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�صعبا  اختبارا  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�س  يخو�س 
ال�صتكمال ما تبقى من كابينته الوزارية يف ظل �صغوط الكتل 
حيث  ال�صاغرة،  الثمان  للحقائب  مر�صحيها  لتمرير  ال�صيا�صية 
الزال اخلالفات م�صتمرة على حقيبتي الدفاع والداخلية، على 

الرغم من امل�صاعي لتمرير مر�صحي احلقيبتني االمنيتني.
يف  ال�صاغرة  الوزارية  احلقائب  ا�صتكمال  املراقبون  وي�صتبعد 
اال�رساع  على  املهدي  عبد  تاأكيد  رغم   ، االثنني  اليوم  جل�صة 
ال��وزارات  لكون  املنقو�صة،  احلكومية  كابينته  با�صتكمال 
اىل  التي حتتاج  املهمة  الوزارات  تعد من  �صاغرة  بقيت  التي 
ل�  حديثها  يف  امل�صادر  تلك  وت�صيف  الدارتها.  اكفاء  وزراء 
"اجلورنال نيوز" ، ان "عبد املهدي ي�صعى اىل مترير مر�صحي 
الكتل حتول  ان خالفات  اال  وقت  با�رسع  ال�صاغرة  ال��وزارات 
حقيبتي  على  اخل��الف��ات  ا�صتمرار  بعد  ال�صيما  ذل��ك،  دون 
حقيبة  ف��ان  ذاتها  امل�صادر  وبح�صب  والداخلية.  ال��دف��اع 
الداخلية التي هي من ح�صة املكون ال�صيعي خلقت ازمة داخل 
البيت ال�صيعي حيث ان حتالف الفتح بزعامة هادي العامري 
ي�رس على تر�صيح رئي�س كتلة عطاء املن�صق عن ائتالف ن�رس 
الذي  اال�صالح  حتالف  بينما  الداخلية  لوزارة  الفيا�س  فالح 
الفيا�س  تويل  على  يعرت�س  ون�رس  واحلكمة  �صائرون  ي�صم 
الداخلية، ما ادى اىل تاأجيل ح�صم حقيبة الداخلية اىل ا�صعار 
ان  حيث  ال�صني  املكون  يف  كثريا  الو�صع  يختلف  ومل  اخر. 
مر�صحي  على  ال�صنية  القوى  بني  م�صتمرا  زال  ال  ال�رساع 
حقيبة الدفاع ، فكل كتلة ت�صعى اىل اغتنام احلقيبة ال�صاغرة، 
بح�صب امل�صادر. وا�صافت ان " �صنة اال�صالح ت�صغط من اجل 
احل�صول على وزارة الدفاع بذريعة ان من�صب رئا�صة الربملان 
كان من ح�صة �صنة البناء، اال ان الكتل ال�صنية املن�صوية يف 

البناء ترى االحقية لها باحل�صول على الوزارة".
بالغاء  واحلكومة  الربملان  بني  االإتفاق  "مت  انه  واو�صحت 
قرارات العبادي والتي مبوجبها جعلت من الفيا�س يعود اىل 
العبادي،  اقيل منها يف فرتة حكومة  التي  ال�صابقة  منا�صبه 
كما :مت االتفاق على طرح ا�صم الفيا�س للت�صويت ويف حال 

برملانية  �صجة  اث��ارة  عدم  و�صيا�صي  برملاين  رف�س  واج��ه 
�صجة  اث��ارة  دون  التنازل  وبالتايل  النواب  جمل�س  داخ��ل 

والقبول ب�رسط الرجوع اىل منا�صبه ال�صابقة.
 وتابعت "وبهذه احلالة قد حلت عقدة الداخلية دون م�صاكل 
للمن�صب واكتفى مبن�صبه  له  والداعمني  الفيا�س  ار�صاء  مع 
الداخلية  دون  �صيخرج  ومقتنع  الربملان  و�صيدخل  ال�صابق 
ت�صوية  مر�صح  �صيكون  الذي  )ب(  البديل  املر�صح  جاء  ،.وهنا 
الكتلة  حتى  ال�صيا�صية  الكتل  جميع  من  مقبول  و�صيكون 

