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اىل  املايل  العمل  جمموعة  تتجه  املقبل  العام  بداية  يف    : زيدان  �سالم   - بغداد 
يف  املركزي  البنك  خطوات  بعد  البي�ساء  اإىل  الرمادية  القائمة  من  العراق  اإخراج 

مكافحة غ�سيل الأموال ومتابعة حركة الأموال.
"العراق بعد الأزمة  اإن  اأي�رس جبار لـ)اجلورنال(،   وقال املتحدث با�سم البنك املركزي 
ا�سرتطا  اللذين  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  الدولية ك�سندوق  املنظمات  اإىل  التجاأ  املالية 
م�ساعدة العراق بتطبيق 17 �رسطا منها تطوير البنى التحتية واجلمارك والكهرباء وم�ساعدة 
منظمة  �سنفته  مما  ال�رسوط  هذه  من  جزءا  يطبق  كان  "العراق  اأن  م�سيفا  وغريها"،  الفقراء 
�سندوق  ب�رسوط  العراق  التزام  "بعد  اأنه  واأو�سح  الرمادية".   املنطقة  يف  املايل  العمل  جمموعة 

النقد الدويل وا�سبحت ح�ساباته املالية مك�سوفة ومراقبة دوليا حتول العراق اإىل املنطقة البي�ساء"..
التفا�سيل ملحق القت�سادي

الجراءات  ا�ستكمال  النيابية  النزاهة  جلنة  اعلنت  فيما   
اجلعفري  ابراهيم  اخلارجية  وزير  ل�ستجواب  اخلا�سة  
حتفظه  الوطني  التحالف  ابدى   ف�ساد،  مبلفات  لتهامه 
حيدر  حكومة   اع�ساء  �سد  الــرملــاين   التحرك  على 
العبادي م�سددا على اهمية  دعم قائمة مر�سحيه  للوزارات 

ال�ساغرة، وحت�سيد اجلهود ملعركة حترير املو�سل.
النائب جا�سم حممد  القانون،  ائتالف دولة   وقال ع�سو 
للتحالف   ال�سيا�سية  الهيئة  ان   لـــ)اجلــورنــال(  جعفر 
الوطني "اتفقت مع رئي�س احلكومة  حيدر العبادي  على  
من�سبيهما  من  املبعدين  الوزيرين  بخدمات  ال�ستعانة 
العبيدي،  واملالية  هو�سيار زيباري  ملدة  الدفاع خالد 
على   الوطني  التحالف  حر�س  اىل  م�سريا   ا�سهر"،  �ستة 
ا�ستجواب  يف  الت�رسيعية   لل�سلطة  الرقابي  الدور  تفعيل 
على  م�سددا  ف�ساد،  مبلفات  املــتــورطــن   امل�سوؤولن 
�رسورة مراعاة  امل�سلحة الوطنية  يف املرحلة احلالية"،  
ل�ستجواب  الرملان  حترك  يف  يرى   الوطني   التحالف 
الوزراء ومنهم  ابراهيم اجلعفري  غري جمدية  يف الوقت 
احلا�رس وح�سل اتفاق على  ارجاء ا�ستجواب امل�سوؤولن 
يف  امله  عن  معربا  املقبل،  العام  من  الثالث  ال�سهر  اىل 
"لتفهم هذا املوقف فاأمام   ان ي�ستجيب اع�ساء املجل�س: 
رئي�س احلكومة  جملة ا�ستحقاقات، منها حترير  املو�سل 
املر�سحن  وتقدمي  املقبل  العام  موازنة  قانون  واقــرار 

ل�سغل الوزارات ال�ساغرة". 
 وكان نواب جبهة ال�سالح باأع�سائها من ائتالف دولة 
الجراءات  ا�ستكمال  اعلنوا  اخرى  نيابية  القانون  وكتل 

ابراهيم  اخلارجية  وزير  ل�ستجواب  والقانونية  ال�سكلية 
اجلعفري،  لتهامه مبلفات ف�ساد تتعلق بهدر املال العام 
جراء بيع عقارات عراقية يف اخلارج، ومنح قيادين يف 

