
هدد نائب رئي�س جمل�س النواب، ح�سن الكعبي، 
االأحد، باأن الربملان العراقي �سينهي االتفاقية 
امل�ست�سارين  ووج���ود  وا�سنطن  م��ع  االأمنية 

واملدربني االأمريكيني يف العراق.
وقال الكعبي يف بيان �سحفي ردا على ت�رصيح 
متديد  ب�ساأن  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ذلك  وت��ربي��ره  ال��ع��راق  يف  االأمريكي  ال��وج��ود 
ترامب جتاوز �سارخ  قاله  "ما  اإيران:  مبراقبة 
وانتهاك  الوطنية  واالإرادة  لل�سيادة  و�سافر 
فا�سح للد�ستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار 

العراق منطلقا لالعتداء على اأي دولة".
ترامب  يتجاوز  اأخرى  "مرة  الكعبي:  واأ�ساف 
العراقية  للدولة  والد�ستوري  القانوين  العرف 
)دون  االأ�سد  عني  لقاعدة  ال�سابقة  زيارته  بعد 
اليوم  علينا  وخ���رج  م�سبقا(،  ب��غ��داد  اإب���الغ 
القوات  اآخر بت�رصيح يوؤكد فيه بقاء  با�ستفزاز 
البالد للعدوان على بلد جار"  االأمريكية داخل 

)اإيران(.
"على  اأن  اإىل  ال��ربمل��ان  رئي�س  نائب  واأ���س��ار 
الإنهاء  العاجل  التحرك  م�سوؤولية  اجلميع 
العراق  بجعل  ال�سماح  وعدم  االأمريكي  الوجود 

منطلقا ل�سن عدوان اأو مراقبة اأي دولة".
"جمل�س  اأن  ال�سحفي  بيانه  يف  الكعبي  وتابع 
النواب �سيدر�س خالل الف�سل الت�رصيعي املقبل 
ت�رصيع قانون يت�سمن اإنهاء العمل باالتفاقية 
االأمنية مع الواليات املتحدة، ف�سال عن اإنهاء 
الع�سكريني  وامل�ست�سارين  امل��درب��ني  وج��ود 

االأمريكيني واالأجانب يف االأرا�سي العراقية".
اأنه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
"مراقبة  اإبقاء قوات بالده يف العراق ل�  يعتزم 

اإيران".

برنامج  يف  اإطاللته  خ��الل  ترامب  واأ���س��اف 
قناة  على   "FACE THE NATION"
اأن  اأري��ده  ما  "كل  االأح��د:  بث  اإ�س"  بي  "�سي 
يكون باإمكاين املراقبة.. لدينا قاعدة ع�سكرية 
رائعة وغالية التكلفة يف العراق، وهي منا�سبة 
منطقة  اأج��زاء  جميع  يف  الو�سع  ملراقبة  جدا 

من  اأف�سل  وه��ذا  امل�سطربة،  االأو�سط  ال�رصق 
االن�سحاب".

وتابع بالقول: "وهذا االأمر ال يفهمه الكثري من 
فاإن ح�سلت  املراقبة،  موا�سلة  نعتزم  النا�س.. 
اأو  نووية  اأ�سلحة  ت�سنيع  اأحد  اأراد  اأو  م�ساكل 

اأ�سياء اأخرى، �سنعرف قبل اأن يفعلوا ذلك".
"م�سكلة  اإي��ران  اأن  االأمريكي  الرئي�س  واعترب 
من  العديد  تقتل  ���رصي��رة  و"دولة  حقيقية" 
الع�سكريني  بع�س  اأن  ترامب  واأك��د  النا�س". 
�سوريا  من  �سحبهم  �سيتم  الذين  االأمريكيني 

�سين�سمون اإىل القوات االأمريكية املوجودة يف 
العراق. مع ذلك انتقد ترامب التدخل الع�سكري 
االأمريكي يف العراق، وا�سفا االأمر ب�"اأحد اأكرب 
االأخطاء التي ارتكبتها الواليات املتحدة على 

مّر التاريخ".
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بغداد – الجورنال

کتاب ومثقفون يشجبون قتل الروائي مشذوب ويطالبون بكسر الصمت 4 اقضية ونواحي في ذي قار بال 
كهرباء 

