
جتاوز برملان كرد�ستان من �لعمر )24( عامًا و�لر�أي 
�ل�سائد بني مو�طني كرد�ستان منذ عام 1992 هو �أن 
يف  يطمعون  كانو�  �لربملان  مقاعد  على  جل�سو�  من 
�لنا�س،  هموم  دون  �لربملانية  و�المتياز�ت  �لرو�تب 
�سمت،  يف  �أحز�بهم  �أو�م��ر  �لنو�ب  نفذ  فقد  وبالتايل 
ولكن نو�با �آخرين ك�رسو� هذ� �لتقليد خالل �لدورتني 

�ل�سابقتني للربملان و�أ�سبحو� جنوما بني �لنا�س.
وظهر بني �لكتل �لربملانية �خلم�س )�حلزب �لدميقر�طي 

�لوطني  �الحت����اد  �ل��ت��غ��ي��ر،  ح��رك��ة  �ل��ك��رد���س��ت��اين، 
�لكرد�ستاين، �الحتاد �الإ�سالمي و �جلماعة �الإ�سالمية( 
�أعمال  وينتقدون  �لف�ساد  مكافحة  �سعار  حملو�  نو�با 

�حلكومة ونظام �حلكم.
�لنو�ب فقط ممن دخلو�  �الأح��ز�ب عدد من  ولدى هذه 
وف�ساد  تق�سر  باالأدلة  ويك�سفون  بجدية  �خلط  على 
�حلكومة، �ما معظم �لنو�ب �الآخرين فينفذون �سيا�سة 

�أحز�بهم فقط.
حركة  كتلة  ع��ن  �سالح  حمه  علي  م��ن  ك��ل  ويعترب 
�الإ�سالمية،  �جلماعة  كتلة  عن  عمر  و�سور�ن  �لتغير، 

وعزت �سابر عن كتلة �الحتاد �لوطني، و�سركو جودت 
عن كتلة �الحتاد �الإ�سالمي، وفر�ست �سويف عن كتلة 
يوجهون  �لذين  �لنو�ب  �برز  من  �لدميقر�طي  �حلزب 

�نتقاد�ت حادة خارج كتلهم وكل على طريقته.
وياأتي عدم �سمت هوؤالء �لنو�ب يف وقت يزد�د جتذر 
�لف�ساد يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية، و�الأحز�ب �مل�ساركة 
�لذي  �الأم��ر  لها،  موقف  ال  و�ل��ربمل��ان  �حلكومة  يف 

منحهم فر�سة للظهور ب�سكل �كرب.
ويعترب �لنائب علي حمه �سالح عن كتلة �لتغير �برز 
�ل�سخ�سيات �لتي حتارب �لف�ساد باالأرقام منذ �سنو�ت، 

طريق  عن  دعوى   )80( حو�يل  �الآن  حتى  �سجل  وقد 
هيئة �لنز�هة، فيما �ُسجلت �سده حو�يل ع�رس دعاوى.

�أن ي�سبح  وكان �سالح يقدم برناجما تلفزيونيا قبل 
عن  �لك�سف  حول  حم��اوره  ت��دور  �لربملان  يف  ع�سو� 
من  �الأوىل  �ملرتبة  على  ح�سل  لذلك  �حلكومة  ف�ساد 
�النتخابات  خالل  �لنو�ب  جميع  بني  �الأ�سو�ت  حيث 

�لربملانية عام 2013.
على  با�ستمر�ر  يظهر  �ل��ذي  �سالح  حمه  علي  وق��ال 
�الجتماعي  �لتو��سل  و�سبكات  �لتلفزيون  �سا�سات 
�أ�سا�س  �ي  �ل�سلطة  هذه  يبق من  "مل  �نه  و�لتظاهر�ت، 

�الأ�سخا�س  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  للحكم، 
يخدمون م�ساحلهم وال ميلكون ميزة حلكم �لنا�س، بل 
�إنهم من�سغلون بالتجارة، �إنها مهمة �أخالقية �أن نقف 

بوجه هذه �ل�سلطة".
وياأمل �سالح يف �ن يتمكنو� من �إ�سقاط "قلعة �لف�ساد" 
هذه، و�ن يتمكنو� من �جناز مهامهم على �لرغم من �نه 

