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اتفقت  اأنها  النيابية،  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  اأكدت  الغزي:  �ستار  ــ  بغداد     
ب�سكل ر�سمي مع وزير اال�سكان واالإعمار والبلديات العامة باأن يكون فتح قرو�ض 
�سندوق االإ�سكان للمواطنني املدمرة بيوتهم يف حمافظة االنبار مطلع ال�سهر املقبل. 
وقال ع�سو اللجنة فار�ض الفار�ض لـ)اجلورنال( اإن "وزارة اال�سكان �ست�رصف 50 مليون 
دينار كقر�ض لكل مواطن يريد اإعمار منزله املدمر يف حمافظة االنبار"، وبني اأن "القر�ض 

�سيتجزاأ على ق�سمني".
 وبني اأن "وزير االإ�سكان توعد اللجنة باأن يتم فتح القرو�ض للمواطنني يف االنبار خالل ال�سهر 
يف  االإرهاب  جراء  املت�رصرة  دورهم  واعمار  معامالتهم  وا�ستالم  القرو�ض  �رصف  ليتم  املقبل 

املناطق املحررة من قبل القوات االأمنية".
 وتابع اأن "العراق يواجه اأزمة �سكن منذ عام 2003 وبحاجة اإىل خطط �رصيعة من قبل احلكومة ووزارة 

التخطيط واملالية واالإعمار للنهو�ض بواقع ال�سكن واحلد من التجاوزات على امالك الدولة".

عددها  يف  )اجلورنال(  ن�رصته  ملا  تاأكيدا   
عن  النيابية  االحرار  كتلة  ك�سفت  ال�سابق، 
زيارة قام بها زعيم التيار ال�سدري ال�سيد 
الكبري  الديني  املرجع  اىل  ال�سدر  مقتدى 
اآية اهلل ال�سيد علي ال�سي�ستاين دام )ظله( يف 

النجف اال�رصف.
االحــــرار عــواد  الــنــائــب عــن كتلة  وقـــال 
ان  ـــ)اجلــورنــال(،  ل ت�رصيح  يف  الــعــوادي 
"زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقتدى ال�سدر 
التقى باملرجع الديني الكبري اآية اهلل ال�سيد 
علي ال�سي�ستاين يف النجف اال�رصف وبحث 

اجلانبان التطورات التي ي�سهدها العراق".
وا�ساف ان "لقاء ال�سيد ال�سي�ستاين بال�سدر 
اغلق  ان  بعد  ال�سيا�سيني  من  غــريه  دون 
القاء  عدم  على  عالوة  اجلميع  امام  الباب 
للحراك  دعمه  على  دليل  اجلمعة،  خطب 

ال�سعبي".
اعطى  ال�سي�ستاين  ال�سيد  "لقاء  ان  وا�ساف 
على  وال�سغط  للمعت�سمني  كبريا  زخما 
بتنفيذ  الــعــبــادي  حــيــدر  الــــوزراء  رئي�ض 
"لقاء  ان  اىل  ولفت  ال�سامل".  اال�ــســالح 
ال�سدر وال�سي�ستاين يعطي قوة للمعت�سمني 

واحقيتهم يف املطالبة باال�سالح".
ال�سدر  مكتب  من  مقرب  م�سدر  وح�سب 
لـ)اجلورنال( فقد اكد املرجع االعلى ال�سيد 
ال�سي�ستاين �رصورة توفري االمن واخلدمات 
بوجه  والوقوف  واالرهــاب  الطائفية  ونبذ 
اال�سالمية  الوحدة  على  واحلفاظ  الف�ساد، 

والوطنية.
واأو�سح، امل�سدر اأن احلديث دار اأي�سا حول 
البناء  واخلدمات  االمن  توفري  "�رصورة 

