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البالد  م��وازن��ة  الق��رار  العراقي  ال��رمل��ان  ي�ستعد 
دوالر،  مليار   19 نحو  مايل  بعجز  اجلاري،  للعام 
االموال  ا�سرتجاع  اىل  النزاهة  هيئة  ت�سعى  فيما 
حم��اوالت  ه��ن��اك  ان  غ��ر  وامل��ج��م��دة،  املختل�سة 
مت  دوالر  مليار   28 ال�ستعادة  باخلجولة  و�سفت 

ايداعها بثالث م�سارف اردنية.
االردنية  احلكومة  �سابق  وقت  يف  العراق  وطالب 
باعادة 28 مليار دوالر كاموال عراقية كان جنال 
اودع��وا  قد  ح�سني  �سدام  ال�سابق  النظام  رئي�س 
خراء  اردنية،وح�سب  م�سارف   3 يف  املبالغ  هذه 
اقت�ساديون تعتر ال�28 مليار دوالر هي من ثروة 
ت�سليمها  يطلب  ان  االردن  وعلى  العراقي،  ال�سعب 
عن  املالية   اللجنة  وك�سفت  العراقية.  للحكومة 
مبينة  االم��وال،  هذه  ا�سرتجاع  امام  تقف  عقبات 
ان "مدة اال�سرتجاع طويلة وحتتاج اىل وقفه جادة 
من قبل احلكومة العراقية والرملان". وقال ع�سو 
اللجنة احمد ر�سيد حمه يف حديث  ل�»اجلورنال« ان 
"جمل�س الوزراء �سكل جلنة ملتابعة االموال العراقية 
يف  الق�سائية  "ال�سلطات  ان  مبينا  اخلارج"،  يف 
الدول التي يطالبها العراق بالك�سف عن امواله غر 
متعاونة مع الق�ساء العراقي مما ي�سعب االجراءات 

يف ا�سرتجاعها".
وا�ساف ان "العقبة االخرى التي تقف امام اللجنة 
احلكومية املكلفة العادة االموال العراقية هي عدم 
با�سماء  م�سجلة  االموال  ان  تبني  وثائق  امتالكها 
"الرملان احلايل  ان  ال�سابق"، م�سرا  النظام  ازالم 
بها  احلكومة  االم��وال  هذه  ا�سرتجاع  على  عاكف 
وتعزيز ثروته". فيما يرى اخلبر االقت�سادي با�سم 
العراقية،  للدولة  تابعة  االم��وال  "هذه  ان  جميل 
وميكن ا�سرتجاعها ب�سكل ر�سمي بالطرق القانونية 
عر القنوات الر�سمية يف هيئة النزاهة "، مبينا ان 

"العالقات االيجابية بني العراق واالردن ميكن ان 
تثمر باعادة هذه االموال".

"يف  ان  ل�»اجلورنال«  حديث  يف  جميل  وي�سيف 
اثبات هذه  العراقي  اجلانب  االمر يجب على  بداية 
مبينا  عليها"،  التحرك  ثم  ومن  بالوثائق  االموال 
ان "ال�28 مليار دوالر لي�س با�سم احد ابناء �سدام 

و�سجلت با�سماء ا�سخا�س اردنيني".
وتابع ان "على العراق بالتحرك من الداخل ومن ثم 
التوجه اىل االردن عر القنوات الر�سمية وا�ستغالل 
التفاهم  م��ذك��رات  وتوقيع  االيجابية  العالقات 

موؤخرا بني البلدين".
وتقول م�سادر اردنية ان "ما دخل لالردن يف زمن 
ا�ستحقاق  ال�سابق ال يخرج منها، وهي من  النظام 
االردن النها حولت با�سماء ا�سخا�س اردنيني ولهم 

حق الت�رصف بها".
ا�سرتداد  عن  �سابق  وقت  يف  النزاهة  هيئة  واأعلنت 
يف  م��ودع��ة  كانت  البائد  للنظام  تابعة  اأم���وال 

