
النواب  جمل�س  االربعاء,  القانون,  دولة  ائتالف  دعا 
بعد  ما  اىل  املكتملة  ال��وزراء  ا�ستجوابات  تاأجيل  اإىل 
اإىل  ال�ساغرة, م�سريا  الوزارات  الت�سويت على مر�سحي 

اكتمال ملفات ا�ستجواب اأربعة م�سوؤولني.
وقال ع�سو االئتالف جا�سم حممد جعفر اإن "احلكومة 
ت�سهد نق�سا وا�سحا من خالل �سغور وزارات ال�سناعة 
الفراغ  زيادة  ميكن  وال  والتجارة  والداخلية  والدفاع 
جمل�س  على  ولذلك  تعوي�س  اي  دون  من  احلكومي 

الت�سويت على  اال�ستجوابات حلني  التمهل يف  النواب 
املر�سحني اجلدد". وا�ساف جعفر اأن "اأع�ساء املجل�س 
والرتبية  ال�سحة  وزراء  ا�ستجواب  ملفات  اجن���زوا 

والزراعة ورئي�س هياأة االعالم واالت�ساالت".
وتابع اأن "جمل�س النواب �سيطرح بعد العطلة الت�رشيعية 
وقانون  للمناق�سة  والغاز  النفط  قانون  مبا�رش  ب�سكل 
املحكمة  االحتادية وتعديل قانون االنتخابات والرثوة 
املائية". اىل ذلك اكد النائب عبد الرحيم ال�سمري, اأن 
العام  اإىل  اال�ستجوابات  ملف  ّحل  �سريرُ النواب  جمل�س 
املقبل, مبينا اأن الت�سويت على مر�سحي الوزراء اجلدد 

�سيكون يف اأولويات املجل�س بعد العطلة.وقال ال�سمري 
وزيري  ا�ستجواب  ملف  ّحل  �سريرُ النواب  "جمل�س  اإن 
اإىل  اال�ستجواب  ملفات  من  وغريها  والتجارة  الرتبية 
"عزم جمموعة من  ما بعد العطلة الت�رشيعية", موؤكدا 
اخلارجية  وزير  ا�ستجواب  باإجراءات  امل�سي  النواب 
"الت�سويت  اأن  ال�سمري,  اجلعفري".واأ�ساف  اإبراهيم 
بعد  املجل�س  اأولويات  من  �سيكون  اجلدد  الوزراء  على 
والكتل  ال��وزراء  لرئي�س  جيدة  فر�سة  الإعطاء  العطلة 
املقالني.بدوره  ال��وزراء  عن  بديل  الإيجاد  ال�سيا�سية 
رئي�س  ان   , القانون  دول��ة  ائتالف  يف  م�سدر  ق��ال 

رئي�س  نائب  لت�سمية  يتجه  العبادي,  حيدر  ال��وزراء 
للمالية  وزي��راً  �ساوي�س  نوري  رو�س  ال�سابق  ال��وزراء 
دولة  ائتالف  واأك��د  زيباري.  هو�سيار  للمقال  خلفًا 
القانون , تقدمي التحالف الكرد�ستاين مر�سحه ملن�سب 
وزير املالية بديال عن املقال هو�سيار زيباري, م�سريا 
الكتل  موافقة  و�سِمن  اال�سم  ت�سلم  العبادي  ان  اىل 
ر�سول  االئتالف  عن  النائب  وق��ال  عليه.  ال�سيا�سية 
را�سي يف ت�رشيح �سحفي , ان "التحالف الكرد�ستاين 
و�سيتم  العبادي  اىل  املالية  ل���وزارة  مر�سحه  �سلم 
طرحه على جمل�س النواب للت�سويت عليه بعد العطلة 

ان'العبادي   , را�سي  وا�ساف  للمجل�س".  الت�رشيعية 
ال�سيا�سية على املر�سح للمالية',  الكتل  ابلغنا مبوافقة 
الفتا النظر اىل ان'تقدمي املر�سحني للوزارات ال�ساغرة 
�سيكون ب�سلة واحدة'. بدوره و�سف النائب عن احلزب 
ال�سبت,  اليوم  كرم,  عرفات  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
اإىل  م�سرًيا  ب�"املهزلة",  النواب  مبجل�س  اال�ستجوابات 
وجود وزراء فا�سدين مل يتم ا�ستجوابهم. وقال "كرم" 
يف ت�رشيحات �سحفية اإن اال�ستجوابات داخل جمل�س 
النواب مهزلة ومعدة لال�ستهداف ال�سيا�سي فقط, عازيا 
ذلك اىل وجود وزير غارق بالف�ساد ال ي�ستجوب, اإال اأن 

