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خا�ص:  ك�سف ع�سو الربملان يف اقليم كرد�ستان عن اجلماعة اال�سالمية الكرد�ستانية �سوران 
عمر، عن وجود 14 ملفا تتعلق بق�سايا ف�ساد وهدر لالأموال تالحق بارزاين وعائلته وبع�ص 
املقربني. وقال عمر الذي ي�سغل من�سب رئي�ص جلنة حقوق االن�سان يف برملان كرد�ستان اإن 
اثنتي ع�رش دعوى ق�سائية ف�ساد مايل يف  اأكرث من  "م�سعود بارزاين واملقربني منه يواجهون 
حماكم  يف  ح�رشا  بارزاين  م�سعود  �سد  ق�سائية  دعوى   14 حاليا  "هناك  وبني  االقليم".  حكومة 
االقليم"، معتربا "رفع دعاوى ف�ساد �سد رئي�ص االقليم يعد منوذجا ومنعطفا جديدا يف كرد�ستان رغم 
هيمنة اأ�رشة بارزاين على مقاليد ال�سلطة واالأمن واملخابرات". واأو�سح اأن "هناك ق�سية واحدة متهم فيها 
اقليم  االأموال فيما يعاين  العام املا�سي، ومل يعرف م�سدر �رشف هذه  14 مليون دوالر  بارزاين عن هدر 
كرد�ستان من اأزمة مالية جعلته غري قادر على دفع رواتب موظفيه". وّبني اأن "مو�سوع الف�ساد املايل ورفع 
الدعاوى يف املحاكم لي�ص جديدا يف اقليم كرد�ستان، وقد رفعت العام املا�سي 2015 �سكوى لدى حمكمة حملية 
�سد وزارة املوارد الطبيعية التي هي من ح�سة حزب م�سعود بارزاين، ب�سبب تزويد عقد مع �رشكة غري م�سجلة ل�رشاء 

وا�ستخراج النفط"، م�سيفا ان "مبلغ العقد بلغ 6 ماليني دوالر، ومل تبد املحاكم راأيها حتى االآن".

 جدد املرجع الديني االأعلى يف النجف اال�رشف، ال�سيد 
علي ال�سي�ستاين، دعوته اىل »العراقيني بجميع طوائفهم 
اأعداء  على  الفر�سة  وتفويت  الفرقة  ونبذ  الوحدة  اإىل 

العراق للنيل من هذه الوحدة التاريخية«.
الكوادر  من  وفدا  لقائه  خالل  الديني  املرجع  وقدم   
بالنجف، جمموعة  الطب  كليات  التدري�سية يف  الطبية 
العام،  للو�سع  »بالن�سبة  قائاًل:  لهم  التو�سيات  من 
فاإنني اأو�سيكم باحلفاظ على وحدة العراق.. اإياكم اأن 

تعطوا الفر�سة لالأعداء كي يفرقوا بني العراقيني«. 
عن  )اجلورنال(  ورد  ت�رشيح  يف  بالوفد  م�سدر  ونقل 
من  املهجرين  اإخوانكم  "�ساعدوا   : قوله  ال�سي�ستاين 
مدن املو�سل والرمادي و�سالح الدين وغريها وقدموا 
لهم املاأوى واملال والطعام من دون اأن ت�ساألوهم هل 
“ال�سنة  اأّن  اإىل  واأ�سار  ذلك«.  اأم غري  �سنة  اأم  �سيعة  هم 
عا�سوا  العراق  اأهل  هم  وغريهم  وامل�سيحيني  وال�سيعة 

�سويًة يف هذه االأر�ص من مئات واآالف ال�سنني". 
"عندما  اي�سا:  قال  االعلى  املرجع  ان  امل�سدر  واكد 
وقتلوا  العراق،  مدن  على  يدفعهم  ومن  داع�ص  هجم 
النف�ص  عن  ال��دف��اع  بوجوب  اأفتيت  ف�ساداً،  وع��اث��وا 
�سد  ولي�ص  االأجانب  �سد  كفائيًا  وجوبًا  واملقد�سات 
حينما  االآن  واأنتم  ال�سنة.  اأهل  اإخواننا  من  العراقيني 
تقاتلون يف الرمادي وغريها اإمنا تقاتلون دفاعًا عن 
اإخوانكم لكي تخل�سوهم من داع�ص. ول�ستم فاحتني، بل 
ت�سحون باأرواحكم ودمائكم كي تن�رشوا اإخوانكم �سد 

