
املقبلني على  الرجال  ن�سبة  ترتفع  اآخر،  بعد  يومًا 
لأي  وميكن  ال��ع��راق.  يف  جتميل  عمليات  اإج���راء 
على  طبيًا  ل�سقًا  اأن  البالد  �سوارع   يف  متجول 
عملية  اإج���راء  على  ي��دل  ما  �سابه،  ما  اأو  الأن��ف 
جترى  التجميل  عمليات  كانت  وبعدما  جتميلية. 
الناجمة عن احلروق واحلوادث،  الت�سوهات  لإزالة 
البالد  ت�سهدها  التي  امل�ستمرة  احل��روب  ظل  يف 
و�سيلة  اإىل  اليوم  حتولت  عقود،  اأربعة  نحو  منذ 
اإج��راء  على  وي�سجع  الأجمل.  نحو  ال�سكل  لتغيري 
العمليات التطور الكبري وامل�ستمر احلا�سل يف هذا 
عبد  منعم  كلفتها.   انخفا�ض  عن  ف�ساًل  املجال، 

 12 كلفتها  بلغت  جتميل  عمليات  اأج��رى  ال�ستار 
لدى  مقبوًل  اخلارجي  مظهره  ليكون  دولر،  األف 
حديث  يف  عامًا(   30( ال�ستار  عبد  يقول  الن�ساء. 
�سحفي اإنه لطاملا كانت مالحمه �سببًا يف �سعوره 
خلطبتهن،  تقدم  حني  رف�سنه  كثريات  بالإحباط. 
الوزن  "�سكلي اخلارجي". كان يعاين من  وال�سبب 
الزائد، فاأجرى عملية جراحية لت�سغري املعدة يف 
اأتبعها بنظام ريا�سي  العا�سمة اللبنانية بريوت، 
بج�سم  يتمتع  ب��ات  حتى  عليه،  يحافظ  زال  ما 
جتميل  عملية  "اأجريت  ي�سيف:  متنا�سق.  ريا�سي 
واأ�سناين  ال�سيء،  بع�ض  كبرياً  كان  ال��ذي  لأنفي 
التي مل تكن متنا�سقة. واليوم، اأ�سعر بالراحة حني 
هو  وما  و�سامة".  زادتني  وقد  املراآة،  اأمام  اأبت�سم 

اأبواب  على  اأنه  ال�ستار  لعبد  بالن�سبة  اأهمية  اأكرث 
كبري  ف�سل  التجميل  "لعمليات  ويوؤكد:  ال��زواج، 
تقبل  اأن  لأتوقع  اأك��ن  مل  ال��زواج.  من  متكيني  يف 
التي  بالهيئة  راأت��ن��ي  لو  بي  الرت��ب��اط  خطيبتي 
كنت عليها قبل بدء عمليات التجميل"، م�ستطرداً: 
ريا�سي  ج�سمي  كبرية.  ب�سعادة  اأ�سعر  "اليوم 
يف  التجميل  عمليات  و�ساهمت  جميل".   ووجهي 
دوًل  اأن  خ�سو�سًا  ال�سفر،  �رشكات  عمل  انتعا�ض 
العمليات،  ه��ذه  بنجاح  ت�ستهر  للعراق  جم��اورة 
ومواكبتها للتطورات، اإ�سافة اإىل انخفا�ض كلفتها 
الدو�سكي،  فرهاد  ويقول  اأخرى.  بدول  باملقارنة 
وهو مدير يف �رشكة �سياحية يف بغداد، اإن بع�ض 
التجميل،  عمليات  بع�ض  اإج��راء  يف  ت�ستهر  الدول 

يت�سمن  ال�سياحية  ال�رشكات  عمل  اأن  اإىل  م�سرياً 
يف  الناجحة  الطبية  بالتخ�س�سات  دقيقة  معرفة 
من  كونها  عمل،  ب�رشاكة  معها  ترتبط  التي  الدول 
�سمن اأ�سباب جناح ال�رشكات، وهو ما تطلق عليه 
غالبًا،  الدو�سكي:  وي�سيف  العالجية".  "ال�سياحة 
يف  ال�سعر  زراعة  عمليات  يجرون  العراقيني  فاإن 
اإيران.  الوجه يف  الأ�سنان وعظام  تركيا، وجتميل 
اأما العمليات املرتبطة بالوزن، فيف�سلون اإجراءها 
يف لبنان". الدو�سكي ي�سري اإىل اأن عمليات التجميل 
هذه "ترتفع ب�سكل م�ستمر"، لفتًا اإىل اأن العاملني 
خالل  من  الأم��ر  يالحظون  ال�سياحة  قطاع  يف 
اإذ  ال�سياحية،  ال�رشكات  مع  احلجوزات  "زيادة 
يقول  فيها منخف�سة". كذلك  التذاكر  اأ�سعار  تكون 

