
 
وال تختل��ف وزارة ال�صح��ة كثريا عن باقي 
الوظيف��ي  الرته��ل  حي��ث  م��ن  ال��وزارات 
والف�ص��اد امل��ايل واالداري.. املدقق الدويل، 
ك�ص��ف عن وج��ود �صبهات ف�ص��اد يف وزارة 
ال�صح��ة العراقي��ة تقدر مبلي��ارات الدنانري 
خالل االع��وام ال�صابقة وحت��ى االن ون�صب 
االجن��ازات لبع�صها �صفر، م�صريا اىل انه مت 
التعاقد مع �رشكات على اجهزة وادوية غري 

مطابقة للموا�صفات .
وب��ن التقري��ر املن�ص��ور عل��ى موق��ع جلنة 
)اجلورن��ال  وحتتف��ظ  املالي��ن  اخل��راء 
بن�صخ��ة من��ه(، اأن "وزارة ال�صح��ة لديها 4 
م�صاري��ع ن�صبة االإجناز فيها �صفر%، حيث 
بلغت قيمة تلك امل�صاريع 39 مليار و339 
مليون دينار يف املوازنة اال�صتثمارية لعام 

."  2013
واأ�ص��ار اإىل ان "هن��اك عقدي��ن موقعن يف 
ع��ام 2011 لبن��اء م�صت�صفي��ن تعليمي��ن 
يف حمافظتي املثن��ى وكربالء مببلغ249 
ملي��ون و 980 ال��ف دوالر"، مو�صح��ا اأن 
"اق�صى تاريخ اجناز قرر لها هو �صهر اآذار 
2015 بينم��ا كان��ت ن�صب��ة تنفي��ذ احدها 
%26 واالآخ��ر %29 لغاي��ة �صه��ر ايل��ول 

."2015
واأ�ص��اف، اأن "يف 6 عق��ود اخ��رى، 5 منها 
مع اح��دى ال���رشكات الرتكي��ة وواحدة مع 
 2009 ع��ام  يف  موقع��ة  املاني��ة  �رشك��ة 
دوالر  ال��ف   500 و  ملي��ون   898 مببل��غ 
الإن�ص��اء م�صت�صفيات تعليمية يف حمافظات 
)الب���رشة، ذي قار، بابل، كرب��الء، مي�صان 
والنج��ف( كان��ت ن�صب��ة امل��دد اال�صافي��ة 
املمنوح��ة لل���رشكات املتعاق��دة اك��ر من 

%100 م��ن م��دة التنفي��ذ، ورغ��م ذلك مل 
يكتمل اجناز تل��ك امل�صت�صفيات لغاية �صهر 
املعوق��ات  ب�صب��ب   2015 االول  ت�رشي��ن 
الت��ي واجه��ت امل�صاريع من ع��دم جاهزية 
موق��ع العمل اىل تاأخر نتائج فح�ص الرتبة 
وع��دم توفري م�ص��ادر امل��اء والكهرباء اىل 
تاأخ��ر م�صادقة املكت��ب اال�صت�ص��اري على 

املخططات االولية وغريها من اال�صباب".
ولف��ت التقرير اإىل "جود ف��رق مببلغ بليون 
و278 مليار و967 مليون واأكر من 841 
ال��ف دينار يف املوازن��ة الت�صغيلية للوزارة 
من��ذ عام 2013 مل تتم مطابقته مع وزارة 

املالية لغاية تاريخ زيارة املدقق".
واأك��د، "وج��ود �صلف بذم��ة ال��وزارة مببلغ 
4 بلي��ون 259 ملي��ار و98 مليون و801 
ال��ف دين��ار مل تت��م ت�صويتها لغاي��ة اجناز 

