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ام�س  النفط،  وزارة  اعالن  اقت�صادي عراقي مع  تفاوؤل  ي�صود    : �صعد جا�صم   بغداد - 
عن ت�صدير اأول �صحنة من الغاز امل�صال عرب مرفاأ خم�ص�س لت�صدير الغاز يف حمافظة 
 4،5 بتوليد  وامل�صاهمة  العراقية  االي��رادات  تعظيم  على  �صينعك�س  امر  وهو  الب�رصة، 

جيجاوات من الكهرباء تكفي ل�3 ماليني منزل ح�صب حمللني يف جمال االقت�صاد.
يقول اخلبري العراقي الدكتور حممد علي زيني اإن العراق، وهذا موؤكد، �صوف لن يبقي علي ما مت 
اكت�صافه حلد االآن من حقول نفطية وغازية، واإمنا �صت�صاف لها اكت�صافات غزيرة اأخرى.  وللتدليل 
علي ذلك نذكر ما متكنت �رصكة النفط الوطنية من اكت�صافه خالل عقد ال�صبعينيات من القرن املا�صي، 
اإذ متكنت اأن تكت�صف اأكرث من ع�رصة حقول ب�صمنها حقول عمالقة كمجنون وغرب القرنة و�رصقي بغداد 
وحلفاية، وبذلك اأ�صافت ال�رصكة نحو 45 مليار برميل اإىل احتياطيات العراق الثابتة من النفط خالل ع�رص 

�صنوات فقط!
تفا�صيل املحلق االقت�صادي 

الوزراء  اأن يقوم رئي�س   توقعت جهات ع�صكرية عراقية 
بعد  ع�صكرية  بقيادات  لالإطاحة  بحملة  العبادي  حيدر 
املو�صل  جنوب  القيارة  ناحية  حترير  خطط  ت�رصيب 
ابرزهم وزير الدفاع خالد العبيدي و�صكرتري مكتب القائد 

العام للقوات امل�صلحة.
قادة  مع  حتقيق  بفتح  موؤخرا  اأم��ر  قد  العبادي  وك��ان 
ع�صكريني وم�صوؤولني بعد الت�رصيب االخري والذي و�صفه 
اجلهات  ورجحت  ب�"االنتكا�صة".  عراقيون  م�صوؤولون 
"اإجراء  عنها  معلومات  ن�رص  عدم  طلبت  التي  الع�صكرية 
العام  القائد  تعيني  بعد  الع�صكرية،  القيادة  يف  تغيريات 
للقوات امل�صلحة فريقًا للتحقيق يف ت�رصيب خطط حترير 

القيارة".
طبيعة  وال  امل�����ص��وؤول��ني  اأ���ص��م��اء  اجل��ه��ات  حت���دد  ومل 
املعلومات بيد ان تقارير ا�صارت اىل ان الق�صية تتلخ�س 
حول توقيت العملية وطريقة �صريها وحترك قوات اجلي�س 
الذي  الفريق  اإن  امل�صدر  وقال  املو�صل.  اىل  بغداد  من 
�صكله العبادي �صيتعاون مع اللجنة الربملانية، موؤكداً اأن 

الت�رصيبات �صتفر�س تغيرياً يف قواعد اخلطة.
وبح�صب ت�رصيبات ومعلومات ح�صلت عليها )اجلورنال( 
القيارة،  منطقة  اإىل  حتقيق  جلنة  اأر�صل  العبادي  ف��اإن 
باإجراء  وال��ب��دء  هناك،  املوقف  حقيقة  على  للوقوف 
التحقيقات االأولية يف هذا املو�صوع، ومن ثم تبعه وفد 
نيابي مكّون من عدد من اأع�صاء جلنة االأمن والدفاع يف 

الربملان الإجراء حتقيق اآخر مكّمل للتحقيق احلكومي.
رف�س  النيابية  االمن  جلنة  من  مقرب  م�صدر  وبح�صب 

من  عددا  تطيح  قد  التحقيقات  فاإن  نف�صه،  عن  الك�صف 
القادة الع�صكريني "ورمبا �صتفتح النار على وزير الدفاع 
خالد العبيدي �صخ�صيًا"، الفتًا اإىل اأنه ُر�صدت مرا�صالت 
بني ع�صكريني برتب خمتلفة وجهات جمهولة "يرجح اأن 

