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بغد�د - �ستار �لغزي :  قال �لنائب عن كتلة �ملو�طن �لنيابية حممد �ملياحي، �إن رئي�س 
�ملجل�س �لأعلى عمار �حلكيم �أوعز لأع�ساء كتلة �ملو�طن بك�سف ��سماء �لفا�سدين يف 

حكومة �لعبادي، م�سري� �إىل �أن �أبرز �لف�ساد �ملايل و�لإد�ري موجود يف وز�رة �ل�سحة.
 وقال  �ملياحي لـ)�جلورنال ( �إن "�لبلد يحتاج �إىل م�سوؤولني ل يخ�سون �لف�ساد ول يخافون 
منه"، م�سري� �إىل �أن "�أغلب �ملوؤ�س�سات �حلكومية ت�سهد ف�ساد� م�ست�رشيا لعدم وجود �سخ�سيات 
قادرة على حماربته  وحما�سبة �ملتورطني يف �سفقات �مللفات �لفا�سدة �سو�ء كانو� يف �لكتل 
عن  و�لبحث  بالتحري  �ملوطن  كتلة  �إىل  �أوعز  "�حلكيم  �أن  �إىل  و�أ�سار  �حلكومة".   يف  �أو  �ل�سيا�سية 
�لفا�سدين يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لك�سف كل متورط"، لفتا �إىل �أن "وز�رة �ل�سحة ت�سم �لكثري من 
�مل�ساكل �خلا�سة بالف�ساد �ملايل و�لإد�ري".  وبني �أن "�أغلب �ل�سيا�سيني ينظرون لكتلة �ملو�طن و�حلزب 
�لدميقر�طي �لكرد�ستاين على �أن هاتني �جلهتني مل تخرجا من مبد�أ �ملحا�س�سة و�لتو�فقات ورعاية �لن�سب 

يف �ملكونات"، م�سري� �إىل �أن "تلك �لنظرة غري �سحيحة".

حيدر  �لـــوزر�ء  رئي�س  من  مقربة  حكومية  جلنة  تدر�س   
�لعبادي، ملفات 4 �سخ�سيات مر�سحة ب�سكل نهائي لوز�رة 
�لدفاع، من ��سل 12 ��سما كان قد مت طرحها من قبل كتل 
�لوطني عن �للتز�م مبو�عيد  �لتحالف  �سّنية، فيما تر�جع 
يف  �ل�ساغرة  للحقائب  وز�رية  �سخ�سيات  لختيار  حمددة 

حكومة حيدر �لعبادي. 
 وعادت �أور�ق �لوز�ر�ت �ل�ساغرة لتختلط �مام طاولة رئي�س 
�حلكومة بعد �ن �رتفعت �ىل 5 وز�ر�ت �إثر ت�سويت �لربملان 
على �إقالة زيباري. وهذ� �لعدد من �لوز�ر�ت �ل�ساغرة قابل 
وزر�ء   3 برناجما ل�ستجو�ب  �لربملان  �عالن  للزيادة مع 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
�ن  �لربملان همام حمودي،  لرئي�س  �لول  �لنائب  وتوقع   
بعد  �لربملان  �ىل  �ل�ساغرة  ــوز�ر�ت  �ل مر�سحي  تقدمي  يتم 
�ل�سبوع �حلايل، فيما ��سار �ىل �أن رئي�س �لوزر�ء غري ملزم 

بال�سخ�سيات �لتي تطرحها �جلهات.
�لــوزر�ء  رئي�س  من  ننتظر  مازلنا  "�إننا  حمودي،  وقــال   
حيدر �لعبادي �ن يقدم �ل�سماء، لكنه، يف حينها، وعد بعد 
�لعيد"، مبينا �أنه "جرى �لت�سال برئي�س �لوزر�ء �م�س ومن 

�ملتوقع تقدميها باجلل�سات �ملقبلة بعد �ل�سبوع �حلايل".
 و��ساف حمودي �أن "�ملباحثات �ل�سيا�سية مللء �لوز�ر�ت 
"وفقا  �نــه  �ىل  م�سري�  �لعبادي"،  مهمة  مــن  �ل�ساغرة 
�خت�سا�س  و�ساحب  مهنيا  يكون  �ن  فيجب  لل�سياقات 
وممكن �ن تر�سحه �جلهة لكن رئي�س �لوزر�ء غري ملزم بهذ� 

