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ـ �شتار الغزيـ  فاطمة عدنان: اأكد رئي�س جلنة العمل وال�شوؤون يف جمل�س النواب العراقي  بغدادـ 
�شادق املحنا، اأن خط الفقر يف العراق جتاوز حدود الـ 6 ماليني مواطن يف عموم املحافظات، 
موؤكدا اأن اعرتافات وزير الدفاع على بع�س ال�شيا�شيني ال تتجاوز حقيقتها %10، الفتا اإىل اأن 
هناك حقائق وملفات ف�شاد اأكرب مل يتم ك�شفها من قبل الكتل ال�شيا�شية.  وقال املحنا يف ت�رصيح لـ 
)اجلورنال( اإن "البلد ي�شهد مرور 13 عاما بعد التحرير ومل ي�شهد اأي خدمات من اخلدمات الب�شيطة التي 
اإعادة تاأهيل  اأمواال فلكية على  "احلكومة �رصفت  تت�شمن املاء والكهرباء والرتبية وال�شحة"، موؤكدا ان 
اأكرب من اعرتافات وزير  "هناك ف�شادا ماليا واإداريا  اأن  د نفعا".  واأو�شح  اإال انها مل جتجُ الكهرباء يف العراق 
الدفاع على بع�س ال�شيا�شيني"، م�شريا اإىل اأن "الكتل ال�شيا�شية تتخذ خطة " غطيلي وغطيلك " عن �شفقات الف�شاد 
تتجاوز  ال  ف�شاد  عن  الدفاع  وزير  قاله  "ما  اأن  اإىل  واأ�شار  الدولة".   ووزارات  املوؤ�ش�شات  يف  تجُربم  التي  والعقود 

حقيقته 10 %، الفتا اإىل اأن هناك ف�شادا اأكرب من امللفات التي عر�شها وزير الدفاع".
تفا�شيل اكرث امللحق االقت�شادي

يبدو ان ال�شد واجلذب داخل قبة الربملان واالتهامات بني 
احتاد القوى واتهامات وزير الدفاع لرئي�س جمل�س النواب 
�شليم اجلبوري، �شغلت الربملان عن ت�شكيل جلان حتقيقية 
باالتهام وح�شنت العبادي من اال�شتجواب ومنحته الفر�شة 
لفر�س تعيينات ملنا�شب وزارية بالوكالة.  جبهة اال�شالح 
ا�شد املعار�شني للحكومة يف الربملان والتي طاملا هددت 
بالفرتة  �شمتت  حكوميا  لتق�شريه  العبادي  با�شتجواب 
االخرية وخا�شة بعد حادثة العبيدي واتهام اع�شاء فيها 
حيدر  الــوزراء  رئي�س  �شمت  ان  مراقبون  ويرى  بالف�شاد. 
م�شتند  انه  يبدو  بالوكالة  ل�شخ�شيات  وتعيينه  العبادي 
املحلل  ويقول  مهمة.  دولية  وركــيــزة  �شلبة  قاعدة  اىل 
"رئي�س  ان  نيوز(  لـ)اجلورنال  املجر  االمري  عبد  ال�شيا�شي 
مقبولية  وذات  ايرانية  امريكية  قاعدة  على  يرتكز  الوزراء 
بالوكالة  التعيني  اىل  جلاأ  احلكومي  الفراغ  ول�شد  دولية، 
ميكن  ال  "العبادي  مبيناان  عليها".  بالق�شاء  تعهده  بعد 
الوقت احلايل  والتحالف  ا�شتجوابه وال يوجد بديل له يف 
بخ�شو�س  اما  البديل".  اختيار  على  قــادر  غري  الوطني 
حكومة التكنوقراط فقد اكد النائب عن كتلة االحرار التابعة 
يف  يجري  ما  "ان  االحد٬  العوادي٬  عواد  ال�شدري٬  للتيار 
جمل�س النواب"م�رصحية" وامل�شتفيد منها هو رئي�س جمل�س 
ي�شتطيع  لن  االخري  ان  معتقدا  العبادي"٬  حيدر  ــوزراء٬  ال
م�شتقبال".وقال  وال  "اليوم  ال  الــوزاريــة  ت�شكيلته  تقدمي 
العوادي "ان العبادي لن ي�شتطيع تقدمي ت�شكيلته الوزارية ال 
اليوم وال م�شتقبال٬ ب�شبب التقاطعات ال�شيا�شية امل�شتمّرة" 
النواب"م�رصحية"  جمل�س  يف  يــجــري  مــا  "ان  معتربا 
وامل�شتفيد منها هو رئي�س جمل�س الوزراء٬ حيدر العبادي". 

