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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغداد  -اجلورنال � :أكدت جلنة الأمن والدفاع النيابية� ،أن القوات الأمريكية متنع جميع الوفود الأمنية والربملانية من
الدخ��ول لقواعدها الع�سكري��ة لغر�ض التفتي�ش واالطالع ،فيما بينت �أن الرئا�سات الث�لاث ابرز الراغبني يف بقاء القوات
الأمريكية يف العراق.
وق��ال ع�ض��و اللجنة كرمي املحمداوي �،إن “الرئا�سات الثالث اتفقت فيما بينها على عدم مناق�شة مو�ضوع �إخراج القوات
الأجنبية من البالد وعلى ر�أ�سها القوات الأمريكية يف الوقت احلايل” ،الفتا �إىل �إن “ال�ضغوط الأمريكية دفعت الرئا�سات
الثالث �إىل منع �أع�ضاء جمل�س النواب من ت�رشيع قانون �إخراج القوات الأجنبية.
و�أ�ض��اف �أن “الق��وات الأمريكية مل ت�سمح لأي وف��د برملاين وع�سكري من الدخول لقاعدة عني الأ�س��د �أو القواعد الأخرى
لغر���ض التفتي���ش وك�ش��ف حقيقية التواج��د القتايل من عدم��ه” ،مبين��ا �أن “املنع من الدخ��ول للقواع��د الع�سكرية جاء
الحتوائها على معدات قتالية كبرية و�صلت قبل عدة �أيام لتهديد اجلارة �إيران.
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االتاوات تهدد استمرار عمل الشركات االجنبية في العراق
بغداد – المحرر السياسي

فيما توا�صل احلكومة العراقية اب��رام عقود مع �رشكات
اجنبية كربى لتح�سني الطاقة الكهربائية وزي��ادة انتاج
النفط ا�ضافة اىل معاجلة قطاعات اخرى،تك�شف م�صادر
رفيعة عن تراجع رغبة تلك ال�رشكات تنفيذ م�شاريعها ب�سبب
االتاوات التي تفر�ض عليها من جهات متنفذة.
وتقول م�صادر رفيعة ان من بني ال�رشكات التي تتعر�ض
لالبتزاز هي �رشكة �سيمنز االملانية والتي مل توقع فعليا اىل
االن العقود مبا يتعلق بالكهرباء امنا كل ما ح�صل مذكرات
تفاهم و عن عمل ال�رشكة يف العراق و كيف يتم التعامل مع
اجلهات التي تاخذ اتاوات من اي �رشكة �أجنبية.
وا�ضافت ان �رشكة �سيمنز عملت على ابرام عقد مع �رشكة
حملية بثمن تتكفل بالتعامل مع ال�شقاوات بعد ف�شل الدولة
واجهزتها يف حل املو�ضوع.
وا����ش���ارت امل�����ص��ادر اىل ان ف��ر���ض االت�����اوات ا�صبحت
م�شكلة م�ستع�صية وت�سببت بجعل ال��ع��راق بيئة ط��اردة
للم�ستثمرين،مبينة ان ع�صابات االت��اوات تقف وراءه��ا
جهات �سيا�سية متنفذة لكي حت�صل �رشكاتها املتلكئة على
العقود اال�ستثمارية،مو�ضحة ان �رشكات فرن�سية وبريطانية
وامريكية تدر�س اي�ضا االن�سحاب من الفر�ص اال�ستثمارية
مامل يتم حل م�شكلة االتاوات.
وتنوه امل�صادر اىل ان �سوء الأداء احلكومي وغياب حما�سبة
املتورطني بالف�ساد و وراء انت�شار مافيات الف�ساد ب�شكل
كبري تيجة الت�أثريات وال�ضغوطات ال�سيا�سية.
وتابعت امل�صادر ان الع�صابات التي متار�س االت��اوات
ب�شكل علني منهم م��ن ي�ستفاد م��ن الغطاء ال�سيا�سي
والديني والقانوين ال��ذي يرتديه ويعمل بحرية يف ظل
غياب املحا�سبة والرقابة ،مطالبني ال�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ضائية يف البلد �أن تنتبه خلطورة هذه
الآفة على م�ستقبل البلد و�أمنه وا�ستقراره وعليها �أن تدر�س

