
ون�شاط كبري وفر�ص عمل كثرية مع فر�ص  طعام وفري 
عند  العراقيني  اأغلب  ينتظره  كان  ما  هذا  لال�شتجمام، 
را�شخة  حقيقة  وثمة  وغنيهم،  بفقريهم  ال�شيف،  حلول 
واالنتفا�شات  امل�شريية  االإنقالبات  معظم  اأن  مفادها 
البغداديون  يرتاده  �شوق  احلار.  يف  الف�شل  ح�شلت يف 
ل�رشاء حاجاتهم اليومية، وي�شغل الباعة احليز االأكرب منه 
احل�شود  ال�شغار  اأ�شواتهم، يخرتق  باأعلى  ي�شيحون  هم 

اأكيا�شا بال�شتيك ويتا�شبقون على بيعها وحمل  حاملني 
ب�شيط، بينما يقلب فقراء  اأجر  ب�شائع املت�شوقني مقابل 
ما بقي من حما�شيل ل�رشاء ما ي�شلح منها لالأكل بثمن 
بخ�ص، هكذا احلال يف معظم اأيام ال�شيف، عندما تطول 
�شاعات النهار، اىل جانب ن�شوج اأ�شهر حما�شيل العراق 
ومنا�شب  جيد  �شيء  "كل  للبلد.  طائلة  ثروات  تدر  التي 
جتعلنا  التي  املتدردية  الكهرباء  با�شتناء  ال�شيف،  يف 
حديث  يف  عاما(   33( علي  اأك��رم  يقول  هكذا  نكرهه"، 
من  يعر�شه  ما  لبيع  عاليا  ي�شيح  بينما  ل�»اجلورنال«، 

والن�شاط يف  العمل  "فر�شة  اأن  علي،  وي�شيف  بطاطا.   
"املنغ�ص  اأن  مبينا  ال�شتاء"،  بف�شل  يقارن  ال  ال�شيف 
الربودة يف ذورة احلر  االأبرز هو �شعوبة احل�شول على 
ام��راأة  بعيدا،  ولي�ص  الكهرباء".   رداءة  مع  املتزامنة 
زواي��اه  بني  ي�شم  �شندوقا  حتمل  الب�شيطة،  بعابئتها 
الفواكه،  االأربع بع�ص الطماطم والباذجنان والقليل من 
اأن  تقول  اخلجل،  مالمح  وجهها  على  ظهرت  وبينما 
ال�شيف  يف  ال�شوق  لكن  جدا،  فقرية  املادية  "حالتها 
اأمرنا  تدبر  ميكننا  لذلك  الرخي�شة،  باملحا�شيل  غني 

»اجلورنال«،  اأجرته  ا�شتطالع  وبح�شب  التكاليف".  باأقل 
فاإن الفقري يفرح يف ال�شيف بانتهاء اأبنائه من الدرا�شة، 
ويوفروا  احلياة  عبء  على  ليعينوه  واإن��ا  لنجاحهم،  ال 
النهار  يطول  وفيه  املقبل  الدرا�شي  مو�شمهم  م�شاريف 
وامل��واد  املحا�شيل،  من  اال�شواق  يف  العرو�ص  وتكرث 
يخفف  وفيه  تناف�شية،  با�شعار  واال�شتهالكية  الغذائية 
النا�ص مالب�شهم بفعل احلر، لكن ذلك احلال تغري اىل حد 
ارتفاع  ال�شبب  الفقراء"،  "اأبو  بعيد ومل يعد يتحفظ بلقب 
قال  ذل��ك،  وفق  وغريها.   الكهرباء  وتكاليف  االأ�شعار 

عبد اهلل كرمي، كان ال�شيف ابو الفقراء يجمع اهل احلي 
حتى �شاعات متاأخرة من الليل، لكن اليوم اختلف االمر، 
ب�شبب انقطاع الكهرباء وزحمات ال�شري والتلوث وغري من 
املنغ�شات".  وعلى وقع حرارة ال�شيف الالهبة، ح�شلت 
العراق  التي غ��ريت وج��ه  وال��ث��ورات  االإن��ق��الب��ات  اأك��رث 
 14 وثور  االإنكليز  �شد  الع�رشين  ثورة  ومنها  االأبد،  اىل 
العراق،  يف  امللكي  بالنظام  اطاحت  التي   1958 متوز 
اإن  التاريخي جواد جنم، بقوله،  الباحث  وهذا ما يوؤكدة 
مو�شحا  العراق"،  يف  والتغيري  الثورات  مو�شم  "ال�شيف 

