
يف  وكللربللاء  النجف  حمافظتي  ممثلو  قلللّدم 
جمل�س النواب العراقي طلبا ر�سميا اىل رئا�سة 
دوالر"  "الزائر  الية  اعتماد  يت�سمن  املجل�س 
للزائرين العرب واالجانب الوافدين اىل العتبات 

املقد�سة يف الباد.
موؤمتر  يف  املو�سوي  ا�سماء  النائب  وقللالللت 
الللنللواب  جمل�س  يف  عقدته  م�سرتك  �سحفي 
انه  والنجف،  كرباء  حمافظتي  نواب  بح�سور 

"مع اقرتابنا من تعديل و اإقرار املوازنة العامة 
جمل�س  قبل  من   ٢٠١٩ لعام  للباد  االحتادية 
 )60( املللادة  اىل  وا�ستنادا  العراقي  الللنللواب 
واملادة )61( من الد�ستور نرجو ت�سمني فقرة 
يف م�رشوع موازنة  2019واعادة العمل بالية 

)الزائر دوالر(".
االإيللرادات  تخ�سي�س  "باعادة  اي�سا  وطالبت 
االأجللانللب  اللللزوار  دخللول  �سمة  مللن  املتحققة 
من  كللل  املقد�سة  العتبات  لللزيللارة  والللعللرب 
الدين/  و�ساح  وكرباء  النجف   ( حمافظات 

 ) بللغللداد  العا�سمة  يف  والكاظمية  �للسللامللراء 
جتديد  اأجل  من   ٢٠١٢ علم  منذ  توقفت  والتي 
اخلدمية  م�ساريعهم   وزيللادة  التحتية  بناهم 
لها  الزائرين  ب�سبب وفود مايني  تتهالك  التي 
والبنى  الزائرين  ان ت�رشف على خدمات  على 
التحتية. واردفت املو�سوي بالقول "اننا كنواب 
بتقدمي  قمنا  وكرباء  النجف،  حمافظات  عن  
طلب اىل رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي  
وموقفهم  بتواقيعهم  نواب  فيه  ت�سامن  والذي 
وعلى را�سهم احللبو�سي م�سكورا الإدراج مطلبنا 

يف مناق�سة قانون موازنة عام 2019".
اإقرار  و  تعديل  من  اقرتابنا  “مع  اإنه  وتابعت 
 ٢٠١٩ لعام  للباد  االحتادية  العامة  املوازنة 
اىل  وا�ستنادا  العراقي  النواب  جمل�س  قبل  من 
الد�ستور نرجو  )61( من  )60( واملادة  املادة 
 2019 مللوازنللة   ملل�للرشوع  يف  فقرة  ت�سمني 
واعللادة  دوالر(  )الللزائللر  باآلية  العمل  واعللادة 
�سمة دخول  االإيرادات املتحققة من  تخ�سي�س 
العتبات  لللزيللارة  والللعللرب  االأجللانللب  الللللزوار 
اال�رشف  النجف   ( حمافظات  من  كل  املقد�سة 

�سامراء  الللديللن/  و�للسللاح  املقد�سة  وكللربللاء 
( والتي توقفت  العا�سمة بغداد  والكاظمية يف 
اأن  املو�سوي،  واأ�سافت   .“  ٢٠١٢ عللام  منذ 
البنى  جتديد  اأجللل  مللن  جللاءت  “املطالبات 
التحتية للمحافظات التي ت�سمل مراقد مقد�سة، 
وزيادة م�ساريعهم اخلدمية التي تتهالك ب�سبب 
“اأننا  واأو�سحت،  لها”.  الزائرين  مايني  وفود 
املقد�سة  وكرباء  االأ�للرشف  النجف  عن  كنواب 
النواب،  جمل�س  رئي�س  اىل  طلب  بتقدمي  قمنا 
خال  من  النواب  بع�س  فيه  ت�سامن  والللذي 

