
مييع اقييراب الذكييرى ال�سنوييية حلادثة تفجيير الكرادة 
الدامييي و�سط بغييداد الذي ا�ستهدف مركييزا جتاريا راح 
�سحيتييه اكيير ميين 500 �سخ�ص بيين �سهيييد وجريح 
ومفقييود، فيمييا مل تك�سييف احلكوميية العراقييية خيييوط 
اجلرمييية والفاعلن حتى االن، علييى الرغم من اللجان 
املتعددة التي �سكلت. يقول رئي�ص جلنة االمن والدفاع 
الربملانييية حاكم الزاملي، لي »اجلورنييال «، ان "الكثر 
ميين التفجييرات التي جييرت يف بغييداد مت الك�سف على 

اأ�سماء املنفذين لهييا وحماكمتهم اال ان تفجر الكرادة 
الذي مييازال منفذوه طلقيياء وتنظيم داع�ييص االرهابي 
تبنى عملية التفجيير".  واأو�سح ان "اأالو�ساع االمنية 
يف بغييداد اختلفييت عن ال�سنييوات ال�سابقيية اذ مت تفعيل 
يف  الو�سييع  ملتابعيية  واالأمنييي  اال�ستخبيياري  اجلهييد 
العا�سميية ". واأ�سيياف ان " منطقيية الكييرادة م�ستهدفة 
االماكيين  الكييرادة اىل جتنييب  اهييايل  داعيييا   ، كثييرا 
املزدحميية، كمييا ان علييى اأ�سحيياب املحييال التجارية 
االنتباه اىل حركيية العجالت والدراجات النارية وعدم 
ال�سميياح لها بوقوفهييا امام حمالهييم التجارية واإبالغ 

القييوات االأمنية على وجه ال�رسعة عيين وجود اي ج�سم 
غريب". نائب رئي�ص اللجنة االأمنية يف جمل�ص حمافظة 
بغييداد حممد الربيعي ، ك�سف عن "موؤامرة كبرة" لنقل 
الثقييل التجاري من الر�سافة اىل مناطق اخرى ال�سيما 

يف منطقة الكرادة بعد التفجر االرهابي الدامي.
وقييال الربيعييي يف ت�رسيح �سحفييي، اأن ما يحدث يف 
الكييرادة هو "موؤامرة بيياإرادة �سيا�سييية كبرة"، حمّمال 
قيييادة عمليييات بغييداد "امل�سوؤولييية بالكامييل لكونها 
اأعلنت عدم امتالكها االإمكانيات الالزمة لفتح الكرادة، 
وطلييب قائد عمليات بغداد اأن جنهييزه بيكالب بولي�سية 

)كي9(، ". واأ�سار اىل اأن "رئي�ص الوزراء حيدر العبادي 
وعييد بتوفيير 50 )كييي 9( بتاأريخ )3 متييوز 2016(، 
لكنهييا مل ت�سل حتىاليوم "، عيياداً اأن الكرادة تتعر�ص 
لي"اال�ستهييزاء، وهنالييك اإرادة لنقل الثقييل التجاري يف 
الر�سافيية اىل مناطييق اأخييرى يف بغييداد، والعديييد من 
التجييار يف الكرادة باعوا حمالهييم وانتقلوا اىل مناطق 
اأخييرى". ولفت الربيعي النظيير اىل اأن "جمل�ص حمافظة 
بغييداد مل يعمل �سيئا واحدا للكييرادة �سوى توجيه كتب 
ال�سكيير لبع�ص املوؤ�س�سات املحلييية التي قامت بدورها 
يف تفعيييل ق�سايييا التعوي�سييات، والتييي ُدفعييت ميين 

جمل�ص االقت�سيياد العراقي، وتعوي�سات ال�سهداء دفعت 
ميين موؤ�س�سيية ال�سهييداء"، وا�سفا حمافظة بغييداد باأنها 

اإرادة ال�سيا�سين". "خجولة، واملدينة �ساعت بن 
اىل ذلييك قييال اخلبر االأمنييي ه�سام الها�سمييي انه بعد 
درا�سيية تكرار احلوادث االإرهابييية يف الكرادة منذ عام 
٢٠٠٤ وحتى اليوم، تبن اأن اختيارها يتم على ا�سا�ص  
ان الكييرادة املكان االكيير مثالية للتعاي�ييص، مبينا ان 
تكرار التفجييرات لي�ص عبثيا لكنييه تخطيط اأمني قذر، 

