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األرصفة.. أصحاب البسطيات والمحال 
يستغلونها غير مبالين بالمارة

مدرب منتخبنا بالمواي تاي يخشى 
من نهائي مبكر في قرعة الشاطئية

اليِك خلطات تبييض األسنان 
في المنزل دون اللجوء لألطباء
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بغداد- هيفاء خ�ضري
الها�ضمي عن حماور  الوزراء واثق  العراقي املقرب من رئي�س  ال�ضيا�ضي   ك�ضف املحلل 
"العبادي �ضيعقد اجتماعا مع  زيارة العبادي اىل الواليات املتحدة االمريكية, موؤكدا ان 
الرئي�س اوباما لتحديد "�ضاعة ال�ضفر" النطالق عمليات حترير املو�ضل".  وا�ضاف الها�ضمي 
التحرير م�ضبقا,  "موعد  الزيارة هو حتديد  االول يف  ان املحور  لـ)اجلورنال(  يف حديث خا�س 
القوات  وتواجد  اال�ضد  عني  قاعدة  جتهيز  مت  وخ�ضو�ضا  وجه  امت  على  الع�ضكرية  التجهيزات  حيث 
االمنية باال�ضافة اىل التن�ضيق مع القوات امل�ضرتكة وطريان التحالف الدويل".   وعن املحور الثاين قال 
الها�ضمي ان "العبادي �ضي�ضغط على احلليفة امريكا خالل االجتماع مع اوباما خلروج القوات الرتكية من 
االرا�ضي العراقية وعدم التدخل يف ال�ضوؤون العراقية الداخلية". "اإن احلكومة الرتكية ال متتلك جدية يف �ضحب 
قواتها من االأرا�ضي العراقية واإنهاء التواجد الع�ضكري, ف�ضاًل عن جتاهلها ملبادئ انتهاك �ضيادة بلٍد م�ضتقل 

واأن التواجد الع�ضكري الرتكي يف العراق يعرقل عملية الق�ضاء على داع�س واإنهاء تواجد التنظيمات االإجرامية".

التقارير  مــن  عــراقــيــون  ومــراقــبــون  نـــواب  �ضخر   
اإقليم  بني  حرب  انــدالع  ب�ضيناريو  اخلا�ضة  الغربية 
بعد  ما  مرحلة  يف  االحتادية  واحلكومة  كرد�ضتان 
داع�س االإرهابي من جراء النزاعات على اإدارة املدن 
املحررة, واكدت االو�ضاط النيابية ان اإقليم كرد�ضتان 
لدخول  واالقت�ضادية  الع�ضكرية  االإمكانيات  ال ميتلك 
مثل هذه احلروب التي �ضيكون بها خا�رسا بكل تاأكيد, 
فيما اأ�ضار اآخرون اىل ان هذا ال�ضيناريو جمرد "كالم 

لال�ضتهالك االعالمي". 
القانون  دولــة  ائتالف  عن  النائبة  ا�ضتبعدت  فقد   
بغداد  بني  ع�ضكرية  حرب  انــدالع  املو�ضوي  �ضمرية 
م�ضرية  االإرهابي,  داع�س  بعد  ما  مرحلة  يف  واربيل 
اىل ان اإقليم كرد�ضتان ال ميتلك االإمكانيات الع�ضكرية 
واالقت�ضادية التي توؤهله اىل الدخول يف هذه احلرب 

اخلا�رسة.
منق�ضم  كرد�ضتان  اإقليم  ان  املو�ضوي  واأ�ــضــافــت   
�ضيا�ضيا, ويعاين اقت�ضاديا وهذا بحد ذاته عامل من 
بغداد,  مع  حرب  اأي  دخول  على  قدرته  عدم  عوامل 
هذه  ومتول  تدعم  خارجية  اجندة  بتنفيذ  قام  اذا  اال 
الفتة  العراق,  يف  االنق�ضام  احــداث  اجل  من  احلــرب 
اىل ان دعاة احلرب يف االإقليم ينح�رسون يف احلزب 
البارزاين  م�ضعود  بزعامة  الكرد�ضتاين  الدميقراطي 
فقط, وهذا ما يجعل احتمالية اندالع حرب بعيدة جدا.
غري  كرد�ضتان  اإقليم  ان  اىل  املو�ضوي  ــارت  ــض واأ�  
لوجود  االنف�ضال,  اأي حرب وال حتى  �ضن  قادر على 

وجود  ولعدم  الكردية  ــراف  االأط من  لذلك  معار�ضة 
اإمكانيات اقت�ضادية و�ضيا�ضية لذلك.