واالرهاب  الطائفية  ونبذ  العراقي  ال�سعب 
امل�سلحة  وتقدمي  الف�ساد  بوجه  والوقوف 
الفئوية  امل�سالح  على  العليا  الوطنية 
اال�سالمية  الوحدة  على  واحلفاظ  ال�سيقة 
ال�سعب  يــكــون  ان  و�ـــرصورة  والــوطــنــيــة، 
امل�سوؤولية  من  عالية  درجة  على  العراقي 
يف  واملخل�ض  واالكفاأ  اال�سلح  اختيار  يف 
متثل  النها  املقبلة  الربملانية  االنتخابات 

الطريق الوحيد للتغيري نحو االأف�سل".
التيار  زعــيــم  يجتمع  ان  املــوؤمــل  ــن  وم  
التحالف  ــادات  ــي ق مــع  الــ�ــســدر  مــقــتــدى 
م�ستجدات  اآخـــر  يف  للت�ساور  الــوطــنــي 
الو�سع ال�سيا�سي واالمني يف �سوء توا�سل 

االعت�سام.
يذكر ان ممثل املرجعية الدينية يف كربالء 
خطبة  يف  دعــا  قد  ال�سايف،  احمد  ال�سيد 
ا�ستبدال  اىل  املــواطــنــني  اجلمعة  �ــســالة 
خالل  للبلد  اخلــري  جتلب  مل  التي  الوجوه 
من  حمــذرا  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
يف  املنت�رصة  واالإعالنات  الرباقة  الوعود 
اأهمية  على  اأكد  فيما  للمر�سحني،  ال�سوارع 
عدم  ــال  ح يف  العقل  بــاأهــل  اال�ستعانة 
ال�سخ�سية  الختيار  املر�سح  على  التعرف 
االأرجح.وكانت م�سادر �سيا�سية مقربة من 
وقت  يف  ك�سفت  اال�رصف  النجف  مرجعية 
تدر�سها  توجهات  لـ)اجلورنال(عن  �سابق 
املرجعية حل�سم امر االزمة ال�سيا�سية التي 
يعي�سها العراق خا�سة بعد االعت�سام الذي 
ال�سدري بانتظار  التيار  ان�سار  اقدم عليه 
يف  العبادي  حيدر  ـــوزراء  ال رئي�ض  ــرار  ق
وتهديد  بحكومته  وزاريــة  تغيريات  اجــراء 
مدين  اعت�سام  اىل  بتو�سيعه  املعت�سمني 

عام.

 ك�سف م�سدر يف اخلطوط اجلوية العراقية، 
ــوؤواًل  ــس مــ�  220 ــن  اأكــــر م مـــغـــادرة  ــن  ع
اليومني  3 مطارات خالل  وبرملانيًا عربوا 
مفتوح  اعت�سام  مــع  تزامنا  املا�سيني، 
وتلويح بامكانية اقتحام املنطقة اخل�رصاء.   
وقال �سابط يف اإدارة اجلوازات العراقية، اإن 
العراقية  اخلطوط  على  احلجوزات  "غالبية 
عراقيني  مل�سوؤولني  كانت  اأخرى،  وخطوط 
والذين توجهوا  وعائالتهم ومقربني منهم، 
واإ�سطنبول  عّمان  االأردنية  العا�سمة  اإىل 
دبي  اإىل  حــجــوزات  عــن  ف�ساًل  الــركــيــة، 
الذي  امل�سدر،  وبح�سب  االإمارات".    يف 
من  "اأكر  فــاإن  ا�سمه،  عن  الك�سف  رف�ض 
نحو  اإىل  اأفرادها  تعداد  و�سل  عائلة   350
1400 �سخ�ض بينهم اأطفال ون�ساء، غادروا 
االأيـــام االأخـــرية، وجميعهم  الــعــراق خــالل 
من  عراقيني".    ونــواب  مل�سوؤولني  اأقــارب 
الدوائر  اإحدى  رفيع يف  قال موظف  جهته، 
حيث  اخل�رصاء  للمنطقة  التابعة  اخلدمية، 
داراً   120 من  "اأكر  اإن  احلكومية،  املقار 
و�سقة فخمة ي�سكنها م�سوؤولون وبرملانيون، 
اأ�سبحت خالية داخل املنطقة اخل�رصاء، بعد 
اأن هجرها �سكانها، اأخريا".واأ�ساف، موظف 
الوحدات  "معظم  اأن  اخل�رصاء،  املنطقة  يف 