امل�شكلة بجدية وت�ضع احللول الناجعة لوقف ا�ستفحاله
وذلك ب�سن حزمة من القوانني ال�صارمة ملحا�سبة الفا�سدين
واملتورطني يف جميع الن�شاطات التجارية واالقت�صادية
غري القانونية.
و ان�سحب موظفيني �رشكة نفط "اك�سون موبيل" من حمافظة
الب�رصة ،التي و�صفتها احلكومة العراقية بانه اجراء"غري
مقبول وال مربر.
وابرمت وزارة الكهرباء يف مقر امل�ست�شارية االملانية
بربلني ،مع �رشكة �سيمنز االملانية ،اتفاق ًا لتنفيذ خارطة
طريق تطوير قطاع الكهرباء يف العراق،ويف بيان للوزارة
�أو�ضحت فيه ان هذا االتفاق ميثل بداية لعالقة �سرتاتيجية
بني جمهوريتي العراق و�أملانيا ،تبد�أ مبلف الطاقة وال�ش�ؤون
االقت�صادية ،حيث �ست�ضع هذه اخلارطة مفهوم ًا �شام ًال
لقطاع الطاقة الكهربائية يف العراق (االن��ت��اج ،والنقل،
وال��ت��وزي��ع) ،وال��ت��ي �ستكون م��دة تنفيذها ارب��ع��ة �أع���وام،
بقيمة( )١٤مليار و( )٦٥٠مليون يورو.
وبينت الوزارة ان االتفاق �سي�ضيف اىل منظومة الكهرباء
الوطنية طاقات �إنتاجية ت�صل اىل ( ١١الف)ميكاواط،
ف�ض ًال عن جتهيز العديد من املحطات التحويلية (،٤٠٠
و)١٣٢ك.ف ،وخطوط نقل طاقة كهربائية ،ح�سب احتياج
وزارة الكهرباء ،اىل جانب ا�ضافة وتنفيذ م�رشوع �شبكة
توزيع الطاقة الذكية ،يف مناطق منتخبة ،ك�أ�سا�س لتطوير
ال�شبكات يف جميع حمافظات البالد.
ون�صت فقرات االتفاق على تنفيذه مبديات ثالثة ،الق�صري
(املعجل) مدته عام واحد ،مت �إبرامه مببلغ ( )٧٠٠مليون
يورو� ،سيت�ضمن جتهيز ( )١٣حمطة حتويلية ( )١٣٢ك.ف،
ومنظومات تربيد للمحطات االنتاجية ،وجتهيز وحدات
توليد طاقة �رسيعة الن�صب ،حيث �ست�ضيف هذه املرحلة
( )٧٥٠ميكاواط اىل املنظومة ،اما املرحلة الثانية (املدى
املتو�سط) فمدتها عامني ،واملرحلة الثالثة (املدى الطويل)
مدتها اربعة �أعوام.

انت�شار امني ترقبا خلطةعيد الفطر املبارك

القضاء يقرر مصير أكثر من  1000طفل أجنبي خلفهم "داعش"
بغداد – الجورنال

يتعامل الق�ضاء العراقي مع م�صائر �أكرث من �ألف
طفل �أجنبي لأب��وي��ن انتميا �إىل تنظيم "داع�ش"
الإرهابي وخلفاهم يف العراق بعد دحر التنظيم
وحترير الأرا�ضي من قب�ضته.
وتعود �أ�صول �أغلب ه�ؤالء الأطفال �إىل دول �رشق
�أوربا ،ال�سيما طاجاك�ستان ورو�سيا وتركيا،وتتوىل
املحكمة اجلنائية املركزية يف بغداد ت�سليمهم كل
�إىل بلده الأم بعد �إجراءات قانونيةدقيقة ،الفتة �إىل

