
 ب��ن �آون��ة و�خ��رى مت��ر �لب���رة ب�أح��د�ث �أمنية غري 
م�ستق��رة ومنه��� ��سته��د�ف م��اك�ت تدري�سي��ة وطلبة 
ف�س��ا عن �نت�س�ر ظ�هرة �لعبو�ت �لتي ال يك�د مير يوم 
�ال وُت�سم��ع �أ�سو�ت �نفج�ر عب��وة �سوتية �و غريه� من 
�لتفج��ري�ت حتى ر�ح �لبع���ض ي�سميه� ب��سلوب فك�هي 
}�لب��م مب{ ويعن��ي �س��وت �نفج�ر وه��ذه �حل�لة تثري 
�لرعب ل��دى �ه�يل �لب�رة، ن�هيك ع��ن �نت�س�ر ح�الت 

�النتح�ر و�لنز�ع�ت �لع�س�ئرية .

ويق��ول "نقي��ب �ملعلمن يف �لب���رة ج��و�د �ملريو�ض 
للجورن���ل "�ن م��� يتعر���ض ل��ه �لرتبوي��ون و��سح�ب 
�لكف���ء�ت �لعلمي��ة يف �لب���رة من حم���والت �غتي�ل 
لي���ض �م��ر�ً �عتب�ط��ي ب��ل تق��ف ور�ءه �جن��د�ت �جنبية 
ت�سع��ى �ىل خلخل��ة �لو�س��ع �لرتبوي و��س�ع��ة �جلرمية 
و��سته��د�ف �ملعلم��ن فه��ي ر�س�ل��ة و��سحة ج��د� على 
�ن �لتعلي��م يج��ب �ن تك��ون عن����ره هزيل��ة وخ�ئفة 
وم��رتددة وغري مقد�م��ة ويجب �ن تعي���ض ح�لة ذل يف 
�ملدر�س��ة وخ�رجه��� لك��ي ال تعط��ي للطلب��ة �أمنوذج��� 
للمو�ط��ن �جلريء �جل�س��ور �ل�سج���ع �مل�س�ك�ض حل�الت 

�لب�طل وهذه ر�س�ل��ة تريد منه� تلك �جله�ت خلق معلم 
ك�س��ول يف جمتم��ع مي��ت ك��ي  ال يعط��ي  م� ي��دل على 
حي�ت��ه وال يعط��ي �سيئ��ً� في��ه روح �ل�سم��وخ و�لت�سدي 

للح�الت �ل�سلبية .
 وم��ع �نت�س���ر ��سته��د�ف �مل��اك�ت �لتدري�سي��ة ومنه� 
ح�ل��ة يف ق�س���ء �لزبري حي��ث مت قتل �إح��دى �ملعلم�ت 
�ي�س� بع��د مقتل مدر�ض يف منطق��ة �الربعة �سو�رع من 
قب��ل جمهولن ف�ن �ملجل�ض �ل�سي��سي يف �لب�رة �لذي 
ي�س��م خمتل��ف �لكت��ل �ل�سي��سي��ة �حل�كم��ة يف �لب�رة 
�سّخ���ض هذه �حل���الت من خال رئي���ض �ملجل�ض جن�ح 

�ل�س�عدي �لذي حتدث للجورن�ل "نحن كمجل�ض �سي��سي 
يف �لب���رة نط�لب �جله���ت �ال�ستخب�ر�تي��ة و�المنية 
بحم�ي��ة �ملو�ط��ن و�مل��اك�ت �لتدري�سي��ة و�لرتبوي��ة 
ف�س��ا عن حم�ية �ملو�طن �لب���ري مل� للمح�فظة من 
خ�سو�سي��ة �قت�س�دي��ة تختل��ف عن بقي��ة �ملح�فظ�ت 
وفيه��� م� يق���رب �سبع��ة من�ف��ذ حدودي��ة وفيه� �كرث 
م��ن 700 �رك��ة غ��ري حكومية تعمل يف جم���ل �لنفط 
و�ملق���والت، و�لب���رة حم�فظ��ة ج�ذب��ة وعليه يجب 