مجلس بغداد يكشف عن ثالث مستشفيات 
جديدة في العاصمة

صالح الدين تعتزم بناء 80 مدرسة 
خالل العام الجاري

تلقيها  عن  النا�رصية،  �سمال  كهرباء  �رصكة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
اإخطار من مديرية �سبكات اجلنوب الغربي يفيد باطفاء 4 اق�سية ونواحي 

يف اأق�سى �سمال النا�رصية. 
ت�رصيح  يف  العبودي  عمار  النا�رصية،  �سمال  فرع  اعالم  م�سوؤول  وذكر 
�سحفي، \ ن "مديرية �سبكات اجلنوب الغربي اعلمت فرع �رصكته باأنها 
ا�ستبدال  لغر�س    KV  132 الرئي�سية  الرفاعي  حمطة  باإطفاء  �ستقوم 
نزاالت البازبار للمحوالت الرئي�سية رقم ١/٢  بداأ من اليوم وحتى يوم 

غٍد ومبعدل 5 �ساعات". 
وبني العبودي، اأن "املناطق التي �سيتم قطع التيار الكهربائي عنها هي، 

ق�سائي الرفاعي وقلعة �سكر، وناحيتي الفجر والن�رص".

بغداد - اجلورنال: ك�سف جمل�س حمافظة بغداد، عن ثالث م�ست�سفيات 
جديدة يجري العمل على اجنازها يف خمتلف مناطق العا�سمة، مبينًا 

ان امل�ساريع الحتتاج غري التخ�سي�سات املالية الجنازها.
ت�رصيح  يف  االزيرجاوي  ج�سومة  املحافظة  جمل�س  ع�سو  وقالت 
على  تعمل  م�ست�سفيات  ثالث  لديها  بغداد  “حمافظة  ان  �سحفي، 
واحلرية  )الف�سيلية  وهي  لها،  املخ�س�سة  املوازنة  �سمن  اجنازها 

وال�سعب(”.
مبلغ  على  ح�سلت  الف�سيلية  “م�ست�سفى  ان  االزيرجاوي،  وا�سافت 
املقبلة،  الفرتة  خالل  اجنازها  اجل  من  دينار  مليار   93 من  يقرب 
حيث ان العمل قد يتاخر اىل اكرث من �سنة وت�سدد تكاليفها على �سكل 

دفعات كباقي امل�ساريع االخرى”.

بغداد - اجلورنال: ك�سف النائب عن حمافظة �سالح الدين، حممد البلداوي، 
املوازنة  �سمن  املحافظة  يف  مدر�سة   80 لبناء  توجه  وجود  وجود  عن 
املخ�س�سة لهذا الغر�س يف عموم املحافظات، م�سدداً على �رصورة تكليف 
ا�رصاف  وحتت  املحافظة،  جمل�س  دون  من  الدين  �سالح  بادارة  املحافظ 
“املوازنة �سملت  ان  البلداوي يف ت�رصيح �سحفي،  ومراقبة نوابها. وقال 
تخ�سي�سات مالية لبناء املدار�س يف عموم البالد، حيث هناك توجه لبناء 
�سالح  ادارة  “ملف  ان  وا�ساف  الدين”.  �سالح  حمافظة  يف  مدر�سة   80
هناك  اذ  موازنتها،  �رصف  باآلية  يتعلق  فيما  تقومي  اىل  بحاجة  الدين 

خماوف من ذهاب تلك االموال هدراً من دون اال�ستفادة منها”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

لكن لغاية االآن مل يعلن عن اأ�سماء اأع�ساء اللجان اأو ما 
اإذا كانت ال تزال موجودة اأم ال، هذا  اإليه، وما  لت  تو�سّ
اأنه  واملاأزق احلقيقي هو  االأ�سا�س.  �سّكلت من  يف حال 
وكرثتها،  العراقية  ال�ساحة  على  االأحداث  تتابع  ب�سبب 

