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زيتون  النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  قالت  الغزي:   �ستار   - بغداد 
اآليات  يف  االخييرة  وال�سيا�سات  املركزية  "احلكومة  اإن  لي)اجلورنال(  الدليمي، 
وقرارات امل�سارف االأهلية واحلكومية اأثرت ايجابا على الواقع االقت�سادي العراقي".
الإدارة  مالية  اأر�سدة  اىل  حتتاج  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  "اأغلب  اأن  واأ�سافت   

التزاماتها املالية وعلى املواطن منحها ثقته".
بامل�سارف  وخزنها  االأمييوال  اإيداع  يف  وامل�رصف  املواطن  بني  ثقة  عدم  هناك  اأن  وبينت   
االأهلية واحلكومية، موؤكدة اأن "عدم الثقة جاء لوجود روتني قاتل تنتهجه امل�سارف بالتعامل 

مع الزبائن وعلينا تخفيفه مبا يتالءم واملرحلة املقبلة".
"امل�سارف االأهلية واحلكومية اأن ال تكون طاردة لروؤو�س االأموال املودعة من قبل  اأن على   وبينت 

املواطنني وال�رصكات واملقاولني وعليها اأن ت�ستثمر تلك االأموال بطرق اقت�سادية وب�سورة ايجابية".

 اأ�ساد نواب وحمللون �سيا�سيون باجتماع الهيئة ال�سيا�سية 
االعلى  املجل�س  مقر  االحد يف  الذي عقد  الوطني  للتحالف 
اال�سالمي وبح�سور اطراف التحالف الوطني برئا�سة عمار 
احلكيم ورئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، معتربين ان 
العمل لتتج�سد  التي متت باالجتماع حتتاج اىل  االتفاقات 
عن  املتغيب  ال�سدري  التيار  قدم  فيما  الواقع،  ار�س  على 
اجتماعات  14 �رصطا مقابل عودته اىل ح�سور  االجتماع 
التحالف.  وقال النائب عن كتلة املواطن ح�سن اخلالطي ان 
�سملت  الوطني  للتحالف  ال�سيا�سية  الهيئة  اجتماع  مقررات 
جميع املجاالت وهذا بحد ذاته اجناز للتحالف الذي دخل 
اىل  الفتا  املا�سية،  الفرتة  خالل  مظلم  ونفق  متاهات  يف 
االجتماع  يف  مناق�ستها  متت  التي  الت�سعة  امللفات  تق�سيم 
احلكومي  وامللف  الت�رصيعي  وامللف  ال�سعبي  احل�سد  ومنها 
ومييلييف املييحييافييظييات واملييلييف االعييالمييي ومييلييف جمهور 
وملفات  الوطنية  العالقات  وملف  تطمينه  واآلية  التحالف 

العالقات اخلارجية على كتل التحالف الوطني.
رئي�س  غياب  ان  االجتماع  من  مقرب  م�سدر  قال  بييدوره   
وهو  االن�سغال  بحجة  جاء  املالكي  نوري  ال�سابق  الييوزراء 
امر غر �سحيح ب�سبب اعرتا�س املالكي على تروؤ�س احلكيم 
االآخرين  اتهامه من قبل  انه جتنب  الوطني، كما  للتحالف 
نيابية حتركها كتلة  ا�ستجوابات  الوزراء من خالل  باقالة 
اال�سالح التي ت�سم عددا كبرا من نواب كتلته الربملانية.  
ان  ناجي  حممد  بييدر  كتلة  عيين  النائب  اأكييد  جانبه  ميين 
الوطني  التحالف  احياء  اعاد  النه  كبرة  اهمية  لالجتماع 
يف  الرائدة  هي  تكون  واحدة  جبهة  يف  وو�سعه  جديد  من 

الكتل  مع  بالتن�سيق  ال�سيا�سية  بالعملية  القرارات  اتخاذ 
ال�سيا�سية االخرى.

