
ترى م�س��ادر مقربة من املطالبني باال�سالح ال�سيا�سي 
يف املنظوم��ة احلكومية ان اطالق رئي���س الوزراء حيدر 
العب��ادي اآلية الرت�س��يح للتقدمي ل�س��غل املنا�س��ب العليا 
ورئا�س��ة الهيئ��ات امل�س��تقلة ياأت��ي التزام��ًا بتعهدات��ه 
يف جم��ال اال�س��الح احلكومي وا�س��تكمااًل ملا �س��بق له 
اأن ب��داأه باختيار �سخ�س��يات متخ�س�س��ة ل�س��غل بع�س 
احلقائ��ب الوزاري��ة. وك�س��ف النائ��ب ع��ن ائت��الف دولة 

القان��ون ،جا�س��م حممد جعف��ر، عن �س��مول اكرث من 10 
هيئ��ات م�س��تقلة بالتغي��ر الذي يعت��زم رئي���س الوزراء 
حي��در العبادي اجراءه.وذكر جعف��ر ل� »اجلورنال نيوز«، 
ان" التغي��ر ال��ذي يعتزم رئي�س  ال��وزراء حيدر العبادي 
اج��راءه على الهيئات امل�س��تقلة �سي�س��مل كاًل من، امانة 
بغداد وموؤ�س�س��تي ال�سهداء وال�سجناء ال�سيا�سيني والهيئة 
العام��ة للح��ج والعمرة والهيئ��ة العراقية لل�س��يطرة على 
امل�س��ادر امل�س��عة ف�س��ال ع��ن االأوراق املالي��ة والهيئة 
الوطنية لال�س��تثمار واالوقاف الثالثة )ال�سيعي وال�سني 

وامل�س��يحي(". واأ�س��اف، ان" الهيئات التي لديها جمل�س 
م��ن الربملان لن ي�س��ملها التغي��ر مثل حقوق االن�س��ان 
وامل�س��اءلة والعدال��ة "، واأ�س��ار جعف��ر، اىل ان" الهيئات  
املذك��ورة م��ن املفرت���س �س��مولها بالتغي��ر قب��ل عام 
ولي���س مع انتهاء عم��ر احلكومة احلالي��ة". وكان مكتب 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي اعلن، اإطالق اآلية الرت�س��يح 
التقدمي ل�سغل املنا�سب العليا ورئا�سة الهيئات امل�ستقلة 
تت�سمن اإبعاد هذه املنا�سب عن املحا�س�سة والتاأثرات 
ال�سيا�س��ية واختي��ار عنا���ر كف��وءة ل�س��غلها واإتاح��ة 

الفر�س��ة كامل��ة اأم��ام كل موؤه��ل للتناف���س على �س��غل 
هذه املنا�س��ب. واأكد تيار"اال�سالح الوطني" ان ال�سعب 
العراق��ي يطال��ب رئي�س الوزراء "حي��در العبادي باجتاه 
حتكي��م م�س��وؤويل احلكومة من خ��الل تغير ال�س��خو�س 
الذين اثبتتوا عدم جناحهم وعدم كفاءتهم يف ادارة هذه 
املوؤ�س�س��ات. وقال النائب عن تيار "اال�س��الح الوطني"، 
حي��در الفوؤادي، يف حديث ل�»اجلورن��ال« "اليوم مطلوب 
من دول��ة رئي���س الوزراء،حيدر العبادي، خ�سو�س��ًا يف 
ه��ذه املرحلة لكون العراق ي�س��ارف على انتهاء معاركه 

�سد ع�سابات داع�س، الذهاب ان يقدم �سخ�سيات كفوءة 
بعي��دة ع��ن املحا�س�س��ة، وابق��اء التوازنات ال�سيا�س��ية 
وان تك��ون ال�سخ�س��يات موؤث��رة و�س��احبة اخت�س��ا�س 
وخربة ونزاهة حتى يتم تقدمي اف�س��ل اخلدمات لل�س��عب 
العراق��ي".  و�س��دد الف��وؤدي "على �رورة ان ال يخ�س��ع 
رئي���س ال��وزراء لل�س��غوط م��ن قب��ل اي ط��رف كان وان 
يخت��ار �سخ�س��يات بعي��دة ع��ن الواجه��ات ال�سيا�س��ية".  
ولفت النظر اىل ان "و�س��ع العراق ا�س��تثنائي يحتاج اىل 
�سخ�س��يات لي�ست ب�"املكتبية" واإمنا �سخ�سيات ميدانية 