 احلديث عن اجندة خارجية قد تدفع باجتاه احلرب 
عن  النائب  اأكدته  جــدا,  �ضعيفة  فر�ضيا  كانت  وان 
ا�ضارت  والتي  اأي�ضا  الهبابي  نهلة  االإ�ضالح  جبهة 
اىل ان اإقليم كرد�ضتان غري قادر على االتفاق داخليا, 
فكيف له ان يدخل يف حرب مع بغداد, مبينة ان هذه 
احلرب تتوقف على اإمكانية دعمها من بع�س اجلهات 
اخلارجية التي ال تريد اخلري للعراق او جمرد �ضيناريو 

مطروح من قبل جهات خارجية الغرا�س امل�ضاومة.
كرد�ضتان  اإقــلــيــم  �ـــرسوط  ان  الهبابي  واأ�ــضــافــت   
مرفو�ضة,  انطالقها  او  نينوى  معركة  يف  للم�ضاركة 
خا�ضة بعد احلديث عن عدم م�ضاركة ف�ضائل احل�ضد 
ال�ضعبي يف املعركة, موؤكدة ان احلرب اذا اندلعت قد 
على  ال�ضيطرة  تريد  التي  الكردية  االأحزاب  تكون بني 

حمافظات االإقليم ولي�س مع بغداد.
ان ت�ضديق رواية احلرب بني بغداد  الهبابي  واأكدت   
داع�س  �ضيطرة  نينوى من  بعد حترير  �ضيكون  واربيل 
على  حتدث  قد  التي  ال�ضيا�ضية  واالتفاقات  االإرهابي 
ذلك  يف  عليها  املتنازع  واملناطق  املحافظة  اإدارة 

الوقت.
اأما القيادي يف ائتالف دولة القانون �ضعد املطلبي   
ال�ضارع  وغ�ضب  االإقليم  يف  االنق�ضامات  اأن  فاأكد 
عليها  ي�ضتحوذ  التي  كرد�ضتان  حكومة  من  الكردي 
هناك  لها  كــان  ان  احلــرب  هــذه  متنع  البارزانيون 

احتمال �ضعيف.
التفا�ضيل الكاملة �س2

 اأكد مدير املكتب االإعالمي لرئي�س الوزراء �ضعد 
امتحانات  �ضيوؤدون  الذين  الطلبة  ان  احلديثي, 
بنجاح  اجتيازه  بعد  لهم  يحق  الثالث  ــدور  ال
التقدمي على ان�ضيابية القبول املركزي يف العام 
املقبل اأو التقدمي على الكليات االأهلية خالل هذا 
قرار   " اإن  لـ)اجلورنال(  احلديثي  وقال  العام.  
ثالث  دور  اإجراء  على  مبوافقته  الــوزراء  جمل�س 
للطلبة الرا�ضبني وال�ضفوف املنتهية �رسط ان ال 

الكليات  للتقدمي على  الزمنية  بالتوقيتات  يخل 
ال�ضباحية احلكومية".

على  املا�ضي,  االأحــد  الـــوزراء,  ووافــق جمل�س   
الدرا�ضي  للعام  الثالث  ــدور  ال امتحان  اإجــراء 

.-2016  2015
ال�ضنوات  خالل  اأجرت  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر   
املنتهية  ال�ضفوف  لطلبة  ثالثا  دورا  املا�ضية 
الطالب,  بها  مير  التي  للظروف  منها  مراعاة 
جمل�س  ملوافقة  الثالث  ــدور  ال ــراء  اإج ويحتاج 

الوزراء بهذا اخل�ضو�س.

