
ال�سيا�سية  الكتل  ر�ؤ�ساء  االربعاء،  ن�سيف،  عالية  النائبة  نا�سدت 
خا�سة الكتل التي تنادي باالإ�سالح �حماربة الف�ساد باأن ي�سعوا 
�زير  ا�ستجواب  ق�سية  يف  العراقي  ال�سعب  م�سلحة  اأعينهم  اأمام 
كيفية  من  ا�ستغرابها  مبدية  اجلميلي،  �سلمان  �كالة  التجارة 
– 91( باملئة خالل  جتهيز املو�سل بالرز �احلنطة بن�سبة )81 
املتدنية  التجهيز  ن�سبة  بخالف  عليها  “داع�ش”  �سيطرة  م��دة 
»اجلورنال«  تلقته  بيان  يف  ن�سيف  �قالت   . املحافظات  لبقية 
العامني  خالل  املو�سل  جتهيز  ن�سبة  اأن  اىل  ت�سري  “الوثائق  ان 
بينما  باملئة،   )91  –  81( بلغت  �احلنطة  بالرز  املا�سيني 
احلاالت  اأف�سل  يف  جتهيزها  ن�سبة  ت�سل  ال  االخرى  املحافظات 
اىل 40 باملئة”، مبينة اأن “هناك حمافظات تبلغ ن�سبة جتهيزها 
هذه  اإي�سال  كيفية  عن  ن�سيف  �ت�ساءلت  باملئة”.   )20 –  15(
الن�سبة املرتفعة اىل حمافظة كانت حتت �سيطرة ع�سابات داع�ش 
بكر  اأبو  االإرهابي  داع�ش  خليفة  مكتب  ت�سلمها  �هل  االإرهابية؟، 
يف  املزعومني  ال��وزراء  اأحد  ت�سلمها  اأم  مبا�رش  ب�سكل  البغدادي 
د�لة اخلرافة؟ �هل دخلت ال�ساحنات اىل املو�سل مبوافقة من اأبو 
طلحة التون�سي اأم اأبو عبيدة االأفغاين “. �اأ�سافت  ان “املخز�ن 
باملئة،  �سفر  املهمة  امل��واد  من  العراقي  لل�سعب  اال�ستريادي 
باالأدلة  معززة  اال�سترياد  يف  خمالفات  �ج��ود  اىل  باالإ�سافة 
�الوثائق فيما يخ�ش احلنطة �الرز �فتح التعاقدات اأمام �رشكات 
يف  ال��واردة  للتعليمات  خمالفة  �هي  ممتازة  درج��ة  �اإعطائها 
الوقائع العراقية، �هذا يوؤ�رش ب�سكل �ا�سح اأ�سباب الهدم يف بنية 
الد�لة العراقية عندما يتم حتويل اأ�سناف ال�رشكات التي بع�سها 
اإرهابية يديرها قادة داع�ش لتكون لها االأ�لوية يف التحويل اىل 
درجة ممتاز “. �عربت ن�سيف عن اأ�سفها لعدم اعطائها الفر�سة 
لطرح �سوؤالني مهمني حول اأ�سباب �رشف كل هذه االأموال الطائلة 
اأر�ش الواقع، �حجم ال�رشكات التي  اأثر ملمو�ش على  اأي  �ال جند 
تعطى لها درجة امتياز �هي لي�ست بامل�ستوى املطلوب �لي�ش لها 
قانونية  التزامات  اأية  �ال  �ال ح�سابات ختامية  ح�ساب �رشيبي 
اإن�سائية  كانت  الوزير  اأجوبة  :” ان  مبينة   ، ” مماثلة  اأعمال  �ال 
اأ� ما ي�سمى بالهر�ب اىل االأمام، كما ان ا�ستعانته الكرث من مرة 

بالطاقم املرافق له توؤكد عجزه عن االإجابة “.

