفع لهم عمولت".
من جهتها نفت وز�رة �لتجارة، �ل�سبت، �لتهامات �لتي 
وجهها �إليها بع���ش �لنو�ب ب�ساأن وجود عمليات ف�ساد 
يف �لي��ات �لتعاق��د �لتي جتريها م��ع �ملنا�سئ �لعاملية 
لتوري��د �حلب��وب، موؤك��دة �إن �أه��د�ف تل��ك �لتهام��ات 
�سيا�سي��ة بحت��ة. فيم��ا �ك��دت قانوني��ة �آلي��ات �لتعاقد 

وخ�سوعها للرقابة و�لتدقيق.
وقالت �ل��وز�رة يف بيان �سحفي، �إن "حملة �لتهامات 
�لت��ي يطلقه��ا �لبع���ش تاأت��ي يف جم��ال �ل�ستعر����ش 
و�لت�سقي��ط لأه��د�ف �سيا�سي��ة بحت��ه"، مبين��ة �أنها "مل 
ت�ستلم تخ�سي�سات عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ با�ستثناء 
مبل��غ لتوريد �حلبوب وه��و ل يكفي ملاده و�حدة �سمن 

مو�د �لبطاقة �لتموينية.

تتقدمها قضيتا الحرب والنازحين وما بعدهما
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اتهام مفوضية االنتخابات بـ "التزوير" لتأخير 
استجوابها .. وسحب اليد بانتظارها

عناصر داعش »العراقي« يهربون .. و90 بالمئة 
من االجانب في الموصل ينتظرون الموت!

بغداد-خاص

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

مدرب الكرخ يتهم نادي النجف 
بـ »السحر« .. والجمهور يرد

االقتتال الكردي - الكردي في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش قادم ال محال

مقهى البيروتي في بغداد.. 
ميدان للثقافة والمعرفة 