�رصعان ما ين�سغل الراأي العام العراقي باأزمة جديدة.
واأمرت ال�سلطات العراقية يف بغداد بت�سكيل جلان حتقيق 
�سناديق  احرتاق  ملف  بينها  الق�سايا،  من  عدد  حول 
وقتل  املا�سي،  العام  من  يونيو/حزيران  يف  االقرتاع 
ومن  النجف  مطار  واقتحام  الب�رصة،  يف  املتظاهرين 
اأمن  عنا�رص  مبقتل  مروراً  فيه،  الف�ساد  ملف  تفّجر  ثّم 
با�ستباكات مع "الع�سائب" يف �سارع فل�سطني ببغداد، 
النفطي، وهروب حمافظ  بيجي  و�رصقة معدات م�سفى 
اإدانته  بعد  العراق  خ��ارج  الن�رصاوي  ماجد  الب�رصة 
والفرات.  دجلة  يف  االأ�سماك  نفوق  وكارثة  بالف�ساد، 
وفاة  يف  حتقيق  جلان  بت�سكيل  ال�سلطات  اأم��رت  كما 
النا�رصية، وف�سيحة  التعذيب يف �سجن  معتقلني جراء 
الربملان،  يف  ال�سنية  العربية  الكتل  بني  املنا�سب  بيع 
قبيل  العراقية  ال��وزارات  من  عدد  يف  احلرائق  و�سل�سلة 
وزارة  يف  الف�ساد  وعقود  اجلديدة،  للحكومة  الثقة  منح 
واأرزاقهم.   العراقيني  اجلنود  بطعام  والتالعب  الكهرباء 
جماعية  مقربة  على  العثور  يف  التحقيق  طلبت  كما 
بابل  مبحافظة  امل�سيب  منطقة  يف  عراقيني  ملواطنني 
و"احل�سد  االحتادية  ال�رصطة  قوات  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
ال�سعبي"، و�سل�سلة االغتياالت التي تعّر�س لها م�ساهري 
عما  ف�ساًل   ،2018 العام  خالل  عراقيات  ونا�سطات 
دينار  مليارات   7 من  اأك��رث  غرق  عن  بالك�سف  يتعلق 
الذي  بغداد  يف  الن�ساء  �سجن  وحريق  االأمطار،  مبياه 
ت�سّبب بوفاة عدد من النزيالت، وتوثيق جرائم االبتزاز 

فيه  وع��دت  وق��ت  ويف  املا�سي.  االأ�سبوع  نينوى  يف 
احل��وادث  خمتلف  يف  املق�رصين  بتقدمي  ال�سلطات 
نتائج  ُتعلن  مل  االأح��داث  تلك  من  اأّي��ًا  فاإّن  الق�ساء  اإىل 
ملحا�سبته،  كمتهم  اأح��د  يقّدم  ومل  ب�ساأنها،  التحقيق 
�سواء كان �سخ�سًا اأو جهًة. كما مل يعرف ال�سارع �سبب 
الق�سايا  هذه  ومن  االأ�سا�س.  من  االأزمات  هذه  حدوث 
االأ�سماك املفاجئ يف دجلة والفرات بعد يومني  نفوق 
االكتفاء  ملرحلة  الو�سول  الزراعة  وزارة  اإع��الن  من 
الذاتي من االأ�سماك، ووقف اال�سترياد من تركيا واإيران. 
اإطالق  يف  باملت�سبب  يتعلق  ما  يف  تكرر  نف�سه  واالأمر 
الع�رصات  واإ�سابة  وقتل  الب�رصة  متظاهري  على  النار 
يف  املحافظة  �سهدتها  التي  االحتجاجات  خالل  منهم 
اأغ�سط�س/اآب املا�سي. واالأمر نف�سه ينطبق على ق�سية 

الو�سع  هذا  ودفع   امل�سيب.  بلدة  اجلماعية يف  املقربة 
اإىل اعتبار العراقيني اأن االإعالن عن جلان التحقيق هو 
خ�سو�سًا  لل�سارع،  اإ�سكات  وعملية  اآخر  نوع  من  ف�ساد 
اأّن ملفات �سابقة مثل �سقوط املو�سل، وجمزرة �سارية 
الفا�سد،  االأوكراين  ال�سالح  دياىل، و�سفقة  وم�سعب يف 
و�سفقة  ب��غ��داد،  يف  خلق  جماهدي  مع�سكر  وجم��زرة 
وكذلك  االأردين،  والب�سكويت  الواقية،  وال�سرتات  اخلوذ 
اأغلقت  امللفات  من  وغريها  املتفجرات،  ك�سف  اأجهزة 
وجّمد الق�ساء العراقي واالدعاء العام جميع املطالبات 

بالتحقيق فيها، بدون معرفة ال�سبب الرئي�س وراء ذلك.
ح�سام  العراقي،  املدين  التيار  ع�سو  اأكد  ال�سياق،  ويف 
ال�سفار، اأّن جلان التحقيق "باتت و�سيلة تخدير لل�سارع 
"العربي  مع  حديث  يف  ال�سّفار  واأ�ساف  الإ�سكاته". 