 من جانبه بني املحلل ال�سيا�سي اح�سان ال�سمري ان اجتماع 
جيدة  باتفاقات  خرج  الوطني  للتحالف  ال�سيا�سية  الهيئة 
ال�سيد  وزعامة  فيه،  كان  الذي  ال�سيا�سي  بالو�سع  مقارنة 
التحالف  "ماأ�س�سة"  �سبيل  يف  تظهر  بييداأت  احلكيم  عمار 
وحتويله من جتمع �سيا�سي اىل موؤ�س�سة �سيا�سية كبرة تاأخذ 

على عاتقها �سناعة القرار وت�رصيع القوانني.
 وا�ساف ان هذه املقررات بحاجة اىل عودة التيار ال�سدري 
�سعوبة  هناك  �ستكون  عودته  دون  من  النه  التحالف،  اىل 
االرتييقيياء  �ساأنها  ميين  التي  االتييفيياقييات  تنفيذ  يف  كبرة 

بامل�ستوى ال�سيا�سي يف البلد.
14 �رصطا  قدم  االجتماع  تغيب عن  الذي  ال�سدري  التيار   
زينب  عنه  النائبة  وقالت  الوطني،  التحالف  اىل  للعودة 
لرئي�س  �رصطًا   14 قدم  ال�سدري  التيار  زعيم  ان  ال�سهالين 
ا�ستئناف  مقابل  احلكيم  عمار  ال�سيد  الوطني  التحالف 
كف  بينها  من  التحالف،  اجتماعات  ح�سور  االأحييرار  كتلة 
املنا�سب  ل�سغل  اليييوزراء  تر�سيح  يف  احلزبية  التدخالت 
جميع  يف  الوظيفي  الرتهل  تقنني  على  والعمل  ال�سيادية، 
بالكفاءة  تتمتع  �سخ�سيات  لتقدمي  اإ�سافة  الييييوزارات، 
التدقيق يف  ال�سيا�سية، ف�ساًل عن  لت�سنم احلقائب  والنزاهة 

العقود املربمة وال�سفقات كافة.
 واأ�سافت اأن ال�رصوط ت�سمنت اي�سا تعديل وهيكلة قانون 
غر  املفو�سيات  بع�س  واإلييغيياء  االنتخابات  ومفو�سية 
واإعادة  امل�ستقلة  الهيئات  اإلغاء جميع  اإىل  اإ�سافة  امللزمة، 
ت�سكيلها على وفق مكونات املجتمع العراقي ولي�س احلزبي، 

واإبعادها عن �سطوة الكتل ال�سيا�سية.

 نفى م�سووؤل يف وزارة الدفاع العراقية، م�ساركة اأي 
قوات اأجنبية برية يف معارك حترير مدينة املو�سل 
من  )�ييسييمييايل(  نينوى  حمافظة  مييركييز  املييزمييعيية، 
�سيطرة تنظيم “داع�س” االإرهابي.  وحتدثت تقارير 
اجلنود  مئات  و�سول  عن  ودولية،  حملية  �سحفية 
جنوب  اجلوية  “القيارة”  قاعدة  اإىل  االأمريكيني 
ا�ستعدادا  املا�سية،  االأيييام  خالل  املو�سل،  مدينة 
للم�ساركة يف معركة املو�سل املرتقبة، التي يتوقع 

انطالقها ال�سهر القادم.
 وقال م�سوؤول يف وزارة الدفاع العراقية، اإن "خطة 
حترير املدن العراقية، والقوات املنفذة لها مبا فيها 
موؤكدا  خال�سة"،  عراقية  )�سمال(،  املو�سل  مدينة 

باملعارك.   برية  اأجنبية  قييوات  اأي  م�ساركة  عييدم 
وقال العميد يحيى ر�سول، املتحدث الر�سمي با�سم 
الدفاع(:  لوزارة  )تابعة  امل�سرتكة  العمليات  قيادة 
�سد  اجلارية  الع�سكرية  للعمليات  يخطط  “من  اإن 
امل�سلحة،  للقوات  العامة  القيادة  هي  )داعيي�ييس(، 
اخلطط  ينفذ  وميين  امل�سرتكة،  العمليات  وقيييييادة 
وعنا�رص  العراقي،  اجلي�س  قييوات  هي  الع�سكرية، 
وقييوات  االحتييادييية،  وال�رصطة  االإرهييياب،  مكافحة 

