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في صيدليات االنترنيت.. 
دواء »دلفري « ال يخضع للرقابة 

كتيبة المعاقين األصحاء تأخذ مواقع 
التحضير في ريو على صراع األوسمة الملونة

فوائد زبدة الشيا 
للشعر والبشرة

05060710

الف�صاد واال�صالح  ال�صغط على احلكومة من اجل مكافحة  ال�صدر اىل  حيدر ح�صني عبود:  دعوة 
لي�صت باجلديدة، لكن هذه املرة كان وقعها اكرث، لكونها ت�صمنت دعوة املوظفني اىل اال�رضاب عن 
الدوام الر�صمي اليوم وغدا، ف�صال عن اال�رضاب عن الطعام اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل وملدة ثالثة 
ايام.  وفيما حظيت هذه الدعوة بتاأييد من كتلة االحرار التابعة للتيار ال�صدري، فانها القت اعرتا�صات 
وانتقادات كبرية من الكتل ال�صيا�صية االخرى التي اعتربتها غري قانونية وانقالبا على الد�صتور العراقي..  
من جانبه قال النائب عن ائتالف دولة القانون جا�صم حممد جعفر ان دعوات زعيم التيار ال�صدري لالإ�رضاب 
عن الدوام والطعام خالل اال�صبوع املقبل انقالب على الد�صتور.  ورجح اأن توؤدي اإجراءات ال�صدر اإىل "حدوث خلل" 
يف موؤ�ص�صات الدولة وتعطيل ملعامالت املواطنني الذين يتوقون الكمال معامالتهم.  ردود افعال الكتل ال�صيا�صية على 
دعوة ال�صدر مل تقت�رض على ائتالف دولة القانون الند القوي للتيار ال�صدري يف التحالف الوطني، بل امتدت اىل كتلة 
املواطن التي "اعتربت دعوة زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر لالإ�رضاب خمالفة د�صتورية"، موؤكدة ان القوانني العراقية ال 

ت�صمح بالدعوة لالإ�رضاب، ويتحتم على احلكومة العراقية االأخذ بنظر االعتبار تلك الدعوات وتنفيذ اال�صالحات املمكنة.

ال�صفارة  حت��رك  ع��ن  مطلعة  م�����ص��ادر  ك�صفت   
من  الداخلية  حقيبة  جلعل  بغداد  يف  االمريكية 
للمكون  ال��دف��اع  ووزارة  ال�صني  املكون  ح�صة 
كتلة  رئي�س  طرح  ال�صفارة   رف�س  مع  ال�صيعي، 
النيابية قا�صم االعرجي بديال لوزير  منظمة بدر 
وقالت  الغبان.    �صامل  حممد  امل�صتقيل  الداخلية 
كتلة  مر�صح  على  االمريكي  الفيتو  ان  امل�صادر 
مزاعم  ب�صبب  جاء  االعرجي  قا�صم  النيابية  بدر 
ارتباطه بالف�صائل امل�صلحة واملقربة من طهران. 
ا�صتالم  مع  متزامنا  االمريكي  التحرك  وياأتي 
�صيليمان  دوغ��ال���س  اجل��دي��د  االمريكي  ال�صفري 
مع  العبادي  ات�صاالت  اط��ار  ويف  عمله  ملهام 
قائمة  حل�صم  والدولية  املحلية  ال�صيا�صية  القوى 
املر�صحني للوزارات ال�صاغرة.  وفيما اعلن ائتالف 
الدعوة  حزب  عام  امني  بزعامة  القانون  دول��ة 
اال�صالمية  نوري املالكي حتديد الثالثاء املقبل 
موعداً جلل�صة اقالة وزير املالية هو�صيار زيباري، 
مل ي�صتعبد احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين بزعامة 
رئي�س اقليم كرد�صتان م�صعود بارزاين الت�صويت 
ب�صحب الثقة �صد من يو�صف  بالوزير املخ�رضم 
رئي�س   نائب  وط��رح  املتعاقبة،  احلكومات  يف 
الوزراء ال�صابق روز نوري �صاوي�س مر�صحا حلمل 
املر�صحني   قائمة  �صمن  ليكون  املالية،  حقيبة 
كابينة  يف  ال�صاغرة  ال��وزاري��ة  احلقائب  ل�صغل 
زيباري  وكان  العبادي.    حيدر  ال��وزراء  رئي�س 

