
اهم  من  بغداد  العا�صمة  و�صط  ال��ك��رادة  منطقة  تعد 
الكثري  فيها  تنت�رش  حيث  واملالية،  التجارية  املناطق 
وجممعات  ال�صريفة  ومكاتب  التجارية  ال�رشكات  من 
الت�صوق بكافة اال�صناف ، وهذه املنطقة هي م�صدر رزق 
اجمل  ، وتعترب واحدة من  العراقية  العوائل  للكثري من 
املناطق يف العا�صمة، ت�صتهدفها التنظيمات االرهابية 
على  املتنازعة  الكتل  بني  �صيا�صي  خ�صام  حدث  كلما 
ال�صلطة ، كما تعد الكرادة من اعرق وارقى احياء بغداد 
، حيث كان ي�صكنها يف عقد الع�رشينيات والثالثينيات 
اليهود وامل�صيحيني، وميتهن اهلها  اأغلبية �صاحقة من 
كرادة  وكذلك  احلرفية،  واالعمال  التجارة  اال�صليون 
رخيتة والتي �صميت بهذا اال�صم ن�صبة اإىل عائلة رخيتة 
هذه  يف  التجارة  متتهن  كانت  والتي  الغنية  اليهودية 

املنطقة العريقة من بغداد.
الثالث من مت��وز من  ت��اأري��خ   ويف 
ه����ذا ال��ع��ام 

ادى تفجري ارهابي اىل ا�صت�صهاد اكرث من 600 �صخ�ص 
، خالل ت�صوقهم لعيد الفطر ال�صابق ، ولغاية االن هناك 

عوائل تاأمل ان جتد بقايا جثث اوالدها . 
ومنعت  الكرادة،  منافذ  اغلقت  التفجري  تاأريخ  ومنذ 
ال�صيارات من دخولها ولغاية االن، رغم انها تعد مركزا 
ما  ح�صب  عليه  يتوافد  العا�صمة  و�صط  جتاريا،  و�صوقا 
يوميا،  وافد  ون�صف  مليون  بنحو  املنطقة  اهل  يقول 
مما ادى اىل �صل حركة ال�صوق وانقطاع ارزاق ا�صحاب 

املحال والعاملني فيها .
لتجاوز  ج��دي��دة،  خدعة  ت�صتخدم  االأمنية  االج��ه��زة 
االنتقادات املوجهة اليها ، ب�صبب هذا الغلق دون ايجاد 
 ، رزقهم  قطع  من  بدال  املواطنني  حياة  لتاأمني  بديل 
، ولكنها ت�صدد  ل�صاعات حمددة  الطريق  باإعالنها فتح 
االجراءات يف تلك ال�صاعات ، مما ي�صطر املواطنون اىل 

جتنب ذلك االزدحام واخذ م�صار اآخر .
التجارية  املحال  اأ�صحاب  اآراء  ا�صتطلعت  اجلورنال 
واملواطنني يف منطقة الكرادة، وكان لهم هذا الكالم "

ال��ك��رادة  يف  امل��ح��الت  ا�صحاب  اح��د   ، م��ودي��ل  حممد 
املتظاهرين  امل��دن��ي��ني  النا�صطني  م��ن  وي��ع��د 
�����ص����د ال����ف���������ص����اد ط����رح 

التحقيق  نتائج  ن�رش  يتم  مل  ملاذا  قبيل  من  ت�صاوؤالت 
ب�صاأن التفجري؟  ملاذا مل يتم اإعمار جممع الليث وهادي 
�صنرت بالرغم من مرور اكرث من ثالثة �صهور على تاأريخ 
االنفجار؟ ملاذا متنع اأمانة بغداد اإعمار حمال جتارية 
بجانب جممع الليث على ح�صابهم اخلا�ص وقد اأوقفت 
املخت�صة  اجلهات  مطالبا  ال�رشطة؟  بقوة  االإع��م��ار 

