
�س��دد احلزب "الدميقراط��ي" الكورد�ست��اين على �رضورة 
الدول��ة  امل�ست���رضي يف ج�س��د  الف�س��اد  ب��ذور  اجتث��اث 
العراقي��ة، موؤك��دا ا�ستبع��اده ان حتق��ق كتل��ة "التن�سيق" 
النيابي��ة ما اخفقت به كتلة اال�س��اح لعدم وجود ارادة 

يف حماربة الفا�سدين واملف�سدين. 
وق��ال النائ��ب يف احل��زب، �رضح��ان اأحم��د، يف ت�رضيح 
ل�»اجلورن��ال نيوز« اإن "الف�ساد ال ميك��ن الية قوة داخل 

العراق اجتثاثه اال بوجود قوانني �سارمة تتخذها الكتل 
ال�سيا�سي��ة امل�سارك��ة يف احلكم". واأ�س��اف "على الكتل 
النيابي��ة عدم م�ساندة الذين يتعاطون الف�ساد والتابعني 
لهم وحمايته��م اال اذا قامت هذه الكتل بالتخلي عن كل 
م��ن يف�س��د يف هذه الدولة، ومن ث��م اذا مل تكن هناك نية 
خال�س��ة وع��زم وارادة منبثق��ة ع��ن ما مير ب��ه البلد من 
ك��وارث وف�س��اد فلن يت��م الق�س��اء على ه��ذه الظاهرة". 
ويف معر���ض رده ب�ساأن دور كتلة اال�ساح يف مكافحة 
الف�ساد واملف�سدين ت�ساءل النائب يف احلزب الدميقراطي، 

اين هي كتلة اال�ساح وهي كتلة برزت يف مدة �سيا�سية 
ق�سرية وما لبثت ان اختفت، موؤكدا ال وجود لهذه الكتلة 
وال يجتم��ع نوابها كم��ا ال يعرف من هم منت�سبوها، اذن 

ال �سيء ا�سمه كتلة اال�ساح يف الربملان العراقي".
واأ�س��ار اىل ان "االم��ل �سعيف باأن تق��دم الكتلة اجلديدة 
وهي كتلة التن�سي��ق النيابية ما مل تقدمه �سابقتها وهي 
كتلة اال�ساح وذلك لعدم وجود ارادة وطنية حقيقية يف 
التخل�ض م��ن الف�ساد واملف�سدين الذي��ن ا�سبحوا ظاهرة 
يف الع��راق". من جهته اأك��د النائب عن التحالف الوطني 

،حمم��د اللكا���ض، يف ت�رضي��ح ل�»اجلورن��ال ني��وز« اأن��ه 
لطامل��ا �سهد الربمل��ان والدة كتل �سيا�سي��ة من مبادئها 

اال�ساح وقمع الف�ساد. 
واأ�س��اف "اال ان الكث��ري من ه��ذه التي��ارات والكتل هي 
جم��رد م�سميات مل ترتقي يف عملها اىل م�ستوى التحدي 

الذي يواجه العراق".
واأك��د ان "الكثري من هذه الكت��ل تتبنى مواقف اال�ساح 
الغرا���ض الدعاية االنتخابية خا�س��ة وان العراق حاليا 

مقبل على انتخابات برملانية نيابية".

واأ�س��ار اىل ان "خ��ري مث��ال عل��ى ه��ذه الكتل ه��ي كتلة 
اال�س��اح التي ف�سل��ت ب�سكل كبري يف عمله��ا ومل حتقق 
النتائ��ج املرج��وة منه��ا". وك�س��ف النائ��ب ع��ن الكتل��ة 
،حمم��د العبد رب��ه، عن ت�سكي��ل كتلة جدي��دة با�سم كتلة 
"التن�سيق" النيابية متكونة من 6 نواب م�ستقلني كانوا 
داخ��ل احتاد القوى، لكنه��م ال ينتمون الأي حزب اأو كتلة 
�سيا�سي��ة، يف ح��ني تعه��د ب��اأن تق��وم الكتل��ة مبحارب��ة 
الف�س��اد واملحا�س�سة وملف جمل���ض املفو�سني اجلديد. 
م��ن جانب اآخ��ر، اأعلن احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ستاين 

