
اكد حم��ور ال�شمال ملنظمة بدر ان حمافظة كركوك 
ت�شه��د انفالتًا امنيًا يدفع ثمن��ه الرتكمان ك�شحية 
اك��ر من غريهم م��ن بقية املكون��ات، وان كركوك 
لي�شت بحاجة اىل قوات امنية تابعة الحزاب معينة 
يف كرد�شت��ان ،م�ش��ددا على ان ما يج��ري لن يوؤثر 
عل��ى التع��اون يف حتري��ر احلويج��ة ال��ذي اّخرت��ه 

االنتخابات االمريكية.
وق��ال القيادي حممد مهدي البياتي م�شوؤول حمور 

ال�شمال ملنظمة بدر يف حديث ح�رصي " للجورنال 
" ان حمافظ��ة كرك��وك ت�شهد انفالت��ًا امنيًا يدفع 
ثمن��ه الرتكمان ك�شحية اكر م��ن غريهم من بقية 
املكون��ات وهناك قائمة تط��ول با�شماء الرتكمان 
الذين ال يف��وت �شهر اال ويتعر�ض احدهم اما للقتل 

او اخلطف او الت�شليب او ال�رصقة.
اىل ذل��ك اك��د املفت���ض الع��ام ل��وزارة الداخلية يف 
حمافظ��ة كرك��وك وامل���رصف عل��ى اف��واج حتري��ر 
احلويج��ة ان عملي��ة حتري��ر احلويج��ة وتوابعه��ا 
�شت�ش��رتك فيه��ا جميع الق��وات االمني��ة وان قوات 

اجلي���ض والبي�شمرك��ة وال�رصط��ة واحل�ش��د ال�شعب��ي 
واحل�ش��د الع�شائ��ري جتتمع كلها له��دف واحد وهو 
حتري��ر احلويج��ة م��ن عدو واح��د وه��و داع�ض وان 
القيادات االمنية التي �شت�شارك باملعركة اجتمعت 
بتن�شي��ق ع��اٍل واأع��دت خطته��ا للتحري��ر واملوعد 

قريب.
وقال العقي��د اركان امل�شاري املفت�ض العام لوزارة 
الداخلية يف حمافظة كركوك وامل�رصف على افواج 
حترير احلويجة يف حديث ح�رصي للجورنال نيوز 
"ان عملية حترير احلويجة وتوابعها يتم التح�شري 

لها وفق خطط مدرو�شة اإذ مت ت�شكيل قيادة عمليات 
�رصق دجلة وقواطعها احلويجة والدب�ض وداقوق". 

واكد امل���رصف على حترير احلويج��ة "ان القطعات 
العملي��ات  م��ن  ت�ش��ارك  �ش��وف  الت��ي  الع�شكري��ة 
امل�شرتكة باإمرة قي��ادة عمليات �رصق دجلة تتمثل 
بفرقت��ن من اجلي���ض العراقي وفرقة م��ن ال�رصطة 
االحتادي��ة وفرق��ة من مكافحة االره��اب مب�شاندة 
احل�شد ال�شعب��ي واحل�شد الع�شائ��ري وبالتن�شيق مع 

قوات البي�شمركة يف املنطقة .
وا�شرت�ش��ل امل�شاري "خالل االإع��داد خلطة املعركة 

مت عق��د �شل�ش��ة لق��اءات واجتماع��ات م��ع جمي��ع 
للق��وات امل�شارك��ة يف معرك��ة  الق��ادة االمني��ن 
حتري��ر احلويج��ة وبتوجيه م��ن لدن ال�شي��د رئي�ض 
ال��وزراء القائ��د الع��ام للق��وات امل�شلح��ة الدكت��ور 
حيدر العبادي وخاللها مت تدار�ض جميع احليثيات 

واملعطيات وتقييم القدرات القتالية".
وا�شاف امل�شاري ان "موعد �شاعة ال�شفر النطالق 
عملي��ات حترير احلويجة وتوابعه��ا بات اقرب من 
ذي قب��ل ب��ل وقريب جدا وم��ا هي اال م��دة وجيزة 
و�شيت��م ب��اإذن اهلل حتري��ر احلويج��ة وانق��اذ اهلها 

