
يبدو اأن ال�رصاع ال�سيا�س��ي يف العراق �سياأخذ منعطفًا 
اآخر يف التناف�س على ال�س��لطة بني الأحزاب ال�سيا�سية 
الديني��ة واخلط��وط الليربالي��ة الت��ي ت�س��عى للإطاحة 
بالأح��زاب الإ�س��لمية بع��د اخفاقه��ا يف اإدارة الدولة 

العراقية ".
ويق��ول رئي�س كتلة احل��ل الربملانية حمم��د الكربويل 
ل��� »اجلورن��ال « ان "الأح��زاب الإ�س��لمية مل تقدم ما 
مطلوب منها لل�س��عب العراقي طيلة 14 �سنة املا�سية 

خ�سو�س��ا وان الإرهاب والف�ساد تنامى خلل حكمها 
عل��ى الع��راق لفت��ا النظ��ر اىل ان اخلط��وط الليربالية 
املدني��ة يف تق��دم بعد فق��دان ال�س��عب العراق��ي الثقة 
ببع�س الأحزاب ال�سيا�سية الدينية ،واأ�ساف ان" اغلب 
الأح��زاب الإ�س��لمية عم��دت اىل تغي��ر ا�س��مائها اىل 
اأ�س��ماء قريبة من اخلط الليربايل للن�سلخ من الغطاء 
الدين��ي بع��د اخفاقه��ا يف العم��ل ال�سيا�س��ي "واأ�س��ار 
اىل ان" املواط��ن العراق��ي هم��ه اخلدم��ات والأم��ن، 
ومل حتق��ق تل��ك الأح��زاب ل الأم��ن ول اخلدمات على 
الرغ��م من بع���س النجاحات التي قدمها يف مفا�س��ل 

الدولة "ولف��ت النتباه اىل ان" الأحزاب املدنية لديها 
مقبولي��ة من ال�س��ارع لكونها ل تف��رق بني املواطنني 
وتعمل ب��روح املواطنة بعيدا عن النتماءات املذهبية 

والعرقية "
من جانبه ا�س��تبعد النائب ع��ن حتالف القوى الوطنية 
رعد الدهلكي ، حدوث تقارب يف العمل ال�سيا�س��ي بني 
م�رصوع الإ�س��لم ال�سيا�سي الذي ميثله رئي�س الربملان 
العراقي �س��ليم اجلب��وري واخلط اللي��ربايل الذي ميثله 
نائ��ب رئي���س اجلمهوري��ة اأ�س��امة النجيف��ي  والمني 

العام للم�رصوع العربي  خمي�س اخلنجر يف العراق "

وقال الدهلكي ل� »اجلورنال نيوز« ان" اأجواء امل�سلحة 
غ��ر وا�س��حة املع��امل وحتت��اج اىل ار�س��ية �س��لبة 
لنطلق م���رصوع جديد يخدم اأبناء ال�س��نة يف العراق 
" لفتا النظر اىل ان" اخلط الإ�سلمي الذي ينحدر منه 
رئي���س الربملان �س��ليم اجلبوري ل يتواف��ق يف العمل 
ال�سيا�س��ي مع اخلط الليربايل ال��ذي ميثله نائب رئي�س 
اجلمهوري��ة اأ�س��امة النجيفي ورجل العم��ال العراقي 

خمي�س اخلنجر "
وا�س��ار اىل ان" انطلق م�رصوع جديد يحتاج اأر�س��ية 
�س��لبة ونبذ اخللف��ات وتقدمي امل�س��لحة العامة على 

امل�سالح ال�سخ�سية لتحقيق ما كان يطمح له املكون"
يف حني اكد خالد ال�سدي - رئي�س كتلة حزب الدعوة 
تنظي��م الع��راق ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان "الإخفاقات  
احلا�س��لة يف احلكوم��ة ل ميك��ن ان تتحملها الأحزاب 
الإ�س��لمية وحده��ا"  كا�س��فا عن ت��ويل الأحزاب غر 
الإ�س��لمية من املنا�س��ب يف الدولة بن�س��بة اكرث  65 
باملائ��ة "، وقال ال�س��دي ان" الإ�س��لميني يتحملون 
امل�س��وؤولية الأك��رب باعتبار ال�س��عب الع��راق توجه اىل 
اإعطائه��م الأ�س��وات وكان ينبغ��ي ان ل يجاملوا على 
ح�س��اب اأ�س��وات املواطنني وان ينف��ذوا براجمهم ول 