استغراب برلماني.. كيف زودت التجارة داعش بحصص غذائية كاملة خالل سيطرته على الموصل؟!
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بغداد_ الجورنال

»مراكز قوى« تدير دفة الفساد في العراق )الجورنال(: حملة مرتقبة للعبادي ستطيح بـ مصادر لـ القانون: زيارات المسؤولين العرب جاءت في 
إطار انفتاح عربي على العراق

العبادي: الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من 
المحاصصة 

لجنة الخبراء ترد على اتهامها باختيار 
“المفوضين” بشكل “مسبق”

اطالق  االربعاء،  العبادي،  حيدر  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  اعلن  متابعة:  بغداد_ 
الرت�سيح للتقدمي للمنا�سب العليا �الهيئات امل�ستقلة �سمن برناجمه اال�سالحي.
ان  يجب  امل�ستقلة  "الهيئات  اأن  الغر�ش  لهذا  عقد  موؤمتر  خالل  العبادي  �اكد 
تخرج من املحا�س�سة �ان تكون م�ستقلة فعال، �ان عدم تكافوؤ الفر�ش �انعدام 
العدالة يوؤدي اىل الظلم �الف�ساد �تدمري املجتمع". �ا�ساف انه "ال ميكن اقامة 
نظام �سيا�سي من د�ن تنظيم حزبي، �خطواتنا لي�ست �سد العمل احلزبي، لكن 
اخلطاأ هو متدد العمل احلزبي اىل موؤ�س�سات الد�لة �التعيني على ا�سا�ش الوالء 
العدالة  �بتحقيق  جديد  عهد  اعتاب  على  "نحن  �تابع:  �ال�سخ�سي".  احلزبي 
�ل�سنا  مواطنة  "د�لة  اننا  م�سيفا  �الف�ساد"،  لالرهاب  قا�سمة  �رشبة  نوجه 
د�لة مكونات، �التنوع قوة للعراق �جميع املواطنني مت�سا��ن �من الدرجة 
"لدينا كمرحلة ا�ىل جمموعة  ان  العبادي  اتباعا الأحد". �بني  اال�ىل �لي�سوا 
هيئات م�ستقلة على مرحلتني �ستعلن يف موقع الكرت�ين خا�ش �فتحنا املجال 
امام املواطنني الكفوئني كمرحلة ا�ىل النهاء التعيني بالوكالة، �نريد ال�سري 
بخطوات �سحيحة لال�سالح ال�سيا�سي �االقت�سادي �هذه خطوة على الطريق 

ال�سحيح".

بغداد_ اجلورنال نيوز : رف�ست جلنة “اخلرباء” النيابية اتهامها باختيار اأع�ساء جمل�ش 
الطريف  احلكمة( حبيب  تيار   )النائب عن  اللجنة  “م�سبق”. �قال ع�سو  ب�سكل  املفو�سني 
جتٍن  م�سبق   ب�سكل  املفو�سني  باختيار  اللجنة  اتهام   ” اإن  االربعاء،  نيوز«  ل�»اجلورنال 
جمل�ش  متثل  �سخ�سية   )33( اختيار  من  متكنت  “اللجنة   اأن  �اأ�ساف  له”.  اأ�سل  ال  كبري 
املفو�سية �هناك معايري معينة الختيار اع�سائها( منوها بان” ق�سية الت�سكيك موجودة 
بقوة �ا�سبحت ثقافة حا�رشة”. �اأعلن ع�سو جلنة اخلرباء النائب، حممد العبد ربه ان�سحابه 
من اللجنة، مبينا ان ذلك جاء اعرتا�سا على “املحا�س�سة �التكتالت احلزبية”. �قال العبد 
ربه ان “اغلب املتقدمني كانوا مهنيني �لكن املحا�س�سة الطائفية �احلزبية منعتهم من 
ا�  املتحزبون  هم  العالية  الدرجات  على  ح�سل  من  �ان  العالية،  الدرجات  على  احل�سول 
رئا�ستي  اىل  مقرتحاته  العراقي  اخلرباء  جمل�ش  �قدم  ال�سيا�سية”.  االحزاب  من  املتبنون 

اجلمهورية �النواب للنظر فيها �البت مبا جاء بها من بنود.