الدخالء". 
�سنوات  اأكرث من ع�رش  ال�سي�ستاين: »على مدى  وت�ساءل 
ال�سنة؟  الأخواننا  باإ�ساءة  واحدة  كلمة  لنا  �سمعتم  هل 

التفجري والذبح يف كثري  واأعمال  الفتنة  حينما حدثت 
ال�سيعة، بل حتى بعد تفجري �رشيح  اأماكن تواجد  من 
فقلت:  الفتوى  �ساألوين  )ع(  الع�سكريني  االإم��ام��ني 
�سيعية  مدنًا  اأب��ادوا  لو  حتى  ال�سنة  اأه��ل  حتاربوا  ال 
عامل  كيف  تذكروا  اأئمتكم..  اأخالق  تذكروا  باأكملها.. 
االإ���س��اءة  قابلوا  وكيف  اإليهم  اأ���س��اء  من  كل  اأئمتكم 

باالإح�سان«.
اجلمعة  دعا خالل خطب  قد  ال�سي�ستاين  املرجع  وكان 
ويف و�ساياه اإىل املقاتلني يف حمافظة االنبار، بحرمة 

التعر�ص للمدنيني، وارواحهم واأموالهم واعرا�سهم. 
 22 االأرب��ع��اء  يوم  �سهدت  قد  �سامراء  مدينة  وكانت 
فرباير 2006 قيام ارهابيني باقتحام مرقد االمامني 
الع�سكريني عليهما ال�سالم وتقييد اأفراد �رشطة احلماية 
قبة  حتت  نا�سفتني  عبوتني  ب��زرع  وق��ام��وا  اخلم�سة 
القبة  انهيار  اإىل  ادى  ال�رشيح و فجروها بعد ذلك ما 
قباب  اأكرب  من  واحدة  تعترب  التي  بال�رشيح  اخلا�سة 
مدينة  اأه��ايل  من  االآالف  وجتمع  االإ�سالمي،  العامل 
�سامراء يف ال�ساحة املحيطة باملرقد وحوله لالحتجاج 
علي  االإم��ام  عمامة  يحملون  وهم  االآثم  االعتداء  على 
اأحد  يف  حمفوظة  كانت  التي  ودرع��ه  و�سيفه  الهادي 
�رشاديب املرقد ويهتفون بالروح بالدم نفديك يا امام 
ان  اآن��ذاك  الزبيدي  باقر  العراقي  الداخلية  وزير  واكد 
ا�ستخدمت  املتفجرة  املواد  املائة كيلوغرام من  قرابة 
يف التفجري االآثم وان العملية ا�ستمرت حواىل ثالثة اإىل 
خم�سة اأيام لتثبيت ونقل املواد املتفجرة ومعداتها اإىل 
داخل املرقد.  ويف اعقاب التفجري �سهد العراق اعمال 
دعا  فيما  التفجري  عملية  على  غا�سبني  من  عنف 
وعدم  النف�ص  �سبط  اإىل  ال�سيعة  الدين  ورجال  مراجع 

االجنرار وراء فتنة طائفية. 

