
عالية  القانون  دول��ة  كتلة  عن  النائبة  طالبت 
ن�شيف بتدخل هيئة النزاهة واالدعاء العام ب�شكل 
عاجل وفتح حتقيق ب�شان ايقاف ا�شترياد �شيارات 

هيونداي.
من   : ،ان  االث��ن��ن  لها  بيان  يف  ن�شيف  وق��ال��ت 
)قطاع  �رشكة  قيام  ال��ع��راق  يف  الف�شاد  مهازل 
الهيئة  يف  وع�شو  وزي��ر  �شقيق  ميتلكها  خا�ص( 
اىل  كتاب  بتوجيه  ال��وزراء  مبجل�ص  االقت�شادية 
معر�ص بغداد الدويل )قطاع عام( طالبت فيه مبنع 
ال�شاد�ص  تاريخ  بعد  هيونداي  �شيارات  ا�شترياد 
ال��وزارة  جعل  ما   ،2019/ �شباط  �شهر  من  ع�رش 
)�رشكات  امل�شتوردين  اىل  موجها  اإعالنا  ت�شدر 
ومواطنن( يت�شمن توجيهات ال�رشكة وااليقاف ".
واأو�شحت ن�شيف :" ان االعالن جاء فيه )اىل كافة 
ال�شخ�شي_  واال�شترياد  _ال�رشكات  امل�شتوردين 
هيونداي  ن��وع  من  �شيارات  با�شترياد  الراغبن 
لكم  ي�شمح  باأنه  نعلمكم  اأن  نود   ، اأنواعها  بكافة 
با�شترياد هذا النوع من ال�شيارات وبكافة اأنواعها 
ولغاية تاريخ ال�شاد�ص ع�رش من �شهر �شباط 2019 
التجارية  للوكاالت   ، �رشكة  موافقة  ح�شب  وذلك 
18/314 يف  املبلغ الينا مبوجب كتابهم املرقم 
راجن  فقط،  اأ�شهر  خم�شة  وملدة   16/9/2018
اخلا�شة  املعامالت  واإك��م��ال  باملوعد  االل��ت��زام 
باإ�شدار اإجازات اال�شترياد ل�شيارات الهيونداي قبل 

انتهاء التاريخ ".
وبينت :" ان هذه الف�شيحة تعني اأن حيتان الف�شاد 
بالكامل  التجاري  القطاع  على  بال�شيطرة  ب��داأوا 
وب�شمنه جتارة ال�شيارات التي تدر اأرباحًا خيالية 
اأية  يف  ح�شل  ولو  احتكارها،  حال  يف  خ�شو�شا 
الت�شهيالت  هذه  بتقدمي  وزير  بقيام  اخرى  دولة 
�شيارات  ا�شترياد  يحتكر  جعله  حد  اىل  ل�شقيقه 
و�شقيقه  الوزير  على  احلكم  لتم  معينة  ماركة  من 
بال�شجن لع�رشين �شنة على االأقل، وبالتايل النلوم 
ال�شعب العراقي عندما ي�شتكي من كارثة الف�شاد يف 

هذا البلد ".

نائبة: شقيق وزير أصدر أمرًا بمنع  استيراد سيارات هيونداي
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بغداد - الجورنال

اربعة آالف عنصر من الحشد سيحمون زائري االربعين نحو كربالء الصدر: آن األوان لنحاسب من سرق أموال 
العراق

