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املقبل  الأ�سبوع  اأن  النيابية،  القانونية  اللجنة  اأكدت  الغزي:   �ستار  ــ  بغداد 
تعديل بع�ض  لغر�ض  ال�سيا�سية  الكتل  اأغلب  نيابية من  اختيار جلنة  �سي�سهد 
فقرات الد�ستور العراقي. وقال ع�سو اللجنة عبد الرحمن اللويزي لـ)اجلورنال( 
الد�ستور من قبل جمل�ض  الد�ستور تن�ض على تعديل فقرات  142 من  "املادة  اإن 
العراقي يعد د�ستورا مرنا ولي�ض جامدا". واأ�ساف  "الد�ستور  اأن  اإىل  النواب"، م�سريا 
اأنه "خالل الدورة الربملانية ال�سابقة مت تر�سيح جلنة لتعديل الد�ستور اإل اأن هذه اللجنة 
مل يتم تفعيل دورها يف الدورة الربملانية املا�سية". واأو�سح اأنه "خالل الأ�سبوع املقبل 
العراقي"،  الد�ستور  فقرات  بع�ض  تعديل  على  لتعمل  جديدة  جلنة  الربملان  رئا�سة  �سرت�سح 
الكتل  من  العديد  ان  يذكر   ."2005 عام  منذ  تعديله  يتم  مل  العراقي  "الد�ستور  اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سيا�سية العراقية تطالب بتعديل فقرات يف الد�ستور، ترى انها تقف عائقا امام حتقيق طموحات 

مكوناتها الجتماعية.

الربملانيني  ح�سول  عــن  مالية  م�سادر  ك�سفت  فيما   
عمل  دقيقة  ع�رشين  لكل  دولر  األــف  نحو  على  العراقيني 
»جبهة  ا�ستبعدت  البلد،  يهم  واحدا  قانونا  ي�سعوا  اأن  دون 
امتيازات  العراقيني  النواب  مينح  قانون  اإقــرار  الإ�سالح« 
يف  ا�ستياء  من  يثريه  عما  ف�سال  ترف�سه،  عدة  اأطرافا  لأن 

الأو�ساط ال�سعبية.
وكان رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري قد قال، اإن "كل 
ما متت اثارته يف ما يخ�ض امتيازات جمل�ض النواب بعيد 
عن الواقع وهناك حملة لال�ساءة �سد املوؤ�س�سة الت�رشيعية". 
جمل�ض  "قانون  ان  الــربملــان،  جل�سة  يف  اجلــبــوري  وذكــر 
و�ستتم  اوىل  قراءة  قراءته  متت  بل  عليه  ي�سوت  مل  النواب 

التعديالت عليه خالل القراءات الالحقة".
م�ساريع  عر�ض  النواب  جمل�ض  "منهجية  ان  اىل  واأ�ــســار 
للقراءة  والوزراء  اجلمهورية  رئا�ستي  من  القادمة  القوانني 
للجان  وتتاح  الثالثة  او  الثانية  للقراءة  ثم  ومن  الوىل 

النيابية الفر�سة لإجراء التعديالت عليها".
املا�سي  الثنني  جل�سته  يف  قــراأ  قد  النواب  جمل�ض  وكــان 
من  واملقدم  النواب  جمل�ض  قانون  مل�رشوع  الوىل  القراءة 
اللجنتني القانونية واملالية، يف حني رف�ض رئي�ض املجل�ض 
�سليم اجلبوري طلبا لكتلة التحالف الوطني بتاأجيل قراءته. 
وجود  القانون  "يت�سمن  ان  النيابية  املالة  اللجنة  ونفت 
"�سادر من رئا�سة اجلمهورية".  انه  امتيازات فيه"، معلنة 
وقالت الدائرة العالمية للربملان ان "قانون جمل�ض النواب 

ما زال بالقراءة الوىل و�سي�سهد تعديال".
النواب  ان  لـــ)اجلــورنــال(  ت�رشيح  يف  امل�سادر  وتــوؤكــد 

