
اك��د النائ��ب عن اأئتالف دولة القانون من�صور البعيج��ي ، االثنني ، ان ائتالفة يدعم رئي�س 
الوزراء بتنفيذ ا�صالحات �صاملة وتغري وزاري للكابينة الوزارية با�رسع وقت ممكن .

وقال يف بيان �صحفي تلقته )اجلورنال(ان البلد مير باأزمة حقيقية تتطلب من اجلميع من 
الكت��ل ال�صيا�صية ان يك��ون موقفها وا�صح اما تدعم اال�صالحات وتقدم وزراء تكنوقراط او 

ان يكونو راف�صني لهذة اال�صالحات دون تقدمي اي عذر النه مرفو�س جملة وتف�صيال ".
وا�ص��اف البعيج��ي ، ان البل��د ي�صري نح��و الهاوية ب�صبب تزم��ت الكتل ال�صيا�صي��ة بوزرائها 
وم�صاحلها غري مكرتثة مبا مير به بلدنا من ازمة حقيقية اهمها االعت�صامات على ابواب 
اخل���رساء الت��ي ميكن ان تتط��ور اىل امر اليحم��د عقباه".وتابع ،  ان انعق��اد االجتماعات 
وت�صكي��ل اجل��ان الطائل منه��ا اذا مل تدعم الكت��ل ال�صيا�صية رئي�س ال��وزراء وتقدم وزرائها 
دون قي��د او �رسط وحتكم لغة احلوار وم�صلحة البلد على م�صالح اجلميع الننا نعي�س ازمة 
حقيقي��ة وام��ام مفرتق طرق اما نعرب بالبلد اىل بر االم��ان او ن�صري اىل الهاوية لذلك يجب 
على الكت��ل ال�صيا�صية ان ت�صارح ال�صعب مبوقفها واالتك��ون داعمة لال�صالحات باالعالم 
وتعرق��ل باخلف��اء الن ه��ذا االمر غري مقب��ول وال�صعب ي��درك جيدا ماي��دور باالجتماعات 

املغلقة

اأعلنت مديرية اال�صتخبارات الع�صكرية التابعة لوزارة الدفاع، عن اعتقال ت�صعة من عنا�رس 
تنظي��م )داع�س( ي�صكلون خلية كانت تخطط لتنفي��ذ عمليات انتحارية يف العا�صمة بغداد، 
فيم��ا اأك��دت �صبطت اأحزمة نا�صف��ة واأ�صلح��ة بحوزتهم.وقال �صابط اال�صتخب��ارات العقيد 
ج��واد عبد وتابعته )اجلورن��ال( اإن "القوات االمنية متكنت من اعتق��ال ت�صعة من عنا�رس 
تنظي��م )داع���س( ي�صكلون خلية ترتبط مبا ي�صمى والية بغ��داد خالل عمليات دهم وتفتي�س 

ا�صتهدفت امل�صافات اخلا�صة باخللية".

ق��ال اخل��ري القانوين طارق ح��رب ، االثنني ، ان الدع��وة لت�صكيل حكومت��ي انقاذ او 
طارئة غري د�صتورية ، الفتا اىل ان الد�صتور مل يتطرق اىل هكذا حكومات .

وذك��ر ح��رب يف بيان له تلق��ت )اجلورنال(  ن�صخة منه، ان "الدع��وة لرئي�س الوزراء 
حي��در العبادي بان يلجاأ اىل حكومة االنقاذ الوطني او حكومة الطوارئ والواقع ان 
اح��كام ال�صلطات االحتادية الواردة يف امل��واد  -74 86  من الد�صتور تبيح ت�صكيل 

حكومة د�صتورية طبقا الحكام الد�صتور اي توفر فيها ال�رسوط املقررة د�صتوريا".
واأ�صاف ان "الد�صتور مل يتطرق اىل حكومة الطوارئ او حكومة االنقاذ الوطني كما 
تطرق��ت بع�س الد�صات��ري اىل ذلك وهذه احلكومة التي ا�صرتطه��ا الد�صتور مل ي�صرتط 
فيه��ا ان تاأخ��ذ �صكل املحا�ص�صة بحيث يكون لكل كتل��ة �صيا�صية ح�صة من الوزراء 

فيها كما هو حا�صل يف احلكومة حاليا".