ان  االربعاء،  البياتي،  القانون عبا�ش  د�لة  ائتالف  النائب عن  قال  متابعة:  بغداد_ 
طراأ  الذي  التح�سن  عن  ف�سال   ، �ا�سحا  تطورا  �سهدت  العربية  بالد�ل  العراق  عالقة 
اليوم حمط اهتمام  النظر اىل ان بغداد ا�سبحت  ، الفتًا  القليلة املا�سية  خالل املدة 
العرب  ،ان"  �سحفي  ت�رشيح  يف  البياتي  �ا��سح   . �االقليمية  العربية  الد�ل  اأغلب 
ال�سيما  الد�لية  املحافل  جميع  يف  جانبهم  اإىل  العراق  يكون  ان  اىل  يطمحون  االن 
بعد انت�ساره على االرهاب �طرد ع�سابات داع�ش االرهابية ". �تابع ، ان" زيارات 
امل�سوؤ�لني العرب االخرية جاءت يف اطار انفتاح عربي على العراق ، م�سرياً اىل ان 
تعديلها  من  �البد  �سبق  فيما  خاطئة  كانت  انها  ��جد�ا  �سيا�ساتهم  راجعوا  العرب 
اخلليجية  العراقية  العالقات  ��سهدت   ." �ترميمها  اعادتها  على  يعملون  االن  �هم 
عموًما تطوًرا كبرًيا خالل املدة املا�سية بعد الزيارات التي قام بها م�سوؤ�لون رفيعو 
�توقيع  ال�سعودية،  العربية  اململكة  �اأبرزها  �اخلليجية  العربية  الد�ل  اإىل  امل�ستوى 
�التبادل  التعا�ن  �تعزيز  �االأمنية  االقت�سادية  املجاالت  اتفاقيات جديدة يف  عدة 

التجاري".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 مع ا�ستمرار معاناة العراق، تركيا 
ت�سعى لتو�سيع توغالتها الوقحة 

فيه، حتى مع رف�ض احلكومة 
العراقية لذلك. ان تركيا حاولت يف 

ال�سابق ار�سال قواتها ومعداتها 
الع�سكرية اىل "بع�سيقة" يف �سمال 

العراق، لإن�ساء قاعدة ع�سكرية 
تركية يف منطقة ا�سرتاتيجية 

�سمايل العراق، لكن هذا القرار 
مت رف�سه من قبل رئي�ض الوزراء 
تركيا  وادعت  العبادي".  "حيدر 
بعد ذلك، اأن املقر الع�سكري هدفه 
تدريب اجلنود التراك والكراد 

)البي�سمركة( فقط، علما انه منذ عام 
بتاأ�سي�ض اربع  1995، قامت تركيا 

قواعد ع�سكرية تركية يف دهوك، 
حتت حكم رئي�ض القليم "م�سعود 

بارازاين".

القواعد  ه��ذه  اه���داف  ان  البع�ش  �يعتقد 
فقط،  ال��ق��وات  ت��دري��ب  لي�ست  ه��ي  الع�سكرية 
ان  علما  العراقي،  النفط  تهريب  ال�ستمرار  بل 
املحتله  داع�ش  مناطق  من  التهريب  عمليات 
رى حتت علم احلكومة الرتكية،  �سابقا كانت جتجُ
�ج��ود  احتمالية  اىل  ال�سكوك  يجذب  �ه��ذا 
عالقة  ال�ساأن.     بهذا  تركي-داع�سي  حتالف 
بالتوتر،  مليئة  �العراق كانت �مازالت  تركيا 
للبالد،  الرتكية  القوات  اقتحام  م�ساكل  ب�سبب 
غري  النفط  نقل  �عمليات  امل��ي��اه،  �م�ساكل 
القانونية، �تدخالت رئي�ش تركيا "رجب طيب 

ارد�غان" يف �سوؤ��ن العراق.
�ان فعالية القوات الرتكية يف معارك كل من 
�سوريا �العراق �سد داع�ش، تبني خطة "اأنقرة" 
البلدين، �كيف  التكتيكية لتو�سيع نفوذها يف 
موازنة  يف  �ال�سعودية  اي��ران  تناف�ش  انها 
فهم  اجل  �من  العراق،  االرا�سي  يف  نفوذها 
�سبب ا�رشار تركيا على مناطق �سمايل العراق، 
مناطق  كانت  حني  العثماين،  العهد  اىل  نعود 
من  جزءا  �غريها  كاملو�سل  ال�سمالية  العراق 
تركيا  �توؤمن  ان��ذاك،  املمتدة  االمرباطورية 
اىل  يعود  ان  يجب  امل��دن  ه��ذه  انت�ساب  ب��ان 
يف  مقنع،  ب�سبب  لي�ش  هذا  لكن  نف�سها،  تركيا 
حني ان االمرباطورية العثمانية كانت ت�سيطر 
على د�ل عديدة يف ا�ر�با �ا�سيا �افريقيا، ما 
العراق  �سمال  مناطق  على  اال�رشار  �سبب  هو 

