
م�ؤمتره  القان�ن  دولة  ائتالف  عقد   
رئي�س  ب��ح�����ض���ر  ال��ع��ام  ال�����ض��ن���ي 

االئتالف ن�ري املالكي .
وقال املالكي يف كلمته التي القاها 
ملكتبه،  بيان  بح�ضب  امل�ؤمتر،  خالل 
اجل  م��ن  ي��اأت��ي  امل���ؤمت��ر  انعقاد  ان 
اجتماعية  �ضيا�ضية  م�ؤ�ض�ضة  ايجاد 
وتقدمي  البناء  عملية  يف  ت�ضارك 
رئي�س  واأ���ض��ار   . للمجتمع  اخل��دم��ة 
�رضورة  اىل  القان�ن  دول��ة  ائتالف 
اال���ض��الح  حتقيق  اج��ل  م��ن  العمل 
م�ضيفا   ، دعائمه  وار�ضاء  املن�ض�د 
يف  اال�ضالح  مع  القان�ن  دول��ة  ان 
ب�اقع  والنه��س  الف�ضاد  حماربة 
ي��زال  وال  ك���ان  ان���ه  مبينا   ، ال��ب��ل��د 
ي�ضعى اىل حتقيق االغلبية ال�ضيا�ضية 
هذا  يف  يكمن  احل��ل  ب���اأن  الإمي��ان��ه 
امل�رضوع الذي من خالله يتم جتاوز 
عمل  تعرت�س  التي  االإ�ضكاليات  كل 

احلك�مة .
القان�ن  دول��ة  ائتالف  ان  واأو���ض��ح 
انتخابية  عمليات  ثالث  يف  ا�ضرتك 
كبرية  جناحات  خاللها  من  وحقق 
القان�ن  دولة  ائتالف  ما مييز  ولعل 
ال�ضيا�ضي  ب��رن��اجم��ه  و���ض���ح  ه��� 
خالله  م��ن  ي�ضعى  ال���ذي  واخل��دم��ي 
احلفاظ على ا�ضتقالل العراق واإبعاده 
رغم  واالأزم��ات  ال�رضاعات  ب�ؤر  عن 
امل��ح��اور  اىل  االن�����ض��م��ام  دع�����ات 

القائمة يف املنطقة .
وبني رئي�س ائتالف دولة القان�ن ان 
العراق ال يزال �ضمن �ضاحات ال�رضاع 
الدوليني  املتخا�ضمني  بني  القائمة 
واالإقليميني ، ودفع ثمن كبري ب�ضبب 
يف  احلا�ضلة  االأزم���ات  من  م�اقفه 
املنطقة ، و دخ�ل داع�س اىل العراق 
من  مل�قفنا  دفعناه  الذي  الثمن  ه� 

االزمة ال�ض�رية .
ودعا اىل م�اجهة االإرادات اخلارجية 
ال�ضاأن  يف  للتدخل  ال�ضماح  وع��دم 
العمل  وم�ا�ضلة   ، للعراق  الداخلي 
ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  حتقيق  اجل  من 
حتقيق  �ضيتم  خ��الل��ه  م��ن  وال����ذي 
اال���ض��ت��ق��رار االأم��ن��ي واالق��ت�����ض��ادي 
اأهمية  على  م�ضددا   ، واالجتماعي 
واقعية  ت�ضحيحية  حركة  انطالق 
ت�ضهدها  التي  املخالفات  كل  تعالج 
نريد  وزاد   ، ال�ضيا�ضية  العملية 
واقت�ضاديا  فكريا  ممانع  جمتمعا 
ظل  يف  وثقافيا  ع�ضكريا  وم��ق��اوم 

الطاقات التي يتمتع بها العراق .
وطالب املالكي اىل حت�ضيد الطاقات 
انتخابات  يف  للم�ضاركة  ال��ك��ف���ؤة 

جمال�س املحافظات القادمة .
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بغداد – الجورنال نيوز

العثور على مقبرة جماعية لاليزيديين 
في سنجار

المالكي: العراق دفع 
ثمن مواقفه من 

األزمات الحاصلة في 
المنطقة

تعهد حكومي بانجاز المشاريع الخدمية في 
مناطق اطراف بغداد

بغداد -  اجل�رنال عرث فريق املنظمة االيزيدية للت�ثيق، على مقربة جديدة يف جممع 
تل عزير بق�ضاء �ضنجار حت�ي 7-5 رفات.

