
امل�صادر  من  تعترب  الإم���ارات  اأن  �صحايف،  تقرير  ك�صف 
ال�صا�صية للمواد املخدرة القادمة اإىل ال�صوق العراقي، م�صرية 
اإىل اأن املوانئ اجلنوبية متثل مركز اإيداع الب�صائع القادمة 

من الدول اخلليجية.
وقالت �صحيفة “الأخبار” اللبنانية يف تقرير اإن “املخدرات 
تاأتي عرب طرق ثالثة: بحراً، وبراً، وجواً. من جهة البحر، متّثل 
الدول  من  القادمة  الب�صائع  اإيداع  مركز  اجلنوبية  املوانئ 
اخلليجية، وحتديداً الإمارات، التي ُتعترب واحداً من امل�صادر 

الأ�صا�صية للمواد املخدرة القادمة اإىل ال�صوق العراقي”.
امل�صّدرون  ي�صلك  الرب،  جهة  “من  اأنه  ال�صحيفة،  واأ�صافت 
فاإيران  اأفغان�صتان  من  تبداأ  �صتى،  ومنافذ  طرقًا  الأفغان 
و�صوًل اإىل العراق، لإي�صال نتاجهم املحلي »الفاخر«، فيما 
ي�صتغّل املهربون احلدود الإيرانية ��� العراقية ال�رشعية وغري 

ال�رشعية لإي�صال ب�صاعتهم اإىل الداخل العراقي”.
اأهمية  “طهران تويل  اإن  ال�صحيفة عن م�صدر قوله،  ونقلت 
والت�صدير  الت�صنيع  جلهة  املخدرات،  على  للق�صاء  ق�صوى 
والتهريب”، موؤكدا اأن “التجار هنا حمليون، يف اأفغان�صتان 
اأن يكون لهم غطاء �صيا�صي  اأ�صتبعد  واإيران والعراق… ول 

من اأحزاب وقوى متنفذة”.
تنح�رش  ل  الربية  التهريب  “طرق  اأن  ال�صحيفة،  وبينت 
الغربية  املناطق  اإن  بل  فح�صب،  العراقية  ال�رشقية  باحلدود 
احلدود  تعترب  اإذ  لذلك؛  خ�صبة«  »�صاحة  متّثل  وال�صمالية 
للمناطق  )املحاذية  الغربية  ال�صمالية  واحل��دود  تركيا  مع 
اأن  غري  املخدرة،  املواد  ل�صترياد  بّوابة  ال�صورية(  الكردية 
امل�صتوردة  بتلك  مقارنة   5% اإذ متّثل  ن�صبتها �صئيلًة جداً، 

�رشقًا”.
م�صادر  بو�صف  الكربى  “الف�صيحة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
تغطي  الر�صمية  الأج��ه��زة  بع�ض  اأن  فهي  متعددة،  اأمنية 
العراق، خا�صة على  اإىل  ا�صترياد املخدرات ونقلها  عمليات 
“هناك  اأن  اإىل  م�صرية  اجلوي”،  التهريب  عمليات  م�صتوى 
�صحنات حمّملة باآلف حبات الكابتاغون« تنطلق من مطار 

رفيق احلريري الدويل، لت�صل اإىل مطار بغداد الدويل”.

تقرير: االمارات المصدر االساسي للمخدرات القادمة الى العراق
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الجورنال - متابعة

الصحة تبرم مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لوضع قاعدة بيانات لمرضى السرطان
القضاء ينفي تجريم التمجيد بـ"صدام 

حسين"

الطيران المدني توقع مع نظيرتها التونسية 
اتفاقية النقل الجوي بين البلدين

االنبار تعلن انجاز %60 من اعادة اعمار 
وتأهيل الجسور المتضررة

الأخبار  العلى  الق�صاء  ملجل�ض  الإعالمي  املركز  نفى  اجلورنال:   - بغداد 
التي تتداول يف بع�ض مواقع التوا�صل الجتماعي بخ�صو�ض اإ�صدار جمل�ض 
الق�صاء العلى قرار يتعلق بتجرمي متجيد �صدام ح�صني وحتديد عقوبة لذلك . 
وذكر املركز الإعالمي يف بيان: ان "ت�رشيع اَي قانون يت�صمن جترمي فعل ما 
ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اخت�صا�ض جمل�ض النواب ح�رشا باعتباره 
" ل يوجد قانون اىل  "، موؤكدا  اجلهة املخت�صه بت�رشيع القوانني د�صتوريا 