يهدف  �صيا�صي  ا�صتهداف  بانه  ا�صتجوابه  و�صف 
اقليم  ورئي�س  املالكي  بني  ح�صابات  ت�صفية  اىل 
ت�رضيح  يف  موؤكدا  ب��ارزاين،  م�صعود  كرد�صتان 
�صحفي انه ميتلك وثائق تثبت تهريب مبلغ )6( 
�صخ�س  حل�صاب  دوالر  مليون  و)455(  مليارات 

مقرب من املالكي يف بنك اردين.
 ومع انتهاء زيارة وفد اقليم كرد�صتان بالتو�صل 
احلكومة  ب��ني  التقارب  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  اىل 
موقف  بلورة  ابرزها  من  واالقليم،  االحت��ادي��ة 
املو�صل  حت��ري��ر  معركة  خ��و���س  ح��ول  م��وح��د 
فيلي  حممد    ب���ارزاين  ح��زب  يف  القيادي  ق��ال 
ال�صيا�صية  القوى  ابلغ  حزبه  ان  )اجل��ورن��ال(  ل� 
امل�صاركة يف احلكومة  احلالية: "ب�رضورة اتخاذ 
القانون  دول��ة  ائتالف  زعيم  �صد  موحد  موقف 
مكا�صب  لتحقيق  اال�صتجواب  ورقة  ال�صتخدامه 
حزبية على ح�صاب امل�صالح الوطنية"،  مو�صحا 
حال  ويف  الكرد،  ح�صة  من  املالية  "وزارة  ان: 
�صحب الثقة عن زيباري �صيكون بديله روز نوري 
ل�صغل  �صاوي�س و�صيطرح �صمن قائمة املر�صحني 

الوزارات ال�صاغرة يف حكومة العبادي".
بتفعيل  مت�صكها   اال�صالح  جبهة  اعلنت  وفيما   
احلالية،  الت�رضيعية  الدورة  خالل  الرقابي  الدور 
ق���دم اع�����ص��اوؤه��ا ط��ل��ب��ات ل��رئ��ا���ص��ة ال��ربمل��ان 
اقبال  حممد  الرتبية  وزراء  من  كل  ال�صتجواب 
عديلة  وال�صحة  اجلعفري  ابراهيم  واخلارجية 
�صليم  اقالة  ورقة  بتحريك  احتفاظهم  مع  حمود 

اجلبوري من من�صبه يف الوقت املنا�صب .

البلدية  دوائر  جميع  اأن  بغداد،  اأمانة  اعرتفت   
العا�صمة  مناطق  من  النفايات  رفع  على  تعمل 
اإال اأنها لي�صت بامل�صتوى املطلوب، م�صرية اإىل اأن 
رفعها يحتاج اإىل ت�رضيع قوانني ليتم العمل بها.  
وقال مدير االإعالم يف االأمانة حكيم عبد الزهرة 
العا�صمة  من  النفايات  "رفع  اإن  ل�)اجلورنال( 
من  خا�صة  قوانني  اإىل  �رضورية  بحاجة  بغداد 
بغداد"،  حمافظة  جمل�س  وهي  امل�صوؤولة  اجلهة 
اإقرار قوانني جديدة تخ�س  "بعد  اأنه  اإىل  م�صريا 
منع رمي النفايات يتم رفعها اإىل جمل�س النواب 

الإقرارها وتنفيذها من قبل االمانة".
العا�صمة  يف  املناطق  بع�س  "هناك  اأن  وبني   
اإىل  النفايات ب�صكل كبري باال�صافة  ت�صهد رمي 
ذبح  يتم  والتي  املجازة  غري  املجازر  مواقع 

