
ماجد  النيابية  االح��رار  كتلة  عن  النائب  ك�شف   
وبنوده  الرتكي  الوفد  وخفايا  اأ����رار  ال��غ��راوي، 
اإىل  م�شريا  العراقية،  احلكومة   على  املطروحة 
الوزراء  رئي�س  من  ر�شائل  يحمل  الرتكي  الوفد  اأن 
بقبول  العراقية  للحكومة  اردوغ��ان  رجب  الرتكي 

القوات الرتكية وبقاءها يف العراق.
الوفد  "زيارة  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  ال��غ��راوي  وق��ال 
من  العراقية  احلكومة  على  لل�شغط  جاءت  الرتكي 

العراقية   االرا�شي  على  الرتكية  القوات  قبول  اجل 
واإ�راكها يف عمليات حترير املو�شل"، م�شريا اإىل 
لن  باأنه  العراقية  احلكومة  اأبلغ  الرتكي  الوفد  اأن 

ين�شحب من بع�شيقة مهما كلف االأمر.
 من ناحيته قال نائب برملاين اآخر ان الوفد الرتكي 
بالقول  العراقي  اجلانب  وخاطب  با�شتعالء  حتدث 
"انه على العراقيني تقبل هذا الو�شع  او تنتظرون 
لوزان  اتفاقية  يف  النظر  نعيد  ورمبا  ماالي�ركم" 
النواب  جمل�س  "قرار  اأن  واأو���ش��ح    .1923 ع��ام 
وموقف احلكومة املركزية وا�شحني برف�س القوات 

الرتكية يف العراق"، م�شريا اإىل اأن "القيادات االأمنية 
يف احل�شد ال�شعبي ترف�س حتركات اجلي�س الرتكي 
على  اأن  اإىل  الفتا  املو�شل  يف  القتال  حماور  يف 
يكون جي�شه  اأن  قبل  ر�شده  اىل  يعود  اأن  اردوغ��ان 

حمرقة لنريان القوات االأمنية واحل�شد ال�شعبي".
 وبني اأن "بقاء وتواجد القوات الرتكية يف منطقة 
بع�شيقة يعترب انتهاكا ل�شيادة العراق وعدم احرتام 
ح�شن اجلوار من قبل احلكومة الرتكية"، الفتا اإىل 
العراقية  للدبلوما�شية  �شعيفا  حتركا  "هناك  اأن 
املجتمع  ملنا�شدة  و�شفاراتها  اخلارجية  ووزارة 

الدويل عن انتهاكات تركيا للعراق".
االأحد،  ال�شعبي،  األقت قوات احل�شد  على �شعيد اخر 
القب�س على ال�شقيق االأ�شغر ومعه ابن اأخت النائبة 
احل�شد  يف  م�شدر  وقال  املو�شل.  يف  وردي  لقاء 
ال�شقيق  على  القب�س  القت  "قواتنا  ان  ال�شعبي، 
م�شريا  املو�شل"،  يف  وردي  لقاء  للنائبة  اال�شغر 
اىل ان "�شقيق وردي كان برفقته اي�شا ابن االأخت 

املقربة لها".
 وا�شاف امل�شدر، ان "هناك ت�شوير الحد منت�شبي 
لقيادات  وردي  �شقيق  انتماء  يثبت  ال�شعبي  احل�شد 

العليا  القيادات  ان  املو�شل،علمًا  يف  "داع�س" 
تتكتم عن هذا اخلرب، مبينًا ان جهاز املوبايل الذي 

يحتوي على الت�شوير متت م�شادرته واإتالفه".
 ي�شار اىل ان النائبة عن احتاد القوى لقاء وردي، 
البالد،على  التي تدور يف  االأحداث  دائما ما تف�ر 
نهج طائفي، لتتحول مواقفها اىل عقدة م�شتدمية، 
الكراهية  لثقافة  م�شت�شلمة  جعلها  ما  فيها  تتحكم 
ومقت االآخر.  وكان من ابرز ت�ريحاتها يف هذا 
جرمية  تلفزيوين،  ح��وار  يف  اعتبارها  االجت���اه، 
احل�شد  اقرتفه  اىل م�شتوى ما  ترقى  بانها  �شبايكر 