تشكيك نيابي  بمحاوالت لاللتفاف على قانون الحرس الوطني 

 �صاهم��ت نتائج االإق��رتاع للدورة االنتخابية االأخ��رية بت�صليط ال�صوء 
عل��ى قانون االنتخابات العراقي ب�ص��كل كبري، ما و�صعه مو�صع النقد 
ل��دى كث��ري م��ن املراقبني الذين دع��وا اىل تعدي��ل العديد م��ن فقراته، 
لكون��ه ف�صل عل��ى مقا�صات بع���س مريديه وخ�صو�ص��ًا زعماء الكتل.

واأدى حتكم رئي�س القائمة موؤداه يف هذا اجلانب، ال�صيما فيما يخ�س 
حتكم "الزعيم" بالنائب البديل يف حال مت الت�صويت على ا�صمه وزيراً 
اأو اختياره الأي من�صب اآخر، االأمر الذي اأ�رسرّ مدى حتكم رئي�س القائمة 
ب�صكل فا�صح يف تقريب من ي�صاء من عتبة الربملان، واإبعاد اآخر عنه.

وبه��ذا اخل�صو�س يوؤكد املحلل ال�صيا�ص��ي جمعة العطواين، ان "قانون 
االنتخاب��ات احل��ايل ال يرتقي مل�صت��وى الدميقراطية الت��ي ينبغي ان 
ي�ص��وت م��ن خاللها املواط��ن ع��ن ممثلي��ه يف ال�صلط��ة الت�رسيعية"، 
م�ص��رياً اىل ان "احتكار ال�صلطة الذي تعانيه ال�صاحة العراقية االآن، هو 
واح��د من خملفات قانون االنتخابات".واأ�صاف العطواين يف ت�رسيح 
ورد )اجلورن��ال( ان��ه "يجب ان تكون هناك اآلي��ات يتم ا�صافتها على 

القان��ون م��ن اأج��ل ال�صم��اح للمواط��ن باإختي��ار ال�صخ�س ال��ذي يراه 
نا�صب��ًا، وان ال ير�ص��ح رئي���س الكتلة نوابًا بداًل عن��ه"، وذلك من خالل 
"ت�رسيع قانون ي�صمن اال�صتحقاق االنتخابي للبدالء، الذين ي�صكلون 
احلكوم��ة، حي��ث ان النواب الذين يت�صلمون منا�صب��ًا وزارية، يجب ان 
يتم تعوي�صهم بح�صب اال�صتحقاقات االنتخابية".واأ�صار اخلبري اىل ان 
"النظ��ام ف�صل على مقا�صات زعم��اء الكتل ال�صيا�صية، �صواء كان يف 
انتخاب��ات جمال�س املحافظات اأو جمل�س الن��واب، ما جعل كل نتائج 
االنتخاب��ات تاتي بناءاً على قناعات ه��وؤالء الزعماء"، م�صرياً اىل انه 
"ال ميك��ن ان تتب��دل الوجوه املوجودة يف العملية ال�صيا�صية احلالية 
اال اذا مت تعدي��ل القان��ون، لك��ون الزعام��ات ال�صيا�صية ه��ي من تاأتي 
باال�صماء بح�صب قان��ون االنتخابات".و�صوت جمل�س النواب، ت�رسين 
الثاين 2013، على قانون االنتخابات بعد تاأجيله لعدة مرات واإجراء 
ت�صويت جزئي على بع�س فقراته، كما اأخفق املجل�س يف عدة جل�صات 
بالت�صوي��ت عل��ى القان��ون ال��ذي �صهد خالف��ات عدة ب��ني الكتل، من 
بينه��ا حتديد القا�صم االنتخابي، وحتدي��د املقاعد التعوي�صية والكوتا 
وغريها من فقرات القانون. اىل جانب ذلك اأكد ال�صيخ حممد اليعقوبي 

يف بي��ان ل��ه عل��ى ان حل االزم��ة احلالية "يك��ون باإج��راء انتخابات 
مبك��رة بعد ت�صكيل مفو�صي��ة انتخابات م�صتقل��ة حقيقية من مهنيني 
وطني��ني مو�صوعيني، وتعديل قانون االنتخابات بال�صكل الذي يحفظ 
ارادة الناخبني وليقول ال�صعب حينئٍذ كلمته يف من يدير �صوؤون البالد 