الذي يتزعم��ه رئي�ض اقليم كرد�ست��ان )املنتهية واليته( 
م�سعود ب��ارزاين، اجلمعة عدم تر�سي��ح �سخ�سية ملن�سب 
وزي��ر املالية خلفا للمقال هو�سيار زيباري يف احلكومة 
احلالية واملقبلة. وقال النائب عن احلزب ماجد �سنكايل 
يف ت�رضي��ح ل��� »اجلورن��ال ني��وز«، ان حزبه ل��ن ير�سح 
�سخ�سي��ة ملن�س��ب وزارة املالي��ة يف احلكوم��ة احلالية 
واملقبلة، م�سرياً اىل ان"خو�ض االنتخابات يف احلكومة 
االحتادية مرهون بنتائ��ج اال�ستفتاء الذي �سوف يجريه 

اقليم كرد�ستان يف 25 �سبتمرب املقبل".

تبخرت ما بين" كتابنا وكتابكم" والفاعل مجهول.. اختفاء 35 مليار دينار خصصت إلعادة استقرار نينوى
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بغداد �� ح�سني فالح : ك�سف ع�سو جلنة الهجرة واملهجرين النيابية ماجد �سنكايل، عن 
وثائق ت�سري اإىل جمهولية اإنفاق اأكرث من 35 مليار دينار مت تخ�سي�سها من قبل وزارة 
اللجنة �ستعمل على  ان  اال�ستقرار يف حمافظة نينوى عام ٢٠١٧، موؤكدا  املالية الإعادة 
العيد ملتابعتها وحما�سبة املتورطني بهدر  النزاهة بعد عطلة  اإىل هيئة  الوثائق  ار�سال تلك 
املال العام. وقال �سنكايل يف حديث �سحفي، ان "جلنة الهجرة واملهجرين النيابية �سبق لها ان 
ا�ست�سافت حمافظ نينوى لا�ستف�سار منه عن املبالغ التي خ�س�ست للمحافظة وابواب �رضفها"، 
املبالغ  مبتابعة  حينها  ووعدنا  اجوبة  اية  تقدمي  ي�ستطع  مل  حينها  "املحافظ  ان  اىل  االنتباه  الفتًا 
فت ملعرفة االرقام احلقيقية لها". وا�ساف �سنكايل "لدينا وثائق من وزارة املالية تثبت وبكل  التي �رضرُ
و�سوح تخ�سي�ض مبلغ 35 ملياراً و655 مليون دينار العادة اال�ستقرار يف حمافظة نينوى، وهي مبالغ من 
املفرت�ض ان ت�ستخدم يف اعمار البنى التحتية واخلدمات اال�سا�سية من مياه وكهرباء ومدار�ض وطرق ل�سمان 

عودة النازحني اىل مناطقهم املحررة".

�سهدت بغداد االيام املا�سية حراكًا دبلوما�سيًا غري م�سبوق بزيارة �ستة 
وزراء من دول خمتلفة بينهم وزيران عربيان من ال�سعودية وفل�سطني، 
يف ظاهرة مل ياألفها امل�سهد ال�سيا�سي العراقي، ما يوحي بانفتاح كبري 
مراقبني  لكن  االرهابي،  داع�ض  تنظيم  بعد  ما  مرحلة  بعد  العراق  على 
الدولية  ودوافعها  ال��زي��ارات  هذه  بتزامن  التوقيت  �رض  عن  ت�ساءلوا 
ماتي�ض  جيم�ض  االمريكي  الدفاع  وزي��ر  من  كل  وو�سل  واالقليمية. 
ووزير التجارة ال�سعودي ماجد الق�سبي ووزير اخلارجية الرتكي مولود 
جاوي�ض اوغلو ووزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي اىل العراق 

الثاثاء املا�سي، ف�سا عن وزيري الدفاع واخلارجية الفرن�سيني.
االديب،  النائب علي  الربملان  القانون يف  ائتاف دولة  رئي�ض  وك�سف 
اخلمي�ض، عن �رض زيارة اربعة وزراء عرب واجانب اىل العراق الثاثاء 
الدفاع  وزير  "زيارة  ان  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  االديب  وقال  املا�سي. 
االمريكي جيم�ض ماتي�ض ووزير التجارة ال�سعودي ماجد الق�سبي ووزير 
الفل�سطيني  اخلارجية  ووزير  اوغلو  جاوي�ض  مولود  الرتكي  اخلارجية 
ريا�ض املالكي اىل العراق الثاثاء املا�سي تاأتي بالتزامن مع انطاق 
عمليات حترير تلعفر واحلديث عن اجراء اال�ستفتاء يف اقليم كرد�ستان"، 
الفتًا النظر اىل ان "ذلكما امللفني ي�سغان دول املنطقة والعامل كثريا".