التدقيق".
االدوي��ة  لت�صوي��ق  العام��ة  ال�رشك��ة  ام��ا 
)كيمادي��ا(، حي��ث  الطبي��ة  وامل�صتلزم��ات 
ذك��ر التقرير ان "لديه��ا 4 عقود موقعة يف 
االع��وام 2006 و2007 و2008 مل تنف��ذ 
لغاية عام 2015، ث��الث منها ب�صبب تلكوؤ 
ال���رشكات املتعاقدة واحده��ا ب�صبب فقدان 
6 اجهزة من خمازن ال�رشكة )كيماديا( بعد 
ا�صتالمه��ا، وقد ادرجت اثنن من ال�رشكات 
يف القائمة ال�صوداء ورفعت دعوى ق�صائية 
�صده��ا، ومل يتم اط��الق م�صتحقات ال�رشكة 
االخ��رى، ومت ت�صكي��ل جلنة حتقيقي��ة باأمر 
م��ن املفت���ص الع��ام للتحقي��ق يف فق��دان 

االجهزة".
)كيمادي��ا(  "�رشك��ة  اأن  التقري��ر  واأو�ص��ح 
ع��ام  وبداي��ة   2014 ع��ام  يف  تعاق��دت 
 41 مببل��غ  اجه��زة  توري��د  عل��ى   2015
ملي��ون و243 ال��ف دوالر مب��دة تنفيذ هي 

12 �صه��ر الجه��زة الط��ب الن��ووي و 150 
ي��وم   180 و  املغناطي�ص��ي  للرن��ن  ي��وم 
للمفرا���ص احلل��زوين، اال ان العق��ود تاأخ��ر 
تنفيذها لغاية �صه��ر ت�رشين االول من عام 
2015 ب�صبب تعاقد ال�رشكة )كيماديا( قبل 
حت�صري املباين واملخت��رات التي يجب ان 

تو�صع فيها االجهزة".
واأ�ص��اف، ان "ال�رشكة تعاقدت على جتهيز 
4 انواع من االدوية مع �رشكة من القطاع 
اخلا�ص منذ ع��ام 2006 فقد تاأخر تنفيذه 
اي�صا، حيث بلغت ن�صبة جتهيز احد االدوية 
 2015 االول  ت�رشي��ن  �صه��ر  لغاي��ة   3%
واالآخ��ر %6"، م�ص��ريا اىل "ف�ص��ل مطابق��ة 
الثال��ث للموا�صفات ومل يت��م تعوي�ص هذه 
االدوي��ة لغاي��ة تاري��خ زيارة املدق��ق، اما 
الرابع فقد انتهت �صالحية كمية منه ب�صبب 
ع��دم ت�صويق )كيماديا( لل��دواء خالل فرتة 

ال�صالحية".
ويف عق��د اآخر موقع يف كان��ون االول عام 
2014 م��ع �رشك��ة النت��اج االدوي��ة، م��ن 
القطاع اخلا�ص اي�ص��ا، مببلغ 579 مليون 
واأك��ر م��ن 927 ال��ف دين��ار، فق��د اغل��ق 
اح��د خطوط االنت��اج فيها باأم��ر من وزارة 
ال�صح��ة ب�صبب ظه��ور تلوث اك��ر من احلد 
امل�صم��وح به من قبل ال��وزارة نف�صها، علما 
ان ن�صبة التجهي��ز لغاية �صهر ت�رشين االول 

."57% 2015 كانت 
ام��ا عق��دي �رشك��ة كيمادي��ا م��ع �رشك��ة 
ملي��ون   734 قيمتهم��ا  البالغ��ة  بايون��ري 
واأكر م��ن 881 الف دين��ار فهناك خالف 
عليه��ا ب�صب��ب ن�ص��وب حري��ق يف خم��ازن 
ال  حي��ث   2014 اآب  يف  كيمادي��ا  �رشك��ة 
متتلك كيمادي��ا اي وثائق تثبت ان ال�رشكة 
املتعاقدة ق��د جهزت املواد او مت ا�صتالمها 

اما فوات��ري �رشكة بايونري فتحم��ل ت�صل�صل 
ال ميث��ل ال�صياق املتبع م��ن قبلها يف باقي 

