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اآلية �رصف القرو�ض للراغبني  اأعلن �سندوق االإ�سكان، االثنني    : بغداد - خا�ض 
ب�رصاء وحدات �سكنية، م�سددا على �رصورة وجود وحدة �سكنية ل�رصف املبلغ. وقال 
"االآلية  اإن  )اجلورنال(  ورد  العتبي يف ت�رصيح  ال�سندوق ح�سني  عام  مدير  معاون 
ان  مبينا  معه"،  التعاقد  ليتم  ال�سكني  واملجمع  امل�ستثمر  اىل  امل�ستفيد  ذهاب  تت�سمن 
 )IQ( اخلطوة الثانية تت�سمن دخول امل�ستثمر على املوقع االلكرتوين لل�سندوق، متويل"
الدخال معاملته وملء ا�ستمارة القر�ض". واأ�ساف البيان، انه "وبعد �سحب اال�ستمارة يراجع 
امل�ستثمر كاتب العدل يف ال�سندوق، من اجل التوقيع على و�سل ائتمان )كمبيالة(، وتاأييد الكفيل 

من دائرة �ساحب الطلب".
واو�سح انه "وبعد اكمال اخلطوات اعاله تخرج جلنة فنية للمجمع ال�سكني وتتاأكد من وجود الوحدة 
ا�ستالم  القر�ض، واملبلغ املتبقي يتم �رصفه بعد  % من   40 الـ  ال�سكنية، ومن ثم مينح امل�ستثمر ن�سبة 

امل�ستثمر �سند العقار".

  
اخلزعلي  عقيل  العبادي  حيدر  الـــوزراء  رئي�ض  كلف   
الداخلية وكالة حلني اختيار وزير جديد،  مبن�سب وزير 
اىل  ام�ض  النيابية،  والدفاع  االأمــن  جلنة  ا�سارت  فيما 
�سيا�سية  ل�سغوط  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  تعر�ض 
قائد  من�سب  لتويل  �سخ�سية  اختيار  مو�سوع  حل�سم 

عمليات بغداد اجلديد.
لوزارة  االداري  الوكيل  من�سب  اخلزعلي  عقيل  وي�سغل 
�سابقة،  فــرتات  يف  لكربالء  حمافظا  وعمل  الداخلية 
وينتمي اخلزعلي اىل حزب الدعوة اال�سالمية الذي ينتمي 

اليه رئي�ض الوزراء العبادي. 
اإن  لـــ)اجلــورنــال(  وتــوت  ا�سكندر  اللجنة  ع�سو  وقــال   
جميع  تغيري  العبادي  حيدر  الــوزراء  رئي�ض  حق  "من 
االأمني"،  امللف  اإدارة  يف  ف�سلوا  الذين  االأمنيني  القادة 
اأن  ت�سرتط  النيابية  والدفاع  االأمن  "جلنة  اأن  اإىل  م�سريا 
لتويل  ال�سخ�سيات  تر�سيح  عند  والنزاهة  الكفاءة  تكون 

املنا�سب االأمنية العليا ".
 واأ�ساف اأن "املحا�س�سة ال�سيا�سية ما زالت ت�سغط على 
عمليات  قائد  من�سب  لتويل  �سخ�سية  بفر�ض  العبادي 
بغداد"، م�سريا اإىل اأن "اأغلب الكتل ال�سيا�سية التي رف�ست 
�سخ�سيات  تــويل  ترف�ض  الــرملــان  يف  املحا�س�سة 
احلزبية  املحا�س�سة  املهمة عن طريق  املنا�سب  لتويل 

وال�سيا�سية ".
بحاجة  بغداد  ملحافظة  االأمني  "امللف  اأن  واأو�ــســح   
جميع  وتقييم  االأمنية  اخلطط  ودرا�سة  النظر  اإعادة  اإىل 
واحلفاظ  املدنية  املناطق  اإدارة  على  املقيمني  ال�سباط 

جمل�ض  يف  االمنية  اللجنة  ع�سو  اكــد  ــدوره  ب  ." عليها 
حمافظة بغداد �سعد املطلبي، ان هناك “غمو�سا” يعرتي 
بغداد،  عمليات  قيادة  من�سب  لتويل  املر�سحة  اال�سماء 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  تاأخر  �سبب  او�سح  فيما 