معركة  اأزمة  اإليها  ت�شاف  االأزمات  تلك  "كل  اأن  واأ�شاف٬ 
ِقبل  من  م�شبقا  مدّبرة  لها٬  االإعالمي  واحل�شد  املو�شل 
العبادي٬ الذي ا�شتطاع من خاللها ك�شب الوقت٬ ويحاول 
�شحب الب�شاط من خ�شومه وحتقيق م�شاحله اخلا�شة٬ وقد 
كبرية  ملفات  يواجه  "العبادي  اأن  اإىل  م�شريا  بذلك"٬  جنح 
العراقية  القوى  حتالف  اال�شتجواب".  ومنها  الربملان٬  يف 
رئي�س  ا�شتمرار  من   ،)2016 حزيران   20( بتاريخ  حذر 
بالوكالة،  التعيني  با�شلوب  العبادي،  الوزراء حيدر  جمل�س 
واتهمه بـ"التفرد باحلكم"، فيما ابدى ا�شتغرابه من ا�رصار 
فيما  ال�شيا�شيني،  ال�رصكاء  وجتاوز  تهمي�س  على  العبادي 
و�شف املناقالت التي اجراها رئي�س الوزراء بـ"ذر الرماد 
التي قام بها رئي�س  "اجراءات املناقلة  العيون".  وعد  يف 
احلكومة للمفت�شني العمومني يف عدد من الوزارات والدوائر 
على  والتغطية  العيون  يف  الرماد  لذر  حماولة  احلكومية 
االنفراد بقرار التعيني واالدارة بالوكالة، وا�شتغالل ان�شغال 
يف  امل�شلحة  قواتنا  بانت�شارات  ال�شيا�شية  الفعاليات  كل 
عمليات التحرير لتمرير قوائم التعيينات املوالية ل�شخ�س 
با�شم  املتحدث  ك�شف  اخرى،  جهة  من  احلكومة".   رئي�س 
كتلة املواطن النائب حبيب الطريف، اخلمي�س املا�شي )11 
اآب 2016(، عن نية جمل�س النواب م�شاءلة رئي�س الوزراء 
بالوكالة.  التعيني  ملف  حــول  "�شفويا"  العبادي  حيدر 
اطلعت عليه )اجلورنال  الطريف يف ت�رصيح �شحفي  وقال 
�شفوي  �شوؤال  الإر�شال  النواب  نية ملجل�س  "هناك  ان  نيوز( 
التعيني  ملف  حــول  العبادي،  حيدر  الـــوزراء  رئي�س  اإىل 
رئي�س  على  "يجب  انه  واأ�شاف  به".  واال�شتمرار  بالوكالة 
الوزراء اأن يح�رص اإىل جمل�س النواب، ويبني �شبب اال�شتمرار 
"التعيني  اأن  اإىل  الطريف  واأ�شار  بالوكالة".  التعيينات  يف 

بالوكالة يعد تدمريا ولي�س تعيينا.

 اأكد رئي�س حزب الدعوة االإ�شالمي خلف 
االأعلى  الق�شاء  جمل�س  اأن  ال�شمد،  عبد 
�شليم  الــنــواب  جمل�س  رئي�س  ــربئ  يجُ مل 
اأن اجلبوري ما زال  اإىل  اجلبوري، الفتا 
ثبت  متهما لكونه مل ياأت باأدلة وا�شحة تجُ

براءته من اتهامات العبيدي.
وقال عبد ال�شمد لـ)اجلورنال( اإن "على 
اتهامات  من  تربئته  نهي  يجُ اأن  اجلبوري 
االأعلى  الق�شاء  الدفاع مع جمل�س  وزير 
جمل�س  رئا�شة  تــويل  من  يتمكن  حتى 
مل  حــال  "يف  ــه  ان اإىل  الفتا  النواب"، 