تنظيمه ال�سيا�سي تيار ال�سالح منا�سب يف الوزارة. 
�سيتوىل  بو�سفه  نـــوري   ــادل  ع النائب  نــدد  ـــدوره  وب  
عرقلة  �سيا�سية  جهات  مبحاولت  اجلعفري  ا�ستجواب 
اإن:  الدور الرقابي لل�سلطة الت�رسيعية وقال لـ)اجلورنال( 
الوزيرين  عن  الثقة  �سحب  على  الت�سويت  قرر  "الرملان 
العبيدي وزيباري ول يوجد يف الد�ستور ن�س مينح رئي�س 
احلكومة حق اعادتهما ملوقعيهما مهما كانت ال�سباب" 
عادا ذلك �سابقة خطرية وخرقا ملبداأ الف�سل بن ال�سلطات  
�سيا�سية  لرغبة جهات  الذعان  نف�سه   الوقت  راف�سا يف 
ا�ستجواب  "�ساأتوىل  اجلعفري:  ا�ستجواب  عرقلة  حتاول 
اعالن  الــنــواب  جمل�س  رئا�سة  وعلى  اخلارجية   ــر  وزي
حتديد موعد اجلل�سة ا�ستنادا اىل النظام الداخلي للرملان  
ل�سغوط  اخل�سوع  ورف�سها   امل�ستقلة  ارادتــهــا   لثبت 
لت�رسيبات  وطبقا   متنفذة".    قوى  متار�سها  �سيا�سية 
الرملان  لرئي�س   الثاين  النائب  فان  الرملان  داخل  من 
همام حمودي، يبذل جهودا  لتعطيل ا�ستجواب اجلعفري  
رمزا  "يعد  التحالف  نظر  وجهة  من  اخلارجية  وزير  لن 
وطنيا  �سبق ان  �سغل من�سب رئي�س جمل�س الوزراء وله 
مواقف وطنية ا�سهمت يف تعزيز النظام الدميقراطي طيلة  
توليه رئا�سة التحالف الوطني خالل ال�سنوات املا�سية"،  
وت�سري الت�رسيبات اىل امكانية تعطيل  ا�ستجواب اجلعفري  
حمود،  عديلة  وال�سحة  اقــبــال،  حممد  الرتبية  ووزيــر 
الرملان  رئي�س   بن  حتقيقه  بالإمكان  اتفاق  مبوجب 

�سليم اجلبوري وروؤ�ساء الكتل النيابية. 

 50 اأن  ام�س،  الهجرة واملهجرين  اأكدت وزارة   
الف عائلة نازحة عادت اإىل الرمادي والفلوجة 
ومركز حمافظة النبار، م�سرية اإىل اأن الثارات 
وال�رسقاط  والرمادي  الفلوجة  يف  الع�سائرية 

وبيجي توؤخر اآليات عودة جميع العوائل.
 وقال وكيل الوزارة جا�سم العطية لـ)اجلورنال( 
اإن "الوزارة وفرت جميع م�ستلزمات العودة من 
وخدمات  غذائية  ومواد  النازحن  لنقل  اآليات 
اإىل  النازحة  العوائل  لإعــادة  واأدويــة  اإن�سانية 

املناطق املحررة". 
النبار  يف  والــرمــادي  "الفلوجة  اأن  واأو�سح   

�سالح  حمافظة  يف  و�رسقاط  بيجي  وق�ساء 
التي  العوائل  بن  ع�سائرية  ثارات  ت�سهد  الدين 
اأعــداد  يكون  والتي  داع�س  مع  تعاون  لديها 
لفتا  البرياء"  بدماء  متورطن  افرادها  من 
املركزية  احلكومة  مع  تن�سيقا  "هناك  اأن  اإىل 
تنظيم  على  واملحلية  الــدولــيــة  واملنظمات 
ور�س لإعادة جميع العوائل التي مل تتورط مع 

الإرهاب".
العوائل  مئات  تعود  اأن  املوؤمل  "من  اأن  وبن 
النازحة اإىل مناطقها قبل نهاية العام اجلاري، 
الدين  �ــســالح  حمافظة  �سمال  مناطق  اإىل 
تلك  يف  الع�سائرية  اخلــالفــات  حلل  والنــبــار 

املحافظتن".

