
�أظه��رت �إح�ضائية �أن نحو ن�ضف ع��دد �أع�ضاء جمل�س 
�لن��و�ب �ملمثل��ن لل�ضع��ب �لعر�قي ال يكلف��ون �أنف�ضهم 
بال��كالم خالل جل�ضات �لربملان ل�ضهري كانون �لثاين 
و�ضب��اط ٬2017 عل��ى �لرغ��م م��ن �الأزم��ات �الأمني��ة 
و�ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية وغريها �لتي مير بها �لعر�ق 
ويت�ضلمون رو�ت��ب �ضخمة. وبح�ضب �الح�ضائية٬ �لتي 
��ضتندت �ىل حما�رض جمل�س �لنو�ب �لر�ضمية لل�ضهرين 
�ملا�ضي��ن٬ فق��د �أظه��رت �أرقام��ًا مثرية ب��اأن 47 % 

م��ن �لن��و�ب ال يتكلمون٬ و�أن نائب��ًا و�حد تكلم يف كل 
�جلل�ض��ات. ويف 13 جل�ضة خ��الل �ل�ضهرين �ملا�ضين 
"8 جل�ضات يف كانون �لثاين و5 جل�ضات يف �ضباط" 
تكل��م 176 نائبًا فقط ��ضاف��ة �ىل رئي�س �ملجل�س من 
جمم��وع 328 نائبًا ع��دد �أع�ضاء جمل���س �لنو�ب٬ �أي 
بن�ضب��ة 53 % �أم��ا بقي��ة �الع�ضاء �ل���47 % فهم �إما 
�نه��م كانو� حا�رضين ومل ينطقو� بحرف و�حد �و �نهم 
متغيب��ون ال يكرتثون مبا يجري يف �لوطن من ويالت 
ت�ضتوج��ب �لت�ضدي و�حللول. ومن خ��الل �الح�ضاء�ت 
جلل�ض��ات جمل���س �لنو�ب خ��الل �ضهري كان��ون �لثاين 

و�ضباط ظهرت �رقام مثرية هي كما ياأتي:  نائب و�حد 
تكلم يف كل �جلل�ضات هو عبا�س �لبيات. نائبان تكلما 
يف 12 جل�ضة هما: حنان �لفتالوي٬ حم�ضن �ل�ضعدون

خم���س ن��و�ب تكلم��و� يف 11 جل�ضة ه��م: تافكة �حمد 
م��ريز�٬ ريا�س غري��ب٬ عمار طعمة٬ حمم��ود �حل�ضن٬ 
جنيب��ة جنيب. 4 ن��و�ب يف 8 جل�ضات: �حمد �مل�ضاري٬ 
�ال طالب��اين٬ عالية ن�ضيف٬ مازن �ملازين. 6 نو�ب يف 
7 جل�ض��ات: �ر�ض��د �ل�ضاحلي ٬ ح�ض��ن �ل�ضمري٬ ح�ضن 
تور�ن٬ عدن��ان �جلنابي٬ حممود ر�ض��ا �من٬ يونادم 
كنا. 5 نو�ب يف 6 جل�ضات: حاكم �لز�ملي٬٬ خلف عبد 

�ل�ضم��د٬ عبد �لقه��ار �ل�ضامر�ئي٬ حمم��د ناجي٬ حممد 
ه��وري. 15 نائب��ا يف 5 جل�ضات: �نت�ض��ار �جلبوري٬ 
ب��ريو�ن خي��الين٬ جب��ار �لعب��ادي٬ جوزي��ف �ضليو�٬ 
حام��د �خل�رضي٬ ح�ضن خالطي٬ ح�ض��ن �ضامل٬ حمدية 
�حل�ضين��ي٬ �ضال��ح �حل�ضن��اوي٬ عبد �ل�ض��الم �ملالكي٬ 
عل��ي �ضويلية٬ فردو�س �لعو�دي٬ حممد �للكا�س٬ حممد 
متيم٬ ٬ ه�ضام �ل�ضهيل. 14 نائبا يف 4 جل�ضات: �حالم 
�حل�ضيني٬ �حمد �جلبوري٬ �آريز عبد �هلل٬ ��ضكندر وتوت٬ 
�من بكر٬ جا�ضم حممد جعفر٬ جمال �ملحمد�وي٬ ز�نا 
�ضعيد٬ ز�ه��ر �لعبادي٬ زيتون �لدليم��ي٬ عامر �لفائز٬ 

