
النيابية،  النزاهة  جلنة  با�سم  املتحدث  ك�سف   
تهديدات  اىل  تعر�سه  عن  ن��وري،  ع��ادل  النائب 
الف�ساد  وف�سح  ك�سف  م��ن  ملنعه  و�سغوطات 
الفتا  قوله،  حد  على  اال�ستجوابات  وباالخ�ص 
النظر اىل ان �سخ�سني جمهولني �سوروا منزله يف 

ال�سليمانية والذوا بالفرار عند اكت�سافهم.
نوري،اإ�سافة  عادل  اللجنة  با�سم  املتحدث  وقال 
طريق  ع��ن  واليائ�سة  البائ�سة  امل��ح��اوالت  اىل 

االإعالمية  والفربكات  واملرا�سالت  االإت�ساالت 
وامل�سايقة  والت�سويه  الت�سوي�ص  �ساأنها  من  التي 
وم�ساغلتنا  ثنينا  اأجل  من  ومعلوم  وا�سح  بهدف 
وف�سح  وك�سف  مالحقة  يف  الوطني  واجبنا  عن 
االإ�ستجوابات  وباالأخ�ص  والفا�سدين،  الف�ساد 
الت�رصفات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  م��وؤك��دا  امل��رت��ق��ب��ة، 
لن  واجلبانة،  وال�ساقطة  الهابطة  وال�سلوكيات 
نحو  واإندفاعا  وعزمية  همة  و  اإ�رصارا  اإال  تزيدنا 
حتقيق اأهدافنا النبيلة جتاه بلدنا العزيز و�سعبنا 

العراقي.

العا�سمة  اأن   ، النيابية  النزاهة  جلنة  ع�سو  واأكد 
العقارات، وفيما  اأوال يف ملف تزوير  تاأتي  بغداد 
االألف  تتجاوز  مب�ساحة  عقارات  وجود  اىل  اأ�سار 
مرت يف بغداد مت اإهداوؤها اىل م�سوؤولني وموظفني 
يف االأمانة العامة ل مجل�ص الوزراء، دعا اىل ت�سكيل 

جلنة "عليا" ملتابعة هذا امللف.
بغداد  يف  العقارات  تزوير  "ملفات  ن��وري  وق��ال 
واملحافظات واحدة من اهم امللفات التي تطاولت 
عليها ايادي الفا�سدين"، مبينا اأن "حمافظة بغداد 
تاأتي باملرتبة االأوىل يف هذا امللف يف حني تاأتي 

املركزين  يف  وكربالء  النجف  حمافظتا  بعدها 
الثاين والثالث وبعدهما حمافظة كركوك".

 11 اختفى   2003 ع��ام  "بعد  ن��وري،  واأ���س��اف 
�سجال من �سجالت الت�سجيل العقاري يف حمافظة 
ال�سجالت  هذه  �رصقت  حني  يف  اال���رصف،  النجف 
بتواطوؤ وتن�سيق عال مع م�سوؤولني يف جهات عليا، 
ال�سعد  واحياء  الروان  ك�سارع  مهمة  مناطق  ويف 
والقد�ص واجلامعة والفرات وغريها"، الفتا النظر 
اىل اأنه "عندما فتحت هذه امللفات مت التدخل من 

قبل جهات متنفذة ليتم غلقها واخفاوؤها".

