
�رسبت طهران معلومة �سغرية لأربيل على ل�سان 
وزي��ر الدف��اع عرف��ان احلي��ايل جعل��ت حكوم��ة 
كرد�ست��ان يف اربيل يطري عقلها وت�ساب بفوبيا 

اكت�ساح عراقي ملناطق القليم. 
فم��ا نقلته وكال��ة انباء ايرانية عل��ى ل�سان وزير 
الدف��اع العراق��ي ال��ذي زار طه��ران »ب��اأن بغداد 
�ستتدخل ع�سكريا ملنع ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان" 
�سارع��ت  الت��ي  اأربي��ل  عل��ى  كال�ساعق��ة  وق��ع 

لال�ستف�سار من وزارة الدفاع، التي نفت اأن يكون 
الوزير قد ق��ال ذلك، ليت�سح يف النهاية اأن اإيران 
ك�سف��ت حال��ة اخل��وف والقل��ق والرتب��اك الذي 

ا�ساب قادة اأربيل.
وزارة الدف��اع العراقي��ة قال��ت يف بي��ان، جل��الء 
املوق��ف، اإن ما قاله وزير الدفاع لأمني املجل�س 
الأعل��ى لالأمن القومي علي �سمخ��اين يف طهران 
باأن اجلي�س لن ي�سمح بفتنة جديدة وخطوات غري 

قانونية تهدف اإىل تق�سيم العراق.
وعّد رئي�س الوزراء حي��در العبادي من جهته، اأن 

ال�ستفت��اء ب�ساأن ا�ستقالل اإقلي��م كرد�ستان "غري 
�رسعي"، مبينًا اأن احلكومة الحتادية لن تتعامل 
مع��ه، يف ح��ني ح��ذر م��ن ال�س��ري باجتاهه.وقال 
العب��ادي خالل موؤمتره ال�سح��ايف ال�سبوعي اإن 
اإقلي��م كرد�ستان غ��ري د�ستوري  "ال�ستفت��اء يف 
وغري �رسعي ولن نتعامل معه"، حمذراً من "ال�سري 
باجت��اه ال�ستفتاء لآث��اره ال�سلبية على اجلميع".
وم�س��ى رئي�س الوزراء اإىل القول، "دعونا الأخوة 
يف اإقلي��م كرد�ست��ان اإىل اإع��ادة املوؤ�س�سات مثل 
الربملان وترك اخلالفات ال�سيا�سية بني مكونات 

الإقلي��م". اىل ذلك تبدد حلم ب��ارزاين لينقلب اىل 
كابو���س بعدم��ا اظهر ا�ستط��الع لل��راأي الكردي، 
وال��ذي اجرت��ه و�سائل اإع��الم كردية، ب��ان ن�سبة 
%61 من الكرد ترف�س الت�سويت على ا�ستقالل 
اإقليم كرد�ست��ان وانف�ساله عن العراق، وذلك يف 
اأول ا�ستط��الع راأي قب��ل نحو �سهري��ن من تنظيم 
ال�ستفتاء. وذك��ر موقع "اي كورد ديلي" الناطق 
باللغ��ة النكليزية يف تقرير ان "الت�سويت اجري 
على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك من قبل 
و�سائل اإعالم كردي��ة وكان ال�سوؤال هل �ست�سوت 

بنع��م ام ل عل��ى ا�ستق��الل اقلي��م كرد�ست��ان؟". 
ال��ف �سخ���س �سارك��وا يف   119" ان  وا�س��اف 
الت�سوي��ت خ��الل م��دة ال�ستفتاء الت��ي ا�ستمرت 
�سه��را م��ن 10 حزي��ران اإىل 10 مت��وز، وكان��ت 
النتيج��ة اأن 74.61 باملائ��ة �سوت��وا بكلم��ة ل، 
بينما �سوت 26.38 باملائة بكلمة نعم"، مبينا 
اأن "احل�سيل��ة قد بلغ��ت 56.855 ال��ف �سخ�س 
�سوتوا بكلمة ل و 35.232 الف �سخ�س �سوتوا 