الــدولــة،  نفقة  وعلى  الــعــامل  م�سايف  اأرقـــى  يف  يعاجلون 
النقل  ووقــود  اخلليوي  الهاتف  خم�س�سات  لهم  وت�رشف 
ب�سورة  الثمن  باهظة  �سيارات  وتوفري  احلمايات  ورواتب 

دائمة وي�سكنون جمانا يف اأرقى ق�سور وفنادق بغداد.
الربملان  بعد خروجهم من  انهم وحتى  امل�سادر  وا�سافت 
القانونية.  غري  اخليالية  التقاعدية  الرواتب  م�سل�سل  يبداأ 
من  اأكرث  على  يح�سلون  العراقي  النواب  جمل�ض  فاع�ساء 
فقد  العام،  هذا  فقط  دقيقة  ع�رشين  ملدة  للعمل  دولر  األف 
ح�سلوا على ر�سوم بقدر 90.000 دولر وراتب �سهري قدره 
22.500 األف دولر �سهريا ما يعني اأنهم يتقا�سون راتبا 

اأكرب من ع�سو الكونغر�ض الأمريكي.
وهناك ا�ستياء �سعبي عارم لأن النائب العراقي يح�سل على 
الكثريون  ال�سهر، يف حني يكافح  األف دولر يف   22.500
والتي  البائ�سة  اليومية  حياتهم  نفقات  تغطية  اأجــل  من 
امل�ستوى  من  حكومي  موظف  بوؤ�سا.  الربملانيون  زادهــا 
املتو�سط يح�سل على حوايل 600 دولر يف ال�سهر، والنا�ض 
العاديون يفتقرون اإىل اخلدمات الأ�سا�سية مثل مياه ال�رشب 

والكهرباء.
اأن يق�سي ليايل و�سهرات �ساخبة جمانا  وميكن للربملاين 
يف اأرقى الفنادق ويف بيئة اآمنة داخل املنطقة اخل�رشاء اأو 
يف اأرقى البلدان، بغ�ض النظر عما اإذا كان الربملان منعقدا 
الربملاين يف احل�سول على مقعد يف  يف�سل  اأن  وبعد  ل.  اأم 
ليتقا�سى  املفربك  التقاعد  على  اإحالته  تتم  التالية  الدورة 
له  وي�سمح  احلياة،  مدى  ال�سهري  راتبه  من  باملئة   80
اأفــراد  وكافة  هو  الدبلوما�سي  �سفره  بجواز  بالحتفاظ 
عائلته. اأعتقد باأن روؤ�ساء اأعظم دول العامل ما كانوا ليحلموا 
اخرتعها  التي  ال�ساذة  المتيازات  هــذه  على  باحل�سول 

تاأييده  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  اأعلن   
للقيام بع�سيان مدين يف العراق لكنه م�رشوط. وقال 
املتظاهرين  �سعي  حول  �سوؤال  على  رده  يف  ال�سدر 
"اإذا  املدين  بالع�سيان  والقيام  ال�سلمي  الت�سعيد  اىل 

كان الع�سيان املدين �سلميا، وكان خيارا لل�سعب فهو 
مر�ض من قبلي، لكن ل اأظن ان وقته قد حان".

تطالب  التي  التظاهرات  ال�سدري  التيار  ويــقــود 
بحكومة تكنوقراط بعيدة عن توجهات الحزاب التي 
يعدها املتظاهرون �سببا هاما فيما و�سل اليه العراق 

من ازمات �سيا�سية وامنية واقت�سادية. 

اأعلن النائب عن دولة القانون هيثم اجلبوري اليوم 
املالية  وزير  ا�ستجواب  موعد  حتديد  عن  الثالثاء، 

هو�سيار زيباري عن ملفات تتعلق ب�سبهات ف�ساد.
وقال اجلبوري يف حديث له، اإنه "مت حتديد يوم ٢٥ 
احلايل  املالية  وزير  ل�ستجواب  موعدا  املقبل،  اآب 
ل�سبهات  ملفات  عن  قبلي  من  زيــبــاري  هو�سيار 