باختيار ال�سخ�سية املنا�سبة للمن�سب.
من�سب  ل�سغل  املر�سحة  ”اال�سماء  ان  املطلبي  وقــال 
قائد عمليات بغداد ما زالت غري مكتملة من قبل رئي�ض 
الوزراء حيدر العبادي”، واأ�ساف، ”هناك “غمو�ض” يف 
تاأخر تر�سيح عدد من اال�سماء لقيادة العمليات”، م�سريا 
 ” االختيار  يف  العبادي  تاأخر  �سبب  يكون  ”قد  انه  اىل 
اال�ست�سارة ” و”مقابلة ” بع�ض ال�سخ�سيات”واأ�سار اىل 
ب�سبب  املر�سحة  اال�سماء  من  اي  ي�سلها  مل  اللجنة  ان” 

” مكتب رئي�ض الوزراء عليها”. “حتفظ 
اأقال  العبادي  حيدر  العراقي  ــوزراء  ال رئي�ض  ان  يذكر 
واال�ستخبارات يف  االأمن  وم�سوؤويل  بغداد  عمليات  قائد 
الكرادة،  اعتداء  بعد  منا�سبهم  من  العراقية  العا�سمة 

الذي اأوقع 292 �سهيدا يف العا�سمة العراقية.
حمافظة  ملجل�ض  االمنية  اللجنة  اعلنت  اآخر  جانب  من   
  K9الـ �سيطرات  بها  �ستو�سع  التي  املداخل  عن  بغداد، 
فتحها  �سيعاد  املنطقة  ان  اكد  فيما  الكرادة،  منطقة  يف 
نائب  �ــســاعــة.وقــال   48 خــالل  العجالت  حركة  ــام  ام
"مداخل منطقة الكرادة  اإن  رئي�ض اللجنة حممد الربيعي 
الكالب  و�سيطرات  ال�سونارات  �ست�سهد ن�سب  بغداد  و�سط 
�ستكون يف  ال�سيطرات  "هذه  ان  )K9("، مبينا  بولي�سية 
مداخل �ساحة الكهرمانة و�سبع ق�سور وعلى �سارع اأبي 
نوؤا�ض". وا�ساف الربيعي ان "منطقة الكرادة �سيعاد فتح 

�سوارعها امام حركة العجالت خالل 48 �ساعة".

   قالت جلنة االأمن والدفاع النيابية، ام�ض، 
باخلروقات  اخلا�ض  تقريرها  �سرتفع  اإنها 
بلد  ق�ساء  يف  حممد  �سيد  ملقام  االأمنية 
العام  القائد  اإىل  الدين  يف حمافظة �سالح 

للقوات امل�سلحة يف بداية االأ�سبوع املقبل .
 وقـــال رئــيــ�ــض الــلــجــنــة حــاكــم الــزامــلــي 
والــدفــاع  االأمـــن  "جلنة  اإن  لـــ)اجلــورنــال( 
التي  االأمنية  اخلروقات  �سخ�ست  النيابية 
نفذتها الع�سابات االإرهابية �سد مقام �سيد 

حممد يف ق�ساء بلد ".

 وبني اأن "التقرير الذي �سريفع اإىل العبادي 
املتفجرات  ك�سف  عجالت  تخ�سي�ض  ي�سم 
املنافذ  على  لن�سبها  االأمــنــيــة  لــلــقــوات 
اأي  دخـــول  ملنع  بلد  لق�ساء  اخلــارجــيــة 

عجالت مفخخة اأو اأحزمة نا�سفة ".
بقاء  �ستحدد  التي  "اجلهة  اأن  ــح  واأو�ــس  
هم  ال�رصيف  املرقد  حلماية  ال�سالم  �رصيا 
االأهايل"، م�سريا اإىل اأن اللجنة اجتمعت مع 
باال�سافة  بلد  ق�ساء  يف  االأمنيني  القادة 
القوات  دعم  لغر�ض  املحلية  احلكومة  اإىل 
االأمنية ورفدهم بعجالت ك�سف املتفجرات 

من قبل احلكومة املركزية ".

النيابية،  واالأهـــوار  الــزراعــة  جلنة  اأكــدت   
اأن الدول امل�ساركة يف منظمة  ام�ض االثنني 
اأهوار  اليون�سكو العاملية �ست�سوت على �سم 
العراق واملواقع االأثرية يوم اجلمعة املقبل .

