
مل يكببن خببر اعفبباء امببن" ر,ع" املقد�سة خببرا عابرا 
ذاك انببه اول حالة ابعاد لأمن عتبة مقد�سة حتدث منذ 
عببام 2003 ب�سبهات ف�ساد,كمببا ان  خر اعفاء "ن ح" 
اثار جدل كبريا يف الو�ساط الدينية وال�سعبية النجفية 
ب�سبب ت�رسب انباء عن وجود ملفات ف�ساد ادارية �سابت 
عمل ادارته طببوال املدة املا�سيببة. )اجلورنال( تق�ست 
يف ا�سببباب تغيري امببن الب"ر,ع" وبحثببت يف خفاياها 
وح�سلببت على وثيقة �سادرة من مكتببب املفت�ش العام 

يف ديببوان الوقببف ال�سيعببي توؤكد تو�سيات مببن اللجنة 
التحقيقيببة امل�سكلببة مببن قبببل رئي�ببش الديببوان عبباء 
املو�سببوي للتحقيببق يف امللفببات اخلا�سببة بادارتهببا. 
م�سببدر مقرب من ديوان الوقف ال�سيعي �رسح اآلية تويل 
ال�سخ�سيات امانة العتبات املقد�سة قائا لب)جلورنال ( 
ان "رئي�ببش الوقف ال�سيعي يطلب تر�سيببح �سخ�سية من 
قبببل املرجببع الديني العلببى لتويل مهببام اي عتبة من 
العتبات املقد�سة يف العراق وبعد تر�سيح ال�سخ�سية يتم 
ا�سببدار امر ديواين بتوليه مهببام ادارة العتبة.  وا�ساف 
امل�سدر ان " ن,ع" مت تر�سيحه من قبل املرجعية بعدها 

�سببدر المر الديواين مببن الوقف ال�سيعببي بتوليه مهام 
ادارة  "رع " وزعببم امل�سببدر ان " قببرار العفبباء اي�سببا 
ياأتببي بعد موافقببة املرجعية علببى اعفائببه وبالت�ساور 
معهببا".  وب�سبباأن ال�سباب احلقيقيببة وراء حالة "ن.ح" 
,ك�سببف  م�سدر مقرب من مكتب املرجع ال�سي�ستاين ان" 
بدايببة ال�سكاليببة حول عمببل المببن "ر.ع" كانت منذ 
اكرث من �سهرين حينما تويف احد عمال التنظيف ب�سبب 
تاأثببره مبادة الكلور عند قيامه بتنظيف اخلزانات, ويف 
وقتها ار�سل رئي�ش الوزراء حيدر العبادي جلنة حتقيقية 
للوقببوف علببى ا�سببباب الوفاة ومببن امل�سببوؤول عن هذا 

اخلطاأ " وبن امل�سدر الذي ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه 
ان" احلادثببة ل عاقببة لها بببب"ن.ح" لكببن اللجنة اثناء 
التحقيق اكت�سفت وجود ملفات غري قانونية يف ادارتها 
ي�سوبها ف�ساد اداري ".وا�سار اىل ان "ن.ح" كان متفردا 
يف قراراته ومت تغيري اع�ساء الهيئة الدارية , من دون 
ذكببر ال�سباب والن مت ارجاعهم اىل مكانهم يف العمل, 
وكذلببك هنالببك اخطبباء اداريببة كانت متار�ببش من قبل 
بع�ببش روؤ�سبباء الق�سببام وكان "ن.ح" يتغا�سى عنها " 
,  وا�سبباف ان" املرجعيببة كانت تر�سببد "ن.ح" وتنبهه 
اىل وجببود اخطاء ادارية على وفق مببا كان ي�سل اليها 