واع��ادة نازحيه��ا" . وع��ن وج��ود ق��وات ع�شكرية 
غري منتظمة او غ��ري مرتبطة بقيادة العمليات قال 
امل�ش��اري "ان جمي��ع القوات الع�شكري��ة املوجودة 
عل��ى االر���ض هي ق��وات نظامي��ة مرتبط��ة ب�شكل 
مبا���رص بقي��ادة العملي��ات وباحلكوم��ة العراقي��ة، 
وق��وات البي�شمرك��ة قوة ع�شكري��ة نظامية مرتبطة 
ب��وزارة البي�شمرك��ة يف اقلي��م كورد�شت��ان العراق، 
واالقلي��م له تن�شيق عاٍل م��ع احلكومة العراقية يف 
املرك��ز وال توجد اي قوة غري نظامية �شت�شارك يف 

عمليات حترير احلويجة" .

بعد زيارته األخيرة إلى المرجعية.. هل يقود الفياض وساطة إلعادة العالقة بين المالكي والمرجع السيستاني ؟
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حكاية موت تدهم صديقًا 
افتراضيًا.. كيف نتعامل معها؟

كيف تختارين المكياج المناسب 
لوجهك وكيف تضعينه

05060910

النج��ف االأ���رصف - اآالء ال�شمري : ا�شتبعد م�شدر مق��رب من املرجعية الدينية ان يتدخل 
املرج��ع الفيا�ض لفتح ابواب التوا�شل بن املرجع االعلى علي ال�شي�شتاين ونائب رئي�ض 
اجلمهورية نوري املالكي، موؤكدا ان الفيا�ض اذا تدخل بهذا االمر ف�شيواجه رداً من املرجع 
ال�شي�شت��اين ل��ن ير�شي��ه. وقال امل�ش��در يف ت�رصي��ح للجورن��ال ان "زيارة املالك��ي االخرية 
للفيا���ض حماولة الأن يحظ��ى بتاأييد املرجع ".وبن ان " الفيا���ض يف لقاءاته اخلا�شة مع بقية 
املراج��ع ال ينتق��د املالك��ي و�شيا�شاته". واك��د امل�شدر ان "زي��ارة املالكي للفيا���ض لي�ض لها دخل 
بال�شي��د ال�شي�شت��اين ال من قريب وال من بعيد ولن يكون لها اثر لدى �شماحة املرجع االعلى"،م�شيفا ان 
" املرجع الفيا�ض لن يفتح مو�شوع لقاء املالكي بال�شي�شتاين مطلقا الن رده لن ير�شي الفيا�ض ".وا�شار 
امل�ش��در اىل ان "املرجع ال�شي�شتاين وجه ر�شائل مبا�رصة وكثرية اىل املالكي يف واليته االوىل والثانية لكنه 
مل ي�شتمع اىل كالم ال�شيد ولذلك ال نقا�ض يف مبادرة لفتح �شبل ات�شال بينهما ".موؤكداً ان "املرجعية عند �شقوط 
املو�شل بيد داع�ض ومبجرد �شماع اخلرب كانت تر�شل ر�شائل حتذيرية اىل املالكي من خطر هذا االمر على العراق .

يب��دو اأن االزم��ة اخلليجي��ة ب��ن اململك��ة ال�شعودي��ة ودول��ة قط��ر 
�شتنعك�ض �شلبا على امل�شهد ال�شيا�شي ال�شني املدعوم معظم احزابه 
مالي��ا و�شيا�شي��ا من تلك االط��راف ،ما ي�ش��ري اىل ان الواقع ال�شني 
مه��دد باالنق�ش��ام العمي��ق ب��ن الداعم��ن يف الريا���ض والدوح��ة 
،ويرى نواب وحملل��ون ان هذه التقاطعات �شتهدد اخلارطة ال�شنية 
انتخابي��ا ورمبا تقلل من ثقله��ا يف اخلارطة ال�شيا�شية نتيجة هذه 