احل�سد ال�سعبي، وكلها تخ�سع للقيادة امل�سرتكة”.
 واأعلن اجلي�س العراقي، اخلمي�س املا�سي، ا�ستعادة 
حمافظة  �سمايل  ال�رصقاط،  ق�ساء  على  ال�سيطرة 
“داع�س”  تنظيم  م�سلحي  قب�سة  من  الدين،  �سالح 
�سارك  ع�سكرية  عملية  انطالق  من  اأيام  ثالثة  بعد 
فيها “التحالف الدويل”، بقيادة الواليات املتحدة.

ال�سلماين،  اأحمد  القوى  احتيياد  عن  النائب  قييال   
للوزارات  مر�سحني  ا�سماء  رفع  الييوزراء  رئي�س  اإن 
الن  "خدعنا  اأنييه  موؤكدا  التكنوقراط،  غطاء  حتت 
والء  ولديها  لالحزاب  تابعة  اأغلبها  االأ�سماء  تلك 
للتحالف الوطني".   وقال ال�سلماين لي)اجلورنال( اإن 
"اأغلب املر�سحني الذين مت الت�سويت عليهم من قبل 
لديهم  هم  الوزارية  احلقائب  لتويل  النواب  جمل�س 
ال�سيا�سية  الكتل  مع  وحزبية  �سيا�سية  ارتباطات 
"العبادي  اأن  موؤكدا   ، الوطني"  التحالف  داخييل 

خدعنا باملر�سحني حتت غطاء التكنوقراط".  وبني 
بقية  يجعل  العبادي  قبل  من  االأ�سلوب  "هذا  اأن 
اجلدد  بييالييوزراء  ُت�سكك  النواب  جمل�س  يف  الكتل 
والدفاع  الداخلية  �سيتولون  الذين  واملر�سحني 
"م�سطلح  اأن  اإىل  م�سرا  والتجارة"،  وال�سناعة 
وال  كذبة  يعترب  العبادي  قبل  ميين  التكنوقراط 
يوجد هناك اأي وزير م�ستقل وجميعهم لديهم والء 
للحزب".  وبني اأن "الكتل ال�ُسنية يف جمل�س النواب 
ت�سرتط التوازن يف املوؤ�س�سات احلكومية"، مو�سحا 
التوافق  ا�س�س  على  ُبنيت  العبادي  "حكومة  اأن 

والتوازن ال�سيا�سي بني الكتل ال�سيا�سية".

االمم  ملنظمة  التابع  الدوليني   املحققني  فريق  بداأ   
املتحدة عمله يف العا�سمة  بغداد  للنظر يف ملفات 
ف�ساد  ارتكبها م�سوؤولون و�سخ�سيات �سيا�سية  متهمة 
بهدر املال العام،  وقال  امل�سوؤول يف هيئة النزاهة 
�سامل ال�سعدون لي )اجلورنال( ان الهيئة "وفرت مقرا 
للفريق الدويل الإجناز عمله بالنظر يف ملفات  تتعلق 
بهدر املال العام خالل ال�سنوات املا�سية  تقدر بنحو 

800 مليار دوالر". 
دويل  بفريق  ا�ستعانت   العراقية  احلكومة  وكانت   

املتحدة  االمم  مع  اتفاقية  مبوجب  الف�ساد  ملكافحة 
وحت�سني  اال�سالح  حتقيق  يف  بغداد  رغبة  اطار  يف 
االداء احلكومة  حتت �سغوط التظاهرات االحتجاجية 
اجلهات  اىل  واحالتهم  املف�سدين  مبالحقة  املطالبة 