الإبقاء  يف  جنح  اإن��ه  عامًا(،   42( �سمي�سم  موؤيد 
يف  �سعره  زرع  على  اأق��دم  بعدما  و�سامته  على 
اأعوام. ي�سيف  اإ�سطنبول الرتكية قبل ثالثة  مدينة 
�سمي�سم اأن "اأكرث ما مييزين هو �سعر راأ�سي، واأف�سله 
الع�رش  ال�سنوات  خ��الل  دائ��م��ًا.  طوياًل  يكون  اأن 
اللجوء  اإل  مني  كان  فما  يت�ساقط،  ب��داأ  الأخ��رية، 
كثريون  يرف�ض  املقابل،  يف  ال�سعر".   ل��زراع��ة 
اإجراء عمليات التجميل يف العراق على الرغم من 
انت�سارها. بهاء الدراجي، الذي رافق اأحد اأ�سدقائه 
ب�  العمليات  ه��ذه  مثل  ي�سف  اأ�سنانه،  لتجميل 
"الظاهرة ال�سيئة التي قد تتطور لالأ�سواأ"، مو�سحًا 
ابت�سامة  ويدعى  ينت�رش  ب��داأ  هو�سًا  "هناك  اأن 
هوليوود. اإنهم ينفقون املال لكي يجملوا اأ�سنانهم. 

ل اأت�سور اأن هذا اأمر �رشوري. املهم احلفاظ على 
يتوىل  متخ�س�ض  طبيب  وهناك  الأ�سنان،  �سحة 
الأمر. لكن هناك رغبة يف جعلها بي�ساء ولمعة".    
يف  املتخ�س�ض  العراقي  الطبيب  يقول  ذلك،  اإىل 
على  احلفاظ  اإن  عزيز،  �سباح  التجميلية  اجلراحة 
اإىل اأن  ن�سارة الب�رشة اأمر مهم لأي اإن�سان، م�سرياً 
التقنيات احلديثة والتطور احلا�سل يف جمال الطب 
تزيد من فر�ض جناح هذه العمليات، وبكلفة مالية 
بالنتائج. عزيز، وهو مدير مركز  باملقارنة  قليلة 
اإنه  يقول  الرتكية،  اإ�سطنبول  مدينة  يف  عالجي 
يجري الكثري من عمليات التجميل يف املركز، واإن 
ال�سعر  لغايات جمالية، منها زراعة  كان معظمها 

لالأ�سخا�ض الذين يعانون من ال�سلع. 
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فيما �سوت جمل�ض النواب على تفعيل دور 
الق�سائية،  ال�سلطة  دعم  و  العام  الدع��اء 
ع��ادل  تقدمي  اىل  نيابية  م�سادر  ت�سري 
للوزارات  املر�سحني  ا�سماء  املهدي  عبد 
ال�ساغرة للت�سويت عليها يف جل�سة الثنني 

او اخلمي�ض من ال�سبوع اجلاري.
ووج����ه رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ن���واب حممد 
النيابية  امل��ال��ي��ة  احل��ل��ب��و���س��ي،ال��ل��ج��ن��ة 
ب�ساأن  احلدودية  املنافذ  هيئة  باإ�ست�سافة 
ا�سباب  على  والوقوف  الكمركية،  التعرفة 
بع�ض  يف  الكمركية  التعرفة  تطبيق  عدم 
وم��وان��ئ  كرد�ستان  اقليم  يف  الح��ي��ان 

الب�رشة
و�سوت جمل�ض النواب على �سيغة قرار من 
املفت�سني  مكاتب  الغاء  على  املبداأ  حيث 
العمومني وتفعيل دور الدعاء العام، كما 
قرار  �سيغة  على  ال��ن��واب،  جمل�ض  �سوت 
توفري  تت�سمن  الق�سائية،  ال�سلطة  لدعم 
املبالغ الالزمة وتوفري الدرجات الوظيفية 

ملجل�ض الق�ساء العلى
الف�سل  من  الأوىل  جل�سته  املجل�ض  ورفع 
 ، الثنني   غد  يوم  اإىل  الثاين،  الت�رشيعي 
الربملان  رئي�ض  اأن  نيابي،  م�سدر  واأف��اد 
الوزراء،  حممد احللبو�سي، طلب من رئي�ض 
لنهاء  ا�سماء  تر�سيح  املهدي،  عبد  عادل 
والرقابة  للنزاهة  بالوكالة  الدارة  ملف 