ال يعلم �ىل �أي مدى ممكن �أن يتحقق هدفهم.
ويعار�س �حلزب �لذي ينتمي �ليه �سالح وهو )حركة 
لي�ست  �نتقاد�ته  �ن  �ال  �لدميقر�طي،  �حلزب  �لتغير( 
يعاتب  بل  فح�سب،  �لدميقر�طي  �حل��زب  �ىل  موجهة 

�لدميقر�طي  �حل��زب  "يتحمل  بقوله:  �أي�سًا  حزبه 
�الأح��ز�ب  ولكن  �لو�سع،  ه��ذ�  عن  �الأوىل  �مل�سوؤولية 
�الأربعة �الأخرى لي�س لديها موقف و��سح، فهي لي�ست 
�حلزب  مناف�سة  باإمكانها  ولي�س  �حلكم  يف  م�ساركة 

�لدميقر�طي".
�جلماعة  كتلة  ع��ن  ع��م��ر  ���س��ور�ن  �ل��ن��ائ��ب  وي��ظ��ه��ر 
�الإ�سالمية �لتي متلك �ستة مقاعد يف �لربملان، مع علي 
�الأوقات، فقد حولتهما  حمه �سالح كفريق يف معظم 
مو�جهة �لف�ساد �ىل �سديقني مقربني، يعد�ن �لتقارير 

ويظهر�ن يف �الإعالم معًا.
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الطيور المهاجرة تترك األهوار 
وتبحث عن مالذ آمن في بلدان أخرى

منتخبنا الوطني يواجه 
اليوم مضيفه األردني وديا

10 طرق مبتكرة في استعمال 
الليمون استخدميها
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�ل�سبت،  �لزوبعي،  طالل  �لربملانية  �لنز�هة  جلنة  رئي�س  ك�سف  نيوز:  �جلورنال   – بغد�د 
عن �سدور �و�مر قب�س بحق 18 وزير�ً و137 مدير�ً عامًا؛ لتورطهم بق�سايا ف�ساد .وقال 
�كرث  بحق  �سدرت  قب�س  "�و�مر  �ن  نيوز(،  )�جلورنال  ل�  ورد  �سحفي  ت�رسيح  يف  �لزوبعي 
من 18 وزير�ً �و من هم بدرجة وزير، و�كرث من �سبعة وكالء وز�رة". و��ساف �ن "هناك �و�مر 
قب�س �خرى �سدرت بحق 137 مدير�ً عامًا �و من هو بدرجته" ، م�سر� �ىل �أن  "هذه �لعملية تعترب 
�ل�سلطتني  �لتام بني  و�لتعاون  �سجاعته  على  دليل  �لق�ساء  ��سدرها  �لتي  و�الو�مر  �لف�ساد،  ثورة �سد 
�لت�رسيعية و�لق�سائية". وكان رئي�س هيئة �لنز�هة ح�سن �ليا�رسي قد �علن يف وقت �سابق عن �سدور �مر 
باإلقاء �لقب�س على �ميني بغد�د �ل�سابقني نعيم عبعوب وعبد �حل�سني �ملر�سدي، باالإ�سافة �ىل مذكرة قب�س 
على وزير �لكهرباء �ل�سابق عبد �لكرمي عفتان وعدد من �ملدر�ء �لعامني يف �لوز�رة ، فيما �أ�سدر �لق�ساء �لعر�قي 
مذكرة قب�س بحق وزير �لتجارة مال�س حممد عبد �لكرمي و�سقيقه عن تهم تتعلق مبلفات ف�ساد مايل، كما �أ�سدرت 
حمكمة حتقيق �لنز�هة يف �لر�سافة �أو�مر ��ستقد�م ومنع �سفر بحق عدد من كبار �مل�سوؤولني يف ق�سايا خمتلفة �خرى.

