
دعا وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق 
العي�سى اجلامعات واملعاهد الأكادميية الربيطانية 
اىل فتح فروع لها يف العراق. وقال العي�سى بكلمته 
ملجل�س  ال�سنوية  املراجعة  اأعمال  اجتماع  خالل 
لندن  يف  عقدت  التي  الربيطاين  العراقي  الأعمال 
تدعو  الوزارة  اإن  نيكل�سون"  اميا  البارونة  بح�سور 
وترحب باجلامعات واملعاهد الأكادميية الربيطانية 
العراقية  اجلامعات  م��ع  قوية  ع��الق��ات  بناء  اىل 
الدعوة  اأن  اىل  لفتا  العراق،  يف  لها  ف��روع  وفتح 
اإع��ادة  يف  لالإ�سهام  ال�رشكات  اىل  اأي�سا  موجهة 
بناء اجلامعات املحررة". واأ�ساف اأن العراق يتميز 
روؤو�س  جذب  �ساأنها  من  التي  العوامل  من  بالعديد 
الأموال وال�ستثمارات ب�سبب توافر املوارد الطبيعية 
الب�رشية  وامل���وارد  والأرا���س��ي  وال��غ��از  النفط  مثل 
املتعلمة ، ف�ساًل عن فاعلية ال�سوق العراقي واملوقع 
تعاون  اىل  ي�سعى  العراق  اأن  اىل  م�سريا  اجلغرايف 
امل�ستثمرين الدوليني والإفادة من اخلربات العاملية 
لتطوير موؤ�س�ساته. على �سعيد مت�سل، عقدت جل�سة 
مكتب  م��دي��رة  ل��ن��دزي  فكتوريا  اأدارت��ه��ا  نقا�سية 
املجل�س الثقايف الربيطاين يف بغداد بح�سور ممثلي 
و�ساوثهامبتون  ونورثهمابتون  لي�سرت  جامعات 
ولفربه اإ�سافة اإىل ممثلي موؤ�س�سات اأكادميية ومراكز 
بحوث بريطانية ا�ستعر�س فيها وزير التعليم العايل 
مفا�سل من تاريخ التعليم العايل يف العراق ومراحل 
تطور اجلامعات العراقية والتحديات التي تواجهها. 
وعلى هام�س الجتماعات وقع العي�سى مع البارونة 
وزارة  بني  للتعاون  نوايا  خطاب  نيكل�سون  امي��ا 
ين�س  الربيطاين  العراقي  الأعمال  وجمل�س  التعليم 
على دعم موؤ�س�سات التعليم العايل يف العراق وتعزيز 
على  والعمل  الربيطانية  اجلامعات  مع  التعاون 
توفري الفر�س الدرا�سية والبحثية والتدريبية للطلبة 

والأ�ساتذة والباحثني العراقيني.
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بغداد-الجورنال

خالفات تنتاب الكتل الكردية بشأن منصب الجمهورية 
الصحة تمنح موافقات بيئية لمشاريع مختلفة 

في النجف وبغداد

مجلس بغداد: اعتصامات "الفضيلية" 
ستعود  

العثور على 36 جثة لشهداء سبايكر في محيط 
القصورالرئاسية بتكريت

بيئية  موافقة   19 منحها  عن  والبيئة،   ال�سحة  وزارة  اأعلنت  بغداد-اجلورنال: 
مل�ساريع خدمية و�سناعية يف حمافظة النجف، و92 موافقة اخرى يف بغداد.

اإن   ، بيان  احل�سون يف  امري علي  البيئي  والعالم  التوعية  دائرة  وقال مدير عام   
الفرق  قيام  بعد  و�سناعية  خدمية  مل�ساريع  بيئية  موافقة   )19( منحت  "الوزارة 
"املوافقات  ان  مبينا  البيئية"،  بالك�ًسوفات  ال�رشف  النجف  بيئة  ملديرية  التابعة 
املحافظة،  يف  عامله  وبريد  ات�سالت  واب��راج  احلبوب  جلر�س  جمار�س  �سملت 

بالإ�سافة مل�رشوعني ل�سناعيني لإنتاج خل الطعام".
من جانبه اكد عادل حممد حم�سن اجلبوري مدير بيئة النجف الأ�رشف ان "كوادر 
املديرية تعمل جاهده من اأجل حماية و حت�سني الواقع البيئي يف املحافظة و ل تدخر 
جهدا من اأجل النهو�س بهذا الواقع و تطويره حفاظًا على �سحة و�سالمة املواطن". 
وتابع احل�سون، ان "فرق مديرية بيئة بغداد اجرت ك�سوفات بيئية وزيارات ميدانية 
لعدد من الن�سطة ومت منح )٩٢( موافقة بيئية للتزامها باملتطلبات البيئية للتي 

حتافظ على البيئة وال�سحة العامة ".

