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العمرة بالتقسيط.. هل هي الحل 
األنسب لزيارة الديار المقدسة؟

البارالمبيون حسبوها جيدا قبل 
المغادرة الى ريودي جانيرو

السلطة والعصائر الطبيعية
تسبب زيادة وزنك.. 

05060710

بغداد -خا�ص
 تعتزم وزارة التخطيط تاأ�شي�ص �شندوق خا�ص بهدف متويل م�شاريع مكافحة الفـــقر 
املدرجة �شمن ا�شرتاتيجية التخفيف اجلديدة 2017 - 2021، التي �شتنطلق مطلع العام 

املقبل، يف اإطار اجلهود لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
 وقال الناطق با�شم وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي عبد الزهرة الهنداوي خالل ت�رصيحات 
العام  مطلع  اإجنازها  املتوقع  ال�شرتاتيجية  هذه  اإن  الحد،  اأم�ص  )اجلورنال(  تابعتها  �شحفية 

املقبل، تختلف يف بع�ص مما تت�شمنه عن تلك التي �شبقتها نتيجة الظروف ال�شتثنائية.
 واأو�شح اأن اإعداد ال�شرتاتيجية ياأتي يف �شوء اتفاق التعاون امل�شرتك بني الوزارة والبنك الدويل حول 
م�رصوع �شيا�شات التخفيف من الفقر، والتي �ُشكلت بعده اللجنة العليا ل�شيا�شات التخفيف من الفقر، و�شمت 

نوابًا وممثلني للوزارات واحلكومات املحلية واجلامعات، اإ�شافة اإىل حكومة اإقليم كرد�شتان العراق. 
تفا�شيل امللحق القت�شادي

 قالت م�شادر �شيا�شية عراقية مقيمة يف طهران اإن "اطرافا 
القانون  دولة  ائتالف  ورئي�ص  ال�شابق  الوزراء  لرئي�ص  تابعة 
بني  التقريب  ملحاولة  مكوكية،  جولة  اأجرت  املالكي  نوري 
املرجع العلى علي ال�شي�شتاين واملالكي مب�شاعدة �شخ�شيات 
دعم  على  للح�شول  ال�شعي  اطار  يف  قم،  حوزة  من  ايرانية 

املرجعية لرتوؤ�شه ملجل�ص ال�شيا�شات ال�شرتاتيجية".
التقى  املالكي  ــد  وف اأن  العراقية،  املــ�ــشــادر  واأو�ــشــحــت   
لطلب  اإ�شحاق"،  "اأبا  ويدعى  منه،  املقربني  امل�شايخ  اأحــد 
ال�شيا�شات  "جمل�ص  رئي�ص  من�شب  على  احل�شول  الــدعــم 

ال�شرتاتيجية".
يف  تدعمه  اأنها  للمالكي  اكدت  اإيران  ان  امل�شادر  واأخربت   
على  الإبقاء  مع  ال�شرتاتيجية،  ال�شيا�شات  جمل�ص  تروؤ�ص 
ح�شبما  من�شبه،  يف  العبادي  حيدر  احلــايل  ــوزراء  ال رئي�ص 
ذكرت امل�شادر التي رف�شت الك�شف عن هويتها، وان طهران 
واملالكي يف  العليا  املرجعية  لردم هوة اخلالف بني  ت�شعى 
اطار تهيئة المور ا�شتعدادا للنتخابات املقبلة التي يراد لها 

ان تكون بداية حقيقية للم �شمل املكونات ال�شيعية.
 وظهرت فكرة ت�شكيل "جمل�ص ال�شيا�شات ال�شرتاتيجية" اأول 
مرة يف العام 2010، بعد النتخابات الت�رصيعية التي تقدمت 
فيها القائمة التي تزعمها اإياد عالوي، اأمام القوى ال�شيا�شية 
عالوي  لكن  ال�شيعي،  الوطني  التحالف  فيها  مبا  ــرى  الأخ
الأحــزاب  حتالف  ب�شبب  احلكومة  ت�شكيل  ي�شتطع  مل  حينها 