بكلمة نعم". 
واو�س��ح املوق��ع، اأن "الكث��ري من الك��رد انتقدوا 

بق��اء م�سعود بارزاين يف ال�سلط��ة على الرغم من 
انته��اء وليته منذ 20 اآب عام 2015 وا�رساره 
على البق��اء والتم�سك بال�سلطة م��ع عدم قانونية 
اج��راء  وا�ستخ��دام  الربمل��ان  واغ��الق  وج��وده 
ال�ستفت��اء عل��ى ال�ستق��الل م��ن اج��ل البقاء يف 
ال�سلط��ة".وكان العب��ادي ع��ّد، يف )13 حزي��ران 
ا�ستق��الل  عل��ى  ال�ستفت��اء  اإج��راء  اأن   ،)2017
كرد�ستان "غري موفق"، وقد يعرقل حل امل�ساكل 
ب��ني بغداد واأربي��ل، يف حني اأكد وجود قادة كرد 

اإجرائه. "ُي�سكلون" على 
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المطاعم الشعبية ما زالت جزءاً 
من يوميات العراقي

عملية تجميل األنف بالليزر 
والتفاصيل المهمة عنها

05060910

بغداد � خا�س : وا�سلت مواقع التوا�سل الجتماعي ومواقع اخبارية اخرى هجومها 
قيادة  من  ان�سحابه  احلكيم  عمار  اعالن  بعد  ال�سالمية  الحزاب  على  للنظر  الالفت 

املجل�س العلى وتاأ�سي�س تكتل قريب للمدين منه لال�سالمي.
وهاجم نواب علمانيون ونا�سطون الحزاب ال�سالمية موؤكدين انها خ�رست املنازلة قبل 
انطالق النتخابات العامة والدليل الزلزال الذي �رسب احد اهم الحزاب ال�سيا�سية ال�سالمية 

يف العراق منذ �سقوط النظام عام 2003.
وعّد نا�سطون ان ما حدث يف املجل�س هو بداية الرتاجع والنهيار لحزاب اخرى �ست�سهد ان�سقاقات 

كبرية يف قابل اليام وان قياداتها حتاول مللمة املو�سوع لتاليف ماح�سل مع املجل�س. 
الإ�سالمية احلاكمة  الأحزاب  الأربعاء،   ، الآلو�سي  العراقي مثال  المة  اتهم رئي�س حزب  من جهة اخرى 
ا�ستمرار هيمنتها  الدولة و�سمان  اإدارة  بفر�س نفوذها على مفو�سية النتخابات للتغطية على ف�سلها يف 

ال�سلطوية. 

انتظار  ال�سعبي على  نينوى واحل�سد  اتفق كل من جمل�س حمافظة 
حتديد �ساعة ال�سفر لنطالق عمليات حترير نينوى من قبل القائد 
العام للقوات امل�سلحة،يف حني اكد حملل �سيا�سي باأن تركيا غريت 
موقفها من م�ساركة ت�سكيالت احل�سد ال�سعبي يف حترير هذا الق�ساء 
ومل يبق �سوى التحالف الدويل الذي له دور كبري يف حترير مدينة 

املو�سل.
باإر�سال  الع�سكرية  القوات  بدء  عن  عراقي،  اأمني  م�سدر  وك�سف 
لقتحامه  ا�ستعدادا  نينوى،  مبحافظة  تلعفر  ق�ساء  قرب  ح�سود 
وا�ستعادته من �سيطرة تنظيم داع�س، بينما حتّدثت م�سادر �سيا�سية 
عن قبول رئي�س الوزراء حيدر العبادي مب�ساركة ف�سائل معينة من 

احل�سد ال�سعبي يف املعركة املرتقبة كحل و�سط. 
ويوؤّكد خرباء ال�سوؤون الأمنية اأّن اإطالق املرحلة النهائية من حملة 
فنيا  مرّبر  غري  ب�سكل  املنطقي  موعده  عن  تاأّخر  الع�سكرية  تلعفر 
ولوج�ستيا، م�سريين اإىل وجود اأ�سباب �سيا�سية ل تخلو من خلفيات 