من يخدم العراق ي�ستجوب ويعزل من من�سبه.
الق�ساء  منه  الهدف  اال�ستجواب  كان  لو  اأنه  واأ�ساف 

على الف�ساد, لكنا اأول من ي�سوت على اإقالتهم.
توترات  ت�سهد  العراق  يف  ال�سيا�سية  املرحلة  اأن  يذكر 
بها  قام  التي  اال�ستجواب  عمليات  خالل  من  كبرية 
وزير  اإثرها  على  اأقيل  ال���وزراء,  من  لكثري  الربملان 
الدفاع خالد العبيدي ووزير املالية هو�سيار زيباري, 
وزير  ا�ستجواب  املقبلة  املرحلة  �ست�سهد  حني  يف 
حممد  الرتبية  ووزي��ر  اجلعفري,  اإبراهيم  اخلارجية 

اإقبال واآخرين.

البنك الدولي: العراق أحد أغنى دول العالم المتالكه ثروة كبيرة وسداد قروضنا مضمون

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Thu.22 Dec. 2016 issue no 249 22 كانون االول 2016 العدد الخميس

دروب البساتين.. خضراء 
ذكرياتها بطعم شقوق الطين

أسرار الصبغة المنزلية الناجحة 
دون الذهاب لصالونات التجميل

05060710

بغداد - خا�س: و�سف البنك الدويل, العراق باأنه اأحد اأغنى دول العامل على وجه االأر�س.
هيكلية  اإ�سالحات  يخو�س  العراق  اأن  بلحاج  فريد  البنك  يف  االو�سط  ال�رشق  مدير  وقال 
يقاتل فيه حربا �رشو�سا �سد قوة تدمريية.  الذي  نف�سه  الوقت  النطاق يف  عميقة ووا�سعة 
واأ�ساف بلحاج اإن ثروة العراق من النفط والغاز ت�سكل �سمانة را�سخة ل�سداد القرو�س.واأ�سار 
القدرة على  االأر�س, ولديه امكانيات �سخمة كما لديه  الدول على وجه  اأغنى  اأحد  العراق  ان  اىل 
�سداد ديونه. وكان البنك الدويل قد وافق , الثالثاء املا�سي, على قر�س جديد للعراق بقيمة 1.485 
مليار مل�ساعدته يف حتمل تكلفة احلرب �سد تنظيم "داع�س" االإرهابي. واأفاد البنك الدويل يف بيان اأن 
وتعزيز  الطاقة  كفاءة  وحت�سني  االنفاق  لرت�سيد  العراقية  احلكومة  جهود  دعم  اإىل  يهدف  اجلديد  القر�س 
احلوكمة بال�رشكات اململوكة للدولة. كما وافق البنك يف 2015 على قر�سني لدعم العراق يف مواجهة التنظيم 

االرهابي, يف ظل اأ�سعار النفط املتدنية, االأول بقيمة 1.2 مليار دوالر والثاين ب� 350 مليون دوالر.
التفا�سيل امللحق االقت�سادي

 

ما ان �سّدق رئي�س اجلمهوية فوؤاد مع�سوم على قانون هياأة احل�سد 
ال�سعبي ,حتى اجتهت االنظار اىل التعليمات التي �سي�سدرها رئي�س 
ال�سان  بهذا  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام  والقائد  ال��وزراء 
,اال ان م�سادر اكدت ان خالفات دّبت بني قيادات احل�سد والعبادي 

ب�ساأن بع�س التف�سيالت اخلا�سة بتلك التعليمات .
ال��وزراء  رئي�س  عزم  عن  الربملانية,  والدفاع  االمن  جلنة  وك�سفت 
اأن  ا�سدار تعليمات ملحقة بقانون هياأة احل�سد ال�سعبي, م�سرية اإىل 
التعليمات تت�سمن كيفية اختيار قادته وم�ساواته ببقية الت�سكيالت 