هجول،   خ�سري  علي  بغداد  حمافظة  جمل�س  ع�سو  رجح  بغداد-اجلورنال: 
عودة العت�سامات من جديد اإىل منطقة الف�سيلية يف حال اخلت احلكومة 
بتعهداتها ب�ساأن اخلدمات، موؤكدا اأن اللجنة التن�سيقية احلكومية مل تثمر عن 

�سيء لغاية الن �سوى الوعود فقط.
ب�ساأن  بوعودها  تف  مل  “احلكومة  اإن  �سحايف  ت�رشيح  يف  هجول  وقال 
اإىل  ترحيله  مت  “المر  ان  اىل  م�سريا  الف�سيلية”،  منطقة  داخل  اخلدمات 
وال�رشف  املياه  مل�ساريع  جديدة  اأم��وال  تخ�سي�س  حلني   ٢٠١٩ موازنة 

ال�سحي واك�ساء ال�سوارع”.
واأ�ساف اأن “اللجان ال�سعبية يف حالة ا�ستياء لعدم التزام احلكومة بالوعود 

التي تعهدت بها با�سال جميع اخلدمات داخل ناحية الف�سيلية”.
واللجان  لالهايل  مرتوك  العت�سامات  عودة  “ق�سية  اأن  هجول،  وتابع 
العت�سامات من  �ست�سهد عودة  القادمة رمبا  “الأيام  اأن  موؤكدا  ال�سعبية”، 

جديد لل�سغط على احلكومة لتنفيذ وعودها”.

بغداد-اجلورنال: اأعلنت جلنة تخليد جمزرة تكريت، الأحد، عن العثور على 
36 جثة تعود ل�سهداء جمزرة �سبايكر، يف حميط الق�سور الرئا�سية، مبدينة 

تكريت.
يف  �سبايكر  ل�سهداء  جثة   ٣٦ على  العثور  "مت  اإنه  بيان  يف  اللجنة  وقالت   
املقربة رقم 17 يف حميط الق�سور الرئا�سية يف تكريت"، مبحافظة �سالح 

الدين.
 2014 حزيران   12 يف  اأ�رشوا  قد  الرهابي  داع�س  تنظيم  عنا�رش  وكان   
1700 من عنا�رش القوات الأمنية ومتدربني بعد خروجهم عزل من  ،نحو 
اأن يعدموهم يف عدة مواقع داخل  قاعدة �سبايكر اجلوية غرب تكريت قبل 

املدينة.
�ساعة   24 بعد  الرهابي  داع�س  تنظيم  بيد  �سقطت  تكريت  ان مدينة  يذكر   
من �سقوط مدينة املو�سل واأجزاء وا�سعة من حمافظتي نينوى ودياىل بيد 
القوات  تتمكن  اأن  ،قبل   2014 عام  من  حزيران  من  العا�رش  يف  التنظيم 

المنية واحل�سد ال�سعبي من حتريرها يف 13 اذار 2015.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 “عر�س عليَّ اأحد معاريف اأن اأ�ساركه مقاولة لبناء 
مقر تابع لهيئة احل�سد ال�سعبي يف منطقة التاجيات 
على اأن اأتقدم بدفع مبلغ قيمته ثالثون باملائة من 
قيمة املقاولة البالغة مليارا وثمانني دينارا على 
اأن نتقا�سم الأرباح، ولأين ل اأملك �رشكة مقاولت 
مينحني  �رشكة  �ساحب  مع  التن�سيق  مت  ر�سمية 
خم�سة  على  يح�سل  اأن  مقابل  �رشكته  عن  وكالة 

