
 اك��د حت��ال��ف اال���ص��اح واالع��م��ار، اليوم 
النواب  جمل�س  اع�صاء  اغلبية  ان  ال�صبت، 
للحقائب  املر�صحة  اال���ص��م��اء  يعار�صون 
عادل  الوزراء  ” رئي�س  ان  مبينا   ، ال�صاغرة 
من  كبرية  ل�صغوط  يتعر�س  املهدي  عبد 
البناء لتمرير بع�س املر�صحني  قبل حتالف 

للحقائب ال�صاغرة”.
علي  احلكمة  تيار  كتل�ة  عن  النائب  وذك��ر 
احلقائب  وبيع  “املحا�ص�صة  ان  البديري 
تاأخري  يف  رئي�ص�ا  �صببا  كانت  ال�صاغرة 
ا�صتكمال ت�صكيل احلكومة اجلديدة “، م�صريا 
فر�صت  ال�صيا�صية  الكتل  اغلب   ” ان  اىل 
متنحه  ومل  ال��وزراء  رئي�س  على  مر�صحي�ها 

حرية االخيتار بخاف ماتدع�ي “.
هي  “املحا�ص�صة  ان  البديري  وا���ص��اف 
املعيار يف اختيار املر�صحني ، حتى ا�صبحت 
�رصاعا داخليا بني املكون الواحد ” ، مبينا 
املهدي  عبد  ع��ادل  ال����وزراء  رئي�س   ” ان 
حتالف  قبل  من  كبرية  ل�صغوط  يتعر�س 
للحقائب  املر�صحني  بع�س  لتمرير  البناء 
ال�صاغرة ، وباالخ�س فالح الفيا�س من اجل 

ت�صنم�ه حقيبة وزارة الداخلية “.
تاأجيل  قررت  النواب  رئا�صة جمل�س  وكانت 
من  الثاثاء  اىل  االخ��رية  املجل�س  جل�صة 
اال�صبوع احلايل ،على امل ا�صتكمال الكابينة 
الوزارية ، حيث �صوت جمل�س النواب ال�صهر 
ال��وزراء  لرئي�س  الثقة  منح  على  املا�صي 
عادل عبد املهدي و14 مر�صحا من كابينته 

الوزارية.

االصالح: عبد المهدي يتعرض لضغوط لتمرير مرشحي الحقائب 
الشاغرة
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بغداد – الجورنال

موقع روسي: “البغدادي” بحوزة جهاز مخابراتي وبحماية اميركية
البرلمان يعتزم سحب الثقة عن وزراء بحكومة 

عبد المهدي

افتتاح خط نقل مجاني ثاني وسط بغداد

الصحة والبيئة تنفذ حمالت توعوية 
لعدد من المدارس 

بغداد – اجلورنال: يعتزم جمل�س النواب �صحب الثقة عن الوزراء الذين ثبت تورطهم 
النائب عن حتالف  مبلفات جنائي�ة و�صمولهم باجراءات امل�صاءلة والعدالة. وقال 
دققت  املخت�ص�ة  واالمنية  الق�صائية  “اجلهات  ان  ال�صبت،  الزيادي،  بدر  �صائرون 
ال�14 امل�صوت عليهم وابلغت ر�صميا رئا�صتي  كافة االجراءات املتعلقة بالوزراء 
جمل�صي النواب والوزراء”. وا�صاف ان ” الربملان �صيقيل اي وزير ثبت تورط�ه ،وقد 
يحالون اىل الق�صاء الأنهم وّقعوا على تعهد امام رئي�س الوزراء ب�صحة املعلومات 
الواردة يف �صريهم الذاتية “، مبينا ان ” حتالف �صائرون طلب م�صبقا درا�صة ملفات 
املر�صحي�ن للحقائب الوزارية قبل عر�صهم للت�صويت امام جمل�س النواب ، لكن مل 
ثم  اوال  للوزراء  الت�صويت  على  وا�رصت   ،  / ي�صمه�ا  مل   / االأخرى  الكتل  ت�صاندنا 
اىل  اجلل�صة  تاأجيل  قررت  النواب  جمل�س  رئا�صة  وكانت  الحقا”.  ملفاتهم  تدقيق 
، حيث �صوت  الوزارية  الكابينة  ا�صتكمال  امل  ،على  احلايل  اال�صبوع  الثاثاء من 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  لرئي�س  الثقة  منح  على  املا�صي  ال�صهر  النواب  جمل�س 

و14 مر�صحا من كابينته الوزارية.