القتالية.
العام  "القائد  اإن  ت�رشيح  يف  وت��وت  ا�سكندر  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
وملحق  تعليمات  ا�سدار  ب�سدد  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
االأيام املقبلة بعد  القوات خالل  كامل يخ�س قانون احل�سد لتنظيم 
القانون".وا�ساف  على  مع�سوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  ت�سديق 
وقواعد  احل�سد  قادة  ت�سمية  كيفية  تت�سمن  "التعليمات  اأن  وتوت 
للبالد".وتابع  القومي  االمن  تعزيز  يف  مقاتليه  ومهام  اال�ستباك 
اأن "العبادي �سي�سكل مديريات خا�سة باحل�سد كالتدريب والهند�سة 
بقية  مع  احل�سد  قوات  حقوق  م�ساواة  عن  ف�سال  والوية  الع�سكرية 
بهيكلية  بداأت  ال�سعبي  احل�سد  "هياأة  ان  االمنية".وا�ساف,  القوات 
االلوية والف�سائل ا�ستعداداً ل�سن م�سودة م�رشوع القانون ورفعها اىل 
جمل�س الوزراء", ورجح ان يتم ت�رشيع القانون بعد عملية "حترير" 
املو�سل .واو�سح , ان"وزارة الدفاع هي اجلهة التي �ستتوىل ت�سليح 
ومتويل ت�سكيالت احل�سد ال�سعبي ا�سوة بجهاز مكافحة االرهاب, النه 
مرتبط بالقائد العام للقوات امل�سلحة مبوجب االمر الديواين", م�سريا 
م�رشوع  م�سودة  يف  �سرِتد  التي  واالمتيازات  احلقوق  ان"جميع  اىل 

القانون �ستكون ا�سوة باقرانهم يف القوات امل�سلحة".
يتمحور  اخلالف  جوهر  ان  الوزراء  رئي�س  من  مقرب  م�سدر  ويقول 
حول اأن قيادات احل�سد ترى اأن امل�سودة االأ�سلية التي اتفقت قيادات 

الف�سائل مع العبادي على بنودها تت�سمن م�ساواة قادة ومنت�سبي 
على  والداخلية  الدفاع  وزارت��ي  ومنت�سبي  بقادة  ال�سعبي  احل�سد 
النواب  جمل�س  اأن  حني  يف  والت�سليح.  املالية  امل�ستحقات  �سعيدي 
العراقي اأقر م�سودة تن�ّس على تكييف االأو�ساع القانونية للمنت�سبني 
وهذا  بالرواتب,  يتعلق  ما  يف  الع�سكرية  الرتاتبية  وفق  احل�سد  اإىل 
امل�سلحة.  للقوات  العام  القائد  من  جديدة  تعليمات  انتظار  يتطلب 
و�ساف امل�سدر اإّن امل�سودة التي اتفق عليها قادة احل�سد ال�سعبي مع 
حيدر العبادي ال تت�سمن اأي اإ�سارة ملنع قياداته, بعد اإقرار قانونه, 
من العمل ال�سيا�سي, ولكن الن�سخة التي اأقرها جمل�س النواب العراقي 
اإىل احل�سد من االنخراط  تت�سمن ن�سا �رشيحا مينع كل املنت�سبني 

بال�سيا�سة.
واكد امل�سدر ان رئي�س الوزراء العبادي رد من ناحيته على اعرتا�س 
هذه القيادات باإبالغها اأّنه �سكل جلنة لو�سع تعليمات تخ�س رواتب 
اأبلغها  ولكنه  القانون,  اإقرار  بعد  ال�سعبي  احل�سد  ت�سكيالت  وت�سليح 
اأي�سا اأن رواتب وامتيازات احل�سد لن تكون, باأي حال من االأحوال, 
ذلك  مربرا  والداخلية,  الدفاع  وزارتي  وامتيازات  لرواتب  م�ساوية 
ب�سّح االأموال, وباأن امل�ساواة بني امتيازات احل�سد والوزارات االأمنية 