"االأمر على االأغلب له عالقة بارتفاع درجة احلرارة  اأن 
العراقيني، خا�شة عند ح�شول  الذي تزداد معه ع�شبية 
العراقيون  خرج  عندما  ح�شل  كما  ي�شت�شيغونه،  ال  اأمر 
رداءة  ب�شبب  �شابقا  الربملان  مبنى  واقتحموا  ب��االآالآف 
الكهرباء وعدم حتقق عود حت�شينها". ولل�شيف اأي�شا بعد 
اقت�شادي كبري على البلدن لو كانت هناك اإدارات تعمل 
�شعد  حمزة  االقت�شادي  اخلبري  يقول  حيث  باحرتافية، 
اأغلب  فيه  تن�شج  "ال�شيف  اإن  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف 

املحا�شيل العراقية ويف مقدمتها التمر.
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تبداأ اليوم الثالث من متوز 2018 عملية العد والفرز اليدوي لنتائج 
الت�رشيعية والتي جترى باإ�رشاف الق�شاة املنتدبني  االنتخابات 
االنتخابات،عن  مفو�شية  واعلنت  موظف.   2000 ومب�شاركة 
اليدوي وا�شدر  والفرز  بالعد  املتعلقة  االجراءات  ا�شتكمال كافة 
الواجب  االج��راءات  يت�شمن  الذي   ٢٠١٨ ل�شنه   ١٣ رقم  النظام 
واملحطات  املراكز  يف  اليدوي  والفرز  العد  عمليه  اثناء  اتباعها 
ال�شدر  مقتدى  بزعامة  “�شائرون”  حتالف  وت�شّدر  االنتخابية. 
بح�شوله على 54 مقعدا نتائج االنتخابات الت�رشيعية، يف حني 
م�شتوى  على  ثانيا  العامري  هادي  يتزعمه  الذي  “الفتح”  حل 
العراق ب�47 مقعدا، بينما حل ائتالف “الن�رش” برئا�شة العبادي 
ثالثا ب�42 مقعدا، وح�شل ائتالف “دولة القانون” بزعامة نوري 
بح�شور  اليدوي  العد  عملية  وجترى  مقعداً.   26 على  املالكي 
الق�شاة املنتدبني وبا�رشاف ممثلي االمم املتحدة و�شمن املكتب 
و  واربيل  وال�شليمانية  كركوك  حمافظات  من  لكل  االنتخابي 
ده��وك ونينوى و�شالح الدين و االنبار ب�شورة متتالية وابتداء 
املحافظات  باقي  اأما  املذكور،  بالتاريخ  كركوك  حمافظة  من 
ب�شاأن  و  املفو�شية،  حتددها  التي  املواعيد  وح�شب  تباعا  فيتم 
فيها  والفرز  العد  ف�شيتم  بغداد  اإىل  نقلها  مت  التي  ال�شناديق 
لعملية  املالية  التكلفة  ب�شاأن  عدة  ت�شاوؤالت  وتطرح  بالعا�شمة. 
اعادة العد والفرز يدويا لال�شوات هل انها خ�ش�شت من موازنة 
العملية  على  امل�رشفة  اجلهة  باعتباره  االأعلى  الق�شاء  جمل�ص 
التطرق  مع  احلكومة،  قبل  من  جديدة  مبالغ  لها  خ�ش�ص  ؟ام 
على  ا�رشف  الذي  املفو�شني  ملجل�ص  ر�شدت  التي  املبالغ  اىل 
العد والفرز االلكرتوين وماتبقى منها بالرغم من عدم االعرتاف 
جمل�ص  يف  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  ع�شو  وتقول  بنتائجه. 
النواب ال�شابق جنيبة جنيب يف حديث ل� »اجلورنال «، ان" عملية 
اأمواال ت�شل  اليدوي لال�شوات يكلف احلكومة  العد والفرز  اجراء 
اىل 30 مليار دينار لتغطية ما تتطلبه العملية من كوادر عاملة 
وعمليات لوج�شتية ت�شتمر لعدة اأيام، "موؤكدة ان" احلكومة ملزمة 
ب�رشف تلك االأموال حتت اأي م�شمى". وت�شيف ان" الكوادر التي 
ت�شرتك بعملية العد والفرز اليدوي هي من مفو�شية االنتخابات 
و�شتكون خم�ش�شاتهم جارية وفقا ملايتقا�شوه من الدولة ب�شكل 