عناصره وشرطة  بين  ما جرى  بشأن  يوضيح  الحشد 
نينوى

الحزب الديمقراطي: لن نتخلى عن أية مكتسبات 
انتخابية 

كان  انه  االثنن،  ال�شدر،  ال�شدري مقتدى  التيار  زعيم  اكد  اجلورنال:  بغداد -  
لالحزاب يف ما م�شى ح�ش�شهم من املنا�شب ومن اموال العراق الكثري والكثري، 
م�شريا اىل انه اآن االوان ملحا�شبة من �رشق اموال العراق. وقال ال�شدر يف تغريدة 
له، انه "يف ما م�شى من االيام كان لالحزاب ح�ش�شهم من املنا�شب بل ومن 
عاما"،   15 ذلك  ودام  ال،  ام  م�رشوعة  بطريقة  �شواء  الكثري  الكثري  العراق  اموال 
مت�شائال "اال يكفي ذلك". وا�شاف ال�شدر "اأما اآن االوان ان ياخذ ال�شعب ا�شتحقاقه 
عرب امل�شتقلن التكنوقراط، واأما اآن االوان لنحا�شب من �رشق اموال العراق ونعلي 
من �شاأن ال�شالح النزيه، اأما اآن االوان لت�شل حقوق املواطن بيده دون ان تتحكم 
فيها االحزاب، اأما اآن االوان ان يقوم املواطن بواجباته ازاء وطنه على اكمل وجه 
والع�شائرية  واملناطقية  والعرقية  والطائفية  والفئوية  احلزبية  امل�شالح  ويرتك 
والعائلية وال�شخ�شية". وتابع "اأما اآن االوان ان يعلو )الوطن( و)املواطن( فوق 

كل انتماء".

بغداد - اجلورنال: نفى حمور عمليات احل�شد ال�شعبي يف حمافظة نينوى، االثنن، 
االأنباء التي حتدثت عن اعتقال قوات احل�شد ال�شعبي لعنا�رش من �رشطة املحافظة، 

داعيًا و�شائل االإعالم اإىل "عدم الت�شيد باملاء العكر".
وقال املحور يف تو�شيح له، اإن "ما ذكرته بع�ص و�شائل االإعالم خالل ال�شاعات 
املا�شية ب�شاأن اعتقال قوة من احل�شد ال�شعبي لعنا�رش اأمنية اأمر عار عن ال�شحة 
ال�شعبي وعنا�رش من  للح�شد  "�شوء فهم ح�شل بن قوة تابعة  اأن  متاما"، مبينا 
حتقيق  فتح  اىل  ال�شيطرة  عن  امل�شوؤول  دفع  مما  ال�شيطرات،  احدى  يف  ال�رشطة 
باالأمر". واأ�شاف املحور، اأن "التحقيقات ماتزال جارية بهذا ال�شدد"، موؤكدا اأن 
اأن  ب�رشورة  امل�شوؤولة  القيادات  ابلغ  ال�شعبي  احل�شد  يف  نينوى  عمليات  "حمور 
او  ال�شعبي  �شواء كان من احل�شد  اي طرف م�شيء  القانون جمراه ومعاقبة  ياأخذ 

القوات االأمنية". 
ونوه حمور عمليات نينوى يف احل�شد ال�شعبي ب�"التن�شيق الكبري بن قوات احل�شد 
انعك�ص  الذي  االأمر  نينوى،  حمافظة  يف  االأمنية  القوات  �شنوف  وبقية  ال�شعبي 

اإيجابا على ا�شتقرار االأو�شاع االأمنية داخل املحافظة".

بغداد – اجلزرنال نيوزك اأكد ع�شو احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين علي الفيلي، 
االثنن، اأن احلزب لن يتخلى عن اأي م�شتحقات اأو مكا�شب انتخابية يف االإقليم 
الإطراف اأخرى كما كان يح�شل باملرات ال�شابقة، م�شريا اىل ان ما ح�شل يف بغداد 
�شيرتك االثر الوا�شح على التفاهمات املقبلة. وقال الفيلي اإن "احلزب الدميقراطي 
اأجل  من  االنتخابية  ا�شتحقاقاته  من  العديد  عن  يتنازل  ال�شابقة  بالفرتة  كان 
امل�شالح العليا لل�شعب الكرد�شتاين ووحدة ال�شف"، مبينًا اأن "ما ح�شل من تن�شل 
بجميع  النظر  نعيد  يجعلنا  بغداد  وما جرى يف  االحتاد  قبل  من  االتفاقات  عن 
املواقف ال�شابقة و�شيرتك اثرا وا�شحا على تفاهمات املقبلة". واأ�شاف الفيلي، 
اليوم �شغوطا  الكرد�شتاين متار�ص  للدميقراطي  ال�شعبية  والقواعد  "اجلماهري  اأن 
كبرية على احلزب لعدم التنازل عن اأي ا�شتحقاقات اأو مكا�شب انتخابية من اأجل 
 4 اخلمي�ص  اعلنت،  كرد�شتان  اقليم  يف  االنتخابات  مفو�شية  وكانت  االآخرين". 
االأحد  جرت،  التي  االقليم  برملان  انتخابات  نتائج  عن   ،2018 االأول  ت�رشين 
  30 ايلول 2018، حيث ح�شل احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين على 595592
وحركة  287575 �شوتًا،  على  الكرد�شتاين  الوطني  االحتاد  وح�شل  �شوتًا، 
اال�شالمية  واجلماعة  �شوتًا    113297 اجلديد  واجليل    164336 التغيري 
 وقائمة   69477 اال�شالح  وقائمة    94992 على  ح�شلت  الكرد�شتانية 

