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جريدة سياسية يومية

اليا�سري :قانون العفو
العام ت�س ّبب مبقتلنا

جمل�س املحافظة منزعج ل َّأن البديل من �صالح الدين وعليه "م� ّؤ�شرات �سلب ّية"

�أوامر �شفه ّية من مكتب العبادي تعزل قائد �شرطة نينوى

 بغداد /املدى

 بغداد /وائل نعمة

�أبدى رئي� ��س هيئة النزاهة ح�سن اليا�س ��ري� ،أم�س� ،أ�سفه
مل ��ا �سببه قانون العف ��و العام من �إطالق �س ��راح الكثري من
املحكوم�ي�ن بق�ضايا ف�ساد ،مبين ًا �أن ذل ��ك القانون ت�سبب "مبقتلنا".
وفيم ��ا لفت اىل �أن الهيئ ��ة ا�ستطاعت خالل الع ��ام املا�ضي ،احلفاظ
عل ��ى اكرث من ترلي ��ون دينار م ��ن ال�ضياع والهدر و�إ�ص ��دار � 6آالف
�أم ��ر ا�ستق ��دام بينه ��ا � 35أم ��ر ًا بح ��ق وزراء �أو م ��ن ه ��م بدرجتهم.
وق ��ال اليا�س ��ري ،يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "قان ��ون العف ��و الع ��ام
ت�سب ��ب ب�إط�ل�اق �سراح الكثري م ��ن املحكومني بق�ضاي ��ا الف�ساد التي
عمل ��ت النزاهة عل ��ى التحقي ��ق فيها وتقدميه ��ا للق�ض ��اء" ،مبين ًا �أن
"القانون املذكور ت�سبب مبقتلنا" .و�أ�ضاف اليا�سري ان "املنظومة
القانوني ��ة متهالكة يف الع ��راق وال تقوى على مكافح ��ة الف�ساد وقد
قدمنا م�س ��ودات م�شاريع اىل اجلهات املعني ��ة بينها قوانني الك�سب
غ�ي�ر امل�شروع والأحزاب ال�سيا�سية ،وح ��ق االطالع على املعلومات
و�أ�صول املحاكمات اجلزائية وغريها من القوانني الأخرى" .وك�شف
رئي� ��س هيئة النزاهة عن "تقدمي م�شروع قانون اىل جمل�س النواب
مين ��ع الرت�شح اىل االنتخابات للأ�سم ��اء التي �شملها قانون العفو".
و�أ�شار اىل �أن هيئة النزاهة "ا�ستطاعت خالل العام املا�ضي احلفاظ
على �أكرث من ترليون دينار من ال�ضياع والهدر و�إ�صدار � 6آالف �أمر
ا�ستقدام بينها � 35أمر ًا بحق وزراء �أو من هم بدرجتهم".
ون�ش ��رت هيئ ��ة النزاه ��ة� ،أم� ��س ،تقريره ��ا ال�سن ��وي لع ��ام 2017
وت�ضم ��ن "ا�سرتجاع �أكرث من  132ملي ��ار ًا اىل خزينة الدولة خالل
ع ��ام  ."2017وق ��ال اليا�س ��ري �إن "�أن�شط ��ة الدوائ ��ر التابعة للهيئة
�أثم ��رت ع ��ن احلفاظ عل ��ى �أكرث من ترلي ��ون و 300ملي ��ار دينار من
ال�ضي ��اع واله ��در" .و�أك ��د اليا�س ��ري� ،أن "الهيئة ا�ستطاع ��ت �إرجاع
عق ��ارات كثرية تقدر قيمته ��ا باملليارات قد مت تزوي ��ر معامالتها من
قبل جهات ر�سمية ونقل �صفة ملكيتها ب�أ�سماء �آخرين".

�أغ�ضب توجيه حكومي ا�ستبدال
قائ ��د �شرط ��ة نين ��وى احل ��ايل
ب�آخر من حمافظ ��ة �صالح الدين الأو�ساط
ال�سيا�سي ��ة والر�سمية يف حمافظة نينوى
التي �أب ��دت ا�ستغرابها من �أ�سباب التغيري
وتوقيته.
وج ��اء التغيري بع ��د � 5أ�شه ��ر على حترير
نين ��وى م ��ن قب�ض ��ة داع�ش ،وق ��رب موعد
االنتخابات التي تتطلب �إجراءات جديدة
،منه ��ا �إبع ��اد احل�شود ع ��ن املل ��ف الأمني
على وفق �شروط �أقرها الربملان.
وخالل ف�ت�رة توليّ قائ ��د ال�شرطة احلايل
العميد واثق احلمداين املن�صب،كما تقول