توفري �المن له� .
 وللجن��ة �المني��ة يف جمل���ض حم�فظ��ة �لب���رة ر�أي 

فيم��� يح�س��ل �إذ يق��ول ع�س��و �للجن��ة �المني��ة حمم��د 
�ملن�س��وري للجورن���ل "�ن هذه �حل���الت �لتي حت�سل 
م��ن ��سته��د�ف �ملدني��ن بعب��و�ت �سوتية ه��ي ظ�هرة 
�سلبي��ة وممك��ن �ل�سيط��رة عليه��� يف ح���ل و�س��ع جهد 
��ستخب�ر�ت��ي منظ��م ومرت��ب من قب��ل �لق��و�ت �المنية 
و�ك��رث �لذي��ن ق�م��و� بو�س��ع تل��ك �لعب��و�ت مت �لقب�ض 
عل��ى بع�سه��م ،مبين��� �ن هن���ك بع�ض �جله���ت تعمل 
عل��ى خل��ق �لفو�س��ى يف �لب���رة ب�عتب���ر �ملح�فظة 
قلب �لع��ر�ق �القت�س�دي وهن�ك م��ن يعمل على �ر�س�ل 
ر�س�ئ��ل تخويف �ىل �مل�ستثمرين لك��ون �لب�رة ج�ذبة 

لا�ستثم���ر" ،مط�لب��� �جله���ت �ال�ستخب�ر�تي��ة بو�سع 
خط��ط كفيل��ة ب�حلد م��ن �ي جهة �و ��سخ����ض يعملون 
للني��ل م��ن �لب�رة �مل�ستق��رة �مني� .  لك��ن مدير تربية 
�لب���رة عب��د �حل�س��ن �سلم�ن ب��ّن للجورن���ل "�ن م� 
يح�س��ل من ��ستهد�ف لبع�ض �مل��اك�ت �لتدري�سية هي 
�م��ور �سخ�سي��ة وال عاقة له ب�ال�ستهد�ف���ت �ل�سي��سية 
ف�س��ا ع��ن �ن بع�سه��� ع�س�ئري��ة ال �سيم��� يف من�طق 
�سم�ل �لب�رة" م�س��ري� �ىل �ن هن�ك مط�لب�ت للجه�ت 
�المني��ة يف �لعملي���ت و�ل�رطة بحم�ي��ة �ملد�ر�ض من 

خال تخ�سي�ض عن��ر �منية لكن من دون جدوى.

مع رحيل "أعمامهم" المفتشين.. موظفو مكاتب التفتيش يبحثون عن مواقع جديدة خوفًا من انتقام الموظفين
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بغ��د�د - ف�طم��ة عدن�ن: ي�سعى �ملئ�ت من موظفي مك�ت��ب �ملفت�سن �لعمومين للبحث عن 
�م�كن جديدة يف وز�ر�ت �خرى يف ظل �النب�ء عن �لنية ب�لغ�ء مك�تب �لتفتي�ض �لعمومية. 

وق���ل موظف��ون يف وز�رت خدمي��ة �ن �غل��ب �ملوظف��ن يف تل��ك �ملك�تب يخ�سون م��ن �نتق�م 
و�سخري��ة زمائه��م م��ن �ملوظف��ن �ل��ذي ط�مل� �كت��وو� بن��ري�ن ف�س�د �لبع���ض منه��م يف ق�س�ي� 
�س�وموه��م عليه��� مق�بل مب�لغ م�لية.  وك�ن ع�سو جلن��ة �لنز�هة �لني�بية �لن�ئب حممد كون حميدي 
���رح ب���أن جلنة �لنز�هة �لني�بية ك�نت قد ن�ق�ست م�روع ق�ن��ون مك�تب �ملفت�سن �لعمومين و�سكلت 
جلنة فرعية لدر��سته وتو�سلت �للجنة �ىل قن�عة بعدم جدوى بق�ء مك�تب �ملفت�سن �لعمومين يف �لوز�ر�ت 
. ال�سيم��� بع��د �سدور تق�رير حملية ودولية توؤكد �رتف�ع ن�سب �لف�س�د �مل�يل و�الد�ري وعدم قدرة هذه �ملك�تب 
عل��ى �حل��د من هذه �لظ�هرة و�أبرزه��� تقرير منظمة �ل�سف�في��ة �لع�ملية وتق�رير تقيي��م �الأد�ء �ل�س�درة من ديو�ن 
�لرق�ب��ة �الحت���دي . لذ� فقد �قرتح��ت �للجنة �إلغ�ء �مر �سلط��ة �الئتاف �ملوؤقتة رقم ٥٧ ل�سن��ة ٢٠٠٤ �ملعدل ومب� ال 
مي�ض حقوق �ملوظفن �لع�ملن يف تلك �ملك�تب مع ت�أكيد �رورة تفعيل ق�نون �الدع�ء �لع�م كبديل عن �المر �ملذكور .