عب��د �لعزيز ح�ض��ن٬ عدنان �ال�ض��دي٬ ناي��ف �ل�ضمري. 
26 نائب��ا يف 3 جل�ض��ات: �بت�ضام �لهاليل٬ �حمد عبد 
�هلل �جلب��وري٬ ��ضو�ق �جل��اف٬ �نغام حو�ض��ي٬ توفيق 
�لكعب��ي٬ ح�ضن �ملالكي٬ خالد �ال�ض��دي٬ ر�ئد ��ضحاق 
مت��ي٬ رز�ق حميب���س٬ رع��د �لدهلك��ي٬ ريب��و�ر ط��ه٬ 
�ضباح �لتميمي٬ �ضباح مه��دي �ل�ضاعدي٬ عبد �جلبار 
رهي��ف٬ عزي��ز �لعكيل��ي٬ علي �ضك��ري٬ عم��اد يوخنا٬ 
فاطم��ة �لزركاين٬ فر�ت �لتميمي٬ كاوة حممد٬ ماجدة 
�لتميمي٬ مثنى �من٬ مي�ضون �لدملوجي٬ ناظم كاطع 
�ل�ضاع��دي٬ هيث��م رم�ض��ان �جلب��وري ٬ يا���رض حمم��د 

�حل�ضيني. 38 نائب��ا يف جل�ضتن: �حمد �ضليم �لكناين٬ 
�قب��ال عل��ي٬ �مرية كرمي حم��ه٬ برهان كاظ��م٬ ح�ضن 
�ضويرد٬ حيدر �لفو�دي٬ خالد �ملفرجي٬ زينب �لطائي٬ 
�رضح��ان  خ���رض٬  جمع��ة  �ض��امل  �مل�ضلم��اوي٬  �ض��امل 
�حم��د �رضحان٬ �ضم��رية �ملو�ضوي٬ �ض��ور�ن ��ضماعيل٬ 
�ض��ريو�ن عبد �هلل٬ �ضاخ��ة و�ن٬ �ضو�ن �لد�ودي٬ �ضادق 
�لركابي٬ �ضياء �ال�ضدي٬ طارق �ضديق٬ عادل خمي�س 
�ملح��الوي٬ عبد �جلبار �لعبادي٬ عب��د �لكرمي �لنقيب٬ 
عل��ي �الدي��ب٬ عل��ي �لع��الق٬ عو�ط��ف نعم��ة٬ غزو�ن 

في�ضل فاهم و�خرين.
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كركوك-  فر��س �حلمد�ين: �علن جمل�س �لنو�ب �لعر�قي ت�ضويته على رف�س رفع علم 
كورد�ضتان على �ملباين �حلكومية يف كركوك و�البقاء على �لعلم �لعر�قي فقط فوقها.

وق��ال �لنائ��ب ح�ضن تور�ن للجورنال " �ن �لربملان �لعر�قي �ضوت على قر�ر �البقاء على 
�لعلم �لعر�قي فقط يف دو�ئر حمافظة كركوك و�لغاء قر�ر جمل�س حمافظة كركوك حول رفع 

علم كورد�ضتان على �ملباين �حلكومية، و�ضننتظر ما �ضتف�ضي له �المور ب�ضاأن �الزمة. 
و��ض��اف ت��ور�ن " �ن �لقر�ر جاء ��ضتناد� �ىل �ملادة 143 من �لد�ضت��ور �لعر�قي وقانون 36 ل�ضنة 
2008 �لفق��رة 23 خام�ض��ا و�ن��ه كان حمط ترحيب �الو�ضاط �لرتكماني��ة يف كركوك. �ىل ذلك �كد 
�لنائب عن �الحتاد �لوطني �لكرد�ضتاين حممد عثمان عزيز "�لت�ضويت �ضد قر�ر جمل�س حمافظة كركوك 
برف��ع �لعل��م �لكرد�ضت��اين غري قانوين ويج��ب مناق�ضة �مل���رضوع يف �للجان قبل �لت�ضوي��ت". و�ضدد عثمان 
"�ضنق��دم طعن��ا يف �ملحكمة �الحتادي��ة �ز�ء ت�ضويت �لربملان بال�ضد من قر�ر جمل�س حمافظة كركوك برفع 

�لعلم �لكرد�ضتاين على �ملباين �حلكومية. 