باملائة من قيمة الأرباح”.
وح�سلت  الطريقة  بهذه  امل�سي  مت  “وبالفعل   
املقر  مبنى  اإن�ساء  يف  بالعمل  وبا�رشت  املوافقة 
%25 ولأن اجلهة املالية يف  البناء  وبلغت ن�سبة 
املفرت�سة  املالية  املبالغ  ت�سددين  مل  احل�سد  هيئة 

قررت انتزاعها من مديرها بالقوة”.
احل�سد  هيئة  يف  املالية  مدير  بيت  من  �رشق  ما   
وم�سوغات  اأم��وال  من  �سعيف”  “قا�سم  ال�سعبي 
عاوناه،  من  وعند  عنده  وج��د  و�سالحني  ذهبية 
راأ�سه  به املغدور على  الذي �رشب  ال�سالح  وكذلك 
اأمامه الإنكار خا�سة بعد  وت�سبب بوفاته؛،مل يكن 
يف  التحقيق  لقا�سي  فتعهد  الب�سمات،  مطابقة 

ا�ستئناف الكرخ اأن يعرتف بكل ما ح�سل.
 وقال املتهم لقا�سي التحقيق والذي �سمح ملرا�سل 
املركز العالمي ملجل�س الق�ساء الأعلى اأن يح�رش 
اأحد  عر�س  من  املو�سوع  “بداأ  التحقيق  جل�سة 
اأ�ساركه عقد مقاولة  اأن   2016 اأيلول  معاريف يف 
منطقة  يف  ال�سعبي  احل�سد  لهيئة  تابع  مقر  لبناء 
اأن  ب�رشط  الأرباح  نتقا�سم  اأن  على  “التاجيات” 
املبلغ  من  باملائة  ثالثون  قيمته  مببلغ  اأتقدم 
الكلي للعقد والبالغ مليار وثمانون مليون دينار، 
التن�سيق  ر�سمية مت  اأملك �رشكة مقاولت  ل  ولأين 
�رشكته  عن  وكالة  مينحني  �رشكة  �ساحب  مع 

وي�سيف،  الأرباح”.   من  باملائة  خم�سة  مقابل 
اأ�سخا�س  اقرتحها  �رشكة  با�سم  اأدخل  اأن  “فكرة 
ال�سعبي وهم من خططوا  يعملون يف هيئة احل�سد 
اأن نحظى باملقاولة  بالتفاق مع �رشيكي لكيفية 
دون غرينا، وبالفعل مت الأمر كم خطط له وح�سلت 
على عقد املقاولة با�سم ال�رشكة التي اأحمل وكالة 
بالعمل  وب��ا���رشت  لها،  اأنتمي  ل  اأين  رغ��م  عنها 
حتى حتقق ما ن�سبته %25 من امل�رشوع وبكلفة 
“بعد  املتهم،  ويو�سح  دينار”.   مليون  مائتي 
اأجل  ذلك تقدمت بطلب لتزويدي ب�سلفة مالية من 
يوافق  اأن طلبي مل  اإل  امل�رشوع،  العمل يف  اإكمال 
عليه مما دفعني لإيقاف العمل، و�رشت اأتردد على 
الأموال  على  احل�سول  اأجل  من  احل�سد  هيئة  مقر 
الع�سكرية،  والهيئة  ال�ستثماري  املكتب  وحتديدا 

ب�رشورة  اأخ���ربوين  تتحقق  مل  نتيجة  اأي  ولأن 
ويتابع،  احل�سد”.   لهيئة  املالية  الدائرة  مراجعة 
للح�سول  املالية  للدائرة  طلبات  بعدة  “تقدمت 
وبهذا  عليها،  يرد  اأنها جميعا مل  اإل  الأم��وال  على 
املالية  الدائرة  مدير  مقابلة  اأحاول  �رشت  الوقت 
و�سلت  حتى  جدوى  دون  من  لكن  �سعيف،  قا�سم 
وبالفعل  ال��دوام  انتهاء  بعد  فيه  يلتقي  مكان  اإىل 
“�سلفة  منحي  ���رشورة  له  و�رشحت  هناك  القيته 
بتلبية طلبي حال  مالية” وهو من جانبه وعدين 
توفر الأموال”.  ويكمل املتهم اأفادته اأمام قا�سي 
ب�سعيف  لقائي  من  اأي��ام  “بعد  بالقول،  التحقيق 
اأبلغوين بع�س من اأعرفهم يف هيئة احل�سد ال�سعبي 
اأن اأموال مت �رشفها للهيئة، فعدت مرة اأخرى ويف 
املكان ذاته التقيت مبدير الدائرة املالية واأخربته 