تكون منظمات اإرهابية"، على حّد قول امل�صدر.
موؤ�رصات  تعطي  الت�رصيبات  تلك  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 
مع  متزامنة  ج��اءت  اأنها  وخ�صو�صًا  ع��دي��دة،  �صلبية 
عمليات  ووجود  الكربى،  التحرير  عمليات  انطالق  قرب 
ال  اأنه  مو�صحًا  نينوى،  حمافظة  �صواحي  يف  ع�صكرية 
ي�صتبعد اأن يت�صبب املو�صوع بعرقلة اأو تاأخري العمليات 

والتاأثري �صلبًا عليها.
االأوىل  الع�صكرية رمبا هي  الف�صيحة  ان  ويرى مراقبون 
العا�رص  اأح��داث  بعد  العراق  ي�صهدها  التي  نوعها  من 
للمدن  "داع�س"  واحتالل  املا�صي،  العام  حزيران  من 
بت�رصيب  متثلت  غ��رب��ًا،  ومت���دده  ال�صمالية  واملناطق 
التحرير  عمليات  ب�صاأن  ع�صكرية  وخطط  معلومات 
ت�صهد  التي  املو�صل  القيارة جنوبي  اجلارية يف منطقة 
عمليات ع�صكرية اأف�صت اإىل اإف�صال تقدم القوات العراقية 

امل�صرتكة.
على  وا�صع  نطاق  على  ن�رصت،  وثيقة  ت�رصيب  وج��رى 
حملت  االإع��الم،  وو�صائل  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
توقيع ال�صكرتري ال�صخ�صي للقائد العام للقوات امل�صلحة 
بفتح  "وّجه  العبادي  ب��اأن  اأف��ادت  كاظم  حميد  حممد 
حتقيق حول الت�رصيحات املتعلقة بعملية القيارة، التي 
منها  ي�صتفيد  التي  الع�صكرية  اخلطط  من  بع�صًا  اأف�صت 
اأطلقت من قادة ع�صكريني وم�صوؤولني"، من  التي  العدو، 

دون ذكر املزيد من التفا�صيل.

عن  االحد،  بغداد،  يف  ال�صينية  ال�صفارة  اأعلنت   
العراقيني،  الطالب  امام  جامعاتها  اأب��واب  فتح 
ك�صفت  فيما  �صنويًا،  لهم  تخ�ص�س   200 وو�صع 
العراق  مع  التجاري  التبادل  حجم  جت��اوز  عن 

مبلغ 20 مليار دوالر.
وقال ال�صفري ال�صيني لدى بغداد خالل لقائه وزير 
التجارة وكالة �صلمان اجلميلي ان "حجم التبادل 

التجاري مع العراق جتاوز ٢٠ مليار دوالر وهو 
بني  العالقات  ت�صهده  ما  ظل  يف  للزيادة  قابل 

البلدين من تقدم وتطور يف جميع املجاالت".
االب��واب  فتحت  "ال�صني  ان  اىل  ال�صفري  واأ���ص��ار 
على  واحل�صول  للدرا�صة  العراقيني  الطلبة  امام 
وهند�صية  وطبية  علمية  بتخ�ص�صات  �صهادات 
ان  مبينًا  �صنويا"،  اخت�صا�س   ٢٠٠ من  والأكرث 
"هذا ما يفتح الباب امام تطوير الكوادر العراقية 

يف �صتى املجاالت".

االأعلى  املجل�س  رئي�س  احلكيم،  عمار  ق��ال 
العراقي  املجتمع  اإن  ام�س  العراقي  االإ�صالمي 
تكمن  م�صلحته  باأن  واقتنع  املذهبية،  "�صئم 

يف املواطنة".
جاء ذلك يف بيان لوزارة اخلارجية امل�رصية، 
اخلارجية  ووزي���ر  احلكيم  لقاء  عقب  �صدر 
العا�صمة بغداد،  امل�رصي، �صامح �صكري، يف 

الذي يزورها االأخرية ملدة يوم واحد.
و قال اأحمد اأبو زيد، املتحدث با�صم اخلارجية 
عمار  "ا�صتعر�س  ذاته:  البيان  يف  امل�رصية، 
الن�صيج  لتوحيد  املبذولة  اجل��ه��ود  احلكيم 
مفهوم  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال��ع��راق��ي،  ال��وط��ن��ي 

املواطنة".
"املجتمع  اأن  اإىل  احلكيم  اأ�صار  البيان،  ووفق 
العراقي �صئم املذهبية، وو�صل اإىل اقتناع باأن 
م�صلحته احلالية وامل�صتقبلة تكمن يف تر�صيخ 