ال�شيعية �شده.
"جمل�ص  ت�شكيل  على  ال�شيا�شية  القوى  اتفقت  ــك،  ذل بعد   
مراقبة  ووظيفته  عــالوي،  برئا�شة  ا�شرتاتيجية"  �شيا�شات 

حول  اعرتا�شات  ولكن  الــعــراق.  يف  العليا  ال�شلطات  اأداء 
وانتهى  رف�شه،  على  عالوي  اأجربت  املجل�ص  د�شتورية  عدم 

امل�رصوع حينها من دون تنفيذ.
برئا�شة  القانون،  دولة  ائتالف  اأن  الأمر،  يف  الغريب  ولكن   
تفعيل  يريد  من  هو  ال�شابق،  الــوزراء  رئي�ص  املالكي،  نوري 
الفكرة جمددا، بعد اأن كان ال�شبب يف تعطيله يف العام 2010.
 فخالل زيارة املالكي اإىل اإقليم كرد�شتان يف الن�شف الأول 
من اآب/ اأغ�شط�ص املا�شي، اأعلن عن اتفاق جزئي مع القوى 

الكردية على تاأ�شي�ص املجل�ص.
 ويقول القيادي يف كتلة ائتالف دولة القانون النائب، ح�شن 
روؤية  اإىل  العراق  افتقد  اأن  بعد  جاء  موقفنا  "تغيري  الأ�شدي، 
�شيا�شية وا�شحة، فلكل كتلة راأي، وهذا يجر البالد اإىل فو�شى 
على  مقبل  اأنه  �شيما  ل  املواطن،  على  �شلبا  تنعك�ص  عارمة 
الأرا�شي من داع�ص، وباتت  مرحلة جديدة، وهي بعد حترير 

قريبة جدا"، وفق قوله.
هذا  تاأ�شي�ص  �شد  ال�شابقة  العرتا�شات  اأن  الأ�شدي  واعترب   
املجل�ص كانت ب�شبب "ت�شاربه مع الد�شتور وتداخله يف عمل 
الرئا�شات الثالث )اجلمهورية، الوزراء، الربملان(، ويف وقتها 
اأن تخرج من  تريد  البالد كانت  ان  �شيما  كان غري ممكن، ل 

ماأزق �شيا�شي ل اأن ت�شع نف�شها يف ماأزق اآخر".
 يف املقابل، ا�شتبعد النائب عواد العوادي، ع�شو كتلة الأحرار 
التابعة للزعيم مقتدى ال�شدر، اأن تتفق الكتل ال�شيا�شية على 
املجل�ص  ت�شكيل  ياأتي  اأن  "يجب  اإنه  وقال  املجل�ص.  ت�شكيل 
يجري  بعدها  ومن  الربملان،  اإىل  احلكومة  قبل  من  كمقرتح 
الت�شويت عليه داخل جمل�ص النواب، وهنا �شوف ت�شع الكتل 
مقابل  عليه  الت�شويت  على  وتراهن  م�شاحلها  ال�شيا�شية 

الت�شويت على قوانني اأخرى"، كما قال.

 ك�شفت م�شادر عراقية اأن الرئي�ص المريكي باراك 
حيدر  العراقي  ـــوزراء  ال رئي�ص  مــع  اتفق  اأوبــامــا 
املو�شل  ملعركة  العري�شة  اخلطوط  على  العبادي 
الرئي�ص  واأبـــدى  الإرهـــابـــي،  داعــ�ــص  تنظيم  �شد 
اإن�شانيا  العراق  دعم  يف  التام  ا�شتعداده  الأمريكي 
اإعمار املو�شل �رصيطة عدم م�شاركة قوات  واإعادة 
تهمي�ص   وعدم  املو�شل،  معركة  يف  ال�شعبي  احل�شد 
ال�شيا�شية  العملية  يف  دورهم  وتفعيل  العراق  �ُشنة 
يف عراق ما بعد داع�ص.  وكان اللقاء بني الرجلني 
وال�شبعني  احلادية  الدورة  اجتماعات  هام�ص  على 
امل�شوؤولون  املتحدة.  ويرى  لالأمم  العامة  للجمعية 