بغداد – اجلورنال: اعلنت ال�رصكة العامة لنقل امل�صافرين والوفود، عن افتتاح 
خط نقل اخر مع زيادة اعداد با�صات النقل ذات الطابقني من اجل العمل على 
. وبني كرمي كاظم  االخرى جمانا  القريبة  واملناطق  املتنبي  �صارع  رواد  نقل 
اهلل  عبد  النقل  وزير  لتوجيهات  وا�صتنادا  بيان  يف  ال�رصكة  عام  مدير  ح�صني 
ومنطقة  والق�صلة  املتنبي  �صارع  ل��رواد  ثاين  نقل  خط  فتح  مت  باه�س  لعيبي 
�صاحة  ينطلق من  والذي  االخرى  احليوية  واملناطق  ال�رصقي  والباب  ال�صورجة 
واىل  االم��ني  �صاحة  اىل  ثم  ال�رصقي  والباب  امليدان  ب�صاحة  م��رورا  املقاتل 

الر�صايف ذهابا وايابا خلدمة املواطنني جمانا.
الطابقني حت�صى بقبول وا�صع لدى  ال�رصكة ذات  ان با�صات   : وا�صاف ح�صني 
املواطنني ن�رصا ملا تتمع به من خدمات مميزة وكونها �صمة من �صمات مدينة 
دليل وا�صح على عراقة وتاريخ  اي�صا  العا�صمة  ل�صكان  بغداد وارث ح�صاري 
و�صائط النقل واخلدمات التي تقدم للمواطنني يف خمتلف مراحل الع�رص احلديث.
وتابع : ان ال�رصكة وكونها احدى ت�صكيات وزارة النقل ومن موؤ�ص�صات الدولة 
اخلدمية يدفعها ال�صعي احلثيث اىل تقدمي اف�صل خدمات النقل للمواطنني الكرام 

يف خمتلف ملفات النقل وللمحافظات العراقية كافة

بغداد -  اجلورنال: نفذت دائرة التوعية واالعام البيئي يف وزارة ال�صحة 
توعية  حمات  املحافظات  يف  البيئة  مديريات  مع  وبالتن�صيق  والبيئة، 

بيئية و�صحية مكثفة  لطلبة وتاميذ املدار�س يف بغداد واملحافظات.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالإعام البيئي اأمري علي احل�صون يف بيان 
عرب  مكثفة،  توعية  حمات  نظمت  للوزارة  التابعة  امليدانية  "الفرق  اإن 
زيارات ميدانية ملدار�س بغداد وعدد من املحافظات لاطاع على واقعها 
خال  "مت  اأنه  مبينا  التوعوية"،  املحا�رصات  اإلقاء  اىل  ا�صافة  البيئي، 
مبوا�صيع  ال�صلة  ذات  والفولدرات  البو�صرتات  توزيع  التوعوية  احلمات 
والت�صجري  املدر�صية  واحلديقة  ال�صفوف  على  واحلفاظ  البيئية  الثقافة 

وامل�صاحات اخل�رصاء".
بني   ، وال�صحية  البيئية  للتوعية  م�صتمرة   الوزارة  "حمات  اأن  واأ�صاف 
واإعطاء  فيها،  البيئي  الواقع  على  لاطاع  امل��دار���س،  وتاميذ  طلبة 
املاحظات اإىل اإدارات املدار�س ودوائر الرتبية التابعة لها حيث �صتكون 

متابعة دورية يف بغداد وباقي املحافظات".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ال�صبت،  اليوم  الرو�صي،  �صبوتنك  اعلن موقع   
لدى  موجود  البغدادي  بكر  اأبو  االرهابي  اإن 
يتم  ومل  الدولية،  املخابرات  اأج��ه��زة  اأح��د 

