
تف�صح  ب�أن  االمك�نية  م�صيحية  ع�ئلة  الي  يكن  مل 
 2003 منذ  املو�صل،  يف  امللل�أ  املل�م  هويته�  عن 
عدد  ويقدر  بهم،  يفتكون  االره�بيون  ك�ن  حيث 
من  الرحيل  على  اجربت  التي  امل�صيحية  الع�ئ�ت 
املو�صل يف �صيف 2014 مبئ�ت االالف، لكن الذين 

ع�دوا اليوم هم مئة ع�ئلة.
وق�ل االب ث�بت حبيب من كني�صة ال�رسي�ن ان "مئة 
الو�صع  ب�أن  وي�صعرون  املو�صل،  اىل  ع�دة  ع�ئلة 

اف�صل ونحن نقدم لهم كل م� ن�صتطيع".
ويف حي النور ب�أي�رس املو�صل، ع�دت ع�ئلة يوحن� 
اىل منزلهم، انهم ع�ئلة من بني املئة ع�ئلة اخرى 

ع�دت اىل املو�صل موؤخرا لل�صكن يف من�زلهم.
وذكر يوحن� ان "امل�صيحيني ي�صعرون بو�صع اف�صل 
االمين  م�صيحو  يعود  ان  ونتمى  املو�صل،  اي�رس  يف 

اي�ص�".
لكنه�  للم�صيحيني  عديدة  كن�ئ�س  توجد  االمين  يف 
يف  �صجون  ك�نت  وبع�صه�  كبري  ب�صكل  خمربة 

�صنوات "داع�س" واخرى مراكز تفخيخ.
"املح�فظة  ان  الع�كوب  نوفل  نينوى  حم�فظ  واكد 
الن�زحني  لعودة  دعللم  توفري  ع�تقه�  على  ت�صع 

خ�صو�ص� من االقلي�ت يف نينوى".
ويرتكز امل�صيحون يف ج�نب املو�صل االي�رس بحيي 
على  فهم  االميللن  اجل�نب  يف  املل�  والعربي،  النور 

االكرث يف منطقة ال�ص�عة.
وميتلك امل�صيحيون ت�ريخ� قدمي�، يف ار�س نينوى 

فهم اجلزء االهم من ن�ص�أته� يف احلقب امل��صية.
ال�رسي�ن  طللوائللف  مللن  هللم  امل�صيحيني  واغلبية 
اي�ص�  ويوجد  الكثوليك،  وال�رسي�ن  االرثللوذكلل�للس 
واالرمللن،  الكلدان  وبع�س  اال�صوريني  من  الكثري 
وجزء من طوائف م�صيحية اخرى ي�صكلون اقلية مثل 

ال�تني.
يف  عمله�  اىل  ع�ئلة   75 علل�دت  التحرير  وعقب 
هن�ك  املكوث  منهم  الكثري  رف�س  لكن  املو�صل، 
وااللتئ�م  نينوى  �صهل  او  اربيل  يف  البق�ء  وف�صلوا 

بعمل يف املو�صل. 
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تدخالت الخارج.. سيناريوهات خفية لتشكيل الحكومة العراقية جنايات ذي قار تقضي باعدام ستة مدانين 
بتفجير البطحاء