واو�سح ان "الهدف من تلك الزيارات هو لتهنئة العراق بتحرير مدينة 
م�سرياً  االإرهابي"،  داع�ض  تنظيم  �سيطرة  من  تلعفر  وقريبا  املو�سل 
كانت  االأمريكي  الدفاع  ووزير  الرتكي  اخلارجية  وزير  ان" زيارة  اىل 
تهدف اىل تاأكيد ق�سية تلعفر بو�سفها منطقة تركمانية وتثري اهتمام 
انقرة، ف�سا عن ا�ستفتاء كرد�ستان الذي تعار�سه تركيا، يف حني ترى 

وا�سنطن ان توقيته غري منا�سب".
وبني ان زيارة وزير التجارة ال�سعودي تهدف اىل حت�سني العاقات مع 
العراق يف املجاالت االقت�سادية، اما وزير اخلارجية الفل�سطيني فتاأتي 

ملباحثة عدة ق�سايا، اهمها مكافحة االرهاب يف املنطقة.
بدوره اأكد ائتاف "دولة القانون" اأن جتاوز العراق حمنته اعطى ر�سالة 

لدول العامل باأنه ا�ستعاد مكانته الدولية كدولة مهمة يف املنطقة ترعى 
وتقوي عاقاتها. 

،�سادق  "م�ستقلون" النيابية  كتلة  ورئي�ض  االئتاف  النائب عن  وقال 
اللبان، يف ت�رضيح ل�»اجلورنال« اإن "جممل الدول ايقنت باأن "العراق 
جتاوز جميع التحديات وو�سل اىل بر االمان وفتح اآفاقًا جديدة، الفتًا 
الدول  مع  على مدى عاقاتها  قوتها  تعتمد  اليوم  الدول  ان  اىل  النظر 

االخرى واثرها يف ال�ساحة". 
"العراق ا�سبحت له روؤى وقناعة ب�رضورة بناء العاقات  اأن  واأ�ساف 

الدولية من اجل ان يكون له موقف قوي دوليا واقليميا". 
من جهتها اأكدت جلنة "العاقات" اخلارجية النيابية اأن توافد وتزاحم 
الوفود االوربية والعربية على العراق جاء لتطوير العاقات على اكرث 
على  احلرب  جمال  يف  العراقية  التجربة  من  اال�ستفادة  ثم  �سعيد  من 

االرهاب.
 " اإن  ل�»اجلورنال«  ت�رضيح  يف  البياتي،  ،عبا�ض  اللجنة  ع�سو  وقال 
بع�ض الدول االوربية واالقليمية يود ان يح�سل على بع�ض املعلومات 
فيما يتعلق باالرهابيني الذين اتوا من بلدانهم، كما ان جزءاً منهم هرب 

وهناك احتمالية لرجوعه ومن ثم �سيت�سببون بتعكري االمن". 
 واأ�ساف اأن "ممثلي الدول الوافدة اىل العراق ناق�سوا ثاثة ملفات االول 
منها: امللف االمني وهو التعاون يف جمال مكافحة االرهاب والق�ساء 
دور  ودعم  وتعزيز  االرهابية  اخلايا  �رضب  على  والعمل  داع�ض  على 

القوات االمنية العراقية". 
انتهاء احلرب  الثاين فهو ملف االعمار: خا�سة بعد  "اما امللف  وتابع 
االرهاب  من  ت�رضرت  التي  املدن  باإعمار  العراق  �سيقوم  داع�ض  على 
�سنوات  ع�رض  مدى  على  التحتية  البنى  وتاأهيل  الع�سكرية  والعمليات 
مببلغ 100 مليار دوالر واجلميع يريدون ان ي�ساركوا يف اعمار العراق 

والدخول يف ال�سوق العراقية". 
الدول  ان هذه  ال�سيا�سي حيث  امللف  الثالث: هو  "امللف  اأن  اىل  وا�سار 
الدول  اأن  مفادها  كرد�ستان  اىل  بغداد  من  ر�سالة  تو�سل  ان  حتاول 

االوربية ودول اجلوار العربي واال�سامي كلها ت�ساند وحدة العراق". 