التميمي  فــــرات  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــض  وقــــال   
لـ)اجلورنال( اإن "ملفات �سم املواقع االأثرية 
لالئحة الرتاث العاملي متر يف 3 مراحل لدى 

منظمة اليون�سكو".
مبرحلة  تبداأ  املراحل  "تلك  اأن  اإىل  م�سريا 
وبني   ." امللف  وت�سجيل  وتاأجيل  الرف�ض 

قبل  من  الرف�ض  مرحلة  جتاوز  "العراق  اأن 
واملواقع  االأهـــوار  ل�سم  اليون�سكو  منظمة 
م�سريا  العاملي،  الرتاث  الئحة  حتت  االأثرية 
واأجنبية  عربية  ــة  دول  21 هناك  اأن  اإىل 
ملف  قبول  على  املقبل  اجلمعة  �ست�سوت 
واأو�سح    ." بدونه  اأو  واآثــاره  العراق  اأهــوار 
دول  14 �سوت من  اإىل  "العراق بحاجة  اأن 
ملف  قبول  ليتم   21 اأ�سل  من  اليون�سكو 
االثار واالهوار، موؤكدا اأن يف حال مت قبول 
املت�ساطئة   الدول  على  ال�سغط  �سيتم  امللف 
بزيادة اإطالقات املياه للعراق واحلفاظ على 

املواقع االثرية ".

 ك�سف حمللون مقربون من احلكومة ام�ض االثنني عن 
متويل دولة جماورة للعمليات االرهابية االخرية يف 
ال�سيد حممد  الكرادة ومقام  بغداد وخا�سة تفجريي 

يف حمافظة �سالح الدين.
لـ)اجلورنال(  حنون  جا�سم  االأمني  املحلل  وقــال 
القوات  انت�سارات  ترف�ض  اقليمية  دوال  "هناك  اإن 
ودياىل  الدين  و�سالح  االنبار  حمافظة  يف  االأمنية 
االإرهــابــيــة  "الع�سابات  اأن  ــدا  ــوؤك م وكركوك"، 

على  تبحث  ــدول  ال بع�ض  من  واملمولة  املدعومة 
املناطق املدنية التي لها تاأثري على نف�سية املدنيني 
لتنفيذ تفجريات اإرهابية". واأ�ساف حنون اأن "هناك 
بع�ض الو�سائل االإعالمية الداعمة لداع�ض تريد ت�سويه 
احلياة االأمنية واالقت�سادية واالجتماعية واأن يبقى 

املجتمع متدهورا من الناحية االأمنية".
 وبني اأن "ال�سعب يعتر العمود الفقري للبلد"، الفتا 
اإىل اأن "الع�سابات االإرهابية ُتخطط لتنفيذ تفجريات 

يف املناطق املدنية الإيذاء ذلك العمود الفقري".
ال�سيا�سي واالأمني مفيد املوزاين  اأكد املحلل   بدوره 

ال�سيا�سية  اجلهات  بع�ض  "هناك  اأن  لـ)اجلورنال( 
اإىل  العون  يد  مد  خالل  من  العراق  لتق�سيم  ت�سعى 
الع�سابات االإرهابية لتنفيذ بع�ض اخلطط االجرامية 
واأو�سح  العراقي".  ال�سعب  واطياف  املكونات  بحق 
ف�سلت  قد  العراق  يف  االأمنية  املوؤ�س�سات  "جميع  اأن 
ب�سكل كامل للحفاظ على الو�سع االأمني وا�ستقراره 
اأن  يف بغداد خا�سة ويف املحافظات عامة"، وبني 
واملكون  والع�سائر  احلكومية  املوؤ�س�سات  "جميع 
ال�ُسني وال�سيعي يعرفون جيدا ما يخطط له االإرهاب 
اقتتال  اإىل  العراقي  ال�سعب  مكونات  تنجر  ولــن 

طائفي". من ناحيته قال مدير الدفاع املدين اللواء 
اإىل  جلــاأت  "داع�ض"  "ع�سابات  اإن  �سلمان  كاظم 
اال�سواق  يف  التفجريات  تنفيذ  يف  القدمي  اال�سلوب 
التجارية واملحال الكويف �سوب ال�ستهداف االبرياء 
لـ)اجلورنال(  بت�رصيح  �سلمان  اللواء  والعزل" وقال 
القتال  �سوح  انك�رصت يف  االإرهابية  "الع�سابات  اإن 
 ، عليها"  حماور  عدة  من  االأمنية  القوات  تقدم  بعد 
القدرة على مواجهة  "داع�ض ال متتلك   اأن  اإىل  الفتا 
للتخطيط  دفعها  مما  لوجه  وجها  العراقي  اجلي�ض 

لتنفيذ �سل�سلة تفجريات يف العا�سمة بغداد".

