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�أن هناك توجها من  �أكد ع�سو جمل�س �لنو�ب ح�سن �حلارثي،    : بغد�د - �ستار �لغزي 
قبل جلنة �لتعليم �لنيابية و�القت�ساد و�ال�ستثمار �لنيابية على رفع تو�سيات �إىل وز�رة 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي الإعادة �لطلبة �ملرقنة قيودهم للعام �ملا�سي �إىل �لدر��سة.
 وقال �حلارثي لـ)�جلورنال( �إن "�أغلب ��سباب ترقني قيد �لطلبة جاءت لظروف �أمنية مر بها 
�لبلد باال�سافة �إىل �لظروف �ملالية و�القت�سادية �ملرتدية �لتي ال متكن �لطالب من �حل�سور �إىل 

�جلامعات لعدم �متالكه م�ساريف مالية كافية".
 وبني �أن "�غلب �ملحافظات �سهدت عمليات ع�سكرية وعمليات نزوح مما �أثر �سلبا على �لو�سع �الأمني 
و�لتعليم و�القت�ساد"، م�سري� �إىل �أنه "ال ميكن ترك �لطلبة �ملرقنة قيودهم بدون دعم من جمل�س �لنو�ب".
 و�أ�سار �إىل �أن "هناك توجها نيابيا من قبل �لتعليم �لنيابية و�القت�ساد �لنيابية لرفع تو�سيات �إىل وزيرة 
�لتعليم الإعادة �ملرقنة قيودهم وفق �سو�بط وقر�ر�ت جديدة"، موؤكد� �أن "�للجان �لنيابية ترفع �لتو�سيات �إىل 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية ويبقى �الأمر مرتوكا �إىل �جلهة �حلكومية �أن تاأخذ بتلك �لتو�سيات �أو ال تاأخذ بها".

 تباينت �آر�ء �الو�ساط �لربملانية يف �مكانية ت�سكيل كتلة 
عابرة للطائفية خلو�س �النتخابات �لربملانية �ملقبلة، بعد 
دعوتي رئي�س �لتحالف �لوطني �ل�سيد عمار �حلكيم وزعيم 
�ال�سالح  �جل  من  �ل�سدر  مقتدى  �ل�سيد  �ل�سدري  �لتيار 

و�لق�ساء على �لف�ساد �مل�ست�رشي يف موؤ�س�سات �لدولة.
�ملحا�س�سة  بعد جتربة  ذلك  �مكانية حدوث  �كدو�  نو�ب   
�قت�ساديا  �لعر�ق  دمار  �ىل  �دت  �لتي  و�حلزبية  �لطائفية 
عابرة  كتلة  ت�سكيل  ــرون  �آخ عد  فيما  و�سيا�سيا،  و�منيا 
م�ستبعد  �ملقبلة  �لنو�ب  جمل�س  �نتخابات  قبل  للطائفية 

جد�.
�لدعو�ت يف  �رتياحا �سعبيا ملثل هذه  �ن  �كدو�   مر�قبون 
ظل حالة �النق�سام �ل�سيا�سي و�ل�سلل �لذي تعي�سه �حلكومة 
وماينتج عنه من تعطيل القر�ر �لقو�نني وبالتايل تاأثريها 

�ل�سلبي على حياة �ملو�طن �لعر�قي.
ت�سكيل  �ن  �سوقي  �سليم  �ملو�طن  �ئتالف  �كدع�سو  فقد   
و�ل�سدر  �حلكيم  دعــو�ت  مبوجب  للطائفية  عابرة  كتلة 
و�رد وممكن، بعد �لتجربة �ملريرة �لتي مر بها �لعر�ق على 
مد�ر �العو�م �ل�سابقة، من حما�س�سة باحلكومة و�لهيئات 
�ملو�طنني  ورغــبــة  �لدنيا  �ملنا�سب  وحــتــى  �مل�ستقلة 
بالوكالة،  �لتعيني  و�نهاء  �ملف�سدين  وحما�سبة  باال�سالح 
�جلو�نب  مبختلف  للعر�ق  �لــدمــار  �سبب  ذلــك  �ن  مبينا 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية و�المنية.
 و��ساف �سوقي �ن �لتحالف �لوطني �سيقوم خالل �لفرتة 
للطائفية،  �لعابرة  �لكتلة  ت�سكيل  مو�سوع  ببحث  �ملقبلة 
�طر�فا  هناك  �ن  مبينا  لذلك،  "�لنو�ة"  هو  يكون  �ن  على 

�ل�سنية و�لكردية تريد �الن�سمام �ىل هذه �لكتلة  يف �لكتل 
و�ملتوقع �ن تخو�س �نتخابات �لربملان �ملقبلة.

