
اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  وزي��ر  ت�سلم   
االربعاء، اوراق اعتماد �سفري جورجيا اجلديد 
غري املقيم يف العراق، جريجوري طاباطادزه، 
الب��رام  ت�سعى  بلده  اأن  االأخ��ري  بني  حني  يف 
املكتب  وق��ال  ال��ع��راق.  مع  اتفاقيات  ثماين 
اطلعت  �سحفي  بيان  يف  للجعفري  االعالمي 
ن�سخة  ت�سلم  "اجلعفري  اإن  "اجلورنال"  عليه 
غري  اجلديد  جورجيا  �سفري  اعتماد  اأوراق  من 
طاباطادزه".   جريجوري  بغداد  لدى  امُلِقيم 
بالعالقات  اأ���س��اد  "اجلعفري  ان  واأ���س��اف 
برهنا  البلديِن  اأن  واأك��د  اجلورجية،  العراقية 
وغلبا  واللغة  اجلغرافية  ُبعد  جت��اوزا  انهما 
يف  نرتقي  اأن  ن�ستطيع  لذا  االإن�سانية،  �سوت 
تبادل امل�سالح امل�سرتكة، ومواجهة املخاطر 
البيان  بح�سب  اجلعفري  واأو�سح  امل�سرتكة". 
املنظمات  يف  للعراق  الداعمة  "مواقفكم  اأن 
داع�ش  مُلحاَربة  ال��دويلِّ  والتحالف  الدوليَّة، 
واأمامنا  وا�سرتاتيجيَّة،  مهمة  م�ساألة  ك��ان 
النظر  ولفت  الثنائي".  للتعاون  كثرية  فر�ش 
اإىل اأن "العراق قاد حربًا عامليَّة ثالثة، ودفع 
داع�ش  عنا�رص  الأنَّ  ال��ع��امل،  ك��لِّ  عن  اخلطر 
اأ�سبح  لذا  دول��ة،   120 من  اأك��ر  من  ج��اوؤوا 
ُم�سرَتكًا ال يرتبط بدين، وال مذهب، وال  خطراً 
قوميَّة".  واأكد "نتطلع الأن ت�ستمروا يف دعمنا، 
"نوؤكد  مبينا  االإن�سايّن"،  املجال  يف  وال�سيما 
اأننا على اأمتِّ اال�ستعداد لتقدمي كلِّ ما من �ساأنه 
من  بلدينا".  بني  الثنائيَّة  العالقات  تطوير 
جانبه، قَدم �سفري جورجيا طاباطادزه تهاين 
على  االنت�سار  للعراق مبنا�سبة حتقيق  بالده 
جورجيا  رغبة  عن  معربًا  داع�ش،  ع�سابات 
ُمتِلف  على  الثنائيَّة  العالقات  "تطوير  ب� 
ال�سعد، ومنها التعاون يف املحافل الدوليَّة". 
ال��دويلِّ  التحالف  م��ن  ج��زء  "نحن  واأ���س��اف 
متلف  لتقدمي  وم�ستعدون  داع�ش،  ملحاربة 
اتفاق�يَّات  ثماين  عن  وك�سف  الدعم".  اأن��واع 
العراق،  مع  اإبرامها  يف  بالده  حكومة  ترغب 
لتنمية  بو�سعه  ما  �سيعمل  ان��ه  على  م�سددا 

العالقات بني جورجيا والعراق.
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بغداد_ الجورنال  

عمليات دهم وتفتيش بمشاركة طيران الجيش في صحراء الجنوب دولة القانون يحذر من تسييس قرارات البرلمان 
تجاه إقليم كردستان