رف�ست  خليجية  دوال  ان  برملاين  ع�سو  ك�سف   
ال��وزراء  رئي�ص  ر�سائل  مع  بايجابية  التعاطي 
على  الهجوم  تعطيل  وحاولت  العبادي  حيدر 
دولتني  اأن  اإىل  اأ���س��ار  فيما  الفلوجة   مدينة 

خليجيتني فقط تفاعلتا مع الر�سائل. 
جعفر  حممد  جا�سم  االئتالف  عن  النائب  وقال 
“االإمارات  اإن  )اجل��ورن��ال(  ورد  ت�رشيح  يف 
وال�سعودية وقطر مع فتح املجال لتنظيم داع�ص 
وعدم الهجوم على مدينة الفلوجة لتحريرها من 
�سيطرة التنظيم”. وعرب جعفر عن “ا�ستغرابه من 
االأو�ساع  اإزاء  اأخرى  وتفتح  عينا  تغم�ص  دول 
االأموال  اأن  “هل  مت�سائال  العراق”،  يف  اجلارية 
ال�سعيد  وع��ل��ى  االأعني؟”.  تعمي  ال�سعودية 

والكويت  “عمان  اأن  اإىل  جعفر  اأ�سار  ال�سيا�سي، 
التي  الر�سائل  مع  اإيجابيا  جوابهما  كان  فقط 
وكان  العبادي”.  حيدر  الوزراء  رئي�ص  بها  بعث 
العبادي  ر�سائل  اأن  �سابق  وقت  يف  اأك��د  جعفر 
تو�سيح  اإىل  تهدف  العرب  وامللوك  الروؤ�ساء  اإىل 
حقيقة ما يجري يف الفلوجة واهتمام احلكومة 
العبادي  اأن  اإىل  م�سريا  فيها،  االإن�ساين  بالو�سع 
“داع�ص”  تنظيم  اأن  على  ر�سائله  يف  ���س��دد 
االإجرامي هو عدو اجلميع ولي�ص احل�سد ال�سعبي. 
عرب  ر�سائل  م��وؤخ��را  ار���س��ل  العبادي  اأن  يذكر 
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ص  اإىل  ر�سمية  وفود 
و�سلطان  الثاين،  اهلل  عبد  االأردن  وملك  ال�سي�سي، 
عمان قابو�ص بن �سعيد، ورئي�ص االإمارات خليفة 
ال�سباح،  االأحمد  الكويت �سباح  واأمري  زايد،  بن 

ف�سال عن زعماء اآخرين.

اأن  االإ�رشائيلية  نيوز”  “ميدل  �سحيفة  ذكرت   
“القراآن  ان  زع��م  االره��اب��ي  “داع�ص”  تنظيم 
خلدمة  دي��ن  رج���ال  قبل  م��ن  حم��رف  الكرمي” 
واأك��د  و�سفهم-  -ح�سب  “كافرة”  ط��وائ��ف 
و�سيحذف  امل�سحف  كتابة  اع��ادة  ينوي  اأن��ه 
تنظيم  واأو�سح  الكافرون.   ك�سورة  ال�سور  بع�ص 
كتابة  �سياغة  اإع��ادة  اأن  االرهابي  “داع�ص” 
ب�سبب  جاءت  االآي��ات  بع�ص  وحذف  “القراآن” 
وطوائف  اأديان  خلدمة  م�سخرين  دين  رجال  اأن 
قرروا  وغريهما،  وال�سيعة،  كامل�سيحية  اأخ��رى 

تغيري “القراآن”، وحرفوا يف بع�ص االآيات، ومن 
ثم يجب ت�سويبها وتعديلها. وح�سب تقرير ن�رش 
االرهابية  داع�ص”  “ع�سابات  باأن  يفيد  موؤخرا 
وحذف  الكرمي”،  “القراآن  كتابة  اإع��ادة  ق��ررت 
واآي��ات  “الكافرون”  �سورة  من  االآي��ات  بع�ص 
ديلي”  “ادينلك  �سحيفة  اكدت  كما  “التطهري”. 
الرتكية يف تقرير لها اأن التنظيم االرهابي الذى 
يعد االأكرث وح�سية يف تاريخ الب�رشية، اأعلن عن 
الكرمي،  القراآن  اآي��ات  بع�ص  كتابة  اإع��ادة  نيته 
واإعادة ترتيب البع�ص االآخر منها، واأن من بني 
ال�سور الكرمية التي ي�سعى “داع�ص” اإىل تغيريها 

هي �سورة “الكافرون”. 