ل�سكن  املعدة  الرفيهية،  ال�سكنية واملناطق 
�سيا�سيني، اأ�سبحت خالية من �سكانها الذين 
بينما  البالد،  خــارج  عوا�سم  اإىل  ــادروا  غ
حمافظاتهم  اإىل  النواب  بع�ض  ممثلو  غادر 
م�سادر  وحتدثت  الع�سائرية".    ومناطقهم 
اأ�سابت  "الذعر"  من  حالة  عن  �سيا�سية 
�سيا�سيني وبرملانيني عراقيني، مع ت�ساعد 
اتباع  ينفذها  التي  االحتجاجات  وتــرية 
معهم  متحالفون  ومدنيون  ال�سدري  التيار 
مهددين  اأمنيًا،  املعززة  املنطقة  حميط  يف 
العراقية،  العا�سمة  وتبدو  باقتحامها.  
الذين  ال�سيا�سيني  حركة  من  خالية  بغداد، 
�سخمة  مواكب  �سمن  يتنقلون  ما  عــادة 
ــارات املــ�ــســفــحــة، فــ�ــســاًل عن  ــي ــس ــ� مــن ال
على  واقت�ساره  االإعالمي  ن�ساطهم  فتور 
يف  �سفحاتهم  على  يكتبونها  ت�رصيحات 

مواقع التوا�سل. 
"انقالب  من  عراقيون  م�سوؤولون  ويحذر    
م�ستعينا  ال�سدر،  مقتدى  ينفذه،  ناعم" 
وتقت�رص  اتــبــاعــه.    مــن  االآالف  بع�رصات 
عزلها  التي  اخل�رصاء،  املنطقة  يف  احلركة 
يف  ــعــراق  ال احتاللهم  ــدى  ل االأمــريــكــيــون 
2003، على عنا�رص اأمنية وبع�ض موظفي 
العراق،  يف  العاملة  االأجنبية  ال�سفارات 
االأمني  كما نقلت م�سادر من داخل املربع 

اخلا�ض ب�سكن النخبة ال�سيا�سية احلاكمة. 

  ت�سهد اروقة جلنة االمن والدفاع داخل جمل�ض 
موؤيد  بــني  مــا  اع�سائها  بــني  خالفا  الــنــواب 
اأمريكية  م�ساة  قوات  و�سول  على  ومعار�ض 
للقوات  امليدانية  العمليات  لدعم  العراق  اىل 
التحالف.ويقول  وقـــوات  العراقية  االأمــنــيــة 
ت�رصيح  يف  الغراوي  ماجد  االمن  جلنة  ع�سو 
قوات  وا�سنطن  "ا�ستقدام  ان  لـــ)اجلــورنــال(، 
على  للمحافظة  منها  حماولة  للعراق  ا�سافية 
ما تبقى من املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة تنظيم 
حتاول  "امريكا  ان  االرهابي".وا�ساف  داع�ض 
با�ستقدام  البلد  به  مير  الذي  الظرف  ا�ستغالل 

فيما  االرهــاب  حماربة  بحجة  ا�سافية  قوات 
االرهاب". لدعم  هــو  الــقــوات  هــذه  هــدف  ان 
وا�سار الغراوي وهو نائب عن كتلة االحرار اىل 
"رف�ض كتلته رف�سا قاطعا للتواجد االمريكي 
احلكومة  حمــذرا  العراقية"،  االرا�ــســي  داخــل 
بار�سال  وا�سنطن  رغبات  على  "املوافقة  من 
"احلكومة  ان  القوات".واو�سح  مــن  املــزيــد 
حترزه  الذي  الكبري  التقدم  ان  ترى  االمريكية 
القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي يهدد م�ساحلها 
على  عملت  لذلك  داعــ�ــض  بتنظيم  واملتمثلة 
ا�ستبعد  االثناء  هذه  برية".يف  قــوات  ار�سال 
حممد  النيابية  والــدفــاع  ــن  االم جلنة  ع�سو 
االمريكية  القوات  هــدف  يكون  ان  الكربويل 