بالذات؟
ال�سيا�سيني  املحللني  اغلب  ان  اىل  باال�سافة 
التو�سعية  ارد�غ����ان  �سيا�سة  ب��ان  اف����اد�ا 
البالد  �سعف  ال�ستغالل  �ستجذبه  العثمانية، 

�احتمالية ت�ستتها �انق�سامها اىل عرب �كرد 
تركيا  ق��درة  ع��دم  ان  ال��ق��ادم.  اال�ستفتاء  يف 
من  تعد  )التي  العراق  بورقة  االإم�ساك  على 
حاليا(  اي��ران  بها  حتتفظ  التي  االأ�راق  اهم 
االإقليمي،  ن��ف��وذه��ا  دع��م  يف  ال�ستخدامها 

ي�سب  ال  اي��ران  بيد  الورقة  ه��ذه  ت��رك  ان  اي 
تركيا  تراجع  مل  �اذا  الرتكية،  امل�سلحة  يف 
هذا  على  الدقيقة  �غ��ري  ال�سيقة  ح�ساباتها 
ال�سعيد فان العقدة الكردية �ستظل العقبة امام 
بان  التنويه  مع  حمالة.  ال  االإقليمي  د�ره��ا 

متويل  م�سادر  قطع  على  قادرة  كانت  تركيا 
داع�ش عرب بالدها، ماذا لو كان متويل داع�ش 
خلق  اج��ل  م��ن  متعمدا  ارا�سيها  طريق  ع��ن 
�حتقيق  العراقية  االرا�سي  بني  االنق�سامات 

ا�سرتجاع تركيا لل�سلطة العثمانية؟
الوطني  التحالف  عن  النائب  ك�سف  حني  يف 
الرتكي  "التدخل  اأن   ، االأربعاء  را�سي،  ر�سول 
يف العراق مل يحدث اال مبوافقة اإقليم كرد�ستان 
الرتكية"،  القوات  �سهل دخول  الذي  لكونه هو 
يف  املوجودة  الع�سكرية  القواعد   " اأن  مبينا 
على  دليل  اك��رب  ال�سمالية  املناطق  بع�ش 

التدخل الرتكي عن طريق االإقليم".
ق�سية  يف  التدخل  االت��راك  ح��ا�ل  �اأ�ساف" 
امل�سريية  بالق�سية  اإي��اه��ا  ع���اداً  املو�سل 
داخ��ل  امل�سلحة  قواتهم  مب��د  لهم  بالن�سبة 
املح�سلة  يف  �ل��ك��ن   ، ال��ع��راق��ي��ة  االأرا����س���ي 
حتررت  عندما  تركيا  ت�ستطيع  مل  النهائية 

املو�سل �ابقت قواتها حمايدة �مل تتدخل".
�اأ��سح را�سي" اأن املوقف االخر لرتكيا بهذا 
ال�ساأن هو �رشب القوات العراقية املوجود على 
احلد�د بحجة �جود قوات ال� ppk  �الدخول 

اكرث 20 كيلو داخل االأرا�سي العراقية".
االأخ�رش  ال�سوء  اعطى  "االإقليم هو من  �تابع 
قوات  �انها  خا�سة  بالتدخل  الرتكية  للقوات 
م�سلحة ثقيلة متمثلة بالدبابات �مدافع دخلت 
املناطق  اىل  ��سلت  حتى  ده��وك  طريق  عن 
مقالتة  ق��وات  �ه��ي  حاليا  فيها  امل��وج��ودة 
االخر".  الطرف  يدعي  كما  للتدريب  �لي�ست 
“همام  الربملان  رئي�ش  نائب  ربط  حني  يف 
تركيا  مع  العالقات  كامل  اع��ادة  حمودي” 
باعتباره  البالد  �سمال   من  قواتها  ب�سحب 
�سمانًا اي�سا ال�ستقرار املنطقة. �ذكر حمودي 