االأمنية  العنا�رض  من  تلقاها  معل�مات  اأنه ومن خالل  الفريق  بيان �ضادر عن  وذكر 
املت�اجد بالق�ضاء، متكن الفريق من العث�ر على تلك املقربة.

وا�ضاف البيان اأنه مت اإجراء التحليل الالزم للمعل�مات املت�فرة وقام الفريق بزيارة 
للمياه  خزان  و�ضط  املقربة  هذه  وج�د  من  وحتقق  امل�قعي  الك�ضف  واج��رى  امل�قع 
اال�ضارات  القحطانية وو�ضع  اأحد املنازل و�ضط جممع تل عزير بناحية  الثقيلة داخل 

الدالة على املقربة.
يبدو من  احتجاز على ما  امل�قعي مل�قع  الك�ضف  الفريق  اجرى  "كما  البيان  واأو�ضح 
تل  و�ضط جممع  اي�ضا  واالطفال  للن�ضاء  احتجاز  م�قع  باأنه  امل�قع وحيثياته  مالمح 

عزير بناحية القحطانية.
اليد على م�قع  وطالبت املنظمة االيزيدية، مديرية املقابر اجلماعية ب�رضورة و�ضع 

املقربة والقيام باالجراءات القان�نية وفق قان�ن املقابر اجلماعية.
جرمية  اأركان  من  كركن  امل�قع  زيارة  ب�رضورة  الدويل  التحقيق  فريق  طالبت،  كما   

االبادة اجلماعية باال�ضافة اىل ع�رضات املقابر االخرى. 

انتهاء   ، ال�ضبت  ال���زراء،  ملجل�س  العامة  االأمانة  اعلنت  ني�ز:  اجل�رنال   – بغداد 
اعت�ضام اأهايل الثعالبة وب�ب ال�ضام يف بغداد ب�ضان ت�فري اخلدمات.

 وقالت غرفة عمليات االمانة يف بيان، ان “اعت�ضام اهايل منطقتي الثعالبة وب�ب 
ال�ضام يف بغداد، انتهى بتاأجيله حلني اال�ضتجابة ملطالبهم”.

رئي�ضها  ال�زراء وبح�ض�ر  العام ملجل�س  االمني  ” بناء على ت�جيهات  انه  واكدت 
التميمي  طاهر  حممد  احلك�مية  غري  املنظمات  دائرة  عام  ومدير  احل�ضاين  جابر 
فان  املنطقتني،  ع�ضائر  و�ضي�خ  ب�جهاء  ولقائها  لالر�س  املا�ضكة  الفرقة  وقائد 
ت�جيهات �ضت�ضدر اىل اجلهات ذات العالقة مل�ضاعفة عملها الجناز م�ضاريع البنى 

التحتية، واهمها خط�ط ال�رضف ال�ضحي”.
ودعت “من�ضقية االعت�ضام ال�ضت�ضافتها يف اجتماع عاجل لتحديد ال�ضقف الزمني 

للبدء بتنفيذ امل�ضاريع”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

انتخابات  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ربمل��ان  يتاخر  ومل 
العام  ال��راأي  حفيظة  اإث��ارة  يف  املا�ضي  اآي��ار 
ال�ضيا�ضية  الطبقة  اإىل  ن��ظ��رت��ه  وت��ك��ري�����س 
ال�ضاعني  املتك�ضبني  من  جمم�عة  باعتبارها 
لتحقيق غايات �ضيا�ضية ومنافع مادية، وذلك 
باإعالن رئا�ضة جمل�س الن�اب تخ�ضي�س منحة 
2500 دوالر لكل نائب لتغطية  �ضهرية بنح� 

م�ضاريف �ضكنه يف العا�ضمة بغداد.
وفجر هذا االإعالن م�جة من الغ�ضب ال�ضعبي، 
يتجاهل  "الربملان  اأن  م��دون���ن  كتب  فيما 
تظاهرات الب�رضة التي تطالب باملاء ال�ضالح 