الن بالو�صف الذي تتداوله مواقع التوا�صل الجتماعي ".
يفيد  الجتماعي خربا  التوا�صل  و  اللكرتونية  املواقع  بع�ض  وتداولت  هذا 
ال�صابق  النظام  رئي�ض  ميجد  �صخ�ض  لكل  ال�صجن  اىل  ت�صل  عقوبة  ب�صدور 

�صدام ح�صني.

بغداد - اجلورنال
قعت �صلطة الطريان املدين العراقية مع نظريها التون�صية، اتفاقية 
 ،1975 النقل اجلوي لعام  اتفاقية  النقل اجلوي والتي حتل حمل 
تنفيذية  مذكرة  والتون�صية  العراقية  الطريان  �صلطتا  وقعت  كذلك 

لت�صيري الرحالت املبا�رشة ما بني البلدين.
وقال �صلطة الطريان املدين يف بيان ، اإنها "وقعت، اليوم، اتفاقية 
النقل اجلوي مع نظريتها التون�صية والتي حتل حمل اتفاقية النقل 
تون�ض  يف  العراق  جمهورية  �صفري  بح�صور   ،1975 لعام  اجلوي 
ماجد عبد الر�صا و�صفري تون�ض يف العراق ابراهيم الرزقي، ا�صافة 
اإىل توقيع على مذكرة تنفيذية لت�صيري الرحالت املبا�رشة ما بني 

البلدين".

بغداد - اجلورنال
عملية  من   60% ن�صبة  اجناز  عن  النبار،  حمافظة  جمل�ض  اعلن 

اعادة اعمار وتاأهيل اجل�صور املت�رشرة يف عموم مدن املحافظة.
�صحفي،  ت�رشيح  يف  الدليمي  حممد  فرحان  املجل�ض  ع�صو  وقال 
من  وبدعم  احلكومية  الدوائر  والهند�صية يف  الفنية  “املالكات  اإن 
احلكومتني املركزية واملحلية واملنظمات الن�صانية متكنت ومنذ 
عودة المن وال�صتقرار اىل مدن النبار من اجناز %60 من اعادة 

اعمار اجل�صور املت�رشرة يف عموم مدن املحافظة”.
وا�صاف الدليمي ان” جهود اعادة اعمار وتاأهيل اجل�صور املت�رشرة 
اجل�صور  اعمار  اعادة  وان  خا�صة  املالية  التخ�صي�صات  قلة  رغم 

املت�رشرة ب�صكل كامل حتتاج اىل تخ�صي�صات مالية كبرية”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الأحزاب  باأن  متخ�ص�صة  ودولية  حملية  تقارير  وتفيد 
احلاكمة وال�صيا�صة التي انتهجتها احلكومات املتالحقة 
يف  ال�صبب  ه��ي  ك��ان��ت   ،2003 يف  ال��ب��الد  غ��زو  منذ 
اأكده  ما  وهو  بالعراق،  ن�صبته  وارتفاع  الف�صاد  انت�صار 
يف  نيابيون  واأع�صاء  الدولة  يف  كبار  م�صوؤولون  اأي�صًا 

ت�رشيحات لو�صائل الإعالم.
للربنامج  وتنفيذاً  الف�صاد،  ملحاربة  اأوىل  كخطوة 
احلكومي الذي اأعلنه عادل املهدي يف اأكتوبر املا�صي، 
احلكومة  اأق��دم��ت  الف�صاد؛  مبحاربة  خالله  من  ووع��د 
الف�صاد  ملكافحة  اأعلى  جمل�ض  ت�صكيل  على  العراقية 
الثالثاء  املهدي،  عبد  عنه  ك�صف  املف�صدين،  وحماربة 

