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ال تزال احلكومة العراقية اجلديدة غري مكتملة الت�شكيل، 
على  تعرت�ض  التي  ال�شيا�شية  الكتل  بني  تناف�ض  و�شط 
احلكومة  يف  ال�شاغرة  الوزارات  اىل  نظريتها  مر�شحي 
املهدي  عبد  ع���ادل  ال����وزراء  رئي�ض  ق��دم  اجل��دي��دة، 
وا�شت�شارية  الوطنية  اال�شتثمار  لهيئتي  مر�شحني 

رئا�شة الوزراء للت�شويت عليهما يف الربملان.
وافادت م�شادر �شيا�شية مطلعة، بان “حراك �شيا�شي 
نيابي يجري االن بني الكتل ال�شيا�شية للظفر بالهيئات 
ان  مبينة  انتخابي"�  ا�شتحقاق  باعتبارها  امل�شتقلة 
للح�شول  مبكرا  بدا  احلكمة  وتيار  �شائرون  "حتالف 
وامانة  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  االمانة  من�شبي  على 

بغداد”. 
وح�شب وثيقة �رسبت على مواقع التوا�شل االجتماعي 
فقد قدم عادل عبداملهدي كل من  يعرب ناظم العبودي 
�شون  ابو  ونوفل  الوطنية،  اال�شتثمار  هيئة  لرئا�شة 

لرئا�شة هيئة ا�شت�شارية جمل�ض الوزراء.
ال�شيا�شية  الكتل  اروقة  يف  ال�شيا�شي  احلديث  ويجري 
هيئات  اإدارة  �شيتولون  الذين  االأ�شخا�ض  طبيعة  عن 
والبنك  واالإع����ام واالت�����ش��االت،  ال��ن��زاه��ة، واحل���ج، 
كاأمانة  مهمة  اأخ��رى  منا�شب  عن  ف�شًا  امل��رك��زي، 

بغداد، واالأمانة العامة ملجل�ض الوزراء”.
اأكرث من عدد  العراق لي�شبح  الهيئات يف  وارتفع عدد 
منها:  هيئة،   25 من  اأك��رث  عددها  بلغ  اإذ  ال���وزارات، 
ال�شهداء،  البنك املركزي، موؤ�ش�شة  هيئة احلج والعمرة، 
ديوان  اال�شتثمار،  هيئة  ال�شيا�شيني،  ال�شجناء  موؤ�ش�شة 
هيئة  ثقافية(،  )موؤ�ش�شة  احلكمة  بيت  املالية،  الرقابة 
النزاهة،  هيئة  االإعمار،  جمل�ض  بغداد،  اأمانة  االأقاليم، 
هيئة امل�شاءلة والعدالة، هيئة االإعام، هيئة االإيرادات 
امل�شعة،  امل�شادر  على  ال�شيطرة  هيئة  االحت��ادي��ة، 
امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  املالية،  االأوراق  هيئة 
اخلدمة  جمل�ض  االت�����ش��االت،  هيئة  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 

حلقوق  العليا  واملفو�شية  التوازن،  هيئة  االحت��ادي، 
االإن�شان. 

ويرى مراقبون ان االأحزاب التي ح�شلت على وزارات 
�شتدير  التي  هي  االآن،  حتى  املهدي،  عبد  حكومة  يف 
الهيئات اأي�شًا، مبينني اأن "حتالفي الفتح و�شائرون قد 

يقودان عملية توزيع الهيئات".
مقرتحًا  الفايز،  عامر  البناء  حتالف  عن  النائب  وقدم 
يق�شي  امل��ه��دي،  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�ض  لرئي�ض 
امل�شتقلة  الهيئات  مبعركة  ال�شيا�شية  الكتل  باإحراج 

القادمة.
"ق�شية  اإن  �شحفية،  ت�رسيحات  خال  الفايز،  وقال 
الوزارات  مراحل  بنف�ض  متر  �شوف  امل�شتقلة  الهيئات 
وهي املحا�ش�شة، وكل الكتل �شتظهر باالإعام وتقول 
ويف  وم�شتقلة،  مهنية  �شخ�شيات  تر�شيح  مع  اإنها 