مميز  د�خــلــي  ونــظــام  برنامج  و�سع  �ن  �سوقي  وتــابــع   
�لعمل  تن�سم  حقيقية  ��ــســالحــيــة  ــر�ت  ــق ف ويت�سمن 

�ملوؤ�س�ساتي و�حلكومي �سيكون كفيال بنجاح هذه �لكتلة.
خمتلف  ر�أي  له  كان  �ل�سمري  �ح�سان  �ل�سيا�سي  �ملحلل   
عمن �سبقه، وقال �ن ت�سكيل كتلة عابرة للطائفية �سيكون 
�سكل  على  و�ستكون  �ملقبلة،  �النتخابات  خو�س  بعد 
قبل  �ما  �غلبية،  حكومة  ت�سكيل  بهدف  �سيا�سية  حتالفات 
�ل�سيا�سية  �الحــز�ب  �ن  مبينا  ذلك،  ميكن  ال  �النتخابات 
و�لكتل �لربملانية �ستدخل �النتخابات مب�سمياتها �حلالية 
للطائفية  وبعد ذلك �ستدخل يف حتالفات قد تكون عابرة 
�النتخابية  �ال�ستحقاقات  على  �ستحافظ  لكنها  مب�سماها، 

�حلزبية و�لطائفية.
�لطائفية  مــن  للتخل�س  �لــوحــيــد  "�حلل  �ن  ــاف  و��ــس  
و�لفو�سى  بالف�ساد  ت�سببت  �لتي  �حلزبية  و�ملحا�س�سة 
�لدو�ئر  �نتخابات  قانون  �قــر�ر  هو  �لدولة  موؤ�س�سات  يف 
�لف   100 لكل  تكون  بحيث  �لربملان،  قبل  من  �ملتعددة 
وبهذ� ميكن  منفردين،  ومر�سحني  �نتخابية  د�ئرة  �سخ�س 
�ل�سيا�سية  �لكتل  �ن  �عتقد  وال  �ملحا�س�سة،  من  �لتخل�س 

�ست�سحي مب�ساحلها مقابل �قر�ر هذ� �لقانون".
نهلة  �ال�سالح  جبهة  عن  �لنائبة  ��ستبعدت  ناحيتها  من   
�مل�ستحيل  من  �نه  وقالت  �لكتلة،  هذه  ت�سكيل  �لهبابي 
ت�سكيل كتلة عابرة للطائفية من �الحز�ب �لتي ت�سارك يف 
�ل�سلطة حاليا، فال نو�ب �لتيار �ل�سدري �و �ملجل�س �العلى 
�و �ئتالف دولة �لقانون و�لكتل �الخرى تر�سى بان ت�سارك 

يف كتلة بغري م�سمى �لكتلة �لتي ينتمون لها حاليا.

�الأمريكية  بو�ست"  "و��سنطن  �سحيفة  �فــادت   
ن�رشها  فيديو  ومــقــاطــع  �ــســور  �إىل  ��ــســتــنــاد� 
�لبنتاغون، باأن �لقو�ت �الأمريكية ت�ستخدم مادة 
يف  دوليا  �ملحرمة  �ل�سامة  �الأبي�س  �لفو�سفور 

حربها بالعر�ق.
�أن  �إىل  فيه  �أ�سارت  تقرير�  �ل�سحيفة،  و�أ�سدرت   
موقعها  على  ن�رشت  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة 
�الأمريكية  �ملدفعية  �أن  تظهر  �سورة،  �لر�سمي 
ت�ستخدم قنابل �لفو�سفور �الأبي�س من عيار 155 
تعليق  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت  �لعر�ق.   يف  ملم 
فيها  ت�ستخدم  �لتي  �حلــاالت،  ب�ساأن  �لبنتاغون 

هذه �ملادة �حلارقة �ملحظور ��ستخد�مها مبوجب 
�لقانون �لدويل، �إال يف مناطق خالية من �لنا�س، 