لل�رضب ويهتم برتفيه اأع�ضائه فح�ضب".
ال��ن���اب  جمل�س  اإن  ال��ق��رار  منتقدو  وي��ق���ل 
التي  الرقابة  يف  دوره  ميار�س  اأن  املفرت�س 
يحتاجها بلد غرقت دولته يف بحر من الف�ضاد 
من  اإىل  حاجة  يف  ذاته  ه�  كان  �ضن�ات،  منذ 
يراقبه، فمن خالله كانت تعقد �ضفقات حت�م 
ن�ابا  هناك  اأن  كما  الف�ضاد،  �ضبهات  ح�لها 
اإىل م�ضاف  اأثروا بطريقة غري معق�لة وقفزوا 
�ضن�ات  اأرب��ع  خالل  الكبار  االأم���ال  اأ�ضحاب 

فقط.
وي�ضري ه�ؤالء املنتقدون اإىل اأن جمل�س الن�اب 
عرب دوراته املا�ضية كان مثار احتجاج �ضعبي 
دائم ب�ضبب الق�انني التي كان ي�ضنها لتكري�س 

امتيازات اأع�ضائه الكبرية جدا قيا�ضا باأو�ضاع 
البلد وم�ضت�ى عي�س م�اطنيه.

من  بالرغم  ال��ن���اب  جمل�س  اأن  الالفت  وم��ن 

اأع�ضاوؤه  بها  يتمتع  التي  الكبرية  االمتيازات 
مل ميار�س دوره الت�رضيعي وذلك من خالل �ضن 
الق�انني التي ت�ضاهم يف ت�رضيف �ض�ؤون البلد، 

القائمة  احلك�مة  من  جزءا  اأ�ضبح  فاملجل�س 
على اأ�ضا�س حزبي وه� ما يعني ت�زع اأع�ضائه 
الدائم  وا�ضتعدادهم  االأحزاب  يف والءاتهم بني 

اأحزابهم  مل�اقف  تبعا  املجل�س  عمل  لتعطيل 
"عدم  عبارة  خالل  من  يتجلى  كان  ما  وه� 

اكتمال الن�ضاب".
ال�ضدر،  مقتدى  ال�ضدري،  التيار  زعيم  وكان 
ب�ضاأن  ال��ن���اب  جمل�س  الع�ضاء  ر�ضالة  وج��ه 
الربملانيني،  خم�ض�ضات  اأجل  من  الت�ض�يت 
اج��ل  م��ن  ت�ض�يتا  "كفاكم  فيها  م����ؤك���دا 

خم�ض�ضاتكم، فلم ننتخبكم الجل ذلك".
�ضلبناكم  ذل��ك  ع��ن  تنته�ا  "مل  اإن  وا���ض��اف 
داعيا  �ض�ته"،  ال�ضعب  و�ضي�ضلبكم  دعمنا، 

الن�اب اىل "الت�ض�يت من اجل كرامة الفقري".
اأثيل  ال�ضابق،  نين�ى  حمافظ  قارن  جهته  من 
النجيفي، بني بدل اإيجار ال�ضكن الذي خ�ض�ضه 
الربملان الأع�ضائه وبني ح�ضة حمافظة نين�ى 

من امل�ازنة االحتادية للعام 2019.
اإن  "ت�يرت"،  على  تغريدة  يف  النجيفي،  وقال 
الن�اب  جمل�س  الع�ضاء  ال�ضكن  ايجار  "بدل 
ي�ضاوي 10 % من ميزانية حمافظة نين�ى .. 
... معظمهم  ن�ضمة  4 ماليني  �ضكانها  تعدادها 
الميتلك�ن �ضكن وكثري منهم يعي�س يف اخليم".
 18 ميثل�ن  نائبا،   329 ال��ربمل��ان  وي�ضم 
الذين  ال��ن���اب  اإن  رئا�ضته  وتق�ل  حمافظة، 
ياأت�ن اإىل اجلل�ضات واأعمال اللجان من خارج 
ب�ضبب  ال�ضكن  م�ضاكل يف  ي�اجه�ن  العا�ضمة، 
اأ�ضعار االإيجار يف بغداد وقلة املنازل  ارتفاع 

املتاحة يف املنطقة اخل�رضاء املح�ضنة.

البرلمان يكرس االحتقان الشعبي بإقراره المزيد من االمتيازات لنوابه
بغداد -  وكاالت

كرس مجلس النوب 
االحتقان الشعبي بإقراره 

المزيد من االمتيازات 
ألعضائه منها تخصيص 

مبلغ 3 ماليين دينار لكل 
واحد منهم كبدل إيجار 

السكن، االمر الذي يكلف 
الحكومة مليارات الدينار 

خالل السنوات االربعة 
المقبلة.