الع�رش 13708  واحلزب ال�شيوعي الكرد�شتاين 7069 �شوتا.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع اشتداد اخلالف السياسي 
حول مستقبل إدارة مدينة 

كركوك العراقية بني احلزبني 
الكرديني احلاكمني يف إقليم 

كردستان )"االحتاد الوطين" 
و"الدميقراطي الكردستاني"(، 

بشأن نيل منصب احملافظ فيها، 
تكثف اجلماعات اإلرهابية 

التابعة لتنظيم "داعش" 
ضرباتها اليت تستهدف املدنيني، 
من خالل سلسلة كمائن واغتياالت 

واعتقاالت ملنتسبني لألجهزة 
األمنية، وحتديداً يف أطراف 

قضاء احلوجية وداقوق، وصوالً 
إىل جبال محرين اليت ال يزال 

التنظيم يسيطر على أجزاء 
واسعة منها.

م�شوراً  ت�شجياًل  اأخرياً،  "داع�ص"  تنظيم  ون�رش 
"والية  ي�شميها  ملا  اإ�شداراته  �شل�شلة  �شمن 
كركوك"، اأظهر جرائم خمتلفة نفذها عنا�رشه 
االأحياء  خماتري  من  حملين  م�شوؤولن  بحق 

جنوب  احلويجة،  بلدة  اأط���راف  على  الواقعة 
منت�شبن  اعتقال  عن  ف�شاًل  املدينة،  غربي 
يف "احل�شد الع�شائري"، وتنفيذ جملة اإعدامات 
الراأ�ص، وذبح عدد  نفذت بالر�شا�ص احلي يف 
للجي�ص  اآليات  ا�شتهداف  اإىل  باالإ�شافة  منهم، 
يف  التنظيم  زرعها  عبوات  بوا�شطة  وال�رشطة  

حترك  كذلك  الت�شجيل  واأظهر  متفرقة.  �شوارع 
�شفوح  يف  الفتة  ب�شهولة  "داع�ص"  عنا�رش 

جبال حمرين.
التي  الع�شكرية  "التطهري"  عمليات  وبرغم 
تطلقها القوات االأمنية العراقية، اإال اأن التواجد 

االإرهابي ال يزال ميثل تهديداً جديًا لل�شكان.

اأن  كركوك،  مدينة  يف  حملي  م�شوؤول  واأو�شح 
"االأحياء الواقعة بن ق�شاءي احلويجة وداقوق، 
جنوب وجنوب غربي كركوك، امتداداً اإىل جبال 
حمرين، هي مناطق متنوعة الت�شاري�ص، ت�شم 
وديانًا واأرا�شي زراعية، وكذلك مناطق جبلية 
والتخفي  اخلنادق  اإن�شاء  داع�ص  لتنظيم  ت�شهل 
يف الكهوف"، مبينًا اأن "املعقل االأخطر لداع�ص 
الر�شاد  ناحية  من  القريب  زغيتون  وادي  هو 
جنوب �رشقي احلويجة، والذي ميتد اإىل مناطق 
قريبة من ق�شاء طوزخورماتو التابع ملحافظة 
�شالح الدين، وكذلك قرى ناحية الريا�ص يف 

