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النقد  �صندوق  قر�ض  �رشوط  بني  من  ان  النيابية،  املالية  اللجنة  اكدت  خا�ض:    - بغداد 
واالمن.  وال�صحة  التعليم  با�صتثناء  �صنوات  ثالث  ملدة  التعيني  ايقاف  هو  للعراق  الدويل 
وقال ع�صو اللجنة �رشحان احمد بت�رشيح ورد )اجلورنال( ان "�رشوط �صندوق النقد الدويل 
على العراق عديدة واأبرزها االإ�صالحات االقت�صادية يف العراق زيادة يف ال�رشائب ويف ر�صوم 
كل  ت�صديد  وكذلك  االأموال  وغ�صل  الف�صاد  ملحاربة  امل�رشفية  الرقابة  م�صتوى  وحت�صني  الكهرباء 
املتاأخرات امل�صتحقة ل�رشكات النفط االأجنبية العاملة يف العراق بنهاية العام". وا�صاف، ان "من بني 
يف  الكبار  املوظفني  رواتب  وتقلي�ض  الكويت  ومنها  االخرى  للدول  العراق  ديون  ت�صديد  اي�صا  ال�رشوط 
الدولة وفر�ض �رشيبة الدخل"، موؤكدا ان "من بني ال�رشوط هو عدم التعيني ملدة ثالث �صنوات مقبلة با�صتثناء 
التموينية  البطاقة  ايقاف  �رشط  يلغي  ان  على  ا�رش  "العراق  ان  وتابع،  االمنية".  والوزارات  والتعليم  ال�صحة 
على املواطنني وبالفعل مت الغاء العمل بهذا ال�رشط"، الفتا اىل ان "ال�رشوط عديدة وكبرية وان مباحثات العراق 
ا�صتمرت ملدة �صنتني للح�صول على هذا القر�ض". ي�صار اىل اأن �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وال�رشكاء الدوليني 

وافقوا، يف 19 ايار 2016، على منح العراق قر�صًا بقيمة 15 مليار دوالر وبفائدة 1.5 باملائة.

قائد  ال�صاعدي  الوهاب  عبد  الركن  الفريق  قال 
القوات االأمنية  اإن  الفلوجة االحد  عمليات حترير 
واحل�صد ال�صعبي متكنوا من حترير الكرمة )13كم 
داع�ض  تنظيم  م��ن  بالكامل،  الفلوجة(  ���رشق 
االإرهابي"، مبينًا اأنه "مت رفع العلم العراقي فوق 
عدم  على  راهنوا  من  الق�صاء"وان  جمل�ض  بناية 

قدرتنا بعدم حتريرها بحلق �صواربهم فليفعلوا .
"لقد  اجل��ورن��ال  مع  خا�ض  ح��وار  يف  واأ���ص��اف 
الفلوجة،  عادت  قد  وها  الفلوجة،  بتحرير  وعدنا 
قواتنا اأحكمت �صيطرتها على داخل املدينة، لكن 
اإىل تطهري خالل  التي حتتاج  البوؤر  هناك بع�ض 
"القوات  اإن  العبادي  القادمة".وقال  ال�صاعات 

االأمنية وفت بوعدها وحررت الفلوجة".
من  ت�رشيحات  وبعد  البع�ض  ان  اىل  وا���ص��ار 
ت�صل  رهانات  اطلقوا  ال�صيا�صني  داع�ض  ق��ادة 
احل�صد  او  اجلي�ض  دخل  اذا  ال�صارب"  "حالقة  اىل 

للفلوجة وها قد فعلنا وهي حرة االن.
�صحت  "لقد  الفلوجة:  اأه��ايل  خماطبا  وم�صى 
اإع���ادة  اأج���ل  وم��ن  مدينتكم،  اج��ل  م��ن  قواتنا 
النازحني اإىل هذه املدينة، ونريد اأن يكون هناك 
اأمن و�صالم يف هذه املدينة، وهدفنا هو �صونكم 
العراقيون من  العراقيني، وها هم  و�صون جميع 

كل حمافظات العراق ي�صحون باأنف�صهم".
�صد  معاركه  يف  ال�صاعدي  رافقت  )اجل��ورن��ال( 
وب�صكل  املتوا�صلة  االت�صاالت  عرب  داع�ض  فلول 

عن  )اجل��ورن��ال(  عرب  اعلن  فقد  وم�صتمر   يومي 
حترير 90 % مدينة الفلوجة. 