حمل تهديد زعيم تنظيم د�ع�س �الرهابي �بو بكر �لبغد�دي، 
و�ل�سعودية  تركيا  مبهاجمة  عنا�رسه  من  فيه  طلب  و�لذي 
�لكثر  )�مللحدين(  ب�  و�سفهم  من  مع  حتالفت  �نها  بحجة 
من عالمات �ال�ستفهام ، فيما ر�أى نو�ب وحمللون �ن هذه 

�لدعوة �ستكون غطاًء وتربير�  لدخول �نقرة �ىل �ملو�سل.  
وتاأتي هذه �لدعوة يف وقت مير �لتنظيم يف �لعر�ق باأ�سوء 
حاالته بعد �سل�سلة �لهز�ئم �ملتالحقة �لتي ُمني بها بد�أ من 
معارك �لفلوجة و�لرمادي و�نتهاء مبعارك حترير �ملو�سل 
له على  �ل�ساندة  و�لقو�ت  �لعر�قي  �ثبتت قدرة �جلي�س  �لتي 

دحر ع�ساباته نهائيا من �لعر�ق.
�لدعوة  هذه  توقيت  �سبب  عن  �سيا�سيون  حمللون  ويت�ساءل 
م�سوؤولني  وبح�سب  لطاملا  �لتي  تركيا  على  �حلرب  �سن  يف 
لت�سلل  �لرئي�س  �ملعرب  ت�سكل  ت��ز�ل  ال  ع�سكريني  وخ��رب�ء 
�الإرهابيني �الأجانب �ىل �لد�خل �ل�سوري، ومنها �ىل �لعر�ق 
�ي�سا قبل عودتهم �ىل �لدول �لتي �نطلقو� منها يف �نتهاك 

فا�سح لقر�ر�ت جمل�س �الأمن.
حكومات  عززته  كانت  �التهام  ه��ذ�  �ن  �ملحللون  وي��رى 
�ملركزية  �لعمل  من�سة  ت�سكل  �أنقرة  �ن  بتاأكيدها  �أوروبية 
و�ألقى  �الأو���س��ط،  �ل�رسق  يف  و�إرهابية  متطرفة  ملنظمات 
حلفاء تركيا يف �لغرب مع بدء �الأزمة �ل�سورية٬ مبن فيهم 
�لتي  �سيا�سة حكومة تركيا  باللوم على  �لواليات �ملتحدة٬ 
فتحت حدود �لبلد، ما �ساهم يف تنامي �جلماعات �ملتطرفة 
�إرهابية  هجمات  �سكل  يف  متثلت  فو�سى،  من  تبعها  وما 
جمال  يف  �ملحللون  و�ع��ت��رب  �لالجئني.  تدفق  وم��وج��ات 
�أن تركيا ت�سعى ال�ستثمار �الإرهاب من  �لق�سايا �الإرهابية 

تتعار�س  �أخرى  دول  على  �سغط  كورقة  ��ستخد�مه  خالل 
وذهب  و�ال�سرت�تيجية.   �ل�سيا�سية  �مل�سالح  يف  معها 
�أبو  تهديد  �إن  بقوله  ذلك  من  �أبعد  �لن�سر�وي  علي  �ملحلل 
لزيادة  الأنقرة  حجة  مبثابة  �سيكون  لرتكيا  �لبغد�دي  بكر 
�ملقابل  يف  و�سوريا،  �لعر�ق  من  كل  يف  �لع�سكري  تدخلها 
لطاملا رف�ست �أنقرة هذه �التهامات، موؤكدة �أن بالدها هي 
�لهدف �الأول و�لرئي�س لكل �جلماعات �الإرهابية �ملوجودة 
باملنطقة. ويوؤكد �ملحللون �ن �ردوغان يح�سد على �حلدود، 
�كر�د  ي�ستثمر  �ن  من  خوفا  حركة  �ي  على  ُيقدم  مل  لكنه 
مناطق  يف  �كرث  ليتمددو�  �لعر�ق  يف  له  منزلق  �ي  �سوريا 
�لقوميني يف  يناغم  و�نه  حدودية هي �الخطر على تركيا، 
�لكرد  مع  �لتو�فق  عن  عاجز  فهو  �الخرة  بخطو�ته  تركيا 
�لببكة  وعلى  تلعفر،  تركمان  على  يركز  فرت�ه  و�لعلويني 
جلنة  مقرر  �عترب  جانبه  من  �ل�رس�ع.  يف  �لقومي  للبعد 
�المن و�لدفاع �لنيابية عبد �لعزيز ح�سن بيان �الرهابي �بو 
بكر �لبغد�دي �الخر دليل على �نهز�م ع�سابات د�ع�س يف 
جميع �نحاء �لعامل، د�عيا �لدول �القليمية �ىل حماربة �فكار 
و�للوج�ستي  �ملايل  �لتمويل  م�سادر  وقطع  د�ع�س،  وعقيدة 
�الره��اب��ي  "بيان  ٬�ن  ح�سن  وق��ال  �الره��اب��ي.   للتنظيم 
�ملو�سل  يف  �لدو�ع�س  و�نك�سار  �نهيار  يوؤكد  �لبغد�دي 
لل�سعودية  تهديد  ر�سالة  وميثل  �ل��ع��ر�ق،  مناطق  وعموم 
وتركيا با�ستهد�فهما يف حال عدم ��ستمر�ر دعمهما للتنظيم 
�الرهابي". و��سار ح�سن �ىل �ن دعم بع�س �لدول �خلليجية 
كال�سعودية وقطر بعد �سقوط نظام �سد�م �جته للتنظيمات 
دول  قبل  من  �مل�سلحني  بع�س  دعم  عن  ف�سال  �الإرهابية، 
�خرى حتت مربر�ت حماربة �الحتالل �الأمريكي، وهياأت له 