جل�سة  يف  املطلب  الإدراج  تواقيعهم  اإدراج 
مناق�سة قانون موازنة عام 2019”. ونا�سدت 
امل�سكلة  اخلا�سة  اللجنة  املو�سوي،  النائبة 
جمل�س  اع�ساء   من   ٢٠١٩ مللوازنللة  لتعديل 
اىل  “الوقوف  اإىل  واحلكومة،  العراقي  النواب 
املوؤمنني  اأمللر  ملدينتي  دعمًا  املطلب  جانب 
)عليهما  احل�سني  وكللربللاء  اال�لللرشف   النجف 
والهاربني  النازحني  ا�ستقبلتا  والتي  ال�سام( 
من  جحيم داع�س فكانتا لهم بيتًا اآمنًا وكهفًا 

ح�سينًا”.
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ا�سبوعها  عبداملهدي  عللادل  حكومة  دخلت 
بالوكالة،  تدار  وزارت  ثمان  بوجود  الثالث، 
بعد خاف الكتل ال�سيا�سية على مترير كابينة 
فيما  كاملة،  عبداملهدي  عادل  الوزراء  رئي�س 
توا�سلت التوافقات النهائية لتمرير مر�سحني 
بينها  اخلافية  تاجيل  مللع  وزرات،  اربلللع 

الداخلية والدفاع.
و�سهدت االيام االأخرة حراكًا �سيا�سيًا النتزاع 
توافق حول ا�سم فالح الفيا�س، املر�ّسح لوزارة 
من  وبعيدة  خاطفة  زيارة  رافقتها  الداخلية، 
هادي  الفتح،  حتالف  زعيم  بها  قام  االأ�سواء 
العامري، اإىل احلنانة يف النجف، حيث التقى 
بهدف  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم 

اإقناع االأخر بخيار الفيا�س.
عن  اأعرب  ال�سدر  اإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب 
طوال  وجهوده  للفيا�س  وتقديره  "احرتامه 
الفرتة املا�سية"، واأ�سار اإىل اأنه "ما من مانع 
ال  االأخللر  لكن  الفيا�س،  ا�ستيزار  من  لدينا 
العليا وهو  الدينية  املرجعية  ي�ستويف �رشوط 
بذلك يهرب اإىل االأمام، ويلقي الكرة يف ملعب 
املرجعية على قاعدة االلتزام ب�سعار "امُلجرَّب 
الر�سمي  املتحدث  جهته  مللن  ُيجرَّب".   ال 
 " ان  قللال   ، اال�سدي  احمد  النائب  للتحالف 
احلقاب  مر�سحي  تقدمي  ب�سدد  الوزراء  رئي�س 
الوزارية  الكابينة  ت�سكيل  ال�ستكمال  ال�ساغرة 
اجلديد"،  احلكومي  املنهاج  بتنفيذ  وامل�سي 
م�سرا اىل ان الكتل ال�سيا�سية قدمت مر�سحيها 
وتركت لعبد املهدي حرية االختيار ملن يراه 

منا�سبا وفق اال�ستحقاق االنتخابي.
حول  ال�سيا�سية  "اخلافات  ان  وا�للسللاف 
والداخلية  الدفاع  لوزارتي  املر�سحني  اختيار 

االخرى  ال�ساغرة  احلقائب  اما  قائمة،  ماتزال 
مبينا   ،" عقبات  دون  حم�سومة  تكون  تكاد 
بعر�س  املهدي  عبد  ابلغ  الفتح  حتالف   " ان 
قبة  داخلللل  للت�سويت  جميعا  املللر�للسللحللني 
الربملان  ثقة  على  يح�سل  ومللن  الللربملللان، 
الوزراء  رئي�س  يقدم  وبخافه  للمن�سب،  ميرر 
هذا  حل�سم  الوزارية  للحقيبة  بديا  مر�سحلا 

اجلدل".
لقاءات  �سل�سلة  اأجللرى  املهدي  عبد  ان  ويبدو 
كبار  املا�سيني مع  اليومني  مهمة على مدى 
احلقائب  مر�سحي  حل�سم  ال�سيا�سيني  القادة 
ح�سم  اإىل  املتخا�سمة  الكتل  ودعا  الوزارية، 
خياراتها وعدم تاأجيل الق�سية اأكرث من ذلك".
اأولية  "تفاهمات  اأن  �سحفية  م�سادر  وقالت 
ال�ساغرة  احلقائب  من  عدد  ح�سم  اإىل  خل�ست 
عرب تغير املر�سحني لتوليها وا�ستبدال حقائب 
الربملان على  اأبداها  الكتل بعد حتفظات  بني 
يف  املهدي  عبد  قدمها  التي  االأوىل  الت�سكيلة 