مببن �سكاوى علببى اعتبار ان ال�سيببد "ن.ح"  كان �سابقا 
مديببر ادارة املدار�ش احلوزويببة التابعة ملكتب املرجع 
ال�سي�ستبباين لكنببه مل يويل اهتماما لتلببك التوجيهات ". 
وحتببدث امل�سببدر عن ان" وجهة نظببر املرجعية بعد ان 
و�سلببت اإليها تقارير بالخطبباء التي ميار�سها ن.ح هو 
الرتيببث يف اعفائه حلن انتهاء مببدة توليه مهام ادارة 
العتبببة ومل تتبق �سوى مدة ق�سرية, لكن بعد مرور اكرث 
من �سهريببن بداأت الخطاء تتفاقم وكان لبد من اجراء 
العفاء " واكد امل�سببدر ان "مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين لن 

يعيد ن.ح  جمددا ملزاولة عمله ال�سابق.
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بغداد - خا�ش: اكد نا�سطون يف املجال الرتبوي اأن "العملية المتحانية والرتبوية كانت 
يف  النجاح  ن�سب  تزوير  حاولت  الببوزارة  يف  اطرافًا  وان  كارثية,  و�سنة  خاطئة  باملجمل 
كانت  النجاح  ن�سبة  باأن  �سكوك  وجود  ب�سبب  التحليل,  عمليات  فيه  جتري  الذي  الكونرتول 
عماد  ال�سابق  والرتبوي  النا�سط  وقال  ف�سلها.  على  للتغطية  حماولة  يف  رفعها  مت  لكن  قليلة 
الامي ان العام الدرا�سي بداأ �سيئًا وكان من الطبيعي ان تكون النتائج كارثية. فا مناهج ُوّزعت 
ول قرارات �سليمة ف�سًا عن الع�سوائية يف الدوام وقلة الن�سباط وانت�سار املح�سوبية يف الوزارة هي ما 
او�سلت اإىل هذه النتيجة. وكان ع�سو جلنة الرتبية النيابية ريا�ش غايل, اكد اأن ن�سبة جناح طلبة ال�سفوف 
املنتهية للمرحلة الإعدادية %28 , متهمًا وزير الرتبية حممد اإقبال ال�سيديل بب"اإ�ساعة" م�ستقبل الطلبة, فى 
حن لفت النظر اىل اأن ال�سكوك حتوم حول وجود تاعب يف "الكونرتول" لرفع الن�سبة التي كانت اأقل من ذلك 
. وقال غايل ان "ن�سبة النجاح املتوافرة لدينا لطلبة ال�ساد�ش الإعدادي تبلغ %28 , م�سريا اىل اأن "�سكوكا لدينا 

بوجود تاعب ح�سل يف الكونرتول لرفع ن�سبة النجاح واإخفاء الكارثة التي ح�سلت نتيجة ل�سوء الإدارة .

مل يكن اعتذار رئي�ش رئي�ش الوزراء حيدر العبادي عن تلبية الدعوة 
ح�سن  اليببراين  للرئي�ش  الد�ستورية  اليمن  اداء  حل�سور  الر�سمية 
جمل�ش  رئي�ش  من  هاتفية  مكاملة  يف  تلقاها  دعوة  بعد  روحاين 
ال�سورى اليراين علي لريجاين ال ليبن حجم اخلاف املتزايد بن 
طهران والعبادي على العديد من الق�سايا املف�سلية ,ب�سبب ما تعده 