االثنني,  ال�ضدر,  مقتدى  ال�ضدري,  التيار  زعيم  دعا   
مع  "بحزم"  التعامل  اىل  االمنية  القوات  منت�ضبي 
غري  من  ال�ضعبي  للح�ضد  االنتماء  املدعني  االفــراد 
واحلواجز  ال�ضيطرات  يف  باالجراءات  "امللتزمني" 
)اجلورنال(  تلقته  بيان  يف  ال�ضدر  وقــال  االمنية.  
القوات االمنية يفيد  ردا على �ضوؤال من احد منت�ضبي 
اىل  االمنية  واحلواجز  ال�ضيطرات  منت�ضبي  بتعر�س 
يدعون  ا�ضخا�س  قبل  من  نــار  واطــالق  م�ضايقات 
بالقول  ال�ضدر  رد  حيث  ال�ضعبي,  احل�ضد  �ضمن  انهم 
احلواجز  بقواعد  االلتزام  احل�ضد  افراد  جميع  "على 
املنت�ضبون  ايها  فعليكم  "واال  وال�ضيطرات",مردفا 

ال�ضعبي  احل�ضد  هيئة  واعلنت  بحزم".   معهم  العمل 
يف )19 اأغ�ضط�س 2016(, وجود اأ�ضخا�س ي�ضتغلون 
�ضفة احل�ضد ال�ضعبي للقيام باأعمال اجرامية واالعتداء 
على ممتلكات املواطنني.  وقال املتحدث با�ضم احل�ضد 
ي�ضتغل  من  "هناك  اإن  االأ�ضدي  اأحمد  النائب  ال�ضعبي, 
النفو�س  �ضعاف  بع�س  مــن  ال�ضعبي  احل�ضد  ا�ضم 
ومنتحلي ال�ضفة ليمار�س بع�س االأفعال والت�رسفات 
االإجرامية", داعيا اإىل "التمييز بني احل�ضد ومديرياته 
وت�ضكيالته الر�ضمية وبني الذين الت�ضاقهم به لالإ�ضاءة 
واالعتداء على  القانون  ا�ضمه النتهاك  له وال�ضتغالل 
النا�س".  وك�ضف النائب اال�ضدي قيام االأجهزة االأمنية 
بغداد  يف  ال�ضعبي  للح�ضد  وهميا  مقرا   115 باغالق 

والب�رسة ومي�ضان خالل عام واحد.

النيابية تقدمي م�رسوع قانون   تعتزم كتلة املواطن 
لقوات  احل�ضانة  مينح  العراقي  النواب  جمل�س  اإىل 
م�رسوع  فاإن  الكتلة,  نواب  وبح�ضب  ال�ضعبي.  احل�ضد 
70 نائبا, ومن املنتظر  اأكرث من  القانون وقع عليه 

طرحه خالل اأيام.
معظم  لدى  وا�ضعا  تباينا  القانون  م�رسوع  ولقي   
عن  املجل�س  يف  النواب  وبخا�ضة  ال�ضيا�ضية,  الكتل 
الدين,  و�ضالح  ونينوى  وديــاىل  االأنبار  حمافظات 
لـ»احل�ضد  تابعة  لف�ضائل  تواجدا  مدنها  �ضهدت  التي 
ال�ضعبي« اأثناء حترير تلك املدن واملناطق من �ضيطرة 

تنظيم داع�س.
 القيادي يف منظمة بدر والناطق الر�ضمي با�ضم »هيئة 
احل�ضد ال�ضعبي«, كرمي النوري رف�س الفكرة, وقال اإن 
»ف�ضائل احل�ضد ال�ضعبي تدعو اإىل اإقرار قانون للح�ضد 
االإرهــاب  مكافحة  جهاز  قانون  غرار  على  ال�ضعبي 
الر�ضمية �ضمن  اأمني يقوم بواجباته  الذي هو جهاز 
مقاتليه؛  من  الأحد  دون ح�ضانة  لكن  القانون,  اإطار 
بها«,  العمل  ميكن  وال  متًاما  مرفو�ضة  هــذه  الأن 
ي�ضتخدمون  و�ضيئني  مند�ضني  »هناك  اأن  اإىل  م�ضريا 
احل�ضد غطاء للقيام باأعمال منافية للقانون, وهناك 
ب�ضاأن  يقال  ما  فاإن كل  وبالتايل  ارتكب جرائم,  من 
االنتخابية  الدعاية  باب  الأنه يدخل يف  لن مير  ذلك 