)29 يناير 2019(.
ت�صكيل  من  "الهدف  اإن  بيان:  يف  املهدي  عبد  وق��ال 
جمل�ض مكافحة الف�صاد هو متكينه من اتخاذ الإجراءات 
الرادعة وتوحيد جهود اجلهات الرقابية يف �صياق عمل 
جديد، قادر على الت�صدي لأي جهة اأو �صخ�ض مهما كان 
موقعه الوظيفي". واأ�صاف اأنه يتعني اأن تتحرك حكومته 
"يف ك�صف الف�صاد وحماية املجتمع واملواطنني واملال 

العام على حد �صواء".
رئي�ض الوزراء العراقي �صدد يف وقت �صابق على �رشورة 
يهز  بات  الذي  البالد،  يف  امل�صت�رشي  للف�صاد  حد  و�صع 
والدولية،  املحلية  املحافل  يف  و�صمعتها  الدولة  �صورة 
تنظيم  مثل  "عدواً  الف�صاد  اعتبار  �رشورة  على  م�صدداً 

داع�ض".
العراقية،  احلكومة  يف  مطلع  م�صدر  قال  ال�صياق  ويف 
اإن "ت�صكيل عادل عبد املهدي للمجل�ض الأعلى ملكافحة 
�صخ�ض  اأو  جهة  لأية  للت�صدي  اأوىل  خطوة  هي  الف�صاد 
مهما كان موقعه يف احلكومة"، مبينًا اأن "اأغلب ملفات 
الف�صاد يف العراق متورط فيها �صخ�صيات �صيا�صية بارزة 

يف احلكومة العراقية".

اأن  اأ�صاف  هويته،  عن  الك�صف  عدم  طلب  الذي  امل�صدر 
"جهات �صيا�صية مار�صت ال�صغط على عبد املهدي لك�صف 
نتائج اأكرث من 13 األف ملف ف�صاد فتحت من قبل جلنة 
ال�صابقة، لكنها مل تك�صف نتائجها  النزاهة يف احلكومة 
لغاية اللحظة؛ ب�صبب ال�رشاعات ال�صيا�صية التي متر بها 

احلكومة العراقية".
املنافذ  ف�صاد  "ملفات  اأن  اإىل  النتباه  امل�صدر  ولفت 
وزارة  يف  الت�صليح  وعقود  ال�صحة،  ووزارة  احلدودية 

الدفاع، وتهريب النفط، والف�صاد داخل ال�رشكات النفطية 
و�رشكات الت�صالت، هي من اأبرز امللفات التي �صتفتح 

اأمام اجلهات الرقابية يف احلكومة العراقية".
ملف الف�صاد يف العراق، يعترب من اأكرث امللفات ال�صائكة؛ 
لكونها تتداخل فيها م�صالح الأحزاب املتنفذة، وهو ما 
يجعل من مكافحته جمازفة كربى لأي حكومة، بح�صب 
ونيابيون  احلكومة  يف  م�صوؤولون  با�صتمرار  يوؤكد  ما 
لو�صائل الإعالم، كان من اأبرزها اعرتاف النائب ال�صابق 

م�صعان اجلبوري بتلقيه ِر�صا لإغالق ملفات ف�صاد.
خطوة غري جمدية

بقاء  يف  املتنفذة  ل��الأح��زاب  م�صالح  وج��ود  وب�صبب 
عام  بعد  �ُصكلت  التي  احلكومات  جميع  ف�صلت  الف�صاد؛ 
2003 يف ح�صم جميع ق�صايا الف�صاد؛ رغم وجود العديد 

من اجلهات الرقابية.
يف  اجلبوري،  انت�صار  النائبة  قالت  اخل�صو�ض  هذا  يف 
يف  م�صت�رش  "الف�صاد  اإن  اأونالين":  "اخلليج  ل�  حديث 