احتل  اإرهابي  بني  لت�شاوي  الفلوجة،  يف  ال�شعبي 
هذه  حترير  اىل  ي�شعى  وطني  ومقاتل  مدينتها، 

املدينة لكي ت�شتطيع وردي من العودة اليها.
 فيما و�شفت وردي يف وقت �شابق احل�شد ال�شعبي 
بامللي�شيات الوقحة والتي التقل ب�شاعة عن تنظيم 
داع�س  عن  تتحّدث  مل  انها  كما  االرهابي،  داع�س 
منه  ت�رب  الذي  البئر  باحلجر،  تقذف  فيما  يوما، 
جلي�س  وال�شجب  املعار�شة  �شيف  وُت�شهر  امل��اء، 
الدين  �شالح  يف  االأع��را���س  حمى  �شعبي  وح�شد 

والرمادي..
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مواقع التواصل االجتماعي... 
وسيلة لمحاربة اإلرهاب

رباعو أمانة بغداد يتوجون بلقب 
بطولة أندية العراق لفئة الشباب

أغذية وعادات يومية تدمر 
صحتك وحياتك تجنبيها
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جمل�س  يف  املدين  املجتمع  منظمات  جلنة  رئي�س  قالت  الغزي:   �شتار   - بغداد 
حمافظة بغداد مهدية ح�شن ل�)اجلورنال( اإن "ارتفاع ايجار املنازل يف العا�شمة 
بغداد جاء لوجود �شببني االأول وجود ت�شخم للكثافة ال�شكانية يف العا�شمة والثاين 

عدم اتخاذ احلكومة املركزية  اأي اآليات اأو اإجراءات لتوزيع قطع �شكنية للمواطنني".
 واأ�شارت اإىل اأن "املحافظة لديها ما يقارب 15 الف عائلة نازحة مل تعد اإىل مناطقها 
لغاية االن"، م�شرية اإىل اأن "هناك بع�س اأ�شحاب النفو�س ال�شعيفة ي�شتغلون رفع ايجارات 

املنازل لوجود توافد النازحني على بغداد وطلبهم دورا موؤجرة".
 وبينت اأن "املحافظة لديها اكرث من  300 منطقة ع�شوائية ت�شم دورا غري قانونية ومن �شمنها 
اأيديهم على  اأغلبها ملواطنني ي�شعون  "تلك  اأن  الزراعية"، موؤكدة  االرا�شي  التي �شيدت على  الدور 
احلكومة  قبل  من  االأرا�شي  لقطع  تخ�شي�شات  اأي  وجود  لعدم  عليها  ويتجاوزون  الزراعية  االرا�شي 

املركزية".

االي��ام  ه��ذه  العراقي  الوطني  التحالف  اروق��ة  ت�شهد   
حتركات  املو�شل  حترير  حملة  انطالق  مع  وبالتزامن 
مكثفة لرتميم البيت ال�شيعي يف اطار انهاء كل اخلالفات 
بني  امل�شاحلة  وابرزها  اع�شائه  بني  االم��ور  وحلحلة 
التيار  وزعيم  املالكي  ن��وري  القانون  ائتالف  رئي�س 

ال�شدري مقتدى ال�شدر. 
 وقالت م�شادر جنفية اأن "الوفد االإيراين الذي زار العراق 
اأخرياً برئا�شة م�شت�شار املر�شد االإيراين علي اأكرب واليتي، 
وقادة  احلكيم،  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  التقى 
وحثهم  التحالف،  �شمن  املن�شوية  ال�شيا�شية  الكتل 
ال�شدر  بني  قريبة  م�شاحلة  عقد  باجتاه  ال�شغط  على 
واملالكي"، م�شرياً اإىل وجود رغبة من التحالف ل�شمان 
اأغلبية املقاعد الربملانية يف االنتخابات  ح�شوله على 

املقبلة.
وقالت م�شادر ان التحركات الداخلية واجلهود االإيرانية 
ورئي�س  ال�شدر،  مقتدى  جمع  لقاء  عقد  ع��ن  اث��م��رت 
"ع�شائب اأهل احلق"، قي�س اخلزعلي، وامني عام حركة 
منزل  يف  اأخ��رى،  وقيادات  الكعبي،  اأك��رم  "النجباء"، 

