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�أنباء عن حتركات �سنية مللء حقائب العبادي الفارغة
وم�صادر ت�ؤكد تر�شيح عالوي للدفاع واجلبوري للتجارة
بغداد ـ بسام عبد الرزاق
الحقائب الشاغرة يف حكومة رئيس الوزراء
حي�در العب�ادي ،يس�يل له�ا لع�اب الكتل
السياس�ية ،ال س�يما أن بعضه�ا يتس�لم
حصة االس�د م�ن املوازنة املالي�ة ،كالدفاع
والداخلية والتجارة.
مص�ادر حكومي�ة مطلع�ة كش�فت
لـ"العال�م" ،ي�وم أمس ،ع�ن "مفاوضات
تج�ري حالي�ا بين الكت�ل املعني�ة بش�غل
مناص�ب ال�وزراء ،فضلا ع�ن تح�ركات
لس�مارسة بيع الحقائب ،الذي�ن اعتادوا يف

السابق منح الوزارات مقابل اموال تصل اىل
 10مليون دوالر".
هذه التحركات ،بحس�ب املص�ادر ،تدور يف
اطار حرص وزارة الدفاع بائتالف الوطنية،
بينم�ا سيش�غل القي�ادي يف تحالف القوى
قتيب�ة الجب�وري وزارة التجارة ،مقابل 10
ماليني دوالر.
وال تع�د غريب�ة مث�ل هك�ذا تح�ركات؛ اذ
ش�هدت غالبي�ة التش�كيالت الحكومي�ة
السابقة ،مثل هكذا ادعاءات عىل الرغم من
عدم توثيقها او الكشف عنها رسميا ،فيما
تش�هد عواصم اقليمية مشاورات سياسية
مكثفة لتوزيع املناصب الشاغرة يف حكومة

العب�ادي ،من خالل الدفع امل�ايل ،بعيدا عن
كفاءة املرش�حني ،االمر الذي يعيد لالذهان
االتهام�ات الت�ي طال�ت حكوم�ة رئي�س
الوزراء الس�ابق نوري املالك�ي ،وبالتحديد
كتل�ة تحالف الوطني�ة الت�ي يتزعمها اياد
علاوي ،كونه�ا منح�ت ال�وزارات مقابل
مبالغ مالية خيالية.
وارتفع�ت اس�عار الحقائ�ب الوزاري�ة،
بخاص�ة االمني�ة ،للضع�ف ،حي�ث كان�ت
تمن�ح مقاب�ل  5ملي�ون دوالر يف حكوم�ة
املالك�ي ،بينما وصل�ت اىل  10مليون دوالر
يف حكوم�ة العبادي ،عىل الرغم من الرتاجع
االقتص�ادي ،ويعود الس�بب يف ذل�ك اىل ان

تخصيص�ات ال�وزارات االمني�ة يف املرحلة
الحالية لم ترش�ق ،كون العراق يمر بظرف
امني معقد ،يتطلب انفاق غالبية ميزانيته
عىل امللف االمني.
م�ن جهت�ه ،كش�ف مص�در س�يايس يف
ترصيح�ات صحفي�ة ،تابعته�ا "العالم"،
امس االربعاء ،ان القي�ادي يف اتحاد القوى
قتيبة الجبوري ،عرض عىل رئيس الربملان،
سليم الجبوري مبلغ  6ماليني دوالر مقابل
الحص�ول عىل منصب وزارة التجارة ،مبينا
ان الحزب ابدى تأييده لتس�نم زعيم ائتالف
الوطنية اياد عالوي وزارة الدفاع.
وقال املص�در ،ان "لقاء جم�ع اياد عالوي

وس�ليم الجبوري يف منزل االخري" ،مشيرا
اىل ان "الغ�رض م�ن االجتم�اع هو كس�ب
تأييد الحزب االسالمي لتسنم عالوي وزارة
الدفاع وان هذا اللقاء جاء بتنسيق من قبل
شخصيات اعالمية وثقافية بارزة".
وكشف املصدر ،ان "قتيبة الجبوري عرض
مبل�غ  6مليون دوالر عىل س�ليم الجبوري،
و 4ماليين دوالر على الح�زب االسلامي
مقابل تسنمه وزارة التجارة".
وكانت النائب�ة يف الربملان وح�دة الجمييل،
كش�فت يف وقت س�ابق ،حص�ول صفقات
مالي�ة خلال عملي�ة توزيع ال�وزارات بني
الكت�ل السياس�ية ،مؤك�دة ان "ال�وزارات