ثبت براءته �شتكون التواقيع الربملانية  يجُ
التنازل  يتم  ولن  م�شتمرة  اجلبوري  �شد 

عنها".
حيدر  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس  اأن  واأ�ـــشـــاف   
النواب  جمل�س  اإىل  �شيح�رص  العبادي 
الكابينة  ــرف  ظ ومــعــه  االثــنــني  الــيــوم 
ح�شور  اأن  اإىل  الفتا  اجلديدة،  الوزارية 
اأجواء  اإىل  الربملان يحتاج  اإىل  العبادي 

�شيا�شية هادئة لغر�س املوافقة عليها.
مل  وزارات   7 "هناك  اأن  اىل  وا�ــشــار   
اإىل  الفتا  لها"،  وزيــر  اأي  اختيار  يتم 
مر�شحيها  قدمت  ال�شيا�شية  "الكتل  اأن 

لغر�س الت�شويت عليهم اليوم".

قب�س  اأوامــر  �شدور  عن  مطلع  م�شدر  ك�شف   
العبيدي واثنني  الدفاع خالد  بحق جنل وزير 
امل�شدر،  الوزارة. وقال  ال�شباط يف  من كبار 
ام�س االحد، اإن “اأوامر ق�شائية �شدرت باإلقاء 
العبيدي  الدفاع خالد  القب�س على جنل وزير 
واثنني من كبار ال�شباط يف وزارة الدفاع على 
خلفية ق�شايا ف�شاد “. ومل يت�شن لـ)اجلورنال 
نيوز( التاأكد من �شحة املعلومات وقد اجرت 
حماوالت لالت�شال مبكتب وزير الدفاع اال ان 

جميعها باءت بالف�شل.
�شليم  الـــربملـــان  ــس  ــ� ــي رئ مــكــتــب  ـــن  واعـــل
ــوى ق�شائية  ــري دع االخ رفــع  اجلــبــوري،عــن 

خلفية  على  العبيدي  خالد  الدفاع  وزير  �شد 
للجبوري  العبيدي  وجهها  التي  االتهامات 
البد  انه  مبينا  ا�شتجوابه،  جل�شة  يف  بالف�شاد 
التي  "االكاذيب  حقيقة  على  ال�شعب  يطلع  ان 

بثها العبيدي".
"اجلبوري اكد على  اإن  وقال املكتب يف بيان 
الو�شول  على  العراقي  الق�شاء  بقدرة  اميانه 
انه  اىل  م�شريا  املذنبني"،  ومعاقبة  للحقيقة 
االكاذيب  حقيقة  على  ال�شعب  يطلع  ان  "البد 
موؤ�ش�شة  اهم  طالت  والتي  العبيدي  بثها  التي 

من موؤ�ش�شات الدولة".
واأعلن جمل�س الق�شاء االأعلى  عن ت�شكيل هيئة 
الدفاع  وزير  ذكرها  التي  بالوقائع  للتحقيق 

خالد العبيدي يف جل�شة ا�شتجوابه.

 اأكد الناطق الر�شمي با�شم املجل�س االأعلى حميد املعال، 
االحد، اأنه ال يوجد اتفاق �شيا�شي بني املجل�س االأعلى 
واحتــاد  الوطنية  والقائمة  القانون  ــة  دول وائــتــالف 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  اإجـــراء  على  القوى 
اإن  لـ)اجلورنال(  املعال  وقال  مبكر.   ب�شكل  والربملان 
"و�شع ال�شلطة التنفيذية والت�رصيعية والق�شائية تعترب 
او�شاع مرتدية خالل هذه املرحلة الرتفاع ال�رصاعات 
يوجد  وال  متاأزم  "الو�شع  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شيا�شية"، 
الفرتة".   هــذه  يف  للتغيري  �شيا�شية  اتفاقات  هناك 
واأ�شاف اأن "مقرتح الذهاب اإىل اإجراء انتخابات مبكرة 
اأن  اإجراء االنتخابات املبكرة يجب  اأن  اإال  امر مطروح 