حيدر  الــوزراء  لرئي�س  الإعالمي  املكتب  اأكــد   
لتويل  املر�سحن  ا�سماء  طــرح  اأن  العبادي، 
اإىل  م�سريا  �سهال،  امرا  لي�سا  ال�ساغرة  الــوزارات 
�سيا�سي  توافق  اإىل  يحتاج  ال�سماء  "طرح  اأن 
زمنية  فرتة  اىل  وحتتاج  واحلكومة  الكتل  بن 

للموافقة عليها".
لـ)اجلورنال(  احلديثي  �سعد  املكتب  وقال مدير 
اإن "اآليات وعمليات ا�ستجواب الوزراء واإقالتهم 
من قبل جمل�س النواب اأحلقت ال�رسر باحلكومة 

ــيــة واملــالــيــة  ــن الــنــاحــيــة الأمــن املــركــزيــة م
جديدة  ا�سماء  "طرح  اأن  واأ�ساف  واخلدمية". 
لتويل الوزارات ال�ساغرة لي�س امرا �سهال"، موؤكدا 
اأن طرح ال�سماء يحتاج اإىل توافق �سيا�سي مع 
وحتتاج  النواب  جمل�س  داخل  ال�سيا�سية  الكتل 
اإىل درا�سة ووقت طويل للموافقة عليها من قبل 

الكتل ال�سيا�سية".
يف  ال�ستجواب  وعملية  "اآليات  اأن  اإىل  واأ�سار 
جمل�س النواب تعد امرا د�ستوريا اإل اأنه ل ميكن 
ا�سقاط  خــالل  مــن  باحلكومة  الــ�ــرسر  اإحلـــاق 

امل�سوؤولن واحدا تلو الآخر".

 فيما يعتزم رئي�س اقليم كرد�ستان  م�سعود بارزاين 
م�سادر  افادت  املقبلة،   اليام  خالل  ايــران   زيارة 
�سيا�سية كردية  بان بارزاين عاد من بغداد  حممال 
اخلالفات  لت�سوية  املــركــزيــة   احلــكــومــة   بــ�ــرسوط 
والق�سايا العالقة بن الطرفن،  ومن ابرزها حتديد 
يف  الرتكي  الع�سكري  التواجد  جتــاه  ثابت  موقف 

الرا�سي العراقية.
  وقال القيادي يف حركة  تغيري الكردية اآزاد  عثمان 
لـ)اجلورنال( "على الرغم من اعالن   حيدر العبادي 

لت�سوية  ايجابية   نتائج  اىل  التو�سل  وبـــارزاين 
اخلالفات بن الطرفن طرحت   بغداد جملة �رسوط  
ر�سمي  اعالن موقف  اهمها   القليم من  رئي�س  امام 
الرا�ــســي  يف  الــرتكــي  الع�سكري   التواجد  يرف�س 
العراقية،  وحظر دخول قوات البي�سمركة اىل  املو�سل 
خالل تنفيذ  عملية اقتحام املدينة، والن�سحاب من 
الرا�سي املحررة يف املحافظة"  مو�سحا ان تنفيذ 
يتعلق  ما  ول�سيما  الد�ستور  "باعتماد  بغداد  �رسوط 
بتو�سيات  واللــتــزام  عليها   املتنازع  باملناطق  
اللجان الفنية امل�سكلة لغر�س ال�رساف على ت�سدير 
الطرفن".   ومع ت�ساعد  النفط، ومبا ي�سمن حقوق 

املطالبة  القليم   يف  ال�سعبية  الحتجاج  حركة 
ب�رسف مرتبات املوظفن  املتوقفة منذ ا�سهر واجراء 
ال�ستحواذ على  الدميقراطية وتلغي  تعزز  ا�سالحات 
ال�سلطة، ا�سار عثمان اىل امكانية ان  "تفي احلكومة 
لإقليم  املخ�س�سة  املالية   بالتزاماتها  املركزية 
يف  املقبل  العام  موازنة   يف  وادراجها  كرد�ستان، 
حال مل�ست  خطوات جدية لتنفيذ �رسوطها".   وكان 
ان  اعلن  اليــرانــيــة  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول 
"�سيزوران طهران   بارزاين  واحلكومة  القليم  رئي�س 
الثنائية وعدد من  العالقات  لبحث  املقبل  ال�سبوع  
ومكافحة  والمنية  وال�سيا�سية  القت�سادية  ال�سوؤون 