�لرت�سيح".
 وكان �ملكتب �لإعالمي لرئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي قد 

ك�سف، يف )25 �آب 2016(، عن وجود "�ت�سالت مكثفة" 
ل�سغل  �ملر�سحني  �أ�سماء  وتقدمي  ــوز�ري  �ل �لتغيري  حل�سم 
�حلقائب �لوز�رية �ل�ساغرة موؤكد� �أن �لعبادي يقوم بدر��سة 

�لأ�سماء �ملقرتحة للوز�ر�ت بـ"دقة عالية".
 �ىل ذلك ك�سفت  م�سادر مقربة من رئي�س �حلكومة حيدر 
حظا  �لوفــر  �ستكون  �أنبارية"  "�سخ�سية  عن  �لعبادي  
�ملر�سحني  من  قائمة  �سمن  من  �لــدفــاع،  حقيبة  لتويل 
ت�سلمها رئي�س �حلكومة بعد �لطاحة بخالد �لعبيدي �ل�سهر 

�ملا�سي.
 وتبدو كتلة �إياد عالوي و�ثقة هذه �ملرة من ح�سم �حلقيبة 
�ل�ساغرة ل�ساحلها. وتوؤكد �نها تنازلت عن حقيبة �لتجارة، 

نح لحتاد �لقوى. �لتي يتوقع �ن تمُ
�سغوطات  عن  �خــرى  �سيا�سية  �أطــر�ف  ك�سفت  ذلك  �إىل   
�لتي  �ل�سناعة  �ل�سدري ل�ستعادة حقيبة  �لتيار  ميار�سها 
�ن  �لطر�ف  وتتوقع  �لدر�جي.  �لوزير حممد  يتولها  كان 

ي�ستجيب �لعبادي ل�سغوطات �ل�سدريني.
مر�سح  عن  �لآن  حتى  متد�ولة  ��سماء  توجد  ل  باملقابل   
حني  بني  بدر  كتلة  تعلنه  ما  با�ستثناء  �لد�خلية،  وز�رة 

و�آخر عن قبول �أحد �أع�ساء �لكتلة.
�لكرد�ستاين،  �لدميقر�طي  كتلة  تلّمح  �لثــنــاء  هــذه  يف   
عزمها  زيباري،  هو�سيار  �ملالية  وزير  لها  ينتمي  �لتي 
�لكردية  �لكتلة  وتتحدث  حتالفها.  بخارطة   �لنظر  �إعادة 
م�رشوع  لإيــقــاف  جــديــدة  كتل  مــع  لالتفاق  م�ساع  عــن 
كاظم  �لنائب  ويوؤكد  وبـ"�لكفاء�ت".   باحلكومة  �لطاحة 
�ل�سمري، رئي�س كتلة �لوطنية �لربملانية، �ن �لعدد �لنهائي 
4 فقط، لفتا �ىل  للمر�سحني �لنهائيني لوز�رة �لدفاع هو 

�ن جلنة حكومية تقوم بد�ر�سة ملفات هوؤلء �ملر�سحني

�ل�ستجو�بات  جلنة  �أن  برملانية  م�سادر  ذكــرت   
�نتهت من در��سة 16 ملفا يخ�س وز�رة �خلارجية 
�أي�سا تهم ف�ساد  �بر�هيم �جلعفري، ت�سم  ووزيرها، 
بعدها  ليتم  للمجل�س  قريبا  �سرتفع  و�إد�ري  مايل 

��ستدعاء �جلعفري و��ستجو�به.
بحق  ذ�تها  �مللفات  جتهيز  �مل�سادر  �كــدت  كما   
و�ل�سحة،  ــة  ــزر�ع و�ل كالرتبية  �أخـــرى،  وز�ر�ت 
ــوزر�ء  �ل و��ستدعاء  فيها  للبت  للمجل�س  و�سرتفع 
�إقالتهم  �إىل  يــوؤدي  قد  ما  لال�ستجو�ب،  �ملعنيني 
�لربملان  يف  �ل�ستجو�ب  حلقات  �ن  ويبدو  �أي�سا.  
�لدفاع  بوزيري  �لإطاحة  عند  تتوقف  لن  �لعر�قي 