ايران خروجًا باجتاه املحور اخلليجي المريكي.
عباءة  من  اخلببروج  العبادي,  عزم  عن  حتدثت  �سحفية  م�سادر 
عن  مبعزل  املقبلة  النتخابات  وخو�ش  القانون,  دولببة  ائتاف 
جبهة املالكي, عر ت�سكيل كتلة �سيا�سية جديدة,. ونقل عن م�سدر 
مقرب من رئي�ش احلكومة انه "قرر عدم خو�ش غمار النتخابات 
لن  "العبادي  اأن  واأ�ساف  القانون."  دولة  ائتاف  �سمن  املقبلة 
يخرج وحده من الئتاف, بل �سريافقه داعموه كالقيادي يف حزب 
عن  ف�سًا  العاق,  علي  والنائب  احللي,  وليد  الإ�سامية  الدعوة 
الأمن العام ملجل�ش الوزراء مهدي العاق." وبح�سب امل�سدر, فاإن 
"امل�رسوع ال�سيا�سي اجلديد للعبادي, ياأتي مبباركة من زعيم تيار 
احلكمة عمار احلكيم من دون الإف�ساح عن ان�سمام ال�سدر واحلكيم 
�سخ�سيات  "ان�سمام  امل�سدر  ورجح  اجلديدة,  العبادي  كتلة  اإىل 
ال�سيا�سي اجلديد للعبادي" من دون ت�سميتها,  �سّنية اىل امل�رسوع 
ف�سًا عن "وجود حترك باجتاه حركة التغيري الكرد�ستانية."وبهذا 
ان  ُيتوقع  لولية جديدة  ايران  معار�سة  تقرير حول  ك�سف  ال�ساأن 
العبادي, مبينة ان ليران طرقها  الوزراء حيدر  يحظى بها رئي�ش 

اخلا�سة لإبعاده.
اتهام  اىل  املالكي  نوري  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  دعا  الذي  المر 
جهات اأمريكية مل ُي�سّمها مبحاولة �رسب حزب الدعوة ال�سامية 
املقبلة  الرملانية  النتخابات  تاأجيل  على  والعمل  يتزعمه  الذي 

املقرر اإجراوؤها يف ربيع العام املقبل وخلق نتائج كارثية.
تاأجيل  من  الغاية  اإن  �سحفية  ت�رسيحات  يف  املالكي  وقببال 

لت�سكيل  متهيدا  د�ستوري  فراغ  يف  الباد  اإدخال  هي  النتخابات 
حزب  اإق�ساء  بهدف  احلالية؛  احلكومة  عن  بعيدا  طوارئ  حكومة 
حيدر  الوزراء  رئي�ش  اإليه  وينتمي  املالكي,  يتزعمه  الذي  الدعوة, 
العبادي.وبن " اإن هناك قرارا دوليا �سي�سدر عن جمل�ش الأمن يتم 
فيه و�سع العراق حتت الف�سل ال�ساد�ش )من ميثاق الأمم املتحدة(, 
موؤقتا"  الباد  اإدارة  بحجة  طببوارئ  حكومة  ت�سكيل  اإىل  ويدعو 
ال�سيا�سية  الأطراف  الت�رسيحات مع حتذير عدد من  وتتزامن هذه 
موعدها  يف  الرملانية  النتخابات  اإجببراء  �سعوبة  من  العراقية 
خارج  النازحن  من  املاين  وجببود  ا�ستمرار  ظل  يف  املببقببرر, 
ديارهم. واكد التقرير ان عاقة العبادي وايران مل ت�ستقر حتى الن, 
مع ا�ستمرار اعتقاد ايران باأن العبادي يتعار�ش مع م�ساريع ايران 
يف العراق, واعتقاد العبادي بان ايران ت�سعى لزيادة �سيطرتها يف 

العراق, وتدخلها يف �سوؤون الدولة العراقية. 
ان  الحد,  اكدت,  نعمة  عواطف  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائبة 
"اجلمهورية الإ�سامية الإيرانية تقف مع زعيم دولة القانون نوري 
 " "املتخبطة  العبادي  الوزراء حيدر  �سيا�سة رئي�ش  املالكي ب�سبب 

جتاه ايران ".
وقالت نعمة يف ت�رسيح لب »اجلورنال نيوز« ان "قرب املالكي من 
العراق  مع  الإيرانية  الإ�سامية  اجلمهورية  وقوف  بعد  جاء  ايران 
يف حربه �سد تنظيم داع�ش الإرهابي يف املقابل فان دوًل اأخرى 
داع�ش  اجتياح  عند  املتفرج  دور  اتخذت  املتحدة  الوليات  ومنها 
الإ�سامية ترى ان املالكي قائد  .واأ�سافت ان" اجلمهورية  العراق 
املرحلة املقبلة يف العراق ملا يتمتع به من �سعبية وا�سعة, اإ�سافة 