ال�صغرية املعرت�صة عليه.
كابينته  ا�صتكمال  املهدي  عبد  ف�صل  ح��ال  يف  ان��ه  واك��دت 

الوزارية قبل نهاية العام اجلاري قد جتربه اىل اال�صتقالة.
جل�صته  االثنني  اليوم  النواب  جمل�س  يعقد  ان  املقرر  ومن 

ال�صتكمال الوزارات ال�صاغرة.
الوزراء عادل  رئي�س  ان  النائب ح�صن خالطي  اكد  من جهته 
عبداملهدي �صيقدم بع�س مر�صحي احلقائب ال�صاغرة للت�صويت 
امام الربملان ، فيما رجحت ان يتجه عبد املهدي اىل تقدمي 

الوزراء االمنيني وغريهم االخرين يف �صلة واحدة الحقا.
وذك�ر خالطي ، يف ت�رسيح �صحفي : ان" اخلالفات ال�صيا�صية 
على حقيبتي الدفاع والداخلية ماتزال قائمة مع اقرتاب موعد 
ان"  اىل  م�صريا   ،" الوزارية  لكابينته  عبداملهدي  ا�صتكمال 
الوزراء الختيار  ورئي�س  ال�صيا�صية  الكتل  اخلالف يرتكز بني 

مر�صحي الوزارات االمنية.
حقائب   6  -  4 مر�صحي  �صيقدم  املهدي  عبد   " ان  وا�صاف 
تقدمي  ارج���اء  م��ع  ال��ن��واب  جمل�س  ام��ام  للت�صويت  �صاغرة 
الكتل  تفاو�س  ا�صتمرار  نتيجة  والدفاع  الداخلية  مر�صحي 
ال�صيا�صية حولهما "، مبينا ان " اخلالفات ال�صيا�صية احبطت 
ال�صاغرة  الثماين  رغبة عبد املهدي بتقدمي مر�صحي احلقائب 

معا حتى يتم الت�صويت عليهم مرة واحدة.
اجلل�صة  ان  اعلن  احللبو�صي  حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س  وك��ان 
القادمة �صتكون الكمال الكابينة الوزارية ، وقرر رفع اجلل�صة 
ت�رسين   25 يف  النواب  جمل�س  �صوت  حيث  احلني،  ذلك  اىل 
عبد  عادل  ال��وزراء  لرئي�س  الثقة  منح  على   ، املا�صي  االول 

املهدي و14 مر�صحا من كابينته الوزارية.

القادمة من  ال�صيول  �صيطرتها على  االحد،  اليوم  املائية،  املوارد  وزارة  اعلنت  بغداد - اجلورنال: 
�رسق البالد. واكدت وزارة املوارد املائية خالل ترا�س الوزير جمال العاديل اجتماع خلية االزمة، 
اأن الو�صع املائي مطمئن وان ال�صيول التي وردت من اجلهة ال�رسقية للعراق م�صيطر عليها وبداأت 
باالنح�صار ووجهت نحو خزنها يف هور ال�صويجة وت�رسيفها اىل نهر دجلة من فتحتي الن�صامة وام 

اجلري. 
امل�صوؤوليات  وتوزيع  كافة  البالد  حمافظات  يف  مركزية  عمليات  غرفة  بت�صكيل  العاديل  ووجه 
والهند�صي حت�صبًا الأي طارئ  االيل  الدعم  لتاأمني  العامني وتواجدهم ميدانيًا  املدراء  ال�صادة  على 
داخل  بالعمل  وزارته  كوادر  جهود  ا�صتمرار  موؤكداً  ال�صيول،  عن  نتجت  التي  االثار  على  وال�صيطرة 

املدن مل�صاعدة اأهايل املدن بالتخل�س من املياه الزائدة وتوجيهها اىل االنهر واملبازل.