ق�سايا ف�ساد كب��رية ت�سهدها النا�رضية بعد اعتقال 
كب��ار املوظفني يف املحافظ��ة على خلفية عقود يف 
قطاع الكهرباء وملفات خمتلفة حتقق هيئة النزاهة 
فيه��ا، واأهمه��ا جتهيز حمطات كهربائي��ة واإحالتها 
اىل �رضك��ة فرن�سي��ة . وق��ال ع�سو جمل���ض حمافظة 
ذي قار عطا الزامل��ي ل�»اجلورنال نيوز« "لن نرتدد 
يف اقال��ة املحافظ يحيى النا���رضي لو ثبت تورطه 
يف ق�ساي��ا ف�س��اد من قب��ل هيئ��ة النزاه��ة، وثقتنا 

بالق�ساء العراقي تامة ولن ندع للم�ستفيدين فر�سة 
بنه��ب اأم��وال املحافظ��ة و�رضفه��ا عل��ى م�ساري��ع 
قيمته��ا املالي��ة جمهول��ة . وا�س��ار اىل ان املجل���ض 
�سيق��وم بالتع��اون مع هيئ��ة النزاه��ة بالتو�سل اىل 
معرف��ة املت�سبب��ني بهدر امل��ال العام ع��رب �سفقات 
وهمية و���رضكات غري ر�سينة تعم��د اىل ت�سدير كل 
ماه��و �س��ّيء اىل الع��راق، جاعل��ني البلد عب��ارة عن 
م�ستودع نفايات له��ذه ال�رضكات الفا�سدة بالتعاون 
م��ع م�سوؤولني همهم احل�س��ول على مبالغ مالية من 

دون التفات اىل واقع املواطن .

ح��ذر ائت��اف دول��ة القان��ون ال��ذي يتزعم��ه نائب 
رئي�ض اجلمهورية نوري املالكي ال�سبت من م�رضوع 
رع��ى باأم��وال �سعودي��ة يف مدينة  تاآم��ري جدي��د يرُ
املو�سل. وقال النائب عن االئتاف حممد ال�سيهود 
يف ت�رضيح ل� »اجلورنال نيوز« اإن "اململكة العربية 
ال�سعودي��ة الت��زال تدع��م املنظم��ات االإرهابية يف 
العراق عن طريق اجنداتها املتمثلة مبحافظ نينوى 
االأ�سب��ق واملطلوب للق�س��اء اثيل النجيف��ي ورئي�ض 
اقلي��م كرد�ستان )املنتهية واليت��ه( م�سعود بارزاين 
الأه��داف تتعلق باإج��راء اال�ستفت��اء وعرقلة العملية 

قل عن م�سادر اإيرانية اأن ال�سعودية  ال�سيا�سي��ة“. ونرُ
اأعطت خال االنتخاب��ات ال�سابقة، مليار دوالر اىل 
النجيفي رئي�ض الربملان ال�سابق، ليكون عائقًا امام 
ح�س��ور ال�سيع��ة يف الربملان، لكنه��م يف النهاية مل 
ينجح��وا بذل��ك. وا�س��اف األ�سيهود ان "م��ا يح�سل 
يف الع��راق واملنطق��ة ودول العامل ه��و ب�سبب الفكر 
املتط��رف املنبثق من ال�سعودية جت��اه تلك الدول". 
واكد  ال�سيه��ود ان "النجيفي وبارزاين ي�سعيان اىل 
ال�سيط��رة على املو�سل بغطاء جدي��د ال يختلف عن 
الفكر الداع�سي الإحداث فو�سى تخدم االكراد باإجراء 
اال�ستفت��اء املزع��وم وعرقلة العملي��ة ال�سيا�سية يف 

العراق". 