"الفتة اىل ان" الق�شاة املنتدبني �شيوا�شلون عملهم على  دائم، 
اأي خارج نطاق �شاعات عملهم الر�شمي مما يتطلب  مدار اليوم، 
م�شدر  ك�شف  ب��دوره  لهم".  اإ�شافية  مالية  خم�ش�شات  ح�شاب 
مفو�شية  موازنة  على  �شتطراأ  حتقق  عملية  هناك  عن  ق�شائي 
االنتخابات التي جمد عملها بعد ثبوت عمليات تزوير يف عملية 
العد االلكرتوين وك�شف ما انفقته خالل العملية االنتخابية التي 
اأجرتها يف الثاين ع�رش من اأيار املا�شي من املبلغ املخ�ش�ص لها 
والبالغ 300 مليار دينار. وعن املواقف ال�شيا�شية جتاه االأموال 
وعد  فرز  اجل  من  املنتدبني  للق�شاة  احلكومة  خ�ش�شتها  التي 
ال�شابق  الربملان  يف  النائب  ي�شيف  يدويا  االنتخابات  اأ�شوات 
حقائق  ك�شف  ان"   ،» »اجلورنال  ل�  حديث  يف  احلارثي  حارث 
باهظة  اأم��واال  البالد  كلفت  التي  الت�رشيعية  االنتخابات  نتائج 
من �رشاء اأجهزة الت�رشيع االلكرتونية وغريها تتطلب دفع اأموال 
من قبل احلكومة مرة اأخرى الظهار الوقائع ب�شورتها احلقيقية 
"موؤكدا  الناخبني،  با�شوات  املتالعبني  ام��ام  الطريق  وقطع 
بالوقت نف�شه" باأن خم�ش�شات العد اليدوي لن توؤثر على موازنة 
الثالثاء  اليوم  االنتخابات،  مفو�شية  البالد". وحددت  واقت�شاد 
موعدا العادة العد والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات، الفتة اىل 
ملكاتب  كاملة  ب�شورة  �شيتم  اليدوي  والفرز  العد  عملية  اجراء 
انتخابات اخلارج يف �شبع دول. وقال املتحدث با�شم املفو�شية 
العد والفرز  “اجراء عملية  اأن  القا�شي ليث جرب حمزة يف بيان 
اليدوي �شيتم ب�شورة كاملة ملكاتب انتخابات اخلارج للدول كل 
من اإيران وتركيا وبريطانيا ولبنان واالردن والواليات املتحدة 
االمريكية واملانيا واتخاذ االجراءات الالزمة من قبل املفو�شية 
واجلهات ذات العالقة لنقل �شناديق االقرتاع اىل بغداد”، مبينا 
اأن “املفو�شية �شتتخ القرار املنا�شب يف حالة تعذر ذلك الأي �شبب 
مراقبي  بح�شور  �شتتم  والفرز  العد  “عملية  اأن  اىل  ولفت  كان”. 
االأمم املتحدة وممثلي �شفارات الدول االأجنبية ووكالء االحزاب 
م�شريا  واالعالميني”،  واملحليني  الدوليني  واملراقبني  ال�شيا�شية 
العد  تاأمني عملية  �شتتوليان  والداخلية  الدفاع  “وزارتي  اأن  اىل 
اأن  االحتادية،  املحكمة  وقررت  كاملة”.  ب�شورة  اليدوي  والفرز 
اعادة العد والفرز ل�شناديق االقرتاع لالنتخابات الت�رشيعية التي 
بوجود  امل�شكوك  املراكز  فقط  �شي�شمل  املا�شي  ايار  يف  اجريت 

عمليات تالعب وتزوير �شواء كانت يف داخل العراق او خارجه.