ال�شدر يف حمافظة النجف.
القانون"،  دول��ة  "ائتالف  يف  القيادي  قال  ذل��ك،  اإىل   
والع�شكري  ال�شيا�شي  الو�شع  اإن  ال��رزاق،  عبد  �شالح 
اإىل  داعيًا  امل�شاكل،  ت�شافر اجلهود حلل  يتطلب  احلايل 
عدم �شخ�شنة االأمور يف اخلالف بني ال�شدر واملالكي. 
واأ�شار عبد الرزاق، وهو من القيادات املقربة من املالكي، 
اإىل اأن اخلالفات الثانوية ال ت�شب يف م�شلحة املعركة 

يتطلب  احلايل  الو�شع  اأن  مبينًا،  "داع�س"،  تنظيم  مع 
ر�س ال�شفوف، والتخلي عن املناكفات ال�شيا�شية.

الوطني"،  "التحالف  ع�شو  رحب  مت�شل،  �شياق  ويف   
اخلالفات  حل��ل  املبذولة  باجلهود  امل��و���ش��وي،  اأح��م��د 
مبينًا،  بالتحالف،  املتمثلة  احلاكمة  املنظومة  داخل 
خ�شومه  مع  ال�شدري  التيار  زعيم  جتمع  و�شاطات  اأن 
قيادات  اأغلب  اأن  اإىل  واأ�شار  غريبة.  لي�شت  ال�شيا�شيني 
م�شدداً  تاريخية،  بعالقات  ترتبط  الوطني"  "التحالف 
حدة  من  للتخفيف  م��ب��ادرات  اأي��ة  تبني  ���رورة  على 

اخلالفات ال�شيا�شية. 
 وكان التحالف الوطني قد عقد عدة اجتماعات برئا�شة 
وخرج  احلكيم  عمار  ال�شيد  الوطني  التحالف  رئي�س 
يف  اجتماعاته  اثناء  تو�شيات  بعدة  الوطني  التحالف 
مكتب احلكيم من بينها وثيقة  ال�شلم االهلي العتبارها 
املكونات وتعديل ما جاء  الثقة بني  لبناء ج�شور  عهدا 
ا�ش�س  على  ال�شاملة  الوطنية  الت�شوية  اىل  و�شوال  فيها 
مبادئ  على  واالع��ت��م��اد  امل�شرتك  واالح����رتام  ال��ع��دل 

الد�شتور دون انتقائية.
اىل  الوطني  التحالف  كتل  تبادر  ان  التحالف  قرر  كما 
االيام  خالل  النهائي  �شكلها  واعطائها  الورقة  درا�شة 

املقبلة.
اجتماعاتها  يف  اي�شا  ال�شيا�شية  الهيئة  وناق�شت 
عادين  العراقي،  ال�شاأن  حول  تركيا  �شا�شة  ت�ريحات 
العراقي  ال��داخ��ل  يف  �شافرا  تدخال  الت�ريحات  تلك 
خالفا لطبيعًة العالقات بني البلدين اجلارين وخمالفة 
لالتفاقات الدولية داعني احلكومة اىل اتخاذ االجراءات 
الالزمة لردع هكذا تدخل واالن�شحاب الفوري من العراق.

 قال م�شت�شار رئي�س الوزراء لل�شوؤون املالية مظهر 
حممد �شالح: ان موازنة العام 2017 هي موازنة 
ال�شالم لالنتقال من احلرب اىل ال�شالم بعد تنظيف 

العراق من الغزو الداع�شي البغي�س .
بها  تقدم  التي  االوىل  العمل  ورق��ة  وتناولت   
2017 ودور  د.مظهر واملو�شومة بتحليل موازنة 
واب��رز  ال��دويل  النقد  �شندوق  وتعديالت  النفط 
�شوء  يف  امل��وازن��ة  على  تغيريات  من  ماح�شل 
تو�شيات �شندوق النقد الدويل، اذ يف الندوة التي 
ندوة  االمنائية،  لل�شيا�شات  التقدم  معهد  اقامها 