احلقيقة هي ت�شعى للح�شول على هذه الهيئات".
تنتهي  االنتخابية  "اال�شتحقاقات  اأن  الفايز،  واأ�شاف 
بالكابينة الوزارية، اأما بقية موؤ�ش�شات الدولة لي�ض لها 
اأي عاقة باال�شتحقاق االنتخابي"، موؤكداً اأن "معركة 
مت�شك  ب�شبب  طويلة  �شتكون  امل�شتقلة،  الهيئات  ح�شم 
احلقيقية  احلرية  اإعطاء  وع��دم  باملحا�ش�شة،  الكتل 

لرئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي".
ودعا النائب عن حتالف البناء، رئي�ض جمل�ض الوزراء 
عادل عبد املهدي اىل "اإحراج الكتل ال�شيا�شية، وتقدمي 
الكرة  ي�شع  واأن  الهيئات،  لهذه  م�شتقلني  مر�شحني 
ما  حقيقة  على  يطلع  ال�شعب  حتى  الربملان،  مبلعب 

يجري خلف الكوالي�ض".
على  اتفقت  ال�شيا�شية،  "الكتل  ان  امل�شادر  وك�شفت 
وت�شمية  النيابية  اللجان  لت�شكيل  طريق  خ��ارط��ة 
رئا�شاتها"، م�شيفةاإّن “االتفاق يق�شي مبدئيا بالغاء 
معنية"،  وزاري���ة  حقيبة  تنا�رسها  ال  التي  اللجان 
جديدة  جلان  ت�شكيل  على  مت  "االتفاق  ان  مو�شحة 
غري  والدوائر  امل�شتقلة  الهيئات  على  الرقابة  تتبنى 

املرتبطة بوزارة”.

بغداد - اجلورنال: اتفق ممثلو الكتل العربية والرتكمانية يف كركوك على اقالة رئي�ض جمل�ض حمافظة 
ال�شادر بحقه حكم ق�شائي اال�شبوع املا�شي. وقال م�شدر باملجل�ض ان كتل املجل�ض اتفقت  كركوك 
على اعفاء ريبوار طالباين من من�شبه وتكليف جمال مولود بابري نائب رئي�ض املجل�ض برئا�شة املجل�ض 
املرحلة  احتياجات  يف  للنظر  م�شغرة  جلنة  وت�شكيل  ح�رسا  واالداري��ة  املالية  االمور  لتم�شية  وكالة 
احلالية واعادة احياء اللجنة التن�شيقية. وا�شدرت حمكمة حتقيق النزاهة يف حمافظة كركوك مذكرة 
قب�ض بحق رئي�ض جمل�ض املحافظة وكالة ريبوار طالباين ب�شاأن �رسف مبلغ مايل لنف�شه. وقال امل�شدر 
اإن "حمكمة حتقيق النزاهة يف كركوك ا�شدرت مذكرة قب�ض بحق رئي�ض جمل�ض املحافظة وكالة ريبوار 

طالباين عن واقعة �رسف مبالغ لنف�شه قدرها ٧٦ مليون دينار خارج ال�شياقات القانون.

خول  الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد العراق 
دون  �شوريا  "داع�ض" يف  مواقع  بق�شف 

العودة اإىل ال�شلطات ال�شورية.
وقال م�شدر حكومي  يف حديث �شحفي 
باإمكانه  �شار  العراقي  "الطريان  اإن 
الدخول لاأرا�شي ال�شورية وق�شف مواقع 
احلكومة  موافقة  انتظار  دون  داع�����ض، 
االأخ�رس،  ال�شوء  اأعطت  التي  ال�شورية، 

ولكن يتعني اإباغ اجلانب ال�شوري فقط.
االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ض  وا�شتلم 
احلكومة  رئ��ي�����ض  م��ن  ر���ش��ال��ة  ال�شبت 
�شلمها  امل��ه��دي  عبد  ع���ادل  ال��ع��راق��ي��ة 
فالح  ال�شعبي،  احل�شد  هيئة  رئي�ض  اإي��اه 

الفيا�ض.
خال  اأعلن  العراقي  الطريان  اأن  يذكر 
االأيام املا�شية عن اأكرث من �رسبة جوية 
وجهها �شد مواقع لتنظيم "داع�ض" داخل 

االأرا�شي ال�شورية.

