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معارك �ضارية على م�شارف الفلوجة ومقتل الع�شرات من «داع�ش»

بغداد� :إحالة  13وزير ًا �سابق ًا �إلى محاكم الف�ساد

اعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق ،أمس ،عن
احالة  2171مسؤوال ً رفيعا ً بينهم  13وزيرا ً ومن
هم بدرجته الى محاكم الجنح والفساد ،كاشفة أن
وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين
من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وقال حسن الياسري ،رئيس هيئة النزاهة ،خالل
مؤتمر صحافي ،عقد في بغداد ،إن «عدد المتهمين
المحالين الى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171
متهما ً منهم  13وزيراً ،ومن هم بدرجته وبواقع 39
إحالة (قضية)».
وأوض��ح الياسري ان «ال��وزراء السابقين وهم
وزي��ر الكهرباء ايهم السامرائي ،وال��دف��اع حازم
الشعالن ،والتجارة عبد الفالح السوداني ،ووزير
النقل لؤي العرس مطلوبون وهاربون وعلى الدول
تسليمهم».
وأضاف الياسري أن «هيئة النزاهة تحقق بـ13
الف و 500قضية اخبارية وجزائية ،تم حسم اكثر
من  6600قضية ،وبلغ عدد القضايا اإلخبارية التي
انجزت  1446قضية ،و 5228قضية جزائية»،
م��ؤك��دا ً «اس��ت��رداد نحو  36مليار دينار عراقي،
وصدور احكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار
اخرى».
ودع��ا الياسري الجميع الى «مساعدة الهيئة
في محاربة الفساد والحفاظ على االموال ،والهيئة
ماضية بتنفيذ االص�لاح��ات التي أعلنت عنها
الحكومة ،وأم��وال المواطنين خط احمر» بحسب
تعبيره.
وكانت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة
وغسيل االم��وال العراقية ،أصدرت مذكرة اعتقال

بحق عبد ذي��اب العجيلي وزي��ر التعليم العالي
والبحث العلمي السابق في الحكومة العراقية
بتهمة االهمال الوظيفي.
وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى
النزاهة في العراق ،االسبوع الماضي التحقيق
بـ 66تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكالء وزراء
وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين
برتب رفيعة.
وق��رر رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي،
ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي ،م��ن االس��ب��وع الماضي منع
المسؤولين المتهمين بملفات فساد ،من السفر
خارج البالد ،وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من
تصويت البرلمان العراقي ،على حزمة اإلصالحات
ومنها مالحقة الفاسدين.
وأق ّر مجلس النواب العراقي ،االسبوع الماضي
خالل جلسته االعتيادية حزمة إصالحات حكومية
من بينها إلغاء مناصب عليا ،والتحقيق في ملفات
فساد ،وصوت جميع األعضاء الحاضرين وعددهم
( 280من أصل  325نائباً) ،لمصلحة إقرار حزمة
اإلصالحات ،برفع أيديهم بالموافقة.
والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً ،بموجب
مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات
الماضية ،وت��رد تقارير دولية على ال��دوام بهدر
واختالس.
ميدانياً ،استطاعت القوات العراقية ومقاتلو
الحشد الشعبي تحرير جسر القاسم جنوب مدينة
الرمادي من مسلحي «داعش» ،حيث أوقعوا العديد
من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم .وطوقت
القوات العراقية المشتركة منطقة الخمسة كيلو

بواغدانوف يعلن العمل
على �إطالق «جنيف»3 -

ناديا شحادة
الح ّل السياسي لألزمة السورية بات قريبا ً بعد المتغيرات التي
شهدتها منطقة الشرق األوسط .فجميع المؤشرات تدل على ان الحل
السياسي لالزمة السورية أصبح قاب قوسين أو أكثر وبالذات بعد
كسر الجمود االستراتيجي بين اي��ران وال��دول الغربية بعد توقيع
االتفاق النووي اإليراني الذي أعاد إليران موقعها كقوة اقليمة صاعدة
من جديد ،قوة لها وزنها وتأثيرها على ملفات المنطقة وبالذات الملف
السوري حيث وفر االتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الكبرى
ق��وة دف��ع جديدة لالجتماعات الديبلوماسية التي ناقشت الشأن
السوري ،فإيران دخلت الى دائ��رة الضوء مرة ثانية بعد سنوات
طويلة من العزلة ،وهذا األمر الذي يزعج خصمها األول في المنطقة
المملكة العربية السعودية التي تورطت في حربها باليمن ،فمن يتابع
الخطوات التي تتخذها السعودية ازاء اليمن على جميع األصعدة
السياسية واإلعالمية والعسكرية يخرج بنتيجة مفادها ان السعودية
أعلنت الحرب على جارتها الجنوبية للعب بمقدرات ومصير الشعب
اليمني خدمة ألغراض ومآرب تصب في مصلحة المشروع األميركي
الصهيوني في المنطقة ،فالسعودية أعلنت الحرب على اليمن وفي
جعبتها جملة من األه���داف تسعى ال��ى تحقيقها ولكنها تورطت
وه��ذا ما أك��ده تقرير لموقع «ديلي بيست» نقالً عن مستشار ملكي
(التتمة ص)14