يف  ال�شعبي  احل�شد  م�شاركة  عــدم  اأن  الأمريكان 
الطائفي،  الحتقان  تخفيف  يعني  املو�شل  معركة 
تلك املعركة  الأمم املتحدة تتوقع جراء  اأن  ل�شيما 
نزوحا وا�شعا على نطاق غري م�شبوق على م�شتوى 
اإدارة  ترى  الفهم  وبهذا  عديدة.  �شنوات  منذ  العامل 
الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما اأن معركة املو�شل 
الفر�شة  هي  احل�شد  م�شاركة  دون  وا�شتعادتها 
لدميقراطيته  جديدة  بداية  فهي  للعراق  التاريخية 
التاريخي بني  ا�شتعادة الن�شجام  الفتية من خالل 
الثاين الذي  اأما ال�رصط  ال�شنة وال�شيعة يف البالد.   
فر�شه باراك اأوباما على حيدر العبادي لكي ت�شتمر 
هو  داع�ص  تنظيم  مواجهة  يف  العراق  بدعم  اإدارتــه 

عدم اق�شاء اأهل ال�شنة يف مرحلة ما بعد داع�ص.

 ك�شفت جلنة حقوق الن�شان الربملانية،الحد،ان 
هناك 149 جثة جمهولة الهوية مل يتم التعرف 

عليها اىل الن من �شحايا تفجريات الكرادة.
"هناك  ان  ال�شاحلي  ار�شد  اللجنة   وقال رئي�ص 
149 جثة جمهولة الهوية مل يتم التعرف عليها 
اىل  م�شريا  الن"،   حد  اىل  الكرادة  �شحايا  من 
الذي  الرامل  من  الكبري  بالعدد  م�شكلة  "وجود 
خلفه تفجري الكرادة ف�شال عن حرق 39 طفال".

 وا�شاف ال�شاحلي ان "اللجنة تو�شلت اىل فكرة 

�شهداء  ب�شوؤون  تهتم  منظمة  بتاأ�شي�ص  تتمثل 
"املنظمة �شتتوىل عملية  الكرادة"، لفتا اىل ان 
من  الــكــرادة  تفجري  �شهداء  ذوي  م�شاكل  حل 
الدولة  لدوائر  ومراجعة  م�شتم�شكاتهم  فقدان 

و�شتكون للمنظمة بناية خا�شة".
الثالث  يف  مــروعــا  تفجريا  الــكــرادة  و�شهدت   
 600 من  اكرث  �شحيته  راح  املا�شي  متوز  من 
دعا  الذي  المر  وجريح،  �شهيد  بني  ما  �شخ�ص 
فما  منكوبة،  املنطقة  اقرار  اىل  النواب  جمل�ص 
يطالب عدد من اهايل ال�شحايا بعدم اعتبارها 

منكوبة.

 تعتزم كتلة الحرار ممثلة التيار ال�شدري  بزعامة 
مقتدى ال�شدر يف الربملان العراقي،  الن�شحاب من 
التحالف الوطني، فيما ت�شتعد خلو�ص النتخابات 
ت�شم  بقائمة  املقبلة  والــتــ�ــرصيــعــيــة  املحلية 

�شخ�شيات م�شتقلة تتجاوز ال�شطفاف الطائفي.
الفرطو�شي  حــامــد  الــتــيــار  يف  الــقــيــادي  وقـــال   
لـ)اجلورنال( ان: "التحالف الوطني بقواه  احلالية 
ل  اقليمية  اجندات  ينفذ  طائفية،   واجهة  ا�شبح 
تخدم م�شالح ال�شعب العراقي،  ف�شال عن  دفاعه 