الشهر  العمل تطلق سراح 74 حدثًا خالل 
الماضي

التربية تباشر بخطة تجهيز الكتب المنهجية قبل 
بدء العام الدراسي الجديد

االأحد، حكمً� ب�العدام �صنقً� حتى  بغداد_اجلورن�ل:اأ�صدرت حمكمة جن�ي�ت ذي ق�ر، 
فدك  مطعمي  ا�صتهدف  الذي  املزدوج  االره�بي  الهجوم  منفذي  من  �صتة  بحق  املوت 
اأيلول  يف  الن��رسية  مدينة  �صم�ل  ال�رسيع  الطريق  على  البطح�ء  و�صيطرة  لبن�ن  وارز 
“حمكمة  اإن  �صي�ل  االره�ب يف املح�فظة املقدم عزيز  امل��صي. وق�ل مدير مك�فحة 
جن�ي�ت ذي ق�ر ا�صدرت، اليوم، حكمً� ب�العدام �صنقً� حتى املوت بحق �صتة من منفذي 
البطح�ء  لبن�ن و�صيطرة  وارز  ا�صتهدف مطعمي فدك  الذي  املزدوج  االره�بي  الهجوم 
اأن  �صي�ل،  واأ�ص�ف  امل��صي”.  اأيلول  الن��رسية يف  �صم�ل مدينة  ال�رسيع  الطريق  على 
واالنتح�ريني  العج�ت  وتفخيخ  ونقل  اال�صتط�ع  بعملي�ت  �ص�ركوا  ال�صتة  “املدانني 
م�  ا�صت�صه�د  عن  اأ�صفر  والذي  امل��صي  الع�م  يف  االإره�بي  الهجوم  لعملية  املنفذين 
 ،2017/09/16 اآخرين”. و�صهدت ذي ق�ر يف   93 84 �صخ�صً� واإ�ص�بة  ال يقل عن 
تفجريا مزدوج� ب�صي�رتني ملغمتني ا�صتهدفت� �صيطرة امنية يف ن�حية البطح�ء ومطعم 
عن  ا�صفر  م�  الن�ر،  ب�ط�ق  املواطنني  اخرى  �صي�رة  من  اره�بيون  ه�جم  فيم�  فدك، 

ا�صت�صه�د واإ�ص�بة 177 �صخ�ص�. 

االحد، عن   ، االجتم�عية  وال�صوؤون  العمل  وزارة  اأعلنت  بغداد_اجلورن�ل: 
اط�ق �رساح )74( حدث� من االق�ص�م اال�ص�حية الت�بعة لدائرة ا�ص�ح 
االحداث خ�ل اي�ر امل��صي. وق�لت الوزارة يف بي�ن ان “دائرة ا�ص�ح 
االحداث يف الوزارة اطلقت �رساح )74( حدث� خ�ل اي�ر 2018 توزعوا 
بني )15( حدث� تخلية بعد ق�ص�ئهم مدة املحكومية وث�ثة احداث بقرار 
ان،  اىل  م�صرياً  احلكم،  نق�س  اثبت  التمييز  حمكمة  عن  �ص�در  متييزي 
ي�صع  الذي  ال�حقة  الرع�ية  برن�مج  �صمن  حدث�   )20( ر�صحت  الدائرة 
ال�رساح  اطلل�ق  وبعد  قبل  خ��صة  ار�ص�دية  برامج  رع�ية  حتت  احلللدث 
” الدائرة لديه� برامج �صحية ب�لتع�ون مع  بث�ثة ا�صهر”. واأ�ص�فت ان 
دائرتي �صحة بغداد الكرخ والر�ص�فة متت من خ�له� اح�لة )46( حدثً� 
اىل امل�صت�صفي�ت واملراكز ال�صحية وت�صجيل )57( زي�رة من قبل اطب�ء 
على  والوقوف  مع�ين�ت  الجراء  الطبية  املج�الت  خمتلف  يف  خمت�صني 
االق�ص�م  )1220( مع�ينة طبية يف  اجراء  اإذ مت  ال�صحية  ح�لة االحداث 

اال�ص�حية”.