 

�ضه��دت م��دن حمافظة �النبار بع��د تطهريها م��ن تنظيم د�ع�س 
�الرهاب��ي ع��ودة �ملئ��ات م��ن عنا���رض �لتنظيم م��ع عائالتهم 
وتغلغ��ل خالياه��م يف �الجه��زة �المني��ة ،ما يهدد �م��ن �النبار 

و��ضتقر�رها .
وقال �ل�ضيخ غازي �ضباح �لعي�ضاوي �حد وجهاء �النبار ملر��ضل 
)�جلورن��ال ني��وز(، �ن" �ملرحل��ة �حلالية �لتي تعي�ضه��ا �النبار 
�خط��ر مما كانت علي��ه عند �ضيطرة �لتنظي��م �الرهابي ومعارك 
�لتطهري لكن �الن هناك حتركات مريبة خلاليا �الرهاب وعودة 

عائالتهم و�مر�ء د�ع�س �ىل �ملناطق �المنه يثري �ل�ضكوك".
و��ض��اف �ن" �لع�رض�ت من عنا�رض �جلي���س و�ل�رضطة ومقاتلي 
�حل�ضد �لع�ضائري هم من عنا�رض �لتنظيم ممن كانو� قبل عامن 
يحمل��ون �ال�ضلحة ويرتدون �لزي �الفغ��اين ويقتلون �لنا�س من 
دون ذن��ب ويتجول��ون بحري��ة يف مناط��ق �لرم��ادي و�لفلوجة 

وعامرية �لفلوجة و�لكرمة".
و��ض��ار �ىل �ن" �لف�ضاد �الد�ري و�مل��ايل و�لتدخالت �لع�ضائرية 
و�ل�ضيا�ضي��ة و�حلزبي��ة ور�ء ع��ودة خالي��ا د�ع���س �ىل �ملناطق 
�ملح��ررة يف �النب��ار وب��ات �اله��ايل يتخوفون م��ن �لبقاء يف 

منازلهم و�لعودة �ىل مناطق �لنزوح �لتي كانو� فيها".
يف ح��ن ك�ض��ف �لقي��ادي يف �حل�ض��د �لع�ضائ��ري يف �لرم��ادي 
�ضهاب عبي��د �لفهد�وي ملر��ضل )�جلورنال(، �ن" �ضلطة �ل�ضيا�ضة 
و�الحز�ب ف��وق �لقانون و�لق�ضاء فكيف يعقل �ن يعود عنا�رض 
د�ع���س �الرهاب��ي �ىل مناط��ق ح��ي �لتامي��م ومناط��ق �ل�ضبعة 
و�خلم�ض��ة كيلو وبحماية �منية وحاولنا �عتقال �ملطلوبن لكن 

هناك جهات �ضيا�ضية وحكومية متنع ذلك".
و��ضاف �ن" �جر�ء�ت �لق�ضاء بطيئة جد� يف حما�ضبة �ملتورطن 
بقت��ل �ملدنين وقطع روؤو�س �لرجال م��ن قبل ع�ضابات د�ع�س 
مم��ن مت �عتقالهم وهناك تاأخ��ري مق�ضود يف �حلكم عليهم وفق 

�لقان��ون و�لق�ضاء �لعر�قي". وتابع قائ��ال" قو�ت �ل�رضطة فيها 
خالي��ا من د�ع���س و�ل�ضبب �نه قب��ل ثالث �ضنو�ت ت��رك �ضباط 
ومنت�ضب��و �ل�رضطة مر�كزه��م �المنية و�لع�ضكري��ة و�ضلموها �ىل 
د�ع���س من دون مقاومة وه��م �الن يف منا�ضبهم بال ح�ضاب �و 

عقاب".
م��ن جانب��ه �عل��ن �خلب��ري �لع�ضك��ري حام��د �ملحم��دي ملر��ضل 
)�جلورن��ال(، �ن "�ضب��ب ت��ردي �لو�ض��ع �المني ودم��ار �النبار 
ووقوعه��ا يف قب�ض��ة �الره��اب لث��الث �ضن��و�ت ه��و �ل���رض�ع 
�ل�ضيا�ض��ي ووجود �ضب��اط وقادة يف �جلي���س و�ل�رضطة و�حل�ضد 
�لع�ضائري تابعن لكتل �ضيا�ضية تفر�س عليهم �جند�ت تنفذ من 