ما  على  اأح�سل  اأن  وينبغي  توفرت  قد  الأموال  اأن 
طلبته اإل اأنه اأخربين اأن جميع الأموال مت �رشفها 

و�سيت�سل بي بنف�سه يف حال توفرت الأموال”.
 ويو�سح، “مل اأ�ستطع بعدها من لقاء “قا�سم �سعيف 
الآخر  واملقر  احل�سد  هيئة  مقر  على  ترددي  ورغم 
الهيئة، وعرفت من جمموعة من املوظفني  خارج 
يف  بالأموال  يحتفظ  �سعيف  اأن  احل�سد  هيئة  يف 
لن  حقوقي  على  احل�سول  يف  جهودي  واأن  بيته 
با�ستعمال  هو  الوحيد  اخليار  واأن  نفعا  جت��دي 
خروجه  م��ن  اأراق��ب��ه  “�رشت  وي��ق��ول،  القوة”.  
خروجه  مواعيد  ومعرفة  بيته  على  لال�ستدلل 
وعودته اىل املنزل، وبعدها خططت مع �سديقني 
لوزارة  والأخر  الداخلية  بوزارة  منت�سبني  �سقيقني 
الدفاع اأحدهما اأنا مدين له بت�سعني مليون دينار 

كنت قد اأنفقتها على امل�رشوع ذاته، وهو من جانبه 
مدين ل�سقيقه مببلغ ثالثني األف دولر وت�سبب هذا 
احل�سول  واأقنعتهما مب�ساركتي  بينهما،  مب�سكالت 

على حقي بالقوة مب�ساعدتهما”.
نقتحم  اأن  التفاق  مت  مراقبة طويلة  “بعد  وقال،   
الر�سمي  ل��ل��دوام  خ��روج��ه  ق��ب��ل  �سعيف  م��ن��زل 
يوم  ويف  وبالفعل  بالقوة،  منه  الأم��وال  وانتزاع 
29/4/2018 ومبجرد فتح باب املنزل من قبل 
قا�سم �سعيف نف�سه هرولت وبرفقتي اأحد ال�سقيقني 
مبوؤخرة  ب�رشبه  وقمت  للمراقبة  الآخر  بقي  فيما 
املتهم،  ويكمل  راأ�سه”.  على  اأحمله  كنت  م�سد�س 
“ت�سببت ال�رشبة بجرحه يف راأ�سه اإل اأنه بقي على 
قيد الوعي فيما كنت اأخبئ وجهي وطلبت منه اأن 
يعطيني كل ما لديه من اأموال، اأخربين اأن الأموال 
وقام  بجره  وقمت  الثاين  الطابق  يف  البيت  داخل 
الغرف،  باإحدى  وجمعهم  عائلته  بتهديد  معاوين 
الثاين دلني على مكان  اإىل الطابق  وفور و�سولنا 
الذي  “كان املبلغ املايل  الأموال”. وي�رشد قائال، 
ماليني  وثمانية  اأمريكي  دولر  األف   65 وجدته 
من  طلبت  قليال  كان  املبلغ  ولأن  عراقي،  دينار 
�سعيف بتزويدي باأموال اأخرى اإل اأنه نفى وجود 
اأي اأموال اأخرى ما دفعني ل�رشبه مرة اأخرى على 
جرحه  بزيادة  ت�سبب  مما  امل�سد�س  مبوؤخرة  راأ�سه 
واأخذ كل  البيت  دواليب  بالبحث يف  وبعدها قمت 
�سعيف  زوج��ة  قامت  التي  الذهبية  امل�سوغات 
كانا  �سالحني  “اأخذت  وتابع،  يل”.   باإخراجها 
الت�سوير اخلا�س  �سيارة �سعيف وجهاز حفظ  يف 
بكامريات املراقبة للمنزل والهواتف املحمولة لكل 
�سعيف  قا�سم  كان  فيما  وخرجنا  العائلة،  اأف��راد 
على قيد احلياة، وبعد عودتنا قمنا بتوزيع املبلغ 
الذهبية  امل�سوغات  وهكذا  بيننا  فيما  امل��ايل 

وال�سالحني”. 