الفواتري".
وب��ن اأن "عق��د كيماديا االآخ��ر املوقع يف 
ع��ام 2009 م��ع �رشك��ة بريتاني��ا مدي��كا 
ليمتد مببلغ 6 مليون و 10 الف دوالر فاأن 
جتهي��زه مل يكتمل لغاية �صهر ت�رشين االول 
2015 رغم ار�صال كيماديا كتب انذار اىل 

ال�رشكة".
وتاب��ع التقرير، ان "عق��د كيمياديا املوقع 
غات��ووري  �رشك��ة  م��ع   2012 ع��ام  يف 
مدي��كال �صبالي مببلغ ملي��ون و 276 الف 
دوالر مبدة تنفيذ 6 ا�صهر من تاريخ التبليغ 
بفتح االعتماد، فقد ا�صتلمت ال�صحنة االوىل 
من��ه يف اآذار 2013 وار�صل��ت للفح�ص يف 
اي��ار 2013، ومت خالل هذه الفرتة ا�صتالم 
ال�صحنة الثانية وقد اظهر الفح�ص ان املواد 
املجه��زة يف ال�صحن��ة االوىل غ��ري مطابقة 
ا�صت��الم �صحن��ة  للموا�صف��ات، مم��ا �صب��ب 
ثانية غري مطابقة للموا�صفات ب�صبب تاأخر 

فح�ص ال�صحنة االوىل".
تاي�ص��ي  �رشك��ة  م��ع  "عقده��ا  اأن  وذك��ر 
الياباني��ة املوق��ع يف ع��ام 2007 مببل��غ 
ملي��ون و 99 الف و607 دوالر مبدة تنفيذ 
3 ا�صه��ر، فقد تب��ن ان م�صتلزم��ات الكلى 
ال�صناعي��ة املجهزة من ال�رشك��ة اليابانية 
مطابق��ة  وغ��ري  �رشيري��ا  �صاحل��ة  )غ��ري 
للموا�صف��ات القيا�صي��ة املعتم��دة عامليا(، 
ح�ص��ب راأي اللجن��ة اال�صت�صاري��ة المرا���ص 
الكل��ى يف عدة م�صت�صفي��ات، على الرغم من 
قي��ام كيمادي��ا بفح�صها خمتري��ا وتاأكيد 
�صالحيته��ا ال�صب��ب الذي مبوجب��ه مت دفع 
%80 من قيمة العقد اىل ال�رشكة املجهزة 
ح�ص��ب ���رشوط العق��د، مم��ا ا�صط��ر �رشك��ة 

كيمادي��ا اىل رف��ع دع��وى ق�صائي��ة عل��ى 
�رشكة تاي�صي".

وب��ن اأن "عق��د جتهي��ز منظوم��ة خمت��ر 
التطاب��ق الن�صيجي ملركز نخ��اع العظم يف 
مدين��ة الطب املوقع يف �صب��اط 2009 مع 
�رشك��ة داله مببلغ مليون و351 الف دوالر 
مب��دة تنفي��ذ 3 ا�صه��ر، فقد مت جتهي��ز مواد 
تنته��ي �صالحيتها خالل �صن��ة واحدة مما 
ادى اىل انته��اء ال�صالحي��ة قب��ل ا�صتخدام 

املواد".
ولفت التقرير اىل ان "عقدي �رشكة كيماديا 
ع��ام  يف  املوقع��ن  باك�ص��رت  �رشك��ة  م��ع 
2004 و2007 مببل��غ 7 ملي��ون و 247 
الف دوالر وبفرتة جتهيز من 3 اىل 4 ا�صهر 
ال�صت��رياد اجهزة الغ�صيل الريتوين املنزلية 
ملر�ص��ى الف�ص��ل الكل��وي، فق��د مت اكت�صاف 
ع��دم امكانية ا�صتخ��دام االجهزة دون توفر 
املحالي��ل وامل�صتلزم��ات ال�رشوري��ة مم��ا 
ا�صطره��ا اىل توقيع عقد اآخر ال�صترياد تلك 