معينة  وبظروف  الكتل  بني  �شيا�شية  ب�رصوط  يكون 
الإجراء  ال�شيا�شية  "االأجواء  اأن  وتابع  بعد".   تتوفر  مل 
والربملان  املحافظات  ملجال�س  مبكرة  انتخابات 
ال�شيا�شية  ــاع  االأو�ــش لعالج  منا�شبة  اجـــواء  تعترب 
والق�شاء،  والربملان  احلكومة  ت�شهدها  التي  املرتدية 
اإجرائها".  على  تام  �شيا�شي  اتفاق  يوجد  ال  اإنــه  اإال 
اللكا�س  كاظم  حممد  االأعلى  املجل�س  عن  النائب  قال 
ان  يجب  املو�شوع  هذا  ان  لـ)اجلورنال(:  حديث  يف 
ال�شتفتاء  ثم  ومن  النواب  جمل�س  اأع�شاء  على  يعر�س 
هناك  لكن  املحافظات،  جمال�س  مع  بالتن�شيق  �شعبي 
انعقاده  مدة  كما  حدوثه  دون  حتيل  د�شتورية  عوائق 
د�شتوريا هي اأربع �شنوات متثيلية. واأكد اللكا�س: نحن 
مل نرف�س االنتخابات ولكن هناك عوائق حتول دونها، 

حل جمل�س النواب واما ان يحل نف�شه بنف�شه  فاما اأن يجُ
يف كل االأحوال وهذا لن يتم اال بت�شويت ن�شف الكتل 
جانبه  من  للد�شتور.  مالئمة  �شيغة  ووفق  ال�شيا�شية 
قال املحلل ال�شيا�شي "مناف املو�شوي" لـ)اجلورنال(: 
يف ظل الو�شع الراهن واالزمة بني املكونات ال�شيا�شية 
والتغيري  باالإ�شالح  تطالب  التي  ال�شعبية  واملطالب 
ت�شبح  التكنوقراط  اىل  املحا�ش�شة  من  واالنتقال 
عملية االنتخابات املبكرة �رصورة ملحة. ثم ا�شتطرد: 
لكن امل�شكلة تكمن يف ان هناك �رصاعا �شيا�شيا داخل 
بتغيري  قبته  داخــل  من  مطالبات  وهناك  الــربملــان 
الربملاين  واحلكم  االإدارة  ونظام  الثالث  الرئا�شات 
دعوة  هناك  االزمات  هذه  ظل  يف  لكن  جمهوري،  اىل 
املكونات  انتخابات مبكرة من بع�س  الإجراء  حقيقية 

يف  كثرية  اإ�شكاليات  هناك  وي�شيف:  ال�شيا�شية.  
املكونات  زعماء  هي  االأوىل  االإ�شكالية  املجال،  هذا 
وال  الربملان  قبة  داخل  ح�شور  لديها  التي  ال�شيا�شية 
تدعو  التي  االأ�ــشــوات  من  معني  م�شتوى  توقع  ميكن 
اىل اجراء االنتخابات املبكرة، وهذه اخلطوة قد تكون 
على  م�رصة  لذلكهي  ال�شيا�شية  الكتل  لبع�س  جمازفة 
االإ�شكالية  ان  اىل  م�شريا  االنتخابية،  ــدورة  ال اكمال 
التي  لالنتخابات  العليا  املفو�شية  يف  تكمن  الثانية 
على  تعمل  ان  ميكن  حمــدد  زمني  �شقف  اىل  حتتاج 
اأ�شا�شه وال ميكن ان يتم ذلك اال بت�شويت النواب باأكرث 
حقيقية  رغبة  هناك  كانت  واذا  االأ�شوات  ن�شف  من 
جادة فيمكن ان يطالب رئي�س اجلمهورية بانتخابات 

مبكرة. 