جل�سة منح الثقة حلكومته قبل اأ�سبوعني".
تلقى  املللهللدي  "عبد  اأن  امللل�للسللادر،  وبينت 
املح�سومة  احلقائب  مر�سحي  بتقدمي  اقرتاحًا 
اأنه  اإال  الحللق،  وقللت  اإىل  اخلافية  وتاأجيل 
تقدمي  اإىل  وي�سعى  االقللرتاح  دعللم  يف  يللرتدد 
حزمة  يف  ال�ساغرة  احلقائب  جميع  مر�سحي 
واحدة خ�سية من تاأخر ح�سم احلقائب الباقية 

الأ�سابيع وتعطيل احلكومة".
وبعد 16 يوما على منح الثقة اإىل حكومة عبد 
املهدي يف الربملان والتي �سمت 14 حقيبة، 
ما زالت 8 حقائب اأخرى �ساغرة وهي: الدفاع 
والتعليم  والرتبية  والثقافة  والعدل  والداخلية 
العايل والهجرة والتخطيط، و�سط خاف كبر 
حقيبتي  على  �سيما  ال  ال�سيا�سية،  القوى  بني 

الدفاع والداخلية.

العليا  ال�سهادات  لنيل  موظفيها  اأمام  التقدمي  باب  فتح  عن  الرتبية،  وزارة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
اعمامًا اىل  ا�سدرت  الوزارة يف بيان" انها  االجنبية. وذكرت  النادرة من اجلامعات  باالخت�سا�سات 
املديريات العامة بديوان الوزارة واملديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات، ب�رشورة تزويدها 

باإعداد موظفيها الراغبني بنيل �سهادة املاج�ستر والدكتوراه خارج العراق باالخت�سا�سات النادرة".
ا�سماء  ذكر  بدون  فقط  االعداد  بذكر  االلتزام  مع  مديرية،  كل  حاجة  ح�سب  يكون  "التقدمي  ان  وبينت 
املر�سحني او رفع ملفات الطاب وااللتزام بالتخ�س�سات الواردة يف القوائم دون ا�سافة اي تخ�س�س 

اخر". 

 
ل�سوؤون  الكويتي  اخلللارجلليللة  وزيلللر  م�ساعد  اعلللللن 
الهني  نا�رش  املفو�س  الللوزيللر  الدولية  املنظمات 
 369 م�سر  عن  الك�سف  بللاده  �سعي  عن  ال�سبت، 
مفقوداً كويتيًا لدى العراق. وقال الهني يف ت�رشيح 
من  جللللزءاً  الللكللويللت  ت�سلم  مبنا�سبة  لل�سحفيني 
املمتلكات الكويتية واالأر�سيف الوطني من ال�سلطات 
العراقية اإن "جهود اخلارجية م�ستمرة حلث ال�سلطات 
العراقية على تكثيف اجلهود لتحديد م�سر االأ�رشى 
ال�سيخ  حر�س  اإىل  واأ�سار  الكويتيني".  واملفقودين 
جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سباح  احلمد  اخلالد  �سباح 
الوزراء ووزير اخلارجية ونائب وزير اخلارجية خالد 

اللقاءات  املطالبات خال  تلك  اجلاراهلل على جتديد 
الثنائية مع اجلانب العراقي وحثهم على بذل املزيد 

من اجلهود يف هذا االإطار.
الللدويل  االأمللن  لللقللرارات جمل�س  وفقًا  اأنلله  واأو�للسللح 
م�سر  عن  والك�سف  املمتلكات  بللاإعللادة  املتعلقة 
�سيتم  مللا  فلللاإن  الكويتيني  واملللفللقللوديللن  االأ�لللرشى 
ت�سليمه االثنني املقبل يعد جزءاً مما مت العثور عليه 
عن  عبارة  وهي  واأر�سيف  ممتلكات  من  العراق  لدى 
لوحة  اىل  اإ�سافة  فلمية  ومواد  الكتب  من  جمموعة 

فنية و�سيف.
اأن �سلم بع�سًا من  وبني اأن اجلانب العراقي �سبق له 
بتعاون  العثور عليها م�سيداً  التي مت  تلك املمتلكات 

ال�سلطات العراقية يف هذا ال�سدد.