يدخلوا يف �رصاكات غر وا�سحه املعامل والهوية "
واأ�س��ار اىل ان" ال�س��عب العراق��ي �س��عب حمافظ ولديه 
تنطل��ق  ومنه��ا  الإ�س��لمي  بالدي��ن  وارتب��اط  قي��م 
القناع��ة الفكرية مع حتديد الروؤية ال�سيا�س��ية لختيار 
ممثليت��ني لهم يف احلكومة، لفتا النظر اىل ان" فر�س 
الإ�س��لميني مازال��ت كب��رة وعليهم ان ي�س��ححوا ما 
اأخطاأوا به يف ال�س��ابق " وتابع ال�سدي قوله ان" دولة 
القانون تتبنى م�رصوع حكومة الأغلبية الوطني والتي 
من �ساأنها ت�س��حيح الأخطاء ال�سابقة وتذهب بالدولة 

اىل بر الأمان "

األمانة تخرج عن صمتها: »العطالت« والمتجاوزون »سطوا على الماء« وتسببوا بعطش نصف سكان العاصمة !!
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بغداد � خا�س : عزت امانة بغداد اأم�س الحد، اأ�س��باب �س��ح املاء ال�س��الح لل�رصب يف �رصق 
العا�س��مة بغ��داد اىل عطل��ني يف اخلط اخلام الق��ادم من نهر دجلة و اخ��ر يف م�رصوع ماء 

الر�سافة، ف�سل عن كرثة التجاوزات احلا�سلة على اخلطوط الرئي�سية الناقلة ".
وقال املتحدث با�سم المانة، حكيم عبد الزهرة  ل� »اجلورنال « ان" �سبب �سح املياه يف مناطق 
�رصق القناة من العا�س��مة والأطراف حدوث  عطلني  يف اآن واحد يف م�رصوع ماء الر�س��افة واخلط 
الناقل اخلام من نهر دجلة ب�س��بب انقطاع ال�س��لك الكهربية اإ�س��افة اىل كرثة التجاوزات على اخلط 
الناقل للماء اخلام "، واأ�ساف ان" ملكات امانة بغداد عملت على ا�سلح اخلطوط املائية ومت �سخ املاء 
لكن �س��بب تاأخر و�س��وله اىل بع�س املناطق هي التجاوزات احلا�س��لة على خطوط املاء اإ�س��افة اىل ذروة 
ف�سل ال�سيف ما �سبب ا�ستهلكًا كبراً يف كميات املياه "واأ�سار اىل ان" املاء ال�سالح لل�رصب �سي�سل اىل جميع 
مناطق �رصق القناة ومن �سمنها الأطراف بعد �سيانة املحطات املائية "، وكان مواطنون يف �رصق العا�سمة بغداد 

نا�سدوا جهات حكومية بالتدخل حلل ازمة �سحة املياه يف مناطقهم والتي تتكرر يف كل عام من ف�سل ال�سيف. "