حمافظة  يف  الع�شائري  احل�شد  من  ف�شيل  لــوح  فيما 
االنبار باالن�شحاب من مركز الوليد احلدودي بني العراق 
و�شوريا لتجاهل اجلهات الر�شمية مطالبه بتوفري املزيد 
داع�س  تنظيم  هجمات  ملواجهة  االمنية  التعزيزات  من 
للقوات  العام  القائد  املحلية  احلكومة  حملت  املتكررة 
امل�شلحة رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي م�شوؤولية 
وقت  يف  االنبار  ع�شائر  ابناء  من  املتطوعني  اهمال 
وقال  ال�شعبي.   احل�شد  لف�شائل  االمكانيات  كل  وفرت 
لـ)اجلورنال(:  الع�شل  جا�شم  املحافظة  جمل�س  ع�شو 
اىل  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  �شمت  العراقية   "احلكومة 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية وا�شتثنت املتطوعني من ابناء ع�شائر 
االنبار  البالغ عددهم قرابة 20 الف مقاتل �شاركوا مع 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  مدنهم  حترير  يف  االمنية  القوات 
احل�شد  يف  "املتطوعني  ان:  مو�شحا  داع�س"،  تنظيم 
يتقا�شوا  ومل  اخلا�شة  ا�شلحتهم  ا�شتخدموا  الع�شائري 

الرواتب طيلة اال�شهر املا�شية  وقامت احلكومة املحلية 
وكان  اليومية".  ارزاقهم   بتوفري  الب�شيطة  باإمكاناتها 
رافع  لالرهاب  املت�شدية  االنبار  ع�شائر  جمل�س  رئي�س 
مركز  من  الع�شائري  احل�شد  بان�شحاب  لوح  الفهداوي 
الوليد احلدودي يف حال امتناع احلكومة املركزية عن 
ار�شال تعزيزات ع�شكرية، مو�شحا يف ت�رصيح �شحفي 
ان "احلكومة وهيئة احل�شد ال�شعبي، ال يكرتثان لر�شائلنا 
اىل  تعزيزات  باإر�شال  ننادي  ونحن  ايــام  ع�رصة  منذ 
العراق  املنفذ احلدودي بني  تواجدنا".  وتعر�س  مكان 
و�شوريا خالل االيام املا�شية اىل هجمات متكررة �شنها 
تنظيم داع�س و�شط جتاهل مطالب احلكومة املحلية ب�شن 
والعراقي  الدويل  التحالف  ينفذها طريان  غارات جوية 
ت�شتهدف جتمعات املهاجمني.  وقال القيادي يف احل�شد 
الع�شائري اللواء احمد البيالوي لـ)اجلورنال( ان: "القائد 
اعلن  ان  �شبق  العبادي  حيدر  امل�شلحة  للقوات  العام 
�شم املتطوعني اجلدد اىل احل�شد الع�شائري  يف االنبار 

لغر�س م�شك االر�س يف املناطق املحررة"،

التكنوقراط باتت في طي النسيان 

العبادي يقود حكومة "وكاالت" وخالفات البرلمان تحصنه من االستجواب

برلمانيون: الكتل ترفض االنتخابات المبكرة خوفا على حصصها في المغانم الحكومية 

اتهام العبادي بتجاهل دور متطوعي العشائر في األنبار وعدم منحهم رواتب 
حزب الدعوة: القضاء لم يبرئ 
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)الجورنال( تنشر تفاصيل خارطة تقسيم نينوى إلى 6 محافظات بعد تحريرها
 

 فيمــا اتفــق زعماء احتــاد القــوى العراقية ممثــل املكون 
ال�شــني يف ال�شــلطتني الت�رصيعيــة والتنفيذية على ت�شــكيل 
تنظيــم  علــى  الق�شــاء  بعــد  الإدارة حمافظاتهــم  جمل�ــس 
داع�ــس يف االنبــار و�شــالح الديــن ونينــوى حتركت قوى 
�شــيعية م�شــاركة يف احلكومة احلالية ل�شم مدينة �شامراء 
جنوبــي تكريت مركز �شــالح الديــن اىل العا�شــمة بغداد، 
واإحلاق ق�شــاء النخيب التابع اداريا اىل االنبار مبحافظة 