املوا�صي بها بطرق غري قانونية ".
 واأ�صاف عبد الزهرة اأن "بلديات االأمانة تعمل 
برمي  التعليمات  ُيخالف  من  كل  مكافحة  على 
النفايات يف املواقع غري املخ�ص�صة لها اإال اأن 
زالوا  ما  التجارية  واملحال  املواطنني  بع�س 
"هناك  اأن  م�صيفا  االأمانة"،  اأوام��ر  ُيخالفون 
لت�رضيع  ب��غ��داد  حمافظة  جمل�س  م��ع  تن�صيقا 

قوانني حتد من خمالفة رمي النفايات ".

اأن  اأم�س،  اجلنابي  املائية ح�صن  املوارد  وزير  اأكد   
يف  املياه  منا�صيب  ورفع  الت�صحر  ظاهرة  معاجلة 
الزراعة غري موجودة حتى عام  املحافظات ودعم 
لالأحزاب  اخلرقاء  ال�صيا�صات  اأن  اإىل  الفتا   ،2017
  . البالد  يف  وال��زراع��ة  املياه  قطاعي  تدهور  وراء 
ودعم  املياه  "�صح  اإن  ل�)اجلورنال(  اجلنابي  وقال 
�صنوات  اإىل  حتتاج  املحافظات  جميع  يف  الزراعة 
الت�صحر  معاجلة  ميكن  "ال  اأن��ه  م��وؤك��دا  عديدة"، 
واحد  ع��ام  يف  ال��زراع��ة  قطاع  ودع��م  املياه  و�صح 
لالأحزاب  اخلرقاء  "ال�صيا�صات  اأن  وب��ني    ." فقط 

التمييز  و�صيا�صة  الدكتاتوري  النظام  قبلها  ومن 
م�صاكل  وراء  الطائفية  الناحية  من  املواطنني  بني 
واجلنوبية"،  الغربية  املحافظات  يف  املياه  �صح 
امل�صاكل  معاجلة  على  تعمل  "الوزارة  اأن  اإىل  الفتا 
من  الزراعية  املحافظات  �صهدتها  التي  واملعوقات 
اإىل  واأ�صار    ." املقبلة  لل�صنوات  خطط  و�صع  خالل 
اأن "العراق ال ميكنه حل امل�صكلة املائية والزراعية 
املناطق  من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدا  واحد"،  بعام 
لعدم  الزراعة  فيها  تراجعت  واملت�صحرة  اجلافة 
توفري االأموال يف املوازنات املالية خالل ال�صنوات، 
�صنوات  اإىل  يحتاج  "البلد  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صابقة 

طويلة لغر�س النهو�س بالواقع الزراعي واملائي".

 تختلف االطراف ال�صيا�صية ب�صاأن ح�صم معركة املو�صل 
اكرث من االطراف الع�صكرية، فالت�رضيحات بني الفرقاء 
زالت  ما  الع�صكرية  واال�صتعدادات  تت�صاعد  ال�صيا�صيني 
حيدر  الوزراء  رئي�س  ي�رض  فيما  احلدث،  م�صتوى  دون 
نهاية  قبل  داع�س  دولة  مركز  ا�صتعادة  على  العبادي 
العامل اجلاري )2016(.  وك�صفت جلنة االأمن الربملانية 
ل�)اجلورنال( عن "وجود خالف �صيا�صي واطماع اقليم 
و�صمها  املو�صل  مناطق  على  بال�صيطرة  كرد�صتان 
والدفاع  االم��ن  جلنة  عن  النائب  وق��ال    ." لالقليم 
واحلكومة  ال��دويل  التحالف  "على  ان  وت��وت  ا�صكندر 
عن  وابعادها  البي�صمركة  عنا�رض  ت�صحب  ان  العراقية 