ا�ستبعد النائب عن كتلة م�ستقلون �سادق اللبان، عودة حزب البعث اىل 
العملية ال�سيا�سي��ة يف العراق، موؤكدا ان وا�سنطن ال تراهن على االوراق 

اخلا�رضة ومنها حزب البعث املحظور.
وق��ال اللب��ان يف ت�رضيح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان "ح��زب البعث انتهى 
يف الع��راق وال ميك��ن اعادته اإليه حت��ت اأي م�سمى"، مبين��ا ان "ال�سعب 
العراق��ي ال ميكنه الت�سام��ح مع القتلة واملجرمني الذي��ن اأنهكوا العراق 
بح��روب اإجرامية اأدخل��ت العراق يف انفاق مظلمة". وع��ن اإمكانية عقد 
�سفقة �سيا�سية بني ح��زب البعث املحظور واأمريكا، ا�سار اللبان اىل ان 
"الواليات املتحدة االأمريكية ال تلعب باالأوراق اخلا�رضة"، م�ستعبدا يف 
الوقت ذاته ان "جتري الواليات املتحدة �سفقات مع البعث حتت م�سمى 

اآخر".
وك�س��ف وزي��ر الكهرب��اء اال�سبق ايه��م ال�سامرائي عن اتف��اق �رضي بني 

ح��زب البعث املحظور يف العراق والوالي��ات املتحدة االأمريكية يق�سي 
بع��ودة حزب البع��ث اىل العملي��ة ال�سيا�سي��ة يف العراق مب�سم��ى جديد. 
واقر الربمل��ان العراقي قانونًا يح�رض حزب البع��ث والكيانات املنحلة 
واالحزاب واالأن�سطة العن�رضية واالإرهابية والتكفريية، من العودة حتت 

اأي م�سمى اإىل ال�سلطة.
اىل ذل��ك تقوم اجه��زة ا�ستخبارات الداخلية بتعقب قي��ادات بعثية على 
�سل��ة بالعمليات االإرهابية التي ترتكب �سد ال�سع��ب العراقي تقوم بها 
فل��ول البع��ث الذين يتخف��ون وراء اأ�سم��اء وتنظيم��ات اإ�سامية بح�سب 

اللجان االمنية ور�سدها لاأحداث .
واأك��د اخلب��ري االأمن��ي رحيم الرمي���ض ل�»اجلورن��ال ني��وز«، "ان البعث 
تنظي��م حمظ��ور ميار�ض االإره��اب �س��واء اأكان يف ال�سلط��ة اأم خارجها. 
وق��د بات م��ن املوؤك��د اأن جميع التنظيم��ات االإرهابي��ة يف العراق هي 
حتت �سيطرة �سب��اط بعثيني تقوم بعمليات �سد الدولة، ونحن نتعقبها 
يف النا�رضي��ة واملحافظ��ات املج��اورة بعد ورود معلوم��ات ت�سري اىل 

حماولة ركوب املوجة وزعزع��ة االأمن واال�ستقرار وتاأجيج الراأي العام 
�سد اجهزة املحافظة.

واأ�س��اف هناك معلوم��ات دقيقة تتح��دث عن ان معظ��م القياديني يف 
البع��ث ت�سلم��وا منا�س��ب يف تنظي��م داع�ض قب��ل هزميت��ه يف املو�سل، 
ويحاول��ون حالي��ًا زرع خايا يف حمافظة ذي ق��ار الإعادة احلزب اىل 
الواجه��ة وب�سورة خمتلف��ة غر�سها ت�سويق قيادت��ه جماهرييا ب�سيغة 
وباأ�سلوب خمتلف هدفه الو�س��ول اىل ال�سعب الأغرا�ض تخ�ض م�رضوعه 
املح�س��ور . م�س��ريا اىل ان اجله��ات االمني��ة متكن��ت من اإلق��اء القب�ض 
عل��ى ارهابي��ني اعرتفوا بارتباطهم بق��ادة البع��ث، وحماولتهم العودة 
اىل ال�سلط��ة بالقيام باأعمال ارهابية وعملي��ات تفجري و�رضقة وخطف 
للمواطنني من اأج��ل متويل م�رضوعهم اجلديد، فهناك م�سرتكات ما بني 
البع��ث والتنظيمات االإرهابية، وهي حي��ل وتكتيكات البعثيني لتحقيق 
غاياتهم، وهم ال يعرتفون وال يلتزمون باأية قيم اخاقية اأو مبادئ يف 

�سبيل حتقيق اأغرا�سهم.