ك�صف جمل�س حمافظىة بغداد عن االجراءات املتبعة 
يف دخول ال�صيارات اىل الطرق املفتوحة اىل املنطقة 
والتك�صي  ال�صالون  �صيارات  ان  اىل  م�صريا  اخل�رساء، 

هي فقط من �صت�صلك الطرق
ت�رسيح  يف  ال��ك��رع��اوي  علي  املجل�س  ع�صو  وق��ال 
�صت�صمح  بغداد  وامانة  االمنية  “القوات  اإن  �صحفي، 
اىل  والتك�صي  ال�صالون  ال�صغرية  العجالت  بدخول 
الطرق املفتوحة يف املنطقة اخل�رساء بعد خ�صوعها 

لتفتي�س دقيق كما جرى يف عهد احلكومة ال�صابقة".

عبد  ع��ادل  ال��وزراء  “رئي�س  اأن  الكرعاوي،  وا�صاف 
املنطقة  اىل  امل��وؤدي  الطرق  فتح  على  عازم  املهدي 
تخوف  هناك  ان  مبينا  عنها،  يرتاجع  ولن  اخل�رساء 
امريكي  من خطوة عبد املهدي اال انها لن توؤثر كثريا  

على اخلطة احلكومية".
خطة  و�صعت  امل�صرتكة  القوات  ان  الكرعاوي  وتابع 
وف�صل  الدبلوما�صية  البعثات  حلماية  حمكمة  امنية 

الطرق املفتوحة عن مقرات الدوائر احل�صا�صة.
ال�صوارع  العمل بتنظيف  ا�صتمرار  واعلنت امانة بغداد 
التي �صيتم اعادة افتتاحها يف املنطقة اخل�رساء امام 

املواطنني.

ملجل�س  الداخلي  النظام  على  التعديالت  جلنة  انهت 
وح�صور  ال�صاعدي  �صباح  النائب  برئا�صة  النواب 
اع�صاءها يف اجتماعها ، االحد ، تعديالت �صالحيات 

اللجان النيابية.
 " ،ان  النواب  ملجل�س  االعالمية  للدائرة  بيان  وذكر 
القاعة  يف  عقد  ال��ذي  االجتماع  يف  اكملت  اللجنة 
بالتعديالت  امل�صمولة  الفقرات  باملجل�س،  الد�صتورية 
�صرتاتيجية  وفق  النواب  ملجل�س  الداخلي  النظام  يف 

عملها املعتمدة وخا�صة مايتعلق ب�صالحيات ومهام 
والرقابي  الت�رسيعي  الدور  يعزز  مبا  النيابية  اللجان 

للمجل�س.
جلنة  رئي�س  ال�صاعدي  �صباح  النائب  ان  وا���ص��اف 
تعديالت النظام الداخلي ابدى ، ا�صتعداد اللجنة لتلقي 
تعديل  الن�صاج  النواب  ومالحظات  مقرتحات  كافة 

النظام الداخلي.
واتفق املجتمعون بح�صب البيان على تقدمي التعديالت 
على النظام الداخلي للمجل�س اىل رئا�صة جمل�س النواب 

غدا لعر�صها �صمن جدول االعمال للت�صويت عليها.

خالل  النفطية  غري  �صارداتها  حجم  اإي��ران،  اأعلنت 
ا�صترياده  وبعد  العراق  اأن  اإىل  الفتة  احل��ايل،  العام 
مبا يعادل 5.5 مليار دوالر، اأ�صبح امل�صتهدف االأول 

لل�صادارات االإيرانية. 
وقال م�صاعد رئي�س منظمة تطوير التجارة االإيرانية 
غري  ال�صادرات  “حجم  اإن  م���ودودي،  ر�صا  حممد 
النفطية �صهد منوا بن�صبة 13.5 باملائة خالل العام 
“العراق  اأن  مبينًا  املا�صي”،  بالعام  احلايل مقارنة 
اأ�صبح  ال� 5.5 مليار دوالر،  ا�صترياده ما يعادل  عرب 