الحتالل  �صيعر�صها  ذل��ك  وخ��الف  املو�صل  معركة 
و�صتحرر  عراقية  املو�صل  "مدينة  ان  وب��ني  اخر". 
عن  بعيدا  االمنية  القوات  وابطال  العراقيني  ب�صواعد 
اطماع م�صعود البارزاين"، ح�صب قوله.  املتحدث با�صم 
التحالف الدويل )ال�صابق( العقيد كري�صتوفر جارفر قال 
وعدم  الع�صكرية  "التح�صريات  ان  نيوز(  ل�)اجلورنال 
التحرير".  عملية  تاأخري  وراء  االمنية  القوات  جهوزية 
هي  البي�صمركة  بها  تقوم  التي  "العمليات  ان  م�صيفا 
ان  اىل  م�صريا  املو�صل"،   لتحرير  ا�صتعدادية  عمليات 
على  وقادرة  كثريا  تطورت  العراقية  االمنية  "القوات 
وبخ�صو�س  داع�س".   قب�صة  م��ن  االرا���ص��ي  حترير 
القوات الرتكية ،اكد جارفر ان "�صيادة العراق حمرتمة 
 ." ال��دويل  التحالف  يف  ت�صارك  ال  الرتكية  وال��ق��وات 

بدوره اجلرنال جوزيف فوتيل، قائد القوات االأمريكية 
"على  العراقية  القوات  باأن  راأى  االأو�صط،  ال�رضق  يف 
بنهاية  املو�صل  مدينة  ال�صتعادة  ال�صحيح  الطريق 
فاإن  الربملانية،  االمن  جلنة  وبح�صب    ."2016 عام 
"وا�صنطن لها الثقل االأكرب يف عملية حترير املو�صل".  
و�صدد فوتيل، يف حديث لل�صحفيني مبقر وزارة الدفاع 
املو�صل" �صتكون طاحنة  "معركة  اأن  االأمريكية، على 
الأنها �صتدور يف "قلب اخلالفة". ورجح القائد االمريكي 
خالل  �صعبة"  ب�"خيارات  للقيام  التنظيم  ي�صطر  اأن 
دفاعه عن املدينة.  وكانت القوات العراقية قد دخلت، 
اأواخر اآب املا�صي، اىل ناحية القيارة، جنوب املو�صل، 
بعد ق�صف عنيف للمدينة ا�صتمر 48 �صاعة. وانت�رضت 
اأحياء الناحية، وكان  بكثافة جثث مقاتلي داع�س يف 

تلك  خالل  واأح��رق  املدينة.   اه��ايل  من  القتلى  اغلب 
فرار  قبل  القيارة،  ب�صمايل  النفط  اآبار  التنظيم  العملية 
وتكمن  املجاورة.  "احلود"  قرية  اىل  عنا�رضه  بع�س 
خطورة قرية "احلود" يف وقوعها على مرتفع عاٍل قد 
االمنية، وك�صفت  القوات  التنظيم ال�صتهداف  ي�صتخدمه 
يد  على  امل�صلحني  من  عدد  مقتل  عن  التحرير  معركة 
القيارة مفاجاأة،  ا�صتعادة  القيارة.  وكانت  �صباب من 
اإذ ان التوقعات كانت تتجه اىل انطالق عملية لتحرير 
ال�رضقاط، واحلويجة، التي تركتهما القوات خلفها بعد 
ان و�صلت اىل جنوب املو�صل.  ونقل نواب عن كركوك، 
الوزراء  رئي�س  تاأكيد  القيارة،  مركز  على  الهجوم  قبل 
املعركة  �صاحة  �صتكون  "احلويجة  باأن  العبادي  حيدر 

املقبلة، وال معركة قبلها".  