 
هاج��م تي��ار "احلكم��ة" الوطن��ي بزعام��ة عم��ار احلكيم 
املجل���ض االعل��ى اال�سامي، موؤك��دا ان ت�رضيحات بع�ض 
النواب القا�سية بجع��ل التيار خارج املكون ال�سيعي غري 
منطقية. وقال رئي�ض الكتلة النائب، حبيب الطريف، خال 
ات�س��ال هاتفي ل�»اجلورنال ني��وز« اإن"هذه الت�رضيحات 
ت��دل على �سيق االف��ق وحماولة بع�ض الن��واب االنغاق 
عل��ى نف�س��ه وحمارب��ة اي خط��وة نح��و عملي��ة االنفتاح 

اجلديدة".
واأ�س��اف اأن "تي��ار احلكم��ة انبثق من التحال��ف الوطني 
وم��ن البيت ال�سيع��ي ومن ثم من املوؤ�س��ف ان ت�سدر مثل 
هك��ذا ت�رضيح��ات، االم��ر االآخر ه��و اأن املجل���ض االعلى 
كانت فيه قيادات كبرية، ودائرة "الراأي" �ساقت بالن�سبة 

له��ذه القي��ادات".  واأك��د الط��ريف اأن "اخلط��وة الت��ي قام 
به��ا رئي���ض التحالف الوطن��ي عمار احلكي��م، هي خطوة 
�سحيح��ة مل توؤث��ر ب��اأي �سكل م��ن اال�س��كال يف املجل�ض 

االعلى بل كانت داعمة له".
وا�ستغ��رب الط��ريف م��ن حماول��ة البع�ض تزع��م املجل�ض 
االعل��ى، قائ��ا: "هذا امل��كان تركوه اهل��ه فلي�ض من حق 
اأي اأح��د ان يّدع��ي وراثت��ه لهذا املكان وه��و ماركة ل�"اآل 
احلكي��م". و�سب��ق ان اك��د م�س��در مطل��ع م��ن داخ��ل تيار 
احلكم��ة "رف���ض اط��راف يف التحال��ف الوطن��ي وحتديدا 
م��ن منظمة بدر واملجل�ض االعلى اال�سامي ان�سمامه اىل 
املجل���ض االعلى اال�سام��ي". وا�ساف امل�س��در ان "ھذه 
الدع��وات تف�س��ح عن حج��م ال�رضاع��ات ال�سيا�سي��ة التي 
بداأت تتع��اىل يف االآونة االخرية، خ�سو�س��ًا بعد ان اتخذ 

احلكيم قرار تركه املجل�ض االعلى وتاأ�سي�ض تيار جديد.

بعد زيارة 6 وزراء عرب وأجانب العراق..

حمى الزيارات تثير مخاوف من اإلمالءات الخفية.. )الجورنال( تكشف عن خفايا "تزاحم" المسؤولين على بغداد 

يقفون خلف الجريمة المنظمة في العراق.. برلمانيون: واشنطن يئست من البعثيين وعودتهم إلى السلطة 

تيار "الحكمة" مهاجمًا: قيادة المجلس األعلى ماركة مسجلة لـ "آل الحكيم" وال تجوز وراثته

قطار اإلقاالت يصل إلى محطة ذي قار.. مجلسها يهدد 
بإقالة محافظها الناصري لفساد مشروعات المحافظة 

على ذمة نائب من القانون: "النجفي وبارزاني" 
يخططان في الموصل بأموال سعودية 

بغداد – خاص

بغداد- سهير الربيعي

الناصرية - شاكر الكناني

بغداد – ثائر جبار

بغداد - خاص

 بغداد – حيدر الدعمي 
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الرتباطها بشخصيات مشبوهة.. إجماع على فشل كتل نيابية تدعي اإلصالح لـ"دورانها في ساقية" الفساد
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