معصوم يتسلم رسالة من نظيره
الروسي

ائتالف المالكي يدعم حرب العبادي ضد الفساد 
ويجدد طرح األغلبية السياسية

اجلمهورية”  رئي�ش  نائب  يتزعمه  الذي  القانون”،  “دولة  ائتالف  بغداد_ خا�ش: حذر 
للرد على  التي �سوت عليها  الربملان  اجراءات  ت�سيي�ش  ” االأربعاء، من  املالكي  نوري 
ا�ستفتاء انف�سال اقليم كرد�ستان ال�سهر املا�سي . وقالت النائبة عن االئتالف “عواطف 
ونفط  واملطارات  احلدودية  املنافذ  اإن”اغلب  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  نعمة” 
كركوك مازال بيد احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني وال �سيطرة للحكومة عليه، الفتة 
االنتاه اىل ان” احلكومة ت�رصح يف االعالم اأ�سياء منافية للحقيقية يف تطبيق اإجراءات 
ت�سيي�ش  على  تعمل  احلكومة  يف  �سخ�سيات  ان”  واأ�سافت   .“ كرد�ستان  يف  الربملان 
”رئي�ش  ان  اىل  واأ�سارت   .“ �سخ�سية  تكون  قد  ملنافع  االإقليم  جتاه  الربملان  ق��رارات 
على  احلقيقية  �سلطته  وفر�ش  الربملان  ق��رارات  بتنفيذ  ملزم  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
االإقليم ب�سكل كامل لكون العراق دفع الدماء مقابل احلقوق ال�رصعية للعراقيني “.  وكان 
كل  باإعادة  ا�ستثنائية  جل�سة  يف  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش  الزم  العراقي  الربملان 
املناطق التي ا�ستحوذ عليها االإقليم وفر�ش القانون واالمن يف �سمال العراق وال�سيطرة 

على املنافذ احلدودية واملطارات يف االإقليم ردا على اجراء اال�ستفتاء “.

بغداد_ اجلورنال: ت�سلم رئي�ش اجلمهورية العراقية فوؤاد مع�سوم، االربعاء، ر�سالة 
»اجلورنال  عليه  اطلعت  رئا�سي  بيان  وقال  بوتن.  فالدميري  الرو�سي  نظريه  من 
ببغداد �سباح  ال�سالم  ا�ستقبل يف ق�رص  فوؤاد مع�سوم  ” رئي�ش اجلمهورية  «،ان 
وا�ساف   .“ ماك�سيموف  ماك�سيم  العراق  لدى  االحتادية  رو�سيا  االربعاء،  اليوم 
مع  التاريخية  ال�سداقة  عالقات  عمق  اللقاء  خالل  اكد  “مع�سوم  ان  البيان 
رو�سيا”، م�سددا على “اأهمية متتني الروابط وعالقات التعاون الثنائي البّناء يف 
�ستى امليادين، ال�سيما يف املجاالت الثقافية والعلمية والع�سكرية واالقت�سادية 
وتبادل اخلربات”. وا�سار اىل ان” رئي�ش اجلمهورية ا�ساد مبواقف رو�سيا الداعمة 
الرو�سي  للرئي�ش  �سكره  عن  معربا   ،“ االره��اب  �سد  حربه  يف  ال�سيما  للعراق، 
من  عدداً  �رصب  الذي  الزلزال  بحادثة  العراقي  لل�سعب  لتعازيه  بوتن  فالدميري 
مناطق العراق اأخرياً، متمنيا له ولرو�سيا االحتادية مزيدا من االزدهار والتقدم “.
الرو�سي فالدميري  الرئي�ش  ر�سالة خطية من  ال�سفريماك�سيموف  نقل  من جانبه، 
بوتن ت�سمنت تعزية اىل الرئي�ش مع�سوم بحادثة الزلزال، كما اكد ا�ستعداد رو�سيا 

ودعمها للعراق ورغبتها بتوثيق العالقات الثنائية يف املجاالت كافة .

تبني  االأربعاء،  املالكي(،  )جناح  القانون  دولة  ائتالف  جدد  متابعة:"  بغداد_ 
االئتالف  اأن  اإىل  م�سريا  املقبلة،  للمدة  ال�سيا�سية”  االغلبية  “حكومة  م�رصوع 
ل�”حرب  دعمه  اأكد  حني  يف  اال�سا�ش،  هذا  على  االنتخابية  حتالفاته  �سري�سم 