و�ملالية يف حكومة حيدر �لعبادي، فمجل�س �لنو�ب 
لديه قائمة طويلة من �ل�ستجو�بات �ستطال معظم 
�عتمدها  �لتي  �لتهم،  وتتعلق  �حلكومة.   �أع�ساء 
�ملجل�س من �أجل �لإطاحة برموز �حلكومة، بق�سايا 
حماولة  �خل�سوم  ير�ها  فيما  و�إد�ري،  مايل  ف�ساد 
��ستهد�ف �سيا�سي يقف ور�ءها ب�سكل مبا�رش رئي�س 
بنية  ويتهمونه  �ملالكي،  نــوري  �ل�سابق،  ــوزر�ء  �ل
�أبعدته  رمبا  �لتي  �لف�ساد  بو�بة  من  لل�سلطة  �لعودة 
�لقانون  عنها.  من جانبه، رد رئي�س �ئتالف دولة 
على تلك �لتهامات بالقول �إنه �سيعمل حتى �إبعاد 
زعمه،  حد  على  �ل�سيا�سية  �لعملية  عن  فا�سد  �آخر 
�أ�سال  �ملت�سلح  �لربملان  خلطو�ت  دعمه  عن  معربا 

باإر�دة �سعبية �سد �لف�ساد.

�لعا�سمة  �لمنية �مل�سددة يف  ت�ستمر �لجر�ء�ت   
�لعر�قية، حيث مت خاللها �إغالق عدد من �ل�سو�رع 
على  �لثالث  لليوم  �لرئي�سية  �لعامة  و�ل�ساحات 
�لأمنية.    للقو�ت  و��سع  �نت�سار  �لتو�يل، �ىل جانب 
�تخذت  �لجـــر�ء�ت  هــذه  �إن  �أمني  م�سدر  وقــال 
�فادت  ��ستخبارية  معلومات  على  �حل�سول  عقب 
يف  تفجري�ت  لتنفيذ  د�ع�س  تنظيم  با�ستعد�د 
�نطالق  قرب  مع  �لعا�سمة  من  متعددة  مناطق 
هذه  �أّن  �إىل  ــار  ــس و�أ� �ملــو�ــســل.  حتــريــر  عملية 

�أيام.   وقد ت�سببت هذه  �لجر�ء�ت �ست�ستمر لعدة 
دفعت  �سديدة،  مرورية  �ختناقات  يف  �لجــر�ء�ت 
�ماكن  �ىل  للتوجه  �ملو�طنني  مــن  كبري  بعدد 
عملهم �سري� على �لقد�م. وح�سدت �ل�سلطات نقاط 
�ل�سو�رع  �غلب  �أمنية متحركة وثابتة يف  تفتي�س 
بهدف منع هجمات �نتحارية متوقعة على بع�س 
حممد  �لمني  �ملحلل  ويرى  �لعا�سمة.   مناطق 
�لعبادي يركز  �لوزر�ء حيدر  �لكربا�سي �ن رئي�س 
على زيادة عديد �لقو�ت يف بغد�د، يف خطوة ترمي 
�إىل �لت�سّدي لتغيري د�ع�س �لرهابي لتكتيكه بعد 

هز�ئمه يف �ملعارك وحماولته �رشب �ملدنيني.

�مل�سرتكة   �لعمليات  غرفة  عمل  تفعيل  �طــار  يف   
نينوى  حمافظة  مركز  �ملو�سل   مدينة  لتحرير 
�تفقت  د�ع�س،  تنظيم  �سيطرة  من  �لعر�ق  �سمايل 
�ن  على  كرد�ستان  �قليم  مع  �ملركزية  �حلكومة 
فيما   �ملدينة،  من  �لنازحني  ��ستقبال  �ربيل  تتوىل 
نفذ �حل�سد �لوطني �لذي ي�سم متطوعني من ع�سائر 
�ل�سكنية  �لحياء  د�خــل  م�سلحة  هجمات  نينوى 
عنا�رش  من  �لع�رش�ت  قتل  من  وتكن  �ملو�سلية، 
عبد  �لوطني  �حل�سد  يف  �لقيادي  وقــال  �لتنظيم.  
"�ليام �ملقبلة  �ن  لـ)�جلورنال(    �لقادر حمجوب  
�ملو�سل   حترير  عملية   �نطالق  موعد  مع  وتز�منا 