تن��زل اىل ال�س��احة لت�س��خي�س مواطن ال�س��عف وت�س��ع 
العالج".  وتابع ان "هناك بع�س ال�سخ�س��يات التي تدير 
هذه الهيئات امل�س��تقلة وهي تت�سف بال�سعف كما انها 

غر قادرة على العمل اجلاد". 
كم��ا واأ�س��ارت اللجنة "القانوني��ة" النيابي��ة اىل ان هذا 
الربنام��ج اعلنت��ه احلكومة من��ذ وقت مبك��ر، لكن حالت 
دون الب��دء به احل��رب على االرهاب واالن�س��غال بتحرير 
داع���س  �س��يطرة ع�س��ابات  كان��ت حت��ت  الت��ي  امل��دن 

االرهابي.

46 نائبًا ذهبوا "رسميًا" ألداء مناسك الحج وآخرون خرجوا بمقاعد "خاصة جدًا" من دون علم البرلمان!!
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خلط األعشاب الطبية.. غش يفتك 
بمستخدميها من ضحايا إعالناتها المبهرة

اليِك هذه النصائح عند استعمال 
صبغة كريزي كلر
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الأداء  ال�سعودية  اىل  توجهوا  النواب  ع�رات  ان  م�سادر  اكدت  خا�س:  بغداد- 
منا�سك احلج، ما �سبب اختالل الن�ساب القانوين يف عدد من اجلل�سات، كما ك�سفت 
وا�سارت  احلج.  منا�سك  الأداء  نائبا   120 من  اأكرث  ذهاب  عن  اإعالمية  ت�ريبات 
ُيدرجوا  مل  الأنهم  اخرين  اع�ساء  ب�سفر  لها  علم  ال  الربملانية  كتلهم  ان  اىل  امل�سادر 
�سمن ح�سة الربملان للعام احلايل، بينما توؤكد ت�ريبات ح�سولهم على مقاعد خا�سة 
من قبل هيئة احلج والعمرة وخارج ال�سياقات املعمول بها. اإال اأن مقرر جمل�س النواب نيازي 
معماري اوغلو، ك�سف االربعاء، عن عدد اع�ساء الربملان الذين ذهبوا ب�سكل ر�سمي الداء منا�سك 
46 نائبا، نافيا ذهاب  ال�سعودية، م�سرا اىل العدد امل�سجل ر�سميا هو  احلج يف اململكة العربية 
دون  من  ذهبوا  قد  كانوا  الربملان  اع�ساء  "بع�س  ان  اوغلو  ".وا�ساف  املنا�سك  الداء  نائبًا   120
موافقات من جمل�س النواب ان كان موجودا فعليًا فهوؤالء �سيعاملون كغائبني وقد ال يتجاوز عددهم 

الثالثة او االربعة نواب فقط".

