
املدن  وبع�ض  ببغداد  الأخييرة  الآونيية  يف  تفاقمت 
ع�صابات ل�رصقة رواتب حملة بطاقات ال�رصف الآيل 
)كي كارد( ومثيالتها من املوظفني واملتقاعدين  يف 
اأنها  جرائمها  يف  التحقيقات  بع�ض  تك�صف  ظاهرة 
منظمة واأخرى متت بع�صوائية. الع�صابات التي ترتكب 
لالحتيال  خمتلفة  و�صائل  ت�صتخدم  اجلرمية  هييذه 
املتقاعدين  اعمار  تقدم  م�صتغلني  ال�صحايا،  على 
حتدثوا  حتقيق  ق�صاة  يقول  فيما  حركتهم،  و�صعوبة 
م�صبق  علم  لديهم  الع�صابات  "هذه  "الق�صاء" اأن  اإىل 
ال�رصف.  منافذ  طريق  عن  الرواتب  ت�صليم  بتاريخ 
اإح�صان  البياع  حتقيق  حمكمة  اأول  قا�صي  ويقول 
الأمييوال  ل�رصقة  ع�صابات  "انت�صار  اإن  حنون  جميد 
املتح�صلة من منافذ ت�صليم البطاقات الذكية ل�رصف 
الرواتب التي مت توطينها تفاقم بالوقت احلايل لكرثة 

مكاتب ومنافذ الت�صليم وا�صتخدام املتقاعدين واغلب 
بطاقة  الذكية ل�صيما  البطاقات  لهذه  الدولة  موظفي 
اإح�صان  يلفت  اجلرائم  هذه  طبيعة  وعن  كييارد.  الكي 
ق�صايا  البياع  حتقيق  حمكمة  اإىل  ترد  "مل  اأنييه  اإىل 
�صوى  اأنها جرائم منظمة  على  ت�صنف  النوع  هذا  من 
بعد  الرواتب  الخبارات حول �رصقة  العديد من  ورود 
اغلبها  تدل  عدة  وبطرق  املكاتب  هذه  من  ا�صتالمها 
ترتيبا  هناك  واأن  م�صتهدفا  كان  ال�صحية  كون  على 
ال�صحية  لتتبعهم  بجرائمهم  للقيام  ال�رصاق  قبل  من 
الرواتب"،  �رصف  مكاتب  مراقبة  هناك  تكون  اأن  اأو 
م�صرا اإىل اأن "اغلب هذه اجلرائم تقع بالقرب من هذه 
النوافذ لكنه مل يتم القب�ض على ع�صابة منظمة تقوم 
قا�صي  ويذكر  متفرقني.  اأفراد  �صوى  ال�رصقات،  بهذه 
عديدة  ق�صايا  اإليها  وردت  "املحكمة  اأن  التحقيق 
العمومية  �صيارتهم  با�صتخدام  �صخ�صني  قيام  منها 
بعد  �صيارتهم  ا�صتقلوا  متقاعدين  رواتب  ب�رصقة  كيا 

ا�صتالمهم املبالغ من منفذ �رصف البطاقات الذكية"، 
احلادثة  عن  اإخبارا  قدموا  "ال�صحايا  اأن  اإىل  لفتا 
وبالتعاون  املحكمة  متكنت  والتحقيق  التحري  وبعد 
واإمتام  عليهما  القب�ض  اإلقاء  من  الأمنية  الأجهزة  مع 
اأقوالهم  و�صدقت  بحقهم  القانونية  الإجييراءات  كافة 
املحكمة  اأحالتهم  وقييد  ال�رصقات  بهذه  بييالعييراف 
لإ�ييصييدار  املخت�صة  اجلنايات  حمكمة  اإىل  بييدورهييا 
واأو�صح  العراقي.  العقوبات  قانون  وفق  العقوبة  قرار 
لأن  لل�رصقة  معر�ض  لالأموال  منفذ  "اأي  اأن  اإح�صان 
هناك اأوقات ومواعيد لل�رصف وهذه املكاتب واملنافذ 
ال�صهولة  من  وبالتايل  كامل�صارف  موؤمنة  لي�صت 
بدوره،  املتقاعدين.  ل�صيما  روادها  وتتبع  مراقبتها 
حمكمة  حتقيق  قا�صي  �صلمان  حممد  القا�صي  بني 
الكرخ اإن "املادة القانونية التي يحال فيها املتهمون 
كارد  الكي  طريق  عن  امل�رصوفة  الييرواتييب  ب�رصقة 
حتددها  التي  الق�صية  وقائع  ح�صب  القانون  يكيفها 