حتت عنوان النفط وتطوير املوارد املالية.
تغيري  ازاء  االيجابي  تفاعله  عن  �شالح  واعرب   
دوالرا   42 اىل   35 من  للنفط  االفرتا�شي  ال�شعر 
للربميل النه �شيخف�س العجز اىل اقل من االنفاق 
25 باملئة، وان  21 اىل  اال�شتثماري وبواقع من 
فرق ال�شعر �شيوزع بواقع ن�شف الن�شبة لال�شتثمار 
والن�شف االآخر لت�شديد خدمات الديون ب�شكل عام.
 واملح اىل ان �شندوق النقد قد ركز على �رورة 
العراق وذلك من  الف�شاد يف  ايجاد حلول مل�شكلة 
يونغ  اند  ارن�شت  احل�شابات  مدققي  اعتماد  خالل 
النفط  . واعرب عن تفاوؤله بانفراج قريب ال�شعار 

كما ت�شري التوقعات. 

 قال العميد يحيى ر�شول املتحدث الر�شمي با�شم 
قيادة العمليات امل�شرتكة )تابعة لوزارة الدفاع(، 
اإن هناك اإمكانية لفتح حماور قتالية جديدة يف 
بهدف  املو�شل  مدينة  لتحرير  اجلارية  املعارك 

ت�شتيت جهد م�شلحي تنظيم “داع�س”.
 واأ�شاف ر�شول خالل موؤمتر �شحفي عقده مبقر 
قيادة عمليات حترير نينوى، اإن “القوات االأمنية 
واجل��دول  لها  املر�شومة  للخطط  وفقا  تتقدم 
حماور  لفتح  اإمكانية  وهناك  املو�شوع،  الزمني 

ع�شابات  جهد  لت�شتيت  جديدة  قتالية  ع�شكرية 
قائد  قال  جهته،  من  حتديدها(”.   )دون  داع�س 
طالب  رك��ن  اأول  الفريق  امل�شرتكة  العمليات 
اخلطة  وف��ق  ت�شري  خططنا  “جميع  اإن  �شغاتي 
بن�شق واحد  تتقدم  العراقية  والقطعات  املر�شومة 
من جميع املحاور وتتبادل االأدوار بح�شب و�شع 
يدير عمليات  الذي  �شغاتي  واأو�شح  كل حمور”.  
املدينة،  �رق  اخلازر  حمور  من  املو�شل  حترير 
املحاور  يف  املتوزعة  الع�شكرية  “القطعات  اأن 
من  مقربة  على  واأ�شبحنا  به  كلفت  مبا  جنحت 

مدينة املو�شل”.

العراقية  القوات  من  ع�شكريون  م�شوؤولون  انتقد   
عملية  يف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  دور  وال��ك��ردي��ة 
ا�شتعادة مدينة املو�شل من قب�شة تنظيم داع�س 

املت�شدد، التي انطلقت االثنني املا�شي.
�شباطا  اإن  بو�شت"  "الوا�شنطن  �شحيفة  وقالت   
الإقليم  التابعة  الب�شمركة  يف  وق��ادة  عراقيني 
الغطاء  على  يعولون  كانوا  العراقي  كرد�شتان 
للقوات  "اآمن"  تقدم  لتاأمني  االأم��ريك��ي  اجل��وي 
الربية �شوب املدينة اخلا�شعة ل�شيطرة داع�س منذ 

يونيو 2014.
ت�شتهي  مب��ا  ت�ر  مل  االأم��ريك��ي��ة  ال��ري��اح  اأن  اإال   
التي  والكردية  العراقية  القوات  واأرت��ال  مركبات 

اجلنوب  م��ن  نينوى  حمافظة  مركز  اإىل  تتقدم 
ال�رقي، بعد اأن وجدت نف�شها "من�شية" بال غطاء 
التنظيم  م�شلحي  نريان  مبواجهة  وبالتايل  جوي 