الرتكي  زيارة كل من وزير اخلارجية  ان  العراقي  لل�ساأن  اأكد مراقبون 
،مولود جاوي�س اأوغلو، ووزير الدفاع االمركي ،جيم ماتي�س، اىل العراق 
لال�ستفتاء  الراف�سة  بغداد  نظر  بوجهة  الكردي  اجلانب  الإعالم  جاءت 
يف  املركزية  احلكومة  لكون  اليها،  االن�سياع  من  لالقليم  بد  ال  والتي 
بغداد هي املمثل ال�رعي لل�سعب العراقي، ولو�سع اليات ا�سقاط نتائج 
اال�ستفتاء يف حال جناحه بطرق ملتوية من قبل حكومة االقليم.   هذا 
عن  جعفر،  حممد  ،جا�سم  القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  وك�سف 
اأوغلو اىل بغداد.  ت�ساو�س  الرتكي مولود  ملفات زيارة وزير اخلارجية 
الرتكي  اخلارجية  وزير  "زيارة  ان  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  جعفر  وقال 
تناولت ملف ا�ستفتاء كرد�ستان وراأي احلكومة العراقية ب�ساأنها ف�سال 
عن طرح الروؤية امل�سرتكة التي جتمع انقرة وطهران حياله"، مبينا ان 
اإجراء  واإيران  تركيا  برف�س  قادتها  ليبلغ  اي�سا  اأربيل  �سيزور  "اوغلو 
ونتائج  اال�ستفتاء ب�سكل ر�سمي". واأ�ساف، ان" اوغلو بحث مع القادة 
�سمايل  بع�سيقة  يف  املتمركزة  الرتكية  القوات  �سحب  ملف  العراقيني 
الوزراء  رئي�س  �سيجريها  التي  املرتقبة  الزيارة  اىل  باالإ�سافة  العراق  
حيدر العبادي اىل انقرة ا�ستجابة لدعوة من احلكومة الرتكية". واأعلنت 
واحد  هو  اال�ستفتاء  مو�سوع  اأن  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة 
موا�سيع  اليها  م�سافة  اأوغلو  زيارة  خالل  املطروحة  املوا�سيع  من 
تركية  ق��وات  وج��ود  وملف  املياه  وملف  داع�س  على  باحلرب  تتعلق 
خالل   ، زيباري  الباري  ،عبد  اللجنة  ع�سو  وقال  املو�سل.   مدينة  يف 
التي مت طرحها  املوا�سيع  احد  ان  �سك  "من دون  ل�»اجلورنال«  حديث 
وهناك  الوحيد  املو�سوع  يكون  لن  انه  كما  اال�ستفتاء  مو�سوع  هو 
موا�سيع اخرى منها الق�ساء على داع�س والوجود الرتكي غر املرغوب 
به للطرف العراقي باال�سافة اىل مو�سوع اال�ستفتاء".  ودعا زيباري 
من  البد  معه  بالتعاون  والرغبة  العراق،  �سيادة  احرتام  "�رورة  اىل 
عقد اتفاقية مع اجلانب الرتكي كما ح�سلت مع دول اخرى وتنظيم الية 
التعاون االمني واالقت�سادي وال�سيا�سي وبوجود هذه القوات يف الوقت 

احلايل غر مرحب به و�سيزيد امل�ساكل تعقيدا".  كما اأكدت النائبة يف 
العبايجي خالل حديث  الدميقراطي" النيابية �روق  "املدين  التحالف 
ل�»اجلورنال« ان "العالقات مع دولة جارة مثل تركيا فيها الكثر من 
اقليمي  بعد  العراقي وفيها  الواقع  تنعك�س على  التي  ال�سائكة  الق�سايا 
وا�سح ،الفتة النظر اىل ان الزيارة من هذا النوع هي للتداول والو�سول 
اىل �سياقات عمل وروؤى ب�ساأن الق�سايا العالقة". واأ�سافت العبايجي اأن 
"اي ق�سية تتعلق بال�سعب الكردي بالن�سبة لالتراك هي م�ساألة ح�سا�سة 
مع  ين�سجم  فموقفهم  الكردية،  الق�سية  جتاه  وا�سحة  �سيا�ستهم  وهم 
كردية،  دولة  بقيام  االعرتاف  بعدم  القا�سية  االمد  الطويلة  �سيا�ستهم 
"بالن�سبة  اأما  اأنه  اىل  واأ�سارت  لوجودها".   راف�سني  اال�سا�س  يف  هم 
العراقي  ال�سعب  اطياف  فتعد مدينة عراقية وحتوي جميع  اىل كركوك 
فهي لي�ست كردية بالكامل وال يزال امرها غر حم�سوم ومن ثم ال�راع 
املدينة".   لهذه  معينة  هوية  تثبيت  على  االط��راف  جميع  من  م�ستمر 
وبينت العبايجي ان "ق�سية رفع العلم ال ت�ستحق كل هذه االثارة على 
الرغم من انها خطوة م�ستفزة ، م�ستدركة كان ميكن من اجلهات املختلفة 
التعامل مع هذه الق�سية بدرجة اقل من احلدة والتوتر، فهناك ق�سايا 
اكرب واأهم بحاجة اىل االلتفات اليها".  يف حني اأ�سار النائب عن ائتالف 
اإىل  ال�سعداوي خالل حديث ل�»اجلورنال«  الهادي  القانون" عبد  "دولة 
اأن "املجتمع الدويل وجد ان احلل االمثل التعامل مع احلكومة العراقية 
ياتي من خالل بناء ا�سرتاتيجية كما احلال يف التقارب االمركي من 
خالل زيارة وزير الدفاع االمركي ووزير اخلارجية الرتكي اىل العراق 
حللحلة بع�س النقاط اخلالفية".  واأ�ساف "اما ق�سية اقليم كرد�ستان، 
اأتى اىل بغداد غر مقتنع بق�سية اال�ستفتاء ومل  الذي  الوفد نف�سه  فاإن 
يطرح اال�ستفتاء كطرح اويل او مطلب ا�سا�سي بل ارادوا مل�سيعة الوقت 
وو�سع الرماد يف العيون وتهدئة ال�سارع الكردي الذي يغلي وينفجر يف 
اي حلظة ب�سبب �سيا�سات اقليم كرد�ستان وف�سل ادارتها خالل ال�سنوات 
اخلدمات  انعدام  خالل  من  م�ستقر  غر  بداأ  الكردي  والو�سع  االخ��رة 
باال�سافة اىل الدعم املايل املتعرث فرواتب موظفي االقليم مل ُتدفع منذ 