اي�سا  ب��غ��داد  يف  ع��ق��ارات  "هناك  اأن  واأو���س��ح، 
من  اه��داوؤه��ا  مت  مرت  االأل��ف  تتجاوز  ومب�ساحة 
االأمانة  يف  وموظفني  م�سوؤولني  اىل  مقابل  دون 
منها  االفادة  مت  واأخرى  ال��وزراء،  ملجل�ص  العامة 
موؤكدا  وموؤ�س�ساتهم"،  املتنفذة  لالحزاب  كمقار 
تثبت  التي  واالعرتافات  امل�ستم�سكات  "لدينا  اأن 
وراء  متنفذة  الح��زاب  تابعة  �سخ�سيات  وج��ود 
عمليات التزوير تلك ومن اعلى �سلم امل�سوؤولية يف 
جلنة  "ت�سكيل  اىل  نوري  ودعا  العراقية".  الدولة 
امالك  على  واحلري�سة  النزيهة  اجلهات  من  عليا 

النا�ص والدولة لفتح هذه ال�سجالت وامللفات مرة 
اخرى بوجود ق�ساة �سجعان"، مطالبا ب�"�رصورة 
ان تكون هناك ارادة قوية من قبل رئي�ص جمل�ص 
االأم��وال  تلك  ال���س��رتداد  العبادي  حيدر  ال���وزراء 

واالأمالك �سواء كانت للدولة او للمواطنني".
وكانت وزارة العدل اأعلنت، اإحباط حماولة لتزوير 
�سبعة عقارات تابعة ل وزارة املالية يف العا�سمة 
بغداد، يف حني اأعلن مكتب املفت�ص العام للمالية 
�سدور حكم ق�سائي يق�سي باإعادة عقار "جن�سه 

ب�ستان" يف منطقة الكرادة اإىل الوزارة.

في عهد ترامب.. هل يؤدي العبادي دور الوساطة بين واشنطن وطهران ؟ 
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في حياة يقرر مصيرها تنظيم 
داعش.. ال »رفق بالقوارير«!

قمة كبيرة بين المتصدر نفط 
الوسط و الزوراء حامل اللقب

هذه خلطات تبييض األسنان 
في المنزل دون اللجوء لألطباء

05060710

الدعوة  �رص  عن  العراقية  احلكومة  من  مقرب  �سيا�سي  م�سدر  ك�سف  خا�ص:   - بغداد 
الرئي�ص  اي�سا  له  قدمها  التي  الدعوة  بعد  العبادي  حيدر  ال��وزراء  لرئي�ص  االيرانية 

االمريكي املنتخب دونالد ترامب لزيارة وا�سنطن.
االمريكي  الرئي�ص  اىل  منها  ر�سالة  يحمل  ان  العبادي  من  تريد  طهران  ان  امل�سدر  وقال 

اجلديد حتثه فيها على االلتزام باالتفاق النووي واتخاذ مواقف اقل عدائية من ا�سالفه.
ايران  العالقة بني  انهاء بع�ص امللفات  اي�سا يف جمال  تاأتي  االيرانية  الدعوة  ان  واكد امل�سدر 
العراق مثل الديون االيرانية املرتتبة على العراق القدمية منها واجلديدة، ف�سال عن كيفية تعاطي 

احلكومة العراقية مع املناطق املحررة وخا�سة املو�سل بعد هزمية داع�ص االرهابي.
حني  ،يف  املو�سل  حترير  عملية  من  االنتهاء  بعد  موعدها  �سيحدد  لطهران  الزيارة  ان  امل�سدر  وا�ساف 

مل يحدد حتى موعد الزيارة اىل وا�سنطن لكنها على االأرجح �ستكون بعد زيارة العا�سمة االيرانية مبا�رصة.
وكان النائب االأول للرئي�ص االإيراين اإ�سحاق جهانكريي، قد دعا رئي�ص الوزراء حيدر العبادي اىل زيارة اإيران

اكد النائب عن جبهة اال�سالح كاظم ال�سيادي، االربعاء، اأن اقرار 
يتم  لن  انه  مبينا  املقبل،  ال�سبت  يوم  �سيتم  ال�سعبي  احل�سد  قانون 