ك�س��فت م�س��ادر اأمنية عراقية خلل اليومني املا�س��يني عن وجود 
�س��بهات ف�ساد يف التفاقية الع�س��كرية العراقية المركية املعروفة 
ب�"فم���س" اخت�س��ارا واخلا�س��ة ب�س��يانة الطائ��رات وتدري��ب افراد 
الق��وات امل�س��لحة العراقية ،حي��ث احيلت اىل كلية مدنية لي�س��ت من 
اخت�سا�سها، فقد اأكدت جلنة المن والدفاع النيابية ان اغلب العقود 
الت��ي ابرم��ت يف املرحلة املا�س��ية مع الدارات المركية ي�س��وبها 
الف�ساد لعدم التزامها احلريف بالن�س اخلا�س بالتفاقات الع�سكرية.
وق��ال ع�س��و اللجن��ة ، عماد يوخن��ا، ل�"اجلورنال" : ان ا�س��باب ذلك 
تعود اىل انعدام ال�سفافية وعدم اإعلم جمل�س النواب ال اأخراً ، حيث 
مت الك�سف عن هذه امللفات من خلل ا�ستجواب وزير الدفاع ال�سابق 
"خالد العبيدي" واتهام الوزارة يف املراحل ال�سابقة بابرامها عقوداً 
فا�س��دة م��ع الوليات املتح��دة ورو�س��يا". وطالب يوخن��ا ب�رصورة 
اإحال��ة جمي��ع هذه امللف��ات اىل الق�س��اء ، موؤكدا ان املحا�س��بة اأهم 
م��ن اعلنه��ا، فهناك ف�س��اد لبد م��ن معاجلته من دون ذكر ا�س��ماء 
وحتدي��د منا�س��ب ون��وع ال�س��بهة".  وكان م�س��در امن��ي مطلع، اكد 
اأن التفاقي��ة الع�س��كرية العراقي��ة – األمركية اخلا�س��ة بالتدريب 
و�س��يانة الطائرات ت�س��ل قيمتها اإىل اأكرث من بليون دولر ي�سوبها 
الف�س��اد، م�س��را اىل اأن اجلهة املتعاقدة مع احلكوم��ة العراقية جهة 

مدنية ولي�ست ع�سكرية.
وق��ال امل�س��در  اإن "وزارة اخلارجي��ة المركي��ة وافق��ت على طلب 
احلكوم��ة العراقية مبنح عق��د التدريب التجريبي وال�س��يانة والدعم 
الأ�سا�س��ي والدعم اللوج�س��تي للمقاولني لطائرات املدربني من طراز 
C-172 و C-208 و T-6 مبوج��ب اتف��اق مبيع��ات ع�س��كري 

اأجنبي مقداره 6،1 بليون دولر".
واأ�ساف امل�سدر اأن "وكالة التعاون المني الدفاعي اكدت ان العراق 
طلب خدمات تعديل الطائرات املتعاقدة وا�س��لحها وقطع غيارها 
ومن�س��وراتها وعباراته��ا وقط��ع غيارها وت�س��غيل قاع��دة التدريب 

ودعم احلياة ال�سا�س��ية والمن والت�س��ييد وغره��ا من عنا�رص دعم 
الربامج". واأ�س��ار اإىل اأن "كلية �س��بارتان كويف اأوكلهوما �س��تعمل 
كمق��اول رئي�س��ي يف عملية البي��ع املقرتحة"، مبين��ًا اأن "التفاقية 
والت��ي حتمل ا�س��م )فم�س( تتطلب ن���رص ما يقرب م��ن اأربعة ممثلني 
للحكومة الأمركية وما ي�سل اإىل 55 ممثل للمقاولني اإىل العراق".
وب��نينّ اأن "الوكالة ابلغت الكونغر�س باتف��اق فم�س املقرتح الثلثاء 
املا�س��ي، م�س��راً اإىل اأن "ه��ذا العق��د ي�س��وبه ف�س��اد لك��ون ان كلية 
�س��بارتان ك��ويف اأوكلهوم��ا، مدنية، ويجب ان تك��ون كلية او جهة 

ع�سكرية للتدريب اللوج�ستي هي من تفوز بهذا العقد". 
ب��دوره اأك��د املحلل الع�س��كري ،احمد ال�رصيفي،  ان �س��بهات الف�س��اد 
ه��ذه تاأتي يف اإطار ال�س��فقات التكفيلية على ا�س��ا�س ال�س��فقة فاإن 
ال�رصكات املنتجة يف الوليات املتحدة هي �رصكات خا�سة ولي�ست 
تابعة اىل الدولة �س��واء اكانت ال�رصكات خا�سة بانتاج الطائرات ام 
يف جمال الت�س��نيع الع�س��كري وهي م�س��تقلة بل وحت��ى البنتاغون 

بدوره يربم �سفقات م�ستقلة".
 واأ�س��اف ال�رصيف��ي، ان �س��بهة الف�س��اد كانت يف العق��د الول الذي 
كان على �س��عر الطائرات وكذلك على التفا�سيل الخرى التي تتعلق 
بالتدريب وتقدمي الدعم الوج�س��تي للطائرة وعلى م�س��توى ال�سيانة 
والدام��ة".  ولف��ت النتب��اه اىل ان "�س��بهات الف�س��اد يف مثل هكذا 
�س��فقات موجودة ومل تعد �س��بهة بقدر ما ا�سبحت واقع حال ودليل 
عل��ى ذلك ان ه��ذه الطائرات ل توؤدي مهامها باإيجابية ب�س��بب تلكوؤ 