الثقايف االول للجامعة  اأبي �شعيد الديوجي امللتقى  بغداد - اجلورنال: افتتح رئي�ص جامعة املو�شل 
بح�شور عدد من املثقفني واالعالمني وامل�شوؤولني باملحافظة" وقال الديوجي ان" هذا امللتقى يهدف 
اىل ابراز احلياة الثقافية يف جامعة املو�شل ونينوى ب�شل عام بعد ان حاول تنظيم داع�ص االرهابي 
طم�ص املعامل احل�شارية لها. واعلن رئي�ص الوزراء حيدر العبادي يف العا�رش من متوز املا�شي حترير 
حمافظة نينوى بالكامل من تنظيم داع�ص االرهابي بعد عملية ع�شكرية ا�شتمرت ت�شعة ا�شهر مب�شاركة 
التحالف  من  وبدعم  ال�شعبي  واحل�شد  االحتادية  وال�رشطة  االرهاب  مكافحة  وجهاز  العراقي  اجلي�ص 

الدويل

تقود ال�شفارة االمريكية يف العراق حراكا �رشيا لت�شوية 
للحكومة  البارزين  املطلوبني  ببع�ص  تتعلق  ملفات 
العراقية وتعتقد وا�شنطن بان عودة بع�ص ال�شخ�شيات 
ال�شنية املطلوبة للق�شاء العراقي اىل العملية ال�شيا�شية 
ال�شغط على  اذ حتاول   ، العراق  �شيعزز من موقفها يف 
االكرب  الكتلة  ت�شكيل  على  املفاو�شة  ال�شيا�شية  الكتل 
العادتهم  املطلوبني  ملف  لت�شوية  ال�شيعية  القوى  من 
من جديد اىل العملية ال�شيا�شية  ومنهم ايهم ال�شامرائي 
م�شادر  بح�شب  العي�شاوي،  وراف��ع  الها�شمي  وط��ارق 
ان  العرداوي  ع��ادل  ال�شيا�شي  اخلبري  وق��ال  �شيا�شية. 
يقوم  �شليمان  دوجال�ص  بغداد  يف  االمريكي  "ال�شفري 

بلقاءات مكثفة مع القيادات ال�شيا�شية العراقية لغر�ص 
اىل  واعادتهم  العراقي  للق�شاء  املطلوبني  ملف  ت�شوية 
خا�رشة  �شيا�شية  ب�شخ�شيات  وللدفع  ال�شيا�شية  العملية 
م�شادر  ون��ق��ول  املقبلة".    احلكومة  يف  ومطلوبة 
"ت�شفري" م�شكلة  مطلعة ان حراكًا وا�شعًا يجري بهدف 
ال�شيا�شية  العملية  من  اإق�شاوؤها  مت  التي  ال�شخ�شيات 
بينها   ، بحقهم  ق�شائية  اأحكام  واإ���ش��دار  البالد،  يف 
عدداً  اإن  وا�شافت  والف�شاد".  والتخابر  باالإرهاب  تهم 
�شيكون  ال�شيا�شي  العمل  من  اإق�شاوؤهم  مت  الذين  من 
لتربئتهم،  الق�شاء  ومواجهة  للعراق  املجيء  باإمكانهم 
للم�شادر  ووفقًا  ال�شيا�شي" .   للعمل  عودتهم  وبالتايل 
حيال  �شيا�شية  "تفاهمات  اإىل  التو�شل  مت  "اإنه  نف�شها 

تلك ال�شخ�شيات .

االحتادية  املحكمة  م�شادقة  ال�شيا�شية  الكتل  ترتقب 
على نتائج االنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف الثاين 
العد  عملية  من  االنتهاء  بعد  املا�شي  اي��ار  من  ع�رش 
والفرز اليدوي التي ابتدات بها مفو�شية االنتخابات من 
الكتلة  اعالن  لغر�ص  الثالثاء،  اليوم  املنتدبني  الق�شاة 

االكرب التي �شت�شكل من خاللها احلكومة املقبلة.
اجلدية  حتركاتها  ب��داأت  قد  ال�شيا�شية  الكتل  ان  ويبدو 
على  االكرب  الكتلة  اعالن  لغر�ص  بينها  فيما  للتحالف 
الرغم من نتائج اللجان التحقيقية الربملانية واحلكومية 
العملية  يف  وتزوير  تالعب  عمليات  وجود  اكدت  التي 
تعديل  اىل  ال�شابق  الربملان  دفعت  والتي  االنتخابية 
قانون االنتخابات واجراء العد والفرز اليدوي بتاأييد من 
املحكمة االحتادية . ويبدو ان العامل اخلارجي قد ح�شم 
م�شادر  ك�شفت  فقد  واملالكي  ال�شدر  بني  فيما  املوقف 

