
ك�شف النائب عن حمافظة نينوى عبد الرحيم ال�شمري٬ 
ع��ن توجه لت�شكيل اح��زاب جديدة وتوافق��ات �شيا�شية 
حت��دد كيفي��ة ادارة حمافظ��ة نين��وى بع��د حتريره��ا 
بالكامل من ع�شابات داع�ش االرهابية. وقال ال�شمري 
يف ت�رصي��ح �شحفي ان "الروؤي��ة ال�شيا�شية املقبلة يف 
حمافظ��ة نين��وى حت��دد كيفي��ة ادارتها بع��د حتريرها 
بالكام��ل, وزمن الو�شاية على االقليات من قبل الكرد 
انتهى". وا�ش��اف ان "االقليات يف املحافظة وحتديداً 

يف �شه��ل نين��وى و�شنجار حتدد موقفه��م نوعا ما بعد 
اح��داث داع���ش االرهاب��ي, وا�شب��ح لديه��م ا�شتقاللية 
بالراأي واملوقف", مو�شحا ان "االقليات ادركت متاما 
ان زم��ن الو�شاية عليهم من قب��ل كرد�شتان قد انتهى, 
ولديه��م الق��درة االن عل��ى اتخ��اذ الق��رارات واملواقف 
دون اي �شغوط��ات". واك��د ال�شم��ري ان "االقليات يف 
حمافظة نينوى يري��دون ان يكونوا مكونًا مهمًا �شمن 
مكونات املجتمع العراقي غري تابعني حلزب او قومية 
معين��ة". وع��ن �ش��ري املع��ارك عل��ى احل��دود العراقية 
ال�شوري��ة, ق��ال ال�شمري "املعارك اجلاري��ة حاليا على 

احلدود تخو�شها قوات عراقية خال�شة من ابناء احل�شد 
ال�شعبي وف�شائل املقاومة وقوات )النوادر( من ع�شائر 
�شم��ر", موؤك��دا ان "االمور ت�ش��ري وفق وت��رية ع�شكرية 
باإ���رصاف القي��ادة العام��ة للق��وات امل�شلح��ة". وكان 
املتح��دث با�شم هيئ��ة احل�ش��د ال�شعبي اأحم��د االأ�شدي٬ 
اأعل��ن اأم�ش االثنني٬ تاأم��ني ال�رصيط الرتاب��ي امل�شرتك 
ب��ني العراق و�شوري��ا٬ م�ش��رياً اىل اأن الق��وات العراقية 
اأكمل��ت مهم��ة التما�ش مع احل��دود العراقي��ة ال�شورية. 
واأ�شاف اال�شدي يف بيان �شحفي اأن "ال�رصيط الرتابي 
امل�ش��رتك بني �شوري��ا والعراق ام��ن وم�شتقر٬ يف حني 

حت��ول داع���ش على وقع اهازي��ج البوا�ش��ل وانا�شيدهم 
الثورية العراقية اىل ا�شحوكة وجثث قتالهم اىل در�ش 

ملن ت�شول له نف�شه عبور احلدود".
اىل ذل��ك ح��ذر رئي�ش كتل��ة الرافدين النيابي��ة يونادم 
كن��ا٬ من اإج��راء اأي تغي��ريات دميوغرافية يف املناطق 
املحررة وخا�ش��ة يف مناطق االأقلي��ات٬ بينما اتهمت 
النائب��ة ع��ن حمافظ��ة نين��وى نهل��ة الهباب��ي٬ قوات 
�شيا�شي��ة  تغي��ريات  الإج��راء  بالتخطي��ط  البي�شمرك��ة 
ودميوغرافي��ة يف املحافظ��ة. وق��ال كن��ا٬ وه��و نائب 
ع��ن املكون امل�شيحي٬ يف ت�رصيح �شحفي٬ ان "فقدان 