�شد  ووقوفه  بالف�شاد،  متورطني  م�شوؤولني  عن 
اختيار �شخ�شيات م�شتقلة ل�شغل املنا�شب الوزارية 
ال�شاغرة يف احلكومة احلالية"، موؤكدا رغبة التيار 
حركة  "متثل  اخـــرى:  قــوى  على  النــفــتــاح  يف 
ا�شالحات  باجراء  املطالبة  ال�شعبية  الحتجاج 
الطائفية  املحا�ش�شة  الغاء  مقدمتها  يف  حقيقية 

واحلزبية لبناء دولة املواطنة". 
املجل�ص  زعيم  اختار  الوطني  التحالف  وكــان   
احلكيم  عمار  العراق  يف  ال�شالمية  للثورة  العلى 
رئي�شا دوريا ليخلف �شلفه وزير اخلارجية ابراهيم 

اجلعفري.

 وا�شار الفرطو�شي اىل ان التحالف الوطني، اخفق 
ال�شدري  والتيار  املتعاقبة،  احلكومات  قيادة  يف 
طيلة  احلكومي  الخفاق  م�شوؤولية  حتمل  يريد   ل 
املدنية   القوى  على  "فتحرك  املا�شية:  ال�شنوات 
الوطني  امل�رصوع  تتبنى  انتخابية  قائمة  لت�شكيل 
جميع  طموحات  لتحقيق  �شامال  عنوانا  بو�شفه  

ابناء ال�شعب العراقي يف املرحلة املقبلة".
ممثلة  النيابية  الكتل  الوطني  التحالف  وي�شم   
املــواطــن،  ومنها  الــربملــان  يف  ال�شيعية  الــقــوى 
وحزب   ، ال�شالمية  الدعوة  وحــزب  بدر  ومنظمة 
ال�شالمي، وكتلة  الحرار، �شكل يف عام  الف�شيلة 

لطرح  الربملان  يف  الكرب  الكتلة  ليكون    2010
توىل  ذلك  واثر  احلكومة،  رئي�ص  ملن�شب  مر�شحه 
نوري املالكي رئا�شة احلكومة لدورتني متتاليتني.
طالب  اتباعه،   ر�شائل  على  رده  معر�ص  ويف   
زعيم التيار ال�شدري جمل�ص النواب بتعديل النظام 
اختيار  حق  للناخبني  يحقق  ومبــا  النتخابي، 
املفو�شية  تغيري  اهمية  على  �شدد  فيما  ممثليهم، 
اع�شائها  وا�شتبدال  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا 
الحــزاب  اىل  منتمية  غري  ب�شخ�شيات  احلاليني 
العملية  ادارة  مــن  لتتمكن  ال�شيا�شية،  والــقــوى 

النتخابية با�رصاف دويل.

اجراءات  املا�شيني  اليومني  خالل  بغداد  �شهدت   
تقف  مرورية  زحامات  اىل  ادى  ما  م�شددة،  امنية 
التي  التفتي�ص  نقاط  عند  ال�شيارات  ع�رصات  فيها 

حتولت اىل ماي�شبه املعابر احلدوية.
بني  الــرابــط  الرئي�شي  اجلــادريــة  ج�رص  �شهد  فقد   
بداية  امتد من  بغداد، زحاما غري م�شبوق،  جانبي 
وبداية  ال�شيدية  منطقة  نهاية  وحتى  ال�شيطرة 

منطقة البياع، دون �شابق انذار او بيان ا�شباب.
اطفاء  على  املــواطــنــني  ــرب  اج ال�شديد،  الــزحــام   
اآثر  فيما  ال�شارع،  اىل  منها  والــنــزول  �شياراتهم 
يف  ال�شديد،  احلر  حتت  القدام  على  عبوره  اآخرون 
الوقت الذي حر�شت فيه ال�شيطرة على تفتي�ص كل 
جهاز  اىل  اللجوء  دون  يدويا،  العابرة  العربات 

الرابي �شكان امل�شتخدم حديثا.
 ياأتي هذا، يف الوقت الذي ت�شهد فيه بغداد، بداية 
�شعوبة  من  زاد  الــذي  المــر  لها،  الر�شمي  ــدوام  ال

العديد  عبور  اىل  املواطنون،  ا�شطر  املوقف، حيث 
من املج�رصات ونقاط التفتي�ص على القدام.

