
معصصامل الو�سصصع ال�سيا�سصصي يف حمافظصصة الب�صصرة 
الت�ريحصصات  وحتصصى  االن  اىل  وا�سحصصة  لي�سصصت 
ال�سحفيصصة واالإعالميصصة يف املحافظة ت�سهد هدوءاً 
م�ستتبصصًا ن�سبيصصا وت�سصصر اخبصصار ن�رتهصصا و�سائصصل 
توا�سصصل خمتلفصصة وو�سائصصل اعالميصصة اىل ان االمر 
يدل على حتقيقات م�ستمرة مل تنته بعد مع رئي�س 
جمل�صصس حمافظصصة الب�صصرة �سبصصاح البصصزوين الذي 
ينتمصصي اىل كتلة ائتالف نائصصب رئي�س اجلمهورية 

نصصوري املالكي، ويف هذه االإثناء مل يتم حتى االن 
ا�سدار اي بيان من قبل احلكومة املحلية الرقابية 
والت�ريعيصصة ب�سصصاأن املصصدة التصصي طالصصت الحتجاز 

البزوين والتحقيق معه من قبل الق�ساء العراقي .
املحلصصل ال�سيا�سصصي قا�سم حممد يو�سصصح من خالل 
حديثه للجورنال ان الو�سع ال�سيا�سي يف الب�رة 
لي�صصس علصصى ما يصصرام وكمصصا يقال مصصا بعصصد الهدوء 
عا�سفصصة وحتى االن مل ي�سصصدر اي م�سوؤول او جهة 
تابعصصة اىل مكتب املحافظ او رئي�س املجل�س بيانا 
تو�سيحيا عن االخبصصار التي اخذت �سداها حمليا 

بخ�سو�س ا�ستدعصصاء اجلهات الرقابية للم�سوؤولني 
يف احلكومة املحلية ب�سقيها التنفيذي والت�ريعي 

وهذا يجعل حل اللغز �سعبًا. 
ويف وقت �سابق اعلن اع�ساء يف جمل�س املحافظة 
يرتاأ�سون جلان النزاهة واملالية والقانونية احالة 
بع�صصس امللفصصات اىل الق�ساء، ف�سال عصصن التحقيق 
مبلفصصات مهمة من قبلهصصم تتعلق ب�سبهصصات ف�ساد، 
بينها ملصصف الطاقة الكهربائية ،حيث يقول رئي�س 
جلنصصة النزاهة يف جمل�س حمافظصصة الب�رة حممد 
املن�سصصوري للجورنصصال نيصصوز ان اع�سصصاء جمل�صصس 

املحافظة يف اللجان التحقيقية ما زالوا يحققون 
بامللفصصات املتعلقصصة مبلفصصات عديصصدة، ونحن على 
و�سصصك االنتهاء من التحقيق مبلصصف حتقيق الطاقة 
الكهربائيصصة الذي اأثر كثرا يف املحافظة، وهناك 

ملفات كثرة تناق�س من قبل تلك اللجان .
املن�سصصوري اكد بحديثه ان بع�صصس امللفات ذهبت 
اىل النزاهصصة ومصصن املمكصصن ان تفتصصح امللفصصات تلو 

االأخرى وملف �راء الطاقة هو امللف الرئي�سي. 
الب�صصرة وت�ريحاتصصه  وفيمصصا يتعلصصق مبحافصصظ 
االخصصرة فقد او�سصصح رئي�س جلنصصة الرقابة املالية 

ال�سليطصصي  احمصصد  الب�صصرة  يف جمل�صصس حمافظصصة 
للجورنصصال "انصصه بعصصد ان ذكصصر حمافصصظ الب�صصرة 
بوجصصود لوبصصي يف املحافظة من ثالثصصة ا�سخا�س 
احدهصصم اللبناين ح�سن فصصران و�سخ�سيصصة �سيا�سية 
متنفصصذة تابعصصة حلصصزب �سيا�سصصي معصصروف واأحصصد 
امل�سوؤولصصني يف جمل�س املحافظة فعليه ان يك�سف 
مصصن هم االثنان االخران ب�سصصكل تف�سيلي وما هي 
انتماءاتهم ال�سيا�سية ومن يقف وراءهم وما الذي 
ارتكبصصوه من ف�ساد ومع مصصن عملوا خالل ال�سنوات 
االربصصع ال�سابقصصة وعلى مصصن مصصرروا ف�سادهم وهل 