ال�شهيل،  ق�شي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وافق 
من  اعتبارا  كافة  للمراحل  العبور  بنظام  العمل  اإعادة  على 
ال�شنة الدرا�شية 2018/2019 ، موؤكدا تطبيقه على الطلبة 
املقبولني للفوج الدرا�شي يف ال�شنة 2017/2018 الذين مل 

ي�شملوا به.
العبور  بنظام  العمل  �شابق  وقت  يف  التعليم  وزارة  والغت 
جلميع التاخ�ش�شات ابتداء من فوج الطلبة الذين مت قبولهم 

يف ال�شنة الدرا�شية 2017-2018.
واملتابعة  والتخطيط  الدرا�شات  لدائرة  العام  املدير  وقال 
�شمول  على  واف��ق  ال�شهيل  اإن  بيان"  يف  العتابي  اإيهاب 

الدرا�شية  لل�شنة  الرا�شبني  االوىل  املرحلة  طلبة  جميع 
درجات  خم�ض  عن  يزيد  ال  ما  با�شافة   ،2017/2018
اىل  ال��ر���ش��وب  م��ن  لتغيريها  احل��رج��ة  ح��االت��ه��م  ملعاجلة 
ان  اىل  م�شريا  اعلى،  مرحلة  اىل  بالعبور  النجاح  او  النجاح 
مادتني  او  واح��دة  مبادة  ر�شبوا  ممن  االأوىل  املرحلة  طلبة 
�شيخريون بني بقاءهم يف املرحلة االوىل او تقدميهم طلبا 
حتريريا للق�شم املعني يت�شمن رغبتهم باال�شتفادة من قرار 
وال  كافة  التبعات  حتملهم  مع  الثانية  املرحلة  اىل  العبور 
طلب  وباإمكانهم  ذلك  بعد  االن�شحاب  او  الرتاجع  لهم  يجوز 

تاأجيل ال�شنة الدرا�شية احلالية. 
واملعاهد  الكليات  جمال�ض  على  ان  العام  املدير  وا�شاف 
الدرا�شي  للف�شل  بالدوام  بالقرار  امل�شمولني  للطلبة  ال�شماح 

الدرا�شي  الف�شل  درو���ض  اعطاء  ويوؤجل  اقرانهم  مع  الثاين 
اعتماد  خال  من  النهائية  االمتحانات  بعد  ما  اىل  االول 
كور�ض مكثف يف العطلة ال�شيفية مع اجراء امتحان ن�شف 
يتم  ان  على  للطلبة  االول  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  او  ال�شنة 
موعد  من  منا�شبة  مدة  قبل  النتائج  واعان  منها  االنتهاء 

امتحانات الدور الثاين.
احلاالت  معاجلة  املجال�ض �شاحية  تلك  تخويل  اىل  واأ�شار 
درو���ض  على  تدري�شها  يتعمد  ال��ت��ي  الف�شلية  ل��ل��درو���ض 
وعاقتها  النهائية  االمتحانات  ومو�شوع  االول  الف�شل 
ا�شتيفاء  االعتبار  بعني  االخذ  مع  املذكورة  باالمتحانات 

متطلبات الدرا�شة.
باتخاذ  �شتقوم  والكليات  اجلامعات  جمال�ض  ان  وتابع 

القرار وتوفري املتطلبات  االجراءات الازمة لت�شهيل تطبيق 
الوزارة  ا�شعار  يتم  ان  على  لذلك  الازمة  واملادية  الب�رسية 