باالجابة على هذه اال�صئلة.
مما  الرغم  على  متوت  لن  الكرادة  ان  موديل  وا�صاف 
الدهر  اكل  فا�صلة  اأمنية  اإج��راءات  من  الدولة  به  تقوم 
بامل�صحكة  االإج����راءات  تلك  وا�صفا  و���رشب،  عليها 
تنفيذ  م��ن  االره���اب  متنع  ول��ن  مل  الأن��ه��ا  والفا�صلة؛ 

جرميته. 
وما  االن  من  للكرادة  يحدث  ما  كل  ان  موديل  واعترب 
ما  كل  الأن  واملتاآمرين؛  لالرهاب  جديد  ن�رش   ... بعد 
وما  جذوره  معروفة  املنطقة،  لتلك  ت�صقيط  من  يجري 

يريدونه !!
% من   75 ، ان  وح�صب ما تبني من خالل املقابالت 
العاملني يف منطقة الكرادة مت ت�رشيحهم ؛ لعدم القدرة 
على ت�صديد رواتبهم ، وقد اغلقت ع�رشات املحال فيها 

، والبقية حتت�رش .
وعدتنا  قد  بغداد  امانة  ان  املحال  ا�صحاب  يقول 
التي  الثالث  املجمعات  اعمار  يتم  ب��اأن 
نتيجة  ت�������رشرت 

التفجري   وت�صليمها الأ�صحابها بتاأريخ 1/1 / 2017 
، ولكن لغاية االن مل يتم بناء طابوقة واحدة يف هذه 

املجمعات .
 ، املنطقة  هذه  وجتار  اهايل  ينتاب  بخداعهم  ال�صعور 

ا�صافة اىل فقدانهم احبابهم ، وانقطاع رزقهم .
احد املعلقني يف احدى �صفحات التوا�صل االجتماعي 
"الفي�ص بوك" الداعية اىل فتح الطريق ، قال وحتفظنا 
تك�صف  الكرادة  يف  العقارات  حرب  ان  ا�صمه  ذكر  عن 
طبيعة غلقها وذلك خلف�ص قيمتها ، م�صريا اىل حتالف 
بني ما ا�صماها ع�صابات �صيا�صية مع القيادات االمنية، 
لغلق املنطقة ، مت�صائال ، ما فائدة �صيطرة ثابتة داخل 

منطقة مغلقة؟
اهايل  يديرها  التي  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اغلب 
الكرادة تن�رش يوميا ، �صورا ملنطقتهم وهي فارغة من 
املارة ، وتقارنها ب�صور اخرى قبل التفجريات وكيف 

كانت مكتظة بح�صود املت�صوقني .
ومل ي�صلم مطعم وا�صواق )علي الالمي( ال�صهري ب�صورة 
متعمدة من هذه االجراءات، وكتب امل�صوؤول عن �صفحة 
و�صع  مت   ، يومني  قبل  بوك"   "الفي�ص  يف  ) الكرادة( 
حواجز امام مطعم وا�صواق علي الالمي  مل�صافة تزيد 
على ٢٠٠مرت ، ومنع املواطن من اجتيازها وعليه ان 
يقطع م�صافة بطول احلاجز لي�صل اال�صواق او املطعم ، 
كما منعت حتى �صيارات الب�صائع التي تزود اال�صواق 
نكافح  نحن  مت�صائال    ، املحال  ام��ام  ال��وق��وف  من 

االرهاب اأم رزق النا�ص؟

وكالة السالمة االوروبية تعلق 

حظر الطائر العراقي االخضر
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الطاقة النيابية :
 العراق العب رئيس في اوبك

ك�ص��ف رئي�ص جلنة النزاهة النيابية طالل الزوبعي، ام�ص ال�ص��بت، عن ايقاف 
هدر اكرث من 100 مليار دينار عن طريق التزوير بالعقارات .