�سيغ�سب القيادات الع�سكرية الر�سمية.
كتل  مع  وبالتعاون  احل�سد  يف  قيادات  �رشعت  اخلالف  هذا  واأم��ام 
�سيا�سية, يف اإيجاد خمرج ملا يعدونه "ماأزق" انطوى عليها قانون 
الف�سائل  تلك  نظر  وجهة  "املاأزق" من  هذا  ويتمثل  ال�سعبي  احل�سد 
بعد  احل�سد  قيادة  اإ�سناد  ب�ساأن  املذكور  القانون  عليه  ن�ّس  مبا 
العراقية,  امل�سّلحة  القوات  �سمن  م�ستقل  ع�سكري  ج�سم  اإىل  حتّوله 
اأعلى  قائد  من�سب  ذاته  الوقت  يف  ي�سغل  الذي  ال��وزراء  رئي�س  اإىل 
واختيار  احل�سد  قطعات  حتريك  �سالحية  ومنحه  امل�سّلحة,  للقوات 
موا�سع متركزه واملهمات املوكلة اإليه. و�سيعني ذلك �سحب الف�سائل 
القيادات املن�سوية يف احل�سد  اأن تقبل به  قادتها وهو ما ال ميكن 

وما قدمته من ت�سحيات كبرية يف املعارك .
تتمة �سفحة 2

اللكا�س,  حممد  امل��واط��ن  كتلة  ع��ن  النائب  اأك��د 
احلكومة  األزم   2017 موازنة  قانون  اأن  االربعاء, 
ال�سعبي  احل�سد  منت�سبي  روات��ب  برفع  االحتادية 
املقبل,  ال�سهر  من  ابتداًء  االمنية  بالقوات  اأ�سوة 
اىل تخ�سي�س مبالغ كافية ل�سمان حتقيق  م�سرياً 
املوازنة  "قانون  اإن  اللكا�س  وق��ال  الزيادة.  تلك 
بتوفري  االحت��ادي��ة  احلكومة  ال��زم   2017 لعام 
ال�سعبي  احل�سد  افراد  رواتب  لت�سوية  كافية  مبالغ 

من  ابتداًء  االخرى  االمنية  القوات  يف  اقرانهم  مع 
مطلع العام املقبل". وا�ساف, اأن "املوازنة تت�سمن 
كمخ�س�سات  دي��ن��ار  ت��رل��ي��وين  نحو  تخ�سي�س 
 60 اإ�سافة اىل تخ�سي�س  ت�سغيلية للح�سد ال�سعبي 
اأرُقر  ال��ذي  املوظفني  روات��ب  ا�ستقطاع  من  باملئة 
بن�سبة 3.8". وا�سار الكا�س اإىل اأن "افراد احل�سد هم 
افراد قوة ر�سيمة كبقية القوات بعد ت�سديق رئا�سة 
اجلمهورية على قانون احل�سد ويف حال عدم التزام 
القوات  حق  من  �سيكون  املبالغ  بتوفري  احلكومة 

مقا�ساة احلكومة لدى املحكمة االحتادية".

اعلن امر الفوج االول يف لواء كرمة الفلوجة للح�سد 
ال�سعبي يف حمافظة االنبار ,الثالثاء, عدم ال�سماح 
تنظيم  وخطباء  االعت�سامات  �ساحات  ل��ق��ادة 
داع�س ومن تعاون معهم من اعتالء منابر م�ساجد 
العقيد حممود مر�سي  . وقال  الكرمة مطلقا  ق�ساء 
نيوز(,  )اجلورنال  ل�  خا�س  ت�رشيح  يف  اجلميلي 
ق�ساء  ومنها  االنبار  مدن  �سهدتها  التي  ان" املدة 
الفلوجة خالل �سيطرة تنظيم داع�س  الكرمة �رشقي 
ا�سخا�س كانوا من خطباء  االرهابي �سجلت ظهور 
امل�ساجد ومن قادة �ساحات االعت�سامات امل�سبوهة 