امل�سارف اللبنانية.
اإن  بيان  عر  الهيئة،  يف  اال�سرتداد  دائ��رة  وقالت 
من  العراق  اأموال  ال�سرتداد  ال�ساند  الفني  "الفريق 
كانت  اأمريكي  دوالر  مليون  ن�سف  قرابة  ا�سرتداد 
الت�سنيع  �رصكات  اإحدى  مدير  ح�ساب  يف  مودعة 
اأحد  يف  وزوجته  البائد  للنظام  التابعة  الع�سكريِّ 
الفريق  "متابعة  اأن  وبينت  اللبنانية".  امل�سارف 
للوثائق  واخلارجية  العدل  وزارت��ي  مع  بالتعاون 
واالأدلة القانونية الداعمة للملف اأف�ست اإىل حتويل 
احل�سابات العائدة لهما اإىل ح�ساب العراق املوجود 
النزاهة  هيئة  وكانت  العراق".  تنمية  �سندوق  يف 
ن الفريق  اأعلنت اأوائل ت�رصين االأول اجلاري عن متكُّ
ا�سرتداد  من  العراق  اأموال  ال�سرتداد  ال�ساند  الفنيِّ 
يف  املنحلة  الع�سكريِّ  الت�سنيع  لهيئة  تعود  اأموال 
حقبة النظام البائد كانت مودعة يف اأحد امل�سارف 

باململكة االأردنية الها�سمية.

بغداد - اجلورنال: ك�سفت جلنة اخلدمات واالأعمار النيابية، عن ا�ست�سافة خم�سة وزراء 
وحمافظني نهاية االأ�سبوع احلايل ملناق�سة ق�سية متليك االرا�سي على املواطنني.

اخلدمات  “جلنة  اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  العطايف  يابر  عبا�س  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
وحمافظ  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  ووزير  النفط  وزير  القادم  االأربعاء  �ست�ست�سيف 

الب�رصة وحمافظ وا�سط لبحث ق�سية متليك االرا�سي الزراعية التي اأ�سبحت �سكنية”.
البلديات  وزير  ا�ست�سافة  اأي�سا  �سي�سهد  القادم  اخلمي�س  “يوم  اأن  العطايف،  واأ�ساف 
املجاري  تخ�س  والتي  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ا�ستكمال  عدم  على  للوقوف  واالإ�سكان 

واملاء والطرق”.

االأمر  كوالي�س  عن  مطلع،  م�سدر  ك�سف 
ع��ادل  ال����وزراء  رئي�س  ا���س��دره  ال���ذي 
بتقدمي  اخلارجية  ل��وزارة  املهدي  عبد 
بالوزراء  للقاء  وموحدة  ثابتة  �سياقات 

امل�سوؤولني
اإن  نيوز«   »اجلورنال  ل�  امل�سدر  وقال 
طلب  ب��غ��داد  يف  االأم��رك��ي  “ال�سفر 
وال�����س��وؤون  العمل  وزي��ر  م��ن  اي��ام  قبل 

اللقاء به  الزمان  االجتماعية با�سم عبد 
رف�س  “الوزير  اأن  مبينا  منزله”،  يف 
عليه  وا�سرتط  منزله  بال�سفر يف  اللقاء 
اللقاء يف الوزارة بعد ا�ستح�سال موافقة 

وزارة اخلارجية.
وزير  تقدم  ذل��ك  “عقب  اأن��ه   ، واأ���س��اف 
يق�سي  الوزراء  جمل�س  اىل  بطلب  العمل 
للقاء  وموحدة  ثابتة  �سياقات  بتقدمي 
�سدر  اثرها  وعلى  امل�سوؤولني،  بالوزراء 

توجيه رئي�س الوزراء بذلك".

الكتل  بني  اخلالفات  ا�ستمرار  عن  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت 
ال�ساغرة  الثالث  للوزارات  اال�سماء املر�سحة  ال�سيا�سية حول 
يف حكومة عبد املهدي التي نالت ثقة الرملان يف ت�رصين 

االول من العام املا�سي.
ومن املقرر ان �سي�ستاأنف الرملان الثالثاء املقبل، جل�ساته 
وزارات  من  تبقى  ما  ب�ساأن  اخلالفات  ا�ستمرار  وقع  على 
الدفاع  وه��ي  ثال  وعددها  املهدي  عبد  ع��ادل  حكومة  يف 
الرتبية  وزيرة  ازمة  بعد حل  يتم  مل  فيما  والعدل  والداخلية 
الد�ستوري  اليمني  توؤدي  مل  لكنها  الرملان  ثقة  نالت  التي 
بتنظيم  �سقيقها  ارتباط  خلفية  على  القالتها  دعوات  و�سط 