املالية.
من جانبه.. اأعلن النائب عن دولة القانون  

حممد �سياع ال�سوداين، اأن الأ�سماء النهائية 
ال�ساغرة �ستعر�ض على  ملر�سحي الوزارات 

الربملان خالل هذا الأ�سبوع.
موقع  على  تغريدة  يف  ال�����س��وداين  وق��ال 
تويرت: "جل�سة الإثنني اأو اخلمي�ض املقبلني 
النهائية  الأ���س��م��اء  عر�ض  ت�سهد  �سوف 
اأن  اإىل  ال�ساغرة.واأ�سار  الوزارات  ملر�سحي 
لو�سع  وو�سلت  منتهية  �سبه  "التفاهمات 
اللم�سات الأخرية ح�سب ما و�سلنا".ولتزال 
3 حقائب �ساغرة يف حكومة عبد املهدي، 
ت�سكيل  على  اأ�سهر   4 من  اكرث  مرور  رغم 
والعدل. والداخلية  الدفاع  وهي  احلكومة، 
و"الدفاع"  "الداخلية"  وزارت���ا  وت�سكل 
العقبة الأكرب يف طريق ا�ستكمال الت�سكيلة 
احلكومية، جراء خالفات عميقة بني الكتل 
ال�سيا�سية على املر�سحني.ومنذ ت�رشين اأول 
املا�سي، منح الربملان، على مراحل، الثقة 
ل� 19 من اأ�سل 22 وزيراً يف حكومة عبد 

املهدي.
و�سادق رئي�ض الوزراء  عادل عبد املهدي، 
ملكافحة  الأع��ل��ى  املجل�ض  ت�سكيل  على 
يف  متباينة  فعل  ردود  و���س��ط  الف�ساد 
اإن  املهدي  عبد  وقال  ال�سيا�سية.  الأو�ساط 
الهدف من تاأ�سي�ض املجل�ض هو متكينه من 
جهود  وتوحيد  الرادعة  الإج��راءات  اتخاذ 
جديد  عمل  �سياق  يف  الرقابية  اجلهات 
�سخ�ض  اأو  جهة  لأي  الت�سدي  على  ق��ادر 
مهما كان موقعه، واأن نت�رشف كدولة يف 
ك�سف الف�ساد وحماية املجتمع واملواطنني 

واملال العام، على حد �سواء.

يف  با�ستجوابهم  ال��وزراء  من  ع��دداً  النيابية  القانونية  اللجنة  توعدت  اجلورنال   - بغداد 
جمل�ض النواب، مع بداية الف�سل الت�رشيعي الثاين، وقال ع�سو اللجنة حممود مال طالل، يف 
الف�سل  و�سي�سهد  الوزراء،  اأداء عدد من  على  �سلبية كثرية  موؤ�رشات  "لدينا  ت�رشيح �سحفي، 
ان  الوزارات".واأ�ساف  تلك  يف  وامل�سوؤولني  الوزراء  من  لعدد  ا�ستجوابات  املقبل  الت�رشيعي 
الوزارات بتنحية مدراء عامني فيها من منا�سبهم  النيابية طالبت بع�ض  القانونية  اللجنة 
ب�سبب اإبرامهم عقودا مع �رشكات و�سيطة بدل من تعاقدهم مع ال�رشكات الأم. واأ�سار اإىل اأن 
واللجنة  للف�ساد  اأبواب جديدة  الدولة، وهذه  ا�ستنزاف خزينة  اإىل  اأدت  العقود اجلانبية  "تلك 

القانونية يف طور معاجلتها".

حذر رئي�ض حتالف الفتح هادي العامري 
اإىل  "الذهاب  م��ن  ال�سيا�سية  الكتل 
ل�"التنازل  ا�ستعداده  مبديًا  املجهول"، 
وفيما  العراق"،  اأجل  من  �سيء  كل  عن 
اأكد اأن املعركة مع "الإرهاب" مل تنته، 
دعا القائد العام للقوات امل�سلحة عادل 
بوجود  ال�سماح  عدم  اإىل  املهدي  عبد 
الإره���اب.وق���ال  منها  يعود  ق��د  ثغرة 
"يوم  مبنا�سبة  كلمته  يف  ال��ع��ام��ري 
للتنازل  "م�ستعدون  العراق"،  ال�سهيد 
اأجل العراق"، م�سيفًا  عن كل �سيء من 