املحاليل وامل�صتلزمات".
واك��د املدقق ال��دويل انه "يف ع��ام 2010 
يف  العراقي��ة  القن�صلي��ة  م��ن  كت��اب  ورد 
دائرة امري��كا ال�صمالي��ة واجلنوبية والبحر 
الكاريب��ي يذك��ر ان دائ��رة ال��دواء والغ��ذاء 
االمريكي��ة ابلغ��ت ال�صف��ارة العراقي��ة باأن 
�رشك��ة باك�ص��رت قد تك��ون �ص��درت للعراق 
اجه��زة للف�ص��ل الكل��وي فيه��ا خل��ل يوؤدي 
اىل وف��اة املري���ص عن��د ا�صتخدامها او اىل 
م�صاعف��ات مر�صي��ة ومت �صح��ب االجه��زة 
يف ني�ص��ان 2011 ومل يتم اعادة جتهيزها 
 2015 ع��ام  يف  التدقي��ق  ف��رتة  لغاي��ة 
مم��ا ادى اىل انته��اء �صالحي��ة املحالي��ل 
وامل�صتلزم��ات االخ��رى امل�صغل��ة لالأجهزة 

دون ا�صتخدامها".

اعتقال أكثر من )480( من داعش حاولوا الهروب مع النازحين من الفلوجة

اأف��اد م�ص��در ع�صك��ري عراق��ي يف حمافظ��ة 
�صالح الدين ال�صبت، باأن القوات التي انطلقت 
فج��راً ال�صب��ت نح��و نين��وى لتحري��ر ق�ص��اء 
ال�رشق��اط واملناط��ق املحيط��ة به��ا هدفه��ا 
حتري��ر مناطق �صمال �ص��الح الدين وجنوبي 

املو�صل.
وقال امل�صدر اإن القوات املتجهة اإىل حمافظة 
حتريره��ا  ُم�صتلزم��ات  �صت�صتكم��ل  نين��وى، 
باعتباره��ا جزءاً من اخُلط��ة املعدة باإ�رشاف 

التحالف الدويل لتحرير املو�صل.
وعرت قوات ُمدرع��ة ت�صم حوايل 70 دبابة 
اأي م��ا يع��ادل ح��وايل لواءي��ن مدرعن، من 
حمافظ��ة �ص��الح الدين نحو بيج��ي )40 كم 
�صم��ايل تكري��ت(، ا�صتع��داداً لالنط��الق نح��و 

حمافظة نينوى.
وق��ال خب��ري ع�صك��ري اإن الق��وات املنطلق��ة 
نحو املو�ص��ل تتحرك من حموري��ن اأ�صا�صن 
اأحدهم��ا الطري��ق الدويل، ال��ذي يربط تكريت 

باملو�ص��ل، واآخر اإىل الغرب منه يف ال�صحراء 
الغربية و�صواًل اإىل ق�صاء احل�رش لتاأمن ظهر 
القطعات م��ن اأية هجمات لداع�ص، ثم التوجه 
�رشقًا نح��و مفرق القي��ارة، 50 كيلومرتاً اإىل 

اجلنوب من مدينة املو�صل".
م��ن جانب��ه اخلب��ري االمن��ي واال�صرتاتيج��ي 
ان  ل�)اجلورن��ال(  ق��ال  رغي��ف  اب��و  فا�ص��ل 
"الق��وات االمنية تتجحفل يف مناطق جنوب 
���رشق القي��ارة وه��ي ق��وات الفرق��ة 15 يف 
ق�صاء خممور لالنط��الق نحو ناحية القيارة 

ومن ثم املو�صل".
وا�ص��اف ان "هن��اك ق��وات متمرك��ز ة �صمال 
ق�ص��اء بيجي يف قرية ال�صا التي تبعد 1 كيلو 