الق�سائية. 
قائمة  يف  االوىل  املييرتييبيية  الييعييراق  احييتييل  وفيما   
اىل  ال�سعدون  ا�سار  العامل  يف  ف�سادا  االكيير  الييدول 
امل�سوؤولني  بحق  الق�سائية  االجييراءات  تنفيذ  عرقلة 
وال�سيا�سيني املتهمني مبلفات ف�ساد، لتمتعهم بنفوذ 
امام  املطروحة  امللفات  ابييرز  ان  مو�سحا  وا�سع، 
القيادي  التجارة اال�سبق  "ملف وزير  الدويل:  الفريق 

ال�سوداين  الفالح  عبد  اال�سالمية  الدعوة  حييزب  يف 
وملف منح عقود الرتاخي�س ل�رصكات النفط العاملية 
وزير  وق�سية  ال�سهر�ستاين  ح�سني  الوزير  زمن  يف 
حممد  و�سقيقيه  الكربويل  احمد  اال�سبق  ال�سناعة 
وجمال زعيم حركة احلل  ف�سال عن ملفات ف�ساد يف 
وجلنة  هيئة  يف  م�سادر  وكانت  الكهرباء".    وزارة 
احلكومة  رئي�س  تورط  اىل  ا�سارت  النيابية  النزاهة 
عن  ف�سال  احييمييد،  وجنله  املالكي  نييوري  ال�سابقة 
ف�ساد،   مبلفات  اال�سالمية  الدعوة  حزبه  يف  قياديني 
تتعلق بتنفيذ م�ساريع وهمية مب�ساركة حمافظ بغداد 
ال�سابق �سالح عبد الرزاق  وحمافظ الب�رصة اال�سبق  

القانون  دولة  ائتالف  كتلة  رئي�س  ال�سمد  عبد  خلف 
الفريق  امام  امللفات  جميع  طرح  موؤكدة  النيابية، 
الدويل.   وفيما �سهد جمل�س النواب موؤخرا تفعيل دوره 
الرقابي اكد النائب عادل نوري جمع تواقيع �سبعني 
اجلعفري،   ابراهيم  اخلارجية  وزير  ال�ستجواب  نائبا 
القليلة  االييييام  غ�سون  "يف  لييي)اجلييورنييال(:  وقييال 
اال�ستجواب  موعد  الربملان  رئا�سة  �ستحدد  املقبلة 
بعد االتفاق مع احلكومة على بع�س الق�سايا الفنية"، 
ويعتزم نواب جمع تواقيع ال�ستجواب وزيري الرتبية 
والزراعة ف�سال عن بع�س روؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة، 

وم�سوؤولني حمليني يف حمافظات عراقية.      

من  املهجرين  امل�سيحيني  ال�سكان  من  عدد  طالب   
مناطق  يف  لهم  حمافظة  باإن�ساء  نينوى  حمافظة 
املهجرين  امل�سيحيني  من  عدد  واأبدى  نينوى.  �سهل 
�سمن  البقاء  يف  رغبتهم  عدم  كرد�ستان  اإقليم  يف 
احلدود االإدارية للمحافظة، وذلك لعدم ح�سولهم على 
مكونات  باقي  مثل  مثلهم  وا�ستحقاقاتهم  حقوقهم 
ويعزو  قولهم.  بح�سب  املدينة،  يف  العراقي  املجتمع 
كثر من امل�سيحيني اأن اإن�ساء حمافظة لهم يف �سهل 
نينوى هو للحفاظ على هويتهم ووجودهم يف العراق 
ق�رصي  وتهجر  ت�سفيات  من  له  تعر�سوا  ما  بعد 
خالل ال�سنوات املا�سية، موؤكدين اأنهم لن يعودوا اإىل 
املو�سل اإال بعد اأن يتم اإن�ساء حمافظة جتمع �سملهم 
وحتفظ كيانهم لتجنب اإق�سائهم وتهمي�سهم م�ستقبال، 
مل  اإذا  ق�سيتهم  بتدويل  �سيقومون  انهم  اىل  واأ�ساروا 
واأن  طلبهم،  على  العراقي  والربملان  احلكومة  توافق 
تكون مناطقهم حتت الو�ساية الدولية لعدم تكرار ما 

