
رحبت وا�ش��نطن بالتعديل ال��وزاري اجلزئي 
الذي جرى يف العراق يوم االثنني.

الرئي���س  مبع��وث  ماكغ��ورك  بري��ت  وق��ال 
االمريك��ي باراك اوباما للتحالف الدويل يف 
ح�شاب��ه عل��ى توي��ر “اإن ت�شدي��ق الربملان 
عل��ى التعدي��ل ال��وزاري يتغل��ب عل��ى اأزم��ة 

م�شتمرة منذ �شهور”.
باملوافق��ة  �ش��وت  الن��واب  جمل���س  وكان 
بح�ش��ور رئي�س الوزراء حي��در العبادي على 

مر�شحي االخري .
وه��م كل م��ن: عب��د ال��رزاق العي�شى ل��وزارة 
ح�ش��ن  العلم��ي،  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م 
اجلناب��ي ل��وزارة امل��وارد املائي��ة، وجب��ار 
فنج��ان  وكاظ��م  النف��ط،  ل��وزارة  لعيب��ي 
احلمام��ي ل��وزارة النق��ل، واآن ناف��ع لوزارة 
االعمار واال�ش��كان، واأدوا اليمني الد�شتوري 
و�شط احتجاج للنواب الركمان العرا�شهم 
على عدم تر�شيح �شخ�شية تركمانية ملن�شب 

وزاري يف التعديل اجلديد.
ورف���س الربملان من��ح الثقة ملر�ش��ح وزارة 

التجارة يو�شف اال�شدي.
كم��ا �شوت جمل�س الن��واب على عدم قناعته 
باأجوب��ة وزي��ر الدفاع خال��د العبيدي خالل 
جل�ش��ة ا�شتجواب��ه، م��ا ق��د ينتج عن��ه �شحب 

الثقة واقالته من املن�شب.
واأعل��ن رئي�س جمل�س الن��واب �شليم اجلبوري 
ع��ن “ت�شلم��ه طلبًا موقعا م��ن ٦٣ نائبا من 
النائ��ب عالية ن�شيف لتحدي��د موعد ل�شحب 
الثقة من وزير الدفاع” م�شريا اىل انه “�شيتم 
ادراج الطل��ب عل��ى ج��دول اعم��ال جل�ش��ات 

اال�شبوع املقبل”.

وزارة الداخلي��ة ادري��ت من قبل 7 وزراء بني 
وكالة وا�شال��ة حيث مت �شغلها ب�شبعة وزراء 
منذ ع��ام 2003 لغاية العام احلايل 2016 
فقد ت�شنمت باأكرث من مرة وكالة واكرث فرة 
الإداراتها دامت من 21 دي�شمرب 2010لغاية 
18 ت�رشين1/اأكتوير 2014( باإدارة رئي�س 
وكال��ة  املالك��ي  ن��وري  ال�شاب��ق  ال��وزراء 
...ولنتعرف على وزراء الداخلية من )2003 
بع��د �شق��وط النظ��ام  لغاي��ة 2016 ( وفرة 
ت�شنمه��م الوزارة فق��د ت�شنمها ن��وري بدران  
م��ن �شبتم��رب 2003 لغاي��ة اأبري��ل 2004 
ع��ن قائمة الوف��اق الوطن��ي العراقي و�شمري 
ال�شميدع��ي م��ن اأبري��ل 2004 لغاية يونيو 
بالتن��اوب  امل�شتقل��ة  القائم��ة  ع��ن   2004
وفالح ح�شن النقيب من يونيو 2004 اأبريل 
2005 ع��ن قائمة الوف��اق الوطني العراقي 
خ��الل ف��رة رئا�ش��ة ال��وزراء م��ن قب��ل اياد 
عالوي ومن ث��م ت�شنمها باقر ج��رب الزبيدي 

من اأبريل 2005لغاية 20 مايو 2006 
االئت��الف الوطني العراقي / املجل�س االأعلى 
خالل حكم ابراهيم اجلعفري لرئا�شة الوزراء 
وم��ن ثم ت�شنمها وكالة رئي���س الوزراء اآنذاك 

نوري املالكي من 20 مايو 2006 
دول��ة  ائت��الف   2006 يوني��و   8 لغاي��ة 

القانون 
وبعدها جواد البوالين من 8 يونيو 2006 

لغاي��ة 21 دي�شمرب 2010 احلزب الد�شتوري 
العراق��ي وبعدها ر�شح رئي���س الوزراء نوري 
املالك��ي اأكرث م��ن �شخ�شي��ة لت�شن��م الوزارة 
لكنه جوب��ه بالرف�س لي�شغله��ا هو بالوكالة 
 18 لغاي��ة  من 21 دي�شمرب 2010 

ت�رشين1/اأكتوبر 2014.
وبع��د ت�شنم حي��در العبادي لرئا�ش��ة الوزراء 

بتاري��خ18  الغب��ان  �ش��امل  حمم��د  ر�ش��ح 
ت�رشين1/اأكتوب��ر 2014. حلقيب��ة الداخلية 

لين��ال عل��ى 197 �شوت��ا، م��ن ا�ش��ل 233 
نائب ح�رشوا جل�شة الربملان يف ذلك الوقت. 