اأ�سلحة  و�سول  قرب  عن  الدفاع،  وزارة  اأعلنت   
التحالف  قبل  من  العراق  اإىل  ع�سكرية  ومعدات 
االأمنية �سد تنظيم داع�ص  العمليات  الدويل لدعم 
اأركان  رئي�ص  ان  للوزارة  بيان  وقال  االإرهابي. 

بحث  الغامني،  عثمان  ال��رك��ن  الفريق  اجلي�ص 
اجلرنال  ال��دويل  التحالف  ق��وات  قائد  نائب  مع 
يف  االأم��ن��ي  التعاون  مكتب  وم��دي��ر  �ساملري�ص 
من  العراقية  القوات  دعم  مكني،  اجلرنال  العراق 
خالل جتهيزها باملعدات واالأ�سلحة والتجهيزات 
الإدامة  باأقرب وقت ممكن  �ست�سل  انها  قال  التي 

زخم املعركة وحتقيق الن�رش املوؤزر.
العمليات  �سري  ناق�سا  اجلانبني  ان  وا���س��اف 
يف  التحالف  ودور  الفلوجة  مدينة  يف  الع�سكرية 
قواطع،  كافة  م�ستوى  على  العمليات  تلك  دعم 
وتدريب القوات العراقية.من جانبه اأ�ساد اجلرنال 
الكبرية  باالنت�سارات  البيان  بح�سب  �ساملري�ص 

كما  داع�ص  ع�سابات  على  قواتنا  حققتها  التي 
يف  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  الكبري  الدور  على  اأثنى 
بالفرقة  املتمثلة  القطعات  وحترك  اخلطط  ر�سم 
التح�سد  منطقة  يف  ومتركزها  التا�سعة  املدرعة 
تتهياأ  التي  االأخرى  االأمنية  القوات  باقي  برفقة 

حل�سم معركة املو�سل.

عبد  الفريق  الفلوجة  حترير  عمليات  قائد  اك��د 
املدنيني  اع��داد  ان  االربعاء،  ال�ساعدي،  الوهاب 
بكثري  اقل  هو  الفلوجة  داخل  حاليا  املتواجدين 
ا�سار  فيما  االع��الم،  و�سائل  على  تداوله  يتم  مما 
اىل ت�ساوؤل اعداد املجاميع االرهابية ب�سكل كبري 
نتيجة  لهم  ال�سد  دفاعات  ه�سا�سة  اىل  ا�سافة 
العمليات  م��راح��ل  يف  تكبدوها  التي  للخ�سائر 
ورد  ت�رشيح  يف  ال�ساعدي  وق���ال  الع�سكرية. 
االرهابي  داع�ص  تنظيم  "جماميع  ان  )اجلورنال( 
لفتح  نتيجة  كامل  �سبه  ب�سكل  �سيطرتها  فقدت 
مما  عليها  للهجوم  حماور  �سبعة  االمنية  قواتنا 
ا�سهم با�رشاع وترية التقدم ب�سكل كبري". وا�ساف 
مدينة  مركز  اىل  جدا  قريبا  الو�سول  "نتوقع  اننا 
الفلوجة نتيجة حلالة االنهيار التي تعي�سها فلول 
والعمليات  "االحداث  ان  مبينا  االرهابي"،  داع�ص 
�ساعة   24 ال���  خ��الل  كثريا  ت��ط��ورت  الع�سكرية 
االخرية وهي ت�سري ب�سكل ا�رشع مما كان متوقعا". 
"جماميع داع�ص مل تكن تتوقع زيادة  واو�سح ان 
االحتادية  ال�رشطة  القتال  خا�سة حماور  حماور 
مما �سبب حالة ارباك وفقدان توازن لديهم ب�سكل 
كبري ناهيك عن جناح قواتنا بقتل عدد من قيادات 
وا�سار  املدينة".  داخل  االرهابية  املجاميع  تلك 
داخل  حاليا  املتواجدين  املدنيني  "اعداد  ان  اىل 