ف�ساد"، مبينا اأن طلب ال�ستجواب مت تقدميه يوم ١٥ 
كانون الول من ال�سنة املا�سية.وكان النائب هيثم 
اجلبوري توعد فـي 21 ت�رشين الول 2015، وزير 
جمل�ض  اأمام  باملحا�سبة  زيباري،  هو�سيار  املالية 
�سلم  يخ�ض  قــراراً  تطبيقه  حال  يف  احلايل  النواب 
الرواتب، موؤكدا �سعف دور الربملان وقيام احلكومة 
حد  على  اخت�سا�سها.  من  لي�ست  قــرارات  باإ�سدار 

قوله

لل�سباب  قرو�سا  العراقي  املركزي  البنك  خ�س�ض   
واخلريجني بقيمة تريليون دينار )نحو 900 مليون 
دولر(، يف خطوة تهدف اإىل دعم امل�ساريع ال�سغرية 
املتف�سية  البطالة  ظاهرة  من  واحلد  ال�رشيحة،  لهذه 
خرباء  وراأى  اخلا�ض.  القطاع  دور  وتفعيل  فيها، 
لربناجمها  وفقا  اخلطوة  هذه  »اتخذت  احلكومة  اأن 
املي�رشة  القرو�ض  ــالق  اإط واملت�سمن  الإ�سالحي 
خرباء  واعترب  والــزراعــيــة«.  ال�سناعية  للم�ساريع 
اقت�ساد اأن الت�سليفات »ت�سكل حمركا فاعال لقت�ساد 
للخريجني«.  املخ�س�سة  تلك  ــدا  ــدي وحت الــ�ــســوق 

للرتويج  حملة  »تبني  اإىل  الإعــالم  و�سائل  ودعــوا 
لها  الالزمة  املبالغ  توافر  ظل  يف  القرو�ض،  لهذه 
تنفيذ  يف  ال�سباب  ت�ساعد  كي  لل�رشف،  وجاهزيتها 
م�ست�سار  واأعلن  واملتو�سطة«.  ال�سغرية  م�ساريعهم 
رئي�ض الوزراء ل�سوؤون ال�سباب علي العطار، اأن »ثقافة 
حديثة«،  جتربة  تزال  ل  ال�سغرية  بامل�ساريع  العمل 
يف  »ت�ساهم  الإعــالمــيــة  احلــمــالت  اأن  اإىل  م�سريا 
واأثرها يف  منها  بالفائدة  والتعريف  التوعية  زيادة 
الوظيفة احلكومية  التوجه نحو  القت�ساد، وتقلي�ض 
امل�سارف  كل  من  الطلب  اإىل  ولفت  والتعيينات«. 
وتخفيف  الإجـــراءات  لت�سهيل  »التعاون  اخلا�سة 

البريوقراطية ل�سمان توفري اأ�رشع للقرو�ض«.

عن  الثالثاء،  وال�سكان،  العمار  وزارة  ك�سفت 
املو�سل  مدينة  �سقوط  احداث  بعد  العراق  خ�سائر 
 ،2014 عــام  يف  الرهــابــي  داعــ�ــض  تنظيم  بيد 
دولر،  مليار  بـ23  تقدر  اخل�سائر  ان  اىل  لفتة 
يف وقت بداأ الربملان بالتن�سيق مع المم املتحدة 
لتخ�سي�ض مبالغ مالية لعادة البنى التحتية يف 
الكناين  اأحمد  اللجنة  ع�سو  وقال  املو�سل.  مدينة 
خ�س�ستها  التي  دولر  "ملياري  اإن  لـ)اجلورنال( 
م�سريا  كافية"،  غري  تعترب  للعراق  املانحة  الدول 
حمافظة  على  �ست�رشف  ـــوال  الأم "تلك  اأن  اإىل 