األمنية قد تصل قيمتها إىل  5مليون دوالر"،
عىل حد قولها.
ونقلت مصادر صحفية عن النائبة الجمييل
قوله�ا :ان "بع�ض ال�وزارات الس�يادية
والخدمية تباع بني الكتل السياسية بأرقام
خيالية" ،مشرية إىل أن "الوزارات األمنية ال
سيما الدفاع والداخلية تباع بأرقام خيالية
قد تصل إىل  5مليون دوالر".
ول�م تكش�ف الجميلي ع�ن مزي�د م�ن
التفاصي�ل عن ه�ذه الصفق�ات املالية ،إال
إنها ح�ذرت من "إدخال الصفق�ات املالية
بتشكيل الحكومة وباألخص األمنية كونها
تهم املواطن".

جمل�س كربالء «يجهل» انفاق  7مليارات دينار على الزيارات الدينية
واملحافظة «مدينة» بـ 96مليارا للمقاولني
بغداد ـ محمد الهادي

تن�وي محافظ�ة كربلاء بالتنس�يق م�ع الحكوم�ة
املركزية تس�ديد دي�ون املقاولني والشركات ،البالغة
 96ملي�ار دينار ،والتي نفذت مش�اريع يف املحافظة،
لكنها توقفت بسبب االزمة املالية ،يف وقت تستعد فيه
لجنة مراقبة االس�تثمار لطرح مشاريع تخص قطاع
السياحة الدينية.
ويف أثن�اء ذل�ك ،كش�فت لجن�ة االقتص�اد يف مجلس
املحافظة كربالء ،ان الحكومة املحلية تسلمت يف وقت
س�ابق مبالغ مالية لتغطية تكالي�ف الزيارات الدينية
بقيم�ة  7مليارات دينار ،مشيرة اىل أنها تجهل أبواب
انفاق تلك االموال.
وأعل�ن رئي�س لجن�ة مراقب�ة االس�تثمار يف مجلس
محافظ�ة كربالء زهير أبو دگ�ه إن محافظة كربالء
حصلت عىل عدد من املش�اريع يف مجال االس�تثمار يف
قطاع السياحة الدينية.
وق�ال ابو دگ�ه ،ان "املحافظة حصلت خالل األش�هر
القليلة املاضي�ة عىل ( )12مرشوعا ضمن الس�ياحة
الديني�ة ،تمثلت بمنح إج�ازات اس�تثمارية لعدد من
الفن�ادق واملجمع�ات الرتفيهية والطبي�ة و(موالت)
تجاري�ة ،وأع�داد كبيرة م�ن املش�اريع يف قطاعات
مختلفة أخرى".
وأض�اف ،ان "هنال�ك مش�اريع اس�تثمارية أخ�رى
جديدة بارشت العمل ،ومنها من يس�تكمل اإلجراءات
وموافقات استالم األرض ،علما إن استحصال األرايض
ألغراض االس�تثمار تمر بمراح�ل صعوبة ومعقدة اذ
تعد عقبة يف طريق االستثمار".
رئي�س مجل�س محافظة كربلاء نصي�ف الخطابي،
كشف ان حكومة كربالء "مدينة للمقاولني والرشكات
الت�ي بارشت تنفيذ مش�اريع وتوقفت بس�بب األزمة
املالية بمبلغ ( )96مليار دينار".
وق�ال الخطابي ان "هناك آلي�ة لدى مجلس محافظة
كربالء لتس�ديد هذه األموال بالتنس�يق مع الحكومة
املركزي�ة ،كم�ا إن املحافظ�ة ال ب�د له�ا م�ن التحرك
باتجاهين للتخلص م�ن األزمات املتالحق�ة ،االتجاه
األول سنذهب إىل االستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس
األموال الس�تثمارها يف املحافظ�ة ،واالتجاه األخر هو
تعظيم املوارد املحلية".
وأض�اف" ،ال ب�د ان تك�ون هنالك خطة اس�تثمارية
إلنع�اش االقتص�اد املحلي للمحافظ�ة كالس�ياحة
والنف�ط واآلث�ار ،لتكون كربالء ق�ادرة اقتصاديا عىل
أداء أفضل ما يمكن خدمة ألهايل املدينة وزائريها".
وتش�هد محافظة كربلاء س�نويا ،زي�ارات مليونية
الحياء مراسم االربعني الستشهاد االمام الحسني ،كما
تشهد زيارات اخرى عىل مدار السنة الحياء مناسبات