حيدر  حكومتي  يف  التحقيق  "جلان  اأّن  اجلديد"، 
عددها  يتجاوز  قد  الثانية،  املالكي  ونوري  العبادي 
ال� 240 جلنة معلنًة الأحداث �سخمة، فيما مل يعلن يف 
اللجان نف�سها  اأّن هذه  اأي نتائج لها. كما  املقابل عن 
مل ير�سد اأنها حتّقق اأو تعمل على متابعة الق�سية التي 
كّلفت بها"، وا�سفًا بيانات احلكومات املتعاقبة حول 
ذاته".  بحد  "ف�ساد  باأنها  التحقيقية  اللجان  ت�سكيل 
ولفت ال�سّفار اإىل اأّن "الربملان نف�سه �سّكل جلان حتقيق 
لل�سارع  يوؤّكد  ومل يعرف م�سريها وما فعلْته، وهو ما 
يجري  الدولة  مبوؤ�س�سات  احلايل  والتق�سري  الف�ساد  اأّن 
واحلكومة  يدعمها،  ومن  ال�سيا�سية،  الكتل  مبباركة 
من  املعادلة".  لهذه  حا�سل  حت�سيل  احل��ال  بطبيعة 
جهته، و�سف النائب عن "تيار احلكمة"، علي البديري، 

با�ستمرار  العراق  يف  عنها  يعلن  التي  التحقيق  جلان 
باأنها "مقربة احلقيقة"، م�سيفًا يف حديث مع "العربي 
ال�سعب،  ت�سكت  اأو  احلقيقة  تقتل  اأن  اأردت  "اإذا  اجلديد"، 
ف�سّكل جلنة حتقيق". وتابع البدري "يف العراق ولالأ�سف 
وقتلها،  للحقيقة  قرب  معناها  حتقيق  جلنة  كل  ال�سديد، 
اأي جلنة حتقيق،  ومن ثّم مل ي�ستفد ال�سعب العراقي من 
اأو عقاب جراء  اأو تعوي�س  اإجراء قانوين  اأي  ومل ي�سّجل 
لل�سعب.  ت�سكيت  اأو  خمدر  فهي  اللجان،  تلك  حتقيقات 
�سّكلت  التي  ال�سابقة  اللجان  اأين ع�رصات  اليوم،  ون�ساأل 
ماذا  اإىل  بالعراق؟  حّلت  وك��وارث  جرائم  يف  للتحقيق 
عملهم  واأي��ن  اللجان؟  تلك  اأع�ساء  هم  واأي��ن  لت؟  تو�سّ
ملفات  الأن  �سيء،  ال  اجل��واب  حتقيق؟  من  اجن��زوا  وما 
فيها  متوّرط  الكربى  واالنتهاكات  ال�سخمة  الف�ساد 
اأين  اأخ��رى،  مرة  ال�سوؤال  نعيد  وهنا  امل�سوؤولني.  كبار 
من  امل��ل��ي��ارات  و���رصق��ة  املو�سل  �سقوط  ملف  و�سل 
حتالف  عن  النائب  قال  ال�سياق،  ويف  ال�سعب؟".  اأموال 
"العربي  مع  حديث  يف  ال�سمري  �سالم  "�سائرون"، 
اجلديد"، اإّن "االأحداث وامللفات كثرية، وجلان التحقيق 
منها  نر  مل  لالأ�سف  لكن  كثرية،  كانت  عنها  اأعلن  التي 
�سّكلت خالل  التي  التحقيق  تعمل جلان  نتائج، ومل  اأي 
الدورات االنتخابية املا�سية ب�سكل حقيقي".  واأ�ساف 
حتقيقات  تتبعه  اأن  يجب  اللجنة  "ت�سكيل  اأّن  ال�سمري 
وتقدمي نتائج، ومن ثّم اإنهاء عمل اللجنة، وهو ما مل يره 
يف  اأخرياً  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  مثاًل  مّت  فقد  العراقيون، 