ومت تن�شيب��ه وزي��را للداخلي��ة وبع��د م��رور 
19 �شه��را قدم الغبان ا�شتقالته على خلفية 
تفج��ريات ارهابي��ة �رشب��ت منطق��ة الكرادة 
وراح �شحيته��ا اأك��رث م��ن 400 مدني��ا بني 

�شهيدا وجريح.
وبعد ا�شتقالة الغبان اأمر رئي�س الوزراء حيدر 
العب��ادي، بتكلي��ف الوكي��ل االداري واملايل 
ل��وزارة الداخلي��ة عقي��ل اخلزعل��ي، مبن�شب 
وزي��ر الداخلية بالوكالة حل��ني اختيار وزير 

جديد.
ع��ن  ك�ش��ف  الوطن��ي  التحال��ف  م�ش��در يف 
خالفًا بني العب��ادي والعامري ب�شبب رف�س 
االأول للمر�شح ال��ذي قدمته كتلة بدر حلقيبة 
اأّن  اأّك��د  "العام��ري  اأّن  الداخلي��ة" واأو�ش��ح، 
كتلته م���رّشة على تر�شي��ح االأعرجي ح�رشاً 
دون غ��ريه"، م�ش��رياً اإىل اأّن "العبادي رف�س 
ثالث��ة  بتق��دمي  وطال��ب  االأعرج��ي  تر�شي��ح 
مر�شح��ني الختيار اأحده��م، واإاّل فاإّن الوزارة 

�شتبقى تدار بالوكالة".
وكان الربمل��ان العراق��ي، قد �ش��وت االثنني 
عل��ى خم�ش��ة وزراء ج��دد قدمه��م العب��ادي 
كبدالء عن الوزراء امل�شتقيلني، بينما مل يقّدم 
العب��ادي مر�شح بدر، قا�شم االأعرجي، لوزارة 

الداخلية �شمن الئحة الوزراء. 
ويف غ�ش��ون، ذل��ك، اأّك��د م�ش��در، اأّن "الوزير 
ال�شاب��ق حممد الغب��ان يبذل جه��وداً لت�شوية 
اىل  الع��ودة  حم��اواًل  ا�شتقالت��ه  مو�ش��وع 
املن�ش��ب من جدي��د". واأ�ش��اف، اأّن "الغبان 
تو�ش��ط ل��دى ق��ادة التحال��ف الوطن��ي الذين 
قام��وا بدورهم بالتو�شط ل��دى العبادي بهذا 
يدر���س  "العب��ادي  اأّن  اىل  م�ش��رياً  ال�ش��اأن"، 
املو�ش��وع ومل يرف�س، وقد يعي��ده للمن�شب 
يف ح��ال مل تق��ّدم كتل��ة ب��در مر�شح��ًا غ��ري 

االأعرجي". 

واشنطن ترحب بالتعديل الوزاري الجديد

وق��ال حماف��ظ الب���رشة يف كلم��ة ل��ه يف غرف��ة 
جت��ارة و�شناع��ة الكويت اثن��اء اجتماعه مبمثلي 
قط��اع االعم��ال الكويت��ي وم�شتثمري��ن كويتيني 
ان "العالق��ات االقت�شادية ب��ني البلدين يف تقدم 
م�شتمر موؤكدا ال�شعي الدائم للجانبني يف الو�شول 

بتلك العالقات اىل م�شتوى الطموح".
وبني الن�رشاوي اأن "هناك منطقة اقت�شادية حرة 
يف مدين��ة )�شفوان( �شيتم االع��الن عنها قريبا"، 
م�شيف��ا انه��ا "ت�شته��دف ال���رشكات الكويتية من 
القطاعات كاف��ة لال�شتثمار فيها ال�شيما �رشكات 

القطاع اللوج�شتي".
واأ�ش��اف ان تلك املنطقة متتلك ميزات ا�شتثمارية 
متع��ددة نظ��را اىل قربه��ا من الكوي��ت ا�شافة اىل 
كونها من اأك��رث املناطق ا�شتقرارا �شيا�شيا واأمنيا 

يف الع��راق "، م�ش��ريا اىل ان��ه "مت و�ش��ع اآلي��ات 
جديدة جلذب اال�شتثمار االأجنبي اىل املدينة".