�سهر ايار وحتى يومنا هذا". 

االمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة  اللجن��ة  ك�س��فت 
بغ��داد، ع��ن رفع دع��اوى ق�س��ائية كثرة �س��د 
الفوج الرئا�س��ي التابع لقوات البي�س��مركة ب�سبب 
م�س��ايقته للمواطنني واملوظفني، مطالبة برفع 

�سيطرات البي�سمركة من العا�سمة.
وقال ع�س��و اللجنة �س��عد املطلبي ل��� »اجلورنال 
ني��وز«، ان “مراك��ز �رط��ة املناطق اخلا�س��عة 
ل�سيطرات الفوج الرئا�سي يف بغداد ت�سجل يوميا 
�سكاوى من قبل املواطنني واملوظفني �سد قوات 
البي�س��مركة ب�سبب امل�س��ايقات التي ميار�سونها 

�س��د املواطن��ني يف �س��يطراتهم”. وا�س��اف ان 
“املجل�س رفع يف االآونة االخرة دعوى ق�سائية 
�س��د احدى �س��يطرات البي�س��مركة بع��د اعتدائها 
على احد عنا���ر الفرقة الذهبية”، وعن حقيقة 
حادث��ة اغتيال مع��اون مدير بلدي��ة الدورة على 
ي��د عنا�ر البي�س��مركة، او�س��ح املطلبي، انه مت 
اغتيال��ه اثناء عمله الإزالة التجاوزات يف منطقة 
الدورة التي كانت خا�س��عة ل�سيطرة البي�سمركة، 
اال ان اجله��ة الت��ي اغتالت��ه غ��ر معروف��ة حتى 
االن”. وك�س��ف م�س��در امني عن اغتيال معاون 
مدي��ر بلدي��ة منطق��ة ال��دورة يف �س��يطرة الفوج 

الرئا�سية باملنطقة.

فّند م�س��در مقرب من التيار ال�س��دري خرب تر�سيح 
زعي��م التي��ار مقت��دى ال�س��در �سخ�س��ية �س��يوعية 
"امل�س��در  ان  موؤك��دا  املقبل��ة،  احلكوم��ة  لرئا�س��ة 
غ��ر موثوق وال ميك��ن اعتم��اد ت�ريحاته" .وبني 
امل�س��در ان " ال�سدر مل ي�ر حتى االن اىل مو�سوع 
اختيار رئي�س وزراء مقبل للعراق وهمه االن اختيار 
الكف��وء والنزي��ه م��ن قب��ل الناخب��ني". م��ن جانبه 
ا�ستبعد م�سدر مطلع يف النجف �سحة التقرير الذي 
ن�ر عن �سعي مقتدى ال�سدر لرت�سيح �سيوعي ل�سغل 