وا�شاف مواطنون اآخرون، ان الزحام ي�شتغرق نحو 
منطقية،  او  مربرة  غري  وب�شورة  لعبوره،  �شاعتني 
كون الجهزة المنية ل تقوم باكرث من الك�شف عن 

الهويات وتفتي�ص �شناديق العربات املارة يدويا.
وكما  املواطنني  بني  يتزايد  القلق  ان  اىل  ي�شار،   
اليام  خالل  ال�شيطرة  عبور  يكون  ان  من  عــربوا 
الر�شمي  الدوام  مو�شم  بداية  مع  وخا�شة  املقبلة، 
بع�ص  عــبــور  مــوظــفــون  و�ــشــف  كما  لــلــمــدار�ــص، 
"نطقة  لــ  عبور  بعملية  ا�شبه  بانه  ال�شيطرات، 
والت�شديد  التاأخري  حيث  من  كمركية"،  او  حدودية 
داخل  الكرادة  منطقة  ان  اي�شا،  يذكر  املربر.   غري 
�شهدت  قد  بغداد، كانت  واطراف مدينة  واجلادرية 
انت�شارا امنيا قويا واغالقا تاما جلزء الداخل منها 
تعلن  مل  حيث  ال�شبت،  ليلة  من  متاأخر  وقــت  يف 

اجلهات امل�شوؤولة عن ال�شباب. 
تفا�شيل اخرى �شفحة 2
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149 جثة لم يتم التعرف عليها من 
ضحايا الكرادة إلى اآلن بغداد - عالء الحسن 

بغداد ـ خاص

بغداد ـ سعد جاسم

بغداد ـ رسول محمد

بغداد ـــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

وماليني  �رص�شة  ومعارك  عميقة  �شيا�شية  خالفات   
املحلية  النتخابات  تواجه  عقبات  كلها  النازحني، 
تاأجيل  اليها دعوات اىل  العراق، ت�شاف  املقبلة يف 
فهل  النتخابات،  اأع�شاء مفو�شية  وتغيري  القرتاع 

�شتجري النتخابات يف موعدها؟.
ـــراء   مبــوجــب الــد�ــشــتــور الــعــراقــي فـــان مــوعــد اإج
النتخابات املحلية املقبلة يكون يف ني�شان )ابريل( 
جتري  انتخابات  اول  و�شتكون  املقبل،  العام  من 

العراق يف  "داع�ص" الكا�شح على  تنظيم  بعد هجوم 
حزيران )يونيو( عام 2014.

تاأجيل  يرجحون  �شيا�شية  واأحــزابــا  كتال  لكن   
اإن معوقات �شيا�شية واأخرى  النتخابات، ويوؤكدون 

فنية حتول دون اإجرائها يف موعدها املقرر.
 اأوىل هذه امل�شكالت هي احلرب الدائرة �شد "داع�ص"، 
عديدة،  مدن  على  ي�شيطرون  زالوا  ما  فاملتطرفون 
املدن  هذه  يف  يعي�شون  العراقيني  ماليني  زال  وما 
يف  امل�شاركة  من  و�شيحرمون  "داع�ص"  حكم  حتت 
القرتاع.  اأما املدن التي جنحت قوات المن العراقية 