امل�صتهدف االأول لل�صادارات االإيرانية«. 
باأنها  االقت�صادية  العقوبات  م���ودودي،  وو�صف 

اأن  اإىل  م�صرياً  اإيران”،  �صد  حديثة  اأمريكية  “حرب 
العمالت  اأرب��اح  تخفي�س  اإىل  تهدف  “العقوبات 
االأجنبية وزيادة �رسف العمالت االأجنبية يف اإيران«. 
واأ�صاف اأن “العقوبات لها تداعيات على البالد ومن 
لتعزيز  ذهبية  فر�صة  خلق  ن�صتطيع  اأخ��رى  ناحية 
االإنتاج املحلي وذلك من خالل اإدارتها ال�صحيحة”. 

“اإيران حتتل املركز التا�صع  اأن  اإىل  واأ�صار مودودي، 
يف  تقف  كما  الكربى،  العاملية  اال�صواق  بني  ع�رس 
املرتبة ال� 18 من حيث اإجمايل الدخل، وحتتل اأي�صا 
املرتبة الرابعة يف جمال التكنولوجيا وتقنية النانو 
خالل  من  ميكننا  اأن��ه  على  القدرات  هذه  تدل  فيما 
ال�صعي واجلهد، تعزيز االإنتاج املحلي وتوفري الطلب 
الداخلي«.                                   تفا�صيل او�صع �س4

حقوق  انتهاكات  اأك��ر  اأح��د  هو  الن�صاء  �صد  العنف 
اليوم،  عاملنا  يف  وتدمريا  وا�صتمرارا  انت�صارا  االإن�صان 
انعدام  ب�صبب  عنه  مبلغ  غري  معظمه  ي��زال  ال  ولكن 
العقاب وال�صمت واالإح�صا�س بالف�صيحة وو�صمة العار 
ا�صطهاد  من  امل��راأة  تعاين  العراق  ففي  به،  املحيطة 
ظل  يف  اال���رسة،  داخ��ل  وكذلك  املجتمع  من  وتعنيف 

العادات والتقاليد املجتمعية.
اجلمهورية  رئا�صة  اطلقت  الظاهرة  ه��ذه  من  وللحد 
العنف �صد املراأة  اأجل مكافحة  حملة حتت �صعار )من 
العمل( ملدة �صتة ع�رس يومًا تبداأ من ٢5 -  اأماكن  يف 

ت�رسين الثاين، لت�صتمر حتى العا�رس من -كانون االول. 
الفيلي،  لقمان  رئي�س اجلمهورية  با�صم  املتحدث  وقال 
ومدونني  نا�صطني  تنطلق مببادرة من  التي  احلملة  اأن 
و���رسورة  امل��راأة  حقوق  اح��رتام  مبداأ  لرت�صني  ت�صعى 
االإن�صانية.  والكرامة  االجتماعي  العدل  قيم  �صيادة 
واأو�صح اأن العراق ولكونه ما زال لي�س بعيداً عن ظاهرة 
العنف الذي ميار�س �صد املراأة، فاإن احلملة تهدف يف 
�صامل  اجتماعي  برنامج  اإىل  الو�صول  اإىل  منها  جانب 
وحمكم، والعمل من اأجل خطًة م�صرتكة بني املوؤ�ص�صات 
احلكومية  غري  واملنظمات  للحكومة  التابعة  املعنية 
على م�صتوى البالد وذلك لل�صعي معًا من اأجل ا�صتئ�صال 
الوطنية  احلملة  هذه  اأن  اإىل  م�صرياً  الن�صاء،  �صد  العنف 