احلويجة".
اأطلقت  االأمنية  "القوات  اأن  امل�شوؤول  واأ�شاف 
خاللها  متكنت  واحدة،  تطهري  عملية  من  اأكرث 
وبرغم  االإره��اب��ي��ن،  م��ن  ع��دد  على  الق�شاء 
تخلو  التي  املناطق  لهذه  الوا�شعة  امل�شاحة 
مل  االأمنية  القطعات  لكن  ال�شكان،  من  بع�شها 
فيها، ما يجعل  ثكنات ع�شكرية  ت�شتطع و�شع 
هذه املناطق خالية من تواجد القوات االأمنية، 
لتنفيذ عملياته"، الفتًا  داع�ص  ي�شهل عودة  ما 
جويًا  ج��ه��داً  حتتاج  املناطق  "هذه  اأن  اإىل 
اأي  لر�شد  امل�شرية،  الطائرات  عرب  متوا�شاًل 
حترك لهذه العنا�رش االإرهابية".  ولفت امل�شدر 
اإىل اأنه "ال توجد حتى االآن اأي اإح�شائية الأعداد 
املناطق،  هذه  يف  املتواجدين  داع�ص  عنا�رش 
جمل�ص  لدى  املتوفرة  املعلومات  بح�شب  لكن 
فروا  ممن  هم  اأغلبيتهم  فاإن  كركوك،  حمافظة 
ُيعرف  ال  كما  واحلويجة،  املو�شل  معارك  من 
اأو  الغربين(  اأو  )العرب  االأجانب  اإن كانوا من 
الذين  االإرهابين  اأغلب  لكن  العراقين،  من 

كانوا  املا�شية  التطهري  عمليات  خالل  قتلوا 
عراقين".

اإىل ذلك، اأكد رئي�ص اجلبهة الرتكمانية والنائب 
كركوك  حمافظة  ع��ن  العراقي  ال��ربمل��ان  يف 
يزال  ال  داع�ص  "تنظيم  اأن  ال�شاحلي،  اأر�شد 
اأن  مو�شحًا  ومواطنيها"،  كركوك  اأم��ن  يهدد 
واأوقات  ال�شيا�شية  االأزم��ات  "ي�شتغل  التنظيم 
بالق�شايا  واالن�����ش��غ��ال  احل��ك��وم��ي،  ال��ف��راغ 
وبح�شب  احلكومة".  ت�شكيل  وباأزمة  ال�شيا�شية 
�شتكون  املقبلن،  ال�شهرين  "خالل  فاإنه  راأيه، 
مع  واأكرث حرجًا، ال�شيما  اأكرب،  االأمنية  االأزمة 
ازدياد الن�شاط االإرهابي يف كركوك والفلوجة 

وال�شينية".
ولفت اإىل اأن "جهات �شيا�شية تدفع الأن تكون 
املحافظة معقاًل للجماعات االإرهابية، وجعلها 
�شيا�شية  غايات  حتقق  كي  اآمنة،  غري  مدينة 
اأكرث قوة  اأن ي�شبح التنظيم  معينة، وهي تريد 
يف كركوك، لكننا نحاول من خالل م�شاريعنا 
ال�شيا�شية حت�شن االأو�شاع عرب تنفيذ �شيا�شات 
اأمنية واجتماعية". يذكر اأن احلزبن الكردين 
احلاكمن يف اإقليم كرد�شتان، يتناف�شان حاليًا 
على نيل من�شب حمافظ كركوك. ويعترب حزب 
"االحتاد الوطني الكرد�شتاين" اأن املن�شب جزء 

من "اال�شتحقاق االنتخابي". 
غياث  احل��زب  ع�شو  ق��ال  االإط����ار،  ه��ذا  ويف 
يتنازل  لن  الكرد�شتاين  االحتاد  اإن  ال�شورجي، 
عن املن�شب، الفتًا يف ت�رشيح �شحايف اإىل اأن 
"الدميقراطي ال ميتلك �شوى مقعد واحد ون�شف 
غري  من  ولذلك  كركوك،  يف  الكوتا  عرب  املقعد 

املمكن ح�شوله على من�شب املحافظ".

سلسلة اعتداءات إرهابية تكشف وهن األمن في كركوك
بغداد - متابعة

عن  االثنن،  اليا�رشي،  لوؤي  النجف  حمافظ  اأعلن 
م�شاركة نحو ثالثة وع�رشين الف عن�رش امني يف 
خطة حماية الزيارة االربعينية، فيما ا�شار قيادي 
ب احل�شد ال�شعبي اىل اأن اربعة اآالف عن�رش من احل�شد 
�شي�شاركون يف تاأمن الطريق ونقل الزوار وتاأمن 
ان�شيابية دخولهم اىل كربالء. وقال حمافظ النجف 
لوؤي اليا�رشي يف موؤمتر �شحفي عقده باملحافظة 
"جاهزون خلدمة الزوار وهواج�شنا كانت من بادية 
النجف ومت تاأمينها عقب زيارة وزير الداخلية اليوم 
الزائرين  اع��داد  "ي�شل  اأن  متوقعا  جوي"،  بغطاء 
مالين  ع�رش  االربعينية  يف  �شي�شاركون  الذين 
حماور  ث��الث  "فتحنا  اليا�رشي  واأ���ش��اف  زائر". 
الدخال واخراج الزوار مبركباتهم اىل دون التما�ص 