باالجراءات املتخذة ب�شدده تف�شيا.
الوزارة  وكيل  برئا�شة  عليا  جلنة  ت�شكيل  �شيتم  انه  واو�شح 
والتقومي  اال���رساف  جهاز  وع�شوية  العلمي  البحث  ل�شوؤون 
والبحث  واملتابعة،  والتخطيط  الدرا�شات  ودوائ��ر  العلمي 
واالدارية، ف�شا عن خرباء منتخبني  والقانونية  والتطوير، 
نظام  بتطبيق  للبدء  �شاملة  درا�شة  الع��داد  اجلامعات  من 
املقررات لل�شنة الدرا�شية 2019/2020 ، وتقدمي التو�شية 
لعمل  املنظمة  الت�رسيعات  من  القيد  ترقني  الغاء  ب�شاأن 
اعمالها  اللجنة  تنجز  ان  على  العراق  يف  العايل  التعليم 

خال ثاثني يوما من تاريخ ت�شكيلها.

�شيماء  الرتبية  وزي��ر  اإع��ان  على  الفعل  ردود  تباينت 
عادل  ال��وزراء  رئي�ض  يدي  بني  ا�شتقالتها  و�شع  احليايل، 
عبد املهدي، وذلك على خلفية تداول مقطع ل�شقيقها حني 
كان يعمل مع تنظيم داع�ض خال �شيطرته على نينوى عام 
2014.  وتعود ق�شة الك�شف عن �شلة الوزيرة بقيادي يف 
ال�شميدعي،  ابراهيم  ال�شيا�شي  للمحلل  من�شور  اإىل  داع�ض 
الذي اأكد فيما بعد افتخاره بتفجري "ق�شية الداع�شي �شقيق 

الوزيرة يف امل�شتويني االعامي وال�شيا�شي" بح�شب قوله.

ان  "لي�ض عدال  باأنه  الوزيرة  ال�شميدعي حملته �شد  وبرر 
منها يف  فرد  تورط  ب�شبب  لبيتها  العودة  من  عائلة  متنع 
تنظيم داع�ض، ومتنح ثانية وزارة الرتبية. من جانبه حمل 
التيار ال�شدري، امري  امل�شت�شار يف رئا�شة اجلمهورية عن 
الكناين، امل�رسوع العربي وزعيمه خمي�ض اخلنجر، م�شوؤولية 
بعد  انه  �شحفية،  ت�رسيحات  يف  الكناين  وذكر  ماحدث، 
الذي ظهر يف  للداع�شي  �شقيقة  بانها  الرتبية  وزيرة  بيان 
كان  اخلنجر  خمي�ض  على  "عتبنا  الفيديوية،  الت�شجيات 
ي�شلط عوائل  وان ال  اختيار مر�شحيه  ان يح�شن  به  االأوىل 
التي  الرتبية  وزارة  النا�ض خ�شو�شا  الدواع�ض على رقاب 

تن�شيء اجليل اجلديد. كما انتقد الكناين اأي�شا رئي�ض الوزراء 
املر�شحني  اختيار  �شوء  ب�شبب  "انتكا�شة"  ح�شل  ما  وعد 
وعدم ال�شوؤال عنهم وعن تاريخهم، واقرتح على عبداملهدي 
قبول ا�شتقالة وزيرة الرتبية �شيما واأنها و�شعت ا�شتقالتها 
حتت ت�رسفه حلفظ ماء وجه احلكومة، م�شيفا " يوجد يف 
املو�شل رجال ون�شاء قاتلوا داع�ض وت�شدوا لهذا التنظيم 
غريهم.  من  بالتوزير  اأوىل  وهم  كفاءات  ولديهم  الوح�شي 
فيما حمل النائب عن حتالف "�شائرون" �شادق ال�شليطي، 
املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ض جمل�ض  بينها  4 جهات 
والتي  احليايل،  �شيماء  الرتبية،  وزي��رة  ت�شمية  م�شوؤولية 