لربك احلالة االمنية املري�سة ويزيد حالة االرتباك.
واأ�سيياف الها�سمييي لي »اجلورنييال «، ان الكييرادة ت�سم 

وال  واملقاهييي،  واملطاعييم  العائلييي  الت�سييوق  حمييال 
توجييد فيها كثافة ا�ستخباراتية بال�سكل الكايف، ونظرا 
لطبيعيية رواد هييذه املنطقيية ميين ا�سحيياب الباجييات 
وال�سيارات املظللة من امل�سوؤولن واالأعيان، اإىل جانب 
وجييود اعداد كبرة ميين التجار واالأثرييياء، فاإن رجال 
االأمن ي�سيبهم امللل والك�سل من عدم القدرة على تنفيذ 
القانييون بالت�سيياوي والي�ستطيعييون حما�سبيية ال�سالح 
ال�سائييب وال ي�ستطيعييون تفتي�ييص ال�سيييارات واملواكب 
املظلليية، ومن ثم فان االإرهابييي ال يحتاج اىل التفكر 

كثرا لتدبر حالة م�سابهة لتجاوز رجال االأمن.

)الجورنال( تنفرد بنشر الخطة األمنية للعيد.. االستعانة بالجهد االستخباري وتأمين الموالت ومدن األلعاب وال إغالق للشوارع 

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

 Thu.22 Jun. 2017 issue 372 الخميس 22 حزيران 2017 العدد

بيع المالبس العسكرية.. تجارة
رابحة مليئة بحكايات ومخاطر

إليك أهم الوصفات الخليجية 
لتطويل الشعر في وقت قياسي

05060910

بغييداد –  هيفاء خ�سر : اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اأم�ص 
االربعيياء، اأن "اخلطة االمنية التي و�سعتها القيييادة �سركز على املناطق التي توجد 

فيها املوالت ومناطق االلعاب واملتنزهات للحفاظ على امن املواطنن فيها"
واكييد الربيعي يف ت�رسيييح خا�ص للجورنييال ان "جميع االحتياطات اُتخييذت، واملناطق 

امنت، وتتم مراقبتها ب�سكل جيد واالمور �ست�سر ح�سب ما خمطط لها".
وقييال الفريييق الركن جليل الربيعييي يف ت�رسيح لي »اجلورنال « ان "اخلطيية االمنية التي تخ�ص 
العا�سميية مرنة و�ستبقييى ال�سوارع مفتوحة من دون اغالق ،يف حن تنت�ييرس عنا�رس اال�ستخبارات 

والقطاعات الع�سكرية املكلفة بكثافة و�ستتعامل بكل مهنية وكفاءة مع اي طارىء.
 وا�سيياف "نحن يف قيييادة العمليات جنتمع يوميا يف بغداد وناأخذ قاطعييًا معينًا ونوؤمنه واالمور ت�سر 
بح�سب ما خطط لها وب�سكل حمكم ومدرو�ص"،الفتا النظر اىل اأن " اال�ستخبارات منت�رسة ب�سكل كبر واجلهود 

املبذولة لتامن العا�سمة بغداد يف هذا العيد مدرو�سة ونتمنى حتقيق االمن للمواطنن".

ف�سحييت وثائييق وت�رسيبييات مت�سييادة ميين دوليية قطيير وغرميتها 
اململكيية ال�سعودية الدور االرهابي اخلطر يف متويل وت�سهيل دخول 
العنا�ييرس االرهابية لتنفيذ عمليات ا�ستهدفت االبرياء من املدنين 
يف العييراق خييالل ال�سنوات الييي 14 املا�سية،كمييا ك�سفت عن تورط 
مئييات ال�سيا�سييين العراقييين يف هييذه العمليييات وت�سلمهييم اموال 