ميتلك �أوراقا ثبوتية كونه دخل اىل البالد مع ذويه
من بلدان خمتلفة ،ومنهم من ال يحمل �أية �أوراق
لعدة �أ�سباب منها �أن��ه ول��د يف طريق القدوم اىل
العراق يف بلدان جماورة مثل �سوريا ومنهم �أي�ضا
من ولد يف املحافظات العراقية التي كانت حتت
�سيطرة داع�ش" ،الفتا �إىل "والدات �أخرى ح�صلت
داخل دور اال�صالح التابعة لوزارة العدل".
و�أ�ضاف قا�ضي التحقيق �أن "�أعمار الأطفال ترتاوح
بني حديثي ال��والدة (�أق��ل من ع��ام) اىل عمر 16
�سنة" ،م�ؤكدا �أنهم "مودعون حاليا يف دور الإ�صالح

�أن دو ًال تطالب بهم و�أخ��رى تتن�صل عن ت�سلمهم،
فيما ك�شفت عن �أعداد الأطفالالذين جرى ترحيلهم
حتى وقت �إعداد هذا التقرير.
ويتحدث قا�ضي حتقيق املحكمة اجلنائية املركزية
املخت�صة بنظر ق�ضايا الإره����اب ع��ن "متابعة
الق�ضاء ملفات �أكرث من  1000طفل �أجنبي مودعني
يف دوائ��ر الإ�صالح العراقية من �أبوين ينتميان
لتنظيم داع�ش الإرهابي".
وق��ال القا�ضي املخت�ص بنظر ق�ضايا الأجانب
وملف �أطفال داع�ش � ،إن "ه�ؤالء الأطفال منهم من

العراقية مع �أمهاتهم املحكوماتب�أحكام ت�صل اىل
االعدام وامل�ؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن
اىل تنظيم داع�شالإرهابي وامل�شاركة يف العمليات
الإرهابية وارتكاب جرائم �أخرى".
ولفت قا�ضي التحقيق �إىل �أن "جمل�س الق�ضاء
االعلى يتعامل مع ه��ذا امللف مبوجب القوانني
الدولية واالتفاقيات �إذ يتم ابالغ ال�سفارات حل�ضور
ممثليها جل�سات املحاكمة التي جترى لرعاياهم
من قبل املحاكم العراقية اذ جرت مفاحتة جميع
ال�سفارات والقن�صليات املوجودةبالعراق ممن تعود

�أ�صول ه�ؤالء الأطفال �إليها للمراجعة من �أجل ت�سلّم
الأطفال الذين يعودون�إليهم بعد �إكمال االجراءات".
و�أك��د القا�ضي �أن "�أغلب ال�سفارات التي خوطبت
ه ّ��م��ت ب��امل��راج��ع��ة واخ����ذت االذن م��ن املحكمة
ملقابلة الن�ساء والأطفال وجرى ذلك داخل املحكمة
ب�إ�رشاف مبا�رش من جمل�س الق�ضاء االعلى الذي
ت��وىل �أخ��ذ بع�ض املعلومات والت�أكد من اج��راء
الفحو�صات ،ويك�شف قا�ضي التحقيق �أن "بع�ض
ال�سفارات طالبت بالأطفال وت�سلمتهم" ،لكنه �أكد �أن
"هذه احلالة لي�ست �شائعة ،فهناك �سفارات حتاول

تجميد مفاوضات استكمال
الكابينة الوزارية

مساع لدمج النصر والقانون قبل
مؤتمر الدعوة
بغداد  -الجورنال

ك�شف القيادي يف حزب الدعوة الإ�سالمية علي الأديب،
 ،عن وجود م�ساع لدمج ائتاليف الن�رص ودولة القانون
بقائمة واحدة خالل االنتخابات املحلية املقبلة .وقال
الأديب � ،إن “التقارب بني ائتاليف دولة القانون برئا�سة
نوري املالكي والن�رص برئا�سة حيدر العبادي و�صل �إىل

التفاهم النيابي والتن�سيق يف توحيد املوقف ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف ،ان “قيادة احلزب ت�سعى يف الوقت الراهن
اىل دمج االئتالفني بقائمة واحدة خالل االنتخابات
املحلية املقبلة ل��زي��ادة لتوحيد اجلهود امل�شرتكة.
و�أو�ضح االديب �إن “املفاو�ضات احلالية بني الدعاة
ترتكز حول تن�سيق اجلهود وعدم ت�شتيت احلزب وحتديد
موعد امل�ؤمتر العام الختيار قيادات جديدة للحزب.