�سفقة اأرّز فا�سد، فيما مل نَر اأي نتائج اإىل االآن". 
على  عازمون  �سائرون  كتحالف  "نحن  ال�سمري  وقال 
الظاهرة واإعادة فتح كل امللفات والق�سايا  اإنهاء هذه 
اأي  العراقيون  يَر  ومل  جلان  بها  �سّكلت  التي  ال�سابقة 
نتائج ب�ساأنها، كما مل يعرفوا من هو املجرم اأو املق�رّص، 

و�سيكون ف�سحهم عرب الف�سائيات".

لجان التحقيق العراقية... مقبرة الحقيقة وطوق النجاة لإلفالت بالجريمة
متابعة - الجورنال

والكتاب  املثقفني  من  ع��دد  عرب 
واالأدباء العراقيني، باالإ�سافة اإىل 
ا�ستنكارهم  عن  م�سذوب  اأ�سدقاء 
زميلهم  مقتل  حل��ادث��ة  واأمل��ه��م 
الروائي عالء م�سذوب، قرب منزله 

يف كربالء.
و�سقيق  �سديق  من  كل  ك�سف  فقد 
الروائي عالء م�سذوب، الذي اغتيل 
ج�سده،  اخرتقت  ر�سا�سة  ال�سبت 
عن  جديدة  تفا�سيل  كربالء،  يف 
الراحل، فيما عربا عن حزنهما من 
احتاد  رئي�س  اأفاد  حيث  احلادثة، 
عمار  كربالء  والكتاب يف  االأدباء 
ال�سعراء  امن  "عدد  ان  امل�سعودي، 

والكتاب ومن بينهم عالء اجتمعوا 
م�ساء ال�سبت يف اأم�سية اأدبية تعقد 
االأدب��اء  احت��اد  مقر  يف  اأ�سبوعيا 

والكتاب".
االأم�سية  بدء  "بعد  اأن��ه  واأ���س��اف، 
الن�سغاله  م�سذوب  خ��رج  بقليل، 
اإىل  العودة  واأثناء  اأخ��رى،  باأمور 
يف  التمار  ميثم  �سارع  يف  منزله 
منطقة باب اخلان، غافله على ما 

يبدو امل�سلحان".
كان  "الفقيد  اأن  امل�سعودي،  واأكد 
بعد  خري  على  وافرتقنا  حا�رصا 
وال�سحكات  الكالم  تبادلنا  اأن 
اأنه  وعلمنا  طريقه،  يف  وم�سى 
ب�سعة"،  اغتيال  لعملية  تعر�س 
اأي  له  لي�س  "م�سذوب  اأن  مبينا 

متنور،  اأدي��ب  وهو  جنائي،  ملف 
العراق  ي��رى  اأن  ك��ان  حلمه  وك��ل 

بلدا جميال ال اأكرث".
كما �سدد على "�رصورة اأن تتحول 
ق�سيته اإىل ق�سية وطنية واأال متر 

دون عقاب وح�ساب للجناة".
���رصوة  ال�سابقة  النائبة  وكتبت 
على  لها  تغريدة  يف  الواحد،  عبد 
اغتيال   " ان  ال��ي��وم،  "تويرت" 
ال  م�سذوب  ع��الء  امل��دين  النا�سط 
ودون  عادي  ب�سكل  مير  ان  ميكن 
وقفة جدية..يجب ان ال ن�سكت على 
يقويهم  �سكوتنا  الن  اجلرائم  هذه 
احلكومة   .. احلق  �سوت  وي�سعف 
من  املواطنني  بحماية  مطالبة 

حاملي ال�سالح".

بغداد – الجورنال 

منذ كانون الثاني 2018 
ولغاية اآلن، أعلنت 

السلطات العراقية عن 
تشكيل لجان تحقيق 
في أكثر من 20 حادثة 

هّزت البالد وتسبب 
بعضها بأزمات كبيرة، 

منها ما هو متعّلق 
بجرائم وانتهاكات 

وعمليات فساد مالي، 
ومنها ما هو ذات 
طبيعة سياسية.
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