ال�سماح باي م�ساومة او �سفقة متنع ت�رصيع هذا القانون.
وقال ال�سيادي ان” الربملان ا�سدر يف جل�سته االخرية قرارا باأن 
ال�سعبي،  احل�سد  قانون  لت�رصيع  اخر موعد  املقبل هو  ال�سبت  يكون 
مبينا ان “التحالف الوطني بكل كتله ال�سيا�سية ما�ص بت�رصيع هذا 
القانون ولن يتم ال�سماح باأي م�ساومة او �سفقة متنع ت�رصيع هذه 

القانون”.
هي  ت�سكيالته  ان  على  ين�ص  ال�سعبي  احل�سد  “قانون  اأن  وا�ساف 
امنية  موؤ�س�سة  “احل�سد  ان  اىل  م�سريا  الدفاع،  وزارة  لدى  امل�سجلة 

ت�سم كل املكونات وبالتايل يجب ت�رصيع قانونه”.
من ناحيته اكد النائب عن ائتالف دولة القانون موفق الربيعي اأن 
ال�سيا�سية يومني لتمرير قانون  الوطني �سيمهل االطراف  التحالف 
احل�سد ال�سعبي، موؤكدا قدرته على مترير القانون باالأغلبية املطلقة 

من دون احلاجة اىل توافقات. 
اىل ذلك قالت النائبة عن حتالف القوى انت�سار اجلبوري، ان النقطة 
اخلالفية مع التحالف الوطني هي ن�سبة التمثيل ال�سني يف قانون 
اجلبوري  النائبة  وذك��رت  بزيادتها.  نرغب  والتي  ال�سعبي  احل�سد 
قدمت  التي  املقرتحات  اغلب  احلائط  عر�ص  �رصب  التحالف  ،ان 
مقرتح  جتاهل  انه  اىل  م�سرية  ال�سعبي   احل�سد  قانون  بخ�سو�ص 
قانون احلر�ص الوطني و�سم القوى ال�سنية امل�ساركة يف العمليات 
القوى  حتالف  ان  ا�سافت  اجلبوري  احل�سد.  قانون  اىل  القتالية 
 %  40 القانون  يف  ال�سني  املكون  متثيل  ن�سبة  تكون  بان  يطالب 
وهذه نقطة خالفية مع التحالف الوطني الذي ادرج ن�سبة "متثيلنا 

يف القانون ب�%30 فقط" وهذا ما نرف�سه.
وا�سارت اىل ان حتالف القوى وعد بجعل يوم 26 من ال�سهر اجلاري 
و�سع  وعدم  ال�سعبي  احل�سد  قانون  على  الت�سويت  جلل�سة  موعدا 

العقبات امام مروره يف حال ح�سولنا على متثيل جيد فيه.
من جانب اخر اعلن اخلبري القانوين، طارق حرب، ان احل�سد ال�سعبي 

هو جزء من القوات امل�سلحة العراقية بال�سكل الذي حددته املادتان 
اأن قانون  78 من الد�ستور للقوات امل�سلحة، مو�سحا  التا�سعة وال� 
التزامات  يقرر  وامنا  له  امتيازات  يقرر  ال  اجلديد  ال�سعبي  احل�سد 

وواجبات. 
موعدا  املقبل،  ال�سبت  يوم  حدد  النواب  “جمل�ص  ان  حرب  وق��ال 
ا�سحاب  داعيا  ال�سعبي”،  احل�سد  قانون  م�رصوع  على  للت�سويت 
م�رصوع  على  والت�سويت  االيجابي  املوقف  “اتخاذ  اىل  ال�ساأن 
القانون هذا لكون هيئة احل�سد ال�سعبي احدى الهيئات التي ترتبط 
العام  والقائد  امل�سلحة  للقوات  العامة  والقيادة  ال��وزراء  برئا�سة 
امل�سلحة  القوات  من  جزء  ال�سعبي  احل�سد  ان  اي  امل�سلحة  للقوات 