ديني�ة مختلفة ،يرى العدي�دون انها تدر امواال طائلة
على املحافظة تكفيه�ا النعاش ميزانيتها وتحسين
الوضع املعييش فيها.
كش�ف رئيس اللجنة االقتصادية يف مجلس محافظة
كربالء ،أم�س االربعاء ،نارص الخزعيل ،ان "املحافظة
استلمت مبالغ مالية لتغطية تكاليف الزيارات الدينية
بقيمة  7مليارات دينار" ،مؤكدا عدم معرفته بطريقة
انف�اق ه�ذه االم�وال ،عىل الرغ�م من ترؤس�ه للجنة
االقتصادية وعضويته يف سبعة لجان أخريات".
وأضاف الخزعيل" ،طالبنا مرارا بتزويدنا بكش�وفات

إنف�اق األموال ولم تصل لنا أية كش�وفات" ،مبينا ان
"هنال�ك تفردا م�ن الس�لطة التنفيذية بصرف هذه
األموال وهذا األمر خطري ويشوبه عالمات استفهام".
ودافعت ،من جانبها ،رئيسة لجنة الهجرة واملهجرين
يف مجل�س املحافظ�ة ،أمس االربعاء ،عن قرار نس�بة
االس�تقطاع ال�ذي اق�ره املجل�س ،م�ن مس�اعدات
املنظم�ات الدولية املقدمة اىل العوائل النازحة ،بعنوان
املجتم�ع املضيف ،مؤكدة ان كربالء تس�تضيف حاليا
اكثر م�ن  13000عائل�ة مهجرة .وقال�ت ليىل فليح،
ان "كربالء مس�تعدة الستقبال مس�اعدات املنظمات

الدولي�ة للعوائ�ل النازح�ة ،خصوصا بع�د ان تحولت
كاف�ة املس�اعدات االنس�انية اىل املناط�ق الس�اخنة
واملح�ررة ،م�ا اث�ر س�لبا على العوائ�ل النازح�ة يف
املحافظات ومنها كربالء" ،موضحة ان "قرار مجلس
كربالء عىل حصول املحافظة عىل ربع املساعدات التي
تات�ي اىل كربالء بعنوان املجتم�ع املضيف هو لصالح
الفق�راء باملحافظة نافية ان يكون ه�ذا القرار طارد
للمس�اعدات" .وبين�ت فلي�ح ،ان "اع�داد النازحين
العائدي�ن اىل مناطقهم من كربالء بل�غ  502عائلة"،
فيم�ا اك�دت ان "اع�داد العوائ�ل الس�اكنة حالي�ا يف

املحافظة تبل�غ  13051عائلة ،وان اغلب هذه العوائل
تن�وي الع�ودة اىل مناطقها بعد ان يت�م تحريرها من
االرهاب" .يذكر ان فلي�ح اعتربت يف االول من ترشين
الثاني  ،2015ان املجلس السابق كان يستقطع نسبة
 40%مم�ا يحصل علي�ه املهجرون اىل كربالء باس�م
املجتمع املضيف من مساعدات دولية ومحلية ،لكنها
تؤك�د ان املنظم�ات الدولي�ة ال تلت�زم بق�رار مجلس
محافظة كربالء بتخصيص نس�بة  25%مما يحصل
علي�ه النازحون واملهجرون اىل كربالء باس�م املجتمع
املضيف.