لت�سهيلها .
وقييال م�سدر مقرب من احلكومة ان هنالك اكر من 300 �سخ�سية 
�سيا�سييية متورطة بت�سلم االموال ميين قطر وال�سعودية عرب جمعيات 
ومنظمييات خرية وم�ساريييع اقت�سادية وجتارييية لتمويل عمليات 

االرهاب وت�سهيل دخول العنا�رس االرهابية وايوائها يف العراق.
وا�سيياف امل�سييدر الييذي ف�سييل عييدم الك�سف عيين ا�سمييه حل�سا�سية 
املو�سوع ان هنالييك الع�رسات من الق�سايا تنتظر �سخ�سيات بينها 
نييواب ووزراء وم�سوؤولييون ميين خمتلف الدرجييات يف هيئة النزاهة 
تنتظيير االحاليية اىل الق�سيياء بعييد ا�ستكمييال االجييراءات التحقيقية 
املتعطليية ب�سبب ح�سانة يتمتييع بها اولئك النواب او جهات متنفذة 
متنع �سر التحقيقات وان منهم من هو متهم بق�سايا دعم االرهاب.
واكييد امل�سييدر ان االجهييزة االمنييية العراقية لديهييا معلومات �سبه 
متكاملة عن اولئك املتورطن وعن الكيفية التي ت�سلموا بها االموال 
اال انها ال حترك �ساكنا جتاه تلك امللفات ال�سباب امنية او �سيا�سية. 
وكان موقع 24 االماراتي اكد االربعاء اأن �رسكة "اأوريدو" القطرية 
متتلييك ح�س�سييًا مهميية يف اإحدى �ييرسكات االت�سيياالت يف العراق، 
وهذه ال�رسكة تقوم بالتن�سيق مع �سيا�سين عراقين ودفع عموالت 

ومتويلهم بتوجيه من حكومة قطر".
ونقييل املوقع عن م�سادره اخلا�سة قولها اإن "القطرين خولوا اأحد 
اأ�سحيياب ال�سفقات امل�سبوهيية يف العراق بتدوير االأمييوال القطرية 
وعمليييات غ�سيل اأموال كربى جتري يف بغداد واإقليم كرد�ستان واأن 
بع�ييص تلك ال�سفقات مت ك�سفهييا وقام م�سوؤول عراقي كبر مبجهود 

كبيير لتفادي وقوع ال�ييرسكات القطرية حتت طائليية اال�ستجواب اأو 
حجز االأموال باأي �سكل الأنها م�سدر مهم لتمويل جهات بعينها".

واأ�سافييت امل�سادر اأن "جمموعة طبييية معروفة وفنادق يف مدينة 
ال�سليمانييية ف�سال عيين م�ساريع �سناعييية كبرة، تعييّد مراكز غ�سل 
اأمييوال قطرييية بالتعيياون وبالتن�سيييق مييع اأحييد قيييادات االأحزاب 

الكردية وبا�ستخدام مطار ال�سليمانية الإي�سال االأموال".
واأ�سييارت امل�سادر اإىل اأن "اأموااًل دفعييت يف اإحدى املناطق ببغداد 
لتمويل جماعات م�سلحة انتمت فيما بعد لتنظيم القاعدة ثم لداع�ص 
الحقًا، وهذا التمويل جرى من خالل منظمات اإن�سانية قطرية تعمل 
يف بغييداد وعدد ميين املحافظات وبالقرب من خميمييات النازحن 
يف اأربيييل"، الفتيية النظر اإىل اأن "العديد ميين املنظمات القطرية يف 
العييراق تعمييل بواجهيية اإن�سانية وهييي يف احلقيقة مراكييز للتن�سيق 
بيين �سيا�سين عراقييين واملخابرات القطرييية". واأكد ائتالف دولة 
القانييون اأن ميين واجييب العييراق جمع اأدليية كافية الدانيية اي طرف 
يعمييل على خلق بلبلة داخلييه من خالل م�ساعدة االرهاب ومتويله ، 
حتى تكون لديه ار�سية قادرة على النهو�ص بق�سايا قانونية امام 