“مدينة  ان  نيوز(  ل�)اجلورنال  ال�صاعدي  وق��ال 
االمنية  القوات  نريان  حتت  املحا�رشة  الفلوجة 
املفهوم  وف��ق  ع�صكريا(  )�صاقطة  منطقة  وه��ي 
مفربكة  رواي���ات  من  ي�صاع  ما  وان  الع�صكري 
ان  ك��ون  دقيق  غ��ري  ك��الم  العملية  اي��ق��اف  ع��ن 
انت�صارات  االمنية حققت وبوقت قيا�صي  القوات 
وناحية  الكرمة  ق�صاء  تطهري  عن  ا�صفرت  كبرية 
التوغل  ثم  ومن  النعيمية  ومنطقة  ال�صقالوية 
اجلنوبي  حم��وره��ا  م��ن  الق�صاء  مركز  ب��اجت��اه 
مدينة  جنوبي  ال�صهداء  ح��ي  مبنطقة  املتمثل 

الفلوجة“.
احد  قال  حيث  ال�صاعدي  عن  الكتابات  وك��رت 
الكتاب: الفريق عبد الوهاب ال�صاعدي لي�ض �صليل 
ا�رشة برجوازية من طبقة الع�صكرتاريا املعروفة 
يف العهد امللكي بل هو عراقي من ا�رشة كادحة 
ببريغ  وتق�صم  الع�صق  حد  العراق  حتب  �رشيفة 
ال�صاعدي  لي�ض  الثورة،  مدينة  ابن  انه  العبا�ض، 
الرتب  ا�صحاب  او  الدمج  ب�صباط  يعرفون  ممن 
الذين   2003 عام  بعد  �رشاوؤها  مت  التي  العليا 
املهنة  هذه  على  جدا  املوؤ�صفة  ب�صماتهم  تركوا 
برتبة   200 من  اكر  لدينا  ا�صبح  بحيث  كثريا 
ال�صوق  بني  الفرق  يعرف  ال  منهم  وكثري  فريق 

والتعبئة!!!!
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من  العنا�رش  ع�رشات  الفلوجة  درع  ل��واء  ا�رش 
اثناء  عربية  جن�صيات  يحملون  داع�ض  تنظيم 
احل�صد  يف  القيادي  وقال  املدينة،  من  فرارهم 
ل�)اجلورنال(  اهلل  عبد  احمد  العميد  الع�صائري 
لواء  يف  الع�صائر  ابناء  من  "املتطوعني  ان: 
داع�ض  تنظيم  عنا�رش  تعقبوا  الفلوجة  درع 
الع�رشات  ا�رش  من  ومتكنوا  املدينة  من  الفارين 
بينهم  عربية  غري  اجنبية  جن�صيات  يحملون 
ع�صائر  ان  اىل  الفتا  بجروح"  م�صابني  ثالثة 
�رشقي  �صمال  الواقعة  القرى  يف  علوان  البو 
القب�ض  يف  اللواء  متطوعي  "�صاعدت  الفلوجة 

اول  االمنية  القوات  واعلنت  االرهابيني".  على 
ام�ض ا�صتعادة الفلوجة، ورفع العلم العراقي فوق 
مبنى املجل�ض املحلي يف الق�صاء، وخروج اآالف 
خميمات  اىل  املدينة  داخ��ل  املحا�رشة  اال���رش 
اللجنة االمنية  النزوح.   من جانبه قال رئي�ض 
ل�)اجلورنال(  االنبار راجع بركات  يف حمافظة 
تنظيم  عنا�رش  �صلم  الفلوجة  درع  "لواء  ان: 
اىل  نقلهم  ومت  املخت�صة  االجهزة  اىل  داع�ض 
العا�صمة الإخ�صاعهم للتحقيق متهيدا الإحالتهم 
يتم  االوىل  "املرة  انها:  مبينا  املحاكم"،  اىل 
االجانب  من  داع�ض  تنظيم  عنا�رش  ا�رش  فيها 
تفجري  على  اعتادوا  الأنهم  االنبار  حمافظة  يف 

اأنف�صهم وقتل جرحاهم اثناء املواجهات". 