ارتكبصصوا ف�سادهصصم بعلمه وعلم احزابهصصم ام ال وما 
هو دوره يف ذلك؟" . وتابع ال�سليطي "نقول ما هو 
دور اكرم فران يف املحافظة خالل املدة املا�سية 
التصصي كان فيهصصا ح�سصصن فران هصصو احصصد الفا�سدين 
الثالثصصة كما ذكر املحافظ وما هصصو دوره االن يف 
املحافظصصة"، داعيصصا املحافصصظ اىل "ان يك�سف عن 
ا�سبصصاب ابعصصاد املقربني منصصه اأخصصراً، وبني احلني 
واالخصصر طوال مصصدة عمله خصصالل ال�سنصصوات االربع 
املا�سيصصة وهصصل االإبعصصاد هصصو احلل فيما لصصو كانت 

�سبهات الف�ساد هي ال�سبب؟".
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بغداد - ملي�س عبد الكرمي : ك�سف م�سدر اأمني م�سوؤول يف قيادة عمليات االنبار عن 
العودة اىل مناطقهم املحررة  ان"عدد عوائل داع�س امل�سجلني �سمن قائمة املنع من 
يف االنبار يبلغ اكرث من 3000 االف عائلة واغلب هذا العدد هم يف �سمال العراق ودول 

عربية جماورة ولن يعودوا لكونهم ا�سرتوا امالكًا خا�سة بهم".
واو�سح امل�سدر ملرا�سل )اجلورنال(، اأن "عوائل التنظيم �رقوا مبالغ مالية كبرة من املدنيني، 
املدنية  ال�سيارات  من  املئات  �رقتهم  عن  ف�سال  مالية،  ثروة  االكرث  كانوا  داع�س  يف  وابناوؤهم 

واملولدات الكهربائية التي ا�ستوىل عليها عنا�ر داع�س خالل �سيطرتهم على مدن االنبار".
يف حني ك�سف املحلل االمني وال�سيا�سي قا�سم عواد الدليمي من الرمادي ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، عن 
ان" الو�سع االمني يف االنبار غر م�ستقر ب�سبب عودة العديد من عوائل داع�س اىل الرمادي وهيت والفلوجة 

وبحماية �سيا�سية وحزبية كانت تدعم داع�س واالن تقف اإىل جانب عوائلهم".
 التفا�صيل يف ال�صفحة 2

دول  خم�س  ان"  الثالثاء،  الوطنية  القوى  احتاد  يف  قيادي  ك�سف 
اربعة  يف  لبغداد  متنح  دوالر  مليار   140 مبلغ  خ�س�ست  اإقليمية 
اعوام الإعمار املناطق املحررة مقابل زج 25 �سخ�سية �سنية بينهم 

�سخ�سيات مطلوبة للق�ساء يف العملية ال�سيا�سية العراقية .
)ال�سعودية  ان  ا�سمه،  عن  الك�سف  عدم  ف�سل  الذي  القيادي  وقال 
وتركيا واالمارات وقطر والبحرين( خ�س�ست مبالغ مالية مقدارها 
140 مليار دوالر الإعادة اعمار املناطق املحررة مقابل زج خم�سة 
�سخ�سيات لكل دولة يف العملية ال�سيا�سية العراقية بينهم مطلوبون 

للق�ساء. 
بدوره اكد النائب عن التحالف الوطني جا�سم حممد جعفر الثالثاء، 
ان" اململكة العربية ال�سعودية خ�س�ست مبلغًا ماليًا مقداره 500 
الإعادة  العراقية  احلكومة  على  �روط  فر�س  مقابل  دوالر  مليون 
ان"  اىل  النظر  الفتًا  ال�سيا�سية،  العملية  اىل  ال�سخ�سيات  بع�س 