من�س��ب رئي�س ال��وزراء املقبل. وقال م�س��در مقرب 
م��ن املرجعي��ة يف النج��ف ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان 
الدينية  الت�ريحات ت�س��تبعدها املرجعي��ة  "ه��ذه 
النها ال ت�س��در من رجل دين �س��يعي حتى واإن كان 
�سيا�س��يًا". وبني امل�سدر ان " ال�سدر دعا اىل رئي�س 
وزراء تكنوق��راط ولي���س معناه ان يكون �س��يوعيا" 
م�س��راً اىل ان " اجله��ات التي ن���رت اخلرب مل تكن 
موفقة يف اختيار امل�س��در الذي نقل لها املعلومة". 
وكانت �س��حيفة القد�س العربي ن�رت تقريرا حول 
�س��عي زعيم التيار ال�س��دري مقتدى ال�سدر لرت�سيح 

�سيوعي ل�سغل من�سب رئي�س الوزراء املقبل .

ن���رت �س��حيفة "نيوي��ورك تامي��ز"، االربع��اء، تقري��راً ح��ول 
ا�س��تمرار مفاو�س��ات اال�س��تفتاء ب��ني كل من احلكوم��ة العراقية 
يف بغ��داد، وحكومة كرد�س��تان يف اربيل. وافادت ال�س��حيفة يف 
تقريره��ا الذي ترجمته »اجلورنال ني��وز« باأن اجلولة االوىل من 
املفاو�س��ات انته��ت مع حتديد عقد مفاو�س��ات اخرى اال�س��بوع 
املقبل يف اربيل، من اجل احل�سول على ت�سوية او تاأجيل او الغاء 
اال�س��تفتاء. وقام وفد املفاو�سات الكردية بعقد لقاءات منف�سلة 
مع رئي�س الوزراء حيدر العبادي، واع�س��اء يف التحالف الوطني، 

وعدة احزاب �سيا�سية اخرى.
وذكرت ال�س��حيفة، اأن الواليات املتحدة طلبت تاأجيل اال�ستفتاء 
عن طريق وزير خارجيتها "ريك�س تيلر�س��ون"، واي�سا عن طريق 
�س��غط وزي��ر دفاعه��ا "جي��م ماتي�س" عل��ى ب��ارزاين يف لقائهم 
ال��ذي عقد الثالثاء. لكن م��ن دون جدوى، فاالقليم م�س��مم على 

احل�س��ول عل��ى �س��يء يف املقاب��ل، كم��ا ق��ال ماتي���س "االكراد 
يطالب��ون بال�س��مان، اي رغبته��م يف تقا�س��ي االم��وال مقاب��ل 
التاأجيل"، وهو لي�س بجديد للحكومة الكردية. واأكدت ال�س��حيفة، 
م��ن الناحي��ة ال�سيا�س��ية، �س��يطالب االكراد باإر�س��اء ال��راأي على 
املناطق املتن��ازع عليها، كمحافظة كرك��وك الغنية بالنفط. اأما 
م��ن الناحية االقت�س��ادية، ف�س��يطالب االكراد بوجوب م�س��اعدة 
بغداد اقت�س��اد حكومة االقليم، وتقلي��ل االزمة املالية عن طريق 

تقليل ديون اربيل لبغداد. 
وب��ني اخل��رباء ال�سيا�س��يون اأن دعوة ال��دول اىل تاأجيل ا�س��تفتاء 
كرد�س��تان، ه��و ان��ذار حتذي��ر للحكوم��ة الفا�س��دة، ولالقت�س��اد 
الفا�س��ل، والأي��ام دكتاتوري��ة ب��ارزاين املع��دودة. فاملواطن��ون 
االك��راد ال يعلمون ان ا�س��تقالل االقليم ما هو اال و�س��يلة ل�رف 
النظر عن م�س��اكل و�سعف االقليم، والت�س��ويت ب�"نعم" �سيوؤدي 
فق��ط اىل زي��ادة �س��لطة ب��ارزاين يف حكومت��ه املليئ��ة بالف�س��ل 

والف�ساد.