خالل لقائه ال�سفري الرتكي فاحت يلدز يف �قت 
تنتظر  كانت  العراقية  احلكومة  ان”   ” �سابق 
خا�سة  بغداد  يلدرمي  زيارة  بعد  �سجاعا  قرار 
امل�سار املفرت�ش  العالقات  �سمن  اإعادة  �ان 
بني البلدين” يفر�ش على انقرة  خر�ج قواتها 
العراقية  ال�سيادة  �اح��رتام  البالد  �سمال  من 
�عدم التدخل بال�سوؤ�ن الداخلية “. �اكد �فق 
“تركيا د�لة مهمة �مقتدرة،  بيان ملكتبه ان 
�بقية  العراق  مع  مواقفها  �تن�سيق  �تعا�نها 

الد�ل ي�سمن ا�ستقرار املنطقة”.
التدخل  �سد  للعراق  داع��م  د�يل  موقف  �يف 
الرتكي انتقدت �زيرة الدفاع االأملانية اأ�رز�ال 
ال��رتك��ي يف  ف��ون دي��ر الي���ن، ت��دخ��ل اجلي�ش 
تنظيم  معقل  املو�سل،  يف  الع�سكرية  العملية 

داع�ش يف �سمال العراق.
 �قالت الوزيرة يف ت�رشيح متلفز اإن "التحالف 
اتفق على �رش�رة احرتام  الد�يل �سد داع�ش، 
“يتعني  �اأ���س��اف��ت:  االأخ���رى،  ال���د�ل  �سيادة 
اأن��ه  مو�سحًة  التحالف”،  بقواعد  االل��ت��زام 
تركيا  مع  الو�سوح  مبنتهى  التحدث  �سيجري 

يف هذا االأمر.
مولود جا�ي�ش  الرتكي  اخلارجية  �زير  �كان 
اأ�غلو اأعلن اأن القوات الرتكية قتلت منذ بداية 
معقل  املو�سل  مدينة  على  الع�سكرية  العملية 
داع�ش يف �سمال العراق، 17 م�سلحًا من داع�ش 
عرب الق�سف املدفعي. �يف املقابل، نفى رئي�ش 
البيانات،  تلك  العبادي  العراقي حيدر  الوزراء 

عاداً اإياها باأنها عارية عن ال�سحة.
اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  �زير  جدد  كما 
من  الرتكية  القوات  بخر�ج  العراق  مطالبة 
التدخل  �عدم  البالد  �سيادة  �احرتام  اأرا�سيه 

يف ال�سوؤ�ن الداخلية.

بعد منحها الضوء األخضر أميركيًا... ماذا تريد تركيا من العراق؟
بغداد_ فاطمة عدنان و دانيا رافد

 
�د�ائ���ر  "�زارات  هنالك  اأن  اإىل  النظر  الف��ت��ة   
تف�سيلي  موقف  تقدمي  رف�ست  اأخ��رى  �حمافظات 
2015 �تلك املتلكئة  بعقودها املربمة خالل عام 
من �سنوات �سابقة". �اأ�س�ست جلنة اخلرباء املاليني، 
ا�ستناداً اإىل قرار جمل�ش الوزراء، �بداأت اأعمالها يف 
اإ�رشاف  جهاز  لتكون   ،)2007 ني�سان  من  )االأ�ل 
�املراقبة  للم�سورة  ال���د�يل  املجل�ش  ع��ن  ب��دي��اًل 
االأم���وال  م��ن  ينفق  م��ا  على  حاليًا  ي�رشف  ال��ذي 
النفط  �ت�سدير  اإنتاج  من  املتاأتية  العراقية  العامة 
تح يف  �املنتجات النفطية التي تودع يف ح�ساب فجُ
ا�ستناداً  نيويورك،  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك 
بعد  �سدرت  التي  الد�يل  االأمن  جمل�ش  قرارات  اإىل 
اإ�سقاط النظام ال�سابق با�سم �سند�ق تنمية العراق، 