داع�س االرهابي.
يوؤكد تو�سل  االأفق ما  "ال يلوح يف  اإنه   ، وت�سيف امل�سادر 
اإىل  الت�رصيعية للرملان  العطلة  ال�سيا�سية خالل فرتة  الكتل 
نتائج ب�ساأن الوزارات ال�ساغرة ب�سبب عمق اخلالفات بينها".
العربي" بزعامة خمي�س  "امل�رصوع  كتلة  قيادي يف  واأفاد   
اخلنجر، اأن "كتلتنا تقدمت مبر�سحة بديلة عن الوزيرة التي 
حتى  الد�ستورية  اليمني  توؤد  مل  ولكنها  عليها  الت�سويت  مت 
االآن"، مبينا اأن "الكتلة مل ت�سحب الوزيرة خ�سو�سا بعد اأن 
مت الت�سويت عليها وما زالت الكتلة تنتظر راأي الرملان ففي 
حال �سمح لها باأداء اليمني فهي مر�سحتنا ب�رصف النظر عما 
مت تعاطيه من معلومات وفيديوهات ويف حال مل مت�س فاإن 
الكتلة متم�سكة بح�ستها". واأو�سح اأن "الكتلة قدمت مر�سحة 

جديدة حلقيبة الرتبية وهي اأ�ستاذة جامعية من املو�سل يف 
حال تعذر تاأدية �سيماء احليايل اليمني الد�ستورية، وذلك بعد 
اإثر  املهدي  عبد  ت�رصف  يف  ا�ستقالتها  االأخرة  و�سعت  اأن 

تداول فيديو دعائي لتنظيم داع�س يظهر فيه اأحد اأ�سقائها.
الرملان  "الوطنية" يف  ائتالف  كتلة  رئي�س  اأكد  من جانبه 
النائب كاظم ال�سمري، اأن التوقعات ت�سر اإىل اإمكانية مترير 
باقي املر�سحني برغم اأن االأمور لي�ست حم�سومة متاما بني 
الكتل. واأ�ساف ال�سمري اأن "ائتالفنا طلب من رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي الرتيث يف تقدمي بقية االأ�سماء حتى يتم 
في�سل  الدفاع  حلقيبة  مر�سحنا  قدمه  ال��ذي  بالطعن  البت 

اجلربا ب�ساأن د�ستورية جل�سة الت�سويت التي ف�سل فيها".
ملن�سب  مر�سحني  عدة  قدمنا  ال��ذي  الوقت  "يف  انه  وبني   

زلنا  ما  فاإننا  )الوطنية(  ح�سة  من  بو�سفه  الدفاع  وزارة 
من  ب��د  ال  واأن���ه  االأ�سا�سي  مر�سحنا  ه��و  اجل��رب��ا  اأن  ن��وؤك��د 
الف�سل  القول  لها  التي  االحت��ادي��ة  املحكمة  راأي  انتظار 
كتلة  عن  النائب  اأ�سار  فيما  عدمه".  من  تر�سيحه  مترير  يف 
"احلوارات ما زالت  ان  اإىل  الوطني، مقدام اجلميلي،  املحور 
الدفاع، وهناك عدة مر�سحني  ب�ساأن مر�سح حقيبة  م�ستمرة 
مت تقدميهم من قبل املحور الوطني على اعتبار اأن املن�سب 
هو ح�سة مكون ال�سنة، وعدد املر�سحني اإىل املن�سب جتاوز 
ال�12 بينهم قيادات ع�سكرية". وتابع اأن "احلديث عن مقرتح 
تقدمي عدة اأ�سماء والت�سويت عليها داخل اجلل�سة هو مقرتح 
اإىل  وبحاجة  العملية  �سيعقد  اأنه  اعتبار  على  التحقق  بعيد 

ت�سويت �رصي".

اتهم النائب عن املكون امل�سيحي جوزيف �سليوا 
الوقف امل�سيحي ورجال دين م�سيحيني بالتواطوؤ 

يف عمليات بيع الكنائ�س وهدمها يف العراق.
"الكني�سة  ان  �سحفي  حديث  يف  �سليوا  وق��ال 
ال�رصيان  كني�سة  حتويل  على  وافقت  ال�رصيانية 
موقع  اإىل  ببغداد  ال�سورجة  منطقة  يف  الكاثوليك 
الوقف  لقانون  خمالفة  وهذا  بيعها،  بعد  جتاري 
الوقف  ع��ق��ارات  اأن  على  ين�س  ال��ذي  امل�سيحي 

ولي�س  اآخر  بعقار  ا�ستبدالها  اأو  تاأجرها  يتم  اإما 
بيعها".