بغداد_اجلورن�ل: اأعلنت وزارة الرتبية، االحد، عن مب��رسة الوزارة بتنفيذ خطته� 
ب�صكل مبكر لت�أمني طب�عة الكتب املدر�صية قبل بدء الع�م الدرا�صي اجلديد، فيم� 
من  ح�صته�  ال�صت�م  واملح�فظ�ت  بغداد  يف  للرتبي�ت  الع�مة  املديري�ت  دعت 
حممد  الرتبية  وزير  وق�ل  النه�صة.  يف  املركزية  املخ�زن  من  املدر�صية  الكتب 
الرغم من ظروف ت�خري  ا�صتط�عت وعلى  بي�ن ان” الوزارة  ال�صيديل يف  اقب�ل 
املنهجية  الكتب  توزيع  بدء  النج�ح يف  تواجهه�، من  التي  والتحدي�ت  املوازنة 

ب�صكل مبكر على املديري�ت الع�مة قبل بدء الع�م الدرا�صي اجلديد “.
 ودع� “املديري�ت الع�مة للرتبي�ت يف بغداد واملح�فظ�ت ك�فة ال�صت�م ح�صته� 
التوزيع  خطة  وح�صب  النه�صة  يف  املركزية  املخ�زن  من  املدر�صية  الكتب  من 

املركزية التي و�صعته� الوزارة ابتداءا من يوم ال�صبت املوافق  6/23 “.
الكتب  من  عنوانً�   30 املركزية  خم�زنه�  يف  ا�صتلمت  الللوزارة  ب�أن”  واأو�صح   
الرتبية  لوزارة  الت�بعة  املخ�زن  ان  مبينً�   ، متف�وتة  طب�عة  وبن�صب  املنهجية 

ق�مت بتجهيز م�يني الكتب املنهجية ملديري�ت الرتبية املختلفة “.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

م�صتفيداً من ثغرات د�صتورية، يف وقت ت�صتعد 
اأم�م  الق�نون  بهذا  للطعن  �صي��صية  كتل  فيه 
املحكمة االحت�دية، م� يجعل الب�د اأم�م اأزمة 
ت�صكيل  مواعيد  على  يوؤثر  وجذب  و�صد  جديدة 

احلكومة.
وقللل�ل الللنلل�ئللب عللن ائللتلل�ف الللوطللنلليللة، عبد 

ال  الللربمللل�ن  عمر  "متديد  اإّن  عبط�ن،  الكرمي 
مبينً�  العراقي"،  والق�نون  الد�صتور  يخ�لف 
الب�د تتطّلب وجود الربمل�ن يف  "م�صلحة  اأّن 
الوقت احل�يل، يف ظل هذه الظروف التي يعي�س 
فيه� العراق اأزمة خطرية ب�صبب التزوير الكبري 
مت  ح�ل  "يف  اأّنلله  واأكللد  االنتخ�ب�ت".  بنت�ئج 
الب�د  ف�إّن  احل�يل،  ال�صهر  نه�ية  الربمل�ن  حّل 
�صتمر بفراغ د�صتوري خطري، وهذا اأمر ال ي�صب 

"احلل الوحيد لتج�وز  اأّن  يف �ص�حله�"، مبينً� 
ليكون  الربمل�ن  عمر  متديد  هو  االأزمللة  هللذه 
مراقبة  خ�ل  من  الن�خبني،  الأ�صوات  �صم�نً� 
وك�ن  االنتخ�ب�ت".  لنت�ئج  والفرز  العد  اإع�دة 
الربمل�ن العراقي قد عقد يوم اجلمعة امل��صي 
ق�نون  خ�له�  قراأ  التي  اال�صتثن�ئية،  جل�صته 
الت�صويت  املنتظر  ومن  الربمل�ن،  عمر  متديد 
عليه خ�ل اجلل�صة املقبلة. يف املق�بل، ت�صتعد 

للطعن  االنتخ�ب�ت  يف  ف�ئزة  �صي��صية  كتل 
خطوات  بد�صتورية  االحت�دية  املحكمة  اأملل�م 
�ص�ئرون،  حت�لف  يف  القي�دي  وق�ل  الربمل�ن. 
يرتك  مل  احل�يل  "الربمل�ن  اإّن  اللهيبي،  هيثم 
على  التح�يل  �صبيل  يف  واتبعه�  اإال  و�صيلة 