 
ب���ت يف حكم �ملوؤكد ح��دوث طاق "ب�ئن" بن �لتي���ر �ل�سدري 
و�لتح�ل��ف �لوطن��ي �س�ح��ب �ك��ر كتل��ة برمل�ني��ة ،بع��د تعليق 
كتل��ة �الح��ر�ر �لت�بعة للتي�ر ع�سويته قبل نح��و ثم�نية ��سهر �ثر 
�قتح�م عن��ر ت�بعن ل��ه مبنى �لبلرم�ن مط�لبن ب��ساح�ت 
يف �ملنظومت��ن �حلكومي��ة و�لت�ريعية، يف حن ي��رى مر�قبون 
�ن �ج��ر�ء�ت زعيم �لتي���ر مقتدى �ل�سدر تك�س��ف عن عمق �الزمة 

�مل�لية للتي�ر وحم�ربته �ملنتفعن من تي�ره.
و�ك��د �لقي���دي يف �لتي���ر �ل�س��دري"  ف��سل �ل�سويل��ي �ن" بي�ن 
زعي��م �لتي���ر �ل�س��دري " مقتدى �ل�س��در " بتقلي���ض �لرو�تب هو 
مكّم��ل لبي���ن حل �لهيئ��ة �القت�س�دي��ة لتنظيف و�ختب���ر بع�ض 
�لعن����ر د�خ��ل �لتي�ر �ل�س��دري، موؤك��د� �ن" �لتي�ر غ��ري مفل�ض 

ليقوم بتخفي�ض تلك �لرو�تب .
وق���ل �ل�سويل��ي يف ت�ري��ح ل� �جلورن���ل نيوز �ن " بي���ن زعيم 
�لتي���ر ج���ء مكم��ًا للبي���ن �مل��س��ي �ل��ذي ق�س��ى بح��ل �لهيئة 
�القت�س�دي��ة للتي�ر، م�سري� �ىل �ن خطو�ت زعي��م �لتي�ر �ل�سدري 
خط��و�ت ��ساحية لتقي��م �لنف�ض و��س�رة �ىل �الح��ز�ب �الخرى".
و��س���ف �ن"  �لتي���ر �ل�س��دري ميتل��ك ق�ع��دة جم�هريية كبرية  
وي�ستطي��ع �ن ي�سد نفق�ت �لتي�ر من �لترع�ت " لكونه ميتلك �كر 
ق�ع��دة جم�هريي��ة  و�ن تقلي�ض �لرو�تب لك��ون" �لتي�ر لديه ��ر 

�سهد�ء  حتت�ج �ىل رع�ية .
�لغ��ر�وي  �لن�ئ��ب ع��ن كتل��ة �الح��ر�ر م�ج��د  م��ن جهت��ه ق���ل 
ل�"�جلورن���ل" �ن "�لكتل��ة  خ���رج �لتح�لف �لوطن��ي ر�سمي� ، ومل 

حت�ر �جتم�ع�ته منذ مدة طويلة ".
و�و�س��ح �لغ��ر�وي �ن كتلت��ه ��سرتط��ت على �لتح�ل��ف �لوطني �ن 
ينفذ �روطه� �و �خل��روج منه ومن ثم �علنت �لكتلة خروجه� من 
�لتح�ل��ف �لوطني ".من ج�نبه �لن�ئب ع��ن �ئتاف دولة �لق�نون 
حمم��د �ل�سيهود ق���ل ل�"�جلورن�ل" �إن "من ح��ق جميع �لكتل �ن 

ت�س��رتط على �لكت��ل �ل�س��سية �ي �روط لكن تنفي��ذ هذه �ل�روط 
لي�ض و�جب� وكتلة �الحر�ر طرحت �روطه� للتح�لف �لوطني لكن 

�لتح�لف لي�ض جمر� على تنفيذه�".
وك�ن ن�ئ��ب رئي���ض �لهيئ��ة �ل�سي��سي��ة للتي���ر �ل�س��دري جعف��ر 
�ملو�سوي �كد٬ �أول �أم�ض �الحد٬ �ن �لتي�ر �ل�سدري لي�ست له عاقة 
بت�سمي��ة رئي�ض �لتح�لف �لوطني لكونه خ�رج �لتح�لف٬ مبين� �ن 