ناحيته  مــن  املو�سل".  حترير  ومعركة  الرهـــاب 
الرملانية  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�سو  دعــا 
اعتماد  اىل   كرد�ستان  اقليم  البياتي  عبا�س  النائب 
وقال  اجلوار  دول  مع  عالقاته  يف  الوطني  املوقف 
لـ)اجلورنال( اإن "املتابع لعالقات القليم  اخلارجية 
دول  مع   وخ�سو�سا  الد�ستور  تخالف  انها  يلم�س 
اتخذت مواقف معادية للعراق  ونظامه الدميقراطي"، 
م�سريا اىل ان حتقيق امل�سالح "يتطلب تبني  مواقف 
الدبلوما�سية   القواعد  اطار  ويف  املركزية  احلكومة 
والقانون الدويل، وبخالف ذلك �سنعطي �سورة للعامل 

باأن العراق يعاين ازمات داخلية". 

  اأفتى رجل الدين العراقي قا�سم الطائي، بقتال القوات الرتكية يف العراق، وفيما اعتر ذلك 
باأنه "واجب �رسعي واأخالقي"، فقد طرح طرقا اأخرى لـ"مقاومة تركيا" فيما بداأ تنظيم 
داع�س الرهابي بعمليات حلفر الأنفاق الطويلة وحت�سن املدينة بجدران خر�سانية، يف 

اإطار ا�ستعداده للمعركة التي يتوقع لها اأن تكون حا�سمة وكبرية.
 وقال الطائي يف بيان له، اإنه "يجب قتال القوات الرتكية الغازية يف العراق"، م�سددا على 
اأن "مقاومة التواجد الرتكي يف العراق ع�سكريا، ل�سيما بعد اإقرار الرملان الرتكي تواجد 
هذه القوات، هو واجب �رسعي واأخالقي واجتماعي".  واأ�سار يف فتواه اإىل اأنه "بالإ�سافة 
اإىل املقاومة الع�سكرية، هناك طرق اأخرى ملقاومتها منها مقاطعة ال�رسكات والب�سائع 
الرتكية".  وتاأتي فتوى الطائي هذه بعدما قرر الرملان الرتكي، ال�سبت، متديد مهمة قواتها 
الع�سكرية يف �سوريا والعراق لعام اآخر، بعدما قال اأردوغان "�سنبذل ق�سارى جهودنا يف 
عملية حترير املو�سل ويجب اأن نكون على طاولة احلل، ول يجب اأن نكتفي باملراقبة".  
الوزراء  رئي�س  قال  املو�سل، حيث  الرتكية يف  القوات  تواجد  العراقية  احلكومة  وترف�س 
حيدر العبادي، يف وقت �سابق اإن من �ساأن ذلك عرقلة احلملة الع�سكرية املرتقبة ل�ستعادة 
املدينة من تنظيم الدولة.  وتتواجد القوات الرتكية يف مع�سكر على اأطراف املو�سل، حيث 

ت�رسف على تدريب مقاتلن �سنة ا�ستعدادا للم�ساركة يف حملة حترير املدينة.

العبيدي وزيباري خرجوا من باب البرلمان وعادوا من شباك الحكومة 

)الجورنال( تكشف أسرار صفقة سياسية لتعطيل استجوابات الجعفري ووزيري الصحة والتربية

بارزاني "يتوسل" إيران للتأثير على بغداد واألخيرة تشترط عليه رفض التواجد العسكري التركي 

فتوى عراقية تبيح قتال القوات التركية وداعش يتحصن باألنفاق استعدادًا لمعركة الموصل

الثارات العشائرية تؤخر عودة عشرات اآلالف 
من نازحي األنبار

مكتب العبادي يعترف بصعوبة االتفاق على 
المرشحين لتولي الحقائب الشاغرة

بغداد - خاص

بغداد – رسول محمد

 بغداد - عالء الحسن 

بغداد ـــ  ستار الغزي

بغداد ـــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الك�سف  اجهزة  ملف  ظل  الن  اىل   2007 عام  منذ 
ا�سترياده  املطابق(ملوا�سفات  )غري  املتفجرات  عن 
وعمله يف تفادي وقوع هجمات ارهابية،ظل حبي�سا 