اأن  اأم�ض  العراق،  علماء  جماعة  رئي�ض  اأك��د   
راتب  لقطع  ال�ُصني  الوقف  مع  تن�صيقا  هناك 
بع�ض  ي��دي��رون  الذين  املتطرفني  املعممني 
يف  ال�رشقاط  ق�صاء  يف  وامل�صاجد  اجلوامع 
يف  املو�صل  ومدينة  الدين  �صالح  حمافظة 
حمافظة نينوى ومدينة الفلوجة يف حمافظة 

االنبار.
العراق خالد املال  وقال رئي�ض جماعة علماء 
املعممني  بع�ض  "هناك  اإن  ل���)اجل��ورن��ال( 
ُيحر�صون  ال�ُصني  للوقف  تابعني  املتطرفني 
ق�صاء  يف  واالبرياء  ال�صيعية  الرواف�ض  لقتل 

ال�رشقاط ومدينتي املو�صل والفلوجة".

م�صوؤولية  يتحمل  ال�ُصني  "الوقف  اأن  وبني   
"على  اأن  هوؤالء املعممني املتطرفني"، موؤكدا 
الوقف ال�ُصني اأن ُيحا�صب هوؤالء لن�رشهم خطبا 
الفتا  امل�صلمني  دماء  اإراق��ة  وحتليل  متطرفة 
لقطع  ال�ُصني  الوقف  مع  تن�صيقا  هناك  اأن  اإىل 
القوات  قبل  من  املناطق  حترير  بعد  رواتبهم 

االأمنية".
تتبنى  العراق  علماء  "جماعة  اأن  واأو���ص��ح   
للتن�صيق  رم�صان  �صهر  نهاية  بعد  م��وؤمت��را 
لتجرمي  وال�صيعة  ال�ُصنة  وعلماء  وجهاء  مع 
االأمنية  القوات  مع  والوقوف  اخلطباء  هوؤالء 
اإعالميا"، م�صريا اإىل اأن "هناك بع�ض الو�صائل 
يف  االأمنية  ال��ق��وات  تقدم  ت�صوه  االإع��الم��ي��ة 

االنبار".

جتاوز  اىل  التخطيط  وزارة  تقديرات  ت�صري   
تريليون   36 حاجز  املالية  العراق  خ�صائر 
 ،2016 اىل   2003 م��ن  ل��ل��ف��رة  دي��ن��ار، 
تعر�صت  التي  االره��اب��ي��ة  االع��م��ال  ب�صبب 
تتبع  التي  وتلك  كافة  الدولة  موؤ�ص�صات  لها 
االحد  ر�صمي  موقع  واف��اد  اخلا�ض.  للقطاع 
ان الوزارة لفتت اىل فقدان "تريليون دينار"، 
لكن مل تو�صح كيف فقدت تلك االموال. وتوؤكد 

الوزارة، ان 61 باملئة من تلك اخل�صائر حدثت 
املناطق،  "داع�ض" بع�ض  تنظيم  احتالل  بعد 
حملة  متويل  على  احلكومة  ق��درة  م�صتبعدة 
"االعمار" يف ظل االزمة املالية التي يعي�صها 

العراق ب�صبب انخفا�ض ا�صعار النفط.
اعادة  "�صندوق  اآمالها على  وت�صع احلكومة 
اعمار املناطق املت�رشرة" من اجل احل�صول 
فيما  املانحة،  ال��دول  من  "تربعات"  على 
املتعلقة  للم�صاريع اخلدمية  االولوية  �صتكون 
حتدثت  االثناء  ه��ذه  يف  املواطنني.  بحياة 

الوزراء،  ملجل�ض  العامة  االمانة  يف  م�صادر 
�صندوق  ح�صاب  يف  مليارا   30 اي��داع  عن 
اعمار حمافظة االنبار، موؤكدة اأن تلك االموال 
بعد ان مت �رشفها، مل يالحظ اي اأثر لها على 
ايلول  يف  احلكومة  و�صكلت  الواقع.  االر���ض 
للمناطق  خا�صا  �صندوقا   2014 العام  من 

املحررة من "داع�ض".
اوىل.  كدفعة  دينار  مليار   500  وخ�ص�صت 
البا�صط  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�صندوق  وت��راأ���ض 
تركي، حمافظ البنك املركزي ورئي�ض ديوان 

الرقابة املالية �صابقا. وي�صم ال�صندوق عددا 
التخطيط.  وزارة  مقدمتها  يف  ال��وزارات  من 
ويعي�ض العراق ازمة اقت�صادية خانقة ب�صبب 
نق�ض ال�صيولة وتاأكيدات احلكومة املتوا�صلة 
ب�رشورة التق�صف وتقليل االنفاق احلكومي، 
تنظيم  مع  م�صتمرة  حربا  البلد  يواجه  فيما 
ب�صكل  املالية  طاقاته  ت�صتنزف  )داع�����ض( 
املقبل  ال��ع��دد  يف  اجل��ورن��ال  وتن�رش  كبري. 
من  العراق  خ�صائر  عن  الكاملة  التفا�صيل 