ا�شتعادتها من �شطوة املتطرفني، فما زالت غري  يف 
�شكانها  غالبية  لن  النتخابات،  ــراء  لإج جاهزة 
اقليم كرد�شتان  النازحني يف  يعي�شون يف خميمات 
وباقي املدن، بينما تواجه احلكومة �شعوبات مالية 
الع�شكرية.   اثر العمليات  يف اعادة اعمار هذه املدن 
املتحدة فان  المم  ا�شدرتها  اح�شائية  ووفقا لآخر 
ماليني  ثالثة  على  يزيد  العراق  يف  النازحني  عدد 
خارج  �شعبة  اإن�شانية  اأو�شاع  يف  يعي�شون  نازح 
الذين  عدد  النتخابات  مفو�شية  وقــدرت  مدنهم، 
من  بــاأكــرث  النتخابات  يف  امل�شاركة  لهم  يحق 

نينوى  حمافظة  عن  النائب  نــازح.   ون�شف  مليون 
اجراء  ال�شعوبة  "من  ان  اللويزي يقول  الرحمن  عبد 
على  داع�ص  �شيطرة  ظل  يف  املحلية  النتخابات 
ايجاد مقرتح حلل  املو�شل، ويجب  مدن مهمة مثل 
اىل  النتخابات  تاأجيل  املمكن  من  امل�شكلة،  هذه 
اىل  النازحني  واعادة  املتطرفني  على  الق�شاء  حني 
منازلهم".  اإ�شافة اىل �شعوبة اإجراء النتخابات يف 
املدن التي يحتلها "داع�ص"، فان النتخابات املقبلة 
كرد�شتان  اقليم  حمافظات  يف  اأي�شًا  جتــري  لــن 
الربعة ال�شليمانية واربيل وحلبجة ودهوك، واي�شا 

بني  �شنوات  منذ  عليها  املتنازع  كركوك  حمافظة 
املقرتحات  ومن  قانونية.   لأ�شباب  والكرد  العرب 
التي جتري مفاو�شات �رصية يف �شاأنها بني الأحزاب 
املحلية،  النتخابات  تاأجيل  هو  الكبرية  العراقية 
الحتــاديــة  الت�رصيعية  النتخابات  مــع  ودجمــهــا 
�شيحقق  املقرتح  وهذا   2018 عام  اإجراوؤها  املقرر 
القانون"  "دولة  النائب عن كتلة  هدفني، كما تقول 
نهلة الهبابي.  وت�شيف الهبابي ان دمج النتخابات 
املحلية مع النتخابات الت�رصيعية �شيقل�ص النفقات 
املالية الباهظة اىل الن�شف خ�شو�شا وان احلكومة 

النفط يف  اأ�شعار  انخفا�ص  ب�شبب  مالية  اأزمة  تعاين 
�شنة  النتخابات  تاأجيل  ان  كما  العاملية،  ال�شوق 
واحدة �شيمنح فر�شة لقوات الأمن ل�شتعادة ما تبقى 
عالوي  اإياد  "داع�ص".   قبل  من  املحتلة  املدن  من 
2003 من  بعد  العراق  وزراء حكم  رئي�ص  اأول  وهو 
حزب  وقــال  النتخابات،  بتاأجيل  املطالبني  ابــرز 
ر�شمي  بيان  يف  يتزعمه  الذي  الوطني"  "الوفاق 
الراهنة  الو�شاع  تفر�شه  النتخابات  "تاأجيل  ان 
من  قــدر  اكــرب  م�شاركة  �شمان  اجــل  من  البالد  يف 

العراقيني يف النتخابات".

بغداد ـ خاص  

تشغيل األطفال.. اختطاف
 لطفولتهم وتهديد للسلم االجتماعي

األحزاب تحزم أمرها بتأجيل االنتخابات المحلية وتشكيك "متواصل" باستقاللية المفوضية
وسط إقبال ضعيف على تحديث السجالت

توا�شل التح�شيدات الع�شكرية ا�شتعدادا لقتحام املو�شل