هذ� �المر يرجع للتح�لف نف�سه يف كل �الحو�ل.
وق�ل �ملو�سوي يف بي���ن ن�ر على موقع �لهيئة �ل�سي��سية للتي�ر 
�ل�س��دري٬ �ن "كتل��ة �الحر�ر لي�ست جزء� م��ن �لتح�لف �لوطني"٬ 
مبين��� �ن "�ختي���ر �ي �سخ�سي��ة لرئ��س��ة �لتح�ل��ف �لوطن��ي ال 

يعنين�".
و��س�ف �ملو�سوي �ن "م�س�ألة �ختي�ر رئي�ض للتح�لف �لوطني �مر 
ر�جع للتح�لف نف�سه و�لذي هو من و�سع �لنظ�م �لد�خلي"٬ الفت� 
�لنظ��ر �ىل �ن "من بن فقر�ت �لنظ�م �لد�خلي �لذي �قره �لتح�لف 
�أنه ال يجوز �ن يكون رئي�ض �لتح�لف �لوطني من �لكتلة �و �حلزب 
نف�س��ه �لذي يكون منه رئي�ض �حلكومة".و�ك��د ن�ئب رئي�ض �لهيئة 
�ن "ه��ذ� �المر يع��ود يف كل �الحو�ل �ىل �لتح�ل��ف �لوطني نف�سه 

وال عاقة لن� به".
ويف بي���ن ن�سب لزعيم �لتي�ر �ل�سدري مقت��دى �ل�سدر ك�سف فيه 
ع��ن عم��ق �الزمة �مل�لي��ة حيث �كد �ل�س��در �نه "نظ��ر�ً مل� منر به 
من �س�ئقة م�لية ،فعلى �جله�ت �ملخت�سة يف د�خل �لتي�ر ت�سليم 
ن�سف �لر�تب لكل �ملف��سل �إال م� ��ستثنين�ه ك�مُلرقدين و�ل�سهد�ء 

من �ملف��سل ملدة �ستة �أ�سهر من ت�أريخ هذ� �لبي�ن.
من جهته ك�سف �لن�ئب عن �لتح�لف �لوطني ج��سم حممد جعفر٬ 
ع��ن تر�سيح خم�سة �أ�سم�ء م��ن �لقي�د�ت �ل�سي��سي��ة ل�سغل من�سب 
رئي���ض �لتح�لف �لوطن��ي خلف� لرئي�سه �حل���يل عم�ر �حلكيم٬ يف 
ح��ن لفت �لنظر �إىل �أن �الأم��ن �لع�م ملنظمة بدر ه�دي �لع�مري 

هو �الأوفر حظً� لنيل �ملن�سب .
التتمة يف ال�صفحة 2

يف ف�سيح��ة كب��رية، ك�سف��ت ع�س��و جمل���ض �لنو�ب، 
�لن�ئ��ب م�ج��دة �لتميم��ي، �الثن��ن، ع��ن م�س�رك��ة 
�سورين و�أتر�ك يف �النتخ�ب�ت �لرمل�نية �الأخرية، 
و�لت��ي �أجري��ت ع���م 2014. وق�ل��ت �لتميمي على 
�سفحته��� يف “�لفي���ض ب��وك” و�لتي �طلع��ت عليه� 
�جلورن���ل، �ن �نتخ�ب���ت ع���م 2014 �لرمل�ني��ة 

�سه��دت ��س��رت�ك ن�خب��ن �ج�ن��ب ومنه��م �سوريون 
و�تر�ك “،وعّدت �المر ب�أنه “جرمية ال ميكن �ل�سكوت 
عنه���” و�نه��م �سوتو� لق�ئم��ة معين��ة دون غريه�. 
و�ك��دت �لتميم��ي �أن “م�س�رك��ة ه��وؤالء �الأج�نب يف 
�النتخ�ب���ت مل يت��م �كت�س�فه� �إال بعد م��رور �سنتن 
على �النتخ�ب�ت”.ي�س�ر �ىل �ن جل�سة جمل�ض �لنو�ب 
�لت��ي عق��دت ي��وم �أم���ض �الثن��ن �سه��دت ��ستجو�ب 

رئي�ض �ملفو�سية �لعلي� �مل�ستقلة لانتخ�ب�ت.