داع�ض.وذكر  تنظيم  دعم  هو  ار�سالها  مت  التي 
ــو نــائــب عــن احتـــاد الــقــوى يف  الــكــربــويل وه
االمريكية  "القوات  ان  لـ)اجلورنال(،  ت�رصيح 
ار�سلت اىل العراق بالتن�سيق مع رئي�ض الوزراء 
حيدر العبادي".واو�سح ان "هذه القوة مهمتها 
معاجلة بع�ض االهداف احليوية لتنظيم داع�ض 
"مهمتها  ان  اىل  م�سريا  االر�ض"،  م�سك  ولي�ض 
داع�ض  مواقع  على  جوية  عمليات  تنفيذ  اي�سا 
يف املو�سل ومناطق اخرى من البالد". وانتقد 
الراف�سة  االطراف  بع�ض  الكربويل ت�رصيحات 
بـ"املبالغ  اياها  وا�سفا  االمريكية،  للقوات 
فيها وخلط لالوراق عالوة على �سعيها البقاء 

داع�ض يف العراق".

القائد  باأن  وع�سكرية  اأمنية  قيادات  ك�سفت   
الــــوزراء  رئــيــ�ــض  امل�سلحة  لــلــقــوات  ــعــام  ال
العمليات  قيادة  مع  اجتمع  العبادي  حيدر 
موؤخرا  بغداد  حماية  ت�سّلمت  التي  امل�سركة 
ال�سدريني  اعت�سامات  خيم  ــة  اإزال لغر�ض 
من امام ابواب املنطقة اخل�رصاء، يف خطوة 
نافية  والقانون،  الدولة  هيبة  فر�ض  الإعادة 
للقوات  ت�سمح  اأوامــر  وجــود  ذاتــه  الوقت  يف 
نة  االأمريكية املوجودة داخل املنطقة امُلح�سّ

وقالت  العا�سمة..  اأمــن  ل�سبط  بالتدخل 
ت�سغل  التي  والع�سكرية  االأمنية  امل�سادر 
"العبادي  اإن  لـ)اجلورنال(  ح�ّسا�سة  منا�سب 
تفاجاأ مب�ساركة وحياد بع�ض منت�سبي قوات 
املكلفني  و57   56 واألــويــة  بغداد  عمليات 
�سباط  وتعاطف  اخل�رصاء  املنطقة  باأمن 
كبار مع ُمعت�سمي التيار ال�سدري مما دفعه 
الركن  الفريق  بغداد  عمليات  قائد  جعل  اإىل 
عبد االأمري ال�سمري، والفريق حممد ر�سا قائد 
املنطقة  بحماية  املكلفة  اخلا�سة  القوات 
اخل�رصاء، حتت اإمرة قائد العمليات امل�سركة 

مو�سحة  �سغاتي"،  طالب  ركن  اأول  الفريق 
معلومات  تلقت  ح�ّسا�سة  اأمنية  "اأجهزة  باأن 
بّنية ع�سابات داع�ض االرهابية �رصب  ُتفيد 
االعت�سامات  وخيم  بغداد  العا�سمة  اأمــن 
العبادي  دفع  مما  العا�سمة،  و�سع  الربــاك 
اإىل توزيع املهام االأمنية على اأكر من جهة 
التي  امل�سادر  .واو�سحت  املفاجاآت"  ملنع 
ا�سرطت عدم ذكر ا�سمها اأن "العبادي يعتزم 
بالتعاون مع فريقه االمني والع�سكري اعداد 
اقتحام  من  املعت�سمني  ملنع  طــوارئ  خطة 
اأماكن  ان�ساء  عن  ف�سال  اخل�رصاء  املنطقة 

