
�أنها  �لأح���د،  �ليوم  �لعر�قية،  �خلارجية  �أعلنت 
يلدز،  فاحت  بغد�د،  لدى  �لرتكي  �ل�سفري  ��ستدعت 
يف  عنف  �أح��د�ث  على  �حتجاج  مذكرة  و�سلمته 
مدين  مقتل  عن  �أ�سفرت  �ل�سبت  ده��وك  حمافظة 

و�إ�سابة 10 �آخرين.
موقعها  على  ن�رشته  بيان  يف  �ل���وز�رة،  وقالت 
و�سل�َمته  �لرتكي  �ل�سفري  ��ستدعت  �إنها  �لر�سمي، 
له  تعر�ض  م��ا  خلفية  على  �حتجاج  "مذكرة 
�ملو�طنون �لعر�قيون يف منطقة �سيالدزي �لتابعة 

لق�ساء �لعمادية من �إ�سابات و�أ�رش�ر".
هذه  "مثل  �أن  �لبيان،  ح�سب  �مل��ذك��رة،  و�أك���دت 
"ول  �لعر�قية،  لل�سيادة"  �نتهاكا  تعد  �لأعمال 
بني  و�لأخ��وي��ة  �ل��ودي��ة  �ل��ع��الق��ات  م��ع  تن�سجم 
�لرتكي  �جلانب  "طالبت  باأنها  مفيدة  �لبلدين"، 

بالتوق�ف عن مثل هذه �لأعمال �ملنفردة".
�لعر�ق  جمهورية  "حكومة  �أن  �ملذكرة  وبينت 
�لأر��سي  با�ستخد�م  �ل�سماح  بعدم  �لتز�مها  جتِدد 

�لعر�ق�ية للقيام باأعمال مت�ض �أمن دول �جلو�ر".
حمافظة  �سكان  من  جمموعة  هاجمت  و�ل�سبت 
دهوك �سمال �لعر�ق قاعدة ع�سكرية تركية بناحية 
��ستمر�ر�  كردية  �أغلبية  تقطنها  �لتي  �سيالدزي 
ملظاهر�ت �ندلعت منذ يومني على خلفية �لق�سف 
�لرتكي �لذي �أودى بحياة 5 مدنيني من مو�طني 

�ملنطقة.
�لرتكية  �لقاعدة  �لأك���ر�د  �ملتظاهرون  و�قتحم 
�لع�سكرية  و�لآل��ي��ات  �مل��ع��د�ت  بع�ض  و�أح��رق��و� 
عليهم  ل���ريد  �لآخ����ر،  بع�سها  ع��ل��ى  و����س��ت��ول��و� 
حي،  ر���س��ا���ض  ب��اإط��الق  �لأت����ر�ك  �لع�سكريون 
ق��و�ت  م��ن  تدخل  بعد  تهدئته  مت��ت  ت�سعيد  يف 

"�لبي�سمركة" �لتابعة لإقليم كرد�ستان �لعر�ق.
و�إ�سابة  متظاهر  مقتل  �لإقليم   �سلطات  و�أك��دت 
�سيالدزي  يف  �ملندلعة  بال�ستباكات  �آخرين   10
خالل �حلادث، فيما �أفادت وز�رة �لدفاع �لرتكية 
�أ�رش�ر مادية ببع�ض  �أ�سفر فقط عن  �لهجوم  باأن 

�ملعد�ت �لع�سكرية.
ت�ساوو�ض  مولود  �لرتكي،  �خلارجية  وزير  و�أعلن 
ل�"حزب  مو�قع  ق�سفت  ب��الده  ق��و�ت  �أن  �أوغ��ل��و، 
على  رد�  �ل��ع��ر�ق  �سمال  �لكرد�ستاين"  �لعمال 

�لهجوم على �إحدى �لقو�عد �لرتكية يف �ملنطقة. 
لل�سحفيني  ت�رشيح  يف  �أوغلو،  ت�ساوو�ض  وذكر 
�ستتخذ،  بالده  �أن  �لأحد،  �لرتكية،  �أنطاليا  بولية 
�إقليم  و�سلطات  �لعر�قية  �حلكومة  مع  بالتن�سيق 
�لعمال  "حزب  �سد  خطو�ت  �لعر�ق،  كرد�ستان 