التنوع  من  واال�صتفادة  املواطنة،  مفهوم 
املوجود يف املجتمع العراقي، باعتباره رافداً 
عوامل  من  عاماًل  ولي�س  وح�صاريًا،  فكريًا 

اال�صتقطاب اأو االنق�صام".
واأعرب احلكيم عن تطلعه للمزيد من التقارب 
ال�صعب  اأن  اإىل  م�صرياً  العراق،  مع  امل�رصي 
لل�صعب  والتقدير  االح��رتام  كل  يكن  العراقي 
وزي��ر  اأن  اإىل  لفت  ذات���ه  البيان  امل�����رصي. 
اخلارجية امل�رصي هناأ احلكيم بتحرير مدينة 
العراق، من  االأنبار غربي  الفلوجة، مبحافظة 

�صيطرة تنظيم "داع�س".
اليوم، بحث وزير اخلارجية  ويف وقت �صابق 
حيدر  العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  مع  امل�رصية 
العبادي، ووزير اخلارجية، اإبراهيم اجلعفري، 
�صبل  اجل��ب��وري،  �صليم  ال��ربمل��ان،  ورئ��ي�����س 
برنامج  وتفعيل  "داع�س"،  تنظيم  مواجهة 
انتهاء  عقب  وبغداد،  م�رص  بني  اأمني  تعاون 

رم�صان اجلاري.

الف�صاد  حم��ارب��ة  اىل  احلكومة  �صعي  م��ع  تزامنا   
االداري واملايل يف مفا�صل الدولة �صمن اجراءاتها 
االم��وال  ال���ص��رتداد  ال��دع��وات  ت��زاي��دت  اال�صالحية، 
العراقية املنهوبة من قبل النظام ال�صابق واملوجودة 
االقت�صاد  انعا�س  يف  اهمية  من  له  ملا  اخلارج  يف 
االم���وال  ع��ن  ا���ص��رتدت ف�صال  ال��ع��راق��ي يف ح��ال 
املهدورة يف الداخل، يف وقت اقرتح خبري مايل بيع 
امالك النظام املباد وازالمه داخل العراق وخارجه 

يف مزادات علنية لتحقق مليارات الدوالرات.
فان  �صابقة،  ت�رصيحات  يف  نيابية  جلان  وبح�صب 
اأكرث من 50 مليار دوالر هربت من قبل ازالم النظام 
الدكتاتوري املباد، م�صرية اىل ان هذه االموال جرى 
بعد  املتعاقبة  احلكومات  قبل  من  منها  جزء  تعقب 

العام 2003.
طلب  العبادي  حيدر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
ومنظماتها  املتحدة  االأمم  م�صاعدة  املا�صي  ال�صهر 
الف�صاد مل�صاعدة احلكومة يف  املتخ�ص�صة مبكافحة 

ا�صرتداد االموال العراقية املهربة اىل اخلارج.

ا���ص��رتداد  ان  ال��ع��زاوي  ثامر  امل��ايل  اخلبري  وي��رى 
االموال العراقية يف اخلارج من �صاأنه ان يعالج عجز 

املوازنة، ا�صافة اىل دعم االقت�صاد العراقي.
واكد العزاوي انه ال توجد ارقام حمددة للمبالغ التي 
اعلنتها  التي  االرق��ام  ان  اال  املباد،  النظام  هربها 
احلكومات املتعاقبة ت�صري اىل �صخامتها واهميتها 
باأزمة  مير  العراق  ان  خ�صو�صا  الراهن،  الوقت  يف 
مالية وهو يحتاج اىل اي مبلغ مايل ي�صاند خططه 

التنموية.
جنيبة  النيابية  االقت�صادية  اللجنة  ع�صو  وكانت 

الكثري  ان  �صابقة  ت�رصيحات  يف  اك��دت  قد  جنيب 
من االموال العراقية بخارج البلد ت�صتثمر يف بع�س 
وا�صماء،  عناوين  حتت  واالجنبية  العربية  ال��دول 
م�صددة على �رصورة »الو�صول اىل تلك االموال التي 
فا�صدة،  او  وهمية  ا�صتثمارية  بعقود  عليها  ح�صلوا 
التي  االم��وال  ان  ال�صيما  العراق،  اىل  وا�صرتجاعها 
حجم  مع  قيا�صا  جدا  قليلة  االن  اىل  ا�صرتدادها  مت 

االموال التي هربت«.

التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

احل�صد  ق��وات  وج��ود  ان  وا�صنطن  يف  م�صادر  قالت   
اال�صرتاتيجيات  يقو�س  قتالية  ع�صكرية  كقوة  ال�صعبي 

االأمريكية الرامية لتعزيز م�صاحلها يف العراق.  
واكدت امل�صادر انه مع اأعدادهم املرتاوحة بني 100 
ال�صعبي �رصيعا يف  احل�صد  بداأ  م�صلح،  األف  األف و120 
احلل حمل اجلي�س العراقي الذي يعاين االإنهاك، والذي 
تراجعت اأعداده لنحو 48 األف جندي منذ هزمية القوات 
ال�صيف  ال��ب��الد  �صمايل  املو�صل  مبدينة  احلكومية 
اأفاد  اأمريكيون.  م�صوؤولون  به  اأفاد  ملا  تبعا  املا�صي، 
ال�رصق  لدرا�صات  وا�صنطن  »معهد  من  نايت�س  مايكل 
حيدر  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  اأن  ورغ��م  االأدن����ى«. 
للمزيد،  ودع��ا  االأمريكية  بامل�صاعدة  رحب  العبادي 
فاإن قوة احل�صد تهدد بتقوي�س �صلطته وحتويل العراق 

لن�صخة من لبنان ح�صب زعمه. 
ال�صيعية يف وجود  وقال نايت�س: »ال ترغب اجلماعات 
االأمريكيني هناك، ومل تكن تلك رغبتهم قط. والت�صاوؤل 
االآن: هل �صرنى حماوالت من جانب هذه امليلي�صيات 
ومع  متاما؟«.  البالد  من  لطردنا  اإيران  من  املدعومة 

اإر�صال  يف  بعمق  االأمريكية  الع�صكرية  القيادات  تفكري 
ال�صيطرة  الإعادة  هجوم  �صن  يف  للمعاونة  برية  قوات 
بداأت بالفعل يف  على املو�صل، فاإن بع�س اجلماعات 
االأمريكية.  للم�صاعدة  احلاجة  حول  الت�صاوؤالت  طرح 
من جهته، قال كرمي النوري، املتحدث الر�صمي والقائد 
الع�صكري ملنظمة »بدر«، التي اأ�صبحت اأكرث املجموعات 
على  �صواء  اإليها،  بحاجة  »ل�صنا  بالبالد:  قوة  امل�صلحة 
)داع�س(  هزمية  باإمكاننا  اأن��ه  ذلك  ج��وا،  اأو  االأر���س 
اأن  عراقيون  م�صوؤولون  اأو�صح  جهتهم،  من  باأنف�صنا«. 
قوات احل�صد �صدت حاجة هائلة، ووفرت قوة ب�رصية يف 
وقت ح�صا�س وعاونت يف الت�صدي لتقدم »داع�س« نحو 
بغداد. اأما امل�صاعدة االأمريكية فقد جاءت متاأخرة، بعد 
اأن بداأ امل�صلحون يف الزحف نحو العا�صمة، باأكرث من 
�صهرين. من جهته، قال موفق الربيعي، ع�صو الربملان 
انتقالية،  فرتة  يف  »اإننا  القانون«  »دولة  ائتالف  عن 
ويف حالة طوارئ. هناك تهديد وجودي، وهذا التهديد 
ان  اأو�صح  وقد  ا�صتثنائية«.  اأ�صاليب  ا�صتخدام  ي�صتدعي 
»قوات التعبئة الب�رصية«، مت ن�رصها مبوافقة من جانب 
احلكومة وفتوى �صادرة عن املرجعية الدينية الكربى 

بالعراق، اآية اهلل العظمى علي ال�صي�صتاين.

استرداد األموال الحكومية »المهدورة« من قبل الشركات المتلكئة يسد جزءا من عجز الموازنة

صحيفة: الحشد الشعبي يربك المعادلة األمريكية في العراق ويهدد مصالحها

الصين تفتح أبواب جامعاتها للطالب العراقيين

الحكيم: العراق سئم المذهبية 
واقتنع بالمواطنة بغدادــ متابعة

بغداد ــ خاص

بغداد – خاص

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

 الكرادة تشيع شهداء تفجيرها الدامي

)الجورنال( تكشف خيوط الجريمة.. عصابة متخصصة بسرقة الشقق السكنية ساعدت منفذي العمل اإلرهابي 
  �صيع اأهايل الكرادة و�صط بغداد، �صباح ام�س االأحد، 
منطقتهم  ا�صتهدف  الذي  االرهابي  التفجري  �صهداء 
ال�صهداء  ع�����رصات  خلف  وال���ذي  اأم�����س  اول  م�صاء 
اعتقال  عن  بغداد  عمليات  اعلنت  فيما  واجلرحى 
خلية متواطئة مع منفذي التفجري االنتحاري الذي 