الثقة ب��ني املكونات هو ال�شب��ب وراء التفكري بالتغيري 
الدميوغ��رايف٬ لك��ن قانون��ا وعرفا ال يج��وز الأي جهة 
اج��راء تغيري دميوغرايف يف املناط��ق املحررة". وبني 
ان "هن��اك �رصاع��ات خلفياته��ا طائفي��ة او مذهبي��ة 
او طم��ع بامل��وارد او ع��دم الثق��ة ب��ني االأط��راف يف 
املنطق��ة"٬ موؤكدا ان "هذه ال�رصاع��ات ال �رصعية لها٬ 
القان��ون والد�شتور �شوف يح�شم��ان اخلالفات بني تلك 
االط��راف". م��ن جانبه��ا٬ اأب��دت النائبة ع��ن حمافظة 
نينوى نهلة الهبابي٬ تخوفها من التغيريات ال�شيا�شية 
والدميوغرافية التي ي�شعى الإجرائها بع�ش ال�شيا�شيني 

"االقليمي��ة  التح��ركات  ع��ن  ف�ش��ال  املحافظ��ة٬  يف 
امل�شبوه��ة" يف املنطق��ة والت��ي ته��دف اىل التوج��ه 
ذاتها.  كما اأن زمن الو�شاية الكردية على االقليات قد 
انته��ى". وبني ان "االقليات يف �شه��ل نينوى و�شنجار 
ح��ددت موقفه��ا نوعا م��ا بعد احت��الل تنظي��م داع�ش 
االرهاب��ي لنين��وى, وا�شب��ح لديها ا�شتقاللي��ة بالراأي 
واملوق��ف", موؤكدا ان "االقلي��ات ادركت متاما ان زمن 
الو�شاي��ة عليهم من قبل كرد�شتان ق��د انتهى, ولديها 
القدرة االن على اتخاذ القرارات واملواقف من دون اي 

�شغوطات". 
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والحصول على خصر ممشوق
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النج��ف – اآالء ال�شم��ري : اك��د م�ش��در مق��رب م��ن املرجعي��ة الدينية ان ح��زب الدعوة 
اال�شالمي��ة ب�شدد ار�شال وف��د بر�شالة ل�شماع راأيها يف امكاني��ة تر�شيح  رئي�ش الوزراء 

ال�شابق نوري املالكي لوالية ثالثة او اختيار ا�شم جديد.
وق��ال امل�ش��در يف ت�رصيح للجورن��ال ان " الر�شالة مل ت�شل حت��ى االن اىل املرجعية ب�شبب 
االنق�ش��ام العمي��ق داخل حزب الدعوة ب��ني جناح املالكي واخرين موؤيدي��ن لبقاء رئي�ش الوزراء 
حيدرالعب��ادي بوالي��ة ثاني��ة ". وا�ش��اف امل�شدر ان " ر�شالة ح��زب الدعوة من املق��رر ان يقدمها 
القي��ادي يف ح��زب الدع��وة ال�شيخ عب��د احلليم الزه��ريي اىل املرجعي��ة و�شتت�شمن اال�ش��م البديل عن 

املالكي يف حال ا�رصارها على رف�شه وانه رمبا لن يكون رئي�ش الوزراء احلايل حيدر العبادي".
وكان نائ��ب رئي���ش اجلمهورية نوري املالك��ي اكد يف ت�رصيحات �شحفية نيته ت�شكي��ل اكرب كتلة برملانية 
بعد االنتخابات املقبلة وعدم رغبته يف الرت�شيح لرئا�شة احلكومة املقبلة .م�شادر يف كتل اخرى �شككوا بنيته 

واكدوا انه والعبادي يف �شدد التناف�ش للح�شول على تر�شيح حزبهم منذ االن لتبوئهم املن�شب.

ب���"  املع��روف  ال�شخ�شي��ة  االح��وال  قان��ون  م���رصوع  تعر���ش 
اجلعف��ري" اىل انتق��ادات ح��ادة م��ن قب��ل جه��ات مدني��ة عدته 
ب�"النك�ش��ة الكبرية" للمراأة العراقي��ة وللمكت�شبات احلقوقية التي 
كانت تتمت��ع بها, بينما اتقده �شيا�شيون �شنة ملجرد ت�شميته ,يف 
وقت يتم�شك التحال��ف الوطني باقراره لكونه مينح املراأة حقوقا 