اأقرت باأن �شقيقها كان قد عمل، حتت ال�شغط، مبهام مدنية 
مع تنظيم داع�ض. وقال ال�شليطي يف بيان له "من امل�شوؤول 
عن ت�شمية وزيرة الرتبية نقولها وبكل �رساحة.. التحالف 
دقق  الذي  ال��وزراء  رئي�ض  الوزيرة،  ر�شحت  التي  والكتلة 
وب�رسعة  مرر  الذي  النواب  جمل�ض  رئي�ض  ور�شح،  واقتنع 
الربق رغم االعرتا�ض ال�شديد لعدم ح�شولها على االأ�شوات 
الكافية، والنواب امل�شوتني. من جانبهم ت�شاءل نا�شطون 
على مواقع التوا�شل ب�شاأن كيفية مرور اال�شماء املر�شحة 
من هيئة امل�شائلة والعدالة وتدقيق القيود اجلنائية وذكروا 
اأن املر�شحني للمنا�شب ال�شيادية يجب ان يكونوا حا�شلني 

�شخ�ض  الي  ميكن  وال  االمنية،  اجلهات  من  تزكية  على 
كما  عليهم.   ا�شارة  وج��ود  حال  يف  عليا  منا�شب  ت�شنم 
ال�شيا�شية واخلبرية االقت�شادية، �شامة  النا�شطة  ت�شاءلت 
القاعدة  وجود  ان  "هل  "تويرت"  على  تغريدة  يف  �شمي�شم 
هم  ه��وؤالء  وه��ل  االإ���ش��اح،  هو  امل��ايل  والف�شاد  وداع�ض 
العبيدي  االأ�شتاذ اجلامعي حممد  التكنوقراط؟"، فيما ذكر 
انه " يجب البكاء والنوح ملا و�شل اإليه احلال يف العراق، 
كل يوم تظهر م�شيبة يف حكومتهم التكنوقراطية.  وتهكم 
من املوقف النا�شط ال�شيا�شي حم�شد جمال الدين، بتوجيه 
بعد  ت�شكيلتها  اىل  داع�ض  ب�شم  العراقية  للحكومة  التهنئة 

ذلك  وعد  فيها  والكرد  وال�شنة  ال�شيعة  مكونات  اإ���رساك 
اإجنازا "الأن داع�ض ال يعرتف بالعملية ال�شيا�شية". وك�شفت 
اأن �شقيق الوزيرة املدعو  مديرية اعام دائرة ماء نينوى، 
ليث خليل احليايل الذي كان مديرا الدارة ماء نينوى يف 
انه  مبينة  االمنية،  للقوات  مطلوبا  وكان  داع�ض  ظل حكم 
ليث  عن  الكافية  باملعلومات  االمنية  اجلهات  تزويد  مت 
ليث  اأن  املديرية  واأو�شحت   . �شنوات  منذ  احليايل  خليل 
دعاوى  عليه  نينوى  ماء  لدائرة  املن�شوب  احليايل  خليل 
املوؤ�رسة  اال�شماء  الهاربني ومن  و�شكاوى كثرية وهو من 

للجهات املطلوبة.

الهيئات المستقلة تفجر صراعا مبكرا في البرلمان قبل االنتهاء من تشكيل الحكومة

التعليم توافق على إعادة العمل بنظام العبور للمراحل كافة

ناشطون متهكمون يعدون اشراك داعش في الحكومة إنجازا وآخرون يعدونه جزءا من اإلصالح

اتفاق سياسي على اقالة رئيس مجلس كركوك
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

حماكم  �شجلت   2018 ع��ام  اق���رتاب  م��ع 
الباد ارتفاعا بعدد حاالت الزواج والطاق 
خال اال�شهر ال� 11 املا�شية ما عدا �شهر 
كانون االول الذي ما زال جاريا، فيما حذر 
باحثون من ظاهرة التفكك اال�رسي ب�شبب 

ارتفاع حاالت الطاق يف الباد.
حالة   292349 املحاكم  جميع  و�شجلت 
طاق،  حالة   70194 �شجلت  بينما  زواج 
ت�شجيا  االع��ل��ى  ه��و  مت���وز  �شهر  وك���ان 
بحاالت الزواج حيث �شجل 33638 حالة 

املا�شي  الثاين  كانون  �شهر  بينما  زواج، 
يعد  ال��ذي  طاق  حالة   9398 �شجل  فقد 