جراء االرهاب 

اأم�ض  الكلداين،  ريان  بابليون  حركة  رئي�ض  اأكد   
�صمن  وتعمل  قانونية  هي  حركته  ان  االح��د، 
ل�صنا  "نحن  العراقية  امل�صلحة  ال��ق��وات  �صياق 
امل�صيحية  الف�صائل  ان  اىل  الفتا  متمردون" 
�صتاأخذ على عاتقها مهمة م�صك �صهل نينوى بعد 
حتريره بالتن�صيق مع البي�صمركة والقوات االمنية 

العراقية.
ويذكر الكلداين ل�)اجلورنال نيوز(،انه "بعد �صقوط 
يقطنها  التي  املناطق  وخا�صة  املو�صل  مدينة 
من  ق��وة  �صكلنا  نينوى  �صهل  يف  امل�صيحيون 
القادة  القوى امل�صيحية بعد االجتماع مع  بع�ض 
امل�صيحيني يف العراق واخلارج تاأخذ على عاتقها 
حماية االرا�صي امل�صيحية والكنائ�ض ومقد�صاتنا 

وتدافع عن العراق و�صيادته".
عملت  انطالقها  بداية  يف  "احلركة  ان  وا�صاف، 
من  ن�صريه  كنا  ال�صالح  وم�صاألة  تطوعي  ب�صكل 

املواطنني  م��ن  عليها  نح�صل  التي  التربعات 
ياأملون  كانوا  الذين  غريهم  وحتى  امل�صيحيني 
داع�����ض  تنظيم  ���ص��ي��ط��رة  م��ن  م��دن��ه��م  ب��ت��ح��ري��ر 

االرهابي".
وتابع الكلداين، ان "احلكومة العراقية وافقت بعد 
احل�صد  اىل  القوة  بان�صمام  مقرحنا  على  مدة 
ال�صعبي وتزويدنا بال�صالح والعتاد وتدريب افراد 
مدربني  يد  وعلى  التدريبات  اأحدث  على  احلركة 
التنظيمات  مع  املعارك  اعتى  ملواجهة  اكفاء 

االرهابية لالإعداد اىل معركة املو�صل".
ف�صيل  يف  تطوعوا  الذين  "اغلب  ان  اىل  وا�صار 
النازحني من  حركة بابليون هم من امل�صيحيني 
برطلة،  احلمدانية،  مثل  وخا�صة  نينوى  �صهل 
فقط  يقت�رشوا  مل  "املتطوعني  ان  مبينا  القو�ض، 
على امل�صيحيني بل ان�صم الكثري من ابناء القومية 
لتحرير  متهيدا  ال�صالح  معنا  وحملوا  ال�صبكية 

مناطقنا التي احتلت من قبل تنظيم داع�ض".
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مخاطبا اهالي الفلوجة عبر )الجورنال(: جئنا لحمايتكم 

عبد الوهاب الساعدي : ارفض تشبيهي برومل  والعراق يخوض حربا عالمية ضد االرهاب  

التخطيط: 36 ترليون  خسائر  العراق بسبب أعمال اإلرهاب منذ العام 2003

قائد حركة بابليون ريان الكلداني: 

نأتمر بأمر الحكومة وتعرضنا لضغوط لالنسحاب من الحشد الشعبي 

 عشرات الدواعش األجانب بقبضة لواء 
"درع الفلوجة" 

قطع رواتب الخطباء المتطرفين بالوقف السني 

بغداد ــ خاص

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد – سعد المندالوي

بغداد عالء الحسن

بغداد ــ  ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

استكمال التصويت على كابينة العبادي بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان
 �صهد الو�صع ال�صيا�صي يف العراق هدوءا 
ن�صبيا موؤقتا يف اأعقاب توقف التظاهرات 
املطالبة باالإ�صالحات بعد توجيه زعيم 
اأتباعه  ال�صدر  مقتدى  ال�صدري  التيار 
ما  اإىل  التظاهر  بتاأجيل  املدين  والتيار 
نيابية  م�صادر  قالت  فيما  رم�صان  بعد 
كابينة  على  الت�صويت  ا�صتكمال  ان 

رئي�ض الوزراء حيدر العبادي �صيكون يف 
بداية الف�صل الت�رشيعي للربملان. 