�لكرد�ستاين".
تعتربه  �لذي  �لتنظيم،  �أن  �أوغلو  ت�ساوو�ض  و�عترب 
 3 من  �أك��ر  م��د�ر  على  وحتاربه  �إرهابيا  �أنقرة 
�لإجر�ء�ت ولذ� يعمل على  عقود، م�ستاء من هذه 
��ستفز�ز �ملدنيني وحتري�سهم �سد �لقو�ت �لرتكية 

�ملتو�جدة يف �لأر��سي �لعر�قية.
�لرتكية  �ملقاتالت  �أن  �أوغلو  ت�ساوو�ض  و�أ�ساف 
نفذت غار�ت على "حزب �لعمال �لكرد�ستاين" بعد 
على  رد�  وذلك  �ل�ستخبار�ت،  جهاز  مع  �لتن�سيق 

�لعتد�ء �لذي ��ستهدف قاعدة �جلي�ض �لرتكي.

العراق يتحرك سياسيا اتجاه تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك
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بغداد - الجورنال

الخزعلي يهدد بـ »طرد« االميركان من العراق بـ »القوة«: المشكلة ببقاء مستشارين او مدربين الدفاع المدني: السيول تتجه نحو واسط 
وموقف االمطار مطمئن

إهمال كهرباء بابل واالعمدة المتهالكة تتسبب 
بمقتل شاب

منظمة نسوية عراقية تقدم الحماية لـ25 
امرأة سويدية

بغد�د – �جلورنال : �أعلن مدير عام �لدفاع �ملدين، �لثنني، �أن �ل�سيول �لقادمة من �ير�ن بد�أت 
تتجه نحو حمافظة و��سط، م�سري� �ىل قطع طريق "غري موؤثر" وغرق خم�سني منزل يف قرية 

�لرهيمية ب النجف، فيما �أكد �أن موقف �لمطار "مطمئن". 
�ل�سالمية  �جلمهورية  "�سيول من  �إن  بوهان يف حديث �سحفي،  �سلمان  كاظم  �للو�ء  وقال 
بد�أت تتجه نحو حمافظة و��سط"، م�سري� �ىل �أن "نهر �جلباب �سي�ستوعب تلك �ل�سيول باجتاه 

نهر دجلة". 
و��سار بوهان �ىل "�نقطاع طريق دياىل - و��سط وهو غري موؤثر"، موؤكد� �أن "موقف �لمطار 
�ل�سدة  �سيول متو�سطة  "وجود  �ىل  لفت بوهان  �لنجف،  �لن".  ويف حمافظة  لغاية  مطمئن 
تتجه من �لبادية نحو بحر �لنجف"، مو�سحا �أنها "�غرقت ٥٠ بيتا بد�ئيا يف قرية �لرهيميه 
�لتابعة �ىل ناحية �لنور". و�أكد مدير �لدفاع �ملدين �أن "�لو�سع م�سيطر عليه، ول موؤ�رش عن 
وجود �سيول يف بقية �ملحافظات".  وتوقعت هيئة �لنو�ء �جلوية، �خلمي�ض �ملا�سي، �ن ت�سهد 
�سيول  �ستتعر�ض �ىل موجة  �ن هناك مناطق  �ىل  ��سارت  �مطار غزيرة، فيما  ت�ساقط  �لبالد 

قادمة من �ير�ن.

بغد�د  -�جلورنال: مل تكن عبوة نا�سفة، بل �نه عمود كهربائي �رشق حياة �ساب 
حالوي كان يرعى �غنامه يف ب�ستانه.

ويف �لتفا�سيل، قرر �ل�ساب �نقاذ �خيه �ل�سغر من كيبل �ملوت �لذي نزل على 
ر�أ�سه، بفولتيته �لكهربائية �لعالية، نتيجة �همال مديرية كهرباء بابل �لتي مل 

تقم بو�جبها باد�مة �لعمدة �لكهربائية يف قرية �بو غرك، منذ �سنو�ت.
لتقوم  �لكهرباء  مديرية  �ىل  ذووه  جلاأ  �لهمال،  �سحية  �ل�ساب  ر�ح  �ن  وبعد 
�لنتيجة كانت خميبة  �ل�ساقط... لكن  �لكهربائي  �لعمود  بدورها باعادة تثبيت 

لالآمال.
ما  �لمنني،  حياة  يوؤرق  خطر�  باتت  �ملتهالكة  �لكهرباء  �عمدة  �أن  �ىل  ي�سار 
و�لبدء  �ملر�قبون،  ي�سفها  كما  �لالمبالة  حالة  لنهاء  جاد�  حتركا  ي�ستدعي 
بحملة �عادة تاأهيل و�سيانة �سبكة توزيع �لكهرباء ب�سكل كامل، كي ل تزهق 

�رو�ح �خرى نتيجة لهذ� �لهمال. 