غري كاف ويثري ت�ساوؤالت.
دوريان،  جون  �لكولونيل  عن  �ل�سحيفة  ونقلت   
قوله  �لـــدويل،  �لتحالف  قــو�ت  با�سم  �ملتحدث 
ح�رش�  ت�ستخدم  �الأبي�س  �لفو�سفور  ذخائر  �أن 
و�ملر�قبة  ــزة  �ملــمــِيّ �لعالمات  ر�سم  الأغــر��ــس 
يف  �لتمويه،  بهدف  �لــدخــاين  �ل�ستار  وت�سكيل 
مناطق ال يوجد فيها �لنا�س، مع �اللتز�م �لكامل 

بقو�نني �حلرب.
تتخذ  �الأمريكية  �لقو�ت  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف   
م�سبقا جميع �الإجر�ء�ت �لالزمة للتقليل من خطر 

��ستهد�ف �ملدنيني و�الأهد�ف �ملدنية.

�سوقي، من  �سليم  �ملو�طن  كتلة   حذر�لنائب عن 
مع  �ل�سعبي  و�حل�سد  �لعر�قية  �لقو�ت  ت�سادم  
�ملو�سل،  حترير  معركة  قبل  �لرتكية  �لــقــو�ت 
مطالبا �حلكومة �ملركزية بالتن�سيق مع �لتحالف 
�الر��سي  على  �لرتكي  �لتو�جد  الإنهاء  ــدويل  �ل
�لعر�قية  �حلكومة  �أن  �سوقي  و��ساف  �لعر�قية.  
�لعربية  و�جلامعة  �ملتحدة  �الأمم  ر�سميا  �أبلغت 
�لرتكية  �لقو�ت  بتجاوز  �لوطني  �الأمن  وجمل�س 
وقــال  �تــفــاق.   ــدون  ب �لعر�قية  ــي  �الأر��ــس على 

�لرتكية  �لقو�ت  "تو�جد  �إن  لـ)�جلورنال(  �سوقي 
من  تعاون  لوجود  جاء  �لعر�قية  �الر��سي  على 
بع�س �ل�سيا�سيني �خلونة �لذين ال يريدون حترير 
�لع�سابات  بيد  و�إبقاءها  �ملغت�سبة،  �ملناطق 
�لن�ساز  "�الأ�سو�ت  �أن  �سوقي  و�كد  �الإرهابية". 
�لتي ت�سعى لعرقلة تقدم �لقو�ت �الأمنية لن تعرقل 
�الأ�سو�ت  �رتفعت  "كلما  �أنــه  موؤكد�  تقدمها"، 
�لقو�ت  �سد  �ل�سا�سة  بع�س  قبل   مــن  �لن�ساز 
يف  �كرب  حترير  بعمليات   �الأخرية  تقوم  �الأمنية 
جنوب  ومناطق  وكركوك  �لدين  و�سالح  �النبار 

�ملو�سل".

 تعاين حكومة رئي�س �لوزر�ء �لدكتورحيدر �لعبادي 
من �زمة يف ظل  �سغورخم�س حقائب وز�رية )�لدفاع 
،�لتجارة و�ل�سناعة(  و�لتي تفتقد  ،�لد�خلية،�ملالية 
لوزر�ئها بعد �قالة وزيري �لدفاع و�ملالية و��ستقالة 
وزير �لد�خلية ورف�س جمل�س �لنو�ب مر�سح �لتجارة 

وعدم تر�سيح �سخ�سية لوز�رة�ل�سناعة.
 وبد�أ م�سل�سل �الإقاالت �لتي طالت وزر�ء يف حكومة 
�لعبادي �ملكونة من22 وز�رة تقل�ست �ىل 17 وز�رة 
فقط، عقب �سغوط من �ملحتجني �سد �لربملان، ومن 
و�لتي  �لربملان،  �الإ�سالح" د�خل  "جبهة  ت�سكيل  ثم 
حمالت  تتبنى  �لتي  �لرئي�سة  �جلهة  نو�بها  �أ�سبح 