تبخ�شها اغلب االجتاهات املعار�شة .
واأب��دت ع�شو جلنة امل��راأة واال�رصة والطفول��ة ,انت�شار اجلبوري, 
ا�شتغرابه��ا خ��الل ت�رصي��ح , ل�"اجلورن��ال" حيث اأك��دت اإن "هذا 
املو�ش��وع لي���ش باجلدي��د فق��د مت عر�ش��ه عل��ى جمل���ش النواب 
ملناق�شت��ه قب��ل ث��الث �شن��وات والق��ى حمل��ة كب��رية م��ن اجلدل 
والرف�ش داخل االو�شاط ال�شعبية التي اأكدت ان فيه انتهاك للمراأة 
وحماول��ة زعزعة املجتمع العراقي". وع��زت اجلبوري ال�شبب يف 
اث��ارة هذا املو�شوع يف هذا الوق��ت اىل ان" جلنة االوقاف قدمت 
مقرتح��ًا لقان��ون االح��وال ال�شخ�شية ع��ن طريق النائ��ب "حامد 
اخل���رصي"  م�شاب��ه للقان��ون اجلعف��ري ومل ُيقراأ ق��راءة اوىل يف 
جمل���ش الن��واب". واأك��دت ان "القانون اجلعفري ل��ه موؤيدون وله 
معار�ش��ون يف املجتم��ع العراق��ي كال ح�ش��ب مذهب��ه واف��كاره 

وطائفته".
يف ح��ني اأكد ع�شو اللجنة القانوني��ة ,�شليم �شوقي, ل�"اجلورنال" 
اأن " جمل���ش النواب ال يتعاطف م��ع هذا املو�شوع حل�شا�شيته يف 
الوق��ت احلا�رص لكون البالد مقبلة على انتخابات وما يحيط بها 
م��ن حتديات امني��ة و�شيا�شية.واأ�شاف ان "ه��ذا القانون بحاجة 
اىل اجراء درا�شات معمقة وحتى اتفاق �شيا�شي, فمن غري املمكن 

الذهاب اىل ت�رصيع فيه خالفات.
واأ�ش��ار �شوق��ي اىل ان "امل���رصع العراق��ي اأكد ان قان��ون االحوال 
ال�شخ�شي��ة ورد يف الد�شت��ور عل��ى ان جمي��ع العراقيني احرار يف 
احواله��م ال�شخ�شي��ة وما يرتت��ب عليها من امور تتعل��ق بالزواج 

والطالق واالرث فاملذاهب تختلف يف تناولها هذه االمور".  
يف �شي��اق خمتلف �شدد النائب عن كتلة املواطن, حبيب الطريف , 
على اأن "هناك حملة علمانية ت�شتهدف تعاليم الدين اال�شالمي". 
واأ�شاف ان "هناك ظاهرة جديدة تهيمن على ال�شاحة املجتمعية 
وتهيم��ن على �شاحة احلراك املدين كم��ا ي�شمى فهي غري وا�شحة 
املع��امل ومن ثم عملية التدلي�ش وحماول��ة الت�شويه والت�شكيك يف 
اي �ش��ي هو طريق عمل هذه االو�ش��اط املدنية, الفتا النظر اىل ان 
هذا املو�شوع لي�ش باجلديد وامنا قدمي لكن يراد له ان يو�شع يف 
اطار بلورة جديدة ومب�شميات جديدة منها املدنية والعلمانية". 

 م��ن جه��ة اخ��رى ع��رب ع�ش��و يف حتال��ف الق��وى النائ��ب , رعد 
الدهلكي, عن رف�شه التام لهذا القانون الذي و�شفه بانه حماولة 
لتخندق املجتمع وجتذره وفق ا�ش�ش طائفية ومذهبية". واأ�شاف 
, ان اال���رصة هي اللبنة اال�شا�شية للمجتمع وبناء اال�رصة على هذا 
النح��و الطائف��ي �شوف يعزز عل��ى تقطيع او�شال الب��الد". وا�شار 
الدهلك��ي اىل ان "ال�شيا�شي��ني احلالي��ني ق��د اربك��وا يف روؤيته��م 
لالم��ور اي مبعن��ى انه��م يتكلم��ون �شيئ��ًا ويفعل��ون امل�ش��اد له 
فال�شيا�شي��ون الراف�ش��ون التق�شي��م هم من و�ش��ع اال�ش�ش لتق�شيم 
البالد طائفي��ا ومذهبيا وان هذا القانون خلق جنبة طائفية اكرث 
منه��ا قانوني��ة وحقوقية , مطالبا اجلمي��ع بالوقوف معا �شد اي 