"هناك  اأن  اإىل  واأ�ــســار  الدين".  و�سالح  النبار 
تن�سيقا حكوميا وبرملانيا مع الأمم املتحدة على 
تخ�سي�ض مبلغ اآخر لإعادة البنى التحتية ملدينة 
املو�سل ودعم القوات الأمنية لطرد داع�ض واإعادة 
"عمليات النزوح  اأن  النازحني اإىل املدينة". وبني 
املانحة  الدول  املالية من  املنحة  تتوقف على  ل 
الربملان  من  جهودا  "هناك  اأن  موؤكدا  للعراق"، 
مع  التن�سيق  خالل  من  الأخــرية  لدعم  واحلكومة  

الأمم املتحدة لدعم العراق مببلغ اآخر".
بدورها قالت وكيل وزارة العمار ا�ستربق ال�سوك 
ن�سخة  نيوز(  )اجلورنال  تلقت  للوزارة  بيان  يف 
يف  يعقد  الذي  املوؤمتر  يف  العراق  "كلمة  اإن  منه، 

حاليا  العراق  منه  يعاين  ما  عر�ست  �سورابايا 
النازحني  اعـــداد  تــزايــد  يف  متثلت  او�ــســاع  مــن 
يف  منت�رشين  نــازح  ماليني   3.6 جتــاوزت  التي 

حمافظات العراق".
املالية  الــعــراق  "خ�سائر  اأن  ال�سوك،  ــاف  واأ�ــس
التي  للفرتة  امريكي  دولر  مليار   23 جتــاوزت 
�سد  اجلماعية  البـــادة  وجرمية   2014 اعقبت 
وطفل  امـــراأة   3200 يقارب  ما  مع  اليزيديني 
�رشقة  اىل  بال�سافة  يحتجزهم،  داع�ض  يــزال  ل 
الب�رشية  احل�سارات  لأقــدم  اثرية  مواقع  وتدمري 
والتي تعد من الرتاث الن�ساين العاملي مع تنامي 
كان  والتي  الر�سمية  غري  والتجمعات  الع�سوائيات 

العمليات  ب�سبب  الق�رشي  التهجري  ا�سبابها  احد 
الرهابية".

اتخذتها  التي  الجراءات  عر�ض  "مت  اأنه  واو�سح، 
املناطق  احياء  اعادة  اطار  يف  العراقية  احلكومة 
املدمرة جراء الرهاب وازالة الت�سوهات العمرانية 
للمناطق  العمار  لعادة  ال�سيادي  ال�سندوق  عرب 
كدفعة  دولر  مليون   400 وتخ�سي�ض  املت�رشرة 
واعادة  وت�سوية  املحلية،  التنمية  وم�ساريع  اوىل، 
خطط  وحتديث  الع�سوائي  ال�سكن  جتمعات  تاأهيل 
يف  امل�ستدامة  التنمية  وا�سرتاتيجيات  و�سيا�سات 
املتحدة  المم  برناجمي  مع  بالتعاون  الــعــراق 

المنائي وامل�ستوطنات الب�رشية".

خبري   200 املتحدة  الوليات  اإر�سال  عن  بغداد  اأعلنت   
ع�سكري اإىل العراق مل�ساندة قواته يف تقدمها نحو املو�سل 
اأنه لن تكون لهم  وتاأمني غطاء جوي فاعل لها مو�سحة 
اأي مهام قتالية برية فيما طالبت القوى ال�سيا�سية املحلية 
اأجواء  بتجاوز حالة النق�سام، ومد ج�سور التوا�سل وبناء 
احلديثي  واكد  التحرير.   ملعركة  دعما  بينها  ما  يف  الثقة 
�سد  ــرب  احل يف  الول  املواجهة  خــط  ي�سكل  الــعــراق  ان 
ي�ستعني  ان  والعدل  واحلكمة  امل�سلحة  ومن  "الرهاب" 
يحارب  ل  وان  احلرب،  هذه  يف  والقليمي  الدويل  بالدعم 
كل  من  ي�ستفيد  وان  جمعاء،  الن�سانية  حرب  يف  وحــده 
م�ساندة تقدم اليه يف هذه احلرب، طاملا انها ل تتعار�ض 
ال�سيادة الوطنية، وتتم بالتن�سيق الكامل مع احلكومة  مع 
ي�سهم  وامل�ساندة  الدعم  هذا  كون  مع  خ�سو�سا  العراقية، 
او�ساط  يف  اخل�سائر  وتقليل  التحرير،  عمليات  ت�رشيع  يف 
املقاتلني وحماية املدنيني. وقال انه يف هذا ال�سياق ياأتي 
التفاهم الخري مع اجلانب المريكي حيث �سيتم ار�سال اقل 
من مئتي خبري وفني وم�ست�سار امريكي مع طواقم اخلدمة 