�الإقالة.
نهلة  �ال�سالح  جبهة  عن  �لنائبة  قالت  جهتها  من   

��ستهد�ف  �أي  على  تنطوي  ال  "�القاالت  �ن  �لهبابي 
ف�سادهم  يعّلقون  "�ملف�سدين  �أّن  مبينة  �سيا�سي"، 
�ل�سيا�سي،  �ال�ستهد�ف  �سّماعة  على  و�إقــاالتــهــم 
"عمليات  �أّن  مبينة  �أ�سا�سا"،  موجود  غري  �أمر  وهو 
�ال�ستجو�ب و�سحب �لثقة مّتت وفقا لالأدلة و�لرب�هني 
�مل�ستجوبني،  �سّد  �مل�ستجوبون  �لنو�ب  قّدمها  �لتي 
وبناء على تلك �الأدلة وعدم �لقناعة باأجوبة �لوزر�ء 

متت �إقالتهم، وهذ� �أمر قانوين".
�ن  قال  �ملجر  �المري  عبد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  بدوره   
حقيقية  �زمة  من  تعاين  �الآن  �لعر�قية  "�حلكومة 
وقبول  و�ملالية  �لدفاع  وزر�ء  �قالة  بعد  خ�سو�سا 
عنهم"،  بــدالء  و�سع  دون  �لد�خلية  وزيــر  ��ستقالة 
جبهتني  يف  �ستكون  �لقادمة  "�ملعركة  �ن  م�سيفا 
�الوىل فيما �ذ� كانت جبهة �ال�سالح وما تفعله يف 
ت�سب  هي  هل  للوزر�ء  �قــاالت  عملية  من  �حلكومة 

خمفية؟"،  م�سالح  �م  �لعر�قي  �ل�سعب  م�سلحة  يف 
"�المور �ستت�سح بعد تقدمي �ملر�سحني من  مبينا �ن 
عرقلة  حينها  و�جه  �ذ�  ففيما  ــوزر�ء،  �ل رئي�س  قبل 
�سوف  �ل�ساغرة  للوز�ر�ت  وزر�ء  �ختيار  م�ساألة  يف 
نتاأكد �ن هناك خمططا يدبر النهاء حكومة �لعبادي 

و�النقالب عليها".
�ستتبني  �ال�سالح  "جبهة  �ن  �ىل   �ملحلل  و��سار   
نياتهم �حلقيقية يف حال تقدمي مر�سحني م�ستقلني 
د�خل  و�عت�سمو�  �لف�ساد  �سد  تظاهرو�  �للذين  من 
�لربملان �م �ستكون عملية �نتخاب ممنهجة مل�سالح 
جبهة  يف  ــو�ب  ــن �ل "بع�س  �ن  كا�سفا  �جلبهة"، 
�ال�سالح  يقفون عائقا �مام وزر�ء تكنوقر�ط و�سد 

م�رشوع �ال�سالح �حلقيقي".
قائمة  تقدمي  عن  �لنو�ب  من  عــدد  ك�سف  ذلــك  �ىل   
مدر�ء  من  و�ثنني  وزر�ء  ثالثة  با�ستجو�ب  خا�سة 

حتديد  و�كدو�  �لنو�ب،  جمل�س  يف  �مل�ستقلة  �لهيئات 
موعد�  �ملقبل،  �الول  ت�رشين  �سهر  مــن  �ل�ساد�س 
ال�ستجو�ب وزير �خلارجية �بر�هيم �جلعفري و�لـ16 
من �ل�سهر ذ�ته لوزير �لزر�عة فالح ح�سن زيد�ن، فيما 
رئي�س  با�ستجو�ب  �خلا�س  �لطلب  �كتمال  �ىل  لفتو� 

هيئة �العالم و�الت�ساالت.
�آب  من  �لـ25  منذ  �سهد  �لــنــو�ب  جمل�س  �أن  يذكر   
�يلول  �الربعاء،)21  �أمــ�ــس  يــوم  وحتى   ،2016
خالد  �لــدفــاع  ــري  وزي عن  �لثقة  �سحب   ،)2016
��ستجو�بهما  �لعبيدي و�ملالية هو�سيار زيباري بعد 

جلل�سات عدة. 
 وي�سهد �لربملان و�لكتل �ل�سيا�سّية �سجاال و�ختالفا 
مبــاأزق  �حلكومة  ي�سع  ما  �لـــوزر�ء،  �ختيار  ب�ساأن 
�لبالد معارك ميد�نية خطرية  خطري يف وقت ت�سهد 

و�أزمة مالية.