ومت ت�سخي�سهم وحتديد ا�سمائهم كمطلوبني للق�ساء 
مطلقا".  امل�ساجد  منابر  باعتالء  لهم  ن�سمح  ولن 
�سنوات  ثالث  قبل  كانت  الكرمة  ان" م�ساجد  وبني 
ومع�سكرات  الزائلة  االرهاب  لدولة  �رشعية  حماكم 
تدريب وخمابئ لال�سلحة وبعد حترير مناطق كرمة 
الفلوجة لن يعود لها فكر وعقيدة التنظيم االجرامي 
املنرب  يعتلي  الذي  االإمام واخلطيب  اختيار  و�سيتم 
ال�سني".  والوقف  االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون 
وا�ساف ان" امل�ساجد �ستكون للعبادة ون�رش الدين 
واملر�سلني  االنباء  و�سرية  احل�سنه  النبوية  وال�سرية 
و�سحابة النبي بعيدا عن الفكر االرهابي املتطرف 

ومنع مظاهر الدين الزائف .

عواطف  االإ���س��الح  جبهة  ع��ن  النائبة  و�سفت 
للدرا�سات  الدفاع  جامعة  نعمة,االربعاء,موافقة 
الع�سكرية على التحاق دورة من ال�سباط احلقوقيني 
ت�سم 50 طالبًا لي�س بينهم اأي طالب من حمافظتي 
للتوازن  اح��رتام  ع��دم   " باأنه  ومي�سان  الب�رشة 
حمذرة   , " املحافظات  بحقوق  وا�ستهانة  الوطني 
�سترتتب  التي  اخلطرة  امل�ستقبلية  " التداعيات  من 
على هذه الت�رشفات الالم�سوؤولة ".وقالت يف بيان 
" يف الوقت الذي تتعاىل فيه االأ�سوات التي تتحدث 

عن التهمي�س واالإق�ساء وخا�سة يف امللف االأمني, 
نفاجاأ اليوم بالتحاق دورة من ال�سباط احلقوقيني 
 50 جمموعهم  النا�رشية  يف  الع�سكرية  الكلية  يف 
حمافظة  من  واحد  طالب  بينهما  يوجد  وال  طالبًا 
من  اث��ن��ان  طالبان  واإمن���ا  مي�سان,  اأو  الب�رشة 
النا�رشية فقط, اأي اأن املحافظات اجلنوبية الثالث 
الب�رشة  اأن  من  الرغم  على   ,  50 من   2 ح�ستها 
يعني  "ما  العراق  يف  حمافظة  ثالث  هي  لوحدها 

تهمي�سا مق�سودا لل�سيعة .
واأو�سحت اأنه " وفقًا لالأمر الوزاري 912 مبوجب 
 10 يف   45855 الدفاع  العام  ال�رش  اأمانة  كتاب 

تعيني  على  املوافقة  متت   2016 االول  كانون 
بغداد   : التالية  املحافظات  من  اخلم�سني  ال�سباط 
 2 قار  ذي   , �سفر  مي�سان  �سفر,  الب�رشة   ,  23
 ,  5 دياىل   ,  4 وا�سط   ,  3 الديوانية   ,  2 ال�سماوة   ,
 ,  5 , بابل   1 , كربالء   1 , النجف   2 الدين  �سالح 
الرمادي 1 " , مت�سائلة " وفق اأي مقيا�س مت توزيع 
التي  اجلهة  اعتمدت  اأ�سا�س  اأي  وعلى  الن�سب  هذه 

و�سعت هذه التق�سيمات غري املنطقية؟".
باأن  اجلميع  معرفة  من  الرغم  على   " اأن��ه  وبينت 
هو  املحافظات  حقوق  و�سمان  الوطني  التوازن 
 %  65 هي  ال�سيعي  املكون  ن�سبة  واأن  الفي�سل, 

املحافظات  واخلريجني يف  املواطنني  مراعاة  مع 
الدفاع  جامعة  ديدن  اأن  اإال  �سواء,  حد  على  كافة 
اإق�����س��اء  ه��و  ول��الأ���س��ف  الع�سكرية  ل��ل��درا���س��ات 
املحافظات اجلنوبية وقبول الق�سم االأكرب من بغداد 