خط الدعم اللوج�ستي للطران".
من جانبه اأو�سح املحلل ال�سيا�سي ،جا�سم املو�سوي،"اذا كان اجلانب 
المرك��ي ه��و من احال العقد فهذا يعن��ي ان اجلانب المركي لديه 
ملف ف�ساد او حماولة ف�ساد فبالتايل على احلكومة العراقية متابعة 
ومراجع��ة التفاقي��ة ب�س��ورة دقيق��ة وان تل��زم اجلان��ب المركي 
خ�سو�س��ا ان التفاقيات يف اجلانب الدويل تعني القبول واليجاب 
وعل��ى طريف التفاقي��ة ان يلتزما بكل ما ه��و وراد بالتفاقية واذا 

اخل احد الطرفني، فعلى الطرف الخر اإقامة دعوى بوجود ف�ساد .

اكد احل�س��د ال�س��عبي، ان ن�س��بة %70 من احلدود مع 
�س��وريا ه��ي غر حم��ررة ومازال��ت بي��د التنظيمات 
الإرهابية ، م�س��را اىل ان تقدم قوات احل�س��د املقبلة 
ه��ي لتحري��ر تل��ك املناط��ق. وق��ال املتحدث با�س��م 
احل�س��د احم��د ال�س��دي ل�"اجلورن��ال "، ان " و�س��ول 
ق��وات احل�س��د ال�س��عبي اىل احلدود هو انت�س��ار كبر 
وحقيق��ي لل�س��يادة العراقي��ة لكن هذا النت�س��ار قيد 
التحقيق اذ ليزال %70 من احلدود مع �س��وريا غر 
حم��ررة بيد تنظي��م داع���س الإرهابي وعن��د اكمالها 

واغلقها �س��تكون اه��م خطوة حلماي��ة وحفظ المن 
يف البلد" . واأ�س��اف ، ال�س��دي، ان " و�سول اجلي�س 
ال�سوري للحدود ال�سورية من الناحية اجلنوبية يعني 
تقوي�س �سيطرة داع�س على تلك املناطق وكلما تقدم 
اجلي���س ال�س��وري اكرث فانه يعني الق�س��اء على مزيد 
م��ن وجود تنظي��م داع�س ونحن نعترب كل الف�س��ائل 
امل�س��لحة الأخرى التي مت�س��ك احلدود يف اجلهة التي 
تقابلن��ا من احلدود ه��ي قوات غ��ر نظامية والكثر 
منه��ا اإرهاب��ي با�س��تثناء اجلي�س العربي ال�س��وري"، 
واأو�س��ح ، ان "�س��يطرة اجلي���س ال�س��وري يخفف عنا 

عبء هجمات داع�س من داخل احلدود ال�سورية".

رزاق  القان��ون  دول��ة  ائت��لف  ع��ن  النائ��ب  ق��ال 
احلي��دري اإذا تواف��رت ال�رصوط الدولي��ة والإقليمية 
والقت�سادية للنف�سال واذا كان انف�ساًل ايجابيًا 
غر قائم على كره وخ�س��ام فل باأ�س به ، م�س��يفًا 
" كرد�س��تان يف الواق��ع دولة قائم��ة بذاتها لأنها 
غ��ر ملتزمة بالق�س��ايا ال�س��يادية وق�س��ايا الأمن 

والعلقات اخلارجية  ".
 » »اجلورن��ال  ل���  ت�رصي��ح  يف  احلي��دري  واأك��د 
"لكرد�س��تان دور اكرب م��ن احلكومة الإحتادية يف 