مرت عن القيارة متهيدا الخرتاق الناحية ".
وعن عدد القوات امل�صاركة يف العمليات قال 
اب��و رغي��ف ان "الق��وات ال ميك��ن اح�صاءها 
ب�ص��كل دقيق فهي تتكون م��ن القوات االمنية 
وابناء الع�صائر واحل�صد ال�صعبي وامل�صت�صارون 
االمري��كان". واو�ص��ح ان "قي��ادة العملي��ات 
تل��ك  يف  املدني��ن  الإنق��اذ  خط��ة  و�صع��ت 

املناطق"،الذي��ن تذم��روا م��ن تواج��د داع�ص 
يف مناطقه��م "،م�ص��ريا اىل ان ابناء املناطق 
�صينتف�صون �ص��د داع�ص لتحرير مناطق حال 

دخلت القوات االمنية اليها".
من جهت��ه جمل�ص حمافظة نينوى، ك�صف عن 
700 مقاتل من ابناء الع�صائر ي�صاركون يف 
عملية حترير القيارة، م�صريا اىل ان هوؤالء من 

ابناء ع�صائر اللهيب واجلبور وال�صبعاوين.
وق��ال رئي���ص املجل���ص نورالدي��ن قب��الن اإن 
"القوات التي ت�صارك بعمليات حترير القيارة 
هي قيادة عمليات نينوى التي ت�صم قطعات 
اجلي�ص العراقي واحل�صد الع�صائري ومب�صاندة 
البي�صمركة والغطاء اجلوي للتحالف الدويل"، 
مبين��ا ان "ع��دد ابن��اء الع�صائ��ر امل�صارك��ن 

بالعمليات يبلغ نحو 700 مقاتل".
وا�ص��اف قب��الن ان "ه��وؤالء املقاتل��ن ه��م 
م��ن ع�صائر اللهي��ب واجلب��ور وال�صبعاوين"، 
م�صريا اىل ان "اليوم االول من العملية ت�صمن 

حت�صريات وا�صتعدادات القتحام الناحية".
اما الل��واء الركن حمم��د اجلب��وري اأو�صح اأن 

ل��ن تواج��ه مع�صل��ة يف  العراقي��ة  "الق��وات 
الو�صول اإىل هدفها نحو القيارة الأن املنطقة 
�صحراوية، وال توجد فيه��ا جتمعات �صكانية 
اأو م��دن با�صتثن��اء قري��ة تل��ول الب��اج ) 30 

كيلومرتاً �صمال بيجي(".
واأ�ص��ار اجلبوري اإىل اأن التحالف الدويل اتخذ 
قاعدة القي��ارة اجلوية مقراً رئي�ص��ًا لعمليات 
حتري��ر املو�ص��ل، وه��ي م��ن اأف�ص��ل القواعد 
اجلوي��ة يف العراق وكانت ت�صتخدمها خا�صًة 
طائ��رات م��رياج الفرن�صية، وُت���رشف القاعدة 
على خمتل��ف طرق املوا�ص��الت بن اجلهات 
االأربع املوؤدي��ة اإىل حمافظة نينوى، وتت�صل 

باجل�رش الذي يوؤدي اإىل حمافظة اأربيل.
يذك��ر ان وزي��ر الدف��اع خالد العبي��دي اعلن، 
ال�صب��ت )18 حزيران 2016(، عن بدء عملية 
حتري��ر ناحي��ة القي��ارة، فيما اك��د امل�صت�صار 
الع�صك��ري لل��وزارة حمم��د الع�صك��ري ان هذه 
الناحي��ة تعت��ر اه��م قاع��د اداري��ة وجوي��ة 
باجت��اه  �صتندف��ع  الت��ي  القطع��ات  لتام��ن 

املو�صل.
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كل الطرق تؤدي إلى نينوى...سيناريوهات تحرير الموصل من قبضة داعش رئيس البرلمان: ملف النازحين يجب أن يبقى 
أولوية حكومية