املبكرة«.
يف  ال�ضا�ضة  من  كثري  »م�ضاعي  من  النوري  وحــذر   
على  القفز  االآن  من  يحاولون  باتوا  ال�ضيعي  الو�ضط 
خالل  �ضيا�ضية  الأغرا�س  مظلة  وا�ضتخدامه  احل�ضد 

االنتخابات املقبلة«.
فادي  االأعلى,  املجل�س  يف  القيادي  اأكد  جهته,  من   
مك�ضوفة,  باتت  املحاوالت  هذه  »مثل  اأن  ال�ضمري, 
اأن  ويبدو  مبكرة,  انتخابية  دعاية  عن  عبارة  وهي 
هذا  �ضعيد  على  موقع  حجز  االآن  من  يريد  البع�س 
اأن »ما نعمل  ال�ضمري,  واأ�ضاف  الدعاية«.  النوع من 
خ�ضو�ضا  االإجــراءات,  ت�ضديد  وهو  العك�س,  هو  عليه 
مبتابعة احلاالت ال�ضيئة من اأجل �ضبط اإيقاع احلركة 

وعدم ال�ضماح الأي جهة با�ضتغالل احل�ضد«.
حمافظة  عن  العراقي  الربملان  ع�ضو  قــال  بــدوره   
م�رسوع  »طرح  اإن  ال�ضلماين,  اأحمد  النائب  االأنبار, 
والقانون,  العراقي  للد�ضتور  متاما  خمالف  هو  كهذا 
اإذكاء للنزاع الطائفي قبل االنتخابات املقبلة؛  وهو 
للمنظومة  تابعة  موؤ�ض�ضة  هــو  ال�ضعبي  فاحل�ضد 
يف  والعقاب  للم�ضاءلة  معر�ضة  فاإنها  لذا  الع�ضكرية؛ 
املدنيني,  بحق  وانتهاكات  خروقات  حــدوث  حالة 
واإعطاوؤه احل�ضانة هي حماولة حماية احل�ضد ال�ضعبي 
من امل�ضاءلة القانونية وهذا االأمر غري د�ضتوري ولن 
نوافق عليه, و�ضرنف�ضه داخل قبة الربملان اإذا ما مت 

طرحه«.

الــنــواب,  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  اأكـــدت   
وزير  يتبناها  التي  اخلاطئة  ال�ضيا�ضات  اأن 
الدولة  اأفرغت خزينة  املالية هو�ضيار زيباري 
الدولة  "خزينة  اأن  اإىل  م�ضرية  االأمـــوال,  من 
ال�ضنتني  خالل  مالية  اإيــرادات  اأي  لها  تكن  مل 
قبل  من  املالية  حقيبة  ت�ضلم  عند  املا�ضيتني 

زيباري".
ــان الــعــقــابــي  ــض ــــال عــ�ــضــو الــلــجــنــة حــ�  وق
لـ)اجلورنال( اإن "وزير املالية مل يتابع ب�ضكل 
فر�س  مــن  العائدة  املالية  ــــرادات  االإي جيد 
االأموال  لتوفري  احلدودية  والكمارك  ال�رسائب 
ال  "زيباري  اأن  مــوؤكــدا  الدولة",  خزينة  اإىل 
توجد لديه روؤيا وا�ضحة الإدارة الوزارة وجلب 