بعيداً عن فر�س االرادات بالقوة" .
 واعتم��دت الن�صخ��ة اجلديدة من القانون، القائم��ة املفتوحة مع نظام 
�صان��ت ليغو املع��دل، كما وا�صاف��ت 18 مقعداً برملاني��ًا للتغلب على 
م�صكل��ة توزي��ع املقاع��د التعوي�صية، بع��د ان كان عدد الن��واب 210 

نائبًا فقط، يف العام 2010.
وم��ن جهته اأكد رئي�س كتلة الف�صيلة النيابي��ة عمار طعمة، ان قانون 
االنتخاب��ات غ��ري من�ص��ف، لكون��ه ت�صب��ب برت�صيخ وجتذي��ر حتكمهم 
بامل�صه��د ال�صيا�ص��ي ومواق��ع القرار املهم��ة، فنجد الكث��ري من ممثلي 
ال�صع��ب يف ال�صلط��ات يتناغم��ون م��ع رغب��ات وطموح��ات قوائمه��م 
اآم��ال ومطال��ب  االنتخابي��ة وينف�صل��ون ويتقاطع��ون واقعي��ا م��ع 
املواطن��ني وال�صبب انهم ي�صعرون بارتب��اط م�صتقبلهم ال�صيا�صي بتلك 

القوائم ومن يقودها وفق النظام االنتخابي املعمول به.
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قانوني : الدستور لم يتطرق الى حكومة االنقاذ 

 اتهم احتاد القوى الوطنية، التحالف الوطني بطرح التجنيد االإلزامي يف 
جمل�س النواب لاللتفاف على م�رسوع قانون احلر�س الوطني.

وق��ال ع�ص��و الهيئ��ة ال�صيا�صي��ة الحتاد الق��وى الوطني��ة النائ��ب اأحمد 
امل�صه��داين بت�رسيح ل�)اجلورنال(، اإن "تفعي��ل العمل بالتجنيد االإلزامي 
حماولة لاللتفاف على قانون احلر�س الوطني واإلغائه نهائيًا".واأ�صاف 
امل�صه��داين ان "م��ن ال�صع��ب اإع��ادة العمل باخلدم��ة االإلزامي��ة الأ�صباب 
كث��رية، من بينه��ا عدم حترر كل املناط��ق من �صيطرة داع���س، وغالبية 
�ص��كان تل��ك املناط��ق مهج��رون اأو نازح��ون، واأعتقد اأن االأط��راف التي 
رف�ص��ت م���رسوع احلر�س الوطن��ي )التحال��ف( هي التي دفع��ت باجتاه 
اإحي��اء خدمة العمل االإلزامية".وا�صار اإىل اأن "القانون ما زال يف جمل�س 
ال��وزراء املعن��ي مبناق�صت��ه وتعديل��ه وامل�صادق��ة علي��ه واإحالت��ه على 
الربمل��ان لت�رسيعه".م��ن جهته ق��ال اخلبري االأمني الفري��ق الركن وفيق 
ال�صامرائ��ي بت�رسيح ورد )اجلورن��ال(: "هناك �صعوب��ات تواجه العمل 
باخلدم��ة االإلزامي��ة، اأهمها اأن الف�صاد م��ا زال متف�صيًا يف مرافق الدولة، 
وال ميك��ن تنزي��ه موؤ�ص�صة معينة من ذل��ك، ومن الظلم جلي��ل ال�صباب اأن 
يكل��ف بخدمة اإلزامية قبل اجتثاث الف�صاد بح��زم �صديد كما �صيكون من 
امل�صتحي��ل تطبي��ق اخلدمة على مواطن��ي كرد�صتان، و�صيج��ري التهرب 

بطريقة فردية اأو �صاملة بحجج خمتلفة، ويف هذا ظلم لالآخرين".
 وا�ص��ار اإىل اأن��ه "يف الظروف احلالية �صيكون م��ن امل�صتحيل تقبل �صوق 
اجلن��ود من �صمال بغداد اإىل جنوبها واال�صتجابة �صتكون حمدودة جداً"، 
وزاد اأن "النظ��ام ال�صاب��ق اتخذ اإجراءات عقابي��ة قا�صية وظاملة لفر�س 

اخلدمة".