بغد�د  -�جلورنال: قال �ل�سحفي يف �لر�ديو �ل�سويدي يوهان ماتّيا�ض، يف تقرير 
له من بغد�د، �إن منظمة “حرية �ملر�أة يف �لعر�ق”، ��ستقبلت خالل �ل�سنو�ت �لثالث 
�لأخرية، حو�يل 25 �مر�أة �سويدية من �أ�سول عر�قية، جرى �جبارهن على �لبقاء 

يف �لعر�ق رغمًا عن �ر�دتهن.
�للو�تي  �لن�ساء  جميع  �إن  قولها،  حممد  ينار  �ملنظمة  رئي�سة  عن  �لتقرير  ونقل 
�لبقاء بعد �سفر عو�ئلهن من  �لعون لهن، �جربن على  ��ستقبلتهن �ملنظمة لتقدمي 

�ل�سويد �ىل �لعر�ق، لأ�سباب خمتلفة، منها �جبارهن على �لزو�ج.
و�أ�سافت �أن �لبع�ض من �لعائالت تقوم بتزويج بناتهن ق�رش�ً يف �لبلد �لأم �لعر�ق 
�لن�ساء عوملن معاملة �سيئة  �لعديد من  �أن  �لبلوغ، كما  عندما ي�سلن �ىل مرحلة 
ووجبات  لهن،  �ملحمي  �ل�رشي  �ل�سكن  قدمت  منظمتها  �أن  ينار  و�أو�سحت  جد�. 
�لطعام �ملجانية، �ىل حني متكن �ل�سفارة �ل�سويدية من م�ساعدتهم يف �لعودة �ىل 
رف�ست  �ل�سويد  لأن  �أ�سفها  ينار عن  لهن. وعربت  �ل�سفر  بطاقات  وترتيب  �ل�سويد 

ح�سب ما قالت تقدمي م�ساعد�ت لإ�سكان �لن�ساء �ملعنفات.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�لديو�نية،  حمافظة  جمل�ض  ع�سو  وق��ال 
�سحفي  حديث  يف  �لزبيدي،  خ�سباك  ميثم 
قانون  م�رشوع  �عد  �ملحافظة  "جمل�ض  �ن 

لكن  �سابق،  وق��ت  يف  �ملحلية  �لي���ر�د�ت 
خالفات قانونية حالت دون �قر�ره".

و�أ�ساف �لزبيدي، �ن "م�رشوع �لقانون �لآن 
يف �للجنة �لقانونية د�خل �ملجل�ض، وينتظر 
�حل�سم �لقانوين حول عدد من فقر�ته، �همها 

�جلهة �لتي جتبي وت�رشف �لأمو�ل".
بان  يرى  �ملحافظة  "جمل�ض  �ن  و�أو�سح، 
جهة �جلباية يجب �ن تكون من مهام دو�ئر 
مهام  من  �ل�رشف  وجهة  نف�سه،  �ملجل�ض 
�ل�سلطة  ترى  وباملقابل  �لتنفيذية،  �جلهة 

�ن  جلهتها،  �ملنتمني  و�لع�ساء  �لتنفيذية 
هي  �لتنفيذية،  بجهتها  �ملحلية  �حلكومة 

�ملخولة باجلابية و�ل�رشف معا".
�ملرفوعة  �لق�سائية  "�لدعاوى  �ن  وتابع، 
ب�ساأن  �ملحافظة  جمل�ض  يف  �ع�ساء  �سد 

جعلت  �ملحلية،  �لي��ر�د�ت  من  م�رشوفات 
حتى  �ل��ق��ان��ون،  ب��اإق��ر�ر  ي��رتي��ث  �ملجل�ض 
هذه  كل  ير�عي  قانون  ت�رشيع  من  يتمكن 
"�لديو�نية  �ن  �ىل  لف��ت��ا  �ملالحظات"، 
ه��ذ�  لت�رشيع  ملحة  وب�����س��ورة  ب��ح��اج��ة 