ر�شيد اخليون يكتب:
بعد "�إعالن ال�شيعة"..
�صحوة "املانيفي�ستو"!
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م�ص ��ادر م ��ن املحافظة ،مل يثب ��ت قربه من
احل�شود الع�شائرية الت ��ي يتجاوز عددها
ال� �ـ 30ف�صي�ل ً�ا ،كما مل ي�سج ��ل �أيّ تق�صري
وا�ضح يف عمله.
وم�ض ��ى �أك�ث�ر م ��ن عام�ي�ن عل ��ى ت�س ّل ��م
احلمداين املن�ص ��ب� ،إ ّال �أن بع�ض امل�صادر
ت�ؤكد �أنّ �شبهات ف�ساد دارت حول الأخري،
لكنها مل تثبت ب�شكل ر�سمي .وعلى ما يبدو
ف� ��إنّ ال�سبب الرئي�س الذي دفع نينوى �إىل
رف� ��ض ا�ستبدال قائ ��د ال�شرطة هو اختيار
�شخ�صي ��ة ع�سكري ��ة م ��ن حمافظ ��ة �صالح
الدي ��ن �أُعف ��ي م ��ن من�صبه قب ��ل � 3سنوات
لأ�سباب تتعلق ب�إخفاقه يف العمل.
ومن ��ذ يومني �أُغل ��ق هاتف قائ ��د ال�شرطة،
بح�س ��ب ما قاله ع�ض ��و يف اللجنة الأمنية

مبجل�س املحافظة ،وال يعرف فيما لو كان
احلم ��داين م�ستم ��ر ًا يف عمل ��ه �أم نقل اىل
موقع �آخر.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة ال ��ذي طل ��ب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أم�س
�إن "الق ��رار كان مفاجئ� � ًا للجميع ،فلم تكن
هن ��اك م�ؤ�ش ��رات �سابق ��ة ت ��دل عل ��ى قرب

تغيري احلمداين".
وي�ؤكد امل�س�ؤول املحلي �أن "�شبهات ف�ساد
دارت ح ��ول احلم ��داين خالل ف�ت�رة عمله
تتعلق مبلف توريد الطعام اىل ال�شرطة".
وكانت اللجن ��ة االمنية يف جمل�س نينوى
ق ��د ق ��ررت يف ذل ��ك الوق ��ت ت�شكي ��ل جلنة
م�صغ ��رة للتحقي ��ق يف ق�ضي ��ة �إطع ��ام

ال�شرط ��ة ومتابع ��ة امل ��و ّرد .وبالفع ��ل قام
�أع�ضاء يف اللجنة ب�إجراء لقاءات ميدانية
لقطع ��ات ال�شرط ��ة يف جن ��وب املحافظ ��ة
وغربيه ��ا ،للوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة وجود
اتفاقيات مباليني الدنانري عن �سرقات يف
الطعام.
 التفا�صيل �ص2

جرحى املعارك :رواتبنا التقاعديّة ال
ُت ّ
غطي م�صاريف العالج
 بغداد� /أ.ف.ب
مل يك ��ن ك ��رار ح�سن ليتخيّل ،ح�ي�ن ان�ضم للقت ��ال يف �صفوف احل�ش ��د ال�شعبي� ،أن
ينته ��ي ب ��ه احلال ،على غ ��رار �آالف املقاتلني ،ب�إعاق ��ة وعجز ،منتظ ��ر ًا راتب ًا �شهري ًا
تقاعدي ًا ال يغطي م�صاريف عالجه وقوت عائلته .والتحق ح�سن بقوات احل�شد ال�شعبي ،بعد
فتوى املرجع ال�شيعي الكبري �آية الله علي ال�سي�ستاين عام  ،2014مل�ساندة القوى الأمنية يف
احل ��رب �ض ��د تنظيم داع�ش الذي كان ي�سيطر �آنذاك على ما يق ��ارب ثلث م�ساحة العراق .بعد
�أ�شهر قليلة ،خالل معركة حترير منطقة قريبة من الفلوجة غرب بغداد� ،أ�صيب بانفجار منزل
مفخ ��خ ،وذهب ،مببادرة من احل�ش ��د ال�شعبي ،اىل �إيران ولبنان للع�ل�اج ،ليتمكن بعدها من
ال�سري م�ستعين ًا بطرف ا�صطناعي �إثر برت �ساقه الي�سرى .وبعد فرتة من العالج ،عاد ال�شاب
من جديد للم�شاركة يف العمليات الع�سكرية ال�شر�سة ال�ستعادة مدينة بيجي من تنظيم داع�ش
العام  ،2015لي�صاب جمدد ًا بر�صا�صتني يف �ساقه اليمنى ،ما �أ�سفر عن ّ
ته�شم يف الركبة.
 التفا�صيل �ص2

عوائل بغدادية تلتقط �صور ال�سيلفي قرب متثال �شهريار و�شهرزاد يف �شارع �أبو ن�ؤا�س و�سط بغداد  ...عد�سة :حممود ر�ؤوف