3 لجان نيابية تخطط لعقد حوار وطني مع 
عشائر االنبار الشهر المقبل

العبادي: لن نستغني عن الحشد الشعبي 
وتكاليف الحرب باهظة

ك�ص��ف م�صت�صار حماف��ظ االنبار �صفي��ان العيثاوي، 
عن اعتقال اأكر من 480 من عنا�رش تنظيم داع�ص 

حاولوا الهروب من مدنية الفلوجة مع النازحن.
وقال العيث��اوي ان "القوات االأمنية واأبناء الع�صائر 
لديها معلومات عن بع�ص من عنا�رش داع�ص داخل 
مدني��ة الفلوجة"، مبين��ا ان "ه��ذه املعلومات اأدت 
اإىل اعتق��ال اأك��ر م��ن اأكر م��ن 480 م��ن عنا�رش 
تنظي��م داع�ص االإرهابي حاول��وا الهروب من مدنية 
الفلوجة مع النازحن". وبن ان "الدواع�ص حاولوا 
خل��روج  املخ�ص�ص��ة  االآمن��ة  املم��رات  ا�صته��داف 
النازحن لبقاء �صكان الفلوجة وا�صتخدامهم كدروع 
ب�رشي��ة"، مو�صح��ا انه "بعد دخول الق��وات االأمنية 
لقلب الفلوجة هرب ع��دد من الدواع�ص عر املمرات 
االآمن��ة والق��وات االأمني��ة واأبن��اء الع�صائ��ر اعتقلوا 
املئات منه��م وجاري البحث ع��ن اآخرين خمتبئن 
مع النازح��ن". وكان القائد العام للقوات امل�صلحة 
رئي�ص ال��وزراء حيدر العبادي ق��د اأعلن، اجلمعة )7 
يوني��و 2016(، اإحكام ال�صيطرة عل��ى داخل ق�صاء 
الفلوجة اأبرز معاقل ع�صاب��ات "داع�ص" االإرهابية 

يف حمافظة االنبار. 
فيم��ا اأعلنت خلية االإعالم احلربي، اأم�ص ال�صبت، عن 
مبا���رشة الق��وات االأمني��ة بالتقدم باجت��اه مناطق 
�صمال �صالح الدين وجنوب املو�صل لتحريرها من 

�صيطرة "داع�ص"

اأكد رئي�ص جمل�ص النواب �صليم اجلبوري، �رشورة بقاء ملف النازحن كاأولوية حكومية 
وذلك لطابعه االن�صاين. وقال بيان، ان اجلبوري "ا�صتقبل مبكتبه، ع�صو جمل�ص حمافظة 
االأنبار يحيى املحمدي، وا�صتمع اإىل �رشح مف�صل قدمه املحمدي للجهود املقدمة من 
ق�صاء  من  النازحن  واإغاثة  دعم  يف  املحافظة  جمل�ص  واأع�صاء  االأنبار  حمافظ  قبل 
الفلوجة". واأ�صاد ب� "الدور املهم ملجل�ص املحافظة يف اغاثة النازحن"، م�صددا على 
اإىل  اأولوية حكومية لطابعه االن�صاين". واأ�صار  "اأهمية هذا امللف الذي يجب ان يبقى 
ما  واأ�صد  التحرير  داع�ص التقل �رشرا عن عبء  مع  احلرب  وانعكا�صات  "تراكمات  ان 
بها هذه االالف التي تفرت�ص العراء اأو تعي�ص يف اأو�صاع �صعبة اليوم". واكد اجلبوري 
وعر  االغاثية  الطرق  بكافة  االنبار  يف  الأهلنا  الدعم  من  مزيد  "تقدمي  على  حر�صه 
بعد  لهم  العاجل  البديل  توفري  "اأهمية  اىل  الفتا  العالقة"،  ذات  اجلهات  مع  التن�صيق 

ال�رشر الذي ا�صابهم طيلة العامن جراء ت�صلط ع�صابات داع�ص عليهم".