احللبو�سي،  حممد  النواب  جمل�س  رئي�س  اعلن 
اىل  جلنة   27 من  النيابية  اللجان  عدد  تقلي�س 
22 جلنة. وقال احللبو�سي خال جل�سة الربملان 
التي عقدت ام�س ال�سبت ، ان عدد اللجان النيابية 
بعد  فقط  جلنة   22 اىل  جلنة   27 من  تقل�ست 
الثقافة  اللجان منها دمج جلنتي  دمج عدد من 
االع�ساء  و�سوؤون  واالثار  ال�سياحة  واالعام مع 
امل�ساحلة  مع  والع�سائر  املللدين  املجتمع  مع 
على  النواب  جمل�س  و�سوت   . الدينية  وال�سوؤون 
�سوت  و  الربملان.  يف  دائمة  جلنة   22 اع�ساء 
املجل�س على تعديل النظام الداخلي بدمج جلنة 
واالثللار  ال�سياحة  جلنة  مع  واالعلللام  الثقافة 

منظمات  جلنة  مع  االع�ساء  �سوؤون  جلنة  ودمج 
املجتمع املدين ودمج جلان الع�سائر وامل�ساحلة 
بلجنة  الدينية  وال�سوؤون  واالوقللاف  وامل�ساءلة 
واحدة، ودمج جلنة العمل وال�سوؤون االجتماعية 
جلنة  ودمللج  واملغرتبني،  املهجرين  جلنة  مع 
وال�سجناء،  ال�سهداء  جلنة  مع  االن�سان  حقوق 
واالتلل�للسللاالت  النقل  جلنة  ا�سافة  عللن  ف�سا 
واالعمار  اخلدمات  جلنة  على  العمل  لتخفيف 
22 جلنة، وحتديد  النيابية  اللجان  لي�سبح عدد 
ا�سافة  ع�سوا،   21 ب  اللجنة   لكل  االعلى  احلد 
اىل تخويل رئا�سة املجل�س بحق نقل ع�سوين من 

كل جلنة.
 وقررت رئا�سة الربملام رفع جل�ستها االعتيادية 

اىل االثنني املقبل

عززت  املتحدة  الواليات  ان  ع�سكرية،  م�سادر  ك�سفت 
ذكر  فيما  االنللبللار،  حمافظة  يف  قواتها  تواجد  من 
القوات يرتكز  هذه  ان عمل  باملحافظة  امني  م�سوؤول 
يف ثاثة امور. وقالت امل�سادر ان "القوات االأمركية 
قتالية  باآليات  االنبار  يف  املوجودة  قواتها  عللززت 
خمتلفة، ونفذت عمليات تو�سعة وتطوير للبنى التحتية 
مبا  االأ�سد(،  وعني  )التقدم  املع�سكرين  يف  املوجودة 
فيها بناء ماجئ ومراب�س طائرات ومدارج هبوط لها 
اأي�سًا". وقال م�سوؤول ع�سكري يف االأنبار ان "جتهيزات 
اأن  اإىل  ي�سر  ال  االأنبار  يف  االأمركية  القوات  وو�سع 
العراق"،  من  االن�سحاب  بقرب  لها  نوايا  اأي  هناك 
الفتا اىل ان "االأمركيني يت�ساركون فعليًا مع اجلي�س 

العراقي القاعدتني الع�سكريتني يف االأنبار، لكن عمليًا 
هم منف�سلون، مبعنى قاعدة داخل قاعدة".