القاهرة :تفجير ي�ستهدف «الأمن الوطني»
و«والية �سيناء» تتبناه
ارتفعت حصيلة المصابين في انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لجهاز
األمن الوطني في شمال القاهرة إلى أكثر من ثالثين حسبَ مصادر طبية ،وأعلنت
جماعة «والية سيناء» الموالية لتنظيم «داعش» مسؤوليتها عن االنفجار.
وقالت الجماعة التي تنشط في شمال شبه جزيرة سيناء في بيان نشر على
«تويتر» إن االنفجار الذي وقع بمنطقة شبرا الخيمة نفذ بسيارة ملغومة وهو
أيضا ً ما أعلنته وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق عن إصابة  6من رجال
الشرطة في انفجار سيارة مفخخة فجر أمس في محيط مبنى تابع لجهاز األمن
الوطني في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة.
وقال بيان للداخلية المصرية أن الحادث نجم عن «انفجار سيارة توقفت فجأة
خارج الحرم األمني للمبنى وتركها قائدها مستقالً دراجة نارية كانت تسير خلف
السيارة» ،مضيفا ً أن االنفجار ألحق أض��رارا ً بنوافذ الواجهة وجزء من السور
الخارجي للمبنى .ذكرت أن رئيس هيئة اإلسعاف أحمد األنصاري قال للتلفزيون
المصري إن سيارات اإلسعاف نقلت  8مصابين إلى المستشفيات ،مشيرا ً إلى أن
مصابين آخرين نقلوا بسيارات خاصة إلى مستشفى قريب.
من جانبها ،أعلنت «بوابة األهرام» إصابة نحو  27شخصا ً باالنفجار الذي
استهدف مبنى األمن الوطني في حي شبرا الخيمة بالقاهرة ،ونشرت قائمة
بأسماء المصابين مصحوبة بصور البعض منهم ،مشيرة إلى أن االنفجار تسبب
في تحطم واجهة المبنى ،كما ألحق به أضرارا ً أخرى.

شمال غربي مدينة الرمادي بالكامل وحاصرت
مسلحي «داعش» فيها.
وقتل  19ارهابيا ً من جماعة «داع��ش» بقصف
جوي للجيش العراقي على رتل للمسلحين في
قرية البو نجم شمال طوزخرماتو في كركوك ،كما
قتل  11مسلحا ً من «داعش» في منطقتي التأميم
والملعب القريبتين من مركز مدينة الرمادي غرب
العراق ،فيما تتقدم القوات المشتركة نحو مركز
مدينتي الفلوجة والرمادي.
وتخوض القوات العراقية معارك ضارية على
مشارف مدينة الفلوجة ،حيث تمركزت في قرى
سلمان الفارسي والشيحة ،القريبة م��ن جسر
الكنطرة االستراتيجي الذي تسعى للسيطرة عليه،
وفصل الفلوجة عن الرمادي.
وق���ال م��ص��در مطلع ان��ه بعد م��ع��ارك ضارية
استطاع الجيش العراقي والحشد الشعبي من
تحرير مديرية المرور وحي الزيتون القريب منها
ف��ي منطقة الخمسة كيلو ،فيما رفعت القوات
العراقية مئات العبوات الناسفة من الشوارع،
حتى أصبحت هذه المناطق آمنة ومناطق عسكرية
للقوات العراقية.
وفي الرمادي قتلت القوات العراقية  11مسلحا ً
في مناطق التأميم والملعب القريبة من مركز
المدينة الذي انسحب المسلحون ليتحصنوا فيه
من ضربات الجيش العراقي.
وقام «داعش» بمحاصرة من تبقى من العوائل
في الرمادي والفلوجة ومنعها من النزوح ،لتتخذ
منها دروعا ً بشرية مع قرب اقتحام الجيش العراقي
لمركز الفلوجة والرمادي.