وح�صلت )اجلورنال( على وثائق تدح�س 
مبحاربة  احلكومية  امل��زاع��م  وت��ك��ذب 
اأركانها،  كافة  يف  ينخر  ال��ذي  الف�صاد 
يف  الف�صاد  م�صرية  توا�صل  على  وتوؤكد 

احلكومات املتعاقبة بعد عام 2003.
ال�صباب  وزارة  يف  الف�صاد  حول  الوثائق 
والريا�صة، حيث ك�صفت تلك الوثائق عن 
ف�ي  كب�رية  وتعاقدية  م�الية  م�خالف�ات 
الوزارة، تتعلق ب�م��صاريع ف�ا�صلة وعقود 
اب�رم  ال����دوالرات،  ب�م�ليارات  وهم�ية 

اغلب�ها خالل ف�رتة 2006-2014.
ف�صاد  وجود  عن  ك�صفت  االوىل  الوثيقة 
مايل واداري يف م�صاريع متلكئة تابعة 
للوزارة، وبقيمة مالية ت�صل ل�نحو 600 
الوزارة  اأن  موؤكدة  عراقي،  دينار  مليار 
خا�رسة  ���رسك��ات  م��ع  بالتعاقد  ت��ق��وم 
لتنفيذ امل�صاريع التابعة لها، بالرغم من 

معرفتها بذلك.
خطابات  هناك  اأن  فيها  جاء  الوثائق 
يتم  مل  �صابقة  ل�صنوات  تعود  �صمان 
متديدها او ت�صفيتها او اتخاذ اي اجراء 
بحقها منذ عام 2011 واىل غاية االن، 
�صمان  خطاب  قدمت  ال��وزارة  اأن  مبينة 
مع  �صاحة  ان�صاء  مل�رسوع  التنفيذ  ح�صن 
املدرجات يف ق�صاء ال�صويرة مبحافظة 
وا�صط ل�رسكة عيون الهدباء عام 2011، 

مببلغ 100 مليون دينار.
جلنة ال�صباب والريا�صة النيابية احلالية 
ذكرت ان هنالك العديد من ملفات الف�صاد 
جلنة  اعلنت  فيما  االوملبية،  اللجنة  يف 
ريا�صية  احت��ادات   6 تورط  عن  النزاهة 
يف ملفات ف�صاد مايل واداري يت�صدرها 

احتاد كرة القدم.
 رئي�س جلنة ال�صباب والريا�صة النيابية 
)وزير ال�صباب والريا�صة ال�صابق( جا�صم 
االوملبية  اللجنة  ان  اك��د  جعفر  حممد 

ملفات  من  الكثري  فيها  ال�صباب  ووزارة 
مبينا  الكرة،  احتاد  يف  وال�صيما  الف�صاد 
فتح  النزاهة  جلنة  من  طلبوا  من  انهم 

التحقيق والتاأكد من هذه امللفات.
وقال جعفر اإن "ال�صيا�صات اخلاطئة هي 
من او�صل احلال اىل هذه النتيجة، واننا 
حققنا يف العديد من امللفات التي تبني 
لنا وجود �صبهات ف�صاد فتم حتويلها اىل 
جلنة النزاهة التخاذ االجراءات ب�صاأنها"، 
مبينا ان جميع االحتادات بدون ا�صتثناء 

فيها ملفات ف�صاد.
كحال  ال�����ص��ب��اب  وزارة  ان  وا���ص��اف 
الوزارات االخرى ال تخلو من ف�صاد مايل 
واداري ب�صبب ال�صيا�صة اخلاطئة االخرى 
دون  من  املالية  التخ�صي�صات  منح  يف 
ان تكون هنالك رقابة على هذه االموال.
بدوره، اعلن ع�صو جلنة النزاهة النيابية 
جمعة البهاديل عن تورط �صتة احتادات 
ريا�صية )مل ي�صمها( بف�صاد مايل واإداري، 
قائاًل اإن اللجنة فتحت ملفات يف اللجنة 
بالف�صاد،  م�صبوهة  العراقية،  االأوملبية 
مبلفات  متنفذين  اأ�صخا�س  تورط  موؤكدا 
يف  م��زورة  ووثائق  واإداري  مايل  ف�صاد 
جميعها  اأحيلت  ريا�صية،  احتادات  �صتة 
النزاهة  اأن  م�صيفًا  النزاهة،  هيئة  اإىل 
اتخاذ  الهيئة  على  ���ص��ددت  النيابية 

االجراءات ال�صارمة بحق الفا�صدين. 
والهيئات  ال����وزارات  معظم  يف  ف�صاد 
طويلة  ل�صنوات  العراق  عا�صه  احلكومية 
وحم�صوبية  وف�صاد  طائفية  �صيا�صة  يف 
ما  ال��دول��ة،  اأرك���ان  كل  يف  تف�صت  التي 
اأو�صل العراق اإىل حافة الهاوية وجعلته 
يتقدم ترتيب الدول يف الف�صاد احلكومي.