اقليمية اأبقت على هذا الق�ساء التابع لنينوى.
 رئي�س الوزراء حيدر العبادي، ك�سف عن حتديد موعد لعملية حترير 
الرهابية.وقال  داع�س  ع�سابات  من  املو�سل  غرب  تلعفر  ق�ساء 
لنطالق  موعد  حتديد  ومت  تلعفر  لتحرير  خطة  و�سعنا  العبادي 
العملية وكما وعدنا �سابقا بتحرير الرا�سي �سنحقق هذا التحرير 
الداوودي قال ان عمليات حترير  اجلديد".   ع�سو املجل�س غزوان 

تلعفر تنتظر الذن من رئي�س الوزراء لنطالق �ساعة ال�سفر.
وا�ساف الداوودي ل�)اأجلورنال( ان هنالك حتفظًا من قبل التحالف 
الدويل بقيادة الوليات املتحدة المريكية وتركيا ب�ساأن م�ساركة 
ال�سعبي يف حتريرها،يف حني يقابله موقف ايراين  ف�سائل احل�سد 

ب�رسورة م�ساركة تلك الف�سائل يف عمليات التحرير.
رئي�س  امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  يخ�سع  القرار  هذا  اأن  وبني 
كبري  دور  له  كان  الذي  الدويل  والتحالف  العبادي  حيدر  ال��وزراء 

�سيطرت  التي  "داع�س"  ع�سابات  من  نينوى  حترير  عملية  يف 
عليها على مدى 3 �سنوات، موؤكداً �رسورة وجود اتفاق بني جميع 

الطراف على حترير تلعفر قبل بدء العمليات فيها.
بدوره اكد القيادي يف احل�سد ال�سعبي حممود الربيعي ، الربعاء،ان 
" اجلي�س واحل�سد على امت ال�ستعداد خلو�س معركة حترير تلعفر".
وقال القيادي حممود الربيعي يف ت�رسيح ل� »اجلورنال نيوز« ان 
" القوات متح�سدة لدخول تلعفر والتحرير �سبه حم�سوم على داع�س 

يف الق�ساء ".
ان  بالقول  الن��ط��الق  لعملية  التوقيت  اع��الن  ع��دم  �سبب  وب��ني 
حتديد  بعدم  امر  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام  "القائد 
موعد لنطالق املعركة لتكون مفاجاأة للعدو وحفاظا على اجلي�س 

واحل�سد  وملباغتة العدو و�سري العملية الع�سكرية باأقل اخل�سائر".
عن  الكاظمي  معني  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  اعرب  جانبه  من 
ا�ستعداد احل�سد ال�سعبي للم�ساركة يف عمليات حترير تلعفر،م�ستدركًا 
منها  الداخلية  وحتى  واخلارجية  القليمية  التدحالت  بع�س  باأن 

حالت دون ذلك.
لال�ستمرار  م�ستعداً  كان  احل�سد  ل�"اأجلورنال"ان  الكاظمي  وقال 
العام  من  الثاين  ت�رسين  يف  املطار  حتريره  بعد  تلعفر  مبعارك 
املا�سي، ما ادى اىل ايقاف تلك العمليات وحما�رستها من جديد 
اخلارجية  التدخالت  ان  الرهابية،موؤكداً  الع�سابات  قبل  من 
العملية  اكمال  دون  حالت  منها  الداخلية  وحتى  والقليمية 
اأن احل�سد م�ستعد لتحرير ق�ساء تلعفر بالتعاون  الع�سكرية. وتابع 
المر  وه��ذا  المنية،  قواتنا  من  وال�رسطة  اجلي�س  ت�سكيالت  مع 

مرتوك للقائد العام للقوات امل�سلحة.
اىل ذلك راأى اخلبري يف �سوؤون اجلماعات امل�سلحة ه�سام الها�سمي 
بان تركيا عدلت الكثري من موقفها جتاه عملية حترير تلعفر،بعد ان 
كان لديها حتفظ بال�سرتاك مع اقليم كرد�ستان مبنع دخول اي قوة 

غري نظامية اىل املدينة لتحريرها" يف ا�سارة اىل احل�سد ال�سعبي".
التتمة يف ال�صفحة 2