ط�ل��ب �لن�ئ��ب ع��ن �حت���د �لق��وى �لعر�قي��ة ع�دل 
خمي���ض �ملح��اوي٬ رئي���ض جمل���ض �لن��و�ب �سلي��م 
�جلبوري ب�الإ�ر�ع يف حتديد موعد ��ستجو�ب وزير 
�خل�رجي��ة �إبر�هي��م �جلعفري. وق���ل �ملحاوي يف 
بي���ن �سحف��ي �إن "�ال�ستجو�ب حق كفل��ه �لد�ستور 
�ل�سي�ق���ت  ير�ع��ي  �ن  عل��ى  �لعر�ق��ي  و�لق�ن��ون 
ب��ن  �لتميي��ز  ل��ه٬ وال يج��ب  م��ة  �لق�نوني��ة �ملنظِّ
�ل��وزر�ء يف �ال�ستج��و�ب �لرمل���ين". و�أ�س���ر �ىل �أن 
"�لن�ئب ع�دل نوري �رح لبع�ض و�س�ئل �الإعام 
ب�س���أن تعر�سه ل�سغ��وط كبرية د�خلي��ة وخ�رجية٬ 
وذل��ك من �أج��ل ثنيه عن ��ستج��و�ب وزير �خل�رجية 
�إبر�هي��م �جلعف��ري٬ كم��� �أن هيئ��ة رئ��س��ة جمل�ض 
�لن��و�ب تقوم بت�أخ��ري �أو عرقل��ة ��ستجو�ب��ه". و�أكد 

�ملح��اوي م�س�ندته لزميله نوري٬ موؤك��د� "�أن� مع 
��ستج��و�ب �لوزي��ر كبقية �ل��وزر�ء �الآخري��ن٬ وعليه 
�حل�س��ور �إىل قبة �لرمل�ن لا�ستجو�ب و�لدف�ع عن 
نف�س��ه �سد �الته�م�ت �ملوجهة ل��ه٬ ليكون �لفي�سل 
�أع�س�ء جمل���ض �لنو�ب ح�سب قن�ع�ته��م �ل�سخ�سية 
�ز�ء �مللف�ت �ملوجهة له". وط�لب يف بي�نه ب�"عدم 
�لتميي��ز ب��ن �ل��وزر�ء الأنه� تبع��ث بر�س�ئ��ل �سلبية 
للر�أي �لع�م ب�أن هن�ك �زدو�جية يف �تب�ع �ملع�يري 
�لت��ي يتبعه� �ملجل�ض ب�س��دد عمله �لرق�بي"٬ د�عي� 
موع��د  حتدي��د  يف  "�ال���ر�ع  �إىل  �لن��و�ب  جمل���ض 
�ل�سي�ق���ت  وف��ق  �مل�س�أل��ة  ومع�مل��ة  �ال�ستج��و�ب 
�لق�نوني��ة �ملتبع��ة". �جلدي��ر ب�لذك��ر �أن �ملتح��دث 
ب��سم جلنة �لنز�هة �لني�بية �لن�ئب ع�دل نوري �أكد 
يف وق��ت �س�بق٬ ��ستكم�ل جميع �إجر�ء�ت ��ستجو�ب 

وزير �خل�رجية �بر�هيم �جلعفر.

ن�س��ف ع�م ب�لتم���م و�لكم�ل على �نطاق �كر معرك��ة �سد تنظيم د�ع�ض 
�الره�ب��ي يف �لع��ر�ق ففي �ل�س�بع ع���ر من ت�ري��ن �الول �لع�م �مل��سي 
�نطلق��ت معرك��ة "ق�دمون ي�نين��وى" لتحرير ث���ين �كر م��دن �لعر�ق من 

�سيطرة �ب�سع ع�س�بة جمرمة �ال وهي "د�ع�ض".
�لق��و�ت �المنية �نطلقت من ع��دة حم�ور لتحرير �ملو�س��ل ومب�س�ركة عدة 
ف�س�ئ��ل من ت�سكيات �حل�سد �ل�سعبي و�سط �عرت��ض د�خلي وخ�رجي على 
م�س�ركته�.و�سجل��ت �لق��و�ت �المني��ة �روع ماح��م �لن���ر و�سيطرت على 
�ل�س�ح��ل �الي���ر للمدينة و�سنت �خ��ر معركة يف �ملو�س��ل �ال وهي ��ر�ض 