لت�رسيحات و�سجالت �سيا�سية ونيابية وق�سائية..
ا�سخا�س من كبار �سباط وزارة   واتهم فيه ب�سعة 
الداخلية ومنهم من حكم عليه ومنهم من جتاهلته 
الولوج  اجلميع  جتنب  فيما  الق�سائية،  التحقيقات 
التي وقفت وراء هذه  الكبرية  يف اجلهات احلكومية 

لها  تعر�س  التي  الكــر  اخلدعة  ولعل  ال�سفقة.  
ال�سعب العراقي بكل مفا�سله ال�سيا�سية والق�سائية، 
ق�سية  ان  طويلة  ول�سنوات  العالمية  وحتى  بل 
اجهزة ك�سف املتفجرات التي اثريت ال�سجة ب�ساأنها 
ADE-( اجــهــزة  فقط  تخ�س  الــفــرتة  تلك  ــوال  ط
التي  الجهزة  لآلف  ولي�س  جهازا  لـ)60(   )650
اطاحت �سفقتها بارواح اآلف البرياء من مواطنن 

ومنت�سبن لالجهزة المنية العراقية.
 نعم انه اأ�سواأ انواع الحتيال، لكن ما من خيار.. فيما 
كان املوت هو امل�سهد الكرث و�سوحا من احلياة يف 

يف  وكذلك  وكرخها،  ر�سافتها  العا�سمة،  �سطري 
زوايا املدن الخرى بالعراق، ادار �سباط يف وزارة 
امل�ست�سارين  فريق  رئي�س  لتقرير  ظهرهم  الداخلية 
ال�رسطة  لتدريب  امل�ساعد  ال�ساندة  القوى  ل�سوؤون 
اولدفيلد والذي   . الريطاين باول ج  العقيد  العراقية 
ا�ستخدام  عن  بالتوقف  م�سددة  بــاجــراءات  او�سى 
القوات  قبل  مــن  املتفجرات  عــن  الك�سف  اجــهــزة 
المنية، ومل جتد كلماته �سدى يف اآذانهم وهو ي�سف 
ت�سويقه  لن  الحتيال  انواع  “ا�سواأ  بانها  ال�سفقة 
للم�سرتين ليجاد  يائ�سة  اآمال  على  يعتمد  )اجلهاز( 

جهاز يعتقدون انه �سيجعلهم بامان اكرث”.
التهامات واملالكي وت�سفية احل�سابات

بع�س  ان  املو�سوي  جا�سم  ال�سيا�سي  اخلبري  راأى   
برئي�س  املرتطبة  اللجان  ان  ت�سيع  العالم  و�سائل 
امل�سوؤولة  هي  املالكي  احمد  وجنله  ال�سابق  الوزراء 

عن جهاز ك�سف املفتجرات.
بع�س  “هناك  ان  لـــ)اجلــورنــال(،  املو�سوي  وذكــر   
التي مل حت�سل على ح�ستها من  ال�سيا�سية  اجلهات 
النتقام  تريد  املتفجرات  ك�سف  جهاز  �سفقة  قيمة 
نرى  نحن  وبالتايل  اق�سوهم  الذين  اخل�سوم  من 

هذا  واثــارة  )ال�سقاء(  بن  ح�سابات  ت�سفية  اليوم 
ماهو  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  يف  اجلانب 
وياأخذ  �سعبيا  منطلقا  املو�سوع  لياأخذ  حماولة  ال 

حيزا”.
النزاهة بينت موؤخرا ان معظم  “هيئة  ان   وا�ساف، 
امللفات التي ت�سلها فيها غمو�س وقد تكون اغلبها 
وهمية يراد منها ت�سفية احل�سابات والقاء اللوم على 

طرف وتبيي�س وجه طرف اآخر”.

التفا�سيل �سفحة 2

بغداد ـ خاص

ممنـوع من النشر

وزارة التجارة.. مقترح عسى 
أن يحظى بالدراسة

)الجورنال( تواصل تحليل الوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات المثيرة للجدل

محللون: االتهمات تطال الحكومة السابقة وصراع تصفية الحسابات مستمر 