والع�سكرية  اخلا�سة  القوات  وتكليف  بديلة 
بغداد  يف  باالنت�سار  �سنوفها  مبختلف 
اإىل  ـــذار  االإن ــة  درج رفــع  بعد  اأمنها  ل�سبط 
االيام  الع�سكري خالل  )ج(  االحمر  امل�ستوى 
املقبلة". . ك�سفت م�سادر مطلعة عن �رصوط 
و�سعها رئي�ض املجل�ض االعلى عمار احلكيم 
الوزاري.وقال  التغيري  مقابل  العبادي  على 
الذي  االخري  االجتماع  خالل   " ان  امل�سدر 
رئي�ض  بح�سور  ال�سيا�سية  الكتل  قادة  �سم 
اجلمهورية والربملان والوزراء، و�سع احلكيم 
ا�ستقاله  اهمها  من  العبادي  على  �رصوطا 

العبادي من رئا�سة الوزراء وت�سكيل حكومة 
م�ستقلني �ساملة.وا�ساف امل�سدر ان" ال�رصط 
الثاين هو ا�ستقالة العبادي من ع�سوية حزب 
م�ستقلني،  حكومة  بت�سكيل  ويكلف  الدعوة 
م�سيفا ان" ال�رصط الثالث هو ت�سكيل حكومة 
بعنون حزب الدعوة فقط ويتحمل هو وحزبه 
امل�سوؤولية الكاملة وتذهب باقي الكتل كافة 
الربملان  يف  املعار�سة  دور  ممار�سة  اىل 
ان  على  �سدد  "احلكيم  ان  امل�سدر  ".واو�سح 
وزاري خارج هذه  تغيري  احلديث عن  يتم  ال 

ال�رصوط.

السيستاني للصدر: نؤيدكم بشروط من بينها الحفاظ على أمن العاصمة 

خالل يومين 220 نائبا ومسؤوال تركوا 
بغداد باتجاه عمان ودبي واسطنبول

قوات المشاة األمريكية تصل األنبار وخالف برلماني بشأنها!

خطة طوارئ حكومية لفض اعتصامات الخضراء  والحكيم يحدد شروطه للتغيير الوزاري
بغداد ــ ياسر طالل

بغداد ــ ستار شريف

بغداد ــ سعد المندالوي

بغداد – خاص بغداد ــ ستار شريف 

رئيس التحرير ALJOURNAL
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ممنـوع من النشر
ف�ساد  ملفات  عن  النقاب  )اجلورنال(  تك�سف   
ال�سباب  وزارة  وجهتها  املــرة  هــذه  جــديــدة 
الف�ساد  حجم  يعك�ض  الــذي  االأمــر  والريا�سة، 
اخلدمية  ال�سيما  ــوزارة  ال تلك  يف  امل�ست�رصي 
احلياة  على  فيها  الف�ساد  يوؤثر  والتي  منها 

اليومية للمواطن العراقي.
تدح�ض  وثــائــق  على  ــال(  ــورن )اجل وح�سلت 

الف�ساد  مبحاربة  احلكومية  املزاعم  وتكذب 
على  وتــوؤكــد  اأركــانــهــا،  كافة  يف  ينخر  ــذي  ال
توا�سل م�سرية الف�ساد يف احلكومات املتعاقبة 

بعد عام 2003.
ال�سباب  وزارة  يف  الف�ساد  حــول  الــوثــائــق 
عن  الــوثــائــق  تلك  ك�سفت  حيث  والــريــا�ــســة، 
فـي  كبـرية  وتعاقدية  مـالية  مـخالفـات 
وعقود  فـا�سلة  بـمـ�ساريع  تتعلق  الــــوزارة، 
اغلبـها  ابـرم  الـــدوالرات،  بـمـليارات  وهمـية 