يف  ثابت  ن�ض  يوجد  ول  اجلرمية  وظروف  جمرياتها 
حتديد العقوبة، ولكون و�صف هذه اجلرائم يف الأغلب 
ولي�صت  الأخييرة  الفرة  يف  انت�رصت  منظمة  جرمية 
وتكون  �صخ�ض  من  اأكرث  تعاون  تتطلب  كونها  مفردة 
باتفاق م�صبق واختيار املكان والزمان فان التكييف 
قانون  من   440 املييادة  ح�صب  يكون  لها  القانوين 
ولي�صت  جناية  يعتربها  والييذي  العراقي  العقوبات 
اإىل  املوؤبد  ال�صجن  من  فيها  الأحكام  وتراوح  جنحة 
املوؤقت لرتكابها من قبل �صخ�صني اأو اأكرث وللحد من 
انت�صارها فتكون العقوبة م�صددة فيها. ويلفت �صلمان، 
هذه  من  الكثر  الكرخ  حتقيق  حمكمة  "لدى  اأنييه  اإىل 
ب�صكل م�صتمر كون  القب�ض عليها  يلقى  التي  الق�صايا 
هذه الع�صابات تتواجد دائما بالقرب من منافذ �رصف 
رواتب املوظفني ول�صيما املتقاعدين اإذ ي�صتغلون كرب 
العتياد  من  تخلو  ل  كثرة  احتيالية  وبطرق  �صنهم 

واخلربة يف ممار�صة هذه اجلرمية.

األف  من  اأكرث  م�صائر  مع  العراقي  الق�صاء  يتعامل 
"داع�ض"  تنظيم  اإىل  انتميا  لأبييوييين  اأجنبي  طفل 
التنظيم  دحر  بعد  العراق  يف  وخلفاهم   الإرهابي 

وحترير الأرا�صي من قب�صته. 
�رصق  دول  اإىل  الأطفال  هوؤلء  اأغلب  اأ�صول  وتعود 
اأوربا، ل�صيما طاجاك�صتان ورو�صيا وتركيا،  وتتوىل 
كل  ت�صليمهم  بغداد  يف  املركزية  اجلنائية  املحكمة 
اإىل بلده الأم بعد اإجراءات قانونية  دقيقة، لفتة اإىل 

ت�صلمهم،  عن  تتن�صل  واأخييرى  بهم  تطالب  دوًل  اأن 
فيما ك�صفت عن اأعداد الأطفال  الذين جرى ترحيلهم 

حتى وقت اإعداد هذا التقرير. 
ويتحدث قا�صي حتقيق املحكمة اجلنائية املركزية 
"متابعة  عيين  الإرهيييياب  ق�صايا  بنظر  املخت�صة 
 الق�صاء ملفات اأكرث من 1000 طفل اأجنبي مودعني 
اأبوين  ينتميان  من  العراقية  الإ�صالح  دوائيير  يف 

لتنظيم داع�ض الإرهابي". 
الأجانب  ق�صايا  بنظر  املخت�ض  القا�صي  وقييال 
اإن   "هوؤلء الأطفال منهم من   ، اأطفال داع�ض  وملف 

ميتلك اأوراقا ثبوتية كونه دخل اىل البالد مع ذويه 
اأوراق  اأية  يحمل  ل  من  خمتلفة،  ومنهم  بلدان  من 
اىل  القدوم  طريق  يف  ولييد  اأنييه  منها  اأ�صباب  لعدة 
اأي�صا  �صوريا ومنهم  بلدان  جماورة مثل  العراق يف 
حتت  كانت  التي  العراقية  املحافظات  يف  ولد  من 
ح�صلت  اأخرى  "ولدات  اإىل  لفتا  �صيطرة  داع�ض"، 

داخل دور ال�صالح التابعة لوزارة العدل". 
واأ�صاف قا�صي التحقيق اأن "اأعمار الأطفال تراوح 
عمر   16  اىل  عييام(  من  )اأقييل  الييولدة  حديثي  بني 
�صنة"، موؤكدا اأنهم "مودعون حاليا يف دور الإ�صالح 