�لقانون، نظر� لقلة
�حل��ك��وم��ة  م��ن  �ملخ�س�سة  �مل���و�زن���ات 
�لحتادية، وكذلك لالبتعاد عن �ملخالفات 
�ملجل�ض  بها  يقع  وقد  وقع  �لتي  �لقانونية 

نتيجة لل�رشف دون �ل�ستناد لقانون".
من جانبه ك�سف م�سدر مطلع د�خل جمل�ض 
حمافظة �لديو�نية، عن �ل�سباب �لتي تقف 
قانون  ت�رشيع  ع��دم  ور�ء  حقيقي  ب�سكل 

�لإير�د�ت �ملحلية.
وقال �مل�سدر، �نه "يف بد�ية �ل�سعي لت�رشيع 
قانون �لير�د�ت �ملحلية ن�سب خالف عميق 
حد  �ىل  و�سل  �ملجل�ض،  وكتل  �ح��ز�ب  بني 
موؤيدة  �لوىل  لكتلتني،  �ملجل�ض  �ن�سطار 
ر�أي  ك��ان  بينما  �لتنفيذية،  �جلهة  ل��ر�أي 
�لثانية، �ن تكون �جلباية من قبل �ملجل�ض 

و�ل�رشف من قبل �ل�سلطة �لتنفيذية".
�لك�سف  عدم  ف�سل  �لذي  �مل�سدر،  و�أ�ساف 
�ل��ق��ان��ون  ع��ل��ى  "�خلالف  �ن  ����س��م��ه،  ع��ن 
�ملناه�سة  �لكتلة  �ع�ساء  قيام  �ىل  تطور 
تو�قيع  بجمع  �مل��ح��اف��ظ  كتلة  ل��ت��وج��ه 
��ستجو�ب �ملحافظ و�قالته، و�أي�سا  لغر�ض 
�لذي  �لعقود  ق�سم  مدير  بتغري  �ملطالبة 
كتلة  ر�أي  بح�سب  �ل�رشف  على  �سي�رشف 
�ملحافظ، �لمر هذ� دفع كتلة �ملحافظ �ىل 

�لرتيث يف ت�رشيع �لقانون".

الديوانية.. قانون االيرادات المحلية يشطر الحكومة المحلية وقد يطيح بالمحافظ
بغداد - الجورنال

�حلق،  �هل  زعيم ع�سائب  �خلزعلي  قي�ض  قال 
�لربملان  قبل  من  ت�رشيعا  يتوقع  �إنه  �لثنني 
�لبالد  من  �لأمريكية  �لقو�ت  �سحب  �إىل  يدعو 
و��ساف  �ملقبلة.  �لقليلة  �لأ�سهر  غ�سون  يف 
�جلنود  لآلف  مربر  هناك  يعد  "مل  �خلزعلي، 
هزمية  بعد  �ل��ع��ر�ق  يف  للبقاء  �لأمريكيني 
�لأمريكية  �لقو�ت  �أن يتم طرد  د�ع�ض. و�قرتح 
ت�ست�سلم  مل  �إذ�  بالقوة  �مل��ط��اف  نهاية  يف 
�لعر�قي".  و�ل�سعب  �لعر�قي  �لربملان  لإر�دة 
�لأ�سو�سيتد  مع  مقابلة  يف  �خلزعلي  و��ساف 
من  �أك��ر  �أن  من  و�ث��ق  �إن��ه  �لمريكية،  بر�ض 
ن�سف �ع�ساء �لربملان �لعر�قي �جلديد يرف�ض 
��ستمر�ر وجود �لقو�ت �لأمريكية. وقال "�أعتقد 
�لربملان يرف�سون  �أع�ساء  �أكر من ن�سف  �أن 