واأ�ساف ان "الكثر من العقارات امل�سيحية التابعة 
للوقف بيعت لكن ال اأحد يعرف اأين ذهبت اأموالها، 
وهذا يوؤ�رص على ف�ساد وتواطوؤ الوقف ورجال دين 

م�سيحيني كبار".
العديد  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  وت��داول��ت 
لكني�سة  االأخرة  اللم�سات  تظهر  التي  ال�سور  من 
ال�رصوع  قبل  بغداد  يف  الكاثوليك"  "ال�رصيان 

بعمليات الهدم وحتويلها اإىل مركز جتاري.

روؤ�ساء  لتعيني  برملاين  توجه  عن  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت 
ال�ساغرة يف  ال��وزارات  للجان حلني ح�سم مو�سوع  وقتيني 
حكومة عبد املهدي. وقالت امل�سادر ، اأّن " الرملان يدر�س 
املقرتحات،  تلك  اأهم  ومن  جلانه  عمل  لت�سير  مقرتحات 
اأع�سائها،  من  الرملانية  للجان  وقتيني  روؤ�ساء  تعيني 
ح�سم  يتم  اأن  اإىل  اللجنة،  عمل  ليدير  �سنًا،  االأكر  يكون  قد 
روؤ�ساء  انتخاب  يتم  ثم  ومن  احلكومية،  الت�سكيلة  مو�سوع 
باالأ�سالة". واأ�ساف اأّنه "يف حال تعيني رئي�س لتلك اللجان 

خطوات  الرملان  و�سيخطو  فعلي،  ب�سكل  عملها  �ستبا�رص 
ال�سيا�سية"،  االأزمات  عن  مبعزل  عمله  ا�ستمرار  نحو  عملية 
موؤكداً اأّن "هذا املقرتح القى ترحيبًا من اأكرث نواب الرملان، 
ال�سيا�سية ح�سم  الكتل  ت�ستطع  به يف حال مل  االأخذ  و�سيتم 
اإكمال احلكومة خالل جل�سة االأ�سبوع احلايل". ودعا النائب 
عن كتلة املحور الوطني حممد اخلالدي، يف وقت �سابق، اىل 
الرتيث يف ت�سكيل اللجان الدائمة وانتخاب رئا�سة لها حلني 
ا�ستكمال الكابينة احلكومية، م�سددا على �رصورة اأن يكون 
الرملانية  اللجنة  رئي�س  الوزير من كتلة خمتلفة عن كتلة 

ليكون دور اللجنة فاعاًل.

العراق يتحرك الستعادة 28 مليار دوالر اودعها النظام السابق في االردن
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

6 كانون  البا�سل يف  العراقي  اجلي�س  احتفل 
وهو  تاأ�سي�سه،  لعيد  ال�سنوية  بالذكرى  الثاين 
خارج للتو من اهم معركة �سنفت على انها 
احل��رب  بعد  جي�س  يخو�سها  معركة  اه��م 
جنبا  ملحمتها  �سطر  والتي  الثانية  العاملية 
ت�سكيالت  بقية  يف  اخ��وان��ه  م��ع  جنب  اىل 
القوات امل�سلحة من ال�رصطة وجهاز مكافحة 

االإرهاب واحل�سد ال�سعبي.
يرتبط جي�سنا البا�سل ارتباطًا وثيقًا مع ابناء 
مفردة  رددوا  وهم  ال  كيف  العراقي،  �سعبنا 

الدرا�سة  مراحل  اوىل  يف  اجلي�س"  "عا�س 
دعمه  على  وتربوا  حمبته  ف�رصبوا  والوعي، 
الغرباء  وا�سناده الأنه حامي احلدود من �رص 
ن�ساأت  وهكذا  ���رصا،  بالوطن  يرتب�س  وم��ن 
ال  وال�سعب  اجلي�س  بني  فطرية  حب  ق�سة 