الفلوجة هي اقل بكثري مما يتم تداوله يف و�سائل 
املجاميع  اع��داد  ت�ساوؤل  اىل  ا�سافة  االع���الم، 
التي  للخ�سائر  نتيجة  كبري  ب�سكل  االره��اب��ي��ة 
تكبدوها يف مراحل العمليات الع�سكرية خا�سة يف 
املرحلة الثانية التي تكبد فيها الدواع�ص ا�سعاف 

اخل�سائر التي تكبدوها يف املرحلة االوىل".
،االربعاء،  العراقية  الدفاع  وزارة  اكدت  بدورها 
حم�سومة  "داع�ص"  ع�سابات  �سد  املعركة  ان 
بالن�رش �سواء كانت بوجود زعيم "داع�ص" ابو بكر 
البغدادي او مبقتله، فيما او�سحت بان م�سادرها 
ا�سارت  التي  االنباء  حقيقة  تتق�سى  اال�ستخبارية 
بعد،  مقتله  يتاأكد  مل  حيث  ام�ص  يوم  مقتله  اىل 
قيادات  من  العظمى  الغالبية  مقتل  عن  وك�سفت 

"داع�ص" القدمية بف�سل ال�رشبات اجلوية.
ان  ن��وري  ن�سري  ال���وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
حم�سومة  "داع�ص"  ع�سابات  �سد  "املعركة 
ابو  "داع�ص"  زعيم  بوجود  كانت  �سواء  بالن�رش 
ان"م�سادر  اىل  م�سرياً  مبقتله"،  او  البغدادي  بكر 
وزارة الدفاع اال�ستخبارية تتق�سى حقيقة االنباء 
يتاأكد  مل  حيث  ام�ص  يوم  مقتله  اىل  ا�سارت  التي 
زعيم  "ملقتل  ان  نوري  واو�سح  بعد".  مقتله  من 
"داع�ص" البغدادي اثر نف�سي على الع�سابات التي 
العظمى من قيادات  "الغالبية  باأن  تتبعه"، مبينًا 
"داع�ص" القدمية قد قتلت بالفعل بف�سل ال�رشبات 

اجلوية والعمليات الع�سكرية".
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الدفاع: قرب وصول أسلحة ومعدات للعراق من قبل التحالف الدولي

قائد عمليات الفلوجة: أعداد الدواعش تتضاءل والمعركة محسومة بوجود "البغدادي" أو بمقتله

برلماني يكشف: اإلمارات والسعودية وقطر رفضت 
رسائل العبادي بشأن الفلوجة

داعش ينوي إعادة كتابة القرآن ويحذف بعض سوره

بغداد ــ خاص

بغداد – حسين فالح

بغداد ــ سعد جاسم 

بغداد ــ سعد المندالوي

بغداد ــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

)الجورنال(: الفراغ الوزاري  تسبب بتدهور الوضع المعيشي وازدياد أعداد الفقراء  نواب لـ

اك��د رئي�ص الكتل��ة النيابية الئت��الف الوطنية 
النائ��ب كاظ��م ال�سم��ري، االربع��اء، ان الركود 
والف��راغ  ال�سيا�سي��ة  العملي��ة  تعي�س��ه  ال��ذي 
احلكوم��ي لع��دد م��ن ال��وزارات وال�سل��ل الذي 
الف��رتة  طيل��ة  الت�رشيعي��ة   ال�سلط��ة  تعي�س��ه 
املا�سية اثر ب�سكل كبري على الو�سعني اخلدمي 
واملعي�س��ي لل�سارع العراقي. وقال ال�سمري يف 

ت�رشي��ح ورد )اجلورنال(، ان "املواطن يعي�ص 
حالة من الرتقب واخلوف من م�ستقبل جمهول 
نتيج��ة لالو�ساع غري امل�ستق��رة التي يعي�سها 
البل��د، بالتزام��ن م��ع ازم��ة اقت�سادي��ة حادة 
وعملي��ات ع�سكري��ة وا�سع��ة تخو�سه��ا قواتنا 
االمني��ة لتحري��ر املناطق املغت�سب��ة من قبل 
"ه��ذه االو�س��اع  االرهابي��ني". وا�س��اف ان 
جمتمع��ًة، ق��د اث��رت �سلب��ًا ب�س��كل كب��ري على 
الو�سع��ني االقت�س��ادي واخلدم��ي للمواط��ن، 