حماولة لتق�شيم املجتمع العراقي".
اأك��د  فق��د  االلو�ش��ي,  ,ف��الح  االن�ش��ان  النا�ش��ط يف حق��وق  ام��ا 
ل�"اجلورن��ال " اأن من "ابرز مربرات ه��ذا القانون هي "انتخابية 
حم�ش��ة" , م�شريا ان��ه لو لوح��ظ توقيت طرح القان��ون قبل ثالث 
�شنوات وحاليا طرح كما هو احلال مع املتاجرة بق�شية النازحني 
وجعله��م �شلعة انتخابي��ة". وا�شاف ان "اال�ش��الم ال�شيا�شي لي�ش 
لديه��م غري ه��ذه الق�شية اخل�شو�شي��ة التمييز الطائف��ي وتق�شيم 
املجتم��ع وو�شع احلواجز املجتمعية وو�ش��ع احلواجز اجلغرافية 

�شواء يف بغداد او املحافظات".
التتمة يف ال�صفحة 2

يف حماول��ة لب��دء �شفحة جديدة م��ع امل�شتثمرين 
اأُعلن��ت مديرية بلدية اجلباي���ش عر�ش اكرب معمل 
الإنت��اج احللي��ب يف جن��وب الع��راق لال�شتثمار او 
امل�شاطح��ة بعد انتهاء م��دة ا�شتئجاره االوىل التي 
مل ُت�شتغ��ل ب�شبب م�ش��اكل ادارية ,وقال مدير بلدية 
اجلباي�ش ح�شام عب��د الباري جلورنال , ان البلدية 
فتح��ت االب��واب ام��ام امل�شتثمرين لغر���ش تطوير 
امل���رصوع ع��رب امل�شاح��ة او اال�شتثم��ار وذلك بعد 

انتهاء مدة اال�شتئجار االوىل للمعمل.
يف حني ي�شري رئي�ش جلنة اال�شتثمار يف املحافظة 

جلورن��ال ان اال�شتثم��ار اجلزئ��ي ه��و م��ن اأوق��ف 
امل�شتثمري��ن ع��ن ا�شتثم��ار املعمل ب�شب��ب م�شاكل 
اداري��ة كان يج��ب يحله��ا م�شبق��ا لك��ن اخلالفات 
ال�شيا�شي��ة عطل��ت التجرب��ة ب�شب��ب روت��ني اداري 
يتعلق بعائدية ملكية االر�ش والتي مت ح�شمت اىل 

بلدية الق�شاء .
واأ�ش��اف انن��ا نفك��ر بت�شجي��ع امل�شتثمري��ن ,ع��رب 
تقلي��ل الدوائ��ر االإداري��ة لت�شجيع روؤو���ش االأموال 
عل��ى القدوم للمحافظة ,وميكن عن��د بدء العمل به 
اأن ت�ش��ل طاقت��ه االإنتاجي��ة اإىل خم�ش��ة اآالف لرت 
يومي��ا , حيث يتك��ون من ق�شم��ني احدهما الإنتاج 

احلليب واالآخر الإنتاج االلبان .

يقب��ل طلبة املراحل املنتهي��ة يف النجف مع اقرتاب 
االمتحانات النهائية على �رصاء ما يعرف ب�شماعات 
الغ���ش او ال�شماع��ات االمتحانية الت��ي تنت�رص ب�شكل 
كب��ري يف اال�ش��واق وبان��واع خمتلف��ة ي�شع��ب على 
اال�شاتذة يف املراكز االمتحانية ك�شفها او الت�شوي�ش 
عليه��ا حت��ى ان ا�شعاره��ا ت�ش��ل اىل االل��ف دوالر 

للقطعة الواحدة .
وق��ال احد طلب��ة ال�ش��ف ال�شاد�ش االع��دادي حممد 
جواد للجورن��ال نيوز ان "طلب��ة ال�شاد�ش االعدادي 

يقبل��ون على ���رصاء هذه ال�شماع��ات ب�شكل كبري الن 
الظ��روف يف الع��راق والعطل الكثرية الت��ي ت�شهدها 
الب��الد مل متك��ن الطلب��ة م��ن ال�شيط��رة عل��ى املادة 
الدرا�شي��ة خا�شة وان اال�شئل��ة تاتي كل عام �شعبة 

جدا ويعجز الطلبة عن حلها".
يف ح��ني او�ش��ح �شاحب حم��ل بي��ع االلكرتونيات 
عبا���ش اخلاق��اين للجورن��ال  ان "انواع��ا خمتلف��ة 
من ال�شماع��ات توجد يف اال�ش��واق و�شعرها يختلف 
بح�ش��ب تقنيتها وكلما كانت تقني��ة ال�شماعة عالية 
ارتف��ع �شعره��ا فت��رتاوح اال�شع��ار ما ب��ني 100 – 

1000 دوالر للقطعة الواحدة".