اما بخ�صو�س املدينة الريا�صية فك�صفت 
جلنة النزاهة الربملانية، يف )-01-10
ت�صل  ف�صاد  ملفات  وجود  2011(عن 

اإىل نحو مليوين دوالر يف 
م�رسوع املدينة الريا�صية 
ال��ب�����رسة،  حم��اف��ظ��ة  يف 
امليزانية  اعتربت  وفيما 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��م�����رسوع 
ك��ب��رية، اأك���دت اأن��ه��ا �صد 
ه��ذا امل�����رسوع ال��ذي كان 
من املفرت�س ر�صد اأمواله 

الحتياجات املواطنني. 
وقالت اللجنة يف بيان لها 
النزاهة  "جلنة  اإن  اآن��ذاك 
اطلعت على اأوليات العقود 

اخل��ا���ص��ة ب�����ص��اأن 
الريا�صية  املدينة 
املقرر اإقامتها يف 
الب�رسة"،  حمافظة 
"تلك  اأن  اإىل  م�صريا 
م�صتوفية  ال��ع��ق��ود 
ل���ك���اف���ة ال�������رسوط 
اأن  اإال  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
ثانوية  عقودا  هناك 

اأخرى فيها ف�صاد".
"قيمة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ت�صل  الثانوية  العقود 
قيمة  م��ن   40% اإىل 
نحو  االأ���ص��ل��ي  ال��ع��ق��د 
م�صريا  دوالر"،  مليوين 
مل  العقود  "تلك  اأن  اإىل 
باملناق�صة  اأي�صا  تطرح 

ال�صكلية  واالإج��������راءات 
املن�صو�س عليها بالقانون".

مبالغ  االأ�صعار  "تلك  اأن  اللجنة  واأك��دت 
ال�صباب  وزارة  ح��ج��ة  وك��ان��ت  فيها 
اأن  يجب  نف�صه  املقاول  بان  والريا�صة 
"جلنة  اأن  اإىل  الفتا  امل�رسوع"،  ينجز 
جا�صم  الوزير  اإىل  كتابا  اأر�صلت  النزاهة 

حممد 
جعفر ب�رسورة اإيقاف 

هذه العقود".
املخ�ص�صة  امليزانية  اللجنة  وو�صفت 
مبينا  ب�"الكبرية"،  الريا�صية  للمدينة 
الق�صور  وترميم  �صخمة  فنادق  "بناء 
ال�صباب  لوزارة  ملك  لي�س  هي  الرئا�صية 
ملحافظة  ت��ع��ود  واإمن����ا  وال��ري��ا���ص��ة 

الب�رسة".
جلنة  رئ��ي�����س  واع���ت���رب 
النزاهة الربملانية يف حينها "عدم وجود 
وزارة  على  الب�رسة  حمافظة  من  رقابة 
ال�صباب والريا�صة عندما تقوم بعمليات 
اأن  مو�صحا  خطرية"،  �صابقة  ترميم، 
من  امل�رسوع  هذا  �صد  النزاهة  "جلنة 
االأ���ص��ا���س وك���ان م��ن امل��ف��رت���س ر�صد 
املواطن  احتياجات  اإىل  االأم���وال  ه��ذه 

العراقي".

 بغداد - خاص

وثائق وزارة الشباب تكشف: ستة اتحادات رياضية ممنـوع من النشر
متورطة بـ"600مليار دينار" أبرزها اتحاد كرة القدم 

 تك�شف )اجلورنال( 
النقاب عن ملفات ف�شاد 

جديدة هذه املرة وجهتها 
وزارة ال�شباب والريا�شة، 

الأمر الذي يعك�س حجم 
الف�شاد امل�شت�شري يف تلك 

الوزارة ل�شيما اخلدمية 
منها والتي يوؤثر الف�شاد 
فيها على احلياة اليومية 

للمواطن العراقي.