حي��ث ا�سبح��ت اخلدم��ات املقدم��ة م��ن قب��ل 
بع�ص الدوائر اخلدمي��ة دون امل�ستوى، نتيجة 
نق�ص التخ�سي�سات املالية ا�سافة اىل الفراغ 
ال��وزاري وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا بتوزي��ع 
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة والت��ي ا�سبحت 
�سبه منعدمة ومنذ عدة �سهور". من جهته حذر 
اخلب��ري االقت�سادي نائب رئي�ص مركز االإعالم 
االقت�س��ادي، مالذ االأم��ني، احلكومة من خطر 
تزاي��د جي�ص الفقراء يف الع��راق، ب�سبب ارتفاع 

اخلط��ط  بتطبي��ق  مطالب��ًا  النازح��ني،  اأع��داد 
الفوري��ة لرف��ع امل�ست��وى املعي�س��ي له��م، عرب 
فت��ح منافذ جديدة للعم��ل يف قطاعي الزراعة 
وال�سناع��ة، لت��اليف امل��ردودات االجتماعي��ة 
واالقت�سادي��ة والنف�سي��ة ال�سيئة لذل��ك.  وقال 
االأم��ني، اإن "االإح�س��اءات الر�سمي��ة اإ�س��ارات 
اإىل اأن ع��دد النازحني من تل��ك املناطق يفوق 
ال��� 3.3 ماليني عراق��ي، االأمر الذي رفع ن�سبة 
الفقر خالل العام املا�سي اإىل 22.5 يف املئة، 

قيا�س��ًا بع��ام 2014 ال��ذي �سجلت في��ه ن�سبة 
الفق��ر 15 يف املئ��ة".  بدورها اأك��دت النائبة 
اأ�سواق اجل��اف ان االأزمة ال�سيا�سية املتوا�سلة 
واملتفاقم��ة يف البالد قد اأث��رت ب�سكل مبا�رش 
�سلبي��ًا عل��ى اأو�ساع املوطن��ني. وراأت النائبة 
الكرد�ستاني��ة اي�س��ا اأن "االأزمة ال�سيا�سية هي 
اأح��د اأ�سباب كرثة البطال��ة والت�سخم احلا�سل 
يف ملف الف�ساد املايل واالإداري، وبدل ت�رشيع 
القوان��ني الت��ي ت�س��ب يف م�سلح��ة ال�سع��ب، 

نذه��ب الإق��رار قوانني جديدة ت���رش باملواطن 
ب�سورة مبا���رشة فال�رشاع��ات ال�سيا�سية هي 
اأك��رب م�سكل��ة يواجهه��ا املواط��ن واأ�سبح��ت 
الن��واب  اأن يك��ون جمل���ص  كالدوام��ة، فب��دل 
م�س��در ت�رشي��ع القوان��ني، اأ�سب��ح ه��و مدخل 
للم�س��اكل وال�رشاع��ات ال�سيا�سي��ة، وال يوجد 
ملف خدمي ي�سمن ح��ق املواطن، ويوازي ما 
يحدث من �رشاعات على ال�سلطة". من ناحيته 
اأكد ع�سو جلنة ال�سحة والبيئة النيابية النائب 

ج��واد الب��زوين  اإن "االأزم��ة ال�سيا�سي��ة توؤدي 
اإىل ع��دم ا�ستق��رار جمتمع��ي، وبالت��ايل توؤثر 
على ال�سل��م االأهلي، وحتى تنظيم��ات القاعدة 
االإرهابي��ة ال ميك��ن ان يكون لها ماأوى ومالذ 
داخ��ل املجتمع لوال تاأث��ري اخلالفات بني كتل 

ال�سلطة،
 فبوجود كل هذا اخلالف ال�رشاع املتجدد بني 
ال�سيا�سي��ني يتيح فر�سة وج��ود ار�ص خ�سبة 

لتجمع اجلماعات االإرهابية". 

بغداد – خاص 