�صيخ  جعفر  �صيخ  ال�صبعني،  وحدات  قائد  من  كل  اجتمع   
�صيخ  اله��ور  االره��اب،  مكافحة  ق��وات  وقائد  م�صطفى، 
جنكي، وم�صوؤول مقر تنظيم البي�صمركة، م�صطفى جاور�س، 
وقائد املحور الرابع جنوبي كركوك، و�صتا ر�صول، ال�صبت، 
الكرد�صتاين.  الوطني  االحت��اد  يف  الع�صكريني  القادة  مع 
�صيخ  من  كال  ان  ال�صبعني،  قوات  عن  �صادر  بيان  واف��اد 
ال�صبت،  اليوم  الذي عقد  تراأ�صا االجتماع  جعفر وجاور�س 
جالل  لالحتاد،  العام  االمني  مكتب  يف   3-9-2016
الطالباين. وا�صاف البيان، ان املجتمعني اتفقوا باجماع 
لن  ال�صبعني  "قوات  ان  واأهمها  اال�صوات على عدة نقاط، 
تنحاز الأي طرف يف اخلالفات وال�رضاعات الداخلية، بل 
�صتكون قوة داعمة لت�صوية اخلالفات".  وتابع البيان، ان 
االرهاب،  مكافحة  وقوات  ال�صبعني،  وحدات  قادة  جميع 
و�رضطة  احل���دود،  حماية  و�رضطة  وال��ط��وارئ،  وال��دف��اع 

اخلا�س،  الطالباين  جالل  ولواء  والغاز،  والنفط  الكهرباء 
قوات  من  لطيف،  اأحمد  العميد  وقال  االجتماع.  ح�رضوا 
اكدت  الكرد�صتاين  الوطني  االحت��اد  ق��وات  "ان  ال�صبعني 
خالل االجتماع انها وارثة لدماء ال�صهداء ولن تنحاز الأي 
قياديًا  ع�رضون  وكان  االحتاد".  اجنحة  طريف  من  طرف 
من االحتاد الوطني الكرد�صتاين من �صمنهم النائب االأول 
لالأمني العام للحزب كو�رضت ر�صول علي، والنائب الثاين 
برهم �صالح �صكال جناحا جديدا داخل احلزب با�صم "مركز 
ال�صبعني  قوات  اعلنت  الكرد�صتاين"،  الوطني  االحتاد  قرار 
التام  حيادها  ال�صليمانية  مناطق  يف  للبي�صمركة  التابعة 
عن هذه االأزمة ال�صيا�صية.  ويرى مراقبون ان هذا التطور 
داخل  التقليدية  الزعامة  على  انقالب  مبثابة  هو  اجلديد 
االحتاد الوطني بزعامة جالل الطالباين وموجه بالتحديد 
وهو  خان  هريو  للحزب  العام  االأم��ني  زوجة  جناح  �صد 
اعالن  بعد  ال�صليمانية  يف  االأو���ص��اع  ت��اأزم  اىل  اأدى  ما 

االن�صقاق وت�صكيل مركز القرار.

 

التعديل الوزاري المرتقب..

حراك أمريكي لمنح حقيبة الدفاع للشيعة والداخلية للسنة  "وفيتو" على مرشح بدر

خلل عسكري يعطل استعادة الشرقاط وخالف سياسي يمنع انطالق عملية الموصل 

بعد انشقاق االتحاد الوطني الكردستاني... قوات السبعين تعلن وقوفها على الحياد 
أمانة بغداد: النفايات متراكمة لعدم وجود 

تشريعات قانونية! 

وزير الموارد المائية: ال حلول للتصحر 
واألحزاب وراء تدهور المياه بغداد – سعد المندالوي

بغداد ـ خاص

بغداد ــ خاص 

بغداد -ستار الغزي

بغداد ـــ ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

المدقق الدولي يكشف عن حجم المخالفات المالية )الكارثية( في أمانة بغداد 
ك�صفت �رضكة التدقيق الدولية، عن وجود خمالفات مالية 
كب��رية يف اأمانة بغ��داد لع��ام 2013، وم�صاريع مل تنفذ 
رغم م��رور عدة �صنوات على احالتها، م��ع وجود اأمانات 
و�صلف مل يتم ت�صويتها تبلغ اأقيامها اأكرث من 139 مليار 
دينار. ذك��رت ال�رضكة يف تقرير له��ا ان "درا�صة اجلدوى 
الفنية االقت�صادية اخلا�صة مب�رضوع تنفيذ �صبكة جماري 
م�صرتكة خلدم��ة حملة 772-774 غ��ري م�صادق عليها 