تكن  حيث  �ملدينة   د�خل  عمليات  تنفيذ  �ست�سهد  
�لحياء  د�خــل  عملياته  نقل  من  �لوطني  �حل�سد 
�ل�سكنية م�ستهدفا  قياد�ت  تنظيم د�ع�س". م�سيفا 
�ن: "�لتنظيم  �لرهابي قام بو�سع �حلو�جز  لف�سل 
�خلنادق   وحفر  �ملنازل   وتفخيخ  �ل�سكنية  �لحياء 
بعد �ن تكن  �حل�سد من قتل �برز قياديي �لتنظيم 
�ىل  م�سري�  �جنبية"،  جن�سيات  يحمل  من  ومنهم 
معطلة   �سبه  "��سبحت   �ملو�سل:  يف   �حلياة  �ن 
وقام   �لتنظيم  قيادة  �ردين   �سخ�س  تــوىل  فيما 
�لتعاون  رف�سو�  ��سخا�س   باعد�م  �و�مر  با�سد�ر 
�ملو�سل:  يف  د�ع�س  عنا�رش  �أن  �ىل  لفتا  معه"،  
فيما  �سخ�س   �آلف  �ربعة  قر�بة  عددهم   "بلغ 
�حل�سد  وي�سم  �ل�سورية".    �لرقة  �ىل  �آخرون  توجه 

�لف مقاتل من  �لوطني �سباطا �سابقني و�أكرث من 
مع�سكر�ت  يف  تدريبات  تلقو�  �لع�سائر،   متطوعي 
�لتحالف  ��ــرش�ف  حتت  كرد�ستان  باقليم  �قيمت 
�لدويل.   وعلى خلفية �عالن �لرئي�س �لرتكي رجب 
طيب �ردوغان حتديد منت�سف �ل�سهر �ملقبل موعد� 
با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  قلل  �ملو�سل،   لتحرير 
�همية  من  ر�سول  يحيى  �لعميد  �مل�سرتكة  �لقو�ت 
�لتن�سيق  موؤكد�   ــر�ك،  �لت �مل�سوؤولني  ت�رشيحات 
لتنفيذ عملية  ��ستعد�د�  �قليم كرد�ستان  مع حكومة 
�طار  "يف  لـ)�جلورنال(:  وقــال  �ملو�سل.    حترير 
تفعيل  عمل غرفة �لعمليات �مل�سرتكة  بني �لقو�ت 
على  �لتفاق  مت  كرد�ستان   �قليم  وحر�س  �لمنية 
حتديد  حماور �قتحام �ملدينة، و��ستقبال �ملدنيني 

مناطق  يف  �ليو�ء  مر�كز  �ىل  و�ر�سالهم  �لنازحني 
طائر�ت  �ن   مو�سحا   كرد�ستان"،  لإقليم  تابعة 
�لتحالف  �لدويل: "تو��سل طلعاتها �جلوية بتوجيه 
�رشبات ت�ستهدف عنا�رش �لتنظيم �لرهابي د�خل 
طرق  قطع  من  وتكنت  �ملو�سل،  مدينة   وخــارج 
م�ساركة   موؤكد�   �ل�سورية"،   �لر��سي  من  �مــد�ده 
يف  �لع�سائري  �حل�سد  وف�سائل  �لبي�سمركة   قو�ت 
بان  �عتقاده  عن  معربا  �ملو�سل،  �قتحام  عملية 
نهاية �ل�سهر �ملقبل  �سيعلن حترير �ملدينة بالكامل. 
تدخال  �لرتكي   �لرئي�س  ل�سان  على  جاء  ما  عــاد� 
على  نف�سه  �لوقت  يف  م�سدد�  �لعر�قي،  �ل�ساأن  يف 
��ستقاللية  قر�ر �لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة حيدر 

�لعبادي يف �عالن �ساعة �ل�سفر.