حمافظة  جمل�ض  يف  االمــنــيــة  اللجنة  ـــدت  اأك فيما   
ابو  االجرامي  “داع�ض“  تنظيم  زعيم  ان  ام�ض  دياىل، 
خم�ض  يف  للتنظيم  نائمة  خاليا  ايقظ  البغدادي  بكر 
عن  النيابية،  والدفاع  االأمن  جلنة  ك�سفت  حمافظات، 
هروب نحو 500 عن�رص تابع لتنظيم داع�ض االإرهابي 

من مدينة املو�سل اإىل االأرا�سي ال�سورية. 
وقال رئي�ض اللجنة مبجل�ض املحافظة �سادق احل�سيني 
اإن معلومات ا�ستخبارية موؤكدة تتحدث عن ا�سدار ابو 
لتنظيم  النائمة  اخلاليا  بايقاظ  قــراراً  البغدادي  بكر 
واالنبار  الدين  و�سالح  ديــاىل  حمافظات  يف  داع�ض 
تت�سبب  دامية  عنف  اعمال  الثــارة  وبغداد،  وكركوك 
بقتل اكر عدد من االبرياء، م�سريا اىل ان "ذلك يهدف 
واالربــاك  الفو�سى  باجتاه  والدفع  االوراق  خلط  اىل 

بامل�سهد االأمني".
ايقاظ  من  البغدادي  هــدف  اأن  احل�سيني،  واأ�ــســاف 
اخلاليا النائمة هو ملنع حترك القوى االمنية امل�سرتكة 
لتحريرها،  املو�سل  نحو  ال�سعبي  باحل�سد  املدعومة 
ال�سيما بعد ما خ�رص التنظيم ق�ساء الفلوجة الذي يعد 

نايف  اللجنة  ع�سو  وقال  املو�سل.    بعد  معاقله  اهم 
الهروب  بدوؤوا  "االإرهابيني  اإن  لـ)اجلورنال(  ال�سمري 
من مدينة املو�سل باجتاه االرا�سي ال�سورية بعد تقدم 
قوات مكافحة االإرهاب واجلي�ض العراقي لتحرير قاعدة 

القيارة جنوب حمافظة نينوى ".
الع�سكرية  اخلطط  و�سعت  االأمنية  القوات   " اأن  وبني   
لتنفي  انــطــالق  كنقطة  الــقــيــارة  قــاعــدة  ال�ستخدام 
عملياتها الع�سكرية لتحرير مدينة املو�سل، م�سريا اإىل 
�سد  املو�سلية  العوائل  لدى  كبرية  انتفا�سة  هناك  اأن 

الع�سابات االإرهابية ".
بوزارتي  املتمثلة  املركزية  "احلكومة  اأن  واأو�سح   
الداخلية والدفاع ار�سلت دعما لوج�ستيا للقوات االأمنية 
واجلوية  الرية  العلميات  الإطــالق  القيارة  قاعدة  يف 

خالل االأيام القليلة املقبلة ".
حترير  بعد  "داع�ض"  عنا�رص  اإن  املعلومات،  ويف   "
بالكامل،  عليها  العراقية  القوات  و�سيطرة  الفلوجة، 
من  الغربي  ال�سمال  يف  �سحراوية  مناطق  اإىل  هربوا 
للتنظيم حتت�سنها  "جيوبًا  اأن  املدينة. وتوؤكد م�سادر 
االأنبار مبحافظة �سالح  تربط  التي  الوا�سعة  ال�سحراء 

الدين باالإ�سافة اإىل �سوريا واالأردن".