والعنف  االإره��اب  لدحر  ول�صعينا  النت�صارنا  املواكبة 
واالأهمية  االعتبار  بعني  ناأخذها  اأن  اإىل  تدعو  نهائيًا، 
لكي تتمتع امهاتنا و اخواتنا بكافة حقوقهن القانونية 
اأكد دعم مثل هذه املبادرات، يف  و الد�صتورية.  وفيما 
الر�صمي  املتحدث  ختم  فقد  �صواه،  ويف  املجال  ه��ذا 
هذا  يع�صد  مبا  معًا  العمل  اأجل  من  بالدعوة  ت�رسيحه 
وثيقة  الق�صية  هذه  ل�صالح  النا�صط  االجتماعي  الدور 
العراق  املجتمعيني، ومبا يجعل  والعدل  بال�صلم  ال�صلة 
و  التميز  مكافحة  و  العنف  ملناه�صة  حيًا  منوذجًا 
رئي�س  من  اأ�صكاله.  مبختلف  امل�صاواة  عدم  و  التهمي�س 
الربملان حممد احللبو�صي، فقد دعا اىل ت�رسيع القوانني 
وحقوقها.  املراأة  كرامة  حتفظ  التي  القرارات،  واإتخاذ 

"يف  "تويرت"  موقع  على  تغريدة  يف  احللبو�صي  وكتب 
اىل  ندعو  امل��راأة،  �صد  العنف  ملناه�صة  العاملي  اليوم 
رئي�س  واأك��د  العنف".  ا�صكال  جميع  من  خال  جمتمع 
ت�رسيع  على  "العمل  ����رسورة  على  ال��ن��واب  جمل�س 
امل��راأة  كرامة  حتفظ  التي  القرارات  واتخاذ  القوانني، 

وحقوقها، والنهو�س بواقع اال�رسة العراقية".
يوم  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  اختارت  فقد  االمم  اما 
25 من كل �صهر كيوم برتقايل - حلملتها - " احتدوا-
قل ال - " التي اأطلقت يف عام 2009 لتعبئة املجتمع 
املدين والنا�صطني واحلكومات ومنظومة االأمم املتحدة 
من اأجل تقوية تاأثري حملة االأمني العام لالأمم املتحدة 

احتدوا الإنهاء العنف �صد املراأة.

عبد المهدي يتحدى ضغوط الكتل السياسية الستكمال كابينته المنقوصة

العراق المستهدف األول للصادارات اإليرانية بما يعادل 5.5 مليار دوالر

اطالق حملة لمكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل

الموارد تسيطر على السيول القادمة من شرق البالد

مجلس بغداد يحدد الية دخول السيارات 
للمنطقة الخضراء

انها تعديل صالحيات اللجان البرلمانية
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النزاعات القبلية تستهدف رجال األمن في ميسان
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�رسيحة  على  واخل��وف  القبلية  النزعة  �صيطر 
يجعل  ما  مي�صان،  يف  االأم��ن  رجال  من  كبرية 
القب�س  اأوام��ر  تنفيذ  يف  عقبة  اأم��ام  الق�صاء 
وتتحّدث  الع�صائر،  بني  بالقتل  املدانني  �صد 
الوقائع ب�صكل دائم عن جمابهة القوات املنفذة 
�رسعى  ت��رتك  قبلية  بنريان  القب�س  الأوام���ر 
�صعورا  اأن  عن  ناهيك  ال�رسطة،  �صفوف  بني 
االأم��ن  رج��ال  بع�س  ل��دى  للقبيلة  باالنتماء 
مينعه عن تاأدية الواجب.  ويقول رئي�س حمكمة 

جنايات مي�صان القا�صي �صعد جلوب اإن "اأبناء 
القبلية  النزاعات  هول  من  يعانون  املحافظة 
بظاللها  تلقي  وخيمة  م�صاوئ  م��ن  لها  مل��ا 
"الوقائع  اأن  اإىل  الفتا  اليومية"،  حياتهم  على 
اأوامر  بتنفيذ  املكلفة  االأمنية  القوات  اأن  اأكدت 
جمابهتها  تتم  املتهمني  بع�س  بحق  قب�س 
حاالت  اىل  ي��وؤدي  ما  خمتلفة  نارية  باأ�صلحة 
املنت�صبني". ويف  اإ�صابات ووفاة بني �صفوف 
ملف املخدرات ذكر رئي�س اجلنايات "اأن جتار 
باأ�صعار  ب�صاعتهم  ببيع  يقومون  املخدرات 
منا�صبة، واأحيانا ال يكون بدل البيع النقود بل 