�ر�سية لوالدة تنظيمات �إرهابية �خرى يف �لعر�ق.

هدى  �لقانون  دولة  �ئتالف  عن  �لنائبة  قالت 
�لقانون  دول��ة  �ئ��ت��الف  "�أع�ساء  �إن  �سجاد، 
�جتمعو� مع زعيم �الئتالف نوري �ملالكي و�أكد 
قبل  من  �إ�سالح  جبهة  بت�سكيل  له  علم  ال  �نه 

�لنو�ب �ملن�سقني عن كتلهم �ل�سيا�سية" .
يتحمل  من  �إن"   ،) ل�)�جلورنال  �سجاد  وقالت 
�إقالة وزر�ء �لدفاع و�ملالية و��ستجو�ب �لوزر�ء 
�ملقبلني هم �ع�ساء جمل�س �لنو�ب ولي�س نوري 

�ملالكي".

وبينت �سجاد �أن " �ع�ساء �ئتالف دولة �لقانون 
له  علمه  عدم  لهم  و�أك��د  �ملالكي،  مع  �جتمعو� 
خالل  من  بذلك  وعلم  �إ�سالح  جبهة  بت�سكيل 
�آليات  �أن"  �إىل  الفتة   ، �الإعالمية"  �لو�سائل 
��ستجو�ب �لوزر�ء مل يحددها �ملالكي وال عالقة 

له بها ".
ت�سهد  �لعبادي  حكومة   " �أن  �سجاد  و�أ�سافت 
نق�سا يف �لوزر�ء"، موؤكدة �أن" وز�ر�ت �لد�خلية 
و�لدفاع و�لتجارة و�ل�سناعة من دون وزير، مما 
حرج  يف  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  ي�سع 

بتقدمي �خلدمات ".

ناحية  �مل�سرتكة  �الم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ح���ررت 
بالكامل  �ملو�سل  20كم جنوب  �لعليل  حمام 
�مني  م�سدر  وذك���ر  �الره��اب��ي.  د�ع�����س  م��ن 
ل�)�جلورنال نيوز(، �ن قو�ت �ل�رسطة �الحتادية 
ناحية  حترير  من  متكنت  معها  و�ملتجحفلة 
عنيفة  ��ستباكات  بعد  بالكامل  �لعليل  حمام 
�حلمام  د�خل  قياد�تهم  �برز  وقتل  د�ع�س  مع 
ورفع �لعلم �لعر�قي يف جميع دو�ئر �لناحية .