الف�ساد” التي حتدث عنها رئي�ش الوزراء حيدر العبادي.
“ائتالف  اإن   ، �سحفي  ت�رصيح  يف  ال�سيهود  حممد  االئتالف  عن  النائب  وقال 
واحلل  املخرج  نعّده  الأننا  ال�سيا�سية  االغلبية  مب�رصوع  متم�سك  القانون  دولة 
ال�سيهود،  واأ�ساف   .”2003 عام  منذ  بها  منر  التي  ال�سيا�سية  لالزمات  االمثل 
“منفتح  ائتالفه  اأن  موؤكدا  اال�سا�ش”،  هذا  على  حتالفاته  �سري�سم  “االئتالف  اأن 
االنتخابات  يف  معها  للتحالف  مب�رصوعه  املوؤمنة  واحلركات  الكتل  جميع  على 
حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  ل�”اإجراءات  دعمه  ال�سيهود  اأكد  اآخر  جانب  من  املقبلة”. 
�سد  “احلرب  اأن  اإىل  م�سريا  املقبلة”،  املدة  خالل  الف�ساد  حماربة  يف  العبادي 

الف�ساد لن تقل اأهمية عن حرب داع�ش”.
 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�شلطت �شبكة “التحقيقات 
ال�شحفية”، يف تقريرها 

ال�شوء على رف�ض اع�شاء 
الربملان العراقي، ت�شلم 
رواتبهم بعملة الدوالر 

االمريكي، م�شّرين على 
ت�شلمها بالدينار العراقي، 

معتمدين على ن�شبة عام 
2005 لتحويل عملة الدوالر. 
حا�شال كل ع�شو برملاين، على  

فائدة تقدر بـ32 مليون دينار 
عراقي �شنويا، اأي ما يعادل 

امريكي. دوالر   27.000

نيوز«،  »اجلورنال  ترجمته  الذي  التقرير  وي�سيف 
:”ت�سلم كل نائب مع عائلته، جواز �سفر دبلوما�سيًا، 
�ساحلًا لكامل مدة الدورة الربملانية، ف�سال عن 8 
ا�سطحاب  حق  مع  انتهائه،  بعد  ا�سافية  �سنوات 

10 مرافقني او حرا�ش �سخ�سيني مع رواتبهم”.
ين�سم   ،2005 ع��ام  من   9 رق��م  للقانون  ووفقا 
من  اك��ر  تت�سمن  قائمة  اىل  متقاعد  نائب  اي 
من   80% ن�سبة  ت�سلم  مع  �سابق،  ع�سو   500
يت�سلم من  بينما  ال�سابقة،  رواتبهم وم�س�ساتهم 
املتقاعد  الربملان  با�سم  املتحدث  من�سب  �سغل 
 40.000 اىل  ي�سل  ما  ال��وزراء،  رئي�ش  با�سم  او 
لي�ست  الرواتب  ان  التقرير  وي�سيف  �سهريا.  دوالر 
يف  العام،  امل��ال  وه��در  للف�ساد  الوحيد  امل�سبب 
اغلبية  املنطقية  غ��ري  امل�ساريف  ت�سكل  ح��ني 
العراقية،  ا�سباب انحدار م�ستوى اقت�ساد احلكومة 
العراقي،  الربملان  للمتخ�س�سني بح�سابات  ووفقا 
منهم،  ع�سو  لكل  ال�رصية  ال�سخ�سية  وامل�ساريف 
�سافر رئي�ش الربملان “ا�سامة عبدالعزيز النجيفي”، 
اىل لندن عام 2011، ومن ثم اىل �سوي�رصا، مع 11 
كم�ست�سارين  اخوته،  من  اثنني  مت�سمنني  مرافقا، 
النجيفي”،  عبدالعزيز  “احمد  هما  �سخ�سيني 
و”حممد عبدالعزيز النجيفي”، باال�سافة اىل ابنه 
“�سنان ا�سامة النجيفي” ك�سكرتري له، مع حار�سني 

�سخ�سيني، وم�سور فوتوغرايف.
بلغت  الفتالوي”،  “حنان  ارادة  حركة  رئي�سة  اما 
دوالر  مليون   2.5 العراق  خ��ارج  تنقالتها  نفقة 
عراقي يف نهاية عام 2012. يف حني اأعلن م�سدر 
جميع  ان  هويته،  عن  االف�ساح  رف�ش  برملاين 
املوؤمترات  اىل  الر�سمية  �سبه  الربملانية  الرحالت 
واالحداث العاملية، الع�ساء االحزاب، يتم ترتيبها 

بالتوافق مع اقارب النائب يف دول العامل، اي يتم 
ومن  وعائلته  للنائب  ا�ستجمام  رحلة  اعتبارها 