العراقية مع اأمهاتهم املحكومات  باأحكام ت�صل اىل 
العدام واملوؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن 
اىل تنظيم داع�ض  الإرهابي وامل�صاركة يف العمليات 

الإرهابية وارتكاب جرائم اأخرى". 
الق�صاء  "جمل�ض  اأن  اإىل  التحقيق  قا�صي  ولفت 
القوانني  مبوجب  امللف  هييذا  مع  يتعامل  العلى 
 الدولية والتفاقيات اإذ يتم ابالغ ال�صفارات حل�صور 
جترى  لرعاياهم  التي  املحاكمة  جل�صات  ممثليها 
جميع  مفاحتة  جرت  اذ  العراقية  املحاكم  قبل  من 
ال�صفارات والقن�صليات املوجودة  بالعراق ممن تعود 

اأ�صول هوؤلء الأطفال اإليها للمراجعة من اأجل ت�صّلم 
الأطفال الذين يعودون  اإليهم بعد اإكمال الجراءات". 
خوطبت  التي  ال�صفارات  "اأغلب  اأن  القا�صي  واأكييد 
املحكمة  ميين  الذن  واخييييذت  بيياملييراجييعيية  هييّمييت 
 ملقابلة الن�صاء والأطفال وجرى ذلك داخل املحكمة 
العلى  الذي  الق�صاء  جمل�ض  من  مبا�رص  باإ�رصاف 
اجييراء  من  والتاأكد  املعلومات  بع�ض  اأخييذ  تييوىل 
"بع�ض  اأن  التحقيق  قا�صي  ويك�صف  الفحو�صات، 
ال�صفارات طالبت بالأطفال وت�صلمتهم"، لكنه اأكد اأن 
حتاول  �صفارات  فهناك  �صائعة،  لي�صت  "هذه  احلالة 

بلدانهم، واغلب  واإعادتهم اىل  ت�صلمهم  التمل�ض عن 
الأردن  مثل  عربية  لبلدان  تابعة  ال�صفارات   هذه 
اجلنائية  املحكمة  قا�صي  واأفاد  وم�رص".   و�صوريا 
وبلدان  الوربييييية  "الدول  بيياأن  بييالإرهيياب  املعنية 
والطفل،  لالم   ) DNA (الي تعتمد  حتليل  اآ�صيا  �رصق 
وتقدم  رعاياها  من  تعتربه  طفلها  انييه  ثبت  فيياإن 
على املطالبة به"،  لفتا اإىل اأن "دول اأخرى ل�صيما 
العربية تطلب ن�صبة الطفل اىل الب مثل الردن، ومن 
 ال�صعوبة مبكان حتقيق هذا لأن اآباءهم الإرهابيون 

منهم من قتل ومنهم من هرب". 
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�رصكات  مع  عقود  ابييرام  العراقية  احلكومة  توا�صل  فيما 
انتاج  وزيييادة  الكهربائية  الطاقة  لتح�صني  كربى  اجنبية 
م�صادر  اخرى،تك�صف  قطاعات  معاجلة  اىل  ا�صافة  النفط 
رفيعة عن تراجع رغبة تلك ال�رصكات تنفيذ م�صاريعها ب�صبب 

التاوات التي تفر�ض عليها من جهات متنفذة.  
تتعر�ض  التي  ال�رصكات  بني  من  ان  رفيعة  م�صادر  وتقول 
لالبتزاز هي �رصكة �صيمنز الملانية والتي مل توقع فعليا اىل 
الن العقود مبا يتعلق بالكهرباء امنا كل ما ح�صل مذكرات 
تفاهم  و عن عمل ال�رصكة يف العراق و كيف يتم التعامل مع 

اجلهات التي تاخذ اتاوات من اي �رصكة اأجنبية.
ابرام عقد مع �رصكة  �صيمنز عملت على  ان �رصكة  وا�صافت 
حملية بثمن تتكفل بالتعامل مع ال�صقاوات بعد ف�صل الدولة 

واجهزتها يف حل املو�صوع.
ا�صبحت  التييييياوات  فيير�ييض  ان  اىل  امليي�ييصييادر  وا�يييصيييارت 
طيياردة  بيئة  الييعييراق  بجعل  وت�صببت  م�صتع�صية  م�صكلة 
وراءهييا  تقف  التيياوات  ع�صابات  ان  للم�صتثمرين،مبينة 
جهات �صيا�صية متنفذة لكي حت�صل �رصكاتها املتلكئة على 
العقود ال�صتثمارية،مو�صحة ان �رصكات فرن�صية وبريطانية 
ال�صتثمارية  الفر�ض  الن�صحاب من  اي�صا  تدر�ض  وامركية 