التمل�ص عن ت�سلمهم و�إعادتهم اىل بلدانهم ،واغلب
هذه ال�سفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن
و�سوريا وم�رص". و�أفاد قا�ضي املحكمة اجلنائية
املعنية ب��الإره��اب ب���أن "الدول االورب��ي��ة وبلدان
�رشق �آ�سيا تعتمد حتليل الـ(DNA) لالم والطفل،
ف���إن ثبت ان��ه طفلها تعتربه من رعاياها وتقدم
على املطالبة به"،الفتا �إىل �أن "دوال �أخرى ال�سيما
العربية تطلب ن�سبة الطفل اىل االب مثل االردن ،ومن
ال�صعوبة مبكان حتقيق هذا لأن �آباءهم الإرهابيون
منهم من قتل ومنهم من هرب".

بغداد  -الجورنال

ك�شفت م�صادر مطلعة عن جتميد مفاو�ضات ا�ستكمال
الكابينة الوزارية وقالت امل�صادر  ،ان"املفاو�ضات بني
الكتل ال�سيا�سية ب�شان ا�ستكمال الكابينة الوزارية متوقفة،
لأ�سباب منها �سفر الرئا�سات الثالث اىل اخلارج واخلالفات
بني الكتل ال�سيا�سية .وا�ضاف ،ان"ا�ستئناف املفاو�ضات

وت�سخينها يحتاج اىل تدخل من زعيم حتالف �سائرون
مقتدى ال�صدر وزع��ي��م الفتح ه��ادي العامري" ،مبينا
ان"اخلالف الكردي االخري بني االحت��اد الوطني واحلزب
الدميقراطي قد تنهي امال اتفاق الكرد على مر�شح لوزارة
العدل .وبني امل�صدر ،ان"اخلالف على مر�شحي ال��وزارات
االمنية م�ستمر ،وال�شيء امل�ضمون الوحيد ه��و وج��ود
املر�شحة �سفانة احلمداين لوزارة الرتبية".

المتقاعدون فريسة لعصابات السرقة أمام منافذ صرف الرواتب
بغداد – الجورنال

تفاقمت يف الآون��ة الأخ�يرة ببغداد وبع�ض املدن
ع�صابات ل�رسقة رواتب حملة بطاقات ال�رصف الآيل
(كي كارد) ومثيالتها من املوظفني واملتقاعدين يف
ظاهرة تك�شف بع�ض التحقيقات يف جرائمها �أنها
منظمة و�أخرى متت بع�شوائية .الع�صابات التي ترتكب
ه��ذه اجلرمية ت�ستخدم و�سائل خمتلفة لالحتيال
على ال�ضحايا ،م�ستغلني تقدم اعمار املتقاعدين
و�صعوبة حركتهم ،فيما يقول ق�ضاة حتقيق حتدثوا
�إىل "الق�ضاء" �أن "هذه الع�صابات لديهم علم م�سبق
بتاريخ ت�سليم الرواتب عن طريق منافذ ال�رصف.
ويقول قا�ضي �أول حمكمة حتقيق البياع �إح�سان
جميد حنون �إن "انت�شار ع�صابات ل�رسقة الأم��وال
املتح�صلة من منافذ ت�سليم البطاقات الذكية ل�رصف
الرواتب التي مت توطينها تفاقم بالوقت احلايل لكرثة