الجي�ش ي�صد هجوم ًا في الزبداني ويوا�صل عملياته في �سهل الغاب

الأ�صوات ال�شعبية تطيح بال�شماط و�صفية من الحكومة ال�سورية
أجرى الرئيس السوري بشار األسد أمس تعديالً وزاريا ً لحقيبتين وزاريتين
في حكومة وائل الحلقي ،حيث أصدر الرئيس األسد مرسوماً ،يقضي بإعفاء
وزيرة الشؤون االجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف
آخرين بدال ً منهما.
وذكرت الوكالة أن الرئيس «أصدر مرسوما ً بتسمية ريما القادري وزيرة
للشؤون االجتماعية بعد إعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهماتها ،وأصدر
مرسوما ً آخر بتسمية جمال شاهين وزيرا ً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
بعد إعفاء حسان صفية من مهماته».
وكان األسد شكل حكومة جديدة في  27آب  2014عقب إعادة انتخابه في
 3حزيران من العام ذاته لوالية جديدة من سبع سنوات .واحتفظ الوزراء
الرئيسيون بمناصبهم في الحكومة األول��ى ،فيما تولى وزراء جدد الحقائب
االقتصادية واالجتماعية .وتأتي هذه التغييرات على وقع األزمة االقتصادية
الحادة التي ولدتها الحرب على سورية ،حيث يرى خبراء أنها أعادت اقتصاد
البالد ثالثة عقود إلى الخلف ،إذ يعاني نصف السكان من البطالة ،في وقت دمر
فيه الجزء األكبر من البنى التحتية للبالد.
وكانت «منظمة األغذية والزراعة» باألمم المتحدة أشارت في تقرير لها صدر
في أيلول  2014إلى أن  60في المئة من إجمالي حوالى  23مليون سوري
يالمسون خط الفقر.
وشهدت األسعار ارتفاعا ً كبيرا ً يعزوه التجار الى العقوبات الغربية وصعوبة
االستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة إلى الدوالر.
وأك��دت مصادر متابعة لـ«البناء» أن التعديل ال��وزاري جاء بسبب تزايد
األصوات الشعبية المطالبة بايجاد حلول لألزمة االقتصادية الخانقة وأزمة
ارتفاع األسعار الجنونية التي تضرب األسواق السورية.
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انتهاء الوالية الممددة لبارزاني
وال اتفاق بعد على مخرج �سيا�سي
انتهت أمس والية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ما يدخل
اإلقليم في «فراغ قانوني» لم تتمكن القوى السياسية من االتفاق على مخرج له
بعد بحسب ما أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد.
وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه األكراد تحديات عدة أبرزها الحرب
ضد تنظيم «داعش» وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لحزب العمال
الكردستاني والصعوبات المالية التي يواجهها اإلقليم.
وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان أول من أمس جلسة للتصويت
على مشروع قانون يقلص صالحيات زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني
بارزاني قدمه االتحاد الوطني الكردستاني والتغيير «غ��وران» والجماعة
اإلسالمية واالتحاد اإلسالمي ،إال أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان برزو مجيد «من اليوم دخل
اإلقليم في فراغ قانوني ولهذا يجب معالجة هذه المسألة أو أن يقوم رئيس
البرلمان بمهمات رئيس اإلقليم لمدة شهرين لحين إجراء االنتخابات».
وتستند األحزاب الداعية لتولي رئيس البرلمان مهمات رئاسة اإلقليم موقتا ً
إلى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك.
إال أن الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض هذا الخيار ويدفع باتجاه
تمديد والية بارزاني للمرة الثانية بعد تمديدها لعامين في .2013
ويتولى بارزاني رئاسة اإلقليم منذ العام  ،2005وتعد اسرة بارزاني من
العائالت المهيمنة في السياسة الكردية ،ويتبوأ أفرادها مناصب رئيسية في
حكومة اإلقليم.
وال تزال القوى السياسية الكردية تحاول التوصل الى مخرج من هذا المأزق.
وقال القيادي في االتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة «اليوم هناك
اجتماع بين األطراف ،ولكن ال نعرف هل سنصل إلى اتفاق أو ال».