اإيرادات مالية اإىل احلكومة".
مايل  تق�ضف  من  ُيعاين  "البلد  اأن  اإىل  واأ�ضار   
ال�ضيا�ضات  ب�ضبب  املا�ضيتني  ال�ضنتني  خالل 
"اللجنة  اأن  موؤكدا  املالية",  لوزير  اخلاطئة 
املالية  ال�ضلف  اإطالق  على  تعرت�س  ال  املالية 
اأنها  اإىل  للموظفني  ماليني  بع�رسة  اخلا�ضة 
قراراتها غري  الــوزارة يف  تخبط  على  تعرت�س 

املدرو�ضة اإطالق ال�ضلف وتوقيفها".
الفقرات  �ضرت�ضم  املالية  "اللجنة  اأن  واأو�ضح   
ملعاجلة   2017 موازنة  يف  املالية  القانونية 
ورفــع  والــبــطــالــة  والتق�ضف  املـــايل  ــركــود  ال
االإيرادات املالية للحكومة عند و�ضول املوازنة 

اإىل جمل�س النواب".
جل�ضة  باإنتظار  النواب  جمل�س  ان  اىل  ي�ضار 
الت�ضويت على اقالة وزير املالية بعد ف�ضله يف 

اال�ضتجواب.

مخاطر سياسية واقتصادية تعصف باإلقليم

نواب: سيناريو الحرب بين بغداد وأربيل "استهالك إعالمي" وكردستان تعيش أسوأ أيامها

قانون منح الحصانة للحشد الشعبي يثير "زوبعة " برلمانية والبعض يعتبره دعاية انتخابية 

المالية النيابية: سياسات زيباري الخاطئة أفرغت خزينة الدولة العراقية
الناجحون في الدور الثالث يحق لهم 

التقديم على القبول المركزي العام المقبل

الصدر يدعو إلى التعامل "بحزم" مع الجهات المدعية 
االنتماء للحشد وغير المنضبطة بغداد ـ خاص

بغداد ـ خاص

بغداد- حيدر حسين

بغداد ـ ستار الغزي

بغداد – الجورنال نيوز

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

ثالث قوائم "سنية" وتسعة مرشحين أمام العبادي الختيار وزير الدفاع القادم

 ثــالث قوائــم على طاولــة رئي�س احلكومــة العراقية 
حيدر العبادي, ت�ضــم ا�ضماء مر�ضــحي الكتل ال�ضنية 
ل�ضــغل من�ضــب وزير الدفاع, بدال مــن الوزير املقال 
خالــد العبيــدي, القائمــة االوىل موقعــة مــن رئي�س 
الربملان �ضليم اجلبوري وت�ضم )كامل الدليمي وبدر 
اجلبــوري واحمد عبد اهلل مو�ضــى( والقائمــة الثانية 
قدمت مــن قبل "ائتــالف متحــدون" بزعامة رئي�س 
الربملــان ال�ضــابق ا�ضــامة النجيفــي وت�ضــم ا�ضــماء 
)حاجم احل�ضــني و�ضــامل ديل وعرفان احليايل(. اما 

القائمــة الثالثة فهي مــن زعيم "القائمــة العراقية" 
اياد عالوي والذي ر�ضح خم�ضة ا�ضماء )حامد املطلك 
ورعــد احلمــداين وفــالح النقيــب وفي�ضــل ال�ضــمري 

وها�ضم الدراجي(.
اآب/  25 يف  �ضــوت  العراقــي,  الربملــان  وكان   
اغ�ضط�س املا�ضــي على �ضحب الثقة من وزير الدفاع 
خالد العبيدي بعد اتهامه بق�ضــايا ف�ضــاد يف جل�ضة 
اال�ضــتجواب التــي قامــت بهــا النائــب عــن "جبهة 
اآب/اغ�ضــط�س   1 يــوم  ن�ضــيف  عاليــة  اال�ضــالح" 
املا�ضــي, اال ان العبيدي قدم يوم 7 ايلول/ �ضبتمرب 
اجلــاري طعنــا اىل الق�ضــاء بقرار �ضــحب الثقة منه؛ 