اجل زيارة االقارب، بحجة تغطية حدث دويل ما.
اغلب  ���رصورة  ع��دم  اىل  االنتباه  التقرير  ولفت 
ملنظمات  موؤمترات  كح�سور  الربملانية،  الرحالت 
اي  االن  حتى  حت�رصها  مل  حكومية،  غري  دولية 
جهة ر�سمية برملانية عاملية،  عدا اع�ساء الربملان 

العراقي املواظبني على جميع موؤمتراتها.
للبحوث  ال��رواب��ط  مركز  تناول  اخ��ر  جانب  وم��ن 
ف�ساد  م��و���س��وع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  وال��درا���س��ات 
البحري  واال�سترياد  الت�سدير  قطاع  وخ��روق��ات 
اجلنوبية،  العراقية  املوانىء  طريق  عن  وال��ربي، 
واملنافذ احلدودية الربية، ف�سال عن عدم كفاءتها 

وقلة تاأثريها على الدخل االقت�سادي للبالد.
الذي ترجمته »اجلورنال  وافاد املركز يف تقريره 

على  احل��دودي��ة  املنافذ  عمل  اقت�سار  ن��ي��وز«، 
مهربة  اغلبها  لتكون  فقط،  امل�ستوردة  الب�سائع 
على  يوجب  ما  املحلية،  اال�سواق  من  ممنوعة  او 
احلكومة االلتفات اىل هذا اجلانب، �سمن عمليتها 

لتق�سي الف�ساد ومعاجلة االزمة االقت�سادية.
وجود  العراقية،  املالية  وزارة  يف  م�سدر  وك�سف 
عمليات احتيال وف�ساد مايل، على نطاق وا�سع يف 
املنافذ احلدودية العراقية، املت�سلة مع �ستة بلدان 
جماورة هي ايران، وال�سعودية، والكويت، واالردن، 
13 منفذا حدوديا، يف حني  و�سوريا وتركيا، عرب 
االمني  الو�سع  ب�سبب  منها،  منافذ   4 اغ��الق  مت 
حماولة  من  الرغم  على  ان��ه  وب��ني  امل�ستقر.  غري 
يف  الف�ساد  م�ساكل  اىل  االلتفات  الر�سمية  اجلهات 
املنافذ الدولية، اال ان ميناء الب�رصة مازال م�ستمرا 
بعمليات االحتيال والتهريب، ويعود �سبب ذلك اىل 

على  الب�رصة،  يف  الر�سمية  اجلهات  �سيطرة  عدم 
مديري وعمال امليناء، وتقارير عوائده الربحية.

والت�سدير  اال�سترياد  عمليات  ارباح  ان  اىل  وا�سار 
العامة،  امليزانية  من  ال�3%  ن�سبتها  تتجاوز  ال 
بن�سبة  ال��ع��راق��ي  النفط  ارب���اح  تت�سدرها  التي 
اعمال  يف  املنافذ  هذه  ا�ستعمال  ب�سبب   .97%
عمليات  يف  ا�ستخدامها  من  اك��ر  قانونية،  غري 

اال�سترياد والت�سدير احلكومية.
يف حني اكد امل�سدر الر�سمي وجوب تدخل العبادي 
ب�سكل �سخ�سي حلل ازمة الف�ساد، لوجود ا�سخا�ش 
الربملانية،  االح����زاب  م��ن  �سيا�سيا  م��دع��وم��ني 
ال�سلطات  اىل  باال�سافة  احلكومية،  واجل��ه��ات 
مديريات  �سيا�ستهم يف عموم  فار�سني  القبائلية، 
الو�سطى،  املنطقة  ج��م��رك  م��دي��ري��ة  اجل��م��ارك: 
اىل  باال�سافة  واجلنوبية،  والغربية،  وال�سمالية، 

تفرعاتها.
الب�رصة  مواينء  ف�ساد  على  ال�سوء  التقرير  و�سلط 
ان  املالية  التقارير  ك�سفت  ح��ني  يف  البحرية، 
االرباح ال�سهرية للميناء الواحد تبلغ 600 مليون 
وجوده،  املفرت�ش  املبلغ  عن  بدال  عراقي،  دينار 