اكد مدي��ر �سحة الب�رسة ريا�س عبد الأمري احللفي 
ان هن��اك م�سكلة تعانيها املوؤ�س�س��ات ال�سحية يف 
املحافظة تتعل��ق بنق�س الدوية نتيجة عدم توافر 
الم��وال الطائل��ة، مبينا انه يف ع��ام 2013 كانت 
هناك موازن��ة انفجارية تاأت��ي اىل �سحة الب�رسة، 
حي��ث و�سلت، مثاًل، يف م�ست�سف��ى ال�سدر التعليمي 
اك��ر من ملي��ار خالل �سه��ر، اما بعد ع��ام 2014 
فه��ذه الرقام قد تغريت ول تتعدى ال� 150 مليون 
دينار عراقي له��ذه امل�ست�سفى فهناك فرق كبري ما 

ب��ني تلك ال�سن��وات. وقال"احللف��ي ل�)جلورنال (ان 
دائ��رة �سحة الب�رسة ل ت�ستطي��ع يف الوقت الراهن 
تاأمني كل ما يريده املواطن، ونحن يف هذه الدائرة 
تخ�سي�ساتن��ا للحالت الطارئ��ة يف امل�ست�سفيات، 
لفت��ًا النظ��ر اىل انه حتى ق�سية الي��رادات التي ل 
تكفي لل�سحة ن�سطر احيانا اىل ان ناأخذ منها ل�سد 
روات��ب املالك ال�سحي ب�سب��ب اعطاء وزارة املالية 
تخ�سي�س��ات قليل��ة ولي�ست كافية. ولف��ت النتباه 
اىل ان اجلباية تذهب اىل امل�ست�سفيات مبينًا انه اذا 
اأ�س��اب الجهزة الطبية عط��ل فان اجلباية ل تكفي 

لإ�سالحها .

اأعل��ن م�س��وؤول تي��ار احلكم��ة الوطن��ي يف حمافظة 
الب���رسة اإح�س��ان الكن��اين، ان�سم��ام جمي��ع اأع�ساء 
كتل��ة املواط��ن يف املحافظ��ة اىل التي��ار بعد اإعالن 
تاأ�سي�س��ه ، يف حني ا�سرتطت قبول ان�سمام املحافظ 
ماج��د الن�رساوي باإثبات براءته م��ن "تهم الف�ساد" 
م��ن قبل هيئ��ة النزاهة. وق��ال الكن��اين يف ت�رسيح 
جمل���س  يف  املواط��ن  كتل��ة  "اع�س��اء  اإن  �سحف��ي 
حمافظ��ة الب���رسة، اعلن��وا ا�ستقالتهم م��ن املجل�س 
احلكم��ة  تي��ار  اىل  وان�سم��وا  ال�سالم��ي  العل��ى 
بالإجماع". وب��ني ان "اثنني فقط من اع�ساء الكتلة 
كانا خارج البالد لكنهما اأعلنا اي�سًا ان�سمامها اىل 

التيار بعدم��ا ات�سال هاتفيًا بهذا ال�س��اأن"، مو�سحًا 
اأن "كتل��ة املواط��ن يف جمل���س املحافظ��ة �ستتحول 
اىل كتل��ة احلكم��ة". وب�س��اأن حمافظ الب���رسة ماجد 
الن���رساوي ع�س��و كتلة املواطن، اأو�س��ح الكناين ان 
"هناك ملفات �سبهات حوله يجري التحقيق ب�ساأنها 
ل��دى هيئة النزاهة، ويف ح��ال ثبتت ادانته ف�سيكون 
خ��ارج التيار، واإذا ثب��ت العك�س ف��اإن الباب مفتوح 
والق��رار عائ��د له ح��ول الن�سم��ام لتي��ار احلكمة". 
تي��ار  اع��الن  بع��د  الالحق��ة  "اخلط��وات  ان  وب��ني 
احلكم��ة تتمثل بانفت��اح قيادات التي��ار على جميع 
الكيان��ات ال�سيا�سي��ة للتع��رف اىل م���رسوع التي��ار 
وتوظيف و�سائل الع��الم اخلا�سة بالتيار للتعريف 

مب�رسوعه". 