االمــر الذي قد يــوؤدي اىل تاأخري عمليــة تعيني وزير 
الدفــاع لعدة اأ�ضــابيع. فعملية ت�ضــمية وزيــر الدفاع 
متــر مبراحــل متعــددة يف مقدمتها عر�س اال�ضــماء 
املر�ضــحة من قبل الكتل ال�ضنية على رئي�س احلكومة 
حيــدر العبــادي الــذي قــد يختــار احدهــا او يقــدم 
مر�ضــح اآخــر من خــارج الكتــل الربملانيــة, ومن ثم 
عر�ــس �ضــريته الذاتية على الربملان قبل الت�ضــويت 
علــى منحه الثقة, والتي تتطلب غالبية عدد اع�ضــاء 
الربملان احلا�رسين.  وقال النائب عن "احتاد القوى 
العراقية" والذي تن�ضوي فيه جميع الكتل ال�ضنية يف 
الربملــان, احمــد اجلربــا ان "الكتل ال�ضــنية ر�ضــحت 

ا�ضــماء خمتلفة ل�ضــغل من�ضــب وزير الدفاع بدال من 
الوزيــر املقال خالد العبيدي, لكــن االختيار مرتوك 
لرئي�س الوزراء حيدر العبادي الذي قد ير�ضــح ا�ضماء 
اخرى من خارج الكتل ال�ضيا�ضية, وللربملان العراقي 
حرية الت�ضــويت للمر�ضــح الذي يراه منا�ضبا".  وبنينّ 
اجلربــا ان "االتفاق بني الكتــل الربملانية والعبادي 
يق�ضــي بان يكــون وزير الدفاع من املكون ال�ضــني, 
ولكن ال ي�ضــرتط ان يكون مر�ضــحا من الكتل ال�ضــنية 
يف الربملان, فاالمر مل يعد يخ�ضــع حل�ضــ�س الكتل 
الربملانية" م�ضــريا اىل انه "يف ال�ضــابق كان من�ضب 
وزير الدفاع من ح�ضــة ائتــالف "متحدون" بزعامة 

النجيفــي, واليوم كل الكتل )ال�ضــنية( املن�ضــوية يف 
ائتالف "احتاد القوى العراقية" ر�ضــحت ا�ضــماء لهذا 

املن�ضب".
 وبح�ضــب النائب خالد اال�ضــدي, املقــرب من رئي�س 
الــوزراء حيدر العبــادي, فان االخري, �ضــينتظر قرار 
املحكمة االحتادية ب�ضــاأن طعن وزير الدفاع ال�ضابق 
خالد العبدي بقرار اإقالته قبل ان ير�ضــح �ضخ�ضــيات 
جديــدة لــوزارة الدفاع, واكد اال�ضــدي يوم 4 ايلول/
�ضــبتمرب اجلاري "نرجح انتظار رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي لقرار املحكمة االحتادية ب�ضــاأن طعن وزير 
الدفاع املقال خالد العبيدي بقرار اقالته قبل تقدمي 

مر�ضــح جديد", مبينا اأن "اختيار وزير جديد للدفاع 
�ضــوف ياأخــذ وقته ولن يح�ضــم خالل االأيــام القليلة 

نظراً الأهمية هذا املن�ضب".
 اال ان النائب رعد الدهلكي عن كتلة "دياىل هويتنا" 
بزعامة رئي�س الربملان �ضليم اجلبوري, ا�ضتبعد عودة 
العبيدي اىل من�ضــبه, وقال ان "�ضفحة وزير الدفاع 
ال�ضــابق خالــد العبيدي قــد طويت واننا االن ب�ضــدد 
اختيار وزير جديد للدفاع" واردف "لكننا نخ�ضى ان 
توؤدي اخلالفات بني الكتل على ا�ضــم املر�ضح اجلديد 
اىل تاأخر ت�ضــمية وزير دفاع يف ظل حرب يخو�ضها 

اجلي�س العراقي �ضد "داع�س".

بغداد ـ رسول محمد

يدعون إلى عدم مقارنته بالفن.. تمثال )الخروف 
المبتسم( يثير غضب التشكيليين العراقيين