املت�شدد.
الركن  الفريق  العراقية،  اجلوية  القوة  قائد  واكد   
قا�شم املالكي، هذه املعطيات، وا�شتكى من غياب 
�شبه كامل للطائرات االأمريكية عن اأجواء اجلبهة. 
كما ا�شتكى من االأمر نف�شه م�شوؤول كردي، قال اإن 
الب�شمركة  قوات  عليها  املنت�رة  املحاور  بع�س 
مقارنة  اجلوي  االإ�شناد  عمليات  يف  �شعفا  ت�شهد 
مف�شلية  تعد  التي  العملية  انطالق  قبل  باملتوقع 
يف  داع�س  على  للق�شاء  الرامية  امل�شاعي  يف 

العراق.
لل�شحيفة،  الكردية  القوات  يف  م�شوؤول  وق��ال   

حل�شا�شية  هويته  ع��ن  الك�شف  ع��دم  م�شرتطا 
التي  املتحدة  للواليات  اجلوي  الدعم  اإن  الق�شية، 
وعر�س  حم���دودا،  ك��ان  ال���دويل  التحالف  تقود 
البي�شمركة التي فتحت اخلمي�س جبهة جديدة اإىل 
االمني  اخلبري  قال  ناحيته  من  فادحة.   خ�شائر 
اللواء عبد الكرمي خلف ان غياب طريان التحالف 
وقواتنا  لداع�س  خدمة  يقدم  املعركة  عن  الدويل 

على اعتاب اخطر االماكن املوؤدية لنينوى.
ال�شبهة يف  تثري  االعمال  هذه  ان  وا�شاف خلف   
دور قوات التحالف با�شتهداف القوات االمنية يف 
مرات �شابقة واال اين هي تعهداتكم ايها الغربيون 
وهل عملكم هذا اخالقي؟.  وكان م�شوؤول اأمريكي 
الغطاء اجلوي يف جنوب �رقي  ارجع �شعف  قد 
املو�شل اإىل تعدد اجلبهات، حيث يزحف "ع�رات 

واجلنوب  ال�شمال  من  الربية  القوات  من  االآالف" 
وال�رق، باالإ�شافة اإىل ان�شغال الطائرات بق�شف 
اأن  ويبدو  �شوريا.   مع  احل��دود  على  املت�شددين 
يف  �شابقة  معارك  يف  االأمريكي  اجل��وي  الغطاء 
ذو  "�شالحا  ك��ان  و�شنجار  وال��رم��ادي  الفلوجة 
مواقع  ���رب  ع��رب  اجلبهات  اأم��ن  فقد  حدين"، 
يف  �شّعد،  اأن��ه  اإال  املفخخة،  وال�شيارات  الهاون 
العراقية  ال��ق��وات  "اتكالية"  من  نف�شه،  الوقت 
معركة  يف  االإ�شكالية  هذه  وتفاقمت  والكردية.  
االأمريكي  اجلي�س  با�شم  املتحدث  املو�شل، ح�شب 
يف العا�شمة العراقية بغداد، العقيد جون دوريان، 
االأمر  واملحاور  االأه��داف  تنوع  عن  حتدث  الذي 
الطائرات  عدد  يفوق  جويا  تدخال  يتطلب  ال��ذي 

املنت�رة يف املنطقة.

بغداد- خاص

 تو�شل رئي�س احلكومة حيدر العبادي اىل اتفاق 
اربعة مر�شحني  ال�شيا�شية على ت�شمية  القوى  مع 
وزيرا  ابرزهم  ال�شاغرة  الوزارات  منا�شب   ل�شغل 
الدفاع والداخلية ، وعلمت )اجلورنال( من م�شدر 
مقرب من رئي�س احلكومة رف�س الك�شف عن ا�شمه 
للدفاع   ر�شح  احليايل  عرفان  الركن  اللواء  ان: 
جمل�س  يف  ب��در  منظمة  كتلة  رئي�س  وللداخلية 

النواب قا�شم االعرجي .
االعالمي  املكتب  با�شم   الر�شمي  املتحدث  واكد 
حر�س   احلديثي  �شعد  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
يف  ال��وزاري��ة   الكابينة  ا�شتكمال  على  العبادي 