ّ
ي�ستعدون لعقد اجتماعني منف�صلني مع العبادي اليوم
ال�س ّنة والكرد
ُ

الربملان ُيلزم رئي�س الوزراء بتع ّهد ّ
خطي مينع الطعن يف املوازنة بعد �إقرارها

 بغداد /حممد �صباح
ي�ستكم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء حيدر
العب ��ادي جولت ��ه التفاو�ضي ��ة
الثانية ب�ش�أن قان ��ون موازنة العام احلايل
الي ��وم اخلمي�س يف جمل�س الن ��واب بلقاء
يجمع ��ه م ��ع الق ��وى ال�سن ّي ��ة الت ��ي تطالب
بت�ضم�ي�ن املوازن ��ة االحتادي ��ة فق ��رة لدفع
روات ��ب موظفي املناطق املحررة املرتاكمة
والت ��ي قطع ��ت بع ��د �سيط ��رة داع� ��ش على

حمافظاتهم.
ويخت ��م العب ��ادي مفاو�ضات ��ه م ��ع الكت ��ل
الربملاني ��ة املعرت�ضة عل ��ى ت�شريع املوازنة
االحتادية باجتماع م�سائي يُرجّ ح عقده يف
الق�صر احلكومي مع الق ��وى الكرد�ستانية
لبح ��ث ن�سب ��ة موازن ��ة الإقلي ��م وروات ��ب
البي�شمركة واملوظفني.
وتعم ��ل القوى الربملانية لإب ��رام اتفاق مع
رئي� ��س احلكوم ��ة يُكت ��ب حتريري� � ًا يتعهد
فيه بتعدي ��ل بع�ض فقرات قان ��ون املوازنة

ً5

الكهرباء % 18 :من امل�ستهلكني
يدفعون � ّ
أقل من � 10آالف دينار �شهريّا

العام ��ة من دون الطعن فيه ��ا �أمام املحكمة
االحتادي ��ة بع ��د �إقراراها ك�ش ��رط من هذه
الأطراف لتمرير قانون املوازنة.
ويتحدث مقرر جمل�س النواب عماد يوحنا
يف ت�صريح لـ(امل ��دى) عما مت االتفاق عليه
م ��ع العب ��ادي يف اجلل�س ��ة ال�سري ��ة الت ��ي
خ�ص�صت ملناق�ش ��ة م�شروع قانون املوازنة
االحتادي ��ة �أم�س ،قائال "اتفقنا مع العبادي
عل ��ى عق ��د ثالث ��ة اجتماع ��ات م ��ع الكت ��ل
املعرت�ضة على مترير م�شروع املوازنة".

اللحوم امل�ستوردة تغازل الفقراء
تعر�ضهم للخطر
ب�أ�سعارها لكنها ّ
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وا�ست�ض ��اف جمل� ��س الن ��واب يف جل�ست ��ه
التي �ص ��وّ ت على �أن تك ��ون �سرية وعقدت
�أم� ��س الأربع ��اء ،رئي� ��س جمل� ��س الوزراء
وال ��كادر املتق ��دم ل ��وزارة املالي ��ة ملناق�ش ��ة
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة لع ��ام 2018
والتحديات املالية.
وي�ضيف يوحنا �أن "�أول هذه االجتماعات
كان مع ن ��واب املحافظ ��ات املنتجة للنفط،
ومت االتف ��اق على ت�ضمني قان ��ون املوازنة
مقرتح� � ًا يق�ض ��ي بتخ�صي� ��ص  %5ع ��ن كل
برمي ��ل منتج للنف ��ط للمحافظ ��ات املنتجة
للنفط بدال من خم�سة دوالرات".
 التفا�صيل �ص3

�أو�ساط العبادي� :ضيق الوقت دفع رئي�س الوزراء
للتحالف مع �شركاء مح ّيرين
 ترجمة /حامد �أحمد
في غ�ضون ثالث �سنوات
فق ��ط تمك ��ن رئي� ��س
الوزراء العراق ��ي حيدر العبادي
من �إع ��ادة بناء الجي� ��ش و�إلحاق
الهزيمة بتنظيم داع�ش وا�ستعاد
ال�سيادة عبر بلده المق�سم عميقا،
وه ��ي �إنجازات ق ��د تمنحه بنظر
كثيري ��ن ،لق ��ب �أبراه ��ام لنكولن
العراق.