التقاطعات.
وي��رى ائت��الف دولة القان��ون ان جمم��ل الواقع االقليم��ي ال�شيما 
اخلالفات القطري��ة ال�شعودية �شيكون له تاأثري مبا�رص على العملية 
ال�شيا�شي��ة يف العراق وعلى م�شتقبل بع���ض الكتل ال�شيا�شية .وقال 
ع�ش��و يف االئت��الف النائب ،عبا���ض البياتي ، ل�"اجلورن��ال" اإن " 
ه��ذه اخلالفات له��ا تاثري كبري لي���ض فقط  يف �شوريا ب��ل �شي�شمل 
جميع دول املنطقة منها العراق واليمن، م�شريا اىل ان هذا اخلالف 
م��ن �شاأن��ه ان ي�شطر واقع القوى ال�شيا�شي��ة ال�شنية التي تعول على 

اخلارج كثريا".
واأ�ش��اف، "ام��ا الق��وى ال�شيا�شي��ة ال�شنية فهي تعتم��د على ال�شعب 
وعل��ى عالقاته��ا الداخلي��ة والوطنية م��ع القوى االخ��رى"، موؤكدا 
ان التناف���ض ال�شع��ودي القط��ري �شيكون �شديدا عل��ى ك�شب والءات 
وم�شاح��ات يف ال�شاح��ة العراقية خا�شة يف بع���ض االو�شاط التي 

كانت لها عالقات مع هذه الدولة وتلك". 
ولف��ت النظ��ر اىل ان" العراقين بكل مكوناتهم عليه��م ان يعتمدوا 
عل��ى انف�شه��م اأف�ش��ل م��ن ان يعتم��دوا عل��ى اخل��ارج الن م�شالح 
اخلارج تتعار�ض وتتناق�ض كما واأن اخلالف ال�شوري القطري من 
املمكن ان ينعك�ض على واقع القوى ال�شيا�شية ال�شنية كذلك ويوؤدي 

بها اىل املزيد من الت�رصذم والتفرقة".
اىل ذل��ك، دعا احتاد القوى العراقي��ة اىل وحدة ال�شف الوطني بن 

جميع العراقين على اختالف م�شاربهم وانتماءاتهم 

وق��ال ع�ش��و يف االحتاد النائب ،رع��د الدهلكي، اإن "ع��دم التفاهم 
والتق��ارب م��ا ب��ن الكت��ل ال�شني��ة ال يختل��ف ع��ن ع��دم التفاه��م 
والتق��ارب م��ا بن الكت��ل ال�شيعية والكردية ، م�ش��ددا على �رصورة 
الوق��وف �شف��ا واح��دا خلدم��ة ال�شع��ب العراق��ي من خ��الل تفويت 
الفر�ش��ة عل��ى كل م��ن راهن عل��ى زعزعة االم��ن الداخل��ي، وعدم 
االنقي��اد للتاأثريات اخلارجية ال �شيما االيراني��ة او الرتكية او الي 
جهة خارجية". وا�ش��ار اىل ان "على اجلميع العمل باجندة عراقية 
نحاف��ظ عل��ى م�شالح العراقين ويك��ون الدعم العراق��ي دعم وفق 

�شياقات حمدودة ووفق وحدة العراق و�شيادته".
املحل��ل ال�شيا�شي جا�شم املو�شوي يف حدي��ث ل� »اجلورنال « اأم�ض 
االثن��ن، يرى ان" ال�رصاع "ال�شني "ع��اد اىل بو�شلة واحدة لي�شتد 
بن رئي�ض الربملان العرقي  �شليم اجلبوري ورجل االعمال خمي�ض 
اخلنجر ونائب رئي�ض اجلمهورية اأ�شامة النجيفي على زعامة ال�شنة 

يف العراق".
واأ�شاف ان "زيارة اجلبوري اىل قطر تاأتي الأخذ �شمانات من قطر 
ال�شتمرار الدعم املايل". اإ�شافة اىل ان" قطر تعي�ض يف و�شع حرج 
م��ع دول اخللي��ج وتبح��ث عن تاأيي��د �شني عرب��ي يف املنطقة فان 
الزيارة ال تخلو من بناء حلف ا�شرتاتيجي مع البيت ال�شني العراقي 