العراق " م�س��را اىل ان ، من م�سلحة العراق ان يتم 
النف�سال لكن "بح�س��ب ال�رصوط الدولية القانونية 
"، وان تلتزم كورد�ستان مبا جاء يف الد�ستور وان 
ل ت�س��بح موردة للم�س��اكل فقط مع حكومة املركز 
خ�سو�س��ا انه��ا كاإقلي��م تع��دنّ "م�س��تهلكة للم��وارد 
واملوازن��ات" . وعلى �س��عيد مت�س��ل �س��دد النائب 
خالد الأ�سدي على موقف كتلته قائًل ، موقف دولة 
القانون والتحالف الوطني ب�س��كٍل عام معروف من 
ا�س��تقلل العراق ، واأ�ساف " نرف�س اي �سيء يهدد 
وح��دة الع��راق ، كما ان الد�س��تور يرف�س امل�س��ا�س 

بوحدة البلد " 

�س��هدت الب���رصة حمل��ة تروي��ج مبطنة لبع���س الح��زاب بطريقة غر 
مبا���رصة متهي��دا حلجز ال�س��وارع والتقاطع��ات لهذا امل�س��وؤول الفلين 
او تل��ك الكتل��ة الفلنية ،يف ح��ني ل يبدو ان ال�س��ارع الب�رصي مقتنع 
بهذه ال�س��اليب التي باتت مك�سوفة بح�س��ب راأي البع�س يف كل دورة 

انتخابية .
وي�س��تغرب رئي�س اللجنة الع�س��ائرية يف الب�رصة ال�سيخ رائد الفريجي 
م��ن خلل حديث��ه للجورنال نيوز من هكذا ا�س��اليب، مبين��ا ان اغلب 
الكت��ل ال�سيا�س��ية دمرت العراق ب�س��بب نظام املحا�س�س��ة ،مو�س��حا 
ان��ه عندما يقرتب موعد النتخابات تعمل بع�س الكتل وال�سخ�س��يات 

ال�سيا�سية على ت�سكيل جماميع وجيو�س الكرتونية بحجة انها هي من 
تبني لل�س��عب يف حني ان المر ا�س��بح وا�سحا للمجتمع ان تلك الكتل 
اغلبها اف�س��دت ودمرت العراق ب�س��بب املحا�س�سة التي ادخلت ال�سعب 
يف معاناة كبرة ول نرى اليوم اي كتلة تنزه نف�س��ها ملا يح�س��ل من 

ف�ساد يف العراق او يف اجلنوب .
ويوا�سل الفريجي ان ال�سعب واٍع ويدرك ا�ساليب تلك الكتل التي جاءت 
لبناء الوعود وخداع النا�س، حيث ادرك ا�س��اليب لعبة اخلداع من قبل 
بع���س الكتل ،مبين��ا ان اجليو�س اللكرتونية املوج��ودة ومهما كانت 
و�س��ائل دعمها فهي �سخ�س��يات عليه��ا موؤ�رصات وعلمات ا�س��تفهام 
كثرة ومع مرور الوقت ل ت�س��تطيع تلك اجلهات تبيي�س �سورتها بعد 

ان ف�سدت يف ال�ساحة .

من جانبه يقول املحلل ال�سيا�س��ي م�س��لم املو�س��وي ملرا�سل اجلورنال 
ني��وز ان بع�س الحزاب والكتل تقوم ومن خلل �س��فحات التوا�س��ل 
الجتماعي بالرتويج لقياديني او م�س��وؤويل اح��زاب يفكرون منذ الن 
بالو�س��ول اىل ال�سلطة باأي �سكل من ال�س��كال حيث ترى تلك اجلهات 
انها ت�س��تحق القتال من اجل الو�س��ول اىل كر�س��ي احلكم باي و�س��يلة  
بينم��ا ن��رى الي��وم ان ادارة البلدية تق��وم برفع بع���س العلنات من 
ال�س��وارع والتقاطع��ات، معل��ًل ذلك بانه متهيدا لف�س��ح املج��ال اأمام 
تل��ك الح��زاب حلجز التقاطعات واجلزرات الو�س��طية له��ا قبيل اعلن 
موع��د النتخاب��ات التي كلم��ا مت التنويه عن قربها ترى ان ال�س��وارع 
ت لهذا  و�سفحات التوا�سل الجتماعي واجليو�س اللكرتونية حننّت واأننّ

املوعد .