اىل ابتعاد العبادي عنها وقربه من الوليات املتحدة .
يف  ك�سف  را�سي,  ر�سول  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائب  لكن 
يق�سي  الوطني  التحالف  داخل  اتفاق  وجود  عن  الأحببد  ت�رسيح 
الكتل  مع  بالت�ساور  واحلكومة  للعراق  اخلارجية  ال�سيا�سية  بر�سم 

الأخرى.
التتمة يف ال�صفحة 2

قرر رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي عاء عبد ال�ساحب 
املو�سببوي, اعفبباء المن العببام للعتبببة العلوية يف 
النجببف نببزار ها�سببم حبل املتببن من مهببام عمله. 
وبح�سب وثيقة �سادرة عن املو�سوي,  فقد مت ت�سكيل 
جلنببة من �ستة ا�سخا�ش بببادارة �سوؤون العتبة حلن 
اختيار امن جديد لها. ومل تك�سف امل�سادر املقربة 
مببن الديوان ا�سباب هذا العفاء او من �سيخلف حبل 
املتببن يف امانببة العتبببة العلويببة املقد�سة.وت�سهد 
العتبببة حملة اإعمار وتاأهيل كبرية جتري منذ اعوام 
تت�سمببن تو�سيع احلببرم العلببوي املطهر.واقرت�ست 
العتبببة العلويببة املقد�سببة مببن هيئببة الإعمببار يف 
النجببف لغر�ببش اإكمببال مبنببى حمافظببة النجببف. 
مبلغببا مقببداره 500 مليون دينببار لغر�ش اأكمال 
بناية حمافظة النجف ال�ببرسف اجلديدة, على ان 

يتم ت�سديد املبلغ حن اإطاق التخ�سي�سات .

حّملببت النائبة عببن ائتبباف دولة القانببون عوطف 
نعمة ال�سبت ,القائببم باأعمال وزارة التجارة "وكالة 
"�سلمان اجلميلببي, م�سوؤولية ت�سمم �سقيقها ب�سفقة 
الببرز الفا�سد.  وقالت نعمة يف ت�رسيح  لب »اجلورنال 
نيببوز« ان" رئي�ببش الرملببان �سليم اجلبببوري يعطل 
لأغرا�ببش  الرملببان   قبببة  داخببل  ال�ستجوابببات 
حزبيببة بالرغم مببن ا�ستيفاء كل ال�ببرسوط القانونية 
�سمببن النظببام الداخلببي للرملببان ". واأ�سافت ان" 
ال�ستجوابببات دخببل الرملان تخ�سببع اىل ال�سغوط 

احلزبيببة, كمببا يخ�سع البع�ببش منهببا اىل الت�سويف 
وتغلببق ب�سبببب التوافقات ال�سيا�سيببة".  وقالت "على 
رئي�ش الوزراء حيدر العبادي ان يقيل كل وزير �سمن 
كابيتنببه احلكومية بعببد اثبات ف�سله, لكببن العبادي 
ينظببر اىل وزرائببه علببى انهم مائكببة ول ق�سور يف 
ادائهببم " موؤكببدة يف الوقببت ذاتببه ان "�سفقببة الببرز 
الفا�سببد ت�سببت بت�سمم �سقيقها". وت�ساءلت نعمة عن 
�سبببب ت�سليم ق�سية ا�ستجواب وزير التجارة )وكالة( 
�سلمببان اجلميلببي اىل الق�ساء العراقببي خ�سو�سا ان 
الرملان معني بال�ستجواب واقالة الفا�سدين لياأخذ 

الق�ساء دوره يف املحا�سبة بعد ذلك .