اأجهزة  اأي املواد املخدرة مقابل  اأخرى،  اأ�صياء 
اأخرى  اأو مولدة كهربائية ويف ق�صايا  موبايل 

كانت االأ�صلحة مقابل املواد املخدرة".
و ن�صت املادتان )30-29( من قانون التنظيم 
املعدل   1979 ل�صنة   160 رق��م  الق�صائي 
حمافظة  كل  يف  جنايات  حمكمة  ت�صكيل  على 
حمكمة  تنعقد  االأ�صا�س  هذا  وعلى  وانعقادها، 
حمكمة  رئا�صة  مركز  يف  مي�صان   جنايات 
العمارة،  مدينة  مركز  يف  مي�صان  ا�صتئناف 
وتتاألف من ثالثة ق�صاة؛ رئي�س املحكمة وهو 
اأ�صليني  نائب رئي�س اال�صتئناف ومن ع�صوين 

اأي�صا اأحدهما نائب رئي�س ا�صتئناف وقا�س اآخر 
�صنف ثان، وثالثة ق�صاة اأع�صاء احتياط؛ اول 
وثان وثالث، باالإ�صافة اىل عدد من املوظفني 
ع�رسة  وهم  املحكمة  هذه  يف  للعمل  املن�صبني 
به  املناط  العمل  منهم  كل  ميار�س  موظفني 
املحكمة.  هذه  من  �صادر  اإداري  اأم��ر  مبوجب 
ب�صفتها  اجلنايات  حمكمة  ان  جلوب  وا�صاف 
وب�صفتها  اجلنايات،  دع��اوى  تنظر  االأ�صلية 
املن�صبة  التمييزية  الطعون  تنظر  التمييزية 
التحقيق  ق�صاة  من  ال�صادرة  ال��ق��رارات  على 
طبقا  لال�صتئناف  التابعة  التحقيق  حماكم  يف 

اأ�صول  قانون  يف  لها  املر�صوم  لالخت�صا�س 
ما  املحكمة  تنظر  كما  اجلزائية.،  املحاكمات 
يقارب االألف دعوى �صنويا وهي عدد الق�صايا 
التي تتم اإحالتها على هذه املحكمة من حماكم 
من  عليها  حتال  التي  او  لها  التابعة  التحقيق 
املحاكم اجلزائية االأخرى، لكن املعرو�س على 

املحكمة هذا العام �صيفوق هذا الرقم.
وتابع " ما ت�صهده حماكم التحقيق يف العمارة 
مراكز  وكافة  لها  التابعة  والنواحي  واالأق�صية 
من  التابعة  واالأق�صام  واملديريات  ال�رسطة 
�صكاوى واإخبارات ال تدل على وجود انخفا�س 

بل  احلا�رس،  الوقت  يف  اجلرمية  م�صتوى  يف 
�رسقة  جرائم  يف  زيادة  يوؤ�رس  احلال  واقع  اأن 
ممتلكات  على  امل�صلح  وال�صطو  ال�����ص��ي��ارات 
ما  ما مت مالحظته من خالل  وهذا  املواطنني 
معرو�س على املحكمة من اأوراق حتقيقية ومن 
خالل الكتب املوجهة اىل اجلهات املعنية، كما 
نظرت املحكمة العديد من الق�صايا ذات الطابع 
ال�صابقة  واالأع����وام  ال��ع��ام  ه��ذا  االإره��اب��ي يف 
فيها  اأحكاما  واأ�صدرت  منها  العديد  وح�صمت 
وفقا  املرتكبة  اجلرمية  وخطورة  يتالءم  مبا 

الأحكام قانون مكافحة االإرهاب.