مع طرق امل�شي اىل كربالء وهو طريق ياح�شن"، 
ثالثة  م��اي��ق��ارب  ع��دده��ا  "القوات  اأن  اىل  الفتا 
ال�شماوة  من  اإ�شناد  وياأتينا  عن�رش،  الف  وع�رشين 
لتنظيم الطرق". من جهته، ك�شف نائب قائد فرقه 
اآالمام على القتالية املن�شوية بهيئة احل�شد ال�شعبي 
اآالف عن�رش من احل�شد  "اربعه  اأن  قا�شم اخلاقاين، 
�شي�شاركون يف تاأمن الطريق ونقل الزوار وتاأمن 
اعلنت  جهتها  من  كربالء".  اىل  دخولهم  ان�شيابية 
�رشطة بغداد، عن و�شع خطة اأمنية مدرو�شة لتاأمن 
زيارة اربعينية االمام احل�شن عليه ال�شالم. وذكرت 
قيادة ال�رشطة يف بيان، انها عقدت اأجتماعا امنيا 
برئا�شة قائد �رشطة بغداد اللواء الركن علي جا�شم 
حممد وبح�شور مدراء املديريات واالأق�شام واآمري 
احلماية  تاأمن  خطة  لعر�ص   ، ال��ط��وارئ  اأف���واج 
احل�شن  االمام  اربعينية  زيارة  مبنا�شبة  للزائرين 

االإج��راءات  مناق�شة  اىل  باال�شافة   ، ال�شالم  عليه 
ل��ل��زوار  احلماية  لتاأمن  �شتتخذ  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة 
اللواء  واأك��د  كربالء".  نحو  االأق��دام  على  ال�شائرين 
حممد و�شع خطة اأمنية مدرو�شة مبا ي�شمن �شالمة 
االأمنية  القطعات  مع  بالتعاون  الزائرين  واأم��ن 
واأ�شحاب  امل�شرتكة والدوائر واملوؤ�ش�شات اخلدمية 
اعادة  جلنة  رئي�ص  نائب  اما  احل�شينية.  املواكب 
اعمار العتبات املقد�شة يف �شوؤون االربعن االيراين 
اي��راين  موكب   1000 ان  فقد  ك���ودرزي،  جم�شيد 
االمام  اربعينية  زي��ارة  خالل  العراق  يف  �شيقام 
االيرانية  فار�ص  انباء  وكالة  ونقلت  )ع(.  احل�شن 
عن كودرزي قوله، اإن "1000 موكب ايراين �شيقام 
احل�شن  االم��ام  اربعينية  زي��ارة  خالل  العراق  يف 
املواكب  "هذه  اأن  مبينا  اجلاري"،  للعام  )ع( 
من  الفرتة  خالل  للزوار  اخلدمات  لتقدمي  �شتقام 

الثاين  ت�رشين   2 لغاية  اجلاري  االول  ت�رشين   20
ايام بعد   3 13 يوما من �شمنها  املقبل اي لفرتة 
وفرت  االيرانية  "املواكب  اأن  واأو�شح،  االربعن". 
ومائة  مليون  مبيت  امكانية  املا�شي  العام  يف 
على  اجلاري  العام  يف  قادرة  هي  فيما  زائر،  الف 
ا�شتيعاب مليون و600 الف، من �شمنهم اكرث من 
مليون من الرجال و600 الف من ال�شيدات"، موؤكدا 
اأنه "باالمكان توفري املبيت ملليوين زائر يف حال 
زيادة عدد املواكب االيرانية التي تقام يف العراق، 
كما �شتوفر مواكب التغذية وجبات الفطور والغداء 
داخل  من  املالين  اأن  اإىل  ي�شار  للزوار".  والع�شاء 
�شفر  من  ال�20  يف  يق�شدون  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق 
اأربعينة  زيارة  الأداء  كربالء  حمافظة  عام  كل  من 
االإمام احل�شن واأخيه اأبي الف�شل العبا�ص "عليهما 

ال�شالم".

بغداد -  الجورنال