نت�ئج االنتخ�ب�ت، وتغيريه�".
نهجً�  اللليللوم  ينتهج  "الربمل�ن  اأّن  واأو�للصللح 
لتمديد  وي�صعى  د�للصللتللوري،  وال  قلل�نللوين  غللري 
الأجندات  وفقً�  تعمل  ت�رسيعية  ك�صلطة  عمره، 
"اإذا  اأنه  موؤكداً  االنتخ�ب�ت"،  من  اخل��رسين 
عمره،  بتمديد  الللربمللل�ن  خللطللوة  جنحت  ملل� 
ق�نونية  خللطللوات  �صنتخذ  ب�ملق�بل  ف�إنن� 
اأّن  واأ�ص�ف  الد�صتوري".  اخلرق  ذلك  من  للحد 
املحكمة  لدى  الطعن  نحو  �صيتوجه  "�ص�ئرون 
من  عدد  ومعن�  التمديد،  ب�رسعية  االحت�دية 
ا�صت�ص�ر  "�ص�ئرون  اأن  مبينً�  االأخرى"،  الكتل 
واأّن  الطعن،  ب�ص�أن  الق�نونيني،  م�صت�ص�ريه 
ن�صو�س الق�نون والد�صتور كله� تتع�ر�س مع 

التمديد، وال ت�صمح به قطعً�".
مبيتة  خطوة  الربمل�ن  خطوة  �صي��صيون  ويعّد 
لتحقيق مك��صب �صي��صية من اأزمة االنتخ�ب�ت، 
وق�ل  الللبلل�د.  م�صتقبل  على  حر�صً�  ولي�صت 
الن�ئب عن حت�لف القوى، عبد الرحمن اللويزي، 
"الهدف من متديد عمر  اإّن  بي�ن �صح�يف،  يف 
كم�  الد�صتوري،  الفراغ  جتّنب  لي�س  الربمل�ن 
واحلف�ظ  الربمل�ن  على  االإبق�ء  بل  معلن،  هو 
تطبيق  ت�صمن  واأداة  لل�صغط  كو�صيلة  عليه 
بطريقة  ل�نتخ�ب�ت،  الث�لث  التعديل  ق�نون 
تخدم م�صلحة بع�س اجله�ت ال�صي��صية، وتكفل 
الربمل�ن  لعمر  متديد  "اأي  اأّن  واأكللد  فوزه�". 

مبينً�  د�صتوري"،  وغللري  بلل�طللً�  يعّد  احللل�يل 
مينع  وهذا  الن�س،  يف  االجته�د  ميكن  "ال  اأنه 
مينع  الذي  الد�صتور  بن�س  االجته�د  حم�والت 

اأي متديد بعد انته�ء ال�صنوات االأربع".
 وو�صط هذا التع�ر�س الد�صتوري، يحّذر مراقبون 
املخ�لفة  الللربمللل�ن  تللوجللهلل�ت  خللطللورة  مللن 
للد�صتور، التي ت�صع الب�د اأم�م مرحلة جديدة 
يوؤثر  الذي  والق�نوين،  الد�صتوري  ال�رساع  من 
اأزمة  اأعت�ب  على  وي�صعه�  الب�د  على  �صلبً� 

جديدة تعرقل اأوق�ت ت�صكيل احلكومة.
اإّن  الللبللدراين،  علل�دل  ال�صي��صي،  اخلبري  وقلل�ل 
"العراق اليوم مقبل على خرق د�صتوري كبري، 
ف�لربمل�ن يحق له البق�ء حتى انته�ء ال�صنوات 
ال�صهر  نه�ية  تنتهي  التي  عمره،  من  االأربللع 
احل�يل، فهو خ�ل هذه اجلل�ص�ت الداخلة بعمره 
يحق له اأن يعدل القوانني"، موؤكداً اأّن "الربمل�ن 
اليوم قد خرج ب�صكل وا�صح و�رسيح، متحديً� 