وقال الزوبعي ان" هناك تن�صيقا م�صرتكا بني هيئة النزاهة والق�صاء، واليوم 
الق�ص��اء ا�صتطاع ايقاف اكرث من 100 مليار دينار، وذلك عن طريق التزوير 

بالعقارات و�صحب قرو�ص بهذه الق�صية".
وا�ص��ار اىل" وجود متابعات حثيث��ة، وهناك جلنة ثالثية بني ديوان الرقابة 
والق�ص��اء وجلنة النزاهة اف�صت من احلد من ظاهرة الف�صاد"، الفتا اىل" اأننا 
وجدنا �رشورة التحرك امام الق�ص��اء لبحث امللفات العالقة ال�ص��ابقة والتي 

تعد من ال�رشوريات". 
وزاد ان "هيئ��ة النزاهة ا�ص��درت اأوامر اإلقاء القب�ص بح��ق 18 وزيرا، اأو من 
هم بدرجة وزير، و187 �صخ�ص��ا من اأ�ص��حاب الدرجات اخلا�صة واملديرين 
العام��ني اأو م��ن ه��م بدرجته��م، واكرث م��ن �ص��بعة وكالء وزراء"، ع��ادا هذه 
العملية" ثورة �ص��د الف�ص��اد، وهذه االوامر التي ا�ص��درت دليال على �صجاعة 
الق�ص��اء العراق��ي يف مكافح��ة الف�ص��اد نتيجة لتع��اون ال�ص��لطة الت�رشيعية 

املتمثلة بلجنة النزاهة".

ق��ال نائ��ب رئي�ص جلنة ال�ص��حة والبيئ��ة النيابي��ة فار�ص الربيف��كاين ، اإن" 
اللجنة و�ص��عت فقرة يف موازن��ة 2017 بتخ�ص��ي�ص 280 مليار دينار يف 
موازن��ة 2017 الإعادة اإعمار مدينة املو�ص��ل بع��د حتريرها، وتاأهيل جميع 
البن��ى التحتية واخلدمات من قبل احلكومة" . وقال الربيفكاين ل�)اجلورنال( 
اإن " املو�ص��ل عان��ت كث��ريا م��ن االهمال واالإره��اب، وقل��ة اخلدمات خالل 
ال�ص��نوات الثالث املا�ص��ية" ، م�ص��ريا اإىل اأن" ال�ص��حة النيابية و�صعت فقرة 
مالي��ة يف موازنة 2017 على تخ�ص��ي�ص 280 مليار دين��ار الإعادة اإعمار 

املو�صل بعد حتريرها ب�صكل كامل من قبل القوات االأمنية ".

افتت��ح م���رشف الرافدي��ن فرع��ا جدي��دا يف حمافظ��ة دياىل، �ص��من خطته 
التو�صعية لتقدمي اخلدمات امل�رشفية للمواطنني يف بغداد واملحافظات.

وذك��ر بي��ان للم���رشف، ورد ل� ) اجلورن��ال ( ، انه "مت و�ص��ع خطة عمل يف 
اإي�صال وتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�رشفية يف اكرب رقعة جغرافية واأكرث عدد 
ممكن من املواطنني". واأ�صار اإىل اأن "امل�رشف افتتح فرعا جديدا يف ناحية 
العظي��م مبحافظة دياىل"، مبينا "وبذلك اأ�ص��بح ع��دد فروع امل�رشف 163 

فرعا، وما يزال م�صتمرا يف تطوير خطط خدماته".

ق��ال رئي���ص جلن��ة النف��ط والغاز يف جمل���ص حمافظ��ة الب�رشة علي �ص��داد 
الفار���ص ان "ا�ص��عار النف��ط �ص��هدت ارتفاع��ا طفيف��ا بعد اجتم��اع اجلزائر 
االأخ��ري" ، الفتا اىل ان "اجتماع اوبك القادم من املوؤمل ان ي�ص��اهم اي�ص��ا 
بتح�ص��ني �ص��وق النفط العاملية" . وتاب��ع الفار�ص ان "العراق ا�ص��بح اليوم 
العب��ا موؤث��را يف ال�ص��وق العاملي��ة، وه��ذا م��ا ا�رشته زي��ارة االم��ني العام 
ملنظم��ة اوب��ك االخرية اىل بغداد، ا�ص��افة اىل م�ص��اعي وزارة النفط لزيادة 
االنت��اج الذي من املحتمل ان يجعل البلد راب��ع اكرب منتج للنفط يف العامل 
بعد و�ص��ول مع��دل انتاجه اليومي اىل اكرث من )4( ملي��ون برميل يوميا". 
واو�ص��ح ان "مع��دل الت�ص��دير اليومي للنفط اخلام ي�ص��ل احيان��ا اىل اكرث 
م��ن )3،7500.000( برميل يومي��ا اجلزء االكرب منها ي�ص��در عرب موانئ 
الب���رشة اجلنوبية مع ت�ص��جيل ارتفاع ملحوظ يف االنتاج والت�ص��دير الذي 