مل  القاعدتني  كلتا  يف  االأمركية  "القوات  ان  وتابع 
تنظيم  �سد  مبا�رشة  قتالية  اأن�سطة  باأي  ت�سارك  تعد 
داع�س"، م�سرا اىل ان "عملها يرتكز حاليًا على ثاثة 
القوات  وتدريب  اجلوية  واملراقبة  الر�سد  وهي  اأمور، 
يف  املحررة  املدن  مل�ساعدة  مدين  وبرنامج  العراقية 

اإقامة بع�س امل�ساريع االإن�سانية".
حاليًا  يعكفون  "االأمركيني  فاإن  امل�سوؤول  وبح�سب 
برنامج  العراقي �سمن  اجلي�س  قوات من  تدريب  على 
بوحدات  �سبيهة  قوة  لتاأ�سي�س  يهدف  وا�سع  تدريب 
بعمليات  متخ�س�سة  تكون  االأمركية،  الكوماندوز 
خا�سة، مثل ا�ستهداف قيادات اإرهابية خطرة وحترير 
رهائن وتنفيذ عمليات نوعية يف بيئات خمتلفة داخل 

العراق ويف �سورية اأي�سًا". 
من  تعترب  تدريبها  يتم  التي  "القوات  اأن  واأو�للسللح 
املهارات  جلهة  اأهدافه  يحقق  التدريب  واأن  النخبة، 
لذلك جند  الللدورات،  بفعل هذه  اجلندي  يكت�سبها  التي 

اأنها برامج مهمة للغاية".
جتري  املتحدة  الواليات  ان  امنية،  م�سادر  وذكللرت 
قانون  م�رشوع  تقدمي  لعرقلة  ا�ستباقية  حتركات 
الللعللراق، مبينة ان  الللقللوات االمللركلليللة مللن  الخلللراج 
م�رشوع القانون ي�ستند اإىل البند اأواًل واملادة اخلام�سة 
العراق  اإن  يقول  الذي  الباد  يف  النافذ  الد�ستور  من 

دولة م�ستقلة ذات �سيادة تامة على اأرا�سيها.
ا�ستباقية  حتللركللات  "هناك  ان  امل�سادر  وت�سيف 
وزارة  يف  واأطراف  ع�سكرية  قيادات  جتريها  اأمركية 
ال�سفارة  وكذلك  وا�سنطن،  من  االأمركية  اخلارجية 

عراقية،  �سيا�سية  قيادات  نحو  بغداد،  يف  االأمركية 
تقدمي  تت�سّمن  �سابقة  توافقية  خطة  عرقلة  اأو  ملنع 
من  كافة  االأجنبية  القوات  الإخللراج  قانون  م�رشوع 
اجلي�س  خ�سو�سًا   ،2019 منت�سف  يف  الللعللراق 
واإلللزام  الربملان  داخللل  عليه  والت�سويت  االأمللركللي، 

احلكومة اجلديدة بتنفيذه".
بند توافقي من �سمن  "هذا امل�رشوع هو  ان  وا�ساف 
حزمة اتفاقات جرت خال م�ساورات ت�سكيل احلكومة، 
التي جرى التوافق خالها على مر�سح الت�سوية عادل 
"م�رشوع القانون �سيقدم  عبد املهدي"، م�سرا اىل ان 

بعد مبا�رشة حكومة عبد املهدي عملها ر�سميًا".
وتابع ان "هذا م�رشوع القانون �سيمّرر على االغلب يف 
الربملان، ويبقى املو�سوع مدى جتاوب احلكومة يف 

تنفيذه اأو املماطلة به".

اتفاق سياسي على تمرير مرشحي الحقائب الوزارية المحسومة وتأجيل الخالفية

واشنطن تعزز قواتها في االنبار رغم المساعي الخراجها من العراق

التربية تفتح باب التقديم أمام موظفيها لنيل 
الشهادات العليا

الكويت تبحث عن مصير 369 مفقودًا في العراق

البرلمان يقلص عدد لجانه الى 22 لجنة
بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد -  سعد المندالوي

بغداد - الجورنال   

بغداد – الجورنال

بغداد - خاص
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والكهرباء من ايران لمدة 45 يوما

مطالبات بتضمين فقرة "الزائر دوالر" في الموازنة
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