كم�ساألة  �لأمريكية  �لع�سكرية  �لقو�ت  وجود 
فر�ض  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أر�دت  �إذ�  م��ب��د�أ. 
�لعر�قي  �لد�ستور  وجتاهل  بالقوة،  وجودها 
يعاملها  �أن  للعر�ق  ميكن  �لعر�قي،  و�لربملان 
�أمر  وهذ�  بالقوة،  ويخرجها  �لطريقة  بنف�ض 
�سيا�سية".  هي  �لأوىل  �ملرحلة  لكن  م��وؤك��د. 
مع�سكر�ت  يف  �لمريكية  �ل��ق��و�ت  وتتمركز 
تنظيم  �سد  �لتحالف  من  كجزء  �لعر�ق  د�خل 
د�ع�ض، و�سبق لها �ن �ن�سحبت يف عام 2011 
�سمن �طار �تفاقية عقدتها مع حكومة نوري 
�ملالكي. و�لآن، بعد هزمية �رهابيي د�ع�ض يف 
�ملا�سي،  �لعام  يف  �حل�رشية  معاقلهم  �آخ��ر 
�ل�سوؤون  يف  �لأجنبي  �لنفوذ  من  �حلد  �أ�سبح 
ويتز�يد  �ساخنة،  �سيا�سية  ق�سية  �لعر�قية 
�لف�سائل  وقادة  �لعر�قيني  �ل�سيا�سيني  �سخب 
�لقو�ت  وجود  ��ستمر�ر  �سد  �ير�ن  من  �ملقربة 

وكانت  �لعر�قية.  �لأر����س��ي  على  �لأمريكية 
زيارة �لرئي�ض دونالد تر�مب للقو�ت �لأمريكية 
�ل�سهر  �أو�خ��ر  يف  بالعر�ق  جوية  قاعدة  يف 
�ملا�سي قد �أثارت غ�سب �ل�سيا�سيني �لعر�قيني 
�لذين طالبو� ب�سحب �لقو�ت �لأمريكية.  وقال 
�لقو�ت  ل�سحب  خطط  لديه  لي�ض  �إن��ه  تر�مب 
�لبالغ عددها 5200 يف �لبالد و�أن ��ستخد�م 
�ل�رشبات  يف  ي�ستخدم  �أن  ميكن  �ل��ع��ر�ق 
�جلوية �لأمريكية د�خل �سوريا بعد �أن ت�سحب 
�لبلد. وقال  �لوليات �ملتحدة قو�تها من ذلك 
�سيكون  �أنه  من  وو�ثق"  "متاأكد  �إنه  �خلزعلي 
�إىل  ي��دع��و  ع��ر�ق��ي  ب��رمل��اين  ت�سويت  ه��ن��اك 
وقال  �لبالد.  من  �لأمريكية  �لقو�ت  �ن�سحاب 
و�لقو�ت  للقو�ت  حاجة  �أي  هناك  يعد  مل  �إنه 
جمموعة  �إن  ق��ال  لكنه  �لآن،  بعد  �خلا�سة 
ميكن  و�مل��درب��ني  �مل�ست�سارين  من  �سغرية 

حتدد  م�سرتكة  جلنة  حتددها  كما  تبقى  �أن 
�أعد�دها ومو�قعها.

�نتهاكا  �سيعد  ذلك  غري  �آخر  �سيء  "�أي  وقال 
و�ل�سعب  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ربمل��ان  ب���اأن  لل�سيادة 
ذلك  يف  مبا  �ل�سيا�سية  و�لف�سائل  �لعر�قي 

ف�سائلنا ولن ن�سمح بذلك."
وبح�سب �لوكالة �لمريكية، مت �سجن �خلزعلي 
من قبل �لقو�ت �لربيطانية و�لقو�ت �لأمريكية 
لقيادة   2010 ع��ام  حتى   2007 ع��ام  من 
�لأم��ري��ك��ي.  �لح��ت��الل  ���س��د  �سيعي  ف�سيل 
وخا�ست جمموعته، ع�سائب �أهل �حلق معارك 

رئي�سية �سد د�ع�ض.
وح��ق��ق��ت جم��م��وع��ت��ه م��ك��ا���س��ب ك��ب��رية يف 
مايو  يف  �أجريت  �لتي  �لربملانية  �لنتخابات 
ومت متثيلها �لآن من قبل كتلة موؤلفة من 15 

ع�سو� يف �لربملان.

بغداد – الجورنال 

كشف مجلس 
محافظة الديوانية، 

االثنين،اسباب 
توقف العمل على 

تشريع قانون 
االيرادات المحلية 

في المحافظة، فيما 
تحدثت مصادر عن 

السبب الحقيقي وراء 
التوقف.
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