�إلغاء  على  �التــفــاق  يتم  �ن  عر�قية  م�سادر  توقعت   
تاأ�سرية �لدخول بني �لعر�ق و�ير�ن قبيل زيارة �ربعينية 
�لكبري بني  �لتعاون  �طار  وذلك يف  )ع(  �حل�سني  �المام 
�ملباحثات  �ن  �مل�سادر  وقالت  �جلانب.   بهذ�  �لبلدين 
لتكمل  �يام  خالل  �ستنطلق  �لعر�قية  �الير�نية  �المنية 
مامت �التفاق عليه بني �لرئي�سني �الير�ين ورئي�س �لوزر�ء 

حيدر �لعبادي يف هذ� �خل�سو�س. 
�ملخ�س�سة  �حلدودية  �ملنافذ  �ىل  �لتطرق  فيها  و�سيتم   
عن  ف�سال  �ملقد�سة،  كربالء  �ىل  نقلهم  و�آليات  للزو�ر 

ح�رش �عد�د �لر�غبني باد�ء منا�سك �لزيارة.
�إىل زيارة  ��سار  �لرئي�س �الإير�ين علي روحاين قد  وكان 
�لكربى  �لعر�ق  با�ست�سافة  م�سيد�  �ملرتقبة،  �الربعني 
�لطرفان  يتمكن  باأن  "�آمل  وقال  �حل�سني،  �المام  لزو�ر 

عرب �إلغاء تاأ�سري�ت �لدخول يف �لقريب �لعاجل يف �ملزيد 
حيث  لالآخر"،  كل  �لبلدين  مو�طني  زيار�ت  ت�سهيل  من 
�إىل �لعر�ق خالل هذه  �إير�ين  من �ملتوقع دخول مليوين 

�ملنا�سبة �لتي ت�سادف نوفمرب �ملقبل.
 من جانبه، و�سف حيدر�لعبادي �لعالقات بني طهر�ن 
م�سرتكة  م�سالح  وذ�ت  ��سرت�تيجية  باأنها  وبــغــد�د 
مكافحة  جمال  يف  �إير�ن  تعاون  �إىل  و�أ�سار  و�قليمية... 
�لقو�ت  من  �الآالف  �الآن  هنالك  �أن  �ىل  الفتا  �الرهــاب، 
�الآن  مي�سي  �لذي  د�ع�س  تنظيم  حتارب  �لتي  �ل�سعبية 
�آخر �يام حياته يف �لعر�ق... موؤكد� باأن �جلهود  تقريبا 
ُتعباأ �الآن لتمهيد �لطريق لتحرير �ملو�سل قريبا. و�أ�سار 
لي�س  �الرهابيني  �سد  �حلرب  يف  �لعر�ق  هدف  �أّن  �إىل 
حترير �الر�س فقط، بل حترير �لنا�س من �يديهم، منوها 
�مل�ساكل  �ل�سياق خلف�س  تبذل يف هذ�  �مل�ساعي  �ن  �ىل 

يف ظل تعاون �ملجتمع �لدويل.

وسط التباين السياسي 

ارتياح شعبي لدعوتي الحكيم والصدر إلى تشكيل كتلة انتخابية عابرة للطائفية 

حكومة العبادي في أزمة.. شغور ثالث وزارات سيادية وغياب خمسة وزراء ومسلسل اإلقالة مستمر

الجيش األميركي يستخدم سالح الفسفور المحرم خطوات أمنية إللغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران قبيل زيارة األربعينية 
دوليا في العراق

برلماني: القوات العراقية والحشد الشعبي 
سيصطدمان مع األتراك قبل معركة الموصل بغداد – سعد المندالوي

بغداد ـ رسول محمد

بغداد ـ خاص
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منــذ عــام 2007 �ىل �الن ظل ملف �جهــزة �لك�سف 
عــن �ملتفجر�ت )غــري �ملطابق(ملو��سفات ��ستري�ده 
وعمله يف تفادي وقوع هجمات �رهابية،ظل حبي�سا 
لت�رشيحات و�سجاالت �سيا�سية ونيابية وق�سائية..