اك��دت م�سادر نيابي��ة ان وزير الداخلي��ة قا�سم العرج��ي اتفق مع نظريه 
ال�سعودية على "تبادل ال�سجناء" بني البلدين، موؤكدا ان ھذا التفاق �سيدخل 
حي��ز التنفي��ذ يف اليام املقبل��ة. وقال النائ��ب عن احتاد الق��وى العراقية 
ظاف��ر العاين،ان ه��ذا التفاق مت مبوج��ب حمادثات بني وزي��ري الداخلية 
يف اط��ار التع��اون المني ال��ذي ياتي ا�ستكم��ال مللف ت�سف��ري اخلالفات 
ب��ني البلدين. ع�سو جلن��ة العالقات اخلارجية لوي���س كارو ،بدوره  اكد،ان 
"جميع التفاقات الدولية هي مل�سلحة العراق وال�سعودية وهذا النوع من 
التفاق هو مل�سلحة الدولتني"،م�سيفا ان " نقل املحكومني وتقدميهم اىل 
العدالة من قبل دولتهم يكون فيها جانب من الن�سانية وهذا يعزز العالقة 
الدبلوما�سية امل�سرتكة بني البلدين ". وقال كارو يف ت�رسيح ل� »اجلورنال 

ني��وز« ان "التفاق ه��و من �سمن النفتاح الذي مت بع��د زيارة امل�سوؤولني 
الكبار بني الدولت��ني وتنفيذا لالتفاقات القليمية والدولية"،موؤكدا " نحن 
ننظ��ر اىل ه��ذا التعاون بايجابية كبرية ويف م�سلح��ة اجلارين الذين متتد 
بينهم��ا حدود كبرية وعالقات ا�سرتاتيجية �س��واء على امل�ستوى العربي او 
ال��دويل ".وا�سار بالق��ول اىل ان "ال�سعودية يف الآونة الخرية بداأت تالحق 
الرهابي��ني يف جمي��ع امل�ستوي��ات وعلى م�ست��وى الق��وات المنية ب�سكل 
خا���س، وه��ي الن من اجلهات الداعم��ة للحرب على الره��اب يف العراق 
وه��وؤلء الرهابيون لي�سوا خطراً على العراق فق��ط وامنا على العامل اجمع 
وحت��ى عل��ى ال�سعودية نف�سه��ا ". ويف ال�سي��اق ذاته قال اخلب��ري القانوين 
عل��ي التميمي يف ت�رسي��ح  ل� »اجلورن��ال نيوز«" توج��د اتفاقية م�سرتكة 
ما ب��ني العراق والريا�س تقع �سم��ن التفاقية العربي��ة امل�سرتكة لتبادل 
املحكوم��ني "،مبين��ا ان "م�ساأل��ة تب��ادل املحكومني فيها ���رسوط حتدث 

عنها قان��ون ا�سول املحاكمات اجلزائية بان تك��ون بطلبات م�سرتكة من 
اجلانب��ني وان تكون هذه املوافقات م��ن الطرفني".ولفت النتباه اىل ان " 
حتديد ا�سماء ال�سخا���س الذين يتم تبادلهم واملوافقة عليهم من الطرفني 
وعل��ى املحكومني �سواء حمكومني بالره��اب ام جرائم جنائية ام غريها 
�سيك��ون م�رسوط��ا  ". وب��ني التميمي ان "الع��راق ي�ستطي��ع ان يوافق على 
ال�ستب��دال او ل يواف��ق وه��ذا ال�ستب��دال يقع يف �رسوط، وم��ن �سمن هذه 
ال���رسوط ان املحكوم��ني عندم��ا يتم ا�ستبداله��م ل يعني اط��الق �رساحهم 
وامن��ا هن��اك تعاقدات والزام عل��ى الطرفني اي العراقي��ني املحكومني يف 
ال�سعودي��ة يق�سون مدة حمكوميته��م يف ال�سعودية وبالعك�س"،م�سددا على 
ان " التبادل يجب ان يكون متوازنًا ومت�ساويًا فال يتم ا�ستبدال املحكومني 
بالره��اب مبحكوم��ني بق�سايا مدني��ة، اي جنحة مقاب��ل جنحة وجناية 

مقابل جناية ".