مامل يتم حل م�صكلة التاوات.
وتنوه امل�صادر اىل ان �صوء الأداء احلكومي وغياب حما�صبة 
ب�صكل  الف�صاد  مافيات  انت�صار  وراء  و  بالف�صاد  املتورطني 

كبر تيجة التاأثرات وال�صغوطات ال�صيا�صية.
التيياوات  متار�ض  التي  الع�صابات  ان  امل�صادر  وتابعت 
ال�صيا�صي  الغطاء  ميين  ي�صتفاد  ميين  منهم  علني  ب�صكل 
ظل  يف  بحرية  ويعمل  يرتديه  الييذي  والقانوين  والديني 
الت�رصيعية  ال�صلطات  مطالبني  والرقابة،  املحا�صبة  غياب 
هذه  خلطورة  تنتبه  اأن  البلد  يف  والق�صائية  والتنفيذية 
الآفة على م�صتقبل البلد واأمنه وا�صتقراره وعليها اأن تدر�ض 

ا�صتفحاله  لوقف  الناجعة  احللول  وت�صع  بجدية  امل�صكلة 
وذلك ب�صن حزمة من القوانني ال�صارمة ملحا�صبة الفا�صدين 
والقت�صادية  التجارية  الن�صاطات  جميع  يف  واملتورطني 

غر القانونية.
و ان�صحب موظفيني �رصكة نفط "اك�صون موبيل" من حمافظة 
اجراء"غر  بانه  العراقية  احلكومة  و�صفتها  التي  الب�رصة، 

مقبول ول مربر.
الملانية  امل�صت�صارية  مقر  يف  الكهرباء  وزارة  وابرمت 
خارطة  لتنفيذ  اتفاقًا  الملانية،  �صيمنز  �رصكة  مع  بربلني، 
للوزارة  بيان  العراق،ويف  الكهرباء يف  قطاع  تطوير  طريق 
اأو�صحت فيه ان هذا التفاق ميثل بداية لعالقة �صراتيجية 
بني جمهوريتي العراق واأملانيا، تبداأ مبلف الطاقة وال�صوؤون 
�صاماًل  مفهومًا  اخلارطة  هذه  �صت�صع  حيث  القت�صادية، 
والنقل،  )النييتيياج،  العراق  يف  الكهربائية  الطاقة  لقطاع 
اأعيييوام،  اربييعيية  تنفيذها  مييدة  �صتكون  والييتييي  والييتييوزيييع(، 

بقيمة)١٤( مليار و)٦٥٠( مليون يورو.
الكهرباء  منظومة  اىل  �صي�صيف  التفاق  ان  الوزارة  وبينت 
الف(ميكاواط،   ١١( اىل  ت�صل  اإنتاجية  طاقات  الوطنية 
 ،٤٠٠( التحويلية  املحطات  من  العديد  جتهيز  عن  ف�صاًل 
احتياج  كهربائية، ح�صب  نقل طاقة  و١٣٢(ك.ف، وخطوط 
�صبكة  م�رصوع  وتنفيذ  ا�صافة  جانب  اىل  الكهرباء،  وزارة 
توزيع الطاقة الذكية، يف مناطق منتخبة، كاأ�صا�ض لتطوير 

ال�صبكات يف جميع حمافظات البالد.
الق�صر  ثالثة،  مبديات  تنفيذه  على  التفاق  فقرات  ون�صت 
مليون   )٧٠٠( مببلغ  اإبرامه  مت  واحد،  عام  مدته  )املعجل( 
يورو، �صيت�صمن جتهيز )١٣( حمطة حتويلية )١٣٢( ك.ف، 
وحدات  وجتهيز  النتاجية،  للمحطات  تربيد  ومنظومات 
املرحلة  هذه  �صت�صيف  حيث  الن�صب،  �رصيعة  طاقة  توليد 
)٧٥٠( ميكاواط اىل املنظومة، اما املرحلة الثانية )املدى 
املتو�صط( فمدتها عامني، واملرحلة الثالثة )املدى الطويل( 

مدتها اربعة اأعوام.