القريب من احلكومة"
واأ�ش��ار اىل ان" التغ��ريات املت�شارعة يف املنطق��ة وال�رصاع القائم 
م��ا بن دول اخلليج قط��ر يدفع بقطر اىل الع��راق واىل �شنة العراق 
خ�شو�شا وان قطر تبحث عن عمق �شيا�شي م�شتقر ولي�ض معار�شة 

�شيا�شية خارجية كاخلنجر والنجيفيان ".
ب��دوره حذر املحل��ل ال�شيا�شي ح�ش��ان ال�شمري اأم���ض االثنن ، من 
�شيا�شة �شني��ة لتاأ�شي�ض عالقات بعيدة عن الق��رار الر�شمي تنعك�ض 
�شلبي��ا عل��ى الع��راق ، وق��ال ال�شم��ري  يف  حديث  ل��� »اجلورنال «   
ان "زي��ارة املك��ون ال�شني تاأت��ي �شمن الزي��ارات ال�شيا�شية للدول 

العربية،.
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اأكد االأمن العام ملنظمة بدر هادي العامري٬ عدم 
معار�ش��ة االأمريكين وال�شنة على مو�شوع توليه 
من�ش��ب رئا�ش��ة ال��وزراء٬ يف ح��ن ا�ش��ار اإىل اأن 
البع���ض "تو�شل" به لت�شنم من�ش��ب وزيرالداخلية 

بعد ا�شتقالة الوزير �شامل الغبان.
وق��ال العام��ري يف حوار متلف��ز٬ اإن "االأمريكين 
وال�شن��ة مل يعار�شوا اأن ات��وىل رئا�شة الوزراء كما 

ا�شي��ع عن وجود فيت��و �شدي"٬ مبين��ا اأن "بع�ض 
االطراف )مل ي�شمها( هي التي عار�شت".واأ�شاف٬ 
اأنه "ُعر���ض علّي من�شب وزي��ر الداخلية فرف�شت 
الأين مل اأك��ن راغبا بتوليه"٬ م�شرياً اإىل اأن "البع�ض 
تو�ش��ل ب��ي من اأج��ل ت��ويل املن�شب بع��د ا�شتقالة 
الغب��ان لكني رف�ش��ت اي�شًا".ول��دى �شوؤاله ب�شاأن 
ا�شتمرار حتالف "ب��در" مع ائتالف دولة القانون٬ 
او�ش��ح العام��ري اأن "ب��در مل تق��رر اال�شتمرار مع 

دولة القانون او اخلروج منها".

نفت كتلة "االحرار" وجود اي اتفاق �شيا�شي يجمع 
ب��ن الزعي��م ال�شدري مقت��دى ال�شدر وبقي��ة الكتل 
ب�ش��اأن مزاع��م ع��ن  اتف��اق �شيا�شي لتاأجي��ل عملية 
�شح��ب الثقة ع��ن مفو�شية االنتخاب��ات يف جمل�ض 

النواب.
وقال النائب يف الكتلة ،مازن املازين، ل�"اجلورنال" 
اإن "اع�شاء جمل�ض النواب بانتظار �شدور ال�شياقات 
القانوني��ة لط��رح مق��رتح تاأجي��ل �شح��ب الثقة عن 
مفو�شي��ة االنتخابات .واكد امل��ازين ، ان "املقرتح 
�شتت��م مناق�شته بع��د عطلة الف�ش��ل الت�رصيعي ويف 
اقرب جل�شة ليتم الت�شويت عليه ،ولفت االنتباه اىل 
ان "ال�شياق��ات الد�شتوري��ة �شتاأخذ مداها يف عملية 

الت�شويت على املفو�شية وخالل املدة املحددة يف 
النظام الداخلي والد�شتور العراقي".