مل يتوقف ال�رساع بن خمتلف الكتل ال�سيا�سية يف داخل ت�سكيلة احلكومة 
املحليببة يف حمافظببة الب�رسة خا�سة ال�ببرساع بن كتلببة املواطن وكتلة 
الحببرار وكتلببة القانون, فهذه الكتببل الكبرية يف داخببل جمل�ش املحافظة 
ي�سفهببا بع�ش املراقبببن واملحللن ال�سيا�سين بانهببا تت�سارع بن وقت 
واخر مرة يف العلن ومرة يف اخلفاء على م�سالح حزبية خمتلفة �سحيتها 
املواطببن الب�رسي.  املحلل ال�سيا�سي قا�سم مو�سى يقول لب)اجلورنال( لي�ش 
بجديببد ملف ال�ببرساع ال�سيا�سي بن كتببل كبرية كدولة القانببون والحرار 
واملواطببن, ورمبببا تدخل كتببل اخرى, فالب�ببرسة ولدت يف �سببوء اتفاقات 
�سيا�سيببة وكان الرابح كتلببة املواطن, لكن ال�رساع ا�ستمر يف داخل جمل�ش 
املحافظببة على م�ساريع وجلان وق�سايا اخببرى وا�ستمر هذا ال�رساع ملدد 
طويلببة, ومنذ ت�سكيببل احلكومة املحلية احلاليببة وال�رساعات التي حتدثها 

هذه اجلهات احيانا جتعل ال�سماء متطر قهرا على املواطن الب�رسي الفقري 
الببذي دائمببا هببو املت�رسر مببن تلببك ال�رساعات فهببذه الكتببل ب�رساعاتها 
ال�سلبيببة تقوم بعرقلببة عمل احلكومة املحلية من ناحيببة تعطيل امل�ساريع 
الكبببرية, فامل�سالببح ال�سخ�سيببة واحلزبية لتلببك الكتل لي�سببت بجديدة يف 
املحافظببة . ويببرى النائب عببن حمافظة الب�رسة زاهببر العبادي من خال 
حديثببه لبب)اجلورنببال( اأن هناك اطرافًا عديدة يف داخببل جمل�ش املحافظة 
حتبباول احل�سببول على منافع �سخ�سية وحزبية وهنبباك تداخات بن تلك 
الحزاب, وكل جهة حتاول ان متنع اجلهة الخرى من عدم ح�سول منافع 
معينببة, وجهببة تتفق مببع جهة اخرى, ومببن ثم فاإن م�ساكل هببذه الحزاب 
املت�سارعببة يف الب�ببرسة باتببت تطفو علببى ال�سطح, وهناك جهببات عندما 
ل تنتفببع تعمببل علببى التفاق مع جهببات اخرى بببن احلببق والباطل وما 
يح�سببل من �رساعات �سحيته الب�ببرسة . ويوا�سل العبادي القول اإن "هذه 
ال�رساعببات توؤثببر يف تنفيذ امل�ساريع وت�ساهم بتلكببوؤ اغلبها ومن ثم يجب 

ان تكببون لتلببك اجلهات روؤيببة باعتبار الكتل املوجودة هببي م�سغرة لكتل 
اكببر يف احلكومة الحتادية", مطالبًا التحالببف الوطني ورئي�ش التحالف 
ال�سيببد عمار احلكيم وزعماء الكتل ال�سيا�سية بب "معاجلة هذا املو�سوع من 
خببال املوجودين من تلك الكتل يف الب�رسة, ومببن ثم فانه �سيكون هناك 
زخببم بامل�سبباكل اذا ما ا�ستمر �رساع تلك الحببزاب التي قد توؤثر ومتتد اىل 
حمافظببات عراقية اخرى, بينما العراق يف غنى عن هكذا �رساعات, ونرى 
انببه اجلميببع خا�رس, ول يوجد رابح و�ستكون لببدى املواطن ردة فعل حيال 

�رساع تلك الحزاب املت�سارعة على م�ساحلها احلزبية".
املجل�ش ال�سيا�سببي يف الب�رسة الذي ي�سم خمتلف الكتل ال�سيا�سية الكبرية 
حتببدث رئي�سببه جناح ال�ساعببدي للجورنال قائببا "يحتبباج اع�ساء جمل�ش 
حمافظببة الب�رسة اىل ان يتجردوا من احلزبية, والتجرد ي�سب يف م�سلحة 
املحافظة, فمجل�ش املحافظة هذا اليوم هو �سبه معطل ب�سبب الق�ساء الذي 

ا�سدر امراً ق�سائيًا بعدم اجلباية من املنافذ احلدودية.