ننجح  اأم���ا  واح���د  م��رك��ب  يف  "نحن 
جميعا،  املجهول  اإىل  نذهب  اأو  جميعًا 
ول  للم�ساكل،  عمليًا  حاًل  يريد  ال�سعب 
على  نتفق  تعالوا  ���س��ع��ارات،  يحتاج 
الأول���وي���ات.ويف  فيه  نحن  بربنامج 
اأن  اإىل  العامري  اأ�سار  منف�سل،  �سياق 
"املعركة مع الإرهاب مل تنتِه"، ما�سيًا 
الأمنية  الأجهزة  "على  اإن  القول،  اإىل 
اتخاذ  امل�سلحة  للقوات  العام  والقائد 
انت�سار  اإع���ادة  من  الإج����راءات  جميع 
والتدقيق  ال�ستخباري  واجلهد  القوات 
والتفتي�ض من اأجل عدم ال�سماح بوجود 

ثغرة قد يعود منها الإرهاب.

�سّكلها  التي  احلقائق  ي  تق�سّ جلنة  تو�سك 
اجل���اري،  ال��ع��ام  ال��ع��راق��ي قبيل  ال��ربمل��ان 
ملتابعة اأ�سباب الرتاجع المني يف حمافظة 
نينوى على اإجناز تقريرها كاماًل؛ وبينما اأكد 
م�سوؤولون مطلعون اأّنه ت�سمن حقائق خطرة 
وك�سف تورط �سخ�سيات وم�سوؤولني واأحزاب 
متنفذة برتدي امللف الأمني، عرّب اآخرون عن 
اللجنة. بتو�سيات  الأخذ  عدم  من   خ�سيتهم 

دي�سمرب/ منت�سف  �سّكل  قد  الربملان  وكان 
كانون الأول املا�سي جلنة برملانية لتق�سي 
احلقائق، للوقوف على تفا�سيل امللف الأمني 
 يف املو�سل، وحتديد نقاط ال�سعف واخللل به.
"واجهنا  ال��ل��ج��ن��ة،  اأع�����س��اء  اأح���د  وق���ال 
حقائق  لتق�سي  عملنا  يف  كبرية  �سعوبات 
�سائك  املو�سل  يف  امللف  الأم��ن��ي.  امللف 
امل�سوؤولني  اأغلب  معنا  يتعاون  مل  ومعقد. 
الأجهزة  قادة  من  املحافظة،  يف  الأمنيني 
اأجريناها  التي  التحقيقات  خالل   ، الأمنية 

مواقع  ر�سد  "تقريرنا  اأّن  مبينا  معهم"، 
باملحافظة". الأم��ن��ي  امل��ل��ف  يف   اخل��ل��ل 
واأكد اأّن "اأخطر ما يف املحافظة هو الف�ساد 
ال���ذي ي��خ��رتق الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة وحتى 
الأمني"،  بالقرار  تتحكم  التي  ال�سيا�سية، 
م�سريا اإىل اأّن "هناك جهات �سيا�سية وحزبية 
الأمني". القرار  بالقوة على  اإرادتها   تفر�ض 
"ت�سّمن  التقرير  ف��اإّن  امل�سوؤول،  وبح�سب 
القادة  من  ع��دد  بتغيري  مهمة،  تو�سيات 
عدد  واإخ���راج  ك�سفه،  عن  ف�سال  الأمنيني، 

من  العديد  ح��ّدد  كما  الأح���زاب،  مقار  من 
وتدّخل  ف�ساد  بعمليات  املتورطة  الأ�سماء 
القول  م��وؤك��دا  الأمني"،  امل��ل��ف  اأث���رت يف 
اجلاري  الأ�سبوع  خالل  التقرير  "�سنقدم 
ق���رارات  وننتظر  ال���ربمل���ان،  رئ��ا���س��ة  اإىل 
املعطيات". ت��ل��ك  ع��ل��ى  ب��ن��اء   ال���ربمل���ان 
وكان رئي�ض اللجنة، النائب اأ�سامة النجيفي، 
قد ك�سف يف بيان �سحايف �سابق، اأّن "تقرير 
نوفل  نينوى  حمافظ  ت��ورط  ك�سف  اللجنة 
غري  مالية  وخمالفات  بخروقات  العاكوب 