تت�شاب��ق كت��ل ال�شيا�شية للظفر باأ�ش��وات رئي�ش الوزراء حي��در العبادي 
م�شتغل��ة اخل��الف احلا�ش��ل بني العب��ادي وزعي��م دولة القان��ون نوري 
املالك��ي عل��ى تروؤ���ش القوائ��م االنتخابية  لدول��ة القان��ون ال�شيما وان 
العبادي يحمل يف جعبته تاأييداً �شعبيًا و�شيا�شيًا يتيح له احل�شول على 

الوالية الثانية والتي تواجه رف�شا من بع�ش اع�شاء دولة القانون".
ويق��ول النائب عن, كتل��ة املواطن النيابية ح�شن خالط��ي ل� »اجلورنال 
نيوز« , ان "كتلة املواطن لديها تقارب مع جميع الكتل ال�شيا�شية داخل 
التحال��ف الوطن��ي ومنفتح��ة عل��ى اجلمي��ع وهنال��ك ا�شرتاتيجية عامة 
للتحال��ف بالن��زول يف االنتخاب��ات يف ع��دد من القوائم عل��ى ان تكون 

التحالفات ما بعد االنتخابات".

وا�ش��اف ان" املجل���ش االعل��ى "بزعام��ة عم��ار احلكي��م"  يحر�ش على 
مللم��ة جمع الكتل يف التحالف ومن �شمنه��ا التيار ال�شدري مو�شحا :, 
ان" التي��ار ال�شدري �شمن التحالف الوطن��ي يف القرارات اال�شرتاتيجية  
لكن��ه خارج اط��ار بنية التحالف يف الوقت الراه��ن ال �شباب فنية داخل 
التحال��ف". وع��ن دعم رئي�ش الوزراء حيدر العب��ادي لتوليه والية ثانية 
او�ش��ح خالط��ي ان "ت��ويل العب��ادي لوالي��ة الثاني��ة م��رتوك للتحالف 

الوطني وال توجد ا�شكالية على عمل العبادي يف الوقت الراهن".
النائ��ب عن ائتالف دول��ة القانون حممد ال�شيهود اكد ان "م�رصوع دولة 
القان��ون ال�شاع��ي حلكوم��ة اغلبية �شيا�شي��ة ما�شي ب���رصف النظر عن 
خ��روج �شخ�شي��ات �شيا�شي��ة او دخ��ول �شخ�شيات اخ��رى ومنها رئي�ش 

الوزراء حيدر العبادي".
وق��ال ال�شيهود ل� »اجلورنال نيوز« ان" التكهنات باختيار رئي�ش وزراء 

الق��ادم �شابق الونه, وان احل�شول عل��ى عدد كبري من اال�شوات ال يعني 
الظف��ر برئا�شة الوزراء لكون رئي�ش الوزراء احلايل حيدر العبادي , توىل 
رئا�ش��ة احلكومة بعدد ا�شوات ال تتج��اوز اخلم�شة االف �شوت باملقابل 
زعي��م دولة القانون ح�شل على ا�شوات تعادل ا�شوات كتل �شيا�شية ومل 
يح�شل على الرئا�شة , م�شرياً اىل ان" التحالفات ما بعد االنتخابات هي 

من تفرز وحتدد رئي�ش الوزراء القادم ".
وا�ش��اف ان"التحال��ف الوطن��ي اك��رب كتل��ة برملانية واالك��رث عددا وال 
�ش��ك ان رئي���ش الوزراء الق��ادم �شينبثق من التحال��ف ال�شيما وانه ي�شهد 
ا�شتق��راراً �شيا�شي��ًا اف�ش��ل من املا�ش��ي" , الفتا النظ��ر اىل ان "املرحلة 
املقبلة ت�شهد حتديات كبرية وحتتاج اىل حكومة اغلبية �شيا�شية للتغلب 
عليه��ا خ�شو�شا وان "حكومات التوافق وال�رصكة مل ت�شتطع حل م�شاكل 

البلد ".