العراقية 
وا�سار حرب اىل ان القانون اجلديد ال يقرر امتيازات للح�سد ال�سعبي 
التزامات  او �رصف رواتب �سهرية فقط وامنا يقرر  اال�ست�سهاد  عند 
اخلدمة  وواجبات  التزامات  متاثل  ال�سعبي  احل�سد  على  وواجبات 

الع�سكرية وهذا �سيحقق امل�سلحة العامة .
دوال  ان  العبودي  ريا�ص  ال�سيا�سي  املحلل  يرى  اخرى  جهة  من 
خارجية ترغب بعرقلة قانون احل�سد كي اليتحول اىل جهة حكومية 
،موؤكدا ان دوال وجهات موؤيدة لها تريد ادخال جهات م�سبوهة يف 
قانون احل�سد كي تبقى قنبلة موقوتة يف هذه الت�سكيالت الع�سكرية.
واكد العبودي ان بقايا ال�سحوات واحل�سد الع�سائري وح�سد النجيفي 
قد تدخل باب امل�ساومة لتمرير القانون م�سددا على ان ايران ترغب 
نف�سها  ومتّني  ذلك  وتركيا  ال�سعودية  ترف�ص  حني  يف  اق��راره  يف 
بحله بعد انتهاء معارك التحرير، لكن ارادة العراقيني تبقى االهم 

يف هذه الق�سية.
وي�سري اىل ان البع�ص يخ�سى من فتوى ت�سدرها املرجعية بانهاء 

احل�سد بعد التحرير، وهو امر مل ت�رصح به املرجعية على االطالق .
 ، �سوقي  �سليم  الربملانية  القانونية  اللجنة  ع�سو  اأك��د  ذل��ك  اىل 
االأربعاء، ان جل�سة جمل�ص النواب ليوم ال�سبت املقبل �ست�سهد اإقرار 
قانون احل�سد ال�سعبي. وقال �سوقي يف بيان ان جمل�ص النواب حدد 
يوم ال�سبت املقبل املوافق )ال��26 من ت�رصين الثاين اجلاري( موعدا 

الإقرار قانون احل�سد ال�سعبي، بعد توافق الكتل ال�سيا�سية عليه.

وع�سو  الوفاق  ح��زب  يف  القيادية  طالبت 
ال���دوري،  ع��ت��اب  ال�����س��اب��ق،  ال��ن��واب  جمل�ص 
ا�سالحًا  ال�سيا�سية  الت�سوية  ورقة  بت�سمني 
داخ��ل��ي��ا واق��ل��ي��م��ي��ا ودول��ي��ا ب��ال دع��اي��ات 
الت�سوية  ان"  ال���دوري،  وق��ال��ت  انتخابية. 
جمتمعيا  م�رصوعا  تكون  ان  يجب  ال�سيا�سية 
ولي�ص  وخرباء  الدينية  املرجعيات  وبتدخل 
ب��اق��رار  وامن���ا  �سلف(  عما  اهلل  )ع��ف��ا  بلغة 
امل���واد  وت��ع��دي��ل  اوال  اخل��الف��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
من  واالف���ادة  الد�ستور  يف  عليها  املختلف 
جتارب الغري يف امل�ساحلة الوطنية واقربها 

النظام  �سقوط  بعد  والتي  كرد�ستان  اقليم 
اتخذوا �سيا�سة جديدة بالتعامل مع البعثيني 
االب��ري��اء  ب��دم��اء  اي��دي��ه��م  تتلطخ  مل  ال��ذي��ن 
وا�سافت  نينا.  وكالة  مانقلته  ح�سب   ،"
"يجب ان تكون الت�سوية باتخاذ  الدوري انه 
اال�ستهدافات  عن  بعيدا  القانونية  االجراءات 
ال�سخ�سية وان تكون بالتوازي ما بني الن�رص 
ن�رص  ي�ساحبه  ان  يجب  وال��ذي  الع�سكري 
بني  مثال  امل�ساحلة  ا�سا�ص  على  ال  �سيا�سي 
النجيفي واملالكي او فالن واخر وامنا تكون 
عن  تبتعد  تنفيذية  بقرارات  مو�سعة  جل�سة 
يجِن  مل  التي  ال�سابقة  واجلل�سات  املوؤمترات 

ال�سعب منها اي �سيء".