 م�سبوقة"، مطالبا ب�"�سحب يده وحما�سبته".
ت��اأث��ري بع�ض  ���س��ي��ا���س��ي��ون م��ن  وي��خ�����س��ى 
تنفيذ  وع����دم  ال���ربمل���ان،  ع��ل��ى  اجل���ه���ات 
اللجنة،  اأجن��زت��ه  ال��ذي  التقرير  تو�سيات 
�سقوط  يف  التحقيق  جلنة  بتقرير  مذكرين 
الإ�سالح"،  "حتالف  ع�سو  قال  املو�سل، اإذ 
"كل ما نخ�ساه هو ت�سويف  �سالم احلمداين، 
التقرير، وعدم التعاطي املهني معه، خا�سة 
ومتنفذين". م�سوؤولني  اأ�سماء  ي�سم   اأّن��ه 
الربملان  "رئا�سة  اأن  على  احلمداين  و�سّدد 

ه���ي اجل���ه���ة ال���وح���ي���دة امل�������س���وؤول���ة عن 
القيام  عليها  اللجنة.  تو�سيات  تنفيذ 
التقرير"،  ا�ستالمها  ح��ال  مب�سوؤوليتها 
يف  ي��ح��دث  م��ا  "م�سوؤولية  اإّي��اه��ا  حممال 
اأرواح  وم�سوؤولية  اأمني،  ت��ردٍّ  من  املو�سل 
التو�سيات". تنفيذ  عدم  حال  يف   الأه��ايل، 
�سقوط  يف  التحقيق  جلنة  بتقرير  وذّك���ر 
املو�سل، داعيا الربملان اإىل اأن "ل يتعاطى 
مع هذا التقرير، كما تعاطى الربملان ال�سابق 
مع تقرير جلنة التحقيق يف �سقوط املو�سل.

بعد حسم الجدل حول الوزارات الشاغرة.. تصويتات برلمانية تحاصر سراق المال العام
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ظريف  ج��واد  حممد  اليرانية  اخلارجية  وزي��ر  و�سل 
وتاأتي  ب��غ��داد،  العا�سمة   اىل  ال�سبت  ام�ض  م�ساء 
اجلمهورية  رئي�ض  زي���ارة  اىل  متهيد  ظريف  زي���ارة 
الث��ن��ني. غ��د  ال��ع��راق  اىل  روح���اين   الي��ران��ي��ة ح�سن 
واع��ل��ن ب��روي��ز ا���س��م��اع��ي��ل��ي، امل�����س��اع��د الع��الم��ي 
قائال:  الي��ران��ي��ة،  اجلمهورية  رئي�ض  مكتب  مل��دي��ر 
اي��ام،   3 ت�ستغرق  ال��ع��راق  اىل  روح���اين  زي���ارة  ان 
برهم  اجلمهورية  رئي�ض  م��ن  ر�سمية  ل��دع��وة  تلبية 
املهدي. عبد  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�ض  ورئي�ض   �سالح 
الإي���راين  الرئي�ض  يلتقي  اي���راين  م�����س��وؤول  وح�سب 
العراق،  اإىل  املرتقبة  زيارته  خ��الل  روح��اين،  ح�سن 
ال�سي�ستاين. علي  اهلل  اآية  العراقية  الدينية   باملرجعية 

وذكر ال�سفري الإيراين يف العراق اإيرج م�سجدي اأن الرئي�ض 
ح�سن روحاين �سيلتقي خالل زيارته املرتقبة اإىل العراق، 
 باملرجع الديني العراقي اآية اهلل ال�سيد علي ال�سي�ستاين.
امل�سوؤولني  م��ع  �سيناق�ض  "روحاين  اأن  واأ���س��اف 
ال��ع��راق��ي��ني ت��ف��ع��ي��ل اخل����ط احل���دي���دي )خ��رم�����س��ه��ر 
ال�سناعية  امل���دن  لتطوير  اإ���س��اف��ة  ال��ب�����رشة(   –
اجل��زائ��ر(  )اتفاقية   1975 واتفاقية  وال��ت��اأ���س��ريات 
والعالج". وال�����س��ح��ي��ة  اجل��م��رك��ي��ة   وال��ق�����س��اي��ا 
 وتابع اأن "روحاين �سيلتقي نظريه العراقي برهم �سالح 
ورئي�ض احلكومة عادل عبداملهدي"، مبينا اأنه �سيجتمع 
 اأي�سا باملرجع الديني الأعلى علي ال�سي�ستاين يف النجف".
الوزراء عادل عبد  اأعلن رئي�ض جمل�ض  ومن جهته فقد 
للرئي�ض  مرتقبة  زي��ارة  عن  �سابق،  وقت  يف  املهدي، 

الإيراين اإىل العراق،
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