التي  العراقي خال اجلل�سة  النواب  �سّوت جمل�س 
با�ستئناف  قرار  �سيغة  على  ال�سبت  ام�س  عقدها 
عمل جمل�س املفو�سني للمفو�سية العليا امل�ستقلة 
يف  وا�سعا  جللدال  اثللار  مما  احلللايل،  لانتخابات 
الربملان العراقي. اذ عربت كتلة االحتاد اال�سامي 
عن  الللعللراقللي  الللنللواب  جمل�س  يف  الكرد�ستاين 
مبفو�سية  املفو�سني  جمل�س  اعادة  قرار  رف�سها 
االنتخابات. وقال رئي�س كتلة االحتاد اال�سامي 
الكرد�ستاين مثنى امني يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 
النواب،  النائب جمال كوجر يف جمل�س  عقده مع 
عمل  بللاإعللادة  املجل�س  قللرار  على  "نعرت�س  انلله 
وهذا  االخرة  التحقيقات  ك�سف  دون  املفو�سية 

قرار م�سيء ملجل�س النواب وهو خرق قانوين".
هناك  ان  اجلميع  لدى  "ثبت  انه  بالقول  واردف 
والتزوير"،  اخلللروقللات  معرفة  ويجب  تللزويللرا، 
لكن  القرار  مترير  منع  "حاولنا  انه  اىل  منوها 
ذلك".  ارادت  املجل�س  خللارج  مللن  ارادة  هناك 
وتابع امني بالقول "نعلن لل�سعب انتا ل�سنا �سمن 
ذاته  ال�سعيد  وعلى  القرار".  على  �سوتوا  الذين 
ال�ساحلي  ار�سد  الرتكمانية  اجلبهة  رئي�س  قال 
ان  النواب،  جمل�س  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف 
جمل�س  باعادة  فادحا  خطاأ  ارتكب  "املجل�س 
املجل�س  "على  انه  وا�ساف  للعمل".  املفو�سني 
القانونية  واللجنة  الت�رشيعات،  على  يحافظ  ان 
عمل  اعللادة  خللال  من  التاريخ  امللام  �ستحا�سب 
ان  بالقول  مردفا  االنتخابات"،  مفو�سية  جمل�س 

"اعادة املجل�س يعد خمالفة وا�سحة باعتبار متت 
من دون االعان عن نتائج التحقيق، وبهذا يثبت 

تزوير االنتخابات".
وطالب ال�ساحلي "احلكومة بن�رش نتائج التحقيق 
وال�سعب  النواب  جمل�س  على  توزيعها  وبعدها 
العراقي". وذكر انه "نهيب بالراأي العام ان يكون 
ن�سارك  "لن  انه  اىل  الفتا  القرار"،  من  موقف  له 
يف اي انتخابات قادمة ما مل يكن �سمان لنزاهة 

عملية االنتخابات املقبلة".
انتخابات  باي  الرتكمان  م�ساركة  بعدم  وهللدد 
خطاأ  ارتكب  النواب  جمل�س   " ان  موؤكدا  قادمة، 
فادحا ، وعلى املجل�س ان يحافظ على الت�رشيعات 
�ستحا�سب  القانونية  اللجنة  ان  اىل  م�سرا   ،"
مفو�سية  عمل  اعللادة  خللال  من  التاريخ  امللام 

وراءهللا  مايعني   ، ال�رشعة  وبهذه  االنتخابات 
ا�سياء اخرى". 

وا�سحة  خمالفة  اليوم  ماح�سل   " ان  وا�ساف 
هناك  تكون  ان  تلزم  القانونية  املللادة  باعتبار 
نتائج للتحقيق ، وبدون نتائج للتحقيق يف تزوير 
مطالبا   ،" احلالية  املفو�سية  التعود  االنتخابات 
على  وتوزيعها  التحقيق  نتائج  بن�رش  احلكومة 

جمل�س النواب وال�سعب العراقي .
ال�سابقة  بدورته  العراقي  النواب  جمل�س  وكللان 
خلفية  على  املفو�سني  جمل�س  عمل  اوقللف  قللد 
اطللراف  قبل  من  اليها  وجهت  التي  االتهامات 
باالأ�سوات  والتاعب  بالتزوير  �سيا�سية  وجهات 
ايار  التي جرت يف  الت�رشيعية  االنتخابات  خال 

املا�سي.

استئناف عمل مجلس مفوضية االنتخابات يثير الجدل في البرلمان

الزحامات المرورية في بغداد