يف�سدها اي �سيء.
لقد ف�سلت كل املحاوالت الداخلية واخلارجية 
وابناء  العراقي  االيقاع باجلي�س  ارادت  التي 
البا�سل  بجي�سنا  التهم  �ستى  ول�سق  ال�سعب 
من  ب��درت  فردية  ت�رصفات  رب��ط  وحماولة 
لكن  العريقة،  املوؤ�س�سة  بهذه  اف��راده  بع�س 
وحكما  ادراك��ا  اأك��رث  كانوا  و�سعبنا  جي�سنا 

الدنيئة،  والد�سائ�س  املوؤامرات  لتلك  وتنبها 
فواأد كل املحاوالت يف مهدها وبعد حزيران 
والتي  العراق  بها  مر  التي  واملحنة   2014
مراهنة  بال�سميم  وجودنا  ت�ستهدف  كانت 
ب�"انهيار  واخل���داع  ال��وه��م  دع��اي��ات  على 
جي�سنا  ان  اال  االأمنية"  وال��ق��وات  اجلي�س 
امل��ح��اوالت  تلك  لكل  اخ���رى  م��رة  ت�سدى 
هذا  ال�سعبي،  احل�سد  مبعونة  امل��رة  وه��ذه 
املباركة  الفتوى  اثر  ولد على  الذي  الت�سكيل 
خر  احل�سد  فكان  العليا،  الدينية  للمرجعية 
اجلي�س  و�سطر  العراقي.  للجي�س  و�سند  ظهر 
الدفاع  يف  بطولية  مالحم  ال�سعبي  واحل�سد 

ودح��ر  واملقد�سات  والعر�س  االأر����س  ع��ن 
"داع�س" خلف احلدود وبقيا �سدا منيعا اأمام 
حماوالت عودتها، ولقد حتطمت على �سخرة 
التفرقة  وحدتهما و�سمودهما كل حماوالت 
ملديرية  بيان  وبح�سب  واحل�سد.  اجلي�س  بني 
يكون  ول��ن  مل  ال�سعبي  احل�سد  ف��ان  احل�سد 
بل  له،  رديفا  او  العراقي  اجلي�س  عن  بديال 
– خر عون  – احل�سد ال�سعبي  كان و�سيبقى 
و�سند لهذا اجلي�س البطل الذي مازال م�سنعا 
لالبطال، و�ستبقى ق�سة الن�رص التي حتققت 
قوى  �سد  الثانية  االلفية  يف  ايديهما  على 
ال�رص واالإرهاب حكاية تتناقلها االجيال بكل 

ملنظمة  جديد  تقرير  وك�سف  واعتزاز.  فخر 
لت�سنيف  االأم��رك��ي��ة  ب���اور'  فاير  'غلوبال 
قدرات اجليو�س حول العامل، عن تقدم اجلي�س 
ليحتل  اجليو�س،  اأقوى  ت�سنيف  يف  العراقي 
املركز ال� 47 عامليا بعد اأن كان يف املرتبة 
ال� 59 العام 2017، واملرتبة الرابعة عربيا 

بعد اأن كان يف املرتبة ال�ساد�سة.
واحلرب التي قامت بها القوات العراقية طيلة 
كبرة  انعطافة  �سكلت  املا�سية  ال�سنوات 
العراقي،  والع�سكري  االأمني  امل�ستوى  على 
الدبلوما�سي  اجلهد  على  ينعك�س  �سوف  وهذا 
احلكومة  قبل  من  لالنت�سار  ت�سويقه  ومدى 

العراقية، فاجلي�س العراقي ي�ستحق اأن يتقدم، 
وهذا التقدم �سوف تكون له انعكا�سات اأمنية 
العراقي  فاجلي�س  واقت�سادية،  و�سيا�سية 
يف  العامل  عن  بالنيابة  االأول  املدافع  كان 
ال�سوارع  اإن حرب  علما  االإرهاب،  حربه �سد 
ت�سكل  والتي  العراقي،  اجلي�س  خا�سها  التي 
�سعوبة كبرة لباقي اجليو�س، ا�ستطاع فيها 
جماعات  اق��وى  يهزم  اأن  العراقي  اجلي�س 
اإرهابية التي تختلف يف قتالها عن اجليو�س 
النظامية، وبذلك يعد اجلي�س العراقي القوات 
هذه  على  تنت�رص  التي  االأوىل  النظامية 

املجاميع.

جانب من االستعراض العسكري في ذكرى تاسيس الجيش

العراق... أزمة النزوح والمخيمات 
لم تنته بعد