ما  ملرحلة  اال�شتعداد  لغر�س  ممكن  وقت  اقرب 
ل�)اجلورنال(: تفاهمات  بعد تنظيم داع�س  وقال 
رئي�س احلكومة العبادي و�شلت اىل نتائج نهائية 

حول ت�شمية املر�شحني و�شتقدم للربملان.
ون�شب خالف كبري بني االطراف املكونة الحتاد 
ل��وزارة  احليايل  تر�شيح  ب�شبب  ال�شنية  القوى 
العراقي   اجلي�س  يف  �شابق  �شابط  فهو  الدفاع 
مكافحة  جهاز  يف  رفيع  م�شوؤول  و  النظام  ايام 
حتالف  ق��ب��ل  م��ن  للمن�شب  ور���ش��ح  االره����اب 
باأحد  �شاركوا  الذين  ال�شباط  احد  انه  القوى كما 
ت�شري  فيما  ح�شني.  �شدام  نظام  �شد  االنقالبات 
وزي��ر  ملن�شب  االول  للمر�شح  الذاتية  ال�شرية 
ام�س  يوم  اختياره  بعد  االعرجي  قا�شم  الداخلية 

ال�شابق  لتويل حقيبة الوزارة بعد ا�شتقالة الوزير 
حممد �شامل الغبان.

قا�شم حممد جالل  لل�شيد  الذاتية  ال�شرية  وتك�شف 
1964 يف  انه من مواليد �شنة  االأعرجي،  ح�شني 
ق�شاء الكوت �شمن حمافظة وا�شط، متزوج ولديه 

اأربعة اأبناء.
الغربية  املدر�شة  يف  االبتدائية  درا�شته  واأمت 
 .1982 عام  للبنني  الكوت  اعدادية  يف  واأنهاها 
اآية  ح�شل على بكالوريو�س حما�شبة من جامعة 
اهلل مطهري، وبكالوريو�س علوم ا�شالمية من كلية 

االمام الكاظم للدرا�شات امل�شائية.
ويف �شنة 1984 انتقل اىل اجلمهورية اال�شالمية 
يف ايران وانخرط يف �شفوف فيلق بدر وقد ت�شلم 

عدة م�شوؤوليات يف قيادة الفيلق.
خالل  من  واالجتماعي  ال�شيا�شي  العمل  وا�شل 
جمل�س حمافظة وا�شط، حيث ا�شبح ع�شوا منتخبا 
 2005 انتخابات  يف  ع�شويتيه  وا�شتمرت  فيه 
يف  االأمنية  اللجنة  م�شوؤول  من�شب  ي�شغل  وكان 

املحافظة.
من  اع��ت��ق��ال��ه  مت    2007/1/16 وب��ت��اري��خ 
جمل�س  مبنى  داخ��ل  من  االأمريكية  القوات  قبل 
املحافظة وبقي ملدة 23 �شهراً وبعدها مت اطالق 
�راحه.وحاليا ع�شو جمل�س النواب عن حمافظة 
وا�شط، واحد اع�شاء جلنة االأمن والدفاع النيابية، 
ورئي�س لكتلة بدر النيابية املن�شوية يف ائتالف 

دولة القانون.

بوساطة داخلية وايرانية 

تحركات مكثفة داخل البيت الشيعي للمصالحة بين الصدر والمالكي

فضيحة خطيرة..  تراخي الدعم الجوي األمريكي في معركة الموصل تسبب بخسائر للبيشمركة 

)الجورنال( تنشر السيرة الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية

خالفات كبيرة داخل تحالف القوى بشأن ترشيح الحيالي وتحفظ بعض أطراف الوطني على األعرجي

مستشار العبادي: موازنة عام 2017 هي 
موازنة سالم بعد االنتهاء من اإلرهاب

القوات العراقية تفتح محاور جديدة 
بمعركة الموصل لتشتيت داعش

بغداد – رسول محمد

بغداد- عالء الحسن

بغداد ـــ  خاص

 بغداد - خاص

 بغداد - خاص
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شارع دجلة منجز ثقافي 
في محافظة واسط

)الجورنال( تكشف عن خفايا زيارته إلى بغداد.. 

الوفد التركي للحكومة: باقون وعليكم الموافقة أو تنتظرون ما ال يسركم