على اأ�سا�س املح�سوبية واملن�سوبية ".
واأ�سافت اأن "هذا الت�رشف له تداعيات كبرية على 
امللف االأمني يف امل�ستقبل من خالل تالعب رئا�سة 
جامعة الدفاع للدرا�سات الع�سكرية مبنظومة اإعداد 
و�سوف  االوىل,  امل��رة  لي�ست  اأنها  علما  ال�سباط, 
يف  �سواء  اأي�سًا  ال�سابقة  ال��دورة  تفا�سيل  نك�سف 

الكلية الع�سكرية يف بغداد او يف النا�رشية"

 
معارك  من  الفارين  املدنيني  خميمات  يف  تربز 
املو�سل اأزمة من نوع اآخر, �سحاياها اأطفال ولدوا 
خالل �سيطرة داع�س على مدينتهم ما حرمهم من 

احل�سول على �سهادات ميالد ر�سمية.
التابعة  ال�سحية  باملوؤ�س�سة  تعرف  ما  واأ�سدرت 
 ,2014 �سيف  املو�سل  على  �سيطر  الذي  لداع�س 
احلكومة  لكن  املواليد,  ل��ه��وؤالء  والدة  �سهادات 
�سادرة  بوثائق  احلال  بطبيعة  التعرتف  العراقية 
عن جهة اإرهابية.  ويدفع ثمن ذلك مئات االطفال, 
الذين ولدوا اإبان احتالل داع�س ونزحوا مع اأهاليهم 
اإىل  الرامي  العراقية  للقوات  االأخري  الهجوم  عقب 

انتزاع املو�سل من قب�سة التنظيم .
 وبات هوؤالء االأطفال مهددين باأن ين�سموا اإىل فئة 
ر�سمية  ثبوتيًة  اأوراقًا  الميلكون  الذين  اال�سخا�س 
وبالتايل التعرتف بهم احلكومة العراقية, وهو ما 

يهدد م�ستقبلهم يف حال مل تبادر بغداد اإىل معاجلة 
هذه االأزمة.  ويقول بدر الدين جنم الدين, م�سوؤول 
القانونية  امل�سائل  "جممل  اإن  اخل���ازر,  خميم 
وال�رشعية كبيانات الوالدة و�سهادة الوفاة وعقود 
الزواج تعد م�سائل قانونية �سيتم حلها عن طريق 
القيد  اأن ممثلني عن حماكم  ويك�سف  املحاكم..".  
اأ�سار  اأنه  اإال  لهم وجود يف هذا املخيم",  "�سيكون 
اإىل عدم معرفته مبوعد قدوم "اللجان املتخ�س�سة 
طور  يف  االأم���ر  الي���زال  اإذ  امل�ساألة,  بهذه  للنظر 
الدرا�سة والوعود..".  واالأهايل ي�سمعون هذه الوعود 
منذ �سهرين اإال اأن اجلهات املخت�سة مل تتحرك بعد, 
وجود  "عدم  عن  الناجمة  املخاطر  ت�ساعد  و�سط 
اأوراق ثبوتية ملئات االأطفال".  وتتلخ�س املخاطر 
تتمكن  لن  و"عندها  اختطافه,  اأو  طفل  بفقدان 
االأ�رشة من ا�سرتجاع ولدها فال يوجد �سند قانوين 
ت�ستند اإليه للمطالبة بطفلها اأو رفع دعوى ق�سائية 

قد". الإثبات اأنه فرُ

التعليمات الملحقة بقانون الحشد الشعبي.. خالفات "تتفجر" بشأن التفصيالت والمسؤوليات

باألرقام.. تعيينات وزارة الدفاع تخضع للمحسوبية وتهمش الشيعة في دورات الضباط!!

أطفال عراقيون "بدون".. شهادات والدة أصدرها داعش في الموصل وترفضها بغداد

الشهر المقبل.. زيادة رواتب الحشد الشعبي 
ومساواتها  بالقوات األمنية

حشد األنبار لقادة االعتصامات وخطباء منابر 
داعش.. ممنوع الدخول 
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ربع )العراقيين( يعيشون 
في مناطق سكنية عشوائية !

الوزارات الشاغرة تبحث عن وزرائها.. تخوف من استجوابات تجعل الحكومة بال وزراء!

الحكومة توجه الوزارات بدعم 
قضية رفع الحظر عن مالعبنا

أثارت أزمة مع العبادي قبل إصدارها..