من  �ملتناق�سة  �ملو�قف  �سيا�سيون  حمللون  �نتقد   
منها  تعاين  �لتي  �لزدو�ج  وحالة  �ليمنية  �لق�سية 
�هلل  �ن�سار  ملوقف  تاأييده  عن  �لعر�ق  تر�جع  �ثر 

�حلوثيني بعد زيارتهم لبغد�د �ل�سهر �ملا�سي.
�ن  �لنا�رشي  علي  حممود  �ل�سيا�سي  �خلبري  وقال   
من  �جلعفري  �بر�هيم  ووزيرها  �خلارجية  موقف 
�يدهم عالنية يف  عدم �لعرت�ف باحلوثيني بعدما 
وعدم  �ملو�قف  يف  �لزدو�جية  يك�سف  �منا  بغد�د 
�مر  وهــو  �لق�سية  هــذه  من  و��سح  موقف  وجــود 
موقف  �ن  �لنا�رشي  و��ساف  �لعر�ق.   بحق  معيب 
مبثابة  جاء  �ليمنية  �حلكومة  من  �خلارجية  وز�رة 
د�عما  �لعر�ق  كان  بعدما  يدعمها  كونه  �ل�سدمة، 
علنية.    وب�سورة  يوؤيدهم  ومن  �هلل  �ن�سار  لق�سية 

�ن  كرمي  ق�سي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  قال  ناحيته  من 
موقف �خلارجية �لعر�قية �ت�سم بامل�سلحية و�ر�ساء 
�لعالم �ملوؤيد للمحور �ل�سعودي وكان ينبغي لوزير 
�لجنر�ر  وعد  �مل�ساألة  هذه  يف  �لتو�زن  �خلارجية 

ور�ء مو�قف �آنية ي�سع �لعر�ق يف حرج. 
 و��سار �ىل �ن موقف �خلارجية �لعر�قية ك�سف �سعف 
�حلالت.   هذه  مثل  مع  للتعامل  �ل�سيا�سية  �خلربة 
من  �ل�سابقة  مو�قفه  عن  تر�جع  قد  �لعر�ق  وكــان 
�حلوثيني يف �ليمن، و�أعلن وزير خارجيته �إبر�هيم 
�جلعفري �أن بالده ل تعرتف مبا ي�سمى بـ»�ملجل�س 
�ل�سيا�سي« �لذي �سكله �حلوثيون وحليفهم �ملخلوع 
علي عبد�هلل �سالح يف �أغ�سط�س /�آب �ملا�سي. وقال 
عبد  �ليمني  �خلارجية  بوزير  لقاء  خالل  �جلعفري 
يرف�س  �لعر�ق  �إن  نيويورك  يف  �ملخاليف  �مللك 

�لتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول.

العبادي يتراجع عن التزاماته بمواعيد إعالن المرشحين للوزارات

األكراد يهددون باإلطاحة بالحكومة والصدريون يتمسكون بالصناعة وأنباري يقود الدفاع

الدفاع تنتقد أردوغان لتحديد " ساعة الصفر" في معركة تحرير الموصل !

عجلة االستجوابات البرلمانية تدور.. 16 ملف بعد تراجعها عن دعم الحوثيين.. انتقادات لتخبط الخارجية في القضية اليمنية 
فساد مالي وإداري  تنتظر الجعفري

استمرار اإلجراءات األمنية المشددة في العاصمة 
واألجهزة االستخبارية ترصد تحركات اإلرهابيين  بغداد - عالء الحسن 

بغداد ـ رسول محمد

بغداد ـ خاص

بغداد ـ خاص

بغداد ـــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

�لك�سف  �جهزة  ملف  ظل  �لن  �ىل   2007 عام  منذ 
��ستري�ده  �ملطابق(ملو��سفات  )غري  �ملتفجر�ت  عن 
وعمله يف تفادي وقوع هجمات �رهابية،ظل حبي�سا 
لت�رشيحات و�سجالت �سيا�سية ونيابية وق�سائية..