)القجببق( هببذا ال�سببم الببذي يطلببق علببى املهربن يف 
حمافظببة النبار منذ ع�رسات ال�سنببن, وكانوا يهربون 
ال�سلحببة والغنببام والدويببة مببن النبببار اىل �سوريا 
والأردن وال�سعودية حتى حتّول عملهم الن اإىل تهريب 
الب�ببرس مببن مناطببق �سيطرة تنظيببم داع�ببش الرهابي . 
فقببد ذكر العميد احمببد جزاع اآمر فببوج ال�سحراء الول 
للح�سببد ال�سعبببي ملرا�سببل اجلورنال نيببوز ان املهربن 
يف النبببار الذين ُيعرفون با�سببم )القجق( عملهم خطر 
جدا وهم ماحقون من قبببل الجهزة المنية قبل عام 
2014, لكببن وبعد �سيطرة التنظيم على مناطق غرب 
النبار وانفتاح احلدود مع �سوريا ا�سبح التنقل بحرية 
مببن دون احلاجببة اىل املهربن لكببون احلركة والتنقل 
بن النبار والرقة والبببو كمال ال�سورية يتم يف و�سح 

النهار . وا�سبباف ان املهربن يف النبار حتول عملهم 
اىل تهريببب الب�ببرس من مناطق القائببم وراوه وعنه عر 
ال�سحببراء الغربيببة واي�سالهببم اىل نقبباط قريبببة مببن 
مناطق وجببود القوات المنية وو�سببول ال�رس املدنية 
الهاربببة اليهببم .  وا�سببار جببزاع اىل ان املهربن او ما 
ي�سمببى بببب )القجببق( يفر�سببون مبالغ ماليببة ت�سل اىل 
600 دولر لل�سخ�ش الواحد وبح�سب خطورة املنطقة 
وهناك اتفاق يرم مع املهرب وعنا�رس داع�ش ملعرفة 
الطرق املفخخة وحقببول اللغام التي يبتعد عنها �سري 

املهرب يف نقله العوائل من مناطق غرب النبار .
واأحبطت قيادات عمليات الفرات الأو�سط عملية تهريب 
6000 راأ�ببش غنببم بالقببرب مببن النبببار .وذكر بيان 
لقيببادة الفببرات الو�سببط , ان " قيادة عمليببات الفرات 
الو�سببط بالتن�سيق مع الأجهببزة الأمنية احبطت عملية 

تهريب 6000 راأ�ش غنم.

رفض حضور مراسیم تنصیب "روحاني" أولى إشاراتها 

مقارباته اإلقليمية والعربية أبرزها.. لهذه األسباب ستعارض طهران الوالية الثانية للعبادي!

في البصرة.. كتل القانون والصدريين والمواطن تفجر »بركان« الخالفات نهارًا وتتفق ليال !!

»القجق« في األنبار.. من تهريب السالح واألغنام إلى تهريب البشر من مناطق داعش وإليها

إعفاء األمين العام للعتبة العلوية من مهام عمله

نائبة: وزراء العبادي.. مالئكة ويأكلون الرز التالف!!

البصرة - خاص

بغداد ـ المحرر السياسي

النجف - خاص

بغداد – ثائر جبار 

االنبار - خاص

النجف - خاص
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عين الصقور  تستهدف اللقب
السادس من عش الكناري

المرجعیة رفضت إعادته مديرًا لمدارسها الحوزوية 

)الجورنال( تكشفها.. شبهات فساد أطاحت بأمين روضة مقدسة وتحقيق بموت موظف كشف ملفاته 

الطوابع البريدية.. 
تأريخ من األحداث والزعامات

ممنـوع من النشر
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