��ستكملت  �لع�سكرية  �لقطعات  �ن”  و��ساف 
مدينة  بو�بة  تعد  �لتي  �لناحية  حترير  عملية 
تتوجه  و�الن  �جلنوبية  �جلهة  من  �ملو�سل 

�لقو�ت باجتاه بو�بة �ملو�سل".
قيادة  با�سم  �ملتحدث  �ف��اد  �الثناء  هذه  يف 
ر�سول  يحيى  �لعميد  �مل�سرتكة  �لعمليات 
ال  �لع�سائري  �حل�سد  مهمة  �ن  �ل�سبت  ي��وم 
فقط  �مل��ح��ررة  �ملناطق  م�سك  على  تقت�رس 
الإ�ستعادة  �جلارية  �لع�سكرية  �لعمليات  خالل 

�ملو�سل من قب�سة تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
�ن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  ر�سول  �لعميد  وقال 
د�ع�س  قتال  يف  جيد  �لع�سائري  �حل�سد  “دور 
وم�سك �الأر�س يف �ملناطق �ملحررة”، م�سيفًا 
�لقو�ت  بتزويد  يقومون  �حل�سد  “مقاتلي  �ن 
�الأمنية باملعلومات �ال�ستخبار�تية عن تو�جد 

د�ع�س �الإرهابي.

ما  ت�ستهدف  �غتيال  بغد�د عمليات  �لعا�سمة  ت�سهد 
ي�سمى ب�" �سباب �الأميو" ب�سبب �أ�ساليبهم من ناحية 
�الزياء وق�سات �ل�سعر و�حلركات �ل�سيكولوجية �لتي 

تكاد �أن تكون قريبة من �سخ�سيات �لفتيات.
�لنيابية  و�الأ�رسة  و�لطفل  �ملر�أة  جلنة  ع�سو  وقالت 
ريز�ن دلر، �إن" هناك 12 �سابا من �سباب "�الأميو" 
هربا  �ل�سليمانية  �إىل  بغد�د  حمافظة  من  ج��اوؤو� 
بع�س  ت�سنها  �لتي  و�الب��ادة  �لبط�س  عمليات  من 

�لع�سابات بحق تلك �ل�رسيحة ".
يف  �لر�سمية  �ور�ق��ه��م  ��ستكمال  مت   " �أن��ه  وبينت 
�ل��ع��ر�ق  ت��رك  بعدها  ليتم  �ل�سليمانية  حمافظة 

و�لتوجه ل�سفر نحو �لدول �الأجنبية" ، م�سرة �إىل �أن 
" قتل �الن�سان مهما كانت �سخ�سيته تعترب جرمية 

بحق �الإن�سانية و�لقانون و�ل�رسعية �لدينية ".
�إىل  يحتاج  �لعر�قي  �ملجتمع   " �أن  دلر  و�أ�سافت 
�ال�سخا�س  وحماية  �الأم��ن  تخ�س  جديدة  قو�نني 

و�ملو�طنني و�حرت�م �حلريات �ل�سخ�سية ".
�لد�خلية  وز�رة  �أعلنتها  �لتي  �الإح�ساء�ت  و�ك��دت 
�لعر�قية مقتل جمموعة من �ل�سباب �ملقلدين لظاهرة 
�الميو لكنها ت�ساربت مع �إح�ساء�ت �أخرى من حيث 
�لعدد. ذلك �أن �إح�ساء�ت �لد�خلية �أ�سارت �إىل مقتل 
56 �سابًا من خمتلف مناطق �لعر�ق خالل �العو�م 
�ل�سابقة، و�أن حمافظتي بغد�د وبابل ت�سدرتا قائمة 
�ملحافظات يف عدد �ل�سحايا، فيما �أكدت �إح�ساء�ت 

�أخرى �رتفاع �لعدد �إىل 90 �سخ�سًا.
تافكة  �لنو�ب  جمل�س  ع�سو  قالت  �أخ��رى  جهة  من 
ت�سهد  �ملركزية  �حلكومة  �إن"   ،) ل�)�جلورنال  �أحمد 
جلميع  و��ستقر�ر  �أم��ن  يوجد  وال  د�ع�س  مع  حربا 
�الأميو  �سباب  �إب��ادة  �أن"  �إىل  م�سرة   ، �ملكونات" 
�ر�قة دماء �البرياء  �إىل قانون �سارم مينع  يحتاج 

مهما كلف �الأمر".
يف  �لتنفيذية  �ل�سلطة  على   " �أن  �حمد  و�أ�سافت 
و�أن  �النتهاكات،  تلك  متنع  �أن  �الحتادية  �حلكومة 