خالل فـرة 2006-2014.
مايل  ف�ساد  وجود  عن  ك�سفت  االوىل  الوثيقة 
للوزارة،  تابعة  متلكئة  م�ساريع  يف  واداري 
دينار  مليار   600 لـنحو  ت�سل  مالية  وبقيمة 
مع  بالتعاقد  تقوم  الــوزارة  اأن  موؤكدة  عراقي، 
لها،  التابعة  امل�ساريع  لتنفيذ  �رصكات خا�رصة 

بالرغم من معرفتها بذلك.
�سمان  خطابات  هناك  اأن  فيها  جاء  الوثائق 
او  متــديــدهــا  يتم  مل  �سابقة  ل�سنوات  تــعــود 

عام  منذ  بحقها  اجراء  اي  اتخاذ  او  ت�سفيتها 
ــوزارة  ال اأن  مبينة  االن،  غاية  واىل   2011
مل�رصوع  التنفيذ  ح�سن  �سمان  خطاب  قدمت 
ان�ساء �ساحة مع املدرجات يف ق�ساء ال�سويرة 
عام  الهدباء  عيون  ل�رصكة  وا�سط  مبحافظة 

100 مليون دينار. 2011، مببلغ 
جلنة ال�سباب والريا�سة النيابية احلالية ذكرت 
ان هنالك العديد من ملفات الف�ساد يف اللجنة 
االوملبية، فيما اعلنت جلنة النزاهة عن تورط 

مايل  ف�ساد  ملفات  يف  ريا�سية  احتــادات   6
واداري يت�سدرها احتاد كرة القدم.

 رئي�ض جلنة ال�سباب والريا�سة النيابية )وزير 
ال�سباب والريا�سة ال�سابق( جا�سم حممد جعفر 
فيها  ال�سباب  ووزارة  االوملبية  اللجنة  ان  اكد 
احتاد  يف  وال�سيما  الف�ساد  ملفات  من  الكثري 
النزاهة  طلبوا من جلنة  من  انهم  مبينا  الكرة، 

فتح التحقيق والتاأكد من هذه امللفات.
تفا�سيل �ض2

وزارة الشباب... ستة اتحادات متورطة بـقضايا فساد قيمتها »600 مليار« دينار 
بغداد ــ خاص 

م احد و ثالثاء
ل يو

 ك

التغيري  كتلة  عــن  النائب  اكـــدت   
ملفات  اكرب  النفط  ان  احمد،  تافكة 
الف�ساد يف اقليم كرد�ستان والوزارة 
الدميقراطي  احلــزب  قبل  من  تــدار 

التابع لبارزاين.
ورد  تــ�ــرصيــح  يف  احــمــد  وقــالــت 
)اجلورنال(، ان "ملف النفط باإقليم 
ــزب  ــد احل ــت ي كــرد�ــســتــان يــقــع حت
ادارة  يــتــوىل  ـــذي  ال الــدميــقــراطــي 
ان  الكردية".وبينت،  النفط  وزارة 

والعقود  والواردات  "ال�سادرات 
غري  االخــرى  ــدول  ال مع  تربم  التي 
ال�سيا�سية  االحـــزاب  لــدى  معلومة 
ي�سيطر  والتي  االقليم  يف  االخــرى 

عليها احلزب الدميقراطي".
ف�ساد  ملف  "اكرب  ان  اىل،  واأ�سارت 

يف االقليم هو ملف النفط".
اإقليم  رئي�ض  ــد  اأك اخــر  جانب  مــن 
انه  بـــارزاين،  م�سعود  كرد�ستان، 
مع  جدية  مفاو�سات  يف  �سيدخل 
ــداد حـــول اال�ــســتــفــتــاء املــزمــع  ــغ ب

اإجراوؤه الإعالن الدولة الكردية.

كوران: بارزاني يدير ملفات الفساد 
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