ا�صتهدف املنطقة.
اعتقال خلية  بغداد، عن  قيادة عمليات  اأعلنت  فقد 

ال��ذي  االن��ت��ح��اري  التفجري  منفذي  م��ع  متواطئة 
ا�صتهدف منطقة الكرادة و�صط بغداد واأوقع الع�رصات 
من ال�صهداء واجلرحى، م�صرية اإىل اأن اأع�صاء اخللية 
قاموا ب�رصقة �صقق ومال املواطنني والتحري�س �صد 

القوات االمنية.
 وقالت القيادة يف بيان ان "االأجهزة االمنية اعتقلت 
االرهابية  الع�صابات  مع  املتواطئة  اخلاليا  اإحدى 
مع  جاٍر  "التحقيق  اأن  مبينة  الكرادة"،  تفجري  يف 
قامت  "املجموعة  اأن  واأ�صافت  املجموعة".  هذه 

االرهابي  التفجري  �صهداء  ممتلكات  على  باالعتداء 
�صد  والتحري�س  املواطنني  وحمال  �صقق  و�رصقة 

القوات االمنية".  
وهاجم عدد من اأهايل منطقة الكرادة، ام�س االأحد، 
باحلجارة  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  موكب 
اأثناء زيارته املنطقة التي �صهدت ليلة اأم�س تفجريا 
من  عدد كبري  وا�صابة  ا�صت�صهاد  ا�صفر عن  اإرهابيا 

املواطنني االبرياء.
جمل�س  يف  االمنية  اللجنة  ك�صفت  جانبها  م��ن 

حمافظة بغداد، االحد، عن ا�صت�صهاد 165 وا�صابة 
168 اآخرين بتفجري الكرادة الذي وقع ليل ال�صبت، 
�صدة  ب�صبب  للزيادة  قابل  العدد  بان  او�صحت  فيما 
بجميع  بغداد  اهايل  ثقة  انعدام  موؤكدة  اال�صابات 
اجهزة ك�صف املتفجرات التي ت�صتخدمها ال�صيطرات 

االمنية.
وقال ع�صو اللجنة غالب الزاملي ان "تفجري الكرادة 
 165 ا�صت�صهاد  ع��ن  ا�صفر  ام�س  ليل  وق��ع  ال��ذي 
" العدد غري  ان  اىل  م�صرياً  اخرين"،   168 وا�صابة 

اال�صابات  �صدة  ب�صبب  للزيادة  قابل  وهو  نهائي 
�صمن �صحايا التفجري".

واو�صح الزاملي ان "اهايل بغداد قد انعدمت ثقتهم 
ت�صتخدمها  التي  املتفجرات  ك�صف  اجهزة  بجميع 
ال�صيطرات االمنية لكرثة التفجريات التي حت�صل يف 
ا�صتخدمت  التي  "املتفجرات  العا�صمة"، مبينًا باأن 
�صديدة  خطرية  متفجرات  هي  الكرادة  تفجري  يف 
االنفجار ورغم ذلك قد ا�صتطاعت العبور من خالل 

ال�صيطرات االمنية املتواجدة يف املنطقة".

وكان تفجري انتحاري قد وقع، ليل اأم�س االول، يف 
الع�رصات  اأ�صقط  بغداد،  و�صط  داخل،  الكرادة  منطقة 
بني �صهيد وجريح، واأحلق اأ�رصاراً مادية فيما ال يقل 

عن 3 مباٍن، وما يزيد عن 50 حمال جتاريا.
هاجموا،  ال��ك��رادة  منطقة  اأه��ايل  من  ع��دد  وك��ان 
باحلجارة  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س  موكب 
اأثناء زيارته املنطقة التي �صهدت ليلة اأم�س تفجريا 
من  عدد كبري  وا�صابة  ا�صت�صهاد  ا�صفر عن  اإرهابيا 

املواطنني االبرياء.

بغداد – خاص

بعد فضيحة تسريب خطط عسكرية لإلعالم 

العبادي يستعد لإلطاحة بقيادات عسكرية كبيرة بينها وزير الدفاع العبيدي وسكرتيره العسكري  