و�رشكات �خــرى لتقدمي عرو�سها يف موعد �ق�ساها 
9/11 / 2006 وح�ســب �ــرشوط ومو��سفات ترد 
مف�سلــة يف وثيقــة جــاء يف �بــرز م�سامينهــا �ن، 
�جلهاز ي�ستطيع �لك�سف عن م�ستقات �لنرت�ت ونرت�ت 

�المونيــا و�لديناميــت و�الآر دي �أك�ــس و�لبارود كما 
ي�ستطيــع �لك�سف عن �ملخــدر�ت بانو�عها وذلك كله 
�ســو�ء كان علــى �الر�س باكرث مــن 650 مرت� ومن 
�جلــو باكــرث مــن 5000 مــرت وحتــت �ملــاء باكــرث 
مــن 30 مــرت�، �قتبا�س مــن تقرير �سابــط يف وز�رة 
�لد�خليــة: �جلهــاز ميثل ثــورة يف تكنولوجيا �جهزة 
�ال�ست�سعــار عــن بعــد للمتفجــر�ت يف ذلــك �لتاريخ 
كانــت ر�ئحة �لبــارود تزكــم �النــوف، و�ملفخخات 
تــوزع ��ســالء �ل�سحايا يف حميــط )حــدوده �لعر�ق 
كلــه( فيمــا �جلثث كانــت طافيــة بثقل علــى نهري 

دجلــة و�لفــر�ت ويف ذ�ت �لوقــت كان مديــر �لعقود 
يف وز�رة �لد�خليــة �لعميد �سعد حممد مزبان منكفئا 
ي�سحــن خيالــه باحثــا عن و�سفــة �سحريــة اليقاف 
ذلــك �لعنف وهو يدون يف دعوة مبا�رشة وجهت �ىل 
 ADE رشكــة )و�حــة �لباديــة( مو��سفــات �جلهاز�
60.و�لتي يرد يف ملحقها �ن �جلهاز “ميثل ثورة يف 

تكنولوجيا �جهزة �ال�ست�سعار عن بعد للمتفجر�ت”.
ويــرد �ي�سا يف �لدعــوة “للجهاز �لقــدرة على ك�سف 
جميع �ملــو�د �ملتفجرة وحتى �ن كانت مغلفة مبو�د 
�خــرى على �سبيــل �لت�سليــل” وحده يبــدو من حدد 

�ن تكون مــدة �لدعوة هي �سبعة �يــام فقط للتناف�س 
على �سفقة هي �الكرب و�الكرث كلفة يف تاريخ وز�رة 

�لد�خلية �لعر�قية.
�لدعــوة  لهــذه  �لباديــة  و�حــة  �رشكــة  ��ستجابــت   
باال�سافــة �ىل �رشكة �لعرتة و�رشكة �لطف و�ل�رشكة 
�ل�ساملــة. مــن جهتهــا �سكلــت وز�رة �لد�خليــة جلنة 

ملتابعة �لتنفيذ.
�لــوز�ري  �المــر  مبوجــب  �للجنــة  هــذه  وت�سكلــت   
�للــو�ء  برئا�ســة   2006/6/15 يف   11421
جهــاد لعيبي �جلابــري مدير عام مديريــة مكافحة 

�ملتفجــر�ت حينهــا، و�لتاأمــت يف �ول �جتمــاع لها 
يف 2006/10/16 لو�ســع جــدول مقارنــة بــني 

�ل�رشكات �ملتقدمة 
 مل تكــن �ل�سفقة حم�ســورة بجهــاز �لك�سف عن بعد 
ADE 650 وح�ســب، فقــد كان �لقطعــة �ال�سغــر 
يف كعكــة كبرية كانت ت�سم �جهــزة ك�سف �لعجالت 
و�جهــزة �لك�ســف عــن �لقنابــل �ملطمــورة و�جهــزة 
�لت�سوي�ــس و�الن�سان �الآيل و�جهــزة �لك�سف عن قرب 

��سافة �ىل بدلة �لوقاية �سد �النفجار.
�لتفا�سيل �سفحة 2

بغداد ـ خاص  

ممنـوع من النشر

هل اقالة بعض الوزراء هو الطريق الى 
االصالح.. ومن يضمن أن اآلتي أفضل؟

المتورطون يتحركون "نيابيا" لغلق الملف وفرق األسعار يكشف المستور 
)الجورنال( تواصل نشر وتحليل وثائق جديدة عن فضيحة صفقة كشف المتفجرات 