ن�س امل�دة 56 من الد�صتور".
االأ�صك�ل،  من  �صكل  بلل�أي  يجوز،  "ال  اأنلله  واأكللد 
اأو ت�رسيع يتع�ر�س  الربمل�ن بتعديل  اأن يقوم 
بهذه  للطعن  هن�  الب�ب  و�صيفتح  الد�صتور،  مع 
قبل  من  االحتلل�ديللة،  املحكمة  اأملل�م  اخلطوة 
الربمل�ن".  خطوات  من  املت�رسرة  اجله�ت 
نف�صه  بتوجهه هذا ي�صع  "الربمل�ن  اأّن  وك�صف 
الق�طع  والن�س  الق�نونية،  املواجهة  اأملل�م 
ويلتف  يتح�يل  اأنلله  يعني  م�  عمره،  ب�إنه�ء 
الد�صتور، وهذا ي�صكل �ص�بقة خطرية جداً،  على 
وهذا  خ��صة،  رغب�ت  لتحقيق  الب�ب  تفتح 
ميثل خروجً� على الد�صتور قد يدفع اإىل نت�ئج 

خطرية".

تمديد البرلمان.. مسار باتجاه اصطدام دستوري
بغداد_الجورنال

العراقي يتجه نحو متديد عمله حلني ظهور   الربمل�ن 
نت�ئج االنتخ�ب�ت، على اإثر موافقة املحكمة االحت�دية 
الق��صي  االنتخ�ب�ت،  لق�نون  الث�لث  التعديل  على 
الرغم  على  االإلكرتوين،  من  بداًل  اليدوي  والفرز  ب�لعد 
اأربك  االحت�دية  املحكمة  عن  ال�ص�در  القرار  اأن  من 
لتكوين  التح�لف�ت  ت�صكيل  عملية  وا�صح  نحو  على 
"الكتلة االأكرب"، التي ير�صح اأحد اأع�ص�ئه� لتويل رئ��صة 

احلكومة.
اأن  النواب �ص�ح اجلبوري،   اأو�صح ع�صو جمل�س  فقد 
لعمر  التمديد  على  الت�صويت  �صي�صهد  املقبل  االأ�صبوع 
مطمئنني  ل�صن�  الأنن�  النت�ئج  مط�بقة  حلني  الربمل�ن 
االنتخ�ب�ت  اإعلل�دة  احتم�ل  يعني  م�  وهو  للنت�ئج، 

ب�صبب اخلروق�ت الوا�صعة يف عدة من�طق من العراق.

�رسعنت  االحتلل�ديللة  "املحكمة  اأن   ، اجلللبللوري  وقلل�ل 
الربمل�ن  خ�له�  من  �للرسع  التي  املفتوحة  اجلل�صة 
ف�إن  وب�لت�يل  ل�نتخ�ب�ت،  الث�لث  التعديل  ق�نون 
نت�ئج  مط�بقة  حلني  ت�صتمر  �صوف  املفتوحة  اجلل�صة 

االنتخ�ب�ت، مب� يف ذلك متديد عمر الربمل�ن".
عمر  حللدد  العراقي  الد�صتور  اأن  �صحيح   " واأ�للصلل�ف 
اإذا  ب�أربع �صنوات تقوميية، لكنه مل يحدد م�  الربمل�ن 
اأم ال، بينم� نحن اليوم حي�ل و�صع  ك�ن هن�ك متديد 

غري طبيعي يتعلق بنت�ئج االنتخ�ب�ت".
فيم� اأف�د م�صدر مطلع، ب�أن رئي�س حت�لف الفتح ه�دي 
الع�مري، اأجرى جولة عربية، برفقة ال�صي��صي العراقي 
عزت ال�ص�بندر. وق�ل امل�صدر اإن "ط�ئرة خ��صة ت�بعة 
ه�دي  الفتح  حت�لف  رئي�س  اأقلت  عراقي  اأعم�ل  لرجل 
انتهت  عربية  جولة  يف  ال�ص�بندر،  وعللزت  الع�مري 
"اجلولة  اأن  واأ�للصلل�ف،  بغداد".   اإىل  ثم  ومن  برتكي�، 