دوائر الدولة اإىل حد كبري؛ ب�صبب دفاع الكتل ال�صيا�صية 
احلكومة  يف  الفا�صدين  الأ���ص��خ��ا���ض  ع��ن  والأح����زاب 
اإرادة  تتطلب  الف�صاد  مكافحة  اأن  اإىل  م�صرية  العراقية"، 
يف  العراقي  والق�صاء  ال�صيا�صية  الكتل  قبل  من  �صادقة 

مالحقة الفا�صدين وحما�صبتهم وفق القانون".
الف�صاد  ا�صت�رشاء  اأرجعت  العراقي  النواب   ع�صوة جمل�ض 
اإىل" كرثة اجلهات  الدولة  العراقية ودوائر  يف احلكومة 
النزاهة  ثم جلنة  النواب ومن  بدءاً من جمل�ض  الرقابية؛ 
العاّمني  واملفت�صني  املالية  والرقابة  النزاهة  وهيئة 
ملكافحة  الأع��ل��ى  املجل�ض  اإىل  بالإ�صافة  والق�صاء، 

الف�صاد".
بدوره و�صف املحلل ال�صيا�صي ها�صم العنبكي، تاأ�صي�ض 
املجل�ض الأعلى ملحاربة الف�صاد ب�"غري املجدي"؛ وذلك 

"لعدم وجود جهاز مكافحة ف�صاد قوي"، ح�صب راأيه.
الف�صاد  "مواجهة  اإن  اأونالين":  ل�"اخلليج  العنبكي  وقال 
قوية  موؤ�ص�صات  دولة  وجود  تتطلب  كانت  دولة  اأي  يف 
اإىل  بالإ�صافة  اجلميع،  يهابها  وقانون  �صيادة  ذات 
مكافحة  جهاز  غرار  على  الف�صاد  ملكافحة  اأمني  جهاز 
ينتمون  العراق  يف  الفا�صدين  اأغلب  لكون  الإره���اب؛ 
وبغطاء  الكافية  احلماية  لهم  توفر  �صيا�صية  اأحزاب  اإىل 
يف  الرقابية  اجلهات  "جميع  اأن  واأ���ص��اف  حكومي". 
ل�صغوط  ر�صخت  لأنها  بالف�صاد؛  ومتهمة  ف�صلت  العراق 
اأن  مبينًا  ال�صلطة"،  على  امل�صيطرة  الكبرية  الأح��زاب 
الذي يعتقد عادل عبد املهدي  الف�صاد  "جمل�ض مكافحة 
ال�صارع  غ�صب  من  حلكومته  النجاة  طوق  �صيكون  اأنه 
عراقية  رقابية  جهة  اأي  حال  حاله  �صيف�صل،  العراقي 
ف�صلت يف ك�صف اأي ملف من ملفات الفا�صد منذ 2003 
اأن ملف مكافحة الف�صاد  ولغاية اللحظة". جدير بالذكر 
يف العراق حتول اإىل مطلب �صعبي يف الحتجاجات التي 
املا�صي،  العام  �صيف  يف  العراق  جنوب  مدن  �صهدتها 
وت�صبب ب�صقوط قتلى واأعمال حرق وتخريب ملوؤ�ص�صات 

حكومية ومقار اأحزاب.   

العراق.. هل ينجح "عبد المهدي" بمحاربة الفساد المستشري؟
متابعة - الجورنال

ابرامها  عن  والبيئة،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
زنكا(  )ا���ص��رتا  ���رشك��ة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
مبجال  املتخ�ص�صة  الطبية  النكليزية 
مر�صى  بعدد  بيانات  قاعدة  لو�صع  الدوية 

ال�رشطان يف البالد.
ب��ال��وزارة  ال�����رشط��ان  م��دي��ر جمل�ض  وق���ال 
اإن  ت�����رشي��ح ���ص��ح��ف��ي،  ح��ي��در ح��م��زة يف 
جميع  مواكبة  على  تركز  املجل�ض  “خطط 
التي  ال��ت��ط��ورات والك��ت�����ص��اف��ات احل��دي��ث��ة 
يف  �صواء  البالد  يف  ال�رشطان  مر�ض  تخ�ض 
الطبية  والرعاية  الت�صخي�ض والدوية  جمال 
“املجل�ض  اأن  حمزة،  واأ���ص��اف  للمر�صى”. 

�رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  ال�صدد  بهذا  اب��رم 
مبجال  املخت�صة  النكليزية  زنكا(  )ا�صرتا 
عن  بيانات  قاعدة  تكوين  تت�صمن  الدوي��ة 
توعيتهم  وزي��ادة  باملر�ض  امل�صابني  عدد 

لتح�صني العناية الطبية لهم”.
هذه  م��ع  “التن�صيق  ان  اىل  حمزة  وا���ص��ار 
ال���وزارة  وب��رام��ج  خ��ط��ط   �صيدعم  ال�رشكة 
متكني  اىل  ا�صافة  باملر�ض،  يتعلق  ما  بكل 
املخت�صني بالوزارة من اتخاذ قرارات طبية 
ادلة  على  قائمة  بروؤى  مدعومة  �صرتاتيجية 
برامج  ال�رشكة  هذه  لدى  ان  �صيما  ل  علمية 
موؤثرة  ادوي��ة  لتقدمي  الورام  علم  لتطوير 
عن  واف�صح  احتياجا”.  الك��رث  للمر�صى 
ال�صاليب  جميع  با�صتخدام  ال�رشكة  “تعهد 

الرعاية  نظام  لتطوير  املجال.  بهذا  املمكنة 
اىل  منبها  املر�ض”،  يلزمه  ال��ذي  ال�صحية 
توعية  حمالت  �صتتخلله  احلايل  “العام  ان 
برامج  واعداد  ال�رشكة  مع  بالتن�صيق  �صحية 
رعاية �صحية وبرامج للتعليم الطبي امل�صتمر 

واملناهج الدرا�صية من اجلامعات كافة”.
وزارت��ه  ب��ان  ال�رشطان  جمل�ض  مدير  ون��وه 
العاملية  ال�����رشك��ات  بكربيات  “ت�صتعني 
يعتمد  والذي  لديها  احلوكمة  نظام  لتطبيق 
مر�ض  بكل  دقيقة  اح�صاءات  وج��ود  على 
حجم  تقدير  اج��ل  م��ن  ال�����رشط��ان  ل�صيما 
يت�صمن  التن�صيق  ان  ع��ن  ف�صال  اخل��دم��ة، 
العناية  مبجال  العاملة  امل��الك��ات  تطوير 

الطبية باملر�ض”.

واكد ان “املجل�ض وبعد درا�صة احتياج البالد 
اىل  عمد  الطبية  وامل�صتلزمات  الدوي��ة  من 
التمكن من  ب�صبب عدم  ا�صلوب �رشاء اخلدمة 
�رشاء اجهزة مكلفة وبالتايل فان هذا النظام 
التي  النفقات  م��ن  باملئة   75 ن�صبة  وف��ر 

�صت�رشفها الوزارة ل�رشاء اجهزة حديثة.
الع�رشة  م�����رشوع  ه��ن��اك  ان  ح��م��زة  وب���ني 
منه  اجنز  والذي  �رشير   400 ب�  م�صت�صفيات 
�صبعة م�صت�صفيات، بينما �صيتم افتتاح البقية 
ن�صب  جت��اوزت  ان  بعد  احل��ايل  العام  خالل 
اورام  م��راك��ز  وت�صم  باملئة،   95 الجن���از 
�صرتفع  خطية  ومعجالت  بال�صعاع،  وعالج 
والعالج  الت�صخي�ض  خدمات  م�صتوى  من 

والعناية باملر�صى”.

بغداد - الجورنال

على ُخطا سلفه حيدر العبادي، الذي 

أعلن مطلع 2018 "محاربة الفساد" 

عقب انتهاء العمليات العسكرية 

لمقاتلة تنظيم داعش االرهابي، 

دخل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 

في أكبر اختبار له حول مكافحة 

الفساد.

ومنذ سنوات يحتل العراق مرتبة 

متقدمة في الفساد؛ بحسب 

ما يؤكد مؤشر مدركات الفساد 

الذي يصدر عن منظمة الشفافية 

العالمية.