 فقد اأكد النائب عن ائتالف دولة القانون 
ال��وزراء  رئي�ض  ان  جعفر،  حممد  جا�صم 
�صاملة  عقد جل�صة  ينتظر  العبادي  حيدر 
ملجل�ض النواب لتقدمي الكابينة الوزارية. 
الوزراء  جمل�ض  “رئي�ض  اإن  جعفر:  وقال 
حيدر العبادي لديه قائمة كاملة باأ�صماء 
�صمن  ال��وزاري��ة  للحقائب  املر�صحني 

موؤكدا  بداأها”،  التي  االإ���ص��الح  خطة 
لل�صعب  مر�صية  �صتكون  “القائمة  ان 
ينتظر  “العبادي  اأن  واأ�صاف  العراقي”. 
ملجل�ض  اجلديد  الت�رشيعي  الف�صل  ب��دء 
عن  بعيدا  �صاملة  جل�صة  وعقد  ال��ن��واب 
كابينته  ليقدم  ال�صيا�صية  اخل��الف��ات 
دول��ة  ”ائتالف  ان  م��وؤك��دا  الوزارية”، 
كما  ال�صامل  التغيري  ي��دع��م  ال��ق��ان��ون 
الكتل  عليه  واتفقت  الربملان  يف  طرح 

حيدر  الوزراء  رئي�ض  وكان  ال�صيا�صية”. 
العبادي �صلم اخلمي�ض )31 اآذار 2016(، 
ت�صكيلته  اجلبوري  �صليم  الربملان  رئي�ض 
مغلق.  ملف  �صمن  اجل��دي��دة  ال��وزاري��ة 
ال��وزراء يف جل�صة  اقالة  عملية  واأث��ارت 
ا�صتياء  ب��دالء  وتعيني  املا�صي  ني�صان 
قاطعت  التي  ال�صيا�صية  الكتل  بع�ض 
غري  العملية  هذه  معتربة  اجلل�صة،  تلك 
ا�صماء  على  اطالعها  عدم  مع  قانونية 

تاأجيل  اأدى  وقد  ل��ل��وزارات.  املر�صحني 
ال�صيا�صية  اإىل تهدئة ال�صاحة  التظاهرات 
ت�صاعد  ت��ف��اع��الت  ظ��ل  يف  وخ��ا���ص��ة 
التحالف  وق���وى  اأح����زاب  ب��ني  ال��ت��وت��ر 
املتظاهرين  قيام  اأعقاب  يف  الوطني 
يف بغداد وحمافظات اجلنوب، مبهاجمة 
احلاكمة  االأح���زاب  م��ن  العديد  مكاتب 
وبدر  االأعلى  واملجل�ض  الدعوة  وخا�صة 
تنفيذ  عرقلة  عن  بامل�صوؤولية  التهامهم 

يف  وال��ت��ورط  احلقيقية  االإ���ص��الح��ات 
الف�صاد، حيث وجهت االأحزاب االتهامات 
مهاجمة  بامل�صوؤولية عن  ال�صدر  الأتباع 
عليها  العنيف  بالرد  وتوعدت  مكاتبها 
التظاهرات  ك��ان��ت  واإذا  ت��ك��ررت.  اإذا 
فهي  احل��ا���رش،  ال��وق��ت  يف  تاأجلت  ق��د 
جديدة  جوالت  بعدها  �صتكون  ا�صراحة 
ا�صتمرار  مع  وخا�صة  املواجهات  من 
اأ�صبابها ومربراتها، يف ظل حالة اجلمود 

اعتربه  م��ا  م��ع  والت�رشيعي  ال�صيا�صي 
من  وا�صحة  مماطلة  العراقيني،  معظم 
ا���ص��دار  ب��ت��اأخ��ري  االحت��ادي��ة  املحكمة 
الربملان  رئا�صة  �رشعية  ح��ول  قرارها 
ترتبت  الذي  االأمر  وهو  حاليا،  املنق�صم 
وعرقلة  بال�صلل  الربملان  اإ�صابة  عليه 
مقالني  ب��وزراء  بعملها  احلكومة  قيام 
يرف�صون ترك منا�صبهم ووزراء معينني 

مل يوؤدوا الق�صم حتى االآن.

بغداد – سعد جاسم 