اجلمعة".   وانتهت  اجللل�ري،  ال�صهر  من   19 يوم  بللداأت 
املخت�س يف الق�نون الدويل علي التميمي يقول: "بعد 
 45 الق�نون  تعديل  اأيد  الذي  االحت�دية  املحكمة  قرار 
يف اأكرث مواده ونق�س م�دتني منه فقط و املتعلقتني 
ب�إلغ�ء انتخ�ب�ت اخل�رج والن�زحني واأي�ص� العد والفرز 
ب�صبب  تتعقد  االأمور  بداأت  ل�أقلي�ت،   ب�لن�صبة  اليدوي 
يف  ال�صبب  ك�ن  من  هم  ب�أنهم  اتهموا  اخل��رسين  اأن 
العد  بداأت ق�صية  م�  اإذا  وب�لنتيجة  القرار،  اإ�صدار هذا 
�صيتحركون  للف�ئزين  عك�صية  بنت�ئج  وانتهت  والفرز 
اأي�ص�، وهكذا �صنبقى يف هذه الدوامة، لهذا ال�صبب  هم 
ف�إن �صكل التح�لف�ت اأي�صً� �صوف تهدم و�صنكون اأم�م 
واحلكومة  الربمل�ن  من  كل  ف�إن  لذا  جديدة،  حت�لف�ت 
املنتهية واليتهم�، ينظران اإىل االأمور يف اأنهم� �صوف 
يبقي�ن دائم�، اأي �صوف لن تكون هن�ك حكومة جديدة 
التدخ�ت  "اإن  التميمي،  واأ�ص�ف  جديد".  وبرمل�ن 

لديه�  الللدول  فجميع  العراق،  يف  ح��رسة  اخل�رجية 
اأو  اإيللران  اأو  ال�صعودية  ك�نت  �صواء  العراق،  يف  اأذرع 
الوالي�ت املتحدة، لكن هل يحق ل�أمم املتحدة التدخل 
املتحدة  االأمم  اإن  ك�،  العراقي؟  ال�صي��صي  ال�ص�أن  يف 
ك�ن  اإذا  اإال  للدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  تتدخل  ال 
والعراق  وا�صطراب�ت،  فو�صى  ح�صول  اأو  طلب  هن�ك 
قوانني  يلل�للرسع  فلل�لللربمللل�ن  احلللل�الت،  هللذه  ي�صهد  ال 
االإجللراءات  هذه  اأن  اإال  ت�ص�دق،  االحت�دية  واملحكمة 
خم�لفة للد�صتور. ف�لقرار االأخري الق��صي بتمديد عمر 
الربمل�ن يعترب اآخر م�صم�ر يدق يف نع�س الدميقراطية 
�صوف  االحت�دية  املحكمة  ان  اعتقد  لكن  العراق،  يف 
تنق�س هذا القرار".  وت�بع التميمي، "التدخل اخل�رجي 
اأو  اإيران  اأو  اأمريك�  الكوالي�س �صواء من  قد يكون خلف 
هي  وهذه  العراق،  يف  رج�التهم  حتريك  عرب  غريه�، 

ال�صي��صة اجلديدة للدول الكربى عرب النفوذ".

بغداد_الجورنال

اتجه العراق نحو معركة 

دستورية جديدة، بعدما أقدم 

البرلمان الحالي على قراءة قانون 

لتمديد عمره لفترة أخرى، حتى 

يتم االنتهاء من إعادة العد 

والفرز لنتائج االنتخابات. وفي 

وقٍت يتعارض فيه هذا التوجه 

مع نص للدستور العراقي ينهي 

عمر البرلمان نهاية الشهر 

الحالي، يؤكد مراقبون قدرته 

)البرلمان( على تمرير القانون 

وتوقيعه، 