رغم ذلك �س ��ارع العبادي للتحذير
خالل خطاباته الأ�س ��بوعية ،ب�أن
اال�ستقرار ما يزال ّ
ه�ش ًا.
ويت�ص ��ارع البل ��د م ��ع �أخط ��ر
التهدي ��دات غليان� � ًا م ��ن العن ��ف
الطائف ��ي بي ��ن �شريحت ��ي ال�س ّنة
وال�شيع ��ة ،وكذل ��ك الف�س ��اد
الحكوم ��ي الم�ست�شري والقنوط
االقت�صادي المهيم ��ن الذي يلقي
ب�آث ��اره بالأخ� ��ص عل ��ى ماليي ��ن
المواطنين الذين تركوا م�شردين

من دون م�أوى بعد المعارك التي
�شنت �ضد تنظيم داع�ش.
�إنه ��ا مرحل ��ة حرج ��ة يم ��ر به ��ا
الع ��راق الآن وهو ي�ستعد لإجراء
انتخاب ��ات من �ش�أنه ��ا �أن تقو�ض
�إنج ��ازات العب ��ادي التي تحققت
ب�ش ��ق الأنف� ��س .وم ��ن المتوق ��ع
�أن ي� ��ؤدي الت�صوي ��ت �أي�ض ��ا �إلى
تغيي ��ر مالم ��ح النف ��وذ الإيراني
عبر ال�شرق الأو�سط ويقرر مدى
�إمكاني ��ة عودة تنظي ��م داع�ش من

جدي ��د .ولكنها تعتبر لحظة مهمة
بالن�سب ��ة للعبادي �أي�ض ��ا ،فهو لم
يت�ص ��در ر�أ� ��س حرب ��ة �أي حمل ��ة
انتخابي ��ة م ��ن قب ��ل ،و�أن ��ه تعثر
�أ�ص�ل�ا وهو يحاول التفاو�ض مع
�أط ��راف �أخ ��رى �ضم ��ن تعقيدات
ال�سيا�س ��ات العراقي ��ة المحي ��رة
للذه ��ن من �أجل �ص ��وت انتخابي
�سيمتحن ذكاءه ال�سيا�سي �ضمن
بيئة �أمنية �صعبة.
 التفا�صيل �ص3

ذي قار ّ
ت�سجل � 200ألف عاطل ومل تفتح التعيينات منذ � 3سنوات
 ذي قار  /املدى
�أك ��دت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي
ق ��ار� ،أم� ��س الأربع ��اء� ،أن الغرامات
والر�س ��وم الت ��ي تفر�ضه ��ا دوائ ��ر ال�صح ��ة
والبيئ ��ة والكهرب ��اء واملاء ،بات ��ت تثقل كاهل
�أ�صحاب املهن والعاملني بالن�شاطني ال�صناعي
والتجاري.
ب ��دوره ،ح� � ّذر جمل� ��س املحافظ ��ة ،م ��ن �شل ��ل
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي يف القط ��اع اخلا� ��ص
نتيج ��ة رف ��ع �أج ��ور الكهرب ��اء واخلدم ��ات

الأ�سا�سية التي تقدّمها الدوائر احلكومية.
وق ��ال النائ ��ب الأول ملحاف ��ظ ذي ق ��ار ع ��ادل
الدخيلي خالل لقائه عدد ًا من �أ�صحاب الأفران
واملخاب ��ز وممثل ��ي دوائر ال�صح ��ة وال�ضمان
االجتماعي والنفط ،وح�ضرت (املدى) اللقاء،
�إن "الغرام ��ات املالية املفرو�ضة على �أ�صحاب
�أف ��ران املعجن ��ات واملخاب ��ز كب�ي�رة ج ��د ًا وال
تتنا�س ��ب م ��ع حج ��م دخله ��م اليوم ��ي" ،مبين ًا
�أن "تراك ��م تلك الديون جاء ب�سب ��ب الإدارات
ال�سابقة" .وبينّ الدخيلي� ،أن "الغرامات التي
تفر�ضه ��ا دوائ ��ر ال�صح ��ة والبيئ ��ة والكهرباء

وامل ��اء� ،أثقلت كاهل �أ�صح ��اب الأفران و�أثرت
يف �إنتاجهم وا�ستمرارهم يف العمل".
و�أوع ��ز النائ ��ب الأول ملحاف ��ظ ذي ق ��ار "اىل
مديري ��ة م ��اء ذي قار ،بن�صب ع� �دّادات خا�صة
لأ�صح ��اب �أف ��ران املعجن ��ات وحتدي ��د قيم ��ة
الر�س ��وم ،ك ��ون املبال ��غ املفرو�ض ��ة عليه ��م ال
تتنا�س ��ب م ��ع كمي ��ات املي ��اه امل�ستهلك ��ة م ��ن
قبلهم" .وطالب النائب الأول ملحافظ ذي قار،
وزارة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتدخل
لإلغاء تلك الغرامات.
 التفا�صيل �ص4
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ماكرون:
العمل ّية
الرتك ّية ينبغي
�أ ّ
ال ُت�صبح
ذريعة لغزو
�سوريا
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اجلمنا�ستك..
 12عام ًا بال
قانون و20
مليون ًا ال تكفي
�شهري ًا!!