االعان خوفا
ونقل املوقع عن �صامح عيد الباحث امل�رصي 
اإن  قوله  ال�صيا�صي،  االإ���ص��ام  ح��رك��ات  يف 
البغدادي  بكر  اأبو  لوجود  احتمالية  “هناك 
مبينا  الدولية”،  املخابرات  اأجهزة  اأحد  لدى 
اأنه يف حال وجوده لدى اأحد االأجهزة فاإنها 
راأ�صها  على  اأ�صباب،  لعدة  ذلك  عن  تعلن  لن 
ذلك  اإث���ر  لها  تتعر�س  ق��د  ال��ت��ي  املخاطر 
اخلارج  يف  �صفاراتها  وا�صتهداف  االإع��ان، 

داخلها من  تنفيذ عمليات كربى  واحتمالية 
قبل اأع�صاء التنظيم.

فاإن  عليه  القب�س  عدم  حال  يف  اأنه  وتابع 
احتمالية وجوده يف ليبيا كبرية، خا�صة يف 
االأمني  الفراغ  ال�صحراء املمتدة، وكذلك  ظل 
ي�صاهم  مما  هناك،  امل��وج��ودة  وال��ن��زاع��ات 
ال�صحراء  اإىل  العنا�رص  من  العديد  جذب  يف 

ال�صا�صعة وتدريبهم فيها.
عدد  على  القب�س  ب��اإل��ق��اء  يتعلق  وفيما 
ب�صكل  عليه  القب�س  وع��دم  م�صاعديه  م��ن 
يتبع  التنظيم  اأن  اأو�صح  االآن،  حتى  علني 
حيث  االإط��ار،  هذا  يف  خا�صة  ا�صرتاتيجية 
 48 لفرتة  ال�صمود  على  عنا�رصها  ت��درب 
التنظيم  يقوم  ال�صاعات  هذه  وخال  �صاعة، 

بتغيري اأماكن تواجد القيادات العليا، وي�صع 
قبل  من  مفاجئة  عمليات  الأي��ة  ح�صاباته 

اجليو�س اأو القوات التي حتاربه.
عي�صى  العميد حممد  قال  ذات��ه،  االإط��ار   يف 
بكر  اأب���و  اإن  ال�����ص��وري،  الع�صكري  اخل��ب��ري 
اأج��ل  م��ن  �صنعت  �صخ�صية  ه��و  ال��ب��غ��دادي 

حتقيق االأهداف املحددة لها.
امل�صماة  الغام�صة  ال�صخ�صية  اأن  واأ�صاف 
حلظة  حتى  �صت�صتمر  البغدادي  بكر  باأبو 
بعينها، وبعدها �صيتم االإعان عن مقتله كما 

حدث مع اأ�صامة بن الدن يف ال�صابق.
التي  االأمريكية  املخابرات  اأن  على  و�صدد 
مكان  من  داع�س  عنا�رص  نقل  على  ت�رصف 
تواجده،  مبكان  دراي��ة  على  تكون  قد  الآخ��ر 

اأو اأنها هي من توفر له احلماية حتى يوؤدي 
املهمة املوكلة له يف املنطقة.

املدعومة  الدميقراطية  �صوريا  قوات  وكانت 
اجلمعة  اليوم  اأعلنت  املتحدة،  الواليات  من 
األقت  اأن��ه��ا  ال��ث��اين،  ت�رصين  نوفمرب/   30
القب�س على قيادي بارز يف تنظيم “داع�س” 
عمل م�صاعدا لزعيم التنظيم اأبو بكر البغدادي 

الذي اأطلق على نف�صه لقب “خليفة”.
مقتل  ع��ن  �صابقة  ع��دة  م���رات  يف  واأع��ل��ن 
البغدادي، اإال اأن االأمر مل يوؤكد حتى االآن من 
 ، االأمر  التنظيم  يوؤكد  ر�صمية، كما مل  جهات 
خال  �صوتي  ت�صجيل  يف  ظهر  اأن��ه  خا�صة 
الفرتة القليلة املا�صية وهدد العامل بهجمات 

اأكرث �رصا�صة.

بغداد – الجورنال نيوز