احلكومة مل تت�سلم تلك املبالغ" . 
ب�سدة  الوطني يرف�سان  العراقية والتحالف  واأ�ساف ان" احلكومة 
كل م�ساومة من قبل دول على ح�ساب قرار العراق و�سيادته، م�سرا 
البع�س  جعل  االأخصصرة  االآونصصة  يف  اخلليج  دول  ان"تقاطعات  اىل 
منهم يت�سابق على العراق لزيادة نفوذه من خالل دعم �سخ�سيات 

مرتبطة به �سيا�سيًا.
ودعا جعفر احلكومة والتحالف الوطني اىل التم�سك بال�سخ�سيات 
الوطنية التي قاتلت االإرهاب ودعمت العملية ال�سيا�سية من املكون 
دخول  يف  �ساهم  من  تعيد  م�ساومة  او  مبادرة  اأي  ورف�س  ال�سني 

داع�س اىل العراق.
وعن هذا املو�سوع اأكد ائتالف "ائتالف دولة القانون" اأن العراق 
يرحب بكل انواع الدعم االقليمي والدويل الذي هدفه ا�سعاف العراق 

ومعاجلة او�ساعه االقت�سادية املرتدية بعد احلرب على داع�س". 
وقال ع�سو االئتالف، �سادق اللبان ، يف ت�ريح لص"اجلورنال" اإن 

دعم الدول االقليمية للعراق يف هذه االزمة االقت�سادية والوقوف 
اىل جانبه يف حربه �سد داع�س وحتديات ما بعد هذه احلرب وما 
ح�سل من دمار يف عدة حمافظات وهو امر ان�ساين، موؤكدا اأنه من 
املفرت�س ان تقف جممل الدول لدعم العراق النه كان يحارب نيابة 

عن دول العامل كافة". 
مقابل  كانت  طائفة  اي  من  �سخ�سيات  زج  "اما  اللبان،  واأ�ستدرك 
يدخل  الأنه  وتف�سيال  االمر مرفو�س جملة  فهذا  املنح  اعطاء هذه 

باعتبار ان هذه املنح حتمل �سبغة �سيا�سية للكيل مبكيالني". 
ت�ريح  يف  املجر،  االمر  عبد  ال�سيا�سي،  املحلل  اأكد  جهته  من 

لص"اجلورنال" اإنه "
ت�سوية  تريد  االمركية  املتحدة  الواليات  ان  �سك  ادنى  دون  من   
ويف  اقل  االيصصراين  النفوذ  يجعل  مبا  العراق  يف  ال�سيا�سي  الواقع 
الوقت ذاته تريد اإعادة اعمار العراق وهذا االمر ال يتم اال من خالل 

امل�ساحلة الوطنية".
واأ�ساف، اأن "امل�ساحلة هي لي�ست م�ساحلة "تبوي�س حلى" وامنا 
التفاعل  على  والقدرة  من�سجما  يجعله  العراقي مبا  الواقع  ا�سالح 

�سواء مع الواليات ام مع غرها مثل ايران وبعيدة عن الهيمنة". 
واأكد اأن "الواقع العراقي يعاين انق�سامًا �سديداً كما ان املكون ال�سني 
منق�سم حيث ان هناك رموزاً �سيا�سية يرونها لي�س كما يراها بع�س 
ال�سخ�سيات من التحالف الوطني والذي يراهم جمرمني وذلك الن 
العراق مر يف يف و�سع مربك تداخلت فيه االوراق واجلميع ارتكب 

جرائم يف خ�سم التناف�س يف �سنوات 2006،2007" 
العراق  وقت  يف  جصصاءت  ال�سفقة  "هذه  ان  املتوقع  من  اأنصصه  وبني 
بحاجة لها النها �ستحرك االوراق نحو هدفني االول: اعادة االعمار 
الن هذا امللف يرهق كاهل الواقع االقت�سادي املرتدي يف اال�سا�س 
وبناء  اال�ستقرار  من  جانبًا  �ستحقق  املنح  هذه  اأن  الثاين  والهدف 
عالقات متوازنة مع دول اخلليج وان كان هذا االمر على ح�ساب 

ايران".  
التتمة يف ال�صفحة 2

نفصصى م�رف هيئصصة االنصصواء اجلوية علصصي �سوقي ، 
الثالثاء، "ارتفاع درجصصات احلرارة اىل 70 درجة 
مئويصصة"يف العصصراق موؤكصصدا ان احلديصصث عصصن هصصذا 