مكاتب ومنافذ الت�سليم وا�ستخدام املتقاعدين واغلب
موظفي الدولة لهذه البطاقات الذكية ال�سيما بطاقة
الكي ك��ارد .وعن طبيعة هذه اجلرائم يلفت �إح�سان
�إىل �أن��ه "مل ترد �إىل حمكمة حتقيق البياع ق�ضايا
من هذا النوع ت�صنف على �أنها جرائم منظمة �سوى
ورود العديد من االخبارات حول �رسقة الرواتب بعد
ا�ستالمها من هذه املكاتب وبطرق عدة تدل اغلبها
على كون ال�ضحية كان م�ستهدفا و�أن هناك ترتيبا
من قبل ال�رساق للقيام بجرائمهم لتتبعهم ال�ضحية
�أو �أن تكون هناك مراقبة مكاتب �رصف الرواتب"،
م�شريا �إىل �أن "اغلب هذه اجلرائم تقع بالقرب من هذه
النوافذ لكنه مل يتم القب�ض على ع�صابة منظمة تقوم
بهذه ال�رسقات� ،سوى �أفراد متفرقني .ويذكر قا�ضي
التحقيق �أن "املحكمة وردت �إليها ق�ضايا عديدة
منها قيام �شخ�صني با�ستخدام �سيارتهم العمومية
كيا ب�رسقة رواتب متقاعدين ا�ستقلوا �سيارتهم بعد

ا�ستالمهم املبالغ من منفذ �رصف البطاقات الذكية"،
الفتا �إىل �أن "ال�ضحايا قدموا �إخبارا عن احلادثة
وبعد التحري والتحقيق متكنت املحكمة وبالتعاون
مع الأجهزة الأمنية من �إلقاء القب�ض عليهما و�إمتام
كافة الإج��راءات القانونية بحقهم و�صدقت �أقوالهم
ب��االع�تراف بهذه ال�رسقات وق��د �أحالتهم املحكمة
ب��دوره��ا �إىل حمكمة اجلنايات املخت�صة لإ���ص��دار
قرار العقوبة وفق قانون العقوبات العراقي .و�أو�ضح
�إح�سان �أن "�أي منفذ للأموال معر�ض لل�رسقة لأن
هناك �أوقات ومواعيد لل�رصف وهذه املكاتب واملنافذ
لي�ست م�ؤمنة كامل�صارف وبالتايل من ال�سهولة
مراقبتها وتتبع روادها ال�سيما املتقاعدين .بدوره،
بني القا�ضي حممد �سلمان قا�ضي حتقيق حمكمة
الكرخ �إن "املادة القانونية التي يحال فيها املتهمون
ب�رسقة ال��روات��ب امل�رصوفة عن طريق الكي كارد
يكيفها القانون ح�سب وقائع الق�ضية التي حتددها

جمرياتها وظروف اجلرمية وال يوجد ن�ص ثابت يف
حتديد العقوبة ،ولكون و�صف هذه اجلرائم يف الأغلب
جرمية منظمة انت�رشت يف الفرتة الأخ�يرة ولي�ست
مفردة كونها تتطلب تعاون �أكرث من �شخ�ص وتكون
باتفاق م�سبق واختيار املكان والزمان فان التكييف
القانوين لها يكون ح�سب امل��ادة  440من قانون
العقوبات العراقي وال��ذي يعتربها جناية ولي�ست
جنحة وترتاوح الأحكام فيها من ال�سجن امل�ؤبد �إىل
امل�ؤقت الرتكابها من قبل �شخ�صني �أو �أكرث وللحد من
انت�شارها فتكون العقوبة م�شددة فيها .ويلفت �سلمان،
�إىل �أن��ه "لدى حمكمة حتقيق الكرخ الكثري من هذه
الق�ضايا التي يلقى القب�ض عليها ب�شكل م�ستمر كون
هذه الع�صابات تتواجد دائما بالقرب من منافذ �رصف
رواتب املوظفني وال�سيما املتقاعدين �إذ ي�ستغلون كرب
�سنهم وبطرق احتيالية كثرية ال تخلو من االعتياد
واخلربة يف ممار�سة هذه اجلرمية.