معركة لتحرير �مين �ملو�سل. 
 ويق��ول مر�قب��ون �ن �لق��و�ت �ملح��ررة ب��كل �سنوفه��� تتق��دم يف مدين��ة 

�ملو�سل �لقدمية، ومن �ملح���ورة ك�فة ، و�كدت قي�دة �لعملي�ت �مل�سرتكة 
ل�"�جلورن�ل نيوز" �أن م� تبقى على �لتحرير �أقل من �لثلث وتكون �ملو�سل 
حم��ررة ب�لك�م��ل. وق���ل �ملتحدث ب��س��م قي���دة �لعملي���ت، �لعميد يحيى 
ر�س��ول “مت حتري��ر قرية �سويلة، وت��ل ع�سفور، �لتي تقع �سم��ن �سل�سلة تل 
عط�س�نة و�ل�س�بونية، ف�سًا عن �ل�سيطرة على �ل�سفة �جلنوبية لنهر دجلة 

وحترير قرية �حلليلة يف �أمين �ملو�سل".
و�أ�س�ف ر�س��ول، �أن “قو�ت جه�ز مك�فحة �الإره�ب متكنت من حترير حي 

�الآب�ر وكبدت زمر تنظيم د�ع�ض خ�س�ئر كبرية يف �الرو�ح و�ملعد�ت".
و�أ�س���ر �ىل �ن” �لقو�ت �المنية �مل�سرتكة تو��س��ل تقدمه� لتحرير م� تبقى 
من �حي�ء يف ج�نب �ملو�سل �الأمين، ومل يتبق �سوى �لثلث ويعلن حتريره� 
ب�لك�م��ل". وبعد تطور قدر�ت د�ع�ض ب��ستخ��د�م �لط�ئر�ت �مل�سرية �دخلت 
�لق��و�ت �الأمنية، جه�ز�ً جديد�ً، يف معركة حترير �ملو�سل، للحد من فع�لية 

�لط�ئ��ر�ت �مل�س��رية �لتي ي�ستخدمه� �لتنظيم. �حل�س��د �ل�سعبي ذكر يف بي�ن 
تلق��ت “�جلورن�ل”، ن�سخة من��ه �أن “�جله�ز �جلديد يق��وم ب�خرت�ق �إر�س�ل 
�لط�ئ��ر�ت �مل�سرية �لتي ي�ستخدمه� تنظي��م “د�ع�ض” �الره�بي يف ت�سوير 
مو�ق��ع �لق��و�ت �المني��ة �أو �إلق�ء �لقن�بل ،كم��� يقوم �ل�س��اح �جلديد بقطع 
�الت�س�ل بن �لط�ئرة و�أجهزة �لتحكم". و��س�ف �لبي�ن، �أن “تنظيم د�ع�ض 
�الإره�ب��ي جل�أ �إىل ��ستخ��د�م �لط�ئر�ت �مل�سرية ال�ستك�س���ف مو�قع �لقو�ت 
�الأمني��ة وق�سفه��� ب�لقن�ب��ل، يف حم�ول��ة ي�ئ�سة منه بعدم��� تكبد خ�س�ئر 
ف�دح��ة خال �ملع���رك �لتي خ��سه��� يف �ملو�سل".  وعن زعي��م �لتنظيم 
�الره�بي �كدت خلية �ل�سقور �ال�ستخب�رية �أن “زعيم تنظيم د�ع�ض �ملدعو 
�ب��و بك��ر �لبغد�دي م� ز�ل حيً� يف �سوري�”، م�سرية �ىل �أن �لبغد�دي يتحرك 
د�خ��ل �ل�ريط �حل��دودي �ملح�ذي للعر�ق، يف حن ح��ذرت من “�الره�ب 

�ل�سي��سي” ملرحلة م� بعد حترير �ملو�سل.