املحافل الدولية
وقييال النائب يف االحتاد ، �سادق اللبييان،يف ت�رسيح لي»اجلورنال 
« ، اإن " ميين اجييب العييراق اي�سا ان ي�ستغل فر�سيية االزمة اخلليجية 
لك�سييف كل ميين كان يكيييد للعييراق والو�سييول اىل منابييع االرهاب 
والق�سيياء عليهييا، واأ�ساف، "ميين املمكن للعييراق ان ي�سرد حقوقه 
يف املحافييل الدولية وعلى جميع املوؤ�س�سييات القانونية الدولية ان 
تالحييق هذه املنظمييات وتقا�سيها وتطالييب بالتعوي�ص وحما�سبة 

كل هذه اجلهات التي اأوغلت يف دماء العراقين .
من جهتها طالبت كتلة املواطن احلكومة العراقية يف �سوء اتهامات 
مقدميية اىل دولة قطر ب�سلوعها يف متويييل جماعات ارهابية، اأن " 
تكييون احلكوميية العراقية جادة يف رفييع هذه الوثيياق والت�رسيبات 

والبحث يف ملفات اخرى وتقدميها اىل املحاكم الدولية .
التتمة يف ال�صفحة 2

اكييد قائييد قييوات مكافحة االإرهيياب الفريييق الركن 
اأن �ساعييات  اأم�ييص االأربعيياء،  عبييد الغنييي االأ�سييد، 
قليليية تف�سل االجهييزة االمنية عيين اقتحام جامع 
النوري ومنييارة احلدباء الذي اأعليين فيه االإرهابي 

." “البغدادي” خالفته 
وقييال اال�سييدي يف ت�رسيييح  لييي »اجلورنييال « ان" 
جهيياز مكافحيية االإرهاب م�ستميير يف عملية التقدم 
يف اجلانييب االأمييين ميين املو�سل  ب�سقيييه اجلنوبي 

وال�سمييايل لتحرييير اخيير معاقييل تنظيييم )داع�ص ( 
االإرهابييي،  م�سييرا اىل ان" القييوات االأمنية متكنت 
ميين حترييير منطقيية امل�ساهييدة واخلييزرج وال�ساعة 
". واأ�سيياف ان" ال�ساعييات القليليية املقبلة �ست�سهد 
اقتحييام جامع النييوري الكبر وحترير ما تبقى من 

املناطق التي ي�سطر عليه داع�ص االإرهابي . 
وتوا�سييل القوات االأمنية لليييوم الرابع على التوايل 
التقييدم لتحرييير اخر مييا تبقى ميين معاقييل تنظيم 
)داع�ييص( االإرهابي بعد ما فر�سييت القوات االأمنية 

احل�سار الكامل على داع�ص يف امين املو�سل . 

اكييد م�سييدر يف وزارة الداخلييية اأم�ييص االربعاء ان 
"اغلب الوزارات والدوائر ترف�ص التعامل بالبطاقة 
وتطالييب  �سخ�سييية"  اجتهييادات  يف  الوطنييية 
بامل�ستم�سييكات االربعيية "، مو�سحييا "يوجد قارئ 

بطاقة يف كل الدوائر وعممنا العمل به ".
 » »اجلورنييال  لييي  خا�ييص  ت�رسيييح  يف  وا�سيياف 
"ا�ستح�سلنييا على كتب من رئا�سة جمل�ص الوزراء 
ورئا�سة الربملان ووزارة الداخلية لالعراف باآلية 
العمييل بالبطاقيية الوطنييية وعلييى جميييع الدوائر 
االلتييزام بهييا ". وبخ�سو�ص نفيياذ البطاقة وتاأخر 
"البطاقيية  ان  امل�سييدر  او�سييح  املراجعيية  موعييد 

الوطنية غر قابلة للنفاذ ب�رسعة، الن مدة نفاذها 
ع�ييرس �سنوات، م�سييرا اىل ان " مدة املراجعة كانت 
3 ا�سهر ب�سبب الكثافة ال�سكانية و�سغط العمل اما 

االن فبن يوم واخر". 
ونفى "وجود الف�سيياد املايل يف البطاقة الوطنية" 
،موؤكداً "نحن م�ستعدون ملحا�سبة اي �سخ�ص يثبت 
عليه ف�سيياد مايل، وناأخذ اجييراءات قانونية بحقه 

ويحال اىل املحاكم". 
يذكر ان م�رسوع البطاقة الوطنية املوحدة �سيكون 
بديال عيين الوثائييق الر�سمية املعروفيية مما ي�سمح 
ب�سهولة املراجعات لداوئر الدولة ، كما انه �سيكون 
ميين الناحييية االمنية اكيير قييدرة يف التعرف على 

�سخ�سية املواطن.