املو�سوع ينطلق من �سائعات فقط.
وقصصال علصصي �سوقصصي يف ت�ريصصح لصصص »اجلورنصصال 
نيصصوز« انه "ال توجد �سحصصة ملو�سوع جمرة القيظ 
املعروفصصة لدينا حمليا بص )طباخصصات الرطب ن�سبة 
اىل احتيصصاج النخيل لدرجات حصصرارة عالية( الذي 

انت�ر خصصالل اليومصصني الفائتني و�سّبصصب قلقًا لدى 
ال�سصصارع العراقصصي "، وطمصصاأن بالقصصول "لصصن ترتفع 
درجات احلصصرارة اىل 70 درجة كما اأ�سيع واق�سى 
حد الرتفاع درجات احلرارة يف العراق وخ�سو�سا 
املناطق اجلنوبية كحد اق�سى ت�سل اىل 53 درجة 
مئوية" وبني �سوقصصي ان" موؤ�رات الدول االخرى 
تقراأ غر موؤ�راتنا واملنخف�س احلراري املو�سمي 
يف العراق يختلف عن موؤثراتهم اجلوية وعواملهم 
املناخيصصة، لذا فاإن طق�صصس العراق يختلف عن بقية 

الصصدول وال �سحة ملا يقصصال عصصن "جمصصرة القيصصظ" .

اكصصد رئي�صصس اللجنصصة االأمنيصصة والنائصصب عصصن كتلصصة 
االحصصرار حاكصصم الزاملي، انصصه عازم علصصى ا�ستجواب 
قائد ال�رطصصة االحتادية الفريق �ساكصصر رائد جودت 
يف الربملصصان، م�سصصرا اىل ان من يحمصصي الفا�سد فهو 

متورط مثله.
وقصصال الزاملي »اجلورنال نيصصوز«، ان "قائد ال�رطة 
االحتاديصصة الفريصصق رائصصد �ساكر جودت عليصصه الكثر 
مصصن ملفات الف�سصصاد التصصي تدينه ب�سصصكل وا�سح قبل 
ا�سرتاكصصه يف عمليصصات حترير املناطصصق التي ي�سيطر 
عليهصصا تنظيم داع�صصس االإرهابي واالمصصر ينطبق على 

الكثر مصصن القادة االخرين الذيصصن مت اختيارهم من 
دون االعتمصصاد علصصى اخلصصربة" علصصى حصصد قولصصه.

وب�سصصاأن رف�صصس عصصدد مصصن كتصصل التحالصصف الوطنصصي 
لال�ستجواب، قصصال الزاملي، ان" من يقف مع الفا�سد 
فهصصو فا�سصصد مثلصصه وال ت�سصصح املطالبصصة بحماية من 
اأخطصصاء  اآالف اجلنصصود نتيجصصة  ت�سببصصوا با�ست�سهصصاد 

ع�سكرية وخدمة ملجده ال�سخ�سي".
ورف�سصصت كتلصصة املواطصصن الربملانيصصة توجصصه كتلصصة 
االحصصرار الربملانيصصة اىل ا�ستجصصواب قائصصد ال�رطصصة 
ب�سبصصب  جصصودت،  �ساكصصر  رائصصد  الفريصصق  االحتاديصصة 
العمليات الع�سكرية امل�ستمرة التي تخو�سها القوات 

االأمنية �سد تنظيم داع�س .

عصصرب ائتالف دولة "القانون" عن ا�سفه ب�ساأن ت�ريحات االمني العام لالمم 
املتحدة اخلا�سة باالو�ساع االمنية يف العراق، وقال القيادي يف االئتالف، 
موفصصق الربيعي، يف ت�ريصصح لص»اجلورنال« اإن " جمل�س االمن يغذى بتقارير 
اخباريصصة غربيصصة فيها دوافصصع �سيا�سية من اجل تربير بقصصاء القوات االجنبية 
يف العصصراق وهذا وا�سح مصصن التقارير اال�ستخبارية االجنبيصصة وعليها تخرج 
قصصرارات جمل�س االمن مبخرجات غر دقيقة كمصصا ان تو�سياتهم غر جمدية 
للعصصراق". وا�ستبعصصد الربيعصصي، ان يكون جمل�صصس االمن معاديًا للعصصراق وامنا 
املعلومصصات التي ت�سل اليه تاأتيه من الدول العظمصصى مثل الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة لتغذية هذه التقارير واقناع جمل�س االمن باأن الو�سع يف 

العراق غر م�ستقر واالخر مقتنع بهذا لدوافع �سيا�سية بحتة".