الدميقراط��ي  احل��زب  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  وكان 
الكورد�شت��اين ماجد �شنكايل، اك��د وجود اتفاق بن 
الق��ادة ال�شيا�شي��ن وزعيم التيار ال�ش��دري مقتدى 
ال�شدر على تاأجيل �شحب الثقة عن جمل�ض مفو�شي 
املفو�شية امل�شتقلة لالنتخابات وحث جلنة اخلرباء 

على اال�رصاع باختيار مفو�شن جدد.
وقال �شن��كايل يف ت�رصيح �شح��ايف اأم�ض االثنن، 
ان "هن��اك اتفاق��ًا ب��ن الق��ادة ال�شيا�شي��ن وزعيم 
التيار ال�شدري مقت��دى ال�شدر بتاأجيل �شحب الثقة 
وحث جلنة اخلرباء على اال�رصاع باختيار مفو�شن 
جدد"، مبين��ا انه "مبجرد انتخاب املفو�شن اجلدد 

فان املفو�شية احلالية تعّد م�شتقيلة".

افاد مقرر اللجنة املالية يف جمل�ض النواب احمد حمه ر�شيد٬ باختفاء 
اأثر اكر من 112 مليار دوالر من االيرادات. وقال ر�شيد يف ت�رصيح 
�شحفي٬ ان "جلنتي النزاهة واملالية النيابيتن اجرتا متابعة دقيقة 
ب�ش��اأن اختفاء االي��رادات احلكومية"٬ م�شت��دركا ان "النتائج مازالت 
غري وا�شحة حول كيفية �رصف االيرادات العراقية". وا�شار ر�شيد اىل 
ان "312 مليار دوالر من االيرادات العراقية مت اخراجها من البالد"٬ 
منوه��ا ب� "اختفاء 112 مليار دوالر من االيرادات وال يعلم احد اين 
ه��ي". وا�ش��اف٬ ان "احلكوم��ة العراقي��ة �رصف��ت فق��ط 115 مليار 
دوالر م��ن جمموع االي��رادات التي حت�شلت عليها الع��ام املا�شي"٬ 
م�شريا اىل انها "�رصفت 58 مليار دوالر اخرى يف القطاع اخلا�ض". 

واك��د ان "اللجنة اعدت �شتة تقارير ب�ش��اأن اخراج االيرادات العراقية 
اىل اخل��ارج تو�ش��ح بان %57 م��ن تلك االي��رادات مت اخراجها من 
الع��راق". وب��ن ان "امل�شكلة الكربى للعراق تكم��ن يف وجود الف�شاد 
الكبري داخ��ل املوؤ�ش�ش��ات احلكومية �شملت معظ��م مفا�شلها"٬ الفتا 
النظ��ر اىل ان "الق�ش��م االكرب م��ن االعمال احلكومي��ة ال ت�شري اال عرب 
دف��ع الر�شى".من جانب اخر اكد ع�شو اللجن��ة املالية النيابية هيثم 
اجلب��وري، ان ديون العراق اخلارجية والداخلي��ة والبالغة 70 مليار 
دوالر لو مت تق�شيمها على ابناء ال�شعب العراقي فان مديونية كل فرد 

�شتكون الفي دوالر.
وقال اجلبوري يف ت�رصيح �شحايف اأم�ض االثنن، ان "افال�ض الدولة 
العراقي��ة يف ظل الديون املرتتبة عليه ه��و امر م�شتبعد لكون العراق 
دولة غنية ولديها م��وارد واحتياطي نفطي كبري جدا، ا�شافة اىل ان 

تغطية العملة ال�شعبة تعادل 1.3 تقريبا من العملة املحلية".
وا�ش��اف اجلب��وري، ان "االو�ش��اع االقت�شادي��ة ال�شعب��ة لن ت�شبب 
بافال���ض العراق، لكن ق��د يعاين ازمة خانقة رمب��ا ن�شتطيع ان نقول 
نع��م، وق��د يع��اين من ع��دم املقدرة عل��ى دف��ع روات��ب املوظفن او 
ا�شع��اف القدرة على مكافح��ة االرهاب من دون اموال"، الفتا النظر 
اىل ان "تل��ك التحدي��ات ق��د تدفع الع��راق باجتاه التخطي��ط باجتاه 

اليات �رصف االموال".
واك��د اجلب��وري ، انه "لو قمنا بتق�شي��م الديون العراقي��ة واملقدرة ب� 
70 مليار دوالر على عدد مواطني العراق والبالغ 35 مليون ن�شمة، 
فه��ذا معناه ان كل فرد عراقي هو مدين ب� 2000 دوالر"، م�شريا اىل 
ان "ه��ذا واقع �شعب وكان من املفرت���ض على احلكومات املتعاقبة 

ت�شديد جزء كبري من تلك املبالغ".   