الواليات  قبل  من  مور�شت  �شغوط  هناك  عن  �شيا�شية 
املتحدة االمريكية وايران على الكتل ال�شيا�شية لالتفاق 
على بقاء من�شب رئا�شة احلكومة من ح�شة حزب الدعوة 
اال�شالمية. وقالت امل�شادر ان "ع�شو املجل�ص ال�شيا�شي 
اىل  زيارته  خالل  الكوثراين  حممد  اللبناين  اهلل  حلزب 
تقريب  يف  مهما  دورا  لعب  املا�شي   اال�شبوع  بغداد 
وجهات النظر بني القوى ال�شيعية الفائزة باالنتخابات 
الوطني  التحالف  احياء  اعادة  على  اتفاق  �شبه  وح�شل 
املقبل  ال��ربمل��ان  يف  واالك���رب  االق���وى  الكتلة  لي�شبح 
بقاء  فكرة  طرح  انه  كما  احلكومة،  ت�شكيل  من  ليتمكن 
ال��دع��وة  ح��زب  ح�شة  م��ن  احلكومة  لرئا�شة  من�شب 
غالب  ال�شيا�شي  والباحث  املفكر  وي��رى  اال�شالمية". 
لي�ص  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  ان  ال�شابندر، 
الدعوة  حزب  او  القانون  دولة  ائتالف  على  فيتو  لديه 
اال�شالمية ب�شان ت�شمية رئا�شة الوزراء لكن وفق �رشوط.

يدعم  الذي  "ال�شدر  ان   » »اجلورنال  ل�  ال�شابندر  وقال 

الكتلة الفائزة باالنتخابات )�شائرون( كان يرف�ص بان 
تكون رئا�شة الوزراء املقبلة من حزب الدعوة اال ان يف 
االونة االخرية غري من موقفه ازاء ذلك واكد ان �شائرون 
و  الدعوة  وح��زب  القانون  دول��ة  ائتالف  على  منفتحة 
ولكن  منهم  ال���وزراء  رئي�ص  يكون  ان  على  التعار�ص 
ب�رشطني احدهما ان ال يكون من جناح رئي�ص االئتالف 

نوري املالكي واالخر ال يكون متهما بالف�شاد".
ان  الع�شكري  �شامي  احل��زب  يف  القيادي  اكد  ذلك  اىل 
حزب  الإبعاد  يهدف  �شيا�شي  اتفاق  وجود  عن  "احلديث 
مل  اعالمية  ت�رشيبات  جمرد  ال��وزراء  رئا�شة  عن  الدعوة 
ان  الكالم"، مبينا  ن�شمع من اي جهة �شيا�شية مثل هذا 

"حزب الدعوة مازال هو االوفر حظا لرئا�شة الوزراء".
واأ�شاف الع�شكري ان "مر�شحي االطراف االخرى لرئا�شة 
ال�شيا�شية  اجلهات  من  مقبولية  لديهم  لي�ص  ال���وزراء 
ان  م��وؤك��دا  �شيا�شيا"،  مرفو�ص  البع�ص  بل  االخ���رى، 
"اختيار رئي�ص الوزراء خا�شع للتوافقات ال�شيا�شية، وال 

ميكن الأي جهة اال�رشار على مر�شحها يف حال رف�شته 
فان  العراقي  لل�شان  مراقبني  وبح�شب  االخرى".  القوى 
ال�شنية  القوى  �شمل  وا�شعا  �شيا�شيا  حراكا  يقود  املايل 
الكتلة  ت�شكيل  العالن  ال�شيعية  اىل  باال�شافة  والكردية 
االكرب. وي�شعى حزب الدعوة بزعامة امينه العام نوري 
لدورة  الوزراء من ح�شته  رئا�شة  لبقاء من�شب  املالكي 
القيادية  الهيئة  ان  اىل  مطلعة  م�شادر  وت�شري  خام�شة. 
عدم  حال  يف  ت�شوية  مر�شح  عن  تبحث  الدعوة  حلزب 
وت�شيف  ثانية.  والي��ة  ال��ع��ب��ادي  منح  على  االت��ف��اق 
بديلة  ا�شماء  طرحت  احل��زب  قيادة  ان  اىل  امل�شادر 
وعقيل  ال�شوداين  �شياع  وحممد  جنم  بينها)طارق  من 

الطريحي وعقيل اخلزعلي(.
لرتطيب  ال��دع��وة  ح��زب  داخ��ل  م�شرتكة  جلنة  و�شكلت 
ائتاليف  دمج  وامكانية  والعبادي  املالكي  بني  االجواء 
�شمان  اجل  من  واح��دة  بكتلة  القانون  ودول��ة  الن�رش 

رئا�شة الوزراء.