وكان االمصصني العصصام لالم املتحصصدة "اأنطونيو غوتري�س" اأكصصد ملجل�س االمن 
الصصدويل اأن "الو�سصصع يف العصصراق غصصر م�ستقر علصصى الرغم من دخصصول القوات 
العراقيصصة اىل املو�سصصل وا�ستعادتهصصا من داع�صصس وهو بحاجصصة اىل اأمد طويل 
ملواجهصصة التحديصصات املقبلة". من جهته قصصال النائصصب يف التحالف ورئي�س 
كتلة "م�ستقلون" النيابية، طه الدفاعي، اإن العراق حارب االرهاب نيابة عن 
العامل".واأ�سصصاف الدفاعصصي يف ت�ريح لص»اجلورنصصال« ، اأن " اخلاليا النائمة 

موجودة وذلك الن داع�س مل ينته ب�سورة جذرية من العراق". 
واأ�سصصار اىل ان "القوات االمنيصصة ا�ستطاعت حترير اغلب املدن كما متكنت من 
الق�سصصاء علصصى 80 باملئة من االرهابيني، الفتًا النظر اىل ان هذا االجناز من 
املفرت�صصس ان يقيم من جميع منظمات املجتمصصع الدويل واملنظمات الدولية 

واالمم املتحدة".
واأو�سح ان "التقارير الدولية كما هي احلال بالن�سبة للتقرير االخر ال�سادر 

عصصن منظمصصة "العفصصو الدولية" الصصذي تطرق اىل وجصصود انتهصصاكات يف مدينة 
املو�سصصل، موؤكصصدا ان معلومات املنظمة جمافية للواقصصع وت�ستقي معلوماتها 
مصصن جهات تقصصف بال�سد من العمليصصة ال�سيا�سيصصة ومن ق�سيصصة حترير مدينة 
املو�سل". وبني ان "هذه التقارير مل ت�ستند اىل وثائق ر�سمية" ، م�سددا على 

"�رورة اخذ املعلومات من جهات حمايدة ل�سمان الدقة وامل�سداقية".
مصصن جانبصصه احلصصزب الدميقراطصصي الكورد�ستصصاين اأكصصد �صصرورة االبتعاد عن 
املجاملصصة عند و�سف االو�ساع االمنية يف العراق. وقالت الع�سو يف احلزب 
، ا�سصصواق اجلاف، يف ت�ريح لص»اجلورنصصال« "اإن االمني العام لالمم املتحدة 
لي�صصس ببعيد عن الواقع، حيث انه من املفرت�صصس ان يتم الق�ساء على اخلاليا 
النائمة". واأكدت، اجلاف "�صصرورة االبتعاد عن املجامالت خدمة للمواطن 
واملنطقصصة ونقل احلقيقة كما هي يف ظل وجصصود حتديات امنية كبرة تطال 

العراق، وال �سيما املو�سل" 

 طالبصصت جلنة الرتبيصصة والتعليم النيابية، الثالثصصاء رئي�س الوزراء 
حيصصدر العبصصادي باإقالة وزيصصر الرتبية حممصصد اقبصصال ب�سبب ف�سل 
الصصوزارة  يف العمليصصة الرتبويصصة واخفاقها يف تاأمصصني احتياجات 