�أك��د �لن�ئ��ب ع��ن �حت���د �لق��وى �لعر�قي��ة عب��د �لقه���ر 
�ل�س�مر�ئ��ي٬ ٬ �أن �س��دور حك��م ق�س�ئ��ي ب�حلب���ض عل��ى 
رئي���ض �لوقف �ل�سني عبد �للطيف �لهميم ج�ء على خلفية 
خم�لف���ت �د�ري��ة وق�نونية وعدم تنفيذ ق��ر�ر�ت ملجل�ض 
�ل��وزر�ء م��ن قب��ل �لهميم. وق���ل �ل�س�مر�ئ��ي يف ت�ريح 
�سحف��ي٬ �ن "هن�ك مذك��رة قب�ض وحب�ض ملدة ع�م و�حد 
عل��ى رئي���ض دي��و�ن �لوق��ف �ل�سني عل��ى خلفي��ة �سبه�ت 
ف�س���د و�متن�ع ع��ن تنفيذ �الو�مر �ل�س���درة من �ملحكمة 
وجمل���ض �ل��وزر�ء". وب��ن �ن "هن�لك خم�لف���ت ق�نونية 
ق���م به� �لهميم خال مدة �د�رت��ه للوقف"٬ م�سري� �ىل �ن 
"رئي���ض �لوزر�ء حن رفع �سع�ر �ال�ساح فعليه �لذه�ب 
�ىل حم�ربة �لف�س�د وملف�ته يف ديو�ن �لوقف �ل�سني٬ و�ن 
يق��وم بدوره وي�رب بيد من حدي��د على �ملف�سدين بعيد� 
ع��ن �ملج�م��ات بع��د �ن و�سلت �لكثري م��ن �مللف�ت على 
�لدي��و�ن ". و�أ�س��درت حمكم��ة �جلنح �ملخت�س��ة بق�س�ي� 

�لنز�ه��ة و�جلرمية �القت�س�دية وغ�سيل �المو�ل٬ �أول �أم�ض 
�الح��د٬ حكم��� ب�ل�سج��ن �سنة و�ح��دة بحق رئي���ض ديو�ن 
�لوق��ف �ل�سن��ي عبد �للطي��ف �لهميم٬ مع وق��ف �لتنفيذ 3 
�سن��و�ت. و�ث�ر �لهميم "�أزم��ة ح�دة" مع �حلزب �ال�سامي 
و�حت���د �لق��وى �لعر�قي��ة بع��د �إح�لت��ه �إم���م ج�م��ع �بي 
حنيف��ة �لنعم�ن وع�سو �ملجم��ع �لفقه��ي �لعر�قي �ل�سيخ 
عبد �ل�ست�ر عبد �جلب���ر �ملي�حي٬ �ىل جلنة حتقيقية على 
خلفي��ة توجيهه �ته�م�ت ب�لف�س�د لدي��و�ن �لوقف �ل�سني. 
وعل��ى �إثره� عّد �حلزب �الإ�سامي �الجر�ء�ت �لتي �تخذه� 
�لوق��ف �ل�سني بح��ق �ملي�حي "تع�سفي��ة ومرفو�سة"٬ يف 
ح��ن �أك��د �أ�س�م��ة �لنجيفي �أن ه��ذه �الته�م���ت "لن متر 
ب�سهول��ة"، وق���ل م�سدر مق��رب من �لدي��و�ن �ن "�لق�سية 
ب�الأ�س��ض تعود �ىل رف�ض �لديو�ن تعين كم�ل �لعي�س�وي 
وكي��ا ل�سوؤون �لوقف �ل�سني٬ ب�سبب �ال�ساح�ت"٬ م�سري� 
�ىل �ن "�لعي�س���وي ه��و �ح��د �ع�س���ء منظم��ة )حم����ض 
�الره�بي��ة( يف �لعر�ق وب��ن �ن "�لعي�س���وي ك�ن �س�بق� 

وكيًا للحج و�لعمرة ومت �إعف�وؤه من من�سبه( .

إجراءاته تكشف عن عمق األزمة المالية 

األحرار خارج التحالف الوطني وقرارات الصدر تكشف عن إقصاء المنتفعين من تياره 

بعد نصف عام على انطالقها.. داعش في أيامه األخيرة في الموصل وسالح جديد سيحسم المعركة 

معركة الهميم واتحاد القوى تتصاعد.. والحكم على رئيس الديوان يبدأ صفحة التشهير

فضيحة مدوية.. سوريون وأتراك صوتوا 
في االنتخابات البرلمانية السابقة

ردًا على إقالة وزرائهم.. نواب الكردستاني والقوى 
يحشدون الستجواب الجعفري 
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النوارس يواجه السويق من أجل
حسم التأهل

"البم بم" تهز البصرة ليليًا والوضع األمني يتردى في موجة استهداف مروعة للتدريسيين

أجراس الكنائس تدق في الموصل 
بعد صمت 3 أعوام
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