لجان حكومية تحقق بموازنة المفوضية"المجمدة"

القضاة المنتدبون يبدأون عد وفرز االصوات بتكلفة مالية تقدر بـ30 مليار دينار

حراك الكتلة االكبر ينتهي بشبه اتفاق على بقاء رئاسة الوزراء من حصة الدعوة

معه تفجرت أكبر الثورات في تموز

افتتاح اول ملتقى ثقافي في جامعة الموصل بعد التحرير

السفارة االميركية تقود وساطة سرية 
لتسوية ملفات مطلوبين للحكومة العراقية
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

 مل توقظ االأ�شهر االربع وع�رشين �شارع الكرادة داخل يف 
و�شط بغداد من موته ال�رشيري، بعدما �شل التفجري الدامي 
وقلق  خوف  و�شط  �شهيد،   400 من  اأكرث  ب�شقوط  حركته 
االعتداء  �شحايا  عائالت  نفو�ص  على  م�شيطرين  زاال  ما 
جثث  ع��ن  البحث  ا�شتمرار  م��ع  منه،ال�شيما  والناجني 
ت�شاوؤل  االن،و�شط  لغاية  عليها  التعرف  يتم  مل  مفقودة 
لك�شف  �شكلت  التي  اللجان  م�شري  عن  ال�شحايا  اه��ايل 
املتورطني.  يف الثالث من متوز/ 2016، وقبل ثالثة اأيام 
من عيد الفطر، فجر انتحاري حافلة مفخخة اأمام جممعني 
اأ�شفر  الكرادة-داخل، و�شط بغداد، ما  جتاريني يف منطقة 

بع�شهم  ي��زال  وال  �شخ�ص.   400 من  اكرث  ا�شت�شهاد  عن 
العديل  الطب  االآن. وتقول دائرة  يف عداد املفقودين حتى 
دفن  انها   )30/5/3018( يف  ال�شحة  ل��وزارة  التابعة 
�شبعة جثامني ل�شهداء دون التعرف على هويتهم ل�شحايا 
العامة  االمانة  مع  والتن�شيق  وبالتعاون  الكرادة  فاجعة 
ملجل�ص الوزراء. وي�شيف  مدير عام الدائرة زيد علي عبا�ص 
ملطابقات  الكلي  املجموع  من  جزء  هي  احلاالت  هذه  اأن 
فح�ص �شهداء الكرادة والبالغ عددهم 169 �شهيدا. ويعترب 
ال�شحايا،  االأعنف من نوعه من حيث عدد  الكرادة  تفجري 
ال�شهداء  ع��دد  بلغ  اإذ   ،2003 ع��ام  ال��ع��راق  احتالل  منذ 
لوزيرة  وفقًا  اجلرحى  مئات  على  ع��الوة   400 من  اكرث 
حيث  من  االأك��رب  التفجري  يعد  كما  حمود،  عديلة  ال�شحة 

ال�شهري  الزجنيلي  بعد تفجري مماثل يف حي  ال�شهداء،  عدد 
مبدينة املو�شل، نهاية كانون الثاين 2008، والذي ح�شد 
اأحياء داخل منازلهم.  ُدفنوا  400 �شهيد وجريح، بع�شهم 
وبعد يومني من التفجري، قّدم وزير الداخلية انذاك  حممد 
التي  الدفاع  وزارة  على  اللوم  ملقيًا  ا�شتقالته،  الغبان 
اتهم  اآخر،  اأعقبه ببيان  للعا�شمة،  االأمني  مت�ّشكت بامللف 
احلقائق  ب�"حتريف  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�ص  فيه 
وزير  على  اللوم  الإلقاء  الكرادة  بتفجري  اال�شتقالة  وربطه 
واملحلل  اخلبري  ويقول  امل�شوؤولية".  وحتميله  الداخلية 
االمني فا�شل ابو رغيف ان تفجري الكرادة يعترب انتكا�شة 
وجرمية ،كا�شفا عن القاء القب�ص على احد املنفذين لهذه 
ان  ل�»اجلورنال«  حديث  يف  رغيف  ابو  وي�شيف  العملية. 