دون وعي وبعيد� عن �لوطنية و�النتماء".
و��ض��اف �ن" �لكارث��ة �الخ��رى ه��ي وجود �الالف م��ن �ضباط 
�جلي���س و�ل�رضط��ة ه��م من حمل��ة �لرت��ب �لفخرية حي��ث هناك 
�ضب��اط برت��ب ر�ئ��د ومق��دم ال يعرف��ون �لق��ر�ءة و�لكتاب��ة وال 
ي�ضتطيع��ون �ضبط �أنف�ضه��م عندما يحملون ع�ض��ا �ملعلم فكيف 

�ضيقودون جنودهم".
�ىل ذل��ك ك�ض��ف م�ض��در حكوم��ي م�ض��وؤول يف دي��و�ن حمافظة 
�النب��ار �ن حو��ض��ن تنظي��م د�ع���س تع��ود ب�ض��كل تدريجي �ىل 
�ملناط��ق �ملحررة يف �لرمادي م��ا يقلق �الجهزة �المنية .وقال 
�مل�ض��در �ن" �ملعلومات �ال�ضتخبارية و�ل�ضكاوى �لتي تقدم بها 
�لع���رض�ت م��ن �ملو�طنن يف �لرمادي ت�ض��ري �ىل عودة حو��ضن 
د�ع�س وهم م��ن عائالت فلول �لتنظيم �ىل �ملناطق �ملحررة ما 
يدع��و �ىل �لقل��ق من هجم��ات �رهابية قد ت�ضته��دف �ملو�طنن 
و�لق��و�ت �لعر�قية"،م�ضيفا �ن" �لقو�ت �لعر�قية و�لع�ضائر كافة 
يف �النب��ار �تفق��ت على منع عودة عائ��الت �لتنظيم �لتي ت�ضكل 
حا�ضنة لالرهاب "م�ضري�ً �إىل �أن" �ملرحلة �حلالية �ضهدت خرقا 
لهذ� �التفاق مع عودة عدد من عائالت �لتنظيم يف حي �لتاميم 

ومنطقة �ل�ضبعة كيلو ويف مناطق �خرى يف �لرمادي".
التتمة يف ال�صفحة 2

،�قدم��ت  يف خط��وة و�ضفه��ا نا�ضط��ون بالغريب��ة 
�ال���رضف  �لنج��ف  حمافظ��ة  يف  �ملدني��ة  �الد�رة 
عل��ى نقل متاثي��ل متحف �ل�ضم��ع �ل��ذي �أن�ضئ �بان 
�لثقاف��ة  �لنج��ف عا�ضم��ة  �لتح�ض��ري�ت مل���رضوع 
�ال�ضالمي��ة �ىل �لطابق �خلام�س يف مبنى �ملحافظة 
يف غرف��ة مهج��ورة. وقال��ت م�ض��ادر مقرب��ة م��ن 
�ملحافظ��ة �ن ��ضب��اب ه��ذ� �لقر�ر تع��ود �ىل �حلرمة 
�ل�رضعي��ة لوجود ه��ذه �لتماثيل يف �لنجف �ال�رضف 
باعتباره��ا ��ضنام��ًا و�أن �ملدينة لها قد�ضيتها . من 
جهت��ه ق��ال �لنا�ضط �مل��دين علي ح�ض��ن للجورنال 

�ن " �الد�رة �ملحلي��ة يف �لنج��ف �ال�رضف د�ئما ما 
تتخب��ط يف قر�ر�تها وهي �لي��وم تعمل على تخريب 
باملعن��ى  جلهله��ا  �لنج��ف  يف  �لثقافي��ة  �ملع��امل 
�حلقيق��ي للثقاف��ة ". و��ضاف �لنا�ض��ط �ن " متحف 
�ل�ضم��ع يحت��وي متاثيل جت�ضد �ضخ�ضي��ات تاريخية 
وثقافية ودينية و�ضيا�ضية معروفة فما هو �ال�ضكال 
يف وجوده��ا د�خل معر�س �ل�ضمع يف ق�رض �لثقافة 
خا�ض��ة و�ن �ملعر�س ُيقبل علي��ه ز�ئرون من د�خل 
�ملحافظ��ة وخارجها، ويعد َمعلم��ًا ثقافيًا تاأريخيًا 
مهم��ًا". وب��ن ح�ض��ن �ن مالين �لدنان��ري �رضفت 
عل��ى ه��ذه �لتماثي��ل فلم��اذ� يت��م نفيه��ا يف غرفة 