�صي�صاهم برفد موازنة البلد لعام 2017".

اأكد امل�ص��وؤول املايل يف ال�ص��فارة االأمريكية لدى العراق 
ج��ون �ص��وليفان ، اأن "التع��اون ب��ني وا�ص��نطن وبغ��داد 
لوق��ف متويل »داع�ص« االرهابي قطع �ص��وطًا كبرياً، واأن 
التنظيم الذي »ا�صتن�صخ اأ�صلوب املافيا« مير باأزمة مالية 
"قو�ص��ت ا�صتعداداته ملعركة املو�ص��ل و�صتنهيه ب�صكله 
احل��ايل يف حال خ�ص��ارته املدينة". وقال �ص��وليفان يف 
بيان مقت�ص��ب اطلع��ت عليه ) اجلورنال ( اأم�ص ال�ص��بت ، 

اإن "اأول اتفاقي��ة م��ن نوعه��ا ب��ني االحتي��اط الفيدرايل 
ووزارة اخلزان��ة من جهة، والبنك املرك��زي العراقي من 
جهة اأخرى ملراقبة �صحنات الدوالر و�صمان منع و�صول 
ه��ذه االأم��وال اىل جه��ات غري م�رشوع��ة، يت��م تطبيقها 
بنج��اح، وهي نقط��ة حتول يف هذا امللف". واأ�ص��اف اأن 
"البنك املركزي العراقي بقيادة علي العالق ومن خالل 
تعاون وثيق مع اجلانب االأمريكي و�ص��ع الئحة �ص��وداء 
متن��ع االأم��وال من الو�ص��ول اإىل االأرا�ص��ي التي ي�ص��يطر 
عليه��ا داع�ص، وت�ص��م اأك��رث من ١٥٠ �رشك��ة". ومن اأهم 

اإجنازات االتفاقية "احلد ب�صكل كبري من �صحنات الدوالر 
اإىل العراق ، وا�ص��تبدالها بالدينار". وق��ال اإنه" منذ عام 
وقب��ل توقي��ع االتفاقية كان م�ص��لحو داع���ص يتعاملون 
بال��دوالر، وهذا توق��ف اليوم"، م�ص��رياً اإىل اأن "القيادات 
العلي��ا يف التنظي��م تقب�ص بالدوالر"، وحت��دث عن اأزمة 
مالية يعاين منها »داع�ص« . واأ�ص��اف اأن "راتب امل�ص��لح 
العادي انخف�ص اأكرث اىل ٥٠ % ، ف�صاًل عن اأن تعاطيهم 
بالدين��ار مينعهم من اإجراء تعام��الت دولية". ولفت اىل 
اأن" العراق كان من اأكرث الدول التي ت�ص��رتي الدوالر منذ 

�ص��نوات، وهناك تغيري جذري اليوم". واأ�ص��اد �ص��وليفان 
بجهود العراق يف اإ�صالح البنك املركزي، وقد اأجنز خالل 
عام اأكرث مما مت اإجنازه يف ال�١٣ �ص��نة الفائتة. واأ�صاف 
اأن" وا�صنطن وبغداد تتبادالن املعلومات اال�صتخباراتية 
واملالي��ة واالأمني��ة املطلوبة لوقف حتوي��الت لداع�ص" . 
وتاب��ع اأن" التنظيم كان يعتمد على النفط �ص��ابقًا، وبعد 
تراجع االأ�صعار بداأ ي�صعى اإىل مبادلة النفط بالب�صائع اأو 
باخلدمات". وك�ص��ف عن اأن احلملة على املو�ص��ل عرثت 

على الكثري من النقد املخباأ.