وراأت ال�س��حيفة يف تقريرها "ال �س��ك باأن جميع االكراد يرغبون 
باال�س��تقالل، لكن اي نوع من اال�ستقالل؟ هل هو ا�ستقالل �سلطة 
دكتاتور ما؟ او ا�س��تقالل املواطنني بت�س��ويتهم على قائد ناجح 
وع��ادل عن طريق انتخابات دميوقراطية؟ كما ال يوجد فرق بني 
دكتات��ور ك��ردي، او عربي، او ترك��ي، جميعهم يف كف��ة امليزان 

ذاتها".
وا�س��افت ال�س��حيفة، ال تكفي قوة اي حزب كرد�س��تاين للوقوف 
�س��د رغبة بارزاين يف عقد اال�س��تفتاء، ال ي�ستطيع االكراد ايقاف 
بارزاين من زيادة جمده. اإن بارزاين ي�س��عى ال�س��تبدال انتخابات 

نوفرب/ت�رين الثاين الرئا�سية با�ستفتاء اال�ستقالل. 
وختم��ت "نيوي��ورك تامي��ز" تقريره��ا بالتنويه باأن��ه "اذا كانت 
رغب��ة ب��ارزاين هي �س��مان حقوق �س��عبه، لكان من االف�س��ل له 
لو ا�س��تثمر جميع اموال وجهود اال�س��تفتاء يف تطوير موؤ�س�س��ات 
اقليمه، وتنظيم حلول ازمة اقت�س��اد اقليمه، مع احرتامه النتهاء 

تاريخ عهده والتنحي جانبا لرئي�س جديد".

 
و�س��ع ائتالف دولة القانون � اأكرب تكتل �سيعي يف الربملان 
� �رطني امام جمل�س النواب ب�س��اأن مفو�س��ية االنتخابات 
امل�س��تقلة". وقال��ت النائبة عن االئت��الف عواطف نعمة يف 
ت�ري��ح ل� »اجلورنال نيوز« االأربعاء اإن" الربملان العراقي 
اأمام خيارين، هما، الت�س��ويت على جلنة اختيار املفو�سية 
اجلديدة او متديد عمل املفو�س��ية احلالية واإنقاذ العراق من 
النف��ق املظلم ". واأ�س��افت ان" الربملان مطالب مبفو�س��ية 
نزيه��ة ق��ادرة عل��ى اإدارة االنتخاب��ات املقبل��ة"، م�س��رة 
اىل وج��ود كتل �سيا�س��ية �س��غرة يف الربمل��ان تعمل على 
اإحداث فو�س��ى لزج �سخ�س��يات حزبية متث��ل كياناتهم يف 
عم��ل املفو�س��ية اجلدي��دة". واأ�س��ارت اىل ان" جميع الكتل 
ال�سيا�س��ية مب��ا فيه��ا دول��ة القان��ون ترغب بزج �سخ�س��ية 

حزبية يف املفو�س��ية اجلديدة، ناهيك عن التيار ال�س��دري 
ال��ذي يطالب باالإ�س��الح وا�س��تقالل املفو�س��ية".  واأعربت 
نعمة عن ا�ستغرابها من مطالب التيار املدين برت�سيح ممثل 
عنهم لعمل املفو�س��ية الق��ادم وتيارهم م��ن 3 نواب؟. اىل 
ذلك ك�سفت ع�سو اللجنة القانونية النيابية ابت�سام الهاليل، 
ع��ن تبعية كل اع�س��اء مفو�س��ية االنتخاب��ات اجلديدة اىل 
كت��ل واح��زاب، ويف ح��ني ا�س��ارت اىل انها ل��ن تختلف عن 
احلالي��ة من حيث االداء والر�س��وخ، بين��ت ان جلنة اخلرباء 
قل�س��ت العدد اىل ت�س��عة مر�س��حني مع وج��ود ثالثة اخرين 
كاحتياط. وا�س��افت ان "ا�سماء املر�سحني مت تقلي�سها من 
900 مر�سح اىل 40 مر�سحًا، واالن و�سلت اىل ت�سعة فقط 
مع وجود ثالثة احتياط"، مبينة انه بح�سب اطالعنا وجدنا 
ان كل اال�سماء تابعة لكتل �سيا�سية واحزاب متنفذة ومن ثم 

لن تختلف هذه املفو�سية عن �سابقتها".

سحب قواتها من العراق مؤجل حاليًا..

 أنقرة تنسق مع بغداد إلسقاط استفتاء كردستان "االنفصالي" وهذه إجراءات محاصرة اإلقليم
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