اجلي�ض  عمل  يف  معتمد  تقليد  وهــذا   - لهم  امل�ساحبة 
القيارة  قاعدة  تاأهيل  يف  ال�سهام  ليتولوا   - المريكي 
اجلوية جنوب املو�سل لهميتها الق�سوى يف عملية حترير 
املدينة، ولتوفري م�ساندة اكرب للقوات العراقية ومن خالل 
تقدمها  يف  لقواتنا  اللوج�ستي  والدعم  ال�ست�سارة  تقدمي 
وتوفري  اجلوي  ال�سناد  من  مزيد  ولتاأمني  املو�سل  نحو 
تقاتل  التي  العراقية  للقوات  ومبا�رش  وفاعل  جوي  غطاء 
برية  قتالية  اي مهام  القوة  لهذه  يكون  ولن  الر�ض  على 
لعدم حاجة العراق اىل قوات قتالية اجنبية على الر�ض. 
واو�سح احلديثي ان احلكومة العراقية اعتمدت منذ ت�سكيلها 
�سيا�سة النفتاح على املجتمع الدويل و�سعت ب�سكل حثيث 
انفتحت  متوازنة  خارجية  عالقات  اقامة  اىل  ومتوا�سل 
خارجية  �سيا�سة  واتبعت  العامل  دول  معظم  على  فيها 
دوؤوبة ومرنة لو�سع املجتمع الدويل يف �سورة ما يحدث 
امل�ستويات  على  احلكومة  جهود  ولي�ساح  العراق  يف 
ال�سيا�سية والع�سكرية والن�سانية يف توحيد ال�سف الوطني 
العراقية  املــدن  وا�ستعادة  ــاب  الره وحماربة  العراقي، 
واحدة تلو الخرى، وكذلك يف اطار ملف النازحني واعادة 

اعمار املناطق املحررة وحتقيق ال�ستقرار فيها. 

اعتبره جزءا من مسلسل استهدافه

تذمر شعبي من مشروع قانون يمنح النواب امتيازات "كبيرة" والبرلمان يتنصل عنه

23 مليار دوالر خسائر العراق من جراء سقوط الموصل 

تمهيدا لمعركة الموصل.. خبراء أميركيون يصلون العراق لتوفير غطاء جوي لقواته

الصدر يؤيد عصيانا مدنيا مشروطا

25 آب المقبل موعدا الستجواب زيباري  

900 مليون دوالر إلقامة مشاريع تنموية للشباب

بغداد – الجورنال نيوز
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 بغدادــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

البرلمان بانتظار كابينة العبادي واألحزب تفتح "بازار" بيع الحقائب الوزارية 
 

فيمــا اكــد رئي�ــض جمل�ــض النــواب �سليــم اجلبــوري، 
الثالثــاء، ان "جمل�ض النواب جاهــز ل�ستالم الكابينة 
الوزاريــة اجلديــدة مــن رئي�ض جمل�ــض الــوزراء حيدر 
العبــادي"، ك�ســف م�ســدر مقــرب مــن احلكومــة عــن 

تر�سيح �سخ�سيات حزبية للكابينة الوزارية املقبلة.
وقال اجلبوري خالل جل�سة جمل�ض النواب ان "املجل�ض 
جاهز ل�ستــالم الكابينة الوزاريــة املقدمة من رئي�ض 