االعلى ت�شجيا خال العام احلايل.
حالة  اقل  االول  ت�رسين  �شهر  �شجل  بينما 
�شهر  ام���ا  ح��ال��ة   15512 بنحو  زواج 
حزيران فقد �شجل اقل حاالت طاق بنحو 

4169 حالة.
�شهد   2018 ال��ع��ام  ان  باحثون  وي���رى 
زيادة كبرية جدا يف ن�شبة حاالت الطاق 
االعلى  يعد  وال��ذي  العراقي  املجتمع  يف 
ينذر  م��ا  امل��ا���ش��ي��ة،  لل�شنوات  م��ق��ارن��ة 
القريب  امل�شتوى  على  اجتماعية  بكارثة 

اىل  الفتني  ���ش��واء،  ح��ٍد  على  وامل�شتقبلي 
بني  التفاهم  عدم  الطاق  ا�شباب  اهم  ان 
ف�شا  بينهما  االع��م��ار  وف���ارق  االزواج 
التوا�شل  ملواقع  ال�شيء  اال�شتخدام  عن 

االجتماعي.
فقد �شجل �شهر كانون الثاين عقود الزواج 
ال��زواج  وخارجها  املحاكم  يف  امل�شدقة 
حالة،   9398 والطاق  حالة   33284
بينما �شهر �شباط فقد �شجل 31670 حالة 

زواج، و 6806 حالة طاق.
حالة   30230 �شجل  فقد  اذار  �شهر  ام��ا 
و�شهر  ط��اق،  حالة   6582 ونحو  زواج 

زواج  حالة   29132 �شجل  فقد  ني�شان 
ايار  �شهر  بينما  ط��اق،  حالة   6428 و 
6160 حالة  23798 حالة زواج، ونحو 
 18815 حزيران  �شهر  �شجل  كما  طاق، 

حالة زواج، ونحو 4169 حالة طاق.
حالة   33638 متوز  �شهر  �شجل  حني  يف 
و�شهر  ط��اق،  حالة   7810 ونحو  زواج، 
وبنحو  زواج  ح��ال��ة   29643 نحو  اب 
فقد  ايلول  و�شهر  ط��اق،  حالة   5482
�شجل 23653 حالة زواج وبنحو 5884 
حالة طاق، كما �شجل �شهر ت�رسين االول 
5741 حالة  15512 حالة زواج وبنحو 

طاق، اما �شهر ت�رسين الثاين املا�شي فقد 
�شجل 22974 حالة زواج وبنحو 5734 
حاالت  ارت��ف��اع  �شبب  وع��ن  ط��اق.  حالة 
الباحث  اكد  فقد   2018 عام  يف  الطاق 
واالأكادميي الدكتور كرمي ماهر علوان "اإن 
الطاق ال يح�شل دون اأ�شباب ، لكن امللفت 
للنظر يف االآونة االأخرية اإن ال�شبب الرئي�ض 
للطاق يف املجتمع العراقي هو اال�شتخدام 
اخلاطئ لو�شائل التوا�شل االجتماعي وما 
الثقة  ينتج عنه من تفكك لاأ�رسة وانعدام 
اأحدهما  يوؤدي التهام  ؛ مما  الزوجني  بني 
لاآخر باخليانة الزوجية وبالتايل ح�شول 

الطاق ، وهناك اأ�شباب نف�شية واجتماعية 
واقت�شادية.

بني  من  ال�شكن  اأزمة  تكون  "ورمبا  وتابع 
االأ�شباب التي اأدت اإىل تزايد حاالت الطاق، 
، وتدين  العمل  ُفر�ض  البطالة وقلة  وكذلك 
عن  ف�شًا   ، لل�شباب  املعي�شي  امل�شتوى 
عدم التكافوؤ يف بني الزوجني يف املجالني 
ال��ث��ق��ايف واالق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي ، 
ورمبا الزواج يف �شن مبكرة ت�شبق مرحلة 
الكيان مهدداً ال يقوى  الن�شوج جتعل هذا 
على ال�شمود بوجه امل�شاكل فيكون الطاق 

هو احلل بنظر الزوجني اأو عائلتيهما.
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