مهجورة د�خل مبنى �ملحافظة ؟

ح��ذرت حرك��ة ع�ضائب �أه��ل �حلق �ح��دى ف�ضائل 
�حل�ضد �ل�ضعبي٬ من وجود �رضكات �أمريكية متار�س 
�ن�ضطة م�ضبوهة . وقالت �ن �لكثري من تلك �ل�رضكات 
متار�س خمططًا �أمريكيًا لن�رض قو�ت مقاتلة وجنود 
يف �ملناط��ق �ل�ضكني��ة و�ملدني��ة بذريع��ة حماي��ة 
�ل���رضكات �الأمريكية �ال�ضتثماري��ة وقال �ملتحدث 
�لع�ضك��ري با�ض��م �لع�ضائ��ب ج��و�د �لطليب��اوي يف 
حدي��ث �ضحفي٬ �إن "�الد�رة �الأمريكية تخطط لن�رض 
ق��و�ت وجن��ود يف �ملناط��ق �ل�ضكني��ة و�ملدني��ة �و 
بالقرب منه��ا"، م�ضري� �إىل �أن "هدف تلك �ل�رضكات 

ه��و ��ضاع��ة �خل��وف و�الإره��اب جم��دد�". وتاب��ع 
�لطليب��اوي٬ �أن "�لكثري من تل��ك �ل�رضكات متار�س 
عملي��ات جت�ض�س ل�ضالح �ال�ضتخبار�ت �الأمريكية"٬ 
د�عي��ا �إىل �رضورة "�ال�ضتعان��ة ب�رضكات بديلة من 
رو�ضي��ا و�أوروب��ا". وكان وزي��ر �لدف��اع �الأمريكي 
جيم�س ماتي�س دعا �أخري�ً �إىل �بقاء جزء من �لقو�ت 
�الأمريكي��ة يف �لعر�ق بعد هزمي��ة د�ع�س٬ بالتز�من 
م��ع تز�ي��د �ع��د�د �لق��و�ت �الأمريكي��ة خ��الل �ملدة 
�ملا�ضية. من جانبه عز� �لقيادي يف �حل�ضد �ل�ضعبي 
ناظ��م �ال�ضدي يف ت�رضي��ح �ضابق٬ زي��ادة �لوجود 
�المريك��ي يف �لعر�ق �إىل وجود "نو�يا وخمططات" 

لتنفيذ �جندة معينة مع قرب نهاية د�ع�س.

ح��ذر �ئتالف دولة �لقانون  �ل�ضبت، من  خمطط  يقوده  ��ضحاب �ملقابر 
�جلماعي��ة و�النف��ال الإنهاء عمل هيئة �مل�ضاءل��ة و�لعد�لة  وفتح �لطريق  

�مام �ملجرمن و�لبعثيين  لالنخر�ط  بالعملية �ل�ضيا�ضية . 
وق��ال �لنائب ع��ن �ئتالف دولة �لقانون، حمم��د �ل�ضيهود يف ت�رضيح ل� 
»�جلورن��ال« ، �إن »ح��ل هيئ��ة �مل�ضاءلة و�لعد�لة مرتب��ط مبجل�س �لنو�ب 
وال ميك��ن حل �لهيئة  �ال بطلب من رئا�ضة �لهيئة بعد �نهاء عملها ب�ضكل 
كام��ل حم��ذر�ً �الط��ر�ف �لتي تعمل عل��ى �إنه��اء عمل �لهيئ��ة يف �لوقت 

�لر�هن . 
و��ض��اف �ن »عمل هيئة �مل�ضاءلة و�لعد�ل��ة ماز�ل م�ضتمر�ً لقطع �لطريق 
�م��ام �لقتلة و�لبعثي��ن« الفتا �لنظر �ىل �ن »�حلر�ك �لذي تقوم به بع�س 
�لكت��ل  النه��اء ملف �لهيئة  ال يدخ��ل يف خانة �مل�ضاحلة  بقدر ما تعمل 

جه��ات على  �عادة �لقتل��ة و�ملجرمن و��ضحاب �ملقاب��ر �جلماعية من 
جديد �ىل �لعملية �ل�ضيا�ضية«.