الطلبة، يف حني و�سفتها باالأ�سواأ على مر تاأريخ  العراق . 
وقصصال ع�سصصو جلنصصة الرتبيصصة والتعليصصم النيابيصصة ريا�صصس غصصايل 
يف ت�ريصصح لصصص »اجلورنصصال نيصصوز« ان "وزارة الرتبيصصة مل تكصصن 
مب�ستصصوى الطمصصوح الدارة العمليصصة الرتبويصصة والتعليميصصة ب�سصصكل 
عصصام واالمتحانصصات ب�سصصكل خا�س"، مبينصصا انه "علصصى الرغم من 
تخ�سي�صصس اموال كافيصصة باملوازنة للوزارة وتغطصصي كل تكاليف 
الدرا�سصصة واالمتحانصصات وطباعصصة املناهج، اال انه ب�سبصصب الف�ساد 
واهمصصال الصصوزارة فقصصد ف�سلت بتوفصصر اب�سط االحتياجصصات للطلبة 
خصصالل االمتحانات مصصن ماء بارد واجهزة تربيد مصصا جعل الطلبة 
يلجصصاأون اىل �صصراء مراوح تعمل علصصى بطاريصصات ال�سحن او خلع 

قم�سانهم والبع�س منهم اغمي عليهم اثناء اأداء االمتحانات . 

وا�سصصاف، ان "توقيت االمتحانصصات كان �سيئصصًا واجلميع يعلم ان 
درجصصات احلصصرارة ترتفع يف �سهر متوز وو�سلصصت اىل اكرث من 50 
درجصصة مئوية علصصى الرغم من انهصصا كانت جتصصري �سابقا يف �سهر 
حزيران"، الفتًا النظر اىل انه "على الرغم من تغير املوعد اال ان 
الصصوزارة مل جند لها اي ا�ستعداد حقيقي خا�سة يف ال�سنة احلالية 
فصصال توجصصد مولصصدات كبديل للكهربصصاء والتصصي طالبنا بهصصا �سابقا 
ناهيك عن االخطاء يف ا�سئلة االمتحانات وهذا واقع ملمو�س من 
خالل متابعتنصصا وزياراتنا للمراكز االمتحانيصصة خا�سة يف مواد 
اال�سالميصصة واالحياء والتاريخ مصصا ادى اىل ارباك الطلبة واثر يف 

نف�سيتهم نتيجة لوجود ا�سخا�س غر موؤهلني لو�سع االأ�سئلة . 
وطالصصب ع�سصصو جلنة الرتبيصصة والتعليصصم جميع اجلهصصات الرقابية 
واالمانصصة العامة ل مجل�س الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابية 
املاليصصة بص"متابعصصة التق�سصصر يف وزارة الرتبيصصة علصصى الرغم من 
تخ�سي�صصس امصصوال لهصصا، وفتصصح حتقيصصق من قبصصل اللجنصصة الدائمة 
لالمتحانصصات مصصع املت�سببصصني باالأخطصصاء يف اال�سئلصصة وحتميلهم 

التبعات املادية واملعنوية ومعاقبتهم  . 

خمس دول تساوم بغداد على نحو 140 مليار دوالر 

منحة خليجية ضخمة إلعمار المناطق المحررة مقابل زج شخصيات »سنية« معارضة في العملية السياسية

التقارير السلبية للمنظمات الدولية.. بيانات »مدفوعة الثمن« إقليميًا للتشويش على استقرار العراق 

إقالة الوزير على بعد خطوة.. البرلمان يعترف: امتحانات العام الحالي األسوأ في تأريخ العراق منذ عهد حمورابي! 

األنواء الجوية تطمئن: ال طباخات الرطب 
وال »جمرة القيظ« في العراق.. الحديث شائعات فقط!

خالف حاد واتهامات بالفساد بين الصدريين 
والمجلس األعلى بسبب استجواب »قائد االتحادية« 

بغداد – سهير الربيعي

بغداد ـ ثائر جبار 

بغداد – هيفاء خضير

بغداد – خاص

بغداد ـ خاص 

البصرة - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

األولمبي يطمح إلى عبور حاجز
أفغانستان في تصفيات آسيا

في البصرة... صمت يسبق العاصفة والمحافظ يبعد حاشيته تحسبًا لهجوم قضائي قد يضعه خلف القضبان  

سبع مهام تدفع سبعة مخاطر 
 في الموصل

بعد املو�سل.. ا�ستعدادات متوا�سلة لتحرير ق�ساء تلعفر