)الجورنال(: دولة إقليمية مولت تفجيرات بغداد األخيرة محللون للـ

تحذيرات أمنية من خاليا نائمة تستهدف ديالى وصالح الدين واألنبار وكركوك وبغداد

تقرير أمني يبين الخروقات األمنية في 
استهداف مقام سيد محمد 

نائب: اليونسكو ستصوت على ضم األهوار 
والمواقع األثرية العراقية للتراث العالمي  بغدادــ خاص

بغداد ــ خاص

بغداد – ستار الغزي

بغداد ــ خاص

بغداد – خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

المدقق الدولي: سوء اإلدارة عطل مشاريع بقيمة أكثر من 170 مليار دينار بوزارة الموارد المائية   
ف�ساد  وجود  عن  الدولية،  التدقيق  �رصكة  ك�سفت   
يف  مرتكبة  املالية  وخمــالــفــات  واإداري  مــايل 
م�ساريع وزارة املوارد املائية لعام 2014، مبينًا 
بقيمة  م�ساريع  تعطيل  يف  ت�سبب  االإدارة  �سوء  ان 
اأكرث من 170 مليار دينار بالوزارة، وانها اأحالت 
عقدا بقيمة اأكرث من مليار دينار دون تقدمي خطاب 

�سمان من قبل ال�رصكة املنفذة.

بن�سخه  )اجلورنال(  حتتفظ  لل�رصكة  تقرير  وذكر 
ب�سبب وجود  امل�ساريع  اجناز  "التاأخر يف  اأن  منه 
ادى  مما  املنجزة،  غري  امل�ستمرة  العقود  من  عدد 
لها  املالية  التخ�سي�سات  مــن  اال�ستفادة  اىل 
هذه  ادراج  وا�ستمرار  ال�سابقة  ال�سنوات  خــالل 
للوزارة  اال�ستثمارية  املوازنة  �سمن  امل�ساريع 
م�ساريع  تنفيذ  امكانية  وعــدم  الالحقة  لالعوام 
خالل  امل�ساريع  اجناز  "تاأخر  ان  مبينًا  جديدة"، 
اجنازها  �سعوبة  اىل  ادى  ال�سابقة،  ال�سنوات 

تعانيه  ما  ب�سبب  و2015   ،2014 االعوام  خالل 
العقود  هــذه  وان  عجز،  من  االحتــاديــة  املــوازنــة 
�سبكة  ان�ساء   )2008 �سنة   49( عقد  من  كل  هي 
مببلغ  الـــغـــراف،  غـــرب  ــرصوع  مــ� )-3اأ(  قــطــاع 
االجناز  ن�سبة  وان  دينار،   )7.790.690.000(
اال�سافية  املدد  وان   )63%( اىل  و�سلت  الفعلي 
ا�ست�سالح   )2010 �سنة   37( وعقد  يوم(،   392(
مببلغ  اوىل،  ديوانية/مرحلة   – حلة  ارا�ــســي 
االجناز  ن�سبة  وان  دينار،   )4.084.902.000(

اال�سافية  املدد  وان   )32%( اىل  و�سلت  الفعلي 
ا�ست�سالح   )2012 �سنة   21( وعقد  يوم(،   169(
 )13.266.440.750( مببلغ  �سعد،  نهر  ارا�سي 
اىل  و�سلت  الفعلي  االجنـــاز  ن�سبة  وان  ديــنــار، 
)%52( وان املدد اال�سافية )655 يوم(، وعقد )4 
2013( تنفيذ االعمال املدنية ونقل ون�سب  �سنة 
مببلغ  والكهربائية،  امليكانيكية  االعمال  وتركيب 
االجناز  ن�سبة  وان  دينار،   )2.198.690.000(
اال�سافية  املدد  وان   )12%( اىل  و�سلت  الفعلي 

مببلغ   ،)2009 �سنة   26( وعقد  يـــوم(،   263(
)61.720.331.440( دينار، وان ن�سبة االجناز 
اال�سافية  املدد  وان   )40%( اىل  و�سلت  الفعلي 
م�رصوع   )2009 �سنة   24( وعقد  يوم(،   1116(
حرية دغارة، مببلغ )3.744.204.800( دينار، 
وان ن�سبة االجناز الفعلي و�سلت اىل )%42( وان 
املدد اال�سافية )5 يوم(، وعقد )32 �سنة 2009(، 

مببلغ )3.343.343.55( دوالر
التفا�سيل �سفحة 2

بغداد – خاص

ممنـوع من النشر

الكشف عن موقع سيطرات الـ K9  في بغداد

الخزعلي وزيرا للداخلية "وكالة" وضغوط على العبادي لحسم منصب قائد عمليات بغداد 