بيين املحلل االأمني واخلبر الع�سكري الفريييق املتقاعد وفيق ال�سامرائي 
�سبييب تراجع م�سعود بارزاين عن "حلم الدولة الكردية". وقال ال�سامرائي 
يف من�سييور له على �سفحته الر�سمية بالفي�سبوك عنونه بي"ما الذي يجعل 
م�سعود يراجع عن حلم الدولة غر القابل للتطبيق حاليا؟". واأ�ساف اأن 
"اجلواب هو اأن يكون ابنه م�رسور رئي�سا لالإقليم ليفر�ص �سيطرته عليه٬ 
ويبقييى جنرفييان رئي�سا حلكومة االإقليييم٬ ويكون هو رئي�سييا جلمهورية 
العييراق على الرغم من ان �سهادتييه االبتدائية تعد مانعا قانونيا". وتابع 
"الأنه اإذا ما اأ�سبح رئي�سا ف�سيعمل على تخريب العراق من داخله وزرع 
الفيين بن �رسائييح املجتمع٬ وهذا ما كنت متاأكدا منييه يوم طلبوا دعمي 

لييه عييام 2004  ورف�ست"٬ م�ستييدركا "فهل ي�ساعييده الطامعون باملال 
واجلاه وكرا�سي احلكم من ال�سيا�سين العراقين؟".

بدوره ا�ستبعد ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئي�ص اجلمهورية 
نييوري املالكييي اأم�ييص االربعيياء ، �سعييي رئي�ص االإقليييم م�سعييود بارزاين 
ملن�سييب رئا�سة جمهورييية العراق لكون املن�سب كييردي وال يتقاطع مع 
طمييوح بارزاين،  م�سييرا اىل ان " بارزاين يحلم  برئا�سة دولة م�ستقلة عن 
العييراق . وقييال النائب عيين االئتالف ر�سييول را�سي لييي »اجلورنال « ان" 
م�سعييود بييارزاين ي�سعى لتو�سيييع نفوذه بدوليية م�ستقلة عيين العراق وهو 

رئي�ص تلك الدولة بعيدا عن ال�رساعات الداخلية التي تقيده م�ستقبال ". 
واأ�سيياف ان" اأحييالم بييارزاين مل تتحقييق لكونه خييرق الد�ستييور العراقي 
والقانييون اإ�سافة اىل فقدانه ال�رسعييية يف احلكم والتفاو�ص مع بغداد ". 

الفتييا النظر اىل ان" اال�ستفتاء الذي داعييا اليه بارزاين �سيخلق �رساعات 
يف املنطقة وتدخالت خارجية وينعك�ص �سلبا على العراق ". 

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني حممد  ال�سهود ، لي »اجلورنال 
« ان” رئي�ص االقليم م�سعود بارزاين غر �رسعي وال ميثل اقليم كرد�ستان 
وان ال�سعييب الكردي يييدرك  متاما ان م�سعود بييارزاين يحاول زج ال�سعب 

بحروب  من خالل اأطماعه التو�سعية".
وا�سيياف ان" بييارزاين ال يريييد من�سبييًا يف حكوميية العييراق  بييل ي�سعييى 
الإقاميية دولة م�ستقلة تكون م�ستنقعًا لييدول معادية للعراق وت�سكل خطراً 
علييى م�ستقبل العراق وامن �سعبه ". ولفييت االنتباه اىل ان" بارزاين يقود 
امل�رسوع االمركي التو�سعي يف املنطقة وبا�ستطاعة بغداد كبح جماحه 

يف حال ا�ستمر مترده على الد�ستور واحلكومة االحتادية ". 