"امــر اختيــار  ان  الــوزراء يف اي وقــت"، لفتــا اىل 
بــدلء الــوزراء مــوكل بيــد رئي�ــض الــوزراء وينح�رش 
دور املجل�ــض باملوافقــة او الرف�ــض دون التدخــل يف 
اآليــة الختيار". بدوره قال املحلــل ال�سيا�سي العراقي 
املقــرب مــن احلكومــة عامــر البلــداوي يف ت�رشيــح 
لـ)اجلورنــال( ان الكتــل ال�سيا�سيــة رف�ســت مقرتحــا 
مــن رئي�ض الــوزراء يق�ســي باعادة م�ــرشوع حكومة 
التكنوقــراط مرة اخــرى وا�رشت على تر�سيــح ا�سماء 
مــن ال�ســف الثــاين يف قياداتهــا لحتــالل املنا�سب 

الوزاريــة يف الكابينــة اجلديــدة.  وا�ســار املحلــل اىل 
خالفــات �سديدة بني اع�ساء الكتل ال�سيا�سية املختلفة 
ب�سبــب الرت�سيــح للحقائب الوزارية ف�ســال عن افتتاح 
"بــازار" بيع احلقائب الوزارية املرتقبة والتي تعتمد 
ا�سعــاره علــى نوع وقوة الــوزارة، اإن كانت �سيادية او 
خدمية او هام�سية. اىل ذلك رف�ست كتلة بدر النيابية، 
مقرتح العبــادي برت�سيح وزير م�ستقــل لتويل مهمات 
وزارة الداخليــة، موؤكــدة اأن اختيــار �سخ�سيــة لتــويل 
من�ســب الداخلية يعــود ح�رشا اإىل رئي�ــض منظمة بدر 

هادر العامري.  وقال النائب عن الكتلة رزاق احليدري 
لـ)اجلورنــال( اإن "العامري يبحث عن �سخ�سية عابرة 
وزارة  من�ســب  مهــام  لتــويل  واحلزبيــة  للطائفيــة 
الداخليــة"، م�ســريا اإىل اأن "كتلــة بــدر ترف�ــض رف�سا 
قاطعــا تر�سيح �سخ�سية غــري منتمية لأي حزب لتويل 
الداخلية". واأ�ساف اأن "ال�سخ�سيات امل�ستقلة �سيا�سيا 
والبعيــدة عــن الأحــزاب تكــون �سعيفــة اأمــام الكتــل 
ال�سيا�سيــة واأمــام احلكومــة" ، م�ســريا اإىل اأن "الدعــم 
ال�سيا�ســي لل�سخ�سيــة التي �ستتــوىل الداخلية متنح له 

القــوة امام الكتل ال�سيا�سية التــي تريد ابتزازه". وبني 
اأن "حقيبــة الداخلية لن تكون اإل ملنظمة بدر"، م�سريا 
اإىل اأن "الداخليــة تعترب وزارة مهمة ملا لها من متا�ض 
يف حياة املواطن". من ناحيته ك�سف النائب عن دولة 
القانــون جا�سم حممد جعفر،عن طــرح وزير ال�سياحة 
العراقــي ال�سابق، عادل �رش�ساب، ل�سغــل من�سب وزير 
التعليــم العايل والبحــث العلمي. وقال جعفــر اإنه "مت 
طــرح ا�سم وزير ال�سياحة ال�سابق عادل �رش�ساب ل�سغل 
من�ســب وزيــر التعليــم العــايل والبحث العلمــي خلفا 

حل�ســني ال�سهر�ستاين". وا�ساف، انــه يف اليام القليلة 
القادمة �سيتم طرح الكابينة الوزارية للت�سويت عليها 
داخــل جمل�ــض النــواب. بــدوره اأكــد النائب عــن كتلة 
املواطــن �سليم �سوقي تر�سيــح الكتلة ملدير �رشكة نفط 
اجلنــوب جبار علــي لعيبي ل�سغل من�ســب وزير النفط. 
فيمــا حتدث ع�سو برملاين عن ثالث مراحل �سيتخذها 
رئي�ــض الــوزراء حيــدر العبــادي لإ�ستبــدال كابينتــه 
الوزاريــة احلاليــة، موؤكــدا اأن وزراء التحالف الوطني 

ال�سبعة مل ي�ستقيلوا من تلقاء اأنف�سهم.

بغداد ــ سعد جاسم