خلية ال�شقور  متكنت من القب�ص على احد املنفذين لهذه 
اجلرمية"، م�شيفا انه مت قتل منفذ اخر كان يرتدي حزاما 
الربملان  و�شكل  الغربية".  بغداد  مناطق  احدى  يف  ناف�شا 
من  اأكرث  املا�شي  ال�شبت  الد�شتورية  فرتته  انتهت  الذي 
وم�شريية،  مهمة  ق�شايا  يف  وحققت  حتقيقية،  جلنة   30
والبع�ص منها خرجت بنتائج خطرية، لكن يف النهاية مل 
اأدراج  النتائج يف  الواقع وانتهت  اأر�ص  يتحقق �شيء على 
من  الربملان  رئا�شة  وهيئة  الق�شائية  وال�شلطة  احلكومة 
ر�شمي  ب�شكل  نتائجه  تعلن  مت  التي  الكرادة  تفجري  بينها 
وتعد  مدنية.  او  امنية  �شخ�شية  اي  مع  التحقيق  يتم  ومل 
بغداد  العا�شمة  يف  التجارية  املناطق  اأب��رز  من  الكرادة 
بغداد  اأه���ايل  م��ن  كبرية  اأع���داد  ت��واف��د  ت�شهد  م��ا  وع���ادة 

التي  املنطقة  انقلبت يف  احلال  لكن  للتب�شع من حمالها. 
كانت يوما تعج باحلياة. فتبدو غالبية املتاجر خالية من 
زبائنها، رغم مو�شم عيد الفطر الذي امتدت عطلته اأ�شبوعا 
يف العراق. من بني املتاجر، ذاك الذي ميلكه �شامي عزيز 
اأعيد  والذي  ل�”الليث”،  املال�شق  املجمع  )40 عاما(، يف 
“جددت املتجر الأجدد احلياة.  ترميمه موؤخرا. يقول عزيز 
لدينا اأمل، ولكننا فقدنا االأحبة، وب�رشاحة ما زال اخلوف 
الفاجعة  من  عامني  بعد  �شعوره  عن  وي�شيف  موجودا”. 
“اأرى من فقدتهم اأمامي يوميا، اأ�شعر كاأنهم يعي�شون معي. 
نريد اأن نن�شى وال نقدر على الن�شيان.  اأمام اأحد املجمعني، 
الذي ال يزال على حاله مهجورا منذ االعتداء، جتمع نحو 
300 �شخ�ص الإحياء ذكرى ال�شحايا، حيث قام بع�ص من 

االأهايل بتح�شري الطعام من اأرز وحلم وحلويات وتوزيعها 
على احلا�رشين. يقول ليث فا�شل احل�شني )42 عاما(  وهو 
احلرارة  درجات  بفعل  اللحم  من  قدر  قرب  عرقا  يت�شبب 
البارحة.  وقع  التفجري  وكاأن  “اأ�شعر  بغداد:  يف  املرتفعة 
من  �شيء  فعل  من  نتمكن  مل  املكان.  من  جدا  قريبا  كنت 
هول ال�شدمة”. وي�شيف الرجل االربعيني الذي خ�رش اأربعة 
اإىل  اآتي  “حني  االعتداء:  اخته يف  اأوالد عمومته وابن  من 
هنا، اأ�شعر بحرقة قلب �شديدة. ماذا اأقول؟ كل الكالم قليل. 
اأمر اهلل”. اإىل جانبه، يقوم �شادق عي�شى )43 عاما(  هذا 
وهو يحب�ص دموعه بابت�شامة م�شطنعة “نحن ال ننام. اأنا 
من الناجني. راأيت اأبناء اإخوتي مذبوحني يف الركن. اإنها 

كواقعة الطف”.

عامان على تفجير الكرادة .. جثث التزال مفقودة ولجان  من دون تحقيق
بغداد – سعد المندالوي