وطال��ب الن�رشاوي غرفة جتارة و�شناعة الكويت 
واأ�شحاب االعمال اىل زيارة الب�رشة للتعرف على 
الفر�س اال�شتثمارية املتاحة وااللتقاء باأ�شحاب 
االأعم��ال العراقي��ني"، الفت��ًا اىل وج��ود اق��راح 
باإقام��ة موؤمت��ر ا�شتثم��اري عراق��ي يف الكوي��ت 
به��دف عر�س الفر���س اال�شتثماري��ة املتاحة يف 
الب�رشة ومناق�شة �شب��ل اإقامة ا�شتثمارات كويتية 
هن��اك". من جانبه قال ع�ش��و جمل�س ادارة غرفة 
جت��ارة و�شناع��ة الكوي��ت عب��داهلل احلمي�شي يف 
كلم��ة مماثلة ان "تاريخ العالق��ات التجارية بني 
الكوي��ت ومدينة الب�رشة حتديدا يرجع اإىل بدايات 
الق��رن املا�ش��ي اىل جانب مالها م��ن خ�شو�شية 
اجتماعي��ة وثقافية نظ��را اىل ق��رب امل�شافة بني 
البلدي��ن"، موك��دا حر���س غرفة جت��ارة و�شناعة 

االقت�شادي��ة  العالق��ات  توطي��د  عل��ى  الكوي��ت 
امل�شرك��ة م�ش��ريا اىل اهمي��ة الزي��ارات الر�شمية 
والتجارية واالأثر ال��ذي تركه يف تفعيل التعاون 

التجاري واال�شتثماري بني البلدين".
فيما اأعلن الن�رشاوي، عدم تر�شحه لوالية جديدة.
وق��ال الن���رشاوي يف ت�رشي��ح �شحف��ي ل��ه: "ال 
اأن��وي الر�شح لوالية جديدة وما قدمته كاٍف رغم 

االزمات والراكمات التي واجهتنا".
واأ�ش��ار الن���رشاوي، اىل ان��ه "ا�شتط��اع يف ادارته 
حت�ش��ني توفري الطاقة الكهربائي��ة وملفات اخرى 
وان كانت لي�س بامل�شت��وى الذي نطمح له، كوننا 
واجهن��ا اأزم��ة مالي��ة م��رت به��ا الع��راق ب�شب��ب 
انخفا���س واردات النف��ط".  واأ�ش��اف "مل نتمك��ن 
حلد االن اإحالة اأي م�رشوع يف الب�رشة اىل التنفيذ 
ب�شبب ال�شائقة املالية اخلانقة، وهذا ينطبق على 
جميع املحافظ��ات، وكانت نفقاتنا ت�شغيلية فقط 

م��ن دف��ع رواتب واأج��ور وحتى ه��ذه واجهنا بها 
عقبات". و اأُختري الن�رشاوي  الذي ينتمي للمجل�س 
االعلى اال�شالمي العراق��ي- حمافظًا للب�رشة يف 
�شنة 2013 بعد انتخاب��ات جمال�س املحافظات، 
وه��و خري��ج كلي��ة الط��ب م��ن جامع��ة الب���رشة 
و جامع��ة كاردي��ف و جامع��ة كوينزالن��د ول��ه 
بكالوريو���س يف املع��ارف االإ�شالمية من جامعة 
امل�شطفى و�ش��ارك يف االإنتفا�ش��ة ال�شعبانية يف 
1991 �ش��د النظام ال�شابق. وتعر�س الن�رشاوي 
موالي��د الب���رشة 1966، الأزمة قلبي��ة يف كانون 
العا�شم��ة  اىل  زيارت��ه  خ��الل   2014 الث��اين 
بغ��داد. وم��ن املقرر ان جت��ري انتخابات جمال�س 
 ،2017 ني�ش��ان   30 يف  املقبل��ة  املحافظ��ات 
وت�شع��ى ع��دة اأط��راف �شيا�شية اىل تقري��ب موعد 
انتخاب��ات جمل���س الن��واب املق��ررة يف حزي��ران 

2018، واجراوؤهما معًا يف وقت واحد.

Wed. 17 Aug. 2016 issue no 173سياسة2
االربعاء 17 آب 2016 العدد 173

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد - فاطمة عدنان عفج

بغداد - متابعة

الداخلية وزارة تدار بالوكاالت 

محافظ البصرة يدعو الشركات الكويتية للتعاون مع المحافظة
بدر "ممتعضة" من عدم إدراج اسم 