م��ن قبل وزارة التخطيط خالف��ًا للمادة )3/اوال- الفقرة 
اأ( م��ن تعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رق��م )1( ل�صنة 
2008"، مبينًا ان "التاأخر يف توقيع العقد بعد االحالة 
حي��ث كان تاري��خ االحال��ة يف )14/3/2013(، بينما 
تاريخ توقي��ع العق��د يف )17/4/2013( وهذا خمالف 
اي�صا لتعليمات تنفي��ذ العقود احلكومية". اما بخ�صو�س 
اولي��ات عقد تنفي��ذ �صبكة جماري م�صرتك��ة خلدمة حملة 
770 والواقع��ة �صم��ن الرقع��ة اجلغرافية لدائ��رة بلدية 
الغدير مع �رضكة كونزيت للمقاوالت العامة، بني التقرير 

ان "ال�رضك��ة قدمت قائمة بالكادر الفن��ي �صمن الوثائق 
املطلوب��ة يف ح��ني ان احل�صاب��ات اخلتامي��ة مل تظهر اي 
م���رضوف لروات��ب العامل��ني يف ال�رضك��ة �صم��ن ح�صاب 
م�صاري��ف ال�رضك��ة وه��ذا خمال��ف ل���رضوط املناق�صة"، 
م�صرياً اىل انه "مت تغيري الت�صاميم بعد املبا�رضة بالعمل، 
وه��ذا خمال��ف لتعليمات تنفي��ذ العق��ود احلكومية، حيث 
او�ص��ت جلنة درا�صة وحتلي��ل العط��اءات بتقريرها االول 
امل��وؤرخ يف )24/6/2012( ب��ان ال�رضك��ة لديه��ا عجز 
م��ايل يف ح�صاباتها وغ��ري ر�صينة مالي��ا، وان االوليات 

املقدمة تتناق�س مع ال�رضوط الفنية واملالية والقانونية 
لذا يجب اع��ادة االعالن، ورغم اعرتا�س اللجنة مت احالة 
امل���رضوع اىل �رضكة كونزيت للمق��اوالت العامة، وبلغت 
ن�صب��ة االجن��از لغاي��ة )31/12/2013( )�صف��ر%(". 
واأ�ص��اف ان "دائ��رة جماري بغداد قام��ت بتوجيه كتاب 
ان��ذار اىل �رضك��ة �صمو الع��راق لكونها متلكئ��ة يف العمل 
مب���رضوع تنفي��ذ �صبك��ة جم��اري خلدم��ة حمل��ة )-775
امل�صتم�ص��كات  �صم��ن  املثب��ت  عنوانه��ا  عل��ى   )773
املقدم��ة اىل الدائ��رة وه��و ) الكرادة/ �ص��ارع 42( اال انه 

مل يت��م العث��ور على ال�رضك��ة �صمن ه��ذا العن��وان ، وهذا 
خمال��ف للفق��رة )18( م��ن امل��ادة �صابعا م��ن تعليمات 
تنفي��ذ العقود احلكومي��ة رقم )1( ل�صن��ة 2008". واأ�صار 
التقري��ر اىل ان "امانة بغداد ابرمت عقود باالعتماد على 
خرائ��ط وت�صاميم قدمية بالرغم من اهمية تلك امل�صاريع 
و�صخام��ة مبالغها، مم��ا ت�صبب يف ح�ص��ول تاأخري كبري 
يف ن�صب اجنازها نظراً لعدم امكانية تطبيق تلك اخلرائط 

والت�صاميم على ار�س الواقع"، 
تفا�صيل اكرث �س2

بغداد ــ حيدر حسين

ممنـوع من النشر

التغيير حالة طبيعية تقود  الى األفضل
 والجمود هو مهلك الحضارات