ما  برملانية  واو�ساط  �سيا�سية  قوى  انتقدت 
يف  الكربالئية  االعتقاالت  بحملة  و�سفتها 
بع�ص مناطق االنبار ومنها الرحالية  مطالبة 
اجلهة   عن  بالك�سف  املحلية   كربالء   حكومة 
كما   ، االعتقال  عملية  عن  امل�سوؤولة  االمنية 
انتقامية   دواف��ع  ب��روز  من   قلقها  عن  اأعربت 

تهدد امن املدنيني  مبزاعم حماربة االرهاب.
جمل�ص  يف  االم��ن��ي��ة  اللجنة  ع�سو  واب����دى  
حمافظة االنبار  راجع بركات  ا�ستعداد  �رصطة  

كربالء   يف  امل�سوؤولني  مع  للتعاون  املحافظة 
:اإن   ) )جورنال  ل�  وق��ال  املطلوبني  ملالحقة 
م�سوؤولية اجلميع  والبد من  االمن من  :"حفظ 
املحافظتني   االمنية يف  اجلهات  التن�سيق بني 
عنا�رص  من  كانوا  �سواء  املطلوبني   ملالحقة 
جرائم   بارتكاب  املتهمني  او  داع�ص  تنظيم 
جنائية او ارهابية " وا�سفا حملة االعتقاالت 
تغيري  اج��راء  اىل  تهدف  بانها:"  الرحالية  يف 
�سكانها  من  واخالئها  املنطقة  يف  دميغرايف 
بني  عليها  املتنازع  النخيب  بق�سية  "مذّكرا 

املحافظتني .

يف الوقت الذي اعلن زعيم التيار ال�سدري ال�سيد 
يف  نف�سه   ل��زج  م�ستعد  غري  ان��ه  ال�سدر  مقتدى 
امل�ساحلات املبنية على دماء العراقيني ، ك�سف 
لتقريب  اممية  و�ساطة  ع��ن  الوطني  التحالف 
وت�سويق  ال�سيا�سيني  الفرقاء  بني  النظر  وجهات 

الت�سوية اقليميا
اتباعه  الحد  �سوؤال  على  جوابه  يف  ال�سدر  و�سّدد 
االت��ف��اق��ات عن  اإب��ع��اد مثل ه��ذه  على ����رصورة 

ال�سعب ومعاناته يف  "داع�ص والبعثيني ومراعاة 
مثل هذه االتفاقات ال�سيا�سية ".

ال�سعب  مكونات  اإغفال  ع��دم  اهمية  اىل  م�سرياً 
، وقال  اأ�س�ص طائفية  الفرقاء على  وعدم تهمي�ص 
ان " من اأراد الدخول يف هذه االتفاقات ال�سيا�سية 

فينبغي ان يكون عرب �سناديق االقرتاع ".
"ما ي�سمى امل�رصوع العربي ا�سم رنان ،  واكد ان 
وامتنى اأن يكون مولودا من رحم ال�سعب ومن اجل 
ال�سعب وان ال يكون بعيدا عن معاناة العراقيني".

دولة  ائتالف  عن  النائب  ك�سف  االثناء  هذه  يف 

البياتي عن تبني  االمم املتحدة  القانون عبا�ص 
االقليمي  والت�سويق  ال�����رصك��اء  ب��ني  الو�ساطة 
يعتزم  التي  التاريخية  الت�سوية  وثيقة  ملبادرة 

التحالف الوطني طرحها.
اال�سا�ص  ال��دور  ان  االرب��ع��اء،   ، البياتي  وق��ال  
جميع  ب��ني  الو�ساطة  �سيكون  ال���دويل  للجانب 
املبادرة  وت�سويق  واملكونات،  املعنية  االطراف 
وتقريب  والعاملي،  العربي  االقليمي  املحيط  اىل 
وجهات النظر ب�سكلها العام واخلا�ص بني جميع 

االطراف.