اعل��ن جمل�س حمافظ��ة النبار الربع��اء، ان املجل�س 
منق�سم ما ب��ني مطالب اقالة �سهي��ب الراوي حمافظ 
النب��ار وبني �رساع عني��ف للح�سول عل��ى م�ساريع 
تاأهي��ل الطري��ق الدويل .وق��ال عذال الفه��داوي ع�سو 
اقال��ة  ان"  )اجلورن��ال(،  ملرا�س��ل  النب��ار  جمل���س 
املحاف��ظ �سهي��ب ال��راوي مت��ت وف��ق القوان��ني ول 
وج��ود لي خ��رق د�ستوري ونحن م�ستم��رون يف هذا 
الق��رار وبع��د اي��ام �سيت��م انتهاء م��دة الرت�سي��ح التي 
ُح��ددت لختيار حمافظ جدي��د لالنبار �سمن الكفاءة 
واخلربة".وا�س��اف ان" جمي��ع املر�سح��ني ملن�س��ب 
حماف��ظ النب��ار �سيت��م اع��الن اأ�سمائه��م ول وج��ود 
لتميي��ز بني مر�سح واخر ومل نعلن وجود ا�سماء بارزة 
مثلم��ا يتداوله��ا بع���س و�سائ��ل العالم ع��ن تر�سيح 

ع�سو الربملان حممد الكربويل ".

وا�س��ار الفه��داوي ان" حكوم��ة النبار تنتظ��ر انتهاء 
امل��دة القانونية لإقالة الراوي وخ��الل اليام القليلة 
�سيت��م اختيار بديل عن حماف��ظ النبار املقال �سمن 
القان��ون واخل��ربة يف ادارة �س��وؤون النب��ار وملفه��ا 

المني واخلدمي".
وق��ال �سباح كرح��وت ع�سو جمل�س النب��ار ورئي�س 
جمل���س النب��ار ال�ساب��ق ملرا�س��ل )اجلورن��ال(، ان" 
الظ��روف ال�سيا�سي��ة واخلدمية ال�سعب��ة التي متر بها 
النب��ار تتطل��ب وقفة جادة من كل الط��راف املعنية 
وعل��ى �سهيب الراوي حمافظ النبار ال�سابق ان يرتك 
من�سب��ة بع��د اقالت��ه قانونيا".وا�س��اف ان" �سهيب 
الراوي متهم مبلفات ف�س��اد اداري ومايل وقد حكمت 
علي��ه املحكم��ة بال�سج��ن مل��دة ع��ام وفر���س غرامة 
مالي��ة وهذه جنحة خملة ومت على اثرها اقالته لكون 
املحافظ وامل�سوؤول يف احلكومة يطرد ويقال يف حال 

ارتكابه جرمًا قانونيًا".

حل وسط بعد مباحثات سرية 

تلعفر جاهزة لساعة الصفر وأنقرة تتراجع عن رفضها مشاركة الحشد في معركة تحرير القضاء

بمن فيهم المحكومون باإلعدام بتهم إرهابية.. اتفاق رسمي على تبادل المحكومين بين العراق والسعودية 

في األنبار.. إقالة المحافظ الراوي تدخل »ردهة اإلنعاش« وجماعة المجلس منشغلون بالطريق الدولي 

من فمك أدينك.. صحة البصرة:
 نستحوذ على إيرادات المستشفيات لسد رواتبنا 

سبحان مغير األحوال.. تيار الحكيم يشترط تبرئة 
محافظ البصرة من الفساد لقبوله!!

بغداد - هيفاء القره غولي 

  بغداد ـ عمر عبد الرحمن

البصرة - محمد الجابري 

بغداد - الجورنال

األنبار- عمر محمد علي

بغداد- خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

عندليب الفرات يواجه
الهالل السعودي 

74% من األكراد قالوا »ال لالنفصال عن العراق«.. ما حقيقة المعلومة اإليرانية التي قلبت أربيل رأسًا على عقب ؟

الحسد.. خوف يفسد الحياة 
 بمعتقدات واهية

توا�سل ال�ستعدادات مع اقرتاب �ساعة ال�سفر لعمليات حترير ق�ساء تلعفر