عليها.    التنظيم  �سيطرة  املدينة خالل  لهم يف  ح�سل 
النائب يف الربملان العراقي يونادم كنا قال: »ي�سعر 
الثانية  الدرجة  من  باأنهم  العراق  يف  امل�سيحيون 
اإق�ساء وتهمي�س وعمليات  له من  ب�سبب ما تعر�سوا 
قتل وكان اآخرها عمليات التهجر الق�رصي يف مدينة 
على  م�سددا  االأخييرى«،  العراق  وحمافظات  املو�سل 
�رصورة اإن�ساء حمافظة �سهل نينوى ل�سمان بقائهم 
يف العراق.  ورف�س يف الوقت ذاته اأن تكون املحافظة 
نينوى هو خليط من  "�سهل  وقال:  فقط،  للم�سيحيني 
امل�سلمني وامل�سيحيني وال�سبك وااليزيديني، وال ميكن 
جميع  �ستمثل  بل  معني  ملكون  املحافظة  تكون  اأن 
العي�س  باإمكانهم  الذين  املو�سلي  املجتمع  مكونات 

ب�سالم فيها"، على حد قوله.
بكثافة  تتمتع  نينوى  »حمافظة  اأن  امل�سدر  وبني   
�سكانية وجغرافية كبرة جدا، ومن االأف�سل اأن تكون 
له مناطق  تعر�ست  هناك حمافظة جديدة، نظرا ملا 
خدمات  و�سوء  وتهمي�س  اإجحاف  من  نينوى  �سهل 

خالل ال�سنوات املا�سية«، على حد قوله. 

)الجورنال( تكشف كواليس ما جرى في ليلة االجتماع

التيار الصدري وضع 14 شرطا للعودة إلى التحالف الوطني.. ولهذه األسباب غاب المالكي! 

فريق دولي في بغداد يبدأ التحقيق بملفات فساد المسؤولين العراقيين

قبل معركة الموصل.. المسيحيون يطالبون بإنشاء محافظة لهم في سهل نينوى
الدفاع: ال مكان ألي قوات أجنبية برية في معركة 

تحرير نينوى المرتقبة

القوى السنية: 

العبادي خدعنا بأسماء مرشحي التكنوقراط
بغداد - عالء الحسن 

بغداد ـ رسول محمد

بغداد ـ خاص

بغداد ـ خاص

بغداد ـــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

النواب  االإ�سالح يف جمل�س  النائب عن جبهة   قال 
يف  امل�سوؤولني  بع�س  "هناك  اإن  اجلبوري،  هيثم 
زيارة  بداأوا  العبادي  حيدر  الييوزراء  رئي�س  حكومة 
ترتيب  لغر�س  منازلهم  يف  الكتل  وروؤ�ساء  النواب 

اآليات اال�ستجواب من قبل جبهة اال�سالح". 
اأن  اكدوا  قد  اال�سالح،  نواب جبهة  وكان عدد من   
يف  واملف�سدين  الف�ساد  �سد  حربًا  اأ�سعلت  اجلبهة 
مهما  اال�ستجوابات  يف  م�ستمرة  واأنها  احلكومة، 

كانت اجلهات التي ينتمي اإليها املف�سد.
على  مقبل  الدور  اإن  لي)اجلورنال(  اجلبوري  وقال   
الرتبية  وزارات  يف  والييوزراء  امل�سوؤولني  ا�ستجواب 
جبهة  اأن  موؤكدا  واخلارجية،  والييزراعيية  وال�سحة 
اال�سالح ال يوجد لديها خط اأحمر على اأي فا�سد يف 

حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
القانون نوري  ائتالف دولة  "رئي�س  اأن  اإىل  واأ�سار   
املالكي منح احلرية لنوابه اأن ي�ستجوبوا اأي م�سوؤول 
فا�سد يف احلكومة"، الفتا اإىل اأن "املالكي اأكد على 
كان  اأن  امل�سوؤول  الإقالة  والقناعة  ال�سمر  حتكيم 