القضاء ينشر االعترافات الكاملة لقاتل مدير مالية الحشد وأسباب الجريمة

بغداد-الجورنال

يف  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  اج���راء  ق��رب  م��ع   
بني  ال�سيا�سية  املناف�سة  ت�ستد  كرد�ستان  اقليم 
احلزبني الكبريين، الحتاد الوطني الكرد�ستاين 
املنا�سب  تويل  على  الكرد�ستاين  والدميقراطي 
من�سب  راأ�سها  وعلى  الحت��ادي��ة  باحلكومة 
احل��زب  اب���دى  اذ  ال��ع��راق.   جمهورية  رئي�س 
م�سعود  ب��زع��ام��ة  الكرد�ستاين  ال��دمي��ق��راط��ي 
من  بدل  املن�سب  هذا  �سغل  يف  رغبته  بارزاين 
انه  خ�سو�سا  الكرد�ستاين،  الوطني  الحت��اد 
الكتل  حل يف املرتبة اخلام�سة مت�سدرا جميع 
الكردية الفائزة يف النتخابات التي جرت يف 

غري  عرف  ومبوجب  املا�سي.   اأي��ار  من   12
اأن  يتعني  العراق  يف  ال�سلطة  لتقا�سم  ر�سمي 
يكون  فيما  ال�سيعة  من  ال��وزراء  رئي�س  يكون 
رئي�س اجلمهورية من الكرد اما رئي�س الربملان 
فينبغي اأن يكون �سنيا، واحتفظ الحتاد الوطني 
الكرد�ستاين ثاين اكرب الحزاب يف القليم �سبه 
العراقية  اجلمهورية  رئي�س  مبن�سب  امل�ستقل 
احلزب  با�سم  املتحدث  عاما.   13 نحو  منذ 
قال  حممد  حممود  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
دوري  اجتماع  بعد  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف 
حلزبه باربيل اإن حزبه هو "الكرث ا�ستحقاقا" 
املقاعد  لعدد  نظرا  الرئا�سة  من�سب  �سغل  يف 
ال�سا�سي.   مبناف�سه  مقارنة  عليها  ح�سل  التي 

ان  يتعني  الرئي�س  "من�سب  اأن  حممد  واأ�ساف 
الوطني"،  الحت��اد  مع  للحوار  خا�سعا  يكون 
بغداد  اىل  يذهبا  لن  "احلزبني  ان  اىل  م�سريا 
احلزب  واأحرز  معا".   �سيتوجهان  بل  منفردين 
الدميقراطي الكرد�ستاين 25 مقعدا بينما ح�سل 
الحتاد الوطني الكرد�ستاين على 18 مقعدا يف 
جهته،  من  مقعدا.   329 من  املوؤلف  الربملان 
�سوانى  الوطني،  الحت���اد  ع��ن  النائب  يقول 
الداودي ان "الحزاب الكردية جتري اجتماعات 
اأم�����س،  وي���وم  ال��ي��وم  اخ��ره��ا  ك���ان  م�ستمرة 
واحلزبان لديهما تاريخ وجتربة يف التوافقات 
اىل  الو�سول  و�سيتم  اخلالفية  الق�سايا  ب�ساأن 
تفاهمات م�سرتكة".  وخالل الدورات املا�سية 

وقع كل من المني العام ال�سابق حلزب الحتاد 
طالباين،  جالل  الراحل  الكرد�ستاين   الوطني 
م�سعود  الكرد�ستاين  الدميقراطي  حزب  ورئي�س 
بارزاين، وقعا على ان يتم منح من�سب رئا�سة 
القليم للدميقراطي مقابل منح الحتاد الوطني 
رئا�سة اجلمهورية. لكن يبدو ان هذه التفاقية 
مل تعد جتدي نفعا الن،  وفقا للنائب عن حزب 
ان  يقول  ال�سعدون حيث  املح�سن  بارزاين، عبد 
ال�سابق،  عن  كثريا  اختلفت  احلالية  "الو�ساع 
احزاب  بل  كرد�ستاين  حتالف  هنالك  يعد  ومل 
�سابقة  اتفاقات  اأي  وبالتايل  منفردة،  كردية 
ومنها  املنتهية،  بحكم  تعترب  الطار  هذا  حتت 

التفاقية بني بارزاين وطالباين".

بغداد-الجورنال
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