ك�شف��ت تقارير ع��ن ان جدران اول حمكم��ة عرفتها 
الب�رصي��ة داخ��ل معب��د )دب الآل م��اخ( بالق��رب من 
الزق��ورة بالكاد تقاوم الت��اآكل، وان املدينة �شتنهار 

بكاملها خالل ع�رص �شنوات .
وح�شب متخ�ش�شن فان هيكلها املتبقي ، مل تعد له 
القدرة على حتمل عوامل التعرية وهذا ما دفعهم اىل 
املطالب��ة بال�شيان��ة وترميمها خ�شي��ة من االندثار 
املتزاي��د ،وينا�ش��د االآثاري عامر ال�شم��ري احلكومة 
العراقي��ة بتخ�شي���ض مبال��غ مالي��ة اوالتعاق��د مع 
بعثات اجنبية متخ�ش�شة بجانب الرتميم وال�شيانة 
الإنقاذ هذا ال�رصح االآثاري املهم من االنهيار ،بفعل 
عوامل متعددة اأهمها املناخ والتعرية وتباعد املدة 
الزمني��ة لل�شيان��ة حيث اج��ري اخر ترمي��م �شهدته 
املدينة قبل اكر من اأربعن �شنة، ويتحدث ال�شمري 

جلورن��ال ع��ن اأهمية املحكمة حيث يع��ّد معبد )دب 
الل م��اخ(، ال��ذي يق��ع يف مدين��ة اور االثري��ة، احد 
اه��م املدن ال�شومرية، والت��ي اأن�شئت بحدود 4500 
ق.م والواقع��ة غرب مدينة النا�رصية مركز حمافظة 
ذي ق��ار، وه��و واحد من اهم املعاب��د يف العامل وقد 
ان�شئ��ت في��ه اول حمكم��ة يف تاري��خ الب�رصي��ة، وبه 
نف��ذ قان��ون اأور منو، اقدم قانون ���رصع يف التاريخ 
بق�شاة ومرافع��ات، اي انه ا�شتخدم كاأول دار عدالة 

يف التاريخ.
في���رصح  احلم��داين  االم��ري  عب��د  الربوفي�ش��ور  ام��ا 
للجورن��ال اأهمية القانون يف بالد الرافدين وجنوب 
الع��راق، منوها بان احلفاظ عل��ى االأبنية التاريخية 
ه��و حفاظ لفكر و�شع��ار الدولة، فمن غ��ري العدل ان 
ت��رتك هذه االأبنية �شحية عوام��ل التعرية واالهمال 
وهي كانت يف تلك احلقبة التاريخية واحدة من اهم 

املعابد يف بالد الرافدين .

األزمة الخليجية وآثارها السلبية على العراق..

الختالف الداعمين في الرياض والدوحة.. قلق سني من انشقاق »عميق« يهدد المكون في االنتخابات المقبلة

نواب يهاجمون الحكومة: كل عراقي »مطلوب« ألفي دوالر سلفًا ومعظم األعمال الحكومية تسير بالرشاوى!

حكومة ذي قار المحلية تتحجج باألموال.. أول محكمة عراقية في تأريخ البشرية معرضة لالنهيار

توسلوا به لتولي الداخلية..
 العامري: األميركيون ال يعارضون تسنمي رئاسة الوزراء 

نائب عنه: الصدر ال يساوم على تأجيل سحب الثقة 
عن المفوضية ولكن ممكن مناقشته!

بغداد ـ الجورنال

بغداد- سهير الربيعي وثائر جبار

بغداد - الجورنال

بغداد- سهير الربيعي 

ذي قار - شاكر الكناني 

كركوك- فراس الحمداني 
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)الجورنال( تكشف أبرز محاور 
اجتماع إتحاد الكرة

»منفلت« وأفواج الحويجة تنتظر ساعة الصفر وأمر العبادي لتحريرها  الحشد الشعبي يصف األمن في كركوك بالـ

شرطة الكهرباء .. المعاناة مع 
اإلرهاب في سبيل أداء الواجب