�قد منح هذا احل�ساب ح�سانة د�لية حتى ال يكون 
حماكم  قرارات  نتيجة  امل�سادرة  اأ�  للحجز  عر�سة 
د�لية، قد ت�سدر عن دعا�ى �مطالبات �سد النظام 
عن  النواب  جمل�ش  ع�سو  رحب  جانبه  من  ال�سابق. 
حقيقية  خطوة  باي  ال�سمري  حممد  م�ستقلون  كتلة 

�جادة ل�رشب الف�ساد �املف�سدين.
مثل  "اجلورنال"ان  به  خ�ش  ت�رشيح  يف  �اأ�ساف 
ال�سحيح  الطريق  بالتاأكيد  �ستكون  اخلطوة  هذه 
الفا�سدين،�جعلها  من  الد�لة  موؤ�س�سات  لتنظيف 
�مبهنية  بنزاهة  تعمل  ان  على  ق��ادرة  موؤ�س�سات 
امله  ال�سمري، عن  �اعرب  للمواطن.  الداء خدماتها 
الفا�سدين  ملحاربة  جادة  اخلطوة  هذه  تكون  بان 
ا�  �سغار  موظفني  باجتاه  تذهب  ان  ال  احلقيقيني، 
ممن هم عليهم �سبهات ف�ساد موؤكدة، فهناك الكثري 
�الكل  م�سبوهة  ب�سفقات  املتورطني  الفا�سدين  من 

يعرفهم حتى االحزاب اال انها توفر الغطاء لهم �ال 
ت�سمح الحد بالو�سول اليهم.

اىل ذلك توقع املحلل ال�سيا�سي يا�سني البكري باأن 
النجاح  الف�سل يف هذه اخلطة اكرب من  تكون ن�سبة 

يف ظل املعطيات املوجودة على ال�ساحة.
منذ  عانى  العراق  ل�"اجلورنال"ان  البكري  �ا�ساف 
2003 �حتى االن جتذر االحزاب �بناءها مناطق 
نفوذ �مفا�سل ميكن ان ت�سمى بال�"الد�لة العميقة"، 
ان  بعد  اال�سالحات،  امام  نداً  �قفت  "انها  مبينًا 
�ساهدنا اعالن رئي�ش الوزراء حيدر العبادي م�رش�ع 
على  باالجماع  �موافقته  الربملان  امام  اال�سالح 
ان كان هنالك موقف �سعبي داعم له �مل  ذلك بعد 
�بعدها  املوجة،  هذه  امام  الوقوف  احد  ي�ستطيع 
اال�سالحات  هذه  كل  احتواء  الفا�سد�ن  ا�ستطاع 
اللغاء  االحت��ادي��ة  املحكمة  ل��دى  دع��ا�ى  �رف��ع��وا 

يعني  ما  حينها،  يف  �سدرت  التي  القرارات  بع�ش 
�قدراتها  اد�اتها  �لها  متنفذة  العميقة  الد�لة  ان 

�دعمها اخلارجي".
قد  التي  املعطيات  هذه  كل  "مع  انه  البكري  �بني 
مثل  حت�سل  ان  يجب  انها  اال  التجربة،  ف�سل  توؤ�رش 
هذه اخلطة ل�رشب الف�ساد �املف�سدين، لكونها احدى 
�يفهم  يعلم  �هو  ال��وزراء،  رئي�ش  ��ظائف  مهام 
االخر  الوجه  هو  النافذة  ب�سخ�سياته  الف�ساد  ان 
لالرهاب، �هو من �سهل دخوله اىل البلد ��سيطرته 

على املحافظات يف عام 2014".
�اأملح املحلل ال�سيا�سي اىل ان رئي�ش الوزراء تاأخر 
م�ساألة  يعّد  لكونه  اخلطة  ه��ذه  اط��الق  يف  كثرياً 
"داع�ش"من اال�لويات، م�ستدركًا باأن  الق�ساء على 
ميكنه  ما  التوجه  لهذا  �عميقة  داعمة  قوى  هنالك 

من ا�ستثمارها الجناح م�ساعي هذه اخلطة.
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