الوزيرة الشماط

القوات اليمنية تطلق �صاروخ ًا بالي�ستي ًا على قاعدة ع�سكرية �سعودية في جيزان

عدوان التحالف يطاول �ألف طفل يمني بح�سب الـ«يوني�سيف»
بعد تحذيرات المنظمات الدولية
المستمرة حول األوض��اع اإلنسانية
المتردية ف��ي اليمن ،وم��ع تواصل
استهداف العدوان السعودي اليومي
للطفولة ف��ي اليمن ،نشرت أرق��ام
مخيفة لعدد الشهداء والجرحى من
األطفال اليمنيين ،حيث أفاد صندوق
األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»
أن ال��م��ع��ارك ال��ض��اری��ة وال��غ��ارات
العنيفة أدت إلى سقوط ألف طفل بين
شهيد وجريح منذ آذار الماضي.
وفي حديث لموقع «راصد اليمن»
قال المتحدث باسم «اليونيسيف»
في اليمن محمد االسعدي إن «هناك
ما يزيد على  1000طفل استشهدوا
أو أصيبوا خالل األشهر الماضية من
الحرب ،بما معناه أن عشرات األطفال
يموتون في كل شهر ،في حين أن من
بقي منهم على قيد الحياة يعيش في
خوف دائم خشية أن يلقى المصير
نفسه».
وأضاف األسعدي ان «اليمن بات
من أكثر بلدان العالم التي تعاني من
أزمات إنسانية وغير مسبوقة» .ولفت
المتحدث باسم منظمة الـ«يونسيف»
الى انه «منذ تصاعد القتال ،تهاوى
ج��زء كبير من الخدمات األساسية
التي كان يعتمد عليها األطفال وأهمها
الصحة والتعليم .كما حدث نقص
شديد في الغذاء وال���دواء والماء»،
مؤكدا ً ان «هناك قرابة  10ماليين طفل
 -ويشكلون  80في المئة من أطفال

رام اهلل تطالب م�صر بت�أمين حياة
 4فل�سطينيين خطفوا في رفح

البالد  -بحاجة ماسة للحصول على
مساعدات إنسانية عاجلة.
وكان فرع الحركة العالمية للدفاع
ع��ن أط��ف��ال دان «ال���ع���دوان ،ال��ذي
تتع ّرض له اليمن من قبل السعودية
وحلفائها والذين يرتكبون فيه افظع
ال��ج��رائ��م بحق المواطنين بعامة
واألط��ف��ال ب��خ��اص��ة» .وطالبت في

بيان لها ،التدخل الفوري والعاجل
من قبل المؤسسات األممية لتوفير
أقصى درجات الحماية لألطفال في
اليمن.
وكان قد أعرب الكثير من المنظمات
اإلنسانية ع��ن قلقها إزاء الصمت
الدولي تجاه هذه الجرائم من قبل
العدوان السعودي بحق الطفولة في

اليمن ،مطالبين األمم المتحدة حماية
أطفال اليمن وسرعة التدخل لوقف
العدوان ومحاكمة مرتكبيه.
ميدانياً ،يواصل الجيش اليمني
تحقيق إنجازات نوعية ضد العدوان
السعودي الهمجي الذي يضرب اليمن
شعبا ً وأرضا ً ومقدسات ،حيث اطلق
(التتمة ص)14

طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أمس مصر بتأمين حياة
أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا للخطف في رفح المصرية واإلفراج
عنهم.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في بيان «وقع في ساعة متأخرة
من الليلة الماضية حادث اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين أثناء
سفرهم في حافلة الترحيالت التي تكون بحماية األمن المصري في منطقة
رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون الحافلة وقاموا باقتيادهم إلى
جهة مجهولة».
وذكر البزم أن وزارة الداخلية تقوم بإجراء اتصاالت عاجلة على أعلى
المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على مالبسات ما حدث ،مطالبا ً
الجانب المصري بالعمل على تأمين حياتهم واإلفراج عنهم.
وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها خطف فلسطينيين لدى سفرهم من
معبر رفح بعد دخولهم إلى األراضي المصرية ،علما ً أن السلطات المصرية
تفتح المعبر استثنائيا ً منذ اإلثنين الماضي للسفر في االتجاهين.
وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية في غزة إن 1879
مسافرا ً غادروا قطاع غزة عبر المعبر خالل األيام الثالثة الماضية من عمله
استثنائيا ً فيما عاد  2795آخرون إلى القطاع.