اك��د رئي���س رابط��ة الدوية د.ع��لء ال�س��ماع الحد، 
اأن "�س��ناعة ال��دواء حاله��ا ح��ال بقية ال�س��ناعات 
تكبدت خ�سائر ج�سيمة"كارثية" من جراء ال�سيا�سات 
يف  وا�س��اف  املا�س��ية".   ال�س��نوات  يف  اخلاطئ��ة 
ت�رصيح ل��� »اجلورنال «  ان "منتج��ي الدوية كانوا 
ياأمل��ون خ��را م��ن مب��ادرة رئي���س ال��وزراء حي��در 
القت�س��اد  ا�س��لح  العب��ادي وم�س��اعيه ب���رصورة 
الوطني"، لفتا النظر اىل ان "الدوية العراقية متتاز 
باجلودة والفعالية مقارنة بالدواء امل�س��تورد والذي 
معظمه جمهول املن�ساأ". رئي�س الرابطة الدوائية، اكد 
"رابطة منتجي الدوية اأ�س�س��ت لتخفيف الظلم الذي 
ط��ال ال�س��ناعات الدوائية العراقية �س��واء احلكومية 
منه��ا او الهلي��ة والت��ي عان��ت حاله��ا ح��ال بقي��ة 
القطاعات الخرى الهم��ال وقلة الدعم".  وتابع ان 
"تخمة امل�ستورد وتكد�س الب�سائع الدوائية بكميات 

كبرة ت��وؤدي اىل عزوف املواط��ن العراقي عن �رصاء 
الدوية املحلية، فلبد من خلق ثقافة دوائية تعرنّف 
املواط��ن بفائ��دة ال��دواء الوطن��ي مقارن��ة بال��دواء 
امل�س��تورد". من جانبه اأكد خبر �س��ناعة الدوية د. 
طالب ح�س��ني، انه "لبد للدولة من اعطاء ت�س��هيلت 
للم�س��انع املحلية احلكومية والهلية". واأ�ساف يف 
ت�رصيح ل� »اجلورنال « اأن "دول العامل تهتم باملنتج 
الوطني وتدعمه كما هو احلال يف جمل�س مناق�سات 
ال��دول اخلليجي��ة وال��ذي يعط��ي لل���رصكات العربية 
اخلليجية ميزة �س��عرية مقداره��ا 10 باملئة مقارنة 
باأعل��ى �س��عر"، لفتًا  النظ��ر اىل ان المر خمتلف يف 
الع��راق حي��ث هناك قل��ة اهتم��ام باملنت��ج العراقي 
ما ي��وؤدي اىل انخفا�س ا�س��عاره".  اخلب��ر الدوائي، 
ا�س��ار  اي�س��ا اىل ان "امل�س��انع الوطنية �سواء اكانت 
حكومي��ة ام اهلي��ة تع��اين اهماًل وحمارب��ة من قبل 
جهات متنف��ذة حتاول ت�رصيف الدوية امل�س��توردة 

املجهولة املن�ساأ على ح�ساب الدوية الوطنية". 

جهات مدنية تتبنى التدريب وصيانة الطائرات

نواب يفضحونها: اتفاقية »فمس« العسكرية مع أميركا فيها فساد وابتلعت بليون دوالر من العراق!

سياسيو البصرة يحتلون تقاطعات وأرصفة المحافظة.. واألهالي: لن تخدعونا بانتخابكم مرة ثانية!

أهل الدواء يشكون الداء.. الصناعة الدوائية المحلية ظلمتها الحكومة وخسائرها كارثية

الحشد الشعبي: وصول الجيش السوري إلى الحدود 
سيعجل بهزيمة بقايا داعش

ائتالف المالكي: انفصال كردستان يجب أن يكون 
بهذه الشروط فقط !

البصرة – محمد الجابري 

كتب المحرر السياسي

بغداد ـ خاص

بغداد- لميس عبد الكريم

بغداد – سهير سلمان

بغداد ـ ثائر جبار

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

فييرا يقود أبطال كأس آسيا
2007 أمام أساطير العالم

نيرانه بدأت تحرق خنادق المحاصصة.. الخالف اإلسالمي الليبرالي يلتهب والبيت السني أول ضحاياه !

بعد ثالث سنوات.. ال محاسبة 
للمتسببين بسقوط الموصل