بغداد - اجلورنال : اأكدت جلنة الأمن والدفاع النيابية، اأن القوات الأمريكية متنع جميع الوفود الأمنية والربملانية من 
الدخييول لقواعدها الع�صكرييية لغر�ض التفتي�ض والطالع، فيما بينت اأن الرئا�صات الثييالث ابرز الراغبني يف بقاء القوات 

الأمريكية يف العراق.
وقييال ع�صييو اللجنة كرمي املحمداوي ،اإن “الرئا�صات الثالث اتفقت فيما بينها على عدم مناق�صة مو�صوع اإخراج القوات 
الأجنبية من البالد وعلى راأ�صها القوات الأمريكية يف الوقت احلايل”، لفتا اإىل اإن “ال�صغوط الأمريكية دفعت الرئا�صات 

الثالث اإىل منع اأع�صاء جمل�ض النواب من ت�رصيع قانون اإخراج القوات الأجنبية.
واأ�صيياف اأن “القييوات الأمريكية مل ت�صمح لأي وفييد برملاين وع�صكري من الدخول لقاعدة عني الأ�صييد اأو القواعد الأخرى 
لغر�ييض التفتي�ييض وك�صييف حقيقية التواجييد القتايل من عدمييه”، مبينييا اأن “املنع من الدخييول للقواعييد الع�صكرية جاء 

لحتوائها على معدات قتالية كبرة و�صلت قبل عدة اأيام لتهديد اجلارة اإيران.

االتاوات تهدد استمرار عمل الشركات االجنبية في العراق

واشنطن تمنع المسؤولين العراقيين زيارة قواعدها العسكرية

ا�صتكمال  مفاو�صات  جتميد  عن  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
بني  ان"املفاو�صات   ، امل�صادر  وقالت  الوزارية   الكابينة 
الوزارية متوقفة،  الكابينة  ا�صتكمال  ال�صيا�صية ب�صان  الكتل 
لأ�صباب منها �صفر الرئا�صات الثالث اىل اخلارج واخلالفات 
املفاو�صات  ان"ا�صتئناف  وا�صاف،  ال�صيا�صية.  الكتل  بني 

�صائرون  حتالف  زعيم  من  تدخل  اىل  يحتاج  وت�صخينها 
مبينا  العامري"،  هييادي  الفتح  وزعيييييم  ال�صدر  مقتدى 
واحلزب  الوطني  الحتيياد  بني  الخر  الكردي  ان"اخلالف 
لوزارة  الكرد على مر�صح  اتفاق  امال  الدميقراطي قد تنهي 
الييوزارات  مر�صحي  على  ان"اخلالف  امل�صدر،  وبني  العدل. 
وجييود  هييو  الوحيد  امل�صمون  وال�صيء  م�صتمر،  المنية 

املر�صحة �صفانة احلمداين لوزارة الربية".

تجميد مفاوضات استكمال 
الكابينة الوزارية
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

الجمود يخيم على اتفاقيات اقتصادية 
طال انتظارها بين العراق واألردن

المتقاعدون فريسة لعصابات السرقة أمام منافذ صرف الرواتب

القضاء يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم   "داعش" 

 وزير الشباب يلوح بمقاضاة 
المستشار القانوني التحاد الكرة
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  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ك�صف القيادي يف حزب الدعوة الإ�صالمية علي الأديب، 
، عن وجود م�صاع لدمج ائتاليف الن�رص ودولة القانون 
بقائمة واحدة خالل النتخابات املحلية املقبلة. وقال 
الأديب ، اإن “التقارب بني ائتاليف دولة القانون برئا�صة 
نوري املالكي والن�رص برئا�صة حيدر العبادي و�صل اإىل 

التفاهم النيابي والتن�صيق يف توحيد املوقف ال�صيا�صية. 
الراهن  الوقت  يف  ت�صعى  احلزب  “قيادة  ان  واأ�صاف، 
النتخابات  خالل  واحدة  بقائمة  الئتالفني  دمج  اىل 
امل�صركة.  اجلهود  لتوحيد  لييزيييادة  املقبلة  املحلية 
الدعاة  بني  احلالية  “املفاو�صات  اإن  الديب  واأو�صح 
تركز حول تن�صيق اجلهود وعدم ت�صتيت احلزب وحتديد 

موعد املوؤمتر العام لختيار قيادات جديدة للحزب.

مساع لدمج النصر والقانون قبل 
مؤتمر الدعوة
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انت�صار امني ترقبا خلطةعيد الفطر املبارك