البالغ اربعة مليارات دينار عراقي يوميا.
والدفاع  االمن  جلنة  رئي�ش  اأكد  اخ��رى،  جهة  من 
من  عدداً  زيارته  بعد  الزاملي”،  “حاكم  النيابية 
بني  والر�سوة  الف�ساد  “انت�سار  احلدودية،  املنافذ 
املجاورة،  وال��دول  احل��دودي��ة  املنافذ  مديريات 
ارب��اح  بلوغ  اىل  م�سريا  الداخلية.  واملحافظات 
يف  ال��واق��ع  بالتحديد،  “ال�سفرة”  منفذ  ر���س��وة 

كركوك، 10 مليون دوالر يف اليوم الواحد.
املنفذ  هذا  “ارباح  ان  اىل  “الزاملي” النظر  ولفت 
اىل  يوميا  ي�سل  للمنتجات،  وت�سدير  ا�سترياد  من 
200 مليون دينار عراقي، من دون ت�سلم احلكومة 
اأي دينار منها”.  املركزية وبلدية حمافظة دياىل 
للمو�سل،  داع�ش  احتالل  احداث  قبل  املنفذ  و�سهد 
االن،  اما  يوميا.  �ساحنة   4500-6000 عبور 
فتعرب اكر من 9500 �ساحنة يوميا. وب�سبب غياب 
الرقابة احلكومية وف�ساد اجلهات امل�سوؤولة ي�سمح 
ال�ساحنات،  هذه  عرب  االرهابية  امل��وارد  بتهريب 
كاملواد املتفجرة واال�سلحة اخلفيفة، مقابل مبلغ 

1000 دوالر فقط.
اجلهات  بعرقلة  املركز  ن��وه  تقريره  نهاية  ويف 
الر�سمية من قبل االحزاب ال�سيا�سية بدء حتقيقات 
معاجلة  تاأخري  اىل  ادى  ما  القطاع،  ه��ذا  ف�ساد 
عمليات  ت�ستمر  بينما  للبالد،  االقت�سادي  الف�ساد 
نهب املال العام، والتربعات الدولية، يف بلد ا�ستهر 
منتجا  اال�سرتاتيجي،  واملوقع  النفطية  بالروات 
اغنى  احد  يف  والبطالة  الفقر  ن�سبة  تزايد  بالتايل 

دول العامل.
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عدة  االبعاء،   ، الب�رصة  عمليات  قيادة  نفذت 
عمليات دهم وتفتي�ش يف املناطق ال�سحراوية 
ال��واق��ع  �سمن  امل���ج���اورة  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ع 

اجلغرايف ملحافظة الب�رصة.
وذك���ر ب��ي��ان ل����وزارة ال��دف��اع اط��ل��ع��ت عليه 

بوا�سطة  "ُنفذت  العمليات  ان  "اجلورنال" 
التابعة   17 مي  طراز  من  الهليكوبرت  طائرات 
اإىل قيادة طريان اجلي�ش العراقي وذلك ملطاردة 
وجت��ار  امل��ج��رم��ني  م��ن  للق�ساء  امل��ط��ل��وب��ني 
لهذه  اجلوي  امل�سح  واإجراء  واملخدرات  ال�سالح 
املناطق واالأرا�سي ال�سحراوية ال�سا�سعة وعدم 
الع�سابات  قبل  من  ال�ستغاللها  الفر�سة  اإعطاء 

داخل  االإرهابية  اأعمالهم  لتمرير  التكفريية 
املحافظة". ووجه قائد عمليات الب�رصة الفريق 
وا�ستمرارية  "باإدامة  ال�سمري  جميل  الركن 
عمليات الدهم والتفتي�ش والتعاون امل�سرتك يف 
القيادات  مع  اال�ستخبارية  املعلومة  يخ�ش  ما 
"القيام  اإىل  داعيا  املجاورة،"  املحافظات  يف 
وتكثيف  وم�سرتكة  وا�سعة  تفتي�ش  بعمليات 

املناطق من  ه��ذه  وت��رك  اإف��راغ  وع��دم  اجلهود 
االأمنية".   القوات  قبل  دون مراقبة م�ستمرة من 
�سابقة  ت�رصيحات  يف  العمليات  قائد  اأكد  كما 
عنا�رصها  زرع  م��ن  متكنت  "القيادة  ان 
العاملني يف هذه  اال�ستخبارية واال�ستفادة من 
على  حفاظًا  املعلومة  جللب  كم�سادر  املناطق 

امن حمافظة الب�رصة االآمنة".
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