اك��د رئي�ص اللجن��ة املالي��ة النيابية عن كتل��ة املواطن فالح 
ال�ص��اري "م�ص��اهمة املادة 45 من م�رشوع قان��ون املوازنة 

االحتادية لعام 2017 يف زيادة ايرادات الدولة".
وقال ال�صاري يف بيان، ورد ل� ) اجلورنال ( يوم اأم�ص ال�صبت، 
ان "امل��ادة 45 ت�ص��اهم يف زي��ادة اي��رادات اخلزين��ة العامة 
للدولة، حيث �صمحت هذه املادة لوزارة املالية ببيع ح�صتها 

من االرا�صي الزراعية اىل ا�صحاب احلقوق". 

وا�ص��اف ان" ه��ذه الزي��ادة �صت�ص��اهم ب�ص��كل فّع��ال يف رفد 
املوازن��ة بامل��وارد املالية، وم�ص��اهمتها يف زي��ادة ايرادات 
وزارة املالي��ة". يذك��ر ان امل��ادة 45 م��ن م���رشوع قان��ون 

املوازنة االحتادية لعام 2017 قد ت�ص��منت:
اواًل – ل��وزارة املالي��ة بيع ح�ص��تها من االرا�ص��ي الزراعية 
دون تفتي��ت اأو تق�ص��يم، التي تق��ع خارج ح��دود امانة بغداد 
او البلدي��ات، وعليها حقوق ت�رشفية الأ�ص��حاب تلك احلقوق 
املحددة بقانون توحيد ا�صناف ارا�صي الدولة رقم 53 ل�صنة 
1976 ببدل حقيقي يحدد من جلان التقدير امل�صكلة مبوجب 

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 ل�ص��نة 2013.
ثانيًا – يلتزم امل�صرتي بال�رشوط االتية: 

1 ا�صتغالل االر�ص الأغرا�ص االنتاج الزراعي.
اأو تق�صيم االرا�صي الزراعية. 2 عدم افراز 

3 عدم بيع االر�ص اىل الغري اال بعد تقدمي امل�ص��رتي اجلديد 
اقراراً خطيًا ا�ص��وليًا يف دائرة الت�ص��جيل العقاري با�صتغالل 

االر�ص لالأغرا�ص الزراعية.
ثالثًا -على وزارة املالية ا�ص��تعادة االر�ص والغاء عقد البيع 
دون تعوي���ص امل�ص��رتي يف حال اخالل��ه بال�رشوط املحددة 

قانونًا.
رابع��ًا -يف ح��ال ع��دم رغبة �ص��احب حق الت���رشف ب�رشاء 
االر���ص خ��الل مدة اق�ص��اها �ص��تون يومًا م��ن تاأريخ اعالن 
وزارة املالي��ة رغبتها بالبيع فتعد موؤجرة اليه ببدل االيجار 
ال��ذي تقدره اللجن��ة املعنية مبوجب البن��د }اواًل{ من هذه 
املادة، وبخالفه تعل��ن وزارة املالية االر�ص املذكورة للبيع 

او االيجار باملزايدة العلنية.
خام�صًا –على وزير املالية بالتن�صيق مع وزير الزراعة ا�صدار 

التعليمات لتنفيذ هذه املادة بعد موافقة جمل�ص الوزراء.

بمعاونة بغداد..
واشنطن متفائلة بوقف تمويل “داعش”

نائب: المادة 45 من الموازنة تعزز ايرادات الدولة

الزوبعي : هدر 100 مليار دينار 
بتزوير العقارات

تخصيص 280 مليار دينار 
إلعمار الموصل

الرافدين يواصل خطته 
التوسعية للخدمات المصرفية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد – خاص

بغداد – متابعة

بغداد – خاص

بغداد – خاص

بغداد – خاص