م��ن جهته طالب �ئتالف �لوطنية �ل�ضبت، باإلغاء هيئة �مل�ضاءلة و�لعد�لة 
لكونها �ثرت يف مفهوم �لوحدة و�لوطنية و�لعد�لة �الجتماعية يف �لعر�ق 
. وقال �لنائب حامد �ملطلك ، يف ت�رضيح ل� �جلورنال ،�ن هيئة �مل�ضاءلة 
و�لعد�لة �ثرت يف مفهوم �لوحدة و�لوطنية و�لعد�لة �الجتماعية و�ضببت 
�رضر�ً كبري� ل�رض�ئح يف �ملجتمع .و��ضاف �ن » حل هيئة �مل�ضاءلة و�لال 

عد�لة ال يدخل �ضمن  �طار �مل�ضاحلة �لوطنية وورقات �لت�ضوية« .
م��ن جهتهم عرب موظفون يف �لهيئة عن خ�ضيتهم على م�ضريهم ،و�كدو� 
�نه��م يعي�ض��ون يف قل��ق م�ضتمر من ه��ذه �النب��اء �لتي ت�ض��ري �ىل نهاية 
ه��ذه �لهيئ��ة قبيل �النتخاب��ات يف ظل م�ضاومات �ضيا�ضي��ة �ضتاأتي على 

روؤو�ضهم .
�ىل ذل��ك قال �خلب��ري �لقانوين طارق ح��رب �ل�ضبت،�ن قان��ون �مل�ضاءلة 

و�لعد�ل��ة �ضدر من قبل �حلكوم��ة �ل�ضابقة تعديل على  �حكامه  ويقت�رض 
على 55 ��ضًما فقط �ضمن �مل�ضمولن بالقانون . وقال حرب ل� �جلورنال 
، �ن »هيئ��ة �مل�ضاءل��ة و�لعد�لة  هيئ��ة  �نتقالية موؤقتة ميكن حلها �ضمن 

�لقانون  وتوزيع  موظفيها على �لدو�ئر �حلكومية. 
و��ضاف �ن »��ضتمر�ر عمل �لهيئة ل� 14 �ضنة غري �ضحيح ومن �ملفرت�س 
�ن تنه��ي عملها خالل 4 �ضنو�ت ال�ضيما �أن �مل�ضاحلة �ملجتمعية يرتتب 
علي��ه �نهاء هيئ��ة �مل�ضاءلة«. و��ض��ار �ىل �ن » من �ل���رضوري تر�ضح كل 
�ل�ضخ�ضي��ات لالنتخابات لك��ون �لناخب هو من ي�ضتطي��ع  حتديد ممثله 
يف �لربمل��ان و�حلكومة« الفت��ا �لنظر �ىل �ن �لق�ضاي��ا �ملرتبطة بجر�ئم 

تكون م�ضوؤولية �لق�ضاء .
و�ضدد حرب على �رضورة تر�ضيح جميع �ل�ضخ�ضيات لكون �لبع�س منهم 
جع��ل م��ن  هيئة �مل�ضاءلة و�لعد�ل��ة  �ضماعة يتحجج به��ا �مام جمهوره 

��ضافة �ىل �ن تر�ضيحهم �ضيحدد قاعدتهم �جلماهرية.