�ين �حلقيقة ؟
يوؤكد  �لطريف  حبيب  �لنيابية  �ملو�طن  كتلة  ع�سو 
وجود دعو�ت د�خل �روقة جمل�س �لنو�ب لعادة فتح 
ملف جهاز ك�سف �ملتفجر�ت وت�سخي�س �مل�سوؤولني 

عنه ، ولفت �لطريف �ىل �ن �لكتل �ل�سيا�سية ل تخ�سى 
�لر�دع �ل�سعبي وهي متم�سكة مب�سوؤوليها.

" ملف جهاز ك�سف  وذكر �لطريف لـ)�جلورنال(، �ن 
�خذت  �لتي  �ملو��سيع  �كــرث  من  يعد  �ملتفجر�ت 
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  عرب  �لتد�ول  يف  حيز� 
�لهدف  و�لوكالت دون حتقيق  �لعالمية  و�لقنو�ت 
�حلكومة  و�نــ�ــســغــال  خلفه  يقفون  مــن  مبعاقبة 
�لتحقيق  �عادة  مبحاربة د�ع�س جعلها من�سغلة عن 
فيه ب�سكل معمق نظر� لنها تعمل وفق نظام تقدمي 

�لهم على �ملهم".

باحلديث  بــدوؤ�  �لنو�ب  جمل�س  �ع�ساء   " �ن   وتابع 
طرحه  �عــادة  �ىل  �لدعو�ت  وتز�يد  �مللف  هذ�  عن 
 ،" خلفه  تقف  كانت  �لتي  لل�سخ�سيات  لال�ستجو�ب 
مبينا �ن " �لكثري من �مللفات �لتي تن�رش ب�سفحات 
كبرية  ملفات  عن  كا�سفة  �لجتماعي  �لتو��سل 
��ستخد�م  دون  من  بها  �لخذ  لميكن  لكن  وخطرية 
�ملف�سد  ت�سخي�س  تتمثل  �لتي  �لقانونية  �ل�سبل 

و��ستجو�به ورفعه �ىل �لق�ساء ومعاقبته".
غيب  بالعموميات  " �حلديث  �ن  �ىل  �لطريف  و��سار 
�لت�سخي�س  لغياب  نظر�  �ل�ساحة  عن  �مللف  هــذ� 

 " و��ستطرد   " و�ل�سيا�سي  �ملو�طن  �جلميع  و��سهب 
ف�ساد  فيه  �مللف  هذ�  بان  يتحدثون  �جلميع  بات 
�لتقوى  جانب  يرتدون  وهم  منهم  �ملتورطني  حتى 

�مام �مللتقي ".
وتابع �ن " �سبب عدم تفاعل جمل�س �لنو�ب طو�ل تلك 
على  �لذي  �ل�سعبي  �لوعي  �لعامل  غياب  هو  �لفرتة 
جهاز  ملف  حول  �لف�ساد  بحجم  معرفته  من  �لرغم 
�نها  �ل  �لخرى  �لف�ساد  وملفات  �ملتفجر�ت  ك�سف 
بال�سافة  جتاهها  فعل  ردة  �ي  يبني  ومل  �سامت 
�ىل �ن �لربملان يتكون من �جلهات �ل�سيا�سية وهي 

من  وهنا  وزر�ئــهــا  وعلى  م�ساحلها  على  تخ�سى 
يقف  �سعبي  �سغط  دون  من  تتحرك  �ن  �مل�ستبعد 

خلفها يحيدها عن �لف�ساد".
�ملوت و�لالمبالة بال�سحايا

�م قا�سم كانت حتمل �لياأ�س بني كفيها حني نطقت 
بذوي  �لتي كانت مكت�سة  �لعديل  �لطب  قاعة  و�سط 
�ل�سحايا : "ما لهم �لعر�قيون حني ميوتون تت�سابه 

وجوههم ؟".
�لتفا�سيل �سفحة 2

بغداد ـ خاص  

ممنـوع من النشر

األسباب التي أدت الى ازدياد 
أعداد األطفال المشردين

صفقة مشبوهة وضحايا باآلالف ومحاوالت لتغييب الحقائق عن الشعب 
)الجورنال( تواصل نشر وتحليل الوثائق الجديدة عن صفقة كشف المتفجرات