يكون �لقانون فوق �جلميع ".
من جهة �أخرى �كد �أحد �سباب �الأميو �مللقب "باحللو 
من  رغبة  �سخ�سيتنا  تغر  ميكن  ال  �إنه"  قاهرهم"، 
 " �الأمي��و   " �سباب  �سخ�سية  �أن"  موؤكد�  �ملجتمع"، 

�أو  هي �سخ�سية هرمونية ولي�ست �سخ�سية متثيلية 
ي�سهد  �لعر�قي  �ملجتمع   " �أن  و�أ�ساف   ." م�سطنعة 
قريبة  �سخ�سياتهم  تكون  �لذين  �ل�سباب  بع�س 
�أن  بالعك�س  �أو  خنثى"،  �لفتيات"  �سخ�سيات  من 
فتلك  "م�سرتجالت"  يكونن  �لفتيات  بع�س  هناك 
�ل�سخ�سيتان تعود�ن للهرمونات �لطبية منذ ولدنا، 

وال ميكن تغرها.
�ملقلدين  �ل�سباب  من  �لع�رس�ت  قتل  ق�سية  وكانت 
لظاهرة "�الإميو" ببغد�د يف �وقات �سابقة قد �ثارت 
�ملد�فعة  �ملنظمات  جانب  من  م�ستنكرة  فعل  ردود 
عن حقوق �الإن�سان يف �لعر�ق، ودفعت �سباب �الإميو 
�إىل �البتعاد عن �لتجمعات �لتي كانو� ينظمونها يف 

بع�س �ملقاهي �لعامة بالعا�سمة �لعر�قية .

تتجه وز�رة �خلارجية ومن خالل جلان "�سكلية" 
�سهاد�ت  لتدقيق  كبرة"  "عملية  تنفيذ  �ىل 

�لعاملني يف �لوز�رة.
كل  وع�سوية  �ل��وزر�ء  ت�سكيل  عن  وثيقة  وك�سفت 
عام  ومدير  ب���رو�ري،  حت�سني  �حمد  �ل�سفر  من 
ومدير  �سلمان،  د�وود  �حمد  �لوطني  �المن  جهاز 
عام جهاز �ملخابر�ت �لوطني جودت كاظم جنم٬ 
كل هوؤالء مهمتهم وبح�سب �لكتاب �لر�سمي " نقل 
�لوز�ر�ت  �ىل  �لوز�رة  �ملوؤهلني يف  �ملوظفني غر 

�الأخرى!!".
�إد�رية حتاول  عنو�ن عمل �للجنة يوحي ب�سو�بط 

و�عتماد  موظفيها٬  ت�سفية  خاللها  من  �ل��وز�رة 
�لكفاءة من �ملوظفني٬ بالتايل فاإن �المر بحاجة 
�ىل مدر�ء �د�ريني وظيفتهم تقييم عمل �ملوظفني٬ 
و�الم��ن  و�سفر  �مل��خ��اب��ر�ت  يف  م���در�ء  ولي�س 

�لوطني!!.
�أن لهذه �للجنة  م�سادر د�خل �لوز�رة ��سارت �ىل 
�ن  �ال  �الن٬  حتى  معروفة  غر  ز�ل��ت  ما  مهام 
�مر  �أع�سائها ت�سر �ىل  �الأمنية ملنا�سب  �لطبيعة 

�آخر ممكن �حلدوث.
�منيني  م��در�ء  "وجود  �ن  �ىل  �مل�سادر  و�أ�سارت 
وما  �ملوظفني٬  لدى  �لريبة  يثر  ب��د�أ  �للجنة  يف 
تاأثر  �أي  لعملها  كان  لو  فيما  له٬  �سيتعر�سون 

عليهم".

إلبعاد شبهات تورطها بدعم داعش

نواب ومحللون :  تهديدات البغدادي "لعبة" تركية لتبرير دخول قواتها الى الموصل 

العشرات لقوا حتفهم االعوام الماضية 

هروب جماعي لـ" االيمو" من بغداد الى كردستان وجهات مسلحة مجهولة تالحقهم 
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