اأعرب عدد من م�سييوؤويل خميمات النازحن يف حمافظة 
االنبييار٬ عيين تخوفهم ميين زيييادة حيياالت االنتحار يف 
خميمات النازحن من جراء افتقار االأ�رس اأب�سط مقومات 
العي�ييص فيهييا. وقييال حممييد غييازي اخلليفيياوي م�سوؤول 
خميييم 12 يف ق�سيياء اخلالدييية ملرا�سييل )اجلورنييال (، 
ان" الظييروف االن�سانييية التي متر علييى العوائل النازحة 
يف جميييع املخيمييات يف االنبييار وخ�سو�سييا يف خميم 
اخلالدييية واحلبانية وخميييم الكيلو 18 غربييي الرمادي 

جعلت من املواطنن يفكرون باالنتحار واملوت".
وا�سيياف ان "اجلهييات احلكومية مل تقييدم اب�سط احلقوق 
لتلييك اال�ييرس وخ�سو�سييا املييواد الغذائييية والتعوي�ييص 
املييايل واخلدمات الطبية ف�سال عن انعييدام امل�ستلزمات 
تقييي  ال  التييي  واملييربدات  املييراوح  ومنهييا  املعي�سييية، 
املخيمات حيير ال�سيف". وا�سار اىل ان "حاالت االنتحار 
التييي �ُسجلييت يف خميمييات النازحن قد تكييون حالة او 

حالتن لكيين حماوالت االنتحييار التييي مت ك�سفها ومنع 
فيهييا املواطيين ميين املييوت عديييدة، ومتييت معاجلتهييم 
نف�سيا من قبل املييالكات الطبية". اما رنا حممود احدى 
النا�سطييات يف املجتمييع املدين يف الرمييادي فقد ذكرت 
ملرا�سل )اجلورنييال (، ان" �سابة نازحة حاولت االنتحار 
قبل يومن يف خميم الكيلو 18 غربي الرمادي وهي من 
�سكنيية ق�سيياء القائم يف حيين �ُسجلت حاليية انتحار قبل 
�سهيير تقريبييا يف املخيم نف�سييه ". وا�سافييت ان" ا�سباب 
االنتحييار بيين النازحيين او حماولتهييم املييوت ب�سبييب 
ال�سغوط النف�سية الكبرة التي تعر�سوا لها خالل اأوقات 
�سيطرة تنظيم داع�ييص االرهابي على مناطقهم، وتزايدت 
معاناتهييم يف خميمات النييزوح التي تتطلييب الكثر من 
املعاجلييات النف�سييية". وتابعييت ان" اال�ييرس النازحة يف 
خميمييات االنبار اغلبها من املناطييق الغربية من ق�ساء 
القائييم وراوه وعنييه غربي االنبار وهروبهييم من �سيطرة 
داع�ص كان االخطر عليهم ب�سبب �سعوبة اخلروج واملرور 
بال�سحراء حتى و�سولهم اىل خميمات املوت اجلديدة".

بعدما تسببت األزمة الخليجية بنشر غسيلهم

300 شخصية سياسية متورطة بتسلم أموال قطرية وسعودية مولت إرهابيين تسببوا بمقتل آالف العراقيين 

لماذا »تراجع« بارزاني عن »الدولة الكردية«.. وهل يساوم على رئاسة الجمهورية مقابلها ؟

»آخر الداء.. االنتحار«.. لهذه األسباب صار الموت حال مفضال في مخيمات النزوح في األنبار 

قائد جهاز مكافحة اإلرهاب: جامع الخالفة المزعومة 
ومنارة الحدباء في قبضتنا

الداخلية تعترف: "مزاجية"الموظفين تحول دون 
استخدام البطاقة الموحدة في المعامالت

بغداد - ثائر جبار

بغداد- المحرر السياسي

بغداد ـ الجورنال  

بغداد – خاص 

األنبار- عمر الدليمي

بغداد – حسين فالح

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

وجوه جديدة في كتيبة أسود الرافدين
أمام لبنان وقطر

الكرادة بعد نحو عام من تفجيرها الدامي.. مؤامرة لنقل ثقلها التجاري وأمهات ثكلى تنتظر نتائج التحقيق والفاعل مجهول!

رعاية المواهب الجديدة.. حين 
تخّرج المبدعين من ركام البطالة

ً ً