و�شفت قي��ادات امنية يف حمافظة �ش��الح الدين احلدود 
ال�شا�شعة الرابطة بني حمافظ��ة كركوك وحمافظة �شالح 
الدي��ن باحل��دود امللتهبة من جراء ه�شا�ش��ة م�شك االر�ش 

فيها و�شيطرة داع�ش االرهابي على بع�شها .
وقال القي��ادي باللواء 51 من احل�ش��د الع�شائري واخلبري 
االمن��ي يف حمافظ��ة �شالح الدين رو�ش��ان اجلبوري يف 
حدي��ث خا�ش " للجورنال " ان احلدود التي تربط  �شالح  
الدي��ن مبحافظه كرك��وك. تعد حدود ملتهب��ة لكونها غري 
م�شتق��رة من ثالث جهات االوىل م��ن جهة طوز خورماتو 
م��ن اجلنوب ال�رصق��ي, ومن احلويجة وال��زاب من  الغرب, 
ومناط��ق الطوز  اغلبها م��ا زال االأمن فيه��ا ه�شًا, وكذلك  
قرى ع�شرية البيات من العرب والرتكمان وكان اخر خرق 
اأمن��ي حدث قيل اربعة اّيام هج��وم حني اقرتب الدواع�ش. 
م��ن خط��وط ال�شد القريبة م��ن مركز مدينه الط��وز  وقام 

هوؤالء االرهابيون بقتل عدد واأ�رص احد افراد البي�شمركة
وا�ش��اف اجلب��وري "ام��ا احل��دود االإداري��ة  ملحافظت��ي 
كرك��وك و�ش��الح الدين وه��ي ناحية الزاب ه��ذه الناحية 
الت��ي لالأ�ش��ف. ت�شه��د جرائ��م ويوج��د فيه��ا   االإرهابيون 
بك��رثة حي��ث ي�ش��ل عددهم ل��كل ق��رى الناحي��ة اىل اكرث 
م��ن ١٠٠٠ داع�ش��ي ما بني رج��ل وامراة من ال��زاب وكل  
قراه��ا ال�شباغية وا�شميط و الزرارية  وا�رصيعة والراويني 

وال�شبيل  
وا�شرت�ش��ل اجلب��وري "اأم��ا مناط��ق الق��راج الت��ي تك��ون 
حدوده��ا ما بني �شالح الدين وكركوك واربيل اىل الكوير 

فتعود حدودها االإدارية اىل املو�شل".
وب��ني اجلب��وري " ان ه��ذه املنطق��ة �شحراوي��ة  وت�شمى  
باملعني العام الربي��ة وهي االر�ش الفالة تقطنها  قبائل 
َطي واالأكراد, وهناك جتان�ش ما بني. العرب واالأكراد. منذ 
مئ��ات. ال�شن��ني. يف هذه املناط��ق التي لالأ�ش��ف. مازالت 

ت�شهد وجود دواع�ش باأعداد كبرية.     

رفض سني لـ"اسمه" وإصرار شيعي على منحه المرأة حقوقًا يبخسها اآلخرون 

»األحوال الجعفري«.. قانون اجتماعي يكشف عن استمرار التحريض الطائفي لدى الطبقة السياسية !

بينما االنتخابات المحلية تقترب.. كتل برلمانية تتصارع إلجراء صفقة للتحالف مع رئيس الوزراء

الحدود الملتهبة بين كركوك وصالح الدين.. 1000 داعشي يسكنونها واألجهزة األمنية تتفرج!

الصراعات السياسية تتسبب بهروب المستثمرين 
في جنوب العراق 

سعر القطعة 1000 دوالر.. طلبة المراحل النهائية 
يستعدون لالمتحانات بسماعات الغش!!  
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النشامى مستعد للمباراة الودية
على ملعب البصرة الدولي

بعد تهديدات البيشمركة بعدم تركها... نواب نينوى لإلقليم: زمن "الوصاية الكردية" على األقليات انتهى

مواد البناء في العراق .. دعم الدولة 
مرفوع والغش على قدم وساق