وا�ساف ان وجود الالعب الدويل �سمن املبادرة 
يكون  ان  يجب  القرار  الن  ا�سا�سيا،  �رصطا  لي�ص 
مبينا  النجاح،  له  ليكتب  كاملة  وبقناعة  داخليا 
هو  بامل�ساعدة  يرغب  طرف  باي  اال�ستعانة  ان 
التي المت�ص  امر متفق عليه مادام �سمن احلدود 

بال�سيادة الوطنية .
وكان التحالف الوطني اعلن عزمه اطالق مبادرة 
االنت�سار  بيان  مع  بالتزامن  التاأريخية  الت�سوية 
داع�����ص  دن��������ص  م��ن  ن��ي��ن��وى  حم��اف��ظ��ة  بتحرير 

االرهابي.

ك�س��ف م�س��در امن��ي يف حمافظ��ة الب�رصة عن 
اأن وزارة الداخلي��ة �ستق��وم بنق��ل كب��ار �سباط 
وت�ستبدله��م  اأخ��رى  حمافظ��ات  اإىل  ال�رصط��ة 

باآخرين ل�سبط االمن باملحافظة.
 وق��ال امل�س��در يف ت�رصيح خا���ص اإن معاوين 
قائ��د �رصط��ة الب���رصة االأربعة وكب��ار ال�سباط 
م��ن اآم��ري مراكز القواط��ع من رتب��ة عقيد فما 
ف��وق �سيتم اإعفاوؤهم م��ن منا�سبهم ونقلهم اإىل 

حمافظات اأخرى.
 واأ�س��اف امل�س��در اأن ه��ذا االج��راء مت االتفاق 
عليه من قبل قائ��د �رصطة الب�رصة اللواء الركن 
عب��د الك��رمي املياح��ي ووكي��ل وزي��ر الداخلية 
االأق��دم عقيل اخلزعلي الذي زار الب�رصة يف 11 

ت�رصين الثاين اجلاري ملعاجلة ارتفاع معدالت 
جرائ��م ال�سط��و واخلط��ف وال�رصق��ات وجت��ارة 
املخ��درات.  وتاب��ع ان الكثري من �سباط �رصطة 
الب���رصة يرف�س��ون تنفيذ اأوام��ر القب�ص خ�سية 
تعر�سه��م اإىل اإ�س��كاالت ع�سائري��ة او تدخ��الت 
من جه��ات م�سلح��ة او حزبية م��ا يجعلهم غري 
فعال��ني يف اإدارة واجباتهم خا�سة يف مناطق 
االق�سي��ة والنواح��ي.  وب��ني امل�س��در ان قائ��د 
�رصطة الب�رصة ق��د ي�ستعني ب�سكل اكرب ب�سباط 
م��ن حمافظ��ة النجف بحكم عالقات��ه ومعرفته 
ب�سباط املحافظ��ة التي كان على علم بقادتها 
ال�سابق��ني.  يذكر ان الب���رصة �سهدت �سل�سلة من 
النزاع��ات الع�سائري��ة امل�سلح��ة وقام��ت قيادة 
ال�رصط��ة وقي��ادة العمليات باتخ��اذ االإجراءات 

االأمنية ل�سبط االأمن ب�سبب التق�سري.

امهل الكتل االخرى يومين لحسم موقفها

التحالف الوطني: السبت المقبل سنمرر "قانون الحشد الشعبي" باألغلبية المطلقة

الصدر يتخلى عن التسوية التاريخية ووساطة اممية لتسويقها اقليميا

حملة تنقالت لضباط كبار في البصرة بسبب "التقصير"
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