حتمل  ال  اال�ستجواب  "اآليات  اأن  اإىل  م�سرا  فا�سدا"، 
وطرد  لالإ�سالح  ثورة  هناك  وامنا  �سيا�سية  �سيغة 

الفا�سدين من موؤ�س�سات الدولة".
ا�ستجواب م�سوؤولني  "الدور مقبل على  اأن  واأ�ساف   
ووزراء يف ال�سحة والزراعة والرتبية واخلارجية يف 
"ثورة اال�سالح ال يوجد  اأن  النواب"، موؤكدا  جمل�س 
ميكن  وال  فا�سد  م�سوؤول  اأي  على  اأحمر  خط  لديها 
عازمة  اال�سالح  "جبهة  اأن  اإىل  م�سرا  ا�ستجوابه"، 
على اأن تطهر املوؤ�س�سات احلكومية من الفا�سدين".  
بدوره قال ع�سو جبهة اال�سالح، من�سور البعيجي، 

خط  اأي  اجلبهة  لييدى  "اليوجد  �سحفي،  بيان  يف 
اجلهة  كانت  مهما  تنفيذي  من�سب  اأي  على  اأحمر 
كل  مبحا�سبة  تتاأخر  لن  واأنها  اإليها  ينتمي  التي 
كان  ومهما  احلكومة  يف  فا�سد  م�سوؤول  اأو  وزييير 
من�سبه خ�سو�سا اإذا توفرت عليه ملفات ف�ساد فانه 
�سي�ستجوب داخل قبة الربملان ولن ي�سفع له حزبه 

اأوكتلته اأو من�سبه مهما كان".
 واأ�ساف اأن جبهة اال�سالح عازمة على فتح جميع 
التنفيذية فقط بل  لي�س يف احلكومة  الف�ساد  ملفات 
الدولة  مفا�سل  وجميع  امل�ستقلة  الهيئات  حتى 

مفا�سل  وجميع  احلكومة  تنظيف  اأجل  من  االأخرى 
الذين تربعوا  الف�ساد واملف�سدين  الدولة االأخرى من 
نتيجة  حما�سبة  اأي  دون  مبنا�سبهم  اأعيييوام  منذ 

التوافقات ال�سيا�سية بني الكتل.
 واأكد النائب عن جبهة االإ�سالح، اأن "رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي يتن�سل من قرارات جمل�س النواب ومل 
يطبقها يف اأوقاتها"، موؤكدا اأن العبادي يتهرب من 
اأي قرار برملاين ُيلزمه ب�رصف االأموال اإىل اجلهات 
تعمل  االإ�سالح  جبهة  اأن  مبينا  للحكومة،  الدائنة 
يف  املقبل  ال�سهر  خييالل  العبادي  ا�ستجواب  على 

اإن  لي)اجلورنال(  البيعجي  وقييال  اليينييواب.   جمل�س 
م�ستحقات  ب�رصف  قرارات  اأ�سدر  النواب  "جمل�س 
 2016 و   2015 لعامي  واملييزارعييني  الفالحني 
وطالب برفع ا�سماء مر�سحي وزارة الداخلية والدفاع 
اأن العبادي تن�سل من تلك  اإال  وال�سناعة والتجارة 
يتناغم  "العبادي  اأن  وبني  ينفذها".   ومل  القرارات 
لدوعي  االأخرى  ويهم�س  ال�سيا�سية  الكتل  بع�س  مع 
االإ�سالح  "جبهة  اأن  اإىل  م�سرا  وحزبية"،  �سخ�سية 
املقبل  ال�سهر  خالل  العبادي  ا�ستجواب  على  تعمل 

لوجود اأخطاء يف اإدارته للحكومة املركزية".

بغداد ـ خاص
  

مرض السرطان.. 
ومحنة غياب العالج في العراق

نواب: مسؤولون يتفقون "ليال" مع مستجوبيهم والعبادي في طريق االستجواب
القادم.. وزراء الصحة والخارجية والزراعة والتربية 