اتفاقات كردية على حل امل�شاكل مع بغداد
واال�ساي�ش «حتظر» �أربيل على نائبني هاجما بارزاين اعالميا

بغداد ـ نوزاد هادي

م�ن جدي�د تتأزم االوض�اع السياس�ية يف اقليم
كردس�تان ،بع�د انف�راج كبير ،تمث�ل باتفاق
الحزبين الديمقراط�ي الكردس�تاني واالتحاد
الوطني عىل تشكيل لجنة لبحث مصري املناطق
املتنازع عليها مع بغداد.
الرشارة هذا املرة ،تمثلت بمنع قوات االشايس،
مس�اء امس االول ،عض�وي برملان كردس�تان
سوران عمر عن كتلة الجماعة االسالمية وعيل
حم�ه صالح عن كتل�ة التغيري م�ن الدخول اىل
مدينة أربيل.
ه�ذه لم تكن االول ،إذ منعت الس�لطات االمنية
يف  2015رئيس برملان كردستان يوسف محمد،
الذي ينتمي اىل كتل�ة التغيري من الدخول ملدينة
اربيل.
ويعان�ي االقلي�م م�ن أزم�ة سياس�ية بين
االح�زاب ،تفاقم�ت بع�د انته�اء والية رئيس�ه
مس�عود بارزان�ي زع�م الح�زب الديمقراط�ي

الكردس�تاني العام املايض ،بينما يطالب حزبه
بتمديد واليته ب�كل الصالحيات الحالية لعامني
آخري�ن ،فضلا عن انتخ�اب رئي�س جديد من
قبل الش�عب مبارشة ،فيما ترص أحزاب التغيري
واإلتحاد الوطني واإلتحاد اإلسلامي والجماعة
اإلسلامية ،عىل انتخاب رئيس من قبل الربملان
وعدم تمديد الوالية لبارزاني.
وكش�ف النائب يف برمل�ان اقليم كردس�تان عن
حرك�ة التغيري ،علي حمه صال�ح ،ان االجهزة
االمنية يف س�يطرة "بردى" الواقعة بني الطريق
الرئييس ملدينة كركوك واربيل ،منعوا دخوله مع
النائب س�وران عم�ر عن الجماعة االسلامية،
إىل مدين�ة اربي�ل ل�دى عودتهم�ا م�ن مدين�ة
السليمانية.
وقال صالح ،مس�اء ام�س االول ،يف توضيح له
عرب صفحته الشخصية ،اطلعت عليه "العالم"،
ان "القوة املتمركزة يف الس�يطرة طلبوا التوقف
جانبا ووقعت بسبب طلبهم مشادة كالمية مع
افراد السيطرة".
وكان صالح كش�ف يف وقت س�ابق ع�ن ارقام

جدي�دة حول عمليات الرسق�ة املنظمة يف اقليم
كردس�تان ،وفيما بين ان بارزاني ومنذ س�نة
 2007ق�ام بإي�داع مبال�غ نفط االقلي�م يف بنك
خاص به وال أحد يس�تطيع تدقيق االرقام ،اكد
ان قيم�ة بيع نفط االقلي�م وصلت اىل  33مليار
دوالر ،مبينا ان رئاس�ة االقليم وجميع مفاصل
الحكومة بأيدي حزب بارزاني و ال أحد يتكلم.
من جانبها ،اس�تنكرت النائبة عن كتلة التغيري
الكردي�ة رسوة عب�د الواح�د ،يف اتص�ال م�ع
"العالم" ،االجراء الذي قام به افراد يف س�يطرة
ب�ردي – اربيل من خلال منعه�م النائبني عيل
حمه صالح ،وسوران عمر باوامر من االسايش
يف اربي�ل م�ن الدخ�ول ملحافظاته�م والتواصل
مع ناخبيه�م ،مبينة ان "االج�راء الذي قام به
االسايش يف اربيل مثري للقلق".
وتق�ول عبد الواح�د ،ان "هدفه ابع�اد املمثلني
الحقيقيين م�ن ممارس�ة دوره�م الرقاب�ي،
وترهي�ب اه�ايل اربيل الك�رام الذي�ن يتحملون
بط�ش وظل�م الح�زب الحاك�م وممارس�اته
الدكتاتوري�ة وع�دم دفع الروات�ب" ،مؤكدة ان