�صت��ار الغ��زي:  اأكد ع�صو جلن��ة االأقالي��م واملحافظات النيابي��ة �صامل �صالح 
امل�صلم��اوي، اأم���ص اأن جلن��ة االأقالي��م واملحافظ��ات والع�صائ��ر وامل�صاحل��ة 
وامل�صائل��ة النيابي��ة ُتخط��ط لعق��د موؤمت��ر ح��وار وطني م��ع وجه��اء و�صيوخ 
حمافظ��ة االنب��ار خالل ال�صهر املقب��ل.  وقال امل�صلماوي ل��� )اجلورنال( اإن " 
املوؤمت��ر يت�صم��ن فتح ح��وار وطني مع الع�صائ��ر التي دعمت الق��وات االأمنية 
باالإ�صاف��ة اإىل دخ��ول الع�صائر يف امل�صاحلة الوطني��ة ب�رشط مل تتلطخ يدها 
بدم��اء االبرياء".  وبن اأن "من خ��الل املوؤمتر يتم التن�صيق مع الوقف ال�ُصني 
لتقيي��م عمل جمي��ع خطباء اجلوامع يف حمافظة االنب��ار واإق�صاء املتطرفن 
منه��م وطرده��م م��ن اإدارة بي��وت اهلل، م�ص��ريا اإىل اأن هناك بع���ص املعممن 
يدعم��ون االإره��اب وي�ص��درون فتاوى حُتلل قت��ل عنا�رش الق��وات االأمنية ". 
وب��ن اأن " من املوؤمل اأن ينطلق املوؤمتر بداي��ة ال�صهر املقبل لفتح احلوار مع 
ع�صائر االنبار وحثهم بالوقوف مع القوات االأمنية وحتديد ا�صماء االإرهابين 

املتورطن يف عمليات اإجرامية وت�صليمهم اإىل القوات االأمنية ".

خا���ص: عد رئي�ص ال��وزراء حيدر العبادي، االثنن، اأن الق��وات االأمنية اأثارت 
اإعج��اب الع��امل يف احل��رب �صد تنظي��م "داع���ص"، واأ�ص��ار اىل اأن كلفة احلرب 
"هائلة وا�صتنزفت ن�صبة كبرية من موارد البالد املالية"، وفيما اأكد اأن احل�صد 
ال�صعب��ي موؤ�ص�ص��ة "ال غنى عنها يف املعركة"، �صدد على "عدم التهاون مع اأي 

جتاوز او انتهاك مهما كان امل�صمى الذي ينتمي اإليه".
وق��ال العبادي يف بيان نقل��ه مكتبه االإعالمي، على هام���ص لقائه مع نخبة 
م��ن ال�صيا�صي��ن واملثقف��ن واالإعالمي��ن، ان "الع��راق يواجه ع��دة حتديات 
منها التح��دي الع�صكري وال�صيا�ص��ي واالأمني واالقت�صادي ال��ذي انعك�ص من 
خ��الل الو�ص��ع املايل"، مبين��ًا ان "الع��راق بتكاتفه قادر عل��ى مواجهة هذه 
التحدي��ات وجت��اوز اأزمت��ه". واأ�ص��اف العب��ادي، ان "الكلف��ة الهائلة للحرب 
الت��ي فر�صت على الع��راق ا�صتنزفت ن�صبة كبرية من م��وارده املالية"، م�صرياً 
اىل، ان "االأولوي��ة مازال��ت للعمل الع�صكري وقد جنحن��ا يف ال�صري به وحتقيق 

االنت�صارات على ع�صابة "داع�ص" االإرهابية يف خمتلف اجلبهات".

بغداد – بغداد -خاص

وثائق دولية تكشف خفايا  بمليارات الدنانير المهدورة في وزارة الصحة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر

توا�صل )اجلورنال( 
ن�صر الوثائق التي 
ح�صلت عليها من 

�صركة التدقيق 
الدولية بخ�صو�ص 

ملفات الف�صاد يف 
الوزارات والدوائر 

احلكومية يف 
العراق.