مرشحها للداخلية

األمم المتحدة تحذر من تدهور الحالة اإلنسانية للنازحين في الموصل

التحالف الوطني: لن نسمح بتمرير قانون 
العفو العام بصيغته الحالية

كتلة الجماهير الوطنية ليست مع 
إقالة الجبوري في الوقت الحالي

بغداد_متابعة
اأكدت كتلة بدر النيابية، عدم اإعطاءها تربير من قبل رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
الوزراء،  على  الت�شويت  قائمة  مر�شحها يف  ا�شم  اإدراج  عدم  العبادي، بخ�شو�س 
يف  عطية  اأمل  النائب  الكتلة  ع�شو  وقالت  ذلك.  من  "تفاجاأت"  انها  بيَّنت  فيما 
اإدراج ا�شم قا�شم االعرجي لوزارة  "نواب بدر، امتع�شوا من عدم  ت�رشيح لها، ان 
الداخلية، وتفاجاأنا حني انت�رشت ورقة االأ�شماء يف مواقع التوا�شل االجتماعي"، 
مو�شحة ان "الربملان �شهد توتراً، بعد ت�شويتنا على الوزراء اخلم�شة، حيث طالبنا 
العبادي بتو�شيح ا�شباب عدم اإدراج مر�شحنا". واأ�شافت العطية ان "العبادي ذكر 
دمنا بخروجه دون  لكننا �شُ بعد اجلل�شة،  �شيتم مناق�شته  االأعرجي  باأن مو�شوع 
�شبب"، موؤكدة على "كتل كردية ودميقراطية، طالبت هي االأخرى بالت�شويت على 

ت�شمية وزير الداخلية.

بغداد_متابعة
حذرت االأمم املتحدة من تدهور احلالة االإن�شانية للنازحني العراقيني يف مدينة 

املو�شل، يف ظل ا�شتمرار العمليات الع�شكرية �شد تنظيم داع�س.
وقالت من�شقة املنظمة لل�شوؤون االإن�شانية ليز غراندي، خالل موؤمتر �شحفي مع 
وزير الهجرة العراقي جا�شم حممد: اإن "فرق االإغاثة الدولية تواجه �شعوبات يف 

اإي�شال امل�شاعدات االإن�شانية للنازحني".
واأ�شافت، على ل�شان املرجم، اأن "من بني امل�شكالت اأزمة التمويل ومنع دخول 

املوظفني الدوليني وت�شجيل املنظمات التطوعية".
من جهته قال الوزير حممد، اإن "وزارة الهجرة العراقية غري قادرة على حتمل 

اأعباء النازحني من املو�شل وحدها".

بغداد_متابعة
اأك��د النائ��ب عن كتلة بدر النيابية املن�شوية بالتحال��ف الوطني رزاق حميب�س، ان 
التحال��ف الوطني مل ولن ي�شم��ح بتمرير قانون العفو الع��ام ب�شيغته احلالية التي 

ت�شمح بخروج االرهابيني ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيني.
وقال حميب�س يف ت�رشيح له، ان "التعديالت التي قامت بها اللجنة القانونية على 
م�ش��ودة قانون العف��و العام �شببت م�ش��اكل كثرية وكانت عبارة ع��ن ثغرات امنية 
�شت�شم��ح بخروج العديد من االرهابيني". وا�شاف، ان "التحالف الوطني لن ي�شمح 
بخروج اي ارهابيني او من تلطخت ايديهم بدماء العراقيني باأي �شكل من اال�شكال 

و�شنعمل بكل قوة على منع مترير املادة الثامنة من القانون".

بغداد_متابعة
ك�شف النائب عن كتلة اجلماهري الوطنية املن�شوية حتت حتالف القوى بدر الفحل، 

عن جمع 117 توقيع الإقالة رئي�س الربملان �شليم اجلبوري من من�شبه.
وق��ال الفح��ل يف ت�رشيح �شحفي له اإن "النواب املوقع��ني هم 117 نائب ميثلون 
جبهة اال�شالح، ا�شافة اىل نواب من خارج اجلبهة و�شوف يتم تقدمي الطلب خالل 
اجلل�ش��ات املقبلة يف اال�شبوع الق��ادم". وا�شاف، اأن "كتلة اجلماهري الوطنية لي�س 
مع اإقالة اجلبوري يف الوقت احلايل، واملرحلة تتطلب الريث نتيجة لوجود قوانني 
مهم��ة يج��ب ت�رشيعها، ف�شال ع��ن مقاتلة تنظي��م داع�س االرهاب��ي يف حمافظات 

االنبار واملو�شل وكركوك وحتى يف �شالح الدين".

بغداد – سعد المندالوي

لشغل حقيبتها.. األعرجي مرفوض والغبان يحاول العودة للمنصب والعبادي يلوح بإدارتها وكالة

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حممد �سامل الغبان 
وزير الداخلية امل�ستقيل 

اثار خالفا بني اطراف 
التحالف الوطني على 

�سغل حقيبة وزارة 
الداخلية بعد ا�سرار 

بدر على مر�سحها 
قا�سم االعرجي ورف�ض 

العبادي له.