"الذي�ن يقفون يف الس�يطرات بين املحافظات
يري�دون الحف�اظ على ارواح املواطنين
وحمايتهم من اي اعتداء ونعتربهم جزءا مهما
يف املؤسس�ات األمنية لإلقليم ،وهم ال حول لهم
وال قوة غري تنفيذ أوامر املس�ؤولني من الحزب
الديمقراطي".
ودع�ت عب�د الواح�د ،املؤسس�ات الدولي�ة
واملؤسس�ات الحكوم�ة االتحادي�ة اىل "التدخل
ملن�ع تكرار ه�ذه الترصف�ات" ،مطالبة االدعاء
الع�ام يف بغداد بـ"تحريك دعوى ضد املس�ؤول
الرئييس للمؤسسات األمنية يف اإلقليم وإجباره
عىل احرتام الحصان�ة الربملانية للنواب واحرتام
تحرك املواطنني بحرية تامة بني املحافظ�ات".
مديري�ة أم�ن أربيل اك�دت ع�دم ممانعتها من
دخول النائبني يف برملان كردستان ،سوران عمر
وعلي حمه صالح ،اىل مدين�ة أربيل يف أي وقت،
برشط التعامل مع رجال األمن باحرتام.
ويقول مدير االمن ط�ارق نوري ،يف اتصال مع
"العالم" ،امس االربعاء ،إن "سوران عمر أساء
إىل رجال األمن يف معرب بردي وش�هر املسدس يف

وجههم ،وذل�ك ألنه انتظر لبع�ض الوقت كأي
مواطن ع�ادي يف هذه البالد .ما تس�بب بإعادة
كال النائبني".
وحول الحصان�ة الربملانية ،قال نوري "صحيح
أن النائ�ب يمل�ك الحصان�ة ،لك�ن ال يمك�ن
اس�تخدامها لالس�اءة اىل الق�وات االمني�ة"،
مضيف�ا ً "ان اله�دف م�ن وراء ما قام�ا به هو
اإلعلان ع�ن خرب منعهم�ا من دخ�ول أربيل يف
وسائل اإلعالم".
وتاب�ع مدير أم�ن أربيل" ،يمكن لس�وران عمر
وعلي حمه صال�ح وأي نائب آخ�ر ،الدخول اىل
أربيل متى ما ارادوا ذلك ،لكن يجب التعامل مع
رجال األمن باحرتام".
اىل ذلك ،قال بيان مشترك للحزب الديمقراطي
الكردس�تاني برئاسة مسعود بارزاني واالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني بزعامة جلال طالباني
إن "املكتبني السياس�يني اجتماعا لبحث توطيد
العالق�ات بين الجانبين يف مج�االت الحك�م
والعالق�ات الكردس�تانية واإلقليمي�ة ،فضلا
ع�ن العالق�ة م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة ودول

املنطقة والعالم بش�كل يخدم مصلحة الشعب
الكردستاني".
واض�اف البي�ان ،ان "الجانبين ش�ددا على
محاول�ة معالج�ة مش�اكل القوى السياس�ية
ألج�زاء كردس�تان األخ�رى وإحترام القوانني
وعدم التدخل يف ش�ؤون اآلخري�ن" ،مضيفا أن
"اإلجتماع ناقش كيفي�ة معالجة األزمة املالية
ودعم عمل الحكومة واملؤسسات املعنية لتنفيذ
اإلصالحات وتوفري روات�ب املوظفني واإلهتمام
بقطاع النفط والغاز وتحقيق الشفافية".
واك�د على "اتخاذ الخط�وات الالزم�ة ملعالجة
املش�اكل الجذرية إلقليم كردس�تان ،من بينها
تفعيل الربملان الكردس�تاني الذي س�يكون من
أولوي�ة الخط�وات" ،موضح�ا ان "الجانبين
اتفق�ا عىل تش�كيل لجن�ة من ممثلي األحزاب
السياس�ية واملكونات القومية إلجراء مباحثات
م�ع الحكومة العراقية لحس�م مصير املناطق
املتعلق�ة باملادة الدس�تورية  140يف مس�تقبل
مح�دد وم�ن ثم إج�راء االس�تفتاء واس�تقالل
كردستان".