�ته��م ع�ض��و جلن��ة �لنز�ه��ة �لنيابي��ة ط��ه �لدفاع��ي٬ د�ئرة 
�لعق��ار�ت يف �ملنطق��ة �خل���رض�ء ب�"عرقل��ة" �لتحقي��ق يف 
ملف عق��ار�ت �لدولة �لتي ��ضتوىل عليه��ا بع�س �مل�ضوؤولن 
و�ل�ضيا�ضي��ن بعد �لع��ام 2003. وق��ال �لدفاعي �ن "هناك 
حتقيق��ًا مو�ضعًا ب�ضان ملف عقار�ت �لدول��ة و�مالكها �ضو�ء 
�لعائ��دة الأركان �لنظام �ل�ضابق �أو �لت��ي ��ضتوىل عليها عدد 
م��ن �مل�ضوؤول��ن و�ل�ضيا�ضي��ن بع��د ع��ام 2003." وبن �ن 
"�للجن��ة عاكفة عل��ى �جناز �لتحقيق و�ر�ض��ال �لتقرير �ىل 
رئي���س �ل��وزر�ء حيدر �لعب��ادي"٬ م�ض��ري� �ىل �ن "�للجنة مل 
حت�ض��ل على قاعدة بيانات بجميع �لعقار�ت ومن ثم هناك 
عرقل��ة يف �ملو�ضوع ��ضاف��ة �ىل �ن د�ئرة عقار�ت �ملنطقة 
�خل���رض�ء �لت��ي ترف���س �لتع��اون معن��ا وتزويدن��ا بع��دد 
�لعقار�ت و�مل�ضوؤولن �لذين �ضكنو� فيها". و�كد �لدفاعي �ن 
"�لتحقيق م�ضتمر ومي�ضي على قدم و�ضاق و�ضنبلغ �لعبادي 

بع��دد �لعقار�ت وم��ن ��ضتوىل عليه��ا �ضو�ء م��ن �الحز�ب �و 
غريه��ا ون�ضبة �لتي متت ��ضتعادته��ا وجميع �لتفا�ضيل من 

خالل تقرير مو�ضع بعد �كتمال �لتحقيق يف �مللف.
من جانب �خ��ر ك�ضف �لنائب عن �لتحال��ف �لوطني �ضادق 
�ملحنا٬ عن عزمه تقدمي طلب لتوجيه �ضوؤ�ل �ضفهي �ىل وزير 
�لنف��ط عب��د �لكرمي �للعيب��ي٬ متهيد� لتقدمي طل��ب ��ضتجو�به 
عل��ى ق�ضية عد�د�ت �لنفط يف مين��اء �لب�رضة. وقال �ملحنا 
يف ت�رضي��ح �ضحفي "لدينا مئ��ات �لوثائق �لتي مت طرحها 
�ضابق��ا م��ن قبلن��ا ب�ضاأن تعط��ل ع��د�د�ت �لنف��ط يف مو�نئ 
�لب���رضة ما ت�ضبب ب�رضق��ة �الالف من بر�ميل �لنفط يوميا". 
و�أ�ضاف �ن "تلك �لوثائق حاولت �لوز�رة جاهدة تكذيبها"٬ 
موؤك��د� �ن "هن��اك �لعدي��د م��ن �لكت��ب �لر�ضمية �لت��ي قمنا 
بتقدميها للوز�رة لتزويدنا بوثائق ��ضافية حول هذ� �مللف 
�خلطر لكن �ل��وز�رة �متنعت و��رضت عل��ى موقفها". و�أعلن 
�ملحنا ح�ضوله عل��ى "ملفات جديدة تثبت �ن تلك �لعد�د�ت 

ما ز�لت معطلة وال تعمل حتى �الن".

التدخالت وراء عودتهم والمواطن يتخوف من اإلبالغ عن اإلرهابيين 

حقيقة ما يجري في األنبار.. داعش يخترق الملف األمني وقاطعو الروؤس بحماية حكومية!

صراع خفي إلنهاء وجود هيئة المساءلة والعدالة وموظفوها يخشون المساومة على مصيرهم !

عقارات الخضراء سهلت لمسؤولين االستيالء على أمالك الدولة وتعرقل التحقيقات

صرفت عليه الماليين.. النجف "تقبر" تماثيل متحف 
الشمع في غرفة مهجورة باعتبارها أصنامًا!! 

جهات في الحشد تحذر من شركات مشبوهة 
تقوم بأعمال تجسسية في العراق 

بغداد - ثائر جبار

االنبار - خاص

النجف- االء الشمري

بغداد - خاص

بغداد - خاص

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

وفد من االتحاد اآلسيوي 
يزور العراق األسبوع الحالي

على طريقة »السكوت من ماليين الدنانير«.. نصف عدد النواب »صم بكم« في الجلسات خالل شهرين! 

اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد.. 
مقاربات التعايش واالختالف

ُ