كربــالء. وقال ع�شــو االحتــاد  ممثل حمافظــة نينوى  يف 
الربملــان النائب عبــد الرحيم ال�شــمري لـ)اجلورنــال( اإن: 
"رغبــة االحتــاد يف ت�شــكيل جمل�ــس  الإدارة املحافظــات 
ال�شــنية بعــد تنظيم داع�س تاأتي علــى خلفية طرح م�رصوع 
يف الكونغر�ــس االمريكي  يق�شــي مبنح  االقليات حمافظة 
يف املنطقــة املعروفــة ب�شــهل نينوى خا�شــة لاليزيديني 
وال�شــبك وامل�شــيحيني، بعد حترير مدينة املو�شــل"، الفتا 
اىل ان االطراف ال�شــيعية  امل�شــاركة يف احلكومة احلالية: 
"حتركــت موؤخرا  لتمرير م�ــرصوع قانون احلدود االدارية 

بهــدف حتقيــق رغبتها  يف �شــم مدينــة �شــامراء جنوبي  
تكريــت اىل العا�شــمة بغــداد  واحلــاق منطقــة النخيــب 
مبحافظــة كربالء".   ، وقال النائــب   عبد الكرمي  العبيدي 
لـ)اجلورنال( ان "التوجه ال�شائد يف ال�شاحة العراقية اليوم 
ي�شــري اىل تكري�س االنق�شام الطائفي ويهدد وحدة املجتمع 
ويذهــب  نحــو تق�شــيم البــالد تنفيــذا الأجنــدات خارجيــة  
�شــنقف �شدها بكل قوة"،  م�شددا على رف�س كتلته ت�شكيل 
اقاليــم وا�شــتحداث  حمافظات جديدة على ا�شــ�س طائفية: 
"بذرائــع حمايــة املكونــات لتحقيــق مكا�شــب �شيا�شــية 

ل�شــالح اطــراف مرتبطة بجهات خارجيــة، ما يدور خلف 
الكوالي�س يف الوقت احلا�رص حترك ال�شتحداث    حمافظات 
يف نينوى بعد حترير املو�شــل".  ويف مقال للكاتب �شــيار 
اجلميــل  ن�رصه على �شــفحته ال�شخ�شــية  ذكــر فيه: عقدت 
عــّدة اجتماعــات ولقاءات وات�شــاالت بني ابناء املو�شــل  
نينوى، متثلهم �شخ�شــّيات من اأ�شــاتذة اأكادمييني و�شيوخ 
ورجــال قانــون ورجــال اعمــال ومي�شــي الكاتــب قائال: 
تت�شــمن هيكلية االإقليم االدارية ان�شــاء عدة "حمافظات" 
تتــوزع علــى ال�شــكل التايل:  1 -�شــنجار، وت�شــم ق�شــاء 

�شنجار مع املجمعات اليزيدية ناحية القحطانية.
2 -تلعفر، وت�شم مدينة تلعفر و�شواحيها مع العيا�شية 
واملحلبيــة )اأغلبيــة تركمانيــة(، وميكن ف�شــل او ا�شــافة 

ربيعة وزمار )عرب وكرد( ح�شب رغبة اَهايل املنطقة.
3 -�شــهل نينوى، م�شيحيون "�رصيان وكلدان واآثوريني"  
وايزيديــني - و�شــبك - وعــرب - وكــرد وميكــن ان تكون 
حمافظة واحدة او حمافظتني، ح�شب رغبة اَهايل املنطقة. 
.4 -جنــوب املو�شــل )حمــام العليــل، ال�شــورة، القيــارة، 

احل�رص البعاج.. والغالبية عرب(. 

اأغلبية كردية.  – خممور   5
6 -مدينــة املو�شــل تكون حمافظة وحدهــا، بجناحيها 
القــرى  مــن  وتوابعهمــا  دجلــة  لنهــر  واالي�ــرص  االميــن 
واالريــاف واالديــرة و�شــد املو�شــل واملناطــق االثريــة 

القدمية. وهي عا�شمة االقليم.
ووردت يف الد�شــتور العراقــي مــادة تن�ــس علــى ت�شــكيل 
اقاليــم مــن حمافظــة واحــدة او اكرث مبوجب طلــب يقدمه 
اغلبية ال�شــكان ثم اجراء ا�شتفتاء �شــعبي لبيان الرغبة يف 

ت�شكيل االقليم.              

بغداد -عالء الحسن 


